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دائ���������رة ال��ل�اج����ئ��ي�ن (ع������������ودة)� :إج��������راء
«االون������������روا» اجل����دي����د «م���ت�������س���رع وجم���ح���ف»
االج����������راءات احل���ك���وم���ي���ة ت�����س��ه��م يف ارت���ف���اع
م����ع����دل ال���ت�������ض���خ���م ل���ي�������ص���ل اىل ٪٥،٢
ال زال������ت روح ث������ورة ي���ول���ي���و ت���ب���ع���ث يف
ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة الإرادة وال��ت��ح��دي

الأزم����ة العاملية احل��ال��ي��ة وت��أث�يره��ا
ع��ل��ى م�ستقبل ال�����ش��ع��وب وال��ع��م��ال

حتت م�سمى التطوير والتحديث االداري ،وبعد مراجعة ما �صدر
عن احلكومة بهذا اخل�صو�ص ،ال بد من �إ�ضاءات كا�شفة على امل�ضامني
الوطنية وال�سيا�سية “خلارطة الطريق لتحديث القطاع العام” التي
اعلنت ر�سميا قبل ايام:ـ
 ١ـ مل ي�صدر عن احلكومة �أية تو�ضيحات لالجراءات الكبرية التي
تناولتها خارطة الطريق وجميعها مت�س مبا�شرة م�ؤ�س�سات القطاع
العام� :أي الع�صب الرئي�سي للدولة االردنية ،اذا كانت هناك حاجة
ملعاجلة ظواهر اخللل الفادحة يف �آلية عمل هذه امل�ؤ�س�سات مثل
“الف�ساد والرتهل االداري”  ،الذي انت�شر ب�صورة وا�سعة يف ال�سنوات
االخرية ،فال�سبب الرئي�سي هو تغييب دور املحا�سبة على االخطاء،
وع�شوائية و�ضع اخلطط للوزارت وامل�ؤ�س�سات ال�سيادية بعيد ًا عن
هموم واحتياجات النا�س ،وفوق كل ذلك ف�إن اال�ستع�صاء الرئي�سي هو
االن�سحاب التدريجي لدور الدولة عن تقدمي اخلدمات والدور القا�صر
الذي تقوم به م�ؤ�س�ساتها جتاه املواطنني.
امل يكن جدير ًا باحلكومة �أن تقدم اي�ضاحات كافية ملاذا يتم دمج
وزارات �سيادية ا�سا�سية وبعرثة مهامها بني عدة م�ؤ�س�سات ،بينما مل
مت�س خارطة الطريق اي ًا من الوحدات امل�ستقلة ،والتي ت�ستنزف
مبديونيتها خزينة الدولة االردنية؟
وكيف �سيكون الجراءات الدمج هذه فائدة ايجابية على عملية
التحديث وحت�سني اخلدمات؟ بل كيف �ستتم معاجلة ظواهر الرتهل
االداري والف�ساد امل�ست�شري وتوفري املبالغ املهدورة ل�صالح اخلزينة
العامة يف ظل االجراءات اجلديدة؟؟؟!
وملاذا يتم دمج وبعرثة وزارات �سيادية �شديدة االهمية ،يف الوقت
الذي تبقي فيه احلكومة على وزارة ال عمل لها مطلق ًا مثل وزارة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية؟؟؟
 ٢ـ ح�سب خارطة الطريق احلكومية ،هناك �سبعة حماور ا�سا�سية
�شملتها االهداف  :لي�س من بينها حماربة الف�ساد االداري واملايل
والتغ ّول على املال العام.
كما مل يرد ما ي�شري اىل ا�ستهداف معاجلة ظواهر البطالة واالرتقاء
بتنظيم �سوق العمل ل�صالح قطاع العاملني وهو االو�سع والأ�شد ت�أثر ًا
ب�أية تغيريات هيكلية وادارية.
 ٣ـ �أال ت�ستوجب عمليات التغيري والتحديث  ،ا�ستعادة دور النقابات
العمالية حتديد ًا باجتاه االفراج عن ا�ستقالليتها حلماية امل�صالح
املعي�شية للعمال ،يف مواجهة التهديد املت�ضمن يف اخلطة حلقوقهم
احلياتية وحتديد ًا ما يتعلق بال�ضمانات االجتماعية؟؟
لقد كر�ست خارطة الطريق االدارية مركزية م�ؤ�س�سات الدولة
وكثفتها عن طريق دمج الوزارات ال�سيادية وافراغ امل�ؤ�س�سات املجتمعية
الو�سيطة ( النقابات العمالية) من م�ضامينها كو�سيط بني فئات العاملني
وبني م�ؤ�س�سات الدولة ل�صالح الدفاع عن احلقوق املعي�شية للعاملني.
متهلوا يا �سادة  :م�ؤ�س�سات القطاع العام التي مت بيعها بابخ�س
االثمان يف م�شاريع اخل�صخ�صة ،يتم الآن االجهاز على ما تبقى منها
دون �شرح او تو�ضيح …
الكلفة الوطنية �ستكون باهظة الثمن اذا ما ا�ستمرت هذه
االجراءات يف تفكيك م�ؤ�س�سات الدولة.
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كمال م�ضاعني
الدولة عازف وماي�سرتو

اال���ص��ل  ،ه��و �أن تتبنى
الدولة كل االتفاقيات الدولية
املتعلقة بحقوق االن�سان  ،الن
هذه االتفاقيات هي ح�صيلة
اتفاق دول العامل على و�ضع
قوانني وبنود ولوائح حلقوق
االن�����س��ان  ،فهي باال�سا�س
ثمرة تفاهمات دولية حتى
و�أن كان للدول العظمى اليد
الطوىل فيها .
وم�������ا �أن ت���� ُق����ر ه����ذه
االتفاقيات ف�أنها ت�صبح ملزمة لدول العامل  ،ويجب التوقيع عليها
حتت طائله ال�ضغط املبا�شر او ال�ضغط غري املبا�شر .
يف االردن  ،ويف غالب االحيان  ،توقع احلكومة على االتفاقيات
الدولية  ،دون ان ينتبه �أو يلتفت لالتفاقيات التي وقعتها  ،اىل
�أن حتني �ساعة املطالبة الدولية بالتنفيذ  ،وهنا يبد�أ ارتباك
احلكومة وترددها ب�شرعنة هذه االتفاقيات .
ويف كل مرة تبدو فيها الدولة مرتبكة يخرج علينا جمموعات
�سلفية او متزمتة اجتماعيا ودينيا عرب كل و�سائل االعالم وو�سائل
التوا�صل االجتماعي تهاجم االتفاقيات وتكفرها وتتهم الغرب
ب�أنه ي�سعى لتدمري البنية الثقافية ملجتمعاتنا هذه اجلماعات
التي ال تتحرك دون اتفاق خفي مع طرف ما يف الدولة  ،وذلك
ل�سببني:ـ
ُ
�أالول هو �أن الدولة �أحيانا تريد �أن تظهر ( للبع�ض باخلارج )
�أن مترير و�شرعنة االتفاقيه كان مكلفا من الناحية االجتماعية ،
وان هنالك معركه تخو�ضها الدولة �ضد املتزمتني  ،وهي ت�ستحق
دعما ماليا �أكرب ،
الثاين  ،هو �أن الطرف ال��ذي ي�سعى لربط �أجن��از �شرعنة
وتوقيع االتفاقيات املتعلقة بحقوق االن�سان يريد ( ن�سب ) هذا
االجناز لنف�سه �أمام املحافل الدولية  ،و�أنه يخو�ض معركه طاحنة
ل�صالح اتفاقيات حقوق االن�سان وهو ي�ستحق التقدير واالحتفاء
�أمام الكامريت  ،ولن يبدو �أنه اجناز من اجنازات دولة مير عرب
القنوات القانونية وال�شرعية .
م�شكلة االردن و�سائر الدول العربية � ،أن لي�س هنالك �شريك
مدين �أو اهلي للدولة  ،الدولة تدير احلياة باكملها  ،وحتتكر �صنع
القرار  ،وقد ( ت�صنع ) طرفا وهميا تن�سب له بع�ض االمور على
عني االمريكان لي�س اكرث وعندما تنتهي مهمته ال نعود نرى له
�أث��ر ًا �سواء كان حزبا او هيئة �أو جمموعات تن�شط عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي .
ال�شريك امل��دين او االه��ل��ي ه��و ج��زء ا�سا�سي م��ن مقومات
الدولة  ،وله مهمات مدنية وي�شارك بالتفاعل والنقا�ش وال�ضغط
 ،وغياب ه��ذا ال�شريك ( ال��ذي ت�سعى الدولة بكل ق��وة وجدية
خلنقه ) ي�ؤدي اىل االرتباك حني يتعلق االمر باتفاقيات تتعلق
باحلياة املدنية واحلقوقية  ،فيبدو االمر بانه م�ؤامرة و�أن الدولة
انحازت لالتفاقيات وواجهت احلمالت امل�ضادة  ،اىل حد �أن
الدولة �أ�صبحت ت�شبه الفرقة املو�سيقية التي قادها منفردا ( توم
وجريي) عازفا على كل الآالت وماي�سرتو ..

ارتفاع م�ستوردات االردن
من االحتالل «اال�سرائيلي» بن�سبة ٪١٧

ـ يف الوقت الذي تت�سع فيه م�ساحات املقاطعة
للعدو ال�صهيوين يف العامل ف�إن الدول العربية ت�سري يف االجتاه
املعاك�س ،اذ تت�ضاعف حجم التبادالت التجارية وال�صناعية
بينها وبني دولة االحتالل .البيانات التالية ال�صادرة عن
احلكومة تت�ضمن وقائع ودالئل على ذلك فقد �أفادت بيانات
حكومية ر�سمية� ،أن الأردن ا�ستورد من “�إ�سرائيل” ما قيمته
 168مليون دينار خالل الثلث الأول من العام اجلاري،
مقارنة مع  143مليون ًا يف نف�س الفرتة خالل ،2021
بارتفاع و�صل �إىل .17%
و�أظهرت البيانات التي ن�شرتها دائرة الإح�صاءات العامة،
واطلعت عليها “الغد”االثنني املا�ضي � ،أن قيمة �صادرات
الأردن لـ”�إ�سرائيل” يف الفرتة ذاتها ،بلغت  24.5مليون
دينار ،مقارنة مع  13مليون دينار العام املا�ضي.
و�سجلت ال�صادرات الأردنية لـ”الكيان” ارتفاعا ن�سبته
نحو  88%هذا العام.
تف�صي ًال ،بلغت قيمة �صادرات الأردن لـ”�إ�سرائيل” يف
ني�سان (�أبريل) من العام احلايل 5 ،ماليني دينار فيما بلغت

قيمة امل�ستوردات من الأخرية  41مليون دينار.
�أما يف �آذار (مار�س)  ،2022فقد �ص ّدر الأردن
لـ”�إ�سرائيل” بقيمة  8ماليني دينار ،وا�ستورد منها بقيمة 42
مليون دينار.
وبلغت قيمة �صادرات الأردن لـ”�إ�سرائيل” 5.5 – 6.3
مليون دينار ل�شهر �شباط (فرباير) وكانون الثاين (يناير)
 ،2022على التوايل� ،أما امل�ستوردات من “�إ�سرائيل” خالل
الفرتة ذاتها ،بلغت  36و 47مليون دينار على التوايل.
ي�شار �إىل �أن �أبرز م�ستوردات الأردن من “�إ�سرائيل” كانت
الآالت والأجهزة واملعدات الكهربائية و�أجهزة ت�سجيل و�إذاعة
ال�صوت وال�صور واملنتجات املعدنية ومنتجات ال�صناعات
الكيماوية واملنتجات الزراعية.
فيما كانت �أبرز �صادرات الأردن �إىل الكيان اخل�ضراوات
والفواكه ،منتجات ال�صناعة الكيماوية واملواد الن�سيجية
ومنتجات �صناعة الأغذية ،وفق بيانات دائرة الإح�صاءات
العامة للعام .2020

م�سرية ليلية ملتعطلي الطفيلة
برفقة ذويهم و�أقاربهم

ـ نفذ
املتعطلون عن العمل يف
قرية عيمة مبحافظة
الطفيلة ،الثالثاء املا�ضي
املوافق  26متوز  ،م�سرية
احتجاجية برفقة ذويهم
و�أقاربهم ،انطلقت من
مبنى املحافظة باجتاه
و�سط املدينة ،احتجاجا
على عدم توفري فر�ص عمل
لهم ،واملطالبة بالإفراج
عن زميلهم املتعطل حممد
الربيحات املوقوف منذ
الإثنني.
وقال عبداهلل العكايلة،
�أحد املتعطلني� ،إن توقيف
زميلهم حممد كان دون
مربر وا�ضح ،و�أن ال �أحد من امل�س�ؤولني �أبلغهم ب�أ�سباب توقيفه.
وبني العكايلة �أنهم يتعر�ضون يف كثري من الأحيان
للم�ضايقات الأمنية من حيث منعهم من موا�صلة م�سرياتهم
نحو العا�صمة.
و�أو�ضح املتعطلون �أن حق التوظيف مكفول بالد�ستور
الأردين لكل مواطن يحمل اجلن�سية الأردنية� ،إال �أن اجلهات
احلكومية تتجاهل ذلك.
و�أكدوا �أن هناك م�سرية احتجاجية �أخرى ،اجلمعة املقبل،

و�أن اعت�صامهم ومبيتهم �أمام مبنى املحافظة �سي�ستمر �إىل
حني تلبية جميع مطالبهم.
وكان �شهود عيان �أبلغوا املتعطلني ،الإثنني املا�ضي ،ب�أن
عددا من �أفراد الأجهزة الأمنية �أوقفت حممد الربيحات
بالقوة� ،أثناء توجهه �إىل مديرية التنمية االجتماعية
لال�ستف�سار عن �صرف م�ستحقات له ولأ�سرته.
ويوا�صل ه�ؤالء املتعطلون اعت�صامهم ومبيتهم �أمام مبنى
املحافظة لليوم الـ 164على التوايل ،للمطالبة بتوفري فر�ص
عمل الئق لهم.
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م����ؤمت���ر ن�����س��ائ��ي ع���رب���ي يف ع���م���ان ..ي��ن��اق�����ش
و���ض��ع امل�����ر�أة ال��ع��رب��ي��ة يف االح�����زاب ال�سيا�سية

