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الدستورية كما وردت  التعديالت  إقرار مجلس األمة بشقيه  بعد 
من الحكومة، بأغلبية ساحقة في مجلس النواب، وإجماع في مجلس 
من  الدرجة  على هذه  دستورية  تعديالت  إجراء  إن  نقول:  االعيان، 
االهمية، كانت تتطلب من مجلس النواب تحديداً تنظيم مشاورات 
جادة مع الجسم القانوني : نقابة، وشخصيات ذات خبرة عميقة في 
التشريع وكذلك مع االحزاب والقوى السياسية، إال أن شيئاً من هذا 
لم يحدث، وذهبت المقترحات الحكومية مباشرة إلى مجلس النواب، 
دون المرور بمحطة المشاورات الضرورية التي تمكن المجلس من 
الرئيسية  المبادىء  تخالف  وال  ودقيقة  قرارات صائبة  الى  الوصول 

الواردة في الدستور.
مناقشة  اآلن،  النواب  لمجلس  القانونية  اللجنة  طاولة  على 
واالحزاب  النيابية  االنتخابات  قانوني  على  الحكومية  التعديالت 
السياسية: ولكل من هذين القانونين مكانة كبيرة في ادارة الحياة 
السياسية في البالد، بكل حساسياتها وتماسها المباشر مع مكونات 

المجتمع االردني، السياسية واالجتماعية.
الممكن تجاهل تنظيم مشاورات واسعة مع  أنه من غير  نعتقد 
القوى واالحزاب السياسية والنقابية والحقوقية بخصوص القانونين، 
خصوصاً وأن مجلس النواب الحالي ـ باستثناء كتلة سياسية حزبية 
واحدةـ  ال عالقة ألعضائه وال خبرة عملية لديهم باالحزاب السياسية 

وما عانته طوال السنين الفائتة.
اللجنة  اعضاء  واالخوات  لالخوة  الدعوة  بهذه  نتوجه  فإننا  لذلك 
القانونية ثم اعضاء مجلس النواب، بأن يحترموا ويستمعوا ويدققوا 
والتي  العام،  للرأي  السياسية  االحزاب  قدمتها  التي  النظر  وجهات 
ستقدمها أمام اللجنة القانونية في حال دعوتها كما ورد على لسان 

رئيسها.
أو  ـ  النواب  مجلس  داخل  من  ـ  التوقعات  من  كثير  تسربت  لقد 
إقرارها  للقانونين سيتم  المقدمة  المشاريع  بأن  السياسي  محيطه 
وجهات  تماماً  يتجاهل  ألنه  بخير،  يبشر  ال  اتجاه  وهذا  هي،  كما 
القانونين، وحسب  في  الرئيسية  المواد  من  لعدد  المعارضة  النظر 
إلى  أن تؤدي  إقرارها،  تم  لو  فيما  المواد  فإن من شأن هذه  رأينا، 
مزيد من التضييق على الحياة السياسية واالحزاب التي هي رافعة 
االحزاب  مع  التشاور  مبدأ  ان  نقول  وعليه،  فيها  والتقدم  التطور 
والقوى السياسية وتوسيع المناقشات مع الجهات الحقوقية هو أمر 
التصويت  عند  رأيناه  الذي  المشهد  يتكرر  ال  حتى  للغاية،  ضروري 

على التعديالت الدستورية.
نريد أن نرى بصمة انفتاح لمجلس النواب على قانوني االحزاب 
االحزاب  تطارد  انفكت  ما  التي  الحكومة  بصمة  وليس  واالنتخابات 

السياسية وتسعى إلى تحجيم دورها في الحياة العامة.

دعوة مفتوحة اىل جمل�س النواب واالعيان
لالتفاقيات  الراف�س  موقفه  يوؤكد  والي�سارية  القومية  ائتالف 

والكهرباء باملاء  ال�سلة  ذات  ال�سهيوين  العدّو  مع  املربمة 

االن��ق�����س��ام الن��ه��اء  فل�سطينية  وط��ن��ي��ة  م���ب���ادرة 

ت������راج������ع واخ������ت������الل يف 

ا����س���ت���ث���م���ارات ال�����س��م��ان

الفل�سطيني  النقب  �سكاكيني:  بهيج  الدكتور 

ال�سهيوين امل�����س��روع  ال���س��ت��ك��م��ال  حم��اول��ة 

خالل  يتفاقم   التجاري  العجز 

٢٠٢١ ���س��ن��ة  ا���س��ه��ر  ث��م��ان��ي��ة 

ع���م���ال امل���ي���اوم���ة مب���ي���ن���اء احل�����اوي�����ات ي��ع��ت��زم��ون 

ال����ب����دء ب���اع���ت�������س���ام م���ف���ت���وح اأم�������ام »ال�����ن�����واب«

من  خم��رج  ال  ي��وؤك��د:  »ح�سد« 
واملالية  االقت�سادية  االزم���ة 
من  ب��ال��ت��ح��رر  ااّل  ال��راه��ن��ة 
الدويل النقد  �سندوق  �سيا�سات 
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لحزب  المركزية  اللجنة  عقدت  ـ   
اجتماعاً  األردني »حشد«  الديمقراطي  الشعب 
فيه  ناقشت   2022  /  1  /  15 بتاريخ  عاديا 
على  الناشئة  واألزمــات  السياسية  التطورات 
األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

وأثرها البالغ على واقع ومستقبل البالد.
رصدها  التي  التحوالت  مجمل  ضوء  وفي 
المركزية،  اللجنة  الى  المقدم  العام  التقرير 
االستخالصات  ثمّ  النقاشات  تمحورت  فقد 

حول القضايا الرئيسية التالية:
ما  تطبيق  فــي  المحموم  الــتــســارع   -1
تنفيذ  في  والــشــروع  القرن  صفقة  في  جــاء 
الطابع  ذات  االقتصادية  المشاريع  من  المزيد 
في  هذا  الصهيوني،  العدوّ  مع  االستراتيجي 
الوقت الذي تغيب فيه مشاريع التنمية الوطنية 
االقتصادية  الحقوق  معها  وتغيب  المستقلة 
الدستور  في  عليها  المنصوص  واالجتماعية 
على  السياسات  هذه  مخاطر  وتتجلى  األردني 
المستقل.  السياسي  والقرار  الوطنية  السيادة 
أن ال مخرج  تؤكد  المركزية  اللجنة  فان  لذلك 
ااّل  الراهنة  والمالية  االقتصادية  االزمة  من 
الدولي  النقد  صندوق  سياسات  من  بالتحرر 
الوطني  االقتصاد  مقومات  بناء  في  والشروع 
وإحياء العالقات االقتصادية األردنية العربية.

االجتماع  أكد  الدستورية:  التعديالت   -2
الرئيسية  الدستورية  التعديالت  خطورة  على 
التي اقرها مجلس االمة بشقيه، نظراً لكونها 
السلطات  تــوازن  بمبدأ  كبيراً  اخــالاًل  تشكل 
االمــن  مجلس  دســتــرة  إن  بينها،  والفصل 

القومي بالصيغة الواردة تجعله فوق السلطات 
لقد  منها.  أي  لرقابة  خاضع  وغير  الثالث 
والتخوفات  التحذيرات  تماماً  المشرّع  تجاهل 
الصادرة عن مؤسسات وشخصيات واسعة في 
قانونية  حيثيات  إلى  مستندة  وجميعها  البالد 
السلطات  احتكار  مبدأ  تكريس  إن  وحقوقية، 
واإلصالح  التحديث  تماماً مع دعوات  يتناقض 
توسيع  امــام  الــبــاب  ويغلق  الديمقراطي 

المشاركة في القرار الوطني.
األوضاع الداخلية ودور الحزب في الحياة   -3
التعديالت  المناقشات  تناولت  السياسية: 
األحزاب  قانوني  على  الحكومة  من  المقدمة 
المركزية  اللجنة  وأكدت  النيابية،  واالنتخابات 
التعديالت  فــي  الرئيسية  الــمــواد  ان  على 
األحزاب  تأسيس  بشروط  والمتعلقة  الجديدة 
الشروط.  بهذه  القائمة  األحـــزاب  وشمول 

جديدة  معيقات  تضيف  ان  شأنها  مــن 
تستهدف  حيث  السياسية،  األحــزاب  على 
الحّل،  أو  االندماج  على  وارغامها  محاصرتها 
احترام  مبدأ  مع  تماما  يتنافى  الذي  االمر 
قررت  فقد  وعليه  السياسية،  التعددية 
االستمرار في مخاطبة كل  المركزية  اللجنة 
التعديالت  للعدول عن هذه  المعنية  الجهات 
الوقت  نفس  في  الدستور،  مع  تتنافى  التي 
الديمقراطية  األحزاب  جميع  فيه  تدعو  الذي 
حقها  عن  للدفاع  خاص  بشكل  والتقدمية 
في الوجود واالستمرار في النضال في إطار 

الحركة الوطنية األردنية.
أهمية  على  المركزية  اللجنة  4-تؤكد 
وقواها  األردنية  الجماهيرية  الحركة  وحدة 
غير  الــتــدخــالت  لكل  والــتــصــدي  الرئيسية 
وضــرورة  وانشطتها  عملها  في  المشروعة 
كل  يؤمن  بما  الداخلية  عملها  آليات  تطوير 
عوامل التماسك الداخلي والقدرة على الدفاع 
وتحديداً  الجماهيرية  القطاعات  مصالح  عن 
تعيشها  التي  الحرجة  الظروف  هذه  مثل  في 

البالد.
االكبار  بتحية  المركزية  اللجنة  تتوجه   -5
ومقاومته  الفلسطيني  للشعب  ــزاز  واالعــت
العنيدة ضد السياسات العدوانية واالستيطانية 
والعنصرية الصهيونية، وبشكل خاص لألهل 
ببسالة  يقاومون  الــذيــن  النقب  قــرى  فــي 
إجراءات التهجير القسري ومصادرة ارض اآلباء 

واالجداد.

