ندوة حوارية يف �صحيفة االهايل حول ازمة الغذاء وانعكا�ساتها على االو�ضاع املعي�شية يف البالد

التحذير م��ن ازم��ة ال �غ��ذاء قبل جائحة ك��ورون��ا وازم ��ة اوكرانيااسبوعية ،سياسية

-االح �ت�لال واحل���روب البينية :ا��س�ب��اب رئي�سية يف ازم ��ة ال�غ��ذاء
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ق��رارات احلكومة برفع اال�سعار

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

الغالء يت�صاعد ويت�سارع

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

«ال���ك���ت���ل���ة» ت���ط���ال���ب ب��خ��ط��ة ���ش��م��ول��ي��ة
ل����ل����ح����د م�������ن ع�����م�����ال�����ة االط������ف������ال
“رند” :تطالب بتوفري احلماية االجتماعية وال�صحية
للمعلمات ووقف االنتهاكات ال�صارخة بحق الن�ساء العامالت
دائرة الالجئني الفل�سطينيني (عودة) :و�ضع ا�سرتاتيجية
خا�صة لق�ضية الالجئني يف ك��اف��ة ام��اك��ن تواجدهم
و����س���ط ت���خ���وف���ات م�����ش��روع��ة � 205آالف
ط��ال��ب يتقدمون ل��ـ «ال��ت��وج��ي��ه��ي»  30اجل��اري

االنفجار املحتمل يف ال�شرق الأو�سط

راي االهايل

حلف �أمني �سيا�سي اقليمي جديد يلوح يف الأفق
مل يعد هناك جمال للتطبيع املت�سلل  ،وامل�سترت بني دولة االحتالل
والبلدان العربية … ال بل �أ�صبح احللف االقليمي اجلديد بقيادة
دولة االحتالل وم�شاركة دول عربية من بينها االردن ،ورمبا عدد
من دول االقليم االخرى ،قيد الإعالن والإحالل حمل الأمن القومي
العربي ،هذا امل�صطلح الذي بد�أ يغيب عن املفردات ال�سيا�سية الر�سمية
العربية.
لقد مت �إنهاك الأردن على امتداد �سنوات طويلة ،على اال�صعدة
االقت�صادية واالجتماعية ،وتغلغل اخلراب �إىل الع�صب الرئي�سي يف
املجتمع يف جماالت ال�صحة والتعليم والثقافة الوطنية ،و�أ�صبح جاهز ًا
أ�شد
ليكون جزء ًا ع�ضويا مما ي�سمى احللف االمني واالقليمي اجلديد ال ّ
خطورة على امل�صالح الوطنية والقومية االردنية والعربية.
الزيارة املرتقبة للرئي�س االمريكي يف منت�صف ال�شهرالقادم،
حمفوفة بكل هذه املخاطر والتجليات التي يتم التجهيز لها جيداً:
ـ بدء ًا من نقل ال�سيطرة على جزر �صنافري وتريان من م�صر اىل
ال�سعودية ،وتر�سيم �سيطرة دولة االحتالل على املمرات املائية لهذه
اجلزر.
ـ مرور ًا مبلف الطاقة ـ �س ّيد امللفات كلها الآن ح�سب اهتمامات
االدارة االمريكية ـ حيث من املتوقع �أن جتري تفاهمات على زيادة
انتاج البرتول وخف�ض �سعره من قبل دول اخلليج املنتجة له.
ـ ولي�س انتهاء بعقد ما ي�سمى باتفاقات �أمنية ت�شمل عدد ًا من الدول
العربية مع االحتالل ،ويف نطاق ما بات ي�سمى ت�ضليال “االتفاقات
االبراهيمية”.
هناك ا�صرار �أمريكي ا�سرائيلي على تركيب وهم لدى الدول العربية
ا�سمه “ايران العدو اال�سرتاتيجي” ،وان دولة االحتالل ال�صهيوين
ت�شكل جزء ًا من احللف االمني االقليمي يف مواجهة هذا العدو؟!!
يواجه العامل العربي الآن مرحلة جديدة يف ال�صراع القومي
ي�ستهدف �إلغاءه و�إغراقه يف الفو�ضى والقهر واخلوف والتهمي�ش
والفقر واال�ستعباد حتت مظلة ما ي�سمى بحلف �أمني �سيا�سي �إقليمي
يكون لدولة االحتالل الدور الرئي�سي يف قيادته وتوجيهه.
لي�س لهذه ال�سيا�سات �سوى تف�سري واحد ،وهو ان االنظمة العربية
ا�صبحت تتبنى علنا و�صراحة امل�شروع ال�صهيوين الإحاليل وت�ست�سلم
له بكل ابعاده املدمرة واخلطرية على وطننا العربي الكبري…
انها لي�ست خطوة �سيا�سية عادية �أو عابرة �أو تكتيكية ،بل تقع يف
�صلب امل�شروع اال�ستعماري امل�سمى �صفقة القرن ،وهي املر�آة العاك�سة
للم�شروع ال�صهيوين.
ال بد و�أن يتم اجرتاح �آفاق جديدة ملقاومة هذا الطور من اال�ستعمار
مهددة بزوال هيمنتها
اجلديد الذي تقوده دول ر�أ�سمالية وامربيالية ّ
املنفردة وت�ستعني برثوات بالدنا ومكانتها اال�سرتانيجية من اجل
اطالة عمرها … ومتديد مرحلة عذاب اهلها ومعاناة الب�شرية
جمعاء.
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خرباء ي�ؤكدون ان �ضريبة الطرق غري جمدية و احلكومة تر�ضخ المالءات الدائنني
 جم���������اه���������د  :ال��������ف��������ك��������رة غ�����ي����ر جم���������دي���������ة ب��������������������االردن ال���روا����ش���دة  :ي��ج��ب ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ع����دم ال��ت��ف��ك�ير ب��ا���س��ت��خ��دام ال���ط���رق احل��ال��ي��ة الب�شري  :احل��ك��وم��ة ر���ض��خ��ت الم��ل�اءات ال��دائ��ن�ين وت��ري��د حت�صيل امل��زي��د م��ن ال�����ض��رائ��بـ اجمع خرباء يف النقل
واالقت�صاد على ان الت�صريحات
احلكومية غري وا�ضحة حول
�ضريبة الطرق  ،وما اذا كانت
�ستفر�ض على طرق جديدة �سيتم
ا�ستحداثها ام انها �ستفر�ض على
ذات الطرق القدمية املتهالكة ،
حيث �سيتم ا�ستحداث م�سارب فيها.
وا�ضاف اخلرباء ان الت�صريحات
احلكومية بهذا اخل�صو�ص مت�ضاربة
ومل تو�ضح الهدف منها ،مت�سائلني
هل هي عبارة عن بالون اختبار ام
انها ترويج لر�سوم جديدة تريد
فر�ضها على املواطنني ؟
وقال اخلرباء ان احلكومة يجب
ان توفر طرقا جمانية يرتادها
املواطنون  ،اذا كانت تريد ان�شاء
طرق جديدة مبوا�صفات عاملية
وتريد فر�ض ر�سوم عليها مقابل
ا�ستخدامها ا�سوة بدول العامل
االخرى .
خبري اقت�صادي حذر من
ان تكون احلكومة تريد فر�ض
ر�سوم على الطرق ا�ستجابة
ل�ضغوط من الدائنني نتيجة زيادة
القرو�ض وخدمة الدين وعدم
قدرتها على الت�سديد .
جماهد  :الفكرة غري جمدية
باالردن
وحول ذلك قال وزير النقل
اال�سبق جميل جماهد ان الفكرة
لي�ست وا�ضحة وهناك ت�صريحات
مت�ضاربة بهذا اخل�صو�ص واالفكار
متناق�ضة  ،مت�سائال ماهو الهدف من
هذه الفكرة هل هو تطوير قطاع
النقل ام ان�شاء طرق جديدة وبهذه
احلالة اعتقد ان املبالغ املعلن عنها
ال تكفي للبدء بتنفيذ مثل هذه
الطرق .
وا�ضاف جماهد اذا كانت الفكرة
الجل الر�سوم فهذا خمتلف متاما
عن الفكرة املطروحة  ،واعتقد انها

لن تكون جمدية لقلة ال�سالكني ،
م�شريا اىل ان احلكومة يجب ان
توفر طريق بديل جماين يف حال
رغبت بتنفيذ هذه الفكرة واعتقد
ان الفكرة لي�ست وا�ضحة  ،وهل هي
طرق جديدة ام هي نف�س الطرق
احلالية !!
وتابع جماهد ال نعلم هل
الت�صريحات احلكومية مبثابة
بالونات اختبار ملعرفة ردود فعل
املواطنني  ،م�شريا اىل ان الدول
التي تعمل بهذا النظام لها امتداد
جغرايف وامل�سافات بينها طويلة ،
مبينا ان اطول طريق لدينا بني
عمان والعقبة ال تتجاوز � 4ساعات
.
وقال جماهد اذا كانت احلكومة
تريد فر�ض ر�سوم جديدة وحت�سني
االيرادات بحجة حت�سني الطرق
اعتقد انها لن تنجح لقلة ال�سالكني
يف ظل املعطيات والظروف احلالية
 ،م�ؤكدا ان القطاع اخلا�ص لن يغامر
بان�شاء طرق تكلف ماليني الدنانري
ويحتاج اىل �سنوات لتح�صيلها .

وختم جماهد مداخلته بالقول
اعتقد ان الفكرة غري جمدية
باالردن واذا كانت احلكومة تريد
حت�صيل الر�سوم من املواطنني
فهو يدفع اثناء الرتخي�ص مقابل
ا�ستخدام الطرق وهي  40%تذهب
للبلديات و 60%للخزينة  ،م�شريا
اىل ان امل�شروع االجدى الذي
يجب ان ينفذ هو ربط املحافظات
بال�سكك احلديدية .
الروا�شدة  :يجب على احلكومة
عدم التفكري با�ستخدام الطرق
احلالية
من جانبه قال رئي�س جلنة
النقل النيابية ماجد الروا�شدة
يجب على احلكومة توفري طرق
جمانية للمواطنني قبل التفكري
با�ستحداث طرق مقابل الر�سوم ،
م�شريا اىل ان املبلغ الذي اعلن عنه
امني عمان الن�شاء الطرق البديلة
والبالغ  225مليون ال يكفي ملثل
هذه امل�شاريع .
وا�ضاف الروا�شدة يجب على
احلكومة اي�ضا االبتعاد عن الطرق

املوجودة حاليا وعدم اقتطاع
جزء منها الجل ان�شاء طرق مقابل
الر�سوم ويف حال فكرت بذلك عليها
ان�شاء طريق جديدة ومبوا�صفات
عاملية خلدمة �سالكي تلك الطرق .
وقال الروا�شدة اليجوز ان
تقوم احلكومة باقتطاع اجزاء من
الطرق املوجودة حاليا وا�ستخدامها
مبثل هذه امل�شاريع مطالبا احلكومة
باطالع املواطنني وجلنة النقل
واخلدمات وجمل�س النواب على
خطتها قبل ال�شروع بالتنفيذ .
الب�شري  :احلكومة ر�ضخت
المالءات الدائنني وتريد حت�صيل
املزيد من ال�ضرائب
من جانبه حذر اخلبري واملحلل
االقت�صادي حممد الب�شري من
ان تكون تلك الر�سوم التي تريد
احلكومة فر�ضها جاءت نتيجة
�ضغوط من الدائنني بعد عدم
قدرتها على الوفاء بااللتزامات
املرتتبة عليها من اق�ساط.
وا�ضاف الب�شري ان زيادة االعباء
املالية املرتتبة على احلكومة
نتيجة زيادة االقرتا�ض جعلها
تر�ضخ لكل ماميلى عليها من قبل
الدائنني وذلك من خالل فر�ض
املزيد من ال�ضرائب والر�سوم .
وقال الب�شري ان املواطن
االردين ا�صبح يدفع �ضريبة على
االوك�سجني الذي يتنف�سه  ،م�شريا
اىل ان فر�ض الر�سوم اجلديدة
�ستزيد ن�سب الفقر والتي جتاوزت
 25%ح�سب الن�سب املعلنة واعتقد
انها ا�ضعاف هذا الرقم و�ست�ؤدي
اي�ضا اىل زيادة ن�سب البطالة.
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«القومية والي�سارية» :رف�ض وادان���ة ق���رارات احلكومة برفع اال�سعار
الوطنية
انتهاك �صارخ
ال�صهيوين
ائتالفالعدو
ت�صاعد وترية التطبيع مع
لل�سيادةاألردني
واليسارية
القومية
األحزاب

ـ عقد �أئتالف القومية
والي�سارية اجتماعه الدوري يف مقر
حزب الوحدة ال�شعبية حيث ناق�ش
االو�ضاع ال�سيا�سية والداخلية وا�صدر
بيانا جاء فيه:

_ قرار رفع �أ�سعار امل�شتقات
النفطية

�سجل االئتالف رف�ضه و�إدانته
لقرار احلكومة برفع �أ�سعار امل�شتقات
النفطية واعترب �أن قرار احلكومة
برفع �أ�سعار امل�شتقات النفطية يف ظل
الأزمة التي يعاين منها االقت�صاد
الوطني ،وانعكا�سها على احلالة
املعي�شية للمواطنني وخا�صة الفقراء
و�أ�صحاب الدخل املحدود ي�شكل
ا�ستمرار ًا وتكري�س ًا لنهج الإفقار
والتجويع الذي �سارت عليه احلكومات
املتعاقبة ،هذا النهج الذي �ساهم يف
تعميق الأزمة وحتميل املواطنني
�أعباءها يف ظل حكومات تفتقد للوالية
العامة وانحياز ًا وا�ضح ًا لر�أ�س املال
وتعميق ًا للفوارق الطبقية ،وجتاه ً
ال
تام ًا للظروف ال�صعبة والقا�سية التي
يعاين منها �أغلبية املواطنني.
ومل تكتف احلكومة بهذا القرار بل

حزب الشعب الدميقراطي األردني
«حشد»

�ضاعفته بقرار الرفع خالل الأ�شهر
القادمة الذي جاء على ل�سان وزير
الداخلية يف ر�سالة حتمل م�ؤ�شرات
�أمنية وا�ضحة لل�شعب الأردين (�أننا
ما�ضون يف �سيا�سة رفع الأ�سعار ولن
ن�سمح لأي رد فعل �شعبي راف�ض لهذا
القرار) ،وجاء ت�صريح الناطق با�سم
احلكومة لي�ؤكد عملية الرفع والن�سب
التي ي�شملها القرار خالل الفرتة
القادمة.
و�أ�ضاف االئتالف �إن ت�أثري هذا
القرار �سيكون موجات جديدة
من الغالء وارتفاع الأ�سعار ،الأمر
الذي ي�شكل عبئ ًا متوا�ص ً
ال على
املواطنني يف ظل حكومة ال تقيم
وزن ًا لكل ردود الفعل ال�شعبي التي
من املمكن �أن تت�صاعد يف مواجهة
هذه ال�سيا�سات التي هي نتاج ًا للنهج
ال�سيا�سي واالقت�صادي القائم و�أن
هذه ال�سيا�سات التي تنفذها احلكومة
�ست�ضاعف من مفاعيل الأزمة التي �أدت

