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�أجيال املهجرين من القرى الفل�سطينية املدمرة
يحيون الذكرى  74للنكبة الوطنية والقومية
على ار�ض االباء واالجداد رغم انف االحتالل

العدد  1342الخميس 2022/5/12م 2022/5/19 -م  -السنة التاسعة و العشر ون الثمن  300فلس

ملف خا�ص مبنا�سبة االول من ايار (عيد العمال العاملي)

الكتلة تطالب با�ست�صدار قانون خا�ص للتنظيم النقابي
ائتالف الأحزاب القومية والي�سارية

م��ن �أج���ل ح��ي��اة ك��رمي��ة وع��م��ل الئ��ق و�أج���ر ع��ادل
ال������ع������ام���ل��ات يف ق�����ط�����اع ال������زراع������ة
ت��ه��م��ـ��ي��ـ��ـ�����ش وم���ط���ال���ب ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ق���ان���ون
ال��ت��ع��دي�لات ع��ل��ى ق���ان���ون ال��ع��م��ل ا�ستهدفت
ال��ت�����ض��ي��ي��ق ع��ل��ى ح���ري���ة ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي

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

ق����رار امل���رك���زي ي��ج��ان��ب ال�����ص��واب
ب���رف���ع ا����س���ع���ار ف����ائ����دة ادوات������ه

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

دائ���رة ال�لاج��ئ�ين(:ع��ودة) يف ال��ذك��رى 74
للنكبة ..اح��ت��دام ال�����ص��راع ب�ين امل�شروعني
ال�صهيوين العن�صري ـ والفل�سطيني التحرري
ف��ه��د ���س��ل��ي��م��ان :ال��ق��د���س ..ق�ضية
ع���م���وم ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي
داخ������ل ال����وط����ن ويف ال�����ش��ت��ات
�أهايل ّ
يطا يوا�صلون �صمودهم على ار�ضهم
حت����ال����ف ت����اري����خ����ي ل����ق����وى ال���ي�������س���ار ال���ف���رن�������س���ي

راي االهايل

�سيا�سة العني احلمرا  :تليق باخلارجني
عن القانون وعن م�صالح الوطن
ينربي عدد من الكتاب ل�شرح ما �أ�سموه  :توجهات وفكر الدولة
للمرحلة ال�سيا�سية القادمة ،دون �أن تخلو هذه ال�شروحات من توجيه
التحذيرات املتتالية لأحزاب املعار�ضة الوطنية املنظمة ،يف حماولة
ل�ضبط ايقاع حركتها وفق ًا لهذه التوجهات!!!
ح�سناً ،للتدقيق يف هذا النهج اجلديد يف التخاطب اخل�شن مع
احزاب احلركة الوطنية االردنية ،نقول ما يلي :ـ
او ً
ال  :يجانب ال�صواب ه�ؤالء الكتاب الذين يطلقون ا�سم الدولة على
القوى احلاكمة فقط ،ومفهوم الدولة �أ�شمل بكثري من ذلك ،لأنها ت�ضم
امل�ؤ�س�سات والقوى واملك ّونات املجتمعية وال�سيا�سية الر�سمية وال�شعبية،
وال نعتقد ب�أن كُ ّتابنا غافلون عن هذا املفهوم ،ولكنهم ي�ست�سلمون طوع
ارادتهم ب�إحالة الدولة بكل مكوناتها اىل القوى احلاكمة فقط� ،أما
باقي املك ّونات فال قيمة لها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار وطني عام.
ثانياً :من الذي يقرر توجهات و�سيا�سات الدولة يف ظل وجود جمل�س
نواب منتخب /وجمال�س حمافظات وبلديات منتخبة وقيادات نقابية
�سمي
مهنية وعمالية منتخبة؟!! اذ مل ي�ست�شر اي من هذه املك ّونات يف ما ّ
بالتوجهات اجلديدة ،التي بقيت حكر ًا على القوى احلاكمة :ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،متام ًا كما يف مرحلة االحكام العرفية .فكيف اذن ي�شري
اخلطاب الر�سمي اىل مرحلة تغيري دميقراطي وانفتاح وحتديث ،دون
�أن تتغري �آليات اتخاذ القرار حتى ولو يف حدودها ال�شكلية؟!!.
ثالثاً� :أكد �أحد الكتاب على �سيا�سة ما بات يعرف “بالعني احلمرا”
التي اطلقها رئي�س احلكومة احلايل يف معر�ض ت�صدي “حكومته”
لإرهابيي املخدرات و�ضرورة حماية االمن الوطني ،وذلك قبل حوايل
�شهرين.
الآن يب�شرنا الكاتب ب�أن احلكومة �ست�ستخدم �سيا�سة العني احلمرا
يف املجال ال�سيا�سي اي�ضاً!!!
ويتطوع كاتب �آخر للقول  :الكرة الآن يف ملعب االحزاب
ال�سيا�سية!!١
�سيا�سة التهديد والوعيد التي انتهجتها حكومات متعاقبة قبل
وبعد مرحلة االنفراج الدميقراطي عام  ،١٩٨٩ال بد وان ترف�ضها
لي�س فقط االحزاب ال�سيا�سية ،وامنا جميع القوى املنظمة التي مت
ا�ستبعادها عن دائرة احلوار الوطني واتخاذ القرار.
هذا النمط من ال�سيا�سات خربناه على مدى عقود من الزمن  ،وقد
جتاوزته التطورات التاريخية ،بحيث ا�صبحت احلقوق الدميقراطية
ا�ستحقاق ًا مطروح ًا بقوة وال بد من االن�ضباط لهذا اال�ستحقاق لدى
امل�ؤ�س�سة الر�سمية.
�سيا�سة “العني احلمرا” ي�ستحقها اخلارجون على القانون وعلى
م�صالح الوطن العليا ،وال ت�ستحقها ابد ًا االحزاب ال�سيا�سية التي ت�ضع
الوطن يف اولوياتها وفوق كل االعتبارات.
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مل������������اذا م����ن����ا�����س����ب����ة االول م�������ن اي��������

ـ �أما ق�صة عيد العمال
وتخليده والإحتفال به يف كل دول
العامل وجعله عطله ر�سمية يف بداية
�شهر �أيار من كل عام ،ورغم اختالف
التفا�صيل،
فتعود ليوم � 1أيار من عام ،1886
اي قبل ما يقارب  135عام ًا ،والتي
ارتبطت ب�إعدام �أربعة عمال يف �أمريكا
ظلم ًا ،حيث بد�أت الق�صة بتظاهر �ألآف
العمال يف �أمريكا يف مدينة �شيكاغو

للمطالبة ببع�ض احلقوق العمالية
والتي �سبقتهم �إليها دول �أخرى يف ظل
�إ�ستغالل العمال للعمل حتى � 16ساعة
و�إنت�شار عمالة الأطفال والكثري من
ه�ضم حقوق العمال ،وتلخ�صت مطالب
العمال يف حركتهم بتحديد �ساعات
العمل ب � 8ساعات يف يوم العمل
الواحد ،واحل�صول على م�ستحقاتهم
املالية دون مماطله وت�أخري ،حيث
�أعلن عمال �شيكاغو اال�ضراب يف يوم

� 1أيار من عام  ،1886وان�ضم لهم
مئات الآالف يف واليات �أخرى ،وا�ستمر
الإ�ضراب �أربعة �أيام حتى اجتمع
العمال بعمدة �شيكاغو لطرح مطالبهم
ولكنهم فوجئوا مبداهمة ال�شرطة
ملقر االجتماع وتفريق العمال بالقوة
ون�شبت ا�شتباكات بني رجال ال�شرطة
والعمال ،وانفجرت قنبلة يف املكان ومت
اطالق النار والقب�ض على العديد من
العمال ،وكانت ال�صحافة تهاجم العمال

لتحيزها لأ�صحاب امل�صانع ورجال
الأعمال،وقتل خالل تلك الأحداث
�شخ�صا و�أ�صيب حوايل 100
11
ً
عاملاً  ،ومت القب�ض علي العديد من
القيادات العمالية والعمال امل�شاركني
باال�ضراب واتهموهم بتفجري القنبلة،
و�صدر احلكم على �أربعة منهم وب�شكل
�سريع باالعدام �شن ًقا ومت تنفيذ
احلكم على الرغم من التظلمات بعدم
عدالةاملحاكمة،

مبنا�سبة االول من ايار (عيد العمال العاملي)

الكتلة تطالب با�ست�صدار قانون خا�ص للتنظيم النقابي

 ا�صدرت كتلة الوحدةالعمالية بيانا مبنا�سبة عيد العمال
االول من ايار جاء فيه:
“ان كتلة الوحدة العمالية
احدى االطر العمالية تعمل على
وحدة احلركة العمالية على ا�س�س
دميقراطية ولأنها ت�شكل رافعة من
روافع احلركة النقابية عملت من
خالل اطاراتها العاملة ويف كافة
القطاعات بالت�صدي لتبعات ال�سيا�سات
احلكومية االقت�صادية ومن خالل
ا�سنادها للمطالب العماليةوالتعديات
على احلقوق املكت�سبة والتعديات
احلكومية على الت�شريعات العمالية
بانحيازها لر�أ�س املال املايل املحلي
واالجنبي �سواء ًا كانت التعديالت على
قانون العمل التي حرمت العاملني من

ادوات ف�ض النزاعات العمالية باعطاء
وزير العمل حق حل النقابة العمالية
وكذلك احللول التي جل�أت لها احلكومة
لتغطية االزمات على ح�ساب العاملني
ومدخراتهم املالية يف م�ؤ�س�سة ال�ضمان

االجتماعي.
ـ ومبنا�سبة عيد العمال ف�إن الكتلة
ت�ؤكد على وحدة احلركة العمالية على
ا�س�س دميقراطية ت�ضمن فيه التعددية
النقابية من خالل ال�ضغط با�ست�صدار

قانون خا�ص للتنظيم النقابي يتجاوز
القوانني التي حتد من حرية التنظيم
النقابي لتمكن الطبقة من الدفاع عن
حقوقها وتعديل الت�شريعات العمالية
التي تنتق�ص فيها احلقوق العمالية.

ال�����ع�����ام��ل��ات يف ق����ط����اع ال�������زراع�������ة ت��ه��م��ـ

ـ مبنا�سبة عيد العمال �أطلقت م�ؤ�س�سة �صداقة
لدعم وتعزيز حقوق املر�أة الإقت�صادية يوم االربعاء املا�ضي
درا�سة حتت عنوان «املر�أة العاملة يف الزراعة :ظروف عملها
وجتربتها وحتدياتها يف ا�ستخدام و�سائط النقل من و�إىل
املزارع يف منطقة غور الأردن».
هدفت الدرا�سة ب�شكل رئي�سي اىل ت�سليط ال�ضوء حول
مدى ت�أثري النقل على الن�ساء العامالت يف القطاع الزراعي
وحتديدا يف غور الأردن كونها املنطقة الأكرث ن�شاطا
بالزراعة على مدار العام.
وبح�سب الع�ضوة امل�ؤ�س�سة يف م�ؤ�س�سة�صداقة رندة نفاع
ف�إن «رحلة توثيق الدرا�سة زادت من ادراكنا حلجم التحديات
التي تواجه الن�ساء العامالت يف هذا القطاع والت�ضحيات التي
يقمن بها والأهم قوة وعزمية الن�ساء العامالت يف الزراعة
لتلبية احتياجات �أ�سرهن».

الرفيق مثقال الزناتي ع�ضو جمل�س عمل املر�أة �أكد على
�أهمية «وجود متثيل ل�صوت العامالت والعاملني يف كافة
القطاعات با�شكال متثيل قاعدية خمتلفة ملتابعة حقوق
العمال وعلى ر�أ�سهم عمال وعامالت الزراعة».
وركزت الدرا�سة على و�سائط النقل امل�ستخدمة لنقل
العامالت وحجم امل�شقة والتمييز الذي تتعر�ض له العاملة
يف رحلتها اليومية خ�صو�صا �أنها احللقة الأ�ضعف يف منظومة
�شائكة ويف قطاع يعاين من التهمي�ش ب�سبب ال�سيا�سات
االقت�صادية والزراعية ال�سائدة ،ا�ضافة اىل �ضعف املتابعة
للعاملني والعامالت يف هذا القطاع.
وبح�سب الدرا�سةف�إن «حلقة التهمي�ش تبد�أ بالعاملة
التي ال تتمتع باي حقوق وينظر اليها ك�أداة او و�سيلة جلمع
املنتج ومرورا بال�سائق الذي يعمل عادة كو�سيط ل�صاحب
املزرعة يف تو�صيل اكرب عدد من العامالت يف النقلة الواحدة

يف و�سيلة نقل تكاد تكون متهالكة و ال ي�ستطيع تغطية تكلفة
ترخي�صها و�صيانتها الدورية ب�سبب الظروف االقت�صادية
ال�سيئة التي يعاين منها وانتهاء ب�أ�صحاب املزارع الذي يحاول
ال�صمود يف قطاع مهم�ش بعاين من �ضعف الت�سويق مما �ساهم
بتفاقم الفقر والبطالة وبالتايل اثر هذا على القوى العاملة
يف قطاع الزراعة».
كما ا�شارت الدرا�سة اىل �أن  86%من العامالت يف قطاع
الزراعة تعر�ضن حلوادث يف و�سائط النقل اثناء التنقل من
و�إىل املزارع بالإ�ضافة �إىل �أن  49%من ال�سيدات اللواتي
�شاركن يف الدرا�سة هن املعيالت الوحيدات لأ�سرهن ,مما ي�ضع
�ضغطا نف�سيا واجتماعيا وافت�صاديا اكرب على تلك الفئة,
والتي بال�ضرورة هي ال�سبب الرئي�سي وراء حتمل تلك الفئة
ظروف العمل ال�صعبة والتي تكاد تكون م�ستحيلة �أحيانا.
وتقرتح الدرا�سة حلوال وتو�صيات ملعاجلة ظروف العمل
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�����ار وك������ي������ف ن�������������ش�������أت امل����ن����ا�����س����ب����ة
وخالل تنفيذ حكم الإعدام على العمال
كانت زوجة �أحد العمال املحكوم عليهم
باالعدام تقر�أ ر�سالة وو�صية من زوجها
لأبنه يقول فيها ” ولدي ال�صغري عندما
تكرب �ستعرف �أن والدك بريء و�ستعرف
ملاذا مت قتله ،و�أنه مات من �أجل ق�ضية
�شريفة و�ستفخر بي بني ا�صدقائك “.
�أعدم العمال الأربعة ،وبعد مرور
 11عام على �إعدام العمال اعرتف مدير
ال�شرطة يف الوالية وقتها ب�أن من رمى

القنبلة هم ال�شرطة ولي�س العمال ،و�أن
العمال مل يرتكبوا جرمية وقتها ،هذا
الت�صريح �أثار غ�ضب الكثريين و�أثار
الر�أي العام يف العامل كله ومتت �إعادة
املحاكمة وحكم برباءة العمال الذين
مت اعدامهم� ،أما الطفل فقد ن�شر ر�سالة
والده التي قر�أها العامل وتعاطف معه
املاليني ،وتقرر اعتبار يوم � 1أيار /مايو
من كل عام عيد ًا عاملي ًا للعمال يف اكرث
من  130دولة.

ائتالف الأحزاب القومية والي�سارية مبنا�سبة عيد العمال العاملي

من �أجل حياة كرمية وعمل الئق و�أجر عادل

ـ ا�صدر ائتالف الأحزاب القومية والي�سارية بيانا يف منا�سبة االول من
ايار عيد العمال العاملي قال فيه� :إن ائتالف الأحزاب القومية والي�سارية اذ ي�ؤكد
على وحدة وترابط الن�ضال الذي يخو�ضه عمال الأردن جنبا اىل جنب وكتفا اىل
كتف مع الطبقة العاملة العربية والعاملية من اجل انهاء �شتى ا�شكال اال�ستغالل
الطبقي واال�ضطهاد القومي الذي متار�سه قوى ر�أ�س املال واحتكاراتها العاملية،
يعرب عن ت�ضامنه ،من موقع ال�شريك ،مع ن�ضال الطبقة العاملة الفل�سطينية و�سائر
الكادحني الفل�سطينيني ،وعموم ال�شعب الفل�سطيني يف مواجهة �سيا�سات القمع
والتنكيل “االالحتاللية” ،وخمططات الدوائر االمربيالية ال�صهيونية لت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية ،باعتبارها ق�ضية حترر وطني ،وطم�س احلقوق الوطنية
امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني يف العودة وتقرير امل�صري و�إقامة الدولة الوطنية
الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
كما يعرب عن ت�ضامنه مع ن�ضال الطبقة العاملة العربية من اجل التحرر من
�شتى ا�شكال الهيمنة الأجنبية ،وا�ستمرار �سيا�سات التطاول على حقوق ال�شعوب
العربية ،والتدخل يف �ش�ؤونها الداخلية ،كما يف مواجهة �سيا�سات الأنظمة
احلاكمة النيوليربالية التي تت�سم بتبعية جلها االقت�صادية وال�سيا�سية للبلدان
االمربيالية ،وخا�صة االمربيالية االمريكية ،وبعدائها ال�صريح للدميقراطية
ببعدها ال�سيا�سي واالجتماعي ،وبتنكرها املك�شوف مل�صالح اجلماهري ال�شعبية
وحقوقها ال�سيا�سية واالقت�صادية ـ االجتماعية والثقافية.

