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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
تدين :ق��رار احلكومة الربيطانية

امل�ؤمتر الوطني اخلام�س ملجابهة التطبيع:
يرف�ض ال�سيا�سات الر�سمية التطبيعية مع العدو
(عمال الف��ارج) يف الر�شادية يوا�صلون ا�ضرابهم

حت�سني وتعزيز العالقات االردنية ال�سورية
لهذه الأ�سباب التطبيع التعليمي هو الأخطر

الناطق االعالمي بإسم الحكومة نفى أن يكون ما جرى التوقيع عليه يوم
 ١١ / ٢٢الجاري ،بين األردن ودولة االمارات ودولة االحتالل ،اتفاقاً ،بل هو
اعالن نوايا!!!
ونحن بدورنا نوافق على أن ما تم التوقيع عليه هو ليس اتفاقاً ،بل هو
اخطر من ذلك بمستويات تتعدى مفهموم االتفاق المتوازن بين االطراف
الثالثة ،ألن العدو الصهيوني يكون بذلك قد نجح في فرض اتفاق تطبيعي من
طراز استراتيجي اطلقت عليه الصحف االسرائيلية صفة  »:اكبر صفقة تعاون
اقليمي»!!! تحت عنوان الكهرباء مقابل الماء ،وسيتم بموجبها انشاء محطات
طاقة شمسية في جنوب األردن ،على أن يصدّر كامل انتاج هذه الطاقة الى
العدو الصهيوني،مقابل تزويد األردن بالمياه المحالة من قبل دولة االحتالل!!!
األردن بعد هذا التوقيع على الصفقة االستعمارية الجديدة ،يصبح مرتهنا
لقرارات دولة االحتالل بمائه وغازه وكهربائه ،وهي سلع استراتيجية تدخل
كل بيت ،ومصنع اردني بالضرورة ،كما يعيدنا هذا الحدث الخطير الى ما جاء
في صفقة القرن التي اطلقت بتاريخ (  ٢٨يناير  )٢٠٢٠من االدارة االمريكية
السابقة ،والتي تنص في بنودها بوضوح ال مراء فيه على التطبيع االقتصادي
من خالل إقامة المشاريع االستراتيجية العمالقة ،وهناك في نفس الوثيقة ما
يشير الى تفاصيل دقيقة تتعلق باستخدام العمالة من الدول العربية  ،والى
الدور المركزي لدولة االحتالل في االستفادة من هذه المشاريع والتحكم في
ادارتها.
كيف يمكن أن تجيب الحكومة والحالة هذه على االسئلة الكبيرة التالية:ـ
ـ ما هو مصير مشروع تحلية المياه /العقبة /الذي طرحته وال زال قيد
النظر؟! ولماذا ال يتم تنفيذ هذا المشروع من اجل حل مشكلة نقص المياه
في االردن؟
ـ ولماذا تم االعالن عن جفاف السدود فجأة وتقوم وسائل االعالم بتعبئة
الرأي العام حول كارثة مائية محققة تنتظرنا وكأن ليس هناك من حلول
سوى الدعاء بهطول االمطار أو انتظار تزويد العدو لنا بالمياه؟؟!
ـ ولماذا رفض األردن صفقة القرن ،ثم بدأ يعمل على تنفيذ بنودها االخطر
بالشراكة مع االحتالل؟.
نقول للناطق االعالمي :إما أن يقول الحقيقة أو يصمت… فالناس تقرأ
وتتابع وتحلل وتدرك اكثر بكثير مما يعتقد…
ولكن اذا كان مصراً على ان ما جرى التوقيع عليه ليس اتفاقاً ،فنؤكد له
أن االتفاق الثالثي الذي شارك األردن بالتوقيع عليه من خالل وزير المياه
هو اخطر من اتفاق ،انه حلقة كبرى في سلسلة سياسات التبعية لالحتالل
واالنفتاح بال شروط على المشروع الصهيوني االحاللي.
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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة :تدين قرار
احلكومة الربيطانية

 تدين اللجنة العلياللدفاع عن حق العودة وبأقسى
ال��ع��ب��ارات ق��رار وزي���رة خارجية
بريطانيا ((ادراج حركة المقاومة
اإلس�لام��ي��ة ح��م��اس على الئحة
اإلرهاب ،ومعاقبة كل من له صله
بها بالسجن لمدة عشر سنوات )).
إن الشعب الفلسطيني واجياله
المتعاقبة ،لن تنسى الجريمة
التاريخية التي ارتكبتها بريطانيا
االس��ت��ع��م��اري��ة ب��ح��ق��ه عندما
خططت ونفذت مشروع االحتالل
الصهيوني على ح��س��اب ارض
وشعب فلسطين.
وها هم الساسة البريطانيون
الجدد يواصلون تنفيذ سياساتهم
العنصرية نفسها غير عابئين
بالحقوق الوطنية المشروعة
للشعب الفلسطيني وال بجرائم
االحتالل التي آدانها العالم اجمع

ورأى فيها جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية.
إن ال��ردّ المستحق على هذا
القرار الخطير هو تصعيد المقاومة
ضد االحتالل بكل السبل ،وفي
ه��ذا السياق ف��إن اللجنة العليا
للدفاع ع��ن ح��ق ال��ع��ودة تحيّي
اب��ط��ال المقاومة على األرض
الفلسطينية وتؤكد أن األجيال
الفلسطينية لن تغفر الجرائم
التاريخية ال��ت��ي ارتكبها ق��ادة
بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني
والقادة االرهابيون الصهاينة منذ
ب��دأ المشروع االستعماري على
ارض فلسطين.
لن تنجو بريطانيا االستعمارية
من المحاسبة مهما طال الزمن

عاملو الـ”�أونروا” يتجهون لإ�ضراب مفتوح
 ق��رر المؤتمر العامللعاملين في وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين الدخول في
إض��راب مفتوح سيعلن موعد بدئه
الح��ق��اً ف��ي جميع مناطق عمليات
الوكالة ،سعيا لتحقيق مطالبهم
وتأكيد جديتهم وعدم التراجع عنها.
وق��ال المؤتمر ال��ع��ام ف��ي بيان
أصدره الخميس الماضي أنّ ما قامت
به إدارة الوكالة من سحب اإلج��ازة
االستثنائية عن النظام اإللكتروني
يمثل دلي ً
ال قاطعاً لصدق المؤتمر
العام وحديثه عن توجه الوكالة لوقف
العمل بكافة القطاعات مدة أشهر.
وأوضح البيان أنّ إجراء اإلدارة هو
خطوة في االتجاه الصحيح والواجب
عليها اآلن إزال��ة فكرة اإلج��ازة من
جذورها ،وأشار إلى أنّه ورغم التبرعات
التي جرى جمعها أخيرا لصالح األونروا
من الدول المانحة ،إلى أنها “لم تكن
بالمستوى المأمول”.

