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راي االهايل

زيادة اعداد املر�أة وال�شباب يف الربملان
�أم حل ق�ضاياهم الكبرية وال�شائكة
حملت التصريحات السياسية الرسمية وكذلك بعض التعديالت الدستورية
اشارات  ،وومضات ،تتعلق بدور المرأة والشباب في النهوض السياسي
واالجتماعي ،كما شهدنا نقاشات ساخنة حول الموضوع في مجلس النواب،
اضافة لتحركات ميدانية عبرت فيها اطراف في الحركة النسائية االردنية
عن موقفها تجاه التعديالت التي تناولت حقوق المرأة تحديداً.
في هذا السياق ،نرى أن الحركة الوطنية االردنية واحزابها الديمقراطية
التي وقفت تاريخيا الى جانب حقوق المرأة االردنية والنهوض بدورها منذ
اواخر االربعينيات في القرن الماضي ،ال بد وأن تواصل هذا الدور عبر آليات
عملها وخبراتها التاريخية المتراكمة وقدرتها على وضع المحددات الرئيسية
لتقدمها وحماية منجزاتها وربط كل ذلك باالطار الوطني العام:ـ
لعل اول��ى هذه المحددات هي الربط بين السياسي الديمقراطي
واالجتماعي ،فالقضايا الخاصة بالمرأة وكذلك الشباب تشكل جزءاً عضوياً
من القضايا الوطنية بابعادها السياسية واالجتماعية ،وعليه فإننا نرى أن
تقترن دائماً المطالبة بزيادة حجم المشاركة السياسية ،بتطوير اآلليات
الرسمية التي تسهم في حل المشكالت واالستعصاءات الخاصة بقضايا
المرأة وقضايا الشباب.
اذ تحمل قضايا القطاعين مضامين جادة وشديدة االهمية مثل البطالة
العالية ،غياب الفرص المتساوية في مجاالت التعليم والصحة والعمل،
وظواهر االنحرافات االخالقية وغيرها.
ندق الجرس عاليا هنا لنقول ان زي��ادة اع��داد الشباب والنساء في
السلطات التشريعية والتنفيذية ،يجب أن تقترن بالعمل الجاد على تبني
قضايا القطاعين والشروع في حل مشكالتهما ،حتى تتحقق مصداقية هذه
التعديالت وال تبدو شكلية أو صورية.
ثاني هذه المحددات هو الربط بين ديمقراطية القوانين وبين رفع نسبة
مساهمة قطاعي المرأة والشباب في المؤسسات السياسية ،وبدون توفر
مواد تشريعية متطورة في القوانين تساوي بين المواطنين في الحقوق
والواجبات والفرص المتاحة ،فإن زيادة اعداد النساء والشباب ستشكل
مظهراً من مظاهر المحاصصة الفئوية ال غير.
وثالث هذه المحددات هو الحوار الديمقراطي الحر البعيد عن لغة وآليات
االرهاب الفكري والتوظيف السياسي ،واحترام الرأي اآلخر والتعلم على
كيفية الوصول مع من نختلف معهم الى منتصف الطريق والتوافق على
قواعد مشتركة بين اصحاب االتجاهات المختلفة.
إن اعتماد منهج الغلبة في النقاش والتنمر على قوى التقدم  ،وتجاهل
االنجازات التاريخية للحركة الوطنية والجماهيرية االردنية لن يسهم ابداً
في التقدم ولو بخطوة واحدة نحو التغيير المنشود.
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الرتفاع الدين العام وانخفا�ض النمو

امل�ؤ�شرات الكلية يف االقت�صاد االردين يف تراجع
ـ خ��اص  :ت��ؤك��د البيانات المالية
ال��ص��ادرة عن البنك الدولي والبنك المركزي
االردني ان المؤشرات الكلية لالقتصاد االردني
في تراجع مستمر يظهر في تفاقم العجز في
الموازنة وارتفاع معدالت البطالة والفقر ليصبح
امام معضلتين مالية بارتفاع الدين العام ليصل
 ٣٤،١٩٦مليار دينار اي ما يقارب  ٦٥مليار
دوالر ومعضلة اقتصادية متمثلة في ضعف النمو
بمعدل  ٪١،٨بين نمو وانكماش.
وبرغم االرتفاعات المتوالية في الدين العام
بشقيه الداخلي والخارجي بنسبة ال تقل عن
 ٪٢اال ان النمو يراوح مكانه لتتوالى االرتفاعات
المتوالية في نسبة البطالة لتصل الى ما نسبته
 ٪٢٤،١لترتفع في صفوف االناث الى ما نسبته
 ٪٥٠ ٪٣٣من حملة الشهادات الجامعية او الكلية
المتوسطة.
وتؤكد المعطيات ان القطاعين العام والخاص
غير قادرين على تحقيق فرص عمل جديدة وال
الموازنات العامة الحكومية ق��ادرة على توليد
قيمة مضافة في االقتصاد وغير قادرة على توفير
فرص عمل برغم التوسعة الضريبية واالرتفاعات
في التحصيالت لتزايد ارباح الشركات وارتفاع
المكاسب السنوية في البورصة مع ان ايرادات
ضريبة الدخل ال تستحوذ اال على ما نسبته ٪١٧
من االي��رادات اال ان هذه التحصيالت االضافية
تذهب لتسديد النفقات الحكومية المتزايدة وال
تذهب في مشاريع استثمارية واستمرارية اعتماد
على القروض وما يترتب عليها من التزامات في
الموازنات العامة تتزايد عام بعد عام لتصل الى
ما يقارب  ١،٥مليار دينار تستحوذ على ما نسبته
 ٪١٥من النفقات الجارية.

برنامج الت�صحيح االقت�صادي برنامج
انكما�شي

تؤكد المعطيات ان��ه منذ انتهاج الحكومة
برنامج التصحيح االقتصادي لتسهيل عملية
االقتراض ان هو اال برنامج انكماشي النخفاض
معدالت النمو عن معدالت الزيادة السكانية
برغم االرتفاعات المضطردة في الدين العام
بما يقارب المليار دينار ليصل في العام ٢٠٢١
الدين الداخلي الى  ١٩،٤٥٧مليار دينار بارتفاع
مقداره  ٥٢٣،٦مليون دينار ليشكل ما نسبته
 ٪٦١،٤من مجموع الدين العام كما ارتفع
الرصيد الخارجي  ٦٤٠،٦مليون دينار ليصل الى
 ١٤،٧٣٣٨مليار دينار يشكل ما نسبته ٪٤٦،٥
ليصل اجمالي الدين العام  ٣٦،٣٥٤مليار دينار

تضاف اليه االلتزامات السابقة التي لم تفصح
عنها وزارة المالية والجهات الرقابية لما يحمل
في طياته من مخالفة دستورية وإك��دت عليه
احدى التقارير باالشارة بأن هناك موازنات مالية
لجهات سيادية غير معروفة اوجه انفاقها اضافة
ما اشار اليه ديوان المحاسبة من صرف مكافآت
غير قانونية وضعف تحصيل االلتزامات المالية
المتكررة وفساد المواد الغذائية.
ويتوقع الخبراء االقتصاديون ان تلجأ الحكومة
القتراض ما قيمته  ٧،٥٦٩مليار دينار خالل
العام  ٢٠٢٢إلطفاء دين سندات الخزينة والدين
المستحق الداخلي والخارجي والعجز في الموازنة
للعام  ٢٠٢٢المقدر كعجز حقيقي  ٣،٣٧٨مليار
دينار.
ان هذه المؤشرات تؤكد ان االقتصاد االردني
ابعد ما يكون عن التعافي لكون الحكومة تلجأ
لحلول مالية آنية بتخفيض سعر الفائدة وتخفيض
نسبة االحتياطي االل��زام��ي ل��دع��م السيولة
والحفاظ على سعر الصرف استجابة الرتباط
الدينار االردني بالدوالر لمواجهة االنكماش الذي
وقع في العام  ٢٠٢٠بنسبة  ٪١،٨لترتفع قيمة
الموجودات في البنك المركزي بنسبة  ٪٥لتصل
ما يقارب  ١٦،٨٧مليار دينار لترتفع الموجودات
االجنبية الى  ١٣،٨مليار دينار وهذه الموجودات
جلها ديون على القطاعين العام والخاص.
اال ان ه��ذه االج���راءات المالية والتسهيالت
االستثمارية جاءت بعد تراجع تدفقات رأس المال
االجنبي وتراجع االستثمارات المحلية بنسبة
االئتمانية والفساد
 ٪٥٥لتراجع التسهيالت
االداري والمالي رغم ان ودائع القطاع الخاص
وصلت ما يقارب  ٣٥مليار دينار لغياب سياسة
حكومية تقوم على دعم القطاعات االنتاجية

من حيث التمويل وتخصيص النفقات المتعلقة
بالضرائب المباشرة وغير المباشرة القطاعات
االنتاجية من حيث التمويل وتخفيض النفقات
المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة
وتخفيض اسعار الطاقة ،بد ً
ال من االعتماد على
اقتصاد الخدمات الذي يشكل ما نسبته  ٪٦٥من
الناتج المحلي وتشغيل ما نسبته  ٪٧٠من القوى
العاملة بحسب تقرير البنك الدولي الذي اكد ان
القطاع الصناعي يسهم في تعافي النمو ففي
قطاع الخدمات المعتمد على التأمين والتمويل
يسهم بما نسبته  ٪٦٠وقطاع الخدمات الحكومية
بما نسبته  ٪٢٥فيما القطاعات االنتاجية بشقيها
الزراعي والصناعي التي تسهم في النمو تستحوذ
بنسبة  ٪١٥وهي نسب ثابتة منذ عقود يقابلها
ارتفاع في اسعار السلع والخدمات الرتفاع اسعار
الشحن والطاقة.
ان هذه المؤشرات تبين ان االقتصاد االردني
ال يسير نحو التعافي الفتقار الحكومة الى
الخطط االستراتيجية فال يوجد عنوان اقتصادي
عن كيفية زيادة معدالت النمو وربطها ببقية
المفاعيل االقتصادية المتعلقة بالتشغيل كوضع
خطة باالنفاق االستثماري بمشاريع كبرى في
القطاعات االنتاجية بالتشارك مع القطاع الخاص.
وليس لديها رؤية واضحة لكيفية تخفيض الدين
العام او دعم القطاعات االنتاجية والصادرات
لتخفيض العجز في الميزان التجاري ،وهذه
معطيات تؤشر على استمرارية التراجع الكلية
لالقتصاد االردني وما يترتب عليها من تفاقم
في المشكالت االقتصادية آثارها على االوضاع
المعيشية.
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 850حماميا يتوكلون للدفاع عن نقيبهم
 تقدّم  850محاميابوكاالتهم لنقيب المحامين مازن
ارشيدات ،األربعاء الماضي ؛ للدفاع
عنه في الشكوى التي قدمها أحد
المواطنين للمدعي العام ادعى
فيها تضرره من موقف النقابة
الرافض للتعديالت المقترحة على
قانون التنفيذ التي تنص على
عدم حبس المدين.
وق���د م��ث��ل نقيب المحامين
االستاذ مازن ارشيدات يوم األربعاء
الموافق  2022/1/5أمام قاضي
محكمة صلح جزاء عمان عصمت
الرحامنة وبحضور حشد كبير من

المحامين .
ويتعلق موضوع الشكوى بعد
لقاء تلفزيوني الرش��ي��دات على
قناة المملكة  ،أبدى فيه رأيه في
التعديالت المقترحة على قانون
التنفيذ وموقف النقابة الرافض
اللغاء حبس المدين .
وت��زام��ن��ا م��ع م��ث��ول ارش��ي��دات
ام��ام القاضي ،نفذ مجموعة من
المحامين وق��ف��ة تضامنية مع
النقيب الذي مثل أمام المحكمة في
قصر العدل .وقرر القاضي إرجاء
الجلسة لسماع شهادة المشتكي.

اهايل معان ينتف�ضون ويطالبون بوقف خ�صخ�صة مياه معان
ن���ف���ذ م���ئ���ات
المواطنيين وقفة احتجاجية في
محافظة معان ،بعد صالة الجمعة
بالتزامن مع وقفات في كل من
الشوبك و قرى النعيمات،تعبيرا
عن رفضهم لخصخصة سلطة
مياه معان وضمّها لشركة مياه
العقبة.
وط��ال��ب المشاركون رئيس
ال��وزراء بشر الخصاونة بأتخاد
اجراءات مناسبة بوقف خصخصة
سلطة مياه معان وضمها الى
شركة مياه العقبة.
وعبر المشاركون عن رفضهم
القاطع لمثل هذه التوجهات فيما
أك��دوا ض��رورة تحرّك الحكومة
لنزع فتيل األزمة قبل وقوعها.

من شهر وقعت عريضة وسلمتها
لنواب المحافظة من أجل وقف
تلك التوجهات ،غير أن شيئا
لم يحدث فيما ج��رى بعد ذلك
االجتماع مع المحافظ الذي لم
يتخد القرار المناسب .
وقال المشاركون إن الحكومة
ت��خ��ل��ق ال��ت��ره��ل اإلداري في
المؤسسات الوطنية والحساسة،
وذل����ك ل��ت��ب��ري��ر خصخصتها
الح��ق��ا ،كما ج��رى ف��ي معظم
الشركات والمؤسسات التي جرى
فيما أك��دوا أن لجنة متابعة قضايا محافظة معان ومنذ أكثر

خصخصتها والتي ك��ان آخرها
“سكة حديد العقبة”.

