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بينما عّمت البهجة اأو�شاط ال�شعب الأردين ، اثر العملية النوعية املقدامة يف 

القد�س �شد الحتالل والتي “رّدت الروح” لل�شعب الفل�شطيني ولكل اأحرار العرب 

بعد املجزرة الوح�شية يف خميم جنني:- فقد �شدم الراأي العام الأردين باملوقف 

الر�شمي كما عّب عنه بيان وزارة اخلارجية، الذي اأدان العملية الفدائية، و�شاواها 

بالرهاب الوح�شي الذي يرتكبه جي�س الحتالل وع�شابات امل�شتوطنني يوميًا �شد 

اأبناء ال�شعب الفل�شطيني.

وتقدمي  النزلقات  خماطر  اأن  يدرك  ال�شيا�شية،  الأحداث  ملجريات  املتتبع 

التنازلت املجانية يف املوقف الر�شمي لن تتوقف عند هذا احلد، يف ظل ما ت�شعى 

له الدارة المريكية وحكومة الحتالل لحلاق القيادتني الردنية والفل�شطينية 

ما  وفر�س  ت�شفوية  م�شاريع  من  عليها  يرتتب  ما  وكل  البراهيمية،  بالتفاقات 

يف  الواردة  الن�شو�س  نطاق  يف  ال�شيا�شية  للحلول  بدياًل  اقت�شادية  بحلول  ي�شمى 

م�شاريع  وت�شجيع   - الغربية”،  ال�شفة  يف  اقت�شادي  “حل   - التفاقات،اأي:  هذه 

ال�شتيطان وال�شم – »والمن مقابل الغذاء يف غزة املحا�شرة«-!!!!

دولته  اقامة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  عن  حديث  اأي  غياب   ظل  يف  هذا 

الفل�شطينية امل�شتقلة على تراب وطنه.

الدولتني، فال تعدو كونها مادة  ي�شمى بحل  ما  ال�شحفية عن  الت�شريحات  اأما 

وقائع  من  العدو  فر�شه  ما  بعد  ال�شيا�شي،  لال�شتهالك  حتى  ت�شلح  ل  اعالمية 

من  اجلديدة  ال�شرائيلية  احلكومة  عنه  اأعلنت  وما  الأر�س،  على  ا�شتيطانية 

نوايا ب�شم ال�شفة الغربية اأو معظمها “مناطق ج ت�شكل %60 من م�شاحة ال�شفة 

الغربية، وقد بداأ الحتالل فعليا مبنع اقامة اأي م�شاريع فل�شطينية عليها”.

حتت  القادم  اآذار  يف  املغربية  اململكة  يف  �شيعقد   ،  2 النقب  مبوؤمتر  ي�شمى  ما 

عنوان :” التنمية  والتطوير والعمال وامل�شاريع يف  منطقة النقب” وهو  احللقة 

الثانية ملوؤمتر النقب 1 التطبيعي الذي نظمته دولة الحتالل بتاريخ 27 / 3 / 

البحرين ، م�شر ، املغرب، والمارات وكذلك   _: من  كل  فيه  و�شاركت  2022م، 
وزير اخلارجية المريكي ا�شافة لوزارة اخلارجية ال�شرائيلية.

جتري  بينما  الفل�شطينية،  ال�شلطة  ول  الردن،  فيه  ي�شارك  مل  الأول  املوؤمتر 

يف   2 النقب  موؤمتر  يف  للم�شاركة  الطرفني  على  الآن  مبا�شرة  امريكية  �شغوطات 

الدول  اأو�شع  جرجرة  وي�شتهدف  العدو  قادة  و�شعه  اعمال  جدول  حتت  املغرب، 

العربية للم�شاركة فيه والنخراط يف جحيم التفاقات البراهيمية.

لقد جربت انظمة عربية ودول قوية �شيا�شة تقدمي التنازلت وعقد املعاهدات 

والقت�شادية   ال�شيا�شية  مكانتها  منوذجاً”،فتعر�شت  “م�شر  ال�شهيوين  العدو  مع 

على  ب�شيادتها  متامًا  مهددة  باتت  بل  ل  فادحة  خل�شائر  ودوليا  وعربيا  داخليا 

ار�شها وقرارها ال�شيا�شي وثرواتها وح�شارتها العريقة.

�شيا�شة تقدمي التنازلت للعدو: تفتقر للح�شافة والتعلم من التجربة ناهيك 

عن كونها تتعاك�س مع امل�شالح الوطنية والقومية العليا. 

ما هكذا تدار ال�سيا�سات الوطنية:

» بيان وزارة اخلارجية منوذجًا«

ال�شعب االردين واحرار العرب والعامل:

ي�����ش��ت��ق��ب��ل��ون ع��م��ل��ي��ة 
ال��ق��د���س ���ش��د االح��ت��ال 
ت�شتحقها ال��ت��ي  ب��احل��ف��اوة 

ك���ت���ل���ة ال������وح������دة ال����ع����م����ال����ي����ة  ت���ط���ال���ب 

احل����ك����وم����ة ب����رف����ع احل������د االدن��������ى ل���اج���ور

ال��ع��دل  ملحكمة  اال���ش��ت�����ش��اري  ال�����راأي  ���ش��دور  ب��ع��د 
ت��ف��ك��ك.. اإىل  االح����ت����ال  ك���ي���ان  ال���دول���ي���ة.. 

»القومية والي�شارية« تطالب باالفراج عن احلريات 
العامة وا�شتعادة العاقات الطبيعية مع �شوريا ال�شقيقة

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة:  فتحت العملية البطولية 
يف القد�س مرحلة جديدة يف املقاومة ال�شعبية �شد االحتال

واللجنة  مكانها  تراوح  الطابية  املنح  ازمة 
املالية تو�شي ب�شرفها جلميع الطلبة املتقدمني 

متقاعدو الفو�شفات وق�شية التاأمني ال�شحي ملا بعد التقاعد.. 

تصوير يوسف الغزاوي
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احمد النمري

الردنية،  احلكومة  �شارعت 

الق�شر،  بالغة  زمنية  فرتة  وخالل 

مل�شروع  م�شودة  وا�شدار  اعداد  اىل 

قانون معدل لقانون املوؤ�ش�شة العامة 

بدون  القائم،  الجتماعي  لل�شمان 

اأو  تتطلبه  فعلية  مو�شوعية  حاجة 

تقديرنا  يف  ملحة  �شرورة  ووجود   /

ل�شداره، اأي م�شروع القانون املعدل، 

القانون  م�شروع  كون  يت�شح  ل  فيما 

ملا مت  ا�شتكماًل  اأو  املعدل هذا بدياًل 

من مناق�شات وحتليالت �شابقة جرت 

لل�شمان،  العامة  الدارة  اأو�شاط  يف 

ومع الآخرين، والذي من املرجح اأنه 

اأو  احلفظ  رف  خانة  يف  الآن  و�شع 

اللغاء!!.

احلكومة  اأن  بل  فقط  ذلك  لي�س 

وحتديد  و�شع  اىل  اأي�شًا  �شارعت 

وقانونية  اجرائية  ا�شتكمالت 

التي  التعديالت  لبلورة  عاجلة 

ذلك  ومن  وا�شهارها،  تريدها، 

ن�شو�س  حتويل  ذلك  مقدمة  ويف 

اىل  لل�شمان  املعدل  القانون  م�شروع 

ل  فائقة  وب�شرعة  النواب  جمل�س 

التاأين  وحمورية  اهمية  مع  تتوازى 

ال�شمان  مثل  قانون  اأي  اعداد  يف 

م�شالح  مي�س  وموؤ�ش�شته  الجتماعي 

ب�شكل  املواطنني  اآلف  مئات  وحقوق 

يتطلب  والذي  مبا�شر،  وغري  مبا�شر 

التحقق  والتو�شع يف  الرتيث  بالتايل 

والحاطة به من كل جوانبه و�شوًل 

اىل اعلى درجة من الفائدة والتوازن 

واقت�شاديًا  اجتماعيًا  والعدالة 

و�شيا�شيًا.

اأثار  وما   ، للنظر  ملفتًا  كان  كما 

وا�شتغراب  ت�شاوؤل  من  اأكرث  ويثري 

جمل�س  م�شارعة  واعرتا�س 

م�شروع  منح  على  املوافقة  النواب 

“امل�شتعجل  �شفة  املعدل  القانون 

الفورية  واحالته  ال�شتعجال”   –
للبدء  النيابية  العمل  جلنة  اىل 

بالعك�س  ،بل  وتقريره  مناق�شته  يف 

من  راأت  عديدة وباحثني  فعاليات 

جمل�س  قام  لو  وال�شروري  الأف�شل 

يرد  خمالف  قرار  باتخاذ  النواب 

هذا  املختل  املعدل  القانون  م�شروع 

اىل احلكومة التي اعدته وتبنته.

لها طابع  التي  املواد  اأو  الن�شو�س 

ايجابي يف منت القانون املعدل قليلة 

الف�شل  يف  تغيري  اجراء  وتت�شمن 

الع�شكريني  عليهم  باملوؤمن  اخلا�س 

للمتقاعدين  القانوين  والو�شع 

 ،45 �شن  اكماله  قبل  الع�شكريني 

ا�شافية،  خدمة  �شنة  وا�شافة 

حمدود  وحت�شني  تعديل  واجراء 

اجازة  بدل  ا�شتحقاق  �شروط  يف 

لالأخت  احلق  اعطاء  ثم  الأمومة، 

والبنة املطلقة واملنف�شلة والرملة 

تقاعد  من  ح�شة  على  احل�شول  يف 

ال�شقيق / الأب املتويف.

م�شروع  ت�شمن  اآخر  جانب  من 

ال�شلبيات،  من  عددًا  املعدل  القانون 

واأكرثها خطورة  ومنها ويف مقدمتها 

القطاع  ملن�شاآت  “بال�شماح  يت�شل  ما 

ال�شباب  ت�شغيل   / بتوظيف  اخلا�س 

خالل  من  العمل  عن  العاطلني 

بتخفي�س  املن�شاآت  اأي  حتفيزها 

تكلفة ذلك عن طريق تخفي�س ن�شب 

القانون(  يف  املعتمدة   ( ال�شرتاكات 

و�شمولهم  توظيفهم  على  املرتتبة 

بال�شمان.

والغريب اأن م�شروع قانون ال�شمان 

يف  والآخرين  نف�شه  اأ�شغل  املوؤقت 

او  الأهمية  �شعيف  هام�شي  مو�شوع 

تعيني  بكيفية  يت�شل  بدونها  حتى 

ادارة  جمل�س  رئي�س  من�شب  وا�شغال 

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي 

واأي�شًا  العام،  ومديره  ونائبه 

“لرئي�س جمل�س ال�شتثمار  بالن�شبة 

وكان  و�شروطه،  ونائبه  ال�شمان  يف 

اهمية  واأكرث  ذلك  من  الجدى 

و�شرورة وفائدة اعادة بناء الوحدة 

الكاملة للهيكلية الدارية للموؤ�ش�شة 

ب�شقيها  الجتماعي  لل�شمان  العامة 

يرتتب  وما  وال�شتثماري  التاأميني 

على ذلك من مزايا وفورات مالية ل 

ي�شتهان بها.

وللبحث �شلة وعودة.

م. مفيد ال�شوربجي 

 كتلة الوحدة العمالية
الإت�شال  يف حني ل تزال خطوط 

الفو�شفات  مناجم  �شركة  اإدارة  بني 

وبني متقاعديها مقطوعة فيما يتعلق 

مع  ال�شحي  التاأمني  ق�شية  بحل 

�شبياًل  املتقاعدون  يجد  ل  ال�شركة.. 

باإ�شرتداد  املطالبة  يف  الإ�شتمرار  غري 

ال�شحي كما كان عليه وذلك  تاأمينهم 

و  الإحتجاجية  الوقفات  خالل  من 

ال�شركة  اإدارة  مبنى  اأمام  الإعت�شام 

بعد اإ�شتنفاذ كافة ال�شبل الأخرى. 

به  اأريد  حق  ال�شحي  التاأمني  ان 

الفو�شفات قلقة  اإدارة  باطل فلم تكن 

اإىل  متقاعديها  �شحة  على  جدًا 

خا�س  نظام  اإعداد  ومت  احلد..  هذا 

�شلقًا-  اي  �شلقه  ال�شندوق - مت  بهذا 

على  بناء  عجل  على  مت  اعداده  ان 

نظامه  لجناح  زنونة   الرئي�س  طلب 

مت  اعداده  اأن  كما  املبكر،  التقاعدي 

خمت�شة  غري  اإدارية  جلنة  قبل  من 

وقعته مع جلنة متابعة املتقاعدين يف 

النقابة  مل ي�شارك بها اأي من الأطباء 

جاء  ولذلك  الخت�شا�س،  اأ�شحاب  او 

م�شوب  البنية  مكتمل  غري  خداجا 

الهيكلية  الت�شوهات  من  بالكثري 

ال  معاجلتها  ميكن  ل  واجلوهرية، 

بالتعديل.

يف  املتقاعدين  ي�شعر  مل  ذلك  ومع 

بداية  من  الأوىل  اخلم�س  ال�شنوات 

اأو  منغ�شات  باأي  النظام  هذا  تطبيق 

�شحي  تاأمني  على  للح�شول  معيقات 

مقبول. 

ومع مرور ال�شنوات وتطبيق اأنظمة 

متتالية من ال�شركة لإخراج اأكب عدد 

خالل  من  التقاعد  على  املوظفني  من 

حوافز مادية ، زادت اإلتزامات �شندوق 

�شموه  ما  ي�شجل  اأ�شبح  بحيث  التاأمني 

عجزًا جتاوز ال ٨ مليون دينار يف حني 

نف�شه  الوقت  يف  �شجلت  ال�شركة  اأن 

اأ�شعاف  اأ�شعاف  يعادل  كبريًا  وفرًا 

خروج  جراء  الرواتب  يف  الرقم  هذا 

هذه الأعداد من املوظفني اإىل م�شاف 

معاناة  بداأت  هنا  ومن  املتقاعدين، 

اء تعنت اإدارة ال�شركة  املتقاعدين جرَّ

العجز  هذا  اإغالق  على  واإ�شرارها 

املتقاعدين  على  الت�شييق  خالل  من 

النظام،  لهم  منحها  التي  باإمتيازاتهم 

اأو  باإلغاء عالجات معينة  فتارة تقوم 

اإجراءات طبية معينة اأو اإلغاء اإعتماد 

جهات طبية يف مناطق خمتلفة وعدم 

توفر البديل فيها بالإ�شافة اىل ف�شل 

متقاعد   ٢5٠ عن  يزيد  ما  اإ�شرتاكات 

يف  اإ�شرتاكاتهم  ت�شديد  عدم  بحجة 

الوقت املحدد. 

املتقاعدين  كافة  معاناة  ورغم 

غري  الإجراءات  هذه  اء  جرَّ

اأن  اإل  ال�شركة  طرف  من  القانونية 

من  املنتخبة  التن�شيقية  اللجنة 

كبرية  �شعوبة  جتد  املتقاعدين  قَبل 

الوقفات  يف  املتقاعدين  حت�شيد  يف 

اأمام  والإعت�شامات  الإحتجاجية 

يتطلب  مما   ، ال�شركة  اإدارة  مبنى 

تعدادهم  البالغ  املتقاعدين  حت�شيد 

ادارة  على  لل�شغط  متقاعد   ٢٨5٠

يف  ملطالبهم  لال�شتجابة  ال�شركة 

الدفاع عن حقهم بالتاأمني. 

اكرث من تراجع يف تعديات ال�شمان املقرتحة

متقاعدو الفو�شفات وق�شية التاأمني ال�شحي ملا بعد التقاعد.. 
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ممر�شو املراكز ال�شحية يطالبون بحقهم يف العاوات

ال�شحية  املراكز  يف  عاملون  قانونيات  وقابالت  ممر�شون  �شكا   -   

التابعة لوزارة ال�شحة  من ا�شتثنائهم من عالوة بدل العمل ال�شايف واحلوافز، 

كما ا�شتكى املمر�شون امل�شاركون من حرمانهم من العالوة الفنية وعالوة العمل 

ال�شايف.

