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فتحت  قد  كانت  ومستقيم  واضح  طريق  الديمقراطية  نحو  للتحوّل 
الالحقة وتحديدا بعد عام  العقود  أغلقت في  ابوابه عام ١٩٨٩م، ثم 
الخلف  الى  حادّة  انعطافات  تلتها  الواحد«  الصوت  وقانون   «  ١٩٩٣
بعد معاهدة وادي عربة ١٩٩٤م وبدء تطبيق برامج الخصخصة والتي 
يمكن تسميتها بعد كل التجارب المؤلمة انها برامج تدمير االقتصاد 

الوطني وتهميش الدور المركزي للدولة.
الطريق نحو الديمقراطية هو الذي يمكن بواسطته استعادة شرعية 
واالقتصادية  السياسية  الشؤون  ادارة  في  ودورها  الدولة.  مؤسسات 
والمالية بما يحفظ للبالد انجازات حققتها على مدى المائة عام ويضمن 

لها القدرة على التطور واستكمال االنجازات للعقود القادمة.
لقد جرّبت المؤسسة الرسمية بما يكفيها من الوقت لتتّعظ: 

ـ عندما اعلنت عام ١٩٨٩ إثر هبّة نيسان المجيدة بدء مرحلة جديدة 
من االنتقال نحو الديمقراطية، حيث رحبت القوى السياسية على اختالف 
اتجاهاتها بذلك، وانخرطت جميعها في حوار وطني شامل عاقدة العزم 
مكونات  كل  وحدة  واستعادة   ، بالبالد  بالنهوض  الجاد  االسهام  على 

الدولة.
ـ تلك كانت تجربة شديدة االهمية، ولكنها لم تدم وجرى التراجع 

عنها بخطوات سريعة ودراماتيكية.
فرض  عندما  السياسية  الديمقراطية  عن  االنكفاء  تجربة  وكانت  ـ 

قانون الصوت الواحد منذ عام ١٩٩٣ .
اآلن وبعد ٢٨ عاما على اقرار هذا القانون فإننا نشهد على تجربة 
ومكوناته  الشعب  ارادة  احترام  وعدم  العبث  دمّرها   ، طويلة  سياسية 

السياسية.
للتشريعات  الخراب  ووصفات  المرّة  السياسية  التجارب  جانب  الى 
والقوانين التي روّج لها مسؤولون كبار في الدولة والتي نقلت المزاج 

الشعبي من الوالء للوطن الى الوالء للجهة الضيقة.
اعتمدت  عندما  مهلكة  بتجارب  البالد  مّرت  فقد  ذلك  جانب  الى  ـ 
مسؤوليتها  عن  وتخلت  الخصخصة  سياسات  الرسمية  المؤسسة 
المنصوص عليها في الدستور في ادارة الشأن االقتصادي واالجتماعي 
وتآكل  وانقسام  وتفتّت  عارمة،  فوضى  من  اآلن  نراه  ما  هي  والنتيجة 

مستمر في الهوية الوطنية الجامعة.
مراجعة كل هذه  في  الوراء،  الى  ونلتفت  واحدة،  لمرّة  ولو  لنتوقف 
التجارب، ألن االزمات لم تسقط علينا من السماء، بل تراكمت اسبابها 
هذا  بحق  ارتكبت  التي  االستراتيجية  االخطاء  بسبب  عقود  مدى  على 
الوطنية  الجهود  وكل  التقدير  كل  يستحق  الذي  الشعب  وهذا  الوطن 

المخلصة:
الى  ولتنصت  اآلخرون  يقوله  ما  جيدا  الرسمية  المؤسسة  فلتسمع 
اال  حل  ال  حيث  اآلن  البالد  تعيشها  التي  المحنة  في  الشعب  صوت 
بالديمقراطية السياسية وفتح االبواب المغلقة نحو تصويب السياسات 

االقتصادية وانقاذ ما يمكن انقاذه، قبل فوات االوان.

الإن�ضات ل�ضوت ال�ضعب :ف�ضيلة

حم����اف����ظ����ة 
وقفة  الكرك: 
ت�����ض��ام��ن��ي��ة 
انتفا�ضة  م��ع 
ال����ق����د�����س

حّي ال�ضيخ جراح: يجب 

اأن ل نخ�ضر املعركة

احلزمة ال�ضريبية الردنية

خمتلة ومنحازة يف ارقامها ووقائعها

احلزب ال�ضيوعي امل�ضري: املوقف الإثيوبي املتعنت يف مفاو�ضات �ضد النه�ضة 

ميثل عدوانًا �ضريحًا وخطرا وجوديا على دولتي امل�ضب: م�ضر وال�ضودان

اجلامعة الردنية ترتاجع عن 

قراراتها والطلبة يحتجون 

الكتلة: نظام الزراعة حماية 

للحقوق ال�ضا�ضية للعاملني

على خلفية تاأجيل النتخابات الفل�ضطينية:

دع������وات ل�����ض��رع��ة ت�����ض��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 

وح�����دة وط��ن��ي��ة ل��ت��ج��ن��ب ال��ك��ارث��ة
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حمافظة الكرك: وقفة ت�ضامنية مع انتفا�ضة القد�س

   ب�ضبب عدم �ضرف م�ضتحقاتهم.. العاملون

 يف م�ضروع توليد الكهرباء يحتجون يف معان

 ـ   نظمّ الملتقى الوطني والفعاليات الشعبية 
في محافظة الكرك وقفة تضامنية مع انتفاضة القدس 
بتاريخ  وذلك  الكرك  مدينة  في  العمري  المسجد  امام 
)27 / 4 / 2021 ( وقد القى الدكتور يوسف أبو ملوح 
المناسبة  عضو مجلس نقابة الصيادلة كلمة في هذه 

جاء فيها:
والفعاليات  المهنية  والنقابات  الوطني  الملتقى  ان 
لدعم هبة  اليوم  تقف  الكرك  في  والسياسية  الشعبية 
تشكل  والتي  خاصة  القدس  وفي  الفلسطيني  الشعب 
ردا واضحا وحازما على استمرار االعتداءات الصهيونية 
كافة  ان  الشباب  انتفاضة  اكدت  حيث  األقصى  على 
األرض  لتحرير  الوحيد  الطريق  هي  المقاومه  أشكال 
وإسقاط  كافة مشاريع التصفية والتطبيع الرسمي الذي 
تستهدف شعبنا العربي الفلسطيني وقضيته المركزيه 

كانت  القدس  ان  التضامنيه  الوقفة  بهذه  نؤكد 
وال  لفلسطين  الموحده  التاريخيه  العاصمة  وستبقى 
تنازل عن هذا الثابت التاريخي مهما جرى من تهويد و 

زرع مستوطنات وادعاءات كاذبه من قبل االحتالل.
إننا بهذه الوقفة التضامنية نؤكد على ما يلي

الهبه  العدو وتحويل  المواجهه مع  1- تطوير ادوات 
الوطني  المستوى  على  كبرى  انتفاضة  إلى  الشعبيه 
الوطني  التراب  كامل  إلى  السياده  إلعادة  الفلسطيني 

الفلسطيني
الوطنيه ضد  القدس  الهبه تؤكد على هوية  إن   -2

التهويد واالحتالل
3-  ان فلسطين هي قضية أمن قومي وطني اردني 
مستهدف  وسيادة  وجغرافية  وطنا  االردن  وان  بامتياز 
أيضا باطماع العدو الصهيوني وعلى الحكومه االردنيه 
وصفقة   عربه  وادي  باتفاقية  المقيده  ارتباطاتها  فك 
والخروج  االردنيه  األراضي  العدو من  الغاز وطرد سفير 
هي  والتي  المشترك  للدفاع  االمريكيه  االتفاقية  من 

مرفوضة شعبيا جملة وتفصيال
4- ندعو الحكومه للعمل الجاد من أجل إطالق سراح 

األسرى االردنيين في سجون االحتالل
إننا  المقدسيين   هبة  مع  المتضامنين  االخوه  أيها 

الحيه  وقواها  العربيه  الجماهير  دور  بتفعيل  نهيب 
الفلسطيني  العربي  الشعب  إلى جانب   الفاعل  للوقوف 
واالستقالل  الحريه  أجــل  من  المتواصل  نضاله  في 
والسياده على أرضه وعاصمته القدس الشريف والوقوف 
في  المتسارع  الرسمي  التطبيع  أشكال  كافة  بوجه 

المنطقه العربيه

عا�س الردن وطنا عربيا عزيزا حرا �ضيدا
عا�ضت فل�ضطني حره عربيه 

املجد للمقاومة والرحمه لل�ضهداء واحلرية 
للأ�ضرى وال�ضمود ي�ضنع الن�ضر

الطاقة  توليد  مشروع  في  العاملين  من  عددٌ  نفذ  ـ    
الكهربائية في محافظة معان، الثالثاء الماضي ، وقفة احتجاجية 
المالية المترتبة على الشركة منذ  للمطالبة بصرف مستحقاتهم 

شهر تموز الماضي من العام 2020.
وقال المحتجون انهم قاموا بتوجيه مطالبهم للمقاول الذي نفذ 
المالية  مستحقاتهم  على  الحصول  دون  فيه  عملوا  الذي  العطاء 
الشركة  في  العمل  بروتوكول  وأن  بالمشروع،  العمل  انتهاء  منذ 
يقضي بسداد المقاول الرئيسي للمبالغ المترتبة للعمال، في حال 
يعمل بال  الفرعي  المقاول  أن  الفرعي، مؤكدين  المقاول  تقصير 

كفاالت، وهو ما أضاع عليهم حقوقهم.
ممثل الشركة المالكة للمشروع المهندس عبد المجيد الجازي 
أوضح في تصريٍح صحفي، أن الشركة نفذت إجراءات من شأنها 
حصول العمال على حقوقهم، كوقف الشركة صرف جميع المبالغ 

للمقاول الفرعي حتى سداد حقوق العمال«.
قانونية  بطريقة  ستحفظ  العاملين  حقوق  أن  الجازي  وأكد 

تعاقدية، بحيث تضمن حق المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي.
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احلزمة ال�ضريبية الردنية

خمتلة ومنحازة يف ارقامها ووقائعها
أحمد النمري

مؤخرا  عنها  اعلنت  التي  واالرقــام  البيانات 
دائرة ضريبة الدخل وبثتها وكالة االنباء االردنية 
اختالال حادا في  اخرى  وأكدت مرة  اظهرت  )بترا( 
هيكلية الحزمة الضريبية االردنية من جهة، ومن 
مضمونها  في  واسعا  انحيازا  كشفت  اخرى  جهة 
وتداعياتها االجتماعية ويالحظ ذلك في مساراتها 
في سنة 2020، وفي سنوات سابقة، كما في ارقام 
المتحققة  الضريبية  الحصيلة  واتجاهات  ووقائع 
تلك  وايضا  لوحده،   2021 سنة  آذار  شهر  خالل 
المتحققة خالل الربع االول من هذه السنة قياسا 
يتضح  حيث   2020 سنة  في  الموازية  بالفترات 
هذا االختالل واالنحياز في تركز وزيادة ال تتوقف 
في حجم حصيلة »ضريبة المبيعات« السيئة في 
مضمونها ونتائجها مقابل محدودية وجمود نسبي 
اقتصاديا  افضل  هي  التي  الدخل«  ضريبة  في« 

واالقرب الى العدالة االجتماعية في تصاعديتها.
احل�ضيلة ال�ضريبية يف �ضهر اآذار ٢٠٢١ 

طبقا لما اعلنت عنه دائرة ضريبة الدخل، وبثته 
وكالة بترا، ارتفعت حصيلة ضريبة الدخل الكلية 
 )3٨٥( الى   2021 سنة  آذار  شهر  في  المتحققة 
بقيمة  اقل  ضريبية  حصيلة  مقابل  دينار  مليون 
سنة  من  الشهر  نفس  في  دينار  مليون   )2٦2(
2020 ، اي بارتفاع ملحوظ بحدود )123( مليون 
ارتفاع عالية بحدود  ـ 2٦2( وبنسبة  دينار )3٨٥ 
االولى وظاهريا  للوهلة  تدعو  زيادة  )47٪( وهي 
التقييم يظهر مع  الى الترحيب!!، ولكن مزيد من 
في  كليا  يقترب  وبما  تركزت،  الزيادة  ان  األسف 

حصيلة ضريبة المبيعات.
ضريبة  ــي  ف ـــادة  ـــزي ال

المبيعات / آذار 2021
هذه  حصيلة  ارتفعت 
 )202( مــن  الــضــريــبــة 
مليون دينار متحققة خالل 
 2020 سنة  آذار  شهر 
دينار  مليون   )322( الى 
متحققة في شهر آذار من 
 ،2021 سنة  العام  هــذا 
مليون   )120( وبارتفاع 
ارتفاع  وبنسبة  ديــنــار، 
وبهذا   )٪120( الى  تصل 
يتضح تركز التورم العالية 

فيها!!

