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حظيت النتائج التي أسفرت عنها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياسية باهتمام واسع من قبل النخب السياسية واالجتماعية، ولكن 
مستوى االهتمام الشعبي كان اقل بكثير. هذه الظاهرة تجد تفسيرها 
الناس والمؤسسة  الثقة بين  العالقة غير الصحية والمشوبة بعدم  في 
الرسمية نتيجة التدخالت المباشرة في ما بات يسمى هندسة االنتخابات 
النيابية، ناهيك عن طبيعة القوانين االقصائية التي حكمت االنتخابات 
المثقفين  من  عدد  ينبري  الصدد  هذا  في  قرن.  ربع  من  اكثر  طوال 
االحزاب  على  للهجوم  يتدافعون  وهم  الثقة،  فجوة  لتعميق  والكتاب 
القائمة وخصوصاً تلك التي ارتبط وجودها بمراحل تاريخية مفصلية في 

حياة الدولة االردنية .
هذا  وزن  تقييم  في  حاسمة  قاعدة  يعد  ال  وحده  التاريخ  ان  صحيح 
الحزب او ذاك، بل الحاضر ايضاً، والدور السياسي الحيوي المتواصل وفق 
االهداف التي يتبناها، اال ان حالة العداء التي ابداها هؤالء الكتاب تجاه 
شيء،  في  الموضوعية  الى  بصلة  تمت  ال  والتاريخية  القائمة  االحزاب 
مرحلة  في  بالتعددية  الوفاء  واصرار ضرورات  وتتجاهل عن سابق عمد 
الجانب  عن  ناهيك  جديدة،  سياسية  مرحلة  نحو  الديمقراطي  االنتقال 

االخالقي الذي تفتقر له هذه المقاالت!!
اذ ال يتورع هؤالء عن إقحام توقعاتهم !!! وتسمية التيارات التي ستفوز 

وتحديد اتجاهاتها، ثم تسمية االحزاب التي سيتم اقصاؤها!!
االجتماعية  الحساسيات  عن  تماماً  البعيد  الفوقي  الخطاب  هذا 
والسياسية والذي يكرس ظاهرة عدم الثقة بالمؤسسة الرسمية ويؤكد 
على نيتها التدخل في رسم العملية االنتخابية، هي التي تعمل اآلن على 
تشويه صورة النتائج التي اسفرت عنها اجتماعات اللجنة الملكية، نقول 
المالحظات  يعبرون  عن سخطهم على  الذين  اولئك  على كل  رداً  هذا 
النقدية والموقف الذي عبرت عنه احزاب االئتالف / القومية واليسارية / 

والمنشور في هذا العدد من االهالي.
جادة  معارضة  دون  ديمقراطي  تحول  مرحلة  الى  العبور  يصح  فهل 
واسع  تيار  الصحاب  الموجه  النقد  سالح  استخدام  ودون  وموضوعية 
اجل  ومن  لصالحهم،  القوانين  على  المرتقبة  التغييرات  تجيير  يريدون 
الواسعة  السياسية  بالمشاركة  وتطلعاتهم  الناس  مصالح  عن  القفز 

وتحسين الظروف المعيشية المنهكة.
إن غياب لغة النقد واالعتراض على مواد القانونين ـ كما يطلب هؤالء 

ـ من شأنه تقويض عملية التحول نحو الديمقراطية برمتها.
: احزابا ونقابات وتجمعات  المخلصة  الوطنية والديمقراطية  فالقوى 
منتظمة وشخصيات مستقلة ترفض رفضاً قاطعاً ان تنتقل عملية احتكار 
الرأسمالية  البيروقراطية  القوى  كتف  من   !!! كتف  الى  كتف  من  القرار 

المهيمنة الى كتف مروجي النهج الليبرالي والعاملين في خدمته.
المناضلة  القوى  فيه  تتشارك  وحده،  للشعب  ملك  الوطني  القرار 

جميعها من اجل رفعة الشعب والوطن.

القرار الوطني ملك لل�شعب ولي�س لفئة

امللتقى الوطني للأحزاب والقوى وال�شخ�شيات القومية 

ال�شقيقة �شوريا  مع  العلقات  بعودة  يرحب  والي�شارية 

ق��ي��ود ج���دي���دة ع��ل��ى االح����زاب 
م�����ش��روع��ي  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ق��ان��وين االح����زاب واالن��ت��خ��اب��ات

لعام  االردنية  اجلامعات  يف  املوحد  القبول  نتائج 

للفوارق وتكري�س  للعدالة  2021..اف��ت��ق��ار 

وق����ف����ة ح����ا�����ش����دة ل���ل���ع���ام���ل���ن يف 

ل��ل���ش��راب “الف�������ارج” ا���ش��ت��ك��م��اال 

ا����ش���ع���ار  ال�����زراع�����ي�����ة  امل���������ش����األ����ة  يف 

ان���خ���ف���ا����س يف  ال�����زراع�����ي�����ن  امل���ن���ت���ج���ن 

ال��ع��رب��ي ال���وط���ن  االأج���ن���ب���ي يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 

االردن  / ال����ع����ودة  ح����ق  ع����ن  ل���ل���دف���اع  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة   

“للونروا” التعليمية  املناهج  ح��ول  اوروب���ي  لقرار  ادانتها  جت��دد 

اخل�����وارزم�����ي�����ات وع������ي   .. ف���ي�������ش���ب���وك 

خ��ي��ان��ة #التطبيع-  م�������ش���ر:  يف  ح��م��ل��ة 
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 -  نفذ مواطنون  في الفحيص اعتصاما 
شاكر   دوار  منطقة  في  الفائت  السبت   صباح 
تاهيل  اعادة  احتجاجا على تهرب شركة الفارج من 
للمساومة  وطرحها  المصنع  عليها  المقام  االراضي 

على ديونها.
دائني  من  تعد  التي  والبلدية  االهالي  وي��رى 
االعسار  قانون  على  تلتف  الشركة  ان  “الف���ارج” 

وتهضم حقوقهم في العديد من بنودها.
الذي  االعتصام  في  المشاركون  ن��دد  وعليه 
اهالي  مطالب  بتجاهل  الفحيص   عشائر  له  دعت 
الهروب  ومحاولة  الشركة  ادارة  قبل  من  المدينة 
عليها  المترتبة  والمالية  القانونية  االستحقاقات  من 

تحت غطاء االعسار.
واكد المعتصمون رفضهم لما تسعى اليه  شركة 
الفارج من مقايضة  ديونها باراضي الفحيص المقام 
عليها مصنع االسمنت متجاهلين تماما حقوق مدينة 

الفحيص ومصلحة ابنائها .
من  تخلو  الشركة  خطة  ان  المعتصمون  وأك��د 
سند  دون  البلدية  تجاه  الشركة  والتزامات  حقوق 
قانوني مخالفة احكام المادة ٥٥ من قانون االعسار
وجاء االعتصام الذي شارك به العشرات من ابناء 
لتنفيذ   بالتدخل  الرسمية  الجهات  لمطالبة  المدينة 
شركة  من  المطلوبة  والمالية  القانونية  القضايا 
الفارج وفي مقدمتها اعادة تاهيل االراضي المدمرة 
المقام عليها المصنع وحسب ماقال المعتصمون ان 
يافظة  تحت  االلتزامات  من  التهرب  تريد  الشركة 

اعادة تنظيم الشركة .

احتشد مئات  -   خ��اص-    
االسمنت  مصانع  شركة  في  العاملين 
صناعة  غرفة  امام  “الفارج”  االردنية 
عمان � يوم االثنين ١١ / ٥ / ٢٠٢١ 
تزامناً مع انعقاد اجتماع الهيئة العامة 
االداري��ة  الهيئة  بحضور  للدائنين 
البناء  في  للعاملين  العامة  للنقابة 
الموعد  من  المحكمة  اجلته  ان  بعد 
 ٢٧ بتاريخ  عقده  مقررا  ك��ان  ال��ذي 
خطة  في  النظر  الع��ادة   ٢٠٢١  /٩/
اعادة التنظيم التي لم تعتمد اال الحد 
العاملين وتزامن  امتيازات  االدنى من 
في  المفتوح  العاملين  اض��راب  معه 
والبالغ  الرشادية    � االسمنت  مصانع 
على  للحفاظ  عاماًل   ١٧٠ تعداهم 
امتيازات  اي  تمس  ان  دون  حقوقهم 

على  الخطة  اعتماد  بسبب  حقهم  من  تأمينات  او 
من  والمتقاعدين  العاملين  بحرمان  النفقات  خفض 
والتضامن  التكافل  الصحي وصناديق  التأمين  ميزان 

من  اكثر  احالة  من  الشركة  لثني  اضافة  واالسكان 
استكمااًل  هذا  ويأتي  المبكر  التقاعد  الى  عاماًل   ٧٠
للعاملين في  العامة  النقابة  اتخذتها  التي  لالجراءات 

االعسار  على  االشهار  منذ  البناء 
اتخذتها  التي  ل��الج��راءات  رف��ض��اً 
الشركة باعادة الهيكلة ضمن خطة 
مع  باالتفاق  الشركة  اعتمدتها 
من  لتتحرر  للدائنين  العامة  الهيئة 

التزاماتها مع النقابة العامة.
كما تأتي هذه الوقفة االحتجاجية 
في  العاملين  اض��راب  مع  تزامناً 
على  احتجاجاً  ال��رش��ادي��ة  مصنع 
رواتبهم  م��ن  اي��ام  خمسة  حسم 
عن  الشركة  ولثني  ايلول  شهر  من 
لم  حال  في  تصفية  طلب  تقديم 

يتوقف اضراب العاملين.
كتلة  اص�����درت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
واكبت قضية  التي  العمالية  الوحدة 
طالبت  بياناً  طويلة  فترة  منذ  الفارج  في  العاملين 
الشركة  على  للضغط  والعاملين  النقابة  باسناد  فيه 

وحملها على عدم التنصل من التزاماتها.

ابناء الفحي�س : غطاء االع�شار هروب من اال�شتحقاقات املتعلقة باالرا�شي

لوقف خطة اإعادة التنظيم التي مت�س حقوقهم

وقفة حا�شدة للعاملن يف “الفارج” ا�شتكماال لل�شراب
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يرحب   -  
الوطني  الملتقى 
ل���أح���زاب وال��ق��وى 
وال���ش���خ���ص���ي���ات 
واليسارية  القومية 
بقرار عودة العالقات 
الطبيعية بين االردن 
الشقيقة،  وس��وري��ا 
وذلك ارتباطا بعالقة 
االخ����وة وال��ع��روب��ة 

المشترك. والتاريخ 
ال��ق��رار  ه���ذا  إن 
جاء  ال���ذي  ال��رس��م��ي 

خطوة  يعتبر  األردني،  العام  الرأي  مع  منسجماً 
استعادة  نحو  الصحيح  االتجاه  في  ضرورية 
على  الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
الوطني  الملتقى  يطالب  كما  الصّعد،  جميع 
جامعة  في  الطبيعي  مكانها  إلى  سوريا  بعودة 

الدول العربية.
األمريكي  الحصار  ضد  وقف  الذي  األردن  إن 
ليكسر  اآلن  يقف  الشقيق  العراق  على  الغربي 

الدول  فرضته  الذي  قيصر  قانون  حصار  شوكة 
االستعمارية نفسها على سوريا.

المنطقة  في  األمريكي  المشروع  هزيمة  ان 
القومي  ال��م��ش��روع  إح��ي��اء  على  ال��ب��اب  تفتح 
اشكال  ك��ل  مواجهة  ف��ي  العربي  النهضوي 
العربية  الوحدة  واستعادة  واالستعمار  الهيمنة 
واالنقسامات  التبعية  لسياسات  بدياًل  الشاملة 

المدمرة والحروب الداخلية.

ن��ق��اب��ة  ط��ال��ب��ت   -  
ونقل  التخليص  شركات  أصحاب 
بإلغاء   ، األردن  ف��ي  البضائع 
نقل  ش��اح��ن��ات  على  ال��رس��وم 
البضائع بين سوريا واألردن في 

معبر جابر الحدودي.
ضيف  النقابة  رئيس  وق��ال 
الثالثاء  اهلل أبو عاقولة في بيان 
الرسوم  ف��رض  إن   ، الماضي 
المحملة،  البضائع  شاحنات  على 
إضافة إلى ما مقداره ٢٠٠ دينار 
“باك  بنظام  العمل  إلغاء  بعد 

الشاحنات  من  عدد  توقف  في  تسبب  باك”،  تو 
المحملة المتجهة إلى سوريا.

الشاحنات  تأخر بعض  إلى  أبو عاقولة  وأشار 
على  واجهتها  التي  المربكة  االج��راءات  بسبب 
على  تشترط  اإلج���راءات  أن  موضحا  الحدود، 
األردن  إل��ى  س��وري��ا  م��ن  المتجهة  الشاحنات 
بلدها  من  محملة  تكون  أن  البضائع،  لتحميل 
ودفع  تصريح،  على  والحصول  فارغة،  وغير 

رسوم بدل تصريح دخول.
انتظار  يتطلب  ذلك  كل  أن  إلى  لفت  كما 

أيام،  عدة  جابر  حدود  على  البضائع  شاحنات 
النقل  وزارة  مقر  من  التصاريح  صدور  لحين 
والسورية  األردنية  الجهات  مطالبا   ، عمان  في 
واضحة،  وت��ص��ورات  آل��ي��ات  بوضع  المعنية، 
المفروضة  الرسوم  وإلغاء  اإلج��راءات،  لتبسيط 

على الشاحنات.
مذكرة  تطبيق  إعادة  إلى  عاقولة  أبو  ودعا 
المبرمة سابقا بين األردن  التفاهم واالتفاقيات 
وسوريا بنحو كامل، والتي جرى تحديد الرسوم 
وتسهل  األط��راف،  لكل  مرضية  وكانت   ، بها 

وتعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين.