وأشار البيان إلى أنّ نية الوكالة وما
جاء برسالة رئيس هيئة الموظفين
ب��ت��أج��ي��ل دف���ع ال���ع�ل�اوة السنوية
“مرفوض بدعوى أنّ الذي يعجز عن
صرف  4ماليين دوالر عام  2021لن
يستطيع دفع  8ماليين عن عامي
 2021و ،2022وأن ذلك ليس إلاّ
مؤشر على التسويف والتأجيل في
ظل العجز المتنامي والمتكرر.
وط��ال��ب البيان ب��زي��ادة مدخالت
ص��ن��دوق االدخ���ار وتعويض نهاية
الخدمة بوصفهما الضمان لمستقبل
الموظف في شيخوخته وال بد من
حمايته واستقراره ،وحذر من المساس
بأي منافع للعاملين كالعالوة السنوية
واإلج���ازة االستثنائية ،ملوحا بأن
رد المؤتمر العام للعاملين سيكون
“عنيفاً”.
ودعا إلى دعم دعم الدول المضيفة
التي احتضنت الالجئين لعقود طويلة
ول��م تبخل عليهم ،وأن��ه ال يجوز

تركها مع الالجئين والموظفين دون بروكسل لدعم األون��روا ال��ذي لقي
دعم دولي مناسب ويرتقي لمستوى دعماً سياسياً واضحا دون بلوغ حجم
التطلعات.
التبرعات والسيولة ما يتناسب مع
وشكر المؤتمر العام في بيانه حاجات الوكالة.
الحكومة األردنية على عقد مؤتمر
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«ح�شد» :التعديل الد�ستوري بت�شكيل جمل�س للأمن الوطني
ي�شكل اعتداء وا�ضحا على �صالحيات ال�سلطة التنفيذية

 في ضوء المشاريع التي طرحتهاالحكومة على البرلمان مؤخراً وعلى رأسها
التعديالت الدستورية وما تضمنته من مواد
جديدة اضافتها الحكومة على التعديالت
المقدمة من اللجنة الملكية ،صدر تصريح
صحفي تناول ه��ذا الموضوع ال��ذي اصبح
اآلن بين يدي اللجنة القانونية في مجلس
النواب عقد المكتب السياسي لحزب الشعب
الديمقراطي االردني (حشد) اجتماعا تناول
فيه المستجدات على الساحة المحلية،
تزامنا مع شروع مجلس النواب في مناقشة
مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية،
وبما يتعلق بالتعديالت الدستورية وقانوني
االح��زاب واالنتخاب ،يرى الحزب أن التعديل
الذي يقترح تشكيل مجلس لألمن الوطني
يشكل اعتدا ًء واضحاً على صالحيات السلطة
التنفيذية ،وانشاء لهياكل جديدة تتضارب
فيها الصالحيات والمهام والمسؤوليات ،نحن
في غنى عنها في هذه الظروف الحساسة التي
تمر بها البالد ،كما يؤكد الحزب على موقفه

مخالفة للدستور ،وتشكل اعتدا ًء على حرية
تشكيل األح��زاب بالعلم والخبر ،اضافة الى
الضبابية التي تلف تعريف الحزب من حيث
عدم االش��ارة الى التداول السلمي للسلطة
بشكل صريح ،وفيما يتعلق بقانون االنتخاب
يؤكد الحزب أن التمسك بنسبة الحسم
المذكورة في القانون ( %2,5على مستوى
القائمة الوطنية ،و %7على مستوى الدائرة
المحلية) تكرس األقصاء والتهميش للعديد
من االحزاب والقوى السياسية ،وتعزز حضور
ذات القوى واصحاب النفوذ المالي والسياسي،
لذلك فأننا نؤكد على ضرورة أن تباشر اللجنة
القانونية في مجلس النواب بفتح حوار مع
االحزاب السياسية وجميع المؤسسات المدنية
واالستماع الى مالحظاتهم ومواقفهم من
مشاريع القوانين والتعديالت الدستورية قبل
السابق بشأن قانوني االح��زاب واالنتخاب ،اقرارها ،اذ يكفي ما عانت منه البالد بسبب
القوانين المنحازة للقوى الرأسمالية والوكالء
والشروط المقترحة لتأسيس االحزاب كونها التجاريين على امتداد ثالثة عقود مضت.

الأردن 75 :نائبا يطالبون بريطانيا الرتاجع عن اعتبار
حما�س «حركة �إرهابية»

 اعتبر  75برلمانيا أردنيًّا ،يوم األحد ،٢٠٢١ / ١١/ ٢١القرار البريطاني باعتبار حركة حماس “تنظيمًا إرهابيًّا” ،مكافأة
لالحتالل اإلسرائيلي الذي يقتل الشعب الفلسطيني ويحتل األرض
الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان وجهه البرلمانيون األردنيون إلى رئيس مجلس
النواب األردني عبد الكريم الدغمي.وقال النواب في بيانهم“ ،نحن
النواب الموقعين ندين ونستنكر قرار وزيرة الداخلية البريطانية
باعتبار حركة حماس حركة إرهابية”.
واعتبروا القرار البريطاني بحق حركة “حماس” هو عدوان على
الشعب الفلسطيني وعدوان على األمة العربية.
ولفتوا إلى أن القرار البريطاني يشكل امتدادًا لوعد “بلفور المشؤوم”
الذي بموجبه قامت بريطانيا قبل مائة عام بجلب اليهود من كل بقاع
العالم وتسكينهم في فلسطين.
وطالب النواب ،الحكومة البريطانية بالتراجع عن القرار المخالف
للقانون الدولي والشرعية الدولية.وفي  19نوفمبر/تشرين الثاني
الجاري ،أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ،أنها شرعت
في استصدار قانون من البرلمان يصنف “حماس” كـ “منظمة إرهابية”
ويحظرها في المملكة المتحدة.
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امل�ؤمتر الوطني اخلام�س ملجابهة التطبيع :يرف�ض
ال�سيا�سات الر�سمية التطبيعية مع العدو

ـ خاص عقدت اللجنة التنفيذية العليا
لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ،بالشراكة
مع لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين
المؤتمر الوطني الخامس للمجابهة وذلك في
مجمع النقابات المهنية بتاريخ .٢٠٢١ / ١١ / ٢٠
وقد شارك في المؤتمر عدد واسع من ممثلي
القوى السياسية والنقابات المهنية والشخصيات
الوطنية ،حيث عبّرت الكلمات التي ألقيت في
حفل االفتتاح عن الرفض الشعبي الواسع للتطبيع
مع العدو ،منبهة الى مخاطره االستراتيجية على
سيادة الوطن وعلى المشروع النهضوي العربي
برمته .وقد تحدث في جلسة االفتتاح التي ادارها
االستاذ جمال غنيمات كل من :ـ
ـ د  .احمد العرموطي رئيس اللجنة العليا
لمجابهة التطبيع
ـ االستاذ نضال مضيه الناطق االعالمي باسم
ائتالف االحزاب القومية واليسارية
ـ المهندس اح��م��د س��م��ارة ال��زع��ب��ي نقيب
المهندسين ورئيس مجلس النقباء.
هذا وقد اختتم المؤتمر اعماله بتوصيات أجمع
عليها الحاضرون.
المفارقة السياسية  ،هي انه في الوقت الذي

ينحاز فيه الرأي العام الشعبي للمواقف الرافضة
تماماً للتطبيع مع العدو الصهيوني ،وبينما كان
المؤتمر منعقداً في عمان ،كانت الحكومة تعد
العدة للتوقيع على ما سمي “باعالن نوايا” ،الذي
ج��رى توقيعه بتاريخ  ٢٠٢١ / ١١ / ٢٢بين
االطراف الثالثة  :األردن واالمارات ودولة االحتالل،
وبرعاية امريكية .المشروع الموقع عليه يستهدف
البحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه

سيقام في جنوب االردن .وكما اصبح متداو ًال
على المستوى الشعبي ،فقد ارتهن االردن لدولة
االحتالل من خالل عناصر استراتيجية اساسية :
الماء والكهرباء والغاز ،ولم يعد التطبيع الشعبي
خياراً ،بل هو مفروض على كل بيت اردني من
خالل استعماالت هذه العناصر الثالثة ،اذن فنحن
امام معضلة كبرى وتحديات جديدة ونحتاج الى
آليات عمل جديدة للمواجهة.

