اسبوعية ،سياسية

�إئ���ت�ل�اف الأح������زاب ال��ق��وم��ي��ة
وال����ي���������س����اري����ة� :أوام��������ر
ال���دف���اع مل ي��ع��د ل��ه��ا ح��اج��ة

العدد  1322الخميس 2021/10/21م 2021/10/28 -م  -السنة التاسعة و العشر ون الثمن  300فلس

راي االهايل

قوانني االحزاب واالنتخاب :يف الطريق اىل جمل�س النواب

وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ل��ع��م��ال «ال��ك��ه��رب��اء» �أم���ام
م��ق��ر الإحت�����اد ال��ع��ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال لأردن

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

ب��دائ��ل �إل��غ��اء ب��رن��ام��ج امل����وازي من
اجل��ام��ع��ات بعيدا ع��ن ج��ي��وب الطلبة

ح��م��اي��ة م��ه��ن��ة اجل��ي��ول��وج��ي��ا واج�����ب وط��ن��ي
�إع��ت��م��اد ن��ه��ج الإن���ت���اج ل��ب��ن��اء م�ستقبل البلد

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

دائرة الالجئني (عودة):الأ�سرى الفل�سطينيون وخيار العودة
“ن����������ف����������ق ج��������ل��������ب��������وع من������������وذج� ً
�����������ا”

«الدميقراطية» :معركة القد�س مقدمة ملعارك قادمة يف حربنا الوطنية
م � � ��ن �أج � � � � ��ل اال�� � �س� � �ت� � �ق �ل��ال ودح � � � � ��ر االح � � �ت� �ل��ال
م��ط��ال��ب��ة  670م ��ؤ���س�����س��ة م��ال��ي��ة �أوروب���ي���ة
ب���وق���ف ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف امل�����س��ت��وط��ن��ات

من حق القوى السياسية والحزبية المتضررة من مشروعي القانونين،
أن تطالب مجلس النواب بتصويب االختالالت الدستورية في كل منهما
وذلك تجنباً ألضرار كبرى محتملة ،في حال إقرار مواد في القانونين،
تشرّع للقفز على الدستور «والمادة  ١٦منه على وجه التحديد وكذلك
المادة  »١٢٨التي تنص على أنه  »:ال يجوز أن تؤثر القوانين التي
تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه
الحقوق او تمس اساسياتها».
في الحوارات الواسعة الجارية منذ االعالن الرسمي عن المشروعين
بتاريخ «  ، « ٢٠٢١ / ١٠ / ٣ظهرت الى العلن مواقف العديد من القوى
السياسية واالجتماعية الرافضة للتجاوز على الدستور ،والمتطلعة إلى
قوانين عادلة ومنصفة ،حتى تشكل أداة تصويب للحالة السياسية غير
المتوازنة التي أحدثها قانون الصوت الواحد وقانون االحزاب السياسية
العرفي.
كما ظهر في المشهد السياسي أيضاً تحضيرات أخرى طامحة ألن
تحل محل األحزاب القائمة وتحديداً االحزاب اليسارية والقومية.
ال نقول ذلك من باب التوقعات ،ألن ما ورد في مقاالت رموزهم يؤكد
أن المساعي تتجه نحو تحقيق الهدفين معاً :تأسيس حزب بلون جديد
يساري واالحالل محل احزاب اليسار القائمة.
لقد ورد في المقاالت المشار اليها ما يكفي للرد على النقائص
االخالقية والسياسية بما تستحقه ،ولكن مثيري الفتن السياسية هم
الذين يستحقون العزل واالهمال ،ووحده شعبنا وفئاته األشد معاناة
معيشية وسياسية يستحق أن نخاطبه بلغة تحترم وعيه وعقله وطموحاته
بالحرية والعدالة والمساواة…
اننا ال نطالب مجلس النواب باالنحياز الى المصالح الفئوية لالحزاب
السياسية ،بل االنحياز للمصلحة الوطنية العامة ،التي تراجعت كثيراً
لتتقدم عليها المصالح الفئوية الضيقة بسبب قانون الصوت الواحد،
وبسبب سياسات المؤسسة الرسمية في االقصاء والتهميش.
يجب أن تدرك جميع القوى السياسية أن قانون الصوت الواحد لم
ينته بعد بل يجري استبداله في المشروع الجديد بقانون التيار الواحد أو
ثنائية التيارين ،وهذا أبعد ما يكون عن تحقيق هدف المشاركة الشعبية
والتعددية الحزبية ،أما حصة القائمة الحزبية»  ٤١مقعداً « فهي مقيدة
تماماً بعتبة حسم  ٪٢،٥كي تحول دون توسيع المشاركة السياسية
التمثيلية.
الخبراء في فرض الحصار على القوى السياسية والحزبية ،ال يقيمون
وزناً للمصلحة الوطنية العامة وال يعملون على توفير عوامل األمن
السياسي واالجتماعي ،حتى في ظل الظروف القاسية التي تعاني منها
البالد :ويعاني فيها العباد من شظف العيش والعزل السياسي.
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جتار االلب�سة يطالبون بتخفي�ض الر�سوم اجلمركية وال�ضريبية على
امل�ستوردات ..وركود غري م�سبوق يف اال�سواق

 كشف نقيب تجار األلبسة واألقمشة،سلطان عالن ،عن تراجع مستوردات المملكة من
األلبسة الشتوية بنسبة  %20خالل العام الحالي،
نظرا الرتفاع تكاليف وأجور الشحن عالميا وعدم
قدرة المستوردين على دفع الكلف االضافية.
وأض���اف ع�لان إن األس���واق تشهد رك���ودا غير
مسبوق ،وال يوجد حركة بيع وش��راء لدى محالت
األلبسة واالحذية بسبب انعدام القدرة الشرائية لدى
المواطنين وعدم توفر السيولة بين يديهم.
وقال إن هناك ترقّبا للموسم الشتوي واستمرار
التعليم الوجاهي لطلبة الجامعات لتحريك األسواق،
مشيرا إلى أن الموسم عادة يبدأ في شهري أيلول
وتشرين أول.
وطالب الحكومة باتخاذ قرارات جريئة تسهم في
تحريك االقتصاد مثل تخفيض الرسوم الجمركية
والضريبية على المستوردات ،ليتمكن المواطنون
من شراء األلبسة ،فيما أبدى تخوّفه من أن يكون
الموسم الشتوي مشابها للمواسم السابقة.

املجل�س الأعلى لل�سكان %5.6 :ن�سبة امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة يف القطاع الزراعي
 قالت األمينة العامة للمجلس األعلىللسكان عبلة عماوي ،إن نسبة المشاركة االقتصادية
للمرأة في القطاع الزراعي بلغت  ،%5.6بما في ذلك
العمل غير الرسمي.
وأضافت عماوي ،في بيان الخميس الماضي،
أن النساء والفتيات في المناطق الريفية يواجهن
تحديات في حياتهن اليومية ،حيث يعانين أكثر من
غيرهن من الفقر بجميع أشكاله.
“على سبيل المثال ،قد تكون المزارعات منتِجات
وصاحبات مشاريع مثل نظرائهن من الرجال،
ولكنهن يعانين من محدودية تملكهن للحيازات
الزراعية التي ال تتجاوز  %6من مجموع الحيازات
الزراعية في المملكة ،ودخ��ول األس��واق وسالسل
األغذية الزراعية ذات القيمة العالية ،كما أنهن أكثر
عرضة للحصول على أسعار أقل لمحاصيلهن ،إلى
جانب أنه يمكن لألعرافاالجتماعية المقيدةأن تحد
من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى الخدمات
الصحية ،كما يواجهن العديد من التحديات التي ال
يواجهها الرجال ،فتقل فرص حصولهن على الموارد
والخدمات بما في ذلك األراضي والتمويل والتدريب
والمدخالت والمعدات” وفق عماوي.
وأش��ارت إل��ى أن المرأة الريفية تقوم بالجزء
األكبر من أعمال الرعاية واألعمال المنزلية غير
مدفوعة األجر داخل األسر المعيشية في المناطق
الريفية ،وتسهم إسهاما كبيرا في اإلنتاج الزراعي،
واألمن الغذائي والتغذية ،وإدارة األراضي والموارد
الطبيعية ،وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ.