كما ويعرب االئتالف ،يف ذات الوقت ،عن ت�ضامنه مع ن�ضال الطبقة العاملة
يف العامل اجمع يف مواجهة االحتكارات الر�أ�سمالية متعددة ومتعدية اجلن�سية
ودولها االمربيالية ،ونهجها القائم على �أ�سا�س املحافظة على ال�شروط والظروف
التي متكنها من ا�ستمرار هيمنتها املطلقة على الأ�سواق وم�صادر الطاقة واملواد
اخلام ،وموا�صلة ا�ستغاللها للطبقة العاملة و�سائر الكادحني يف البلدان الر�أ�سمالية
الرئي�سة ،ونهبها ملقدرات �شعوب ودول العامل اجمع االقت�صادية والنفطية -
الغازية.

ـ��ي��ـ��ـ�����ش وم����ط����ال����ب ب���ت���ن���ف���ي���ذ ال����ق����ان����ون
للن�ساء يف الزراعة عرب الت�شريعات حلماية حقوقهن
بالأجور والتنقل و�ساعات العمل وغريه .واال�ستمرار
مبراجعة نظام عمال وعامالت الزراعة وفق قانون العمل
واالتفاقيات الدولية ،كما تقرتح �أهمية �أن ي�أخذ النظام
طبيعة العمل يف القطاع الزراعي بعني االعتبار .و�أهمية
وجود جهة �أو مرجعية كنقابة حتمي حقوقهن ,و�ضرورة
�شمولهن يف ال�ضمان االجتماعي ويف الت�أمني ال�صحي� .أما من
ناحية ظروف النقل توفري مقاعد للجلو�س داخل وا�سطة
النقل تكفي جلميع الركاب ومراعاة احتياجات املر�أة العاملة
بكافة �شرائحها وتدعيمها بنظام للعمل ومدونة �سلوك
ونظام تبليغ و�شكوى عن االنتهاكات خالل التنقل بوا�سطة
و�سائل النقل.
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التعديالت على قانون العمل ا�ستهدفت الت�ضييق على حرية العمل النقابي

يا�سني زايد  -امني كتلة الوحدة العمالية
ت�ؤكد التعديالت التي جرت على قانون
العمل انها ا�ستهدفت ب�شكل رئي�سي الت�ضييق
على احلريات النقابية اكرث من كونها جاءت
ملواكبة م�ستجدات �سوق العمل فا�ست�صدار
ق��ان��ون ال��ع��م��ل �سنة  ١٩٦٠ت�ضمن حرية
التنظيم النقابي بافراد بند خا�ص متعلق
بالتنظيم النقابي وهي من املكت�سبات التي
حققتها احلركة العمالية بتنظيم نف�سها يف
نقابات عمالية و�صو ًال اىل اقامة احتاد عام
للنقابات العمالية ع��ام  ١٩٥٣وحققت من
خ�لال التنظيم النقابي مكت�سبات عمالية
حافظت على التوازن يف �سوق العمل .
وت��ع��ززت احل��ري��ات النقابية ارت��ب��اط�� ًا
باحلريات العامة التي ت�شكل مظلة ورافعة
للحريات النقابية فكان لالحزاب الي�سارية
الدور اال�سا�سي يف تنظيم النقابات العمالية
لكون الطبقة العاملة القاعدة االجتماعية
اال���س��ا���س��ي��ة املعتمد عليها يف ال��دف��اع عن
االهداف الوطنية والدميقراطية.
 ا�ستطاعت احلركة النقابية ان تدافعع��ن دوره����ا يف ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق العمال
املطلبية والنقابية يف ظل االحكام العرفية
ال��ت��ي ���ص��ودرت مبوجبها احل��ري��ات العامة
وواك��ب��ت احل��رك��ة العمالية ال��ت��ط��ورات يف
ال�سوق وحافظت على التوازنات يف العالقات
بني العمال وا�صحاب العمل.
� -أمام تعاظم دور الطبقة العاملة ملا جرى

على و�ضعها من م�ستجدات ا�صدرت احلكومة
 ١٩٧٦قانون اطلقت قانون الت�صنيف املهني
حددت فيه النقابات العمالية ب�سبعة ع�شر
نقابة عمالية “ ”١٧نقابة لتقل�ص الهيئات
العامة يف النقابات وحرية العمل النقابي
وحم��اول��ة الهيمنة عليها وح�صر دوره��ا يف
الق�ضايا املطلبية املحدودة مع ان النقابات
وم�ؤ�س�سات املجتمع متكن جتاوب ًا مع املكت�سبات
العمالية من حمل احلكومة على ا�صدار قانون
ال�ضمان االجتماعي  ١٩٧٨الذي يعترب مك�سب ًا
ا�ضافي ًا للحركة العمالية.
 امام االنفراج الدميقراطي يف االعوام ١٩٩٥ـ  ١٩٩٣انتع�شت احل��رك��ة النقابية
مل��ا �شكله االن��ف��راج الدميقراطي م��ن مظلة
التحركات العمالية وحرية العمل احلزبي
ال��ت��ي لعبت راف��ع��ة ودور يف ت�صويب و�ضع
احل��رك��ة النقابية اع��ت��م��اد ًا ع��ل��ى تنظيم
الهيئات العامة يف النقابات العمالية وما
اكت�سبته احلريات حق العاملني من انتخاب
ممثليهم ب�شكل طوعي وحر مما مكن احلركة
العمالية م��ن ق��ي��ادات نقابية ت�ستند على
ق��اع��دت��ه��ا يف ال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��ام��ة ول�تراج��ع
ال�سلطة عن االنفراج انق�ضت على النقابات
العمالية الدميقراطية ب���د�أت ا�ست�صدار
قانون خا�ص ا�سمته النظام املوحد للنقابات
العمالية ونظام ا�سا�سي لالحتاد العام حولت
دور النقابات اىل جل��ان نقابية و���ص��ادرت
�صالحيات النقابات يف النزاعات العمالية
واالتفاقيات اجلماعية وح�صرتها يف املكتب
التنفيذي لالحتاد العام لتهيمن على احلركة
العمالية حتى يف الق�ضايا املطلبية.
 �أ����ص���درت ق��ان��ون ال��ع��م��ل ع���ام ١٩٩٦ت�ضمن ال��ت��ع��دي�لات ال��ت��ي ح��دت م��ن حرية
العمل النقابي وح�صرت النقابات العمالية
وت�شكيلها يف رئي�س االحت��اد العام للنقابات
امل����ادة “ ”١٠٠وامل�����ادة “ ”١٠٢و�أج����رت
تعديالت يف الف�صل املتعلق بالتنظيم النقابي
�صادرت مبوجبها احلريات النقابية تكيف ًا من
النظام املوحد للنقابات.
 خ�ضع قانون  ١٩٩٦للتعديل  ١٢مرةوه���ذا ال ي��وح��ي ف��ق��ط ب�ضعف اال���س��ت��ق��رار

م�صطفى ابو الهيجاء :ـ النقابة امل�ستقلة للعاملني يف البلديات ـ جلنة عمال وطن

النقابة امل�ستقلة كان لها الدور الرئي�سي يف تثبيت عمال املياومة
واحلفاظ على حقوق عمال وطن

يف عيدكم يوم العمال العاملي نتوجه بالتحية واالكبار لعمال
البالد يف كافة القطاعات والتحية اخلا�صة لعمال وطن املحافظني
على جمال هذا الوطن وهذا اليوم هو الذي كتبه عمال البلديات
على اجل���دران م��ن خ�لال نقابتهم النقابة امل�ستقلة للعاملني يف
البلديات تثبيت عمال املياومة وحق يف الزيادة ال�سنوية جلميع
العاملني وتوقيع اتفاقية جماعية مع وزارة �ش�ؤون البلديات حققت
فيها امل�ساواة يف الت�صنيف املهني وتعديل الرواتب جلميع العاملني بالتفافنا حول نقابتنا .ونحن
يف هذا اليوم نتقدم بالتهنئة جلميع العاملني وان يكون هذا اليوم حافز ًا لنا نحو حياة اف�ضل.

الت�شريعي ب��ل مواكبة التفاقيات العمل
الدولية وحم��اول��ة التكيف معها بتحجيم
العمل النقابي فتو�سع يف احلقوق واحلمايات
اخلا�صة ب��امل��ر�أة العاملة وان حمل بع�ض
املكت�سبات املن�صو�ص عليها يف قانون العمل
اىل ال�ضمان االجتماعي.
التعديالت بقيت قا�صرة ع��ن حتقيق
احلماية العمالية والتوازن يف عالقات العمل
اجلماعية والتنظيم النقابي التي منحت
احلكومة �صالحيات وا�سعة للتدخل يف �ش�ؤون
النقابات وتقييد ن�شاطاتها.
 ومع ان تعديالت اجريت يف العام ١٩٩٨وال��ع��ام  ١٩٩٩وال��ع��ام  ٢٠٠١وال��ع��ام ٢٠٠٢
والعام  ٢٠٠٤والعام  ٢٠٠٦والعام  ٢٠٠٧اال
انها مل مت�س ت�شريعات ا�سا�سية بل تعلقت
فقط بالعمالة الوافدة وح�صرها يف �صاحب
وحق ا�صحاب العمل بت�أ�سي�س نقابات العمل
وا�ستثنت ال��ع��ام��ل�ين يف ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي
وعامالت املنازل من حقوق ا�سا�سية واردة يف
قانون العمل ا�ضافة اىل حق التنظيم النقابي
وتعديل املادة  ٣١التي تعطي ل�صاحب العمل
امكانية ت�سريح العاملني وت�شكيل جلنة
ث�لاث��ي��ة للتحقق يف ���س�لام��ة االج�����راءات
م�ستبعدة النقابة املعنية يف قطاع العاملني
امل�ستهدفني بالت�سريح.
 ورغ���م اج����راء ت��ع��دي��ل اع��ت��ب��ار دي��ونالعاملني دي��ون�� ًا ممتازة وتتقدم على �سائر
الديون اال انه مت الغاء هذا البند ومل يتم
العمل بها او �سريها �ضمن القنوات الت�شريعية
القرارها.
 تعديالت �سنة  ٢٠٠٨ك��ان اب��رزه��ا متا�ستحداث بند “ ”٤٣املادة” ”٢لت�شكيل
اللجنة الثالثية ممثلني عن العمال وا�صحاب
العمل ومت و�ضع بند ي�ستثني عمل الزراعة
من احكام القانون على ان ي�صدر نظام ينظم
عالقة ه��ذا القطاع وتكيف ًا م��ع اتفاقيات
العمل الدولية ت�ضمن تعديالت تتعلق بالعمل
اجلربي او االجتار بالب�شر.
 منذ ال��ع��ام  ٢٠١٠ـ اىل ال��ع��ام ٢٠١٩يعني القانون امل�ؤقت يف عهدة جمل�س النواب
ب�ين ���ش��د وج����ذب ومل ت���أخ��ذ جل���ان العمل

النيابية مبالحظات االح���زاب وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين املهتم بال�ش�أن العمايل اخلا�ص
بالنقابات العمالية ،ف�إن جمل�س النواب قد
تراجع عن تعزيز دور النقابات العمالية
وفق معايري العمل الدولية التي ت�ضمن حق
ت�أ�سي�س نقابة وو�ضع انظمتها بكل حرية
وحماية ممثليها وتطوير �آليات التفاو�ض
اجلماعية.
فبعد ان كان القانون اعفى النقابات من
عر�ض انظمتها الداخلية على وزارة العمل
للم�صادقة واكتفى ب���أن ت��ودع ن�سخة عاد
جمل�س النواب لي�ضع �شرط ًا يوجب ان يتم
تعديله النظمة من وزارة العمل.
 كما اعطى التعديل للوزير �صالحية حلالهيئة االدارية للنقابة وتعيني هيئة م�ؤقتة
لت�سيري اعمال النقابة بعد ان كان جعلها يف
القانون اال�صلي من اخت�صا�ص الق�ضاء ونقل
�صالحيات ت�صنيف ال�صناعات واالع��م��ال
من وزي��ر العمل اىل اللجنة الثالثية التي
ت�شكل احلكومة وا�صحاب العمل �ضلعيها.
اال ان جمل�س النواب عاد واعطى �صالحية
الت�صنيف للوزير من خالل م�سجل النقابات
يف ال���وزارة برغم خمالفاتها معايري العمل
الدولية والد�ستور الن فيه متييز بني ا�صحاب
العمل والعمال يف ت�أ�سي�س النقابات.
 ك��م��ا اع��ط��ت وزي���ر ال��ع��م��ل �صالحياتتعليمات ت�ضمن املهن التي يحظر فيها العمل
لغري االردنيني والن�سب امل�سموح بها ون�شاطات
ت�صاريح العمل.
وال��غ��ى التعديل على امل���ادة “” ”٢حق
العمال بالتفوي�ض يف النزاعات العمالية
وح�صرها يف النقابات.
ان ال��ت��ع��دي�لات اخ��ل��ت ب��ال��ت��وازن وذل��ك
بتغييب التمثيل احلقيقي للعمال بتغييب
القيادات النقابية وتهمي�ش دور العمال بو�ضع
انظمتهم اخلا�صة بهم واختيار ممثليهم.
ي�ؤكد اخلرباء ان االنفراد يف التعديالت
على مواد قانون العمل ال تعك�س �سوى وجهة
ن��ظ��ر ق��ا���ص��رة ع��ن م��واك��ب��ة االح��ت��ي��اج��ات
الوطنية ل�سوق العمل وواكبة التطورات التي
تطلبت احلماية القانونية للعاملني.

معت�صم حداد :ـ النقابة العامة للعاملني يف امل�صارف قطاع الت�أمني

اوامر الدفاع �أ�ضرت بقطاعات العاملني

كل عام والطبقة العاملة االردنية بالف خري
ن�ستذكر الدور الذي قامت به النقابات مواكبة مع
التطورات يف القطاعات العمالية وخا�صة القطاعات
املالية اننا ن���ؤك��د ان اوام���ر ال��دف��اع ق��د انتق�صت من
احلقوق املكت�سبة للعاملني وان ا�ستمرار العمل بها بعد
انتهاء اال�سباب املوجبة ال�ستمرارها هي انحياز وا�ضح
ال�صحاب العمل يف القطاعات املالية التي حققت ارباح ًا
مالية ا�ضافية .
اننا نطالب النقابة بالعمل اللغاء ووقف العمل ب�أوامر الدفاع.

مقبل املومني :ـ رئي�س املكتب التنفيذي لالحتاد العام للنقابات العمالية �سابقا
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�سليمان اجلمعاين  :رئي�س املكتب التنفيذي الحتاد النقابات
العمالية امل�ستقلة

توحيد ال�صفوف هو اال�سا�س للنهو�ض باحلركة العمالية ودور النقابات من ابرز ما تعمل عليه النقابات امل�ستقلة هو حرية التنظيم
ت�شارك الطبقة العاملة االردنية وحركتها النقابية االجور وا�ستفحال البطالة وعدم
النقابي حتى ال تكون املكت�سبات العمالية عر�ضة لتعدي عليها
عمال العامل باالحتفال بيوم االول من ايار عيد العمال احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة و�ضعف

العاملي وت�ستذكر كما ي�ستذكرون ارواح العمال الذين
ق�ضوا دف��اع�� ًا عنها وع��ن تكري�س حقوقها وال��دف��اع عن
م�صاحلها ومواكب متالحقة من القادة النقابيني الذين
كافحوا ب�صرب وجلد وتعر�ضوا ويتعر�ضون وعلى مدار
�سنني طويلة لكل انوع العزل والف�صل والتهمي�ش ويواجهون
التدخالت ال�سافرة واملعلنة من قبل اجلهات الر�سمية �سعي ًا
وراء تفريغها من حمتوياتها وحرفها عن غاياتها وحتويلها
اىل ادوات اذالل للعمال وقهرهم واالنق�ضا�ض عليهم وعلى
مكا�سبهم وحقوقهم .والتي ا�ستطاعت وعلى مدار العقود
الثالثة املا�ضية ان ت�صل اىل غاياتها عن طريق التالعب
يف القوانني الناظمة حلياتهم وحلركتهم النقابية ،وامعنت
يف اج��راء التغريات والتعديالت عليها لتطال منهم ومن
نقاباتهم و�صو ًال اىل تدجينها وا�ستعمالها ك�أداة لل�ضغط
عليهم واالنتقا�ص من حقوقهم.
في�أتي عيد العمال هذا العام والطبقة العاملة االردنية
وعلى طول البالد وعر�ضها تعاين من الفقر والعوز وتدين

الأم����ان الوظيفي وت��ن��ام��ي ن�سبة
املف�صولني وامل�سرحني م��ن العمل
حتى و�صلت ن�سبة البطالة اىل
م��ا يناهز  ٪٣٧وي��زي��د يف بع�ض
القطاعات.
نتوجه يف هذا اليوم يوم االول من ايار اىل عمال االردن
ال�صابرين املكافحني الراف�ضني لكل ا�شكال القهر واالذالل
و�ضياع احلقوق وحلركتهم النقابية وبعد ان ت�سجل لها
ن�ضاالتها املريرة حتية ون��داء ان يوحدوا �صفوفهم وان
ينه�ضوا للدفاع عن م�صاحلهم وحقوقهم يف العمل والتنظيم.
نر�سل معها حتية اىل عمال فل�سطني الذين يواجهون
ك��ل ا�شكال القهر ويقفون يف مواجهة خمططات دول��ة
الكيان املحتل