لتثبيتهم على كادر ال�شركة

عمال املياومة مبيناء احلاويات يوا�صلون الإ�ضراب لليوم الـ51
 يستمر عمال التشغيل(المياومة) في شركة ميناء حاويات
العقبة “إي سي تي” التابعة لشركة
“إي ب��ي أم ت��ي” بالعقبة ،في
إضرابهم عن العمل لليوم الـ51
على التوالي ،للمطالبة بتثبيتهم
على ك��ادر الشركة أس��وة بباقي
الموظفين.

وقال رامي النعيمات المتحدث
باسم لجنة عمال التشغيل في
الميناء إن��ه منذ ب��دء تنفيذهم
لإلضراب في  16تشرين الثاني
ال��م��اض��ي ،واالع��ت��ص��ام��ات التي
ن��ف��ذوه��ا أم���ام مجلس ال��ن��واب
األسبوع الماضي ،لم يتلقوا إال
الوعود.

وأوضح النعيمات أن الوعود التي
تلقوها من لجنة العمل النيابية
لم تجدِ نفعا ،وأشار إلى أن إدارة
الشركة ما تزال على موقفها بعدم
تثبيتهم.
وبين أن اللجنة النيابية أبلغتهم
عزمها عقد اج��ت��م��اع قريبا مع
إدارة الشركة لمتابعة قضيتهم،

بعد االنتهاء من مناقشة النواب
للتعديالت الدستورية الجارية
حاليا.
وأك��د النعيمات أن اإلض��راب
سيستمر إلى حين تلبية مطالبهم
ك���اف���ة ،وإع��ط��ائ��ه��م حقوقهم
المكتسبة.
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وقائع وتقييمات اقت�صادية متفرقة

 ١ـ موجة ت�ضخمية مت�صاعدة

تواصل االرت��ف��اع في الرقم القياسي
ألسعار المستهلك “التضخم  /الغالء) خالل
االشهر العشرة االولى من هذا العام سنة
 ،٢٠٢١لتصل نسبته الى ( )٪١،٢١قياساً
بما كان عليه الوضع في نفس الفترة من
السنة السابقة  ٢٠٢٠توقع استمرار واشتداد
الموجة التضخمية لتقترب نسبتها الى ()٪٢
على االقل خالل الشهرين االخيرين من سنة
 ٢٠٢١وبنسبة اعلى في اوائل سنة .٢٠٢٢
ارتفاع االسعار طال عدداً كبيراً من السلع
والخدمات االساسية سواء المحلي منها او/
والمستوردة ،وتشتد وطأتها مع وقائع تدني
الدخول او حتى انقطاعها كلياً الذي ينعكس
بدوره على تدهور القدرات الشرائية لغالبية
المستهلكين ،وانتقالهم الى حافة او قلب
الفقر ف��ي اقتصاد يتسم ف��ي قطاعات
اساسية منه بأنه في حالة الركود التضخمي
وتداعياته الخطرة.

 ٢ـ تدهور يف ا�سعار منتجات زراعية

اشتكى رئيس اتحاد المزارعين عودة
الرواشدة من حالة التدني الحاد في اسعار
العديد من المحاصيل الزراعية في االغوار
الجنوبية التي اشتدت مؤخراً ال��ى درجة
اصبحت فيها تكلفة انتاجها تتجاوز كثيراً اي
ايرادات من تسويقها سواء كان ذلك محلياً
او تصديرياً لتشكل ازمة ثقيلة على المزارع
وعلى الزراعة في غياب دور حكومي ملموس
للدعم والمساندة اجرائياً ومالياً.

 ٣ـ خام الفو�سفات يف الروي�شد

من جهته اكد المهندس صخر النسور نقيب
الجيولوجيين على وجود خام الفوسفات في
اراضي منطقة الرويشد ،وبكميات تجارية
مجدية ونوعية جيدة كما توصلت الى ذلك
في رأيه الى وجود اكثر من دراسة تقييمية
ترجح ذلك ومنها دراسة سنة .٢٠١٢
استكشاف الفوسفات في الرويشد من
شأنه اضافة قيمة اقتصادية من جهة،
ومدخ ً
ال رئيسياً النشاء صنعات تحويلية
ونشاطات زراعية متنوعة في المنطقة
ويأتي دعماً النتاج الفوسفات في مواقع
اردنية اخرى ،ودعى الحكومة الى البدء في
تنفيذ هذا المشروع في اقرب وقت.

ال��ش��اح��ن��ات بين االردن وس��وري��ا ،وعبر
معبري جابر ونصيب ،وف��ي االتجاهين،
تزايدت وبتسارع ليقترب عددها حالياً الى
حوالي ( )٢٠٠مايتا شاحنة يومياً ،ومن
بينها شاحنات ترانزيت الى خارجة الحدود
االردنية والسورية الى اقطار الخليج ،والى
تركيا ،وعبر االخيرة الى عدة اسواق اوروبية
وخاصة الشرقية منها.

 ٥ـ اعادة ت�شغيل املنطقة احلرة

كما تم مؤخراً اع��ادة تأهيل وتشغيل
المنطقة الحرة المدارة من قبل الشركة
السورية االردنية المملوكة بالمناصفة بين
حكومتي البلدين ليكون من شأنها ايضاً
تعزيز وتدعيم وتنمية النشاط االقتصادي
المشترك في المعبرين والمناطق القريبة
واألبعد منهما.

 ٦ـ التداول العقاري ينتع�ش

ارتفع حجم التداول العقاري خالل االشهر
االحد عشر االولى من سنة  ٢٠٢١بنسبة
 ٪١٢مقارنة بما كان عليه رقم الحجم في
نفس الفترة من سنة  ،٢٠١٩وليصل رقم
حجم ال��ت��داول في فترة سنة  ٢٠٢١الى
( )٤٤٥٢مليون دينار  ،وه��ذا رقم ملفت
للنظر من حيث كونه يتحقق في سنة ٢٠٢١
التي ال تزال تتأثر كثيراً بتداعيات جائحة
الكورونا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ما يلفت النظر ايضاً انه بخالف تحقق
زي��ادة كبيرة في ت��داول عقاري في فترة
سنة  ٢٠٢١وبنسبة ( ،)٪١٢انخفضت قيمة
االيرادات للخزينة من رسوم التداول بنسبة
( )٪٨ثمانية في الماية في فترة سنة ٢٠٢١
عن االي���رادات المتحققة في فترة سنة
 ،٢٠١٩وقد يكون السبب في الحالة االخيرة
متص ً
ال بتوسع مبررا او غير مبرر في جانب
االيرادات واالعفاءات منها.
م��ا ج��رى تبريره او تفسيره ف��ي قيام
الجانب الحكومي هنا باجراء مقارنات ارقام
فترة سنة  ٢٠٢١مع فترة مقابلة في سنة
 ،٢٠١٩وليس سنة  ٢٠٢٠يتم على اساس
ان المقارنة مع سنة  ٢٠٢٠ليست دقيقة
وموضوعية لكون ه��ذه السنة تعرضت
لحاالت استثنائية عديدة وعميقة وغير
متكررة هكذا.

“ ”٪٩،٦خالل األشهر السبعة االولى من سنة
( ٢٠٢١ك ٢ـ تموز) وكما يعكسها الهبوط
في مؤشر الرقم القياسي ألسعار المنتجين
الزراعيين من ( )١١٥،٨نقطة في بداية
سنة  ٢٠٢١الى ( )١٠٤،٧نقطة في نهاية
شهر تموز وبتراجع ( )١١،١نقطة وبنسبة
هبوط (.)٪٩،٦
واي��ض��اً انخفضت اس��ع��ار المنتجين
الزراعيين من ( )١١٠،٤نقطة خالل الربع
الثالث من سنة  ٢٠٢٠الى ( )١٠٢،٤نقطة
خالل الربع الثالث من سنة  ،٢٠٢١وبتراجع
( )٨نقطة وبنسبة (.)٪٧،٢
االرق��ام والمعدالت السابقة وردت في
تقارير دائ��رة االح��ص��اءات العامة وتشير
بوضوح الى حدوث تداعيات سلبية متعددة
في معظم اوضاع القطاع الزراعي االردني،
تداعيات في تدني اسعار منتجاته بشكل
عام ،وتراجع ايرادات المزارعين وخسارتهم
وخروج بعضهم من نطاق النشاط الزراعي
بشقيه جزئياً او كلياً ،ومع استمرار ضعف
وتدني الدعم الحكومي متعدد الجوانب
للزراعة والمزارع.

وارتفاع يف ا�سعار املنتجني ال�صناعيني

وخالفاً لما سبق ارتفع الرقم القياسي
العام ألسعار المنتجين الصناعيين من
( )١١٠،٥نقطة خالل االشهر التسعة االولى
من سنة  ٢٠٢٠الى ( )١٢٢،٢نقطة خالل
نفس الفترة من سنة  ، ٢٠٢١وبارتفاع
( )١١،٧نقطة وبنسبة ارتفاع ( ،)٪١٠،٦وقد
توا�صل الهبوط
 ٤ـ زخم متزايد يف حركة ال�شاحنات
تركز االرتفاع في اسعار الصناعات التحويلية
يف ا�سعار املنتجني الزراعيني
عرب معربي جابر ون�صيب
مرة اخرى تحقق االنخفاض في اسعار بمقدار ( )١٠،١نقطة وبمقدار ( )٠،٧نقطة
محمد خير داود نقيب اصحاب الشاحنات
أف��اد ف��ي تصريح صحفي ل��ه ب��أن حركة المنتجين الزراعيين بنسبة عالية بلغت في اسعار الصناعات االستخراجية.
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ق�ضايا عمالية
بطلب من النقابة العامة واللجان النقابية

العاملون يف الفارج ينهون ا�ضرابهم
قرر العاملون في مواقع شركة االسمنت االردنية «الف��ارج» انهاء
اضرابهم القائم منذ ثالثة شهور والعودة الى مواقع العمل اعتبارا من يوم
االربعاء الموافق  ٢٠٢٢ / ١ / ٥بناء على طلب من النقابة العامة للعاملين
في البناء وبتفويض اللجان النقابية في الرشادية التي اوكلت النقابة
العامة باتخاذ كافة االجراءات القانونية التي تكفل سير العمل والحفاظ
على الحقوق التزماً بقانون العمل وقرارات المحاكم العمالية واالنظمة
والتعليمات واالتفاقيات العمالية الجماعية الموقعة بين ادارة الشركة
والنقابة العامة والمودعة لدى وزارة العمل والتي حاولت ادارة الشركة
التنصل من التزاماتها مع النقابة تجاه العاملين مستغلة اوامر الدفاع من
جهة ومحاولة ادارة الشركة استغالل قانون االعسار بمقتضى المادة ١٤١
رقم  ٢١لسنة  ٢٠١٨الذي ردته محكمة االستئناف.
وعليه اعتبرت النقابة العامة ان عدم استجابة ادارة الشركة لمطالب
العاملين وشمولهم باالتفاقيات الجماعية وخشية ان تتخذ ادارة الشركة
االضراب كذرائعية لتقدم بطلب االعسار قررت النقابة دعوة العاملين للعودة
للعمل مقابل ان تتحمل وزارة العمل التزام ادارة الشركة باالستحقاقات
تجاه العاملين وعليه وجهت النقابة العامة كتاباً لوزير العمل بينت فيه
الحيثيات التي دعت العاملين لالضراب والعودة للعمل مشيرة الى الكتب
الموجهة من ادارة الشركة الشركة ومخالفتها للمادة « »٤من قانون العمل
االردني ومخالفة ما تقدمت به لنظام االعسار للعام .٢٠١٩
ووجهت النقابة نسخة من الكتاب لرئيس االتحاد العام للنقابات ورئيس
مجلس النواب لتبني حقوق العاملين وحمل الشركة على توقيع اتفاقية
جماعية.

للمطالبة ب�صرف رواتبهم املتوقفة منذ � 31شهرا

موظفو الأردنية ال�سورية للنقل
الربي،يعت�صمون امام جمل�س النواب
نفذ موظفون في الشركة األردنية السورية للنقل البري ،الخميس
الماضي  ،اعتصاما أمام مجلس النواب ،للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة
منذ  31شهرا.
وقال محمد الزريقات ،أحد المعتصمين ،إنّ وعوداً عديدة تلقوها من
النواب كان آخرها من قبل رئيس لجنة العمل حسين الحراسيس ،حيث
تعهد بعقد اجتماع بحضور رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي بحضورهم.
واضاف الزريقات لم يعد المعتصمون يعقدوا آمالهم على االجتماعات
والوعود النيابية خاصة وأنها ليست المرة األولى ،علماً أنّ احتجاجاتهم تنفذ
من شهور عديدة دون إجراء فعليّ بصرف أجورهم أو جزء منها.
ولفت إلى أن النائبين صالح العرموطي وأحمد القطاونة خرجا إليهم
أثناء اعتصامهم ،وتعهدا بمتابعة القضية مع رئيس مجلس النواب عبد
الكريم الدغمي يوم األحد القادم.
وأشار إلى أن المماطلة والتسويف في التعامل مع مطالبهم ،تضطرهم
إلى تجديد اجراءاتهم التصعيدية في كل مرة ،مؤكداً أنهم لن يتراجعوا عن
موقفهم تجاه تحقيق مطالبهم ونيلهم حقوقهم كافة.
ويبلغ عدد هؤالء الموظفين  25بين فني وإداري في الشركة ،حيث
تمتلك الحكومة األردنية قرابة نصف أسهم الشركة.
وكان هؤالء نفذوا اعتصامات متواصلة أمام مجلس النواب ،للمطالبة

بصرف رواتبهم ،وإعطائهم حقوقهم كافة.

