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

وقفة جماهريية حا�شدة “للجنة العليا للدفاع
عن حق العودة “امام مقر االمم املتحدة بعمان
�إحياء اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني
تعليق ا���ض��راب العاملني يف وكالة
الغوث  /بعد الو�صول اىل اتفاق

احت��اد القوى الطالبية يف جامعة الزيتونة
ي��ن��ت�����ص��ر ع��ل��ى ال��ن��ه��ج ال���ع���ريف الدارت����ه
47ب���امل���ئ���ة ن�����س��ب��ة ت���وف�ي�ر ال�����ص��ح��ة
وال�����س�لام��ة امل��ه��ن��ي��ة ل��ل��م��ر�أة ال��ع��ام��ل��ة

حمنة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف��ى ال��ع��امل العربى

على وقع التدهور المتواصل في تطبيع العالقات الرسمية العربية مع
العدو الصهيوني ،وتوقيع مزيد من االتفاقات االقتصادية الخطيرة شرقاً
وغرباً ،تتضح بالوقائع الملموسة مالمح المشروع االستعماري الجديد
في المنطقة العربية ،الذي اوكلت مهمة قيادته والتحكم في مساراته
لدولة االحتالل.
المشروع لم يعد مقتصراً على نصوص في معاهدة أو اتفاق ،بل
تعدى كل الحواجز الوطنية والقومية واالخالقية ،من خالل ربطه مصير
البلدان العربية بسياسات دولة االحتالل العنصري .فما هو تعريف
االحتالل من قبل قوة غاشمة ألي بلد ،اذا لم تكن الهيمنة على مقدراته
والغاء سيادته وتفكيك بنيته المؤسسية؟؟!
ما يجري في البلدان العربية التي تواصل عقد اتفاقات :سياسية
واقتصادية وثقافية وأمنية مع العدو القومي ،دون حساب النعكاس هذه
االتفاقات على السيادة الوطنية واستراتيجيات التنمية واالعتماد على
الذات ،هو القبول الصريح والواضح باالحتالل ،وبالمشروع الصهيوني
الطامح للسيطرة على المنطقة العربية.
الحركة الجماهيرية العربية تدرك ذلك بوضوح ،وتسعى الى توحيد
جهودها لمقاومة هذا المشروع ،في المغرب كما في دول الخليج كما
في االردن ايضاً ،وهنا بيت القصيد الذي سينظم آليات عمل المرحلة
القادمة:ـ
حتى اآلن  :فالتحركات الجماهيرية في األردن وغيرها من البلدان
العربية تقف وراءه��ا االح��زاب والقوى السياسية التي ترفض هذه
االتفاقات من حيث المبدأ ،وتستشرف المخاطر الجمة على مستقبل
الشعوب العربية وتقدمها ،بعد هذا االجتياح االقتصادي واالمني
والسياسي والثقافي للفضاءات العربية.
اال ان االمور لن تقف عند هذا الحد:ـ خصوصاً عندما تصل مخاطر
هذه االتفاقات الى المصالح االجتماعية المباشرة للناس ،ويصبح رغيف
الخبز وشربة الماء هدفاً يسعى المواطن النتزاعه من بين مخالب ارباب
الشركات الكبرى «والشريك االستراتيجي» والحلفاء الذين توافقت
مصالحهم على استعباد الناس…
الحركة الجماهيرية األردنية نهضت من جديد ،وحملت شعارتها
الرافضة لالحتالل واالستعباد والتفريط بالمصالح الوطنية العليا ـ وقد
شاهد المسؤولون بأم اعينهم الحشود الطالبية والشعبية في الجامعات
والمدن االردنية والتي عبرت بوعي وطني كبير عن موقفها الواضح من
سياسات التبعية واالرتهان للعدو….
العالم العربي على مفترق النهوض … وإن كان الطريق صعباً وشاقاً.
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 %47ن�سبة توفري ال�صحة وال�سالمة املهنية للمر�أة العاملة

 أظهرت دراسة تحليليةأع��ده��ا م��رك��ز الفينيق للدراسات
االقتصادية والمعلوماتية بعنوان
“سالمة ال��م��رأة في عالم العمل”،
أن نسبة توفير الصحة والسالمة
المهنية للمرأة األردنية العاملة بلغت
 ،%47حيث تعاني النساء في قطاع
العمل غير المنظم من أنواع إصابات
مهنية ع��دي��دة تمثلت بالكسور
وإص��اب��ات العمود الفقري وال��رأس،
الخلع وااللتواء ،الرضوض االنزالق،
الجروح الوخزية والقطعية ،والحروق.
أما في قطاع العمل المنظم ،فقد
تمثلت اإلصابات بآالم أسفل الظهر
المزمنة ،االنزالق الغضروفي ،إجهاد
العينين ،واألمراض المزمنة وغيرها.
الدراسة ،اعتمدت في منهجيتها
على استبانة وُزع���ت على عينة
الدراسة التي بلغت ( )384عاملة
في القطاعات االقتصادية المختلفة
شملت محافظات (الطفيلة ،مأدبا،
ال��ك��رك ،وم��ع��ان) ،وإج���راء مقابالت
معمقة مع خبراء في هذا المجال،
إضافة إل��ى خمس جلسات مركزة
م��ع ع��م��ال وأص��ح��اب عمل م��ن كال
الجنسين.
وه��دف��ت ال��دراس��ة إل��ى تحديد

وتحليل العوائق التي تحول دون
توفر أماكن عمل آمنة للنساء من
حيث العدالة بين الجنسين والعنف
القائم على النوع االجتماعي ،كما
ه��دف��ت إل��ى التعرف على معايير
الصحة والسالمة المهنية التي تؤثر
بشكل خاص على النساء في مختلف
القطاعات.
وأش��ارت الدراسة إلى أن النساء
ال��ع��ام�لات ف��ي ال��ق��ط��اع الصناعي
يتعرضن إل��ى أخطار وأم��راض في
العمل أكثر من غيرهن ،يليه قطاع
المهن التجارية واإلدارية ،ثم المهن
الطبية ،فالمهن الهندسية ،ثم المهن
التربوية واالجتماعية.
وبينت نتائج الدراسة أن العامالت
يعانين من نقص التدريب والوعي
الوقائي والصحي في مجال الحماية
من مخاطر العمل والحد من الحوادث،
كتدريبها على شروط وآليات معدات
السالمة في العمل.
وفيما يتعلق بمدى التزام أصحاب
العمل بمعايير السالمة المهنية في
منشآتهم ،أكدت الدراسة أن هناك
تهاونا في توفير متطلبات السالمة
والصحة المهنية للعامالت من أدوات
وقاية مناسبة للعمل.

نعي منا�ضل

ينعي حزب ال�شعب الدميقراطي الأردين (ح�شد)
ميزيد من احلزن وعميق اال�سى

الرفيق املنا�ضل
املرحوم ماجد حمو (�أبو مو�سى)
ع�ضو املكتب التنفيذي لدائرة الالجئني (عودة)
ويتقدم من عائلة الفقيد ورفاقه و�آل حمو الكرام با�صدق م�شاعر
العزاء واملوا�ساة لروح الفقيد الرحمة وال�سالم وال�سرته ورفاقه
وحمبيه ال�صرب وال�سلوان

وأوص��ت ال��دراس��ة بوضع برامج
ودورات تدريبية أساسية ومتخصصة
في مجال السالمة والصحة المهنيـة
للعامالت وتأمين بيئة العمل ،وإخضاع
ال��ت��دري��ب للقوانين والتشريعات
الوطنية وجعله إلزاميا وبخاصة في
القطاعات عالية المخاطر.
كما أوصت بضرورة زيادة الوعي
بثقافة السالمة والصحة المهنية بين
أصحاب العمل والعمال.
وش���ددت ال��دراس��ة على ض��رورة
المصادقة على اتفاقيات منظمة
العمل الدولية ذات العالقة ،مثل
اتفاقية السالمة والصحة المهنية

رقم ( ،)155واتفاقية خدمات الصحة
المهنية رق��م ( ،)161واتفاقية
ال��س�لام��ة ف��ي اس��ت��ع��م��ال ال��م��واد
الكيميائية رقم (.)170
كما ش��ددت على وج��وب توفير
أدوات الوقاية المناسبة لكل عمل،
وتدريب العامالت على االستخدام
الصحيح لمهمات الوقاية الشخصية
من مالبس واقية وحمايات للرأس
واألذرع وأقنعة الوجه ومعدات حماية
السمع حتى تكون جزء من برنامج
عملها اليومي.

نعي فا�ضل

ي�شاطر حزب ال�شعب الدميقراطي االردين ح�شد
ال�صديقة العزيزة �آمنة فالح الزعبي رئي�سة جمعية احتاد املر�أة
الأردنية احزانها برحيل �شقيقها

املرحوم احمد فالح الزعبي
ويتقدم من ال�صديقة العزيزة �آمنة و�شقيقاتها
وعائلة الفقيد و�آل الزعبي الكرام ب�أحر م�شاعرالعزاء واملوا�ساة
لروح الفقيد الرحمة وال�سالم ولعائلته وحمبيه ال�صرب وال�سلوان
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يف اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني :املقاومة بكل ا�شكالها �ضد
األردني
واليسارية
القومية
األحزاب
لل�شعب الفل�سطيني
الوطنية امل�شروعة
ال�ستعادة احلقوق
ائتالفهي املدخل
االحتالل
حزب الشعب الدميقراطي األردني
«حشد»

 في اليوم العالمي للتضامن معالشعب الفلسطيني ،تؤكد أح��زاب االئتالف
على أن الصراع مع العدوّ الصهيوني ومشروعه
االستعماري االحاللي ال يمكن أن يتوقف دون
اإلقرار الفعلي بحق الشعب الفلسطيني في
تقرير مصيره بنفسه وعلى ارض وطنه ،مثله
مثل باقي شعوب العالم ...اذ ال يعقل وبعد
 73عاماً على النكبة الوطنية والقومية على
ارض فلسطين التي وقعت عام  ،1948أن
يستمر العالم في إنكاره لحق الشعب العربي
الفلسطيني في االستقالل الوطني وتقرير
المصير وعودة الجئيه إلى وطنهم وديارهم

كما يستمر في إنكار التضحيات الجسيمة التي
قدمها وال زال في مواجهة المشروع الصهيوني
اإلحاللي.
نحييّ ف��ي ه��ذا ال��ي��وم ذك���رى الشهداء
االردنيين االبرار والشهداء العرب والشهداء
الفلسطينيين الذين وحدتهم عدالة القضية
الوطنية الفلسطينية وتحية االعتزاز واالكبار
لألسرى المناضلين في سجون االحتالل،
وللشعب الفلسطيني ال��ذي لم ولن يتوقف
نضاله في مواجهة االحتالل...
في نفس الوقت فإننا نؤكد على المشروع
الوطني الفلسطيني ال يمكن أن يتحقق دون

توفر شرطين أساسيين أولهما :استعادة
الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية على
أس��اس برنامج كفاحي م��ق��اوم ،وثانيهما:
تطوير اشكال النضال الوطني والقومي
العربي في مواجهة كل اشكال التطبيع مع
العدوّ الصهيوني على األرض العربية.
في هذا اليوم :نجدّد العهد على مواصلة
النضال المشترك ضد المشروع الصهيوني
االحاللي ونؤكد أن المقاومة بكل اشكالها
ضد االحتالل هي المدخل الستعادة الحقوق
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

العاملون يف ال�صناعات الغذائية ترفع مطالب عمال املخابز للوزارة
 خاطبت النقابة العامة للعاملينفي الصناعات الغذائية وزارة العمل بشأن
مطالب العاملين في قطاع المخابز والحلويات،
تتضمن حرمانهم من االستقرار الوظيفي،
وع��دم وج��ود عقود عمل ،ومخالفات تتعلق
ب��األج��ور وس��اع��ات العمل وع��دم االش��ت��راك
بالضمان.
وأوضحت النقابة ،في بيان أصدرته األحد
الماضي أنها خاطبت ال��وزارة بشأن قضية
العمال للبدء بإجراءات معالجتها بالشكل الذي
يكفل حقوقهم ويضمن عدم التغول عليها.
وبينت النقابة أنها احتضنت في مقرها
يوم الجمعة الماضي ،اجتماعا ضم ممثلين
عن العاملين في قطاع المخابز ،عرضوا فيه
مطالبهم واالنتهاكات التي يتعرضون لها على
طاولة رئيس النقابة بشرى السلمان.
وبحسب البيان ،طالب العاملون األمن
الوظيفي والمعيشي ،وضمان ع��دم إنهاء
خدماتهم دون وج��ه ح��ق ،وتوفير الحماية
االجتماعية ال�لازم��ة عند االستغناء عن
خدماتهم ،وشمولهم تحت مظلة الضمان
االجتماعي.
وتحدث العاملون خالل االجتماع ،أن أصحاب
عمل في قطاع المخابز يفضلون العمالة

