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أو  النجاح  نسبة  وقياس  للتقدم  معايير  لوضع  بدياًل  نجد  ال 
السياسي  المستويين  على  المطروحة  التطوير  لمشاريع  االخفاق 
فستذهب  الجادة،  الوطنية  المعايير  غابت  ما  واذا  واالقتصادي، 
البعيد  الخطاب  وسيادة  والتشرذم  الفوضى  من  مزيد  نحو  األمور 

عن الهموم والمعاناة اليومية للمواطنين.
 ، السياسية  للحياة  الناظمة  القوانين  تحديث  لمشروع  إضافة 
طرحت الحكومة مؤخراً خطة اقتصادية استندت فيها الى برنامجها 
الذي حصلت على أساسه الثقة من البرلمان، وبعد إعالنها، سمعنا 
تحليالت رصينة من خبراء اقتصاديين يختصرون تقييمهم للخطة 
واضحاً  يكون  أن  يجب  هنا  والمعيار  التنفيذ«  في  »العبرة  بالقول: 
وجلياً وهو مدى تلمس المواطن ) لجدوى هذا المشروع( ، وكيف 
ستنعكس النتائج على أوضاعه المعيشية المعقدة وما مدى تجاوب 

محاورها مع معاناته التي تتفاقم يوماً وراء يوم.
من  الحد  شأنها  من  تشغيلية  استثمارات  هناك  ستكون  وهل 

مخاطر البطالة الواسعة؟؟
على الصعيد السياسي ايضاً هناك معايير أساسية نستند اليها 
في التقييم لمخرجات اللجنة الملكية وتحديداً في قانوني االحزاب 

واالنتخابات…
المعيار الرئيس األول يتعلق بالحريات العامة، ومدى إفراج قانون 
العمل وسط  السياسية في  االحزاب  السياسية عن حقوق  االحزاب 
قيود  دون  ـ  القانون  في  المستثناة  غير  ـ   االجتماعية  القطاعات 

وشروط واستبعاد.
للمواد  الديمقراطية  المضامين  هو  األساس  الرئيسي  والمعيار 

المعدلة في القانونين االحزاب واالنتخابات…
بحرية  واإلقرار  العامة،  الحريات  عن  االفراج  شروط  تحقيق  إن 
أمام فرص  الباب  يفتح  بما  الدستور،  أحكام  السياسي وفق  العمل 
ال  البرلمان…  إلى  للوصول  السياسية  االحزاب  لجميع  متساوية 
يمكن استبدالها واالستعاضة عنها بأية تعديالت اخرى مهما بدت 

حداثية ومتقدمة
وعليه ـ وكما ورد في افتتاحيات سابقة  لالهالي ـ فإن موقفنا من 
القانونين سيعتمد على هذه المعايير التي ال يمكن تحقيق تقدم 
القوانين  في  غيابها  إن  بل  ال  بدونها،  السياسية  الحياة  في  جدي 
وفي السياسات العامة يمكن أن يودي الى عكس الغايات المنشودة 

في االصالح والتطوير.
حصار  فك   اجل  من  االقتصادية  للخطة  وترجمة  تطبيقاًً  نريد 

الجوع والبطالة والفقر عن المواطنين.
صفحة  يفتح  بما  السياسي  العمل  قوانين  على  تعديالت  ونريد 
جديدة بين الشعب االردني ومؤسساته ، وبين االحزاب السياسية 
والمؤسسة الرسمية بدون ذلك ستتعرض الحالة الداخلية إلى مزيد 

من التآكل والتراجع.
من المنتظر أن يشهد االسبوع القادم  طرح مشروعي القانونين 
المشار إليهما  بعد االنتهاء من صياغة التعديالت . وسنقدم حينها 

موقفنا من كليهما وعلى اساس المعايير الواردة أعاله.

العربة يف التنفيذ

وااللتزام بالدميقراطية

ت�سهم  ال  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ب���رام���ج 
االق���ت�������س���ادي���ة امل�������س���ك���ات  ح�����ل  يف 

ن�����س��ب��ة ال��ف��ق��ر اك���ر من 

كورونا جائحة  قبل   %36

رغم العودة اىل املدار�س.. تراجع الطلب 
على االدوات القرطا�سية بن�سبة %60

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة 

االتفاق بني الواليات املتحدة  واالونروا هو تغول 

على القانون الدويل وموؤ�س�سات االمم املتحدة

خ�����راء ي����وؤك����دون اأه��م��ي��ة اإق������رار ق��ان��ون 

ا���س��ت��ث��م��ار ي��ح��اك��ي امل���م���ار����س���ات ال��ع��امل��ي��ة

العامل يف  بطالة  معدل  اعلى  العربية  املنطقة 

اأن�����ق�����ذوا ال��ت��ع��ل��ي��م امل���ه���ن���ي وال��ت��ق��ن��ي!

ع������ن امل����ق����اط����ع����ة ك����ف����ع����ٍل اأخ������اق������ّي
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 -  قال نقيب تجار القرطاسية واألدوات المكتبية، أشرف 
المدرسية  واألدوات  القرطاسية  شراء  على  االقبال  إن  قعوار، 
مازال متواضعا رغم بدء العودة إلى المدارس الحكومية والخاصة 

وجاهيا.
للضروريات  يكون  األهالي  قبل  من  الشراء  إن  قعوار  وأضاف 
القدرة  لضعف  عائد  ه��ذا  وربما  م��ح��دودة،  وألغ��راض  فقط، 
الشرائية لدى المواطنين رغم استالمهم الرواتب في القطاعين 

العام والخاص.
السنوات  عن  الحالي  العام  بالمبيعات  التراجع  نسبة  وقدّر 
السابقة ب� 60%، مشيرا إلى أن القطاع كان يأمل أن تكون عودة 
المكتبات  وقطاع  األس��واق  لتحريك  مفتاحا  الوجاهي  التعليم 
تحديدا الذي تضرر بشكل كبير منذ بدء الجائحة بسبب التعليم 

عن بعد وعدم دوام المدارس والجامعات.

 -   دعا خبراء ومستثمرون، إلى إقرار 
قانون جديد لالستثمار يعالج المعوقات التي 
المملكة  في  االستثمارية  المنظومة  تواجه 
ويحاكي الممارسات العالمية الفضلى المتبعة 

بهذا الشأن.
األردنية،  األنباء  لوكالة  حديث  في  وأكدوا 
تعدد  الجديد  ال��ق��ان��ون  ينهي  أن  أهمية 
ينظر  وأّن  باالستثمار،  المعنية  المرجعيات 
لالستثمار  أساسي  كمحرك  الصناعة  إل��ى 
بالمملكة إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات 
ضمن  الحكومة  وتسعى  باالستثمار.  المعنية 
أولويات عملها االقتصادي للعاملين المقبلين 
البيئة  لتنظيم  جديد  قانون  صياغة  إل��ى 
على  يسمو  األعمال  وممارسة  االستثمارية 
إنجازه  يتوقع  حيث  التشريعات،  من  قبله  ما 
منتصف العام المقبل، متضمنا عشر مبادئ، 
وحماية  القانون  سيادة  على  التأكيد  منها 
المملكة،  داخل  واستثماراتهم  المستثمرين 
وأن دور الحكومة هو تنظيمي رقابي تمكيني، 
وإيالء خدمات ما بعد االستثمار ومتابعة خدمة 

المستثمرين أهمية قصوى.
األردنية  المستثمرين  جمعية  رئيس  وقال 
بالمملكة  االستثمارية  البيئة  إن  حمد،  بسام 

في  يسهم  لالستثمار  عصريا  قانونا  تنتظر 
التشتت  وحالة  البيروقراطية  على  القضاء 
وجود  بسبب  حاليا،  المستثمر  يعيشها  التي 
قضايا  في  معه  تتعامل  مرجعية،  من  أكثر 
المرتبطة  غير  والحوافز  التراخيص  منح 
بالتشغيل وإحداث النمو االقتصادي المنشود، 

هيئة  في  االستثمارية  النافذة  أن  إلى  مشيرا 
المرجعية  هي  تكون  أن  يجب  االستثمار 
العشرات  هناك  وأن  للمستثمرين،  الوحيدة 
من القوانين والتشريعات المعنية بالمنظومة 

االستثمارية.

رغم العودة اىل املدار�س.. تراجع الطلب على 

االدوات القرطا�سية بن�سبة %60

خراء يوؤكدون اأهمية اإقرار قانون ا�ستثمار يحاكي املمار�سات العاملية
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 -  أوضحت النقابة العامة 
أن  الخاص،  التعليم  في  للعاملين 
60 بالمئة من المدارس الخاصة لم 
والمعلمات  المعلمين  بتسليم  تقم 
المعتمد،  الموحد  العقد  من  نسخة 
والذي ينظم العالقة بين الطرفين 
قطاع  في  العاملين  حقوق  ويحفظ 

الخاص. التعليم 
المعلمين  لجنة  رئيس  وق��ال 
بيان  الرمحي، في  لؤي  النقابة  في 
مع  رص��دت  النقابة  إن  صحفي، 
التعليم  وعودة  الدراسي  العام  بدء 
الثالثة  المرحلة  ضمن  الوجاهي 
مخالفات  القطاعات،  فتح  لخطة 
الموحد  العقد  تسليم  بعدم  تتعلق 
الوثيقة  أنه  إلى  مشيرة  للمعلمين، 
حقوق  تكفل  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
فترة  فيها  بما  العمالية  المعلمين 
المسودة  وأن  التجريبية،  العمل 
إليها مدارس خاصة غير  تلجأ  التي 

قانونية.
التزام  عدم  إلى  الرمحي،  وأشار 
مدارس خاصة بالحد األدنى لألجور 
حيث  للمعلم،  دينار   270 والبالغ 
 10 بقيمة  تعليم”  “عالوة  يتضمن 
األدن��ى  الحد  إل��ى  تضاف  دنانير 
معبّ�را  حاليا،  المطبق   )260(

المخالفات  تكرار  من  مخاوفه  عن 
الذي  “تعافي”  ببرنامج  المتعلقة 
الضمان  مؤسسة  من  اعتماده  تم 

االجتماعي بديال عن “استدامة”.
ضغوط  إلى  المعلمون  “يتعرض 
بإرجاع  تتعلق  مدارس  إدارات  من 
المحول  الراتب  المبالغ بعد استالم 

االجتماعي  الضمان  مؤسسة  من 
“استدامة”،  برنامج  إلى  استنادا 
ب��ع��الوة  ي��ع��ت��رف��ون  وك��ث��ي��رون ال 
عليها  نص  التي   )10( التعليم 
الذي  الرمحي،  وفق  الموحد”  العقد 
تسجيل  ضرورة  إلى  المعلمين  دعا 
تتعلق  مخالفات  أية  بشأن  شكاوى 
من خالل  العمل  وزارة  لدى  باألجر 
ال��ق��ن��وات ال��ت��ي ت��وف��ره��ا، وع��دم 

القبول بأجر أقل من 270 دينارا.
المعلمين  جميع  الرمحي  ودعا 
االلتزام  ض��رورة  إل��ى  والمعلمات 
والصحية  الوقائية  ب��اإلج��راءات 
وإجراءات  كورونا  بفيروس  الخاصة 
إلى  المعتمد،  الصحي  البرتوكول 
جانب مراقبة الوضع الوبائي ضمن 
أية  عن  والتبليغ  المدرسية  البيئة 
حاالت مصابة من الطالب، 
الطالب  وتثقيف  وتوعية 

بشأن ذلك.

