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�صدر  ما  مراجعة  وبعد  االداري،  والتحديث  التطوير  م�صمى  حتت 

عن احلكومة بهذا اخل�صو�ص، ال بد من اإ�صاءات كا�صفة على امل�صامني 

العام” التي  “خلارطة الطريق لتحديث القطاع  الوطنية وال�صيا�صية 

اعلنت ر�صميا قبل ايام:ـ

١ ـ مل ي�صدر عن احلكومة اأية تو�صيحات لالجراءات الكبرية التي 

القطاع  موؤ�ص�صات  مبا�صرة  مت�ص  وجميعها  الطريق  خارطة  تناولتها 

كانت هناك حاجة  اذا  االردنية،  للدولة  الرئي�صي  الع�صب  اأي  العام: 

مثل  املوؤ�ص�صات  هذه  عمل  اآلية  يف  الفادحة  اخللل  ظواهر  ملعاجلة 

“الف�صاد والرتهل االداري” ، الذي انت�صر ب�صورة وا�صعة يف ال�صنوات 
االخطاء،  على  املحا�صبة  دور  تغييب  هو  الرئي�صي  فال�صبب  االخرية، 

عن  بعيدًا  ال�صيادية  واملوؤ�ص�صات  للوزارت  اخلطط  و�صع  وع�صوائية 

هموم واحتياجات النا�ص، وفوق كل ذلك  فاإن اال�صتع�صاء الرئي�صي هو 

االن�صحاب التدريجي لدور الدولة عن تقدمي اخلدمات والدور القا�صر 

الذي تقوم به موؤ�ص�صاتها جتاه املواطنني.

امل يكن جديرًا باحلكومة اأن تقدم اي�صاحات كافية ملاذا يتم دمج 

مل  بينما  موؤ�ص�صات،  عدة  بني  مهامها  وبعرثة  ا�صا�صية  �صيادية  وزارات 

ت�صتنزف  والتي  امل�صتقلة،  الوحدات  من  ايًا  الطريق  خارطة  مت�ص 

مبديونيتها خزينة الدولة االردنية؟

عملية  على  ايجابية  فائدة  هذه  الدمج  الجراءات  �صيكون  وكيف 

الرتهل  �صتتم معاجلة ظواهر  التحديث وحت�صني اخلدمات؟ بل كيف 

اخلزينة  ل�صالح  املهدورة  املبالغ  وتوفري  امل�صت�صري  والف�صاد  االداري 

العامة يف ظل  االجراءات اجلديدة؟؟؟!

وملاذا يتم دمج وبعرثة وزارات �صيادية �صديدة االهمية، يف الوقت 

لها مطلقًا مثل وزارة  الذي تبقي فيه     احلكومة على وزارة ال عمل 

ال�صوؤون ال�صيا�صية؟؟؟

٢ ـ ح�صب خارطة الطريق احلكومية، هناك �صبعة حماور ا�صا�صية 

واملايل  االداري  الف�صاد  حماربة  بينها  من  لي�ص   : االهداف  �صملتها 

والتغّول على املال العام.

كما مل يرد ما ي�صري اىل ا�صتهداف معاجلة ظواهر البطالة واالرتقاء 

العاملني وهو االو�صع واالأ�صد تاأثرًا  بتنظيم �صوق العمل ل�صالح قطاع 

باأية تغيريات هيكلية وادارية.

٣ ـ اأال ت�صتوجب عمليات التغيري والتحديث ، ا�صتعادة دور النقابات 

امل�صالح  حلماية  ا�صتقالليتها  عن  االفراج  باجتاه  حتديدًا  العمالية 

حلقوقهم  اخلطة  يف  املت�صمن  التهديد  مواجهة  يف  للعمال،  املعي�صية 

احلياتية وحتديدًا ما يتعلق بال�صمانات االجتماعية؟؟

الدولة  موؤ�ص�صات  مركزية  االدارية  الطريق  خارطة  كر�صت  لقد 

وكثفتها عن طريق دمج الوزارات ال�صيادية وافراغ املوؤ�ص�صات املجتمعية 

الو�صيطة ) النقابات العمالية( من م�صامينها كو�صيط بني فئات العاملني 

وبني موؤ�ص�صات الدولة ل�صالح الدفاع عن احلقوق املعي�صية للعاملني.

بابخ�ص  بيعها  مت  التي  العام  القطاع  موؤ�ص�صات   : �صادة  يا  متهلوا 

ما تبقى منها  االآن االجهاز على  االثمان يف م�صاريع اخل�صخ�صة، يتم 

دون �صرح او تو�صيح …

هذه  ا�صتمرت  ما  اذا  الثمن  باهظة  �صتكون  الوطنية  الكلفة 

االجراءات يف تفكيك   موؤ�ص�صات الدولة.

حتديث اأم تفكيك ملا تبقى من م�ؤ�س�سات القطاع العام 

امل�����ّس  م��ن  حت���ذر  الكتلة 

با�ستقاللية م�ؤ�س�سة ال�سمان 

العمل وزارة  وال���غ���اء 

دائ���������رة ال����الج����ئ����ن )ع�������������دة(: اإج��������راء 
»االون������������روا« اجل����دي����د »م���ت�������س���رع وجم���ح���ف«

يف  ت���ب���ع���ث   ي����ل���ي����  ث�������رة  روح  زال������ت  ال 
وال��ت��ح��دي االإرادة  ال��ع��رب��ي��ة   ال�����س��ع���ب 

ارت���ف���اع  يف  ت�����س��ه��م  احل���ك����م���ي���ة  االج����������راءات 
٪٥،٢ اىل  ل���ي�������س���ل  ال���ت�������س���خ���م  م����ع����دل 

وت��اأث��ره��ا  احل��ال��ي��ة  العاملية  االأزم����ة 
وال��ع��م��ال ال�����س��ع���ب  م�ستقبل  ع��ل��ى 

يناق�س  ع���م���ان..  يف  ع��رب��ي  ن�����س��ائ��ي  م���ؤمت��ر 
ال�سيا�سية االح���زاب  يف  العربية  امل���راأة  و�سع 

اإىل  ال��زراع��ة  عمال  الزيناتي:�سم 

�سربة  الغذائية  ال�سناعات  نقابة 

»رن����������د«: ق����ان�����ن ح��ق���ق 

ال���ط���ف���ل �����س����رورة وط��ن��ي��ة
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املقاطعة  فيه م�ساحات  تت�سع  الذي  الوقت  يف  ـ   

للعدو ال�سهيوين يف العامل فاإن الدول العربية ت�سري يف االجتاه 

وال�سناعية  التجارية  التبادالت  تت�ساعف حجم  اذ  املعاك�س، 

عن  ال�سادرة  التالية  البيانات  االحتالل.  دولة  وبني  بينها 

احلكومة تت�سمن وقائع ودالئل  على ذلك فقد اأفادت بيانات 

حكومية ر�سمية، اأن االأردن ا�ستورد من “اإ�سرائيل” ما قيمته 

اجلاري،  العام  من  االأول  الثلث  خالل  دينار  مليون   168
 ،2021 خالل  الفرتة  نف�س  يف  مليونًا   143 مع  مقارنة 

بارتفاع و�سل اإىل 17%.

واأظهرت البيانات التي ن�سرتها دائرة االإح�ساءات العامة، 

�سادرات  قيمة  اأن   ، املا�سي  “الغد”االثنني  عليها  واطلعت 

مليون   24.5 بلغت  ذاتها،  الفرتة  يف  لـ”اإ�سرائيل”  االأردن 

دينار، مقارنة مع 13 مليون دينار العام املا�سي.

ن�سبته  ارتفاعا  لـ”الكيان”  االأردنية  ال�سادرات  و�سجلت 

نحو %88 هذا العام.

يف  لـ”اإ�سرائيل”  االأردن  �سادرات  قيمة  بلغت  تف�سياًل، 

ني�سان )اأبريل( من العام احلايل، 5 ماليني دينار فيما بلغت 

قيمة امل�ستوردات من االأخرية 41 مليون دينار.

االأردن  �سّدر  فقد   ،2022 )مار�س(  اآذار  يف  اأما 

لـ”اإ�سرائيل” بقيمة 8 ماليني دينار، وا�ستورد منها بقيمة 42 

مليون دينار.

وبلغت قيمة �سادرات االأردن لـ”اإ�سرائيل” 6.3 – 5.5 

)يناير(  الثاين  وكانون  )فرباير(  �سباط  ل�سهر  دينار  مليون 

2022، على التوايل، اأما امل�ستوردات من “اإ�سرائيل” خالل 
الفرتة ذاتها، بلغت 36 و47 مليون دينار على التوايل.

ي�سار اإىل اأن اأبرز م�ستوردات االأردن من “اإ�سرائيل” كانت 

االآالت واالأجهزة واملعدات الكهربائية واأجهزة ت�سجيل واإذاعة 

ال�سناعات  ومنتجات  املعدنية  واملنتجات  وال�سور  ال�سوت 

الكيماوية واملنتجات الزراعية.

فيما كانت اأبرز �سادرات االأردن اإىل الكيان اخل�سراوات 

الن�سيجية  واملواد  الكيماوية  ال�سناعة  منتجات  والفواكه، 

االإح�ساءات  دائرة  بيانات  وفق  االأغذية،  �سناعة  ومنتجات 

العامة للعام 2020.

نفذ  ـ   

يف  العمل  عن  املتعطلون 

مبحافظة  عيمة  قرية 

املا�سي  الثالثاء  الطفيلة، 

املوافق 26 متوز ، م�سرية 

ذويهم  برفقة  احتجاجية 

من  انطلقت  واأقاربهم، 

باجتاه  املحافظة  مبنى 

احتجاجا  املدينة،  و�سط 

على عدم توفري فر�س عمل 

باالإفراج  واملطالبة  لهم، 

عن زميلهم املتعطل حممد 

منذ  املوقوف  الربيحات 

االإثنني.

وقال عبداهلل العكايلة، 

توقيف  اإن  املتعطلني،  اأحد 

دون  كان  حممد  زميلهم 

مربر وا�سح، واأن ال اأحد من امل�سوؤولني اأبلغهم باأ�سباب توقيفه.

االأحيان  من  كثري  يف  يتعر�سون  اأنهم  العكايلة  وبني 

للم�سايقات االأمنية من حيث منعهم من موا�سلة م�سرياتهم 

نحو العا�سمة.

بالد�ستور  مكفول  التوظيف  حق  اأن  املتعطلون  واأو�سح 

االأردين لكل مواطن يحمل اجلن�سية االأردنية، اإال اأن اجلهات 

احلكومية تتجاهل ذلك.

واأكدوا اأن هناك م�سرية احتجاجية اأخرى، اجلمعة املقبل، 

اإىل  �سي�ستمر  املحافظة  مبنى  اأمام  ومبيتهم  اعت�سامهم  واأن 

حني تلبية جميع مطالبهم.

باأن  املا�سي،  االإثنني  املتعطلني،  اأبلغوا  عيان  �سهود  وكان 

الربيحات  حممد  اأوقفت  االأمنية  االأجهزة  اأفراد  من  عددا 

االجتماعية  التنمية  مديرية  اإىل  توجهه  اأثناء  بالقوة، 

لال�ستف�سار عن �سرف م�ستحقات له والأ�سرته.

ويوا�سل هوؤالء املتعطلون اعت�سامهم ومبيتهم اأمام مبنى 

املحافظة لليوم الـ164 على التوايل، للمطالبة بتوفري فر�س 

عمل الئق لهم.

 ارتفاع م�ست�ردات االردن

 من االحتالل »اال�سرائيلي« بن�سبة ١٧٪

 م�سرة ليلية ملتعطلي الطفيلة

 برفقة ذويهم واأقاربهم

تتبنى  اأن  هــو   ، اال�ــســل 

الدولة كل االتفاقيات الدولية 

املتعلقة بحقوق االن�سان ، الن 

هذه االتفاقيات هي ح�سيلة 

اتفاق دول العامل على و�سع 

ولوائح حلقوق  وبنود  قوانني 

باال�سا�س  فهي   ، االنــ�ــســان 

حتى  دولية  تفاهمات  ثمرة 

واأن كان للدول العظمى اليد 

الطوىل فيها . 

هــــذه  ــــر  ــــُق ت اأن  ومـــــــا 

االتفاقيات فاأنها ت�سبح ملزمة لدول العامل ، ويجب التوقيع عليها 

حتت طائله ال�سغط املبا�سر او ال�سغط غري املبا�سر . 

 يف االردن ، ويف غالب االحيان ، توقع احلكومة على االتفاقيات 

، اىل  وقعتها  التي  لالتفاقيات  يلتفت  اأو  ينتبه  ان  دون   ، الدولية 

ارتباك  يبداأ  وهنا   ، بالتنفيذ  الدولية  املطالبة  �ساعة  حتني  اأن 

احلكومة وترددها ب�سرعنة هذه االتفاقيات . 

ويف كل مرة تبدو فيها الدولة مرتبكة يخرج علينا جمموعات 

�سلفية او متزمتة اجتماعيا ودينيا عرب كل و�سائل االعالم وو�سائل 

الغرب  وتتهم  وتكفرها  االتفاقيات  تهاجم  االجتماعي  التوا�سل 

اجلماعات  هذه  ملجتمعاتنا  الثقافية  البنية  لتدمري  ي�سعى  باأنه 

التي ال تتحرك دون اتفاق خفي  مع طرف ما يف الدولة ، وذلك 

ل�سببني:ـ

اأالول هو اأن الدولة اأحيانا تريد اأن تُظهر ) للبع�س باخلارج ( 

اأن مترير و�سرعنة االتفاقيه كان مكلفا من الناحية االجتماعية ، 

وان هنالك معركه تخو�سها الدولة �سد املتزمتني ، وهي ت�ستحق 

دعما ماليا اأكرب ، 

�سرعنة  اأجنــاز  لربط  ي�سعى  الــذي  الطرف  اأن  هو   ، الثاين 

( هذا  ن�سب   ( يريد  االن�سان  بحقوق  املتعلقة  االتفاقيات  وتوقيع 

االجناز لنف�سه اأمام املحافل الدولية ، واأنه يخو�س معركه طاحنة 

ل�سالح اتفاقيات حقوق االن�سان وهو ي�ستحق التقدير واالحتفاء 

اأمام الكامريت ، ولن يبدو اأنه  اجناز من اجنازات دولة مير عرب 

القنوات القانونية وال�سرعية . 

م�سكلة االردن و�سائر الدول العربية ، اأن لي�س هنالك �سريك 

مدين اأو اهلي للدولة ، الدولة تدير احلياة باكملها ، وحتتكر �سنع 

القرار ، وقد ) ت�سنع ( طرفا وهميا تن�سب له بع�س االمور على 

له  نرى  نعود  ال  مهمته  تنتهي  وعندما  اكرث  لي�س  االمريكان  عني 

و�سائل  عرب  تن�سط  جمموعات  اأو  هيئة  او  حزبا  كان  �سواء  اأثــرًا 

التوا�سل االجتماعي  . 

مقومات  مــن  ا�سا�سي  جــزء  هــو  االهــلــي  او  املــدين  ال�سريك 

الدولة ، وله مهمات مدنية وي�سارك بالتفاعل والنقا�س وال�سغط 

وجدية  قــوة  بكل  الدولة  ت�سعى  الــذي   ( ال�سريك  هــذا  وغياب   ،

تتعلق  باتفاقيات  االمر  يتعلق  حني  االرتباك  اىل  يوؤدي   ) خلنقه 

باحلياة املدنية واحلقوقية ، فيبدو االمر بانه موؤامرة واأن الدولة 

اأن  حد  اىل   ، امل�سادة  احلمالت  وواجهت  لالتفاقيات  انحازت 

الدولة اأ�سبحت ت�سبه الفرقة املو�سيقية التي قادها منفردا ) توم 

وجريي( عازفا على كل االآالت وماي�سرتو ..

كمال م�ساعن 

الدولة عازف وماي�سرتو 
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ي��ن��اق�����س  ن�����س��ائ��ي ع���رب���ي يف ع���م���ان..  م����ؤمت���ر 

ال�سيا�سية االح�����زاب  يف  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����راأة  و���س��ع 
موؤمترًا  للمراأة  الوزارية  اللجنة  نظمت  ـ   

متوز/   /  ٣٠  /  ٢٩ بتاريخ  عمان  يف  عربيا  ن�صائيا 

االحزاب  يف  املراأة   “ :ـ  عنوان  حتت  وذلك   ،٢٠٢٢

ال�صيا�صية يف املنطقة العربية”

وقد �صارك يف املوؤمتر ممثالت من ١١ دولة عربية، 

ا�صافة اىل العديد من ال�صخ�صيات الن�صائية االردنية 

اع�صاء   ، برملانيات  التمثيلية:  املواقع  خمتلف  من 

ممثالت  حزبيات،   ، وبلديات  حمافظات  جمال�ص 

والهيئة  الدرا�صات  ومراكز  الن�صائية  املوؤ�ص�صات 

امل�صتقلة لالنتخابات.

