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لم يكن ممكنا ان تصل التوترات االجتماعية الى ما وصلت اليه 
الوطني  االصالح  بموجبات  الرسمية  المؤسسة  التزمت  لو  مؤخرا 
غفيرة  جموع  خرجت  عندما  سنوات،  عشر  من  اكثر  منذ  الشامل 
منظومات  واصالح   : الدستورية  بحقوقها  تطالب  المواطنين  من 
عن  اليد  ورفع  العامة،  الحريات  واطالق  والتعليم،  والصحة  العمل 
في  جاد  تغيير  واجراء  الجماهيرية،  والمؤسسات  العمالية  النقابات 
النهج االقتصادي التابع الذي دمر المستويات المعيشية للمواطنين 
وافقر خزينة الدولة وانهك الصناعة والزراعة كموارد طبيعية وطنية 

مستقلة.
ال مجال للتأخير او المداورة بل ان الظروف الوطنية الداخلية تلح 
الحاحا كبيرا من اجل تدارك ما فاتنا، والشروع الفوري في تنفيذ خطة 
 : السائدة  المنظومات  المطروحة وكل  المحاور  اصالح وطني لكل 
تعديل  الى  يحتاج  اآلخر  وبعضها  شامل  تغيير  الى  بحاجة  بعضها 
والقضائية  والصحية  التعليمية  المنظومات  او جزئي وجميع  واسع 
واالدارية تحتاج الى تحديث وتطوير يتناسبان مع متطلبات العصر 

والتكنولوجيا بالتوازي مع باروميتر التطور العالمي.
قدرة  في  تتمثل  منها  والداخلية  كثيرة:  والمطبات  المعيقات 
اصحاب االتجاهات االكثر محافظة ورجعية على عرقلة قطار التقدم.

اذن فنحن امام مشروعين ال ثالث لهما:ـ
االردني  الدستور  الى  اساسا  يستند  ديمقراطي  وطني  مشروع 
والى قواعد شعبية عريضة تطالب بتنفيذ استحقاقات هذا المشروع.

واالكتفاء  عليه  هو  ما  على  الوضع  ابقاء  يريد  ثاني:  ومشروع 
على  احتجاج  ظاهرة  لكل  والترغيب  والترهيب  االحتواء  بسياسات 

ظواهر الخلل وغياب العدالة والحقوق.
على  سيطرح  النيابية  االنتخابات  قانون  ان  مؤكدا  بات  اآلن 
طاولة التعديل وستكون هذه المناسبة فرصة لمن يمثل كال من 

المشروعين للدفاع عن موقفه.
في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البالد: علينا ان نبحث عن 
جديدة  اسس  على  االجتماعي  وامانه  الوطن  استقرار  عوامل  كل 
متطورة  ديمقراطية وحديثة اذ ال يمكن استمرار ادارة البالد بذات 
اآلليات والعقليات التي كانت تدار فيها سابقا :وليس لدينا الكثير 
الماثلة  والتحديات  الهجمات  صد  على  القدرة  او  الوقت  ترف  من 
واالنقسام  التشتت  ازمات  نعاني من  امامنا من كل صوب، ونحن 

الداخلي وتدوير المشكالت دون حلها.
التي  الشاملة  المشكالت  مع  المباشرة  المواجهة  في  نحن 
الوطنية  الوطن وعلينا حلها بالحوار واالقرار بالحقوق  يعاني منها 

واالنسانية والعدالة والمساواة.

يف املواجهة املبا�شرة مع االزمات

ال حلول اال باحلوار واالقرار باحلقوق الدميقراطية

امللتقى الوطني ملحافظة الكرك: االحداث املوؤ�سفة يف 

البالد ك�سفت عمق الهوة بني املواطنني وموؤ�س�سات الدولة

“القومية والي�سارية”: الوقوف يف وجه حماوالت اال�ستقواء 
على الدولة عرب الثقة يف اجلماهري ال�سعبية واف�ساح املجال 

امام م�ساركتها الوا�سعة واحلقيقية يف احلياة ال�سيا�سية والعامة

مطالبهم لتحقيق  اال�سراب  يوا�سلون  »الف��ارج«  عمال 

 ملي�س اندوين يف ندوة لالهايل: 

»انتم املحتلون الغرباء ونحن اأ�سحاب االأر�س اال�سليون«

حملة  »نّزل القاطع« تلقى ا�ستجابة وا�سعة

واالأردنيون يوؤكدون رف�سهم للغاز ال�سهيوين

جولة جديدة من احلوار الفل�سطيني ...

 ال�������س���ي���خ ج�������راح حت���ي���ي ال����ذك����رى

القا�سم عمر  القائد  ال�ست�سهاد   32 ال��� 

»العمل« على  االأجل  طويلة  كورونا  فريو�س  اآثار  الدولية:  العمل 

اأيرلندا ت�سبح اأول دولة اأوروبية تعرتف مبمار�سة 

الفل�سطينية لالأرا�سي  الفعلي«  »ال�سم  »اإ�سرائيل« 

تواطوؤ؟ اأم  تق�سري  ملزارعنا”..  االإ�سرائيلية  “احلرائق 

����س���م���ول���ي���ة وا�����س����ت����داد االزم��������ة االق���ت�������س���ادي���ة
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ابناء خميم احل�سن يعي�سون ذكرى هزمية حزيران مابني الت�سرد 

والنزوح و�سندان كورونا والظروف املعي�س�سية ال�سعبة
والنزوح  التشرّد  بين  ما   - ارب��د   /  
المعيشي  الوضع  بين  وما  والجوع  والفقر 
وتداعيات  يعيشونه  الذي  السيء  واالنساني 
من  الف   40 من  بأكثر  اضرت  التي  كورونا 
أل�  الذكرى  تهّل   � ارزاقهم  وقطعت  سكانه 
54 لنكسة حزيران على ابناء مخيم “الشهيد 
يقع  ال��ذي  الحصن  مخيم  المفتي”  عزمي 
الزينكو  ألواح  ولعّل   .. إربد  مدينة  من  جنوبا 
حالة  على  عيان  شاهد  تزاالن  ال  والبلوكات 
والذين  المخيم  ابناء  التي عانى منها  التشرد 
البنائي  المظهر  هذا  عن  التخلي  يرفضون 
أمّا  الوطنية  بمأساتهم  دوما  يذكرهم  والذي 
يحتفظون  يزالون  فال  وعجائزهم  كبارهم 

بقواشين أرضهم ومفاتيح بيوتهم.
االهمال  من  كذلك  المخيم  أبناء  يعاني 
فقط  بهم  االهتمام  ويتم  لهم  الرسمي 
يؤمه  حيث  النيابية  االنتخابات  حلول  عند 
اصواتهم  ل��ش��راء  ال��ل��واء  ف��ي  المرشحون 
يعيشه  الذي  والجوع  الفقر  حالة  مستغلين 
المخيم ، يقول احد ساكني المخيم “ان المخيم 
وابناؤه  السياسي  لالستغالل  عرضة  دائما 
في  ويجدون صعوبة  دائما مالحقون قضائيا 
للتوظيف  االمنية  الموافقات  على  الحصول 
العمل  فرص  من  محرومون  وهم  التعليم  او 
العمل  عن  والعاطلين  للخريجين  المناسبة 
و  ارباب سوابق  المخيم  ابناء  ان  تحت ذريعة 

بلطجية وهذه تهمة واشاعة تم لصقها بابناء 
المخيم زورا”.

عرضة  يكونون  المخيم  أبناء  ان  على  عدا 
لالستغالل من بعض المتنفذين والمؤسسات 
حمالت  بعمل  اداراتها  تقوم  التي  الخيرية 
وبالذات  المواسم  خالل  ونشاطات  تبرعات 
خالل شهر رمضان المبارك وتذهب التبرعات 
المخيم  وفقراء  ابناء  بينما  الخاصة  للجيوب 

يزدادون فقرا.
سنويا تهل ذكرى هزيمة حزيران على ابناء 
اسوأ  وحالهم  المفتي  عزمي  الشهيد  مخيم 
من عامهم الذي قبله ولكنهم يدركون أن ال 

حل لمأساتهم إال بالعودة الى الوطن والديار، 
الوطني  الحق  بهذا  يتمسكون  تجدهم  لذلك 
بما  الطرق  بشتى  عنه  ويعبرون  واالنساني، 
في ذلك صور الشهداء وخارطة فلسطين على 
تعبر  التي  المخيم  لبيوت  المتداعية  الجدران 
المخيم  ابناء  ولكن  والمعاناة   التحديات  عن 
العودة  بحق  يتمسكون  يزالون  ال  بأكملهم 
ويطالبون بتطبيق القرار األممي ١٩4 وحتى 
يقول   جميعا  حالهم  لسان  فأن  ذلك  يتحقق 
من حقنا العيش بكرامة وبنية تحتية سليمة 
وبيئة صحية مالئمة الى حين حق العودة الى 

الوطن والديار 

في  للعاملين  العامة  النقابة  رصدت   -  
بتسريح  تتعلق  عديدة  مخالفات  الخاص،  التعليم 
خدماتهم؛  وإنهاء  والمعلمات  للمعلمين  جماعي 
قرار  إلى  مشيرة  الموحد،  العقد  انتهاء  مدة  قبل 
انتهاء  بموعد  والتعليم  التربية  ل��وزارة  سابق 
الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 202١/6/26 وفقا 

للتقويم المدرسي لهذا العام.
االربعاء  صحافي  بيان  في  النقابة،  وبينت 
مناطق  إح��دى  في  خاصة  مدرسة  أن  الماضي 
معلما   250 خدمات  بإنهاء  قامت  عمان  العاصمة 
بذلك،  إشعاره  تم  بعضهم  واحدة،  دفعة  ومعلمة 
فعلي،  بشكل  خدماته  إنهاء  تم  اآلخر  والبعض 
لوزارة  المعلمين تقدموا بشكاوى  أن،  إلى  مشيرة 
أّن  ذاته،  الوقت  في  ومعتبرة  بالخصوص،  العمل 

ذلك مخالفة صريحة لبنود العقد الموحد.
وبحسب البيان، فإن مدة العقد بالنسبة للمعلم 
تكون ١0 أشهر للسنة األولى، وإذا تم تجديده، أو 

استمر العمل به لسنة تالية بذات المدرسة، تكون 
العقد  انتهاء  تاريخ  من  تبدأ  كاملة  سنة  مدته 

السابق.
وأضافت النقابة، أن العقد الموحد، هو الوثيقة 
القانونية المعتمدة لدى وزارة العمل ومصادق عليه 
المدارس  وأصحاب  الخاص  التعليم  نقابتي  من 
العالقة بين  والتي بموجبها يتم تنظيم  الخاصة، 
الطرفين، وتكفل حقوق المعلمين والمعلمات من 
بعض  أن،  إلى  مشيرة  تجاوزها،  او  عليها  التعدي 
أصحاب المدارس يقومون بااللتفاف عليها و عدم 

االلتزام بها.
والتربية  العمل  وزارتي  تعاون  النقابة،  وثمنت 
المعلمين  ش��ك��اوى  م��ع  بالتعامل  والتعليم، 
ومعالجتها وفق األنظمة والقوانين، داعية معلمي 
ق��رارات  بأية  القبول  عدم  إلى  الخاص  القطاع 
تصدرها إدارات المدارس الخاصة، تتضمن تجاوزا 
لحقوقهم المكفولة، وتقديم شكاوى لوزارة العمل 

والقنوات  »حماية«  منصة  خالل  من  بالخصوص 
األخرى التي توفرها .

وأشارت النقابة إلى، أن مدارس خاصة ما تزال 
على  بإجبارهم  المعلمين،  على  ضغوطا  تمارس 
من  المحول  الراتب  إستالم  بعد  المبالغ  إع��ادة 
برنامج  إلى  استنادا  اإلجتماعي  الضمان  مؤسسة 
الخاصة  ال��م��دارس  إدارات  داعية  »اس��ت��دام��ة”، 
سرى  الذي   )260( لألجور  األدنى  بالحد  بااللتزام 

تنفيذه مع مطلع الشهر.
أن  سابق،  بيان  في  أكدت  قد  النقابة  وكانت 
لمخالفات  يتعرضون  الخاص  القطاع  معلمي 
العمالية  حقوقهم  على  تجاوزا  تمثل  عديدة، 
دون  الراتب  على  وخصومات  التعسفي،  كالفصل 
وجه حق، وتكليفهم بمهمات لم يتم االتفاق عليها، 
إلى جانب عدم اإللتزام بدوام التناوب وبنود العقد 
بالضمان  المعلمين  باشتراك  والتالعب  الموحد، 

االجتماعي، وعدم االلتزام بالحد األدنى لألجور.

نقابة التعليم اخلا�س: مدر�سة خا�سة تنهي خدمات 250 معلما ومعلمة
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ائتالف االأحزاب القومية والي�سارية: الوقوف يف وجه حماوالت اال�ستقواء على الدولة عرب الثقة 

يف اجلماهري ال�سعبية واف�ساح املجال امام م�ساركتها الوا�سعة واحلقيقية يف احلياة ال�سيا�سية والعامة
القومية  االحزاب  ائتالف   -  عقد 
واليسارية اجتماعاً في مقر الحزب الشيوعي 
أوض��اع  مناقشة  خالله  واص��ل  األردن���ي 
كما  دوره،  تعزيز  وسبل  الداخلية  االئتالف 
استعرض أبرز التطورات السياسية المحلية 
والعربية. وبخصوص اقدام مجلس النواب 
االئتالف  ح��دد  أعضائه  أح��د  فصل  على 

موقفه على النحو التالي: 
تواجه بلدنا وشعبنا أزمات ومشاكل   -١
تكبر وتتعمق وتستفحل بسبب السياسات 
التي  طويلة،  عقود  منذ  المتبعة  العامة 
تلبي  ال  كونها  الناس  برضى  تحظى  ال 
االفتقار  وبسبب  األساسية،  احتياجاتهم 
للمعالجات الخالقة وطغيان ثقافة سياسية 

ال تنتمي لقيم العصر ومفاهيمه وال تراعي 
متطلباته واستحقاقاته.

