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طلبة جامعة م�ؤتة يطالبون ب�إلغاء العقوبات املفرو�ضة
����ص���ع���ود ال���ف���ا����ش���ي���ة يف ا�����س����رائ����ي����ل ت�����ض��ع
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين �أم�������ام حت����دي����ات م�����ص�يري��ة
م����ؤمت���ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اخ يف م�����ص��ر :ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة
وح��ده��ا م�����س ��ؤول��ة ع��ل��ى مت� ّ
���دد ال��ك��ارث��ة البيئية

ه � �ك� ��ذا ت� �ن� �ت� �ه ��ي ح� � ��رب �أوك� ��ران�� �ي�� �ا

يف �ضوء االعالنات املتكررة عن تفاقم �أزمات رئي�سية يف البالد،
تتعلق باملاء والطاقة والنقل‘ ويف قطاعات كربى مثل التعليم وال�صحة‘
والزراعة‘ وبد ً
ال من االقرتاب من و�ضع حلول ممكنة وواقعية‘وقادرة
على التخفيف من معاناة املواطنني‘ ومعاجلة االختالالت التي تفتك
ب�أركان رئي�سية تقوم عليها البنية امل�ؤ�س�ساتية للدولة االردنية-:
نرى احلكومة وجميع ال�سلطات التنفيذية‘ تذهب بعيد ًا نحو
م�شاريع لي�ست ذات �صلة بطبيعة االزمات الواردة �أعاله‘ مثل “بناء
مدينة جديدة قرب عمان”وغالب ًا ما تكون هذه امل�شاريع حمكومة
بر�ؤية عدد من اال�شخا�ص املتنفذين �سيا�سي ًا ومالي ًا والذين تعوزهم
اخلربة و�سعة الأفق‘ هذا يف الوقت الذي يتم فيه جتاهل متعمد
لأ�صحاب خربات يعتد بها وذوي اخت�صا�صات بارزين!!!
بعد االطالع على معظم ما �صدر من مقرتحات عن هذه الفئة
املهم�شة من ا�صحاب اخلربات واالخت�صا�صات‘ يتبني �أن ما قدم من
طرفها يتجاوز يف اهميته و�صوابيته كل ما �صدر من م�شاريع التحديث
االقت�صادي واالداري حتديداً‘ والتي �صيغت ونتجت يف غرف مغلقة‘
بعيد ًا عن م�شاركة كثريين ‘ ممن كانوا م�ستعدين لتقدمي م�ساهماتهم
طوع ًا ودون اية تكاليف ا�ضافية على موازنة الدولة.
نعم فهذا واجب وطني يتبنى الدفاع عنه كثريون‘ يف وقت تقوم
فيه احلكومة ب�شراء خربات اجنبية مرهقة جد ًا ملوازنات امل�ؤ�س�سات.
فاين ذهبت او ً
ال تقاليد احلوار الوا�سع‘ ودعوة ممثلي امل�ؤ�س�سات
ال�شعبية وال�شخ�صيات والكفاءات للم�ساهمة يف االنتقال بالبالد نحو
طور جديد من البناء والنمو؟؟
وكيف �سيثق املجتمع االردين مبخرجات ونتائج ال عالقة له بها
وهي يف جوهرها ال مت�س معاناته اليومية وال تخفف من �أعبائه
احلياتية؟؟
انها ملفارقة كبرية وم�ؤذية للحالة ال�سيا�سية العامة‘ ان تنتهج
�سيا�سات الت�ضييق على احلركة اجلماهريية وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية وال
ي�سمح لها بحرية التعبري‘ يف الوقت الذي تقوم فيه امل�ؤ�س�سة الر�سمية
وادواتها التنفيذية بالرتويج لال�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالداري!!!!
اذ بدون ا�شاعة مناخ للحريات العامة‘ فال ا�صالح وال ما يحزنون
بل تكري�س الحتكار القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي‘ حيث املطلوب
واحلالة هذه من جميع فئات ال�شعب االخرى‘ القيام مبباركة �سيا�سات
تكري�س االحتكار والت�ضييق على احلريات‘!!!
ان الذهاب اىل مثل هذا النهج يف التعامل مع القوى ال�سيا�سية
وال�شعبية‘ وابعادها امل�ستمر عن �صنع القرار‘ ثم معاقبتها باالعتقال
واملطاردة ان قامت بالتعبري عن ر�أيها – �سلمي ًا – لن ي�ؤدي يف كل
االحوال اال اىل مزيد من االزمات واالحتقانات.
الظلم ال يبني اوطانا يا �سادة‘ وال يطور دو ً
ال مهما �صدحت و�سائل
االعالم بانا�شيد اال�صالح والتحديث.
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مديونية متفاقمة يف حجمها كما يف تداعياتها
احمد النمري

توا�صل االجتاه املت�صاعد يف حجم
املديونية (الدين العام احلكومي) ومن
( )35760مليون دينار متحققة يف نهاية
�سنة  2021اىل ( )36180مليون دينار
متحققة يف نهاية الثلث الأول حتى (ني�سان)
�سنة  2022وبارتفاع ( )420مليون دينار،
وبن�سبة ارتفاع تقارب ( ‘ )%2،1وهي ن�سب
و�أرقام عالية وثقيلة على �أكرث من معيار
و�صعيد رقمي ونوعي.
ونظهر ثقل حجم املديونية يف نهاية الثلث
الأول من ال�سنة احلالية �سنة  2022عندما
نقارن هذا الرقم مع حجم الناجت املحلي
االجمايل الكلي املقدر بحدود ()32600
مليون دينار ( 36180مليون اىل ()32600
مليون) لت�صل الن�سبة اىل ( )%111التي
ت�ؤكد بدورها خطورة حجم املديونية
وجتاوزها كثري ًا ملعايري الأمان و�سقوفه
احلمراء.
يف نهاية ثلث �سنة  2022توزع حجم
املديونية االجمايل البالغ ()36180
مليون دينار بني مديونية خارجية بقيمة
( )15600مليون دينار‘ وبن�سبة تقارب
( )%43اىل جانب مديونية داخلية بقيمة
تقارب ( )20580مليون دينار‘ وبن�سبة
تقارب ( )%57من اجمايل املديونية.
والواقع‘ وب�شكل عام‘ ال توجد فروق تذكر
يف خماطر املديونية الداخلية واخلارجية
فكالهما ي�شكالن التزام ًا على اخلزينة
االردنية‘ ومطلوب �سداد االثنني يف تواريخ
اال�ستحقاق‘فيما بع�ض ال�سيا�سات والقرارات
تعترب املديونية الداخلية هي الأخطر نظر ًا
لل�سهولة الن�سبية يف امكانية احلكومة يف
احل�صول عليها عند االقرتا�ض من جهة‘
اىل جانب وجود امكانية اي�ض ًا للماطلة
بالت�سديد يف تاريخ اال�ستحقاق �أو/و ت�أجيله
�أو  /و اجراء ت�سوية غري متوازنة للتغطية
من جهة اخرى.

خماطر املديونية وخا�صة املفرطة منها ال
تتوقف على امكانية ال�سداد من عدمه فقط
بل هو مكلف مالي ًا وعبء يت�صاعد‘ وعن�صر
�آخر يف زيادة االنفاق يف املوازنة وعجزها‘
وعلى �سبيل املثال بلغت فوائد املديونية
حوايل ( )924مليون دينار يف كامل �سنة
 ‘2020موزعة بني فائدة مدفوعة على
املديونية الداخلية بحدود ( )492مليون
دينار‘ وما يدعو اىل التح�سب والقلق اكرث ان
ارقام الفوائد هذه مل تتوقف �أو ترتاجع عن
االرتفاع يف اي �سنة �سابقة‘ كما �أنها مر�شحة
لذلك بالتاكيد يف �سنة  2021وما بعدها.
�سبب �آخر رئي�سي ينتتظر �أن يحقق
ارتفاع ًا كبري ًا يف حجم الفائدة املدفوعة
يت�صل بقيام البنك املركزي االردين باتخاذ
�سل�سلة من القرارات اخلاطئة وال�سيئة
باجراء رفع كبري لأ�سعار الفائدة منذ بداية
�سنة  2022كان �أولها بن�سبة ( 1/4ربع )%
تالها قرار �آخر برفعها بن�سبة ( )3/4ثالثة
ارباع  )%وقرار ثالث برفعها ( 1/2ن�صف )%
‘ واخرياً‘ ويبدو �أنه لي�س �آخراً‘ اتخاذ قرار
رابع برفعها بن�سبة ( 3/4ثالثة ارباع)%
مع الأ�سف يف تبعية وحماكاة لقيام بنك
االحتياط الفيدرايل “ املركزي االمريكي”
برفع مماثل ومقارب يف ا�سعار فائدته رغم
التفاوت واالختالف الوا�سع يف املرتكزات
والوقائع وامل�سارات والتداعيات االقت�صادية

بني البلدين!!
هذا‘ وبناء على تو�صية �أو طلب من �صندوق
النقد الدويل �أ�صبح يتم حملي ًا تخفي�ض
 /جتنيب رقم املديونية االجمايل بقيمة
املديونية احلكومية لل�ضمان االجتماعي
البالغة ( )7230لت�صل اىل رقم للمديونية
بدونها (من ال�ضمان) اىل “”28950
بحيث يتم اال�ستناد اىل الرقم ال�صايف غري
املو�ضوعي هذا عند مقارنته مع الناجت املحلي
االجمايل املقدر والبالغ ( )32600مليون
دينار وهبوط الن�سبة ( 28950اىل 32600
اىل (.)%8‘88
وللتب�سيط والتو�ضيح نخت�صر ما �سبق فيما
يلي:
 - 1رقم اجمايل املديونية  1 / 3ثلث �سنة
 36180 2022مليون
 - 2رقم الناجت املحلي االجمايل 1 / 3
ثلث �سنة  36000 2022مليون
 - 3ن�سبة املديونية اىل الناجت «»%111
ماية و�أحد ع�شر يف املاية
 – 1رقم املديونية مع ا�ستبعاد مديونية
28950
احلكومة لل�ضمان  1 / 3ثلث �سنة 2022
 – 2رقم الناجت املحلي االجمايل 32600
 - 3ن�سبة املديونيةاىل الناجت املحلي
« »% 8‘88ثمانية وثمانون وثمانية يف املياة.
هذا وباخت�صار نعتقد �أن تو�صية ال�صندوق
وتطبيقها جزئي ًا من قبل وزارة املالية لي�س
�صائب ًا ولي�س مفيد ًا ان مل تقل ما هو ا�سو�أ.
و�أي�ض ًا اجلدير بالذكر والتذدير والت�أكيد
ب�أن حجم املديونية االردنية ون�سبتها بالغتا
االرتفاع واخلطورة‘ ولي�س ذلك فقط بل انها
تتعار�ض مع ن�ص �صريح يف قانون الدين العام
ال�ساري الذي ي�شرتط ان ال تتجاوز ن�سبة
املديونية اىل الناجت املحلي االجمايل �سقف
(� )%60ستني يف املية.

ق�ضايا عمالية..

�سائقو �صهاريج املياه العادمة بال�شونة
ال�شمالية يُ�ضربون عن العمل

ـ نفذ �سائقو �صهاريج املياه العادمة يف ال�شونة ال�شمالية ،اليوم
الأحد املا�ضي �إ�ضرابا عن العمل ،احتجاجا على �سوء الطريق امل�ؤدية �إىل
حمطة تنقية املياه (املكب).
وقال ال�سائقون ،وعددهم نحو � 40سائق� ،إن الطريق امل�ؤدية �إىل
املحطة تبد�أ من ج�سر �أبو �صادق يف ال�شونة ،وتبعد عن املحطة نحو
كيلومرتين اثنني.
وبينوا ،يف حديثهم �أن الطريق متهالكة ومليئة باحلفر واالنحدارات
منذ �أكرث من  15عاما ،و�أو�ضحوا �أن ذلك يلحق ال�ضرر ب�صهاريجهم.
و�أكدوا �أنهم طرقوا جميع الأبواب وخاطبوا جميع اجلهات املعنية مثل
�سلطة وادي الأردن و�سلطة املياه ووزارتي الزراعة والأ�شغال العامة ،لكن
دون ا�ستجابة.
وطالبوا اجلهات الر�سمية ب�ضرورة �إعادة ت�أهيل الطريق لت�سهيل �سري
ال�صهاريج عليها بدون �أي �ضرر �أو خطر.

لعدم تلبية مطالبهم ..متقاعدو “الفو�سفات”
يعتزمون جتديد اعت�صامهم الثالثاء

ـ يعتزم متقاعدو �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية جتديد
اعت�صامهم �أمام مبنى ال�شركة بعمان ،الثالثاء املقبل ،احتجاجا على
جتاهل �إدارة ال�شركة مطالبهم املتمثلة ب�سحب الت�أمني ال�صحي من �شركة
الت�أمني احلالية و�إعادته حتت مظلة �شركة الفو�سفات كما كان عام 2000
كما يطالبون بدرا�سة ملفات زمالئهم املتقاعدين املف�صولني من الت�أمني
ال�صحي لت�أخرهم يف دفع اال�شرتاكات ،وعدم رفع ا�شرتاكات الت�أمني
ال�سنوية عليهم حتت �أي ظرف ،وعدم حتميل املتقاعدين �أي عجز قد
يحدث يف �صندوق الت�أمني ال�صحي و�أن تتحمل �إدارة ال�شركة م�س�ؤولياتها
اجتاه �إطفاء �أي عجز من �أرباح ال�شركة.
و�أكدوا �أن الت�أمني ال�صحي “خط �أحمر” ويجب عدم امل�سا�س به ،نظرا
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حلاجتهم له يف ظل الأمرا�ض التي يعانون منها.
كما �أكدوا �أن اعت�صامهم �أمام ال�شركة �سي�ستمر كل �أ�سبوع �إىل �أن تلبى
جميع مطالبهم.