ـ نظمت اللجنة الوزارية للمر�أة م�ؤمتر ًا
ن�سائيا عربيا يف عمان بتاريخ  / ٣٠ / ٢٩متوز/
 ،٢٠٢٢وذلك حتت عنوان :ـ “ املر�أة يف االحزاب
ال�سيا�سية يف املنطقة العربية”
وقد �شارك يف امل�ؤمتر ممثالت من  ١١دولة عربية،
ا�ضافة اىل العديد من ال�شخ�صيات الن�سائية االردنية
من خمتلف املواقع التمثيلية :برملانيات  ،اع�ضاء
جمال�س حمافظات وبلديات  ،حزبيات ،ممثالت
امل�ؤ�س�سات الن�سائية ومراكز الدرا�سات والهيئة
امل�ستقلة لالنتخابات.
احل�ضور الوا�سع الكثيف على مدى يومني متتالني
 ،اكد مبا ال يقبل ال�شك على اهمية املو�ضوع املطروح
يف احلياة العامة ،والوعي املتنامي لأهمية االحزاب
ال�سيا�سية ودورها يف ال�ش�أن العام ويف تعزيز
الدميقراطية والتعددية.
على مدى يومني قدمت العديد من املداخالت
الرثية التي عك�ست جتارب متنوعة للن�ساء العربيات
يف االحزاب ال�سيا�سية والربملانات ،كما جرى حوار
وا�سع حول ابرز الق�ضايا املثارة.
الرفيقة عبلة ابو علبة قدمت مداخلة حتت
عنوان  :اثر الت�شريعات وال�سيا�سات على عمل املر�أة
يف االحزاب ال�سيا�سية،وذلك يف اليوم االول للم�ؤمتر
 ،تالي ًا ملخ�صها:ـ
يقف العامل على م�شارف حتوالت تاريخية
حا�سمة ،مل تت�ضح نتائجها بعد و�إن كانت مالحمها
الظاهرة ت�شري �إىل �إمكانات تغيري هائلة يف البنى
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية القائمة ،لي�س
فقط يف بالدنا العربية وامنا يف بلدان العامل اجمع.
ال�س�ؤال الكبري الذي يطرح نف�سه يف هذا ال�سياق:
هل �سيكون للحركات االجتماعية املنظمة يف بالدنا
العربية ومنها الأحزاب ال�سيا�سية واحلركات
الن�سائية بكل مكوناتها وتنوعها دور حموري يف
جمرى هذه التحوالت؟؟ وما هو ت�صورنا لطبيعة هذا
الدور؟؟
يقودنا هذا النقا�ش �إىل تناول ال�شروط ال�ضرورية
للنهو�ض التي يفرت�ض توفرها يف �إطار فهمنا حلركة
الواقع االجتماعي وكل العوامل امل�ؤثرة فيها .لعل
اهم هذه ال�شروط:
�أ -وجود قوى منظمة فاعله من الأحزاب
ال�سيا�سية والنقابات واالحتادات وامل�ؤ�س�سات
احلقوقية وكافة ا�شكال العمل املنظم .يختزن هذا
ال�شرط يف داخله لي�س فقط القوة املنظمة ،و�إمنا
القيم التعد ّدية واحرتام الآخر ،ومهارات احلوار
الدميقراطي والت�سلح باملعرفة ،والقدرة على الت�أثري
من خالل اجلماعة فاحلزب ال�سيا�سي هو �أداة
منظمة جماعية من اجل التغيري والدفاع عن الوطن

تهدده �أينما كان م�صدرها.
والت�صدي للتحديات التي ّ
بد واحلالة هذه من الت�أكيد على جوهرية هذا
وال ّ
ال�شرط مقابل العمل الفردي والزعامات ال�شخ�صية
والنخب املحدودة الت�أثري.
ب -االرتباط الوثيق بني امل�ضامني التي
تنطوي عليها الت�شريعات والقوانني الناظمة
للحياة ال�سيا�سية ،وبني متطلبات التطوير والتقدم،
فامل�ضامني الدميقراطية امللتزمة باحلقوق ال�سيا�سية
املت�ساوية ومبد�أ احلريات العامة ،واحرتام التعددية
والتنوع ،هي وحدها التي ميكن �أن ت�شكل قاعدة
�أ�سا�سية لقطاعات املر�أة نحو االنتظام يف الأحزاب
ال�سيا�سية و�أ�شكال التنظيم االجتماعي.
ج -ال�سيا�سات التنموية ال�شاملة تقع يف �صلب
االجتاهات الداعمة مل�شاركة املر�أة يف احلياة
ال�سيا�سية:
 )1عندما نتحدث عن البيئة املواتية وال�صديقة
مل�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية علينا �أن نتجنب
الوقوع يف فخ اخلطاب الدعاوي املعزول عن امل�شروع
التنموي ال�شامل ،الذي ي�ضمن للمر�أة حقوق املواطنة
تن�ص عليها الد�ساتري الوطنية.
املت�ساوية كما ّ
فنحن يف مواجهة منظومة متداخلة من
الت�شريعات وال�سيا�سات والثقافات ال�سائدة ،كذلك
نحن يف مواجهة �أزمات اقت�صادية وحياتية حاد ّة
�أدتّ وت�ؤدي كل يوم �إىل تهمي�ش املزيد من الفئات
االجتماعية ،وعند تتبع انت�شار هذه الظواهر ،جند
�أن املر�أة يف البلدان العربية تتك ّبد الن�سبة الأعلى
بني الفقراء والعاطلني عن العمل.
 )2ن�ستح�ضر يف هذا ال�سياق دور امل�ؤ�س�سات
احلزبية والنقابية واحلقوقية وم�ساهماتها
ال�ضرورية من اجل ا�ستعادة التوازن االجتماعي
والدفاع عن احلقوق املت�ساوية للمر�أة ،وحقوق كل
الفئات االجتماعية املهم�شة.

 )3كما ن�ستح�ضر �أي�ضا ظاهرة غياب منظومة
التنمية ال�شاملة يف عدد وا�سع من البلدان العربية
التي تخ�ضع لالحتالل كما احلال يف فل�سطني� ،أو
تعر�ضت حلروب تدمريية ممنهجة و�إرهاب منظم كما
ح�صل يف العراق ،وليبيا ،و�سوريا واليمن وال�سودان
وال�صومال.
لي�س من اخت�صا�ص هذه الندوة �أن نتناول �أ�سباب
هذه احلروب الداخلية واخلارجية ،ولكنا ال ن�ستطيع
ان ندير الظهر للنتائج املفزعة التي ا�سفرت عنها:
والتي تعر�ضت لها املجتمعات وال ُأ�سر يف هذه البلدان:
ال وفقدانا كام ً
�إرهابا وقت ً
ال لعوامل الآمن واال�ستقرار
االجتماعي.
اما املجتمعات العربية يف البلدان التي مل
تتعر�ض مبا�شرة لهذه احلروب فقد ت�أثرت بن�سبة
او ب�أخرى وفق ًا لدرجة احل�صانة الداخلية ،وكان
للآثار االقت�صادية واالجتماعية دور كبري يف تراجع
امل�ستويات املعي�شية وغياب عوامل االمن االجتماعي
وال�سيا�سي ،خ�صو�ص ًا يف ظل حالة اال�ستقطابات
ال�سيا�سية احلادة و�شيوع الثقافة العن�صرية �ضد
الآخر.
فالعن�صرية التي انتجت اال�ستبداد
•
والإرهاب الفكري وال�سيا�سي ،وغياب امل�شروع
التنموي ال�شامل ،وما انتجه هذا الغياب من فقر
وبطالة وفقدان عوامل الأمن االجتماعي هما
عد ّوان �شر�سان يف مواجهة تطور املجتمع املدين
والأحزاب ال�سيا�سية ويقفان حجر عرثة �أمام
م�شاركة املر�أة يف احلياة احلزبية ،حتى يف ظل
وجود قوانني وت�شريعات متقدمة وعليه ،ف�أننا نلحظ
الأهمية الفائقة واحلالة هذه لدور الأحزاب يف
الت�صدي للظاهرتني ،وذلك من اجل �إعادة االعتبار
للقيم الوطنية والإن�سانية التي انهكتها االنق�سامات
وال�صراعات الداخلية.
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ال��زي��ن��ات��ي���:ض��م ع��م��ال ال���زراع���ة �إىل ن��ق��اب��ة ال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة ���ض��رب��ة م��وج��ع��ة ب��ع��د ���ص��دور ن��ظ��ام ال��زراع��ة
ـ �أثار قرار وزير العمل ب�ضم عمال
الزراعة اىل نقابة العاملني يف ال�صناعات
الغذائية ،ا�ستهجان نقابيني وحقوقيني ،باعتباره
خمالفا للقوانني املحلية ونظام عمال الزراعة
والقوانني الدولية ،التي تكفل حق التمثيل
النقابي.
وت�ضمن القرار وفق املادة  98من قانون
العمل ،املخت�صة بت�أ�سي�س النقابات العمالية،
تعديل الت�صنيف ب�ضم عمال الزراعة �إىل نقابة
العاملني يف ال�صناعات الغذائية ،و�ضم عمال
املنازل �إىل نقابة العاملني يف اخلدمات ،و�ضم
عمال الإ�سمنت �إىل نقابة العاملني يف املناجم
والتعدين بدال من نقابة العاملني يف البناء ،على
�أن يتم ن�شر القرار يف اجلريدة الر�سمية قريبا،
رغم �أنه يعترب نافذا من تاريخ �صدوره.

  ق�صور نظر بقرار �ضم عمال الزراعة
اىل نقابة ال�صناعات الغذائية

على اثر ذلك احتجت نقابة عمال الزراعة
امل�ستقلة ،وا�صفة القرار بال�ضربة املوجعة ،التي
ت�ضر العاملني يف القطاع ويف العملية االنتاجية
الزراعية والأمن الغذائي بح�سب رئي�س النقابة
الرفيق مثقال زيناتي الذي قال ان �شمول
العمال بنقابة غري نقابتهم هو ق�صور نظر،
وانتهاك وا�ضح ،يحرمهم من حقهم يف التمثيل
النقابي الذي كفله الد�ستور .
“املادة  16من الد�ستور تن�ص على �أن
للأردنيني احلق يف ت�أليف اجلمعيات والنقابات
والأحزاب ال�سيا�سية على �أن تكون غايتها
م�شروعة وو�سائلها �سلمية وذات نظم ال تخالف
�أحكام الد�ستور”.
وي�شري العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية  ،وفق ما
تن�ص املادة  ،8اىل “�أن كل فرد احلق يف ت�شكيل
النقابات واالن�ضمام �إىل من يختار منها”.
وا�ستنادا �إىل االتفاقيات ال�صادرة عن
منظمة العمل الدولية ومنها اتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم  87ب�ش�أن احلرية النقابية
وحماية حق التنظيم ،واتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم  98ب�ش�أن حق التنظيم واملفاو�ضة
اجلماعية.

حماوالت عديدة لت�أ�سي�س نقابة عمالية
جميعها باءت بالف�شل

حماوالت عمال الزراعة لت�أ�سي�س نقابة
عمالية لهم باءت بالف�شل ،ما �أدى �إىل فقدانهم
العديد من املكت�سبات ،والعمل على حت�سني

�شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم ،رغم �أن
التنظيم النقابي حق كفله الد�ستور ،والقوانني
والت�شريعات املعمول بها ،بح�سب خرباء يف ال�ش�أن
العمايل.
ففي عام  2018تقدمت جمموعة من عمال
الزراعة بطلب �إىل وزارة العمل لت�سجيل نقابة
عمالية لعمال الزراعة �إال �أنها تلقت كتابا من
وزير العمل برف�ض الطلب.
  وجاء يف الكتاب “�إن قرار ت�صنيف املهن
وال�صناعات ال�صادر عن وزير العمل قد حدد
جمموعة من املهن وال�صناعات التي يحق لعمالها
ت�أ�سي�س نقابة لهم وذلك بحكم متاثلها بع�ضها
او ا�شرتاكها يف انتاج واحد متكامل” “وال ميلك
م�سجل النقابات احلق باملوافقة على ت�سجيل هذا
النوع من النقابات”.
وجدد عمال الزراعة مطلبهم للوزارة يف
نهاية العام املا�ضي ،وقوبل بالرف�ض مرة اخرى،
بحجة �أن نظام عمال الزراعة اخلا�ص بهم مل
ي�صدر بعد ،والذي يعمل على تنظيم العمل بهذا
القطاع.
رئي�س النقابة امل�ستقلة للعاملني يف قطاع
الزراعة الرفيق مثقال الزيناتي يقول �إن القطاع
يعاين من �ضعف التنظيم وفو�ضى يف �سوق العمل
�سواء على �صعيد العمال واملزارعني ،وال يوجد �أي
حلول عملية لالرتقاء بهذا القطاع.
ويو�ضح الزيناتي ب�أن حرمان العمال من حقهم
بالتنظيم النقابي فاقم العديد من اال�شكاليات،

معتربا �أن رف�ض احلكومة لذلك غري مربر ،وهو ما
دفع العمال �إىل رفع دعوى ق�ضائية يف املحكمة
الإدارية �ضد قرار الرف�ض الذي ي�صفه بـ
التع�سفي.
وي�شري الزناتي �إىل �أن النقابة �ستقوم بتنفيذ
عدة فعاليات �سلمية ،بهدف ال�ضغط على احلكومة
للعودة عن هذا القرار ،مو�ضحا �أن عمال الزراعة
لن ي�ستفيدون من انت�سابهم اىل نقابة ال�صناعات
الغذائية.
بعد قرار الوزير ب�ضم عمال الزراعة �إىل
نقابة ال�صناعات الغذائية خالل عام ،2018
قامت النقابة مبتابعة كافة التحديات
واالنتهاكات املتعلقة بحقوقهم وظروف عملهم.
هذا ويعترب حقوقيون �أن بقاء النقابات
العمالية على  17نقابة ،فيه تعد على حرية
التنظيم النقابي ،و خمالفا للمعايري الدولية
والد�ستور الذي كفل حق التنظيم النقابي احلر،
والذي يتيح احلق ملن يرغب بت�أ�سي�س نقابة دون
تدخل ال�سلطات ،يف كيفية �إدارة عمل النقابة �أو
و�ضع انظمة لها �أو حلها.
كما �أن ت�أ�سي�س نقابة للعمال هو حماية لهم،
وي�ساهم بالدفاع عن حقوق منت�سبيها� ،إال �أن
قانون العمل يقيد التنظيم النقابي وال ين�سجم
مع ما ن�ص عليه الد�ستور ،وفق حقوقيون.
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متقاعدو الفو�سفات يجددون اعت�صامهم املفتوح امام ال�شركة

ــ جدد متقاعدو �شركة الفو�سفات
الأردنية ،االثنني الفائت ،اعت�صامهم املفتوح
�أمام مبنى ادارة ال�شركة مبنطقة العبديل
يف العا�صمة عمان ،وذلك للمطالبة بالغاء
اتفاقية التامني ال�صحي مع �شركة الت�أمني
واعادتهم �إىل مظلة ال�شركة.
وقال املتقاعدون �إن ادارة ال�شركة مازالت
تتعنت باال�ستجابة ملطالبهم ،رغم تدخل عدة
جهات ر�سمية وعلى ر�أ�سها جمل�س النواب.
و�أ�ضاف املتقاعدون �أن �شركة الت�أمني
التي تعاقدت معها �شركة الفو�سفات تقوم
بالت�ضييق عليهم لدرجة �أنها �أ�صبحت ترف�ض
ا�ستقبال كثري من الو�صفات.
وقال املتقاعدون �إن طبيعة عملهم

بال�شركة �صعبة جدا،
وتزيد فر�ص ا�صابتهم
بالأمرا�ض املزمنة مثل
�آالم املفا�صل وه�شا�شة
واحل�سا�سية
العظام
والربو و�أمرا�ض ال�صدرية
ب�سبب ا�ستن�شاق املواد
الكيماوية.
املتقاعدون
ولفت
�إىل �أن �شركة الت�أمني
تغولت عليهم وترف�ض
ا�ستقبال و�صفات معينة،
وكذلك ترف�ض العالج
بامل�ست�شفيات.

