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ومعها  العامة  احلريات  او�ضاع  تدهور  على  توؤكد  التي  الوقائع  تتالت 
مع  متاما  تتعاك�س  موؤ�ضرات  وهي  ال�ضعبية  واملوؤ�ض�ضات  االفراد  حقوق 
والقوى  االحزاب  م�ضروع  هو  الذي  الدميقراطي  )اال�ضالح  موجبات 
ويجري  وجرى   1989 عام  منذ  تعرث  والدميقراطية(الذي  الوطنية 

االلتفاف واملناورة عليه حتى يومنا هذا
من  بدءا  اال�ضتبداد  روائح  عليها  تطغى  العامة  ال�ضيا�ضية  املناخات 
اجراءات االعتقال على خلفية حرية الراأي مرورا بوفاة معتقلني حتت 
ال�ضرب املربح ولي�س انتهاء بتجاهل اجراء حما�ضبة جدية لكل من يتحمل 
�ضحيتها  راح  التي  االليمة  احلوادث  حيال  معنوية  او  مادية  م�ضوؤولية 
ع�ضرات املواطنني االبرياء وكان اخرها انهيار عمارة �ضكنية على روؤو�س 

ا�ضحابها
ما  ح�ضب  واالقت�ضادي  واالداري  ال�ضيا�ضي  التحديث  ي�ضتقيم  فكيف 
مانعة  قوانني  وجود  مع  اخل�ضو�س  بهذا  ال�ضادرة  الوثائق  عنه  عربت 

للحريات و�ضيا�ضات تنتهك احلقوق املن�ضو�س عليها يف الد�ضتور؟؟
كان الفتا جدا للنظر ما حدث يف املركز الوطني حلقوق االن�ضان موؤخرا 
اذ جرى تعديل قانونه با�ضافة ن�س مينع ان يكون رئي�س املركز حزبيا  يف 
، الذي كان حزبيا معروفا  ا�ضارة اىل الرغبة يف ازاحة الرئي�س احلايل 
قبل توليه هذا املن�ضب ،وقد �ضغل موقعه بجدارة و�ضدق يف كل ما يت�ضل 
احتجاجات  جانب   اىل  ،ووقف  العامة  للحريات  االنتهاكات  بتوثيق 
االحزاب  ال�ضيا�ضية على القانون اجلديدلالحزاب ،وها هو يالقي نف�س 

امل�ضري الذي واجهه عدد من زمالئه ممن تولوا هذا املن�ضب من قبله
املوؤ�ض�ضة  ازمة  على  تدل  فهي  �ضيء  على  ال�ضيا�ضات  هذه  دلت  وان 
الر�ضمية الناجمة عن تناق�س القول مع الفعل واملمار�ضة اذ ان وجود ) 
واأمانة  بدقة  ير�ضد  ان  دون  له  معنى  ال   ) االن�ضان  حلقوق  وطني  مركز 
كل االنتهاكات املتعلقة باحلريات واحلقوق ، لي�ضعها على طاولة امل�ضوؤولني 

واجلهات التنفيذية
حجم  على  اخر  �ضاهد  لهي   ، البالد  يف  االليمة  احلوادث  تكرار  ان 
الرتدي والف�ضاد يف مفا�ضل االدارة العامة للدولة، وهو ما ي�ضتتبع �ضرورة 
ح�ضابات  وال  خوف  دون  القائم  الو�ضع  وتقييم  ونقد  والتطوير  اال�ضالح 
باالعتقال واملالحقة والثاأر  ) من كل من ت�ضول له نف�ضه التعبري عن حجم 

هذا الف�ضاد على ح�ضاب امل�ضالح واحلقوق الطبيعية للمواطنني (
اما القوانني التي ت�ضتخدم االن يف مواجهة الراأي االخر والت�ضرت على 
االنتهاكات املتعلقة بحقوق املواطنني فهي التي يجب ان تتبناها احلكومة 
الد�ضتور  يف  جاء  مبا  وااللتزام  الدميقراطية  باجتاه  والتحديث  للتغيري 
االردين) قانون العقوبات قانون اجلرائم االملرتونية قانون منع االرهاب 

والقائمة تطول(
كما ان  ا�ضتمرار وجود هذه القوانني �ضيجعل من ال�ضعب ادارة العالقة 
بني املجتمع وموؤ�ض�ضات الدولة على اأ�ض�س توؤدي االى اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي 

و االجتماعي
وال  تقييم  وال  حما�ضبة  دون  الكارثية  احلوادث  وقوع  ا�ضتمرار  وان 

مراجعة، من �ضاأنه ان يوؤدي اىل حالة انفكاك بني املواطنني ودولتهم
ايها ال�ضادة لقد طال الزمن الذي يتم االعتداء فيه على حرية الكلمة 

وعلى لقمة عي�س املواطن ، دون رادع فهل تتعظون قبل فوات االوان ؟؟؟!

اوقفوا االعتداء على حرية املواطن
وعلى لقمة عي�شه 

م������ن ي��ن��ت�����ش��ر 
ل�����ش��ح��اي��ا ان��ه��ي��ار 
ع��م��ارة ال��ل��وي��ب��دة

االقت�شادية االخ��ت��االت  تعمق  احلكومية  االج���راءات 

ف��رق��ا؟  �شيحدث  ه��ل  امل��ت��ح��دة  االمم  اىل  فل�شطني  خ��ط��اب 

اب���ن���ي���ة م���در����ش���ي���ة م���ت���ه���ال���ك���ة و����ش���ك���اوى 
م���ت���ع���ددة ع���ل���ى اب��������واب ال����ع����ام ال���درا����ش���ي 

ال�شيادة الغذائية يف مواجهة �شيا�شة احتكار الغذاء

2022 ����ش���ن���ة  رب������ع  يف  م���ت���ف���اق���م���ة  ب���ط���ال���ة 

الرئي�س  رف�����س  تثمن  )ع����ودة(  ال��اج��ئ��ني  دائ����رة 
اجل��دي��د االإح���ت���ال  دول���ة  �شفري  اإع��ت��م��اد  الت�شيلي 

حفل تاأبني حا�شد للراحل الكبري واملنا�شل 
الوطني والتقدمي عي�شى مدانات



شؤون محلية الخميس22-9-2022م االهالي 1351 دد
الع 2

والفخر،  العزة  معاين  “بكل 
نحتفي اليوم باملنا�ضل الوطني 
عي�ضى  الكبري  والتقدمي 
مدانات، كما نحتفي باملنا�ضلني 

اجلديرين بثقة �ضعبهم.
ويف الذاكرة ال�ضيا�ضية التي 
تلك  تنطفئ،  وال  اأبدًا  ت�ضيء 
التي  التاريخية  االإ�ضراقات 
ا�ضتقالله  االأردن  فيها  �ضهد 
ال�ضعب  قال  اأن  بعد  الوطني 
بداية  منذ  امليدان  يف  كلمته 
االردنية:  الدولة  تاأ�ضي�س 
للتبعية  ال  لال�ضتقالل،  نعم 

والو�ضاية بكل ا�ضكالها.
وفعل  ا�ضم  ارتبط  لقد 
بالدور  الكبري  املنا�ضل 
احلزب  به  قام  الذي  الرئي�ضي 
جانب  اإىل  االأردين  ال�ضيوعي 
الوطنية  احلركة  اأحزاب 
املنظمة:  وقواها  االأردنية: 
وحركة  البعث،  “حزب 
واحلزب  العرب  القوميني 
حيث  اال�ضرتاكي”،  الوطني 

الدفاع  راية  جميعها  حملت 
نحو  واجتهت  اال�ضتقالل  عن 
بناء حركة جماهريية وا�ضعة 
باإحالل  وقامت  ومنظمة، 
ثقافة التحرر والتنوير والعلم 
الن�ضالية  بالتجارب  واملعرفة 
املخلفات  حمل  العامل،  ل�ضعوب 
الثقافية والفكرية لال�ضتعمار.

ال�ضعبية  الثورة  فكانت 
االحالف  �ضد  النا�ضجة 
اجل  امل�ضبوهة ومن  الع�ضكرية 
الوطني  التحرر  عن  الدفاع 

واالجتماعي. 
اأعوام  ثورة  حملت  لقد 
�ضعاراتها   1956  –  1955
فال  املبا�ضرة:  الوا�ضحة 
هدف  حتقيق  على  يعلو  �ضيء 
وطرد  الوطني  اال�ضتقالل 
اجناز  ثّم  البالد،  من  االأجنبي 
عري�ضة،  وطنية  جبهة  بناء 
قادتها  متكن  1955م(،  )عام 
اإىل  وا�ضتنادًا  املنا�ضلون 
الوا�ضعة  ال�ضعبية  القاعدة 

املن�ضة  اعتالء  من  واملنظمة 
وقيادة  باقتدار،  الوطنية 
املراحل التالية للكفاح الوطني 
ريب  ال  بجدارة  والدميقراطي 

فيها.
مدانات  عي�ضى  للراحل  كان 
�ضرف  املنا�ضلني  ورفاقه 
امل�ضاهمة  والريادة يف  ال�ضمود 
باإجناز تلك املرحلة امل�ضار اليها 

يف التاريخ الوطني االأردين. 
اإن االنقالب الر�ضمي ال�ضريع 
احلركة  اأجنزته  ما  على 
ذلك  يف  االأردنية  الوطنية 
قد   1957 عام  اأوائل  الوقت 
اأدى فيما اأدى اإليه اإىل اإدخال 
اأنفاق  يف  اأخرى  مّرة  البالد 
امل�ضروع  واإجها�س  التبعية 
وتعري�س  التحرري،  الوطني 
امل�ضالح الوطنية العليا ملخاطر 
جّمة انتهت اىل ابرام معاهدة 
وداي عربة مع العدّو ال�ضهيوين 
ال�ضوق  اقت�ضاد  نحو  والتحول 
وتفكك   / العام  القطاع  وبيع 

املوؤ�ض�ضات الر�ضمية للدولة.
ومنذ ذلك التاريخ واملوؤ�ض�ضة 
عن  تتوقف  مل  الر�ضمية 
الوطنية  القوى  ا�ضتهداف 
املنظمة:  الدميقراطية 
وموؤ�ض�ضات  ونقابات  اأحزابا 
باحل�ضار  جماهريية: 
بدقة  العزل،  وحماوالت 
بعد  حتى  حم�ضوبة،  �ضيا�ضية 
عام  العرفية  االحكام  اإلغاء 

1992م.
االآن ونحن على م�ضارف والدة 
االأقطاب  متعدد  جديد  عامل 
يف  حّل  ما  وبعد  والقدرات، 
بلدان وطننا العربي الكبري من 
الدولة  ل�ضيغة  وتعومي  تدمري 
ب�ضيا�ضات  واإحلاقها  الوطنية 
اال�ضتعمارية  القوى  وم�ضالح 
وال�ضهيونية، ال بّد لنا من اجراء 
و�ضاملة،  عميقة  مراجعات 
م�ضروعنا  بناء  اإعادة  بهدف 
الدميقراطي  والقومي  الوطني 
بعيدًا  والتنموي  التحرري 

حفل تاأبني حا�شد للراحل الكبري واملنا�شل الوطني والتقدمي عي�شى مدانات
 � اقيم حفل تابني حا�شد للراحل الكبري واملنا�شل الوطني والتقدمي عي�شى مدانات وذلك بتاريخ 17\ 9 
\ 2022 يف احدى قاعات امانة عمان الكربى حيث �شارك عدد وا�شع من الرموز ال�شيا�شية االردنية ورفاق الراحل 
منذ  االردين  ال�شيوعي  واحلزب  االردنية  الوطنية  احلركة  احزاب  خا�شتها  التي  الطويلة  الن�شال  رحلة  يف  الكبري 

اخلم�شينات من القرن املا�شي
كما �شارك �شيوف من م�شر وفل�شطني عاي�شوا الراحل عي�شى مدانات وقدموا كلمات هامة يف اطار الربنامج الذي 
الراحل يف  الرفيق  القاها  �شهادات حية وخطابات كان قد  ال�شاعتني عر�شت فيه فيديوهات تت�شمن  ا�شتغرق قرابة 
جمل�س النواب. ادار احلفل بكفاءة واحاطة اال�شتاذ حممد الب�شري ع�شو اللجنة التح�شريية حلفل التاأبني كما بداأ دولة 
ال�شيد طاهر امل�شري باإلقاء كلمته تاه ال�شيد احمد بهاء الدين �شعبان االمني العام للحزب اال�شرتاكي امل�شري ثم د 

م�شطفى الربغوثي رئي�س املبادرة الوطنية الفل�شطينية
بعد ذلك قدمت الرفيقة عبلة ابو علبة كلمة احزاب االئتاف القومية والي�شاريةحيث �شنقوم بن�شرها يف هذا العدد 

من ال�شحيفة. 
كما قدم ال�شيد حممد املعايطة رئي�س بلدية الكرك كلمته وانهى الرفيق فهمي الكتوت بكلمة ال�شيوعيني االردنيني 

بعد ان �شكر احل�شور واملتحدثني با�شم اللجنة التح�شريية
ثم ختم جنل الفقيد اال�شتاذ عامر بكلمة نيابة عن العائلة واالهل �شكر فيها اجلميع وعرب عن بالغ اعتزاز العائلة 

بالرتاث الن�شايل للفقيد الكبري وفيمايلي كلمة ائتاف االأحزاب القومية والي�شارية
يف تاأبني املنا�شل الراحل / عي�شى مدانات 17 / اأيلول / 2022م

عبلة حممود اأبو علبة الناطق الر�شمي با�شم  
ائتاف االأحزاب القومية والي�شارية
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الدولية  اال�ضتقطابات  عن 
بلداننا من  االحلاقية، ومتكني 
دول  مع  جديدة  عالقات  بناء 
العامل، و�ضعوبها على اأ�ض�س من 

الكفاءة واالقتدار.
مل يكن ممكنا ان تنجح قوى 
املتوح�ضة  واأدواتها  اال�ضتعمار 
اخلراب  هذا  كل  اإحداث  يف 
يف  ال�ضيا�ضية  الزالزل  وهذه 
وبال�ضور  العربية  بلداننا 
منذ  �ضهدناها  التي  املفجعة 
القرن  من  الت�ضعينات  بداية 
املا�ضي، لو ال حتالف اال�ضتبداد 
وراأ�س املال، والتغييب الق�ضري 
للم�ضروع الوطني الدميقراطي 
االأنظمة  وانكار  التنموي 
يف  �ضعوبنا  حلق  ال�ضيا�ضية 
والعي�س  وامل�ضاواة  العدالة 
بكرامة. وبداًل من ا�ضتخال�س 
اىل  والعودة  والعرب  الدرو�س 
رحاب طريق التنمية امل�ضتقلة، 
االأنظمة  اختارت  فقد 
املنف�ضلة  العربية  ال�ضيا�ضية 
االلتحاق  طريق  �ضعوبها،  عن 
لي�س  انه  ال�ضهيوين،  بامل�ضروع 
مب�ضروعية  اإقرار  بل  تطبيعًا 
ال�ضهيوين  االحتالل 
وطننا  وا�ضتباحة  لفل�ضطني 
على  والهيمنة  الكبري  العربي 
تاريخه  يف  والتحكم  مقدراته 

وم�ضتقبله. 
نتوجه يف هذه املنا�ضبة بكل 
للجهود  واالحرتام  التقدير 
تقاوم  التي  العربية  ال�ضعبية 
اإمكانيات  من  اوتيت  ما  بكل 
والتفريط  التبعية  �ضيا�ضات 

بامل�ضالح الوطنية والقومية. 
اإذ ال بّد للحركة اجلماهرية 
وعلى  بلدانها  داخل  العربية، 

ان  من  العربي  الوطن  م�ضتوى 
التدمريية  ال�ضيا�ضات  تواجه 
التي تنتهجها اأنظمة التفريط 
من  عربت  والتي  واال�ضت�ضالم 
باالتفاقات  �ضمّي  ما  خالل 
مع  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
العدّو القومي عن اإقرارها بحق 
امل�ضروع ال�ضهيوين على االأر�س 

الفل�ضطينية والعربية.
الوطنية  للقوى  بّد  وال 
اإعادة  من  والدميقراطية 
املبعرثة  �ضفوفها  تنظيم 
ال�ضعبية  قواعدها  وا�ضرتداد 
وتفر�س  لتعود  الوا�ضعة 
يف  احلّرة  كلمتها  جديد  من 
حركة  بناء  ولتعيد  امليدان.. 
متنورة  حتررية  جماهريية 
وطني  برنامج  اإىل  ا�ضتنادًا 
اأ�ضكال  لكل  مقاوم  دميقراطي 

اال�ضتبداد والقهر.
القوى  اثبتت  لقد 

اجمع  العامل  يف  الدميقراطية 
�ضعوبها  قيادة  يف  جدارتها 
نحو اال�ضتقالل الوطني، ونحو 
حدث  االجتماعية..  العدالة 
الالتينية  اأمريكا  دول  يف  هذا 
من  اآخر  وعدد  وافريقيا 
واجهت  اأن  بعد  العامل..  دول 
ووحدة  متقدم  ووعي  بب�ضالة 
اال�ضتعمارية  القوى  نا�ضجة 
ان  دون  املحلينّي،  وحلفائها 
مقاعد  على  طوياًل  تنتظر 

املراحل االنتقالية.
يف هذه املنا�ضبة وكل منا�ضبة 
الدعم  بكل  نتوجه  وطنية، 
لل�ضعب  والتقدير  واال�ضناد 
واملقاوم  املنا�ضل  الفل�ضطيني 
عدوًا  تردد  وال  هوادة  بال 
ونوؤكد  احالليا..  ا�ضتيطانيا 
من  امل�ضتلهمة  الدرو�س  ان 
ابتكاراته يف مقاومة االحتالل 
من �ضاأنها ان تفتح كل االأبواب 

وا�ضع  ثوري  تغيري  نحو  املغلقة 
يف العامل العربي.

