










املكتـب التنفيـذي الثاني عشــر

تقرير إجنازات وأنشطة احلزب
في الفترة من ٢٠٢٠/1/1 ولغاية 31/1٢/٢٠٢٠
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كلمة األمين العام

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعني، أما بعد،،

اإلخوة واألخوات أعضاء حزبنا حفظكم الله 
اإلخوة واألخوات مؤيدي وأنصار حزبنا الكرام..
اإلخوة واألخوات أبناء الشعب األردني الكرمي..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

أتشرف أن أضع بني أيديكم هذا التقرير حول اجنازات احلزب للعام 2020 والذي هو حصيلة وثمرة 
جهود أبناء احلزب وأنصاره في فروعه املمتدة واملنتشرة على طول خارطة هذا الوطن احلبيب وجلانه 
املركزية ومكاتبه الشورية والتنفيذية متعاونني مع مختلف مكونات اجملتمع وأطيافه من أحزاب ونقابات 

ومؤسسات اجملتمع املدني وشخصيات سياسية ووطنية.
ألقت  والتي  كورونا  جائحة  أبرزها  كان  جسام  حتديات  من  احلبيب  وطننا  به  مر  ما  من  وبالرغم 
بظاللها وآثارها على مختلف اجملاالت والصعد، إال أن احلزب وبتوفيق من الله تعالى قد قدم كل جهد 
ممكن يسهم في املضي قدماً مبسيرة اإلصالح املنشودة بكل همة وعنفوان، مستمرين كما عهدمتونا في 

خدمة قضايا ديننا وأمتنا ووطننا.
سائال الله عزوجل أن يجعل العام القادم عام خير وبركة، ولكم دوام التوفيق والسداد.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،، 
م. مراد العضايلة

األمني العام
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المقدمة

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد: 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عام جديد في عمر هذا الصرح الذي بني على التقوى بإذن الله تعالى، يسهم في بناء مدماك جديد على 
طريق حتقيق الغايات وإرضاء الله تبارك وتعالى.

وهذا العام حتديداً عام مختلف حيث مرت جائحة مرض كورونا على العالم وأمتنا ووطننا وخلفت الكثير 
من اآلثار وما زالت، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعن عباده الوباء والبالء وأن يجعل في ذلك خيراً لألمة.

وبال شك فقد انعكس هذا الوضع واالغالقات واحلظر على أداء كل شيء مبا فيها أداء احلزب واألنشطة 
وفعالياته، ولكن قيادة احلزب حاولت التجاوب والتفاعل مع املتغيرات واملستجدات وحتويل بعض التحديات 
لفرص، فقد أعد احلزب دراسات متخصصة كان لها أثر بارز في األزمة واستثمر وسائل التواصل املرئي لعقد 
العديد من الفعاليات واللقاءات وضمان دميومة العمل، كما سخر جزءاً من أعماله في خدمة اجملتمع احمللي 

وتقدمي املساعدة املمكنة.
وفي هذا التقرير السنوي الدوري الذي يوثق لعمل احلزب نضع بني أيديكم ملخصاً ألبرز نشاطات املكتب 
التنفيذي عن عام 2020 ويشمل التقرير أبرز اجلوانب اإلدارية والنشاطات واللقاءات والفعاليات واملؤمترات 
والندوات التي شارك فيها اإلخوة أعضاء قيادة احلزب باإلضافة إلى كل ما صدر عن املكتب التنفيذي خالل 

فترة التقرير من مذكرات ورسائل وبيانات ومواقف وتصريحات.
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أوال: فعاليات مجلس الشورى

في ما يلي أبرز نشاطات ولقاءات مجلس الشورى في عام ٢٠٢٠: 
عقد عدد من اجللسات التشاورية بني مكتب مجلس الشورى وأعضاء اجمللس حول املوقف من املشاركة ( 1

في االنتخابات النيابية. 
يوم ( 2 الشورى  مكتب  مع  بالتنسيق  الشورى  وأعضاء  االقتصادي  الفريق  بني  حوارية  خاصة  جلسة  عقد 

السبت 2020/2/1 للحديث حول رؤية احلزب اإلقتصادية وخطط الفريق القادمة.
عقد اجتماع )عادي( جمللس الشورى بتاريخ 2020/2/1 في مقر األمانة العامة وكانت وقائع اجللسة كما ( 3

يلي: 
1- كلمة رئيس اجمللس د.عبداحملسن العزام. 

2- كلمة األمني العام م. مراد العضايلة. 
3- كلمة النائب الثاني لألمني العام أ. حكمت الرواشدة )رحمه الله( حول رؤية املكتب التنفيذي لالنتخابات 

النيابية القادمة، ومن ثم نقاش وحوار مستفيض من قبل السادة أعضاء اجمللس حول ذلك.
4- جرى اإلتفاق على تأجيل اتخاذ القرار باملشاركة في االنتخابات النيابية حلني اتضاح الرؤية بشكل 

أفضل ودعوة اجمللس الحقاً التخاذ القرار املناسب. 
مت عقد اجتماع )عادي( جمللس الشورى بتاريخ 2020/6/6 عبر )تقنية االتصال املرئي(، بسبب ظروف ( 4

جائحة كورونا الصحية وقانون الدفاع وأوامره وكانت وقائع اجللسة كما يلي: 
كلمة رئيس اجمللس د.عبداحملسن العزام.   -1

كلمة األمني العام م. مراد العضايلة.   -2
استعراض التقرير املالي للحزب، جرى حوله نقاش مستفيض من قبل اإلخوة أعضاء اجمللس.  -3

املوافقة على إقرار امليزانية العمومية للحزب لعام 2019.  -4
املوافقة على إقرار املوازنة التقديرية لعام 2020.   -5

عقد اجتماع )مكمل( لالجتماع السابق جمللس الشورى بتاريخ 2020/7/14 عبر )تقنية االتصال املرئي( ( 5
بسبب ظروف جائحة كورونا الصحية وقانون الدفاع وأوامره وكانت وقائع اجللسة كما يلي:

استعرض األخ أ. ثابت عساف أمني السر العام التقرير اإلداري للحزب حسب اخلطة وتقرير املنجزات   -1
واألنشطة عن العام 2019.

إقرار التقريراإلداري كما جاء من املكتب التنفيذي.  -2
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استعرض األخ املهندس وائل السقا النائب األول لألمني العام التقرير السياسي، وبعد نقاش مستفيض   -3
من قبل السادة أعضاء اجمللس تقرر: املوافقة على إقرار التقرير كما جاء من املكتب التنفيذي.

عقد اجتماع )طارئ( جمللس الشورى ملناقشة موقف احلزب من االنتخابات النيابية بتاريخ 2020/9/19 ( 6
)عبر تقنية االتصال املرئي( بسبب ظروف جائحة كورونا الصحية وقانون الدفاع وأوامره وكانت وقائع 

اجللسة كما يلي: 
كلمة رئيس اجمللس د.عبداحملسن العزام.   -1

كلمة األمني العام م. مراد العضايلة  -2
حوار ونقاش مستفيض حول موقف احلزب من املشاركة في االنتخابات النيابية القادمة.  -3

حيث  القادمة،  النيابية  االنتخابات  في  املشاركة  من  احلزب  موقف  حول  اجمللس  أعضاء  تصويت   -4
أسفرت نتائج التصويت عن موافقة اجمللس مبشاركة احلزب في االنتخابات النيابية للمجلس النيابي 

التاسع عشر. 
بسبب ظروف ( 7 املرئي(  االتصال  )تقنية  عبر  بتاريخ 2020/12/5  الشورى  )عادي( جمللس  اجتماع  عقد 

جائحة كورونا الصحية وقانون الدفاع وأوامره وكانت وقائع اجللسة كما يلي: 
كلمة رئيس اجمللس د.عبداحملسن العزام.   -1

كلمة األمني العام م. مراد العضايلة  -2
العليا الدارة االنتخابات  اللجنة  الرفايعة مدير احلملة االنتخابية في  بادي  املهندس  استعرض األخ   -3
جمللس النواب التاسع عشر تقرير احلملة االنتخابية، وبعد نقاش مستفيض وتقييم احلملة االنتخابية 

ومناقشة ما جاء في التقرير من قبل السادة أعضاء اجمللس مت تقدمي التوصيات الالزمة.
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ثانيا: الجانب اإلداري والداخلي
املقدمة

ال بد من إيضاح عدد من املستجدات واملعطيات الهامة التي كان لها بالغ األثر على أداء احلزب خالل عام 
2020، وأبرز تلك املستجدات ما يلي:

انتشار وباء كورونا وما رافقه من اغالقات وحظر ومنع اللقاءات والتجمعات وتعطل الكثير من األنشطة.( 1
قرار مجلس الشورى الكرمي املتعلق بالتوصية الواردة في ختام التقرير الذي مت عرضه العام املاضي 2019 ( 2

بإعادة النظر في اخلطة االستراتيجية وما تفرع عنها من خطط تنفيذية وتشغيلية لتتالءم مع املستجدات 
والتطورات والرؤى اخلاصة باملرحلة القادمة وأولويات العمل فيها.

وقد بني على هذين املستجدين عدد من املعطيات كما يلي:
عدم متكن الفروع واألمانة العامة من تنفيذ أغلب األنشطة والفعاليات املقرة نتيجة أوامر الدفاع وقانونه ( 1

واجراءات احلظر واإلغالقات التي استمرت من شهر 3 وحتى نهاية فترة هذا التقرير وبأشكال مختلفة.
قام احلزب مبشاركة عدد من اجلهات واملؤسسات والشركاء بإطالق مشروع وحملة مساعدات إغاثية ( 2

من  الكثير  الوطن  رقعة  على  املنتشرة  الفروع  عبر  وقدم  املتاحة  اجلوانب  في  اجلائحة  من  للمتضررين 
املساعدات واملشاريع واألدوار املوضحة في تقرير األنشطة واملنجزات املرفق ضمن التكيف مع املستجدات 

والتعامل معها.

قام احلزب بأدوار رقابية شملت التعليق على القرارات احلكومية فيما يخص اجلائحة في مختلف جوانبها ( 3
والنصائح  واملوقف  والتصريحات  املذكرات  احلزب  وقدم  واالجتماعية  واالقتصادية  والتعليمية  الدينية 
الفريق االقتصادي  التي قدمها  النهوض االقتصادي  العلمية املتكاملة كدراسة  والتحذيرات والدراسات 
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على  اجلائحة  انعكاسات  درست  والتي  املوثقة  األولى  العلمية  الدراسة  وكانت  األرقــام،  وبلغة  للحكومة 
االقتصاد وآلية التعامل معها ومعاجلة تداعياتها.

في سياق تقرير االنشطة واملنجزات مت إفراد باب كامل للحديث عن أداء احلزب فيما يخص اجلائحة.( 4
مت االستعاضة عن االنشطة التي لم يتمكن احلزب من تنفيذها بسبب ظروف اجلائحة بأنشطة أخرى ( 5

متعلقة بالتعامل مع معطيات اجلائحة وما رافقها.
مت استثمار مواقع التواصل اإلجتماعي واملرئي التي ظهرت العديد من تطبيقاتها في ظل ظروف االغالق ( 6

واجلائحة خصوصا تطبيقات االتصال املرئي واجلماعي ومت تنفيذ عدد من االنشطة العامة والداخلية 
وإدارة بعض االجتماعات الدورية واستثمارها في استضافة عدد من النخب من خارج الوطن عبرها. 

مت اعادة دراسة اخلطة االستراتيجية بناء على توصية التقرير السابق وقرار مجلس الشورى بهذا الصدد، ( 7
تنفيذية  النظر فيها أثمرت عن نسخة جديدة من األنشطة والفعاليات وخطة  ومت تشكيل جلنة إلعادة 

زمنية جديدة لعام 2021.
متابعة ( 8 أثناء  واستحضارها  املالحظات  هذه  مراعاة  حضراتكم  من  نطلب  السابقة،  املعطيات  على  بناء 

تفاصيل التقرير اإلدراي واالنتباه ألثر هذه املستجدات على األنشطة املقرة، وكذلك االلتفات لألدوار التي 
قام بها املكتب للتعامل مع اجلائحة.

اإلجراءات
بسبب ( 1 املرئي  التواصل  تقنية  عبر  اجتماعا   16 منها  اجتماعا   )82( املذكورة  الفترة  خالل  املكتب  عقد 

ظروف اجلائحة، اتخذ فيها )925( قرارا.
مت تنفيذ )900( قرارا من أصل )925( بنسبة )97( %   -1

كان معدل نسبة حضور أعضاء املكتب التنفيذي )69( %   -2
مت بفضل الله تعالى اعتماد قبول عضوية )70( عضوا جديدا في عدد من الفروع.   -3

مت بفضل الله تعالى استحداث فرع جديد في منطقة لواء بني عبيد.   -4
و   2020/1/25 و   2020/1/4 بتاريخ  الشورى  مجلس  ومكتب  التنفيذي  املكتب  بني  لقاءات   9 عقد   -
2020/3/3 و 2020/4/25 و 2020/5/26 و 2020/8/22 و 2020/9/5 و 2020/11/21 و 2020/12/26، 
املتعلقة  املستجدات  واخر  احمللية  الساحة  على  السياسية  املستجدات  آخر  حول  ونقاش  حوار  فيها  جرى 
بصفقة القرن وأبرز النشاطات التي قام بها احلزب وآخر معطيات العمل في اللجنة العليا الدارة االنتخابات 
والتحضيرات الالزمة لعقد مجلس الشورى ومت االتفاق على عقد جلسات حوارية مشتركة غير رسمية يشارك 
فيها أعضاء املكتب التنفيذي مع أعضاء الشورى يتم االتفاق بني املكتبني على وقت اجللسات وعناوينها، كما 
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مت التأكيد على ضرورة استمرارية مثل هذه اللقاءات ملا لها من فائدة في توحيد الرؤية واخلطاب السياسي، 
واالطالع على أبرز نشاطات احلزب بشكل دوري.

وقــراءة ( 2 السابقة  املرحلة  في  األداء  لتقييم  التنفيذي  املكتب  ألعضاء   2020/7/18 بتاريخ  خلوة  عقد 
بعد  القادمة  الفرص  في  والبحث  اخلطة  على  والتعديل  العمل  أولويات  حول  اخلطة  جلنة  مخرجات 

املعطيات اجلديدة املتعلقة بالظروف احمليطة. 
عقد 5 لقاءات بني املكتب التنفيذي والكتلة النيابية بتاريخ 2020/1/4 و 2020/1/25 و 2020/7/25 ( 3

بتاريخ 2020/11/17 حيث جرى حوار  النيابية اجلديدة  الكتلة  و 2020/8/1 و 2020/8/8 ولقاء مع 
ونقاش حول اخر املستجدات وطرح العديد من القضايا املتعلقة بالشأن الداخلي وصفقة القرن ومتابعة 

سير عمل الكتلة داخل اجمللس النيابي وكانت اللقاءات جيدة ومثمرة.
احملافظات ( 4 مجالس  في  لالصالح  الوطني  التحالف  وأعضاء  التنفيذي  املكتب  بني  تنسيقي  لقاء  عقد 

الالمركزية بتاريخ 2020/1/25.
 عقد 4 لقاءات مع رؤساء الفروع وأمناء السر مت من خاللها متابعة األداء اإلداري واملستجدات وقضايا ( 5

االنتخابات بعضها بشكل وجاهي واآلخر عبر تقنية االتصال املرئي بسبب ظروف اجلائحة.
عقد لقائني بني املكتب التنفيذي الهيئات اإلدارية لفروع احلزب بتاريخ 10/10 و10/26 ملناقشة خطة ( 6

العمل املتعلقة باملشاركة في االنتخابات النيابية وطرق التنسيق املباشر والعديد من األمور ذات العالقة.