تنفيذ ًا لالتفاقيات مع االحتاد

تثبيت عمال وطن يف كافة البلديات
تنفيذاً لبنود االتفاقيات الموقعة بين وزارة شؤون البلديات واالدارة
المحلية من جهة والمكتب التنفيذي التحاد النقابات المستقلة لعمال
البلديات تم تثبيت عمال وطن كعاملين دائمين لتنسحب عليهم كافة
الحقوق للعاملين في الوظائف العامة اعتباراً من بداية العام الجاري .٢٠٢٢
ويأتي تنفيذ هذا المطلب بعد سلسلة من االضرابات واالحتجاجات دعى
لها اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات والتفاف العاملين حول
االتحاد والتي افضت لتوقيع اتفاقيات جماعية يتم تنفيذها بالتتابع ونتاج
الجهود ودعم اعضاء من المجلس النيابي تم االقرار من قبل وزارة االدارة
المحلية ووضعها موضع التنفيذ

نقابة الكهرباء تعلن عن اعت�صام عمايل ردا
على “مماطلة” �شركة الكهرباء الوطنية
أعلن رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء ،علي الحديد ان
النقابة تعتزم تنفيذ اعتصام يوم األربعاء الموافق  2022/1/12ردا على
“عدم تجاوب” إدارة شركة الكهرباء الوطنية مع مطالب العمال.
وحسب كتاب وجهه الحديد،يوم االحد الفائت إلى إدارة الشركة أوضح
فيه المطالب العمالية التي تقدمت بها النقابة ،منتقدا “المماطلة والتسويف
والسلبية من قبل إدارة الشركة في التعامل مع قضايا العمال” برغم تدخل
وزارة العمل ومضي فترة طويلة على اإلجتماعات المشتركة.
واشار الكتاب الى االجتماع في وزارة العمل بتاريخ  ٢٠٢١ / ١٢ / ٨التي
تم فيها التأكيد علي منح كافة العمال حقوقهم في العديد من العالوات
ولكن وبعد هذه الفتره الطويلة ورغم تدخل وزارة العمل اال اننا لم نجد
من ادارتكم اال المماطلة والتسويف والسلبية في التعاطي مع قضايا عمالنا
والتي نختصرها بالنقاط التالية :
اوال  :لم تستجب الشركة لمطالب العمال بصرف عالوة النقل بل اكتفت
باختيار عدد محدود جداً من العمال وصرفها لهم وعدم صرفها لبقية العمال
دون اية معايير عادلة.
ثانيا :لم يتم صرف عالوة الخطورة لكافة المستحقين لهذه العالوة من
تاريخ استحقاقهم لهذه العالوة.
ثالثاً :عدم جدية ادارة الشركة في بحث مطالب العمال التي ارسلت
اليكم بموجب كتابنا رقم  ٣٢١/ ٣/ ١بتاريخ  ٢٠٢١ / ٩/ ٢٣علماً باننا
وفي العديد من الشركات بدأنا بمفاوضات جادة وفي بعضها تم التوصل
الى توقيع اتفاق عمل جماعي.
راباً :قيام ادارة الشركة بدراسة لتعديل النظام الداخلي والمتعلق
بالزيادة السنوية دون اطالع النقابة على هذه التعديالت وهذا مخالف
التفاقيات العمل الجماعية وحسب المعلومات التي وصلت الى النقابة فان
هذه الدراسة تنتقص من حقوق العمال وال تحقق العدالة وتحابي المقربين
من ادارة الشركة.
خامسا :قيام الشركة باستدراج عروض من شركات التأمين الصحي
بهدف تحويل صناديق التأمين للعاملين والمتقاعدين الى تلك الشركات
دون اطالع النقابة بهذه القرارات ،رغم ان انشاء هذا الصندوق قد تم من
خالل اتفاقيات عمالية.
سادسا :تطبيق الفتوى الشرعية المتعلقة بصندوق االدخار.
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

ر�شاد تقدم مذكرة للجنة التعليم النيابية
وتدعو لتقدمي املنح جلميع الطلبة امل�ستحقني

انتهت مساء الخميس الماضي فترة تقديم االع��ت��راض��ات
اإللكترونية على نقاط الطالب المحتسبة ،أو تقديم طلبات االستفادة
من الحاالت اإلنسانية للطلبة المتقدمين بطلبات لالستفادة من
المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي ،2022 / 2021
كشف الناطق االعالمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب ،ان مجموع عدد
االعتراضات المقدمة بلغ 19887اعتراضا .واكد الخطيب ان الوزارة
ستشرع اعتبارا من اليوم بمعالجة االعتراضات ،تمهيدا العالن اسماء
المستفيدين مطلع شباط ( فبراير) المقبل.
ومن االعتراضات المقدمة ( )1048اعتراضا على معدل الثانوية
العامة ،و( )3410اعتراضات على عدم احتساب نقاط لوجود اخوة
على مقاعد الدراسة الجامعية ،و(  ) 789اعتراضا على لواء مدرسة
الطالب و(  ) 3219اعتراضا على عدم احتساب نقاط لتقاضي االسرة
للمعونة الوطنية
وعبرت رابطة الشباب الديمقراطي االردن��ي رشاد عن قلقها
الشديد من االخبار الواردة من مجلس النواب ووزارة التعليم العالي
بعد عجز صندوق دعم الطالب بمبلغ  30مليون دينار مما سيحرم
االف الطلبة من حقهم في تقديم المنح حيث وجهت رابطة الشباب
الديمقراطي االردني «رشاد» مذكرة للجنة التعليم والتربية النيابية
طالبت فيها مجلس النواب الضغط على الحكومة لتغطية عجز
الصندوق وعدم ربط العجز بالمنح المستحقة ومنح جميع الطلبة
المتقدمين والذين انطبقت عليهم الشروط حقهم في االستفادة من
المنح والقروض  ،كما طالبت بعدم حرمان الطلبة الذين تراكمت
عليهم الرسوم من االعوام السابقة واعطاءهم فترة سماح خمس
سنوات كحد ادنى بعد التخرج.

تاليا ن�ص املذكرة
ا�صحاب ال�سعادة رئي�س واع�ضاء جلنة التعليم وال�شباب النيابية:

تهديكم رابطة الشباب الديمقراطي االردني رشاد تحياتها وتتقدم
بالمذكرة التالية مطالبة بشمول جميع الطلبة المتقدمين لصندوق
المنح والقروض الجامعية (صندوق دعم الطالب) ،نتابع بكل القلق
التصريحات الرسمية حول عجز صندوق المنح والقروض الجامعية
بمبلغ قدره  30مليون دينار ،مما يعني اذا تم اقرار هذه التوجهات
حرمان  31الف طالب استوفوا الشروط التي تسمح لهم باالستفادة
من الصندوق وهذا يهدد عشرات االف الطلبة من فرصتهم العادلة
باستكمال تعليمهم الجامعي في هذه الظروف االقتصادية الصعبة،
والمصلحة الوطنية تقتضي شمول جميع الطلبة المتقدمين
للصندوق ،والبالغ عددهم  71ألف طالب وطالبة في الجامعات
الرسمية.
اننا نطالب لجنتكم الكريمة بالتعاون مع رئيس واعضاء مجلس
النواب الضغط على الحكومة لتغطية عجز الصندوق وعدم ربط

عجز الصندوق من المنح المستحقة واعطاء جميع الطلبة المتقدمين
والذين انطبقت عليهم الشروط حقهم في االستفادة من المنح
والقروض ،كما نطالب لجنتكم الكريمة مطالبة وزارة التعليم العالي
االيعاز إلدارات الجامعات بعدم حرمان الطلبة الذين تراكمت عليهم
الرسوم من االع��وام السابقة من التسجيل واستكمال دراستهم
واعطاءهم فترة سماح خمس سنوات كحد ادنى بعد التخرج.

بعد احتجاجات وا�سعة وزارة الرتبية
ت�ؤكد ان التعليم ال ميكن �أن يخ�صخ�ص
عبرّ عدد واسع من المنظمات والهيئات الطالبية والشبابية
ع��ن استغرابهم واستهجانهم لتصريحات أمين ع���ام وزارة-
التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتورة نجوى-قبيالت عن
عزم الوزارة التخطيط لبناء  60مدرسة سنوياً بالشراكة مع القطاع
الخاص ،يمنح بموجبها القطاع الخاص عطاءات الصيانة والحراسة
والتنظيف وادامة الخدمة ،وعبرت هذه الهيئات رفضها لهذا التوجه
الذي سيؤدي لخصخصة التعليم سيما وان الدستور األردني كفل
مجانية التعليم ألبنائنا.
وفي حسم لموجة االحتجاجات عبر وسائل التواصل االجتماعي
اكد امين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة في تصريحات
صحفية ان الوزارة لن تقوم بخصخصة التعليم.
وال يوجد توجه لذلك وما تم الحديث عنه عبارة عن تجربةلـ 15
مدرسة جديدة سيتم بناؤها بطريقة مختلفة  .واضاف ان االدارة
والكوادر التعليمية ستكون معينة من قبل الوزارة  ،والطلبة هم من
ابناء المناطق التي ستبنى فيها هذه المدارس ولن يتم تقاضى اية
مبالغ مالية لقاء التعليم .
وبين العجارمة ان الوزارة بحاجة لبناء  15مدرسة نتيجة الضغط

العدد

شؤون محلية

الخميس2022-1-13م

االهالي

1330

7

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

الهائل على طلب خدمة التعليم وانتقال الطلبة من المدارس الخاصة
للحكومية وتم طرح العطاء على ان يقوم مستثمرين ببناء المدارس
في االماكن التي اختارتها الوزارة واالشراف عليها من ناحية التشغيل
( االثاث و الصيانة والخدمات والماء والكهرباء) مقابل مبالغ مالية
تدفع لهذه الغايات .و انهى مداخلته بالقول  :االهالي لن يدفعوا
اية رسوم مقابل التعليم» ،مؤكدا ان الكوادر التعليمية واالدارية
والمناهج ستكون تحت اشراف الوزارة .
ان رابطة الشباب الديمقراطي األردن��ي «رش��اد» تعتبر هذه
التطمينات غير كافية وستواصل كل الجهود الممكنة لإلبقاء على
حصرية تقديم خدمات التربية والتعليم بكل اشكالها من خالل
وزارة التربية والتعليم.

ر�شاد تنعى �شهيدة الإهمال الطالبة
عبري �أبو �شوك وتطالب بلجنة حتقيق
عبرت رابطة الشباب الديمقراطي األردني «رشاد» عن تضامنها
مع االحتجاجات الطالبية والتضامن الواسع مع المرحومة الطالبة
عبير أبو شوك التي توفيت في جامعة معان في ظروف شابها
اإلهمال والتاخر في توفير سيارة اإلسعاف مما أدى الى وفاة الطالبة
التي عبر زمالئها عن حزنهم الشديد واحتجاجهم على القوانين
واإلجراءات التي تمنع طلب سيارة اسعاف داخل السكنات الجامعية
اال من خالل عمادة شؤون الطلبة ،واصدر المكتب التنفيذي التالي:
بكل الحزن واألسى تنعى رابطة الشباب الديمقراطي االردني
«رشاد» شهيدة االهمال وطالبة العلم (المرحومة سلسبيل ابو شوك)
احدى طالبات جامعة الحسين في معان والتي راجعت المستشفى
عصرا وعادت للسكن لتتعرض لضيق تنفس.
ولم يتم التجاوب مع استغاثتها او نقلها بسيارة اسعاف بل تم
نقلها بباص عادي بعد أكثر من ساعة بحسب شهادة زميالتها في
السكن.
ان رابطة الشباب الديمقراطي األردن��ي «رش��اد» تطالب إدارة
الجامعة ومسؤولي السكنات التابعة للجامعة إعادة النظر بقوانين
الخروج من السكن بعد فترة إغالقه من قبل المشرفات والتي تمنع
طلب سيارة اسعاف اال من خالل عمادة شؤون الطلبة¡ كما تطالب
بتوفير سيارة إسعاف وممرضة على االقل في سكن الجامعة سواء
الواقع بالبلد (موقع الجامعة القديم) أو سكن تطوير معان الواقع
أمام الجامعة.
لقد اشتكت طالبات السكنات التابعة لجامعة الحسين مر الشكوى
بسبب عدم توفر ابسط الشروط الصحية المالئمة وخصوصاً عدم
توفر التدفئة وحاجة السكنات الدائمة للصيانة بسبب العيوب
االنشائية دون استجابة.
وعليه فأننا نضم صوتنا الى صوت االف الطلبة بالمطالبة بفتح
تحقيق بالحادثة ومحاسبة المتسببين وتقديم الحلول التي تمنع
تكرار مثل هذه الكارثة اإلنسانية.
2022 / 1 / 3

وعلى اثر هذا الحادث األليم تم عقد اجتماع للجنة الطلبة مع
رئيس و عميد الجامعة د.عاطف الخرابشة و د.بشير كريشان وتم
االتفاق على البنود التالية :
 تشكيل مجلس طلبة بحيث يمثل كل كلية طالبين منها وسيتمتحديد االلية بالتصويت .
 مجلس مكون من  5طالبات في كل سكن لمتابعة امور الطالبات،سيتم اختيار الممثلين من خالل طالبات السكنات .
 تجهيز غرفة اسعافات اولية في السكن . فتح الكافتيريا الكبيرة مع االلتزام باوامر الدفاع . اعمال صيانة عامة تشمل المرافق الصحية. تمديد مدة تسكير السكن للساعة . 7 تمديد فترة تشغيل المكيفات للساعة  ١٢لي ًال في السكن .
 تمديد فترة المياه الساخنة في السكن . -صيانة الجسر الواقع بين الجامعة والسكن .

