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�شهدت  التي  املرحلة  تلك  املا�شي:  القرن  ت�شعينات  بداية  منذ 

اال�شتعمارية  وم�شاريعه  الواحد  للقطب  �شاعقا  تاريخيًا  �شعودًا 

م�شاريع  العربي طرح  ي�شهدعاملنا  الوا�شعة يف منطقتنا حتديدًا، مل 

�شيا�شية عربية كربى للت�شدي الأهداف التو�شع والهيمنة والتدمري 

املنهجي املتوا�شل للدولة الوطنية العربية ومقوماتها وما راكمته من 

بناء تنموي على مدى ع�شرات ال�شنني التي اأعقبت زوال اال�شتعمارين 

الفرن�شي والربيطاين.

املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية البا�شلة التي ال تتوقف، واملقاومة 

ع�شر  اثني  امتداد  على  الكبري  �شوريا  و�شمود  ال�شجاعة،  اللبنانية 

عامًا من حروب االرهاب والتق�شيم ، واالنتفا�شات ال�شعبية العربية 

يف وجه حتالف اال�شتبداد والف�شاد يف كل من م�شر وتون�س ، واملواقف 

ال�شيا�شية املتقدمة لعدد من االنظمة ال�شيا�شية العربية جتاه العدو 

ال�شهيوين، كل هذا املخزون مل ينجح يف فر�س م�شروع �شيا�شي عربي 

كبري حم�شن اقليميا ودوليا يف نطاق التحالفات االآمنة والتوازنات 

الدولية اجلديدة ،وقابل لال�شتمرار وي�شون �شيادة الدولة الوطنية 

ال�شيا�شية  االنظمة  معظم  اأن  ذلك  العربي،  القومي  االأمن  ويحمي 

القوة  عوامل  وا�شتثمار  املقاومة  ا�شرتاتيجية  تعتمد  مل  العربية 

الكامنة يف البلدان العربية: �شعوبًا وثروات، بل ذهبت يف االجتاه 

املعاك�س نحو عقد حتالفات تطبيعية �شديدة اخلطورة مع العدو الذي 

ي�شتهدف اأمنها القومي وال�شيطرة على ثرواتها ، وبلغت اخلطورة اىل 

حد الذهاب نحو ت�شكيل حتالفات وحماور عربية واقليمية ، يكون 

فيها لدولة االحتالل دور رئي�شي ومقرر مبا يف ذلك فر�س ال�شيا�شات 

الداخلية واخلارجية.

الدر�س البليغ لالتفاق الذي عقد بني ال�شعودية وايران برعاية 

�شينية والذي يجب اأن يت�شدر االجندات العربية الر�شمية جميعها 

التطبيع  اجراءات  يف  هرولت  التي  تلك  وبخا�شة  ا�شتثناء،  دون 

وعقد االتفاقات مع العدو ال�شهيوين ،هو مراجعة �شيا�شاتها، باجتاه 

الرتاجع عن االتفاقات امل�شمومة التي عقدتها مع حكومة االحتالل، 

ثم: وهذا هو االأهم: اال�شتفادة من هذا التطور اجلديد يف التوازنات 

العربية والدولية من اجل التوافق على م�شروع �شيا�شي عربي كبري: 

التحالف  ي�شتهدفها  التي  امل�شبوهة  واالحالف  للم�شاريع  يت�شدى 

االمريكي ال�شهيوين ، م�شروع ينحاز للق�شية الوطنية الفل�شطينية 

الوطن  اطار  يف  العربية  الوطنية  الدولة  بناء  ويعيد  اركانها  بكل 

والدولية  االقليمية  العربية  للعالقات  ويعيد  الكبري،  العربي 

لل�شعوب  والقومية  الوطنية  لالأماين  وي�شتجيب  وهيبتها  توازنها 

العربية، التي �شتوا�شل مقاومتها بكل ال�شبل للم�شاريع اال�شتعمارية 

والتو�شعية التي يقودها التحالف االمريكي ال�شهيوين.

املطلوب : م�سروع �سيا�سي عربي يف مواجهة

الهيمنة والتو�سع اال�ستعماري

ملف خا�ص مبنا�سبة الثامن من اآذار يوم املراة العاملي

اعت�سام ن�سائي امام االمم املتحدة
حتت �سعار: ن�ساء االأردن وفل�سطني ن�سال م�سرتك النهاء االحتالل

بتعديل  الن�سائية  احلركة  ملطالب  اال�ستجابة  �سرورة  “رند”: 
امل��راأة جت��اه  �سلبيا   متييزا  تت�سمن  التي  والت�سريعات  القوانني 

االحتالل �سد  ال�سعبية  للمقاومة  هو  احلا�سم  الدور 

الغاز حلملة  ال�ساد�ص  املو�ّسع  امللتقى  ي�ست�سيف  »ح�سد« 

ات����ف����اق ب���ي���ج���ني ب����ني ال����ري����ا�����ص وط����ه����ران 
امل��ن��ط��ق��ة يف  واال�����س����ت����ق����رار  االأم��������ن  ي����ع����زز 

ال�����س��ف��ارة  ق���رب  يعت�سمون  االئ���ت���الف  �سبيبة 
ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة اح��ت��ج��اج��ًا ع��ل��ى ج��رمي��ة جنني

اح��ت��ج��اج��ات ط��الب��ي��ة ع��ل��ى ت��دخ��الت 
ال��ط��الب��ي��ة االن����دي����ة  ان���ت���خ���اب���ات  يف 
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التي  الب�شعه  للجرمية  رف�شًا    -   

ارتكبها العدو ال�شهيوين يف جنني ال�شمود 

واجلرائم اليومية للعدو يف القد�س ويف كل 

فل�شطني، ودعمًا خليار املقاومة يف مواجهة 

ا�شرانا االبطال يف  ال�شهاينة وت�شامنا مع 

�شجون االحتالل ال�شهيوين نظمت املكاتب 

االح��زاب  الئتالف  والطالبية  ال�شبابية 

القومية والي�شارية م�شاء االربعاء املا�شي 

الكالوتي  �شاحة  يف  حا�شدة  �شعبية  وقفة 

يف الرابية

واجلرائم  االعتداءات  على  احتجاجا 

الفل�شطيني  ال�شعب  بحق  اال�شرائيلية 

وجم����زرة ج��ن��ني ال��ث��الث��اء امل��ا���ش��ي ون��دد 

ب��االع��ت��داءات  االعت�شام  يف  امل�شاركون، 

�شعبنا  اب��ن��اء  على  اليومية  ال�شهيونية 

بالتحية  امل�شاركون  وهتف  الفل�شطيني 

يف  االبطال  وا�شرانا  واملقاومني  لل�شهداء 

�شجون االحتالل ال�شهيوين مطالبني بقطع 

واغالق  ا�شرائيل  مع  االردنية  العالقات 

ال�شفارة االإ�شرائيلية

العدو  م��ع  التطبيع  ا�شكال  ك��ل  ووق��ف 

الرفيق  حيا  الوقفة  ختام  ويف  ال�شهيوين 

حم��م��د زرق�����ان اأم����ني راب���ط���ة ال�����ش��ب��اب 

ابناء  ك��ل  ر���ش��اد  االردين  ال��دمي��ق��راط��ي 

موقفا  دوما  يقفون  الذين  االردين  ال�شعب 

البطل  الفل�شطيني  لل�شعب  م�شاندا وداعما 

ا�شكال  كل  ويرف�شون  البا�شلة  ومقاومته 

والثقايف  وال�شيا�شي  االقت�شادي  التطبيع 

مع العدو ال�شهيوين رغم حماوالت فر�شه 

واحلكومات  االردن��ي��ة  احلكومة  مطالبا 

واال�شغاء  ال�شعوب  مطالب  تلبية  العربية 

كل  يف  عنه  تعرب  ال��ذي  ال�شعبي  لنب�شها 

موقف برف�س كل ا�شكال التطبيع مع العدو 

ال�شهيوين والغاء االتفاقيات االقت�شادية 

امل���ربم���ة م���ع دول�����ة االح���ت���الل وان���ه���اء 

العدو  معاهدة وادي عربة واغالق �شقارة 

ال�شهيوين ووجه التحية الأمهات ال�شهداء 

ويغالنب  بالزغاريد  ال�شهداء  يودعن  وهن 

احزانهن الن الوطن ي�شتحق والن احلرية 

والتحرير مطلب �شعبنا الفل�شطيني البطل 

�شراعا  االب��ط��ال  ا���ش��راه  يخو�س  ال���ذي 

اجراءات  يف  ال�شهيوين  ال�شجان  مع  يوميا 

عزميتهم  م��ن  النيل  ترف�س  ت�شعيدية 

باإجراءات تع�شفية يومية منافية الأب�شط 

الدولية  املنظمات  مبادئ االن�شانية داعيا 

االحتالل  دولة  على  ال�شغط  واالن�شانية 

العدوانية  االج����راءات  ه��ذه  ك��ل  ووق��ف 

املدانة 

  -  اأقّرت الهيئة العامة يف نقابة املهند�شني االأردنيني، اجلمعة، 

املا�شي  التعديالت املقرتحة على نظام �شندوق تقاعد النقابة، باأغلبية 

)2274( مقابل )1161( رف�شوا التعديالت.

ب�شندوق  اال�شرتاك  الزامية  فر�س  املقرتحة  التعديالت  وت�شمل 

التقاعد، واقتطاع ن�شبة من رواتب املتقاعدين ل�شالح �شندوق التقاعد 

بواقع )10% من راتب املتقاعد غري العامل، و50% من املتقاعد املزاول 

للمهنة(.كما ت�شمل التعديالت اتاحة ا�شرتداد اال�شرتاكات التقاعدية 

التقاعد،  �شن  اىل  الو�شول  بعد  النقابة  من  االن�شحاب  عند  امل�شددة 

واإعادة توزيع العبء املايل لل�شندوق بني امل�شرتكني واملتقاعدين، اإ�شافة 

و”ثالث”  للذكور  “�شنتني”  احلكمية  لالإحالة  التقاعد  �شن  رفع  اإىل 

�شنوات لالإناث وب�شكل تدريجي، اأي مبعدل �شتة �شهور كل �شنة.

�سبيبة االئتالف يعت�سمون قرب ال�سفارة ال�سهيونية احتجاجًا على جرمية جنني

عمومية املهند�سني تقّر تعديالت �سندوق التقاعد باأغلبية )2274( �سوتا

تصوير يوسف الغزاوي
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  -   ا�سدرت  احزاب االئتالف ت�سريحا 
نظام  م�سروع  م�سودة  من  موقفها  تناول  �سحفيا 

امل�ساهمة املالية لالحزاب وجاء فيه:
امل�شاهمة  )نظام  م�شودة  على  اطالعنا  “بعد 
ن�شرت  والتي  ال�شيا�شية(  االأحزاب  دعم  يف  املالية 

بتاريخ 14 / 2 / 2023م.

االأنظمة  م��ع  اح��زاب��ن��ا  جتربة  اإىل  وبالنظر 

ال�شيا�شية،  لالأحزاب  املالية  للم�شاهمة  ال�شابقة 

يتقدم  والي�شارية  القومية  االأح��زاب  ائتالف  فاإن 

باملالحظات الرئي�شية التالية على م�شودة النظام 

وهي قيد النقا�س واالقرار.

اأواًل: يقوم كامل امل�شروع على اأ�شا�س النتائج التي 

االنتخابات  يف  االأحزاب  م�شاركة  عنها  �شتتمخ�س 

البلدية وكذلك جمال�س  النيابية، ثّم االنتخابات 

املحافظات، ويف الوقت الذي نعترب فيه ان امل�شاركة 

هو  اأع��اله  ال��واردة  امل�شتويات  على  االنتخابات  يف 

والدميقراطي  ال��وط��ن��ي  التزامنا  ميليه  واج���ب 

بامل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية.

فاإننا نرى اأن الربط بني امل�شاركة يف االنتخابات 

�شرط  هو  للحزب  املالية  امل�شاهمة  تقدمي  وب��ني 

وحرية  ال�شيا�شية  الدميقراطية  مبداأ  مع  يتنافى 

قبل  من  م�شروع  غري  تدخاًل  وي�شكل  القرار  اتخاذ 

ال�شلطة التنفيذية يف مواقف االأحزاب ال�شيا�شية. 

من  يحّد  اأن  �شاأنه  من  ال�شرط  ه��ذا  و�شع  اأّن  كما 

ال�شيا�شية على قانون االنتخابات  القوى  اعرتا�س 

النيابية واملطالبة بدمقرطة مواده من اأجل عدالة 

التمثيل يف املجل�س النيابي.

النظام،  يف  ال��واردة  امل��واد  يف  بالتدقيق  ثانيًا: 

فاإن امل�شاهمة املالية املقدمة للحزب وفقًا ل�شروط 

�شيح�شل  التي  والنتائج  االنتخابات  يف  امل�شاركة 

عليها، ال تت�شمن تقدمي اية مبالغ من اجل التح�شري 

لالنتخابات وتغطية التكاليف ال�شرورية الالزمة، 

و�شرورة توفري هذه املبالغ يف �شياق خو�س املعركة 

االنتخابية وقبل �شدور النتائج.

التكاليف  تغطية  امل�شروع  يت�شمن  ال  ثالثًا: 

الت�شغيلية اليومية للحزب، كما كان عليه امل�شروع 

االأخذ  �شرورة  ال�شعيد  هذا  على  ونقرتح  ال�شابق، 

باالعتبار ما ورد يف قانون االأحزاب ال�شيا�شية حول 

الأن  ادن��ى،  كحد  حمافظات  �شت  يف  احلزب  انت�شار 

تلبية هذا ال�شرط يحتاج اإىل ت�شهيالت لوج�شتية 

مثل ا�شتئجار مقرات وتوابع ذلك.

اأب��واب  حتديد  يف  امل�شروع  يت�شمن  مل  راب��ع��ًا: 

اإعالم  وو�شائل  باملطبوعات  املتعلق  البند  ال�شرف، 

يف  واردًا  البند  هذا  كان  بينما  توفرت  اإذا  احلزب 

النظام املايل ال�شابق.

باالعتبار  االخ��ذ  ���ش��رورة  ن��رى  فاإننا  وعليه 

اال�شتجابة  و�شرورة  اأعاله  الرئي�شية  املالحظات 

لها عماًل مببداأ ت�شهيل عمل االأحزاب ورفع م�شتوى 

م�شاهمتها يف بناء احلياة ال�شيا�شية.”

»القومية والي�سارية« م�سروع النظام املايل لالحزاب يرتاجع 

ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردنيعن النظام ال�سابق ويتناق�ص مع مبداأ دعم االحزاب

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

احمد النمري 
اعداد  اىل  العامة  االح�شاءات  دائرة  �شارعت 

معدالت  او  ارق��ام  عن  االح�شائي  تقريرها  ون�شر 

االردين  االقت�شاد  يف  الرئي�شية  االأو�شاع  جممل 

مرفقة   2022 �شنة  نهاية  وحتى  خالل  املتحققة 

ال�شنة  يف  حتققت  مقارنة  واو�شاع  واأرقام  ببيانات 

املالية ال�شابقة �شنة 2021، لي�شاهم ذلك يف تو�شيح 

واالجت��اه��ات  واالأ�شباب  الوقائع  وتفهم  وتقييم 

والتداعيات من قبل امل�شوؤولني ولدى اجلهات املهتمة 

بها من احزاب واحتادات عمالية ومهنية وزراعية 

جهة  واأي  و�شناعية  جت��اري��ة  وغ��رف  وجمعيات 

اخرى مهتمة بها �شيا�شيًا واقت�شاديًا واجتماعيًا.

4.23باملئة ن�سبة الت�سخم )الغالء(
افادت دائرة االح�شاءات العامة بتحقق ارتفاع 

الرقم القيا�شي الأ�شعار امل�شتهلك “الت�شخم – ارتفاع 

مئوية  نقطة   )102.46( من  املعي�شة”  تكاليف 

م�شجلة يف نهاية �شنة 2021 اىل )106.79( نقطة 

نقطة   )4.33( وبارتفاع   2022 �شنة  يف  مئوية 

مئوية، وبن�شبة ت�شخم �شنوية بحدود )%4.23(.