حت�سني وتعزيز العالقات االردنية ال�سورية
ـ خاص
تعددت وتنوعت مؤخراً اللقاءات وال��زي��ارات
االردنية السورية المتبادلة ،وعلى مختلف درجاتها
ومضامينها الهادفة الى تفعيل وتنشيط وتعميق
العالقات الثنائية  ،ومحاولة نقلها ال��ي افضل
حاالتها ،وللتأكيد على اهمية وض��رورة التعاون
والتكامل على اكثر م��ن صعيد ف��ي جوانبها
السياسية واالقتصادية وعلى نطاق اللمنطقة.
اهمية م��ت��زاي��دة لهذه ال��ل��ق��اءات وال��زي��ارات
واالجتماعات لم تقتصر فقط على المستوى
الحكومي الرسمي ،بل شارك فيها او بادر اليها
وبجهد مشكور ومحمود ،جهات جماهيرية شعبية
من احزاب ونقابات وجمعيات وغرف واتحادات هن
وهناك.
التحسين والتعزيز للعالقات السورية االردنية
تحقق  ،ورغم قصر الفترة الزمنية للتوجه الجديد،

بشكل جيد في اكثر من موقع ومجال ،ومنها وفي
مقدمته تسهيل وتبسيط وتوسيع حركة االنتقال
لالفراد والشحنات والعمليات التجارية من خالل
المعبرين جابر ونصيب ،وفي االتجاهين ،بما في
ذلك انعاش تجارة الترانزيت وتخفيض في الكلفة،
وتدعيم تنافسية السلع والخدمات.

اكثر من نشاط تعزز وتوسع بعد طول تباطؤ
ومنها شركات التخليص  ،وحركة الشاحنات
ومحالت الصرافة ،والمطاعم ،والتأمين والمنطقة
الحرة والسياحة وتحسن الدخول وفرص العمل
وعلى سبيل المثال ،كما ان التحسن والتقدم
اصبح واضحاً في البعد السياسي واالجتماعي وفي
انعكاساته المحلية والوطنية والقومية.
ايجابيات اخرى تعززت او تحققت نتيجة العالقات
الجديدة التي يجب المحافظة عليها وتطويرها.
الجدير بالذكر والتذكير بأننا كنا دائماً في
صفوف الداعين والمطالبين بضرورة وحتمية
تحسين وتوسيع وتعميق ه��ذه العالقات في
مختلف جوانبها ،ومنها مقال كتب بشأن ذلك ونشر
في الجريدة في عددها  ١٣١٤وال زلنا.

احمد النمري
انتعا�ش يف عدد ال�شقق املباعة يف ت�سعة ا�شهر �سنة ٢٠٢١

ارتفعت وبتسارع ملموس اع��داد الشقق المباعة من
“ ”٢٢٥٠٠شقة مباعة خالل االشهر التسعة االولى من السنة
السابقة  ٢٠١٩الى شقق مباعة خالل نفس الفترة من السنة
الحالية سنة  ٢٠٢١بحدود “ ”٢٩٦٠٠شقة ،وبارتفاع ،وفي
فترة زمنية قصيرة ”٧١٠٠“ ،سبعة آالف وماية شقة ،وبنسبة
زيادة قياسية في ارتفاعها تقارب (!!)٪٣١،٦
االرقام والمعدالت هذه وردت في التقرير الشهري االخير
لدائرة االراضي والمساحة ،والتي اوضحت ايضاً في تقريرها
ان مقارنة االرقام والبيانات المتحققة في سنة  ٢٠٢١تمت مع
االرقام والبيانات المتحققة في سنة  ،٢٠١٩وليس مع االرقام
والبيانات المتحققة في سنة  ،٢٠٢٠حيث ان ذلك اقرب الى
المصداقية والموضوعية والجدوى نظراً ألن بيانات وارقام
سنة  ٢٠٢٠تعرضت الى تدهور وتقلب حاد ليس بسبب
عوامل عادية بل في جانب كبير نتيجة عامل واحد استثنائي
آني نتيجة تفشي وامتداد وباء (جائحة) كورونا اثقيلة خاللها
االختالل والتباين المتحقق في الفترتين ظهر ايضاً في
توزيع وتبويب عدد الشقق المباعة من حيث مساحتها في ثالثة
مجموعات االولى منها للشقق ذات المساحة األقل من ()١٢٠
م ،٢والثانية للشقق ذات المساحة بين ( )١٢٠الى ( )١٥٠م،٢
والثالثة للشقق ذات المساحة التي تزيد عن ١٥٠م ،٢وهو
اختالل وتباين يتضح في جدول ارقام التوزيع ادناه وخاصة
في فترة ( )٩اشهر من سنة ٢٠٢١
توزيع الشقق المباعة حسب المساحة
بين  ١٥٠ ،١٢٠اكثر من ١٥٠م٢
اقل من ١٢٠م٢
المجموع
١٠٧٠٠
٩١٠٠
 ٩اشهر  /سنة ٩٨٠٠ ٢٠٢١
٢٩٦٠٠
٧٢٠٠
٧٧٠٠
٧٦٠٠
 ٩اشهر  /سنة ٢٠١٩
٢٢٥٠٠
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٢٢٠٠ +
ال��ف��رق
+ ٧١٠٠+ ٣٥٠٠+ ١٤٠٠+
٪٣١،٦
في فترة االشهر التسعة االولى
من سنة  ٢٠١٩لم تكن جائحة
الكورونا قد ب��دأت او وج��دت في
حين كانت ال تزال هذه الجائحة
سارية وبحدة طيلة فترة االشهر
التسعة االول��ى من سنة ،٢٠٢١
وم��ن ثم ك��ان من المنطقي ان
نتوقع حدوث انخفاض في عدد الشقق المباعة في فترة سنة
 ٢٠٢١عن عدد الشقق المباعة في فترة سنة  ،٢٠١٩ولكن
وكما ظهر تحقق العكس اي االرتفاع ،وليس ارتفاعاً محدوداً
بل ارتفاعاً كبيراً بحدود ( ”٧١٠٠شقة وبنسبة (.)٪٣١،٦
وفيما كان التفاوت العددي في عدد الشقق المباعة في
فترة سنة  ٢٠١٩حسب المساحة متفاوتاً الى درجة كبيرة،
فان التفاوت العددي حسب المساحة كان واسعاً في فترة سنة
.٢٠٢١
واكثر كان التركيز واضحاً في عدد الشقق المباعة ذات
المساحة االكبر من ()١٥٠م ٢في فترة سنة  ،٢٠٢١اذ بلغ
عددها ( )١٠٧٠٠شقة وبنسبة تقارب “ ”٪٣٦،١من رقم
المباع االجمالي ،و ( )٩١٠٠شقة في مجموع  ١٢٠ـ  ١٥٠م٢
وبنسبة ( ،)٪٣٠،٧ومبيعات ( )٩٨٠٠شقة في مجموعة اقل
من ١٢٠م ٢وبنسبة (.)٪٣٣،٢
ويبدو ،وكما ترجح االرق��ام المرتفعة في سنة ٢٠٢١
وتوزيعها  ،رغم الظروف االقتصادية والوبائية الصعبة خاللها،
نجمت عن تفضيل شرائح واسعة من اصحاب المدخرات
والثروات العالية على االنفاق على العقار االكبر اكثر من
خيارات االنفاق االخرى.
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