اىل نتائج كارثية بارتفاع املديونية ،واالرتهان للم�ؤ�س�سات املالية الدولية،
وتوايل عجز املوازنة ،وازدياد ن�سبة وحما�سبة الفا�سدين ،وتعزيز ال�سيادة
البطالة ،وت�آكل املداخيل ،وتو�سع الوطنية.
مناطق الفقر ،وتف�شي ظاهرة الف�ساد،
_ ت�صاعد وترية التطبيع مع
واملزيد من االرتهان للم�ؤ�س�سات املالية الكيان ال�صهيوين
الدولية،
ي�ؤكد االئتالف على موقفه برف�ض
وختم االئتالف بتحميل احلكومة
كل االتفاقيات املوقعة مع الكيان
م�س�ؤولية تعميق الأزمة االقت�صادية
وتفاقم الأو�ضاع املعي�شية التي و�صل ال�صهيوين الغا�صب ،ويدين ت�صاعد
�إليها �أغلبية املواطنني وي�ؤكد االئتالف وترية التطبيع الر�سمي مع الكيان
�أن اخلروج من الأزمة ال ميكن �أن يتم ال�صهيوين بعد تكبيل الأردن بتوقيع
اال بوقف �سيا�سة االفقار والتجويع معاهدة الذل والعار “وادي عربة”،
وال�سطو على جيوب املواطنني وهذا وتوقيع اتفاقيات مذلة رهنت
لن يت�أتى اال بت�شديد الن�ضال لتغيري احلكومات من خاللها قطاعي الطاقة
النهج ال�سيا�سي واالقت�صادي القائم ،واملياة بيد العدو.
ويعيد االئتالف الت�أكيد على
من خالل وحدة موقف وجهود القوى
ال�شعبية الراف�ضة لهذه ال�سيا�سات ،املطلب ال�شعبي باغالق �سفارة العدو
ال اىل تغيري وطني دميقراطي ال�صهيوين يف عمان وطرد ال�سفري
و�صو ً
يفتح الطريق ال�صالح �سيا�سي حقيقي و�صوال اىل االعالن عن بطالن معاهدة
وانتهاج �سيا�سة اقت�صادية تعتمد وادي عربة التي تتعار�ض مع امل�صالح
على املقدرات الوطنية ،وفك التبعية الوطنية.

رابطة الن�ساء الدميقراطيات االردنيات(رند) :تطالب بتوفري احلماية
االجتماعية وال�صحية للمعلمات ووقف االنتهاكات ال�صارخة بحق الن�ساء العامالت

ـ تابعت رابطة الن�ساء الدميقراطيات
االردنيات(رند) بحزن وا�ستنكار �شديدين ما
حدث مع املعلمة الثالثينية ربى التي فقدت
حياتها وجنينها نتيجة �ضغوطات العمل �أثناء
ت�أديتها لوظيفتها يف �إحدى املدار�س اخلا�صة
يف حمافظة �إربد ،لتكون واحدة من �ضحايا
االنتهاكات والتعدي على حقوق املعلمات العمالية
واالن�سانية.
و يتعر�ض عدد كبري من املعلمات واملعلمني يف
املدار�س اخلا�صة للعديد من االنتهاكات والتعدي
على حقوقهم العمالية وتعاين هذه ال�شريحة
من غياب ال�شكال احلماية االجتماعية من
ت�أمني �صحي و�ضمان اجتماعي واحلرمان من
االجازات ال�سنوية واملر�ضية وتدين االجور مبا
يقل عن احلد االدنى وانهاء للعقود قبل العطلة
ال�صيفية ا�ضافة للعديد من املخالفات العمالية

التي ت�شكل جتاوزا
على القانون يف قطاع
التعليم اخلا�ص.
وعلى الرغم من
واجلهود
احلمالت
التي بذلت من اجل
حماية حقوق املعلمني
واملعلمات لعل ابرزها
حملة “قم للمعلم
“ اال ان االنتهاكات
واملخالفات ال زالت
م�ستمرة  ،مما ي�ستدعي تن�سيق اجلهود بني
وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل وم�ؤ�س�سة
ال�ضمان االجتماعي وامل�ؤ�س�سات املعنية والعمل
على ت�شديد الرقابة والتفتي�ش و�ضمان الزام
املدرا�س اخلا�صة بقانون العمل والعقد املوحد

واتخاذ كافة التدابريواالجراءات ملعاجلة كافة
االنتهاكات والتجاوزات يف هذا القطاع على
حقوق املعلمني واملعلمات وحتى التتكرر م�أ�ساة
املعلمة ربى .
لروح املعلمة ربى الرحمة وال�سالم ولعائلتها
وحمبيها ال�صرب وال�سلوان .
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مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة عمالة االطفال

«الكتلة» تطالب بخطة �شمولية للحد من عمالة االطفال

 طالبت كتلة الوحدةالعمالية بخطة اقت�صادية �شمولية
للحد من عمالة االطفال لأن هذه
الظاهرة تت�صل بظاهرتي الفقر
والبطالة اىل جانب ا�شكاليات
التعليم مما يتطلب مراجعة �شاملة
لربامج احلماية االجتماعية وربطها
باالو�ضاع االقت�صادية .
جاء ذلك مبنا�سبة اليوم العاملي
ملكافحة عمالة االطفال وهي املنا�سبة
التي تتوقف عندها هيئات عمالية
وحقوقية عمالية حول واقع عمالة
االطفال يف االردن التي باتت يف تزايد
م�ضطرد الرتفاع م�ستويات الفقر لت�صل
اىل  ٪٣٨والبطالة بن�سبة  ٪٢٤،١ويف
�صفوف ال�شباب اىل ما ن�سبته ٪٤٧
ليدفع باملزيد من االطفال لاللتحاق
ب�سوق العمل غري املنظم مل�ساعدة
اال�سر يف تغطية النفقات اال�سا�سية
املت�صاعدة منذ جائحة كورونا التي
دفعت بالعديد من اال�سر اىل دائرة
الفقر خ�صو�ص ًا اال�سر التي تعتمد على
نظام املياومة.
و�أو�ضح البيان ب�أنه بالرغم من

ان قانون العمل االردين ين�سجم مع
االتفاقيات الدولية ملكافحة عمل
االطفال وان�سجام الت�شريعات مع
اتفاقيات العمل الدوليتني رقم ١٣٨
اخلا�صة «عرب �سن اال�ستخدام» ورقم
 ١٨٢اخلا�صة «بحظر ا�سو�أ ا�شكال
عمل االطفال» اال ان عمالة االطفال
يف تزايد م�ستمر ارتباط ًا مب�ؤ�شرات
الفقر والبطالة والتعليم وغياب
ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة هذه
الظاهرة االجتماعية التي ال ميكن
التعامل معها بالت�شريعات احلمائية
ومراقبة وزارة العمل بالزيارات
التفتي�شية لأماكن الت�شغيل .
و�أ�شارت الكتلة اىل اال�سرتاتيجية
الوطنية للحد من عمالة االطفال
والتي ترافق معها م�سح وطني �أطلق
يف حينه اي يف العام  ٢٠١٦ال�صادر
عن مركز درا�سات اجلامعة االردنية
بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة
االح�صاءات العامة وجود  ٣٣الف
طفل عامل مل حتد من الظاهرة  ،حيث
ت�شري م�ؤ�س�سات حقوقية اجتماعية
وعمالية و�صولها اىل ما يقارب ١٠٠

الف طفل.
و�أ�شارت الكتلة انه يف �ضوء موجة
الت�ضخم ورفع ا�سعار امل�شتقات النفطية
وارتفاع اال�سعار على املواد اال�سا�سية
وما يرافقها من ازدياد حدة الفقر ف�إن
امكانية ت�سرب االطفال من املرحلة
اال�سا�سية يف املدار�س وانخراطهم يف

�سوق العمل �سيزداد.
واختتمت الكتلة بيانها باملطالبة
با�سرتاتيجية وطنية يعتمدها جمل�س
الوزراء بال�شراكة مع وزارة العمل
والتنمية االجتماعية وم�ؤ�س�سات
حملية ودولية وا�ست�صدار الت�شريعات
احلمائية املرتافقة معها.

الهيئة العامة للعاملني يف الكهرباء تنتخب هيئة ادارية للنقابة
ــ انتخبت الهيئة العامة
للعاملني يف الكهرباء هيئة ادارية جديدة
من  ١٣ع�ضو ًا ممثلني عن الفروع اخلم�سة
للنقابة
وجاءت انتخابات العاملني يف
الكهرباء بعد مطالبات منذ عام ون�صف
العام بعقدها ،حيث خا�ض العاملون عدة
احتجاجات ووقفات طالبت بالإ�سراع
ب�إجراء االنتخابات ،وبخا�صة بعد حل
جلان الفروع و�إبقاء عمل الهيئة الإدارية
وحدها.
وبذلك تكون النقابة العامة للعاملني
يف الكهرباء النقابة الوحيدة التي �أجرت
انتخابات من بني النقابات الأع�ضاء يف
االحتاد العام لنقابات عمال الأردن التي
�شكلت جميعها بالتزكية.
وجنح يف ع�ضوية الهيئة الإدارية كل
من براء فريحات ومعتز احلرا�سي�س عن
�شركة الكهرباء الوطنية ،و�أحمد بني
هاين وحممد ن�صريات عن كهرباء �إربد،

وحممد اخلطيب وح�سن احلبا�شنة عن
�شركة توزيع الكهرباء ،وناديا عبداهلل
وعو�ض ال�سعود و�أمين اجلوجو وخلدون
احلديد وفخري العجارمة عن �شركة
الكهرباء الأردنية ،وبالتزكية جنح عمر
العزام ور�أفت القي�سي عن فرع �شركة
توليد الكهرباء.
وينتظر انعقاد االجتماع الأول للهيئة
الإدارية الختيار رئي�س للنقابة ونائب
للرئي�س و�أمني لل�صندوق و�أمني لل�سر.
و�شهدت االنتخابات غياب الرت�شح
لأع�ضاء النقابات العمالية  ،بعد
التعديالت على النظام املوحد لنقابات
عمال الأردن التي حتد من تر�شحهم �أو
ت�سلمهم منا�صب يف النقابات العمالية.
وكان عمال الكهرباء نفذوا �أكرث
من وقفة احتجاجية لإعادة النظر
بتعديالت النظام املوحد لنقابات العمال،
وعقد انتخابات و�إزاحة رئي�س النقابة
علي احلديد.
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لتحقيق مطالبهم ب�ش�أن الت�أمني ال�صحي

متقاعدو “الفو�سفات” يجددون اعت�صامهم �أمام ال�شركة
ـ -جدد ع�شرات املتقاعدين
من �شركة الفو�سفات الأردنية
اعت�صامهم ،اال�سبوع الفائت �أمام مبنى
ال�شركة بعمان ،احتجاجا على جتاهل
مطالبهم ب�سحب الت�أمني ال�صحي من
�شركة الت�أمني احلالية و�إعادته حتت
مظلة �شركة الفو�سفات.
وقال املعت�صمون �أنهم و�ضعوا
�آلية للإجراءات الت�صعيدية ،وهي
االعت�صام يومي الإثنني والثالثاء من
كل �أ�سبوع.
وبينوا �أن ال جديد حتى الآن
بخ�صو�ص مطلبهم ،ومل يتوا�صل معهم
�أحد من �إدارة ال�شركة ،ما دفعهم �إىل
جتديد االعت�صام.
م�ؤكدين �أنهم �سي�ستمرون بت�صعيد
�إجراءاتهم االحتجاجية �إىل حني
ا�ستجابة �إدارة ال�شركة ملطالبهم وحل
الق�ضية من جذورها.
الذي يتعر�ضون له من قبل �شركة مثل عالجات القلب والكلى� ،إ�ضافة �إىل احل�صول على موافقة �شركة الت�أمني
وكان ه�ؤالء املتقاعدون نفذوا
الت�أمني احلالية� ،إذ �ألغت اعتماد وقف التعامل مع العديد من الأطباء .عند مراجعة امل�ست�شفيات �أو املختربات
اعت�صامات عديدة �أمام ال�شركة� ،أيار
ا�ضافة �أن هناك �صعوبة يف الطبية.
املا�ضي ،اعرت�ضوا خاللها على الت�ضييق العديد من العالجات يف ال�صيدليات

ع���ام���ل���ون وع����ام��ل�ات مب�����ص��ن��ع ل�ل�أل��ب�����س��ة
ب��ال��ك��رك يعت�صمون ت��خ��وف��ا م��ن ت�سريحهم
ـ-نفذ نحو  500عامال
وعاملة يف م�صنع اجلمل للألب�سة
مبدينة احل�سني بن عبداهلل الثاين
ال�صناعية مبحافظة الكرك� ،صباح
يوم الأحد الفائت ،اعت�صاما �أمام مبنى
مديرية العمل ،للمطالبة ب�إيجاد حلٍ
لق�ضيتهم املتمثلة بتوقفهم عن العمل
يف امل�صنع منذ �أكرث من عام ون�صف
العام وخ�شيتهم من الت�سريح.
وقال �أحمد املحاميد� ،أحد العاملني
الذين اعت�صموا� ،إن حمافظ الكرك
توا�صل معهم واجتمع بهم و�أبلغهم ب�أنه
�سيتابع الق�ضية مع اجلهات امل�س�ؤولة.
و�أكد �أن �سي�ستمرون باالعت�صام
حال مل تخرج الوزارة ب�أي حلول
من �ش�أنها حفظ حقوق العاملني
والعامالت حال جرى �إغالق امل�صنع

وبخا�صة بعد �أن ر�صدوا م�ؤ�شرات
تدل على ذلك؛ مثل �إنهاء عقود
معظم العمال الأجانب وعودتهم �إىل
بالدهم ،و�إغالق فر ٍع تابع للم�صنع يف
لواء ال�شوبك ،وتغليف جميع املعدات
يف امل�صنع بالأكيا�س البال�ستيكية.
وتوا�صل العمال مع �إدارة امل�صنع
مرات عديدة ملعرفة ما �إذا كان
�سيعود �إىل العمل �أم ال ،دون جدوى،
ما �أ�شعرهم بالتخوف ،خ�صو�صا و�أن
�أجورهم التي كانوا ي�أخذونها من
م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي عرب
برنامج “ا�ستدامة” �ستنقطع ب�سبب
عددهم �إىل  750عامال �أردنيا ،ع وا انتهاء الربنامج يف نهاية حزيران
ومت ت�سريحهم من عملهم.
برّ
احلايل وفق ما �صرحت به امل�ؤ�س�سة
وكان ه�ؤالء العمال ،الذين ي�صل عن تخوفهم من �إغالق امل�صنع بالكامل� ،أخريا.
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الغالء يت�صاعد ويت�سارع