حتقيق  يف  �شاهم  من  باأن  اأو�شح  الدائرة  تقرير 

الوقود  �شلع  جمموعة  من  كل  ك��ان  االرت��ف��اع  ه��ذا 

 )%25.6( بن�شبة  اأ�شعارها  ارتفعت  التي  واالن��ارة 

 ،)%5.6( بن�شبة  النقل  وجمموعة  )تقريبية(، 

والرتفيه  والثقافة   ،)%2.6( بن�شبة  وااليجارات 

بن�شبة  ومنتجاتها  واحل��ب��وب   )%9.6( بن�شبة 

االح�شائي  التقرير  املثال:  �شبيل  وعلى   )%4.3(

الن�شبة  يف  اك��رب  الرت��ف��اع  ممكن  اجت��اه  اىل  ي�شري 

الحقًا، وكما ظهر ذلك يف �شهر كانون اأول �شنة 2022 

خالله  امل�شتهلك  الأ�شعار  القيا�شي  الرقم  ارتفع  اذ 

نقطة   )103.5( مقابل  مئوية  نقطة   )108( اىل 

متحققة يف �شهر كانون االول املقابل يف �شنة 2021 

وبفرق )4.5( نقطة مئوية ، وبن�شبة ت�شخم اعلى 

اأن  نرجح  اخرى  ومرة   )%4.36( بحدود  متحققة 

حجم الت�شخم او ن�شبة الغالء �شتتجه اىل الزيادة 

يف بدايات �شنة 2023 ا�شتنادًا اىل حتقيق ارتفاعات 

جديدة يف ا�شعار بع�س املجموعات ال�شلعية الهامة 

مثل الغذاء وااليجارات ومنتجات ومدخالت انتاج 

�شناعية وزراعية وخدمات م�شتوردة.

وتراجع يف ن�سبة النمو
يف قراءة اأولية لدائرة االح�شاءات العامة ظهر 

حتقق ن�شبة منو خالل الربع الثالث من �شنة 2022، 

وباأ�شعار ال�شوق الثابتة بحدود )2.6%( مقارنا مبا 

كانت الن�شبة يف الربع الثالث من �شنة 2021.

هذه  يف  حقق  اال�شتخراجية  ال�شناعات  قطاع 

ال���ف���رتة اأع��ل��ى 

م�������ع�������دل من���و 

بن�شبة  بن�شبة 

 ) %5 . 3 (

مبقدار  م�شاهمًا 

نقطة   )0.12(

منو  تاله   )%2.6( املتحقق  النمو  معدل  من  مئوية 

مبقدار  م�شاهمًا   )%4.1( بن�شبة  الزراعة  قطاع 

)0.16( نقطة مئوية ، ثم قطاع االن�شاءات بن�شبة 

نقطة   ”0.11“ مقداره  مبا  و�شاهم   )%3.6( بلغت 

بن�شبة  التحويلية  ال�شناعات  قطاع  ثم   ، مئوية 

مقداره  مب��ا  وق��وة  بو�شوح  �شاهم  فيما   )%3.5(

)0.64( نقطة مئوية من معدل النمو املتحقق.

التي  النمو  ن�شبة  انخفا�س  اىل  ن�شري  واأخ��ريًا 

حتققت خالل الن�شف االول من �شنة 2022 بحدود 

ن�شبة النمو التي حتققت يف الربع  اىل   ”%2.72“
الثالث من نف�س ال�شنة البالغة )%2.6(.

اكرث  الفعلي  الو�شع  �شورة  �شتكون  وبالتاأكيد 

تقرير  ون�شر  وا�شهار  اع��داد  يتم  عندما  و�شوحًا 

دائرة االح�شاءات للربع الرابع للناجت املحلي ل�شنة 

2022 وعن كامل ال�شنة.

ت�سخم متعمق ومنو هام�سي
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طلبة اجلامعة الها�سمية يوؤكدون رف�سهم للتطبيع 

الثقايف واالأكادميي 

م�شطلحات  لورود  رف�شهم  عن  الها�شمية  اجلامعة  طلبة  من  وا�شع  عدد  عرب 

وعبارات يف بع�س الكتب منها كتاب »مدخل اإىل ال�شياحة« �شفحة 43، حيث وردت 

فيها هذه اجلملة:

»املدينة املقد�شة القد�س يف ا�شرائيل«

اأن هذا الكتاب هو كتاب معتمد يف كلية ال�شياحة  بداًل من فل�شطني.. مع العلم 

باجلامعة الها�شمية حيث وردت هذه العبارة العام املا�شي، وبعدها توجه جمموعة 

من الطلبة اإىل عميد �شوؤون الطلبة ووعد مبعاجلة هذا اخلطاأ يف الف�شل القادم.

اأي  حدوث  وعدم  حالها  على  ال�شيغة  ببقاء  الطلبة  تفاجاأ  الف�شل  بداية  ومع 

تغيري!!

الطلبة  ا�شوات  اىل  �شوتها  ت�شم  ر�شاد  االردين  الدميقراطي  ال�شباب  رابطة 

ادارة  مع  االأمر  و�شتتابع  االأ�شكال،  من  �شكل  باأي  للتطبيع  الراف�س  احلّر  وموقفهم 

ادارات  وتطالب  تكراره  عدم  و�شمان  اخلطاأ  هذا  ت�شويب  يتم  حتى  اجلامعة 

اجلامعات بتح�شني مناهجنا من اي عبث او عبارات ملتب�شة ت�شرعن اجراءات دولة 

االحتالل وممار�شاتها العدوانية. 

طلبة اجلامعات االوكرانية يطالبون التعليم 

العايل انهاء معاناتهم 
واأنهوا  اأوكرانيا،  يف  الدار�شون  واجلراحة  العام  الطب  طلبة  من  عدد  نا�شد 

متطلبات تخرجهم، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي التدخل يف حل م�شكلتهم 

وتاأدية  الأوكرانيا  العودة  ب�شرورة  منهم  االأوكرانية  ال�شلطات  بطلب  واملتمثلة 

امتحان »كروك- 2« والذي هو �شرط ملنحهم درجة البكالوريو�س.

انهائهم ملتطلبات  بعد  اأنه  للوزارة  بها  تقدموا  مذكرة  يف  الطلبة  وقال 

تخرجهم لتخ�ش�س الطب العام واجلراحة يف جامعة �شومي-اأوكرانيا تفاجاأوا بطلب 

خالل  االأوكرانية  العا�شمة  كييف  اىل  االأوكرانية ح�شورهم  ال�شحة  وزارة  من 

مدة زمنية ال تتعدى 15 يوما من اأجل تقدمي االمتحان واإال لن يتم منحه درجة 

البكالوريو�س بالطب العام.

واأ�شافوا اأن الو�شع يف البالد غري اآمن ب�شبب احلرب الرو�شية االأوكرانية، خا�شة 

اأن اجلامعة بال�شمال ال�شرقي للبالد على احلدود الرو�شية االأوكرانية مبا�شرًة.

على  عليهم احل�شول  يجب  بحيث  جدا  الزمنية ق�شرية  اأن املدة  اىل  ولفتوا 

اأجل الدخول من واإىل اأوكرانيا وهو ما  تاأ�شرية بلد ثالث )االحتاد االوروبي( من 

ي�شتوجب على اقل تقدير 20 يوما من اأجل احل�شول على اقامة البلد)ڤيزا(.

واملغرب  وم�شر  وفل�شطني  االردن  من  عربيا  طالبا   50 نحو  هناك   اأن  وبينوا 

عالقني يف طيات هذه امل�شكلة.

مطالبات نيابية للجامعات بعدم رفع الر�سوم
بعد االحتجاجات الطالبية الوا�شعة على قرار ادارتي جامعة موؤتة والريموك 

رفع ر�شوم بع�س التخ�ش�شات حذرت ع�شو جلنة التعليم وال�شباب النيابية الدكتورة 

اجلامعات  دخل  زيادة  بحجة  اجلامعية  ال�شاعات  ر�شوم  رفع  من  املومني  �شفاء 

ولي�شت  االدارة،  �شوء  هو  اجلامعات  خ�شائر  �شبب  اأن  اإىل  م�شرية  ديونها،  لت�شديد 

ب�شبب الطالب وتعليمه.

كما   ،)1  :6( هي  االأكادمييني  اإىل  اجلامعات  يف  االداريني  ن�شبة  اأن  وا�شارت 

اكتظاظ  وهناك  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  اأعداد  مع  تتنا�شب  ال  الطلبة  اأعداد  اأن 

القاعات، كما ال تلتزم اجلامعات مبعايري هيئة االعتماد، فيما تغ�ّس احلكومة  يف 

الطرف عن ذلك الواقع لتمكينها من قبول اأعداد اأكرب من الطلبة لتعوي�س الدعم 

با�شتحداث تخ�ش�شات جديدة من  واإن بع�س اجلامعات تقوم  املنخف�س.  احلكومي 

باأن الر�شوم على التخ�ش�شات القدمية  اأجل رفع الر�شوم، وتتحايل على املواطنني 

الربنامج  �شمن  كبرية  اأعداد  تقبل  اجلامعات  كون  اإىل  باالإ�شافة  هي،  كما  بقيت 

املوازي والدويل.

ا�شافة اأن خ�شائر اجلامعات ب�شبب مكافاأت نهاية اخلدمة التي تدفعها للموظفني 

احلكومة  وطالبت  الدنانري.  اآالف  ع�شرات  اإىل  ت�شل  والتي  االداريني،  وخا�شة 

باالبتعاد عن املغامرة بالتعليم وال�شحة كونها اأ�شا�س حياة املواطن االأردين.

احتجاجات طالبية على تدخالت يف انتخابات 

االندية الطالبية يف االردنية ومطالبات بتحديد 

موعد انتخابات احتاد الطلبة دون ابطاء
 

اكد عدد وا�شع من طلبة اجلامعة االردنية  رف�شهم لرتاجع ادارة اجلامعة عن 

تعهداتها للطلبة بتحديد موعد الجراء االنتخابات واأ�شاروا يف بيانهم انه مت عقد 

اجتماع بني القوى الطالبية وادارة اجلامعة  ومت االتفاق على قبول الكتل تاأجيل 

باإجراء  وااللتزام  نزاهتها  �شمان  مقابل  احلايل  الف�شل  اإىل  االأندية  انتخابات 

انتخابات احتاد الطلبة املمثل ال�شرعي للطلبة ومظلتهم التاريخية وعدم املماطلة 

والرتاخي بهذا االأمر، وهذا ما مل يتم حتى االن ، ورافق هذا التوجه ما مت ر�شده من 

على  ومثاٌل  الطالبية،  االأندية  يف  امل�شجلني  باأعداد  منطقية  غري  هائلة  زيادة 

ذلك اأحد االأندية كان عدد منت�شبيها بعد اإغالق الت�شجيل قرابة ال 200 لنتفاجاأ 

حني اإعالن املنت�شبني قبل اأم�س باأن العدد قرابة ال 600. وغريه من االأندية التي 

�شهدت قفزات غري معقولة اإ�شافة  الإلغاء اأ�شماء طلبة �شجلوا يف االأندية ودفعوا 

ر�شومًا ليكت�شفوا الحقًا عدم وجود اأ�شمائهم �شمن املنت�شبني يف االأندية، مما ي�شكل  

تدخاًل �شارخًا من معنيني باإدارة امللف واآخرين ب�شري العملية االنتخابية وهو عبث 

غري م�شوؤول يف خيارات الطلبة الدميقراطية وتوجهاتهم وحقهم يف اختيار ممثليهم 



دد1362االهاليالخميس16-3-2023مشؤون محلية
5الع

طالب وجامعات
 املكتب الطالبي – لرابطة الشباب الدميقراطي االردني »رشاد«

�سكاوي من اكتظاظ االبنية املدر�سية يف الرمثا

مدار�س  يف  الطالب  الكتظاظ  حلول  باإيجاد  الرمثا،  لواء  يف  مواطنون  طالب 

اللواء، خا�شة مرحلة التعليم االأ�شا�شية. م�شريين اأن بع�س املدار�س احلكومية يف 

اللواء يزيد عدد طالبها يف الغرفة ال�شفية على 35 طالبا، مطالبني ببناء مدار�س 

جديدة ال�شتيعاب اأعداد الطالب املتزايدة يف اللواء.

طلبة التوجيهي يطالبون الوزارة اإعادة النظر يف 

للتوجيهي املناهج اجلديدة 
ا�شتقبال  والتعليم،  الرتبية  ومديريات  اململكة  مدار�س  يف   ، املا�شي  االحد  بداأ 

لعام  »التوجيهي«  العامة  الثانوية  الدرا�شة  �شهادة  بامتحان  اال�شرتاك  طلبات 

ملتطلبات  امل�شتكملني  وغري  للجدد،  اخلا�شة  والدرا�شة  النظاميني،  للطلبة   ،2023
بعد،  فما   2018 لعام  الدرا�شية  للخطط  املعدل  برفع  يرغبون  الذين  اأو  النجاح 

الت�شجيل حتى م�شاء  والتعليم. فيما ت�شتمر عملية  الرتبية  وزارة  اأعلنت  ح�شبما 

اخلمي�س 23 اآذار/مار�س احلايل. ح�شب االآتي: 

الطلبة النظاميون �شيح�شلون على طلبات ا�شرتاكهم عن طريق مدار�شهم، داعية 

اإىل اإرفاق الوثائق االآتية بطلب اال�شرتاك: �شورة م�شدقة عن البطاقة ال�شخ�شية 

�شورة  اأو  لالأردين،  ال�شفر  جواز  عن  م�شدقة  �شورة  اأو  املدنية(  االأحوال  )بطاقة 

م�شدقة عن جواز ال�شفر لغري االأردين، اأو �شورة م�شدقة عن البطاقة التعريفية 

الأبناء االأردنيات، اأو �شورة عن البطاقة االأمنية للم�شرتك ال�شوري الذي ال يحمل 

املرفقة  ال�شخ�شية  للوثيقة  �شفر، و�شورتان �شخ�شيتان حديثتان مطابقتان  جواز 

املدار�س  يف  النظامي  للطالب  دينارا   20 ا�شرتاك  ر�شوم  اإىل  اإ�شافة   ،6×4 قيا�س 

احلكومية، و50 دينارا للطالب النظامي يف املدار�س اخلا�شة.

ف�شيكون  املعدل،  برفع  والراغبون  النجاح  ملتطلبات  امل�شتكملني  غري  الطلبة  اأما 

ت�شجيلهم اإلكرتونيا عن طريق املوقع )exams.moe.gov.jo(، مع دفع الر�شوم 

الطالب  يراجع  اأن  على  فواتريكم«  »اإي  طريق  عن  املعلنة  الت�شجيل  فرتة  �شمن 

غري االأردين ق�شم االمتحانات يف مديرية الرتبية والتعليم التي يتبع لها حم�شرا 

بعد   6×4 قيا�س  ال�شخ�شية  للوثيقة  مطابقتني  حديثتني  �شخ�شيتني  �شورتني 

اإكماله عمليتي الت�شجيل.

اثناء و�شع  املناهج  املتقدمني مبراعاة �شعوبة  الطلبة  وا�شع من   ويطالب عدد 

والكيمياء  الريا�شيات  مناهج  ان  حيث  املقبلة،  للدورة  العامة  الثانوية  ا�شئلة 

واالحياء وعلوم االر�س والفيزياء مت تغيريها .

»اال�سواق احلرة« تف�سل »30« عاماًل بدون �سند قانوين
اال�شواق  �شركة  اأقدمت   –   

موظفًا   30 ف�شل  على  االردن��ي��ة  احل��رة 

بحجة خمالفات وظيفية تتعلق باملبيعات 

وال������دوام وع����دم ال��ق��ي��ام ب��ال��واج��ب��ات 

املادة«28«  يف  بنود  م�شتغلة  الوظيفية 

جلان  خالل  من  القانون  على  والتحايل 

حتقيق غري موؤهلة.

اأنه ل�شاحب  املادة )28( على  وتن�س 

حال  اإ�شعار  دون  العامل  ف�شل  العمل 

اأو  اأو هوية غريه  انتحل العامل �شخ�شية 

قّدم �شهادات اأو وثائق مزورة بق�شد جلب 

يف  اأو  بغريه،  االإ�شرار  اأو  لنف�شه  املنفعة 

حال مل يقم العامل بالوفاء بااللتزامات 

اأو  العمل،  عقد  مبوجب  عليه  املرتتبة 

مادية  خ�شارة  عنه  ن�شاأ  خطاأ  ارتكب  اإذا 

خالف  اإذا  اأو  العمل،  ل�شاحب  ج�شيمة 

تغّيب  اأو  للموؤ�ش�شة،  الداخلي  النظام 

بدون �شبب م�شروع اأكرث من ع�شرين يوما 

متقطعة اأو اأكرث من ع�شرة اأيام متتالية.