�إعالن بدء تقدمي طلبات اال�ستفادة من املنح
الدرا�سية املقدمة من هنغاريا
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع السفارة
الهنغارية في عمان واستناداً إلى خطة العمل للتعاون التربوي
والعلمي الموقعة بين البلدين الصديقين عن بدء التقدم لالستفادة
من المنح المقدمة من الجمهورية الهنغارية الصديقة وفي المراحل
الدراسية (البكالوريوس  -الماجستير  -الدكتوراه) للطلبة األردنيين
للعام الدراسي  2023-2022وذلك ابتدا ًء من يوم االثنين الموافق
 2021-11-15ولغاية يوم السبت الموافق .2022-1-15
يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المنح االطالع على جميع الشروط
واالمتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع اإللكتروني
للجهة المانحة على الرابط التاليstipendiumhungaricum.hu :
يشترط للطلبة الراغبين باالستفادة من المنح لمستوى درجة
البكالوريوس سواء ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية
العامة األردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع
إنهائهم لمتطلبات الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام
 2022أال يقل عمر الطالب المتقدم لالستفادة من منحة درجة
البكالوريوس عن  18سنة بتاريخ .2022-8-31
وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين باالستفادة من المنح
ولجميع المراحل (البكالوريوس  -الماجستير  -الدكتوراه) ضرورة
االلتزام بتعليمات االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية
ومعادلة شهاداتها.
لمعرفة أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها http://rce.mohe.
gov.jo/RecognizedUniversities

إقامة الحفالت التي تشهد تجمعات بشرية هائلة دون اي تباعد او
التزام بقواعد السالمة العامة ،وان قرار الجامعة تسبب في حرمان
األهالي من مشاهدة اجمل فرحة كما انه كان سبباً مباشراً بوجود
تجمعات كبيرة خارج الملعب المخصص لحفل التخريج وهو األمر
الذي رصدته الصور المتناقلة ،وقد يكون اكثر خطرا على األهالي من
الدخول الى الجامعة.
في هذا الخصوص ،قال رئيس مجلس إتحاد الطلبة السابق في
الجامعة االردنية مهند الخليفات ان الجامعة اتخذت القرار وسمحت
بالتخريج دون اجراء دراسة على القرار وتوابعه ،مما اسهم بظهور
صور مؤلمة ال تليق بالطالب وال بالجامعة.
وأضاف ،كان على الجامعة ان تسمح بدخول الوالد والوالدة ،فقط
من ذوي الطالب الخريج ،وتمديد ايام التخرج الى اسبوعين بدل
االسبوع ،ليتم تخفيض عدد الطلبة المتوجهين الى منصة التتويج
في اليوم الواحد ،وبالتالي نستطيع ادخال والدي الطالب الى مدرج
التخريج.
وطالب عدد من أهالي الطلبة ،بضرورة ايقاف هذا القرار الذي
أثار قرار الجامعة األردنية بمنع دخول أهالي الطلبة للمشاركة بحفل وصفوه «بالغير منطقي» ،وايجاد الية بديلة تسهم بإنجاح عملية
تخريج ابنائهم الطلبة ،إستهجاناً وغضباً واسعين ترجم من خالل التخريج
صور متداولة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي لحفل التخريج ،وصفها
البعض بالمؤلمة ألهالي الطلبة الخريجين ،حيث تجمهر االهالي امام
الجامعة وخلف االسوار واالسالك الشائكة ،وعيونهم تترقب لحظات
احتج طلبة جامعة الحسين على خطوة الجامعة بإغالق بيع
حصول فلذات اكبادهم على الشهادات الجامعية ،دون السماح لهم
بدخول الجامعة ألجراءات الوقاية والتباعد ،بسبب الوضع الوبائي في المشروبات الباردة والساخنة والسندويشات المدعومة والتي هي
مقصد الفقراء من الطلبة وبالمقابل يتم فتح المصالح الخاصة داخل
المملكة.
وانتقد الطلبة واهاليهم بشدة هذا القرار في الوقت الذي يتم به الجامعة والتي تبيع األصناف التي تبيعها مطاعم الجامعة بأضعاف

�شهادات اجلامعة الأردنية من خلف الأ�سالك
ال�شائكة  :املدرجات فارغة  ..والأهايل يف ال�شوارع

جامعة احل�سني تغلق املطاعم ال�شعبية يف اجلامعة
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

القوى الطالبية وجهت رسالة مفادها رفض الشارع الطالبي لهذا
القرار ،ودعت مجلس عمداء الجامعة للعدول عنه واتخاذ قرارت تصب
في مصلحة الطلبة ومسيرتهم األكاديمية.

طلبة االردن يرف�ضون التطبيع
حيت رابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد الرفض الطالبي
الواسع للتطبيع مع العدو الصهيوني  ،ابتداء من موقف طلبة
الجامعة األردنية الذين اعتصموا امام أمام كلية الملك عبداهلل الثاني
لتكنولوجيا المعلومات رفضاً للتطـ.ـبيع بعد اكتشافهم ان الدعوة التي
قدمتها جامعة بن زايد للذكاء االصطناعي التي تجمعها شراكة مع
مركز وايزمان والجامعة العبرية التي تتبع للكيـ.ـان الصهـ.ـيوني  ،كما
تصدى طلبة الجامعتين الهاشمية واليرموك لمحاولة عقد هذه اللقاءات
المشبوهة مطالبين ادارات الجامعات بمحاسية المتسببين ومنع اي

انشطة تطبيعية  ،وا�صدرت رابطة ال�شباب الدميقراطي االردين ر�شاد
بيانا عربت فيه عن اعتزازها بهدا املوقف الوطني ال�شجاع.
ثمنها ،علما بان جميع الجامعات االردنية الحكومية تفتح ابواب
مطاعمها للبيع المباشر ،وأمر الدفاع يقضي بعدم التجمع وليس البيع
المباشر.
وطالب الطلبة ادارة الجامعة بالعودة عن قرارها غير المقرر والذي
ال يراعي اوضاع الطلبة االقتصادية الصعبة.