منح درا�سية مقدمة من حكومة بروناي
دار ال�سالم يف برامج

(الدبلوم  /البكالوريوس – الماجستير) للعام الجامعي / 2022
2023
تعلن سفارة بروناي دار السالم في عمان عن بدء التقديم للمنح
الدراسية في البرامج الدراسية (الدبلوم /البكالوريوس  /الماجستير)
للعام الجامعي  ،2023 / 2022حيث يمكن للطلبة الراغبين
باالستفادة من هذه المنح االط�لاع على تفاصيلها والتعليمات
الخاصة بها من خالل الموقع اإللكتروني التاليhttp://www.mfa. :
aspx.gov.bn/Pages/bdgs/bdgs2022
على أن يقوم الطلبة الراغبين باالستفادة من هذه المنح بتعبئة
النموذج المرفق على الرابط التاليhttp://www.mfa.gov.bn/.../(:
)...20FORM%20APPLICATION%BDGS
معززاً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب االصول وارسالها على
البريد اإللكتروني ( )mfa.gov.bn@applyBDGS2022بموعد
أقصاه يوم اإلثنين الموافق  ،2022 / 2 / 15دون الحاجة الى مراجعة
الوزارة لختم أو تصديق نموذج الطلب ،ولمزيد من االستفسارات
حول المنح بإمكان الطالب التواصل مع قسم المساعدة الفنية /
دائرة الشؤون اإلدارية  /وزارة الشؤون الخارجية في بروناي عبر
البريد اإللكتروني التالي)mfa.gov.bn@queriesBDGS2022( :
مالحظة هامه:
 يشترط على الطالب االلتزام بتعليمات االعتراف بمؤسساتالتعليم العالي غير األردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي األردنية.
 الجامعة الوحيدة المعترف بها في بروناي دار السالم والتييمكن للراغبين التقدم لها هي:
University of Brunei Darussalam
الموقع اإللكتروني للجامعةhttps://ubd.edu.bn :
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خرباء اقت�صاديون  :ال توجد اية مربرات لرفع ا�سعار
الكهرباء وامل�شتقات النفطية

ـ حذر خبراء اقتصاديون من رفع
اسعار الكهرباء والماء على المواطنين سيما
وان اسعار الطاقة ب��االردن تعتبر االعلى
على مستوى العالم ,مؤكدين ان تاثير
رفع الطاقة مثل الكهرباء والمحروقات لها
انعكاس مباشر على االقتصاد الوطني وعلى
المواطنين كونها المحرك االساسي لعجلة
االقتصاد .
واستهجن الخبراء الهجمة الشرسة من قبل
الحكومة على جيوب المواطنين من خالل الرفع
المتتالي السعار الطاقة والكهرباء والحقا
المياه  ,الفتين الى ان حكومة بشر الخصاونة
وجهت ضربات تحت ال��ح��زام للمواطنين
واصبح يواجه حصارا غير مسبوق .
وق��ال الخبراء ان رفع اسعار المشتقات
النفطية والكهرباء يساهم في رفع الكلف على
مدخالت االنتاج  ،ما يؤدي الى رفع االسعار
على المواطنين بشكل مباشر وبالتالي الى
التضخم واالنكماش .

في حين ان مديونية القطاع الخاص تقدر
حممد الب�شري  :رفع اسعار الطاقة بشقيها
بنحو  30مليار دينار وهذا يعني ان هناك
الكهرباء والمشتقات النفطية والماء اصبحت
خلال يجب معالجته .
بديال عن الرسوم والضرائب
زي��ان زوان��ة خبري اقت�صادي:اي رفع
من جانبه قال الخبير والمحلل االقتصادي
محمد البشير ان اي رف��ع السعار الطاقة الس��ع��ار الكهرباء وال��م��اء ستضع الوطن
والمياه غير مبرر تحت اي عنوان مشيرا الى والمواطن في زاوية حرجة مفتوحة على كل
ان رفع اسعار المشتقات النفطية اصبحت االحتماالت
من جانبه قال المحلل االقتصادي زيان
مالذا لمزيد من الجباية لتحصيل االموال
من جيوب المواطنين بعد ان تعهدت بعدم زوانة ان حكومة بشر الخصاونة ال تملك اي
رفع الضرائب والرسوم خالل العام الماضي برامج وخطط للتعامل مع ملفات البطالة
والفقر واالقتصاد وهي تعتمد على الجباية
والعام الحالي . 2022
واضاف البشير ان رفع اسعار المشتقات وليس لديها الحد االدنى من الحكمة للتعامل
النفطية والكهرباء سيؤدي الى رفع اسعار مع اية ازمة او حتى تبرير قراراتها وينطبق
السلع وستزيد من معاناة المواطنين وبالتالي عليها المثل القائل غايبة طوشة .
واض���اف زوان����ة ان سياسة الحكومة
ستؤدي الى االنكماش في ظل تدني الرواتب
واالج��ور وتاكلها بشكل مستمر ,مبينا ان ف��ي رف��ع االس��ع��ارع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء وال��م��اء
سيطرة راس المال على الوضع االقتصادي وال��م��ح��روق��ات س��ت��ؤدي ال��ى ال��م��زي��د من
له انعكاسات خطيرة على الوضع السياسي  .المشاكل االقتصادية وستؤدي الى احتقان
وبين البشير ان رفع فوائد البنوك اضافة شعبي وستضع الوطن والمواطن في زاوية
الى ماتم ذكره سابقا سيؤدي الى وقف النمو حرجة مفتوحة على كل االحتماالت السلبية.
وح��ذر زوان��ة من ان اج���راءات الحكومة
والعودة لالنكماش االقتصادي بعد ان اغرقتنا
الحكومة بالديون ويجب ان تقوم الحكومة ستعمل ايضا على مزيد من االنكماش ووقف
باعادة توجيه االقتصاد من خالل تخفيض النمو بحيث ال يرتفع عن  %1,5وهي بذلك
ضريبة المبيعات بشكل تدريجي لمدة  10تجهض كافة اجراءات البنك المركزي التي
سنوات وتوجيه التحصيالت نحو ضريبة قام بها خالل العام  2021لتحريك االقتصاد
الدخل بدال من المبيعات  ،وال يعقل ان تصل وعدم العودة لالنكماش كما انها تساهم
االيداعات في البنوك الى نحو  39مليار دينار في زيادة العجز والمديونية .

مازن مرجي  :تصريحات الحكومة بان
ارتفاع اسعار الكهرباء لن يمس  %90من
المواطنين غير دقيق
من جانبه قال المحلل االقتصادي مازن
مرجي ان رفع اسعار الطاقة بشقيها الكهرباء
والمشتقات النفطية ت��زي��د م��ن معاناة
المواطنين وينعكس على القوة الشرائية
 ،مشيرا الى ان التصريحات الحكومية بان
ارتفاع الكهرباء لن يمس  %90من المواطنين
غير دقيق وسيشمل الرفع شريحة كبيرة من
المشتركين .
واض���اف م��رج��ي ان اس��ع��ار المشتقات
النفطية ارتفعت الى حدود مبالغ بها جدا ،
وغير موجود في العالم وال يعقل ان يصل
سعر تنكة بنزين  95الى  21دينار وبنزين
 90الى  17دينار ونصف  ,مشيرا الى ان
الضريبة المقطوعة غير موجودة في كل
العالم وه��ي تؤثر على كافة القطاعات
وانعكاساتها سلبية على المواطنين نظرا
لتاكل الدخول .
ولفت مرجي ال��ى ان الحكومة وضعت
المواطنين بين مطرقتها وسندان القطاع
الخاص من خالل عدم وجود اي حماية لهم
من قبل اي جهة واصبحت تستفرد بالقرارات
دون حسيب او رقيب وتدخل الوطن في ازمة
عواقبها وخيمة .
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عامر ال�شوبكي يك�شف تفا�صيل متعلقة بال�شرائح
املت�ضررة من تعرفة الكهرباء اجلديدة

ـ التزاما بتوصيات بعثات صندوق
النقد الدولي للحكومة بتحميل المواطنين
خسائر شركة الكهرباء الوطنية ،اعلنت
هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ومنذ
اب الماضي نيتها رفع اسعار الكهرباء
تحت مسمى توزيع جديد لكلف تعرفة
الكهرباء في القطاع المنزلي حسب كمية
االستهالك تلتزم فيه الحكومة بدعم
المنازل التي تستهلك  600واط فما دون
شهريا  ،فيما سترتفع االسعار لمن يتجاوز
استهالكه هذه التعرفة فيما سيكال الرفع
كل المنشات االقتصادية  ،مما يعني ان
الفئات الشعبية الواسعة ستضرر سلفا
بسبب رفع كلف االنتاج الذي سيرفع كل
اسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع كلف
االنتاج
وتاليا دراسة مقدمة من الباحث عامر
الشوبكي تتناول اآلث��ار الخطيرة لرفع
اسعار الكهرباء على المواطن االردني كما
وردت:ـ
ال��م��ت��ض��ررون م��ن تعرفة الكهرباء
الجديدةـ
1.1ال��ذي قيمة فاتورته اكثر من 50
دينار من االردنيين
2.2االردني الغير متزوج ومستقل في
سكنه
3.3ال���ذي ك���ان يستفيد م��ن ت��وزي��ع
االستهالك على اكثر من عداد
4.4الذي يستهلك اكثر من قدرة نظام
الطاقة الشمسية لديه
5.5الغير اردني وفاتورته اقل من
 50دينار
التعرفة الجديدة المتوقع تطبيقها
مع بداية شهر نيسان القادم يتضرر
منها العديد من العائالت االردنية
الذين تبلغ فاتورة استهالكهم اكثر
من  50دينار شهرياً ،حيث ستطبق
عليه التعرفة بسعر  20قرش لكل
كيلوات في االستهالك ،
كما سيتضرر االردني الغير متزوج
ومنفصل في سكنه واستهالكه اقل
من  50دينار شهريا ،حيث ستطبق
عليه التعرفة الغير مدعومة،

عامر ال�شوبكي
اما من كان من االردنيين يستفيد من
توزيع احمال المنزل على اكثر من عداد
فلم يعد بوسعة االستفادة من السعر
المدعوم اال من عداد واحد فقط ،
كما سيتضرر م��ن تعرفة الكهرباء
الجديدة اصحاب انظمة الطاقة شمسية
المنزلية من االردنيين وال��ذي ستطبق
عليه التعرفة بالسعر الغير مدعوم.
وتبلغ تعرفة الكهرباء الغير مدعومة
بسعر  12قرش/كيلووات الول 1000
كيلووات و  15قرش في االستهالك اكثر
من  1000كيلووات  ،وتطبق على االجنبي
واالردني الغير متزوج ومنفصل في سكنه
وم��ن يملك اكثر من ع��داد كهرباء من
االردنيين ومن يستفيد من نظام الطاقة
الشمسية،
و تطبق التعرفة المدعومة على عداد

كهرباء واحد فقط لمنزل العائلة االردنية
بسعر  5ق��روش لكل كيلووات في اول
 300ك��ي��ل��ووات م��ن االس��ت��ه�لاك و 10
قروش/كيلووات في ثاني  300كيلووات،
و  20قرش/كيلووات في االستهالك اكثر
من  600كيلووات شهرياً،
ك��ان باالمكان تحقيق سعر كهرباء
افضل للمواطن وتكاليف كهرباء اقل
على الحكومة قبل تنفيذ تعرفة الكهرباء
الجديدة ،وذل��ك مع مزيد من الرقابة
وتطبيق تعليمات حوكمة الشركات على
شركات توزيع الكهرباء ،ومع تقليص
نسبة الفاقد من الكهرباء س��واء الفني
في صيانة الشبكة الكهربائية او الغير
فني م��ن ج��راء ال��س��رق��ات ،م��ع مراجعة
عقود توليد الكهرباء ،وضبط االستطاعة،
لتحقيق التوازن الدقيق ما بين التكاليف
من جهة و امن التزود بالطاقة في الجهة
المقابلة.
والمفارقة ان العالم يتجه الى دعم
الطاقة المتجددة بينما يتضرر في االردن
من يتكلف في استعمال هذه االنظمة ،
و المفارقة االخطر ان االردني الذي يملك
عداد كهرباء بالسعر المدعوم يدفع مبلغ
 125دينار بدل قيمة استهالك 1000
كيلووات شهرياً ،بينما يدفع االجنبي او
صاحب العداد الغير مدعوم
 120دينار ،وبفارق  5دنانير
لصالح العداد الغير مدعوم او
االجنبي.
ويدفع االردني  325دينار
بينما يدفع االجنبي او الغير
مدعوم  270دينار وبفارق
 55دينار لصالح العداد الغير
مدعوم في بدل قيمة استهالك
 2000كيلووات شهرياً ،ويزداد
الفارق مع زيادة االستهالك.
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التعديالت الد�ستوريه واال�صالح ال�سيا�سي