وأوضحت أن األردن ملتزم بأهمية دعم المرأة
الريفية ،ال��ذي يأتي من خ�لال التزامه بأهداف
التنمية المستدامة ،2030واتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،حيث تنص المادة
 14على مساهمة المرأة الريفية في الحد من الفقر
وتحقيق األم��ن الغذائي والتغذية ،وتدعو الدول
األعضاء إلى احترام وإنفاذ حقوق المرأة الريفية،
من حيث صلتها بالحصول على الموارد اإلنتاجية
والمشاركة في عمليةصنع القرار ،مبينة أن التعامل

مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية
المستدامة ال ضحايا سيعود بالفائدة على الجميع،
وسيؤدي إلى انتعاش سريع إلنتاج األغذية والقضاء
على الفقر والجوع.
وبينت عماوي ،أن اإلحصاءات الوطنية في األردن
حسب نتائج تعداد  ،2015أش��ارت إلى أن نسبة
السكان في الريف تبلغ  %9.7مقابل  %90.3في
الحضر ،كما يبلغ متوسط حجم األسرة الريفية نحو
 4.9فرد ،مقابل نحو  4.7فرد لألسرة الحضرية.
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ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردني

 ع��ق��د إئ��ت�لاف األح����زاب القوميةواليسارية اجتماعاً في مقر حزب الحركة القومية،
وناقش الوضع السياسي الراهن ،وخلص إلى
اآلتي:
أو ً
ال :يؤكد االئتالف على موقفه الصادر في بيان
مطول بتاريخ (  ) 2021 / 10 / 5من مشروعي
قانوني األحزاب واالنتخابات النيابية ،حيث أيدت
العديد من األحزاب والقوى السياسية والشخصيات
المضامين الواردة في البيان وذلك في النقاشات
الواسعة الجارية حتى اآلن بعد اإلعالن الرسمي
عن المشروعين ،والتي ذهبت جميعها باتجاه
التمسّك بالتعددية السياسية والفكرية والدفاع
عن الحريات العامة واحترام اإلنجازات الهامة التي
حققتها األح��زاب السياسية على امتداد التاريخ
الوطني األردني.
في هذا الصدد فاننا نأمل أن يعالج البرلمان
بشقيه المواد ال��واردة في القانونين والتي من
شأنها  -لو تم إقرارها  -أن تؤدي إلى مزيد من
التضييق على األحزاب السياسية.
ثانياً :يرى اإلئتالف أن التعديل الوزاري الذي
جرى على حكومة الدكتور بشر الخصاونة ال يلبي
الرغبة الشعبية المطالبة بضرورة تغيير النهج
في تشكيل الحكومات ،واعتماد معايير وأسس

عمادها المصلحة الوطنية العليا ،واالبتعاد عن
العقلية التقليدية في تشكيل الحكومات ،والتي
تتضمن مبدأ المحاصصة والمحسوبية ،وتبتعد
كل البعد عن معايير الكفاءة المهنية ،والتي
بالتأكيد ستؤدي لفشل يكون ضحيته المواطن
الذي يتطلع إلى تحسين ظروفه المعيشية على
كافة المستويات ،وإيجاد حل للبطالة المتفاقمة،
والتوجه نحو اإلنتاج ومحاسبة الفاسدين وتحقيق
سيادة القانون ،واسترداد المال العام المنهوب،
وإعادته إلى خزينة الدولة ،مؤكدين على عدم
جدوى التعديل الوزاري الذي ال يستند إلى أسس
سليمة.
ثالثاً :يرى اإلئتالف أن أوامر الدفاع لم يعد لها
حاجة بعد انتفاء األسباب الموجبة لها ،حيث أصبح
العمل بهذه األوام��ر مسألة انتقائية التطبيق،
وتهدف إلى التضييق على الحريات العامة ،لذا
يطالب اإلئ��ت�لاف وق��ف العمل بقانون الدفاع،
والعودة إلى الحياة الطبيعية.

 نفذ عدد من موظفي الشركة األردنيةالسورية للنقل البري ،األحد ،الماضي اعتصاماً
أمام مجلس النواب بعمان ،للمطالبة برواتبهم
التي لم تصرفها الشركة منذ أكثر من عامين.
وق��ال محمد الزريقات ،أحد المعتصمين ،إن
االعتصام جاء بسبب مماطلة الجهات ذات العالقة
في اتخاذ اجراءات بحق الشركة التي ما تزال تتذرع
بأوضاعها المالية.
وأوضح الزريقات أن عدد المعتصمين يصل إلى
 31موظفاً بين إدراي وفني في الشركة ،جميعهم
لم يحصلون على رواتبهم منذ ما يقارب الـ27
شهراً.
وبين أنهم باتوا غير قادرين على التحمل أكثر
من ذلك ،الفتاً أن لقاءات عديدة جمعتهم مع نواب
بمعدل مرة كل أسبوع لمتابعة قضيتهم ،لكن دون
جديد حتى اآلن ،ما اضطرهم للنزول إلى الشارع
والمطالبة بحقوقهم.
اجتماع مع رئيس
وطالب المعتصمون بعقد
ٍ
مجلس النواب ،من أجل إيجاد حل لقضيتهم.
ونفذ هؤالء الموظفون عدة اعتصامات ،أمام
مجلس النواب ووزارة النقل ،ووعدهم الوزير حينها
بصرف رواتبهم أسوة بباقي موظفي الشركة.
وكانوا قد وجهوا مذكرة في نهاية آب ،إلى

مجموعة من النواب وعلى رأسهم النائب محمد
الظهراوي ،مناشدين فيها رئيس الوزراء بضرورة
النظر بقضية رواتبهم المتوقفة.
وج��اء في المذكرة التي وقع عليها أكثر من
 40نائباً ،أن هناك  31موظفاً بين إداري وفني

حزب الشعب الدميقراطي األردني
«حشد»

رابعاً :يوجه اإلئتالف التحية ألهلنا الصامدين
المتصدين للدفاع عن عروبة القدس ومقدساتنا
اإلسالمية والمسيحية في مواجهة المحاوالت
لتهويد مدينة القدس ،واالعتداءات المتكررة من
قطعان الصهاينة على المسجد األقصى في ظل
صمتٍ رسمي عربي مريب ،متماشياً مع سياسة
التطبيع المعلنة مع العدو الصهيوني لبعض
األنظمة الرسمية العربية.
إن إئتالف األحزاب القومية واليسارية يطالب
الحكومة األردنية بتولي مسؤولياتها القومية
والدينية ،وبحكم الوصاية األردنية الهاشمية
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،بالتحرك
لمساندة شعبنا العربي الفلسطيني في التصدي
إلجراءات العدو الصهيوني تهويد مدينة القدس
وطمس هويتها العربية ،وممارسة كل الضغوط
الدولية لوقف االنتهاكات المتكررة لقطعان
الصهاينة على المسجد األقصى.

موظفون يف “الأردنية ال�سورية” للنقل يعت�صمون �أمام النواب

في الشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ  24شهراً،
بالرغم من أنهم ما يزالوا على رأس عملهم.
وأش��ار الموظفون في المذكرة إلى أن المبلغ
المستحق لهم يقدر بـ 900ألف دينار ،وأن أغلبهم
أصبحوا مالحقين قانونياً.
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حماية مهنة اجليولوجيا واجب وطني
�إعتماد نهج الإنتاج لبناء م�ستقبل البلد

تكاد الأزم��ة االقت�صادية تع�صف بكل ركن
من �أركان حياتنا ،يف ظل اال�صرار الر�سمي على
ً
بديال
انتهاج �سيا�سات اال�سترياد واال�ستهالك
لالعتماد على االنتاج الوطني امل�ستقل ،حول
املوارد الطبيعية واالزمة التي حلت بها ب�سبب هذا
النهج كتب النقيب اال�سبق لنقابة اجليولوجيني
املهند�س جورج حدادين:ـ
التوعية بحقيقة أن اإلقتصاد المنتج قاعدته
وركيزته األس��اس “ استثمار ال��ث��روات الطبيعية
والمقدرات الوطنية” تجسيداً لمقولة “االعتماد على
الذات” ألتي ترددها القيادة السياسية واإلقتصادية،
في هذا البلد ليل نهار ،ولكن بمفعول معكوس ،حيث
تقصد شيءا أخر ،تقصد تضحية الشرائح الكادحة
والمنتجة لحل أزمة خلقها نهج “تحفيز االستهالك
ومعاقبةو اإلنتاج” ونهج إعتمد الفساد واإلفساد آلية
حكم،
من يبحث عن حل لألزمة االقتصادية  -اإلجتماعية
الممتدة منذ تأسيس اإلمارة إلى يومنا هذا ،فالطريق
واضح “ التحول من نهج االستهالك إلى نهج اإلنتاج”
وهذا طريق يمر جبراً عبر بوابة تحرير الثروات

