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البالد،  يف  رئي�سية  اأزمات  تفاقم  عن  املتكررة  االعالنات  �سوء  يف 

تتعلق باملاء والطاقة والنقل‘ ويف قطاعات كربى مثل التعليم وال�صحة‘ 

والزراعة‘ وبداًل من االقرتاب من و�صع حلول ممكنة وواقعية‘وقادرة 

على التخفيف من معاناة املواطنني‘ ومعاجلة االختالالت التي تفتك 

باأركان رئي�صية تقوم عليها البنية املوؤ�ص�صاتية للدولة االردنية:-

نحو  بعيدًا  تذهب  التنفيذية‘  ال�صلطات  وجميع  احلكومة  نرى 

“بناء  م�صاريع لي�صت ذات �صلة بطبيعة االزمات الواردة اأعاله‘ مثل 

حمكومة  امل�صاريع  هذه  تكون  ما  عمان”وغالبًا  قرب  جديدة  مدينة 

بروؤية عدد من اال�صخا�ص املتنفذين �صيا�صيًا وماليًا والذين تعوزهم 

متعمد  جتاهل  فيه  يتم  الذي  الوقت  يف  هذا  االأفق‘  و�صعة  اخلربة 

الأ�صحاب خربات يعتد بها وذوي اخت�صا�صات بارزين!!!

الفئة  هذه  عن  مقرتحات  من  �صدر  ما  معظم  على  االطالع  بعد 

من  قدم  ما  اأن  واالخت�صا�صات‘ يتبني  اخلربات  ا�صحاب  من  املهم�صة 

طرفها يتجاوز يف اهميته و�صوابيته كل ما �صدر من م�صاريع التحديث 

االقت�صادي واالداري حتديدًا‘ والتي �صيغت ونتجت يف غرف مغلقة‘ 

بعيدًا عن م�صاركة كثريين ‘ ممن كانوا م�صتعدين لتقدمي م�صاهماتهم 

طوعًا ودون اية تكاليف ا�صافية على موازنة الدولة.

الدفاع عنه كثريون‘ يف وقت تقوم  يتبنى  نعم فهذا واجب وطني 

فيه احلكومة ب�صراء خربات اجنبية مرهقة جدًا ملوازنات املوؤ�ص�صات.

املوؤ�ص�صات  ممثلي  الوا�صع‘ ودعوة  احلوار  تقاليد  اواًل  ذهبت  فاين 

ال�صعبية وال�صخ�صيات والكفاءات للم�صاهمة يف االنتقال بالبالد نحو 

طور جديد من البناء والنمو؟؟

بها  له  ونتائج ال عالقة  املجتمع االردين مبخرجات  �صيثق  وكيف 

اأعبائه  من  تخفف  وال  اليومية  معاناته  مت�ص  ال  جوهرها  يف  وهي 

احلياتية؟؟

تنتهج  ان  العامة‘  ال�صيا�صية  للحالة  وموؤذية  كبرية  ملفارقة  انها 

�صيا�صات الت�صييق على احلركة اجلماهريية واملوؤ�ص�صات ال�صعبية وال 

ي�صمح لها بحرية التعبري‘ يف الوقت الذي تقوم فيه املوؤ�ص�صة الر�صمية 

واالقت�صادي  ال�صيا�صي  لال�صالح  بالرتويج  التنفيذية  وادواتها 

واالداري!!!!

اذ بدون ا�صاعة مناخ للحريات العامة‘ فال ا�صالح وال ما يحزنون 

املطلوب  حيث  واالقت�صادي‘  ال�صيا�صي  القرار  الحتكار  تكري�ص  بل 

واحلالة هذه من جميع فئات ال�صعب االخرى‘ القيام مبباركة �صيا�صات 

تكري�ص االحتكار والت�صييق على احلريات‘!!!

ال�صيا�صية  القوى  مع  التعامل  يف  النهج  هذا  مثل  اىل  الذهاب  ان 

وال�صعبية‘  وابعادها امل�صتمر عن �صنع القرار‘ ثم معاقبتها باالعتقال 

كل  يف  يوؤدي  لن   – �صلميًا   – راأيها  عن  بالتعبري  قامت  ان  واملطاردة 

االحوال اال اىل مزيد من االزمات واالحتقانات.

الظلم ال يبني اوطانا يا �صادة‘ وال يطور دواًل مهما �صدحت و�صائل 

االعالم بانا�صيد اال�صالح والتحديث.

كفاءات وخربات م�شتبعدة عن م�شاريع 

التحديث االقت�شادي واالداري

�شعبية  اح��ت��ج��اج��ات 

التفاقية  رف�شًا  وا�شعة 

الكهرباء مقابل  امل��اء 

يف الذكرى 105 ل�عد بلف�ر امل�ش�ؤوم

وق���ف���ة ج��م��اه��ري��ة الئ���ت���اف ال��ق���م��ي��ة 
الرابية يف  الكال�تي  م�شجد  ام��ام  والي�شارية 

م����ؤمت���ر ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اخ يف م�����ش��ر: ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة 

البيئية ال��ك��ارث��ة  مت����ّدد  ع��ل��ى  م�����ش���ؤول��ة  وح��ده��ا 

املفرو�شة العق�بات  باإلغاء  يطالب�ن  م�ؤتة  جامعة  طلبة 

امل����اء م��ق��اب��ل ال��ك��ه��رب��اء:ت��ك��ري�����س االت���ف���اق مع 
ال���ع���دو رغ����م امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال���ا���ش��ع��ة

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

ت�����ش��ع  ا�����ش����رائ����ي����ل  يف  ال���ف���ا����ش���ي���ة  ����ش���ع����د 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن اأم�������ام حت����دي����ات م�����ش��ري��ة

مدي�نية متفاقمة يف حجمها كما يف تداعياتها
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احمد النمري

حجم  يف  املت�صاعد  االجتاه  توا�صل 

ومن  احلكومي(  العام  )الدين  املديونية 

نهاية  يف  متحققة  دينار  مليون   )35760(

دينار  مليون   )36180( اىل   2021 �صنة 

متحققة يف نهاية الثلث االأول حتى )ني�صان( 

دينار،  مليون   )420( وبارتفاع   2022 �صنة 

ن�صب  ‘ وهي   )%2،1( تقارب  ارتفاع  وبن�صبة 

معيار  من  اأكرث  على  وثقيلة  عالية  واأرقام 

و�صعيد رقمي ونوعي.

ونظهر ثقل حجم املديونية يف نهاية الثلث 

االأول من ال�صنة احلالية �صنة 2022 عندما 

املحلي  الناجت  حجم  مع  الرقم  هذا  نقارن 

 )32600( بحدود  املقدر  الكلي  االجمايل 

مليون دينار  )36180 مليون اىل )32600( 

التي   )%111( اىل  الن�صبة  لت�صل  مليون( 

املديونية  حجم  خطورة  بدورها  توؤكد 

و�صقوفه  االأمان  ملعايري  كثريًا  وجتاوزها 

احلمراء.

حجم  توزع   2022 �صنة  ثلث  نهاية  يف 

 )36180( البالغ  االجمايل  املديونية 

بقيمة  خارجية  مديونية  بني  دينار  مليون 

تقارب  وبن�صبة  دينار‘  مليون   )15600(

بقيمة  داخلية  مديونية  جانب  اىل   )%43(

وبن�صبة  دينار‘  مليون   )20580( تقارب 

تقارب )57%( من اجمايل املديونية.

والواقع‘ وب�صكل عام‘ ال توجد فروق تذكر 

واخلارجية  الداخلية  املديونية  خماطر  يف 

اخلزينة  على  التزامًا  ي�صكالن  فكالهما 

االردنية‘ ومطلوب �صداد االثنني يف تواريخ 

اال�صتحقاق‘فيما بع�ص ال�صيا�صات والقرارات 

تعترب املديونية الداخلية هي االأخطر نظرًا 

يف  احلكومة  امكانية  يف  الن�صبية  لل�صهولة 

جهة‘  من  االقرتا�ص  عند  عليها  احل�صول 

للماطلة  اي�صًا  امكانية  وجود  جانب  اىل 

بالت�صديد يف تاريخ اال�صتحقاق اأو/و تاأجيله 

اأو / و اجراء ت�صوية غري متوازنة للتغطية 

من جهة اخرى.

خماطر املديونية وخا�صة املفرطة منها ال 

تتوقف على امكانية ال�صداد من عدمه فقط 

بل هو مكلف ماليًا وعبء يت�صاعد‘ وعن�صر 

وعجزها‘  املوازنة  يف  االنفاق  زيادة  يف  اآخر 

املديونية  فوائد  بلغت  املثال  �صبيل  وعلى 

�صنة  كامل  يف  دينار  مليون   )924( حوايل 

على  مدفوعة  فائدة  بني  موزعة   ‘2020

مليون   )492( بحدود  الداخلية  املديونية 

دينار‘ وما يدعو اىل التح�صب والقلق اكرث ان 

ارقام الفوائد هذه مل تتوقف اأو ترتاجع عن 

االرتفاع يف اي �صنة �صابقة‘ كما اأنها مر�صحة 

لذلك بالتاكيد يف �صنة 2021 وما بعدها.

يحقق  اأن  ينتتظر  رئي�صي  اآخر  �صبب 

املدفوعة  الفائدة  حجم  يف  كبريًا  ارتفاعًا 

يت�صل بقيام البنك املركزي االردين باتخاذ 

وال�صيئة  اخلاطئة  القرارات  من  �صل�صلة 

باجراء رفع كبري الأ�صعار الفائدة منذ بداية 

اأولها بن�صبة )1/4 ربع %(  2022 كان  �صنة 

تالها قرار اآخر برفعها بن�صبة )3/4( ثالثة 

ارباع %( وقرار ثالث برفعها )1/2 ن�صف %( 

اأنه لي�ص اآخرًا‘ اتخاذ قرار  ‘ واخريًا‘ ويبدو 
ارباع%(  ثالثة   3/4( بن�صبة  برفعها  رابع 

بنك  لقيام  وحماكاة  تبعية  يف  االأ�صف  مع 

“ املركزي االمريكي”  الفيدرايل  االحتياط 

رغم  فائدته  ا�صعار  يف  ومقارب  مماثل  برفع 

املرتكزات  يف  الوا�صع  واالختالف  التفاوت 

والوقائع وامل�صارات والتداعيات االقت�صادية 

بني البلدين!!

هذا‘ وبناء على تو�صية اأو طلب من �صندوق 

تخفي�ص  حمليًا  يتم  اأ�صبح  الدويل  النقد 

بقيمة  االجمايل  املديونية  رقم  جتنيب   /

االجتماعي  لل�صمان  احلكومية  املديونية 

البالغة )7230( لت�صل اىل رقم للمديونية 

 ”28950“ اىل  ال�صمان(  )من  بدونها 

ال�صايف غري  الرقم  اال�صتناد اىل  يتم  بحيث 

املو�صوعي هذا عند مقارنته مع الناجت املحلي 

مليون   )32600( والبالغ  املقدر  االجمايل 

دينار وهبوط الن�صبة )28950 اىل 32600 

اىل )88‘%8(.

وللتب�صيط والتو�صيح نخت�صر ما �صبق فيما 

يلي:

1 - رقم اجمايل املديونية 3 / 1 ثلث �صنة 

2022   36180 مليون

 1  /  3 االجمايل  املحلي  الناجت  رقم   -  2

ثلث �صنة 2022 36000 مليون

 »%111« الناجت  اىل  املديونية  ن�صبة   -  3

ماية واأحد ع�صر يف املاية

مديونية  ا�صتبعاد  مع  املديونية  – رقم   1

 28950

احلكومة لل�صمان 3 / 1 ثلث �صنة 2022

2 – رقم الناجت املحلي االجمايل 32600

املحلي  الناجت  املديونيةاىل  ن�صبة   -  3

»88‘8 %« ثمانية وثمانون وثمانية يف املياة.

هذا وباخت�صار نعتقد اأن تو�صية ال�صندوق 

وتطبيقها جزئيًا من قبل وزارة املالية لي�ص 

�صائبًا ولي�ص مفيدًا ان مل تقل ما هو ا�صواأ.

واأي�صًا اجلدير بالذكر والتذدير والتاأكيد 

باأن حجم املديونية االردنية ون�صبتها بالغتا 

االرتفاع واخلطورة‘ ولي�ص ذلك فقط بل انها 

تتعار�ص مع ن�ص �صريح يف قانون الدين العام 

ن�صبة  تتجاوز  ال  ان  ي�صرتط  الذي  ال�صاري 

املديونية اىل الناجت املحلي االجمايل �صقف 

)60%( �صتني يف املية.

مدي�نية متفاقمة يف حجمها كما يف تداعياتها



دد1354االهاليالخميس17-11-2022مشؤون محلية
3الع

�شائق� �شهاريج املياه العادمة بال�ش�نة 
ال�شمالية ُي�شرب�ن عن العمل

 ـ  نفذ �صائقو �صهاريج املياه العادمة يف ال�صونة ال�صمالية، اليوم 

االأحد املا�صي اإ�صرابا عن العمل، احتجاجا على �صوء الطريق املوؤدية اإىل 

حمطة تنقية املياه )املكب(.

اإىل  املوؤدية  الطريق  اإن  �صائق،   40 نحو  وعددهم  ال�صائقون،  وقال 

نحو  املحطة  عن  وتبعد  ال�صونة،  يف  �صادق  اأبو  ج�صر  من  تبداأ  املحطة 

كيلومرتين اثنني.

اأن الطريق متهالكة ومليئة باحلفر واالنحدارات  وبينوا، يف حديثهم 

منذ اأكرث من 15 عاما، واأو�صحوا اأن ذلك يلحق ال�صرر ب�صهاريجهم.

واأكدوا اأنهم طرقوا جميع االأبواب وخاطبوا جميع اجلهات املعنية مثل 

�صلطة وادي االأردن و�صلطة املياه ووزارتي الزراعة واالأ�صغال العامة، لكن 

دون ا�صتجابة.

وطالبوا اجلهات الر�صمية ب�صرورة اإعادة تاأهيل الطريق لت�صهيل �صري 

ال�صهاريج عليها بدون اأي �صرر اأو خطر.

لعدم تلبية مطالبهم.. متقاعدو “الف��شفات” 
يعتزم�ن جتديد اعت�شامهم الثاثاء

جتديد  االأردنية  الفو�صفات  مناجم  �صركة  متقاعدو  يعتزم  ـ    

على  احتجاجا  املقبل،  الثالثاء  بعمان،  ال�صركة  مبنى  اأمام  اعت�صامهم 

جتاهل اإدارة ال�صركة مطالبهم املتمثلة ب�صحب التاأمني ال�صحي من �صركة 

التاأمني احلالية واإعادته حتت مظلة �صركة الفو�صفات كما كان عام 2000

 كما يطالبون بدرا�صة ملفات زمالئهم املتقاعدين املف�صولني من التاأمني 

التاأمني  ا�صرتاكات  رفع  وعدم  اال�صرتاكات،  دفع  يف  لتاأخرهم  ال�صحي 

قد  عجز  اأي  املتقاعدين  حتميل  وعدم  ظرف،  اأي  حتت  عليهم  ال�صنوية 

يحدث يف �صندوق التاأمني ال�صحي واأن تتحمل اإدارة ال�صركة م�صوؤولياتها 

اجتاه اإطفاء اأي عجز من اأرباح ال�صركة.