“اخلدمات العامة” :انتهاكات �ضد العمالة
املنزلية الوافدة ت�صل َّ
حد االجتار بالب�شر

ـ �أكدت النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات العامة واملهن احلرة
واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات� ،أن قطاع العمالة املنزلية يتعر�ض
للعديد من االنتهاكات العمالية والتجاوزات على احلقوق والقوانني ،التي
قد ت�صل �إىل جرمية االجتار بالب�شر وبخا�صة العمالة الوافدة.
وقالت النقابة ،يف بيان �أ�صدرته اليوم الأربعاء� ،إن قطاع عامالت
املنازل �أ�صبح من القطاعات التي متثلها النقابة مبوجب قرار الت�صنيف
املهني الأخري الذي �صدر عن وزير العمل ،ما مينح العامالت يف القطاع
متثلهن وتدافع عن حقوقهن وت�سعى لتوفري بيئة عمل �آمنة
مظلة نقابية
ّ
والئقة ،وفق ما كفلته الت�شريعات النافذة.
و�أو�ضح البيان � ّأن القطاع يعد �أحد �أولويات النقابة يف املرحلة القادمة،
و�ضمن خطة عملها ،مبينا � ّأن النقابة “�ستعمل بالتعاون مع جميع اجلهات
والأطراف وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،بهدف اتخاذ خطوات عملية حتمي
حقوقهن”.
حقوق عامالت املنازل وت�ضع حدا للتغول على
ّ
ووفق البيان ،ف�إن دور مديرية العاملني يف املنازل يف وزارة العمل،
والنقابة التي متثل �أ�صحاب مكاتب اال�ستقدام�“ ،أ�سا�سي” للتعاون يف
�إيجاد الآلية املنا�سبة واتخاذ التدابري الالزمة التي تكفل توفري ظروف
عمل الئق حترتم كرامة الإن�سان ،وال متثل تعديا على حريته.

عمال خدمات بالب�شري يحتجون على
ت�أخر �صرف الرواتب

نفذ ع�شرات من عمال اخلدمات يف م�ست�شفى الب�شري احلكومي بعمان
وقفة الأربعاء احتجاج ًا على ت�أخر �صرف �أجورهم ال�شهرية الذي «تكرر
عدة مرات» .وقالت عاملة م�شاركة يف االعت�صام � ّإن ال�شركة وعدتهم
ب�صرف �أجورهم ظهر اليوم اخلمي�س� ،أي بعد نحو � 10أيام على ا�ستحقاقها،
يف ظل ت�أكيد �إدارة امل�ست�شفى �أن ال عالقة لها بذلك.
ويتقا�ضى العمال �أجور ًا تعادل احلد الأدنى املقرر بـ 260دينار ًا ،يقتطع
منها نحو  20دينار ًا لل�ضمان االجتماعي ،لكنهم بفتقرون �إىل الت�أمني
ال�صحي وقلة الأجور مقارنة بحجم العمل.
وي�شكو ه�ؤالء العاملون كذلك من عدد من االنتهاكات التي يتعر�ض
لها عمال اخلدمات باملجمل ،مثل عدم ح�صولهم على �إجازات �سنوية
واقت�صارها فقط على يوم العطلة الأ�سبوعية.
ويعنى قطاع اخلدمات يف امل�ست�شفيات بالتنظيف وجتهيز الغرف
للمر�ضى ،وهم لي�سوا موظفني يف وزارة ال�صحة و� مّإنا تتعاقد الوزارة
و�إدارات امل�ؤ�س�سات ال�صحية مع �شركات خا�صة باخلدمات يتقا�ضى العاملون
منها �أجورهم وين�سبون �إليها يف م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي.
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املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني «رشاد»

املنح الدرا�سية وازمة املوا�صالت
هموم يومية للطلبة ور�شاد تطالب بحلول جذرية

بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا لال�ستفادة من �صندوق دعم الطالب  90الف
طالبة وطالب ،يف م�ؤ�شر وا�ضح على حجم االزمة التي يعاين منها الطلبة وحاجتهم
املا�سة لتغطية نفقات التعليم جراء االو�ضاع املعي�شية واالقت�صادية ال�صعبة التي
مير بها املواطنون وهو ما دعا الدكتور وليد املعاين وزير التعليم العايل اال�سبق
للن�شر على �صفحته ال�شخ�صية ويف عدد من و�سائل االعالم �إن ذلك العدد من
املتقدمني لال�ستفادة من املنح والقرو�ض اجلامعية ي�ستدعي منّا ادراك حجم وعمق
الأزمة االقت�صادية التي مير بها النا�س ،واملعاناة التي يعانونها لتوفري املال لتدري�س
�أبنائهم وبناتهم.
يف حني ت�شري م�صادر يف وزارة التعليم العايل ان املبلغ املر�صود كل عام ال
يكفي �سوى لنحو � 33ألف طالب بحيث ا�شار بح�سب ت�صريحات امني عام والوزارة
لو�سائل االعالم مطالب ًا بزيادة املخ�ص�صات لتتمكن الوزارة من زيادة اعداد الطلبة
امل�ستفيدين ،رابطة ال�شباب الدميقراطي االردين ر�شاد ا�صدرت ت�صريحا �صحفيا
طالبت فيه اجلهات املعنية حتمل م�س�ؤولياتها وتوفري املبالغ واملخ�ص�صات الكافية
ملنح جميع الطلبة املتقدمني دون ا�ستثناء كما حدث العام املا�ضي:

«ر�شاد» :حول ازمة املوا�صالت واملنح الطالبية
• ر�شاد تطالب بحلول جذرية مل�شكلة املوا�صالت وانهاء معاناة الطلبة اجلامعيني.
• حرمان الطلبة من املنح يحولهم اىل قوائم الغارمني.
• الر�سوم املرتاكمة على الطلبة يجب ان ال حتول دون حقهم يف الت�سجيل للف�صل القادم.

على �ضوء ا�ستمرار معاناة الطلبة اجلامعيني من خمتلف اجلامعات واملواقع
التعليمية والتي ت�سببت يف فقدان ارواح طلبة ابرياء وتتلخ�ص يف �سوء وعدم
مالءمة احلافالت ومطابقتها ل�شروط ال�سالمة العامة ،واالكتظاظ الهائل يف
الفرتة ال�صباحية وامل�سائية ب�سبب نق�ص احلافالت التي تتحمله ال�شركات الناقلة
فان رابطة ال�شباب الدميقراطي الأردين «ر�شاد» تطالب اجلهات املعنية حتمل
م�س�ؤولياتها وتطالب ادارات اجلامعات وهيئة تنظيم قطاع النقل ت�شديد املتابعة
اليومية لهذه ال�شركات حيث ان ال�شركات امل�شغلة للخطوط تتلقى دعما من هيئة
قطاع تنظيم النقل واال�صل ان يعك�س هذا الدعم حت�سني اخلدمة املقدمة وتوفري
و�سائل نقل برتددات منتظمة توفر وقت وجهد الطلبة.
لقد القت االزمة االقت�صادية واملعي�شية بظاللها على الت�سجيل يف الف�صل
الدرا�سي االول و�ستنعك�س بالت�أكيد خالل الت�سجيل للف�صل الدرا�سي الثاين وحتى
يتمكن الطلبة من الت�سجيل للف�صل الدرا�سي الثاين تدعو «ر�شاد» وزارة التعليم
العايل اال�سراع ب�إعالن القوائم النهائية للمنح الدرا�سية و�شمول كل الطلبة
املتقدمني للمنح دون ابطاء ،وتثمن مطالبة رئي�س جلنة التعليم وال�شباب النيابية،
احلكومة بقبول طلبات كافة املتقدمني لال�ستفادة من املنح والقرو�ض اجلامعية
كما فعلت يف العام املا�ضي وهو طلب حمق وميكن حتقيقه كما ح�صل العام املا�ضي ،
وعليه فاننا نحذر ان حرمان الطلبة من هذا احلق �سيجربهم على ايقاف درا�ستهم
اجلامعية او اللجوء للح�صول على القرو�ض البنكية و�شركات التمويل مما ي�ؤدي
اىل ان ي�صبحوا غارمني وغارمات يف حال تعرثهم عن �سداد هذه القرو�ض.

طلبة جامعة م�ؤتة يطالبون ب�إلغاء العقوبات
املفرو�ضة

يف الوقت الذي تتعطل فيه االجراءات التنفيذية لإتاحة املجال للعمل احلزبي
داخل اجلامعات تتعنت اجلامعات يف التعامل مع طلبتها متذرعة ب�أنظمة الت�أديب
اجلامعية املقيدة للحريات وتوا�صل ا�ستهداف ن�شطاء الطلبة  ،حيث طالب طلبة
جامعة م�ؤتة وقف العقوبات ال�صادرة بحقهم من ادارة اجلامعة وفق البيان ال�صادر
عنهم:
بخ�صو�ص �إحالة عدد من طالب اجلامعة �إىل جلان التحقيق و�إ�صدار عقوبات
جمحفة بحقهم .
حتية طيبة وبعد ..
ُ
قبل عماد ِة �ش�ؤون
جمموعة
�إننا
طالب مت ا�ستدعا�ؤنا للجان التحقيق من ِ
ٍ
إجابة على ا�ستف�سارات الطلبة
الطلبة يف الأ�سبوع الدرا�سي الأول
ب�سبب قيامنا بال ِ
ِ
ُ
الت�سجيل والدفع الإلكرتوين – من خالل
يتعلق ب�أمو ِر
امل�ستجدينَ يف اجلامعة ِ-فيما
ِ
جمموعة على من�صة – في�س بوك – مبا ال يخالف الت�شريعات الناظمة للعمل
الطالبي يف اجلامعات الأردنية مبا فيها جامعة م�ؤتة .
عطوفة
اجلامعة وكان لقا�ؤنا مع
ويف تاريخ  23/10/2022قمنا بزيارة رئا�سة
ِ
ِ
ْ
وعدَ نا
وعر�ضنا عليه للم�شكلة
نائب الرئي�س
ِ
القائمة فما كان من عطوفته �إال �أن َ
ب�إعادة النظر يف الق�ضية وكان ختام اللقاء �إيجاب ًيا ،لنتفاجئ بعد خروجنا من
ظاملة بحق الطالب الع�شرينَ بدونِ ا�ستثناء .
عقوبات
الرئا�سة ب�إ�صدار
ِ
ٍ
ٍ
وطوال الفرتة املا�ضية من تاريخ �إ�صدار العقوبات اىل يومنا هذا توا�صل
وجهاء ونواب من حمافظة الكرك مع رئا�سة اجلامعة ملحاولة حل امل�شكلة و�إي�صال
املطالب ب�إلغاء العقوبات عن جميع الطلبة � ،إال �أن هذه الو�ساطات قوبلت باملماطلة
وبالنهاية مل تتو�صل �إىل حل مع رئا�سة اجلامعة .
�إن العقوبات الظاملة َ
املوق َعة بحقنا من قبل جلان التحقيق تتنافى مع �صريح
توجيهات جاللة امللك وويل عهده من خالل لقاءه بعمداء �ش�ؤون الطلبة الذي �أكد
من خالله على دعم انخراط الطالب يف العمل اجلامعي ومتكني امل�شاركة احلزبية
يف انتخابات جمل�س احتاد الطلبة .
واننا بعد االنتظار ملدة ا�سبوعني وا�ستنفاذنا لكل حماوالت حل امل�شكلة داخليا
�سن�ضطر للجوء لكل الو�سائل امل�شروعة لرفع الظلم الواقع علينا ويف اخلتام ن�ؤكد
على مطالبنا :
� 1إلغاء جميع العقوبات الظاملة املوقعة بالطلبة الع�شرين .� 2إغالق ملف جلان التحقيق ب�شكل نهائي وعدم �إعادة فتحه .ون�ؤكد ب�أن الهدف الأوحد من هذه املجموعة كان م�ساعدة الطلبة وت�سهيل
احلياة اجلامعية عليهم .

طلبة اجلامعات يطالبون بتوفري و�سائل نقل �آمنة

عرب طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا عن احتجاجهم على عدم توفر و�سائل
النقل من الزرقاء للجامعة بال�سري م�شيا على االقدام يف م�سرية احتجاجية ب�سبب
املعانا اليومية من �أزمة املوا�صالت �صباحا والتي ت�أثر بها �أكرث من  1400طالب
وطالبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا املقيمني يف الزرقاء .بعد �أن �أوقفت هيئة
النقل ال�شركة امل�شغلة على اخلط ،ورف�ض الطلبة الركوب يف حافالت خط الزرقاء
اربد ب�سبب تهالكها و�سوء معامالت ال�سائقني.
هيئة تنظيم قطاع النقل كلفت �شركة جديدة تقلهم من املجمع القدمي يف
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الزرقاء اىل اجلامعة ب�سعة  10حافالت قابلة للزيادة ،بهدف الو�صول �إىل حل
ير�ضي الطلبة اال ان هذا احلل مل ي�سهم بانهاء امل�شكلة .وطالب ممثلون عن الطلبة
املحتجني و�ضع حلول جذرية وتوفري عدد اكرب من احلافالت برتددات يومية
منتظمة .
وعلى ذات ال�صعيد نفذ ع�شرات الطلبة اعت�صام �أمام البوابة الرئي�سية جلامعة
فيالدلفيا اال�سبوع املا�ضي احتجاجا على �سوء احلافالت التي تنقلهم من و�إىل
اجلامعة  ،وافتقارها لأدنى معايري ال�سالمة العامة.
و�أعرب الطلبة املحتجون عن ا�ستيائهم من تردي و�ضع احلافالت التي اعتربها
البع�ض غري �آمنة على حياتهم �سيما مع دخول ف�صل ال�شتاء واحلاجة لعمل �صيانة
دورية مبا ي�ضمن �سريها على الطرقات وفق الإر�شادات املعتمدة من دائرة ال�سري.