الوافدة على العمالة المحلية ،حيث األولى
ترضى بأجور أقل وساعات عمل أطول ،وتقبل
بأي ظروف عمل ،على حد وصفهم ،معتبرين
ذلك تهديدا لحقوقهم لعدم إمكانية الحصول
على فرص عمل توفر لهم العيش الكريم
لهم وألسرهم.
وطالبوا وزارة العمل بإعادة النظر بقرار
السماح ألصحاب المخابز باستقدام العمالة
الوافدة ،خاصة وأن أصحاب المخابز ال يلتزمون

ب��ق��رار ال���وزارة القاضي بتشغيل  6عمال
وافدين ،شريطة تشغيل عاملين أردنيين
مسجلين بالضمان االجتماعي.
كما بينوا أن أحد أبرز التحديات التي يعاني
منها عمال القطاع ،تتمثل بعدم وجود عقد
عمل يحفظ الحقوق ،إذ ال وجود لعقد مكتوب،
وأنّ العملي غالب األيام يكون بنظام “المياومة”
أو بقاء العقد التجريبي ساري المفعول دون
عقد معتمد بين الطرفين.
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تعليق ا�ضراب العاملني يف وكالة الغوث  /بعد الو�صول اىل اتفاق

ـ اصدر اتحاد العاملين في وكالة الغوث بياناً ،اوضح فيه
الموقف من االضراب واالتفاق الذي وقع مع رئاسة الوكالة جاء
فيه:ـ

الزميالت والزمالء االعزاء

بعد وساطة ورعاية كريمة من ممثلي ال��دول المضيفة في
اجتماع اللجنة االستشارية الذي تم صباح هذا اليوم في العاصمة
االردنية وبعد سلسلة اتصاالت مع رؤساء االتحادات تم التوصل
الى ما يلي:
 ١ـ يتعهد المفوض العام بصرف العالوة السنوية وبأثر رجعي
في موعد اقصاه  ٢٠٢١ / ٣ / ٣١وبضمانة الدول المضيفة.
 ٢ـ اقر المفوض العام بأنه ال يفكر في وضع الموظفين في
اجازة استثنائية بدون راتب وانه في حال تم التفكير فيها سيتم
العودة لرؤساء االتحادات والدول المضيفة .وتعليق المؤتمر العام
على هذه النقطة بانه في أسوأ الظروف لن يوافق اي اتحاد او دولة
مضيفة على ذلك وسيواصل المؤتمر العام سعيه في الغائها.
 ٣ـ لقد اوعز المفوض العام لمدراء االقاليم بفتح باب الحوار
مع رؤساء االتحادات على تطبيق نتائج مؤتمر بيروت والمتعلقة
بنسبة العاملين بالمياومة ومخرجات المؤتمر االخرى وبرعاية من
الدول المضيفة بحيث يتم تشكيل لجنة مشتركة بين االتحادات
واالدارة والدول المضيفة بهذا الشأن.
وبناء عليه فان المؤتمر العام قرر تعليق االض��راب المفتوح
المقرر يوم الخميس القادم  ٢٠٢١ / ١٢ / ٢على ان يبقى نزاع
العمل بين االدارة واالتحادات قائما ومستمرا لحين تطبيق ما جاء
في هذه االتفاقية.

الزمالء االعزاء يف كافة امليادين ،،،

ان ما تحقق هو انجاز كبير لالتحادات والمؤتمر العام تجلى في
وحدة الصف بين اعضاء المؤتمر العام وتنفيذ اجراءات تصعيدية
موحدة ومنها اض��راب ليوم واح��د في خمسة أقاليم ربما كان
األول من نوعه في تاريخ االونروا مع استمرار نزاع العمل ليبقى
الموظفون في كل اقليم وفي كل اتحاد على أهبة االستعداد

فيما لو تجرأت االدارة يوما ما على النيل من حقوقهم او اإلعراض
عن تحقيق مطالبهم العادلة ،وان الطريق مفتوحة الستكمال ما
تم االتفاق عليه في مؤتمر بيروت  ،٢٠١٩ومؤتمر عمان ٢٠٢١
اضافة لمطالب األقاليم الخاصة بهم.
واننا نتقدم بالشكر الجزيل الى حكومات ال��دول المضيفة
وممثليها في دوائر الشؤون الفلسطينية والالجئين ،واسمحوا لنا
ان نخص بالكر كل من الدكتور احمدد ابو الهولي ممثل فلسطين،
والمهندس رفيق خرفان ممثل االردن .كما ونتقدم اليكم بأسمى
آيات الشكر والتقدير وعظيم االمتنان على التزامكم وتفانيكم
والفافكم حول مؤتمركم واتحاداتكم فقد سطرتم حروفاً من
الوعي والصالبة والوحدة واإلص��رار على الموقف بكل عزيمة
وإرادة.

امل�ؤمتر العام الحتادات العاملني يف االونروا

عاملون يف بلدية معان يعت�صمون للمطالبة بتح�سني ظروفهم املعي�شية

 اعتصم العشرات من العاملينفي بلدية معان الكبرى ،السبت الماضي  ،أمام
مبنى دائرة الخدمات العامة التابعة للبلدية
للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
وطالب المعتصمون بإعادة صرف مكافأة
شهرية بقيمة  65دينارا كانت تصرف لهم
خ�لال الفترة الماضية ،مؤكدين أن��ه تم
توقيف المكافأة منذ شهر آب الماضي ،رغم
أنها كانت تسهم في تحسين ظروفهم
المعيشية.
وأوض���ح المعتصمون  ،أن مطالبهم
بإعادة صرف المكافأة تأتي أسوة بموظفين
آخرين في البلدية ما زال��وا يتلقون تلك

ال��م��ك��اف��أة ،مطالبين بتحقيق
ال��ع��دال��ة وال��م��س��اواة بين جميع
العاملين والموظفين في الحوافز
والمكافآت.
م��ن جهته بين رئ��ي��س لجنة
بلدية معان خالد ال��ح��ج��اج ،أن
القوانين واألنظمة المعمول بها
تجيز منح مكافأة على العمل
اإلضافي للعاملين في البلدية،
وأنه ال توجد بنود تمنح مكافآت
أخرى مقطوعة شهريا ،وأشار إلى
قانوني ،كما أن مكافأة العمل اإلضافي تمنح
أن بعض القرارات المتعلقة بهذه القضية حاليا للعاملين الذين ينفذون مهمات وظيفية
حصلت ف��ي ف��ت��رات سابقة ،وب���دون سند وخدمية ضمن الشروط المتبعة.

احمد النمري
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بطالة ثقيلة يف حجمها كما يف م�ضمونها

تحقق خالل الربع الثاني من هذا العام سنة  ٢٠٢١نسبة بطالة
عالية بحدود ( )٪٢٤،٨في صفوف العاطلين عن العمل ،وبارتفاع بنسبة
( )٪١،٩قياساً بما كانت عليه النسبة خالل الربع الثاني المقابل في سنة
ً
قليل ( )٪٠،٢عما كانت عليه
 ،٢٠٢٠ولكن بانخفاض النسبة (تحسن)
خالل الربع االول من السنة الحالية سنة  ٢٠٢١التي بلغت ( )٪٢٥او
النسبة التي ال سابق لها.
ن�سب تف�صيلية للن�سبة العامة
نسبة البطالة العامة البالغة ( )٪٢٤،٨في الربع الثاني من السنة
الحالية سنة  ٢٠٢١تتضح خطواتها اكثر عند استعراض وتحليل وتقييم
نسب وتعدالت تفصيلية للبطالة تحققت في نفس الفترة ،وكما يتضح
ذلك الحقاً.
ن�سبة البطالة بني الذكور واالناث
قفزت نسبة البطالة في اوساط الذكور الى ( )٪٢٢،٧خالل الربع الثاني
من هذا العام ،محققة ارتفاعاً بنسبة ( )٪١،٢عما كانت عليه خالل نفس
الفترة من السنة السابقة سنة  ،٢٠٢٠فيما قفزت النسبة في صفوف
االناث في الربع الثاني من هذا العام سنة  ٢٠٢١الى ( )٪٣٣،١وبارتفاع
بنسبة ( )٤،٥نقطة مئوية مما كانت عليه خالل نفس الفترة من السنة
السابقة سنة  ،٢٠٢٠وهي نسب عالية وثقيلة في صفوف الذكور كما
في صفوف االناث خاصة انها تعكس حالة مستمرة في اتجاه التصاعد.
ون�سبة بطالة مت�صاعدة يف او�ساط اجلامعيني
معدل البطالة سجل ارتفاعاً ثقي ً
ال ومتسارعاً وبنسبة ( )٪٣١،١في
صفوف حملة الشهادات الجامعية “ اي االفراد المتعطلون ممن يملون
مؤهل بكالوريوس واعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل
العلمي” ومقارناً بالمستويات التعليمية االخرى.

 ١ـ ارقام متقدمة يف الفو�سفات
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اتساع وتمدد البطالة في صفوف
حملة الشهادات الجامعية بهذه النسبة
الثقيلة والصعبة يعكس ويؤكد واقعاً
سيئاً ومخت ً
ال في مخرجات مؤسسات
التعلم الجامعي ،وبما يزيد كثيراً عن
اع���داد ونوعيات العمالة “الوظائف”
القائمة والممكنة المطلوبة في شرايين االقتصاد الكلي.
البطالة بني اجلامعيني الذكور واالناث
وتفاوتت نسبة البطالة الواسعة في صفوف حملة البكالوريوس واعلى
بمعيار الجندرة لتصل النسبة بين الذكور الى ( )٪٣١،٢فيما قفزت
النسبة الى ( )٪٨٣،٤في صفوف النساء الجامعيات.
ن�سبة امل�شتغلني اىل جمموع ال�سكان
ارقام وبيانات دائرة االحصاءات االردنية العامة حدوث نسبة المشتغلين
بحدود ( )٪٢٥،٣من مجموع السكان الذين تزيد اعمارهم عن ( )١٥سنة
وكثر ،وهنا تفاوت النسب ايضاً بمعيار الشرائح العمرية وحسب الجندرة.
تفاوت معدالت البطالة بني املحافظات
ويالحظ ايضاً تفاوتاً في معدالت البطالة المتحققة في كافة محافظات
المملكة ،وكان اعالها تلك التي تحققت في محافظة البلقاء بنسبة
( )٪٢٨،٢وأدناها سجلت في محافظة الكرك بنسبة (.)٪١٥،٧
والمفارقة تالحظ في كون معدالت االرتفاع للبطالة استمرت بدون
توقف في فترات وسنوات سابقة بعيدة في تعارض إلستمرار وتكرار
وعدد تعهدات حكومية رسمية بالعمل على معالجتها وحلها الى جانب
التصدي ألزمة الفقر!! وال زالت بل واشتدت.

تفاقم او�ضاع الفقر والفقراء

( )١٨١مليون دينار صافي ربحية شركة مناجم
الفوسفات االردن��ي��ة التي تحققت خ�لال االشهر
التسعة االولى من هذا العام سنة  ٢٠٢١مقابل
خسارة بقيمة تقارب ( )١٥مليون دينار تحققت
خالل نفس الفترة من السنة السابقة سنة .٢٠٢٠
انتعاش الشركة لم يقتصر على قفزة في
الربحية بل وازاها ،ويمكن ان يكون السبب الرئيس،
زيادة كبيرة في كمية االنتاج وفي حجم المبيعات
التصديرية التي بلغت ( )٦،٩مليون طن وبأسعار
تنافسية وفي اكثر من سوق .شركة الفوسفات
توسعت في اتجاه تأسيس شركات جديدة تكميلية
منها (مصنع االنتاج فلوريد االلمنيوم في منطقة
الشيدية) اضافة الى ش��راء اسهم شركة اسمدة
يابانية مشاركة.
ومؤخزا تمت استجابة الشركة لمطالب معيشية
تقدم بها العاملون في الشركة ،وم��ن ضمنها
االحتفاظ بحق المتقاعدين في االستفادة من
تغطية نظام التأمين الصحي الخاص بالشركة.