 »ح�سد« يوؤكد: ال خمرج من االزمة االقت�سادية واملالية الراهنة ااّل 

بالتحرر من �سيا�سات �سندوق النقد الدويل

حـ�شـد

حزب ال�شعب الدميقراطي الأردين
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القومية  ـــزاب  األح ائــتــالف  عقد  ـ   
واليسارية اجتماعه الدوري في مقرّ حزب البعث 
التطورات  ناقش  حيث  االشتراكي،  العربي 
ما  إلى  وخلص  السياسية،  المستجدات  وآخر 

يلي:
التعديالت الدستورية: في الوقت الذي   -1
تشريعية  منظومة  إلقرار  شعبنا  فيه  يتطلع 
بمبدأ  للنهوض  ـــع  رواف تشكل  متقدمة، 
الطريق  وفتح  الواسعة  السياسية  المشاركة 
أمام حكومات برلمانية منتخبة، فوجئ الجميع 
الحكومة،  من  مقدمة  دستورية  بتعديالت 
صالحيات  على  تطاواًل  مضامينها  في  تشكل 
الثالث كما هو منصوص عليها في  السلطات 
بينها،  فيما  الفصل  بمبدأ  ويمسّ  الدستور، 
الدستوري  المبدأ  تعارض  انها  إلى  إضافة 
الشعب هو مصدر  إن  على  الذي ينصّ  األهم 

السلطات.
إن إقرار ) المواد ذات الصلة ( من شأنه ان 
يعرقل مسيرة التحديث واإلصالح الديمقراطي 
على  سلبية  بصورة  سينعكس  كما  المنشود، 
مجمل القوانين الناظمة للحياة السياسية، في 
القوى  أصوات  إلى  صوتنا  نضم  المجال:  هذا 

ونطالب  أبناء شعبنا  والكثير من  والشخصيات 
الدستور  إلى  المادة  هذه  إضافة  عن  بالعدول 

األردني.
اتفاقيات الماء والكهرباء: يؤكد االئتالف   -2
العدوّ  المبرمة مع  الرافض لالتفاقيات  موقفه 
والكهرباء، نظراً  بالماء  الصلة  الصهيوني ذات 
البالغ  واثرها  المترتبة عليها،  النتائج  لمخاطر 

على السيادة الوطنية.
االئتالف  يدين  الكهرباء:  أسعار  رفع   -3
الكهرباء  أسعار  برفع  الخاص  الحكومة  قرار 
شركة  ديون  أعباء  الشعبية  الفئات  وتحميل 
باشتراطات  االلتزام  وكلفة  الوطنية  الكهرباء 
إزالــة  عــنــوان  تحت  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
ونطالب  الكهرباء،  دعم  وتقديم  التشوهات 
لألغنياء  ينحاز  الذي  القرار  هذا  بإلغاء  فوراً 
الفئات  على  العبء  ويزيد  الكبرى  والشركات 

والفقيرة. المتوسطة 
رفع أسعار المشتقات النفطية: تواصل   -4
النفطية  المشتقات  أسعار  رفع  الحكومات 
الوقت  في  هذا  مبرّرات.  أو  تفسير  أي  بدون 
الذي تعاني فيه البالد من ارتفاعات متواصلة 
في األسعار، وهبوط حادّ في القدرة الشرائية 

السياسات  هذه  مثل  أن  نؤكد  للمواطنين، 
االســتــقــرار  فــي  كبير  اخـــالل  ــى  إل ســتــؤدي 
ندعو  كما  البالد،  في  والمعيشي  السياسي 
للفئات  االنحياز  عن  للكف  المعنية  السلطات 
الفئات  استنزاف  في  واالســتــمــرار  الغنية، 

والمتوسطة. الفقيرة 
االئتالف  ــزاب  اح تتوجه  فلسطينياً:   -5
الفلسطيني  للشعب  واالعتزاز  التقدير  بكل 
الذي يواصل نضاله بال كلل وتحييّ المقاومة 
في  والنقب  القدس  وبلدات  قرى  في  الباسلة 
األرض  بمصادرة  االحتالل  إجــراءات  مواجهة 

واالستيطان.
الداعم  موقفه  االئتالف  يؤكد  عربياً:   -6
الشقيق،  ــودان  ــس ال فــي  المجيدة  للثورة 
التي  القمع  سياسة  العبارات  باشدّ  ويستنكر 
ضد  العسكري  االنقالب  أصحاب  يعتمدها 
والثورية  الوطنية  والــقــوى  المتظاهرين 
السودانية. كما يؤكد وقوفه إلى جانب القوى 
والحلول  لبنان  في  والديمقراطية  التقدمية 
االزمــة  من  الخروج  اجــل  من  طرحتها  التي 

العميقة التي يعاني منها لبنان الشقيق.

ائتالف القومية والي�سارية يوؤكد موقفه الراف�س لالتفاقيات 

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردنياملربمة مع العدّو ال�سهيوين ذات ال�سلة باملاء والكهرباء

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

احتجاجًا على تقلي�س خدمات الوكالة

يعت�سمن �سد  معلمات 

تخلي االأونروا عن مراكز 

الن�ساء وذوي االإعاقة
معلمة   100 مــن  أكثر  ـشاركت   
اعتصاماً  الثاني   كانون   10 في  متطوعة 
النساء  تأهيل  مراكز  في  واحدة  ساعة  لمدة 
ــروا،  ألون التابعة  اإلعاقة  ذوي  واألشــخــاص 

احتجاجاً على تقليص خدمات الوكالة.
التنسيق  لجنة  رئيسة  العزة  نجاح  وقالت 
جاء  االعتصام  إّن  النسائية،  للبرامج  العليا 

بعد جهدٍ مضٍن نتيجة تخلي وكالة الغوث عن 
تسجل  أن  على  مركزاً   24 تجاه  مسؤوليتها 
لتكون  التنمية  وزارة  في  وملفاتها  أسماءها 
بأنّها كانت  أردني، علماً  تحت إشراف حكوميّ 

دائماً تتبع الوكالة.
المعلمات  معظم  أّن  الــعــزة،  وأوضــحــت  
المكافآت  خالل  من  أسرهن  بإعالة  يساهمن 
مصدر  وهــو  للمتطوعات،  تــصــرف  الــتــي 
عن  الوكالة  تخلي  أّن  إاّل  لهن،  الوحيد  الدخل 
مسؤوليتها تجاه هذه المراكز قد يهدد بتغيير 

مسار عمل المتطوعات ومكافآتهن.
التأهيلية  الــمــراكــز  أّن  ــعــزة  ال وبينت 
الالجئين  مخيمات  في  اإلعاقة  وذوي  للنساء 
ال  قد  مــركــزاً،   24 وعددها  الفلسطينيين، 
األونروا  فترة  كانت خالل  كما  بأهمية  تحظى 

العديد  شخصيات  بصقل  ساعدت  أنها  رغم 
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة ومكنتهم  من 
سوق  في  االنخراط  من  مباشر  غير  بشكل 

العمل.
وقالت إّن أقل مركز من هذه المراكز يحوي 
على  دخلهن  يعتمد  متطوعات  معلمات   10
المراكز  إدارات  خالل  من  المدفوعة  المكافآت 
والرسوم التي يدفعها طلبة رياض األطفال«.

على  والمتطوعات  المتطوعون  ويحصل 
كدخل  وليس  المراكز  هذه  دخل  من  مكافآت 
فقط  تدفع  حيث  الغوث،  وكالة  من  مباشر 
تخلي  أّن  إاّل  الرسميين،  والمشرفين  للباحثين 
المراكز قد يؤثر  الوكالة عن مسؤوليتها تجاه 
القادمة،  والسنوات  األشهر  في  عملها  على 

وفق العزة.
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العامة  االدارة  تعمد  ـ    
لصندوق استثمار اموال الضمان 
عن  االعـــالن  ــى  ال االجتماعي 
ربعية  ومعدالت  وارقام  بيانات 
وقــائــع  ــن  ع متحققة  ونــصــف 
االستثماري  للنشاط  وانجازات 
وفي  ــاءات  ــق ل فــي  للصندوق  
في  او/و  عمل،  وورشات  ندوات 
او/ وبنشرها  مؤتمرات صحفية، 
ــرونــي  ــكــت ــع االل ــوق ــم ــى ال عــل
هذه  اتسمت  فيما  للصندوق 
والمعدالت  واالرقـــام  البيانات 
تــزال  وال   ، ــات  ــاج ــت ــن ــت واالس
وبالمحدودية  الواسع  بااليجاز 
بدرجة  واالفصاح  الشفافية  في 
كافية التي تمكن مختلف الجهات 
بالضمان  والمهتمة  المعنية 
مشتركين  ــن  م االجــتــمــاعــي 
عمالية  واتحادات  ومتقاعدين 
تجارية  وغرف  سياسية  واحزاب 
التقييم  إجــراء  من  وصناعية 
حوله  ــرأي  ال ــداء  واب والمتابعة 
او  والتطوير  التحسين  حيث  من 

السلبيات. تالفي 
سبيل  على  نالحظه  سبق  ما 
المالي  االداء  تقرير  في  المثال 
يتم  كما  االستثمار  لصندوق 
الثالثة  الربعية  النشرة  وصف 
ويتضمن  بــه،   2021 لسنة 

البيانات واالرقام التالية:
موجودات �سندوق اال�ستثمار

واقع  )النشرة(  التقرير  يعلمنا 
صندوق  موجودات  حجم  ارتفاع 
 )11،2( حوالي  من  االستثمار 
سنة  نهاية  فــي  ديــنــار  مليار 
دينار  مليار   )12،1( الى   2020
اي   2021  /  ٩  /  30 نهاية  في 
 ٩00 او  مليار،   0،٩ بارتفاع 
الصندوق  “ارقــام  دينار  مليون 
وبنسبة  واســع!!”  بحجم  مقربة 

ارتفاع )4،٧٪(.
الى ان حجم  من عندنا نشير 
مليار   )12( بلغ  الــمــوجــودات 
دينار في نهاية 30 / 6 / 2021 
نهاية  في  مليار   11.2( مقابل 
 )0،٨( بارتفاع  اي   2020 سنة 

مليار او )٨00( مليون دينار.
موجودات  ان  يتضح  ثم  ومن 
النصف  في  ارتفعت  الصندوق 

الثاني(   + االول  )الربع  االول 
دينار  مليون   )٨00( بحدود 
الثالث  الربع  وحقق  حصد  فيما 
في  ـــادة  زي  2021 سنة  مــن 
الموجودات بحدود )100( دينار 
فقط )٩00 - ٨00( ما يعكس 
ملحوظ  تراجع  كبيرة  بدرجة 

واختالل في األداء 
رسم بياني بتطور موجودات 

الصندوق منذ سنة 2003
“تقرير  او  الربعية  النشرة 
يسمى  كما  له  المالي  األداء 
بــيــانــيــاً  رســـمـــاً  تــضــمــنــت   “
ارتفاع  وتطوير  مسار  يوضح 

للصندوق  المكونة  الموجودات 
 2003 سنة  في  انشائه  منذ 
وحتى 30 / ٩ / 2021 وباالرقام 
المقربة، وهو رسم مقيد كمرجع 
يمكن او يسهل الرجوع اليه عند 

الضرورة.
سبعة  في  الموجودات  توزيع 

استثمارية محافظ 
  2021/ ٩ / 30

ــة  الــبــنــد                       ــظ ــف ــح ــم اســــم ال
القيمة                      النسبة

محفظة ادوات السوق النقدي                  
٪11،٨                    1402

ـــظـــة الــــســــنــــدات                                    مـــحـــف
٪5٧،٧                     6٨٨٧

ـــــعـــــروض                                    ـــة ال ـــظ ـــف ـــح م
٪3،4                          400

مجفظة االسهم                               20
٪1٧،1                              34

العقاري                       االستثمار  محفظة 
٪6،1                                ٧2٧
السياحي                       االستثمار  محفظة 
٪2،5                                2٩4

على  بداية  االختالل  يتضح 
او  محافظ  محدودية  استمرار 
مواقع او مطارح االستثمار على 
سابعة  )محفظة  محافظ  سبعة 
سقطت  ان  يبدو  اخرى  بعنوان 
طباعي  بــخــطــأ  االدراج  ــن  م
الثالثة  الربعية  النشرة  فــي 

للصندوق(.
ويــالحــظ مــن الــجــدول عدم 
قــيــمــة حجم  فـــي  الــــتــــوازن  
واكثر  ــام  ع بشكل  الــحــوافــظ 

محفظة  حجم  ضخامة  ذلك  من 
السندات بالقيمة )6٨٨٧ مليون 
 )٪5٧،4( وبالنسبة  ــار(  ــن دي
عن  تتوقف  لم  المحفظة  وهذه 
وهي  اخرى  بعد  سنة  االرتفاع 
حجم  تعكس  او  تمثل  باختصار 
المباشرة  الحكومة  مديونية 
المثقلة  بموجب سندات الخزينة 
بديون او اقتراضات اخرى محلية 