و�أ�ضافوا ب�أن اجلامعة تقتطع ر�سوم موا�صالت مرتفعة منهم كل بداية ف�صل
درا�سي ومن تاريخ  ٢٠٢٢-٩-٦ولغاية اليوم ،مل تتخذ رئا�سة اجلامعة �أي قرار
بحل هذه امل�شكلة ،منا�شدين اجلهات املخت�صة �إدراك الأمور قبل وقوع كارثة ال
حتمد عقابها.
طلبة جامعة �آل البيت ن�شروا �صورا تبني وقوف عدد من الطالبات و�سط ال�شبان
يف حافلة نقل عام لعدم توفر مقاعد كافية للجلو�س  .وب ّينت ال�صور اكتظاظا كبريا
بني الركاب ب�سبب قلة حافالت النقل العام وا�ضطرار الراكبني لالنتظار طويال
لو�صول احلافلة وقد تكون ال تكفي لتحميل كل املنتظرين فيدفعهم ذلك اىل
ال�صعود حتى وان كان ذلك مرهقا ل�صحتهم نتيجة وقوفوهم م�سافة متتد من عمان
�إىل املفرق .مطالبني بو�ضع حلول جذرية وانهاء معاناة الطلبة اليومية

املاء مقابل الكهرباء:تكري�س االتفاق مع العدو
رغم املعار�ضة ال�شعبية الوا�سعة

ـ وقع الأردن والإمارات
و�إ�سرائيل ،يوم الثالثاء املا�ضي
املوافق ،2022 \ 11 \ 8
على مذكرة تفاهم تن�ص على
موا�صلة “درا�سات اجلدوى”
املتعلقة مب�شروع مقاي�ضة املاء
بالكهرباء ،على هام�ش م�ؤمتر
املناخ “كوب  ”27املنعقد
حاليا يف مدينة �شرم ال�شيخ
امل�صرية.
وجاء يف ن�ص مذكرة
التفاهم �أنها “تنطوي فقط
على تعبري الأطراف الثالثة
عن النية ،وال تن�شئ �أو ت�ؤثر
على �أي حقوق �أو التزامات
�ضمن القانون الدويل” .كما
تن�ص على “ال�سعي من �أجل
�إحراز تقدم يف اال�ستفادة
من امل�ساعدة ،والدعم من
اجلهات الدولية ذات العالقة

وال�شركاء ،وب�شكل طوعي �أو
عند احلاجة ،ب�شرط موافقة
جميع الأطراف على �إعداد
اخلطط ال�ضرورية ،وذلك
بالتزامن مع انعقاد قمة املناخ
املقبلة يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب من العام املقبل يف دولة
الإمارات”.
| “�أكرب �صفقة تعاون
�إقليمي” بني �إ�سرائيل والأردن
والإمارات ...املاء مقابل
الكهرباء
ويف ت�شرين الثاين /نوفمرب
 ،2021وقع الأردن والإمارات
و�إ�سرائيل “�إعالن نوايا”
للدخول يف عملية تفاو�ضية
للبحث يف جدوى م�شروع
م�شرتك للطاقة واملياه .وين�ص
“�إعالن النوايا” على �أن يعمل
الأردن على توليد الكهرباء

من الطاقة ال�شم�سية مل�صلحة
�إ�سرائيل ،بينما تعمل تل
�أبيب على حتلية املياه مل�صلحة
الأردن الذي يعاين من اجلفاف
ويح�صل بالفعل على ح�ص�ص
مياه من بحرية طربية.
وح�سب االتفاق ،ف�إن
الإمارات تتعهد بتمويل امل�شروع
الذي ي�أتي يف �إطار امل�شاريع
االقت�صادية املرتبطة مب�سار
اتفاقات التطبيع مع �إ�سرائيل.
وقوبل الإعالن عن التفاهمات
الثالثية ب�ش�أن امل�شروع ،العام
املا�ضي ،بغ�ضب �شعبي وا�سع يف
الأردن ،ودعوات �إىل تظاهرات
احتجاجية �ضد االتفاقية.
وكانت �صحيفة “غلوب�س”
االقت�صادية الإ�سرائيلية قد
�أ�شارت يف تقرير �أوردته م�ساء
الأحد املا�ضي� ،إىل �أن االتفاق

الذي �ستوقع عليه الأطراف
الثالثة يت�ضمن التزاما
بت�سريع خطوات تنفيذ
املراحل املختلفة للم�شروع،
وعلى ر�أ�سها بناء حقل �ضخم
للطاقة ال�شم�سية يف ال�صحراء
الأردنية و�إن�شاء حمطة حتلية
على �ساحل البحر املتو�سط
�شمايل فل�سطني املحتلة.
و�أو�ضح التقرير �أن االتفاق
ين�ص على تعهد كل من الأردن
و�إ�سرائيل بتقدمي حلول
جلميع الق�ضايا قيد الدرا�سة
وعمليات التخطيط املرتبطة
بامل�شروع ،ولفتت �إىل �أن اللجان
امل�شرتكة �ستتوىل مراقبة
و�إدارة امل�شروع ،الفتة �إىل �أن
الإمارات �ستحت�ضن خالل عام
م�ؤمترا يناق�ش مدى التقدم
الذي �أحرزه امل�شروع.
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خرباء :املدينة اجلديدة لن ُت�سمن �أو تغني من جوع
 قال خرباء اقت�صاديون �إن م�شروعاملدينة اجلديدة التي �أعلنت احلكومة عزمها
اقامتها ال تعدو كونها “�أ�ضغاث �أحالم” ،خا�صة
يف ظلّ عدم توفّر الأموال الكافية لتنفيذه،
وكذلك عدم وجود �أي مقومات لنجاحه.
و�أ�ضاف اخلرباء �أن امل�شروع لي�س �أولوية
بالن�سبة للأردن ،والأوىل �أن يكون الرتكيز على
تطوير البنية التحتية مثل الطرق و�شبكة
املوا�صالت العامة وقطاع النقل الربي وال�سككي،
باال�ضافة �إىل الرتكيز على اقامة امل�شاريع
اال�ستثمارية الكربى يف املحافظات و�إحداث
تنمية حقيقية فيها ت�شغّل املتعطلني عن العمل
وتوقف الهجرة من الريف �إىل املدينة.
ولفتوا �إىل �أن م�شروع املدينة اجلديدة
ي�ستهدف حتريك �سوق العقار فقط ،وا�صفني
�إياه بـ “احلمل الكاذب” الذي لن يكون له ثمرة،
متاما كما هو حال م�ؤمترات البحر امليت التي كنا
ن�سمع من خاللها باملليارات.
الب�شري :املدينة اجلديدة لن ُت�سمن �أو تغني
من جوع
ور�أى اخلبري واملحلل االقت�صادي ،حممد
الب�شري� ،أن الأجدر باحلكومة كان تطوير
البنية التحتية مثل الطرق وحتديث �شبكة
املوا�صالت العامة وقطاع النقل الربي والبحري
واجلوي وال�سككي ،وكذلك قطاع التعليم يف ظلّ
وجود  30%من املدار�س م�ست�أجرة ،ا�ضافة �إىل
تطوير القطاع ال�صحي ،وحلّ م�شكلة املياه التي
يعاين منها املواطنون ،وان�شاء ال�سدود بدال من
احلديث عن بناء مدينة جديدة.
و�أ�ضاف الب�شري �أن م�شروع املدينة اجلديدة
ال ميثّل �أولوية لدى احلكومة يف ظلّ ارتفاع
املديونية وخدمة الدين ون�سب الفقر والبطالة
وعدم وجود منو حقيقي يخلق فر�ض عمل،
م�ؤكدا �أن الأردن بحاجة �إىل م�شاريع ا�ستثمارية
حقيقية تُ�شغّل املواطنني وتُد ّر دخال للحكومة
وترفع ن�سبة النمو.
ولفت الب�شري �إىل �أن ا�شراك القطاع اخلا�ص
بامل�شروع “املقرتح من قبل القطاع اخلا�ص”،
يعني �أنه �سيكون هناك �أرباح وزيادة الكلف التي
�أُعلن عنها ،م�شددا على �أن تخفي�ض الر�سوم
وال�ضرائب على ال�سلع ور�سوم املحاكم التي
قفزت لأ�ضعاف وتخفي�ض كلف الطاقة �أوىل من
هذه امل�شاريع التي ال تغني وال ت�سمن من جوع.
زوانة :املدينة اجلديدة لي�ست �أولوية،
وعلينا االتعاظ من م�صر
و�أكد اخلبري واملحلل االقت�صادي زيان زوانة
�أن م�شروع املدينة اجلديدة ال يمُ ثّل �أولوية

لدى احلكومة �أو املواطنني على االطالق ،كما
ال تتوفر الأموال الكافية لتنفيذه حتى لو
كان على نظام  ،B.O.Tم�ؤكدا �أن امل�شروع غري
منتج ،داعيا لالتعاظ من التجربة امل�صرية التي
واجهت م�شاكل كبرية بالتمويل.
و�أ�ضاف زوانة �أن املطلوب اليوم هو م�شاريع
منتجة تُ�شغّل العاطلني عن العمل وتُد ّر دخال
للحكومة ،مب ّينا �أن معظم مدخالت االنتاج التي
طرحتها احلكومة �ستكون من اخلارج ،ولن يكون
له �أثر على االقت�صاد مطلقا.
ولفت زوانة �إىل احلاجة مل�شاريع كربى
باملحافظات لوقف الهجرة من الريف �إىل
العا�صمة ،وهي الأولوية لتحريك االقت�صاد
وخلق فر�ص عمل واحداث تنمية حقيقية
تخ ّف�ض ن�سب الفقر والبطالة بدال من ال�سباحة
يف الف�ضاء.
مرجي :املدينة اجلديدة حمل كاذب
من جانبه ،قال املحلل االقت�صادي مازن
مرجي �إن م�شروع املدينة اجلديدة لي�س �أولوية،
وال حاجة له ،م�شريا �إىل �أن امل�شروع ُطرح يف عهد
الدكتور هاين امللقي ابتداء ،و�أعيد احلديث عنه
بعد زيارة رئي�س الوزراء احلايل ب�شر اخل�صاونة
اىل م�صر وم�شاهدته للمدن اجلديدة التي تبنى
هناك.
و�أ�ضاف مرجي �أن جميع امل�شاريع التي مت
طرحها من قبل احلكومة على نظام B.O.T
مل يتم تنفيذها خالل ال�سنوات الأخرية ،م�ؤكدا
�أن امل�شروع ال يعدو كونه “�أحالم يقظة” ،نظرا
لعدم وجود مقومات لتنفيذه وعدم وجود
�شركات �أردنية قادرة على تنفيذه� ،إال �إذا كانت
واجهة ل�شركات متعددة اجلن�سيات ،فيما حذّ ر
من “رائحة توطني” للقادمني من اخلارج �أو

املوجودين بالداخل.
وتابع مرجي :ال يوجد لدينا �أزمة �سكن
باملعنى احلقيقي لنقوم ببناء مدن جديدة،
و�أعتقد �أن هناك �آالف ال�شقق فارغة موجودة
باملدن الأردنية مل يتم بيعها ،وال يوجد لدينا
اكتظاظ باملعنى احلقيقي كما هو موجود
بالقاهرة مثال ،واملوجود حاليا بالعا�صمة عمان
جمرد �سوء تنظيم يحتاج �إىل قرارات تنظيمية
ّ
وينتهي.
وت�ساءل مرجي“ :كيف �ستقوم احلكومة
ببناء هكذا مدينة وعليها مديونية عامة
ووطنية تقدر بـ( )80مليار دينار م�ستحقة
مل�ؤ�س�سات ر�سمية وخا�صة باال�ضافة �إىل الأفراد،
وكذلك جتاوز ن�سب الفقر  30%ون�سبة بطالة
ثم تقول �إنها تريد ( )8مليار دينار
ّ ،25%
لتنفيذ امل�شروع و�سيلحقها ( )2مليار فوائد ،ولن
تقوم ال�شركات املنفذة بت�شغيل عمالة �أردنية
خال�صة ،متاما كما يحدث باملدن ال�صناعية.
وختم مرجي حديثه بالقول“ :الأوىل
باحلكومة االلتفات �إىل ال�صناعة والزراعة
وال�سياحة ،وتنميتها ،وجذب اال�ستثمارات
للمدن ال�صناعية التي �أ�صبحت �شبه فارغة
بدال من البحث عن ال�سم�سرة على الأرا�ضي
املوجودة” ،م�ؤكدا �أن فكرة املدينة اجلديدة
“حمل كاذب” لت�شغيل ال�سما�سرة الكبار
وال�صغار ،ولن يتحقق منها �شيء ينعك�س على
املواطن ،متاما كما هو حال “اعالنات املليارات
يف م�ؤمترات البحر امليت”.
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دائرة الالجئني الفل�سطينيني (عودة) ترحب
بقرار الأمم املتحدة التجديد لوكالة الغوث

ـ ا�صدرت دائرة
الالجئني عودة ت�صريحا �صحفيا
قالت فيه:
“ان التمديد “لالونروا”
ب�أغلبية اال�صوات هو جتديد
الدولية
اال�سرة
لثقة
(باالونروا) وبدورها التي
ان�شئت من �أجله حتى ت�ستمر
بتقدمي امل�ساعدات االن�سانية
واالغاثية لهو ت�أكيد على
الوظيفة ال�سيا�سية للوكالة

كونها احدى املكانات التي
يت�أ�س�س عليها حق العودة ملاليني
الالجئني الفل�سطينيني.
و�شددت دائرة الالجئني
الفل�سطينيني (عودة) على
�ضرورة �أن ي�ؤدي هذا القرار اىل
التزام الدول املانحة بتقدمي
املنح املالية اىل االونروا وزيادة
هذه املنح املالية ح�سب حاجة
الالجئني يف ظل الظروف
الدولية وانعكا�ساتها على

او�ضاع الالجئني الفل�سطينيني
يف اماكن ال�شتات اقت�صادي ًا
و�صحي ًا وتعليمي ًا واجتماعي ًا
حيث يتطلب هذا تفعيل �صندوق
الطوارىء من اجل تقدمي
امل�ساعدات االغاثية العاجلة
ملعظم الالجئني الفل�سطينيني يف
ال�شتات وايجاد متويل م�ستدام
لالونروا من خالل ميزانية
االمم املتحدة ”.