عبد الر�ؤوف ابداح :ع�ضو املكتب التنفيذي للنقابة امل�ستقلة
للعاملني يف البلديات

�صالح عثمان  :ع�ضو املكتب التنفيذي ـ كتلة الوحدة العمالية

تطوير عمل النقابات امل�ستقلة من خالل
اطار جامع ي�ضم كافة القطاعات

النقابات العمالية امل�ستقلة هي عبارة
عن هيئات متثيلية قطاعية ا�س�ست ا�ص ًال
لت�أمني م�صالح املن�ضوين حتتها وحماية
مكت�سباتهم االقت�صادية ومتثل غالب ًا
فئات منتمية اىل فئات املهنيني.
لطاملا لعبت دور ًا حموري ًا يف الدفاع
عن حقوق العمال واحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية للمجتمع وحتى احلقوق
ال�سيا�سية  ..اىل جانب هيئات املجتمع
املدين و�شكلت عن�صر ًا مهم ًا يف امل�شهد املطلبي العام حيث لعبت
من خالله دور ًا رئي�سي ًا … .بل وا�صبحت العبا مهما يف حتريك
ال�شارع وتنظيمه … وم��ن اهمها ق�ضية االج���ور حيث لعبت
النقابة امل�ستقلة للعاملني بالبلديات دور ًا مهم ًا يف ذلك وكذلك
ا�صالح القطاعات ال�صحية واخلدمية التي تهم اجلميع مهنيني
وغري مهنيني  ..من خالل املطالبة باحلقوق واملطالبة باحلق يف
التنظيم واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية واحلق يف التظاهر
من اهم ما ميكن لهذه النقابات ب�صفتها نقابات متثيلية ان تقدمه
للم�شهد ال�سيا�سي العام .و�ضرورة تبني م�سارات دميوقراطية
متثيلية منها اهمية متثيل ال�شباب وفتح املجال للم�شاركة يف
ال��ق��رارات داخ��ل النقابات .وق��د ظهرت عوائق قانونية مثل
عدم املوافقة على ترخي�ص لها ..حيث ال ميكن ت�أ�سي�س نقابة
م�ستقلة من دون موافقة الوزارة ذات االخت�صا�ص وهذا بحد ذاته
عائق قانوين ي�ساهم يف بع�ض االحيان يف ت�شتيت امل�شهد النقابي
او ا�ضعافه… على �ضوء ذلك ال بد من تطوير عمل النقابات
العمالية امل�ستقلة وتوثيق جتارب النا�شطني فيها من اجل تقدمي
قراءة نقدية داخلية وكذلك تطوير اجندة قائمة على احلوار
وايجاد نقاط التالقي بني النقابات امل�ستقلة يف البلد الواحد

تعديالت على قانون العمل ت�ضمن بها
حرية التنظيم النقابي
ان كتلة الوحدة العمالية
مت���ث���ل ال���راف���ع���ة ال��ع��م��ال��ي��ة
حلزبنا املنخرطة مع العاملني
ويف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات لكون
الطبقة العاملة متثل القاعدة
االجتماعية للحزب لتحقيق
االهداف الوطنية والعمالية.
مت��ر ذك���رى االول م��ن اي��ار
هذا العام يف مرحلة يتم فيها
التطاول على حقوقهم العمالية واالنتقا�ص من مكا�سبهم
حتى و�صل االمر اىل احل�سم بن�سب مئوية من رواتبهم
وهو ما انعك�س على او�ضاعهم ال�صعبة برواتبهم بحدها
االدنى خالل فرتة كورونا وال زال جزء كبري منهم ي�سري
امر الدفاع عليه بالرغم من فتح القطاعات املختلفة.
نحن يف كتلة الوحدة العمالية نرف�ض امل�سا�س بهذه
الطبقة ال��ك��ادح��ة وه���ي تعترب الطبقة اال���ض��ع��ف يف
مثلث االنتاج ،بالرغم من تفهمنا لالو�ضاع االقت�صادية
ال�صعبة التي مير بها البلد لكن نعترب ان احلل يكمن يف
حتمل احلكومة م�س�ؤوليتها بتنفيذ برامج ا�صالح وطنية
اقت�صادية وو�ضع برامج ت�شغيل وحلول ملكافحة البطالة
التي ترتفع ن�سبها ب�شكل كبري بني ال�شباب ،يجب ايجاد
حلول اقت�صادية بعيد ًا ع��ن ام�ل�اءات �صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل وايجاد حلول للق�ضايا التي ت�ؤثر
على الطبقة العاملة واملواطن االردين الذي يعاين بعيد ًا
عن جيب املواطن الذي مل يعد يقوى على جمابهة الغالء
الفاح�ش واالرتفاع يف ا�سعار املواد اال�سا�سية والطاقة منذ
بداية هذا العام.

مي��ر يف ك��ل ع���ام الأول
م��ن اي���ار يحمل معه الأم��ل
بغد �أف�ضل للطبقة
والطموح ٍ
ال��ع��ام��ل��ة رغ���م م���ا تعانيه
م��ن �إح��ب��اط��ات و�ضغوطات
و�إنك�سارات ج��راء البطالة
وال��ف��ق��ر وارت���ف���اع م��ع��دالت
الت�ضخم وت���آك��ل ال��روات��ب
م��ق��اب��ل �إرت���ف���اع الأ���س��ع��ار ،
وظروف العمل غري امل�ستقرة يف ظل غياب احلمايات
املطلوبة من �إع���ادة الهيكلة والت�سريح من العمل
و�أي�ض ًا يف ظل �ضعف توفر مظالت احلماية ال�صحية
والإجتماعية.
وي�ستفحل كل ما ذكر �أعاله ب�سبب غياب حرية
التنظيم النقابي  ،حيث يف غياب تنظيم نقابي
حر وم�ستقل ي�صبح العمال يف مهب الريح ويكونون
ّ
ً
عر�ضة للهجوم على امتيازاتهم ومكا�سبهم  ،لأن عدم
ا�ستقاللية وحرية تنظيمهم جتعله ه�ش ًا غري قادر
للدفاع عن م�صاحلهم هذا �إن مل يكن مثل هذا التنظيم
يف جيب �أرباب العمل وحلفائهم بالأ�صل.
من هنا ظهرت النقابات امل�ستقلة عام  2011وكان
�أبرز مطلب لها وما زال هو حرية التنظيم النقابي
معتمدة مواد الد�ستور خ�صو�ص ًا  2/16و /2/23و
التي تن�ص �صراحة على احلق يف تنظيم نقابي حر
للعمال.
وكذلك املادة  1/128من الد�ستور التي تقول
 :ال يجوز �أن تنال القوانني التي ت�صدر مبوجب هذا
الد�ستور لتنظيم احلقوق واحلريات من جوهر هذه
احلقوق �أو مت�س �أ�سا�ساياتها.
واي�ص ًا اعتمدت النقابات امل�ستقلة على املعايري
الدولية والعهدين الدوليني واالتفاقيات الدولية
ويف مقدمتها اتفاقية  98و  87التي �صادق عليها
الأردن و�أ�صبحت ملزمة له وم��ن �ضمن منظومته
القانونية  ،ومن هنا جاء قرار املحكمة الد�ستورية
 2013/6معتمد ًا على ذلك.
�أن املطالبة بحرية التنظيم هي �أولوية  ،لأنها
متى ح�صلت �سيكون �أ�سهل على العمال حت�صني �أنف�سهم
وحماية مكت�سباتهم واملطالبة بتح�سني �أو�ضاعهم ،
و�إن التعددية النقابية هي جوهر حرية التنظيم
النقابي.
بالإ�ضافة للظروف الإقت�صادية عانى العمال من
وط�أة جائحة كورونا وما زالت هذه املعاناة م�ستمرة
اذ �أن التعايف من خملفات جائحة كورونا �سيكون يف
املقام الأول على ح�ساب العمال با�ستمرار م�سل�سل
فقد الوظائف وتخفي�ض الأجور.
الأول من �أي��ار  ،ي��وم العمال العاملي هو فر�صة
للوقوف على الثوابت واملبادىء وا�ستنها�ض الهمم
للدفع باحلركة العمالية �إىل الأم��ام ومتكينها من
الدفاع عن م�صاحلها وم�ستقبل وجودها.
عا�شت نقاباتنا ح���ر ًة م�ستقلة عا�شت �إرادة
العمال.
احتاد النقابات العمالية امل�ستقلة االردين
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رميا خالد :ـ النقابة امل�ستقلة للعاملني يف الزراعة

�شمول العاملني يف الزراعة بقانون
العمل وحقهم يف التنظيم النقابي

كل عام ونحن وانتم وجميع عمال
ال��وط��ن ب���أل��ف خ�ير ول��ك��م ان��ت��م عمال
وع��ام�لات ال��زراع��ة حتية خا�صة الن
الوطن يزهو بكم اخ�ضر ًا فنحن فخورون
بكم وبعطائكم.
ان اجلهود التي بذلناها يف ت�أ�سي�س
ال��ن��ق��اب��ة امل�ستقلة ل��ع��م��ال ال��زراع��ة
وبف�ضل التفافكم حول النقابة مكنها
من تر�سيخ دوره��ا يف الدفاع عن حقوق
العاملني يف الزراعة و�شمولهم بقانون العمل وقانون ال�ضمان
االجتماعي مبا يف ذلك حقهم يف ت�أ�سي�س نقابة خا�صة بهم.
ان اجلهود واملطالب ا�سفرت عن �صدور نظام خا�ص لعمال
الزراعة �ضمنت به حقوق العاملني اال�سا�سية وحقهم بالت�أمينات
االجتماعية والزام ا�صحاب العمل با�شراك العاملني والعامالت
بال�ضمان ف�إننا نعمل لتطوير هذا النظام كمكت�سب ا�ضايف ينظم
عالقات عمال الزراعة مع ا�صحاب العمل دون االنتقا�ص من
حقوقهم التي ن�ص عليها قانون العمل.

اياد ابو بكر :ـ ع�ضو الهيئة االدارية يف النقابة العامة
للعاملني يف البناء ـ القطاع غري املنظم

اجلهات الر�سمية ت�سلب العاملني حقوقهم
وت�ضيق على النقابات العمالية

ان االول م��ن اي��ار ه��و ي��وم رمز
واف��ت��خ��ار للعمال يف ال��ع��امل اجمع
لتكرمي العامل من وطنه وجتتهد
ال���دول لتكرمي عمالها ال��ذي��ن هم
م�ستقبل الوطن لهم ولي�شعر العامل
ب�أنه دائم ًا من اول��وي��ات القرارات
التي تتخذها الدولة مل�صلحة العامل
وانه دائم ًا بال�صفوف االوىل لبناء الوطن ولذلك تدعم
هذه الدول النقابات العمالية ليبقوا دائم ًا يعملون ل�صالح
عمالهم ودعمهم اال للأ�سف يف وطني حتى ا�صبح هذا
العامل ال قيمة له فمن جهة جتد قرارات ت�سلب حقوق
عمال الوطن و�أخ�ص عمال البناء واعطاء هذه احلقوق
لعمال لي�سوا من ابناء الوطن لال�ستفادة منهم مادي ًا وحتت
نظر االحتاد العام لنقابات العمال وتربيك ًا منه لإر�ضاء
منظمات دولية واال�ستفادة منها وحتت دعمها حتى ا�صبح
عمالنا االكرث ن�سبة عاطلني عن العمل وترك هذه املهن
العمالية يف البناء والتوجه اىل اعمال لي�ست من مهنهم
وب�أجور رمزية حتى ا�صبح هذا العامل ال ي�شعر باال�ستقرار
وال ي�شعر انه له يوم عيد يفتخر به لأن هذا اليوم الذي
يجب ان يكون له فرح ًا ا�صبح يفكره هذا اليوم مب�أ�ساته
املعي�شية فعظم اهلل اجرك يا عامل البناء يف مهنتك.

ب�سمة ابو رمح :ـ نقابة العاملني يف الزراعة

التنظيم النقابي حق للعامل

يحتفل العاملون والعامالت
ب�����االول م���ن اي����ار ال����ذي حقق
ل��ل��ع��ام��ل�ين ال��ع��ي�����ش مب�����س��ت��وى
اجتماعي الئ��ق متنا�سب ًا مع ما
يقدمه العامل من جهد ليوفر له
العي�ش الكرمي وحقهم بتنظيم
ان��ف�����س��ه��م يف ن��ق��اب��ات عمالية
يتحقق م��ن خ�لال��ه��ا مكت�سبات
ا�ضافية ومتكني العامل والعاملة
من دورهم على امل�ستوى االجتماعي.

حممد جميل :ـ جلنة عمال وطن يف النقابة امل�ستقلة لعمال البلديات

عمال الوطن هم �سفراء البلديات يف كل
االوقات يف الليل والنهار يف ال�صيف وال�شتاء

ان ع��م��ال البلديات ه��م الفئة
الكثرية واملهمة واملهم�شة يف البلديات
م��ع تباين وم��ن ن��واح��ي ع��دي��دة يف
ذلك.
اذا تكلمنا م��ن ن��اح��ي��ة االم��ن
وال�����س�لام��ة ي��وج��د ت��ق�����ص�ير ،واذا
تكلمنا عن ت�أخري اال�ضايف واملكاف�آت
وامل�ستحقات املالية هناك تق�صري،
واذا تكلمنا عن تعاون املواطن هناك تق�صري.مطلوب ان يعرفوا
احلقوق مثل الواجبات ،واذا العامل خالف القوانني والتعليمات
واالنظمة يحا�سب لكي نكون من�صفني ،وهناك فئة من املجتمع تنظر
لعمال الوطن نظرة دونية ونقول لهم انظروا من زاوي��ة اخ��رى.
ويف احلقيقة عملهم عظيم و���ض��روري ،فهم م��ر�آة املجتمع لل�سائح
واالجنبي ،وهم جنود امليدان ،ويف كل الظروف يتواجدون يف امليدان،
وكل الذي يطلبون حق م�شروع ،ومعاملة ح�سنة من قبل البع�ض،
وتعاون من قبل املواطنني وبعد ذلك خذوا واجبات حتى يف االعياد
وبعيد العمال.

ح�سن ال�سيد :ـ النقابة العامة للعاملني يف القطاع امل�صريف

تفعيل النقابات العمالية لتقوم بدورها
يف تنظيم الت�شريعات العمالية

ن�ستذكر يف هذا اليوم االول
من اي��ار ال��دور ال��ذي قامت به
النقابات العمالية يف حتقيق
املكت�سبات للعاملني وال���دور
الذي قامت به نقابة العاملني
يف امل�صارف بتحقيق مكت�سبات
ا�ضافية ت�ضمنتها يف اتفاقيات
جماعية.
ان ال�������دور امل���ط���ل���وب م��ن
النقابات واملجل�س املركزي لالحتاد العام ب�أن يكون لها
دور يف الت�شريعات العمالية لأن تغييب دورها مكن اجلهات
الر�سمية من اجراء تعديالت على قانون العمل وال�ضمان
االجتماعي جرى فيها تعدي على املكت�سبات العمالية.

يحيى فالح :ـ نقابة العاملني يف املناجم والتعدين

حققت الطبقة العاملة االردنية اجنازات
تطلبت احلفاظ عليها وحت�صينها بالقانون
ي��ح��ت��ف��ل ال���ع���امل اج��م��ع
يف االول م���ن اي����ار ك���ل ع��ام
بعيد العمال العاملي تقدير ًا
وتكرمي ًا لهم على ما بذلوه من
ت�شييد وبناء وعطاء متدفق
ومتوا�صل يف كافة املجاالت
احل��ي��ات��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية وال�سيا�سية.
حققت الطبقة العاملة
االردنية بفعل تنظيمها النقابي اجنازات هامة �صنعها
العمال بارادتهم اجلبارة وعزميتهم القوية معجزات
�شتى جعلتنا نفاخر بعطائهم ونتباهى باجنازاتهم
املمزوجة بعرق جبينهم و�صحوة �ضمريهم وامانتهم
واخال�صهم فكانت تلك االجن��ازات �سبب ًا يف الرفاهية
والتقدم والتطور .
اننا نطالب احلكومة ا�سوة باحلكومات يف الكثري من
الدول اىل توفري �سبل دعم العمال والنهو�ض مبكانتهم
فعملت على توفري التدريب املنا�سب لهم لك�سب املعرفة
الوا�سعة والعمل على توفري ت�أمين ًا �صحي ًا لهم وحتقيق
االم��ن الوظيفي لهم حفاظ ًا على حقوقهم وحقوق
ا�سرهم.
اننا ن�ؤكد بهذه املنا�سبة ان ان�شاء العديد من النقابات
العمالية كانت ال��درع احل�صني وال�سياج املنيع حلماية
حقوق العمال وامل�شاركة يف �سن القوانني مع امل�ؤ�س�سات
الت�شريعية اميان ًا بتحقيق حياة كرمية للعمال ولزيادة
كفاءة العاملني ون�شاطهم واخال�صهم وتفانيهم بالعمل.
يعترب عيد العمال فر�صة منا�سبة لتقدير وتثمني
دور العمال.
فهنيئ ًا لعمالنا بعيدهم وهنيئ ًا لأ�صحاب الهمم
العالية وااليدي اخلرية التي تعمل ليال ونهارا يف �سبيل
التقدم ورفعة الوطن وان الهامات تقف خجلة امام
جهدكم وعطائكم وتفانيكم وملثلكم ترفع العقبات
احرتام ًا وتقدير ًا وكل عام وعمال العامل اجمع ب�ألف
خري.