الطبيعية الهائلة المحتجزة ،وتطوير مهنة الجيولوجيا
وحماية الجيولوجيين من العسف الذي يلحق بهم،
وحيت أن مخطط تدمير مهنة الجيولوجيا والعمل
الجيولوجي أصبح واضحاً ألعمى البصيرة ،ومعلناً
من قبل الجهات ألتي تسعى إلدامة الهيمنة والتبعية
على هذا البلد ،عبر بوابة تدمير العمل الجيولوجي
بخطوات أصبحت واضحة للجميع،
تدمير العمل الجيولوجي بالتسلسل ،استهداف
العمل التطبيقي ثم استهداف المنهج وصو ًال إلى
استهداف النقابة:
 :1إغتيال سلطة المصادر الطبيعية المؤسسة
النموذج بإعتراف الخبراء األجانب ،في العمل المهني،
البحث والتنقيب عن الثروات الطبيعيةوالتقييم
وتوجيه اإلستثمار.
 :2استهداف منهج الجيولوجيا في المدارس
وحرمان الجيولوجي من مهنة التدريس  ،حيث أوكلت
مهمة تدريس الجيولوجيا ألساتذة الجغرافية واألحياء
والفيزيا ،لماذا؟
 :3استهداف نقابة الجيولوجيين بدءاً بصندوق
التقاعد ،وذلك لضرب حاضنة الجيولوجيين
الجيولوجي يخوض معركة وطنية بإمتياز واجب
كافة قوى المجتمع الوطني حماية مهنة الجيولوجيا
مفتاح بناء االقتصاد الوطني المستقل

واجب أعضاء البرلمان تبني مشروع حماية العمل
الجيولوجي وفرضه على الحكومة
واج��ب القوى االجتماعية والسياسية أخذ هذه
المعركة باألهمية الجديرة بها ،والعمل على التوجه
نحو التوعية بأهمية المهنة في بناء االقتصاد
الوطني المستقل
معركة الجيولوجي هي معركتك فال تتخلى عنها

عاملونيفال�شركةالدمناركيةيعت�صمونللمطالبةبتثبيتهم
ـ نفذ عاملون في الشركة الدنماركية
اعتصاما أمام مبنى سلطة منطقة العقبة االقتصاديّة
الخاصة االحد الماضي للمطالبة بتثبيتهم في شركة
ميناء الحاويات.
وقال العاملون إن الشركة تنصلت من االتفاقيات
الموقعة معها منذ عام  ،2014ما جعلهم عرضة
لالستغناء عنهم ب��أي وق��ت من قبل المستثمر
الدنماركي.
وأضافوا إن الشركة قامت بتثبيت مجموعة من
الزمالء ولم يتبقّ سوى  220عامال يحتاجون لألمان
الوظيفي ،الفتين إلى أن التثبيت يعطي ميزات
اضافية لهم.
وأشاروا إلى أن الشركة تقوم بابالغهم بالدوام
عبر الرسائل النصية وال يوجد أوقات محددة أو ساعات
دوام محددة واصبحوا االن تحت رحمة المستثمر،
مطالبين بان يكون التثبيت تدريجيا حسب ما يتوفر
من شواغر أثناء االحاالت على التقاعد.
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

�شكاوى من عدم توفر �سكن لطالبات
جامعة احل�سني
اشتكت طالبات بجامعة الحسين بن طالل ،من عدم توفر غرف سكنية في االسكانات
التابعة للجامعة ،مطالبات بتوفيرها من أجل استئناف التحاقهن بالدراسة.
وكانت طالبات تم قبولهن للدراسة بجامعة الحسين بن طالل لهذا الفصل ،لم
يتمكن من الحصول على غرف سكنية في االسكانات التابعة للجامعة ،موضحات ،أنه ال
يتوفر أي سكن لهن ،ما يضيع فرص االلتحاق بالتعليم الوجاهي بالجامعة لهذا الفصل .
وأشرن إلى أن المسؤولين بالجامعة وجهوا نحو تسجيلهن لهذا الفصل من خالل
التعليم عن بعد للمواد االختيارية وليس لمواد التخصص االجبارية ،موضحات أن هذا
األمر ال يتناسب مع رغبتهن وال يتالءم مع ظروفهن المختلفة ،الى جانب أن الجامعة
لم تبذل أية جهود لتوفير خدمات السكن المالئم لهن ،إذ من الممكن أن تستمر ذات
المشكلة في الفصول المقبلة.
وأشرن الى ان من حقهن الحصول على خدمة السكن خصوصا أن غالبيتهن يقمن
في محافظات أخرى ،ما يزيد األعباء والكلف المالية والمعنوية أو قد يؤدي هذا األمر
الى حرمانهن من الفرص التعليمية المتوافرة ،أو قد يضطررن الى اختيار سكن داخل
مناطق بعيدة وغير مالئمة ،مطالبات إدارة الجامعة بتوفير سكن قريب وآمن ليتمكن
من مواصلة تعليمهن الوجاهي بالجامعة.
من جهته،أوضح مدير العالقات العامة واإلعالم في الجامعة الدكتور محمد جرار
في تصريحات صحفية ـ أن جميع السكنات المخصصة لإلناث والتابعة لجامعة الحسين
وشركة تطوير معان  ،بلغت نسبة إشغالها  100بالمئة ،مضيفا أن ما يقارب مئة طالبة
جديدة لم يتمكن من الحصول على غرف سكنية بتلك اإلسكانات.

توجيهي رفع املعدل :ظلمنا ب�أ�س�س
القبول املوحد
 شكا طلبة التوجيهي المعيدين بهدف رفع المعدل واولياء أمورهم ،من سياسةالقبول الموحد التي حرمتهم من التنافس على المقاعد الجامعية مع بقية الطلبة.
وخصصت التعليم العالي  %10فقط من المقاعد الجامعية لطلبة رفع المعدل،
كاجراء يتخذ للمرة االولى ،بعد أن منحتهم فرصة االعادة بهدف رفع المعدل.
وقال الطلبة إن مجلس التعليم العالي حرمهم من التنافس على مقاعد القبول
بالجامعات االردنية حيث قام مجلس التعليم بتعديل اسس القبول بعد ان منحهم
الفرصة للتقدم لالمتحان وحصولهم على شهادة الثانوية لعام .٢٠٢١
وأضافوا أن االسس الجديدة اعتبرتهم طلبة سنوات سابقة ولم تحقق العدالة
بالتنافس مع طلبة السنة الحالية ،ما اوقع عليهم الظلم.
وطالب طلبة رفع المعدل بمعاملتهم كما كان يتم في كل عام بدخولهم على
التنافس مع بقية الطلبة.

حادثتي �سقوط بوابات على طلبة
املدار�س واملطلوب عمل �صيانة للمرافق
حفاظا على الطلبة
تعرض طلبة في مدرستين تابعتين لمديرية تربية الزرقاء ومعان الصابات مختلفة
بسبب سقوط بوابات المدارس عليهم حيث اصيب الطفل ماجد الخاليلة بكدمات وكسور

مختلفة  ،اثر سقوط باب مدرسة عليه اثناء الدوام الرسمي في محافظة الزرقاء .
وقال هشام الخاليلة والد الطفل ان نجله تعرض لعدة كسور وكدمات باالضافة
لفتحة بمنطقة الرأس اثر سقوط باب المدرسة عليه.
واضاف الخاليلة انه جرى نقل ابنه الى المستشفى من قبل العاملين بالمدرسة
وجرى تحويله الى مستشفى الجامعة في عمان وبعدها الى احد المستشفيات الخاصة
لعدم وجود العالجات المطلوبة هناك .
وتابع الخاللية ان مديرية تربية الزرقاء تواصلت معه للمساعدة بعالج الطفل ولكن
بسقف  200دينار ،وهو ما يتجاوز كلفة العالج في المستشفى الخاص
كما اصيب  3طلبة مدرسة في محافظة معان بعد سقوط بوابة مديرية التربية
عليهم في درسة ابتدائية مجاورة لمديرية تربية معان اثناء عودتهم من مدرستهم
الى المنزل وفق مدير تربية معان وهبي الشلبي.
وقال الشلبي في تصريحات صحفية إن مدرسة الطلبة قريبة من مديرية التربية،
وخالل عودتهم الى منازلهم سقطت على األرض فاصابت  3طلبة
ان تكرار هذه الحوادث استهتار بحياة الطلبة علما انه يتم صرف مخصصات لصيانة
االبنية المدرسية . .