الكثيف على مدى يومني متتالني  الوا�صع  احل�صور 

، اكد مبا ال يقبل ال�صك على اهمية املو�صوع املطروح 

يف احلياة العامة، والوعي املتنامي الأهمية االحزاب 

تعزيز  ويف  العام  ال�صاأن  يف  ودورها  ال�صيا�صية 

الدميقراطية والتعددية.

املداخالت  من  العديد  قدمت  يومني  مدى  على 

الرثية التي عك�صت جتارب متنوعة للن�صاء العربيات 

حوار  جرى  كما  والربملانات،  ال�صيا�صية  االحزاب  يف 

وا�صع حول ابرز الق�صايا املثارة.

حتت  مداخلة  قدمت  علبة  اب�  عبلة  الرفيقة 
عنوان : اثر الت�صريعات وال�صيا�صات على عمل املراأة 

يف االحزاب ال�صيا�صية،وذلك يف اليوم االول للموؤمتر 

، تاليًا ملخ�صها:ـ

تاريخية  حتوالت  م�صارف  على  العامل  يقف 

مالحمها  كانت  واإن  بعد  نتائجها  تت�صح  مل  حا�صمة، 

البنى  يف  هائلة  تغيري  اإمكانات  اإىل  ت�صري  الظاهرة 

ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية القائمة، لي�ص 

فقط يف بالدنا العربية وامنا يف بلدان العامل اجمع.

ال�صوؤال الكبري الذي يطرح نف�صه يف هذا ال�صياق: 

هل �صيكون للحركات االجتماعية املنظمة يف بالدنا 

واحلركات  ال�صيا�صية  االأحزاب  ومنها  العربية 

يف  حموري  دور  وتنوعها  مكوناتها  بكل  الن�صائية 

جمرى هذه التحوالت؟؟ وما هو ت�صورنا لطبيعة هذا 

الدور؟؟

يقودنا هذا النقا�ص اإىل تناول ال�صروط ال�صرورية 

للنهو�ص التي يفرت�ص توفرها يف اإطار فهمنا حلركة 

لعل  فيها.  املوؤثرة  العوامل  وكل  االجتماعي  الواقع 

اهم هذه ال�صروط:

االأحزاب  من  فاعله  منظمة  قوى  وجود   اأ- 

واملوؤ�ص�صات  واالحتادات  والنقابات  ال�صيا�صية 

هذا  يختزن  املنظم.  العمل  ا�صكال  وكافة  احلقوقية 

واإمنا  املنظمة،  القوة  فقط  لي�ص  داخله  يف  ال�صرط 

احلوار  ومهارات  االآخر،  واحرتام  التعدّدية  القيم 

الدميقراطي والت�صلح باملعرفة، والقدرة على التاأثري 

اأداة  هو  ال�صيا�صي  فاحلزب  اجلماعة  خالل  من 

منظمة جماعية من اجل التغيري والدفاع عن الوطن 

والت�صدي للتحديات التي تهّدده اأينما كان م�صدرها. 

هذا  جوهرية  على  التاأكيد  من  هذه  واحلالة  بّد  وال 

ال�صرط مقابل العمل الفردي والزعامات ال�صخ�صية 

والنخب املحدودة التاأثري.

التي  امل�صامني  بني  الوثيق  االرتباط   ب- 

الناظمة  والقوانني  الت�صريعات  عليها  تنطوي 

والتقدم،  التطوير  متطلبات  وبني  ال�صيا�صية،  للحياة 

فامل�صامني الدميقراطية امللتزمة باحلقوق ال�صيا�صية 

املت�صاوية ومبداأ احلريات العامة، واحرتام التعددية 

قاعدة  ت�صكل  اأن  ميكن  التي  وحدها  هي  والتنوع، 

االأحزاب  يف  االنتظام  نحو  املراأة  لقطاعات  اأ�صا�صية 

ال�صيا�صية واأ�صكال التنظيم االجتماعي.

�صلب  يف  تقع  ال�صاملة  التنموية  ال�صيا�صات   ج- 

احلياة  يف  املراأة  مل�صاركة  الداعمة  االجتاهات 

ال�صيا�صية:

عندما نتحدث عن البيئة املواتية وال�صديقة   )1
نتجنب  اأن  ال�صيا�صية علينا  املراأة يف احلياة  مل�صاركة 

الوقوع يف فخ اخلطاب الدعاوي املعزول عن امل�صروع 

التنموي ال�صامل، الذي ي�صمن للمراأة حقوق املواطنة 

املت�صاوية كما تن�ّص عليها الد�صاتري الوطنية.

من  متداخلة  منظومة  مواجهة  يف  فنحن 

كذلك  ال�صائدة،  والثقافات  وال�صيا�صات  الت�صريعات 

حادّة  وحياتية  اقت�صادية  اأزمات  مواجهة  يف  نحن 

الفئات  من  املزيد  تهمي�ص  اإىل  يوم  كل  وتوؤدي  اأدّت 

االجتماعية، وعند تتبع انت�صار هذه الظواهر، جند 

االأعلى  الن�صبة  تتكّبد  العربية  البلدان  يف  املراأة  اأن 

بني الفقراء والعاطلني عن العمل.

املوؤ�ص�صات  دور  ال�صياق  هذا  يف  ن�صتح�صر   )2
وم�صاهماتها  واحلقوقية  والنقابية  احلزبية 

االجتماعي  التوازن  ا�صتعادة  اجل  من  ال�صرورية 

كل  وحقوق  للمراأة،  املت�صاوية  احلقوق  عن  والدفاع 

الفئات االجتماعية املهم�صة.

منظومة  غياب  ظاهرة  اأي�صا  ن�صتح�صر  كما    )3
العربية  البلدان  من  وا�صع  عدد  يف  ال�صاملة  التنمية 

اأو  فل�صطني،  يف  احلال  كما  لالحتالل  تخ�صع  التي 

تعر�صت حلروب تدمريية ممنهجة واإرهاب منظم كما 

وال�صودان  واليمن  و�صوريا  وليبيا،  العراق،  يف  ح�صل 

وال�صومال.

لي�ص من اخت�صا�ص هذه الندوة اأن نتناول اأ�صباب 

هذه احلروب الداخلية واخلارجية، ولكنا ال ن�صتطيع 

عنها:  ا�صفرت  التي  املفزعة  للنتائج  الظهر  ندير  ان 

والتي تعر�صت لها املجتمعات واالأ�ُصر يف هذه البلدان: 

اإرهابا وقتاًل وفقدانا كاماًل لعوامل االآمن واال�صتقرار 

االجتماعي. 

مل  التي  البلدان  يف  العربية  املجتمعات  اما 

بن�صبة  تاأثرت  فقد  احلروب  لهذه  مبا�صرة  تتعر�ص 

وكان  الداخلية،  احل�صانة  لدرجة  وفقًا  باأخرى  او 

لالآثار االقت�صادية واالجتماعية دور كبري يف تراجع 

امل�صتويات املعي�صية وغياب عوامل االمن االجتماعي 

اال�صتقطابات  حالة  ظل  يف  خ�صو�صًا  وال�صيا�صي، 

�صد  العن�صرية  الثقافة  و�صيوع  احلادة  ال�صيا�صية 

االآخر.

اال�صتبداد  انتجت  التي  فالعن�صرية    •
امل�صروع  وغياب  وال�صيا�صي،  الفكري  واالإرهاب 

فقر  من  الغياب  هذا  انتجه  وما  ال�صامل،  التنموي 

هما  االجتماعي  االأمن  عوامل  وفقدان  وبطالة 

املدين  املجتمع  تطور  مواجهة  يف  �صر�صان  عدّوان 

اأمام  عرثة  حجر  ويقفان  ال�صيا�صية  واالأحزاب 

ظل  يف  حتى  احلزبية،  احلياة  يف  املراأة  م�صاركة 

وجود قوانني وت�صريعات متقدمة وعليه، فاأننا نلحظ 

يف  االأحزاب  لدور  هذه  واحلالة  الفائقة  االأهمية 

اإعادة االعتبار  للظاهرتني، وذلك من اجل  الت�صدي 

انهكتها االنق�صامات  التي  الوطنية واالإن�صانية  للقيم 

وال�صراعات الداخلية.
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عمال  ب�صم  العمل  وزير  قرار  اأثار  ـ    

ال�صناعات  يف  العاملني  نقابة  اىل  الزراعة 

الغذائية، ا�صتهجان نقابيني وحقوقيني، باعتباره 

الزراعة  عمال  ونظام  املحلية  للقوانني  خمالفا 

التمثيل  حق  تكفل  التي  الدولية،  والقوانني 

النقابي.

قانون  من   98 املادة  وفق  القرار  وت�صمن 

العمالية،  النقابات  بتاأ�صي�ص  املخت�صة  العمل، 

تعديل الت�صنيف ب�صم عمال الزراعة اإىل نقابة 

عمال  و�صم  الغذائية،  ال�صناعات  يف  العاملني 

و�صم  اخلدمات،  يف  العاملني  نقابة  اإىل  املنازل 

املناجم  يف  العاملني  نقابة  اإىل  االإ�صمنت  عمال 

والتعدين بدال من نقابة العاملني يف البناء، على 

اأن يتم ن�صر القرار يف اجلريدة الر�صمية قريبا، 

رغم اأنه يعترب نافذا من تاريخ �صدوره.

  ق�س�ر نظر بقرار �سم عمال الزراعة 
اىل نقابة ال�سناعات الغذائية

الزراعة  نقابة عمال  اثر ذلك احتجت   على 

امل�صتقلة، وا�صفة القرار بال�صربة املوجعة، التي 

االنتاجية  العملية  القطاع ويف  العاملني يف  ت�صر 

الزراعية واالأمن الغذائي بح�صب رئي�ص النقابة 

�صمول  ان  قال  الذي  زيناتي  مثقال  الرفيق 
نظر،  ق�صور  هو  نقابتهم  غري  بنقابة  العمال 

التمثيل  يف  حقهم  من  يحرمهم  وا�صح،  وانتهاك 

النقابي الذي كفله الد�صتور .

اأن  على  تن�ص  الد�صتور  من   16  “املادة  

والنقابات  اجلمعيات  تاأليف  يف  احلق  لالأردنيني 

غايتها  تكون  اأن  على  ال�صيا�صية  واالأحزاب 

نظم ال تخالف  وذات  �صلمية  وو�صائلها  م�صروعة 

اأحكام الد�صتور.”

باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد   وي�صري 

ما  وفق   ، والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية 

“اأن كل فرد احلق يف ت�صكيل  8، اىل  تن�ص املادة 

النقابات واالن�صمام اإىل من يختار منها.”

عن  ال�صادرة  االتفاقيات  اإىل   وا�صتنادا 

منظمة  اتفاقية  ومنها  الدولية  العمل  منظمة 

العمل الدولية رقم  87  ب�صاأن احلرية النقابية 

العمل  منظمة  واتفاقية  التنظيم،  حق  وحماية 

الدولية رقم  98  ب�صاأن حق التنظيم واملفاو�صة 

اجلماعية.

 حماوالت عديدة لتاأ�سي�س نقابة عمالية 
جميعها باءت بالف�سل

نقابة  لتاأ�صي�ص  الزراعة  عمال   حماوالت 

فقدانهم  اإىل  اأدى  ما  بالف�صل،  باءت  لهم  عمالية 

حت�صني  على  والعمل  املكت�صبات،  من  العديد 

اأن  رغم  حقوقهم،  عن  والدفاع  عملهم  �صروط 

والقوانني  الد�صتور،  كفله  حق  النقابي  التنظيم 

والت�صريعات املعمول بها، بح�صب خرباء يف ال�صاأن 

العمايل.

عمال  من  جمموعة  تقدمت   2018 عام   ففي 

نقابة  لت�صجيل  العمل  وزارة  اإىل  بطلب  الزراعة 

من  كتابا  تلقت  اأنها  اإال  الزراعة  لعمال  عمالية 

وزير العمل  برف�ص الطلب.

املهن  ت�صنيف  قرار  “اإن  الكتاب  يف    وجاء 

حدد  قد  العمل  وزير  عن  ال�صادر  وال�صناعات 

جمموعة من املهن وال�صناعات التي يحق لعمالها 

بع�صها  متاثلها  بحكم  وذلك  لهم  نقابة  تاأ�صي�ص 

ميلك  متكامل” “وال  واحد  انتاج  يف  ا�صرتاكها  او 

م�صجل النقابات احلق باملوافقة على ت�صجيل هذا 

النوع من النقابات”.

يف  للوزارة  مطلبهم  الزراعة  عمال   وجدد 

املا�صي، وقوبل بالرف�ص مرة اخرى،  العام  نهاية 

مل  بهم  اخلا�ص  الزراعة  عمال  نظام  اأن  بحجة 

ي�صدر بعد، والذي يعمل على تنظيم العمل بهذا 

القطاع.

قطاع  يف  للعاملني  امل�صتقلة  النقابة   رئي�ص 

الزراعة الرفيق مثقال الزيناتي يقول اإن القطاع 

يعاين من �صعف التنظيم وفو�صى يف �صوق العمل 

�صواء على �صعيد العمال واملزارعني، وال يوجد اأي 

حلول عملية لالرتقاء بهذا القطاع.

 ويو�صح الزيناتي باأن حرمان العمال من حقهم 

اال�صكاليات،  من  العديد  فاقم  النقابي  بالتنظيم 

معتربا اأن رف�ص احلكومة لذلك غري مربر، وهو ما 

املحكمة  يف  ق�صائية  دعوى  رفع  اإىل  العمال  دفع 

بـ  ي�صفه  الذي  الرف�ص  قرار  �صد  االإدارية 

التع�صفي.

 وي�صري الزناتي اإىل اأن النقابة �صتقوم بتنفيذ 

عدة فعاليات �صلمية، بهدف ال�صغط على احلكومة 

للعودة عن هذا القرار، مو�صحا اأن عمال الزراعة 

لن ي�صتفيدون من انت�صابهم اىل نقابة ال�صناعات 

الغذائية.

اإىل  الزراعة  عمال  ب�صم  الوزير  قرار   بعد 

 ،2018 عام  خالل  الغذائية  ال�صناعات  نقابة 

التحديات  كافة  مبتابعة  النقابة  قامت 

واالنتهاكات املتعلقة بحقوقهم وظروف عملهم.

النقابات  بقاء  اأن  حقوقيون  ويعترب   هذا 

حرية  على  تعد  فيه  نقابة،   17 على  العمالية 

الدولية  للمعايري  خمالفا  و  النقابي،  التنظيم 

والد�صتور الذي كفل حق التنظيم النقابي احلر، 

والذي يتيح احلق ملن يرغب بتاأ�صي�ص نقابة دون 

تدخل ال�صلطات، يف كيفية اإدارة عمل النقابة اأو 

و�صع انظمة لها اأو حلها.

 كما اأن تاأ�صي�ص نقابة للعمال هو حماية لهم، 

اأن  اإال  منت�صبيها،   حقوق  عن  بالدفاع  وي�صاهم 

ين�صجم  النقابي وال  التنظيم  العمل يقيد  قانون 

مع ما ن�ص عليه الد�صتور، وفق حقوقيون.

ال�سناعات  ن��ق��اب��ة  اإىل  ال���زراع���ة  ع��م��ال  ال��زي��ن��ات��ي:���س��م 

ال��غ��ذائ��ي��ة ���س��رب��ة م���ج��ع��ة ب��ع��د ���س��دور ن��ظ��ام ال��زراع��ة
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م�ساركة عزاء

ي�سارك حزب ال�سعب الدميقراطي االأردين )ح�سد(

الرفيق ي��سف الغزاوي ع�س� اللجنة املركزية للحزب  

 احزانه برحيل والده

املرح�م  املنا�سل حمم�د ي��سف غزواي ) اي� ي��سف (
ويتقدم من الرفيق العزيز ي��سف وعائلة الفقيد واآل الغزاوي الكرام

با�سدق م�ساعر العزاء وامل�ا�ساة  بهذا امل�ساب اجللل

لروح الفقيد الرحمة وال�سالم  والأهله وحمبيه ال�سرب وال�سل�ان

العاملني  ال�صائقني  ع�صرات  – يعتزم  ــ   

تنفيذ  )املرخ�صة(  الذكي  النقل  تطبيقات  على 

اآب   /2 بتاريخ  النقل،  وزارة  مبنى  اأمام  اعت�صام 

بـ”تغول  و�صفوه  ما  على  احتجاجا   ، اجلاري  

ال�صركات على حقوقهم وجتاهل اجلهات املعنية” 

ملطالبهم.”

