�أزم����ة امل��ي��اه يف
االردن:احل��ل��ول
اسبوعية ،سياسية

ممكنه واالرادة
ال�سيا�سية غائبة

العدد  1304الخميس 2021/4/29م 2021/5/6 -م  -السنة التاسعة و العشر ون الثمن  300فلس

ملف خا�ص مبنا�سبة �أنتفا�ضة القد�س

راي االهايل

وعربي
أردين
�
�شعبي
أييد
�
ت
القد�س:
انتفا�ضة
العدالة ال تغيب �شم�سها ابدا
وا�سع لالنتفا�ضة البا�سلة يف وجه االحتالل

الموقع على االنترنت www.hashd-ahali.org.jo

 18تنظيما وحزبا تقدميا عربيا دعما للقد�س :هي معركة حلماية هوية
وحرية القد�س ولإ�سقاط خمططات ال�صفقة ال�صهيونية االمريكية
ملف خا�ص مبنا�سبة عيد العمال

بريد الكتروني ahali@go.com.jo- hashdparty@gmail.com

ال��ك��ت��ل��ة ت��ط��ال��ب ب��ا���ص�لاح �سيا�سي
ي�ستعاد ب��ه دور ال��دول��ة االجتماعي
الأ���ص��ل التاريخي لعيد العمال العاملي

قضيتان رئيسيتان تتصدران المشهد السياسي العام ،لكل منهما
قداسته القائمة على العدالة والحقوق الوطنية واالنسانية.
 ١ـ القدس واالنتفاضة الشجاعة لشبابها دفاعا عن الكرامة والهوية
الوطنية :على الرغم من االنتصار الجزئي الذي حققته االنتفاضة برفع
الحواجز عن باب العامود ،اال أن معركة القدس مستمرة مع استمرار
االحتالل في تنفيذ عمليات التطهير العرقي وطرد اهل القدس من
بيوتهم واالستيالء على اراضيهم ومقدساتهم.
ان اهم ما يجب فعله وفورا من قبل القائمين على السلطة الفلسطينية
هو التراجع الفعلي والصريح عن جريمة اتفاق اوسلو والسياسات
المنبثقة عنه وعلى رأسها جريمة استثناء القدس والالجئين واالستيطان
من المحادثات القاصرة التي وقعت قبيل االتفاق اوائل التسعينات من
القرن الماضي ،وقد شهدنا كما شهد العالم كيف استثمرت دولة
االحتالل هذا التخاذل وفرضت وقائع مرعبة على االرض ،كانت ضحيتها
عزل مدينة القدس وتفريغها من معظم اهلها الفلسطينيين واالستيالء
المنفلت على معظم مساحات االرض في الضفة الغربية واالعالن عن
القدس عاصمة ابدية لدولة االحتالل.
االعتداء على اراضي القدس واماكنها المقدسة هو ضحية جرائم
االحتالل الصهيوني وضحية اتفاق اوسلو الذي ال زال اصحابه يسعون
الستخدام انتفاضة القدس كأداة تكتيكية في ادارة الصراع مع االحتالل.
ان االساس في مساندة انتفاضة القدس هو اعادة االعتبار للمقاومة
بكل اشكالها والتراجع الفوري عن جرائم اتفاق اوسلو وسياساته واالقرار
بالخطأ االستراتيجي الذي دفع ثمنه الشعب الفلسطيني ثمنا باهظا:
من المعاناة وااللم واألسر واالستشهاد.
 ٢ـ أزمة العمال  :في ظل هيمنة السياسات الرأسمالية المتوحشة،
فال مجال لالحتفال باية منجزات للطبقة العاملة ،حيث تتدهور اوضاعها
باطراد ،وتتعرض يوميا لمزيد من االنتهاكات قبل كورونا وبعدها!!
مناسبة عيد العمال العالمي مرتبطة بحقوق انسانية مهدورة يتم
التنكر لها يوميا ولو اجرينا المراجعات الضرورية للسنوات العشرة
السابقة لوجدنا احصاءات مفزعة لعدد العاطلين عن العمل في سن
الشباب ،وعدد المفصولين وعدد المنشآت والمؤسسات التي اغلقت
ابوابها نتيجة السياسات االقتصادية التابعة وغير التنموية ،ناهيك عن
االجور المتدنية والضمانات المتآكلة؟!!
لقد بدأت االزمة الحادة للطبقة العاملة االردنية منذ بدأت سياسات
صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الحرة وتفاقمت وتدهورت وصوال
الى ما نحن عليه اآلن ،مع السياسات والشروط االقتصادية التي فرضتها
معاهدة وادي عربة مع العدو الصهيوني.
ان حل ازمة الطبقة العاملة مرتبط تماما بحل االزمة االقتصادية
المتفاقمة والتحرر من القيود التي فرضتها المؤسسات الرأسمالية
الدولية واالتفاقات مع االحتالل وبناء اقتصاد منتج يكون فيه العامل
حرا كريما في وطنه.
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مبنا�سبة االول من ايار ( عيد العمال العاملي)

الكتلة تطالب با�صالح �سيا�سي ي�ستعاد به دور الدولة االجتماعي
ـ خاص -تحيي الطبقة العاملة االردنية
الى جانب الطبقة العاملة على المستوى العالمي
ذكرى االول من ايار ـ يوم العمال العالمي اليوم الذي
جدد فيه العمال االعتراف بحقوقهم في نصيب من
الثروة التي تنتجها لتمكينها من العيش بمستوى
اجتماعي الئق واالعتراف بحقوقهم االساسية
المتعلقة بشروط العمل واالج��ور المتكافئة مع
ظروف العمل وانتزاع حقهم بالتنظيم النقابي
المستقل وحق اللجوء لالضراب عن العمل سالح
الطبقة العاملة الذي حققت باللجوء اليه حقوقا
اضافية تالزمت مع التحوالت الرأسمالية وبشكل
مكنها من اخذ الدور المناط بها على المستويين
االجتماعي والسياسي لكونها تمثل الشريحه ذات
الثقل االكبر في المجتمعات الرأسمالية لتترسخ
من خالل دورها قواعد الديمقراطية والدفع بها
الى االمام لتعمم المكتسبات العمالية على الصعيد
العالمي من خالل استجابة العاملين بتنظيم
انفسهم وان��ت��زاع المكتسبات االساسية
المتعلقة بالعمل والعمال في كافة البلدان
كتحديد ساعات العمل واالجازات االسبوعية
والسنوية والمرضية وحق التنظيم النقابي
ومنها الطبقة العاملة االردنية حيث
س��ارع��ت منذ نشأتها ال��ى تنظيم
نفسها في أط��ر نقابية وات��ح��ادات
عمالية انتزعت بها حقوقا ومكتسبات
اضافية من خالل اتفاقيات جماعية
تضمنتها التشريعات العمالية «قانون
العمل ،الضمان االجتماعي ،انظمة
النقابات العمالية» .

الم�لاءات النقد الدولي لتثقل القسم االعظم
من الطبقات بالضرائب المباشرة وغير المباشرة
وما رافقها من ارتفاعات في سلم غالء المعيشة
وتآكل االجور بشكل لم تعد قادرة على تغطية
الحاجات من السلع االساسية اال باللجوء لالقتراض
لترتفع معدالت الفقر والبطالة الى مستويات غير
مسبوقة .
ان جائحة كورونا واآلثار االقتصادية المترتبة
عليها كشفت عن عمق االزمة واستفحالها جراء
اتباع الحكومة نفس النهج برغم عجزها عن
معالجة االختالالت بمعالجات مالية اال على حساب
العاملين باجر ومدخراتهم في مؤسسة الضمان
االجتماعي باالجراءات التي اتخذتها والمتضنمة
في اوامر الدفاع لمعالجة اآلثار المترتبة على االزمة

يا ابناء الطبقة العاملة االردنية

تمر ذكرى االول من ايار هذا العام في ظل
ازمة اقتصادية تراكمية لتصل االزم��ة ذروتها
بركود اقتصادي جراء النهج االقتصادي الذي دأبت
عليه الحكومات المتتابعة منذ عقود وما خلفه
هذا النهج من اختالالت طالت كافة القطاعات
االقتصادية تحمل االعباء المترتبة عليه العاملون
بأجر واصحاب الدخل المحدود وبدال من معالجة
االختالالت لجأت الحكومات الى معالجات مالية
انتجت اختالالت جديدة من خالل برنامج التصحيح
المالي القائم على االقترض الذي اسمته برنامج
االعتماد على الذات لمعالجة العجوزات المزمنة
في الموازنات العامة لتتفاقم ازمة المديونية
وخدمة الدين لتصل الى مستويات حرجة لجأت
الحكومة لتخفيض نسبته الى الناتج المحلي
بعدم احتساب الديون الحكومية بسندات وقروض
لصندوق استثمار الضمان االجتماعي لتسهيل
عملية االقتراض وما ترتب عليها من الخضوع

دون ان تتحمل الحكومة اية تبعات مالية ودون
االلتفات الى االخالل بالتوازنات االجتماعية التي
تنذر بعدم االستقرار النحياز الجهات المتحكمة
في ادارة شؤون البالد الى شرائح رأس المال
المالي القائم على االتجار باالسهم والسندات
المستفيد االكبر من برامج التصحيح المالي على
حساب كافة الشرائح المتضررة من النهج.
وترافق هذا النهج بالتضييق على الحريات
بشكل ع��ام والحريات النقابية والتعدي على
الحقوق المكتسبة لكافة الشرائح المتضررة من
مهنيين وقطاعات انتاجية.

يا ابناء الطبقة العاملة االردنية

ان وح��دة الطبقة العاملة هو االس��اس الذي
تقوم عليه ال��وح��دة الوطنية لكافة مكونات

وشرائح المجتمع وهي الرافعة التي تمكن من
الضغط على الحكومة باعادة النظر في نهجها
والشروع باصالح سياسي ديمقراطي من خالل
تعديل القوانين واالنظمة التي أخلت بالتوازنات
االجتماعية بما يمكن كافة القوى االجتماعية
التعبير عن مصالحها واجراء اصالحات اقتصادية
تخرج البالد من تداعيات االزمات المتتابعة .
ان وح��دة الطبقة العاملة ومؤسساتها هو
صمام امان االستقرار والمحافظة على االستقالل
والسيادة الوطنية.

يا �أبناء الطبقة العاملة االردنية

إن تفاقم االزمة االقتصادية التي كشفت عنها
جائحة كورونا التي تعصف بالنظام االقتصادي
والمالي العالمي تركت آثارها على البالد الرتباط
االردن بعالقات االنتاج الرأسمالية واتفاقية التجارة
الدولية وارتباط الدينار االردن��ي بالدوالر
والذي يضع الدولة امام استحقاقات جديدة
باستعادة دوره��ا االقتصادي واالجتماعي
بنهج جديد يقوم على االستخدام االمثل
للموارد الطبيعية والبشرية.
فالحلول يجب ان ال تكون على
حساب الطبقة العاملة والمس المباشر
بمصالحها فالعدالة تتطلب الحد االدنى
من التوازنات االجتماعية.
ان استذكار االول من ايار والمكتسبات
العمالية المتحققة تتطلبت وح��دة الحركة
العمالية وتنظيم نفسها في اطار عمالي جامع
تضمن فيه التعددية النقابية من خالل العمل على
استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي لتجاوز
القوانين والتعليمات التي تحد من حرية العمال
في تنظيم انفسهم وتمكين الطبقة العاملة من
الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها واخذ الدور المناط
بها على الصعيد الوطني.

عا�ش االول من ايار عنوان وحدة الطبقة
العاملة
ـ عا�شت الطبقة العاملة االردنية
ـ عا�ش االردن وطنا حرا منيعا
االول من ايار ٢٠٢١
حزب ال�شعب الدميقراطي االردين

ملاذا الأول من �أيار
الأ�صل التاريخي لعيد العمال العاملي
ـ تم اختيار األول من
أيار ،تخليدا لذكرى من سقط من
العمال ،والقيادات العمالية ،التي
دع��ت إل��ى تحديد ساعات العمل
بثمانية ساعات يوميا ،وتحسين
ظروف العمل.
وي��ع��زى أص��ل ه��ذا العيد إلى
االضراب الكبير في مدينة شيكاغو
بالواليات المتحدة األميركية عام
 ،1886حيث ت��ط��ورت ال��والي��ات
المتحدة ،ودول أوربية عديدة في
ذل��ك الوقت من الرأسمالية إلى
االمبريالية ،واستمرّ الرأسماليون
في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز
تطوّر االقتصاد بسرعة شديدة ،واستغ ّلوا
العمال بصورة قاسية .فكان العمال يعملون من
 14الى  16ساعة كل يوم ،وينالون أجورا قليلة.
أثار هذا االضطهاد الشديد غضب العمال،
وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين
من خالل االض��راب��ات ،هو الطريقة الوحيدة
لنيل ظروف معيشية معقولة ،وطرحوا شعار
االضراب ،وهو «نظام العمل لثماني ساعات».
وف��ي ع��ام  ،1877ب��دأ أول اض���راب على
المستوى الوطني في تاريخ الواليات المتحدة
ّ
ونظم العمال مظاهرة كبيرة،
األمريكية،
واندفعوا ال��ى ال��ش��وارع ،وطالبوا الحكومة
بتحسين ظ��روف العمل ،والعيش ،وتقصير
دوام العمل إلى ثماني ساعات يوميا ،وازداد
عدد المتظاهرين ،والمضربين بسرعة في
بضعة أيام ،ما دفع الحكومة األميركية تحت
هذه الضغوط الكبيرة إلى وضع قانون لتحديد
دوام العمل اليومي بالساعات المطروحة ،غير
أن الرأسماليين لم يلتزموا بهذا القانون أبدا،
بل واصلوا استغاللهم للعمال ،واستمر العمال
بالعمل بال انقطاع.
وفي تشرين أول عام  1884اجتمعت ثماني
نقابات كندية وأميركية في شيكاغو األميركية،
وقررت الدخول في اضراب شامل في األول من
أيار عام  ،1886ألجل اجبار الرأسماليين على
تطبيق قانون العمل لثماني ساعات.
وفعال توقف في األول من أيار 350,000
عامل في أكثر من  20,000مصنع أميركي
عن العمل ،وخرجوا الى الشوارع في مظاهرة
ضخمة ،وشلت هذه المصانع الكبيرة ،وحاولت

الحكومة قمع المظاهرة بالقوة ,ففتحت الشرطة
النار على المتظاهرين وقتل عدد منهم ثم
القى مجهول قنبلة وسط تجمع الشرطة أدت
الى مقتل عشرة اشخاص ومنهم سبعة من
اف��راد الشرطة واعتقل على اثره العديد من
قادة العمال وحكم على اربعه منهم باالعدام
وعلى االخرين بالسجن لفترات طويلة ،األمر
الذي أشعل نيران كفاح العمال في أنحاء العالم،
ودخل العمال في أوروبا ،والقارات األخرى في
اضرابات واحدا تلو اآلخر ،وبعد شهر اضطرت
الحكومة األميركية إلى تنفيذ قانون العمل
لثماني ساعات بفعالية.
بعد ذلك ظهرت حقيقة الجهة التي رمت
القنبلة عندما اعترف احد افراد الشرطة بان من
رمى القنبلة كان احد عناصر الشرطة انفسهم.
وفي تموز عام  ،1889افتتح مؤتمر النواب
االشتراكيين الدولي في باريس الفرنسية،
وقرّر المؤتمر تحديد األول من مايو كل سنة
عيدا مشتركا لجميع البروليتاريين في العالم،
وفي هذا اليوم من عام  1890بادر العمال
في أميركا وأوروب��ا بتسيير مظاهرات كبيرة
لالحتفال بنجاح كفاح العمال ،مرددين الخطاب
الذي كتبه القائد النقابي اوجست سبايز ( احد
العمال المحكوم عليه باالعدام ) البنه الصغير
– «سوف تعرف ياولدي عندما تكبر لماذا اموت
ليس عندي اكثر مما أقول لك انني بريء واموت
من اجل قضية شريفة ولهذا ال أخاف الموت.