املادة  وفق  العمل،  ل�شاحب  يجوز  كما 

حال  يف  اإ�شعار  بدون  العامل  ف�شل  ذاتها، 

بالعمل،  اخلا�شة  االأ�شرار  العامل  اأف�شى 

اأو اإذا اأُدين العامل بحكم ق�شائي اكت�شب 

بجنحة  اأو  بجناية  القطعية  الدرجة 

اإذا  اأو  العامة،  واالأخالق  بال�شرف  ما�شة 

مبا  متاأثرا  اأو  بنّيّ  �شكر  حالة  يف  ُوجد 

تعاطاه من مادة خمدرة اأو موؤثر عقلي اأو 

ارتكب فعال خماّل باالآداب العامة يف مكان 

�شاحب  على  اعتدى  حال  يف  اأو  العمل، 

روؤ�شائه  اأحد  اأو  امل�شوؤول  املدير  اأو  العمل 

اأو اأي عامل اأو على اأي �شخ�س اآخر اأثناء 

العمل اأو ب�شببه بال�شرب اأو التحقري

البيع  عمليات  كل  اأن  املوظفون  واأكد 

وبعلم  ال�شوق  مدير  من  باأوامر  كانت 

موظف اجلمارك املتواجد داخل ال�شوق.

كانت  البيع  عمليات  اأن  اأكدوا  كما 

اجلمركية  للك�شوفات  ومطابقة  �شليمة 

وامل�شافرين واملبيعات داخل ال�شوق.

واأو�شحوا اأنهم غري قادرين على العمل 

اأ�شباب  وجود  ب�شبب  اآخر،  مكان  اأي  يف 

يف  بهم  اخلا�شة  الك�شوفات  يف  ف�شلهم 

موؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي.

وبينوا اأن 15 موظفا منهم جلاأوا اإىل 

العمل  جلنة  اإىل  جلاأوا  والبقية  الق�شاء 

يف جمل�س النواب، واأ�شاروا اإىل اأن اللجنة 

بح�شور  عديدة  اجتماعات  معهم  عقدت 

وزارة العمل ومديري ال�شركة، للبحث يف 

ق�شيتهم، اآخرها كان االإثنني املا�شي.

واأ�شاروا اإىل اأنهم نفذوا اعت�شاما اأمام 

الثاين  كانون  يف  بعّمان  ال�شركة  مبنى 

لرتفع  باإن�شافهم،  للمطالبة  املا�شي، 

بتهم  ق�شائية  دعوى  عليهم  ال�شركة 

ال�شركة،  بحق  والتحقري  والقدح  الذم 

ومل  �شلميا  كان  االعت�شام  اأن  اأكدوا  فيما 

ي�شيئوا اإىل ال�شركة، واتبعوا االإجراءات 

القانونية عند تنفيذ االعت�شام.

ا�شتمعت،  النيابية  اللجنة  وكانت 

اآراء  جميع  اإىل  االأخري،  اجتماعها  يف 

بف�شل  املتعلقة  احل�شور  ومالحظات 

املوظفني، حيث ا�شتف�شر النواب عن جملة 

واإجراءات  باأ�شباب  املرتبطة  االأمور  من 

مع  وات�شاقها  قانونيتها  ومدى  الف�شل 

قانون العمل.

درا�شة  اإىل  ال�شركة  اللجنة  ودعت 

مل  الذين  املف�شولني  املوظفني  ملفات 

يلجاأوا اإىل الق�شاء، كل حالة على حدة 

واطالعها على جميع التفا�شيل املرتبطة 

بقرارات ف�شلهم.
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ال��وط��ن��ّي��ة    - ع��ق��دت احل��م��ل��ة 

االأردنّية الإ�شقاط اتفاقّية الغاز مع الكيان 

ملتقاها  احتالل(  العدو  )غاز  ال�شهيوين 

ا�شترياد  �شفقة  ملواجهة  ال�شاد�س  املو�ّشع 

ال�شبت  ال�شهيوين، م�شاء  العدو  من  الغاز 

حزب  مقّر  يف   ،2023  /  3  /  11 املا�شي  

يف  )ح�شد(،  االأرديّن  الدميقراطي  ال�شعب 

“حتدّيات  عنوان:  حتت  التاأم  ُمغلق  لقاء 

مواجهة امل�شروع ال�شهيويّن يف زمن التطبيع 

من  وا�شع  عدد  العميق”، بح�شور  الع�شوّي 

ال�شخ�شيات الوطنية واحلزبية والنقابية 

متثلت يف املهند�س مراد الع�شايلة امني عام 

حزب جبهة العمل االإ�شالمي والدكتور عبد 

احلياة  ح��زب  ع��ام  ام��ني  الكيالين  الفتاح 

املاحلي  وع��م��اد  دندي�س  املجيد  عبد  وال��رف��اق 

اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي حلزب الوحدة ال�شعبية 

النقابات  احت���اد  رئي�س  اجل��م��ع��اين  و�شليمان 

الدويري  وف���وؤاد  االأردين،  امل�شتقلة  العمالية 

الب�شتنجي  احلكيم  وعبد  املقاولني،  نقيب  نائب 

رئي�س  اخلطيب  وب�شر  املقاولني،  نقابة  �شر  اأمني 

جلنة العمل الوطني يف جممع النقابات – اإربد، 

للقوى  الوطني  امللتقى  رئي�س  الق�شاة  واإح�شان 

يف  والي�شارية  القومية  واالأحزاب  وال�شخ�شيات 

مقاومة  جلنة  رئي�س  زغالن  اأبو  و�شبحي  اإرب��د، 

التطبيع والق�شايا القومية يف نقابة املهند�شني، 

وحممود ديباجة ع�شو  امللتقى الوطني – اإربد، 

العليا  التنفيذية  اللجنة  وجمال غنيمات ممثل 

وحممد  التطبيع،  وجمابهة  ال��وط��ن  حلماية 

املقاومة  “احتّرك” لدعم  جتّمع  من�ّشق  العب�شي 

يف  النا�شط  مل�س  ومي�شرة  التطبيع،  ومقاومة 

لدعم  الوطني  امللتقى  وع�شو  التطبيع  مقاومة 

ممثل  زرق���ان  حممد  اإىل  باالإ�شافة  امل��ق��اوم��ة، 

امللتقى  وم��ق��ّرر  ال��دمي��ق��راط��ي  ال�شعب  ح���زب 

العام  املن�شق  الب�شتاين  وه�شام  ال�شاد�س،  املو�ّشع 

مداخالت  قدموا  احتالل”.  العدو  “غاز  حلملة 

ال�شعبية  اجلهود  موا�شلة  حر�شها  عن  ع��ربت 

ال�شهيوين  العدو  مع  الغاز  اتفاقية  الإ�شقاط 

مثل  االقت�شادية  التطبيعية  االتفاقيات  وكل 

مع  التطبيع  ا�شكال  وكل  والكهرباء  املياه  تبادل 

االإره��اب  دعم  يف  ت�شهم  التي  ال�شهيوين  العدو 

والعدوانية  اال�شتيطانية  وم�شاريعه  ال�شهيوين 

املتحدثون  وادي عربة، وخل�س  معاهدة  واإلغاء 

اىل االآتي: 

يف  البطلة  ال�شعبية  امل��ق��اوم��ة  1-   اإ���ش��ن��اد 

من  االأ�شا�شية  الركيزة  باعتبارها  فل�شطني، 

اال�شتيطاين  اال�شتعماري  امل�شروع  دحر  ركائز 

مقاومة  بربط  االإ�شناد  هذا  ويتمثل  ال�شهيوين، 

ال�شهيوين  امل�شروع  امتداد  ومواجهة  التطبيع 

ا باملقاومة ال�شعبية يف فل�شطني، واعتبارهما  اأردنيًّ

كما  فيه،  انف�شال  ال  م��وّح��ًدا  واح��ًدا  م�شروًعا 

ا،  يتمثل هذا االإ�شناد مبهّمات حمّددة ترتجم فعليًّ

ياأتي على راأ�شها وقف متويل االإرهاب ال�شهيوين 

خالل  من  االأردنيني  ال�شرائب  دافعي  مبليارات 

�شفقة الغاز، وهو متويل ميّثل دعًما مبا�شًرا الآلة 

يقوم  ال�شهيونية  واال�شتيطان  واالإج��رام  القتل 

عليه اأ�شحاب القرار يف االأردن، اإ�شافة اإىل فك 

بال�شهاينة  اال�شرتاتيجّي  االأردين  االرت��ب��اط 

والغاز  عربة  وادي  اتفاقّيات  ا�شقاط  خالل  من 

ا كبرًيا للمقاومة. واملاء، ما ميّثل اإ�شناًدا �شيا�شيًّ

وتو�شيح،  على،  التاأكيد  يف  2-   اال�شتمرار 

ارتباط ملف الغاز امل�شتورد من ال�شهاينة بالهم 

راأ�شها  وعلى  املتعددة،  وملفاته  العام  الوطني 

جيوب  على  والت�شّلط  والبطالة  والفقر  الف�شاد 

القب�شة  وت�شديد  ال�ّشلطة  واحتكار  املواطنني 

االأمنية، اإذ ت�شوب �شفقات الغاز واملياه والطاقة 

)يف ظل تعطيل بدائلها ال�شيادية( �شبهات ف�شاد 

كبرية، فيما يعّطل �شحب مليارات الدوالرات من 

موازنة بلدنا املُفقر ل�شالح دعم العدو واقت�شاده 

وتعزيز  اقت�شادنا،  تنمية  الإمكانّيات  تبديًدا 

وتوفري  واملياه،  الطاقة  يف  ال�شيادية  م�شاريعنا 

الذين  ملواطنينا  العمل  فر�س  اآالف  ع�شرات 

يرزحون حتت وطاأة م�شتويات غري م�شبوقة من 

البطالة والفقر، اإ�شافة اإىل امل�شايقات االأمنية 

ال��ت��ي ت��ط��ال ك��ل م��ع��ار���س، وت��دم��ري اإم��ك��ان��ّي��ات 

م�شاءلة،  دون  لال�شتمرار،  ال�شيا�شية  ال�شراكة 

على النهج الكارثّي نف�شه.

ا�شتثمار  اأجل  من  ال�شغط  يف  3-   اال�شتمرار 

واملياه،  الطاقة  يف  ال�شيادّية  املحلّية  البدائل 

وحتريرها القائم منها من التبعّية ل�ِ، واالرتباط 

ال�شيادّي  اال�شتثمار  راأ�شها  وعلى  ال�شهاينة،  ب�ِ، 

امل�شتقّل يف الطاقة ال�شم�شّية، ويف طاقة الرياح، 

يف  املحلّية  للم�شاريع  احلكومي  التعطيل  ورف��ع 

الغاز  حقول  وتطوير  املتجددة،  الطاقة  جمال 

االأردنّية غري املطّورة وتاأمني و�شول الغاز االأرديّن 

اإىل امل�شانع واملدن ال�شناعية وامل�شتهلكني بعيًدا 

عن خط الغاز العربّي الذي حتّول )وبكل اأ�شف( 

الغاز  اختالط  ومنع  للغاز،  �شهيويّن  خط  اإىل 

وتطوير  امل�شروق،  الفل�شطينّي  بالغاز  االأرديّن 

ل�شبكة  والتخزينية  اال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة 

املياه  حتلية  م�شروع  واإجناز  الوطنّية،  الكهرباء 

يف العقبة وناقل املياه الوطنّي، واملبادرة بتنفيذ 

كربى  وطنّية  �شركات  خالل  من  امل�شاريع  هذه 

اأ�شار  ال�شياق  هذا  ويف  العام.  باالكتتاب  مُت��ّول 

الطاقة  وزارة  مقاطعة  اأهمّية  اإىل  املجتمعون 

ووزارة املياه و�شركة الكهرباء الوطنّية و�شركة 

راأ�س احلربة  فجر االأردنّية امل�شرّية باعتبارها 

على،  اأ�شا�شي  ب�شكل  والقائمة  ل���ِ،  التنفيذّي 

ا، ومن  ا وا�شرتاتيجيًّ م�شاريع ربط االأردن ع�شويًّ

موقع التبعّية، بالعدو ال�شهيويّن.

االأن�شطة  وتفعيل  اإقامة  يف  اال�شتمرار       -4

يف  مبا  االأردن،  يف  ال�شهيوين  للتمدد  املناه�شة 

املختلفة،  املحافظات  بني  امل�شتمّر  التن�شيق  ذلك 

وتعزيز ال�شراكة وتفعيل اآليات التعاون والعمل 

املقاومة  والهيئات  خمتلف اجلهات  بني  امل�شرتك 

اأ�شرع  اأدوات  اإىل  واالنتقال  االأردن،  يف  للتطبيع 

واأكفاأ يف الو�شول اإىل اجلمهور، وتفعيل التن�شيق 

املقاومة  العربّية  ال�شعبية  القوى  مع  امل�شرتك 

للتطبيع.

االأردنّية  الوطنّية  احلملة  �شت�شتمّر  ختاًما، 
ال�شهيوين  العدو  مع  الغاز  اتفاقّية  الإ�شقاط 

ملل،  اأو  كلل  دون  بالعمل  احتالل(،  العدو  )غاز 

لهذه  وبالت�شّدي  واملعلومات،  احلقائق  وبك�شف 

ال�شفقة، �شفقة العار، وكل امل�شاريع واملعاهدات 

لت�شمل  بلدنا،  من  اليوم  تتمّدد  التي  التطبيعّية 

املنطقة كّلها.

»ح�سد« ي�ست�سيف امللتقى املو�ّسع ال�ساد�ص حلملة الغاز
تصوير يوسف الغزاوي
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ندوة   ) مادبا  القد�س  ن��ادي   ( -اأق��ام    

حوارية يف مركز نادي القد�س الثقايف حتدث 

االمني  علبة  ابو  عبلة  الرفيقة  من  كل  فيها 

االردين  الدميقراطي  ال�شعب  حل��زب  االول 

نبيل  ال�شابق  والنائب  ال�شحفي  واال�شتاذ   ،

اليوم  اآذار:  الثامن من  غي�شان وذلك مبنا�شبة 

العاملي للمراأة

تاريخ  ح��ول  م��وج��زًا  عبلة  الرفيقة  ق��دم��ت 

يف  واجن��ازات��ه��ا  االردن��ي��ة  الن�شائية  احلركة 

والوطنية  احلقوقية  الق�شايا  ع��ن  ال��دف��اع 

للمراأة، كما تطرقت لدور االحزاب ال�شيا�شية 

الي�شارية والقومية يف بناء احلركة الن�شائية 

ودفعها قدمًا نحو تطوير دورها وتو�شيع م�شاركة 

املراأة يف احلياة ال�ش�شيا�شية واالقت�شادية.

كما حتدث اال�شتاذ نبيل غي�شان حول اجلانب 

للحياة  الناظمة  والت�شريعات  ال��ق��ان��وين، 

االجتماعية، ودور القوانني يف ا�شناد احلقوق 

املعي�شية واالن�شانية للمراأة االردنية.

من  ع��دد  ح��ول  وج��اد  وا�شع  نقا�س  ودار  ه��ذا 

دروع  قدمت  كما  باملو�شوع،  املتعلقة  الق�شايا 

احل��رك��ة  يف  ال���رائ���دات  م��ن  ل��ع��دد  تكرميية 

الن�شائية االردنية.

  -  احتفلت جمعية الن�شاء العربيات، 

رعاية  حتت   ،   11/4 املوافق  املا�شي  ال�شبت 

بالثامن  ال��ع��ت��وم   مي�شون  د.  ال��ع��ني  ���ش��ع��ادة 

تخلله  وال��ذي   ، العاملي.  امل��راأة  بيوم  اآذار  من 

اختتام م�شروع “تعزيز �شمود ومتكني الن�شاء 

للت�شدي  ال�شوريات  والالجئات  االأردن��ي��ات 

لتعر�شهن للعنف املبني على النوع االجتماعي 

يف ظل جائحة كورونا”

وقالت الرئي�شة ال�شابقة ملركز درا�شات املراأة 

مي�شون  الدكتورة  العني  االأردنية  اجلامعة  يف 

العتوم التي رعت فعاليات احلفل اأنه اآن االأوان 

بت�شيري  الفعلية  امل�شاركة  يف  امل��راأة  تبداأ  الأن 

ال�شاأن العام من خالل منحها الثقة والعمل على 

تطوير اأدواتها واالإميان بقدراتها العالية.