مقابل التدين امللحوظ لأرقام ومعدالت
امل�ؤ�شر العام لأ�سعار امل�ستهلكني «الغالء ـ
الت�ضخم» اىل ن�سبة �أقل من ( )٪١واحد
يف املاية ،وبالتحديد بن�سبة اقل بحدود
( )٪٠،٨خالل كامل �سنة  ،٢٠١٩واي�ض ًا
بن�سبة ( )٪٠،٣يف كامل �سنة  ،٢٠٢٠نقول
مقابل هذا الهبوط القيا�سي يف ال�سنتني
حتقق ارتفاع معاك�س ومتوا�صل وبت�سارع يف
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلكني الذي قفز
من « »١٠١،١١نقطة م�سجلة يف نهاية �شهر
ت�شرين ثاين �سنة  ٢٠٢٠اىل «»١٠٣،٥٤
نقطة يف نهاية �شهر كانون اول �سنة ٢٠٢١
وبقيمة ارتفاع « »٢،٤٣نقطة وبن�سبة
عالية تقارب « »٪٢،٤٠والتي عك�ست
حم�صلة ما حدث من متغريات حمورية
ت�صاعدية يف ا�سعار واو�ضاع معظم املواد
واخلدمات الأ�سا�سية وال�ضرورية ،ارتفاع ًا
يف ا�سعار الغذاء ب�أنواعه  ،والنقل والتعليم
واالنارة والطاقة ومدخالت البناء من
حديد واملنيوم وا�سمنت واالعالف واللحوم
والدواجن واحلليب وعلى �سبيل املثال.
القفزة الفعلية واالعلى يف ارتفاع
الرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلكني

حتققت بن�سبة ( )٪٢،٥خالل �شهر واحد
فقط»كانون الثاين من هذا العام �سنة
 »٢٠٢٢كمح�صلة ال�ستمرار نف�س النهج،
وامتداد ارتفاع ا�سعار املواد واخلدمات
املدرجة �سابق ًا �إ�ضافة اىل ارتفاع ا�سعار
منتجات اخرى ال تزال تخ�ض لن�سب عالية
من �ضريبة املبيعات ور�سوم و�ضرائب غري
مبا�شرة!!
واي�ض ًا ارتفع الرقم القيا�سي العام
لأ�سعار امل�ستهلك (الت�ضخم ـ الغالء) من
( )١٠١،١١نقطة متحققة خالل الربع
االول من ال�سنة ال�سابقة ( )٢٠٢١اىل
( )١٠٤،١١نقطة متحققة خالل الربع
االول من ال�سنة احلالية « »٢٠٢٢وبارتفاع
( )٢،٣٣نقطة ،وبن�سبة ارتفاع تقارب
(.)٪٢،٢٩
وخالل �شهر �آذار لوحده ارتفع الرقم
القيا�سي العام من « »١٠٢،٢١نقطة يف
�شهر �آذار �سنة  ٢٠٢١اىل « »١٠٤،٧٣نقطة
متحققة يف �شهر �آذار من هذا العام �سنة
 ،٢٠٢٢وبارتفاع « »٢،٥٢نقطة وبن�سبة
ارتفاع «.»٪٢،٤٧
هذا ومن املنتظر ا�شتداد وامتداد وط�أة
الغالء وتداعياته حملي ًا ودولي ًا الذي رافقه
ويرافقه تدين و�ضعف يف معدالت النمو،

وتعمق يف حدة التباط�ؤ ،وت�شوه واختالل
يف �سال�سل التزويد ،ب�سبب ونتاج اندالع
ا�ستمرار احلرب الرو�سية االوكرانية،
وا�صطفاف الواليات املتحدة وكندا واقطار
اوروبية واخرى خلف االخرية بال�سالح
واملال واالعالم يف موازاة اعتماد واطالق
«م�سل�سل» فر�ض العقوبات متعددة اال�شكال
وااللوان ،وبح�صاد باهت  ،على رو�سيا وعلى
من يوا�صل التعامل معها.

جمعية حماية امل�ستهلك :احلكومة متهد لرفع اخلبز

ـ انتقدت جمعية
حماية امل�ستهلك ت�صريحات
وزير الدولة ل�ش�ؤون االعالم
والناطق الر�سمي با�سم
احلكومة في�صل ال�شبول حول
عدم نية احلكومة رفع ا�سعار
اخلبز رغم ارتفاع ا�سعار القمح
عاملي ًا.
جاء ذلك على ل�سان رئي�س
اجلمعية الدكتور ممد عبيدات
حيث قال “ �إن القمح موجود
منذ �أ�شهر بال�صوامع ،وقد
ا�شرتت احلكومة الطن من
 120-150دوالر ،واملخزون
ح�سب الت�صريحات يكفي ()16
�شهرا ،والأزمة مل تتجاوز
الثالث ا�شهر ،وال اعلم �سبب تلك

الت�صريحات من قبل الوزير.
و�أ�ضاف عبيدات“ :احلكومة
ال تدعم اخلبز مطلقا ،ولدينا
درا�سة عن التكلفة احلقيقية
للكيلو الواحد ،و�أعتقد �أنها
تربح فيه ،و�أما تكرار احلديث
عنها فهو يدخل يف بابا الرتويج
لرفع �أ�سعار ال�سلع الأخرى”.
وت�ساءل عبيدات عن كيقية
احت�ساب الزيادة العاملية على
االعالف واخلبز ،وهل هناك
درا�سات علمية من قبل خرباء
خمت�صني؟ وهل يتم احت�ساب
الزيادة على ا�سا�س ارتفاع
الكيلو لكل كيلو ام عك�س اجمايل
االرتفاع على الكيلو الواحد؟.
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

التعليم العايل توجه اجلامعات الر�سمية با�ستقبال طلبات الطالب
الأردنيني العائدين من �أوكرانيا بغ�ض النظر عن حتقيق الطالب
املعدل املطلوب ور�شاد تطالب اجلامعات بقبول الطلبة .

بعد مطالبات عديدة وتوجيه مذكرات ر�سمية خاطب وزير التعليم
العايل اجلامعات الر�سمية بقبول طلبات الطلبة الأردنيني العائدين من
�أوكرانيا ،حيث وجه كتاب �إىل جميع اجلامعات الر�سمية يق�ضي با�ستقبال
جميع طلبات الطلبة العائدين من اوكرانيا �سوء كانوا حققوا احلدود الدنيا
يف التخ�ص�صات التي �سيقبلون بها الحق ًا �أو وجود �أوراق �أو اثباتات حول
امل�ستوى الدرا�سي للطالب.
فيما ا�شار الناطق الإعالمي با�سم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الدكتور مهند اخلطيب� ،إن �إجمايل عدد الطلبة الأردنيني الدار�سني يف
اجلامعات الأوكرانية نحو  727طالبا ،بينهم  425طالب وطالبة �سجلوا
على املن�صة الإلكرتونية التي �أطلقتها الوزارة .م�ضيفا �أن الوزارة تقوم بح�صر
�أعداد الطلبة وجامعاتهم وتخ�ص�صاتهم وم�ستوياتهم الدرا�سية ،و�إر�سالها
لوزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني ،للتوا�صل مع اجلهات الأوكرانية لإ�صدار
الوثائق املطلوبة .و�أ�شار �إىل �أن من � 80إىل  90%من الطلبة الأردنيني
الدار�سني يف اجلامعات الأوكرانية ،يدر�سون تخ�ص�صي الطب وطب الأ�سنان،
فيما يدر�س البقية التخ�ص�صات الهند�سية والعلمية .ولفت �إىل �أن الوزارة
منحت الطلبة الأردنيني الدار�سني يف �أوكرانيا ا�ستثنائيني حتقق م�صلحتهم.
وتقت�ضي االلية املقرتحة ان يقدم الطلبة ا�ستدعاءات االلتحاق
باجلامعات الأردنية الر�سمية بغ�ض النظر عن املعدالت املطلوبة بح�سب
الأ�س�س العامة للقبول ،وتدر�س اجلامعات الطلب املقدم لها ،حيث �أن الطالب
الذي ميتلك وثائق من اجلامعات الأوكرانية مبا فيها ك�شف العالمات �ستقوم
اجلامعة يف النظر مبعادلة امل�ساقات التي اجتازها وحتديد م�ستواه الدرا�سي،
�أما الطالب الذي ال ميتلك وثائق ف�إنه �سيعقد امتحانات لتحديد م�ستوى.
و�أ�شار �إىل �أن  14متوز� ،آخر موعد للجامعات لرفع القوائم التف�صيلية للطلبة
الذين تقدموا بطلبات لاللتحاق بها ،حيث �ستقوم وزارة التعليم العايل
برفعها ملجل�س التعليم العايل للنظر بها وقبولهم وتوزيعهم على اجلامعات
الأردنية الأردنية �ضمن الربنامج املوازي
رابطة ال�شباب الدميقراطي االردين ر�شاد تطالب ب�سرعة البت يف هذه
النتائج وت�سهيل قبول الطلبة العائدين من اجلامعات االوكرانية .

و�سط تخوفات م�شروعة � 205آالف طالب يتقدمون
لـ «التوجيهي»  30اجلاري

يف اجواء قلق وترقب ينتظر ان يبد�أ الطلبة التقدم المتحانات الثانوية
العامة اعتبار ًا من نهاية ال�شهر احلايل على نظام املرة الواحدة الذي لقي
رف�ضا وا�سعا من الطلبة على مدار ال�سنتني املا�ضيتني  .وي�شار ان عدد املتقدمني
للثانوية العامة بلغ  ٢٠٥االف م�شرتك منهم  ٨٠الف درا�سة خا�صة .ورغم
وعود الوزارة بتمديد وقت بع�ض االمتحانات ح�سب الظروف كما حدث قي
ال�سنة املا�ضية ل�صعوبة اال�سئلة وعدم كفاية الوقت املمنوح للطلبة اال ان
الطلبة عربوا عن قلقهم من تكرار ما حدث العام املا�ضي .

وتبد�أ �أوىل جل�سات امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة «التوجيهي»
لعام  ،2022يف  30حزيران /يونيو احلايل وت�ستمر حتى  25متوز/يوليو
.2022
ان الظلم الكبري الذي وقع على الطلبة العام املا�ضي يف مواد الفيزياء
والريا�ضيات واللغة العربية ب�سبب �صعوبة اال�سئلة ي�ستدعي توفري كل
االمكانيات لتاليف االخطاء ال�سابقة�ضرورة الرتكيز على حتقيق العدالة يف
توزيع اال�سئلة ومراعاة الفروق الفردية بني الطلبة وت�سهيل الفر�صة امام
الطلبة واالجواء التي ت�سهل عملية التقدمي لالمتحان .

جمال�س امناء اجلامعات وغياب االخت�صا�ص

رغم بروز حتديات حقيقية تواجه م�ؤ�س�سات التعليم العايل واجلامعات
ب�شكل خا�ص فقد مت االعالن عن ت�شكيلية تقليدية ملجال�س االمناء رمبا
ال تعرب عن القدرة والوقت والتخ�ص�ص املطلوبني ملواجهة التحديات حيث
ان جمال�س الأمناء هي اجلهة الرقابية التي متار�س دورها يف مراقبة �أداء
ر�ؤ�ساء اجلامعات وت�شرف وت�صادق على املوازنات وتلعب دور ًا حموري ًا يف ر�سم
�سيا�سات اجلامعات امل�ستقبلية ،وهي التي تقر فتح او �إغالق التخ�ص�صات يف
تلك اجلامعات وح�سب احتياجات �سوق العمل وغريها من ال�سيا�سات العامة
للجامعات .
ويف ظل ا�ستقالل اجلامعات ماليا و�إداري ًا تعترب تلك املجال�س اجلهة
امل�س�ؤولة ب�شكل مبا�شر عن �أداء جمال�س احلاكمية مبا فيها جمل�سي العمداء
وجمل�س اجلامعة.
لقد �صاحب املجال�س احلالية ومنذ ت�أ�سي�سها الكثري من الت�سا�ؤالت
وعالمات الإ�ستفهام والتي تتعلق ب�أدائها الرقابي املفرت�ض �أن ت�ضطلع به
والذي غاب يف معظم اجلامعات ،بحيث اقت�صر دور معظم تلك املجال�س على
امل�صادقة على ما ين�سب به رئي�س اجلامعة دون التحقق من جدوى وفعالية
تلك التن�سيبات ،وللأ�سف كان �أداء بع�ض تلك املجال�س خميب ًا للآمال واكتفى
مبباركة ما يقوم به بع�ض الر�ؤ�ساء مكتفني بتحقيق بع�ض امل�صالح ال�شخ�صية
من الرئي�س نف�سه ،كعالمة ر�ضا من قبل املجل�س ومباركة من بع�ض �أع�ضاءه.
�أن املجال�س ال�سابقة املنتهية ال�صالحية قد �شابها ومنذ ت�شكيلها الكثري
من عدم الر�ضا من اجل�سم الأكادميي واملجتمع املحلي و�صناع القرار على حد
�سواء ،ومل تقم باملهام املوكولة لها وح�سب قانون اجلامعات الأردنية.
وبد ً
ال من معاجلة االختالالت ال�سابقة اال انه ويف الت�شكيلة التي مت
االعالن عنها اال�سبوع املا�ضي تكرر نف�س اخللل ال�سابق وغاب عدد من
الأكادمييني �أ�صحاب اخلربة والكفاءة من ر�ؤ�ساء اجلامعات ال�سابقني
وامل�شهود لهم بال�شفافية واحلزم واحلياد يف فرتة تر�أ�سهم للجامعات وخلت
من �أ�صحاب الكفاءات واخلربات والذين عملوا يف جامعاتنا ويعرفون جيدا
مفا�صل العمل اليومية يف اجلامعات الأردنية ويقدمون ا�سهامات دائمة ور�ؤى
ا�صالحية.
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ندوة حوارية يف �صحيفة االهايل حول ازمة الغذاء وانعكا�ساتها على ا

التحذير من ازمة الغذاء قبل جائحة كورونا وازمة اوكرانياـ اقامت هيئة حترير االهايل
وكتلة الوحدة العمالية ندوة حوارية حول
ازمة الغذاء واثرها على االو�ضاع املعي�شية
يف البالد حا�ضرت فيها النا�شطة يف جمال
البيئة والزراعة املتعلقة باالمن الغذائي
املهند�سة رزان زعيرت رئي�سة اجلمعية
العربية حلماية الطبيعة �أطلقت اجلمعية
برنامج «املليون �شجرة»� ،أحد الربامج الأربعة
يف اجلمعية العربية حلماية الطبيعة،
والذي جنح بزراعة  2.6مليون �شجرة
مثمرة يف فل�سطني املحتلة� ،إ�ضافة لإطالق
برنامج «القافلة اخل�ضراء» يف الأردن والذي
جنح بزراعة نحو � 152ألف �شجرة مثمرة.
ن�شطت يف جمال الت�أثري على ال�سيا�سات

املتعلقة بالبيئة والزراعة والأمن الغذائي
وامل�ساهمة يف �إعادة ت�أهيل وا�ستدامة املوارد
الطبيعة العربية وخا�صة يف فل�سطني،
وا�ستطاعت تركيز اجلهود عندما �أن�ش�أت
«ال�شبكة العربية لل�سيادة على الغذاء»
كهيئة م�ستقلة ت�ضم �أكرث من  30منظمة
غري حكومية واحتادات ومزارعني من 13
دولة عربية لتعزيز مفاهيم وا�سرتاتيجيات
ال�سيادة على الغذاء.
كما قدم رئي�س املكتب التنفيذي لكتلة
الوحدة العمالية الرفيق يا�سني زايد
املحا�ضرة م�شري ًا اىل ارتباط االمن الغذائي
باالو�ضاع االقت�صادية العاملية واملحلية
لكل دولة الرتباط م�ؤ�شرات االمن الغذائي

كلمة املهند�سة رزان زعيرت

نتقدم بال�شكر حلزب ال�شعب الدميقراطي الأردين
على هذه اال�ست�ضافة ونخ�ص الأمني الأول عبلة
�أبو علبة على دعم جهود اجلمعية العربية حلماية
الطبيعة.
�أهم ما �أو ّد قوله �أن اخلطر مل يكن �أقل قب ًال ،وخالل
العقدين الأخريين �شهد العامل �أزمات �أثرت ب�شكل مبا�شر
على االقت�صاد ،ففي عام  2008ت�سببت الأزمة املالية
العاملية يف ارتفاع الأ�سعار بن�سبة  ،60%ومع اندالع
احلرب على �سوريا يف � 2011شهدنا ارتفاع ًا بن�سبة
 ،25%وحني انت�شر فايرو�س كوفيد -19يف العامل
توالت ن�سب االرتفاع و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا التداعيات
االقت�صادية من �أزمة �أوكرانيا.