العدد

شؤون محلية

الخميس2021-4-29م

االهالي

1304

3

�أحمد ال�سعدي ـ رئي�س املكتب التنفيذي
الحتاد النقابات امل�ستقلة لعمال البلديات

الت�ضييق على احلريات النقابية خمالف للد�ستور

م��ازل��ن��ا ن��ع��ان��ي
وم��ازال��ت الحركات
ال��ع��م��ال��ي��ه تعيش
حاله م��ن التضييق
في مسيرتها وزادت
األمور سوءا في ظل
قانون ال��دف��اع الذي
قوض الحريات بشكل
كبير بعكس الغايه
التي صدر من أجلها
فبعد أن كان الجميع
ينتظر مئوية الدوله االردنيه بفارغ الصبر علنا
نعيش قليال من االنفراج خرج علينا االتحاد العام
بتعديالت في نظامه الداخلي خالف فيها القانون
والدستور واالتفاقيات الدوليه طبعا بمباركه من
وزارة العمل الممثل الحكومي والمشرف العام على
النقابات وممثلين العمال فاعطيت صوره واضحه
وصريحه بأن العمل النقابي ليس بخير ولن يكون
في ظل هذه السياسات المتبعه والتي تستهدف
العامل وم��ن يمثله بشتى الطرق فكيف لهذه
الحكومات أن تسمح بالتنظيم النقابي وحريته وهي
تحجم وتصغر دور االتحاد العام للنقابات العمالية.
اننا في النقابات المستقله مستمرون ولن تثني
اي تصرفات أو قرارات جائره من عزيمتنا بل سنزداد
صالبه وقوه وسنبقى نمارس عملنا النقابي على
أكمل وجه ولن نكون يوما اال ممثلين حقيقين الرادة
العامل ونمتثل لقرارات هيئاتنا العامه ملتزمين
بتنفيذ بنود نظامنا الداخلي الذي اعددناه بانفسنا
وصادقنا عليه في مؤتمراتنا وستبقى عيوننا
تشخص نحو العامل وحقوقه وهمومه واالم��ه
وهدفنا السامي تحسين ظروفه المعيشيه وننتهز
فرصة االول من ايار لنبارك لعمال االردن والعالم
أجمع هذا اليوم وكلنا أمل يحدوه االصرار والعزيمه
بأن الغد افضل لعمال هذا الوطن وسنبقى نناضل
من اجل تحصيل الحقوق كامله غير منقوصه وفي
قطاع البلديات فقد تحقق الجزء األكبر مما أردنا من
مطالب هي باالصل حقوق وليس امتياز ومازال في
جعبتنا الكثير نقدمه للزمالء في قادم األيام وكلنا
ثقه باننا قادرون بعد أن وقف غالبية عمال البلديات
خلف االتحاد المستقل وامنوا بانه ممثلهم الوحيد
المعبر عن مصالحهم
عاش االول من ايار وعاشت وحدة العمال من
خالل تقاباتها المستقله الممثل الحقيقي والفعلي
للعمال.
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يف يوم العمال العاملي

املر�أة العاملة االكرث ت�ضررا من النهج االقت�صادي

– ت��ؤك��د ال��ب��ي��ان��ات ال���ص���ادرة عن
المؤسسات المعنية بعمل المرأة ان نسبة مشاركة
المرأة االردنية في سوق العمل اقل النسب في
العالم حيث تحتل خامس اقل نسبة على المؤشر
العالمي للمشاركة االقتصادية لعمل النساء اللواتي
يشاركن بما نسبته  ٪٣٧من الناتج المحلي
وتبين االحصاءات ان معدل المشاركة االقتصادية
للنساء في االردن بلغ  ٪١٤مقارنة بالمشاركة
االقتصادية للرجال البالغة  ٪٥٤،٨وفقا لنتائج
المسح للقوى العاملة للعام  ٢٠٢٠وهي تتراوح عند
هذا المعدل منذ ثالثة عقود اي منذ انتهاج الحكومة
برنامج التصحيح االقتصادي حيث انخفضت نسبة
المشاركة ال ما نسبته  ٪١٤في العام  ٢٠٢٠الى
ما نسبته  ٪١٦في العام  ٢٠١٤ال��ذي يعني ان
واحدة من كل ثماني نساء اردنيات يعملن مقابل
ثالثة من خمسة رج��ال مع ان االن��اث يشكلن ما
نسبته  ٪٤٧،١من اجمالي السكان وهذا ال يتواءمم
مع المؤهالت العلمية التي حصلت عليها المرأة
وهذه من المؤشرات على تعثر النهج االقتصادي
حيث تنخفض نسبة المشاركة عن معدالت النمو
المنخفضة .
التقارير الصادرة عن المؤسات تؤشر على الخلل
تبين التقارير الصادرة عن مؤسسات الضمان
االجتماعي ان ع��دد المشتركين الفاعلين في
المؤسسة  ١،٣١٥مليون مشترك بينهم  ٩٤٨الف
من الذكور يقابله  ٣٦٧من االناث اي بنسبة (٪٧٢
ذكور  ٪٢٨اناث) كما تبين ان  ٪٤٢من المشتركين
هم من القطاع العام فيما  ٪٧٥من المشتركين في
القطاع العام من الذكور و  ٪٢٥من االناث وترتفع
نسبة النساء في القطاع الخاص الى  ٪٣٠يقابلها
 ٪٧٠من الذكور فيما كانت المرأة تفضل العمل
بهذا القطاع قبل برنامج التصحيح.

كما تشير التقارير الى فجوة االجور بين الجنسين
فمتوسط اجور المشتركين في الضمان  ٥٦٢يرتفع
للذكور ال��ى  ٥٧٩فيما المتوسط للنساء ٥٢٠
بانخفاض ما يقارب  ٥٠دينارا حتى للعاملين في
نفس المهنة وتساوي المؤهل العلمي.
فيما تشير التقارير المتعلقة بالبطالة الى ارتفاع
معدل البطالة في العام  ٢٠٢٠الى  ٪٢٤،٥بارتفاع
مقداره  ٪٤،١للذكور ليصل الى ما نسبته ٪٢١،٢
وارتفاع مقداره في صفوف االن��اث  ٪٦،١ليصل
الى ما نسبته  ٪٣٣،٦كذلك تشير الى التباين في
التعطل حسب المستوى التعليمي حيث بلغت نسبة
المتعطلين من حملة البكالوريوس فاعلى ٪٢٥،٢
للذكور مقابل  ٪٧٧من االناث يقابله  ٪٥٦،٢من
مجموع قوة العمل من الذكور مستوياتهم التعليمية
اقل من الثانوي يقابله فقط  ٪١٠من االناث.
كما تشير النتائج الى ان  ٪٧١،٩من مجموع

ق��وة العمل بين االن��اث مستوياتهم التعليمية
بكالوريوس فاعلى مقابل  ٪٢٥،١من االناث.
ان هذه المعطيات مؤشرات على غياب التخطيط
االقتصادي واستخدام الموارد البشرية وباالخص
قوة عمل المرأة حيث تنخفض قوة عمل المرأة
بمعدل  ٪٢يقابله انخفاض بمعدل  ٪٦للرجال عام
بعد عام مما يؤشر ان نسبة معدالت المرواحة هي
 ٪٢ليست معدالت نمو حقيقي.
ان البرامج الهادفة ال��ى تعزيز عمل المرأة
لن تحقق اية اه��داف تذكر دون مراجعة النهج
االقتصادي ومراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة
ضمن نظرة شمولية الى القضايا المتعلقة بالعمل
والعمال كتطوير التشريعات العمالية في قانون
العمل والضمان االجتماعي واستصدار قانون خاص
للتنظيم النقابي يمن العمال من تنظيم انفسهم
والمشاركة في اعداد البرامج.

با�سم ابو غو�ش ـ اللجنة النقابية يف الورق ال�صحي

م�صطفى ابو الهيجاء ـ النقابة امل�ستقلة لعمال البلديات

ان القوانني العمول بها يف البالد ال حتمي العاملني من الف�صل التع�سفي

وحدة العمال �ضمانة احلفاظ على احلقوق العمالية املكت�سبة

اثبتت جائحة كورونا ان القوانين المتعلقة

بالعمل والعمال ال تحمي العاملين
فال بد من العمل لتطوير القوانين والتشريعات
العمالية وخاصة المتعلقة بالنزاعات العمالية
وشمول العاملين بالتأمين ضد البطالة بدال
من قانون التعطل وال يتحقق ذلك اال بانتظام
العاملين في اطار لجان نقابية تتحد فيما بينها
لتشكل نقابات مستقلة لتمكينهم من الدفاع عن
حقوقهم المكتسبة امام تعديات اصحاب العمل .

اثبتت التجربة التي خاضها عمال البلديات على مدى
ثالثة اعوام ان الحفاظ على الحقوق العمالية وتحقيق
مكتسبات كان الفضل االكبر فيها يعود الى وحدة العمال
ابتداء من اربد لتصل الى المجالس البلدية في كافة
المحافظات والقصبات بعد تنظيم انفسهم في لجان
نقابية لتتحد هذه اللجان في اطار اتحاد النقابات المستقلة
لعمال البلديات وهي التي مكنت العاملين بعد اللجوء الى
االعتصامات والتوقف عن العمل من االعتراف بحقوقهم
التي تضمنها قانون العمل وايقاف التعديات على هذه
الحقوق وتحقيق مكتسبات جديدة بنظام العالوات وتثبيت
عمال المياومة اننا نحيي في هذا اليوم العاملين في كافة
ارجاء الوطن.

لتحقيق نظام تقاعد اكرث مالئمة وا�ستدامة

خارطة طريق حلماية املركز املايل مل�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي

ـ خاص  -تعتبر مؤسسة الضمان
االجتماعي من اهم المؤسسات التي لها دور
اق��ت��ص��ادي واجتماعي وه��ي اي��ض��ا م��ن اهم
المؤسسات الوطنية االستثمارية اضافة الى الدور
الذي انشئت من اجله في حماية مئات اآلالف من
العاملين ومصدر دخل مئات اآلالف المستفيدين
من خدمات المؤسسة المالية المحالين على
التقاعد الوجوبي والمبكر  ،ومن هنا تكتسب
االهمية في متابعة االوضاع المالية للمؤسسة
ومركزها المالي وتوظيفات صندوقها االستثماري
والقوانين واالنظمة الخاصة بمؤسسة الضمان.
تؤكد البيانات ال��ص��ادرة عن مجلس ادارة
المؤسسة على سالمة واستقرار الوضع المالي
للمؤسسة وان البرامج التي اطلقتها بموجب اوامر
الدفاع كان اثرها محدودا على المركز المالي ونظامها
التأميني معتمدة على دراس��ة مركزها المالي على
القصير والمتوسط والبعيد كل ثالث سنوات واكد على
ذلك مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة بان االيرادات
للعام  ٢٠٢٠تجاوزت ملياري دينار فيما تبلغ النفقات
 ١،٥مليار اي بفائض  ٠،٥مليار دينار مع ان الظروف
االقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا اسهمت في
ابقاء ايرادات المؤسسة واثرت عليها سلبا.
في المقابل اص��در البنك ال��دول��ي دراس��ة حول
مؤسسة الضمان في االردن نبه فيها بان االي��رادات
لن تكون كافية لتغطية النفقات في حوالي عشرة
اع��وام واستنفاذ جميع احتياطات المؤسسة ما لم
يتم النظر في تدابير اصالحية سريعة فيما لم تقم
المؤسسة بتبيان حساباتها االكتوارية كل ثالث سنوات
وخططها البعيدة المدى والمفترض ان تكون اكثر دقة
وشفافية من دراسة البنك الدولي من جهة وحسابات
اضافية تتوسع بمظلة الضمان لتشمل التأمين الصحي
والتأمين من البطالة والزيادة السنوية على رواتب
متقاعدي الضمان اي ان الحسابات المفترض ان تعمل
على تأمين احتياطات مالية لتطوير الحماية االجتماعية
للعاملين ورصد احتياطات طوارىء في مواجهة المخاطر
ليست بالحسبان كالكوارث الطبيعية او غيرها كما
حدث مع جائحة كورونا التي تحمل تداعياتها العاملون
ومدخراتهم االجتماعية.
او�ضاع العاملني وامل�ؤ�س�سات ال حتتمل اجراءات ا�صالحية
ان ورق��ة البنك الدولي تؤشر على اتخاذ تدابير
اصالحية وهذا يتطلب ق��راءات موضوعية من جانب
هيئات مؤسسة الضمان والحكومة التي لها دور
اساسي في مجلس ادارة الضمان فالمعطيات تؤكد ان
المشكالت ال تتعلق بطالبي التقاعد المبكر التي تؤكد
عليها الحكومة بل متعلقة بتغييب رؤيا استراتيجية
مالية فال مجال لالشارة بعد التعديالت التي اجرتها
الحكومة في العام ٢٠١٢برفع سن التقاعد المبكر الى
 ٥٥عاما والوجوبي الى  ٦٥عاما ورفع نسبة االقتطاع
على صاحب العمل والمؤمن عليه لتصل الى ٪٢١،٧٥
يتحمل صاحب العمل  ٪١٤،٢٥والعامل  ٪٧،٥وهي
نسبة مرتفعة وال يجوز االستمرار باستخدام التقاعد
المبكر كشماعة فيما اعتمدت التعديالت تقاعدا مبكرا
للعسكريين فالمحالون على التقاعد يصل الى ١٠٧
آالف متقاعد يشكلون ما نسبة  ٪٤٧من العدد االجمالي
لمتقاعدي الضمان البالغة  ٢٢٢الف متقاعد تبلغ قيمة
رواتبهم التقاعدية الشهرية  ١١٢مليون اي ان معدل
الرواتب التقاعدية  ٤٤٢دينار ثلث الرواتب تقل عن
 ٣٠٠دينار اي ان  ٪٧٠من الرواتب التقاعدية دون
خط الفقر وهي احدى المسائل المفترض ان تأخذها
بالحسبان في الحسابات االكتوارية وما يتطلبه من اعادة
النظر بالزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان
بدال من ربطها بالتضخم .فيما يبلغ عدد مشتركي
الضمان  ١،٣١٥مليون مشترك منهم  ٩٤٨ذكور ٣٦٧