يتم  حيث  العالوات  �شرف  يف  التمييز  من  يعانون  انهم  املمر�شون   وق��ال 

احت�شابها لكافة الكوادر ال�شحية ح�شب مدة اخلدمة يف حني انه يتم احت�شابها 

للمر�شني عن 4 �شنوات فقط  مهما كانت �شنوات اخلدمة  .

وا�شاف املمر�شون ان العالوات واحلوافز وبدل العمل ال�شايف يتم �شرفها 

لالطباء وال�شيادلة حتى لو مت نقلهم من امل�شت�شفيات اىل املراكز ال�شحية  يف 

حني يتم ا�شتثناء املمر�شني من القرار .

وطالب املمر�شون ب�شمولهم بالعالوة التي �شدر بها  قرار باجلريدة الر�شمية 

والتي تن�س على منحهم 3٠% من الراتب ال�شا�شي و ت�شمل الطباء وال�شيادلة 

، ال ان وزارة ال�شحة وعلى  واملمر�شني العاملني يف املراكز ال�شحية ال�شاملة 

باملراكز  العاملني  القانونيات  والقابالت  املمر�شني  ا�شتثنت  مفهوم  غري  نحو 

ال�شحية من هذا القرار .

ال�شحية توقع مذكرة تفاهم مع )ال�شرق االو�شط( لادوية

“ال�شرق  و�شركة  ال�شحية  اخلدمات  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وّقعت 

النزاع بني  املا�شي، مذكرة تفاهم حلل  الأدوية،اخلمي�س  الأو�شط” ل�شناعة 

الطرفني، و�شمان حقوق العاملني يف ال�شركة.

ووفق بيان اأ�شدرته وزارة العمل، فاإن املذكرة حّلت النزاع بني الطرفني بعد 

مفاو�شات رعتها الوزارة بني الأطراف املعنية.

الطرفني،  م�شلحة  ي�شمن  اتفاق  اإىل  التو�شل  مت  اأن��ه  اإىل  البيان  واأ�شار 

 5 وبخا�شة حقوق العاملني يف ال�شركة.  اإذ �شيتم دفع اأجورهم املتاأخرة منذ 

اأ�شهر اعتبارا من نهاية �شباط احلايل وحتى نهاية العام ٢٠٢3، بالإ�شافة اإىل 

الطعام وبدل  ال�شحي ووجبات  التاأمني  للعاملني مثل  اإعادة بع�س المتيازات 

املوا�شالت.

دفع  بعدم  ا�شتمرارها  حال  بالإغالق  ال�شركة  هددت  العمل  وزارة  وكانت 

م�شتحقات العاملني، واقرتحت عليها دفع الأجور امل�شتحقة للعمل عن اخلم�شة 

اأ�شهر املا�شية، تدريجيًا، و�شرفها مع رواتب الأ�شهر اخلم�شة الأوىل من العام 

اجلاري، لرتد اإدارة ال�شركة بعدم قدرتها على ذلك واقرتحت تق�شيم املبالغ 

على العام كاماًل.

جمالت  يف  وعاملة،  عامال   15٠ عددهم  البالغ  العمال،  ه��وؤلء  ويعمل 

التعبئة والتغليف والتحميل والتنزيل وال�شيانة وغريها، وُتراوح رواتبهم بني 

٢6٠ و5٠٠ دينارا.

�شركات حترم عمال الباطون من حقوقهم 
ا�شتكى عمال �شركات الباطون اجلاهز من ه�شم حقوقهم العّمالية، وبخا�شة 

تاأخر �شرف رواتبهم ال�شهرية، اإذ يتقا�شونها بعد اأكرث من اأ�شبوعني على تاريخ 

ال�شتحقاق، ومنهم من مل يتقا�شوا رواتب كانون اأول املا�شي.

وا�شار اأحد العاملني اإن نحو 4٠ عامال مل يتقا�شوا راتب كانون اأول املا�شي، 

ناهيك عن املماطلة ب�شرف رواتبهم بدون مبرات وا�شحة.

ا�شافة اأن ال�شركة اأغلقت جميع فروعها التي يف جنوب اململكة، بالإ�شافة 

فروع  يف  عامال   ٢5٠ نحو  ليتبقى  املفرق،  حمافظة  يف  املتواجد  الفرع  اإىل 

ال�شركة املتبقية من اأ�شال 5٠٠ عامل تقريبا.

علمًا اأن معظم العمال الذين كانوا يعملون يف الفروع التي اأُغلقت غري ُمثّبتني 

وانتهت عقودهم، فيما جرى نقل عدد قليل من املُثّبتني اإىل فروع ال�شركة يف 

العا�شمة عمان.

ُمثّبتني تع�شفيا، بحجة  6 عمال  املا�شي  الأ�شبوع  ال�شركة ف�شلت،  اأن  واأكد 

التحري�س على الإ�شراب والعت�شام والذم والقدح بحق �شاحب العمل.

اأي  ممثلوا العمال املت�شررين تقدموا ب�شكاوى عديدة لوزارة العمل، بدون 

جدوى، ولفت اإىل اأنهم متخوفني حاليا من اإغالق املزيد من الفروع.

ال�شركة  اإدارة  مع  الق�شية  هذه  تتابع  البناء  يف  العاملني  نقابة   اإن  رغم 

ووزارة العمل ال انه حتى اللحظة مل يحدث اأي حترك فعلي من قبل الوزارة.

وال�شركة مل ترد على الطلب حتى الآن.

الرواتب، واإمنا هناك حقوق  الق�شية فقط على تاأخري �شرف  ول تقت�شر 

وظيفية ل يتمتع العاملون يف ال�شركة بها، اإذ ل توفر ال�شركة لهم تاأمينا �شحيا، 

ويعملون ل�شاعات طويلة قد ت�شل اإىل 16 �شاعة يوميا، وفق قول العمال.

موظفون ب�شركة للمثلجات بالزرقاء يعت�شمون لتاأخر رواتبهم
نفذ عدد من موظفي �شركة للمثلجات يف حمافظة الزرقاء، الثالثاء املا�شي، 

خم�شة  من  املتاأخرة  رواتبهم  ب�شرف  للمطالبة  ال�شركة،  مبنى  اأمام  اعت�شاما 

�شهور.

ونقل عن املعت�شمني قولهم اإن ال�شركة ل ت�شتجيب ملطالبهم، رغم حماولتهم 

التوا�شل معها مرات عديدة، وبينوا اأن عدد املوظفني يف ال�شركة ُيقّدر ب�3٠٠ 

موظف.

وتن�س الفقرة )اأ( من املادة )46( من قانون العمل الأردين، التي تن�س على 

اأنه »ُيدفع الأجر خالل مدة ل تزيد على �شبعة اأيام من تاريخ ا�شتحقاقه ول 

يجوز ل�شاحب العمل ح�شم اأي جزء منها اإل يف احلالت التي ُيجيزها القانون«.

ق�شايا عمالية
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الريموك حتدد 16 اآذار موعدا الإجراء 

انتخابات جمل�س احتاد طلبة اجلامعة والطلبة 

يدعون ملراجعة �شروط الرت�شيح
اأعلن عميد �شوؤون الطلبة يف جامعة الريموك، رئي�س اللجنة العليا لنتخابات 

اأن اجلامعة حددت  الدكتور حممد خلف ذيابات  جمل�س احتاد طلبة اجلامعة 

يوم اخلمي�س املوافق لل�شاد�س ع�شر من �شهر اآذار املقبل موعدا لإجراء انتخابات 

جمل�س احتاد طلبة اجلامعة لدورته التا�شعة والع�شرين.

ودعا ذيابات الطلبة اإىل امل�شاركة يف هذا العملية النتخابية ملجل�س احتاد 

الطلبة �شواء كانوا مر�شحني يرون يف اأنف�شهم املقدرة على متثيل طلبة اجلامعة، 

اأو ناخبني يتمتعون بحق اختيار ممثليهم ممن يرون فيهم الكفاءة واملقدرة على 

حتمل م�شوؤولية التعبري عن مطالب وطموحات الطلبة، مو�شحا اأن امل�شاركة يف 

هذه العملية الدميقراطية �شتكون متاحة لكافة طلبة مرحلة البكالوريو�س يف 

فاعلية  اأن  م�شددا على  بها حاليا،  املعمول  التعليمات  مع  ين�شجم  اجلامعة ومبا 

الأمر  اأنف�شهم،  الطلبة  م�شوؤولية  املقبل  اجلامعة  طلبة  احتاد  جمل�س  وكفاءة 

الذي يتطلب منهم اإدراك اأن م�شاركتهم يف هذه النتخابات حق وواجب عليهم يف 

الوقت ذاته، واأنهم وحدهم القادرون على اإحداث التغيري الإيجابي الذي يلبي 

طموحاتهم.

يف حني ا�شار الطلبة ان �شروط الرت�شيح ، تخالف معايري العدالة، وت�شهم يف 

تنفري الطلبة من النخراط بالعملية الدميقراطية يف ظل وجود مئات الطلبة 

الذين يقومون بتاأجيل درا�شتهم نتيجة ظروفهم املادية، اأو نتيجة ل�شطرارهم 

للعمل لتاأمني ر�شومهم اجلامعية، 

كما اأن ا�شرتاط دفع مبلغ   25 دينار كر�شوم تر�شيح �شيمنع كثري من الطلبة 

من الرت�شح وهو ما يخالف معايري العدالة وتكافوؤ الفر�س بني الطلبة.

ازمة املنح الطابية تراوح مكانها واللجنة 

املالية تو�شي ب�شرفها جلميع الطلبة املتقدمني 

بزيادة  تو�شي  اللجنة  اإن  �شليحات،  منر  النيابية  املالية  اللجنة  رئي�س  قال 

املنح  يف  الطلبة  جميع  لتغطية  دينار  مليون   25 الفقري  الطالب  �شندوق  دعم 

والقرو�س اجلامعية.

واأ�شاف ال�شليحات، خالل اجتماعات اللجنة املالية النيابية الأربعاء املا�شي 

، اأن اللجنة تو�شي بزيادة دعم اجلامعات والتي تبلغ يف املوازنة 70 مليون دينار.

وطالب النواب بتحديث البنية التحتية يف املدار�س وتوفري الأموال الالزمة 

ل�شراء املعدات من قبل املدار�س.

النائب بالل املومني اكد يف ت�شريحات �شحفية انه قام بزيارة لوزارة التعليم 

رئي�س  نائب  حديث  بعد  الطلبة  ل�شمول  الجراءات  اخر  على  لالطالع  العايل 

لتامني  املالية  وزير  وجهت  احلكومة  بان  القبة  حتت  كري�شان  توفيق  الوزراء 

مطالب  ان  اىل  املومني  .ولفت  اللحظة  حتى  بذلك  تقم  مل  ولكنها  املخ�ش�شات 

ال�شروط  عليهم  انطبقت  الذين  املتقدمني  الطلبة  كافة  ب�شمول  كانت  النواب 

وعددهم 25 الف ا�شافة اىل وجود 9 الف طالب مت جتميد طلباتهم  .و�شدد 

املومني على ان الو�شاع القت�شادية �شيئة للغاية واملتقدمون هم بام�س احلاجة 

للمنح والقرو�س ليتمكنوا من اكمال درا�شتهم ، موؤكدا ان املجل�س �شيتوجه اىل 

امللك ولن ينتظر الجراءات احلكومية .

  اىل ذلك نفذ الطلبة املتقدمون لال�شتفادة من �شندوق دعم الطالب اعت�شاما 

باملنح  ب�شمولهم  للمطالبة  املا�شي   الأحد  �شباح  النواب  جمل�س  مبنى  اأمام 

والقرو�س اجلامعية.

وحرمانهم  النهائية  النتائج  اعالن  بعد  جاء  العت�شام  اإن  الطلبة  وقال 

وقبول  عليهم  ال�شروط  انطباق  من  بالرغم  والقرو�س،  املنح  من  ال�شتفادة  من 

طلباتهم.

املركز الثقايف الرو�شي يعلن عن منح درا�شية 

اأعلن املركز الثقايف الرو�شي يف عمان عن توفر 160 منحة درا�شية يف املعاهد 

واجلامعات يف رو�شيا الحتادية للعام اجلامعي 2024/2023، يف جمال ال�شهادة 

اجلامعية الأوىل )البكالوريو�س( والدرا�شات العليا )املاج�شتري، الدكتوراة(.

اإطار  يف  »اإنه  املا�شي   الثنني،  بوكني،  األك�شي  الدكتور  املركز،  مدير  وقال 

يف  منحة   160 الرو�شية  واملعاهد  اجلامعات  تقدم  الرو�شية  احلكومية  املنح 

– درا�شات  – اخت�شا�س  )بكالوريو�س  التعليمية  وامل�شتويات  املجالت  خمتلف 

عليا )ماج�شتري - دكتوراة((«، لفتا اإىل اأن اآخر موعد لتقدمي الطلبات هو 20 

�شباط املقبل.

على  درا�شية  منحة  على  احل�شول  بطلب  للتقدم  اأنه  بوكني  الدكتور  وبني 

education-in-( املوقع:  اإىل  والدخول  التالية  اخلطوات  اتباع  الراغبني 

russia.com( والت�شجيل به، واإدخال البيانات الالزمة )ال�شم الكامل، ورقم 
الهاتف، وعنوان البيد الإلكرتوين.. اإلخ(، واختيار التخ�ش�س الذي ترغب يف 

»الخت�شا�س«،  فئة  يف  مدرجة  الطبية  التخ�ش�شات  باأن  علما  عليه،  احل�شول 

حيث مدة الدرا�شة فيها 5 �شنوات.

فيها  ُتدر�س  جامعات   5 اختيار  للمنح  بالتقدم  الراغبني  على  اأنه  واأو�شح 

التخ�ش�شات، لفتا اإىل اأنه للتاأكد من اأن اجلامعة املراد الت�شجيل فيها معرتف بها 

http://rce.mohe.gov.jo/( املوقع؛  خالل  من  ذلك  فيمكن  الأردن،  يف 

)en/RecognizedUniversities
وال�شهادة  �شفره  بت�شوير جواز  الراغب  يقوم  الطلب  لتقدمي  اأنه  اأو�شح  كما 

بت�شوير  يقوم  اجلامعة،  اأو  املدر�شة  يف  طالبا  يزال  ما  كان  حال  ويف  العلمية، 

ك�شف العالمات لالأ�شهر ال�شتة املا�شية وحتميله على �شفحته يف موقع ت�شجيل 
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وو�شع  بطباعته  الطالب  يقوم  ال�شتبيان  ملء  بعد  اأنه  اإىل  لفتا  الطلبات، 

التاريخ والتوقيع عليه، وت�شوير ا�شتمارة الطلب املوقعة وحتميلها على ح�شابه 

ال�شخ�شي يف املوقع.

وقال اإنه حني اإر�شال الطلب، يقوم الطالب بتغيري احلالة »ملء ال�شتبيان« 

املر�شح  �شيتلقى  الطلب  على  املوافقة  حالة  يف  اأنه  مبينا  املراجعة«،  »قيد  اإىل 

اإ�شعاًرا و�شتتغري حالة الطلب اإىل »مت الختيار للح�شول على املنحة«.

وبني اأنه ميكن لأي من الراغبني بالتقدم لهذه املنح، وملزيد من ال�شتف�شارات 

عنها مراجعة املركز الثقايف الرو�شي للم�شاعدة يف الطالع على �شروط القبول 

واآلية التقدمي على موقع املنح التابع لوزارة التعليم الرو�شية، وعنوانه حي جبل 

عبداحلميد  موؤ�ش�شة  خلف   ،-12 اإ�شماعيل  ال�شهيد  الأول/�شارع  الدوار  عمان، 

الهاتف  ورقم  م�شاًء،  ال�شاد�شة  وحتى  �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة  من  �شومان، 

الر�شي: -4658343 06

التعليم العايل تعلن عن منح جلميع الربامج 

الدرا�شية يف تركيا

مقدمة  درا�شية  منح  توافر  عن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تعلن 

املاج�شتري،  )البكالوريو�س،  الدرا�شية  البامج  جميع  يف  الرتكية  احلكومة  من 

على  احلا�شلني  الطلبة  توزيع  �شيتم  حيث  التخ�ش�شات،  جميع  ويف  الدكتوراه( 

هذه املنح على اجلامعات احلكومية واخلا�شة بناًء على معايري ونظام مفا�شلة 

يعتمد على عالمة الطالب يف الثانوية العامة واملقابلة التي �شيخ�شع لها الطلبة 

من قبل جلنة الرت�شيح الرتكية.