امللتقى الوطني للأحزاب والقوى وال�شخ�شيات القومية 

والي�شارية يرحب بعودة العلقات مع �شوريا ال�شقيقة

مطالب باإلغاء الر�شوم املفرو�شة على �شاحنات نقل 

الب�شائع بن االأردن و�شوريا

اللجنة  اعضاء  ب��ذل 
جهودا  لالصالح  الملكية 
والحوار  بالنقاش  كبيرة 
والبحث ، وهو جهد خلق 
للحوار  ايجابية  مناخات 
العديد  بطرح  وساهم   ،
على  الهامة  القضايا  من 
والحوار  البحث  طاولة 
ذات��ه شيء  بحد  وه��ذا   ،
م���ه���م وم���ف���ي���د ع��ل��ى 

المستوى الوطني .
اللجنة  م��خ��رج��ات 

يطرح  باالحزاب  المتعلق  البند  ولكن   ، ايجابية  عموماً 
سؤااًل جوهرياً وهو : من الحامل الرئيسي لتنفيذ االصالح 
، أو للدقة ، من هو الطرف المدني المعني بتنفيذ وترجمة 

مخرجات اللجنة من خارج مؤسسات الدولة الرسمية ؟.
، وهي عدم وجود  الديمقراطية  أزمة  الى أصل  عدنا 
فالعملية   ، لالصالح  كشريك  اهلي  أو  مدني  ط��رف 
، وملف  بالكامل  الرسمية  المؤسسة  السياسية تحتكرها 
أن  ، ال بل  بالكامل  الرسمية  المؤسسة  االصالح تطرحه 
والحديث  اعالن موقفها  تتحرج من  أالمنية ال  المؤسسة 
ووضع  االح��زاب  وبتغييب   ، االصالح  بعملية  دورها  عن 
فأن   ، وتطويرها  تاسيسها  أمام  التعجيزية  العراقيل 
مخرجات  تمرر  سوف  الدولة  أن  يقول  الرسمي  المنطق 

اللجنة وهي المعنية بتنفيذها ، فأي منطق هذا؟
هل يقبل المنطق أن عملية االصالح التي تهدف الى 
تطوير الدولة وخلق مساحات مدنية للمشاركة أن تقوم 
بها مؤسسات الدولة نفسها ؟ وهي التي سيكون االصالح 

والديمقراطية على حساب شيء من مصالحها؟
نحن نعرف أن مؤسسات الدولة الرسمية ال تلجأ حتى 
للحديث عن االصالح اال السماع المجتمع الدولي وامريكا 
تحديداً  ، ألن االصالح والديمقراطية أصبحا أحد الشروط 
التي تساهم باعتراف المجتمع الدولي بأي نظام سياسي 
، ووفق هذا المنطق أيضاً ال يمكن خداع المجتمع الدولي 
وال يمكن خداع واشنطن التي تعرف عن الدول التابعة لها 

أكثر مما تعرف الدول نفسها ؟
ثقة  إعادة  الرسمية  المؤسسة  محاولة  منطق  ووفق 
الشارع بالدولة ، واقناعه بأن  االصالح هو المدخل لحل 
أزمة انعدام الثقة بين الدولة والناس ، وأن الدولة تنوي 
المنتج  هي  دامت  ما  تنجح  أن  يمكنها  فكيف   ، التغيير 
ال  جمهور  فقط  والمطلوب  والمسرح  والممثل  والمخرج 

يشارك بل يشاهد فقط .
اللجنة  مخرجات  بأن  بالتحليل  بعيداً  البعض  ذهب 
المجتمع  مكونات  بين  السياسية  المساواة  تحقق  سوف 
االردني الرئيسية من شتى االصول والمنابت ، قد يكون 
للخارج  مصاغ  وهو   ، الورق  على  هذا  من  شيء  هنالك 
بساطة  وبكل  السياسي  النظام  ألن   ، للداخل  وليس 
اال ضمن حدود  االردني  المجتمع  مكونات  يمثل  يعد  لم 
ضيقة ،  وأن المكونات االخرى يتم تمثيلها بشكل رمزي 
، فكيف يمكن لنظام سياسي فقد جزءاً كبيراً من قاعدته 
سياسية  قاعدة  صياغة  يعيد  أن  واالجتماعية  السياسية 

واجتماعية جديدة ؟

كمال م�ضاعني

هل �شتتحقق خمرجات جلنة اال�شلح؟          
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الموحد  القبول  المعنية باصدار  الجهات  � خاص  عاماً بعد عام تصر   
لتوصيات  خالفاً  فيها  والتوسع  االستثناءات  تكريس  االردنية  الجامعات  في 
البشرية  الموارد  لتنمية  الوطنية  واالستراتيجية  للتعليم  الوطنية  االستراتيجيات 
ومطالب الحركة الطالبية االردنية بإلغاء االستثناءات المخالفة للدستور واعتماد 
المعدل الدراسي كأساس للتنافس  ، ولمزيد من القاء الضوء على هذه القضية 
التي تمس مستقبل الطلبة تضع رابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد بين 
ايديكم هذه الورقة مع التوصيات المقترحة على امل ان ينال هذا الموضوع حقه 

من االهتمام والتقييم والبحث.
املت�شررين. الطلبة  عن  الظلم  ورفع  لن�شابها  االأمور  العادة  االآوان  • اآن 
ر�شم  دفعهم  رغم  جامعي  مقعد  على  يح�شلوا  مل  طالب  الف  ع�شرون   •

تقدمي القبول املوحد.

يف  للقبول  وا�شعًا  الباب  وتفتح  العادي  القبول  يف  تت�شدد  اجلامعات   •
الربنامج املوازي.

وفتح  املرتاكمة  الذمم  من  الطلبة  اعفاء  تتطلب  االقت�شادية  الظروف   •
الر�شوم. لتق�شيط  املجال 

الهم  جامعي  مقعد  عن  البحث  قضية  شكلت  الماضيين  العقدين  مدار  على 
للطلبة  والمعاناة  القلق  اهم مصادر  واعتبر من  االردنية,  االسر  أرّق  الذي  االكبر 
اساس  على  بالتنافس  الجامعي  المقعد  فرصة  محدودية  ظل  في  األردنيين, 
القبول الموحد, و توّسع الحكومة في القبول باالستثناءات وارتفاع رسوم الدراسة 
في الجامعات و توسع الجامعات االردنية في القبول على برنامج التعليم الموازي 

والبرامج الدولية االغلى كلفه.
للعام  االردنية  الجامعات  طلبة  لقبول  العامة  للسياسات  سريعة  وبنظرة 
مدارس  في  العشائر  البناء  الملكية  المكرمة  وتعليمات   ٢٠٢١-٢٠٢٢ الجامعي 
نسبة  ان  حظ  نال   ٢٠٢١ لسنة   ١ رقم  الخاصة  الظروف  ذات  والمدارس  البادية 
االسثناءات تجاوزت نصف العدد الكلي لمقاعد الجامعات حيث توزعت على النحو 
التالي: ٢٠% مكرمة جيش، ٥% مكرمة معلمين، ١٠% ابناء العشائر في مدارس 
ارتفعت  سابقة  سنوات  توجيهي   %٥ الخاصة،،  الظروف  ذات  والمدارس  البادية 
الى ١٠%, ٥%  ابناء االردنيين الحاصلين على الثانوية العامة العربية  من خارج 

األردن، 3٥٠ مقعدا  البناء المخيمات اضافة الى :
• ١٥ مقعد لالبناء شهداء القوات المسلحة

• ١٥٠ مقعد البناء االردنيات المتزوجات من غير االردنيين
السفارات  في  العاملين  االردنيين  الدبلوماسيين  البناء  محدد  غير  عدد   •
دورات  في  المملكة  خارج  يخدمون  والذين  الضباط  والبناء  الخارج  في  االردنية 

عسكرية لمدة عام او اكثر.
الباحثين  هيئة  اعضاء  وابناء  التدريس  هيئة  اعضاء  مباشرالبناء  قبول   •

العاملين في الجامعة .
في  الباحثين  هيئة  واعضاء  التدريس  هيئة  اعضاء  غير  من  العاملين  ابناء   •

الجامعة.
• يجوز لكل جامعة قبول خمسة عشر طالبا متفوقا رياضيا في الكليات المختلفة 
باستثناء الطب وطب االسنان وعشرون طالبا متفوقا رياضيا في تخصص التربية 

الرياضية.
في  فنيا  المتفوقين  الطلبة  من  طالبا  عشر  خمسة  قبول  جامعة  لكل  يجوز   •
كليات الجامعة باستثناء الطب وطب االسنان وعشرين طالبا من الطلبة المتفوقين 

فنيا في تخصص الفنون الجميلة والموسيقى.
وزارة  في  العاملين  البناء  رسمية  اردنية  جامعة  كل  في  مقاعد  اربعة   •
وابناء  العالي  التعليم  اعتماد مؤسسات  العاملين في هيئة  وابناء  العالي  التعليم 

منهم  المتقاعدين 
تزيد  ان ال  الموازي على  برنامج  االردنيين في  الطلبة  للجامعة قبول  • يجوز 

نسبة هؤالء الطلبة عن 3٠% من عدد الطلبة المقبولين على البرنامج العادي.
في ظل هذا التوسع في االستثناءات برزت هذا العام واالعوام الماضية حالة 
وطالب   طالبة   ٢١٩8٥ ان  خصوصا   ، الموحد  القبول  نتائج  على  عالية  احتجاج 
دفعوا ثمن قسيمة التقدم للقبول الموحد ولم يحصلوا على مقعد جامعي ، فيما 
البيت  ال  جامعات  في  المباشر  القبول  باب  لفتح  العالي  التعليم  وزارة  سارعت 
ومؤتة والطفيلة والحسين في معان وبعض كليات جامعة البلقاء التطبيقية دون 
اعالن  من  فقط  اسبوع  بعد  الجامعات  هذه  في  المباشر  القبول  السس  توضيح 

نتائج القبول الموحد.
الجهات   تبرر  االستثناءات  من  الحجم  هذا  على  احتجاجات  موجة  كل  وفي 
وتكافؤ  العدالة  تحقيق  هو  االستثناءات,  هذه  من  االساسي  الهدف  ان  الرسمية  
اقتصادية  ظروف  من  يعانون  الذين  المواطنين  من  واسعة  لشريحة  الفرص 
الخاصة  العناية  تستحق  لشريحة  او  عليهم,  فرضت  صعبة  وتعليمية  واجتماعية 
الدستور  بأحكام  عماًل  وذلك  للوطن,  يقدمونها  التي  للتضحيات  نظراً  بأبنائها 
مبدأ  ويكرس  التعليم,  في  متكافئة  فرص  المواطنين  جميع  منح  يفرض  الذي 
العدالة االجتماعية, وعليه ومن وجهة نظرهم فإن خطوة الغاء االستثناءات قبل 
تهيئة الظروف االقتصادية االجتماعية والتعليمية لهذه الشرائح وخاصة )مكرمة 
مخالفاً  اجراًء  يعد  العسكرين(  ابناء  ومكرمة  حظاً  االقل  والمدارس  العشائر  ابناء 
للدستور, وهو قول حق في عمومه ولكن عند الدخول في تفاصيله نالحظ بطالن 
االدعاء, في ظل توسيع شريحة االستثناءات لتشمل مقتدرين ال يستحقون  هذا 
هذا االستثناء, بحكم ظروف السكن والوضع المادي, االمر الذي فرض خلاًل ال بد 
تؤثر  ان  دون  الحقيقيين  لمستحقيها  لتصل  االستثناءات,  لتنظيم  معالجته  من 
على حقوق االخرين, فمثال ال يجوز ان تكون مدرسة في ارقى ضواحي العاصمة 
من ضمن المدارس االقل حظاً, وتتساوى مع مدرسة في اقصى جنوب او شمال 
االردن من حيث االمكانيات والتجهيزات والكوادر البشرية, وهذا ينطبق على كل 

الجهات المستفيدة من االستثناءات.
سياسات  في  النظر  اعادة  على  للتعليم  الوطنية  االستراتيجيات  اكدت  لقد 
الدعوة  وكانت  واصالحه،  العالي  التعليم  اولويات  من  اولوية  باعتبارها  القبول، 
وفي توصيات اكثر من لجنة تم تشكليها لوضع شروط قبول للطلبة المتقدمين 
خارج اطار القبول الموحد، وهو االمر الذي لم يحدث، وال حتى من خالل تطبيق 
 ( التي نصت وبشكل حرفي على  البشرية  الموارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية 
المساواة  وتحقيق  بالجامعات،  لاللتحاق  الجدارة  اساس  على  موحد  نظام  انشاء 
المنصفة  غير   االمتيازات  وإلغاء  االستثناءات  تنظيم  خالل  من  الفرص  وتكافؤ 
وبحسب  للهدف،  يرتقي  ال  تنفيذه  تم  ما  ان  اال  الموازي(،  البرنامج  في  المطبقة 
واالقتصادي  االجتماعي  الضغط  الى  التباطؤ  هذا  عزت  التي  التبريرات  بعض 

للمواطنين، او وجود ظروف خاصة لفئات محدودة لم يتم عالجها جذرياً..
المبررات  والذي خرج عن  االستثناءات،  الال مبرر في موضوع  التوسع  ان هذا 
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طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«

تعليمات جديدة للمنح والقرو�س اجلامعية، 

ومطالبات بوقف اال�شتثناءات
صدر في الجريدة الرسمية، االسبوع  الماضي  تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض 

من صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنية لسنة ٢٠٢١.
وبحسب التعليمات، تغطي المنحة الكاملة رسوم الساعات الدراسية المعتمدة للخطة األكاديمية 
يزيد على 4٥ ساعة  ما ال  القرض  أو  الجزئية  المنحة  فيما تغطي  الطالب،  إليه  الموفد  للتخصص 
معتمدة، وال يجوز للطالب الذي استفاد سابقا من أي منحة كاملة من أي جهة أن يستفيد من دعم 

الصندوق.
ويحدد العدد اإلجمالي للمنح الجزئية والقروض الممنوحة سنويا وفق المعادلة اآلتية: ))مجموع 
معتمدة(  ساعة   4٥ تكلفة  الالحقة/متوسط  المالية  للسنة  للصندوق  المخصصة  المالية  الموارد 

-مجموع عدد المنح الكاملة إلقليمي الشمال والوسط ومنح الدبلوم(.
كما يوزع العدد اإلجمالي للمنح والقروض بنسبة 4٠ بالمئة للمنح الجزئية والباقي للقروض.