زيادة حمدودة وهام�ضية يف �ضريبة الدخل

وهامشية  محدودة  زيادة  تحققت  المقابل  في 
في حصيلة ضريبة الدخل التي ارتفعت من )٦0( 
آذار سنة 2020 الى )٦3(  مليون دينار في شهر 
 2021 سنة  آذار  في  متحققة  فقط  دينار  مليون 
تقارب  وبنسبة  فقط  دينار  ماليين   )3( وبارتفاع 

.)٪4،٨(
احل�ضيلة ال�ضريبية يف الربع الول �ضنة ٢٠٢١

الحصيلة الضريبية ارتفعت ايضا من )10٩3( 
السنة  من  االول  الربع  في  تحققت  دينار  مليون 
دينار  مليون   )12٥2( الــى   )2020( السابقة 
سنة  العام  هذا  من  االول  الربع  خالل  تحققت 
ـ   12٥2( دينار  مليون   )1٥٩( وبارتفاع   ،2021
 »٪14،٥« ارتفاع  وبنسبة  دينار،  مليون   )10٩3

وهي حصيلة عالية بالرقم والنسبة ولكن.
زيادة احل�ضيلة تركزت كليا يف �ضريبة املبيعات

ان  ويؤكد  يظهر  والقياس  التقييم  من  مزيد 
البالغة  الضريبية  الحصيلة  في  الكلية  الزيادة 
سنة  من  االول  الربع  في  دينار  مليون   )1٥٩(
المبيعات  حصيلة  في  وتحققت  تركزت   2021
الرتفاع  وكمحصلة  واجتماعيا  اقتصاديا  المختلة 
حصيلة ضريبة المبيعات من )٨10( مليون دينار 
الى   2020 سنة  من  االول  الربع  خالل  متحققة 
المقابل  الربع  دينار متحققة خالل  مليون   )٩٦٩(
من هذا العام سنة 2020 وبارتفاع )1٥٩( وبنسبة 
)1٩،٦٪( فيما تجمدت حصيلة ضريبة الدخل عند 

)2٨٥( في فترتي السنتين.
موؤ�ضر اآخر على الختلل ال�ضريبي

توزعت الحصيلة الضريبية الكلية المتحققة في 
الربع االول من سنة 2020 البالغة )10٩3( مليون 
المبيعات  ضريبة  من  متحققة  حصيلة  بين  دينار 
فيما   )٪74( وبنسبة  دينار  مليون   )٨10( بقيمة 
مليون   )2٨3( الدخل  ضريبة  من  الحصيلة  بلغت 

دينار وبنسبة )٪2٦(.
الكلية  الضريبية  الحصيلة  توزعت  وايضا 
 2021 العام  هذا  من  االول  الربع  في  المتحققة 
البالغة )12٥2( مليون دينار بين حصيلة متحققة 
دينار  مليون   )٩٦٩( بقيمة  المبيعات  ضريبة  من 
متحققة  حصيلة  وبين   ،)٪77( تقارب  وبنسبة 
دينار  مليون   )2٨3( بقيمة  الدخل  ضريبة  من 
ـــع سنة  رب ـــم  رق ــس  ــف »ن
تقارب  بنسبة   »2020
يتضح  سبق  ومما   )٪23(
من  الحصيلة  ان  ايــضــا 
تزيد  المبيعات  ضريبة 
بــمــا يـــقـــارب«3،3« مــرة 
ضريبة  من  الحصيلة  عن 

الدخل.
ــاز  ــي ــح االخـــتـــالل واالن
المصفوفة  في  المتفاقم 
القائمة  االردنية  الضريبية 
ــوب تــصــويــبــه في  مــطــل
وقت  اقــرب  فــي  كلياته، 
ضرائبية  بنية  الى  وصوال 

متوازنة ومجدية وعادلة.
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اجلامعة الردنية ترتاجع عن قراراتها والطلبة يحتجون 
اعلنت القوى الطالبية احتجاجها على قرار الجامعة االردنية بتعديل شروط 
عن  تراجعا  واعتبرتها  اكاديمياً  المتميز  الطالب  منحة  حوافز  من  االستفادة 
المفتوح  االعتصام  ابان  الطلبة  حققها  االتي  السابقة  والمكتسبات  االتفاقات 
تاليا  قراراتها  عن  بالتراجع  الجامعة  ادارة  مطالبة  التالي  البيان  اصدرت  حيث 

نص البيان :
اتخذت إدارة الجامعة االردنية عام 2014 قراراً جائراً برفع الرسوم الدراسية 
على البرنامج الموازي والدراسات العليا وصلت إلى الضعف، فقوبل هذا القرار 
قرارها  عن  الجامعة  إدارة  رجوع  حتى  استمر  وواعــي،  وطني  طالبي  بحراك 
اعتقدت  أن  فور  للجامعة  الحالية  اإلدارة  أن  إال  القرار،  إسقاط  بذلك  معلنين 
بوجود فرصه لالنقضاض على مخرجات االعتصام المفتوح لعام 201٦ ، بدأت 
المتمثل بدعم وتوسيع  االتفاق وتفريغه من مضمونه  بُنية  لتفكيك  بمحاوالت 

شريحة الطلبة المتميزين أكاديمياً.
الصادر   )2021\4٦( رقم  األمناء  مجلس  بقرار  الطالبية  القوى  فوجئت 
بتاريخ )23\3\2021(، والقاضي بتعديل جوهري على أسس وتعليمات الطالب 
المتميز أكاديمياً والتي أُقرّت إبان اإلعتصام المفتوح و تم إقرار التعديل بال أي 

مبرر، ودون أي شكل من اشكال التواصل أو التفاعل مع ممثلين عن الطلبة .
الشارع  بين  أُبرم  الذي  اإلتفاق  على  إلتفافاً  تعد  الخطوة  هذه  أن  نؤكد  حيث 
الطالبي وإدارة الجامعة ونتج عنه تجميد اإلعتصام المفتوح وتشكيل لجنة الطالب 
المتميز أكاديمياً، التي أوكل إليها مهام )دراسة مستقبل البرنامج الموازي، ووضع 

أسس الطالب المتميز أكاديمياً( التي أقرّت هذه التعليمات النافذة. 
من  لالستفادة  الطلبة  على  جديد  شرط  باستحداث  جاء  التعديل  أن  حيث 
أدنى  بحد  تخصص  مواد  ثالث  بتسجيل  الطالب  بإلزام  يتمثل  الذي  و  المنحة 
لتنطبق عليه التعليمات، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشرط لم يكن منصوصاً 
المتميز  التعليمات المتفق عليها بين ممثلي الطلبة في لجنة الطالب  عليه في 

وإدارة الجامعة. 
وعليه فإنّنا نؤكد أن هذا القرار اأُلحادي جاء بخلفية مالية هادفاً إلى تقليل 
عدد الطلبة المُستفيدين من المنحة و ضمن التعليمات المتفق عليها، مما يُشكل 
الجامعي.  تعليمهم  استكمال  في  المتميزين  الطلبة  حق  على  صريحاً  اعتداًء 
وعلى ذلك، نؤكد على رفضنا التام لهذا القرار، وعلى حقنا في مجابهته بكافة 

السبل والوسائل.
رافض  إطار  تشكيل  على  تكويناتها  بمُختلف  الطالبية  القوى  اتفقت  حيث 
لهذا القرار ولهذا التوجه العام، داعين الزميالت والزمالء الطلبة إلى المشاركة 

الفاعلة في رفضه وتكريس حقهم المكفول دستورياً في التعليم.
الرتبية تعلن ارقام جلو�س وتوزيع قاعات  التوجيهي والطلبة ي�ضتكون بعد امل�ضافات 

دعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة المسجلين لالمتحان العام 
الرابط  من خالل  بهم  الخاصة  الجلوس  أرقام  على  الحصول  إلى   ،2021 لعام 

 exams.moe.gov.jo اإللكتروني
الجلوس  بطاقات  في  الــواردة  بياناتهم  تدقيق  إلى  الطلبة  الــوزارة  ودعت 

اإللكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا لالمتحان بها.
وفي نفس السياق احتج عدد كبير من الطلبة على الية توزيع القاعات ومراكز 
التقدم لالمتحان عن مكان السكن ، في حين تدعو رابطة الشباب الديمقراطي 
حقهم  لضمان   ، الكترونيا  اعتراضهم  لثبيت  المتضررين  الطلبة  رشاد  االردني 

في تغيير مكان القاعة
 20707٦ بلغ  العام  لهذا  العام  لالمتحان  المتقدمين  الطلبة  عدد  أن  يذكر 

طالبا وطالبة.
المتحانات اجلامعية النهائية الكرتونيا مع بع�س ال�ضتثناءات 

باالمتحانات  يتعلق  فيما  اآلتية  األسس  تطبيق  العالي  التعليم  مجلس  قرر 
النهائية في الجامعات األردنية والكليات الجامعية للفصل الدراسي الثاني للعام 

الجامعي 2020 / 2021:
أواًل: طلبة درجة البكالوريوس:

جميع  وفــي  المساقات  لجميع  الكتابية  النهائية  االمتحانات  تُجرى   -1
الالزمة  اإلجــراءات  كافة  اتخاذ  مع  بعد(  )عن  إلكترونياً  والكليات  التخصصات 

لضمان مصداقية هذه االمتحانات.
2- تُجرى االمتحانات النهائية لبعض المساقات التي ال يمكن عقد امتحاناتها 
عن بعد )إلكترونياً( في أي حال من األحوال، والتي تحتاج طبيعتها إلى التقييم 
الجامعي وبالطريقة االعتيادية وبتباعد زمنـي كافٍ  الحرم  العملي، وجاهياً في 
شروط  ومراعاة  الجامعي  الحرم  إلى  كبيـرة  بأعداد  الطلبة  دخول  عدم  لضمان 

الصحة والسالمة العامة.
3- يتم إظهار عالمات الطالب في مواد الفصل الدراسي الثاني الحالي )رقماً 
أو رمزاً( في كشف عالماته ويتـرك له حرية اختيار المواد التي يرغب باحتسابها 
الطب  تخصصي  في  السريرية  المرحلة  طلبة  باستثناء  التراكمي  معدله  ضمن 

البشري وطب األسنان بحيث يطبق عليهم نظام العالمات النافذ في الجامعة.
للجامعة  المختلفة فيترك  التخصصات  التخرج في  4-  فيما يتعلق بمشاريع 

حرية اتخاذ اإلجراءات والترتيبات بالطريقة التي تراها مناسبة لمناقشتها.
كما اأكد جمل�س التعليم العايل على توجيه اجلامعات للآتي:

 - 1   يراعى في االمتحانات التي تعقد إلكترونياً )عن بعد( أن يكون هناك 
توازن بين عدد أسئلة االمتحانات ونوعيتها والوقت المتاح للطلبة لإلجابة على 

هذه األسئلة.
للجامعات  العودة  دليل  في  عليها  المنصوص  اإلجراءات  بكافة  2االلتزام   -

والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي لتقديم االمتحانات النهائية
٢٠٢١ ن�ضر م�ضودة نظام اإدماج التعلم الإلكرتوين يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل ل�ضنة 

في  اإللكتروني  التعلم  إدماج  والرأي، مسودة نظام  التشريع  ديوان  نشر 
مؤسسات التعليم العالي لسنة 2021، تتضمن إدماج مواد التعلم المدمج بنسبة 

ال تزيد عن ٦0٪ من الساعات المعتمدة للتخصصات اإلنسانية واالجتماعية.
وتضمنت المسودة المنشورة على الموقع اإللكتروني للديوان، »إدماج مواد 
اإلنسانية  للتخصصات  المعتمدة  الساعات  من   ٪٦0-40 بنسبة  المدمج  التعلم 
واالجتماعية وبنسبة 30-٥0٪ للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية«.

ويُقصد بالتعلم المدمج، »التعليم الذي يمزج في المساق الواحد بين التعلم 
الوجاهي والتعلم اإللكتروني الكامل عن بعد«، وفق المسودة.