60%من املدار�س اخلا�سة مل ت�سلم “العقد املوحد” للمعلمني

اأحمد النمري

الحكومة  لما نشرته  الموسعة  والقراءة  اإلطالع 
عمل  برنامج   “ عنوان  تحت  وعرضته  م��ؤخ��راً 
الحكومة االقتصادي بين سنة 2021، سنة 202٣” 
المرتكزات  من  الكثير  الى  يفتقد  بأنه  يظهره 
الضرورية  والمحورية  الموضوعية  والمضامين 
االردن��ي  االقتصاد  اخ��راج  الى  التطلع  مسار  في 
الى  وصواًل  واالزمات  واالختالل  التباطؤ  حالة  من 
كما   “ والتعافي  التحسن  طريق  في  وضعه  بدء 
ولكن في صيغه شكل  ذلك”  على  البرنامج  ينص 
وغير  متماسكة  غير  وتطلعات  وشعارات  بديهيات 
متكاملة تكرر رفعها وترديدها سابقاً بعبارات من 
/ تحسين/  تعزيز   / تفعيل  تنشيط/   / تحفيز  نوع 
المعيقات  ازالة   / تسهيل  تحفيز/  دعم   / تطوير 
وتسمية  اليكتروني  تحول  أتمته/   / مشاركة   /
الصلة  والريادة” ضعيفة  الرقمي  “باالقتصاد  وزارة 

التنموي. الحقيقي  باالقتصاد 
1 � البرنامج في مرتكزات االستثمار والنمو

يقترح البرنامج في هذا العنوان ما يلي:
� تحفيز االستثمار المحلي وجذب األخير منه في 

موازاة تحقق نمو افضل.
� تخفيض كلف االنتاج واالعمال.

والتحفيز  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  تفعيل   �
 )٥( ومنها  الكبرى،  المشاريع  تنفيذ  في  للبدء 
مشروع  وتحريك  التحتية،  البيئة  في  مشاريع 

المائي” في )7( سنوات، ومشروع  “الناقل الوطني 
شبكة السكك الحديدية الموسعة.

� تحسين بيئة االستثمار وممارسة االعمال.
� تطوير وتوسيع البنية التشريعية والمؤسسية.

2 � البرنامج في المنافسة والتشغيل
العادلة  المنافسة  تعزيز  البرنامج  يقترح 
والتشغيل وتمكين القطاع الخاص في خلق فرص 

العمل وفي استدامتها وتحسين تداعياتها.
٣ � دعم القطاعات االقتصادية ذات األولوية

ال�سياحة
خالل  من  السياحة  دعم  الى  البرنامج  يتطلع 
البالد في  الى  مليون سائح   )٤،٥( يقارب  ما  جذب 
 )٥0( بحوالي  ماليا  دعمها  جانب  الى   ،202٣ سنة 

خمسين مليون دينار.
املعلومات تكنولوجيا 

القطاع  هذا  في  النمو  درج��ة  وتوسيع  تحفيز 
قريباً وصواًل الى ايجاد فرص عمل جديدة او تدعيم 

القائم منها.
الزراعة

نسبة  يتخطى  بحيث  ال��زراع��ي  الناتج  زي��ادة 
)20%( عشرين في الماية حتى سنة 202٣ قياسا 
بما كان عليه في سنة 2020، كما يوصي البرنامج 

بزيادة حجم االقراض الزراعي بشكل عام.
ال�سناعة

الوطنية  الصادرات  حجم  زيادة  البرنامج  يقترح 
وتعزيز تنافسيتها وانشاء صندوق لدعمها مالياً وال 

يقترح تأسيس بنك صناعي مختص!!
في الختام وكخالصة نقدر مرة اخرى بأن مجمل 
“برنامج اولويات عمل الحكومة االقتصادي” يفتقد 
الى  البرنامج  يتطرق  “ال  الشمولية  من  الكثير  الى 
اي جوانب مالية ومصرفية ونقدية” وايضاً النفراد 
اعداده من قبل الحكومة في الغرف المقفلة وبدون 
فترة  خالل  موسعة  جماهيرية  وح��وارات  نقاشات 

اعداده.

اأولويات اقت�سادية اأم �سعارات وم�سطلحات؟؟
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العودة  لحق  العليا  اللجنة  اص��درت    -  
موقفا بمناسبة ما سمي بعقد اتفاق بين الواليات 

المتحدة ووكالة غوث الالجئين الفلسطينيين

في  ال��ع��ودة  ح��ق  ع��ن  للدفاع  العليا  اللجنة 
مسمى  تحت  وثيقة  اص��دار  تستهجن  االردن 
المتحدة  والواليات  االون��روا  بين  التعاون  “اط��ار 
من  فيها  جاء  وما  بينهما”  السياسية  وااللتزامات 
القرارات  وقيم  مفاهيم  مع  تتناقض  اشتراطات 
الصادرة عن األمم المتحدة بكافة منظماتها ومع 
االطراف  لكافة  الملزمة  الدولية  الشرعية  قرارات 
العامة  الجمعية  في  التصويت  آخرها  كان  والتي 
الغوث  وكالة  لعمل  بالتجديد  المتحدة  لألمم 
وتعتبر  ب� 17٣ صوتاً  لمدة ثالث سنوات  الدولية 
صالحيات  على  تغواًل  )اإلط���ار(  الوثيقة  ه��ذه 
لالجئين  الشرعية  الحقوق  وعلى  المتحدة  األمم 
المنظمات  كفلتها  التي  وحرياتهم  الفلسطينيين 
الحقوق  عن  والدفاع  التعبير  حرية  من  الدولية 
منظمات  عليها  نصت  كما  والوطنية  االنسانية 
وحق  الدولية  جنيف  واتفاقيات  االنسان  حقوق 
وتعتبر   1٩٤٨ لعام  المحتلة  الديار  الى  العودة 
هذه الوثيقة تغوّل على صالحيات االمم المتحدة 
عنها  المنبثقة  المنظمات  احدى  االونروا  ان  حيث 
وتحديد  بالتوجهات  الصالحية  صاحبة  وه��ي 

وربطه  السافر  التدخل  ويعتبر هذا  لها  التابعة  المنظمات  مهام 
بالدعم المالي ابتزاز سياسي لصالح الكيان الصهيوني االحاللي 
اللجنة في معظم  التأكيد عليه من قبل  ما تم  العنصري وهذا 
موازنة  من  جزءاً  االون��روا  موازنة  تكون  بأن  وطالبت  بياناتها 
االمم المتحدة لكي تضع حداً لالبتزاز المستمر من قبل االدارات 
االتفاق  وبهذا  المانحة  الدول  جانب  الى  المتتالية  االمريكية 
تحت  واصبحت  المتحدة  االمم  مظلة  من  خرجت  االونروا  تكون 
رحمة الواليات المتحدة االمريكية التي تعمل بشكل مستمر من 
أجل الغاء االونروا وتحويلها الى منظمة انسانية وتحويل قضية 
الالجئين الفلسطينيين الى قضية تحسين ظروفهم االقتصادية 

والمعيشية.
الخطوة  هذه  تعتبر  العودة  حق  عن  للدفاع  العليا  اللجنة  ان 
احدى أالعيب الواليات المتحدة االمركية من أجل تصفية القضية 
ديارهم  الى  الفلسطينيين  لالجئين  العودة  وحق  الفلسطينية 
التي  الدولي  التي هجروا منها عام 1٩٤٨ وهو مخالف للقانون 

اصبحت تهيمن عليه الواليات المتحدة االمريكية.
وثيقة  العودة  حق  عن  للدفاع  العليا  اللجنة  ترفض  كما 
المتحدة  ال��والي��ات  بين  وقعت  التي  واالتفاقات  التفاهمات 
جاءت  والتي  و”اسرائيل”  الفلسطينية  والسلطة  االمريكية 
االستيطانية  التوسعية  ومشاريعه  لالحتالل  خدمة  بمخرجاتها 
وتحويل  الفلسطينية  االراض��ي  كافة  على  الهيمنة  اجل  من 
االحتالل  اهداف  لخدمة  متقدم  مخفر  الى  الفلسطينية  السلطة 

برعاية الواليات المتحدة االمريكية.
بناء  على  العودة  حق  عن  للدفاع  العليا  اللجنة  تؤكد  لذلك 
مع  الشاملة  للمجابهة  والجديدة  البديلة  الوطنية  االستراتيجية 
وحدة  تجميع  بإعادة  المستوطنين  وعصابات  االحتالل  قوات 
الصف الوطني في خندق المقاومة بكل اشكالها وتشكيل القيادة 
االحتالل  دحر  أجل  من  الشعبية  للمقاومة  الموحدة  الوطنية 

والتحرير والعودة الى الديار المحتلة لعام 1٩٤٨ .