قامت األمانة العامة خالل عام 2020 )فترة هذا التقرير( مبا يزيد على: ( 7
)65( لقاء تنظيميا وفعالية.  -1

)37( زيارة تواصلية وسياسية.  -2
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)105( بيان وتصريح سياسي.  -3
)15( مذكرات ورسائل متعلقة بالشأن احمللي والعربي واإلسالمي والدولي.  -4

اللجان املركزية الدائمة في احلزب: ( 8
املشرف رئيس اللجنة اللجنة 

م. مراد العضايلةم. مراد العضايلة الفريق السياسي1
م. مراد العضايلةم. مراد العضايلةاللجنة السياسية2
د. ميسون دراوشةد. ميسون دراوشةالقطاع النسائي 3
أ. رياض سنيدأ. رياض سنيدالقطاع الشبابي /فرع4
أ. حكمت الرواشدةأ. عبد القادر اخلطيب احلريات العامة وحقوق اإلنسان5
أ. احمد الزرقاند. حسام مشةالتربية والتعليم6
أ. منير رشيد أ. نعيم جعابو القدس وفلسطني7
م. محمد زياد التلم. محمد زياد التلاحلكم احمللي 8
أ. احمد الزرقاند. همام سعيد علماء الشريعة 9

أ. حمد الهروطأ. حمد الهروط االصالح ومكافحة الفساد والفعاليات املركزية 10
د. صالح الغزاوي د. صالح الغزاوي التخطيط والتدريب 11
أ. ثابت عسافد. محمد سعيد بكر التثقيف احلزبي 12
م. وائل السقام. وائل السقا االعالمية 13
أ. صباح الصباح م. خضر بني خالد الطاقة والثروة املعدنية 14
أ. حكمت الرواشدةأ. حكمت الرواشدة القانونية 15
د. دمية طهبوبد. دمية طهبوب العالقات اخلارجية 16
د. موسى الوحش أ. عزام البرغوثي االقتصادية 17
أ. منير رشيدأ. علي الدروبي االجتماعية 18
أ. منير رشيدم. محمد حمزة مروانمقاومة التطبيع 19
م. وائل السقااملبادرات احلزبية الذكية 20
أ. ثابت عسافالتنظيم احلزبي 21
د. امين ابو الرب العمل والعمال22
د. صالح الغزاويم. موسى هنطش املياه والري والزراعة23
م. مراد العضايلةم. مراد العضايلةاللجنة العليا لالنتخابات 24
د. امين ابو الربد. محمد فؤاد القطاع الصحي 25
الدراسات في السياسة الشرعية26
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اللجان املركزية غير الدائمة التي تعنى مبشاريع مركزية أقرها احلزب:( 9
رئيس اللجنة اللجنة 

م. مراد العضايلة جلنة جمعية املركز االسالمي 1
م. وائل السقا اللجنة العليا لإلشراف على مشروع األردن 22030
أ. احمد الزرقان الهيئة األردنية للدفاع عن الفضيلة 3
د. عبدالله العكايلةجلنة التحالف الوطني جملابهة صفقة القرن 4
م. وائل السقا جلنة الهيكل الوظيفي 5
أ. منير رشيد جلنة تطوير املقر 6
أ. احمد الزرقان اللجنة املالية 7
م. وائل السقا جلنة املشتريات 8
أ. صباح الصباح جلنة اإلشراف على انتخابات الفروع 9

م. وائل السقا جلنة اإلستثمار 10

عقد املكتب التنفيذي لقائني مع اإلخوة رؤساء الفروع وأمناء السر بتاريخ 2020/6/27 و 2020/8/8، ( 10
أولويات احلزب في  السابقة، كما جرى احلديث حول  الفترة  أبرز منجزاتهم في  فيه اإلخوة  استعرض 
املرحلة القادمة باإلضافة إلى أبرز الفرص املتاحة لتحقيق أهداف احلزب ورؤيته في ظل أزمة كورونا 
وتداعياتها وآخر املستجدات املتعلقة باالنتخابات النيابية، كما جرى أيضا احلديث حول عدد من القضايا 

الفنية واإلدارية املتعلقة بعمل الفروع وأدائها.
إقرار لوائح املهام التفصيلية للجان املركزية ضمن مشروع املأسسة واجلودة.( 11
متابعة وزارة الشؤون السياسية والبرملانية في حتصيل مستحقات احلزب املالية املتراكمة على الوزارة. ( 12
 احلاق جلنة مكافحة الفساد بلجنة االصالح املركزية في إطار مأسسة العمل وتفعيله.( 13
 تعزيز الكادر الوظيفي بأخ جديد لشغل وظيفة مراسل وحارس بدالً من املوظف السابق الذي مت حتويله ( 14

إلى موظف إعالمي.
التفصيلية ألعمال احلزب ضمن مشروع املأسسة واالستدامة ( 15 املهام  العمل على رفد مشروع الئحة  مت 

باملزيد من األوراق والتفاصيل.

مقر األمانة العامة:
نظرا لتوسع احلزب في نشاطاته وزيادة أعداد اللجان وما تبعه من زيادة في أعداد املوظفني فكان ال بد ( 1
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من زيادة في أعداد املكاتب والقاعات وعليه قرر املكتب التنفيذي إجراء الصيانة الالزمة وزيادة أعداد 
املكاتب والقاعات لتستوعب حجم العمل واتساعه حيث مت استحداث أربعة مكاتب وقاعة ومستودعني 
وعمل صيانة شاملة للمطبخ واملرافق العامة، وقد مت تشكيل جلنة متخصصة لإلشراف على هذا املشروع 

وقد أمتت أعمالها وأجنزت األهداف املطلوبة.

مشروع تصنيف الفروع:
الفروع حسب معايير متنوعة  الى تقسيم  الذي يهدف  الفروع  فكرة املشروع: مت إطالق مشروع تصنيف 
القوة،  نقاط  وتعزيز  ومعاجلتها  عليها  الضوء  لتسليط  الضعف  وجوانب  واقعها  وتوضح  فاعيلتها  تضمن 
املتقدمة. حيث مت وضع  للفروع  بينها وترتيب حوافز  التنافس فيما  الفروع من خالل  أداء  لتعزيز  باإلضافة 
مقاييس عمل ومؤشرات أداء تشمل كافة اجلوانب ذات االهتمام وفيها قدر من التفصيل لتحقيق الهدف من 

معرفة واقع فاعلية الفروع وتأثيرها.
ومت استحداث تصنيفات حتدد مستوى أداء الفروع بناًء على مقاييس للعمل ومؤشرات لألداء وكانت على 

النحو التالي:
الفرع املبتدئ   -1
الفرع اخلبير   -2
الفرع املتميز   -3

ترسل هذه  الفروع،  قبل  من  املرسلة  األولية  القراءات  االنتهاء من جتميع  بعد  املشروع:  مع  التعامل  آلية 
القراءات للمكتب التنفيذي للنظر فيها وتعديلها حسب قراءات األمانة العامة ومن ثم اعتماد القراءات بصيغتها 

النهائية ليصار إلى عقد لقاء تكرميي للفروع املتميزة وحسب الفئات. 
وقد اتخذ املكتب التنفيذي قراراً بعدم إعداد قراءة لواقع الفروع وتصنيفها عن عام 2020 نتيجة للظروف 
املتعلقة بواقع الوباء وما رافقه من إغالقات وحظر للتجوال وأثر ذلك على أداء اإلخوة في الفروع الذي أعاق 
تنفيذ املشاريع، علما أن الفروع قد استعاضت عن هذا الواقع بأنشطة أخرى مرتبطة بواقع الوباء مثل احلمالت 

اإلغاثية وكذلك األنشطة التي استثمرت مواقع التواصل املرئي واالجتماعي.

زيارات الفروع:
واقع  ملتابعة  احلزب  لفروع  اإلداريــة  الزيارات  باستكمال  التنفيذي  املكتب  قام  املركزية  اخلطة  على  بناء 
الفروع ادارياً حيث متت اللقاءات مع الهيئات اإلدارية ومتابعة أدائها وبعد ذلك لقاء مع الهيئات العامة ملناقشة 
املستجدات واإلجابة على أسئلة األعضاء، وكانت محصلة الزيارات خالل فترة هذا التقرير )10( زيارات حيث 
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تعتبر هذه الزيارات استكماال للجولة التي بدأت عام 2019 واملوضحة في التقرير السابق، على النحو التالي: 
املشاركون بالزيارةتاريخ الزيارةالفرع

األحد 2020/1/12وادي السير1
م. مراد العضايلة - أ. احمد الزرقان 
أ. حكمت الرواشدة - أ. ثابت عساف

األحد 2020/1/19املزار الشمالي 2
م. مراد العضايلة - أ. محمد زياد التل

أ. منير رشيد - أ. ثابت عساف

األربعاء 2020/1/29املقابلني 3
م. مراد العضايلة - م. وائل السقا

أ. حكمت الرواشدة - أ. ثابت عساف

م. مراد العضايلة - أ. ثابت عسافاألحد 2020/2/9شفا بدران4

م. مراد العضايلة - أ. ثابت عسافاألحد 2020/2/9تالع العلي 5

األحد 2020/2/16الكرك 6
م. مراد العضايلة- أ. حكمت الرواشدة

أ. أحمد الزرقان- أ. ثابت عساف

األحد 2020/2/23اليرموك / اربد7
م. مراد العضايلة - أ. أحمد الزرقان
م. محمد زياد التل - أ. ثابت عساف

م. وائل السقا - أ. ثابت عسافاألربعاء 2020/2/26صويلح 8

األحد 2020/3/1العقبة 9
م. مراد العضايلة - م. وائل السقا
أ. أحمد الزرقان - م. منير رشيد

أ. ثابت عساف

اإلثنني 2020/3/2معان 10
م. مراد العضايلة - م. وائل السقا
أ. أحمد الزرقان - أ. ثابت عساف
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اللجنة العليا الدارة االنتخابات النيابية
شارك احلزب في االنتخابات النيابية 2020 جمللس النواب األردني التاسع عشر، بعد ان اتخذت الهيئات 
املشاركة  رؤية احلزب في  انسجاما مع  املشاركة  بتاريخ 2020/9/20، وجاءت  باملشاركة  القيادية فيه قرارا 
السياسية واإليجابية في بناء مؤسسات الدولة أينما سنحت الفرصة لذلك، وقام املكتب التنفيذي باإلعداد 
املناسب لهذه املشاركة منذ ما يقرب من عام ونصف سابق ملوعد االنتخابات، ومت تشكيل اللجنة العليا إلدارة 
العامة  قد ُحسمت حينها، حيث وضعت اخلطة  تكن  لم  االنتخابات  في  املشاركة  أن  من  بالرغم  االنتخابات 
للمشاركة في االنتخابات، ومت جتهيز اللوائح والتعليمات، والهياكل التنظيمية والزمنية إلدارة االنتخابات، في 
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املركز والفروع، ومت تشكيل اللجان الفرعية في احملافظات / الدوائر االنتخابية، واللجان الفنية مركزيا، وكان 
هاجس اللجنة العليا إدارة االنتخابات بشكل احترافي، ومت وضع برنامج تدريبي ألعضاء اللجان الفرعية إلدارة 

احلمالت االنتخابات، وشارك فيه عدد كبير من أعضاء اللجان.
وقد واجهت اللجنة الكثير من املعوقات التي اعاقت عملها وخطتها الزمنية، حيث كان للضغط األمني غير 
املسبوق والعبث بالعملية االنتخابية قبل وأثناء وبعد االقتراع أثر بالغ، باإلضافة لألجواء العامة التي رافقت 
العملية االنتخابية بالهجوم على املؤسسات املنتخبة كنقابة املعلمني مما انعكس على حالة العزوف وعدم الشعور 
بجدوى العملية االنتخابية، وكان جلائحة انتشار مرض كورونا )كوفيد-19(، ثم تفعيل قانون الدفاع 11، وإصدار 
الكثير من أوامر الدفاع، التي حظرت احلركة واالجتماعات مبوجبها، أثر بالغ على مراحل العملية لالنتخابية، 
سواء أثناء التحضير، أو الدعاية االنتخابية، أو على حماس ومشاركة األعضاء واالنصار وعموم الناخبني في 
االقتراع يوم االنتخابات، وبالرغم من كل تلك الظروف التي جرت فيها التحضيرات لالنتخابات استمرت اللجان 
العاملة وفي كل الدوائر االنتخابية بالعمل، وأعلن احلزب في 10/9 /2020 عن ترشيح 85 مرشحا في سبع 
محافظات و ثالث عشرة قائمة انتخابية باسم التحالف الوطني لإلصالح، باإلضافة لتشكيل قائمة انتخابية 
قائمة محلية في عجلون، وجرت  في  أعضاء احلزب  االخوة  احد  وترشيح  العقبة،  في  النشامى  قائمة  باسم 
االنتخابات في 2020/11/10 في أجواء صعبة، بانتشار وباء كورونا، وزيادة اعداد املصابني، ومبا رافق ذلك من 
أجواء انتشار للشائعات والتخويف من الذهاب لالنتخابات صحيا، باإلضافة النتشار الدعوات للمقاطعة، وبدا 

ذلك واضحاً ومؤثراً من خالل النسبة املتدنية ملن شاركوا في االنتخابات والتي لم تصل الى 30 %.

وكانت املالمح العامة للحملة االنتخابية في هذه الدورة على الشكل التالي: 



تقرير إجنازات وأنشطة احلزب في الفترة
من ٢٠٢٠/1/1 ولـغـــــايــــة 31/1٢/٢٠٢٠ املكتـب التنفيـذي الثاني عشــر

16

أوال: اجلانب اإلداري والتحضير املسبق:
شكل املكتب التنفيذي وشركائه اللجنة العليا إلدارة االنتخابات برئاسة م. مراد العضايلة وعضوية كل من ( 1

)م. بادي الرفايعة، م. وائل السقا، أ. حكمت الرواشدة رحمه الله -، د.رامي العياصرة، أ. معاذ اخلوالدة، 
أ. محمد أبو فارس، أ. محمد نوفل، أ. ثابت عساف، أ. حسام احلوراني، أ. صباح الصباح، أ. ماجدة 
اللجنة  ووضعت   ،2019 /  7 في متوز  الهروط(  معتز  أ.  القدميات،  د.جهاد  فاطمة جمعة،  أ.  درويــش، 
اخلطة العامة للعمل، وحتديد األهداف والوسائل، ثم توسعت اللجنة ليصبح عددها خمس عشرة عضوا 

في 2020/8/19. 
عقدت اللجنة 53 اجتماعا، مبعدل اجتماع أسبوعي، باستثناء أيام احلظر األولى في شهري 4، 5 / 2020 ( 2

حيث توقفت اللجنة عن االجتماعات.
معدل احلضور ألعضاء اللجنة 9 / 15 تقريبا.( 3
 وضعت اللجنة العليا اخلطة العامة الدارة االنتخابات واألهداف املتوقع احلصول عليها وفق جداول زمنية ( 4

وعلى عدة مراحل موضحة على النحو التالي:

املرحلة األولى: اعداد الهيكل التنظيمي واللوائح والتعليمات.
خالل املرحلة األولى )جتهيز البنية التحتية( وضعت اللجنة اللوائح والتعليمات وجداول الصالحيات التالية:

خطة عامة.( 1
الهيكل التنظيمي لوحدات العمل إلدارة االنتخابات.( 2
مخطط زمني إلدارة الوقت املتبقي حتى يوم االنتخابات. ( 3
مصفوفة صالحيات تبني صالحيات كل وحدة إدارية أو تنظيمية في هيكل إدارة االنتخابات.( 4
تعليمات تشكيل اللجان الفرعية.( 5
قائمة مهام اللجان الفرعية، ووصف املهام، اإلدارية والفنية.( 6
تعليمات لتنظيم العالقة بني اللجنة الفرعية وإدارات الشعب والفروع.( 7
مخططات للدوائر االنتخابية وتقاطعاتها مع فروع احلزب. ( 8
وضع سياسات مالية عامة.( 9

نظام مالي خاص بحمالت االنتخابات التي يقودها احلزب.( 10
تعليمات توضح آلية ومراحل اختيار املرشحني.( 11
برنامج زمني )على طريقة إدارة املشاريع الهندسية( إلدارة العمليات واألنشطة اليومية لالنتخابات مبا ( 12

فيها جتهيز القوى البشرية واملوارد والتمويل.



تقرير إجنازات وأنشطة احلزب في الفترة
املكتـب التنفيـذي الثاني عشــرمن ٢٠٢٠/1/1 ولـغـــــايــــة 31/1٢/٢٠٢٠

17

خطة وبرنامج زمني لتدريب الكوادر العاملة في مختلف مستويات إدارة العملية االنتخابية.( 13
وضع ميثاق شرف ومعايير وأسس عامة لقبول املرشحني.( 14

املرحلة الثانية: تنظيم العمل في الفروع واللجان الفنية.
- اللجان الفرعية: ومهمتها إدارة االنتخابات بكل تفاصيلها في الدائرة االنتخابية.