وخارجية.
اختالل  رصــد  ايضاً  ويمكن 
النقدية  السوق  محفظة  تراجع 
البنوك(  لــدى  الضمان  )ودائــع 
مليون   )1434( مــن  ــاً  ــاس اس
دينار في نهاية سنة 2020 الى 
)1403( مليون دينار في نهاية 
30 / ٩ / 2021 ويمكن ان تتجه 
االنخفاض آخذين  الى مزيد من 
وتوسع  ــراط  اف االحتساب  في 
عقد  في  يجب  مما  وباكثر  كبير 
ومساندة  حماية  برامج  وتمويل 
في  وايضاً  واستدامة،  وتضامن 
تمويل او المساهمة في مشاريع 
الباص  )تمويل  التحتية  البنية 
مليون   )14( يقارب  بما  السريع 

دينار مثااًل.
اال�ستثمارات  حمفظة 

ال�سياحية
�سعيفة وترواح مكانها 

املتدين
ليست  زمــنــيــة  ــرة  ــت ف مــنــذ 
بالقريبة بقي حجم االستثمارات 
السياحية يراوح مكانه، او احياناً 
بتراجع وبخسارة من نوع مواقف 
فنادق  تشغيل  وقــف  وقـــرارات 

الصيانة  بحجة  للضمان  مملوكة 
والــتــطــويــر ولــســنــوات، ووقــف 
الى  الشام  عمان  فندق  تشغيل 
جانب خسارة اكثر من استراحة.
حمفظة اال�سهم هي االف�سل

المالي  االداء  تقرير  ارقــام 
للصندوق في نهاية الربع الثالث 
اكثر  تظهر   2021 سنة  مــن 
ويمكن   ( حجمها  في  قفزة  من 
ارتفع  حيث  جدواها(  في  ايضاً 
مليون    )1555( مــن  حجمها 
 2020 سنة  نهاية  في  دينار 
 ”2034“ الى   )٪13،٩( وبنسبة 
 ٩  /  30 نهاية  في  دينار  مليون 
من   ”٪1٧،6“ وبنسبة   2021  /
وترجع  الكلي  االستثمار  حجم 
محفظة  حجم  في  الفقرة  هذه 
الصندوق  قيام  ــى  ال االســهــم 
لشركات  جديدة  اسهم  بشراء 
ومصرفية  تعدينية  متقدمة 
البوتاس  شركة  اسهم   )شــراء 
للشريك  مملوكة  كانت  التي 

االجنبي السابق كمثال .
ارتفاع يف دخل ال�سندوق 

ارتــفــع دخــل الــصــنــدوق من 
من  االستثمار  )عائدات(  ايــراد 
تحققت  دينار  مليون   )3٧6  (
خالل االشهر التسعة االولى من 
مليون   )440( الى   2020 سنة 
الفترة  نفس  في  تحققت  دينار 
 )65( وبارتفاع   2021 سنة  من 
مليون ، وبنسبة ارتفاع  3،٪1٧.

تراجع واختالل يف ا�ستثمارات ال�سمان
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ارتفع رقم العجز في ميزان االردن التجاري 
ومتحققة  مسجلة  دينار  مليون   )41٩٩( من 
من  سنة(  )ثلثي  االولى  الثمانية  االشهر  خالل 
 )53٧0( بقيمة  كبير  عجز  الى   2020 سنة 
نفس  خالل  ومتحققة  مسجلة  دينار  مليون 
بلغ  قياسي  وبارتفاع   2021 سنة  من  الفترة 
بحدود  عالية  ارتفاع  وبنسبة  مليون   »11٧1«

»٪2٧،٩«
مكونات العجز يف فرتة �سنة ٢٠٢٠

تحقق العجز في ميزان االردني التجاري البالغ 
الثمانية  االشهر  خالل  دينار  مليون   )41٩٩(
بين  للفرق  كمحصلة   2020 سنة  من  االولى 
بقيمة »٧٨30«  قيمة مستوردات كلية خاللها 
مليون دينار مطروحاً منها قيمة صادرات كلية 

بحدود »3621« مليون دينار.
مكونات العجز في فترة سنة 2021

االردن  ميزان  في  العجز  تحقق  المقابل  في 
خالل  دينار  مليون   »53٧0« البالغ  التجاري 
 2021 سنة  مــن  ـــى  االول الثمانية  االشــهــر 
بحدود  خاللها  مستوردات  لقيمة  كمحصلة 
قيمة  منها  مطروحاً  دينار  مليون   »٩4٩٨«

صادرات كلية بلغت )412٨( مليون دينار.
زيادة حجم الصادرات الكلية بين الفترتين

 )3631( من  الكلية  الصادرات  رقم  ارتفع 
االولى  الثمانية  االشهر  في  متحققة  مليون 
دينار  مليون   »412٨« الى   2020 سنة  من 
سنة  من  المقابلة  الفترة  نفس  في  متحققة 
وبنسبة  دينار  مليون   )4٩٧( وبارتفاع   2021

ارتفاع »٧،٪13«.
توزيع ال�سادرات الكلية

بني وطنية ومعاد ت�سديرها
خالل االشهر الثمانية االولى من سنة 2021 
توزعت قيمة الصادرات الكلية البالغة )412٨( 
)منتجة  وطنية  صــادرات  بين  دينار  مليون 
معاد  وبين سلع  مليون   )3٧46( بقيمة  محلياً( 
فيما   ، دينار  مليون   )3٨2( بقيمة  تصديرها 
توزعت الصادرات الكلية خالل االشهر الثمانية 
االولى من سنة 2020 البالغة )3631( مليون 
 )3232( بقيمة  وطنية  ــادرات  ص بين  دينار 
وبين سلع معاد تصديرها بقيمة )3٩٩( مليون 

دينار.
اكثر  الوطنية  الصادرات  جانب  اقتصادياً 

اهمية الكثر من اعتبار.
زيادة قيمة المستوردات بين الفترتين

الى  الداخلية  المستوردات  قيمة  ارتفعت 
االردن من »٧٨0« مليون دينار متحققة خالل 
الى   2020 سنة  من  االولــى  الثمانية  االشهر 

الفترة  نفس  خالل  متحققة  مليون   »٩4٩٨«
بلغ »166٨«  كبير  وبارتفاع   ،2021 من سنة 

مليون وبنسبة ارتفاع عالية بلغت )٪21،3(.
مما سبق يتضح ايضاً ان زيادة العجز التجاري 
العجز في  البالغ )11٧1( عن  في سنة 2021 
بين  للفرق  لمحصلة  تحقق   2020 سنة  فترة 
مليون  بمبلغ )166٨(  المستوردات  رقم  زيادة 

دينار فقط.
ن�سبة تغطية ال�سادرات الكلية للم�ستوردات

 )٪46،4( من  سلباً  النسبة  هذه  انخفضت 
تحققت خالل ثلثي سنة 2020 الى »٪43،5« 
 2021 سنة  من  الفترة  نفس  خالل  تحققت 

وبهبوط )2،٩( نقطة.
زيادة قياسية في بعض بنود مستوردة

١ � النفط اخلام وامل�ستقات
ارتفعت قيمة مستورداته من حوالي )٩1٩( 
االولى من  الثمانية  الشهور  مليون دينار خالل 
سنة 2020 الى )1066( مليون دينار تحققت 
خالل الفترة المقابلة من السنة 2021 وبارتفاع 

)14٧( مليون وبنسبة ارتفاع عالية »٪16«.
قيمة  فــي  الــمــلــمــوس  االرتــفــاع  ــعــزى  وي
مستوردات النفط لسبب رئيس يتصل او ناجم 
النفط  ألسعار  المتصاعد  االتجاه  تواصل  عن 
 2021 سنة  من  الثمانية  االشهر  طيلة  دولياً 
وبمتوسط ارتفاع )3٧( دوالر للبرميل وبنسبة 
حتى  اخرى  الرتفاعات  مرشحة   )٪٩3( ارتفاع 

نهاية سنة 2021 على االقل.
٢ � العربات »ال�سيارات« والدراجات

األقل  المستوردات  قيمة  ارتفعت  وبدورها 
 ، وأجزائها  ــدراجــات  وال العربات  من  اهمية 
فترة  خالل  تحققت  دينار  مليون   )52٨( ومن 
تحققت  دينار  مليون   )6٨2( الى   2020 سنة 
 ،2021 سنة  من  المقابلة  الفترة  نفس  في 
دينار،  مليون   )154( بقيمة  وسطي  وبارتفاع 
وبنسبة ارتفاع عالية بحدود »2٩٪« فيما كان 
العكس أي انخفاض  المتوقع سابقاً حدوث  من 
المناخات  ظروف  في  السيارات  من  المستورد 
الصعبة في البالد وخاصة تعمق وامتداد جائحة 
الكورونا واستمرار التباطؤ والتأزم االقتصادي.

ا���س��ت��راد  يف  م�سبوقة  غ��ر  ق��ف��زة   �  ٣
املجوهرات

ارتفاع  في  تمثلت  المسبوقة  غير  القفزة 
التي  والجواهر  الحلى  من  االستيراد  عملية 
سنة  فترة  في  دينار  مليون   )٩1( من  ارتفعت 
الفترة  في  دينار  مليون   )54٨( الى   ،2020
 )45٧( وبارتفاع   ،2021 سنة  من  المقابلة 

مليون وبنسبة ارتفاع »٪502«!!
مستوردات  من  كنماذج  سبق  بما  ونكتفي 

ثقيلة وغير مبررة في بعض جوانبها ومن حيث 
ضعف الحاحية استيرادها.

زيادة كبيرة في بعض مواد الصادرات
١ � �سادرات االأ�سمدة

 )244( االسمدة من  قيمة صادرات  ارتفعت 
مليون دينار متحققة في فترة سنة 2020 الى 
)432( مليون دينار متحققة خالل نفس الفترة 
 )1٨٨( وبارتفاع   ،2021 سنة  من  المقابلة 

مليون، وبنسبة تقارب )٧٧٪( .
٢ � �سادرات الفو�سفات اخلام

مليون   )152( من  صادراته  قيمة  ارتفعت 
الى   2020 سنة  فترة  خالل  متحققة  دينار 
الفترة  نفس  في  متحققة  دينار  مليون   )216(
من سنة 2020، وبارتفاع )64( مليون دينار، 

وبنسبة تقارب )٪42(.
3 ـ صادرات محضرات الصيدلة )االدوية(

مليون   )254( من  صادراتها  قيمة  ارتفعت 
دينار متحققة في فترة سنة 2020 الى )2٧1( 
سنة  فترة  نفس  في  متحققة  دينار  مليون 
2021 وبارتفاع )1٧( مليون وبنسبة )٧،٪6(.

٤ � �سادرات االلب�سة وتوابعها
مليون   )٧55( صادراتهامن  قيمة  ارتفعت 
الى   2020 سنة  فترة  فــي  متحققة  ديــنــار 
فترة  نفس  في  متحققة  دينار  مليون   )٨65(
سنة 2021، وبارتفاع )110( مليون، وبنسبة 
بوجود  جهة  من  اكثر  وتتحفظ  هذا   ،)٪14،5(
متصلة  االلبسة  وتصدير  انتاج  في  سلبيات 
الصناعية  »بالمناطق  يسمى  مــا  بــشــروط 

المؤهلة«.
تصدير  نماذج  من  بيانه  سبق  بما  نكتفي 
واستيراد  ، فيما يمكن ألي متابع االطالع على 
و تصديرية من  او/  استيرادية  اخرى  متغيرات 
لدائرة  الشهري  التقرير  ضمن  المدرج  الجودل 

االحصاءات العامة االردنية لتفرتي السنتين.