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
االت���ف���اق ب���ني ال���والي���ات امل��ت��ح��دة  واالون�������روا ه���و ت��غ��ول 

امل��ت��ح��دة االمم  وم���وؤ����س�������س���ات  ال������دويل  ال���ق���ان���ون  ع��ل��ى 
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 -  ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك )التضخم � الغالء( من 
الشهري األخير لدائرة االحصاءات  التقرير  “101،٥٥” نقطة والمدرجة في 
العامة والمتحققة خالل الثلث األول من سنة 2020 الى )101،٩1( نقطة 
 )0،٣6( وبارتفاع   ،2021 سنة  العام  هذا  من  االول  الثلث  خالل  مسجلة 

نقطة وبنسبة ارتفاع )٣٥،%0(.
ولكن وخالل شهر نيسان سنة 2021 لوحده ارتفع الرقم القياسي ألسعار 
 )102،٣1( الى   2020 سنة  نيسان  في  نقطة   )101،0٤( من  المستهلك 
نقطة مسجلة في شهر نيسان سنة 2021 وبارتفاع )1،27( نقطة وبنسبة 
ارتفاع )1،2٥%( كما أن االرتفاع في شهر نيسان بلغ )0،10%( قياسا بما 
كان عليه في شهر آذار سنة 2021، وبما يؤكد بداية واضحة لتحقق زيادة 
اسعار  في  االرتفاع  تواصل  اذا  خاصة  الالحقة  التضخم  معدالت  في  اكبر 
تضخمية  عوامل  فيما  العالية  اسعاره  في  استقر  لو  حتى  او  الخام  النفط 

اخرى ترجح االتجاه التصاعدي للغالء، عوامل دولية واخرى محلية.
حواالت املغرتبني يف حت�سن

ارتفع حجم حواالت االردنيين العاملين في الخارج بنسبة هامشية بلغت 
)0،2%( خالل النصف االول من العام سنة 2021 مقارنة مع ما تم تحقيقه 
الحواالت  قيمة  لتصل   ،2020 سنة  الماضي  العام  من  الفترة  نفس  في 

اللواردة حوالي )117٥( مليون دينار.
نسبة هذه الزيادة وحجمها تتراجع كثيراً عن الحجم المتحقق في نفس 

الفترة من سنة 201٩ والفترات السابقة لها.
الدخل ال�سياحي م�ستمر هبوطه

خالل  تحقق  الذي  دينار  مليون   )7٨٤( من  السياحي  الدخل  انخفض 
النصف االول من سنة 2020 الى )٤٤1( مليون دينار تحققت خالل النصف   
وبنسبة  دينار،  مليون   ”٣٤٣“ بلغ  كبير  وبانخفاض  العام  المقابل من هذا 

تراجع تقارب )٤٤%(.
كال الرقمين للدخل السياحي في كل من نصف سنة 2020، وفي نصف 
سنة 2021 يشكالن تراجعاً كبيراً عند قياسهما )مقارنتها( مع حجم الدخل 
السياحي المتحقق في النصف االول من سنة 201٩ البالغ )1٩00( مليون 

دينار مثااًل.

السياحي  االيراد  في  كبيرة  قفزة  حدوث  امكانية  حول  كثيراً  نتفاءل  ال 
في اشهر صيف سنة 2020 وحتى نهايتها في موازاة تحقق بعض التحسن 
وينفقه  انفقه  الذي  ونوعه  االنفاق  ومستوى  الوافد  السياحي  النشاط  في 
اسعار  ومنها  اخرى،  ومالية  اقتصادية  وألسباب   ، المتوسط  في  السائح 

النفط العالية والضغوط التضخمية المصاحبة والالحقة لها.
وانخفا�س حمدود يف انفاق ال�سياحة االردنية يف اخلارج

بحدود  تراجع  تحقق  االردني  المركزي  البنك  عن  صدرت  لبيانات  وفقاً 
االول  النصف  “مدفوعاته” خالل  االردني  السياحي  االنفاق  )٤%( في حجم 
من العام الحالي سنة 2021 مقارنة بما تم تسجيله مع الفترة المقابلة من 
سنة 2020،وليصل حجم االنفاق السياحي  االردني في نصف سنة 2021 
الى حوالي )1٩0( مليون دينار في الخارج مع مؤشرات اظهرت توسعاً كبيراً 
في اعداد السياح االردنيين الى اكثر من جهة خالل الفترة من حزيران الي 

نهاية آب سنة 2021.

االقتصادي  للباحث  تعقيب  ف��ي    -  
التخطيط  وزير  تصريحات  على  الكتوت  فهمي 
والتعاون الدولي ناصر الشريدة حول نسبة الفقر 
على  الخاصة  صفحته  على  والمنشور  االردن  في 

الفيس بوك فيما يلي نصه :
“قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، نسبة 
الفقر في األردن ب� 2٤% »مرحليا«، وذلك في 
ارتفاع بلغ حوالي 6% بسبب تداعيات فيروس 
الحكومة  وإّن  الوزير،  قاله  لما  وفقا  كورونا. 
»تنتظر مسح نفقات دخل األسر لمعرفة نسبة 
الفقر في األردن« الذي سينتهي العام المقبل، 
مشيرا إلى أن »آخر نسبة كانت 1٨% والجائحة 

أضافت من 6 إلى 7% ونسبة تقديرية %2٤.
علما ان مدير عام صندوق المعونة الوطنية 
 201٩ آب  في  له  بالوكالة كشف في تصريح 
في  لألسرة  الفقر  خط  مستوى  ارتفاع  عن 
 100 للفرد  الفقر  حد  أن  أوضح  فقد  األردن، 
أفرادها  التي يكون عدد  دينار شهريا، واألسر 

أقل  ودخلها   7 من  أكثر 
تصنف  دينار،   6٥0 من 
أنها أسرٌ فقيرة. وفي ضوء 
واستنادا  المعلومات  هذه 
األسر  توزيع  ج��دول  إلى 
فئات  بحسب  األردن��ي��ة 
-2017( السنوي  الدخل 
201٨( الصادر عن دائرة 
في  العامة  اإلح��ص��اءات 
فإن   ،201٨ أول  كانون 
تعيش  التي  األسر  نسبة 
ارتفعت  الفقر  خط  تحت 
األس��ر  م��ن   %٣7.6 إل��ى 
األردن��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��راوح 
دخلها ما بين 20٨ و62٥ 

دينارا شهريا ، إضافة إلى أن 16.٨% من األسر 
األردنية يتراوح دخلها بين 62٥ و٨٣٣ دينارا. 
من   %  ٥٤.٤ نحو  إن  القول  نستطيع  وبذلك 

أو  الفقر  خط  تحت  إما  تعيش  األردنية  األسر 
نصف  من  أكثر  أن  يعني  ما  الفقر.  حد  على 
جائحة  تداعيات  تأثير  قبل  فقراء،  األردنيين 

كورونا.

ن�سبة الفقر اكر من 36% قبل جائحة كورونا

الغاء يف ارتفاع
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 طاب البلقاء التطبيقية يحتجون 

على جباية ثمن كتب دون وجه حق

الجامعة   اشتكى مجموعة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية  .من فرض 
على جميع الطلبة مبلغ 2٥.٥ دينار ، يتم تحصيلها مع الرسوم لكل طالب في 
الجامعة ، وذلك لمساقي اللغة اإلنجليزية 1 و 2 تحت بند أمانات كتب على 

جميع طلبة الجامعة. 
ويضيف الطالب أن هذا المبلغ يرهق ميزانية أولياء األمور ، حيث ال تسمح 
الجامعة للطالب أن يستخدموا الكتاب المستعمل من قبل طالب آخرين ، أو 

شرائه من خارج الجامعة حتى ولو كان بسعر أقل .
وبين الطالب أن تحصيل المبلغ منهم يتم باإلجبار من خالل الرسوم التي 

يدفعونها بداية الفصل الدراسي .
وبين الطلبة ، أن تعليم مادة اللغة االنجليزية في تطور مستمر ، وال يجوز 
حصره بكتاب لم يثبت أثره في تطوير مهارات الطلبة اللغوية، حسب وصفهم.

الطلبة  جميع  من  المبلغ  جباية هذا  يتم  من  لمصلحة   ، الطالب  وتساءل 
في جميع كليات الجامعة التطبيقية، حيث يبلغ عدد طلبة الجامعة أكثر من 
خمسين ألف طالب ، وبعملية حسابية بسيطة فالمبلغ المتحصل منهم مبلغ 
بالتلزيم وليس من خالل عطاء  ، تقوم شركة خاصة دون غيرها  كبير جدا 
بتوريد الكتاب للجامعة وتقوم الجامعة بتحصيل مبلغ ال 2٥.٥ دينار لصالح 

الشركة الخاصة وهذه سابقة ال تحصل باي من الجامعات االردنية.

من  الكتب  باستعارة  لهم  بالسماح  الجامعة  تقوم  أن  المشتكون  وطالب 
طالب خريجين أو من سنوات سابقة ، للتخفيف على أبائهم هذا المبلغ الذي 

يتم اقتطاعه من أفواه إخوانهم ، وعلى حساب حاجاتهم الضرورية .

مذكرة نيابية تطالب بعدم حجز �سهادات 

الطلبة ب�سبب الذمم املالية 
استمرارا للتحركات  الطالبية االحتجاجية بسبب استمرار الجامعات بحجز 
المتراكمة  الدراسية  الرسوم  دفع  من  يتمكنوا  لم  الذين  الخريجين  شهادات 
بسبب جائحة كورونا قدم النواب مذكرة طالبوا فيها   باعفاء الطلبة من الذمم 

المالية ، واعطاء الطلبة الخريجين شهاداتهم 
مشيرين ، إن الشهاد ةالجامعية، تعين الخريجين على بدء حياتهم العملية، 

وتوفير الدخل المالي الذي يعينهم على اإليفاء بإلتزاماتهم
فال مبرر لحجز الشهادات ، ورغم كل التحركات الطالبية الواسعة فال زالت 
الجامعات تتعنت في حجز الشهادات رغم اشكال الحلول المتعددة التي قدمها 

الطلبة لضمان حق الجامعات.