بدائل �إلغاء برنامج املوازي من اجلامعات
بعيدا عن جيوب الطلبة
بعد مطالبات واحتجات طالبية واسعة على مدار السنوات المتعاقبة حذرت فيها

القوى الطالبية من خطورة التوسع في القبول من خالل البرنامج الموازي لسد العجز
المتراكم في ميزانيات الجامعات اقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وجية عويس،
ان «برنامج الموازي غير دستوري ،ووزارة التعليم العالي بصدد إيجاد بدائل مالية في
المستقبل في حال قررت إلغاء الموازي».
مشيراً إلى أن «مقترح إلغاء الموازي سيتم اقراره من مجلس الوزراء بعد إيجاد
البديل المالي للجامعات
رابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد تحذر من مغبة اللجوء لرفع الرسوم
الدراسية لتعويض الفروقات المالية  ،سيما وان التخصصات الجديدة اسعارها مرتفعة
وتعادل الجامعات الخاصة  ،ان الجامعات الحكومية ال يجوز وباي شكل من االشكال
ان تلجأ لجيوب الطلبة لسد النقص الحاصل في ميزانياتها وعلى الحكومة تحمل
مسؤولياتها بعيداً عن جيوب الطلبه.
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وقائع وم�سارات اقت�صادية

 ١ـ الكهرباء بقوة الرياح والطاقة ال�شم�سية جديداً أو انه بديل او امتداد لمصنع زجاج آخر
بدأت شركة ليميا باور االماراتية عملياتها تعرض للتعثر قبل سنوات في نفس المحافظة.
لتوليد الطاقة الكهربائة بقوة ال��ري��اح ،ومن  ٣ـ م�صنع جديد لغ�سيل الفو�سفات
وقعت شركة مناجم الفوسفات االردنية
خالل محطتين لالدوات والمعدات االولى منطقة
الحسينية /معان والثانية مقامة في ضواحي اتفاقية تعاون مع الشركة المثالية المتطورة
ال الى توليد طاقة كهربائية بحدود للصناعات التحويلية لتأسيس مصنع جديد
الطفيلة ،وصو ً
( )٥٠مياجاواط لكل منها ،وبما يكفي لتزويد لغسيل الفوسفات في ناحية الشيدية /محافظ
ال عن الكهرباء معان ،وستكون الطاقة االنتاجية للمصنع حوالي
( )٩٠الف اس��رة تدريجياً بدي ً
اإلحفوية (ومن النفط الخام) وتعهدت الشركة ( )١،٥مليون طن جديد من الفوسفات ذات
االماراتية ان يكون استثمارها في هذا المشروع الجودة العالية وبما يكفي لتغطية الطلب على
الفوسفات المتزايد ويساهم في توليد فرص
بحدود ( )١٨٨مليون دوالر.
بعض الشركات والمؤسسات العامة االخرى عمل جديدة مباشرة او غير مباشرة ،وقدرت
عمدت الى تبني مشاريع لتوليد الكهرباء من تكلفة بناء المصنع الجديد بـ ( )٨٥خمسة
الطاقة الشمسية ،ومنها صندوق استثمار اموال وثمانين مليون دوالر.
الضمان االجتماعي ال��ذي أق��ام ثالث محطات  ٤ـ ارتفاع الرقم القيا�سي لأ�سعار
توليد وبما يكفي كهربة كافة مباني المؤسسة املنتجني ال�صناعيني
ارتفع الرقم القياسي ألسعار المنتجين
االدارية وفروعها.
الصناعيين بنسبة تقارب ( )٪٩،٣في الفترة
 ٢ـ �شركات كربى تتعرث او حتت الت�صفية
اكثر من شركة اردنية تعرضت مؤخراً الى حالة الزمنية منذ بداية سنة  ٢٠٢١وحتى نهاية
تعثر او قريبة منها ،ولتكون في وضع التصفية شهر تموز من هذه السنة وقياساً بنفس الفترة
وعرض كافة موجوداتها العقارية للبيع ،ومنها من السنة السابقة سنة  ،٢٠٢٠وحيث تحرك
“شركة سنام للزجاج في معان حيث جرى طرح رقم مؤشر االسعار من ( )١١٠،٧٥نقطة في
ارض الشركة ومصنعها للبيع بالمزاد العلني ،فترة سنة  ٢٠٢٠الى ( )١٢١،٢نقطة وبارتفاع
والتي قدرت قيمتها بحدود ( )٦ستة ماليين دينار ( )١٠،٢٧نقطة وبنسبة ارتفاع (.)٪٩،٣
في شهر تموز لوحده في سنة  ٢٠٢١ارتفعت
و  ٤٥٠الف دينار.
ليس واضحاً فيما اذا كان مصنع الزجاج هذا نسبة اس��ع��ار المنتجين الصناعيين بنسبة

مشاطرة عزاء
حزب الشعب الديمقراطي االردني “حشد”
يشاطر الرفيق ياسين زايد عضو المكتب
السياسي للحزب احزانه برحيل

زوج شقيقته
المرحوم محمود مساد
( ابو انس)

ويتقدم من رفيقنا العزيز ياسين واسرة الفقيد
وآل مساد الكرام باحر مشاعرالعزاء والمواساة
للفقيد الرحمة والهله ومحبيه الصبر والسلوان.

(.)٪١٥،٦٥
وهذه النسب تعكس وتبين التقدم والتحسن
الصناعي الواضح في فترة األشهر الثمانية من
سنة  ٢٠٢١مع انه توازى معها استمرار سريان
وتفشي جائحة الكورونا.

 ٥العائدات ال�سياحية ترتاجع جمدد ًا

طبقاً لبيانات ووقائع نشرت من قبل البنك
المركزي تراجعت العائدات من السياحة بنسبة
( )٪٢١واحد وعشرين في الماية خالل االشهر
السبعة االولى من السنة الحالية سنة ٢٠٢١
قياساً بنفس الفترة من السنة السابقة سنة
 ٢٠٢٠ولعل ذلك دفع بوزير السياحة االردنية
بكونها في وضع صعب.

مشاطرة عزاء
حزب الشعب الديمقراطي االردني (حشد)
يشاطر الرفيقين ابراهيم وموسى ابو دية
احزانهم برحيل شقيقتهم

المرحومة سحر ابو دية

ويتقدم من الرفيقين ابراهيم وموسى واسرة
الفقيدة وآل ابو دية الكرام باحر مشاعرالعزاء
والمواساة
للفقيدة الرحمة والهلها ومحبيها الصبر
والسلوان
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زيادة ال�صادرات االردنية يف الربع االول من �سنة ٢٠٢١

ـ
تحقق خالل الشهور الثالثة االولى من هذا العام سنة ٢٠٢١
ارتفاع ملموس في الصادرات االردنية ،بالرقم والنسبة ،وقياسا
بما تحقق في نفس الفترة من السنة السابقة كما اتسمت
الصادرات الجديدة بتنوعها وشمولها قطاعات صناعية وزراعية
أوسع ،ومن مواقع جغرافية اكبر.

�صادرات �صناعة عمان

مليون دينار خالل الربع االول من السنة السابقة سنة  ٢٠٢الى
( )٢٦٥مليون دينار في نفس الفترة من سنة  ٢٠٢١وبارتفاع
( )٣٠مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقارب ( ،)٪١٣وارتفعت ايضاً
شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد من ()٣٨٨٥
شهادة في ربع سنة  ٢٠٢٠الى ( )٤٩٠٢شهادة صدرت خالل
الربع االول من السنة الحالية سنة  ،٢٠٢١وبارتفاع ()١٠١٧
شهادة وبنسبة ارتفاع ( )٪٢٦ما يعكس من جهة اخرى تمدد
النشاط لمناطق وصناعات اكثر.
تعددت الصناعات التي تم تصدير منتجاتها ومنها الصناعات
البالستيكية والكيماوية والتجميلية والهندسية والكهربائية
ال رئيساً
والتموينية واالنشائية ولكن  ،وما يعكس وضعاً مخت ً
لذلك يتمثل في تركز صادرات المحيكات وااللبسة بحجم كبير،
وبنسبة تقارب ( )٪٨٨من رقم الصادرات الكلية “ ٢٣٤مليون
دينار صادرات االلبسة” ،من جهة ومن جهة اخرى سلبية تتمثل
في بلوغ الصادرات منها الى الواليات المتحدة وبنسبة ()٪٧٠،٧
من رقم اجمالي الصادرات األمر الذي كان له وال يزال تداعيات
ومخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية على اكثر من صعيد.