ليس هنالك عملية
إصالح  ،هنالك نظام
سياسي يسعى لتشديد
قبضتة على الحياة
السياسية  ،ويسعى
لتوظيف الديمقراطية
المباشرة
لمصالحه
بأي ثمن  ،والتعديالت
الدستوريه تصب بهذا
االتجاه رغم كل ما قيل
عنها  ،ورغم محاوالت
طمأنة األردنيين بأن
دولتهم ما زالت دولة الجميع .
ما جرى خالل االسبوعين الماضيين بمجلس
النواب  ،ومع التحفظ عليه  ،اال أنه يعكس صراعاً
داخل الدولة على الموقف من التعديالت الدستورية
 ،وأم��ا البند المتعلق بالمساواة بين االردنيين
واالردنيات  ،فما هو اال عنصر تفجير  ،والهدف من
اضافته هو فتح معركه ثانويه تشتت االنتباه عن
جوهر التعديالت التي تم اقرارها  ،ليحدث خل ً
ال
جوهريا بنظام الحكم النيابي الملكي الوراثي ،
ويقربنا من شكل النظم الرئاسية بالعالم العربي ،
حيث مركز يمسك بكل خيوط العملية السياسية ،
وهو بالوقت نفسه يعين قادة االجهزة االمنية والتي
ترتبط براس الهرم دون المرور بمؤسسة الوالية
العامة  ،باالضافة الى احتكار العالقة السياسية مع
الخارج.
لن تغير التعديالت السياسية المتعلقة باالجهزة
االمنيه والمجلس االمني شيئا على ارض الواقع ،
فكل ما يتعلق بهذه المؤسسات بالذات يدُار خارج
االض��واء وبعيدا عن رقابة البرلمان  ،إذن لماذا
االصرار على هذه التعديالت ؟
ال��ج��واب على ه��ذا ال��ت��س��اؤل يتعلق بالرؤية
االمريكية لشكل النظام السياسي القادم باالردن ،
وجوهره الوصول الى حكومة منتخبة بشكل مباشر
من الشعب  ،أو بشكل غير مباشر من البرلمان  ،ما
يعني أن مركز القرار السياسي واالمني سينتقل الى
الحكومة المنتخبة  ،والتعديالت الدستوريه هدفها
سحب الملف االمني وتحييده سلفاً  ،وكضمانة لكي
يستمر النظام السياسي باالمساك بالمركز الرئيسي
واالس��اس��ي ب���إدارة ال��دول��ة  ،وه��و الملف االمني
وتشعباته وتفريعاته  ،ولكي يبقى ممسكاً باالداة
الرئيسية لالدارة العامة وهي االجهزة االمنية.
تعي االنظمة العربية الموالية لواشنطن ،بأن
هذا الشكل من االنظمة لم يعد مقبوال  ،ومن هذه
االنظمة من بدأ بالتغيير  ،ومنها ما زال يماطل
ويتحايل
وهذه االنظمة التي ال تملك الحصانة أو القدرة أو
النية لمعارضة التوجهات االمريكية  ،يسعى بعضها
ك��االردن مثال  ،لسحب بعض الملفات من الئحة
التغييرات ومنها الملف االمني  ،لكي تضمن االداة
الرئيسية التي تمسك بإدارة البالد  ،وهذا جوهر هذا
الصراع على بعض بنود التعديالت الدستورية.

«ح�شد» يت�ضامن مع ال�شعب
ال�سوداين ال�شقيق وثورته املجيدة

ـ يحيّي حزب الشعب الديمقراطي
األردن��ي «حشد» الثورة السودانية المجيدة
التي تواصل مسيرتها المظفرة على الرغم من
اإلرهاب الدموي الذي ينتهجه الحكم العسكري
وقادة االنقالب ،ضد الشعب السوداني.
كما يحيّي حزبنا جميع ال��ق��وى الوطنية
التقدمية والديمقراطية السودانية وفي مقدمتها
الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين
ولجان المقاومة الشعبية وتشدّ على يدها في
هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها السودان
الشقيق من اجل تحقيق اه��داف الثورة وبناء
دولة مدنية ديمقراطية ،تضع حداً لكل اشكال

العسف واإلرهاب وتعمل على استراتيجية وطنية
تنموية شاملة بدي ً
ال لسياسات التبعية والعالقات
المشبوهة مع العدوّ الصهيوني.
اننا ومن موقعنا في الحركة الوطنية األردنية،
نطالب جميع القوى الديمقراطية العربية وفي
العالم برفع الصوت عالياً والمطالبة بوقف
االعتداءات من قبل حكم العسكر على المدنيين
واستهداف االحتجاجات الشعبية السلمية واطالق
س��راح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن
ارتكاب الجرائم الوحشية المتكررة ضد الشعب
السوداني المناضل.

اللقاء الي�ساري العربي :كل الت�ضامن مع ال�شعب ال�سوداين
من �أجل اخلال�ص من االنقالببني وبناء دولة مدنية دميقراطية
ـ على الرغم من الجرائم التي
يرتكبها النظام االنقالبي الدموي ،يتابع الشعب
السوداني البطل ثورته على االرهاب والظلم
والقمع بقيادة القوى التقدمية والديمقراطية
السودانية ،وفي طليعتها الحزب الشيوعي
السوداني ولجان المقاومة وتجمع المهنيين،
مؤكدا بذلك على وحدته النضالية الهادفة
إلى بناء دول��ة مدنية ديمقراطية تضع حدا
نهائيا لكل أشكال االرهاب العسكري المتستر
بالدين ،وتعمل على تطوير االقتصاد المنتج
وعلى تحقيق العدالة االجتماعية.
وإذا كان أول الغيث الشعبي استقالة عبدااله
حمدوك الذي ّ
شكل ،بموافقته على العودة إلى
رئاسة الحكومة ،غطاء إلنقالبيي  25أكتوبر،
فإن هذا االنتصار المهم يجب أن يتابع من خالل
الوصول إلى إسقاط نظام القمع وبمحاكمة

المسؤولين عن الجرائم التي ذهب ضحيتها
المئات من بنات وأبناء شعب السودان ،وأولهم
عبد الفتاح البرهان ومسؤولي الميليشيات
الداعمة له.
لذا ،يتوجه اللقاء اليساري العربي إلى الشعوب
العربية وقواها التقدمية والديمقراطية ،داعيا
إياها للتحرك من أجل وضع حد للدعم الذي
تقدمه األنظمة الرجعية العربية ،ومن ورائها
األنظمة االمبريالية العالمية ،لالنقالبيين
بهدف وضع اليد على السودان نظرا لما يمثله
من حيث موقعه والثروات التي تختزنها أرضه.
كما يتوجه إلى قوى ال��رأي العام العالمي
مطالبا إياها بالتضامن مع الشعب السوداني
وقواه الديمقراطية في معركة المصير التي
يخوضونها.
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� 375شهيدا فل�سطينيا خالل عام 2021
ـ ق��ال التجمع الوطني
ألسر شهداء فلسطين ،إن عدد الذين
ارتقوا خالل العام  2021بلغ 357
شهيدا وشهيدة ،جراء استهدافهم
من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
في الضفة الغربية وقطاع غزة،
وكان شهر مايو /آيار األكثر دموية،
حيث بلغ عدد الشهداء خالله 286
شهيدا وشهيدة.
وأض��اف التجمع ،أن نسبة عدد
الشهيدات هذا العام بلغت ،%19
وه��ي النسبة األعلى في تاريخ
اإلج��رام اإلسرائيلي ،منذ احتالل
فلسطين في العام  ،1948موضحاً
أن نسبة الشهداء األطفال (أقل من
 18عاما) بلغ  79شهيدا وشهيدة،
وهذا العدد يُش َِّكل  %22تقريبا ،من
العدد اإلجمالي للشهداء هذا العام.
وب��ي��ن أن ع���دد ال��ش��ه��داء في
محافظات قطاع غ��زة خ�لال عام
 2021بلغ  257شهيدا و100شهيدا
من المحافظات الشمالية بالضفة،
بينما بلغ عدد الشهيدات اإلناث 69
شهيدة بنسبة  %19من مجموع
الشهداء خ�لال ه��ذا ال��ع��ام ،وهي
أع��ل��ى نسبة ت��م تسجيلها على
اإلط�لاق ،بينما بلغ عدد الشهداء
الذكور  288شهيدا.

الأ�����������س����������رى
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون
وامل�����ح�����ك�����م�����ة
اجلنائية الدولية
ينعقد إختصاص المحكمة
الجنائية الدولية على كامل
إقليم دول���ة ط��رف ف��ي نظام
روم��ا األس��اس��ي ،وبما أن دولة
ف��ل��س��ط��ي��ن دول����ة ط����رف في
نظام روم��ا األس��اس��ي ،وبما أن
إسرائيل إرتكبت جرائم حرب
وج��رائ��م ض��د اإلنسانية داخ��ل
إقليم دول��ة فلسطين بحدود
الرابع من حزيران عام ،1967
فإن للمحكمة الجنائية الدولية
إختصاص ف��ي ج��رائ��م الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية المتعلقة

بملف األس���رى الفلسطينيين
داخل السجون اإلسرائيلية ،ولكن
إلى اآلن لم يفتتح مكتب المدعي
العام التحقيق في قضية األسرى
م��ا ي��ع��ي��ق ع��م��ل المحكمة
ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ف��ي ملف
األسرى هو أن معظم المحاكم
اإلسرائيلية في أراضي ،1948
والتي هي خارج النطاق اإلقليمي
إلختصاص المحكمة الجنائية
الدولية ،مثل محكمة تل أبيب،
حيفا ،بئر ال��س��ب��ع ،...بما أن
إسرائيل لم تنضم إل��ى نظام
روما األساسي كما أن اإلختصاص
ال��زم��ان��ي للمحكمة الجنائية
الدولية هو أحد المعوقات التي
تواجه عمل المحكمة في قضية
األس��رى ،بإعتبار أن نظام روما
األساسي دخل حيز التنفيذ بعد
توقيع  60دول��ة ،ع��ام ،2002
وبالتالي ال تنظر المحكمة إلى
الجرائم التي تدخل بإختصاصها
قبل عام  ،2002السيما أن دولة
فلسطين إنضمت إلى نظام روما
عام 2015
بموجب ال��م��ادة  3/12من
ن��ظ��ام روم���ا األس���اس���ي ،التي
تجيز التحقيق ب��أث��ر رجعي،
فتح التحقيق بجرائم غزة عام
 ،2014ويمكن اإلستفادة من