واأكدت العتوم على دور املراأة واأهمية احل�شول 

حتمل  على  العالية  وقدرتها  حقوقها  على 

والتميز  للنجاح  املف�شية  واملثابرة  امل�شوؤولية 

التي  والن�شاالت  اإليها  املوكلة  املهام  جميع  يف 

�شد  املوجه  والعنف  التمييز  الإنهاء  لها  �شعت 

الن�شاء.

وا�شتعر�شت نائب رئي�شة اجلمعية، الدكتورة 

لها با�شم اجلمعية،  حنان بكري، خالل كلمة 

بعيد  للجمعية  ال�شنوي  االحتفال  اأهمية 

املراأة العاملي الذي يعترب يوما خم�ش�شا لن�شاء 

العامل لتبادل التهاين على ما اأجنزته الن�شاء 

لك�شب احلقوق  امل�شتمر  الن�شال  من  عرب قرن 

املت�شاوية وو�شع الن�شاء يف املكانة التي يجب 

اأن ي�شلن اإليها.

واألقى �شقر مايل فرداغر من منظمة ال�شالم 

الكتاالنية كلمه حتدث فيها عن م�شروع تعزيز 

والالجئات  االأردنيات  الن�شاء  ومتكني  �شمود 

املبني  للعنف  لتعر�شهن  للت�شدي  ال�شوريات 

على النوع االجتماعي.

ق��راءة  حيدر  هيفاء  ال��دك��ت��ورة  قدمت  كما 

املراأة،  بخ�شو�س  اإجراوؤها  مت  درا�شة  لنتائج 

موجزا  احل�شيني  رنا  ال�شحفية  عر�شت  فيما 

احل��رك��ة  ال��ن�����ش��ال..  “�شنوات  كتابها  ع��ن 

الن�شائية االأردنية وقانون احلماية من العنف 

االأ�شري يف االأردن”.

ندوة حوارية يف مركز نادي القد�ص الثقايف مبنا�سبة اليوم العاملي للمراة 

جمعية الن�ساء العربيات حتتفل بيوم املراأة العاملي
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الن�شائية  املنظمات  - نظمت    - خا�س 

وجمعية  والي�شارية  القومية  االحزاب  الئتالف 

احتاد املراأة االردنية ظهر اليوم االربعاء اعت�شاما 

املراأة  يوم  اآذار  من  الثامن  مبنا�شبة   جماهرييا 

العاملي ت�شامنا مع املراأة الفل�شطينية والعربية يف 

ال�شهيونية  والهجمة  االحتالل  جرائم  مواجهة 

وذلك  الفل�شطيني  ال�شعب  ابناء  بحق  العن�شرية 

امام مقر هيئة االمم املتحدة يف عمان. وقد �شارك 

الن�شاء من عدد من  وا�شع من  يف االعت�شام ح�شد 

ميثل  وفد  �شلم  االعت�شام  نهاية  يف   . املحافظات 

الهيئات واملنظمات الن�شائية امل�شاركة باالعت�شام 

اىل  املتحدة  العام  االمني  اىل  موجهة  مذكرة 

ممثلة هيئة االمم املتحدة ايف عمان  فيما يلي ن�س 

املذكرة : 

لالمم  العام  االمني  اىل  مقدمة   “مذكرة 
املتحدة

لالأمم  العام  االأمني  غوتريي�س  اأنطونيو  ال�شيد 

املتحدة

بعد التحية واالحرتام

“اليوم  اآذار  من  الثامن  مبنا�سبة  املو�سوع: 
العاملي للمراأة”

املراأة  مع  تت�شامن  االأردنية  الن�شائية  احلركة 

اللجوء،  مواقع  ويف  االحتالل  حتت  الفل�شطينية 

الوطنية  احلقوق  جانب  اإىل  بالوقوف  وتطالبكم 

امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني.

الفل�شطينية  واالأ�شرة  املراأة  معاناة  ت�شتد  	•
لها  مثيل  ال  ب�شورة  املحتلة  فل�شطني  ار�س  على 

عامًا وراء عام، وذلك نتيجة ال�شيا�شات العن�شرية 

االأمن  عوامل  كل  وانهيار  ووح�شيتها،  لالحتالل، 

االإن�شاين:

واإقامة  االأر�س  �شرقة  يف  اال�شتمرار  من  بدءًا 

ال�شعب  بطرد  الدائم  والتهديد  امل�شتوطنات، 

وتنفيذ  واجداده  اآبائه  ار�س  من  الفل�شطيني 

املمتلكات،  وحرق  ال�شكان  �شد  اإجرامية  خطط 

26 / 2 / 2023م  كما حدث يف بلدة حوارة ليلة 

والقد�س  جرب  وعقبة  وجنني  نابل�س  يف  وقبلها 

واالعتداء  واالغتياالت  املجازر  وارتكاب  وغزة 

�شجون  يف  واال�شريات  االأ�شرى  حقوق  على 

التعذيب  اأ�شكال  باأق�شى  ومعاملتهن  االحتالل 

وحرمانهن من اب�شط حقوقهن االن�شانية وعزلهن 

يف زنازين انفرادية ،  و�شّن احلروب يف طول االأر�س 

الفل�شطينية وعر�شها.

اإن ما يقوم به االحتالل على ار�س فل�شطني هو 

حرب اإبادة م�شتمرة �شد ال�شعب الفل�شطيني، اأمام 

وطنية  نكبة  بوقوع  ويهدد  وب�شره،  العامل  �شمع 

النكبة االأوىل  ثانية بعد ثمانني عامًا على وقوع 

عام 1948م.

والغ�شب،  ال�شخط  اإىل  يدعونا  ما  اإن  	•
املعايري  ازدواجية  هو  العامل،  احرار  كل  وكذلك 

االأمم  بها  تتعامل  التي  واالإن�شانية  ال�شيا�شية 

ع�شرات  �شدور  بعد  حتى  ومنظماتها  املتحدة 

العامة  واجلمعية  االمن  جمل�س  عن  القرارات 

حتت  الفل�شطيني  ال�شعب  بحماية  املتعلقة 

االحتالل وحقه يف العودة اإىل وطنه ودياره.

التي  اجلرائم  كل  عن  التغا�شي  ميكن  فكيف 

يرتكبها االحتالل دون حما�شبة وال حتى تهديد 

بالعقاب؟ وملاذا ت�شمت االأمم املتحدة عندما يتعلق 

االأمر بال�شعب الفل�شطيني واالعتداء على حقوقه 

الوطنية واالإن�شانية!!

يف  الفل�شطينية  واال�شرة  املراأة  تتعر�س  	•
خميمات اللجوء اإىل اإجراءات عدوانية ت�شتهدف 

الالجئ  �شفة  واإ�شقاط  العودة  حق  اإ�شقاط 

خارج   1948  /  5  /  15 بعد  ولدوا  الذين  عن 

االإجراءات  هذه  ت�شتهدف  كما  املحتلة،  فل�شطني 

اإعادة النظر يف تفوي�س وكالة الغوث )االأونروا( 

وخدماتها.

املطروحة  امل�شاريع  هذه  من  نحذر  اننا  	•
تتطاول  والتي  االأمريكي  الكونغر�س  على  االآن 

وقراراتها،  املتحدة  االأمم  هيئة  �شالحيات  على 

حق  على  ين�ّس  الذي   194 رقم  القرار  خ�شو�شًا 

عودة الالجئني الفل�شطينيني اىل وطنهم وديارهم 

وال�شادر عام 1948، والقرار الذي اأن�شئت مبوجبه 

)االونروا(  الفل�شطينيني  الالجئني  غوث  وكالة 

عام 1949.

ي�شمت  اأن  الدويل  املجتمع  على  لعار  انه  	•
جتاه  حمايدًا  يقف  واأن  اجلرائم  هذه  كل  على 

االحتالل  بها  يقوم  التي  الوح�شية  ال�شيا�شات 

الوطنية  احلقوق  ت�شفية  ت�شتهدف  والتي 

امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني.

نطالبكم باتخاذ كل االإجراءات ال�شرورية  	•
مبوجب مبادئ االأمم املتحدة ومواثيقها، حلماية 

االحتالل  جرائم  ووقف  الفل�شطيني  ال�شعب 

الفا�شية و�شيا�شاته العن�شرية املتوح�شة.

حتت �سعار : ن�ساء االأردن وفل�سطني ن�سال م�سرتك النهاء االحتالل
 اعت�سام جماهريي للمنظمات الن�سائية الئتالف القومية والي�سارية وجمعية احتاد املراأة االردنية 

امام مقر االمم املتحدة يف عمان

الثامن من اآذار يوم املراة العاملي
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احلركة  ملطالب  اال�شتجابة  �شرورة   -

والت�شريعات  القوانني  بتعديل  الن�شائية  

املراأة،  جتاه  �شلبيا   متييزا  تت�شمن  التي 

قانون االحوال ال�شخ�شية، قانون اجلن�شية 

اجلمعيات  قانون   ، الوظيفي  التقاعد   ،

االنتخابات  قانوين  وتعديل  اخلريية  

التمثيل  مبداأ  باقرار  واملحلية  النيابية 

عادال  متثيال  ي�شمن  مبا  الكامل  الن�شبي 

للمراأة يف مواقع �شنع القرار و�شمان او�شع 

م�شاركة للمراأة يف العمل ال�شيا�شي.

جنب  اىل  جنبًا  الن�شال  موا�شلة   -

والقوى  الن�شائية  املنظمات  كافة  مع 

القرار  �شانعي  لل�شغط على  الدميقراطية  

تنموية  اقت�شادية  �شيا�شات  العتماد 

احلالية  ال�شيا�شات  عن  بديلة  وطنية 

االردنية  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  رفع  ت�شمن 

من  تعد  والتي  االقت�شادية   احلياة  يف 

 %14 تتجاوز   ومل  العامل   يف  الن�شب  ادنى 

خا�شة  العمالية  الت�شريعات  وتعديل   .

قانوين العمل وال�شمان االجتماعي، وو�شع 

حد  لالنتهاكات والتعدي على حقوق الن�شاء 

االجور  م�شتوى  تدين  حيث  من  العامالت 

وغياب ا�شكال احلماية االجتماعية خا�شة 

يف �شفوف العامالت الزراعيات. 

يف  االردنية  املراأة  م�شالح  عن  -الدفاع 

الطبقات الفقرية واملتو�شطة حيث تتعر�س 

ب�شبب  واال�شطهاد  املتوا�شل  للتهمي�س 

فقد  االجور  يف  والتمييز  والبطالة  الفقر 

الن�شاء  �شفوف  يف  البطالة  ن�شبة  بلغت 

العام  من  االأخري  الربع  يف  باملئة   31.7

دائرة  ال�شادرعن  التقرير  .ح�شب  املا�شي 

االح�شاءات العامة نهاية ال�شهر املا�شي . 

جميع  جهود  وتوحيد  ت�شافر  -�شرورة   

واملنظمات  وال�شعبية   الر�شمية  اجلهات 

بحقوق  املعنية  واحلقوقية  الن�شائية  

االن�شان ملناه�شة العنف �شد املراة  بكافة 

القائمة  القتل  جلرائم  والت�شدي  ا�شكاله 

وتعريتها  وف�شحها  االجتماعي  النوع  على 

للقيم  وانت�شارا  املراأة  كرامة  عن  دفاعا 

الوعي  رفع  اجل  من  والعمل  االن�شانية.. 

يف  توعية  بحمالت  والقيام  املجتمعي 

االعالم  و�شائل  وعرب  واجلامعات  املدار�س 

املفاهيم  جملة  تغيري  اجل  من  املختلفة 

جتاه  اخلاطئة   االجتماعية  والعادات 

املراأة.. 

-مطالبة كافة الهيئات ومنظمات االأمم 

م�شوؤولياتها  بتحمل  الدولية  املتحدة 

القانونية واالخالقية  جتاه  املراة وال�شعب 

جرائم  وقف   على  والعمل  الفل�شطيني 

الفا�شية   م�شتوطنيه  وع�شابات  االحتالل 

اىل  ال�شهاينة  احلرب  جمرمي  وتقدمي 

حمكمة اجلنايات الدولية  لينالوا عقابهم 

وحمالت  امل�شتمرة  احلرب   جرائم  ب�شبب 

والف�شل  العرقي  والتطهري  االبادة 

العن�شري التي ارتكبوها بحق ابناء ال�شعب 

الفل�شطيني اخرها باالم�س القريب جمازر 

جنني وخميم عقبة جرب وحوارة  والعمل 

لل�شعب  الدولية   احلماية  توفري  على 

العن�شري  االحتالل  وانهاء  الفل�شطيني  

البغي�س.

احلركة  ا�شوات  اىل  �شوتنا  ن�شم   -

احلا�شر  برفع  املطالبة  االردنية  الوطنية 

املعاناة  ورفع  ال�شقيقه   �شورية  عن  الظامل 

عن  املراأة ال�شورية وال�شعب ال�شوري الذي 

الطبيعية  والكوارث  احل�شار  ويالت  يعاين 

والزاللزل .

ا�شكال  لكافة  رف�شها   “ رند   “ توؤكد   -

املوقعة  واالتفاقات  واملعاهدات  التطبيع 

العدو  العربية مع  الدول  من قبل عدد من 

ال�شهيوين . 

احلرية  اجل  من  املنا�شالت   لكل  املجد   

والكرامة  والعدالة االجتماعية  وامل�شاواة 

االن�شانية. 

“رند”: �سرورة اال�ستجابة ملطالب احلركة الن�سائية 
  بتعديل القوانني والت�سريعات التي تت�سمن متييزا �سلبيا  جتاه املراأة

الثامن من اآذار يوم املراة العاملي

  - رابطة الن�ساء الدميقراطيات االردنيات )رند( مبنا�سبة الثامن من اذار  يوم املراأة العاملي  توؤكد على عدد من املطالب 

الوطنية والدميقراطية يف بيان ا�سدرته يف هذه املنا�سبة وجاء فيه : 
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  - – خا�ص – احيت رابطة الن�ساء 
يوم  اآذار  من  الثامن  رند  الدميقراطيات 
االن�سطة  من  العديد  باقامة  العاملي  امل��راأة 
املختلفة  املحافظات  يف  فروعها  يف  والفعاليات 

ومب�ساركة عدد من موؤ�س�سات املجتمع املدين.
االغوار ال�سمالية-  وادي  الريان 

اقيم  العاملي  امل��راأة  يوم  اآذار   8 مبنا�شبة 

يوم اخلمي�س املا�شي املوافق 9/ 3 يف منتدى 

وادي الريان الثقايف مهرجان حا�شد ح�شره 

وال�شعبية   الن�شائية  الفعاليات  من  العديد 

وق����د ن��ظ��م االح���ت���ف���ال راب���ط���ة ال��ن�����ش��اء 

الزراعة  عمال  ونقابة  رند  الدميقراطيات 

الريان  وادي  ومنتتدى  االأردن  يف  امل�شتقلة 

الثقايف ادار احلفل  الرفيق مثقال الزيناتي 

مثقال   على  ابو  الرفيق  االغ��وار  فرع  امني 

وقد حتدث  يف املهرجان رئي�س منتدى وادي 

ابداح  الروؤف  عبد  الرفيق  الثقايف  الريان 

رحب فيها باحل�شوروحتدث عن اليوم العاملي 

االحتفال  واهمية  /اآذار  الثامن  يف  للمراة، 

به �شنويا على م�شتوى العامل لت�شليط ال�شوء 

للمراأة  حتققت  التي  االجنازات  جملة  على 

وال�شيا�شية  االقت�شادية  ال�شعد  كافة  على 

واالجتماعية 

با�شم  كلمة  خالد  رميا  الرفيقة  والقت 

امل��راأة  “هناأت  العمالية  ال��وح��دة  “كتلة 
االردنية بهذه املنا�شبة موؤكدة على ان الدفاع 

يف  احلقوق  باجناز  متالزم  املراأة  حقوق  عن 

العدالة وامل�شاواة لكافة القوى االجتماعية 

ال�شبب  هو  االقت�شادي  النهج  باأن  وا�شافت 

الرئي�شي بتدين م�شاركة املراأة االقت�شادية 

اأقل  وهي  عقود  منذ  تتجاوز14%  مل  التي 

الن�شب يف العامل.. مطالبة باعادة النظر يف 

املتعلقة  والعمالية  االقت�شادية  ال�شيا�شات 

االردن��ي��ة  ال��ع��م��ال��ة  واأول���وي���ة  بالت�شغيل 

اجلن�شني  ب��ني  ال��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ  وحت��ق��ي��ق 

وامل�شاواة يف مكان يف �شوق العمل و وتطوير 

برامج حماية املراأة العاملة وتطبيق قانون 

العمل املتعلق باحل�شانات.