احمد النمري

العجز التجاري يتفاقم  خالل ثمانية ا�سهر �سنة ٢٠٢١
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طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«

وزارة التعليم العايل تقرر اجراء امتحانات تكميلية يف 

اجلامعات للطلبة الذين تغيبوا عن االمتحانات ب�سبب اجلرعتني، 

ب�سرط اخذ اجلرعتني
األردنية  الجامعات  طلبة  عند  والقلق  ــاك  اإلرب من  حالة  سرت 
اإللكترونية  المواقع  و  االمتحان  لقاعات  الدخول  من  حرموا  الذين 
لجامعاتهم بسبب عدم تلقيهم لجرعتي المطعوم  الخاص بفيروس 
اليرموك  جامعة  موقع  وأن  خصوصا   .35 الدفاع  بحسب أمر  كورونا 
اإللكتروني أرسل إشعارا لهم بنتيجة »راسب« ليعدلها الحقا ب »غير 

مكتمل«.
إال  الفائت  العام  من  ثاني  تشرين  في  الدفاع  أمر  صدور  ورغم 
بالمئة  وثمانية  خمسة  بين  تراوحت  الجامعات  طلبة  من  نسبة  أن 
على  ترجمت  النسبة  المطعوم.  من  جرعتين  أو  جرعة  تتلقى  لم 
من  حرموا  الذين  األردنية  الجامعات  في  الطلبة  بآالف  الواقع  أرض 
ألمر  االنصياع  من  بدا  تجد  لم  جامعاتهم  ألن  النهائية  امتحاناتهم 

الدفاع 35 والذي سيسائل أي مؤسسة تخالفه.
 وبعد تحركات طالبية  واسعة اثر بدء تطبيق امر الدفاع 35 في 
االف طالب في جامعة  الى حرمان ستة  ادى  األردنية، مما  الجامعات 
اليرموك وحدها اضافة العداد مشابهة في الجامعات االخرى تم عقد 
االمتحانات  تأجيل  يخص  بما  األردنية  الجامعة  رئيس  مع  اجتماع 
ان عدد  تبين  اللقاح، حيث  يتلقوا جرعتي  لم  الذين  للطلبة  النهائية 
ال 1500 طالب،  تقارب  اللقاح  المتلقين ألي جرعة من  الطلبة غير 
أما الذين تلقوا الجرعة األولى فعددهم يقارب ال 4٨1 طالب، وتم 

إصدار القرارات التالية:
1- إلزامية أخذ كال الجرعتين للتقدم لالمتحان التكميلي.

2- ستبدأ االمتحانات التكميلية بتاريخ 2/13.
3- سيكون االمتحان التكميلي موحد لجميع الطلبة المتقدمين له.

والمستوى  الشكل  بنفس  التكميلي  االمتحان  سيكون   -4
النهائية. لالمتحانات 

5- ستفتح عيادات الجامعة لتلقي اللقاح من يوم الخميس وحتى 
يوم السبت.

إّن  العالي  التعليم  وزارة  باسم  اإلعالمي  الناطق  اكد  حين  في 
أمر الدفاع 35 ألزم عدم الدخول للحرم الجامعي ألي من الجامعات 
جرعتي  على  الحصول  دون  الخاصة  أو  الرسمية  الكليات  أو  األردنية 
المطعوم. وبين في تصريحات صحفية ،  أنه جرى استثناء من لديه 

ظروف صحية خاصة بشرط احضار فحص PCR حديث.
ولفت إلى أن الطلبة الذين لم يستطيعوا دخول الجامعات، وتغيبوا 
عن امتحاناتهم، ال يعتبروا فاقدين لحقهم بتقديم االمتحان، مشيرا 
الجرعتين، ومراجعة  تلقي  بعد  الجامعي  للحرم  الدخول  إمكانية  إلى 

رئاسة القسم أو عمادة الكلية لتقديم عذره بالتغيب عن االمتحان.
3000 طالب  يقارب  ما  أوضاع  تم تصويب  اليرموك  جامعة  وفي 
لالمتحانات  للتقدم  ومخولين  قادرين  أصبحوا  وبالتالي   ، وطالبة 

النهائية دون أي عقبات.
م�ساجرة جماعية بكلية البلقاء اجلامعية يف العقبة 

في استمرار لمظاهر 
ــي  ــع ــام ــج الـــعـــنـــف ال
بعض  فــي  المرفوض 
التعليمية  ــع  ــواق ــم ال
ــرة  ــاج ــش انـــدلـــعـــت م
جماعية في حفل تخرج 
داخل أسوار كلية البلقاء 
العقبة،  في  الجامعية 
بين  مناوشات  إثر  على 
وأدت  الطلبة.  بعض 
قلب  إلـــى  الــمــشــاجــرة 

التخرج  ــاوالت  ط بعض 
و  المشاجرة.  في  كأدوات  واستخدامها  وتخريبها  بالطلبة  الخاصة 
تدخل بعض الطلبة من أجل حل الموضوع وعادت األوضاع طبيعية.

والقوى  »رشاد«  االردني  الديمقراطي  الشباب  رابطة  حذرت  لقد 
الطالبية من خطورة تنامي هذه الظاهرة وتم اقتراح حلول عديدة 
الطلبة  شؤون  عمادات  تأخذها  لم  لالسف  الظاهرة  هذه  من  للحد 
انتخاب  حق  الطلبة  اعطاء  ودون   ، الجد  محمل  على  الجامعات  في 
هيئاتهم التمثيلية واعطاءهم دور شريك في تنظيم وادارة االنشطة 
برأسها  تطل  المقيتة  الظاهرة  هذه  ستبقى  الواسعة  الجماهيرية 

وتفسد فرحة الطلبة بتخرجهم من الجامعة .

منح درا�سية مقدمة من احلكومة الرتكية يف جميع الربامج 

للعام  الدرا�سية )البكالوريو�س واملاج�ستر والدكتوراه( 

اجلامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ 
جميع  في  دراســيــة  منح  توافر  عن  التركية  الحكومة  تعلن 
وفي جميع  الدكتوراه(  الماجستير،  )البكالوريوس،  الدراسية  البرامج 
المنح  هذه  على  الحاصلين  الطلبة  توزيع  سيتم  حيث  التخصصات، 
على الجامعات الحكومية والخاصة بناًء على معايير ونظام مفاضلة، 

والمقابلة التي سيخضع لها الطلبة من قبل لجنة الترشيح التركية.
فعلى الطلبة الراغبين باالستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول 
 https://turkiyeburslari.gov.tr التالي:  اإللكتروني  الموقع  إلى 
لالطالع على مزيد من المعلومات حول المنح والتخصصات المتاحة، 
والجامعات وشروط القبول والتسجيل، على أن يقوم الطالب بتعبئة 
الطلب من خالل الموقع االلكتروني المشار إليه أعاله، علماً بأن فترة 
 /  2  /  20 2022 وحتى   /  1  /  10 من  اعتباراً  تبدأ  الطلبات  تقديم 

2022
مالحظة: 

الوزارة  قبل  من  بها  المعترف  التركية  الجامعات  أسماء  لمعرفة   •
يمكن الدخول إلى الرابط التالي:

https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
بمؤسسات  االعتراف  بتعليمات  االلتزام  الطالب  على  يشترط   •
التعليم  وزارة  في  شهاداتها  ومعادلة  االردنية  غير  العالي  التعليم 

العالي والبحث العلمي األردنية.
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ق�سايا عمالية

لتعنت ال�سركة بتثبيتهم على كادرها الوظييفي

عمال املياومة مبيناء احلاويات يعتزمون البدء 

باعت�سام مفتوح اأمام »النواب«

 ـ   يعتزم عمال التشغيل )المياومة( في شركة ميناء حاويات العقبة »إي 
سي تي« التابعة لشركة »إي بي أم تي« بالعقبة، تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مجلس 
المتمثلة  مطالبهم  تلبية  وعدم  الشركة  تعنت  على  احتجاجا  القادم،  األحد  النواب 

بتثبيتهم على كادرها.
أمام  خيمة  نصب  على  اتفقوا  إنهم   ،224 تعدادهم   والبالغ  العاملون  ويقول 

المجلس والبدء باعتصام مفتوح إلى حين تلبية مطالبهم وحصولهم على حقوقهم.
لقاءات عديدة  أن  المتابعة  لجنة  العاملين وعضو  احد  المصبحين   مالك  واوضح 
فالشركة  نفعا،  تجدِ  لم  أنها  إال  النيابية،  العمل  لجنة  الشركة بحضور  مع  جمعتهم 

رافضة ألي حوار أو مفاوضة أكان من قبل العمال أو اللجنة النيابية.
ما  وأنهم  خصوصا  العمال،  احتجاجات  وتيرة  يزيد  الشركة  تعنت  أن  إلى  وأشار 

يزالون مستمرين بإضرابهم عن العمل لليوم الـ5٩ على التوالي.
إلى  المزمع على موعده،  االعتصام  وأن  أن اإلضراب سيستمر،  المصبحين  وأكد 

حين الوصول إلى اتفاق مع إدارة الشركة يضمن لهم حقوقهم ويلبي مطالبهم.
اللجنة حاولت  إن  الحراسيس  النيابية حسين  العمل  من جهته، قال رئيس لجنة 

إقناع الشركة مرات عديدة بتثبيت العمال على كادرها، إال أنها رفضت ذلك.
اللجنة مضامين عقود  وأوضح الحراسيس أن إدارة الشركة عرضت على أعضاء 
هؤالء العمال تُفيد بأنهم يعملون لدى شركة »إي بي أم تي« وليس »إي سي تي«، ما 

يعني أن ال حق للعمال في المطالبة بتثبيتهم على كادر الـ«إي سي تي«.
غير أن المصبحين يؤكد أنهم وقعوا اتفاقية مع إدارة الشركة عام 2014 تُلزمها 
أن  إال  تي«،  أم  بي  »إي  في  عملهم  من  سنتين  مضي  بعد  كادرها  على  بتثبيتهم 
الشركة اتخذت إجراءا آخر وهو تخييرهم بين تقديم استقاالتهم أو البقاء في الـ«إي 

بي أم تي«.
دوامهم في  نظام  بإلغاء  العمال  لمطلب  استجابت  الشركة  أن  الحراسيس  وبين 
الميناء عن طريق الرسائل النصية، إذ أن اللجنة اتفقت مع إدارة الشركة بأن يصبح 

العمال على دراية بأيام وأوقات عملهم وحتى إجازاتهم قبل 32 ساعة.
أنهما  »طالما  الطرفين  يرضي  حل  إلى  الوصول  صعوبة  إلى  الحراسيس  وأشار 
مُصران على موقفيهما«، لكنه أكد أن اللجنة ستظل تتابع القضية على أمل إيجاد 

حل لها.