للطلبة  اعتباري  لواء  إضافة  ويتم  المملكة  أللوية  المعتمدة  اإلداري��ة  التقسيمات  وتستخدم 
حصة  وتضاعف  خارجها  أو  المملكة  داخل  من  األردنية  العامة  الثانوية  يعادل  ما  على  الحاصلين 

المحافظة التي ال يوجد بها ألوية؛ وذلك ألغراض توزيع المنح الجزئية أو القروض.
لمن  جزئية  منحة  و١٥٠  كاملة  منحة   ٥٠ تخصيص  على  ينص  بند  وجود  الطلبة  واستغرب 
المبررات  او  والشروط  االسس  تحديد  دون  البشرية  للتنمية  الهاشمي  االردني  الصندوق  يرشحهم 

التي استندت اليها الوزارة في منح الصندوق هذا االسثناء المخالف لمعايير العدالة والمساواة

اجلامعة االردنية  ت�شر على  حجز �شهادات الطلبة من 

ذوي االحتياجات اخلا�شة منذ عدة �شهور واملجل�س االعلى 

لذوي االحتياجات اخلا�شة يتدخل.
بعد احتجاجات طالبية واسعة طوال الفصل الماضي ومطالبات ومناشدات عديدة اثر قرار الجامعة 
األردنية بحجز  شهادات عدد  الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة حتى يسددوا ما تراكم عليهم من 
رسوم،  والصرار ادارة الجامعة  األردنية بعدم الموافقة  متذرعة ان استثناء  ذوي االحتياجات الخاصة 
لجنتي  على  الموضوع  عرض  رغم  مسدود  لطريق  الطلبة  وصول  وبعد  الدراسية  الخطة  عن  زاد 
الحريات والتربية والتعليم النيابية ، والعديد من التحركات االحتجاجية التي ساندتها القوى الطالبية 
ولم تلق استجابة لرفع الظلم عن هؤالء الطلبة ، قرر المجلس األعلى لذوي االحتياجات الخاصة دفع 
الرسوم المطلوبه ليتمكن الطلبة من اخذ شهاداتهم المحجوزة، ان هذا الحل الجزئي ال يعفي ادارة 

الجامعة من تحمل مسؤوليتها علما ان القانون ينص على:
أن الطلبة من ذوي االحتياجات يستفيدون من خصم بمقدار ٩٠% من مؤسسات التعليم العالي 

وبنسبة ٧٥% للنظام الموازي.
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 )6( للمادة  وفقاً  دستورية  مخالفة  إلى  االستثناءات  يحول  فإنه  المعلنة  الرسمية 
من الدستور األردني، التي تحظر التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، 
كما انها مخالفة واضحة لإلعالن العالمي لحقوق االنسان، وهو تعارض صارخ مع 
البشرية  الموارد  لتنمية  الوطنية  واالستراتيجية  للتعليم،  الوطنية  االستراتيجيات 
ما  وهو  الموازي،  البرنامج  إلغاء  ضرورة  على  اكدت  والتي  الحكومة  عن  الصادرة 
اكدته ايضاً توصيات االجندة الوطنية التي طالبت بإلغاء البرنامج الموازي بوصفه 

يهدد نوعية التعليم.
الظلم  حجم  تتلمس  وهي  “رشاد”,  االردني  الديمقراطي  الشباب  رابطة  ان 
الواقع على شريحة واسعة من الطلبة االردنيين, فقدت حقها في التنافس العادل 
للحصول على مقعد جامعي على اساس الكفاءة و المعدل الجامعي, بفعل تخبط 
السياسات الرسمية وتوسعها غير المقبول في االستثناءات بداًل من االعتماد على 
يتناسب  بما  الوضع  بتصويب هذا  فإنها تطالب  الفرص...  وتكافؤ  العدالة  معايير 

وقيم المساواة في الحقوق والواجبات.
الطلبة  انقطاع  في  والمتمثلة  كورونا  جائحة  خلفتها  التي  السلبية  االثار  ان 
يتمكنوا  لم  الطلبة  االف  ثمنها  دفع  الوجاهي   التعليم  دراسية عن  ثالثة فصول 
في   ، ورغباتهم  االكاديمي  تحصيلهم  تناسب  دراسية  مقاعد  على  الحصول  من 
العادل على اساس  التنافس  المختلفة على حساب  ارتفاع نسب االستثناءات  ظل 
التحصيل الدراسي، اضافة للظروف  االقتصادية الصعبة التي يمر بها االردنيون 
جراء جائحة كورونا  والتي ادت لتراكم الرسوم الدراسية على الطلبة تتطلب قرارا 
االكثر  الفئات  من  باعتبارها  واسرهم  للطلبة  الصعبة  الظروف  يراعي  مسؤوال  
التي  العالقة  المالية  امورهم  وتسوية  بالتسجيل  الطلبة  لجميع  والسماح  تضررا 
تحول دون وضعهم على قدم العدالة والمساواة مع زمالئهم الطلبة بما يتيح لهم 

فتح بوابات التسجيل واالنتظام في الدراسة الجامعية.

الواسعة  القطاعات  هذه  عن  الظلم  ترفع  عملية  حلواًل  نقترح  فاننا  وعليه    
وتوسع دائرة المستفيدين من القبول الجامعي بما يحسن نوعية التعليم وجودة 

المخرجات،. تبدأ من:
إلغاء القبول على البرنامج الموازي والبرامج الدولية وتحويل هذه المقاعد   -١
للتنافس العادل, وتوفير حلول مالية بديله عن رفع الرسوم بما ال يؤثر على جودة 

ونوعيته. التعليم 
إلغاء االستثناءات وبشكل متدرج يبدأ من تنظيمها واعطائها لمستحقيها   -٢
االستثناءات  لمنحهم  المبرر  النهاء  المعيشية  ظروفهم  وتحسين  الحقيقيين 
المستفيدين  المقتدرين  شريحة  وإلغاء  المجتمع,  فئات  كل  مع  العادلة  بالمساواة 
من هذه االستثناءات بغير وجه حق, واعادة النظر في سياسات القبول بما يكفل 
العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واعتبار التحصيل الدراسي المعيار االساس في 

التنافس.
توسيع دائرة المستفيدين من المنح والقروض ووضع حوافز للمستفيدين   -3
من  الريادية  المشاريع  واصحاب  المبدعين  وتحفيز  والقروض,  المنح  هذه  من 
الطلبة ودعمهم وتوفير الفرص للتميز و تشجيع البحث العلمي واالبتكار, وتحويل 

الجامعات من  مرحلة التلقين والتعليم التقليدي الى مرحلة الريادة واالبداع.
اعفاء الطلبة من الرسوم الدراسية المتراكمة  السابقة والسماح بتقسيط   -4
الرسوم الدراسية للعام الحالي لجميع طلبة الجامعات  واالسراع في اعالن نتائج 
التي  االشتراطات  وتخفيف  العالي  التعليم  وزارة  تقدمها  التي  والقروض  المنح 

حالت دون استفادة معظم الطلبة من المنح والقروض رغم الحاجة الماسة.
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اأحمد النمري
المنتجين  اسعار  الهبوطي في  االتجاه  تواصل 
الزراعيين، ومن )١١٠،٩( نقطة خالل الثلث االول 
من سنة ٢٠٢٠ الى “١٠٢،4” نقطة خالل نفس 
وبتراجع   ،٢٠٢١ سنة  الحالية  السنة  من  الفترة 

)١٧،٥( نقطة وبنسبة )٥،١4%(. 
اسعار  تراجعت  لوحده  نيسان  شهر  وخ��الل 
المنتجين الزراعيين من )١٢٢،4( نقطة متحققة 
نقطة   )١١٥،٥( ال��ى   ٢٠٢٠ سنة  نيسان  في 
سنة  الحالية  السنة  من  نيسان  شهر  متحققة 
شهر  في  متحققة  نقطة   )١١٥،٥( الى   ٢٠٢١
وبهبوط   ٢٠٢١ سنة  الحالية  السنة  من  نيسان 

)6،٩( نقطة وبنسبة هبوط )6،٥%(.
المنتجين  اسعار  الهبوطي في  االتجاه  واستمر 
خالل  متحققة  نقطة   )١٢١،8( من  الزراعيين 
 )١٠٧،٩( ال��ى   ٢٠٢٠ سنة  من  االول  النصف 
نقطة متحققة خالل النصف االول من هذا العام 
 -  ١٢١،8( نقطة   )١3،٩( وبهبوط   ٢٠٢١ سنة 
١٠٧،٩ = ١3،٩ نقطة وبنسبة تراجع )4،١١%( 
تباطأ رقم  وفي شهر حزيران وحده سنة ٢٠٢١ 
التراجع لتكون نسبته  في حدود )٠،١%( ال اكثر.

معيقات واعاقات زراعية
وليس غريبا او مفاجئا حدوث هذه السلسلة من 
التراجعات اذ انها تتوازى مع العديد من المعيقات 
والعقبات واالختالالت في طريق القطاع الزراعي 
في  وعقبات  معيقات  والحيواني،  النباتي  بشقيه 
مرحلة االنتاج )حجم االنتاج � نوعيته � كلفته الخ( 
وضعف في توفر مدخالت االنتاج المحلية، وفرض 

رسوم وضريبة المبيعات على ما تم استيراده في 
الخارج.

ال��زراع��ي  االق����راض  مؤسسة  ق��ي��ام  ورغ���م 
التمويلية  المشكلة  من  جزء  وخدمة  بتغطية 
للزراعة اال  انه اي التمويل الزراعي في حاجة الى 
وتخفيض  الكفاية  الى  للوصول  وتحسين  تطوير 
والى خدمات  المعفية،  او   / المالية  الفائدة  اسعار 

مصرفية افضل واقل كلفة.
نق�س املياه وتداعياتها

يعاني من محدودية  الزراعي  االنتاج  يزال  وال 
وارتفاع  نسبياً،  العالية  واسعارها  ال��ري  مياه 
الخاطيء  واالستخدام  بالتبخر  منها  الفاقد  نسبة 
والمفرط الذي يسارع في استنزاف معظم المياه 

والسطحية. الجوفية 
�شندوق املخاطر الزراعية

قبل  من  ومتكررة  متعددة  مطالبات  وبعد 
ومصائب  مخاطر  م��ن  لحمايتهم  المزارعين 
والجفاف  والصقيع  الحادة  المناخية  التقلبات 

“قانون  باسم  قانونا  الحكومة  اصدرت  والحريق 
ولكنه  ال��زراع��ي��ة”  المخاطر  وادارة  ص��ن��دوق  
برأسمال هامشي بحدود )3( ماليين دينار فقط 
هامشية  رغم  القانون  هذا  ان  غرابة  واالكثر 
رأسماله فإنه وضع على رفوف االهمال والتجميد 

في التطبيق.
تقتصر  لم  الزراعية  والمعيقات  االشكاليات 
اكبر،  ووبوتيرة  نجدها،  بل  االنتاجي  البعد  على 
في  التسويقي،  البعد  جوانب  من  العديد  في 
النقل، وفي تنظيم عملية التسويق في االسواق 
للزراعة  مرهقة  وضرائب  وبرسوم  المركزية، 
“تعدد  ظاهرة  تستمر  عندما  وخاصة  والمزارع 

الوسطاء”.
وتحسين  وتوسيع  تعزيز  م��ن  وب���داًل  ه��ذا 
وتسويق  لتصنيع  االردنية  “الشركة  ودور  نشاط 
وتسهيل  تحسين  وم��ن  ال��زراع��ي��ة،  المنتجات 
تعرضت  الشركة  هذه  فإن  التسويقية،  العمليات 
لمرحلة  اخضاعها  خالل  من  والشطب  للتفكيك 
نهج الخضخضة البغيضة قبل سنوات وكذلك تم 

الغاء وشطب “مؤسسة التسويق الزراعي!!.
والمياه  االرض  في  الزراعة  وازمات  اشكاليات 
انعكست  التحتية  والبنية  والتسويق  والتمويل 
ودخل  اي��رادات  في  واضح  تآكل  على  بالتأكيد 
المزارعين، والى فقر متصاعد، وهجرة واسعة من 
االقتصاد  ونشاطات  مواقع  الى  الزراعي  النشاط 
غير المنظم هنا او الى صفوف البطالة المتزايدة 

او كالها.

يف امل�شاألة الزراعية ا�شعار املنتجن الزراعين يف انخفا�س

البنية  على  األساسية  المؤشرات  -م��ن   
االقتصادية  المشاركة  قوة  اقتصاد  اي  في  االقتصادية 
ومعدالت النمو وما يترتب من ارتفاعات  بالناتج المحلي 

وانعكاساته على معدالت دخول االفراد.
وهي من المؤشرات السلبية على االقتصاد االردني 
تتفاقم عام بعد عام لغياب المعالجات الكلية او الجزئية 
القائمة  المالية  المعالجات  على  الحكومة  نهج  بسبب 
على االقتراض لتتفاقم  ازمة المديونية دون ان تحقق 
بتخفيض  عليها  تعول  التي  النمو  نسبة  برفع  اهدافها 

نسبة الفقر والبطالة.
العامة  االحصاءات  عن  الصادرة  التقارير  وبحسب 
نسبة   من  انخفض  االقتصادية  المشاركة  معدل  فإن 
34،١% في العام ٢٠٢٠ الى 33،٧% العام الجاري “ من 
ومن  للذكور   %٥3،4 نسبته  ما  الى   %٥3،8 نسبته  ما 
وهي   ”%١3،٩ نسبته  ما  الى  لالناث   %١4،١ نسبته  ما 
عند  تتراوح  التي  النمو  نسبة  انخفاض في  مؤشر على 

ما نسبته ١ � ٢ %.
البطالة من نسبة ١،٢3%  بالمقابل معدالت  لترتفع 

الى ما نسبته ٢4،8% بارتفاع ما نسبته  ١،٩%.
وتبين النتائج ان معدل البطالة بين حملة الشهادات 
الجامعية بلغ 3١،١% وأن ٥6،١% من اجمالي المتعطلين 
من حملة الشهادات الثانوية فأعلى نسبة الشباب منهم 

48،٥% )43% ذكور مقابل ٧١،٩% اناث( .
المتعلقة  االقتصادية  الخطط  غياب  يعكس  هذا  ان 
في  بنود  وإف��راد  باالنتاج  التعليم  كربط  بالتشغيل 
للمشاريع  االقتراض  على  القائمة  العامة  الموازنات 
الرأسمالية المولدة لفرص العمل. او مشاريع استثمارية 

التي  والخاص  العام  القطاع  بين  المشاركة  على  قائمة 
تعلن عنها الحكومة دون تلمسها في الموازنات او العمل 
العمالة  مكان  االردنية  العمالة  كإحالل  مؤقتة  بحلول 
الوافدة الن الحكومات المتتابعة لم تعد تدرج ظاهرتي 

الفقر والبطالة في برامجها حتى من حيث الشكل.