كذلك تضمنت، »إدماج مواد تعلم إلكتروني كامل عن بعد بنسبة ٪20-10 
من الساعات المعتمدة للبرنامج الوجاهي الكامل لجميع التخصصات«. وعرفت 
المسودة التعلم اإللكتروني الكامل عن بعد بأنه »التعلم الذي يتم كامال عندما 
يكون المدرس والطالب في مكانين مختلفين بشكليه المتزامن وغير المتزامن 

بواسطة المنصة االفتراضية«.
وأيضا »يُدرس ما ال يقل عن 20٪ من عدد الساعات المعتمدة للتخصصات 
التعلم  مواد  عبر  والطبية  والتقنية  العلمية  للتخصصات  و٪30   ، اإلنسانية 

الوجاهي«، بحسب المسودة.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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الوطني حلقوق الن�ضان: يطالب باإعادة النظر 

بقانون العمل والتو�ضع مبظلة ال�ضمان الجتماعي

اأبناء خميم اربد ينفذون وقفة ت�ضامنية مع القد�س 

  ـ دعا المركز الوطني لحقوق اإلنسان إلى إعادة النظر بقانون العمل، 
والتوسع في  العمال،  لجميع  واالجتماعية  القانونية  الحماية  توفير  بما يسهم في 
مظلة الضمان االجتماعي بحيث يشمل جميع أصحاب االعمال الصغيرة والمتناهية 

الصغر، وبما يخفف من آثار الجائحة.
وطالب المركز في بيان صحفي أصدره السبت الماضي ، بمناسبة اليوم العالمي 
للعمال بالعمل على زيادة مشاركة المرأة االقتصادية من خالل العدالة في األجور، 
والحق في اإلجازات مدفوعة األجر، وتوفير حضانات ألطفال العامالت في أماكن 
العمل وفقا ألحكام القانون، إضافة إلى تفعيل التفتيش على مدى التزام المنشآت 

بذلك، وااللتزام أيضا بتشغيل األشخاص ذوي االعاقة وفق النسب القانونية.
العمال  لجميع  واإلنصاف  الدعم  سبل  توفير  ضرورة  على  المركز  شدد  كما 
وعلى  كورونا،  جائحة  تداعيات  بسبب  التوالي  على  الثاني  للعام  عانوه  ما  جراء 
الجائحة  هذه  أن  الى  مشيراً  والنفسية،  واالجتماعية  االقتصادية  األصعدة  جميع 
تسببت بفقدان اآلالف من العمال لمصدر دخلهم الوحيد بسبب اإلغالقات وخاصة 
العاملين منهم بشكل غير منظم والذين ال يتمتعون بأي شكًل من أشكال الحماية 

االجتماعية، ويشكلون ما نسبته 4٨ بالمئة من حجم القوى العاملة في األردن.
أصحاب  قبل  من  لالستغالل  تعرضوا  العمال  من  اآلالف  فإن  البيان،  وبحسب 
العمل، وتعرضوا إلجراءات تعسفية وغير قانونية وانتهاك لحقوقهم تحت طائلة 

التهديد بالطرد، مستغلين ظروفهم جراء الجائحة.
ولفت البيان الى أن جائحة كورونا كشفت مشاكل عديدة مست حقوق العمال 
العمل،  الوطنية وخاصة قانون  بالتشريعات  النظر  بإعادة  وأفراد أسرهم، مطالباً 
وإجراء ما يلزم من تعديالت لتوفير الحماية القانونية واالجتماعية لهم، والتوسع 
بمظلة الضمان االجتماعي بحيث تشمل جميع أصحاب االعمال الصغيرة والمتناهية 
قيمة  وتخفيض  المياومة،  وعمال  الخاص  لحسابهم  العاملين  فيهم  بمن  الصغر، 

االشتراك بالضمان االجتماعي واالشتراك االختياري.
كما طالب بضرورة تقديم الدعم المالي السريع والمباشر لمنشآت األعمال التي 
والحفاظ  أعمالها  واستمرارية  بقائها  على  الحفاظ  بهدف  الجائحة،  جراء  تضررت 

على العاملين فيها، األمر الذي من شأنه أن يحد من توسع نسبة البطالة.
القائمة،  الصناعية  للقطاعات  الالزمة  التسهيالت  تقديم  الى  البيان  ودعا 
المبيعات  على  العامة  الضريبة  وتخفيض  جديدة،  عمل  فرص  خلق  وضمان 
زيادة  إلى  بالمحصلة  سيؤدي  ما  وهو  عليها،  الطلب  لتشجيع  الوطنية،  للمنتجات 
اإلنتاجية وزيادة الطلب على القوى العاملة وتحريك العجلة االقتصادية والتخفيف 

من التداعيات السلبية للجائحة.

  ـ  اربد - من مخيم اربد الى القدس 
األبية وبدعوة من لجنة العمل الوطني  مخيم 
تضامنية  وقفة  اربد  مخيم  أبناء  نفذ  اربد 
من  واضحة  وبمشاركة  القدس  انتفاضة  مع 
الملتقى الوطني لألحزاب اليسارية والقومية  

وفعاليات شعبيه وشبابيه من مخيم اربد. 
إلى  الوقوف  علي  المشاركون  أكد  حيث 
المعاهدات  كافة  ورفض  االنتفاضة  جانب 

االستسالمية المتوقعة مع العدو الصهيوني
ان  على  تؤكد  التي  الشعارات  ورفعوا   
السبيل  هي  المقاومة  وان  خيانه  التطبيع 
بديل  ال  وانه  الصهيوني  العدو  لدحر  الوحيد 

عن التمسك بحق العودة وتقرير المصير. 
وثبات  بصمود  المشاركون  ــاد  أش كــم 
االحتالل  القوات  قــوات  أمــام  المقدسيين 
اإلسرائيلية، حيث اجبروهم مساء األحد على 
االنسحاب من منطقة “باب العامود” في مدينة 
القدس الشرقية وقامت شرطة االحتالل على 

إزالـــة حــواجــزهــا فــي باب 
الشباب  ثورة  بعد  العامود 
على  نــمــوذج  المقدسي، 
على  الفلسطيني  قـــدرة 
وفرض  والصمود  التحدي 

إرادته على المحتل”.
الــقــتــال  ان  ــن  ــدي ــؤك م
واعتماد  الدؤوبة  والمقاومة 
الفعل المقاوم على اختالف 
أشكاله، ضمانا للقدرة على 
اإلنجاز في القضايا الوطنية 

وفي مواجهة االحتالل..
نائل  الــشــاعــر  ــى  ــق وأل
سالمه العديد من القصائد 
ألقى  كــمــا  ــدس  ــق ال ــن  ع
شوباش  محمد  الــشــاعــر 

قصائد شعرية .
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة  تدين »ما �ضمّي بالعنف يف مناهج النروا«
ردت  بيانا  العليا  اللجنة  اصدرت  ـ    
فية على موفق االتحاد االوروبي من مناهج 

االنروا جاء فيه:
قرار  العودة  لحق  العليا  اللجنة  “تستنكر 
البرلمان األوروبي حول مناهج تعليم االنروا 
فيها  ادان  والتي  الفلسطينيين,  لالجئين 
حيث  ــروا,  االن مناهج  في  بالعنف  سميّ  ما 
األمريكي  للضغط  استجابه  الموقف  يأتي 
عنصرية  االشدّ  والقوى  المباشر  الصهيوني 

في أوروبا.
في هذا الصدد يهمنا توضيح ما يلي:

في  تــدرس  التي  المناهج  كافة  ان   -1
المضيفة  الــدول  ومناهج  تتطابق  االونــروا 
العالم  دول  كافة  في  التربوية  العملية  وان 
والقيم  الهوية  تنمية  على  مناهجها  تحتوي 

الوطنية. 
ان كافة المناهج التعليمية التي تدرس   -2
مؤسسات  قبل  من  تحليلها  تم  االونروا  في 
حقوقية  مؤسسات  قبل  ومن  االنسان  حقوق 
ضمن  جــاءت  انها  واثبتت  واممية  مستقلة 
اليونسكو  معايير  وتلبي  الدولية  المعايير 

للسالم. 

اثبتت الكثير من الدراسات الدولية ان   -3
مناهج االحتالل مليئة بالتحريض والكراهية 

والعنصرية ضد الفلسطينين والعرب. 
ـــي  االوروب البرلمان  نطالب  لــذلــك   -4
التراجع عن قراراته المجحفة بحق )االونروا( 
ازدواجية مواقفه  التعليمية وعدم  ومناهجها 
وضرورة التزام  البرلمان االوروبي بالقرارات 

الدولية ومعاييرها .
ــات الــرســمــيــة  ــه ــج ــب ال ولـــذلـــك نــطــال
لدى  التحرك  والدولية  والعربية  الفلسطينية 
لمواجهة  المتحدة  لالمم  العامة  الجمعية 
وكالة  اعمال  النهاء  الرامية  المخططات 
لالهداف  خدمة  )االونـــروا(  الدولية  الغوث 
الغاء  تحاول  التي  الصهيونية  االمريكية 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما نطالب الجمعية العامة لالمم المتحدة 
موازنتها  من  جزءاً  االونروا  موازنة  تكون  ان 
السياسي  االبتزاز  من  المسلسل  هذا  لوقف 
قبل  مــن  المالي  الــدعــم  ــف  وق ــالل  خ مــن 
االمريكية  المشاريع  مع  تتساوق  التي  الدول 

والصهيونية.”

عائدون
وثيقة

�شرف

نق�سم باهلل العظيم .. 

وبدماء ال�سهداء.. 

اأن ..

نتنازل عن حقنا يف العودة اىل بيوتنا وقرانا ومدننا..

 - واجل��م��اع��ي  ال��ف��ردي  حقنا  م��ق��اب��ل  ك���ان  مهما  تعوي�ض  اي  نقبل 

القانوين وال�سيا�سي والتاريخي واالن�ساين يف العودة اىل فل�سطني.

كما اننا نرفض التوطين او الدمج او 
اعادة التأهيل كبدائل عن حقنا في العودة، 

وال نفوض ايا كان بالتنازل باسمنا عن 
حقوقنا الوطنية

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني/االردن

المسيحية  االسالمية  الهيئة  اعتبرت  ـ    
االحتالل  شرطة  اعتداء  والمقدسات،  القدس  لنصرة 
اإلسرائيلي على العشرات من أبناء الشعب المسيحيين، 
بينهم رهبان، في األزقة المؤدية إلى كنيسة القيامة في 
القدس المحتلة، لالحتفال بسبت النور، امعان بالتطرف 

والعنصرية.
وأكد األمين العام للهيئة حنا عيسى في بيان، مساء 
يوم السبت، أن ما قامت به شرطة االحتالل من اعتداء 
واعتقال ضد المحتفلين بسبت النور بالمدينة المقدسة، 
وإعاقة  المدينة،  محيط  في  الحواجز  من  العديد  ونشر 
هو  للصالة،  للكنيسة  المسيحيين  المواطنين  وصول 
جزء من مخطط احتاللي كامل لتهويد المدينة المقدسة 

وحصرها على اليهود دون غيرهم.
 واضاف: “ما قامت قوات االحتالل به اليوم من اعتداء 
وضرب وتنكيل في محيط كنيسة القيامة، هو ما تقوم 
به يومياً في باب العامود وعلى أبواب المسجد االقصى 
المبارك ضد المصلين خالل أيام شهر رمضان الفضيل، 
القدس  ألبناء  الدينية  الشعائر  الحائط  بعرض  ضاربة 
وفلسطين وبمدينتهم المقدسة ومساجدهم وكنائسهم.

ودعت الهيئة في بيانها المجتمع الدولي إلى لتدخل 
العاجل للجم سلطات االحتالل االسرائيلي ووضع حد لما 

تقوم به ضد ابناء شعبنا مسيحيين ومسلمين.

الإ�ضلمية امل�ضيحية: العتداء على املحتفلني ب�ضبت النور عن�ضرية وتطرف فا�ضح
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الكتلة : نظام الزراعة حماية للحقوق ال�ضا�ضية للعاملني

�ضبع هيئات ترحب بنظام عمال الزراعة وتطالب بتطويره

 - بعد مطالبات من  الهيئات العمالية 

النقابية والحقوقية على مدار سنوات بشمول 
العاملين في قطاع الزراعة بنصوص قانون 
العمل لتنسحب عليهم المكتسبات التي نص 
الزراعة  اقرار نظام عمال  القانون تم  عليها 
لسنة 2021 بعد نشره في الجريدة الرسمية 
وزارة  نشرت  كانت  ان  بعد  به  العمل  ليتم 
العمل مسودة النظام في شهر تموز الفائت 
من   3 المادة  من  د   ، ب  الفقرة  بمقتضى 
قانون العمل والمادة 140 من قانون العمل 
التي تستثني العمال الزراعيين من الشمول 

بقانون العمل.
الهيئات  من  واالنتقادات  للمالحظات  ونظرا 
ضمنها  ومن  النظام  مسودة  على  العمالية 
العمالية لعدم شمولها الحقوق  الوحدة  كتلة 
منها  العمل  قانون  في  المتضمنة  االساسية 
االضافي  العمل  ساعات  باحتساب  المتعلقة 
بالعطل الرسمية واالجازة السنوية والمرضية 
تعديل  على  الــوزارة  عملت  االمومة  واجازة 
مواد  بمرجعية  الحقوق  هذه  لتشمل  المواد 
قانون العمل كما ورد في المادة »4« باضافة 
التي تنص )على ان يتقاضى عامل  فقرة د 
الزراعة االجر االضافي المنصوص عليه في 
 ٥0 المادة  من  ب  الفقرة  واضافة  القانون( 
)يستحق عامل الزراعة ما نسبته 1٥0٪ من 
االسبوعية  العطل  ايام  مقابل  المعتاد  اجره 

المتعلقة  ـ  أ  فقرة   »7« والمادة  والرسمية( 
باالجازة السنوية وفقرة »ب« »و« المتعلقتين 
فقرة   ٨ والمادة  واالمومة  المرضية  باالجازة 
لالجور  االدنى  بالحد  بااللتزام  المتعلقة  »أ« 
باالجر  االلتزام  على  تنص  التي  ـ  و  وفقرة 
دون تغيير قائم على اساس الجنس والمادة 
12 التي تنص بالتزام صاحب العمل باشراك 
وتقنين  االجتماعي  بالضمان  لديه  العاملين 
الزراعي واعتماد  القطاع  عمالة االحداث في 
المرجعية في النزاعات العمالية قانون العمل.
 ومع ان النظام شمل الكثير من المكتسبات 
العمالية المتحققة في قانون العمل فان هذا 
لتكييف  العمل  قانون  على  التعديل  يتطلب 
المادة  باسقاط  وذلك  القانون  مع  النظام 
تستثني عمال  التي  العمل  قانون  140 من 
ليكون  العمل  بقانون  الشمول  من  الزراعة 
العمال  بين  العالقة  ينظام  ملحقا  النظام 
واصحاب العمل المتعلقة بالتفاصيل الخاصة 
العمل  قانون  ليكون  النظام  تضمنها  التي 
والضمان االجتماعي مرجعية في بقية البنود 
من  بدال  المهنية  والصحة  السالمة  كشرط 