القوى الطابية تطالب باإقامة حفل 

اخلرجني
طالب ممثلو القوى الطالبية إدارة الجامعة األردنية اإلسراع في اتخاذ قرار 

التخريج في ستاد الجامعة األردنية، وأن تسمح وزارة التعليم العالي بذلك.
مثال  الطبيعية،  الحياة  إلى  والعودة  المهرجانات  باقامة  سمحت  الحكومة 

على ذلك التجهيز لمهرجان جرش.
األردنية  الجامعة  رئيس  الى  إ  تقدموا  انهم  مذكرتهم  في  الطلبة  وأشار 
وعميد شؤون الطلبة بضرورة عودة التخريج والقى المقترح ترحيباً منهم، 
وبانتظار قرار وزارة التعليم العالي في السماح للجامعات األردنية باقامة حفل 

التخريج.
علمًا بأن القوى الطالبية قدمت مقترحها إلى وزير التعليم العالي منذ ٣ 

أشهر على النحو التالي:
- موعد التخريج بالفترة ما بين شهر ٩ و 10

-يقتصر الحضور على الطلبة وذويهم
-االلتزام بكافة إجراءات وتدابير السالمة العامة 

-حضور وسائل االعالم األردنية.
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درا�سة للريموك : منهاج »كولينز« بحاجة 

ملراجعة وتطوير .. واأولياء اأمور واجهوا 

�سعوبة بتدري�س اأبنائهم
األردنية  للدراسات  رانيا  الملكة  مركز  في  األردنية  الدراسات  قسم  نفذ 
وخدمة المجتمع بجامعة اليرموك دراستين جديدتين بدعم من عمادة البحث 
العلمي والدراسات العليا، تناولت األولى في موضوعها »منهاج كولينز«، بينما 

تناولت الدراسية الثانية فاعلية التعليم عن بُعد في الجامعات األردنية.
وأكد مدير المركز الدكتور يزن الشبول، أن إجراء هذا النوع من الدراسات 
األردني  الشأن  تهم  التي  القضايا  لدراسة  المركز  ورؤية  يأتي ضمن سياسة 

االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
لمدى  تقييمية  »دراس��ة  عنوان  حملت  األول��ى  الدراسة  أن  إلى  وأش��ار 
لمادتي  كولينز  منهاج  عن  المترجمة  الجديدة  المناهج  وفعالية  مالئمة 
خالل  نفذت  الدراسة  أن  مبينا  والرابع«،  األول  للصفين  والرياضيات  العلوم 
الجديدة  المناهج  فاعلية  تقييم  إلى  الدراسي 2020/201٩، وهدفت  العام 
المترجمة عن منهاج كولينز لمادتي العلوم والرياضيات للصفين األول والرابع 
من  نظر كل  وجهة  من  الثالث،  المملكة  أقاليم  في  الحكومية  المدارس  في 
والرابع  األول  الصفين  ومعلمي  المدارس،  مدراء  التربويين،  )المشرفيين 

لمادتي العلوم والرياضيات(.
إجراء  خالل  من  األمور  أولياء  نظر  وجهة  أيضا  الدراسة  تناولت  وأضاف، 
مقابالت مقننة مع عينة منهم، مشيرا إلى أن من أهم نتائج الدراسة، كانت 
مراجعة  إلى  وتحتاج  الحالي  وضعها  في  مالئمة  غير  الجديدة  المناهج  أن 
وتطوير،  كما و أظهرت النتائج أن أولياء أمور الطلبة واجهوا صعوبات كثيرة 

اثناء تدريس أبنائهم على المناهج الجديدة. 
التربويين  والخبراء  المختصين  من  لجان  بتشكيل  الدراسة،  أوصت  كما 
لدراسة وتقييم منهاج كولينز والوقوف على نقاط القوة والضعف في المنهاج 
القرار الالزم قبل تعميمه على باقي الصفوف،  التعديل، واتخاذ  الجديد بعد 
كما وأوصت ب� إجراء دراسات بحثية تحليلية للمناهج القديمة وبحث إمكانية 
إجراء أي تحديث أو تطوير عليها بما يتالءم والمستجدات العلمية والتكنولوجية 
في العالم مع مراعاة مستوى الطلبة والبيئة التعليمية واالجتماعية في األردن.

اما الدراسة الثانية فقد حملت عنوان » دراسة تقييمية لمدى فاعلية التعليم 
عن بُعد في الجامعات األردنية في ظل جائحة كورونا«. بهدف  تقييم فاعلية 

ارتباطها بوجود حوافز مادية  األردنية ومدى  الجامعات  التعليم عن بعد في 
ومعنوية، ونفذت خالل الفصل الثاني من العام الجامعي 2021/2020. 

وعند سؤال عينة الدراسة عن مقترحات لتطوير نظام التعليم عن بُعد في 
المقترحات كانت  موجهة نحو  إلى أن هذه  الشبول  الجامعات األردنية، أشار 
محورين رئيسيين: األول هو عملية التقويم بجميع جوانبها وضرورة تطوير 
آلياتها، إما  المحور الثاني فتمثل بضرورة توفير الدعم الفني والبنية التحتية 
الطلبة على االستمرارية في هذا  تُعين  الالزمة من أجهزة حاسوب وانترنت 

النوع من التعليم.
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها بحسب الشبول، اعادة تصميم 
في  المستخدمة  والمنصات  التواصل  وسائط  في  والتنويع  الدراسية  المواد 
تالئم  افتراضية  ومنهجيات  منصات  استخدام  ض��رورة  و  بعد،  عن  التعلم 
التخصصات العلمية والطبية، و تفعيل عمليات المراقبة والمراجعة والتغذية 
الراجعة بشكل مستمر ألنظمة التعليم عن بعد لتحسين العملية التعليمية، 

و استحداث استراتيجيات تقييم موحدة بين الجامعات تالئم التعليم عن بعد

�سكاوى على امتحان ال�سيدلة لطلبة ال�سامل 

يقدمون  الذين  القدس  كلية  في  الصيدلة  طلبة  من  كبير  عدد  اشتكى 
القديمة  الخطة  من  سؤال   100 على  اشتمل  االمتحان  أن  الشامل  امتحان 
وأسئلة خطأ ومكرره حسب قولهم حيث تفاجئوا باألسئلة علما انه تم تبليغهم 
من الدكتورة المشرفة على إعطاء المحاضرات وهيئة الشامل في كلية القدس 
التي  الجديدة  الخطة  من  االمتحان  بأن  البلقاء  وجامعة  فيها  يدرسون  الذين 

تحتوي على 7 كتب .
وعبر الطلبة عن غضبهم من واضعي أسئلة االمتحان .

وعند استفسارهم من ادارة كلية القدس كان الجواب عند جامعة البلقاء 
وعند ذهابهم إلى جامعة البلقاء اعادهم الى كلية القدس .
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 � خاص � تؤكد المعطيات أن البرنامج الذي اعلنت 
لألعوام  االقتصادية  ،اولوياتها  برنامج  في  الحكومة  عنه 
ثالثة  على  موزعة  أولوية   ٥٣ والمتضمن   202٣  �  2021
محاور رئيسية لن تخرج عن برامج الحكومات السابقة التي 
النمو  مسار  إلى  الوطني  االقتصاد  إعادة  إلى  تهدف  كانت 
والحد من المشكالت االقتصادية واآلثار التي ترتبت عليها 
بارتفاع مستويات البطالة الى ما نسبته 2٤،7% والفقر  الى 
ما نسبته ٤0% وانخفاض نسبة النمو لتصل في الربع األول 
العام  انكماش 1،6% في  إلى 0،0٣% ونسبة  للعام 2021 

2020 وهو االنكماش األول من نوعه منذ ثالثة عقود.
ليست  االقتصادية  االولويات  برنامج  في  ورد  ما  أن  الخبراء  ويؤكد 
جديدة وأن العديد من االجراءات والسياسات المقترحة كانت موجودة في 
برامج الحكومات في خطة التحفيز 201٨ � 2022 ورؤية االردن 202٥ 
معالجات  يتطلب  النمو  تحفيز  ألن  النمو  تحفيز  في  تسهم  لن  وبالتالي 

اقتصادية مالية.
منها اعادة النظر في ارتفاعات الضرائب والرسوم الجمركية وتخفيض 

تكاليف االنتاج والتمويل الصناعيين.
 %17 المباشر  استهالكه  يبلغ  الذي  الصناعي  القطاع  مستوى  فعلى 
من   )%٣٥  �  ٤٥( بين  القطاع  على  الكلفة  وتتراوح  االردنية  الطاقة  من 
على  التخفيض  تتطلب  جديدة  كهربائية  تعرفة  فتطبق  االنتاج  كلفة 
يصل  الضريبي  العبء  ان  كما   %11 عن  تقل  ال  بنسبة  الفاتورة  قيمة 
الدخل  ضريبة  دائ��رة  أجرتها  دراس��ة  وفق  المواطن  دخل  من   %2٤،2
لكون ضريبة  المحدود  الدخل  ذوو  منها  االكبر  العبء  يتحمل  والمبيعات 
المبيعات تشكل النسبة األعظم من االيراد الضريبي حيث بلغ العائد من 
ضريبة المبيعات العام الماضي ٣،٥٣٣ مليار دينار فيما بلغت تحصيالت 
ضريبة الدخل 1،1٣٨ مليار دينار برغم عدم وجود برنامج اقتصادي وال 
للقطاعات وال حتى منح ومساعدات منذ بداية  مخصصات لدعم مباشر 
أسهمت  التي  االجتماعي  الضمان  واالعتماد فقط على مدخرات  الجائحة 

بالحفاظ على القوة الشرائية ومن ثم العائد الضريبي.

تنفيذ برامج النقد الدويل تبعد 

احلكومة عن اال�ساح
تؤكد دراسة صادرة عن مركز الدراسات االستراتيجية في العام 201٨ 
الخبراء  اليه  يذهب  ما  والتنفيذ  التخطيط  بين  التنموية  البرامج  بعنوان 
حيث أشارت ان االصالحات االقتصادية اقتصرت منذ  العام 2016 على 
لألطر  وتجاهلها  الدولي  النقد  صندوق  أمام  الحكومة  التزامات  تنفيذ 
الحاكمة للنشاط االقتصادي يتضح هذا بوجود التضارب في المرتكزات 
المالية  فالمعالجات  البعض  بعضها  مع  الحكومية  للبرامج  األساسية 

استجابت لوصفات النقد الدولي لتسهيل االقتراضات وخدمة الدين العام 
بالتشارك  البرامج ال توضع  أن معظم  النمو كما  لتحفيز  البرامج  تعطل 

مع الجهات المختلفة ذات العالقة.
كورونا  جائحة  بعد  االقتصادي  التعافي  يستهدف  األولويات  فبرنامج 
االيرادات  تحددها  آنية  بحلول  النهج  نفس  يقوم   على  برنامج   ولكنه 
المنحة  من  الموازنة  ملحق  كبرنامج  والمساعدات  القروض  من  المالية 
االمريكية بقيمة 26٣ مليون دينار او برنامج البنك اآلسيوي لالستثمار 
بقيمة 2٥0 مليون دينار تدخلها في ايرادات ونفقات الموازنة وفي برامج 
تعلن عنها للحد من الفقر والبطالة ولكنها لم تسهم في الحد من تفاقم 
من  ارتفعت  فالبطالة  شاملة  اقتصادية  استراتيجية  لغياب  الظاهرتين 
12% سنة 201٤ لتصل  الى 2٤،7% وارتفاع نسبة الفقر من ٣7،6% الى  
التجاري  الميزان  في  العجز  وارتفاع  النمو  نسبة  في  وانخفاض   %٤٤،٥
االضافية  والرسوم  الضرائب  في  ارتفاعات  يقابله   %2٥ نسبته  ما  الى 
مجموع  من   %71 نسبته  ما  الى  المبيعات   ضريبة  من  المحصل  ليصل 
االيرادات الضريبية حيث ارتفعت نسبة الضريبة منذ بداية العام الحالي 
عن نفس الفترة من العام 2020 بنسبة 26% تشكل نسبة النمو على 
الدخل ٨،٥% في  النمو على  بلغت نسبة  المبيعات 17،٥% فيما  ضريبة 