السطحية  بالمعالجات  االك��ت��ف��اء  ان 
جهد  أي  بذل  وعدم  واألزم��ات،  للمشكالت 
األسباب  ومعالجة  جوهرها  ال��ى  للنفاذ 
وتفاقمها  لنشوئها  والجوهرية  العميقة 
يشكل السبب الرئيس الكامن وراء توالدها 

وتكاثرها.
من  وحقيقياً  جدياً  قلقاً  شعبنا  يساور   
مجلس  وعجز  الحكومة،  تغييب  او  غياب 
النواب عن متابعة وإدارة العديد من الملفات 
التشريع  في  الدستورية  بواجباته  والقيام 
وتدني  دوره،  بهتان  يعكس  مما  والرقابة، 

فاعليته وضعف استقالليته.
هذا  على  النيابي  المجلس  يكن  لم  ولو 
التي  واألزم���ات  المشكالت  ألدار  النحو، 
ولما  وأنجع،  البالد بطريقه أفضل  تعترض 
النواب  بأحد  المتعلقة  المشكلة  تفاقمت 
االستعصاء  من  الدرجة  هذه  الى  ووصلت 
والتحشيد والتجييش، والزج بالقوى األمنية 
أجواء تتحكم فيها األفعال  والسماح بنشوء 
وردود األفعال االنفعالية غير المتبصرّة في 

العواقب والتبعات.
التي  والخطايا  األخ��ط��اء  معالجة  في   
تستحق  والتي  السابق  النائب  ارتكبها 
الشجب واالدانة، َغُلب االستعجال واالرتجال 
ان  مع  نقاش،  دون  الفصل  ق��رار  واتُخذ 
من  أجواء  في  تناقش  ان  تستحق  القضية 
الكشف  والحرص على  والصراحة  الشفافية 
لنشوء  والجوهرية  الحقيقية  األسباب  عن 

الحياة  ف��ي  الشعبوية  ظ��اه��رة  وتفشي 
والتي نرى، نحن  للبالد،  والعامة  السياسية 
واليسارية،  القومية  األح��زاب  ائتالف  في 
األفق  وانسداد  االزم��ات  على  تقتات  أنها 
وانغالق المخارج من المآزق، كما وتعود الى 
تردي غير محتمل في األوضاع االقتصادية 
والى  االجتماعية  وتداعياتها  والمعيشية 
والسياسية  الدستورية  اإلصالحات  غياب 
والقانونية، التي طال انتظار الشروع فيها، 
يبعث  الذي  السياسي  االطار  إيجاد  وعدم 
الحوار  إليصال  مؤهل  بأنه  الثقة  على 
السياسية  والقوى  األحزاب  مع  والمشاورات 
المنشودة،  خواتيمها  ال��ى  والمجتمعية 
تعديل  عن  فقط  الحديث  اقتصار  وال��ى 
يرتقي  أن  دون  القوانين،  واحكام  نصوص 
ثقافة  إرساء  ضرورة  الى  والحوار  النقاش 
المواطنة  قيم  ترسخ  حقيقية،  ديمقراطية 
واحترام القانون والنظام العام والمؤسسات 
الوطنية، وتنبذ األفكار والعادات المستمدة 
من الماضي والتي تعلي من شأن العصبيات 
حساب  على  والفئوية  والجهوية  القبلية 
الهوية والقواسم الوطنية الجامعة والمصالح 

الوطنية العليا للوطن والشعب.
تتخلى  ان  السياسية  السلطة  على  يجب 
القيم والمفاهيم واألفكار  التعاطي مع  عن 
»مستوردة«  كقيم  الشاملة،  اإلنسانية 
واعالء  محاربتها  ومواصلة  الخارج،  من   !!
أنصارها  واضطهاد  وجهها  في  المتاريس 
حرياتهم  وانتهاك  عليهم  الخناق  وتضييق 

الديمقراطية والعامة.

االستقواء  محاوالت  وج��ه  في  الوقوف 
الذين  للفوضويين  والتصدي  الدولة،  على 
اركان  لهدم  للدعوة  عبثيتهم،  تقودهم 
يتم  واستقرارها  بأمنها  والعبث  الدولة 
واحترام  الشعبية،  الجماهير  في  الثقة  عبر 
ارادت��ه��ا ال��ح��رة، واف��س��اح ال��م��ج��ال ام��ام 
الحياة  في  والحقيقية  الواسعة  مشاركتها 
مطالبها  مع  والتجاوب  والعامة،  السياسية 
حرياتها  احترام  وفي  والمشروعة  العادلة 
مقدمتها  وفي  والديمقراطية،  الدستورية 
حرية التعبير عن الرأي، واطالق أوسع ورشة 
العاجل  للتعديل  فيه  موثوق  حوار سياسي 
للحياة  الناظمة  القوانين  ولجميع  للدستور 
قانون  مقدمتها  وفي  والعامة،  السياسية 
االهلية  والجمعيات  واألح��زاب  االنتخابات 
والجرائم اإللكترونية وعدم السماح ألي كان 

بانتهاك الدستور أو االستخفاف به.
2- وبخصوص نجاح الجهود إلطالق سراح 
الدعجة  يحيى  مصعب  األردنييْن  األسيريْن 
تثمينه  عن  االئتالف  يعبّر  العنوز  وخليفة 
المطالب  مع  تالقت  التي  الرسمية  للجهود 
كيان  أرغ��ام  عن  أسفرت  والتي  الشعبية 
هذيْن  عن  االتهام  الئحة  إسقاط  االحتالل 
سراحهما.  وإط��الق  األردنيين  المواطنين 
ويعبر كذلك عن االرتياح لطي هذه الملف، 
الرسمية  الجهود  تُتَابع  ألن  التطلع  وعن 
واالس��رى  المعتقلين  باقي  س��راح  إلط��الق 
وتأمين  الكيان  س��ج��ون  م��ن  األردن��ي��ي��ن 

عودتهم السريعة الي أسرهم وعائالتهم.
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 �  في اجتماعها األخير وقفت األمانة 
الكرك  لمحافظة  الوطني  للملتقى  العامة 
أم��ام  بالغين  واهتمام  وطنية  بمسؤولية 
الصعيد  على  األخيرة  السياسية  التطورات 
لم  أح��داث  من  البالد  في  يجري  وما  المحلي 
التي عصفت  األزمة  ونقصد   , يألفها مجتمعنا 
بالبالد وهزت أركان النظام التي اصطلح على 
وتبادل  التداول  وبعد   ,  « بالفتنة   « تسميتها 
وما  سبقها  وما  الفتنة  أن  نؤكد  النظر  وجهات 
تالها من أحداث كشفت بوضوح وبدون أدنى 
لبس على عمق الهوة بين المواطنين من جهة 
أخرى  جهة  من  المختلفة  الدولة  ومؤسسات 
وفقدان الثقة وغياب األمل بالسياسات والنهج 
أدخلت  شاملة  أزمة  ظل  في  المتبع  الرسمي 
 , آخره  في  نور  يرى  ال  مظلم  نفق  في  البالد 
اضافًة إلى سعي جهات معادية الستثمار هذه 
االزمة وحالة االحتقان الجماهيري إلشاعة عدم 

االستقرار والنيل من هذا الوطن .
الذي  والخطر  المتردي  الواقع  ه��ذا  أم��ام 
أهمية  بقوة  تجسدت  أحد  على  خافياً  يعد  لم 
مختلف  على  جادة  اصالحية  بعملية  الشروع 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األصعدة 
والصحية  التعليمية  والخدمات  العامة  واإلدارة 
سياسية  وإرادة  ق��رار  مظلة  تحت  وغيرها 
المئوية  لندخل  باإلصالح  وحقيقية  صادقة 
ونهج  وطنية  بثوابت  الدولة  عمر  من  الثانية 
وض��رورات  العصر  ومتطلبات  يتوافق  جديد 
على  القادر  الديمقراطي  الوطني  األردن  بناء 

التصدي للتحديات الداخلية والخارجية . 
هو  االصالحية  العملية  مقدمات  أولى  إن 
ومسئول  جاد  وطني  حوار  غمار  في  الدخول 
بالتغيير  راسخة  قناعة  لديها  جهات  تخوضه 
هذا  على  يشرفون  ثقاة  وأشخاص  واإلصالح 
الحوار الذي يؤدي بالضرورة إلى وضع خارطة 
بر  إلى  البالد  يحمل  المنشود  لإلصالح  طريق 
الناس  لمشاغلة  شكلياً  ح��واراً  وليس  األم��ان 
أمام الرأي العام تحت مظلة المفهوم الذي ساد 
على مدار العقود الماضية مفهوم إدارة األزمة 
والتعايش معها وليس حلها الذي لم يعد يجدي 

في ظل هذه األزمة العميقة المركبة .
 ثاني هذه المقدمات يتمثل بإنتاج بيئة من 
الثقة المتبادلة تعكس جدية الدعوة لإلصالح 
وإط��الق  العامة  الحريات  إط��الق  مقوماتها 

معتقلي  س�����راح 
العمل  الرأي وإيقاف 
ب��ق��ان��ون ال��دف��اع 
يطبق  أصبح  ال��ذي 
التي  الغاية  لغير 
ف��ع��ل ألج��ل��ه��ا بل 
حقوق  على  للتغول 
التي  المواطنين 

كفلها الدستور .
انطلقت  وقد  أما 
حملة  ال��ب��الد  ف��ي 
من  بتوجيه  ح��وار 
بهذا  الملك  جاللة 
الخصوص فإننا في 
الوطني  الملتقى 

مسئوليتنا  من  وانطالقاً  الكرك  لمحافظة 
الوطنية نضع بين يدي شعبنا الخطوط العامة 
تشكل  التي  الحوار  ومواضيع  لمحاور  لرؤيتنا 

مدخاًل لإلصالح المنشود :��
وخاصة  الدستور  بمواد  النظر  إعادة   ���  ١  
األخيرة  بالتعديالت  علية  دخلت  التي  المواد 
وغيرها التي ألحقت بالدستور تشوهات عميقة 

ومست بثوابت الدولة االردنية . 
الشعب   « الدستوري  المبدأ  تكريس   ���  2
مصدر السلطات » وترجمته على أرض الواقع 
السياسية  للحياة  الناظمة  القوانين  بتعديل 
النيابية  االنتخابات  قانون  مقدمتها  وف��ي 
القوانين  ومختلف  السياسية  األحزاب  وقانون 
وبالتشكيالت  العامة  بالحريات  المتعلقة 
سياسية  ونظم  حياة  نحو  والنقابية  الحزبية 
معاصرة وصواًل لبنية برلمانية تفرز حكومات 

برلمانية .
3 ��� تكريس مبدأ » الفصل بين السلطات » 
وإيقاف تغول وتطاول السلطة التنفيذية على 

السلطتين التشريعية والقضائية .
4 �� االردن الذي نريد بلد المواطنة والعدالة 
ثقافة  نحو   ��� القانون  وسيادة  االجتماعية 
وعروبته  لوطنه  المنتمي  الفرد  تبني  وطنية 
حيث تتراجع وتنكفئ االنتماءات ما دون وطنية.  
5 ��� إعادة النظر بالهيكل اإلداري المركزي 
وبنيته وخاصة الهيئات المستقلة التي تتشابك 
مناظرة  وزارات  فعل  مجاالت  مع  مجاالتها 
حيث البد من حلها ودمجها بالوزارات وخضوع 

كادرها لنظام الخدمة المدنية .
6 ��� في ظل الجائحة وما قبلها تكشف مدي 
الفساد  واستشراء  المسئولية  وغياب  الترهل 
في أجهزة الدولة الذي أصبح مؤسسي وتمكن 
العدالة  من كل مفاصلها فالبد من إطالق يد 

الجتثاثه ومحاسبة رموزه .
يعيد  اقتصادي جديد  لنهج  رؤيا  ��� وضع   7
للدولة دورها كفاعل رئيسي في اقتصاد البالد 
االقتصاد  يقود  عام  قطاع  بناء  إع��ادة  ونحو 
التي  الخصخصة  والعودة عن سياسة  الوطني 

دمرت اقتصاد البالد .
أن  ن��رى  الوطني  الملتقى  في  إننا   ���  8
تكبل  التي  الدولية  والمعاهدات  االتفاقيات 
سيادة  من  وتنتقص  االردن��ي  الوطني  القرار 
الدولة االردنية تشكل عائقاً وقوة شد عكسي 
طوق  من  البالد  يخرج  إص��الح  ألي  ومانعاً 
اإلنفكاك  ف��إن  وعليه  االمبريالية  الهيمنة 
اتفاقية  مقدمتها  وفي  االتفاقيات  هذه  من 
الدفاع  واتفاقية  المسروق  والغاز  عربة  وادي 
ركائز  أحد  هو  االمريكية  االردنية  المشترك 

االصالح الوطني .      
٩ ��� يؤكد الملتقى الوطني لمحافظة الكرك 
المؤهلة  الوحيدة  إنقاذ وطني هي  أن حكومة 
اإلصالح  وبرامج  بمهام  القيام  على  والقادرة 

الوطني الديمقراطي . 
يوماً بعد يوم تزداد وتتعمق ثقتنا بجماهير 

شعبنا وقواه الحية
عا�س االردن حرًا �سيدًا ن�سريًا لق�سايا اأمته 

ويف مقدمتها ق�سيتنا املركزية فل�سطني

امللتقى الوطني ملحافظة الكرك: االحداث املوؤ�سفة يف 

البالد ك�سفت عمق الهوة بني املواطنني وموؤ�س�سات الدولة
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المنحرفة  التصريحات  ضوء  في    �  
لمدير دائرة االنروا في غزة المدعو :«   ماتياس 
شمالي» والتي اذيعت على القناة ١2 االسرائيلية 
حيث قال » ال اشك في مدى دقة القصف الذي 
نفذه الجيش االسرائيلي على قطاع غزة حيث لم 

يضرب اماكن مدنية مع بعض االستثناءات«!!!!
هذه  ت��دي��ن  ع���ودة  الالجئين  دائ���رة  ف��ان 
يرتكبها  التي  للجرائم  المنحازة  التصريحات 
الفلسطيني وضد  الشعب  االحتالل وجيشه ضد 
للرأي  خالفا  الخصوص،  وجه  على  المدنيين 
الشوارع  في  هب  الذي  والدولي  العالمي  العام 
الذي  الدمار  وحجم  االحتالل  وحشية  مستنكرا 

لحق باالماكن المدنية في غزة.
لبنان  من  طرده  تم  الذي  شمالي  موقف  ان 
الالجئين  حقوق  ضد  انحيازه  نتيجة  وسوريا، 
موقعه  مع  يتناقض  الذي  االمر  الفلسطينيين 
كمدير لالنروا والذي يفترض به ان يكون حياديا 
على االقل ، هذا الموقف يستدعي ايضا رفضه 
في اي موقع مسؤول عن الالجئين الفلسطينيين.
لذلك نضم صوتنا لصوت اتحاد العاملين في 
االردن  في  وجوده  رفض  في  االردن/   / الوكالة 
العاملين  اتحاد  اصدر  وقد  االنروا  عن  مسؤوال 

بيانا بهذا الشأن قال فيه:� 
ماتيا�س ال اهال وال �سهال

لقد كان للوقفة المشرفة والتي وقفها الالجئون 
والموظفون في غزة وهم يعبرون عن غضبهم 
وغضب الشعب الفلسطيني، بأكمله في الشتات 
ومناطق العمليات وعلى ارض فلسطين المحتلة 
الفلسطينية  للقضية  االعتبار  رد  في  كبير  اثر 
ولفت انظار العالم الى ما يتعرض له هذا الشعب 
البشعة  والابادة  والتشريد  القتل     من عمليات 