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة :يف الذكرى  105لوعد بلفور
امل�ش�ؤوم على بريطانيا �أن تقدم اعتذارها لل�شعب الفل�سطيني

ـ ا�صدرت اللجنة العليا
للدفاع عن حق العودة بيانا.
“ان ال�شعب الفل�سطيني ال
يتنازل و�سي�ستمر باملقاومة
بكافة ا�شكالها حتى العودة
والتحرير واال�ستقالل.
ان املواجهة البطولية التي
ميار�سها ال�شعب الفل�سطيني يف
امليدان منذ تاريخ االحتالل حتى
اللحظة لهي دليل على عظمة
هذا ال�شعب العربي الفل�سطيني
املقاوم وعدم اال�ست�سالم للأمر
الواقع والقبول باالحتالل
كما تريد امل�ؤامرات الدولية
من خالل تطبيع جمموعة من
الدول العربية (اتفاقيات
ابراهام) واالدارة االمريكية
و�سيبقى ال�شعب الفل�سطيني

بكافة �أطيافه يواجه املحتل ان املقاومة الفل�سطينية يف
العن�صري ويفر�ض الوحدة كافة االرا�ضي الفل�سطينية
الوطنية من خالل التحالف يف املحتلة لهي الدليل القاطع
برف�ض هذا االحتالل وت�أكيد
ميدان املواجهة.

على ا�ستمرارية املقاومة حتى
يرحل املحتل ورف�ض لكل احللول
التي تتجاوز احلقوق الوطنية
امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني”.
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احتجاجات �شعبية وا�سعة رف�ضا
تصوير يوسف الغزاوي

ـ عرب �أبناء ال�شعب
الأردين اجلمعة املا�ضية عن
رف�ضهم للتوقيع على اتفاقية
املاء مقابل الكهرباء مطالبني
احلكومة بوقف كل ا�شكال
التطبيع مع العدو ال�صهيوين
حيث نظمت احلملة الوطنية
االردنية ال�سقاط اتفاقية
الغاز مع العدو ال�صهيوين
مب�شاركة القوى احلزبية
وال�شبابية اجلمعة املا�ضية
وقفة �شعبية حا�شدة و�سط
البلد يف عمان �أمام اجلامع
احل�سيني احتجاجا على
توقيع اتفاقية الكهرباء
مقابل املياه مع �إ�سرائيل
برعاية �أمريكية .تعبريا
عن املوقف ال�شعبي االردين
الراف�ض التفاق �إعالن
النوايا الذي وقع االثنني
املا�ضي يف الإمارات بني
الأردن الكيان ال�صهيوين
هتف فيها امل�شاركون مطالبني

بوقف كل ا�شكال التطبيع
مع العدو ال�صهيوين والغاء
اتفاقية الغاز وانهاء معاهدة
وادي عربة واغالق ال�سفارة
ال�صهيونية يف عمان موجهني
التحية لل�شعب الفل�سطيني
البطل وهو يوا�صل مقاومة
االحتالل ال�صهيوين ب�شكل
يومي دون خوف او وجل.
و�أكد امل�شاركون ان ال�شعب
االردين يف مواجهة كل
ا�شكال التبعية يرف�ض اي
ربط لالقت�صاد ال�صهيوين

باقت�صاديات الأردن ،وهتف
املتظاهرون �شعب االردن يا
جبار ال مطبع وال �سم�سار
“رهنونا للكيان وبكرا بيحتلوا
عمان” ،و”ماء العدو مذلة”،
كما نددوا بـ”التطبيع”،
معتربين �أنه “خيانة”.
واكد من�سق احلملة الدكتور
ه�شام الب�ستاين ان هذه
الوقفة هي ر�سالة حتذيرية
لأ�صحاب القرار من هذه
الكارثة اجلديدة (اتفاقية
املاء مقابل الكهرباء).

و�أ�ضاف ب�أن “توقيع
اتفاقية املياه مع الكيان
ال�صهيوين خطوة جديدة
لت�سليم الأردن �إىل الكيان
ال�صهيوين” والتي �ست�ضع ما
ن�سبته  20%من مياه الأردن
حتت ال�سيطرة الإ�سرائيلية .
م�شريا ان االتفاق لي�س
تطبيع ًا على امل�ستوى ال�سيا�سي
�أو احلكومي فقط ،هو �إدخال
ق�سري لكل املواطنني حتت
دائرة الهيمنة ال�صهيونية”.
رغم توفّر عدة حلول
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ًا التفاقية املاء مقابل الكهرباء
بد ً
ال من هذا االتفاق،
كم�شروع ناقل البحرين
داخل الأرا�ضي الأردنية،
وحتلية مياه البحر الأحمر
من العقبة ،ونقلها �إىل جميع
مناطق الأردن با�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية”.
ويف معان نظمت الفعاليات
ال�شعبية وقفة احتجاجية
بعد �صالة ظهر اجلمعة
�أمام امل�سجد الكبري ،وذلك
رف�ضا التفاقية املاء مقابل
الكهرباء التي وقعتها حكومة
ب�شر اخل�صاونة مع الكيان
ال�صهيوين ودولة االمارات
العربية املتحدة ،واحتجاجا
على عقد �شركة مياه العقبة،
ودعما للمتعطلني عن العمل

من �أبناء املحافظة.
و�أكد امل�شاركون �أن العد ّو
ال�صهيوين ال يحمل �أي نوايا
ح�سنة ،وهو معروف بنق�ضه
للعهود واملواثيق ،ولن يتو ّرع
عن ا�ستغالل تلك االتفاقية
ومن قبلها اتفاقية الغاز يف
ال�ضغط على الأردن ل�صالح
اال�ستيطانية
خمططاته
التو�سعية.
و�أ�شار متحدثون من
تن�سيقية جلان متابعة
ق�ضايا معان �إىل �أن الأردن
غني مب�صادر املياه التي تغني
ّ
اململكة عن توقيع مثل تلك
االتفاقيات مع االحتالل
اال�سرائيلي.
كما جدد امل�شاركون الت�أكيد

على رف�ض عقد ادارة �شركة
مياه العقبة مع �سلطة مياه
معان ،م�شددين على �ضرورة
اال�ستماع ملطالب املواطنني
واملجل�س البلدي وجمل�س
املحافظة “الالمركزية”
و�آرائهم الراف�ضة لهذا العقد.
ولفتوا �إىل وجود ممثلني
لأهايل معان بعيدا عن بع�ض
الأ�شخا�ص الذين يلتقون
مع وزير املياه �أو �شركة مياه
العقبة ،مطالبني يف ذات
ال�سياق �إىل اقالة وزير املياه
حممد النجار.
تطرق متحدثون
كما
ّ
يف االعت�صام �إىل ق�ضية
املتعطلني عن العمل و
املعت�صمني �أمام بلدية

معان الكربى منذ �أكرث من
( )٤٠يوما دون �أية بوادر
وحلول ملطالبهم ،م�ستهجنني
عدم اال�ستجابة ملطالبهم
رغم وجود �شركات تعدين
عمال
كربى تقوم بتعيني ّ
من جن�سيات غري �أردنية
وت�ستثني �أبناء حمافظة
معان من التعيني.
وبني املعت�صمون �أنهم
م�ستمرون يف الوقفات
ال�سلمية واملمتده منذ ما يزيد
عن (� )١١شهرا ،و�ستظلّ
م�ستمرة �إىل �أن
فعالياتهم
ّ
تتحقق املطالب امل�شروعة
والتي كفلها الد�ستور الأردين
واملواثيق الدولية التي وقع
عليها الأردن.

يف الذكرى  105لوعد بلفور امل�ش�ؤوم
وقفةجماهرييةالئتالفالقوميةوالي�ساريةامامم�سجدالكالوتييفالرابية
ـ نفذ ائتالف االحزاب القومية والي�سارية
الثالثاء املوافق  1/11/2022وقفة جماهريية مبنا�سبة
الذكرى  105لوعد بلفور امل�ش�ؤوم امام م�سجد الكالوتي يف
الرابية يف عمان جمددا الدعم ل�شعبنا العربي الفل�سطيني
ومقاومته البا�سلة ومندد ًا بالوعد امل�ش�ؤوم الذي اعطى “ من
ال ميلك ملن ال ي�ستحق “ والذي منحت بريطانيا اال�ستعمارية
مبوجبه �أر�ض فل�سطني العربية للحركة ال�صهيونية الن�شاء
وطن قومي لليهود يف فل�سطني وت�سببت بت�شريد ال�شعب
الفل�سطيني وحرمانه من اال�ستقالل واحلرية وتقرير امل�صري
 .وقد القى كلمة االتئالف امني عام حزب احلركة القومية
الرفيق �ضيف اهلل الفراج كما وزع يف الوقفة بيان �صادر عن
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة  /االردن .
كما وجه امل�شاركون يف الوقفة التحية لل�شهداء االبطال
وللمقاومة الفل�سطينية ال�شجاع ،وردد امل�شاركون الهتافات
التي طالبوا من خاللها بطرد �سفري االحتالل من عمان،
و�إلغاء معاهدة “وادي عربة” واتفاقية الغاز وكافة
االتفاقيات املوقعة مع العدو ال�صهيوين .ورف�ض التطبيع
بكافة ا�شكاله .
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م�ؤمتر البيئة واملناخ يف م�صر :الر�أ�سمالية
د .علي اجللويل� -أ�ستاذ القانون اخلا�ص
والعلوم اجلنائية بكلية احلقوق ب�صفاق�س  -تون�س
انطلق اليوم ب�شرم ال�شيخ يف م�صر
م�ؤمتر الأمم املتحدة حول املناخ يف دورته
ال�سابعة والع�شرين  ،27 COPويعترب
هذا امل�ؤمتر موعدا هاما لطرح مو�ضوع
�أ�صبح مو�ضوعا حارقا بحكم ما تعرفه
الطبيعة واملناخ والعي�ش على الأر�ض
عموما من تدهور مريع �أ�صبح يهدد جديا
احلياة ،حياة الب�شر واحليوان والنبات .
فالطبيعة وخا�صة يف العقود الأخرية
�أ�صبحت تعي�ش على وقع انخرام حاد
للتوازن االيكولوجي ،و�أ�صبحت احلياة
حتت �سياط االرتفاع الرهيب للغازات
ال�سامة وارتفاع من�سوب الكربون مقابل
تراجع كميات الأك�سجني الالزمة للعي�ش
واال�ستمرار .ولئن توا�صل الر�أ�سمالية
التف�صي من م�س�ؤوليتها
العاملية حماوالت
ّ
املبا�شرة والكلية على هذا الو�ضع املزري،
فان القناعة تت�سع اليوم على ال�صعيد
العاملي يف اجتاه حتميل الر�أ�سمالية
يجد على كوكبنا من �إجرام
م�س�ؤولية ما ّ
منظم� .إن الر�أ�سمالية ،هذه الطبقة
ال بقانون الربح
الطفيلية التي ال تعرتف �إ ّ
والربح الأق�صى ،قانونا كليا ومطلقا
يحكم كل ممار�ساتها من �أقلها �ض�آلة �إىل
�أكرثها تعقيدا� ،إمنا هي امل�س�ؤولة الأوىل
والأخرية على هذا التدهور املريع
للطبيعة وللوجود �صلبها� .إن لهثها وراء
مراكمة الأرباح وحتقيق فائ�ض القيمة
جعلها ال تكرتث مبا ت�سببه �صناعاتها من
تلوث للهواء واملاء والأر�ض وما عليها وما
يف �أح�شائها .ويف الوقت الذي كانت فيه
الغابات وامل�ساحات اخل�ضراء تلعب نوعا
من الدور املعدل مبا ت�ضخّ ه من �أك�سجني
يقاوم االرتفاع اجلنوين لن�سب الكربون
الذي ي�صيب الب�شر والدواب باالختناق،
وي�صيب النبات واملاء بالتلوث ،امتدت
الأيادي املجرمة كي تعبث مباليني