فقد مت تشكيل ثماني عشرة جلنة انتخابية فرعية في كل الدوائر االنتخابية، ما عدا دوائر البدو الثالث، 
وبلغ عدد اعضاء اللجان ما يزيد على مائتني وخمسني عضوا، وذلك كما يلي:

جلنة انتخابية في دائرة عمان األولى.  -1
جلنتني انتخابيتني في دائرة عمان الثانية.  -2

جلنة انتخابية في دائرة عمان الثالثة.  -3
جلنة انتخابية في دائرة عمان الرابعة.  -4

جلنة انتخابية في دائرة عمان اخلامسة.  -5
جلنة انتخابية لدائرتي اربد األولى والثالثة.  -6

جلنة انتخابية لدائرة اربد الثانية / لواء الرمثا.  -7
جلنة انتخابية لدائرة اربد الرابعة / لوائي الكورة واالغوار.  -8

جلنة انتخابية في دائرة البلقاء.  -9

10- جلنة انتخابية في دائرة الكرك.
11- جلنة انتخابية في دائرة معان.

12- جلنة انتخابية لدائرتي الزرقاء األولى والثانية.
13- جلنة انتخابية في دائرة املفرق.

14- جلنة انتخابية في دائرة الطفيلة.
15- جلنة انتخابية في دائرة مادبا.

16- جلنة انتخابية في دائرة جرش.
17- جلنة انتخابية في دائرة عجلون.
18- جلنة انتخابية في دائرة العقبة.

- اللجان الفنية، ومهمتها إدارة النشاطات املركزية املتخصصة، ولديها منسقني او مندوبني في الدوائر 
االنتخابية.

فقد مت أيضا تشكيل اللجان الفنية املركزية التالية:
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- اللجنة اإلعالمية برئاسة األخ د. رامي عياصرة، ثم الحقاً بعد ترشحه رأس اللجنة األخ عالء برقان.
- جلنة املعلومات والبيانات برئاسة األخ م. محمد نوفل.

- اللجنة املالية برئاسة األخ م. عارف حمدان.

التدريب:
فقد مت وضع برنامج تدريبي لرؤساء وأعضاء اللجان االنتخابية الفرعية، تضمن املواضيع التالية: 

التخطيط.  -1
إدارة احلمالت االنتخابية.  -2

محاكاة إدارة حملة انتخابية لدائرة انتخابية.  -3
وقد عقدت الدورات في أربع قاعات لتمكني جميع املدعوين من احلضور، قاعة تدريب في مقر األمانة   -4
العامة، وقاعة تدريب اخرى في عمان في فرع الطيبة، وقاعة تدريب للجنوب في معان، وقاعة تدريب 
للشمال في قاعة - فرع اربد، وحضر البرنامج التدريبي ما يقرب من 250 مشارك / عضو جلنة فرعية.

دورة ألعضاء اللجنة العليا ولرؤساء اللجان الفرعية والفنية بعنوان املهارات القيادية.  -5
دورة ألمناء السر للجان االنتخابية في الدوائر بعنوان إدارة امانة السر واملهارات الالزمة.  -6

دورات متخصصة للفرق العاملة في مجال املعلومات والبيانات في الدوائر االنتخابية.  -7

املرحلة الثالثة: العمليات األولى: فرز املرشحني وجتهيز البرامج واملواد اإلعالمية.
بناء على البرنامج الزمني وعلى جاهزية اللجان الفرعية بعد مرحلة تشكيلها وانتهاء برنامج التدريب، فقد 
مت التعميم على اللجان الفرعية بالبدء بجمع أسماء املرشحني لتشكيل القوائم بتاريخ 2/8/ 2020، ووضع 
لذلك برنامج زمني تفصيلي، ولكن حصل توقف لنشاط اللجنة العليا واللجان الفرعية مع اول اعالن حظر 
بتاريخ 2020/3/19، ولم تستطع اللجان كافة االجتماع ومباشرة اعمالها حتى 2020/5/28، حيث مت التعميم 

على اللجان مبعاودة االجتماع والطلب منهم استكمال جمع أسماء املرشحني وتشكيل القوائم. 
التحالف  قوائم  تشكيل  في  املباشر  وغير  املباشر  الرسمي  التدخل  رأسها  وعلى  كثيرة،  معيقات  وبسبب 
الترشح  بعدم  وترهيًبا،  ترغيًبا  ووعيدهم،  وتهديدهم،  املرشحني  على  الضغط  الوطني لإلصالح، من خالل 
او االنسحاب من الترشح على قوائم التحالف، باإلضافة الى حالة السلبية جتاه االنتخابات النيابية ومجلس 
النواب بعد ازمة نقابة املعلمني التي افتعلتها احلكومة، بحل مجلس النقابة، وسجن أعضاء اجمللس، والسيطرة 
على النقابة وفروعها بغير سند قانوني، استمرت هذه املرحلة حتى وقت متأخر، متجاوزة الزمن اخملطط له 

النتهاء هذه العملية، مما ساهم في ارباك هذه املرحلة.
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ثانًيا: اجلانب اإلعالمي: 
انتخابية،  قائمة  لكل  وصفحة  للتحالف،  الفيسبوك  وصفحات  للتحالف،  االلكتروني  املوقع  إطالق   -1

وصفحة لكل مرشح.
وضع البرنامج االنتخابي، ونشره بعدة صور، طباعته كامال، وعمل مختصر له وطباعته على شكل   -2
البرنامج  ونشر  االنتخابي،  البرنامج  يلخص  فيدو  وانتاج  تفاعلي،  بشكل  الكترونيا  ونشره  فالير 

الكترونيا باستخدام مختلف وسائط النشر للتحالف.
عبر  نشرها  ومت  السمعية،  واملقطوعات  والبوسترات  واجلرافيكس  الفيديوهات  من  العديد  انتاج   -3
واالذاعـــات،  املرشحني،  وصفحات  للتحالف،  االلكتروني  املوقع  منها  مختلفة،  اعالمية  وسائط 

ومحطات التلفزة احمللية، واملواقع االلكترونية.
ارسال مئات االف من رسائل الـ SMS الى الفئات املستهدفة في اغلب الدوائر االنتخابية.  -4

تقنية  عبر  عنهم،  إحصائية  وأرقــام  املرشحني  أسماء  فيه  أعلن  والــذي  القوائم  اشهار  حفل  إقامة   -5
التواصل املرئي بسبب ظروف اجلائحة. 

إقامة حفل اشهار كل قائمة على حدة في الدوائر االنتخابية.  -6
قامت اللجنة بجمع معلومات عن إجنازات كتلة اإلصالح في مجلس النواب الثامن عشر وانتجت منها   -7

فيديوهات ومواد إعالمية ونشرتها بالوسائط اإلعالمية اخملتلفة.
قامت كل اللجان الفرعية االنتخابية ومن خالل فرق االعالم اخلاصة بها والتنسيق اليومي مع اللجنة اإلعالمية   -8
املركزية بإنتاج ونشر مئات من املواد االعالمية اخملتلفة، ومنها التعريف باملرشحني جماعيا وفرديا، وصور 

وفيديوهات لنشاطات احلملة االنتخابية على صفحات القوائم االنتخابية وصفحات املرشحني.
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ثالثا: التواصل الداخلي: 
عقدت اللجنة بالتعاون مع املكتب التنفيذي عدة لقاءات مع الهيئات االدارية لفروع احلزب باالضافة الى 
الهيئات العامة في كل فرع من الفروع احلزب للتنسيق والترتيب والتحفيز والتعبئة الداخلية ومناقشة كيفية 
إدارة العملية االنتخابية في الدوائر االنتخابية واملناطق وللحديث حول آخر املستجدات ذات العالقة وذلك 
من خالل تقنية االتصال املرئي بسبب ظروف جائحة كورونا واألوضاع الصحية وأوامر الدفاع، وكانت وقائع 

اللقاءات على النحو التالي: 
اسم الفرع اليوم التاريخ

الهيئات االدارية للفروع اجلمعة 10/10 1
الهيئات االدارية للفروع االثنني 10/26 2

التاج  االثنني 10/12 3
النصر االثنني 10/12 4

رأس العني والوحدات الثالثاء 10/13 5
نزال والياسمني الثالثاء 10/13 6

مادبا االربعاء 10/14 7
عجلون / كفرجنة اخلميس 10/15 8

سحاب اجلمعة 10/16 9
القويسمة اجلمعة 10/16 10
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املقابلني اجلمعة 10/16 11
جنوب عمان السبت 10/17 12

صويلح السبت 10/17 13
تالع العلي السبت 10/17 14
شفا بدران األحد 10/18 15

اربد األول /املزار الشمالي األحد 10/18 16
بيادر وادي السير اإلثنني 10/19 17

عمان الثالثة اإلثنني 10/19 18
عني الباشا الثالثاء 10/20 19

السلط الثالثاء 10/20 20
جرش األربعاء 10/21 21
الكرك االربعاء 10/21 22

شمال الزرقاء اخلميس 10/22 23
وسط الزرقاء اخلميس 10/22 24

العقبة اجلمعة 10/23 25
ماركا اجلمعة 10/23 26
النزهة اجلمعة 10/23 27
القصور السبت 10/24 28
طارق السبت 10/24 29

الهاشمي السبت 10/24 30
جنوب الزرقاء األحد 10/25 31

الرصيفة األحد 10/25 32

رابعا: النتائج:
 وكانت النتائج التي حققها احلزب من خالل مشاركته في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر على النحو 

التالي:
حصل التحالف الوطني لإلصالح على 83272 صوتا بواقع 8 نواب من مرشحي التحالف الوطني، واثنني 
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من مرشحي قائمة النشامى في العقبة والتي شكلها االخوة في العقبة خارج التحالف الوطني لإلصالح وهم: 
م. موسى هنطش / عمان األولى

أ. أيوب خميس /عمان الثانية
أ. صالح العرموطي / عمان الثالثة
أ. ينال فريحات / عمان اخلامسة

م. عدنان مشوقة / املقعد الشركسي - عمان اخلامسة
أ. احمد القطاونة / الكرك

م. مروة الصعوب / كوتة املرأة - الكرك
د. محمد أبو صعليك / الزرقاء األولى

أ. حسن الرياطي / العقبة
أ. روعة الغرابلي / كوتة املرأة - العقبة.

خامسا: ما بعد االنتخابات:
استكملت اللجنة العليا لالنتخابات أعمالها بعد االنتهاء من العملية االنتخابية ضمن مخطط عملي لتقييم 
العملية االنتخابية وتقدمي التقارير والتوصيات واملقترحات لقيادة احلزب ومجلس الشورى وإعداد التقارير 
العمليات االنتخابية وحفظ ومأسسة وأرشفة اخلبرات، وقد عقدت  التفصيلية وكذلك دليل متكامل إلدارة 
اللجنة العليا لذلك عدداً من اجللسات وورش العمل التي ضمت نخبة من القيادات والقائمني على العملية 

االنتخابية واخلبراء وأجنزت التقارير والدليل التفصيلي مرفقاً بجميع الوثائق الالزمة. 
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مشروع رؤية الحزب لألردن 2030
مت تشكيل اللجنة العليا ملشروع الوثيقة االقتصادية برئاسة نائب األمني العام م. وائل السقا لتقدمي )الرؤية 
االقتصادية للحزب 2030( والتي تعتبر مشروعا استراتيجيا يقدم رؤية احلزب من مختلف مجاالت التنمية 
العدالة  اجليد،  التعليم  والرفاه،  اجليدة  الصحة  الغذائي،  األمن  والبطالة،  الفقر  )مكافحة  وهي  املستدامة 
والبنية  واالبتكار  الصناعة  االقتصادي،  والنمو  الالئق  العمل  النظيفة،  الطاقة  النظيفة،  املياه  االجتماعية، 
العدالة  السياسي،  االصالح  البيئة،  على  احملافظة  واالنتاج،  االستهالك  الطبيعة،  موارد  استثمار  التحتية، 
والقانون، النزاهة ومكافحة الفساد، الشراكات والتمويل االسالمي(، وفق املعايير واملؤشرات املعتمدة دوليا 
رؤية  يقدم احلزب  بحيث  التخصصية،  العمل  ورش  وعبر عدد من  واخلبراء  نخبة من اخملتصني  ومبشاركة 
على  احلزب  حرص  من  انطالقا  الرؤية،  لتحقيق  مرافقة  ومشاريع  تفصيلية  عمل  خطة  متضمنة  متكاملة 
رؤيته  ببناء  احلزب  باشر  وقد  الوطنية،  الساحة  على  ايجابي  بدور  والقيام  واملعارضة  بالنقد  االكتفاء  عدم 
االستراتيجية في اجملال االقتصادي الثانية بعد تقدميه لالستراتيجية االقتصادية للحركة االسالمية »أردن 
الغد 2020« والتي عبر الكثير من االطراف عنها في حينه بحجم شمولها واعتبارها اسهاما فريدا من نوعه 

على الساحة الوطنية.
االبداعية  واحللول  احلالي  الواقع  لتشخيص  التوصل  في  التركيز  مجموعات  اسلوب  الوثيقة  تبنت  لقد 
للنهوض، وقد مت عقد ثماني ورشات حتت عنوان حلول ابداعية للنهوض بالقطاعات من مختلف اجملاالت، 
اخذين فيها منهجية االهداف التنموية املستدامة واملقررة في هيئة االمم املتحدة باعتبارها هي اخر املنهجيات 
املطبقة في العالم، وقد مت تطوير تلك االهداف لتتوافق مع احلالة االردنية وقد مت تعديل خمس محاور من 

اصل سبعة عشر محورا؛ لتتناسب مع مبادئ وقيم ومنطلقات احلزب. 
كما مت تكليف مستشارين متخصصني في كل محور وهدف من اجل بناء ورقة سياسات لكل منها حتوي كل 
واحدة على واقع احلال، التحديات، املبادرات، االهداف املقررة، املشاريع، املستهدفات، ومؤشرات االداء لكل 

محور. وتعتبر كل ورقة كافية الي جهة تنفيذية للقيام بتطبيق االستراتيجية. 
ثم مت مناقشة احملاور من خالل قيادة احلزب واللجان املتخصصة في كل محور ومت بعد ذلك مراجعتها 

وتعديلها حسب رؤية احلزب ومنطلقاته، وفي النهاية مت اقرار تلك احملاور مرة اخرى.
ثم مت بناء أمنوذج رياضي الحتساب اثر تطبيق االستراتيجية على شكل مصفوفة من سبعة عشر صفاً 
وعموداً او ما يسمى اصطالحا »مصفوفة املدخالت واخملرجات« لقياس مدى تاثير وتاثر كل محور من احملاور 
االخرى ومن خالل تقييم واقع احلال »تقييم واقع اململكة في ذلك اجملال« مت التوصل الى مدى تاثير تطوير كل 
قطاع على االقتصاد الكلي مبؤشراته االساسية وهي النمو في الناجت احمللي االجمالي االسمي والناجت احمللي 

االجمالي احلقيقي ونسبة البطالة.
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ويجري حاليا بناء برنامج التحول االقتصادي حسب االستراتيجية والتي استهدفت التحول من االقتصاد 
النامي الى االقتصاد الناشئ حسب التقسيمات الدولية ملستويات االقتصاديات وتطورها.

كما مت تشكيل جلنة لالعداد الطالق الدراسة وشرح تفاصيلها وما زالت قيد العمل لتحديد الوقت والشكل 
واآللية األنسب لذلك.

التدريب:
احلزب  خطة  في  املقرة  التدريب  برامج  لتنفيذ  احلزب  خطة  وفق  للعمل  خطتها  بإعداد  اللجنة  قامت 

االستراتيجية وما تفرع عنها من خطط تشغيلية وتنفيذية.
وقد متت خالل مدة هذا التقرير اقامة عدد من الدورات املتخصصة كما يلي:

اجلهة املنفذةاسم الدورة 
اللجنة العليا الدارة االنتخاباتالتخطيط االستراتيجي.1
اللجنة العليا الدارة االنتخاباتإدارة احلمالت االنتخابية.2
اللجنة العليا الدارة االنتخاباتمحاكاة إدارة حملة انتخابية لدائرة انتخابية.3
اللجنة العليا الدارة االنتخاباتاملهارات القيادية.4
اللجنة العليا الدارة االنتخاباتإدارة امانة السر واملهارات الالزمة.5

6
دورات متخصصة للفرق العاملة في مجال املعلومات 

والبيانات في الدوائر االنتخابية.
اللجنة العليا الدارة االنتخابات

جلنة التدريب املركزيةالتحليل السياسي 1 7
جلنة التدريب املركزيةالتحليل السياسي 82
جلنة التدريب املركزيةدورة ادارية في اعداد التقارير اإلدارية وأرشفة امللفات9

جلنة التدريب املركزيةالتخطيط االستراتيجي10
اللجنة اإلعالمية املركزيةالتسويق اإللكتروني11
اللجنة اإلعالمية املركزيةإدارة مواقع التواصل االجتماعي12
اللجنة اإلعالمية املركزيةالظهور اإلعالمي ألعضاء كتلة االصالح النيابية13
اللجنة اإلعالمية املركزيةدورة إعالمية ألعضاء اللجان الالمركزية14
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ثالثا: األداء السياسي للحزب
< اللقاءات الدبلوماسية: 

استقبل األخ األمني العام املستشار االعالمي للسفارة الفرنسية حيث جرى حوار حول األوضاع السياسية ( 1
اقليميا ودوليا واحلديث حول األوضاع الداخلية في االردن. 