التحذير من ازمة الغذاء قبل جائحة كورونا
وازمة اوكرانيا

قد يبدو من اجليد �أن يلتفت النا�س لق�ضية مهمة
مثل �أزمة الغذاء ،وهذا كان جوهر عملنا يف اجلمعية
العربية حلماية الطبيعة منذ الت�أ�سي�س قبل نحو
عقدين من الزمن ،ويف الوقت الذي كنّا ن�ؤ�شر على مو�ضوع
�أزمة الغذاء يف العديد من املنابر املحلية والإقليمية
والعاملية� ،إلاّ �أن التجاوب مع طروحاتنا كان ُيقابل
بنوع من التجاهل الذي ميكننا تو�صيفة بـ “املتعمد”،
فيما ال�سيا�سات ومنهجية التعاطي الر�سمي مع ق�ضية
الزراعة ب�شكل �أ�سا�سي كانت ت�أخذ منحى �آخر خمتلف ًا
عن �صلب �أزمة الغذاء التي دققنا ناقو�س خطرها قبل
جائحة كورونا و�أزمة �أوكرانيا ب�سنوات.

باالو�ضاع الكلية لالقت�صاد و�ضرورته على
حتمل تكاليف الغذاء وانعكا�ساتها ال�سلبية
على ذوي الدخل املحدود.
الفت ًا ب�أن هذه الندوة ت�أتي يف �سياق
الندوات التي تعقدها االهايل حول االو�ضاع
االقت�صادية وال�سيا�سية التي مت�س معظم
ال�شرائح االجتماعية وخا�صة ال�شرائح
العاملة يف القطاعات االنتاجية والعاملة
فيها.
وا�ستهلت الندوة بتقدمي ال�سيدة رزان
ورقة ثمينة مبا ت�ضمنته من معلومات
وا�ستخال�صات  .لالهمية ن�ستعر�ض ما جاء يف
الورقة التي متثل ر�ؤية وتوجهات اجلمعية
العربية حلماية الطبيعة :ـ
تصوير يوسف الغزاوي

ال�سيادة على الغذاء حق لل�شعوب واملجتمعات

معلومات �صادمة

هناك �أ�صوات ا�ستفاقت وبد�أت تبحث عن حلول
مل�شكلة الغذاء قدمية حديثة ،كردود فعل ولي�س ملعاجلة
الأ�سباب اجلذرية للجوع و�أزمة الغذاء ويح�ضرين الآن
ع�شرات االجتماعات التي ح�ضرتها على م�ستوى حملي
وخارجي بهذا ال�صدد ،وتكاد تكون معلومات� ،س�أوردها
الآن� ،صادمة للبع�ض �إال �أننا حتدثنا فيها مرار ًا و�أ�شرنا
لها ب�شكل وا�ضح تكرار ًا حيث �أن م�شكلة الغذاء عاملية،
فنحو  1.6مليار غري مت�أكدين من توفر الغذاء لهم،
و 250مليون على حافة املجاعة!!

ما يثري اال�ستغراب هو الرتكيز الآن على مو�ضوع
“الأمن الغذائي” وهو باملنا�سبة م�صطلح قا�صر عن
التو�صيف الذي نف�ضله وهو ال�سيادة على الغذاء كحق
لل�شعوب واملجتمعات والدول يف حتديد �أنظمتها الغذائية،
مبا يتنا�سب مع ظروفها اخلا�صة من النواحي البيئية
والثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية،
وي�شمل ذلك احلق يف الغذاء ال�صحي واملغذي وم�صادر
�إنتاجه ،وت�ضع ال�سيادة الغذائية تطلعات واحتياجات
�أولئك الذين ينتجون الغذاء ويوزعونه وي�ستهلكونه يف
على ال�صعيد الإقليمي لطاملا �أ�شرنا �إىل التايل:
�صميم النظم وال�سيا�سات الغذائية ،بد ًال من االعتماد
 .1يعترب الإقليم �أكرب م�ستورد للغذاء يف العامل،
على مطالب الأ�سواق وال�شركات الكربى .وي�ضمن هذا حيث ي�ستورد  92مليون طن من القمح مقارنة بـ 66
التعريف حرية قرارنا ال�سيادي ،ويعطينا املجال طن ل�شرق �آ�سيا.
لال�ستثمار يف املجاالت التي ت�ضمن تنمية م�ستدامة.
 .2يف الوقت ذاته ،يعترب الإقليم الأقل �أمن ًا من
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االو�ضاع املعي�شية يف البالد

االحتالل واحلروب البينية :ا�سباب رئي�سية يف ازمة الغذاءالناحية الغذائية يف العامل
 .3ن�ستورد من  60% – 50من �سعراتنا احلرارية
 .4هذا ما جعل الإقليم الأكرث ت�أثر ًا بالأزمات
لأننا الأكرث اعتماد ًا على اخلارج يف القمح ولأننا الأكرث
اعتماد ًا على القمح يف حاجاتنا للطاقة والربوتني؛
فا�ستهالكنا منه �ضعف املعدل العاملي.

على ال�صعيد الأردين:
حقائق و�أرقام

• نحتاج �إىل � 730ألف طن من القمح �سنوي ًا
• نزرع � 20ألف طن �سنوي ًا تكفي ا�ستهالكنا املحلي
لأ�سبوعني فقط ،ون�ستورد الآن  97%من حاجاتنا.
• عام  1964كان لدينا اكتفاء ذاتي مما دفع
الدولة �إىل منع اال�سترياد وبدء الت�صدير ،حيث �صدرنا
لإيطاليا وال�سعودية وغريها.
•عام 1975انخف�ضت الأرا�ضي املزروعة بالقمح
اىل الأردن الن�صف (من  2مليون دومن �إىل  1مليون
دومن)
• يف الثمانينات ونهاية الت�سعينات ،بد�أت برامج
الإ�صالح االقت�صادي مع �صندوق النقد الدويل
وتراجعت الأرا�ضي املزروعة بالقمح �إىل ن�صف مليون
دومن
• يف العام � 1995صدرت وثيقة ال�سيا�سة الزراعية
وورد فيها �أن ال �ضرورة لزراعة القمح يف الأردن
• تبلغ م�ساحة الأر�ض املزروعة بالقمح الآن يف
الأردن � 250ألف دومن (ربع مليون دومن) بينما كانت
يف الثمانينات ن�صف مليون دومن ،و 2مليون دومن قبل
العام 1975

تهمي�ش قطاع الزراعة

مما �سبق ،يبدو جلي ًا تهمي�ش قطاع الزراعة على وجه
التحديد وال�سيادة الغذائية والإنتاج ،و�أكرث من ذلك،
التقليل من حقائق العائد االقت�صادي واملردود املادي
من عملية الزراعة الوطنية ككل (وارتباط مهن �أخرى
بالزراعة مثل التغليف والنقل وغريها ،فتظهر الأرقام
جمزوءة وقليلة وغري حقيقية).

كيف ح�صل هذا التهمي�ش؟؟ هل حدث �صدفة؟؟
لطاملا �ص ّرح كي�سنجر وغريه من �سيا�سيي الواليات

جتربنا على االندماج يف الأ�سواق العاملية ب�شكل غري
مدرو�س .هذا يعني �أننا �أُجربنا على تخفي�ض الإنفاق
العام على القطاع الزراعي وبالتايل �ضعف البنية
التحتية الزراعية والإنتاجية واخلدماتية الالزمة،
والتي �أدت فعلي ًا اىل تدين اال�ستثمار العام وحتى
اخلا�ص يف هذا القطاع احل�سا�س ،فانخف�ضت الإنتاجية،
وبدا جلي ًا �سوء ا�ستخدام املوارد كالأرا�ضي واملياه ،وبتنا
نعتمد على ت�صدير حما�صيل ذات قيمة منخف�ضة ،وند ّمر
الأرا�ضي اخل�صبة ،ون�ستثمر يف القطاعات االقت�صادية
غري املنتجة كالبناء.
ويف ال�صورة العامة للم�شهد ،كان لل�سيا�سات
التحريرية يف االقت�صاد التي ح ّرمت على الدولة دعم
مزارعيها وحمايتهم� ،أثر بالغ على توزيع الأرا�ضي
وا�ستخداماتها ،حيث �سمحت بامل�ضاربات عليها land
 ،speculationو�أ�صبحت الأر�ض �سلعة يتم تقييمها
وفق ًا لقيمتها التبادلية يف جمال التجارة والعقار والبناء
ال لقيمتها الإنتاجية..
كما �أثقل حترير �أ�سعار الفوائد على القرو�ض كاهل
املزارعني ب�شكل كبري ،ونراهم الآن يحا َكمون لعدم
قدرتهم على ال�سداد ،وعزوفهم عن زراعة �أرا�ضيهم
وبيعها.

وتق�صد خ�صخ�صتها،
تدمري الطرق التقليدية لإدارتها،
ّ
وحتويلها من مورد جماعي �إىل فتات معزول ،وبد ًال من
تعديل هذا النهج ،ا�ستمرت احلكومات يف �ضعف �إدارة
الأرا�ضي والتخطيط ال�ستخداماتها ،وبات املزاج العام
يف احلكومات وا�صحاب ر�ؤو�س الأموال يف�ضل العقارات
على الزراعة ،واالنحياز الأكرب �أ�صبح للمزارعني
الر�أ�سماليني عو�ض ًا عن �صغار املزارعني“ ،وملزيد من
املعلومات حول املو�ضوع ندعوكم لالطالع على درا�سة
�أعددناها يف العربية حلماية الطبيعة مع موئل الأمم
املتحدة تناولت الأر�ض وال�صراع يف املنطقة العربية.
يف ظل التو�صيف ال�سابق ،جتدر الإ�شارة �إىل �أننا يف
العامل العربي من �أ�سرع املناطق فقد ًا للمناطق الريفية
يف العامل �أي معدل الـ ، urbanizationولدينا واحدة
من �أعلى معدالت النمو ال�سكاين يف العامل ،كما ن�ست�ضيف
ما يقرب من ثلث �إجمايل الالجئني والنازحني ،وهذه
�سواء كانت فردية �أو جمتمعة فهي ت�ؤدي اىل
العوامل
ً
�ضغط كبري على الأرا�ضي علم ًا �أن لدينا واحدة من �أ�صغر
ح�ص�ص الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة للفرد يف العامل
بح�سب تقارير  ،OECD-FAO 2018وهذا ال�ضغط
الكبري على الأرا�ضي و�سوء �إدارتها ي�شكل �أر�ض ًا خ�صبة
جد ًا لل�صراع لذلك نعترب الآن من �أقل املناطق �سالم ًا يف
العامل.

(حيث ي�صل العامل اجليني للأرا�ضي الزراعية لدينا
اىل �أكرث من )Gini coefficient(. 0.65
ي�ضاف ملا �سبق بطبيعة احلال ،الآثار امل�ستمرة على
القطاع الزراعي منذ حقبة اال�ستعمار الذي ا�ستوىل
بالقوة على الأرا�ضي وب�شكل �أكرث دقة نهبها ،ودفع
ّ
وتدخل ب�شكل مبا�شر يف
نحو توزيع غري متكافئ لها،

�إن من �أهم عوامل �إنعدام الأمن الغذائي ،احلروب
البينية واالحتالل� ،إ�ضافة للحروب الكونية املفتعلة
والتي تلوح يف الأفق وهذا باملنا�سبة ما تتجاهله كعامل
�سيا�سي معظم املنابر الدولية والإقليمية وتبدي
ازدواجية يف املعايري وت�سلط ال�ضوء فقط على �أزمة
الغذاء كتبعات لأزمة ت�ؤثر على �أوروبا والغرب ب�شكل

الالم�ساواه يف توزيع االرا�ضي الزراعية
احل�ضور الكرمي،

املتحدة الأمريكية ،ب�أن ال�سيطرة على النفط تعني تعد الأ�سباب ال�سابقة �سبب ًا يف ح�صولنا على �أعلى االحتالل واحلروب البينية :ا�سباب رئي�سية يف
ال�سيطرة على االنظمة احلاكمة� ،أما ال�سيطرة على معدالت من الـ “ال م�ساواة” يف توزيع الأرا�ضي الزراعية ازمة الغذاء
الغذاء فتعني ال�سيطرة على ال�شعوب ،لذلك حث
كي�سنجر الإدارات االمريكية ال�سابقة على ا�ستكمال
ال�سيطرة على م�صادر الغذاء.
كما نعلم وقعت معظم دولنا �ضحية “برامج الإ�صالح
االقت�صادي” وا�سمحوا لنا �أن نطلق عليها �أي�ض ًا “الرتكيع
االقت�صادي” من خالل فر�ض �شروط على القرو�ض
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ق�صور على امل�ستوى الوطني تتحمله وزارة الزراعة واالجهزة الر�سمية

مبا�شر كما يح�صل الآن يف احلرب الأوكرانية.
ال �شك ب�أن �أزمة �أوكرانيا �ست�ؤثر عاملي ًا حيث ارتفعت
الأ�سعار بن�سبة  53%بالإ�ضافة �إىل  6%بعد قرار
الهند وقف ت�صدير القمح  ،و�شهدت الأ�سواق الأردنية
مث ًال ارتفاع �أ�سعار الزيوت النباتية امل�ستوردة بن�سب
تراوحت ما بني  20%اىل  ،38%بح�سب درا�سة �أعدتها
حماية امل�ستهلك ،ما زاد من تخوف املواطنني ،من �أن تطال
هذه االرتفاعات باقي ال�سلع اال�سا�سية ب�سبب تداعيات
احلرب خا�صة قبيل �شهر رم�ضان ،واخل�سائر الفادحة
التي مني بها املزارعون الأردنيون جراء موجات ال�صقيع
يف ال�شتاء احلايل.