زكريا اخلطيب :ـ النقابة امل�ستقلة للعاملني يف
الطباعة

البطالة حتد من مطالبة العاملني بحقوقهم

ان تراجع قطاع الطباعة
واغالق العديد من امل�ؤ�س�سات
يف هذا القطاع ب�سبب تردي
االو������ض�����اع االق��ت�����ص��ادي��ة
وزي���ادة الطالبني للعمل يف
ه��ذا القطاع تدفع العاملني
اىل عدم املطالبة بحقوقهم
وخا�صة ال��زي��ادة ال�سنوية
بل تزيد من التعديات على
احلقوق املكت�سبة ك�إحت�ساب �ساعات العمل اال�ضايف التي
ي�ضطر اليها العاملون لتغطية التكاليف وعدم احت�سابها
ك�ساعات عمل ا�ضايف حتى يف ايام العطل الر�سمية.

وليد املومني :ـ ع�ضو املكتب التنفيذي كتلة الوحدة العمالية

�ضرورة التنظيم العمايل لوقف
التعديات على احلقوق

يف االول من اي��ار يوم العمال العاملي
ت�شارك الطبقة العاملة االردنية عمال
العامل باالحتفاء يف هذا اليوم املجيد،
وه���م يف اح��ت��ف��ال��ه��م ه���ذا ل��ي��ع�برون عن
مدى ارتباطهم ومتا�سكهم مع العمال يف
جميع انحاء البالد والذين يعانون الفقر
والبطالة وال��ع��وز ويقفون يف مواجهة
االج��راءات الر�سمية التي �ساهمت على
مدار العقود املا�ضية يف تكري�س حقوقهم
وعملت على �صيانة مكا�سبهم .حيث ادت هذه التدخالت يف ال�ش�ؤون
الداخلية اىل حرفها عن م�سارها وان ت�صبح عبئ ًا على العمال وتقف
اىل جانب را�س املال دون االلتفات للدور الذي كان عليها ان تقوم به
االمر الذي ي�ستدعي مزيد ًا من التنظيم العمايل للوقوف يف وجه
كل هذه التعديات.

احمد ابو بكر  :الهيئة االدارية جلمعية متقاعدي ال�ضمان
االجتماعي

جمعية متقاعدي ال�ضمان لها دور ت�ستكمل به دور
النقابات العمالية بالدفاع عن املكت�سبات العمالية

يف االول من ايار ي�ستذكر عمال االردن
الدور الذي قامت به النقابات العمالية يف
الدفاع عن حقوقهم وحتقيق مكت�سبات
عمالية جديدة و�صو ًال لتحقيق املكت�سب
العمايل الكبري ال�ضمان االجتماعي الذي
حققت مب��وج��ب��ه ت���أم��ي��ن��ات اجتماعية
م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت���أم��ي��ن��ات ال���وف���اة وال��ع��ج��ز
وال�شيخوخة لت�صل مب�ؤ�س�سة ال�ضمان
اىل مرتكز مايل وطني لي�صل متقاعدي
ال�ضمان االجتماعي اىل ما يقارب  ٢٨٠الف متقاعد يحتاجون
ال��دف��اع ع��ن مدخراتهم وعليه ج��اء ت�شكيل اجلمعية ملواكبة
ت�شريعات ال�ضمان ومدى مواكبتها للتطورات االقت�صادية وم�ستويات
غالء املعي�شة ملتقاعدي ال�ضمان ومراقبة االو�ضاع املالية للم�ؤ�س�سة
وتعمل اجلمعية على تطوير الت�أمينات االجتماعية لي�شمل الت�أمني
ال�صحي والت�أمني �ضد البطالة.

مثقال الزناتي :ـ رئي�س النقابة امل�ستقلة للعاملني يف الزراعة

حتية للر ّواد االوائل

كان لطليعة الطبقة العاملة
االردن��ي��ة دور ت��اري��خ��ي حا�سم
يف تنظيم العمال وال��دف��اع عن
حقوقهم وحتقيق مكت�سباتهم
منذ خم�سينات القرن املا�ضي.
ف��ت��ح��ي��ة اىل ك����ل امل��ن��ا���ض��ل�ين
ال��ن��ق��اب��ي�ين اجل�����س��وري��ن ال��ذي��ن
دفعوا اثمانا باهظة يف �سبيل رفع
�ش�أن الطبقة العاملة وتوعيتها
وتطوير دورها يف احلياة االقت�صادية واملعي�شية.
وحتية لالحزاب التقدمية والدميقراطية التي تبنت
ق�ضايا العمال ،وكان لها الدور الرئي�سي يف ت�أ�سي�س احلركة
النقابية املنظمة وفر�ص ح�ضورها يف احلياة ال�سيا�سية
والعامة.
ان االزمة االقت�صادية واملعي�شية اخلانقة التي مير بها
املجتمع االردين حاليا تهيمن نتائجها القا�سية على الفئات
الفقرية واملتو�سطة ،لن حتل دون اعتماد �سيا�سات جديدة
واالنتقال بالبالد من نهج االحتكار واخل�صخ�صة واالرتباط
املدمر مع �سيا�سات �صندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة
العاملية اىل نهج ال�سيا�سات الوطنية االنتاجية والنهو�ض
بال�صناعة وال���زراع���ة وت��وف�ير ح��ي��اة ك��رمي��ة للمواطنني
وا�ستعادة الطبقة العاملة حلقوقها املعي�شية والنقابية
املهدورة

عبداهلل ابوكف :كتلة الوحدة العمالية “ح�شد”

الغاء اوامر الدفاع مطلب عمايل

ك���ان ال��ع��م��ال ه��م ال�ضحية
الرئي�سية جلائحة ك��ورون��ا وما
رافقها م��ن اج���راءات وق���رارات
حكومية مبوجب قانون الدفاع،
حيث خ�سر الآالف وظائفهم او
تدنت رواتبهم ،يف الوقت الذي
ع��م ف��ي��ه ال��غ�لاء جميع ا�سعار
امل��واد الغذائية واال�ستهالكية
االخرى.
يف هذه املنا�سبة ،نطالب احلكومة بالغاء العمل بقانون
الدفاع ،وا�ستعادة العمال حلقوقهم وفتح باب اال�ستثمارات
االنتاجية من اجل ت�شغيل العاطلني عن العمل.

حممد الناطور :ـ ع�ضو الهيئة االدارية للنقابة العامة للعاملني يف البناء ـ القطاع غري املنظم

تنظيم �سوق العمل يف قطاع االن�شاءات واحلد من العمالة الوافدة

ان الدور الذي يلعبه قطاع االن�شاءات يف النهو�ض باالقت�صاد
الوطني واالنتاج ال تقابله جهود من احلكومة بحمايته مما ادى
اىل تف�شي البطالة يف �صفوف املهنيني يف هذا القطاع او العمل ب�أقل
من احلد االدنى لالجور ب�سبب مناف�سة العمالة الوافدة وخا�صة
بعد التوقيع على اتفاقية مع النقابة العامة واالحت��اد العاملي
لت�شغيل العمالة ال�سورية حتى يف القطاعات املغلقة على العمالة
االردنية.
اال ان الدور الذي قامت به اللجان النقابية يف النقابة العامة

ح��د م��ن ه��ذه ال��ظ��اه��رة ومكن اللجنة
من ت�شغيل مئات العاملني بالتوافق مع
مكاتب العمل وال��دور ال��ذي عملته من
خ�لال النقابة بعقد دورات لتطوير
املهارات للعاملني .
اننا نتطلع لدور اكرب للنقابة العامة واالحتاد العام للنقابات
حلماية العاملني وتطوير �أدائهم املهني.
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حممد عبا�س :امني �سر الهيئة االدارية للقطاع غري املنظم
لعمال البناء.

االنخراط يف النقابات العمالية واجب جميع العاملني يف كافة
القطاعات للدفاع عن احلقوق واملكت�سبات العمالية
االول م��ن اي����ار ه��و ي��وم
ال���ع���م���ال ال���ع���امل���ي رغ�����م ان
امل��ن��ا���س��ب��ة ج�����اءت يف وق��ت
ع�صيب مير به الوطن العربي
وال��ع��امل وم���ا ميثله ه���ذا من
تراجع يف احلقوق واملكت�سبات
ال��ت��ي حت��ق��ق��ت ب��ف�����ض��ل تلك
ال�سواعد القوية وال��ت��ي مل
ت�ألوا جهد ًا يف بناء اوطانها
وحماولة ت�صحيح او�ضاعها املعي�شية واالقت�صادية
ال�صعبة ،وكذلك يذكرنا االول من ايار بتاريخ الن�ضال
للي�سار واالحزاب اال�شرتاكية بن�ضالها واجنازاتها حتى
وان كان �سجل الي�سار يف العديد من البلدان ملتب�س ًا
ومرتكب ًا يف املحيط العربي اكرث من باقي الدول لأنه
يف ال�سياق العربي يبدو غائبا على اكرث من �صعيد ولكن
بع�ض الن�ضاالت هنا وهناك ترتكز على دور العمال
يف احراز تقدم ولو ب�سيط يف اطار النقابات العمالية
على قاعدة حتقيق بع�ض املكت�سبات واحلفاظ على ما
اكت�سب من حقوق وحماولة التقدم امل�ستمر اىل االمام
لقيادة العمال اىل بر الأمان .وقد تكون احدى الو�سائل
للتقدمي االجمايل لهذا ال�سجال الذي انطلق من مبد�أ
العمل والعمال وال يزال م�ستمر ًا اىل اليوم هو يف ارجاع
االختالف بني م�صالح ا�صحاب العمل وم�صالح العمال
على امل�ستوى املبدئي اىل تغليب املواجهة لدى كل منهما
لإحدى قيمتني كقيمة عليا .فا�صحاب العمل يتوحدوا
يف اط��ار م�صاحلهم وتغليبها على اي �شيء �آخ��ر ،اما
العمال فانهم ما يزالون يف خ�ضم الن�ضال للبقاء على قيد
احلياة وما ي�سد رمق العي�ش لهم لذلك فان من واجبهم
االنخراط يف النقابات العمالية التي متثلهم للدفاع عن
حقوقهم ومكت�سباتهم وهي الو�سيلة الوحيدة الباقية
لهم لتحقيق ذلك ،ونحن يف نقابة عمال البناء ما زلنا
ننا�ضل ونحقق الكثري من املكت�سبات تلو االخرى بف�ضل
هذا املنرب املتاح الذي اثبت انه من خالله يتم احلفاظ
على دميومة العمل وحقوق العمال.

اجمد التالوي :ـ قطاع اخلدمات العامة

تثبيت العاملني يف الدرجة الثالثة

ان ال���ع���ام���ل�ي�ن ب��ع��ق��ود
وعمال ال��درج��ة الثالثة مل
تتبنى اجل��ه��ات الر�سمية
م��ط��ال��ب��ه��م ب��رغ��م امل��ط��ال��ب
واالحتجاجات ام��ام رئا�سة
ال���������وزراء وال����ت����ي ت��ت��ط��ل��ب
ا���س��ت�����ص��دار ق���ان���ون خ��ا���ص
لتثبيتهم لتن�سحب عليهم
احل��ق��وق العمالية املت�ضمن
يف قانون العمل او قانون اخلدمة املدنيةو�شمولهم
بالت�أمينات االجتماعية.
اننا ندعو العاملني من ه��ذه الفئات اىل تنظيم
انف�سهم �ضمن جلان لتحقيق مطالبهم.
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�أجيال املهجرين من القرى الفل�سطينية املدمرة يحيون الذكرى  74للن
ـ كان فل�سطينيو القرى املهجرة التي
ا�ستباحها العدو ال�صهيوين هدم ًا وت�شريد ًا ـ
ع��ام  ، ١٩٤٨ـ على موعد مع �إح��ي��اء الذكرى
الرابعة وال�سبعني للنكبة الوطنية والقومية
الكربى وذلك يوم اخلام�س من �أيار وعلى االر�ض
الفل�سطينية املحتلة عام النكبة.
�أجيال متتابعة  ،وجماهري غفرية ان�ضمت اىل
امل�سرية ال�شعبية التي قام على تنظيمها جلنة

املتابعة العربية وجمعية ال��دف��اع عن حقوق
املهجرين والتي ت�ضم العديد من القوى الوطنية
الفل�سطينية املنظمة حيث توجهت م�سرية
العودة من مدخل قرية �شعب يف منطقة اجلليل
االعلى اىل قرية «ميعار»
ملاذا قرية ميعار؟؟
ميعار هي قرية فل�سطينية تقع �شرق عكا:
دمرتها ق��وات االحتالل وهجرت �سكانها عام

 ،١٩٤٨معظمهم يقيم الآن يف البلدات والقرى
الفل�سطينية املحيطة والقليل منهم جل�أ اىل
لبنان و�سوريا .تعترب ميعار موقعا اثريا يعود
تاريخه اىل العهد الكنعاين وفيها كثري من املباين
القدمية ومعا�صر الزيتون.
يف امل�سرية امل�شار اليها القى املنا�ضل حممد
بركة رئي�س جلنة املتابعة العليا كلمة يف احل�شود
نعيد ن�شر ملخ�صها ـ لالهمية:ـ

حممد بركة رئي�س جلنة املتابعة العليا

حممد بركة يف م�سرية العودة التقليدية التي
كانت هذا العام اىل قرية ميعار االبية واملوعودة
بالعودة:
بركة يف ميعار :هذه احل�شود ال�شبابية تك�سر
رهان ال�صهيونية لت�شويه هويتها وانتمائها

بركة يف كلمته يف م�سرية العودة الـ  25دعا اىل
نبذ جمعيات التدجني وال�صهينة التي تت�سلل اىل
بلداتنا العربية ،وبني �أو�ساط بع�ض ال�شبان ،لغر�ض
تدجينهم وجتنيدهم ويقول :امل�شاركة يف م�سرية
العودة هي �إ�شهار لهوية وطن حت��اول ال�صهيونية
�سلبه ،وانتحال هويته وتاريخه
قال رئي�س جلنة املتابعة العليا حممد بركة ،يف
كلمته يف م�سرية العودة الـ  25التي جرت اخلمي�س
املا�ضي على �أرا�ضي قرية ميعار ،بدعوة من جلنة
املهجرين� ،إن احل�شود ال�شبابية
الدفاع عن حقوق ّ
التي ت�شارك يف هذه امل�سرية ،تك�سر جم��ددا رهان

االح��ت�لال واحل��رك��ة ال�صهيونية ،على ت�شوي�ش
ذاكرتها ،فها هي ت�ؤكد اليوم على انتمائها وهويتها،
لتوا�صل الطريق .وحذر يف الوقت نف�سه من جمعيات
التدجني وال�صهينة ،التي حتاول الت�سلل اىل بلداتنا
وبع�ض �أو�ساط ال�شباب .وقال� ،إن امل�شاركة يف م�سرية
العودة هي ا�شهار لهوية الوطن ،وكل واح��د منكم
يحمل ري�شة لي�ستكمل لوحة الوطن الفل�سطيني
الذي يحاول االحتالل �أن تغتاله ،وتغتال تاريخه،
وتنتحل هذا التاريخ.
وافتتح بركة كلمته موجها التحية للجنة جلنة
الدفاع عن حقوق املهجرين ،التي تد�أب منذ �سنني
طويلة على تنظيم هذه امل�سرية ،فالعودة اىل هذه
امل�سرية بهذه احل�شود ،بعد فرتة الكورونا ،ت�شكل
حتديا للخطاب ال�صهيوين.
وهذا اللقاء الأول الذي يجمعنا ،من دون �أحد
�أع��م��دة جلنة امل��ه��ج��ري��ن ،ال��ع��م والأخ اب��ن بلدي
�صفورية ،املنا�ضل امللتزم �أبو عرب� ،أمني حممد علي،
فغيابه يلقي علينا م�س�ؤوليات ج�سام ،ب���أن علينا

�أن نحمل رايته ،و�أن ال ُتن ّك�س �أب��دا راي��ة العودة
احلتمية ،وكما كان يقول دائما�“ ،إذا م�ش على وقتي
على وقت �أوالدي ،و�إذا م�ش على وقتهم ،على وقت
�أحفادي ،و�إذا م�ش اليوم بكرا� ،أو بعد بكرا ،فالعودة
�ستكون وال�صهيونية �س ُتهزم”.
وقبل �ساعات من هذه امل�سرية ،انتقلت اىل رحمة
اهلل ،املنا�ضلة �صبحية يون�س� ،أم الأ���س�ير كرمي
يون�س ،التي كانت حا�ضرة يف كل امليادين دائما يف
الدفاع عن حقوق الأ�سرى ،وب�إ�سم احلا�ضرين نعزي
�أهلها وابنها الأ�سري ك��رمي يون�س ،عميد الأ�سرى
الفل�سطينيني ،وعميد اال�سرى ال�سيا�سيني يف العامل،
�إذ �أنه يف الأول من ال�شهر املقبل حزيران ،ينهي عامه
الـ  39يف ال�سجون ،ومنه حتية لكل الأ�سرى القابعني
يف �سجون االحتالل والظلم.
واليوم �صباحا ر�أينا هذا امل�شهد الذي تكرر منذ
احتالل القد�س ،وه��و يت�صاعد ،وخا�صة يف �شهر
رم�ضان املبارك ،ر�أينا جنديا و�سخا يدفع امر�أة يف
وقت ال�صالة ،وهذا لي�س ظلما فقط ،ولي�س تعديا

العدد

شؤون محلية

الخميس2022-5-12م

االهالي

1342

9

نكبة الوطنية والقومية على ار�ض االباء واالجداد رغم انف االحتالل
وح�سب ،و�إمنا هذا نقي�ض كل �شيء ميت للإن�سانية
واحل�ضارة؛ فمن هنا ،من م�سرية العودة يف ميعار
نر�سل حتياتنا با�سم �شعبنا كله ،اىل القد�س �إىل
امل�سجد الأق�صى� ،إىل كني�سة القيامة ،اىل املرابطني
والذين ي�شدون الرحال دفاعا عن القد�س وامل�سجد
الأق�صى ،الذي هو ٌ
وقف كامل خا�ص للم�سلمني ،وال
حق لأحد �آخر فيه.