 انخفا�س يف معدل امل�شاركة االقت�شادية وارتفاعات يف معدل البطالة

متعطلو ذيبان يعاودون االحتجاج
مجدداً،  لالحتجاجات  مأدبا  بمحافظة  ذيبان  للواء  التابع  مليح  قضاء  في  العمل  عن  المتعطلون  عاد 

للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، بعد أن سُدت في وجوههم جميع األبواب، وفق تعبيرهم.
انطلقت من  الماضي،  الجمعة  المتعطلون قد نفذوا مسيرة احتجاجية،  بالعشرات،  وكان هؤالء، وهم 

أمام مسجد الرحمة في بلدة مليح.
يطالبون  سنوات  منذ  فهم  اليوم،  وليدة  تكن  لم  قضيتهم  إن  المتعطلين،  أحد  الخضور،  علي  وقال 

بتوفير فرص عمل لهم في مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح الخضور أنه رغم اعتصاماتهم السابقة، ومتابعة وزارة العمل ومجلس النواب والديوان الملكي 

لقضيتهم، لم يطرأ جديد حتى اآلن، ما دعاهم إلى العودة لالحتجاجات.
وأشار إلى أنهم باتوا غير قادرين على تحمل الظروف المعيشية في ظل عدم توافر فرص عمل لهم، 

ولفت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في القضاء قد يصل إلى المئات.
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ارقام   ٢٠٢١ سنة  العام  هذا  من  االول  الربع  خالل  تحقق    �  
ووقائع واتجاهات افضل قياساً بتلك التي تم تسجيلها ورصدها في الربع 
المقابل  من السنة السابقة سنة ٢٠٢٠، والتي كانت اي االخيرة االسوأ من 
الكورونا،  وباء  وتفشي  بظهور   التأثر  بداية  ونتيجة  وبسبب  النهج،  حيث 

وبالتحديد بداية من تاريخ ١8 / 3 / ٢٠٢٠.
حركة النفقات الكلية

 )٢٠١8( من  الرأسمالية(   + )الجارية  الكلية  النفقات  قيمة  ارتفعت 
 )٢١٢6( الى  السابق  العام  من  االول  الربع  خالل  متحققة  دينار  مليون 
وبارتفاع  االول من سنة ٢٠٢١  المقابل  الربع  مليون دينار سجلت خالل 

)١٠8( مليون دينار وبنسبة زيادة )4،٥%(.
حركة االيرادات الكلية

منح   + محلية  )اي��رادات  الكلية  االي��رادات  قيمة  ارتفعت  المقابل  في 
مساعدات( من )١٥٧١( مليون دينار تحققت خالل الربع االول من السنة 
الى )١8٥٢( مليون دينار مرصودة ومتحققة خالل  السابقة سنة ٢٠٢٠ 
مليون   )٢8١( وبارتفاع   ،٢٠٢١ سنة  الحالية  السنة  من  المقابل  الربع 

دينار، وبنسبة ارتفاع »١٧،٩%«.
قيمة العجز بعد املنح وامل�شاعدات

النفقات  قيمة  بين  الفرق  بعكس  المتحقق  العجز  قيمة  ان  حيث 
المنح   + المحلية  االيرادات   ( الكلية  االيرادات  قيمة  منه  مطروحاً  الكلية 
 )44٧( الى  يصل   ٢٠٢٠ سنة  ربع  في  المالي  العجز  فإن  والمساعدات( 
 )٢٠١8( بقيمة  خاللها  كلية  نفقات  بين  للفرق  كمحصلة  دينار  مليون 
مليون دينار مليون دينار مطروحاً منه قيمة ايرادات كلية بقيمة )١٥٧١( 

مليون دينار.
بعد   (٢٠٢١ سنة  العام  هذا  من  االول  الربع  في  العجز  انخفض  فيما 
المنح والمساعدات( الى »٢٧4« مليون دينار كمحصلة للفرق بين نفقات 
كلية بقيمة )٢١٢6( مليون دينار مطروحاً منه قيمة ايرادات كلية بقيمة 

)١8٥٢( مليون دينار.
وبذلك انخفض العجز بعد المنح والمساعدات من )44٧( مليون متحقق 
في ربع سنة ٢٠٢٠ الى عجز متحقق في ربع سنة ٢٠٢١بقيمة )٢٧3( 
مليون دينار وبانخفاض )تحسن( )١٧3( مليون دينار ، وبنسبة انخفاض 

.)%38،٧(
توزيع النفقات الكلية

اىل جارية وراأ�شمالية
تتوزع النفقات الكلية في ربع سنة ٢٠٢٠ البالغة )٢٠١8( مليون دينار 
بين نفقات جارية بقيمة »١٩33« مليون دينار ونفقات رأسمالية بقيمة 
)8٥( مليون دينار فيما تتوزع النفقات الكلية في ربع سنة ٢٠٢١ البالغة 
)٢١٢6( مليون دينار بين نفقات جارية بقيمة )٢٠43( مليون دينار وبين 

نفقات رأسمالية بقيمة )83( مليون دينار.
مشاريع  على  انفاقه  تم  ما  ونسبة  قيمة  هزالة  التوزيع  من  ويالحظ 
رأسمالية قائمة وجديدة، وهذا اذا لم تكن في جوهرها اقرب الى االنفاق 

الجاري.
توزيع االيرادات الكلية بن حملي وم�شاعدات

 )١٥٧١( البالغة   ٢٠٢٠ سنة  ربع  فترة  في  الكلية  االي��رادات  تتوزع 
مليون دينار بين ايرداات محلية بقيمة )١483( مليون دينار، وبين ايراد 
من المنح والمساعدات بقيمة »88« مليون دينار، فيما توزعت االيرادات 

الكلية في فترة ربع سنة ٢٠٢١ البالغة ١8٥٢ مليون دينار بين ايرادات 
والمساعدات  المنح  من  ايراد  وبين  دينار  مليون   )١٧٩٧( بقيمة  محلية 
بقيمة )٥٥( مليون دينار، وهنا يالحظ ايضاً تراجع في قيمة المساعدات 

بداًل من زيادتها !!
قيمة العجز قبل املنح وامل�شاعدات

بدونها«  »او  والمساعدات  المنح  قبل  تحقق   ٢٠٢٠ سنة  فترة  في 
للفرق بين نفقات كلية بقيمة  عجز بقيمة )٥3٥( مليون دينار كمحصلة 
ايرادات محلية بقيمة )١483(  )٢٠١8( مليون دينار مطروحاً منها قيمة 
 )3٢٩(  ٢٠٢١ سنة  ربع  فترة  نفس  في  عجز  تحقق  فيما  دينار،  مليون 
مليون   )٢١٢6( بقيمة  كلية  نفقات  بين  للفرق   كمحصلة  دينار  مليون 

دينار مطروحاً منها قيمة ايرادات محلية بقيمة )١٧٩٧( مليون دينار.
وهنا انخفض »تحسن« رقم العجز من )٥3٥( مليون دينار من فترة ربع 
الحالية ٢٠٢١  الى )3٢٩( مليون دينار في فترة ربع السنة  سنة ٢٠٢٠ 
انخفاض  وبنسبة  دينار  مليون   )٢٠6( بقيمة  انخفض  قد  العجز  ليكون 

.)%38،٥(
تغطية االيرادات املحلية للنفقات اجلارية

مليون   )١483( المحلية  االيرادات  تغطية  بلغت   ٢٠٢٠ سنة  ربع  في 
للنفقات الجارية البالغة )١٩34( نسبة )٧6،٧%( فيما بلغت التغطية في 
الربع سنة ٢٠٢ )8٧،٩%( نسبة ايرادات محلية )١٧٩٧( مليون الى نفقات 

جارية بقيمة )٢٠43( مليون دينار.
توزيع االيرادات املحلية بن �شريبي وغريه

في ربع سنة ٢٠٢٠ توزعت االيرادات المحلية البالغة )١484( مليون 
دينار بين ايرادات ضريبية بقيمة )١١6٥( مليون دينار، وبنسبة )٧،٧8%(، 
وبين ايرادات غير ضريبية بقيمة )3١6( مليون دينار، وبنسبة )3،٢١%(، 
فيما توزعت االيرادات المحلية في ربع سنة ٢٠٢١ البالغة )١٧٩٥( مليون 
 ،)%٧4،6( وبنسبة  دينار،  مليون   )١33٩( بقيمة  ضريبية  »ايرادات  بين 
وبين ايرادات غير ضريبية وبقيمة )4٥6( مليون دينار، وبنسبة )4،٢٥%( 
االيرادات  على  االعتماد  في  السلبية  الكثافة  ويتأكد  يالحظ  سبق  ومما 

الضريبية في اوضاع المالية العامة االردنية.
اختلل حاد خطر يف هيمنة �شريبة املبيعات

لاليرادات  كبيرة  )غلبة(  هيمنة  على  يقتصر  ال  واالختالل  التشوه 
الضريبية الكلية وزيادتها بقيمة ونسبة عالية عن االيرادات غير الضريبية، 
تواصل  في  يتمثل  واجتماعي  اقتصادي  مأزوم  تشوه  ايضاً  يتحقق    بل 
نمو  في  تجميد  وشبه  محدودية   مقابل  المبيعات  ضريبة  حصيلة  تنامي 

حصيلة االيراد من ضريبة الدخل .
التشوه واالختالل غير الصحي لهيمنة ضريبة المبيعات في المنظومة 
الضريبية يتضح ويتأكد من ارتفاع رقم حصيلتها من )8١٠( مليون دينار 
الى  المحلية  االيرادات  كامل  من   )%٥4،٧( وبنسبة   ٢٠٢٠ سنة  ربع  في 
حصيلة بقيمة )٩6٩( مليون في ربع سنة ٢٠٢١ وبنسبة )٥3،٩%( من 
حصيلة  تراجعت  فيما  دينار،  مليون   )١٧٩٧( البالغة  المحلية  االيرادات 
وبنسبة   ٢٠٢٠ سنة  ربع  في  دينار  مليون   )٢83( من  الدخل  ضريبة 
وبنسبة  دينار،  مليون   »٢6٧  « الى  المحلية  االي��رادات  من   )%١٩،١(

)١٥،4%( في ربع سنة ٢٠٢١.

وقائع وم�شارات مالية االردن العامة خلل الربع االول �شنة 2021
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مشروعي  من  االئتالف  موقف  يستند 
واألح���زاب  النيابية  االنتخابات  قانوني 
الملكية  اللجنة  عن  والصادرين  السياسية، 
لتحديث المنظومة السياسية، إلى الضرورات 
التي  والتطوير،  لإلصالح  الملحّة  الوطنية 
تفرضها االزمات الحادّة المتداخلة في البالد، 
واالستمرار  تجاهلها  ممكناً  يعد  لم  حيث 
في إدارة الشأن السياسي واالقتصادي وفق 
التشريعات والسياسات النافذة، التي أغلقت 
أبواب   – التسعينات  بداية   – صدورها  منذ 
القرار  في  الواسعة  التمثيلية  المشاركة 
تراجع  إلى  اليه  أدت  فيما  وادت  الوطني 
السياسية  الديمقراطية  الحقوق  في  حادّ 

واالجتماعية.
واليسارية  القومية  األح��زاب  ائتالف  إن 
وطنية  معايير  اعتماد  إل��ى  يدعو  وه��و 
الدستور  عليها  نص  دقيقة  وديمقراطية 
الملكي،  التكليف  األردني ووردت في كتاب 
المشار  التشريعية  المخرجات  تقييم  في 
في  األساسية  المواد  أن  يرى  فإنه  إليها، 
اإلقصاء  ت��ك��رّس  القانونين،  مشروعي 
متطلبات  تلبي  وال  القرار  احتكار  وتعزز 
ما نصّ  وفق  والفكرية  السياسية  التعددية 
االئتالف  أحزاب  فإن  وعليه  الدستور،  عليه 
التعديل  يستوجب  ما  المواد  هذه  في  ترى 
انتاج  إعادة  يتم  ال  حتى  األمة  مجلس  في 
سياسات المحاصرة والتضييق على األحزاب 
أهمية  على  ي��ؤك��د  ان��ه  كما  السياسية 
بدء  منذ  التاريخية  ال��دروس  استخالص 

١٩8٩م،  عام  الديمقراطي  التحول  مرحلة 
استحقاقاتها  ع��ن  ال��ت��راج��ع  ج��رى  ال��ت��ي 
ثالثة  امتداد  على  والسياسية  التشريعية 
عقود وصواًل إلى ما نحن عليه اآلن، نتيجة 
التي  العادلة  وغير  االقصائية  القوانين 

ُفرضت منذ عام ١٩٩3م.
المشار  القانونين  بعد مراجعة مشروعي 
فيهما  الواردة  المضامين  حيث  من  اليهما، 
ما  إلصالح  مدخل  تشكيل  على  وقدرتهما 
واالنتقال  بها  المعمول  القوانين  افسدته 
مرحلة   إلى  الداخلية  السياسية  باألوضاع 
جديدة متقدمة فإن االئتالف يسجل ما يلي:

األح��زاب  ق��ان��ون  م��ش��روع  تضمن    -١
جديدة  شروطاً  تتضمنّ  م��واد  السياسية 
لتأسيس األحزاب في المرحلة المقبلة وفقا 
أن  على  الرسمية،  الجريدة  في  نشر  لما 
األحزاب  على  أيضا  الشروط  هذه  تنطبق 
القائمة والمؤسسة منذ عام ١٩٩3م والتي 
األح��زاب  لقانون  وفقاً  أوضاعها  صوبت 

المعدّل عام ٢٠٠٧م.
اننا نعتبر أن مثل هذه المواد في القانون 
التي فرضت شروطا جديدة  - حسب أغلبية 
على  تنطوي   - األحزاب  لجنة  في  األصوات 
مخالفات دستورية واضحة وفقا للمادة ١6 
/ ٢ / 3 التي حددت ضوابط تشريعية لعمل 
ينظم  الذي  القانون  وصالحيات  األح��زاب 
المادة  اليه  ذهبت  بما  تلتزم  ولم  عملها 

التي نصت على ما يلي:
)لالردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات 

غايتها  تكون  أن  على  السياسية  واألحزاب 
ال  نظم  وذات  سلمية  ووسائلها  مشروعة 

تخالف احكام الدستور(.
الدستور  من   ١٢8 المادة  نصّت  كذلك 
القوانين  تؤثر  أن  يجوز  ال  أن   (( على: 
لتنظيم  الدستور  هذا  بموجب  تصدر  التي 
الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق 

أو تمسّ اساسياتها ((.
مشروع  م��واد  من  عدد  في  وجدنا  لقد 
أعاله  ال��م��واد  يخالف  ما  األح���زاب  قانون 
الدستوري، ومثال على  الحق  ويتجاوز على 
ذلك ما جاء في المادة ١٠ / ب من مشروع 

القانون التي تنصّ على ما يلي:
الشروط  استيفاء  من  يتمكنوا  لم  ))أذا 

المطلوبه يعتبر طلب التأسيس ملغي((.
المادة  اكتفت  الحزب:  تعريف  حول    -٢
)3( في مشروع القانون باإلشارة إلى  “حق 
المشاركة  أو  الحكومات  بتشكيل  الحزب 
تقييد  جرى  فقد  الوقت  نفس  في  فيها”، 