من قبل ةيش االحتالل االسرائيلي.
مسؤول  فيها  يتجرأ  التي  االولى  المرة  فهذه 
ومواقفه  الدفين  حقده  عن  فيها  ليعبر   اممي 
السيئة ونواياه الخبيثة تجاه الشعب الفلسطيني 
المكلوم والالجئين الفلسطينيين. والذي يفترض 
فيه ان يكرس وقته لخدمتهم وهو يحصل على 
والسكن  السفر  في  ومنافع  جدا  باهظ    راتب 
المختلفة  والحصانات  االمتيازات  من  وغيرها 

والتي لم يجدها في موطنه االصلي.
اعلن  االولى  الوهلة  ومنذ  االردن  اتحاد  ان   
ماتياس  لتصريحات  واضح  بيان  في  استنكاره 
الساعة  ق��راب��ة  موظفوه  واعتصم  المسيئة 

اتحاد  نظمها  التي  المسيرة  م��ع  بالتزامن 
بان  للجميع    لتكون رسالة  الموظفين في غزة 
ما يصيب غزة وفلسطن يصيب االردن الشقيق 
التوأم لها وان ما يمس مشاعر الالجئين في اي 
اقليم يمس مشاعرهم جميعا في باقي االقاليم 
منه  اشتكى  اذا  الواحد  الجسد  كمثل   (: مثلهم 

عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(.
ولقد القى قرار المفوض العام  بعزل ماتياس 
عن ادارة الوكالة في اقليم غزة ترحيبا كبيرا في 
والنقابية  والرسمية  الشعبية  االوساط    مختلف 

ولدى جميع الموظفين.
يتم تداولها  واالفكار  المعلومات  وثمة بعض 
ماتياس  وجهة  ب��ان  مختلفة  مستويات  على 

ستكون لالردن مديرا لشؤون االونروا فيه.
اتحاد االردن يؤكد على  وبناء على ذلك فان 

ما يلي:
ماتياس في  المخلوع  للدكتاتور  مكان  ال   �  ١
لفظته  فما  ديفيد  لنائبه  وكذلك  نهائيا  االردن 

غزة واهلها فال مكان له عندنا وبيننا.
2  � ان تجربة ماتياس مع الالجئين في غزة 
تعني ان زمن التغول على الموظفين والالجئين 
وتقليص الخدمات بحجج واهية ووقف التعيينات 
لتجريد االونروا من الكفاءات والفصل التعسفي 

قد ولى واندثر.
� ان التستر وراء الحيادية في اهمال مواد   3
التربية االسالمية واالجتماعيات والتربية الوطية 
الفلسطينيين  الالجئين  ابناء  الطلبة من  لفصل 
االردن  الصغير  وعن  السمحاء  عقيدتهم  عن 

يعد  لم  الكبير  العربي  وطنهم  وعن  وفلسطين 
االردن  في  باننا  نعلن  فاننا  لذلك  ابدا  مقبوال 
سنجعل هذه المواد التعليمية اولى اولوياتنا في 
الوجاهي  التعليم  في  الجديد  الدراسي  العام   
او التعليم عن بعد واذا لم تدخلها االونروا على 
منصتها سنصنع منصة خاصة لطلبتنا باذن اهلل.
4 � ثمة ملفات عالقة في اقليم االردن تأخرت 
بسبب كورونا وبما ان الغمامة قد انقشعت بعد 

تراجع الوباء فال بد ان تعود االمور الى نصابها.
موقف  بعد  العليا  الوكالة  ادارة  ندعو    �  5
موظفيها  مع  المصالحة  الى  المسيء  ماتياس 
االون��روا  عمل  الستمرار  واحد  كفريق  والعمل 
الذي  التشوه  وازال��ة  العقبات  لكافة  وتخطيها 
اعادة  من  بد  وال  التصريحات  هذه  بعد  اصابها 
عن  تجمدت  والتي  للموظفين  السنوية  العالوة 
الى  الحاجة  بأمس  فهم  االخيرة  الثالثة  الشهور 
الدعم المادي للتخلص من آثار كورونا السلبية.

في  بدورها  القيام  االون��روا  ادارة  ندعو   �  6
حماية الفلسطينيين المهددين بالرحيل والطرد 
بالقدس  ج��راح  الشيخ  حي  في  بيوتهم  من 

الشريف.
ممثلة  االردنية  الحكومة  دور  نثمن  اخيرا 
العام  المدير  وعطوفة  الخارجية  وزير  بمعالي 
مواقفهم  على  الفلسطينية  الشؤون  لدائرة 
على  ونؤكد  الالجئين  ومجتمع  لالونروا  الداعمة 
الوصاية الهاشمية على المسجد االقصى المبارك 

التي تجذرت عبر التاريخ.

دائرة الالجئني »عودة«: ن�سم �سوتنا ل�سوت احتاد العاملني يف الوكالة /االردن/ 

يف رف�س وجود املدعو ماتيا�س  يف االردن م�سوؤوال عن االونروا
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طلبة اجلامعة االردنية يت�سامنون مع زميلهم 

الطالفحة ا�سامة 
التواصل  وسائل  وعبر  االردنية  الجامعة  طلبة  من  واس��ع  عدد  طالب 
االٔردنية بحق  الجامعة  اتخذه دكتور في  الذي  الحرمان  قرار  االجتماعي  فك 
بمرض  مصاب  وهو  الهندسة  كلية  في  الطالفحة  اسامة  الطالب  زميلهم 
السرطان، وياخذ جرعات كيماوي خالل هذا الفصل  ويقول الطلبة في ندائهم 
اال  المادة  يدرّس  ال  الدكتور  ان  وخاصة  الطالب،  ظروف  يراِع  لم  الدكتور  ان 
للتقدم  الفرصة  باتاحة  مطالبين  التسجيلية.  الفيديوهات  وضع  طريق  عن 
لالمتحان كونه كغيره يتلقى التعليم عن بعد وغيابه عن التسجيل االلكتروني 

بسبب تلقيه العالج.

طالب جامعة البلقاء التطبيقية يبداأوا بحملة 

باإقامة حفل تخرج للخريجني للمطالبة 
مسؤولين  عدة  بمطالبة  التطبيقية  البلقاء  جامعة  في  ناشطون  طالب  بدأ 
الوضع  المطلب بعد تحسن  ، ويأتي هذا  الجامعة إلقامة حفل تخرج لهم  في 
للمالعب  الجماهير  لعودة  بالسماح  الحكومة  قرار  وبعد  المملكة  في  الوبائي 
على  سيسهل  القرار  هذا  بأن  أضافوا  حيث   ,  ١/7 من  بدءا   %30 نسبته  بما 
ولو كان يقتصر   ، البلدي/إربد مثاًل  الملعب  أن تقيم حفل تخرج في  الجامعة 
على الطالب واثنين أو ثالثة مثاًل من ذوي الخريج وفق إجراءات السالمة العامة 
المطعوم  والذين قد حصلنا على  بأننا كطالب عاديين  الطالب  أحد  وأضاف   ،

سنكون جاهزين في مساندة الجامعة في إقامة حفل التخرج.

الوطني حلقوق االن�سان: التعليم عن ُبعد ال 

يتوافق مع الد�ستور.. ون�سهد تراجعا مقلقا

* التعليم في األردن يشهد تراجعا مقلقا
* اللجوء إلى التعليم عن بعد لم يكن ناجحا إلى حد كبير.

* صعوبة في توفير حزم اإلنترنت لالنخراط في التعلم عن بعد.
* عدم توفر االحتياجات الخاصة للطلبة ذوي اإلعاقة للتعلم عن بعد.

عن  التعليم  إن  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المركز  أعدها  موقف  ورقة  قالت 
التربية  وقانون  الدستور،  من  السادسة  المادة  نص  مع  متوافقا  يكن  لم  بعد 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  ونصوص  والتعليم، 
تكفل  للجميع  حق  أنه  حيث  من   ،)١5  ،١4  ،١3( المواد  وتحديدا  والثقافية، 
الدخل باألحقية  القائم على  التميز  القضاء على  انتهاكه، وكذلك  الدولة عدم 

في التعليم.
الظروف  فرضته  للقلق  يدعو  تراجعا  شهد  التعليم  أن  الورقة  وأك��دت 
االقتصادية الصعبة، والعوامل المحبطة ومن أوج�����ه التراجع، ضعف المستوى 
التعليمي لكافة الخريجين في التعليم قبل الجامعي، وضعف المستوى العلمي 
واألداء العملي للمعلم األردني، باإلضافة إلى أن األبنية المدرسية في معظم 
خاللها  من  يمكن  التي  للمقومات  وتفتقر  قديمة،  األردن  وقرى  مدن  مدارس 

التعليمية. العملية  إنجاز 
وأضافت ورقة الموقف التي أعدها المركز الوطني لحقوق اإلنسان بالتعاون 
اإلنسان«  حقوق  لدعم  جديد  تشاوري  »نهج  تغيي�ر  مش�روع  مع  والتنسيق 

الشراكة  عالقة  لتعزيز  الصحفيي�ن  وحري�ة  حماي�ة  مرك�ز  قب�ل  م�ن  المُنف�ذ 
المؤسسية مع كافة الفاعلين على المستوى المحلي المعنيين بحقوق اإلنسان، 
أن اللجوء إلى التعليم عن بعد في األردن بعد إغالق المدارس والجامعات، يعد 
كبير،  حد  إلى  ناجحا  يكن  لم  أنه  إال  الفيروس  انتشار  من  للحد  بديال  خيارا 
كما  الجهد،  من  والكثير  تطوير،  إلى  تحتاج  بعد  عن  التعلم  تجربة  أن  حيث 
في  الحق  على  مباشر  بشكل  أثرت  التحديات  من  مجموعة  التجربة  أظهرت 
التعليم، تمثلت بعدم انخراط عدد كبير من الطلبة في التعليم عن بعد حسب 
بيانات  توفير حزم  كما سُجل صعوبة في  والتعليم،  التربية  وزارة  تصريحات 

خلوية )حزم اإلنترنت( لالنخراط في التعلم عن بعد.
لمنصة  مشاهدة  مليون   28 تسجيل  من  الرغم  على  أنه  الورقة  وشددت 
درسك التي قامت الوزارة باستحداثها، إال أن االفتقار ألدوات التعلم عن بعد، 
أساسيين  معيقين  كانا  المفاجئ،  وانقطاعها  االنترنت  شبكة  خطوط  وضعف 

لنجاعة تجربة التعليم عن بعد.
ونبهت إلى عدم توفر االحتياجات الخاصة للطلبة ذوي اإلعاقة للتعلم عن 
ألدوات  الحتياجهم  المناسب  بالمستوى  اليومي  التعليم  يتلقوا  لم  حيث  بعد، 
خاصة، وطرق تتناسب مع إعاقتهم وقدراتهم الذهنية، والسمعية، والبصرية، 

والسلوكية، والتوحد، واضطراب اللغة والكالم.
 ١00 بقيمة  مشروع  على  وافق  قد  الدولي  البنك  أن  إلى  الورقة  وأشارت 
الناتجة  بعد  عن  التعليم  لتحديات  التصدي  في  األردن  لدعم  دوالر  مليون 
التعليم  على  الحصول  سبل  توسيع  إلى  البرنامج  ويهدف  كورونا،  وباء  عن 
تحويالت  وتقديم  السوريين،  الالجئين  وأطفال  األردنيين،  لألطفال  وظروفه 
طارئة لألسر الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها؛ للسماح لألردن بتعزيز عملية 
التعليم من خالل بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة لفترة ما بعد كورونا، 

واستدامة ابتكارات التعلم التي تم تطبيقها نتيجة إغالق المدارس.
وأوصت ورقة الموقف بضرورة تزويد الطلبة في كافة المناطق، وخصوصا 
التعلم عن بعد، والعمل على  بأدوات  النائية، ومن ال تتوفر لديهم،  المناطق 
مشاريع تطوير التعلم عن بعد، وذلك بتطوير شبكات خطوط اإلنترنت، األمر 
الحديثة،  التكنولوجيا  وسائل  على  باالعتماد  التعليم  تطوير  إلى  يودي  الذي 
أنواعها،  التعلم عن بعد لألشخاص ذوي اإلعاقة بكافة  وكذلك شمول برامج 
بشكل  المختلفة  والجماعية  الفردية  التأهيل  برامج  تلقي  استمرار  وضرورة 

وجاهي.

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«
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الرفض  عن  تعبيرا     �  
مع  التطبيع  اشكال  لكل  الشعبي 
ابناء  استجاب   ، الصهيوني  العدو 
الشعب االردني للدعوة التي اطلقتها 
االردن تقاطع بتنزيل قاطع الكهرباء 
لمدة ساعة من العاشرة حتى الحادية 
عشرة مساء السبت الماضي ، ولقيت 
الدعوة  تفاعال عبر وسائل التواصل 
عبر  شعبية  واستجابة  االجتماعي 
صور  بنشر  المواطنين  االف  عنها 
خالل  االنوار  مطفأة  وهي  منازلهم 

فترة االغالق 
الشعبي  التحرك  ه��ذه  وي��ات��ي 
االردنية  الشعبية  الجهود  اطار  في 
اشكال  ك��ل  ل��رف��ض  المتواصلة 

التطبيع مع العدو الصهيوني والذي 
تأثيرا  واش��ده��ا  اخطرها  يعتبر 
المضي  ف��ي  الحكومي  االم��ع��ان 
العدو  الغاز مع  اتفاقية  بتنفيذ بنود 
لشعبي  الرفض  رغ��م  الصهيوني 
الذي عبر عنه ابناء الشعب االردني 
في تحركاتهم االحتجاجية الرافضة، 
الماضي  ال��ن��واب  مجلس  وق���رار 
الغاز  اتفاقية  برفض  ب��االج��م��اع 
والجهود الوطنية والحزبية من خالل 
التي  والبدائل  الميدانية   االنشطة 
لالتفاقية  الرافضة  الهيئات  تقدمها 
االردنية  الوطنية  الحملة  خالل  من 
العدو  مع  الغاز  اتفاقية  السقاط 

الصهيوني 

حملة  »نّزل القاطع« تلقى ا�ستجابة وا�سعة

واالأردنيون يوؤكدون رف�سهم للغاز ال�سهيوين

االردنية  االسمنت  مصانع  شركة  عمال  يواصل   �  
)الفارج( اضرابهم المفتوح عن العمل في مصانع الرشادية البالغ 
تعدادهم ١60 عامال لحمل ادارة الشركة على االلتزام باالتفاقية 
الجماعية الموقعة مع النقابة العامة لعمال البناء والمتعلقة بوقف 
نتاج   20١7 العام  منذ  للعاملين  السنوية  الزيادة  الشركة  ادارة 
الخسائر التي تكبدتها الشركة التي تقدمت على اساسها لقانون 
االعسار بعد توقف العمل في مصنع الفحيص ورغم رد ما تقدمت 
ان  اال  االستئناف،  محكمة  قبل  من  باالعسار  بشمولها  الشركة 
الشركة تحاول االلتفاف على االتفاقية الجماعية بالتنكر لحقوق 
العاملين والتضييق على العاملين الذين ال زالوا على رأس عملهم 
في مصانع الرشادية حيث اقدمت الشركة على تخفيض رواتبهم 
وصلت بعضها الى ما نسبته 30%، كما يطالب العاملون باعادة 
التأمين الصحي كما كان عليه بشمول ابناء العاملين والعامالت 
وبالتحديد   20١8 لسنة  االعسار  قانون  االجراءات  بهذه  مخالفة 
الناشئة عن  العاملين ومستحقاتهم  التي تعتبر اجور  المادة 40 
عن  بالتعويض  والمطالبات  اشهر  ثالثة  وبحد  خدماتهم  انهاء 
الفصل الناشىء الذي يتسبب به المدين قبل اشهار االعسار ورغم 
ان تقدم شركة الفارج لقانون االعسار اعتبره النقابيون لتنصل 
االتفاقية  بموجب  الشركة  على  المترتبة  العاملين  حقوق  من 

الجماعية والذي يحملها اعباء مالية ثقيلة ورغم رد محكمة التمييز 
الشهار قانون االعسار اال ان ادارة الشركة تحاول االيحاء بموافقة محكمة 
والتعويضات  العاملين  حقوق  من  للتنصل  االعسار  قانون  على  التمييز 
المترتبة على الشركة التي تلزمها بدع راتب شهر و 80% من الشهر عن 
كل سنة خدمة من سنوات الخدمة  بحد ادنى 50 الف وبحد اعلى ١50 

النقابة  التفاهمات مع  الحياة بحسب  الف لكل عامل وتأمين صحي مدى 
العامة لعمال البناء.