زيارة السفير السويسري بتاريخ 2020/3/1 ملقر األمانة العامة وكان في استقباله كاًل من )األخ األمني ( 2
العام م. مراد العضايلة واألخ نائب األمني العام م. وائل السقا واألخ أمني السر أ. ثابت عساف واألخ أ. 
وموضوع  القادمة  االنتخابات  من  احلزب  موقف  مناقشة  التنفيذي( حيث مت  املكتب  رشيد عضو  منير 

صفقة القرن. 

زيارة وفد من االحتاد األوروبي املشرف على مراقبة االنتخابات النيابية للحزب وكان في استقبالهم األخ ( 3
األمني العام م. مراد العضايلة واألخ النائب األول م. وائل السقا واألخ أمني السر أ. ثابت عساف وذلك 
يوم األحد 2020/10/11، حيث مت مناقشة التفاصيل املتعلقة بإجراءات العملية االنتخابية والتجاوزات 

املتعلقة بها.
زيارة السفارة التركية ولقاء السفير التركي وشارك في الزيارة كال من األخ األمني العام واألخ النائب األول ( 4

م. وائل السقا واألخ أمني السر أ. ثابت عساف بتاريخ 2020/10/7 حيث جرى احلديث حول عدد من 
الغوث،  الغاء وكالة  التركي حول مطالبات الصهاينة  القضايا احمللية واإلقليمية وارسال مذكرة للسفير 

حيث أن السفير التركي لدى األمم املتحدة هو املسؤول عن وكالة الغوث.
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< التحالف الوطني جملابهة صفقة القرن: 
بادر احلزب بإنشاء حتالف وطني يضم شريحة واسعة من األحزاب السياسية والعديد من الشخصيات ( 1

الوطنية والسياسية جملابهة صفقة القرن حيث قام التحالف بالعديد من األنشطة والفعاليات واملبادرات 
استكماالً لتلك التي متت عام 2019، وقد مت خالل فترة هذا التقرير ما يلي: 

مشاركة اللجنة التحضيرية في االجتماع الطارئ الذي عقد في مقر حزب األنصار لبحث تداعيات اخر ( 2
املستجدات في ما يخص صفقة القرن وذلك يوم الثالثاء القادم 2020/1/28. 

إقامة فعالية احتجاجية رفضا العالن صفقة القرن أمام السفارة األمريكية يوم الثالثاء 2020/1/28 ( 3
بالتزامن مع خطاب الرئيس االمريكي دونالد ترامب.

مسيرة جماهيرية حاشدة في منطقة وسط البلد رفضا العالن صفقة القرن، باالضافة الى 12 فعالية ( 4
مشابهة في العديد من احملافظات وذلك يوم اجلمعة 2020/1/31. 

إقامة فعالية جماهيرية ضد اعالن صفقة امام السفارة األمريكية يوم اجلمعة املوافق 2/7 باإلضافة إلى ( 5
العديد من الفعاليات املتعلقة بذات الشأن لعدد من الفروع في مختلف مناطق اململكة.

عقد لقاء وطني بتاريخ 2020/2/11 شارك فيه األخ األمني العام بدعوة عدد من الشخصيات الوطنية ( 6
واألحزاب للتباحث في آلية العمل املشترك بني القوى جملابهة صفقة القرن. 

مشاركة األخ األمني العام واألخ النائب األول م. وائل السقا واألخ أ. جميل ابو بكر مع عدد من الشخصيات ( 7
الوطنية والنقابية في اللقاء الذي عقد في مكتب دولة احمد عبيدات يوم السبت 2/15/ 2020 لبحث 
آليات العمل املشترك ملواجهة صفقة القرن واتفاقية الغاز وبحث امكانية عقد ملتقى وطني مشترك لنفس 

الغاية.
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اقامة فعالية احتجاجية أمام السفارة األمريكية يوم اجلمعة 2020/2/21 رفضاً لصفقة القرن واتفاقية ( 8
الغاز، باإلضافة الى فعاليات في عدد من املناطق أبرزها الزرقاء واربد.

الشخصيات ( 9 الذي عقد 2020/2/22 بحضور عدد من  التنسيقي  اللقاء  العام في  األمني  األخ  مشاركة 
وطني  ائتالف  انشاء  مناقشة  مت  حيث  عبيدات  احمد  أ.  دولة  وبحضور  واإلعالمية  واحلزبية  الوطنية 

جملابهة صفقة القرن واصدار بيان ووضع خارطة طريق للعمل.
د.أحمد ( 10 وبحضور  والوطنية  السياسية  الشخصيات  من  عدد  جمع  لقاء  في  العام  األمني  األخ  مشاركة 

عبيدات للتأسيس ملرحلة بناء االئتالف الوطني جملابهة صفقة القرن واتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، 
وذلك يوم اخلميس املوافق 2020/2/27.

عقد ندوة سياسية عبر تقنية االتصال املرئي حول تداعيات ضم الضفة واألغوار على األردن وفلسطني ( 11
وسبل املواجهة يوم الثالثاء املوافق 2020/6/23، مبشاركة كل من )معالي د.عبدالله العكايلة و أ. عباس 

زكي و معالي االستاذ طاهر املصري و أ. أسامة حمدان وأدارها أ. عاطف اجلوالني(.
عن ( 12 األمريكية  اإلدارة  إعــالن  عن  للحديث  النيابية  والكتلة  االسالمية  للحركة  صحفي  مؤمتر  عقد 

القادم  االثنني  يوم  وذلك  للحزب  العامة  األمانة  مقر  في  القائمة  واالجــراءات  وتداعياته  األراضي  ضم 
 .2020/6/29

اقامة وقفة احتجاجية أمام املسجد احلسيني رداً على إعالن خطة الضم )ضم أراضي الضفة للكيان ( 13
الصهيوني( بتاريخ 2020/7/3.

واملوقف ( 14 الضم  لقرارات  رفضاً  األمريكية  السفارة  أمام  بشرية  سلسلة  شكل  على  غضب  فعالية  اقامة 
األمريكي الداعم لها وذلك بتاريخ 2020/7/3.
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قيام عدد من الفروع التابعة للحزب بفعاليات غضب واستنكار لقرارات الضم في مناطقهم في عدة أيام ( 15
ومبناطق مختلفة وذلك في األسبوع األول من شهر متوز 2020.

اقامة فعالية احتجاجية ضد قرارات الكيان الصهيوني بضم األراضي وذلك بتاريخ 2020/7/10 من أمام ( 16
املسجد احلسيني في منطقة وسط البلد.

عقد مؤمتر وطني ملواجهة قرارات الضم وفق احليثيات التالية:( 17
كلمة حول املوقف السياسي من قرارات الضم د. عبد الله العكايلة.  -1
كلمة منجزات التحالف في الفترة السابقة د. عبد الفتاح الكيالني.  -2

مجلس  لرئيس  لكلمة  باإلضافة  الوطنية  الشخصيات  من  وعدد  لألحزاب  العامني  لألمناء  كلمات   -3
النقباء د. عازم القدومي.

عقد املؤمتر عبر تقنية االتصال املرئي 2020/7/21.  -4
عقد ندوة سياسية حتت عنوان ) مقاومة التطبيع( شارك فيها كل من )أ. خالد مشعل و أ. عباس زكي و د. ( 18

عبدالله العكايلة و.أ احمد العرموطي(، عبر تقنية االتصال املرئي وذلك يوم السبت 2020/9/5.
قيام األمانة العامة وفروعها اخملتلفة بفعاليات متزامنة ملواجهة التطبيع أمام مقر األمانة العامة وأمام ( 19

مقرات فروعها في مختلف احملافظات وذلك يوم السبت 2020/9/26.

< احلملة الوطنية السقاط اتفاقية الغاز: 
مت اجناز الفعاليات التالية ضمن فترة التقرير استكماالً للجهود السابقة بهذا الصدد: 

للضغط عليهم لرفض االتفاقية والضغط على احلكومة ( 1 عمل حملة شعبية لالتصال مع النواب هاتفياً 
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اللغائها بتاريخ 2021/1/6.
اجلمعة ( 2 يوم  احملافظات  عدد  في  الغاز  اتفاقية  بالغاء  املطالبة  االحتجاجية  الفعاليات  من  عدد  اقامة 

.2020/1/10
قيام فروع احلزب بعمل فعاليات في مختلف احملافظات تطالب بالغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ( 3

بالتعاون مع احلملة الوطنية جملابهة صفقة الغاز في شهري كانون الثاني وشباط.
والقطاع ( 4 النسائي،  والقطاع  االعالمية،  واللجنة  الطاقة،  وجلنة  االصــالح،  )جلنة  للجان  اجتماع  عقد 

الشبابي( لدراسة الفعاليات اخلاصة باتفاقية الغاز وذلك يوم االثنني 2020/1/6.
اقامة مسيرة جماهيرية حاشدة في منطقة وسط البلد مت فيها حرق فواتير الكهرباء وذلك بالتنسيق مع ( 5

احلملة الوطنية السقاط اتفاقية الغاز يوم اجلمعة 1/17. 
عقد ملتقى وطني في النقابات املهنية، واقامة مسيرة من مجمع النقابات الى الرئاسة.( 6
عمل فعالية احتجاجية أمام مجلس النواب بالتزامن مع اجللسة النيابية للمطالبة بالغاء االتفاقية وذلك ( 7

يوم األحد 2020/1/19. 
عقدت احلملة الوطنية السقاط اتفاقية الغاز مؤمترا صحفيا في مقر احلزب للحديث عن االتفاقية يوم ( 8

االثنني 2020/1/20. 
املشاركة باملسيرة التي دعت لها اللجنة الوطنية السقاط اتفاقية الغاز يوم اجلمعة 1/24 باجتاه شركة ( 9

الكهرباء الوطنية.
املشاركة في الفعالية االحتجاجية التي دعت لها احلملة الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز يوم اجلمعة 2/14 ( 10

في وسط البلد انطالقاً من املسجد احلسيني. 
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احلزب ( 11 مقر  في  احلملة  عقدته  الــذي  الصحفي  املؤمتر  في  العضايلة  مــراد  م.  العام  األمــني  األخ  مشاركة 
الدميقراطي االجتماعي يوم االثنني 2020/2/24 حول تعامل الشركة املنتجة للغاز مع املستوطنات الصهيونية. 

< املشاركات السياسية ألعضاء احلزب محليا ودوليا: 
مشاركة عدد من اإلخوة أعضاء املكتب في حفل تكرمي معتقلي احلزب الذي أقامه فرع عني الباشا يوم ( 1

األحد 2020/1/5. 
حضور اللقاء التكرميي الذي أقامه األستاذ عطية الطهراوي لقيادة احلزب، حضره كل من االخ م. وائل ( 2

السقا، أ. حكمت الرواشدة، الشيخ حمزة منصور، أ. احمد الزرقان، أ. ثابت عساف، أ. حمد الهروط، 
د.امين ابو الرب، أ. محمد التل، ومت تقدمي درع تكرميي للمضيف وذلك يوم الثالثاء 2020/1/7.

مشاركة األخ االمني العام في الورشة التي دعا لها مركز القدس للدراسات مع رئيس مجلس االعيان يوم ( 3
االربعاء القادم 2019/1/8.

النواب ملناقشة ( 4 املالية في مجلس  اللجنة  له  الذي دعت  الرواشدة في االجتماع  أ. حكمت  مشاركة األخ 
موضوع املوازنة العامة للدولة يوم االربعاء القادم 2019/1/8. 

مشاركة األخ األمني العام في الصالون السياسي الذي عقده فرع اليرموك يوم السبت 2020/1/18.( 5
مشاركة األخ أ. نعيم جعابو في اللقاء الذي دعت له وزارة الشؤون السياسية والبرملانية في مجلس النواب ( 6

بني جلنة فلسطني واالحزاب وذلك يوم األربعاء 2020/1/22 للتباحث في املستجدات ذات العالقة.
مشاركة عدد من االخوة من القطاع الشبابي في دورة » تعزيز قدرات الشباب أعضاء األحزاب السياسية ( 7

» بدعوة من وزارة الشؤون السياسية والبرملانية على مدى عدة جلسات في شهر شباط.
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مشاركة األخ االمني العام م. مراد العضايلة في االجتماع الذي دعت له النقابات املهنية للنقابات واألحزاب ( 8
والقوى الوطنية حول تشكيل جبهة ملواجهة صفقة القرن وذلك يوم السبت املوافق 2020/2/8 م 

مشاركة األخ أ. خالد اجلهني في اجللسة النقاشية بعنوان )العنف اجملتمعي والتنمر( والتي دعا لها حزب ( 9
اإلصالح وذلك يوم السبت املوافق 2020/2/10.

مشاركة األخ أ. خالد اجلهني حلضور املؤمتر الصحفي للحملة الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز في مقر ( 10
احلزب الشيوعي يوم االثنني 2020/2/10. 

مشاركة األخ النائب الثاني لألمني العام أ. حكمت الروشدة في حفل افتتاح املؤمتر العام حلزب الوسط ( 11
اإلسالمي يوم السبت املوافق 2020/2/15. 

مشاركة األخ النائب الثاني لألمني العام أ. حكمت الرواشدة في اللقاء الذي دعت له اللجنة التحضيرية ( 12
لألحزاب للبحث في قانون االنتخاب وذلك يوم الثالثاء املوافق 2/18، في مقر حزب زمزم. 

مشاركة األخ أ. نعيم جعابو رئيس جلنة القدس وفلسطني املركزية في املؤمتر الصحفي الذي عقدته جلنة ( 13
فلسطني النيابية يوم اخلميس 2/20 في مجلس النواب إلعالن اطالق حملة )العودة حقي وقراري(.

السبت ( 14 يوم  االصــالح  حزب  لها  دعا  التي  الندوة  في  السقا  وائل  م.  لألمني  األول  النائب  األخ  مشاركة 
2020/2/22 للحديث حول دور األحزاب ومناقشة قانون األحزاب.

العدل ( 15 أمام قصر  التي عقدت  الفعالية  ثابت عساف في  أ.  السر  أمني  واألخ  العام  األمني  األخ  مشاركة 
للمطالبة باإلفراج عن املعتقل املضرب عن الطعام بشار الرواشدة واملعتقلني السياسيني وذلك يوم االربعاء 

2020/2/26 باإلضافة إلى مشاركة احلزب في اللجنة املشكلة مع احلراكيني ملتابعة موضوع املعتقلني.

مشاركة اإلخوة في جلنة االصالح املركزية بالفعالية التي دعا لها احلراك بتاريخ 3/2 على دوار الداخلية.( 16
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مشاركة األخ األمني العام في مهرجان الدفاع عن املعتقلني الذي أقامته اللجنة الوطنية للدفاع عن املعتقلني ( 17
يوم الثالثاء 2020/3/3 في مجمع النقابات املهنية.

مشاركة األخ النائب الثاني أ. حكمت الرواشدة في اللقاء الذي مت لألحزاب التي تنسق في اطار اللجنة ( 18
التحضيرية مع أمني عام وزارة الشؤون السياسية ملناقشة مقترحات األحزاب حول نظام التمويل احلزبي.