اناث اي ما نسبته  ٪٢٨وان  ٪٤٢من المشتركين هم
من القطاع العام تشكل االناث منهم نسبة  ٪٢٥و ٪٥٨
من القطاع الخاص تشكل االناث ما نسبته  ٪٣٠ومعدل
اجور العاملين تصل الى  ٥٦٢دينار معدل  ٥٧٩للذكور
ومعدل  ٥٢٠لالناث برغم رفع سن التقاعد الوجوبي
للمرأة الى  ٥٥عام واحالة تأمين االمومة على الضمان
االجتماعي ومع ذلك ينخفض معدل االجور لالناث عن
معدل  ٥٠دينارا شهريا.
ان هذا يؤكد ان التعديالت التي اجريت لم يكن
لها س��وى اث��ر محدود على المركز المالي المتعلق
بااليرادات وتغطية النفقات فاحتساب نسبة المقتطع
من معدل االجور  ٥٦٢مضروبا في تعداد المشتركين
 ١،٣١٥تقدر االي��رادات بمعدل  ٢مليار دينارا سنويا
يقابلها النفقات المتعلقة برواتب المتقاعدين والمقدرة
 ١،٣٤٤مليار مما يؤشر على توازن فيما تقدر النفقات
الجارية لموظفي الضمان ما يقارب  ١٦٠مليون دينار
بحسب النفقات التي اعلن عنها مدير مجلس ادارة
الضمان وهي  ١،٥مليار ومع ان تداعيات الجائحة كان
اثرها محدودا على االي��رادات فايرادات العام ٢٠١٩
المتحققة  ١،٨مليار دينار قياسا  ٢مليار في العام
 ٢٠٢٠وكذلك ارتفاع موجودات الصندوق لتبلغ ١١،٩
مليار دينار في العام  ٢٠٢٠قياسا بـ  ١٠،٩٩في العام
 ٢٠١٩فالدخل االساسي متأتي من روافد الضافات ما
يقارب  ٥٠٠مليون وعوائد االستثمار في ادوات الدخل
الثابت من سندات وودائع بنكية وقروض  ٤٩٧مليون
مما يتبين ان رفد صندوق االستثمار يعتمد بشكل
اساسي على الفوائض المالية من اشتراكات المؤمن
عليهم بعد تغطية اصابات العمل البالغ معدلها  ١٤الف
سنويا منها  ٢٠٠حالة وفاة ،فالحسابات تطلبت فصل
روافد االيرادات الى صندوق استثمار الضمان بحساب
واستثمارات خاصة واعتماد ما تحقق من ارباح يضاف
الى تراكماتها السنوية من ايرادات او صندوق استثمار
خاص تشرف عليه لجنة منتخبة من مشتركي الضمان
من جهة ويدعم بروافد مالية بنسبة من خزينة الدولة
الن الدولة اصبحت تعتمد بشكل اساسي على اموال
مؤسسة الضمان االجتاعي في برامجها المستخدمة او
تغطية العجز في الموازنة لتصل المديونية الحكومية
لمؤسسة الضمان الى ما قيمته  ٪٥٨من صندوق
استثمارات الضمان والمقدر  ٦،٤مليار دينار.
ان هذا يتطلب اعادة النظر في مجلس ادارة الضمان
ليشمل تمثيال عن متقاعدي الضمان االجتماعي وتمثيال
اعلى للقاعدة العمالية والمهنية واجراء حوار مع الهيئات
ذات االختصاص الع��ادة النظر في قوانين وانظمة
الضمان االجتماعي واالخذ بعين االعتبار طرفا العملية
االنتاجية.
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وليد املومني ـ املكتب التنفيذي يف كتلة
الوحدة العمالية ـ العاملني يف البرتوكيماويات

ت�صاعد البطالة ظاهرة اجتماعية مقلقه

يستقبل ال��ع��م��ال
ه��ذا العام ي��وم االول
م��ن اي���ار عيد العمال
العالمي وهم يواجهون
اشد انواع المعاناة جراء
االوض���اع االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي
خ��ل��ف��ت��ه��ا االزم������ات
االق��ت��ص��ادي��ة الخانقة
ال��ت��ي تمر بها البالد
والناتجة عن السياسات
االقتصادية التابعة والمرتهنة الشتراطات صندوق النقد
والبنك الدوليين اضافة الى ما تعانيه البالد جراء الفساد
المستشري وضعف القوانين واالنظمة التي تعنى بالعمال
وقد ادت الى اتساع دائرة الفقر وتفشي البطالة وتدني
االجور وقد المت بالبالد جائحة الكورونا لتزيد الطين بلة
والتي ادت الى الركود االقتصادي وتنامي حاالت الفقر
والعوز وتوقف عمليات االنتاج في كثير من المؤسسات
الخدمية واالنتاجية.
وانني هنا اذ اتوجه الى عمالنا في جميع ارجاء البالد
بالتحية بحلول هذه المناسبة الجليلة ألحيي صمود عمالنا
في فلسطين المحتلة وابارك انتفاضتهم العظيمة التي
ادت الى وقف مخططات االحتالل في المسجد االقصى.

حممد ابو الرب ـ العاملني يف البناء

العمال االكرث ت�ضررا من ال�سيا�سات االقت�صادية

ال يسعني في هذه
المناسبة الجليلة اال
أن احييّ عمال الوطن
يوم االول من ايار عيد
ال��ع��م��ال وه��م يقفون
ف��ي مواجهة االوض��اع
االق��ت��ص��ادي��ة الخانقة
وفي ظل هذه الجائحة
التي ادت ال��ى تنامي
الفقر والبطالة اضافة
ال��ى م��ا يعانيه عمال
البالد جراء السياسات االقتصادية التي تعتمد على جباية
الضرائب والرسوم والتقيد باشتراطات صندوق النقد
والبنك الدوليين دون ان تسعى الى انشاء المشاريع
وتعزيز االوضاع االقتصادية.
كما واتوجه الى عمالنا في االرض المحتلة ألحيي
صمودهم وثباتهم على حاالت الفقر والعوز وهم يقفون
في مواجهة المخططات الصهيونية التوسعية.
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رميا خالد
النقابة امل�ستقلة للعاملني يف الزراعة

�شمول عمال الزراعة بقانون
العمل وحقهم بت�أ�سي�س نقابة
ان

ال���ج���ه���ات

الحكومية ال تلتفت
الى معاناة العاملين
وال���ع���ام�ل�ات في
ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي
ب��ل تحرمهم من
ال���ح���ق���وق ال��ت��ي
تضمنها

شؤون اقتصادية

ق��ان��ون

العمل وتصر برغم
المطالب الدائمة بعدم شمولهم بقانون
العمل وهي من الحقوق االساسية المكتسبة
لعموم عمال االردن .وتصر على التعامل
معهم بنظام خاص يحرمهم من الحقوق وال
يستهدف النظام الخاص سوى حماية اصحاب
العمل الكبار اننا في االول من ايار نلفت انتباه
كافة الهيئات المهتمة بالشأن العمالي الى
دعم مطالبنا بالشمول بالضمان االجتماعي
وفق نظام خاص تتحمل الحكومة جزءا منه
اذا كات صادقة في توجهاتها بدعم القطاع
ال��زراع��ي وف��ق نظام الحتساب االشتراكات
في الضمان ويؤمن للعاملين احتساب االجور
والعطل االسبوعية واالجازات السنوية والعمل
االضافي والسالمة والصحة المهنية التي نص
عليها قانون العمل او المتعلقة بالمرأة العاملة
وحقها في اجازة االمومة والرعاية لالطفال بدل
اصطحابهم لحقول العمل اننا نطالب بديال
عن النظام الخاص الذي اقرته الحكومة والذي
يحرم العاملين من حقوقهم االساسية.
اننا في هذا اليوم نحيي كافة العاملين
في البالد ونشد على يد العامالت في الزراعة
بااللتفاف ح��ول النقابة المستقلة لعامالت
الزراعة بالدفاع عن حقوقهن من جهة والنضال

�سليمان اجلمعاين ـ رئي�س احتاد النقابات العمالية امل�ستقلة

الف�شل االقت�صادي تقابله احلكومة بالتعدي على احلريات والقوانني بتعديالت جديدة

تحية عمالية خالصة وبعد ،،،
أكتب هذه السطور مباركاً لعمال األردن
بمناسبة األول من أيار ( يوم العمال العالمي ) ،
هذه المناسبة العزيزه على قلوبنا  ،نكتب كل عام
مباركين ومواسين في نفس الوقت  ،نبارك المناسبة
ونلعن الواقع المتردي بإستمرار  ،فهذه المناسبة
عبارة عن فرصة لمراجعة مستوى التردي ال التقدم ،
لمراجعة حجم السوء ال التحسن  ،للعبور عبر الكلمات
على مستوى التراجع في الحريات ومستويات التغول
على العمال ال اإلنفراج  ،لمناقشة التعديالت في
القوانين واألنظمة التي اقرب ما يمكن أن توصف
بالمستبده والمتسلطه على رزق العمال وحرياتهم .
بعد عقود من الزمن  ،وبعد فشل إقتصادي
متراكم طالعتنا معظم الحكومات بمزيد من التغول
على الحريات بشكل عام  ،وعلى حقوق العمال
بحريتهم بتنظيم أنفسهم للدفاع عن حقوقهم
ومكتسباتهم  ،وك��ان على ال��دوام قانون العمل
السالح األمضى لتحقيق مزيد من التضييق على
الواقع العمالي  ،وذلك بالتحالف مع سلطة رأس المال
 ،حتى بات الفشل الكبير في إدارة الملف اإلقتصادي
يرخي بظالله على الجميع من أصحاب عمل وعمال
 ،فاليوم ونتيجة لسياساتهم االقتصادي الفاشله
وتحالفاتهم ضيقة األفق  ،وضع الجميع رقابهم تحت
نصل مقصلة األزمة اإلقتصادية وتداعياتها  ،الجميع

متضرر والجميع في
خطر محدق  ،والوطن
ال مجيب على تساؤل
الى أين يسيير .
ما نواجهه اليوم من
س��وء إدارة وتخطيط
م���ال���ي وإق���ت���ص���ادي
بالتزامن مع تداعيات
أزم��ة ك��ورون��ا مخيف ،
وال��واق��ع ي���زداد س��وءاً
يوماً بعد يوم  ،والدوله
مستمره باالعتماد على
المنح والمساعدات حتى
بتوفير اللقاحات لشعبها  ،سلطه تتفرد بالحكم
وتشدد الخناق على الحقوق والحريات تحت ذريعة
الجائحة  ،وشعب منهك وطبقة عاملة مسحوقة .
بالنهاية إذ ال يوجد الكثير ليقال فالوضع سيء
ومستمر بالسوء  ،وال مخرج اال من خالل العوده
وإع��ط��اء كل صاحب حق حقه  ،ووض��ع حد جدي
لمنظومة الفساد واحترام حقيقة أن العامل شريك
في اإلنتاج ال أجير  ،وال يمكن إرساء دعائم الشركة
الفعلية دون منح العامل حقه بالحرية بتنظيم نفسه
وانتخاب ممثليه والمضي قدماً في الدفاع عن حقوقه
ومكتسباته .

عبد الر�ؤوف ابداح ـ احتاد النقابات امل�ستقلة للعاملني يف البلديات

التفاف العاملني حول نقابتهم مكنهم من حتقيق اجنازات هامة

اننا في هذا اليوم نهنىء كافة العاملين على
امتداد الوطن ونهيب بكافة العاملين في مختلف
القطاعات الى تنظيم انفسهم في اطارات عمالية
للدفاع عن حقوقهم وخاصة في هذه الظروف الصعبة
التي تمر بها البالد من جهة واالزمة االقتصادية التي
زادت من التعدي على الحقوق والمكتسبات العمالية
ومحاوالت التضييق على القيادات النقابية التي
دافعت عن حقوق العاملين كمحاولة التضييق على
قيادة اتحاد النقابات المستقلة لعمال البلديات.
انني أؤكد ان االتفاقية التي تحقق فيها مكتسبات
عمالية اساسية لم يكن ممكنا ان تتحقق لوال
التالحم العمالي ح��ول نقابتهم في اط��ار اتحاد
النقابات المستقلة لعمال البلديات التي افضت الى
توقيع اتفاقية مع وزارة البلديات والتي تضمنت

ادراج مطالب العاملين
ضمن تعليمات الموازنة
العامة للدولة لسنة
 ٢٠٢٠ومتابعة المكتب
ال��ت��ن��ف��ي��ذي م��ذك��رة
ال��ت��ف��اه��م المتعلقة
بعالوة  ٪٢٥ومتابعة
عمال المياومة حيث ان
مهلة التفاهم ستنتهي
مع نهاية اي��ار الجاري
للتوصل الى اتفاق
ك���ل ع���ام وع��م��ال
االردن بالف خير

حممد �شحادة ـ ع�ضو املكتب التنفيذي الحتاد النقابات امل�ستقلة لعمال البلديات

عدم اال�ستقرار الوظيفي يرهق العمال

اكثر ما يعاني منه العاملون في البالد بشكل عام وعمال البلديات

بشكل خاص هو عدم االستقرار الوظيفي وهو ما عملت النقابة المستقلة
لعمال البلديات على تحقيقه لطمأنة عمال المياومة بشمولهم بالمسمى
الوظيفي باتفاقية جماعية وقعتها النقابة مع وزارة البلديات ورفع نسبة
العالوة الى نسبة  ٪٢٥وما زالت النقابة تتابع االجراءات التنفيذية خطوة
بخطوة وهذا يستدعي استمرار االلتفاف حول النقابة المستقلة لعمال
البلديات حتى ال يتم التراجع عن بنود االتفاقية الموقعه ،اننا نحيي في

من اجل اجازتها رسميا لتكون عضوا في كافة

هذا اليوم عمال االردن بشكل عام والعاملين في البلديات بشكل خاص

االتحادات العمالية العربية.

لرفضهم التضييق على النقابة ورئيسها.

حممد عبا�س ـ امني �سر القطاع غري املنظم يف البناء ع�ضو املجل�س املركزي لالحتاد العام

النقابة حققت اجنازات ا�سا�سية برغم ال�صعوبات

برغم الصعوبات التي تمر بها الحركة العمالية اال
ان النقابة العامة لعمال البناء حققت انجازات اساسية
بالدفاع عن المكتسبات العمالية لكون النقابة تقوم
على لجان نقابية تستطيع من خاللها تلمس مطالب
العاملين مما مكنها الدفاع عن الحقوق في مختلف
المواقع ذات التركز العمالي يأتي في مقدمتها دفاعها
عن حقوق عمال االسمنت “الفارج” والتصدي الدارة
الشركة بمحاولة االلتفاف على استحقاقات العاملين
والمقدرة بحوالي مليوني دينار في اطار اتفاقية
جماعية حاولت االدارة التنصل منها والحقتها في
المحاكم بما في ذلك محاولتها االستفادة من قانون
االعسار .وبرغم مواجهة النقابة صعوبات في الحد

م��ن منافسة العمالة
الوافدة وخاصة عمالة
الالجئين السوريين
وال�����ت�����زام االت���ح���اد
وال��ح��ك��وم��ة ب��ق��رارات
منظمة العمل الدولية
بالتشغيل اال ان النقابة
عملت ان يكون العمل
في القطاعات الرئيسية
اولوية للعمالة االردنية.
ونظمت اللجان النقابية اكثر من اعتصام في اماكن
العمل في المحافظات وأمام وزارة العمل.

احمد الطيطي ـ النقابة العامة للعاملني يف البناء

تعديل قانون العمل وا�ست�صدار قانون خا�ص للتنظيم النقابي

ان اوضاع الطبقة العامة مرهون بحركتها
العمالية واع��ط��اء دور اساسي للنقابات
العمالية واستقاللية في قراراتها العمالية
مرجعيتها هيئاتها العامة وه��ذا يتطلب
تعديالت جوهرية على ق��ان��ون العمل
وخاصة البنود المتعلقة بالنزاعات العمالية
واستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي
يمكن العاملين من انتخاب ممثليهم بشكل
طوعي حر هي االمر الذي يؤدي الى اتحاد
نقابات عمالية قوي يكون له دور في الشؤون
االقتصادية وانتزاع حق العاملين باالشراف

ع����ل����ى ام�������وال
الضمان االجتماعي
وصندوق استثمار
ال��ض��م��ان باعتبار
ان ام��وال الضمان
االجتماعي ام��واال
عمالية بامتياز .
ـ نحيي الطبقة
العاملة االردن��ي��ة
في هذا اليوم الذي
حققت فيه انجازات هامة تم البناء عليها.