على  يكون  ال  للمؤسسة  النفقات  تخفيض  ان  النقابية  اللجنة  واكدت 
حساب العاملين كما اكدت النقابة العامة لعمال البناء ان محكمة التمييز 

لم توافق على قرار االعسار واعادته الى محكمة االستئناف.

لتن�سل ادارة ال�سركة من االتفاقية املوقعة مع النقابة

عمال »الفارج« يوا�سلون اال�سراب لتحقيق مطالبهم
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ملي�س اندوين يف ندوة لالهايل: »انتم املحتلون الغرباء ونحن اأ�سحاب االأر�س اال�سليون«

لحزب  الشكر  بتقديم  مداخلتها  اندوين  ملي�س  بداأت   �

الشعب الديمقراطي االردني والترحم على روح الرفيق 
العدوان  تناولت  ثم  الراحلين  ورفاقه  النحاس  سالم 
الفلسطينية  المقاومة  احدثته  وما  غزة  على  االخير 
الباسلة منذ بدأت احداث حي الشيخ جراح في القدس. 
االحتالل  م��ع  شاملة  مواجهة  ك��ان  ح��دث  م��ا   “
أرض  كل  في  شاملة  فلسطينية  مواجهة  الصهيوني 
حيث  العنصري،   الكولونيالي  االحتالل  مع  فلسطين 
االحتفال،  يستحقان  وصمودا  نصرا  المقاومة  انجزت 
الحديدية،  القبة  قدرة  أضعفت  الباسلة  فالمقاومة 
والقدرات العسكرية  المتطورة لكن ال تقارن بالترسانة 
التفوق،  اس��ط��ورة  كسرت  المقاومة  الصهيونية  
 : “االسرائيليين  عند  واالمان  االمن  نظرية  وقوضت 
في  حياته  يعيش  فاإلسرائيلي  وجيشا”  وشعبا  “دولة 
معزل عن الحياة اليومية التي يعيشهاا جنود االحتالل 
حماية  الجيش  فوظيفة  منهم،  كيلومترات  بعد  على 
فيما  له،  يحلو  كما   بالعيش  وحقه  اإلسرائيلي  حياة 

يصادر الجيش أراضي الفلسطينيين و يقوم بتشريدهم 
واسرهم وقتلهم و قصفهم ، ألن العنصرية الصهيونية 
ال ترى وتأبه لحق اإلنسان الفلسطيني بالعيش الكريم . 
واستطردت تقول :”ما حدث فعال: اعاد فرض توازن 
مسبوق   غير  بمفعول  ولكن  لعقدين  غاب  الذي  الرعب 
نهائية  تحقيق هزيمة  المسلحة ال تستطيع  فالمقاومة 
ولكنها  المنطقة،  في  االقوى  العسكرية  الترسانة  ضد 
مع ذلك نجحت في استهدافها ونسفت مفهومها للردع و 

حماية اإلسرائيليين. .” 
ولالحاطة  باحداث االنتفا�سة االخرية وابعادها الوطنية قالت:� 

“ المواجهة الفلسطينية الشجاعة في القدس والشيخ 
جراح شكلت تحديا للعدو الصهيوني، وقد ازدادت وتيرة 
هذا التحدي مع تصعيد الحراك الشعبي بين فلسطينيي 
عام ١٩48 ، و أخذت زخما هائال بعد اطالق الصواريخ 
من غزة، وتالحم كل تجمعات الشعب لفلسطيني داخل 
اعطت  الرعب  وبث  الردع  فقوة  الشتات:  وفي  الوطن 
دفعه وشكلت ملحمة بطولية فذة. و إن كان  برأيي ان 
الكفاح المسلح يجب ان يخضع دائما للنقاش ضمن رؤية 
فتح  تم  إذا  خاصة  نتائجه  تضيع  ال  حتى  استراتيجية 
اضافة  كان،  فلسطيني  طرف  أي  مع  للمفاوضات  قناة 
األمني  التنسيق  على  الفلسطينية  السلطة  اصرار  الى 
الهبة  انجازات  يقوض  خطر  هو  و  اإلسرائيليين،  مع 

الفلسطينية 
الشعب  وحدانية  استعادة  هو  حدث  ما  في  األهم 
الوطني،  التحرر  هدف  وتحديد  بالهوية  الفلسطيني 
المقاومة والتحركات المشرفة في  فالجولة االخيرة من 
كان  الفلسطيني  الداخل  وقرى  السبع  وبئر  وحيفا  اللد 

لسان حالها يقول لالحتالل “انتم المحتلون الغرباء عن 
هذه  االصليون”.  االرض  اصحاب  ونحن  األرض  هذه 
النضال داخل فلسطين  بدأ  الحقيقة لم تأت فجأة فقد 
المحتلة عام ١٩48 منذ اجيال مضت وكان هناك اعالم 
إميل توما وتوفيق زياد..الخ، لكنها تبلورت  معروفون: 

رسالتها في المعركة الحالية المستمرة. . 
جميع  في  وقع  الذي  هذا  مذهال  نوعيا  تطورا  كان 
اماكن التجمعات الفلسطينية، حيث اكد ان ال فصل بين 
مكونات “الشعب الفلسطيني في الداخل والضفة وغزة 
والشتات وهي لغة لم يستطع الصهاينة القضاء عليها”. 

وحول انعكا�سات هذا التطور على العدو:�  

مجددا  المقاومة  يتوقع ظهور  لم  الصهيوني  “العدو 
 ١٩87 عام  الفلسطينية  االنتفاضات  يتوقع  لم  كما   ،
وعام 2000. لقد فوجئوا بما  حدث خصوصا امام عودة 
بمسمياتها  االشياء  تسمية  الى  الفلسطينية  األجيال 
السياسية والوطنية الواضحة” نحن ابناء االرض  وانتم 

مستعمرون”.”. 
التحوالت  بداية  ورص��د  االمريكي  الموقف  وع��ن 
 “ قالت:  العالمي،  العام   وال��رأي  الدولي  الموقف  في 
االمريكية  االع��الم  وسائل  بعض  تسمح    مرة  ألول 
مسميات  تستخدم  ع��دة   فلسسطينية  مقاالت  نشر 
واضحة  ومصطلحات مثل : فصل عنصري، استعمار ، 
األصوات  وزاد عدد  الشرعيين.   االرض  اصحاب   ، ابادة 
األمريكية التي   خاطبت حكومتها بالقول : ال تحدثونا 
عن روايتين في هذا الصراع  فما يحدث حرب ابادة ضد 

السكان االصليين.!!! 
بالخطر  العام  الوعي  اع��ادت  قد  االخيرة  فالحرب 
لقد  نعم  النضال،  واستمرارية  قوة  نتيجة  االستعماري 

حدثت تحوالت في الرأي العام االمريكي، ولعل ما نشر 
ذلك،  على  واضح  دليل  تايمز  نيويورك  صحيفة  في 
وهي صحيفة قريبة على الرؤية اليمينية واالسرائيلية. 
الصحيفة نشرت صور االطفال الشهداء وهذا انجاز كبير 
الرئيس  لسياسة  كان  و  الفلسطيني،  الشعب  لصالح 
السابق ترامب الفاشية ولغته الفجة دور في ايقاظ وعي 

الشعب االمريكي على ما يحدث في العالم.. 
تم  التي  الجديدة  االجيال  ايضا  نلحظ  ان  علينا 
ايجابيا  تغييرا  احدث خطابها  للكونغرس حيث  انتخابها 
العام االمريكي: هؤالء احدثوا ضغطا  الرأي  وثوريا في 
جديا على سياسة الرئيس بايدن، لكن المعركة ما تزال 

طويلة. 
فكيف ميكن ان ن�ستثمر كل هذه التحوالت والتغيريات فل�سطينيا؟ 

قيادة  وب��روز  الفلسطينية  االنتفاضة  استمرار  ان 
جديدة يمكن الوثوق بها وقادرة على تجميع الوطنيين 
التي  السلطة  قيادة  على  للضغط  جدا  مهم  عامل  هو 

تعتمد اساسا على دورها االمني مع االحتالل. 
يف نف�س الوقت نت�ساءل : هل ان حما�س قادرة وحدها على قيادة 

حركة التحرر الوطني الفل�سطينية؟! 

اقول اننا ايدنا حماس كحركة مقاومة وليس كحركة 
ان  يجب  الفلسطينية  التحرير  فمنظمة  ايديولوجية، 
من  وتتحرر  قياداتها  وتجدد  النضالي  دورها  تستعيد 
ارتباطها بهياكل السلطة، وان تحافظ ايضا على وحدة 
شعبية  حركة  الى  يحتاج  وه��ذا  الفلسطيني  الشعب 
نضالي  جهد  وهذا  استراتيجية  برؤية  يومية  نضالية 
يحتاج لمبادرة، وهو بال شك يتعارض مع مصالح الدول 
العربية التي ال ترغب بتمثيل فلسطيني قوي، فاألنظمة 

اخلام�س  مبنا�سبة  �سيا�سية  حوارية  ن��دوة  االه��ايل  عقدت  خا�س     – االه��ايل 

ال�سعب  ملقاومة  الكبري  االنت�سار  وهج  على  العام  هذا  جاء  الذي  حزيران  من 

الفل�سطيني �سد االحتالل يف القد�س وغزة وال�سفة واملناطق املحتلة عام 1948 . 

اندوين  ملي�س  املعروفة  ال�سحفية  احلوار  ب�سيفة  ابوعلبة  عبلة  الرفيقة  رحبت 

قائلة: 

ي�سادف اليوم اخلام�س من حزيران : ذكرى مرور اربعة وخم�سني عاما على هزمية 

عربية  وارا�سي  فل�سطني  ار�س  من  تبقى  ما  واحتالل  الر�سمية  العربية  االنظمة 

اخرى يف اجلوالن ال�سوري و�سيناء امل�سرية. 

هذه املنا�سبة ت�ستحق تنظيم ندوة هامة، ن�ست�سيف فيها �سخ�سية وطنية هامة اي�سا 

�سيا�سي  افق  �سعة  من  به  تتمتع  ملا  نظرا  اندوين:  ملي�س  التقدمية  ال�سحفية  هي 

ومتابعة حثيثة ومثابرة. 

�سيا�سية  مرحلة  على  فتح  الذي  غزة  زلزال  بعد  ما  زمن  اليوم  نعي�س  اننا  كما   �

جديدة فل�سطينيا وعربيا ودوليا: ن�سف قرن ويزيد قد م�سى واحلقيقة التي مل 

تهتز ابدا هي ان مقاومة املحتل بكل ال�سبل هو اخليار االأوحد والوحيد. 

تصوير يوسف الغزاوي
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ملي�س اندوين يف ندوة لالهايل: »انتم املحتلون الغرباء ونحن اأ�سحاب االأر�س اال�سليون«
العربية تخيفها شرعية الشعوب. 

جديدة   ق��وة  الفلسطينية  المقاومة  أعطت  لقد 
لحركة المقاطعة واستنهضت قواها في العالم العربي، 
المستقبل  في  التغيير  افق  يفتح  ان  شأنه  من  وهذا 
والربط بين النضال االجتماعي والتحرري وفك التبعية 

واستعادة الروح القومية والتحررية، 
ماذا تريد االدارة االمريكية اجلديدة وما هو موقفها؟ 

االدارة  فوجئت  “لقد  اندوني  لميس  الكاتبة  قالت 
االسرائيلية.  وكذلك  الباسلة  بالمقاومة  االمركية 
ما  بايدن تركز على  االمريكية في عهد  االستراتيجية 
الحروب:  استمرار  وليس  الفعالة”،  العمليات   “ تسميه 
 : قال  عندما  تثبيته  بايدن  يحاول  الذي  المبدأ  هذا 
هذه  توظيف  يريد  بايدن  مستمرة،  حروبا  نريد  ال 
لكن  كقوة عظمى،   المتحدة  الواليات  لبقاء  المفاهيم 
بتوظيف عدد محدد من القوات األمريكية في الخارج، 
مثل  واسعة  اقليمية  بحروب  الدفع  من  المزيد  دون 
الحفاظ  هو  الدائم  فالهدف  اليمن،  في  الحرب  اشعال 
لبايدن،  وفقا  تكلفة  باقل  لكن  األمريكي  النفوذ  على 
ولذا فلم يكن يريد انفجارا شعبيا في فلسطين يعيق 

جانبية  حروب  دون  األمريكي  التفوق  تثبيت  الى  سعيه 
حسب رأيه.