طلبة اجلامعة االردنية يطالبون ادارة اجلامعة
بالعودة عن �شروط االجابة والت�صحيح
بال سابق إنذار ،ومع عودة الطلبة للحرم الجامعي كان من المتوقع
أن يتقدم الطلبة لالمتحانات بنظام السماح بتعديل االجابة Two
 ،Waysإال أن القرارت المفاجئة ما زالت معضلة تؤرق الطلبة!
قرار امتحانات االتجاه الواحد ()One Wayع��دم السماح بتعديل
اإلجابة ،اتُخد خالل فترة التعليم عن بُعد لضبط عملية سير االمتحانات،
والحد من ظاهرة الغش.
اليوم ومع عقد االمتحانات داخل الحرم الجامعي ،ووجود مدعمات
ضمان سير االمتحان بأحسن ص��ورة ،من وجود مراقبين وتحقيق
التباعد بين الطلبة في نفس المختبر ،وتوزيعهم على أكثر من مختبر
والتحقق من هوية الطالب قبل بدء االمتحان ،تسقط كافة أسباب
نظام ال ONE WAY

وفيما يلي ن�ص البيان:

“ي��وم مجيد من اي��ام الوفاء لدماء الشهداء ومقاومة المشروع
الصهيوني وادواته ورفض كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني
سجله طلبة الجامعة األردنية الذين اعتصموا أمام كلية الملك عبداهلل
الثاني لتكنولوجيا المعلومات رفضاً للتطـ.ـبيع بعد الدعوة لتقديم
منح جامعة بن زايد للذكاء االصطناعي التي تجمعها شراكة مع مركز
وايزمان والجامعة العبرية التي تتبع للكيـ.ـان الصهـ.ـيوني.
حيث اسفر الموقف الوطني الشجاع لطلبتنا وتكاتفت ارادتهم
الحرة لوقف هذه الفعالية وامتدت حالة الرفض الباسلة لتشمل العديد
من الجامعات االردنية لتشمل الجامعة الهاشمية والجامعة االلمانية
وجامعة اليرموك وكل الجامعات االردنية حيث تواصلت التحركات
الطالبية معلنة رفض هذه الخطوة التطبيعية المشينة والتصدي لها.
ان المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد
وهو يعبر عن اعتزازه بوعي الطلبة وحسهم الوطني المسؤول ،يدين
ويستهجن كل المحاوالت البائسة الختراق الجبهة الثقافية ويطالب
بوقف كل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومحاسبة المتسببين
بهذه االفعال المشينة في الوقت الذي اليخفي العدو الصهيوني
اطماعه التوسعية تجاه االردن ويقترف كل الجرائم اليومية بحق
الشعب الفلسطيني واسرانا االبطال”.

عا�شت االرادة الطالبية احلرة
ال لكل ا�شكال التطبيع مع العدو ال�صهيوين
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لتح�سني مكاف�أة نهاية اخلدمة والت�أمني ال�صحي

(عمال الفارج) يف الر�شادية يوا�صلون ا�ضرابهم
 يستمر عمال الشركة األردنية لمصانع اإلسمنت (الف��ارج) فيالرشادية في إضرابهم المفتوح لليوم الـ 55على التوالي لتحسين مكافأة
نهاية الخدمة والتأمين الصحي.
وجاء االضراب المفتوح رداً على عدم سحب الشركة للخطة التي استندت
على احالة  ٨٠عام ً
ال للتقاعد المبكر ووقف العمل بصندوق االدخار والتكافل
ورفض العمال خطة التنظيم الصادرة من قبل الشركة في مرحلة ما بعد
االعسار كإجراءات لضمان تسديد الديون الذي نقضته محكمة التمييز بضغط
من العاملين والنقابة في منع عقد اجتماع الدائنين.
وقال ممثل اللجنة النقابية في المصنع طارق فريجات إنّ آخر المفاوضات مع
اإلدارة ،بوساطة وزارة العمل ،تمخض عنها مكافأة نهاية خدمة تُراوح بين
 50ألف إلى  100ألف دينار ،وهو ما ال يتناسب مع الماضي حيث تقاضى
العديد من المتقاعدين مبالغ وصلت  150ألف دينار.
وبين فريجات أنّ الشركة تحاول ثنيهم عن اإلضراب من خالل التأخر عن دفع
رواتبهم عن شهر تشرين أول الماضي بحجة أنّه شهد إضراباً مفتوحاً لجميع
العاملين البالغ عددهم  172عام ً
ال.
وأوضح أنّ منع صرف الرواتب أو التأخر فيها لن يثنيهم عن اإلضراب المشروع،
خصوصا وأنّ مكافأة نهاية الخدمة بمبالغ مجدية حق لجميع العاملين وبخاصة
من تنوي الشركة إحالتهم إلى التقاعد المبكر ،ويبلغ عدد هؤالء نحو 80
عام ً
ال.
وتدخلت وزارة العمل وسيطا إلنهاء الخالف بين العاملين وإدارة الشركة بعد احتجاجات عديدة للعمال وصل اثنان منها إلى العاصمة عمان.
ويصر العاملون على استمرار اإلضراب حتى الوصول إلى اتفاق رسمي يتمثل باتفاقية موقعة بين الشركة والنقابة العامة للعاملين في البناء تلزم األولى بعدم
المساس بحقوقهم.

لتنفيذ االتفاقية املوقعة مع اللجنة
ً
أ�سبوعا
متقاعدو «الفو�سفات» ميهلون �إدارة ال�شركة �
 امهلت لجنة متقاعدي الضمان في شركة الفوسفات ادارة الشركة اسبوعاً لتحقيقمطالبهم في تنفيذ االتفاقية الموقعة بينها ولجنة المتقاعدين في  24تشرين أول الماضي من
أجل تصحيح االختالالت التي مست التأمين الصحي المقدم للمتقاعدين.
وأشارت اللجنة ،في بيان أصدرته أخيرا ،إلى أن الشركة تماطل في مقابلة المتقاعدين من أجل
المضي في االتفاقية.
وأمهلت اللجنة إدارة الشركة أسبوعا كامال الستدعاء المتقاعدين والعمل على حل القضية وتلبية
مطالبهم قبل تجديد إجراءاتهم التصعيدية والوقوف أمام مبنى الشركة للمطالبة باسترجاع
حقوقهم التي اعتبروها «مسلوبة».
وكانت إدارة الشركة وافقت على تنفيذ مطالب متقاعديها التي تقدموا بها سابقاً بشأن القضايا المتعلقة بالتأمين الصحي ،عبر اتفاقية جرى التوقيع عليها من
قبل الشركة ولجنة المتقاعدين.
ووفق االتفاقية ،فقد اتفق الجانبان على إبقاء نظام التأمين الصحي كما هو حالياً حتى نهاية عام  ،2022وعدم المساس به ،وإعطاء فترة سنة لوضع آليات ضبط
اإلنفاق من صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد.
كما تضمنت رفع عدد ممثلي المتقاعدين في لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي إلى  3أعضاء ،والنظر في تعديل النظام من قبل اللجنة الجديدة بعد تشكيلها
خالل العام الحالي للحفاظ على ديمومة التأمين الصجي ،ووضع خطة لتغطية عجز الصندوق.
اضافة الى الموافقة على قرارات اللجان الطبية السابقة وعرضها على لجنة طبية متخصصة لدراستها فوراً ،والعمل على ضبط الهدر في الخدمات الطبية
والتجاوزات التي وقعت من الجهات الطبية أو المنتفعين.
وكان المتقاعدون ع ّلقوا احتجاجاتهم وإجراءاتهم بعد موافقة إدارة الشركة على تلبية مطالبهم.
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وقائع اقت�صادية م�أزومة
 ١ـ مديونية حكومية ثقيلة ومت�صاعدة