نا�صر لباد ـ نقابة عمال البناء

تنظيم �سوق العمل واحالل العمالة االردنية مكان العمالة الوافدة

نستذكر في هذا اليوم ابائنا واخوتنا من
عمال الوطن في كافة القطاعات وفي شتى
بقاع الوطن.
ان العامل االردني يحس بخيبة امل من
الجهات المسؤولة تجاه العمال وتهميش
دوره من خ�لال استبدال العامل الوافد
بالعامل المحلي مما ادى الى فقدان آالف
الشباب لوظائفهم اضافة الى عدم التفات
الجهات المسؤولة الى االرتفاعات المتوالية
في البطالة وعدم قيام جهات الرقابة بحماية
العامل االردن��ي حيث نجد في المشاريع
الكبيرة النسبة االكبر من العمالة الوافدة
ولجوء الكثير من الشركات باستبدال العمالة
المحلية بالعمالة الوافدة مستغلة ظروف
الالجئين والتسريح الجماعي للعاملين

الض��ط��رار العديد
م���ن ال��م��ؤس��س��ات
ل�ل�اغ�ل�اق بسبب
جائحة كورونا.
ن��س��ت��ذك��ر في
ه��ذا اليوم شهداء
عمال الصوامع في
العقبة ال��ذي��ن لم
ينالوا حظهم من
االهتمام والتكريم
الحكومي اسوة بغيرهم من شهداء الوطن.
في هذا اليوم نحيي عمال الوطن وعمالنا
المغتربين من اجل لقمة العيش وخدمة
الوطن
كل عام وعمالنا بالف خير
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ب�سمة رمح ـ النقابة امل�ستقلة للعاملني يف الزراعة

االلتفات اىل العاملني يف الزراعة
ب�شمولهم بال�ضمان االجتماعي

اننا في هذا اليوم
ال����ذي يحتفل فيه
العاملون بما حققوه
من انجازات من خالل
تنظيم انفسهم في
نقابات عمالية نطلب
من جميع العاملين
والعامالت في القطاع
ال��زراع��ي االنتظام
في النقابة المستقلة
للعاملين في الزراعة
للضغط على الحكومة لالهتمام بالقطاع الزراعي
لتعزيز قدرة هذا القطاع االساسي ودعم العاملين
الزراعيين بشمولهم بقانون العمل وم��ن ثم
بالضمان االجتماعي.
اننا في هذا اليوم نؤكد ان نظام عمال الزراعة
المرتبط بتعليمات وزي��ر العمل لن تضع حدا
لالنتهاكات للحقوق العمالية لتفشي ظاهرتي الفقر
والبطالة التي تدفع الى طلب العمل بشروط غير
عادلة اضافة الى منافسة العمالة الوافدة االقل
كلفة لقبولها العمل لساعات طويلة وشروط عمل
ال تقبل بها العمالة االردنية.

زكريا اخلطيب ـ النقابة امل�ستقلة للعاملني يف الطباعة والن�شر

تنظيم العاملني يف اطار نقابات م�ستقلة

ي��م��ك��ن��ه��م م��ن
الدفاع عن حقوقهم
ـ يعاني العاملين
ف���ي ال��ط��ب��اع��ة من
م��ش��ك��ل��ة اس��اس��ي��ة
بالبطالة
متعلقة
وان�����ع�����دام ف���رص
التشغيل م��ن جهة
ثانية مما دفع اصحاب
العمل بالتغول على
ح���ق���وق ال��ع��ام��ل��ي��ن
وتخفيض اجورهم او اللجوء الى تسريح العاملين
واحالل عاملين جدد باجور اقل واللجوء الى تسريح
العاملين في حال المطالبة بتحسين اجورهم واحجام
النقابة المنضوية في اطار االتحاد من الدفاع عن
قضاياهم ونظرا لما حققته النقابات المستقلة من
انجازات بفضل التفاف العاملين فان التفاف العاملين
حول النقابة المستقلة لعمال الطباعة سيمكنها من
الدفاع عن حقوقهم.
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�أزمة املياه يف االردن:احللول مم
ـ خا�ص  -بدعوة من هيئة حترير االهايل عقدت م�ساء االربعاء ب�أقل من �شهرين تبد�أ وزارة املياه بالتحذير من اجلفاف و�أزمة مياه على
املا�ضي  ٢٠٢١ / ٤ / ٢٢ندوة حول ازمة املياه يف االردن قدمها اخلبري املواطن ان يتقبلها دون ان ي�س�أل من املت�سبب بهذه االزمة وما هي احللول
اجليولوجي والباحث املهند�س جورج حدادين نقيب اجليولوجيني اال�سبق
لأزمة العجز املائي �سيما وان االمن املائي ي�ؤثر على االمن الوطني يف اقليم
وع�ضو املبادرة الوطنية االردنية ،ويف معر�ض ترحيبه اكد الرفيق حممد
زرقان �أن االردنيني ا�ضافة لالزمات املركبة باتوا يف حرية مما يجري بني م�ضطرب ،فهل �ست�صبح م�شكلة املياه عامال حا�سما يف ر�سم اخلارطة ال�سيا�سية
مو�سم �شتاء ماطر متتلىء فيه ال�سدود وتفي�ض االودية ،وبعد هذه احلالة خالل العقدين القادمني؟؟ هذا ما �سنناق�شه يف هذه الندوة.

املهند�س جورج حدادين بدأ مداخلته
قائال:ـ سأحاول معالجة المسألة من
زوايا مختلفة ،بداية يجب ان نناقش
هل ازمة المياه حقيقية ام مفتعلة،
هل لها حلول ام عصية على الحل؟
وهل فعليا فهمنا لالزمة المائية
منعزل عن ازمة المنظومة السائدة
في هذا البلد؟ ،هل هي ازمة فرعية
ام ازمة جوهرية؟! وما يجري في
االردن هل هي ازمة مياه ام ازمة
ادارية؟ ام جوهرية لمعنى الطبيعة
وهو ما تروج له الحكومة وينطلي
على الكثير من ابناء شعبنا؟
وتابع قائال  :بنظرة تاريخية قبل
الستينات كانت حصة الفرد من
المياه ١٣٠٠م ، ٣واآلن حصة الفرد
اقل من ١٠٠م ،٣وبالرجوع لبيانات
المؤسسات الرسمية حتى نفهم
هذه االزمة االستراتيجية المائية
في االردن وبحسب اطالعي فإن
مؤسسات الدولة االردنية ال يوجد
عندها استراتيجية مائية ،بل
سياسات مائية  ،ففي كل الدول
يوجد استراتيجية بعيدة المدى
ومتوسطة المدى وقصيرة المدى
ومن يعدّ هذه االستراتيجيات هي
الكفاءات الوطنية االكاديمية.
ال يوجد لدى امل�ؤ�س�سة الر�سمية
ا�سرتاتيجية مائية
ما يسمى باالستراتجية المائية
االردنية هي عبارة عن سياسات
مائية ع��ام��ة ،ففي ع��ام ١٩٩٧
ق��دم��ت المؤسسة الرسمية ما
يسمى باالستراتيجية المائية
االردنية وهي باالساس عبارة عن
سياسات مائية اصر صندوق النقد
الدولي على تقديمها ليتم منحها
مساعدات وقروض وعليه تحولت
السياسات الى استراتيجية حتى
نستطيع اخذ المساعدات والقروض
من الدول المانحة ،واالستراتيجية
تختلف كليا عن السياسات وهي

تصوير يوسف الغزاوي

باالصل خطط بآليات تنفيذ حسب
االمكانيات المتاحة والكفاءات
والثروات المتاحة بناء عليها يتم
العمل بخطط متوالية حتى نصل
للهدف ،وتتم المحاسبة بمقدار ما
يتم انجازه من الخطط المعدة ،في
السياسات ال نستطيع المحاسبة
الن��ه��ا ع��ب��ارة ع��ن ك�ل�ام ووع���ود
مستقبلية دون توضيح للعناصر
واالمكانات المتوفرة بين أيدينا.
لقد وضعت هذه االستراتيجية عام
 ١٩٩٧تحت العناوين المعتمدة على
الوعود المستقبلية ،ومن الغريب
انه تم اص��دار استراتيجية اخرى
جديدة عام ٢٠٠٢م و تنص في
احد موادها على ما يلي :ـ ( يمكن
تغطية كلفة التشغيل والصيانة
بحلول الربع االول لعام !!)١٩٩٨
وه���ذا ن��م��وذج الستغباء الناس
واالستهتار بما يتم طرحه ،وفي
االستراتيجية ع��ام  ٢٠٠٨تم
الوقوع في نفس المطب حيث ورد
ما يلي :ـ ( ،يتم وضع تعرفة المياه
البلديات والصرف الصحي بمستوى
يمكن من تغطية كلف التشغيل
والصيانة على االقل بحلول الربع
االول من عام !!!)١٩٩٨

م�س�ؤوليات الدولة يجري حتميلها لالفراد
واحللول يتم ا�ستريادها من اخلارج
من جهة اخرى ذكرت الحكومة ان
ب��وادر االزم��ة ب��دأت بالظهور عام
 ،١٩٧٠واالص��ل ان مبدأ تشغيل
العقل االستراتيجي للدولة فور
ظهور اي ازم��ة ه��و البحث عن
حلول ،قبل ان تتفاقم ،ألن الدولة
مؤسسات تدير مجتمعا وعليها وضع
حلول لألزمات  ،فالباحث يشخص
االزمة ويضع الحلول والتنفيذ على
عاتق مؤسسات الدولة وهي وحدها
تتحمل المسؤولية ،وما يجري في
االردن ان مسؤوليات الدولة يجري
تحميلها لالفراد ويطالبونهم بوضع
الحلول ،ليجري صرف النقاش عن
المتسبب الرئيسي لالزمة وهي
الدولة ومؤسساتها.
ف��ي االص���ل ان تشغل ال��دول��ة
مؤسساتها للبدء في ايجاد حلول
وتنفيذها على ارض الواقع ،لكن
ما حصل في االردن أمر مختلف
ففي عام  ١٩٩٨في خطة التنمية
االقتصادية واالجتماعية في قطاع
المياه والري ورد تقرير حول المياه
المتاحة والتزويد والعجز على الوجه
التالي -:

ـ ع��ام  : ١٩٩٥التزويد المائي
٨٨٢مليون م ٣واالحتياجات العامة
المائية مليار و ١٠٤مليون م٣
والعجز  ٢٢٢مليون م. ٣
ـ ع��ام : ٢٠٢٠ـ التزويد مليار و
 ٢٥٠مليون م ٣واالحتياجات العامة
المائية مليار و  ٦٥٨مليون م٣
والعجز  ٤٠٨مليون م ٣اي بين
 ١٩٩٥ـ  ٢٠٢٠نالحظ نمو العجز
وليس مجابهته ،وهذا يعني عجز
الدولة عن وضع حلول للمشاكل
الحقيقية  ،فما ال��ذي ج��رى ؟! ما
جرى ان الحلول يتم استيرادها من
الخارج ،فنسبة التصدير لالستيراد
في االردن منذ تأسيس االم��ارة
لليوم ثابتة ،االستيراد  ٢،٥الى ٣
والتصدير  ١بمعنى كل عام يوجد
عجز بين  ١،٥و  ٢سنوي ،وهذا
يؤكد ان البلد ال ت��دار بالعقلية
االستراتيجية التي تضع حلوال
لالستعصاءات وهي سمة متعلقة
بنهج الفساد واالفساد.
امل�ؤابيون عاجلوا االزمة املائية باحل�صاد
والتخزين
وحفر الآبار وبناء ال�سدود وم�سلة مي�شع
�شاهدة
نتساءل كيف تستطيع دول صغيرة
محدودة االمكانات ان تقاوم االزمات
وتجد حلوال للتحديات  :كوبا مثال
التي صمدت في وجه الحصار مدة
تزيد عن ستين عاما قاومت فيها
كل اشكال الهيمنة االمريكية ومثال
آخر من الصين التي وجدت حلوال
الزماتها بعد ان حاربها االنجليز
بواسطة االفيون مائة عام  /ولكنها
تغلبت على المستعمر بثورة
ماوتسي تونغ واصبحت اليوم هي
القوة المنتجة االول��ى في العالم:
الصين اعادت بناء ثقافتها القديمة
بالوسائل واالساليب الحديثة .ونحن
في االردن ابناء حضارة قديمة وقد
تكون بدايات الحضارات االنسانية
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ممكنه واالرادة ال�سيا�سية غائبة
القديمة انطلقت م��ن االردن،
ومراكز االبحاث الغربية تنطلق من
المقولة التالية «ال تستطيع محاربة
الحضارة لكنك تستطيع ان تمنع
وعي الحضارة عن شعبها»
واالردن مثال ساطع على هذه
الحالة والبعض يعتقد ان االردن
كانت منطقة فراغ تاريخي  ،حتى
ابناء البلد والعرب واالجانب يقولون
ان االردن صحراء والصحيح ان
االردن لم تكن صحراء وانما بادية،
واالنسان عندما كان يجمع قوت
يومه ك��ان يسمى عصر الصياد
اللمّام ،واول تحول زراع��ي في
الشرق االوسط بمعنى التحول من
جمع الطعام الى انتاجه حصل في
عين غزال قبل  ١٢الف وخمسمائة
عام ،وألول مرة يكتشف االنسان
البعد الثالث  ،والبعد الثالث مكنه
من عمل التماثيل وهو التحول االول
في الشرق .التحول الثاني الهام
هو التحول نحو الثورة الصناعية
التحويلية صهر النحاس وتشكيله
قبل سبعة آالف ع��ام ح��دث ذلك
ألول مرة في الشرق وعلى ارض
االردن.
وف���ي ت��ق��اري��ر ع��ص��ر االن��ت��داب
البريطاني االول في االردن ورد
ان المياه المتاحة عالجها اسالفنا
ال��م��ؤاب��ي��ون ع��ن��دم��ا م��ر االردن
بفترات الجفاف وانقطاع االمطار او
انخفاضها.
هذه االزمة كانت تحصل باستمرار،
ومنذ ال��ق��دم عالجها المؤابيون
بالحصاد والتخزين ثم حفر اآلبار
والبرك وبناء السدود:ـ مادبا على
سبيل المثال تأسست في بداية
العصر المؤابي ويطلق عليها مدينة
الماء والفاكهة باآلرامي ،رغم انه
ال يوجد بها نهر او بحيرة ،ولكنه
بفضل سياسة الحصاد المائي
توفرت كميات هائلة من المياه في
اآلبار والسدود والبرك ،ويوجد نص
بهذا الموضوع في مسلة ميشع
 ٨٥١ق.م.حول توفر مخزون ،وفي
الحميمة الغربية ذك��رت دراس��ة
حول البرك والسدود القديمة تم
عمل ب��رك وس���دود كافية تحت
سطح االرض واآلن اصبحت سياسة
عالمية بناء س��دود تحت السطح
لمنع التبخر ومنع التلوث ،لذلك

فإن سياسة الحفائر المفتوحة ال
تحل المشكلة الرتفاع نسبة التبخر
وهذا يؤكد ان بعض الحلول تأتي
من الخارج لتطبيقها على شكل
ام�ل�اءات فكيف ادرك المؤابيون
اهمية منع التبخر ولم ينتبه له
منفذو السياسات اليوم .؟؟
االزمة ليست ازمة مياه ولكنها ازمة
فكر وادارة
ال��م��س��اع��دات ال��خ��ارج��ي��ة تفرض
على االردن شكل الحل ونطبقه
ص��اغ��ري��ن،وف��ي االستراتيجية
المائية عام  ١٩٩٧يذكر بالحرف
ان��ه��ا نتيجة لمتطلبات ال��دول
المانحة ،وكما ذكرنا حلها المؤابيون
واالدوميون واالنباط اريد االشارة
هنا الى ان الذين بنوا البتراء هم
االدوميون وليس االنباط وعاصمة
االدوميين بصيرا ،االنباط احتلوا
البتراء وهم ابناء حضارة االدوميين
الن الحضارة تتراكم والن البعض
ال يحارب الحضارة بل يحارب الوعي
بها اي القطع الحضاري ،لذلك نرى
المجتمع االردن��ي يتم تغييبه عن
الوعي التاريخي والحضاري ،قلة
من يعرفون ان اسم البتراء هو
الريقيم او السلع ،والناس تعتقد
ان البتراء بناها االنباط ولكنهم
احتلوها او يأتي البعض ويقول ان
«بوكارت» اكتشف البتراء وهو خطأ،
اهل البتراء كانوا موجودين وهذا
يؤشر لحجم التضليل في منظومة
المناهج واالع�لام ،وهذا جزء من
التجهيل ،هندسة ال��م��ي��اه عند
االدوميين والمؤابيين والسبأيين
في اليمن وفي نفس الفترة تشير