ن�ضع الأمور يف ن�صابها

وقال بركة ،نحن يف م�سرية العودة ن�ضع الأمور يف
ن�صابها ،هنالك تاريخ مز ّيف ،ي�ستخدمونه الختالق
تاريخ لهم ،مثلما ي�سمون امل�سجد الأق�صى“ ،جبل
الهيكل” ،وه��م يحاولون �أن ي�سموا الأم��اك��ن بغري
�أ�سمائها اال�صلية ،فت�صبح �صفورية “ت�سيبوري”،
وميعار “ياعد” ،وعمقا “هعيمق” والت�سميات كثرية.
يحاولون لي�س فقط �سرقة املكان ،و�إمن��ا �أي�ضا
�سرقة م�سميات املكان وانتحال تاريخه ،لذلك هذه
امل�سرية هي ا�شهار لروايتنا يف مواجهة رواية احلركة
ال�صهيونية ،وقلناها يف العام  ،1998حينما يحتفل
دولة االحتالل مبا ي�سمى “ا�ستقاللها” ،فهو رق�ص
على خراب بيوتنا ،ويوم ا�ستقاللهم هو يوم نكبتنا،
ونحن ال ميكن �أن نقبل العي�ش يف وطننا �إال معززين
مك ّرمني� ،أبناء �أوفيا لهذا البلد ،مليعار و�أخواتها،
لفل�سطني الوطن ،فل�سطني التاريخ ،فل�سطني الهوية،
فل�سطني االنتماء.
ونحن جئنا لنقول �إن خالفنا مع ال�صهيونية
لي�س على مرت زفتة وال على مرت كركار ،نحن نختلف
نواجه وننا�ضل �ضد احلركة ال�صهيونية على وطن،
على تاريخ وهوية ،يحاولون انتزاعها واغتيالها.
دولة االحتالل و�ضعت قانونا ملنع احياء ذكرى
النكبة ،والق�صد منع م�ؤ�س�سات تتلقى متويال ر�سميا
من متويل احياء النكبة ،ف���أوال نحن ال نحتاجهم،
وال نريد �أي �شيئ منهم ،لتمويل �إحياء النكبة ،لأن
النكبة مل تنته يف العام  ،1948بل هي م�ستمرة
حتى يومنا ،لكن دولة االحتالل �س ّنت قانون النكبة
احلقيقي ،مبعنى ان ك��ل م��ا مار�سته االح��ت�لال يف
العام  1948من تهجري وقتل وهدم �س ّنته يف قانون
القومية اليهودية ،لذا ف�إن هذا القانون الذي يلقي
بالفل�سطيني خ���ارج ال��ت��اري��خ وخ���ارج اجلغرافية
واالنتماء ،وانتهاك لغته العربية ،ويقول �إن القيمة
العليا هي اال�ستيطان ،فهو لي�س قانون قومية وال
قانون هوية دولة ،و�إمنا هذا قانون ي�ضع النكبة يف
قانون ر�سمي لالحتالل.

الفل�سطيني ،وهذه حقيقة غري خا�ضعة لأي نقا�ش،
�صحيح �أن هناك خ�صو�صيات نتيجة لأو�ضاعنا،
وهناك �أولويات نحددها من خالل هيئاتنا القيادية،
�سواء من جلنة املتابعة �أو اللجنة القطرية للر�ؤ�ساء،
�أو اللجان الكفاحية الأخرى.
لكن نحن لنا ر�أي ،ونحن نقبل ب�أن يكون لأبناء
�شعبنا ر�أي فينا ،ور�أ ُينا اليوم الذي نر�سله من هذه
امل�سرية اجل�� ّب��ارة ،هي انه قبل �أن ندعو �إىل انهاء
االحتالل ،ندعو اىل انهاء االنق�سام ،االحتالل هو
معركة مع املحتل ،لكن االنق�سام هو ب�أيدينا ،نحن
�صنعناه ،ونحن علينا ان ُنهزمه ،لذلك ل��ن تقوم
قائمة لفل�سطني ،ولق�ضية فل�سطني �إذا مل ينته هذا
االنق�سام ،على الفور.
لكي الوعي العام
�إننا نعرف �أن هناك حماوالت ّ
ملجتمعنا و�شعبنا ،هنالك جمعيات� ،أ�سميها جمعيات
ال��دج��اج الأب��ي�����ض ،دج���اج امل����ؤن ،جمعيات ت�سعى
لتدجني �أجيالنا ال�شابة ،م�� ّرة ي�سمونها جمعيات
تعاي�ش و�أخرى عتيدنا وغريها ،و�أدعو �شبابنا اىل
ب�صق ولفظ هذه اجلمعيات ،لأنه ال مكان لأي جمعية
تدجني يف جمتمعنا ،ال للتدجني وال للتجنيد.
وح��ذر م��ن احلملة امل�سعورة التي ت�شنها هذه
اجلمعيات على جمتمعنا ،فهناك ا�ستكالب وعلينا
�أن ن��ك��ون متن ّبهني ،ودع���ا الأح�����زاب ال�سيا�سية
وال�سلطات املحلية العربية �أن ال ميد �أحد يده ملثل
هذه اجلمعيات ،و�أدعو ب�شكل خا�ص ر�ؤ�ساء �سلطات
حملية اند�ست يف بلداتهم مثل ه��ذه اجلمعيات،
لرمبا من دون ادراك وانتباه� ،أن يعيدوا ح�ساباتهم،
و ُيخرجوا هذه اجلمعيات من تلك البلدات ،كما دعا
حركات ال�شبيبة يف الأحزاب ب�أن تقوم بدورها يف
حماربة وا�سقاط هذه اجلمعيات.
جزء ال يتجز�أ من �شعبنا
وق��ال بركة ،يف ه��ذه الأي��ام متر على �شعبنا يف
وق��ال ب��رك��ة ،نحن ج��زء ال يتجز�أ م��ن ال�شعب النقب �سيا�سات جمرمة ،ومن هنا نحن نرى حجم

الدمار واالعتقاالت ،وتدمري املزروعات وحتري�ش
الأرا�ضي لل�سيطرة عليها ،ومن م�سرية العودة نر�سل
حتية اجل�سم الواحد لأهلنا يف النقب ،ف�أنتم يف
اخلط الأول ،مزيدا من ال�صمود وكل �شعبكم معكم.
من هنا من هذه امل�سرية ،وع�شية الذكرى ال�سنوية
الأوىل له ّبة ال��ك��رام��ة ،نر�سل حتياتنا اىل كل
املنا�ضلني الذين ّ
�سطروا م�أثرة هبة الكرامة يف العام
املا�ضي ،ولكن نحيي ب�شكل خا�ص املدن الفل�سطينية
التي حاولوا اغتيال فل�سطينيتها ود�سوا فيها كل
املوبقات وحطموا جهاز التعليم فيها من �أجل تغييب
هويتها ،لكن هذه املدن يف كل اختبار تنجح بامتياز يف
امتحان فل�سطينيتها ،فتح ّية اىل يافا واللد والرملة
واىل حيفا وعكا ،هذه املدن لها ا�سم ولها تاريخ ولها
م�ستقبل �أي�ضا.
وق��ال ب��رك��ة ،نحن ال ندعو �أح���دا للخروج من
احلكومة احلالية ،لأنه مل يكن من اجلدير ب�أحد
�أن يدخل اىل هذا امل�ستنقع الآ�سن ،بالأ�سا�س ،لكن
بعدما كل ما ر�أيناه يف الأ�سابيع الأخرية ،وانتهاك
حرمة امل�سجد الأق�صى ،نحن نعتقد ب���أن هنالك
�ضرورة للتم�سك بالثوابت والوحدة الوطنية ،على
�أ�سا�س الثوابت ،لأن الوحدة لي�ست �صلحة ع�شائرية،
و�إمنا �أن ال تكون �شريكا يف حكومة �صهيونية ميينية
متطرفة ،ل��ذل��ك نحن ل�سنا يف خ��ي��ار ب�ين بينيت
ونتنياهو ،نحن خيارنا هو �أن نتم�سك ب�شعبنا وق�ضايا
�شعبنا يف مواجهة بينيت ونتنياهو ،وهذا هو املعيار
الوحيد.
وختم بركة قائال ،اليوم نحن يف ميعار ،ويف العام
املقبل �سنكون يف قرية �أخرى على موعد مع العودة،
فتح ّية للأجيال ال�شابة املتدفقة على هذه امل�سرية،
ه��ذه الأج��ي��ال التي راه��ن��ت دول��ة االح��ت�لال على
ذاكرتها ،وهي تخ�سر الرهان،
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حول رفع �سعر الفائدة من قبل البنك املركزي  /والبنوك
قرار رفع �سعر الفائدة ..املقرت�ضون يدفعون الثمن

ـ االزمات املالية الر�أ�سمالية تتالحق
يف بلدان املركز الر�أ�سمايل ،منذ عام  ٢٠٠٨عندما
انفجرت االزمة يف مقر املعامالت الر�أ�سمالية
االو�سع يف نيويورك .ومل تتوقف تداعياتها ،التي
طالت البلدان الفقرية املرتبطة بالدوالر والتي
تدور يف فلك املراكز الر�أ�سمالية العاملية ،يف هذا
ال�سياق جاء قرار رفع �سعر الفائدة يف وقت متزامن
بني الواليات املتحدة االمريكية وعدد من البلدان
االخرى من بينها االردن ،حول هذا املو�ضوع و�آثاره
املبا�شرة على الفئات الو�سطى والفقرية ،نتابع ما
يقوله خرباء االقت�صاد.

منري دية  -خبري اقت�صادي
بعد قرار البنك املركزي الأمريكي برفع �سعر الفائدة
على ال��دوالر ن�صف نقطة مئوية ملواجهة ارتفاع ن�سب
الت�ضخم املتزايدة ولكبح جماح �أ�سعار ال�سلع املت�صاعد
نتيجة تراجع الإنتاج ب�سبب احلرب الرو�سية الأوكرانية
وتف�شي فايرو�س كورونا من جديد يف ال�صني وتبع ذلك
قرارات للعديد من البنوك املركزية حول العامل برفع
�سعر الفائدة على العمالت املحلية لتجنب حتويل �أموال
املودعني بالعمالت املحلية يف البنوك اىل الدوالر .
رفع �سعر الفائدة يعني زيادة كلفة االقرتا�ض و بالتايل
زيادة الأعباء على احلكومات و االفراد و امل�ستثمرين مما
يقلل الرغبة يف اال�ستثمار و ال�شراء و بالتايل تراجع
الن�شاط االقت�صادي مما ي���ؤدي اىل زي��ادة البطالة و
تقليل النمو و �سي�شجع الأغنياء �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال
على �إيداع �أموالهم يف البنوك للح�صول على عوائد اف�ضل
بد ًال من املجازفة و�ضخها يف الأ�سواق .
املواطن الفقري وال��ذي يعاين من كرثة االلتزامات و
الديون �ستزداد حياته �صعوبة و �ستزيد قيمة الديون
املرتتبة عليه و �سرتتفع كلفة املعي�شة و �أ�سعار ال�سلع و
�سيدفع هذا املواطن ثمن االزمات ال�سيا�سية و االقت�صادية
التي تع�صف بالعامل .
اما ال��دول التي ت��رزح حتت طائلة الديون ف�ستجد
�صعوبة يف احل�صول على قرو�ض ل�سداد القرو�ض ال�سابقة
و�سيرتتب عليها عبء فوائد الدين املحلي و اخلارجي
و �سترتاجع ايرادتها ال�ضريبية و اجلمركية نتيجة
انكما�ش االقت�صاد و تراجع الطلب.
امل��ت��وق��ع ان ال��ف��درايل الأم��ري��ك��ي ي���أخ��ذ م��زي��د من
القرارات خالل العام احلايل و بداية العام القادم لرفع
�سعر الفائدة على الدوالر لت�صل معدل الفائدة لنحو ٣،٥
 ٪مما يعني مزيد ًا من ال�صعوبات و التحديات و الأعباء
على احلكومات و االف��راد املقرت�ضني ،ولكن يف حال مل
ينخف�ض الت�ضخم بعد كل ه��ذه ال��ق��رارات ف���أن العامل
�سيدخل مرحلة الت�ضخم الرتاكمي والذي يعني ا�ستمرار

ارتفاع الأ�سعار مع تراجع الطلب ب�شكل كبري .
�صراعات ال���دول العظمى ب��د�أ منذ ازم��ة فايرو�س
كورونا ثم احلرب الرو�سية الأوكرانية ولكن ال احد يعلم
متى وكيف �ستنتهي هذه ال�صراعات ؟
العمري خبري اقت�صادي� :أق�ساط القرو�ض ال�شهرية
قد ترتفع بن�سبة  12%يف الأردن
رجح اخلبري املايل وامل�صريف الدكتور مازن العمري� ،أن
ترتفع �أق�ساط القرو�ض ال�شهرية على الأردنيني بن�سبة
قد ت�صل �إىل  12يف املئة.
وقال العمري �إنه من املتوقع �أن يعمل البنك املركزي
على رفع �أ�سعار الفائدة يف الأردن مرتني �أو ثالث ،تزامنا
مع توقعات الفدرايل الأمريكي برفع �أ�سعار الفائدة يف
الواليات املتحدة نحو  6مرات هذا العام.
و�أ�شار العمري �إىل �أن املواطن هو الأكرث ت�ضررا من
ق��رار الرفع ،بعد ت�صريحات اللجنة ب���أن  10قطاعات
لن ي�شملها القرار ،مثل ال�صناعة وال�سياحة والتعليم
وال�صحة وغريها.
ولفت �إىل �أن البنوك �ستعمل مبا�شرة على تعديل
الفوائد على العمالء املقرت�ضني ،م�ؤكدا �أنه يف نهاية �شهر
�أيار/مايو اجلاري �سيلم�س املواطن �أثر تلك الزيادة.
وقال العمري �إن املواطن �أمام خيارين� ،إما �أن يتجه
نحو زي��ادة قيمة الق�سط ال�شهري� ،أو �أن يتم ت�أجيل
الزيادة مع نهاية ا�ستحقاق القر�ض ،م�شريا �إىل �أنه من
الأف�ضل الذهاب باجتاه زيادة قيمة الق�سط ال�شهري ،ملا
للخيار الثاين من �أعباء �أكرث يف نهاية القر�ض.
زوانة :البنوك املركزية ال ت�صنع اقت�صادا
قال اخلبري واملحلل االقت�صادي زيان زوانة ان البنوك
املركزية وحدها ال ت�صنع اقت�صادا  ،م�ؤكدا اىل ان قرار
البنك املركزي الأمريكي برفع �سعر الفائدة وت�صريحات
رئي�سه �أربكت الأ���س��واق وامل�ستثمرين وال��دول وبنوكها
املركزية.
وا���ض��اف زوان��ة ان البنك امل��رك��زي االمريكي هدف
ب��ق��راره كبح الت�ضخم واملحافظة على زخ��م الن�شاط
الإقت�صادي يف نف�س الوقت  ،بينما التوقعات �أنه لن ينجح
يف حتقيق كليهما  ،ما ميهد ل” ك�ساد ت�ضخمي “ ب�أ�سعاره
املرتفعة وطلبه ال�ضعيف  ،ويعقدّ تعامل احلكومات
والبنوك املركزية معه .
ولفت زوانة اىل ان بع�ض حكومات العامل تلقي �أعباء
ثقيلة على بنوكها املركزية وتعهد لها مبهمتني املحافظة
على ا�ستقرار الأ�سعار وحفز االقت�صاد ،وهذا ي�ستحيل
حتقيقه بدون �سيا�سة مالية مواتية تقودها احلكومات
نف�سها  ،م�شريا اىل ان احلكومات �سوف تف�شل وجته�ض
�سيا�سة بنوكها املركزية وت�ستنفذ �أدواتها اذا مل تقم
باجراءات موازية لقرارات بنوكها املركزية .
وختم زوانه حديثه قائال ان واقعنا اليوم يف الأردن