واأكدوا اأن التاأمني ال�صحي “خط اأحمر” ويجب عدم امل�صا�ص به، نظرا 

حلاجتهم له يف ظل االأمرا�ص التي يعانون منها.

كما اأكدوا اأن اعت�صامهم اأمام ال�صركة �صي�صتمر كل اأ�صبوع اإىل اأن تلبى 

جميع مطالبهم.

العمالة  انتهاكات �شد  العامة”:  “اخلدمات 
املنزلية ال�افدة ت�شل حدَّ االجتار بالب�شر

ـ   اأكدت النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات العامة واملهن احلرة 

يتعر�ص  املنزلية  العمالة  قطاع  اأن  املعلومات،  وتكنولوجيا  واالت�صاالت 

للعديد من االنتهاكات العمالية والتجاوزات على احلقوق والقوانني، التي 

قد ت�صل اإىل جرمية االجتار بالب�صر وبخا�صة العمالة الوافدة.

عامالت  قطاع  اإن  االأربعاء،  اليوم  اأ�صدرته  بيان  يف  النقابة،  وقالت 

الت�صنيف  قرار  مبوجب  النقابة  متثلها  التي  القطاعات  من  اأ�صبح  املنازل 

القطاع  يف  العامالت  مينح  ما  العمل،  وزير  عن  �صدر  الذي  االأخري  املهني 

مظلة نقابية متثلهّن وتدافع عن حقوقهن وت�صعى لتوفري بيئة عمل اآمنة 

والئقة، وفق ما كفلته الت�صريعات النافذة.

واأو�صح البيان اأّن القطاع يعد اأحد اأولويات النقابة يف املرحلة القادمة، 

و�صمن خطة عملها، مبينا اأّن النقابة “�صتعمل بالتعاون مع جميع اجلهات 

واالأطراف وموؤ�ص�صات املجتمع املدين، بهدف اتخاذ خطوات عملية حتمي 

حقوق عامالت املنازل وت�صع حدا للتغول على حقوقهّن”.

العمل،  وزارة  يف  املنازل  يف  العاملني  مديرية  دور  فاإن  البيان،  ووفق 

يف  للتعاون  “اأ�صا�صي”  اال�صتقدام،  مكاتب  اأ�صحاب  متثل  التي  والنقابة 

اإيجاد االآلية املنا�صبة واتخاذ التدابري الالزمة التي تكفل توفري ظروف 

عمل الئق حترتم كرامة االإن�صان، وال متثل تعديا على حريته.

عمال خدمات بالب�شر يحتج�ن على 
تاأخر �شرف الرواتب

بعمان  احلكومي  الب�صري  م�صت�صفى  يف  اخلدمات  عمال  من  ع�صرات  نفذ 

وقفة االأربعاء احتجاجًا على تاأخر �صرف اأجورهم ال�صهرية الذي »تكرر 

وعدتهم  ال�صركة  اإّن  االعت�صام  يف  م�صاركة  عاملة  وقالت  مرات«.  عدة 

ب�صرف اأجورهم ظهر اليوم اخلمي�ص، اأي بعد نحو 10 اأيام على ا�صتحقاقها، 

يف ظل تاأكيد اإدارة امل�صت�صفى اأن ال عالقة لها بذلك.

ويتقا�صى العمال اأجورًا تعادل احلد االأدنى املقرر بـ260 دينارًا، يقتطع 

التاأمني  اإىل  بفتقرون  لكنهم  االجتماعي،  لل�صمان  دينارًا   20 نحو  منها 

ال�صحي وقلة االأجور مقارنة بحجم العمل.

يتعر�ص  التي  االنتهاكات  من  عدد  من  كذلك  العاملون  هوؤالء  وي�صكو 

�صنوية  اإجازات  على  ح�صولهم  عدم  مثل  باملجمل،  اخلدمات  عمال  لها 

واقت�صارها فقط على يوم العطلة االأ�صبوعية.

الغرف  وجتهيز  بالتنظيف  امل�صت�صفيات  يف  اخلدمات  قطاع  ويعنى 

الوزارة  تتعاقد  واإّنا  ال�صحة  وزارة  يف  موظفني  لي�صوا  وهم  للمر�صى، 

واإدارات املوؤ�ص�صات ال�صحية مع �صركات خا�صة باخلدمات يتقا�صى العاملون 

منها اأجورهم وين�صبون اإليها يف موؤ�ص�صة ال�صمان االجتماعي.

ق�شايا عمالية..
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املنح الدرا�شية وازمة امل�ا�شات 

هم�م ي�مية للطلبة ور�شاد تطالب بحل�ل جذرية
الف   90 الطالب  دعم  �صندوق  من  لال�صتفادة  تقدموا  الذين  الطلبة  عدد  بلغ 

طالبة وطالب، يف موؤ�صر وا�صح على حجم االزمة التي يعاين منها الطلبة وحاجتهم 

املا�صة لتغطية نفقات التعليم جراء االو�صاع املعي�صية واالقت�صادية ال�صعبة التي 

اال�صبق  العايل  التعليم  وزير  املعاين  وليد  الدكتور  دعا  ما  وهو  املواطنون  بها  مير 

من  العدد  ذلك  اإن  االعالم   و�صائل  من  عدد  ويف  ال�صخ�صية  �صفحته  على  للن�صر 

املتقدمني لال�صتفادة من املنح والقرو�ص اجلامعية ي�صتدعي مّنا ادراك حجم وعمق 

االأزمة االقت�صادية التي مير بها النا�ص، واملعاناة التي يعانونها لتوفري املال لتدري�ص 

اأبنائهم وبناتهم.

ال  عام  كل  املر�صود  املبلغ  ان  العايل  التعليم  وزارة  يف  م�صادر  ت�صري  حني  يف 

يكفي �صوى لنحو 33 األف طالب بحيث ا�صار بح�صب ت�صريحات امني عام والوزارة 

لو�صائل االعالم مطالبًا  بزيادة املخ�ص�صات لتتمكن الوزارة من زيادة اعداد الطلبة 

�صحفيا  ت�صريحا  ا�صدرت  ر�صاد  االردين  الدميقراطي  ال�صباب  رابطة  امل�صتفيدين، 

طالبت فيه اجلهات املعنية حتمل م�صوؤولياتها وتوفري املبالغ واملخ�ص�صات الكافية 

ملنح جميع الطلبة املتقدمني دون ا�صتثناء كما حدث العام املا�صي: 

»ر�شاد«: ح�ل ازمة امل�ا�شات واملنح الطابية
اجلامعين. الطلبة  معاناة  وانهاء  امل�ا�شات  مل�شكلة  جذرية  بحل�ل  تطالب  • ر�شاد 

الغارمن. ق�ائم  اىل  يح�لهم  املنح  من  الطلبة  • حرمان 
القادم. للف�شل  الت�شجيل  ان ال حت�ل دون حقهم يف  الطلبة يجب  املرتاكمة على  • الر�ش�م 

واملواقع  اجلامعات  خمتلف  من  اجلامعيني  الطلبة  معاناة  ا�صتمرار  �صوء  على 

وعدم  �صوء  يف  وتتلخ�ص  ابرياء  طلبة  ارواح  فقدان  يف  ت�صببت  والتي  التعليمية 

يف  الهائل  واالكتظاظ  العامة،  ال�صالمة  ل�صروط  ومطابقتها  احلافالت  مالءمة 

الفرتة ال�صباحية وامل�صائية ب�صبب نق�ص احلافالت التي تتحمله ال�صركات الناقلة 

حتمل  املعنية  اجلهات  تطالب  »ر�صاد«  االأردين  الدميقراطي  ال�صباب  رابطة  فان 

م�صوؤولياتها وتطالب ادارات اجلامعات وهيئة تنظيم قطاع النقل ت�صديد املتابعة 

اليومية لهذه ال�صركات حيث ان ال�صركات امل�صغلة للخطوط تتلقى دعما من هيئة 

قطاع تنظيم النقل واال�صل ان يعك�ص هذا الدعم حت�صني اخلدمة املقدمة وتوفري 

و�صائل نقل برتددات منتظمة توفر وقت وجهد الطلبة.

الف�صل  يف  الت�صجيل  على  بظاللها  واملعي�صية  االقت�صادية  االزمة  القت  لقد 

الدرا�صي االول و�صتنعك�ص بالتاأكيد خالل الت�صجيل للف�صل الدرا�صي الثاين وحتى 

التعليم  وزارة  »ر�صاد«  تدعو  الثاين  الدرا�صي  للف�صل  الت�صجيل  من  الطلبة  يتمكن 

الطلبة  كل  و�صمول  الدرا�صية  للمنح  النهائية  القوائم  باإعالن  اال�صراع  العايل 

املتقدمني للمنح دون ابطاء، وتثمن مطالبة رئي�ص جلنة التعليم وال�صباب النيابية، 

اجلامعية  والقرو�ص  املنح  من  لال�صتفادة  املتقدمني  كافة  طلبات  بقبول  احلكومة 

كما فعلت يف العام املا�صي وهو طلب حمق وميكن حتقيقه كما ح�صل العام املا�صي ، 

وعليه فاننا نحذر ان حرمان الطلبة من هذا احلق �صيجربهم على ايقاف درا�صتهم 

يوؤدي  التمويل مما  البنكية و�صركات  القرو�ص  للح�صول على  اللجوء  او  اجلامعية 

اىل ان ي�صبحوا غارمني وغارمات يف حال تعرثهم عن �صداد هذه القرو�ص.

طلبة جامعة م�ؤتة يطالب�ن باإلغاء العق�بات 

املفرو�شة
يف الوقت الذي تتعطل فيه االجراءات التنفيذية الإتاحة املجال للعمل احلزبي 

داخل اجلامعات تتعنت اجلامعات يف التعامل مع طلبتها متذرعة باأنظمة التاأديب 

، حيث طالب طلبة  الطلبة  ن�صطاء  ا�صتهداف  للحريات وتوا�صل  املقيدة  اجلامعية 

جامعة موؤتة وقف العقوبات ال�صادرة بحقهم من ادارة اجلامعة وفق البيان ال�صادر 

عنهم:

اإحالة عدد من طالب اجلامعة اإىل جلان التحقيق واإ�صدار عقوبات  بخ�صو�ص 

جمحفة بحقهم .

حتية طيبة وبعد ..

�صوؤون  عمادِة  قبِل  من  التحقيق  للجان  ا�صتدعاوؤنا  مت  طالٍب  جمموعُة  اإننا 

الطلبة يف االأ�صبوع الدرا�صي االأول ب�صبِب قيامنا باالإجابِة على ا�صتف�صارات الطلبة 

امل�صتجديَن يف اجلامعة ِ-فيما يتعلُق باأموِر الت�صجيِل والدفع االإلكرتوين – من خالل 

للعمل  الناظمة  الت�صريعات  يخالف  ال  – مبا  بوك  – في�ص  من�صة  على  جمموعة 

الطالبي يف اجلامعات االأردنية مبا فيها جامعة موؤتة .

ويف تاريخ 23/10/2022 قمنا بزيارة رئا�صة اجلامعِة وكان لقاوؤنا مع عطوفِة 

اأن وَعَدنا  اإال  نا عليه للم�صكلة القائمْة فما كان من عطوفته  نائب الرئي�ص وعر�صِ

من  خروجنا  بعد  ،لنتفاجئ  اإيجابًيا  اللقاء  ختام  وكان  الق�صية  يف  النظر  باإعادة 

الرئا�صِة باإ�صدار عقوباٍت ظاملٍة بحق الطالب الع�صريَن بدوِن ا�صتثناء .

توا�صل  هذا  يومنا  اىل  العقوبات  اإ�صدار  تاريخ  من  املا�صية  الفرتة  وطوال 

وجهاء ونواب من حمافظة الكرك مع رئا�صة اجلامعة ملحاولة حل امل�صكلة واإي�صال 

املطالب باإلغاء العقوبات عن جميع الطلبة ، اإال اأن هذه الو�صاطات قوبلت باملماطلة 

وبالنهاية مل تتو�صل اإىل حل مع رئا�صة اجلامعة .

�صريح  مع  تتنافى  التحقيق  جلان  قبل  من  بحقنا  املوَقَعة  الظاملة  العقوبات  اإن 

توجيهات جاللة امللك وويل عهده من خالل لقاءه بعمداء �صوؤون الطلبة الذي اأكد 

من خالله على دعم انخراط الطالب يف العمل اجلامعي ومتكني امل�صاركة احلزبية 

يف انتخابات جمل�ص احتاد الطلبة .

واننا بعد االنتظار ملدة ا�صبوعني وا�صتنفاذنا لكل حماوالت حل امل�صكلة داخليا 

�صن�صطر للجوء لكل الو�صائل امل�صروعة لرفع الظلم الواقع علينا ويف اخلتام نوؤكد 

على مطالبنا :

. الع�صرين  بالطلبة  املوقعة  الظاملة  العقوبات  جميع  اإلغاء   1-

. فتحه  اإعادة  وعدم  نهائي  ب�صكل  التحقيق  جلان  ملف  اإغالق   2-

وت�صهيل  الطلبة  م�صاعدة  كان  املجموعة  هذه  من  االأوحد  الهدف  باأن  ونوؤكد 

احلياة اجلامعية عليهم .

طلبة اجلامعات يطالب�ن بت�فر و�شائل نقل اآمنة 
عرب طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا عن احتجاجهم على عدم توفر و�صائل 

النقل من الزرقاء للجامعة بال�صري م�صيا على االقدام يف م�صرية احتجاجية  ب�صبب 

طالب   1400 من  اأكرث  بها  تاأثر  والتي  �صباحا  املوا�صالت  اأزمة  من  اليومية  املعانا 

وطالبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا املقيمني يف الزرقاء. بعد اأن اأوقفت هيئة 

النقل ال�صركة امل�صغلة على اخلط، ورف�ص الطلبة الركوب يف حافالت خط الزرقاء 

اربد ب�صبب تهالكها و�صوء معامالت ال�صائقني.

يف  القدمي  املجمع  من  تقلهم  جديدة  �صركة  كلفت  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة 
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اإىل حل  الو�صول  للزيادة، بهدف  10 حافالت قابلة  الزرقاء اىل اجلامعة ب�صعة 

ير�صي الطلبة اال ان هذا احلل مل ي�صهم بانهاء امل�صكلة. وطالب ممثلون عن الطلبة 

يومية  برتددات  احلافالت  من  اكرب  عدد  وتوفري  جذرية  حلول  و�صع  املحتجني 

منتظمة .

وعلى ذات ال�صعيد نفذ ع�صرات الطلبة اعت�صام اأمام البوابة الرئي�صية جلامعة 

واإىل  من  تنقلهم  التي  احلافالت  �صوء  على  احتجاجا  املا�صي  اال�صبوع  فيالدلفيا 

اجلامعة ، وافتقارها الأدنى معايري ال�صالمة العامة.