ارتفع حجم المديونية (متضمنة المديونية للضمان)
المقرب من ( )٣٣٠٣٠مليار دينار في نهاية سنة
 ،٢٠٢٠وبنسبة تقارب ( )٪١٠٦،٥من الناتج المحلي
االجمالي البالغ ( )٣١٢٥مليار دينار ،الى ()٣٣٩٩٠
مليار دينار متحققة حتى نهاية شهر أيار سنة ٢٠٢١
وبنسبة ( )٪١٠٧،٩من الناتج المحلي االجمالي
 ،ومن المتوقع ان تصل النسبة تقديراً الى حوالي
( )٪١١٣من الناتج في نهاية سنة  ،٢٠٢٠كما انه
من المتوقع ان تتواصل الزيادة في حجم المديونية
الخارجية عن حجم المديونية الداخلية!!

 ٢ـ �شركات م�شطوبة واخرى حتت الت�صفية
يف ت�سعة ا�شهر

ارتفع عدد الشركات المشطوبة من ( )١٨٦٤شركة
مشطوبة (مغلقة) خالل االشهر التسعة االولى من
سنة  ٢٠٢٠الى ( )٢١٢٥شركة مشطوبة خالل نفس
الفترة من هذا العام سنة  ٢٠٢١وبارتفاع (- ٢١٢٥
 ٢٦١ - )١٨٦٤شركة وبنسبة زيادة (.)٪١٤
كما ارتفع عدد الشركات قيد التصفية من “”٨٠٧
شركة خالل االشهر التسعة من سنة  ٢٠٢٠الى
( )٩٩٧شركة قيد التصفية خالل االشهر التسعة
سنة  ٢٠٢١وبارتفاع ( )١٩٠شركة ،وبنسبة ارتفاع
تقارب (.)٪٢٤

 ٣ـ ق�صور يف عدد ال�سدود و�سعتها

يبلغ عدد السدود القائمة حالياً
( )١٤شهراً وبطاقة استيعابية
كلية بحدود ( )٣٣٦مليون متر
مكعب.
ويبدو ان هناك نقص كبير إما
في عدد السدود القائمة او/و
تفاوت في قدراتها االستيعابية،
او في توزيعها الجغرافي ،او /و
في ادارة استخدام مياه السدود
في االغراض المتعددة من شرب
وزراعة وصناعة وشؤون منزلية
واخرى.
سلطة وادي االردن اك��دت ان
النية متجهة الى تفعيل اكثر من
سد اضافي ،ومنها سد ابن حماد
بسعة ( )٤،٥متر مكعب ،وسد الهيدان بسعة ()٣،١
متر مكعب.
حتى اآلن لم يظهر توضيح وتفسير مقنع حول تبخر
او تسرب او جفاف مياه سد الوالة بالكامل.

 ٤ـ جتاهل الت�صويب لقانون املالكني وامل�ست�أجرين

تعددت وتوسعت وتكررت المطالب بإجراء او الوصول
الى تعديالت (تصويبات) في مواد ومضمون قانون
المالكين والمستأجرين من قبل اتحادات ونقابات
واحزاب وغرف تجارية وجمعيات إلعادة التوازن في
الحقوق وااللتزامات بين الطرفين في متن القانون

وبصفة االستعجال.
ما يدعو الى التساؤل واالستغراب ان مطالب التعديل
هذه صادقت التجاهل الكلي من قبل الحكومة الحالية
والسابقة  ،وليس هذا فقط بل ان الحكومة امتنعت
عن محاولة اجراء تصويبات الختالالت القانون القائم
من خالل اص��دار امر دف��اع بهذا الخصوص الذي
يخفف من معاناة آالف المتاجر والمساكن والمرافق
من خالل اعفاء المستأجرين من ايجارات ورسوم
ونفقات فترات التعطل الواسع في فترة مواجهة
جائحة الكورونا وما بعدها.

لتثبيتهم على كادر ال�شركة

عمال املياومة مبيناء احلاويات يف العقبة يوا�صلون �إ�ضرابهم املفتوح
 يستمر عمال المياومة في ميناء حاوياتالعقبة «آكت» في إضرابهم المفتوح لليوم السادس
على التوالي ،احتجاجا على عدم استجابة الشركة
لمطالبهم المتمثلة بتثبيتهم على كادر الشركة.
ويعاني العمال ،وعددهم  224عامال من عدم وجود
األمان الوظيفي بسبب عدم تثبيتهم ،رغم أنهم
حاصلون على شهادات البكالوريوس ،ويقومون
بنفس أعمال موظفي الشركة المثبتين ،وفق أحد
العاملين.
وقد أوضح احد العمال  ،أنهم منذ بدء اإلضراب
الثالثاء الماضي ،لم تتواصل معهم إدارة الشركة،
التي قال إنها تتجاهلهم دائما.
وبين أنهم يطالبون بتثبيتهم على كادر الشركة
منذ سنوات ،ونفذوا اعتصامات وإضرابات عديدة،
لكن دون جدوى.
وأك��د أن اإلض��راب مفتوح وسيستمر حتى يجري
تثبيتهم ،وأن األمان الوظيفي حق لهم أسوة بباقي
موظفي الشركة.
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لهذه الأ�سباب التطبيع التعليمي هو الأخطر
ا�سيا العرتو�س -كاتبة تون�سية