تغطي املنحة الدرا�شية للطالب:

�شهري،  راتب  الطعام،  وجبات  اإىل  بالإ�شافة  ال�شكن  الدرا�شية،  )الر�شوم 

وتاأمني �شحي، تذكرة ال�شفر للطالب للمرة الأوىل عند ال�شفر اإىل تركيا، وبعد 

التخرج عند العودة اإىل بالدهم(.

التايل:  الإلكرتوين  املوقع  اإىل  بالدخول  الطالب  يقوم  التقدمي:  اآلية 

https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr لتعبئة الطلب والطالع على 
مزيد من املعلومات حول املنح والتخ�ش�شات املتاحة واجلامعات و�شروط القبول 

والت�شجيل.

فرتة تقدمي الطلبات: تبداأ من تاريخ 10 / 1 / 2023 وتنتهي بتاريخ 20 

.2023 / 2 /

مالحظات:

الرابط  الدخول اىل  التقدمي يرجى  املطلوبة عند  لالطالع على اخلطوات 

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/applysteps :التايل

اإىل  الدخول  الوزارة  قبل  من  بها  املعرتف  الرتكية  اجلامعات  اأ�شماء  ملعرفة 

الرابط التايل:

https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
التعليم  مبوؤ�ش�شات  العرتاف  بتعليمات  اللتزام  الطالب  على  ي�شرتط 

العايل غري الردنية ومعادلة �شهاداتها يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

الأردنية.

يف اليوم العاملي للتعليم  التاأكيد على اعطاء 

للتعليم  االأولوية 
دعت الأمم املتحدة اإىل »اإعطاء الأولوية« للتعليم، يف اليوم العاملي للتعليم 

الذي ي�شادف ال� 24 من كانون الثاين /يناير، بينما قال منتدى ال�شرتاتيجيات 

تراجع  على  الأكب  الأثر  لها  »كان  كورونا  وباء  تف�شي  تداعيات  اإن  الأردين 

اأنظمة التعليم« يف الأردن.

وحث الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، يف بيان مبنا�شبة هذا 

اليوم، على اإيجاد »ُنُظم تعليمية ميكنها دعم املجتمعات املت�شاوية والقت�شادات 

الدينامية والأحالم غري املحدودة لكل متعلم يف العامل«.

ودعت املنظمة الدولية اإىل »احلفاظ على تعبئة �شيا�شية قوية حول التعليم 

ور�شم الطريق لرتجمة اللتزامات واملبادرات العاملية اإىل اأفعال. يجب اإعطاء 

الأولوية للتعليم لت�شريع التقدم نحو حتقيق جميع اأهداف التنمية امل�شتدامة 

على خلفية الركود العاملي وتزايد عدم امل�شاواة واأزمة املناخ«.

اأ�شار منتدى ال�شرتاتيجيات الأردين يف بيان، اإىل تداعيات تف�شي  وحمليا، 

وباء كورونا التي »كان لها الأثر الأكب على تراجع اأنظمة التعليم حمليا وعاملًيا 

نتيجة الإغالقات يف الفرتة ما بني 16 �شباط/فباير 2020 و31 اآذار/مار�س 

.»2022
اأ�شبوعًا،   44 قرابة  بلغ  الأردن  يف  للمدار�س  الكامل  الإغالق  اأ�شابيع  وعدد 

وتعتب مدة هذا الإغالق من الأعلى يف العامل بح�شب املنتدى م�شتندا يف ذلك 

اإىل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »يون�شكو«.

التعلُّم«  ح�شب   )Adjusted( املعّدلة  الدرا�شة  »�شنوات  عدد  معّدل  ويبلغ 

لالأردن هو 7.7 عام بح�شب ما نقل املنتدى عن البنك الدويل، وقال املنتدى اإن 

»هذا املعّدل ُيعّد من �شمن معدلت الدول املتدنية«.

ويف املقابل، دعا املنتدى اإىل تنفيذ املبادرات التي وردت يف اخلطة التنفيذية 

لروؤية التحديث القت�شادي لالأعوام 2023 – 2025 التي ن�شت على »�شرورة 

ع يف ا�شتيعاب الأطفال دون  حت�شني مرتبة الأردن يف التقارير الدولية، والتو�شُّ

ال�شاد�شة مبا ي�شمن جودة التعّلم والرعاية، وحت�شني البنية التحتية الرقمية 

للتعلُّم، وتطوير املناهج واملعايري والأدلة واأدوات التعّلم والتعليم«.

العام  التعليم  قطاع  يف  للعاملني  املهنية  التنمية  اآليات  »حت�شني  اإىل  اإ�شافة 

التعليم  الفئات يف  التنفيذ، و�شمان الو�شول وامل�شاواة وا�شتيعاب جميع  واآليات 

العام، وتعزيز ال�شتثمار وال�شراكات مع القطاع اخلا�س لتحقيق تلك الأهداف«.

االردن يتخلف عن تقدم التعليم الثانوي

بني التقرير القت�شادي العربي املوحد، ال�شادر يف عام 2022 عن �شندوق 

النقد العربي وجامعة الدول العربية تخلف وتراجع التعليم الثانوي يف الأردن 

على عك�س اغلب الدول العربية.

وبح�شب البيانات املتوافرة خالل الفرتة 2020-2010 حدث تقدم اإيجابي 

و�شوريا،  الأردن،  العربية، عدا  الدول  الثانوي يف جميع  التعليم  موؤ�شر  اأداء  يف 

وقطر، ولبنان.

اما على م�شتوى التعليم العايل فرتاجع معدل الدار�شني يف الأردن من 37،3 

يف املئة اإىل 33،6 يف املئة بني 2010 و2020،
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التزاما بقرار اللجنة الثاثية للعمل

ال��ك��ت��ل��ة ت��ط��ال��ب احل��ك��وم��ة ب��رف��ع احل���د االدن����ى ل��اج��ور

الأح���زاب  ائ��ت��الف  عقد   -   

ال��دوري  اجتماعه  والي�شارية  القومية 

ال�شرتاكي  العربي  البعث  حزب  مقّر  يف 

ثّم  والعامة،  ال�شيا�شية  الأو�شاع  وناق�س 

خل�س اإىل ما يلي:

ال��ع��ام��ة: ت��ع��ّب  احل���ري���ات   -  1
وا�شتنكارها  قلقها  عن  الئتالف  اأحزاب 

للرتاجع الذي ت�شهده البالد يف احلريات 

العامة، وذلك كما عّبت عنها ال�شيا�شات 

املعتقلني  عن  الفراج  برف�س  الر�شمية: 

اأو�شاع  من  يعاين  – وبع�شهم  ال�شيا�شيني 

�شحيه حرجه -، كذلك جتاهل املطالب 

لقطاعات  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  املعي�شية 

وتوجيه  وا�شعة  وعمالية  اجتماعية 

ال��ت��ه��دي��دات مل��ن��ظ��م��ي الح��ت��ج��اج��ات 

ال�شلمية، والإ�شرار على انحياز القرارات 

الراأ�شماليني،  كبار  مل�شالح  وال��ق��وان��ني 

المر الذي ي�شبب اإخالًل كبريًا يف المن 

املجتمعي.

الئتالف  يطالب  املنا�شبة  ه��ذه  يف 

املعتقلني  جميع  ع��ن  ال��ف��وري  ب��الأف��راج 

ال�شيا�شيني على خلفية حق حرية الراأي 

واملعتقد امل�شان يف الد�شتور الأردين.

املطالب  بتلبية  الئتالف  يطالب  كما 

الجتماعية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  امل�����ش��روع��ة 

التهديدات  توجيه  عن  والكّف  املختلفة 

وفر�س العقوبات على كل من يخالف راأيًا 

اأو موقفًا ر�شميًا.

الرّد على ال�شيا�شات الفا�شية   -  2
ال�شيا�شات  ت�شاعد  اإث���ر  لاحتال: 
الأردن  ���ش��د  ال�شهيونية  ال��ع��دوان��ي��ة 

الأخ��رية،  الآون��ة  يف  حتديدًا  وفل�شطني، 

يتعّدى  اأن  ي��ج��ب  امل��ط��ل��وب  ال����رّد  ف���اإن 

من  عنها  املعلن  فالتهديدات  ال�شتنكار. 

النظر  اإع��ادة  ت�شتوجب  الحتالل  قبل 

القت�شادية  التفاقات  بجميع  وف��ورًا 

و�شيادته  الأردن  رهنت  التي  وال�شيا�شية 

بقرارات ع�شابات �شهيونية اإجرامية.

ُي�شّمى  ما  طرح  اإع��ادة  اإىل  هنا  ن�شري 

حلول  فر�س  �شياق  يف  الأردين  باخليار 

الفل�شطينية  الوطنية  للق�شية  ت�شفوية 

ال�شيادية  ال��ق��وم��ي��ة  بامل�شالح  وامل�����س 

اإعالنه  اعيد  ما  اإىل  اإ�شافة  الأردن��ي��ة، 

الفل�شطينية،  الغوار  مناطق  �شّم  حول 

الم��اك��ن  امل��ت��ك��ررة على  والع���ت���داءات 

يف  وامل�شيحية  الإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��د���ش��ة: 

القد�س.. وقائمة ل تنتهي من النتهاكات 

واإ�شدار القوانني العن�شرية...الخ.

على  فيه  نوؤكد  ال��ذي  الوقت  يف  اننا 

حلول  لأي��ة  الراف�س  الوطني  امل��وق��ف 

باخليار  ُي�شّمى  وملا  ا�شت�شالمية  ت�شفوية 

وفل�شطينيا  اردن��ي��ا  امل��رف��و���س  الأردين 

فاإن  وال�شعبي،  الر�شمي  امل�شتويني  على 

العالقة  توطيد  اإىل:  يدعو  الئتالف 

�شد  ال�شقيقني  ال�شعبني  بني  الكفاحية 

التو�شعية،  و�شيا�شاته  ال�شهيوين  العدّو 

الرامية  امل��ح��اولت  وج��ه  يف  وال��وق��وف 

لإثارة الفتنة و�شحن الأجواء ال�شيا�شية 

الداخلية يف البالد، كما يدعو الئتالف 

العدّو  مع  التطبيع  �شيا�شات  وق��ف  اإىل 

ال�����ش��ه��ي��وين وات���خ���اذ ك��ل الإج�����راءات 

و�شيادته  ال��وط��ن  حلماية  ال�شيا�شية 

واأمنه من الطماع الحتاللية.

�شوريا  على  الظامل  احل�شار   -  3
بقانون  ُي�شّمى  م��ا  مبوجب  ال�شقيقة: 
الأمريكي،  الكونغر�س  اأقرّه  الذي  قي�شر 

�شوريا  على  وا���ش��ع  ح�شار  ف��ر���س  يتم 

احللف  دول  م��ن  فقط  لي�س  ال�شقيقة 

العمل  يتم  وامن��ا  الغربي  ال�شتعماري 

دول  قبل  من  القانون  هذا  تطبيق  على 

عربية حميطه لقد اأدى هذا احل�شار اإىل 

ا�شرار اإن�شانية و�شيا�شيه بالغة بالعالقة 

بامل�شالح  امل�ّس  واإىل  والأردن  �شوريا  بني 

لذلك  الأردنية،  والقت�شادية  احليوية 

النظر  تعيد احلكومة  اأن  الأوان  اآن  فقد 

فورًا ب�شيا�شات احل�شار على �شوريا وعلى 

قاعدة الت�شامن مع دولة عربية �شقيقه 

وا�شتقاللية اتخاذ القرار الوطني.

ائتاف االأحزاب القومية والي�شارية:

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردنياملطالبة باالفراج عن احلريات العامة وا�شتعادة العاقات الطبيعية مع �شوريا ال�شقيقة

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

كتلة  ط��ال��ب��ت  خ��ا���س   –   

ال��ع��م��ل  وزارة  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال���وح���دة 

لالأجور  الأدن��ى  احلد  برفع  واحلكومة 

يف  عنها  املعلن  الت�شخم  لن�شبة  وفقًا 

 %  4،2 ن�شبة  وه���ي  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��ام 

الأدن��ى  احل��د  اأ�شا�شها  على  ليحت�شب 

لالأجور من 260 دينار اىل 271 دينار 

املا�شي،  العام  عن  دينار   11 بزيادة 

الثالثية  اللجنة  بقرار  التزامًا  وذلك 

مبا  لالأجور  الأدن��ى  احلد  برفع  املتعلق 

يعادل ن�شبة الت�شخم لل�شنة ال�شابقة.

العمل  وزارة  باأن  الكتلة  واأو�شحت   

الثالثية  اللجنة  قرار  بتطبيق  ملزمة 

ا�شتنادًا اىل املادة “52” فقرة “اأ” من 

قانون العمل الذي منح اللجنة الثالثية 

ل��الأج��ور،  الأدن���ى  احل��د  حتديد  مهمة 

اللجنة  اأق���رت  اأ�شا�شها  على  وال��ت��ي 

 2020  /  20/2 ب��ت��اري��خ  الثالثية 

الردنيني  لأج��ور  الأدن��ى  احلد  برفع 

 / 1  / 1 260 دينارًا اعتبارًا من  اىل 

وعند  قررت  اللجنة  اأن  ال   ،  2022
تطبيق  تاأجيل  ال�شابق  ال�شتحقاق 

مع  الأدن��ى  احل��د  رب��ط  ب�شاأن  قرارها 

ثابتًا  عليه  والبقاء  الت�شخم  ن�شبة 

260 دينارًا ومل تلتزم احلكومة  على 

بقرار اللجنة الثالثية.

وزارة  امتناع  اأن  الكتلة  واعتبت 

اللجنة  ق����رار  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ن  ال��ع��م��ل 

اأ�شحاب  م�شالح  اىل  انحياز  الثالثية 

ال��ع��م��ل خ��ا���ش��ة ب��ع��د ت��ك��ل��ي��ف وزي���ر 

ال�شناعة والتجارة والتمويل بحقيبة 

بالعالن  �شارعت  التي  العمل،  وزارة 

ب��رف��ع احل��د الأدن���ى  النية  ع��ن ع��دم 

موؤ�ش�شة  ت�شريحات  على  ردًا  لالأجور 

لالأجور  الأدنى  احلد  باعتماد  ال�شمان 

بال�شمان  العمال  ل�شمول  دينارًا   271
بزيادة 11 دينار.

العمالية  الطارات  الكتلة  وطالبت 

بال�شغط على  والعاملني  الدميقراطية 

للنقابات  العام  الحت��اد  قيادة  ممثلي 

اللجنة  يف  اأ�شا�شيون  اأع�شاء  لكونهم 

وملا  ال�شمان  ادارة  وجمل�س  الثالثية 

بالدعوة  قانونية  �شالحيات  من  لهم 

الثالثية  للجنة  ع��ادي  غري  لجتماع 

اللجنة  ق��رارات  تنفيذ  باجتاه  للدفع 

احلكومة  مطالبة  من  ب��دًل  الثالثية 

املادة  من  “ب”  الفقرة  اىل  بال�شتناد 

52 من قانون العمل التي تن�س يف حال 
من  القرار  يحال  اللجنة  اجماع  عدم 

ال��وزراء  جمل�س  اىل  العمل  وزي��ر  قبل 

لتخاذ القرار املنا�شب.

مبنا�شدة  بيانها  الكتلة   واأختتمت 

�شفوفها  وت��وح��ي��د  العاملة  الطبقة 

ل��ل��دف��اع ع���ن احل���ق���وق وامل��ك��ت�����ش��ب��ات 

العمالية.
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القد�س  عملية  هّزت   -   

والأمنية  ال�شيا�شية  الأركان  البطولية 

وقدمت  العن�شري،  ال�شهيوين  لالحتالل 

ووا�شحة،  �شريحة  ر�شالة  العدّو  لقادة 

على  م�شمم  الفل�شطيني  ال�شعب  ان  مفادها 

وعلى  امل�شروعة  الوطنية  حقوقه  انتزاع 

وتقرير  وطنه  اإىل  العودة  يف  حقه  راأ�شها: 

تراب  على  امل�شتقلة  دولته  واإقامة  امل�شري 

وطنه وعا�شمتها القد�س.