ــ – يعتزم ع�شرات ال�سائقني العاملني
على تطبيقات النقل الذكي (املرخ�صة) تنفيذ
اعت�صام �أمام مبنى وزارة النقل ،بتاريخ � /2آب
اجلاري  ،احتجاجا على ما و�صفوه بـ”تغول
ال�شركات على حقوقهم وجتاهل اجلهات املعنية”
ملطالبهم”.
وقال املتحدث با�سم اللجنة التطوعية لكباتن
التطبيقات الذكية ،لورن�س الرفاعي� ،إن هناك
�أربعة مطالب رئي�سية �سيطالبون بها خالل
االعت�صام ،وهم :زيادة العمر الت�شغيلي �إىل 10
�سنوات بدال من � ،5إلغاء ال�ضريبة احلكومية
املقتطعة من رحالتهم والبالغة  4باملئة ،وتخفي�ض
القيمة التي تقتطعها ال�شركات من رحالت الكباتن

�إىل  15باملئة ،و�إلزام ال�شركات بالت�سعري املقررة
من هيئة تنظيم النقل الربي التي تزيد  20باملئة
عن عداد التك�سي الأ�صفر.
وبني الرفاعي خالل حديثه �إىل “املر�صد
العمايل الأردين” �أن زيادة العمر الت�شغيلي �إىل
� 10سنوات هو �أهم مطلب لدى الكباتن ،لأن عدم
تلبيته يعني تعرث �أكرث من � 13ألف �سائق و�أ�سرهم.
ور�أى �أن الهيئة ووزارة النقل ال تباليان بالتغول
الذي يتعر�ضون له من قبل �شركات التطبيقات،
رغم اعت�صاماتهم ال�سابقة.
وبني الرفاعي �أن عدم �شمولهم بالدعم النقدي
املبا�شر الذي �أعلنته احلكومة �أخريا لقطاع النقل
العام يدل على عدم االعرتاف بوجود الكباتن

اعت�صام مرتقب الثالثاء ل�سائقي التطبيقات الذكية �أمام “النقل”

العاملني على التطبيقات الذكية ،وعدم احت�سابهم
رخ�صون
�ضمن قطاع النقل العام ،بالرغم من �أنهم ُم ّ
وحا�صلون على ت�صاريح عمل ر�سمية.
و�أكد �أن الهيئة والوزارة تتن�صالن من
م�س�ؤولياتهما جتاه حقوق الكباتن وحمايتهم،
م�شريا �إىل �أنه ال يوجد جهة حتميهم وتدافع عن
حقوقهم.
و�أكد ال�سائقون �أنهم �سي�ستمرون باملطالبة
بحقوقهم رغم جتاهل اجلهات املعنية ،و�أن هناك
نية م�ستقبلية للمطالبة بت�أ�سي�س نقابة عمالية
لهم حتميهم وتُدافع عن حقوقهم.

م�شاركة عزاء
ي�شارك حزب ال�شعب الدميقراطي الأردين (ح�شد)
الرفيق يو�سف الغزاوي ع�ضو اللجنة املركزية للحزب
احزانه برحيل والده

املرحوم املنا�ضل حممود يو�سف غزواي ( ايو يو�سف )
ويتقدم من الرفيق العزيز يو�سف وعائلة الفقيد و�آل الغزاوي الكرام
با�صدق م�شاعر العزاء واملوا�ساة بهذا امل�صاب اجللل
لروح الفقيد الرحمة وال�سالم ولأهله وحمبيه ال�صرب وال�سلوان
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طالب وجامعات
املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

القوى الطالبية يف اجلامعة االردنية تدعو لإجراء انتخابات احتاد
الطلبة
وجهت القوى الطالبية كتاب ًا لرئي�س اجلامعة الأردنية عرب عمادة �ش�ؤون
الطلبة� ،أكدت فيه على �ضرورة تعزيز احلوار والتوا�صل لتطوير تعليمات
االحتاد ،و�أعلنت القوى عن ت�شكيل جلنة م�شرتكة من كافة الكتل الطالبية
�ستعمل على تقدمي مقرتح توافقي لتعليمات االحتاد خالل �أ�سبوعني تاليا
ن�ص الر�سالة:
حول التعديالت املتوقع اجراءها يف تعليمات احتاد طلبة اجلامعة
االردنية وال�صادرة عن جمل�س اجلامعة بتاريخ  ،21/3/2022نر�سل لكم
هذا الكتاب الطالعكم ان القوى الطالبية يف اجلامعة االردنية تعكف على
اعداد مقرتح يخ�ص التعديالت على تعليمات احتاد طلبة اجلامعة االردنية
والت�شريعات املت�صلة بها وذلك بناء على توجه ادارة اجلامعة لتعديل
تعليمات االحتاد ودعوة القوى الطالبية لتقدمي مقرتحاتها وهنا نود
الت�أكيد ان القوى الطالبية كانت وعرب لقاءات ثنائية او جماعية منفتحة
بالنقا�ش واال�ستماع اىل ر�أي اجلامعة خالل الفرتة املا�ضية حول تطوير
منظومة العمل الطالبي ب�شكله العام واليات اختيار الطلبة ملمثليهم يف
ج�سم احتاد الطلبة خا�صة يف ظل املرحلة ال�سيا�سية اجلديدة التي ت�شهدها
البالد من تعديالت على قوانني مت�صلة بذات املو�ضوع
وت�شري القوى الطالبية اىل اهمية االنفتاح والتوا�صل الدائم بني ادارة
اجلامعة والقوى الطالبية بهدف الو�صول اىل نتائج تليق ب�أم اجلامعات
وتف�ضي اىل تطوير العملية برمتها خا�صة بعد غياب العملية االنتخابية
ملدة ثالثة اعوام اثر عوامل عدة ابرزها جائحة كورونا
وت�ؤكد القوى الطالبية �ضرورة عدم اخلروج والبت بت�شريعات دون
العودة اىل القوى الطالبية الفاعلة واملمثلة ل�شريحة كبرية من الطلبة
ونقا�شها والتوافق عليها وفق ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ويف ذات ال�سياق تعلن القوى الطالبية عن ت�شكيل جلنة م�شرتكة ت�ضم
ممثلني عن القوى الطالبية داخل اجلامعة تهدف يف ر�ؤيتها لتعزيز العمل
الرباجمي وزيادة امل�شاركة يف العملية االنتخابية  ،كما �ستكون معنية
با�ستقبال مقرتحات الطلبة ونقا�شها مع ادارة اجلامعة ا�ضافة اىل املقرتح
التوافقي الذي �ستقدمه اللجنة با�سم القوى الطالبية خالل �أ�سبوعني.
�شكاوى من عدم توفر املوا�صالت الداخلية يف اجلامعة االردنية
يف ظل العودة �إىل الدوام وارتفاع درجات احلرارة ،طلبة الف�صل ال�صيفي
ي�شتكون من عدم توفر املوا�صالت الداخلية للتنقل بني الكليات مما يت�سبب
بت�أخر الطلبة عن املحا�ضرة.
علما ان الطلبة تقدموا بكتاب ر�سمي �إىل �إدارة اجلامعة للنظر يف
املو�ضوع والعمل على تفعيل البا�صات يف �أقرب وقت مطالبني اجلامعة
ب�ضرورة اال�ستجابة ملطلبهم
طلبة اجلامعات االوكرانية يعت�صمون امام التعليم العايل
يف اطار التحركات املطلبية للطلبة االردنيني العائدين من اجلامعات
االوكرانية
نفذ جمموعة من الطلبة الأردنيني العائدين من �أوكرانيا الأربعاء
املا�ضي  ،اعت�صاما �أمام مبنى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وطالب
املعت�صمون �إ�صدار قرار عاجل بقبول جميع الطالب العائدين من اجلامعات

الأوكرانية ب�سبب احلرب ب�إجراءات ا�ستثنائية .و�أ�شاروا �إىل �ضرورة قبول
كل طالب انهى �سنته الدرا�سية اىل ال�سنه الأكادميية التالية.
نظام الأن�شطة احلزبية باجلامعات
وا�صرار حكومي على ا�ستبعاد ممثلي الطلبة
بدون ا�شراك ممثلني عن القوى الطالبية واحلزبية اكدت م�صادر يف
وزارة الرتبية والتعليم و التعليم العايل قرب ا�صدار النظام الذي ن�ص
عليه قانون الأحزاب ،الذي �سمح مبوجبه لطلبة التعليم العايل الأع�ضاء
يف الأحزاب ممار�سة العمل احلزبي داخل احلرم اجلامعي .ا�ضافة لت�شكيل
جلنة من قبل جمل�س التعليم العايل لإعداد م�ساقات خا�صة ملمار�سة العمل
احلزبي داخل احلرم اجلامعي ،و�ستكون جاهزة مع بداية الف�صل الأول من
العام اجلامعي املقبل.
رابطة ال�شباب الدميقراطي االردين ر�شاد طالبت بتو�سيع �إطار هذه
اللجنة لت�ضم ممثلني عن املنظمات الطالبية وال�شبابية واحلزبية وهي
االقدر على �صياغة الربامج العملية التي تعك�س امال وتطلعات هذا القطاع
الفاعل وتعرب عن معاناته همومه ومطالبه خالل ال�سنوات ال�سابقة¡ و�أكدت
�ضرورة تغيري الذهنية واملمار�سات املعادية للعمل احلزبي داخل اجلامعات
مما يتطلب ت�أهيال �أكادمييا وتدريبيا ملوظفي عمادات �ش�ؤون الطلبة واالمن
اجلامعي للتعامل الإيجابي مع هذه التعديالت واملخرجات.
التوجيهي ومظاهر اخللل والوزارة مطالبة بعدم تكرارها
مل مي�ض يوم من امتحان التوجيهي اال وتكاثرت االحتجاجات وال�شكاوي
حول عدم كفاية الوقت و�صعوبة اال�سئلة وتباين الر�ضى حول منط
اال�سئلة وهو ما اكده تربويون يف امليدان قابلته الوزارة بحالة من االنكار
اثارت الر�أي العام خ�صو�صا بعد مظاهر الغ�ش الفاقعة ابرزها تواط�ؤ جلنة
املراقبة مع ع�ضو جمل�س امانة و�ضبطه متلب�سا بالغ�ش بعد احتجاجات
عديدة وظهور فار�س ملثم يقف امام احد القاعات يتلو اجابات االمتحان
و�ضبط خيمة امام احد القاعات تقوم بالتغ�شي�ش دون الك�شف كيف مت
ت�سريب اال�سئلة مما دفع جلنة الرتبية والتعليم النيابية لعقد �سل�سلة
اجتماعات خل�صت اىل ان كافة فروع الثانوية العامة كان لها �شكاوى من
�صعوبة اال�سئلة وعدم كفاية الوقت ،ومل تقم الوزارة مبعاجلة اخللل ،رغم
املالحظات امل�ستمرة من الطلبة وكانت على مدار ايام االمتحان ومن كافة
الفروع .ورغم �إن الوزارة كانت ت�صلها املالحظات �أوال ب�أول �إال �أنها حاولت
التعتيم عليها من خالل االعالن عن وجود ارتياح بني الطلبة ،علما �أنه ال
يجوز اغفال تلك املالحظات وعدم درا�ستها ومعاجلة اخللل.
وطالبت الوزارة ب�ضرورة معاجلة كافة املالحظات قبل اعالن النتائج،
و�إن�صاف الطلبة الذين حلق بهم الظلم مرتني؛ �أولهما الفاقد التعليمي اثناء
جائحة كورونا والثانية نتيجة منط اال�سئلة.
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وقفة احتجاجية لكوادر التمري�ض
ــ �أعلنت كوادر التمري�ض امل�ساعدة
وامل�شاركة تنفيذ وقفة احتجاجية �أمام جمل�س
النواب الإثنني املقبل املوافق � 8آب ،بعد جتاهل
مطالبهم برفع العالوة الفنية �إىل 135%
�أ�سوة باملمر�ضني القانونيني والقابالت.
وعرب الناطق الر�سمي با�سم جلنة املمر�ضني
امل�شاركني وامل�ساعدين �إياد �أبو جودة عن
ا�ستغرابه والكوادر من ا�ستمرار جتاهل كتاب
وزير ال�صحة فرا�س الهواري الذي وجهه
ملجل�س اخلدمة املدنية يف حزيران ،2021
يطلب فيه زيادة العالوة الفنية للعاملني يف
قطاع تكنولوجيا املعلومات والتمري�ض امل�شارك
احلا�صلني على درجات البكالوريو�س والدبلوم
�إىل  135%علم ًا ب� ّأن عالوتهم تراوح بني 35
و.65%
وقال �أبو جودة � ّإن قرار الوقفة جاء رداعلى
جتاهل مطالب مبقابلة وزير ال�صحة فرا�س
الهواري ،عدة مرات ،ووعود بعقد لقاء معه دون
جدوى �أو حتديد موعد.
ولفت �أبو جودة �إىل � ّأن جلنة ال�صحة
النيابية �أي�ض ًا تتجاهل مطالبهم بلقاء يجمعهم
ووزير ال�صحة رغم عدم ت�أثريهم ،ما يحيط
عمن امل�ستفيد من �إبقاء كوادر
بت�سا�ؤالت ّ

التمري�ض امل�شارك وامل�ساعدة دون عالوة فنية،
�أو متثيل نقابي.
كذلك �أبدوا ا�ستغرابهم من ا�ستمرار وقوف
نقيب املمر�ضني باجتاه مقابل لهم ورف�ض
مطالبهم باالنت�ساب للنقابة رغم � ّأن العديد
من الأع�ضاء كانوا ممر�ضني م�شاركني ثم �أكملوا
مرحلة البكالوريو�س وباتوا ممر�ضني قانونيني.
وترتبط م�شكلة العالوة بعدم انت�ساب ه�ؤالء
للنقابة ب�شكل وثيق ،فاملمر�ضون القانونيون

والقابالت� ،أقرت عالوتهم بعد مطالبات
جمل�س النقابة والنقيب بينما يبقى امل�شاركون
وامل�ساعدون دون جمعية �أو نقابة ،علم ًا ب� ّأن
نقابة املمر�ضني والقابالت القانونيات ت�شرتط
ح�صول املنت�سب على درجة بكالوريو�س يف حني
� ّأن املمر�ضني امل�ساعدين وامل�شاركني �إما حا�صلون
على دبلوم �شامل معتمد �أو و�صلوا �إىل م�ستوى
الثانوية العامة و�أتبعوها بدورات �صحية
وبخا�صة يف التمري�ض.