الهكتارات لتعبث بها من خالل ق�ص
الأ�شجار لتحويلها �إىل �صناعة اخل�شب
التي تعطي لر�أ�س املال �أفخر املكاتب
و�أ�ضخم البيوت و�أجمل الأبواب،
ولتذهب الب�شرية �إىل اجلحيم  .وهاهي
الر�أ�سمالية توا�صل ذلك ،فغابات
متد الكرة الأر�ضية
الأمازون لوحدها ّ
ب�أكرث من ن�صف ن�سبة الأك�سجني الالزمة
للحياة ،هاهي تتعر�ض �إىل حملة
منظمة ومت�صاعدة عرفت ذروتها مع
الرئي�س الفا�شي بول�سونارو املطاح به يف
االنتخابات الرئا�سية الأخرية ،وتتمثل
احلملة يف قطع �آالف الأ�شجار وافتعال
�آالف احلرائق كي يتم حتويل خ�شبها
الرفيع �إىل م�صانع املوبيليا والأثاث
الفاخر.
الر�أ�سمالية تتهرب من امل�س�ؤولية .حني ا�ضطرت الر�أ�سمالية العاملية
لالعرتاف حتت ال�ضغط الهائل بحجم
الدمار الذي طال احلياة على الأر�ض،
ونظمت امل�ؤمترات اخلا�صة التخاذ
بع�ض القرارات مثل قمة باري�س التي
التزمت فيها كربيات الدول باحلد من
ن�سب االحتبا�س احلراري �إىل °/° 5,1
من خالل �إجراءات ملمو�سة وحمددة،
مل تلتزم هذه الأخرية مبا قررته لذلك
يوا�صل الو�ضع اليوم مزيد التدهور

وال�سوء فيما يتعلق بثقب الأوزون� ،أو
ما يتعلق بتنامي املظاهر الطبيعية غري
الطبيعية مثل تنامي اجلفاف والت�صحر
يف عديد املناطق من العامل ،وتنامي
الأمطار الفي�ضانية مبا ت�سببه من كوارث
مثل موجات ت�سونامي التي �أ�صبحت
تطال �أماكن عديد غرب الكرة الأر�ضية
و�شرقها .ويعرف من�سوب املاء ال�صالح
لل�شرب تناق�صا كبريا مبا يهدد جديا
�أغلب الب�شرية بالعط�ش يف ال�سنوات
القليلة القادمة ،كما �أن من�سوب البحار
واملحيطات �أ�صبح يتناق�ص يف �أماكن
ويتزايد يف �أخرى بفعل عوامل طبيعية
متناق�ضة مثل ذوبان مياه الثلوج يف
مناطق �شمال الأر�ض ،وتنامي الأن�شطة
اخلا�صة بتحلية مياه البحر يف مناطق
اجلنوب.
�إن هذه الأو�ضاع لها انعكا�سات مد ّمرة
على كل م�ؤ�شرات التوازن الطبيعي ،ففي
درا�سة خمت�صة �شارك فيها عدد كبري
من الباحثني يف خمتلف االخت�صا�صات
العلمية عما تعرفه احلياة على الأر�ض
انتهت هذه الدرا�سة �إىل نتيجة مفادها
نفوق وانقرا�ض مليون نوع من احليوانات
والطيور والأ�سماك واحل�شرات وذلك
خالل القرن املنق�ضي .ومن املنطقي �أن
ي�ستنتج اجلميع م�س�ؤولية الر�أ�سمالية
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وحدها م�س�ؤولة على ّ
متدد الكارثة البيئية
يف هذا الو�ضع ،فوحدها حتكم العامل اقت�صادا واجتماعا
و�سيا�سة ،ووحدها تتحمل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية فيما تعرفه
احلياة على الكوكب من تدهور مريع ومت�صاعد.
�إن م�س�ؤولية الطبقات امل�سيطرة ال تتعلق فقط ب�إبادة
�أنواع احليوان �أر�ضا وجوا وبحرا ،بل �أي�ضا يف �إبادة الب�شر� .إن
هذه الإبادة مل تعد تتعلق فقط بال�صناعات امللوثة وما ت�سببه
من تلويث للهواء واملاء والياب�سة ،بل �إن اجلرائم تتعلق �أي�ضا
بردم ماليني الأطنان من املواد ال�سامة و الف�ضالت امل�شعة يف
البحار وال�صحاري و�أي�ضا يف الأرا�ضي الآهلة ،ويتعلق الأمر
بف�ضالت امل�صانع مبا فيها الأخطر مثل ال�صناعات النووية
واجلرثومية ،كما يتعلق بف�ضالت امل�ست�شفيات وم�صانع
الأدوية والعقاقري وما ت�سببه من م�ضاعفات يف �أدمي الأر�ض
وفوقها ،ويف كل البحار واملحيطات وال�صحاري التي حولتها
االمربيالية �إىل ف�ضاء جتارب لأكرث الأ�سلحة فتكا وتلويثا
وخطورة بحكم املواد التي حتتويها.
ويف كلمة �إن �إرهاب االمربيالية وجرائمها دوال وم�ؤ�س�سات
ال تحُ �صى وال تعد يف هذا املجال ف�ضال عن بقية جماالت
احلياة الب�شرية .لذلك تتعاىل الأ�صوات يف كل بلدان العامل
من �أجل التجند حلفظ احلياة والوجود والبقاء ،لقد �أعادتنا
الر�أ�سمالية �إىل قانون الغاب وهي فعال قد خلقت جمتمعا
وح�ضارة على �صورتها كما قال مارك�س منذ �أكرث من قرن،
مارك�س الذي �أكد �أن الر�أ�سمالية ال تهدد با�ستغاللها فقط
العمال والكادحني ،بل هي ت�ستنزف وتدمر الطبيعة التي ال
تتعاطى معها �إال باعتبارها م�صدرا ملواد الإنتاج و�صنع الرثوة
ومراكمتها .وهاهي نتائج قرنني من هيمنة ر�أ�س املال على
منظومة الإنتاج تقدم الدليل القاطع على حقيقة احل�ضارة
الر�أ�سمالية باعتبارها ح�ضارة الإبادة والتدمري املمنهج
للطبيعة بكل عنا�صرها ب�شرا وحيوانا ونباتا وجمادا.
ون�صيب منطقتنا وبالدنا.ت�ؤكد عديد الدرا�سات املتطابقة واملن�شورة م�ؤخرا بكون
منطقتنا املغاربية والعربية مهددة فعليا بالتدهور املريع
للو�ضع الطبيعي واملناخي مبا يف ذلك ارتفاع ن�سب الهيدرجني يف
الف�ضاء ،وقد عددت هذه الدرا�سات �ستة بلدان �شمال افريقية
وعربية معنية بهذه املخاطر وهي  :املغرب واجلزائر وتون�س
وم�صر ولبنان والإمارات .وبالفعل فقد �شهدت هذه البالد يف
و�شح للت�ساقطات �أثرت
العام اجلاري موجة حرارة وجفاف
ّ
وجلي على املائدة املائية واالنعكا�سات الكبرية
ب�شكل وا�ضح
ّ
على القطاع الفالحي والزراعي مبا فيه القطاعات املعا�شية
والكفافية لفئات وا�سعة من ال�سكان (قطاعات الزيتون
والتمور واحلبوب والباكورات.)..

وتعرف بلداننا �أي�ضا تنامي انعكا�سات دفن املواد والف�ضالت
اخلطرية �سواء منها القادمة من بلدان املركز مثل �صفقة دفن
الف�ضالت املنزلية االيطالية يف تون�س التي تعود اىل �سنة
 2020والتي هزت الر�أي العام ال�شعبي وحترك من �أجل
�إبطالها املجتمع املدين وال�سيا�سي ،علما و�أن هذه الف�ضالت
ت�ضم ف�ضالت م�ؤ�س�سات �صحية مبا متثله من خماطر على الأر�ض
ّ
ال عينة مما تعي�شه كل بلدان
والب�شر .وهذا املثال ما هو �إ ّ
اجلنوب التابعة التي حولتها البلدان وامل�ؤ�س�سات االمربيالية
�إىل مدافن لف�ضالتها واىل ف�ضاء لل�صناعات امللوثة والأن�شطة
غري النظيفة التي جنح الن�شطاء يف �إلغاء �أن�شطتها ملا ت�سببه
من كوارث ،لتتحول هذه الأن�شطة �إىل بلدان اجلنوب يف
�إفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية التي �أ�صبحت ف�ضاء رحبا
لكل عنا�صر ومظاهر التدهور الذي يطال الطبيعة.
احلق يف بيئة �سليمة هو حق كوين.يت�أكد اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن الن�ضال من �أجل
حق الب�شر يف بيئة �سليمة وخالية من التلوث هو مطلب عاملي
الن امل�شكل ب�أ�سبابه وجتلياته ونتائجه هو عاملي ،لذلك فان
خلق حركة عاملية موحدة تنا�ضل من �أجل املطالب املبا�شرة
والآجلة والتي تهم احلياة على �سطح الأر�ض هو اليوم مهمة
مطروحة جديا على كل القوى املناه�ضة لال�ستغالل والتدمري
املمنهج للطبيعة� .إن هذا الن�ضال لن يذهب بعيدا �إن مل يالم�س
�أ�صل الداء و�سبب العلّة وهو منظومة اال�ستغالل الر�أ�سمايل
برمتها ،هذه املنظومة التي تفقد كل �شروط وجودها �إن مل
متار�س اال�ستغالل واال�ستغالل الأق�صى على الب�شر والطبيعة
حتقيقا لهدف الربح وتكدي�س الرثوة .لذلك فان ن�ضال �أحرار
العامل و�ضمريه احلي من �أجل �إنقاذ احلياة على الكوكب
يتطلب عمال د�ؤوبا وتعبئة �شاملة لتطوير هذا الن�ضال
وتعميمه و�إقناع كل طبقات املجتمع املت�ضررة به� .إن تدهور
حياة الب�شر وارتفاع من�سوب التلوث واالحتبا�س احلراري
واالختناق لن يتم الق�ضاء عليه ببع�ض احللول الرتقيعية مثل
التحكم يف ن�سب ا�ستعمال املحروقات وااللتجاء �إىل الطاقات
البديلة والنظيفة وا�ستعمال ال�سيارة الكهربائية� .إن احلياة
مهددة فعليا مبا مت دفنه من نفايات وما مت جتريبه من �أ�سلحة
مت بثه من جراثيم وتخزينه من �أوبئة يف �إطار �صراع
وما ّ
االمربياليات من �أجل ال�سيطرة على العامل ،كل العامل� .إن
�أفق الن�ضال من �أجل عامل خال من كل �أ�شكال التلوث �سينفتح
بتجاوز املنظومة الر�أ�سمالية �إىل املنظومة اال�شرتاكية التي
�ستحرر املجتمع من اال�ستغالل واالغرتاب ،حينها وحينها
فقط �سيتحرر الب�شر من اال�ضطهاد والقهر وتتحرر الطبيعة
من كل �أ�شكال االعتداء والتدمري.
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�صعود الفا�شية يف ا�سرائيل ت�ضع ا
 خا�ص  -احتلت �شخ�صية رئي�سالوزراء الأ�سبق بنيامني نتنياهو  ،املتهم
بجرائم الف�ساد وخيانة الأمانة مركزا
حموريا يف االنتخابات الإ�سرائيلية  ،التي
جرت يف الأول من نوفمرب  .وعلى الرغم
من ان ا�ستطالعات الر�أي كانت تت�أرجح
وتر�شح ا�ستمرار االزمة ال�سيا�سية يف
ا�سرائيل � ،إال �أن ال�س�ؤال اجلوهري كان
يدور حول حظوظ بنيامني نتنياهو يف
الو�صول اىل �أغلبية متكّنه من ت�شكيل
حكومة مع حلفائه من االحزاب الدينية
( يهودات هاتوراه للغربني و�شا�س
لل�شرقيني ) واالحزاب الفا�شية بقيادة
الثنائي الفا�شي بت�سلئيل �سموتريت�ش
و�إيتمار بن غفري عن ال�صهيونية الدينية
 .وجاءت نتائج االنتخابات ب�أخبار �سارة
لنتنياهو بفوز وا�ضح لقائمة” ال�صهيونية
الدينية  ،التي حتولت اىل القوة الثالثة
يف الكني�ست بقفزة من  6مقاعد يف
انتخابات الكني�ست الرابع والع�شرين ،
التي جرت قبل عام ون�صف اىل  14مقعدا
يف الكني�ست اخلام�س والع�شرين .
من املعروف ان االحزاب اليهودية
الدينية التقليدية لي�س لها م�شكلة مع
نتنياهو او غريه يف رئا�سة جمل�س الوزراء
� ،إذا هو ا�ستجاب ملطالبها وهي يف العادة
غري �سيا�سية بقدر ما تت�صل باحلقائب
الوزارية وما ي�صاحبها من ميزانيات
يجري ا�ستخدامها يف �صالح تقوية نفوذ
هذه االحزاب يف االو�ساط  ،التي تدعي
متثيلها.
غري ان الو�ضع خمتلف متاما مع االحزاب
االيدولوجية كحزب “ عوت�سماه يهوديت
“ بزعامة بن غفري وحزب “ الوحدة
اليهودية “ بزعامة �سموتريت�ش  ،اللذين
توحدا يف قائمة واحدة  ،كان عرابها
بنيامني نتنياهو  ،خلو�ض انتخابات
الكني�ست  .ومع الفوز الكبري لقائمة
احلزبني يف االنتخابات بد�أ ال�س�ؤال يطرح

نف�سه  ،هل يفي نتنياهو بوعوده مبنح
نواب هذه القائمة حقائب وزارية تالئم
وزنها الربملاين ويكون لها ت�أثري ملمو�س
يف القرار ال�سيا�سي يف دولة االحتالل
والعن�صرية  ،وهو يعرف ان ال�صهيونية
الدينية نبت �شيطاين � ،ساهم يف �صعوده
رجل احتل يف انتخابات الكني�ست على
امتداد االعوام الثالث املا�ضية ب�ؤرة
االهتمام حني ق�سم الناخبني بني من معه
ومن �ضده ب�صرف النظرعن روائح الف�ساد
التي تنبعث من حوله .
ملاذا نبت �شيطاين ...اجلواب على ذلك
لي�س �صعبا فقادة كل من “ عوت�سماه
يهوديت “ والوحدة اليهودية “ مل يقفزا
هذه القفزة الكبرية يف االنتخابات بف�ضل
م�سار �سيا�سي �شق طريقه يف �صفوف فئات
اجتماعية تعاين من م�شكالت بطالة
او فقر �أو تدهور يف م�ستوى املعي�شة ،
بل يف �صفوف الفئات الرثة يف املجتمع
اال�سرائيلي � ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن الأحزاب
النازية والفا�شية يف جمتمعاتها  .يف
انتخابات العام  2020ح�صل هذا النبت
ال�شيطاين  ،وريث حركة ( كاخ )  ،التي
قادها الرابي العن�صري الكريه مئري
كاهانا وامل�صنفة حتى يف ا�سرائيل كحركة
حمظورة على نحو  225الف �صوت ودون