جرائم  فيه  توالت  الذي  الوقت  ويف 

الأعزل  الفل�شطيني  ال�شعب  �شد  الحتالل 

موقف  المريكية  اخلارجية  عن  �شدر  فقد 

منحاز اإىل مرتكبي اجلرائم و�شناع الإرهاب 

يف العامل، يف خطوة �شافرة، تعّب عن انهيار 

القيم الأخالقية والإن�شانية واإدارة الظهر 

لكل ال�شرائع والقوانني الدولية التي تعطي 

حتت  الواقع  لل�شعب  املقاومة  يف  احلق 

الحتالل.

للعملية  �شدرت  التي  الإدانات  اأّما 

بع�س  عليها  وجتراأت  البطولية 

عن  تعب  فهي  العربية  الأنظمة 

ُي�شمى  ما  مبوجبات  التام  اللتحاق 

وت�شب  الإبراهيمية،  بالتفاقيات 

مع  متامًا  وتتناق�س  العدّو  م�شلحة   يف 

امل�شالح القومية العربية.

يف  البطولية  العملية  فتحت  لقد  نعم 

القد�س مرحلة جديدة يف املقاومة ال�شعبية 

�شد الحتالل..

العدو  له  يخطط  ما  مواجهة  اجل  من 

من م�شاريع لال�شتيالء على مزيد من الأر�س 

نقول  وطنهم  خارج  الفل�شطينيني  وتهجري 

وا�شتمرار  الفل�شطيني  ال�شف  وحدة  ان 

املقاومة، ل بد من اعتمادها كا�شرتاتيجية 

احلقوق  عن  دفاعًا  �شرورية،  كفاحية 

عنها  يتخلى  لن  التي  امل�شروعة  الوطنية 

ال�شعب الفل�شطيني ابدًا.

الالجئني  “دائرة  -اعتبت    

ان  )عودة(   الردن  يف  الفل�شطينيني 

مناطق  كافة  يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

موازنة  ينتظرون  كانوا  الونروا  عمليات 

والجتماعي  القت�شادي  الواقع  تراعي 

�شنوات،  منذ  وطاأته  حتت  يئنون  الذي 

ولي�س  املوازنة،  يف  زيادة  يتطلب  كان  مما 

املراوحة والثبات على نف�س املبلغ املتكرر 

يف  خا�شة  املا�شية،  العوام  امتداد  على 

واحلياتية  املعي�شية  الحتياجات  ظل 

ال�شغوط  عن  والناجتة  املتزايدة 

يف  القت�شادية  والو�شاع  اخلارجية 

الدول امل�شيفة وا�شباب اخرى..

وقالت : رغم ثبات املوازنة الجمالية 

قبل  لالونروا  العام  املفو�س  اعلنها  التي 

امريكي  دولر  مليار   1.6 والبالغة  ايام 

البامج  ملوازنة  دولر  مليون   ٨٢٠(

العادية و 7٨٠+ ملوازنة برامج الطوارئ(، 

ال ان المل هو يف جناح الطراف املعنية 

التخفي�س  عن  بعيدا  املبلغ  هذا  توفري  يف 

وان  خا�شة  اخلدمات،  على  املحتمل 

مبوازنة   ٢٠٢3 العام  بداأت  الونروا 

منقو�شة 7٠ مليون دولر هو قيمة العجز 

املرحل من عام ٢٠٢٢.

طريقة  تكون  باأن  الدائرة  واملت 

فنية  باأ�شباب  حم�شورة  املوازنة  اعالن 

تقدم  ان  اعتدنا  ان  بعد  فقط،  وتقنية 

وموزع  موحد  ب�شكل  الجمالية  ارقامها 

اختلفت  بينما  الثالث،  ابوابها  على 

طريقة العالن هذا العام وقدمت بثالثة 

مراحل: موازنة الطوارئ اخلا�شة بلبنان، 

الفل�شطينية  الرا�شي  والردن،  �شوريا 

التي  العادية  البامج  وموازنة  املحتلة، 

انها  الونروا  من  تاأكيدات  هناك  لي�شت 

يف  الوقوع  دون  قيمتها  جمع  على  قادرة 

اعوام  اىل  ترحيله  �شيتم  مايل  عجز 

من  ال�شتدانة  اىل  �شت�شطر  او  قادمة 

منظمات اخرى تابعة لالمم املتحدة، كما 

يح�شل كل عام يف م�شاألة رواتب املوظفني 

التي تزيد �شنويا عن 6٠٠ مليون دولر..

الالجئني  “دائرة  واعتبت 

الفل�شطينيني يف الردن “عودة” ان الرقام 

الحتياجات  مع  تن�شجم  ل  ال�شابقة 

املتزايدة لالجئني وفقا لتقارير ومعطيات 

ال  خمتلفة..  دولية  ومنظمات  الونروا 

الدولية  الرادة  توافر  يف  هي  العبة  ان 

متكن  التي  ال�شرورية  املبالغ  تاأمني  على 

للتحديات  ال�شتجابة  من  الغوث  وكالة 

املانحة  الدول  �شيا�شات  تفر�شها  التي 

ال�شرائيلية  المريكية  وال�شغوط 

واملتغريات الدولية، وهي ال�شباب املعلنة 

املالية.. خا�شة  من قبل الونروا لالأزمة 

وان موازنة العام ال�شابق كانت قد ارهقت 

�شهر حزيران مل تكن  اإذ حتى  الالجئني، 

فقط  باملائة   ٢٠ �شوى  تلقت  قد  الونروا 

�شبيل  على  الطوارئ  نداءات  موازنة  من 

املثال.. 

الالجئني  “دائرة  وختمت 

الفل�شطينيني يف الردن )عودة( “ بقولها: 

وعدم  املعلنة  الرقام  عن  النظر  بغ�س 

احتياجات  من  الدنى  للحد  ا�شتجابتها 

هي  ال�شا�شية  النقطة  ان  ال  الالجئني، 

املتحدة  والمم  املانحة  الدول  بامتالك 

حماية  توفري  على  اجلدية  الرادة 

مع  من�شجمة  تكون  الغوث  لوكالة  مالية 

قبل  به  حظيت  الذي  ال�شيا�شي  الدعم 

وان  خا�شة  املتحدة،  المم  يف  ا�شابيع 

يغري  لن  وتخفي�شا،  زيادة  املوازنة،  ارقام 

يرتافق  مل  اذا  الالجئني،  واقع  من  �شيئا 

بتوفري  املانحة  الدول  من  وا�شح  قرار  مع 

�شبكة امان، خا�شة وان العام املا�شي �شهد 

زيادة ب�شيطة على املوازنة بلغ ٢٠٠ مليون 

الونروا  افتتحت  ذلك  رغم  لكن  دولر، 

العام ٢٠٢٢ بعجز مايل بلغ نحو 6٢ مليون 

جميع  من  مطلوبا  ي�شبح  لذلك  دولر.. 

الطراف املعنية يف المم املتحدة والدول 

الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة  العربية 

م�شري  يكون  حتى  م�شاعفة  جهود  بذل 

اف�شل   ٢٠٢3 للعام  الجمالية  املوازنة 

وان  ال�شابقة،  العوام  عن  وخمتلفا 

الدول  بدعم  املوازنة  هذه  حتظى 

لناحية  وامل�شتجدة،  التقليدية  املانحة، 

لوكالة  امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجية  اجناح 

او  ل�شنتني  املت�شتدام  التمويل  يف  الغوث 

من  الذي  اجلذري  احلل  هو  فهذا  اكرث، 

املالية  ازمتها  من  الونروا  اخراج  �شاأنه 

وتخ�شي�س جزء من املوازنة من اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة لتحرير الوكالة من 

املتحدة  الوليات  قبل  من  املايل  البتزاز 

ال�شهيوين  الكيان  وربيبتها  المريكية 

خلدمة اهدافهم ال�شيا�شية التي تتعار�س 

لل�شعب  امل�شروعة  الوطنية  احلقوق  مع 

لالجئني  العودة  وحق  الفل�شطيني 

الفل�شطينيني اىل الديار التي هجروا منها 

عام 194٨.

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة - االردن: 

فتحت العملية البطولية يف القد�س مرحلة جديدة يف املقاومة ال�شعبية �شد االحتال

ال��ظ��روف  ت���راع  مل   2023 االون�����روا  م��وازن��ة  )ع�����ودة(: 

اخلم�س امل��ن��اط��ق  يف  ال��اج��ئ��ون  ب��ه��ا  مي��ر  ال��ت��ي  ال��ق��ا���ش��ي��ة 

عائدون
وثيقة

�شرف

نق�سم باهلل العظيم .. 

وبدماء ال�سهداء.. 

اأن ..

نتنازل عن حقنا يف العودة اىل بيوتنا وقرانا ومدننا..

 - واجل��م��اع��ي  ال��ف��ردي  حقنا  م��ق��اب��ل  ك���ان  مهما  تعوي�ض  اي  نقبل 

القانوين وال�سيا�سي والتاريخي واالن�ساين يف العودة اىل فل�سطني.

كما اننا نرف�ض التوطني او الدمج او اعادة 

التاأهيل كبدائل عن حقنا يف العودة، وال نفو�ض 

ايا كان بالتنازل با�سمنا عن حقوقنا الوطنية

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئني الفل�سطينيني/االردن
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 �  تعبريا عن املوقف ال�شعبي الردين 

على  الفل�شطيني  ال�شعب  ل�شمود  ال��داع��م 

الفل�شطينية  للمقاومة  وانت�شارا  ار���ش��ه  

باإرهاب  وتنديدًا  ال�شهداء  لأرواح  واجالًل 

الكيان ال�شهيوين.

والي�شارية  القومية  الأحزاب  ائتالف  نظم  

املا�شي   الح��د  حا�شدة  جماهريية   وقفة  

�شفارة  من  بالقرب  الكالوتي  �شاحة  ام��ام 

امل�شاركون  فيها  اك���د   ال�شهيوين  ال��ك��ي��ان 

الفل�شطيني  لل�شعب  وا���ش��ن��اده��م  دعمهم 

يف  اليومية  معاركه  يخو�س  وه��و  البطل 

مواجهة العتداءات ال�شهيونية على ار�شه 

الهتاف  وعب  امل�شاركون  وا�شاد   ، ومقد�شاته 

ال�شباب  ب�شجاعة  الوقفة  خالل  املتوا�شل 

اليومية  مقاومته  يخو�س  وهو  الفل�شطيني 

مقدما  ال�شهيونية  احل��رب  الة  مواجهة  يف 

عمليات  يف  ومعتقلني  �شهداء  �شبابه  خرية 

جنني  جم��ازر  على  ردا  نوعية  ا�شت�شهادية 

والعتداءات اليومية على الماكن املقد�شة 

يف القد�س وفل�شطني 

ويف خ��ت��ام ال��وق��ف��ة ح��ي��ا ال���ش��ت��اذ زه��ري 

البعث  حلزب   العام  المني  نائب  الروا�شدة 

ائتالف  با�شم  الر�شمي  الناطق  ال�شرتاكي 

الحزاب القومية الي�شارية ن�شالت ال�شعب 

ار�شه  على  و�شموده  البطل  الفل�شطيني 

املقاومة  ان   معتبا  ال��ع��دوان  مواجهة   يف 

الفل�شطينية البا�شلة  

هي بارقة المل التي تنري دروب وتلهم   

وحيا  والحتالل   الظلم  �شد  املنا�شلني  كل 

والعمليات  ال�شجاع  ال�شطوري  ال�شمود  هذا 

ال�شهيوين  الكيان  اوجعت   التي  النوعية 

وحطمت غروره وكبياءه الزائف

م�شتنكرا الدانات الر�شمية التي ت�شاوي بني 

اجلهات  دعا  اخلتام  يف  و  وال�شحية  اجلالد 

ال�شعبي  امل��وق��ف  م��ع  لالن�شجام  الر�شمية 

العربي الراف�س للتعامل مع العدو ال�شهيوين 

ووقف  ال�شهيونية  ال�شفارة  باغالق  مطالبا 

العدو  م��ع  والتطبيع  التعامل  ا�شكال  ك��ل 

ال�شهيوين

ال�شعب االردين واحرار العرب والعامل:

ت�شتحقها ال��ت��ي  ب��احل��ف��اوة  االح���ت���ال  ���ش��د  ال��ق��د���س  ع��م��ل��ي��ة  ي�����ش��ت��ق��ب��ل��ون 
ـ  متايزت ردود الفعل ال�شعبية العربية 

جتاه عمليات املقاومة البا�شلة �شد االحتالل 

يف  الكامل  والتاأييد  واحلفاوة  باالبتهاج 

ت فيه املواقف الر�شمية لعدد من 
رّ

الوقت عب

الدول العربية عن تخاذل غري م�شبوق،وادانات 

هذه  دانــت  لقد  “باالرهاب”  زورًا  �شمي  مل 

االنظمة نف�شها وزادت من عزلتها عن �شعوبها 

وجمتمعاتها وعن م�شالح بلدانها...
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ائتاف االأحزاب القومية الي�شارية: اعتماد 
خطة كفاحية وا�شعة �شد االحتال ردًا على 

برنامج اعان احلرب
مطبق،  ر�شمي  ع��رب��ي  �شمت  ظ��ل  يف    �  

بحق  يومية  جم��ازر  الح��ت��الل  جي�س  يرتكب 

وخميماته.  مدنه  داخ��ل  الفل�شطيني  ال�شعب 

واليوم اخلمي�س ارتكبت جمزرة يف خميم جنني 

وجرحى،  �شهداء  بني  الع�شرات  �شحيتها  راح 

فيه  ت�شتمر  ال��ذي  ال��وق��ت  نف�س  يف  ومعتقلني 

القتحامات الهمجية للم�شجد الأق�شى املبارك 

جي�س  حرا�شة  حت��ت  وع�شابته  غفري  ب��ن  م��ن 

الحتالل..

ان خطورة هذه الحداث تاأتي يف ظل ا�شتمرار 

باجتاه  واندفاعها  عربية  ر�شمية  �شيا�شات 

النخراط فيما ُي�شمى بالتفاقات البراهيمية 

واعتماد ا�شرتاتيجية التطبيع ال�شامل مع العدّو 

ال�شهيوين، وال�شمت على جرائمه اليومية بحق 

ال�شعب الفل�شطيني.

�شد  وا�شعة  كفاحية  خطة  اعتماد  من  وب��دًل 

على  احل��رب  اع��الن  برنامج  على  ردًا  الحتالل 

ال�شعب الفل�شطيني وعلى الأردن والوطن العربي 

ا�شتقبال  يجري  العدّو،  حكومة  تتبناه  ال��ذي 

املجرم نتنياهو يف العا�شمة الأردنية عمان.. ثم 

يجري اقتحام الأق�شى يف اليوم الثاين للزيارة 

جنني..  خميم  على  الع�شكري  الهجوم  وي�شتمر 

الر�شمية  الفعل  ب���ردود  وا�شتخفافًا  اإم��ع��ان��ًا 

وال�شعبية.

اإن الدفاع عن مدينة القد�س ومقد�شاتها، يتطلب 

ا�شرتاتيجية كفاحية وا�شعة، مبا يف ذلك تعزيز 

على  القد�س  واأبناء  الفل�شطيني  ال�شعب  قدرة 

والح��ت��الل  ال��غ��زو  م�شاريع  وج��ه  يف  ال�شمود 

والتهويد.

 الرد ال�شريع وال�شاعق من القد�س 
عا�شمة دولة فل�شطني

وعلى  ج��ن��ني،  خميم  جم���زرة  على  ال���رّد  ج��اء 

القتحامات الهمجية للم�شجد الأق�شى املبارك، 

املحتلة،  القد�س  ار���س  على  و�شاعقًا،  �شريعًا 

بطولية  عملية  يف  فل�شطني،  دول���ة  عا�شمة 

ر�شالة  ووجهت  الحتالل  كيان  ه��ّزت  نوعية، 

حتى  تتوقف  لن  التي  الفل�شطيني  العنفوان 

حتقيق ال�شتقالل الوطني والن�شر على امل�شروع 

ال�شهيوين الحاليل العن�شري.