ارتفعت الصادرات من المناطق التي تغطيها غرفة صناعة
عمان من ( )١٠١٧مليون دينار متحققة خالل الربع االول من
السنة السابقة سنة  ٢٠٢٠الى ( )١١٦٥مليون دينار تحققت
خالل الربع االول من هذا العام سنة  ،٢٠٢١وبزيادة ()١٤٨
مليون دينار ،وبنسبة ارتفاع ( ،)٪١٤،٦وهي زيادة قياسية في
حجم الرقم  ،وفي نسبته.
صادرات صناعة عمان الحالية في الربع االول سنة ٢٠٢١
غطت عدة منتجات صناعية اردنية ،وخاصة تلك المنتجات
التعدينية بوتاس فوسفات اسمدة وصناعات هندسية وتحويلية
ومنتجات االلمنيوم ووحدات التكييف واالدوية ومنتجات صحية
متعددة ،وخالفاً لزيادة تواصلت في السابق في تصدير االلبسة
تحقق في ربع سنة  ،٢٠٢١تباطؤ في انتاجها وفي تصديرها،
وفي توقع استمرار ذلك الحقاً.
وايضاً تعددت اكثر االس��واق الخارجية التي تم التصدير
ووفقاً لما ورد في التقرير الشهري لغرفة صناعة اربد لشهر
اليها ومنها االسواق السعودية واالماراتية والعراقية والسوق نيسان سنة  ٢٠٢١تحقق هبوط ملموس في حجم الصادرات
الجزائري واالميركي والهندي والى عدد آخر من االقطار االوروبية
الصناعية خالله لتصل الى حوالي ( )٣٨،٢مليون دينار وهو
واالفريقية.
رقم قريب من حجم الصادرات المتدنية المتحققة في شهر
نيسان المقابل من سنة  ٢٠٢٠البالغة ( )٣٨،٤مليون دينار
كما تحقق ايضاً ارتفاع في الصادرات من المناطق التي وهو من جهة اخرى اي صادرات نبسان سنة  ٢٠٢١أقل في
تغطيها غرفة صناعة اربد والتي ارتفع مجملها من ( )٢٣٥المعدل المتحقق خالل اشهر الربع االول من سنة .٢٠٢١

وتراجع �صادراتها يف �شهر ني�سان

�صادرات �صناعة اربد

وقفة احتجاجية لعمال «الكهرباء» �أمام مقر الإحتاد العام لنقابات عمال لأردن

ـ نفذ قرابة  ٣٠عام ً
ال في شركة الكهرباء ،األحد ،الماضي
وقفة احتجاجية أمام مقر اإلتحاد العام لنقابات عمال األردن في
العاصمة عمان.
وتأتي الوقفة رفضاً من العمال الستمرار كل من رئيس النقابة
العامة للكهرباء علي الحديد ورئيس االتحاد م��ازن المعايطة
بالمناصب النقابية ،رغم تجاوزهم سن التقاعد.
وعبّر المحتجون عن استيائهم من سياسة النقابة العامة واالتحاد
بعد حل لجان الفروع في كانون أول عام  ٢٠٢٠دون إجراء انتخابات
حتى اآلن.
وطالب المحتجون المعايطة والحديد بترك أماكنهم للعمال
المستحقين من الشباب و غير المتقاعدين.
و شارك في الوقفة لجان فروع منحلة من نقابة الكهرباء باإلضافة
إلى عمال من نقابة العاملين في المناجم والتعدين كتضامن مع
زمالئهم العمال ،وسط تواجد أمني كثيف في محيط مقر اإلتحاد.
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قفزة يف م�ساحات االبنية املرخ�صة يف �سبعة ا�شهر

ـ ارتفع رقم اجمالي مساحات االبنية المرخصة في االردن مساحة االبنية المرخصة لغير االغراض السكنية ما نسبته ()٪١٢،٧
من ( )٢،٦٢٥مليون متر مربع تحققت خالل االشهر السبعة االولى من اجمالي المساحة المرخصة.
من سنة  ٢٠٢٠الى حوالي ( )٤،٥١٦مليون متر مربع تحققت خالل
نفس الفترة من السنة الحالية سنة  ،٢٠٢١وبارتفاع قياسي ()١،٨٩١
توزعت مساحة االبنية المرخصة االجمالية حتى نهاية تموز من
مليون متر مربع ،وبنسبة ارتفاع عالية بحدود (!!)٪٧٢
السنة الحالية سنة  ،٢٠٢١على المستوى االلقليمي (المكاني) ،بحيث
الزيادة الكبيرة أطالت المساحات المرخصة لالغراض السكنية التي
ارتفعت من ( )٢،٢٧٩مليون متر مربع متحققة خالل االشهر السبعة نال اقليم الوسط ما نسبته ( )٪٦٦من اجمالي المساحة المرخصة،
االولى من سنة  ٢٠٢٠الى ( )٣،٩٤١مليون متر مربع تحققت خالل فيما بلغت حصة المنطقة الشمالية ما نسبته ( )٪٢٤ولالقليم الجنوبي
نفس الفترة من السنة الحالية سنة  ٢٠٢١وبارتفاع ( )١،٦٦٢م )٪١٠( ٢عشرة في الماية.
وبنسبة زيادة (.)٪٧٢،٩
هذا التوزيع االقليمي يؤكد بدوره اختال ً
ال مستمراً على اكثر من
كما طال االرتفاع الكبير مساحات االبنية المرخصة لغير االغراض
صعيد اقتصادي واجتماعي وسياسي عام ،ناجم عن تركز حاد في
السكنية التي ارتفعت من ()٣٤٦الف م ٢متحققة في االشهر السبعة
النشاط العام في اقليم الوسط وخاصة في محافظة العاصمة وما
االولى من سنة  ٢٠٢٠الى ( )٥٧٥الف م ٢متحققة في نفس الفترة
من السنة الحالية سنة  ،٢٠٢١وبارتفاع ( )٢٢٩الف م ٢وبنسبة ارتفاع حولها.
ويبدو ان القفزات السابقة ستميل الحقا الى االعتدال ،ويرجح ذلك
(.)٪٦٦،٢
تحقق ارتفاع اقل في الرقم والنسبة ومن ( )٦٠٩الف متر مربع متحقق
الزيادة القياسية لم تقتصر على المساحات المرخصة للبناء بل خالل شهر تموز من سنة  ٢٠٢٠الى( )٦٨٣الف متر مربع متحققة في
ايضاً تحققت في عدد الرخص الصادرة التي ارتفعت من ( )٨٥٨٣شهر تموز من السنة الحالية سنة  ٢٠٢١وبارتفاع اقل بحدود ()٧٤
رخصة صدرت حتى تموز من سنة  ٢٠٢٠الى ( )١٤٥٣١رخصة بناء
الف م ٢وبنسبة اقل (.)٪١٢،٢
صدرت حتى تموز من السنة الحالية سنة  ٢٠٢١وبارتفاع غير مسبوق
واذا ما توفرت ارقام ووقائع ومعطيات اخرى الحقاً فإنه قد يكون
بحدود ( )٥٩٤٨رخصة ،وبنسبة زيادة استثنائية تقارب (.)٪٦٩،٣
رقم مساحات االبنية المرخصة لالغراض السكنية خالل االشهر من الممكن عندها توضيح او تفسير او تقييم القفزة القياسية التي
السبعة االول��ى من السنة الحالية سنة  ٢٠٢١شكلت ما نسبته تحققت في سنة  ٢٠٢١حيث لم يكن كافياً تفسير ذلك فقط بتفشي
( )٪٨٧،٣من اجمالي مساحة االبنية المرخصة الكلية ،فيما شكلت جائحة كورونا في سنة .٢٠٢٠

التوزيع االقليمي للم�ساحات املرخ�صة

وقفزة اي�ض ًا يف عدد الرخ�ص ال�صادرة
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دائرة الالجئني (عودة):الأ�سرى الفل�سطينيون وخيار العودة

“نفق جلبوع منوذجا”ً

ـ اقامت دائرة الالجئني الفل�سطينيني
(عودة) يف حزب ال�شعب الدميقراطي االردين
ح�شد( فرع الزرقاء) ندوة حتدث فيها الرفيق
حممد حمو ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب ال�شعب
الدميقراطي االردين (ح�شد) وام�ين �سر
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة والرفيق
حممد حمفوظ جابر اال�سري املحرر من �سجون
االحتالل و�أدار الندوة الرفيق احمد ابو
�شاوي�ش ع�ضو االمانة لدائرة الالجئني “عودة”
فرع الزرقاء.
تحدث الرفيق حممد حمو عن معاناة الشعب

الفلسطيني وتضحياته موجهاً تحية االكبار ألبطال
نفق العودة وعموم اسرانا فلسطينيين وعرب
في كافة سجون االحتالل الممتدة على مساحة
الوطن المغتصب وعرج على تاريخ الحركة االسيرة
الذي بدأ منذ منح الكيان الصهيوني وعد بلفور
لصالح االحتالل ومرحلة الصدامات بين مناضلي
الشعب الفلسطيني واالستعمار البريطاني
والعدو الصهيوني الذي منح من خالل االستعمار
التسهيالت واالسلحة والتدريب للمهاجرين اليهود.
ومع بدء الحراك الشعبي الفلسطيني قامت
القوات المستعمرة البريطانية باعتقال مجموعات
من النشطاء الفلسطينيين الرافضين لالستعمار
ومخططاته وفتح المستعمر المحاكم والسجون
لتبدأ عملية البطش والتعذيب للمناضلين
الفلسطينيين وقام المستعمر باصدار االحكام
المختلفة حتى وصلت االعدام كما فعل مع الثوار
الشهداء الثالث محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا
الزير عام .١٩٣٠
وت��اب��ع ال��ق��ول :ـ تميزت ال��ح��رك��ة االس��ي��رة
الفلسطينية منذ انطالق الثورة الفلسطينية
المعاصرة بالتركيز على البعد التوعوي والتربوي
الذي صقل الطاقات وتحولت السجون لمدارس
للبناء الثوري وتخريج القادة وتمت االش��ارة الى
االنتفاضة االولى والثانية وما عقبها من حمالت
اعتقال مصحوبة بالتعذيب وممارسة كافة اشكال
التنكيل التي تتعارض مع كافة االعراف والشرائع
الدولية واشار الى عدد المعتقلين السياسيين في
سجون االحتالل من النساء واالطفال والمرضى
وعدم تقديم ما يلزم من العالج وسوء المعاملة
وضرب مثال حول الشهيد عمر القاسم الذي استشهد
وهو مقيد اليدين في المشفى دون تقديم الرعاية
الالزمة التي يتلقاها المعتقلون السياسيون والتي