الوطني  الكفاح  جتاوز  لقد 
الفل�ضطيني االتفاقات املدمرة 
و�ضيا�ضات  ال�ضهيوين  العدّو  مع 
التواطوؤ على احلقوق الوطنية 
طريقا  وفر�س  امل�ضروعة 
مع  للتعامل  فقط  واحدًا 
املقاومة  طريق  هو  االحتالل، 
الوطنية  والوحدة  العنيدة 

واليقني بالن�ضر.
كان  رمبا  االأعزاء:  الرفاق 
ولكّنا  موح�ضًا،  احلق  طريق 
تردّد  دون  فيه  ال�ضري  نوا�ضل 
هي  املنظمة  احلية  ف�ضعوبنا 
الوطنية  قواها  �ضتحمل  التي 
املخل�ضة  والدميقراطية 
جديد  من  ة  املن�ضّ لتعتلي 
الوطني  اال�ضتقالل  عن  دفاعًا 
واحلرية  القومية  والكرامة 

والعدالة وامل�ضاواة.

حفل تاأبني حا�شد للراحل الكبري واملنا�شل الوطني والتقدمي عي�شى مدانات
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من ينت�شر ل�شحايا انهيار عمارة اللويبدة
االهايل   ا�ضرة  تتوجه  ـ      
�ضهداء  لعائالت  التعزية  ب�ضادق 
وندعو  اللويبدة(  عمارة  )انهيار 
بال�ضفاء  وامل�ضابني  اجلرحى  جلميع 
فاننا  امل�ضردة  العائالت  اما  العاجل 
املعنية  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  ندعو 
دون  احلياتية  احتياجاتهم  لتلبية 
ابطاء وال تردد نتوجه بال�ضكر العميق 
لكل من قدم م�ضاهمة يف �ضبيل ايوائهم 
ل�ضوت  �ضوتنا  ن�ضم  كما  وم�ضاندتهم 
ال�ضعب االردين كله وبتوجيه التقدير 
املدين  الدفاع  الأجهزة  واالحرتام 
بواجبهم  قاموا  الذين  العام  واالمن 

خري قيام.
االداري  الف�ضاد  �ضبح  عاد  لقد 
امل�ضهد  على  اخرى  مرة  ليخيم  واملايل 
ال�ضيا�ضي واالجتماعي يف البالد بعدما 
ا�ضتح�ضر االردنيون امل�ضائب ال�ضابقة 
ع�ضرات  �ضحيتها  وراح  وقعت  التي 
االطفال  من  معظمهم  االبرياء 
والنا�ضئني ولن تتوقف املطالب املحقة 
ا�ضالح  واجراء  الفا�ضدين  مبطاردة 
اداري وا�ضع قائم على حتمل امل�ضوؤولية 
افرادا وموؤ�ض�ضات يف ميادين  الوطنية 
العمل واالن�ضاءات وادارة ال�ضاأن العام 
اليومية  النا�س  لعذابات  واال�ضتماع 

وتطلعاتهم للعي�س بكرامة
لقد اأجمع خرباء ونقابيون على اأن 
اأجريت  التي  وال�ضيانة  الهدم  اعمال 
انهارت يف منطقة  التي  البناية  داخل 
يف  رئي�س  دور  لها  كان  اللويبدة  جبل 
لعدم  نظرا  الطريقة،  بهذه  �ضقوطها 
رقابة حقيقة من قبل اجلهات  وجود 

املخت�ضة ومنها امانة عمان.
اأن عمليات ال�ضيانة يف املباين يجب 
اأن تخ�ضع الإ�ضراف هند�ضي، وبخا�ضة 
اإىل  حتتاج  التي  القدمية  االأبنية 

درا�ضة خا�ضة اأثناء العمل.
واأجمع اخلرباء اأي�ضا على �ضرورة اأن 
يكون هناك قاعدة بيانات لكل االأبنية 
يف  والتاريخية  والرتاثية  القدمية 
اململكة وخا�ضة العا�ضمة عمان، وو�ضع 
معها  والتعامل  ل�ضيانتها  خا�ضة  اآلية 

بطريقه هند�ضية.

باخل�شو�س  االمانة  خاطبنا  ال�شوابكة: 
قبل )5( �شنوات

وحول ذلك، اأكد نقيب اجليولوجيني، 
خالد ال�ضوابكة، اأن امل�ضاهدات التي قام 
بها، بّينت اأن هناك اأعمال �ضيانة كانت 
ازالة  اإىل  اأدى  ما  املبنى،  داخل  جترى 
اأثناء  “احلامل”  اال�ضتنادي  اجلدار 
يجريها  كان  التي  الداخلية  ال�ضيانة 
�ضاحب املبنى، واأثرت ب�ضكل مبا�ضر على 
خمت�ضة  جلنة  بت�ضكيل  مطالبا  املبنى، 
املهند�ضني  ونقابة  النقابة  قبل  من 
لتحديد  االأ�ضغال  ووزارة  عمان  واأمانة 

اأ�ضباب االنهيار .
منها  اأخرى،  اأ�ضباب  هناك  يكون  قد 
انزالق الرتبة، مت�ضائال فيما اإذا هناك 
ترخي�س ببناء )٤( طوابق، وهل كانت 
منح  قبل  للموقع  جدية  درا�ضة  هناك 

الرتخي�س.
النقابة  قيام  عن  ال�ضوابكة  وك�ضف 
بتوجيه كتاب لالأمانة عام ٢٠١٧ طلبت 
متعددة  جهات  من  جلنة  ت�ضكيل  فيه 
لالطالع على االأبنية التي تواجه بع�س 
لل�ضيانة،  بحاجة  تكون  وقد  امل�ضاكل 

واأن تكون حتت ا�ضراف هند�ضي.
لدى  يكون  اأن  يجب  بالقول:  وختم 
باالأبنية  بيانات  قاعدة  عمان  اأمانة 
من  تتمكن  حتى  والقدمية  الرتاثية 
التعامل معها، م�ضريا اإىل اأن اللجنة التي 

�ضتقوم مبتابعة الق�ضية يجب اأن حتقق 
يف �ضبب ازالة اجلدار اال�ضتنادي للبناء 

والذي اأدى اإىل االنهيار.
م�شعد: احلديد يف االبنية القدمية �شحيح

االأردنيني،  املهند�شني  نقيب  نائب  وقال 
املهند�س فوزي م�شعد، اإن جميع املعلومات التي 
امليدانية  الزيارات  خالل  ومن  ر�ضحت 
ملداخالت  اأي�ضا  وا�ضتمع  بها  قام  التي 
ال�ضكان املجاورين واأحد الناجني، توؤكد 
اأن ال�ضبب الرئي�س لالنهيار كانت اأعمال 
ال�ضيانة التي اأجراها مالك املبنى والتي 

اأدت اإىل االنهيار.
التي  االنهيارات  جميع  اأن  واأ�ضاف  
املا�ضية  الع�ضر  ال�ضنوات  خالل  حدثت 
الزرقاء  اأو  اجلوفة  جبل  يف  �ضواء 
ال�ضيانة  اأعمال  �ضببها  كان  وغريها، 
مو�ضحا  القدمية،  لالأبنية  تتم  التي 
على  تعتمد  كانت  القدمية  االأبنية  اأن 
البناء،  يف  اال�ضتنادية  اجلدران  وجود 
نظرا ل�ضّح احلديد يف تلك الفرتة وعدم 
توّفره بالكمّيات املطلوبة لالأبنية حتى 
يكون فيها نوع من املرونة، ولذلك يكون 
واجلدران  اال�ضمنت  على  االعتماد 
و�ضريع  ه�ضا  يكون  وبالعادة  احلاملة 

الك�ضر.
وقال م�ضعد اإن جميع اأعمال ال�ضيانة 
هند�ضي  ا�ضراف  حتت  تكون  اأن  يجب 
وبرتخي�س من قبل االأمانة والبلديات.
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الدولية حلقوق االن�شان: ال�شلطات االردنية ت�شطهد 
الن�شطاء، وتريد الغاء املعار�شة ال�شيا�شية املنظمة

�شائقو تطبيق “جيني” يعت�شمون اأمام ال�شركة خلف�شها الت�شعرية

رايت�س ووت�س’’،  “هيومن  اأ�ضدرت  ـ   
احلرّيات  حالة  حول  ال  مف�ضّ تقريرا  االأحد، 
اإىل  فيه  خُل�ضت  االأردن،  يف  االإن�ضان  وحقوق 
املواطنني  ت�ضطهد  االأردنية  “ال�ضلطات  اأن 
املعار�ضة  وميار�ضون  اأنف�ضهم  ينّظمون  الذين 
ال�ضيا�ضية ال�ضلمية، واأن احلّيز املدين يف االأردن 

تقّل�س خالل ال�ضنوات االأربع املا�ضية”.
ال�ضلطات  اإن  رايت�س  هيومن  وقالت 
ومنتِهكة  غام�ضة  قوانني  ت�ضتخدم  االأردنية 
والتجمع.  التعبري، وتكوين اجلمعيات،  جتّرم 
والن�ضطاء  ال�ضحفيني،  حتتجز  اأنها  كما 
ال�ضيا�ضية  االأحزاب  واأع�ضاء  ال�ضيا�ضيني، 
والنقابات العمالية امل�ضتقلة واأفراد عائالتهم 
حقوقهم  وتقّيد  وت�ضايقهم،  وت�ضتجوبهم، 
اإلغاء  بهدف  وال�ضفر  العمل  مثل  االأ�ضا�ضية 

املعار�ضة ال�ضيا�ضية.
االأو�ضط  ال�ضرق  مديرة  فقيه،  ملا  واأكدت 
�ضرورة  “هناك  اأن  ووت�س  رايت�س  هيومن  يف 
ملحة ملعاجلة التدهور احلقوقي الذي ن�ضهده 
“احلفاظ  اأن يكون  يف االأردن اليوم. ال ميكن 
على اال�ضتقرار” مربرا النتهاك حقوق النا�س 
واإغالق احلّيز الذي يحتاج اإليه كل جمتمع”.
ال�ضلطات  اأن  اإىل  رايت�س  هيومن  ولفتت 

غام�ضة  جنائية  تهما  ت�ضتخدم  االأردنية 
العقوبات  قانون  اإىل  ا�ضتنادا  وف�ضفا�ضة 
االإلكرتونية  اجلرائم  وقانون   ،1960 ل�ضنة 
ل�ضنة  االإرهاب  منع  وقانون   ،2015 ل�ضنة 
 1954 ل�ضنة  اجلرائم  منع  وقانون   ،2006

لقمع حرية التعبري والتجمع.
احلريات  قمع  ق�ضايا  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
ت�ضاعفت بعد تفعيل قانون الدفاع عما كانت 
عليه �ضابقا، معتربة اأن هناك “حملة ممنهجة 
االأ�ضوات  واإ�ضكات  ال�ضلمية  املعار�ضة  لقمع 

املنتقدة”.
كيف  �ضابقا  ووت�س  رايت�س  هيومن  ووّثقت 
قّيدت ال�ضلطات االأردنية احلريات االإعالمية 
مبنع  كا�ضح  اأمر  اإثر  االأخرية  ال�ضنوات  يف 
للتحكم  واالعتقاالت  وامل�ضايقات،  الن�ضر، 
احل�ضا�ضة  للق�ضايا  االإعالمية  بالتغطية 

وتقييدها.
جناح  حيال  �ضكوك  “ثمة  فقيه:  وقالت 
بوجه  االأردين  ال�ضيا�ضي  االإ�ضالح  برنامج 
وتكوين  والتجمع،  التعبري،  حرية  تدهور 
ينبغي  البالد.  اأنحاء  جميع  يف  اجلمعيات 
عاجلة  خطوات  اتخاذ  االأردنية  لل�ضلطات 
لوقف اإغالق احلّيز املدين وال�ضماح لالأردنيني 
االجتماعية  احلياة  يف  الكاملة  بامل�ضاركة 

وال�ضيا�ضية يف اململكة دون عوائق”.
له  تعّر�ضت  ما  اإىل  راي�س  هيومن  ولفتت 
واعتقال  اغالق  من  االأردنيني  املعلمني  نقابة 
اإىل  باال�ضافة  ملجل�ضها،  وحّل  الأع�ضائها 
�ضد  انتقامية  واإجراءات  “انتهاكات  توثيق 

مئات االأع�ضاء”.
واأ�ضارت اإىل عملية اإحالة ع�ضرات املعلمني 
اإىل التقاعد املبكر، ومنع اأع�ضاء النقابة من 

االحتجاج اأو عقد موؤمتر �ضحفي. 
ا�ضتقالة  اإىل  رايت�س  هيومن  لفتت  كما 
االأردنية”  االأطباء  “نقابة  جمل�س  اأع�ضاء 
بتجميد  اأبريل/ني�ضان  يف  حكومي  قرار  بعد 
ب�ضبب  العام  القطاع  رواتب  زيادات  جميع 

فريو�س كورونا. 

على  العاملني  ال�ضائقني  ع�ضرات  نفذ  ـ    
املا�ضي  االأربعاء  “جيني”  الذكي  النقل  تطبيق 
على  احتجاجا  بعمان،  ال�ضركة  مبنى  اأمام  اعت�ضاما 
املقررة  بالت�ضعرية  التزامها  وعدم  ت�ضعريتها  خف�ضها 

من قبل هيئة تنظيم النقل الربي.
وقال حممد اأبو م�ضرف، اأحد املعت�ضمني، اإن �ضركة 
بتخفي�س  تقوم  التي  ال�ضركات  اأكرث  من  هي  جيني 
الت�ضعرية، ما ُيلحق ال�ضرر بال�ضائقني، وبخا�ضة يف ظل 

ارتفاع اأ�ضعار املحروقات.
اأقل  جيني  �ضركة  ت�ضعرية  اأن  م�ضرف  اأبو  وبني 

 34 البالغ  االأ�ضفر  التك�ضي  عداد  من  باملئة   25 ب 
قر�ضا، رغم اأن الت�ضعرية املقررة من قبل الهيئة جلميع 
عداد  على  زيادة  باملئة   20 الذكي  النقل  تطبيقات 

التك�ضي االأ�ضفر.
واأ�ضار ال�ضائقون اإىل اأن اجلهات املعنية مثل وزارة 
اأمام  لوحدهم  دائما  ال�ضائقني  ترتك  والهيئة  النقل 

تغول �ضركات التطبيقات عليهم.
اجلهات  هذه  دور  تفعيل  �ضرورة  على  واأكدوا 
ومراقبة ال�ضركات التي ُتخالف القوانني والتعليمات 
وبخا�ضة الت�ضعرية، لوقف التغول الذي يتعر�ضون له.