لل�شعب  ف��ي��ه  ن���ب���ارك  ال����ذي  ال���وق���ت  يف  اإن���ن���ا 

املقاومة يف مواجهة  الفل�شطيني، مت�شكه بخيار 

مواجهة  ويف  وج��رائ��م��ه،  الح��ت��الل  اإره����اب 

التخاذل الر�شمي لالأنظمة العربية املطبعة مع 

الحتالل، فاننا ن�شّجل يف هذه املنا�شبة ما يلي:

والوطنية  ال�شيا�شية  القوى  لكل  حتية  اوًل: 

والعربية  الفل�شطينية  ال�شعبية  والتجمعات 

وابتهاجًا  تاأييدًا  ال�شوارع  اإىل  خرجت  التي 

باملقاومة الفل�شطينية اجلبارة.

دول  ملواقف  ال�شديد  ا�شتهجاننا  ن�شجل  ثانيًا: 

م�شاء  وقعت  التي  القد�س  عملية  ادانت  عربية 

الوقوف  عن  وتخلت   ٢٠٢3  /  1  /  ٢7 اجلمعة 

مقاومة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حق  جانب  اإىل 

العتداءات ال�شهيونية الدموية املتوا�شلة على 

مدنه وقراه وخميماته وحتى على معتقليه يف 

�شجون الحتالل. 

عن  �شدر  ال��ذي  امل��وق��ف  ورف�����س  اإدان���ة  ثالثا: 

يف  البطولية  العملية  باإدانة  اخلارجية  وزارة 

ال�شتمرار  م�شوؤولية  احلكومة  وحتميل  القد�س 

بالعالقات مع الكيان ال�شهيوين والتي تتعار�س 

مع امل�شلحة الوطنية واملوقف ال�شعبي الراف�س 

العدّو  مع  التطبيع  اأ�شكال  لكل التفاقيات وكل 

ال�شهيوين الذي ي�شتهدف الأردن والوطن العربي 

بالتو�شع والحتالل من حميطه اإىل خليجه. 

ال�شعب االردين واحرار العرب والعامل:

ت�شتحقها ال��ت��ي  ب��احل��ف��اوة  االح���ت���ال  ���ش��د  ال��ق��د���س  ع��م��ل��ي��ة  ي�����ش��ت��ق��ب��ل��ون 
تصوير يوسف الغزاوي
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اليوم  ع��رب��ي��ة،  ومنظمات  اأح����زاب  دان���ت   -   

جم��ددًة  امل��ج��رم،  ال�شهيوين  ال��ع��دو  ج��رائ��م  اجلمعة، 

الفل�شطيني  لل�شعب  الالم�شروط  انحيازها  على  التاأكيد 

املنا�شل ومقاومته الوطنية البا�شلة.

يف  اأدن��اه،  املوقعة  العربية  املنظمات  الأح��زاب  ودع��ت 

الوطنية  وق���واه  الفل�شطيني  ال�شعب   ، �شحفي  بيان 

الإج��رام��ي  الهجوم  وج��ه  يف  وال��وح��دة  التما�شك  اإىل 

وقطعان  الدموي  وجي�شها  الإرهابية  نتنياهو  حلكومة 

الق�شية  لنت�شار  �شرًطا  ذل��ك  باعتبار  م�شتوطنيها؛ 

الفل�شطينية العادلة.

العمالة والتطبيع يف  اأنظمة  كما دانت بكل قوة تواطوؤ 

لالحتالل  حيوًيا  �شنًدا  ت�شكل  والتي  العربية  املنطقة 

راأ�شها  وعلى  المبياليات  قبل  من  امل�شنود  ال�شهيوين 

الإمبيالية الأمريكية.

والتقدمية  الوطنية  والقوى  ال�شعبية  اجلماهري  ودعت 

الإ�شناد  اأ�شكال  كل  لتن�شيط  العامل  ويف  املنطقة  يف 

والت�شامن مع ال�شعب ال�شامد يف فل�شطني التي ميثل اليوم 

كل ال�شعوب امل�شطهدة وتطلعاتها التحررية وكل اأحرار 

ال�شرفاء ومناه�شي ال�شتعمار وكل اأ�شكال الهيمنة.

حلقة  جنني  يف  ال�شهيوين  العدو  جرائم  اأّن  واعتبت 

ال��ع��دوان  ال�شهيونية  احل��رب  اآل��ة  ج��رائ��م  م��ن  اأخ���رى 

بدم  العزل  املواطنني  وتقتيل  الفل�شطيني،  ال�شعب  �شد 

وبنيتها  الن�شيطة  وفعالياتها  املقاومة  ل�شتهداف  بارد؛ 

اأماكن  كل  يف  اجلبارين  �شعب  يحت�شنها  التي  الأ�شا�شية 

والأرا�شي  ال�شامدة  غزة  و  املحتلة  ال�شفة  يف  التواجد 

املحتلة عام 194٨م الراف�شة للخ�شوع وال�شهينة. 

االأحزاب واملنظمات املوقعة: 
1- حزب العمال - تون�س

٢- حزب النهج الدميقراطي العمايل- املغرب 

3- حزب ال�شعب الدميقراطي الأردين

4- حزب الوحدة ال�شعبية الدميقراطي الأردين

5- حركة ن�شتطيع - موريتانيا

6- اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�شطني

7- احلزب ال�شيوعي اللبناين

٨- اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني

9- جتمع املدافعني ال�شحراويني عن حقوق الإن�شان بال�شحراء الغربية

1٠ - حزب التحالف ال�شعبي ال�شرتاكي - م�شر 

11 - حممود الرا�شدي - الأمني العام حلزب العمال ال�شرتاكي اجلزائري 

املجمد.

1٢ حزب القطب - تون�س

13- حزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد - تون�س

14 - حزب ال�شعب الفل�شطيني 

15- حزب العي�س واحلرية )حتت التاأ�شي�س( - م�شر 

16- احلزب ال�شرتاكي - تون�س

17- احلزب ال�شيوعي الردين.

»امل����ح����ام����ني ال������ع������رب«: جم�������زرة االح����ت����ال 

ح���رب ج����رمي����ة  ج���ن���ني  يف  االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي 
  اأدان الأمني العام لحتاد املحامني العرب النقيب املكاوي 

بنعي�شى، باأ�شد العبارات، جمزرة الحتالل الإ�شرائيلي 

يف جنني، داعيا اإىل حترك دويل فوري لإيقاف العدوان 

الإ�شرائيلي الغا�شم على ال�شعب الفل�شطيني.

وقال بنعي�شى، يف بيان له، اخلمي�س املا�شي ، اإن ما حدث 

يفيق  اأن  ت�شتوجب  ح��رب  جرمية  هو  جنني  خميم  يف 

�شمري املجتمع الدويل من غفلته ملحا�شبة هذا الحتالل 

ال�شعب  �شد  بالتقادم،  ت�شقط  ل  التي  جرائمه،  على 

الفل�شطيني الأعزل.

وجدد الأمني العام لحتاد املحامني العرب تاأكيده على 

الفل�شطينية  للق�شية  والداعم  الثابت  الحتاد  موقف 

اأر�س  من  �شب  كل  يتحرر  اأن  اإىل  الفل�شطيني،  وال�شعب 

فل�شطني وعا�شمتها القد�س ال�شريف

ال��ل��ق��اء ال��ي�����ش��اري ال��ع��رب��ي ل��ل��ت�����ش��ام��ن وال��دع��م 

امل���ط���ل���ق م����ع ن�������ش���ال ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

وم��ق��اوم��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة ���ش��د امل��ح��ت��ل ال�����ش��ه��ي��وين
مع  الثابت  ت�شامنه  على  العربي  الي�شاري  اللقاء  يوؤكد 

وعن  امل�شروعة،  وحقوقه  الفل�شطيني  ال�شعب  ن�شال 

العودة  حتقيق  حتى  الوطنية  ملقاومته  املطلق  دعمه 

وتقرير امل�شري واقامة الدولة الوطنية الفل�شطينية على 

الرتاب الوطني وعا�شمتها القد�س. هذا الت�شامن يجب 

اأن يرتافق بال�شرورة مع اإنهاء حالة الإنق�شام الداخلية 

وقطع  الوطنية،  الن�شالية  الوحدة  متتني  على  والعمل 

كافة اأ�شكال التن�شيق واملفاو�شات، وتفعيل املواجهة �شد 

والرتقاء  ال�شعبي،  ال�شمود  وتعزيز  ال�شهيوين،  املحتل 

�شهداء  ت�شحيات  م�شتوى  اإىل  الوطنية  املقاومة  بفعل 

احلقوق  كامل  اإن��ت��زاع  اأج��ل  م��ن  وحيد  كخيار  جنني، 

الوطنية الفل�شطينية امل�شروعة.

كما يتوجه اللقاء الي�شاري العربي اإىل كافة اجلماهري 

العربية  والدميقراطية  الي�شارية  والح��زاب  والقوى 

كافة  وتفعيل  ال�شهيوين،  ال��ع��دوان  لإدان��ة  والعاملية، 

الفل�شطيني  ال�شعب  ن�شال  مع  والدعم  الت�شامن  اأ�شكال 

ال�شعوب  كل  طموحات  جت�شد  التي  ومقاومته  و�شموده 

الوطني  والتحرر  التحرير  اىل  وال��ت��واق��ة  املنا�شلة 

اجلذري.

ال�شهيونية  املجزرة  تدين  الكويتية  التقدمية  احلركة 
قطعان  انتهاكات  وت��ك��رار  البطلة  جنني  يف  اجل��دي��دة 
اأكيدة  ثقة  على  االأق�شى…  ونحن  للم�شجد  ال�شهاينة 
من اأّنه مهما متادى ال�شهاينة يف جرائمهم واعتداءاتهم 

�شيوا�شل  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  ف��اإّن  الوح�شية، 

�شموده البطويل ومقاومته البا�شلة و�شوًل اإىل التحرير 

امل�شتقلة  الفل�شطينية  الوطنية  الدولة  وقيام  والعودة 

على كامل الرتاب الفل�شطيني، وهذا ما يتطلب من القوى 

الفل�شطينية املختلفة الإ�شراع يف اتخاذ تدابري عاجلة 

التكاتف  وحتقيق  والتفتت،  النق�شام  مظاهر  لإنهاء 

مقاومة  برنامج  وو�شع  الوطنية،  الوحدة  وا�شتعادة 

مع  املفتوح  ال�شتباك  م�شتوى  اإىل  بالنتقال  كفاحي 

الحتالل، بعيدًا عن اأوهام ال�شالم املزعوم مع ال�شهاينة 

الغا�شبني.

املجزرة  ه��ذه  اأع��ق��اب  يف  مقبوًل  يعد  مل  اأن��ه  ن��رى  كما 

ال�شلطة  الأمني بني قيادة  التن�شيق  ا�شتمرار  الوح�شية 

من  لبد  اإذ  الغا�شب،  ال�شهيوين  والكيان  الفل�شطينية 

�شحب العرتاف واإلغاء كافة التفاقات املذلة املرتتبة 

على موؤامرة اأو�شلو، ولي�س جمرد الإعالن عن وقفها.

الكويتية  التقدمية  احل��رك��ة  ف���اإّن  اآخ���ر  ج��ان��ب  وم��ن 

للم�شجد  ال�شهاينة  قطعان  غ���زوات  ت�شاعد  ت��دي��ن 

وقوات  امل�شتوطنني  باأقدام  تدني�شه  وتكرار  الأق�شى 

الح��ت��الل، ون���رى اأّن ه��ذه ال��غ��زوات مت��ّث��ل ج���زءًا من 

املخطط ال�شهيوين لتهويد مدينة القد�س وطم�س معاملها 

الوطنية الفل�شطينية والعربية، وت�شّكل ا�شتفزازًا وقحًا 

مل�شاعر الفل�شطينيني والعرب وامل�شلمني يف خمتلف اأنحاء 

العامل.

وندعو  الكويتية  احلكومة  نطالب  فاإننا  اخلتام  ويف 

خمتلف  تقدمي  اإىل  الكويت  يف  العربي  �شعبنا  جماهري 

العربي  ال�شعب  ل�شمود  وال��دع��م  الت�شامن  اأ���ش��ك��ال 

الثبات  وموا�شلة  البا�شلة،  ومقاومته  الفل�شطيني 

ال�شهيوين  الكيان  مع  للتطبيع  الراف�س  املوقف  على 

اإدان��ت��ن��ا  ن��ك��رر  ف��اإن��ن��ا  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  الغا�شب… 

الت�شرت  م�شوؤولية  ونحّملها  املطّبعة،  لالأنظمة اخلليجية 

ونطالبها  ل��ه،  الغطاء  وتوفري  الح��ت��الل  جرائم  على 

بالن�شجام مع املوقف الوطني والقومي الوا�شح والثابت 

ل�شعوبها يف رف�س التطبيع مع الكيان ال�شهيوين.

امل���ه���ن���د����ش���ني االردن������ي������ني ح���ول  ن���ق���اب���ة   

جنني خم��ي��م  ال�����ش��ه��ي��وين  االح����ت����ال  اق���ت���ح���ام 

الحتالل  اقتحام  الردنيني  املهند�شني  نقابة  تابعت 

ادى  والذى  جنني،  خميم  الغا�شم  الببري  ال�شرائيلي 

اىل ارتقاء ت�شعة �شهداء والعديد من اجلرحى ، موؤكدة 

ان هذا العدوان هو جرمية منظمة وجمزرة بحق ال�شعب 

الفل�شطيني

الهجوم  هذا  العبارات،  باأ�شد  وت�شجب  النقابة  تدين  و 

الببري ، وتوؤكد اأن الحتالل اعتاد على ارتكاب املجازر 

بحق ابناء ال�شعب الفل�شطيني الآمنني كل يوم .

و اذ تنعى نقابة املهند�شني ال�شهداء ، فاإنها تدعو جماهري 

واحدا  �شفا  والوقوف  التما�شك  اىل  الداخل  يف  �شعبنا 

�شد هذا الحتالل الغا�شم.

اأن اقتحام قوات الحتالل ال�شرائيلي  النقابة  وتوؤكد 

للمخيم والعتداء بوح�شية على املواطنني هو جرمية 

و حماولة خللط الأوراق و�شرب �شمام الأمان لت�شفية 

الق�شية الفل�شطينية.

وانطالقا من واجب نقابة املهند�شني الأردنيني الوطني، 

يوما  تخلى  ما  الذي  الوطن  هذا  من  جزءا  وباعتبارها 

ال�شهيد  تلو  ال�شهيد  وق��دم  الفل�شطينية،  الق�شية  عن 

دفاعا عنها، توؤكد النقابة على حق ال�شعب الفل�شطيني 

بكافة  الحتالل  جرائم  على  بالرد  املقاومة  وف�شائله 

العاجل على كافة  التحرك  املمكنة، داعية اىل  ال�شبل 

الفل�شطيني  لل�شعب  وال�شناد  الدعم  لتقدمي  امل�شتويات 

ال�شهيوين  الح��ت��الل  وج��ه  اأم���ام  وال��وق��وف  ال�شامد، 

الببري .

ال��دويل  واملجتمع  العربية  ال���دول  النقابة  وتطالب 

باتخاذ خطوات جادة ورادعة لالحتالل لوقف عدوانه 

امل�شتمر على ابناء �شعبنا موجهة نداء اىل كافة اأطياف 

لدعم  احلية  وقواه  الردين  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

�شمود ال�شعب الفل�شطيني بكافة الو�شائل.

اأحزاب ومنظمات عربية تدين جرمية االحتال ال�شهيوين يف جنني
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املتحدة،  لالأمم  تابعان  خبريان  اأدان    -   

يوم اجلمعة، »جتدد الهجمات الإ�شرائيلية على 

خميم جنني لالجئني يف ال�شفة الغربية املحتلة 

ت�شعة  مقتل  عن  اأ�شفرت  والتي  اخلمي�س  ي��وم 

فل�شطينيني على الأقل«، وطالبا املجتمع الدويل 

بال�شتجابة لوقف العنف و�شمان امل�شاءلة دون 

تاأخري.