عبيدات يك�شف عن ارتفاعات على ا�سعار االلبان

ــ طالب رئي�س اجلمعية الوطنية
حلماية امل�ستهلك ،الدكتور حممد عبيدات،
احلكومة ب�ضبط الأ�سواق ووقف التالعب
باالوزان والعبوات وعك�س انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع
العاملية على املواطنني.
و�أ�ضاف عبيدات �أن بع�ض �شركات الألبان
قامت برفع �أ�سعار منتجاتها  10-20%و�أخرى
قامت بتغيري العبوات ،كا�شفا عن تلقي اجلمعية
�شكاوى كثرية حول هذا املو�ضوع ،ويجب على
وزارة ال�صناعة والتجارة فر�ض رقابة م�شددة
على الأ�سواق.
وقال عبيدات �إن ال�شكاوى التي و�صلت
اجلمعية تتمحور حول ارتفاع �أ�سعار الألبان
وتغيري العبوات ،وكذلك التالعب ب�أوزان املواد
الغذائية الأخرى مثل الرز وال�سكر واملعلبات
وغريها.
وب عبيدات �أن �أ�سعار املواد الغذائية ذات العالقة مثل وزارة ال�صناعة والتجارة
ينّ
وامل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء واملوا�صفات
بالعامل عادت لالنخفا�ض ويجب ان تنعك�س
واملقايي�س لها دور كبري يف هذه املرحلة .
الأ�سعار اجلديدة على امل�ستهلكني كما فعلت عند
وختم عبيدات حديثه قائال �أعتقد �أن التجار
االرتفاع ،واعتقد �أن اجلهاز احلكومي واجلهات
لن ي�ألوا جهدا يف عدم تخفي�ض �أ�سعار املواد

الغذائية وبالتايل تخفي�ض �أرباحهم ،ولو كان
ذلك من خالل التالعب باالوزان ،ويجب �أن يتم
فر�ض رقابة م�شددة على الأ�سواق ل�ضبط �أي
تالعب بالعبوات واالوزان.
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«رند» :قانون حقوق الطفل �ضرورة وطنية
رابطة الن�ساء الدميقراطيات االردنيات “رند”
يعد قانون الطفل مطلب ًا ت�شريعي ًا فر�ضته
ابتداء القرار قانون خا�ص
احلاجة الوطنية
ً
يحمي حقوق الطفل قبل ان يكون التزاما دوليا
وقد �صادق االردن على االتفاقية الدولية حلقوق
الطفل يف العام ” 1991وحتفظ على العديد من
مواد االتفاقية خا�صة املواد  14و 20و 21التي
تتعلق بالتبني وحرية اختيار الدين” .وجتدر
اال�شارة هنا اىل ان  12دولة عربية قد اقرت
قوانني الطفل.
وقد اثار طرح  ،م�شروع قانون حقوق الطفل
ل�سنة  2022امام جمل�س النواب اال�سبوع الفائت
جدال كبريا حول عدد من مواد القانون بني م�ؤيد
ومعار�ض مل�شروع القانون.
فما هي اال�سباب املو�ضوعية الداعية اىل
ت�شريع قانون ينظم عالقة الطفل مب�ؤ�س�سات
الدولة وباملجتمع ..
- 1ان توفري احلماية االجتماعية ال�شاملة
لالطفال و�ضمان حقوقهم املن�صو�ص عليها يف
الد�ستور وعلى را�سها الرعاية ال�صحية والتعليمية
والرفاه واحلماية هي م�س�ؤولية م�ؤ�س�سات الدولة
جتاه هذه ال�شريحة الفتية من مواطنيها ولذلك
تتحمل امل�ؤ�س�سات الر�سمية ابتداء م�س�ؤولية و�ضع
الت�شريعات واقرار ال�سيا�سات الكفيلة بتطبيق
هذه احلقوق وو�ضعها مو�ضع التنفيذ  ،اىل جانب
م�س�ؤولية وحق الوالدين واال�سرة يف رعاية وتربية
وحماية الطفل من كل ا�شكال االعتداء واالذى
 .هذا وقد ن�صت املادة  4 / 6من الد�ستور على
مايلي“ :الأ�سرة هي �أ�سا�س املجتمع وقوامها الدين
والأخالق وحب الوطن” .كما جاء اي�ضا يف املادة
 5/ 6من الد�ستور ان القانون “يحمي الأمومة
والطفولة وال�شيخوخة ويرعى الن�شء ومينع
اال�ساءة واال�ستغالل” .
تقدر ن�سبة االطفال يف االردن دون الثامنة2
ّ
ع�شر من العمر ب�أكرث من � ،% 40أي ما يزيد
عن 4.221مليون طفل ح�سب تقديرات دائرة
االح�صاءات العامة  .ال �شك ان هذه الن�سبة
العالية من ال�سكان بحاجة اىل قوانني تنظم
حياتهم وت�ضمن البيئة االجتماعية واال�سرية
املالئمة لن�شوئهم وتطورهم لي�شكلوا رافعة انتاجية
ا�سا�سية للوطن واملجتمع .
�أظهر امل�سح الوطني لعمالة الأطفال ال�صادر
عن مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة
الأردنية عام � ، 2016أن ن�سبة عمالة الأطفال
يف الفئة من � 5إىل  17عاما بلغت � 75.982ألف
طفال ،بينهم  8868طفلة!! ،كما ت�شري بع�ض مراكز

الدرا�سات اىل ارتفاع هذا الرقم اىل  100الف
طفل .وهذا يعني ان ه�ؤالء (االطفال العمال ) !!
حمرومون من التعليم والرعاية ال�صحية والبيئة
اال�سرية املنا�سبة  ،ناهيك ملا ميكن ان يتعر�ض له
االطفال �أثناء العمل من ا�شكال العنف .
ن�شري هنا اىل ان قانون العمل الأردين ويف
املواد 75 / 74،73قد ن�ص على منع ت�شغيل احلدث
�إذا مل يكمل ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ب�أي �صورة
من ال�صور ،وحر�ص القانون على عدم ت�شغيله يف
الأعمال اخلطرة �أو املرهقة �أو امل�ضرة بال�صحة
قبل بلوغ الثامنة ع�شر من عمره ،على �أن ال تزيد
�ساعات عمله عن �ست �ساعات ،و�أن ال يتم ت�شغيله
ليال ويف الأعياد والعطل الر�سمية والأ�سبوعية.
ا�صدر املجل�س الوطني ل�ش�ؤون اال�سرة ومنظمة
االمم املتحدة للطفولة عام  2021ان  74،6من
االطفال االردنيني من العينة الوطنية للفئة
العمرية  8-17عاما قد تعر�ضوا ملرة واحد على
االقل ال�شكال ممن العنف اجل�سدي او النف�سي يف
حياتهم .
كان االجدى بالقوى ال�سيا�سية واالجتماعية
املنظمة التي عار�ضت مبد�أ وجود قانون حلقوق
الطفل ان تلتفت اىل املخاطر التي يتعر�ض لها
اطفالنا والتي تخالف القوانني والت�شريعات والقيم
االن�سانية ملجتمعنا
وعليه فان احلاجة املو�ضوعية تفر�ض ا�صدار
قانون خا�ص ي�ؤكد على حقوق الطفل وينظمها
بل ا�صبح �ضرورة ملحة يف ظل التطور احلا�صل
يف املجتمع ويف ظل الرتاجع احلاد يف االو�ضاع
االقت�صادية وتزايد معدالت الفقر والبطالة
وتزايد العنف اال�سرى واملخاطر التي تتهدد هذا

اجليل النا�شيء .
- 3لقد ت�ضمنت معظم املواد يف م�شروع القانون
معاين وقيم ًا ايجابية  ،ال يختلف عليها اثنان
مثل املادة  5البند (�أ،ب) ن�صت على حماية احلق
يف احلياة وبالرعاية وتهيئة الظروف الالزمة
لتن�شئته تن�شئة �سليمة حترتم احلرية والكرامة
واالن�سانية والقيم الدينية واالجتماعية ،
والبند (�أ) من املادة ( )7ن�ص على �أن للطفل احلق
يف “التعبري عن �آرائه� ،سواء بالقول �أو الكتابة �أو
الطباعة �أو الفن �أو ب�أي و�سيلة �أخرى يختارها،
وتُوىل �آراء الطفل االعتبار وفق ًا ل�سنّه ودرجة
ن�ضجه” ..وغريها من املواد التي ت�ؤكد على هذه
القيم .
- 4ونرى يف رابطة الن�ساء الدميقراطيات
االردنيات ان اغلب مواد م�شروع القانون قد جاءت
ل�ضمان حقوق الطفل اال�سا�سية  ،كاحلق يف احلياة
وال�صحة والتعليم وحرية التعبري واخل�صو�صية،
ورفاه الأطفال وتنميتهم وعدم تعري�ضهم للخطر،
وتوفري امل�ساعدة القانونية املجانية لهم ،ولتحمي
الأطفال من التمييز واالنتهاكات والعنف واال�ساءة
واال�ستغالل ومبا يوفر لهم حياة كرمية خالية من
العنف ومبا ي�ضمن توفري بيئة �آمنة للأطفال ومبا
ي�ضمن اال�ستثمار يف االجيال القادمة لتحقيق
التنمية ال�شاملة للوطن.
ان املطالبة باقرارهذا القانون من م�ؤ�س�سات
ر�سمية و�شعبية وم�ؤ�س�سات حقوقية معنية بحقوق
االطفال لي�س جديدا بل جاء بعد مطالبات امتدت
الكرث من خم�س وع�شرين عاما وقد �أحال جمل�س
النواب الأردين م�ؤخرا ،م�شروع قانون حقوق الطفل
ل�سنة � 2022إىل جلنة نيابية م�شرتكة (القانونية،
واملر�أة و�ش�ؤون الأ�سرة).
ت�ؤكد (رند )على مطالبة هذه اللجان النيابية
تو�سيع دائرة احلوار با�شراك م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين املعنية بحقوق الطفل واالن�سان يف هذه
النقا�شات و�سماع وجهات نظرها واذا كان هناك
بع�ض املواد املختلف عليها والتي حتتاج اىل
مراجعة اوتعديل فان احلوار هو الو�سيلة املثلى
للو�صول اىل �صيغة تقرب وجهات النظر املختلفة
دون امل�سا�س بحق االختالف واحرتام الراي االخر
ومبا ي�ضمن الو�صول اىل ت�شريع يحمي الطفولة
ويحقق امل�صلحة الف�ضلى للطفل واال�سرة .
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ال��ك��ت��ل��ة حت�����ذر م����ن امل�������س ب��ا���س��ت��ق�لال��ي��ة
م ��ؤ���س�����س��ة ال�����ض��م��ان وال���غ���اء وزارة العمل

ـ حذرت كتلة الوحدة العمالية
احلكومة من امل�س با�ستقاللية م�ؤ�س�سة
ال�ضمان االجتماعي والغاء وزارة العمل
يف اطار التوجهات اجلديدة مبا ا�سمته
خارطة طريق لتحديث منظومة القطاع
العام التي ت�ستهدف من خالله كما اعلنت يف
امل�ؤمتر ال�صحفي املنعقد يف رئا�سة الوزراء
الغاء وزارة العمل ونقل املهام والوظائف
التي ت�ضطلع بها واملتعلقة بالعمل والعمال
اىل عدد من الوزارات ونقل رئا�سة جمل�س
ادارة م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي اىل
وزارة ال�صناعة والتجارة.
و�أكدت الكتلة ان التوجهات احلكومية
بالغاء وزارات ودمج م�ؤ�س�سات ووزارات ال
يجوز ان تن�سحب على م�ؤ�س�سة ال�ضمان
االجتماعي لكونها م�ؤ�س�سة م�ستقلة عن
امل�ؤ�س�سات احلكومية التي تقع حتت مظلة
نظام اخلدمة املدنية وموازنتها العامة
ولي�ست �ضمن الهيكل التنظيمي احلكومي
امل�شمولة باملوازنات العامة احلكومية
والوحدات امل�ستقلة وجمل�س ادارتها
يت�شكل ا�ستناد ًا لقانون ال�ضمان وحمدد
ب�شكل ا�سا�سي بطريف العملية االنتاجية
واموالها اموا ً
ال عمالية بامتياز وم�شاركة
احلكومة يف املجل�س ك�ضمانة للمالءات
املالية رغم انها ال ت�سهم يف االيرادات
ا�سوة ببقية الدول.
وبينت الكتلة ان هيمنة احلكومة
على جمل�س ا�ستثمارات ال�ضمان يتناق�ض
مع التوجهات القائمة منذ عقدين عن
ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص ما
يتطلب الت�صويب لتحقيق التوازن بني
طريف العملية االنتاجية واحلكومة والذي
اكدت عليه التوجهات اجلديدة التي تهدف
اىل تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام مبا
يخدم املواطن وبيئة االعمال واال�ستثمار ،
وهذا يتطلب ب�شكل ا�سا�سي دمج الوحدات
احلكومية امل�ستقلة يف الوزارات ذات ال�صلة
بكل وحدة والبالغ تعدادها  ٢٧وحدة

التي تفرد لها يف املوازنات العامة ال�سنوية
ال تغطي ايراداتها  ٪٥٠من النفقات لرتفع
من ن�سبة العجز يف املوازنات ال�سنوية.
وقالت الكتلة ان خطورة هذه التوجهات
ت�أتي متالزمة مع الغاء وزارة العمل لتم�س
حقوق ال�شرائح االعظم يف املجتمع التي
تقوم على عاتقها عملية االنتاج مما ي�ؤكد
ان هذه التوجهات تعرب عن خيارات ال
تتفق مع �سيا�سة العمل الوطنية وبالتايل
ا�ضعاف �شروط العمل و�شبكة احلماية
االجتماعية والغاء دور النقابات وما
يرتتب عليه من الغاء للت�شريعات العمالية
املناطة بوزارة العمل وهي التي حتدد
م�س�ؤولية �سيا�سة العمل وتنفيذها وهي
م�س�ؤولية مرتابطة ت�شمل جمموعة
من الوظائف كحماية العمل والت�شغيل
والعالقات ال�صناعية واخلدمات املتعلقة
بال�صحة وال�سالمة املهنية وحتديد االجور
والتدريب املهني وتفتي�ش العمل واملوارد
الب�شرية التي ال ميكن ان تقوم بها الوزارات
املزمع نقل مهمات وزارة العمل اليها كوزارة
الداخلية مهمة تنظيم العمالة املهاجرة
وال�صناعة والتجارة مبهمة تنظيم �سوق
العمل وبرامج الت�شغيل ونقل جمل�س ادارة
ال�ضمان اليها ،وبالتايل تقوي�ض �سيا�سات