انعدام ال�سيادة على الغذاء هو ال�سبب الرئي�سي
لأزمة الغذاء

�شكلت احلبوب امل�ستوردة من رو�سيا نحو 18%
من كامل م�ستوردات الأردن عام  ،2020فيما �شكلت
احلبوب امل�ستوردة من �أوكرانيا �أقل من  10%من كامل
امل�ستوردات للعام ذاته .وعربي ًا ت�ستورد لبنان وتون�س
 50%من القمح من �أوكرانيا� ،أما م�صر وليبيا فيعتمدان
على ا�سترياد ثالثة �أرباع احتياجهما من �أوكرانيا.
مما �سبق ،جند ان ال�سبب اجلذري لأزمة الغذاء هو
انعدام ال�سيادة على الغذاء وبالن�سبة للحلول فيهمني
�أن �أ�شري �إىل عملنا الد�ؤوب يف اجلمعية العربية حلماية
الطبيعة ،يف تنظيم لقاءات للمجتمع املدين العربي
والعاملي لبناء مواقف موحدة ،خرجنا منها بالعديد من
التو�صيات ،التي ت�أتي من  ٢٠٠منظمة و�شبكة ،ح�ضرت
اجتماع ًا �أعددناه ا�ستعداد ًا للم�ؤمتر الوزاري الإقليمي
ال�ساد�س والثالثني ،ملنظمة الأغذية والزراعة لل�شرق
الأدنى و�شمال �إفريقيا ،واجتماع �آخر �إقليمي نظمناه حول
الأر�ض وال�صراع ،وا�ستطعنا يف هذه االجتماعات تثبيت �أن
االحتالل واحلروب البينية �سبب رئي�سي للجوع.
يف بند التو�صيات املحلية والإقليمية �أ�ؤكد على
�أهمية العمل املرتابط والت�شاركي يف املنطقة العربية
فاحللول ال تكون فردية:
�أو ًال :اعتبار القطاع الزراعي (النباتي واحليواين
وال�سمكي) من الأولويات اال�سرتاتيجية للبلدان ،و�أمنها
االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي ،وجعل تنمية
الأرياف يف مقدّ مة ال�سيا�سات الوطن ّية والإقليم ّية
امل�شرتكة .والدفاع عن النظم الغذائية التي تعتمد
على املقدرات الوطنية والإقليمية �ضمن مفهوم ال�سيادة
الغذائية التكاملية.
ثاني ًا� :إ�شراك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات
ال�شعبية القاعدية يف �إعداد ال�سيا�سات واخلطط
الزراعية الوطنية والإقليمية يف و�ضع الأولويات و�آليات
التنفيذ.
ثالث ًا :ت�سهيل و�صول �صغار املنتجني للموارد
االنتاجية وتوفري احلوافز املاد ّية لهم لتعزيز النظم
الزراع ّية امل�ستدامة ،ودعم �إن�شاء التعاونيات الزراعية
و�ضمان حقوق العمال الزراعيني.
رابع ًا� :إن�شاء �صندوق للمخاطر و�أنظمة الإنذار املبكر
خام�س ًا :تعزيز زراعة املحا�صيل الغذائية الأ�سا�سية

كالقمح و�إن�شاء �صندوق نقد حملي وعربي لدعم هذه
املحا�صيل ،حيث لدينا �إمكانيات كبرية مل�ضاعفة انتاج
القمح يف املنطقة يف حال رفعنا الإنتاجية Wheat
.yield or output per unit
�ساد�س ًا :دعم احلوكمة الر�شيدة والعدالة
االجتماعية يف �إدارة الأرا�ضي وامل�صادر املائية ،و�إن�شاء
جمال�س وطنية لإ�صالح الت�شريعات ي�شارك فيها
خمتلف الدوائر احلكومية والقطاعات خا�صة واملجتمع
املدين و�صغار املنتجني ،الأمر الذي ي�ضمن التكاملية يف
التخطيط .واالعتماد على اخلطوط الطوعية حليازة
الأرا�ضي وامل�صائد والغابات يف هذا اال�صال (.VGGT
علم ًا �أن الزراعة املائية قد تكون م�شاريع ا�ستثمارية
ناجحة لأ�صحاب ر�ؤو�س ااالموال ولكنها غري فعالة كحل
لتحقيق الأمن الغذائي فالأوىل ا�ستثمار امل�ساحات غري
املزروعة يف وطننا العربي ( 70%من الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة غري مزروعة حالي ًا) والتي ميكن زراعة
حما�صيل بعلية فيها تنا�سب بيئتنا ومناخنا ومداخيل
�صغار املزارعني وتعتمد على خ�صو�صية كل بلد ،مما
ي�صب يف ر�ؤية التكامل والرتابط الإقليمي يف تبادل
ال�سلع واملحا�صيل الزراعية البينية.
�سابع ًا� :ضرورة بحث كيفية مواجهة اال�ستيالء على
الأرا�ضي واملقدرات املائية الإقليمية من قبل االحتالل
الإ�سرائيلي.
ثامن ًا :حماية �أنظمة احليازة اجلماعية ،مبا فيها
التقليدية حتى ال تكون عام ًال جذري ًا م�ؤجج ًا لل�صراعات،
لأن الأر�ض تعد مورد ًا حمدود ًا ،ويجب تعزيز امل�ساواة يف
الو�صول لها.
تا�سع ًا :ال�سعي نحو التكامل االقت�صادي الزراعي
العربي ،من خالل تعزيز التجارة البينية التكاملية
بني الدول العربية للحفاظ على م�صاحلها االقت�صادية
و�سيادتها على الغذاء يف مواجهة تغول القوى
االقت�صادية الكربى.
عا�شر ًا :ت�شجيع التعاون الهادف نحو �إيقاف احلروب
البينية ،واالحتالالت واال�ستعمار اال�ستيطاين ،واحرتام
القانون الدويل ،وحماية احلقوق و�إزالة املعوقات
للو�صول للموارد والغذاء �أثناء النزاعات واالحتالالت،
وتطوير �أنظمة �إنذار مبكر و�آليات عادلة للتو�سط ولف�ض
النزاعات ،وتعزيز االحتياطات الغذائية و�إمكانيات
املنظمات املحلية املت�صلة مع املجتمعات ب�شكل م�ستدام
ولديها فعالية �أعلى يف العمل االن�ساين والتنموي وبناء
ال�سالم.
حادي ع�شر :تقييم احتياجات البلدان ما بعد
ال�صراع ويت�ضمن ذلك �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي وعودة
الالجئني.
ثاين ع�شر :اال�ستفادة من ن�شر �إطار العمل حول
معاجلة الأمن الغذائي يف ظل الأزمات ( ،)FFAوالعمل
على معاجلة الأ�سباب اجلذرية والكامنة النعدام الأمن
الغذائي يف ظل الأزمات واحلروب واالحتالل ،وحتديدها
من خالل منابر ت�شاركية وطنية حترتم مبد�أ ملكية
الدول.

يف ظل هذا امل�شهد القا�سي يف العامل ،ن�صر يف اجلمعية
العربية حلماية الطبيعة على موا�صلة ن�ضالنا ،والتم�سك
بثوابتنا التي تركز على متكني �صغار املزارعني وتوفري
مدخالت الإنتاج لهم يف برنامج املليون �شجرة يف فل�سطني،
الذي �أطلقته العربية حلماية الطبيعة يف  ،2001رد ًا
على اقتالع االحتالل الإ�سرائيلي  3مليون �شجرة منذ
عام  ،2000جاءت الفكرة لي�س فقط لتعوي�ض هذه
اخل�سارة ،بل لتعزيز �سيادة ال�شعب الفل�سطيني على
غذائه ،وتثبيتهم على �أرا�ضيهم وحماية ب�ساتينهم من
امل�صادرة و�سد �أي ذريعة بخ�صو�ص �أن هذه الأرا�ضي بور
ومهجورة وال م�ستفيد منها .وجنحنا يف العربية حلماية
الطبيعة بزراعة نحو  2.6مليون �شجرة يف كامل �أرا�ضي
فل�سطني املحتلة ،على م�ساحة  131996دومن ًا ،ل�صالح
 30123مزارع ًا ،يعيلون  221327فرد ًا.
مل تقت�صر هذه الر�ؤية والعمل الد�ؤوب على
الأرا�ضي الفل�سطينية فقط ،بل �أطلقنا يف عام 2003
برنامج القافلة اخل�ضراء ،بالتعاون مع �صغار املزارعني
واملجتمعات املحلية يف مناطق متعددة يف الأردن ،وجنحنا
بزراعة � 151,534شجرة مثمرة وحرجية ،على
م�ساحة  3,697.5دومن ،ا�ستفاد منها  9,057مزارع ًا،
يعيلون  46,391فرد ًا .كان ذلك عرب 338
ن�شاط ًا زراعي ًا ،وبهمة  8,317متطوع ًا.

اال�ستاذ ح�سن جعجع
الع�ضو امل�ؤ�س�س يف اجلمعية العربية حلماية
الطبيعة  /مدير عام �شركة �سنابل لهند�سة املواقع
االردن يعاين من الت�صحر بن�سبة  ٪٩٣من ارا�ضيه،
والـ  ٪٧الباقية تعاين من عدم االدارة ال�صحيحة
يف ا�ستغاللها ب�سبب تغ ّول القوى املهيمنة على �سوق
العقارات وهي التي تقدر اثمان االرا�ضي و�سن القوانني
والت�شريعات  ،االر�ض ال تق ّيم بقيمتها الزراعية بل
للأ�سف يتم تقييمها بقيمتها العقارية  ،لذلك عندما يكون
�سعر الدومن مئات الآالف تبدو قيمة ا�ستثماره زراعي ًا
غري جمدية ا�ستثماري ًا ،لذلك ا�صبح التوجه بعيد ًا عن
اال�ستثمار الزراعي والتعامل مع االر�ض ك�سلعة عقارية ،
هذه القوى املهيمنة التي ت�ضع القوانني ويكون لها احل�صة
االكرب من عوائد البيوعات العقارية ال تلقي با ًال للأمن
الغذائي ولي�س من اهتمامها مو�ضوع اال�ستثمار بالزراعة
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املطلوب التفكري خارج ال�صندوق وا�ستخدام بدائل جديدة

واحلفاظ على االرا�ضي الزراعية ،اما يف مو�ضوع الت�صحر
فنحن نعاين منه لأ�سباب على م�ستويات عديدة:ـ
�أحدها ارتفاع درجات احلرارة على م�ستوى الكرة
االر�ضية ،ب�سبب وجود كميات �ضخمة من ثاين اوك�سيد
الكربون ا�سا�س ًا بوا�سطة الدول ال�صناعية وال�شركات
العابرة للقارات ،اي�ض ًا هناك م�شكلة ان ازمة الكرة
االر�ضية وهي الغابات اال�ستوائية يتم تدمريها ب�سبب
ا�ستغالل ال�شركات لالخ�شاب  ،وزراعة اعالف احليوانات
بدل الت�شجري  ،للح�صول على عوائد اقت�صادية.
على امل�ستوى االقليمي الدول االقوى وعلى ر�أ�سها
العدو ال�صهيوين ت�سطو على مياهنا ،هناك مالحق �سرية
التفاقية وادي عربة على �سبيل املثال ومل تعد �سرية
بل ا�صبحت متاحة ،ومن �ضمنها ان االردن يلتزم ب�إعطاء
العدو ال�صهيوين ماء يف وادي عربة مقابل ان ي�أخذ من
ال�شمال ماء لل�شرب “ ،ا�سرائيل” التزمت �سنة واحدة
واعطتنا مياه ًا ملوثة ٩ “ :مليون م،“ ٣
على امل�ستوى املحلي هناك ق�صور على امل�ستوى الوطني
ا�سا�س ًا تتحمله وزارة الزراعة واالجهزة الر�سمية
باال�ستخدام االمثل للمياه ومو�ضوع ال�سدود ال�صحراوية
ومو�ضوع احل�صاد املائي للمياه ال�سطحية وم�شكلة يف
توجيه املزارعني للمحا�صيل التي ميكن زراعتها بحيث
نزرع ما ن�ستطيع ان ن�سوقه ون�صنفه وما ن�ستطيع ان
نحافظ عليه ل�سنوات قادمة ،بحيث يتم تخفي�ض ن�سبة
االمن الغذائي اله�شة ،باال�ضافة للم�س�ألة ال�سيا�سية
اخلطرة جد ًا والتي يعاين منها االردن وهي املتعلقة
مب�شاكل الطرق والعالقة مع �سوريا وموجات اللجوء
املتوالية على االردن ،فقبل االزمة كانت �سوريا ت�ساهم
يف حل ازمة احلبوب واالعالف وتزود االردن باحتياجه،
ال خيار امامنا اال بالعودة للزراعة وبال�ضرورة ان نعيد
النظر بانظمتنا الغذائية  ،فمث ًال نحن نحتاج الربوتني
وهو ي�أتي من احلبوب ومن اللحوم ،ومو�ضوع ان�شاء مزارع
اال�سمدة م�س�ألة مهمة جد ًا ،ا�ستخدام الزراعة املائية
النتاج اعالف خ�ضراء ولي�س خ�ضار لأنه لدينا اكتفاء من
اخل�ضار والفاكهة والدواجن وبي�ض املائدة ،وا�ستخدام
مواد متوفرة حملي ًا النتاج االعالف اخل�ضراء ي�ستهلكه
الدجاج واالغنام ا�ضافة لرتبية الطحالب  ،ولنا جتربة
ناجحة يف غزة حيث مت اي�صال نوع من الطحالب (ازوال)
يتم تربيته يف برك ويوجد فيه بروتني بن�سبة عالية
لال�ستخدام كعلف للدجاج واملوا�شي.

املطلوب التفكري خارج ال�صندوق وا�ستخدام
بدائل جديدة.