املعنية  اخلا�شة  املقررة  توقيع  البيان  وحمل 

بحالة حقوق الإن�شان يف الأرا�شي الفل�شطينية 

األبانيز،  فران�شي�شكا   ،1967 عام  منذ  املحتلة 

خارج  الإع��دام  بحالت  املعني  اخلا�س  واملقرر 

الق�شاء اأو باإجراءات موجزة اأو تع�شفا، موري�س 

تيدبول-بينز.

الأخري  العنيف  الهجوم  »ندين  البيان:  وق��ال 

وقتل  جنني،  خميم  على  الإ�شرائيلي  للجي�س 

وجرح فل�شطينيني يوم اخلمي�س«، م�شريا اإىل اأن 

ال�شفة  يف  للعنف  خطرًيا  م�شاًرا  »ُيظهر  الهجوم 

الت�شاعدي  الجتاه  وتوا�شل  املحتلة،  الغربية 

املقلق من عام ٢٠٢٢«.

من  اأي  يحدث  »لن  الأمميان:  اخلبريان  واأ�شاف 

احتاللها  باإنهاء  اإ�شرائيل  قامت  اإذا  العنف  هذا 

الفور  على  قرن  ن�شف  دام  الذي  القانوين  غري 

ودون قيد اأو �شرط كما يقت�شي القانون الدويل«.

واأ�شار البيان اإىل اأنه »يف �شباح يوم اخلمي�س ٢6 

كانون الثاين /يناير، �شنت القوات الإ�شرائيلية 

هجوما على خميم جنني لالجئني �شمال ال�شفة 

الغربية املحتلة. واأطلقت الذخرية احلية، مما 

الأقل،  على  فل�شطينيني  ت�شعة  مقتل  عن  اأ�شفر 

اإمراأة م�شنة وفتيان. وبح�شب ما ورد  من بينهم 

ا ما زال اأربعة منهم يف  اأ�شيب اأكرث من ٢٠ �شخ�شً

حالة حرجة«.

وبح�شب البيان، »بينما ل يزال يتم التحقق من 

مالب�شات الهجوم وعدد القتلى واجلرحى، اأ�شار 

اخلبريان الأمميان اإىل اأن هذا هو اأكب عدد من 

القتلى يف عملية واحدة يف ال�شفة الغربية منذ 

عام ٢٠٠5. وحتى الآن هذا العام، قتلت القوات 

٢٨ فل�شطينًيا، وقتل اثنان اآخران  الإ�شرائيلية 

على يد م�شتوطنني يف ال�شفة الغربية املحتلة، 

اأكرث من فل�شطيني يف  اإىل  القتلى  ما يرفع عدد 

اليوم الواحد«.

ميكنه  ل  ال��دويل  »املجتمع  اأن  اخلبريان  واأك��د 

يعك�س  اأن��ه  يبدو  ما  مع  يت�شامح،  اأن  يجب  ول 

املتمثلة  وممار�شاتها  املتعمدة  اإ�شرائيل  �شيا�شة 

للقيود  مراعاة  دون  املميتة  القوة  ا�شتخدام  يف 

التي و�شعها القانون الدويل«.

واأعربا عن قلقهما من اأن »عام ٢٠٢٢ كان بالفعل 

اأكرث الأعوام دموية يف ال�شفة الغربية املحتلة، 

حيث قتلت القوات الإ�شرائيلية 15٢ فل�شطينيا. 

ول يزال الإفالت من العقاب �شائدا«.

واأو�شح البيان اأن »خميم جنني لالجئني تعر�س 

القوات  قبل  من  متكررة  ومداهمات  لهجمات 

تع�شفية  اعتقالت  اإىل  اأدى  ما  الإ�شرائيلية، 

البالغ  �شكانه  من  للعديد  جماعي  وعقاب  وقتل 

النتفا�شة  وخ��الل  ن�شمة.   14٠٠٠ ع��دده��م 

يقل  ل  ما  الإ�شرائيلية  القوات  قتلت  الثانية، 

منزل   4٠٠ من  اأكرث  ودمرت  فل�شطينًيا،   5٢ عن 

واأحلقت اأ�شراًرا باملئات، ما اأدى اإىل ت�شريد اأكرث 

من ربع ال�شكان«.

اأي  اإج���راء  اأن��ه »مل يتم  اإىل  واأ���ش��ار اخل��ب��ريان 

العنف«،  ه��ذا  من  اأي  عن  حما�شبة  اأو  م�شائلة 

جمددا التذكري باأن »اإ�شرائيل، ما دامت ال�شلطة 

القائمة بالحتالل، عليها التزام ب�شمان حماية 

يعي�س  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب  ورفاهية  واأمن 

حتت احتاللها«.

واأ���ش��اف اخل��ب��ريان الأمم��ي��ان: »اأن ما ن��راه هو 

الإن�شانية  ال�شفة  نزع  يتم  حيث  ذل��ك،  عك�س 

�شيا�شة  وفر�س  و�شيطنتهم،  الفل�شطينيني  عن 

التحديد  املحظورة على وجه  العقاب اجلماعي 

ت�شّكل  والتي  الدويل  الإن�شاين  القانون  مبوجب 

جرمية حرب«.

وحث اخلبريان، املجتمع الدويل على ال�شتجابة 

النحو  على  الإج����راءات  وات��خ��اذ  ت��اأخ��ري  دون 

املو�شى به يف القانون الدويل مبا يف ذلك ميثاق 

امل�شار  يظل  »ه��ذا  اأن  موؤكدان  املتحدة«،  الأمم 

امل�شتمر  العنف  اإنهاء  للعمل على  املمكن  الوحيد 

يف  والبدء  العقاب،  من  والإف��الت  والنتهاكات 

للفل�شطينيني  اأف�شل  مل�شتقبل  الطريق  متهيد 

والإ�شرائيليني«.

واخل���باء  اخل��ا���ش��ني  امل��ق��رري��ن  اأن  اإىل  ي�شار 

امل�شتقلني، يعينون من قبل جمل�س حقوق الإن�شان 

يف مدينة جنيف ال�شوي�شرية، وهو جهة حكومية 

حقوق  وحماية  تعزيز  ع��ن  م�شوؤولة  دول��ي��ة 

الإن�شان حول العامل. ويكلف املقررون واخلباء 

اأو�شاع حقوق الإن�شان وتقدمي تقارير  بدرا�شة 

عنها اإىل جمل�س حقوق الإن�شان.

خ���ب���ريان اأمم���ي���ان ي��دي��ن��ان ال����ع����دوان االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

ع���ل���ى ج���ن���ني وي���ط���ال���ب���ان ب���اإن���ه���اء االح����ت����ال ف�����ورًا
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للمرة 212: االحتال يهدم »العراقيب« يف النقب املحتل

�شبكة املنظمات الفل�شطينية االأمريكية تربق ر�شالة اإىل الرئي�س االأمريكي جو بادين

اإدان��������ة امل����ج����زرة ال���ت���ي اإرت���ك���ب���ت���ه���ا ق������وات االإح����ت����ال 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف ج��ن��ني، واإت���خ���اذ االإج��������راءات امل��ن��ا���ش��ب��ة

اآليات  هدمت  النقب-    �  

الإ�شرائيلية،  ال�شلطات  وجرافات 

�شباح اليوم الثالثاء، خيام اأهايل قرية 

العراقيب م�شلوبة العرتاف واملهددة 

النقب  والتهجري يف منطقة  بالقتالع 

املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي  داخل 

التوايل. على   212 للمرة   ،48  عام 

ال�شرطة  من  معززة  قوات  وحا�شرت 

عنا�شرها  وقام  القرية،  الإ�شرائيلية 

واإجبارهم  ال�شكان  على  بالعتداء 

ومنازل  م�شاكنهم  من  اخلروج  على 

تقوم  اأن  قبل  واخليام،  ال�شفيح 

بهدمها. الإ�شرائيلية   اجلرافات 

العراقيب  قرية  يف  تبقى  اأنه  يذكر 

 800 نحو  اأفرادها  عدد  عائلة،   22
املوا�شي  تربية  من  يعتا�شون  ن�شمة، 

ومتكن  ال�شحراوية،  والزراعة 

املا�شي  القرن  �شبعينيات  يف  ال�شكان 

ال�شلطات  و�شروط  قوانني  وح�شب 

الإ�شرائيلية من اإثبات حقهم مبلكية 

1250 دومنا من اأ�شل اآلف الدومنات 
من الأر�س.

  ن�س الر�شالة
ح�شرة الرئي�س جو بايدن 

يف  اليوم  الإ�شرائيلية،  القوات  ارتكبت   �  

جنني  خميم  يف  جمزرة   ،2023 الثاين  كانون   26
بينهم  من  �شهداء   9 �شحيتها  ذهب  الغربية،  بال�شفة 

اآخرين،   20 واإ�شابة  عاما،   60 العمر  من  تبلغ  �شيدة 

وتدمري ممتلكات متعددة. وبذلك يرتفع عدد ال�شهداء 

الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية حتى الآن مع بداية 

29 ، مبا يف ذلك ما ل يقل عن خم�شة  هذا العام اإىل 

عالية  ح�شيلة  وهذه  ع�شرة.  الثامنة  �شن  دون  �شبان 

وب�شكل خا�س لأقل من �شهر واحد، مقارنة بعام 2022 

ال�شفة  يف  �شخ�شا   166 ال�شهداء  عدد  بلغ  عندما   ،

الغربية والقد�س ال�شرقية.

ولديهم  فل�شطينيني  اأمريكيني  مواطنني  باإعتبارنا 

ال�شرقية،  والقد�س  وغزة  الغربية  ال�شفة  يف  اأقارب 

فاإننا ن�شعر بالقلق على �شالمة اأحبائنا، واأ�شبح الو�شع 

نتنياهو  حكومة  ت�شكيل  منذ  للغاية  وخطرًيا  حرًجا 

اليمينية الفا�شية اجلديدة التي كثفت عمليات القتل 

جديدة  يهودية  م�شتوطنات  لبناء  العرقي  والتطهري 

واقتالع ب�شاتني الزيتون دون �شبب �شوى تدمري الو�شع 

القت�شادي اله�س للفل�شطينيني وهدم منازلهم. 

لإ�شرائيل  احلالية  احلكومة  اإدارتكم  دعمت  لقد 

و�شيا�شًيا،  وع�شكرًيا  اقت�شادًيا  م�شروط  غري  ب�شكل 

الدولية  للقوانني  انتهاكاتها  عن  النظر  تغ�س  بينما 

وحماية  الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  والأمريكية 

والوعود  اللفظي  الكالم  الحتالل.  حتت  الأ�شخا�س 

الإ�شرائيلية  احلكومة  تعط�س  من  يحدان  ل  الفارغة 

الفا�شية لقتل وتطهري الفل�شطينيني.

اإننا ندين ب�شدة عمليات القتل الإ�شرائيلية لل�شعب 

الفل�شطيني يف جنني ويف اأي مكان يف فل�شطني.

لن يكون هناك �شالم يف املنطقة حتى تنهي اإ�شرائيل 

وت�شمح  ال�شرقية  والقد�س  الغربية  لل�شفة  احتاللها 

يف  امل�شري  تقرير  يف  حقوقهم  ممار�شة  للفل�شطينيني 

غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  بهم  خا�شة  دولة 

وعا�شمتها القد�س. 

الأمريكية  الفل�شطينية  املنظمات  �شبكة 

الوليات  يف  منظمة   31 من  �شبكة  هي   )PAON(

ونحن  امل�شوتني،  الأع�شاء  من  الآلف  وت�شم  املتحدة 

نتطلع اىل ال�شتماع منك.

باإحرتام،

ترفق هذه الر�شالة اإىل: 

اأنتوين بلينكن ، وزير اخلارجية

 هادي عمرو ، ممثل ال�شوؤون الفل�شطينية

يف  حقوقية  منظمات  - طالبت    

جو  الرئي�س  ادارة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

الإ�شرائيلية،  احلكومة  دعم  عن  بالتوقف  بايدن 

بحق  متار�شه  الذي  العن�شري  الف�شل  ينتهي  حتى 

ال�شعب الفل�شطيني، وحما�شبتها باملعايري ذاتها كاأي 

حكومة اأخرى يف العامل.

الر�شمية  الوكالة  ن�شرته  ما  وبح�شب 

“وفا”، حيُث جاء ذلك �شمن حتذير  الفل�شطينية 

يف  العدالة  اأجل  من  اأمريكيون  منظمة  اأ�شدرته 

العالقات  و”جمل�س   »AJP Action« فل�شطني 

املفاو�شات  »CAIR«، حول  الأمريكية ال�شالمية 

�شنوات  منذ  املتوا�شلة  الإ�شرائيلية  الأمريكية 

لن�شمام الأخرية اإىل برنامج الإعفاء من تاأ�شرية 

دولة  ا�شتمرار  ب�شبب  املتحدة،  للوليات  الدخول 

من  الأمريكيني  مع  بعن�شرية  التعامل  الحتالل 

احلواجز  عب  مرورهم  خالل  فل�شطينية  اأ�شول 

الإ�شرائيلية، وعدم تاأمني و�شولهم اىل قطاع غزة.

موؤهلة”  “غري  اإ�شرائيل  املنظمات  واعتبت 

الأمريكية،  التاأ�شرية  من  الإعفاء  برنامج  لدخول 

منهجي  ب�شكل  متيز  عن�شري  ف�شل  حكومة  لأنها 

فل�شطينية  اأ�شول  من  الأمريكيني  املواطنني  �شد 

وعربية وا�شالمية.

اأمريكا: منظمات حقوقية تطالب اإدارة بايدن ب�“التوقف” عن دعم احلكومة االإ�شرائيلية
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ال�شهيوين  اليمني  يتوقف  لن 

وممار�شة  ازمتة  ت�شدير  عن 

فالزمة   ، اجلميع  على  عدوانه 

لي�شت فقط اأزمه ت�شكيل حكومة، 

يوميه  تكتيكات  نتيجة  ولي�شت 

تهداأ  ثم  غر�شها  حتقيق  حلني 

وجوديه  اأزمه  هي  بل   ، المور 

�شتطول وتطول .

ال�شعب  على  وح�شي  عدوان 

طائرات  �شنته  الذي  الهجوم  اأن  اعتقاد  رافقه   ، الفل�شطيني 

م�شريه على م�شنع بايران هو عمل �شهيوين ، كي ت�شتجر ايران 

اىل مواجهه بلبنان اأو غزه اأو اي مكان اآخر ، وهذا اول الغيث

الردنية  الداخلية  اجلبهه  حت�شني  هو  مبا�شره  يعنيا  ما 

وايجاد ال�شبل لدعم ال�شعب الفل�شطيني ملواجهه عدوان طويل 

من احتالل ماأزوم ل ميلك حلول �شيا�شية .

الردن داخليًا ينق�شه الكثري لكي يواجه ال�شيا�شة الهجومية 

اجلبهة  توحيد  هو  الت�شدي  عنا�شر  اول   ، ال�شهيوين  للعدو 

الداخلية وتعبئتها �شد العدوان ، وهذا ل ياأتي باوامر الدفاع 

او النداءات ، بل بالدميقراطية وامل�شاركة اول ، فالدميقراطية 

هي ال�شبيل الوحيد لعادة الثقه ال�شعبيه بالدوله .

احلريات العامه �شمن القانون ، فكل ا�شكال التعبري للوقوف 

�شد العدوان ال�شهيوين يجب ان تكون متاحه ، ل بل مدعومة 

من كل املوؤ�ش�شات الوطنيه ، فالت�شدي للعدو ال�شهيوين هو وحده 

ما يوحد ال�شعب ويرتقي فوق كل الهويات الفرعيه ، فهذه املره 

يجب اأن تدرك الدوله ، واأن تدرك جيدا ، ان �شيا�شة امت�شا�س 

موجات الغ�شب ال�شعبي لي�شت هي الهدف ، بل الهدف هو حماية 

الفل�شطيني  وال�شعب   ، واحد  بقارب  فاجلميع   ، اول  الردن 

بالداخل هو حاجز ال�شد الول والهم ، وعلينا اأن نقدم له  كل 

ا�شكال الدعم .