العمل.
ونوهت الكتلة انه بد ً
ال من الغاء الوزارة
وحتويل م�س�ؤوليتها التقليدية اىل وزارات
وم�ؤ�س�سات اخرى كان يجب على احلكومة
ان تعمل على تطوير دور الوزارة يف ر�سم
�سيا�سات العمل الوطنية وتفعيل دورها
يف ق�ضايا �سوق العمل لتبقى يف مركز
دوائر القرار االقت�صادي واالجتماعي
للحفاظ على التوازنات االجتماعية
مبا يحقق اال�ستقرار لتجنب ال�صراعات
االجتماعية.
ونوهت الكتلة بان التوجهات احلكومية
يف اال�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية
ال ت�ستهدف اخلروج من االزمات املركبة
والتي طالت كافة ال�شرائح بل ت�ستهدف
اعادة هيكلة الدولة وتفريغها من
ركائزها الوطنية بعد ان�سحابها من دورها
االجتماعي بخ�صخ�صة امل�ؤ�س�سات الوطنية
التي كانت تعترب ركيزة القطاع العام.
واختتمت الكتلة بيانها مبطالبة القوى
االجتماعية بالت�صدي لهذه التوجهات
النها ال مت�س امل�صالح املعي�شية لل�شرائح
االعظم بل مت�س امل�صالح الوطنية االردنية
العليا.
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دائرة الالجئني (عودة)� :إجراء «االونروا» اجلديد «مت�سرع وجمحف»

 اعتربت دائرة الالجئني (عودة)الذي اتخذته الأونروا ب�ش�أن الالجئني
الفل�سطينيني القادمني من �سوريا هو �إجراء
“مت�سرع وجمحف” ،ويحتاج �إىل مزيد من احلوار
والنقا�ش مبا ال ي�ضر العائالت التي مل ت�سجل بعد
�أو تعتزم املجيء �إىل لبنان لأ�سباب قاهرة.
وكانت وكالة الغوث قد �أ�صدرت قرا ًرا (28
متوز) يعمل به بدءا من � 1آب ،وق�ضى بعدم
ا�ستفادة الالجئني الفل�سطينيني القادمني من
�سوريا �إىل لبنان من امل�ساعدة النقدية والإبقاء
على اال�ستفادة من جميع اخلدمات التعليمية
وال�صحية� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية اال�ستفادة من �أي
م�ساعدة نقدية تقدم لالجئني الفل�سطينيني يف
لبنان ،وبنف�س املبالغ �إذا كانوا يندرجون �ضمن
الفئات امل�ستهدفة بهذه امل�ساعدة اخلا�صة.

ال زالت روح ثورة يوليو تبعث يف ال�شعوب العربية الإرادة والتحدي
خا�ص  -يف الذكرى
ال�سبعني النطالقة ثورة 23
يوليو املجيدة ،ن�ستذكر ما جرى
يف م�صر يف ذلك اليوم ،ب�أنه
كان زلزا ً
ال امتدت تداعياته
الكربى على طول املنطقة
العربية من حميطها �إىل
خليجها ،ويف عوا�صم اال�ستعمار
الغربي ب�شكل خا�ص ،الذي
نا�صب الثورة و�أهدافها بقيادة
الراحل الكبري الزعيم جمال
عبد النا�صر العداء ،و�شن
�ضدها حروبه العدوانية.
لقد زرعت ثورة يوليو
املجيدة يف عموم منطقتنا
العربية وحميطها الإقليمي،
روح الإرادة والتحدي والتمرد
على التبعية ال�سيا�سية
لال�ستعمار
واالقت�صادية
الغربي و�شركائه يف املنطقة،
من دول رجعية و�إقطاع �سيا�سي

 ،وامتدت رياحها التغيريية
يف �أقطارنا العربية كافة
على طريق التحرر والتقدم
واحلداثة وبناء الدولة
الوطنية.

كما بنت ثورة يوليو
املجيدة بقيادة عبد النا�صر
مل�صر �أ�س�س الدولة احلديثة
املتطلعة نحو النمو واالزدهار،
ف�أممت قناة ال�سوي�س ،و�أعادت

احلق لأ�صحابه ،وت�صدت
للعدوان الثالثي الإ�سرائيلي
 الربيطاين – الفرن�سي عام ،1956ونفخت يف روح ال�شعوب
العربية روح الثورة ،كما �شيدت
ال�سد العايل الكبري الذي �أ�س�س
لإ�صالح زراعي بنى للثورة
قاعدتها الفالحية ،و�أقامت
القطاع العام ب�صناعاته
الثقيلة واخلفيفة ،وبنت للثورة
قاعدتها العمالية.
لقد مدت م�صر؛ جمال عبد
النا�صر يد التعاون والدعم
ل�شعوبنا العربية ومنها ال�شعب
الفل�سطيني يف ثورته الوطنية
املعا�صرة ،كما �أطلقت مبادئها
ال�ستة التي ما زالت حية ومنارة
لن�ضاالت �شعوبنا العربية ،من
�أجل بناء الدولة الوطنية
والعدالة االجتماعية ،والتغلب
على اجلهل والتخلف.
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برفعها ا�سعار الفائدة على القرو�ض

االجراءات احلكومية ت�سهم يف ارتفاع معدل الت�ضخم لي�صل اىل ٪٥،٢

ال�سبب يعود الرتباط الدينار االردين بالدوالر الذي
رفعت عليه �سعر الفائدة وهو اجراء له فعالية يف
امريكا التي يوجد بها ت�شغيل كامل وله اثر �سلبي
يف البالد الرتفاع ن�سبة البطالة (  ) ٪٢٣وهي من
االمور التي ت�ؤدي اىل �ضعف القوة ال�شرائية ت�ضاف
اىل اقدام التجار على رفع اال�سعار مبقدار الفائدة

التي رفعت على القرو�ض بد ًال من رفع ن�سبة الفائدة
على الودائع التي تدفع باجتاه االدخار واالحتفاظ
بال�سيولة ،واعادة النظر يف منظومة ال�ضريبة على
الدخل لكون امل�ؤ�س�سات املالية هي امل�ستفيد من رفع
�سعر الفائدة.
ان عدم اقدام احلكومة وجلنة االقت�صاد
واال�ستثمار يف املجل�س النيابي على اتخاذ قرارات
متوازية كتخفي�ض �ضريبة املبيعات على ال�سلع
اال�سا�سية لت�صل اىل ال�صفر وزيادة الرواتب
واالجور للعاملني واملتقاعدين لتاليف الركود من جهة
وم�ساعدة ذوي الدخل املحدود على �شراء ال�سلع ي�ؤكد
ان احلكومة ما�ضية يف نهجها املنحاز اىل امل�ؤ�س�سات
املالية من بنوك وم�ؤ�س�سات ت�أمني وم�ؤ�س�سات االجتار
باال�سهم وال�سندات.

واالعمال بن�سبة ( ، )٪٢،٥وقطاعات اخرى مبعدالت
احمد النمري
التقرير الربعي االخري لدائرة االح�صاءات منو اقل.
جناحات يف ال�صناعة اال�ستخراجية و�شركاتها
العامة اظهر تقديرات اولية اف�ضل لأرقام ومعدالت
املكا�سب التي حققها قطاع ال�صناعات
الناجت املحلي االجمايل الذي ارتفع ب�أ�سعار ال�سوق
الثابتة بن�سبة ( )٪٢،٦خالل الربع الرابع من ال�سنة اال�ستخراجية مل تقت�صر على حتقيق حت�سن ومنو يف
ال�سابقة �سنة  ٢٠٢١قيا�س ًا بارقام الربع الرابع من جممل ن�شاطه بن�سب ( )٪٥،٦التي ر�صدتها ون�شرتها
دائرة االح�صاءات العامة يف الفرتة الزمنية
�سنة .٢٠٢٠
ن�سبة النمو هذه يف ربع �سنة  ٢٠٢١عك�ست حت�سن ًا الق�صرية خالل الربع الرابع االخري من �سنة ،٢٠٢١
ن�سبي ًا يف معظم او�ضاع االقت�صاد االردين ،ويف العديد بل ان م�سارات وبيانات وارقام من�شورة يف قوائم مالية
من قطاعاته مع �ضرورة التح�سب ا�صولي ًا من كون ل�شركتي البوتا�س والفو�سفات “ال�شركتني الرئي�سيتني
املقارنة متت وتتم مع ما ات�سمت به �سنة  ٢٠٢٠من يف هذا القطاع” بينت و�أكدت تقدم ًا وتو�سع ًا ملمو�س ًا
م�سارات وتراجعات ووقائع م�أزومة جنمت يف معظمها غري م�سبوقني يف كامل �سنة  ٢٠٢١وقبل ذلك بقليل،
عن حدوث وتف�شي جائحة الكورونا وت�أثرياتها وندرجها بايجاز فيما يلي:
�شركة البوتا�س
وتداعياتها ال�صعبة على اكرث من ن�شاط وخماطر
حققت هذه ال�شركة ربحية �صافية وقيا�سية يف
�صحية وحياتية.
من جانب �آخر اظهر تقرير دائرة االح�صاءات كامل �سنة  ٢٠٢١بحدود ( )٢١٧مليون دينار مكنها من
العامة حتقق منو يف الناجت املحلي االجمايل بن�سبة اتخاذ قرار بتوزيع ارباح للم�ساهمني بن�سبة ()٪١٢٠
( )٪٢،٢خالل كامل �سنة  ٢٠٢١قيا�س ًا مبجمل الو�ضع التي تتجاوز رقم ر�أ�س املال ،كما جنمت ال�شركة يف
زيادة �صايف ربحها من ( )٤٠مليون دينار متحققة
خالل كامل �سنة  ٢٠٢٠املرتدية.
و�أي�ض ًا اظهر التقرير االح�صائي منو ًا متفاوت ًا خالل الربع االول من �سنة  ٢٠٢١اىل ( )١٤٥مليون
ملعظم القطاعات االقت�صادية خالل الربع الرابع من دينار متحققة يف الربع املقابل من هذا العام �سنة
�سنة  ٢٠٢١حيث حقق قطاع االن�شاءات اعلى معدل .٢٠٢٢
منو يف هذه الفرتة بن�سبة ( )٪٦،١تاله قطاع الن�شاط
ا�ضافة اىل ما �سبق جنحت ال�شركة يف زيادة انتاجها
اال�ستخراجي بن�سبة ( )٪٥،٦ثم منو قطاع النقل بن�سبة ( )٪٤خالل الربع االول وتنويعه وتقلي�ص
والتخزين واالت�صاالت بن�سبة ( ،)٪٣،٩واي�ض ًا منو كلفته ،ويف املقابل زيادة رقم الت�صدير بن�سبة (.)٪٩
�شركة مناجم الفو�سفات
قطاع جتارة اجلملة والتجزئة والفنادق واملطاعم
بعد �صايف خ�سارة يف �سنة �سابقة بحدود ()٩١
بن�سبة ( )٪٣،٥وقطاع خدمات املال والت�أمني

مليون دينار جنحت ال�شركة يف كامل �سنة  ٢٠٢١يف
حتقيق �صايف ربحية قيا�سية بحدود ( )٣٣٦مليون
دينار ،وان تتخذ على ا�سا�سه قرار ًا بتوزيع ارباح
للم�ساهمني بقيمة ( )١٦٥مليون دينار والتي ت�صل اىل
�ضعف ر�أ�سمال ال�شركة البالغ ( )٨٢،٥مليون دينار.
هذه الن�سبة والقيمة مل ت�أت من فراغ بل �سبقها
وتوازى معها حتقق زيادة م�ضطردة يف كميات االنتاج
وتنويعه وحت�سني نوعيته و�شروطه وجناح يف املقابل
يف زيادة ال�صادرات اىل اكرث من جهة م�ستوردة قائمة
او جديدة وبقالب اتفاقيات وعقود.

ـ بح�سب بيانات البنك املركزي يوا�صل
معدل الت�ضخم ارتفاعه من ما ن�سبته  ٪٤،٤اىل ما
ن�سبته  ٪٥،٢لرتتفع ا�سعار امل�ستهلك اىل ما ن�سبته ٪١
لي�صل املعدل الرتاكمي يف ارتفاع ا�سعار امل�ستهلك اىل
ما ن�سبته .٪٣،٩١
وبح�سب البيانات ال�صادرة فان االرتفاعات يف
اال�سعار مل تطال فقط ال�سلع امل�ستوردة التي جرت
عليها ارتفاعات يف بلدان املن�ش�أ اذ طالت االرتفاعات
قطاعات الرتفيه وال�سكن واملطاعم والفنادق مبا
ن�سبته  ٪٩،٥فيما طالت الوقود مبا ن�سبته ٪٢٩،٩
التي لي�س لها عالقة بتقلبات اال�سعار بل باالجراءات
احلكومية بالرفع حتى اعلى من املعدالت العاملية .
وبد ًال من ان تتخذ احلكومة اجراءات تخف�ض من
اعباء الت�ضخم وما يرافقها من ارتفاعات يف ا�سعار
ال�سلع اقدمت على رفع ا�سعار الفائدة على القرو�ض
بحجة تقليل ال�سيولة لتخفي�ض الت�ضخم اال ان

منو متدين وخمتل يف مكوناته
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 20ع�������ش�ي�رة ع���راق���ي���ة ت���وق���ع وث���ي���ق���ة ع��ه��د
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت���ري���ر ف��ل�����س��ط�ين وث��ي��ق��ة عهد
 يف مواجهة اجراءات و�سيا�ساتالتطبيع مع العدو ال�صهيوين ،جاء �صوت العراق
مدويا يف وجه امل�ست�سلمني ودعاة التطبيع ف�صدر
االعالن التحذيري لكل من يهمه الأمر.
نحن �شيوخ ع�شائر العراق العظيم نق�سم باهلل جلت
قدرته ،ونق�سم بوردة حناء دماء ال�شهداء ،ان نبقى
على عهد ووعد فل�سطني �سرة العرب وغرة الكون،
اقرب نقطة بني ال�سماء واالر�ض  .وان نحافظ على
حقها وحقيقتها ثابتني على ثابتها االكيد وثابت االمة
املكني ،وان نعمل على حتريرها وخال�صها من نري العدو
ال�صهيوين باذلني من اجلها كل غال ونفي�س ..و�ستظل
فل�سطني خيط الذهب يف عباءة االمة واجلوهر االنقى
واالبقى ،وهي كل عا�صمة عربية ودليل احرار العامل
للخري العام والدفاع عن احلياة وا�سبابها واحلقوق
وا�صحابها ثبت ًا على الدم املجيد والبطوالت الرا�سخة
 ..و�سيبقى نخيل دم ابطال اجلي�ش العراقي وابطال
االمة على تراب فل�سطني احلر املعاند �شارة عز
وجمد و�شرارة وعد باق بالتحرير والن�صر  ..يرونه
بعيد ًا ونراه قريب ًا وانا ل�صادقون  ..املجد لل�شهداء ..
واحلرية والتحرير والن�صر لفل�سطني.
عا�ش العراق العظيم  ..وعا�شت فل�سطني
العراق ـ بغداد يف  ٣٠متوز ٢٠٢٢
جددت ع�شائر عراقية دعمها لل�شعب الفل�سطيني
وق�ضيته العادلة ،حتى حترير بالده ونيل حقوقه
امل�شروعة.
ووقع �شيوخ من  20ع�شرية عراقية وثيقة عهد،

�أم�س ال�سبت ،خالل زيارتهم مقر �سفارة دولة فل�سطني
لدى العراق ولقاء ال�سفري �أحمد عقل.
و�أكد “ال�شيوخ” �أن “ع�شائر العراق �ستبقى على
عهد فل�سطني ،وحتافظ على حقها وحقيقتها ،وتعمل
على حتريرها وخال�صها من االحتالل”.
وكان جمل�س النواب العراقي قد �أقر يف � 26أيار/
مايو املا�ضي ،مقرتح قانون “جترمي التطبيع مع الكيان
ال�صهيوين” ،ب�إجماع جميع احلا�ضرين.
و�أفاد بيان للدائرة الإعالمية يف املجل�س ،ب�أن
“جمل�س النواب �صوت خالل جل�سته املنعقدة

اليوم ،على مقرتح قانون جترمي التطبيع مع الكيان
ال�صهيوين”.
ويجرم القانون التوا�صل مع الكيان الإ�سرائيلي� ،أو
ّ
�إقامة عالقات �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ع�سكرية �أو
ثقافية معه ،مقر ًا عقوبات على امل�ؤ�س�سات والأفراد
التي تقيم عالقات مع االحتالل الإ�سرائيلي ،ي�صل
بع�ضها �إىل الإعدام.
وال يقيم العراق �أي عالقات مع “�إ�سرائيل” ،كما
ترف�ض احلكومة و�أغلب القوى ال�سيا�سية التطبيع
معها.