الوقت الذي تنخفض فيه نسبة النمو.
كافة  في  تعثر  من  به  تسببت  وما  المالية  الحكومية  المعالجات   
القطاعات وانخفاض في الدخل  لم تسهم في خفض نسبة الدين العام 
الى الناتج المحلي لتصل الى ما نسبته 10٥% او ما نسبته ٨6،٥% بعد 
استثناء الديون لصالح صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي وهي 
رصيد  ليصل   201٩ العام  منذ  باعتمادها  الحكومة  بدأت  التي  النسبة 
الدين الحكومي العام ٣٣،٨2٣ مليار دينار تقتطع خدمته من الموازنات 

العامة سنوياً بما يقارب ٤00 مليون دينار.
ان برنامج أولويات لم يالمس المشكالت االقتصادية لغياب سياسات 
نطاق  في  العموميات  على  تقتصر  لبرامج  تكرار  وهو  فاعلة  اقتصادية 
على  العبء  لتخفيف  المالية  التوجهات  في  محدودة  حكومية  ق��درات 

المحليين. والمنتجين  المواطنين 

اللتزاماتها برنامج النقد الدويل

برامج التحفيز احلكومية ال ت�سهم يف حل امل�سكات االقت�سادية
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واللجنة  الدولية  العمل  منظمة  أصدرته  الذي  التقرير  أكد    -  
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(، بعنوان “نحو مسار منتج 
المنطقة  ان  العربية”  المنطقة  في  العمل  فرص  استحداث  وشامل.. 
نُظم  أن  إلى  وخَُلص  العالم،  في  بطالة  معدل  اعلى  تسجل  العربية 

التدريب والمناهج الدراسية ال تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وهو ما يؤدي، وفق التقرير، إلى عدم تطابق كبير في المهارات، في 
حين كانت المنطقة العربية قبل تفشي جائحة كورونا بحاجة إلى إيجاد 
معدل  لخفض  و20٣0   2020 عامي  بين  جديدة  وظيفة  مليون   ٣٣.٣

البطالة إلى ٥% بحلول نهاية عام 20٣0.
فعالة  سياسات  ووضع  التعليمية  البرامج  بإصالح  التقرير  وأوصى 
عدم  مسألة  ومعاجلة  للشباب،  بالنسبة  وبخاصة  العمل،  لسوق  ونشطة 
تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل من خالل مقاربة شاملة تتيح 

إصالح النظام التربوي.
الدخل  لتوفير  واألفراد  الشركات  لدعم  سياسات  بوضع  أوصى  كما 
للفئات األكثر ضعفا ودعم استمرارية األعمال استجابة لجائحة كورونا، 
ودعم الدخل، وإيجاد فرص العمل المباشرة، إلى جانب التداخالت الرامية 

إلى تخفيف آثار األزمة على العمال وأصحاب العمل.
وركز التقرير على أهمية التشجيع على إضفاء الطابع النظامي للمزيد 
من المؤسسات والمشاريع، من خالل أطر االقتصاد الكلي المؤيدة للعمل، 
اجتماعية  الفقراء وبرامج حماية  التصميم لصالح  ونظم ضريبية حسنة 

شاملة.
وأوصى بالحد من جمود قوانين العمل وأنظمته، والتمتع بقوة عاملة 
مرونة  لزيادة  تنافسية  وأكثر  أقوى  أعمال  بيئة  وضمان  مهارة  أكثر 
العمالة، بما يضمن إيجاد فرص عمل جماعية أكثر مالءمة للعمال ذوي 

المهارات وخفض تكلفة العمالة.
على  تستهدف  الحوافز  من  مجموعات  إدخال  إلى  التقرير  دعا  كما 
وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تأمين 
لتلبية  االئتمان  ضمانات  دعم  طريق  عن  الضعيفة  للشركات  السيولة 

االحتياجات من السيولة الفصيرة األمد وتأجيل سداد الديون.
الصغيرة  المؤسسات  تدعم  التي  السياسات  تحديث  الى   دعى  كما 
والمتوسطة، والنظر في المناخ العام لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك 
والنظر  النظامية  غير  الشركات  مع  والمنافسة  التمويل  على  الحصول 
التي  العمالة  ونوع  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لهياكل 

تولدها.
المفاهيم  وتحدي  للمرأة  العمل  سوق  آف��اق  بتحسين  أوص��ى  كما 
التمييزية السائدة في سوق العمل بين الجنسين، وإصالح قوانين العمل 
للجنسين  تتيح  بحيث  الجنسين،  بين  للفوارق  مراعاة  أكثر  بيئة  إلرساء 

فرص متكافئة لتولي المناصب العليا والتمثل في مجالس اإلدارة.
اليد  من  العرض  ناقشت  رئيسية،  محاور  أربعة  إلى  التقرير  وتناول 
وتأمين  النظامي،  الخاص  القطاع  في  العمل  فرص  واستحداث  العاملة، 
القطاع  لتطوير  وتوجهات  المواءمة،  القطاعات  في  للمرأة  عمل  فرص 

الخاص واستحداث فرص عمل الئق.

احل�س�س  من االجور منخف�سة مقارنة 

بح�سة راأ�س املال يف االنتاج
وأظهرت نتائج التقرير أن 6٤% من العمالة العربية هي “غير نظامية” 
لجائحة  ونتيجة  محدودا.  وظيفيا  واستقرارا  سيئة  عمل  ظروف  وتقاسي 
مخاطر  المنطقة  في  يعملون  الذين  السكان  ثلث  نحو  يواجه  كورونا، 

عالية لفقد العمل أو االقتطاع من األجور و/أو ساعات العمل.
التقرير أن الحصص من األجور في القطاع الخاص النظامي ال  وبيّن 
تزال منخفضة، مقارنة بحصة رأس المال في اإلنتاج، ما يشير إلى زيادة 

عدم المساواة في الدخل على مستوى مدخالت عوامل اإلنتاج.
البلدان  البلدان العربية مع  وكشف في مقارنة مؤسسات األعمال في 
في  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  االنتاجية  أن  المماثلة  الدخل  مستويات  ذات 
قطاع التصنيع في مؤسسات األعمال العربية أقل، في حين أن إنتاجية 

العامل قابلة للمقارنة.
على  النظامية،  العربية  االقتصادات  في  االبتكارات  أن  التقرير  ورأى 
الصعيد الُقطري، ترتبط بحصة أدنى لألجور من الناتج بنسبة إلى حصة 
الطلب على  بين  االرتباط  واعتماد درجة  للعمال،  أكبر  المال ونمو  رأس 

العمالة واالبتكارات على القطاع نفسه.
مستوى  أدنى  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تسجل  إذ 
لإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج في المنطقة العربية، وهي توظف عماال 

أقل مهارة مقارنة بالشركات الكبيرة.
كما اظهر التقرير أن المرأة تعاني إلى حد كبير من سوء التمثيل في 
المهن النظامية األخرى في القطاع الخاص، على الرغم من تركز النساء 
العامالت في المنطقة في الشركات العامة أو شبه العامة وفي القطاعات، 

التي تعتبر مؤاتية لإلناث.
اإلدارية  المناصب  في  الجنسين  بين  الفجوة  اتساع  التقرير  وكشف 
العليا بما يقارب أربعة أضعاف مقارنة بالفجوة بين الجنسين في حصص 
العمالة بدوام كامل، ما يشير جزئيا إلى وجود شقوف زجاجية في جميع 

المنطقة. أنحاء 

املنطقة العربية اعلى معدل بطالة يف العامل
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 -  عقب عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية، معتصم حمادة، على القمة الثالثية، 
في القاهرة إن “الحاضر الغائب في القمة الثالثية 
هو رئيس وزراء حكومة االحتالل، نفتالي بينيت”، 
مؤكدًا أن بينيت دعّي إلى القمة، لكنه اعتذر عن 

الحضور، حتى ال يلتقي الرئيس عباس.
بعد محطتين،  تعقد  القمة  أن  حمادة،  وأوضح 
وهما األولي زيارة الملك األردني، عبد اهلل الثاني، 
إلى الواليات المتحدة، واستكشافه ألبعاد التحرك 
االستعداد  ومدى  األوسط  الشرق  في  األمريكي 
والثانية،  الدولتين”،  “حل  يسمي  لما  لوضع خطة 

بعد اللقاء بين الرئيس عباس وغانتس.
وأكد، أن الواليات المتحدة ليست جاهزة اآلن، 
منطقة  في  الصراع  لحل  القريب،  الوقت  في  وال 
الشرق األوسط، لعدم امتالكها رؤية لحل الصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي.
على  اآلن  تقوم  األمريكية  السياسة  أن  وبين، 
التوتر  وتخفيف  الصراع،  وإدارة  الموقف،  احتواء 
الجانبين  بين  الثقة  خطوات  بناء  على  والعمل 
مفاوضات  واستبدال  واإلسرائيلي،  الفلسطيني 
الحل الدائم بمفاوضات مراجعة تطبيقات اتفاقات 

أوسلو.
وقال حمادة، إننا “أمام مرحلة من مراحل إدارة 
يتم  ما  أن  مؤكدًا  الصراع”،  حل  وليس  الصراع، 
بالشروط  الفلسطيني  الموقف  تقييد  هو  تنفيذه 

األمريكية، ليرضخ لسياسة االحتالل اإلسرائيلي، 
األميركي هادي  المبعوث  وثيقة  ورد في  ما  وهو 

عمرو في 2021/7/1٤.
القاهرة،  في  مناقشته  سيتم  ما  أن  وأض��اف، 
استمرار  وكيفية  الضفة،  في  األوضاع  تهدئة  هو 
معيشية  تسهيالت  تقديم  مع  غزة  في  التهدئة 

واقتصادية فقط.
إعادة إعمار ما دمره االحتالل  أن  وأكد حمادة، 
ومرهون  غزة، معطل  على  األخير  العدوان  خالل 
بالشرط اإلسرائيلي بإتمام صفقة تبادل األسرى.