مقدمات منطقية زاد هذا الرقم عن
ال�ضعف يف االنتخابات الأخرية  ،ال ل�شيء
�إال لأن امل�ستوطنني امل�ستعمرين زحفوا
على �صناديق االقرتاع النتخاب قائمة
هذا االئتالف  ،متاما كما زحف الرعاع يف
املانيا عام  1933على �صناديق االقرتاع
النتخاب حزب زعيم جاء بدوره اىل
احلياة ال�سيا�سية من �صفوف الفئات
الرثة الأملانية .
نعت ممثلي قائمة “ ال�صهيونية
الدينية “ بالفا�شية ال يحمل �أية درجة
من التجني �أو املبالغة  ،وهم على كل
حال لي�سوا الفا�شيني الوحيدين يف دولة
االحتالل والعن�صرية  ،غري �أن فا�شيتهم
فا�شية عارية تتغذى على �أوهام التفوق
العرقي وعلى �أ�ساطري دينية يراد لها
عرب كم هائل من التزوير والت�ضليل ان
ت�صبح جزءا من تاريخ وثقافة وح�ضارة
هذه املنطقة � ،إن مل تكن هي حتديدا
تاريخ وثقافة وح�ضارة هذه املنطقة ،
دون مرجعية تاريخية حقيقية  .وهي
فا�شية تقوم على كراهية الأجنبي � ،أو
بالتعبريات التلمودية كراهية الأغيار ،
ال ل�شيء �إال لأن الرب يريد ذلك .
كراهية الأغيار هذه كراهية
�أيدولوجية بغالف ديني  ،ال تدفع
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الفل�سطينيني �أمام حتديات م�صريية
الأغيار لل�سقوط يف البئر ولكن �إذا
ح�صل ذلك من املحظور �أن متد لهم يد
امل�ساعدة  .هي كراهية مت�أ�صلة  ،تعرب عن
ايدولوجية فا�شية  ،على طريقة بت�سلئيل
�سموترت�ش  ،الذي ال يقبل �أن تلد زوجته
يف امل�ست�شفى مع ن�ساء عربيات ويدعو اىل
تغيري جوهري يف قوانني حقوق االن�سان
يف الدولة على ه�شا�شتها واىل �ضم ال�ضفة
الغربية لدولة االحتالل �أو على طريقة
ايتمار بن غفري  ،الذي يدافع عن مفاهيمه
التلمودية ملا ي�سمى يف جي�ش االحتالل “
طهارة ال�سالح “ كتطهري عرقي ويدعو
اىل تغيري �أوامر �إطالق النار وعدم فر�ض
�أية قيودعلى اجلنود و�أفراد ال�شرطة يف
تعاملهم مع الفل�سطينيني ويجاهر بكل
�صراحة وو�ضوح ووقاحة ب�أن العرب
الفل�سطينيني هم فائ�ض يجب طرده و�إن
هم �أرادوا ان يعي�شوا يف دولة ا�سرائيل من
البحر اىل النهر فبدون حقوق �سيا�سية
وال حتى مدنية باعتبار ذلك م�شيئة
ربانية  .وهكذا تعر�ض “ ال�صهيونية
الدينية “ كحركة فا�شية برناجمها
كم�شروع ا�ستيطاين ا�ستعماري عن�صري
املحتوى بدعو اىل ت�صعيد يف نهج التطهري
العرقي بت�صميم وخا�صة يف القد�س
وال�ضفة الغربية واملثلث والنقب .
مع هذه احلركة الفا�شية عقد بنيامني
نتنياهو حتالفات واتفاقات تارة يف العلن
و�أخرى من الباطن فجرى تق�سيم العمل
يف التح�ضر النتخابات الكني�ست على
النحو الذي يخدم م�صاحله يف العودة
اىل �سدة احلكم يف ا�سرائيل  ،رئي�سا
للمزراء  ،الليكود يركز حملته على مراكز
املدن فيما حلفا�ؤه اجلدد من ال�صهيونية
الدينية “ يركزون على الأطراف
وخا�صة امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية
باعتبارها اخلزان االنتخابي لي�ضمن
بذلك من املقاعد عددا كافيا ت�ؤهله للفوز
يف ال�سباق االنتخابي وهكذا كان وفاز يف

ال�سباق .
الآن  ،ماذا بعد  ،وما الذي ينتظر
بنيامني نتنياهو وهل يفي بوعوده
وتعهداته حللفئه الفا�شيني اجلدد ب�صرف
النظر عن النتائج والتداعيات لي�س فقط
على امل�ستوى الداخلي يف ا�سرائيل بل
وكذلك على م�ستوى عالقته مع اخلارج
وخا�صة مع الواليات املتحدة الأمريكية .
ع�شية اتخابات الكني�ست التي جرت عام
 2020اعلن ال�ساحر الكذوب انه لن يعني
بن غفري يف حال فوز مع�سكره يف وزارته
 ،ولكن هذه املرة بلع نتنياهو ل�سانه ،
فهو يف حاجة �إىل دعم حلفائه اجلدد
للإفالت من الإدانة والعقاب يف حماكمته
بتهم الف�ساد ،وهم �سوف مينحونه هذا
الدعم ،وهو يف حاجة لهم لتمرير قوانني
لي�س فقط بخ�صو�ص حماكمته  ،بل ومن
اجل ا�ستمراره يف احلكم لأطول فرتة
ممكنة  ،لدورة انتخابية جديدة على
الأقل  ،خا�صة بعد الفوز الكبري الذي
حققوه يف االنتخابات � .سموتريت�ش وبن
غفري مل يعودا بال �أ�سنان  ،ف�أ�سناهم بعد
االنتخابات باتت ك�أ�سنان القر�ش  ،وهذا
ما يدركه نتنياهو وما �سوف يتعامل معه يف
رهان على احتواء ردود الفعل الداخلية
منها واخلارجية ورهان على التغريات
املحتملة  ،التي ميكن ان حتمله له ك�أخبار
�سارة االنتخابات الن�صفية للكونغر�س
الأمريكي.
�إذن نتنياهو يف الطريق لت�شكيل حكومة
هي الأكرث تطرفا يف تاريخ دولة مل تعد
متلك �أدوات ت�سويق نف�سها ب�أنها الدولة
الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة ،
ف�صورة الو�ضع يف ا�سرائيل تتبلور اكرث
ف�أكرث عن دولة هي يف احلقيقة دولة
�إثنوقراطية ،يحتكر فيها اليهود جميع
احلقوق  ،دولة تتوعد الفل�سطينيني
�سكان البالد الأ�صليني باعتبارهم �أغيار
باملفاهيم التلمودية  .وهكذا جاءت هذه

االنتخابات لت�ضع الفل�سطينيني لي�س
فقط يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س
ويف قطاع غزة  ،بل ويف فل�سطني التاريخية
كما يف ال�شتات �أمام مهمات وحتديات
خمتلفة عن �سابقاتها وخا�صة بعد ان
حتول خطاب اال�ستيطان اال�ستعماري
والكراهية والرتان�سفري والتطهري العرقي
اىل خطاب ر�سمي لدولة االحتالل
والف�صل العن�صري اال�سرائيلية  ،يهدد
حا�ضر وم�ستقبل الفل�سطينيني وحقهم يف
تقرير امل�صري مبركباته الثالث  :حقوق
قومية ثابته وحقوق مواطنة وم�ساواة
لأبناء ال�شعب الفل�سطيني يف االرا�ضي
املحتلة عام  1948وحقوق قومية ثابته
يف اال�ستقالل والتحرر من االحتالل
واال�ستيطان يف االرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة عام  1967وحقوق قومية ثابتة
يف العودة لالجئني الفل�سطينيني الذين
هجروا من ديارهم وممتلكاتهم بالقوة
الع�سكرية الغا�شمة  ،ما بات مراجعة
جادة وم�س�ؤولة يف ال�سيا�سة تتطلب
ت�شكيل جبهة قومية متحدة ت�ضم جميع
الفل�سطينيني يف الداخل الفل�سطيني ويف
املناطق الفل�سطينية املحتلة بعدوان
 1967ويف ال�شتات  ،جبهة تكون مفتوحة
مل�شاركة جميع القوى وال�شخ�صيات
التقدمية اليهودية يف دولة ا�سرائيل ،
على حمدوديتها بحكم حمدودية الو�ضع
االن�ساين يف هذه الدولة  ،لأن �صعود
الفا�شية بغطاء ر�سمي من خالل الكني�ست
يف دولة االحتالل والف�صل العن�صري
ال يقت�صر خطرها على الفل�سطينيني
وحدهم بقدر ما ميتد �شرها على عموم
فل�سطني التاريخية بل ويتجاوزها اىل ما
هو �أبعد من ذلك ليعم املنطقة ب�أ�سرها.
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الربازيل :عودة «لو ّال»� ..إ�شارات ور�سائل
�������ص������ع������ود ي���������������س�������اري يف دول ام�������ري�������ك�������ا ال��ل��ات�����ي�����ن�����ي�����ة
حت�����������والت ع����م����ي����ق����ة اىل ال��������دول��������ة ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة احل����دي����ث����ة
ان��ت�����ص��ار “لوال” يف ال��ب�رازي����ل ان��ت�����ص��ار ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة وال���ع���دال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة
“نريد ال���ك���ت���ب ب������دال م�����ن ال�����ب�����ن�����ادق ..ن����ري����د ا�����س����ت����ع����ادة الأم��������ل”
عبد اهلل ال�سناوي  /كاتب م�صري
هكذا حتدث الرئي�س الربازيلى املنتخب «لوي�س
�إينا�سيو لوال دا �سيلفا» فى خطاب الن�صر.
كانت تلك �إ�شارة لعمق االنق�سام االجتماعى
وال�سيا�سى احلاد فى بلد مرتامى الأطراف وكتلته
ال�سكانية تتجاوز املائتى مليون ن�سمة.
فى حلظة انت�شاء الفوز تبدت �أمامه منزلقات
وخماطر ،فهو ربح االنتخابات بفارق �أقل من ( )%1فيما
خ�صومه ال�سيا�سيون حازوا الأغلبية الت�شريعية.
«نحتاج �إىل ال�سالم والوحدة».
كانت تلك �إ�شارة �أخرى �إىل ما يعتقد �أنها من مقومات
�أى جناح فى �إدارة �شئون البالد ،حتى تعود من جديد �إىل
ال�ساحة الدولية العبا فاعال وم�ؤثرا� ،أال تكون منبوذة
بال�صورة التى كانت عليها فى عهد الرئي�س املنتهية
واليته «جايري بول�سونارو» ،الذى خ�سر االنتخابات
�أمامه.
بتجربته العري�ضة ،حيث توىل رئا�سة الربازيل
لدورتني بني عامى ( 2003ــ  ،)2010فهو يدرك معانى
الأرقام ور�سائلها.
نحن �أمام ر�أى عام منق�سم وجناحه فى احلكم قد
ال يكون م�ؤكدا �إذا �أفلت الأمن عن كل قيد وا�ستغرقت
طاقة البلد فى �صراعات داخلية.
هو رجل ينحاز متاما �إىل الفقراء الذين خرج من بني
�صفوفهم.
عمل لفرتة ما�سحا للأحذية ومل يتنكر لأ�صله
االجتماعى فى �أية حلظة.
�أحدث نقلة كربى فى اقت�صاد بالده وم�ستويات
معي�شة مواطنيها مكنته من �أن يجدد رئا�سته ملرة ثانية
ب�أغلبية (.)%60
فى خطاب الن�صر �أعاد التزامه بق�ضية العدل
االجتماعى� ،صلب �شرعية انتخابه« :ال�شعب يريد �أن
ي�أكل ب�شكل جيد� ،أن يح�صل على وظيفة وراتب يتم
تعديله وفق ن�سب الت�ضخم ،و�أن يحظى ب�صحة وتعليم
جيدين».
كانت عودة «لوالى» ،كما فى �صعوده ،تعبريا عن
�أحوال القارة الالتينية.
مل يكن وحده فى رحلة ال�صعود ،فقد �صاحبه
بتوقيت متزامن �صعود ي�سارى فى الأرجنتني ،ت�شيلى،
و�أورجواى ،وبوليفيا ،والأكوادور ،وفنزويال.
كان ذلك فى توقيته ور�سائله تعبريا عن حتوالت
عميقة عنوانها الرئي�سى :التحول التدريجى البطيء
الرا�سخ من حرب الع�صابات �إىل الدولة الدميقراطية
احلديثة طلبا للعدل االجتماعى وا�ستقالل القرار
الوطنى بعيدا عن الهيمنة الأمريكية على مقادير
القارة.
حرب الع�صابات ا�ستدعتها الأنظمة الفا�شية؛ حيث