وقال املتحدث با�صم اللجنة التطوعية لكباتن 

هناك  اإن  الرفاعي،  لورن�ص  الذكية،  التطبيقات 

خالل  بها  �صيطالبون  رئي�صية  مطالب  اأربعة 

 10 اإىل  الت�صغيلي  العمر  زيادة  وهم:  االعت�صام، 

احلكومية  ال�صريبة  اإلغاء   ،5 من  بدال  �صنوات 

املقتطعة من رحالتهم والبالغة 4 باملئة، وتخفي�ص 

القيمة التي تقتطعها ال�صركات من رحالت الكباتن 

15 باملئة، واإلزام ال�صركات بالت�صعري املقررة  اإىل 

من هيئة تنظيم النقل الربي التي تزيد 20 باملئة 

عن عداد التك�صي االأ�صفر.

“املر�صد  اإىل  حديثه  خالل  الرفاعي  وبني 

اإىل  الت�صغيلي  العمر  زيادة  اأن  االأردين”  العمايل 

10 �صنوات هو اأهم مطلب لدى الكباتن، الأن عدم 
تلبيته يعني تعرث اأكرث من 13 األف �صائق واأ�صرهم.

وراأى اأن الهيئة ووزارة النقل ال تباليان بالتغول 

التطبيقات،  �صركات  قبل  من  له  يتعر�صون  الذي 

رغم اعت�صاماتهم ال�صابقة.

وبني الرفاعي اأن عدم �صمولهم بالدعم النقدي 

املبا�صر الذي اأعلنته احلكومة اأخريا لقطاع النقل 

الكباتن  بوجود  االعرتاف  عدم  على  يدل  العام 

العاملني على التطبيقات الذكية، وعدم احت�صابهم 

�صمن قطاع النقل العام، بالرغم من اأنهم ُمرّخ�صون 

وحا�صلون على ت�صاريح عمل ر�صمية.

من  تتن�صالن  والوزارة  الهيئة  اأن  واأكد 

وحمايتهم،  الكباتن  حقوق  جتاه  م�صوؤولياتهما 

م�صريا اإىل اأنه ال يوجد جهة حتميهم وتدافع عن 

حقوقهم.

باملطالبة  �صي�صتمرون  اأنهم  ال�صائقون  واأكد 

بحقوقهم رغم جتاهل اجلهات املعنية، واأن هناك 

عمالية  نقابة  بتاأ�صي�ص  للمطالبة  م�صتقبلية  نية 

لهم حتميهم وُتدافع عن حقوقهم.

الفو�صفات  ــ  جدد متقاعدو �صركة   

الفائت، اعت�صامهم املفتوح  االأردنية، االثنني 

العبديل  مبنطقة  ال�صركة  ادارة  مبنى  اأمام 

بالغاء  للمطالبة  وذلك  عمان،  العا�صمة  يف 

التاأمني  �صركة  مع  ال�صحي  التامني  اتفاقية 

واعادتهم اإىل مظلة ال�صركة.

اإن ادارة ال�صركة مازالت  وقال املتقاعدون 

تتعنت باال�صتجابة ملطالبهم، رغم تدخل عدة 

جهات ر�صمية وعلى راأ�صها جمل�ص النواب.

التاأمني  �صركة  اأن  املتقاعدون  واأ�صاف 

تقوم  الفو�صفات  �صركة  معها  تعاقدت  التي 

بالت�صييق عليهم لدرجة اأنها اأ�صبحت ترف�ص 

ا�صتقبال كثري من الو�صفات.

عملهم  طبيعة  اإن  املتقاعدون  وقال 

جدا،  �صعبة  بال�صركة 

ا�صابتهم  فر�ص  وتزيد 

مثل  املزمنة  باالأمرا�ص 

وه�صا�صة  املفا�صل  اآالم 

واحل�صا�صية  العظام 

والربو واأمرا�ص ال�صدرية 

املواد  ا�صتن�صاق  ب�صبب 

الكيماوية.

املتقاعدون  ولفت 

التاأمني  �صركة  اأن  اإىل 

وترف�ص  عليهم  تغولت 

معينة،  و�صفات  ا�صتقبال 

العالج  ترف�ص  وكذلك 

بامل�صت�صفيات.

اعت�سام مرتقب الثالثاء ل�سائقي التطبيقات الذكية اأمام “النقل”

متقاعدو الف��سفات يجددون اعت�سامهم املفت�ح امام ال�سركة
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طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«

الق�ى الطالبية يف اجلامعة االردنية تدع� الإجراء انتخابات احتاد 

الطلبة
وجهت القوى الطالبية كتابًا لرئي�ص اجلامعة االأردنية عرب عمادة �صوؤون 

اأكدت فيه على �صرورة تعزيز احلوار والتوا�صل لتطوير تعليمات  الطلبة، 

االحتاد، واأعلنت القوى عن ت�صكيل جلنة م�صرتكة من كافة الكتل الطالبية 

�صتعمل على تقدمي مقرتح توافقي لتعليمات االحتاد خالل اأ�صبوعني تاليا 

ن�ص الر�صالة:

اجلامعة  طلبة  احتاد  تعليمات  يف  اجراءها  املتوقع  التعديالت  حول 

االردنية وال�صادرة عن جمل�ص اجلامعة بتاريخ 21/3/2022، نر�صل لكم 

هذا الكتاب الطالعكم ان القوى الطالبية يف اجلامعة االردنية تعكف على 

اعداد مقرتح يخ�ص التعديالت على تعليمات احتاد طلبة اجلامعة االردنية 

لتعديل  اجلامعة  ادارة  توجه  على  بناء  وذلك  بها  املت�صلة  والت�صريعات 

نود  وهنا  مقرتحاتها  لتقدمي  الطالبية  القوى  ودعوة  االحتاد  تعليمات 

التاأكيد ان القوى الطالبية كانت وعرب لقاءات ثنائية او جماعية منفتحة 

تطوير  حول  املا�صية  الفرتة  خالل  اجلامعة  راأي  اىل  واال�صتماع  بالنقا�ص 

يف  ملمثليهم  الطلبة  اختيار  واليات  العام  ب�صكله  الطالبي  العمل  منظومة 

ج�صم احتاد الطلبة خا�صة يف ظل املرحلة ال�صيا�صية اجلديدة التي ت�صهدها 

البالد من تعديالت على قوانني مت�صلة بذات املو�صوع

وت�صري القوى الطالبية اىل اهمية االنفتاح والتوا�صل الدائم بني ادارة 

اجلامعات  باأم  تليق  نتائج  اىل  الو�صول  بهدف  الطالبية  والقوى  اجلامعة 

وتف�صي اىل تطوير العملية برمتها خا�صة بعد غياب العملية االنتخابية 

ملدة ثالثة اعوام اثر عوامل عدة ابرزها جائحة كورونا

دون  بت�صريعات  والبت  اخلروج  عدم  �صرورة  الطالبية  القوى  وتوؤكد 

الطلبة  من  كبرية  ل�صريحة  واملمثلة  الفاعلة  الطالبية  القوى  اىل  العودة 

ونقا�صها والتوافق عليها وفق ما تقت�صيه امل�صلحة العامة. 

ال�صياق تعلن القوى الطالبية عن ت�صكيل جلنة م�صرتكة ت�صم  ويف ذات 

ممثلني عن القوى الطالبية داخل اجلامعة تهدف يف روؤيتها لتعزيز العمل 

معنية  �صتكون  كما   ، االنتخابية  العملية  يف  امل�صاركة  وزيادة  الرباجمي 

با�صتقبال مقرتحات الطلبة ونقا�صها مع ادارة اجلامعة ا�صافة اىل املقرتح 

التوافقي الذي �صتقدمه اللجنة با�صم القوى الطالبية خالل اأ�صبوعني.

�سكاوى من عدم ت�فر امل�ا�سالت الداخلية يف اجلامعة االردنية
يف ظل العودة اإىل الدوام  وارتفاع درجات احلرارة، طلبة الف�صل ال�صيفي 

ي�صتكون من عدم توفر املوا�صالت الداخلية للتنقل بني الكليات مما يت�صبب 

بتاأخر الطلبة عن املحا�صرة.

يف  للنظر  اجلامعة  اإدارة  اإىل  ر�صمي  بكتاب  تقدموا   الطلبة  ان  علما 

اجلامعة  مطالبني  وقت  اأقرب  يف  البا�صات  تفعيل  على  والعمل  املو�صوع 

ب�صرورة اال�صتجابة ملطلبهم

طلبة اجلامعات االوكرانية يعت�سم�ن امام التعليم العايل 
اجلامعات  من  العائدين  االردنيني  للطلبة  املطلبية  التحركات  اطار  يف 

االوكرانية

االأربعاء  اأوكرانيا  من  العائدين  االأردنيني  الطلبة  من  جمموعة   نفذ 

وطالب  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مبنى  اأمام  اعت�صاما   ، املا�صي 

املعت�صمون اإ�صدار قرار عاجل بقبول جميع الطالب العائدين من اجلامعات 

االأوكرانية ب�صبب احلرب باإجراءات ا�صتثنائية. واأ�صاروا اإىل �صرورة قبول 

كل طالب انهى �صنته الدرا�صية اىل ال�صنه االأكادميية التالية.

 نظام االأن�سطة احلزبية باجلامعات

 وا�سرار حك�مي  على ا�ستبعاد ممثلي الطلبة 

يف  م�صادر  اكدت  واحلزبية  الطالبية  القوى  عن  ممثلني  ا�صراك  بدون 

ن�ص  الذي   النظام  ا�صدار  العايل  قرب  التعليم  و  والتعليم  الرتبية  وزارة  

عليه قانون االأحزاب، الذي �صمح  مبوجبه لطلبة التعليم العايل االأع�صاء 

يف االأحزاب ممار�صة العمل احلزبي داخل احلرم اجلامعي. ا�صافة لت�صكيل 

جلنة من قبل جمل�ص التعليم العايل الإعداد م�صاقات خا�صة ملمار�صة العمل 

احلزبي داخل احلرم اجلامعي، و�صتكون جاهزة مع بداية الف�صل االأول من 

العام اجلامعي املقبل.

هذه  اإطار  بتو�صيع   طالبت  ر�صاد   االردين  الدميقراطي  ال�صباب  رابطة 

وهي  واحلزبية  وال�صبابية  الطالبية  املنظمات  عن  ممثلني  لت�صم  اللجنة 

االقدر على �صياغة الربامج العملية التي تعك�ص امال وتطلعات هذا القطاع 

الفاعل وتعرب عن معاناته همومه ومطالبه خالل ال�صنوات ال�صابقة¡ واأكدت 

�صرورة تغيري الذهنية واملمار�صات املعادية للعمل احلزبي داخل اجلامعات 

مما يتطلب  تاأهيال اأكادمييا وتدريبيا ملوظفي عمادات �صوؤون الطلبة واالمن 

اجلامعي للتعامل  االإيجابي مع هذه التعديالت واملخرجات.

الت�جيهي ومظاهر اخللل وال�زارة مطالبة بعدم تكرارها

مل مي�ص يوم من امتحان التوجيهي اال وتكاثرت االحتجاجات وال�صكاوي 

منط  حول  الر�صى  وتباين  اال�صئلة  و�صعوبة  الوقت  كفاية  عدم  حول 

اال�صئلة وهو ما اكده تربويون يف امليدان قابلته الوزارة بحالة من االنكار 

اثارت الراأي العام خ�صو�صا بعد مظاهر الغ�ص الفاقعة ابرزها تواطوؤ جلنة 

احتجاجات  بعد  بالغ�ص  متلب�صا  و�صبطه  امانة  جمل�ص  ع�صو  مع  املراقبة 

عديدة وظهور فار�ص ملثم يقف امام احد القاعات يتلو اجابات االمتحان 

مت  كيف  الك�صف  دون  بالتغ�صي�ص  تقوم  القاعات  احد  امام  خيمة  و�صبط 

�صل�صلة  لعقد  النيابية  والتعليم  الرتبية  جلنة  دفع  مما  اال�صئلة  ت�صريب 

من  �صكاوى  لها  كان  العامة  الثانوية  فروع  كافة  ان  اىل  خل�صت  اجتماعات 

�صعوبة اال�صئلة وعدم كفاية الوقت، ومل تقم الوزارة مبعاجلة اخللل، رغم 

املالحظات امل�صتمرة  من الطلبة وكانت على مدار ايام االمتحان ومن كافة 

الفروع.  ورغم اإن الوزارة كانت ت�صلها املالحظات اأوال باأول اإال اأنها  حاولت 

التعتيم عليها من خالل االعالن عن وجود ارتياح بني الطلبة، علما اأنه ال 

يجوز اغفال تلك املالحظات وعدم درا�صتها ومعاجلة اخللل. 

النتائج،  اعالن  قبل  املالحظات  كافة  معاجلة  ب�صرورة  الوزارة  وطالبت 

واإن�صاف الطلبة الذين حلق بهم الظلم مرتني؛ اأولهما الفاقد التعليمي اثناء 

جائحة كورونا والثانية نتيجة منط اال�صئلة.



دد1348االهاليالخميس4-8-2022مشؤون محلية
7الع

امل�صاعدة  التمري�ص  كوادر  اأعلنت  ــ   

وامل�صاركة تنفيذ وقفة احتجاجية اأمام جمل�ص 

النواب االإثنني املقبل املوافق 8 اآب، بعد جتاهل 

 135% اإىل  الفنية  العالوة  برفع  مطالبهم 

اأ�صوة باملمر�صني القانونيني والقابالت.

وعرب الناطق الر�صمي با�صم جلنة املمر�صني 

عن  جودة  اأبو  اإياد  وامل�صاعدين  امل�صاركني 

كتاب  جتاهل  ا�صتمرار  من  والكوادر  ا�صتغرابه 

وجهه  الذي  الهواري  فرا�ص  ال�صحة  وزير 

 ،2021 حزيران  يف  املدنية  اخلدمة  ملجل�ص 

يف  للعاملني  الفنية  العالوة  زيادة  فيه  يطلب 

قطاع تكنولوجيا املعلومات والتمري�ص امل�صارك 

والدبلوم  البكالوريو�ص  درجات  على  احلا�صلني 

 35 %135 علمًا باأّن عالوتهم تراوح بني  اإىل 

و65%.

وقال اأبو جودة اإّن قرار الوقفة جاء رداعلى 

فرا�ص  ال�صحة  وزير  مبقابلة  مطالب  جتاهل 

الهواري، عدة مرات، ووعود بعقد لقاء معه دون 

جدوى اأو حتديد موعد.

ال�صحة  جلنة  اأّن  اإىل  جودة  اأبو  ولفت 

النيابية اأي�صًا تتجاهل مطالبهم بلقاء يجمعهم 

يحيط  ما  تاأثريهم،  عدم  رغم  ال�صحة  ووزير 

كوادر  اإبقاء  من  امل�صتفيد  عّمن  بت�صاوؤالت 

التمري�ص امل�صارك وامل�صاعدة دون عالوة فنية، 

اأو متثيل نقابي.

وقوف  ا�صتمرار  من  ا�صتغرابهم  اأبدوا  كذلك 

ورف�ص  لهم  مقابل  باجتاه  املمر�صني  نقيب 

العديد  اأّن  رغم  للنقابة  باالنت�صاب  مطالبهم 

من االأع�صاء كانوا ممر�صني م�صاركني ثم اأكملوا 

مرحلة البكالوريو�ص وباتوا ممر�صني قانونيني.

وترتبط م�صكلة العالوة بعدم انت�صاب هوؤالء 

القانونيون  فاملمر�صون  وثيق،  ب�صكل  للنقابة 

مطالبات  بعد  عالوتهم  اأقرت  والقابالت، 

جمل�ص النقابة والنقيب بينما يبقى امل�صاركون 

باأّن  علمًا  نقابة،  اأو  جمعية  دون  وامل�صاعدون 

نقابة املمر�صني والقابالت القانونيات ت�صرتط 

ح�صول املنت�صب على درجة بكالوريو�ص يف حني 

اأّن املمر�صني امل�صاعدين وامل�صاركني اإما حا�صلون 

م�صتوى  اإىل  و�صلوا  اأو  معتمد  �صامل  دبلوم  على 

�صحية  بدورات  واأتبعوها  العامة  الثانوية 

وبخا�صة يف التمري�ص.

الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  طالب  ــ    

عبيدات،  حممد  الدكتور  امل�صتهلك،  حلماية 

التالعب  ووقف  االأ�صواق  ب�صبط  احلكومة 

باالوزان والعبوات وعك�ص انخفا�ص اأ�صعار ال�صلع 

العاملية على املواطنني.

االألبان  �صركات  بع�ص  اأن  عبيدات  واأ�صاف 

%20-10 واأخرى  اأ�صعار منتجاتها  قامت برفع 

قامت بتغيري العبوات، كا�صفا عن تلقي اجلمعية 

على  ويجب  املو�صوع،  هذا  حول  كثرية  �صكاوى 

م�صددة  رقابة  فر�ص  والتجارة  ال�صناعة  وزارة 

على االأ�صواق.

و�صلت  التي  ال�صكاوى  اإن  عبيدات  وقال 

االألبان  اأ�صعار  ارتفاع  حول  تتمحور  اجلمعية 

املواد  باأوزان  التالعب  وكذلك  العبوات،  وتغيري 

واملعلبات  وال�صكر  الرز  مثل  االأخرى  الغذائية 

وغريها.

الغذائية  املواد  اأ�صعار  اأن  عبيدات  وبنّي 

تنعك�ص  ان  ويجب  لالنخفا�ص  عادت  بالعامل 

االأ�صعار اجلديدة على امل�صتهلكني كما فعلت عند 

واجلهات  احلكومي  اجلهاز  اأن  واعتقد  االرتفاع، 

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  مثل  العالقة  ذات 

واملوا�صفات  والدواء  للغذاء  العامة  واملوؤ�ص�صة 

واملقايي�ص لها دور كبري يف هذه املرحلة .

وختم عبيدات حديثه قائال اأعتقد اأن التجار 

املواد  اأ�صعار  تخفي�ص  عدم  يف  جهدا  ياألوا  لن 

كان  ولو  اأرباحهم،  تخفي�ص  وبالتايل  الغذائية 

ذلك من خالل التالعب باالوزان، ويجب اأن يتم 

اأي  ل�صبط  االأ�صواق  على  م�صددة  رقابة  فر�ص 

تالعب بالعبوات واالوزان.

وقفة احتجاجية لك�ادر التمري�س

عبيدات يك�سف عن ارتفاعات على ا�سعار االلبان
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رابطة الن�ساء الدميقراطيات االردنيات “رند” 

فر�صته  ت�صريعيًا  مطلبًا  الطفل  قانون  يعد 

خا�ص  قانون  القرار  ابتداًء  الوطنية  احلاجة 

دوليا  التزاما  يكون  ان  قبل  الطفل  حقوق  يحمي 

وقد �صادق االردن على االتفاقية الدولية حلقوق 

العديد من  ”وحتفظ على   1991 العام  الطفل يف 

مواد االتفاقية خا�صة  املواد 14 و20 و21  التي 

وجتدر  الدين”.  اختيار  وحرية  بالتبني  تتعلق 

اقرت  قد  عربية  دولة   12 ان  اىل  هنا  اال�صارة  

قوانني الطفل.

الطفل  حقوق  قانون  م�صروع   ، طرح  اثار  وقد 

ل�صنة 2022  امام جمل�ص النواب  اال�صبوع الفائت 

جدال كبريا حول عدد من مواد القانون بني موؤيد 

ومعار�ص مل�صروع القانون.

اىل  الداعية  املو�صوعية  اال�صباب  هي  فما 

مبوؤ�ص�صات  الطفل  عالقة  ينظم  قانون  ت�صريع 

الدولة وباملجتمع ..

ال�صاملة  االجتماعية  احلماية  توفري  -ان   1
يف  عليها  املن�صو�ص  حقوقهم  و�صمان  لالطفال 

الد�صتور وعلى را�صها الرعاية ال�صحية والتعليمية 

الدولة  موؤ�ص�صات  م�صوؤولية  هي  واحلماية  والرفاه 

ولذلك  مواطنيها  من  الفتية  ال�صريحة  هذه  جتاه 

و�صع  م�صوؤولية  ابتداء  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  تتحمل 

بتطبيق  الكفيلة  ال�صيا�صات  واقرار  الت�صريعات 

جانب  اىل   ، التنفيذ  مو�صع   وو�صعها  احلقوق  هذه 

م�صوؤولية وحق الوالدين واال�صرة يف رعاية وتربية 

واالذى  االعتداء  ا�صكال  كل  من  الطفل  وحماية 

على  الد�صتور  من   4  /  6 املادة  ن�صت   وقد  هذا   .

مايلي:  “االأ�صرة هي اأ�صا�ص املجتمع وقوامها الدين 

املادة  يف  اي�صا  جاء  كما  الوطن”.  وحب  واالأخالق 

االأمومة  “يحمي  القانون   ان  الد�صتور  من   5/  6
ومينع  الن�صء  ويرعى  وال�صيخوخة  والطفولة 

اال�صاءة واال�صتغالل” .

2 -تقّدر ن�صبة االطفال يف االردن  دون الثامنة 
يزيد  ما  اأي   ،%  40 من  باأكرث  العمر  من  ع�صر 

دائرة  تقديرات  ح�صب  طفل  مليون  عن4.221  

الن�صبة  هذه  ان  �صك  ال   . العامة  االح�صاءات 

تنظم  قوانني  اىل  بحاجة  ال�صكان  من  العالية 

واال�صرية  االجتماعية  البيئة  وت�صمن  حياتهم 

املالئمة لن�صوئهم وتطورهم لي�صكلوا رافعة انتاجية 

ا�صا�صية للوطن واملجتمع .  

ال�صادر  االأطفال  لعمالة  الوطني  امل�صح  اأظهر 

اجلامعة  يف  اال�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز  عن 

االأطفال  عمالة  ن�صبة  اأن   ،  2016 عام  االأردنية 

األف   75.982 بلغت  عاما   17 اإىل   5 من  الفئة  يف 

طفال، بينهم 8868 طفلة!!، كما ت�صري بع�ص مراكز 

الف   100 اىل  الرقم   هذا  ارتفاع  اىل  الدرا�صات 

طفل. وهذا يعني ان هوؤالء )االطفال العمال ( !! 

والبيئة  ال�صحية  والرعاية  التعليم  من  حمرومون 

له  يتعر�ص  ان  ميكن  ملا  ناهيك   ، املنا�صبة  اال�صرية 

االطفال اأثناء العمل من ا�صكال العنف . 

ويف  االأردين   العمل  قانون  ان  اىل  هنا  ن�صري 

املواد74،73 / 75  قد ن�ص على منع ت�صغيل احلدث 

باأي �صورة  ال�صاد�صة ع�صرة من عمره  اإذا مل يكمل 

القانون على عدم  ت�صغيله يف  ال�صور،  وحر�ص  من 

بال�صحة  امل�صرة  اأو  املرهقة  اأو  اخلطرة  االأعمال 

اأن ال تزيد  قبل بلوغ الثامنة ع�صر من عمره، على 

ت�صغيله  يتم  ال  واأن  �صاعات،  �صت  عن  عمله  �صاعات 

ليال ويف االأعياد والعطل الر�صمية واالأ�صبوعية. 

ومنظمة  اال�صرة  ل�صوؤون  الوطني  املجل�ص  ا�صدر 

من   74،6 ان   2021 عام  للطفولة  املتحدة  االمم 

للفئة  الوطنية  العينة  من  االردنيني  االطفال 

على  واحد  ملرة  تعر�صوا  قد  عاما   8-17 العمرية 

االقل ال�صكال ممن العنف اجل�صدي او النف�صي  يف 

حياتهم . 

واالجتماعية  ال�صيا�صية  بالقوى  االجدى  كان   

حلقوق  قانون  وجود  مبداأ  عار�صت  التي  املنظمة 

لها  يتعر�ص  التي  املخاطر  اىل  تلتفت  ان  الطفل 

اطفالنا والتي تخالف القوانني والت�صريعات والقيم 

االن�صانية ملجتمعنا 

ا�صدار  تفر�ص  املو�صوعية  احلاجة  فان  وعليه 

وينظمها  الطفل   حقوق  على  يوؤكد  خا�ص  قانون 

احلا�صل  التطور  ظل  يف  ملحة  �صرورة   ا�صبح  بل 

االو�صاع  يف  احلاد  الرتاجع  ظل  ويف  املجتمع   يف 

والبطالة  الفقر  معدالت  وتزايد  االقت�صادية 

هذا  تتهدد  التي  واملخاطر  اال�صرى  العنف  وتزايد 

اجليل النا�صيء .

3 -لقد ت�صمنت معظم املواد يف م�صروع القانون 
اثنان  عليها  يختلف  ال   ، ايجابية  وقيمًا  معاين 

مثل املادة 5 البند )اأ،ب(  ن�صت على حماية احلق 

الالزمة  الظروف  وتهيئة  وبالرعاية  احلياة  يف 

والكرامة  حترتم احلرية  �صليمة  تن�صئة  لتن�صئته 

 ، واالجتماعية   الدينية  والقيم  واالن�صانية 

والبند )اأ( من املادة )7(  ن�ص على اأن للطفل احلق 

يف “التعبري عن اآرائه، �صواء بالقول اأو الكتابة اأو 

يختارها،  اأخرى  و�صيلة  باأي  اأو  الفن  اأو  الطباعة 

ودرجة  ل�صّنه  وفقًا  االعتبار  الطفل  اآراء  وُتوىل 

هذه  على  توؤكد  التي  املواد  من  وغريها  ن�صجه”.. 

القيم . 

الدميقراطيات  الن�صاء  رابطة  يف  -ونرى   4
االردنيات ان اغلب مواد م�صروع القانون قد جاءت 

ل�صمان حقوق الطفل اال�صا�صية ، كاحلق يف احلياة 

واخل�صو�صية،  التعبري  وحرية  والتعليم  وال�صحة 

ورفاه االأطفال وتنميتهم وعدم تعري�صهم للخطر، 

ولتحمي  لهم،  املجانية  القانونية  امل�صاعدة  وتوفري 

االأطفال من التمييز واالنتهاكات والعنف  واال�صاءة 

واال�صتغالل ومبا يوفر لهم حياة كرمية خالية من 

العنف ومبا ي�صمن توفري بيئة اآمنة لالأطفال  ومبا 

لتحقيق  القادمة  االجيال  يف  اال�صتثمار  ي�صمن 

التنمية ال�صاملة للوطن. 

موؤ�ص�صات  من  القانون  باقرارهذا   املطالبة  ان 

ر�صمية و�صعبية وموؤ�ص�صات حقوقية معنية بحقوق 

االطفال لي�ص جديدا بل جاء بعد مطالبات امتدت 

جمل�ص  اأحال  وقد  عاما  وع�صرين  خم�ص  من  الكرث 

النواب االأردين موؤخرا، م�صروع قانون حقوق الطفل 

ل�صنة 2022 اإىل جلنة نيابية م�صرتكة )القانونية، 

واملراأة و�صوؤون االأ�صرة.( 

النيابية  اللجان  توؤكد )رند (على مطالبة هذه 

املجتمع  موؤ�ص�صات  با�صراك  احلوار  دائرة  تو�صيع 

هذه  يف  واالن�صان  الطفل  بحقوق  املعنية  املدين  

هناك  كان  واذا  نظرها   وجهات  و�صماع  النقا�صات 

اىل  حتتاج  والتي  عليها   املختلف  املواد   بع�ص 

املثلى  الو�صيلة  هو  احلوار  فان  اوتعديل  مراجعة  

املختلفة  النظر  وجهات  تقرب  �صيغة  اىل  للو�صول 

دون امل�صا�ص بحق االختالف واحرتام الراي االخر 

الطفولة  يحمي  ت�صريع  اىل  الو�صول  ي�صمن  ومبا 

ويحقق امل�صلحة الف�صلى للطفل واال�صرة  . 

»رند«: قان�ن حق�ق الطفل �سرورة وطنية
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 ـ   حذرت كتلة الوحدة العمالية 

موؤ�ص�صة  با�صتقاللية  امل�ص  من  احلكومة 

العمل  وزارة  والغاء  االجتماعي  ال�صمان 

ا�صمته  مبا  اجلديدة  التوجهات  اطار  يف 

القطاع  منظومة  لتحديث  طريق  خارطة 

العام التي ت�صتهدف من خالله كما اعلنت يف 

املوؤمتر ال�صحفي املنعقد يف رئا�صة الوزراء 

والوظائف  املهام  ونقل   العمل  وزارة  الغاء 

التي ت�صطلع بها واملتعلقة بالعمل والعمال 

اىل عدد من الوزارات ونقل رئا�صة جمل�ص 

اىل  االجتماعي   ال�صمان  موؤ�ص�صة  ادارة 

وزارة ال�صناعة والتجارة.

احلكومية  التوجهات  ان  الكتلة  واأكدت 

ال  ووزارات  موؤ�ص�صات  ودمج  وزارات  بالغاء 

ال�صمان  موؤ�ص�صة  على  تن�صحب  ان  يجوز 

عن  م�صتقلة  موؤ�ص�صة  لكونها  االجتماعي 

املوؤ�ص�صات احلكومية التي تقع حتت مظلة 

العامة  وموازنتها  املدنية  اخلدمة  نظام 

احلكومي  التنظيمي  الهيكل  �صمن  ولي�صت 

احلكومية  العامة  باملوازنات  امل�صمولة 

ادارتها  وجمل�ص  امل�صتقلة  والوحدات 

وحمدد  ال�صمان  لقانون  ا�صتنادًا  يت�صكل 

االنتاجية  العملية  بطريف  ا�صا�صي  ب�صكل 

وم�صاركة  بامتياز  عمالية  اموااًل  واموالها 

للمالءات  ك�صمانة  املجل�ص  يف  احلكومة 

االيرادات  يف  ت�صهم  ال  انها  رغم  املالية 

ا�صوة ببقية الدول.

احلكومة  هيمنة  ان  الكتلة  وبينت 

يتناق�ص  ال�صمان  ا�صتثمارات  جمل�ص  على 

عن  عقدين  منذ  القائمة  التوجهات  مع 

ما  واخلا�ص  العام  القطاع  بني  ال�صراكة 

بني  التوازن  لتحقيق  الت�صويب  يتطلب 

طريف العملية االنتاجية واحلكومة والذي 

اكدت عليه التوجهات اجلديدة التي تهدف  

اىل تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام مبا 

يخدم املواطن وبيئة االعمال واال�صتثمار ، 

ا�صا�صي دمج الوحدات  وهذا يتطلب ب�صكل 

احلكومية امل�صتقلة يف الوزارات ذات ال�صلة 

وحدة   ٢٧ تعدادها  والبالغ  وحدة  بكل 

التي تفرد لها يف املوازنات العامة ال�صنوية 

ال تغطي ايراداتها ٥٠٪ من النفقات لرتفع 

من ن�صبة العجز يف املوازنات ال�صنوية.

وقالت الكتلة ان خطورة هذه التوجهات 

تاأتي متالزمة مع الغاء وزارة العمل لتم�ص 

التي  املجتمع  يف  االعظم  ال�صرائح  حقوق 

تقوم على عاتقها عملية االنتاج مما يوؤكد 

ال  خيارات  عن  تعرب  التوجهات  هذه  ان 

العمل الوطنية وبالتايل  تتفق مع �صيا�صة 

احلماية  و�صبكة  العمل  �صروط  ا�صعاف 

وما  النقابات  دور  والغاء  االجتماعية 

يرتتب عليه من الغاء للت�صريعات العمالية 

حتدد  التي  وهي  العمل  بوزارة  املناطة 

وهي  وتنفيذها  العمل  �صيا�صة  م�صوؤولية 

جمموعة  ت�صمل  مرتابطة  م�صوؤولية 

والت�صغيل   العمل  كحماية  الوظائف  من 

املتعلقة  واخلدمات  ال�صناعية  والعالقات 

بال�صحة وال�صالمة املهنية وحتديد االجور 

واملوارد  العمل  وتفتي�ص  املهني  والتدريب 

الب�صرية التي ال ميكن ان تقوم بها الوزارات 

املزمع نقل مهمات وزارة العمل اليها كوزارة 

املهاجرة  العمالة  تنظيم  مهمة  الداخلية 

�صوق  تنظيم  مبهمة  والتجارة  وال�صناعة 

العمل وبرامج الت�صغيل ونقل جمل�ص ادارة 

�صيا�صات  تقوي�ص  وبالتايل  اليها،  ال�صمان 

العمل.