مشاركة عدد من األخوات في القطاع النسائي في الندوة التي دعا لها حزب أردن أقوى وشبكة البرملانيات ( 19
االربعاء  يــوم  وذلــك  وحتــديــات«  واجــب  العام  العمل  في  »املــرأة  بعنوان  نــدوة  حــول  للمساواة  العربيات 

2020/3/11، وقد أبدت األخوات وجهة نظر احلزب جتاه القضايا املطروحة. 
مشاركة عدد من األخوات في القطاع النسائي في البرنامج التدريبي لتعزيز قدرات النساء القياديات ( 20

بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية وبتنسيق من املعهد الهولندي. 
مشاركة األخ أ. رياض سنيد واألخ أ. معتز الهروط في ورشة عمل حتت عنوان »الشباب وحتديات العمل ( 21

احلزبي« والتي مت عقدها في مقر احلزب الشيوعي بدعوة من وزارة الشباب.
مشاركة األخ األمني العام في لقاء دعا له فرع اربد األول للقاء أعضاء احلزب في الفرع واجملتمع احمللي ( 22

عبر تقنية الفيديو املرئي وذلك يوم األربعاء املوافق 2020/6/24.
مشاركة األخ م. منير رشيد ممثاًل للحزب في اللقاء الذي دعت له جلنة فلسطني النيابية ملناقشة موضوع ( 23

ضم األراضي للكيان الصهيوني وذلك يوم اخلميس املوافق 2020/7/9 في مبنى مجلس النواب.
مشاركة األخ األمني العام في لقاء مع وزير الشؤون السياسية الذي عقد يوم الثالثاء 2020/7/21 مبشاركة ( 24

عدد من األمناء العامني لألحزاب جرى فيه احلديث عن العديد املواضيع املتعلقة باألوضاع السياسية 
االنتخابات  وقانون  السياسي  واإلصــالح  النيابية  باالنتخابات  املتعلقة  املستجدات  وآخر  واإلقتصادية 

وغيرها من املواضيع ذات العالقة.
مشاركة األخ أمني السر أ. ثابت عساف واألخ مدير احلزب أ. أحمد أبو عيشة في جلسة تدريب دعت ( 25

لها وزارة الشؤون السياسية حول نظام املساهمة في دعم األحزاب السياسية وذلك يوم االثنني املوافق 
2020/9/7 في فندق الشيراتون.

دراسات ( 26 األخبار في مركز  دورة حتليل  املركزية في  اإلعالمية  اللجنة  أعضاء  اإلخوة  مشاركة عدد من 
الشرق األوسط يوم 17 و 2020/9/19.

الذي أطلقته وزارة ( 27 التدريبي  البرنامج  الفرعية لالنتخابات في  اللجان  مشاركة عدد من اإلخوة رؤساء 
الشؤون السياسية حول » تطوير البرنامج االنتخابي » بالتعاون مع مشروع الدعم األوروبي للمؤسسات 
الشيراتون في  فندق  و 2020/10/5 في   4 واالثنني  األحد  يومي  وذلك  والتنمية  االردنية  الدميقراطية 

عمان.
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»احلمالت ( 28 حول  التدريبي  البرنامج  في  لالنتخابات  الفرعية  اللجان  رؤســاء  اإلخــوة  من  عدد  مشاركة 
للمؤسسات  األوروبــي  الدعم  مشروع  مع  بالتعاون  السياسية  الشؤون  وزارة  تعقده  والــذي  االنتخابية« 
الدميقراطية االردنية والتنمية وذلك يومي االربعاء واخلميس املوافق 7و2020/10/8 في فندق الشيراتون 

في عمان.
مشاركة عدد من اإلخوة في الدورة الرابعة من برنامج » تعزيز قدرات الشباب أعضاء األحزاب السياسية ( 29

و  السياسية خالل شهري 11  الشؤون  وزارة  تعقدها  والتي   « املدني  والناشطني في مؤسسات اجملتمع 
.2020/12

األوراق ( 30 ملناقشة  البشرية  للتنمية  دربزين  مؤسسة  لقاءات  في  احلزب  أعضاء  اإلخوة  من  عدد  مشاركة 
بتعزيز  متعلقة  جلسة  في  الغزاوي  صالح  د.  األخ  املكتب  عضو  شــارك  حيث  احلزبي  بالعمل   املتعلقة 
اإلعالمية  اللجنة  وعضو  أدائها  وحتسني  األردنية  لألحزاب  املالية  احلرية  على  وانعكاسه  االستثمار 
املركزية أ. نبراس الياسوري بجلسة حول مواكبة اعالم األحزاب لوسائل االتصال احلديث بشكل فعال، 
احلزبية  احلياة  في  الشباب  مشاركة  تعزيز  حول  بجلسة  سنيد  رياض  أ.  األخ  الشبابي  القطاع  ورئيس 

والسياسية واألخت عضو املكتب د. ميسون دراوشة بجلسة حول تقرير مشاركة املرأة في البرملان.
املشاركة ( 31 االنسان حول  الوطني حلقوق  املركز  لها  دعا  التي  العمل  ورشة  في  العام  األمني  األخ  مشاركة 

احلزبية في احلياة السياسية قدم من خاللها ورقة حتت عنوان )حرية العمل احلزبي واألمن الشخصي 
وحماية البيانات( وذلك يوم األربعاء املوافق 2020/12/24. 

رابًعا: الزيارات والمقابالت
الــوزارة ( 1 عام  وأمني  السياسية  الشؤون  وزير  مع  الوحش  موسى  د.  التنفيذي  املكتب  عضو  األخ  تواصل 

للحديث حول دفع املستحقات املالية التي في ذمة الوزارة للحزب.
- زيارة األخ األمني العام م. مراد العضايلة واألخ النائب األول لألمني العام م. وائل السقا لعدد من النخب ( 2

الوطنية ومنهم د. احمد عبيدات و أ. لبيب قمحاوي للحديث عن جمع أكبر نصاب وطني وعقد ملتقى 
حول مجابهة صفقة القرن.

استضافة الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية على عشاء ( 3
يوم السبت 2/8 بحضور اإلخوة في املكتب التنفيذي ومكتب مجلس الشورى والكتلة النيابية.

زيارة األخ األمني العام واألخ أمني السر للمعتقلني السياسيني املفرج عنهم بتاريخ 2020/2/12. ( 4
زيارة وفد من املكتب التنفيذي واإلخوة في فرع التاج لوجهاء من منطقة اجلوفة وكان لقاًء تفاعلياً جيداً.( 5
زيارة تضامنية قام بها )األخ األمني العام م. مراد العضايلة، م. األخ النائب األول لألمني العام وائل السقا، ( 6
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األخ النائب الثاني لألمني العام أ. حكمت الرواشدة، األخ أمني السر العام أ. ثابت عساف( وذلك يوم األحد 
2/23 الى األخت الدكتورة دمية طهبوب عضو املكتب التنفيذي على خلفية اإلساءة التي قام بها بعض 

األشخاص للدكتورة على مواقع التواصل االجتماعي. 

 تواصل األخ ا. حكمت الرواشدة مع أمني عام وزارة الشؤون السياسية والبرملانية لبحث موضوع املستحقات ( 7
املالية للحزب على الوزارة مع وزارة املالية.

األمنية ( 8 الضغوطات  السياسية حول  التنمية  وزير  السقا مع  وائل  م.  األول  ونائبه  العام  األخ األمني  لقاء 
املستمرة على احلزب وأعضاءه بتاريخ 2021/9/2. 

زيارة وفد من احلزب ضم األخ األمني العام واألخ نائبه األول م. وائل السقا واألخ م. بادي الرفايعة املدير ( 9
التنفيذي للحملة االنتخابية للهيئة املستقلة لالنتخابات ولقاء رئيسها د.خالد الكاللدة حيث مت احلديث 
بها  تقدم  التي  الهيئة واالجابة عن املالحظات  واجــراءات  العمل  وتفاصيل  القضايا ذات االهتمام  حول 

احلزب يوم اخلميس 2020/10/8.
للحملة ( 10 التنفيذي  املدير  السقا واألخ  العضايلة ونائبه األول األخ م. وائل  العام م. مراد  لقاء األخ األمني 

عن  احلديث  ومت  الــوزارة  عام  أمني  وبحضور  السياسية  التنمية  وزير  مع  الرفايعة  بادي  م.  االنتخابية 
الضغوط املمارسة على أعضاء كتلة االصالح وذلك يوم اخلميس املوافق 2020/10/22. 

تواصل األخ األمني العام مع وزير التنمية السياسية وأمني عام الوزارة حول مستحقات احلزب على نظام ( 11
التمويل اجلديد.

زيارة وفد من االحتاد األوروبي املشرف على مراقبة االنتخابات النيابية للحزب وكان في استقبالهم األخ األمني ( 12
أ. ثابت عساف وذلك يوم األحد  النائب األول م. وائل السقا واألخ أمني السر  العام م. مراد العضايلة واألخ 
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2020/10/11، حيث مت مناقشة التفاصيل املتعلقة بإجراءات العملية االنتخابية والتجاوزات املتعلقة بها.

واخلميس ( 13 األربعاء  يومي  أنقرة  التركية  العاصمة  في  والتنمية  العدالة  حلزب  العام  األمني  األخ  زيــارة 
9-2020/12/10 جرى خاللها عدة لقاءات مع ادارة العالقات اخلارجية في احلزب بحضور نائب رئيس 
التعاون وبناء العالقات بني  أ. عفيف دمييركيران ومساعديه مت من خاللها استعراض ضرورة  الدائرة 
النائب  الشبابي  القطاع  رئيس  لقاء  أيضا  الشعبني،وجرى  يخدم مصالح  والتركي مبا  االردني  الشعبني 
احمد بيوك كماش واحلديث عن التعاون بني قطاعي الشباب في احلزبني، واختتمت الزيارة بلقاء مؤسسة 
رئاسة األتراك في اخلارج واجلاليات ذات الصلة )YTP( )مؤسسة املنح التركية( حضر اللقاء رئيس الهيئة 
الله ارين وأربعة من مساعديه، مت االطالع من خالل الزيارة على ما تقدمه املؤسسة من خدمات  عبد 
لألردن وبحث أسس  التدريبية وخصوصاً  التعليمية والدورات  املنح  للعالم االسالمي من خالل  تعليمية 

التعاون املشترك في املستقبل. 

خامسا: النشاطات والفعاليات
الفروع، حيث جرى احلديث حول مجريات ( 1 أمناء سر  لقاء مع اإلخوة  التنفيذي  املكتب  عقد اإلخوة في 

الترشيحات لالنتخابات  النيابية وبدء  الترتيبات املتعلقة باالنتخابات  العمل وآخر مستجداته وتفاصيل 
النيابية من قبل أعضاء الهيئات العامة للفروع.

مشاركة عدد من رؤساء الفروع وامناء السر في دورة التخطيط االستراتيجي في املعهد الهولندي يوم ( 2
السبت 1/25. 
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عمل جولة ألعضاء املكتب التنفيذي والكتلة النيابية في منطقة وسط البلد لالطالع على حجم االضرار ( 3
التي تعرضت لها احملال التجارية جراء مداهمة مياه االمطار لها يوم االثنني 2020/1/13.

السبت ( 4 يوم  للحزب  العامة  األمانة  مقر  في  واالخــوات  االخــوة  من  عدد  حضرها  سياسية  دورة  عقد 
 .2020/1/14

في ( 5 للبحث  السياسي،  الفريق  بها  قام  احلزب  في  والنواب  واملتحدثني  والرموز  للقيادات  ورشة  عقد 
املعلومات اخملتلفة حول صفقة الغاز وآلية مواجهتها. 

عقد لقاء بني املكتب التنفيذي واالخوة في القطاع الشبابي بتاريخ 2020/2/8، حيث جرى نقاش وحوار ( 6
حول مختلف القضايا ذات االهتمام لتطوير العمل الشبابي ومتثيل الشباب في اللجان واألطر القيادية 
التمثيل  وحجم  اخملتلفة  اللجان  تشكيل  في  جرى  وما  النيابية  االنتخابات  حول  احلديث  إلى  باإلضافة 
الشبابي فيها باإلضافة الحتواء قوائم التحالف في االنتخابات السابقة لعدد كبير من الشباب باإلضافة 

لنجاح القطاع في املرحلة القادمة للنهوض بالعمل وتفعيله ومأسسته.
إقامة حفل تكرمي للمعتقلني املفرج عنهم مؤخراً.( 7
القيادات حلضورها وذلك ملناقشة آخر ( 8 عقد ورشة سياسية يوم السبت 2020/3/7 مت دعوة عدد من 

املستجدات السياسية.
السياسي ( 9 الوضع  واصالح  للنهوض  ابداعية  »حلول  حول  نقاشية  جلسة  بعقد  اإلقتصادي  الفريق  قيام 

بالتنسيق مع مركز دراسات الشرق األوسط. 
عقد ورشة سياسية )عبر تقنية االتصال املرئي( يوم الثالثاء 2020/5/19 حتت عنوان »ضم األراضي للكيان ( 10

الصهيوني التداعيات والدور املطلوب«، حضرها عدد من اخلبراء والضيوف وأعضاء املكتب التنفيذي.
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اطالق »حملة فجر االردن العظيم« نصرة للمرابطني في القدس واملسجد األقصى املبارك والتي تهدف ( 11
إلى اعادة احياء الشعور بأهمية الصالة في املسجد في نفوس الناس ومت التعميم على الفروع بضرورة 
و  بتاريخ )28+21+14(/2020/2  أسابيع  استمرت عدة  واملناطق،  املساجد  العمل على نشراحلملة في 

 .2020/3/6

إقامة وقفة إحتجاجية غاضبة أمام السفارة الهندية نصرة للمسلمني في الهند نتيجة ما يتعرضون له من ( 12
ظلم واضطهاد وذلك يوم الثالثاء 2020/3/10. 

النكبة الى ( 13 عقد ندوة في ذكرى النكسة عبر تقنية االتصال املرئي يوم اخلميس 6/4 حتت عنوان )من 
النكسة، العودة قـرار وخيـار( شـارك فيـهـا كـل من )األخ األمني العـام م. مراد العضايلـة األمني العـــام، 
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أ. اسماعيل هنية رئيس املكتب السياسي حلركة حماس، 
أ. املنصف املرزوقي الرئيس التونسي األسبق، أ. ياسني 
العدالة  حزب  رئيس  التركي  الرئيس  مستشار  أقطاي 
والتنمية التركي، واألخ أ. معاذ اخلوالدة الناطق اإلعالمي 

باسم جماعة اإلخوان املسلمني(.
الفروع ( 14 رؤســاء  واإلخــوة  التنفيذي  املكتب  بني  لقاء  عقد 

حوار  فيه  جرى   2020/6/20 السبت  يوم  السر  وأمناء 
معّمق حول آخر املستجدات واستعرض فيه اإلخوة أبرز 
منجزات الفروع واستمع اإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي 

ألبرز املالحظات.
السياسي ( 15 التحليل  فــي  مــوضــوعــي  فــي  ــني  ــ دورت عــقــد 

من  عدد  حضرها  اإلداريــة  التقارير  واعــداد  واألرشفة 
كوادر احلزب، وذلك بتاريخ 11 و 18 و 25 / 6 / 2020.

عمل سلسلة بشرية رداً على قرارات ضم األراضي للكيان الصهيوني وذلك يوم السبت املوافق 2020/6/27 ( 16
في منطقة شارع اجلامعة األردنية في عمان.

عقد ندوة حتت عنوان )دور األحزاب ومؤسسات اجملتمع املدني في مقاومة التطبيع( عبر تقنية التواصل ( 17
املرئي يوم السبت 2020/6/27 وبحضور كل من )الناشط املغاربي عزيز هناوي األمني العام للمرصد 
عبدالله  م.  واالنقاذ،  الشراكة  حلزب  العام  األمني  نائب  الفالحات  سالم  أ.  التطبيع،  ملناهضة  املغربي 
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عبيدات أمني عام االئتالف النقابي العاملي للتضامن مع القدس وفلسطني، م. ماجد الزير رئيس منتدى 
فلسطينيي أوروبا، و د. دمية طهبوب عضو املكتب التنفيذي حلزب جبهة العمل اإلسالمي(.

عقد القطاع الشبابي ندوة شبابية الستعراض التجربة املغربية، حيث مت استضافة عضو حزب العدالة ( 18
والتنمية وعضو البرملان املغربي محمد الطويل، يوم السبت 2020/7/4 )عبر تقنية االتصال املرئي(

الثالثاء ( 19 يوم  وذلك  املرئي  االتصال  تقنية  عبر  العامة  النسائية  للهيئة  ورشة عمل  النسائي  القطاع  عقد 
املوافق 2020/7/7.

ندوة علمية بعنوان )العام الدراسي اجلديد وشكل التعليم في ظل جائحة كورونا( أقامتها جلنة التربية ( 20
والتعليم وذلك يوم اخلميس املوافق 2020/7/23 عبر تقنية االتصال املرئي. 