�إقالة الوزيرة البحرينية ال�شيخة مي بنت حممد �آل خليفة لرف�ضها م�صافحة ال�سفري الإ�سرائيلي
 �أقال ملك البحرين ،حمد بنعي�سى �آل خليفة� ،أول �أم�س اخلمي�س ،ال�شيخة
مي بنت حممد �آل خليفة من من�صبها ،برئا�سة
هيئة البحرين للثقافة والآثار (برتبة وزير)؛
بعد رف�ضها م�صافحة ال�سفري الإ�سرائيلي يف
املنامة� ،إيتان نائيه.
ووفقا للتقارير ،ف�إن “قرار الإقالة جاء
ب�سبب رف�ض ال�شيخة مي ،التي عملت يف
الإعالم والثقافة لأكرث من  20عاما ،للتطبيع
مع �إ�سرائيل ،الأمر الذي عبرّ ت عنه م�ؤخرا،
عرب رف�ضها مل�صافحة ال�سفري الإ�سرائيلي لدى
املنامة ،يف جمل�س عزاء خا�ص� ،أقامه ال�سفري
الأمريكي ،يف منزله يف العا�صمة البحرينية”.
وكان ال�سفري الأمريكي� ،ستيفن بوندي ،قد
عقد جمل�س عزاء خا�ص يف  16حزيران/

يونيو املا�ضي ،مبنا�سبة وفاة والده ،ودعا
�إليه �سفراء وم�س�ؤولني ،من بينهم ال�سفري
الإ�سرائيلي يف البحرين ،وال�شيخة مي بنت
حممد.
و”خالل جمل�س العزاء ،رف�ضت امل�س�ؤولة
البحرينية ،املنحدرة من العائلة احلاكمة،
م�صافحة ال�سفري الإ�سرائيلي بعد �أن علمت
جن�سيته ،وقررت االن�سحاب من املكان ،وطلبت
من ال�سفارة الأمريكية عدم ن�شر �أية �صورة
لها” ،بح�سب التقارير.
وكانت ال�شيخة مي ،قد رف�ضت تهويد �أحياء
قدمية يف العا�صمة البحرينية ،ورف�ضت
ال�سماح مل�ستثمرين يهود بت�شييد حي يهودي
من باب البحرين حتى الكني�س اليهودي يف
املنامة.
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الأزمة العاملية احلالية وت�أثريها على م�ستقبل ال�شعوب والعمال
جهاد عقل� -سيا�سي ونا�شط عمايل  -احلوار املتمدن
منذ انت�شار جائحة كورونا ،دخل العامل يف دوامة،
مل يخرج منها حتى يومنا هذا ،ومتحورت هذه الدوامة
منذ قيامها كما هي “دوامة البحر” ب�إغراق كافة
اخلطط التي و�ضعتها الهيئات الدولية ،مبا يتعلق
بالنمو االقت�صادي ـ ومكافحة ظاهرة الفقر ،وازدهار
�سوق العمل العاملي ،وجلم الت�ضخم والغالء ،و�إف�شال
برنامج التنمية امل�ستدامة –  ،2030والذي ي�شمل 17
بند ًا نركز هنا على ثالثة بنود لها عالقة مبو�ضوعنا
مع �أن بقية البنود لها عالقة لكن لي�س بالعالقة
املبا�شرة والبنود الثالثة هي“ :الق�ضاء على الفقر:
الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله يف كل مكان” و
“الق�ضاء التام على اجلوع”:
الق�ضاء على اجلوع وتوفري الأمن الغذائي والتغذية
املح�سنة وتعزيز الزراعة امل�ستدامة والبند الثالث
ّ
وهو رقم ثمانية يف الت�سل�سل هو“ :العمل الالئق ومنو
االقت�صاد  :تعزيز النمو االقت�صادي املطرد وال�شامل
للجميع وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة ،وتوفري
العمل الالئق للجميع” ،لكن اخلرباء الذين قاموا
ب�إعداد هذه اخلطة من الأمم املتحدة ،واطالقها يف
بنهاية العقد املا�ضي ،مل ي�أخذوا باحل�سبان احتمال
وقوع �أزمة مثل الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا
(كوفيد  ،)-19والتي حطمت الكثري من احتماالت
حتقيق ولو ب�شكل جزئي بنود هذه اخلطة .
الغالء والنزاعات و� ..ضربة قا�صمة
ومل ي�أخذ ه�ؤالء اخلرباء باحل�سبان تطور
التوترات القائمة بني العديد من الدول وحتولها
اىل نزاعات م�سلحة� ،أدت اىل توجيه “�ضربة
قا�صمة لالقت�صاد العاملي” ،والإ�شارة هنا اىل العملية
الع�سكرية الرو�سية يف �أوكراينا وموا�صلة العدوان
على �سوريا واليمن وغريها من النزاعات التي تغذيها
ومتولها الر�أ�سمالية العاملية يف العديد من الدول،
التي �أدت اىل ارتفاع الأ�سعار ب�شكل رهيب يف عاملنا
خا�صة ا�سعار الأغذية التي ارتفعت مبعدل  34باملائة
باملقارنة مع �شهر ني�سان من العام الفائت ،والتقديرات
وذلك وفق درا�سة �صادرة عن منظمة العمل الدولية
بعنوان “�أقل البلدان منو ًا ،الأزمة والتحول الهيكلي
وم�ستقبل العمل” وعن املركبات الأ�سا�سية للنمو
االقت�صادي والثالث منها وهي الغذاء والطاقة
والتمويل جاء ما يلي “ :ووفق ًا لتقديرات الأمم
املتحدة يعي�ش  1,7مليار �شخ�ص يف  107اقت�صادات
معر�ضة ب�شدة لإحدى العوامل الثالث للأزمة  :من
بينهم  553مليون �شخ�ص هم �أ�ص ًال فقر ْا و  215مليون
�شخ�ص يعانون �أ�سا�س ًا من نق�ص التغذية “ ،وهذه
الأرقام تتغري كل يوم ووفق حداثة التقرير.
تفا�صيل الدرا�سة التي تتناول الأو�ضاع يف “البلدان
الأقل منو ًا” يف العامل وهي ت�شكل حوايل  25%من
جممل الدول تنقل لنا �صورة قامتة ال�سواد ،لي�س فقط
فيما يتعلق بالو�ضع احلايل بل ويف الو�ضع امل�ستقبلي،
واحتمال خروج هذه الدول من احلوامة القاتلة
الناجتة عن هذه الأزمة ،يكاد يكون من امل�ستحيل ،مما
يعني موا�صلة عي�ش �سكانها يف الفقر املدقع ،وفقدان

عمالها و�شبابها �إحتمال احل�صول على فر�ص عمل،
حا�صة و�أن التوقعات بالن�سبة للأزمة االقت�صادية
ال�سائدة يف عاملنا اليوم والظروف املحيطة بها يبدو
“على �أنها تهيئ اجلو لعا�صفة عاتية ت�ضرب االقت�صاد
العاملي  .وكما يف �أي ظواهر من ظواهر الطق�س العنيفة
� ،ستكون هذه العا�صفة �أ�شد عنف ًا و�أكرث �ضرر ًا من
�سابقاتها و�ستهدد بعك�س عقود من التقدم يف حت�سني
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية .واليوم يعي�ش
نحو  77مليون �شخ�ص �إ�ضايف يف براثن الفقر املدقع
مقارنة بعام  2019ويعاين  117مليون �شخ�ص �آخر
من اجلوع� .أما عمل الأطفال ف�أخذ يف الإرتفاع بعد
عقود من التقدم امللحوظ”.
لن نخو�ض يف كافة التفا�صيل والأرقام التي
ت�شملها الدرا�سة ،لكن ن�ستطيع الت�أكيد وفق ما ي�صدر
يومي ًا عن امل�ؤ�س�سات واملعاهد الدرا�سية املخت�صة،
يجري الت�أكيد من خاللها على �أن هذه الأزمة
االقت�صادية – االجتماعية تتفاقم من يوم لآخر،
و�أ�سعار املواد الغذائية ترتفع بال رادع ،ومعها �أ�سعار
خمتلف املقومات احلياتية الأ�سا�سية ،مثل �أ�سعار اخلبز
واحلليب وم�شتقاته والكهرباء واملياه واملوا�صالت
وغريها.
حتديات حتمل بذور اخلطر
يف مقدمة الدرا�سة يكتب املدير العام ملنظمة
العمل الدولية غاي رايدر م�شري ًا اىل خطورة الأو�ضاع
فيما يتعلق بعامل العمل وغريه من الق�ضايا ما يلي:
”مع انتهاء واليتي� ،أقدم هذا التقرير الأخري يف
وقت يواجه فيه العامل عموم ًا وعامل العمل خ�صو�ص ًا
حتديات ج ّمة غاية يف اخلطورة  .فهذه التحديات
حتمل يف طياتها بذور اخلطر وانعدام اليقني ،وتفر�ض
الت�شكيك يف قدرة املجتمع الدويل والتزامه بالتعامل
معها بدرجة من امل�صداقية” .ويطالب رايدر املجتمع
الدويل بعدم “ترك �أحد خلف الركب” ،يف ا�شارة منه
اىل الدول التي تعاين من ت�أخري يف النمو وما ي�ؤدي
ذلك من نتائج �سلبية على �سوق العمل خا�صة ال�شباب
الذين يفقدون فر�ص العمل ،والفر�ص الوحيدة التي
بالإمكان احل�صول عليها يف الزراعة التي ت�شكل
حوايل  60باملائة من �سوق العمل ،والفر�ص الأخرى
يف ور�شات عمل عدد عمالها ال يتعدى اخلم�سة عمال،
اي فقدان �سوق العمل اىل ال�صناعة املتطورة والكبرية
و�إن وجد منها يف هذه الدولة �أو تلك فتكون �شروط
العمل �سيئة وال ت�ضمن العمل الالئق واملنظم .
لكن غاي رايدر ي�ستنتج كما التقرير اي�ضاً
بخ�صو�ص احتمال عدم تنفيذ برنامج التنمية
امل�ستدامة ويكتب :مع حلول العقد الأخري لتنفيذ
برنامج  2030من �أجل التنمية امل�ستدامة ال�صادر عن
الأمم املتحدة ويف وقت تبدو فيه �آفاق حتقيق العديد
من �أهداف التنمية امل�ستدامة البالغة  17هدف ًا هائلة
�أكرث ف�أكرث …”.

/برنامج التنمية امل�ستدامة  2030يف خطر

لكن منظمة العمل الدولية وطاقمها وبالرغم
من خطورة الو�ضع يتعهدون بالعمل من �أجل اجناح
الربنامج بالرغم من هبوب العا�صفة“ :يف وقت كان
املجتمع الدويل يت�أهب فيه لعقد العمل من �أجل حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة البالغ عددها  17هدف ًا