هذا الحق، من خالل:
التعديالت  في  صريح  نصّ  غياب          -

قيود جديدة على االحزاب ال�شيا�شية يف م�شروعي قانوين االحزاب واالنتخابات
حمددًا  موقفًا  والي�شارية  القومية   / االئتلف  احزاب  ا�شدرت    �  

موقفها  معللة  واالنتخابات  االح��زاب  قانوين  م�شروعي  من  وا�شحًا 

باحليثيات وم�شتندة اىل معايري حمددة اأوردتها بو�شوح يف البيان ال�شادر 

والذي نن�شره كامًل يف هذا العدد من �شحيفة االأهايل، كما يلخ�س البيان 

موقف االحزاب نف�شها من القانونن، حيث ا�شدرت بيانن �شابقن اثناء 

مناق�شات اللجنة امللكية وقبل ان تنهي اعمالها ، االمر الذي اثار حفيظة 

وا�شتياء �شديدين من قبل تيار كان يعمل من اجل فر�س �شروط جديدة 

على االحزاب ال�شيا�شية والوقوف يف وجه اي تطور جدي ميكن ان ينقل 

دورها الوطني وال�شيا�شي اىل مرحلة متقدمة. فيما يلي ن�س البيان:�
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قيود جديدة على االحزاب ال�شيا�شية يف م�شروعي قانوين االحزاب واالنتخابات

الدستورية المرتقبة حول تداول السلطة.
ثالثين  نسبة  بتخصيص  االكتفاء          -
النواب  مجلس  مقاعد  من  فقط  بالمائة 
يعني  مما  المغلقة،  العامة  للقائمة  القادم 
على  ت��ح��وز  سياسية  ق��وائ��م  ف��وز  ت��ع��ذر 
الحكومة  التي تمكنها من تشكيل  األغلبية 

في المنظور القريب.
3-  الحريات العامة واألنظمة والتعليمات:

في  م��ادة  أستحداث  م��ن  ال��رغ��م  على 
))منع  على:  تنص  األحزاب   قانون  مشروع 
بسبب  مساءلته  أو  مواطن  ألي  التعرّض 
التعرّض  ))منع  وكذلك   )) الحزبي  انتمائه 
أن  اال  العالي((،  التعليم  مؤسسات  لطلبة 
هذه المواد بحاجة إلى تحصين وآليات نفاذ 
الصريحة  والتعليمات  األنظمة  خالل  من 
السياسية  األحزاب  عانت  فقد  والواضحة. 
التي  األنظمة واإلجراءات  طويال من تبعات 
على  وتتجاوز  القانون  على  تتكيء  كانت 
الداخلية  الحياة  على  قيداً  وتشّكل  الحقوق 

السياسية. لأحزاب 
وال��م��ق��االت  التصريحات  ق��دم��ت    -4

المتالحقة لعدد من أعضاء اللجنة الملكية، 
عندما  للقانونين  سياسياً  اط��اراً  للقانون 
كما  باالندماج!!  القائمة  األح��زاب  طالبت 
لأحزاب  اآلن  مكان  ال  بان  حكماً،  أصدرت 
من  المقاالت  تخل  ولم  األيديولوجية!!! 
الرسمية  الصحف  في  المتواصل  الهجوم 
القومية  وتحديداً  القائمة  األح��زاب  على 

واليسارية.
ه��ذا  م��ث��ل  أن  نعتبر  ب��دورن��ا  ون��ح��ن 
االستهداف انما يعبر عن عدم احترام لمبدأ 
ومحاوالت  والفكرية،  السياسية  التعددية 
الديمقراطية  االستحقاقات  من  للتهرب 
األحزاب  دأبت  التي  واالجتماعية  السياسية 
المطالبة  واليسارية على  القومية  الوطنية 
بها والنضال من اجل تحقيقها منذ عشرات 

السنين.
النيابية: قانون االنتخابات 

تضمن مشروع قانون االنتخابات النيابية 
تحديد ما نسبته 3٠% فقط للقائمة العامة 
النسبي،  التمثيل  قاعدة  على  المغلقة 
ونصف  اثنين  بمقدار  حسم  عتبة  واعتماد 
اعضاء  فعدد  األرق���ام  وحسب  بالمائة. 
القائمة المغلقة 4١ من أصل ١38 مقعداً، 
المحلية  الدوائر  على  المقاعد  عدد  أن  أي 
٩٧ وعلى أساس القائمة المفتوحة واعتماد 

نسبة حسم بمقدار ٧%!!!
القانون  عصب  أع��اله  ال��م��واد  تشكل 
تمّ  ما  اذا  نتيجته  ستكون  ال��ذي  الجديد، 
الطريق  فتح  النواب،  مجلس  في  إق��راره 
واحتكار  الكبيرة فقط،  األحزاب  أمام  واسعاً 
المشهد السياسي من قبل تيارين أو ثالثة 
التالوين  كل  وإقصاء  تقدير،  أبعد  على 
السياسية األخرى بما فيها األحزاب اليسارية 
يعني  فهذا  نظرنا  وجهة  ومن  والقومية، 
جميعها  لأحزاب  المتساوية  الفرص  غياب 
والتي كان يمكن تحقيقها من خالل تخفيض 
في  يجري  كما  الصفر،  إلى  الحسم  نسبة 
البلدان الديمقراطية الحريصة على توسيع 
وكٌل  برلماناتها:  في  السياسي  التمثيل 

حسب وزنه في صندوق االقتراع.
وعليه فإن أحزاب االئتالف تؤكد على ما 

يلي:
١.   لقد عبر ممثلونا في اللجنة الملكية 
في  أساسية  م���واد  على  تحفظهم  ع��ن 
الفرعية  اللجنة  من  كل  في  القانونين 
والهيئة العامة – وهي ذاتها الواردة في هذا 
البيان -، كما اصدر االئتالف مواقف واضحة 
حيال القانونين اثناء عمل اللجنة، وكم كان 
مستهجناً أن تتعرض أحزاب االئتالف لهجوم 
السياسي،  موقفها  بسبب  مضاد  إعالمي 

ومن قبل أعضاء في اللجنة الملكية.
إننا ومن موقع التمسك بحق ابداء الرأي 
للتقاليد  واحتراماً  الدستور،  كفله  ال��ذي 
جيل  بدأها  التي  والتاريخية  السياسية 
المناضلين األوائل من بناة الدولة الوطنية 
األردن��ي��ة،  الوطنية  الحركة  وواصلتها 
النقد  ف��ي  حقنا  م��م��ارس��ة  ف��س��ن��واص��ل 
والتزاماً  السياسية،  لرؤانا  وفقا  والمعارضة 
السياسية،  الديمقراطية  ع��ن  بالدفاع 
على  االعتداء  محاوالت  من  هنا  نحذر  كما 
واالستعاضة  الموضوعي  النقد  مساحات 
عنها بتوجيه التهم واالدعاءات بدياًل للحوار 

الوطني الجادّ.
في  اليها  المشار  المواد  أن  نعتقد  أننا 
الحياة  تطوير  أمام  عائقاً  تشكل  القانونين 
العام  الوطني  للدور  واستهدافاً  السياسية 
لسياسة  وتكريساً  السياسية  ل��أح��زاب 
السياسي  اإلصالح  مشروع  على  االلتفاف 
إلى االزمة  البالد  التي أوصلت  واالقتصادي 

التي نعاني منها اآلن.
على  المشروعين  طرح  سياق  في     .٢
أن  المجلس  نطالب  فاننا  النواب،  مجلس 
الرئيسية  المالحظات  كافة  باالعتبار  يأخذ 
الضرورية  التعديالت  واج��راء  المطروحة، 
الالزمة وفقاً لأهداف التي تحددت لتعديل 
في  وأمانية  لمطالب شعبنا  ووفاء  القوانين 

أردن وطني ديمقراطي.
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المهندس  األردن،  مزارعي  تجمع  رئيس  طالب   - خاص   -  
االنتاج،  مدخالت  أسعار  لضبط  بالتدخل  الحكومة  الشريف،  ابراهيم 
أسعار  ارتفاع  نتييجة  واضطرابات  تخبّطا  يشهد  السوق  أن  إلى  مشيرا 

األسمدة وبعض مستلزمات االنتاج بنسبة ١٠٠%.
أسعار  في  مبرر  وغير  مفاجئا  ارتفاعا  هناك  إن  الشريف   وأض��اف 
الزراعية  المواد  تجار  نقابة  قبل  من  توضيحا  ونريد  االنتاج،  مستلزمات 
حول أسباب االرتفاع، وهل هو مبرر أم ركوب لموجة االرتفاع التي أُعلن 

عنها.
من  يحدّ  جديدا  معيقا  يعتبر  االنتاج  مدخالت  أسعار  ارتفاع  إن  وقال 
المزارعين  ويُحمّل  الخارجية،  األسواق  في  األردنية  المنتجات  تنافسية 
للمزارعين، مشيرا  وتعويض  يكون هناك مردود  أن  اضافية، دون  أعباء 

إلى أن ارتفاع الكلف ينعكس سلبا على األسواق الداخلية والخارجية.
التي  الجمركية  والرسوم  الضرائب  النظر في  باعادة  الحكومة  وطالب 
فرضتها على مدخالت االنتاج، وتجميدها لحين استقرار األسواق العالمية 

والتعافي من جائحة كورونا.

 -  ينوي سائقو تكسي االستثمار والتكسي المميز تنفيذ اعتصام 
مفتوح خالل األسبوع الحالي، أمام وزارة النقل، برفقة عائالتهم، احتجاجاً 
الماضي،  آذار  في  الصادر  الوزراء  مجلس  قرار  الوزارة  تنفيذ  عدم  على 
الذي يقضي بتحرير )3٠%( من عدد المركبات العمومية التابعة لمكاتب 

االستثمار وشركة المميز.
رغم  من  أنه  الحاج  أبو  عيد  المميز  تكسي  شركة  إدارة  رئيس  وقال 
لم  أنهم  إال  الوزراء،  مجلس  قرار  حيال  عديدة  مراتٍ  الوزارة  مخاطبتهم 

استجابة. يتلقوا 
المميز يتوجب  الحاج أن أصحاب مكاتب االستثمار والتكسي  أبو  وبين 

واإللتزامات  القروض  تسديد   )٢٠٢١( الحالي  العام  نهاية  في  عليهم 
المالية المترتبة عليهم، وبخاصة أعباء تراخيص المركبات التي لم تُشغّل 
بشكل جيد والبالغ عددها )١٥٠٠( مركبة، موزعة على المحافظات كافة، 

وأشار إلى أن دخل أكثر من )3٠٠٠( أسرة أردنية بات مهدداً بالفقدان.
أكثر من ٥٠٠٠ معتصم  تنفيذه سيضم  المزمع  االعتصام  إلى  ولفت 

من أصحاب المكاتب والسائقين وعائالتهم ومتضامنين معهم.
وأكد أن االعتصام سيستمر إلى أن يتم إنصافهم مما وصفه ب�”الظلم” 

الواقع عليهم من قبل وزارة النقل.

العامة  النقابة  من  المنحلة  النقابية  اللجان  أعضاء  أعلن     -  
للعاملين في الكهرباء، عزمهم تنفيذ وفقة احتجاجية، يوم األحد القادم 
الموافق ١٧ تشرين األول، أمام مقر اإلتحاد العام لنقابات عمال األردن 

بعمان.
عمال  ونقابة  اإلتحاد  ونهج  لسياسة  ورفضاً  استنكاراً  الوقفة  وتأتي 
المتمثلة  مطالبهم  مع  التعاطي  في  والمماطلة  بالتسويف  الكهرباء 
النظام  تعديالت  عن  والتراجع  الكهرباء  نقابة  انتخابات  موعد  بتحديد 
الموحد لالتحاد.  وأشاروا إلى عدم تجاوب االتحاد والنقابة لمطالبهم رغم 
المواقع  بكافة  الكهرباء  قطاع  عمال  داعيين  سابقة،  وقفة  في  تأكيدها 

والشركات للمشاركة في الوقفة االحتجاجية.
وكان أعضاء اللجان النقابية المنحلة نفذوا وقفة احتجاجية في السابع 
والعشرين من أيلول الماضي أمام مقر االتحاد للمطالبة بإجراء انتخابات 
األخيرة  التعديالت  وإلغاء  النقابي،  الفراغ  إلنهاء  الكهرباء  لنقابة  فورية 

“وبشكل  أخيرا  أجريت  التي  والنقابات  لالتحاد  األساسية  األنظمة  على 
سري”، وفق قولهم.

وأوضحوا آنذاك، أن التعديالت الجديدة حرمت أعضاء النقابات العمالية 
القرار كاللجان  إلى مناصب صنع  الترشح  لنقابات مهنية من  المنتسبين 
الكهرباء  العاملين في  كبيرا من  أن عدداً  بالرغم من  اإلدارية،  والهيئات 
وطرقوا  الحالة،  هذه  إنهاء  عديدة  مراتٍ  حاولوا  أنهم  وبينوا  مهندسون. 
جميع األبواب بدءاً من النقابة نفسها واالتحاد العام، والتواصل من جميع 
العالقة، دون جدوى،  ذات  والجهات  والمنظمات  والمؤسسات  الشخصيات 

ما دعاهم إلى تصعيد اجراءاتهم وتنفيذ الوقفة االحتجاجية.
إلصدار  أيام   ١٠ النقابة  في  اإلدارية  الهيئة  حينها  المحتجون  وأمهل 
قرار إجراء االنتخابات بعد أن سمحت الحكومة بذلك بموجب البالغ رقم 
التحاد  الموحد  النظام  على  األخيرة  التعديالت  بإلغاء  والمضي   ،)43(

نقابات العمّال.