املوافق ( 21 السبت  يوم  وذلك  احلزب  في  املركزية  اإلعالمية  اللجنة  مع  للفروع  اإلعالميني  للمندوبني  لقاء 
 .2020/7/25

عقد اإلخوة في املكتب التنفيذي لقاء مع رؤساء اللجان املركزية وأمناء سرها بتاريخ 2020/8/9، حيث ( 22
جرى في اللقاء عرض منجزات العمل في 2019 )فيديو / تقرير(، كما مت استعراض منجزات اللجان في 
أزمة كورونا وخالل األشهر اخلمسة األولى من عام 2020، والبحث في الفرص املتاحة لتحقيق أهداف 

احلزب ورؤيته في ظل األزمة ومستجداتها.
عقد القطاع النسائي ندوة خاصة حول موضوع )أهداف التنمية املستدامة( عبر تقنية الفيديو املرئي في ( 23

الفترة ما بني )10 - 15 /2020/8(.
ندوة تعليمية بعنوان )مآالت التعليم اخلاص في ظل جائحة كورونا( أقامتها جلنة التربية والتعليم وذلك ( 24

يوم االثنني املوافق 2020/8/10 عبر تقنية االتصال املرئي.
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عقدت جلنة احلريات العامة ورشة بعنوان )أثر قوانني الدفاع على احلريات العامة(، وذلك يوم السبت ( 25
بني  وفاء  النائب  وسعادة  العرموطي  صالح  النائب  )سعادة  من  كل  فيها  شارك   2020/7/18 املوافق 
مصطفى ورئيس جلنة احلريات وحقوق اإلنسان في احلزب أ. عبدالقادر اخلطيب وعضو جلنة احلريات 

في احلزب أ. هشام الظاهر (.

عقد القطاع النسائي لقاء مندوبات الفروع عبر )تقنية اإلتصال املرئي( وذلك يوم الثالثاء 2020/8/11.( 26
إقامة عشاء تكرميي لألخ أ. تامر بينو بعد انتقاله للعيش في تركيا بحضور الكتلة النيابية وأعضاء املكتب ( 27

التنفيذي وذلك يوم اخلميس بتاريخ 2020/8/27.
أ. ( 28 استضافة  فيه  مت  السياسي  الراهن  الوضع  مستجدات  حول  الشبابي  للقطاع  سياسي  صالون  عقد 

عاطف اجلوالني وذلك يوم السبت املوافق 2020/8/29.
عقد ندوة سياسية للقطاع الشبابي مت فيها استضافة الرئيس األسبق للجمهورية التونسية أ. املنصف ( 29

املرزوقي حتت عنوان )مستقبل الدميقراطيات في العالم العربي وموقف الشباب منها( عبر تقنية االتصال 
املرئي وذلك يوم السبت املوافق 2020/9/7.

عقد لقاء بني اإلخوة في املكتب التنفيذي مع اإلخوة في مكتب املوحد للحراك واملبادرة الوطنية وبعض ( 30
أعضاء حزب الشراكة واإلنقاذ وبعض الشخصيات الوطنية للحديث حول آخر املستجدات على الساحة 

واالنتخابات النيابية وذلك يوم االربعاء املوافق 9/16 / 2020.
عقد القطاع الشبابي ندوة سياسية حتت عنوان )تطور اخلطاب السياسي اإلسالمي للحركات اإلسالمية ( 31

في املغرب العربي(، مت فيه استضافة د.عبدالرزاق املقري رئيس حركة مجتمع السلم في اجلزائر وذلك 
يوم السبت املوافق2020/10/3 عبر تقنية التواصل املرئي.
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املستجدات ( 32 آخر  حول  للحديث  للفروع  ــة  اإلداري الهيئات  في  واإلخــوة  التنفيذي  املكتب  بني  لقاء  عقد 
والتجهيزات لالنتخابات النيابية عبر تقنية االتصال املرئي وذلك يوم السبت املوافق 2020/10/10. 

عمل سلسلة بشرية أمام السفارة الفرنسية والدعوة إلى املشاركة في حملة مقاطعة البضائع واملنتجات ( 33
الفرنسية ردا على اساءات الرئيس الفرنسي املتكررة جتاه ديننا احلنيف والرسول ] وذلك يوم الثالثاء 

.2020/10/27

عقد لقاء بني املكتب التنفيذي واإلخوة في الهيئات اإلدارية للفروع للحديث حول اخر املستجدات املتعلقة ( 34
باالنتخابات النيابية وذلك يوم االثنني 2020/10/26عبر تقنية التواصل املرئي.

عقد لقاء بني املكتب التنفيذي واإلخوة في الهيئات اإلدارية للفروع للحديث حول نتائج االنتخابات النيابية ( 35
وتقييم مجريات العملية االنتخابية وذلك يوم االثنني 2020/11/23 تقنية التواصل املرئي.

اللواتي ( 36 النيابية  االنتخابات  لقاء ملرشحات  بتاريخ 2020/11/28  النسائي  القطاع  األخوات في  عقدت 
االنتخابية  العملية  خالل  جرى  ما  تفاصيل  ملناقشة  لالصالح  الوطني  التحالف  قوائم  على  ترشحن 

واملالحظات ذات العالقة ومت على هامش اللقاء تكرمي للمرشحات وتقدمي هدايا رمزية.
عقد اإلخوة في القطاع الشبابي ندوة شبابية عن مقاومة التطبيع عبر تقنية االتصال املرئي شارك فيها ( 37

عدد من اإلخوة في القطاع باإلضافة إلى عدد من الضيوف من تونس واملغرب وذلك يوم األحد املوافق 
.2020/12/19

عقد القطاع الشبابي لقاءا ترحيبيا باألعضاء اجلدد املنتسبني له، تخلل اللقاء كلمة ترحيبية وحوار معمق ( 38
حول فلسفة القطاع وعمله وأولوياته للمرحلة املقبلة وذلك يوم السبت 2020/12/26.

االثنني ( 39 يوم  الفلسطينية  القضية  جتاه  القادمة  املرحلة  في  احلــزب  أولويات  لبحث  عمل  ورشــة  عقد 
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2020/12/21 في األمانة العامة بترتيب من جلنة القدس وفلسطني املركزية مع بعض اخملتصني.
عقد دورة إعالمية قامت بها اللجنة اإلعالمية املركزية حتت عنوان » ادارة مواقع التواصل االجتماعي » ( 40

وذلك يوم السبت املوافق 2020/12/26 شارك فيها عدد من املندوبني االعالميني من الفروع.
عقد ورشة عمل بالتعاون مع املعهد الهولندي شارك فيها عدد من اإلخوة رؤساء اللجان املركزية وعدد من ( 41

اإلخوة واألخوات في القطاعني الشبابي والنسائي وذلك يوم السبت املوافق 2020/12/26 

سادسا: أزمة كورونا
منذ أن أصابت جائحة فايروس »كورونا« البالد كان احلزب من أوائل من استعد وبادر لتقدمي اخلدمات 
مستوى  على  كبيرة  بخسائر  تسببت  والتي  اجلائحة  آثارهذه  من  للتخفيف  املمكنة  واملبادرات  واملساعدات 
األفراد واملؤسسات، حيث قامت األمانة العامة للحزب وفروعها املنتشرة في كل محافظات الوطن بالعديد من 

األنشطة واملبادرات املتعلقة بهذا الشأن، وكانت على النحو التالي: 
التعميم على جميع الفروع بتشكيل جلان تطوعية وفرق طوارئ خلدمة ومساعدة اجملتمع احمللي ولعمل ( 1

مبادرات وأنشطة تساهم في التخفيف على اإلخوة املواطنني. 
األزمة ( 2 في  فاعل  بشكل  يساهموا  أن  منهم  والطلب  واملمرضني  االطباء  من  احلزب  اعضاء  دور  تفعيل 

وتقدمي يد العون واملساعدة للمرضى. 
اجراء العديد من االتصاالت واملراسالت مع اجلهات احلكومية لبحث آلية التنسيق وتفعيل دور احلزب.( 3
تكليف جميع نواب كتلة اإلصالح النيابية التابعة للحزب بتقدمي مبادرات وأنشطة وتفعيلهم للقيام باألدوار ( 4

املطلوبة منهم ضمن هذه االزمة.
احمللي ( 5 الشأن  على  االزمة  آثار  حول  تقدير  لتقدمي  علمية  اوراق  العداد  املركزية  احلزب  جلان  تشكيل 

والشأن االقليمي والدولي والشأن التربوي ودراسة اآلثار على اجلانب االقتصادي ومقترحات حلل األزمة 
والتعامل معها.

تكليف اللجان املركزية بعمل مبادرات وتفعيلها لتقدمي أدوار نحو واجبها في ظل األزمة.( 6
الوضع ( 7 مع  التعامل  وسيناريوهات  كورونا  ازمة  آثار  حول  دراسة  احلزب  في  اإلقتصادي  الفريق  اعداد 

االقتصادي وسياسة منهجية التعافي االقتصادي، مع مقترح التعامل العاجل مع بعض امللفات العامة قبل 
نهاية العام، حيث مت ارسالها اجلهات اإلعالمية والشخصيات الوطنية واإلقتصادية، باإلضافة الى ايصال 

الدراسة للديوان ورئاسة الوزراء )مرفق(.
القيام بالعديد من البرامج واحلمالت الدعوية واإلميانية استثمارا لظرف كورونا وملوسم رمضان.( 8
اعداد دراسة تربوية من قبل جلنة التربية والتعليم في احلزب حول التعامل مع أزمة جائحة كورونا في ( 9



تقرير إجنازات وأنشطة احلزب في الفترة
املكتـب التنفيـذي الثاني عشــرمن ٢٠٢٠/1/1 ولـغـــــايــــة 31/1٢/٢٠٢٠

43

التي  والتحديات  الظروف  التغلب على  وكيفبة  وواقعه  بالتعليم  النهوض  والتعليمي وسبل  التربوي  الشق 
تسببت بها اجلائحة وأبرز احللول املبتكرة واإلبداعية التي تسهم بهذا اخلصوص.

سابعا: انجازات الفروع
تاليا أبرز اجنازات الفروع خالل عام 2020: 

أبرز النشاطاتالفرع

الهاشمي 1

- املشاركة في حملة » الفجر العظيم » نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك.
- إقامة بطولة في رياضة كرة القدم لعدد من الشباب في املنطقة.

- فعالية احتجاجية رافضة لصفقة القرن.
- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية في املنطقة.

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 
واملساعدات اخليرية للعائالت احملتاجة واملستورة.

- زيارات تواصلية واجتماعية لعدد من وجهاء املنطقة واجملتمع احمللي. 
- ندوة سياسية للحديث حول تداعيات صفقة القرن على األردن وفلسطني. 
- ندوة سياسية للحديث حول تغيير الواقع السياسي في االردن وفلسطني. 

- محاضرة تعريفية بالوثيقة السياسية التي أعدتها احلركة اإلسالمية.
- محاضرة في التأصيل للعمل احلزبي. 

- عمل محاضرة للحديث حول مستقبل العمل النقابي في األردن. 

القصور2

للكيان  الضفة  ــي  وأراضـ الــقــدس  ضــم  لــقــرارت  رفضا  احتجاجية  وقفة  -اقــامــة 
الصهيوني. 

- اقامة حملة الفجر العظيم في العديد من مساجد املنطقة.
- عمل مبادرة مجتمعية لتوزيع مادة الكاز على العائالت املستورة.

- اقامة حملة الشتاء جلمع وتوزيع املساعدات لالسر والعائالت املستورة. 
- تشكيل جلنة طوارئ والقيام مبهام االغاثة وتقدمي املساعدات خالل جائحة كورونا.

-املشاركة في حمالت توزيع اخلبز وتنظيم الناس على احملال التجارية خالل فترة 
احلظر بسبب جائحة كورونا.

- اقامة 4 ندوات توعوية عبروسائل التواصل وتسجيل عدد من الفيديوهات الدعوية 
والتوعوية.

- اعداد وتوزيع لوحات والفتات ارشادية في الشوارع وعلى احملال التجارية لتوجيه 
الناس وارشادهم لطرق الوقاية من اجلائحة.
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طارق 3

- عقد صالون سياسي ملناقشة آخر املستجدات السياسية.
- وقفتني احتجاجيتني رافضة لصفقة القرن.

- املشاركة في حملة » الفجر العظيم » نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك.
ومساعدات  طرود  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -

خيرية للعائالت احملتاجة واملستورة.
- عقد عدة لقاءات للهيئة العامة.

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية في املنطقة.
- زيارات تواصلية واجتماعية واملشاركة في املناسبات اإلجتماعية واألفراح واألتراح 

للمجتمع احمللي.
- عقد دورة التثقيف القانوني لعدد من كوادر احلزب واجملتمع احمللي. 

- صالون سياسي حول مخاطر صفقة القرن واتفاقية الغاز.
- توزيع بطاقات تهنئة مبناسبة األعياد.

- املشاركة في الفعاليات التي دعت لها األمانة العامة.
- زيارة أسرة الشهيد كمال غناجة.

- زيارة عائالت األسرى في سجون األحتالل من منطقة طارق،األسير ابراهيم حامد 
واألسير مناف جبارة.

اخلاصة  اإلجتماعي  التواصل  منصات  عبر  وبثها  دعوية  وجلسات  حلقات  عمل   -
بالفرع.

القرن  الفيسبوك للحديث حول خطر صفقة  الفرع على  - بث مباشر عبر صفحة 
على األردن.

- اقامة سلسلة بشرية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. 
- زيارة أعضاء نقابة املعلمني املفرج عنهم.

م. موسى هنطش  النائب  للفرع بحضور سعادة  العامة  الهيئة  لقاء ألعضاء  - عقد 
وسعادة النائب م. عدنان مشوقة.

- اقامة نشاط مجتمعي مت فيه تعليق 40 لوحة على واجهات احملالت التجارية حتمل 
املسافة بيننا وبني املسجد االقصى وحتمل عبارة األقصى أقرب مما تظن.
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النزهة 4

-عقد صالون سياسي حول مخاطر صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني. 
اجملتمع  ألبناء  املستشفيات  في  املرضى  وزيــارات  العزاء  بيوت  بحضور  -املشاركة 

احمللي. 
- عقد لقاء ألعضاء الهيئة العامة للفرع. 

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 
واملساعدات اخليرية للعائالت احملتاجة واملستورة. 

- اإلعداد ملشروع خيري يخدم الفقراء وااليتام وقد مت إجناز بعض اخلطوات في 
هذا الشأن. 

- عقد لقاء لتقييم جتربة احلظر والتي استمرت حوالي شهرين ونصف واستخالص 
العبر والدروس املستفادة. 

موقف  على  إحتجاًجا  الفرنسية  السفارة  أمام  مت  الذي  اإلعتصام  في  املشاركة   -
رئيسها من الرسوم املسيئة للرسول ].

- تعليق يافطات ترفض التطبيع على واجهة مقر الفرع. 
- تشكيل جلنة انتخابات وغرفة عمليات الدارة االنتخابات في املنطقة. 

شفا بدران 5

الطرود  من  مع عدد  وتوزيع  كورونا  ملواجهة جائحة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
واملساعدات اخليرية للعائالت احملتاجة واملستورة. 

- زيارات اجتماعية وتواصلية لعدد من وجهاء املنطقة واجملتمع احمللي.
-عمل سلسلة بشرية استنكاراً لقرارات ضم أراضي الضفة للكيان الصهيوني 
- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية في املنطقة. 

- ندوة سياسية حول االصالح السياسي في األردن.

القويسمة 6

- عقد عدة لقاءات لإلخوة أعضاء الهيئة العامة.
- املشاركة في حملة »الفجر العظيم« نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك.

- تشكيل عدة جلان فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية في املنطقة.
- عقد لقاء معايدة مبناسبة عيد األضحى املبارك.

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 
واملساعدات اخليرية للعائالت احملتاجة واملستورة.

- عمل حفل تأبني لعضو الهيئة اإلدارية أ. أسعد النجار رحمه الله عبر تقنية االتصال 
املرئي. 
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عمان الثالثة 7

اخمليم  حتسني  جلنة  ــارة  وزي احمللي  واجملتمع  املنطقة  لوجهاء  تواصلية  ــارات  زي  -
واللجان التطوعية واألندية العاملة في املنطقة.

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 
وتوزيع  واملستورة  احملتاجة  للعائالت  الطبية  واملستلزمات  اخليرية  واملساعدات 

بوسترات ارشادية وتوعوية.
- تشكيل عدة جلان فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية في املنطقة.

املسجد  في  واملرابطات  للمرابطني  نصرة  العظيم«  »الفجر  حملة  في  املشاركة   -
األقصى املبارك.

- تشكيل جلان طوارئ ملساعدة الناس في فصل الشتاء وفي الظروف الصعبة.
- عقد عدة محاضرات توعوية وسياسية.

- عقدة عدة لقاءات لإلخوة أعضاء الهيئة العامة. 

النصر8

- عقد عدة لقاءات للهيئة العامة.
- املشاركة في حملة » الفجر العظيم » نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك.
ومساعدات  طرود  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -

خيرية ومادية للعائالت احملتاجة واملستورة وطلبة العلم.
- إقامة فعالية أمام مقر الفرع رفضا للتطبيع مع العدو الصهيوني.