االأردن ي�����ش��ه��ده  ال����ذي  احل��ق��وق��ي  ال��ت��ده��ور  مل��ع��اجل��ة  م��ل��ح��ة  ����ش���رورة  ه��ن��اك  راي��ت�����س:  ه��ي��وم��ن   -
االردن يف  الناقدة  االأ���ش��وات  واإ�شكات  ال�شلمية  املعار�شة  لقمع  ممنهجة  حملة  هناك  رايت�س:  هيومن   -
احل�شا�شة  ال��ق�����ش��اي��ا  يف  االإع��ام��ي��ة  بالتغطية  تتحكم  االأردن���ي���ة  ال�����ش��ل��ط��ات  راي��ت�����س:  ه��ي��وم��ن   -
االأردين  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  االإ�����ش����اح  ب���رن���ام���ج  جن����اح  ح���ي���ال  ���ش��ك��وك  ث��م��ة  راي���ت�������س:  ه��ي��وم��ن   -
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على  احلكومية  االجراءات  توؤ�ضر  ـ     
ا�ضتمرارية تعاملها بنف�س النهج القائم على املعاجلات 
ب�ضكل  ال�ضرائب  على  ا�ضا�ضي  ب�ضكل  املعتمدة  املالية 
ن�ضبته  ما  ت�ضكل  التي  املبا�ضرة  غري  وال�ضرائب  عام 

االيرادات اجمايل  من   88%
 وقد ترتب عليها انكما�س اقت�ضادي نظرا ل�ضعف 
ال�ضرائح  كافة  م�ضالح  م�ضت  والتي  ال�ضرائية  القوة 
وخا�ضة ذوي الدخل املحدود وارتفاع ن�ضبة البطالة 
 27% ن�ضبته  ما  اىل  والفقر    25% اىل   20% من 

ح�ضب االح�ضاءات الر�ضمية 
لالرتفاعات  حلوال  احلكومة  ت�ضع  ان  من  وبدال 
اال�ضا�ضية  ال�ضلع  طالت  التي  اال�ضعار  يف  املت�ضاعدة 
ن�ضبته   مبا  الواردات  على  العتمادها   17% بن�ضبة 
%85 ومن ثم تاأثرها بتقلبات اال�ضعار العاملية على 
فقد  حمليا  املحروقات  ا�ضعار  وتثبيت  ال�ضلع  هذه 
اعلى  وبن�ضبة  النفطية  امل�ضتقات  ا�ضعار  لرفع  جلاأت 
من ارتفاعات ا�ضعار النفط يف اال�ضواق العاملية التي 
ارتفعت بن�ضبة %6 لكون امل�ضتقات النفطية تخ�ضع 
ل�ضريبة مقطوعة قيمتها 370 فل�ضا لكل لرت بنزين 
وتاأثريها  جهة  من  املواطنني  قدرة  يفوق  ما  وهو 
ب�ضكل مبا�ضر على رفع ال�ضلع واخلدمات لكونها �ضلعة 
من  احلكومة  عنه  اعلنت  ما  ان  تبني  وقد  ارتكازية 
يف  حتوطا  ت�ضمن  االقت�ضادية  خطتها  اولويات  ان 
انه  يوؤكد  امل�ضتقات  ا�ضعار  رفع  ان  اال  النفط   ملف 
ليتحمل  االزمات  ملواجهة  وا�ضحة  خطط  يوجد  ال 
تكلفة  بارتفاع  ذلك  مربرة  املالية  نتائجها  املواطن 

تثبيت امل�ضتقات النفطية مبا يقارب 30 مليون دينار 
�ضهريا وهو موؤ�ضر لرفع جديد يف حال ارتفاع اال�ضعار 
العاملية وهذا احتمال وارد يف ظل االزمة االكرانية 

الرو�ضية
تكلفة  يغطي  مايل  مبلغ  تقدمي  من  وبدال 
االرتفاعات ال�ضحاب الدخل املحدود واعادة النظر 
والغائها عن  املبيعات  ال�ضيا�ضات وخا�ضة �ضريبة  يف 
ال�ضلع اال�ضا�ضية  فقد جلاأت اىل اتخاذ قرار بتاأجيل 
فيه  ترفع  الذي  نف�ضه  الوقت  يف  القرو�س  اق�ضاط 
البالغة  الت�ضخم  ن�ضبة  �ضريفع  مما  الفائدة  ا�ضعار 
تفاقم االختالالت  يوؤدي اىل  الذي  %  االمر  9و1 

يف ميزان املدفوعات وامليزان التجاري وعجز املوازنة 
التي و�ضلت اىل ما ن�ضبة %22 من الناجت املحلي

ان اخلروج من االزمة يحتاج اىل نهج جديد بدال 
احلكومة  تهلل  كما  امل�ضاعدات  على  االعتماد  من 
للم�ضاعدة االمريكية ملدة �ضبع �ضنوات فهي ال تغطي 
ت�ضهم  لن  وبالتايل  املوازنة  يف  العجز  من   40% اال 
يف التنمية االقت�ضادية التي من املفرت�س ان حتقق 
الهدف اال�ضا�ضي منها وهو الت�ضغيل للحد من ظاهرتي 
الفقر والبطالة وهو ما ال تاأخذه احلكومات املتتابعة 

بعني االعتبار يف براجمها وخطهها

�ضركة  متقاعدو  جدد  ـ      
االإثنني  االأردنية،  الفو�ضفات  مناجم 
اأمام مبنى ال�ضركة،  املا�ضي، اعت�ضامهم 
ال�ضحي  التاأمني  باإعادة  للمطالبة 
لقرار  ورف�ضا  ال�ضركة،  مظلة  حتت 
التاأمني  مبنحهم  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س 
واالأعيان  للنواب  به  املعمول  ال�ضحي 

املتقاعدين.
املعت�ضمني،  اأحد  القرالة،  زيد  وقال 
اإن رئي�س جمل�س اإدارة ال�ضركة الدكتور 
يرف�س  يزال  ما  الذنيبات  حممد 
رغم  ملطالبهم،  واال�ضتماع  مقابلتهم 

اعت�ضامهم مرات عديدة.
وبني القرالة، اأن قرار رئي�س جمل�س 
االدارة مبنحهم تاأمني النواب واالأعيان 
واأكد  م�ضاورتهم،  دون  جاء  املتقاعدين 
اأن هذا القرار مرفو�س جملة وتف�ضيال، 
اخلا�س  القطاع  من  متقاعدون  الأنهم 

ولي�ضوا من القطاع احلكومي.

الذي  الوحيد  ال�ضيء  اأن  اإىل  واأ�ضار 
يريدونه هو �ضحب تاأمينهم ال�ضحي من 
حتت  واإعادته  احلالية  التاأمني  �ضركة 
مظلة ال�ضركة كما كان يف عام 2000.

التاأمني  �ضركة  اأن  القرالة  وبني 
اأمام  العراقيل  بع�س  و�ضعت  احلالية 
التاأمني، حيث األغت اعتماد العديد من 
العالجات يف ال�ضيدليات مثل عالجات 
الكثري  واعتماد  املزمنة،  االأمرا�س 
اأمام  العراقيل  وو�ضعت  االأطباء،  من 
مراجعة  عند  املوافقات  على  احل�ضول 

امل�ضت�ضفيات اأو املختربات الطبية.
اعت�ضامهم  اأن  املتقاعدون  واأكد 
�ضي�ضتمر، و�ضيتجدد كل اأ�ضبوع اإىل حني 
بخ�ضو�س  قرارها  عن  ال�ضركة  تراجع 
منحهم تاأمينا حكوميا، وتلبية مطالبهم 

املتعلقة بتاأمينهم ال�ضابق.

االجراءات احلكومية تعمق االختاالت االقت�شادية

متقاعدو “الفو�شفات” يجددون اعت�شامهم اأمام ال�شركة ويلوحون بالت�شعيد
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“حماية امل�ضتهلك” درا�ضة مقارنة  ـ اأعدت       
ميدانية تناولت التغريات التي طراأت على اأ�ضعار ال�ضلع من 
�ضهر 1/ 2022 باملقارنة مع اأ�ضعارها يف اأول ا�ضبوعني من 
�ضهر 9/ 2022 و�ضملت الدرا�ضة قراءة اأ�ضعار 130 �ضلعة.

رئي�س  عليها  اأ�ضرف  التي  الدرا�ضة  نتائج  واأظهرت 
ا�ضعار  اأرتفاع  امل�ضتهلك” الدكتور حممد عبيدات  “حماية 
اىل  باال�ضافة  وكمالية  وا�ضتهالكية  غذائية  �ضلعة   84
ا�ضعار  وانخفا�س   16.28% بلغت  وبن�ضبة  املحروقات 
من  مو�ضمية  �ضلع  اغلبها   15.16% بلغت  بن�ضبة  �ضلعة   9

اخل�ضار وثبات اأ�ضعار 37 �ضلعة.
وبح�ضب نتائج الدرا�ضة فقد اإرتفعت اأ�ضعار بع�س انواع 
اخل�ضار ب�ضكل كبري حيث �ضجلت �ضلعة الليمون البلدي اأعلى 
 42.85% امللفوف  �ضلعة  ثم   66.6% بلغت  ارتفاع  ن�ضبة 
الثوم   16.6% امل�ضتورد  الليمون   ،  40% اخل�س  و�ضلعة 

النا�ضف %16.6، البطاطا 15.3%.
�ضلعة  ابرزها  فكان  ا�ضعارها  انخف�ضت  التي  ال�ضلع  اأما 
والب�ضل   28.5% بلغت  بن�ضبة  انخف�ضت  حيث  البندوره 
االخ�ضر  والب�ضل   20% والباذجنان   28.5% النا�ضف 
الكو�ضا والفلفل والزهره والكو�ضا. ا�ضعار  %12.5 وثبات 

وتتغري  ثابتة  غري  اخل�ضار  اأ�ضعار  اأن  اىل  اال�ضارة  نود 
احيان  ويف  مرتفعة  تكون  فاأحيانا  م�ضتمر  ب�ضكل  ا�ضعارها 
عن  ناجت  اال�ضعار  يف  التغري  وهذا  منحف�ضة.  تكون  اأخرى 
مو�ضم  يف  املتوفرة  املنتجة  الكميات  ان  اهمها  عوامل  عدة 
من  اأو  املحلي  ال�ضوق  حاجة  ت�ضد  ال  اأو  تكفي  ال  انتاجها 
بع�س  ميار�ضها  التي  االحتكارية  املمار�ضات  بع�س  خالل 
ال�ضوق  حاجة  من  بالرغم  للخارج  ت�ضديرها  مثل  التجار 

املحلي لهذه الكميات اأو عدم ال�ضماح للتجار من ا�ضتريادها 
غري  يف   ( الر�ضمية  اجلهات  قبل  من  املجاوره  الدول  من 
موا�ضم انتاجها حتى ال توؤثر على املنتج املحلي ( من اجل 
�ضد النق�س احلا�ضل يف الكميات املوردة لال�ضواق، واحيانا 
وهذا  املعرو�ضة  الكميات  ح�ضاب  على  الطلب  زيادة  ب�ضبب 
املبارك  رم�ضان  �ضهر  اقرتاب  عند  عام  كل  يتكرر  االأمر 
واي�ضا اذا تعر�ضت البالد اىل ظروف جوية �ضعبة نتيجة 
لتعر�ضها للثلوج وال�ضقيع حيث يوؤدي خوف املواطنني اىل 
اىل  يوؤدي  مما  ا�ضافية  كميات  �ضراء  على  الطلب  زيادة 

�ضحها يف اال�ضواق وبالتايل ارتفاع ا�ضعار بيعها.
اي�ضا  بيعها  ا�ضعار  فاإن  املحلية  للفواكه  بالن�ضبة  اأما 
تكون  مو�ضم  كل  بداية  ففي  انتاجها  مو�ضم  ح�ضب  تكون 
ا�ضعار بيعها مرتفعة ومن ثم تبداأ باالنخفا�س التدريجي 
كانت  عما  منخف�ضة  تكون  واحيانا  منا�ضبة  باأ�ضعار  لتباع 
تباع عليه يف ال�ضابق با�ضتثناء بع�س اال�ضناف التي تبقى 
املنتجة  الكميات  اال�ضناف  بع�س  هنالك  واي�ضا  مرتفعة 
منها التغطي حاجة ال�ضوق املحلي كاملوز الذي ارتفع �ضعر 
مرتفعة  تعترب  الن�ضبة  وهذه   20% بلغت  بن�ضبة  بيعه 
املجاورة  الدول  ا�ضافية من  ا�ضترياد كميات  ي�ضتوجب  مما 
ل�ضد النق�س احلا�ضل يف هذه ال�ضلعة �ضريطة اأن يباع املوز 
امل�ضتورد باأ�ضعار تتنا�ضب مع القدرات ال�ضرائية للمواطنني.

بن�ضب  ومنتجاتها  امل�ضنعة  االلبان  ا�ضعار  ارتفعت  كما 
وزارة  قرار  من  % بالرغم   20 اىل   9% بني  ما  تراوحت 
االلبان  ا�ضعار  رفع  بعدم  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة 
وم�ضتقاتها اال بعد اتفاق كافة اطراف العملية التبادلية 
ملعرفة  متخ�ض�ضة  علمية  درا�ضات  واجراء  العالقة  ذات 

�ضعر  تخفي�س  اأو  رفع  يكون  ثم  ومن  لها،  احلقيقية  الكلف 
بيعها للمواطنني، اال انه مت رفع ا�ضعارها دون الرجوع اىل 

اجلهة الرقابية امل�ضئولية.
كما ارتفعت ا�ضعار اغلب ال�ضلع التموينية التي يحتاجها 

املواطن ب�ضكل يومي وهي كما يلي :
ما  تراوحت  بن�ضب  البودره  حليب  �ضعر  ارتفاع   –
بني%14.2 – %32.9 اىل وهذه تعترب ن�ضبة عالية كون 
و�ضحة  االطفال  منو  اجل  من  �ضرورية  تعترب  املادة  هذه 
و�ضالمة االطفال،كذلك ارتفاع ا�ضعار ال�ضكر بن�ضبة بلغت 
%16.ارتفاع ا�ضعار االرز بن�ضبة بلغت %13.ارتفاع ا�ضعار 
مثل  البقوليات  ا�ضعار  وارتفاع   17.6 بلغت  بن�ضبة  ال�ضاي 
حم�س احلب والعد�س املجرو�س والفول وبن�ضب تراوحت 
الزيوت  ارتفاع   %%33.3.كذلك  اىل   14.2% بني  ما 
البي�ضاء  اللحوم  ا�ضعار  ارتفعت  كما  وال�ضمنة  النباتية 
ا�ضعار  ارتفاع   اىل  باال�ضافة  متفاوتة  بن�ضب  واحلمراء  
املنظفات وال�ضلع اال�ضتهالكية االخرى.. وقد ادت االرتفاع 
اىل  احلايل  العام  خالل  املحروقات  ا�ضعار  على  املتتالية 
وذلك  املواطنني  لدى  ال�ضرائية  القدرات  يف  و�ضعف  تاآكل 
التي  ال�ضهرية  دخولهم  من  كبري  جزء  لتخ�ضي�س  نتيجة 
كانت خم�ض�ضة ملتطلبات اأخرى كال�ضحة والتعليم والطعام 
على املحروقات وخا�ضة يف ف�ضل ال�ضتاء او ب�ضبب تنقالتهم 
اليومية لعدم وجود �ضبكة نقل متطورة .فقد – ارتفع �ضعر 
بنزين  و�ضعر    .15.8% بلغت  بن�ضبة   90 اوكتان  بنزين 
والكاز  الديزل  �ضعر   .13.36% بلغت  بن�ضبة   95 اوكتان 
الغاز  ا�ضطوانة  �ضعر  وثبات    –.28.45% بلغت  بن�ضبة 

املنزيل.

بني  موظفون  نفذ  ـ       
و�ضائقني  وفنيني  واإداريني  مهند�ضني 
املا�ضي،  االأحد  الزراعة،  وزارة  يف 
النواب،  جمل�س  اأمام  اعت�ضاما 
ال�ضهرية  مكافاآتهم  برفع  للمطالبة 
يف  يعملون  الذين  بزمالئهم  اأ�ضوًة 
وتثبيت  العام،  واالأمني  الوزير  مكتبي 

املوظفني العاملني بعقود �ضهرية.
اأحد  العوامرة،  ماجد  وقال 
وا�ضحا  متييزا  هناك  اإن  املعت�ضمني، 
يف  يعملون  الذين  وزمالءهم  بينهم 
حيث  العام،  واالأمني  الوزير  مكتبي 
جُتاوز  ال  �ضهرية  مكافاآت  يتقا�ضون 
يتقا�ضى  حني  يف  دينارا،  الـ50 
واالأمني  الوزير  مكتب  يف  املوظفون 

العام اأ�ضعاف ذلك املبلغ.
من  اأكرث  هناك  اأن  العوامرة  وبني 
منذ  �ضهرية  عقود  على  موظف   200
االآن،  حتى  تثبيتهم  يتم  ومل  �ضنوات 

دون  بع�ضها  متدنية  اأجورا  ويتقا�ضون 
 260 البالغ  لالأجور  االأدنى  احلد 

دينارا.
واأو�ضح اأنهم يطالبون بعدم التمييز 
بينهم وبني زمالئهم باملكافاآت وتثبيت 
موظفي العقود ال�ضهرية لينالوا رواتب 

توؤمن لهم والأ�ضرهم حياة كرمية.

عام  اأمني  طالب  ـ         
حممود  املهند�س  املزارعني،  احتاد 
ق�ضية  بحّل  احلكومة  العوران، 
املزارعني يف املفرق واملتمثلة بانهيار 
اأ�ضعار اخل�ضار ب�ضكل دفعهم التالف 
حما�ضيلهم، نظرا للخ�ضائر الكبرية 
املناطق  يف  املزارعون  تكبدها  التي 
الرافعة  تعترب  والتي  ال�ضرقية 
باململكة  الغذائي  لالأمن  احلقيقية 
وال�ضيف  الربيع  ف�ضول  طيلة 

واخلريف.
زيادة  اأن  العوران   واأ�ضاف 
والفواكه  اخل�ضار  يف  االنتاج 
و�ضعف  للخارج  الت�ضدير  وعدم 
املواطنني  لدى  ال�ضرائية  القدرة 
وبالتايل  االأ�ضعار،  تدين  اإىل  اأدى 
اخل�ضائر  واحلاق  املحا�ضيل  اتالف 

باملزارعني، مبينا اأن حجم اخل�ضائر 
بع�ضرات االآالف.

على  يجب  العوران:  وقال 
من  م�ضوؤولياتها  حتّمل  احلكومة 
للمزارعني  القرو�س  تقدمي  خالل 
القدمية  القرو�س  جدولة  واعادة 
لهم  الق�ضائية  املالحقة  ووقف 
املرتتبة  الفوائد  من  واعفائهم 
املياه  اأثمان  من  واعفائهم  عليهم 
التي  الر�ضوم  ووقف  والكهرباء 

تتقا�ضاها االأ�ضواق املركزية.
و�ضدد العوران على اأن املزارعني 
والتعوي�س  الدعم  اإىل  بحاجة 
ظل  يف  اال�ضتمرار  من  ليتمكنوا 
عن  الزراعية  ال�ضركات  عزوف 
وتزويدهم  لهم  ت�ضهيالت  تقدمي 

مب�ضتلزمات االنتاج.