( )٪١٠فيما تحقق ارتفاع في هذه الحواالت خالل
 ٢ـ تفاقم او�ضاع الفقر والفقراء
تواصل االتجاه المتصاعد ألعداد واوضاع الفقراء االشهر الثمانية من السنة الحالية سنة  ٢٠٢١بنسبة
ومعدالته ليتوازى ذلك في ارتفاع معدالت الفقر بحدود ( )٪٠،٩ليصل حجمها الى ( )١،٨مليار دينار.
العام من ( )٪١٣،٦من المواطنين في سنة  ٥ ،٢٠٠٦ـ ( )٪١١ن�سبة االرتفاع يف التداول العقاري
والى ما نسبته ( )٪١٤،٤من عدد السكان في سنة
ارتفع حجم التداول العقاري الى ( )٣٥٢٤مليون
 ،٢٠١٠ثم ارتفاع في المعدل الى ( )٪١٥،٧في دينار خالل االشهر التسعة االولى من هذا العام
سنة  ٢٠١٧ومع مالحظة ان هذه النسبة تغطي سنة  ،٢٠٢١وبنسبة ارتفاع  ٪١١قياسا بما كان
حالتي الفقر المطلق وحالة الفقر المدقع الذي بالكاد عليه رقم التداول في الفترة المقابلة من السنة
يغطي الوضع الذي يجعل من الممكن الحصول على السابقة سنة .٢٠٢٠
الضرورات التي
تبقيهم على قيد الحياة ،ويتوقع ان  ٦ـ تباط�ؤ وتراجع يف ا�سواق االلب�سة
تصل النسبة حالياً الى حوالي .٪٢١
امتد وتعمق التباطؤ والتراجع في اسواق االلبسة
 ٣ـ حت�سن هام�شي يف االيراد ال�سياحي
واالح��ذي��ة االردن��ي��ة ،اس��واق االلبسة الصيفية كما
ارتفع االي��راد (الدخل) السياحي خالل االشهر في اسواق االلبسة الشتوية ولعدة اسباب وعوامل
الثمانية االولى من هذا العام سنة  ٢٠٢١لتصل ومنها ارتفاع اسعارها في اقطار المنشأة الى جانب
قيمته الكلية خاللها الى ( )٩٥٩الف دينار وبنسبة ارتفاع رسوم الشحن والنفقات االخرى التي تتصل
ارتفاع تقارب  ٪١٤عمان كان عليه الرقم المقابل ايضا باستمرار فرض رسوم جمركية محلية وضريبة
في سنة .٢٠٢٠
المبيعات على االسعار االعلى في موازاة تردي واضح
في القدرات الشرائية للمستهلكين وتغيير اولوياتهم،
 ٤ـ ا�ستقرار ن�سبي يف حواالت املغرتبني
في سنة  ٢٠٢٠تراجعت حوالت المغتربين بنسبة وبروز واشتداد منافسة تجارة الطرود البريدية.
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

طلبة جامعة عجلون يحتجون على عقد
امتحانني يف يوم واحد
عبر طالب جامعه عجلون الوطنيه عن  استياءهم من برنامج االمتحانات
حيث يتم عقد امتحانين اثنين في يوم واحد ،و طالب عدد من الطلبة بعقد
امتحانات المواد التي تدرس من خالل نظام “اونالين “بأن تكون امتحاناتها
كذلك.
وقالوا ان هذه المطالبة جاءت بسبب ظروفهم االستثنائيه التي يمرون
بها حيث وصل عدد الطالب في شعب بعض المواد الي  400طالباً وهذا
مخالف الوامر الدفاع في ظل الظروف الوبائيه كما ان اغلبية طالب الدراسات
المسائية من موظفي القطاع العام والخاص ويتعذر عليهم الحضور.

طلبة اجلامعات الأردنية ينتف�ضون �ضد
التطبيع و يت�ضامنون مع زمالئهم املعتقلني
فور االعالن عن اتفاقية النوايا ال ستبدال الطاقة بالمياه مع العدو
الصهيوني شهدت ساحات الجامعات األردنية :الزيتونة والبوليتكنك وال
البيت والهاشمية واالردنية واليرموك وجامعة العلوم التكنولوجيا اعتصامات
طالبية حاشدة رفضا لهذه االتفاقية ،واكد الطلبة المعتصمون حرصهم
على استقالل االردن ورفض رهن طاقته وماءه بيد العدو الصهيوني في
ظل توفر البدائل الوطنية  ،وبعد اعتقال عدد من طلبة الجامعة االردنية
اكد الطلبة تضامنهم مع زمالئهم واصدروا البيان التالي :
تفاجئنا الحكومة بصفقةٍ ترهن أمننا المائي لالحتالل في تعميق
للتطبیع مع هذا العد.و الغاشم.
وفي رفض التفاقية الطاقة والمياه المشؤومة التي تم توقيعها مع
االحتالل ،خرج عدد من الشباب الحريصين على هذا الوطن للتعبير عن
رفضهم لهذه االتفاقية بشكل سلمي ،ليتم اعتقال عدد من الزمالء طلبة
الجامعة األردنية تعسفیاً ،ليبيتوا ليلتهم خارج بيوتهم وبعيداً عن أهلهم.
وليقوم محافظ عمان اليوم بحجزهم إدارياً و لمدة  14يوماً ثمناً لرفضهم
للتطبیع مع هذا العدو ورهن أمننا المائي له.
وعليه فإن القوى الطالبية في الجامعة األردنية تدعوكم للوقفة
اإلحتجاجية الحاشدة أمام مبنى رئاسة الجامعة للمطالبة باإلفراج الفوري
عن زمالئنا الموقوفين ظلماً والذين عبروا عن موقفنا الرافض للتطبیع.
دمتم ودام صوتكم صادحًا حرّاً أبيًا

كما ا�صدر املكتب التنفيذي لرابطة ال�شباب الدميقراطي االردين
ر�شاد البيان الت�ضامني االتي:

بكل عزيمة واص��رار يواصل الطلبة االردن��ي��ون وفي كل الجامعات
والمواقع الطالبية تحركاتهم االحتجاجية الحاشدة ،تعبيرا عن الموقف
الشعبي والوطني االردني الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني ،وهو
موقف مسؤول يتخذه الطلبة في كل منعطف او حدث وهو ليس منفصال
عن سياقه التاريخي ،ومستمد من تاريخ مجيد منذ االف السنين عندما صد

ميشع المؤابي موجات العبرانيين وكل اشكال االحتالل ،ومنذ المطالبة
باالستقالل واسقاط حلف بغداد ورف��ض معاهدات االسنسالم وكامب
ديفيد واوسلو ووادي عربة ،وما تالها من محاوالت لجر الشعب االردني
للتطبيع بابرام صفقة الغاز المشبوهة ومبادلة المياه المستوردة من الكيان
الصهيوني بالطاقة الشمسية.
ان المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد يدين كل
اشكال التضييق والمالحقة واالعتقال بحق نشطاء العمل الطالبي ،ويدعو
عمادات شؤون الطلبة وادارات الجامعات للكف والتوقف عن كل ممارساتها
العرفية المرفوضة ووقف كل اشكال التضييق على الطلبة واالفراج عن
المعتقلين ،واتاحة المجال للطلبة التعبير عن مواقفهم الوطنية دون اي
قيود ،وااللتزام بالنصوص الدستورية والمواد القانونية التي تشرع حرية
التعبير والرأي وتكفله ،وعدم تقييد ومنع اشكال التعبير الوطني المسؤول
وصيانة الحريات الطالبية وتعزيزها ،والشروع في التحضير النتخابات
االتحادات الطالبية لتوفير مظلة نقابية طالبية تدافع عن الطلبة وتنظم
عالقتهم بادارة الجامعات.
وفي اطار الجهود الطالبية والشبابية العربية يسجل المكتب التنفيذي
لرابطة الشباب الديمقراطي األردن��ي “رش��اد” كل التضامن مع الجهود
الوطنية الرائعة التي عبر عنها طلبة وشباب المغرب واالمارات والبحرين،
حيث تصدوا ببسالة رغم القمع ورفضوا بكل شجاعة قرارات حكوماتهم،
بالتطبيع وتبادل العالقات مع الكيان الصهيوني.
عا�شت ن�ضاالت احلركة الطالبية االردنية
ال لكل ا�شكال التطبيع مع العدو ال�صهيوين

وبعد ضغوط شعبية ونيابية تم االفراج عن الطلبة مساء السبت الماضي
الموافق  2021 / 11 / 27حيث دعت القوى الطالبية لمواصلة التحركات
الشعبية الرافضة لالتفاقية وجاء في البيان:
دعوة من القوى الطالبية في الجامعة األردنية
((زمالؤنا وزميالتنا الطلبة ،إن الشارع الطالبي هو أساس التغيير
الوطني ،حيث أظهر الشارع الطالبي ذلك في تحركاته السابقة المجابهة
التفاقية الذل والعار “الطاقة مقابل المياه” ،وإليماننا بعدالة قضيتنا
الوطنية ،وبأن تحركاتنا المستمرة هي التي ستدفع الحكومة للتراجع عن
هذه اإلتفاقية ،حيث نفذ الطلبة اعتصاما حاشدا وسلسلة بشرية في شارع
المكتبة رفضا التفاقية الطاقة مقابل المياه.

احتاد القوى الطالبية يف جامعة الزيتونة
ينت�صر على النهج العريف الدارته
اثار موقف عميد شؤون الطلبة في جامعة الزيتونة الخاصة موجة استياء
واسعة على شبكات التواصل االجتماعي الى درجة ان اسمه ظل متصدرا
قائمة الترندات طوال اليومين الماضيين .
الفيديو الذي نٌشر وجرى تداوله على نطاق واسع  ،تناول عملية فض
اعتصام نفذه طلبة الجامعة  ،تنديدا ورفضا التفاقيات العار التي وقعت مع
الكيان الصهيوني بتمويل إمارتي ورعاية امريكية  ،حيث طلب العميد او
مسؤول اخر في عمادة شؤون الطلبة بحسب تسجيالت الفيديو جمع هويات

العدد

شؤون محلية

الخميس2021-12-2م

االهالي

1327

7

طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

التي دعمت موقف الطالب و حقهم في الحريّة عن التعبير و التحيات كل
الطلبة المشاركين تمهيدا لفصلهم جميعا من الجامعة .
الغريب ان ادارة الجامعة لم يصدر عنها شيئ حتى االن  ،وكأن االمر التحيات للشارع الطلاّ بي في الجامعة و الذي التفّ حول اتحاد القوى الطلاّ بية
اعتيادي  ،وكأنّ ممارسة العميد طبيعية  ،وتنسجم مع نهج االدارة وسياساتها
و موقفه الثابت )).
التعليمية والتوعوية والتربوية  .ادارة الجامعة قامت فعال بجمع الهويات
وتحويل الطلبة المشاركين الى لجان تحقيق !!!
وبعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي وحملة التضامن
الشعبي الواسعة مع الطلبة  ،الغت الجامعة قرارها بدعوة الطلبة للتحقيق
كما أصدر اتحاد القوى الطالبية في جامعة الزيتونة بيانا جاء فيه إن
الضجة التي تمت اثارتها حول استغالل احد الشخصيات سياسيا هذه
الجامعة اوقفت تحويل الطلبة الى لجان التحقيق وتمت إعادة الهويات المشكلة وقيامه بدفع الرسوم المتأخرة  ،تجاهلت اصل المشكلة وضخامة
الجامعية التي سحبت منهم
المبالغ المترتبة على الطلبة حيث بلغت في احدى الجامعات  179لف دينار
البيان الطالبي اكد على صالبة موقف الجسم الطالبي وحفاظهم على
الثوابت الوطنيّة ،مبينين أن خيارات التصعيد ال تزال في الحُسبان و  ،وهو مؤشر على استفحال هذه المعاناة التي تمت االشارة لها من قبل
سيقومون بمتابعة أي مستجدّات تطرأ في هذه المسألة .
رابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد اكثر من مرة دون تجاوب او حتى