عندما تتخذ الدولة قرارات خاطئة ،بفعل حتالف
الف�ساد والدولة العميقة  ،ال يجوز ان نكتفي بالرف�ض
الكالمي االحتجاجي وهو مهم بل يجب ان يقرتن
مببادرات عملية ي�سهم بها كل من لهم م�صلحة يف مواجهة
هذه ال�سيا�سات وهو ما تقوم به اجلمعية العربية حلماية
الطبيعة.
نحن ب�صدد درا�سة م�شروع بتكلفة ب�سيطة لتجفيف
البندورة وهو متاح للت�صدير وبكميات جتارية  ،ونحن
كمجتمع مدين علينا واجب ت�شجيع املبادرات االنتاجية

ا�ستمرار ًا ملا مت اجنازه �سابق ًا وكانت لدينا جتارب ناجحة
حيث مت زراعة  ٢٠٠الف �شجرة مثمرة يف االردن ،وما
يزيد عن مليونني و�ستمائة وخم�سني الف �شجرة يف
فل�سطني املحتلة ،لتثبيت املزارع الفل�سطيني على ار�ضه
وهو �شكل من ا�شكال املقاومة التي منار�سها يف مواجهة
العدو ال�صهيوين،

الرفيق املهند�س عبد الرحيم �شكري:

ال�شم�س ال تغطى بغربال نحن نعمل بال�سيا�سة وعلينا
ان نحدد من نواجه الآن نحن غري قادرين كدول على �صنع
قرار �سيادي يف املنظومة الغذائية.
نحن كمجتمع عربي و�صلنا ملرحلة ان نطارد وراء لقمة
العي�ش ،مت منعنا من االنتاج الزراعي بالكامل ومت حتويل
كل املناطق الزراعية اىل ا�شجار زيتون ورغم اهميته فهو
لي�س بدي ًال عن القمح ،واجما ًال هي �سيا�سة مور�ست على
ال�شعب بتخطيط حتى ن�صل لهذه املرحلة من االعتماد
الكلي على اخلارج.
االمن الغذائي لي�س وحده خارج ال�سيطرة  ،م�صادر
التعدين اي�ض ًا خارج ال�سيطرة وتخ�ضع لقرار �سيا�سي
مرتبط بلوبيات اقت�صادية داخلية ودول خارجية ،ملاذا
ال ن�ستخرج اليورانيوم والنحا�س؟ ،والنفط اي�ضا حيث
ت�أكد وجوده ح�سب العديد من اخلرباء واالكادميينن.
بعد وادي عربة مت حتويل مياه نهر االردن لوادي
عربة وفقدنا ال�سيادة على املياه  ،قرار فتح ال�سدود
ا�سهم يف تعميق ازمة املياه ،لن�ضطر للتعامل مع دولة
الكيان ال�صهيوين ،حتى احلديث عن التكامل االقت�صادي
هو جمرد حديث �شفهي يتناق�ض مع املمار�سة ال�سيا�سية
على االر�ض،وعلينا مواجهة هذه ال�سيا�سات يف امليدان
وا�ستغالل و�سائل االعالم وتفعيل املقاطعة ال�شعبية
ك�سالح يف مواجهة ال�سيا�سات االقت�صادية ال�ضارة مب�صالح
املواطنني.

الرفيق حممد زرقان :

اوجه التحية للجمعية العربية حلماية الطبيعة
لدورها الوطني امل�س�ؤول يف دعم وا�سناد مقاومة و�صمود
ال�شعب الفل�سطيني على ار�ضه يف مواجهة االحتالل
ال�صهيوين ،بالفعل واملمار�سة وهي مبادرات ت�سجل لكم،
حتى عندما ت�ضرر مزارعو االغواز ب�سبب احلرائق
ال�صهيونية املفتعلة على احلدود هبت اجلمعية مل�ساعدة
مزارعي االغوار  ،وتقدمي كل ما يلزم لإعادة زراعة
االرا�ضي من جديد.
باعتقادي ان اخطر امل�شاريع التي ا�سهمت يف تدمري
الزراعة االردنية هي م�شاريع النقطة الرابعة  ،ي�ضاف
اىل ذلك تفتيت امللكية الزراعية والتو�سع اجلائر يف
ا�ستغالل االرا�ضي الزراعية بالبناء والتعمري عليها وترك
ارا�ضي البور كما هي دون ا�ست�صالح  ،ي�ضاف اىل ذلك ازمة
املياه وتقييد حفر الآبار االرتوازية ل�صالح �شركات معينة
وال�سماح لها بال�ضخ اجلائر مقابل عدم ا�ستغالل املياه
اجلارية يف ال�شتاء.
خطر حتالفات ال�شركات املنتجة للغذاء و�سلوكها
االحتكاري مثل �شركات االلبان والدواجن  ،مقابل
ا�ست�سالم كامل لهذه ال�شركات  ،وهنا يقع علينا ك�أحزاب

وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين واجب ت�أهيل وتدريب وت�شجيع
الأ�سر االردنية على االعتماد على الذات وعلى االنتاج
املنزيل ومقاطعة هذه ال�شركات التي ترفع ا�سعارها دون
ح�سيب او رقيب.

الرفيق عبد احلميد ال�شبيالت:

انا ا�ستعني بالذاكرة الزراعية  .يف االردن نعتمد على
احليوانات كم�صدر غذائي رئي�سي :ـ  ،اتى خريج احدى
اجلامعات الفرن�سية ا�سمه املهند�س الزراعي عبد العزيز
العدينات واقرتح ان يتم االعتماد على الآالت ومكننة
االنتاج الزراعي  ،وقدم خطط ًا لتطوير االنتاج الزراعي
مل يهتم بها احد  ،فعاد وهاجر اىل فرن�سا وا�ستلم اعلى
املنا�صب يف احلكومة الفرن�سية التي قدرت كفاءته وعلمه
وخ�سرها وطنه العربي الذي ال يهتم بالعلم واالبداع.
كانت مزارع القمح االردنية ت�صدر القمح االردين اىل
ايطاليا لأن القمح االردين يتمتع بجودة عالية ومالئم
ل�صناعة املعكرونة.
وعقب رئي�س املكتب التنفيذي على ما تخللته
الندوة من حوارات على االمن الغذائي يف االردن ال يتعلق
فقط مب�ؤ�شرات االمن الغذائي واملتعلقة بتوفري املواد
الغذائية التي و�ضعت بالدولة  ٤٩من  ١١٣دولة والتا�سعة
عربي ًا وهي م�ؤ�شرات ال ت�أخذ بعني االعتبار ا�ستخدام
املوارد الطبيعية وخا�صة الزراعية والقدرة ال�شرائية
م�شري ًا اىل  ٪٥٣من االردنيني يقدر تعدادهم  ٣،٨٧٣من
 ١٠،٧مليون اردين حمرومون النعدام االمن الغذائي و٪٣
يقدر تعدادهم  ٢١٩الف تعاين من انعدام االمن الغذائي
وم�ستوى االمن الغذائي  ٪١٣،٥لو�صول خط الفقر اىل
 ٪١٥،٧ب�سبب البطالة املقدرة  ٪٢٤،٧وانخفا�ض معدالت
دخول  ٪٣٤من ا�صحاب الدخل املحدود من معدل ن�صيب
اال�سرة من الناجت املحلي املقدر بحوايل  ١٢٠٠دوالر �سنوي ًا
وثبات االجور مع ارتفاعات ا�سعار املواد الغذائية لكون
 ٪٥٧من ال�سلع الغذائية م�ستوردة وهي عر�ضة لتقلبات
اال�سعار العاملية ال يوازي ارتفاعات يف الدخول لتغطية
تكاليف ال�سلع ل�ضعف القوة ال�شرائية.
م�شري ًا ب�أنه رغم االكتفاء الذاتي والت�صدير ل�سلع
ـ اخل�ضار والفواكه ـ البي�ض ـ احلليب ـ حلوم الدواجن ـ
زيت الزيتون اال انه يقابلها �سلع ا�سا�سية تعتمد على
اال�سترياد مثل ـ القمح ـ الزيت ـ ال�سكر ـ االرز ـ اللحوم
احلمراء مما ي�ؤدي اىل عجز يف امليزان التجاري للمواد
الغذائية  ،برغم ان ال�صناعات الغذائية ت�شكل  ٪٥٠من
ح�صة ال�سوق ـ االلبان ـ املخابز ـ اال انه ترتفع اال�سعار
على ال�سلع املحلية لللتوازي مع االرتفاعات يف اال�سعار
العاملية.
و�أكدت مداخالت احل�ضور على �ضرورة ال�ضغط على
احلكومات لدعم القطاعات االنتاجية وخا�صة القطاع
الزراعي الذي ت�شكل ن�سبة م�ساهمته يف االنتاج املحلي
 ٪٥،٦وهي ن�سبة �ضعيفة لتحقيق االمن الغذائي كهدف
وطني �شامل �ضمن برنامج لنظام غذائي مبنهج متكامل
منتقدين �سيا�سات احلكومة املتعلقة بالت�سويق لدعم
املزارعني وتوفري املياه والطاقة والغاء ال�ضرائب بكافة
ا�شكالها على مدخالت االنتاج الزراعي.
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دائ��رة الالجئني الفل�سطينيني (ع���ودة) :و�ضع ا�سرتاتيجية
خ��ا���ص��ة لق�ضية ال�لاج��ئ�ين يف ك��اف��ة ام���اك���ن ت��واج��ده��م
ـ يف يوم  ٢٠حزيران من كل
عام ي�صادف (يوم الالجئني العاملي)
الذي اعلنته االمم املتحدة عام ٢٠٠٠
ويف هذه الذكرى نقول لالمم املتحدة
ومنظماتها ملاذا ال يتم تطبيق القرارات
ال�����ص��ادرة ع��ن جمعيتها على الكيان
ال�صهيوين كما يتم تطبيق الكثري من
القرارات بحق االمم وال�شعوب كفر�ض
العقوبات وت��وف�ير احل��م��اي��ة لل�شعوب
امل�ضطهدة وتقدمي الدعم لها لتجاوز
املحن.؟؟؟
ان ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني
ت�شكل و�صمة عار على جبني املجتمع
ال���دويل التي م��ا زال��ت حتمي وترعى
الكيان ال�صهيوين ومت��ده بكل ا�شكال
ال��ب��ق��اء ومت���ار����س ���س��ي��ا���س��ة امل��ع��اي�ير
املزدوجة يف تعاطيها مع ق�ضايا العامل.
ان ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني هي
ق�ضية �سيا�سية وطنية وال ميكن حلها
اال بعودة احل��ق لأ�صحابه ال�شرعيني
بعودة الالجئني اىل وطنهم وديارهم
التي �شردوا منها ع��ام  ١٩٤٨واقامة
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س.
ولذلك ن�ؤكد على ان معاجلة ق�ضايا
ال�لاج��ئ�ين ان�ساني ًا مل تعد كافية ما
مل تقرن ب��اج��راءات توفر �شبكة امان
�سيا�سي وق��ان��وين وا���س��ت��ه��داف وكالة
ال��غ��وث ال��دول��ي��ة م��ن خ�ل�ال ال�ضغط
على ال��دول املانحة والعبث مبكانتها
القانونية مما يجعلنا نتم�سك بوكالة
ال��غ��وث وخدماتها باعتبارها اح��دى
املكانات الهامة التي يت�أ�س�س عليها حق

العودة.
ويف ي���وم ال�لاج��ئ�ين ال��ع��امل��ي ي���ؤك��د
�شعبنا الفل�سطيني على تعزيز الوحدة
الوطنية وان��ه��اء االنق�سام والتم�سك
بحق العودة وو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية
خا�صة بق�ضية الالجئني يف كافة اماكن
تواجدهم بالتعاون مع كافة الهيئات
واالط����ر املعنية ���س��واء ع��ل��ى م�ستوى
الف�صائل او على م�ستوى امل�ؤ�س�سات
واجل��م��ع��ي��ات االه��ل��ي��ة ب��ه��دف تطوير
ال��ت��ع��اط��ي م��ع ه���ذه الق�ضية وتوحيد

املوقف ال�سيا�سي وال�شعبي املتم�سك
بحق العودة وفق ًا للقرار  ١٩٤وغريه
من القرارات الداعمة حلقوق ال�شعب
الفل�سطيني غري القابلة للت�صرف.
���س��ب��ع��ة ع���ق���ود ون�����ص��ف مت���ر على
ال�شعب الفل�سطيني وم��ا زال م�شرد ًا
حم��ا���ص��ر ًا ومت���ار����س ب��ح��ق��ه م��ن قبل
االحتالل ال�صهيوين الكولونيايل اب�شع
�صور القمع يف العامل من قتل وتدمري
وت��ه��ج�ير و���س��ل��ب االرا����ض���ي واع��ت��ق��ال
لالطفال والن�ساء وال�شباب وال�شيوخ

وال��ت��ع��دي على املقد�سات اال�سالمية
وامل�سيحية وت��زوي��ر للتاريخ .ال��ع��امل
الذي ي�سمى متح�ضر ًا مل يتخذ خطوة
عملية واحدة اليقاف هذه املمار�سات
املنافيةللمباديء وال��ق��ي��م وق���رارات
ال�شرعية الدولية املتفق عليها ب�سبب
الدعم االمريكي واالوروبي الالحمدود
لهذا االح��ت�لال وال���ذي يعترب االط��ول
واالقدم يف العامل.

خريطة تفاعلية تك�شف داعمي الكيان ال�صهيوين

ـ �أط��ل��ق��ت منظمة «م�شروع
ر���س��م اخل��رائ��ط» الي�سارية الأم�يرك��ي��ة،
خريطة تفاعلية ملنطقة مدينة بو�سطن
بوالية ما�سات�شو�ست�س يف الواليات املتحدة،
ت�شمل �أ�سماء ّ
املنظمات والهيئات والأفراد
املتواطئني مع نظام الف�صل العن�صري
الإ�سرائيلي والداعمني له.
وت�����ش��م��ل اخل��ري��ط��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة(*)،
�أ�سماء �شركات �أ�سلحة تتعامل مع جي�ش
االحتالل ،وجمعيات مت ّول امل�ستوطنات،

وجامعات ترتبط بعالقات �أكادميية مع
جامعات �إ�سرائيلية و�إدارات �شرطة د ّربت
�أفرادها لدى جي�ش االحتالل.
وتتهم املنظمة ،امل�ؤ�س�سات واجلمعيات،
بالتواط�ؤ يف اال�ستعمار �أو التطهري العرقي
والف�صل العن�صري وجرائم �أخرى.
وذك���رت املنظمة النا�شرة للخريطة
على موقعها الإلكرتوين� ،أن اخلريطة من
ت�صميم جمموعة من الن�شطاء ّ
واملنظمني
الذين «�أرادوا تطوير فهم �أعمق للدعم

امل� ّؤ�س�سي املح ّلي ال�ستعمار فل�سطني ،و�أن
الهدف منها �إظهار الطرق التي يرتبط
فيها الدعم امل� ّؤ�س�سي ال�ستعمار فل�سطني
ارتباط ًا هيكلي ًا بعنف ال�شرطة والنظرية
العن�صرية».
و���ش��نّ �أن�����ص��ار الكيان يف الكونغر�س
ح��م��ل��ة ���ض��د اخل��ري��ط��ة؛ ح��ي��ث و�صفها
ع�ضو الكونغر�س اجلمهوري ،يل زلدن،
م��ن ن��ي��وي��ورك ،ب�أنها «خ��ط�يرة ومعادية
لل�سامية» ،وق��ال �إن «م��ا ُي�س ّمى م�شروع