تتعارض مع اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وطالب نزو ً
ال عند الضغط االمريكي واالسرائيلي.
ابناء الشعب الفلسطيني والعربي مناصرة الحركة وحتدث الرفيق حممد حمفوظ جابر
االسيرة الفلسطينية من خالل الحركات الشعبية
عن االسرى وحركاتهم التاريخية في مواجهة
والحمالت االعالمية.
كما طالب السلطة الفلسطينية مغادرة أوسلو السجان الصهيوني وسياسة االبعاد التي استخدمها
معاهدة الذل والعار وركز على ان تقوم السلطة الكيان الصهيوني وتطرق الى عدد المرات التي
بالتحرك الدولي لمناصرة أسرانا البواسل كونها تم فيها الهروب من السجن وركز على موضوع
عضو في محكمة الجنايات والمنظمات الدولية
وكسبت صفة عضو مراقب في االم��م المتحدة االعتقال االداري وضرب مجموعة من االمثلة عن
وتفعيل دور السفارات في كافة ال��دول لتعرية ابطالنا االسرى في المعتقالت ومواجهتهم للسجان
الممارسات الصهيونية ض��د اس��ران��ا البواسل وتطرق الى تجربته الخاصة في المعتقل كما
ومطالبة المؤسسات الدولية وحقوق االنسان
التدخل من أجل االفراج عن اسرانا وتوفير سبل تطرق الى قوانين الطوارىء التي استخدمها الكيان
الحياة الكريمة لهم حسب القوانين والشرائع الصهيوني والمعتمدة على القانون البريطاني
الدولية وحيا كل االسرى الذين يخوضون الصراع وتم اعطاء امثلة على عمليات الهروب التي تمت
اليومي مع السجان من خالل االضرابات عن الطعام
ومنها عمليات الهروب من سجن عتليت عام ١٩٣٨
ورفض االوامر المناقضة لالنسانية وانتصار اسرانا
زمن االنتداب البريطاني والهروب من سجن شطة
على السجان في الكثير من المحطات.
ان عملية نفق الحرية كانت ضربة موجعة  .. ١٩٥٨الخ
للمنظومة االمنية الصهيونية التي تعتبر نفسها
واشار في النهاية الى االعتقال االداري الذي
ال تقهر فقهرها الفدائي المقاوم وحطم هذه
االس��ط��ورة كما حطمت معركة سيف القدس يتم لمدة طويلة دون توجيه التهم او التقديم الى
منظومة القبة الحديدية.
المحاكمات وهذا مخالف لكافة القوانين الدولية
وركز على انهاء االنقسام والعودة الى الوحدة واكد على ان الحراك الشعبي دوماً يكون داعماً
الوطنية ألننا ف��ي مرحلة تحرر وط��ن��ي على
البرنامج الوطني الموحد والموحد واحياء م.ت  .ف لحراك االس��رى بما يشكله من رأي عام ينتصر
ومؤسساتها من خالل التشاركية وتشكيل لجان لالسرى وحقوقهم ويفضح ممارسات االحتالل
المقاومة الشعبية ووضع استرتيجية فورية لها العنصري.
لمواجهة االحتالل الصهيوني حتى يرحل وعودة
وف��ي نهاية ال��ن��دوة فتح ح��وار بين الجمهور
وزارة ش��ؤون االس��رى لوضع ملف االس��رى تحت
المجهر للمتابعة اليومية لمؤسسة تم الغاؤها والمتحدثين مما اثرى الندوة من كافة الجوانب.
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«الدميقراطية» :معركة القد�س مقدمة ملعارك قادمة يف حربنا الوطنية
م�������ن �أج�����������ل اال������س�����ت�����ق��ل��ال ودح�����������ر االح������ت���ل��ال

• الهروب نحو احللول اجلزئية بدي ًال للحل ال�سيا�سي وفق ًا لل�شرعية الدولية تعبري
عن ف�شل النظام ال�سيا�سي يف تعبئة القوى الوطنية
• احلوار الوطني لإعادة بناء النظام ال�سيا�سي عرب االنتخابات ال�شاملة والتحرر
من �أو�سلو هو املخرج من الأزمة ال�سيا�سية
■ عقدت اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني ،يف الأ�سبوع الأخري من �شهر �أيلول (�سبتمرب) 2021ـ دورة �إجتماعات
برئا�سة �أمينها العام نايف حوامتة (دورة �شهداء «معركة القد�س» و�أبطال احلركة الأ�سرية) ،ناق�شت فيها الق�ضايا املدرجة على جدول �أعمالها،
و�أ�صدرت يف اخلتام ابالغ ًا �سيا�سي ًا جاء فيه:ـ

 ف��ي م��راج��ع��ة األوض����اع السياسيةالفلسطينية واإلقليمية في ضوء األح��داث األخيرة،
وفي مقدمها «معركة القدس» ،وعملية «نفق الحرية»
األسطورية ،أكدت اللجنة المركزية الخالصات السياسية
التالية:
 -1تَخَ َّلفت القيادة الرسمية –مرة أخرى– عن النهوض
بمسؤولياتها الوطنية في اتخاذ الخطوات الضرورية
لتوفير الغطاء السياسي للهبّة الشعبية ،والمساهمة
في دفعها على طريق اإلنتفاضة الشاملة ،والرد على
العدوان الوحشي ضد قطاع غزة ،من خالل التنفيذ
الفوري لقرارات الدورة  23للمجلس الوطني،2018 -
بالتحرر من اإللتزامات المجحفة التفاقيات أوسلو،
وبخاصة وقف التنسيق األمني والتحلل التدريجي من
إمالءات «بروتوكول باريس اإلقتصادي».
 -2إن استمرار هذه السياسة التي تتمسك بخيار
اإلل��ت��زام باستحقاقات أوسلو واإلنضباط لقيوده،
واإلغ���راق في وه��م الرهانات الخاسرة على إحياء
المفاوضات العبثية برعاية الرباعية الدولية ،بات
يعطل الدور الريادي لـ م.ت.ف ،ويتنكر لقرارات دورات
مجلسيها الوطني والمركزي ،ويغذي اصطناع البدائل
لها ،ويزيد بالتالي من تفاقم أزمة النظام السياسي
الفلسطيني ،وعجزه عن التقدم في مواكبة المسيرة
الكفاحية لشعبنا ،وفي تجاوز حالة اإلنقسام التي تعمق
هذه األزمة وتزيدها تعقيداً.
 -3إذ تُحذّ ر اللجنة المركزية من خطورة الرهان
الفاشل على إمكانية إط�لاق عملية سياسية جدية
لتسوية الصراع في األمد القريب ،فإنها تشدد على
ض��رورة إستمرار النضال في الميدان وعلى الصعيد
الدولي ،من أجل تغيير حاسم في ميزان القوى ،يملي
على العدو اإلذعان لقرارات الشرعية الدولية ،وبخاصة
القرار  ،2016-2334الذي ينص على وقف االستيطان
في كافة مناطق الضفة الغربية ،بما فيه القدس
الشرقية وقفاً تاماً ،باعتبار ذلك شرطاً الزماً إلطالق
عملية سياسية قابلة للنجاح ،في إطار مؤتمر دولي
تحت الرعاية الجماعية لألمم المتحدة ،ممثلة بالدول
الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن ،من أجل
تنفيذ القرارات ذات الصلة ،بالحقوق الوطنية للشعب
الفلسطيني ،بما فيه حل قضية الالجئين وفقاً للقرار
 194الذي يكفل حق العودة إلى الديار والممتلكات التي
هجروا منها منذ العام .1948
 -4تؤكد اللجنة المركزية أن ما حققه شعبنا من
انتصارات ،نقل قضيتنا الوطنية إلى مرحلة جديدة،
باتت تستوجب إعتماد سياسة وطنية جامعة ،ترقى إلى
مستوى التحديات واالستحقاقات التي باتت تطرحها
هذه المرحلة ،ما يتطلب سريعاً ،إعادة تنظيم الصف
الوطني على أسس إئتالفية ،تستعيد قيم وقواعد عمل
حركات التحرر الوطني ،ووفق برنامج نضالي يعتبر
من الدروس الغنية لـ «معركة القدس» وفي مقدمها
وحدة الشعب واألرض والقضية والحقوق الوطنية ،كما
يُعبِّر عنها بدقة البرنامج الوطني المرحلي ،الذي أتت