حماية امل�شتهلك: ارتفاع ا�شعار )84( �شلعة 

موظفون ب�”الزراعة” يعت�شمون 
اأمام جمل�س النواب لرفع املكافاآت

بعد انهيار ا�شعار منتجاتهم.. العوران يطالب 
احلكومة بالتدخل النقاذ مزارعي املفرق
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ف����رق����ا؟  ����ش���ي���ح���دث  ه�����ل  امل����ت����ح����دة  االمم  اىل  ف���ل�������ش���ط���ني  خ����ط����اب 
والدوائر  املراقبني  بال  ي�شغل  الذي  ال�شوؤال 
ال�شيا�شية الفل�شطينية خ�شو�شًا والعربية والدولية 
منح  عبا�س،  حممود  الرئي�س  واأن  خا�شة  عمومًا، 
عام  مهلة  الدويل  املجتمع  املا�شي  العام  خطاب  يف 
لقرارات  وفقًا  الفل�شطينية،  الق�شية  حلل  واحد 

ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة. 
واالأر�س  الفل�شطينية  الق�شية  �شهدت  ماذا 
املحتلة، خال العام املن�شرم بني دورتني للجمعية 

العامة لاأمم املتحدة؟
 

ـ  خا�س -  على �ضعيد ممار�ضات االحتالل،   
ال�ضعب  على  �ضنَّ  االحتالل  جي�س  اأن  القول  ميكن 
بالقتل  يومية،  حروبًا  املحتلة  املناطق  يف  الفل�ضطيني 
العمد على ال�ضبهة، دون تردد اأو تخوف من اأي م�ضاءلة 
من قبل حكومته، واالعتقاالت اجلماعية �ضبه اليومية 
واملخيمات  والقرى  املدن  الأحياء  ليلية  غزوات  يف 
الفل�ضطينية، وم�ضادرات دائمة لالأر�س لتو�ضيع امل�ضروع 
الزراعية،  االآالت  وم�ضادرة  اال�ضتيطاين،  اال�ضتعماري 
القطاع  لتدمري  املوا�ضي  وقطعان  املياه  اآبار  وم�ضادرة 
املعابر  على  العمل  وعرقلة  الفل�ضطيني،  الزراعي 
الفل�ضطينية لت�ضجيع اال�ضترياد والت�ضدير عرب الداخل 
ال�ضجون  يف  باالأ�ضرى  اليومي  والتنكيل  االإ�ضرائيلي، 
يف  مبا  واأ�ضرلتها،  القد�س  تهويد  وموا�ضلة  والزنازين، 
ذلك موؤخرًا، �ضن احلرب املفتوحة على املدار�س العربية 
الرتبوي  الربنامج  تبني  اإما  خيارين:  اأمام  لو�ضعها 
االإ�ضرائيلي، لن�ضف الرواية الفل�ضطينية واإلغائها ومنع 
اإغالق  واإما  اجلديد،  الفل�ضطيني  اجليل  اإىل  و�ضولها 
املدار�س، ويف احلالتني النتيجة واحدة. اأما االأق�ضى فما 
امل�ضتوطنني  لقطعان  اليومي  االجتياح  وطاأة  حتت  زال 
حتت حماية رجال ال�ضرطة، وقد حتولت �ضاحاته اإىل 
واقع،  اأمر  خللق  حماولة  يف  التلمودية  لل�ضالة  اأماكن 
ما  اتفاق  �ضمن  تر�ضيمه  اإىل  االحتالل  �ضلطات  تهدف 
القد�س،  يف  االإ�ضالمية  للمقد�ضات  الراعية  اجلهات  مع 

عا�ضمة الدولة الفل�ضطينية.
والعدوان،  احل�ضار  ا�ضتمر  فقد  غزة،  قطاع  يف  اأما 
 –  5( الثالثة  االأيام  حرب  جرائمه  اآخر  وكانت 
8/8/2022( التي دمرت املنازل على �ضاكنيها املدنيني، 
من  معظمهم  �ضهيدًا،  اأربعني  من  اأكرث  بحياة  واأودت 
الن�ضاء واالأطفال وكبار ال�ضن، دون اأن نتنا�ضى اإجراءات 
ال�ضهداء وهدم منازل ذويهم، ما يوؤكد  م�ضادرة جثامني 

همجية االحتالل االإ�ضرائيلي ومدى وح�ضيته ■
�ضيا�ضية  بعملية  االأمريكية  الوعود  خ�س  ■ مبا 
املتحدة  الواليات  ك�ضفت  الدولتني«،  »حل  لتطبيق 
اأوراقها كافة، حني اأبلغت االإدارة االأمريكية على ل�ضان 
بلينكن،  توين  خارجيته  ووزير  بايدن،  جو  الرئي�س 
اإىل  االأبي�س  البيت  ومبعوث  ليف،  بربارة  وم�ضاعدته 

جيك  القومي  االأمن  وم�ضت�ضار  عمرو،  هادي  املنطقة 
واأن  املنظور،  املدى  يف  �ضيا�ضية  عملية  ال  اأن  �ضوليفان، 
احلل  واأن  املدى،  بعيد  اأمر  الدولتني«  »حل  تطبيق 
عرب  االقت�ضادي«،  »ال�ضالم  نحو  التوجه  هو  البديل 
وتعميق  اإ�ضرائيل،  مع  االقت�ضادية  العالقات  تعزيز 
التبعية القت�ضادها، وحل بع�س الق�ضايا العالقة كجمع 
الق�ضايا  من  ذلك  وغري  الفل�ضطينية،  العائالت  �ضمل 
ال�ضكان  على  االإ�ضرائيلي  احل�ضار  �ضيا�ضة  عن  الناجتة 
ترجم  وقد  اليومية.  حياتهم  وعرقلة  الفل�ضطينيني، 
التي  الع�ضر،  بالنقاط  التوجه  هذا  االأمريكي  الرئي�س 
تعهد بها اإىل الرئي�س حممود عبا�س يف لقاء بيت حلم، 
مبا يف ذلك ت�ضهيل العبور على ج�ضر الكرامة، الذي ما 
زال على حاله، وقد ا�ضتبدلته اإ�ضرائيل بت�ضهيل ال�ضفر 
عرب مطار رامون يف النقب، اأي اأن الوعود االأمريكية التي 
تعهد بها بايدن ع�ضية انتخابه وبعد و�ضوله اإىل البيت 

االأبي�س، تبخرت متامًا ومل يتم االلتزام باأي منها.
)اإعالن  الإ�ضرائيل  الدعم  كل  بايدن  قدم  باملقابل 
 – العربي  التطبيع  ل�ضيا�ضة  الدعم  وكل  القد�س(، 
االإ�ضرائيلي، متجاهاًل الق�ضية الفل�ضطينية يف ح�ضاباته 
مع اإ�ضرائيل، حيث خال »اإعالن القد�س« من اأي ذكر لها، 
اأو على ال�ضعيد العربي واالإقليمي، على غرار ما جاء يف 

كلمته يف موؤمتر جدة مع الدول العربية.
من  حدود  بال  مدعومًا  االإ�ضرائيلي،  اجلانب  اأما 
يف  ال�ضيا�ضي  نهجه  على  ا�ضتمر  فقد  االأمريكي،  اجلانب 
باعتبارها  الفل�ضطينية،  ال�ضيا�ضية  القيادة  جتاهل 
�ضريكًا يف العملية ال�ضيا�ضية، ف�ضاًل عن اإعالنه بو�ضوح، 
»حل  اأن  وغانت�س  البيد  احلكومي  الثنائي  ل�ضان  على 

املتحدة وغريها هو  الواليات  له  الذي تدعو  الدولتني« 
اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  ترف�س  اإ�ضرائيل  واإن  وهم،  جمرد 
احلل  هو  االقت�ضادي«  »ال�ضالم  واأن  الواحدة،  الدولة 
الوحيد املمكن، ل�ضالح حكم اإداري ذاتي لل�ضكان، مقطع 
الع�ضكرية  والقواعد  امل�ضتوطنات  حتا�ضره  االأو�ضال 
واملعابر  واالأنفاق  واجل�ضور  االلتفافية  والطرق 
اأمنية �ضارمة، مبا يف ذلك  االإ�ضرائيلية، تقيده �ضروط 
موا�ضلة التن�ضيق االأمني وتكري�س ال�ضفة الفل�ضطينية 
م�ضتعمرة اقت�ضادية الإ�ضرائيل، والتاأكيد باملقابل بقاء 
»القد�س املوحدة« عا�ضمة الإ�ضرائيل دون غريها، مقابل 
البلدات  يف  للفل�ضطينيني  عربية«  »قد�س  بناء  )رمبا( 

العربية املجاورة للقد�س.
نهو�ضًا  الفل�ضطينية  ال�ضفة  �ضهدت  ■ ميدانيًا، 
ال�ضالح  ا�ضتعمال  حد  اإىل  تطور  مميزًا،  جماهرييًا 
عمليات  ومقاومة  االحتالل،  لدوريات  الت�ضدي  يف 
االعتقال بالقوة، ما اأحدث نقلة يف احلالة اجلماهريية، 
لل�ضلطة الفل�ضطينية  انتقلت   منها من الرهان على دور 
ملقاومة  عملية  ترجمة  يف  امليدانية  املبادرة  اإىل 
�ضعبية بكل االأ�ضاليب والو�ضائل املمكنة، حتى اأن دولة 
باتت  ال�ضفة  يف  مناطق  عن  تتحدث  بداأت  االحتالل 
خا�ضعة للم�ضلحني، وتقارير تتحدث عن تراخي و�ضعف 
االأجهزة  بانهيار  تنباأ  من  هناك  بل  ال�ضلطة،  قب�ضة 
التزامات  يف  دورها  تاأدية  يف  لف�ضلها  لل�ضلطة  االأمنية 

التن�ضيق االأمني.
ال بد من القول يف هذا ال�ضياق، اأن املبادرات الفردية 
اجلو  �ضياق  يف  تندرج  كانت  واإن  ال�ضعبي  ال�ضعيد  على 
لها  اأ�ض�ضت  كما  الرا�ضخة،  القناعات  �ضياق  ويف  الوطني 
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ف����رق����ا؟  ����ش���ي���ح���دث  ه�����ل  امل����ت����ح����دة  االمم  اىل  ف���ل�������ش���ط���ني  خ����ط����اب 
اجلماهريية،  للحالة  وتعبئتها  الوطنية  القوى  اأن�ضطة 
عن  الناجم  الفراغ  لتمالأ  اأتت  املبادرات  هذه  اأن  اإال 
غياب ت�ضكيل االأطر الوطنية اجلامعة لتنظيم املقاومة 
ال�ضعبية يف مواجهة االحتالل. فلم يبادر اأي من الف�ضائل 
)حتى االآن( ليتقدم ال�ضفوف لت�ضكيل القيادات املحلية 
مع  الدائم  �ضبه  ال�ضدام  بوؤر  حيث  ال�ضعبية،  للمقاومة 
الف�ضائل  من  اأي  يتقدم  ومل  واالحتالل،  اال�ضتيطان 
الدعوات  )خارج  ميدانية  عملية  مبادرة  الإطالق 
اللفظية يف البيانات والت�ضريحات ال�ضحفية(. لت�ضكيل 
القيادي  اللقاء  حتى  املوحدة،  الوطنية  للقيادة  نواة 
الذي تراأ�ضه يف اإحدى املرات، حممود العالول، لت�ضكيل 
ظل  يف  تولد،  اأن  قبل  نتائجه  ماتت  املوحدة،  القيادة 
الوعي  على  تهيمن  زالت  ما  فئوية،  انق�ضامية  �ضيا�ضات 
ال�ضيا�ضي للعديد من االأطراف يف احلالة الوطنية، االأمر 
جدارة،  اأكرث  وطنية  عمل  �ضيغ  اإطالق  يتطلب  الذي 
النهو�س  لتاأطري  الفعل،  واأكرث قدرة على  واأكرث جدية، 
النتفا�ضة  متهد  اأ�ضكااًل،  ياأخذ  بداأ  الذي  اجلماهريي، 
املمكن  احلل  هي  باعتبارها  حمالة،  ال  قادمة  اأ�ضمل 

الإنقاذ الربنامج الوطني من التقوي�س ■
هي  فما  الفل�ضطينية،  للحالة  العام  امل�ضهد  هو  هذا 
اجلمعية  اإىل  لتقدمه  الفل�ضطينية  القيادة  خيارات 

العامة لالأمم املتحدة؟! ...
الفل�ضطينية تقف االآن  ال�ضيا�ضية  القيادة  اأن  نعتقد 
من  املتحدة  لالأمم  دورتني  بني  العام  �ضهده  ما  ظل  يف 

تطورات، بني خيارين اثنني:
املا�ضي،  العام  خطاب  ت�ضتعيد  االأول: اأن  • اخليار 
الرئي�س  عر�ضها  كما  الفل�ضطينية  للمظلومية  فتعر�س 
ومنابر  واأنقرة،  وباري�س  برلني  يف  عبا�س  حممود 
»حل  على  الرهان  ت�ضتعيد  واأن  ودولية،  عربية  اأخرى 
تطالب  واأن  ال�ضلمية«،  ال�ضعبية  و»املقاومة  الدولتني« 
بفتح  تطالب  واأن  بتعهداتها،  بالوفاء  املتحدة  الواليات 
واأن  الفل�ضطينيني،  نفو�س  يف  االأمل  يبعث  �ضيا�ضي«  »اأفق 
تفا�ضيل  دون  م�ضوؤولياتها،  لتحمل  املتحدة  االأمم  تدعو 
ووطنه، وتدين  باأر�ضه  �ضعبنا  توؤكد مت�ضك  واأن  عملية، 
على  بالعمل  تتهمه  واأن  االإ�ضرائيلي،  االحتالل  جرائم 

تقوي�س »حل الدولتني«.
وطبقًا لتقديرات كثرية؛ فاإن تكرار مثل هذا اخلطاب، 
عليه،  تدخل  اأن  ميكن  التي  التجديدات  كانت  اأينما 
يف  ال  الفل�ضطيني،  الر�ضمي  اخلطاب  �ضدقية  �ضي�ضعف 
اأعني املجتمع الدويل فح�ضب، بل يف اأعني الفل�ضطينيني 
امل�ضوؤول  جدية  يف  ال�ضك  حدة  من  يزيد  مما  اأنف�ضهم، 
احلقوق  يكفل  للق�ضية،  حل  عن  البحث  يف  الفل�ضطيني 
كما  الفل�ضطينية.  والكرامة  الفل�ضطينية  الوطنية 
احلالة  يف  اخلالفات  من  للمزيد  اخلطاب  هذا  �ضيفتح 
و�ضيلحق  تاأزمًا،  االنق�ضام  حالة  ويزيد  الفل�ضطينية، 
ل�ضعب  ووحيدًا  �ضرعيًا  ممثاًل  ف.  ت.  م.  مبكانة  ال�ضرر 
فل�ضطني، و�ضيفتح الباب اأمام دعوات ت�ضكيل البدائل، اأو 
انعكا�س  للت�ضوي�س على املنظمة، ف�ضاًل عن  بناء املحاور 
ذلك على اللجنة التنفيذية التي �ضتبدو بال حول وبال 

دور فعلي وملمو�س، جمرد عنوان بال م�ضمون، مقابل ردات 
ال�ضعبية،  املقاومة  وت�ضاعد  �ضاخطة  جماهريية  فعل 
من  – مبزيد  �ضك  اأدنى  – دون  االحتالل  دولة  تقابلها 
القمع الدموي، ما يلقي بظالل ال�ضك على احلاجة اإىل 
وتاأمني  �ضعبها  حماية  عن  عاجزة  فل�ضطينية  �ضلطة 
اأ�ضكال  بكل  القناعة  و�ضتعزز  اليومية،  حياته  ا�ضتقرار 
املقاومة يف ظل خطورة اأن تفتقد هذه املقاومة اإىل �ضياق 
واإطار �ضيا�ضي يوحدها وير�ضم ا�ضرتاتيجيتها وتكتيكاتها 
ذلك  انعكا�س  نف�ضه  الوقت  يف  نتجاهل  اأن  دون  ميدانيًا، 
اأو  احلاكم«  »احلزب  باعتبارها  نف�ضها،  فتح  حركة  على 
لنقل بو�ضوح اأكرث هي »حزب احلاكم« يف ظل ما تعانيه 
من اأو�ضاع اأرغمتها على تاأجيل موؤمترها الثامن اأكرث من 
مرة، لعدم القدرة على ا�ضتكمال الرتتيبات التنظيمية، 
واالفتقار اإىل الوحدة حول الروؤية ال�ضيا�ضية للمرحلة 
القادمة، خا�ضة يف ظل تزايد احلديث عما ي�ضمى اليوم 

التايل للرئي�س عبا�س.
الثاين: ي�ضتمد هذا اخليار قوته من كونه  • اخليار 
كما  الفل�ضطينية،  ال�ضرعية  لقرارات  ترجمة  ي�ضكل 
كونها  ومن  واملركزي،  الوطني  املجل�ضني  دورة  �ضاغتها 
خيارات الوفاق الوطني، كما ي�ضتمد هذا اخليار قوته من 
قرارات ال�ضرعية الدولية التي تكفل لل�ضعب الفل�ضطيني 
يف  للت�ضرف،  القابلة  غري  امل�ضروعة  الوطنية  حقوقه 
هذا  ي�ضتمد  كما  واال�ضتقالل،  امل�ضري  وتقرير  العودة 
اخليار قوته من اإعالن اال�ضتقالل يف 15/11/1988، 
ومن   ،26/6/2006 يف  الوطني  الوفاق  وثيقة  ومن 
 ،3/9/2020 يف  العامني  االأمناء  اجتماع  خمرجات 
كما اأنه ال يقوم على الرهان على وعود خلبية اأمريكية 
الوا�ضح  االعرتاف  من  اخليار  هذا  ينطلق  غريها،  اأو 
وال�ضريح اأن خيار اأو�ضلو قد و�ضل اإىل الطريق امل�ضدود، 
ومل يتبَق منه �ضوى التن�ضيق االأمني مع �ضلطات االحتالل 
يف  مبا  الإ�ضرائيل،  االقت�ضادية  والتبعية  االإ�ضرائيلي، 
ذلك التقيد بالغالف اجلمركي املوحد، يف ظل مرجعية 
حتتل  اأن  االحتالل  لدولة  املدنية  االإدارة  حتاول  عليا 
�ضاأنها  لي�س من  و�ضيا�ضات،  اإجراءات  كلها  مكانتها، وهذه 
يف  خا�ضة  وجوده،  وتعزز  االحتالل  تعزز  اأن  �ضوى 
م�ضاريعه  وتو�ضيع  جلنوده،  اليومي  القمع  ت�ضاعد  ظل 
اال�ضتعمارية يف خطة تهدف اإىل تقوي�س اأ�ض�س الربنامج 
اإال  )اأي�ضًا(  ال�ضيا�ضات  هذه  �ضاأن  من  ولي�س  الوطني، 
ا�ضتكمال تهويد القد�س وطم�س معاملها الوطنية، وخنق 
اجلغرايف،  حميطها  عن  وف�ضلها  الفل�ضطيني،  اقت�ضادها 
بكل ما يف هذا من تداعيات وماآالت خطرية على القد�س 

وعلى جوارها.»
ي�ضكل  بات  كونه  من  قوته  اخليار  هذا  ي�ضتمد  كما 
مطلبًا وطنيًا ملحًا، يجري التعبري عنه باأ�ضكال خمتلفة 
منذ العام 2015، يف هبات وانتفا�ضات جماهريية، كانت 
التي  القد�س«  �ضيف  و»معركة  القد�س«  »معركة  ذروتها 
جناحي  بني  ال�ضاحات،  وحدة  �ضيا�ضة  بو�ضوح  ر�ضمت 
67( وال�ضتات، يف ظل الربنامج الوطني  الوطن )48 + 

)الربنامج املرحلي(.