ونوهت الكتلة انه بداًل من الغاء الوزارة 

وحتويل م�صوؤوليتها التقليدية اىل وزارات 

وموؤ�ص�صات اخرى كان يجب على احلكومة  

ر�صم  يف  الوزارة  دور  تطوير  على  تعمل  ان 

دورها  وتفعيل  الوطنية  العمل  �صيا�صات 

مركز  يف  لتبقى  العمل  �صوق  ق�صايا  يف 

واالجتماعي  االقت�صادي  القرار  دوائر 

االجتماعية  التوازنات  على  للحفاظ 

ال�صراعات  لتجنب  اال�صتقرار  يحقق  مبا 

االجتماعية.

ونوهت الكتلة بان التوجهات احلكومية 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  اال�صالحات  يف 

املركبة  االزمات  من  اخلروج  ت�صتهدف  ال 

ت�صتهدف   بل  ال�صرائح  كافة  طالت  والتي 

من  وتفريغها  الدولة  هيكلة  اعادة 

ركائزها الوطنية بعد ان�صحابها من دورها 

االجتماعي بخ�صخ�صة املوؤ�ص�صات الوطنية 

التي كانت تعترب ركيزة القطاع العام.

القوى  مبطالبة  بيانها  الكتلة  واختتمت 

التوجهات  لهذه  بالت�صدي  االجتماعية  

لل�صرائح  املعي�صية  امل�صالح  مت�ص  ال  النها 

االعظم بل مت�ص امل�صالح الوطنية االردنية 

العليا.

ال��ك��ت��ل��ة حت�����ذر م����ن امل�������س ب��ا���س��ت��ق��الل��ي��ة 

العمل وزارة  وال���غ���اء  ال�����س��م��ان  م���ؤ���س�����س��ة 
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)عودة(   الالجئني  دائرة  اعتربت   -  

الالجئني  ب�صاأن  االأونروا  اتخذته  الذي 

اإجراء  هو  �صوريا  من  القادمني  الفل�صطينيني 

“مت�صرع وجمحف”، ويحتاج اإىل مزيد من احلوار 
والنقا�ص مبا ال ي�صر العائالت التي مل ت�صجل بعد 

اأو تعتزم املجيء اإىل لبنان الأ�صباب قاهرة.

 28( قراًرا  اأ�صدرت  قد  الغوث  وكالة  وكانت 

بعدم  وق�صى  اآب،   1 من  بدءا  به  يعمل  متوز( 

من  القادمني  الفل�صطينيني  الالجئني  ا�صتفادة 

واالإبقاء  النقدية  امل�صاعدة  لبنان من  اإىل  �صوريا 

التعليمية  اخلدمات  جميع  من  اال�صتفادة  على 

وال�صحية، اإ�صافة اإىل اإمكانية اال�صتفادة من اأي 

يف  الفل�صطينيني  لالجئني  تقدم  نقدية  م�صاعدة 

�صمن  يندرجون  كانوا  اإذا  املبالغ  وبنف�ص  لبنان، 

الفئات امل�صتهدفة بهذه امل�صاعدة اخلا�صة.

الذكرى  يف   - خا�ص   

 23 ثورة  النطالقة  ال�صبعني 

يوليو املجيدة، ن�صتذكر  ما جرى 

باأنه  اليوم،  ذلك  يف  م�صر  يف 

تداعياته  امتدت  زلزااًل  كان 

املنطقة  طول  على  الكربى 

اإىل  حميطها  من  العربية 

خليجها، ويف عوا�صم اال�صتعمار 

الذي  خا�ص،  ب�صكل  الغربي 

بقيادة  واأهدافها  الثورة  نا�صب 

جمال  الزعيم  الكبري  الراحل 

و�صن  العداء،  النا�صر  عبد 

�صدها حروبه العدوانية.

يوليو  ثورة  زرعت  لقد   

منطقتنا  عموم  يف  املجيدة 

االإقليمي،  وحميطها  العربية 

والتمرد  والتحدي  االإرادة  روح 

ال�صيا�صية  التبعية  على 

لال�صتعمار  واالقت�صادية 

املنطقة،  يف  و�صركائه  الغربي 

من دول رجعية واإقطاع �صيا�صي 

التغيريية  رياحها  وامتدت   ،

كافة  العربية  اأقطارنا  يف 

والتقدم  التحرر  طريق  على 

الدولة  وبناء  واحلداثة 

الوطنية.

يوليو  ثورة  بنت  كما 

النا�صر  عبد  بقيادة  املجيدة 

احلديثة  الدولة  اأ�ص�ص  مل�صر 

واالزدهار،  النمو  نحو  املتطلعة 

واأعادت  ال�صوي�ص،  فاأممت قناة 

وت�صدت  الأ�صحابه،  احلق 

االإ�صرائيلي  الثالثي  للعدوان 

عام  الفرن�صي   – الربيطاين   -

1956، ونفخت يف روح ال�صعوب 
العربية روح الثورة، كما �صيدت 

ال�صد العايل الكبري الذي اأ�ص�ص 

للثورة  بنى  زراعي  الإ�صالح 

واأقامت  الفالحية،  قاعدتها 

ب�صناعاته  العام  القطاع 

الثقيلة واخلفيفة، وبنت للثورة 

قاعدتها العمالية.

عبد  جمال  م�صر؛  مدت  لقد 

والدعم  التعاون  يد  النا�صر 

ال�صعب  ومنها  العربية  ل�صعوبنا 

الوطنية  الفل�صطيني يف ثورته 

مبادئها  اأطلقت  كما  املعا�صرة، 

ال�صتة التي ما زالت حية ومنارة 

من  العربية،  �صعوبنا  لن�صاالت 

الوطنية  الدولة  بناء  اأجل 

والعدالة االجتماعية، والتغلب 

على اجلهل والتخلف.

دائرة الالجئن )ع�دة(: اإجراء »االونروا« اجلديد »مت�سرع وجمحف«

ال زالت روح ث�رة ي�لي� تبعث  يف ال�سع�ب العربية  االإرادة والتحدي
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يوا�صل  املركزي  البنك  بيانات  بح�صب  ـ   

ما  اىل   ٪٤،٤ ن�صبته  ما  من  ارتفاعه  الت�صخم  معدل 

ن�صبته ٥،٢٪ لرتتفع ا�صعار امل�صتهلك  اىل ما ن�صبته ١٪ 

لي�صل املعدل الرتاكمي يف ارتفاع ا�صعار امل�صتهلك اىل 

ما ن�صبته ٣،٩١٪.

يف  االرتفاعات  فان  ال�صادرة   البيانات  وبح�صب 

جرت  التي  امل�صتوردة  ال�صلع  فقط  تطال  مل  اال�صعار 

عليها ارتفاعات يف بلدان املن�صاأ  اذ طالت االرتفاعات 

مبا  والفنادق  واملطاعم  وال�صكن  الرتفيه  قطاعات 

 ٪٢٩،٩ ن�صبته  مبا  الوقود  طالت  فيما   ٪٩،٥ ن�صبته 

التي لي�ص لها عالقة بتقلبات اال�صعار بل باالجراءات 

احلكومية بالرفع حتى اعلى من املعدالت العاملية .

وبداًل من ان تتخذ احلكومة اجراءات تخف�ص من 

ا�صعار  يف  ارتفاعات  من  يرافقها  وما  الت�صخم  اعباء 

القرو�ص  على  الفائدة  ا�صعار  رفع  على  اقدمت  ال�صلع 

ان  اال  الت�صخم  لتخفي�ص  ال�صيولة  تقليل  بحجة 

ال�صبب يعود الرتباط الدينار االردين بالدوالر الذي 

يف  فعالية  له  اجراء  وهو  الفائدة  �صعر  عليه  رفعت 

�صلبي  اثر  وله  كامل  ت�صغيل  بها  يوجد  التي  امريكا 

من  وهي   )  ٪٢٣  ( البطالة  ن�صبة  الرتفاع  البالد  يف 

ال�صرائية ت�صاف  القوة  توؤدي اىل �صعف  التي  االمور 

الفائدة  مبقدار  اال�صعار  رفع  على  التجار  اقدام  اىل 

التي رفعت على القرو�ص بداًل من رفع ن�صبة الفائدة 

على الودائع التي تدفع باجتاه االدخار واالحتفاظ 

على  ال�صريبة  منظومة  يف  النظر  واعادة  بال�صيولة، 

رفع  من  امل�صتفيد  هي  املالية  املوؤ�ص�صات  لكون  الدخل 

�صعر الفائدة.

االقت�صاد  وجلنة  احلكومة  اقدام  عدم  ان 

قرارات  اتخاذ  على  النيابي  املجل�ص  يف  واال�صتثمار 

ال�صلع  على  املبيعات  �صريبة  كتخفي�ص  متوازية 

الرواتب  وزيادة  ال�صفر  اىل  لت�صل  اال�صا�صية 

واالجور للعاملني واملتقاعدين لتاليف الركود من جهة 

وم�صاعدة ذوي الدخل املحدود على �صراء ال�صلع يوؤكد 

املوؤ�ص�صات  اىل  املنحاز  نهجها  يف  ما�صية  احلكومة  ان 

املالية من بنوك وموؤ�ص�صات تاأمني وموؤ�ص�صات االجتار 

باال�صهم وال�صندات.

احمد النمري
االح�صاءات  لدائرة  االخري  الربعي  التقرير 

اف�صل الأرقام ومعدالت  اولية  العامة اظهر تقديرات 

ال�صوق  باأ�صعار  ارتفع  الذي  االجمايل  املحلي  الناجت 

الثابتة بن�صبة )٢،٦٪( خالل الربع الرابع من ال�صنة 

من  الرابع  الربع  بارقام  قيا�صًا   ٢٠٢١ �صنة  ال�صابقة 

�صنة ٢٠٢٠.

ن�صبة النمو هذه يف ربع �صنة ٢٠٢١ عك�صت حت�صنًا 

ن�صبيًا يف معظم او�صاع االقت�صاد االردين، ويف العديد 

كون  من  ا�صوليًا  التح�صب  �صرورة  مع  قطاعاته  من 

من   ٢٠٢٠ �صنة  به  ات�صمت  ما  مع  وتتم  متت  املقارنة 

م�صارات وتراجعات ووقائع ماأزومة جنمت يف معظمها 

وتاأثرياتها  الكورونا  جائحة  وتف�صي  حدوث  عن 

وخماطر  ن�صاط  من  اكرث  على  ال�صعبة  وتداعياتها 

�صحية وحياتية.

االح�صاءات  دائرة  تقرير  اظهر  اآخر  جانب  من 

بن�صبة  االجمايل  املحلي  الناجت  يف  منو  حتقق  العامة 

)٢،٢٪( خالل كامل �صنة ٢٠٢١ قيا�صًا مبجمل الو�صع 

خالل كامل �صنة ٢٠٢٠ املرتدية.

متفاوتًا  منوًا  االح�صائي  التقرير  اظهر  واأي�صًا 

ملعظم القطاعات االقت�صادية خالل الربع الرابع من 

اعلى معدل  االن�صاءات  ٢٠٢١ حيث حقق قطاع  �صنة 

منو يف هذه الفرتة بن�صبة )٦،١٪( تاله قطاع الن�صاط 

النقل  قطاع  منو  ثم   )٪٥،٦( بن�صبة  اال�صتخراجي 

منو  واي�صًا   ،)٪٣،٩( بن�صبة  واالت�صاالت  والتخزين 

واملطاعم  والفنادق  والتجزئة  اجلملة  جتارة  قطاع 

والتاأمني  املال  خدمات  وقطاع   )٪٣،٥( بن�صبة 

واالعمال بن�صبة )٢،٥٪( ، وقطاعات اخرى مبعدالت 

منو اقل.

جناحات يف ال�سناعة اال�ستخراجية و�سركاتها
ال�صناعات  قطاع  حققها  التي  املكا�صب 

اال�صتخراجية مل تقت�صر على حتقيق حت�صن ومنو يف 

ون�صرتها  التي ر�صدتها  بن�صب )٥،٦٪(  ن�صاطه  جممل 

الزمنية  الفرتة  يف  العامة  االح�صاءات  دائرة 

 ،٢٠٢١ �صنة  الرابع االخري من  الربع  الق�صرية خالل 

بل ان م�صارات وبيانات وارقام من�صورة يف قوائم مالية 

ل�صركتي البوتا�ص والفو�صفات “ال�صركتني الرئي�صيتني 

واأكدت تقدمًا وتو�صعًا ملمو�صًا  القطاع” بينت  يف هذا 

٢٠٢١ وقبل ذلك بقليل،  غري م�صبوقني يف كامل �صنة 

وندرجها بايجاز فيما يلي:

�سركة الب�تا�س
يف  وقيا�صية  �صافية  ربحية  ال�صركة  هذه  حققت 

كامل �صنة ٢٠٢١ بحدود )٢١٧( مليون دينار مكنها من 

اتخاذ قرار بتوزيع ارباح للم�صاهمني بن�صبة )١٢٠٪( 

يف  ال�صركة  جنمت  كما  املال،  راأ�ص  رقم  تتجاوز  التي 

متحققة  دينار  مليون   )٤٠( من  ربحها  �صايف  زيادة 

٢٠٢١ اىل )١٤٥( مليون  خالل الربع االول من �صنة 

�صنة  العام  هذا  من  املقابل  الربع  يف  متحققة  دينار 

.٢٠٢٢

ا�صافة اىل ما �صبق جنحت ال�صركة يف زيادة انتاجها 

وتقلي�ص  وتنويعه  االول  الربع  خالل   )٪٤( بن�صبة 

كلفته، ويف املقابل زيادة رقم الت�صدير بن�صبة )٩٪(.

�سركة مناجم الف��سفات
 )٩١( بحدود  �صابقة  �صنة  يف  خ�صارة  �صايف  بعد 

يف   ٢٠٢١ �صنة  كامل  يف  ال�صركة  جنحت  دينار  مليون 

مليون   )٣٣٦( بحدود  قيا�صية  ربحية  �صايف  حتقيق 

ارباح  بتوزيع  قرارًا  ا�صا�صه  على  تتخذ  وان  دينار، 

للم�صاهمني بقيمة )١٦٥( مليون دينار والتي ت�صل اىل 

�صعف راأ�صمال ال�صركة البالغ )٨٢،٥( مليون دينار.

�صبقها  بل  فراغ  من  تاأت  مل  والقيمة  الن�صبة  هذه 

وتوازى معها حتقق زيادة م�صطردة يف كميات االنتاج 

وتنويعه وحت�صني نوعيته و�صروطه وجناح يف املقابل 

يف زيادة ال�صادرات اىل اكرث من جهة م�صتوردة قائمة 

او جديدة وبقالب اتفاقيات وعقود.

برفعها ا�سعار الفائدة على القرو�س

االجراءات احلك�مية ت�سهم يف ارتفاع معدل الت�سخم لي�سل اىل ٥،٢٪

من� متدين وخمتل يف مك�ناته
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و�سيا�سات  اجراءات  م�اجهة  يف    -  
التطبيع مع العدو ال�سهي�ين، جاء �س�ت العراق 
مدويا يف وجه امل�ست�سلمن ودعاة التطبيع ف�سدر 

االعالن التحذيري لكل من يهمه االأمر.

نحن �صيوخ ع�صائر العراق العظيم نق�صم باهلل جلت 

نبقى  ان  ال�صهداء،  دماء  حناء  بوردة  ونق�صم  قدرته، 

الكون،  وغرة  العرب  �صرة  فل�صطني  ووعد  عهد  على 

على  نحافظ  وان   . واالر�ص  ال�صماء  بني  نقطة  اقرب 

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�ص.. و�صتظل 

فل�صطني خيط الذهب يف عباءة االمة واجلوهر االنقى 

واالبقى، وهي كل عا�صمة عربية ودليل احرار العامل  

واحلقوق  وا�صبابها  احلياة  عن  والدفاع  العام  للخري 

وا�صحابها ثبتًا على الدم  املجيد والبطوالت الرا�صخة 

.. و�صيبقى نخيل دم  ابطال اجلي�ص العراقي وابطال 

عز  �صارة  املعاند  احلر  فل�صطني  تراب  على  االمة 

يرونه   .. والن�صر  بالتحرير  باق  وعد  و�صرارة  وجمد 

بعيدًا ونراه قريبًا وانا ل�صادقون .. املجد لل�صهداء .. 