ربطها بتعليمات يصدرها الوزير.
وفي حال التعديل على الفقرة ب من المادة 
الى  يؤدي  هذا  فان   140 المادة  واسقاط   3
المتعلق  الخاص  بالفصل  العاملين  شمول 
فقرة   ٩7 المادة  وخاصة  العمالية  بالنقابات 

التي تضمن  المواد  تلك  والمادة ٩٨   أ+ ب 
بهم  خاصة  نقابة  تأسيس  في  حقهم  بها 
وتحسين  حقوقهم  عن  الدفاع  على  تعمل 
التي  لالنتهاكات  حدا  وتضع  عملهم  شروط 
تزيد حدتها بتفشي ظاهرتي الفقر والبطالة 
ومنافسة العمالة الوافدة االقل كلفة ولقبولها 

بشروط عمل مجحفة تتجاوز النظام .
وأشارت الكتلة الى االنتهاكات التي كانت تقع 
بحق العاملين الزراعيين قبل صدور النظام 
ـ  أ  ـ  الفقرة   )14( المادة  تفعيل  يتطلب  مما 
والفقرة ـ  بـ  المتعلق بمهام التفتيش لمراقبة 
تطبيق احكام النظام وزيادة ايفاد موظفين 
كما  القانونية  االجراءات  القطاع التخاذ  لهذا 
وردت في البنود )1، 2 ، 3 ، 4( موضحة بان 
٥4٪ من العامالت في الزراعة ليس لديهن 
ليس  العامالت  من   ٪23 وان  صحي  تأمين 

لديهن دخل ثابت.
المطالب من كافة  الكتلة على  اكدت  وعليه 
الزراعي  القطاع  بدعم  االقتصادية  الهيئات 
االنتاج  في  المشاركة  على  قدرته  لتعزيز 
من  يمكنه  بشكل  المحلي  الناتج  ــادة  وزي
التي اكد عليها  العمالية  المستحقات  تغطية 
اياه  معتبرة  الصادر  الزراعة  عمال  نظام 

خطوه متقدمة الى االمام.
كتلة الوحدة العمالية 

الزراعة  وعمال  لعامالت  نبارك   -  

مناهضة  تحالف  مع  حملتهم  جهود  تتويج 
المطالبة  العمل  عالم  في  والتحرش  العنف 
النظام  صدور  الزراعة  عمال  نظام  باصدار 
لجملة  االستجابة  مع  الرسمية  الجريدة  في 
تغطية  اهمها  التحالف،  مطالب  من  مهمة 
يرد  لم  ما  كل  في  العمل  بقانون  العمال 
االجتماعي  الضمان  في  التغطية  بالنظام، 
االجر  في  المساواة  لألجور،  االدنــى  والحد 
ضمنها  ومــن  االجـــازات  متساو،  عمل  عن 
تجديد  االسبوعية،  العطلة  االمومة،  اجازة 
الزام  االطفال،  عمالة  منع  العمل،  ساعات 

المهنية،  والسالمة  الصحة  شــروط  توفير 
والجنسي  الجسدي  االعتداء  على  المخالفة 
العمل  لطبيعة  االلتفات  السفر،  جواز  وحجز 
بخطر  الوزير  صالحية  والمؤقتة،  الموسمية 
الجوية  الظروف  خالل  معينة  باوقات  العمل 

االستثنائية، وغيرها.
النظام مكتسب مهم لعمال الزراعة ونتيجة 
حملة  ستبقى  العمالي،  لنضالهم  مهمة 
اخرى  مكتسبات  لتحقيق  مستمرة  التحالف 
لعمال الزراعة ولضمان انفاذ النظام وقانون 
او  لعامل  استثناء  دون  القطاع   في  العمل 
او  االقامة  وضع  او  الجنسية  بسبب  عاملة 

النوع االجتماعي، ودون تحديد التغطية في 
النظام بعدد عمال المنشأة الزراعية.

آمن،  نقل  توفير  اجل  من  النضال  سيستمر 
العمل  فــي  التفتيش  الحضانات،  توفير 

وغيرها من المطالب.
1 - مؤسسة صداقة

2 ـ مركز بيت العمال للدراسات
3 ـ اتحاد المرأة االردنية 

4 ـ مركز عدالة لدراسات حقوق االنسان
٥ ـ اتحاد النقابات العمالية المستقلة االردني.

٦ ـ جمعية المنتدى االقتصادي واالجتماعي للنساء
7 ـ النقابة المستقلة لعمال الزراعة
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  ـ  
بخلفيات  سريعة  إحاطة  من  البد 
سياسيا  ـــراح  ج الــشــيــخ  قضية 
محكمة  اعلنت  أن  بعد  وتاريخيا 
االحتالل أن القرار النهائي المتعلق 
الخميس  يــوم  سيكون  باالخالء 

القادم الموافق ٥/٦/2021.
ق�ضية حي ال�ضيخ جراح: ثلث 

مقدمات:

من  جــراح  الشيخ  حي  كــان  أواًل: 
خارج  نشأة  الجديدة  األحياء  أول 
الحي  وكان  القديمة،  البلدة  سور 
التي  الحسيني  لعائلة  المفضل 
العائالت  كــبــرى  تشكل  كــانــت 
القيادية في المجتمع الفلسطيني 
وتقول  والموقع،  النسب  باعتبار 
منطقة  إن  العثمانية  اإلحصاءات 
عائلة   1٦7 ضمت  جــراح  الشيخ 
ساكنت   .1٩0٥ عـــام  بــحــلــول 
النشاشيبي  عائالت  الحسينيين 
الحركة  انطالق  ومع  اهلل،  والجار 
وتنافس  الفلسطينية  الوطنية 
قيادتها  على  التقليدية  العائالت 
تحول حي الشيخ جراح إلى المركز 
السياسي للقدس، ففيه كان بيت 
المفتي الحاج أمين الحسيني وبيت 
راغــب  البلدية  رئيس  منافسه 
المفتي  بيت  وكــان  النشاشيبي، 
في  ومظاهرات  مسيراتٍ  منطلق 
اتخذت  وقــد  متعددة،  مناسبات 
من  كثيرة  وغربية  عربية  دول 
انطالقاً  لقنصلياتها  مقراً  الحي 
مكانة  استمرت  وقــد  ــك،  ذل من 
هذا الحي نسبياً بكونه مقراً لبيت 
الشرق ومدرسة دار الطفل العربي 

ومسرح الحكواتي. 
القضم  أن  تعني  الخلفية  هــذه 
الشيخ  لحي  المتتالي  االستيطاني 
جراح بالسيطرة على بيت المفتي 
الجاعوني  كــرم  حي  ثم  وكرمه 
يهدف إلى تقويض مركز الحضور 
السياسي الفلسطيني في القدس، 
مركز  إلى  بالمقابل  وتحويله  بل 
مقرات  ببناء  صهيوني  حضور 
القطرية  »القيادة  مثل  حكومية 
استهدفها  التي  الحدود«  لحرس 
أبو صبيح في  الشـ.هـ.يد مصباح 

عمليته في 201٦. 

في  الصهيوني  الوجود  بدأ  ثانياً: 
حركات  عبر  جــراح  الشيخ  حــي 
سبقت  مبكرة  دينية  صهيونية 
الصهيونية،  المنظمة  تأسيس 
قراءتها  على  بناء  زعمت  أنها  إذ 
الكتابات  الواردة في  في األوصاف 
األعظم  الكاهن  أن  الحاخامية 
الصديق«  »شمعون  المسمى 
مــدفــون فــي الــحــي، وهــو كاهن 
ينسب إلى حقبة تأسيس »المعبد 
الثاني« ويزعم التلمود إنه الكاهن 
عند  األكبر  اإلسكندر  التقى  الذي 
آخر  كــان  وإنــه  للقدس،  احتالله 
وقد  القديم،  الكنيست  أعضاء 
محمد  الشيخ  قبر  الصهاينة  اختار 
حجازي  عائلة  جد  السعدي،  معّو 
المقدسية، والمعروف بقبر الشيخ 
الحقيقة  إنه في  السعدي، ليقولوا 
وذلك  الصديق«،  »شمعون  قبر 
الشكلية  المكان  أوصاف  بناء على 
للقرون  تعود  حاخامية  كتب  في 
مع  عنده  واستحدثوا  الوسطى، 
نهايات عقد 1٨٦0 طقوساً تشابه 
»الج  بعيد  االحــتــفــال  طــقــوس 
تسميته  يمكن  الــذي  باعومِر«، 
ويدور   . الشعلة«،  »عيد  اختصاراً 
هذا االحتفال الذي يجري في جبل 
آخر  أسطوري  رمٍز  حول  الجرمق 
وهو  يوحاي«  بار  »شمعون  اسمه 
الثانية  اليهودية  الثورة  حقبة  من 
والتي  الــرومــانــي،  الحكم  على 

تزعم المصادر اليهودية أنها تمت 
بين 132-13٥ للميالد. ورغم أن 
الرجلين تفصل بينهما 400 سنة، 
إال أن الحركات الدينية الصهيونية 
منهما  باألقدم  تحتفل  أن  اختارت 
ـــدث، فــي سياق  فــي ذكــرى األح
القدس  جغرافيا  ربط  عن  بحثها 
واألعــيــاد  التوراتية  باألساطير 
األشكال،  من  بأي شكل  اليهودية 
فبدأت تزور الضريح في هذا العيد 

وتحتفل بطقوس الشعلة عنده.
ــــود  ـــاالت ووف ـــف ـــت كـــانـــت االح
تفسد  المتزايدة  المستوطنين 
المحصول في تلك المنطقة التي 
المزارعون  فأخذ  مزروعة،  كانت 
قيمة  يساوي  دخول  رسم  يجبون 
يتم  ــذي  ال الربيعي  محصولهم 
والخروج،  الدخول  بهذا  تخريبه 
ثم جمعت الجمعيات االستيطانية 
من  األرض  واســتــأجــرت  مبلغاً 

المزارعين عام 1٨7٥م.
أنهم  المستوطنون  يزعم  ثالثاً: 
ذلك  فــي  سكنية  ـــدات  وح بــنــوا 
في  الوقائع.  بخالف  وهذا  الحي، 
تحت  األرض  هذه  بقيت   1٩4٨
معها  تعامل  الذي  األردني  الحكم 
باعتبارها ملكية حكومية، وعندما 
بعض  مع  التسوية  األونروا  أرادت 
 1٩٥٦ عام  القدس  في  الالجئين 
لتقليص عملياتها، منحت الحكومة 
ومساحتها  األرض  تلك  األردنية 

1٨ ألف متر مربع على شكل قطٍع 
بيوت  لهم  وبنيت  عائلة،   2٨ لـ 
التنازل  مقابل  ــروا  األون بتمويل 
تعهدت  ثم  المؤن،  بطاقات  عن 
الملكية  بنقل  األردنية  الحكومة 
للسكان بعد ثالث سنوات، وهو ما 
لم يتم وتأخر ألسباب بيروقراطية 
من  الشرقي  الشطر  احتل  حتى 

القدس عام 1٩٦7.
الصهاينة  ــع  وض االحــتــالل  بعد 
األرض تحت تصرف حارس األمالك 
حكومية  أمالكاً  بوصفها  العامة 
المستوطنون  فانتهز  ــة،  ــي أردن
عقد  وزوروا  الفرصة  المتدينون 
تــاريــخ  بنفس  عثماني  ـــراء  ش
للحكومة  وقــدمــوه  اإليــجــار  عقد 
بموجبه  سجلت  التي  الصهيونية 
اليهود  تراث  لجنة  لصالح  األرض 
اليهود  ــراث  ت ولجنة  الشرقيين 
السكان،  تُعلم  أن  دون  الغربيين، 
 1٩72 عام  علموا  عندما  الذين 
توسيا  هو  يهودياً  محامياً  أوكلوا 
المحكمة  مع  تآمر  والذي  كوهين، 
المستوطنين  بملكية  لــإلقــرار 
اعتبار موكليه »مستأجرين  شرط 
محميين« ال يجوز إخراجهم بموجب 
وهو   ،1٩٦٨ لعام  الحماية  قانون 
بإخالء  ليسمح  الحقاً  عدل  قانون 
األجيال الالحقة من المستأجرين. 