والتي �أدرجتها الأمم املتحدة يف برنامج عام ،2030
و�شكل جتديد االلتزام بهذا الربنامج �إقرار ًا ب�أن ما
�أحرز من تقدم منذ اعتماد الربنامج يف عام  2015مل
يكن كافي ًا على ما يبدو لتحقيق الأهداف املحددة ،ما
حتَّم بالتايل تكثيف العمل يف هذا االجتاه .وما كان
من اجلائحة والأزمة الثالثية الأبعاد التي �سببتها
احلرب (الغذاء والطاقة والتمويل – ج.ع) يف اوكرانيا
�إال �أن �ضخمت هذا التحدي الهائل �أ�ص ًال ،غري �أن الن ّية
يجب �أن تبقى �إنفاذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ال
التخلي عنها”.
/غالء ..انكما�ش ..وت�آكل الأجور ..ال بد من
نه�ضة ال�شعوب
هذه “الن ّية” مهمة ،لكن الواقع وخمتلف
التوقعات ت�ؤكدان ب�أننا ذاهبون اىل و�ضع اقت�صادي
يت�أرجح ،الت�ضخم يرتفع يف جميع الدول ،رفع الفائدة
على قرو�ض ال�سكن وال�سحب الزائد يف البنوك
والقرو�ض البنكية ،فقدان اال�ستقرار يف �أ�سواق العمل،
ت�آكل قيمة �أجور العاملني على خمتلف مهنهم ،يف ظل
ارتفاع الأ�سعار املتوا�صل ملختلف ال�سلع اال�ستهالكية
وغريها ،وعدم رفع الأجور خا�صة يف القطاع العام،
عدم رفع خم�ص�صات التقاعد التي تبقى كما هي منذ
خروج العامل اىل التقاعد وحتى وفاته ،فقدان مئات
ماليني فر�ص العمل جراء جائحة كورونا وما تالها
من العملية الع�سكرية يف اوكرانيا ،و�صب مليارات
الدوالرات من قبل الواليات املتحدة وحلف الناتو
“دعم ًا لأوكرانيا” ومثيلتها ا�سرائيل ،بل خدمة
مل�صاحلهم الإمربيالية ،بد ًال من ا�ستثمار هذه الأموال
يف ايجاد فر�ص عمل وحل الأزمة االقت�صادية التي
جتتاح عاملنا ،كان ب�إمكان ه�ؤالء العمل من �أجل حل
ب�ؤر النزاعات منذ زمن طويل وانتقال العامل اىل و�ضع
ي�سوده ال�سالم واال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي ووقف �سلب خريات ال�شعوب ل�صالح
ثلة قليلة من الر�أ�سماليني على ح�ساب �شعوب العامل
والطبقة العاملة عامة ،لكن مهما قر�أنا ودر�سنا من
تقارير رمبا ي�شري البع�ض منها اىل الأزمة ،لكنه ال
ي�شري اىل �أ�سبابها احلقيقية ومن يقوم بتفريخها
خدمة مل�صاحله ،كما حدث يف احلرب العاملية الثانية،
فامل�شروع الذي فر�ضته الواليات املتحدة الأمريكية
على حلفائها وغريهم واملدعو “م�شروع مار�شال” ما
هو اال م�شروع ا�ستعمار اقت�صادي لهذه الدول التي
ن�شهدها اليوم تذعن لتوجهات �أمريكا وهي تعي جيد ًا
�أن ما تقوم به �ضد م�صالح �شعوبها وعلى ح�ساب جيوب
الطبقة العاملة .فهل �ستنه�ض هذه ال�شعوب يف عا�صفة
ثورية وتتخل�ص من هذا اال�ستعباد الر�أ�سمايل؟ فهنا
يكمن اخلال�ص احلقيقي واخلروج من هذه الأزمة التي
متت�ص بها قوى ر�أ�س املال خريات ال�شعوب
فقر ،جوع ،بطالة ...فهل �ستنه�ض هذه ال�شعوب
يف عا�صفة ثورية وتتخل�ص من هذا اال�ستعباد
الر�أ�سمايل؟
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ال�سودان وو�ضع العربة �أمام احل�صان
د .ال�شفيع خ�ضر �سعيد  /كاتب �سوداين
الناظر �إىل ما يجري يف واقع بالدنا اليوم ،لن
مكبة حتى يكت�شف خطورة
يحتاج �إىل عد�سة رِ
م�آالته الكارثية ،و�أن الأزمة اخلانقة والبادية
للعيان ،واملتمكنة من كل تفا�صيل حياة املواطن
والوطن ،ال�سيا�سية والإقت�صادية واالجتماعية
والأمنية ،ميكن �أن تهوي بنا جميعا ،رعية وبلدا،
�إىل �أتون حمرقة ال ُت ْبقي َوال َت َذ ُر.
نحن نتبنى هذا الت�شخي�ص ،وتناولناه
بالتف�صيل يف عدة مقاالت �سابقة� .أما الأ�صوات
القلقة واحلادبة وامل�شفقة على الوطن وتخ�شى
انهياره وحتوله �إىل �ساحة �إقتتال �أهلي ،فلم
تخفت �أبدا ،وظلت تكرر القول ب�أن هذا الو�ضع
الكارثي يتطلب من كل القوى ال�سيا�سية واملدنية
�أن ُتنجز فعال ولي�س رد فعل ،فعال ال يكتفي وال
ينح�صر يف جمرد التعليق و�إبداء املالحظات
على مواقف الآخرين ،فعال ا�ستباقيا ملا يفرت�ض
�أن تت�سلح به جماهري هذه القوى املدنية
وال�سيا�سية بهدف تغيري هذا الواقع حتت مظلة
احلرية وال�سالم والعدالة.
ويف هذا الإجتاه� ،إجتاه الفعل ولي�س رد الفعل،
�أعتقد �أن جلان املقاومة قد قطعت �شوطا معتربا
بتبنيها و�إ�شهارها �شعار االحتجاج ال�سلمي يف
ال�شوارع ،ثم بتوافق معظمها على مواثيق بديل
�ضمنتها ر�ؤاها حول املخرج .و�أعتقد �أن املطلوب
الآن هو تكامل هذا اجلهد مع ما ميكن �أن تتقدم
به القوى ال�سيا�سية واملدنية ،حتى يتبدى ذلك
التكامل فعال ملمو�سا ننت�صر به لغايات ومبادئ
ثورة دي�سمرب/كانون الأول  ،2018واملبادرة
هنا من اجلميع ولي�س جلان املقاومة وحدها.
ولكن ،وللأ�سف ال�شديد ،ظل الكثريون منا
ت�سيطر عليهم حالة رد الفعل هذه و�آثارها
ال�سالبة ،فينجرون �إىل مناق�شات وحتليالت
حول �أ�سماء �شخ�صيات رمبا تتوىل رئا�سة وزارة
احلكومة االنتقالية ،وهي �أ�سماء تر�شحها
الأ�سافري� ،إما نتاج �أفكار و�أحالم رغائبية �أو هي
جمرد بالونات �إختبار من جهات بعينها ،وذلك
دون �أن ينتبه ه�ؤالء امل�ست�سلمون حلالة رد الفعل
�إىل �أن هذه الرت�شيحات هي مبثابة �إبتذال
للأزمة ب�إخت�صارها يف كر�سي ال�سلطة دون م�س
جوهرها املتمثل يف تداعيات و�إجراءات �إنقالب
اخلام�س والع�شرين من �أكتوبر/ت�شرين الأول
 ،2021و�أنها مبثابة و�ضع العربة �أمام احل�صان
لأن الأولوية املطلوبة الآن لي�س ا�سم رئي�س

الوزراء املرتقب و�إمنا الإجابة على �س�ؤالني
رئي�سيني� ،أولهما كيف �سيتم �إختياره ومن �سيقوم
بذلك؟
وثانيهما ما هو الربنامج الذي �ستنفذه
حكومته؟ وبالطبع ،ف�إن ال�س�ؤالني ال يحتمالن
�سوى �إجابة واحدة وهي �أن املطلوب هو رئي�س
وزراء يتم �إختياره بوا�سطة �آلية متوافق عليها
من القوى ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك احلركات
امل�سلحة ،والقوى املدنية وجلان املقاومة ،لينفذ
برنامج الثورة امل�ضمن يف وثيقة د�ستورية
جديدة� ،أي�ضا متوافق عليها من قبل هذه القوى.
كما �أن �أي حديث عن �إختيار رئي�س للوزراء قبل
�إتفاق �سيا�سي �أو وثيقة د�ستورية ،لهو ا�ستهتار
بالثورة وتقليل من قيمة ت�ضحية �شهدائها،
وعمليا لن يحقق ذلك �أي ا�ستقرار و�ستزداد
الأزمة �إختناقا� .أما من �أراد �أن يلعنه �شعبه
حتى القرب فليقبل بذلك.
�أما الأ�صوات القلقة واحلادبة وامل�شفقة
على الوطن وتخ�شى انهياره وحتوله �إىل �ساحة
اقتتال �أهلي ،فلم تخفت �أبدا ،وظلت تكرر القول
ب�أن هذا الو�ضع الكارثي يتطلب من كل القوى
ال�سيا�سية واملدنية �أن ُتنجز فعال ولي�س رد فعل
بحديثنا هذا ،والذي رددناه كثريا يف مقاالت
�سابق ،نعني �أن الأولوية الق�صوى الآن هي
�شروع القوى ال�سيا�سية واملدنية وجلان املقاومة
للتوحد يف جبهة مدنية وا�سعة تتوىل زمام
الأمور وتوجيه دفة قيادة الفرتة االنتقالية
نحو م�سار التحول املدين الدميقراطي ،واخلروج
بال�سودان من النفق املظلم.
�صحيح ،قد يحاجج البع�ض ب�صعوبة� ،إن مل
يكن ا�ستحالة ،حتقيق التوافق والتوحد املن�شود
بني القوى ال�سيا�سية واملدنية وجلان املقاومة،
ب�سبب ما بينها من خالفات وتناق�ضات وا�سعة.
ولكني �أرى ،ومعي الكثريون ،عك�س ذلك ،مبعنى
�أن هناك �إمكانية كبرية لطي �صفحة هذه
اخلالفات والتناق�ضات ،ولو م�ؤقتا ،وحتقيق
التوافق والتوحد املن�شودين.
ف�أوال ،جتاربنا ال�سيا�سية منذ اال�ستقالل
تع�ضد خيار التوحد وتقول �إنه مهما كان حجم
اخلالفات والتناق�ضات بني القوى االجتماعية
وال�سيا�سية ،ف�إن �إمكانية توافقها يف عمل جبهوي
م�شرتك واردة ما دامت الأهداف واحدة.
و�إذا قر�أنا يف عناوين �أهداف كل قوى الثورة
ف�سنجدها تتحدث عن ت�صفية دولة االنقاذ

و�إزالة متكينها ،واملحا�سبة الق�ضائية لكل من
ارتكب جرما �ضد الوطن واملواطنني ،مبا يف
ذلك جرائم قتل املتظاهرين ال�سلميني وق�ضايا
الف�ساد ،حتقيق التحول الدميقراطي والإلتزام
بحقوق الإن�سان ،حماربة العن�صرية� ،إ�ستكمال
ال�سالم و�إنهاء احلرب والنزاعات ،تنفيذ برنامج
اقت�صادي ا�سعايف جوهره فك ال�ضائقة املعي�شية
يف البالد ،فتح الطريق لإعادة بناء الدولة
ال�سودانية على �أ�سا�س قومي ال مركزي يراعي
التعدد الإثني والديني والثقايف والنوعي،
ويلتزم العدل يف اقت�سام ال�سلطة والرثوة بني
كل مكونات البالد الإثنية واجلهوية ،مما يحقق
�إقامة �سودان دميقراطي موحد ب�إرادة �شعبه
الطوعية.
و�أعتقد �أن هذه املقا�صد امل�شرتكة بني كل
قوى الثورة ميكن �أن تكون عامل توحيد لهذه
القوى يف جبهة مدنية وا�سعة وبر�ضا اجلميع،
�إذا ما �سخّ رت هذه القوى ر�ؤاها و�إرادتها ل�صالح
الوطن.
ثم ثانيا ،ماذا لو انخرطت قوى احلرية
والتغيري وجلان املقاومة والقوى ال�سيا�سية
واحلركات امل�سلحة والقوى املدنية يف حوار
للخروج ب�إعالن مبادئ متوافق عليه ،م�ستمد من
�أطروحات هذه القوى مبا يف ذلك ميثاق ت�أ�سي�س
�سلطة ال�شعب وامليثاق الثوري ل�سلطة ال�شعب،
وغريهما من املواثيق املقدمة من جلان املقاومة؟
ويف هذا ال�صدد �أقرتح �أن تبادر جلان املقاومة
بالدعوى لهذا احلوار ،و�إذا تطلب الأمر ،ميكن �أن
تتوىل الآلية الثالثية ،اليونيتام�س واالحتاد
الأفريقي والإيقاد ،دور املي�سر وامل�سهل ،على
�أن تتلقى هذه الآلية دعما مبا�شرا وملمو�سا
من الأمم املتحدة /جمل�س الأمن ،والإحتاد
الأوروبي .وبالطبع ،الدعم املق�صود هنا هو
الدعم ال�سيا�سي ولي�س املادي.
�إن التوافق على �إعالن املبادئ �سيفتح الباب
للتوافق� ،أي�ضا بت�سهيل وتي�سري من الآلية
الثالثية ،على وثيقة د�ستورية جديدة ُيختار
مبوجبها رئي�س الوزراء و ُت�شكل م�ؤ�س�سات
الفرتة االنتقالية من كفاءات وطنية وبدون
حما�ص�صات حزبية ،على �أن تكون مدة الفرتة
االنتقالية عامني تبد�أ من تاريخ التوقيع على
الوثيقة ،و ُيعقد خاللها امل�ؤمتر الد�ستوري
وتجُ رى يف نهايتها االنتخابات.

العدد

شؤون محلية

الخميس2022-8-4م

االهالي

1348

15

املبارزة اال�سرتاتيجية هنا وحولنا!
عبد اهلل ال�سناوي  /كاتب م�صري

بقدر الأخطار املاثلة جراء احلرب الأوكرانية
على امل�ستقبل امل�صرى� ،ش�أن الدول الأخرى فى
العامل والإقليم الذى نعي�ش فيه ،تتبدى فى الأفق
ال�سيا�سى فر�ص جدية حللحلة بع�ض الأزمات
امل�ستع�صية ،و�أخطرها �أزمة �سد النه�ضة الإثيوبى.
كانت زيارة وزير اخلارجية الرو�سى «�سريجى
الفروف» �إىل القاهرة بتوقيتها ور�سائلها �إ�شارة
جديدة �إىل الأهمية الق�صوى الإ�ضافية التى قد
يكت�سبها ال�شرق الأو�سط فى ال�صراع على م�ستقبل
النظام الدوىل.
نحن �أمام مبارزة ا�سرتاتيجية بني القطبني
الدوليني املتنازعني الرو�سى والأمريكى على �إثبات
القوة والنفوذ فى �أكرث مناطق العامل ا�شتعاال
بالنريان والأزمات� ،أو �أيهما �أكرث ح�ضورا وت�أثريا
ومتو�ضعا فى �أزمات الإقليم وقدرة على حلحلتها.
بعد قمتى جدة وطهران باحل�ضور املبا�شر
للرئي�س الأمريكى «جو بايدن» فى الأوىل واحل�ضور
املبا�شر للرئي�س الرو�سى «فالدميري بوتني» فى
الثانية بد�أ ما ي�شبه الهرولة �إىل ال�شرق الأو�سط.
فى القمة الأوىل مل يحقق «بايدن» مكا�سب
ا�سرتاتيجية تخوله االدعاء ب�أن �أمريكا عادت
�إىل �سابق نفوذها ،و�أن كلمتها مطاعة فى �أنحاء
الإقليم امل�ضطرب ،ال �أنهت �أزمة الطاقة التى ت�أخذ
بخناق االقت�صادات الأوروبية وال دجمت �إ�سرائيل
فى املنطقة اقت�صاديا و�أمنيا وع�سكريا بذريعة
حمايتها من «اخلطر الإيرانى»!
رمبا تكون حققت بقوة ال�ضغوط بع�ض التقدم
فيما �سعت �إليه غري �أنه �أقل بكثري مما توقعت.
ب�صورة �أو �أخرى بدت �إ�سرائيل عبئا ا�سرتاتيجيا
على جولة «بايدن» ،حملته فوق طاقته وطاقة
النظم العربية كلها فى طلب �إن�شاء ما �أطلق عليه
«الناتو ال�شرق �أو�سطى».
فى القمة الثانية ،حاول «بوتني» �أن يلملم
ت�صدعات «حتالف ال�ضرورة» ،الذى يجمعه مع
�إيران وتركيا بالأزمة ال�سورية� ،أراد �أن يقول بقوة
ال�صور�« :أنا هنا ..حا�ضر وم�ؤثر».
مل تكن هناك نتائج كبرية لقمة طهران با�ستثناء
«فرملة م�ؤقتة» للعملية الع�سكرية الرتكية فى
ال�شمال ال�سورى �ضد التمركزات الكردية ،التى
تقول �أنقرة �إنها متثل تهديدا لأمنها القومى.
لأ�سباب خمتلفة حتفظت �أمريكا على العملية
نف�سها وبدت قريبة من الناحية العملية مما تبناه
خ�صماها الرو�سى والإيرانى ال مع حليفها الرتكى.
كانت تلك مفارقة ا�ستدعتها امل�صالح املت�ضاربة
فى حلف «الناتو».
بعد �أيام معدودة من قمة طهران فتحت نافذة
�أمل فى ا�سطنبول لإنهاء �أزمة احلبوب املتفاقمة