كيف سيقدم المسؤولون في المدارس
والمعاهد و الجامعات في ال��دول العربية
التي اتجهت ال��ى التطبيع التربوي ابناء
المستوطنين الصهاينة عندما يزورونهم و
هل سيقولون لهم هؤالء ابناء من يغتصبون
االرض و العرض هؤالء ابناء من يطردون
امثالكم من اطفال فلسطين من ديارهم
و يحرمونهم من الحياة و يقتلون اباؤهم و
يرملون نسائهم وياسرون اطفالهم ام انهم
سيقولون لهم هؤالء ابناء مؤسسو الشرق
االوسط الجديد وسالم االوهام الذي يصدقه
اال االغبياء ؟نترك االجابة للزمن فهو الوحيد
الكفيل بتوضيح الرؤية حيث ال حاجة لمزيد
التوضيح ..
من التطبيع الديبلوماسي
وال��س��ي��اس��ي إل���ى التطبيع
االق���ت���ص���ادي وال����زراع����ي
وال��ري��اض��ي ي��واص��ل قطاع
التطبيع اإلسرائيلي طريقه
دون عراقيل ت��ذك��ر ..آخر
محطات التطبيع امتدت
ه��ذه ال��م��رة إل��ى التطبيع
في مجال التعليم باإلعالن
أم��س عن مذكرة تفاهم
بين اإلمارات وإسرائيل في
الشؤون التعليمية..
وفي قناعتنا أن هذا النوع
م��ن التطبيع ال���ذي ي��ب��دأ من
ال��م��درس��ة إل��ى الجامعة هو
األخطر على كل المستويات
واألكثر تأثيرا من بقية مسارات
التطبيع التي يمكن إيقافها في كل لحظة
في حين أن اختراق المؤسسات التعليمية
والمناهج التربوية ألي مجتمع يمكن أن
يكون الطريق األسهل لتدمير المجتمعات
ونسف الهوية وتلوثها ف��ي زم��ن التلوث
البيئي والثقافي والمجتمعي واإلنساني وال
يمكن بالتالي إيقافه ألنه يهدف وهنا موطن
ال��داء العقول واألذه���ان واألف��ك��ار انطالقا
من الناشئة التي تكون قابلة لكل أشكال
التطويع واالستالب واإلغ��راء بكل األساليب
الممكنة وهذا بالتأكيد عنوان قوة إسرائيل
التي تمتلك كل أسباب الدعاية اإلعالمية
وااللكترونية فضال عن إمكانيات التجسس
وزرع العمالء للوصول إلى أهدافها ..وليس

التاريخ ببعيد ولعل سجل إسرائيل في هذا
المجال الكثير ولعل في اغتيال المبحوح ما
يستحق استذكاره ..
..طبعا لسنا ف��ي إط��ار التساؤل بشان
جدوى وأهمية التطبيع الذي اتجهت إليه دولة
اإلمارات وهي الدولة العربية وعضو جامعة
ال��دول العربية ومجلس التعاون الخليجي
والمؤتمر اإلس�لام��ي ..فقد تكون اإلم��ارات
وديبلوماسيتها ارتأت أن مصالحها ستتعزز
بفضل التطبيع أو اتفاقية ابراهام التي حرص
الرئيس السابق دونالد ترامب على تفعيلها
وفرضها على دول المنطقة وربما كان يتجه
لفرضها على ما بقي لوال انه خسر االنتخابات..

تماما كما أننا ال نخال أن الديبلوماسية
اإلماراتية تحتاج لتذكير بشروط وأه��داف
التطبيع التي كانت السعودية بادرت بإعالنها
في قمة بيروت واستعدادها للذهاب بعيدا
في مجال التطبيع في حال حصول تقدم في
القضية الفلسطينية في إطار حدود  67وفق
القرار  242الذي سقط من كل الحسابات في
ظل تعقيدات الوضع الدولي الراهن وتغييب
القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا ..
وبالعودة إلى اتفاقية األمس بين اإلمارات
وإسرائيل والتي يمكن اعتبارها تهديدا خطيرا
واختراقا غير مسبوق للمناهج التربوية وهي
في قناعتنا األخطر على كل المستويات وهي

اختراق يحدث تحت غطاء ما تتميز به إسرائيل
من تقدم في مجال التعليم والتكنولوجيا وما
تحظى به جامعاتها أيضا بالنظر إلى أنها تحتل
مراتب متقدمة بين اكبر وأفضل الجامعات
في العالم ..ال نعرف تفاصيل مذكرة التفاهم
المعلنة باألمس بين اإلمارات وإسرائيل في
الشؤون التعليمية ،وما يمكن أن تتضمنه من
اختراقات للمؤسسات التربوية ولكن ما تم
تسريبه عن هذه االتفاقية أنها تشمل مجاالت
التعليم العام والعالي والتقني والمهني بجانب
تعزيز تبادل الزيارات األكاديمية والطالبية
بين الطرفين وذل��ك في خطوة تهدف إلى
تكريس التعاون بينهما في إطار حرصهما
على بناء شراكات وعالقات أوثق تعود على
شعبيهما بالمنفعة والخير والتقدم والتعايش
السلمي الذي ال نعتقد انه يمكن أن يشكل
أولوية أو يحتل موقعا في حسابات سلطة
االحتالل الحريصة بالدرجة األولى على ابتالع
ما بقي من األراض��ي الفلسطيني وتهويد
المقدسات وسرقة الهوية وطمسها وإلغاء
الذاكرة الفلسطينية العربية
اإلس�لام��ي��ة وال��م��س��ي��ح��ي��ة
وفرض هيمنتها على األجيال
المتعاقبة
الفلسطينية
وترحيلها أو تهجيرها..
واألكيد أن كل اتفاقية تفوز
بها إسرائيل تشكل بالنسبة
لها مكسبا إضافيا وشهادة
ب��راءة ما أحوجها إليها لتلميع
صورتها أمام الرأي العام الدولي من مختلف
الجرائم التي تقترفها ..وآخر ما فرضته
سلطات االحتالل اإلسرائيلي عبر مجلس
األمن الدولي محاولة تصنيف ست جمعيات
فلسطينية ووصمها باإلرهاب وهي بالتأكيد
خطوة مدرسة لتجفيف منابع هذه الجمعيات
وشل أنشطتها وتحركاتها في كشف جرائم
االحتالل وتعريته أمام الرأي العام العالمي. .
إلى ماذا سيؤدي التطبيع التربوي وكيف
ستقدم قضية القدس واألقصى والخليل
واألسرى للتالميذ والطلبة الذين ستستضيفهم
المدارس والجامعات اإلسرائيلية على ارض
فلسطين المحتلة؟ األكيد أن كل مسارات
التطبيع مهما أجمعت على تجميل المحتل ال
يمكن أن تساوي بين الجالد والضحية …