جامعات حتجز �شهادات اخلريجني وتخالف القانون

وتاليا ن�ص البيان :
تضامن اعالمي ومعنوي علما انه وبحسب قرارات قطعية لمحكمة التمييز
حّ
لاّ
بيان هام �صادر عن ِاتاد القوى الط ب ّية:
(( أمّا بعد ،يُحيّي اتّحاد القوى الطالبيّة في جامعة الزيتونة صمود ال يجوز حجز شهادة الطالب  ،وعليه فال بد للجنة التعليم النيابية من مطالبة
زمالئنا الطلبة الذين تمّت احالتهم للجان التحقيق ،و نُحيّي الشارع و الحراك الجامعات والزامها باغالق هذا الملف وتسليم الطلبة المتعثرين شهاداتهم
الطلاّ بي المُنطلق في الجامعة و الذي ّ
شكل ُثقلاً و وزنًا لقرار الشارع الطالبيّ المحجوزة دون وجه حق
و اإلرادةِ الطلاّ بيّة الساعيةِ لمجابهةِ التطبيع و انتزاع حقوق الطلبة .
و نُعلن لكم في اتّحاد القوى الطالبيّة عن إنتِصار اإلرادة الطلاّ بية و إسقاط
لجان التحقيق عن جميع الطلبة التي أُسندت لهم في الوقفة التضامنيّة مع
األسرى ،و ارجاع جميع الهويّات الجامعية للطلبة التي تم سحبها يوم أمس
انتهت عملية تقديم الطلبات اإللكترونية لالستفادة من البعثات والمنح
من قِبل األمن الجامعي في الوقفة الرافضة للتطبيع التي جرت يوم أمس
في الجامعة.
والقروض الداخلية للعام الجامعي  ،2022-2021وبلغ عدد المتقدمين
و إننا في اتحاد القوى الطالبيّة إذ نؤكد على ثبات موقفنا و الحفاظ على لها  77923طالبا وطالبة ،وهو عدد غير مسبوق.ويؤشر لتراجع الوضع
ّ
لنؤكد مجدّدًا على أن خيارات التصعيد ال تزال في الحُسبان
الثوابت الوطنيّة،
االقتصادي للطلبة ،نتيجة اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا.
و سنقوم بمتابعة أي مستجدّات او اجراءات -إن حدثت -بحق الزمالء الذين
وهو ما يعزز مطالب الحركة الطالبية بزيادة عدد المنح والقروض
سقطت عنهم لجنة التحقيق.
والشكر الموصول لجميع الطلبة في الجامعة و خارج الجامعة و الجهات المقدمة بما يتناسب مع ارتفاع اعداد الطلبة المتقدمين.

ارتفاع �أعداد طالبي املنح والقرو�ض اجلامعية

متعطلو الر�صيفة يعت�صمون للمطالبة بت�شغيلهم
 نفذ مجموعة من المتعطلين عن العمل في منطقة الرصيفةبمحافظة الزرقاء ،األربعاء الماضي ،وقفة احتجاجية بالقرب من مثلث الجبل
الشمالي ،تضامنا مع متعطلي الكرك واحتجاجا على تجاهل الحكومة مطالبهم
بتوفير فرص عمل لهم.
وقال فراس الخاليلة ،أحد المشاركين في الوقفة ،إنهم يطالبون بأبسط
حقوقهم التي كفلها الدستور لهم ،إال أن الحكومة تتخاذل عن تأمين حقوقهم
منذ سنوات.
وأكد الخاليلة على موقفهم واستمرارهم بالتصعيد ،طالما سيبقى نهج
الحكومة كما هو عليهم.
وأشار إلى أن هناك متعطلين من مناطق مختلفة من محافظة الزرقاء
شاركوا في الوقفة.
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ملا
وا�سع
�شعبي
رف�ض
ّ

ـ االتفاق الثالثي الذي عقد بتاريخ (
 ) ٢٠٢١ / ١١ / ٢٢بين االردن واالمارات ودولة
االحتالل برعاية امريكية  ،جاء ليضيف كارثة
جديدة في اطار العالقات المحرمة بين االنظمة
العربية ودولة االحتالل .الرواية الرسمية االردنية
لم تقنع احداً بضرورة هذا االتفاق ،ال بل جرى
دحض هذه الرواية بالوقائع والحقائق ،حيث
يستطيع االردن أن يوفر ضمن امكاناته الذاتية أو
مع االشقاء العرب الكمية الالزمة من المياه دون
ربط هذه الحاجة االستراتيجية مع العدو ،تماماً
مثلما فشلت الرواية الرسمية في اقناع الشعب
االردني باتفاقية الغاز مع العدو في الوقت الذي

اصبح فيه الجميع يعرف بأن هناك حلو ً
ال وطنية
بديلة وآمنة وأقل كلفة :سياسيا وماديا…
فما هو هذا المشروع الذي انتفض االردنيون
ضده ،وعبروا عن غضبهم في كل ساحة وميدان؟!!
يستهدف ال��م��ش��روع :ب��ن��اء محطة ضخمة
للطاقة الشمسية في الصحراء االردنية لتوليد
الكهرباء لصالح ”:اسرائيل” ،مقابل انشاء محطة
تحلية مياه مخصصة لألردن على ساحل البحر
المتوسط ”:أي على اراضي فلسطين المحتلة”
وحسب الصحف االسرائيلية “فإن هذا المشروع
يعتبر من اكبر مشاريع التعاون االقليمي بين
“اسرائيل” واالردن منذ توقيع اتفاقية وادي عربة

عام  ١٩٩٤خصوصاً أن غالبية منشآت المشروع
ستقام على االراضي االردنية”.
جدير بالذكر أن مثل هذه االتفاقات التي
تمس سيادة البالد وتتعلق بقضايا استراتيجية،
ال تعرض على البرلمان ،تماماً مثلما جرى مع
اتفاقية الغاز المشؤومة أيضاً ،خالفاً لما ورد في
النصوص الدستورية التي تقضي بعرض مثل
هكذا اتفاقات على البرلمان من أجل الموافقة
عليها او رفضها.
ال زالت ردود الفعل الشعبية تتوالى وتتسع
على ما سمي” بإعالن النوايا” ،بعد ادراك الجميع
خطورة مثل هذه السياسات على مصير البالد.

لأنها تدفع باالردن للتبعية للم�شروع ال�صهيوين

م�سرية حا�شدة رف�ض ًا التفاقيات التطبيع مع العدو
ـ خاص  -انطلقت مسيرة حاشدة من
أمام المسجد الحسيني ـ عمان يوم الجمعة في
السادس والعشرين من الشهر الجاري شارك فيها
عدد غفير من المواطنين و تمثل كافة االطياف
السياسية والفعاليات الشعبية والحزبية وتعد
هذه المسيرة استمراراً لإلحتجاجات الشعبية
والتحركات الطالبية في الجامعات رفضاً لما سمي
اتفاق نوايا مع الكيان الصهيوني لمبادلة الطاقة
الكهربائية بمياه الشرب ذلك االتفاق الذي وصفته
صحف العدو بأنه اكبر صفقة تعاون اقليمي.
وأكدت الفعاليات المشاركة أن هذه المسيرة
هي استمرار لمواقف الشعب االردن��ي الرافضة
لكافة اشكال التطبيع مع العدو التي جسدت
في اتفاقيات ترهن االردن للمشروع الصهيوني
االحاللي  .واعتبرت ان توقيع هذه االتفاقية من
وعليه دعا المحتجون في شعاراتهم الى وقف
قبل الحكومة يمثل استهانة بالشعب االردني
كافة اشكال التطبيع مع العدو واسقاط االتفاقيات
ومؤسساته التي رف��ض��ت اتفاقية ال��غ��از في
الموقعة بما فيها "اع�لان النوايا" معتبرين ان
المجلس النيابي لتوقعها الحكومة السابقة بدون
التوقيع على هذه االتفاقية واالستمرار في العمل
اية مشروعية دستورية.
باالتفاقيات التي سبقتها يعد خيانة وطنية ألنها

تصوير يوسف الغزاوي

ترهن االردن من خالل التحكم بالماء والغاز لدولة
االحتالل وتنتهك سيادة الدولة االردنية على
الموارد الطبيعية والبشرية وتدفع بالبالد نحو
التبعية الكاملة للمشروع الصهيوني ودمجه في
المنطقة استجابة لنصوص صفقة القرن.

ي باعالن النوايا
ائتالف الأحزاب القومية والي�سارية التوقيع
على �إعالن النوايا :ا�ستجابة ل�صفقة القرن
ـ تستنكر أحزاب االئتالف بأشد العبارات
توقيع األردن على ما سميّ :تضليال ،اعالن النوايا
مع الكيان الصهيوني وبتمويل إماراتي ورعاية
أمريكية وذلك بتاريخ 2021 / 11 / 22م.
إذ يستهدف االتفاق الذي وصفته صحف العدوّ
بانه اكبر صفقة تعاون إقليمي ،تستهدف انشاء
محطات طاقة شمسية في جنوب األردن ،وتصدير
انتاجها للعدوّ مقابل تزويد األخير لألردن بالمياه
من محطات التحلية المقامة على شواطئ فلسطين
المحتله.
لقد اضاف هذا االتفاق الخطير ،عنصراً جديداً
إلى االتفاقات السابقة مع العدوّ حيث اصبح األردن
مرتهنا لالحتالل من خالل التحكم بمائه وغازه
وكهربائه ،وكل ما يمثله ذلك من انتهاك لسيادته
الوطنية على موارده الطبيعية والبشرية.
اننا نرى في التوقيع على هذا االتفاق ،استجابة
صريحة لما جاء في نصوص صفقة القرن والتي

رفضها األردن رسمياً وشعبياً ألنها تتناقض مع
مصالحه الوطنية ،وبد ًال من ان تعمل الحكومة
على الشروع في تطبيق مشاريع التحلية للمياه في
العقبة لسد العجز المائي ،فقد لجأت إلى خيار شديد
الخطورة ،بالتزود بالمياه من محطات التنقية التي
أقامها العدوّ.
فلماذا ال يتم انشاء محطات تحلية المياه في
العقبة بد ًال من االعتماد على تزويدنا “بمياهنا” من
دولة االحتالل...
إن ما جرى هو انتهاك فاضح للسيادة الوطنية
يضاف إلى سلسلة االنتهاكات واالتفاقات األخرى
التي تدفع بالبالد نحو مصير التبعية الكاملة
للمشروع الصهيوني االحاللي.
ندعو جماهير شعبنا إلى التعبير عن رفض هذه
االتفاقية كما ندعو إلى طرح االتفاق على البرلمان
وإعادة االعتبار لدور المؤسسات الوطنية في تقرير
مصير البالد.
تصوير يوسف الغزاوي
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كمال م�ضاعني