تسهيالت  من  تطبيقه  يجري  ما  أن  وأك��د، 
اقتصادية ومعيشية، يحمل في طياته خطرًا كبيرًا 
على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. فإن 
في  عباس  الرئيس  ناقشها  التي  القضايا  كافة 
تتعلق  غانتس،  اإلسرائيلي،  الحرب  بوزير  لقائه 
اعترافاً  يشكل  ما  معيشية  تسهيالت  بتقديم 

فلسطينياً بتأجيل الحل السياسي.
وتابع، أن “خطورة هذا التحرك قد يقودنا في 
اقتصادية،  ربما  انفراجية  حالة  إلى  االحتالل  ظل 
لنجد أنفسنا أمام مفاوضات تدمج بين تطبيقات 
إلتفاق  جرى  ما  إن  ليقال  الدائم،  والحل  أوسلو 
عليه هو التطبيق العملي لحل الدولتين”، مؤكدًا 
عدم وجود أي تفسير لدى اإلدارة األميركية لحل 
بالصيغة  التالعب  على  يساعد  ما  وهو  الدولتين 

لصالح الحل االقتصادي بدياًل للمشروع الوطني.

اللجنة  اجتماع  في  جرى  ما  أن  حمادة،  وأكد 
أن  النهائي، موضحًا  البيان  يختلف عن  التنفيذية 
عباس  لزيارات  استماع  عن  عبارة  كان  االجتماع 

األخيرة وللقائه مع الوزير غانتس.
السلطة  وق��ي��ادة  ع��ب��اس  الرئيس  وح��مّ��ل، 
الفلسطينية،  القضية  له  وصلت  ما  مسؤولية، 
السياسية  والقوى  الفلسطيني  الشعب  أن  مؤكدًا 
معركة  في  قويًا  ونضاليًا  كفاحيًا  نموذجًا  قدمت 

القدس بدياًل لحلول أوسلو. 
القيادة  م��ن  األج���در  “ك��ان  ح��م��ادة،  وأض���اف 
الفلسطينية أن تجعل من االنتصارات التي حققتها 
القوى السياسية خالل الحروب المتكررة على غزة، 
تقريباً  الفلسطينية”،  القضية  في  جديدة  مرحلة 
من ساعة الخالص، لكن القيادة السياسية غلبت 
مصالحها الفئوية على المصالح الوطنية لشعبنا، 
وصار النظام السياسي الفلسطيني الحالي عاجزاً 
إن  كما  الوطنية،  المسيرة  مسؤوليات  تحمل  عن 
وكأنه  اإلنتصار  تقدم  أن  حاولت  بدورها  حماس 
ليس  انتصار  وكأنه  وحدها،  بها  خاص  انتصار 
السلطة  اإلسرائيلي، بل وكذلك على  العدو  على 
الفلسطينية وحركة فتح، وهذا ما عطل إمكانية 
القدس  معركة  في  الكبير  النصر  بعد  الحوار 

للتوافق على إستراتيجية كفاحية وطنية.

معت�سم حمادة: نحن اأمام مرحلة من 

مراحل اإدارة ال�سراع ولي�س حل ال�سراع

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / االردن

�ستة ا�سرى فل�سطينيني يحررون انف�سهم من �سجون االحتال
 -  نجح االسرى الفلسطينيون في صنع واحدة من االساطير 
االحتالل  وجود  ضد  االسيرة  الحركة  نضال  تاريخ  في  شجاعة  األكثر 

الصهيوني على ارض فلسطين.
لالحتالل  األمنية  للمنظومة  التصدّي  في  الستّة  االسرى  نجاح  إن 
وتمكنهم من الهرب من سجن جلبوع انما هي رسالة ممهورة بتوقيع 
الشعب الفلسطيني الذي لن يتوقف ابداً عن مواصلة النضال من اجل 
السبل  المحتل منذ 7٣ عاماً، وان مقاومة االحتالل بكل  تحرير وطنه 
واألدوات وفي جميع الميادين هي مقاومة مشروعة وممكنة ولن يتخلى 

عنها الشعب الفلسطيني.
لقد شكل هروب المناضلين الستّة – المحكومين بالمؤبدات – صفعة 
ثقافة  ومروجي  المستسلمين  لكل  وانما  لالحتالل  فقط  ليس  قوية 

الهزيمة والتطبيع مع العدوّ الصهيوني.
بوركت �سواعد وعقول املنا�سلني اجلبابره

وبورك ال�سعب الفل�سطيني املنا�سل

واملجد لل�سهداء واحلركة اال�سرية يف مواجهة االحتال
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حممد اأديب يا�سرجي - باحث فل�سطيني

من المؤسف أن يكون موضوع التطبيع �� مع القاتل ومغتصب األرض والحقوق 
��� موضوعاً لوجهات النظر، لكن يبدو أن فلسطين ستبقى ميزاناً لتمييز الناس، ما 

بين من يعرف الحقَّ وينصره وبين المتخاذلين.
الفكري  لبيان األساس  والمواقف يخلق فرصًة  الرؤى  التباين في  أّن هذا  كما 
أو  الذريعة  كانت  التطبيع معه، مهما  العدو، ورفض  لقضية مقاطعة  والمنطقي 
العنوان أو المجال، ومنه التطبيع الرياضي الذي يستسهل كثيرون شأنه، ويظنون 
والتضامن مع  أنهم يقومون بنصرة فلسطين  اعتبروا  منه، بل ربما  أْن ال خطرَ 

أهلها من خالله.
الذي نقصده،  الرياضي  التطبيع  إّن  نقول:  ولكي نكون واضحين في كالمنا، 
ينطبق على كّل شكل من أشكال التواصل مع العدو تحت عنوان الرياضة، سواء 
أكان ذلك في صورة مباراة يخوضها العب أو فريقٌ مع العب أو فريق »إسرائيلي«، 
في مسابقة محليّة أو دولية، وفي أي نوع من أنواع الرياضة، أم في صورة استقبال 
العبين صهاينة على أراٍض عربية أو إسالمية، بذريعة االلتزام بقوانين المنظمات 
بدخول  رياضي  فريق  أو  العب  قيام  طريق  عن  ذلك  كان  أم  الرياضية،  الدولية 
األراضي المحتلة لخوض منافسة رياضية، ولو مع العب أو فريق فلسطيني، ما 

دام ذلك يتمّ تحت سلطة االحتالل ورقابته.
1- الريا�سة فعل اأخاقي:

الرياضية  المسابقات  منذ 
الحضارات  عرَفتها  التي  األول��ى 
الرياضة مجااًل  القديمة، لم تكن 
أو  الشخصية،  المهارات  لعرض 
التنافس  على  ال��ق��درة  إلظهار 
فحسب، حيث رأى فالسفُة التربية 
أخالقي«،  »تعليمٌ  الرياضة  أن 
وأّكد أرسطو وغيره على النشاط 
»مسؤولية  باعتباره  البدني 

أخالقية«.
خاص  علم  نشأ  هنا  وم��ن 
ال��ري��اض��ة«،  »فلسفة  بعنوان 
يسعى  فلسفي  مجال  هي  التي 
لقضايا  مفاهيمي  تحليل  إل��ى 

حيث  بشري؛  كنشاط  الرياضة 
تغطي هذه القضايا العديد من المجاالت، وتقع في المقام األول في خمس فئات 
فلسفية: الميتافيزيقيا، واألخالق والفلسفة األخالقية، وفلسفة القانون، والفلسفة 

السياسية، وعلم الجمال.
بهذا االعتبار ال يمكن القبول بتحويل األنشطة الحياتية المختلفة التي يقوم 
أو  للترويج  وسيلة  إلى  الرياضية،  المسابقات  رأسها  وعلى  بتنظيمها،  اإلنسان 
التطبيع مع أي جهة تتناقض سياساتها مع القيم األخالقية األساسية التي بُنيت 
»الروح  تخالف  أو  والسالم،  العدل  قِيَم  ومنها  الرياضية،  المسابقات  فكرُة  عليها 
األذى  واالبتعاد عن  اآلخر،  واحترام  القانون،  التزام  معانيها  من  التي  الرياضية« 
والتهديد واإلرهاب، وهي المعاني التي تناقضها أفعاُل الكيان الذي يمّثله الالعبون 

الصهاينة ويرفعون عَلمَه.
وبهذا االعتبار أيضاً ال يمكن القول: إن الرياضة هي مجال محايد ال يمتّ إلى 
ما،  زاوية  من  سياسي  فعل  وهو  إال  إنساني  فعل  مِن  ما  ألنّه  بصلة،  السياسة 
العالم، وخاصة  السياسي في  للصراع  تجلياً  الرياضية  المسابقات  ولطالما كانت 
لكرة  العالم  المعاصرة، ومسابقات كأس  األولمبية  األلعاب  إطالق مسابقات  بعد 

القدم، وشواهد التاريخ القريب ناطقة بذلك.
2- االحتال بو�سفه كيانًا مناق�سًا للقيم االإن�سانية:

وبما أّن العدو الصهيوني هو النموذج األوضح لتلك الكيانات التي يقوم أصل 

وجودها على الباطل، وتستمر في هذا الوجود بسبب اعتمادها على اإلرهاب، وعلى 
العنف المفرط بكافة أشكاله، مع جميع الذين ال يتوافقون مع سياسة هذا الكيان، 
وخاصة مع أهل األرض وأصحاب البالد، أي الشعب الفلسطيني، الذي احتُلتْ أرضه 
وتعرّض وال يزال لحمالتٍ عاتية من التشريد والقتل والسجن والحصار، ومَنْعِه من 
آثاره  الطبيعية وتخريب  اإلنسانية، وسرقة موارده  أبسط حقوقه  الحصول على 

الحضارية التي تمتدّ آلالف السنين.
3- معنى املقاطعة الريا�سية واأهميتها »امل�سافحة اعرتاف«:

بناًء عليه، فإّن مقاطعة هذا الكيان هي عمٌل أخالقي ينسجم مع القيم والشرائع 
العادلة التي تتوافق عليها اإلنسانية.