عليه  عبئا  نتنياهو  يعتبر  االمريكي  فالرئيس  لذلك 
وعلى جزء كبير من المؤسسة االمريكية التي حذر جزء 
بالقدس  المتعجل   االمريكي  االعتراف  من  منها  كبير 
الشعبي  الفعل  رد  من  خشية  االحتالل،  لدولة  عاصمة 
العربي والفلسطيني، ودعت كثير من المقاالت الى انقاذ 

“اسرائيل” من نتنياهو.” 
ال�سيا�سية  االو�ساع  على  االمريكي  املوقف  هذا  انعك�س  فكيف 

داخل دولة االحتالل؟ او�سحت الكاتبة ملي�س اندوين ما يلي :� 

الرئيس  ع��ن   20١2 ع��ام  مقاال  كتبت  ق��د  كنت 
من  احياؤه  تم  الذي  ليبيد”  “يائير  المحتمل  االسرائيلي 
تريده  الذي  الوجه  فهو  مستقبل،  هناك  تسمى  حركة 
امريكا وبعض منظات انصار “اسرائيل” في الغرب  ألنه 
وجه “ وسطي” وهو يميني التوجه ويستخدم لغة يمينية 
فجة : لكن نظرته لحل الدولتين يبقى في اطار السيطرة 
على الفلسطينيين في مناطق ممزقة ال غير، في نفس 
الوقت فهو يتحالف مع نفتالي بينيت و جدعون ساعير 
الذين يسعيان  الى احتالل مناطق ج وبناء مستوطنات 

عليها. 
المحتمل  للرئيس  تلميع  حملة  اآلن  تجري   : وعليه 
ليبيد في امريكا بعد االحراج الذي سببه نتنياهو للوبي 
الصهيوني. ولمزيد من التوضيح حول موقف ليبيد من 
فلسطينية  دولة  يؤيد  انه  يقول  ليبيد   : الدولتين  حل 
ستحل  فكيف  عدوة  دولة  وستكون  اسرائيلية  بشروط 

هذه المعضلة؟؟. 
ووزي��ر   ، غاضب  نتنياهو   : مخيفة  اآلن  المعادلة 
لتهدئة  ليبيد  دعم  يريد  بلينكن  االمريكي  الخارجية 
االدارة  ان رأت  القدس والشيخ جراح بعد  المشاكل في 
االرادة  عن  عبرت  التي  الشعبية  الهبة  حجم  االمريكية 
للهبة  اضافة  هذا  بالقدس.  التمسك  في  الفلسطينية 
الشعبية الواسعة في االردن والتي فاجأت واشنطن ايضا 
المظاهرات  وخصوصا  االحتالل  لدولة  الشديد  بعدائها 

على الحدود والتي ارسلت رسالة واضحة لنتنياهو. 
على  الحفاظ  يجب   ان��ه  ق��ررت  االمريكية  االدارة 
ان  بل  االح��ت��الل،  مع  العربية  التطبيعية  االتفاقات 

العدو  التطبيع مع  لمزيد من  االردن  هناك ضغطا على 
االمريكي  الرئيس  صرحه  ما  اخطر  وكان  الصهيوني، 
في هذا السياق : ان ال سالم اال باعتراف صريح وواضح 
شرط  ان  اي  االحتالل!!!  دولة  بيهودية  واقليمي  عربي 
المنطقة هو االعتراف االقليمي  االستقرار والسالم في 

بيهودية الدولة!! 
الرسالة  واكمل  االمريكي  الخارجية  وزير  جاء  ثم 
الموجهة للمسؤولين : بأن ال يتم وقف  التطبيع واستمرار 

القبول بحل الدولتين كما تحدده دولة االحتالل .!!! 
لبنانية  اصول  من  مساعدا  عينت  االمريكية  اإلدارة 
لكن   ، اإلسرائيلية  للشؤون  الخارجية  وزي��ر  لنائب 
الذي  عمر  هادي  اسمه   ، سابقيه  من  اقل  بصالحيات 
وزير  ابنة  تشيني  ليز  مع  عمل  وقد  العربية،  يتكلم 
وعمل  العراق  غزو  بعد  تشيني  ديك   ، السابق  الدفاع 
في مؤسسات مدنية واآلن يتم تعيينه بأقل من مبعوث 
سالم : منذ وصوله الى فلسطين اثناء العدوان على غزة 
اتصل  االحتالل  لدولة  سالحا  تحمل  طائرة  متن  على 
بمحمود عباس و مع حماس عن طريق وسطاء واستخدم 

لغة تهديد قاسية معهم. 
الدول  على  وال�سغط  ا�سرتاتيجيا  ا�سرائيل  طماأنة  يريد  بايدن 

العربية للتطبيع. 

وحول العالقة االمريكية االردنية يف ظل كل هذه امل�ستجدات :�  

االردنية  االمريكية  العالقات  لتحسين  حملة  “هناك 
تمت   20١6 عام   . التطبيع  معاهدات  على  واالبقاء 
بهدف  به  موثوق  كحليف  االردن  تسمية  على  الموافقة 
الدفاع  اتفاقية  تزويده باسلحة نوعية، وكان ثمن ذلك 
المركزية  للقيادة  اسرائيل  وضم  االردنية  االمريكية 
االمريكية في الشرق االوسط : االمر الذي رهن االردن 
غير  شيء  هناك  االمريكية.  للسيطرة  مخيف  بشكل 
الفوري  االستسالم  وهو  االردنية  السياسة  في  مفهوم 

وعدم لعب اوراق هامة باليد ، وهذا خطأ استراتيجي. 
يستطيع االردن مثال فرض بعض الشروط  لالفراج 
بالغاء  والتهديد  االسرائيلي  السفير  وطرد  االسرى  عن 
معاهدة وادي عربة : هناك خلل في التفكير االستراتيجي 
بان المعاهدة هي خيار استراتيجي : هذا وهم تقع فيه 
كثيرة  اوراقا  يملك  االردن  االردنية،  السياسية  النخبة 

الدولة،  بيهودية  القبول  رفض  مثل   : يستثمرها  ال 
ورفض االعتراف االمريكي بالقدس عاصمة لالحتالل : 
هذه اوراق ضغط للتحلل من معاهدة وادي عربة التي 

انتهكها االحتالل مرارا وتكرارا. 
عدد  تقدم  الهامة،  السياسية  المداخلة  اعقاب  وفي 
من الرفاق المشاركين بمالحظات واستفسارات تناولت : 

� الحكومة االسرائيلية الجديدة  
ضد  الفلسطينية  المقاومة  انتصار  صيانة  كيفية   �

االحتالل  
� الموقف االمريكي من الصراع 

� موقف االردن وعدد من الدول العربية 
وقد انتهى الحوار الى التأكيد على ما يلي :� ان الحدث 
دولة  قلب  الى  الصراع  نقل  هو  الحرب  هذه  في  االبرز 
االحتالل وان التحركات التي قام بها فلسطينيو الداخل 
والعنصرية.  التفوق  اوه��ام  من  اسرائيل  ايقظت  قد 
االنتصار  هذا  على  الحفاظ  يمكن  كيف  هو  االهم  لكن 
بعد  جرى  كالذي  ثمينة  تاريخية  فرص  اضاعة  دون 

االنتفاضتين االولى والثانية 
وتغليب  ودمقرطتها  الداخل  من  م.ت.ف  اصالح   *
الوطنية  الحركة  ووح���دة  ال��ث��ان��وي  على  الرئيسي 
السياسي  لالنتصار  رئيسي  مقوم  الفلسطينية:  

والوطني. 
ان  اال  لصالحه  كثيرة  اوراق��ا  نتنياهو  لعب  *لقد 
االنحياز  هزمته،  الفلسطينية  والمقاومة  الصمود 
االمريكي المطلق لسياساته في عهد ترامب وفتح  خط 
مع الصين ،واغتيال علماء ايرانيين  وانجاز التطبيع مع 
بوساطة  اسرائيليين  جنود  جثث  واعادة  العربية  الدول 
روسية وكان يتبجح بانه قادر على حماية اسرائيل في 

بيئة معادية .
*ولكنه لم يتوقع واخطأ التقدير لردة الفعل االردنية 

ايضا على الشيخ جراح والقدس واالقصى  
*محاوالت التطهير العرقي ستستمر بطريقة اشرس 

الن المقاومة انتصرت. 
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 � نفذ العاملون في شركة النقل البري االردنية السورية 
الفائت  االثنين  صباح  منذ  النقل  وزارة  امام  مفتوحا  اعتصاما 

احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ ثمانية عشر شهرا.
تخلت  الجهات  جميع  ان  العاملين  من  االضراب  منفذوا  وقال 
المؤسسة  وان  رواتبهم  تماطل بصرف  الشركة  ادارة  وان  عنهم 
العمل  وزير  النقل  وزير  امام  قطعتها  التي  بالوعود  تلتزم  لم 
العيد واضافوا بانهم تلقوا وعودا  بصرف جزء من رواتبهم قبل 
بحل قضيتهم االسبوع الماضي ولكن لم يجري االلتزام بها مما 
اضطروا  بانهم  انهم  العاملون  واوضح  االعتصام،  الى  دعاهم 
لالقتراض لتغطية نفقاتهم وانهم  لم يعودوا قادرين على الوفاء 
بالتزاماتهم وأشاروا بان قانون الدفاع يمنع انهاء عقودهم فقاموا 
بتقديم استقاالتهم على امل صرف مستحقاتهم خالل اسبوع او 

شهر على ابعد تقدير ولكن ادارة الشركة لم تستجيب.

المناضل  عبد  األسير  االحتالل عن  افرجت سلطات   �  
اهلل نوح أبو جابر )44 عاماً(، بعد قضائه أكثر من 20 عاماً داخل 
سجون االحتالل.  وقد تم استقبال أبو جابر بحشود من األردنيين  
والهتافات   والفلسطينية  االردنية   واالعالم  والورود  وبالزغاريد 
به  وطافوا  حسين،  الملك  جسر  من  طويل  موكب  في  ورافقوه 
وشرفاته  ونوافذه  شوارعه  اكتظت  الذي  البقعة   مخيم  شوارع 

باالعالم واليافطات احتفاء به وتقديرا لنضاله وتضحياته.
المقاومة  جابر  ابو  المحرر   االسير  حيا  له  تصريح  اول  وفي 
الفلسطينية وصمودها مؤكدا بانها الطريق الوحيد  لتحرير البالد 
كما حيا وقفة الشعب األردني األخيرة مع الشعب الفلسطيني التي 

أثبتت للجميع أن الشعب األردني والفلسطيني واحد ودمه واحد.
واكد ان ظروف االعتقال لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي كانت 
»صعبة جدا«، مؤكدا صمود األسرى في سجون االحتالل.ودعا أبو 
جابر لإلفراج عن بقية األسرى في سجون االحتالل »اإلسرائيلي«

المقاومة  بتهمة  جابر  أبو  اعتقلت  قد  االحتالل  قوات  وكانت 
المؤبد )20(  انتفاضة األقصى وحكم عليه بالسجن  خالل فترة 

سجون  في  أردني  أسير  أقدم  السنوات  مرور  مع  ليصبح  عاماً، 
االحتالل، وهو واسرته من مخيم البقعة قرب العاصمة األردنية 

عمان.

عدة  إضرابات  جابر  أبو  خاض  الطويلة،  أسره  سنوات  وخالل 
عن الطعام، كان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه أواخر 20١5، 
وبداية 20١6، حيث استمر إضرابه ألكثر من 70 يومًا للمطالبة 

باإلفراج عنه . 

احتجاجا على عدم �سرف رواتبهم منذ 18 �شهرا

العاملون يف النقل االردنية ينفذون اعت�ساما مفتوحا

امل��ن��ا���س��ل  االأردين  االأ�����س����ري  ع���ن  االإف��������راج 

االأ���س��ر م��ن  ع��ام��ا   20 ب��ع��د  ج��اب��ر  اأب���و  اهلل  ع��ب��د 
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العمل  توقعات منظمة  � سلطت   
الدولية الضوء على خطر آثار جائحة كورونا 
على سوق العمل والمتمثلة في زيادة عدم 
وتزايد  والسكانية،  الجغرافية  المساواة 

الفقر، وقلة فرص العمل الالئقة.
منظمة  نشرته  جديد  تقييم  ويشير 
سوق  أزمة  أن  إلى  اليوم،  الدولية،  العمل 
العمل الناجمة عن جائحة كورونا لم تنته 
كافياً  العمل  فرص  نمو  يكون  ولن  بعد، 
لتعويض ما لحق به من خسائر حتى عام 

2023 على أقل تقدير. 
حمل  ال��ذي  المنظمة  تقرير  ويتوقع 
عنوان »االستخدام واآلفاق االجتماعية في 
العالم: اتجاهات 202١« بأن »فجوة فرص 
العمل« الناجمة عن األزمة العالمية ستصل 
إلى 75 مليون فرصة في عام 202١ قبل 
أن تتراجع إلى 23 مليون فرصة عمل في 

عام 2022. 
جائحة  أزم��ة  أن  إلى  التقرير  ويخلص 
المساواة  عدم  أوجه  أيضاً  جعلت  كورونا 
أض��رت  ألنها  أس��وأ  قبل  م��ن  ال��م��وج��ودة 
بالعمال الضعفاء بشدة، وأن  تعطل العمل 
كارثية  عواقب  له  كان  بالوباء  المرتبط 
في  العاملين  وعلى  األس��رة  دخ��ل  على 
القطاع غير المنظم البالغ عددهم ملياري 
عامل في العالم يفتقد جلهم إلى الحماية 

االجتماعية.
على  األزم��ة  أثر  أن  إلى  التقرير  ولفت 
انخفضت  فقد  غيرهن،  من  أكثر  النساء 
في  المائة  في   5 بنسبة  عملهن  فرص 
عام 2020 مقارنة بنسبة 3,٩ في المائة 
النساء  من  أكبر  نسبة  وخرجت  للرجال، 
ناشطات،  غير  وأصبحن  العمل  سوق  من 
كما أفضت المسؤوليات المنزلية اإلضافية 
األزمة  بفعل  اإلغالق  حاالت  عن  الناجمة 
التقليدي«  الطابع  إضفاء  »إعادة  إلى خطر 

على أدوار الجنسين.
فرص  تراجعت  العالمي،  الصعيد  وعلى 
في  المائة  في   8,7 بنسبة  الشباب  عمل 
عام 2020 مقارنة بنسبة 3,7 في المائة 
في  انخفاض  أقصى  وح��دث  للبالغين، 
تستمر  وربما  الدخل.  متوسطة  البلدان 
عواقب تأخر دخول الشباب إلى سوق العمل 

لسنوات.
وقد تُرجم تراجع فرص العمل وساعات 

العمل إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج 
عن العمل وإلى ارتفاع مقابل في معدالت 
يُصنَّف   ،20١٩ عام  مع  وبالمقارنة  الفقر. 
اآلن ١08 ماليين عامل إضافي في جميع 
أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية 
على  يعيشون  وأسرهم  أنهم  يعني  )ما 
للشخص  دوالر   3,20 من  أقل  يعادل  ما 

الواحد يومياً(. 
ساعات  في  الصلة  ذات  الفجوة  وتبلغ 
فرص  في  الفجوة  تشمل  والتي  العمل 
عدد  بانخفاض  المتعلقة  وتلك  العمل 
ساعات العمل ما يعادل ١00 مليون وظيفة 
مليون  و26   202١ عام  في  كامل  بدوام 
وظيفة بدوام كامل في عام 2022. ويأتي 
وساعات  العمل  فرص  في  النقص  هذا 
المرتفعة  المستويات  إلى  ليضيف  العمل 
ونقص  البطالة  لمعدل  وباستمرار  أصاًل 
العمل  العاملة وسوء ظروف  اليد  استخدام 

حتى قبل األزمة.
معدل  يصل  أن  يُتوقع  لذلك،  ونتيجة 
إلى 205 ماليين شخص  العالمي  البطالة 
كبير  حد  إلى  متجاوزاً   ،2022 عام  في 
المسجل  شخص  مليون   ١87 ال�  مستوى 
معدل  أن  يعني  وه��ذا   .20١٩ ع��ام  في 
وباستثناء  المائة.  في   5,7 يبلغ  البطالة 
مرة  آخر  كان  كورونا،  جائحة  أزمة  فترة 
يصل فيها معدل البطالة إلى هذه النسبة 

في عام 20١3.