الملكية  الصهيونية  الحكومة  بنت 
على عقد مزور، وأكدتها المحكمة 

حّي ال�ضيخ جراح: يجب اأن ل نخ�ضر املعركة
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حّي ال�ضيخ جراح: يجب اأن ل نخ�ضر املعركة
أهل  محامي  بخيانة  الصهيونية 
الحي لموكليه، ثم باتت تتمسك 
باعتبار الملكية غير قابلة للبحث، 
المقدسي  ـــرز  أب عندما  حتى 
وثائق  حجازي  درويش  سليمان 
العائدة  األصلية  ــذري  ال الوقف 
معركة  وخــاض   ،1٨14 لعام 
ونصف  عقد  مدى  على  قضائية 
رفضت   ،2010 عـــام  انــتــهــت 
اعتبار  االحتالل  محكمة  خاللها 
أن  ويبدو  قدمها،  التي  أوراقــه 
شعروا  المستوطنين  محامي 
باهتزاز موقفهم بتحرك حجازي، 
فنصحوا اللجان ببيع تلك األرض 
استيطانية  لجمعية  فباعتها 
شلوم«  »حموت  نفسها  تسمي 
ثم لشركة نحالت شمعون ليميتد 
الستحداث وقائع تحول دون بحث 

الملكية، وهذا ما كان. 
المحاكمات  ــذه  ه تصل  الــيــوم 
الحي  أهل  خاللها  نجح  لنهاياتها، 
المحكمة  لكن  الــوقــت،  بكسب 
كذراٍع  بواجبها  تقوم  النهاية  في 

استعماري.
ما العمل؟

على  الــيــوم  الــحــي  ــل  أه يعمل 
أهم  أحد  باعتباره  قانوني  مسار 
ولذلك  لهم،  المتاحة  المساحات 
يطالبون الحكومة األردنية بأوراق 
باالسم:  وهــي  موقفهم،  تعزز 
أصلية  ومــروســة  موقعة  نسخة 
ونسخة  معهم،  االتفاقية  مــن 
أصلية من تعهد الحكومة األردنية 
أعلنت  وقد  إليهم،  الملكية  بنقل 
األوراق  تسليم  األردنية  الحكومة 
للسلطة الفلسطينية وليس ألهل 
الحي مباشرة أكثر من مرة، وكانت 
الخارجية الفلسطينية تصدر بيان 
كان  ما  لكن  مــرة،  كل  في  شكر 
األوراق  ذات  هو  اآلن  حتى  يُسلم 
وكان  الحي،  أهل  بيد  الموجودة 
شيئاً  حمل  فلعله  األخير   اإلعالن 

جديداً.
اللجوء  كــان  إذا  األحـــوال،  بكل 
للمحكمة الصهيونية خياراً منطقياً 
لشراء  موقعهم  من  الحي  ألهالي 
أنفسهم،  اإلخالء عن  ودرء  الوقت 
فإنه ليس كذلك لدول، فهو ليس 
أن  لدولة،  مقبواًل  سياسياً  خياراً 

تقف مكتوفة األيدي تقدم بياناتها 
تنصف  لعلها  الخصم  لمحكمة 
بمشروٍع  أرضهم  تستهدف  سكاناً 
إحاللي. لنكن صريحين، حتى اآلن 
مربع  في  تتم  التحركات  معظم 
تتغير  لم  وما  الصهيوني،  الراحة 
الحتمية  فالنتيجة  العمل  طريقة 

هي خسارة الحي.
ألخذ  متاحة  ــاق  آف ثالثة  هناك 

المعركة إلى مستوىً مختلف:
األردنية  الحكومة  تأخذ  أن  األول: 
الجنائية  المحكمة  إلى  القضية 
على  المصادقة  وهــي  الدولية، 
للمحكمة  المؤسس  رومــا  ميثاق 
يحصل  فما   ،1٩٩٨ ــام  ع منذ 
األرض  ــاب  ــح أص أن  بــبــســاطــة 
بيوتٍ  من  الثانية  للمرة  يطردون 
امتلكوها، وأن الغزاة المستوطنين 
أراٍض  ــن  ع مــرتــيــن  يــعــوّضــون 
من  محدودة  لفترة  استأجروها 
سماحة  ثقافة  مستغلين  الزمن، 
وهذه  البالد،  هــذه  تسود  كانت 
جريمة حرب موصوفة: طرد أهل 
البالد وإحالل سكان القوة المحتلة 

في مكانهم.
الثاني: يحتج االحتالل في رفضه 
الالجئين  ملكيات  وإلعادة  للعودة 
من  َطردَهم  بأن  النكبة،  قبل  ما 
كان  أمالكهم  وســلــب  ــارهــم  دي
لهم  فليس  خسروها  حرٍب  نتيجة 
فيها،  التعويض  أو  الــعــودة  حق 

وهي حجة مخزية مضحكة وها هو 
يخالفها بنفسه حين يدعي لليهود 
الذين خرجوا من شرق القدس في 
في  حقهم  قبلها  وما  الحرب  تلك 
استعادة »أمالكٍ« مزورة. باختصار 
بالممارسة  االحــتــالل  يقوله  ما 
يقر  هو  محكمته  وبمنطق  أنــه 
أمالكنا  باستعادة  القانوني  بحقنا 
والعودة   1٩4٨ عــام  المسلوبة 
إليها، وهذه نقطة غائبة حتى اآلن 
البدء  في هذا الصراع، وال بد من 
فعودتهم  جــراح،  الشيخ  بسكان 
في  منها  طــردوا  التي  ألمالكهم 
القدس،  غرب  والطالبية  البقعة 
عن  تغنيهم  وحيفا،  المجدل  وفي 
الحاجة للسكن في الشيخ جراح، ما 
يتيح عودة األرض لعائلة حجازي، 

أصحاب وقفها الذري.
لقد  الميداني،  االشتباك  الثالث: 
العامود  باب  هبة  أحداث  شاهدنا 
ما  وهــذا  جــراح  الشيخ  حي  تصل 
المحتل،  حسبان  فــي  يكن  لــم 
التي  الملحمة  قبل  من  رأينا  وقد 
الكرد  كامل  أم  الحاجة  خاضتها 
موجة  فــي  ــوات  ســن مــدى  على 
ثم  عــام 200٨،  ــى  األول ــالء  اإلخ
عائالت  خاضوها  التي  المواجهة 
الغاوي وحنّون، وكلهم أقاموا خيام 
المرات،  عشرات  هدمت  اعتصام 
عن  دفاعاً  الميدان  في  ووقفوا 
القوى  وبميزان  اليوم  أمالكهم. 

العامود،  باب  هبة  وبعد  الحالي، 
دفاعاً  الشارع  في  االشتباك  فإن 
عن الحق هو المقدمة التي يمكن 
أن تجر أي رد فعٍل رسمي عربي، 
فنحن أمام نظام رسمي متهالك، 
إذا اضطر  إال  الفعل  ال يتوقع منه 
إليه اضطراراً تحت الضغط، وهذا 
يبقى عبئاً على أهالي الحي وعلى 
المقدسيين والفلسطينيين، وعلى 
بعدالتها  قضيتهم  يتبنى  من  كل 

الناصعة. 
األهم  المساحات  المحصلة،  في 
واألفعل في الدفاع عن هذا الحي 
ما تزال لم تفعّل، ولنتذكر معاً أن 
لمحكمة  العامة  المدعية  تهديد 
-10 شهر  في  الدولية  الجنايات 

اعتبار  في  تنظر  قد  بأنها   201٨
حرب  جريمة  األحمر  الخان  إخالء 
محدود  شعبي  ضغطٍ  مع  أدى  قد 
إلى تأجيل إخالء الخان األحمر إلى 
كان  أنه  رغم  مسمى،  غير  أجــٍل 
لتغيير  لالحتالل  مركزية  أجندة 
كتلة  كامل  وضم  القدس  حــدود 
مستفيداً  االستيطانية  أدوميم 
ُفعّلت  إذا  من قرار ترامب، واليوم 
فربما  ــاله   أع الثالث  المساحات 
تراجٍع  فرض  على  قادرين  نكون 
سياق  يكمل  أهمية  وأكثر  أكبر 
التراجعات الصهيونية في القدس.
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جر�س: ملتقى �ضباب خميم �ضوف يت�ضامن مع انتفا�ضة املقد�ضيني

الحتاد العربي للنقابات العمالية:احلكومات العربية 

انتهجت �ضيا�ضة اقت�ضادية غري متوازنة

 - تضامنا مع انتفاضة القدس والهبة 

على  ردا  المقدسيون  فجرها  التي  الشعبية 
وغــالة  المستوطنين  قطعان  اقتحامات 
المتطرفين الصهاينة منذ بداية شهر رمضان 
الساعة  نظم ملتقى شباب مخيم سوف في 
التاسعة من مساء يوم الجمعة 30/4/2021 
فعالية تضامن على تقنية الزوم zoom مع 
فيها  شاركت  المباركة  المقدسيين  انتفاضة 
المناضل  زوجة  البرغوثي  فدوى  المناضلة 
فيها  بمداخلة حيت  البرغوثي  االسير مروان 
اعتزازها  عن  وعبرت  والمشاركين  القائمين 
احياء  فــي  ودورهـــم  ســوف  مخيم  بشباب 
المقاومة  مع  التضامن  فعاليات  من  العديد 
مواجهة  في  الفلسطينيون  سطرها  التي 

واالعتداءات  الصهيونية  والغطرسة  االرهاب 
االسالمية  الــمــقــدســات  على  الــمــتــكــررة 
نضاالت  وحيت  الــقــدس  فــي  والمسيحية 
فيها  لقنوا  التي  وشجاعتهم  المقدسيين 
دروسا  مستوطنيه  وقطعان  االحتالل  جنود 
والمقدسات.  االرض  عن  دفاعا  الصمود  في 
وشارك حممد ابو مرار نيابة عن لجان عودة 
في جرش ومخيم سوف بكلمة عبر فيها عن 
الذين  المقدسيين  بالشباب  واالعتزاز  الفخر 
وانهم  واالقصى  القدس  حماة  انهم  اثبتوا 
رأس الحربة في مواجهة الغطرسة واإلرهاب 
في  العربية  االمــة  امل  وانهم  الصهيوني 
والمقدسات  االرض  على  الحفاظ  معركة 
طرد  على  واصرارهم  بشجاعتهم  واثبتوا 

نعم  االقصى  باحات  من  المتطرفين  غالة 
اثبتوا     بطالن مقولة ابن غوريون ) الكبار 
الشاعر  ينسون(.وشارك  والصغار  يموتون 
المقاومين  تمجد  بقصيدة  اليو�ضف  رام��ي 

عن  نيابة  غنامية  ماهر  الفنان  شــارك  كما 
فرقة العاشقين بموال شعبي يمجد نضاالت 
في  صمودهم  ويحيي  الفلسطيني  الشعب 
وجه االحتالل الغاصب. وقدم عريف االحتفال 
تمجد  شعرية  قصيدة  كلمة  منا�ضرة  خالد 

القدس والمقدسيين .وكان االستاذ معاذ بنات 
نيابة  ترحيبية  بكلمة  بالمشاركين  رحب  قد 

عن ملتقى شباب مخيم سوف.

 -  اصدر االتحاد العربي للنقابات الذي يضم في عضويته 

اغلبية االتحادات العربية للنقابات بيانا بمناسبة االول من ايار 
انتقد الحكومات العربية بانتهاجها سياسات »تعافي اقتصادي« 
االقتصادية  الدورة  استمرارية  إلى  الحاجة  بين  متوزانة  غير 

وبين حماية العمال. 
وطالب البيان بحوار اجتماعي جدي لتجاوز التداعيات االقتصادية 

واالجتماعية للجائحة،
وقال البيان مرت أكثر من سنة على تفشي الجائحة في كل بلدان 
العالم قضى خاللها أكثر من ثالثة ماليين شخص وفقد خاللها 
أكثر من 2٥0 مليون عامل مواطن عملهم، ولم تكن المنطقة 
العربية  العمل  أسواق  شهدت  فقد  ذلك،  عن  بمنأى  العربية 
عمليات تسريح جماعية للعمال بفعل إفالس المؤسسات أحيانا 
وبفعل إجراءات تعسفية أحيانا أخرى كما تفشت االنتهاكات بحق 
العمال وأجبر عشرات اآلالف منهم للعمل الجزئي والهش وذلك 
في غياب شبه كلي لحوار اجتماعي يحفظ الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية للعمال ويؤمن لهم ظروف عمل صحية.
»تعافي  سياسات  العربية  الحكومات  أغلب  انتهجت  لقد 
اقتصادي« بصفة أحادية غاب فيها التوازن بين استمرار الدورة 

االقتصادية وبين حماية العمال ومواطن عملهم.
وفي ظل تواصل الجائحة واضطراب عمليات التطعيم سيتواصل 
انهيار أغلب االقتصاديات العربية وفقدان مزيد مواطن العمل 

وهو ما بات يستدعي اجتماع الشركاء االجتماعيين حول طاولة 
توافقية  تعاف  سياسات  تبني  أجل  من  جدي  اجتماعي  حوار 

تضمن ديمومة اإلنتاج وحماية العمال.
إن االتحاد العربي للنقابات يجدد بهذه المناسبة مؤازرته لجهود 
منظماته األعضاء في سبيل حماية الحقوق األساسية للعمال 
إلى  العربية  المنطقة  في  العمل  وأصحاب  الحكومات  ويدعو 
االنخراط الجدي في الحوار والقطع مع القرارات األحادية، كما 
العالم بما يجنب  بلدان  للقاح بين مختلف  لتوزيع أعدل  يدعو 
اقتصاديات البلدان الفقيرة مزيد التعقيدات واألزمات ويحد من 

عمليات التسريح الجماعية للعمال ومن تفاقم نسب البطالة.
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واح�����دة  م���رت���ب���ة  ي����رتاج����ع  الأردن 

ال��ع��امل��ي ال�����ض��ح��اف��ة  م��وؤ���ض��ر ح��ري��ة  يف 
الصحافة  حرية  مؤشر  بحسب  واحدة  مرتبة  بواقع  األردن  تراجع   -  