معاد لل�سامية
ر�سم اخلرائط هو هجوم ٍ
وخ��ط�ير ع��ل��ى ح��ق��وق وح���ري���ات ال��ي��ه��ود
الأمريكيني ،وي� ّؤجج الكراهية والعنف يف
الواليات املتحدة وحول العامل».
وت��اب��ع« :الأك��اذي��ب املري�ضة وامللتوية
التي يدفعها م�شروع ر�سم اخلرائط ،هي
ج��زء م��ن حركة معادية لل�سامية يجب
حتديدها وا�ستدعا�ؤها و�سحقها بجميع
�أ�شكالها».
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ت��ق��ري��ر« :م��ت��ن��زه ا���س��ت��ي��ط��اين» ب�ين ال��ق��د���س وال��ب��ح��ر
امل���ي���ت ي��غ��ل��ق م��ل��ف م���ا ي�����س��م��ى «ح����ل ال���دول���ت�ي�ن»
ـ �أ�صدر املكتب الوطني للدفاع
ع��ن الأر����ض وم��ق��اوم��ة اال�ستيطان تقرير
اال�ستيطان الأ�سبوعي �سلط ال�ضوء على
املخطط اال�ستيطاين الأكرب والأخطر على
الإطالق يف حال �إقراره وتطبيقه وهو �إقامة
«متنزه ا�ستيطاين» ب�ين القد�س والبحر
امليت يغلق ملف ما ي�سمى «حل الدولتني»،
وهذا هو ن�ص التقرير:
يف خم��ط��ط ا���س��ت��ي��ط��اين ه���و الأك��ب�ر
والأخطر على االطالق يف حال �إقراره وبدء
تطبيقه ،ك�شفت و�سائل االع�لام العربية
عن خمطط لإقامة “حديقة وطنية” تابعة
للم�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية على م�ساحة
ت�صل �إىل مليون دومن بني القد�س والبحر
امل��ي��ت .وم��ن امل��ع��روف �أن جمل�س “ي�شع”
للم�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية املحتلة كان
ي�ضغط بقوة يف هذا االجتاه لليحلولة دون
�إمكانية �إقامة الدولة الفل�سطينية �إىل الأبد .
فقد مت اال�سبوع املا�ضي ك�شف النقاب
عن اكرب م�شروع �سطو ل�صو�صي على ارا�ض
فل�سطينية بني القد�س والبحر امليت بهدف
معلن يدعي �إقامة متنزه بني القد�س والبحر
امليت وهدف �آخر م�ضمر بهدف تر�سيم و�ضع
املنطقة الوا�سعة حتت ت�صرف املخططات
اال�ستيطانية على اعتبار ان املنطقة �أ�صبحت
منطقة نفوذ للم�ستوطنات .
م�������ش���روع امل���ت���ن���زه يف اط�����ار امل��خ��ط��ط
اال�ستيطاين يقوم على م�صادرة مليون دومن
ب�ين القد�س املحتلة والبحر امليت  ،ومن
�ش�أنه �أن يغري وج��ه املنطقة ال��واق��ع��ة بني
القد�س املحتلة والبحر امليت بذريعة حتويلها
ملحمية طبيعية  .وبح�سب تفا�صيل املخطط
اجلديد ف�إن احلديقة اال�ستيطانية الكربى
�سوف متتد من م�ستوطنة “ كوخاف ه�شاحر
“ �شرق رام اهلل لت�صل منطقة الهريوديون
����ش���رق ب���ي���ت حل������م .م�������ش���روع احل��دي��ق��ة
اال�ستيطانية يف حال تنفيذه هو يف املح�صلة
�أخطر من م�شروع التمدد اال�ستيطاين قي
املنطقة امل�سماة ( )E1وهو مف�صل ب�شكل
حمكم ليف�صل جنوب ال�ضفة الغربية عن
�شمالها و�سطها .

�أما التداعيات ال�سيا�سية لهذه اخلطوة
ف��ه��ي وا���ض��ح��ة مت��ام��ا فمنذ ع��ق��ود يطالب
اليمني اال�سرائيلي بالبناء اال�ستيطاين يف
املنطقة  E1بالقرب من م�ستوطنة “معاليه
�أدوميم” �شرق القد�س  ،وي�أتي هذا املخطط
اجلديد ل�سد الفجوة بني املنطقتني و�إغالق
م��ل��ف م��ا ي�سمى ح��ل ال��دول��ت�ين  .وي�شمل
املخطط �إقامة مراكز �سياحية يف املنطقة
 ،ومطاعم متحركة و�شبكة فنادق �شمال
البحر امليت ومركز معلومات م�شرتك .وعلى
الرغم من �أن املخطط ما زال �أول�� ًي��ا � ،إال
�أنه ُيعترب ا�سرتاتيج ًيا يف حمتواه ال�سيا�سي.
وي��ع��م��ل التجمع اال���س��ت��ي��ط��اين للبحث عن
�شركاء لدعم امل�شروع ودفع حكومة االحتالل
لتبنيه.
على �صعيد �آخر بد�أت بلدية االحتالل يف
القد�س بتنفيذ املرحلة الأوىل من خمطط
ت��ه��وي��دي ج��دي��د ي�ستهدف تقطيع �أو���ص��ال
القد�س ال�شرقية املحتلة � ،ضمن ما تطلق
عليه هذه البلدية م�شروع “ مركز املدينة “
الذي �أعدته وزارة الداخلية الإ�سرائيلية قبل
نحو  20عا ًما  .ميتد امل�شروع على م�ساحة
نحو  700دومن  ،ق��رب ���ش��ارع عثمان بن
عفان من ال�شمال  ،حتى �شارع املقد�سي من

ال�شرق ؛ بهدف حتديد �سيا�سات البناء فيها
وتغيري هويتها  .ويبد�أ املخطط التهويدي
اجل��دي��د م��ن ���ش��ارع الأن��ب��ي��اء ال���ذي يقع يف
اجل��زء الغربي من القد�س ،ويت�صل بباب
العامود و�شارع ال�سلطان �سليمان و�صوال اىل
�شارع �صالح الدين الأيوبي  ،ويهدف لربط
القد�س الغربية بالقد�س ال�شرقية �ضمن
خمطط ما ي�سمى “ القد�س املوحدة عا�صمة
لإ�سرائيل “.
ويت�ضمن املخطط ،الكثري من اليافطات
باللغة العربية داخ��ل املنطقة امل�ستهدفة ،
بهدف “ عربنة “ املنطقة وال�شوارع  .وقد
ر�صدت بلدية االحتالل مبلغ  600مليون
�شيكل لتنفيذ ما ت�سميه �أعماال تطويرية يف
وقت بد�أ تنفيذ املرحلة الأوىل بالفعل  ،فيما
تخطط البلدية ال�ستكمال املراحل الأخرى
خالل فرتة ق�صرية ال تتجاوز ا�سابيع .
كما نف�سه �صادقت بلدية االحتالل على
املخطط الهيكلي التف�صيلي لتحويل �سوق
الأغ��ن��ام “ اجلمعة “ �أو “�أر�ض اخلندق
“ وج��زء من �أر���ض املقربة اليو�سفية يف
الزاوية ال�شرقية من �سور البلدة القدمية
اىل متنزه �سياحي بعد ان �أعلنت امل�صادقة
ع��ل��ى امل��خ��ط��ط الهيكلي التف�صيلي رق��م

 0872952/101مل�شروع ال�سوق يف
الزاوية ال�شمالية ال�شرقية من �سور البلدة
القدمية .ويهدف امل�شروع �إىل �إقامة متنزه
�سياحي ح��ول �أ���س��وار البلدة القدمية على
م�ساحة  4.5دومن”  ،علما �أن الأر����ض
مبلكية خا�صة لعائالت عوي�س وحمد وعطا
اهلل .وكانت العائالت املذكورة قد متكنت
يف نهاية ال��ع��ام  2019م��ن ان��ت��زاع ق��رار
م��ن املحكمة العليا الإ�سرائيلية مبلكيتها
للأر�ض بعد �صراع مع بلدية االحتالل ا�ستمر
ع��دة �سنوات .والأر����ض مال�صقة للمقربة
اليو�سفية وكانت تعرف ل�سنوات طويلة خلت
با�سم “ �سوق اجلمعة “ لأن��ه كانت تباع
الأغ��ن��ام واملوا�شي فيها حتى الثمانينيات
حينما �صادرتها بلدية االح��ت�لال وحولتها
اىل مكب للنفايات ..ومن جهة ثانية  ،ف�إن
�أر���ض “�صرح ال�شهيد” املال�صقة للمقربة
اليو�سفية هي �أر���ض وق��ف �إ�سالمي .وكان
املواطنون احتجوا على ق��رار حتويل �أر�ض
�صرح ال�شهيد �إىل متنزه وحديقة خا�صة و�أن
فيها قبور ًا �إ�سالمية غري �أن بلدية االحتالل
رف�ضت االحتجاجات و�أ�صرت على موقفها
بتحويل الأر�ض �إىل حديقة توراتية ■
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االنفجار املحتمل يف
عبداهلل ال�سناوي  /كاتب م�صري
يف �أو�ضاع قلقة يتق ّو�ض فيها النظام
الدويل من دون �أن ت�ستبني حقائق القوة
اجلديدة ،التي قد تتبدى بعد انق�ضاء
احلرب الأوكرانية ،ن�ش�أت خماوف
وا�سعة من انفجارين �آخرين حمتملني،
�إحداهما -بالقرب من ال�صني حول
م�صري تايوان ،وثانيهما -هنا يف ال�شرق
الأو�سط بذريعة بناء حتالف ع�سكري
�إقليمي تقوده رمزي ًا الواليات املتحدة
وتقوده فعلي ًا �إ�سرائيل ملواجهة ما
يطلق عليه «العدو الإيراين» امل�شرتك.
االنفجاران املحتمالن ماثالن
بدرجتني خمتلفتني يف امل�شهدين
الدويل والإقليمي املحتقنني.
يف احلالة الأوىل ،فهو �شبه م�ستبعد
مبوازين القوى ،التي ال ت�سمح ب�أية
مغامرات من مثل هذا النوع.
يف احلالة الثانية ،ف�إنه ممكن من دون
�أن يكون م�ؤكد ًا رهان ًا على دور �إ�سرائيلي
يف حماية دول اخلليج من �أية تهديدات
�إيرانية واقعية ومتخيلة.
يتحمل
يف االنفجارين املحتملني،
ّ
الرئي�س الأمريكي جو بايدن م�س�ؤولية
الت�صعيد �إىل حدود ت�شبه �إعالن
احلرب� .أثناء جولته الآ�سيوية
لإحكام احل�صار على ال�صني يف حميطها
اال�سرتاتيجي املبا�شر ،ل ّوح با�ستخدام
القوة �إذا ما فكرت ال�صني يف �ضم
تايوان بالغزو امل�سلح على النحو الذي
اتبعته رو�سيا يف �أوكرانيا .بدا لوهلة
خيار احلرب الأمريكية -ال�صينية
ماثالً ،غري �أنه �سرعان ما تراجع
يف اليوم التايل بت�أكيد اخلارجية
الأمريكية على ثبات �سيا�ساتها التي
يطلق عليها «�صني واحدة» ،كان ذلك
ت�صحيح ًا لتعبري متفلّت من الرئي�س

الأمريكي .احلقائق الكربى قالت
كلمتها ،ال حرب مع ال�صني ،فالأثمان
مرعبة ب�صورة ال حتتمل .ح�صار
ال�صني �سيا�سي ًا وا�سرتاتيجي ًا ومنع �أي
ي�ضمها �أي حتالف را�سخ مع
احتمال �أن
ّ
رو�سيا �شيء والتو ّرط يف احلرب معها
�شيء �آخر متاماً .بقوة احلقائق على
الأر�ض مل تنجح العقوبات الأمريكية
والأوروبية غري امل�سبوقة يف فر�ض
الهزمية على مو�سكو� ،أو ا�صطيادها يف
امل�ستنقع الأوكراين ب�إمدادات ال�سالح،
التي تدفقت على �أوكرانيا يف ما ي�شبه
احلرب بالوكالة .ال رو�سيا �أُذلت وال
الغرب انت�صر ،واحلرب مفتوحة لآماد
طويلة �أخرى قد تكلّف العامل �أزمات
�أفدح يف الغذاء والطاقة واال�ستقرار
الدويل� .إذا ما جرى ا�شتباك ع�سكري
�أمريكي ،ب�صيغة �أو �أخرى ،مبا�شر �أو
غري مبا�شر ،مع التنني ال�صيني ،بقوته
االقت�صادية والع�سكرية الفائقة،
ف�إن م�صري ًا �أ�سو�أ �سوف يحدث مبا ال
يقا�س مع احلرب الأوكرانية .ال العامل
التحمل.
يحتمل وال �أمريكا تقدر على
ّ

الو�ضع يختلف يف ال�شرق الأو�سط،
احتماالت الت�صعيد الع�سكري ترتفع
وتريتها من دون �شبه روادع من العامل
العربي على �أية درجة �أو ب�أي قدر!
هذه م�أ�ساة كاملة غري �أن قوة احلقائق
التاريخية واجلغرافية والإن�سانية
متنع مثل هذه الألعاب من �أن مت�ضي
يف طريقها �إىل نهايته بال�سهولة التي
يتوهمونها .قبل �أن يغادر بايدن منت�صف
�شهر متوز قادم ًا �إىل ال�شرق الأو�سط يف
تت�ضمن زيارة �إ�سرائيل والأرا�ضي
جولة
ّ
الفل�سطينية املحتلة وعقد قمة يف
جدة مع ت�سع دول عربية ،دول اخلليج
بالإ�ضافة �إىل م�صر والأردن والعراق،
�صدرت عن وا�شنطن �إ�شارات عدة �أكدت
ب�إحلاح الفت التزامها ب�أمن �إ�سرائيل،
وهذا كالم ال جديد فيه .اجلديد
واخلطري تعهدها امل�سبق لرئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت،
كما ك�شف بنف�سه ،ب�إدماج �إ�سرائيل
يف الإقليم� ،أو تو�سيع نطاق التعاون
االقت�صادي والأمني والع�سكري معها
والتقدم بخطى نوعية جديدة يف
ّ
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يف ال�شرق الأو�سط
التطبيع املجاين من دون �أدنى التزام
ب�أية ان�سحابات �إ�سرائيلية من الأرا�ضي
يكرره
العربية املحتلة با�ستثناء ما قد ّ
بايدن يف رام اهلل عن االلتزام بحل
الدولتني من دون فعل �أي �شيء له قيمة
يعتد بها ،وال ممار�سة �أي �ضغط على
حكومة بينيت لتقدمي قتلة ال�صحافية
الفل�سطينية �شريين �أبو عاقلة �إىل
العدالة .ما قد يجنيه العرب عبارات
يف الفراغ وما قد يجنيه الإ�سرائيليون
�أفعال على الأر�ض .يف اجلولة املرتقبة
تبدو وا�شنطن م�ستعدة لتبني امل�شروع
الإ�سرائيلي لبناء قوة �إقليمية ،حتالف
�أمني وع�سكري ،بذريعة الت�صدي
لـ«اخلطر الإيراين» املفرت�ض وحماية
�أمن اخلليج ،فيما هي واقعي ًا حتتاج �إىل
من يحميها!
م�شكلة وا�شنطن  -هنا � -أن �أزمة
الطاقة املتفاقمة على خلفية ال�صراع
مع رو�سيا هي جوهر زيارته ال�شرق
للتمدد
�أو�سطية ال م�شروعات �إ�سرائيل
ّ
والتو�سع والتطبيع ،لكنها ال متانع يف �أن
ّ
تتما�شى مع الأهداف الإ�سرائيلية �إذا
ما كانت دول برتولية وغري برتولية
موافقة وم�ستعدة!
باليقني ف�إنها ال تريد حرب ًا وا�سعة يف
ال�شرق الأو�سط تتو ّرط فيها ،لكنها ال
متانع يف تر�ؤ�س �شكلي للحلف الع�سكري
املقرتح على �أن ترتك قيادته الواقعية
�إىل �إ�سرائيل لرفع العتب واحلرج عن
الدول العربية التي قد ت�شارك فيه! ال
تريد �إنهاء مباحثات فيينا املاراثونية
لإحياء االتفاق النووي مع �إيران ،الذي
جمده الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب
ّ
من طرف واحد لكنها تخ�شى �أن تبدو يف
و�ضع املهزوم ديبلوما�سياً .هناك فارق
بني مناو�شات التفاو�ض والتوجه �إىل
احلرب .هناك �شد وجذب ومناورات