ابو رمح كلمة   با�سمة   الرفيقة  القت  كما 

االردين   امل�شتقلة  النقابات  النقابات  احتاد 

العاملة  والقوى  االردنية  امل��راأة  فيها  حيت 

على وجه اخل�شو�س  يف الثامن من اذار  وهي  

منا�شبة لتربز فيها ن�شاالت املراأة وق�شاياها.

وا�شافت  بان النهج االقت�شادي احلكومي 

هو الذي �شاهم يف خف�س ن�شب م�شاركة املراأة 

تعد  االقت�شادي.والتي  املجال  يف  االأردنية 

انعكا�شات  اإّن  و  العامل  يف  الن�شب  ادن��ى  من 

املراأة  م�شاركة  انخفا�س  يف  ات�شحت  النهج 

فقط،   13% اإىل   16% من  االقت�شادية 

بالرغم من ن�شب التعليم العالية للن�شاء يف 

�شفوف  يف  البطالة  معدل  وارتفاع  االأردن. 

الن�شاء  �شفوف  يف  البطالة  ن�شبة  الن�شاء 

العمالية  الت�شريعات  31.7 مطالبة تعديل 
خا�شة قانوين العمل وال�شمان االجتماعي، 

وو�شع حد  لالنتهاكات والتعدي على حقوق 

م�شتوى  ت��دين  حيث  من  العامالت  الن�شاء 

االجور وغياب ا�شكال احلماية االجتماعية 

خا�شة يف �شفوف العامالت الزراعيات 

حممود  �سمر  املحامية  الرفيقة  وقدمت 

االردنية  امل��راأة  فيها  حيث   “ “رند  كلمة 

والفل�شطينية واملراة العربية يف ن�شاالتها 

م��ن اج��ل احل��ري��ة وامل�����ش��اواة وال��ع��دال��ة 

االجتماعية كما قدمت نبذه تاريخية عن 

يوم املراأة موؤكدة ان هذا اليوم تكر�س بفعل 

ن�شاالت املراة العاملة  يف العامل  حتى اعتمد 

املتحدة   االممم  قبل  من  للمراة  عاملي  يوم 

عام 1975 مطالبة ب�شروروة اال�شتجابة 

ملطالب احلركة الن�شائية  بتعديل القوانني 

�شلبيا   متييزا  تت�شمن  التي  والت�شريعات 

ال�شخ�شية،  االح��وال  قانون  امل��راأة،  جتاه 

 ، الوظيفي  التقاعد   ، اجلن�شية  ق��ان��ون 

قانون اجلمعيات اخلريية  وتعديل قانوين 

االنتخابات النيابية واملحلية باقرار مبداأ 

متثيال  ي�شمن  مبا  الكامل  الن�شبي  التمثيل 

عادال للمراأة يف مواقع �شنع القرار و�شمان 

اال�شيا�شي  العمل  يف  للمراأة  م�شاركة  او�شع 

يف  ال��ع��ام��الت  الن�شاء  ح��ق��وق  و���ش��م��ان   .

الزراعة بتوفري التاأمني ال�شحي وا�شراكهن 

جانب  اىل  وحقهم  االجتماعي  بال�شمان 

متثلهم  نقابة  بت�شكيل  ال��زراع��ة   عمال 

على  اك��دت  كما   . حقوقهم   عن  وت��داف��ع 

موقف ن�شاء االردن الثابت  يف دعم  املراأة 

حقوق  اج��ل  م��ن  ون�شالها  الفل�شطينية  

ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة مطالبة كافة 

الدولية  املتحدة  الهيئات ومنظمات االأمم 

بتحمل م�شوؤولياتها القانونية واالخالقية  

والعمل  الفل�شطيني  وال�شعب  املراة  جتاه  

وع�شابات  االحتالل  جرائم  وق��ف   على 

جمرمي  وت��ق��دمي  الفا�شية   م�شتوطنيه 

اجلنايات  حمكمة  اىل  ال�شهاينة  احلرب 

رابطة  م��ن  رفيقة  ال��ق��ت  كما  ال��دول��ي��ة. 

باملراأة   فيها  ا�شادت  ق�شيدة  ر�شاد  ال�شباب 

واالم واالر�س والكرامة . 

»رند« حتيي الثامن من اآذار يوم املراة العاملي
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»رند« حتيي الثامن من اآذار يوم املراة العاملي

الزرقاء 
مبنا�شبة الثامن من اآذار وعيد االأم  اقامت 

االردن��ي��ات   الدميقراطيات  الن�شاء  رابطة 

املا�شي  ال�شبت  ي��وم  ال��زرق��اء  ف��رع   / )رن��د( 

يف  املنا�شبة   بهذه  احتفاال   3/11 املوافق 

يف  ح�شد  الدميقراطي  ال�شعب   حزب  مكتب 

علبه  ابو  عبله  الرفيقة  وبح�شور  الزرقاء 

املحامية  والرفيقة  للحزب  االأول  االأم���ني 

املكتب  ع�شو  تغريد   والرفيقة  حممود  �شمر 

التنفيذي لرند  والرفيق جمال ال�شربجي امني  

فرع البلقاء وبح�شور عدد وا�شع من الرفيقات 

اع�شاء رابطة الن�شاء الدميقراطيات )رند( 

يف حمافظة الزرقاء وقد بداأ احلفل بدقيقة 

يف  وال�شهيدات  ال�شهداء  اأرواح  على  �شمت 

االردن وفل�شطني والوطن العربي ومن ثم ردد 

احلا�شرون لالحتفال ن�شيد موطني.

 وقد القى الرفيق مقبل املومني امني فرع 

بالرفيقات  مرحباآ  احل��زب  كلمة   الزرقاء 

املنظمة  دور  ع��ن  فيها   حت��دث  واحل�����ش��ور  

احلياة  يف  وم�شاركتها  احلزب  يف  الن�شائية 

مرحلة  يف  ال��ري��ادي  ودوره����ا  ال�شيا�شية 

الت�شويب  كما اكد على �شرورة تعديل عدد 

من الت�شريعات التي تت�شمن متييزا �شد املراة  

و�شرورة توفري احلماية للمراأة العاملة ومن 

الرفيقة عبلة التي ا�شادت فيها   ثم حتدثت 

بدور املراأة على مر الع�شور ودورها الريادي 

االوائل  الرائدات  ودور  احلديث  الع�شر  يف 

الن�شاء  ودور  االأردنية  املراأة  احتاد  بناء  يف 

العديدة  امل��راح��ل  يف  ال��رج��ال  جانب  اإىل 

والفل�شطيني  االأردين  الن�شال  يف  والطويلة 

وال�شهيدات اللواتي قدمن حياتهن يف �شبيل 

العمل  اهمية  على  اكدت  كما  امل��راأة  حرية 

موؤ�ش�شات  يف  االن��خ��راط  خ��الل  من  املنظم 

جماهريية للدفاع عن حقوق املراأة االردنية 

وم�شاواتها الكاملة يف احلقوق والواجبات .  

كما قدمت الرفيقة �سابرين االبطح  من 

والرفاق  للرفيقات  �شكر  كلمة  الزرقاء  فرع 

ال��دمي��ق��راط��ي��ات/  الن�شاء  راب��ط��ة  ب��اإ���ش��م 

يوم  املنا�شبة   بهذه  هناتهن  ال��زرق��اء  ف��رع 

وووجهت  واالر���س  والكرامة  واالم  امل��راأة 

ل��ه��ن ال��ت��ح��ي��ة وال��ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى دوره����ن 

امل��ت��م��ي��زون�����ش��االت��ه��ن يف ���ش��ف��وف احل��رك��ة 

جمموعة  قدمت  كما   . االردنية  الن�شائية 

والوطن  امل��راأة  متجد  اغ��اين  ال��زه��رات  من 

ن�شاء  ب��ت��ك��رمي  وان��ت��ه��ى احل��ف��ل  واالأر������س 

والرفيقة  �شمر  الرفيقة  قبل  من  الرابطة 

املنا�شلة يف كل  للمراأة  ..الف حتية  تغريد 

املواقع واملجد واخللود ل�شهداء احلرية.

  - انتقد احتاد النقابات العمالية امل�شتقلة االأردين، النهج االقت�شادي 
احلكومي الذي راأى اأنه �شاهم يف خف�س ن�شب م�شاركة املراأة االأردنية يف املجال 

االقت�شادي.

وقال االحتاد، يف بيان له مبنا�شبة يوم املراأة العاملي الذي ي�شادف الثامن من 

اآذار كل عام، اإّن انعكا�شات النهج ات�شحت يف انخفا�س م�شاركة املراأة االقت�شادية 

من %16 اإىل %13 فقط، بالرغم من ن�شب التعليم العالية للن�شاء يف االأردن.

يخ�س  فيما  االجتماعي  وال�شمان  العمل  قانوين  م��واد  تطبيق  اأّن  اأو�شح 

موؤ�ش�شة  تتحملها  التي  االأمومة  واإجازة  العامالت،  الأبناء  املوؤ�ش�شية  احل�شانات 

م�شاركتها  يف  �شئيل  ب�شكل  ت�شهم  عليها،  املوؤمن  للمراأة  االجتماعي  ال�شمان 

االقت�شادية، يف ظل فجوة االأجور امل�شتمرة بني اجلن�شني.

واأ�شار االحتاد اإىل اأّن هذا الفجوة هي نتاج انتقا�س بع�س احلقوق ذات العالقة 

بال�شيا�شات االقت�شادية احلكومية، وي�شتدعي ذلك ت�شافر اجلهود لتغيري هذا 

النهج وحماية جميع الفئات االجتماعية املت�شررة ومنها املراأة العاملة.

م�شاركة  ن�شبة  اأّن  االحت��اد  والح��ظ 

من  تعد  االأردن  يف  االقت�شادية  امل��راأة 

اإليها  ي�شاف  ال��ع��امل،  يف  الن�شب  اأدن���ى 

ازدياد فجوات العمل بني اجلن�شني كلما 

ارتفعت املراأة يف ال�شلم الوظيفي

يف  النظر  ب��اإع��ادة  االحت���اد،  وطالب 

واالجتماعية  االقت�شادية  ال�شيا�شات 

واأخذها  بالت�شغيل  املتعلقة  والعمالية 

بعني االعتبار.

عام،  كل  اآذار  من  الثامن  وي�شادف 

له  اختارت  حيث  للمراأة،  العاملي  اليوم 

االأمم املتحدة هذا العام �شعار “الرقمنة للجميع، االبتكار والتكنولوجيا من اأجل 

امل�شاواة بني اجلن�شني”.

االقت�سادية املراأة  م�ساركة  حيال  احلكومي  النهج  امل�ستقلة” ينتقد  “النقابات 
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الدور احلا�سم هو للمقاومة ال�سعبية �سد االحتالل
 معت�سم حمادة

 ع�سو املكتب ال�سيا�سي
للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني

 

 ■ مل يذهبوا اإىل ميناء العقبة ال�شهري، ليتدفاأوا 

ب�شم�س الربيع املبكر بعد �شتاء قار�س، وال ليتزجلوا 

فوق مياه اخلليج االأردين جترهم الزوارق ال�شريعة، 

وال حتى لي�شطادوا ال�شمك يف مياهه الهادئة.

ذهبوا اإىل العقبة بدعوة اأمريكية، ليبحثوا ما يف 

املركزية  والوكالة  واالأمان،  ال�شاباك،  جهاز  جعبة 

واأب��ح��اث  تقارير  م��ن  لال�شتخبارات،  االأم��ريك��ي��ة 

الفل�شطينية،  ال�شفة  يف  االأو���ش��اع  عن  ودرا���ش��ات 

وخطر ذلك على امل�شالح امل�شرتكة للتحالف االأمريكي 

االإ�شرائيلي، ولو�شع خطة عملية توؤدي اإىل ما بات 

و»اإع��ادة  التوتر«  و»اإن��ه��اء  العنف«  »خف�س  ي�شمى 

بذلك  )واملق�شود  املنطقة  اإىل  واال�شتقرار«  االأمن 

املنطقة العربية ولي�س فقط ال�شفة الفل�شطينية(، 

ال�شتقبال  الو�شع  لتهيئة  واالآليات  اخلطط  ور�شم 

مرة  امل�شمى  للحل،  االإ�شرائيلي  االأمريكي  امل�شروع 

الوهمي  الدولتني  اأخرى حل  اقت�شاديًا، وتارة  حاًل 

وكلها اأ�شماء متعددة مل�شروع واحد، يقفز عن احلقوق 

الفل�شطيني،  الوطني  امل�شروع  وعن  الفل�شطينية، 

اأ�شكال  كل  الإجها�س  »�شرورية«،  خطوة  يف  ويهدف 

املختلفة،  باالأ�شاليب  الفل�شطيني،  الوطني  الن�شال 

الغرفة  تر�شمه  مبا  للقبول  والرتغيب،  بالرتهيب 

ال�شوداء يف �شفارة وا�شنطن يف القد�س املحتلة.

روؤية اأمريكية
ال  �شيا�شية،  اأو�شاعًا  تلتم�س  املتحدة  فالواليات 

يف  اأوكرانيا  يف  همومها  عن  اأحد،  ي�شاغلها  اأن  تقبل 

مواجهة رو�شيا ويف اأوروبا يف مواجهة حماولة بع�س 

»اأطراف االحتاد االأوروبي« التمرد على اإرادتها، ويف 

املحيط الهادئ، يف مواجهة ال�شني ال�شعبية، وكوريا 

مواجهة  يف  العربي  اخلليج  منطقة  ويف  ال�شمالية 

النووية  القنبلة  امتالك  من  منعها  بذريعة  اإي��ران 

ودرء خطرها على االأمن وعلى ا�شتقرار اجلوار، وما 

بات ي�شمى ال�شلم العاملي.

ل��ذل��ك و���ش��ع��ت وا���ش��ن��ط��ن خ��ط��ة ت��ب��ق��ي امللف 

حتت  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ه��اب��ًا  االأك����رث  الفل�شطيني 

ال�شيطرة، بالتلويح بالوعود الكاذبة )مفو�شية م. 

ت. ف يف وا�شنطن اأو القن�شلية االمريكية يف القد�س 

وتخدير  الدولتني«  ب�»حل  والتلويح   )... املحتلة 

امل�شاعر ب�»احلل االقت�شادي«.

الفل�شطينية  االأرا���ش��ي  يف  واال�شتقرار  الهدوء 

الزم��ًا  �شرطًا  املتحدة  للواليات  بالن�شبة  »ي�شكل 

ال�شرق  اإق��ل��ي��م  يف  اأب���راه���ام  حت��ال��ف  دور  لتعزير 

االأو�شط « مبا هو حتالف عربي - اإ�شرائيلي �شريك 

املنطقة،  على  هيمنتها  يف  املتحدة  ال��والي��ات  م��ع 

و�شمان اأمن م�شاحلها فيها، وبناء حلف يف مواجهة 

اإىل  اأب��راه��ام«  »حتالف  يتقدم  ما  وبقدر  ط��ه��ران، 

اأمام برنامج نتنياهو  االأمام، بقدر ما تفتح الطريق 

ق�شايا  »حل  يف  تقع  االأولوية  باعتبار  وحكومته، 

النزاع العربي - االإ�شرائيلي« اأواًل، اأي تعزير النفوذ 

اأكرث  االحتالل  دولة  وتغلغل  االإ�شرائيلي،  وال��دور 

فاأكرث يف تفا�شيل احلياة ال�شيا�شية للنظام العربي 

)اأو معظم اأطرافه( مبا ميكن اإ�شرائيل من لعب دور 

فعال، يف اإعادة �شياغة معادالت ال�شراع ومعادالت 

ال��ع��داوة،  م��ع��ادالت  �شياغة  واإع����ادة  ال��ت��ح��ال��ف، 

ومعادالت ال�شداقة، وبحيث يولد ا�شطفاف جديد 

تقف على راأ�شه الدولة االأقوى )اإ�شرائيل( تنتظم 

يف ط��واب��ريه االأط����راف االأق���ل ق��وة، اأو االأط���راف 

تتوارى  وبحيث  العربية(  )االأن��ظ��م��ة  ال�شعيفة 

مكانها  خملية  االأ�شوار،  خلف  الفل�شطينية  الق�شية 

مطواعة  عربية  الأنظمة  اأهمية  االأكرث  وللق�شايا 

ربطت م�شريها مب�شري الهيمنة االأمريكية على اإقليم 

ال�شرق املتو�شط.