ا�ستمرار احتجاجات املتعطلني عن العمل يف مادبا
داخل ساحة  المفتوح  اعتصامهم  في  العمل  متعطلين عن  تسعة شباب  يستمر 
استمراراً  األرض، مؤكدين على مطالبهم. وهي  مأدبا مفترشين  السالم بمحافظة 

الحتجاجات المتعطلين التي تظهر بين الفينة واالخرى
يحملون شهادات  أّن ستة منهم  المعتصمين  الشبان  أحد  الرواحنة  وأكد عبداهلل 

جامعية وثالثة حاصلون على الثانوية العامة، وال يجدون أي عمل كريم لهم.
في  والمسؤولين  مأدبا  بمحافظ  جمعتهم  عديدة  لقاءات  أّن  الرواحنة  وأوضح 
المحافظة والحكومة دون جدوى، ما دعاهم لبدء اعتصامهم المفتوح في مكان عام 
أمام المواطنين، ورفض ما يشاع في مواقع التواصل االجتماع بأّن الصور المنشورة 

لهم هي مجرد استعراض إعالمي.
واضاف أّن هدف المعتصمين ليس التوظيف بديوان الخدمة المدنية أو الحصول 
على فرص عمل حكومية، وإنما “الحصول على عمل كريم يضمن أماناً وظيفيأً لهم، 

خصوصا وأنهم جميعا تحت سن 30 عامأ وال يريدون أكثر من فرصة كريمة لهم.
وأكد الرواحنة أّن اعتصامهم سيبقى مفتوحا حتى تحقق لهم مطالبهم وتأمينهم 

بوظائف وفرص عمل تليق بهم ومالئمة لتخصصاتهم.
وكان هؤالء المتعطلون بدأوا اعتصامهم المفتوح يوم األحد 2022/1/٩ وأكدوا 

أنهم سيستمرون باالعتصام حتى تحقيق مطالبهم.
بعد حمالفة امر الدفاع رقم ٦ 

�سركة مقاوالت ُتنهي خدمات ١7 عامال دون دفع 

اال�ستحقاقات العمالية 
أنهى مصنع تابع لشركة “أبراج العرب” للمقاوالت في محافظة المفرق خدمات 1٧ 

عامال مطلع كانون أول الماضي.
مع  خدماتهم  إنهاء  على  الشركة  وإدارة  العمال  هؤالء  بين  اتفاق  اتفاق  على  بناء 
أن  إلى  أربعة أشهر، وأشار  بالتقسيط على  المالية، ولكن  حصولهم على مستحقاتهم 
الشركة سلمتهم دفعة أولى من مستحقاتهم.وبيّن أنهم وقعوا على مخالصة مضمونها 

موافقة العامل على إنهاء خدماته، وأنهم حصلوا على جميع مستحقاته المالية.
المحامي المختص بقانون العمل حمادة أبو نجمة قال إن العمال باتوا غير قادرين 
على التقدم بشكوى إلى وزارة العمل حال لم تدفع الشركة باقي مستحقاتهم، ألنهم 

وقعوا على مخالصة تُثبت أنهم حصلوا عليها.
باقي  تدفع  ولم  المخالصة  في  الشركة  تالعبت  حال  في  أنه  نجمة،  أبو  وبين 
المستحقات، ال يوجد لدى العمال ما يُثبت أنهم لم يحصلوا مستحقاتهم المالية كاملة، 

وستصبح القضية لصالح الشركة.
كافة  مستحقاتهم  على  حصولهم  يضمنوا  أن  العمال  على  “كان  بالقول  وأوضح 
قبل أن يوافقوا على إنهاء خدماتهم، خصوصا وأن هناك العديد من الشركات تتالعب 
في اإلتفاقيات التي تجري بينها وبين عمالها والمتضمنة حصولهم على مستحقاتهم 

المالية”.
الذي  الدفاع رقم )6(  أمر  العاملين “خالفت  الشركة بتسريحها هؤالء  أن  إلى  ولفت 
نص في الفقرة )أ( من البند ثامنا على عدم إجبار العامل على إنهاء خدماته، وفق أبو 

نجمة”.
ونصت الفقرة على أن “ال يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل إلجباره 
على االستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله من العمل إال وفقا ألحكام الفقرتين )ج( 
و)د( من المادة )21( والفقرات )أ، ز، ح، ط( من المادة )2٨( من قانون العمل رقم )٨( 

لسنة 1٩٩6”.

�سائقو التطبيقات الذكيةيعتزمون تنفيذ اعت�سام 

حايل
تنفيذ  السائقين  عزم  الذكية  النقل  تطبيقات  لسائقي  التطوعية  اللجنة  أعلنت 
اعتصام في منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء يوم الخامس والعشرين من شهر 

كانون الثاني الحالي رداً على تجاهل وزير النقل وجيه عزايزة مطالبهم.
وقال عضوان في اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات، إّن الوزير يقدم وعوده إلى 
السائقين منذ نيسان الماضي دون أي تطبيق على أرض الواقع فضأًل عن تجاهل هيئة 
تنظيم النقل البري لمطالبهم أيضاً، وسيكون الخيار األخير االعتصام بالقرب من رئاسة 
الوزراء. وتوافق العضوان لورنس الرفاعي ومحمد أبو مشرف على أّن الهيئة تنصلت من 
مسؤولياتها تجاه أكثر من 12 ألف سائق رغم تحملهم أعباًء كبيرة وتراكم الديون على 

آالف السائقين لصالح البنوك.
وأشارا إلى أّن االعتصامات السابقة التي تعددت أمام مبنى الهيئة ومجلس النواب 

ومكاتب الشركات لم تجدِ نفعاً، مطالبين بإنصافهم من تغول الشركات.
وأكدا إلى أن لدى السائقين مطالب عديدة على صعيد اإلجراءات الحكومية والعملية 
للمركبات  التشغيلي  العمر  زيادة  إلى  النقل  تنظيم  هيئة  يدعون  حيث  الشركات،  مع 

ليصبح عشر سنوات وشمولهم باإلعفاءات الجمركية أسوة بمركبات النقل األخرى.
كما يطالبون بحمايتهم من تغول الشركات ووضع ضريبة محددة عليهم وتسعيرة 
ثابتة، خصوصا وأّن الشركات تقدم عروضا سعرية على حساب السائقين دون تخفيض 
إلى  العودة  دون  التصريح  بتجديد  يطالبون  كما  الرحالت.  أسعار  من  االقتطاع  نسبة 
الشركات وإغالق التطبيقات غير المرخصة التي ال يدفع سائقوها أي ضرائب للحكومة.
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الحكومة  من  دعوة  على  بناء  ـ     
الجزائرية، تجري اآلن مباحثات فلسطينية 
في  جزائرية  وفلسطينية  فلسطينية،  ـ 
ستة  بحضور  وذلــك  الجزائرية  العاصمة 
 / حماس   / فتح   “ فلسطينية  فصائل 
 / العامة  القيادة   / الشعبية   / الديمقراطية 
الدعوة  لهذه  وتعزيزاً  االسالمي”،  والجهاد 
النبيلة،  الوحدوية  لمضامينها  واستجابة 
لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  تقدمت 
اعلنتها  حيث  التالية  بالمبادرة  فلسطين 

في مؤتمر صحفي واسع:
للجبهة  السياسي  المكتب  ــوجــه  “ت
سائر  إلى  فلسطين  لتحرير  الديمقراطية 
بمبادرة  الفلسطينية  الوطنية  الــقــوى 
من  شامل  وطني  حوار  بدء  إلى  فيها  دعا 
الوحدة.  واستعادة  االنقسام  إنهاء  اجل 
التي  التحديات  أن خطورة  المبادرة  وأكدت 
تملي وضع حد  الوطنية  تواجهها مسيرتنا 
لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت 

تشارف االنتحار الذاتي.
التراشق  وقــف  ــى  إل الــمــبــادرة  ودعــت 
الداخلي  الصراع  طرفي  بين  اإلعالمي 
واالعتقال  القمع  لممارسات  متبادل  ووقف 
وطني  بحوار  للمباشرة  تمهيداً  السياسي، 
متكاملة  خطة  إلى  للتوصل  يهدف  شامل 
تترجم إلى خطوات تنفيذية مجدولة زمنياً 
بحيث تضمن التوازي والتزامن في التحرك 
الشراكة  مسار  متداخلين:  مسارين  على 
م.ت.ف.،  مؤسسات  في  الشامل  والتمثيل 
السلطة  مؤسسات  توحيد  إعــادة  ومسار 
عامة  انتخابات  إلى  وصــواًل  الفلسطينية 
والرئاسة،  التشريعي،  للمجلس  شاملة 
التمثيل  أساس  على  الوطني  والمجلس 
النظام  بــنــاء  ـــادة  إلع الــكــامــل  النسبي 
السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة 
الشعب  إرادة  إلى  واالحتكام  الديمقراطية 

الذي هو مصدر الشرعية.
في  الــشــراكــة  بمحور  يتعلق  وفيما 
أن  المبادرة  اقترحت  م.ت.ف.  مؤسسات 
دورة  عقد  إلى  انتقالية،  كمرحلة  يصار، 
الفلسطيني،  المركزي  للمجلس  استثنائية 
بصفته مخواًل بصالحيات المجلس الوطني 
خاللها  يتم  األخــيــرة،  ــه  دورت ــرار  ق وفــق 
اإلسالمي  والجهاد  حماس  حركتي  اعتماد 
لجنة  وانــتــخــاب  م.ت.ف.  فــي  كفصائل 

وتشكل  الوطني  التوافق  تجسد  تنفيذية 
الوطني  للعمل  موحدة  قيادية  مرجعية 
التي  االنتقالية  المرحلة  خالل  الفلسطيني 
وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  مع  تترافق 
اإلجماع  قرارات  يقوم على  برنامجاً  تتبنى 
الوطني التي تشكل فحوى برنامج م.ت.ف. 
وقرارات  الوطني  الوفاق  وثيقة  وبخاصة 
ومخرجات  والمركزي  الوطني  المجلسين 
 ،2020 أيلول  في  العامين  األمناء  اجتماع 
فوراً  العتيدة  الحكومة  تمارس  أن  على 
جميع  في  القانون  وفق  صالحياتها  كامل 
محافظات الضفة وقطاع غزة، وتعمل على 
تنفيذ اتفاقيات المصالحة في سائر ملفات 
والحريات،  والقضاء،  واألمن،  الموظفين، 
أجل  ومن  وغيرها.  المجتمعية  والمصالحة 
التنفيذ  التي ستنشأ خالل  الخالفات  حسم 
دعت المبادرة إلى تشكيل لجنة تحكيم من 
شخصيات وطنية غير منحازة متفق عليها 

والتزام جميع األطراف باحترام قراراتها.
المرحلة  تختتم  أن  المبادرة  وتقترح 
االنتقالية، بما ال يتجاوز نهاية عام 2022، 
بإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في 
مواعيد متفق عليها مسبقاً في إطار الحوار 
الوطني الشامل الذي سيبحث أيضاً كيفية 

الطريق  هذا  في  المحتملة  العقبات  تجاوز 
في  االنتخابات  إجراء  كيفية  ذلك  في  بما 

القدس العاصمة.
التشريعي  المجلس  أن  المبادرة  وترى 
للقوى  ممثلون  إليه  مضافاً  المنتخب، 
الــتــي لــم تــشــارك فــي االنــتــخــابــات إلى 
هو  عليها،  يتفق  أخرى  شخصيات  جانب 
تشكيل  عملية  في  األولى  المرحلة  بمثابة 
أن  ينبغي  التي  الجديد  الوطني  المجلس 
تستكمل، خالل أربعة شهور، في تجمعات 
أمكن،  باالنتخاب حيث  الشتات،  شعبنا في 
وفقاً  االنتخاب،  يتعذر  حيث  وبالتوافق 
للنظام االنتخابي الذي توافقت عليه جميع 
التنفيذية.  اللجنة  عليه  وصادقت  القوى 
النسبة  احــتــرام  على  المبادرة  ــددت  وش
في   ٪30 والبالغة  المرأة  لتمثيل  المحددة 
أكدت  كما  المجلس.  مراحل تشكيل  جميع 
اجتماع  مخرجات  تنفيذ  على  المبادرة 
األمناء العامين )أيلول 2020( بشأن صوغ 
بديلة  كفاحية جديدة  إستراتيجية  واعتماد 
الوطنية  القيادة  وتشكيل  أوسلو،  لمسار 
الشعبية  بالمقاومة  للنهوض  الموحدة 
والعصيان  الشاملة  االنتفاضة  إلى  وصواًل 

الوطني.”