وحيث إّن هذه المقاطعة ال معنى لها إال إذا شملت كلَّ النشاطات اإلنسانية، فإنَّ 
مقاطعة أي شكل من أشكال المشاركة الفردية أو الجماعية، مع الفِرَق أو الالعبين 

الصهاينة، الذين يمّثلون االحتالل، هي مقاطعة واجبة وضرورية وذلك بسبب:
1- أن »المقاطعة« تمّثل دفاعاً عن القيم األخالقية التي تقوم عليها الرياضة، 
وأن المقاطعة هي التعبير الصحيح عن »الروح الرياضية« الشريفة، التي ينبغي 

أن تحكم التنافس الرياضي، بخالف ما يروّجه المتهاونون والمتعاملون.
2- االنتهاكات التي يقوم بها االحتالل ضد الرياضيين الفلسطينيين، وتعريضه 
الكثير منهم للسجن والقتل والحصار، ومَنْعِهم من ممارسة رياضاتهم بشكٍل آمٍِن.

��� هم في  الالعبات  ��� بمن فيهم  الذين يمثلون االحتالل  الرياضيين  أّن   -٣
الغالب جنود فِعليُّون في الجيش 
ضمن  يدخلون  أو  الصهيوني، 
متورطون  وهم  االحتياط،  جنود 
ضد  وجرائم  القتل  أعمال  في 

اإلنسانية.
مع  الرياضي  التنافس  أن   -٤
اعترافٌ  هو  ومصافحتهم  هؤالء 

باالحتالل الذي يمثلونه.
من  الكثير  ل��وع��ي  ون��ظ��راً 
المعاني،  ب��ه��ذه  ال��ري��اض��ي��ي��ن 
وش���ج���اع���ت���ه���م ف����ي ت��ح��م��ل 
م��س��ؤول��ي��ات��ه��م ال��ري��اض��ي��ة 
فإنّنا  واإلنسانية،  واألخالقية 
نشهد في العديد من المسابقات 
األلعاب  دورة  ومنها   ��� الدولية 
اليابان  في  الحالية  األولمبية 
الرياضيين الشرفاء باتخاذ قراِر مقاطعة أي نزاٍل أو مسابقة أو منافسة  ��� قيامَ 
تضعُهم أمام العٍب أو فريق يمّثل االحتالل الصهيوني العنصري، رغم ما تؤدي 
المقاطِعين، واستبعادهم  الرياضيين  القرارات من تسجيِل نقاط على  إليه هذه 
الالعبين  هؤالء  فإّن  ذلك  ومع  متقدمة،  مراحل  فيها  بلغوا  التي  البطوالت  من 
الموقف  افتخارهم بهذا  تحمّلوا تِبعات ذلك بكل شجاعة، بل كانوا يعبّرون عن 

الذي اتخذوه.
فضاًل عن ذلك، تؤدي المقاطعة في المجال الرياضي إلى تفويت الفرصة على 
االحتالل  العبي  مشاركات  حجم  تضخيم  على  دأبت  التي  الصهيونية،  الدعاية 
في الميدان الرياضي، التي هي مشاركات هزيلة بكل المقاييس، ولكن اإلعالم 

الصهيوني يحاول االستفادة منها ألهداف تتوافق مع سياساته العدوانية، ومنها:
في  تشارك  طبيعية  دول��ة  بوصفه  المحتل  الصهيوني  الكيان  تقديم   -1

النشاطات اإلنسانية.
2- تشويه صورة كل إنسان يناهض اإلرهاب الصهيوني، أو يعمل على كشف 

الزيف والباطل الذي تقوم عليه دولة االحتالل.
وعندما نشارك في أي نشاط مع الرياضيين الذين يمثلون االحتالل، فإننا نُسهم 
في مضاعفة حجم االستفادة الصهيونية، ونساعده على تحقيق أهدافه الخبيثة. 
وال يمكن التذرع بأّن المجال الرياضي هو مجال محايد، ألّن العدو ال يتعامل معه 

بحيادٍ أصاًل، وإن كان يطلب منّا ذلك.

عن املقاطعة كفعٍل اأخاقّي
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د. مف�سي املومني
التعليم المهني والتعليم التقني هما حاجتنا 
األساسية للنهوض باإلقتصاد والحد من مشكلة 
أكبر  قياسية  مستويات  وصلت  التي  البطالة 
بكثير من الرقم الرسمي بحدود 2٣%، ويتسابق 
المسؤولون عن التعليم في بلدنا أمام الكامرات 
لإللتحاق  الطلبة  لحث  اإلعالمي،  ولإلستهالك 
بالتعليم المهني والتقني والتغني فيه وبنجاحاته، 
وفي واقع الحال كل السياسات محبطة ومثبطة 
للتعليم المهني والتقني، وواقع الحال يشير إلى 
في  وضع  الذي  الهدف  من  شيء  نحقق  لم  أننا 
البشرية،  الموارد  لتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية 
المهني  التعليم  في  الملتحقين  أع��داد  لزيادة 
تتجاوز  وعالميا   %2٥ إلى  يصل  والذي  والتقني 
اكثر من  الدول  النسبة ٤٥% وتصل في بعض 
النسبة  تتجاوز  ال  الحالي  وضعنا  وفي  ذل��ك، 
الملتحقين  أن  عرفنا  إذا   %٤ األح��وال  بأحسن 
من   %٥ يشكل  ال  البحتة  التقنية  بالتخصصات 
الملتحقين في الدبلوم الجامعي المتوسط، ألن 
غالبية التخصصات والملتحقين فيها تخصصات 
غير تقنية..!وفي التعليم المهني النسبة متدنية 

جداً.
أفرزت سياسة وزارة التربية والتعليم في آلية 
التوجيهي منذ  العامة  الثانوية  ضبطها المتحان 
أهمها  كان  النتائج،  من  العديد  قليلة  سنوات 
أن هنالك 2٤0 ألف طالب راسب غير ناجح في 
أكثر،  أو  األخيرة  السنوات  مدار  على  التوجيهي 
وفي هذه السنة وحدها تجاوز الرقم المئة الف،  
وهذه أرقام مخيفة بكل معنى الكلمة، الن هؤالء 
الشباب اليافعين بكل بساطة يعيشون في فراغ، 
ودون عمل، وكل يوم يتم إغالق فرص النجاح 
في طريقهم بدل فتحها، وهم قنبلة اجتماعية 
أو  التطرف  فتيل  ل��زرع  معرضة  بيننا  تعيش 
االنحراف بينهم، طبعا ال اعتقد أن وزارة التربية 
نجحت ألن النجاح يكون بزيادة أعداد الناجحين 
ال الراسبين، وال اعتقد أن النظام التعليمي الذي 
 %٣0 تتجاوز  ال  لمخرجاته  النجاح  نسب  تكون 
إلى ٥0%ناجحا، وما اعلمه أن نسب النجاح كانت 
دائما متقاربة على مدى السنين الماضية، واعلم 
إحصائية  معالجات  لها  العامة  االمتحانات  أن 
الماضي، ألسباب  تتم في  وكانت  تتم  أن  يجب 
تكون  أن  يعقل  ال  فمثال   ، كثيرة  ومعطيات 
نتيجة طالب حصل على معدل مرتفع ٨7 مثال 
وراسب ألنه ينقصه عالمة أو عالمتين في مادة 
ما، وكذلك النسب يجب أن تكون مقبولة سيما 
وان العملية التعليمية بعناصرها ليست بأفضل 
حاالتها وخاصة جيل توجيهي الكورونا والتعليم 
في البيوت..!، وال اطلب هنا تنجيح لكل من هب 
ودب، ولكن يجب أن تكون نسب النجاح معقولة 
من خالل معالجة النتائج وكذلك واالهم التركيز 

على تحسين التعليم وبيئته في مدارسنا.
وزارة  وعمل  له،  المخطط  غير  الوضع  هذا 

التعليم  حلقات  يأخذ  ال  منفصل  التربية بشكل 
إعادة  على  والتركيز  االعتبار،  بعين  األخ��رى 
هيبة التوجيهي وكبح جماح المعدالت المرتفعة 
كبحه  وأعيد  الماصية  السنة  في  انفلت  والذي 
الراسبين  من  اكبر  أعداد  لينتج  السنة..!،  هذه 
البديل  نطرح  أن  دون  الوهمي  نجاحنا  لنثبت 
للراسبين..!، وال اقلل من جهود الوزارة وطاقمها 
دون  التركيز  كل  التوجيهي  إعطاء  الخطأ  لكن 
العملية التعليمية بمجملها، كل ما سبق أدى إلى 
هبوط حاد في أعداد الناجحين وزيادة تراكمية 
الحكومية  الجامعات  ستأخذ  بحيث  للراسبين، 
ويذهب  الموحد،  القبول  األسد من خالل  حصة 
الموحد  على  يقبلوا  لم  ممن  ويقدر  يرغب  من 
للجامعات الخاصة، أوالتعليم الجامعي المتوسط 
بتخصصاته المختلفة ومنها التقني في القطاعين 
دون  للجامعات  األولوية  وطبعا  والخاص،  العام 
المادية،   والقدرة  المعدل  يسعفه  لمن  الكليات 
األدنى  بالحد  تعمل  التقنية  المجتمع  كليات 
اإلقبال  وضعف  المقبولين  أعداد  تدني  بسبب 
الدبلوم  القبول، ونعرف أنه تم طرح  وسياسات 
الفني قبل سنوات لحل مشكلة الراسبين ولكنه 
الخاصة،  الكليات  لصالح  عمدا  أفشل  أو  فشل 
 ٥0 الحكومية  الجامعات  إحدى  وضعت  حينما 
دينار سعر الساعة وهو أعلى من أسعار ساعات 
الكثير من تخصصات البكالوريوس! طبعا اعرف 
أن اقتراح تدريب طلبة التوجيهي الراسبين أتى 
من الكليات الخاصة ليس لغيرتهم على التعليم 
ثمن  بأي  زبائن  لجلب  ولكن  التقني  أو  المهني 
في حينه، المهم باألمر تم تبني ذلك وتم اتخاذ 
القرار والسير به الستيعاب الطلبة الراسبين في 
كليات المجتمع ولم ينجح الدبلوم الفني واختفى 
في الجامعة الحكومية وصمتت األصوات الداعمة 