وبذلك التقى م�شروع »حتالف اأبراهام« باعتباره 

اإ�شرتاتيجية  ترجمة لالإ�شرتاتيجية االأمريكية مع 

تر�شمها  كما  النزاعات«  »حل  اأولوية  يف  نتنياهو 

الفل�شطينيون،  ذلك  وبعد  اأواًل(  )العرب  اإ�شرائيل 

وي�شبح  االخرى  مع  كل  االإ�شرتاتيجيتان  وتت�شاند 

تقدم كل منها رهنًا بتقدم االإثنني معًا.

اإىل  التقدم  ي�شتطيع  اأب���راه���ام«  »حت��ال��ف  ف��ال 

»حل  وال  ملتهبة،  فل�شطينية  اأو�شاع  ظل  يف  االأمام، 

النزاع مع العرب اأواًل« ميكنه اأن يتقدم دون »تقدم 

ظل  يف  واآفاقه،  دوائ��ره  وات�شاع  اأب��راه��ام«  حتالف 

االأرا�شي  يف  االأو�شاع  املتحدة  الواليات  تابعت  هذا 

العام  مطلع  مع  خا�شة  �شديد،  بقلق  الفل�شطينية 

فا�شية،  اإ�شرائيلية  حكومة  وجود  ظل  ويف  احلايل، 

وزرائها،  بع�س  مع  التعامل  رف�شها  وا�شنطن  اأعلنت 

واإ�شرامًا  للتوتر،  ت�شعيدًا  مواقفهم  يف  راأت  وقد 

للمزيد من النريان يف اأرجاء ال�شفة.

االإج��راءات  اأن  املتحدة  الواليات  الحظت  كما 

عاجزة  باتت  االحتالل،  لدولة  العميقة  االأمنية 

من  م�شاعدة  ودون  ال��ن��ريان،  تخمد  اأن  مبفردها، 

اأم��ام  حمرجة  ب��دت  التي  الفل�شطينية  ال�شلطة 

االأطراف كلها:

ال�شلطة  تعلق  التي  املتحدة،  الواليات  اأم��ام  	•
و�شبه  امل��رك��زي  موقعها  على  االأم��ل  الفل�شطينية 

الوحيد يف حل امل�شاألة مع اإ�شرائيل.

ال�شلطة  ب��دت  وق��د  اإ�شرائيل،  مواجهة  يف  	•
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع���اج���زة ع���ن ال��ت��وغ��ل يف ال���دم 

املت�شاعد،  االإ�شرائيلي  القمع  وجماراة  الفل�شطيني، 

بعدم  ال�شلطة  اتهام  من  نتنياهو  حكومة  ميكن  ما 

القيام مبا عليها من ا�شتحقاقات يف ميدان »التن�شيق 

االأمني«.

ال�شعب  مواجهة  يف  اآخ���رًا،  ولي�س  واأخ���ريًا  	•
طرفًا  ال�شلطة  يف  راأى  ال��ذي  نف�شه،  الفل�شطيني 

عنه،  املخاطر  ودرء  �شعبه،  حماية  ع��ن  ع��اج��زًا 

اأ���ش��ه��م  فانخف�شت  ال��وط��ن��ي��ة،  ك��رام��ت��ه  وح��ف��ظ 

ال�شلطة اإىل احل�شي�س، ومل ينقذها يف هذا امل�شمار 

ت�شريحاتها ونداءاتها اإىل املجتمع الدويل للتدخل، 

االأو�شاع  حقيقة  الفل�شطيني  ال�شارع  اإدراك  بعد 

الهيمنة  ق��درة  وم��دى  الدولية،  املوؤ�ش�شات  داخ��ل 

االأمريكية على تعطيلها.

زاد من �شوداوية نظرة ال�شارع اإىل ال�شلطة تلك 

اخلطيئة املدوية يف �شحب م�شروع القرار يف جمل�س 

وقفة  اإىل  وال��دع��وة  اال�شتيطان  الإدان���ة  االأم���ن، 

ل�شالح بيان هزيل، يف تراجع مك�شوف اأمام ال�شغوط 

ارتكبت  حني  نابل�س،  يف  ذل��ك  تال  وم��ا  االأمريكية، 

يف  م�شبوقة  غري  دموية  جم��زرة  االح��ت��الل  ق��وات 

من  واأكرث  �شهيدًا   12 فيها  �شقط   ،22/2/2023
مئة جريح، ارجتت لها ال�شفة الفل�شطينية، فخرج 

االآالف  بع�شرات  اجلرمية  ليل  منت�شف  يف  �شكانها، 

الفدائيني  ونداء  املقاومة  نداء  يلبون  ال�شوارع  اإىل 

جعل  ما  وه��و  نابل�س،  مدينة  يف  االأ���ش��ود«  »عرين 

الواليات املتحدة تطرح حاًل من �شقني:

يف  االإ�شرائيلي  االإن��خ��راط  االأول: تخفيف  	•
مالمح  بع�س  ال�شتعادة  ال��دم��وي،  القمع  حفالت 

القبول العربي والدويل حلكومة التحالف اليميني 

الدموية  اأعماله  اأثقلت  والذي  والفا�شي،  املت�شدد 

ا�شطر  ما  نف�شها،  االأمريكية  ال�شيا�شة  على  حتى 

الت�شرفات  بع�س  النتقاد  م�شوؤوليها  كبار  من  عدد 

االإ�شرائيلية علنًا.

االأمنية  االأج��ه��زة  على  الثاين: ال�شغط  	•
تقوم  اأن  »عليها  مبا  لتقوم  الفل�شطينية  لل�شلطة 

و»حتمل  االأمني،  والتعاون  التن�شيق  �شياق  يف  به« 

م�شوؤولياتها االأمنية« يف اأنحاء ال�شفة الفل�شطينية، 

بدياًل عن قوات االحتالل.

اخلارجية  وزي���ر  برئا�شة  حم��م��وم،  وبن�شاط 

االأمريكية انتوين بلينكن، وم�شاعدته ل�شوؤون ال�شرق 

للق�شية  االأمريكي  واملبعوث  ليف،  بربارة  االأو�شط 

االأمن  جمل�س  وم�شت�شار  عمرو،  هادي  الفل�شطينية 

القومي يف االإدارة االأمريكية جيك �شوليفان )�شف 

عري�س وتقيل من كبار امل�شوؤولني( وجوالت مكوكية، 

بني رام اهلل والقد�س املحتلة، جنح اجلانب االأمريكي، 

م�شار  هند�شة  يف  والقاهرة،  عمان  مع  وبالت�شاور 

العقبة – �شرم ال�شيخ، الذي عقد اأوىل اجتماعاته 

يف ميناء العقبة االأردين يف 28/2/2023.

روؤية عربية
ال يقل اجلوار العربي عن الواليات املتحدة قلقًا، 

وهو يتابع تطور االأو�شاع يف االأرا�شي الفل�شطينية 

ال�شعبية  امل��ق��اوم��ة  الأع��م��ال  �شعود  م��ن  املحتلة، 

�شرائح  وان���خ���راط  رقعتها  وات�����ش��اع  وامل�����ش��ل��ح��ة، 

فعالياتها  يف  اإ�شافية  �شيا�شية  واأطراف  اجتماعية 

الن�شالية �شد االحتالل، وات�شاع االلتفاف ال�شعبي 

حول كل اأ�شكال الن�شال مع قوات االحتالل، وحتدي 

االح��ت��الل  ل��ق��وات  ال��ع��زالء  اجلماهريية  احل��ال��ة 

االأرواح  يف  ت�شحيات  من  تقدمه  قد  ملا  ح�شاب  دون 

وامل�شالح ال�شخ�شية.

اإزاء  �شديد  بقلق  العربي  اجل���وار  ي�شعر  كما 

وان��خ��راط  االح��ت��الل،  ل��ق��وات  ال��دم��وي  الت�شعيد 

جانب  اإىل  املرة  هذه  »نظامي«،  ب�شكل  امل�شتوطنني 

اأعمال عدوانية جتاوزت  قوات جي�س االحتالل يف 

كل االحتماالت، مبا يف ذلك اإحراق القرى والبلدات 

�شد  اجلماعية  امل��ج��ازر  وارت��ك��اب  الفل�شطينية، 

الفدائيني  مطاردة  بذريعة  واملدن  املخيمات  اأبناء 

امل�شلحني، وتدمري البيئة وال�شطو على املزارع، وغري 

اأعمال التنكيل امل�شلح بال�شعب الفل�شطيني  ذلك من 

يف ظل حكومة اإ�شرائيلية، ال يتورع وزراءها عن رفع 

االأ�شود  الرتاث  ت�شتعيد  التطرف،  �شديدة  �شعارات 

والتطهري  اجلماعية،  االإب��ادة  يف  االأملانية،  للنازية 
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الدور احلا�سم هو للمقاومة ال�سعبية �سد االحتالل
العرقي والتمييز العن�شري.

ويدرك اجلوار العربي اأن لهيب املقاومة ال�شعبية 

وامل�شلحة يف االأرا�شي الفل�شطينية، واأن ردود الفعل 

ح��دود  عند  تقف  ل��ن  االإ�شرائيلية،  امل��ج��ازر  على 

اأن ميتد لهيبها  االأرا�شي الفل�شطينية، بل من �شاأنها 

�شماء  ليغطي  واأن ميتد دخانها  اإىل مناطق اجلوار، 

جتارب  املجال  ه��ذا  يف  العربي  وللجوار  املنطقة، 

حتى  ام��ت��د  االأوىل  االنتفا�شة  فلهيب  عميقة، 

دولة  اإ�شرائيل  جعل  ما  نف�شها،  العربية  العوا�شم 

يف  �شيا�شي«  »ح��ل  ع��ن  للبحث  ذل��ك  دف��ع  معزولة، 

لهيب  امتد  اأو�شلو. كذلك  موؤمتر مدريد، ومباحثات 

االنتفا�شة اإىل خارج احلدود، ما دفع رئي�شًا عربيًا، 

ليطلق نداء اإىل الواليات املتحدة لالإ�شراع يف اإخماد 

ولعل  املجاورة،  ال��دول  اإىل  و�شوله  خ�شية  اللهيب 

ذلك ما جتلى يف لقاء وزيرة اخلارجية االأمريكية، 

عرفات  الرئي�س  م��ع  اآن����ذاك،  اأول��رباي��ت،  م��ادل��ني 

خمدت  وال��ت��ي  االنتفا�شة،  لوقف  عليه  لل�شغط 

وانتخاب   ،11/11/2004 يف  رحيلهم  مع  نريانها 

الرئي�س حممود عبا�س خلفًا له، وال يختلف الو�شع 

املنطقة  �شهدته  عما  العامة،  �شياقاته  يف  احل��ايل 

من تداعيات كربى حتت وطاأة االنتفا�شتني االأوىل 

والثانية، ولعل التمايز الوحيد واملهم، اأن حكومات 

االحتالل، يف زمن االنتفا�شتني كانت ترى يف »احلل 

بينما  االنتفا�شة،  نريان  الإخماد  مدخاًل  ال�شيا�شي« 

ال ترى احلكومة االإ�شرائيلية احلالية، حاًل الإخماد 

والقتل  القمع  من  املزيد  يف  اإال  ال�شعبية  املقاومة 

اجلائرة،  القوانني  و�شن  والتنكيل،  واالإع��دام��ات 

اأبناء  وعموم  االأ�شرى  مواجهة  يف  التطرف  �شديدة 

ال�شعب الفل�شطيني.

ال�شيخ،  �شرم   – العقبة  م�شار  ج��اء  وب��ال��ت��ايل، 

املقيدة  العربي  النظام  دول  من  لعدد  حاجة  ليلبي 

باتفاقات التطبيع و»حتالفات اأبراهام«.

وبذلك �شكل ح�شور بع�س الوفود العربية غطاء 

�شيا�شيًا مل�شار اأمني، يتلخ�س هدفه يف و�شع اخلطط 

وامل�شلحة،  ال�شعبية  املقاومة  الجتثاث  واالآل��ي��ات 

ال�شلطة  اأو���ش��اع  ترتيب  واإع���ادة  نريانها،  واإخ��م��اد 

بزمام  االإم�شاك  على  ق��ادرة  لت�شبح  الفل�شطينية 

الو�شع االأمني، مع اإ�شناد خلفي من قوات االحتالل، 

املتحدة  ال��والي��ات  �شفارة  يف  ال�����ش��وداء  وال��غ��رف��ة 

اجلرنال  يقيم  حيث  املحتلة،  القد�س  يف  االأمريكية 

مايك فنزل، الذي ورث املهام القذرة ل�شلفه اجلرنال 

دايتون، ذي ال�شمعة امل�شينة.

ال�سلطة الفل�سطينية
تغطي  اأن  الفل�شطينية  ال�شلطة  ت�شتطيع  ال 

من  اأك��رث  يف  اأدخلها  ال��ذي  ال�شيا�شي  ارتباكها  على 

القدرة  من  جم��ردة  عجز،  حالة  يف  فبدت  م���اأزق، 

املعامل،  وا�شحة  �شيا�شية  ا�شرتاتيجية  ر�شم  على 

من  االم��ريك��ي  ال�شغط  القائمة؛  احلالة  ملواجهة 

جهة، والعربدة االإ�شرائيلية من جهة اخرى، و�شبه 

الالمباالة العربية من جهة ثالثة، وتراجع هيبتها 

يف  راب��ع��ة،  جهة  من  الفل�شطينيني  بني  و�شعبيتها 

الوقت الذي تخو�س فيه �شراعًا انق�شاميًا مع حركة 

حما�س، تعتربه ميدانها الرئي�شي يف الهم ال�شيا�شي 

ترفع  اأن  ترف�س  اأنها  حد  اإىل  اليومي،  واالأم��ن��ي 

حما�س راأ�شها فوق املاء، يف ال�شفة الفل�شطينية.

ال�شلطة الفل�شطينية تقيم رهانها االإ�شرتاتيجي 

)اإذا ما �شحت ت�شميته باالإ�شرتاتيجي( على الوعود 

مكا�شب  ال�شلطة  تعتربها  بخطوات  االأم��ريك��ي��ة 

ت.  مفو�شية  م.  مكتب  فتح  كاإعادة  لها،  �شيا�شية 

االأمريكية  القن�شلية  فتح  اإعادة  اأو  وا�شنطن،  ف يف 

اإ�شرائيل  على  وال�شغط  املحتلة،  القد�س  يف  العامة 

اخلطاب  تعبري  حد  على  الدولتني،  حل  »حلماية« 

ال�شيا�شي املرتبك لل�شلطة، و»فتح اأفق �شيا�شي« ميهد 

كما تدعي ال�شلطة للو�شول اإىل »حل الدولتني«.

قبل  حتى  ب��اي��دن،  اإدارة  قدمتها  وع���ود  ه��ذه 

يف  لل�شلطة  برر  مما  االبي�س،  البيت  اإىل  و�شولها 

اجلماعي  القرار  على  االإنقالب   17/11/2020
»اإتفاق  من  بالتحلل   19/5/2020 يف  الفل�شطيني 

دخول  على  �شنتني  من  اأك��رث  م��رور  ورغ��م  اأو�شلو«، 

�شحابًا  وع��وده  زال��ت  وم��ا  االأبي�س،  البيت  بايدن 

واأن  خا�شة  االأمريكية،  االأكاذيب  �شماء  يف  ي�شبح 

تطورات االأو�شاع العاملية، يف ظل ت�شاعد ال�شراع يف 

اأوكرانيا، واملحيط الهادئ، �شوف تغرق بايدن اأكرث 

فاأكرث يف هموم لن ترتك له الوقت الكايف لالهتمام 

الوفاء  ملفات  وفتح  الفل�شطينية،  ال�شلطة  بق�شايا 

بوعوده.