مبادرة وطنية فل�سطينية النهاء االنق�سام
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وباحث  كاتب  �سكاكيني/  بهيج  الدكتور 

فل�سطيني اأكادميي 

استكمال  محاولة  هو  االن  النقب  في  يدور  ما 
للمشروع الصهيوني القائم على التطهير العرقي 
واالستيالء على األراضي الفلسطينية او باألحرى 
عما  فصلها  يمكن  وال  بالقوة  منها  تبقى  ما 
وجه  على  القدس  في  الغربية  الضفة  في  يدور 
نقول  الغربية.  الضفة  انحاء  وبقية  الخصوص 
المشروع  الصهيوني الن هذا  المشروع  استكمال 
الواضح  لم يكتمل بعد بحسب ما خطط له ومن 
انها  التي ممكن تصنيفها على  الحكومة  ان هذه 
أكثر الحكومات اليمينة ذات النزعات الفاشية التي 
هذا  إنشاء  بعد  الصهيوني  الكيان  في  تعاقبت 
الكيان العنصري على القسم األكبر من فلسطين 
التاريخية عازمة على استكمال السيطرة الكاملة 
على ما تبقى من فلسطين التاريخية بكل وسائل 
العنف التي تمتلكها وما القرار الذي يتيح للجيش 
المشاركة في قمع المظاهرات السلمية والحركات 
اإلسرائيلية  السجون  داخل  في  حتى  االحتجاجية 
اال مؤشر على تصاعد عنف الدولة المدعوم بنمو 
وتصاعد الفاشية في الكيان الصهيوني الذي بدأت 
مالمحه تتضح اكثر فأكثر للعلن ومما حدا الكثير 
والسياسيين  والفنانين  واالدبــاء  المفكرين  من 
بنعت “دولة إسرائيل” بكونها دولة فاشية ودولة 
فصل عنصري ونظام ابرتهايد على غرار ما كان 

قائما في جنوب افريقيا.
المناظر  شاهد  ومن 
الموثقة  واالحـــــداث 
في  يدور  عما  بالصورة 
غير  عنف  مــن  النقب 
من  االطالق  على  مبرر 
الجيش  الشرطة  قبل 
له  يخال  اإلسرائيلي 
وثائقي  فلم  هــذا  ان 
نظام  عن  مسلسل  ام 
في  العنصري  الفصل 
المراد  افريقيا.  جنوب 
من  تبقى  مــا  تفريغ 
والتي  النقب  أراضـــي 
 ٪5 تــتــجــاوز  ال  ــمــا  رب
البدو  من  سكانها  من 
ونقلهم  الفلسطينيين 
سكنية  مجمعات  الــى 
والتاريخ  الهوية  لمحو 
عبر  الممتد  ــراث  ــت وال

الــروايــة  لتمرير  محاولة  وفــي  السنين  مئات 
الفلسطينية.  باألرض  يتعلق  فيما  الصهيونية 
افريقيا  جنوب  في  العنصري  النظام  فعل  هكذا 
من  شاسعة  مساحات  على  استولى  عندما 
األراضي وزج االفارقة في مناطق سكنية معينة. 
من  األصليين  السكان  مع  أمريكا  فعلت  وهكذا 
االالف منهم  الحمر حيث تم تجميع مئات  الهنود 
في معسكرات وأجبروا على ترك أراضيهم بالقوة 
الصهيوني  والكيان  المفرط.  العنف  واستخدام 
بكونه كيان مغتصب قام على أسس استعمارية 
افريقيا  جنوب  غرار  على  كولونيالي  واستيطان 
يتصرف  العنصري  الفكر  هذا  من  ونهل  وأمريكا 

بنفس الطرق واألساليب الوحشية.

حكاية  هي  الفلسطينيين  النقب  بدو  حكاية 
قديمة وجديدة في آن واحد مترابطة مع بعضها 
البعض. هي حكاية 45 قرية سميت تحت النظام 
بالقرى  الصهيوني  الكيان  إقامة  منذ  العنصري 
يعطي  ال  الكيان حتى  قبل  بها من  المعترف  غير 
ألهلها وسكانها اللذين توارثوا األرض أبا عن جد 
ومنذ قرون احقية في تملك األرض. ولكونها قرى 
إلزام قانوني  غير معترف بها لم يكن هنالك أي 
او  تعليمية  او  صحية  خدمات  اية  لتقديم  للكيان 
لتلك  تحتية  بنى  إقامة  او  لها  …الخ  اجتماعية 
أوضاعهم  تدبر  أهلها  على  ــان  وك المناطق. 
الى يومنا هذا  الحال  اليومية وبقي  واحتياجاتهم 
ما عدا 13 قرية على ما اظن نالت االعتراف بها 

بعد نضال طويل امتد على عقود من الزمن.
وما نشاهده اليوم في النقب هو تصدي أهلنا 
يريدون  اللذين  الصهاينة  من  الغزاة  لجحافل 
انتزاعهم من أراضيهم بالعنف والقوة واستخدام 
المطاطي  والرصاص  للدموه  المسيلة  القنابل 
الصوتية  القنابل  إللقاء  المسيرة  والطائرات 
إرادة وصمود  السامة في محاولة لكسر  والغازات 
امتداد  اليوم  نرى  نحن  وها  النقب.  في  أهلنا 
بمشاركة جماهيرية في  النقب  في  أهلنا  لنصرة 
كفر كنة والطيبة وغيرها 
الفلسطينية  القرى  من 
احوجنا  ــا  وم  4٨ داخــل 
الى وقفات تضامنية في 
وقطاع  الغربية  الضفة 
النقب  في  أهلنا  مع  غزة 
وهي  ــدة  واح فمعركتنا 
يحدث  ما  وجود.  معركة 
ــودة  ــو ع ــي الــنــقــب ه ف
العنصري  برافر  لمشروع 
النقب  بشأن   )2016(
تبقى  ما  واالستيالء على 
من األراضي الذي أسقط 
العنيد  النضال  بفعل 
ألهلنا  الصلبة  واالرادة 

من بدو النقب.

الدكتور بهيج �سكاكيني: النقب الفل�سطيني حماولة 

ال�ستكمال امل�سروع ال�سهيوين

الدكتور بهيج �سكاكيني
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صحفيون  طــالــب  ـ   
حقوق  ونــشــطــاء  أردنـــيـــون 
الدولية  اإلذاعـــة  ــان،  ــس اإلن
األلمانية العامة )DW( إنصاف 
العاملين  العرب  الصحفيين 
فرح  األردنية  ومنهم  لديها، 
عن  توقيفهم  بعد  مــرقــة، 
األول/ ــون  كــان فــي  العمل 

وفتح   ،2021 العام  ديسمبر 
التحقيق في منشورات قديمة 
ــاداة  ــع “م بــمــزاعــم  تتعلق 
كتبت  قــد  كانت  السامية”، 
العمل  فــي  التحاقهم  قبل 
واستقرارهم   ،)DW( بإذاعة 

في ألمانيا.
ــذي  ــان ال ــي ــب ــي ال وجــــاء ف
لالهالي  منه  نسخة  وصلت 
يؤسفنا  الــذي  الوقت  وفي    :
وزمالؤها  مرقة  تتعرض  أن 
لحملة شيطنة ممنهجة تهدف 
أقالمهم  إقصائهم وكسر  إلى 
بمستقبلهم  واإلضرار  الحرة، 
فإننا  والشخصي،  المهني 
الجسيمة  االنتهاكات  ندين 
في نشر وسائل إعالم ألمانية 
الكامل،  وعنوانها  مرقة  اسم 
واتهامات  مزاعم  جانب  إلى 
ومسلمات،  حقائق  أنها  على 
نظرها  وجهة  تُؤخذ  أن  ودون 
بــمــوضــوعــيــة، وتــمــنــح حق 
ينتهك  وهـــذا  ــوازن،  ــت م ردٍ 
ويهدر  الخصوصية  في  حقها 
حق  يحرمها  و  البراءة  قرينة 
بعدالة؛  نفسها  عن  الــدفــاع 
وربما  للتشويه  يعرضها  مما 

الخطر.
إن  على  البيان،  اكــد   كما 
على  الــضــوء  مرقة  تسليط 
في  الفلسطينيين  معاناة 

غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
االنسانية  حقوقهم  وانتهاك 
إسرائيل  ممارسات  بسبب 
قوة  بوصفها  وسياساتها 
ــون  ــان ــق ــب ال ــس ـــالل ح احـــت
و  تحريفه  يمكن  ال  الدولي، 
واعتباره  سياقه،  من  إخراجه 
بين  فالفرق  للسامية،  معاداة 
اإلسرائيلية  الحكومة  انتقاد 
السامية  ومعاداة  وسياساتها، 

واضح وجلي.
واتفق الموقعون على البيان 
منظمات  إليه  ذهبت  ما  مع 
له  تعرضت  ما  بأن  حقوقية 
على  ينطوي  وزمالئها  مرقة 
السامية  مــعــاداة  اســتــخــدام 
الشخصيات  ضــد  ــالح  ــس ك
وأن  األقليات،  من  الصحفية 
هذه الحملة يقف خلفها جهات 

متطرفة. يمينية 
بالعدالة  البيان  وطــالــب 
مرقة  للزميلة  واإلنــصــاف 
ــا الــعــامــلــيــن لــدى  ــه ــالئ وزم
حقهم  على  وأكـــدوا   ،)DW(
وشرفهم  سمعتهم  صون  في 
على  ــاظ  ــف ــح وال الــمــهــنــي، 
ومزاولتهم  خصوصيتهم، 
بعيدًا  آمنة  بيئة  في  لعملهم 
والترهيب،  الشيطنة  عــن 
بحقوقهم  تمتعهم  تــعــزز 
الرأي  في  األصيلة  اإلنسانية 
تمييز.  دون  والعمل  والتعبير، 
على  الموقعون  ناشد  كما 
الصحفية  المؤسسات  البيان  
واإلعـــالمـــيـــة والــحــقــوقــيــة 
لمنصات  المالكة  والشركات 
التنبه  اإلجتماعي،  التواصل 
مصطلح  اســتــخــدام  أن  ــى  إل

في  كسالح  السامية”  “معاداة 
واإلعالميين  الصحفيين  وجه 
ــن عـــن حــقــوق  ــي ــع ــداف ــم وال
واضــح  فهم  دون  ــســان،  اإلن
للمصطلح  ومــحــدد  ودقــيــق 
انتهاكات  يحصن  وتاريخه، 
في  اإلنسان  لحقوق  إسرائيل 
المحتلة  الفلسطينية  األراضي 
من حق النقد والنشر، ويضيق 
واإلعالميين  الصحفيين  على 
وينتهك  للترهيب،  ويعرضهم 
ممارسة  في  الصحافة  حق 
بحرية  الــنــبــيــلــة  مهمتها 
عدا  وموضوعية،  واستقاللية 
اإلنسان  حقوق  ينتهك  أنــه 
وتــداول  والتعبير،  الــرأي  في 

المعلومات بحرية.