ت�سحق حياة مواطنيها �إىل حدود الإلغاء ب�أثر الفقر
والعوز والتهمي�ش.
عندما تهي�أت الو�سائل الدميقراطية نحيت البنادق
جانبا وبدا �أن هناك �أمال فى م�ستقبل �آخر عرب �صناديق
االقرتاع.
هكذا متكن الي�سار الالتينى من ح�صد ال�سلطة فى
دول عديدة بتوقيت متزامن.
�ألهمت الثورة الكوبية حرب الع�صابات فى �أنحاء
القارة ،وكانت �أكرث جتاربها جناحا بف�ضل رمزيها
الكبريين «فيدل كا�سرتو» و«ت�شى جيفارا».
فى حلظات تالية بدت التجربة الكوبية منوذجا
للتطور التقنى والعلمى والطبى ،غري �أن التطورات التى
جرت فى بنية القارة جتاوزت فعل ال�سالح �إىل طلب
الدميقراطية ومازجتها مع العدالة االجتماعية.
كان طلب اخلروج من التبعية الأمريكية �أكرث الأفكار
هيمنة على الفكرين ال�سيا�سى واالقت�صادى الالتينى.
مل تكن م�صادفة �أن تعود �أغلب �إ�سهامات «نظريات
التبعية» ،التى �سادت اجلامعات الغربية ل�سنوات طويلة
�إىل اقت�صاديني التينيني.
كانوا كبلدانهم و�أدبائهم م�سكونني بوط�أة االنقالبات
الع�سكرية ،التى ترعاها اال�ستخبارات الأمريكية ،وما
ترتكبه من جمازر دموية كالتى حدثت فى «ت�شيلى»
على يد اجلرنال «�أوج�ستو بينو�شيه» �ضد �أن�صار الرئي�س
«�سلفادور الليندى»� ،أو بالنهب املنظم الذى ترتكبه
ال�شركات الدولية بالتعاون مع �شبكة ف�ساد تتحكم فى
مقاليد ال�سلطة.
ب�أية مراجعة جدية للتجارب الي�سارية الالتينية
فى موجتها الدميقراطية الأوىل ف�إن «لوال» هو العنوان
الأول فى �إحداث اخرتاقات حقيقية باالقت�صاد
واملجتمع.
جتربته ب�إجنازاتها بدت ملهمة لدول عديدة �أخرى
ب�أنحاء العامل ،ال فى القارة وحدها ،حتى �إن �صحيفة
«لوموند» الفرن�سية اختارته عام (� )2009شخ�صية
العام قبل �أن تعتربه جملة «التامي» الأمريكية فى العام
التاىل بالزعيم الأكرث ت�أثريا فى العامل.
جرت مطاردة �صورته وهو خارج ال�سلطة بالت�شهري
املنهجى.
�أطيحت نائبته ال�سابقة وخليفته على املقعد
الرئا�سى «ديلما رو�سيف» بتهمة الف�ساد ،ثم امتدت
االتهامات �إليه �شخ�صيا.
جرى اعتقاله والزج به خلف جدران ال�سجون
بالتهمة امل�شينة ،حتى ال يرت�شح مرة �أخرى.
عندما بر�أته املحاكم الربازيلية متكن من �أن يح�صد
ن�صرا انتخابيا رغم كل الظروف املعاك�سة.
مل يكن �صعوده جمددا �إىل رئا�سة الربازيل منعزال
عما يجرى فى القارة من حتوالت وما ي�صدر عنها من
ر�سائل �إىل امل�ستقبل.
بتوقيت متقارب حدث �صعود مماثل فى هندورا�س،

وكولومبيا ،وت�أكدت من جديد قوة الي�سار فى ت�شيلى
وفنزويال ورد اعتبار جتربة «مورالي�س» فى بوليفيا
بعدما جرى االنقالب عليه.
�صعود الي�سار جرى هذه املرة على خلفية ف�شل النظم
اليمينية الذريع فى مواجهة اجلائحة وتعاظم معدالت
الفقر والعوز.
فى حالة الربازيل بالذات تراجعت مكانتها الدولية
بفداحة.
كانت �سيا�سات «بول�سونارو» املعادية ل�سالمة البيئة
فى غابات «الأمازون» داعية بذاتها �إىل �شبه عزلة
دولية.
مل يكن م�ستغربا الرتحيب الدوىل الوا�سع بفوز
«لوال» ،فهو ينتمى �إىل التيار الوا�سع للحفاظ على
احلياة فى الكوكب عك�س «بول�سونارو» مناف�سه اليمينى
املواىل للغرب فى ن�سخته الرتامبية! ،ك�أنه تو�أم �سيا�سى
للرئي�س الأمريكى ال�سابق.
كانت معاجلة الرئي�س املنتهية واليته جلائحة
«كورونا» كارثية بكل معنى �صحى� ،أو �سيا�سى ب�صورة
ت�شبه �إىل حد كبري �سيا�سات «دونالد ترامب».
كانت العواقب واحدة فى احلالتني بخ�سارة
االنتخابات الرئا�سية.
فى حلظة �إعالن النتائج �أطل «�شبح ترامب» على
امل�شهد الربازيلى.
�أغلق �أن�صار «بول�سونارو» ب�شاحنات الطرق ال�سريعة
فى �أنحاء البالد لتعطيل حركة احلياة و�إ�شاعة الفو�ضى
ت�شكيكا فى نظام الت�صويت الإلكرتونى!
احلجج نف�سها ا�ستند �إليها �أن�صار «ترامب» فى اجتياح
مبنى «الكابيتول».
بقوة التجربة الدميقراطية املاثلة فى الأذهان
توقفت الق�صة فى منت�صف الطريق.
كان ذلك انت�صارا للدميقراطية فى القارة وت�أكيدا
على م�سار امل�ستقبل.
ال عدالة اجتماعية م�ستدامة بال دميقراطية
حقيقية وحريات عامة وتبادل لل�سلطة وفق قواعد
را�سخة ال تقبل الت�سويف والتالعب.
هذه الر�سالة الكربى فى عودة «لوال» و�صعود الي�سار
الالتينى جمددا.
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هكذا تنتهي حرب �أوكرانيا
عبد احلليم قنديل -كاتب م�صري
تنتهي احلروب غالبا بواحدة من طريقتني� ،إما
بالتفاو�ض �أو با�ست�سالم �أحد الطرفني املتحاربني ،وال
تبدو �أهداف رو�سيا يف حرب �أوكرانيا قابلة للتفاو�ض،
وبالذات بعد تطورات ال�شهرين الأخريين ،و�إعالن مو�سكو
ر�سميا عن �ضم �أربعة �أقاليم �أوكرانية لأرا�ضيها� ،إ�ضافة
ل�سيطرة رو�سيا على �إقليم �شبه جزيرة «القرم» وميناء
«�سيفا�ستوبول» منذ عام  ،2014بينما تطلب �أوكرانيا
جالء كامال للرو�س عن الأقاليم اخلم�سة ،وهو ما يبدو
طلبا عبثيا م�ستحيل التحقق ،من وجهة نظر الرو�س،
فالتناق�ض «حدي» بني الطرفني ،وي�صعب ت�صور الو�صول
�إىل حله بطريق التوافق والرتا�ضي ،اللهم �إال �إذا كانت
هناك و�سيلة لوقف القتال من دون رد الأرا�ضي ،وهو ما
تبدو حركة احلوادث ذاهبة �إليه على �أغلب الظن ،ويف
مدى �شهور ال�شتاء احلربي الزاحف على الأبواب.

تعدد الأقطاب زاحف

وقد انتع�شت �أحاديث التفاو�ض يف الأ�سابيع
الأخرية ،خ�صو�صا بعد زيارة جيك �سوليفان م�ست�شار
الأمن القومي الأمريكي �إىل «كييف» ،وحثه الرئي�س
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي على �إبداء مرونة يف
تقبل مبد�أ التفاو�ض ،وفك حظر التفاو�ض مع الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني املفرو�ض بقانون �أوكراين ،وقبل
�سعي �سوليفان امللتب�س ،كان بابا الفاتيكان فرن�سي�س
يوجه دعوة للتفاو�ض وال�سالم ،بعد �أن زاره الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون �أواخر �أكتوبر  ،2022ودعا
البابا االحتاد الأوروبي لالنخراط يف عملية تفاو�ض
رو�سيا و�أوكرانيا ،و�أكد البابا ما �سماه «حياده الكامل»
و»حمبته لل�شعبني الرو�سي والأوكراين» ،بينما كان
امل�ست�شار الأملاين �أوالف �شولت�س يبحث عن �أر�ضية
م�شرتكة مع بوتني ،يف ات�صال هاتفي �أجراه مع الرئي�س
الرتكي� ،سبق زيارته املثرية جلدل �أوروبي �إىل العا�صمة
ال�صينية بكني ،ولقاء الرئي�س ال�صيني �شي جني بينج،
�سعيا لتوطيد عالقات اقت�صادية وجتارية هائلة ،وفتح
ال�سبل لتوا�صل م�ؤثر مع الرئي�س الرو�سي ،الذى جتمعه
مع ال�صني عالقات «�شراكة بال حدود» ،ت�أكدت �أكرث بعد
انتخاب �شي لرئا�سة ثالثة يف امل�ؤمتر الع�شرين للحزب
ال�شيوعي ال�صيني.
امل�ست�شار الأملاين �شولت�س بات يدرك �أن العامل يتغري،
و�أن تعدد الأقطاب زاحف �إىل توازنات القمة الدولية،
ويريد الرجل دورا قياديا لبالده يف العامل اجلديد

حرب ذات طابع عاملي

وقد كانت من اللحظة الأوىل حربا ذات طابع
عاملي ،تواجه فيها رو�سيا وحدها  32دولة يف حلف
�شمال الأطلنطي «الناتو»� ،إ�ضافة لدول �أخرى حليفة
كاليابان وا�سرتاليا وكوريا اجلنوبية وتايوان وغريها،
وقد ا�ستفرغت كل هذه الدول ما متلكه من �سالح متطور
يف امليدان الأوكراين ،وزودت جي�ش «كييف» و�سلطتها،