واأعرب  الطلبة املحتجون عن ا�صتيائهم من تردي و�صع احلافالت التي اعتربها 

البع�ص غري اآمنة على حياتهم �صيما مع دخول ف�صل ال�صتاء واحلاجة لعمل �صيانة 

دورية مبا ي�صمن �صريها على الطرقات وفق االإر�صادات املعتمدة من دائرة ال�صري.

ف�صل  بداية  كل  منهم  مرتفعة  موا�صالت  ر�صوم  تقتطع  اجلامعة  باأن  واأ�صافوا 

قرار  اأي  اجلامعة  رئا�صة  تتخذ  مل  اليوم،  ولغاية   2022-9-6 تاريخ  ومن  درا�صي 

ال  كارثة  وقوع  قبل  االأمور  اإدراك  املخت�صة  اجلهات  منا�صدين  امل�صكلة،  هذه  بحل 

حتمد عقابها.

طلبة جامعة اآل البيت ن�صروا �صورا  تبني وقوف عدد من الطالبات و�صط ال�صبان 

يف حافلة نقل عام لعدم توفر مقاعد كافية للجلو�ص . وبّينت ال�صور اكتظاظا كبريا 

طويال  لالنتظار  الراكبني  وا�صطرار  العام  النقل  حافالت  قلة  ب�صبب  الركاب  بني 

اىل  ذلك  فيدفعهم  املنتظرين  كل  لتحميل  تكفي  ال  تكون  وقد  احلافلة  لو�صول 

ال�صعود حتى وان كان ذلك مرهقا ل�صحتهم نتيجة وقوفوهم م�صافة متتد من عمان 

اإىل املفرق. مطالبني بو�صع حلول جذرية وانهاء معاناة الطلبة اليومية 

ـ   وقع االأردن واالإمارات 

واإ�صرائيل، يوم الثالثاء املا�صي 

املوافق 8 \ 11 \ 2022، 

على مذكرة تفاهم تن�ص على 

اجلدوى”  “درا�صات  موا�صلة 

املتعلقة مب�صروع مقاي�صة املاء 

موؤمتر  هام�ص  على  بالكهرباء، 

املنعقد   ”27 “كوب  املناخ 

ال�صيخ  �صرم  مدينة  يف  حاليا 

امل�سرية.

مذكرة  ن�ص  يف  وجاء 

فقط  “تنطوي  اأنها  التفاهم 

الثالثة  االأطراف  تعبري  على 

توؤثر  اأو  تن�صئ  وال  النية،  عن 

التزامات  اأو  حقوق  اأي  على 

كما  الدويل”.  القانون  �صمن 

اأجل  من  “ال�صعي  على  تن�ص 

اال�صتفادة  يف  تقدم  اإحراز 

من  والدعم  امل�صاعدة،  من 

العالقة  ذات  الدولية  اجلهات 

اأو  طوعي  وب�صكل  وال�صركاء، 

موافقة  ب�صرط  احلاجة،  عند 

اإعداد  على  االأطراف  جميع 

وذلك  ال�صرورية،  اخلطط 

بالتزامن مع انعقاد قمة املناخ 

الثاين/  ت�صرين  يف  املقبلة 

نوفمرب من العام املقبل يف دولة 

االإمارات”.

تعاون  �صفقة  | “اأكرب 
اإقليمي” بني اإ�صرائيل واالأردن 

مقابل  املاء  واالإمارات... 

الكهرباء

ويف ت�صرين الثاين/ نوفمرب 

2021، وقع االأردن واالإمارات 
نوايا”  “اإعالن  واإ�صرائيل 

تفاو�صية  عملية  يف  للدخول 

م�صروع  جدوى  يف  للبحث 

م�صرتك للطاقة واملياه. وين�ص 

“اإعالن النوايا” على اأن يعمل 
الكهرباء  توليد  على  االأردن 

مل�صلحة  ال�صم�صية  الطاقة  من 

تل  تعمل  بينما  اإ�صرائيل، 

اأبيب على حتلية املياه مل�صلحة 

االأردن الذي يعاين من اجلفاف 

ح�ص�ص  على  بالفعل  ويح�صل 

مياه من بحرية طربية.

فاإن  االتفاق،  وح�صب 

االإمارات تتعهد بتمويل امل�صروع 

امل�صاريع  اإطار  يف  ياأتي  الذي 

مب�صار  املرتبطة  االقت�صادية 

اتفاقات التطبيع مع اإ�صرائيل. 

وقوبل االإعالن عن التفاهمات 

العام  امل�صروع،  ب�صاأن  الثالثية 

املا�صي، بغ�صب �صعبي وا�صع يف 

االأردن، ودعوات اإىل تظاهرات 

احتجاجية �صد االتفاقية.

“غلوب�ص”  �صحيفة  وكانت 

قد  االإ�صرائيلية  االقت�صادية 

اأ�صارت يف تقرير اأوردته م�صاء 

االأحد املا�صي، اإىل اأن االتفاق 

االأطراف  عليه  �صتوقع  الذي 

التزاما  يت�صمن  الثالثة 

تنفيذ  خطوات  بت�صريع 

للم�صروع،  املختلفة  املراحل 

�صخم  حقل  بناء  راأ�صها  وعلى 

للطاقة ال�صم�صية يف ال�صحراء 

االأردنية واإن�صاء حمطة حتلية 

املتو�صط  البحر  �صاحل  على 

�صمايل فل�صطني املحتلة.

اأن االتفاق  التقرير  واأو�صح 

ين�ص على تعهد كل من االأردن 

حلول  بتقدمي  واإ�صرائيل 

الدرا�صة  قيد  الق�صايا  جلميع 

املرتبطة  التخطيط  وعمليات 

بامل�صروع، ولفتت اإىل اأن اللجان 

مراقبة  �صتتوىل  امل�صرتكة 

اأن  اإىل  الفتة  امل�صروع،  واإدارة 

�صتحت�صن خالل عام  االإمارات 

التقدم  مدى  يناق�ص  موؤمترا 

الذي اأحرزه امل�صروع.

املاء مقابل الكهرباء:تكري�س االتفاق مع العدو 

رغم املعار�شة ال�شعبية ال�ا�شعة
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 - قال خرباء اقت�صاديون اإن م�صروع 

عزمها  احلكومة  اأعلنت  التي  اجلديدة  املدينة 

اقامتها ال تعدو كونها “اأ�صغاث اأحالم”، خا�صة 

لتنفيذه،  الكافية  االأموال  توّفر  عدم  ظّل  يف 

وكذلك عدم وجود اأي مقومات لنجاحه.

اأولوية  لي�ص  امل�صروع  اأن  اخلرباء  واأ�صاف 

بالن�صبة لالأردن، واالأوىل اأن يكون الرتكيز على 

و�صبكة  الطرق  مثل  التحتية  البنية  تطوير 

املوا�صالت العامة وقطاع النقل الربي وال�صككي، 

امل�صاريع  اقامة  على  الرتكيز  اإىل  باال�صافة 

واإحداث  املحافظات  يف  الكربى  اال�صتثمارية 

تنمية حقيقية فيها ت�صّغل املتعطلني عن العمل 

وتوقف الهجرة من الريف اإىل املدينة.

اجلديدة  املدينة  م�صروع  اأن  اإىل  ولفتوا 

وا�صفني  فقط،  العقار  �صوق  حتريك  ي�صتهدف 

اإياه بـ “احلمل الكاذب” الذي لن يكون له ثمرة، 

متاما كما هو حال موؤمترات البحر امليت التي كنا 

ن�صمع من خاللها باملليارات.

تغني  اأو  ُت�شمن  لن  اجلديدة  املدينة  الب�شر: 
من ج�ع

حممد  االقت�صادي،  واملحلل  اخلبري  وراأى 

تطوير  كان  باحلكومة  االأجدر  اأن  الب�صري، 

�صبكة  وحتديث  الطرق  مثل  التحتية  البنية 

املوا�صالت العامة وقطاع النقل الربي والبحري 

واجلوي وال�صككي، وكذلك قطاع التعليم يف ظّل 

وجود %30 من املدار�ص م�صتاأجرة، ا�صافة اإىل 

تطوير القطاع ال�صحي، وحّل م�صكلة املياه التي 

يعاين منها املواطنون، وان�صاء ال�صدود بدال من 

احلديث عن بناء مدينة جديدة.

اجلديدة  املدينة  م�صروع  اأن  الب�صري  واأ�صاف 

ارتفاع  ظّل  يف  احلكومة  لدى  اأولوية  ميّثل  ال 

املديونية وخدمة الدين ون�صب الفقر والبطالة 

عمل،  فر�ص  يخلق  حقيقي  نو  وجود  وعدم 

موؤكدا اأن االأردن بحاجة اإىل م�صاريع ا�صتثمارية 

للحكومة  دخال  وُتدّر  املواطنني  ُت�صّغل  حقيقية 

وترفع ن�صبة النمو.

ولفت الب�صري اإىل اأن ا�صراك القطاع اخلا�ص 

اخلا�ص”،  القطاع  قبل  من  “املقرتح  بامل�صروع 

يعني اأنه �صيكون هناك اأرباح وزيادة الكلف التي 

الر�صوم  تخفي�ص  اأن  على  م�صددا  عنها،  اأُعلن 

التي  املحاكم  ور�صوم  ال�صلع  على  وال�صرائب 

قفزت الأ�صعاف وتخفي�ص كلف الطاقة اأوىل من 

هذه امل�صاريع التي ال تغني وال ت�صمن من جوع.

اأولوية،  لي�صت  اجلديدة  املدينة  زوانة: 

وعلينا االتعاظ من م�صر

زوانة  زيان  االقت�شادي  واملحلل  اخلبر  واأكد 
اأولوية  مُيّثل  ال  اجلديدة  املدينة  م�صروع  اأن 

كما  االطالق،  على  املواطنني  اأو  احلكومة  لدى 

لو  حتى  لتنفيذه  الكافية  االأموال  تتوفر  ال 

كان على نظام B.O.T، موؤكدا اأن امل�صروع غري 

منتج، داعيا لالتعاظ من التجربة امل�صرية التي 

واجهت م�صاكل كبرية بالتمويل.

م�صاريع  هو  اليوم  املطلوب  اأن  زوانة  واأ�صاف 

دخال  وُتدّر  العمل  عن  العاطلني  ُت�صّغل  منتجة 

للحكومة، مبّينا اأن معظم مدخالت االنتاج التي 

طرحتها احلكومة �صتكون من اخلارج، ولن يكون 

له اأثر على االقت�صاد مطلقا.

كربى  مل�صاريع  احلاجة  اإىل  زوانة  ولفت 

اإىل  الريف  من  الهجرة  لوقف  باملحافظات 

االقت�صاد  لتحريك  االأولوية  وهي  العا�صمة، 

حقيقية  تنمية  واحداث  عمل  فر�ص  وخلق 

تخّف�ص ن�صب الفقر والبطالة بدال من ال�صباحة 

يف الف�صاء.

مرجي: املدينة اجلديدة حمل كاذب
مازن  االقت�صادي  املحلل  قال  جانبه،  من 

مرجي اإن م�صروع املدينة اجلديدة لي�ص اأولوية، 

وال حاجة له، م�صريا اإىل اأن امل�صروع ُطرح يف عهد 

الدكتور هاين امللقي ابتداء، واأعيد احلديث عنه 

بعد زيارة رئي�ص الوزراء احلايل ب�صر اخل�صاونة 

اىل م�صر وم�صاهدته للمدن اجلديدة التي تبنى 

هناك.

مت  التي  امل�صاريع  جميع  اأن  مرجي  واأ�صاف 

 B.O.T نظام  على  احلكومة  قبل  من  طرحها 

مل يتم تنفيذها خالل ال�صنوات االأخرية، موؤكدا 

اأن امل�صروع ال يعدو كونه “اأحالم يقظة”، نظرا 

وجود  وعدم  لتنفيذه  مقومات  وجود  لعدم 

�صركات اأردنية قادرة على تنفيذه، اإال اإذا كانت 

حّذر  فيما  اجلن�صيات،  متعددة  ل�صركات  واجهة 

اأو  اخلارج  من  للقادمني  توطني”  “رائحة  من 

املوجودين بالداخل.

�صكن  اأزمة  لدينا  يوجد  ال  مرجي:  وتابع 

جديدة،  مدن  ببناء  لنقوم  احلقيقي  باملعنى 

فارغة موجودة  ال�صقق  اآالف  اأن هناك  واأعتقد 

لدينا  يوجد  وال  بيعها،  يتم  مل  االأردنية  باملدن 

موجود  هو  كما  احلقيقي  باملعنى  اكتظاظ 

بالقاهرة مثال، واملوجود حاليا بالعا�صمة عمان 

جمّرد �صوء تنظيم يحتاج اإىل قرارات تنظيمية 

وينتهي.

احلكومة  �صتقوم  “كيف  مرجي:  وت�صاءل 

عامة  مديونية  وعليها  مدينة  هكذا  ببناء 

م�صتحقة  دينار  مليار  بـ)80(  تقدر  ووطنية 

ملوؤ�ص�صات ر�صمية وخا�صة باال�صافة اإىل االأفراد، 

وكذلك جتاوز ن�صب الفقر %30 ون�صبة بطالة 

دينار  مليار   )8( تريد  اإنها  تقول  ثّم   ،25%
لتنفيذ امل�صروع و�صيلحقها )2( مليار فوائد، ولن 

اأردنية  عمالة  بت�صغيل  املنفذة  ال�صركات  تقوم 

خال�صة، متاما كما يحدث باملدن ال�صناعية.

“االأوىل  بالقول:  حديثه  مرجي  وختم 

والزراعة  ال�صناعة  اإىل  االلتفات  باحلكومة 

اال�صتثمارات  وجذب  وتنميتها،  وال�صياحة، 

فارغة  �صبه  اأ�صبحت  التي  ال�صناعية  للمدن 

االأرا�صي  على  ال�صم�صرة  عن  البحث  من  بدال 

اجلديدة  املدينة  فكرة  اأن  موؤكدا  املوجودة”، 

الكبار  ال�صما�صرة  لت�صغيل  كاذب”  “حمل 
على  ينعك�ص  �صيء  منها  يتحقق  ولن  وال�صغار، 

املليارات  “اعالنات  حال  هو  كما  متاما  املواطن، 

يف موؤمترات البحر امليت”.

خرباء: املدينة اجلديدة لن ُت�شمن اأو تغني من ج�ع
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 ـ ا�صدرت اللجنة العليا 

للدفاع عن حق العودة بيانا.

ال  الفل�صطيني  ال�صعب  “ان 
باملقاومة  و�صي�صتمر  يتنازل 

العودة  حتى  ا�صكالها  بكافة 

والتحرير واال�صتقالل.

التي  البطولية  املواجهة  ان 

يف  الفل�صطيني  ال�صعب  ميار�صها 

امليدان منذ تاريخ االحتالل حتى 

عظمة  على  دليل  لهي  اللحظة 

الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  هذا 

لالأمر  اال�صت�صالم  وعدم  املقاوم  

باالحتالل  والقبول  الواقع 

الدولية  املوؤامرات  تريد  كما 

من  جمموعة  تطبيع  خالل  من 

)اتفاقيات  العربية  الدول 

االمريكية  واالدارة  ابراهام( 

الفل�صطيني  ال�صعب  و�صيبقى 

املحتل  يواجه  اأطيافه  بكافة 

الوحدة  ويفر�ص  العن�صري 

يف  التحالف  خالل  من  الوطنية 

ميدان املواجهة.