واحلرية والتحرير والن�صر لفل�صطني. 

عا�ص العراق العظيم .. وعا�صت فل�صطني

العراق ـ بغداد يف ٣٠ متوز ٢٠٢٢

الفل�صطيني  لل�صعب  دعمها  عراقية  ع�صائر  جددت 

حقوقه  ونيل  بالده  حترير  حتى  العادلة،  وق�صيته 

امل�صروعة.

عهد،  وثيقة  عراقية  ع�صرية   20 من  �صيوخ  ووقع 

اأم�ص ال�صبت، خالل زيارتهم مقر �صفارة دولة فل�صطني 

لدى العراق ولقاء ال�صفري اأحمد عقل.

على  �صتبقى  العراق  “ع�صائر  اأن  “ال�صيوخ”  واأكد 

وتعمل  وحقيقتها،  حقها  على  وحتافظ  فل�صطني،  عهد 

على حتريرها وخال�صها من االحتالل”.

26 اأيار/ وكان جمل�ص النواب العراقي قد اأقر يف 

مايو املا�صي، مقرتح قانون “جترمي التطبيع مع الكيان 

ال�صهيوين”، باإجماع جميع احلا�صرين.

باأن  املجل�ص،  يف  االإعالمية  للدائرة  بيان  واأفاد 

املنعقدة  جل�صته  خالل  �صوت  النواب  “جمل�ص 

الكيان  مع  التطبيع  جترمي  قانون  مقرتح  على  اليوم، 

ال�صهيوين”.

ويجّرم القانون التوا�صل مع الكيان االإ�صرائيلي، اأو 

اأو  اأو ع�صكرية  اقت�صادية  اأو  �صيا�صية  اإقامة عالقات 

واالأفراد  املوؤ�ص�صات  على  عقوبات  مقرًا  معه،  ثقافية 

ي�صل  االإ�صرائيلي،  االحتالل  مع  عالقات  تقيم  التي 

بع�صها اإىل االإعدام.

كما  “اإ�صرائيل”،  مع  عالقات  اأي  العراق  يقيم  وال 

التطبيع  ال�صيا�صية  القوى  واأغلب  احلكومة  ترف�ص 

معها.

ع��ه��د  وث���ي���ق���ة  ت����ق���ع  ع���راق���ي���ة  ع�������س���رة   ٢0

وث��ي��ق��ة عهد ف��ل�����س��ط��ن  ع��ل��ى حت���ري���ر  ب��ال��ع��م��ل 

بن  حمد  البحرين،  ملك  اأقال    -  

عي�صى اآل خليفة، اأول اأم�ص اخلمي�ص، ال�صيخة 

مي بنت حممد اآل خليفة من من�صبها، برئا�صة 

هيئة البحرين للثقافة واالآثار )برتبة وزير(؛ 

يف  االإ�صرائيلي  ال�صفري  م�صافحة  رف�صها  بعد 

املنامة، اإيتان نائيه.

جاء  االإقالة  “قرار  فاإن  للتقارير،  ووفقا 

يف  عملت  التي  مي،  ال�صيخة  رف�ص  ب�صبب 

االإعالم والثقافة الأكرث من 20 عاما، للتطبيع 

موؤخرا،  عنه  عرّبت  الذي  االأمر  اإ�صرائيل،  مع 

االإ�صرائيلي لدى  ال�صفري  مل�صافحة  رف�صها  عرب 

اأقامه ال�صفري  املنامة، يف جمل�ص عزاء خا�ص، 

االأمريكي، يف منزله يف العا�صمة البحرينية”.

قد  بوندي،  �صتيفن  االأمريكي،  ال�صفري  وكان 

حزيران/   16 يف  خا�ص  عزاء  جمل�ص  عقد 

ودعا  والده،  وفاة  مبنا�صبة  املا�صي،  يونيو 

ال�صفري  بينهم  من  وم�صوؤولني،  �صفراء  اإليه 

بنت  مي  وال�صيخة  البحرين،  يف  االإ�صرائيلي 

حممد. 

امل�صوؤولة  رف�صت  العزاء،  جمل�ص  و”خالل 

احلاكمة،  العائلة  من  املنحدرة  البحرينية، 

علمت  اأن  بعد  االإ�صرائيلي  ال�صفري  م�صافحة 

جن�صيته، وقررت االن�صحاب من املكان، وطلبت 

�صورة  اأية  ن�صر  عدم  االأمريكية  ال�صفارة  من 

لها”، بح�صب التقارير. 

وكانت ال�صيخة مي، قد رف�صت تهويد اأحياء 

ورف�صت  البحرينية،  العا�صمة  يف  قدمية 

يهودي  حي  بت�صييد  يهود  مل�صتثمرين  ال�صماح 

يف  اليهودي  الكني�ص  حتى  البحرين  باب  من 

املنامة.

اإقالة ال�زيرة البحرينية ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة لرف�سها م�سافحة ال�سفر االإ�سرائيلي
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    جهاد عقل-  �سيا�سي ونا�سط عمايل - احل�ار املتمدن
  

  منذ انت�صار جائحة كورونا، دخل العامل يف دوامة، 

مل يخرج منها حتى يومنا هذا، ومتحورت هذه الدوامة 

كافة  باإغراق  البحر”  “دوامة  هي  كما  قيامها  منذ 

يتعلق  مبا  الدولية،  الهيئات  و�صعتها  التي  اخلطط 

بالنمو االقت�صادي ـ ومكافحة ظاهرة الفقر، وازدهار 

واإف�صال  والغالء،  الت�صخم  وجلم  العاملي،  العمل  �صوق 

برنامج التنمية امل�صتدامة – 2030، والذي ي�صمل 17 

بندًا نركز هنا على ثالثة بنود لها عالقة مبو�صوعنا 

بالعالقة  لي�ص  لكن  عالقة  لها  البنود  بقية  اأن  مع 

الفقر:  على  “الق�صاء  هي:  الثالثة  والبنود  املبا�صرة 

و  مكان”  كل  يف  اأ�صكاله  بجميع  الفقر  على  الق�صاء 

اجلوع:” على  التام  “الق�صاء 
    الق�صاء على اجلوع وتوفري االأمن الغذائي والتغذية 

الثالث  والبند  امل�صتدامة  الزراعة  وتعزيز  املح�ّصنة 

وهو رقم ثمانية يف الت�صل�صل هو: “العمل الالئق ومنو 

االقت�صاد : تعزيز النمو االقت�صادي املطرد وال�صامل 

للجميع وامل�صتدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري 

قاموا  الذين  اخلرباء  لكن  للجميع”،  الالئق  العمل 

يف  واطالقها  املتحدة،  االأمم  من  اخلطة  هذه  باإعداد 

احتمال  باحل�صبان  ياأخذوا  مل  املا�صي،  العقد  بنهاية 

كورونا  جائحة  خلفتها  التي  االأزمة  مثل  اأزمة  وقوع 

احتماالت  من  الكثري  حطمت  والتي   ،)-19 )كوفيد 

حتقيق ولو ب�صكل جزئي بنود هذه اخلطة .

    الغالء والنزاعات و.. �سربة قا�سمة
تطور  باحل�صبان  اخلرباء  هوؤالء  ياأخذ  ومل      

وحتولها  الدول  من  العديد  بني  القائمة  التوترات 

“�صربة  توجيه  اىل  اأدت  م�صلحة،  نزاعات  اىل 

قا�صمة لالقت�صاد العاملي”، واالإ�صارة هنا اىل العملية 

العدوان  وموا�صلة  اأوكراينا  يف  الرو�صية  الع�صكرية 

على �صوريا واليمن وغريها من النزاعات التي تغذيها 

الدول،  من  العديد  يف  العاملية  الراأ�صمالية  ومتولها 

عاملنا  يف  رهيب  ب�صكل  االأ�صعار  ارتفاع  اىل  اأدت  التي 

خا�صة ا�صعار االأغذية التي ارتفعت مبعدل 34 باملائة 

باملقارنة مع �صهر ني�صان من العام الفائت، والتقديرات 

الدولية  العمل  منظمة  عن  �صادرة  درا�صة  وفق  وذلك 

الهيكلي  والتحول  االأزمة  منوًا،  البلدان  “اأقل  بعنوان 

للنمو  االأ�صا�صية  املركبات  وعن  العمل”  وم�صتقبل 

والطاقة  الغذاء  وهي  منها  والثالث  االقت�صادي 

االأمم  لتقديرات  “ووفقًا   : يلي  ما  جاء  والتمويل 

اقت�صادات   107 يف  �صخ�ص  مليار   1،7 يعي�ص  املتحدة 

من   : لالأزمة  الثالث  العوامل  الإحدى  ب�صدة  معر�صة 

بينهم 553 مليون �صخ�ص هم اأ�صاًل فقرْا و 215 مليون 

وهذه   ،“ التغذية  نق�ص  من  اأ�صا�صًا  يعانون  �صخ�ص 

االأرقام تتغري كل يوم ووفق حداثة التقرير.

    تفا�صيل الدرا�صة التي تتناول االأو�صاع يف “البلدان 

من   25% حوايل  ت�صكل  وهي  العامل  منوًا” يف  االأقل 

جممل الدول تنقل لنا �صورة قامتة ال�صواد، لي�ص فقط 

امل�صتقبلي،  الو�صع  فيما يتعلق بالو�صع احلايل بل ويف 

القاتلة  احلوامة  من  الدول  هذه  خروج  واحتمال 

الناجتة عن هذه االأزمة، يكاد يكون من امل�صتحيل، مما 

وفقدان  املدقع،  الفقر  يف  �صكانها  عي�ص  موا�صلة  يعني 

عمل،  فر�ص  على  احل�صول  اإحتمال  و�صبابها  عمالها 

االقت�صادية  لالأزمة  بالن�صبة  التوقعات  واأن  حا�صة 

يبدو  بها  املحيطة  والظروف  اليوم  عاملنا  يف  ال�صائدة 

“على اأنها تهيئ اجلو لعا�صفة عاتية ت�صرب االقت�صاد 
العاملي . وكما يف اأي ظواهر من ظواهر الطق�ص العنيفة 

من  �صررًا  واأكرث  عنفًا  اأ�صد  العا�صفة  هذه  �صتكون   ،

التقدم يف حت�صني  �صابقاتها و�صتهدد بعك�ص عقود من 

يعي�ص  واليوم  واالجتماعية.  االقت�صادية  االأو�صاع 

املدقع  الفقر  براثن  يف  اإ�صايف  �صخ�ص  مليون   77 نحو 

اآخر  �صخ�ص  مليون   117 ويعاين   2019 بعام  مقارنة 

بعد  االإرتفاع  يف  فاأخذ  االأطفال  عمل  اأما  اجلوع.  من 

عقود من التقدم امللحوظ”.

التي  واالأرقام  التفا�صيل  كافة  يف  نخو�ص  لن      

ما ي�صدر  التاأكيد وفق  ن�صتطيع  لكن  الدرا�صة،  ت�صملها 

املخت�صة،  الدرا�صية  واملعاهد  املوؤ�ص�صات  عن  يوميًا 

االأزمة  هذه  اأن  على  خاللها  من  التاأكيد  يجري 

الآخر،  يوم  من  تتفاقم  االجتماعية   – االقت�صادية 

اأ�صعار  ومعها  رادع،  بال  ترتفع  الغذائية  املواد  واأ�صعار 

خمتلف املقومات احلياتية االأ�صا�صية، مثل اأ�صعار اخلبز 

واملوا�صالت  واملياه  والكهرباء  وم�صتقاته  واحلليب 

وغريها.

    حتديات حتمل بذور اخلطر
ملنظمة  العام  املدير  يكتب  الدرا�صة  مقدمة  يف      

العمل الدولية غاي رايدر م�صريًا اىل خطورة االأو�صاع 

يلي:  ما  الق�صايا  من  وغريه  العمل  بعامل  يتعلق  فيما 

يف  االأخري  التقرير  هذا  اأقدم  واليتي،  انتهاء  ”مع 
وقت يواجه فيه العامل عمومًا وعامل العمل خ�صو�صًا 

التحديات  فهذه   . اخلطورة  يف  غاية  جّمة  حتديات 

حتمل يف طياتها بذور اخلطر وانعدام اليقني، وتفر�ص 

الت�صكيك يف قدرة املجتمع الدويل والتزامه بالتعامل 

معها بدرجة من امل�صداقية”. ويطالب رايدر املجتمع 

الدويل بعدم “ترك اأحد خلف الركب”، يف ا�صارة منه 

يوؤدي  وما  النمو  يف  تاأخري  من  تعاين  التي  الدول  اىل 

ذلك من نتائج �صلبية على �صوق العمل خا�صة ال�صباب 

التي  الوحيدة  العمل، والفر�ص  الذين يفقدون فر�ص 

ت�صكل  التي  الزراعة  يف  عليها  احل�صول  باالإمكان 

العمل، والفر�ص االأخرى  باملائة من �صوق   60 حوايل 

يف ور�صات عمل عدد عمالها ال يتعدى اخلم�صة عمال، 

اي فقدان �صوق العمل اىل ال�صناعة املتطورة والكبرية 

�صروط  فتكون  تلك  اأو  الدولة  هذه  يف  منها  وجد  واإن 

العمل �صيئة وال ت�صمن العمل الالئق واملنظم .

اي�صًا  التقرير  كما  ي�صتنتج  رايدر  غاي  لكن      

التنمية  برنامج  تنفيذ  عدم  احتمال  بخ�صو�ص 

لتنفيذ  االأخري  العقد  حلول  مع  ويكتب:  امل�صتدامة 

برنامج 2030 من اأجل التنمية امل�صتدامة ال�صادر عن 

االأمم املتحدة ويف وقت تبدو فيه اآفاق حتقيق العديد 

من اأهداف التنمية امل�صتدامة البالغة 17 هدفًا هائلة 

اأكرث فاأكرث …”.

    /برنامج التنمية امل�ستدامة 2030 يف خطر
وبالرغم  وطاقمها  الدولية  العمل  منظمة  لكن      

اجناح  اأجل  من  بالعمل  يتعهدون  الو�صع  خطورة  من 

كان  وقت  “يف  العا�صفة:  هبوب  من  بالرغم  الربنامج 

املجتمع الدويل يتاأهب فيه لعقد العمل من اأجل حتقيق 

هدفًا   17 عددها  البالغ  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف 

 ،2030 برنامج عام  املتحدة يف  االأمم  اأدرجتها  والتي 

ما  باأن  اإقرارًا  الربنامج  بهذا  االلتزام  جتديد  و�صكل 

اأحرز من تقدم منذ اعتماد الربنامج يف عام 2015 مل 

يكن كافيًا على ما يبدو لتحقيق االأهداف املحددة، ما 

العمل يف هذا االجتاه. وما كان  بالتايل تكثيف  حتَّم 

�صببتها  التي  االأبعاد  الثالثية  واالأزمة  اجلائحة  من 

احلرب )الغذاء والطاقة والتمويل – ج.ع( يف اوكرانيا 

اإال اأن �صخمت هذا التحدي الهائل اأ�صاًل، غري اأن النّية 

ال  امل�صتدامة،  التنمية  اأهداف  اإنفاذ  تبقى  اأن  يجب 

التخلي عنها”.