�سحفيون ونا�سطون حقوقيون يطالبون باإن�ساف 

الزميلة فرح مرقة  و�سحفيني عرب يف اأملانيا
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معت�سم حمادة / كاتب فل�سطيني
الوضوح  شديدة  األميركية  اإلدارة  كانت   ■
السلطة  في  السياسية  القيادة  إلى  حديثها  في 
الفلسطينية، إذ أكدت لها أن تبنيها لحل الدولتين ال 
يعني الذهاب مباشرة إلى المفاوضات، فال األوضاع 
للتفرغ  بايدن  إلدارة  الوقت  في  تفسح  األميركية 
هي  اإلسرائيلية  األوضاع  وال  الفلسطينية  للقضية 
ظل  في  المفاوضات،  في  للشروع  مؤهلة  األخرى 
تركيبة حكومية – أحد مصادر مدها بأكسير الحياة 
نتنياهو،  سياسات  على  مزايدة  سياسة  اتباع  هو 
وفي أدنى األحوال، ال تقل عنها تطرقاً. لذلك رفع 
بينيت شعاره برفض اللقاء مع الرئيس الفلسطيني 
الحكم  في  شريكه  فعل  وكذلك  عباس،  محمود 

مائير البيد، وزميلته شاكيد.
بينيت  يرفضه  لم  ــذي  وال األميركي،  البديل 
وإبعادها  المنطقة،  في  النظام  على  الحفاظ  هو 
هذه  ترجمت  وقد  التوتر  أشكال  وكل  الحروب  عن 
الصراع«،  »تقليص  األول  بعنوانين،  السياسة 
وجدا  عنوانان  وهما  الثقة«.  إجراءات  »بناء  والثاني 
»تقليص  شأن  فمن  وترحيباً،  قبواًل  بينيت  لدى 
)من  الفلسطينية  السلطة  يلزم  أن  الــصــراع«، 
التنسيق  تعميق  على  أكثر  بتركيز  واحــد(  جانب 
ذلك  يعنيه  ما  بكل  األحتالل،  سلطات  مع  األمني، 
نشاط  أي  إلحباط  وأمنية  استخباراتية  خطوات  من 
وتوفير  وقوعه،  قبل  االحتالل  قوات  مع  صدامي 
المعلومات الضرورية عنه وعن منفذيه بعد وقوعه 
حسين  المدنية  الشؤون  وزير  من  صريح  باعتراف 
الشيخ، حين دافع عن سلطته بأنها ال تشارك قوات 
تقدم  لكنها  لها،  المطلوبين  مطاردة  في  االحتالل 

لها المعلومات المتوفرة عنهم.
لبناء  إجراءات  إلى  عمليات  قادت  السياسة  هذه 
الثقة فكلما تطور التعاون األمني، كلما تعمقت الثقة 
واإلسرائيلي.  الفلسطيني  األمنيين  الجانبين  بين 
والتعاون األمني، وبناء الثقة، هما أهم أعمدة اتفاق 
واألكاذيب،  اإلدعاءات  رغم كل  مازال،  الذي  أوسلو 
يعيش حالة مزدهرة، يعبر عنها في التعاون الوثيق 

بين السلطة الفلسطينية، وسلطات االحتالل.
ومع أن بينيت رفض )وكذلك البيد( لقاء محمود 
واإلنتهازية،  بل  البراغماتية  الروح  أن  إال  عباس، 
التي تبدت في سلوكاته وتحركاته  أيضاً،  والعملية 
بينه  األدوار  لتوزيع  أفسحت  التي  هي  السياسية، 
للتفاعل  خطاً  فتح  الذي  غانتس.  حربه  وزير  وبين 
مع القيادة السياسية الفلسطينية، تارة في اجتماع 
منزله،  في  ومرة  اهلل،  رام  في  المقاطعة  مقر  في 
»تقلص  أن  شأنها  من  التي  اإلجراءات  لبحث  دوماً 
الثقة«،  إجــراءات  »بناء  في  تساهم  وأن  الصراع« 
أوسلو،  اتفاق  وتنشيط  األمني،  التعاون  وتعزيز 
بدياًل  واإلحــتــالل،  السلطة  بين  العالقة  وتعزيز 
لإلنفكاك عنه، في سياسة إنقالبية أطاحت بقرارات 
المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وإبرازها قرارات 
أقرت  التي   )201٨( الفلسطيني  الوطني  المجلس 
أوسلو،  اتفاق  من  اإلنتقالية  بالمرحلة  العمل  إنهاء 
التنسيق  ووقف  االحتالل،  بدولة  اإلعتراف  وتعليق 

معها، واإلنفكاك عن االقتصاد اإلسرائيلي، والتحرك 
دبلوماسياً للدعوة لمؤتمر دولي تحت إشراف األمم 
مجلس  في  الدائمين  األعضاء  وبرعاية  المتحدة، 
وفقاً  القضية  لحل  الدولية[  الرباعية  ]وليس  األمن 
الزمني  المدى  رسم  أي  الدولية  الشرعية  لقرارات 
الدولة  أراضـــي  عــن  االحــتــالل،  ــوات  ق إلنسحاب 
حزيران  وبحدودها)4  بها،  المعترف  الفلسطينية 

6٧( وبعاصمتها القدس.
وبين  الفلسطينية  السلطة  بين  العالقة  إذن 
مباشرة  برعاية  عسل  شهر  تعيش  االحتالل  دولة 
قيادة  إقناع  في  نجحت  التي  األميركية  اإلدارة  من 
القومي  األمــن  مستشار  مع  اللقاء  )في  السلطة 
جيك سوليفان( بالتوقف عن الدعوة إلى مفاوضات 
ترجمة  نحو  الجدي  واإلتجاه  الرباعية،  بإشراف 
»صادقة« لخطط »تقليص الصراع« و»بناء إجراءات 

الثقة«.
السلطة مكافآت هزيلة حاولت  نالت  مقابل هذا 
إنجازات  بإعتبارها  العام  الرأي  أمام  لها  تروج  أن 
الهوية  بطاقات  المواطنون  يمنح  كــأن  كبرى. 
الممسكة  اإلسرائيلية  المدنية  اإلدارة  ]تصدرها 
السلطة  صالحيات  مــن  وليس  السكان  بسجل 
على  بأنها  الصراخ  عن  تكف  ال  التي  الفلسطينية 
عائالت  شمل  جمع  أو  ــة!(  دول إلى  التحول  أبــواب 
لقرارات  )ترجمة  وهناك  هنا  موزعة  فلسطينية 
لما  لوالها  التي  اإلسرائيلي  الكنيست  وقوانين 
الرخص  من  المزيد  فتح  أو  الشمل(  جمع  حصل 
ما  ]أي  إسرائيل  مع  للتعامل  الفلسطينيين  للتجار 
يعزز اإلندماج االقتصادي الفلسطيني في االقتصاد 
بإعتبارها  المحتلة  المناطق  ويعزز  اإلسرائيلي 
المزيد  منح  أو  إسرائيلية(  إقتصادية  مستعمرات 
المسؤولين  امتيازات  يعزز  ما   »VIP« بطاقات  من 
السلطة  في  المسؤولية  نعمة  على  الوافدين 

الموعودة. الفلسطينية وجنتها 
إجراءات وخطوات ليس من شأنها سوى أن تعزز 

المواطنين  ومصالح  الفلسطينية  السلطة  ارتباط 
بدوائر دولة االحتالل واقتصادها في مسار معاكس 
والتبعية  وقيوده  االحتالل  من  التحرر  لمسار  تماماً 

له.
 ■           ■          ■

الفلسطيني ماذا  الجانب اآلخر من المشهد  على 
نالحظ؟

البناء  توسيع  من  أشكاله،  بكل  اإلستيطان   •
إلى رسم  العطاءات  منح  إلى  األرض،  إلى مصادرة 
الخطط والمخططات، بما في ذلك تهجير المزارعين 
ومصادرة  الزراعية،  منشآتهم  وهــدم  والــرعــاة، 
من  الزراعية  آالتهم  وسرقة  مواشيهم،  قطعان 
إلى  وصــواًل  المياه،  آبار  وطمر  وشاحنات  جــرارات 
خطوة،  خطوة  الفلسطيني  الزراعي  القطاع  تدمير 
على  والقضاء  وأرضــه،  الفلسطيني  بين  للفصل 
بساتين  تدمير  ذلك  في  )بما  الزراعي  منتوجه 
الزيتون باإلقتالع أو إشعال الحرائق( يتم هذا دون 
تدخل من السلطة، دون تدخل أميركي سوى عتاب 
المدلل«  »الطفل  معاقبة  وأحياناً،  حميم،  لفظي 
مكالماته  بايدن  الرئيس  استقبال  بعدم  بينيت، 
الهاتفية. هنا ال محل لتقليص الصراع، بل الصراع 

مازال في أوجه.
• الغزو الليلي للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية 
الناشطين  للشبان  الجماعي  اإلعتقال  وشن حمالت 

سياسياً وفق جداول أسماء معروفة المصدر.
غير  أنها  بذريعة  الفلسطينية  المنازل  هدم   •
يد  على  هدمها  بدل  أصحابها  تغريم  مع  مرخصة، 
بأيديهم  هدمها  إليهم  الطلب  أو  االحتالل،  قوات 
مقابل إعفائهم من الغرامة. وكم بات مشهد هدم 

المنازل مألوفاً في أنحاء الضفة الفلسطينية.
األقصى،  وإقتحام  القدس،  تهويد  مواصلة   •
تطهير  حرب  وشن  التوراتية  بالصلوات  وتدنيسه 
عرقي ضد سكان الشيخ جراح وسلوان، والعيسوية 
الفلسطينية  البلدات  من  وغيرها  والعيزرية  

بالقدس. المحيطة 
أو في  الشبهة  الشوارع، على  العمد في  القتل   •
اإلحتجاج  بؤر  في  السلمية  التظاهرات  مواجهة 
الشهداء  جثامين  وحجز  اإلستيطاني،  التوسع  على 

والمساومة عليهم.
ضد  يومية  ح��رب  شن  آخ��راً،  وليس  وأخ��ي��راً   •
على  ــرار  واإلص السجون  في  المناضلين  األســرى 

نعتهم باإلرهاب، واإلستفراد بهم خلف القضبان.
في هذا كله، ال وجود لتقليص الصراع، وال وجود 

إلجراءات بناء الثقة.
بات المشهد واضحاً: تقليص الصراع مع السلطة، 

وتصعيده مع المواطنين.■

تقلي�س ال�سراع مع ال�سلطة وت�سعيده مع املواطنني
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فريدة النقا�س  / كاتبة م�سرية
أبوابا  البشرية  أمام  العلم  فتح 
من  المزيد  والنتاج  للتقدم  جديدة 
ثراء,  ــزداد  ي عالميا  وأخــذ  الثروة, 
ومع ذلك فإنه يزداد أيضا هشاشة, 
كل  في  االشتراكي  الفكر  سعى 
اإلمساك  الي  وممارساته  مراحله 
باألسباب الجذرية للتفاوت المتزايد 
التي  الوفرة  رغم  البشر  ثروات  في 
ويا  تواكب,  والتي  يوم,  كل  تزداد 