يف  الفل�صطينية  املقاومة  ان 

الفل�صطينية  االرا�صي  كافة 

القاطع  الدليل  لهي  املحتلة 

وتاأكيد  االحتالل  هذا  برف�ص 

حتى  املقاومة  ا�صتمرارية  على 

يرحل املحتل ورف�ص لكل احللول 

الوطنية  احلقوق  تتجاوز  التي 

امل�صروعة لل�صعب الفل�صطيني.”

دائرة  ا�صدرت  ـ   

الالجئني عودة ت�صريحا �صحفيا 

قالت فيه:

“لالونروا”  التمديد  “ان 
جتديد  هو  اال�صوات  باأغلبية 

الدولية  اال�صرة  لثقة 

التي  وبدورها  )باالونروا( 

ت�صتمر  حتى  اأجله  من  ان�صئت 

االن�صانية  امل�صاعدات  بتقدمي 

على  تاأكيد  لهو  واالغاثية 

للوكالة  ال�صيا�صية  الوظيفة 

التي  املكانات  احدى  كونها 

يتاأ�ص�ص عليها حق العودة ملاليني 

الالجئني الفل�صطينيني.

الالجئني  دائرة  و�صددت 

على  )عودة(  الفل�صطينيني 

�صرورة اأن يوؤدي هذا القرار اىل 

بتقدمي  املانحة  الدول  التزام 

املنح املالية اىل االونروا وزيادة 

حاجة  ح�صب  املالية  املنح  هذه 

الظروف  ظل  يف  الالجئني 

على  وانعكا�صاتها  الدولية 

الفل�صطينيني  الالجئني  او�صاع 

اقت�صاديًا  ال�صتات  اماكن  يف 

واجتماعيًا  وتعليميًا  و�صحيًا 

حيث يتطلب هذا تفعيل �صندوق 

تقدمي  اجل  من  الطوارىء 

العاجلة  االغاثية  امل�صاعدات 

ملعظم الالجئني الفل�صطينيني يف 

م�صتدام  متويل  وايجاد  ال�صتات 

ميزانية  خالل  من  لالونروا 

االمم املتحدة .”

اللجنة العليا للدفاع عن حق الع�دة:  يف الذكرى 105 ل�عد بلف�ر 

امل�ش�ؤوم على بريطانيا اأن تقدم اعتذارها لل�شعب الفل�شطيني

دائرة الاجئن الفل�شطينين )ع�دة(  ترحب 

بقرار االأمم املتحدة التجديد ل�كالة الغ�ث 
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ال�صعب  اأبناء  عرب  ـ    

عن  املا�صية  اجلمعة  االأردين 

رف�صهم للتوقيع على اتفاقية 

املاء مقابل الكهرباء مطالبني 

ا�صكال  كل  بوقف  احلكومة 

ال�صهيوين  العدو  مع  التطبيع 

حيث نظمت احلملة الوطنية 

اتفاقية  ال�صقاط  االردنية 

ال�صهيوين  العدو  مع  الغاز 

احلزبية  القوى  مب�صاركة 

املا�صية  اجلمعة  وال�صبابية 

و�شط  حا�صدة  �صعبية  وقفة 

اجلامع  اأمام  عمان  يف  البلد 

على  احتجاجا  احل�شيني 

الكهرباء  اتفاقية  توقيع 

اإ�صرائيل  مع  املياه  مقابل 

تعبريا  اأمريكية.  برعاية 

االردين  ال�صعبي  املوقف  عن 

اإعالن  التفاق  الراف�ص 

االثنني  وقع  الذي  النوايا 

بني  االإمارات  يف  املا�صي 

ال�صهيوين  الكيان  االأردن 

هتف فيها امل�صاركون مطالبني 

التطبيع  ا�صكال  كل  بوقف 

والغاء  ال�صهيوين  العدو  مع 

اتفاقية الغاز وانهاء معاهدة 

ال�صفارة  واغالق  عربة  وادي 

موجهني  عمان  يف  ال�صهيونية 

الفل�صطيني  لل�صعب  التحية 

مقاومة  يوا�صل  وهو  البطل 

ب�صكل  ال�صهيوين  االحتالل 

يومي دون خوف او وجل. 

ال�صعب  ان  امل�صاركون  واأكد 

كل  مواجهة  يف  االردين 

اي  يرف�ص  التبعية  ا�صكال 

ال�صهيوين  لالقت�صاد  ربط 

وهتف  االأردن،  باقت�صاديات 

يا  االردن  �صعب  املتظاهرون 

�صم�صار  وال  مطبع  ال  جبار 

“رهنونا للكيان وبكرا بيحتلوا 
عمان”، و”ماء العدو مذلة”، 

بـ”التطبيع”،  نددوا  كما 

معتربين اأنه “خيانة”.

واكد من�صق احلملة الدكتور 

هذه  ان  الب�صتاين  ه�صام 

حتذيرية  ر�صالة  هي  الوقفة 

هذه  من  القرار  الأ�صحاب 

)اتفاقية  اجلديدة  الكارثة 

املاء مقابل الكهرباء(.

“توقيع  باأن  واأ�صاف 

الكيان  املياه مع  اتفاقية 

جديدة  خطوة  ال�صهيوين 

الكيان  اإىل  االأردن  لت�صليم 

ما  �صت�صع  والتي  ال�صهيوين” 

%20 من مياه االأردن  ن�صبته 

حتت ال�صيطرة االإ�صرائيلية .

لي�ص  االتفاق  ان  م�صريا 

تطبيعًا على امل�صتوى ال�صيا�صي 

اأو احلكومي فقط، هو اإدخال 

حتت  املواطنني  لكل  ق�صري 

دائرة الهيمنة ال�صهيونية”.

حلول  عدة  توّفر  رغم 

احتجاجات �شعبية وا�شعة رف�شًا التفاقية املاء مقابل الكهرباء
تصوير يوسف الغزاوي
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والي�صارية  القومية  االحزاب  ائتالف  نفذ  ـ    

مبنا�صبة  جماهريية  وقفة   1/11/2022 املوافق  الثالثاء 

105 لوعد بلفور امل�صوؤوم  امام م�صجد الكالوتي يف  الذكرى 

الرابية يف عمان  جمددا الدعم ل�صعبنا العربي الفل�صطيني 

ومقاومته البا�صلة ومنددًا بالوعد امل�صوؤوم الذي اعطى “ من 

ال ميلك  ملن ال ي�صتحق “    والذي منحت بريطانيا اال�صتعمارية 

اأر�ص فل�صطني العربية للحركة ال�صهيونية الن�صاء  مبوجبه 

ال�صعب  بت�صريد  وت�صببت  فل�صطني  يف  لليهود  قومي  وطن 

الفل�صطيني وحرمانه من اال�صتقالل واحلرية وتقرير امل�صري 

.  وقد القى  كلمة االتئالف امني عام حزب احلركة القومية 

الرفيق �صيف اهلل الفراج   كما وزع يف الوقفة بيان �صادر عن 

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / االردن . 

كما وجه امل�صاركون يف الوقفة التحية لل�صهداء االبطال 

الهتافات  امل�صاركون  وردد  ال�صجاع،  الفل�صطينية  وللمقاومة 

عمان،  من  االحتالل  �صفري  بطرد  خاللها  من  طالبوا  التي 

وكافة  الغاز   واتفاقية  عربة”   “وادي  معاهدة  واإلغاء 

التطبيع  .ورف�ص  ال�صهيوين  العدو  مع  املوقعة  االتفاقيات 

بكافة ا�صكاله . 

احتجاجات �شعبية وا�شعة رف�شًا التفاقية املاء مقابل الكهرباء

يف الذكرى 105 ل�عد بلف�ر امل�ش�ؤوم

وقفة جماهرية الئتاف الق�مية والي�شارية امام م�شجد الكال�تي يف الرابية

االتفاق،  هذا  من  بداًل 

البحرين  ناقل  كم�صروع 

االأردنية،  االأرا�صي  داخل 

االأحمر  البحر  مياه  وحتلية 

اإىل جميع  من العقبة، ونقلها 

با�صتخدام  االأردن  مناطق 

الطاقة ال�صم�صية”.

الفعاليات  نظمت  معان  ويف 

احتجاجية  وقفة  ال�شعبية 

اجلمعة  ظهر  �صالة  بعد 

وذلك  الكبري،  امل�صجد  اأمام 

مقابل  املاء  التفاقية  رف�صا 

الكهرباء التي وقعتها حكومة 

الكيان  مع  اخل�صاونة  ب�صر 

االمارات  ودولة  ال�صهيوين 

املتحدة، واحتجاجا  العربية 

على عقد �صركة مياه العقبة، 

العمل  عن  للمتعطلني  ودعما 

من اأبناء املحافظة.

العدّو  اأن  امل�صاركون  واأكد 

نوايا  اأي  يحمل  ال  ال�صهيوين 

بنق�صه  معروف  وهو  ح�صنة، 

يتوّرع  ولن  واملواثيق،  للعهود 

االتفاقية  تلك  ا�صتغالل  عن 

يف  الغاز  اتفاقية  قبلها  ومن 

ل�صالح  االأردن  على  ال�صغط 

اال�صتيطانية  خمططاته 

التو�صعية.

من  متحدثون  واأ�صار 

متابعة  جلان  تن�صيقية 

االأردن  اأن  اإىل  معان  ق�صايا 

غنّي مب�صادر املياه التي تغني 

تلك  مثل  توقيع  عن  اململكة 

االحتالل  مع  االتفاقيات 

اال�صرائيلي.

كما جدد امل�صاركون التاأكيد 

�صركة  ادارة  عقد  رف�ص  على 

مياه  �صلطة  مع  العقبة  مياه 

�صرورة  على  م�صددين  معان، 

املواطنني  ملطالب  اال�صتماع 

وجمل�ص  البلدي  واملجل�ص 

“الالمركزية”  املحافظة 

واآرائهم الراف�صة لهذا العقد.

ممثلني  وجود  اإىل  ولفتوا 

الأهايل معان بعيدا عن بع�ص 

يلتقون  الذين  االأ�صخا�ص 

مياه  �صركة  اأو  املياه  وزير  مع 

ذات  يف  مطالبني  العقبة، 

ال�صياق اإىل اقالة وزير املياه 

حممد النجار.

متحدثون  تطّرق  كما 

ق�صية  اإىل  االعت�صام  يف 

و  العمل  عن  املتعطلني 

بلدية  اأمام  املعت�صمني 

من  اأكرث  منذ  الكربى  معان 

بوادر  اأية  دون  يوما   )40(

م�صتهجنني  ملطالبهم،  وحلول 

ملطالبهم  اال�صتجابة  عدم 

تعدين  �صركات  وجود  رغم 

عّمال  بتعيني  تقوم  كربى 

اأردنية  غري  جن�صيات  من 

حمافظة  اأبناء  وت�صتثني 

معان من التعيني.

اأنهم  املعت�صمون  وبني 

الوقفات  يف  م�صتمرون 

ال�صلمية واملمتده منذ ما يزيد 

و�صتظّل  �صهرا،   )11( عن 

اأن  اإىل  م�صتمّرة  فعالياتهم 

امل�صروعة  املطالب  تتحقق 

والتي كفلها الد�صتور االأردين 

وقع  التي  الدولية  واملواثيق 

عليها االأردن.
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اخلا�س  القان�ن  اأ�شتاذ  اجلل�يل-  علي  د.    
والعل�م اجلنائية بكلية احلق�ق ب�شفاق�س - ت�ن�س 

       

     انطلق اليوم ب�صرم ال�صيخ يف م�صر 

موؤمتر االأمم املتحدة حول املناخ يف دورته 

ويعترب   ،27  COP والع�صرين  ال�صابعة 

مو�صوع  لطرح  هاما  موعدا  املوؤمتر  هذا 

تعرفه  ما  بحكم  حارقا  مو�صوعا  اأ�صبح 

االأر�ص  على  والعي�ص  واملناخ  الطبيعة 

عموما من تدهور مريع اأ�صبح يهدد جديا 

احلياة، حياة الب�صر واحليوان والنبات . 

االأخرية  العقود  يف  وخا�صة  فالطبيعة 

حاد  انخرام  وقع  على  تعي�ص  اأ�صبحت 

احلياة  واأ�صبحت  االيكولوجي،  للتوازن 

للغازات  الرهيب  االرتفاع  �صياط  حتت 

الكربون مقابل  ال�صامة وارتفاع من�صوب 

تراجع كميات االأك�صجني الالزمة للعي�ص 

الراأ�صمالية  توا�صل  ولئن  واال�صتمرار. 

ي من م�صوؤوليتها  العاملية حماوالت التف�صّ

املبا�صرة والكلية على هذا الو�صع املزري، 

ال�صعيد  على  اليوم  تت�صع  القناعة  فان 

الراأ�صمالية  حتميل  اجتاه  يف  العاملي 

م�صوؤولية ما يجّد على كوكبنا من اإجرام 

الطبقة  هذه  الراأ�صمالية،  اإن  منظم. 

الطفيلية التي ال تعرتف اإاّل بقانون الربح 

ومطلقا  كليا  قانونا  االأق�صى،  والربح 

يحكم كل ممار�صاتها من اأقلها �صاآلة اإىل 

اأكرثها تعقيدا، اإنا هي امل�صوؤولة االأوىل 

املريع  التدهور  هذا  على  واالأخرية 

لهثها وراء  اإن  للطبيعة وللوجود �صلبها. 

القيمة  فائ�ص  وحتقيق  االأرباح  مراكمة 

جعلها ال تكرتث مبا ت�صببه �صناعاتها من 

تلوث للهواء واملاء واالأر�ص وما عليها وما 

يف اأح�صائها. ويف الوقت الذي كانت فيه 

الغابات وامل�صاحات اخل�صراء تلعب نوعا 

من الدور املعدل مبا ت�صّخه من اأك�صجني 

يقاوم االرتفاع اجلنوين لن�صب الكربون 

الذي ي�صيب الب�صر والدواب باالختناق، 

امتدت  بالتلوث،  واملاء  النبات  وي�صيب 

مباليني  تعبث  كي  املجرمة  االأيادي 

ق�ص  خالل  من  بها  لتعبث  الهكتارات 

اخل�صب  �صناعة  اإىل  لتحويلها  االأ�صجار 

املكاتب  اأفخر  املال  لراأ�ص  تعطي  التي 

االأبواب،  واأجمل  البيوت  واأ�صخم 

ولتذهب الب�صرية اإىل اجلحيم . وهاهي 

فغابات  ذلك،  توا�صل  الراأ�صمالية 

االأر�صية  الكرة  متّد  لوحدها  االأمازون 

باأكرث من ن�صف ن�صبة االأك�صجني الالزمة 

حملة  اإىل  تتعر�ص  هاهي  للحياة، 

مع  ذروتها  عرفت  ومت�صاعدة  منظمة 

الرئي�ص الفا�صي بول�صونارو املطاح به يف 

وتتمثل  االأخرية،  الرئا�صية  االنتخابات 

وافتعال  االأ�صجار  اآالف  قطع  يف  احلملة 

خ�صبها  حتويل  يتم  كي  احلرائق  اآالف 

واالأثاث  املوبيليا  م�صانع  اإىل  الرفيع 

الفاخر.