ال��ى نفس عقلية ادارة وصناعة
هندسة المياه ،اذن الحضارة تتراكم
 ،وهنا يأتي الحديث عن سلطة
المعرفة والحديث عن السلطات
الثالث والفصل بينها دون الحديث
عن سلطة المعرفة.
ادرك السكان االوائ��ل ان مشكلة
المياه تتعلق بالهاطل المطري
واستثماره والسلطات بدون سلطة
المعرفة ليس لها دور.
السودان اآلن التي تعاني من ازمة
مياه تمتلك في جوفها  ٦٠تريليون
م٣
وحوض الديسي في االردن يتوفر
على  ٣٣٠مليون م ٣نحصل منها
على الثلث ،والسعودية ثلثين
 ،نسوق ه��ذه االمثلة لنقول ان
االزمة ليست ازمة مياه ولكنها ازمة
فكر وازمة ادارة فكيف نواجه هذه
االزمة؟؟
حل ازمة املياه با�ستثمار الهاطل املطري
واحلفاظ عليه
واض��ح ان ازم��ة المياه في االردن
ب��دأت عام  ١٩٧٠وتراكمت دون
وضع حلول ،بل تحمل الحكومة
ال��م��س��ؤول��ي��ة للشعب وتتهمه
بالسرقة ،وهو تعبير عن توجيه
بتناقضات
المجتمع لالنشغال
ثانوية تعفي الحكومة من تحمل
مسؤولياتها ،رغ��م ان التناقض
الرئيسي هو مع النهج الحكومي
السائد ،هل يوجد امكانية لحل
ازمة المياه ؟؟ الجواب نعم من خالل
استثمار الهاطل المطري والحفاظ
عليه ومقداره (  ٨مليار وربع م.) ٣
المياه الجوفية التي تأتي من العراق

والسعودية وسوريا ال تحسب في
الميزانية المائية ،وف��ي دراس��ة
مع جامعة اليرموك في منطقة
ح��وض الحماد وج��دن��ا أن صوت
المياه يسمع باالذن المجردة وهي
ال تحسب في الميزانية المائية،
وال مجاري الوديان التي تستقبل
مياه االمطار من الدول المجاورة،
وكلها ال تستثمر بآبار وب��رك وال
يتم تخزينها لالستفادة منها ،وهذا
يقودنا للحديث حول اآلبار والبرك
الموجودة التي يطلق عليها رومانية
وهي ليست رومانية ،بل مؤابية
وهو ما تؤكده مسلة ميشع.
الحميمة على سبيل المثال كانت
نقطة الوصل بين البتراء ومدائن
صالح  :كل القوافل كانت تمر بها،
وكانت تسقي قوافلها وازده��رت
الزراعة فيها بفضل الحصاد المائي
وتحويل مياه الينابيع من رأس النقب
وعمل قنوات وانابيب صلصالية
وربطها ببرك مسقوفة وفرت المياه
وهذا العقل االستراتيجي هو القادر
على حل االزم��ات وتوفير شروط
للحياة.
احللول م�ستوردة واخلربات االردنية
حتارب وت�ضطر للهجرة
يوجد العديد من الدراسات التي
تؤكد وج��ود امكانية لتخزين ٤٥
مليون م ٣في المنطقة الشرقية،
وهو ما يشكل  ٪٥من نسبة الهاطل
المطري يتم رفعها تدريجيا.
هناك حلول سهلة لالزمة واالساس
امتالك االرادة السياسية واالعتماد
على الخبرات والكفاءات الوطنية
وتشغيلها في خطط تنموية وطنية
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اردنية.
االستراتيجيات الحكومية لألسف
تأتي جاهزة من الخارج والحلول
مستوردة والخبرات االردنية تحارب
وتضطر للهجرة ،مشروع الديسي
على سبيل المثال نموذج للسياسات
الهوجاء حيث ادع��ت الحكومة ان
مشروع الديسي سيحل ازمة المياه
في االردن ،مع العلم ان المياه
تستثمر حيث المصدر وهو اكثر
جدوى من سحبها لمسافات طويلة
بكلف عالية ،واالصل ان يتم عمل
زراع��ات ضخمة حولها وصناعات
غذائية تخلق فرص عمل وتسهم
في تنمية المجتمعات المحلية،
وتوقف الهجرة ال��ى المدينة بل
بالعكس تحدث هجرة معاكسة من
المدينة الى المشاريع وفرص العمل
واالستثمار وتقضي على احزمة
الفقر في المدن ،وتصنع االكتفاء
الذاتي وتسهم في اعادة تشكيل
البنية االقتصادية والجتماعية.
مساحة االغوار مع وادي عربة حوالي
 ٩٠٠٠كم وسلسلة الجبال ١٨
الف كم ،لو تم استثمار المياه في
تربية الثروة الحيوانية لتخلصنا من
االستيراد وحققنا على االقل اكتفاءا
ذاتيا من المزروعات واللحوم.
ففي عام  ١٩٤٩تم تصدير ٢٩٥
ال��ف طن قمح ال��ى تركيا واي��ران
فائض عن الحاجة ،وايام االنتداب
البريطاني االول حافظ االنجليز
على القطاعات المنتجة رغم انهم
لم ينموها ،وفي مذكرات كلوب
يقول «ان االردن مهمة جدا كبقعة
جغرافية ولذلك االمن واالمان هو
العنصر االساسي واالستثمار يفسد
االمن واالمان»  .كوكس يقول «ان
السياسات البريطانية في االردن
اعتمدت ميزانيات كساد وليس
ميزانيات تنمية».
مشاريع النقطة الرابعة اسهمت
في تحويل المجتمع االردن��ي من
االنتاج الى االستهالك وهجر الناس
االرض وانتقلوا للعمل في الجيش
وال��م��ؤس��س��ات االم��ن��ي��ة ،واصبح
االردن اكبر مجتمع مستهلك وبدال
من تصدير القمح اصبحنا اآلن
ننتج فقط ما يكفينا مدة عشرين
يوما ونعتمد بشكل كلي على
االستيراد» « ٢٦٤يوما في السنة
وتم تدمير االراضي الزراعية والبناء
عليها ،سواء االسكانات او المصانع
او الجامعات.
ازمة املياه لي�ست مبعزل عن ازمة املنظومة
ال�سائدة يف االردن
ازمة المياه ليست بمعزل عن ازمة

المنظومة السائدة في االردن ،حل
هذه االزمة بحل ازمة النهج السائد،
وحتى تحل هذه االزمات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية  ،ال بد من
حل ازمة النهج السائد والقائم على
اساس االعتماد على المساعدات
والقروض الخارجية والمنح الدارة
شؤون الدولة والمجتمع.
ان الحلول اآلنية المتاحة ممكنة من
خالل :
١ـ االعتماد على ال��ذات واللجوء
للحصاد المائي ب���أدوات البحث
ال��م��ت��ط��ورة الس��ت��ث��م��ار الهاطل
المطري.
 ٢ـ تحلية مياه الصرف الصحي
واعادة استخدامها.
 ٣ـ عمل قناة بين البحر االحمر
والبحر الميت .
وفي دراسة موجودة يتبين انه من
الممكن رفع المياه في اربع مواقع
إلنزال المياه بالسقوط الحر ويمكن
الفصل بين المياه الحلوة والمالحة،
المياه المالحة اخف كثافة تطلع على
السطح وبطريقة الضخ االسموزي
نأخذ المياه من سطح موقع المياه
ونحولها لقناة مياه حلوة والمالح
يبقى مستمرا ،والدراسات جاهزة
منذ عام  ١٩٩٦لتحلية مليار م. ٣
العدو ال�صهيوين ا�ستهدف منع احداث
تنمية زراعية يف االردن
عندما قام بتحويل مياه نهراالردن
الكيان الصهيوني عندما حوّل نهر
االردن ع��ام  ١٩٦٤احتفل فيه
االعالم تحت عنوان تحويل النقب
الي جنة خضراء ،ونحن نستطيع
تحويل صحرائنا الى جنة خضراء،
وفي نقاش في الكنيست آنذاك اكد
احد الوزراء ان نسبة الزراعة للناتج
االجمالي تشكل  ٪٢وماذا تشكل
النقب منها ،والفكرة ان تحويل مياه
نهر االردن لم يهدف عند العدو
الصهيوني سوى الى منع احداث
التنمية ال��زراع��ي��ة ف��ي االراض��ي
االردنية في االغ��وار ووادي عربة
وهذا ما حصل.
خ�صخ�صة املياه اثبتت ف�شلها يف الدول
الر�أ�سمالية
سياسة السدود تخدم هذا المخطط،
الننا نستفيد من المياه كعنصر
انتاجي فني لذلك يتم طرح عملية
الخصخصة بحجة ان االدارة فاسدة
والكفاءات غير متوفرة والمواطن
يسرق المياه ،وفي الصراع العالمي
حاليا حول المياه هل المياه سلعة
ام عنصر تنمية؟! اذا تحولت السلعة
تحت حجة استعادة التكلفة فأنت
تخرج العنصر االهم في التنمية

م��ن فعله على االرض ،ولذلك
الخصخصة بدأت بعد انهيار االتحاد
السوفياتي ،وفي مقولة ماركسية
«رأس المال يهجم في المواقع
التي يحقق فيها رب��ح ه��ائ��ل» ،
كلما ازداد ال��رب��ح ال��م��ؤم��ن من
استثمار رأس المال يتحول لوحش،
وم��ن هنا ب��دأت ال��دراس��ات حول
عنصر المياه واستثماره كمردود
رأس��م��ال��ي وتحولت القصة بعد
توافقات واشنطن القرار السياسات
واالقتصاديات الحديثة بعد انهيار
االت��ح��اد السوفياتي واالس���اس
خصخصة القطاع العام وخصخصة
المياه اثبتت فشلها ف��ي ال��دول
الرأسمالية وفي مؤتمر كيوتو عام
 ٢٠٠٢تم تقديم دراس��ات بديلة
الدارة المياه في العالم من خالل
الجمعيات التعاونية بينما ال زلنا
نعمل في االردن على خصخصة
المياه وه��و م��ا ح��دث م��ع شركة
«ليما» الدارة المياه بهدف تخفيض
الفاقد الى  ٪١٧حيث انتهى العقد
بعد ثالث سنوات وما حققوه هو
ان الفاقد اصبح  ٪٤٥بدل ٪٥٧
وفي الوقت نفسه فإن ادارة مياه
عجلون الكفاءات الوطنية حققت
وفرا بنسبة  ، ٪١٥ورغم ذلك لم
تحصل على شكر او حافز ،واآلن
تم تغيير اسم «ليما» الي مياهنا،
وما زال النهج يمارس ذات الخطايا
واالخطاء.
بعد االن��ت��ه��اء م��ن تقديم هذه
المعلومات الغزيرة والتحليالت
العميقة ،دار ن��ق��اش م��ن قبل
اللمشاركين حول عدد من القضايا
ذات الصلة:ـ
مداخالت احل�ضور
املهند�س نائل اجلعيدي  :توضيح حصة
المياه في اتفاقية وادي عربة  ،كيف
يتم حل مشكلة التزويد والحلول
بتحلية ال��م��ي��اه ضمن مشاريع
متوسطة وص��غ��ي��رة وه���ل ه��ذا
ممكن؟!
وكيف ستحل مشكلة الصيف كما
تعلن عنها وزارة المياه وكيف
تتضافر جهود القوى السياسية
والنقابية لوضع حلول لهذه االزمة؟
جورج :ـ في اتفاقية وادي عربة تم
احتالل الغمر والباقورة وفي الباقورة
ع��ام  ١٩٢٦م��ن خ�لال مشروع
روتنبرغ ،وحتى اتفاقية وادي عربة
مكنت االسرائيليين من االستيالء
على  ١٠مليون م ٣من مياه وادي
عربة والحقيقي يستولون على ٢٥
مليون م ،٣ونحن ممنوعون من حفر
اآلبار ،بالصدفة تم حفر آبار قديمة

في ه��ذه المنطقة وعندما جرى
الكشف عليها وعلى سبيل المثال
بئر يسمى  MW8وادي موسى ،٨
تم قياس سطح الماء في البئر
عام  ١٩٩٦كان عام  ٥١ ١٩٨٦م
اصبح عام  ١٢١ ١٩٩٦م اي انه
نزل  ٧٠متر ،بسبب الضخ الجائر
من اسرائيل ،اسرائيل تسرق مياه
ثمنها الفوائد المترتبة  ٣٢مليار
 ،علما ان مياه حوض الديسي من
انقى انواع المياه في العالم ومياه
الديسي عنصر تنمية ومياه صحية
ال يجوز استعمالها للتنظيف وهذا
هدر ألهم وانقى مصدر للمياه.
ر .حممد امل�سامرة  :هل يؤثر حفر اآلبار
والسدود في سوريا على حصتنا في
المياه؟!
الديسي حوض مشترك ولكنه ليس
بيننا وبين سوريا ال يوجد حوض
مشترك بين االردن وسوريا  ،المياه
التي تأتي من سوريا تغذينا وتذهب
في مجاري االودي��ة والسهول في
البادية الشمالية.
ر  .خليل ابو غو�ش  :المقارنة بين حصة
الفرد من المياه في االردن والعدو
الصهيوني ولماذا يصعب الحصول
على تراخيص لحفر اآلبار؟!
حصتنا حاليا اقل من ١٠٠م بينما
في دولة االحتالل ١١٠٠م اي ما
يعادل عشرة اضعاف واسرائيل
حاليا عندها وفرة في المياه نتيجة
التحلية  ٤٥٠مليون.
تقديري ان الدور الوظيفي القادم
ل��ل�اردن ه��و اس��ت��ي��ع��اب م��وج��ات
الالجئين ف��ي ال��ب��ادي��ة الشرقية
والشمالية وشمال شرق العقبة وما
يسمى بمشروع عمان الجديدة.
ولذلك يتم منع حفر اآلبار في هذه
المناطق.
ر .حممد حمو  :استخدام التكنولوجيا
لتكثيف المياه وتحليتها كما جرى
في جامعة اليرموك  ،مجاري المياه
في نهر االردن واليرموك وسيطرة
الكيان الصهيوني وكيف يمكن
استخدام القانون الدولي الزال��ة
االعتداءات الصهيونية ،وهل هناك
استراتيجية واضحة للتعامل مع
ازمة المياه؟
القوانين الدولية واضحة بتقسيم
حصص المياه ،ورغ��م عقد قمة
عربية بعد تحويل م��ج��رى نهر
االردن اال انه لم يتم تنفيذ قراراتها
ألن القوي يفرض شروطه دائما،
ولالسف قصر عمر ال��وزارات ربما
كان احد العوامل التي تعطل بناء
عمل مؤسسي وخطط استراتيجية.

وثيقة
�شرف

نق�سم باهلل العظيم ..
وبدماء ال�شهداء..
�أن ..