المد  طويلة  وال�شيا�شات  اخلطط  و�شع  الدوله  على  يجب 

ملواجهه اليمني ال�شهيوين ، وان تعيد النظر بعالقتها مع ال�شعب 

وموؤ�ش�شات الدوله ، ويف مقدمة اخلطط والبامج هو التخلي عن 

احتكار ال�شلطه واحلياه ال�شيا�شيه وموؤ�ش�شات الدوله مبا ي�شبه 

الداره العامه لالنظمه ال�شموليه ،

ي�شمل  وطني  حوار  واطالق  واملوؤمترات  الندوات  عقد  يجب 

تعي  وان   ، للمواجهه  ال�شبل  اف�شل  ليجاد  وال�شعبي  الر�شمي 

�شيكون  ال�شهيوين  العدوان  اأن  الدولة  عقل  يدرك  وان  الدولة 

لعبة  وان   ، باملواجهة  ومطالب  م�شتهدف  اجلميع  واأن  طويال 

المت�شا�س وامليل مع الريح ل جتدي نفعا بهذه املرحله .

كمال م�شاعني 

حت�شني اجلبهه الداخلية

ما زالت مطالب 25 يناير حا�شرة
ع������ي�������������س، ح���������ري���������ة، ع���������دال���������ة اج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة«
ال��������دول��������ة اأ�����������ش����������ول  يف  ال������ت������ف������ري������ط  ع������������دم 
وق������������������ف ���������ش��������ي��������ا���������ش��������ة اخل�������������ش������خ�������������ش������ة
التي  امل�شريني  مطالب  زالت  ما  يناير،   25 ثورة  قيام  على  �شنة   12 مرور  رغم 

كان  كما  تتوارى  مل   ، وبقوة  حا�شرة  مبارك  نظام  وجه  يف   2011 بداية  رفعوها 

البع�س يحلم ويخطط.

يف هذا اليوم خرج امل�شريون يرفعون �شعار »عي�س، حرية، عدالة اجتماعية«. 

كان لديهم مطالب وا�شحة، احللم بحياة كرمية وتوفري رغيف خبز وفر�شة عمل 

الفوارق  والق�شاء على  والقهر،  والظلم  والغنب  والبطالة  الفقر  للجميع، واحلد من 

الجتماعية و�شيطرة %5 من الأثرياء على ثروات املجتمع فيما الغالبية غارقة 

يف الع�شوائيات والغالء.

كان من بني املطالب كذلك الق�شاء على الف�شاد والحتكارات التي يقودها رجل 

ال�شيا�شة مع  ال�شلطة واملال وتداخل  التزاوج بني  اأحمد عز، ووقف  النظام القوي 

البزن�س يف عالقة م�شبوهة، واحلد من �شيطرة رجال اأعمال جمال مبارك على دوائر 

الوزراء  لرواتب  اأق�شى  حد  و�شع  مع  لالأجور،  الأدنى  احلد  ورفع  والبملان،  احلكم 

وكبار امل�شوؤولني، وال�شتغناء عن جي�س امل�شت�شارين يف اجلهاز الإداري للدولة الذين 

موازنة  للدولة  يكون  واأن  �شنويا،  العامة  املوازنة  من  اجلنيهات  مليارات  يلتهمون 

واحدة، ل موازنات منعزلة و�شناديق تلتف على رقابة جهاز املحا�شبات وغريه من 

الأجهزة الرقابية.

كان من بني مطالب ثوار 25 يناير عدم التفريط يف اأ�شول الدولة، والتوقف عن 

ذلك  يف  احلكم  رجالت  يقودها  كان  التي  املتوح�شة  النيوليبالية  �شيا�شة  تطبيق 

الوقت، ووقف �شيا�شة اخل�شخ�شة التي اأ�شفرت عن اإهدار ونهب املال العام و�شرقته 

احلديد  مثل  وال�شرتاتيجية  الرابحة  وال�شركات  البنوك  بيع  �شفقات  خالل 

12 عاما على  اأن يتحقق حلم امل�شريني بعد مرور  والأ�شمدة والإ�شمنت.وبدل من 

اندلع ثورتهم باتوا الآن يف كابو�س مزعج من بني مالحمه، غالء فاح�س ل يتوقف، 

والتفريط يف اأ�شول الدولة، واخل�شوع لإمالءات و�شروط وابتزاز الدائنني الدوليني 

ويف مقدمتهم �شندوق النقد، وقيادة الدولة �شيا�شة النيوليبالية املتوح�شة التي 

تبيع ال�شلع واخلدمات ب�شعر ال�شوق واأحيانا باأكرث من قيمتها، وحولت احلكومة من 

الإنتاجية  للعملية  ومنظم  الرئي�شية  للخدمات  ومقدم  لل�شوق  ووزان  رقيب  جمرد 

اإىل �شم�شار هدفه الربح حتى لو اأدى اإىل قذف املاليني يف اأتون الفقر والذل ورمبا 

املا�شية هي  ال�شنوات  اأن كانت الوعود املقدمة للم�شريني طوال  املوت جوعا.وبعد 

منحهم املن وال�شلوى والرفاهية وعا�شمة ع�شرية جديدة ومدن عمرانية يف طول 

البالد وعر�شها، وو�شع معي�شي اأف�شل، وحت�شن يف الرواتب والدخول، اإذا بهم غارقون 

وعملة  ل�شدادها،  اأجيال   5 اإىل  حتتاج  م�شبوقة  غري  وحملية  خارجية  ديون  يف 

تتهاوى يوما بعد يوم، وتاآكل للمدخرات والقوى ال�شرائية، ومعدلت فقر مدقع غري 

م�شبوقة، واأحوال معي�شية مرتدية، وعدم توافر اخلدمات الرئي�شية ويف مقدمتها 

ال�شكن والعالج والتعليم واحلياه الكرمية، واأزمات مالية ونقدية، و�شرائب ور�شوم 

الطبقة  للق�شاء على  البالد يف ع�شور م�شت، وخطط منظمة  مرتفعة مل ت�شهدها 

الو�شطى عماد اأي دولة واقت�شادها.

يف 2011 حلم امل�شريون بقيادة املنطقة اإىل م�شتقبل اأف�شل لل�شعوب والأوطان، 

املنطقة مع ما ميتلكه من ثروات  اأهم القت�شادات يف  واأن يكون بلدهم واحدا من 

حلمهم  تهاوى   2023 ويف  واأ�شول،  اإنتاجية  واإمكانيات  ومالية  وطبيعية  ب�شرية 

لي�شبح جمرد البقاء على قيد احلياة، وال�شرت مما هو قادم.

م�شطفى عبد ال�شام -كاتب و�شحفي م�شري
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د. حممد املو�شى 
دكتوراه يف القانون الدويل العام

عن  �شدوره  املاأمول  ال�شت�شاري  ال��راأي  مي�س 

ح�شا�شة  مو�شوعات  الدولية  العدل  حمكمة 

وم�شريية بالن�شبة اإىل كيان احلتالل.

العدل  ملحكمة  ال�شت�شاري  ال��راأي  �شدور  بعد 

الدولية.. كيان الحتالل اإىل تفكك..

بتاريخ ٢٠٢٢/1٢/3٠، تبّنت اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة قرارًا يتعلق بالطلب من حمكمة 

ب�شاأن  ا�شت�شاري  راأي  اإ�شدار  الدولية  العدل 

“اإ�شرائيل”  انتهاكات  على  املرتتبة  الآث���ار 

تقرير  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  حلق  امل�شتمرة 

امل�شري، وذلك باأغلبية )٨7( �شوتًا، واعرتا�س 

)٢6( دولة وامتناع )53( دولة عن الت�شويت. 

“املمار�شات  ب���:  املعنون  ال��ق��رار  خ��الل  وم��ن 

الإ�شرائيلية التي مت�س حقوق الإن�شان لل�شعب 

املحتلة،  الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  الفل�شطيني 

مبا فيها القد�س ال�شرقية«. 

الفقرة  مبوجب  العامة  اجلمعية  ق��ّررت  لقد 

العدل  حمكمة  من  تطلب  اأن  القرار  من   )1٨(

امل�شاألتني  ب�شاأن  ا�شت�شاري  راأي  اإ�شدار  الدولية 

القانون  ومبادئ  قواعد  مراعاة  مع  الآتيتني، 

املتحدة،  الأمم  ميثاق  ذل��ك  يف  مب��ا  ال���دويل 

الدويل  والقانون  الدويل،  الإن�شاين  والقانون 

ذات  الأم��ن  جمل�س  وق��رارات  الإن�شان  حلقوق 

ال�شلة والراأي ال�شت�شاري ال�شادر عن املحكمة 

ب�شاأن اجلدار الفا�شل يف9/متوز/٢٠٠4.  

1 – ما هي الآثار القانونية النا�شئة عن انتهاك 

الفل�شطيني  ال�شعب  حلق  امل�شتمر  “اإ�شرائيل” 
منذ  فل�شطني  احتالل  وعن  امل�شري،  تقرير  يف 

يف  مب��ا  لها،  و�شمها  وا�شتيطانها   1967 ع��ام 

التكوين  تغيري  اإىل  الرامية  التدابري  ذل��ك 

وطابعها  ال�شريف  القد�س  ملدينة  الدميغرايف 

وتدابري  ت�شريعات  اعتمادها  وعند  وو�شعها، 

متييزية يف هذا ال�شاأن. 

“اإ�شرائيل”  ���ش��ي��ا���ش��ات  ت���وؤث���ر  ك��ي��ف   –  ٢

)1٨/اأ(  الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  وممار�شاتها 

القانوين  الو�شع  ال�شابقة]  على  [الفقرة 

املرتتبة  القانونية  الآث��ار  هي  وما  لالحتالل 

على هذا الو�شع بالن�شبة جلميع الدول والأمم 

املتحدة.

التي  الأوىل  املرة  لي�شت  هذه  املبداأ،  حيث  من 

مب�شائل  الدولية  العدل  حمكمة  فيها  تنظر 

تتعلق بفل�شطني، ومن اأبرز املنا�شبات التي �شبق 

�شلة  ذات  ا�شت�شارية  اآراء  اإ���ش��دار  للمحكمة 

عام  يف  ال�شادر  ال�شت�شاري  راأيها  بفل�شطني: 

خدمات  على  املتكّبدة  الأ�شرار  ب�شاأن   1949

يتعلق  وهو  الأو�شط  ال�شرق  يف  املتحدة  الأمم 

بحادثة مقتل و�شيط الأمم الكونت برنادوت، 

وراأيها ال�شت�شاري ال�شادر يف عام 19٨٨ ب�شاأن 

مقر  اتفاق  الدخول يف حتكيم مبوجب  التزام 

الأمم املتحدة ب�شاأن النزاع املتعلق باإغالق بعثة 

نيويورك،  يف  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

وراأيها ال�شت�شاري ال�شادر يف عام ٢٠٠4 ب�شاأن 

جدار  ت�شييد  على  املرتتبة  القانونية  التبعات 

يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة مبا فيها �شرق 

القد�س املحتلة. 

ا�شت�شداره  املطلوب  ال�شت�شاري  ال��راأي  لكّن 

مبوجب قرار اجلمعية العامة املذكور رمبا يكون 

اأكرث اأهمية ب�شبب دقة الأ�شئلة التي ا�شتفتت 

الدولية  ال��ع��دل  حمكمة  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

جوهرية  مب�شائل  تتعلق  ولكونها  بخ�شو�شها، 

الفل�شطينية.  بالق�شية  �شلة  ذات  وحمورية 

يدور  ا�شت�شداره  املطلوب  ال�شت�شاري  فالراأي 

ال�شعب  حل��ق  الح��ت��الل  ك��ي��ان  انتهاك  ح��ول 

الحتالل  واآثار  امل�شري،  تقرير  يف  الفل�شطيني 

ال���دويل  ال��ق��ان��ون  ت��اري��خ  يف  امل�شبوقة  غ��ري 

لالأرا�شي الفل�شطينية املحتلة الذي ا�شتمّر، ول 

يزال، اإىل عقود من الزمن. 

كما �شتتّعر�س املحكمة يف راأيها ال�شت�شاري اإىل 

القد�س  مدينة  وتهويد  ال�شتيطان،  مو�شوع 

وال�شيا�شات  امل��م��ار���ش��ات،  خ��الل  م��ن  املحتلة 

والت�شريعات الإ�شرائيلّية املختلفة. كما �شعت 

يف  املحكمة  حت��ّدد  اأن  اإىل  العامة  اجلمعية 

لالحتالل،  الراهن  القانوين  الو�شع  فتواها 

واآثار ذلك الو�شع على �شائر الدول يف الأ�شرة 

الدولية.

عن  �شدوره  املاأمول  ال�شت�شاري  ال��راأي  مي�س 

ح�شا�شة  مو�شوعات  الدولية  العدل  حمكمة 

وم�شريية بالن�شبة اإىل كيان احلتالل، وبخا�شة 

اأن املحكمة داأبت يف اآرائها ال�شت�شارية بوجه 

عام، على التو�ّشع يف املو�شوعات التي تعاجلها 

امل�شتفتى  بالأ�شئلة  احل��ريف  الل��ت��زام  وع��دم 

�شروري  التو�ّشع  ذل��ك  اأن  ت��رى  لأنها  ب�شاأنها 

لالإجابة على تلك الأ�شئلة. فاملحكمة �شتوؤكد 

ال�شت�شاري  راأيها  يف  �شابقًا  فعلت  حتمًا–كما 

ا�شتمرار  الفا�شل–باأن  ب��اجل��دار  اخل��ا���س 

وال�شتيالء  الفل�شطينية  لالأرا�شي  الحتالل 

عليها بالقوة باطل قانونًا، واأنه يخالف قاعدة 

دولية اآمرة. 

املعاهدات  باأن  القول  اإىل  كذلك  ذهبت  ورمبا 

امل��ع��ق��ودة م��ع الكيان  ال��دول��ي��ة  والت��ف��اق��ي��ات 

اأو  املحتلة  الفل�شطينية  بالأرا�شي  ال�شلة  ذات 

بامل�شتوطنات القائمة فيها ومبنتجاتها، اأو التي 

يف  م�شاعدة  اأو  ع��ون  اأي  تقدمي  على  تنطوي 

ت��ف��ك��ك.. اإىل  االح����ت����ال  ك���ي���ان  ال����دول����ي����ة..  ال����ع����دل  مل��ح��ك��م��ة  اال����ش���ت�������ش���اري  ال��������راأي  �����ش����دور  ب���ع���د 
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ت��ف��ك��ك.. اإىل  االح����ت����ال  ك���ي���ان  ال����دول����ي����ة..  ال����ع����دل  مل��ح��ك��م��ة  اال����ش���ت�������ش���اري  ال��������راأي  �����ش����دور  ب���ع���د 
اأن تف�شي  اأو التي من �شاأنها  اإدامة هذا الو�شع 

اإىل ذلك باطلة من الناحية القانونية، اأيًا كان 

الطرف الآخر املتعاقد مع الكيان مبقت�شاها.

من جانب اآخر، ثمة م�شاألة اأخرى مهمة تتعلق 

وهي  املحتلة  القد�س  ملدينة  القانوين  بالو�شع 

والت�شريعات  وال�شيا�شات  باملمار�شات،  خا�شة 

املدينة  تهويد  اإىل  ال�شاعية  الإ�شرائيلّية 

وتغيري تكوينها الدميغرايف. فاملدينة مبا فيها 

�شرقها–بح�شب ال�شوؤال املوّجه اإىل املحكمة – 

�شبق  ما  وهو  املحتلة،  الأرا�شي  من  جزءًا  تعد 

اأكدته املحكمة ذاتها يف الراأي ال�شت�شاري  اأن 

املت�شّور  غري  وم��ن  الفا�شل.  ب��اجل��دار  املتعلق 

املطلوب  ال��راأي  يف  املحكمة  تخالف  اأن  قانونًا 

عن  ي��ع��ّب  لأن���ه  امل��ذك��ور  جتاهها  ا�شت�شداره 

القانون  يف  وثابتة  را�شخة  قانونية  حقيقة 

الدويل املعا�شر. 