ي�ضتجيب  كونه  قوته  اخليار  هذا  ي�ضتمد  كذلك 
وي�ضتنه�س احلالة ال�ضعبية العربية، و�ضتكون له اأ�ضداوؤه 
يف  واالإن�ضانية  والدميقراطية  التقدمية  القوى  لدى 

العامل.
اخلطاب  يحمل  اأن  نفرت�س  فاإننا  عليه؛  وبناًء 
الفل�ضطيني اإىل االأمم املتحدة العنا�ضر التالية، كاأ�ضا�س 
على  وكرد  واجلديدة،  البديلة  الفل�ضطينية  لل�ضيا�ضة 
منحه  التي  للمهلة  اال�ضتجابة  يف  الدويل  املجتمع  ف�ضل 
اإياها الرئي�س عبا�س حلل الق�ضية الفل�ضطينية وخال�س 

ال�ضعب الفل�ضطيني من االحتالل واال�ضتيطان.
1( اأن يت�ضمن اخلطاب اإعالنًا وا�ضحًا وعمليًا بوقف 
ذلك  يف  مبا  اأو�ضلو،  التفاق  االنتقالية  باملرحلة  العمل 
تعرتف  اأن  اإىل  االحتالل،  بدولة  االعرتاف  تعليق 
حدود  على  القد�س  وعا�ضمتها  الفل�ضطينية  بالدولة 
التن�ضيق  اأ�ضكال  كل  ووقف   ،67 )يونيو(  حزيران   4
االأمني، ووقف العمل بـ»بروتوكول باري�س االقت�ضادي«، 

ومغادرة الغالف اجلمركي املوحد.
ال�ضيادة  ب�ضط  عن  اإعالنًا  يت�ضمن  2( اأن 
)اأرا�ضي  الفل�ضطينية  االأرا�ضي  كامل  على  الوطنية 
الع�ضكري  الوجود  عن  واالإعالن  فل�ضطني(،  دولة 
ال�ضيادة  على  �ضافرًا  عدوانًا  االإ�ضرائيلي  واال�ضتيطاين 
يف  و�ضعبها  الفل�ضطينية  الدولة  حق  وتاأكيد  الوطنية، 
الدولة  اأرا�ضي  كامل  على  الوطنية  ال�ضيادة  عن  الدفاع 

بكل االأ�ضاليب واالإمكانيات املتاحة.
االإجراءات  ح�ضب  املتحدة،  االأمم  من  3( التقدم 
فل�ضطني،  لدولة  الدولية  احلماية  بطلب  الر�ضمية، 

اأر�ضًا وموؤ�ض�ضات و�ضعبًا.
الع�ضوية  بطلب  االأمن  جمل�س  اإىل  4( التقدم 
اجلمعية  قرار  اإىل  ا�ضتنادًا  فل�ضطني،  لدولة  العاملة 

العامة 19/67 للعام 2012، بنيل الع�ضوية املراقبة.
لعقد  ر�ضمي  بطلب  املتحدة  االأمم  من  5( التقدم 
ومبوجب  الدولية،  املنظمة  اإ�ضراف  حتت  دويل  موؤمتر 
جمل�س  من  مبا�ضرة  وبرعاية  ال�ضلة،  ذات  قراراتها 
االإ�ضرائيلي  االحتالل  ينهي  دويل،  موؤمتر  لعقد  االأمن، 

لدولة فل�ضطني.
�ضياغات  اإىل  حتتاج  العنا�ضر  هذه  مثل  اأن  �ضك  ال 
واإىل  الدولية،  ال�ضرعية  قرارات  اإىل  ت�ضتند  قانونية 
يف  حقها  لل�ضعوب  يكفل  الذي  الدويل،  القانون  مبادئ 

تقرير م�ضريها بنف�ضها على اأر�ضها دون اأية عوائق.
ترتيب  اإىل  ال�ضيا�ضي  التوجه  هذا  كل  يحتاج  كما 
البيت الفل�ضطيني، بدءًا من الدعوة حلوار وطني الإنهاء 
االنق�ضام، وت�ضكيل جمل�س وطني جامع، وانتخاب جلنة 
بل  فح�ضب،  اجتماعاتها  ب�ضبط  تكتفي  ال  تنفيذية 
اإدارة امللفات ال�ضيا�ضية،  تتحمل م�ضوؤولياتها الكاملة يف 
الفل�ضطينية  للمقاومة  ال�ضيا�ضي  الغطاء  توفري  وكذلك 
الفل�ضطينية  الدولة  �ضيادة  عن  الدفاع  يف  البا�ضلة 
فل�ضطني  دولة  عا�ضمة  القد�س  ذلك  يف  مبا  امل�ضتقلة، 

االبدية.
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اأحتجاجات طابية على ا�شتثناء طلبة 
التكميلي من منحة ال�شمال والو�شط

اأ�ضدر طلبة الثانوية العامة من مواليد عام 2002 والذين حققوا متطلبات 
الطفيلة  جامعة  يف  الدرا�ضة  وبداأوا  للتوجيهي،  التكميلية  الدورة  يف  النجاح 
التقنية وجامعة احل�ضني بن طالل يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام الدرا�ضي 
ال�ضمال  اأبناء  وفق منحة  لهم  امل�ضتحقة  املالية  باملبالغ  للمطالبة  بيانا  املا�ضي 

والو�ضط والتي ُتغطي تكاليف درا�ضتهم اجلامعية كاملة.
ترف�س  احلكومة  اأن  عنهم   ال�ضادر  البيان  وفق  املت�ضررون  الطلبة  وبني 
تعوي�ضهم عن الف�ضول ال�ضابقة،  ا�ضتنادا لبالغ اداري موؤكدين اأن ذلك خمالف 

للت�ضريعات ذات ال�ضلة بق�ضيتهم.
وتاليا ن�س البيان:

فيما يخ�س املو�ضوع املتداول يف اأنه ال يحق لطلبة الدورة التكميلية ا�ضرتجاع 
حقهم فيما مت دفعه من ر�ضوم قبل الف�ضل الدرا�ضي االأول. فاأنه ووفق التعليمات 
التي اأقرتها وزارة التعليم العايل والتي ا�ضتندت اليها الوزارة حلرمان الطلبة 

خمالف للن�س.
١- الن�س الذي مت عر�ضه يف التعليمات” اأن ال يكون م�ضتفيدا عند تقدمي 
الطلب من منحة كاملة من �ضندوق دعم الطالب اأو م�ضتفيد من دعم اآخر من اأي 
جهة ر�ضمية اأو موفدًا على ح�ضاب اأي جهة اأخرى.  على الف�ضل الدرا�ضي االأول 

للعام اجلامعي )2022\2021( “
واأوجبت وجزمت  للمنحة  التقدم  الن�س يف تعليمات �ضروط  فقد جاء هذا 
�ضرف  يف  يتداولون  كما  الن�س  هذا  ياأِت  ومل  جهة  اأي  من  مدعوما  يكون  ال  اأن 
م�ضتحقات املنحة ومل ياأِت اأي نفي على عدم ا�ضتحقاق الطالب ملا قد مت دفعه 
والف�ضل  الثاين  الف�ضل   “ اأي  االأول  الدرا�ضي  الف�ضل  �ضبقت  التي  الف�ضول  يف 
دفعه  مت  ما  ن�ضتلم  اأن  حقنا  من  اأنه  على  برهان  اأول  فهذا  ال�ضيفي” وبالتايل 

م�ضبقا على الف�ضول التي �ضبقت الف�ضل االأول.
من  والقرو�س  املنح  تقدمي  ومعايري  واأ�ض�س  تعليمات  يف  املطروح  الن�س   -٢
2021 والذي مل  �ضندوق دعم الطالب يف اجلامعات االأردنية الر�ضمية ل�ضنة 

يتم اأي تعديل له وت�ضتطيع االطالع عليه من موقع الوزارة الرابط التايل:
http://www.dsamohe.gov.jo/internal/files/Rules.

pdf
ال�ضاعات  ر�ضوم  الكاملة  املنحة  تغطي   “ على  تن�س  والتي   : اأ   ”3“ املادة 

الدرا�ضية املعتمدة للخطة االأكادميية للتخ�ض�س املوفد اإليه الطالب”
للتخ�ض�س  ال�ضاعات  ر�ضوم  يتم تغطية جميع  اأنه  بيان على  الن�س  ويف هذا 
والف�ضل  الثاين  الف�ضل  فاإن  القرار  لهذا  ووفقا  وبالتايل  للطالب  االأكادميي 
ال�ضيفي من �ضمن تغطية املنحة لهم وذلك الأن ال�ضاعات املقطوعة يف الف�ضلني 

هما �ضاعات للتخ�ض�س االأكادميي.
م�ضتحقات  �ضرف  من  مينع  ن�س  اأي  ياأِت  مل  طرحه  مت  ما  وح�ضب  وبالتايل 
اجلامعي  للف�ضل  ال�ضابقني  الف�ضلني  يف  والو�ضط  ال�ضمال  اأبناء  ملنحة  الطالب 

االأول.
هذا بالن�ضبة ملا مت طرحه يف مو�ضوع �ضرف امل�ضتحقات.

اأن الطالب للدورة التكميلية ال يحق له احل�ضول على  اأما بالن�ضبة ملو�ضوع 
منحة اأبناء ال�ضمال والو�ضط كما مت تداوله فاإنه وح�ضب تعليمات وزارة التعليم 
العايل على �ضفحتها الر�ضمية الذي ين�س على “يتقدم لال�ضتفادة من هذه املنح 

فقط الطلبة احلا�ضلني على �ضهادة الثانوية العامة االأردنية للدورة العامة اأو 
التكميلية لذات العام الدرا�ضي الذي يتقدم فيه الطالب “

وبالتايل ح�ضب هذا الن�س فمن حقنا احل�ضول على هذه املنحة وم�ضتحقاتها 
كاملة ومل يتم اأي ا�ضتثناء كما قد ذكر”.

الطلبة  �ضوت  اىل  �ضوتها  ت�ضم  ر�ضاد  االردين  الدميقراطي  ال�ضباب  رابطة 
املت�ضررين وتطالب وزارة التعليم العايل االيفاء بتعهداتها وعدم حتميل الطلبة 
ان عددا كبريا من  مالية علما  انه اليوجد خم�ض�ضات  ا�ضافية  بحجة  اعباء 
اهايل طالب قاموا باال�ضتدانة  لكي يوفروا البنائهم ر�ضوم الف�ضل على امل ان 

ما دفعوه �ضوف يعود لهم وبالتايل لن ي�ضتطيعوا الت�ضجيل للف�ضل املقبل.

 طالبات اجلامعة االردنية يطالنب 

بتح�شني و�شيانة مبنى �شكن الطالبات
  

ر�ضمي  كتاب  بتقدمي  االردنية   اجلامعة  يف  ال�ضكنات  طالبات  من  عدد  قام 
وطالنب  ال�ضكنات  طالبات  تواجه  م�ضاكل  ي�ضتعر�س  الطلبة  �ضوؤون  عمادة  اإىل 
العمادة ا�ضتغالل عطلة ال�ضهر احلايل الجراء ال�ضيانة املطلوبة حيث تكررت 

معاناة الطالبات باالمور التالية:
١- ال�ضبابيك واالأبواب وتركيب مناخل جديدة بدل املهرتئة التي تعد اأهم 

االأ�ضباب لدخول احل�ضرات.�ضيانة وا�ضالح 
٢- تركيب ال�ضتائر وجتديد التالف منها.

٣- توفري مواد تنظيف ب�ضكل دائم واالهتمام باملرافق امل�ضرتكة.
٤- متديد فرتة فتح الغاز وا�ضتخدامه، اإذ يغلق من ال�ضاعة ١١ لياًل.

ة القدمية يف �ضكن الزهراء. ٥- تغيري فر�ضات االأ�ضرَّ
٧- حل م�ضكلة الرطوبة واحلنفيات.

٨- زيادة جوالت النظافة اليومية.
٩- �ضيانة عامة لالإ�ضاءة واأباريز الكهرباء.

رابطة ال�ضباب الدميقراطي االردين ر�ضاد توؤكد  على اأهمية هذه الق�ضية 
ووجوب اعتبارها اأولوية ق�ضوى النها تتعلق براحة جزء هام من الطلبة، اإذ ال 

ميكن التربير بارتفاع كلف ال�ضيانة يف اأمور اأ�ضا�ضية كهذه.

ابنية مدر�شية متهالكة و�شكاوى متعددة 
على ابواب العام الدرا�شي 

 رغم عطلة كورونا الطويلة والعطلة ال�ضيفية اال ان وزارة الرتبية مل تقم 
يف  امل�ضطردة  الزيادة  مراعاة  يتم  ومل   ، للمدار�س  املطلوبة  ال�ضيانة  باجراء 
اعداد الطلبة بالتو�ضع ببناء ابنية مدر�ضية جديدة وجلاأت الوزارة حلل هذه 
42 مدر�ضة جديدة اىل نظام الفرتتني وبدال من الغاء نظام  امل�ضكلة بتحويل 
الفرتتني ا�ضبحت الغالبية العظمى من املدار�س على نظام الفرتتني وهو عبء 
على الطلبة واملدر�ضني ويوؤثر �ضلبا على انتظام العملية التعليمية ورفع م�ضتوى 
توفرت  لو  التي  وامل�ضاكل  النماذج  بع�س  تاليا  �ضنعر�س    ، الدرا�ضي  التح�ضيل 

الرقابة ال�ضحيحة واملتابعة المكن حلها خالل العطلة ال�ضيفية.
القرية  مبدر�ضة  �ضفيتني  غرفتني  �ضقف  من  اأجزاء  انهيار  ا�ضتدعى   فقد 
ل�ضدور   ، املا�ضي  االأربعاء  ال�ضمالية،  بال�ضونة  املختلطة  االأ�ضا�ضية  ال�ضياحية 

قرار بنقل طلبة املدر�ضة اإىل مدر�ضة اأخرى حفاظًا على ال�ضالمة العامة.
حيث ان جلنة ال�ضالمة العامة يف االغوار ال�ضمالية قررت اإثر ك�ضفها على 
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واقع املدر�ضة، بناء على خماطبة من مديرية الرتبية والتعليم، نقل الطلبة اإىل 
مدر�ضة الر�ضانة االأ�ضا�ضية للدوام على نظام الفرتتني ، اإىل حني اإيجاد احللول 

اجلذرية ملدر�ضتهم االأ�ضلية.
تت�ضمن  قد  بتو�ضيات  للخروج  للمدر�ضة  الحقًا  هند�ضي  ك�ضف  اإجراء  وبعد 
اإجراء ال�ضيانة املطلوبة، اأو اإيجاد مبنى بديل للمدر�ضة باعتبارها م�ضتاأجرة..