يوم الأ�سري الفل�سطيني:

عائدون

نتنازل عن حقنا يف العودة اىل بيوتنا وقرانا ومدننا..
نقبل اي تعوي�ض مهما ك��ان م�ق��اب��ل حقنا ال �ف��ردي واجل�م��اع��ي -
القانوين وال�سيا�سي والتاريخي واالن�ساين يف العودة اىل فل�سطني.
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني/االردن
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كما اننا نرفض التوطين او الدمج او
اعادة التأهيل كبدائل عن حقنا في العودة،
وال نفوض ايا كان بالتنازل باسمنا عن
حقوقنا الوطنية

احلرية لكل �أ�سرى و�أ�سريات احلرية يف �سجون االحتالل ال�صهوين
 -بمناسبة يوم االسير الفلسطيني الموافق  17نيسان صدرت عدد من المواقف والبيانات والمذكرات نستعرض بعضا منها:

اللجنة العليا حلق العودة :حرية اال�سرى مطلب
ال�شعب الفل�سطيني يف كل مكان

ومن اجل توحيد الجهود وجعل قضية االسرى قضية صراع يومي مع االحتالل
الصهيوني ال بد من انهاء االنقسام الفلسطيني وتنفيذ قرارات المجلس الوطني
والمركزي االخيرين لكي يعود لـ م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب
الفلسطيني القوة الحقيقية بعيدا عن التفرد وانعاش مؤسساتها من الكل
الفلسطيني وبشكل تشاركي على برنامج وطني يسمح بممارسة كافة اشكال
النضال من اجل استرجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وعودة الالجئين الى ديارهم لعام . ١٩٤٨
وليعلم هذا الكيان الغاصب ان زيادة التعذيب الجسدي والنفسي وسياسة العزل
في الزنازين ال يزيد شعبنا اال اصرار على مواصلة النضال من اجل االفراج عن
االسرى وتحقيق الوحدة التي لالسرى بها دور رئيسي من خالل وثيقة االسرى
 ٢٠٠٦المعتمدة فلسطينيا من اجل الوحدة وانهاء االنقسام ألن شعبنا تحت
االحتالل ويعيش مرحلة تحرير وطني بحاجة الى الكل الفلسطيني الموحد على
برنامج وطني مقاوم لالحتالل وادارة الصراع اليومي حتى دحر االحتالل واقامة ممارسات االحتالل الصهيوني وادارة معتقالته وسجونه والضغط عليه والعمل من
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وعودة الالجئين الى اجل اطالق سراح جميع االسيرات واالسرى المعتقلين في سجون االحتالل وتوفير
ديارهم لعام  ١٩٤٨حسب القرار االممي . ١٩٤
الحماية لهم وللشعب الفلسطيني.
كما تضمنت المذكرة دعوة الهيئات النسائية والمؤسسات الحقوقية العربية
والدولية الى اطالق حملة شعبية لالفراج عن جميع االسيرات واالسرى االطفال
«بمناسبة يوم األسير الفلسطيني تتقدم دائرة العودة بكل معاني الفخر واالعتزاز واالسرى المرضى المعتقلين في سجون االحتالل والعمل على نقل ملف االسرى
ال ونساء واطفا ً
ألسرانا البواسل في سجون العدوّ الصهيوني ,رجا ً
ال وعددهم اآلن واالسيرات الى المؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية وهيئات االمم المتحدة
خمسة آالف يقبعون في  23سجناً ومراكز توقيف وتحقيق ,رواية االسرى هي رواية
المعنية بحقوق االنسان والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة االحتالل وقادته على
الوطن والشعب وصمودهم األسطوري هو عنوان لكفاح الشعب الفلسطيني الذي
ال ينقطع ضد االحتالل ومن اجل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .جرائمه بحق االسرى واالسيرات وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني
ومن اجل انهاء معاناة اسرانا البواسل يجب على الجهات الرسمية الفلسطينية
فتح ملف االسرى على المستوى الدولي والعربي والمحلي وتعرية كافة ممارسات
االحتالل العنصرية ضد اسرانا ونشر التقارير اليومية والشهرية حول أوضاعهم
في سجون االحتالل لتعرية الممار
سات الالنسانية والتي تتعارض مع كافة المواثيق واالتفاقيات الدولية».

دائرة الالجئني الفل�سطينيني (عودة)

التحالف الأوروبي ملنا�صرة �أ�سرى فل�سطني ي�ستنكر
جرائم االحتالل الإ�سرائيلي بالقد�س

مذكرة مقدمة من املنظمات الن�سائية لالحزاب
القومية والي�سارية االردنية اىل بعثة اللجنة
الدولية لل�صليب االحمر  /عمان

 بمناسبة يوم االسير الفلسطيني قامت المنظمات النسائية لالحزابالقومية واليسارية يوم االحد الماضي الموافق  18نيسان بتسليم مذكرة الى البعثة
اللجنة الدولية للصليب االحمر في عمان طالبت فيها كافة الهيئات والمؤسسات
الدولية المعنية بحقوق االنسان بتحمل مسؤلياتها االخالقية والقانونية تجاه
االسيرات واالسرى وبشكل خاص اللجنة الدولية للصليب االحمر والقيام بدورها
ومسؤلياتها بتوفير كافة المستلزمات الطبية والصحية والعمل على فضح

اعلن التحالف األوروبي لمناصرة اسرى فلسطين وقوفه إلى جانب أبناء الشعب
الفلسطيني الذين ينتفضون في وجه سلطات االحتالل والمستوطنين ،الذين
يمارسون ابشع مخططات التهويد والهدم والتدمير لمنازل الفلسطينيين العرب
وخاصة في حي الشيخ جراح ،فهناك اكثر من  20الف منزل مهددة بالهدم“ .هذا
إلى جانب المخططات االستيطانية الجديدة في قلنديا وتحديدا على أراضي مطار
القدس الدولي ،وفي جبل أبو غنيم ،كما وان هناك  140ألف مقدسي مهددون
بسحب هويتهم المقدسية ويواجه الشباب الفلسطيني بصدوره العارية هذه
المخططات المنافية لكل القوانين واألعراف الدولية وضد الممارسات القمعية
اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين بمنعهم من الوصول إلى أماكن العبادة وأغالق
الطرق المؤدية للمسجد األقصى وكنيسة القيامة”.
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مبنا�سبة انتفا�ضة القد�س  :ت�أييد �شعبي �أردين
وعربي وا�سع لالنتفا�ضة البا�سلة يف وجه االحتالل

 معركة باسلة خاضها الشباب المقدسيون  :رج��اال ونساءوكانت أولى نتائج المواجهات :إجبار قوات االحتالل على ازالة الحواجز
االسرائيلية في باب العامود تماما مثلما اسقطت االنتفاضة الشبابية
عام  ٢٠١٧مشروع البوابات االكترونية.
لقد حققت هذه االنتفاضة المقدسية المباركة ،وبصمود وتضحيات
ومشاركة كافة ابناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات :
الهدف الذي قامت من اجله وفرضت حضورها السياسي والميداني على
المشهد الوطني الفلسطيني والعربي ،اال ان الدرس االكبر والرسالة
المباشرة لكل من يهمه األمر ،هو ان المخزون الكفاحي لدى الشعب

الفلسطيني حي ال يخضع للمساومة وال للهزيمة ،وال لمبرمجي التنسيق
االمني مع االحتالل والمتواطئين مع سياساته.
المعركة ال زالت مستمرة :ألن اسبابها قائمة ،فالمستوطنون يحضرون
لمزيد من االعتداءات على اهلنا في القدس ويواصلون مع جيش
االحتالل ،عمليات التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من مدينتهم
وبيوتهم كما يحدث اآلن في حي الشيخ جراح.
ال يوجد طريق آخر للتعامل مع االحتالل سوى طريق المقاومة والشباب
جاهزون وال تنقصهم حكمة توارثوها عبر االجيال بان درب الكفاح
طويل الى ان يتحقق النصر على العدو.

 18تنظيما وحزبا تقدميا عربيا دعما للقد�س :هي معركة حلماية هوية
وحرية القد�س ولإ�سقاط خمططات ال�صفقة ال�صهيونية االمريكية

«نتقدم بتحية فخر ومجد واعتزاز من
اهلنا في مدينة القدس ،نسوة وشباباً
وشيباً واط��ف��ا ً
ال ،لشجاعة وإق��دام
ورباطة الجأش ل��دى المقدسيين،
في الملحمة البطولية التي تمثل
الوجه الناصع والمشرق لمقاومة
الشعب الفلسطيني التي لم تتوقف
يوماً في عاصمة فلسطين األبدية،
فقد أثبت أهلنا في مدينة القدس
مجدداً قدرتهم على حماية مدينتهم
وتخندقهم في معركة الدفاع عن
هويتها العربية وعن وجودهم فيها.
إن الموقف «االس��رائ��ي��ل��ي» ،ال��ذي
ي��ن��ط��ل��ق م���ن ال��ت��م��س��ك بمدينة
القدس الموحدة كـ «عاصمة لدولة
االحتالل» ،يستقوي بصفقة القرن
مع االدارة االميركية وباتفاقات
التطبيع مع عدد من االنظمة العربية
التي يتهيأ بعضها لالحتفال بـ «قيام
دولة اسرائيل» ،وهو ما بات يطرح
مهمات أساسية:
أو ً
ال :على القوى الفلسطينية تحويل
معركة الشجب واالدان��ة الى صوغ
استراتيجية جديدة لتعزيز صمود
شعبنا مما يستوجب ض��ع خطة
إنقاذ عاجلة سياسية ومادية وتفعيل
طاقات شعبنا في كافة األراض��ي
الفلسطينية المحتلة ،لمواجهة
المشروع المعادي الهادف الى تغيير
معالم المدينة ،ومواجهة سياسة
ه��دم المنازل في إط��ار مخططات
تهويد المدينة.

ثانياً :على القوى الشعبية العربية
احتضان كفاح الشعب الفلسطيني
ومقاومته المشروعة وان تتحمل
م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ف��ي دع���م الشعب
الفلسطيني وم���ده بكل اشكال
الصمود والمواجهة ،وتعزيز موقف
المقدسيين في رفضهم لسياسات
التطهير العرقي وه��دم المنازل
وسرقة األراضي وتدنيس المقدسات.
ثالثاً :مواجهة التطبيع وتواطؤ
األنظمة الرجعية العربية وتدخلها
الفج في الشأن الفلسطيني لصالح
االح��ت�لال ،كما اس��ت��م��رار سياسة
الصمت العربي الرسمي إزاء ما
يحدث من استباحة مستمرة للقدس.
رابعاً :دعوة القوى اليسارية والثورية

المتواصلة لمقدساتها ،ومن أجل
فرض اإلرادة الشعبية على االحتالل،
وتحويل عوامل الرفض الصهيونية
إلى معركة اشتباك مفتوحة معه،
وليس من خالل إنتظار موافقته على
بروتوكوالت أوسلو التي عفا عنها
الزمن.
إنّ معركة القدس ليست معركة
بيانات وش��ج��ب ،ب��ل ه��ي معركة
الحرية والهوية ،من خالل الفعل
واالشتباك نحو انتفاضة جماهيرية
واسعة ،لفرض معادالت جديدة على
االحتالل تجبره على التسليم بسيادة
الشعب الفلسطيني على القدس،
او تضعه امام المواجهة السياسية
العربية والتقدمية واح��رار العالم والجماهيرية والشعبية الشاملة».
إلى التحرك العاجل لعزل الكيان الموقعون:
العنصري وادان��ة سياسة التطهير
اللقاء اليساري العربي
العرقي والثقافي واالع��ت��داء على الحزب الشيوعي األردني
التراث وطمس تاريخ وهوية مدينة حزب الشعب الديمقراطي األردني «حشد»
حزب الوحدة الشعبية األردني
القدس.
الحزب الشيوعي اللبناني
إن ما يجري اليوم في أحياء القدس الحركة التقدمية الكويتية
وشوارعها من مواجهات باسلة مع الحزب االشتراكي المصري
الحزب الشيوعي المصري
قوات اإلحتالل الصهيوني وعصابات حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي – مصر
المستوطنين هو الرد العملي على حزب اإلرادة الشعبية – سوريا
محاوالت إحياء صفقة القرن ،وهو الحزب الشيوعي السوري الموحد
حزب النهج الديمقراطي – المغرب
الشكل الذي من خالله يمارس أبناء الحزب الشيوعي العراقي
ال��ق��دس السيادة على مدينتهم ،حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد – تونس
والتأكيد على هوية وعروبة المدينة ،الحزب الشيوعي السوداني
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
والتصدي لعمليات التهويد وتزوير الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
التاريخ المستمرة لها واالستباحة حزب الشعب الفلسطيني
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امللتقى الوطني للأحزاب والقوى وال�شخ�صيات الي�سارية
والقومية الأردنية
«يتوجه الملتقى الوطني لألحزاب والقوى والشخصيات اليسارية والقومية األردنية بتحية االجالل
واالكبار للشعب الفلسطيني المناضل وللشباب المقدسي على وجه الخصوص ,وهم يخوضون
من جديد معركة الشرف ضد شرطة االحتالل وقطعان المستوطنين ,بشجاعة عهدناها على
امتداد التاريخ الكفاحي للشعب الفلسطيني دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة ,ودفاعاً عن
تراثة الديني والحضاري بعد أن حولت سلطات االحتالل مدينة القدس العاصمة األبدية لدولة
فلسطين إلى ساحة حرب.الردّ المقاوم البناء وبنات الشعب الفلسطيني في القدس يؤكد بما ال
يقبل مجا ًال للشك على الرفض المطلق لكل مشاريع االستسالم والتخاذل ويعيد االعتبار لمحورية
دور المقاومة في الصراع مع العدوّ الصهيوني .ان ما يحتاجه المقدسيون في مثل هذه الظروف,
هو توفير كل اشكال االسناد المعنوي والسياسي على صعيد الميادين العربية واإلسالمية.
ويؤكد الملتقى في هذه المناسبة على التالحم الكفاحي الذي ال ينفصم بين الشعبين األردني
والفلسطيني في مواجهة كل المشاريع التصفوية المعادية للحقوق الوطنية الفلسطينية كما
تستهدف أمن األردن وسيادته ومستقبله.

“النقابات املهنية” :القد�س دائما تفر�ض خياراتها كما
تريد وتنت�صر
« أن الشعب الفلسطيني اليوم يعول على تضامن الشعوب العربية المؤمنة بقضية فلسطين
ومقدساتها ,االمر الذي يحتاج إلى مزيد من العمل الجاد لتعزيز الوعي الشعبي نحو قضية
فلسطين بعيداً عن حمى هرولة التطبيع الرسمي نحو العدو الصهيوني والذي ستثبت االيام
خطأه وسيحاسب التاريخ فاعليه .و شدد مجلس النقباء أننا اليوم أمام رسالة واضحة لشجاعة
أهلنا في القدس وفلسطين وهي الدعوة للداخل الفلسطيني للوحدة ونبذ الخالف و تجاوز
الماضي ,وهي الرسالة للعالم أنهم مدعون جميعا أن يقفوا امام مسؤولياتهم أفرادا و أنظمة و
دول في وقف اعتداءات العدو الصهيوني وانهاء وجوده وعودة الحق الصحابه».