التهافت على التطبيع

ال���ف���ارق ب��ي��ن عهد
ترامب وبين عهد بايدن
هو أن ترامب كان يعُلن
عن السياسة االمريكية
بصراحة ودون مواربة ،
ودون الحرص على حفظ
ماء وجه االنظمة العربية
الموالية لواشنطن  ،بينما
بعهد بايدن ف��ان نفس
البرنامج والمخطط يسير
دون اعالن أو ضجة.
كان المبرر أالمريكي المعلن بعهد ترامب هو خلق
جبهة عربية متحالفة مع الكيان الصهيوني لمواجهة النفوذ
االيراني بالمنطقة  ،ومع تراجع النفخ بهذا الشعار  ،أصبح
من الالزم البحث عن مبررات أخرى  ،وهذه المرة جاءت
المبررات بعيدة ظاهريا عن السياسة  ،أنها مبررات لها
عالقه بالطاقة والمياه .
بدأت منذ فترة حملة أعالمية مبرمجة تتحدث عن جفاف
السدود  ،وعن شح بالمياه  ،وأن االردن لن يجد ما يكفيه
من المياه وال بد من البحث عن حلول انقاذية سريعة ،
اسابيع قليلة بدأ الحديث عن توقيع اتفاقيات مع الكيان
الصهيوني تتعلق بالمياه ،وهي نفسها المياه التي تسرقها
اسرائيل من لبنان والضفة الغربية .
الجميع يعرف أن ما يجري هو امالءآت أمريكية  ،وتأتي
بسياق دمج الكيان الصهيوني بالمنطقة  ،مستغلين مرحلة
االنهيار العربي الرسمي  ،وأالزمة السياسية واالقتصادية
التي يشهدها االردن بسبب الفساد وسوء التخطيط .
ثم ماذا ؟  ،هل يكفي الغطاء الخليجي للهرولة باتجاه
الكيان الصهيوني ؟  ،وهل تملك واشنطن اعطاء ضمانات
سياسية لالردن لتالفي تبعات التطبيع  ،وهل ترى االدارة
االمريكية أن االنظمة العربية الرسميه تملك الحق بطلب
تلك الضمانات باالساس ؟  ،بالتاكيد ال تملك الن االرتهان
لواشنطن أصبح ارتهانا مطلقا ال حوار فيه  ،وال ترى فيه
واشنطن ضرورة لمراعاة الحد االدنى من مصالح حلفائها .
ان االرتهان الرسمي المطلق لواشنطن هو نتيجة
طبيعية ألي دولة تستبدل الغطاء الشعبي عبر الديمقراطية
والمشاركة بالغطاء االمريكي  ،وهو مسار اجباري ألي
نظام سياسي يغرق باالزمات االقتصادية بسبب الفساد
والمديونية ويلجأ للمؤسسات المالية العالمية لالقتراض
بشروط مهينة وقاسية .
التهافت على التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض
شعبيا  ،وباالجماع  ،واالتفاقيات المنوي توقيعها مع
الكيان الصهيوني على الماء وال��غ��از المسروقين من
الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني هي اتفاقيات مدانة
ومرفوضة وال يمكن تبريرها  ،وأذا كان النظام السياسي
مجبراً على القبول بها بسبب امالءات واشنطن ،فأن الشعب
االردن��ي بكل مكوناته ليس مجبراً على ذلك بالتاكيد ،
وسوف يرفضها ويناضل من اجل اسقاطها ،
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ت�ضامن �شعبي وا�سع مع معتقلي الفعا
ـ مبجرد الك�شف عن اعالن
احلكومة االردن��ي��ة عقد ات��ف��اق نوايا
ملبادلة املياه بالطاقة ال�شم�سية املولدة يف
االردن �شهدت �ساحات اجلامعات وال�شوارع
االردنية العديد من الفعاليات الراف�ضة
لهذا االتفاق  ،ا�ستبقتها االجهزة االمنية
بحملة اعتقاالت للن�شطاء ،ائتالف االحزاب
القومية والي�سارية ا�صدر موقفا جاء فيه:ـ
“اظ��ه��ار القبضة األمنية في وج��ه الحركة
الشعبية الواسعة لمناهضة التطبيع مع كيان
االحتالل لم يجد نفعا في السابق ولن يجدي نفعا
في المستقبل ،ومهما بلغت هذه القبضة من
القسوة والشدة فإنها لن تنجح في اجبار جماهير
الشعب األردني على التسليم وتقبل االتفاقيات
المعقودة مع الكيان الصهيوني مهما بذلت
السلطة واعالمها من جهد في الترويج ومحاولة
تسويق “فوائدها”.
م��ع تصاعد الموجة الثالثة م��ن التطبيع
الرسمي العربي وتعدد مجاالته واتساع نطاقه
في اط��ار تنفيذ ما يسمى بـ “صفقة القرن”،
تتعمق وتتسع الميول الفاشية والعنصرية في
الكيان الصهيوني ،ويتمادى اكثر فأكثر في
مساعيه المحمومة لتكريس احتالله وتصفية
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،وفي تهويد
اراضيه وأسرلة مقدساته ( ومقدسات المسلمين
والمسيحين كافة) وفي شن حمالت قمع يومية
بحق أبنائه وبناته ،واضطهاد اسراه واالستخفاف
بمشاعرهم الوطنية والدينية.
مع اتساع المقاومة الشعبية في األردن وجميع
البلدان العربية واإلسالمية للتطبيع بأشكاله
كافة ،واتساع نطاق حملة المقاطعة االقتصادية
والتجارية واألكاديمية لـ “إسرائيل” في العالم
اجمع لن يفلح الكيان العنصري في أن يهيمن
على الوطن العربي ،وال ان يغدو “دولة طبيعية”
في فضائه الممتد .على العكس ،سيبقى منبوذا،
اقله على الصعيد الشعبي ،مفروضا بقوة
الغطرسة وموازين القوة المختلة ،والتي لن
تبقى على هذا النحو الى االبد ،بل هي ستتغير،
وهي تتغير فعال ،بصمود امتنا العربية في سائر
اقطارها ،وبتصديها الباسل للتطبيع ولألجواء
السياسية واالقتصادية السائدة في عالمنا
العربي التي تشجعه.
آن األوان للحركة الشعبية المناهضة للتطبيع
أن تربط نضالها ض��ده ،بالنضال المثابر ضد
التبعية االقتصادية للمراكز الرأسمالية ،واعتماد

سياسات اقتصادية وطنية ،متحررة من أي امالء
أجنبي ولمواجهة سياسات تضييق الخناق على
الحريات الديمقراطية والعامة ،وفي مقدمتها
حرية التعبير عن الرأي والتجمع ،ولشتى اشكال
تشويه الحياة السياسية ،بفعل القوانين القاصرة
لالنتخابات واألح����زاب واالج��ت��م��اع��ات العامة
واالعالم ،بما فيها االعالم االلكتروني.
المدخل األساس لهذا كله يكمن في التوقف عن
مالحقة وتوقيف واستدعاء واعتقال المواطنين
األردنيين على خلفية تعبيرهم عن الموقف
وال��رأي ،وفي اطالق سراح الطلبة والمواطنين
الموقوفين بسبب مناهضتهم التفاق النوايا
المرفوض والمدان شعبيا ووطنيا وسياسيا”.

امللتقى الوطني ملحافظة الكرك ي�ستنكر النهج
التفريطي ويطالب باالفراج عن املعتقلني
استنكر الملتقى الوطني لمحافظة الكرك
توقيع الحكومة االردنية على خطاب النوايا مع
العدو الصهيوني بخصوص تبادل الماء مقابل
الكهرباء .
وشجب الملتقى حملة االعتقاالت والتنكيل
التي طالت الطلبة والحراكيين الذين عبروا
بسلوك حضاري وسلمي عن رفضهم ورفض كل
اردني غيور لهذه االتفاقية مطالبين باالفراج
عنهم وعن كل معتقلي الراي .
وتاليا ن�ص البيان كما ورد :
“بحس عالي بالمسؤولية الوطنية وانتما ًء
خالصاً لتراب الوطن وصوناً لسيادته وتعزيزاً

الستقالله يستنكر الملتقى الوطني لمحافظة
الكرك توقيع الحكومة خطاب النوايا مع العدو
الصهيوني بخصوص تبادل الكهرباء والمياه
مع الكيان الغاصب ونحذر من مغبة المضي في
هذا النهج التفريطي ومخطط تمكين العدو من
السيطرة على مفاصل القطاعات الحيوية في
البلد من مياه وغاز وكهرباء في خضم السباق
الرسمي العربي المحموم للتطبيع مع الكيان
العنصري المحتل بضغط االمبريالية األمريكية
ورعاية أنظمة العمالة .
إننا في الملتقى الوطني نشجب وبشدة حملة
االعتقاالت والتنكيل التي طالت العديد من
الطالب والحراكيين الذين عبروا وبسلوك سلمي
وحضاري عن رفضهم ورف��ض كل أردن��ي حر
وغيور للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني ورفضه
لهذه االتفاقية التفريطية ونطالب بسرعة االفراج
عنهم وعن كل معتقلي الرأي والكف عن سياسة
العصا الغليظة التي ال ترهب األح��رار ونقول :
“كفى عبثاً فالبلد غدى على شفير الهاوية””.

النقابات املهنية ت�ستنكر االعتقاالت واالجراءات
التع�سفية ّ
بحق املحتجني على اتفاقيات العار
النقابات المهنيةعبرت ع��ن استنكارها
االعتقاالت واإلجراءات التعسفية بحق المواطنين
الذين عبروا عن آرائهم وضميرهم الوطني
بالرفض القاطع إلعالن النوايا واتفاقيات الذل
والعار واالرتهان للعدو الصهيوني.
واعتبر رئيس مجلس النقباء ،المهندس أحمد
سمارة الزعبي ،االستخدام المتعسف لسلطة
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اليات االحتجاجية الراف�ضة للتطبيع
الحاكم اإلداري تجاه المعتصمين وتوقيفهم غير
دستوري ،ويمس حقهم الراسخ في حرية الرأي
والتعبير ،ويتناقض بصورة صريحة مع الجهود
الوطنية وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث
المنظومة السياسية ،التي جاءت تحفيزاً النخراط
الشباب في العمل السياسي والحزبي.
وشددت النقابات المهنية على ضرورة اخالء
سبيل كافة المعتقلين على خلفية النشاطات
االحتجاجية الرافضة للخطوات التطبيعية
المشينة التي أقدمت عليها الحكومة بتوقيع
إعالن نوايا التفاقية إقامة مشاريع تبادل ماء
وطاقة مع الكيان المحتل الغاصب ،وتؤكد أن
ردود الفعل الشعبية االحتجاجية الرافضة مح ّقة
وتعبر عن ضمير حي وواع لمخاطر التطبيع
وخيانة األمة وقضيتها المركزية.
ن�ص البيان:
وتاليا ّ
تستنكر ال��ن��ق��اب��ات المهنية االع��ت��ق��االت
واإلج��راءات التعسفية بحق مواطنين عبروا عن
آرائهم وضميرهم الوطني بالرفض القاطع
إلعالن النوايا واتفاقيات الذل والعار واالرتهان
للعدو الصهيوني.
وإذ تعتبر النقابات المهنية االستخدام
المتعسف لسلطة ال��ح��اك��م اإلداري تجاه
المعتصمين وتوقيفهم غير دستوري ،ويمس
حقهم الراسخ في حرية الرأي والتعبير ،ويتناقض
بصورة صريحة مع الجهود الوطنية وتوصيات
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية،
التي جاءت تحفيزاً النخراط الشباب في العمل
السياسي والحزبي.
وإذ تشدد النقابات المهنية على ضرورة اخالء
سبيل كافة المعتقلين على خلفية النشاطات
االحتجاجية الرافضة للخطوات التطبيعية
المشينة التي أقدمت عليها الحكومة بتوقيع
إعالن نوايا التفاقية إقامة مشاريع تبادل ماء
وطاقة مع الكيان المحتل الغاصب ،وتؤكد أن
ردود الفعل الشعبية االحتجاجية الرافضة مح ّقة
وتعبر عن ضمير حي وواع لمخاطر التطبيع
وخيانة األمة وقضيتها المركزية.

الوطني للدفاع عن احلريات يدعو احلكام
االداريني لالمتثال للد�ستور
دان الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
االعتقاالت التعسفية التي طالت ( )36مواطنا
بسبب موقفهم الرافض العالن النوايا المو ّقع
مع الكيان الصهيوني ،مطالبا الحكومة باالفراج
الفوري عن كافة المعتقلين دون تعهد أو كفالة،
وعدم انتهاك حقّ المواطنين بالتعبير عن آرائهم.
وق��ال الملتقى في بيان صحفي إن ق��رارات

التوقيف االداري مخالفة للدستور والقانون،
مشيرا إلى عدم اتباع األص��ول القانونية في
ق��رارات التوقيف ،ورب��ط الموقوفين بكفاالت
عدلية أو مالية مبالغ بها كقيد اضافي على
الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير،
وايداعهم في سجون بعيدة عن أماكن سكناهم
في اجراء غير مبرر يشكل في جوهره تعقيدات
ذات بعد عقابي.
ن�ص البيان:
وتاليا ّ
بيان صادر عن الملتقى الوطني للدفاع عن
الحريات حول توقيف  36مواطناً ادارياً لتعبيرهم
عن رفضهم اع�لان النوايا الموقع مع كيان
االحتالل الصهيوني
يدين الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
االعتقاالت التعسفية التي طالت  36مواطناً
بسبب موقفهم الرافض العالن النوايا الموقع
مع كيان االحتالل الصهيوني ،ويؤكد أن قرارات
الحكام االداريين بالتوقيف غير قانونية وتشكل
جريمة حجز حرية ،وإذ تصادر هذه القرارات حق
المواطنين في التجمع والتعبير ،فإنها تنتهك
بشكل صارخ احكام المادتين  7و  8من الدستور
االردني الالتي نصتا على أن “الحرية الشخصية
مصونة” وانه “ال يجوز أن يقبض على أحد أو
يوقف أو يحبس إال وفق أحكام القانون” ،ويشدد
الملتقى أن أحكام قانون منع الجرائم الذي
يحتج به الحكام االداري��ون ال تنطبق على أي
من الموقوفين والتي حددت فئاتها احكام المادة
الثالثة منه كمعتادي اللصوصية او ممن يشكلون
خطرا على الناس او يخشى ارتكابهم جريمة.