امل�����زارع�����ون ي�����ش��ت��ك��ون ت�����ش��اع��ف ا����ش���ع���ار امل�����واد 

ال����زراع����ي����ة.. وي���ط���ال���ب���ون احل���ك���وم���ة ب��ال��ت��دخ��ل

���ش��ائ��ق��و ال��ت��ك�����ش��ي امل��م��ي��ز ي��ع��ت��زم��ون االع��ت�����ش��ام 

ع���ائ���لت���ه���م ب���رف���ق���ة  ال���ن���ق���ل  وزارة  اأم���������ام 

عمال الكهرباء ي�شّعدون اإجراءاتهم ويدعون لوقفة احتجاجية
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 -     قالت اللجنة العليا للدفاع عن حق 
تبني  حول  معلومات  من  تسرب  ما  بأن  العودة  
المناهج  “تغيير  يشترط  لقرار  االوروب��ي  االتحاد 
استمرار  مقابل  الفلسطينية”  للسلطة  التعليمية 
اصل  من  دوالر  مليون   ٢3 )حوالي  المالي  الدعم 
العام  خالل  قدمت  دوالر  ١٥٠ مليون  من  اكثر 
واضحا  وماليا  سياسيا  ابتزازا  يشكل  انما  الحالي 
يكون  ان  اعتاد  الذي  االوروب��ي،  االتحاد  قبل  من 

اكثر توازنا في مواقفه من القضية الفلسطينية.
االوروبي  البرلمان  موقف  بأن  اللجنة  واعتبرت 
يبعث برسالة سلبية الى الشعب الفلسطيني حول 
المساعي  مع  منسجما  يأتي  الذي  الموقف  هذا 
العبث  الى  تهدف  التي  واالسرائيلي  االمريكي 
استكماال  ويأتي  اللغاءها..  تمهيدا  الغوث  بوكالة 
بداية  في  اتخذه  وان  للبرلمان  سبق  آخر  لموقف 
وتنشر  “تدرس  بأنها  االون��روا  باتهام  العام  هذا 
مدارسها”،  داخل  العنف  وتشجع  كراهية  خطاب 
منذ  تعمل  يمينية  مجموعات  ضغط  تحت  وذلك 
قطع  على  االووبية  ال��دول  تحريض  على  فترة 

مساهمات االتحاد األوروبية عن موازنة االونروا. 
في  الميزانيات  لجنة  دعوة  ان  اللجنة  وقالت 
اإلتحاد األوروبي باجراء تعديل على ميزانيتها لعام 
٢٠٢٢ لحجب األموال عن السلطة الفلسطينية ما 
التعليمية،  مناهجها  على  مراجعات  إجراء  يتم  لم 
انما هو التفاف على قرارات سابقة لالمم المتحدة 
مزاعم  ف��ي  تحقيقات  اج���رت  وان  سبق  ال��ت��ي 
وقدمت  المسألة  هذه  حول  وصهيونية  اسرائيلية 
محتوى  بمراجعة  تقوم  االون��روا  “أن  ب�  تأكيدات 
المواد التعليمية باستفاضة.. وان هذا النهج يكفل 
االتساق والمواءمة على نطاق الوكالة مع األهداف 
التعليمية وقيم األمم المتحدة”، اال ان اصرار العدو 
احزاب  بعض  مستوى  على  وحلفاءه  االسرائيلي 
ان  يؤكد  الوكالة،  ادان��ة  على  االوروب��ي  اليمين 

القضية االساس ليست مناهج 
الوكالة بل الوظيفية السياسية 
والقانونية التي تشكلها وكالة 
الغوث باعتبارها احد المكانات 
اليها  يستند  التي  االساسية 

حق العودة..
الثنائي  بأن  اللجنة  وقالت 
االم��ري��ك��ي واالس��رائ��ي��ل��ي 
استراتيجية  ع��ل��ى  يعتمد 
هذه  بشان  وواضحة  مزدوجة 
ادان��ة  هي  االول��ى  المسألة: 
التي  التعليمية  ال��م��ن��اه��ج 
الفلسطينية  السلطة  تعتمدها 
ما  على  تحرض  باعتبارها 
والكراهية.  العنف  يسمى 
المناهج  ادان����ة  وال��ث��ان��ي��ة 

التعليمية لوكالة الغوث التي تعتمد مناهج الدول 
مؤسسات  ان  رغم  السلطة،  فيها  بما  المضيفة، 
التعليمية  المناهج  بأن  مرة  اكثر من  اكدت  دولية 
تخلو من اية مواد تحرض على العنف، كما تزعم 
بدعمها  المعروفة  والجمعيات  المؤسسات  بعض 

السرائيل..
التعاطي  الى  االوروبي  االتحاد  اللجنة   ودعت 
ووق��ف  الفلسطينية  القضية  م��ع  بموضوعية 
تحفل  الذي  االسرائيلي  للعدو  االنحياز  سياسة 
ال  وواضحة  صريحة  بنصوص  التعليمية  مناهجه 
تمارسه  بل  فقط،  والعنف  الكراهية  على  تحرض 
وتدعو اليه بشكل صريح كما تدعو ايضا الى قتل 
رسمية  سياسة  اط��ار  في  وذل��ك  الفلسطينيين، 
الشعب  ضد  يومي  بشكل  تمارس  اسرائيلية 

الفلسطيني..
والقيادة  السلطة  ب��دع��وة  اللجنة   وختمت 
تعاطيها  نمط  تغيير  الى  الفلسطينية  الرسمية 

الجمعيات  بعض  ومقاضاة  الدولي  المجتمع  مع 
الغوث  وك��ال��ة  ض��د  تحرض  التي  والمؤسسات 
باعتبارها مؤسسة دولية ال مرجعية لها اال الجمعية 
من  حازمة  مواقف  واتخاذ  المتحدة،  لالمم  العامة 
بعض الدول التي باتت تجاهر في عدائها للشعب 
انحيازها  وتعلن  الوطنية  وحقوقه  الفلسطيني 
الدائم السرائيل ومواقفها العدوانية تجاه الشعب 
وكما  العالم،  هذا  ان  الدائرة  وتعتبر  الفلسطيني. 
يتأكد كل يوم، ال يعر اي اهتمام ال لقانون دولي 
وال لمعايير انسانية واخالقية، وان العامل الحاسم 
الفلسطيني  الرسمي  الموقف  وصالبة  قوة  هو 
قضية  خاصة  الوطنية،  قضيتنا  مع  تعاطيه  في 
الستهداف  يتعرض  الذي  العودة  وحق  الالجئين 
فلسطينيا  ردا  يتطلب  ما  وهو  واض��ح..  خارجي 
القضية ليس  الداهمة على  المخاطر  يكون بحجم 

وكالة الغوث اال واحدة منها..

كاليفورنيا-  جامعة  طالب  اتحاد  أقر   -  
المالية  المساعدات  بربط  يطالب  قانونا  بركلي 
التوسع  في  استخدامها  بعدم  إلسرائيل  المقدمة 
في  أو  الفلسطينية،  األراض��ي  في  االستيطاني 

اعتقال األطفال.
 ويعتبر اتحاد طالب الجامعة من أكبر االتحادات 
وموازنة،  ع��ددا  المتحدة  الواليات  في  الطالبية 
نحو  ألف طالب، منهم   4٢ نحو  ويبلغ عدد طلبتها 

١١ الف طالب دراسات عليا.
ويأتي تبني مشروع القرار من قبل اتحاد طالب 
أنصار  ينفذها  فعاليات  سلسلة  ضمن  الجامعة 
الحق الفلسطيني على الساحة األميركية، لمحاولة 
لرعاية  الكونغرس  أعضاء  المزيد من  تواقيع  جلب 
مشروع القانون، حيث يحظى حاليا برعاية نحو 3٠ 

عضو كونغرس.
مالية  م��وارد  تخصيص  االتحاد  ق��رار  ويشمل 

مشروع  لدعم  الكونغرس  أعضاء  على  للضغط 
المدنية”،  المشاركة  “فعاليات  واستضافة  القانون، 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  حمالت  ذلك  في  بما 
وتصحيح  للطالب،  م��وارد  وتوفير  الهاتف،  وعبر 

المعلومات الخاطئة حول القضية الفلسطينية.
تقدمية  بيانات من منظمات  هذا وصدرت عدة 
اتحاد طالب  بموقف  ترحب  وتابعة ألقليات عرقية 
الجامعة، وتتضامن مع الفلسطينيين وعائالتهم. 

 اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / االردن

االه���داف  م��ع  ين�شجم  التعليمية  امل��ن��اه��ج  ح��ول  اوروب����ي  ل��ق��رار  ادان��ت��ه��ا  جت��دد 

اخلطر  هذا  بحجم  فل�شطيني  لرد  وتدعو  االون��روا  ب�شاأن  واال�شرائيلية  االمريكية 

امل�شاعدات  يربط  قانونا  يقر  كاليفورنيا”  طلب  “احتاد 
الفل�شطينين ح��ق��وق  ب���اح���رتام  الإ���ش��رائ��ي��ل  امل��ال��ي��ة 
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اتحاد  في  فلسطين  لجنة  أوص��ت   -  
تدويل  على  العمل  بضرورة  العرب،  المحامين 
اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  في  األسرى  قضية 

إعالميا، والعمل على حماية حقوقهم.
الندوة،  أعمال  ختام  في  اللجنة  وطالبت 
اتحاد  بمقر   ، الماضي  السبت  يوم  عقدت،  التي 
“نصرة  بعنوان  بالقاهرة،  العرب  المحامين 
دولي  تضامن  حركة  إطالق  بضرورة  األسرى”، 
األس��رى  تحرير  أج��ل  من  كافة،  الصعد  على 
االحتالل  ومقاطعة  وعزل  ومحاسبة  واألسيرات، 

اإلسرائيلي.
األس��رى  قضايا  تفعيل  ض���رورة  وأك���دت 
شاملة  إستراتيجية  تبني  خالل  من  واألسيرات 
وطنية،  منها:  محاور،  عدة  على  ترتكز  واضحة، 
وقانونية،  وإعالمية،  ودبلوماسية،  وسياسية، 
قضاياهم،  م��ع  للتعامل  ج��دي��دة،  وشعبية 
كاإلضراب عن الطعام، ومعركة األمعاء الخالية، 
إلبراز  إسرائيل  على  الضغط  سبيل  في  وذلك 

معاناتهم، والعمل على إطالق سراحهم.
الداخلي،  البيت  ترتيب  ض��رورة  أك��دت  كما 
المسارات،  الوحدة، والعمل على كافة  واستعادة 
شعبنا  ل��م��ؤازرة  وتفعيلها  الجهود  لتكثيف 
إنهاء  أجل  من  العادل  نضاله  في  الفلسطيني، 
وتمكينه  جرائمه،  ومحاسبته على  بل  االحتالل، 
له  يتسنى  حتى  المشروعة،  حقوقه  نيل  من 
مثل  وطنه  أرض  على  وكرامة  بحرية  العيش 

بقية شعوب األرض.
االنضمام  بضرورة  فلسطين  لجنة  وطالبت 
الدولية  االتفاقيات  باقي  إل��ى  ف��وري  بشكل 
والتأكيد على مواصلة  الخاصة بحقوق اإلنسان، 
وحمالت  وال��دب��ل��وم��اس��ي  السياسي  ال��ح��راك 

المقاطعة، لمحاسبة االحتالل على جرائمه.

وك���ل���ف���ت ال��ل��ج��ن��ة 
فلسطين  دولة  سفارات 
دول  م��خ��ت��ل��ف  ف����ي 
لدى  وبعثاتها  العالم 
ال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
قضايا  عدالة  بتوضيح 
والمعتقلين  األس����رى 
بهدف  الفلسطينيين، 
السلبية  اآلثار  من  الحد 
اإلسرائيلية  للدعاية 
التي تدمغ الكفاح العادل 
الفلسطيني  للشعب 

باإلرهاب.
اللجنة  وطالبت  كما 
األط�������راف ال��س��ام��ي��ة 
المتعاقدة على اتفاقيات 
جنيف بالقيام بواجباتها، 
م���ن خ����الل م��م��ارس��ة 
سلطات  على  الضغوط 

الجسيمة  انتهاكاتها  لوقف  اإلسرائيلي  االحتالل 
“أسرى  باعتبارهم  الفلسطينيين،  األسرى  بحق 
بل  الثالثة،  جنيف  اتفاقية  تنص  كما  ح��رب”، 
الدولي  القانون  بأحكام  االلتزام  على  وإجبارها 
التي  الثالثة،  “جنيف”  اتفاقية  اإلنساني، وخاصة 
الحرب، وتحت  المدنيين زمن  تنص على حماية 

االحتالل.
المتحدة  لأمم  التابعة  المنظمات  ودع��ت 
األس��رى  حقوق  حماية  ف��ي  دوره��ا  لممارسة 
الفلسطينيين، وحث األمين العام لأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش على تشكيل هيئة مستقلة، 
سلطات  ممارسات  توثيق  مهمة  بها  يناط 
األمن  مجلس  إلى  واللجوء  تجاههم،  االحتالل 

لفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية 
ضد االحتالل.

وأكدت ضرورة إرسال مجلس حقوق اإلنسان 
الجرائم  في  تحقيق  لجنة  المتحدة  لأمم  التابع 
إليها  واالستناد  الفلسطينيين،  بحق  اإلسرائيلية 
المؤسسات  من  غيرها  أو  دولية  محكمة  أي  في 
الرأي  إلى  اللجوء  تعزيز  وكذلك  والمنظمات، 
وف��رض  إس��رائ��ي��ل،  لمقاطعة  العالمي  ال��ع��ام 

عقوبات اقتصادية وثقافية عليها.
تعزيز  على  التأكيد  ضرورة  على  شددت  كما 
ومعاقبة  مالحقة  في  الفلسطيني  القضاء  دور 
األسرى،  بحق  اإلسرائيليين  الجرائم  مرتكبي 
في  الوارد  القضائية”  الوالية  “مبدأ  باستخدام 

اتفاقيات جنيف.

احتاد املحامن العرب يطالب بتدويل ق�شية االأ�شرى والعمل على حماية حقوقهم

البحرينية  الوطنية  المبادرة  أّكدت    -  
الصهيوني،  الكيان  م��ع  التطبيع  لمناهضة 
االحتالل  كيان  وزير خارجية  لزيارة  التام  رفضها 
االسرائيلي يائير لبيد، ألراضي البحرين، لغرض 
المنامة،  العاصمة  في  لكيانه  سفارة  افتتاح 

معتبرًة الزيارة “ تدنيسُا ألرض البالد”.
وكان يائير، قد وصل إلى العاصمة البحرينية 
المنامة ظهر اليوم الخميس 3٠ أيلول/ سبتمبر، 
إلى  صهيوني  لوزيٍر  علنية  زيارةٍ  أول  في  وذلك 

البحرين منذ توقيع اتفاق التطبيع قبل عام.
افتتاح  لها،  بيان  ف��ي  ال��م��ب��ادرة  واعتبرت 
“اختراق  المنامة،  في  الصهيوني  للكيان  سفارة 
االهلي  بالسلم  العبث  من  االحتالل  يُمّكن  كبير 

االم��ن  على  والتامر  االجتماعي  واالس��ت��ق��رار 
بين  الفتن  كإثارة  اشكاله،  بكافة  المجتمعي 

المجتمع.” مكونات 
في  العدو  “تجارب  أّن  إلى  المبادرة،  وأشارت 
ضرب  على  شاهدة  معها  طبع  التي  البلدان 
المجتمعات العربية ونخرها واحداث الفرقة بينها 
باعتبارها من أهم أهداف الكيان لضرب نسيجه 
اشقاءه  عن  وابعاده  الوطنية،  ووحدته  الداخلي 
في البلدان العربية االخرى ليتسنى له االستفراد 

بالدول العربية واحدة تلو االخرى.”
في  االحتالل  امعان  زيادة  المبادرة،  وربطت 
باتفاقيات  الفلسطيني،  الشعب  ضد  انتهاكاته 
اقدم  كّلما  منها  االحتالل  يكّثف  حيث  التطبيع، 

وقيمه  ثوابته  عن  التخلي  على  عربي  نظام 
بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

 “ البحرينية  السلطات  المبادرة،   وطالبت 
الذي  التطبيع  نحو  االنزالق  الفوري عن  بالتوقف 
يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقواه 
بيانها  في  ودعت  المناضلة”  وفصائله  الفاعلة 
كافة فئات الشعب البحريني إلى “تجديد رفضها 
جانب  الى  الوقوف  واستمرار  العدو  مع  للتطبيع 
الشعب الفلسطيني ودعمه من اجل تحرير أرضه 
وإقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل ترابه 

الوطني وعاصمتها مدينة القدس.”