انكما�س.. وتاآكل االأج�ر.. ال بد من      /غالء.. 
نه�سة ال�سع�ب

وخمتلف  الواقع  لكن  مهمة،  “النّية”  هذه      

اقت�صادي  و�صع  اىل  ذاهبون  باأننا  توؤكدان  التوقعات 

يتاأرجح، الت�صخم يرتفع يف جميع الدول، رفع الفائدة 

البنوك  يف  الزائد  وال�صحب  ال�صكن  قرو�ص  على 

والقرو�ص البنكية، فقدان اال�صتقرار يف اأ�صواق العمل، 

تاآكل قيمة اأجور العاملني على خمتلف مهنهم، يف ظل 

اال�صتهالكية  ال�صلع  ملختلف  املتوا�صل  االأ�صعار  ارتفاع 

العام،  القطاع  يف  خا�صة  االأجور  رفع  وعدم  وغريها، 

عدم رفع خم�ص�صات التقاعد التي تبقى كما هي منذ 

خروج العامل اىل التقاعد وحتى وفاته، فقدان مئات 

تالها  وما  كورونا  جائحة  جراء  العمل  فر�ص  ماليني 

مليارات  و�صب  اوكرانيا،  يف  الع�صكرية  العملية  من 

الناتو  وحلف  املتحدة  الواليات  قبل  من  الدوالرات 

خدمة  بل  ا�صرائيل،  ومثيلتها  الأوكرانيا”  “دعمًا 
مل�صاحلهم االإمربيالية، بداًل من ا�صتثمار هذه االأموال 

التي  االقت�صادية  االأزمة  وحل  عمل  فر�ص  ايجاد  يف 

حل  اأجل  من  العمل  هوؤالء  باإمكان  كان  عاملنا،  جتتاح 

بوؤر النزاعات منذ زمن طويل وانتقال العامل اىل و�صع 

واالقت�صادي  ال�صيا�صي  واال�صتقرار  ال�صالم  ي�صوده 

ل�صالح  ال�صعوب  خريات  �صلب  ووقف  واالجتماعي 

العامل  �صعوب  الراأ�صماليني على ح�صاب  قليلة من  ثلة 

من  ودر�صنا  قراأنا  مهما  لكن  عامة،  العاملة  والطبقة 

ال  لكنه  االأزمة،  اىل  منها  البع�ص  ي�صري  رمبا  تقارير 

بتفريخها  يقوم  ومن  احلقيقية  اأ�صبابها  اىل  ي�صري 

خدمة مل�صاحله، كما حدث يف احلرب العاملية الثانية، 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  فر�صته  الذي  فامل�صروع 

ما  مار�صال”  “م�صروع  واملدعو  وغريهم  حلفائها  على 

التي  الدول  لهذه  اقت�صادي  ا�صتعمار  م�صروع  اال  هو 

ن�صهدها اليوم تذعن لتوجهات اأمريكا وهي تعي جيدًا 

اأن ما تقوم به �صد م�صالح �صعوبها وعلى ح�صاب جيوب 

الطبقة العاملة. فهل �صتنه�ص هذه ال�صعوب يف عا�صفة 

فهنا  الراأ�صمايل؟  ثورية وتتخل�ص من هذا اال�صتعباد 

يكمن اخلال�ص احلقيقي واخلروج من هذه االأزمة التي 

متت�ص بها قوى راأ�ص املال خريات ال�صعوب

    فقر، جوع، بطالة... فهل �صتنه�ص هذه ال�صعوب 

اال�صتعباد  هذا  من  وتتخل�ص  ثورية  عا�صفة  يف 

الراأ�صمايل؟

االأزمة العاملية احلالية وتاأثرها على م�ستقبل ال�سع�ب والعمال
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د. ال�سفيع خ�سر �سعيد / كاتب �س�داين
الناظر اإىل ما يجري يف واقع بالدنا اليوم، لن 

ة حتى يكت�صف خطورة  يحتاج اإىل عد�صة مكربرِ

ماآالته الكارثية، واأن االأزمة اخلانقة والبادية 

للعيان، واملتمكنة من كل تفا�صيل حياة املواطن 

والوطن، ال�صيا�صية واالإقت�صادية واالجتماعية 

واالأمنية، ميكن اأن تهوي بنا جميعا، رعية وبلدا، 

اإىل اأتون حمرقة ال ُتْبقي َوال َتَذُر.

وتناولناه  الت�صخي�ص،  هذا  نتبنى  نحن 

بالتف�صيل يف عدة مقاالت �صابقة. اأما االأ�صوات 

القلقة واحلادبة وامل�صفقة على الوطن وتخ�صى 

فلم  اأهلي،  اإقتتال  �صاحة  اإىل  وحتوله  انهياره 

تخفت اأبدا، وظلت تكرر القول باأن هذا الو�صع 

الكارثي يتطلب من كل القوى ال�صيا�صية واملدنية 

اأن ُتنجز فعال ولي�ص رد فعل، فعال ال يكتفي وال 

املالحظات  واإبداء  التعليق  جمرد  يف  ينح�صر 

على مواقف االآخرين، فعال ا�صتباقيا ملا يفرت�ص 

املدنية  القوى  هذه  جماهري  به  تت�صلح  اأن 

وال�صيا�صية بهدف تغيري هذا الواقع حتت مظلة 

احلرية وال�صالم والعدالة.

ويف هذا االإجتاه، اإجتاه الفعل ولي�ص رد الفعل، 

اأعتقد اأن جلان املقاومة قد قطعت �صوطا معتربا 

يف  ال�صلمي  االحتجاج  �صعار  واإ�صهارها  بتبنيها 

ال�صوارع، ثم بتوافق معظمها على مواثيق بديل 

�صمنتها روؤاها حول املخرج. واأعتقد اأن املطلوب 

االآن هو تكامل هذا اجلهد مع ما ميكن اأن تتقدم 

به القوى ال�صيا�صية واملدنية، حتى يتبدى ذلك 

لغايات ومبادئ  ننت�صر به  التكامل فعال ملمو�صا 

واملبادرة   ،2018 االأول  دي�صمرب/كانون  ثورة 

هنا من اجلميع ولي�ص جلان املقاومة وحدها.

منا  الكثريون  ظل  ال�صديد،  ولالأ�صف  ولكن، 

واآثارها  هذه  الفعل  رد  حالة  عليهم  ت�صيطر 

وحتليالت  مناق�صات  اإىل  فينجرون  ال�صالبة، 

حول اأ�صماء �صخ�صيات رمبا تتوىل رئا�صة وزارة 

تر�صحها  اأ�صماء  وهي  االنتقالية،  احلكومة 

االأ�صافري، اإما نتاج اأفكار واأحالم رغائبية اأو هي 

وذلك  بعينها،  جهات  من  اإختبار  بالونات  جمرد 

دون اأن ينتبه هوؤالء امل�صت�صلمون حلالة رد الفعل 

اإبتذال  مبثابة  هي  الرت�صيحات  هذه  اأن  اإىل 

ال�صلطة دون م�ص  باإخت�صارها يف كر�صي  لالأزمة 

جوهرها املتمثل يف تداعيات واإجراءات اإنقالب 

االأول  اأكتوبر/ت�صرين  من  والع�صرين  اخلام�ص 

2021، واأنها مبثابة و�صع العربة اأمام احل�صان 
رئي�ص  ا�صم  لي�ص  االآن  املطلوبة  االأولوية  الأن 

�صوؤالني  على  االإجابة  واإمنا  املرتقب  الوزراء 

رئي�صيني، اأولهما كيف �صيتم اإختياره ومن �صيقوم 

بذلك؟

�صتنفذه  الذي  الربنامج  هو  ما  وثانيهما 

يحتمالن  ال  ال�صوؤالني  فاإن  وبالطبع،  حكومته؟ 

رئي�ص  هو  املطلوب  اأن  وهي  واحدة  اإجابة  �صوى 

اآلية متوافق عليها  اإختياره بوا�صطة  وزراء يتم 

احلركات  ذلك  يف  مبا  ال�صيا�صية،  القوى  من 

امل�صلحة، والقوى املدنية وجلان املقاومة، لينفذ 

د�صتورية  وثيقة  يف  امل�صمن  الثورة  برنامج 

جديدة، اأي�صا متوافق عليها من قبل هذه القوى. 

كما اأن اأي حديث عن اإختيار رئي�ص للوزراء قبل 

ا�صتهتار  لهو  د�صتورية،  وثيقة  اأو  �صيا�صي  اإتفاق 

�صهدائها،  ت�صحية  قيمة  من  وتقليل  بالثورة 

و�صتزداد  ا�صتقرار  اأي  ذلك  يحقق  لن  وعمليا 

�صعبه  يلعنه  اأن  اأراد  من  اأما  اإختناقا.  االأزمة 

حتى القرب فليقبل بذلك.

وامل�صفقة  واحلادبة  القلقة  االأ�صوات  اأما      

على الوطن وتخ�صى انهياره وحتوله اإىل �صاحة 

اقتتال اأهلي، فلم تخفت اأبدا، وظلت تكرر القول 

القوى  كل  من  يتطلب  الكارثي  الو�صع  هذا  باأن 

ال�صيا�صية واملدنية اأن ُتنجز فعال ولي�ص رد فعل

بحديثنا هذا، والذي رددناه كثريا يف مقاالت 

هي  االآن  الق�صوى  االأولوية  اأن  نعني  �صابق، 

�صروع القوى ال�صيا�صية واملدنية وجلان املقاومة 

زمام  تتوىل  وا�صعة  مدنية  جبهة  يف  للتوحد 

االنتقالية  الفرتة  قيادة  دفة  وتوجيه  االأمور 

نحو م�صار التحول املدين الدميقراطي، واخلروج 

بال�صودان من النفق املظلم.

مل  اإن  ب�صعوبة،  البع�ص  يحاجج  قد  �صحيح، 

يكن ا�صتحالة، حتقيق التوافق والتوحد املن�صود 

املقاومة،  وجلان  واملدنية  ال�صيا�صية  القوى  بني 

وا�صعة.  وتناق�صات  بينها من خالفات  ما  ب�صبب 

مبعنى  ذلك،  عك�ص  الكثريون،  ومعي  اأرى،  ولكني 

هذه  �صفحة  لطي  كبرية  اإمكانية  هناك  اأن 

وحتقيق  موؤقتا،  ولو  والتناق�صات،  اخلالفات 

التوافق والتوحد املن�صودين.

اال�صتقالل  منذ  ال�صيا�صية  جتاربنا  فاأوال، 

تع�صد خيار التوحد وتقول اإنه مهما كان حجم 

االجتماعية  القوى  بني  والتناق�صات  اخلالفات 

وال�صيا�صية، فاإن اإمكانية توافقها يف عمل جبهوي 

م�صرتك واردة ما دامت االأهداف واحدة.

واإذا قراأنا يف عناوين اأهداف كل قوى الثورة 

االنقاذ  دولة  ت�صفية  عن  تتحدث  ف�صنجدها 

من  لكل  الق�صائية  واملحا�صبة  متكينها،  واإزالة 

يف  مبا  واملواطنني،  الوطن  �صد  جرما  ارتكب 

وق�صايا  ال�صلميني  املتظاهرين  قتل  جرائم  ذلك 

التحول الدميقراطي واالإلتزام  الف�صاد، حتقيق 

اإ�صتكمال  العن�صرية،  حماربة  االإن�صان،  بحقوق 

ال�صالم واإنهاء احلرب والنزاعات، تنفيذ برنامج 

اقت�صادي ا�صعايف جوهره فك ال�صائقة املعي�صية 

الدولة  بناء  الإعادة  الطريق  فتح  البالد،  يف 

يراعي  مركزي  ال  قومي  اأ�صا�ص  على  ال�صودانية 

والنوعي،  والثقايف  والديني  االإثني  التعدد 

بني  والرثوة  ال�صلطة  اقت�صام  يف  العدل  ويلتزم 

كل مكونات البالد االإثنية واجلهوية، مما يحقق 

�صعبه  باإرادة  موحد  دميقراطي  �صودان  اإقامة 

الطوعية.

كل  بني  امل�صرتكة  املقا�صد  هذه  اأن  واأعتقد 

لهذه  توحيد  عامل  تكون  اأن  ميكن  الثورة  قوى 

اجلميع،  وبر�صا  وا�صعة  مدنية  جبهة  يف  القوى 

اإذا ما �صّخرت هذه القوى روؤاها واإرادتها ل�صالح 

الوطن.

احلرية  قوى  انخرطت  لو  ماذا  ثانيا،  ثم 

ال�صيا�صية  والقوى  املقاومة  وجلان  والتغيري 

حوار  يف  املدنية  والقوى  امل�صلحة  واحلركات 

للخروج باإعالن مبادئ متوافق عليه، م�صتمد من 

اأطروحات هذه القوى مبا يف ذلك ميثاق تاأ�صي�ص 

ال�صعب،  ل�صلطة  الثوري  وامليثاق  ال�صعب  �صلطة 

وغريهما من املواثيق املقدمة من جلان املقاومة؟

ويف هذا ال�صدد اأقرتح اأن تبادر جلان املقاومة 

بالدعوى لهذا احلوار، واإذا تطلب االأمر، ميكن اأن 

واالحتاد  اليونيتام�ص  الثالثية،  االآلية  تتوىل 

على  وامل�صهل،  املي�صر  دور  واالإيقاد،  االأفريقي 

وملمو�صا  مبا�صرا  دعما  االآلية  هذه  تتلقى  اأن 

واالإحتاد  االأمن،  جمل�ص  املتحدة/  االأمم  من 

هو  هنا  املق�صود  الدعم  وبالطبع،  االأوروبي. 

الدعم ال�صيا�صي ولي�ص املادي.

الباب  �صيفتح  املبادئ  اإعالن  على  التوافق  اإن 

االآلية  من  وتي�صري  بت�صهيل  اأي�صا  للتوافق، 

ُيختار  جديدة  د�صتورية  وثيقة  على  الثالثية، 

موؤ�ص�صات  وُت�صكل  الوزراء  رئي�ص  مبوجبها 

وبدون  وطنية  كفاءات  من  االنتقالية  الفرتة 

الفرتة  مدة  تكون  اأن  على  حزبية،  حما�ص�صات 

على  التوقيع  تاريخ  من  تبداأ  عامني  االنتقالية 

الد�صتوري  املوؤمتر  خاللها  وُيعقد  الوثيقة، 

وجُترى يف نهايتها االنتخابات.

ال�س�دان وو�سع العربة اأمام احل�سان
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بقدر االأخطار املاثلة جراء احلرب االأوكرانية 

فى  االأخرى  الدول  �صاأن  امل�صرى،  امل�صتقبل  على 

العامل واالإقليم الذى نعي�ص فيه، تتبدى فى االأفق 

االأزمات  بع�ص  حللحلة  جدية  فر�ص  ال�صيا�صى 

امل�صتع�صية، واأخطرها اأزمة �صد النه�صة االإثيوبى.

»�صريجى  الرو�صى  اخلارجية  وزير  زيارة  كانت 

اإ�صارة  ور�صائلها  بتوقيتها  القاهرة  اإىل  الفروف« 

قد  التى  االإ�صافية  الق�صوى  االأهمية  اإىل  جديدة 

يكت�صبها ال�صرق االأو�صط فى ال�صراع على م�صتقبل 

النظام الدوىل.

القطبني  بني  ا�صرتاتيجية  مبارزة  اأمام  نحن 

الدوليني املتنازعني الرو�صى واالأمريكى على اإثبات 

ا�صتعاال  العامل  مناطق  اأكرث  فى  والنفوذ  القوة 

وتاأثريا  ح�صورا  اأكرث  اأيهما  اأو  واالأزمات،  بالنريان 

ومتو�صعا فى اأزمات االإقليم وقدرة على حلحلتها.

املبا�صر  باحل�صور  وطهران  جدة  قمتى  بعد 

للرئي�ص االأمريكى »جو بايدن« فى االأوىل واحل�صور 

فى  بوتني«  »فالدميري  الرو�صى  للرئي�ص  املبا�صر 

الثانية بداأ ما ي�صبه الهرولة اإىل ال�صرق االأو�صط.

مكا�صب  »بايدن«  يحقق  مل  االأوىل  القمة  فى 

عادت  اأمريكا  باأن  االدعاء  تخوله  ا�صرتاتيجية 

اأنحاء  فى  مطاعة  كلمتها  واأن  نفوذها،  �صابق  اإىل 

االإقليم امل�صطرب، ال اأنهت اأزمة الطاقة التى تاأخذ 

بخناق االقت�صادات االأوروبية وال دجمت اإ�صرائيل 

بذريعة  وع�صكريا  واأمنيا  اقت�صاديا  املنطقة  فى 

حمايتها من »اخلطر االإيرانى«!

التقدم  بع�ص  ال�صغوط  بقوة  حققت  تكون  رمبا 

فيما �صعت اإليه غري اأنه اأقل بكثري مما توقعت.

ب�صورة اأو اأخرى بدت اإ�صرائيل عبئا ا�صرتاتيجيا 

وطاقة  طاقته  فوق  حملته  »بايدن«،  جولة  على 

اأطلق عليه  اإن�صاء ما  العربية كلها فى طلب  النظم 

»الناتو ال�صرق اأو�صطى«.

يلملم  اأن  »بوتني«  حاول  الثانية،  القمة  فى 

مع  يجمعه  الذى  ال�صرورة«،  »حتالف  ت�صدعات 

اإيران وتركيا باالأزمة ال�صورية، اأراد اأن يقول بقوة 

ال�صور: »اأنا هنا.. حا�صر وموؤثر«.