وأكثر المناطق تضرراً في النصف األول 
من عام 202١ هي أمريكا الالتينية والبحر 
فقد  الوسطى.  وآسيا  وأوروب��ا  الكاريبي 
ساعات  في  التقديرية  الخسائر  تجاوزت 
العمل ضمن هذه المناطق 8 في المائة في 
الربع األول و6 في المائة في الربع الثاني، 
مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 4,8 و4,4 
في المائة في الربعين األول والثاني على 

التوالي.
ويُتوقع أن يتسارع انتعاش فرص العمل 
الثاني  النصف  في  العالمي  الصعيد  على 
من عام 202١، شريطة أال يتفاقم الوباء. 
لعدم  نظراً  متفاوتاً  سيكون  هذا  أن  غير 
المساواة في الحصول على اللقاح والقدرة 
النامية  االقتصادات  لمعظم  المحدودة 
والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي 
القوية. كما يُرجح أن تتدهور نوعية فرص 

العمل المنشأة حديثاً في تلك البلدان.
من  سنوات  خمس  »إن  التقرير  ويقول 
فقر  على  القضاء  نحو  المحرز  التقدم 
العمال قد تالشت وكأنها لم تكن«، مضيفاً 
التنمية  أهداف  أحد  تحقيق  يجعل  هذا  أن 
المتحدة  األمم  وضعتها  التي  المستدامة 
بحلول  الفقر  على  القضاء  في  والمتمثل 

عام 2030 أمراً صعب المنال.

العمل الدولية: اآثار فريو�س كورونا طويلة االأجل على »العمل«
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احمد النمري
مع وبعد انتهاء السنة المالية سنة 2020، 
وبعد رصد وقراءة وتقييم ارقامها وبياناتها 
الصحيح،  من  اصبح  ووقائعها،  ومساراتها 
االقتصاد  بان  القول  الوضوح،  والواضح كل 
وفروعه  مكوناته  مختلف  في  االردن���ي، 
ازم��ة  ف��ي  خاللها  غطس  ق��د  واتجاهاته 
اقتصادية عامة غير مسبوقة حتى بالقياس 
مع ازمتي سنة ١٩8٩، وسنة 2008، وحيث 
االخيرة  السنة  في  االزمة  وامتدت  تعمقت 
سنة 2020 مع وبعد انفجار وتفشي جائحة 
كورونا الوبائية، وما نجم عنها من معيقات 
بلة  الطين  زادت  وانهيارات  وارواح  وخسائر 

وال تزال.
االقتصاد  في  العامة  االزم��ة  تفاقمت 
على   2020 سنة  في  وتداعياتها  االردني، 
مختلف الصعد والجوانب بما في ذلك االبعاد 
واالوضاع االجتماعية والحياتية والسياسية، 
فيما  ادراج��ه��ا  او  اليها  االش���ارة  وسيكون 
ان  وبأمل  المثال  سبيل  وعلى  وبايجاز  يلي 
والشفافية  الدقة  الى  االق��رب  ذلك  يكون 

والموضوعية.

اأ � )٣،٥٪( ن�سبة 

االنكما�س  )النمو ال�سلبي(
االردني  االقتصاد  في  يتحقق  مرة  ألول 
ليس فقط انعدام النمو في سنة 2020، بل 
وايضا  حدوث نمو سلبي »انكماش« بنسبة 
واختالالت  تشوهات  جانب  ال��ى   )%3،5(
الفروع  معدالت  في  اهميتها  في  متفاوتة 
في  ساهمت  التي  االقتصادية  والقطاعات 
تكوينه، وال نعتقد بصحة او بدقة تقديرات 
حكومية بنسبة )2،5%( نمو في سنة 202١، 

بل بالعكس.

ب � تراجع قيا�سي يف 

قطاع البناء
خالل سنة 2020 تواصل وتراجع النشاط 
وبمعدالت  فروعه  بكافة  البناء  قطاع  في 
في  م��س��ارات��ه  وبعكس  مسبوقة،،  غير 
اساسا  التراجع  هذا  وتمثل  سابقة،  سنوات 

في  المرخصة  االبنية  مساحة  انخفاض  في 
سنة 2020 بنسبة )١٩،2%(، كما ظهر هذا 
للبناء  الصادرة  الرخص  عدد  في  التراجع 

»السكني كما التجاري« بنسبة )١3%(.

ج � 2٦٪ ن�سبة الهبوط يف 

تداول العقار
التباطؤ في زخم  في سنة 2020 تفاقم 
اراض��ي(   � )مباني  العقاري  التداول  حجم 
بما  قياسا   )%26( بلغت  اجمالي  وبنسبة 
 20١٩ سنة  في  التداول  حجم  عليه  كان 
النسبة انخفض حجم  السابقة لها، وبنفس 
على  المفروضة  الرسوم  من  الخزينة  ايراد 
مساهمة  نسبة  ايضا  تراجعت  كما  التداول 

غير االردنيين في هذا النشاط.

د � ٧4٪ الرتاجع يف دخل 

القطاع ال�سياحي
ابعاده  في  تضررا  االكثر  الزلزال  وتمثل 
في  والحياتية  واالجتماعية  االقتصادية 
الوافدة  السياحة  لقطاع  المتدهور  الوضع 
تقديم  ف��ي  التالشي  م��ن  اق��ت��رب  وال���ذي 
الخدمة مع التراجع الكبير في اعداد السواح 
ونوعياتهم،  شرائحهم  بمختلف  القادمين 
وبالتالي تدهور االيراد )الدخل( من السياحة 
ما يقارب )74%( مما تحقق في السنة 20١٩ 
التقدير  كان  ذلك  بعكس  انه  وبالمفارقة 
الرسمي في بداية سنة 2020 يتوقع قفزة 

في االنتعاش السياحي وبنسبة عالية.
ه� � قفزة يف عجز املوازنة

ارتفع رقم العجز في موازنة سنة 2020 
فعلي  عجز  من  والمساعدات(  المنح  )قبل 
بقيمة )١847( مليون دينار في سنة 20١٩.
المحلي  الناتج  مع  المقارنة  وبمعيار 
 )%8،5( من  العجز  نسبة  قفزت  االجمالي 
سنة  موازنة  مشروع  قدر  فيما   )%٩،8( الى 
202١  ان يصل العجز خاللها الى )2632( 

مليون دينار، وبنسبة )8،3%( من الناتج.

و � تنامي حجم املديونية 

وخدمتها
ارتفع  الموازنة  عجز  تصاعد  موازاة  في 
العام(  )الدين  الكلي  المديونية  رقم  ايضا 
الناتج  م��ن   )%١١0( ح��وال��ي  ال��ى  ليصل 
المدفوعة  الفائدة  رقم  ارتفع  كما  المحلي 
 20١٩ سنة  في  مليون   )١١١3( من  عنها 
الى )١278( مليون دينار معاد تقديره في 
سنة 2020، وبارتفاع »١65« مليون دينار، 
وبنسبة )١4،8%(، فيما قدرت حجم الفائدة 
 )١452( بمبلغ   202١ سنة  موازنة  في 
دينار  مليون   )١74( وبارتفاع  دينار  مليون 
في  تقديره  المعاد  عن   »%١3،6« وبنسبة 

سنة 2020.

ح � »٩،١٪« ن�سبة الرتاجع 

يف حواالت املغرتبني
تحقق  رسمية  وتقديرات  لبيانات  طبقا 
حواالت  حجم  في   »%٩،١« بحدود  تراجع 
سابقة  توقعات  من  انطالقا  المغتربين 
هنا  يكون  ان  الخشية  وألن  اعلى،  بنسبة 
مباشرة  تتم  التي  الحواالت  في  اكبر  تراجع 
من المغتربين الى المحول اليهم من األسر 
تدني  بسبب  او  مقاصه،  حاالت  لتسوية  او 
القدرات المالية للمحولين انفسهم انعكاسا 

ألزمات حادة في اقطار االغتراب نفسها.

�سمولية وا�ستداد االزمة االقت�سادية
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جمعيات  و  موسسات  و  منظمات  من  بدعوه    �  
دنماركيه داعمه و متضامنه مع شعب فلسطين و باالشتراك 
في  الفلسطينيه  الفعاليات  و  الموسسات  و  الجمعيات  مع 

العاصمة الدنماركية كوبنهاغن و مقاطعة شيالند ....
و بمناسبة الذكرى ال 73 النكبه و ال 54  للنكسه و استمرار 
كيان االحتالل في جرائمه بالتطهير العرقي  و االستطيان ...

األالف   ضمت   ، ضخمه  مظاهره    ، الماضي  السبت   أُقيم 
محطة   ساحة  من  انطلقت  حيث  كوبنهاعن  العاصمه  في 
البرلمان  ساحة  الى  منطلقة  العاصمه  وسط  في  النوربورت  

الدنماركي .
ايمانويل  البرفسور  فلسطين   دول��ة  سفير  بها  تحدث 
الدنماركيه  الموسسات  و  الجمعيات  مندوبي  و  حساسيان 
باللغتين  وطنيه  فنيه   بوصالت  اختتمت  و  الفلسطينيه  و 

العربيه و الدنماركيه ..

كوبنهاغن : مظاهره حا�سدة �سمت االأالف  ت�سامنا  مع �سعب فل�سطني

اأيرلندا ت�سبح اأول دولة اأوروبية تعرتف مبمار�سة 

»اإ�سرائيل« »ال�سم الفعلي« لالأرا�سي الفل�سطينية

االحتالل  بناء  أّن  تعلن  األوروبي  االتحاد  داخل  دولة  أول  أيرلندا  أصبحت 
اإلسرائيلي للمستوطنات هو »ضم فعلي لألراضي الفلسطينية«، وذلك بعد 
حزب  الصدد  هذا  في  به  تقدم  لمقترح  األربعاء،  أمس  ليلة  برلمانها،  تمرير 

»شين فين« اليساري.
وذكرت صحيفة »آيريش تايمز« أّن البرلمان رفض مقترحاً بطرد السفير 
اإلسرائيلي، عوفير كريف، من الجمهورية األيرلندية، وفرض عقوبات شاملة 

بحق تل أبيب، وذلك بواقع 87 مقابل 46 صوتاً.
السفير  طرد  تضمين  إلى  دعا  مَن  الربح«  قبل  »الشعب  حزب  وك��ان 
اإلسرائيلي بالمقترح الذي قد تقدم به »شين فين«، الذي يعتبر بناء االحتالل 

اإلسرائيلي للمستوطنات على األراضي الفلسطينية ضماً فعلياً.
وكانت الحكومة األيرلندية قد أعلنت، ليلة الثالثاء، خالل مناظرة، دعمها 
الخارجية  الشؤون  وزير  قال  فيما  فين«،  »شين  به  تقدم  الذي  للمقترح 
المقترح:  بخصوص  جرت  التي  المناظرة  خالل  كوفني،  سيمون  اإليرلندي، 
نشدد  وأن  األرض  على  يجري  ما  بخصوص  صرحاء  نكون  أن  علينا  »يتعين 

على كون ذلك »ضماً فعلياً««.

اإ�سرائيلية من  املتظاهرون مينعون �سفينة �سحن 

التفريغ يف ميناء اأوكالند بوالية كاليفورنيا

كاليفورنيا  بوالية  أوكالند  مياء  في  المتظاهرين  مئات  تجمع    - االهالي 
مجموعة  من  بمبادرة  التفريغ  من  إسرائيلية  شحن  سفينة  لمنع  األمريكية 

“بلوك ذا بوت” ضمن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها.
وفي الشهر الماضي، رفض أعضاء اتحاد عمال النقل والحلفاء في جنوب 
إستجابة  اإلسرائيلية   ”ZIM  ” لشركة  تابعة  شحن  سفينة  تفريغ  أفريقيا 
المؤاني  عمال  رفض  كما  فلسطين،  عمال  لنقابات  العام  االتحاد  من  لنداء 
االحتالل  كيان  إلى  متجهة  أسلحة  شحنة  تحميل  إيطاليا  في  ليفورنو  في 

اإلسرائيلي.
وقالت مجموعة “بالك ذا بوت”  في تغريدة على تويتر إن الرسالة واضحة: 
التربح من نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي غير مرحب به في منطقة خليج 

أوكالند، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 600 من المتظاهرين في الحدث.
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�سندوق الرثوة الرنويجي ي�ستبعد �سركات اإ�سرائيلية مرتبطة بامل�ستوطنات

املغرب.. حملة اإلكرتونية تطالب 

بطرد ممثل “اإ�سرائيل “يف الرباط

الرباط  - أطلق ناشطون مغاربة حملة تطالب بطرد ممثل “إسرائيل” في 
الرباط دافيد غوفرين وشهدت تفاعال كبيرا.

)هاشتاغ(  وسم  أيام  منذ  انطلقت  التي  الحملة  في  الناشطون  وشارك 
»اطردوا ممثل الكيان الصهيوني« على موقعي التواصل االجتماعي فيسبوك 

وتويتر، وتفاعل معه آالف المغاربة.
ووفق ناشطين مغاربة لمراسل األناضول »تصدر الوسم ترند تويتر في 

البالد« .
تويتر وفيسبوك وغيرهما  الشخصية على  الناشطين صورهم  آالف  وغير 
علم  مثل  الفلسطينية  القضية  إلى  ترمز  صور  إلى  التواصل  مواقع  من 

فلسطين وقبة الصخرة.

اأردين ين�سحب من بطولة دولية 

رف�سًا ملواجهة “ا�سرائيلي”

 - أعلنت اللجنة البارالمبية األردنية الجمعة، أن العب منتخبنا 
سلوفينيا  بطولة  من  انسحب  قد  جامع  ابو  اسامة  الطاولة  لكرة  الوطني 

الدولية وذلك رفضاً لمواجهة العب اسرائيلي.
امام العب  أبو جامع تألق وفاز على العب نمساوي ١/3 وخسر  وكان 
بولندي 2/3 وفي دور ربع النهائي رفض ابو جامع من االستمرار وانسحب 

أمام العب إسرائيلي.