له في البداية.
يتم  ما  المقال  ه��ذا  في  األه��م  الموضوع 
بالفشل  المهني  التعليم  طرحه وترويجه بربط 
األدب  بداية  المعدالت،  متدنيي  أو  والرسوب 
عن  يبتعد  والتقويم  القياس  وعلم  التربوي 
ويعبر  والفشل،  الرسوب  مثل  القاسية  الكلمات 
بدال عنها، بان الطالب لم تتحقق أهداف التعلم 
معين  حد  تصل  أن  إلى  مختلفة  وبنسب  لديه، 
يحتاج  حيث  ال��رس��وب،  تسميته  على  اعتدنا 
المتعلم عنده إلعادة دراسة المقررات أو البرنامج 
مرة أخرى لتحقيق األهداف المنشودة، والتعليم 
النظرة  من  العصور  عبر  عانى  المهني  والعمل 
الدونية له والسبب ارتباطه بالطبقة الفقيرة في 
غالبية  وتخلصت  قديما،  اإلقطاعية  المجتمعات 
هذه  من  التكنولوجي  التقدم  زمن  في  ال��دول 
أنواع  والتقني من  المهني  التعليم  النظرة، الن 
والعقول  للمعارف  تحتاج  والتي  الراقية  التعليم 
التكنولوجي  التقدم  عصر  في  للمهارات  إضافة 
المتسارع، وهذا ما يميزها عن العلوم النظرية، 
المهني  التعليم  خريجو  يؤمنه  ما  يخفى  وال 

من  للمجتمعات  وتقنيين  مهنيين  من  والتقني 
الخدمات والمنتجات، وامتعض هذه األيام كلما 
غير  من  يروجون  بلدي  في  المسؤولين  سمعت 
التعليم  للراسبين  المهني  التعليم  لفكرة  قصد 
فكرة  ترسيخ  نريد  وكأننا  للراسبين،  الفني 
التعليمي  نظامنا  في  والراسبين  الفاشلين  أن 
في  انه  وأتذكر  المهني..!،  التعليم  مصيرهم 
منتصف السبعينيات كان آباؤنا يدفعون بأبنائهم 
في  انه  واذكر  المهني،  التعليم  إلى  المتفوقين 
الصف  في  االوائ��ل  االربعة  ذهب   1٩76 سنة 
الثالث اإلعدادي من مدرسة صخرة الثانوية إلى 
مدرسة اربد الصناعية راغبين وبمباركة األهل، 
التقدم  كل  ومع  عاما  أربعين  من  أكثر  وبعد 
التعليم  وأصبح  تفكيرنا  تراجع  التكنولوجي 
المهني لمتدني التحصيل والراسبين والفاشلين، 
هذا ما ال نريده في ظل إتفاقنا جميعا على تعزيز 
التوجه نحو التعليم المهني والتقني، ألننا جميعا 
نعلم أن سياساتنا التعليمية أوصلتنا حد الهاوية 
الجامعية،  الشهادات  بحملة  السوق  بإغراق 
والتوسع في التعليم الجامعي حيث يقترب عدد 
حملة  من  المدنية  الخدمة  لديوان  المتقدمين 
البكالوريوس، من نصف مليون، وأغفلنا التركيز 
خالل  من  والتقني  المهني  التعليم  قطاع  على 

قصور السياسات والتمويل.
مكانه  في  يكون  أن  يجب  المهني  التعليم 
لحل  وليس  والمتميزين  للناجحين  الطبيعي 
التربية  الراسبين..!، وكان أحرى بوزارة  مشكلة 
التطبيقي  المهني  التعليم  نحو  الطلبة  توجيه 
من  األص��ل،  من  فيه  المقبولين  أع��داد  وزي��ادة 
المهني،  واإلرش��اد  والتوجيه  السياسات  خالل 
أكبر  أع��داد  لتستوعب  اإلستثمارات  وتنشيط 
أعداد  زيادة  وكذلك  العمل،  عن  المعطلين  من 
ذلك،  وغير  مالياً  ودعمها  المهنية  المدارس 
الناجحين  نسب  زيادة  على  العمل  يجب  كذلك 
في التوجيهي كما أسلفت، لنضمن إلتحاق أكبر 
عدد من الطلبة وحثهم وتوجيههم لإلنخراط في 

التعليم المهني والتقني
التعليم  زال  فما  بالفزعة،  ذلك  يتأتى  ولن 
المهني والتقني دون جسم وطني واحد يخطط 
التعليم  مجلس  مثل  أستراتيجياته  ويضع  له 
في  العشوائية  ونعيش  نتخبط  زلنا  ما  العالي، 
التوسع بالتعليم الجامعي رغم جيش العاطلين 
علي العمل، ال بد من وضع النقاط على الحروف، 
للحاكمية  يفتقد  والتقني  المهني  التعليم 
المزودة  الجهات  وتعدد  والتخطيط  والتشريعات 
للقوى  يخطط  وطني  مجلس  وجود  وعدم  له 
أساس  التمويل  ننسى  وال  ونوعا،  كما  البشرية 
هذا النوع من التعليم، وغير ذلك فنحن نرحل 
الفشل من وزارة لوزارة ومن جيل لجيل… حمى 

اهلل األردن.

اأنقذوا التعليم املهني والتقني!
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 - يحيي المكتب 
التنفيذي لرابطة الشباب 
االردن��ي  الديمقراطي 
الشعبية  الجهود  رش��اد 
االردن���ي���ة وال��م��وق��ف 
لكل  والموحد  ال��واح��د 
كل  برفض  االردنيين 
اشكال التطبيع مع العدو 
ويسجل   ، الصهيوني 
باعتزاز  الموقف الوطني 
كلية  لطالبة  الشجاع 
الجامعة  في  الهندسة 
الحوراني  لينا  االردنية 
ب��اع��الن��ه��ا االن��س��ح��اب 
لمشروع  مسابقة  من 
هوبكنز  لجامعة  عالمي 
علمها  ف��ور  االمريكية 
المشارك  ال��ط��رف  ان 
جامعات  من  والمنافس 

العدو الصهيوني 
حيث ردت وبشكل واضح: إن منافستي 
الوجود في األصل  مع من أصارعه على 
وقامت  مرفوض،  وهذا  لوجوده،  إثبات 
صفحتها  على  الحقا  لتعلق  باالنسحاب، 

على فيسبوك بجملة نحن مبادئ تختبر
الديمقراطي  ال��ش��ب��اب  راب��ط��ة  ان 
الجامعات  ادارات  تطالب  رشاد  االردني 
االنخراط  في  السماح  او  تسهيل  بعدم 
مسمى  اي  تحت  تطبيعية  انشطة  بأي 

البحوث  او  الثقافي  التبادل  فيها  بما 
والخبرات،  الزيارات  تبادل  او  االكاديمية 
خيانة  هي  تطبيعية  ممارسة  اي  الن 
وتضحياتهم  االبطال  الشهداء  لدماء 
الجسيمة في مقاومة العدوان الصهيوني 
الذي ال يخفي نواياه التوسعية والعدائية 
انواع  لالردن واالردنيين، ويمارس ابشع 
شعبنا  على  اليومية  االعتداءات  واشكال 

الفلسطيني البطل .

املكتب التنفيذي لـ“ر�ساد” 

االخيرة

الدوله  تريد  حقاً  هل 
أن��ه��ا  أم  ؟  االص������الح 
على   ( ولجان  ش��ع��ارات 

عين االمريكان ( ؟ .
هل هنالك قوه دافعه 
فرض  بامكانها  ذاتيه 
ب��ع��ض ب��ن��ود االص���الح 
استطاعت  دول���ه  على 
ع��ب��ر ال��ع��ق��ود ال��ث��الث 
االخيره أن تستأثر باداره 
البالد بشكل كامل ، وأن 
تنقلب على منجزات عام 

٨٩ بالكامل ؟ .
هل يمكن للبيروقراط وحلفائه  مما يُسمى بالليبراليين 

وغيرهم أن يتخذوا خطوات تتناقض مع مصالحهم ؟.
تتبعها  التي  الوقت  ، وسياسة كسب  كله ممكن  هذا 
النظام  شرعية  تجديد  الن   ، نفعاً  تجدي  لن  الدوله 
السياسي من الزاويه االمريكيه تتطلب التغيير واالصالح 
،وشرعيه اي نظام سياسي من االنظمه المواليه المريكا 
 ، عدمه  من  سياسي  نظام  اي  بقاء  بساطه  بكل  يعني 
قدرة  الثبات  ومكلفاً  ساطعاً  مثاال  كان  العربي  والربيع 
مستعدين  حلفاء  لها  وأن  بالدول،  التالعب  على  امريكا 
لتحقيق  الوسائل  كل  واستخدام  الطائله  االموال  لدفع 

رغبات االمريكان .
أن  االردنيه  الدوله  تدرك  أن  واالج��دى  االفضل  من 
الوقت أآلن مناسب لالصالح ، وأن مخرجات لجنة االصالح 
الديمقراطية  المضامين  جدية  ودرج��ة  وجهة  ستحدد 
لالصالح ، لكنها ، أي اللجنه ، خلقت اجواء حوار ، وكانت 
القوى  فيه  تحتل  أن  وباتجاه   ، تطويره  يمكن  اط��اراً 
، وأن ال  السياسيه واالجتماعيه مساحة أكبر بالمستقبل 
يتم اختزال مخرجات اللجنه بقانوني االنتخاب والبلديات .

تجديد  العاده  الوحيد  السبيل  هو  الحقيقي  االصالح 
وهو   ، الدوليه  الزاويه  من  السياسي  النظام  شرعية 
ودوله  الشفافيه  عبر  الفساد  لمحاربه  الوحيد  السبيل 
القانون والمؤسسات ، وهو السبيل العاده توسيع مظلة 
التفكك  ظاهره  لمحاربه  وذلك  الجميع  لتشمل  الدوله 
عن  االط��راف  وابتعاد  واالجتماعي  السياسي  والتحلل 
سياسات  بمواجهه  الفرعيه  النزعات  وانتشار  العاصمه 

الدوله من تهميش وافقار .
أن  المرجح  ومن   ، قريباً  جديده  حكومه  تتشكل  قد 
 ، الدستوري  موعدها  قبل  النيابيه  االنتخابات  تجري 
وهذا ليس اال تكراراً لنفس اللعبة السياسيه المستهلكه 
والبائسه ، والدوله تعرف أن هذه الخطوه ال تصنع فرقاً ، 
حتى أمام الحليف الدولي ، وهي غير كافيه العاده تاهيل 

الدوله للعب دور جديد على المستوى االقليمي .
الملكية  اللجنة  للتغيير ،وعلى  هنالك فرصة حقيقيه 
استثمارها باالنفتاح على جميع القوى السياسية ،فالوضع 
االزمه  اختزال  يمكن  ال  كما   ، ادامته  يمكن  ال  القائم 
السياسي  فالبُعد   ، فقط  واالقتصادي  االمني  ببعدها 

والديمقراطي هما االساس .
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