وفي معرض استنكاره ،يشير الملتقى إلى
أن اعتقال عدد من طلبة الجامعات ممن مارسوا
حقهم في التعبير عن رأيهم في نقد السياسة
العامة للحكومة والمتمثلة في توقيع اعالن النوايا
مع العدو الصهيوني ،سير في طريق معاكس
للمنشود وطنيا من تعزيز حضور الشباب في
العمل السياسي والحزبي.
إن قرارات التوقيف االداري مخالفة للدستور
والقانون ،ومما يثبت التعسف باتخاذها عدم اتباع
األصول القانونية ،وربط الموقوفين بكفاالت
عدلية او مالية مبالغ بها كقيد اضافي على
الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير،
وايداعهم في سجون بعيدة عن اماكن سكناهم
في اجراء غير مبرر يشكل في جوهره تعقيدات
ذات بعد عقابي.
وعليه ،يدعو الملتقى الوطني للدفاع عن
الحريات الحكام االداريين لالمتثال للدستور
وللمعايير الدولية لحقوق االنسان وللقانون
واخ�لاء سبيل كافة الموقوفين دون تعهد أو
كفالة ،وعدم انتهاك حق المواطنين بالتعبير عن
ارائهم وتجمعهم السلمي.
وبعد ضغوط شعبية وحزبية وشبابية ونداءات
من مؤسسات حقوق االنسان  ،تم االف��راج عن
المعتقلين بعد توقيع كفاالت مالية ،فيما تاخر
االف��راج عن الناشط انس الجمل حتى مساء
االثنين الفائت.
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مبنا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني

وق��ف��ة ج��م��اه�يري��ة ح��ا���ش��دة “للجنة العليا للدفاع
ع��ن ح��ق ال��ع��ودة “امام مقر االمم امل��ت��ح��دة بعمان
ـ نظمت اللجنة العليا
للدفاع عن حق العودة لالجئيين
الفلسطينيين في االردن وقفة
جماهيرية حاشدة امام مقر االمم
المتحدة في عمان بمناسبة اليوم
العالمي للتضامن م��ع الشعب
الفلسطيني القى فيها الرفيق
محمد ح��م��و ام��ي��ن س��ر اللجنة
العليا للدفاع عن حق العودة كلمة
وجه فيها تحية االعتزاز واالكبار
ل��ل��ش��ه��داء واالس����رى واالس��ي��رات
والى ابناء الشعب الفسطيني في
كافة اماكن تواجده .موكدا على
الحقوق الوطنية المشروعة للشعب
الفلسطيني حقه في تقرير المصير
واقامة دولته المستقلة على ترابه
الوطني وعاصمتها القدس وحق
عودة الالجئين الفلسطينيين إلى
وطنهم وديارهم التي هجروا منها وفق القرار االممي
“ .”194موكدا على استمرار النضال والمقاومة حتى
دحر االحتالل .
كما قام وفد من اللجنة العليا بتسليم مذكرة
موجهة الى االمين العام لالمم المتحدة تطالب
االمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته
القانونية واالخالقية والعمل على وقف هذا الظلم
التاريخي بحق الشعب الفلسطيني وتطبيق القرارات
الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومحاسبة
االحتالل الصهوني على االنتهاكات و جرائم الحرب
من
المستمرة بحق ابناء الشعب الفلسطيني
قتل وتطهير عرقي وسرقة االراضي واالستيطان
ومحاسبة األنظمة السياسية للدول االستعمارية التي
أسست لالحتالل االستيطاني على ارض فلسطين
وعلى رأسها بريطانيا والواليات المتحدة فيما يلي
نص المذكرة :

ح�ضرة الأمني العام لهيئة الأمم املتحدة املحرتم
مذكرة عن اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
مبنا�سبة يوم الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني
2021 / 11 / 29

بمناسبة م��رور  74ع��ام��اً على ق��رار تقسيم
فلسطين الصادر عن هيئة األمم المتحدة بتاريخ
1947 / 11 / 29م ،والذي أسس لقيام المشروع
الصهيوني على أرض فلسطين وادى إلى وقوع
النكبة الوطنية والقومية الكبرى عام 1948م ،قإنّ
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في األردن تتوجه
لكم بالخطاب التالي:

تصوير يوسف الغزاوي

أو ً
ال :يشكل قرار التقسيم الذي حمل الرقم (،)181
جريمة تاريخية مستمره بحق الشعب الفلسطيني
الذي شرّد من ارض آبائه واجداده بالقوة وحرم من
حقه في تقرير مصيره على ارض وطنه ،وتعرّض
منذ ذلك التاريخ ألسوأ اشكال االضطهاد العنصري
تحت االحتالل وفي مناطق الشتات.
ثانياً :تتحمل الدول االستعمارية الكبرى وتحديداً
بريطانيا وال��والي��ات المتحدة االمريكية وفرنسا
المسؤولية التاريخية عن وق��وع ه��ذه الجريمة،
المتمثلة بإنشاء كيان عنصري احاللي على حساب
شعب فلسطين وأرضها .وال زالت هذه الدول تقف
إلى جانب هذا الكيان االستيطاني ،وتسانده في
سياساته العدوانية المستمرة ضد الحقوق الوطنية
المشروعة للشعب الفلسطيني.
ثالثاً :منذ تاريخ التقسيم المشؤوم ،صدرت
عشرات القرارات عن هيئة األمم المتحدة ووكاالتها
المتخصصة من أجل احتواء الكوارث السياسية
واإلنسانية الناجمة عن هذا القرار ،اال أنّ الصراع
بقي مستمراً جي ً
ال وراء جيل ،تأكيداً على أحقية
وعدالة المشروع الوطني الفلسطيني التحرري ضد
المشروع الصهيوني االستعماري.
راب��ع��اً :يعتبر ه��ذا االح��ت�لال االستيطاني هو
آخر احتالل في التاريخ الحديث ،وقد دفع الشعب
الفلسطيني منذ وقوع النكبة واثناء األعوام الثالثين
لالنتداب البريطاني ،ثمناً باهظاً ،تمثل في مصادرة
ارض آبائه واج���داده وحرمانه من العيش فيها،
وتشريد ثلثيه خارج وطنه ،واستشهاد اآلالف من
أبنائه في الحروب العدوانية المتواصلة عليه وزجّ
آالف في سجون االحتالل ظلما وقهراً.

خ��ام��س��اً :تعتبر ك��ل ه��ذه ال��ج��رائ��م وال��ح��روب
واالنتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني
مخالفة صريحة للقانون الدولي ،ولعشرات القرارات
الصادرة عن األمم المتحدة التي اعترفت مؤخراً “
بحق العودة إلى الوطن والديار ،واعتبار االستيطان
غير شرعي ،ودعت إلى عدم تغيير معالم القدس أو
المسّ باالماكن المقدسة .وحق الشعب الفلسطيني
في تقرير مصيره على ارض وطنه “.
سادساً :نعبرّ عن اعتزازنا بالنضال المستمر للشعب
الفلسطيني الذي فرض إرادته الحره على أجندة العالم
أجمع واثبت عبر أجياله المتعاقبة بان روايته التاريخية
المستنده إلى :حقوقه في ارض آبائه واج��داده ،وفي
العودة إلى وطنه ودياره وحقه في االستقالل الوطني
وتقرير مصيره :هي الرواية التي يجب ان يعتمدها
العالم أجمع ،كما اثبتت الوقائع أن تحو ًال نوعيا قد
حصل في الرأي العام العالمي عندما عبر عن قناعته
بهذه الحقوق وحول تاريخ التقسيم إلى مناسبة سنوية
للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،بقرار صادر عن هيئة
األمم المتحدة.
بناء على ما تقدم نطالبكم ومن موقع مسؤوليتكم
بصفتكم المرجعية الدولية األولى ،بالعمل على وقف
هذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني وتطبيق
القرارات المتعلقة (( بحق عودة الالجئين الفلسطينين
إلى وطنهم وديارهم “ ،”194وعدم جواز االستيالء
على األرض ،وعدم إحالل مجموعات محل شعب آخر
بالقوة ))...
كما نطالبكم بمحاسبة األنظمة السياسية للدول
االستعمارية التي أسست لالحتالل االستيطاني على
ارض فلسطين وعلى رأسها بريطانيا والواليات المتحدة.
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�إحياء اليوم العاملي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني

ـ أقام نادي الوحدات بتاريخ / ١١ / ٢٩
 ٢٠٢١فعالية جماهيرية حاشدة في مجمع النقابات
المهنية  /عمان في اليوم العالمي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني  ،وذلك تحت عنوان “الحرية
لألسرى في معتقالت االحتالل”
وقد شارك في المهرجان كل من رئيس مجلس
االعيان االستاذ فيصل الفايز ووزير الداخلية السابق
االس��ت��اذ سمير حباشنة ،ورئيس مجلس النقباء
المهندس احمد سمارة الزعبي ،وشيخ مشايخ الكرك
االستاذ عاطف المجالي،
كلمة الحركة الوطنية االردنية قدمتها الرفيقة
عبلة ابو علبة االمين االول لحزب الشعب الديمقراطي
االردني ـ حشد ـ

يف نهاية املهرجان وبعد تقدمي املداخالت �صدر نداء  ،ت�ضمن ما
يلي:ـ

نحن المجتمعون ،في مقر النقابات المهنية
االردني  ،يوم  ،٢٠٢١ / ١١ / ٢٩وتمثل شخصيات
عامة رسمية  ،وبرلمانية ،وحزبية  ،وأكاديمية ،
وطالب ،وعمال ،وامرأه.
نجتمع بهذه المناسبة انطالقاً من قرار الجمعية
العامة لالمم المتحدة ،رقم  ٤٠ / ٣٢ب  ،بتاريخ ٢٩
نوفمبر  ،١٩٧٧والذي ينص على تنظيم احتفال
سنوي ،باعتباره اليوم الدولي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني.
وبهذه المناسبة نعلن عن تضامننا ومساندتنا
واصرارنا لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة
حقه في تقرير المصير على ارضه في دولة مستقلة
حرة ذات سيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع
من يوليو لعام  ،١٩٦٧وفق قرار الجمعية العامة
لالمم المتحدة ذات الصلة.
وان المجتمعيون يخصصون في هذا العام هذه
المناسبة الهامة ،لمساندة االس��رى والمعتقلين
الفلسطينيين ،والعرب بعمل كل جهد ممكن لنيل
حريتهم ورفع الظلم عنهم ،ويطالبون االمم المتحدة
والصليب االحمر الدولي ومنظمات حقوق االنسان،
والمنظمات القانونية ،كما يطالبون كل شعوب
العالم وبرلماناتها المحبة للحرية  ،والعدل ،التدخل
لرفع الظلم ،وسياسة التعذيب ،والاحكام الجائرة
التي يتعرض لها هؤالء االبطال.
وي��ش��ددون ،على ض��رورة ارس��ال لجان تقصي
حقائق من كافة هذه الفئات ،للقيام بزيارات مباشرة
للسجون العلنية والرسية ،واالط�لاع على طرق
التعذيب  ،والحبس االنفرادي في زنازين مظلمة،
وحاالت االعتقال االداري الالشرعي ،واالطالع على
ما يقدم لالسرى من غذاء وادوية ووقف كل ما يخالف
اتفاقيات جنيف بهذا الصدد ،وما يعانيه ذوو االسرى
من صعوبات في زيارة ابنائهم.
ويؤمنون بان االحكام الصادرة على االبطال
تصدر عن محاكم عسكرية ال شرعية ،ال تمثل او
تستند الى قواعد القانون الدولي االنساني ،ومبادىء
االمم المتحدة.
كلمة الرفيقة عبلة التي قدمت يف املهرجان:ـ