وأضاف أّن جمهورية أيرلندا أول بلد داخل االتحاد األوروبي يعلن 
للمجتمع  رسالة  ذلك  يبعث  أن  في  أمله  عن  معرباً  الموقف،  هذا 

الدولي.
كوفني  تصريحات  أّن  إلى  تايمز«  »آيريش  صحيفة  وأش��ارت 
الخارجية  الشؤون  باسم  المتحدث  لسان  على  جاء  ما  مع  تتماهى 
بحزب »شين فين«، جون برادي، الذي قال: »نعلن بصراحة شديدة 

أّن إسرائيل تتصرف بشكل غير قانوني بموجب القانون الدولي«.
النائب ريتشارد بويد باريت تحدث، قبيل التصويت، عن مقترح 
إنها  وقال  »تاريخي«،  بأنه  ووصفه  الربح«،  قبل  »الشعب  حزبه 
المرة األولى التي يصوت فيها البرلمان األيرلندي على طرد السفير 

اإلسرائيلي.
وأضاف: »من المرجح أن تكون هذه هي المرة األولى التي يجري 

فيها أي برلمان في االتحاد األوروبي مثل هذا التصويت«.
»ترفض  إنها  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  وقال 

أيرلندا  موقف  أّن  »تويتر«،  على  هايات  ليئور  وكتب  االقتراح.  قاطعاً«  رفضاً 
يعكس  اإلسرائيلية،  المستوطنات  بعض  بشأن  له«  أساس  ال  الذي  »الشائن 
للفصائل  »انتصاراً  ويشكل  ومبسطة«  الجانب  أحادية  صارخة  »سياسة 

الفلسطينية المتطرفة«، على حد وصفه.
وانتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي صور لعدد من النواب في البرلمان 
وأخرى  الفلسطيني،  العلم  ألوان  تحمل  كمامات  يرتدون  وهم  األيرلندي، 
االنتهاكات  ضد  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامن  لفتة  في  الكوفية،  بتصميم 

اإلسرائيلية بحقه.

أيرلندا  بجارتها  أيرلندا  يربط  الذي  ليفورد  لجسر  أخرى  صور  وانتشرت 
الشمالية، وقد تزين بأعالم فلسطين، في خطوة أخرى تضامنية.

والسبت الماضي، احتشد مئات المتظاهرين، أمام السفارة اإلسرائيلية في 
دبلن عاصمة أيرلندا تحت عنوان »من أجل فلسطين«.

الفلسطيني،  للشعب  العدالة  بتحقيق  تطالب  الفتات  المشاركون  ورفع 
وفرض حظر على السالح لجيش االحتالل اإلسرائيلي، كما محاسبة مسؤولي 
غزة  على  المتكررة  اعتداءاتهم  في  حرب«  »جرائم  ارتكابهم  على  الكيان 

الفلسطينية. واألراضي 
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رزان زعيرت 

ن�سر يف جريدة الغد ونعيد ن�سره لالهمية

منذ ١2 عاماً خلت وتحت عنوان »سذاجة 
صحيفة  نشرته  مقااًل  كتبت  تقصير؟«  أم 
»السذاجة«  من  فيه  حذرتُ  آنذاك  »الغد« 
بالنظر إلى حدث حرق األشجار في منطقة 
األردنية  ال��ح��دود  على  األردن��ي��ة  األغ���وار 
الصهيوني  العدو  قبل  من  الفلسطينية 
الممنهجة  ال��ح��رق  ح���وادث  ع��ن  بمعزل 
والتي  األردني،  الوادي  ألشجار  والمتعمدة 

تحدث بشكل سنوي.
أن  يُستنتج  أال  السذاجة  قلت حينها، من 
هناك خطة مبيتة للقضاء على الزراعة على 
كامل الحدود األردنية على ضفة النهر عبر 
على  وش��دّدتُ  متعددة،  شيطانية  وسائل 
الجريمة كحادث  نرى هذه  أن  يمكن  ال  أنه 
موجهة  إستراتيجية  عن  معزول  أو  عرضي 
بشكل  األردن  وادي  في  المزارعين  ضد 

خاص، وضد األردن بشكل عام.
بعدها  سنوياً  المفتعلة  الحرائق  وتوالت 
حتى جاء يوم الثالثاء الماضي ١/6/202١ 
لنفجع بحرائق كبيرة مفتعلة أيضاً من قبل 
االحتالل اإلسرائيلي تلتهم مئات الدونمات 
للشريط  المالصقة  األراض��ي  امتداد  على 
المحتلة  فلسطين  مع  الشمالي  الحدودي 
وتحيل  األردن،  أراض���ي  أخصب  لتحرق 
رعاية  في  حياتهم  أفنوا  الذين  أصحابها 
مشهد  في  الصفر،  نقطة  إلى  محاصيلهم 

غارق في المأساة.
إن اإلستراتيجية اإلسرائيلية واضحة نحو 
المزارعين  تهجير  تريد  فهي  األردن،  وادي 
كيفية  في  تتدخل  وأن  الحدود،  طول  على 
الجانب  من  المنطقة  ه��ذه  مع  التعامل 
في  شريكة  تكون  بأن  وتطمح  األردن��ي، 
االحتالل  يراها  التي  بالطريقة  استغالله 
مناسبة لمصالحه، ولقد سبق وتحدثنا في 
حول  منابر  عدة  وفي  الماضية  السنوات 
وادي  في  والمتعمد  المتكرر  األشجار  حرق 
كشوف  في  لهذا  العودة  )ويمكن  األردن 
-مع  لصرخاتنا  يكن  ولم  الزراعة(،  وزارة 

األسف- أي صدى.
حذرنا  ما  لتؤكد  القرن  صفقة  جاءت  ثم 
أن »إسرائيل« مستمرة  الواضح  منه، فمن 
في عزل المزارعين الفلسطينيين في غرب 
النهر عن إخوتهم في شرقه عبر بناء شريط 

ويبدو  هائلة،  بسرعة  ينمو  مستوطنات 
الممنهجة  المصادرة  خالل  من  واضحاً  هذا 
بشرياً  ج��داراً  ستشكل  والتي  ل��ألراض��ي، 
عن  األردن  وادي  شرقي  يفصل  استيطانياً 
بقايا الضفة الغربية الممزقة بجدار الفصل 
اإلسرائيلي  التدمير  أن  كما  العنصري، 
المحيطة  الزراعية  للمناطق  المتواصل 
الكيان  أمام  المجال  أتاح  القدس  بمدينة 
وبالتالي  المستعمرات،  لتوسعة  السرطاني 
عزل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس 

الشرقية عن محيطها الحيوي.
في الواقع، نحن نحتاج إلى هبة حقيقية 
للذود  ودولية  وإقليمية  محلية  مستعجلة 
عن أراضينا ومزارعينا وأشجارنا في األردن 
تكون مواجهتنا مرتبطة  أن  ونتمنى  أيضاً، 
بدراسة السياسات والمخططات اإلسرائيلية 
الماضية والالحقة نحو وادي األردن، وعدم 
االكتفاء فقط بطلب التعويضات، ونتساءل.. 
من  الشديد  استياءه  وأظهر  األردن  هبّ  لو 
الحرائق االولى، ورفع قضايا قانونية للدفاع 
عن شعبه ومصالحه، هل كنا سنشهد هذه 
من  الهائل  الكم  وهذا  ألراضينا  االستباحة 

الحرائق الجديدة؟..
ثمة مبادرات محلية، مثل ما قمنا به في 
بصفتها  الطبيعة  لحماية  العربية  المنظمة 
لفت  إلى  ب��ادرت  حين  حي،  مدني  مجتمع 

وبثت  األخيرة،  الفاجعة  حجم  إلى  األنظار 
حملة  وأقامت  بل  المزارعين،  استغاثات 
المزارعين  لتعويض  مستمرة  ت��زال  ما 
وهذا  خساراتهم،  بعض  عن  المتضررين 
المسألة  جهد بال شك مطلوب ومهم، لكن 
كبيرة وتحتاج إلى خطط عملية وحل جذري 
حماية  عن  المسؤولة  الدولة  مستوى  على 

شعبنا.
على  مرحلي..  وكحل  عاجل،  نحو  وعلى 
الحكومة األردنية رفع ملف »حرائق األغوار« 
الفوري  والتعويض  الدولي،  المستوى  إلى 
المزارعين  لجميع  المخاطر  صندوق  من 
عملية  استراتيجية  ووض��ع  المتضررين، 
تكرار  لمنع  المدني  المجتمع  مع  بالتعاون 

هذه الجرائم.
هل  قيل  ما  كل  وبعد  األم��ر،  خالصة 
والمصلحة  والتجربة  المنطق  يقودنا 
الوطنية وحرصنا على السيادة على مواردنا 
وغذائنا إلى استشراف الكابوس الذي يتمناه 
غور  مزارع  تخلو  أن  وهو  أال  الصهاينة  لنا 
أي  من  األردن��ي  الغذاء  سلة  وهي  األردن 
ولكي  االستيراد  على  اتكالنا  ليزيد  إنتاج، 
يصبح الوادي – ال سمح اهلل- يوماً ما مشاعاً 

لمزيد من االستيطان؟

تواطوؤ؟ اأم  تق�سري  ملزارعنا”..  االإ�سرائيلية  “احلرائق 
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 معت�سم حمادة 

الفصائل،  إل��ى  ال��دع��وات  ■وصلت 
الحوار  من  جديدة  جولة  عقد  وتقرر 
السبت  يومي  القاهرة  في  الفلسطيني 

واألحد القادمين ]١2 – ١3/6/202١[.
عن  الحوار  من  ال��دورة  ه��ذه  تتميز 
بثالثة  المماثلة  الدورات  من  سابقاتها 

أسباب:
حقق  أن  بعد  تأتي  األول أن��ه��ا   )١
الشعب الفلسطيني ومقاومته انتصارات 
باهرة في معركة »سيف القدس« عمقت 
فلسطين  أرض  ف��وق  صفوفه  وح��دة 
قضية  تقديم  وأع��ادت  الشتات،  وفي 
الوطني  التحرر  قضايا  أهم  من  واحدة 
االحتالل،  دولة  العالم، في مواجهة  في 
عرقي  وتطهير  استيطاني،  واستعمار 
االدعاءات  وانكشفت  عنصري،  وتمييز 
في  اختالل  وحدث  وتهاوت  اإلسرائيلية 
لصالح  العالمي  العام  ال��رأي  اتجاهات 
وبات  وقضيته،  الفلسطيني  الشعب 
في  جديدة،  مرحلة  أمام  الفلسطينيون 

معادالتها، ومعاييرها
بات  وبالتالي  النضالية،   وأدوات��ه��ا 
ترتقي  أن  ه��ذه  ال��ح��وار  ج��ول��ة  على 
لحجم  يستجيب  ال��ذي  المستوى  إل��ى 
التحديات التي رسمتها نتائج وانتصارات 
كل  فإن  وإال  القدس«،  »سيف  معركة 
ظل  في  خاصة  بالتالشي،  مهدد  شيء 
تحصر  تكاد  وإقليمية،  دولية  تحركات 
جوانبها  ف��ي  الفلسطينية  القضية 
أطروحات  ظل  في  واإلنسانية،  األمنية 
الخارجية  وزي��ر  كدعوة  ديماغوجية، 
األميركي بلينكن في حديثه عن توفير 
للفلسطينيين  متساوية  حياة  ش��روط 
شرط  أن  متجاهاًل  واإلسرائيليين، 
يسميه  مما  األدنى،  الحد  إلى  الوصول 
مساواة في العيش الكريم، هو االنسحاب 
الفلسطينية  األراض��ي  من  اإلسرائيلي 
بحقوقهم  الفلسطينيين  وفوز  المحتلة، 

ال��م��ش��روع��ة ف��ي ال��ح��ري��ة وال��س��ي��ادة 
واالستقالل وحق العودة.

قيادة  تخلفت  أن  بعد  تنعقد  2( أنها 
على  لمرتين  الفلسطينية  السلطة 
التوالي، عن تحمل مسؤولياتها الوطنية 
للمسيرة  السياسي  الغطاء  توفير  في 
من  تهربت  النضالية: األولى حين 
وألغت  القدس،  في  الميدانية  المواجهة 
ضمانة  توفر  عدم  بذريعة  االنتخابات 
وما  القدس،  في  إلجرائها  إسرائيلية 
للموافقة  المرتهن  موقفها  على  زالت 
اإلسرائيلية، والتي تدرك قيادة السلطة، 
الضمانة  هذه  أن  الجميع،  ي��درك  كما 
دولة  وأن  أب���داً،  تأتي  لن  المزعومة 
الفلسطيني  للشعب  تقدم  ال  االحتالل 
يحققه  انتصار  أي  وأن  مجانية،  هدايا 
الشعب الفلسطيني ال بد أن يدفع ثمنه 
غالباً، وبالتالي فإن إجراء االنتخابات في 
القدس، مسألة نضالية، وليست مسألة 
تخلفت  المرة الثانية حين  أما  تفاوضية. 
تحمل  عن  الفلسطينية  السلطة  قيادة 
مسؤولياتها في معركة »سيف القدس«، 
بائس  بديل  نحو  واجباتها  من  وتهربت 
الخيارات،  لدراسة  لجنة  تشكيل  هو 

أية  ولم تطرح  تجتمع،  ولم  تتشكل  لم 
عباس،  الرئيس  خيار  س��وى  خ��ي��ارات، 
وفاق  مثلث: ١( حكومة  على  القائم 
شروط  وفق  )أي  دولياً  مقبولة  وطني 
بإسرائيل،  االعتراف  الدولية:  الرباعية 
اإلره��اب/  إدان��ة  أوسلو،  اتفاق  ا/لتزام 
المقاومة( 2( مفاوضات برعاية الرباعية 
ومرجعياته  أوسلو  قواعد  وفق  الدولية، 
ق��رارات  جانباً  تنحي  التي  السياسية 
الشروط  وتفرض  الدولية،  الشرعية 
للمفاوضات 3( حل  أساساً  اإلسرائيلية 
مع  عليه  متفقاً  ح��اًل  الالجئين  قضية 
حق  شطب  )أي  اإلسرائيلي  الجانب 
وهذا  البديلة(  الحلول  لصالح  العودة 
السياسية  االتجاهات  مع  يتناقض  كله 
يعدو  وال  الفلسطينية،  للفصائل  العامة 
كونه سياسة فلسطينية رسمية لتمهيد 
»حل  يسمى  ما  أمام  التفاوضية  التربة 
لسياسة  بائسة  استعاد   في  الدولتين«، 
الرهان، مرة أخرى، على الدور األميركي، 
مرة على »حل الدولتين« والرئيس بوش 
االبن، ثم على »حل الدولتين« والرئيس 
ثم  كيري،  جون  خارجيته  ووزير  أوباما 
على ترامب و»صفقة القرن« التي تبين 

جولة جديدة من احلوار الفل�سطيني ...
تقدير موقف
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جولة جديدة من احلوار الفل�سطيني ...
تقدير موقف

وليس  وأخيراً  القفا،  أنها »صفعة« على 
آخراً، الرهان على بايدن، ووزير خارجيته 

بلينكن.
الحوار  أن جولة  يعني كخالصة  وهذا 
قيادة  برنامج  برنامجين:  تشهد  سوف 
اتفاق  وسقفه  الفلسطينية،  السلطة 
أوسلو والتزاماته، مقابله برنامج العمل 
الوطني، كما أقرت عناوينه واتجاهاته، 
المجلس  قرارات  تفاصيله  من  والكثير 
الوطني والمجالس المركزية، واالجتماع 
ومخرجات   2020/5/١٩ في  القيادي 
اجتماع األمناء العامين في 3/٩/2020.