كما �ضكا اأهايل قرية �ضواقة التابعة لق�ضاء اأم الر�ضا�س عدم توّفر مدر�ضة 
اإنهم حمرومون من كافة احلقوق، مبا فيها التعليم  تليق باأطفالهم الذين قالوا 

الذي كفله الد�ضتور االأردين للمواطنني.
واأ�ضاف االأهايل اأنهم يعانون منذ �ضنوات عدم توفر مدر�ضة الئقة اأو معلمات 
اأ�ضهم برفع ن�ضبة الت�ضرب من التعليم يف املنطقة  اأبنائهم وبناتهم، ما  لتدري�س 
اإىل )%90(، حيث يرف�س االأهايل تدري�س بناتهم بعد ال�ضف الرابع من قبل 

ذكور ويف مدر�ضة خمتلطة اأي�ضا.
وقال االأهايل اإن املدر�ضة الوحيدة املوجودة يف منطقتهم هي مدر�ضة �ضالح 
وهي  اجليزة،  لواء  وتعليم  تربية  ملديرية  التابعة  املختلطة  االأ�ضا�ضية  الدين 
وال  مدر�ضة،  اأنها  على  البع�س  بع�ضها  بجانب  و�ضعها  “كرفانات” مت  عن  عبارة 
تليق باأن يتم تدري�س الطلبة بها، كما ال يوجد بها اأدنى مقومات الغرف ال�ضفية، 
وحدات  وجود  “املدر�ضة” اإىل  تفتقر  كما  لها،  باب  وال  مروحة  وال  نافذة  فال 

�ضحية للطلبة.
ت�ضدعات  وجود  من  الطلبة  ا�ضتكى  للبنني  الثانوية  املاء  كفر  مدر�ضة  ويف 

ظاهرة على اجلدران .
وقال عدد من الطلبة ، ان هذه الت�ضققات والت�ضدعات باتت وا�ضحة للعيان 
ال ينكرها احد كونها واقعة حقيقية ، موؤكدين ان اخلوف يالزمهم كل يوم وهم 

على مقاعد الدرا�ضة .

وقال اهايل بلدة كفر املاء ، ان املدر�ضة بو�ضر التدري�س فيها عام 2014م ، وان 
حالها االن بعد مرور نحو 8 اعوام مقلق للغاية ، �ضيما داخل ال�ضفوف واال�ضوار 
اخلارجية ، مطالبني وزارة الرتبية والتعليم الك�ضف على واقعها احلايل واجراء 

ما يلزم حتى ال ياأتي يوم ال ينفع معه الندم واحل�ضرة.
ويف الها�ضمي ال�ضمايل ابدى مواطنون تخوفهم من تكرار كارثة انهيار عمارة 
يف  ال�ضمايل  الها�ضمي  يف  للبنات  الزبيدية ال�ضاملة  اللويبدة يف مدر�ضة 
العا�ضمة عمان .م�ضريين اأن هناك اأعمال �ضيانة تتم يف املدر�ضة والتي يبلغ عمر 
70 عاما ، يف اأثناء دوام الطالبات يف املدر�ضة مع ما ت�ضببه اعمال  البناء فيها 

ال�ضيانة من اإزعاج توؤثر على �ضري العملية التعليمية .
يف   ، ال�ضيفية  العطلة  اأثناء  تقم الرتبية باال�ضالحات  مل  ملاذا   : وت�ضاءلوا 

غياب طالبات املدر�ضة وعدم وجود دوام ر�ضمي.؟؟؟

ادارة جامعة البوليتكنيك حترم اهايل 
الطلبة من ح�شور مناق�شة م�شاريع التخرج

 ، الكلية  بوابة  البوليتكنك اأمام  كلية  طلبة  من اأهايل  الع�ضرات  جتمهر 
الكلية  حرم  اإىل  الدخول  من  منعهم  بعد  وذلك   ، املا�ضي  يف عمان االأ�ضبوع 
وح�ضور مناق�ضات م�ضاريع التخرج الأبنائهمواأ�ضار اأهايل الطلبة ، اأنه مت تبليغهم 
بهذا القرار يف نف�س اليوم من قبل امل�ضوؤولني يف الكلية ، الذين ادعو اأن هذا القرار 

�ضادر عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .
البلقاء  جلامعة  والتابعة  اربد  يف  اجلامعية  احل�ضن  كلية  اأن  واأ�ضافوا، 
منع  يتم  ومل   ، القرار  هذا  مثل  تتخذ  مل   ، البوليتكنك  مثل  مثلها  التطبيقية، 

اأهايل الطلبة من ح�ضور مناق�ضات م�ضاريع التخرج .

ـ   وا�ضل معلمون يف مدر�ضة داوود املجايل 
مبحافظة  الق�ضر  لواء  تربية  ملديرية  التابعة 
الكرك اعت�ضامهم املفتوح لليوم الثالث على التوايل، 
بعد  املدر�ضة  من  معّلما   )١٢( نقل  على  احتجاجا 

احتجاجهم على تعيني املدير اجلديد للمدر�ضة.
الرتبية  مديرية  اأبلغوا  اإنهم  املعلمون  وقال 
انتقامية،  اجراءات  من  خ�ضيتهم  حول  والتعليم 
احلي  عبد  الدكتور  الرتبية  مدير  يرف�س  فيما 
واي�ضال  للحوار  معهم  واجللو�س  مقابلتهم  القرالة 

ر�ضالتهم له وو�ضعه ب�ضورة اعت�ضامهم.
والتعليم  الرتبية  مدير  اأن  اإىل  املعلمون  واأ�ضار 
ويقوم  املعلمني،  بحق  تاديبية  باجراءات  يقوم 
بنقل زمالئهم اإىل مدار�س تبعد عن اأماكن �ضكنهم، 
ويتم تكليف معلمني على ح�ضاب التعليم اال�ضايف اأو 

م�ضرتكني مع مدار�س اأخرى بدال منهم.

من  اأي�ضا  ميتنعون  طلبة  اأن  اإىل  املعلمون  ولفت 
الدخول للمدر�ضة وبع�س االأهايل يت�ضامنون معهم.

اأكد مدير الرتبية والتعليم يف لواء  من جانبه، 
الق�ضر الدكتور عبداحلي القرالة اأن مدير املدر�ضة 
اأبلغه باأن الطلبة موجودين داخل املدر�ضة بالرغم 

من اعت�ضام املعلمني.
من  معلما   )١٢( نقل  مت  اأنه  القرالة  واأ�ضاف 
املدر�ضة من اأ�ضل )٢٢( معلما، نظرا لوجود مطالب 
داخل  التدري�س  مينع  من  وهم  لهم  �ضرعية  غري 

املدر�ضة.
وقال القرالة اإن اأبواب املديرية مفتوحة لكافة 
ال  اأنه  اإىل  م�ضريا  مبقابلته،  يرغب  ومن  املعلمني 
ي�ضتطيع اإلغاء تعيني مدير املدر�ضة حتى ال ت�ضبح 

ظاهرة باملدار�س.

معلمون يف الكرك يحتجون على نقل )١٢( معلما
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احمد النمري
 تبني من البيانات واملعدالت التي ادرجتها 
تقريرها  يف  االردنية  االح�ضاءات  دائرة 
الربعي ان معدل البطالة الكلية يف االردن قد 
تراجع )حت�ضن( من )%25( م�ضجلة خالل 
الربع االول من �ضنة 2021 اىل )8و22%( 
�ضنة  من  املقبال  االول  الربع  خالل  م�ضجلة 
مئوية  نقطة  )2و2(  وبانخفا�س  2022و 
االنخفا�س  بلغ  فيما  )8و0%(  وبن�ضبة 
)5و0( ن�ضف نقطة مئوية عن معدل البطالة 
الكلية املتحققة خالل الربع االخري من �ضنة 

)3و23%( البالغ   2021
معدل البطالة للذكور واالناث

كافة  بني  العام  البطالة  معدل  بلغ  واأي�ضا 
من  االول  الربع  خالل  )5و20%(  الذكور 
لالناث  )5و31%(  مقابل   2022 العام  هذا 
وبفرق  2022و  �ضنة  من  الربع  نف�س  خالل 

كبري بني املعدلني البالغ )11%( 
معدل  ان  عل  اكد  االح�ضاءات  تقرير 
)7و3(  مبقدار  انخف�س  قد  للذكور  البطالة 
مبقدار  لالناث  ارتفاعه  مقابل  مئوية  نقطة 
يف  حتقق  مبا  باملقارنة  مئوية  نقطة  )0و3( 

الربع االول املقال من �ضنة 2021 
معدل بطالة مرتفع بني حملة ال�شهادة 

اجلامعية
كما تبني اي�ضا ارتفاع حاد يف معدل البطالة 
)االفراد  اجلامعية  ال�ضهادات  حملة  بني 
بكالوريو�س  موؤهل  يحملون  ممن  املتعطلون 
واعلى مق�ضوما على قوة العمل لنف�س املوؤهل 
)6و26%(  اىل  املعدل  و�ضل  حيث  العلمي( 

قيا�ضا بامل�ضتويات التعليمية االخرى
من جهة اخرى يتبني اي�ضا ان )3و52%( 
من اجمايل املتعطلني هم من حملة ال�ضهادة 
الثانوية فاعلى وان )1و%47( من اجمايل 
املتعطلني كانت موؤهالتهم التعليمية اقل من 

الثانوي
ومعدل بطالة ا�شواأ بني ال�شباب

اعلى ن�ضبة بطالة كلية �ضجلت يف حمافظة 
)7و28%(  اىل  و�ضلت  بن�ضبة  املفرق 
�ضجلت  كلية  بطالة  ن�ضبة  ادنى  بلغت  فيما 
)2و19%(  بحدود  الزرقاء  حمافظة  يف 
املحافظات  يف  البطالة  معدالت  وتفاوتت 
فيما  واالدنى  االعلى  احلدين  بني  االخرى 

م�ضتوى  لتحديد  تقييم  من  اكرث  ابداء  ميكن 
اأخر على ا�ضا�س جغرايف يف املفرق والزرقاء 

على وجه اخل�ضو�س
ن�شبة امل�شتغلني اىل جمموع ال�شكان

لدائرة  االخري  الربعي  التقرير 
االح�ضاءات العامة االردنية او�ضح باأن ن�ضبة 
�ضنة   )15( ال�ضكان  جمموع  من  امل�ضتغلني 
الوا�ضح  ومن  )7و25%(  بلغت  والتي  فاكرث 

انها ن�ضبة �ضعيفة او حتى بالغة ال�ضعف
معدل امل�شاركة االقت�شادية املنقح

الكلي  املنقح  االقت�ضادية  امل�ضاركة  معدل 
 )15( ال�ضكان  اىل  من�ضوبة  العمل  )قوة 
منها  )2و33%(  اىل  ت�ضل  فاكرث  �ضنة 
)2و%53( للكور مقابل )3و%13( لالناث 
 2022 �ضنة  من  االول  الربع  خالل  وذلك 

للذكور  )8و54%(  منها  )5و34%(  مقابل 
)0و%14( لالناث وذلك خالل الربع االول 

من عام 2021 
ومما �ضبق يت�ضح التباين الكبري بني ن�ضبة 
ن�ضبة  عن  للذكور  االقت�ضادية  امل�ضاركة 
امل�ضاركة االقت�ضادية لالناثو كما يظهر اي�ضا 
كان  االقت�ضادية  للم�ضاركة  العام  الو�ضع  ان 
يف ربع �ضنة 2022 ا�ضواأ مما كان عليه يف ربع 

�ضنة 2021
االجتاه املت�شاعد ملعدالت البطالة
 2021 �شنة  اىل  بني �شنة 2010 

البطالة  ملعدالت  العام  االجتاه  ات�ضم 
ال�ضنوية  مب�ضار مت�ضاعد يف ارقام معدالتها 
العامة  البطالة  معدل  )5و12%(  ومن 
)1و24%(  اىل   2010 �ضنة  يف  املتحققة 
معدل البطالة العامة امل�ضجلة يف �ضنة 2021 
حكومية  وتعهدات  لوعود  خالفا  ذلك  ومت 
عميقة ومتكررة لي�س فقط بوقف تفاقمها بل 
باالدعاء امل�ضتمر من قبل حكومات متعاقبة 

وبراجمها بانه �ضيتم تخفي�ضها!
من  جزء  االردن  يف  العام  البطالة  ازمة 
العامة يف االقت�ضاد االردين كما هي  االزمة 

�ضبب رئي�س لها.

بطالة متفاقمة يف ربع �شنة ٢0٢٢ 
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الدميقراطية  اجلبهة  ■ و�ضفت  ـ    
�ضادف  الذي  اأو�ضلو  اتفاق  فل�ضطني،  لتحرير 
اأدخل  باأنه   )13/9/1993( توقيعه  ذكرى 
ما  مظلم،  نفق  يف  الفل�ضطيني  وال�ضعب  الق�ضية 
اللحظة،  حتى  تتواىل  ال�ضلبية  تداعياته  زالت 
الوطني  الربنامج  على  �ضيا�ضيًا  انقالبًا  �ضكل  وقد 
العودة  برنامج  الفل�ضطينية،  التحرير  ملنظمة 
م�ضار  ل�ضالح  امل�ضتقلة،  والدولة  امل�ضري  وتقرير 

جمهول امل�ضتقبل وامل�ضري.
كربى  �ضيا�ضية  خطيئة  االتفاق  ارتكب  لقد 
الذي  الوقت  �ضالم، يف  اتفاق  حني جرى تقدميه 
ما زال االحتالل يرب�س فوق االأر�س وعلى �ضدور 

ال�ضعب.
كذلك ارتكب خطيئة كربى حني اعترب االأر�س 
ما  عليها«،  متنازعًا  »اأر�ضًا  املحتلة  الفل�ضطينية 
العنان  الإطالق  االحتالل  ل�ضلطات  املجال  اأف�ضح 
ال�ضفة  وزرع  اال�ضتيطاين،  اال�ضتعماري  مل�ضروعها 
االلتفافية  والطرق  بامل�ضتوطنات  الفل�ضطينية 
اإىل مليون م�ضتوطن  الو�ضول  اأهدافه،  يف م�ضروع 
على  و�ضطوتهم،  بعربداتهم  ال�ضفة  �ضيغرقون 

ح�ضاب امل�ضروع الوطني.
اأّجل  اأخطاأ االتفاق خطيئة مميتة، حني  كما 
الدائم«،  احلل  »مفاو�ضات  اإىل  القد�س  ق�ضية 
بحيث ذهب االحتالل بعيدًا يف تهويدها واأ�ضرلتها 

امل�ضلمة  مقد�ضاتها  وت�ضويه  معاملها  وطم�س 
وامل�ضيحية، والعمل على تهجري �ضكانها، وم�ضادرة 
الهادفة  امل�ضاريع  واإقامة  اأخرى،  وهدم  منازلهم، 
عن  فل�ضطني(  دولة  )عا�ضمة  املدينة  ف�ضل  اإىل 

حميطها الفل�ضطيني.
اأو�ضلو ارتكب خطيئة اأخرى ال تقل  اأن اتفاق 
خطورة عن غريها من اخلطايا الكربى، حني َقِبَل 
مناطق  ثالثة  اإىل  الفل�ضطينية  ال�ضفة  بتق�ضيم 
اأكربها )ج( حتت ال�ضيطرة الكاملة لالحتالل، ما 
جعلها ميدانًا وا�ضعًا لرتجمة امل�ضروع اال�ضتيطاين، 

وت�ضويه �ضورة ال�ضفة.
مع  اأو�ضلو  اأ�ضحاب  تواطاأ  فقد  هذا  عن  ف�ضاًل 
حكومة االحتالل عام 1996 لتاأجيل مفاو�ضات 
احلل الدائم، بحيث اأ�ضبح االحتالل واال�ضتيطان 
والتن�ضيق االأمني والتبعية لالقت�ضاد االإ�ضرائيلي، 
يف ظل حكم اإداري ذاتي، هو احلل الدائم، تت�ضلط 
ب�ضجل  حتتفظ  اإ�ضرائيلية«  مدنية  »اإدارة  عليه 
مرجعية  ت�ضكل  وتكاد  االأرا�ضي،  و�ضجل  ال�ضكان 

بديلة حلكومة ال�ضلطة الفل�ضطينية.
يوليو  )متوز/  ديفيد2  كامب  مفاو�ضات   اأن 
االأمر  اأو�ضلو،  م�ضار  وف�ضاد  ف�ضل  اأثبتت   )2000
اأخرى  مرة  التزاماته  اإىل  العودة  جعل  الذي 
خطرًا حقيقيًا يهدد امل�ضروع الوطني الفل�ضطيني 
وم�ضريه، كما يهدد م�ضري امل�ضروع الوطني موا�ضلة 

القيادة الر�ضمية ل�ضلطة احلكم االإداري الذاتي 
واملركزي،  الوطني  املجل�ضني  قرارات  تعطيل 
االتفاق  من  االنتقالية  باملرحلة  العمل  بوقف 
امل�ضوؤوم، ومغادرة ا�ضتحقاقاته والتزاماته كاملة.
ودعت  يف ختام بيانها اإىل وقف �ضيا�ضة املماطلة 
وموؤ�ض�ضات  الوطني،  امل�ضروع  وتدمري  والتعطيل، 
ال�ضلطة، واال�ضتماع  واإ�ضعاف موؤ�ض�ضة  م. ت. ف. 
بداًل من ذلك اإىل نداء ال�ضارع الفل�ضطيني امللتهب 
وال�ضروع  واال�ضتيطان،  االحتالل  مواجهة  يف 
يف  الفل�ضطينية  ال�ضرعية  بقرارات  االلتزام  يف 
جمل�ضيها الوطني واملركزي، والكف عن ال�ضيا�ضات 
اأدارت  ، والرهانات الفا�ضلة، يف وقت  االنتظارية 
فيه اإ�ضرائيل والواليات املتحدة ظهرها لنداءات 
يهمها  يعد  ومل  ال�ضيا�ضية،  وقيادتها  ال�ضلطة 
ال�ضارع  مع  لل�ضدام  ال�ضلطة  على  ال�ضغط  �ضوى 
الف�ضل  اإ�ضرائيل  تريدها  فتنة  يف  الفل�ضطيني، 