يفر�ض ان يكون هناك تعاون بني امل�ؤ�س�ستني  ،حكومة
وبنك مركزي وت�ضافر جهود �سيا�ستيهما املالية والنقدية
 ،وبغري ذل��ك �ستتفاقم االزم���ة ول��ن نخرج م��ن دوام��ة
املديونية والعجز .
الوزين :يجب ان ال ي�سمح البنك املركزي برفع �سعر
الفائدة على املقرت�ضني �سابقا
انتقد رئي�س هيئة اال�ستثمار الأ�سبق ،الدكتور خالد
الوزين ،ما و�صفها مبحاوالت التمهيد التي جتري من �أجل
متكني البنوك من رفع �أ�سعار الفائدة على قرو�ض البنوك
ال�سابقة ،قائال �إن الأ�صل �أن ال ينعك�س ق��رار البنك
املركزي برفع �سعر الفائدة على املقرت�ضني �سابقا.
وقال الوزين يف من�شور ب ّثه عرب �صفحته على موقع
التوا�صل االجتماعي في�سبوك�“ :إن الأ�صل �أن ال يكون
هناك �أثر كبري لقرار زيادة �سعر الفائدة ،و�أن ال ي�سمح
البنك املركزي بذلك”.
و�أ���ض��اف ال���وزين“ :الأ�صل �أي�ضا �أن يقت�صر معظم
التغيري على ال��ودائ��ع الكبرية وعلى ودائ���ع وقرو�ض
الدوالر ،وعلى البنك املركزي ان يراقب ذلك”.
وانتقد ال��وزين تعليقات “اخلرباء االقت�صاديني”
ال��ذي��ن ي��روج��ون خل�لاف ذل��ك الأ���ص��ل ،ق��ائ�لا“ :كرثة
“اخلرباء” وتعليقاتهم غري املتخ�ص�صة� ،ستجعل البنوك
تتخذ قرارات برفع الفائدة على القرو�ض ،لأن الأ�ساتذة
“اخلرباء” جهزوا النا�س لقبول ذلك ور ّوجوا له ،وخدموا
البنوك خدمة كبرية”.
ويف من�شور الحق� ،أو�ضح ال��وزين�“ :إن �سعر الفائدة
على القرو�ض �أو على الودائع غري حمدد م�ؤ�س�سيا من
البنك املركزي منذ زمن طويل ،وما مت هو �إجراء ت�أ�شريي
للحفاظ على اال�ستقرار النقدي عن طريق ابقاء هام�ش
م�ستقر ب�ين �سعر الفائدة على ودائ���ع الدينار مقابل
ودائع الدوالر .ولي�س من املفرو�ض ان ينعك�س ذلك على
القرو�ض ال�صغرية واملتو�سطة ،كما �أنه لن ينعك�س على
الودائع ال�صغرية واملتو�سطة”.
و�أ���ض��اف“ :الفخ ال��ذي �أوقعنا به بع�ض “اخلرباء”
�أنهم جهزوا النا�س لرفع �أ�سعار الفائدة وخدموا البنوك
وروج��وا لهم لرفع ا�سعار الفائدة .للأ�سف “اخلرباء”
�سهلوا العملية للبنوك ولو �أنهم �سكتوا لكان خري لهم
ولنا”.
��ان وثالث
وتابع ال��وزين“ :امل�شكلة ان هناك رف��ع ث ٍ
خالل هذا العام� ،أرجو �أن ن�سمح لذلك �أن مير دون مزيد
من التهويل غري املربر .اعتقد ان البنك املركزي �سيكون
له وقفة �أي�ضا مع �أي بنك قد ي�ستغل الأمر دون مربر ،مع
قناعتي �أن �إدارات البنوك يف االردن اكرث ح�صافة من
كثري من “اخلرباء” الذين روجوا ّ
حلث البنوك على رفع
غري مربر لأ�سعار الفائدة”.
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قرار املركزي يجانب ال�صواب برفع ا�سعار فائدة ادواته
احمد النمري

درج البنك امل��رك��زي االردين عند حتديد /
تغيري توجهاته و�سيا�ساته النقدية وامل�صرفية،
وخا�صة تلك املت�صلة بتحديد ا�سعار فائدة ادواته
انخفا�ض ًا او ارتفاع ًا بحيث يتوازى ذلك مع توجهات
وق���رارات بنك االحتياط الفيدرايل (املركزي
االمريكي) ،فاذا قرر االخري تغيري ا�سعار الفائدة
االمريكية يف االجتاهني يبادر املركزي االردين
اىل اتخاذ قرار م�شابه ومقارب يف م�ستوى الن�سبة،
ويف م�ضمون التوجه وال�سريان ،وقد جرى ذلك
بالفعل يف القرارات برفع او /و تخفي�ض ا�سعار
الفائدة يف �سنوات �سابقة ،واي�ض ًا عند وبعد اتخاذ
الفيدرايل م�ؤخر ًا ق��رار ًا برفعها مرتني ،االوىل
بن�سبة ( )٪٠،٢٥يف اوائل �سنة  ،٢٠٢٢ثم رفعها
جمدد ًا الحق ًا بن�سبة موازية يوم الثالثاء ٥ / ٣
.٢٠٢٢ /
نعتقد ان مثل هذا التوازي يف قرارات اجلهتني،
واالخذ به من قبل املركزي االردين يت�سم بخط�أ
ال ي�ستهان به وتبعية غري حممودة نظر ًا للتفاوت
واالختالف الوا�سع يف معظم املرتكزات والوقائع
بتخفي�ض ا�سعار الفائدة منذ تعر�ض االقت�صاد
والعوامل التي ت�ستند عليها القرارات وامل�سارات يف
االقت�صاد االمريكي عنه يف االقت�صاد االردين ويف االمريكي لأزمة �سنة  ٢٠٠٨العميقة لت�صل اىل ما
دون م�ستوى ( )١واحد يف املاية واحيان ًا اقرب اىل
اي اقت�صاد �آخر م�شابه.
ال�صفر وال�سلبية  ،اما الآن ومع وبعد تعمق ازمة
الفيدرايل بني الركود والت�ضخم
الفيدرايل االمريكي تو�سع وا�ستمر يف قراراته الت�ضخم يف االقت�صاد ال��ذي قفز يف فرتة زمنية

م�شاركة عزاء
ي�شارك حزب ال�شعب الدميقراطي الأردين (ح�شد)
الرفيق نعيم اال�صفر احزانه برحيل �شقيقه

املرحوم حممد اال�صفر

ويتقدم من الرفيق العزيز نعيم وعائلة الفقيد و�آل اال�صفر الكرام
با�صدق م�شاعر العزاء واملوا�ساة بهذا امل�صاب اجللل
لروح الفقيد الرحمة وال�سالم ولأهله وحمبيه ال�صرب وال�سلوان
م�شاركة عزاء
ي�شارك حزب ال�شعب الدميقراطي الأردين (ح�شد)
الرفيق ن�ضال االخر�س ع�ضو جلنة فرع البلقاء احزانه برحيل �شقيقه

املرحوم خالد االخر�س

ويتقدم من الرفيق العزيز ن�ضال وعائلة الفقيد و�آل االخر�س الكرام
با�صدق م�شاعر العزاء واملوا�ساة بهذا امل�صاب اجللل
لروح الفقيد الرحمة وال�سالم ولأهله وحمبيه ال�صرب وال�سلوان

ق�صرية (اربعة ا�شهر) اىل ( )٪٨،٩ومر�شح لالرتفاع
اكرث الحق ًا ،ف�إن الفيدرايل جل�أ اىل الرتكيز على رفع
ا�سعار الفائدة ،ك�أداة رئي�سة يف مكافحة الت�ضخم او
على االقل احلد منه على االقل.

منو اردين متدين و�ضعيف

يف م��ن��اخ��ات واو����ض���اع من��و م��ت��دين وم��زم��ن يف
االقت�صاد االردين (معدل منو يت�أرجح منذ �سنوات
حول  ٪٢اثنان يف املاية ف�إن مواجهة هذا الو�ضع
كان يتطلب تبني واعتماد ا�سعار فائدة منخف�ضة،
ولي�س رفعها ،وميكن ان ت�شكل احد الروافع املطلوبة
لدعم االقت�صاد االردين الكلي وللو�صول به اىل
حالة انتعا�ش اقت�صادي اف�ضل او /و قريبة منه.

تناف�سية االنتاج و�أ�سعار الفائدة

فعاليات اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية دعت
مرار ًا اىل �ضرورة واهمية العمل على تعزيز وزيادة
تناف�سية املنتجات واخل��دم��ات االردن��ي��ة حملي ًا
وخارجي ًا و�أك���دت بحق ان ذل��ك يتطلب يف بع�ض
جوانبه م�سار ًا هبوطي ًا لأ�سعار الفائدة ،ولي�س رفعها
ملجرد الرغبة يف التوازي مع توجهات وقرارات بنك
االحتياط الفيدرايل االمريكي.
مديونية ثقيلة وتفاقم عبئ خدمتها ان يتم
تبني واعتماد ا�سعار فائدة منخف�ضة وهابطة ليكون
من تداعيات ذلك تخفي�ض كلفة خدمة املديونية
بخالف ما يتحقق نتيجة ارتفاع ا�سعار الفائدة من
�سلبيات على اكرث من �صعيد ون�شاط.

جمل�س التعليم العايل يعدل تعليمات و�شروط الدرا�سة خارج
الأردن اعتبار ًا من بداية العام اجلامعي 2024 / 2023

وبناء على تن�سيب
قرر جمل�س التعليم العايل يف جل�سته التي عقدها م�ؤخر ًا،
ً
جلنة معادلة ال�شهادات غري الأردنية املوافقة على تعديل تعليمات و�شروط
الدرا�سة خارج الأردن يف اجلامعات غري الأردنية ،على �أن يتم تطبيق التعليمات
اجلديدة اعتبار ًا من بداية العام اجلامعي  2024 / 2023وفق ًا ملا يلي:
«�أ -املوافقة على رف��ع احل��د الأدن��ى ملعدالت القبول يف الثانوية العامة
الأردنية �أو ما يعادلها لغايات االلتحاق باجلامعات غيـر الأردنية خارج اململكة
وذلك اعتبار ًا من بداية العام اجلامعي ( )2023/2024وعلى النحو الآتي:
الطب وطب الأ�سنان)85%( : الهند�سة والعمارة ،وال�صيدلة ،والطب البيطري)80%( : باقي التخ�ص�صات :تطبق عليها احلدود الدنيا ملعدالت القبول يف اجلامعاتالأردنية الر�سمية
ب -املوافقة على �أن تكون فتـرة الإقامة واالنتظام يف بلد الدرا�سة على
النحو الآتي وذلك اعتبار ًا من العام اجلامعي (:)2023/2024
 - 1درجة البكالوريو�س :االنتظام والإقامة طول فرتة الدرا�سة.
 - 2درجة املاج�ستري (كافة التخ�ص�صات) :االنتظام والإقامة يف بلد
الدرا�سة ملدة �سنة درا�سية واحدة بواقع � 8أ�شهر ميكن جتزئتها بحيث ال تقل
كل فرتة �إقامة عن (� )4شهور مت�صلة �أو ف�صل درا�سي حلني �إمتام مدة الإقامة
املطلوبة جلميع التخ�ص�صات.
 - 3درجة الدكتوراه (كافة التخ�ص�صات) :االنتظام والإقامة يف بلد
الدرا�سة ملدة ( )5ف�صول درا�سية بواقع (� )20شهر ًا ميكن جتزئتها بحيث
ال تقل كل فرتة �إقامة عن (� )4أ�شهر حلني �إمتام مدة الإقامة املطلوبة جلميع
التخ�ص�صات.
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

الرتبية ت�صر على الزامية املطعوم لطلبة التوجيهي ور�شاد تطالب
مبراعاة او�ضاع الطلبة
�أكد مدير �إدارة االمتحانات واالختبارات يف وزارة الرتبية والتعليم
�إلزامية �أخذ الطلبة املطعوم للدخول �إىل قاعات �إمتحانات الثانوية
العامة ،م�شريا اىل �أن �أمر الدفاع رقم « »35ن�ص على «كل من �أمت �سن
 18عاما يجب عليه اخذ جرعتي املطعوم ،وخالفا لذلك لن ي�سمح له
بالدخول اىل �أي من�ش�أة �أو م�ؤ�س�سة ر�سمية « ،ومنها امل�ؤ�س�سات التعليمية.
و�شدد  ،انه لن يتم ال�سماح لأي طالب بالدخول اىل قاعات االمتحان �إال
بابراز �شهادة املطعوم او بوجود عذر او مربر لعدم �أخذه املطعوم وبناء
عليه يتم �أخذ القرار املنا�سب .
وح��ول �شكل و�آل��ي��ة �إم��ت��ح��ان الثانوية ال��ع��ام��ة ،ب�ين مدير �إدارة
االمتحانات واالختبارات يف وزارة الرتبية� ،أن �إمتحان التوجيهي �سيبد�أ
بح�سب اجل��دول الدرا�سي يف  30ح��زي��ران  2022ال��ق��ادم ،وطبيعة
االمتحان م�شابه للدورة ال�صيفية التكميلة املا�ضية اىل حد كبري
با�ستثناء  3مواد �سيطر�أ تغيري ب�سيط على �شكل االمتحان فيها هي اللغة
العربية م�شرتك واالجنليزية والريا�ضيات ،حيث �سيكون فيها اختبار
ا�سئلة مقالية وتو�ضع لها  50 - 40عالمة والباقي ا�سئلة مو�ضوعية.
رابطة ال�شباب الدميقراطي االردين ر�شاد تطالب وزارة الرتبية
باملرونة يف تطبيق التعليمات بحيث ال ت�شكل عامل �ضغط او ترهيب
ي�شتت تركيز الطلبة وت�ؤكد وقوفها جلانب الطلبة وحقهم يف اجراء
االمتحان على فرتتني ولي�س فرتة واحدة
درا�سة علمية ت�ؤكد وعي الطلبة االردنيني وتطالب اجلامعات حتمل
م�س�ؤولياتها
�أ���ش��ارت نتائج درا���س��ة اكادميية �إن طلبة اجلامعات االردن��ي��ة مل
ي�ستهرتوا باملخاطر النف�سية لفريو�س كورونا ومل يهزموا �أمامه ،بل
كانت لديهم مقدرة على التكيف الإيجابي مع �آثاره النف�سية من خالل
طرق متنوعة كالرقابة الذاتية ،وتعديل العادات ال�صحية ،وا�ستخدام
املعقمات ،وتناول الغذاء ال�صحي الذي يقوي املناعة ،واتخاذ الإجراءات
الدرا�سة �إىل الآثار
الوقائية ،وممار�سة التباعد االجتماعي .ولفتت ِّ
التعليمية على طلبة اجلامعات والتي متثلت ب�أنهم �أ�صبحوا �أكرث متابعة
ملن�صات التعلم الإلكرتوين وت�شكلت لديهم نزعة قوية ل�ضرورة التحول
نحو التعلم الإلكرتوين.
و�أو�صت الدرا�سة اجلامعات ب�إطالق برامج دعم نف�سي لطلبة اجلامعات
الأردنية للتخفيف من حاالت القلق والتوتر واخل��وف التي �سيطرت
على الطلبة جراء الوباء ،وتنظيم دورات تدريبية وور�ش عمل لت�أهيل
الطلبة على التفاعل والتوا�صل االجتماعي يف الظروف اال�ستثنائية
التي �سادت و�ضرورة �أن تتبنى الدولة برامج وطنية لبناء وتعزيز الثقة
مب�ؤ�س�سات الدولة من خالل جتويد اخلدمات املقدمة للطلبة و�أبناء
املجتمع.
 286مدر�سة ال تزال على نظام التناوب ور�شاد تطالب بحلول
جذرية

رغم مطالبات ومنا�شدات متكررة ب�إلغاء نظام التناوب قالت وزارة
الرتبية ان  286مدر�سة ال تزال على نظام التناوب .وكانت الوزارة اكدت
يف وقت �سابق  ،انها بد�أت ب�إلغاء نظام التناوب يف املدار�س التي يتوفر
فيها �شروط ال�سالمة ال�صحية و فيها امل�ساحة الكافية يف ظل انخفا�ض
ملمو�س لأعداد اال�صابات اليومية فريو�س كورونا ،وبينت انها عملت على
ح�صر عدد املدار�س التي ال يتوفر فيها �شروط ال�سالمة ال�صحية العامة
بالإبقاء على عملية التناوب حلني ت�صويب االو�ضاع داخ��ل ال�شعب
ال�صفية وللحفاظ على �سالمة الطلبة والكوادر التعليمية.
رابطة ال�شباب الدميقراطي االردين ر�شاد تطالب الوزارة مبعاجلة
او�ضاع املدار�س التي تعاين من اكتظاظ كبري وال تتوفر لديها مرافق
ومباين كافية ،وهو ما يتطلب �إ�ضافة مرافق جديدة لها �أو ا�ستئجار
مباين متكنها من ا�ستمرار الدوام ب�شكل يومي مرحليا  ،حتى الو�صول
حللول جذرية بالتو�سع يف ان�شاء ابنية مدر�سية جديدة.
ر�شاد ت�شارك احلركة الطالبية فجيعتها بالطالب املرحوم عبد اهلل
الروا�شدة
فجعت احلركة الطالبية االردن��ي��ة بق�صة الطالب املرحوم عبد
اهلل الروا�شدة والتي عربت عن هم االغلبية من الطلبة الذين اكتووا
بالظروف االقت�صادية واعباء وكلف التعليم حيث تداولوا خرب وفاته
ونعيه بقلم ا�ستاذه الدكتور حممد احلجايا:
عبداهلل �صدام الروا�شدة كان كثري الغياب عن حما�ضراته واذا ح�ضر
كان كثري ال�صمت طلبت منه قبل ا�سبوع ان يزودين ب�أعذار تربر غياباته
قال �س�أ�شرح لك يف املكتب راجعني يف املكتب وقال انا رجل يتيم وانا اكرب
اخوتي اعيلهم واعيل والدتي من خالل العمل يف معمل طوب وقالب
�صغري هي كل ما ترك لهم والدهم املتوفى
مل�ست فيه ال�صدق وحب اخوته ووالدته ،عبداهلل يرحل اليوم �شهيد ًا
حيث توفى نتيجة حادث �سري وهو يعمل على القالب الذي كان م�صدر
رزقه ورزق اخوته االيتام
يا الهي! كم يف هذه احلياة من �شباب ظلمتهم الظروف و�صادرت
طفولتهم و اطف�أت زهرة �شبابهم

العدد

شؤون محلية

الخميس2022-5-12م

االهالي

1342

13

دائرة الالجئني(:عودة) يف الذكرى  74للنكبة ..احتدام ال�صراع
بني امل�شروعني ال�صهيوين العن�صري ـ والفل�سطيني التحرري

ـ تهل الذكرى الرابعة وال�سبعون
للنكبة الوطنية والقومية الكربى  ١٩٤٨على
ح�ساب ار�ض و�شعب فل�سطني ،يف ظل احتدام
ال�صراع بني امل�شروعني :ال�صهيوين العن�صري،
والتحرري الفل�سطيني العربي .فقد تطورت
ا�ساليب مقاومة االحتالل وتنوعت ،وها هي الآن
تنذر العدو ال�صهيوين وكل االنظمة العربية
امل�ست�سلمة مل�شروعه بثورة �شعبية �شاملة على
ار�ض فل�سطني ويف جميع مواقع ال�شتات بعد
التحوالت اخلطرية التي جت�سدت يف التطبيع
العربي �شبه ال�شامل مع العدو ال�صهيوين

والتنكر الفا�ضح للق�ضايا الرئي�سية يف ال�صراع
وعلى ر�أ�سها ق�ضية عودة الالجئني اىل وطنهم
وديارهم ،وق�ضايا القد�س واال�ستيطان.
اننا يف دائ��رة الالجئني (ع��ودة)  ،يف الوقت
ال��ذي نتم�سك فيه كما كل ال�شعب الفل�سطيني
بكل ذرة تراب على ار�ض فل�سطني ،وبحق العودة
اىل الوطن والديار وبالقد�س العا�صمة الأبدية
لدولة فل�سطني ،ف�إننا ن�ستهجن رد الفعل العربي
الر�سمي امل��ت��واط��يء وال�����ص��ام��ت على جرائم
االح��ت�لال ووح�شيته يف تعمد قتل ال�شباب
الفل�سطيني واال�ستمرار يف التو�سع اال�ستيطاين

اال�ستعماري .ونقول لي�س امام ال�شعب الفل�سطيني
�سوى ال��ع��ودة اىل وحدته ومت�سكه مب�شروعه
التحرري املقاوم ولي�س امام �سلطة او�سلو �سوى
لفظ ه��ذا االتفاق املعيب ووق��ف الرهان على
حلول وهمية امريكية وا�سرائيلية وحت�شيد
ال�صفوف يف ظل قيادة وطنية موحدة تتبنى
ا�سرتاتيجية كفاحية ترغم العدو على التقهقر
احلتمي وحت��ق��ق االن��ت�����ص��ار ال�شامل للق�ضية
الوطنية الفل�سطينية.