أستهل ،بتقديم تحية الكبرياء الوطني للشهداء

األردنيين والفلسطينيين والعرب الذي
وحدّت ارواحهم عدالة القضية الوطنية
الفلسطينية وشرف مواجهة االحتالل
والمشروع الصهيوني.
بعد ثالثين عاما على صدور قرار
تقسيم فلسطين بتاريخ / 11 / 29
1947م ،فقد صدر عام 1977م قرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة بإعالن
ه��ذا ال��ي��وم للتضامن العالمي مع
الشعب الفلسطيني ،وذلك بعد مسيرة
كفاحية مظفرة للشعب الفلسطيني
اكد فيها للعالم اجمع أنه سيواصل
النضال حتى زوال االحتالل وتحقيق
االستقالل الوطني على كامل ترابه
الوطني.
ه���ذا ال��ت��ح��ول ف��ي ال����رأي ال��ع��ام
الدولي جاء أيضا تحت ضغط النتائج
الكارثية لالحتالل االستيطاني ،وتفاقم الصراع بين
مشروعين:
 المشروع الصهيوني االحاللي العنصري. والمشروع الوطني الفلسطيني التحرري.ه��ذا إضافة للنجاحات الباهرة التي احرزتها
حركات التحرر العالمية في ذلك الوقت.
إال أنّ هذا القرار افتقر تماماً إلى استخدام قوة
التنفيذ ،األمر الذي أتاح لقوة االحتالل االستمرار في
سياساتها العدوانية واخطرها نهب األرض وطرد
الفلسطينيين من ارض اآلباء واالجداد.
فلماذا استخدمت ال��دول الكبرى االستعمارية
من خالل هيئة األم��م المتحدة قوتها العسكرية
والسياسية واالقتصادية إلنشاء دولة االحتالل عام
1948م؟؟ بينما اكتفت بإعالن التضامن مع الشعب
الفلسطيني إضافة إلى عشرات القرارات المؤيدة
للحقوق الوطنية الفلسطينية التي صدرت عن هيئة
األمم المتحدة ومنظماتها ،ولكن دون استخدام القوة
التنفيذية الالزمة لتطبيقها...؟؟؟
يقودنا هذا إلى الحديث عن جدلية الحق والقوة،
حيث إن انتصار الحق الفلسطيني ال يكون اال
باستنفار عناصر القوة الذاتية ،والحق المشروع الذي
ال يقوم على القوة يتآكل مع الزمن ،وهذا ما تثبته
دروس التاريخ.
لقد ادركت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية
ورئيسها الشهيد ياسر عرفات وفصائلها المقاومة
هذه المعادلة الدقيقة في إدارة الصراع مع العدوّ،
فقادت مرحلة كفاحية طويلة لتقول للعدوّ :إن القوة
االحتاللية الغاشمة ،ستقابلها قوة مقاومة مشروعة
والشعب الفلسطيني قادر على تحمل تبعاتها..
في حضرة الشهداء ...والشهداء كلهم كبار ،ال
بدّ من التأكيد على األهمية الحاسمة لتجاوز حالة
االنقسام الفلسطيني الداخلي ،والشروع الفوري
في ترميم الوحدة الوطنية وإعادة بناء القوة الذاتية
بعيداً عن أوه��ام الحل من خالل المفاوضات مع
العدوّ واإلدارة االمريكية المنحازة بال ت��ردد إلى
جانب االحتالل ...خصوصا في ظل اإلخالل الفادح

في موازين القوى لصالح العدوّ وحلفائه وتسارع
سياسات وإجراءات التطبيع الرسمي العربي األمني
واالقتصادي والثقافي مع العدوّ ال بل ان ما يجري
قد تجاوز مفهوم التطبيع إلى ما هو أخطر بكثير:
القبول الصريح بالمشروع الصهيوني االحاللي على
مساحة الوطن العربي الكبير...
في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه
الوطنية المشروعة يقف الشعب األردن��ي وحركته
الوطنية ،ليؤكد على وحدة الكفاح المشترك والمصير
الواحد ،يقف ليستذكر تاريخ الشهداء االبرار للجيش
العربي األردني ،على ارض فلسطين وليقول بصوت
واحد مع الشعب الفلسطيني:
ال بديل عن تحقيق االستقالل الوطني وحق
تقرير المصير والعودة الى الوطن والديار وألف ال
لكل السياسات المشبوهة الداعية إلى ما يُسمى
بالوطن البديل...
أم��اّ اآلن :وبعد كل هذا االنحدار في المواقف
الرسمية العربية وفتح األبواب أمام تنفيذ المشروع
الصهيوني على األرض العربية من محيطها الى
خليجها ،فال بدّ من تطوير استراتيجيات عربية جديدة
في مواجهة المستويات الجديدة من االحتالل الذي
سمحت له السياسات الرسمية بإعادة انتاج نفسه عبر
االتفاقات االقتصادية واألمنية واالختراقات الثقافية
الخطيرة وعليه ،فإنّ افضل ما يمكن تقديمه في هذا
اليوم هوالعمل على :بناء مشروع نهضوي عربي
يأخذ باالعتبار التحوالت السياسية الخطيرة الجارية
وال��دروس الثمينة المستخلصة وأهمها االعتماد
الرئيسي على تنظيم الشعوب العربية واحترام
حقوقها الوطنية واالنسانية.
للشعب الفلسطيني مواعيد مع الزمن والتاريخ
الذي لم ينصفه بعد ،ففي ذاكرتنا الوطنية آالف
الشهداء ومليون فلسطيني قد مرّوا بتجربة االعتقال
لدى االحتالل منذ عام  ،1967بينهم 17,000
أم��رأة ،و  50,000طف ً
ال ولكن كل تاريخ اعتقال،
يحمل شعلة حرية ال تنطفئ ابداً.
عبلة حممود �أبو علبة الأمني الأول حلزب ال�شعب الدميقراطي
الأردين “ح�شد”
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«ال��ت��ي��ل��ف��ري��ك» ..خم��ط��ط �إ���س��رائ��ي��ل��ي خ��ط�ير لتهويد
ال���ق���د����س وط���م�������س ه��وي��ت��ه��ا ال���ع���رب���ي���ة الإ����س�ل�ام���ي���ة
الناصرة  -نظم المركز العربي للتخطيط
البديل داخل االراضي المحتلة  48ندوة
في القدس للتعريف بمخاطر مخطط
التلفريك الذي يصل غربي المدينة بشرقها
والتحذير من مخاطره عليها وعلى هويتها
وطابعها العربي -اإلسالمي.وشارك في
الندوة عدد من ممثلي المؤسسات المحلية
والدولية والدكتور حنا سويد رئيس المركز
العربي للتخطيط البديل الذي استعرض
المخططات اإلسرائيلية التي تستهدف
الشطر الشرقي من القدس وتعزيز وتكثيف
االستيطان في المناطق العربية فيها
وتأثيراتها على أهاليها .واستعرض سويد
مخطط التلفريك اإلسرائيلي ،وأخطاره
على مختلف الجوانب الحياتية واالقتصادية
واالجتماعية ،وتأثيراته السلبية على
القدس وعلى منطقة سلوان بالتحديد،
حيث يستهدف هذا المخطط تغيير المسار
السياحي في البلدة القديمة في القدس،
واستبداله بمسارات جديدة يكون في
مركزها مجمع “ك��ي��دم” االستيطاني،
المزمع بناؤه قبالة باب المغاربة ،ليكون
مركزا سياحيا وتجاريا ضخما يخدم أهداف
المستوطنين .ومن المفترض أن تقام في
هذا المركز المحطة األخيرة لـالتلفريك
لهذا المشروع التهويدي.
حمطة القطار القدمية يف البقعة
وم���ن ال��م��ف��ت��رض أن تنطلق س�لال
التلفريك من محطة القطار القديمة (في
حي البقعة غربي القدس) باتجاه حي أبو
ثور ،لتعبر من هناك فوق وادي ربابة،
باتجاه جبل صهيون ،ومن ثم لتتجه إلى
منطقة باب المغاربة بمحاذاة أسوار البلدة
القديمة .وستمر سالل التلفريك فوق بيوت
أهالي سلوان ،وستقام األعمدة الضخمة
إلسناد الكوابل المعلقة وسط مجمعات
البيوت السكنية ،مما سيؤدي إلى هدم
بيوت عديدة ومصادرة أرضها والتسبب
بأضرار للبيوت المحاذية .وأشار سويد إلى
أن هذا المخطط يهدف إلى تعزيز سيطرة
المستوطنين في منطقة باب المغاربة
وسلوان ،وأن اهدافه سياسية محضة،

لتكريس سياسة االحتالل اإلسرائيلي
للسيطرة على القدس.
�أ�ضرار ج�سيمة
وشارك في الندوة سحر عباسي بيضون
من مركز “م��دى” في سلوان ،وتحدثت
حول األخطار واألضرار الصحية والبيئية،
التي سيتسبب بها هذا المخطط لسكان
أهالي وادي حلوة وسلوان .وأكدت أن هذا
المخطط هو استيطاني بامتياز ،وأنه يأتي
لتعزيز وتكثيف الوجود االستيطاني في
المنطقة.
واستعرضت ب��دور حسن م��ن مركز
ال��ق��دس للمساعدة القانونية وحقوق
اإلنسان الجوانب القانونية التي ينتهكها
االحتالل لتغيير معالم المدينة ،وسهولة
تسريع المخططات االستيطانية االحتاللية
ف��ي ال��ق��دس ،وت��ع��زي��ز دور منظمات
المستوطنين كجمعية العاد .وقالت إن
إسرائيل مستمرة بسياستها للسيطرة
على حياة الفلسطينيين وف��رض قيودا

عديدة على حياة الفلسطينيين في القدس
المحتلة  ،وإنه يجب التصدي لهذا المخطط،
ألنه يسعى لتغيير معالم القدس وتابعت
“يجب أن نتعلم من دروس الماضي ،ومن
المخططات السابقة التي تم تنفيذها في
القدس ،وتطوير وسائل وخطوات التصدي
إلفشال هذه المخططات.
ورغم االعتراضات المهنية التي قدمها
المركز العربي للتخطيط البديل وأهالي
سلوان إال أن المخطط المزمع تم إقراره
بضغوط سياسية في لجان التخطيط
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ،ورغ���م وج���ود ع���دد من
االعتراضات القضائية التي سيتم بحثها
في المحكمة اإلسرائيلية قريبا ،إال أنه ال
يتم التعويل على قراراتها في وقف هذا
المخطط ،لذلك “يجب أن يستمر أهالي
القدس وسلوان في التصدي لهذا المخطط
الكارثي ،لمنع تنفيذه بسبب األضرار التي
سيتسبب بها للمواطنين وللمعالم واآلثار
التاريخية”.

حمنة الدميقراطية فى العامل العربى

عبد اهلل ال�سناوي  /كاتب و�صحايف م�صري

سؤال التحول الديمقراطى ومستقبله يطرح
نفسه بتوقيت متزامن على تونس والسودان واصال
بإحباطاته إلى العالم العربى خشية انكسار ما
تبقى من رهانات على بناء دول مدنية ديمقراطية
حديثة.
ال «االستثناء الديمقراطى التونسى» صمد
الختبارات الزمن بعد عشر سنوات من سقوط
نظام «زي��ن العابدين ب��ن ع��ل��ى» ،وال «الزخم
السودانى» الذى أطاح حكم «عمر البشير» أسس
لمرحلة انتقالية صلبة تفضى إلى تأسيس حكم
ديمقراطى يستند على اإلرادة الشعبية فى مواجهة
تالل المشاكل التى تعترض وجود البلد نفسه.
فى الحالتين ،التونسية والسودانية ،صدرت
«ق���رارات استثنائية» من رأس النظام بدوافع
متناقضة تحت مسمى واح��د هو إص�لاح المسار
واسترداد الثورة!
كانت دواع��ى «اإلج���راءات االستثنائية» فى
تونس ،التى أصدرها الرئيس «قيس سعيد» فى
( )25يوليو ،بتجميد البرلمان ونزع الحصانة عن
نوابه وحل الحكومة موضوع ترحيب شعبى ال يمكن
إنكاره ،فقد تآكلت الثقة العامة بالنخبة السياسية
الحاكمة وتقوضت شعبية «حركة النهضة» التى
تهيمن على البرلمان والحياة السياسية وينسب
إليها قبل غيرها مسئولية تفشى الفساد فى بنية
الدولة وتدهور مستويات المعيشة والخدمات
العامة.
لم تكن القضية عند إعالن تلك «اإلج��راءات
االستثنائية» مدى اتساقها مع النص الدستورى ،أو
قدر التغول عليه.
كانت تعسفا فى تأويل الدستور ،لكنها اكتسبت
مشروعيتها من االبتهاج الشعبى بها.
منذ البداية تبدت منزلقات ما بعد اإلج��راءات
االستثنائية ،وق��د لخصها س���ؤال :م��ا الخطوة
التالية؟ ..بصيغة أخ��رى :كيف تسد الفجوة بين
الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية؟
إذا لم ي��رد اعتبار االل��ت��زام الدستورى فإنها
العودة إلى حكم الرجل الواحد وخسارة ثقة الرأى
العام مؤكدة.
مشكلة الرئيس التونسى «قيس سعيد» أن ما
هو مؤقت تمدد فى الزمن ،من شهر إلى شهرين
إلى حين إشعار آخر ،كأن االستثناء هو األصل.
ل��م ي��در ح���وارا وطنيا م��ع ال��ق��وى السياسية
والنقابية التى أيدته ،وال اقترح أفكارا محددة
لتعديل الدستور وقانون االنتخابات.
لم يطرح حتى اآلن خريطة طريق تعهد أن
يعلنها بأقرب وقت ،وال حسم فى الملفات المعلقة.
باستهالك الوقت دون اتخاذ ما هو ضرورى من
إجراءات تطمئن الرأى العام على سالمة الحركة
إلى المستقبل لم يكن مستغربا التراجع النسبى
فى مخزون شعبيته وارتفاع منسوب االحتجاجات
على سياساته وتعويم خصومه السياسيين بالوقت
نفسه فى المشهد السياسى من جديد.