مبا تزيد قيمته �إىل اليوم على مئة مليار دوالر ،دفعت وقد قدمت برلني كثريا من ال�سالح واملعونات لأوكرانيا
منها وا�شنطن الن�صيب الأكرب ،وبهدف معلن هو «�إ�ضعاف ولالجئيها ،و�ضاعف من ال�ضيق الأملاين.
رو�سيا» وهزميتها ورمبا تفكيكها ،فقد دفعت وا�شنطن
مطالبة امل�س�ؤولني البولنديني لأملانيا بتعوي�ضات
خزائن ال�سالح الأوروبي �إىل االنتقال �إىل �أوكرانيا ،عن حرب هتلر ت�صل �إىل تريليون و 300مليار دوالر
و�إعادة بناء اجلي�ش الأوكراين كلما حتطم ،ومل توفر
وكلها �ضغوط تدفع �أملانيا يف طريق التمرد الن�سبي
�أمريكا �سالحا مهما بلغت خطورته ،وبلغت الإ�شارات على الإمالءات الأمريكية وتوابعها ،وطرق باب رو�سيا
الرمزية �أعلى ذراها ،مع �إر�سال «نظام نا�سام�س» للدفاع عرب ال�صني �شريك برلني التجاري الأول ،فامل�ست�شار
اجلوي �إىل كييف ،وهو النظام املن�صوب للدفاع عن البيت الأملاين �شولت�س بات يدرك �أن العامل يتغري ،و�أن تعدد
الأبي�ض نف�سه� ،إ�ضافة مل�شاركات ميدانية م�ؤثرة� ،سواء الأقطاب زاحف �إىل توازنات القمة الدولية ،ويريد
يف التخطيط للعمليات و�إدارة املعارك� ،أو يف اخلدمات الرجل دورا قياديا لبالده يف العامل اجلديد ،ومل يرتدد
اال�ستخباراتية من مئات الأقمار ال�صناعية الع�سكرية يف �إعالن ر�أيه ،و�إبالغه حتى للرئي�س الأمريكي جو
واملدنية التابعة لدول و�شركات التحالف الغربي ،وهو بايدن ،الذي يخ�شى ات�ساع التمرد الأملاين ،ويريد على
ما كان �سببا يف اخرتاقات حم�سو�سة ،حققها اجلي�ش ما يبدو �إجراء تعديالت يف م�سارات التعبئة �ضد ال�صني
الأوكراين و»الفيالق الأجنبية» على جبهات احلرب ورو�سيا ،وهو اجتاه يبدو �إجباريا ،بالذات بعد ما جرى يف
منذ �أوائل �سبتمرب  ،2022بال�سيطرة على بلدات يف انتخابات التجديد الن�صفى للكونغر�س مبجل�سيه ،وفوز
خاركيف ودونيت�سك و�شمال خري�سون ،بلغت يف جمموعها اجلمهوريني ب�أغلبية جمل�س النواب ،وتوقع تن�صيب
نحو  %3من م�ساحات ال�سيطرة الرو�سية ،لكن الهجمات اجلمهوري كيفن مكارثي رئي�سا ملجل�س النواب اجلديد،
الأوكرانية املت�سارعة ،بدا �أنها تفقد قوة اندفاعها ومل يكتم مكارثي ر�أيه حتى قبل االنتخابات ،وقال �إن
�أخريا ،بعد �إعادة تنظيم القوات الرو�سية واحلليفة ،مع �أوكرانيا لن ت�أخذ مزيدا من ال�شيكات الأمريكية «على
�إمتام مراحل «التعبئة اجلزئية» ،و�إعادة بناء خطوط بيا�ض» بعد اليوم ،وهو ما قد يعني �إعاقة ل�سيا�سة بايدن
دفاع �أقوى ،وحتول الرو�س جمددا �إىل الهجوم ،بعد يف امليدان الأوكراين ،وقب�ض يد الإنفاق الأمريكي
توقف ع�سكري ا�ستمر �شهورا ،وهو ما بدا معه� ،أن �آمال على حرب �أوكرانيا ،خ�صو�صا مع حتكم الكونغر�س يف
التحالف الغربي ترتاجع ،و�أن هدف اقتنا�ص مدينة الت�صرفات املالية للحكومة الأمريكية ،وتراجع نفوذ
وميناء خري�سون لن يتحقق بال�سهولة التي ت�صوروها ،بايدن الرئا�سي ودعم حزبه الدميقراطي ،وت�صاعد
خ�صو�صا مع الإنهاك االقت�صادي الغربي ،وف�شل � 12ألف �أزمات وم�آزق الت�ضخم وارتفاع الأ�سعار ،ومنو نزعة
عقوبة غربية يف خلخلة االقت�صاد الرو�سي ،وارتداد �أثر حرمان �أوكرانيا من ع�شرات مليارات الدوالرات ،رمبا
العقوبات على الغرب الأوروبي بالذات ،وظهور ت�شققات يحتاجها الأمريكيون �أوال ،وهو ما قد يقود وا�شنطن
يف جدار االحتاد الأوروبي ،دفعت �أملانيا الأكرب اقت�صادا و�صناع �سيا�ساتها �إىل �إعادة النظر يف املو�ضوع الأوكراين
يف �أوروبا �إىل الت�صرف املنفرد ،وتخ�صي�ص  200مليار كله ،والبحث عن طريقة لوقف احلرب ونزيفها املت�صل،
يورو لتخفيف �أثر �أزمة الطاقة على مواطنيها و�شركاتها ،ومن دون ا�شرتاط لهزمية رو�سية م�ستحيلة احلدوث.
مع �إخفاق ال�شركاء الأوروبيني يف �صياغة قرارات
اتفاق ممكن لوقف احلرب
موحدة ملجابهة خف�ض �إمدادات الطاقة الرو�سية،
واخلال�صة يف ما نت�صور� ،أن رو�سيا قد تكون م�ضطرة
وت�ضاعف فواتري الطاقة البديلة املوردة من �أمريكا ملوا�صلة حملة ال�شتاء ،و�إكمال ال�سيطرة على ما تبقى من
�إىل �أربع مرات ،وت�صاعد ميل الدول الأوروبية الوازنة �أرا�ضي الأقاليم الأربعة الأوكرانية ،التي �ضمتها ر�سميا،
�إىل ا�ستعادة التوا�صل مع مو�سكو ،والبحث عن �سبيل مع �إمكانية واردة لرتك مناطق يف �شمال مقاطعتي
لوقف احلرب ،مع غ�ضب واحتقان زائد يف املجتمعات زاباروجيا وخري�سون ،خا�صة �أن مر�سوم ال�ضم ال�صادر عن
الأوروبية ،يدفعها �إىل �ضيق مرئي بفداحة تكاليف جمل�س «الدوما» الرو�سي ،مل ين�ص على التحديد النهائي
حرب �أوكرانيا ،ومعاقبة احلكومات الأوروبية املتحم�سة الدقيق مل�ساحتي زاباروجيا وخري�سون ،وتركه مل�شاورات
�أكرث مل�سايرة وا�شنطن ،و�إىل حد بدت معه حكومات �شرق الحقة مع القيادات املحلية ،بينما كان الن�ص ظاهرا على
�أوروبا املن�ساقة �أكرث للمحور الأنكلو�ساك�سونى الأمريكي �ضم دونيت�سك ولوغانت�سك» �إقليمي الدونبا�س� ،إىل كامل
والربيطاين يف �أحوال �صدام مع �أملانيا نف�سها ،واتهم احلدود الإدارية ،ورمبا يكون ذلك متهيدا لوقف القتال
رئي�س الوزراء البولندي �أملانيا بخيانة �أوكرانيا ،وال�سعي من اجلانب الرو�سي ،رمبا باتفاق �ضمني مع وا�شنطن يلجم
لو�صل ما انقطع مع مو�سكو ،حتى لو كان الثمن هزمية �أوكرانيا ،ودومنا حاجة �إىل تفاو�ض يكون زيلين�سكي
�أوكرانيا ،بينما مل تعد برلني حتفل كال�سابق باالتهامات طرفا فيه ،وال لإعالن موافقة غربية ر�سمية على �ضم
البولندية وغريها ،بعد �أن �أرهقت احلرب اقت�صادها ،مو�سكو للأقاليم الأربعة ،متاما على نحو ي�شبه ما جرى
و�أثقلته بخ�سائر تزيد هذا العام على  64مليار يورو ،يف واقعة �ضم «القرم» قبل �سنوات� ،أي فر�ض �أمر واقع
ويتوقع �أن ت�صل �إىل  110مليارات يورو يف العام املقبل ،م�صحوب ب�إيقاف �إطالق النريان الرو�سية ،وبر�سم حدود
وهو ما يعنى خ�سارة نحو  %3من الناجت القومي الأملاين ،تنتهى غربا عند �ضفاف نهر دنيربو.

العدد

16

1354

االهالي

الخميس2022-11-17م

كمال م�ضاعني
عاد نتنياهو

عاد نتنياهو لرئا�سة
الوزراء  ،عاد اليمني
الأ�شد
ال�صهيوين
�شرا�سة ،ولكنه هذه املره
عاد م�أزوم ًا  ،وانتخبه
�شارع م�أزوم  ،وتر�أ�س
ائتالف م�أزوم ًا .
كل ما بدخل الكيان
ال�صهيوين م�أزوم  ،وو�ضع
الكيان االقليمي م�أزوم ،
وعالقة الكيان مع االب الراعي بوا�شنطن م�أزومه  ،لألف
�سبب و�سبب � ،أهمها �أن الكيان مل يعد بنف�س الأهميه
بالن�سبه المريكا  ،وهناك ما هو �أهم بكثري من دولة
الكيان .
اخلطوره على االردن وفل�سطني من اليمني ال�صهيوين
قد تكون التايل :
لي�س هنالك من منطقة رخوه ينف�س منها اليمني
ال�صهيوين عن ازمته �سوى ال�ضفه الغربيه وقطاع غزه
واالردن
�صعد اليمني يف ظل توقف اي عملية ت�سويه متوقفه
او ميته  ،وبقي الفل�سطينيون بال غطاء دويل وعربي ،
ويف ظل انق�سام مزمن جيو�سيا�سي
الكيان ال�صهيوين ي�صارع لكي يجد لنف�سه مكانا
باملنطقه بعدما تبد�أ الت�سويات الكربى بعد احلرب
الرو�سيه – االوكرانيه  ،حني ي ُفتح ملف ايران وحرب
وامن اخلليج  ،وملف االزمه ال�سوريه  ،وحني تعيد
االطراف الدوليه �صياغة املنطقه من جديد .
لي�س هنالك من منطقه رخوه بامكان الكيان ال�صهيوين
النفاذ منها �سوى االردن وال�ضفه الغربيه  ،وهذا تعيه
ال�سلطه الفل�سطينيه واالردن الر�سمي متاما  ،واملفارقه
�أن حركة هذين الطرفني ت�سري باالجتاه املعاك�س  ،اي
باجتاه وا�شنطن بدل االجتاه لل�شعب وللبناء الداخلي
واال�ستعداد للمواجهه .
�سيعمل الطرفان على تقدمي كل التنازالت املطلوبه
للكيان ال�صهيوين كي ي�ضمنان البقاء ب�ضمانات امريكيه ،
فالهدف هو احلكم وال�سلطه  ،وكل ما عداه ميكن احلديث
والتفاهم حوله .
يقول حممود عبا�س ان نتنياهو �سي�ضم اجزاء من
ال�ضفه الغربيه  ،وهذا ممكن  ،ولكنه ال يعمل �شيئا جديا
للمواجهه واال�ستناد لقوى ال�شعب الفل�سطيني  ،هو ي�صرخ
لي�سمع العرب وي�ستجدي وا�شنطن  ،واالردن الر�سمي ال
يتحدث �سوى عن االق�صى ورعاية املقد�سات .

االخيرة

الأمم املتحدة تطلب فتوى من حمكمة العدل الدولية
ب�ش�أن انتهاكات االحتالل بحق الفل�سطينيني
ـ تبنّت اللجنة الرابعة للجمعية العامة
للأمم املتحدة يف نيويورك ،اجلمعة ،قرار ًا يطلب
من حمكمة العدل الدولية �أن تقدم فتوى قانونية
ب�ش�أن م�س�ألتني ،تتعلقان بفل�سطني واالحتالل
الإ�سرائيلي.
ومن �أبرز ما جاء يف القرار ،الطلب من حمكمة
العدل الدولية �أن ت�صدر “فتوى” (ر�أي ًا قانوني ًا)
يف م�س�ألتني؛ �أو ً
ال الآثار القانونية النا�شئة عن
انتهاك �إ�سرائيل امل�ستمر حق ال�شعب الفل�سطيني يف
تقرير امل�صري ،وعن احتاللها طويل الأمد للأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة منذ عام  ،1967وا�ستيطانها
و�ضمها لها ،مبا يف ذلك التدابري الرامية �إىل
تغيري التكوين الدميغرايف ملدينة القد�س وطابعها
وو�ضعها ،واعتمادها ت�شريعات وتدابري متييزية يف
هذا ال�ش�أن.
كما تت�ضمن الفتوى القانونية الإجابة عن
ال�س�ؤال حول “كيف ت�ؤثر �سيا�سات �إ�سرائيل
وممار�ساتها ...على الو�ضع القانوين لالحتالل؟
وما الآثار القانونية املرتتبة على هذا الو�ضع
بالن�سبة جلميع الدول والأمم املتحدة؟”.
ويطلب القرار من �أمني عام الأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�س �أن “يقدم للجمعية العامة
يف دورتها الـ 78تقرير ًا عن تنفيذ القرار ،مبا
فيه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها القد�س ،وعلى
الأرا�ضي العربية املحتلة الأخرى”.
ويطلب القرار �أن تقدم هذه اال�ست�شارة من
“العدل الدولية” ،وفق ًا للمادة  96من ميثاق الأمم
املتحدة ،عم ً
ال باملادة  65من النظام الأ�سا�سي
للمحكمة ،مع مراعاة القواعد ومبادئ القانون
الدويل ،مبا يف ذلك ميثاق الأمم املتحدة ،والقانون
الإن�ساين الدويل ،والقانون الدويل حلقوق الإن�سان،
وقرارات جمل�س الأمن ،واجلمعية العامة ،وجمل�س
حقوق الإن�سان ،ذات ال�صلة ،وفتوى حمكمة العدل
الدولية امل�ؤرخة بـ 9يوليو /متوز .2004
وح�صل القرار على ت�أييد  98دولة ،ومعار�ضة
 ،17وامتناع  52دولة عن الت�صويت من �أبرزها:
الواليات املتحدة وكندا و�إيطاليا و�أ�سرتاليا
والنم�سا وهنغاريا والت�شيك وغواتيماال و�إ�ستونيا
و�أملانيا ودولة االحتالل الإ�سرائيلي.
كما جددت اللجنة ثالثة قرارات تتعلق بوكالة
غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (�أونروا)،
ح�صل �أولها واملتعلق بعمليات “�أونروا” على ت�أييد
� 164صوت ًا ،ومعار�ضة  6دول هي :الواليات

املتحدة وكندا وليبرييا وجزر مار�شال وميكرونيزيا
ودولة االحتالل الإ�سرائيلي ،وامتنعت خم�س دول
عن الت�صويت.
وح�صل القرار الثاين املتعلق بتقدمي امل�ساعدات
لالجئني الفل�سطينيني على ت�أييد  165دولة،
ومعار�ضة دولة واحدة ،هي دولة االحتالل
الإ�سرائيلي ،يف حني امتنعت ع�شر دول عن
الت�صويت.
القرار الثالث يتعلق مبمتلكات الالجئني
الفل�سطينيني ،فجرى جتديده بت�أييد  160دولة،
ومعار�ضة �سبع دول� ،أبرزها دولة االحتالل
والواليات املتحدة وكندا ،يف حني امتنعت �سبع
دول عن الت�صويت.
و�أعادت اللجنة تبنّي قرار حول اجلوالن،
وح�صل على ت�أييد  148دولة ،واعرتا�ض ثالث
دول هي :دولة االحتالل والواليات املتحدة
وليبرييا ،يف حني امتنعت  22دولة عن الت�صويت.
�أما القرار املتعلق بامل�ستوطنات يف الأرا�ضي
الفل�سطينية واجلوالن ال�سوري املحتلني ،فح�صل
على ت�أييد  150دولة ،ومعار�ضة  8دول� ،أبرزها:
الواليات املتحدة وكندا وهنغاريا ،وامتنعت 14
دولة عن الت�صويت.
وت�صادق اجلمعية العامة على قرارات جلانها
املختلفة للجمعية يف نهاية نوفمرب /ت�شرين الثاين
�أو بداية دي�سمرب /كانون الأول ،عندما تقدم
اللجنة الرابعة (واللجان الأخرى) تقريرها
وتو�صياتها .ومن املتوقع �أن جتري امل�صادقة على
القرارات دون عوائق.
جاءت القرارات يف ع�شر �صفحات حتت عنوان
“املمار�سات الإ�سرائيلية والأن�شطة اال�ستيطانية
التي مت�س حقوق الإن�سان لل�شعب الفل�سطيني
وغريه من ال�سكان العرب”.
ومن الالفت ،جمدداً ،ت�صويت �أغلب الدول
الغربية �ضد القرار �أو امتناعها عن الت�صويت،
مقابل و�ضوح مواقفها عندما يتعلق الأمر ب�أوكرانيا
(�صوتت ل�صالح القرار) ،حني �أيدت �إحالة الو�ضع
هناك للمحكمة اجلنائية الدولية مث ً
ال� ،أو دفعت
باجتاه حتقيقات