- إقامة فعالية أمام مقر الفرع رفضاً التفاقية الغاز مع العدو الصهيوني. 
- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة اإلنتخابات النيابية في املنطقة. 

رأس العني 9
والوحدات 

- املشاركة في حملة » الفجر العظيم » نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك.
الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -

واملساعدات اخليرية للعائالت احملتاجة واملستورة.
- عقد عدة لقاءات لإلخوة في الهيئة العامة. 

- عقد عدة فعاليات متعلقة بالقدس وفلسطني ونصرة للمسجد األقصى املبارك.
ووجهاء  والدواوين  العشائرية  التجمعات  من  لعدد  وتواصلية  اجتماعية  زيــارات   -

املنطقة واجملتمع احمللي.
واجملتمع  املنطقة  لسكان  واألتــراح  واألفــراح  اإلجتماعية  املناسبات  في  املشاركة   -

احمللي.
- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة االنتخابات النيابية في املنطقة. 
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نزال 10
والياسمني

- عقد دورة تدريبية للجنة اإلعالمية في الفرع.
- عقد دورة تعريفية مبواقع التواصل اإلجتماعي )إدارة الصفحات على الفيسبوك(.
- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 

واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.
أسباب  عنوان«الكورونا  حتت  اإللكتروني  الفضاء  عبر  توعوية  محاضرة  عمل   -

وواجبات«.
- املشاركة في احلمالت اإللكترونية »العودة حقي وقراري« وحملة »ال للضم«.

- إنتاج عدة فيديوهات توعوية وتثقيفية. 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع  صفحات  خالل  من  ودينية  تثقيفية  مسابقات  عمل   -

اخلاصة بالفرع. 
- عقد عدة ندوات سياسية حول صفقة القرن واتفاقية الغاز. 

القرن،  صفقة  وضد  الفلسطينية  للقضية  نصرة  إحتجاجية  وقفات  عدة  -إقامة 
وللمطالبة بإلغاء إتفاقية الغاز. 

- عمل سلسلة بشرية رفضاً لقرارات ضم أراضي الضفة للكيان الصهيوني وصفقة 
القرن.

- املشاركة بحملة »الفجر العظيم«، نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك.
- عقد مؤمتر صحفي للحديث حول إلغاء اجلهات احلكومية ملهرجان »لبيك يا أقصى 

السادس« الذي كان من املنوي عقده في املنطقة. 
- عقد عدة زيارات اجتماعية وتواصلية لعدد من وجهاء املنطقة واجملتمع احمللي.

- تنظيم رحلة ترفيهية لعدد من أعضاء احلزب. 
- تنظيم لقاء مجتمعي بني عدد من نواب كتلة اإلصالح النيابية واجملتمع احمللي في 

املنطقة.
- املشاركة في املناسبات اإلجتماعية واألفراح واألتراح لعدد من اإلخوة في اجملتمع 

احمللي.
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تالع العلي 11

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 
واملساعدات اخليرية للعائالت احملتاجة واملستورة.

- زيارات اجتماعية وتواصلية لوجهاء املنطقة واجملتمع احمللي.
- مشاركة اجملتمع احمللي في مناسباتهم االجتماعية )أفراح، أتراح، زيارات مرضى، 

جناح وتخرج(.
- املشاركة في مسيرات املؤازرة لنقابة املعلمني.

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية. 

جنوب عمان 12

- املشاركة باملسيرة الرافضة التفاقية الغاز.
- املشاركة في العديد من املناسبات االجتماعية للمجتمع احمللي )افراح، اتراح،.....

الخ( 
- وقفة احتجاجية رافضة التفاقية الغاز. 

- املشاركة في عدد من الدورات التي عقدتها األمانة العامة 
- عقد لقاء ألعضاء احلزب من الهيئة العامة 

السفارة  أمــام  العامة  األمانة  لها  دعت  التي  االحتجاجية  الوقفة  في  املشاركة   -
األمريكية. 

- محاضرة سياسية حول آخر املستجدات على الساحة. 
- املشاركة في حمالت الفجر العظيم. 

- توزيع طرود خيرية على املتضررين من جائحة كورونا. 
- املشاركة في سلسلتني بشريتني دعت لهما األمانة العامة. 

- عمل وقفة احتجاجية ضد التطبيع. 
- عقد لقاء تكرميي لإلخوة الذين عملوا في االنتخابات النيابية. 

وادي السير 13

- املشاركة في حملة » الفجر العظيم » نصرة للمرابطني في املسجد األقصى.
- عقد صالون سياسي ملناقشة آخر املستجدات السياسية.

الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة االنتخابات النيابية في املنطقة.
- محاضرة توعوية تثقيقية حتت عنوان » تعريف عام بحقوق املواطن األردني » 
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ماركا 14

- إقامة وقفة جماهيرية رافضة إلعالن صفقة القرن.
- عقد ندوة حول اتفاقية الغاز. 

- عقد لقاء سياسي مع سعادة األمني العام للحزب للحديث حول آخر املستجدات 
والوثيقة السياسية للحزب.

- لقاء حواري مع سعادة النائب موسى هنطش مع اللجنة الشبابية في املنطقة. 
- لقاء حواري لسعادة النائب موسى هنطش مع القطاع النسائي في الفرع.

- زيارات إجتماعية وتواصلية وزيارة وجهاء املنطقة، ومشاركة اجملتمع احمللي في 
املناسبات اإلجتماعية واألفراح واألتراح. 

الدكتور  ملعالي  االردن«  على  وأثرها  القرن  »صفقة  عنوان  حتت  سياسية  نــدوة   -
عبدالله العكايلة.

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة اإلنتخابات النيابية في املنطقة.
على  االنتخابي  برنامجهم  لطرح  اإلصــالح  قائمة  مرشحي  مع  عــام  لقاء  عقد   -

املؤازرين. 
- إقامة حفل تكرميي مبناسبة فوز سعادة النائب موسى هنطش

من  كبيرة  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
املساعدات والطرود اخليرية والطبية على العائالت املستورة واحملتاجة

سحاب15

- إقامة وقفة احتجاجية تنديدا باتفاقية الغاز.

- إقامة وقفة احتجاجية تنديدا بصفقة القرن.
- إقامة حملة الفجر العظيم في عدد من مساجد املنطقة.

- عقد اجتماعني لإلخوة أعضاء الهيئة العامة للفرع 
- تشكيل جلان فرعية وغرف عمليات إلدارة االنتخابات النيابية.

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة كورونا ملساعدة األسر احملتاجة واملتضررة من 
هذه اجلائحة وتوزيع عدد كبير من الطرود واملساعدات اخليرية. 

- إقامة محاضرة سياسية حول قرار الضم وخطورته على األردن وفلسطني.
- عمل لقاء معايدة ألعضاء احلزب مبناسبة عيد األضحى املبارك.

- عمل وقفة مناهضة ورافضة للتطبيع.
- زيارة املعلمني املفرج عنهم. 

زيــارة  ــراح،  أتـ )أفـــراح،  احمللي  للمجتمع  االجتماعية  املناسبات  فــي  املشاركة   -
مرضى،.... إلخ(. 
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صويلح 16

- تنظيم ندوة مكافحة اخملدرات بالتعاون مع األمن العام ونادي صويلح. 
- املشاركة في 5 وقفات سياسية حول أحداث عاملية ومحلية وفلسطينية.
- املشاركة في دورة التخطيط االستراتيجي التي نظمتها األمانة العامة. 

- املشاركة في إعداد استراتيجية قطاع الطاقة والثروات املعدنية. 
- املشاركة في التحضيرات واللجان االنتخابية جمللس النواب. 

- املشاركة في فعاليات التخطيط اإلبداعي واحللول املستدامة للمدن والتجمعات 
احمللية التي نفذتها جمعية الرخاء. 

طوارئ  جلان  عدة  وتشكيل  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
اخليرية  واجلمعية  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  اجلمعيات  مع  والتواصل  ملساعدة 
الطرود  مــن  كبيرة  أعـــداد  وتــوزيــع  الكبرى  عمان  أمــانــة  مــع  والتنسيق  الهاشمية 
بأعمال  والقيام  صويلح  صحي  ملركز  وخدمات  دعم  وتقدمي  اخليرية  واملساعدات 
تعقيم لسوق صويلح وتوزيع الكمامات والنشرات التوعوية على املواطنني في املنطقة. 
- املشاركة في تنظيم فعالية تكرمي املتطوعني للعمل االجتماعي في منطقة صويلح. 
- إعداد دراسة حول السلبية في العمل احلزبي )الظاهرة واألسباب والعالج( وتزويد 

املكتب التنفيذي بها. 
السلوك  وتعديل  القيم  لتعزيز  آمن  متماسك..مجتمع  مجتمع  مبادرة  ودعم  تبني   -
للعمل املستمر في اجتاه تفعيل طاقات النشء والشباب واألسرة واجملتمع من خالل 
قيمي  برنامج  لتنفيذ  والتسويق  الــزووم،  وعبر  الوجاهية  الفعاليات  من  عدد  تنفيذ 

مهاري للناشئة. 
- عقد عدة لقاءات مع الفروع اجملاورة والقريبة من فرع صويلح وهي: تالع العلي 

والبقعة والسلط شفا بدران والرشيد؛ لتنسيق التعاون وتنفيذ الفعاليات احلزبية. 
- تنفيذ زيارات اجتماعية شملت دواوين وجمعيات ومدارس وعدد من الشخصيات 

ووجهاء املنطقة. 
- العمل على وضع تصور إلنعاش حالة االستعداد للتصدي لتطورات محتملة جلائحة 

كورونا. 
- العمل على إصدار رزنامة لشهر رمضان املبارك وتضمينها تعريًفا باحلزب وأهم 

نشاطاته ومواضيع إسالمية. 
- املتابعة واملشاركة في االجتماعات التي ينظمها املكتب التنفيذي للفروع واللجان 

املعنية وتنفيذ قراراتها.
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التاج 17

- املشاركة في حملة » الفجر العظيم » نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك. 
الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -

واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.
- عقد محاضرتني سياسيتني مت فيهما مناقشة املستجدات السياسية على الساحة 

احمللية والعربية. 
- عمل محاضرات وفيديوهات دينية وتوعوية.

ومشاركة  احمللي  واجملتمع  املنطقة  وجهاء  من  لعدد  وتواصلية  اجتماعية  زيارات   -
أبناء املنطقة في املناسبات اإلجتماعية واألفراح واألتراح. 

اليرموك 18
اربد 

الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.

- زيارات اجتماعية وتواصلية وزيارات معايدة.
- فعالية احتجاجية ضد صفقة الغاز بالتعاون مع النقابات املهنية.

- توزيع طرود إغاثية على العائالت احملتاجة واملستورة في شهر رمضان مبارك.
- عقد صالون سياسي حول االنتخابات النيابية.

- املشاركة في املناسبات االجتماعية واألفراح واألتراح في املنطقة.
- زيارة تواصلية لعطوفة احملافظ.

- زيارات تواصلية لعدد من وجهاء املنطقة وشيوخ العشائر والشخصيات الوطنية.
- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية.

املزار 19
الشمالي 

الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.

- زيارات اجتماعية وتواصلية وزيارات معايدة.
- زيارات تواصلية لعدد من وجهاء املنطقة وشيوخ العشائر والشخصيات الوطنية. 

- زيارات اجتماعية وتواصلية وزيارات معايدة.
- املشاركة في األنشطة املركزية التي أقامتها األمانة العامة.

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية.

بني عبيد 20
- الفرع مستحدث وجديد، حيث اقتصر العمل خالل هذا العام على اجلوانب الفنية 
في  للمشاركة  إلى  باإلضافة  وجتهيزه  املقر  بافتتاح  املتعلقة  واجلوانب  واإلداريــة 

الفعاليات واألنشطة املركزية. 
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اربد األول 21

- زيارات تواصلية لعدد من وجهاء احملافظة.
- املشاركة في املناسبات االجتماعية للمجتمع احمللي )أفراح، أتراح، مناسبات أخرى(.
محافظة  في  الضم  وقــرارات  الغاز  التفاقية  الرافضة  املسيرات  في  املشاركة   -

العاصمة )منطقة وسط البلد(. 
- إقامة وقفة احتجاجية رافضة التفاقية الغاز أمام مسجد جامعة اليرموك. 

- عقد 5 محاضرات توعوية تناولت عدد من احملاور )اقتصادية، سياسية، دينية، 
اجتماعية(.

العالن  الرافض  الشعبية  والفعاليات  اإلسالمية  احلركة  اعتصام  في  املشاركة   -
صفقة القرن. 

- إقامة وقفة احتجاجية رفضا لصفقة القرن. 
- املشاركة في ندوة دعت لها نقابتي املعلمني واملهندسني في مجمع النقابات املهنية 

في مدينة اربد.
- إقامة وفقة احتجاجية رافضة لصفقة القرن أمام مسجد جامعة اليرموك.
- إقامة حملة الفجر العظيم نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك.

- املشاركة في حملة »كلنا مرمي« نصرة للمرابطات في املسجد األقصى املبارك.
- عقد عدة لقاءات مع اإلخوة أعضاء الهيئة العامة للفرع.

- تكرمي عدد من الناجحني في الثانوية العامة.
- زيارة عدد من املعلمني املفرج عنهم.

- تشكيل جلان فرعية وغرف عمليات الدارة االنتخابات النيابية في احملافظة 
الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -

واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.

الكورة 22

- عقد إجتماع للهيئة العامة للفرع.
- إقامة فعالية احتجاجية رافضة لصفقة القرن.
- عمل احتفالية مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج.

- لقاءات اجتماعية وزيارات تواصلية لعدد من وجهاء املنطقة واجملتمع احمللي. 
- املشاركة في دورة التخطيط اإلستراتيجي التي عقدتها األمانة العامة للحزب.

- إقامة فعالية احتجاجية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
- زيارة أعضاء نقابة املعلمني املفرج عنهم.

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا.
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األغوار 23
الشمالية 

- عقد محاضرة حول مخاطراتفاقية الغاز وصفقة القرن.
- عقد دورة تدريبية حول موضوع التحليل السياسي. 

- عقد اجتماع للهيئة العامة للفرع بواقع اجتماعني 
- تشكيل جلنة فرعية إلدارة االنتخابات النيابية في املنطقة.

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة كورونا ملساعدة األسر احملتاجة واملتضررة من 
هذه اجلائحة وتوزيع أعداد كبيرة من املساعدات والطرود اخليرية.

-إقامة وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع.
- زيارة أعضاء نقابة املعلمني املفرج عنهم من أعضاء احلزب وغيرهم خالل شهر 

ايلول املاضي.
- زيارة عائالت املعلمني املعتقلني 

- املشاركة في املناسبات االجتماعية: )أفراح، أتراح، زيارة مرضى(.
- تشكيل جلنة فرعية الدارة االنتخابات النيابية في املنطقة.

الرمثا 24

الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.

- زيارات اجتماعية وتواصلية وزيارات معايدة.
- زيارات تواصلية لعدد من وجهاء املنطقة وشيوخ العشائر والشخصيات الوطنية. 

- زيارات اجتماعية وتواصلية وزيارات معايدة.
- املشاركة في األنشطة املركزية التي أقامتها األمانة العامة.

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية.

وسط 25
الزرقاء 

-إقامة وقفة احتجاجية تنديداً بصفقة القرن. 
- إقامة فعالية احتجاجية ضد اتفاقية الغاز. 

- إقامة سلسلة بشرية في منطقة وسط الزرقاء رفضا لقرارت ضم الضفة واألغوار 
ألراضي الكيان الصهيوني. 

- عقد عدد من فعاليات الفجر العظيم. 
- زيارات للمعلمني املفرج عنهم. 

- عقد اجتماع لإلخوة أعضاء الهيئة العامة في الفرع. 

املقابلني 26

- املشاركة في حملة » الفجر العظيم نصرة للمرابطني في املسجد األقصى 
الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -

واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.
- عمل فيديوهات دعوية ودينية. 
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جنوب 27
الزرقاء 

- املشاركة في مهرجان عن صفقة القرن.
- تعليق الفتات ويافطات رافضة لصفقة القرن. 

- طباعة خارطة فلسطني » ملصق » باسم احلزب وتوزيعها على العامة 
- املشاركة في حملة الفجر العظيم في عدد من مساجد املنطقة. 

بن  أمام مسجد عمر  القرن  لصفقة  الرافضة  االحتجاجية  املسيرة  في  املشاركة   -
اخلطاب.