»مراسلون  لتقرير منظمة  وفقا  العالم،  دولة في  لعام 2021، ضمن 1٨0 
بال حدود«، الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحريّة الصحافة ويصادف 

الثالث من أيّار/ مايو، من كل عام.
عربياً، حاز األردن على المرتبة 7 بعد تونس، جزر القمر، موريتانيا، الكويت، 

لبنان، وقطر.
وبحسب التقرير العالمي في نسخة 2021، فإن العمل الصحفي يُعرَقل كلياً 
أو جزئياً في 73٪ من بلدان تم تقييم وضعها في سياق بحث تحليلي أنجزته 
مراسلون بال حدود، ويُظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، أن ممارسة 
العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة وتئن تحت وطأة قيود 

في ٥٩ دولة أخرى.
األمين العام لمنظمة مراسلون بال حدود، كريستوف ديلوار، قال إن »الصحافة 
هي أفضل لقاح ضد التضليل اإلعالمي. ولسوء الحظ، غالباً ما يُعرَقل العمل 
في  ثقافية  ولدواٍع  بل  وتكنولوجية،  واقتصادية  سياسية  لعوامل  الصحفي 
وعلى  البلدان  حدود  عبر  المضللة  المعلومات  انتشار  فأمام  األحيان،  بعض 
المنصات الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي، تظل الصحافة هي الضامن 

الرئيسي للنقاش العام الذي يقوم على الحقائق الثابتة«.
وتحتل النرويج صدارة التصنيف العالمي للعام الخامس على التوالي، رغم 
أن وسائل اإلعالم في هذا البلد واجهت صعوبات في الوصول إلى المعلومات 
فنلندا  احتفظت  وبينما  المستجد،  كورونا  فيروس  بجائحة  المتعلقة  العامة 
بموقعها في المركز الثاني، استعادت السويد )3، +1( المرتبة الثالثة، التي 

خسرتها العام الماضي لحساب الدنمارك )4، -1(.
»انتهاكات كبرية بحق الإعلم«

وسجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة بحق اإلعالم مع قتل ٥0 صحفيا 
غالبيتهم في دول ال تشهد نزاعات، فيما يقبع نحو 400 آخرون في السجون 

على ما أكدت منظمة مراسلون بال حدود في تقريرها السنوي.
رغم   ،201٩ في  قتلوا  صحفيا   ٥3 بـ  مقارنة  مستقرا  العدد  هذا  وبقي 
ما  على  كوفيد-1٩،  وباء  أزمة  بسبب  الصحفية؛  التقارير  أعداد  انخفاض 
أوضحت المنظمة المدافعة عن الصحافة مضيفة أن الحصيلة تشمل الفترة 

بين األول من كانون الثاني/يناير، و1٥ كانون األول/ديسمبر 2020.
وأشارت المنظمة إلى »انخفاض عدد الصحفيين الذين قتلوا في حروب« مع 
ازدياد متواصل الغتيال صحفيين في بلدان يعم فيها السالم، وهو منحى 

كان قد بدأ في 201٦.
في   ٪٥٨ من  نزاعات  مناطق  في  قضوا  الذين  الصحفيين  نسبة  وتراجعت 
العام 201٦، إلى 32٪ هذا العام في بلدان تشهد حروبا مثل سوريا واليمن، 
غرار  على  الحدة«  متوسطة  أو  منخفضة،  نزاعات  تشهد  »مناطق  في  أو 

أفغانستان أو العراق.
في 2020 قتل نحو 70 ٪ من الصحفيين أي 34 صحفيا، في بلدان ال تشهد 

نزاعات.
التي قتل فيها أكبر عدد من الصحفيين )٨( تليها  الدولة  المكسيك  وكانت 

أفغانستان )٥( والهند )4( وباكستان )4( والفلبين )3( وهندوراس )3(.

مبنا�ضبة يوم ال�ضحافة العاملي املوافق 5/3/٢٠٢١
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اجلبهة الدميقراطية ترف�س قرار تاأجيل النتخابات 

وحتتفظ بحقها يف تنظيم او�ضع معار�ضة للقرار
الديمقراطية  الجبهة  اكدت    -  
الحازمة  معارضتها  فلسطين  لتحرير 
المجلس  انــتــخــابــات  تأجيل  ــقــرار  ل
الرئاسة  انتخابات  وبالتالي  التشريعي 
الفلسطيني  الــوطــنــي  والــمــجــلــس 
واعتبرت قرار التأجيل انتكاسة للجهود 
منذ  عــام  امتداد  على  بذلت  التي   ،
اجل  من  العامين  االمناء  مع  االجتماع 
وحدة  واستعادة  االنقسام  طي صفحة 
النظام السياسي الفلسطيني وتجديد 
بوابة  من  مؤسساته  وشرعية  بنيته 
العودة الى الشعب في انتخابات عامة 
تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس 

الوطني الفلسطيني .  
اللجنة  عضو   ، خالد  تيسير  وقــال 

عضو   ، الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  السياسي  المكتب 
فلسطين ، الذي شارك في اجتماع قيادي فلسطيني 
عقد مساء أمس في مقر الرئاسة بأن ذلك االجتماع 
هذه  على  قــرار  التخاذ  المناسب  ــار  االط يكن  لم 
الدرجة من األهمية والخطورة وبأنه كان من االنسب 
العودة الى اإلطار القيادي الوطني االوسع والمتعارف 
تتشكل  التي  الفلسطينية  القيادة  باعتباره  عليه 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  من 
واألمناء  الفلسطيني  الوطني  المجلس  ورئيس 
الوطنية  الشخصيات  من  وعدد  للفصائل   العامين 
المستقلة للبحث في الوسائل التي تكفل االستمرار 
في انجاز االستحقاق الديمقراطي الدستوري ، الذي 
االجتماعات  في  حوله  الواسع  الوطني  التوافق  تم 
مع األمناء العامين وتبلور في المرسوم الذي اصدره 
الرئيس محمود عباس – ابو مازن في الخامس عشر 

من كانون الثاني الماضي .
االنتخابات  بتأجيل  القرار  أن  الى  خالد  تيسير  وأشار 
 ، الفلسطيني  العام  للرأي  حقيقية   صدمة  شكل 
الذي راهن على أن تكون تلك االنتخابات بمحطاتها 
وحدة  واستعادة  االنقسام  إلنهاء  مدخال  الثالث 
النظام السياسي الفلسطيني وخطوة جوهرية على 
طريق بناء نظام حكم ديمقراطي تعددي وتوازنات 
بفجر  المواطنين  لدى  األمل  تحيي  جديدة  سياسية 
المدمرة  الثنائية  وتنهي  جديد  فلسطيني  سياسي 
التي تحكمت بالمشهد السياسي الفلسطيني وولدت 
نظامين سياسيين هزيلين تنخرهما مظاهر الضعف 
الضفة  في  واحد   ، والفئوية  والمحسوبية  والفساد 
الوقت  في  وقدمت  غزة  قطاع  في  والثاني  الغربية 
لترويج  االسرائيلي  للعدو  الذرائع  من  المزيد  نفسه 
مقولته وادعاءاته حول عدم وجود شريك فلسطيني.
الى  االجتماع  في  كلمته  في  خالد  تيسير  وتطرق 
تمرير  في  االجتماع  عليها  اعتمد  التي   ، المبررات  
وأن  خاصة  واهية  مبررات  أنها  وأكد  التأجيل  قرار 

قرار التأجيل اعتمد على تنكر اسرائيل للبروتوكول 
في  االنتخابات  اجراء  بشأن  اوسلو  باتفاقية  الملحق 
من  الديمقراطية  الجبهة  بأن  وأكد  القدس  مدينة 
رفضها  أكــدت  اوسلو  التفاقيات  معارضتها  موقع 
إلجراء االنتخابات في القدس وفقا لذلك البروتوكول 
، الذي يحصر حق المشاركة في االنتخابات في بضعة 
اسرائيلية  بريد  مراكز  في  بأصواتهم  يدلون  االف 
يحظر على لجنة االنتخابات المركزية وعلى القوائم 
ويحرم  فيها  التواجد  مجرد  وممثليها  االنتخابية 
المقدسيين أصال من حق المشاركة في أية انتخابات 
داخل  انتخابية  ودعاية  وانتخابا  ترشيحا  فلسطينية 
االقتراع  مراكز  في  االنتخاب  الى  ويحيلهم  المدينة 

في مناطق السلطة خارج المدينة ،
التي  بالمبررات  االنتخابات  تأجيل  قرار  يأن   وأضاف 
تم االستناد عليها هي التي تعطي العدو االسرائيلي 
في  ليس  االنتخابات  ــراء  إج على  الفيتو  المحتل 
الفلسطينية  المناطق  بقية  القدس وحدها بل وفي 
معالجة  في  األنسب  وبأن   1٩٦7 بعدوان  المحتلة 
وضع كهذا هو التمرد على اوسلو وعلى البروتوكول 
الدعاية  وبدء  القدس  في  االنتخابات  بشأن  الملحق 
مهما  ذلك  ومواصلة  القدس  مدينة  في  االنتخابية 
صناديق  إعداد  نفسه  الوقت  وفي  التضحيات  كانت 
وكنائس  ومساجد  مدارس  على  لتوزيعها  االقتراع 
معركة  الى  القدس  في  االنتخابات  وتحويل  القدس 
السياسية  المعادلة  يجري من خاللها كسر  سياسية 
على  بالقوة  فرضها  االحتالل  سلطات  تحاول  التي 
من  والدروس  العبر  ذلك  في  مستلهمين   ، المدينة 
وإسناد  بدعم  معززين  المقدسيون  خاضها  تجارب 
ومشاركة الكل الفلسطيني في الوطن وفي الشتات 
بدءا بانتفاضة  البوابات في المسجد االقصى المبارك 
الحفاظ  بهبة  ــرورا  م  2017 العام  من  تموز  في 
بهبة  وانتهاء   201٩ عام  الرحمة  باب  مصلى  على 
الجماهير  أثبتت  كفاحية  تجارب  وهي  العامود  باب 
الفلسطينية في القدس أنها قادرة الفوز فيها وعلى 

دفع العدو المحتل الى التراجع .

كلمته  في  خالد  تيسير  واستعرض 
المطروحة  الخيارات  االجتماع  في 
في  الفلسطيني  االعمال  جدول  على 
ضوء قرار التأجيل وأكد أن احلى تلك 
االساس  هذا  على  ودعا  مر  الخيارات 
الى  والعودة  القرار  عن  التراجع  الى 
ومواصلة  الوطني  االجــمــاع  رحــاب 
الجهود لبناء نظام سياسي ديمقراطي 
الى  نفسه  الوقت  في  وأكد  وتعددي 
في  وطنية  جبهة  اوســع  بناء  أهمية 
والضغط  االنتكاسة  هــذه  مواجهة 
في  المواطن  حقوق  حفظ  أجــل  من 
تجديد  وفي  الديمقراطية  الممارسة 
بنية النظام السياسي القائم ، الذي بات عاجزا عن 
جدول  على  نفسها  تطرح  التي  التحديات  مواجهة 

االعمال في الساحة الفلسطينية .
لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  في  القانونية  الدائرة 
الفلسطينيين  حقوق  لجنة  مطالبة  تثمن  فلسطين 
أجل  من  للضغط  األمن  مجلس  المتحدة  األمم  في 

إجراء اإلنتخابات في القدس المحتلة
العوامل  أهم  من  هي  الديمقراطية  اإلنتخابات  أن   
تقرير  في  حقه  الفلسطيني  للشعب  تتيح  التي 
مصيره غير القابل للتصرف، والذي هو جزء ال يتجزأ 
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية، وأنه ال يمكن ألي طرف 
حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في اإلنتخابات، 
السيما أبناء شعبنا في القدس، الذين إنتفضوا في 
األيام األخيرة ليعبروا عن إرادتهم في إنهاء اإلحتالل 
الدولة  وقيام  اإلستقالل،  وتحقيق  اإلسرائيلي، 
بحسب  القدس،  بعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية 

قرارات الشرعية الدولية. 
ونطالب السلطة الفلسطينية التراجع عن قرار تأجيل 
مسار  في  إنتكاسة  من  ذلك  يمثل  لما  اإلنتخابات، 
إعادة  صياغة النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة 
هيكلة المؤسسات الرسمية الفلسطينية على أساس 
عملية ديمقراطية، مؤكدة على ضرورة المضي في 
الفلسطينية  األراضي  كامل  على  اإلنتخابات  إنجاز 
المحتلة عام 1٩٦7، بما فيها القدس المحتلة، وعدم 
المجتمع  تدعو  كما  اإلسرائيلي،  للفيتو  الرضوخ 
الدولي اإللتزام بقراراته التي تم إتخاذها سواء كانت 
في الجمعية العامة لألمم المتحدة، أو مجلس األمن، 
غير  اإلحتالل  دولــة  سياسة  لوقف  فــورا  والتحرك 

القانونية التي تمارسها على الشعب الفلسطيني.