للمفارقة مع زيادة الفقر.
تاريخ  ــداد  ــت ام علي  وتابعنا 
لم  الــذي  الصراع  ذلــك  االنسانية 
يكن نادرا أن يؤدي الندالع الحروب, 
تضرب  مــا  غالبا  جـــذوره  وكــانــت 
وهو  الطبقي,  االنقسام  أرض  في 
استحواذ  الي  أدى  الذي  االنقسام 
الثروات,  غالبية  علي  قليلة  فئات 
هذه  استماتت  الــحــال  وبطبيعة 
امتيازاتها,  عن  الدفاع  في  الفئات 
االنسانية  تاريخ  عبر  وتراكمت 
هذا  لتبرير  سعت  التي  االدبــيــات 
االنقسام, وبرعت في تبريرها حين 
وتعالي  سبحانه  اهلل  الــي  نسبته 
األرزاق,  قسم  الــذي  هو  باعتباره 
والفقراء  اغنياء  االغنياء  وجعل 

فقراء.
الثروات  مالك  اصيب  كله  ولهذا 
االشتراكي  الفكر  اخذ  حين  بالذعر 
التوزيع  اصول  عن  يكشف  العلمي 
الجائر للثروات داخل البلدان, وبين 
البعض,  وبعضها  الــبــلــدان  ــذه  ه

الهائل  التراكم  وتسبب 
للثروات في ايدي االقلية 
وتغذية  تنشيط  ــي  ف
االيديولوجية  الماكينة 
وجهة  وتؤكد  تبرر  التي 
المصالح  اصحاب  نظر 
والحائرين علي الثروات.

وكــمــا يــدلــنــا تــاريــخ 
الشعوب  فــإن  البشرية 
لم تتقبل هذه التبريرات 
ونــــشــــأت الـــحـــركـــات 
التي  والفكرية  النضالية 
عينيها  نصب  وضــعــت 
تغيير الواقع كاشفة عن 
ما فيه من ظلم وتمييز.

الــقــوى  تــكــف  وال 
المتنفذة علي الصعيدين 
عن  والمحلي  العالمي 
ــررات,  ــب ــم ــة ال ــم ــراك م
الدين  توظيف  وبخاصة 

باعتبارها  القائمة  األوضاع  لتبرير 
وكافحت  الطبيعية,  األوضــاع  هي 
الناس,  حقوق  عن  المدافعة  القوي 
من  األغلبية  حقوق  بــاألحــرى  أو 
رافضة  الحقائق  تزييف  كشف  أجل 
االقرار بأن هذا هو االمر الطبيعي, 
االمر  تقبل  جــدا  السهل  من  ألنــه 
الطبيعي وهو ما اعتاد عليه الناس.

ال  قال:  الذي  من  اآلن  أتذكر  ال 
تقولوا إن هذا امر طبيعي ألن األمر 
يستعصي  ما  تحديدا  هو  الطبيعي 
بديهيا  سؤاال  أن  إذ  التغيير,  علي 
اذا  اذن  تغيره  لماذا  يقول,  سوف 

كان طبيعيا؟
التاريخ- الحديث  ثبت علي مدار 
االفكار  تغيير  ان  االقل-  علي  فيه 
وأكثرها  االهــــداف  اصــعــب  ــو  وه
كما  تغيير.  أي  مشروع  في  تعقيدا 
ليس  االفكار  تغيير  أن  ايضا  ثبت 
قدريا,  انبثاقا  أو  عشوائيا  عمال 
واسعة  تراكمات  حصيلة  هو  بل 
بين  فيما  التفاعل  جري  النطاق, 
مكوناتها وبين الظروف التي نشأت 

فيها.
الــواقــع  فــي  التغيير  يتم  وال 
والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي 
قراءات  أو  فردية  ألمزجة  استجابة 
حصيلة  يأتي  ولكنه  عشوائية, 
منها  كثيرة  ــل  ــوام وع تــفــاعــالت 
رأسها  وعلي  والذاتي  الموضوعي 
والقدرة  لالنتاج,  المتواصل  التقدم 
مواجهة  علي  للعلم  المتزايدة 

السهل  ــن  م يــكــن  ــم  ل مــعــضــالت 
في  أخــرى  سياقات  في  مواجهتها 

الماضي.
وطالما راهن مالك الثروات علي 
مرة  كل  وفي  القائم,  الوضع  تأييد 
يتكشف لهم ان خسارة الرهان هي 
شيء  كل  ألن  المحتومة,  النتيجة 
يتغير وما من ثابت إال قانون التغير 

ذاته.
ويبقي سؤالنا قائما لماذا يتزايد 
الفقر في العالم, وبالذات في عالمنا 
تتزايد  بينما  ناميا  يسمي  ــذي  ال
الثروات ويفتح العلم آفاقا بال حدود 

لمزيد من زياداتها.
االعمق  المبرر  نجد  سوف  وهنا 
االشتراكي  الفكر  لصمود  واالصدق 
بكل مدارسه ومكوناته في مواجهة 
ما يبذله أصحاب المصالح من جهود 
وبالذات توظيفهم للدين دفاعا عن 

األوضاع القائمة.
صور  من  دفاعهم  اتخذ  ومهما 
االمتاع  على  قدرة  وحتي  ومبررات 
علي  الـــرد  يستيطعون  ال  فهم 
السؤل األولي والبسيط الذي يسأله 
بينما  الفقر  يتزايد  لماذا  الناس: 

تتراكم الثروات؟
والكادحون  العاملون  يتوقف  لن 
النضال  عن  العالم  أرجــاء  كل  في 
ــن اجـــل االطــاحــة بــكــل انـــواع  م
المفكرون  يسعى  بينما  المظالم, 
والباحثون الذين يتحدثون باسمهم 
االغوار  الي كشف  ويدافعون عنهم 
ألسس  والراسخة-  بل   – العميقة 
الظلم االجتماعي الذي هو احد اهم 
والنزاعات  الشرور  مصادر 
هو  وكان  العالم,  هذا  في 
الظاهرة  بروز  اسباب  أحد 
القائمة  االســتــعــمــاريــة 
المركب  االستغالل  علي 

للشعوب.
العالم  فــإن  ذلــك  ومــع 
رغم  االفضل-  إلي  يتغير 
يكن  ــم  ل إذ  شـــيء-  كــل 
عبر  ــوب  ــع ــش ال نــضــال 
بل  عبثا  وال  هباء  العصور 
كان دائما االساس الصلب 
للمسعي الشريف لالطاحة 
ومن  البائسة  بــاألوضــاع 
عليه  ترفرف  عالم  اجــل 
والسعادة  الحرية  ــات  راي

لكل الشعوب.

الفقر جمددًا
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لرابطة  التنفيذي  المكتب  يثمن  ـ   
وبكل  رشــاد  ــي  االردن الديمقراطي  الشباب 
وزير  عن  الصادر  التعميم  وطنية  مسؤولية 
لمنع  الجامعات  دعا  والــذي  العالي،  التعليم 
رسوم  عليهم  تترتب  الذين  الطلبة  حرمان 
أو  النهائية  االمتحانات  دخــول  من  جامعية 
لعدم  نتيجًة  ذلــك  من  بحرمانهم  التهديد 
ان  امل  على  الجامعية،  للرسوم  تسديدهم 
يتم  وال  التعميم  بهذا  الجامعات  جميع  تلتزم 

حرمان اي طالب من حقه في التعليم. 
الديمقراطي  الشباب  رابطة  تحذر  كما 
والمتمثل  المقبل  الخطر  من  “رشاد”  االردني 
المنح  يستحقون  طالب  الف   31 حرمان  في 
الطالب  دعم  صندوق  عجز  بسبب  الدراسية 
التعليم  لجنة  وندعو  دينار،  مليون   30 بمبلغ 
بهذا  مذكرة  توجيه  تم  انه  ))علما  النيابية 

الخصوص(( الضغط على الحكومة ومطالبتها 
الطلبة  حرمان  وعــدم  مسؤولياتها  بتحمل 
من  المنحة  استحقاق  شروط  استوفوا  الذين 
حقهم حيث يعاني الطلبة واسرهم من اوضاع 
الكارثية  لألثار  نتيجة  صعبة¡  اقتصادية 
الظروف  على  ــرت  أث التي  كــورونــا  لجائحة 

المواطنين. لغالبية  االقتصادية 

بالت�سجيل  للطلبة  لل�سماح  ت��دع��و  ر���س��اد 

ال�سابقة ال����ذمم  دف���ع  ا����س���رتاط  وع����دم 

متوقع  ــو  ه كــمــا 
ــس  ــل ــج م أقـــــــر   ،
التعديالت  االعــيــان 
بالكامل  الدستوريه 
ــاده  ــم ال عـــدا  مـــا   (
وبـــذلـــك   ،  )  20
ــون الــتــعــديــالت  ــك ت
نافذة  الــدســتــوريــه 
بعد   ، ــول  ــع ــف ــم ال
بالجريده  نــشــرهــا 

الرسميه . 
واالجهزه   ، أالمنيه  السياسه  أن   : يعني  هذا 
االمنيه ، باتت تدُار خارج اطار مؤسسات الدوله ، 
وبعيدا عن الرقابه والمحاسبه ، وحسب مصلحة 
الممارسه   هذه  نعم   ، حصريا  السياسي  النظام 
كانت قائمه منذ عقود ، لكنها اآلن تملك شرعية 

دستوريه وقانونيه . 
اطار  خارج  بالكامل  تُدار  الخارجيه  السياسه 
مؤسسة الواليه العامه  باستثناء الشق الشكلي 
السريه  التحالفات  وكذلك   ، منها  والبروتوكولي 
والعلنيه ، وادارة هذه التحالفات ، أو الخصومات 
، وهي االب واالم  المتحده  الواليات  ، ومساعدة 
، بالمنطقه ، فهذا ما نصت عليه االتفاقيه التي 

ابرمت مع الواليات المتحده العام الماضي . 
السياسات الماليه ، واالقتراض من المؤسسات 
الدوليه ، وصرف الديون ، وتحديد سعر النفط ، 
ورفع   ، انواعها  بمختلف  الضريبيه  والسياسات 
 ، للناس  االساسيه  بالحاجات  والتحكم  االسعار 
كل هذا يدُار بقرارات فرديه بعيدا عن الدراسات 

والشفافيه . 
التدخل والتحكم بمجريات ومخرجات العمليه 
بعيدا  مغلقه  بغرف  يدُار  بالكامل  الديمقراطيه 
مؤسسة  لتتحول   ، العامه  الواليه  اعين  عن 
الى  تشريعيه  رقابيه  مؤسسه  من  البرلمان 
لشرعنة  االمنيه  االجهزه  بها  تتحكم  مؤسسة 
تخدم  التي  والممارسات  والقوانين  القرارات 

مصلحة النظام السياسي أو جزءاً منه . 
أن نتجدث عنه بعد هذا ؟  فأي اصالح يمكن 
، وما بقي لنا  كشعب ، من الدوله كي نصلحه ؟ 
المعنية ظهرها  الدولة  ادارت مؤسسات  ان  بعد 

تماماً لرأي الشارع والمعارضة السياسية.

كمال م�ضاعني

ال اأ�سالح بعد اقرار التعديالت الد�ستوريه  
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