األحداث – مرة أخرى – لتؤكد على
راهنيته.
 -5تؤكد اللجنة المركزية على
ضرورة قراءة دروس ثورة الغضب
الشعبي – هبّة الكرامة في الـ ،48
وما أحدثته من تطور في تجسيد
وح��دة شعبنا ووح��دة نضاالته ،ما
يتطلب توفير آليات وأط��ر عمل
تكفل صون هذه الوحدة ،وتراعي
خصوصية ك��ل بقعة م��ن بقاع
النضال بتنوعها ،وتمايز شروطها،
واألهداف النضالية المطروحة على
جدول أعمالها ،في سياق المشروع
الوطني الفلسطيني الموحد ،القائم
على برنامج العودة وتقرير المصير
وال���دول���ة المستقلة بعاصمتها
القدس.
وفي هذا السياق تدعو اللجنة المركزية لبحث فكرة
تشكيل إطار تنسيقي جامع ال يكون بدي ً
ال عن م.ت.ف،
يؤكد وجود الشعب الفلسطيني كشعب واحد ال يقبل
التجزئة قو ً
ال وفع ً
ال ،ويسمح بصورة خاصة لممثلي
الفلسطينيين من مواطني إسرائيل ،غير الممثلين في
هيئات م.ت.ف ،بالمشاركة فيه ،مع مراعاة خصوصية
واقعهم.
 -6ترى اللجنة المركزية أن النهوض العارم للحراكات
الشعبية ،في القارات الخمس ،تضامناً مع نضال شعبنا
ونضاله في سبيل حقوقه المشروعة ،ومناهضة
لجرائم اإلحتالل وسياسات التمييز العنصري والتطهير
العرقي ،يعبر عن نقلة نوعية في الرأي العام ،على
المؤسسات والمنظمات الفلسطينية الرسمية واألهلية،
التفاعل معها ،وتطويرها لعزل دولة اإلحتالل ،كما تم
سابقاً عزل نظام األبارتهايد البائد في جنوب إفريقيا،
ناميبيا ،زمبابوي ،الخ..
 -7تؤكد اللجنة المركزية من جديد على أهمية
المسارعة اللتئام حلقة الحوار الوطني الشامل على
أعلى المستويات ،حوار تصدر عنه قرارات ملزمة للكل
الوطني ،تُخرج الحالة الفلسطينية – وإن بخطوات
متدرجة ،إنما تراكمية وثابتة  -من واقع اإلنقسام،
وتضع آلية إلعادة بناء م.ت.ف وإصالحها على أسس
ديمقراطية ،تعددية ،وطنية جامعة ،بما يعزز موقعها
السياسي والنضالي؛ وتعتمد استراتيجية كفاحية،
تكفل مواصلة استنهاض قوى شعبنا ،واستعادة عناصر
القوة التي يملك.
 -8ترى اللجنة المركزية أن السلطة الفلسطينية
قطعت شوطاً على طريق االنتقال إلى نظام تسلطي
يستسهل اللجوء إلى القمع بأشكاله :بدءاً من التضييق
على الحريات العامة بما فيه حرية الرأي ،واإلعتقال
على خلفية ال��رأي السياسي ،واستخدام اإلكراهات
الجسدية في كل هذا.
 -9تؤكد اللجنة المركزية أنه في الوقت الذي تدرك

فيه قيادة السلطة جيداً ،أن إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن أعلنت أكثر من مرة ،أن العملية السياسية،
إذ تستلزم وقتاً طوي ً
ال في التحضير ،ليست مدرجة
على جدول أعمالها حالياً ،وأن حكومة دولة االحتالل
برئاسة الثنائي بينيت – البيد ،ال تكف عن التأكيد
على رفضها استئناف المفاوضات ،وتمسكها في الوقت
نفسه بمواصلة االستيطان  ،...فإن تمسكها بما تسميه
مبادرتها الستئناف المفاوضات تحت رعاية الرباعية
الدولية ،المعلقة على قرار واشنطن ،إنما يشكل عالمة
على حالة عجز النظام السياسي الفلسطيني في صيغته
الحالية ،من التحرر من قيود أوسلو ،وطرح البدائل
العملية ذات المغزى ،وللتغطية في الوقت نفسه على
انزالقها نحو األخذ بصيغة الحلول االقتصادية تحت
سقف أوسلو ،كإجراءات «بناء الثقة» ،والتي ال تعدو
كونها تمديداً لمرحلة الحكم اإلداري الذاتي ،وابتعاداً
عن الحل السياسي بمضمون حق تقرير المصير للشعب
الفلسطيني.
 -10تؤكد اللجنة المركزية أن معركة القدس
بكل فصولها ،سبقتها مقدمات أسهمت في توفير
الشروط السياسية والجماهيرية لخوضها بكل الوسائل
واألساليب النضالية ،وأن وقف إطالق النار على خطوط
القتال ضد دولة االحتالل ،لم يُطفيء نيران االشتباك
اليومي معها ،في القدس وأنحاء الضفة الغربية ،وخط
التماس في قطاع غزة ،وأن معركة القدس ،وكما كانت
نتاجاً لمقدمات سبقتها ،فإنها هي األخرى ،تشكل مقدمة
ألحداث قادمة لن تقل أهمية عن معركة القدس في
إطار حرب االستقالل الوطني لشعبنا الفلسطيني ،األمر
الذي يتطلب من عموم الحركة الوطنية الفلسطينية
(بما فيه منظمات الجبهة الديمقراطية في جميع أماكن
تواجدها) أن تستعد الستقبال استحقاقات المعركة
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مطالبة670م�ؤ�س�سةمالية�أوروبيةبوقفا�ستثماراتهايف امل�ستوطنات
طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدنيفلسطينية وإقليمية وأوروبية أكثر من 670
مؤسسة مالية أوروبية “بوقف كل االستثمارات
والتدفقات المالية” في المستوطنات اإلسرائيلية
في الضفة الغربية المحتلة ،والتي تعد غير
قانونية بموجب القانون الدولي.
وذكر تقرير صادر عن ائتالف “ال تساهم في
تمويل االحتالل” الذي يضم  25منظمة ،أن تلك
المؤسسات األوروبية لديها عالقات مع شركات
تعمل في مستوطنات بالضفة الغربية ،مشيرة
إلى استثمارات مالية بمليارات الدوالرات.
وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير،
فإن هذه االستثمارات التي تمت مباشرة أو غير
مباشرة جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم
وسندات بين العام  2018وأيار/مايو .2021
وأض��اف التقرير أن ه��ذه الشركات لديها
عالقات مالية مع  50شركة ضالعة بالعمل مع
المستوطنات غير القانونية ،مشيرًا إلى أنه قد
تم منحها  114مليار دوالر أمريكي في شكل
قروض واكتتابات.
وأوض��ح أنه اعتبارًا من أيار/مايو ،2021
أصبح إجمالي قيمة األسهم والسندات التي
يمتلكها المستثمرون األوروب��ي��ون في هذه

الشركات  141مليار دوالر.
ومن بين الشركات األوروبية الكبرى التي
شملها التقرير “دويتشه بنك” ومجموعة “بي إن
بي باريبا” المصرفية الفرنسية.
ويعيش أكثر من  600ألف مستوطن في
مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس
التي احتلتها “إسرائيل” في العام  ،1967فيما

يزيد تعداد سكانهما الفلسطينيين عن ثالثة
ماليين نسمة.
وتعمل العديد من الشركات اإلسرائيلية
الكبرى في تلك المستوطنات بما في ذلك
بنوك مثل “ليئومي” و”هبوعليم” ،باإلضافة إلى
شركات مزودة لالتصاالت واإلنترنت وسالسل
متاجر كبرى ،وغيرها.

“اليون�سكو” تتبنى من جديد قرارا حول القد�س القدمية
تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة
األم��م المتحدة للتربية والعلم والثقافة
“اليونسكو” ،خ�لال دورت���ه رق��م ،212
باإلجماع قرارا حول مدينة القدس القديمة
وأسوارها.
وقد جاء هذا القرار نتيجة جهد دبلوماسي
أردن��ي بالتنسيق م��ع األش��ق��اء ف��ي دول��ة
فلسطين والمجموعتين العربية واإلسالمية
في المنظمة”.
أكد “القرار وملحقاته على جميع محاور
الموقف األردني إزاء البلدة القديمة للقدس
وأس��واره��ا ،بما فيها األم��اك��ن المقدسة
اإلسالمية والمسيحية ،و أعاد التأكيد على
اعتبار جميع اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية
إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها
القانوني الغية وباطلة ،كما طالب إسرائيل
بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب
غير القانونية ضد المسجد األقصى المبارك/
الحرم القدسي الشريف ،وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها”.
الجدير بالذكر ان “القرار أكد على قرارات المجلس التنفيذي العشرين،
وقرارات لجنة التراث العالمي اإلحدى عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت
جميعها عن األسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل ،كقوة قائمة باالحتالل،
في وقف أعمال الحفر ،وإقامة األنفاق وكافة األعمال غير القانونية
والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي”.