مل تكن هناك نتائج كبرية لقمة طهران با�صتثناء 

فى  الرتكية  الع�صكرية  للعملية  موؤقتة«  »فرملة 

التى  الكردية،  التمركزات  �صد  ال�صورى  ال�صمال 

تقول اأنقرة اإنها متثل تهديدا الأمنها القومى.

العملية  على  اأمريكا  حتفظت  خمتلفة  الأ�صباب 

نف�صها وبدت قريبة من الناحية العملية مما تبناه 

خ�صماها الرو�صى واالإيرانى ال مع حليفها الرتكى.

املت�صاربة  امل�صالح  ا�صتدعتها  كانت تلك مفارقة 

فى حلف »الناتو«.

نافذة  اأيام معدودة من قمة طهران فتحت  بعد 

املتفاقمة  احلبوب  اأزمة  الإنهاء  ا�صطنبول  فى  اأمل 

ال�صرق  فى  خا�صة  العامل،  من  خمتلفة  اأرجاء  فى 

ت�صديرها  وقف  خلفية  على  واإفريقيا،  االأو�صط 

فيها  امل�صتعلة  النريان  باأثر  االأوكرانية،  املوانئ  من 

وحولها.

مبقت�صى اتفاق وقعته رو�صيا واأوكرانيا برعاية 

تركية واأممية تقرر فتح ممر اآمن فى البحر االأ�صود 

واالأ�صمدة  الزراعية  واملنتجات  احلبوب  لت�صدير 

من رو�صيا واأوكرانيا اإىل خمتلف دول العامل.

م�صتع�صية، غري  ذلك اخرتاقا كبريا الأزمة  كان 

على  قدرته  عن  حرجة  ت�صاوؤالت  مو�صع  االآن  اأنه 

ال�صمود و�صط النريان واحتماالت الت�صعيد.

اإ�صافة  االخرتاق  ذلك  فاإن  الرتكى،  باحل�صاب 

اأن  اأو  الدولية،  اللعبة  واأوزانها فى  كبرية ل�صورتها 

تكون و�صيطا مقبوال من الطرفني عندما يحني وقت 

اإنهاء احلرب بت�صوية �صيا�صية غري م�صتبعدة.

باليقني فاإن تركيا �صوف ت�صتخدم ورقة جناحها 

اأدوارها  فى الو�صاطة باأزمة احلبوب لرفع من�صوب 

واأوزانها داخل حلف »الناتو«، واأنه ال ميكن جتاهل 

اعتبارات اأمنها القومى.

�صورتها  عن  ينزع  فاإنه  الرو�صى،  وباحل�صاب 

موقف  فى  وي�صعها  العاملى،  الغذاء  اأزمة  م�صئولية 

االأكرث  الثالث  العامل  فى  العام  الراأى  اأمام  اأف�صل 

ت�صررا.

اآخر ل�صورتها قبل  اأنه ي�صاعد على حت�صني  كما 

التئام القمة الرو�صية االإفريقية املرتقبة خريف 

العام املقبل.

بالتوقيت نف�صه جمدت مو�صكو الوكالة اليهودية 

على خلفية موقف تل اأبيب من احلرب االأوكرانية، 

عند  االإ�صرائيلى  العبء  من  رمزيا  حتلال  ذلك  كان 

االقرتاب من ق�صايا واأزمات االإقليم وداعيا للت�صاوؤل 

عن م�صري التفاهمات االأمنية، التى �صمحت ب�صرب 

املواقع ال�صورية بالطائرات دون رد!

اأية  قبل  القاهرة  اإىل  »الفروف«  جاء  هكذا 

حمطة اأخرى فى جولته مدركا اأهميتها اجلغرافية 

والقارة  االأو�صط  ال�صرق  فى  التاريخية  ورمزيتها 

ووا�صلة  وا�صحة  ر�صالته  تكون  لكى  االإفريقية، 

الأ�صحابها.

مقر  فى  األقاها  التى  الكلمة،  فى  م�صتلفتا  كان 

»اأننا  واملعلنة:  امل�صمرة  ر�صائلها  العربية  اجلامعة 

احلوار«..  على  و»منفتحون  معزولني«..  ل�صنا 

لل�صراع  ممكنة  �صيا�صية  ت�صوية  الأية  و»م�صتعدون 

فى اأوكرانيا«.

كانت حلحلة اأزمة احلبوب مدخال لق�صايا اأخرى 

كالق�صية  العربى  االهتمام  فى  تدخل  عديدة 

و�صوريا  ليبيا  فى  املاأزومة  واالأو�صاع  الفل�صطينية 

والعراق.

اأمام  �صجله  ما  القدر  بذات  م�صتلفتا  وكان 

ت�صدير  فى  متانع  ال  »رو�صيا  امل�صريني:  امل�صئولني 

م�صر الغاز الأوروبا على ما تعهدت«.

فهو  امل�صرى  املوقع  الأهمية  دبلوما�صى  باإدراك 

مدركا  القاهرة  مع  التوا�صل  خيوط  مد  يطلب 

بالوقت نف�صه اأن حجم االحتياجات االأوروبية من 

الغاز ال ي�صمح باال�صتغناء عن رو�صيا.

من  �صادراتها  مو�صكو  خف�صت  متزامن  بتوقيت 

الغاز اإىل اأوروبا عرب خط اأنابيب »نورد �صرتدمي 1« 

اإىل ن�صبة )%20( بذريعة م�صاعب تقنية، وهو ما 

�صككت فيه اأملانيا!

انتهاء  قبل  تتوقف  لن  والغذاء  الغاز  مناورات 

على  احلجة  يقيم  اأن  يحاول  طرف  كل  احلرب، 

االآخر.

فى  »الفروف«  اأفا�ص  االإفريقية  جولته  فى 

اإثبات »اأن العقوبات الغربية املفرو�صة على بالده 

تعرقل التعاون مع القارة«.

فى املبارزة اال�صرتاتيجية بني القطبني الدوليني 

جدول  على  نف�صها  النه�صة  �صد  اأزمة  طرحت 

االأعمال امللتهب.

اإثيوبيا،  ت�صم  لـ»الفروف«  االإفريقية  اجلولة 

االإفريقى،  القرن  ذات االأهمية اال�صرتاتيجية فى 

اأدي�ص  اإفالت  فى  موؤثرا  الرو�صى  الدور  كان  وقد 

اأبابا من اأية موؤاخذة اأممية فى جمل�ص االأمن على 

اإجراءات انفرادية فى م�صروع بناء  ما تتخذه من 

�صد النه�صة دون اعتبار مل�صالح دولتى امل�صب م�صر 

وال�صودان، اأو اأية قواعد قانونية دولية.

املوقف ال�صلبى نف�صه اتخذته ال�صني.

اإعادة  اإىل  االآن  مدعوة  كلها  الدولية  االأطراف 

النظر فى مواقفها، اأو اأن تكون اأكرث توازنا.

الدوىل  القانون  قبل  القوة،  وح�صابات  امل�صالح 

املواقف  حتكم  �صوف  االأخالقية،  واالعتبارات 

االأخرية فى اأزمة �صد النه�صة.

املتحدة  الواليات  ت�صتبق  اأن  م�صادفة  تكن  مل 

القرن  فى  مبعوثها  عرب  مببادرة  »الفروف«  جولة 

�صد  الأزمة  دبلوما�صى  حل  اإىل  للتو�صل  االإفريقى 

النه�صة بعد قلة اكرتاث اأبدته منذ �صعود »بايدن« 

اإىل البيت االأبي�ص.

والنفوذ  القوة  املنازعة اال�صرتاتيجية على  فى 

فى  امل�صرى  املوقع  واأهمية  حجم  جتاهل  ميكن  ال 

ال�صرق االأو�صط والقارة االإفريقية، فاإذا ما جنحت 

وفق  الدوليني  القطبني  بني  التوازن  اإدارة  فى 

وحدها  واال�صرتاتيجية  االقت�صادية  م�صاحلها 

�صد  ب�صاأن  ملزما  قانونيا  اتفاقا  حت�صد  �صوف  فاإنها 

النه�صة ي�صمن حقوق مواطنيها فى �صريان احلياة.

املبارزة اال�سرتاتيجية هنا وح�لنا!
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االحزاب  قانون  اأعطى 

للطلبة  احلق  اجلديد 

يف  احلزبي  بالن�ساط 

املادة  ح�سب  اجلامعات، 

القانون،  من  اأ  فقرة   20
)يحق  على  تن�س  والتي 

التعليم  موؤ�س�سات  لطلبة 

العايل االأع�ساء يف احلزب 

احلزبية  االأن�سطة  ممار�سة 

املوؤ�س�سات  تلك  داخل حرم 

م�سا�س  اأو  ت�سيق  دون  من 

ي�سدر  اأن  على  بحقوقهم، 

هذه  ينظم  خا�س  نظام 

االأن�سطة(.

كرث احلديث الر�سمي موؤخراعن حتفيز ال�سباب لالنخراط 

باالحزاب، وت�سجيعهم على ممار�سة حقوقهم يف هذا ال�ساأن، 

وموؤ�س�سات  اجلامعات  يف  احلزبي  العمل  حظر  من  عقود  بعد 

اأو  للم�سايقة  ال�سباب  يتعر�س  كان  ما  وكثريا  العايل،  التعليم 

للمحاكمة  اإىل لدرجة ت�سل  الف�سل من اجلامعة  او  االعتقال 

املناخ  اأن  ال�سيا�سي، مبعنى  للعمل  نتيجة ممار�ستهم  وال�سجن 

على  ال�سباب  ي�سجع  ال  حينذاك  �سائدا  كان  الذي  ال�سيا�سي 

على  وال�سواهد  واحلزبي،  ال�سيا�سي  العمل  يف  االنخراط 

العجالة،  هذه  يف  االآن  لذكرها  املجال  يت�سع  وال  كثرية،  ذلك 

ال�سيا�سي  العمل  ان  الكتاب  بع�س  يدعيه  ما  �سحيحا  ولي�س 

يعيق  كان  العمل  هذا  وان  اجلامعات،  داخل  م�سموحا  كان 

جتربة  ان  اي�سا  �سحيحا  ولي�س  والبحثية،  التدري�سية  العملية 

فرتة  يف  التعليمية  واملعاهد  اجلامعات  داخل  ال�سيا�سي  العمل 

ال�سبعينات والثمانينات كانت �سلبية رغم منعها وحظرها، على 

واإن  الطلبة  بني  االنتخابية  واملناف�سات  احلوارت  كانت  االقل 

اختلفوا بالراأي واملوقف، جتري با�سلوب دميقراطي وح�ساري، 

اذ اك�سبت العديد منهم جتربة �سيا�سية عميقة ا�ستفادوا منها 

على  اخلناق  �سيق  عندما  لكن  الالحقة،  العملية  حياتهم  يف 

التي تعاقب من يعمل  القوانني واالنظمة  الطلبة اكرث ور�سمت 

بال�سيا�سة داخل اجلامعات، منذ بداية ت�سعينات القرن املا�سي، 

احجم الطلبة وال�سباب ب�سكل عام وعزفوا باالجمال عن العمل 

ال�سيا�سي داخل اجلامعات وخارجها، مما اأظهر ا�سكااًل جديدة 

من العنف اجلامعي واملجتمعي بدال من احلوارات والنقا�سات 

يف  وقعت  التي  العنف  احداث  يذكر  والكل  الدميقراطية، 

حني  بالغزوات  ا�سبه  كانت  والتي  وغريها  االردنية  اجلامعة 

ي�سارك فيها �سباب من خارج ا�سوار اجلامعة.

االن وعلى ا�سا�س قانون االحزاب املقر، مرتافقًا مع خطاب 

ال�سباب  حتفيز  جتاه  امل�ستويات،  اأعلى  من  ايجابي  ر�سمي 

مو�سع  يو�سع  اأن  نتوقع  فاأننا  ال�سيا�سي،  العمل  يف  للم�ساركة 

التطبيق العملي، لكننا نقول اأن النظام اخلا�س الذي �سيو�سع 

العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  حرم  داخل  احلزبي  العمل  لتنظيم 

ونحذر  املعلن،  الر�سمي  اخلطاب  روح  مع  ين�سجم  اأن  يجب 

النظام،  تفا�سيل  خالل  من  الطلبة  على  الت�سييق  عودة  من 

يكمن يف  ال�سيطان  لكن  املبادئ  تتفق على  بالعادة  النا�س  الأن 

تفا�سيل االأنظمة والتعليمات. 

خليل ال�سيد

العمل احلزبي يف اجلامعات

اأمام”  اللعب  يرف�سان  و���س��اه��ن  الدهام�سة 

اإ�سرائيلين” وين�سحبان من بط�لة العامل للتايك�اندو

)40( نائبا يف فرن�سا يدين�ن الف�سل العن�سري االإ�سرائيلي

الوطني  املنتخب  العبا  ان�صحب   -  

 59 فوق  )وزن  الدهام�صة  مي�صر  للتايكواندو 

 ، كغم(   33 )وزن  �صاهني  اهلل  وعبد   ، كغم( 

العامل  بطولة  يف  اإ�صرائيليني،  العبني  اأمام 

يف  اليوم  مناف�صاتها  انتهت  التي  للتايكواندو 

مدينة �صوفيا البلغارية ب�صالة “اأرينا اأرميك”.

وكانت الدهام�صة قد اآثرت خ�صارة امليدالية 

الالعبة  اأمام  الالعب  وعدم  الربونزية 

املنوال،  نف�ص  على  �صاهني  �صار  كما  اإ�صرائيلية، 

الالعب  اأمام  االأوىل  مباراته  يف  اللعب  راف�صا 

االإ�صرائيلي، مف�صال االن�صحاب.

والزهرات  لالأ�صبال  الوطني  املنتخب  واأنهى 

م�صاركته يف بطولة العامل، دون حتقيق نتائج.

ويدخل املنتخب الوطني للنا�صئني والنا�صئات 

التي  العامل  بطولة  مناف�صات  الثالثاء   13 الـ 

تقام يف بلغاريا وت�صتمر حتى 2 اآب )اأغ�صط�ص( 

املقبل.

يف  نائبًا   40 حواىل  وقع    -  

“نظام  يدين  قرار  م�صروع  الفرن�صي،  الربملان 

�صد  االإ�صرائيلي  املوؤ�ّص�صي”  العن�صري  الف�صل 

الفل�صطينيني.

نظامًا  “اأقامت  باأّنها  اإ�صرائيل  الن�ص  ويتهم 

قبل  من  املمنهجة  وال�صيطرة  للقمع  موؤ�ص�صيًا 

جمموعة عرقية واحدة”.

“منذ  قرارهم  م�صروع  يف  النواب  وكتب 

اإن�صائها يف العام 1948، تنتهج اإ�صرائيل �صيا�صة 

دميوغرافية  يهودية  هيمنة  اإقامة  اإىل  تهدف 

واحلفاظ عليها”.

للنزاع  حاًل  القرار  م�صروع  ويدعم 

“التعاي�ص  على  مبنيًا  االإ�صرائيلي-الفل�صطيني 

بني دولتني على اأ�صا�ص حدود العام 1967”.

املوّقعون  دعا  ذلك،  حتقيق  يف  وللم�صاعدة 

بدولة  “االعرتاف  اإىل  الفرن�صية  احلكومة 

فل�صطني” ومطالبة االأمم املتحدة بفر�ص حظر 

وفر�ص  اإ�صرائيل  اإىل  االأ�صلحة  توريد  على 

امل�صوؤولني  �صد  الهدف”  حمددة  “عقوبات 
االإ�صرائيليني “االأكرث توّرطًا يف جرمية الف�صل 

العن�صري”.

كذلك، طالبوا باإزالة العوائق يف فرن�صا اأمام 

الدعوات ملقاطعة املنتجات االإ�صرائيلية.

ال�صيوعي  النائب  قّدمه  الذي  الن�ص  ووقع 

كتلته  من  نائبًا   20 حواىل  ليكوك،  بول  جان 

ال�صابق  الرئا�صي  املر�صح  بينهم  من  الربملانية 

فابيان رو�صيل ونواب من حزب “فرن�صا االأبية” 

كاتيني�ص،  اأدريان  مثل  راديكايل(  )ي�صار 

من  وكل  بري�ص-بون،  كري�صتني  واال�صرتاكية 

حزب  من  �صبايحي  و�صابرينا  تا�صي  اأوريليان 

“اخل�صر”.
م�صروع  ال�صيوعية  الكتلة  ُتدرج  اأن  ويجب 

القرار يف جدول االأعمال لكي تتم مناق�صته يف 

اجلمعية الوطنية.