االأخري من امل�ضروع الوطني.
بتحمل  مطالب  االآن  اجلميع  اإن  وقالت 
ال  اأن  وا�ضحًا  بات  اأن  بعد  الوطنية،  م�ضوؤولياته 
�ضعبنا  عليه  توافق  كما  الوطني،  احلل  اإال  حل 
اأعادت دورات املجل�ضني  ال�ضيا�ضية، والذي  وقواه 
قراراتها  يف  عليه  التاأكيد  واملركزي  الوطني 
اأ�ضكال  كل  اإطالق  ذلك  يف  مبا   ،2015 العام  منذ 

املقاومة ال�ضعبية ■

ـ    تثمن دائرة الالجئني )عودة(   
بوريك«  »غابرييل  ت�ضيلي  رئي�س  رف�س 
االإحتالل  دولة  �ضفري  اأوراق  اإعتماد  قبول 
االإ�ضرائيلية »جيل اأرتزياين« ب�ضبب موا�ضلة 
االإعتداء  االإ�ضرائيلي  االإحتالل  جي�س 
االأطفال،  املدنيني يف قطاع غزة وقتل  على 
وخمالفة  االإدارية  االإعتقاالت  وممار�ضة 
قرار  اأن  حيث  الدولية  ال�ضرعية  قرارات 
دولة  �ضفري  اإ�ضتقبال  بعدم  ت�ضيلي  رئي�س 
االإحتالل االإ�ضرائيلية يف الق�ضر اجلمهوري 
ياأتي بالتزامن مع الذكرى االأربعني ملجزرة 
�ضربا و�ضاتيال التي قامت بها دولة االإحتالل 

القرار  هذا  اأن  االإ�ضرائيلية. 
الي�ضار  موقف  على  تاأكيدا  هو 
واالإ�ضتعمار،  لالإحتالل  املناه�س 
اإنهاء  اأجل  من  ينا�ضل  والذي 
النظام الف�ضل العن�ضري، باإعتبار 
االإ�ضرائيلية  االإحتالل  دولة  اأن 
العن�ضري  الف�ضل  نظام  متار�س 
بحق ال�ضعب الفل�ضطيني، وتتو�ضع 
االإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات  يف 
بعر�س  وت�ضرب  ال�ضرعية،  غري 
ال�ضرعية  قرارات  جميع  احلائط 

الدولية والقوانني الدولية. 

مبنا�شبة مرور ت�شعة وع�شرين عاما على اتفاق او�شلو 
االتفاق اأدخل الق�شية يف النفق االأ�شود وال حل اإال بامل�شروع الوطني

الرئي�س  رف�����س  تثمن  )ع�����ودة(  ال��اج��ئ��ني  دائ����رة 
اجل��دي��د االإح���ت���ال  دول���ة  �شفري  اإع��ت��م��اد  الت�شيلي 

رئي�س ت�شيلي »غابرييل بوريك«
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موقع  عن  قيمة  درا�شة  �شدرت     �  
احلوار املتمدن بتاريخ 14 \ 9 \ 2022 للكاتب 
الطاهر املعز حتت عنوان ال�شيادة الغذائية �شرط 
تطرقت  وقد  وال�شيا�شي  االقت�شادي  اال�شتقال 
الدرا�شة اىل ا�شتعرا�س ال�شيا�شات النيوليربالية 
النامية  للدول  �شببتها  التي  احلادة  واالزمات 
باملنطقة  اخلا�س  الف�شل  ذلك  يف  مبا  والفقرية 
العربي  الغدائي  االمن  عنوان  حتت  العربية 
اهميتها  على  التاأكيد  مع  املادة  لطول  ونظرا 
الفائقة خ�شو�شا يف الوقت الراهن فاننا �شنكتفي 
بعر�س اال�شتخا�شات الرئي�شية الواردة يف نهاية 

الدرا�شة
 

   ا�شتخا�شات:
امل�ضارف  على  الرثوات  اأ�ضحاب  هيمن 
ال�ضناعية  ال�ضركات  وعلى  اخَلَدمات،  و�ضركات 
االأرا�ضي  يحتكرون  اأ�ضبحوا  ثم  والتكنولوجية، 
والع�ضرين،  الواحد  القرن  بداية  منذ  الزراعية، 
وخا�ضة منذ 2007/2008، حيث حتولت ملكية 
املزارع ال�ضغرية اإىل �ضركات الزراعات ال�ضناعية، 
الزراعية  ال�ضركات  من   1% ن�ضبة  فاأ�ضبحت 
ت�ضيطر  للقارات(  )العابرة  العاملية  االإحتكارية 
العامل،  يف  الزراعية  االأرا�ضي  من   70% على 
مو�ضوع  اإىل  الغذاء  ُتنتج  التي  االأر�س  وحّولت 
و�ضيادة  الغذائي  باالأمن  االإهتمام  دون  ُم�ضاَرَبة 
االأجيال  مب�ضتقبل  وال  غذائها،  على  ال�ضعوب 

القادمة وال بالبيئة...
    متّكنت ال�ضركات العابرة للقارات، خالل اأقل 
من ِعْقَدْين )من 2001 اإىل 2018( من االإ�ضتيالء 
االأرا�ضي  من  هكتارا  مليون   765 نحو  على 
الزراعية بهدف اإنتاج املحا�ضيل الزراعية )حبوب 
واللحوم  االألبان  ومنتجات  وفواكه  وخ�ضروات 
احليوي،  والوقود  احليوانات،  واأعالف  والزيوت( 
وتقع ن�ضبة حوايل %40 من هذه االأرا�ضي بقارة 
امل�ضاحات  ن�ضف  ال�ضركات  وا�ضرتت هذه  اإفريقيا، 
وحوايل  مدغ�ضقر،  بجزيرة  للزراعة  ال�ضاحلة 
ُيعادل  ما  اأو  بال�ّضودان،  هكتار  ماليني  �ضبعة 
ا�ضرتاها  التي  االأرا�ضي  جممل  من   10% ن�ضبة 
 ،2016 �ضنة  حتى  بالعامل،  اأجانب  م�ضتثمرون 
وتنزانيا  احلب�ضة  اأرا�ضي  من  �ضا�ضعة  وم�ضاحات 
عن  ف�ضال  وغريها،  )كين�ضا�ضا(  والكونغو  ومايل 
ا�ضتحواذ هذه ال�ضركات على اأرا�ضي زراعية باآ�ضيا 
ومنظمة  االإمربيالية  الّدول  وفر�ضت  وباأمريكا، 

خروج  املنظمات،  من  وغريها  العاملية  التجارة 
ُرها البلدان الفقرية،  االأرا�ضي، التي تبيُعها اأو ُتوؤَجِّ
عن �ضيطرة الّدولة املََحلِّّية، لت�ضبح مناطق خا�ضعة 
ُم�ضَتْوَطنات  وكاأنها  ال�ضركات،  من�ضاأ  دولة  لقوانني 
باحل�ضانة  تتمتع  َفْرِعية  �ضفارات  اأو  ا�ضتعمارية، 
ممار�ضات  ُتعترَبُ  حيث  وال�ضيا�ضية،  االإقت�ضادية 
االأموال،  وتهريب  ال�ضرائب  من  والتهرب  الف�ضاد 
اأُموًرا �ضائعة لدى هذه ال�ضركات العابرة للقارات 
معها  جتلب  بل  املَحلِّّية  الكفاءات  ُت�ضّغل  ال  التي 
اأ�ضحاب  مهام  لتقت�ضر  اأجانب،  يِّني  وَفنِّ ُمهند�ضني 
العمل  على  االأطفال(  )منهم  ال�ضرعيني  االأر�س 
خماطر  مع  ال�ّضّلم،  درجات  اأ�ضفل  يف  الّزراعي، 
باالأمرا�س  لالإ�ضابة  �س  الّتَعرُّ يف  تتمثل  �ضحية 
اخلطرية، منها بع�س اأْخَطر اأنواع ال�ضرطان، َجّراء 
التعامل امل�ضتمر مع ُمبيدات االأع�ضاب واحَل�ضرات 
التي ُت�ضّكل خطرًا على ال�ضكان واملوارد الطبيعية 

واملحيط...
    ن�ضر املعهد الدوىل لبحوث برامج الغذاء ) 
IFPRI (، قبل اأكرث من ع�ضر �ضنوات، يف ت�ضرين 
اإىل خماطر  ُت�ضري  درا�ضة   ،2009 االأول/اكتوبر 
ا�ضتحواذ الدول الغنية و�ضركاتها العابرة للقارات 
الفقرية، وهي  الدول  الزراعية فى  على االأرا�ضى 
الّظاهرة التي تفاقمت بعد اأزمة 2007/2008 
)اأزمة غذاء متبوعة باأزمة مالية واقت�ضادية (، 
وال�ضلع  الزراعية  املنتجات  اأ�ضعار  ارتفعت  حيث 
ال�ضركات  هذه  وا�ضتغلت  االأ�ضا�ضية،  الغذائية 
الو�ضع لالإ�ضتيالء على االأرا�ضي الزراعية بالبلدان 
الفقرية، حيث الظروف املناخية ُمعتدلة واملوارد 
منخف�ضة،  العاملني  ورواتب  متوفرة  الطبيعية 
بتواطوؤ من الربجوازيات الُكْمرْباُدوِرّية احلاكمة، 
لالإ�ضتهالك  بالكامل  ت�ضديرها  يتم  �ضلع  الإنتاج 
وال�ضتخراج  )الَعَلف(  واحليواين  الب�ضري 
واردات  وقيمة  حجم  ازداد  حني  يف  الطاقة، 
قادرة  ُبلدان  يف  االأجنبية  بالعمالت  الغذاء 
املحّلي،  االإنتاج  من  الغذائي  االأمن  حتقيق  على 
االإرادة  توفرت  لو  الغذائية،  ال�ضيادة  وحتقيق 
البلدان حتى من  ال�ضيا�ضية، بل مل ت�ضتفد بع�س 
الفلبني  منها  العاملني،  من  اآالف  ب�ضعة  ت�ضغيل 
ت�ضتجلب  حيث  ومدغ�ضقر،  وموزمبيق  وال�ضودان 
ال�ضركات ال�ضينية ُعّماال من ال�ضني التي ت�ضتحوذ 
)الفلبني(  اآ�ضيا  يف  كبرية  م�ضاحات  على  �ضركاتها 
الدميقراطية  والكونغو  )زميباوى  اإفريقيا  ويف 
اأرا�ضي  ا�ضتاأجرت  كما  والكامريون...(،  وزامبيا 
ال�ضركات  ُر  ُتوؤجِّ فيما   ،2008 منذ  اأوكرانيا،  يف 
من  اأكرث  منذ  باخلارج،  زراعية  اأرا�ضي  اليابانية 

والدمنارك  وال�ضويد  بريطانيا  ُر  وُتوؤَجِّ َقْرن، 
الفقرية،  البلدان  يف  اأرا�ضي  اجلنوبية  وكوريا 
الوقود  اإنتاج  يف  ُت�ضتخدم  منتجات  لزراعة 

احليوى...
اأن  للقارات  العابرة  ال�ضركات  تّدعي 
الزراعية  واملنتجات  احليوية،  التكنولوجيا 
الوحيد  ورمبا  االأمَثل  احلّل  هي  وراثيا  املَُعّدَلة 
املحا�ضيل”  ولتح�ضني  االإنتاجية  “لزيادة 
املنخف�ضة  الغذائية  القيمة  عن  الّنظر  )بقطع 
ال�ضركات  ذلك  يف  وُت�ضاندها  االإنتاج(،  لهذا  ا  جدًّ
“خدمًة  اإنها ُتقّدم  املنتجة للُمبيدات التي تّدعي 
لالإن�ضانية، الأن ا�ضتخدام املبيدات مُيكن من زيادة 
املُـتزايدة  االأعداد  حاجة  لتلبية  االأغذية  اإنتاج 
ُن من مقاومة االآفات واحل�ضرات  كِّ من ال�ضكان، ومُيَ

اّرة...” ال�ضّ
    يف الواقع يندرج هذا االإ�ضتثمار �ضمن تغيري 
اجلنود  بوا�ضطة  ُمبا�ضر،  من  االإ�ضتعمار  �ضيغة 
خالل  من  ُمبا�ضر،  غري  اإىل  احلربية،  واملُعّدات 
الهيمنة  اإىل  ُتوؤّدي  التي  االإقت�ضادية  الهيمنة 
لت�ضتفيد  واالإيديولوجية،  والثقافية  ال�ضيا�ضية 
اال�ضتثمار  عائدات  من  االإ�ضتعمارية  الدول 
حرمان  يتم  فيما  الفقرية،  البلدان  يف  الزراعى 
ما  الغذائي،  اإنتاجها  من  الفقرية  البلدان  �ُضّكان 
َيُحوُل دون تاأمني غذاء ال�ّضّكان من االإنتاج املَحّلي، 
على  الق�ضاء  مثل  االأخرى  املخاطر  عن  ف�ضال 
تاأْقَلَمت  التي  البذور  وعلى  البيولوجي  التنوع 
الغذائية  النظم  على  والق�ضاء  املََحلِّي،  املناخ  مع 
مع  الب�ضرية،  اإطعام  على  القادرة  امل�ضتدامة 
والهواء  والرتبة  واملياه  الكوكب  موارد  حماية 
والتنوع البيولوجي، لكن ال�ضركات الكبرية متعددة 

ُم اأرباحها... اجلن�ضيات ال تهتم �ضوى مبا يَعظِّ
حتولت االأرا�ضي الزراعية بعد اأزمة 2008 اإىل 
وال�ضركات،  وامل�ضتثمرين  املُ�ضاربني  بدائل  اإحدى 
اأمريكا  اإفريقيا وبع�س دول  بتواطوؤ من حكومات 
خمططات  مقاومة  تكون  ولن  واآ�ضيا،  اجلنوبية 
م�ضاحات  على  االإحتكارية  ال�ضركات  ا�ضتيالء 
منتجات  لزراعة  الزراعية  االأرا�ضي  من  كبرية 
االأوروبيني  واملُ�ضتهِلكني  لالأ�ضواق  للت�ضدير  ُمَعّدة 
َفْرِدية،  ُمقاومة  كانت  اإذا  ِدية  جُمْ واالأمريكيني، 
بل وجب حتويلها اإىل ُمقاومة جماعية وُمنّظمة، 
ُجْزًءا  َفْرِعي  مو�ضوع  كل  من  يجعل  برنامج  لها 
ن�ضايل  َتراُكم  خللق  االإ�ضرتاتيجي،  الربنامج  من 
ر من الهيمنة ومن  يتحول اإىل تراكم َنْوِعي، للّتحرُّ
بكافة  االإ�ضتعمار  االإ�ضطهاد ومن  االإ�ضتغالل ومن 

اأ�ضكاله القدمية واجلديدة…

ال�شيادة الغذائية يف مواجهة �شيا�شة احتكار الغذاء
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    كرمي املظفر / كاتب عربي متخ�ش�س بال�شاأن الرو�شي

    قمة منظمة �ضنغهاي للتعاون التي اأختتمت يف �ضمرقند االأوزباك�ضتانية 
منظمة  دول  قادة  فيها  يجتمع   ، الوباء  بداية  منذ  االأوىل  املرة  وهي   ،  ،
وباك�ضتان  والهند  وال�ضني  رو�ضيا  قادة  )وهم  �ضخ�ضًيا  للتعاون  �ضنغهاي 
اإىل  باالإ�ضافة   ،  ) واأوزبك�ضتان  وطاجيك�ضتان  وقريغيز�ضتان  وكازاخ�ضتان 
ذلك ، ح�ضر القمة ممثلو الدول االأخرى التي ا�ضبحت اأع�ضاء يف املنظمة 
قبلت  التي  الدول  وممثلو   ، والرتكي  والبيالرو�ضي  االإيراين  كالرئي�س 
ع�ضويتهم ك�ضركاء للحوار من بينها خم�س دول عربية ، اأعتربها املراقبون 
اأي اجتاه �ضتتطور موؤ�ض�ضات  ، ويف  اأحادي القطب  العامل  مبثابة حكم على 

التعاون الدويل اجلديدة وما هي املبادئ التي �ضت�ضكل اأ�ضا�س امل�ضتقبل.
    واأظهرت القمة مالمح التنظيم اجلديد للقوى التي ت�ضعى اإىل التعاون 
خم�س  فهناك  القمة،  يف  امل�ضاركني  وعدد  ومكانة  وتركيبة   ، الغرب  بدون 
دول اأخرى م�ضتعدة لالن�ضمام اإىل اأكرث من ع�ضرين دولة يف منظمة �ضنغهاي 
وجزر  والبحرين  ال�ضعودية  العربية  واململكة  وقطر  م�ضر  وهي  للتعاون، 
وي�ضري   ، بيالرو�ضيا  وكذلك   ، ان�ضمام  مذكرة  على  اإيران  ووقعت   ، املالديف 
منظمة  اأ�ضا�س  “على  اأنه  اإىل  التحليلية  مذكرته  يف   AFB العلمي  املركز 
�ضنغهاي للتعاون ، مت ت�ضكيل منظمة دولية جديدة غري متخ�ض�ضة ، والتي 