كما “ال��ق��رار ثبت المكتسبات في ال��ق��رارات السابقة وعلى وجه
الخصوص تثبيت تسمية المسجد األقصى المبارك  /الحرم القدسي
الشريف كمترادفين لمعنى واحد” ،موضحا بأن “تقرير المديرة العامة
لـ”أليونيسكو” أشار إلى الرسائل التي وجهتها المملكة ودولة فلسطين
إلى المنظمة بخصوص االنتهاكات في البلدة القديمة ومنها االنتهاكات
في محيط المقبرة اليوسفية”.
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ا�ستحقاقات الربيع القادم

اج����راء االن��ت��خ��اب��ات
البلدية والنيابية  ،وفق
مخرجات اللجنة الملكية
ل�ل�اص�ل�اح  ،ه����ذا ما
ينتظرنا الربيع القادم ،
وال شيء آخر .
ل��ي��س ه��ن��ال��ك ما
يستحق ال��ت��وق��ف عند
االنتخابات
استحقاق
البلدية  ،فهي ستجري
وف��ق ال��ق��ان��ون الجديد
القديم
ليست العلة بقانون االنتخاب فقط  ،بل بالتدخل
السافر بالعملية االنتخابية ،وافراز نواب على مقاسات
مراكز القوى بالدولة  ،وكل ما باالمر أن الدولة بكل مرة
تغير القانون وتمارس نفس التدخل  ،فيبدو االمر وكأن
هنالك تجديد أو تغيير  ،لكن الحقيقة أن ال شيء يتغير
بالجوهر  ،فما أن يكتشف الشارع خفايا عملية التدخل
والتالعب حتى تبادر الدولة الى تغيير القانون وتغيير
اساليب التدخل التي يكون الشارع قد اكتشفها  ،ويبقى
المطلوب هو همروجة العرس فقط  ،اي الحث على
االنتخاب والصخب االعالمي وصحون الكنافة بالمقرات
االنتخابية .
وضع العقبات أمام االحزاب والقوى السياسية ،واقرار
قانون جديد ال تتمكن معه االحزاب القائمة من االستمرار
اال عدد قليل جدا منها  ،وستكون الفرصه متاحة فقط
لبعض ال��رم��وز المحسوبين على النظام السياسي
لتشكيل احزاب بمساعده المال والدولة معاً  ،وببرامج
مفرغه وبدون ارث أو تجربة سياسية  ،فهذا هو المطلوب
 ،وليس المطلوب قيام احزاب برنامجية لها ارث سياسي
وتجربة حزبية .
عن أي اص�لاح تتحدث الدولة  ،هي جعجعة بدون
طحين  ،نتفاءل بالبداية ثم سرعان ما نكتشف أن حليمة
لن تغير عادتها القديمة  ،هي مجرد ملء لوقت االعالم
والكاميرات  ،مثل التعديل الوزاري االخير والتعديل الذي
قبله والتعديل الذي سيليه .
االزمة االقتصادية تستفحل  ،واالرقام كارثية بكل
المجاالت  ،وهم ال يملون من تكرار االسطوانة المملة
ذاتها  ،من الحديث عن تشجيع االستثمار للحديث عن
تخفيف العب ء على الفقراء .
ثنائية قطبي الصراع انهكت البالد  ،وأكلت العملية
السياسية وحولت الديمقراطية الى لعبة تقاسم نفوذ
بالمجلس الذي من المفترض أن يمثل الناس بكل فئاتهم
 ،صناع القرار استحوذت عليهم لعبة ثنائيه الصراع ولم
يعودوا يروا أي بعُد آخر .

االخيرة

رحيل الكاتبة والروائية االردنية ليلى الأطر�ش..وداعا

غيب الموت االح��د الماضي الروائيةواألديبة المبدعة ليلى االطرش التي وافتها المنية
عن عمر ناهز  73عامًا في العاصمة األردنية عمان.
ليلى األطرش من مواليد بيت ساحور ،عام .1948
ترجمت رواياتها وقصصها القصيرة إلى عدة لغات
من بينها اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية والكورية
وتُ���درس بعضها ف��ي جامعات أردن��ي��ة وفرنسية
وأمريكية.
كرست األط��رش كتاباتها للدفاع عن قضايا
إنسانية واجتماعية ،ورصدت معاناة المرأة العربية
من خالل أعمالها الروائية التسعة وأعمالها األدبية
األخرى ،ومقاالتها ،وتحقيقاتها الصحفية وبرامجها
التلفزيونية ،وأخيرا الكتابة للمسرح؛ كما وأسهمت
األطرش في إطالق مشروع “مكتبة األسرة” و”القراءة
للجميع” في األردن ع��ام  2007ونالت برامجها
األدبية واالجتماعية عدة جوائز في مهرجانات اإلذاعة
والتلفزيون واختيرت ضمن قلة من الكاتبات اللواتي
أ ّثرن في مجتمعاتهن ،في تقرير التنمية اإلنسانية

العربية للعام .2015
صدر لها مجموعة قصصية ومسرحيتان وتسع
روايات ،منها “تشرق غربا” (“ ،)1988ليلتان..وظل
امرأة” (“ ،)1998مرافئ الوهم” (“ ،)2006نساء على
المفارق” ( )2009و”ترانيم الغواية” (..)2014

�صحيفة “الغارديان” :موظفون يف “غوغل” و”�أمازون”
يطالبون بوقف دعم جي�ش االحتالل
 ط���ال���ب م��ئ��اتالموظفين في شركتي “غوغل”
و”أمازون” إدارتي الشركتين بوقف
العمل على تزويد الجيش والحكومة
اإلسرائيليين بالتكنولوجيا الحديثة
ال��ت��ي تستخدم إلل��ح��اق الضرر
بالفلسطينيين.
وجاء في العريضة التي نشرتها
صحيفة “الغارديان” “ :إننا بوصفنا
موظفين في غوغل وأمازون من
خلفيات متنوعة ونتمتع بضمير
يقظ ،نؤمن بأن التكنولوجيا التي
نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس
واالرت��ق��اء بهم ف��ي ك��ل مكان،
بمن في ذلك جميع مستخدمينا.
وبصفتنا عاملين يحافظون على
تشغيل هاتين الشركتين ،فإننا
ملزمون أخالقيا بالتحدث علنا ضد
انتهاكات هذه القيم األساسية.
ولهذا السبب ،فإننا مضطرون
إل��ى دع��وة ق��ادة أم��ازون وغوغل
لالنسحاب من مشروع نيمبوس
وقطع جميع العالقات مع الجيش
اإلسرائيلي”.
وقال الموقعون على العريضة:
“ل��ق��د شاهدنا غ��وغ��ل وأم���ازون
تسعيان ب��ق��وة للحصول على
صفقات مع مؤسسات مثل وزارة
الدفاع األمريكية وسلطات الهجرة
وإنفاذ الجمارك ،وإدارات الشرطة
المحلية وعلى مستوى الواليات،

ونرى أن هذه العقود هي جزء من
نمط مقلق من العسكرة وانعدام
الشفافية وتجنب الرقابة”.
وأض���اف���وا“ :اس��ت��م��رارا لهذا
النمط ،وقعت إدارتانا نيمبوس
لبيع تكنولوجيا خطرة للجيش
والحكومة اإلسرائيليين .وقد تم
توقيع هذا العقد في األسبوع نفسه
الذي شن فيه الجيش اإلسرائيلي
هجوما استهدف فلسطينيين في
قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو
 250شخصا ،من بينهم أكثر من
 60طفال”.
واعتبروا أن “التكنولوجيا التي
تعاقدت الشركتان اللتان نعمل
فيهما على بنائها ستجعل التمييز

المنهجي والتهجير الذي يقوم به
الجيش والحكومة اإلسرائيليين
أشد قسوة وفتكا بالفلسطينيين”،
مشددين على أن��ه “ال يمكننا
أن نغض الطرف عن استخدام
المنتجات التي نبنيها لحرمان
الفلسطينيين م��ن حقوقهم
األساسية وإجبارهم على ترك
منازلهم واستهداف الفلسطينيين
في قطاع غزة ،وهي الممارسات
التي استدعت فتح تحقيقات في
ج��رائ��م ح��رب محتملة م��ن قبل
المحكمة الجنائية الدولية”.