تعقيبا على قرار تاأجيل النتخابات الت�ضريعية الفل�ضطينية:
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املغرب:اإدانة العتداء ال�ضهيوين على القد�س

وت�ضامٌن ُمطلق مع ال�ضعب الفل�ضطيني
لحزب  السياسي  المكتب  عقد  ـ     
عن  األسبوعي،  اجتماعه  واالشتراكية  التقدم 
وتداول   ،2021 أبريل   27 الثالثاء  يوم  بُعد، 
ما  في  وكذا  السياسية،  القضايا  من  عددٍ  في 
هذه  بين  من  للحزب.  الداخلية  بالحياة  يتعلق 
الصهيوني  االعتداء  قضية  األساسية  القضايا 

على القدس.
يف ما يلي ن�س املوقف:

إدانــتــه  عــن  السياسي  المكتبُ  ــعــرب  يُ
االحتالل  يقترفها  التي  لالعتداءات  الشديدة 
الصامدين  المقدسيين  على  اإلسرائيلي 
مُختلفة  وبمناطق  العمود،  باب  عند  العُـــزّل، 
أيضاً،  إدانته،  ويُعبر عن  المحتلة.  القدس  من 
يتعرض  التي  واالنتهاكات  االعتداءات  لكافة 
إمعاناً  ذلك  ويعتبر  الفلسطيني.  الشعب  لها 
عدوانياً وعنصرياً للمُحتل الغاشم في سياسة 
منه  ومحاولًة  والثقافي،  العرقي  التطهير 
القدس  مدينة  وهوية  وتاريخ  تُراث  لطمس 

الشريف.
التقدم  ــزبُ  ح يجدد  األســـاس،  هــذا  على 
واالشتراكية شجبه القوي لالحتالل الصهيوني 

وتأكيده  والعربية،  الفلسطينية  لألراضي 
المُطلق مع الشعب الفلسطيني  على تضامنه 
كافة  تحقيق  أجل  من  كفاحه  في  المناضل 

حريته  أجل  ومن  والمشروعة،  الثابتة  حقوقه 
المستقلة  دولته  إقامة  سبيل  وفي  وكرامته، 

وعاصمتها القدس الشريف.

على خلفية تاأجيل النتخابات الفل�ضطينية:

دعوات ل�ضرعة ت�ضكيل حكومة وحدة وطنية لتجنب الكارثة
األهلية  المنظمات  شبكة  حـــذرت   -  
إلى  االنـــزالق  خطورة  من  السبت،  الفلسطينية، 
داعية  عسكرية،  دكتاتورية  إلى  تؤدي  فوضى  حالة 
األساسي  بالقانون  المساس  عن  التام  التوقف  إلى 
والمنظومة القانونية وإلى التراجع عن الخطوات التي 

تمت في اتجاه السيطرة على القضاء.
السبت،  مساء  صحفي  بيان  في  الشبكة،  ودعت 
للشروع فورا في حوار فلسطيني وطني شامل يضم 
والفعاليات  المدني،  والمجتمع  السياسية،  القوى 
الداخلي،  للوضع  جدية  معالجات  اليجاد  المختلفة 
سياسية،  شراكة  إطار  في  الشعب،  مقدرات  وحماية 

وبرنامج وطني يضم الجميع.
وشددت على ضرورة تعزيز مكانة ودور مؤسسات 
وحيد  شرعي  كممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده.
وأكدت أنها تتفق مع االجماع الوطني حول محورية 
القدس في أي انتخابات، لنفس األسباب التي ترفض 
الخاصة  بالترتيبات  االلتزام  ألجلها  االحتالل  سلطات 
انتخابات  وأن  المذلة،  جوانبها  بعض  برغم  بالقدس 

دون القدس تعد جريمة بحقها.
الحريات  واحترام  للحوار  مناخ  بتوفير  وطالبت 

المجمدة  االنتخابات  أنــواع  سائر  وتفعيل  العامة، 
البلديات،  مثل  تجميدها،  استمرار  يستقيم  ال  والتي 
ومجالس الطلبة والنقابات المهنية، مع التباكي على 

الديمقراطية وانتظام االنتخابات.
عملية،  بخطوات  الــبــدء  ــى  إل الشبكة  ودعـــت 
واإلسراع بتشيكل حكومة وحدة جديدة حكومة إنقاذ 
وطني تضم أوسع أطياف اللون السياسي، والكفاءات 
الوطنية، واستخالص العبر من تجربة عمل الحكومات 

السابقة.
برمتها  السلطة  وظيفة  لتغيير  بالذهاب  وطالبت 
بما يخدم قضية التحرر الوطني، ودعم صمود الناس، 
وبما يكفل احترام الحريات العامة، والحقوق المدنية، 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  ومراجعة 
انتشار  بعد  الحياة  مناحي  كافة  على  وأثرت  تفاقمت 

فيروس كورونا.
التحضير  تتولى  أن  الحكومة  مهمة  أن  وأوضحت 
أشهر،  الستة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  االنتخابات  إلجراء 
إجرائها  لضمان  بالتدخل  الدولي  المجتمع  ومطالبة 

في القدس المحتلة.
هناك  أن  األهــلــيــة،  المنظمات  شبكة  وقــالــت 
ينطوي  القرار  وأن  االنتخابات  تأجيل  لقرار  استعجال 

أيضا على خطورة كبيرة حيث كان يمكن لالنتخابات 
لتجديد  فقط  ليس  هاما  مدخال  تشكل  أن  جرت  لو 
الشرعيات، وإنما أيضا الستعادة الوحدة الوطنية التي 

تراجعت كثيرا على مدار سنوات االنقسام الكارث.
أن  خطر  على  التأجيل  قــرار  ينطوي  وتابعت: 
لحالة  وتحويله  االنقسام  )تأبيد(  في  أكثر  يساهم 
دولة  تستغله  وسياسي  جغرافي،  دائــم  انفصال 
الفلسطينية  األراضي  على  قبضتها  ألحكام  االحتالل 
عن  الغربية  الضفة  وفصل  القرن،  لصفقة  تنفيذا 
والسياسية،  الجغرافية  وحدتها  لضرب  غزة  قطاع 

وتكريس مخطط الضم، وفرض األمر الواقع.
ودعت شبكة المنظمات األهلية، لمد القدس بكل 
تحدي  وإلى  مدينتهم،  في  والبقاء  الصمود،  مقومات 
التطهير  سياسات  مواجهة  في  االحتالل  إجــراءات 
العرقي، فإنها أيضا تؤكد على حجر األساس للمرحلة 
المشروعة  الوطنية  بالحقوق  بالتمسك  هو  المقبلة 
المصير،  وتقرير  العودة،  في  للتصرف  القابلة  غير 
واالستقالل الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة 

القدس. عاصمتها 
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احلزب ال�ضيوعي امل�ضري: املوقف الإثيوبي املتعنت يف مفاو�ضات �ضد النه�ضة 

ميثل عدوانًا �ضريحًا وخطرا وجوديا على دولتي امل�ضب: م�ضر وال�ضودان
والقوى  والمنظمات  األحزاب  كل  المصري  الشيوعي  الحزب  يناشد   -  
السياسية والفعاليات الشعبية العربية واألفريقية والدولية التضامن مع شعبي 
مصر والسودان في مطالبهما العادلة للحصول على حقوقهما المائية وتأمين 
إثيوبيا  تعنت  عن  الناجمة  والوجودية  االستراتيجية  المخاطر  ضد  بلديهما 
االتفاقيات  بكل  الحائط  عرض  وضربها  سنوات،  عشر  من  ألكثر  ومماطالتها 
لسد  الثاني  الملء  على  إثيوبيا  إصرار  يدل  حيث  الدولية.  والمواثيق  المبرمة 
النهضة المقام على النيل األزرق بدون اتفاق ملزم يحدد طريقة استكمال ملء 
المائية لدولتي مصر والسودان  السد وتشغيله وإدارته بشكل يحفظ الحقوق 
باعتبارهما دولتي المصب لهذا النهر، وكذلك المواقف والتصريحات المتعنتة 
النية  على  إثيوبيين،  ومسئولين  متحدثين  لسان  على  ترد  التي  والعدوانية 
المبيتة لإلضرار بمصالح وحقوق هذين الشعبين على نحو قد يهدد بمخاطر 

ماحقة لهما.
فمصر البالغ تعداد سكانها حوالي 10٥ مليون نسمة تعتمد بنسبة ٩٥٪ من 
من  ترد   )٪٨0( منه  األكبر  والنسبة  النيل،  نهر  مياه  على  المائية  احتياجاتها 
الموارد  جانب  إلى  ذاتها،  بحد  النسبة،  وهذه  األزرق.  النيل  نهر  عبر  إثيوبيا 
المائية األخرى، ال تضمن وفرة مائية في مصر، حيث ال يبلغ نصيب الفرد اال 
الفقر  المصريين تحت خط  حوالى ٥٥0 متر مكعب سنويا. وهو معدل يضع 
المائي، فما بالك عندما يتهدد هذا المصدر األكبر للمياه؟ حيث تشير الدراسات 
حجم  مراعاة  وبدون  سريع  بشكل  السد  ملء  استكمال  أن  إلى  المتخصصة 
الفيضان سيؤدى إلى بوار مئات اآلالف من األفدنة المزروعة، وضياع أكثر من 
1٥ مليون فرصة عمل. فضال عن المخاطر الناجمة عن توقف توليد الكهرباء 
من السد العالي، وزيادة ملوحة األرض في شمال الدلتا، وازدياد تآكل الشواطئ 
المصرية على البحر المتوسط، نتيجة لتراجع معدالت ترسيب الطمي. باإلضافة 

إلى توقف سدود السودان عن توليد الكهرباء.
وفوق كل ذلك فإن عدم توقيع اتفاقية ملزمة الستكمال ملء بحيرة السد ثم 
المشاركة في إدارته وتشغيله من دولتي المصب سيتسبب في مشاكل سياسية 
كبرة لمصر والسودان ويضعهما تحت رحمة متخذ القرار اإلثيوبي، الذى يمكنه 
أن يقوم بإغراق البلدين إذا جرى تصريف المياه من السد بطريقة غير متفق 
عليها، كما يمكنه تعطيشهما إذا تم حجب المياه عنهما بدون اتفاقات مسبقة.

إن إثيوبيا تعد من دول الوفرة المائية حيث يتوفر لديها سنويا أكثر من ٩00 
لديها عن ٨000 متر مكعب سنويا.  الفرد  يقل نصيب  مليار متر مكعب، وال 
كما أن المساحة المنزرعة لديها ال تتجاوز 3,٥ مليون فدان. وهو ما يعنى أن 
إثيوبيا لديها فائض هائل وليست بحاجة إلى أي كميات اضافية من المياه. كما 
أن حاجتها إلى توليد الكهرباء ال تبرر انشاء السد، ألن إثيوبيا تمتلك أكثر من 
12 نهرا آخرين غير النيل األزرق. وقد عرضت عليها مصر تزويدها بالكهرباء 
بأسعار تفضيلية ولم تقبل. واألهم من كل ذلك أن مصر لم تعارض بناء السد 
وال توليد الكهرباء منه وال تحقيق التنمية في إثيوبيا أو أي بلد من بلدان القارة 
األفريقية، بل إنها تساند كل ذلك بمنتهى القوة، وتاريخ وحاضر عالقات مصر 
ببلدان القارة يشهد على ذلك. وانما كل ما تطالب به هو ابرام اتفاقات ملزمة 
تضمن تشغيل وإدارة السد بما ال يضر بالمصالح المائية وال يشكل خطرا على 

كل من مصر والسودان.
إن رفض إثيوبيا إلبرام هذه االتفاقات، مع كل المعطيات السابقة، انما يعنى 
أن إثيوبيا ال تبغى التنمية وال توليد الكهرباء كما تدعى. وانما تريد تحقيق نوع 
من الهيمنة واالبتزاز لكل من مصر والسودان، بما يشكل عدواناً صريحاً يهدد 

وجودهما  بل  السياسي،  قرارهما  واستقاللية  االقتصادية  أوضاعهما  استقرار 
ذاته.

وتشير الشواهد إلى أن إثيوبيا بهذه الممارسات االستفزازية الكبرى إنما تخدم 
وراء  تقف  التي  والدولية  اإلقليمية  األطراف  الصهيوني وبعض  الكيان  مصالح 
إثيوبيا وتدعم خطواتها العدوانية، وتجعل مواقفها على هذا القدر من التصلب 
بين  المبرمة  واالتفاقيات  الدولي  بالقانون  الحائط  بعرض  ضاربة  والتعنت. 
البلدين: سواء كانت تلك التي تم توقيعها عام 1٩02 أو التي تم توقيعها عام 
1٩٥٩، وهما االتفاقيتان اللتان تحددان حصتي دولتي المصب. وتدعى إثيوبيا 
الذى تكذبه  األمر  االتفاقيتين قد وقعتا في عهود االستعمار، وهو  أن هاتين 
التاريخين لم تكن واقعة مطلقا تحت أي  التاريخ، فإثيوبيا في هذين  حقائق 
نوع من االستعمار، وانما كانت دولة مستقلة. كما أنها تتجاهل القوانين الدولية 
المقترحات  كل  ترفض  فهي  ولذلك  المتشاطئة،  الدول  في  باألنهار  المتعلقة 
المقدمة من مصر السودان والوساطات الدولية واإلقليمية، كما ترفض سعي 

مصر نحو عرض القضية على مجلس األمن.
التي  الهائلة  الوجودية  المخاطر  إذ يشعر بحجم  المصري  الشيوعي  الحزب  إن 
الدولي  والمجتمع  العربية  الدول  يطالب  فإنه  والسودان  مصر  من  كاًل  تهدد 
إلى  والوصول  الدولي  القانون  إلى  إثيوبيا لالنصياع  بالضغط على  واإلقليمي 
تتحمل  وأن  للسد،  الثاني  الملء  قبل  الحرجة  الفترة  هذه  خالل  ملزم  اتفاق 
بكل  يهيب  كما  المنطقة،  استقرار  على  الخطيرة  التداعيات  إزاء  مسئولياتها 
المحبة للسالم ولإلنسانية بمساندة  والديمقراطية  والوطنية  التقدمية  القوى 

المواقف العادلة لدولتي المصب.
كما يؤكد الحزب على ضرورة توحيد كل جهود القوى الوطنية والشعبية في 
مصر في دعم حق الدولة المصرية في استخدام كل مصادر القوة لمنع هذا 
التهديد في حال إصرار إثيوبيا على موقفها المتعنت الذي يمثل عدواناً صريحا 

على األمن القومي المصري استناداً إلى المادة ٥2 من قانون األمم المتحدة .