�ضتتوىل حتما جزء من وظائف االأمم املتحدة”.
    ومن ناحية اأخرى ، ال ميكن لتفعيل منظمة �ضنغهاي للتعاون اإال اأن يزعج 
الغرب ، لذلك ، على الرغم من اأنه ينم عن نظريات املوؤامرة ، فمن املحتمل 
املدير   ، جورافليف  دميرتي  ويعتقد   ، عر�ضية  لي�ضت  التفاقمات  هذه  اأن 
اأنه يف ظل الظروف احلالية ، قد تتحول   ، العام ملعهد امل�ضكالت االإقليمية 
 ، منظمة �ضنغهاي للتعاون اإىل كتلة ع�ضكرية و�ضيا�ضية واقت�ضادية كاملة 
على الرغم من اخلالفات بني الدول االأع�ضاء ، واأن هناك فر�ضة كبرية الأن 
اأحد مراكز العامل متعدد االأقطاب ، حيث  ت�ضبح منظمة �ضنغهاي للتعاون 
لي�س لدي اأي هيكل ع�ضكري �ضيا�ضي اآخر يف العامل بعد نهاية حلف وار�ضو 
، هذه رابطة اقت�ضادية  ، فعلى االأقل يتنا�ضب معها  الناتو  ، عدم معار�ضة 
كتلة  وهي   ،  EAEU  ، عك�س  على   ، �ضواء  حد  على  و�ضيا�ضية  وع�ضكرية 

اقت�ضادية بحتة وال تناق�س الق�ضايا الع�ضكرية.
    وح�ضور الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني ، كان الفتا ب�ضكل كبري ، فقد 
جنح وخالل يومني من عقد �ضل�ضلة من االجتماعات الثنائية مع روؤ�ضاء الدول 
، والتقى برئي�س وزراء الهند ناريندرا مودي ، وروؤ�ضاء اأذربيجان اإلهام علييف 
، وقريغيز�ضتان - �ضدير جاباروف ، تركمان�ضتان - �ضريدار بريدي حممدوف 
الباك�ضتاين  الوزراء  ملجل�س  اجلديد  والرئي�س   ، رئي�ضي  اإبراهيم   - اإيران   ،
املحادثات بني  اإىل  النظر  ، ومت  وثيقة   40 من  اأكرث  ووقع   ، �ضريف  �ضهباز 
واملخ�ض�ضة   ، بينغ  جني  �ضي  ال�ضيني  والرئي�س  الرو�ضي  االحتاد  رئي�س 
للتعاون بني البلدين والو�ضع يف اأوكرانيا ، يف الواليات املتحدة واأوروبا بقلق 
بالغ ، واإدراكا منها اأن حماولة عزل رو�ضيا جعلها اأقرب اإىل القوى ال�ضرقية 
، ووفًقا لالتفاقيات التي مت التو�ضل اإليها وناقل تطور االأحداث ، قد ي�ضجل 
يف  اليوم  هناك   ، الواقع  ويف   ، الثانية  يالطا  باعتباره  التاريخ  يف  احلدث 
�ضمرقند دول قررت تغيري م�ضتقبلها ، واالآن �ضيتعني على رو�ضيا العودة اإىل 

�ضيا�ضة الت�ضنيع بوترية جادة بالفعل يف النظام التكنولوجي اجلديد.

منظمة �شنغهاي للتعاون والدور العاملي اجلديد

اأزمة  االردن  يعي�س 
احلريات  اأزمة  وهي  عميقة 
االزمة  وهذه   ، جوانبها  بكل 
�ضوف  بالتعمق  االآخذة 
اىل  اآجاًل  ام  عاجاًل  تتحول 
�ضراع  يحكم ثنائية العالقة 
واملجتمع،  الدولة  بني 
فقدان  اىل  حتما  و�ضيوؤدي 
بالدولة  املطلقة  الثقه 

وبخطابها وب�ضيا�ضاتها . 
�ضرعت الدولة القوانني التي تتما�ضى مع نهجها ، فتحول القانون 
الت�ضييق  �ضيا�ضة  ملمار�ض�ضة  اأداة  اىل  اجلميع  حتمي  �ضيغة  من 
واالعتقال  املحاكم  قانون  وحتول   ، الراأي  ابداء  حق  وم�ضادرة 
 ، اجلميع  ال�ضكات  الدولة  له  تلجاأ  التي  الوحيدة  ال�ضيغة  اىل 
اأ�ضبح  احلريات  مو�ضوع  واأن   ، حمايدة  اأنها  واهمة  تعتقد  وهي 
، القانون الذي و�ضعته  من اخت�ضا�س املحاكم وحمكومًا بالقانون 

بيدها . 
الدولة  بني  احلوار  قنوات  كل   ، طويلة  فرتة  ومنذ   ، اأنتهت 
واملجتمع ، فال اأطر للحوار ، وال �ضخ�ضيات ر�ضمية تقود حوارا من 
اأي نوع ، ال بل اأن احلديث بال�ضيا�ضة برمته قد انتهى ، فال خطاب 
اأو غري  املبا�ضر  اأي نوع من اخلطاب  ، وال متار�س احلكومه  للدولة 
املبا�ضر مع النا�س ، وهذا بحد ذاته دليل اأزمة ودليل على اأن الهوة 

تتعمق بني الدولة واملجتمع يوما بعد يوم . 
اال�ضوات  ت�ضتت  اىل  يوؤدي  فيما  يوؤدي   ، احلوار  قنوات  غياب 
املعار�ضة ، ورفع �ضقف خطابها اىل حدود التطرف وعدم االلتزام، 
، فاأن ال�ضارع  وبغياب الرواية الر�ضمية ، وبظل انعدام ال�ضفافية 
يتجه اىل متابعة هذا النوع من املعار�ضات على ح�ضاب املعار�ضة 
الربناجمية الر�ضينة التي ال تلقى من يحاورها باجلانب الر�ضمي.

لن حُتل امل�ضكلة بارهاب كل �ضوت منفرد يغني على لياله ، ولن 
حُتل امل�ضكلة اأمنيُا اأو ق�ضائيًا، فكلما �ضجنت معار�ضا ظهر معار�ضون 
اآخرون ب�ضقوف اعلى ، وكلما ر�ضوت معار�ضا باملال اأو املن�ضب ظهر 

اآخرون طامعون بنف�س املعاملة .
بنف�ضها  نف�ضها  تخاطب  اعالمها  وو�ضائل  ورجاالتها  الدولة 
واملعار�ضة   ، ال�ضارع  به  يوؤمن  وال  للنا�س  ي�ضل  ال  اأنه  وتعرف   ،
الفردية تخاطب ال�ضارع عرب و�ضائل التوا�ضل االجتماعي وتعرف 
اأن الدولة ال ت�ضمعها اي�ضا ، ويبقى الطرف الذي من املفرت�س اأن 
القوى  وهو   ، املغيب  الطرف  هو  حوار  قنوات  الدولة  معه  تفتح 

ال�ضيا�ضية الربناجمية املنظمة .
ال ميكن التعامل مع ق�ضايا الراأي والتعبري �ضمن املنظار االمني 
ميكن  وال   ، وفردية  تطرفا  اال  ال�ضارع  يزيد  لن  فهذا   ، والقانوين 
البالد  متلك  وكاأنها  القدر  بهذا  نف�ضها  على  تنطوي  اأن  لدولة 

وحدها، فهذه و�ضفة الزمة �ضتتحول اىل �ضراع عاجاًل اأم اآجاُل .

كمال م�شاعني 
اأزمة حريات



الخميس22-9-2022م االهالي 1351 دد
الع االخيرة16

بالدعاء  نبد�أ 
لل�ضحايا  و�لرحمة 
�نهيار  يف  ق�ضو�  �لذين 
�للويبدة،  جبل  عمارة 
�المل  �عت�ضر  حيث 
�الردنيني  قلوب  و�ملر�رة 
�حلادثة  هذه  جر�ء 
تفا�ضيل  ولعل  �الليمة، 
تتابع  وهي  �لنا�س  وجوه 
بني  من  �جلثث  �نت�ضال 
حجم  عك�ضت  �النقا�س 

وكبار  و�ضباب  �طفال  �ل�ضحايا  بني  من  فكان  �لفاجعة، 
بال�ضن، �ذ بلغت �حل�ضيلة بعد 84 �ضاعة عمل من قبل 
فرق �النقاذ، 14 وفاة و10 ��ضابات، ولقد تابع معظم 
�لنا�س هذه �حلادثة باهتمام و��ضع وكاأن �لعمارة �ضقطت 
وتخوف  �ضعور  فثمة  �الردنيني،  كل  وقلوب  ظهور  على 
هناك  حيث  �حلو�دث،  هذه  تكر�ر  �مكانية  من  مبطن 
قد  �ملختلفة،  �ملناطق  يف  و�لعمار�ت  �ملباين  من  �لعديد 
وهنا  �الفرت��ضي،  عمرها  �نتهاء  على  �ضارفت  �و  �نتهى 
يحق لنا وجلموع �ملو�طنني �أن ن�ضاأل من �مل�ضوؤول عن هذ� 
�لو�ضع، هل نكتفي مبحا�ضبة وحماكمة �ضاحب �ملبنى، �م 
هناك م�ضوؤولية مادية  و�خالقية و�ن�ضانية على �جلهات 
�لر�ضمية �بتد�ًء من �مانة عمان و�نتهاًء باحلكومة، ومن 
�ملفرت�س هنا �ن �جلهات �ملعنية حتديد� �مانة عمان، قد 
متابعة  �ولوياتها  ر��س  ويف  �عمالها  جدول  على  و�ضعت 
�من  ت�ضمن  بطريقة  �لقدمية،  �ملباين  وترميم  ��ضالح 
و�ضالمة �ملو�طنني، و�إلز�م مالكي �ملباين قانونيًا بتنفيذ 
ذلك، ون�ضري هنا �ىل �ن جلبل �للويبدة خ�ضو�ضية، من 
حيث �ضرورة �ملحافظة على طابع هذ� �جلبل �حل�ضاري 
و�ملتحف  و�ملكتبات  و�لفنون  �لثقافة  دور  فيه  تكرث  �لذي 
�لوطني، باال�ضافة للمقاهي ودور �لرتفيه، وجلبل �للويبدة 
فمن  وعر�قته،  �ملكان  دفئ  يعك�س  خا�س  معماري  طابع 
�لعديد  �ل�ضرورة �ضيانته وحمايته، ��ضوة مبا يحدث يف 
من دول �لعامل، �لتي جتد فيها �ن �لطابع �ملعماري ملدينة 
حمافظا  ز�ل  ال  وغريها  مو�ضكو  �و  �وباري�س  لندن  مثل 
على عر�قتها رغم مرور قرون على وجودها، وي�ضان كل 
يعك�س  �لذي  �لطابع  على  حمافظا  �حلاجة  ت�ضتدعي  ما 

عر�قة وتاريخ تلك �ملدن.
و�ضالمة  �من  �ضمان  و�ضرورة  لو�قعنا  هنا  نعود 
و�ضيانة  مبتابعة  �ملعنية،  �جلهات  قبل  من  �ملو�طنني 
�مل�ضوؤولية ال تقل �همية  �لقدمية وحتديثها،فهذه  �ملباين 

عن متابعة �ية ق�ضية تتعلق ب�ضالمة و�من �الن�ضان. 

خليل السيد
فاجعة اللويبدة

رف�شا للمناهج »االإ�شرائيلية«املحّرفة:
 ا�شراب يف مدار�س القد�س 

القوى  اأعلنت  ـ    
مدينة  يف  واالإ�ضالمية  الوطنية 
ال�ضامل  االإ�ضراب  عن  القد�س، 
يوم   القد�س  مدار�س  لكافة 
لكافة  رف�ضا   ، املا�ضي  االثنني 
املحاوالت لفر�س املنهاج املزيف 

على الطلبة املقد�ضيني.
الوطنية  القوى  ودعت 
مدار�س  كافة  واالإ�ضالمية 
باالإ�ضراب،  االلتزام  القد�س 
املدار�س  اإدارات  حمملة 

واالأخالقية  الوطنية  امل�ضوؤولية 
اإجماع  عن  باخلروج  والدينية 
االأهايل وخرق املوقف الوطني .

الدولية  املوؤ�ض�ضات  وطالبت 
م�ضوؤولياتها  عند  بالوقوف 
واذرعه  االحتالل  تغول  ومنع 
القد�س،  التنفيذية على مدار�س 
املوؤ�ض�ضات  حلماية  دعوها  كما 

التعليمية يف املدينة والطلبة.
الوطنية  القوى  وطالبت 
واالإ�ضالمية يف بيان لها احلكومة 
البدائل  بتوفري  الفل�ضطينية 
االحتياجات  وتاأمني  احلقيقية، 
الفعلية واملوارد الالزمة حلماية 
ومنهاجنا  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
ال�ضعارات  عن  بعيدا  الفل�ضطيني 

والعبارات الف�ضفا�ضة.
الوطنية  القوى  وجددت 
الثابت  موقفها  واالإ�ضالمية 
والراف�س لكافة ملحاوالت فر�س 
اأو امل�ضتحدث على  املنهاج املزيف 
على  املدار�س  جميع  يف  الطلبة 
اختالف مرجعياتها االأكادميية، 
اال  تقبل  ال  انها  على  واأكدت 
لتعليم  الفل�ضطيني  املنهاج 

الطلبة.
الوطنية  القوى  ورف�ضت 
واالإ�ضالمية كافة اأ�ضكال االبتزاز 
املايل الذي متار�ضه وزارة املعارف 
والبلدية على اإدارات املدار�س يف 
العلني  التهديد  القد�س و�ضيا�ضة 

واملبطن جتاهها.
على  لها  بيان  يف  واأكدت 
حتت  ك�ضعب  الثابت  حقها 
الذي  املنهاج  باختيار  االحتالل 
مدار�س  يف  للطلبة  تدري�ضه  يتم 

القد�س.
الوطنية  القوى  ولفتت 
الن�ضالية  املحطة  واالإ�ضالمية 
الراحل  االأ�ضتاذ  قادها  التي 
وزمالئه  اال�ضهب  ح�ضني 
اال�ضاتذة وجلنة املعلمني ال�ضرية 
والكل الفل�ضطيني، عندما رف�ضوا 
على  واأ�ضروا  االإ�ضرائيلي  املنهاج 
تدري�س املنهاج االأردين يف حينه.

اأولياء  جلان  نظمت  وقد  هذا 
حنينا  بيت  يف  وقفتني  االأمور 
بلدة  ويف  االإميان”  “مدر�ضة 
على  واحتجاجا  رف�ضا  �ضلوان، 
الفل�ضطيني  املنهاج  حتريف 
املنهاج  اإدخال  وحماوالت 

االإ�ضرائيلي يف مدار�س القد�س.
االأخرية  الفرتة  وخالل 
�ضلطات  هجمة  ت�ضاعدت 
مدينة  مدار�س  على  االحتالل 
متوز  نهاية  ففي  القد�س؛ 
التعليم  “وزارة  اأ�ضدرت  املا�ضي، 
قرارا  االحتالل”،  حكومة  يف 
يق�ضي ب�ضحب الرتخي�س الدائم 
6 مدار�س يف مدينة القد�س،  من 
“التحري�س  بحجة  عام،  ملدة 
دولة  على  املدر�ضية  الكتب  يف 

وي�ضمل  االحتالل”،  وجي�س 
االإبراهيمية  مدر�ضة  القرار 
االإميان  ومدار�س  ال�ضوانة،  يف 
يف  حنينا  بيت  يف  اأفرعها  بكافة 

القد�س.
بيان  يف  الوزارة  وقالت 
املدار�س  من  �ضت�ضحب  اأنها  لها 
الدائمة  العمل  رخ�ضة 
موؤقتة  برخ�ضة  وت�ضتبدلها 
م�ضروط  وجتديدها  عام،  ملدة 
وما  التدري�س  منهاج  بتعديل 
التحري�ضية  “امل�ضامني  اأ�ضمته 
االإ�ضرائيلية  احلكومة  �ضد 

واجلي�س”.
و�ضهر اآب املا�ضي اأر�ضلت وزارة 
االحتالل  حكومة  يف  التعليم 
مدينة  يف  مدار�س  لعدة  ر�ضالة 
مدر�ضية  “كتب  عنونت  القد�س 
حتري�ضي  حمتوى  على  حتتوي 
ال�ضرقية”،  القد�س  مدار�س  يف 
ترخي�ضها  ب�ضحب  هددت  حيث 
موؤ�ض�ضة  على  العثور   “ حال  يف 
يف  بالتدري�س  تقوم  تعليمية 
حتتوي  التي  املدر�ضية  الكتب 

على مواد حتري�ضية”.
االأمور  اأولياء  جلان  وقامت 
وتوزيع  توفري  على  القد�س  يف 
الطلبة،  على  الفل�ضطيني  املنهاج 
االحتالل  بلدية  لتوزيع  رف�ضا 

املنهاج املحرفة.