    -الراأ�شمالية تتهرب من امل�ش�ؤولية .
العاملية  الراأ�صمالية  ا�صطرت      حني 

بحجم  الهائل  ال�صغط  حتت  لالعرتاف 

االأر�ص،  على  احلياة  طال  الذي  الدمار 

التخاذ  اخلا�صة  املوؤمترات  ونظمت 

التي  باري�ص  قمة  مثل  القرارات  بع�ص 

من  باحلد  الدول  كربيات  فيها  التزمت 

 °/°  5،1 اإىل  احلراري  االحتبا�ص  ن�صب 

وحمددة،  ملمو�صة  اإجراءات  خالل  من 

مل تلتزم هذه االأخرية مبا قررته لذلك 

التدهور  مزيد  اليوم  الو�صع  يوا�صل 

اأو  االأوزون،  بثقب  يتعلق  فيما  وال�صوء 

الطبيعية غري  املظاهر  بتنامي  يتعلق  ما 

الطبيعية مثل تنامي اجلفاف والت�صحر 

وتنامي  العامل،  من  املناطق  عديد  يف 

االأمطار الفي�صانية مبا ت�صببه من كوارث 

اأ�صبحت  التي  ت�صونامي  موجات  مثل 

تطال اأماكن عديد غرب الكرة االأر�صية 

ال�صالح  املاء  من�صوب  ويعرف  و�صرقها. 

جديا  يهدد  مبا  كبريا  تناق�صا  لل�صرب 

ال�صنوات  يف  بالعط�ص  الب�صرية  اأغلب 

البحار  اأن من�صوب  القادمة، كما  القليلة 

اأماكن  يف  يتناق�ص  اأ�صبح  واملحيطات 

ويتزايد يف اأخرى بفعل عوامل طبيعية 

يف  الثلوج  مياه  ذوبان  مثل  متناق�صة 

االأن�صطة  االأر�ص، وتنامي  �صمال  مناطق 

مناطق  يف  البحر  مياه  بتحلية  اخلا�صة 

اجلنوب.

    اإن هذه االأو�صاع لها انعكا�صات مدّمرة 

على كل موؤ�صرات التوازن الطبيعي، ففي 

كبري  عدد  فيها  �صارك  خمت�صة  درا�صة 

االخت�صا�صات  خمتلف  يف  الباحثني  من 

العلمية عما تعرفه احلياة على االأر�ص 

نتيجة مفادها  اإىل  الدرا�صة  انتهت هذه 

نفوق وانقرا�ص مليون نوع من احليوانات 

وذلك  واحل�صرات  واالأ�صماك  والطيور 

اأن  املنطقي  ومن  املنق�صي.  القرن  خالل 

الراأ�صمالية  م�صوؤولية  اجلميع  ي�صتنتج 

م�ؤمتر البيئة واملناخ يف م�شر: الراأ�شمالية وحدها م�ش�ؤولة على متّدد الكارثة البيئية
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م�ؤمتر البيئة واملناخ يف م�شر: الراأ�شمالية وحدها م�ش�ؤولة على متّدد الكارثة البيئية
واجتماعا  اقت�صادا  العامل  حتكم  فوحدها  الو�صع،  هذا  يف 

تعرفه  فيما  االأ�صا�صية  امل�صوؤولية  تتحمل  ووحدها  و�صيا�صة، 

احلياة على الكوكب من تدهور مريع ومت�صاعد.

باإبادة  فقط  تتعلق  ال  امل�صيطرة  الطبقات  م�صوؤولية  اإن      

اأنواع احليوان اأر�صا وجوا وبحرا، بل اأي�صا يف اإبادة الب�صر. اإن 

هذه االإبادة مل تعد تتعلق فقط بال�صناعات امللوثة وما ت�صببه 

من تلويث للهواء واملاء والياب�صة، بل اإن اجلرائم تتعلق اأي�صا 

بردم ماليني االأطنان من املواد ال�صامة و الف�صالت امل�صعة يف 

االأمر  ويتعلق  االآهلة،  االأرا�صي  يف  واأي�صا  وال�صحاري  البحار 

النووية  ال�صناعات  مثل  االأخطر  فيها  مبا  امل�صانع  بف�صالت 

وم�صانع  امل�صت�صفيات  بف�صالت  يتعلق  كما  واجلرثومية، 

االأدوية والعقاقري وما ت�صببه من م�صاعفات يف اأدمي االأر�ص 

حولتها  التي  وال�صحاري  واملحيطات  البحار  كل  ويف  وفوقها، 

وتلويثا  فتكا  االأ�صلحة  الأكرث  جتارب  ف�صاء  اإىل  االمربيالية 

وخطورة بحكم املواد التي حتتويها.

    ويف كلمة اإن اإرهاب االمربيالية وجرائمها دوال وموؤ�ص�صات 

جماالت  بقية  عن  ف�صال  املجال  هذا  يف  تعد  وال  حُت�صى  ال 

احلياة الب�صرية. لذلك تتعاىل االأ�صوات يف كل بلدان العامل 

من اأجل التجند حلفظ احلياة والوجود والبقاء، لقد اأعادتنا 

جمتمعا  خلقت  قد  فعال  وهي  الغاب  قانون  اإىل  الراأ�صمالية 

قرن،  من  اأكرث  منذ  مارك�ص  قال  كما  �صورتها  على  وح�صارة 

فقط  با�صتغاللها  تهدد  ال  الراأ�صمالية  اأن  اأكد  الذي  مارك�ص 

العمال والكادحني، بل هي ت�صتنزف وتدمر الطبيعة التي ال 

تتعاطى معها اإال باعتبارها م�صدرا ملواد االإنتاج و�صنع الرثوة 

على  املال  راأ�ص  هيمنة  من  قرنني  نتائج  وهاهي  ومراكمتها. 

القاطع على حقيقة احل�صارة  الدليل  االإنتاج تقدم  منظومة 

املمنهج  والتدمري  االإبادة  ح�صارة  باعتبارها  الراأ�صمالية 

للطبيعة بكل عنا�صرها ب�صرا وحيوانا ونباتا وجمادا.

    -ون�شيب منطقتنا وبادنا.
    توؤكد عديد الدرا�صات املتطابقة واملن�صورة موؤخرا بكون 

املريع  بالتدهور  فعليا  مهددة  والعربية  املغاربية  منطقتنا 

للو�صع الطبيعي واملناخي مبا يف ذلك ارتفاع ن�صب الهيدرجني يف 

الف�صاء، وقد عددت هذه الدرا�صات �صتة بلدان �صمال افريقية 

وعربية معنية بهذه املخاطر وهي : املغرب واجلزائر وتون�ص 

وم�صر ولبنان واالإمارات. وبالفعل فقد �صهدت هذه البالد يف 

اأثرت  للت�صاقطات  و�صّح  وجفاف  حرارة  موجة  اجلاري  العام 

الكبرية  واالنعكا�صات  املائية  املائدة  على  وجلّي  وا�صح  ب�صكل 

املعا�صية  القطاعات  فيه  مبا  والزراعي  الفالحي  القطاع  على 

الزيتون  )قطاعات  ال�صكان  من  وا�صعة  لفئات  والكفافية 

والتمور واحلبوب والباكورات..(.

    وتعرف بلداننا اأي�صا تنامي انعكا�صات دفن املواد والف�صالت 

اخلطرية �صواء منها القادمة من بلدان املركز مثل �صفقة دفن 

�صنة  اىل  تعود  التي  تون�ص  يف  االيطالية  املنزلية  الف�صالت 

اأجل  من  وحترك  ال�صعبي  العام  الراأي  هزت  والتي   2020

الف�صالت  هذه  واأن  علما  وال�صيا�صي،  املدين  املجتمع  اإبطالها 

ت�صّم ف�صالت موؤ�ص�صات �صحية مبا متثله من خماطر على االأر�ص 

بلدان  كل  تعي�صه  مما  عينة  اإاّل  هو  ما  املثال  وهذا  والب�صر. 

اجلنوب التابعة التي حولتها البلدان واملوؤ�ص�صات االمربيالية 

اإىل مدافن لف�صالتها واىل ف�صاء لل�صناعات امللوثة واالأن�صطة 

غري النظيفة التي جنح الن�صطاء يف اإلغاء اأن�صطتها ملا ت�صببه 

يف  اجلنوب  بلدان  اإىل  االأن�صطة  هذه  لتتحول  كوارث،  من 

رحبا  ف�صاء  اأ�صبحت  التي  الالتينية  واأمريكا  واآ�صيا  اإفريقيا 

لكل عنا�صر ومظاهر التدهور الذي يطال الطبيعة.

    -احلق يف بيئة �شليمة ه� حق ك�ين.
    يتاأكد اليوم اأكرث من اأي وقت م�صى اأن الن�صال من اأجل 

حق الب�صر يف بيئة �صليمة وخالية من التلوث هو مطلب عاملي 

لذلك فان  ونتائجه هو عاملي،  باأ�صبابه وجتلياته  امل�صكل  الن 

خلق حركة عاملية موحدة تنا�صل من اأجل املطالب املبا�صرة 

واالآجلة والتي تهم احلياة على �صطح االأر�ص هو اليوم مهمة 

مطروحة جديا على كل القوى املناه�صة لال�صتغالل والتدمري 

املمنهج للطبيعة. اإن هذا الن�صال لن يذهب بعيدا اإن مل يالم�ص 

الراأ�صمايل  العّلة وهو منظومة اال�صتغالل  الداء و�صبب  اأ�صل 

اإن مل  التي تفقد كل �صروط وجودها  املنظومة  برمتها، هذه 

متار�ص اال�صتغالل واال�صتغالل االأق�صى على الب�صر والطبيعة 

حتقيقا لهدف الربح وتكدي�ص الرثوة. لذلك فان ن�صال اأحرار 

الكوكب  على  احلياة  اإنقاذ  اأجل  من  احلي  و�صمريه  العامل 

الن�صال  هذا  لتطوير  �صاملة  وتعبئة  دوؤوبا  عمال  يتطلب 

اإن تدهور  وتعميمه واإقناع كل طبقات املجتمع املت�صررة به. 

احلراري  واالحتبا�ص  التلوث  من�صوب  وارتفاع  الب�صر  حياة 

واالختناق لن يتم الق�صاء عليه ببع�ص احللول الرتقيعية مثل 

التحكم يف ن�صب ا�صتعمال املحروقات وااللتجاء اإىل الطاقات 

البديلة والنظيفة وا�صتعمال ال�صيارة الكهربائية. اإن احلياة 

مهددة فعليا مبا مت دفنه من نفايات وما مت جتريبه من اأ�صلحة 

�صراع  اإطار  يف  اأوبئة  من  وتخزينه  جراثيم  من  بثه  مّت  وما 

اإن  العامل.  كل  العامل،  على  ال�صيطرة  اأجل  من  االمربياليات 

اأفق الن�صال من اأجل عامل خال من كل اأ�صكال التلوث �صينفتح 

بتجاوز املنظومة الراأ�صمالية اإىل املنظومة اال�صرتاكية التي 

وحينها  حينها  واالغرتاب،  اال�صتغالل  من  املجتمع  �صتحرر 

فقط �صيتحرر الب�صر من اال�صطهاد والقهر وتتحرر الطبيعة 

من كل اأ�صكال االعتداء والتدمري.
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 - خا�ص -     احتلت �صخ�صية رئي�ص 

املتهم   ، نتنياهو  بنيامني  االأ�صبق  الوزراء 

مركزا  االأمانة  وخيانة  الف�صاد  بجرائم 

حموريا يف االنتخابات االإ�صرائيلية ، التي 

جرت يف االأول من نوفمرب . وعلى الرغم 

تتاأرجح  كانت  الراأي  ا�صتطالعات  ان  من 

يف  ال�صيا�صية  االزمة  ا�صتمرار  وتر�صح 

كان  اجلوهري  ال�صوؤال  اأن  اإال   ، ا�صرائيل 

يف  نتنياهو  بنيامني  حظوظ  حول  يدور 

ت�صكيل  من  متّكنه  اأغلبية  اىل  الو�صول 

حكومة مع حلفائه من االحزاب الدينية 

و�صا�ص  للغربني  هاتوراه  يهودات   (

بقيادة  الفا�صية  واالحزاب   ) لل�صرقيني 

�صموتريت�ص  بت�صلئيل  الفا�صي  الثنائي 

واإيتمار بن غفري عن ال�صهيونية الدينية 

. وجاءت نتائج االنتخابات باأخبار �صارة 

لنتنياهو بفوز وا�صح لقائمة” ال�صهيونية 

الدينية ، التي حتولت اىل القوة الثالثة 

يف  مقاعد   6 من  بقفزة  الكني�صت  يف 

 ، والع�صرين  الرابع  الكني�صت  انتخابات 

التي جرت قبل عام ون�صف اىل 14 مقعدا 

يف الكني�صت اخلام�ص والع�صرين .

اليهودية  االحزاب  ان  املعروف  من 

مع  م�صكلة  لها  لي�ص  التقليدية  الدينية 

نتنياهو او غريه يف رئا�صة جمل�ص الوزراء 

اإذا هو ا�صتجاب ملطالبها وهي يف العادة   ،

باحلقائب  تت�صل  ما  بقدر  �صيا�صية  غري 

ميزانيات  من  ي�صاحبها  وما  الوزارية 

نفوذ  تقوية  �صالح  يف  ا�صتخدامها  يجري 

، التي تدعي  هذه االحزاب يف االو�صاط 

متثيلها.

غري ان الو�صع خمتلف متاما مع االحزاب 

االيدولوجية كحزب “ عوت�صماه يهوديت 

الوحدة   “ وحزب  غفري  بن  بزعامة   “
اليهودية “ بزعامة �صموتريت�ص ، اللذين 

عرابها  كان   ، واحدة  قائمة  يف  توحدا 

انتخابات  خلو�ص   ، نتنياهو  بنيامني 

لقائمة  الكبري  الفوز  ومع   . الكني�صت 

احلزبني يف االنتخابات بداأ ال�صوؤال يطرح 

مبنح  بوعوده  نتنياهو  يفي  هل   ، نف�صه 

نواب هذه القائمة حقائب وزارية تالئم 

ملمو�ص  تاأثري  لها  ويكون  الربملاين  وزنها 

االحتالل  دولة  يف  ال�صيا�صي  القرار  يف 

ال�صهيونية  ان  يعرف  وهو   ، والعن�صرية 

، �صاهم يف �صعوده  الدينية نبت �صيطاين 

على  الكني�صت  انتخابات  يف  احتل  رجل 

بوؤرة  املا�صية  الثالث  االعوام  امتداد 

االهتمام حني ق�صم الناخبني بني من معه 

ومن �صده ب�صرف النظرعن روائح الف�صاد 

التي تنبعث من حوله .