رف�������س  ���ش��ع��ب��ي ب��ح��ري��ن��ي ل����زي����ارة وزي�����ر خ��ارج��ي��ة 

امل��ن��ام��ة ����ش���ف���ارة يف  واف���ت���ت���اح  ال�����ش��ه��ي��وين  ال���ك���ي���ان 
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بدء  من  قليلة،  ساعات  أعتاب  على    -  
احتفال المصريين بذكرى »حرب أكتوبر« مع عبور 
الجيش المصري عام ١٩٧3 خط »بارليف« لتحرير 
رحالت  دشّنت  اإلسرائيلي،  اإلحتالل  من  »سيناء« 
األولى  هي  اإلحتالل،  وكيان  مصر  بين  تجارية 
مصر  بين  التطبيع  اتفاقية  توقيع  منذ  نوعها  من 
أول  أخيراً،  هبطت  فقد   .١٩٧٩ عام  و»اسرائيل« 
مطار  في  للطيران«،  »مصر  لشركة  تابعة  طائرة 
من  عارم  احتفاء  اإلسرائيلي وسط  غوريون«  »بن 
للترحيب بهذه  الذي جنّد منصاته  العبري،  اإلعالم 
الطائرة  لهذه  وفيديوات  صور  ولنشر  الخطوة، 
رحالت  أرب��ع  ب��دوره��ا  ستنظم  التي  المصرية، 
اإلحتالل. هذه  الى كيان  وتجارية  أسبوعية مدنية 
الخطوة التطبيعية، التي مهّدت لها، لقاءات حصلت 
الفتاح السيسي،  الرئيس المصري عبد  أخيراً، بين 
في  بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  ال��وزراء  ورئيس 
التواصل  أثارت غضباً عارماً على وسائل  القاهرة، 
)#التطبيع-خيانة،  وسوم  انتشار  مع  اإلجتماعي، 

و»#قاطعوا-مصر-
تناهض  للطيران..( 
ال��ت��ط��ب��ي��ع، وت��دع��و 
مقاطعة  ال��ى  أيضاً، 
ش�����رك�����ة »م���ص���ر 
هكذا،  ل��ل��ط��ي��ران«. 
عن  الناشطون  عبّر 
هذه  حيال  غضبهم 
ال��ت��ي لم  ال��خ��ط��وة 
تحصل منذ 4٢ عاماً، 
بمثابة  واع��ت��ب��روه��ا 
ألرواح  »خ���ي���ان���ة« 
المصريين  الشهداء 
واإلس�����ت�����ه�����ان�����ة 
بأرواحهم، على ابواب 
اإلح��ت��ف��ال ب��ذك��رى 

كما  أكتوبر«،  »ح��رب 
المصريين،  للجنود  أرشيفية  صوراً  ينشرون  راحوا 

الذين عبروا الى »سيناء« ولم يمتلكوا وقتها العدّة 
العسكرية الالزمة لمواجهة اإلحتالل.

مناهضة  لجنة  أك���دت  م��ال��م��و:   -  
توظيف  رفضها  السويد،  مالمو/  في  التطبيع 
الحركة  التطبيع مع  الحنيف في  الدين اإلسالمي 

اإلسرائيلية.
المؤسّسات  لها  ب��ي��ان  ف��ي  اللجنة  ودع���ت 
مدينة  في  واالسالميّة  والعربيّة  الفلسطينيّة 

مالمو إلى رفض مشروع “أمانة” التطبيعي.  
بركات  الدين  المدعو صالح  “يواصل    وقالت: 
المتكررة  ولقاءاته  التطبيعيّ  السويد نشاطه  في 
اإلسرائيلية ومؤسساتها  الحركة  مع  الدورية 
الحاخام  م��ع  تعاونه  آخ��ره��ا  يكون  ل��ن  وال��ت��ي 
اإلسرائيلي موشي ديفيد هاكوهين، المستوطن 
والضابط السابق في جيش االحتالل االسرائيلي 
الفلسطيني  الشعب  ضد  وعلناً  سراً  يعمل  الذي 
ومصالح األمتين العربية واالسالمية، والشخصية 
منذ خمس سنوات على  التي تنشط  الصهيونية 
السويد  واالسالمية في  العربية  الجاليات  إختراق 
على  القائمين  بعض  م��ع  عالقته  خ��الل  م��ن 
مشتركة  مجموعة  وتأسيس  دينية  مؤسسات 

تدعي” أمانة – أوروبا”. 
وأضافت أن “صالح الدين بركات الذي يتزعم 
وحقوق  بمشاعر  اإلستهتار  يواصل  الفريق  هذا 
الشعب الفلسطيني والجاليات العربية واالسالمية 
االسالمي  الدين  بتوظيف  ويقوم  السويد،  في 
منها  يتربح  وتجارة  شخصي  كمشروع  الحنيف 
واألسرى  والجرحى  الشهداء  دماء  حساب  على 

في فلسطين 
وال��م��ن��ط��ق��ة 
ع�����ب�����ر م���ا 
يُ����س����م����ى” 
وحوار  ثقافة 
االدي�������ان”، 
اإلس������������م 
ال�����ردي�����ف 
ل���س���ي���اس���ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ع 
الحركة  م��ع 
 ، نية لصهيو ا
م���ن ب��واب��ة 
ال������دي������ن 
واالي����م����ان، 
س����ي����اس����ة 

الصهيوني  الكيان  مكشوفة هدفها غسل جرائم 
شعبنا  بحق  يومياً  يرتكبها  التي  العنصري 
والقدس  غ��زّة  وقطاع  الضفة  في  الفلسطيني 

وعموم فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر”.
أوساط  في  المشبوه  النشاط  هذا    وأردف��ت: 
واالسالمية  والعربية  الفلسطينية  تجمعاتنا 
وهذه  وغيرها،  وفرنسا  والمانيا  السويد  في 
المؤتمرات التطبيعية هي جزء ال يتجزأ من جهود 
وتُشكل  الرجعي،  الصهيوني  األمريكي  المعسكر 
التطبيع  التفاقيات  والعملية  الفورية  الترجمة 

يُسمى  وما  اإلسرائيلي الخليجي  الحلف  وبناء 
“اتفاق  وآخرها  المنطقة”  في  االعتدال  “معسكر 

ابراهيم” سيء الصيت والسمعة.
تعمل  الشخصيات  هذه  بأن  اللجنة،  وأفادت 
القوى  واستدخال  جلب  على  ذات��ه  الوقت  في 
الفلسطينية  المقاومة  تُجرّم  التي  الصهيونية 
سجون  في  الفلسطينيين  األس��رى  قمع  وتبرر 
العربية  االصوات  مالحقة  على  وتعمل  االحتالل 
والدولية الحرّة الداعية الى العدالة الحقيقية في 

كل فلسطين المحتلة.

حملة يف م�شر: #التطبيع- خيانة

جلنة مناه�شة التطبيع يف ال�شويد: نرف�س توظيف الدين 

االإ�شلمي يف التطبيع مع االحتلل اال�شرائيلي
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حممد الب�شري / خبري يف ال�شوؤوؤن االقت�شادية
أصدرت المؤسسة العربية لضمان االستثمار 
في  االجنبي  االستثمار  عن  السنوي  تقريرها 
الوطن العربي حتى نهاية عام ٢٠٢٠ استناداً 
الدولي،  البنك  عن  ص��ادرة  احصائيات  الى 
التقرير  استعرض  حيث  وغيرها  االونكتاد 
االعمال،  ببيئة  المتعلقة  المختلفة  المؤشرات 
التنظيمية،  القيود  االلكترونية،  الحكومة 
التقييم السيادي، تقييم المخاطر، التنافسية، 
ومؤشر  العالمي  االبتكار  العالمي،  الحوكمة 
التنمية البشرية ورغم اهمية ما تعكسه هذه 
المؤشرات عن واقع االستثمارات اال انها تبقى 
مقيدة بالقوى الفاعلة في توجيه االستثمارات 

عالمياً.
في  المباشرة  االجنبية  االستثمارات  بلغت 
 )٢٠٢٠  –  ٢٠٠3( لالعوام  العربية  ال��دول 
و)٩83(  مليار  و)٢6٧(  ترليون   )١( مبلغ 
مليون دوالر. كان عام ٢٠٠8 هو االعلى في 
قيمتها  بلغت  اذ  االستثمارات  هذه  استقطاب 
وفي  دوالر  مليون  و)١١٥(  مليار   )١68( مبلغ 
مليون  و)34٠(  مليار   )١١٢( بلغ  سنة ٢٠٠6 
هبوطاً  الالحقة  السنوات  في  ليتراجع  دوالر 
دينار  مليون  و)٩46(  مليار   )33( الى  ليصل 
في سنة ٢٠٢٠ بعد ان كان في سنة ٢٠١٩ 
مبلغ )٥٧( مليار دوالر اما عدد المشاريع فقد 
بلغت في عام ٢٠٠٧ بواقع )١١٧٠( مشروع 
اما  وفي سنة )٢٠١٩( بواقع )٩٩٩( مشروعاً 
الى  المشاريع  اعداد  ٢٠٢٠ فهبطت  في سنة 
)6١6( مشروع اما عدد الوظائف التي احدثتها 
اعالها في  ايضاً  االستثمارات فقد كانت  هذه 
سنة ٢٠٠8 وبواقع )٢64( الف )3٥٧( وظيفة 
و)٧٠٢(  الف   )١٠٢( بواقع   ٢٠١٩ سنة  وفي 
الف   )٥4( بواقع   ٢٠٢٠ سنة  وف��ي  وظيفة 

و)83( وظيفة .
وبعد   ٢٠٠٥ سنة  عن  التراجع  هنا  يتضح 
سنة  احصائيات  على  كورونا  جائحة  تأثير 
لسنة  االستثمارات  هذه  مصادر  اما   ،٢٠٢٠
٢٠٢٠ البالغة )33,٩46( مليون دوالر فكانت 
وبواقع   )%3٧,٥( بنسبة  الشمالية  امريكا  من 
آسيا  تليها  دوالر  مليون  و)٧٢6(  مليار   )١٢(
وبواقع   )%٢3,٩( بنسبة  الهادي  والمحيط 
اوروبا  وتليها  دوالر  مليون  و)١١١(  مليار   )8(
مليار   )٧( وبمبلغ   )%٢٢,8( بنسبة  الغربية 
االوسط  الشرق  اما  دينار،  مليون  و)٧44( 
و)٧٠٩(  مليار   )4( وبمبلغ   )%١3,٩( فنسبته 

التي  العربية  ال���دول  واه��م  دوالر  مليون 
العربية  كانت  اعاله  االستثمارات  استقطبت 
دوالر،  مليون   )١٠4١١( بمبلغ  السعودية 
مليون   )٩١3٩( بمبلغ  العربية  االمارات  تليها 
 )6١١٩( بمبلغ  عُمان  سلطنة  تليها  دوالر، 
مصر  دوالر،   )٢4٠٢( المغرب  دوالر،  مليون 
العراق )١٠63( وبقية  )١38٧( مليون دوالر، 
الصفر/ليبيا  بين  ما  تراوحت  العربية  الدول 
االردن  اما  قطر  دولة  في  مليون   )٩١٥( الى 
االجنبية  االستثمارات  من  حصته  فبلغت 
اما  دوالر،  مليون   )٢48( مبلغ   ٢٠٢٠ لسنة 
حجم  على  استحوذت  التي  القطاعات  اهم 
في  الهيدروجين  مصنع  فكانت  االستثمارات 
مدينة نيوم/السعودية بمبلغ )٥( مليار دوالر، 
 )4,٢( بمبلغ  عُمان  الدقم في سلطنة  مصفاة 
الغاز  بتوربينات  الطاقة  توليد  محطة  مليار، 
مليون   )١444( بمبلغ  االماراتية  الفجيرة  في 
دوالر، محطة تحويل النفايات لطاقة كهربائية 
في دبي بمبلغ )١١6٠( مليون دوالر ومحطة 
العراقية  قصر  ام  مدينة  في  الجديدة  الطاقة 
بمبلغ )١٠63( مليون دوالر وبمجموع مقداره 

)١٢86٧( مليون دوالر من اصل )33٩3٥( 
 )%4٠( وبنسبة   ٢٠٢٠ لسنة  دوالر  مليون 

تقريباً.
من  المتواضعة  والحصة  االردن  في  هنا 
تتعلق  يعود ألسباب  االستثمارات  استقطاب 
قام  التي  فالجهود  االردني  االقتصاد  بكلفة 
كانت  الماضي  العقد  فترة  خالل  الملك  بها 
عالمياً  متعددة  برحالت  قام  ان  بعد  كبيرة 
للشرق والغرب والجنوب والشمال وكان دائماً 
اصطحاب  على  ال��زي��ارات  اغلب  في  حريصاً 
غرفة  إحصائيات  ان  كما  االقتصادي  الفريق 
اإلحصاءات  دائ��رة  او  االردن   / عمان  صناعة 
تصل  صناعتنا  ان  على  تؤكد  كانت  العامة 
الى )١4٠( دولة وهذا رقم كبير لكننا ما زلنا 
نعاني من انخفاض الصادرات قياساً بالواردات 
حيث ال تصل إلى الثلث وبقي الميزان التجاري 
االردني مع العالم مختل لصالح االستيراد مما 
كلف  تخفيف  وجلي  واضح  بشكل  يستوجب 
االنتاج التي تتركز في ضرائب المبيعات على 
مدخالت االنتاج، وعلى المنتج النهائي، اسعار 
التمويل  كلفة  اشتقاقاتها،  بمختلف  الطاقة 
من  اكثر  المرتفعة  ال��ف��وائ��د  اس��ع��ار  حيث 
في  واخيراً  العالم  دول  مختلف  في  مثيالتها 
كلفة الضمان االجتماعي على المنتج النهائي 
حلول  اي��ج��اد  الحكومة  م��ن  يستوجب  مما 
ان  تستطيع  حتى  المعضالت  لهذه  حقيقية 
القادمة،  للسنوات  اجنبية  باستثمارات  تحظى 
تضاهي ما حظيت بها الدول العربية االخرى.