هذه المادة لفتح قضية األسرى شرعت إسرائيل قانونا خاصا
الفلسطينيين ،ولكن بعد العام لمحاكمة النازيين ومساعديهم
 ،2002على الرغم من ذلك ،فقد
وضع القانون الدولي ضمانات ع��ام  ،1950ومنحت المحاكم
لعدم اإلفالت من العقاب ،وذلك اإلسرائيلية ح��ق مالحقتهم،
م��ن خ�ل�ال ال��م��ح��اك��م ال��دول��ي��ة لكن خال القانون من أي إلتزام
الخاصة ،عبر صالحية مجلس
األمن بموجب المادتين  41و 42للمحاكم اإلسرائيلية من مالحقة
من ميثاق األمم المتحدة الخاص مرتكبي جرائم الحرب من غير
بإختصاصات مجلس األم��ن ،أو النازيين
من خالل إعتبار أن هذه الجريمة
تستند القوانين اإلسرائيلية
مازالت ممتدة إلى اليوم ،ولم
لمرتكبي ج��رائ��م ال��ح��رب من
تنته في الماضي.
وق��د ورد ف��ي ديباجة نظام مواطنيها إلى األوامر العسكرية
روم��ا األس��اس��ي مبدأ التكامل
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ،وإل����ى ق��ان��ون
بين المحكمة الجنائية الدولية
والمحاكم الوطنية ،وبالتالي فيه المعاقبات اإلس��رائ��ي��ل��ي ،لكن
إشارة على حث الدول األطراف المحاكم اإلسرائيلية ال تقوم
على ال��م��ب��ادرة ف��ي التحقيق
بأي مالحقة أو محاسبة لمرتكبي
وعندما تعجز ،تمارس المحكمة
الجنائية الدولية إختصاصها ،جرائم الحرب ،وإن فعلت فتقوم
وبما أن إسرائيل دول��ة طرف بتخفيف العقوبة وتبرر العمل
ف��ي إتفاقيات جنيف األرب��ع��ة ،اإلج��رام��ي ،وس��رع��ان ما تبرؤه
فهي ملزمة بإتخاذ التدابير
الالزمة لمالحقة الذين ينتهكون المحكمة ،ولم يجر أي تحقيق
إتفاقيات جنيف األربعة ،بموجب إلى اليوم فيما يتعلق بقضايا
المادة  129من إتفاقية جنيف التعذيب وجرائم الحرب والجرائم
الثالثة التي تعنى بأسرى الحرب،
والمادة  146التي تعنى بحماية ض��د اإلنسانية الموجهة ضد
المدنيين أث��ن��اء ال��ح��رب ،وقد قياديين إسرائيليين
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دائرة “عودة” :مطلوب التوازن يف توزيع االموال وفقا الحتياجات الالجئني امللحة
ـ قالت دائرة الالجئين “عودة” حزب
الشعب الديمقراطي األردن��ي “حشد” ان عدوان
الثنائي االمريكي االسرائيلي ضد وكالة الغوث،
تمكن خ�لال العام الماضي من تحقيق بعض
النتائج لجهة استمرار الضغط والتأثير على
الموازنة العامة ،وهو مرشح لالزدياد خالل العام
الحالي ،ما يؤكد حقيقة ان االدارتين االمريكيتين،
وجهان لعملة استعمارية واحدة ،ال تختلفان في
التعاطي مع الوكالة س��وى في شكل وطريق
تحقيق الهدف االساسي ،اال وهو الغاء وكالة الغوث
في اطار المشروع االكبر لتصفية حق العودة..
وق��درت دائ��رة الالجئين “ع��ودة” مساهمات
العديد من ال��دول المانحة التي ما ت��زال على
التزامها بتمويل موازنة الوكالة ،والتي بفضل
تمويلها تمكنت الوكالة من تجاوز العديد من
االشكاالت ،وهو التزام يأتي منسجما مع المواقف
المعلنة لهذه الدول بدعم وكالة الغوث سياسيا،
غير ان هناك بعض المانحين االساسيين استجابوا
للرغبات االمريكية االسرائيلية ،وقاموا اما بوقف
مساهماتهم المالية او بتخفيضها ،االمر الذي قاد
الى عجز مالي كبير دفع المفوض العام للوكالة دوالر امريكي خ�ص�ص لأكرث من � 4،699أ�سرة
وامين عام االمم المتحدة الى التحذير من مغبة ( 18الف ن�سمة) من الالجئني الفل�سطينيني
استمرار الضغط على الوكالة وموازناتها والنتائج القادمني من �سوريا واملقيمني يف االردن،
المتولدة عن ذلك..
وذل��ك بهدف ش��راء المالبس الشتوية ،تحسين
االهتمام بقطاعات معينة وجتاهل اخرى المنازل المخصصة إليوائهم ،وش��راء الوقود
وقالت دائرة الالجئين “عودة” :شهدت االشهر والبطانيات وغير ذلك .بينما في لبنان اعلنت
الثالثة االخيرة من العام الماضي اع�لان عدد الوكالة انها ستتوقف عن دفع بدل االيواء الشهري
من الدول والكيانات المانحة تقديم العديد من للعائالت الفلسطينية المهجرة من سوريا وقيمته
التبرعات ،ومن يدقق في هذه المساهمات يالحظ ( 100دوالر امريكي) اضافة الى تخفيض قيمة
انها تركز على قطاعات معينة وتتجاهل قضايا المساعدة الفردية..
اساسية وملحة ال تحتمل اي انتظار ،وهو ما يجعلنا
املطلوب هو التوازن يف التمويل
نطرح عالمات استفهام حول هذه االشكالية.
واضافت “ دائرة الالجئين “ع��ودة” بعيدا عن
وعلى سبيل المثال :وقعت الحكومة االلمانية
االتهامات ،فان هناك العديد من االمثلة تؤكد
ووكالة الغوث على اتفاقية ( 10كانون االول
 ،)2021تم خاللها تخصيص مبلغ  6ماليين يورو واحد من امرين :اما ان بعض المانحين يصرون
لمتضرري العدوان االسرائيلي على قطاع غزه عام على توجيه مساهماتهم المالية نحو قطاعات
 ،2021خاصة إعادة بناء نحو  150مأوى مدمرا ،معينة بينما قطاعات اخرى ،ربما تكون اكثر حاجة
كما قدمت الحكومة السويدية مبلغ ( 5.7مليون للدعم ،واما ان وكالة الغوث ومعدي المشاريع فيها
دوالر) للغرض ذاته ،بينما هناك مئات العائالت ال يتقدمون بمشاريع تعكس االحتياجات االساسية
ال زال��ت تنتظر اعمار منازلها ودف��ع تعويضات لالجئين ،إذ ال يعقل ان الالجئين الفلسطينيين
لها في القطاع منذ عدوان عام  ،2014اضافة يئنون تحت وطأة ازمة اقتصادية في لبنان وصفت
الى استمرار مشكلة مخيم نهر البارد في لبنان من قبل البنك الدولي بانها واحدة من اسوأ ثالث
وانتظار مئات العائالت استكمال اعمار منازلها ازمات عالمية منذ القرن التاسع عشر ،بينما لم
منذ اكثر من اربعة عشرة عاما ،ونأمل ان يساهم تكلف الدول المانحة نفسها او وكالة الغوث عناء
المبلع المقدم من الحكومة االلمانية مؤخرا في مواكبة تلك االزمة باجراءات اغاثية واقتصادية
تساعد الالجئين في مواجهة تداعيات االزمة ،رغم
تسريع عملية االعمار.
واضافت دائ��رة الالجئين “ع��ودة” :صحيح ان ان االحاديث الصحفية لالمين العام لالمم المتحدة
من حق الدول المانحة اختيار القطاع الذي ترتأيه ولمفوض ع��ام الوكالة كانت اكثر من صرخة
لتقدم تبرعها له ،غير ان وكالة الغوث معنية وناقوس خطر ام��ام ال��دول المانحة ،ومعظمها
بتقديم مشاريع امام الدول المانحة عن الحاجات يقدم تبرعات مالية ضخمة في الوسطين اللبناني
االساسية لالجئين ،ومثال ذلك ايضا ان الحكومة والفلسطيني ،لكنها تحجم عن تمويل خطة
االلمانية قدمت مؤخرا تبرعا ماليا بقيمة  2مليون الطوارئ االغاثية التي يطالب بها الالجئون.

ودعت دائرة الالجئني “عودة” الدول
املانحة التقليدية وامل�ستجدة اىل التوازن
يف توزيع م�ساهماتها املالية على االحتياجات
اال�سا�سية لالجئني� ،سواء يف قطاع غزه او
يف �سوريا او الالجئني من �سوريا يف لبنان
واالردن او جلهة خطة الطوارئ االغاثية
ال�شاملة املجمع عليها من قبل جميع املرجعيات
ال�سيا�سية وال�شعبية الفل�سطينية يف لبنان.
كما تدعو “دائرة �ش�ؤون الالجئني يف منظمة
التحرير الفل�سطينية” وال��دول العربية
امل�ضيفة اىل و�ضع احتياجات الالجئني
املعي�شية واحلياتية يف �سلم اولوياتها وتن�سيق
جهودها لدفع االون��روا اىل و�ضع م�شاريع
تراعي الظروف اخلا�صة لبع�ض التجمعات،
بعيدا عن ت�سيي�س امل�ساهمات املالية ،كما ان
م�س�ؤويل وكالة الغوث معنيون باقناع املانحني
التقليديني ب�ضرورة زي��ادة م�ساهماتهم
وبتعزيز التوا�صل م��ع دول عربية ومع
امل�ؤ�س�سات املالية ملنظمة التعاون اال�سالمي
واال�ستفادة من فتوى امل�ؤ�س�سة العاملية للزكاة
التي اف��ادت ب��أن برنامج املعونة الغذائية
والنقدية لالونروا م�ؤهل لأن يكون واحدا
من م�صارف الزكاة املعتمدة �شرعا.
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69مليون �شخ�ص يف املنطقة العربية يعانون من نق�ص التغذية
ـ أعلنت منظمة األغذية
والزراعة التابعة لألمم المتحدة “الفاو
“ في تقرير لها أن  69مليون شخص
في المنطقة العربية بنسبة 15.8
 %م��ن ال��س��ك��ان يعانون م��ن نقص
التغذية في عام  ، 2020بزيادة 4.8
مليون عن عام  .2019ولم يتمكن
ما يقرب من  141مليون شخص ما
يقدر بنحو  % 32.3أو ما يقرب من
ثلث سكان المنطقة من الحصول على
الغذاء الكافي في عام  – 2020بزيادة
أكثر من  10ماليين شخص منذ عام
.2019
وأشار التقرير إلى أنه ال تزال العديد
من ال��دول العربية تظهر مستويات
عالية من التقزم وزي��ادة ال��وزن لدى
األطفال دون سن الخامسة .ال يزال
انتشار فقر الدم بين النساء في سن
اإلنجاب يمثل مشكلة صحية عامة
خطيرة ف��ي االق��ت��ص��ادات منخفضة
الدخل في المنطقة .ويزيد انتشار
السمنة ل��دى البالغين ع��ن ضعف
المتوسط العالمي  ،حيث تظهر البلدان
ذات ال��دخ��ل المرتفع ف��ي المنطقة
معدالت عالية بشكل خاص.
“استمر الجوع في المنطقة العربية
في االرتفاع منذ عام  .2014وصل
عدد األشخاص الذين يعانون من نقص
التغذية إلى  69مليونًا في عام 2020
 ،أو  % 15.8من السكان .هذه زيادة
بنسبة  % 91.1في العقدين الماضيين،
وه��ي قريبة م��ن ذروة ع��ام 2011

عندما عانت المنطقة من صدمة كبيرة
بسبب االنتفاضات .وتسببت جائحة
 19-COVIDفي صدمة كبيرة أخرى
وزاد عدد األشخاص الذين يعانون من
نقص التغذية في المنطقة بمقدار
 4.8مليون مقارنة بعام .2019
وبلغ معدل انتشار انعدام األمن
ال��غ��ذائ��ي المعتدل أو ال��ش��دي��د في
المنطقة العربية  % 32.3في عام
 ، 2020ارت��ف��اعً��ا م��ن  % 30.8في
عام  .2014وهو أعلى من المتوسط
العالمي البالغ  .% 30.4كانت مستويات
ان��ع��دام األم��ن الغذائي المعتدل أو
الشديد في المنطقة أعلى أيضًا مقارنة
بعام  .2019وفي عام % 45 ، 2020
من األشخاص ذوي الدخل المنخفض
وال تزال المنطقة العربية تعاني
من أشكال متعددة من سوء التغذية.
ك��ان��ت م��ع��دالت التقزم ( 20.5في
ال��م��ائ��ة) وزي���ادة ال���وزن ( 10.7في
المائة) بين األطفال دون سن الخامسة
مرتفعة في عام  .2020وكان معدل
انتشار الهزال يعادل  7.8في المائة
 ،مما يشير إلى مشكلة صحية عامة
متوسطة  ،ومع ذلك فقد كان أعلى
من المتوسط العالمي  6.7في المائة.
عانت أقل البلدان نموا في المنطقة
من مستويات عالية إلى عالية جدا من
الهزال .في المقابل  ،أظهرت معظم
البلدان األقل نموا مستويات منخفضة
من زيادة الوزن في مرحلة الطفولة.
على الرغم من االتجاهات المتدنية

في العقدين الماضيين  ،ظل فقر
الدم يمثل مشكلة صحية عامة حادة
في االقتصادات منخفضة الدخل في
المنطقة .كان لدى اليمن أعلى معدل
انتشار لفقر الدم في عام  ، 2020حيث
أثر على  61.5في المائة من النساء
بلغ م��ع��دل ان��ت��ش��ار ال��ت��ق��زم بين
األطفال دون سن الخامسة في المنطقة
العربية  % 20.5في ع��ام ، 2020
انخفاضًا من  % 28.7في عام .2000
وعلى الرغم من التحسن في العقدين
الماضيين ،ال يزال معدل انتشار التقزم
الحالي في المنطقة مرتفعًا بنا ًء على
تصنيف منظمة الصحة العالمية لشدة
سوء التغذية كمشكلة صحية عامة.
وفي عام  ، 2020أظهرت أربع دول
عربية  ،بما في ذلك جيبوتي وليبيا
وال��س��ودان واليمن نسبة عالية جدًا

انتشار التقزم .وتعاني خمسة بلدان
أخرى  ،هي جزر القمر ،والجمهورية
العربية السورية ،والصومال  ،ومصر
 ،وموريتانيا  ،من مستويات عالية من
التقزم بين األطفال دون سن الخامسة.
كان التقزم مشكلة صحية عامة متدنية
في ثمانية بلدان في المنطقة  ،بما
في ذلك الجزائر والبحرين واألردن
والكويت وفلسطين وقطر والمملكة
العربية السعودية وتونس.
وبلغت نسبة األط��ف��ال دون سن
الخامسة المتأثرين ب��ال��ه��زال في
المنطقة العربية  ٪7.8في عام 2020
 ،وه��ي نسبة أع��ل��ى م��ن المتوسط
العالمي البالغ  .٪6.7يعتبر هزال
األطفال مشكلة متوسطة من مشكالت
الصحة العامة في المنطقة وكذلك
على مستوى العالم .دخل منخفض

فنزويال ترف�ض احلكم الق�ضائي الربيطاين املتعلق باالحتياطات الفنزويلية املودعة يف بريطانيا

اص����درت الجمهورية
ـ
البوليفارية بيانا رفضت فيه الحكم
القضائي الصادر عن محكمة العدل
العليا لبريطانيا يمنع بموجبه حق الدولة
الفنزويلية من خ�لال البنك المركزي
ال��ف��ن��زوي��ل��ي م��ن ال��ت��ص��رف ب��ج��زء من
احتياطاتها المودعة في بريطانيا فيما
يلي مقتطفات مما ورد في البيان:
ينتهك القرار المذكور أعراف القانون
ال��دول��ي ال��ع��ام وال��ن��ظ��ام ال��دس��ت��وري
الفنزويلي والتشريع البريطاني ،في
ال��وق��ت ال���ذي يمثل مخاطر جسيمة
لالستثمارات التي عهد بها المجتمع
ال��دول��ي ف��ي النظام المالي للمملكة
المتحدة ،ألنه يلجأ إلى االحتيال بشكل
غير قانوني باالستيالء على الموارد
المودعة فيه..