الدورة  هذه  الثالث أن  3( أما السبب 
من الحوار، تنعقد في ظل تجارب تؤكد 
أن قيادة السلطة ال تلتزم بما يتم التوافق 
تعطل  الوطنية.  ال��ح��وارات  في  عليه 
المخرجات وتنقلب عليها، حتى تلك التي 
الرسمية  المستويات  أعلى  على  تتخذ 
المثال،  سبيل  على  الوطني  كالمجلس 
ففي كل مرة تتمثل قيادة السلطة بوفد 
الهيكلي  للتداخل  نظراً  فتح،  من حركة 
بين الطرفين، حتى أن اللجنة المركزية 
هو  كما  التنفيذية  اللجنة  )وليس  لفتح 
السلطة  مرجعية  هي  نظامياً(  مرسوم 
الفلسطينية. ما يعني أننا أمام خلل في 
النظام  في  وخلل  الوطنية،  العالقات 
دور  في  وخلل  الفلسطيني،  السياسي 
لصالح  المعطلة  الرسمية،  المؤسسات 
و»المراسيم  »المراسيم«  سياسات 
التوافق  لسياسات  بدياًل  بقوانين«، 
بين  العالقات  تفترضها  التي  الوطني، 
فصائل العمل الوطني، كفصائل تنتمي 
ما  وفق  وليس  وطني،  تحرر  حركة  إلى 
تحاول فتح عن تكريسه: سلطة يقابلها 

معارضة.
األج��واء  ظل  في  مستبعداً،  وليس 
إلى  السلطة  قيادة  تلجأ  أن  السائدة 
توتير  إلى  وص��واًل  الحوار  في  التعنت 
ال  وبحيث  السقف،  لتخفيض  األج��واء 
هزيل  بيان  عن  سوى  الحوار  يتمخض 

في  للحوار  الحزبية  التجربة  غرار  على 
موسكو منذ أكثر من عامين، فهل يملك 
من  يمكنه  ما  للحوار  المصري  الراعي 
تجاوز العقبات المحتملة، وأن يقدم في 
يتم  ما سوف  أن  نفسه ضمانات  الوقت 
للجميع.  ملزماً  سيكون  عليه  التوافق 
االنتخابات  على  التوافق  تجربة  إن 
تكرر  سوف  الفشل،  إلى  انتهت  والتي 
أكثر  سياسية  سياقات  في  لكن  نفسها 
المرة،  ه��ذه  خ��ط��ورة  وأك��ث��ر  تعقيداً، 
يتبدى  كما  السلطة،  قيادة  وأن  خاصة 
تلهث وتستميت خلف الوعود األميركية 

بإطالق »حل الدولتين«.
يجب  جوهريتين  قضيتين  أن  نعتقد 
والرئيس في  المتقدم  الموقع  أن تحتال 

جولة الحوار:
إذ  السياسي،  البرنامج  األولى هي   )١
له  تدعو  برنامج  برنامجين:  أمام  نحن 
المجلس  أقره  وبرنامج  السلطة،  قيادة 
إال في بعض  يلتقيان  الوطني، وهما ال 
العناوين. أما في الجوهر فهما اتجاهان 
الوحيد  خ��ي��اره  أول��ه��م��ا  متناقضان. 
وقت  في  س��واه،  خيار  وال  المفاوضات، 
يدرك فيه الجميع أن هذا الخيار استنفذ 
إيجابي  هو  ما  يوفر  ال  وبات  أغراضه، 
مصالح  فقط  يخدم  بل  للفلسطينيين، 
بالقرار  المتحكمة  السياسية  الطبقة 
ي��ؤدي  أن  تتخوف  وال��ت��ي  السياسي، 
الخسائر  إلحاق  إلى  حقيقي  تغيير  أي 
بمصالحها الفئوية والطبقية، والتي تعود 
عليها بالمغانم غير المحدودة، في ظل 
وأخالقي،  ومالي  وإداري  سياسي  فساد 
المؤسسة  يخترق  أنه  الجميع  يعترف 

الرسمية من يمينها إلى شمالها.
واضحاً  بات  فقد  الوطني،  الخيار  أما 
المقاومة  هو  تحقيقه  إلى  السبيل  أن 
بكل أشكالها. هذا ما أقره اجتماع األمناء 
أكدته  وما   .2020/٩/3 في  العامين 
الضفة  وهبة  القدس«،  »سيف  معركة 
طبعاً  الشتات.  في  الجاليات  ونهوض 

هذا حل مكلف، ويتطلب تضحيات، لكنه 
الوطنية  الحقوق  يضمن  الذي  الوحيد 

غير منقوصة.
النظام  القضية الثانية فهي  2( أم��ا 
إلى  وصل  الذي  الفلسطيني  السياسي 
حائط اإلفالس، وبات عاجزاً عن تقديم 
ما يفيد القضية الوطنية. فكل مؤسسات 
ذلك  في  بما  معطلة،  الوطني  العمل 
سير  تسير  باتت  التي  التنفيذية  اللجنة 
على  معلقة  شديد،  بكسل  السلحفاة، 
في  اجتماعها  تعقد  األح��داث،  هامش 
 ١١ امتدت  حرباً  لتبحث   ،202١/6/7
وانتهت يوم 202١/5/2١، وهل  يوماً، 
غياب  عن  وضوحاً  أكثر  دليل  هذا  في 

اللجنة التنفيذية.
سيحدد  ال��ذي  هو  السياسي  الخيار 

طبيعة النظام السياسي.
قيادة  برنامج  هو  الخيار  ك��ان  إذا 
األكثر  هو  الحالي  النظام  فإن  السلطة، 
نظام  ألنه  الخيار،  هذا  لمثل  مالءمة 
االستفراد،  مبدأ  على  يقوم  مشلول، 
للفرد  يعطي  مما  اآلخرين،  وتهميش 
حرية إدارة الملف دون حسيب أو رقيب، 
في ظل ضجيج إعالمي، هدفه التغطية 

على التذلل السياسي.
البرنامج  ه��و  الخيار  ك��ان  إذا  أم��ا 
الوطني، فال بد من إعادة بناء أوضاع م. 
ت. ف. ونعتقد أن هذا اإلصالح قد خضع 
لنقاشات عديدة، واتخذت بشأنه قرارات 

توافقية ما زالت معطلة.
الواجبات  مقدمة  في  سيبقى  طبعاً، 
وفك  االحتالل،  دم��ره  ما  إعمار  إع��ادة 
مس  أي  دون  ال��ق��ط��اع  ع��ن  ال��ح��ص��ار 

باالنتصارات الباهرة للمعركة.
عندها  النتائج.  وتطلع  قليلة  أي��ام 
استحقاقات  ه��ي  م��ا  واض��ح��اً  سيكون 
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والثانيه  االول��ى  للمره 
عن  بديل  ال   ، وال��ع��اش��ره 
 ، الحياه السياسيه السليمه 
ال بديل عن الديمقراطيه ، 

ال بديل عن االصالح .
الدوله  كانت   ، تاريخيا 
 ، الريح  مع  تميل  االردنيه 
الشارع  لحركة  وتستجيب 
بل  ال   ، االص��الح  وتقبل   ،
على  ت��زاي��د  أحيانا  كانت 
وتتبنى  ال��ش��ارع  ش��ع��ارات 
بهدف  تقدماً  أكثر  برنامج 

عليها  تنقلب  ما  وسرعان   ، السياسيه  االحتجاجات  امتصاص 
بعدما تهداء الحركه وتخف حركة الشارع ، كما حصل عام 8٩ 

وكذلك بعد الربيع العربي .
ومنذ حركه احتجاجات الربيع العربي ، برزت مدرسة جديده 
داخل الدوله االردنيه تحمل فكره مفادها : أن حركات االحتجاج 
ال تدوم ، وما على الدوله اال احتوائها ، وأذا تعذر ذلك فليجري 
او  االخذ  دون  أمنياً  معها  التعامل  نعم   ، أمنياً  معها  التعامل 

االلتفات البعادها السياسيه واالجتماعيه .
وهناك مدرسة أخطر داخل الدوله االردنيه ، تحمل فكرة أن 
االحزاب السياسيه والنقابات هي خطر على الدوله ، والحل ليس 
بمنعها ، بل باحتواءها ، وأذا تعذر احتوائها فيجب محاصرتها 
 ، الديمقراطيه  وهو  تتنفسه  الذي  االكسجين  من  وحرمانها   ،
فاما احتواء االحزاب أو احتواء الديمقراطيه وتحويلها ألى عمليه 
أن هذه  والدوله منذ سنوات تعتقد   ، أكثر  شكليه ديكوريه ال 

الفكره الغبيه هي فكرة عمليه وناحجه .
ما يجري بالبالد منذ فتره ، أي ) شكل االحتجاجات ( التي ال 
تحمل برامج أو مضامين ، هي نتيجه طبيعيه لتغييب االحزاب 
عن  النظر  لغض  طبيعيه  نتيجه  هي   ، الديمقراطيه  وسرقة 
الميل  ينفع معه سياسة  لن  ، وهذا  الفقيره  الطبقات  مشاكل 

باتجاه الريح الى أن تهداء العاصفه .
فليقرؤا تاريخ االردن جيداً ، ليكتشفوا أن االحزاب السياسيه 
هي التي لعبت دور صمام االمان الحقيقي وليس الحلول االمنيه 
أو الترقيعيه ، كانت االحزاب تمثل الطبقات والفئات االجتماعيه 
تنتزع  االحزاب  كانت   ، الفرعيه  العصبيات  او  القبائل  وليس 
حقوقاً للناس وليس مكاسب شخصيه ، وحين كانت الضروره 
تستدعي الدفاع عن الوطن كانت االحزاب بمقدمة المدافعين .

وليسوا  اع��داء؟  ليسوا  أنهم  لالحزاب  النظر  يمكن  متى 
خصوم ، بل جزء من الدوله ، لهم الحق بالمشاركه والوجود ، 

واال ، فالبديل هو حركات احتجاج دون برامج أو خطط .
االحزاب هي خط الدفاع االول ، وهي الضمانه بأن ال يجري ) 
توظيف ( االحتجاجات من هذا الطرف أو ذاك كما حصل بغالبية 
وال  السهل توظيف حركات غير منظمه  ، فمن  العربيه  الدول 
ولكن   ، الفرديه  النزعه  عليها  وتغلب  سياسيه  رؤى  تحمل 
االحزاب السياسيه فال يسهل توظيفها ، ولنا في بدايات الربيع 

العربي باالردن درساً لمن يريد أن يقراء .

كمال م�ضاعني
ال بديل عن احلياه ال�سيا�سيه

ج��راح،  الشيخ  لجنة  أح��ي��ت     �   
اليوم  القاسم،  عمر  الشهيد  ورفاق  وأصدقاء 
عائلته  منزل  أمام  من   ،202١/6/5 السبت 

بحي الشيخ جراح،  ذكرى استشهاده ال 32.
حشد  الجماهيرية  الوقفة  في  وش��ارك 
الوطنية  وفعالياتها  ال��ق��دس،  أب��ن��اء  م��ن 
واالجتماعية، إضافًة إلى مجموعة من الشباب 

والشابات من حي الشيخ جراح.
الشيخ  لجنة  رئيس  حماد،  عارف  وتطرق 
جراح، وربحي أبو الحمص في كلمة أصدقاء 
ومسيرته  الشهيد  ومناقب  دور  إلى  الشهيد، 
االحتالل  سجون  في  والكفاحية،  النضالية 
األسيرة  الحركة  تأسيس  في  وم��ب��ادرات��ه 
االضرابات  وخ��وض  وتنظيم  الفلسطينية 
االحتالل  سجون  إدارة  وحشية  مواجهة  في 
األسرى،  حقوق  من  األدن��ى  للحد  وتنكرها 
أثناء  الوحشية  التعذيب واألساليب  وممارسة 

التحقيق مع األسرى.
العمل  هيئة  ممثل  مطر،  سليمان  وقال 
الوطني واألهلي في القدس في حفل تكريم 
امتداد  تعتبر  ال��ق��دس،  هبة  إن  الشهيد، 
لمسيرة النضال الطويلة للقائد الشهيد عمر 
مواقف  صالبة  أن  معتبراً  واخوانه،  القاسم، 
الشهيد القاسم  شكلت قدوة يعتز بها شباب 
انتفضوا  الذين  جراح،  الشيخ  وأبناء  القدس 
هوية  وحماية  والوجود  االرض  عن  للدفاع 

يمارسه  الذي  والتهويد  االقتالع  من  القدس 
جراح  الشيخ  أبناء  أن  على  مؤكداً  االحتالل. 
بحقوقهم  ومتمسكين  متحدين  سيبقون 
التطهير  محاوالت  وسيُفشلون  ومنازلهم، 

العرقي، وعملية طردهم من منازلهم.
الشهيد عمر  وداع  على  عاما   32“ وأضاف 
القدس  احتالل  من  عاما   54 و  االق��اس��م، 
واالراضي الفلسطينية لم تكسر إرادة شعبنا 
التي  الشعبية  االنتفاضة  وبتجديد  بالتحرر، 
كانت مقدمتها هبة الشيخ جراح وباب العامود 

واألقصى”.
القدس  سيف  معركة  أن  مطر  واعتبر 
المقدسة  واألماكن  القدس  قضية  وضعت 
المعركة  وأكدت  االولويات،  رأس  على  فيها، 
أن الشعب الفلسطيني موحد في كل أماكن 
الدولة  واقامة  االحتالل  دحر  حتى  تواجده، 
القدس،  بعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية 

وعودة الالجئين إلى ديارهم.
القاسم،  عمر  الشهيد  عائلة  أن  إلى  يشار 
من  بالتهجير  مهددة  القدس،  مدينة  في 
منزلهم  وإخ���الء  االح��ت��الل،  حكومة  قبل 
قطعان  قبل  من  احتالله  أو  لهدمه،  تمهيداً 
المستوطنين، في محاولة من قبل االحتالل 
من  سكانها  واف����راغ  ال��م��دي��ن��ة،  لتهويد 

المقدسيين.

ال�سيخ جراح حتيي الذكرى ال 32 
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