اال�شتثمار االأجنبي يف الوطن العربي
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بيار عقيقي- كاتب لبناين

منذ أكثر من عقد تقريباً، لم يكن هناك 
التواصل االجتماعي،  عالم تسيّره وسائل 
عالمٌ  كان هناك  بل  “فيسبوك” خصوصاً، 
اإللكترونية  للمواقع  اإلصغاء  إلى  أق��ربُ 
كان  محتوياتها.  وتبنّي  اإلنترنت،  على 
ونقاشاتٍ  ج��داالتٍ  يشيع  أن  لذلك  يُمكن 
“سيطرة  سياق  في  وضعه  يُمكن  ح��ادّة، 
جوانبه.  اإلنترنت” في بعض  الوعي على 
تطوير  إلى  األم��ر  تحوّل  “فيسبوك”  مع 
الوعي  اختراقها  درجة  إلى  الخوارزميات، 
ما  على  مبنيّ  افتراضي”  “وع��ي  وإنتاج 
أن  صحيحٌ  الخوارزميات.  تلك  تطرحه 
من  انطلقت  ذاتها،  بحدّ  الخوارزميات، 
باتت  الحقا  أنها  إال  بشرية،  صفٍر”  “نقطة 
قادرًة على تطويع األفكار البشرية، وضخّها 
بما يخدم استراتيجيًة ما. ليست بالضرورة 
أي  سياسية،  االستراتيجيات  تكون  أن 
يُمكن  بل  المؤامرة،  نظريات  سياق  في 
واقتصاديًة  تجاريًة  تكون  أن  ببساطةٍ 
أنواع  بشتّى  التفكير  يُمكن  واجتماعية. 
في  حصرها  دون  من  االستراتيجيات، 
المسؤولة  أوضحته  ما  وهو  محدّد.  قالٍب 
فرنسيس  “ف��ي��س��ب��وك”،  ف��ي  السابقة 
الكونغرس  أم��ام  إفادتها  ف��ي  ه��وغ��ن، 
تركيز  واض��ح��اً  ك��ان  الماضي.  الثالثاء 
شبكة  عمل  على  األميركية  المهندسة 
التواصل االجتماعي األكبر في العالم، من 
أجل كسب مزيد من األموال، على حساب 
العقلية والمبادئ اإلنسانية. ولعّل  الصحة 
“إنستغرام”  موقعي  “فيسبوك”  احتكار 
السريع  الربح  مفهوم  يعزّز  و”واتساب”، 
بطبيعة  وهو  ما.  إنسانيةٍ  حساب  على 

الحال مفهوم رأسمالي بحت.
هوغن،  شهادة  من  انطالقاً  يُمكن، 
االهتمام  من  حيّزاً  نال  بموضوٍع  التفكير 
في الشرق األوسط خصوصاً، تحديداً لدى 
للواليات  المعادية  وال��دول  المجتمعات 
وسعها  في  أن��ه  اعتبرت  التي  المتحدة 
المواقع،  من  وغيره  “فيسبوك”  استغالل 
أو لتغيير  لممارسة فعل مقاومة بنظرها، 

مساراتٍ ما. هنا، يجب العودة إلى نقطتين 
أساسيتين:

األولى، أثبت مفهوم “تغيير النظام من 
قد  مكان.  كل  في  فشله  النظام”  داخل 
تغيّر دولة ما اتجاه حكمها السياسي يمنة 
ويسرة، وقد تلغي قوانين عنصرية سابقة 
وقد تضع  تمييزية،  غير  قوانين  لمصلحة 
حدّاً لنمط اقتصادي مدمّر لمصلحة عدالة 
اجتماعية متطوّرة. ولكن، طالما أن نظام 
فهذا  ليونته،  رغم  مستمرّ،  الدولة  هذه 
بالعكس  يتغيّر في جوهره،  لم  أنه  يعني 
مؤقتة،  براغماتية  أمام  المجال  سيفسح 
ممكنة.  فترة  أط��ول  ديمومته  أجل  من 
حكمت  التي  بإإلمبراطوريات  أشبه  األمر 
فكرة  فإن  بالتالي،  قرونا.  وحتى  عقودا 
ممكنة،  غير  داخله  من  “فيسبوك”  ضرب 
تغييره  على  قادرٌ  النظام  واضع  أن  طالما 
باستخدامه  خصوصاً  يشاء،  ما  وفعل 

الخوارزميات.
وقهرنا  غضبنا  كان  لو  م��اذا  الثانية، 
وإنسانيتنا،  واستعبادنا وكراهيتنا  وظلمنا 
التي  المتناقضة،  المشاعر  من  وغيرها 
أننا  واعتقدنا  “فيسبوك”،  في  زرعناها 
تكن  لم  للناس،  إظهارها  عبر  نحفزها 
لم  ما،  بخوارزمية  حُّفزت  مشاعر  سوى 
تكن نهايتها سوى إزعاج سالمنا الداخلي، 
لمصلحة  قضيةٍ،  أي  قدسية  بلغت  مهما 

جيوب أفراد يتحّكمون ب�”فيسبوك”؟

في  “فيسبوك”،  ك��ان  ذل��ك،  من  أبعد 
أجل  من  للمواعيد،  دفتر  بمثابة  بداياته، 
الميداني والقيام بخطوةٍ ما، لكنه  التجمّع 
الخلق” من  ل�”فشّ  إلى مكانٍ  تحوّل الحقاً 
األخذ  يُمكن  طبعاً،  شيء.  أي  فعل  دون 
طبيعة  منها  عدة،  قضايا  االعتبار  بعين 
التي  الصدق  أو  النفاق  وكمية  فرد،  كل 
مالذٍ  إلى  الموقع  تحوّل  ثم  للناس.  يبثها 
“آمن” للبشر في خضمّ تفشي وباء كورونا. 
تضرّر  إلى  جوانبه،  من  كثيٍر  في  وأدّى، 
نظرتهم  تحديداً  عديدين،  بشٍر  صحة 
نالوا  أنهم  يرون  أنفسهم، سواء حين  إلى 
تلك  كل  في  العكس.  أو  كثيرة،  إعجاباتٍ 
أسرى  تحوّلنا  إلى  ذلك  يؤدّ  ألم  الحاالت، 
وفقاً  ساهم،  مهما  وغيره،  ل�”فيسبوك” 
لنا، بنجدتنا من قوقعتنا أو أي شيٍء آخر؟

هنا من حق اإلنسان أن يسأل: هل عليّ 
التخّلي عن “فيسبوك” أو غيره من وسائل 
التواصل؟ بالطبع، ال يجب عليه فعل ذلك، 
بل عليه التفكير في كل لحظة يفتح فيها 
الموقع، أنه أسير ال حرّ. وحين يدرك ذلك، 
“فيسبوك”  مع  تعامله  طريقة  ستتغيّر 
وحده ال  ملكه  خياره  وغيره، هنا سيصبح 

ملك خوارزميةٍ ما. 

في�شبوك .. وعي اخلوارزميات
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العام  هذا  لآلداب  نوبل  على  حصل   -  
التنزاني  أالديب  عربية،  إفريقية،  أصول  ذو  كاتب 
الروائي عبد الرزاق قرنح الذي ولد في زنجبار وأقام 
على  وحصل  جامعاتها  في  ودرس  بريطانيا  في 
تروي  التي  “جنة”  روايته  على  لآلداب  نوبل  جائزة 
“سرد  في  الغرب  إلى  األفريقيين  الالجئين  معاناة 
خال من مساومة االستعمار”، كما قالت األكاديمية 

السويدية الخاصة بجائزة نوبل لآلداب.
وهو  واالح��ت��الل  االستعمار  تناهض  أعماله   
وداعم للحق الفلسطيني. كما وضحت اعماله اآلثار 
والبشرية  الثالث  العالم  على  للكولونيالية  المدمرة 
نقد  إرث  يتابعون  الذين  الكتاب  من   وهو  عامة، 
االستعمار وبحث أسباب الهجرة وما يلقاه المهاجرون 
من عنت وإنكار في بلدان الغرب التي يسعون إليها، 
ومن ظلم واضطهاد وفقر في بلدانهم التي يأتون 

منها.
مبروك للفائز، الذي قامت نوبل لآلداب بتخطي 

خالل  من  الدهري،  الطابع  ذات  الغربية،  مركزيتها 
الثالث،  العالم  من  آت  كاتب  إلى  فالتفتت  اختياره، 
يكتب  أن��ه  رغ��م  والمشردين،  المهاجرين  عالم 
منذ  البريطانية  الجامعات  في  ويعلم  باإلنجليزية، 
بسبب  له  تعرض  الذي  البطش  من  هاربًا  هجرته 

أصوله العربية في ستينيات القرن الماضي.

 - ابتكرت خريجة جامعة بيرزيت المهندسة 
بيان أبو سالمة )٢٥ عاماً( من جنين، طريقة جديدة 
في بناء األقمار الصناعية المصغّرة، وأطلقت على أول 
صناعي  قمر  أوّل  ليكون   ١-palestine اسم  نموذج 

فلسطيني.
برسالة  االمتياز  درجة  على  سالمة  أبو  وحصلت 
الماجستير بجامعة كوين ماري في لندن، حيث أنهت 
دراستها الثانوية من مدرسة بنات بيتونيا الثانوية في 
رام اهلل، وتخرجت من جامعة بيرزيت قسم الهندسة 
الميكانيكية عام ٢٠١8 وبدأت دراسة الماجستير في 

لندن بالعام ٢٠٢٠ لتنهيه خالل العام الحالي.

أسكتلندية  قدم  كرة  جماهير  -طالبت   
منتخب  مع  بالدها  منتخب  بين  اللقاء  إج��راء  بعدم 
كأس  تصفيات  ضمن  وذل��ك  الصهيوني،  االحتالل 
المجموعة  مباريات  لحساب  قطر،  في   ٢٠٢٢ العالم 

السادسة في قارة أوروبا.
المباراة  بداية  قبل  الجماهير  من  عدد  وتجمّع 
الالفتات  من  مجموعة  ورفعوا  الملعب،  محيط  في 
المعارضة إلقامة المباراة، كما رفعت الجماهير الفتات 
تطالب بعدم خوض المباراة ألن »إسرائيل عنصرية«.

المشاركون بضرورة مقاطعة »إسرائيل«،  وطالب 
العلم  كان  فيما  العنصرية،  مقاطعة  يعني  ذلك  ألن 
الفلسطيني حاضراً في التجمع الجماهيري الذي سبق 

المباراة.
سياق  في  الفلسطيني  العلم  المشاركون  ورفع 
الشعب  وح��ق  الفلسطينية،  للقضية  مساندتهم 
االحتالل  ممارسات  ظل  في  الحياة  في  الفلسطيني 

القمعية المستمرة.

التي تشهد  األولى  المرّة  ليست  أنّها  بالذكر  جدير 
الفلسطيني  للشعب  مساندة  تحركات  اسكتلندا  فيها 
وقضيته العادلة، حيث سبق إحدى مباريات الدوري في 
قبل  من  احتجاجي  تحرّك  الماضي  الرياضي  الموسم 
جماهير نادي سلتيك التي دعمت الشعب الفلسطيني 

بعد العدوان الصهيوني األخير على قطاع غزّة.

االخيرة

ه��ن��ا  ن����ري����د  ال 
ال��ت��ع��رض ل��ك��ل ما 
مخرجات  ف��ي  ج���اء 
الملكية  ال��ل��ج��ن��ة 
المنظومة  لتحديث 
لكن  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
النظر  يلفت  ما  ابرز 
التوقف  ويستحق 
االص���رار  ه��و  مليا، 
على  ال��ت��ع��دي  على 

بكل  ومحاصرتها  والسياسية  الحزبية  التعددية 
قاسية  شروط  فرض  خالل  من  وذلك  األشكال، 
على تأسيس االحزاب، واالصل ان يكون تاسيس 
الحزب هو مجرد علم وخبر لدى الجهات الرسمية 
والحزب  العالم،  دول  معظم  في  يحصل  كما 
للبالد  السياسية  الحياة  في  نفسه  يفرض  الذي 
ذلك  غير  ومناصريه،  عضويته  وت��زداد  يبقى 
المسالة  أما  وج��ود،  له  يعود  وال  وي��ذوب  يذوي 
االخرى التي تستهدف التعددية الحزبية وتكرس 
القائمة  اقتصار حجم  فهي  والتهميش،  االقصاء 
مجلس  حجم  من   %3٠ من  اق��ل  على  العامة 
النواب واعتماد عتبة حسم في قانون االنتخابات 
حددت ب ٢,٥%، األمر الذي يضمن فوز حزبين او 
ثالثة في عضوية مجلس النواب، وباقي االحزاب 
تكون خارج حسبة الفوز، وهذا من شأنه أن يمنع 
تمثله من  بما  االحزاب  تلك  رأي وموقف  وصول 

شرائح وطبقات اجتماعية الى منبر النواب.
أما بدعة الدفع باتجاه دمج األحزاب، فهذه لن 
والحياة، وفي معظم  العيش  لها حظ في  يكون 
الكبيرة  االحزاب  تصل  الناشئة  الديمقراطيات 
على  اعتمادها  بفعل  البرلمان  الى  والصغيرة 
حسم  وبعتبة  الكامل  النسبي  التمثيل  قانون 
االحزاب  تشكل  ذلك  وبعد  صفرية،  أو  متدنية 
تحالفاتها على ضوء تقارب برامجها ومواقفها من 

تفاصيل الحياة السياسية وواقعها االجتماعي،
ثمة فرصة لتفادي هذه المثالب في مخرجات 
مجلس  على  القانون  يعرض  عندما  اللجنة 
لالصالح  وارادة  حرص  هناك  كان  اذا  النواب، 

وحماية التعددية، ونبذ التهميش واألقصاء.

خليل ال�ضيد
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