كمال م�ضاعني

القفز فوق م�ؤ�س�سات الدولة

كلما ع��ق��دت مراكز
ال��ق��وى الرئيسية في
الدولة اتفاقاً سياسياً أو
تسوية سياسية كانت
م��ؤس��س��ات ال��دول��ة هي
العائق وه��ي الضحية ،
وكان الطرف الخاسر دوماً
ه��و ال��ش��ارع السياسي
والقوى االجتماعية والذي
ت��ك��ون ال��ت��س��وي��ة على
حساب منجزه التاريخي
وهو مؤسسات الدولة .
بأي سياق يمكن فهم التعديالت الدستورية المنوي
اقرارها ؟ او ً
ال وقبل كل شي  ،هذه التعديالت ليس لها
عالقه بعملية االصالح كما يدعي البعض ،وليس لها عالقه
باالستجابة لتحديات خارجيه كما يدعي بعض المطبلين ،
ومهما حاول المتحكمون بالقرار السياسي اظهارها على
أنها تعديالت دستوريه فان تعارضها مع القاعدة االساسية
بالفقه الدستوري واضحاً وضوح الشمس  ،فنظام الحكم
باالردن هو نظام ملكي نيابي وراثي  ،وجالله الملك يملك
ويحكم من خالل وزرائه  ،ولهذا السبب يكون فوق القانون
وال يجوز محاكمته  ،الن توجيهاته للوزراء غير ملزمة كما
ينص الدستور .
الهدف هو تجاوز مؤسسات الدولة  ،والقفز فوقها ،
وادارة البالد بعيدا عن الرقابة وبعيدا عن القوى السياسيه
واالجتماعية  ،أنه اقتراب من نمط بعض االنظمة العربية،
ممزوجا بشي من االنماط الشمولية  ،والغاية هي خلق
اطار سياسي توافقي بين مراكز القوى الرئيسية لالستئثار
المطلق بالسلطة السياسية  ،وهذا شيء غاية في الخطوره.
هنالك عجز سياسي  ،ال بل هنالك استعصاء سياسي
 ،فال الليبراليون يملكون حلوال سوى الخصخصة والفساد
 ،وال البيروقراط يملك حلوال س��وى االمساك بتالبيب
مؤسسات الدولة واقصاء االخرين  ،اذن  ،أنه العجز الذي
جمع قطبي المعادله بتسوية واح��دة  ،واط��ار واحد وهو
المجلس المنوي تاسيسه .
أنهم ال يخشون الشارع السياسي  ،بل يخشون التوجهات
الدولية التي ستفرض مناخات جديدة على دول المنطقة ،
ويخشون  ،وهم محقون بهذا  ،أن التغييرات ستكون على
حسابهم  ،وس��وف يتقلص نفوذهم  ،وسيجبُرون على
التنازل عن شيء من السلطة لصالح الشارع السياسي ،
فزمن االنماط السياسية الالديمقراطية قد أنتهى  ،وسوف
تتحدد شرعية اي نظام سياسي مستقبال على أساس أكثر
ديمقراطية  ،وهذا ما يخيفهم  ،وهذا ما دفعهم للتحالف
وايجاد اطار سياسي – أمني تدُار من خالله الدولة بعيدا
عن مؤسساتها وقنواتها .
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دائرة (عودة) :نتائج م�ؤمتر بروك�سل خطوة يجب البناء عليها
 اعتبرت دائرة “عودة”ب��ان النتائج التي توصل اليها
مؤتمر الدول المانحة ،الذي عقد
يوم امس في العاصمة البلجيكية
(بروكسل) ،لحشد التمويل لوكالة
الغوث هي خطوة مقبولة ويجب
البناء عليها ومتابعتها ،خاصة بما
له عالقة بـ “الخرق” الذي حصل
ليس بحجم التعهدات التي قدمت
لسد العجز ( 38مليون دوالر) ،بل
لجهة اعالن ( )8دول عن تبرع زاد
عن ( )614مليون دوالر للسنوات القادمة (من
سنتين وحتى خمس سنوات)..
ورأت ب��أن ما تحقق ،س��واء بالتعهدات او
بكلمات الوفود ،يؤكد على اهمية بقاء وكالة
الغوث وال��دور الذي تلعبه ،ما يتطلب ضرورة
“حمايتها من استخدامها كأداة سياسية” ،كما
قال امين عام االمم المتحدة .كما ان التعهد
من قبل بعض الدول بتقديم مساهمات مالية
لسنتين او اكثر يشكل نقطة البداية في رحلة
التمويل المستدام ،الذي كان واحدا من اهداف
المؤتمر ،خاصة اذا ما اضيفت التعهدات الجديدة
الى تعهدات سابقة ،كانت االونروا حصلت عليها
وفقا التفاقيات ثنائية ،فان النتيجة ستكون،
ضمان الحصول على  40بالمائة من احتياجات
ميزانية الوكالة للعام  ،2022كما اش��ارت
االونروا.
رغ��م ذل��ك ،فقد اعتبرت ال��دائ��رة ان العام
 2022سيكون صعبا على الالجئين ،وهناك خطر
جدي ما زال يهدد االونروا التي تحتاج ميزانيتها
العادية لنحو  850مليون دوالر واكثر من 400
مليون دوالر لميزانيتي الطوارئ والمشاريع،
وهو امر ال يبدو ان الوكالة القادرة على توفيره
قريبا ،خاصة في ظل مواصلة الثنائي االمريكي
واالسرائيلي استهداف الوكالة وتحريضهما
العلني للدول المانحة من اجل وقف او تخفيض
تمويلها .وهذا ما حذر منه المفوض العام خالل
المؤتمر بـ “أن الوكالة تتعرض لتهديدات مالية
وسياسية ذات طابع وجودي ،وإذا لم تعالج هذه
التهديدات ،فإنها ستخلق فراغاً وكارثة إنسانية
ال تستطيع هذه المنطقة تحمل تبعاتها”.
وقالت  :يبقى الحل االساسي في الوقت
ال��راه��ن ه��و ف��ي م��ا حمله البيان المشترك
لمستضيفي المؤتمر (وزيرة الخارجية السويدية
آن ليند ووزير الخارجية األردني أيمن الصفدي)
اللذين دعا الى “إصالح نموذج التمويل الهيكلي
الذي خذل في كثير من األحيان هذه الوكالة

 ..من خالل االلتزام بتمويل متعدد السنوات،
وتوسيع قاعدة المانحين ،وتطوير آليات تمويل
مبتكرة .وبالتالي فان عدم تجاوب الدول المانحة
مع مناشدات االونروا ودعوات االردن والسويد
ومنظمة التحرير والدول المضيفة ومع صرخات
الالجئين الذين ت��وح��دوا دفاعا عن االون��روا
وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها احدى عناوين
االستقرار في المنطقة وركن اساسي من اركان
حق العودة ..من شانه ان يبعث برسالة سلبية
الى الالجئين بتخلي المجتمع الدولي عنهم ،كما
جاء على لسان بعض المتحدثين في المؤتمر..
واك��دت دائ��رة “ع���ودة” ب��أن هناك امكانية
فعلية لنجاح “استراتيجية التمويل المستدام”،
وهذا يتطلب شروطا ليست معقدة او مستحيلة
لعل في مقدمتها امتالك االرادة اوال من قبل
المعنيين بشكل مباشر سواء على مستوى وكالة
الغوث والطرف الفلسطيني وال��دول العربية
المضيفة او على مستوى الدول الصديقة للشعب
الفلسطيني) .ومع التحذير من محاوالت “تعريب”
او “اسلمة” وكالة الغوث ،فان ادوارا مطلوبة من
بعض الكيانات السياسية كجامعة الدول العربية
ومنظمة التعاون االسالمي لحث الدول العربية
واالس�لام��ي��ة على تحمل ج��زء م��ن مسؤولية
المساهمة في اغاثة الالجئين الفلسطينيين،
س��واء عبر اتفاقات خاصة او عبر اقنية دعم
متعددة يمكن ان يستفيد منها الالجئون.
ختاما توجهت الدائرة بالتحية الى الالجئين
الفلسطينيين في جميع اماكن تواجدهم على
وتحركاتهم الشعبية ووقفتهم الموحدة دفاعا
عن حقوقهم ،والتي كان لها االثر البالغ على
كلمات الدول االعضاء وعلى بعض النتائج التي
توصل اليها المؤتمر ،وهي تحركات ما زالت
مطلوبة خالل المرحلة القادمة سواء لدفع الدول
المانحة لزيادة تبرعاتها ودعوة دول اخرى للتبرع
او في مواجهة االستهداف االمريكي االسرائيلي
والتحريض ضد الوكالة او في التأكيد الدائم