ومن جانبها ،تلجأ الحكومة البريطانية
إلى نظام سياسي احتيالي بالتواطؤ مع
جهات متطرفة في السياسة الفنزويلية،
بقيادة المحتال خ��وان غوايدو ،بهدف
ماكر وه��و سرقة ذه��ب الفنزويليين
بال خجل واالستيالء على االحتياطيات
الدولية للدولة الفنزويلية ،في إطار غير
قانوني موجه من قِبل واشنطن لنهب
الموارد التي هي ملك لشعبنا.
يوجد في فنزويال وبموجب تفويض
السيادة الشعبية من خالل التصويت
الشامل ،حكومة دستورية واحدة ،رئيس
دولتها وحكومتها هو الرئيس نيكوالس
مادورو موروس.
هذا العمل التعسفي والذي تم التعبير
عنه في القرار القضائي اليوم ،أعاق
توفير الموارد الضرورية لتغطية الحاالت

الطارئة ،في إط��ار أس��وأ وب��اء عرفته
البشرية بسبب  ،19-Covidفاإلقتراحات
التي قدّمتها األم��م المتحدة وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPلهذا
ال��غ��رض ،تم تجاهلها عمداً من قبل
محكمة العدل العليا وحكومة المملكة
المتحدة.
بهذا القرار القضائي المفاجئ والغير
عقالني تُخضع محكمة العدل العليا
نفسها لفعل غير م��ش��روع للسياسة
ال��خ��ارج��ي��ة لمملكتها ،وي��ذك��رن��ا هذا
باالستبداد الذي مارسته عمداً السلطة
التنفيذية البريطانية ،منتهكة بذلك و
بشكل واضح المبادئ األساسية لسيادة
القانون الدولي وتشريعاتها الداخلية
والدولية ،وتأمل فنزويال أن يقوم النظام
القضائي في المملكة المتحدة بإصالح

هذا القرار الصادم .وت��درك الحكومة
البريطانية أن هذه اإلحتياطيات محمية
دول��ي��اً بحصانتها ال��خ��اص��ة ،وكذلك
الحصانة الممنوحة لها بموجب التشريع
الداخلي للمملكة المتحدة من خالل
“قانون الحصانة”.
وف����ي م��واج��ه��ة ه����ذه ال��م��ح��اول��ة
للنهب الجسيم ،ستواصل الجمهورية
البوليفارية الفنزويلية إستخدام كافة
السبل المتاحة لها للدفاع عن اإلرث الذي
يشكل ج��زءاً من إحتياطياتها الدولية،
وكذلك عن الحقوق المشروعة للشعب
الفنزويلي على الصعيدين ال��دول��ي
وال��داخ��ل��ي ،وستواصل فنزويال مسار
السالم واالزدهار.
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نشر فى  :األحد  9يناير - 2022
 6:50م | آخر تحديث  :األحد  9يناير
 6:50 - 2022م
أس��وأ ق��راءة ممكنة لثورة ()25
يناير ( )2011عزلها ع��ن سياق
الحركة الوطنية المصرية ،ودف��ع
أجيالها الجديدة إلى أوضاع تصادم مع
تاريخ بلدهم باصطناع التناقض بين
ثوراته وأجياله.
ف��ى أربعينيات ال��ق��رن الماضى
نشأ جيل جديد إثر الحرب العالمية
الثانية ،ح��ارب ف��ى قناة السويس
ضد معسكرات االحتالل البريطانى،
وتظاهر فى الجامعات والميادين
ولوحق وطورد.
ت��أث��ر بعصره ف��ى طلب العدل
االجتماعى ،ووص��ل��ت ري��ح التغيير
إل��ى «ال��وف��د» ح��زب األغلبية وتبنى
زعيمه «مصطفى النحاس» «الطليعة
الوفدية» بنزعتها اليسارية الصريحة
على عكس التوجه العام للحزب.
فى المسافة بين عامى ()١٩٤٦
و( )١٩٥٢ن��ض��ج��ت ت��ج��رب��ة جيل
األربعينيات.
بتلخيص ما فإن ما تأسس فى هذه
المسافة من تطلعات ومشروعات وجد
طريقه إلى التنفيذ بعد ثورة «يوليو»
بزعامة «جمال عبدالناصر».
بعبارة أخ��رى فإنها ث��ورة جيل
األربعينيات.
تال
فى يناير ( )1972ولد جيل ٍ
أطلق عليه جيل السبعينيات من رحم
الحركة الطالبية المصرية ،تحمل
مسئولية العمل الوطنى ،وقدم للبلد
أغلب نخبه السياسية والثقافية على
مدى نصف قرن ،لحقت بهذا الجيل
هزائم فادحة ،فكل ما حلم به تقوَّض،
وكل ما دفع ثمنه تراجع.
حارب كما لم يحارب جيل آخر على
جبهات القتال بعد هزيمة (،)١٩٦٧
غير أن الجوائز كلها ذهبت إلى غير
أصحابها.
صدمته أوسع عملية نهب للمقدرات
العامة ،بينما إرث «يوليو» فى مخيلته
يلهم قواه الحية.
تطلع إل��ى مصر جديدة تستأنف
أدواره��ا فى محيطها وقارتها ،فإذا
بأدوارها تتهمش وأوراقها كاملة فى
«السلة األمريكية».
ع��ارض الرئيس األس��ب��ق «أن��ور
السادات» فى خياراته الرئيسية من
اإلدارة السياسية لحرب أكتوبر إلى
االنفتاح االقتصادى ،وتفكيك القطاع
العام.
كانت انتفاضة الخبز فى يناير
( )١٩٧٧ثورته الناقصة.
خسر الرجل الذى تحمل مسئولية
ق��رار الحرب شعبيته ،وك��اد يطيحه

موعد مع ثورة يناير

شعبه بعد أكثر قليال من ثالث سنوات
من نصر أكتوبر ،لوال إلغاء قرارات رفع
أسعار الخبز وبعض السلع األساسية
األخرى التى أفضت إلى الغضب.
الشعبية رصيد يؤخذ منه ويضاف
إليه.
عندما داست السياسات االقتصادية
على الطبقة الوسطى والفئات األكثر
فقرا لصالح «القطط السمان» ،حدث
ما حدث.
لكل جيل قضية تلهم مخيلته،
رغم أية إحباطات.
الحرية والعدل والكرامة اإلنسانية
قضية جيل ثورة يناير.
مشكلته أن ال��ث��ورة التى تصدر
مشاهدها المهيبة سبقت تجربته،
وشعاراتها غلبت مبادئها.
على عكس جيلى األربعينيات
والسبعينيات افتقد إل��ى أي��ة بنية
فكرية تحدد ما يقصده من حرية

تمردا على أية أوضاع خلل فال أثر له
وال معنى.
بالتعريف« :يناير» جذر الشرعية
الدستورية ،وال توجد شرعيات معلقة
فى الفضاء بال أرض تقف عليها.
وباألثر :فإنها ــ كأى ثورة أخرى فى
التاريخ ــ ليست جملة عابرة تذهب
إلى حال سبيلها بالنسيان ،أو التجاهل.
هناك فارق جوهرى بين قوة الدفع
والقوة الكامنة.
قد تتوقف قوة الدفع قبل أن تحقق
الثورات أهدافها ،ذلك حدث مرارا فى
تجارب تاريخية مماثلة ،غير أنه ال
يعنى موتها سريريا.
من مصادر تلك القوة ما استقر
لدى األجيال الجديدة ــ كأصحاب الحق
فى المستقبل ــ من نظر إلى فعل
الثورة بنوع من التماهى ،فالمس بها
إلغاء لهم.
وم��ن مصادرها ارت��ب��اط «يناير»

وعدل اجتماعى ،فأصبح ممكنا لكل
من يطلب خطف الثورة أن يفعلها
بسهولة كاملة.
كأى جيل آخر فهو يحتاج إلى وقت
تنضج فيها األفكار ،وخبرة تساعده
على تجنب المطبات.
أمامه فسحة من الزمن لكى يرفع
كل ال��رك��ام ال��ذى يحاول أن يقطع
طريقه.
قصة الجيل الجديد بالكاد بدأت.
بحكم ال��س��ن ف���إن ( )٪٦٠من
المصريين تحت الخامسة والثالثين.
هذا يستدعى الحوار ال الصدام،
التفهم ال ال��ت��ع��ال��ى ،ف��ت��ح ق��ن��وات
المستقبل ال ال���زج خ��ل��ف ج���دران
السجون.
إذا كان هناك من يضايقه تمرد
الجيل الجديد ،فكل األج��ي��ال التى
سبقته تمردت.
الرهان على المستقبل إذا لم يكن

بعصر المعلومات وثورة االتصاالت،
بما يجعل مستحيال فصم العالقة
بين األجيال الجديدة وطلب الدولة
الحديثة الديمقراطية والعادلة وما
ترسب عميقا فى الذاكرة الجماعية
عن أج��واء الثورة وأحالمها ،مشاهد
الجموع وهى تتدافع فى طريق واحد،
صلوات المسلمين فى ميدان التحرير
تحت حماية األقباط خشية االعتداء
عليهم ،واالستعداد للتضحية بالروح
دون وجل ،والغناء الجماعى ورسوم
الجرافيتى.
كل المواجهات الكبرى والتفاصيل
الصغيرة مصادر قوة كامنة يصعب
تحديها فى أى مستقبل.
كانت «يناير» ثورة شعبية حقيقية
تقدمت مشاهدها األجيال الجديدة.
فى أول العرض التاريخى جرى
ما يشبه «التقديس» للفعل الثورى
شامال جماعات الشباب ،فهم «أفضل

جيل فى التاريخ المصرى الحديث»،
«ال قبلهم وال بعدهم» ،قبل أن تنقلب
اآلية بنزع أية فضيلة عنهم وإلصاق
كل نقيصة بهم!
ك��ان ذل��ك نفيا لتواصل الحركة
الوطنية المصرية جيال بعد آخ��ر،
وتسطيحا فى الوقت نفسه لطبيعة
الثورة.
أحد أسباب السهولة النسبية التى
اختطفت بها «يناير» أنها لم تدرك
موقعها فى التاريخ المصرى ،وال
تراكم خبرة ثوراتها.
عندما أخفقت ثورة ( )١٩١٩فى أن
تحقق هدفيها الرئيسيين :االستقالل
وال��دس��ت��ور ،ف���األول أُج��ه��ض عمليا
والثانى جرى االنقالب عليه ،بدأت
مصر تنتفض من جديد.
فى عام ( )١٩٣٥خرجت مظاهرات
حاشدة تحتج على تصريح بريطانى
بأن مصر ال يصلح لها دستور ()١٩٢٣
وال دستور (.)١٩٣٠
فى هذه المظاهرات تواصل عطاء
الدم المصرى.
وف����ى ع����ام ( )١٩٤٦خ��رج��ت
مظاهرات حاشدة أخ��رى ،من أجل
مطلب االستقالل ،أفضت إلى شهداء
جدد من بينهم ( )٢٣شهيدا فى ميدان
«االسماعيلية» ،وهو ذات��ه الميدان
ال��م��ع��روف اآلن ب��اس��م «التحرير»،
وأص��ي��ب ف��ى ه��ذه الموقعة ()١٢١
جريحا .بعد أي��ام ف��ى اإلسكندرية
سقط ( )٢٨شهيدا و( )٣٤٢جريحا..
المدينة ذاتها قدمت شهداء آخرين فى
ثورة يناير.
كانت تلك التضحيات إيذانا بميالد
جيل األربعينيات ،وهو واحد من أهم
األجيال فى تاريخ مصر المعاصرة،
قام بثورة جديدة فى «يوليو» ()١٩٥٢
كان فى طليعتها هذه المرة تنظيم
«الضباط األح���رار» ،غير أن ثغرات
نظامها السياسى الفادحة خذلت
األحالم الكبرى التى أطلقتها فى حرب
(.)1967
وكانت تحديات حرب االستنزاف
بين عامى ( )1967و( )1973البيئة
التاريخية لميالد جيل السبعينيات.
األجيال الملهمة ال تولد من فراغ
والثورات ال تحدث بالمصادفة.
ت��راج��ي��دي��ا ال���ث���ورات ـ��ـ ب��اآلم��ال
العريضة التى تسقط من حالق ــ لم
يمنع فى أى وقت اتصال فعل الحركة
الوطنية جيل بعد آخ��ر للتصحيح
وتعلم ال���دروس ،وه��ذا ما يجب أن
تحتذيه األجيال الجديدة.
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كازاخ�ستان ثورة بال الوان؟