معلنة وغري معلنة ت�ستبق �أية تفاهمات
ممكنة ،على ما يجري بني الوكالة
الدولية للطاقة الذرية وال�سلطات
الإيرانية� ،شبه قطيعة �أحيان ًا تلحقها
دعوات ملوا�صلة التفاو�ض.
خ�ضوع الوكالة الدولية للإرادات
الغربية �شبه م�ؤكد ،وتداخل �إ�سرائيل
يف امللف ب�إمداد الوكالة باملعلومات
اال�ستخباراتية بدوره �شبه م�ؤكد.
لي�ست هناك م�شكلة حقيقية يف
�إعالن �إحياء االتفاق النووي ،كل
�شيء تقريب ًا متفق عليه بني الأطراف
امل�شاركة يف مباحثات فيينا .امل�شكلة
يف ما بعد �إحياء االتفاق� ،أو ترتيبات
وح�سابات القوة يف الإقليم التي تتبع
رفع العقوبات الأمريكية عن �إيران.
ال�صراع على �إيران نف�سها� ،سيا�ساتها
و�أدوارها الإقليمية وطبيعة عالقتها
مع �إ�سرائيل .هذا هو �صلب املوقف
الآن� .إ�سرائيل حتاول �أن تقتن�ص
اللحظة وتطرح نف�سها عنوان ًا رئي�سي ًا
يف �أي اتفاق حمتمل ،وهذا ما ال ميكن
�أن تقبل به �إيران� .إثارة اخلوف من
اخلطر الإيراين هو العن�صر الرئي�سي
يف م�شروع بناء التحالف الع�سكري
املزمع� ،إ�سرائيل مهددة يف وجودها،
و�إيران على و�شك �أن حتوز �سالح ًا
نووي ًا خالل �أ�سابيع .اخلوف والقوة مع ًا
يف خطاب �أمني واحد.
ذهب بينيت �إىل �إثارة تخويف
من �أن هناك خاليا �إيرانية م�سلحة
قد ت�ستهدف �إ�سرائيليني يف تركيا،
ع�سكريني و�سياحاً ،بالأخ�ص يف
�إ�سطنبول ،داعي ًا �إىل عودتهم من دون
�إبطاء ،م�ؤكد ًا يف الوقت نف�سه على
قوة �إ�سرائيل يف حفظ �أمن مواطنيها
بكل مكان يف العامل! كان ذلك التحذير
ا�ستهداف ًا مبطن ًا لأي تفاهم حمتمل

الآن� ،أو يف امل�ستقبل ،بني �إيران وتركيا.
�إنها حماولة ابتزاز لرتكيا الطموحة يف
لعب دور �أكرب يف ح�سابات الإقليم ب�أثر
ما تلعبه من و�ساطات مع مو�سكو ل�صالح
حلف «الناتو» يف احلرب الأوكرانية
حتت ال�ضغط ال�شديد� ،إ ّما �إ�سرائيل �أو
�إيران� ،إ ّما �أن تلعب �أنقرة مبوافقتها
دور ًا متعاظم ًا يف الإقليم� ،أو �أن جتد
نف�سها حما�صرة يف اخلندق الإيراين!
هذه ح�سابات مغرقة يف �أوهامها .بذات
الأوهام فقد يخ ّيل �إليها �أنها يف و�ضع
�سيا�سي وا�سرتاتيجي جديد ميكنها
باالبتزاز االقت�صادي بناء حتالف
ع�سكري �أكرث ات�ساع ًا من دول اخلليج،
ك�أن تبدو و�سيط ًا م�سموع الكلمة يف
اخلليج وح�ساباته الأمنية احلالية
وامل�ستجدة لتوجيه ا�ستثماراته
وفوائ�ض �أمواله �إىل م�صر والأردن
والعراق!
امل�شكلة الكربى يف الق�صة كلها
�أنه ي�ستحيل القفز فوق الق�ضية
الفل�سطينية بالتجاهل �أو با�ستعرا�ضات
ال�سالح �أو با�صطناع الأعداء
االفرتا�ضيني ،فالأثمان ال�سيا�سية
ال حتتمل يف دول مثل م�صر والأردن
يتهدد �أمنها القومي
والعراق ،التي �سوف ّ
بفداحة غري مت�ص ّورة� .أخطر ما قد
يرتتب على م�شروع التحالف الع�سكري
�أن االنفجارات �سوف ت�ضرب ال�شرق
الأو�سط كله ،دوله ونظمه و�شعوبه ،وال
يبقى حجر على حجر .هذا ما تريده
�إ�سرائيل بال�ضبط ،لكنها �سوف تدفع
�أثمان ًا م�ضاعفة.
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كمال م�ضاعني
م�صالح الأردن مع من؟

وراء �ساتر كثيف من
دخ��ان احل��رب الرو�سية
االوكرانية  ،وحتت غطاء
م��ل��ف ال��ط��اق��ه  ،جت��ري
الآن عملية دم��ج الكيان
ال�����ص��ه��ي��وين ب��امل��ن��ط��ق��ه
العربيه  ،فالدول العربيه
ال��ت��ي ���س��ارع��ت مل�ساعده
ال���والي���ات امل��ت��ح��ده على
دع��م اوروب����ا ب��غ��از بديل
ع���ن ال���غ���از ال���رو����س���ي ،
حتت جنح هذا املخطط تتزعم م�صر عملية دمج الكيان
ال�صهيوين وا�شراكه باالتفاقيات املتعلقة بالغاز  ،متجاوزة
حتى حقوق الفل�سطينيني املتعلقه بهذا املجال ولي�س فقط
باملجال ال�سيا�سي .
تكثيف ل��ل��غ��ارات ال�صهيونيه على ���س��وري��ا  ،ت�سخني
احلديث عن اخلطر االي���راين  ،توقيع اتفاقية م�صريه
�صهيونيه لتوريد الغاز اىل اوروبا  ،ون�شاط دبلوما�سي كثيف
قبل زيارة الرئي�س االمريكي للمنطقه ال�شهر املقبل .
يبدو االردن خارج ح�سابات االطراف العربيه واالقليميه
 ،وكل ما هنالك �أن العاهل ال�سعودي �سيزور االردن زيارة
ق�صريه مل ير�شح عن اجندتها �أية معلومات .
اين تكمن م�صالح االردن الوطنيه � ،أوال وقبل كل �شي ،
�أي دمج للكيان ال�صهيوين باملنطقه وحتت �أي م�سمى امنا
هو �ضد امل�صالح الوطنيه االردنيه  ،و�ضد حقوق ال�شعب
الفل�سطيني .
كما �أن �أي اقحام �أو زج لالردن بدور يف جنوب �سوريا
ي�ضر بامل�صالح الوطنيه االردن��ي��ه ويعر�ض ام��ن االردن
للخطر  ،خطر ًا لي�س لالردن م�صلحة به  ،وقد يكون نتيجة
ح�سابات �أمريكيه معقده ومت�شابكة لكن وبالتاكيد م�صالح
االردن لي�ست من �ضمنها .
تتحرك اململكه ال�سعوديه وم�صر على حمور ال�صراع
الرو�سي – االمريكي يف جمال الطاقه  ،ومبلف حما�صرة
ايران او �ضربها  ،ولي�س لالردن قدره على حتمل تداعيات
هذا ال�صراع  ،يف حال ح�صل وحتى قبل ح�صوله  ،فالبازار
الذي ت�ساوم به هذه الدول مع امريكا م�ستفيدة من مناخات
احلرب الرو�سيه االوكرانيه لي�س لالردن وجود فعلي فيها،
ولي�س لها م�صالح  ،وهي ا�ضعف من ا�ستثمار او توظيف
هذا املناخ حتى لو ارادت ذلك .
االردن م�صاحله الوطنيه العليا وا�ضحة و�ضوح ال�شم�س:
الوقوف �ضد دمج الكيان ال�صهيوين باملنطقه  ،الن هذا
�سيجعل من ملفات الو�ضع النهائي جمرد اوراق م�ساومه
بيد الدول العربيه التي حتت�ضن الكيان ال�صهيوين .
مل ت�شكل اي����ران ي��وم��ا خ��ط��ر ًا ع��ل��ى االردن  ،ولي�س

االخيرة

ر�سميا  ..الرنويج تقرر و�سم م�ستوطنات االحتالل

ـ �أعلنت احلكومة الرنويج ّية� ،أ ّنها ق ّررت
و�ضع عالمة مميزة وو�سم على منتجات م�ستوطنات
االحتالل ال�صهيوين.
بيان لها� ،أنّ عالمة املن�ش�أ
ولفتت احلكومة يف ٍ
“�إ�سرائيل” منا�سبة فقط للمنتجات القادمة من
الأرا�ضي اخلا�ضعة لل�سيطرة “الإ�سرائيل ّية” قبل 4
يونيو .1967
كما �أ�شارت �إىل �أ ّنه يجب و�سم املواد الغذائية
القادمة من املناطق التي حتتلها “�إ�سرائيل” باملنطقة
التي ي�أتي منها املنتج والإ�شارة �إىل �أ ّنها من م�ستوطنة
“�إ�سرائيل ّية” �إذا كان ذلك م�صدرها.
و�أو�ضحت احلكومة �أنّ الإجراء �سيطبق على

الأرا�ضي املحتلة يف مرتفعات اجلوالن وال�ضفة
الغربية مبا يف ذلك القد�س ال�شرقية ،والأمر يتع ّلق
ب�شكل �أ�سا�سي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه
ٍ
واخل�ضروات.
وحت ّدثت احلكومة عن قرار املفو�ضية الأوروبية
املماثل عام  2015والذي ين�ص على و�ضع عالمات
مم ّيزة و�أو�صت به الدول الأع�ضاء ،ثم مت ت�أكيده
بقرار من حمكمة العدل التابعة لالحتاد الأوروبي عام
� ،2019إذ قالت �إنّ قرار العدالة الأوروبية ا�ستند
�إىل �ضرورة عدم ت�ضليل امل�ستهلكني ب�سبب االفتقار
�إىل عالمات حول من�ش�أ املنتجات.

ان�ضم جمل�س �أمريكا الالتينية للعلوم
ـ
ّ
االجتماعية (� )CLACSOإىل نادي مقاطعي
الكيان الإ�سرائيلي ،عقب قرار بالإجماع اتخذه
املجل�س ،ا�ستجابة لنداء احلملة الفل�سطينية للمقاطعة
الأكادميية والثقافية للكيان ،ال�صادر يف .2004
و�سيقطع املجل�س ،وفق قرار املقاطعة� ،أي عالقة
له مع كافة اجلامعات “ الإ�سرائيلية” ،لتواط�ؤها
منذ عقود يف اجلرائم الإ�سرائيلية بحق ال�شعب
الفل�سطيني ،بح�سب بيان املقاطعة.
ويعترب املجل�س ،من �أكرب املجال�س العلمية
والأكادميية يف القارة الأمريكية اجلنوبية ،وي�ضم
 800مركز �أبحاث يف  55دولة على امتداد القا ّرة.
رحبت حركة املقاطعة ،بهذا االن�ضمام
بدورهاّ ،
وقالت ”:نت�شرف بان�ضمام هذه امل�ؤ�س�سة الأكادميية
العريقة �إىل ن�ضالنا من �أجل احلرية والعدالة

وامل�ساواة ،وندعو كافة امل�ؤ�س�سات الأكادميية والأج�سام
الطالبية حول العامل لتحذو حذوها يف الت�أييد الفعال
لكفاحنا املوحد �ضد اال�ضطهاد �أينما كان”.
وين�ضم املجل�س� ،إىل العدد املتزايد من اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ونقابات �أع�ضاء هيئات
التدري�س حول العامل ،التي تدعو �إىل اتخاذ �إجراءات
فعالة ملحا�سبة منظومة اال�ستعمار اال�ستيطاين
والأبارتهايد الإ�سرائيلي ،ومن �ضمنها قطع العالقات
مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية الإ�سرائيلية ال�شريكة يف هذه
املنظومة .ح�سبما �أ�شارت حركة املقاطعة.
و ت�أتي هذه اخلطوة مبثابة ت�أكيد على عمق
العاملي ،التي
احلقيقي بني �شعوب اجلنوب
الت�ضامن
ّ
ّ
إ�سرائيلي
ترى بو�ضوح خطر جرائم نظام اال�ستعمار ال
ّ
لي�س على الفل�سطينيني وحدهم فقط ،و�إمنا على
م�صاحلها الوطنية ومواردها الطبيعية �أي�ض ًا.

ـ �أ�صدر الربملان الكتالوين ،وهو برملان
�إقليمي يف �إ�سبانيا ،قرا ًرا يعرتف بارتكاب االحتالل
الإ�سرائيلي “جرائم ف�صل عن�صري” �ضد ال�شعب
الفل�سطيني.
ودعا القرار احلكومتني الكاتالونية والإ�سبانية �إىل
عدم تقدمي “م�ساعدة لإ�سرائيل وا�ستخدام الأدوات
ال�سيا�سية والدبلوما�سية لإجبار �سلطات االحتالل على
تنفيذ التو�صيات ال�صادرة عن منظمة العفو الدولية
و”هيومن رايت�س ووت�ش”.
وبهذا القرار ،الذي �صدر يف ال�ساد�س ع�شر من

ال�شهر اجلاري ،ي�صبح الربملان الكتالوين �أول برملان
يف �أوروبا يعرتف عالنية ب�أن �إ�سرائيل ترتكب جرمية
الف�صل العن�صري �ضد ال�شعب الفل�سطيني.
و�أكد القرار� ،أن “النظام الذي تطبقه �إ�سرائيل
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يتعار�ض مع القانون
الدويل ويكافئ جرمية الف�صل العن�صري على النحو
املحدد يف نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية.

�أكرب جمل�س للعلوم االجتماعية يف �أمريكا الالتينية ين�ضم ملقاطعة “�إ�سرائيل”

�سابقة يف �أوروبا :برملان كتالونيا يج ّرم �إ�سرائيل ويعتربها دولة ف�صل عن�صري