فى �أرجاء خمتلفة من العامل ،خا�صة فى ال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا ،على خلفية وقف ت�صديرها
من املوانئ الأوكرانية ،ب�أثر النريان امل�شتعلة فيها
وحولها.
مبقت�ضى اتفاق وقعته رو�سيا و�أوكرانيا برعاية
تركية و�أممية تقرر فتح ممر �آمن فى البحر الأ�سود
لت�صدير احلبوب واملنتجات الزراعية والأ�سمدة
من رو�سيا و�أوكرانيا �إىل خمتلف دول العامل.
كان ذلك اخرتاقا كبريا لأزمة م�ستع�صية ،غري
�أنه الآن مو�ضع ت�سا�ؤالت حرجة عن قدرته على
ال�صمود و�سط النريان واحتماالت الت�صعيد.
باحل�ساب الرتكى ،ف�إن ذلك االخرتاق �إ�ضافة
كبرية ل�صورتها و�أوزانها فى اللعبة الدولية� ،أو �أن
تكون و�سيطا مقبوال من الطرفني عندما يحني وقت
�إنهاء احلرب بت�سوية �سيا�سية غري م�ستبعدة.
باليقني ف�إن تركيا �سوف ت�ستخدم ورقة جناحها
فى الو�ساطة ب�أزمة احلبوب لرفع من�سوب �أدوارها
و�أوزانها داخل حلف «الناتو» ،و�أنه ال ميكن جتاهل
اعتبارات �أمنها القومى.
وباحل�ساب الرو�سى ،ف�إنه ينزع عن �صورتها
م�سئولية �أزمة الغذاء العاملى ،وي�ضعها فى موقف
�أف�ضل �أمام الر�أى العام فى العامل الثالث الأكرث
ت�ضررا.
كما �أنه ي�ساعد على حت�سني �آخر ل�صورتها قبل
التئام القمة الرو�سية الإفريقية املرتقبة خريف
العام املقبل.
بالتوقيت نف�سه جمدت مو�سكو الوكالة اليهودية
على خلفية موقف تل �أبيب من احلرب الأوكرانية،
كان ذلك حتلال رمزيا من العبء الإ�سرائيلى عند
االقرتاب من ق�ضايا و�أزمات الإقليم وداعيا للت�سا�ؤل
عن م�صري التفاهمات الأمنية ،التى �سمحت ب�ضرب
املواقع ال�سورية بالطائرات دون رد!
هكذا جاء «الفروف» �إىل القاهرة قبل �أية
حمطة �أخرى فى جولته مدركا �أهميتها اجلغرافية
ورمزيتها التاريخية فى ال�شرق الأو�سط والقارة
الإفريقية ،لكى تكون ر�سالته وا�ضحة ووا�صلة
لأ�صحابها.
كان م�ستلفتا فى الكلمة ،التى �ألقاها فى مقر
اجلامعة العربية ر�سائلها امل�ضمرة واملعلنة�« :أننا
ل�سنا معزولني» ..و«منفتحون على احلوار»..
و«م�ستعدون لأية ت�سوية �سيا�سية ممكنة لل�صراع
فى �أوكرانيا».
كانت حلحلة �أزمة احلبوب مدخال لق�ضايا �أخرى
عديدة تدخل فى االهتمام العربى كالق�ضية
الفل�سطينية والأو�ضاع امل�أزومة فى ليبيا و�سوريا
والعراق.
وكان م�ستلفتا بذات القدر ما �سجله �أمام
امل�سئولني امل�صريني« :رو�سيا ال متانع فى ت�صدير

م�صر الغاز لأوروبا على ما تعهدت».
ب�إدراك دبلوما�سى لأهمية املوقع امل�صرى فهو
يطلب مد خيوط التوا�صل مع القاهرة مدركا
بالوقت نف�سه �أن حجم االحتياجات الأوروبية من
الغاز ال ي�سمح باال�ستغناء عن رو�سيا.
بتوقيت متزامن خف�ضت مو�سكو �صادراتها من
الغاز �إىل �أوروبا عرب خط �أنابيب «نورد �سرتدمي »1
�إىل ن�سبة ( )20%بذريعة م�صاعب تقنية ،وهو ما
�شككت فيه �أملانيا!
مناورات الغاز والغذاء لن تتوقف قبل انتهاء
احلرب ،كل طرف يحاول �أن يقيم احلجة على
الآخر.
فى جولته الإفريقية �أفا�ض «الفروف» فى
�إثبات «�أن العقوبات الغربية املفرو�ضة على بالده
تعرقل التعاون مع القارة».
فى املبارزة اال�سرتاتيجية بني القطبني الدوليني
طرحت �أزمة �سد النه�ضة نف�سها على جدول
الأعمال امللتهب.
اجلولة الإفريقية لـ«الفروف» ت�ضم �إثيوبيا،
ذات الأهمية اال�سرتاتيجية فى القرن الإفريقى،
وقد كان الدور الرو�سى م�ؤثرا فى �إفالت �أدي�س
�أبابا من �أية م�ؤاخذة �أممية فى جمل�س الأمن على
ما تتخذه من �إجراءات انفرادية فى م�شروع بناء
�سد النه�ضة دون اعتبار مل�صالح دولتى امل�صب م�صر
وال�سودان� ،أو �أية قواعد قانونية دولية.
املوقف ال�سلبى نف�سه اتخذته ال�صني.
الأطراف الدولية كلها مدعوة الآن �إىل �إعادة
النظر فى مواقفها� ،أو �أن تكون �أكرث توازنا.
امل�صالح وح�سابات القوة ،قبل القانون الدوىل
واالعتبارات الأخالقية� ،سوف حتكم املواقف
الأخرية فى �أزمة �سد النه�ضة.
مل تكن م�صادفة �أن ت�ستبق الواليات املتحدة
جولة «الفروف» مببادرة عرب مبعوثها فى القرن
الإفريقى للتو�صل �إىل حل دبلوما�سى لأزمة �سد
النه�ضة بعد قلة اكرتاث �أبدته منذ �صعود «بايدن»
�إىل البيت الأبي�ض.
فى املنازعة اال�سرتاتيجية على القوة والنفوذ
ال ميكن جتاهل حجم و�أهمية املوقع امل�صرى فى
ال�شرق الأو�سط والقارة الإفريقية ،ف�إذا ما جنحت
فى �إدارة التوازن بني القطبني الدوليني وفق
م�صاحلها االقت�صادية واال�سرتاتيجية وحدها
ف�إنها �سوف حت�صد اتفاقا قانونيا ملزما ب�ش�أن �سد
النه�ضة ي�ضمن حقوق مواطنيها فى �شريان احلياة.
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خليل ال�سيد

العمل احلزبي يف اجلامعات

�أعطى قانون االحزاب
اجلديد احلق للطلبة
بالن�شاط احلزبي يف
اجلامعات ،ح�سب املادة
 20فقرة �أ من القانون،
والتي تن�ص على (يحق
لطلبة م�ؤ�س�سات التعليم
العايل الأع�ضاء يف احلزب
ممار�سة الأن�شطة احلزبية
داخل حرم تلك امل�ؤ�س�سات
من دون ت�ضيق �أو م�سا�س
بحقوقهم ،على �أن ي�صدر
نظام خا�ص ينظم هذه
الأن�شطة).
كرث احلديث الر�سمي م�ؤخراعن حتفيز ال�شباب لالنخراط
باالحزاب ،وت�شجيعهم على ممار�سة حقوقهم يف هذا ال�ش�أن،
بعد عقود من حظر العمل احلزبي يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،وكثريا ما كان يتعر�ض ال�شباب للم�ضايقة �أو
االعتقال او الف�صل من اجلامعة �إىل لدرجة ت�صل للمحاكمة
وال�سجن نتيجة ممار�ستهم للعمل ال�سيا�سي ،مبعنى �أن املناخ
ال�سيا�سي الذي كان �سائدا حينذاك ال ي�شجع ال�شباب على
االنخراط يف العمل ال�سيا�سي واحلزبي ،وال�شواهد على
ذلك كثرية ،وال يت�سع املجال لذكرها الآن يف هذه العجالة،
ولي�س �صحيحا ما يدعيه بع�ض الكتاب ان العمل ال�سيا�سي
كان م�سموحا داخل اجلامعات ،وان هذا العمل كان يعيق
العملية التدري�سية والبحثية ،ولي�س �صحيحا اي�ضا ان جتربة
العمل ال�سيا�سي داخل اجلامعات واملعاهد التعليمية يف فرتة
ال�سبعينات والثمانينات كانت �سلبية رغم منعها وحظرها ،على
االقل كانت احلوارت واملناف�سات االنتخابية بني الطلبة و�إن
اختلفوا بالر�أي واملوقف ،جتري با�سلوب دميقراطي وح�ضاري،
اذ اك�سبت العديد منهم جتربة �سيا�سية عميقة ا�ستفادوا منها
يف حياتهم العملية الالحقة ،لكن عندما �ضيق اخلناق على
الطلبة اكرث ور�سمت القوانني واالنظمة التي تعاقب من يعمل
بال�سيا�سة داخل اجلامعات ،منذ بداية ت�سعينات القرن املا�ضي،
احجم الطلبة وال�شباب ب�شكل عام وعزفوا باالجمال عن العمل
ال�سيا�سي داخل اجلامعات وخارجها ،مما �أظهر ا�شكا ًال جديدة
من العنف اجلامعي واملجتمعي بدال من احلوارات والنقا�شات
الدميقراطية ،والكل يذكر احداث العنف التي وقعت يف
اجلامعة االردنية وغريها والتي كانت ا�شبه بالغزوات حني
ي�شارك فيها �شباب من خارج ا�سوار اجلامعة.
ً
االن وعلى ا�سا�س قانون االحزاب املقر ،مرتافقا مع خطاب
ر�سمي ايجابي من �أعلى امل�ستويات ،جتاه حتفيز ال�شباب
للم�شاركة يف العمل ال�سيا�سي ،ف�أننا نتوقع �أن يو�ضع مو�ضع
التطبيق العملي ،لكننا نقول �أن النظام اخلا�ص الذي �سيو�ضع
لتنظيم العمل احلزبي داخل حرم م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
يجب �أن ين�سجم مع روح اخلطاب الر�سمي املعلن ،ونحذر
من عودة الت�ضييق على الطلبة من خالل تفا�صيل النظام،
لأن النا�س بالعادة تتفق على املبادئ لكن ال�شيطان يكمن يف
تفا�صيل الأنظمة والتعليمات.

االخيرة

الدهام�شة و���ش��اه�ين يرف�ضان اللعب �أمام”
�إ�سرائيليني”وين�سحبان من بطولة العامل للتايكواندو

 ان�سحب العبا املنتخب الوطنيللتايكواندو مي�سر الدهام�شة (وزن فوق 59
كغم)  ،وعبد اهلل �شاهني (وزن  33كغم) ،
�أمام العبني �إ�سرائيليني ،يف بطولة العامل
للتايكواندو التي انتهت مناف�ساتها اليوم يف
مدينة �صوفيا البلغارية ب�صالة “�أرينا �أرميك”.
وكانت الدهام�شة قد �آثرت خ�سارة امليدالية
الربونزية وعدم الالعب �أمام الالعبة
�إ�سرائيلية ،كما �سار �شاهني على نف�س املنوال،

راف�ضا اللعب يف مباراته الأوىل �أمام الالعب
الإ�سرائيلي ،مف�ضال االن�سحاب.
و�أنهى املنتخب الوطني للأ�شبال والزهرات
م�شاركته يف بطولة العامل ،دون حتقيق نتائج.
ويدخل املنتخب الوطني للنا�شئني والنا�شئات
الـ  13الثالثاء مناف�سات بطولة العامل التي
تقام يف بلغاريا وت�ستمر حتى � 2آب (�أغ�سط�س)
املقبل.

( )40نائبا يف فرن�سا يدينون الف�صل العن�صري الإ�سرائيلي

 وقع حواىل  40نائب ًا يفالربملان الفرن�سي ،م�شروع قرار يدين “نظام
الف�صل العن�صري امل� ّؤ�س�سي” الإ�سرائيلي �ضد
الفل�سطينيني.
ويتهم الن�ص �إ�سرائيل ب�أنّها “�أقامت نظام ًا
م�ؤ�س�سي ًا للقمع وال�سيطرة املمنهجة من قبل
جمموعة عرقية واحدة”.
وكتب النواب يف م�شروع قرارهم “منذ
�إن�شائها يف العام  ،1948تنتهج �إ�سرائيل �سيا�سة
تهدف �إىل �إقامة هيمنة يهودية دميوغرافية
واحلفاظ عليها”.
ويدعم م�شروع القرار ح ً
ال للنزاع
الإ�سرائيلي-الفل�سطيني مبني ًا على “التعاي�ش
بني دولتني على �أ�سا�س حدود العام .”1967
وللم�ساعدة يف حتقيق ذلك ،دعا ّ
املوقعون
احلكومة الفرن�سية �إىل “االعرتاف بدولة
فل�سطني” ومطالبة الأمم املتحدة بفر�ض حظر

على توريد الأ�سلحة �إىل �إ�سرائيل وفر�ض
“عقوبات حمددة الهدف” �ضد امل�س�ؤولني
الإ�سرائيليني “الأكرث تو ّرط ًا يف جرمية الف�صل
العن�صري”.
كذلك ،طالبوا ب�إزالة العوائق يف فرن�سا �أمام
الدعوات ملقاطعة املنتجات الإ�سرائيلية.
قدمه النائب ال�شيوعي
ووقع الن�ص الذي ّ
جان بول ليكوك ،حواىل  20نائب ًا من كتلته
الربملانية من بينهم املر�شح الرئا�سي ال�سابق
فابيان رو�سيل ونواب من حزب “فرن�سا الأبية”
(ي�سار راديكايل) مثل �أدريان كاتيني�س،
واال�شرتاكية كري�ستني بري�س-بون ،وكل من
�أوريليان تا�شي و�سابرينا �صبايحي من حزب
“اخل�ضر”.
ويجب �أن ُتدرج الكتلة ال�شيوعية م�شروع
القرار يف جدول الأعمال لكي تتم مناق�شته يف
اجلمعية الوطنية.