الطاهرة ونحي انتفاضة رمضان المباركة في مدينة القدس العربية وندعو القوى والمنظمات
العربية لدعم هذة االنتفاضة كما ندعو الحكومات العربية الى قطع عالقاتها مع االحتالل
الصهيوني ودعم نضال شعبنا العربي في فلسطين ودعم انتفاضتة المباركة فما اخذ بالقوة
ال يسترد اال بالقوة»

وقفة ت�ضامنية حا�شدة مع مدينة القد�س املحتلة يف
العا�صمة الدمناركية «كوبنهاغن»
بدعوه من هيئة الجمعيات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في «كوبنهاغن و شيالند» و
بحضور المئات من ابناء الجاليات الفلسطينية و العربية
نظمت وقفه تضامنية مع مدينة القدس المحتلة ،التي تتعرض لهجمة صهيونية شرسة من
المتطرفين الصهاينة بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،وإسنادا ألبناء الشعب الفلسطيني
المقدسيين ،الذين يخوضوا معركة الدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم اإلسالمية والمسيحية
التي تتعرض ألخطر االعتداءات المستمرة الهادفة الى تهجير المقدسيين كما يحدث في حي
الشيخ جراح ،وتهويد المدينة واالستيالء على األماكن المقدسة
األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي

نقابة املهند�سني :املجد للمقاومني واملرابطني دفاعا عن الأمانة العامة للم�ؤمتر القومي العربي :الهبّة الفل�سطينية
االر�ض واملقد�سات واالن�سان
ت�أتي كرد ملن يريد �أن يطوي الق�ضية الفل�سطينية
«تتوجه نقابة المهندسين األردنيين بتحية اكبار واجالل ألشقائنا في القدس المحتلة على
صمودهم المشرّف امام بغض االحتالل وقباحته ،والى كافة شعبنا العربي الفلسطيني في
مدنه وقراه ومخيماته ،وتؤكد دعمها ومساندتها لهم بشتى الطرق والوسائل.
وتطالب نقابة المهندسين الحكومة األردنية بأن تدافع عن السيادة االردنية على المسجد
األقصى والمقدسات االسالمية خاصة بعد أن قام الصهاينة وباعتداءاتهم المتكررة على افراغها
من مضمونها ،في ظل التقصير الرسمي االردني والعربي والدولي للتصدي لتلك االعتداءات
على القدس والمقدسات ،كما نطالب الحكومة األردنية بطرد سفير االحتالل الصهيوني من
عمان فورا .عاشت فلسطين حرة عربية من بحرها الى نهرها ومن شمالها الى جنوبها
المجد للمقاومين والمرابطين دفاعا عن االرض والمقدسات واالنسان»

نقابة ال�صحفيني االردنيني تدين االعتداءات اال�سرائيلية
على الفل�سطيينني بالقد�س
قال المجلس ان نقابة الصحفيين تقف إلى جانب الزمالء الصحفيين والصحفيات في القدس
المحتلة وسائر فلسطين ،في معركتهم العادلة لكشف انتهاكات االحتالل ،ودعا وسائل اإلعالم
العربية والمحلية إلى تسليط الضوء على ممارسات االحتالل واالنتهاكات في القدس المحتلة
على وجه الخصوص ،والتي تشكل جميعها تجاوزا على المواثيق واالتفاقيات الدولية ،وتعتبر
محاوالت مستمرة لمصادرة الحقوق الفلسطينية التاريخية ،وتهويد المدينة المقدسة واالستيالء
على اإلرث اإلسالمي والمسيحي.

«ترى األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أن هذه الهبّة الرمضانية المباركة لها تفاعالتها على
المستوى العربي واإلسالمي وتأتي كرد لمن يريد أن يطوي القضية الفلسطينية في غياهب
النسيان،بما يسمح «للمطبعين» القدامى والجدد أن يكشفوا عن نواياهم الحقيقية في خدمة
المشروع االستعماري الصهيوني الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلى الهيمنة الكاملة
على موارد األمّة بعد تفتيت أقطارها وإشعال الفتن بين مكوناتها.
ولعل الخطوة األكثر الحاحاً تبقى في إسقاط اتفاقات التطبيع «اإلبراهيمية  ،الجديدة منها
والقديمة ،تماماً كما أسقطت انتفاضات سابقة اتفاقيات وأغلقت سفارات ومكاتب اتصال ،بل
كما أسقطت اتفاقات ثنائية مثلما جرى في لبنان مع اتفاقية  17أيار/مايو  ،1983ومثلما جرى
في موريتانيا يوم جرفت الجماهير مبنى سفارة العدو الصهيوني واجبرت حكومتها على قطع
العالقات معها عام ».2009

امل�ؤمتر العام للأحزاب العربية
يحيي انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني يف القد�س

« تتوجه األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية بالتحية  ،وكل معاني االعتزاز واالفتخار
 .إلى شعبنا الفلسطيني المناضل في القدس المحتلة  ،وهو يخوض ملحمة عز وفخار بتصديه
ومقاومته البطولية لالعتداءات الصهيونية المتكررة على المصلين في المسجد األقصى  .ووقفة
مجاهديه الشجاعة عند باب العامود في البلدة القديمة  .ونخص بالتحية الشباب األبطال
المدافعين عن المسجد األقصى  ،وهم سندته الحقيقيين وحراسه المؤمنين .
      كما ونعلن تضامننا الكامل مع شعبنا الفلسطيني المقاوم والثائر  .المتمسك بحقوقه
التاريخية والمدافع عنها  ،مؤكداً أن الرهان األول واألخير هو على إرادة شعبنا وفعله البطولي
على األرض  .ونعلن تضامننا الكامل مع أهلنا وندعو الفصائل الفلسطينية أو ًال  ،والقوى واألحزاب
والهيئات العربية والدولية ثانياً  ،إلى التضامن الكامل مع أهلنا وتقديم كل أنواع الدعم الالزم
«اننا في المنتدى العربي الناصري الديموقراطي نحي صمود شعبنا الفلسطين فوق ارضه لهذه االنتفاضة الرمضانية المباركة ».

املنتدى العربي النا�صري الدميوقراطي نحي �صمود
ال�شعب الفل�سطني
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كمال م�ضاعني

مطلب �أمريكي

تجديد شرعية بعض
االن��ظ��م��ه ال��س��ي��اس��ي��ه
بالمنطقه  ،وترميم
بعضها اآلخر  ،والتوقف
ع�����ن غ�����ض ال���ن���ظ���ر
ع���ن ت��ع��ط��ي��ل اآلل��ي��ات
ال��دي��م��ق��راط��ي��ه  ،ه��ذه
ه��ي خطة ب��اي��دن التي
استراتيجيه
تقتضيها
االداره االمريكيه الجديده
.
أنظمة الحكم بمجمل
دول المشرق العربي  ،سواءاً المواليه أو المواليه جداً ،
تشهد هزات وتلميحات بأجراء تعديدالت ( أقول تعديالت
وليس تغييرات ) تأخذ شيئا من الصالحيات ألمطلقه
المقدسه لصالح ديمقراطيه شكليه ( ولكنها ضروريه أمام
العالم ) حتى تبدو االتفاقيات التي تبرمها الواليات المتحده
مع هذه االنظمه شرعيه .
هناك تسويات سياسيه تسعى االداره االمريكيه
الجديده النجازها بالمنطقه  ،وهذه التسويات لم يعد
من الممكن اجراؤها مع أنظمه ال تمتلك الحد االدنى من
الشرعيه السياسيه والقانونيه واالخالقيه  ،الن زمن تفرد
امريكا بالعالم انتهى  ،حين كان قرار الواليات المتحده
وحدها يكفي لمنح الشرعيه لهذه االنظمه  ،فالعالم
اآلن يراعي ويطلب شرعيه االنظمه السياسيه  ،هذا عدا
عن أن الشرعيه والديمقراطيه تعطي نوعاً من الحصانه
لالتفاقيات الجائره التي تبرمها االداره االمريكيه مع
االنظمه السياسيه بالمنطقه والتي يجري العمل بها دون
حسيب أو رقيب ودون رقابة مؤسسات الدوله أو علمها .
تعمل االداره أالمريكيه على ( هزات ) محدوده ومدروسه
لبعض أنظمه الحكم بالمنطقه  ،لجعل أم��ر مناقشه
التعديالت شيئا ممكنا  ،فالهزات تزيح شيئا من قدسيه
هذه أالنظمه  ،وتجعل مناقشة احوالها أمرا متداوال وممكنا
 ،وذلك لغايات اما اجراء بعض التعديالت عليها ،أو ابتزازها
أو تهديدها بأن العالقه هي مع الواليات المتحده حصريا ،
بعدما أصبحت روسيا والصين أطرافاً فاعله وقويه بالعالم
 ،ويمكن لبعض االنظمه أن تسول لها نفسها بالتعاون أو
مجرد التفكير بالتعاون مع روسيا والصين كما تفعل سوريا
وايران .
ثبت بالوجه القاطع  ،وعبر عقود طويله  ،وخصوصا بعد
مرحلة الربيع العربي  ،أن االنظمه العربيه بكل اشكالها ،
ال يمكن أن تقبل بالتغيير  ،أو تقبل بالحوار أو المشاركه
أو مجرد التنازل عن اشياء صغيره من صالحياتها  ،اال
تحت الضغط الخارجي  ،واالمريكي تحديداً  ،فاذا أرادت
أمريكا التغيير فانك ترى هذه االنظمه تهرع لالستجابه ،
والرضوخ  ،وهي تكون على أستعداد للقبول بكل االمالءات
االمريكيه  ،والقيام بأي مهمه بالمنطقه تطلبها واشنطن .
وهذا أمر متوقع من أنظمه تستمد شرعيتها ووجودها
من الحمايه االمريكيه المباشره  ،ورغم ذلك فانه سيكون
هنالك تنازالت ليست كبيره من االنظمه السياسيه هذه
المره  ،فهذا مطلب امريكي يخدم الغايات التي ذكرناها .

احمد النمري
ازمات متفاقمة يف االقت�صاديات الر�أ�سمالية
تعددت وتصاعدت سلسلة من االزم��ات الحادة في
معظم جوانب ومسارات اقتصادية « مالية ونقدية
واجتماعية» ألقطار رأسمالية في اكثر من موقع،
ونكتفي اآلن بعرض وتوضيح اهم االزم��ات وأكثر
االقطار التي عانت منها ،وبايجاز وخاصة في الواليات
المتحدة االميركية ،وفي المملكة المتحدة (بريطانيا)
وفي المانيا واسبانيا ومنطقة اليورو  ،وعلى سبيل
المثال ،ومع التركيز على وقائع االقتصاد االميركي
تحديدا.

ازمات يف االقت�صاد االمريكي

عانى االقتصاد االميركي من حالة تراجع وهبوط
متفاوت خالل كامل سنة  ٢٠٢٠ليصل الى حالة
انكماش عميق بنسبة ( )٪٣،٥وبنسب اعلى منها
خالل بعض فترات وأشهر سنة  ، ٢٠٢٠سنة .٢٠١٩
في شهر شباط سنة  ٢٠٢١تراجع االنتاج الصناعي
االميركي الكلي بنسبة ( )٪٢،٢قياسا بما كان عليه
في نفس الفترة ،وتمركز التراجع اكثر في قطاع
التعدين والصناعة التحويلية ،وبنسبة «، »٪٥،٤
وال يقلص من خطورة هذا التراجع االنكماش هاجم
في بعض جوانبه عن احوال ومناخات جوية عاصفة
ادت الى اغالق مصانع ومصافي نفطية وصناعات
بتروكيماوية.
تحدث الرئيس االمريكي عن تنامي اعداد العاطلين
عن العمل الى حوالي ( )٢٠عشرين مليون ،وتوقف
مئات آآلالف من االميركيين عن سداد التزامات في
االستحقاق وايضا عدم القدرة على الوفاء ببدالت
االيجار ما أجبر الحكومة على اتخاذ قرار بعدم السماح
باخالء المستأجرين للمساكن والمكاتب لهذا السبب
وحتى اشعار آخر.
وإضافة ال��ى ذل��ك ابقى بنك االحتياط الفيدرالي
االميركي على سياسة التيسير النقدي القياسي
ألسعار فائدة بالغة االنخفاض قريبا من الصفر،
واالستمرار في شراء سندات الشركات الكبرى من اجل
ضخ سيولة كافية في االسواق.
وتعمق وتمدد االزمة العامة المتفاقمة تم اعتماد
حزمتين ماليتين النعاش االقتصاد « او باالحرى
لمحاولة اخراجه من ازمته التي غطس فيها».
تضمن الحزمة االولى ( )٩٠٠مليار دوالر ( في عهد
ادارة ت��رام��ب) ،والثانية او االخ��ي��رة حزمة بسقف
« »١٩٠٠مليار دوالر ( ١،٩تريليون دوالر) ليتم
انفاق الحزمة هذه من خالل صرف دعم نقدي ال يرد
بقيمة ( )١٤٠٠دوالر لكل واحد من ماليين االفراد
االميركيين  ،وتخصيص( )٣٥٠مليار دوالر لدعم
المشاريع والصناعات الصغيرة ،ولدعم موازنات
الواليات ،و( )٧٧مليار لدعم مختلف جوانب ازمة
كورونا وتداعياتها.
وللمفارقة فإن االدارة االميركية الحالية اتجهت مؤخرا
الى طلب اعتماد آخر بقيمة تقارب ( )٧١٥مليار دوالر
تخصص لهدف تعزيز وتشديد المواجهة السياسية
واالقتصادية ضد روسيا والصين واقطار اخرى غير
منضوية تحت لوائها!!

االزمات املالية والتجارية االمريكية

االزمة االقتصادية االميركية ال تقتصر على تباطؤ
وتراجع النمو في الناتج المحلي االجمالي الى درجة
االنكماش «نسبة نمو سلبية» ،وتفاقم اعداد العاطلين
عن العمل بل وأيضا استثمرت ازمتين ثقيلتين االولى
تواصل ازم��ة العجز الكبير والمتصاعد للموازنة
االميركية ليصل رقمه الى اكثر من تريليون دوالر
«والى تنامي رقم الدين العام االميركي الحكومي
في م��وازاة عجز الموازنة ليصل حجم الدين العام
االميركي الى حوالي ( )٣٠تريليون دوالر.
العجز في ميزان التجارة االميركية الخارجية لم

يتوقف بدوره
عن االرتفاع،
وبقيمة كبيرة
بلغت في شهر
كانون الثاني
س��ن��ة ٢٠٢١
« »٦٧،٨مليار
دوالر ،وف��ي
ش��ه��ر شباط
س��ن��ة ٢٠٢١
ال�����ذي يليه
قفز العجز الى»»٧١،١مليار دوالر ،وبزيادة ()٣،٣
مليار دوالر ،وبنسبة ارتفاع عالية في فترة شهر
واحد .بحدود ( ،)٪٤،٩وذلك كان الحال في فترات
وسنوات سابقة رغم كافة اجراءات اللجوء الى تحريك
وزيادة معدالت الرسوم الجمركية التي استخدمت في
مناخات حرب تجاري باردة وخاصة ضد الصين وروسيا
وعلى سبيل المثال.

و�أزمات اقت�صادية يف اقطار اوروبية

وبدورها عانت اقطار اوروبية متعددة داخل منطقة
اليورو وخارجها من ازمات محورية مالية واقتصادية
ونقدية ثقيلة ونشير بايجاز فيما يلي ال��ى اهم
مكوناتها.

يف االقت�صاد الربيطاين

تعرض االقتصاد البريطاني خالل سنة  ٢٠٢٠الى
أسوأ انكماش اقتصادي شمولي وبنسبة عامة بلغت
( )٪٩،٨في كامل السنة ،ولوال تحقق نمو ايجابي
بنسبة ( )٪١،٣خالل الربع االخير منها لكانت نسبة
االنكماش (.)٪١١،١
في م��وازاة ذلك اشتدت نسبة البطالة من ()٪٤،٢
الى ( )٪٥مرشحة للتفاقم في اجواء نسبة تضخم
منخفضة وأقل من ( )١واحد في الماية ،ولتخفيف
مدة التباطؤ /الركود تتجه بريطانيا الى تبني خطة/
برنامج انعاش جديد يتم تمويله من خالل رفع نسبة
ضريبة الشركات البالغة (.)٪١٩

يف االقت�صاد االملاين

لفترات وسنوات سابقة نما االقتصاد االلماني وتحسن
وتطور ليكون في مقدمة االقتصاديات االوروبية
والدولية ،ولكنه في السنة االخيرة غطس في ازمة
ركود عميقة ،وبنسبة بلغت « »٪٤،٩توازت مع نسبة
بطالة مرتفعة قاربت ( )٪٦وتدنت القدرة التصديرية
االلمانية التي كانت سمة بارزة في االقتصاد .