ملاذا نبت �صيطاين ...اجلواب على ذلك 

عوت�صماه   “ من  كل  فقادة  �صعبا  لي�ص 

يهوديت “ والوحدة اليهودية “ مل يقفزا 

هذه القفزة الكبرية يف االنتخابات بف�صل 

م�صار �صيا�صي �صق طريقه يف �صفوف فئات 

بطالة  م�صكالت  من  تعاين  اجتماعية 

 ، املعي�صة  م�صتوى  يف  تدهور  اأو  فقر  او 

املجتمع  يف  الرثة  الفئات  �صفوف  يف  بل 

اال�صرائيلي ، �صاأنها يف ذلك �صاأن االأحزاب 

يف   . جمتمعاتها  يف  والفا�صية  النازية 

انتخابات العام 2020 ح�صل هذا النبت 

التي   ،  ) كاخ   ( ، وريث حركة  ال�صيطاين 

مئري  الكريه  العن�صري  الرابي  قادها 

كاهانا وامل�صنفة حتى يف ا�صرائيل كحركة 

حمظورة على نحو 225 الف �صوت ودون 

عن  الرقم  هذا  زاد  منطقية  مقدمات 

ال�صعف يف االنتخابات االأخرية ، ال ل�صيء 

زحفوا  امل�صتعمرين  امل�صتوطنني  الأن  اإال 

قائمة  النتخاب  االقرتاع  �صناديق  على 

هذا االئتالف ، متاما كما زحف الرعاع يف 

1933 على �صناديق االقرتاع  املانيا عام 

اىل  بدوره  جاء  زعيم  حزب  النتخاب 

الفئات  �صفوف  من  ال�صيا�صية  احلياة 

الرثة االأملانية .

ال�صهيونية   “ قائمة  ممثلي  نعت 

الدينية “ بالفا�صية ال يحمل اأية درجة 

كل  على  وهم   ، املبالغة  اأو  التجني  من 

حال لي�صوا الفا�صيني الوحيدين يف دولة 

فا�صيتهم  اأن  ، غري  والعن�صرية  االحتالل 

التفوق  اأوهام  على  تتغذى  عارية  فا�صية 

لها  يراد  دينية  اأ�صاطري  وعلى  العرقي 

ان  والت�صليل  التزوير  من  هائل  كم  عرب 

تاريخ وثقافة وح�صارة  ت�صبح جزءا من 

حتديدا  هي  تكن  مل  اإن   ، املنطقة  هذه 

 ، املنطقة  هذه  وح�صارة  وثقافة  تاريخ 

وهي   . حقيقية  تاريخية  مرجعية  دون 

اأو   ، االأجنبي  كراهية  على  تقوم  فا�صية 

 ، االأغيار  كراهية  التلمودية  بالتعبريات 

ال ل�صيء اإال الأن الرب يريد ذلك .

كراهية  هذه  االأغيار  كراهية      

تدفع  ال   ، ديني  بغالف  اأيدولوجية 

م�شرية حتديات  اأمام  الفل�شطينين  ت�شع  ا�شرائيل  يف  الفا�شية  �شع�د 
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م�شرية حتديات  اأمام  الفل�شطينين  ت�شع  ا�شرائيل  يف  الفا�شية  �شع�د 
اإذا  ولكن  البئر  يف  لل�صقوط  االأغيار 

يد  لهم  متد  اأن  املحظور  من  ذلك  ح�صل 

امل�صاعدة . هي كراهية متاأ�صلة ، تعرب عن 

ايدولوجية فا�صية ، على طريقة بت�صلئيل 

�صموترت�ص ، الذي ال يقبل اأن تلد زوجته 

يف امل�صت�صفى مع ن�صاء عربيات ويدعو اىل 

تغيري جوهري يف قوانني حقوق االن�صان 

يف الدولة على ه�صا�صتها واىل �صم ال�صفة 

الغربية لدولة االحتالل اأو على طريقة 

ايتمار بن غفري ، الذي يدافع عن مفاهيمه 

التلمودية ملا ي�صمى يف جي�ص االحتالل “ 

ويدعو  عرقي  كتطهري   “ ال�صالح  طهارة 

اىل تغيري اأوامر اإطالق النار وعدم فر�ص 

اأية قيودعلى اجلنود واأفراد ال�صرطة يف 

بكل  ويجاهر  الفل�صطينيني  مع  تعاملهم 

العرب  باأن  ووقاحة  وو�صوح  �صراحة 

الفل�صطينيني هم فائ�ص يجب طرده واإن 

هم اأرادوا ان يعي�صوا يف دولة ا�صرائيل من 

�صيا�صية  حقوق  فبدون  النهر  اىل  البحر 

م�صيئة  ذلك  باعتبار  مدنية  حتى  وال 

ال�صهيونية   “ تعر�ص  وهكذا   . ربانية 

برناجمها  فا�صية  كحركة   “ الدينية 

عن�صري  ا�صتعماري  ا�صتيطاين  كم�صروع 

املحتوى بدعو اىل ت�صعيد يف نهج التطهري 

القد�ص  يف  وخا�صة  بت�صميم  العرقي 

وال�صفة الغربية واملثلث والنقب .

مع هذه احلركة الفا�صية عقد بنيامني 

نتنياهو حتالفات واتفاقات تارة يف العلن 

العمل  تق�صيم  فجرى  الباطن  من  واأخرى 

على  الكني�صت  النتخابات  التح�صر  يف 

العودة  يف  م�صاحله  يخدم  الذي  النحو 

رئي�صا   ، ا�صرائيل  يف  احلكم  �صدة  اىل 

للمزراء ، الليكود يركز حملته على مراكز 

ال�صهيونية  املدن فيما حلفاوؤه اجلدد من 

االأطراف  على  يركزون   “ الدينية 

الغربية  ال�صفة  يف  امل�صتوطنات  وخا�صة 

لي�صمن  االنتخابي  اخلزان  باعتبارها 

بذلك من املقاعد عددا كافيا توؤهله للفوز 

يف ال�صباق االنتخابي وهكذا كان وفاز يف 

ال�صباق .

ينتظر  الذي  وما   ، بعد  ماذا   ، االآن 

بوعوده  يفي  وهل  نتنياهو  بنيامني 

وتعهداته حللفئه الفا�صيني اجلدد ب�صرف 

النظر عن النتائج والتداعيات لي�ص فقط 

بل  ا�صرائيل  يف  الداخلي  امل�صتوى  على 

اخلارج  مع  عالقته  م�صتوى  على  وكذلك 

وخا�صة مع الواليات املتحدة االأمريكية . 

ع�صية اتخابات الكني�صت التي جرت عام 

2020 اعلن ال�صاحر الكذوب انه لن يعني 
بن غفري يف حال فوز مع�صكره يف وزارته 

 ، ل�صانه  نتنياهو  بلع  املرة  هذه  ولكن   ،

اجلدد  حلفائه  دعم  اإىل  حاجة  يف  فهو 

لالإفالت من االإدانة والعقاب يف حماكمته 

هذا  مينحونه  �صوف  وهم  الف�صاد،  بتهم 

الدعم، وهو يف حاجة لهم لتمرير قوانني 

لي�ص فقط بخ�صو�ص حماكمته ، بل ومن 

فرتة  الأطول  احلكم  يف  ا�صتمراره  اجل 

على  جديدة  انتخابية  لدورة   ، ممكنة 

الذي  الكبري  الفوز  بعد  خا�صة   ، االأقل 

حققوه يف االنتخابات . �صموتريت�ص وبن 

غفري مل يعودا بال اأ�صنان ، فاأ�صناهم بعد 

االنتخابات باتت كاأ�صنان القر�ص ، وهذا 

ما يدركه نتنياهو وما �صوف يتعامل معه يف 

رهان على احتواء ردود الفعل الداخلية 

التغريات  على  ورهان  واخلارجية  منها 

املحتملة ، التي ميكن ان حتمله له كاأخبار 

للكونغر�ص  الن�صفية  االنتخابات  �صارة 

االأمريكي.

اإذن نتنياهو يف الطريق لت�صكيل حكومة 

هي االأكرث تطرفا يف تاريخ دولة مل تعد 

الدولة  باأنها  نف�صها  ت�صويق  اأدوات  متلك 

 ، املنطقة  يف  الوحيدة  الدميقراطية 

اكرث  تتبلور  ا�صرائيل  يف  الو�صع  ف�صورة 

دولة  احلقيقة  يف  هي  دولة  عن  فاأكرث 

جميع  اليهود  فيها  يحتكر  اإثنوقراطية، 

الفل�صطينيني  تتوعد  دولة   ، احلقوق 

اأغيار  باعتبارهم  االأ�صليني  البالد  �صكان 

باملفاهيم التلمودية . وهكذا جاءت هذه 

لي�ص  الفل�صطينيني  لت�صع  االنتخابات 

فقط يف ال�صفة الغربية مبا فيها القد�ص 

ويف قطاع غزة ، بل ويف فل�صطني التاريخية 

وحتديات  مهمات  اأمام  ال�صتات  يف  كما 

ان  بعد  وخا�صة  �صابقاتها  عن  خمتلفة 

اال�صتعماري  اال�صتيطان  خطاب  حتول 

والكراهية والرتان�صفري والتطهري العرقي 

االحتالل  لدولة  ر�صمي  خطاب  اىل 

يهدد   ، اال�صرائيلية  العن�صري  والف�صل 

حا�صر وم�صتقبل الفل�صطينيني وحقهم يف 

حقوق   : الثالث  مبركباته  امل�صري  تقرير 

وم�صاواة  مواطنة  وحقوق  ثابته  قومية 

االرا�صي  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  الأبناء 

املحتلة عام 1948 وحقوق قومية ثابته 

االحتالل  من  والتحرر  اال�صتقالل  يف 

الفل�صطينية  االرا�صي  يف  واال�صتيطان 

املحتلة عام 1967 وحقوق قومية ثابتة 

الذين  الفل�صطينيني  لالجئني  العودة  يف 

بالقوة  وممتلكاتهم  ديارهم  من  هجروا 

مراجعة  بات  ما   ، الغا�صمة  الع�صكرية 

تتطلب  ال�صيا�صة  يف  وم�صوؤولة  جادة 

ت�صكيل جبهة قومية متحدة ت�صم جميع 

الفل�صطينيني يف الداخل الفل�صطيني ويف 

بعدوان  املحتلة  الفل�صطينية  املناطق 

1967 ويف ال�صتات ، جبهة تكون مفتوحة 
وال�صخ�صيات  القوى  جميع  مل�صاركة 

 ، ا�صرائيل  دولة  يف  اليهودية  التقدمية 

على حمدوديتها بحكم حمدودية الو�صع 

�صعود  الأن   ، الدولة  هذه  يف  االن�صاين 

الفا�صية بغطاء ر�صمي من خالل الكني�صت 

العن�صري  والف�صل  االحتالل  دولة  يف 

الفل�صطينيني  على  خطرها  يقت�صر  ال 

عموم  على  �صرها  ميتد  ما  بقدر  وحدهم 

فل�صطني التاريخية بل ويتجاوزها اىل ما 

هو اأبعد من ذلك ليعم املنطقة باأ�صرها.
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عبد اهلل ال�شناوي / كاتب م�شري

»لوي�ص  املنتخب  الربازيلى  الرئي�ص  حتدث  هكذا 

اإينا�صيو لوال دا �صيلفا« فى خطاب الن�صر.

االجتماعى  االنق�صام  لعمق  اإ�صارة  تلك  كانت 

وكتلته  االأطراف  مرتامى  بلد  فى  احلاد  وال�صيا�صى 

ال�صكانية تتجاوز املائتى مليون ن�صمة.

منزلقات  اأمامه  تبدت  الفوز  انت�صاء  حلظة  فى 

وخماطر، فهو ربح االنتخابات بفارق اأقل من )1%( فيما 

خ�صومه ال�صيا�صيون حازوا االأغلبية الت�صريعية.

»نحتاج اإىل ال�صالم والوحدة«.

كانت تلك اإ�صارة اأخرى اإىل ما يعتقد اأنها من مقومات 

اأى جناح فى اإدارة �صئون البالد، حتى تعود من جديد اإىل 

ال�صاحة الدولية العبا فاعال وموؤثرا، اأال تكون منبوذة 

املنتهية  الرئي�ص  عهد  فى  عليها  كانت  التى  بال�صورة 

االنتخابات  خ�صر  الذى  بول�صونارو«،  »جايري  واليته 

اأمامه.

الربازيل  رئا�صة  توىل  حيث  العري�صة،  بتجربته 

ــ 2010(، فهو يدرك معانى  لدورتني بني عامى )2003 

االأرقام ور�صائلها.

قد  احلكم  فى  وجناحه  منق�صم  عام  راأى  اأمام  نحن 

وا�صتغرقت  االأمن عن كل قيد  اأفلت  اإذا  موؤكدا  ال يكون 

طاقة البلد فى �صراعات داخلية.

هو رجل ينحاز متاما اإىل الفقراء الذين خرج من بني 

�صفوفهم.

الأ�صله  يتنكر  ومل  لالأحذية  ما�صحا  لفرتة  عمل 

االجتماعى فى اأية حلظة.

وم�صتويات  بالده  اقت�صاد  فى  كربى  نقلة  اأحدث 

معي�صة مواطنيها مكنته من اأن يجدد رئا�صته ملرة ثانية 

باأغلبية )%60(.

العدل  بق�صية  التزامه  اأعاد  الن�صر  خطاب  فى 

اأن  يريد  »ال�صعب  انتخابه:  �صرعية  �صلب  االجتماعى، 

يتم  وراتب  وظيفة  على  يح�صل  اأن  جيد،  ب�صكل  ياأكل 

واأن يحظى ب�صحة وتعليم  الت�صخم،  ن�صب  تعديله وفق 

جيدين«.

عن  تعبريا  �صعوده،  فى  كما  »لوالى«،  عودة  كانت 

اأحوال القارة الالتينية.

�صاحبه  فقد  ال�صعود،  رحلة  فى  وحده  يكن  مل 

ت�صيلى،  االأرجنتني،  فى  ي�صارى  �صعود  متزامن  بتوقيت 

واأورجواى، وبوليفيا، واالأكوادور، وفنزويال.

حتوالت  عن  تعبريا  ور�صائله  توقيته  فى  ذلك  كان 

البطيء  التدريجى  التحول  الرئي�صى:  عنوانها  عميقة 

الدميقراطية  الدولة  اإىل  الع�صابات  حرب  من  الرا�صخ 

القرار  وا�صتقالل  االجتماعى  للعدل  طلبا  احلديثة 

مقادير  على  االأمريكية  الهيمنة  عن  بعيدا  الوطنى 

القارة.

حرب الع�صابات ا�صتدعتها االأنظمة الفا�صية؛ حيث 

الفقر  باأثر  االإلغاء  حدود  اإىل  مواطنيها  حياة  ت�صحق 

والعوز والتهمي�ص.

عندما تهياأت الو�صائل الدميقراطية نحيت البنادق 

جانبا وبدا اأن هناك اأمال فى م�صتقبل اآخر عرب �صناديق 

االقرتاع.

فى  ال�صلطة  ح�صد  من  الالتينى  الي�صار  متكن  هكذا 

دول عديدة بتوقيت متزامن.

اأنحاء  فى  الع�صابات  حرب  الكوبية  الثورة  األهمت 

رمزيها  بف�صل  جناحا  جتاربها  اأكرث  وكانت  القارة، 

الكبريين »فيدل كا�صرتو« و»ت�صى جيفارا«.