وهذا الأمر له اآثار كبرية من اأبرزها اأن املحكمة 

الإ�شرائيلّية  القوانني  م��ن  لعدد  �شتتعّر�س 

ال�شلة  ذات  والتمييزي  العن�شري  الطابع  ذات 

من  لعدد  وبالأخ�س  املحتلة،  القد�س  مبدينة 

�شطري  توحيد  توؤّكد  التي  الأ�شا�س  قوانني 

كاملة  كعا�شمة  الكيان  اإىل  و�شّمها  القد�س 

وموّحدة له.

هذه  اإزاء  قانونيًا  موقفًا  �شتبدي  فاملحكمة 

اأبعاده  نتخّيل  اأن  الآن  من  ومبقدورنا  امل�شاألة، 

يف  امل�شتقرة  امل��ب��ادئ  اأ���ش��ا���س  على  وم��الحم��ه 

القانون الدويل. فهي حتمًا �شرتى يف �شيا�شات 

وممار�شات تهويد القد�س املحتلة اأمرًا خمالفًا 

العامة  اجلمعية  ومل��ق��ررات  ال��دويل،  للقانون 

وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�شلة باملو�شوع. 

ه��ن��اك م�����ش��األ��ة ال���ش��ت��ي��ط��ان يف الأرا����ش���ي 

للقانون  وفقًا  تعد  التي  املحتلة  الفل�شطينية 

اإ�شافة طبعًا اإىل كون  الدويل جرمية دولية. 

واملتعار�س  الأمد  الإ�شرائيلي طويل  الحتالل 

مع اأ�ش�س القانون الدويل املعا�شر ومبادئ ميثاق 

الأمم املتحدة، هو الآخر يعد عماًل من اأعمال 

واآث��ار  نتائج  وثمة  الأث���ر؛  م�شتمر  ال��ع��دوان 

وا�شحة  ب�شورة  الكيان  �شترتّتب على  قانونية 

ول لب�س فيها عقب تناول املحكمة لهذا الأمر. 

ق�شارى القول �شتتناول حمكمة العدل الدولية 

اجلمعية  طلبت  ال��ذي  ال�شت�شاري  ال��راأي  يف 

املحكمة  اأ�شارت  والتي  ا�شت�شداره  منها  العامة 

وت�شجيله  ا�شتالمه  اإىل   ٢٠٢3/1/٢٠ بتاريخ 

وجذرية  حمورية  ومو�شوعات  م�شائل  لديها، 

يف �شياق الق�شية الفل�شطينية وم�شوؤولية كيان 

ال�شعب  ممار�شة  عرقلة  ذلك  يف  مبا  الحتالل 

واإقامة  امل�شري  تقرير  يف  حلقه  الفل�شطيني 

من  الفل�شطينيني  متكني  اأن  وبخا�شة  دولته، 

ممار�شة حقوقهم املدنية وال�شيا�شية الفردية 

يف الأرا�شي الفل�شطينية قبل ممار�شتهم حلقهم 

البع�س– يتعار�س  امل�شري–كما يرى  يف تقرير 

مع نظرة القانون الدويل القائمة على اأن احلق 

يف تقرير امل�شري هو ال�شرط امل�شّبق وال�شروري 

منح  واأن  الدولية  الإن�شانية  باحلقوق  للتمتع 

ال�شرط  ذل��ك  حتقيق  دون  م��ن  احل��ق��وق  تلك 

امل�شّبق اأمر �شكلي ل معنى له. 

ولن يتيح القول قانونًا باأن احلقوق الإن�شانية 

اأن  جند  ال�شبب  ولهذا  فعاًل.  ومكفولة  حممية 

كاًل من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  وال�شيا�شية، 

قد  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية 

ت�شبق   )1/٢ )امل���ادة  م�شرتكة  م��ادة  ت�شّمنا 

الإن�شانية  باحلقوق  ال�شلة  ذات  امل��واد  �شائر 

املعرتف بها يف العهدين؛ ت�شري اإىل حق ال�شعوب 

يف تقرير امل�شري.

ل غرو اأن امل�شائل واملو�شوعات التي �شتعاجلها 

افتقار  حقيقة  تك�شف  اأن  �شاأنها  من  املحكمة 

وامل�شروعية  ال�شرعية  اإىل  الح��ت��الل  كيان 

خرق  حالة  يف  واأن��ه  �شواء،  حد  على  الدولية 

ج�شيم لعدد من اللتزامات واملبادئ الأ�شا�شية 

يف القانون الدويل، ولعدد من القواعد الدولية 

التي  القيم  من  اأدنى  حدًا  ت�شّكل  التي  الآم��رة 

التنازل  يقبل  ول  ال���دويل  املجتمع  يحميها 

من  املحكمة  اأن  عن  ف�شاًل  ا�شتبعادها.  اأو  عنها 

خالل تناولها لالأ�شئلة امل�شتفتى ب�شاأنها �شتعّري 

الوجه العن�شري، الإحاليل والتمييزي لكيان 

الحتالل.

الأم��ر  نهاية  يف  املحكمة  اإن  قائل  يقول  ق��د 

ق�شائيًا  حكمًا  ولي�س  ا�شت�شاريًا  راأًي��ا  �شت�شدر 

ملزمًا لأطرافه. واأنه جمرد تو�شية ل ت�شمن 

ملمو�س  اأث���ر  ل��ه  ولي�س  ج���وع،  م��ن  تغني  ول 

القول  ه��ذا  اأن  الواقع  الح��ت��الل.  كيان  على 

ال��راأي  كان  لو  فحتى  �شائبًا،  ول  دقيقًا  لي�س 

ال�شت�شاري جمرد تو�شية غري ملزمة بذاتها، 

مبادئ  م��ن  �شيت�شّمن  ومب��ا  مب�شمونه  لكنه 

ذكرت  –كما  تف�شريية  واجتهادات  قانونية 

باجلدار  اخلا�س  ال�شت�شاري  راأيها  يف  املحكمة 

الفا�شل– يكون مو�شحًا ملوقف القانون الدويل 

ويكون  عاجلها،  التي  املو�شوعات  اإزاء  النافذ 

كا�شفًا عن تلك املواقف. 

املاأمول  ال�شت�شاري  راأيها  يف  املحكمة  اأّن  اأي 

الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  ب�شاأن  عنها  ���ش��دوره 

�شتح�شم- الفل�شطينية  ل��الأرا���ش��ي  امل�شتمر 

الأمم  يف  الأع��ل��ى  الق�شائي  اجل��ه��از  ب�شفتها 

املتحدة-النزاع حول م�شائل قانونية حمورية 

عن  و�شتك�شف  الفل�شطينية،  بالق�شية  تتعلق 

موقف القانون الدويل بخ�شو�شها. 

ال��ك��ي��ان الح��ت��الل  اأّن و���ش��ع  ال��ب��دي��ه��ي  وم���ن 

القانوين وال�شيا�شي عقب �شدور الراأي �شي�شبح 

اأكرث حرجًا، وه�شا�شة و�شعفًا. ويكفي اأن نذّكر 

ال�شت�شارية  الآراء  جملة  اأن  ال�شياق  هذا  يف 

اإ�شدارها  الدولية  العدل  ملحكمة  �شبق  التي 

املا�شي،  القرن  يف  اأفريقيا  جنوب  بخ�شو�س 

الكيان  ذلك  تفكيك  يف  فاعلة  ب�شورة  �شاهمت 

العن�شري لأنه بات من الوا�شح اأنه كيان يفتقر 

اإىل امل�شروعية وال�شرعية يف القانون الدويل.

ليلقى  طريقه  يف  الح��ت��الل  كيان  اأن  ويبدو 

من  فاأكرث  اأكرث  يقرتب  واأ�شحى  ذات��ه،  امل�شري 

اللحظة التي واجهتها جنوب اأفريقيا. ول �شك 

الدولية  العدل  اأن الآراء ال�شت�شارية ملحكمة 

�شتوّفر اأدوات واأ�ش�شًا قانونية داعمة لتفكيكه 

ب�شفته كيانًا ا�شتعماريًا، اإحالليًا وعن�شريًا. 

ونتمّنى على القوى احلية يف املجتمعات العربية 

اأهمية ما �شتاأتي به املحكمة واآثاره  اأن تدرك 

على كيان الحتالل والق�شية الفل�شطينية واأن 

تطويق  منع  على  للعمل  ا�شرتاتيجية  تتبنى 

التداعيات التي �شتتمّخ�س عن ذلك الراأي واأّل 

ال�شت�شاري  ال��راأي  مع  التعامل  جتربة  تتكّرر 

ال�شابق له املتعّلق باجلدار الفا�شل. لذلك علينا 

من الآن اأن نفّكر مليًا بتلك ال�شرتاتيجية ومبا 

ينبغي القيام به ل�شتثمار وتوظيف ما �شتاأتي 

به املحكمة يف �شبيل امل�شاهمة يف عملية تفكيك 

كيان الحتالل الإ�شرائيلي. 
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التي  الأوىل  املرة  لي�شت 

جنني  خميم  فيها  ُي�شتهدف 

قبل  من  والتدمري  بالقتل 

املخيم  هذا  كون  ال�شهاينة، 

على  ع�شيًا  للثورة  خزانًا 

ت�شبه  املرة  لكن هذه  التطويع، 

التي  املجزرة  كبري  حد  اإىل 

ني�شان  ب�شهر  جنني  يف  وقعت 

اآنذاك  ا�شت�شهد  اإذ   ،2002
املخيم  وُهدم  فل�شطينيًا   58
حينها  قاطنيه،  روؤو�س  على 

واأوقعوا  الجتياح  لذاك  الفل�شطينيون  املقاومون  ت�شدى 

23 قتياًل يف �شفوف جي�س الحتالل، ومل ي�شتفد ال�شهاينة 
من الدر�س ال�شابق وكرروا املجزرة يف جنني حديثًا بتاريخ 

10 فل�شطينيني ومل يف�شح  ا�شت�شهد  2023/1/26، حيث 
العدٌو عن حجم خ�شائره يف املعركة التي دارت داخل املخيم 

وجهًا لوجه.

دولة  عا�شمة  القد�س  من  املرة  هذه  �شريعا  الرد  جاء   

فل�شطني، بعمليتني متتاليتني اأوقعت ثمانية قتلى وع�شرات 

اجلرحى ح�شب اعرتافاتهم، فال يعلم العدٌو من اأين �شياأتي 

بالن�شال،  متر�شت  قد  وترابها  باأهلها  فل�شطني  فكل  الرد، 

وهي تدافع عن حقها امل�شروع باحلياة وتتوق للحرية اأ�شوة 

بكل �شعوب العامل.

بالت�شحية  يومًا  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  يبخل  مل 

بدماء اأبنائه للدفاع عن ثرى فل�شطني، وهو ل زال يكافح مبا 

اإمكانيات حمدودة، نيابة عن العرب يف مواجهة  ميلك  من 

بيانات  تكفي  فهل  ال�شتيطاين،  ال�شهيوين  امل�شروع  تو�شع 

الت�شامن معه لإحقاق احلق وردع العدو، ل بل والأ�شواأ من 

العربية تت�شابق لإدانة عمليتي  الأنظمة  ذلك جتد بع�س 

لهم،  واإذعانًا  لالإ�شرائيلني  اإر�شاًء  الأخريتني،  القد�س 

العربية.  ال�شعوب  تغفرها  لن  التي  التاريخ  مهزلة  وهذه 

نب�س  م�شتوى  اإىل  يرتقي  اأن  العربي  الر�شمي  املوقف  على 

ال�شارع ال�شعبي واإنهاء كل اأ�شكال التطبيع مع ال�شهاينة مبا 

العربية تتوق  الذل والعار، فال�شعوب  اتفاقيات  اإلغاء  فيها 

اأن  نعتقد  احلرية،  معركة  يف  الفل�شطينيني  مع  للم�شاركة 

التاأخري اأكرث من ذلك يف اإنهاء النق�شام الفل�شطيني �شي�شر 

العرب،  كل  على  داهما  ال�شهيوين  اخلطر  ويبقى  بالق�شية 

ول حاجة لنا هنا لنذكر بالقرارات التي اتخذتها موؤ�ش�شات 

لكن  اخلال�س،  �شبل  ب�شاأن  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة 

الت�شحيات  م�شتوى  اإىل  والرتقاء  بالتنفيذ  العبة  تبقى 

اجل�شام، لكي يبقى ال�شعب الفل�شطيني عنوانًا احلرية.  

خليل ال�سيد
جنني والقد�س اأيقونتا الن�شال وخزان الثورة

يف الذكرى ال�شنوية الثانية ع�شرة لرحيل 

النحا�س �شامل  الكبري  واالديب  املنا�شل 

جذوتها  تنطفيء  ل  �شعلة  مثل    �  

اأبدًا، عا�س الرفيق �شامل النحا�س حياته منا�شاًل 

ل يكل ول يهداأ، وذلك يف رحاب احلركة الوطنية 

اأ�شداء  منا�شلني  اأحت�شنت  التي  الردنية، 

ومبدعني كرث على امتداد عمر الدولة الردنية. 

ي�شرفنا اأن الرفيق �شامل النحا�س كان واحدًا 

الإمكانات  متعّددي  الكبار  املنا�شلني  هوؤلء  من 

باحلركة  نه�شوا  الذين  اخلالقة،  والطاقات 

قا�شية  زمنية  مراحل  يف  الأردنية  الوطنية 

و�شعبة املرا�س.

�شّخر �شامل النحا�س انتاجه الدبي الغزير يف 

خدمة احلرية والقيم الرفيعة حلقوق الن�شان، 

ال�شيا�شي  بني  اجلمع  من  الفذه  بقدراته  ومتكن 

الإن�شانية  الب�شرية  ذي  والدبي  الدميقراطي 

العميقة..

مل يتوقف يومًا عن ال�ّشري نحو الهدف املن�شود 

من اأجل حتقيق احللم بحياة “خالية من القهر” 

ووطن �شيّد وحياة حافلة بالتنوع وامل�شاواة.

ومل تهداأ روح �شامل النحا�س حتى بعد اإ�شابته 

دوره  ي�شتمر  اأن  اجل  من  يكافح  وظل  باملر�س، 

ينهك  اأن  دون  اجل�شد،  اأنهك  اأن  بعد  الن�شايل 

قلمه فهو الذي كان ي�شطف اإىل جانب املنا�شلني 

مبادراته  اقتحمت  ولطاملا  اأي�شًا،  املفكرين 

الحكام  زمن  يف  املغلقة  اجلدران  اخلالقة 

العرفية، علينا هنا اأن ن�شجل له مقرتحاته التي 

اعتماد  �شرورة  حول  جدًا  مبكر  وقت  يف  قدمها 

مبداأ التمثيل الن�شبي والقائمة املغلقة يف قانون 

وعلمنا  علمه  رغم  املهنية  النقابات  انتخابات 

لهذا القرتاح  اإمكانية ال�شتجابة  جميعا، بعدم 

الطريق  تنري  واأن  بّد  ل  ال�شائبة  الأفكار  ان  ال 

الطويل.

املنا�شلون  ورفاقه  النحا�س  �شامل  ي�شهد  مل 

القوى  فعلته  ما  وعرب  اردنيون  الراحلون: 

للتغيري، وما خلفته من ثقافة  امل�شادة  الظالمية 

لتطم�س  فعلته  وما  العربي..  عاملنا  يف  �شوداء 

ذلك  وفوق  حياتنا  يف  واملتقدم  والبهّي  اجلميل 

املنرية  ثقافتنا  معامل  طم�س  اأجل  من  يرّوجون 

واإخفاء رموزنا الكفاحية املوؤثرة وتبهيت قيمتهم 

التفاقات  ماأ�شاة  على  ي�شهد  ومل  جمتمعاتنا  يف 

البراهيمية التي يغرق يف اأوحالها عاملنا العربي 

التي منيت بها النظمة  نتيجة الهزمية املاحقة 

مع  واملت�شاوقة  الحتالل  مع  املطبعة  العربية 

م�شروعه التو�شعي العن�شري كما مل متهل احلياة 

لال�شهام  الوثابة  وروحه  �شامل  الرفيق  ج�شد 

املرحلة  هذه  يف  املتميز   والوطني  ال�شيا�شي 

الفارقة يف تاريخنا . 

الرفاق  ولأرواح  النحا�س،  �شامل  روح  اإىل 

املنا�شلني الراحلني: �شالما ووفاء ل ينقطعان