ال�شلطة يف مواجهة حالة �شعبية  وهذا ما ي�شع 

و�شعها  يف  ال�شلطة  باأن  قناعة  على  باتت  ناه�شة، 

واأنها  الوطنية،  احلالة  على  عبئًا  باتت  ال��راه��ن 

مرحلة  اأي  لبقائها،  ال�شيا�شي  اجل��وه��ر  ف��ق��دت 

انتقالية نحو قيام الدولة امل�شتقلة، واأن »اجلوهر« 

لبقائها، كما اعرتفت �شحيفة »هاآرت�س« يف  البديل 

احلاكمة  الطبقة  م�شالح  حماية  هو   5/3/2023
واأنها  �شعبها،  م�شالح  ح�شاب  على  ولو  اهلل،  رام  يف 

باتت �شلطة ال يهمها اأن تدافع عن �شعبها، حتى يف 

حوارة،  بلدة  �شهدتها  كالتي  ماأ�شاوية  اأو�شاع  ظل 

حيث فقدت ال�شلطة واأجهزتها االأمنية ما تبقى لها 

من ماء الوجه.

التحرك  من  جتعل  اأن  ال�شلطة  حاولت  وح��ني 

يف  امليداين  لدورها  بدياًل  والدبلوما�شي  ال�شيا�شي 

ا�شتحقاقات  اأم��ام  نف�شها  وج��دت  �شعبها،  حماية 

واأن  م�شتواها،  اإىل  ترتقي  ان  ت�شتطع  مل  معقدة 

وطنية،  ا�شتحقاقات  من  عليها  متليها  مبا  تنه�س 

على  ال�شلطة،  واف��ق��ت  االمريكي  ال�شغط  فتحت 

باإدانة  االأمن  جمل�س  اأمام  من  القرار  م�شروع  �شحب 

وتاأكيد  لوقفه  وال��دع��وة  وا�شتيطانها،  اإ�شرائيل 

القلب  )ويف  الفل�شطينية  لل�شفة  القانونية  احلالة 

�شحبت  حمتلة،  فل�شطينية  اأر���ش��ًا  القد�س(  منها 

م�شروع القرار، اإر�شاء للواليات املتحدة ل�شالح بيان 

هزيل ي�شدر عن جمل�س االأمن.

ان�شحابها  على  تغطي  اأن  ال�شلطة  حاولت  وقد 

املخجل هذا باالأكاذيب، باالإدعاء اأن دولة االمارات 

ممثل  لكن  القرار.  م�شروع  �شحب  من  هي  العربية 

من�شور«  »ريا�س  املتحدة  االأمم  يف  فل�شطني  دول��ة 

مبوافقة  مت  القرار  �شحب  اأن  فيه  اأكد  بيانًا  اأ�شدر 

دولة االإمارات العربية ودولة فل�شطني، واأن الهدف 

اجلبهة  وح��دة  على  احلفاظ  هو  اخلطوة  هذه  من 

اإىل  اإ���ش��ارة  يف  اإ�شرائيل،  وج��ه  يف  »الدبلوما�شية« 

برفع  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  ق���رارات 

ق�شايا االحتالل اإىل املحاكم الدولية. وقد توالت 

وحالة  واالإرب����اك  امل���اأزق  حجم  لتوؤكد  االأح���داث 

نابل�س،  جمزرة  يف  الفل�شطينية،  ال�شلطة  يف  العجز 

بعد �شاعات على االن�شحاب من جمل�س االأمن ل�شالح 

اإ�شرائيل والواليات املتحدة. وجدت ال�شلطة نف�شها 

يف انزالقات بال قعر. وك�شف »ا�شتجداءها لل�شرعية 

الدويل«، فهي من جهة تطالب  الدولية« و»املجتمع 

بالتدخل  ال��دول��ي��ة  وال�شرعية  ال���دويل  املجتمع 

عن  عجزها  )لتربير  الفل�شطيني  ال�شعب  حلماية 

فعل ذلك(، وهي من جهة اأخرى، تعطل دور جمل�س 

اأو  موقف  اأي  الإ�شدار  الطريق  عليه  وتقطع  االأمن 

اإدانة دولة  الفل�شطينية، ويف  الق�شية  ل�شالح  قرار 

يف  فا�شحة  وازدواج��ي��ة  �شيا�شي،  نفاق  االحتالل. 

على  بهلواين  ولعب  والدبلوما�شي،  ال�شيا�شي  االأداء 

احلبال، يهدد بال�شقوط يف الهاوية يف كل حلظة.

جاءت الدعوة اإىل العقبة – �شرم ال�شيخ يف هذا 

رغم  العقبة  اإىل  هرولت  ال�شلطة  املحموم.  ال�شياق 

اأنه م�شار اأمني، حّول الق�شية الفل�شطينية اإىل جمرد 

اأكد جدول  اأهدافه، كما  اإذ متحورت  اأمنية،  ق�شية 

التوتر«،  و»اإنهاء  الت�شعيد«  »خف�س  على  اأعماله، 

وت�شكيل  االأم��ن��ي،  التن�شيق  ا�شتعادة  يف  والبحث 

– فل�شطينية،  – اإ�شرائيلية  جلنة ثالثية اأمريكية 

لدرا�شة وبحث قدرات ال�شلطة واآلياتها للعودة اإىل 

التن�شيق االأمني، لت�شكل بدياًل لدولة االحتالل يف 

»�شبط الو�شع االأمني« يف نابل�س وجنني، ويف غريها 

من املدن، واإنهاء »ظاهرة امل�شلحني«.

�شيا�شيًا  كان  العقبة  اجتماع  اأن  تّدعي  ال�شلطة 

الوفد  برتكيبة  ت�شت�شهد  اأن  وحت���اول  واأم��ن��ي��ًا، 

كان  اأمنيًا.  يكن  ومل  �شيا�شيًا  كان  باأنه  الفل�شطيني، 

حكومة  يف  املدنية  االإدارة  �شوؤون  وزير  من  يت�شكل 

�شلطات  مع  االأعلى  االرتباط  �شابط  )اأي  ال�شلطة 

العامة،  امل��خ��اب��رات  جهاز  مدير  وم��ن  االح��ت��الل( 

)ل�شرورات  الفل�شطينية  الرئا�شة  با�شم  والناطق 

)وهي  ال�شلطة  رئي�س  وم�شت�شار  معروفة(  اإعالمية 

الوفد طبيعته االأمنية، فاإىل  م�شاركة ال تنفي عن 

يتواجد  االأمنية،  املفاو�شات  يف  االأمنيني  جانب 

يفقد  اأن  دون  وقانونيون  �شيا�شيون  م�شت�شارون 

طبيعته االأمنية، بل على العك�س من ذلك، فوظيفة 

القانونية  »ال�شرعية  اإ���ش��ب��اغ  ه��و  ال��ت��واج��د  ه��ذا 

وال�شيا�شية« على القرار االأمني(.

من  اأمنيًا  وف��دًا  االإ�شرائيلي  الوفد  كان  باملقابل 

القومي،  لالأمن  احلكومة  )م�شت�شار  االأول  الطراز 

لقوات  املدنية  االإدارة  رئي�س  ال�شاباك،  رئي�س 

االحتالل ومن�شق االحتالل يف ال�شفة الفل�شطينية 

.)...
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اتفاق بيجني بني الريا�ص وطهران يعزز االأمن واال�ستقرار يف املنطقة
  - خا�ص - يف الرابع من اآذار اجلاري 
�شافر وفد ايراين رفيع امل�شتوى اىل بيجني للقاء 

بوفد �شعودي رفيع امل�شتوى كذلك ، حيث انطلقت 

ال�شفري  وم�شاركة  �شينيه  برعايه  اجلانبني  بني 

مت  اي��ام  خم�شة  ا�شتمرت  مفاو�شات  الرو�شي 

االعالن يف اإثرها عن اتفاق �شعودي ايراين على 

البلدين  بني  الديبلوما�شية  العالقات  ا�شتئناف 

�شبع  . فبعد  ببيان �شيني مقت�شب فاجاأ اجلميع 

�شنوات من قطع العالقات بينهما، اأعلنت الريا�س 

وطهران اأنهما �شتعيدان فتح ال�شفارات واملمثليات 

الدبلوما�شية يف غ�شون �شهرين وتنفيذ اتفاقيات 

اأكرث  قبل  املوقعة  واالقت�شادي  االأمني  التعاون 

من 20 عاًما.

كان ذلك جناحا باهرا للديبلوما�شية ال�شينية 

االدارة  فيهم  مب��ن  اجلميع  ف��اج��اأ  جن��اح  وه��و   ،

االمريكية وحكومة تل اأبيب . ما كان هذا النجاح 

والدعم  ال�شينية  الرعاية  بدون  ممكنا  الباهر 

هنا  االنتباه  يلفت  ما   . �شتار  وراء  من  الرو�شي 

ان ال�شني دخلت على خط هذا االجناز ك�شامن 

لو�شوله اىل غايته املن�شودة وهو اأمر جديد يف 

تقاليد ال�شيا�شة اخلارجية ال�شينية ، فاملنطقة 

الطريقة  نفوذ على  ال�شني منطقة  فيها  ال ترى 

 ، اال�شتعمارية  االوروبية  ال��دول  او  االمريكية 

اأمنها القومي .  وهي مل تكن تدخل يف ح�شابات 

فح�شابات االأمن القومي ال�شيني تقع يف ال�شرق 

، يف تايوان ب�شكل خا�س ويف �شرق اآ�شيا واملحيط 

الهندي ب�شكل عام ، هكذا كان احلال على امتداد 

من  لكل  امل�شاعدة  يد  ال�شني  م��دت  حني  �شنني 

عدوانية  وج��ه  يف  ال�شمالية  وكوريا  الفيتنام 

وهكذا  املنطقة  تلك  يف  االمريكية  االمربيالية 

 ، الهادي  املحيط  ملنطقة  بالن�شبة  احل��ال  ك��ان 

ح�شابات  عداد  يف  يكن  فلم  االو�شط  ال�شرق  اأما 

ال�شني لالتفاق  . �شمانة  ال�شيني  القومي  االأمن 

التزامات  عليها  يفر�س  واي��ران  ال�شعودية  بني 

تاأخذها  ان  يجب  ال��ت��زام��ات  وه��ي   ، ج��دي��دة 

البلدان املعنية ، كما الواليات املتحدة االمريكية 

 ، االعتبار  بعني  اال�شرائيلي  االحتالل  ودول��ة 

اململكة  وبخا�شة  اخلليج  اأمن  نحو  التزامات  هي 

انه  ال�شني يف ذلك  ي�شاعد   ، ال�شعودية  العربية 

مل يكن لها ارث ا�شتعماري وال اأطماع ا�شتعمارية 

يف هذه املنطقة من العامل ، ما ي�شهل عليها مهمتها 

يف رعاية االتفاق . 

الواليات  �شورة  تبدو  ذلك  من  النقي�س  على 

ح�شاباتها  يف  يكن  مل  التي   ، االمريكية  املتحدة 

هذا  مثل  يف  وطهران  الريا�س  بني  االم��ور  دفع 

االجتاه العتبارات عدة . فمن جهة لي�س بينها 

عن  ف�شال  ذلك  على  ي�شاعدها  ما  طهران  وبني 

�شيا�شتها التي قامت على امتداد عقود على عزل 

عالقاتها  كانت  ثانية  جهة  ومن   ، دوليا  طهران 

مع  حدتها  ارتفعت  توترات  ت�شهد  الريا�س  مع 

دخول جو بايدن البيت االبي�س قبل عامني . هي 

توترات تعود يف املن�شاأ اىل اإحجام وا�شنطن عن 

تلبية احتياجات �شعودية ت�شاعدها على توفري 

حد اأعلى من اأمنها القومي يف منطقة م�شطربة 

وا�شنطن  اإع���الن  حدتها  م��ن  زادت  وت��وت��رات 

دول��ة  اىل  ال�شعودية  حتويل  على  ت�شميمها 

منبوذة على خلفية ما ت�شميه وا�شنطن مبوقف 

الريا�س من حقوق االن�شان وعلى خلفية ق�شية 

خا�شقجي وم�شريه املحزن يف العا�شمة الرتكية . 

هنا كانت ق�شة حقوق االن�شان يف ال�شعودية 

وراءه  تختفي  الذي  ال�شتار  خا�شقجي  وق�شية 

توتر  يف  دورا  لعبت  التي  احلقيقية  العوامل 

فلي�س   ، وال��ري��ا���س  وا���ش��ن��ط��ن  ب��ني  ال��ع��الق��ات 

االن�شان  حقوق  ق�شة  يف  جديد  هو  ما  هنالك 

منذ  تاريخه  امتداد  على  فالبلد   ، ال�شعودية  يف 

تاأ�شي�س اململكة بلد حمافظ له ثقافته اخلا�شة 

وتقاليده املعروفة على هذا ال�شعيد . اأما اجلديد 

يف توتر هذه العالقات فهي اال�شتدارة ال�شعودية 

هذا  مع  او�شع  عالقات  نحو  قليلة  �شنوات  منذ 

العامل ، وهي ا�شتدارة ال تروق للواليات املتحدة 

املنطقة  م��ع   تعاملت  ط��امل��ا  ال��ت��ي   ، االم��ريك��ي��ة 

ال�شعودية  وخا�شة  اخلليج  بلدان  ومع  باأ�شرها 

عن  ورثتها  التي   ، نفوذها  منطقة  باعتبارها 

اال�شتعمار الربيطاين واال�شتعمار الفرن�شي بعد 

 ) ال�شوي�س  حرب   ( م�شر  على  الثالثي  العدوان 

عام 1956 . 

تفاجاأت الواليات املتحدة االمريكية باالتفاق 

، رغم ادعاء الناطقني بل�شان االدارة انهم كانوا 

على اطالع مبا يجري . كان االتفاق �شدمة لكل 

من الواليات املتحدة االمريكية ودولة االحتالل 

اال���ش��رائ��ي��ل��ي ، ك��ل الع��ت��ب��ارات��ه . ف��ال��والي��ات 

وترى  االجن��از  ه��ذا  مثل  لها  ي��روق  ال  املتحدة 

تعتربها  منطقة  يف  ال�شيني  للنفوذ  متددا  فيه 

تبدي  االأ���ش��ل  يف  كانت  وق��د   ، نفوذها  منطقة 

العالقات  تطور  مواكبة  العاجزعن  انزعاجها 

امل�شتويات  ال�شعبية على  وال�شني  ال�شعودية  بني 

 ، االقت�شادية  وال�شراكة  والتجارية  ال�شيا�شية 

حيث منا حجم التبادل التجاري بني ال�شعودية 

وبلغ  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  وال�شني 

 2021 اإىل   2017 م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة  خ��الل 

1.2 تريليون ريال )320 مليار دوالر(، ما  نحو 

يعك�س رغبة يف تطوير �شراكة اقت�شادية وتنوع 

الفر�س التجارية واال�شتثمارية لدى البلدين يف 

التي  ال�شينية،  والطريق«  »احلزام  مبادرة  ظل 

 2030 روؤي��ة  مع  جوانبها  من  كثري  يف  تن�شجم 

لويل العهد ال�شعودي حممد بن �شلمان . 

التجاري  التبادل  املطرد يف حجم  النمو  هذا 

بني اال�شعودية وال�شني والذي بلغ يف عام 2021 

مليار   221.6 مقابل  ري��ال  مليار   304.3 نحو 

ريال يف عام 2020، مرتفعًا بن�شبة 37 يف املائة، 

بينما يف ذات العام ارتفعت ال�شادرات ال�شعودية 

 12 بن�شبة  وال��واردات  املائة  59 يف  ال�شني  اإىل 

تاأخذ  وبداأت  العالقات  تلك  وتعززت  املائة.  يف 

ابعادا واعدة بعد زيارة العاهل ال�شعودي �شلمان 
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اتفاق بيجني بني الريا�ص وطهران يعزز االأمن واال�ستقرار يف املنطقة

احلالة  على  ُيطلق  ك��ان 

الدولة  بها  تتحرك  ال  التي 

ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى االق��ل��ي��م��ي 

ولكن   ، ال��وزن  انعدام  بحالة 

ما يجري االآن هو حالة �شلل 

ومن   ، احلريف  باملعنى  �شلل   ،

بال�شنوات  امل�شهد  ي��راق��ب 

كدولة  اأننا  �شيظن  االخ��رية 

من  احلياد  اخرتنا  ال�شويد 

طرف واحد .

�شلل على امل�شتوى الداخلي ، و�شلل على امل�شتوى االإقليمي 

اأح��زاب  اإنتاج  �شوى  القرار  �شانع  ب��ال  ي�شغل  �شيء  وال   ،

خلو�س االنتخابات القادمه على عني االمريكان .