يف االقت�صاد اال�سباين

ارتفعت وتعمقت حالة االنكماش في االقتصاد
االسباني الكلي لتصل الى ( )٪١٢وعجز في الموازنة
وزادت نسبة البطالة عن ( )٪١٥وحصلت اسبانيا على
دعم مساعد من برنامج االنعاش االووبي بحدود ()٧٠
مليار يورو من اصل اجمالي سقف البرنامج البالغ
( )٧٥٠مليار يورو.
وعلى نطاق ازمة منطقة اليورو ( ١٦دولة اوروبية)
تحقق في سنة  ٢٠٢٠انكماش بنسبة ( )٪٨،٣وتوازى
معه ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل الى حوالي
( )١٥مليون عاطل،وبنسبة بطالة (.)٪٨،٥
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

تعليق تطبيقه بالفصل الصيفي  ،الفتتاً إلى ضرورة القطع النهائي مع سياسة
ر�شاد تطالب وزارة التعليم العايل بتاجيل دفع الر�سوم حتى انتهاء اجلائحة
اعتبرت رابطة الشباب الديمقراطي االردني «رشاد» قرار وزير التعليم جباية رسوم الخدمات -في ظل عدم توفرها -بعدما تم اقتطاع هذه الرسوم
العالي بتاجيل دفع الرسوم حتى بداية الفصل خطوة جزئية ال تكفي النهاء على مدى عمر الجائحة بالترافق مع توقف التعليم الوجاهي؛ األمر الذي كان له
معاناة الطلبة واصدرت بيانا جاء فيه:
أثر كبير على الطلبة ،واستدعى الدعوة للعديد من الفعاليات الرافضة -انذاك-
ّ
وحل اتحاد طلبة الجامعة االردنية ،كسابقة خطيرة ومؤشر
ـ القرار هو استجابة جزئية لمطالب الطلبة ال تكتمل اال بتأجيل الدفع حتى والتي تم اجهاضها
انتهاء الجائحة ،واالعفاء من الذمم السابقة.
لحالة الحريات العامة المتراجعة ومدى احترام المؤسسات الوطنية المنتخبة.
ـ الطلبة هم الفئة االكثر تضررا من جائحة كورونا ،وعدد واسع لم يسجل
طالب جامعة احل�سني اخلريجون يطالبون مب�ساواتهم بطلبة العام املا�ضي
الفصل الحالي لتراكم المطالبات وعدم فتح شاشات التسجيل.
طالب عدد واسع من الطلبة الخريجين في جامعة الحسين بن طالل ادارة
ـ نطالب بآلية واضحة تكفل حق جميع الطلبة في العودة للدراسة دون الجامعة بمساواتهم بطلبة العام الماضي والسماح لهم بتسجيل ساعة التمام
اشتراطات الدفع المسبق.
التخرج  ،في حين اصدرت الجامعة قرار بالسماح بالتسجيل  15ساعة كحد
تلقى المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد بارتياح ،اعلى
استجابة وزارة التعليم العالي الجزئية لمطالب الحركة الطالبية االردنية
وفي مذكرة مقدمة من الطلبة طلبوا من أصحاب القرار مراجعة الموضوع
بالسماح بالتسجيل للفصل الدراسي القادم وتأجيل دفع الرسوم حتى بداية ،كما في الفصول الماضية ،فالخريج بحاجه هكذا قرار داعم له( ،فاالولى
الفصل ،وتعتبر رابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد هذه االستجابة على ومن المنطقي عدم تأخر الطالب مد ّة فصل ألجل مادة جامعية)،ففي الفصول
اهميتها هي خطوة مجزوءة ال تكتمل اال باجراءات عملية محددة ملزمة الدارات الماضية كانت المرونة بالقرارات تراعي الوقوف مع الطالب الخريج.
الجامعات تتيح للطلبة التسجيل االلكتروني دون اشتراطات مرتبطة بالذمم
ولتكن القرارات مدروسة ألكبر شريحة  ،في ظل الظروف الراهنة
المتراكمة التي جاءت بسبب اآلثار االقتصادية الكارثية التي خلفتها جائحة
وقد اطلق الطلبة حملة الكترونية للمطالبة بحقهم في التخرج .
كورونا ،وتعنت ادارات الجامعات في منع الطلبة من التسجيل دون دفع الذمم
الإنذار والإغالق والغرامة لأي مدر�سة خا�صة حتجب من�صات التعليم عن طالبها
السابقة.
َّ
أكدت وزار ُة التربية والتعليم أنَّه ال يجوز أبدًا ألي مدرسة خا ّصَة حجب
واذ تحيي رابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد جهود الحركة الطالبية
منصات التعليم عن طالبها.
والشبابية االردنية التي واصلت وتواصل جهدها الدؤوب لرفع الظلم الواقع
إن إدارة التعليم الخاص تستقبل الشكاوى
وقالت ال��وزارة في بيان لها َّ
على طلبة الجامعات واسنادهم في مطالبهم النقابية المحقة نطالب بسرعة
المُقدمة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة سواء المتع ّلِق منها بالطلبة وحجز
االستجابة لهذه المطالب والسماح بالتسجيل دون اي اشتراطات مسبقة اسهمت
ملفاتهم أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو
في منع آالف الطلبة من التسجيل والعودة لمقاعد الدراسة.
بدورها رحبت القوى الطالبية في الجامعة األردنية باإليعاز الصادر عن وزارة تقديم االختبارات أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية أو المتعلقة بمخالفة
التعليم العالي والقاضي بالسماح للطلبة بتسجيل المساقات بالفصل الصيفي هذه المؤسسات للبروتوكول الصحي حيث يتم استقبال هذه الشكاوى إما من
قبل تسديد الرسوم الجامعية والمتضمن ايضاً مطالبة الجامعات بوقف استيفاء خالل المنصات الحكومية (بخدمتكم ومنصة انصاف  http://insaf.gov.joوهي
رسوم الخدمات التي ال يستفيد منها الطلبة ،وذلك بعد قيام إدارة الجامعة منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص) او اإليميل
الخاص بإدارة التعليم الخاص  pprivateeducation@gmail.comأو مراجعة
األردنية بإقرار نظام الدفع قبل التسجيل بدءاً من الفصل القادم.
وذكرت القوى أن اإليعاز الصادر عن الوزارة يرجىء تطبيق النظام الجديد مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة أو مراجعة إدارة التعليم الخاص
في الجامعة األردنية والتي كانت لها تجربة مع نظام الدفع قبل التسجيل  /جبل الحسين أو االتصاالت الهاتفية على الخط الساخن .062009944
سابقاً ،تخللها رفض واسع وتحركات من قبل قوى طالبية باإلشارة الى أن م�صري ( )50طالبا من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف مهب الريح بعد اغالق مركزهم
ناشد ذوو طلبة احتياجات خاصة في لواء بني كنانة وزير التنمية االجتماعية
النظام في حينه زاد من األعباء المترتبة على الطلبة وذويهم وولد اختالالت
بعملية التسجيل لكونه جعل من «القدرة على الدفع المبكر» المعيار االساسي أيمن المفلح التدخل العادة فتح مركز األمل في اللواء ،حيث أن هذا المركز
للتسجيل ،ليطغى هذا المعيار على أولوية حاجة الطالب لدراسة المادة وفق عدد يقدّم الرعاية المناسبة ألبنائهم.
وقال األهالي إن المركز يضم ( )50طالبا من ذوي االحتياجات الخاصة،
الساعات التي اجتازها بنجاح وانتظامه بدراسة المواد وفق الخطة المرسومة
للقسم ،وتمخضت تحركات الطلبة ومبادراتهم بإلغاء نظام الدفع قبل التسجيل ويتلقون التعليم والرعاية في المركز ،إال أنهم فوجئوا باغالق المركز واالمتناع
عن استقبال الطلبة بقرار من االتحاد العام للجمعيات الخيرية.
في عام .٢٠١٨
وأك��دوا أن أبناءهم بأمس الحاجة للتعليم ،حيث كان المركز يقدم هذه
واعتبرت القوى الطالبية أن مضي إدارة الجامعة األردنية لتمرير نظام الدفع
قبل التسجيل «بصيغة جديدة» ما هو إال محاولة لإللتفاف على ما تم انجازه الخدمة لهم ،قبل أن يتمّ اغالقه دون اعالن أسباب وجيهة لذلك ،الفتين إلى
سابقاً ،مشير ًة إلى أن مساعي إدارة الجامعة لتطبيق النظام الجديد بمثل هذا أن المراكز األخرى التابعة لالتحاد مازالت تعمل ،فيما أصبح مصير أبنائهم
التوقيت ال يمكن تفسيره خارج إطار استغالل إدارة الجامعة للظروف الصحية مجهوال.
وأشاروا إلى أن المركز بُني بجهود أبناء اللواء لتقديم الرعاية ألبنائهم،
دون أي مسؤولية اجتماعية ومراعاة الظروف االقتصادية التي يمر بها المواطن
وتخرج منه مئات الطلبة بعد تأهيلهم ،وهناك كادر تمّ الطلب منه االلتحاق
األردني نتيجة الجائحة.
وطالبت القوى الطالبية بإلغاء نظام الدفع قبل التسجيل بشكل كامل بعد بالدوام في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية في اربد دون وجود مهامّ لهم.
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خليل ال�سيد
القد�س معركة �سيادة وهوية
ج����اء أب���ل���غ ردّ
م���ن ال���ق���دس ،في
م��واج��ه��ة غطرسة
المحتلين وقطعان
المستوطنين ،ومن
ك���ان ي��راه��ن على
أنّ الكبار يموتون
والصغار ينسون.
الرد الفلسطيني
بعزيمة شبان وأهل
القدس ،وتمسكهم
بعاصمة فلسطين
عليها،
وسيادتهم
وكل جيل فلسطيني
يأتي أكثر تمسكا بقضيته وعدالتها ،ألن االحتالل
واإلره��اب ال ينسجمان وال يلتقيان مع مصالح
الشعوب المتضهدة ،ومهما استحضر الصهاينة
والمستوطنون من مسميات لمنظمات إرهابية
تخصهم من نمط شبية التالل ومجموعات تدفيع
الثمن ،في محاولة لترهيب أهل المدينة المقدسة
وتطويعهم ،فلن يستطيعوا تغيير الواقع الفعلي
لعروبة وهوية هذه المدينة المقدسة ،وتجذر
أهلها فيها.
ما حصل في األي��ام القليلة الماضية من
استبسال للفلسطينين في الدفاع عن القدس،
أنموذج يحتذى به في دروس التضحية والصمود
والتمسك ب��ال��ح��قّ ،وع��ن��وان للكل الوطني
الفلسطيني والعربي أيضاً ،إذ كان المقدسيون
على ال��دوام رواداً في كسر شوكة المحتلين،
ولن ينسى أحد كيف استطاعوا إجبار المحتلين
على التراجع صاغرين في معركة بوابات القدس
االلكترونية الشهيرة عام  ،2017وغيرها من
معارك المواجهة في الميدان على مدار األيام
والسنين.
وها هم اآلن يجبرون قطعان المستوطنين
على االن��دح��ار وال��ف��رار كالجرذان في ساحات
المواجهة واالشتباك اليومي ،مما يؤكد أنّ
الفلسطينين لن يتخلوا عن سيادتهم على القدس
ّ
بكل فخر واعتزاز.
هذه األحداث تؤكد على نجاعة وفعالية سالح
المقاومة الشعبية في مواجهة العربدة االسرائيلية
وقطعان المستوطنين ،حيث تؤدي إلى عرقلة
وتعطيل القرارت االسرائيلية األمريكية بتهويد
القدس ،وهي إذ تحتاج ما تحتاجه من اإلسناد
المتمثل في الوقوف التضامني الجدي من الشعوب
العربية ،والتحرك في كافة الميادين الداعمة،
ّ
الكل الفلسطيني بالمقاومة بكافة
وكذلك وحدة
أشكالها ،لفرض واقع جديد يرغم الصهاينة على
دفع كلفة عالية جراء احتالله لألراضي العربية
الفلسطينية ،األم��ر ال��ذي يجبره على التراجع،
واالنصياع ألرادة الشعب ،واإلق��رار بحق الشعب
الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على أرض
الوطن وعاصمتها القدس ،وحق العودة لالجئين
الفلسطينين.

االخيرة

الكرك  :الفعاليات ال�شعبيه ال�سيا�سيه والنقاببه و امللتقى الوطني ينظمون �سل�سله ب�شريه ت�ضامنيه مع انتفا�ضةاملقد�سيني
قامت الفعاليات الشعبيه السياسيه والنقاببه و الملتقى الوطني في محافظة الكرك يوم امس الثالثاء 2021/4/27بتنظيم
سلسله بشريه تضامنيه مع انتفاضةالمقدسيين وتم التاكيد على مشروعية الفعل الجماهيري المقاوم داخل الوطن المحتل
والدفاع عن وطنه وأرضه وعاصمتها القدس الموحده وان وحدة النضال االردني الفلسطيني تأتي بسياق ان االردن مستهدف
من العدو الصهيوني وان فلسطين هي آمن وطني اردني بامتياز وتضمنت الفعاليه التاكيد على رفض اتفاقية وادي عربه
واتفاقية الغاز والرفض الشعبي المطلق التفاقية االستالب المعنونه باتفاقية الدفاع المشترك وطالب المتضامنون من
الحكومه االردنيه العمل على إطالق سراح األسرى االردنيين في سجون االحتالل

ر�شاد ت�شارك القوى ال�شبابية والطالبية وقفة دعم القد�س

تصوير يوسف الغزاوي

ـ اسنادا ودعما النتفاضة فيه ابناء الشعب االردن��ي لدعم صمود ش��ارع الجامعة االردن��ي��ة مقابل جريدة
الشعب الفلسطيني ف��ي ال��ق��دس  ،في الشعب الفلسطيني ،في وجه االعتداءات الدستور.
مواجهة االع��ت��داءات الصهيونية نظمت الصهيونية المستمرة جاء فيه :
القوى والهيئات المشاركة:
القد�س لي�ست وحدها
شبيبة حزب الوحدة الشعبية.
راب��ط��ة الشباب الديمقراطي االردن��ي
ّ،
ي
والقوم
إيماناً بالواجب الوطني
شبيبة الحزب الشيوعي.رشاد الى جانب القوى والهيئات الحزبية
والشبابية والطالبية مساء االح��د وقفة وإسناداً لشعبنا العربي الفلسطيني في رابطة الشباب الديمقراطي األردني (رشاد).
داعمة لنضال الشعب الفلسطيني تعبيرا القدس المحتلة؛ ال��ذي فجرَ انتفاضته شبيبة حزب البعث العربي االشتراكي.
المجيدة ف��ي وج��ه ال��ع��دو الصهيوني ،شبيبة حزب الحركة القومية.
عن الموقف الشعبي االردني الداعم لكل
وغطرسته وممارساته الرامية إلى اقتالع جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية.
اشكال النضال الفلسطيني في مواجهة
المقدسيين وتهويد اإلرث العربي للمدينة شبيبة القوميّ العربي.
االعتداءات الصهيونية المستمرة ،ودعا وتغيير مالمحها ،تدعوكم القوى الشبابية إتحاد الشباب الديمقراطي األردني.
المشاركون االنظمة العربية لتقديم كل والطالبية الموقعة أدن���اه ،للمشاركة حركة االردن تقاطع.
دعم ممكن للشعب الفلسطيني  ،ووقف والتداعي إلسناد المقدسيين ومدينة مجموعة عدالة وتحرر.
كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني  ،القدس  -قلب الصراع العربي الصهيوني -كتلة العودة الطالبية.
واختتمت الوقفة بنشيد موطني  ،وكانت وذلك يوم االحد  ٢٥نيسان  ،٢٠٢١في كتلة ابناء المخيمات.
القوى المشاركة قد اص��درت بيانا دعت تمام الساعة الرابعة عصراً ،على امتداد كتلة التجديد العربية الطالبية.