يطا يوا�صلون �صمودهم على ار�ضهم
�أهايل ّ

ـ للعام ال��ث��اين والع�شرين على
التواىل يت�صدى اهايل م�سافر يطا وب�شكل يومي
لالعتداءات ال�صهيونية اليومية على ارا�ضيهم
وحم��اوالت تغيري الواقع ال�سكاين وان�شاء ب�ؤر
ا�ستيطانية.
حيث تقدم الأه��ايل باعرتا�ض عام ،2000
على قرار ترحيل �سكان  12قرية فل�سطينية
وحتويل �أرا�ضيها �إىل “مناطق �إطالق نار”.
�إ���ض��اف��ة اىل ت��ق��دمي التما�س اىل املحكمة
العليا من قبل عدد من �سكان تلك التجمعات،
ومنظمات حقوقية �ضد تهجري ال�سكان ،و�آخرها
يف  15مار�س الفائت ،و�صدر قرارها الأربعاء
املا�ضي ،برف�ض االلتما�س.
و�أك��ث�ر م��ا يخ�شاه امل��واط��ن��ون � ،أن ت�شرع
االحتالل يف تنفيذ �أوام��ر ه��دم� ،صدرت خالل
فرتة التقا�ضي ،بحق منازل ومن�ش�آت �أخرى ،بينها
م��دار���س وع��ي��ادة �صحية ،مت جتميدها ب�سبب
وجود االلتما�س.
وتعترب املحكمة العليا �أعلى هيئة ق�ضائية
االحتاللية ،وقراراتها غري قابلة للنق�ض.
و مب��وج��ب ق���رار امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ورف�����ض
االلتما�س بات نحو  1200فل�سطيني ،يعي�شون
يف  12قرية ،تقع يف منطقة َم�سافر يطّ ا ،عر�ضة
للتهجري وال فر�ص االن �سوى التحرك ال�سيا�سي
واملحكمة اجلنائية الدولية
وندد رئي�س جمل�س حملي م�سافر يطا حممد
ّ
جناجرة  ،بقرار املحكمة ،وقال �إنه يهدف �إىل
“ترحيل ال�سكان ق�سرا من �أر�ض ورثوها �أبا عن
جد”.
و�أ�ضاف �أنه وعائلته يعي�شون “حالة ترقب
وخ��وف خ�شية �إق��دام ال�سلطات االالحتاللية

على مداهمة التجمع وتنفيذ عملية التهجري”.
و�أك��د“ :لن نعرتف بقرار املحكمة ،نحن هنا
ولن نرحل من �أرا�ضينا اخلا�صة ،ال يوجد لنا
بديل”.
و�أ�شار يون�س� ،إىل �أن ترحيل ال�سكان يعني
�أي�ضا “تهديد م�صدر رزق ال��ذي��ن يعملون يف
الزراعة والرعي على م�ساحة � 35أل��ف دومن
(ال���دومن ي�ساوي �أل��ف مرت مربع) ذات ملكية
خا�صة ،وميتلكون ع�شرات الآالف من ر�ؤو���س
الأغنام”.
وتابع �أن و�ضع اليد على تلك امل�ساحات يعني
“ا�ستباحتها م��ن قبل اجلي�ش االالح��ت�لايل،
وتدمريها وت�سليمها الحقا للم�ستوطنني”.
ولفت �إىل وج��ود  4م��دار���س يف التجمعات
املهددة ،بها نحو  200طالب وطالبة.
و�أع��رب يون�س عن �أمله يف تدخل امل�ؤ�س�سات

الدولية ملنع عملية التهجري.
وا�ستنادا �إىل مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�����ش���ؤون الإن�����س��ان��ي��ة “�أوت�شا” ،فقد هدمت
ال�سلطات االالحتاللية �أو �صادرت  217مبنى
فل�سطين ًيا يف “منطقة �إطالق النار” منذ ،2011
ما �أدى �إىل تهجري  608فل�سطينيني.
وتُطلق ال�سلطات االالحتاللية على املنطقة
ا�سم “منطقة �إط�لاق النار  ”918و�صدر قرار
م�صادرتها �أوائل الثمانينيات.
وقال املجل�س الرنويجي لالجئني“ :حددت
االحتالل قرابة  30باملئة من املنطقة (ج) يف
ال�ضفة الغربية املحتلة على �أنها (مناطق �إطالق
نار) ،ويوجد ما ال يقل عن  38جتمع ًا فل�سطيني ًا
داخل هذه املناطق”.
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ف��ه��د ���س��ل��ي��م��ان :ال���ق���د����س ..ق�����ض��ي��ة ع��م��وم ال�شعب
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي داخ�������ل ال����وط����ن ويف ال�����ش��ت��ات
ـ حلت الذكرى الرابعة وال�سبعون
للنكبة الوطنية الفل�سطينية يف ظل ت�صاعد
اعمال املقاومة �ضد االحتالل ويف ظل هيمنة
روح املدينة املقد�سة وفر�ض مركزيتها يف ال�صراع
العربي ال�صهيوين.
وق���د �أَ����ض���اء ن��ائ��ب االم��ي�ن ال��ع��ام للجبهة
الدميقراطية خالل ندوة جماهريية حا�شدة يف
خميم الريموك حول عدد من الق�ضايا املرتبطة
بالق�ضية الوطنية الفل�سطينية ،وجاء يف خطابه
ال�سيا�سي الدقيق ما يلي:ـ

القد�س  :ق�ضية عموم ال�شعب
الفل�سطيني داخل الوطن ويف ال�شتات

�إن �شعبنا الفل�سطيني وقواه ال�سيا�سية ،ر ّد
على امل�شروع االالح��ت�لايل للتق�سيم الزماين
واملكاين للأق�صى ال�شريف ،بتو�سيع املعنى املكاين
وال�سيا�سي ملدينة القد�س ،حني حتولت �إىل ق�ضية
لعموم �أبناء �شعبنا يف عموم فل�سطني ويف ال�شتات،
وحني حتولت هبة القد�س يف العام املا�ضي �إىل
معركة �شاملة خا�ضها �شعبنا بكل �أدوات الن�ضال،
و�أحدث حتو ً
ال نوعي ًا يف م�سار الت�صدي ل�سيا�سات
االحتالل و�أعماله العدوانية.
�إن م��ا ي��ج��ري الآن يف ال��ق��د���س ويف �أن��ح��اء
ال�ضفة الفل�سطينية ،قد ال يكرر بذات الأ�ساليب
والو�سائل والوقائع ،ما جرى يف معركة �سيف
القد�س العام املا�ضي .فوحدة الن�ضال ل�شعبنا
وقواه ال�سيا�سية ال يلغي اخل�صو�صية اجلغرافية
وال�سيا�سية اخلا�صة بكل جتمعات �شعبنا ،كما �أن
هذه اخل�صو�صية ال تلغي وحدة ال�شعب ووحدة
ق�ضيته ووحدة حقوقه الوطنية امل�شروعة.
والح�����ظ ن���ائ���ب الأم���ي��ن ال���ع���ام للجبهة
الدميقراطية �أن هذه الوحدة يجري التعبري
عنها يف كل املحطات الن�ضالية الكربى ،رغم ما
تعي�شه احلالة الوطنية من انق�سام مد ّمر بني
�سلطتني؛ واحدة يف رام اهلل ما زالت تراهن على
م�سار �أو�سلو للو�صول �إىل حل ي�ضمن ل�شعبنا دولة
م�ستقلة ،و�أخ��رى يف قطاع غ��زة؛ باتت غارقة
يف التفا�صيل اليومية يف �إدارة القطاع ،يف ظل
فو�ضى �سيا�سية عنوانها «غياب التوافق على
برنامج وطني» ،ميكن من حت�شيد قوانا وتنظيمها
وتوحيدها ،واالن��ت��ق��ال �إىل مرحلة جديدة.
وتابع حول اتفاق او�سلو قائالً:ـ

اتفاق او�سلو ح � ّول الق�ضية الوطنية
اىل ملفات منف�صلة :ا�سقط ق�ضية الالجئني

وجتاهل �شعبنا يف املناطق املحتلة عام ١٩٤٨
وراه��ن على قيام دول��ة على اج��زاء من ال�ضفة

كفاءاته احل�ضارية والعلمية� .أما يف املناطق
املحتلة يف ال�ضفة والقطاع ،ف�إنه يقدم م�شروع
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة كاملة ال�سيادة
على حدود  4حزيران (يونيو)  67وعا�صمتها
القد�س.
�أما يف ال�شتات؛ ف�إنه يدعو �إىل حل مبوجب
القرار  ،194الذي يكفل لهم حق العودة.
لذلك يقرتف خط�أً ج�سيماً ،ويز ّور احلقائق
كل من يدعي �أن الربنامج املرحلي هو الذي
قاد �إىل �أو�سلو ،و�أن �أو�سلو هو التطبيق العملي
للربنامج املرحلي ،ف�ض ً
ال عن كون هذا الكالم
ي�شكل حم��اول��ة م��ن �أ���ص��ح��اب �أو���س��ل��و للتلطي
خلف الربنامج املرحلي ،كما ي�شكل حماولة من
الغربية
�إن امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية ممثلة باملجل�سني �أطراف �أخرى للنيل من الربنامج املرحلي.
الوطني وامل��رك��زي ،ات��خ��ذت م��ن ال��ق��رارات ما الدولة الواحدة يف ظل موازين القوى
ي�شكل �أ�سا�س ًا ال�سرتاتيجية كفاحية ،ت�أخذ بعني الراهنة لن تكون �سوى دولة “ابارتهاد”
�إن من يدعو الآن للتخلي عن الربنامج املرحلي
االعتبار اختالف الظروف املكانية واجلغرافية
وال�سيا�سية لتجمعات �شعبنا ،لكن النظام ل�صالح االنتقال فور ًا �إىل الدولة الواحدة ،يف
ال�سيا�سي الفل�سطيني ما زال يقفز عن الأولويات ظ��ل ال�شروط وم��وازي��ن ال��ق��وى ال��راه��ن��ة� ،إمن��ا
ال��واج��ب �إدراج��ه��ا على ج��دول �أع��م��ال احلالة ي�شكل حالة ا�ست�سالمية للوقائع اال�ستيطانية
الوطنية.
االالحتاللية ،وحالة يائ�سة من قدرة املقاومة،
لقد ح�� ّول اتفاق �أو�سلو الق�ضية الوطنية وقدرة �شعبنا يف مقاومته البا�سلة على حتقيق
�إىل ملفات منف�صلة عن بع�ضها البع�ض،
ّ
وجز�أها �أه��داف��ه امل�شروعة .فالدولة ال��واح��دة يف ظل
بطريقة �أفرغتها �سيا�سي ًا وجغرافياً ،بحيث امل��وازي��ن وال�����ش��روط ال��راه��ن��ة ل��ن ت��ك��ون �سوى
�أ�سقط ق�ضية الالجئني يف ال�شتات ،وجتاهل دولة �أبارتهيد ومتييز عن�صري فاقع ،وال يجوز
حالة �شعبنا يف الـ ،48وراهن على قيام الدولة هنا املقارنة بني جتربة �شعبنا وجت��ارب باقي
يف �أجزاء من ال�ضفة الفل�سطينية.
ال�شعوب ،كجنوب �إفريقيا �أو اجلزائر  ...فلكل
�أن اتفاق �أو�سلو �أعطى كل ما لديه لل�سلطة �شعب خ�صو�صيته ،ولكل جتربة خ�صو�صيتها،
الفل�سطينية� ،أي �سلطة على ال�سكان ،ولي�س على وعلينا �أن ال نغيب للحظة واحدة اخل�صو�صية
الأر�ض ،ذات �صالحيات حمدودة ،بد�أت تتقل�ص
الفل�سطينية ،وفهمنا خل�صو�صية امل�����ش��روع
يف الآون���ة الأخ�ي�رة ل�صالح تو�سيع �صالحيات
اال�ستيطاين.
الإدارة املدنية ل�سلطة االحتالل ،وبات �أو�سلو
و�أخ�ي�ر ًا ثمة من يفرت�ض �أن ميزان القوى
يف تطبيقاته؛ يعني التزامات �أمنية ،وقيود
على اقت�صاد فل�سطيني تابع الالحتالل ،دون لإجناز �أهداف الربنامج املرحلي م�ؤهل لأن يحقق
�أي �أف��ق �سيا�سي ،حل اقت�صادي حتت عناوين احلل الوطني الناجز ،ب�إقامة دولة فل�سطينية
ال تقلي�ص ال�صراع� ،أو غري ذلك دميقراطية .ونعتقد �أنه ال تعار�ض بيننا وبني
خمتلفة ،منها مث ً
هذا االقرتاح ما دام ي�سري يف املنحى ذاته الذي
من العناوين.
�إن الوقائع اليومية التي ي�شهدها ن�ضالنا يعترب الربنامج املرحلي حمطة على طريق احلل
الوطني ،يف فل�سطني ويف ال�شتات� ،أكدت راهنية الناجز!!.
ويف احلالتني ال ميكن حتقيق هذا �أو ذاك� ،إال
ال�برن��ام��ج املرحلي ال��ذي يوفر ج��واب�� ًا وطني ًا
لأو���ض��اع �أهلنا يف الـ ،48باملطالبة بامل�ساواة من خالل حت�شيد قوى �شعبنا وتنظيم �صفوفه،
اليومية ،يف مواجهة التمييز العن�صري ،وامل�ساواة وتوحيد ق��واه ،و�إن��ه��اء االنق�سام ،وبناء نظام
يف املواطنة ،مبا ميكن �شعبنا يف الـ 48من �صون �سيا�سي م�ؤهل لتحمل م�س�ؤولياته.
ونعتقد �أن هذه واحدة من احللقات املركزية
هويته القومية والوطنية ،وتعميق انتماءه
لأر�ضه ووطنه ،وبناء جمتمع مزدهر ،وتطوير املطروحة على جدول �أعمالنا كقوى وك�شعب.