ال�شيا�شية  هوام�شها  تو�شع  ال�شعودية  العربية  اململكة 

باتفاقها  واي���ران   ، وال���دويل  االقليمي  امل�شتويني  على 

الدبلوما�شي مع ال�شعودية امنا حتاول ان تفتح ثقبا بجدار 

االخرية  بال�شنوات  ترامب  فر�شه  الذي  املطبق  احل�شار 

العدوان  عرب  اأزمته  تنفي�س  يحاول  ال�شهيوين  والكيان   ،

والعراق   ، الفل�شطيني  ال�شعب  وعلى  �شوريا  على  املتكرر 

دوره  م��لء  اىل  يعيده  جديدا  متو�شعا  يخلق  ان  يحاول 

ال�شيا�شي الغائب منذ عقود .

احل��راك  ك��ل  نح�شر  اأن  ال�شيا�شة  ب��ع��امل  ُيعقل  ه��ل 

ال�شيا�شي  يف زاوية) امل�شاعدات املالية ( والتي تاأتي ا�شال 

بغطاء امريكي منذ مطلع ال�شتينات ، وهي ال ترتبط حتما 

فق�شة   ، املانحة  اخلليجية  ال��دول  مع  العالقه  بطبيعة 

االقرب  احل��ذر  لهذا  ولكن   ، للجميع  معروفة  امل�شاعدات 

اىل حالة ال�شلل ما يربره اذا نظرنا اليه من نف�س الزاوية 

التي ترى بع�س او�شاط الدولة منها اال�شياء ، فاالأهم لي�س 

امل�شلحة الوطنيه العليا بالتاكيد .

ال ا�شالح ، ال حراك ، ال حريات ، واحلكومات حتولت 

عن  بعيدا  االداري��ه  االم��ور  ي�شريون  موظفني  جمرد  اىل 

ي�شل  ال��ذي  الطرف  هو  من  وا�شحا  يعد  ومل   ، ال�شيا�شة 

احلياة ، بل يعدمها ، على امل�شتويني ال�شعبي والر�شمي ، هل 

املطلوب ) تفريز ( البلد ؟

عد ، وال ا�شالح على خمتلف  ال حلول على خمتلف ال�شُ

ال�شعد ، وال حترك �شيا�شي على امل�شتوى اخلارجي ، وهناك 

مطلق  احتكار  وهناك   ، الدولة  ملوؤ�ش�شات  جتريف  عملية 

؟  ماذا  ل�شالح   ، والدميقراطية  ال�شيا�شية  العملية  الدارة 

 ، وا�شح  بنهج  عليه  العمل  يجري  �شلل  اأنه   ، ؟  الهدف  وما 

يكت�شفوا  االردن جيدا حتى  تاريخ  ا�شحابه قراءة  وعلى 

اأنهم بهذا النهج امنا يلحقون ال�شرر البالغ بالبالد .

كمال م�ساعني 

حالة من ال�سلل  بن عبد العزيز اإىل ال�شني يف 2017 ، والتي �شكلت نقلة نوعية يف العالقات بني البلدين، 

باعتبارها اأول زيارة ر�شمية مللك �شعودي اإىل بكني، تلتها زيارتان للرئي�س ال�شيني �شي 

 65 2022 ، حيث وقع الطرفان اتفاقيات باأكرث من  2016 و  جني بينغ للريا�س يف 

مليار دوالر. لي�س هذا فح�شب بل ان اال�شتثمارات املتبادلة بني البلدين �شهدت تطورا 

ملحوظا كذلك ، حيث ا�شتحوذت ال�شعودية على اأكرث من %20.3 من ا�شتثمارات ال�شني 

يف العامل العربي بني العامني 2005 و2020، والبالغة 196.9 مليار دوالر ، فيما بلغت 

قيمة اال�شتثمارات ال�شعودية يف ال�شني 8.6 مليارات ريال، وجاءت اململكة يف املرتبة 

ال�12 يف ترتيب الدول امل�شتثمرة يف ال�شني حتى نهاية العام 2019.

كما   ، االإيرانية  التجارة  من   25% على  ال�شني  ت�شتحوذ  االخ��رى  ال�شفة  وعلى 

حجم  جتاوز  وقد  بكني،  عليها  حت�شل  االإي��راين  والغاز  النفط  منتجات  من   50% اأن 

التبادل التجاري بني البلدين 50 مليار دوالر يف عام 2014، بعد اأن كان قبل عقد من 

ذلك التاريخ 500 مليون دوالر فقط . بالطبع تراجع حجم التبادل التجاري بني بكني 

وطهران يف ال�شنوات االأخرية بفعل تداعيات العقوبات التي فر�شتها الواليات املتحدة 

االآمريكية على ايران ، غري انه ما زال يدور يف فلك 30 مليار دوالر يف العام ، وهو مر�شح 

لالرتفاع بعد توقيع االتفاق بني طهران والريا�س يف بيجن قبل اأيام . 

اأ�شيبت ب�شدمة تكاد تطيح باأحالمها يف بناء  دولة االحتالل اال�شرائيلي بدورها 

عالقات مع دول املنطقة تتجاوز من خاللها �شراعها مع الفل�شطينيني . ل�شان حالها كان 

يقول باأن تطبيع العالقات مع دول املنطقة مل يكتمل بعد وهو ال يكتمل دون م�شاركة 

اململكة العربية ال�شعودية ، فهي اآخر القالع يف ما �شمي باالتفاقيات االبراهيمية . هكذا 

كان يبني بنيامني نتنياهو اأحالمه مبا هو ابعد من االتفاقيات االبراهيمية ، مب�شاركة 

العربية ال�شعودية يف حتالف اقليمي �شد ايران ، حتى من روما ، التي حل �شيفا عليها 

يف اليوم ، الذي اأعلن فيه عن االتفاق بني طهران والريا�س ، ما عر�شه ل�شهام جارحة 

من املعار�شة بدءا باإيهود باراك وايهود اوملرت مرورا بيائري لبيد وبيني غانت�س وانتهاء 

باأفيغدور ليربمان . نتنياهو ان�شغل بانقالبه على الق�شاء والدميقراطية على ح�شاب 

بل  املعار�شة  زعماء  فقط  لي�س  حال  ل�شان  كان  هذا   . للدولة  اال�شرتاتيجية  امل�شالح 

وو�شائل االعالم واأو�شاط نافذة يف الراأي العام اال�شرائيلي . 

اإذا كان هذا هو حال كل من الواليات املتحدة االمريكية ودولة االحتالل اال�شرائيلي 

رحبت  هي   . االحتالل  دولة  مع  التطبيع  �شجرة  ت�شلقت  التي  ال��دول  حال  هو  فما   ،

باالتفاق بني طهران والريا�س ، وهو ترحيب مليء باملرارة بدءا باالمارات العربية 

املتحدة ودولة البحرين وانتهاء باململكة املغربية و�شودان الربهان وحميدتي . بع�شهم 

باع ال�شعب الفل�شطيني بحجة حماية م�شاحله وم�شتقبله من خطر اأن يتخذ بنيامني 

قرارا ب�شم املناطق امل�شنفة ) ج ( يف ال�شفة الغربية ومل يحرك �شاكنا يف وجه �شيا�شة 

االكرث  هي  حكومة  ايدي  على  الفل�شطينية  االر�س  على  يجري  الذي   ، الفعلي  ال�شم 

يف  الر�شينة  التقاليد  على  خروجا   . ا�شرائيل  تاريخ  يف  وفا�شية  وعدوانية  تطرفا 

العمل ال�شيا�شي كانت تلك “ مزحة �شمجة “ حني يجري تقدمي فقد املناعة الوطنية 

والقومية للحكومات باعتباره ف�شيلة توفر احلماية للفل�شطينيني . 

ال�شوؤال االآن هل توا�شل دول التطبيع املحزن �شيا�شتها ب�شرف النظر عن التطورات 

ا�شرائيل حتلم  الذي كانت  االإقليمي  الدفاعي  انهيار اجلدار  املنطقة بعد  اجلارية يف 

املنطقة  ا�شرتاتيجية يف  نقطة حتّول  ي�شّكل  الذي   ، االتفاق  وبعد  اإيران  ببنائه �شد 

على حد تعبري قادة دولة االحتالل اال�شرائيلي . االأيام القادمة تعطي اجلواب على 

ذلك ، ويف ظني ان النزول عن ال�شجرة ا�شلم من التعلق باالأوهام . 
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دول  من  الكثري  ان  املعروف  من 

جمزيا  ماليا  دعما  تقدم  ال��ع��امل 

الحزابها، مبا فيها دول عربية يف 

املغرب العربي، وهذا جاء باعتبار 

ان االحزاب موؤ�ش�شات دميقراطية 

ومعاجلة  بحث  يف  ت�شهم  ع�شرية 

تهم  ال��ت��ي  الرئي�شية  ال��ق�����ش��اي��ا 

ال�شيا�شة  ت��راق��ب  كما  امل��واط��ن، 

اذا  وتفندها  للدولة  اخلارجية 

حادت عن اخلط العام او الد�شاتري 

املقرة.

لكن بالنظر يف م�شودة النظام املايل عندنا والذي وزع على االحزاب 

موؤخرا جند التايل:

اوال: هناك تراجع غري مربر عن النظام املايل ال�شابق رغم هزالته، 

اال�شرتاكات  قيمة  من   40% لالحزاب  يقدم  كان  ال�شابق  فالنظام 

املوقع  او  احلزبية  ال�شحيفة  لدعم  باال�شافة  االع�شاء،  من  املح�شلة 

مت  كله  هذا  النفقات،  من  ي�شري  جزء  يغطي  مايل  مببلغ  االلكرتوين 

الرتاجع عنه يف امل�شودة املذكورة

االنتخابات  يف  امل�شاركة  ب�شرط  احلكومي  الدعم  انح�شر  ثانيا: 

النيابية، واحلزب الذي ال يقدم مر�شحني لالنتخابات النيابية ملرتني 

االحزاب  واجبار  لفر�س  حماولة  يف  بالدعم،  حقه  يفقد  متتاليتني 

الرادة  وم�شادرة  تدخل  يعترب  مما  قناعاتها،  عن  بغ�س  امل�شاركة  على 

االحزاب يف حتديد موقفها من امل�شاركة او عدمها

ثالثا: حجم املبالغ املر�شودة لتغطية تكاليف االنتخابات ال تكفي 

 20 نيابي،  مقعد  لكل  االآف   6 االك��رث)  على  اثنني  او  مر�شح  لنفقات 

1.25 فاكرث من  %50 من ن�شبة عتبة احل�شم،  الف اذا حقق احلزب 

مالية  ومبالغ  العامة،  االنتخابية  الدائرة  يف  املقرتعني  ا�شوات  عدد 

ب�شيطة ت�شاف عن كل فائز من فئات املراأة او ال�شباب

رابعا: ال ت�شرف هذه املبالغ مقدما كي ت�شاعد االحزاب يف نفقات 

االنتخابات، بل الحقا ويف �شهر حزيران من العام الذي يلي االنتخابات

خام�شا: حددت امل�شودة 5000 دينار لعقد موؤمتر احلزب كل اربع 

�شنوات، لكن ب�شرط  ح�شور مندوب الهيئة امل�شتقلة لفعاليات املوؤمتر، 

مبا يتناق�س مع العديد من االنظمة اال�شا�شية لالحزاب، ويعترب فر�شا 

ق�شريا يحد من حرية النقا�س والتعبري اثناء انعقاد املوؤمتر

او  اندماج وحتالف حزبني  مبالغ مر�شودة يف حال  �شاد�شا: هناك 

اكرث، ومبالغ اخرى ب�شيطة للم�شاركة يف االنتخابات البلدية او جمل�س 

امانة عمان

امل�شودة  ح��ددت  املر�شودة  املبالغ  تلك  ومبجموع  االح��وال  كل  يف 

بان ال تزيد عن 100 الف دينار، مع العلم ان اي حزب وح�شب قانون 

يكون  ان  البديهي  ومن  حمافظات   6 من  بع�شوية  ملزم  املقر  االحزاب 

له مقرات يف تلك املقرات ت�شتهلك جزءا كبريا من موازنته باال�شافة 

العاملني  واتعاب  وروات��ب  الت�شغيلية  والنفقات  املطبوعة  مل�شاريف 

وامل�شتخدمني

االحزاب،  عمل  لتقيد  بنودها  معظم  قي  امل�شودة  جاءت  باخت�شار 

وال ت�شجع على تنمية العمل ال�شيا�شي واحلزبي يف البالد. 

خليل ال�سيد
قراءة اأولية يف م�سودة النظام 

املايل لدعم االحزاب

الت�شعيد  خطوات  �شوء  على    -   

يف  االبطال  ا�شرانا  بها  يقوم  التي  اليومية 

املكاتب  دع��ت  ال�شهيوين  االحتالل  �شجون 

االح���زاب  الئ��ت��الف  والطالبية  ال�شبابية 

االردين  ال�شعب  ابناء  والي�شارية  القومية 

ال�شليب  ام���ام  ح��ا���ش��دة  ت�شامنية  لوقفة 

االح��د  م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة  االح��م��ر 

�شيتم  حيث   19/3/2023 املوافق  املقبل 

توجيه مذكرة الإدارة ال�شليب االحمر با�شم 

بتحمل  االحمر  ال�شليب  تطالب  املعت�شمني 

دول��ة  على  لل�شغط  االن�شانية  م�شوؤوليته 

واج��راءات��ه��ا  انتهاكاتها  ووق��ف  االح��ت��الل 

القمعية بحق اال�شرى حيث يوا�شل االأ�شرى 

ت�شعيد   ) )االإ�شرائيلي  االحتالل  �شجون  يف 

ال�شجون،  اإدارة  ���ش��د  الع�شيان  خ��ط��وات 

احتجاًجا على تطبيق االإجراءات التنكيلية 

املتطرف  ال��وزي��ر  بها  اأو���ش��ى  وال��ت��ي  بحقهم 

كمية  يف  التحكم  واأول��ه��ا  غفري،  بن  اإيتامار 

احلمامات  ا�شتخدام  �شاعات  وتقلي�س  املياه، 

االأق�شام اجلديدة  لال�شتحمام، يف  املخ�ش�شة 

يف )نفحة، وجلبوع(.

جلنة  اأب��ل��غ��ت  ��ج��ون  ال�����شّ اإدارة  وك��ان��ت 

�شت�شاعف  اأن��ه��ا  ل��الأ���ش��رى،  العليا  ال��ط��وارئ 

يف  وتهديداتها  عقوباتها  دائ��رة  من  وتو�شع 

وعلى  الراهّنة،  بخطواتهم  ا�شتمروا  حال 

وعلى  االأ���ش��رية  احلركة  اأعلنت  ذل��ك  �شوء 

اال�شتنفار  حالة  م�شاعفة  الوحدة،  قاعدة 

االإعالن  موعد  حّتى  �شفوفها،  بني  والتعبئة 

عن االإ�شراب املفتوح عن الطعام.

عن  اأعلنت  الطوارئ  جلنة  اأّن  اإىل  ي�شار 

اإج����راءات  �شد  ن�شالية  خ��ط��وات  �شل�شلة 

ذروتها  وتكون  بالع�شيان،  تبداأ  غفري(،  )بن 

من  االأول  يف  الطعام  عن  االإ���ش��راب  باإعالن 

�شهر رم�شان املبارك.

االحتالل،  �شجون  يف  االأ�شرى  عدد  ويبلغ 

طفاًل،   )160( بينهم  م��ن   ،)4780( نحو 

و)29( اأ�شرية، و)914( معتقاًل اإدارًيا.

�سبيبة االحزاب القومية والي�سارية تت�سامن مع اال�سرى

القومية  الأح��زاب  لئتالف  ال�شبابية  املكاتب  تدعوكم 
الأحد  حا�شدة  �شعبية  لوقفة  ال�شبابية  والقوى  والي�شارية 
م�شاء   ال�شاد�شة  ال�شاعة   2023  /  3  /  19 املوافق  القادم 
اأمام مقر اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر يف عمان / الدوار 

ال�شابع - حي الرونق مقابل ال�شيفوي
الدعوة عامة واحل�شور واجب

دعمًا ل�شمود اأ�شرانا البطال يف �شجون الحتالل بوجه 
وت�شديهم  ل�شمودهم  وا�شنادا  ال�شهيونية  البط�ش  اآلة 

لإجراءات الحتالل الوح�شية 