املكتب ال�ضيا�ضي
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ثنائية �ضراكة �ضينية اإيرانية  وواقع جديد
حممد �ضعد عبد اللطيف

كاتب م�ضري وباحث يف اجلغرافيا ال�ضيا�ضية 

وقعت الصين وإيران اتفاقية شراكة استراتيجية ، لمدة 2٥ عاما في 
ظل وجود عقوبات اقتصاديةعليها  من قبل  الواليات المتحدة والغرب، 
هل ستتحدي الصين القوة الصاعدة في كسر شوكة واشنطن بشراء 
النفط اإليراني؟ هل تفكر الصين في بناء قواعد عسكرية في إيران 
وتكون طهران جسر لها للشرق األوسط؟ وعلي بعد كيلومترات من مقر 
الخليج كما فعلت الصين   العراق وقطر ودول  القواعد االمريكية في 
ألول مرة  خارج حدودها في بناء “قاعدة عسكرية  في جيبوتي “علي 
بعد 10ك.م .من مركز القيادة األمريكية االفريقية؟  كل ذلك تكهنات 
.في ظل عدم اإلفصاح حتي األن عن بنود األتفاق المبرم بين البلدين، 

وجود  حالة  وفي 
صيني  استثمار 
ــــران  لم  ــي إي ف
ـــع  ـــي ـــط ـــت ـــس ت
فعل  العقوبات 
ــــيء لــوجــود  ش
بـــنـــد يــســمــح 
داخل  باإلستثمار 
خاصة  ـــــران،  إي
الــعــقــوبــات  أن 
وجود  دون  حالت 
استثمارات  ــة  أي
ـــة.إن  ـــي ـــب ـــن أج
األعمق  التعاون 
بين  واألوســــــع 
ــران،  وإي الصين 
عند  ــمــا  ســي ال 
في  إليه  النظر 
عالقاتهما  سياق 
الـــوثـــيـــقـــة مــع 
وعالقات  روسيا 
ـــا(  ـــك ـــروي ـــت )ال

المشهد  لتغيير  قوية  إمكانات  يحمل  المتحدة،  الواليات  مع  العدائية 
اآلستراتيجي اإلقليمي في الشرق األوسط .

بمبادرة  الخاص  الصيني  للمشروع  جديداً  امتداداً  االتفاق  هذا  ويعد 
“الحزام والطريق” طريق الحرير الجديد التي تشمل بناء طرق تربط 
الصين ببقية أنحاء العالم مما يمكنها من توسيع نفوذها  االقتصادي 
االتفاق  سيفرضه  الذي  الجديد  الواقع  إن  عالمية،  كقوة  والتجاري 
األوسط  الشرق  في  اللعبة  قواعد  يغير  سوف  بأنه   ، االستراتيجي 
بكين ألكبر  إبرام  إن  المنطقة،   وحلفائها في  المتحدة  الواليات  نحو 
للدول العربية  الصفقات مع طهران ال يمكن إال أن يسبب قلقاً جدياً 

في الخليج وإلسرائيل والواليات المتحدة.
أن  ترى  والصين  “الترويكا”  واقع جديد مع صعود تكتل دول  ويخلق 
الواليات المتحدة دخلت مرحلة تراجع ال يمكن الرجوع عنها، وإن كانت 

بهذا  وقوة  الصاعدة.  العالمية  القوة  نفسها  في  وترى  األمد.  طويلة 
الواحد  القرن  الحجم ال يمكنها تجاهل منطقة كالشرق األوسط في 
والعشرين وما بعده.إن التعاون األعمق واألوسع بين الصين وإيران، ال 
سيما عند النظر إليه في سياق عالقاتهما الوثيقة مع روسيا وعالقات 
قوية  إمكانات  يحمل  المتحدة،  الواليات  مع  العدائية  الترويكا  هذه 
لتغيير المشهد االستراتيجي اإلقليمي. إيران  التي تمتد جغرافيا في 

كتلة متجانسة  الي شرق ووسط اوروبا.
وتطل علي أهم البحيرات االستراتيجية )بحر قزوين( الغني بالنفط. 
ولها األرث التاريحي مع دول جنوب “دول االقوقاز” وبالقرب مع حدود 
إن سياسة  والصين،  لروسيا  األقرب  فهي   ، السوفيتي سابقا  االتحاد 
الثورة  المتحدة على طهران منذ  الواليات  الضغط والحصار من قبل 
عام 1٩7٩وأزمة 
حاولت  الرهائن 
ـــرا، إلـــى  ـــي ـــث ك
االقتصاد  تدمير 
ـــــــي  ـــــــران اإلي
ــــض  ــــوي ــــق وت
ــــا  ــــه ــــام ــــظ ن
من  الــســيــاســي 
تقوم  ــل،  ــداخ ال
بإضفاء  بكين 
الرسمي  الطابع 
استعدادها  على 
مئات  “الستثمار” 
من  الــمــلــيــارات 
وتقدر  الدوالرات 
 400 ــي  ــحــوال ب
حسب  مــلــيــار 
المصادر؛  بعض 
ــــــذا  فـــــــــي ه
االقتصاد بالذات وبالتالي تتكاتف مع روسيا الحليف معها في الحرب 
اإليرانية  الصينية  الصفقة  أن تخلق  المحتمل  السورية ومن  األهلية 
وقدرتها  اإلقليمي  طهران  موقف  يعزز  أن  إال  يمكن  ال  قوياً  محوراً 
إلى  المتحدة  الواليات  عودة  بشأن   ) بايدن  )جو  إدارة  مع  التفاوضية 
خطة العمل الشاملة المشتركة.. وعودة واشنطن بالجلوس مرة أخري 
التي انسحب “ترامب” منها عام  اتفاقية “لوزان 1+٥”  في ما يعرف 
201٨م إن تحالفات األمر الواقع الناشئة في هذه المنطقة الحساسة 
والحيوية استراتيجيا واقتصاديا من العالم تشكل تحديا أكبر إلدارة ) 
بايدن (وتخلق واقعاً جديداً لنظام عالمي حيث يشهد الشرق االوسط 
من  دوليين  العبين  من  الغاز  على  المتوسط  شرق  في  اخر  صراعا 

روسيا واألتحاد االوروبي .
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أتـــســـعـــت ظـــاهـــره 
لحد  بالخارج  المعارضين 
من  ــح  ــب واص  ، التخمه 
شخص  على  جدا  السهل 
أو  فــيــديــو  يــســجــل  أن 
مباشر  ببث  علينا  يخرج 
ويتحدث  الــهــواء  عــلــى 
ــرق  ــوب وش ــن شــمــال وج
شديد  بانفعال   ، وغــرب 
على  المسبات  من  وسيل 
بلغت  وبعضهم   ، الجميع 
مــشــاهــداتــهــم عــشــرات 
اآلف، من هي ) المعارضه 
يقف  ومـــن   ) ــارج  ــخ ــال ب

وراءها ؟.
 ، بالمنطقه  دول  لحساب  يعمل  بعضهم  أن  يقال 
وبعضهم   ، بــاالردن  قوى  مراكز  على  محسوب  وبعضهم 
، ولكني  أي طرف ممكن يدفع  ( من  يترزق   ( اآلخر هدفه 
لم أسمع عن أحد المعارضين بالخارج محسوب على حزب 
أو تيار معارض باالردن ، أو يمثل جماعه أو فئه مظلومه أو 

متضرره من القمع أو بسبب التضييق على الحريات .
الشارع  متابعة  وراء  واالساسي  الرئيسي  السبب  يكمن 
قيود  وبــدون   ، بحريه  يتكلمون  أنهم  االشخاص  لهؤالء 
أو  يعرفها  أحد  ال  عميقه  اسراراً  يكشفون  أنهم  ويدعون   ،
بأمكانه االطالع عليها ) وهذا ببعض االحيان يكون صحيح 
أي أن لدى بعضهم اسرارا وحقائق صحيحه ( وهم يزعجون 

الدوله واالجهزه أالمنيه ال تستطيع أن تطالهم .
الشفافيه  بانعدام  هو  البالء  أو  الظاهره  اصل  أذن 
بان  الخطوره تكمن أيضاً  ، لكن  الحريات  وبالتضييق على 
هؤالء االشخاص بالنهايه ليسوا اال افراداً ، اي ليسوا احزابا 
داخل  وموجوده  اطار  ولها  سياسيه  برامج  لديها  سياسيه 
بالخارج هو  البارعين  الممثلين  لهؤالء  والمشاهد   ، االردن 
أي   ، وهو   ، والخداع  التزييف  أنواع  لكل  عرضه  بالحقيقه 
المشاهد ، ال يعلم تحت تاثير أي جهه يقع ، وما هو التزييف 

الذي يمارس عليه .
نعود لجذر المشكله ، وهو أنعدام الشفافيه ، والتضييق 
ايمانها  أو  الدوله  اعتراف  وعدم   ، الحريات  المتواصل على 
السياسيه  القوى  ــدور  ب وال   ، السياسيه  االحـــزاب  ــدور  ب
فعليا  المسوؤله  هي  الدوله  فأن  وبالتالي   ، واالجتماعيه 
عن رواج ظاهره ) المعارضين المزعومين بالخارج ( وهي 
المسوؤله عن الخداع الذي نتعرض له من هؤالء المرتزقه 

بغالبيتهم .
أعطاء  عن  بديل  وال   ، السياسيه  االحزاب  عن  بديل  ال 
القرار  بصنع  فعليا  تشارك  كي  لالحزاب  كافيه  مساحه 
السياسي ، ويجب أن تتسع دائره الحريات وان تتوقف الدوله 
السياسيه  الممارسه  اشكال  لكل  المطلق  االحتكار  عن 

والديمقراطيه .
ال يمكن أن يستمع الشارع لخطاب الدوله ، وال أن يصدقه 
والقوى  االحــزاب  محل  تحل  أن  االمن  الجهزه  يمكن  وال   ،
نحمي  أن  يمكن  وال   ، مؤسسات  أو  أفــراد  عبر  السياسيه 
المواطن البسيط من تاثير المرتزقه بالخارج ، ومن خطورة 
بالحريات  والتوسع  الشقاقيه  اال من خالل  له  يروجون  من 
وبدعم االحزاب السياسيه التي تملك برامج واطرا وخطابا 

وتكون مسوؤله أمام الناس عن سياساتها .

كمال م�ضاعني
املعار�ضون باخلارج

تهنئة بعيد الف�ضح املجيد

مبنا�ضبة عيد الف�ضح املجيد يتوجه حزب ال�ضعب الدميقراطي الردين »ح�ضد« 

 باحر التهاين والتربيك لبناء �ضعبنا الردين الويف الذي بنى تاريخا ثقافيا م�ضرفا يف التم�ضك 

 بالوحدة الداخلية واحرتام التنوع بكافة ا�ضكاله متمنني لهم ال�ضحة وال�ضلمة

 وزوال الوباء االلعني 

كما نتوجه بالتحية لل�ضعب الفل�ضطيني املنا�ضل والذي ت�ضدى بب�ضالة لقوات الحتلل 

ال�ضهيوين التي اعتدت بال�ضرب على امل�ضّلني امل�ضيحيني عند باب اجلديد يف القد�س املحتلة 

ومنعت املئات من الو�ضول اإىل كني�ضة القيامة متاما كما تفعل يف امل�ضجد الق�ضى املبارك .

 كل عام وكل املنا�ضلني يف الوطن العربي بالف خري . 

تنعى رابطة ال�ضباب الدميقراطي الردين ر�ضاد

بكل احلزن وال�ضى �ضهيد الريا�ضة الردنية 

ال�ضاب املرحوم

امللكم را�ضد ال�ضوي�ضات

 الذي ا�ضت�ضهد وهو يرفع علم الوطن ممثل للردن يف البطولة 

الدولية للملكمة يف بولندا

احر التعازي واملوا�ضاة لعائلته الكرمية واهله وحمبيه الذين 

فجعوا بهذا احلادث الليم،  كما نعرب عن ت�ضامننا مع املطالب 

املحقة بفتح حتقيق يف املو�ضوع لبيان حتمل امل�ضوؤوليات التي اف�ضت 

لهذه احلادثة الليمة.