نوذجا  الكوبية  التجربة  بدت  تالية  حلظات  فى 

للتطور التقنى والعلمى والطبى، غري اأن التطورات التى 

طلب  اإىل  ال�صالح  فعل  جتاوزت  القارة  بنية  فى  جرت 

الدميقراطية ومازجتها مع العدالة االجتماعية.

كان طلب اخلروج من التبعية االأمريكية اأكرث االأفكار 

هيمنة على الفكرين ال�صيا�صى واالقت�صادى الالتينى.

»نظريات  اإ�صهامات  اأغلب  تعود  اأن  م�صادفة  تكن  مل 

التبعية«، التى �صادت اجلامعات الغربية ل�صنوات طويلة 

اإىل اقت�صاديني التينيني.

كانوا كبلدانهم واأدبائهم م�صكونني بوطاأة االنقالبات 

وما  االأمريكية،  اال�صتخبارات  ترعاها  التى  الع�صكرية، 

»ت�صيلى«  فى  حدثت  كالتى  دموية  جمازر  من  ترتكبه 

على يد اجلرنال »اأوج�صتو بينو�صيه« �صد اأن�صار الرئي�ص 

ترتكبه  الذى  املنظم  بالنهب  اأو  الليندى«،  »�صلفادور 

ف�صاد تتحكم فى  �صبكة  بالتعاون مع  الدولية  ال�صركات 

مقاليد ال�صلطة.

الالتينية  الي�صارية  للتجارب  جدية  مراجعة  باأية 

فى موجتها الدميقراطية االأوىل فاإن »لوال« هو العنوان 

باالقت�صاد  حقيقية  اخرتاقات  اإحداث  فى  االأول 

واملجتمع.

جتربته باإجنازاتها بدت ملهمة لدول عديدة اأخرى 

�صحيفة  اإن  حتى  وحدها،  القارة  فى  ال  العامل،  باأنحاء 

�صخ�صية   )2009( عام  اختارته  الفرن�صية  »لوموند« 

العام قبل اأن تعتربه جملة »التامي« االأمريكية فى العام 

التاىل بالزعيم االأكرث تاأثريا فى العامل.

بالت�صهري  ال�صلطة  خارج  وهو  �صورته  مطاردة  جرت 

املنهجى.

املقعد  على  وخليفته  ال�صابقة  نائبته  اأطيحت 

امتدت  ثم  الف�صاد،  بتهمة  رو�صيف«  »ديلما  الرئا�صى 

االتهامات اإليه �صخ�صيا.

ال�صجون  جدران  خلف  به  والزج  اعتقاله  جرى 

بالتهمة امل�صينة، حتى ال يرت�صح مرة اأخرى.

عندما براأته املحاكم الربازيلية متكن من اأن يح�صد 

ن�صرا انتخابيا رغم كل الظروف املعاك�صة.

الربازيل منعزال  رئا�صة  اإىل  يكن �صعوده جمددا  مل 

من  عنها  ي�صدر  وما  حتوالت  من  القارة  فى  يجرى  عما 

ر�صائل اإىل امل�صتقبل.

هندورا�ص،  فى  مماثل  �صعود  حدث  متقارب  بتوقيت 

ت�صيلى  فى  الي�صار  قوة  جديد  من  وتاأكدت  وكولومبيا، 

بوليفيا  فى  »مورالي�ص«  جتربة  اعتبار  ورد  وفنزويال 

بعدما جرى االنقالب عليه.

�صعود الي�صار جرى هذه املرة على خلفية ف�صل النظم 

اليمينية الذريع فى مواجهة اجلائحة وتعاظم معدالت 

الفقر والعوز.

فى حالة الربازيل بالذات تراجعت مكانتها الدولية 

بفداحة.

البيئة  ل�صالمة  املعادية  »بول�صونارو«  �صيا�صات  كانت 

عزلة  �صبه  اإىل  بذاتها  داعية  »االأمازون«  غابات  فى 

دولية.

بفوز  الوا�صع  الدوىل  الرتحيب  م�صتغربا  يكن  مل 

على  للحفاظ  الوا�صع  التيار  اإىل  ينتمى  فهو  »لوال«، 

احلياة فى الكوكب عك�ص »بول�صونارو« مناف�صه اليمينى 

املواىل للغرب فى ن�صخته الرتامبية!، كاأنه تواأم �صيا�صى 

للرئي�ص االأمريكى ال�صابق.

جلائحة  واليته  املنتهية  الرئي�ص  معاجلة  كانت 

ب�صورة  �صيا�صى  اأو  �صحى،  معنى  بكل  كارثية  »كورونا« 

ت�صبه اإىل حد كبري �صيا�صات »دونالد ترامب«.

بخ�صارة  احلالتني  فى  واحدة  العواقب  كانت 

االنتخابات الرئا�صية.

على  ترامب«  »�صبح  اأطل  النتائج  اإعالن  حلظة  فى 

امل�صهد الربازيلى.

اأغلق اأن�صار »بول�صونارو« ب�صاحنات الطرق ال�صريعة 

فى اأنحاء البالد لتعطيل حركة احلياة واإ�صاعة الفو�صى 

ت�صكيكا فى نظام الت�صويت االإلكرتونى!

احلجج نف�صها ا�صتند اإليها اأن�صار »ترامب« فى اجتياح 

مبنى »الكابيتول«.

االأذهان  فى  املاثلة  الدميقراطية  التجربة  بقوة 

توقفت الق�صة فى منت�صف الطريق.

وتاأكيدا  القارة  فى  للدميقراطية  انت�صارا  ذلك  كان 

على م�صار امل�صتقبل.

دميقراطية  بال  م�صتدامة  اجتماعية  عدالة  ال 

قواعد  وفق  لل�صلطة  وتبادل  عامة  وحريات  حقيقية 

را�صخة ال تقبل الت�صويف والتالعب.

هذه الر�صالة الكربى فى عودة »لوال« و�صعود الي�صار 

الالتينى جمددا.

الربازيل: ع�دة »ل�اّل«.. اإ�شارات ور�شائل
ال�����ات�����ي�����ن�����ي�����ة ام�������ري�������ك�������ا  دول  يف  ي���������������ش�������اري  �������ش������ع�������د 
احل����دي����ث����ة ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة  ال��������دول��������ة  اىل  ع����م����ي����ق����ة  حت������������الت 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال���ع���دال���ة  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة  ان��ت�����ش��ار  ال����ربازي����ل  يف  “ل�ال”  ان��ت�����ش��ار 
االأم��������ل” ا�����ش����ت����ع����ادة  ن����ري����د  ال�����ب�����ن�����ادق..  م�����ن  ب������دال  ال���ك���ت���ب  “نريد 
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اإما  طريقتني،  من  بواحدة  غالبا  احلروب  تنتهي 

وال  املتحاربني،  الطرفني  اأحد  با�صت�صالم  اأو  بالتفاو�ص 

للتفاو�ص،  قابلة  اأوكرانيا  حرب  يف  رو�صيا  اأهداف  تبدو 

وبالذات بعد تطورات ال�صهرين االأخريين، واإعالن مو�صكو 

ر�صميا عن �صم اأربعة اأقاليم اأوكرانية الأرا�صيها، اإ�صافة 

اإقليم �صبه جزيرة »القرم« وميناء  ل�صيطرة رو�صيا على 

اأوكرانيا  تطلب  بينما   ،2014 عام  منذ  »�صيفا�صتوبول« 

جالء كامال للرو�ص عن االأقاليم اخلم�صة، وهو ما يبدو 

الرو�ص،  نظر  وجهة  من  التحقق،  م�صتحيل  عبثيا  طلبا 

فالتناق�ص »حدي« بني الطرفني، وي�صعب ت�صور الو�صول 

اإذا كانت  اإال  اإىل حله بطريق التوافق والرتا�صي، اللهم 

هناك و�صيلة لوقف القتال من دون رد االأرا�صي، وهو ما 

تبدو حركة احلوادث ذاهبة اإليه على اأغلب الظن، ويف 

مدى �صهور ال�صتاء احلربي الزاحف على االأبواب.

تعدد االأقطاب زاحف
االأ�صابيع  يف  التفاو�ص  اأحاديث  انتع�صت  وقد 

م�صت�صار  �صوليفان  جيك  زيارة  بعد  خ�صو�صا  االأخرية، 

الرئي�ص  وحثه  »كييف«،  اإىل  االأمريكي  القومي  االأمن 

يف  مرونة  اإبداء  على  زيلين�صكي  فولودميري  االأوكراين 

الرئي�ص  التفاو�ص مع  التفاو�ص، وفك حظر  تقبل مبداأ 

الرو�صي فالدميري بوتني املفرو�ص بقانون اأوكراين، وقبل 

فرن�صي�ص  الفاتيكان  بابا  كان  امللتب�ص،  �صوليفان  �صعي 

الرئي�ص  زاره  اأن  بعد  وال�صالم،  للتفاو�ص  دعوة  يوجه 

ودعا   ،2022 اأكتوبر  اأواخر  ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي 

تفاو�ص  عملية  يف  لالنخراط  االأوروبي  االحتاد  البابا 

الكامل«  »حياده  �صماه  ما  البابا  واأكد  واأوكرانيا،  رو�صيا 

كان  بينما  واالأوكراين«،  الرو�صي  لل�صعبني  و«حمبته 

اأر�صية  عن  يبحث  �صولت�ص  اأوالف  االأملاين  امل�صت�صار 

م�صرتكة مع بوتني، يف ات�صال هاتفي اأجراه مع الرئي�ص 

الرتكي، �صبق زيارته املثرية جلدل اأوروبي اإىل العا�صمة 

بينج،  جني  �صي  ال�صيني  الرئي�ص  ولقاء  بكني،  ال�صينية 

�صعيا لتوطيد عالقات اقت�صادية وجتارية هائلة، وفتح 

ال�صبل لتوا�صل موؤثر مع الرئي�ص الرو�صي، الذى جتمعه 

مع ال�صني عالقات »�صراكة بال حدود«، تاأكدت اأكرث بعد 

للحزب  الع�صرين  املوؤمتر  يف  ثالثة  لرئا�صة  �صي  انتخاب 

ال�صيوعي ال�صيني.

امل�صت�صار االأملاين �صولت�ص بات يدرك اأن العامل يتغري، 

واأن تعدد االأقطاب زاحف اإىل توازنات القمة الدولية، 

ويريد الرجل دورا قياديا لبالده يف العامل اجلديد

حرب ذات طابع عاملي
طابع  ذات  حربا  االأوىل  اللحظة  من  كانت  وقد   

حلف  يف  دولة   32 وحدها  رو�صيا  فيها  تواجه  عاملي، 

حليفة  اأخرى  لدول  اإ�صافة  »الناتو«،  االأطلنطي  �صمال 

وغريها،  وتايوان  اجلنوبية  وكوريا  وا�صرتاليا  كاليابان 

وقد ا�صتفرغت كل هذه الدول ما متلكه من �صالح متطور 

و�صلطتها،  »كييف«  جي�ص  وزودت  االأوكراين،  امليدان  يف 

مليار دوالر، دفعت  اليوم على مئة  اإىل  مبا تزيد قيمته 

منها وا�صنطن الن�صيب االأكرب، وبهدف معلن هو »اإ�صعاف 

وا�صنطن  دفعت  فقد  تفكيكها،  ورمبا  وهزميتها  رو�صيا« 

اأوكرانيا،  اإىل  االنتقال  اإىل  االأوروبي  ال�صالح  خزائن 

توفر  ومل  حتطم،  كلما  االأوكراين  اجلي�ص  بناء  واإعادة 

االإ�صارات  وبلغت  خطورته،  بلغت  مهما  �صالحا  اأمريكا 

للدفاع  نا�صام�ص«  »نظام  اإر�صال  مع  ذراها،  اأعلى  الرمزية 

اجلوي اإىل كييف، وهو النظام املن�صوب للدفاع عن البيت 

�صواء  موؤثرة،  ميدانية  مل�صاركات  اإ�صافة  نف�صه،  االأبي�ص 

اخلدمات  يف  اأو  املعارك،  واإدارة  للعمليات  التخطيط  يف 

الع�صكرية  ال�صناعية  االأقمار  مئات  من  اال�صتخباراتية 

وهو  الغربي،  التحالف  و�صركات  لدول  التابعة  واملدنية 

اجلي�ص  حققها  حم�صو�صة،  اخرتاقات  يف  �صببا  كان  ما 

احلرب  جبهات  على  االأجنبية«  و«الفيالق  االأوكراين 

يف  بلدات  على  بال�صيطرة   ،2022 �صبتمرب  اأوائل  منذ 

خاركيف ودونيت�صك و�صمال خري�صون، بلغت يف جمموعها 

ال�صيطرة الرو�صية، لكن الهجمات  نحو 3% من م�صاحات 

اندفاعها  قوة  تفقد  اأنها  بدا  املت�صارعة،  االأوكرانية 

اأخريا، بعد اإعادة تنظيم القوات الرو�صية واحلليفة، مع 

اإمتام مراحل »التعبئة اجلزئية«، واإعادة بناء خطوط 

بعد  الهجوم،  اإىل  جمددا  الرو�ص  وحتول  اأقوى،  دفاع 

اآمال  اأن  توقف ع�صكري ا�صتمر �صهورا، وهو ما بدا معه، 

مدينة  اقتنا�ص  هدف  واأن  ترتاجع،  الغربي  التحالف 

ت�صوروها،  التي  بال�صهولة  يتحقق  لن  خري�صون  وميناء 

خ�صو�صا مع االإنهاك االقت�صادي الغربي، وف�صل 12 األف 

عقوبة غربية يف خلخلة االقت�صاد الرو�صي، وارتداد اأثر 

العقوبات على الغرب االأوروبي بالذات، وظهور ت�صققات 

يف جدار االحتاد االأوروبي، دفعت اأملانيا االأكرب اقت�صادا 

مليار   200 وتخ�صي�ص  املنفرد،  الت�صرف  اإىل  اأوروبا  يف 

يورو لتخفيف اأثر اأزمة الطاقة على مواطنيها و�صركاتها، 

قرارات  �صياغة  يف  االأوروبيني  ال�صركاء  اإخفاق  مع 

الرو�صية،  الطاقة  اإمدادات  خف�ص  ملجابهة  موحدة 

اأمريكا  من  املوردة  البديلة  الطاقة  فواتري  وت�صاعف 

اأربع مرات، وت�صاعد ميل الدول االأوروبية الوازنة  اإىل 

�صبيل  عن  والبحث  مو�صكو،  مع  التوا�صل  ا�صتعادة  اإىل 

املجتمعات  يف  زائد  واحتقان  غ�صب  مع  احلرب،  لوقف 

تكاليف  بفداحة  مرئي  �صيق  اإىل  يدفعها  االأوروبية، 

حرب اأوكرانيا، ومعاقبة احلكومات االأوروبية املتحم�صة 

اأكرث مل�صايرة وا�صنطن، واإىل حد بدت معه حكومات �صرق 

اأوروبا املن�صاقة اأكرث للمحور االأنكلو�صاك�صونى االأمريكي 

واتهم  نف�صها،  اأملانيا  مع  �صدام  اأحوال  يف  والربيطاين 

رئي�ص الوزراء البولندي اأملانيا بخيانة اأوكرانيا، وال�صعي 

هزمية  الثمن  كان  لو  حتى  مو�صكو،  مع  انقطع  ما  لو�صل 

اأوكرانيا، بينما مل تعد برلني حتفل كال�صابق باالتهامات 

اقت�صادها،  احلرب  اأرهقت  اأن  بعد  وغريها،  البولندية 

يورو،  مليار   64 على  العام  هذا  تزيد  بخ�صائر  واأثقلته 

110 مليارات يورو يف العام املقبل،  ويتوقع اأن ت�صل اإىل 

وهو ما يعنى خ�صارة نحو 3% من الناجت القومي االأملاين، 

الأوكرانيا  واملعونات  ال�صالح  من  كثريا  برلني  قدمت  وقد 

ولالجئيها، و�صاعف من ال�صيق االأملاين.