مستقبل «قيس سعيد» مازال فى حوزته ،لكن
الوقت يداهمه ومستقبل التحول الديمقراطى فى
بالده بين قوسين كبيرين.
العودة إلى الماضى مستحيلة والمراوحة فى
المكان مهلكة.
تجاوز األزم��ة التونسية ممكن بقدر إدراك
الحقائق واحترام الخيار الديمقراطى.
ما يحدث اآلن شروخ فى الشرعية قابلة لإلصالح
والترميم.
فى المشهد السودانى ليست هناك مسحة
شرعية ل��ـ«اإلج��راءات االستثنائية» ،التى أعلنها
قائد الجيش «عبدالفتاح البرهان» ،بحل مؤسسات
المرحلة االنتقالية بما فيها الحكومة والمجلس
السيادى الذى يترأسه.
ال الوثيقة الدستورية التى تنظم المرحلة
االنتقالية تتيح له حق إصدار مثل هذه القرارات،
وال اإلرادة الشعبية العامة مستعدة أن تتفهمها.
ك��ان فض الشراكة بين المكونين المدنى
والعسكرى بالقوة صداما خشنا مع الرأى العام،
ال��ذى عبر ع��ن رفضه بتظاهرات واحتجاجات
ودعوات للعصيان المدنى مرشحة لالتساع فى بلد
أنهكته أزماته وتجاربه مع الحكم العسكرى ،على
مدى عقود.
أزم��ة الشرعية تضرب فى فكرة االستقرار
نفسها ،وتهز أي��ة ق��درة على مواجهة األزم��ات
الوجودية التى تعترض البلد.
فى محاولة أخيرة للملمة شظايا الشرعية
المتناثرة أعلن «البرهان» التزامه بـ«الوثيقة
الدستورية» ،واستعداده لإلفراج عن المعتقلين
والمحتجزين السياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء
المقال «عبداهلل حمدوك» واالنفتاح على الحوار مع
جميع المكونات السياسية.
يصعب التعويل على مثل تلك التعهدات ،إذا لم
تسندها إجراءات على األرض.
المناورة لكسب الوقت وتخفيف ضغوطات
الشارع والخارج مسألة أخرى.
السودان قضية عاجلة على األجندات الدولية
بقدر قربه من براكين النار المشتعلة فى إثيوبيا،
التى قد تقوض األمن والسلم الدوليين فى القرن
اإلفريقى.
المصالح االستراتيجية واالقتصادية تزكى
الضغوط المتواترة وتضع سقفا لما يمكن أن يصدر
عن قائد الجيش السودانى.
الضغوط الدولية مرشحة لالتساع والعقوبات
االقتصادية ماثلة فى ثنايا الخطاب الدبلوماسى
فيما ال تذهب التحفظات الغربية باألزمة التونسية
إل��ى نفس درج��ة ال��ح��دة وال تزيد ع��ن إش��ارات
دبلوماسية متواترة لضرورة العودة بأسرع ما
يمكن إلى المسار الدستورى.
ه��اج��س «اإلخ����وان المسلمين» يطل على
األزمتين المتفاقمتين ويلقى بظالله الكثيفة على
دول اإلقليم.
احتمال عودة ما ألنصار النظام السابق فى بنية
السلطة السودانية الجديدة غير مستبعد بالنظر
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إلى أنها تحتاج إلى سند شعبى ،لكنه خيار ملغم
إقليميا.
واحتمال استعادة «حركة النهضة» ألوزانها
السياسية غير مستبعد هو اآلخر ،باالستثمار فى
األخطاء الفادحة التى يقع فيها الرئيس التونسى،
وهو يؤشر على سيناريوهات صدام فى أوضاع
قلقة داخليا وإقليميا.
لكل خيار حلفائه وأثمانه وتكاليفه.
بنظرة على موقع األزمتين على خرائط السياسة
العربية فإنهما تدخالن فى صلب ما قد يحدث غدا.
بقوة التاريخ الماثل أسست التجربة التونسية
للموجة األولى فيما يسمى بـ«الربيع العربى».
بدت أكثر نجاحا من أية تجارب أخرى رافقتها،
بنت تجربة ديمقراطية استقرت لعقد كامل قبل
أن تتقوض ،تجنبت الصدامات الصفرية التى جرت
فى مصر على خلفية طلب «اإلخوان المسلمين»
«التكويش» على السلطة وتغيير طبيعة الدولة
وترويع القوى المدنية التى ناهضتها ،وبعدت عما
حاق بسوريا من حرب إقليمية بالوكالة ،وما جرى
فى اليمن من حروب مماثلة ،وما حدث لليبيا من
غزوات واحتالالت وانهيارات وتمركزات لجماعات
عنف وإرهاب.
أسبغ على التجربة وصف «االستثناء التونسى»،
لكنها لم تحافظ على قوة الدفع والبلد كله اآلن
عند مفترق طريق.
وق��د اجترحت التجربة السودانية أم�لا فى
مستقبل جديد للعالم العربى ،وليس شعبها فقط،
بقدر عمق التظاهرات واالحتجاجات التى كللت
بالنجاح فى إطاحة حكم «البشير» وبدء مرحلة
انتقالية بالشراكة بين المدنيين والعسكريين،
لكنها وصلت فى منتصف الطريق إلى انسداد ينذر
بتقويضها تماما.
تنتسب تلك التجربة إلى تظاهرات واحتجاجات
متزامنة فى العالم العربى يمكن أن نطلق عليها
الموجة الثانية من «الربيع العربى» ،التى تبنت
أهداف األولى فى طلب بناء دول مدنية ديمقراطية
حديثة.
شملت الموجة الثانية السودان والجزائر ولبنان
والعراق ،لم يكتب لها باستثناء الثورة السودانية
أن تمضى أشواطا بعيدة فى طلب التغيير ،قبل أن
تتعرض ألزمتها الماثلة.
أسوأ استنتاج ممكن االدعاء بأننا غير مؤهلين
فى العالم العربى للديمقراطية ،وغير قادرين على
التخلص من إرث الطائفية ،وغير صالحين لاللتحاق
بالعصر وقيمه فى كفالة الحريات العامة وقواعد
دولة العدالة والقانون وحقوق المواطنة والكرامة
اإلنسانية.
من زاوية موضوعية فإن إفالت تونس والسودان
من أزمتيهما المتفاقمتين يعطى أم�لا ملهما
بـ«تجربة نجاح» تحتاجها قضية الديمقراطية فى
العالم العربى.
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�إعالن النوايا

ن���ص���ت ات��ف��اق��ي��ة
الماء مقابل الكهرباء
بتوقيعها االول��ي او ما
يسمى اع�لان النوايا،
على ان ي��زود االردن
ال��ك��ي��ان الصهيوني
بالكهرباء م��ن خالل
انشاء محطة للطاقة
الشمسية بقوة 200
م��ل��ي��ون م���ي���غ���اواط،
بتمويل من االمارات ،مقابل تزويد الكيان الصهيوني
لالردن  200مليون متر مكعب من المياه سنويا عبر
تحليتها بالقرب من ساحل البحر االبيض المتوسط.
وهنا الكل يسأل ما دام عند االردن القدرة على
توفير الكهرباء من الطاقة الشمسية باالعتماد على
قدراته وبتمويل عربي ،لماذا اق��رت اتفاقية الغاز
المشؤومة من االصل ،وما دام عند االردن القدرة على
تحلية المياه وانه يمتلك من المياه في جوف االرض ما
يكفيه ويزيد حسب تقديرات الخبراء وتصريحات وزير
مياه سابق ،فلماذا ال يتم ذلك في االرض االردنية،
وباالجمال لماذا ال يتم تبادل الطاقة والمياه مع الدول
العربية باالعتماد على الذات وتبادل المصالح.
على ذل��ك ج��اءت ردة الفعل الشعبية الرافضة
العالن النوايا بمنتهى الوضوح والصراحة ،من خالل
االعتصامات الشبابية والمسيرات الشعبية في عموم
مناطق المملكة ،ولتؤكد التعارض الصارخ بين الموقف
الشعبي والرسمي مع هذا العدو الصهيوني واتفاقياته
المذلة والتي تكرس االرتهان والتبعية له ،ولالسف
كان التعامل الرسمي مع التحركات الشعبية الشبابية
بشكل مخالف تماماً لمبدأ التعبير عن حرية الرأي ،حيث
اعتقل عدد من الشباب الساخطين وهم يعبرون عن
ارائهم بشكل سلمي ،ثم افرج عنهم الحقا بكفاالت
باهظة ،في محاولة لترهيبهم وتخويفهم ،وتعلم
الحكومة ان هذه الطريقة في التعامل مع التحركات
الشعبية وحرية الرأي لن تجدي نفعا ،بل تعمل على
تأزيم االم��ور بين الحكومة والشعب ،والمخرج هو
باالنسجام التام مع الموقف الشعبي ومع الحقوق التي
نص عليها الدستور األردني ،وبالتراجع الفوري عن
اعالن النوايا والغاء كل االتفاقيات المشؤومة مع العدو
الصهيوني.

احتجاجات بـ 36مدينة مغربية رف�ضا للتطبيع
 تظاهر االفالمغربيين بمدن مختلفة
احتجاجا على التطبيع مع
االحتالل ،في أعقاب زيارة
وزي���ر ال��ح��رب اإلسرائيلي
بيني غانتس إلى المغرب.
وت��أت��ي ه��ذه التحركات
االحتجاجية استجابة لدعوة
“الجبهة المغربية لدعم
فلسطين وضد التطبيع” إلى
المشاركة في وقفات رفضا
للتطبيع ،تزامنا مع االحتفال
باليوم الدولي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني ال��ذي يوافق  29تشرين
الثاني /نوفمبر من كل سنة.
وفي بيان ،أعلنت المنظمة غير الحكومية أن
عدد المدن التي دعت فيها فروع الجبهة المغربية
لرفض التطبيع ودعم فلسطين بلغ  36مدينة.
وش��ارك مئات الحقوقيين والمواطنين في
فعاليات احتجاجية بمدن وجدة وبركان (شمال
ش��رق) وبنسليمان وبني م�لال وأوالد تايمة
(شمال) ،فيما منعت السلطات وقفة مماثلة
بالعاصمة الرباط.
وردد المحتجون هتافات تطالب بوقف
التطبيع ،ودع��م القضية الفلسطينية منها:

“التطبيع خيانة” ،و”ن��اض��ل يا مناضل ..ضد
التطبيع ضد الصهيون” ،و”إدانة شعبية ..األنظمة
العربية”.
وقالت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد
التطبيع” ،في بيان ،إنها ترفض أن يكون المغرب
مطية للكيان الصهيوني لتحقيق مشاريعه
التوسعية في منطقة “المغرب الكبير” ،في إشارة
إلى المغرب العربي.
وعلى هامش زي��ارة غانتس ،وقع المغرب
و”إسرائيل “اتفاقيتين ،األولى في مجال الدفاع
والثانية لشراء الرباط أسلحة وطائرات من دون
طيار إسرائيلية .كما القت الزيارة رفضا شعبيا
على مواقع التواصل االجتماعي.