حتالف تاريخي لقوى الي�سار الفرن�سي
ر�شيد غويلب  -احلوار املتمدن
ي��ب��دو �أن ت�شتت ق��وى الي�سار خ�لال االنتخابات
الرئا�سية التي ج��رت �أخ�يرا يف فرن�سا ،و�ضياع فر�صة
كانت ممكنة خلو�ض مر�شح ي�ساري جولتها الثانية،
وخماطر �صعود اليمني املتطرف التي عرب عنها ح�صول
زعيمة التجمع القومي م��اري ل��وب��ان ،على ال��رغ��م من
خ�سارتها اجلولة الثانية على  41,46يف املائة ،هي �أف�ضل
نتيجة حققها اليمني املتطرف يف فرن�سا منذ التحرير
ع��ام  .1945وب��زي��ادة قدرها  7.56يف املائة مقارنة
باالنتخابات الرئا�سية عام  .2017وكذلك القناعة
الرا�سخة ب�ضرورة طرح بديل ي�ساري ل�سيا�سات الليربالية
اجلديدة التي يتم�سك بها الرئي�س ماكرون ب�شدة ،دفعت
قوى الي�سار الفرن�سي الرئي�سة �إىل االتفاق على حتالف،
و�صفته حتى و�سائل االع�لام التقليدية بالتاريخي،
خلو�ض االنتخابات الربملانية العامة التي �ست�شهدها
البالد يومي  12و 9حزيران املقبل على التوايل.
لقد ح�صل جان لوك ميلن�شون زعيم حركة فرن�سا
الأبية الي�سارية ،يف اجلولة الأوىل النتخابات الرئا�سية
على  21,95يف املائة ،وكان قريبا جدا من خو�ض جولة
االنتخابات الثانية .ه��ذه احلقيقة امللمو�سة دفعت
بخطيب الي�سار املميز �إىل �صدارة مع�سكر الي�سار ،وفر�ض
على قوى الي�سار الأخ��رى التعامل معه ،على الرغم من
املالحظات اجلدية ال�سابقة لدى كثريين يف مع�سكر الي�سار
على �شعبوية الرجل ،و�سعيه لأحلاق اجلميع مبركبه ،وهو
�أمر رف�ضه ال�شيوعيون واخل�ضر ،انطالقا من احلفاظ على
اال�ستقاللية التنظيمية وال�سيا�سية للحزبني.
فر�ض بديل ي�ساري
لقد ب���ادر ميلن�شون ل��ط��رح م�����ش��روع حت��ال��ف جامع
ل�سلب الأكرثية الربملانية التي متتع بها حزب الرئي�س
يف االنتخابات الربملانية ال�سابقة ،وحتقيق �أكرثية
ي�سارية تقوده لرئا�سة الوزراء ،وفر�ض ثنائية القطب يف
ال�سلطة التنفيذية الفرن�سية ،وهو �أمر عا�شه الفرن�سيون
يف دورات برملانية �سابقة .وحكومة الي�سار املرجوة
�ستتبنى �سيا�سات بديلة ،وتعيق الكثري من م�شاريع رئي�س
اجلمهورية يف دورته الرئا�سية الثانية.
وق���ال ميلين�شون يف ت�����ص��ري��ح��ات�“ :أطلب من
الفرن�سيني �أن ينتخبوين رئي�سا للوزراء” و “�أمتنى �أن
يتحقق ذلك عرب بناء جبهة �شعبية ت�شارك فيها النقابات
واحلركات االجتماعية” .و�أكد على الأهداف ال�سيا�سية
واالجتماعية امل�شرتكة لقوى الي�سار مثل التقاعد يف �سن
 60عاما ،زيادة يف احلد الأدنى القانوين للأجور وزيادة
القوة ال�شرائية لل�سكان من خالل زيادة الأجور ومعا�شات
تقاعدية �أعلى ،وتدابري ملكافحة تغري املناخ� ،إلخ
مفاو�ضات �صعبة
بعد انتخابات ني�سان الفائت الرئا�سية ،بد�أ نقا�ش
مكثف بني قوى الي�سار الفرن�سي حول �إمكانية االتفاق
على حتالفات انتخابية ي�سارية .ويف هذا ال�سياق �أر�سل
جان لوك ميلين�شون دعوات �إىل حزب اخل�ضر واحلزب
ال�شيوعي وح��زب املناه�ضني للر�أ�سمالية ،وا�ستثنى يف
البداية احل��زب اال�شرتاكي لإج��راء مفاو�ضات ب�ش�أن
الهدف املعلن .لقد كانت ا�ستجابة احل��زب ال�شيوعي
الفرن�سي وح���زب اخل�ضر �سريعة و�إي��ج��اب��ي��ة .وبعد

حوارات طويلة ،ان�ضم احلزب اال�شرتاكي �إىل التحالف
اجلديد الذي حمل ا�سم “الحتاد ال�شعبي الإيكولوجي
االجتماعي اجلديد” يف تذكري وا�ضح باجلبهة ال�شعبية
التي عرفها تاريخ الي�سار الفرن�سي.
وقال احلزب اال�شرتاكي وحركة فرن�سا الأبية يف
بيان م�شرتك “نريد انتخاب ن��واب يف غالبية الدوائر
االنتخابية ملنع �إميانويل م��اك��رون من امل�ضي قدما يف
�سيا�ساته الظاملة والوح�شية و�إن��زال الهزمية باليمني
املتطرف”.
وقالت مانون �أوب��ري ،ع�ضو الربملان الأوروب��ي عن
حركة فرن�سا الأبية �إن املفاو�ضات كانت “تاريخية”،
ووف���رت لكل ط��رف ا�ستقاللية �ضمن “�إطار �سيا�سة
م�شرتكة” .وفيما يتعلق بتوزيع املقاعد �ستكون ح�صة
اخل�ضر ق��راب��ة  100دائ���رة انتخابية و 70للحزب
اال�شرتاكي و 50للحزب ال�شيوعي.
فر�ص الي�سار
ومنذ التفكري مب�شروع الي�سار االنتخابي امل�شرتك،
بناء
تو�صل خرباء االنتخابات �إىل نتيجة مفادها �أنه ً
على ن�سبة الأ���ص��وات التي مت حتقيقها يف االنتخابات
الرئا�سية ،ميكن للأحزاب الي�سارية الفوز ب�أكرث من 150
دائ��رة انتخابية (ب��د ًال من  63دائ��رة انتخابية لديها
حال ًيا 30 :احلزب اال�شرتاكي 17 ،حلركة فرن�سا الأبية،
 16لل�شيوعيني و�شركائهم .وم��ع زي��ادة ع��دد مقاعد
اجلمعية الوطنية الفرن�سية يف الدورة املقبلة �ستتوفر
�إمكانية �أف�ضل لتعزيز ق��وى الي�سار من خ�لال �سيا�سة
اجلبهة املوحدة ،وبالتايل فان حتقيق اغلبية ي�سارية مل
يعد �أمرا �صعب املنال.
ر�ؤية ال�شيوعي الفرن�سي
وتعليقا على التحالف اجلديد قال فابيان رو�سيل،
زعيم احل��زب ال�شيوعي الفرن�سي “ال ميكن لأح��د من
الي�سار �أن يفوز مبفرده” ،م�شريا �إىل �أن التحالف اجلديد
بحاجة �إىل �أن يبنى على “الأمل الهائل بني اجلمهور
الفرن�سي وبني العمال وبني ال�شباب الذين يطالبوننا ب�أن
نتحد”.
وقبل �أ�سابيع من االنتخابات الرئا�سية ،طرح
ال�سكرتري الوطني لل�شيوعي الفرن�سي ،فابيان رو�سيل،
مقرتح حتالف انتخابي جلميع الأح��زاب الي�سارية يف
االنتخابات الربملانية املقبلة .و�أك���د فابيان رو�سيل
يف اقرتاحه مبد�أ امل�ساواة واالح�ترام املتبادل جلميع
املعنيني .وفق اقرتاحه ،يتعني على �أع�ضاء الربملان من
جميع الأح��زاب الي�سارية الذين مت انتخابهم بالفعل
لع�ضوية اجلمعية الوطنية �أن يرت�شحوا لإعادة انتخابهم
دون مناف�سة ي�سارية .بالن�سبة للدوائر االنتخابية
املتبقية ،يجب �أن ت�ؤخذ الأ�صوات التي مت احل�صول عليها
يف اجلولة الأوىل من االنتخابات الرئا�سية ك�أ�سا�س.
وعرب رموز اجلناح اليميني يف احلزب اال�شرتاكي
مثل الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق هوالند ،والوزير ال�سابق
�ستيفان لو ،عن معار�ضتهم للتحالف اجلديد ،بحجة ان
ذلك ينهي �أي دور م�ستقبلي للحزب اال�شرتاكي وقال �إنه
“يرف�ض االتفاق يف جوهره ومبا يتعلق بالدوائر”� .أما
رئي�س ال��وزراء ال�سابق برنا ر كازنوف فقال �إنه �سينفذ
تهديده برتك احلزب اال�شرتاكي يف حالة التو�صل �إىل
اتفاق مع الي�سار املتطرف.
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كمال م�ضاعني

�إ�صالح لإعادة انتاج ال�سيطرة

امل���ق���رر ه���و ط��رف
ِ
واح�����د ،وامل��ن��ف��ذ هو
طرف واحد  ،واملخرج
وامل��ن��ت��ج ه���و واح����د،
وما على اجلمهور اال
القبول بامل�سرحية ،
مل يتغري �سوى املمثلني
 ،ه���ذا ه���و اال���ص�لاح
بالعامل العربي عموما
وباالردن اي�ض ًا .
ت������ي������ارات ث��ل�اث
 ،قانون انتخاب جديد  ،تغيري وج��وه ،ه��ذا هو
الربملان بالطبعة اجلديدة .
ن�سبة اق�ت�راع منخف�ضة ج��دا باالنتخابات
البلدية  ،ف��ل��ج���أت ال��دول��ة للتدخل بالعملية
االنتخابية لتغيري الوجوه  ،فما دام لي�س هناك
تغيري فعلى االقل يكون هنالك تغيريا بالوجوه .
تفتقت عبقرية الدولة عن اختزال اال�صالح
وتفريغه وجتريفه  ،وحتويله اىل عملية اعادة
انتاج �سيطرة الدولة املطلق على احلياة  ،لي�س
احلياة ال�سيا�سية والدميقراطية  ،بل احلياة
برمتها  ،من ا�صغر م�ؤ�س�سة اىل اعلى م�ؤ�س�سة يتم
التدخل بانتخاباتها النتاج افراد موالني او تابعني
او عاجزين .
وثمة م�ؤ�س�سة ت�شريعية جاهزة ل�شرعنة ما
حتوله لها ال�سلطة التنفيذية  ،فتكتمل اجلوقة
تفكريا وت�شريعا وتنفيذا واخ��راج��ا وانتاجا ،
مع همروجة اعالمية لإقناع النا�س ب�أن يكونوا
جمهورا متفاعال ب�أي و�سيلة .
وت�سمع احيان ًا ت�سا�ؤ ً
ال بغاية الوقاحة � :أين دور
االحزاب وما هي منجزاتها ؟ بعد كل هذا احل�صار
والت�ضييق واال�ستهداف لن يتبقى �سوى االحزاب
او التيارات التي تنتجها ال�سلطه التنفيذية  ،وقد
بد�أت عملية االيعاز ال�شخا�ص لت�شكيل احزاب مع
قدر من التمويل ووعد مبقعد نيابي باالنتخابات
القادمة  ،وهذا ما �سيكون .
حق ًا انها �أزمة  ،انتجها بكاملها النظام ال�سيا�سي
وم�ؤ�س�ساته  ،فال �أحد كان قد ت�شارك مع النظام
ال�سيا�سي وال ب�أي جانب  ،لهذا ف�إن النظام ال�سيا�سي
هو امل�س�ؤول الوحيد عن االزمة  ،ويتحمل امل�س�ؤوليه
عنها بالكامل  ،وها هو ميعن بذات نهج اال�ستحواذ
وال�سيطرة املطلقة على احلياة  ،ويعيد انتاج
اال�شكال القدمية البالية  ،ولي�س هذا فح�سب بل
�إنه يف الوقت نف�سه يحا�صر وي�ضيق على �أي بديل
�أو خمتلف  ...هذه ال�سيا�سات لن تنتج اال مزيد ًا
من االزمات واخلياب.
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خليل ال�سيد
ال�شروع باالنتحار وحب�س املدين

اق � ��ر جم �ل ����س االم� ��ة
بغرفتيه النواب واالعيان
ال�ق��ان��ون امل�ع��دل للتنفيذ
وامل �ع��دل للعقوبات ،ولن
نتعر�ض هنا جلميع مواد
ال�ق��ان��ون ،لكن لأب ��رز ما
يلفت النظر فيها ،حيث
ج��اء يف قانون العقوبات
جترمي ال�شروع باالنتحار
وحب�س املتهم مل��دة �ستة
ا� �ش �ه��ر وب �غ��رام��ة 100
دينار او احدى هاتني العقوبتني ،هذه العقوبة تتنافى مع
املنطق والعدالة االجتماعية ،فباال�صل وعند التدقيق
يف ح��االت االنتحار مع ع��دم النية لتربيرها جتدها اما
ناجتة عن ظ��روف معي�شية واقت�صادبة خانفة ،ادت اىل
جل��وء ال�شخ�ص املنتحر اىل ه��ذا ال�سلوك ب�سبب تع�سر
احللول واملعاجلالت لو�ضعه املعي�شي ،او تكون ناجتة عن
امرا�ض نف�سية وع�صبية مزمنة ،ويف كال احل��االت فان
هذا ال�شخ�ص الذي �شرع باالنتحار ،يحتاج اىل الرعاية
واالحتواء ملعاجلة م�شاكله �سواء كانت معي�شية مادية ،او
نف�سية مر�ضية ،والأحرى مبجل�س االمة ان يبحث باال�سباب
التي تودي باال�شخا�ص اىل االنتحار ،وال يفر�ض عقوبة قد
تزيد من االمر �سوء ًا ،قد يقول قائل انه حتى يف الدول التي
يعي�ش مواطنوها برفاهية وبحبوحة ،جتد هناك من ي�ش َرع
باالنتحار اي�ض ًا ،ه��ذا �صحيح لكن ال تعالج الدولة هذه
احلاالت بالتجرمي والعقوبات للحد من هذه الظاهرة ،بل
تبحث باال�سباب الدافعة لها.
كما جاء �ضمن قرارت جمل�س االمة يف القانون املعدل
للتنفيذ ،عدم حب�س املدين الذي ال يتجاوز دينه خم�سة
الآف دينار متا�شيا مع القوانني والتعهدات الدولية ،ونعتقد
ان هذا التعديل جيد لكنه لي�س كافيا ،واملفرت�ض بالدولة ان
ت�ضع من الت�شريعات واالجراءات ما ي�ضمن حقوق الطرفني
الدائن واملدين ،واال�صل اي�ضا ان يتيح القانون لل�شخ�ص
املدين الفر�صة ل�سداد دينه ،وال ي�ضعه بني ق�ضبان ال�سجن،
االمر الذي يتعذر عليه يف هذه احلالة �سداد الدين،
على هذا نعتقد ان امل�س�ؤولية االوىل واالخرية تقع على
كل م�ؤ�س�سات الدولة ،بتوفري العي�ش الكرمي ومعاجلة احلالة
املعي�شية ،وذل��ك بتغري النهج وال�سيا�سات االقت�صادية
 ،حينذاك �ستتقل�ص اىل ح��دود كبرية ح��االت اقرتا�ض
املواطنني من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ،وتنح�صر حاالت
اجلرمية واالنتحار واالمرا�ض االجتماعية.

االخيرة

حمامو اجلزائر يقاطعون بطولة كروية عاملية باملغرب احتجاجا على م�شاركة االحتالل

ـ �أعلن حمامون جزائريون مقاطعة
م�سابقة ك�أ�س العامل لكرة القدم للمحامني املقرر
انطالقها ،ال�سبت يف املغرب؛ ب�سبب ح�ضور ممثلني
االحتالليني فيها.
جاء ذلك يف بيان �صدر اخلمي�س املا�ضي عن
فريق “منظمة حمامي اجلزائر العا�صمة” الذي
دعي للم�شاركة يف امل�سابقة.
و�أفاد البيان ب�أن “الفريق قرر مقاطعة ك�أ�س
العامل للمحامني (باملغرب) وعدم امل�شاركة فيها
واالمتناع عن الدخول �إىل الأرا�ضي املغربية”.

وقال �إن “الفريق قرر العودة من تون�س بينما كان
يف طريقه �إىل امل�شاركة”.
و�أو�ضح البيان �أن القرار جاء “بعد الت�أكد ب�صفة
ر�سمية من م�شاركة فرق من الكيان ال�صهيوين يف
امل�سابقة التي �ستقام يف دولة عربية”.
و�أ�ضاف �أن ذلك “ي�شكل خطوة نحو التطبيع مع
الكيان ال�صهيوين الذي يتنافى مع مبادئ اجلزائر
حكومة و�شعبا والراف�ضة لأي �شكل من �أ�شكال
التطبيع وت�ضامنا مع ال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته
العادلة”.

ـ �أعلنت اجلبهة املغربية لدعم فل�سطني
و�ضد التطبيع عن ت�سيري قافل ٍة احتجاج ّي ٍة نحو مدينة
مراك�ش ملناه�ضة التطبيع الريا�ضي وكافة �أ�شكال
التطبيع مع كيان االحتالل ال�صهيوين ،فيما دعت
�إىل �أو�سع م�شارك ٍة فيها.
بيان لها� ،أو�ضحت اجلبهة �أ ّنه ويف الوقت الذي
ويف ٍ
ت�ستمر فيه اعتداءات العدو ال�صهيوين وجرائمه
اليومية على ال�شعب الفل�سطيني و�أر�ضه ومقد�ساته
الإ�سالمية وامل�سيحية وخا�صة امل�سجد الأق�صى،
تتوا�صل �ضد ًا على �إرادة �شعبنا ،خطوات التطبيع
الر�سمي للنظام املغربي مع الكيان ال�صهيوين
وتتو�سع لت�شمل كافة املجاالت،
املجرم وتت�سارع
ّ

فتق ّرر تنظيم بطولة العامل للمحامني يف كرة القدم
مبدينة مراك�ش ،ابتداء من � 7إىل  15مايو ،2022
وذلك مب�شاركة  3فرق ريا�ض ّية للمحامني من كيان
االحتالل.
ت�سجل بفخر واعتزاز املواقف
ولفتت �إىل �أ ّنها ّ
املعبرّ عنها من طرف املحاميات واملحامني املغاربة
وهيئاتهم ومن �ضمنها هيئة املحامني مبدينة
مراك�ش ،التي ت�صدت بقيادة جمعية هيئات املحامني
باملغرب ،لعملية التطبيع هذه ،وعربت عن رف�ضها
لكافة �أ�شكال التطبيع ،ومقاطعتها لهذه البطولة
العاملية امل�شبوهة.

قافلة احتجاج ّية يف املغرب رف�ضا للتطبيع الريا�ضي