بتع�ي�شات  الأملانيا  الب�لندين  امل�ش�ؤولن  مطالبة   

عن حرب هتلر ت�شل اإىل تريلي�ن و300 مليار دوالر
الن�صبي  التمرد  اأملانيا يف طريق  وكلها �صغوط تدفع   

رو�صيا  باب  وطرق  وتوابعها،  االأمريكية  االإمالءات  على 

فامل�صت�صار  االأول،  التجاري  برلني  �صريك  ال�صني  عرب 

تعدد  واأن  يتغري،  العامل  اأن  يدرك  بات  �صولت�ص  االأملاين 

ويريد  الدولية،  القمة  توازنات  اإىل  زاحف  االأقطاب 

الرجل دورا قياديا لبالده يف العامل اجلديد، ومل يرتدد 

جو  االأمريكي  للرئي�ص  حتى  واإبالغه  راأيه،  اإعالن  يف 

ويريد على  االأملاين،  التمرد  ات�صاع  الذي يخ�صى  بايدن، 

ما يبدو اإجراء تعديالت يف م�صارات التعبئة �صد ال�صني 

ورو�صيا، وهو اجتاه يبدو اإجباريا، بالذات بعد ما جرى يف 

وفوز  مبجل�صيه،  للكونغر�ص  الن�صفى  التجديد  انتخابات 

تن�صيب  وتوقع  النواب،  جمل�ص  باأغلبية  اجلمهوريني 

اجلديد،  النواب  ملجل�ص  رئي�صا  مكارثي  كيفن  اجلمهوري 

اإن  االنتخابات، وقال  راأيه حتى قبل  يكتم مكارثي  ومل 

»على  االأمريكية  ال�صيكات  من  مزيدا  تاأخذ  لن  اأوكرانيا 

بيا�ص« بعد اليوم، وهو ما قد يعني اإعاقة ل�صيا�صة بايدن 

االأمريكي  االإنفاق  يد  وقب�ص  االأوكراين،  امليدان  يف 

يف  الكونغر�ص  حتكم  مع  خ�صو�صا  اأوكرانيا،  حرب  على 

نفوذ  وتراجع  االأمريكية،  للحكومة  املالية  الت�صرفات 

وت�صاعد  الدميقراطي،  حزبه  ودعم  الرئا�صي  بايدن 

نزعة  ونو  االأ�صعار،  وارتفاع  الت�صخم  وماآزق  اأزمات 

رمبا  الدوالرات،  مليارات  ع�صرات  من  اأوكرانيا  حرمان 

وا�صنطن  يقود  قد  ما  وهو  اأوال،  االأمريكيون  يحتاجها 

و�صناع �صيا�صاتها اإىل اإعادة النظر يف املو�صوع االأوكراين 

كله، والبحث عن طريقة لوقف احلرب ونزيفها املت�صل، 

ومن دون ا�صرتاط لهزمية رو�صية م�صتحيلة احلدوث.

اتفاق ممكن ل�قف احلرب
واخلال�صة يف ما نت�صور، اأن رو�صيا قد تكون م�صطرة 

ملوا�صلة حملة ال�صتاء، واإكمال ال�صيطرة على ما تبقى من 

اأرا�صي االأقاليم االأربعة االأوكرانية، التي �صمتها ر�صميا، 

مقاطعتي  �صمال  يف  مناطق  لرتك  واردة  اإمكانية  مع 

زاباروجيا وخري�صون، خا�صة اأن مر�صوم ال�صم ال�صادر عن 

جمل�ص »الدوما« الرو�صي، مل ين�ص على التحديد النهائي 

الدقيق مل�صاحتي زاباروجيا وخري�صون، وتركه مل�صاورات 

الحقة مع القيادات املحلية، بينما كان الن�ص ظاهرا على 

�صم دونيت�صك ولوغانت�صك« اإقليمي الدونبا�ص، اإىل كامل 

احلدود االإدارية، ورمبا يكون ذلك متهيدا لوقف القتال 

من اجلانب الرو�صي، رمبا باتفاق �صمني مع وا�صنطن يلجم 

زيلين�صكي  يكون  تفاو�ص  اإىل  حاجة  ودونا  اأوكرانيا، 

طرفا فيه، وال الإعالن موافقة غربية ر�صمية على �صم 

مو�صكو لالأقاليم االأربعة، متاما على نحو ي�صبه ما جرى 

اأمر واقع  اأي فر�ص  »القرم« قبل �صنوات،  يف واقعة �صم 

م�صحوب باإيقاف اإطالق النريان الرو�صية، وبر�صم حدود 

تنتهى غربا عند �صفاف نهر دنيربو.

هكذا تنتهي حرب اأوكرانيا
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االأمم املتحدة تطلب فت�ى من حمكمة العدل الدولية 

ب�شاأن انتهاكات االحتال بحق الفل�شطينين
ـ   تبّنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة 

يطلب  قرارًا  اجلمعة،  نيويورك،  يف  املتحدة  لالأمم 

من حمكمة العدل الدولية اأن تقدم فتوى قانونية 

واالحتالل  بفل�صطني  تتعلقان  م�صاألتني،  ب�صاأن 

االإ�صرائيلي.

ومن اأبرز ما جاء يف القرار، الطلب من حمكمة 

قانونيًا(  )راأيًا  “فتوى”  ت�صدر  اأن  الدولية  العدل 

عن  النا�صئة  القانونية  االآثار  اأواًل  م�صاألتني؛  يف 

انتهاك اإ�صرائيل امل�صتمر حق ال�صعب الفل�صطيني يف 

تقرير امل�صري، وعن احتاللها طويل االأمد لالأرا�صي 

1967، وا�صتيطانها  الفل�صطينية املحتلة منذ عام 

اإىل  الرامية  التدابري  ذلك  يف  مبا  لها،  و�صمها 

تغيري التكوين الدميغرايف ملدينة القد�ص وطابعها 

وو�صعها، واعتمادها ت�صريعات وتدابري متييزية يف 

هذا ال�صاأن.

عن  االإجابة  القانونية  الفتوى  تت�صمن  كما 

اإ�صرائيل  �صيا�صات  توؤثر  “كيف  حول  ال�صوؤال 

لالحتالل؟  القانوين  الو�صع  على  وممار�صاتها... 

الو�صع  هذا  على  املرتتبة  القانونية  االآثار  وما 

بالن�صبة جلميع الدول واالأمم املتحدة؟”.

املتحدة  االأمم  عام  اأمني  من  القرار  ويطلب 

العامة  للجمعية  “يقدم  اأن  غوتريي�ص  اأنطونيو 

مبا  القرار،  تنفيذ  عن  تقريرًا  الـ78  دورتها  يف 

االأر�ص  الرابعة على  اتفاقية جنيف  انطباق  فيه 

وعلى  القد�ص،  فيها  مبا  املحتلة،  الفل�صطينية 

االأرا�صي العربية املحتلة االأخرى”.

من  اال�صت�صارة  هذه  تقدم  اأن  القرار  ويطلب 

“العدل الدولية”، وفقًا للمادة 96 من ميثاق االأمم 
االأ�صا�صي  النظام  من   65 باملادة  عماًل  املتحدة، 

القانون  ومبادئ  القواعد  مراعاة  مع  للمحكمة، 

الدويل، مبا يف ذلك ميثاق االأمم املتحدة، والقانون 

االإن�صاين الدويل، والقانون الدويل حلقوق االإن�صان، 

وقرارات جمل�ص االأمن، واجلمعية العامة، وجمل�ص 

حقوق االإن�صان، ذات ال�صلة، وفتوى حمكمة العدل 

الدولية املوؤرخة بـ9 يوليو/ متوز 2004.

98 دولة، ومعار�صة  تاأييد  القرار على  وح�صل 

اأبرزها:  من  الت�صويت  عن  دولة   52 وامتناع   ،17
واأ�صرتاليا  واإيطاليا  وكندا  املتحدة  الواليات 

واإ�صتونيا  وغواتيماال  والت�صيك  وهنغاريا  والنم�صا 

واأملانيا ودولة االحتالل االإ�صرائيلي.

كما جددت اللجنة ثالثة قرارات تتعلق بوكالة 

)اأونروا(،  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  غوث 

ح�صل اأولها واملتعلق بعمليات “اأونروا” على تاأييد 

الواليات  هي:  دول   6 ومعار�صة  �صوتًا،   164

املتحدة وكندا وليبرييا وجزر مار�صال وميكرونيزيا 

ودولة االحتالل االإ�صرائيلي، وامتنعت خم�ص دول 

عن الت�صويت.

وح�صل القرار الثاين املتعلق بتقدمي امل�صاعدات 

دولة،   165 تاأييد  على  الفل�صطينيني  لالجئني 

االحتالل  دولة  هي  واحدة،  دولة  ومعار�صة 

عن  دول  ع�صر  امتنعت  حني  يف  االإ�صرائيلي، 

الت�صويت.

الالجئني  مبمتلكات  يتعلق  الثالث  القرار 

160 دولة،  الفل�صطينيني، فجرى جتديده بتاأييد 

االحتالل  دولة  اأبرزها  دول،  �صبع  ومعار�صة 

�صبع  امتنعت  حني  يف  وكندا،  املتحدة  والواليات 

دول عن الت�صويت.

اجلوالن،  حول  قرار  تبّني  اللجنة  واأعادت 

ثالث  واعرتا�ص  دولة،   148 تاأييد  على  وح�صل 

املتحدة  والواليات  االحتالل  دولة  هي:  دول 

وليبرييا، يف حني امتنعت 22 دولة عن الت�صويت.

االأرا�صي  يف  بامل�صتوطنات  املتعلق  القرار  اأما 

فح�صل  املحتلني،  ال�صوري  واجلوالن  الفل�صطينية 

على تاأييد 150 دولة، ومعار�صة 8 دول، اأبرزها: 

 14 وامتنعت  وهنغاريا،  وكندا  املتحدة  الواليات 

دولة عن الت�صويت. 

جلانها  قرارات  على  العامة  اجلمعية  وت�صادق 

املختلفة للجمعية يف نهاية نوفمرب/ ت�صرين الثاين 

تقدم  عندما  االأول،  كانون  دي�صمرب/  بداية  اأو 

تقريرها  االأخرى(  )واللجان  الرابعة  اللجنة 

امل�صادقة على  اأن جتري  املتوقع  وتو�صياتها. ومن 

القرارات دون عوائق.

جاءت القرارات يف ع�صر �صفحات حتت عنوان 

اال�صتيطانية  واالأن�صطة  االإ�صرائيلية  “املمار�صات 
الفل�صطيني  لل�صعب  االإن�صان  حقوق  مت�ص  التي 

وغريه من ال�صكان العرب”.   

الدول  اأغلب  ت�صويت  جمددًا،  الالفت،  ومن 

الت�صويت،  عن  امتناعها  اأو  القرار  �صد  الغربية 

مقابل و�صوح مواقفها عندما يتعلق االأمر باأوكرانيا 

)�صوتت ل�صالح القرار(، حني اأيدت اإحالة الو�صع 

اأو دفعت  مثاًل،  الدولية  للمحكمة اجلنائية  هناك 

باجتاه حتقيقات

لرئا�صة  نتنياهو  عاد 

اليمني  عاد   ، الوزراء 

االأ�صد  ال�صهيوين 

�صرا�صة، ولكنه هذه املره 

وانتخبه   ، ماأزومًا  عاد 

وتراأ�ص   ، ماأزوم  �صارع 

ائتالف ماأزومًا .

الكيان  بدخل  ما  كل 

ال�صهيوين ماأزوم ، وو�صع 

 ، ماأزوم  االقليمي  الكيان 

وعالقة الكيان مع االب الراعي بوا�صنطن ماأزومه ، الألف 

االأهميه  بنف�ص  يعد  مل  الكيان  اأن  اأهمها   ، و�صبب  �صبب 

دولة  من  بكثري  اأهم  هو  ما  وهناك   ، المريكا  بالن�صبه 

الكيان .

اخلطوره على االردن وفل�صطني من اليمني ال�صهيوين 

قد تكون التايل :

اليمني  منها  ينف�ص  رخوه  منطقة  من  هنالك  لي�ص 

غزه  وقطاع  الغربيه  ال�صفه  �صوى  ازمته  عن  ال�صهيوين 

واالردن

�صعد اليمني يف ظل توقف اي عملية ت�صويه متوقفه 

 ، وعربي  دويل  غطاء  بال  الفل�صطينيون  وبقي   ، ميته  او 

ويف ظل انق�صام مزمن جيو�صيا�صي

مكانا  لنف�صه  يجد  لكي  ي�صارع  ال�صهيوين  الكيان 

احلرب  بعد  الكربى  الت�صويات  تبداأ  بعدما  باملنطقه 

وحرب  ايران  ملف  يُفتح  حني   ، – االوكرانيه  الرو�صيه 

تعيد  وحني   ، ال�صوريه  االزمه  وملف   ، اخلليج  وامن 

االطراف الدوليه �صياغة املنطقه من جديد .

لي�ص هنالك من منطقه رخوه بامكان الكيان ال�صهيوين 

تعيه  وهذا   ، الغربيه  وال�صفه  االردن  �صوى  منها  النفاذ 

واملفارقه   ، متاما  الر�صمي  واالردن  الفل�صطينيه  ال�صلطه 

اي   ، املعاك�ص  باالجتاه  ت�صري  الطرفني  هذين  حركة  اأن 

الداخلي  وللبناء  لل�صعب  االجتاه  بدل  وا�صنطن  باجتاه 

واال�صتعداد للمواجهه .

املطلوبه  التنازالت  كل  تقدمي  على  الطرفان  �صيعمل 

للكيان ال�صهيوين كي ي�صمنان البقاء ب�صمانات امريكيه ، 

فالهدف هو احلكم وال�صلطه ، وكل ما عداه ميكن احلديث 

والتفاهم حوله .

من  اجزاء  �صي�صم  نتنياهو  ان  عبا�ص  حممود  يقول 

ال�صفه الغربيه ، وهذا ممكن ، ولكنه ال يعمل �صيئا جديا 

للمواجهه واال�صتناد لقوى ال�صعب الفل�صطيني ، هو ي�صرخ 

الر�صمي ال  ، واالردن  العرب وي�صتجدي وا�صنطن  لي�صمع 

يتحدث �صوى عن االق�صى ورعاية املقد�صات .

كمال م�شاعن 

عاد نتنياه�   