ا�سيا العرتو�س -كاتبة تون�سية

اكثر من مشهد في كازاخستان
م��ن شانه ان يعيد ال��ى االذه��ان
مشاهد سابقة مرت على العالم مع
تواتر االحتجاجات في دول الربيع
العربي ال سيما التي تم عسكرتها
فتحولت الى صراعات دموية و منها
المشهد اليمني والليبي و السوري
و كما انه حيثما كان لهنري ليفي
دور في السر او العلن هناك ايضا
قناعة ان��ه حيثما حل توني بلير
رئيس ال��وزراء البريطاني السابق
اال و حل معه الخراب …ظل بلير
مستشارا خاصا لرئيس كازاخستان
منذ  2014و حصل مقابل ذلك على
نحو سبعة مليارات من ال��دوالرات
ل��م تمنع ان���دالع االح��ت��ج��اج��ات و
ستفاقم متاعب توكاييف بعد قرار
الحكومة رفع اسعار الوقود التي
اججت المشهد وحولت ع��ددا من
المدن الكبرى في كازاخستان و
بينها مدينة الماتي الى ساحة وغى
مفتوحة شهدت مقتل و اصابات
الكثيرين خالل االسبوع االول من
العام الجديد..
..و يبدو ان الرئيس الكازاخي
اقتنع ب��ان ال��ع��ودة ال��ى م��ا قبل
ال��زي��ادات على حد تعبير الزعيم
الراحل الحبيب بورقيبة بعد احداث
الخبز في سبعينات القرن الماضي
بانه هوالخيار االسلم واالكثر حكمة
على االقل في هذه المرحلة الى
جانب دع��وة موسكو لمساعدته
في استعادة االمن و االستقرار ..و
يبدو ان حالة الهدوء الحذر بعد هذا
القرار الذي اقترن باقالة الحكومة
قد حظي برضاء شريحة من الراي
العام ال��ذي اعتبر ان��ه تمكن من
تحقيق مطالبه من االحتجاجات فيما
تبدو شريحة اخرى غير معنية بما
حدث في الساعات القليلة الماضية
و مصرة على مواصلة االحتجاجات و
المطالبة باصالحات جذرية تشمل
ضمان الحريات و القطع مع الفساد
واالستبداد …
ال���ى ه��ن��ا ق��د ي��ب��دو المشهد
الكازاخستاني شبيه بمشاهد كثيرة
واحتجاجات شعبية عاشت على
وقعها مناطق كثيرة في العالم

و ه��ي تحركات ب���دأت سلمية و
رافعة لشعارات العدالة و الحرية و
الديموقراطية قبل ان تتحول الى
تحركات دموية يقودها العنف و
الفوضى مع تسلل القوى االقليمية
وال��دول��ي��ة ال��م��ؤث��رة بكل الطرق
المتاحة لعسكرة هذه التحركات…
وقد ال يكون باالمكان حتى هذه
المرحلة تحديد مصير االحتجاجات
في كازاخستان و ما يمكن ان تؤول
اليه في منطقة ال تخلو من التوتر
و التنافس بين كل من روسيا و
الصين من ناحية و امريكا و معها
الحلف االطلسي من ناحية اخرى ..
ال خ��ل�اف أن����ه ب��ي��ن رئ��ي��س
كازاخستان السابق نورسلطان
نزار باييف الذي حكم البالد طوال
ثالثين عاما و تحديدا منذ انسالخ
كازاخستان عن االتحاد السوفياتي
في  1991و بين الرئيس الحالي
توكاييف ال��ذي ياتمر ب��اوام��ره و
يخضع لتوجهاته اكثر من عنصر
تشابه في ادارة البالد بقبضة من
حديد بتوظيف الدائرة المقربة من
اصحاب السلطة و توسيع نفوذها
و تغييب االصالحات و الحريات …
واذا كان هوس نورباييف بالسلطة
و نرجسيته جعله يجعل اسم
العاصمة الجديدة على اسمه نور
سلطان  ,فان اسم خلفه قد اقترن
بامتداد الفساد الذي عم البالد …
وق��د ج��اء ق��رار الحكومة برفع
اسعار المحروقات م��ؤذن باندالع
شرارة االحتجاجات التي اتخذت و

منذ الساعات االولى توجها خطيرا
انتهي بضوء اخضر من الرئيس
توكاييف ل��رج��ال االم��ن باطالق
الرصاص…
االك��ي��د ان ت��ط��ورات الساعات
القادمة ستجعل كازاخستان تحت
المجهر الدولي  ,فاالمر يتعلق ببلد
مترامي االطراف واقع بين الصين
و روسيا ويعد تاسع اكبر دولة في
العالم ويوازي في مساحته
مساحة أوروبا الغربية و هو فوق
كل ذلك بلد غني بالنفط و التقارير
المتوفرة تشير الى انه يسبح على
ثروات طبيعية متعددة بينها  3في
المئة من احتياطي النفط العالمي،
فضال عن الفحم والغاز و هي تنتج
حوالي  1.1مليون برميل يوميا
من النفط الخام..و اغلبية سكانه
من المسلمين وهو سبب اخر من
شأنه اال يترك موسكو على الحياد
بعد الصراع الحاصل في اوكرانيا و
تمدد الحلف االطلسي الى حدودها
… و قد ال يكون الرئيس قاسم
توكاييف طلب تدخل روسيا بايعاز
من الرئيس الروسي بوتين تجنبا
لتمدد االحتجاجات اكثر فاكثر
وامتدادها ربما خ��ارج جمهورية
كازاخستان  ,وربما هذا ما يفسر
ايضا سرعة تفاعل منظمة معاهدة
األم���ن ال��ج��م��اع��ي ال��ت��ي تقودها
تقودها موسكو ،و التي تجمع
أرمينيا وبيالروسيا وقيرغيزستان
وطاجيكستان لترسل قواتها الى
كازاخستان و ذلك للمرة االولى منذ
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تاسيس هذه المعاهدة في .1999
– ال خالف ايضا ان كازاخستان
كانت واحدة من أكثر دول االتحاد
السوفياتي السابق استقرارا ،و ما
يحدث يثير مخاوف موسكو التي
ال تنظر بعين الرضا ال��ى سرعة
انتشار االضطرابات خاصة و ان
موسكو تستخدم ميناء بايكونور
الفضائي الكازاخي إلطالق األقمار
الصناعية ورواد الفضاء إلى محطة
الفضاء الدولية…
تعجيل موسكو بالتدخل في
كازاخستان ال يخل من حسابات
استراتيجية و امنية تاتي استباقا
الجتماعات موسكو و التاتو المرتقبة
االسبوع القادم في بروكسيل و ما
يمكن ان يفرزه مع تواتر االنباء عن
احتمالت االتفاق على انشاء منطقة
عازلة بين الجانبين ,هو ما يعني
ان موسكو يمكن ان تستعمل ورقة
كازاخستان في مفاوضاتها السقاط
الكثير من الحسابات حول اندالع
ث��ورة شعبية جديدة من الثورات
الملونة على غرار ثورة البرتقال
في اوكرانيا الجمهورية السوفياتية
السابقة ..وال تبدو واشنطن و معها
الناتوغائبة عن حسابات مواسكو و
قد جاءت تحذيرات وزير الخارجية
االمريكي بلينكن بانه لن يكون
باالمكان اخراج القوات الروسية من
مكان اذا حلت به …
و هي كلمة حق قد ال يراد بها حق
فكما ان القوات الروسية ال يمكن
ان تسحب اذا حلت باي منطقة فان
القوات االمريكية بدورها ال تحيد
عن هذا الخيار عندما يتعلق االمر
بلعبة المصالح االستراتيجية لها و
هو ما حدث في العراق و سوريا و
ليبيا التي تشهد على الوجه االخر
للثورات عندما تدنسها التدخالت
االجنبية و تتالعب بها و تحول
طموحات الشعوب الى حروب اهلية
و صراعات مفتوحة و حرب عصابات
و فوضى ال يمكن ان تكون خالقة…
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خليل ال�سيد

ما �أ�ضافته التعديالت الد�ستورية!

ص�������وت م��ج��ل��س
النواب على  30تعدي ً
ال
دس��ت��وري��اً ،حيث وافق
على  26منها كما وردت
من الحكومة ورفض 4
تعديالت ،وال نريد هنا
ال��دخ��ول ف��ي تفاصيل
جميع التعديالت ،وإنما
التطرق لبعض ما جاء
فيها ،وهنا ال ب��د من
التأكيد على المبدأ الدستوري الذي يقول أن (الشعب
مصدر السلطات) ،إذ تلجأ العديد من الدول عند إقرارها
لتعديالت في دساتيرها ،إلى االستفتاء الشعبي العام
الذي يعكس صورة أوضح عن تقبل المجتمع لتلك
التعديالت ،أو توسيع دائ��رة الحوار لتشمل العديد
من المؤسسات ،وهذا لم يحدث عندنا لألسف ،بل إن
دائرة الحوار والنقاش حول هذه التعديالت ،كانت في
أضيق نطاق ممكن ،ولم يستشر بها األحزاب والنقابات
والمؤسسات االجتماعية واألهلية ،األمر الذي يكرس
وجهة النظر الرسمية ،بعيداً عن دع��وات التطوير
واإلصالح والتنمية السياسية.
إنّ أبلغ تعبير على ذلك هو ما جاء في التعديالت
من تشكيل لمجلس األمن القومي ،الذي يمثل هيك ً
ال
جديداً يصادر دور المؤسسات التنفيذية األخرى ،ويمسّ
بمبدأ الفصل بين السلطات ،ويبتعد بنا كثيراً عن
فرص تشكيل الحكومات البرلمانية ذات الصالحيات
الفعلية ،والوالية العامة.
أما بالنسبة للتعديل الذي حصل بإضافة كلمة
“األردنيات” على عنوان المادة السادسة من الدستور،
التي تنص على أنّ (األردنيون أمام القانون سواء ال تميز
بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق
أو اللغة أو الدين) ،وما صاحبها من جدل ومشاحنات،
فهو يعتبرتعدي ً
ال مجزو ًءا ،واألصل أن يضاف في نهاية
الفقرة (أو الجنس بعد كلمة الدين) والتي تشمل
الجنسين الذكور واإلناث ،إسوة بما هو معمول به في
معظم دساتير العالم العربي ،بالرغم من ذلك يمكن
أن تكون هذه اإلضافة بمثابة مدخل إلصالح وتمكين
المرأة ،وتكريس المساواة بحقها،شريطة أن يتم
تفعيل هذه اإلضافة والمراكمة عليها.

االخيرة

االحتالل ال�صهيوين اعتقل  8000فل�سطينيا
عام  2021بينهم  1300قا�صرا و� 184أمراة

 ق��ال��ت م��ؤس��س��ات حقوقيةفلسطينية ي��وم الجمعة إن “إسرائيل
“اعتقلت  8000فلسطيني على مدار العام
الماضي بينهم أكثر من  1300قاصر
وطفل و 184من النّساء.
وأض��اف��ت ال��م��ؤس��س��ات ،وه��ي هيئة
شؤون األسرى والمحررين ونادي األسير
الفلسطيني ومؤسسة الضّمير لرعاية
األسير وحقوق اإلنسان ومركز معلومات
وادي حلوة–القدس ،في تقرير لها إن
“عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين
في سجون االحتالل بلغ حتى نهاية شهر
ديسمبر كانون األول 2021نحو 4600
أس��ي��ر ،منهم  34أس��ي��رة بينهم فتاة
قاصر ،فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال
والقاصرين في سجون االحتالل نحو 160
طف ً
ال”.
وأش��ار التقرير إل��ى أن “ع��دد األس��رى
المرضى وصل إلى قرابة  600أسير  ...من
بينهم األسير فؤاد الشوبكي ( )81عاماً،
وهو أكبر األسرى سنّاً”.
وقال التقرير “بلغ عدد األسرى القدامى
المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25
أسيراً ،أقدمهم األسيران كريم يونس
وماهر يونس المعتقالن منذ يناير عام
 1983بشكل متواصل”.

وذك��ر أن “إسرائيل” تواصل اعتقال

عشرة صحفيين فلسطينيين في سجونها.
وأضاف التقرير “خالل هذا العام أصدرت
سلطات االحتالل  1595أمر اعتقال إداري،
غالبيتها صدرت بحق أسرى سابقين أمضوا
سنوات في سجون االحتالل”.
وأوض��ح أن عدد المعتقلين اإلداريين
في السجون اإلسرائيلية يبلغ حوالي 500
معتقل.
وأض��اف التقرير “وص��ل ع��دد األس��رى
المحكومون بالسّجن المؤبد إل��ى 547
أس��ي��راً ،وأعالهم حكماً األسير عبد اهلل
البرغوثي ،الصادر ضده  67حكما بالمؤيد،
ّ
بحقهم أحكام
ومنهم أربعة أسرى صدرت
بالمؤبّد خالل العام  ،2021وهم ياسر
حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة
ويوسف زهور”.
ولم يصدر بعد من الجهات اإلسرائيلية
أي تعليق على ما تناوله التقرير من ظروف
اعتقال الفلسطينيين وما يتعرضون له في
السجون اإلسرائيلية.

جنمة �أفالم “هاري بوتر” �إميا وات�سون تعلن
ت�أييدها للحقوق الفل�سطينية

 انضمت بطلة سلسلة أف�لام“هاري بوتر” إيما واتسون إلى قائمة المشاهير
المؤيدين للشعب الفلسطيني ،بعدما نشرت
منشورات على صفحتها في “انستغرام” ،أحدها
يحمل عبارة “التضامن هو فعل”.
واقتبست واتسون كلمات للباحثة البريطانية
األسترالية سارة أحمد أن “التضامن ال يفترض أن
كفاحنا هو نفس النضاالت ،أو أن ألمنا هو نفس
األلم ،أو أن أملنا هو نفس المستقبل .التضامن

ينطوي على االلتزام والعمل وكذلك االعتراف
بأنه حتى لو لم نفعل ذلك لدينا نفس المشاعر،
أو نفس الحياة ،أو نفس األجساد ،فنحن نعيش
على أرض مشتركة”.
وتلقى منشور واتسون نحو  600ألف إعجاب،
و 40ألف تعليق خالل ساعات من نشره.
وتركز واتسون على القضايا الخيرية ،بعدما
عينت سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة األمم
المتحدة للمرأة في تموز/يوليو .2014