- املشاركة في مسيرة الفعاليات الشعبية واحلزبية ضد اتفاقية الغاز. 
- طباعة مقال عن صفقة القرن وتوزيعه على العامة في املساجد.
- عمل حملة ودعوات ألهل الزرقاء للصيام واإلفطار في بيوتهم. 

- املشاركة في زيارة محافظ الزرقاء اجلديد.
تهنئة  جنائز،  أتراح،  )أفــراح،  احمللي  اجملتمع  ألبناء  وتواصلية  اجتماعية  زيارات   -

بالنجاح والتخرج(. 
- املشاركة في السلسلة البشرية أمام دوار اجليش رفضا لضم الضفة واألغوار.

- إقامة إفطار يوم عرفة للهيئة العامة للفرع.
- تنظيم وقفة احتجاجية ضد التطبيع في مخيم الزرقاء.

- املشاركة في احلملة األهلية ملكافحة كورونا وتوزيع عدد من املساعدات والطرود 
اخليرية للعائالت املستورة واملتضررين من هذه اجلائحة. 

- تشكيل جلنة فرعية الدارة االنتخابات النيابية في املنطقة. 

شمال 28
الزرقاء 

-املشاركة في املسيرات االحتجاجية ضد صفقة القرن واتفاقية الغاز.
- املشاركة في الوقفة االحتجاجية أمام السفارة األمريكية.

- إقامة وقفة احتجاجية رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
- املشاركة في السلسلة البشرية أمام جريدة الدستور.

- عمل عدة فعاليات ضمن حملة »الفجر العظيم«. 
- زيارات تضامنية للمعلمني املفرج عنهم. 

- إقامة وقفة احتجاجية ضد قرارات ضم أراضي الضفة واألغوار للكيان الصهيوني. 
- تشكيل جلان فرعية وغرف عمليات الدارة االنتخابات النيابية في املنطقة. 

- تكرمي عدد من الناجحني في الثانوية العامة.
- زيارات ذوي األسرى في عيد األضحى.

- زيارات اجتماعية )أفراح، أتراح، مرضى، كبار السن(
- عقد عدة لقاءات مع اإلخوة في الهيئة العامة للفرع. 
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الرصيفة 29

- وقفة جماهيرية رافضة إلعالن صفقة القرن. 
- عقد دورة تثقيفية لالجئني الفلسطنيني في الشتات واخمليمات. 

اإلجتماعي  التواصل  منصات  عبر  وبثها  وتثقيفية  وتوعوية  دينية  دروس  عمل   -
اخلاصة بالفرع.

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 
واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة من اجملتمع احمللي. 

- عقد محاضرة تثقيفية للتعريف بالدستور األردني. 
- عقد دورتني فقهيتني حضرها عدد من أعضاء احلزب واجملتمع احمللي. 

-عمل مسابقة ثقافية في شهر رمضان املبارك وتكرمي الفائزين.
للكيان  واألغـــوار  الضفة  ــي  األراضـ ضــم  لصفقة  رافــضــة  بشرية  سلسلة  عمل   -

الصهيوني.
- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة االنتخابات النيابية في املنطقة. 

الشخصيات  من  وبعض  املنطقة  وجهاء  من  لعدد  وتواصلية  اجتماعية  ــارات  زي  -
السياسية والوطنية. 

- املشاركة في دورة التخطيط االستراتيجي لروساء وامناء السر التي عقدتها األمانة 
العامة للحزب.

- عقد محاضرة توعوية حول مخاطر »صفقة القرن« 
- عقد محاضرة في ذكرى معركة الكرامة ويوم األرض.

عقد دورة تثقيفية شاملة عن القدس ومعاملها. 
- املشاركة في حملة »انصر نبيك«، تخللها عمل عدة محاضرات ومسابقتني حول 
االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  للرسول  نصرة  إبداعي  فني  وعمل  الرسول ] 

اخلاصة باحلزب.
- طباعة بوسترات توعوية وتوزيعها على اجملتمع احمللي.

- عقد إجتماعني لإلخوة أعضاء الهيئة العامة في الفرع. 
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البلقاء 30

- عقد لقائني ألعضاء الهيئة العامة في الفرع.
 عمل محاضرة توعوية حول مخاطر اتفاقية الغاز.

-املشاركة في املناسبات االجتماعية للمجتمع احمللي )أفراح، أتراح، زيارة املرضى(.
- عمل وقفة مناهضة للتطبيع.

- عمل مسيرة ووقفة احتجاجية رافضة لصفقة القرن. 
- املشاركة في الفعاليات واملسيرات التي دعت لها األمانة العامة. 

- املشاركة في الوقفة االحتجاجية أمام السفارة األمريكية. 
- زيارات تضامنية للمعلمني املفرج عنهم.

عجلون31

- املشاركة في الفعاليات االحتجاجية الرافضة العالن صفقة القرن.
- املشاركة في الفعاليات االحتجاجية على القرارات التعسفية بحق نقابة املعلمني.

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية.
- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع مئات الطرود واملساعدات 

اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجني.
- زيارات اجتماعية وتواصلية مع وجهاء املنطقة واجملتمع احمللي.

- زيارتان رسميتان ملسؤولني في احملافظة.
- عقد لقاء خاص باإلخوة في الهيئة العامة في الفرع.

- تنظيم مسابقة في حفظ سورة اإلسراء. 

كفرجنة 33

- عقد عدة اجتماعات للهيئة العامة في الفرع.
- وقفة احتجاجية رافضة إلعالن صفقة القرن.

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 
واملساعدات اخليرية للعائالت احملتاجة واملستورة.

حول  واحلركي  احلزبي  التثقيف  مجال  في  محاضرات  سلسلة  االستمرارفي   -
التيارات السياسية. 

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة اإلنتخابات النيابية. 
- املشاركة في دورة ادارة استخدام قواعد املعلومات والصفحات االلكترونية املنعقدة 

في األمانة العامة.
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عني الباشا 33

- عقد عدة لقاءات لإلخوة أعضاء الهيئة العامة في الفرع.
- زيارات تواصلية واجتماعية لوجهاء املنطقة واجملتمع احمللي.

- عقد ندوة سياسية ملناقشة آخر املستجدات السياسية. 
- املشاركة في جميع االجتماعات والورشات التي عقدت في االمانة العامة. 

- املشاركة في املناسبات االجتماعية للمجتمع احمللي )أفراح، أتراح، جناح وتخرج(. 
- املشاركة في حملة » الفجر العظيم » نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك. 

-املشاركة في حملة »كلنا مرمي« دعما للمرأة املقدسية 
-اقامة فعالية اغيثوا طفولتهم في مقر احلزب و استضافة املرابطة املقدسية أ. زينة 

عمرو. 
- اقامة عشاء تكرميي للمعتقلني املفرج عنهم بحضور قيادات وشخصيات و وجهاء 

من اللواء
والقوى  الشعبية  اللجنة  مع  بالتنسيق  القرن  لصفقة  رافضة  احتجاجية  مسيرة   -

الوطنية اخملتلفة.
-اقامة وقفة جماهيرية رفضا التفافية الغاز على دوار الشؤون بالتنسيق مع اللجنة 

الشعبية.
- املشاركة في مسيرة املسجد احلسيني املركزية السقاط اتفاقية الغاز و الفعاليات 

املركزية بشكل عام. 
- اقامة ندوة حول اتفاقية الغاز و مخاطرها على االردن وفلسطني.

- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 
واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.

- تنظيم حمالت تعقيم وتطهير لألماكن العامة واملساجد كإجراء وقائي واحترازي 
بسبب جائحة كورونا واملساهمة في تنظيم صفوف املواطنني في االماكن.

- إنتاج عدة فيديوهات توعوية وتعريفية لكيفية التعامل مع وباء كورونا
- عقد لقاء بني اإلخوة القطاع الشبابي واإلخوة أعضاء احلزب من الشباب للحديث 

حول العمل الشبابي وسبل تطويره في الفرع.
- زيارة املعلمني املعتقلني بعد االفراج عنهم و تقدمي التهنئة. 

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة اإلنتخابات النيابية 
- زيارة جلنة خدمات مخيم البقعة و تقدمي التهنئة العضائها واحلديث حول املرحلة 

املقبلة لتحسني اخلدمات ألهالي مخيم البقعة.
-اقامة حملة طوارئ الشتاء ملساعدة العائالت احملتاجة. 
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جرش34

- عقد ندوة سياسية حول )مخاطر ضم أراضي الضفة للكيان الصهيوني(. 
- وقفة احتجاجية رافضة إلعالن صفقة القرن.

- محاضرة توعوية للحديث حول صفقة القرن ومستقبل القضية الفلسطينية.
الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -

واملساعدات اخليرية للعائالت احملتاجة واملستورة.
- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة اإلنتخابات النيابية في املنطقة.

املفرق 35

- املشاركة في جميع لقاءات األمانة العامة. 
- عقد عدة لقاءات للهيئة العامة. 

- عمل عدة زيارات وتواصالت تفقدية لإلخوة أعضاء احلزب أثناء اإلغالق بسبب 
جائحة كورونا.

املساعدات  من  وتوزيع عدد  كورونا  ملواجهة جائحة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
والطرود اخليرية لسكان احملافظة واجملتمع احمللي. 

- زيارات تواصلية ومشاركة أبناء اجملتمع احمللي في املناسبات االجتماعية.

مادبا36

- عقد عدة لقاءات لإلخوة في الهيئة العامة للفرع. 
- املشاركة في عدد من الدورات التدريبية التي دعت لها األمانة العامة. 

في  املهنية  النقابات  النيابية في مجمع  كتلة االصالح  نواب  مع  لقاء شعبي  - عقد 
احملافظة.

- إقامة وقفة احتجاجية رافضة لصفقة القرن.
- إقامة حملة الفجر العظيم نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك. 

- زيارات اجتماعية للمجتمع احمللي )أفراح، أتراح، ومناسبات أخرى(.
احملتاجني  على  اخليرية  الــطــرود  وتــوزيــع  اخليرية  احلمالت  من  بعدد  القيام   -

واملتضررين من أبناء اجملتمع احمللي بسبب جائحة »كورونا«.
املنازل  وأسطح  البيوت  نوافذ  خالل  من  اجلماعي  التكبير  حمالت  في  املشاركة   -

تضرعا لله تعالى لرفع الوباء والبالء عن األمة.
 - عمل يافطات وبطاقات معايدة خاصة بعيدي الفطر واألضحى املباركني. 

- زيارة احملافظ اجلديد مبناسبة تعيينه محافظا ملدينة مادبا.
- إقامة وقفة احتجاجية رافضة لصفقة القرن. 

- تشكيل جلنة فرعية الدارة االنتخابات النيابية في املنطقة. 
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الكرك 37

الطرود  من  أعــداد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.

- زيارات اجتماعية وتواصلية وزيارات معايدة.
- زيارات تواصلية لعدد من وجهاء املنطقة وشيوخ العشائر والشخصيات الوطنية. 

- زيارات اجتماعية وتواصلية وزيارات معايدة.
- املشاركة في األنشطة املركزية التي أقامتها األمانة العامة.

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات الدارة االنتخابات النيابية.

الطفيلة 38

- زيارات اجتماعية وتواصلية لوجهاء املنطقة واجملتمع احمللي.
- تشكيل جلنة فرعية الدارة االنتخابات النيابية في احملافظة.

- املشاركة في حملة الفجر العظيم نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك.
الطرود  من  عــدد  وتوزيع  كورونا  جائحة  ملواجهة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -

واملساعدات اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة. 
- املشاركة في الوقفة االحتجاجية الرافضة التفاقية الغاز.

املبارك  األقصى  املسجد  في  للمرابطني  نصرة  الشعبية  املسيرة  في  املشاركة   -
بالتشارك مع الفعاليات الشعبية والنقابية وحراك أحرار الطفيلة.

- املشاركة في الفعاليات االحتجاجية على القرارات التعسفية بحق نقابة املعلمني.
واملناصرين  أعضاء احلزب  لإلخوة  املبارك  األضحى  عيد  في  معايدة  لقاء  - عقد 

واجملتمع احمللي.
- إعداد فيديوهات دينية وتوعوية ونشرها عبر صفحات الفرع على مواقع التواصل 

االجتماعي.
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معان 39

- وقفة جماهيرية رافضة إلعالن صفقة القرن. 
- املشاركة في حملة » الفجر العظيم » نصرة للمرابطني في املسجد األقصى املبارك. 
- املشاركة في احلملة األهلية ملواجهة جائحة كورونا وتوزيع أعداد كبيرة من الطرود 

واملساعدات اخليرية للعائالت احملتاجة واملستورة في احملافظة.
االجتماعية  املناسبات  في  أبناء احملافظة  ومشاركة  واجتماعية  تواصلية  زيارات   -

)أفراح، أتراح، تهنئة جناح وتخرج( 
- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة االنتخابات النيابية في احملافظة.

- وقفة إحتجاجية رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
- زيارة املفرج عنهم من نقابة املعلمني في فروع اجلنوب

- املشاركة في حملة »انصر نبيك«.
- عقد لقاء لإلخوة في الهيئة العامة في الفرع. 

العقبة 40

الكيان  مع  الغاز  وصفقة  القرن  صفقة  حــول  احتجاجية  فعاليات  عــدة  إقامة   -
الصهيوني.

املساعدات  من  وتوزيع عدد  كورونا  ملواجهة جائحة  األهلية  احلملة  في  املشاركة   -
والطرود اخليرية للعائالت املستورة واحملتاجة.

- عمل محاضرات دينية وسياسية.
- عمل عدة لقاءات للهيئة العامة.

- تشكيل جلنة فرعية وغرفة عمليات إلدارة االنتخابات النيابية في املنطقة.
- عقد دورة تثقيفية مقدسية عامة.

- تنظيم وقفة تضامنية نصرة للمرابطني في القدس وفلسطني.
- زيارات تواصلية لعدد من املسؤولني في العقبة. 

- تنظيم لقاء معايدة ألفراد احلزب.
- عمل حملة لتوزيع حلوم أضاحي خالل عيد الفطر.

- زيارة املرضى في عدد من مستشفيات العقبة.
وتوزيع  العمال  بحقوق  يتعلق  فيما  اجملتمعية  املطالب  دعم  حمالت  في  املشاركة   -

األراضي في العقبة و مقاومة التطبيع. 
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ثامنا: انجازات اللجان المركزية

< الفريق االقتصادي:
 يتشكل الفريق االقتصادي في حزب جبهة العمل االسالمي من خبراء اقتصاديني وتكمن اهداف الفريق 
في نشر الوعي االقتصادي بشكل عام وتقدمي املشورة حول ما يواجه الوطن من حتديات اقتصادية وابداء 
االستراتيجي  املدى  وعلى  االقتصادي،  الشأن  في  والعاملي  االقليمي  املستوى  على  املستجدات  حول  الراي 
يضطلع الفريق مبهمة التأطير ملفاهيم االقتصاد االسالمي، وخالل عام 2020 ساهم الفريق االقتصادي في 

تنفيذ املهام االتية:
ملدة ( 1 الشامل  االغالق  في  ممثلة  االقتصادية  وتبعاتها  كورونا  جائحة  مواجهة  في  احلزب  من  مساهمة 

شهرين واالغالقات اجلزئية واملتقطعة والتي اضعفت حركة االسواق وعمليات االنتاج وسالسل التزويد 
وآلية  االقتصادية  التبعات  ملواجهة  منهجية شاملة  لرسم  ورقة سياسات  فقد مت وضع  والعاملية  احمللية 
للتعافي شملت املنهجية تقديرا حلجم االضرار املتوقعة ضمن ثالث سيناريوهات تناولت االضرار حسب 
القطاعات االقتصادية ومن ثم مت تقدير اخلسائر في الناجت احمللي االجمالي والزيادة املتوقعة في نسب 
البطالة، وقد جاءت التقديرات بنسب مقاربة ملا مت تقديره، في املقابل وضعت الورقة منهجية على املدى 
القصير )خالل العام 2020( وبشكل مفصل ويبني القرارات التي ينبغي تنفيذها لكل اسبوع وملدة ثالثة 
شهور تبدأ من شهر نيسان وتنتهي في نهاية شهر حزيران، وقد الحظ املراقبون التماهي ما بني قرارات 
احلكومة وما جاء في ورقة سياسات احلزب، وعلى املدى املتوسط فقد مت وضع توصيات آللية حتويل 
حتديات جائحة كورونا الى فرص من خالل تشجيع القطاعات التي ظهرت قوتها على الصعيد احمللي 
االستثمار  لدخول  االستثمارية  البيئة  تهيئة  الى  اضافة  االقليمي  املستوى  على  نشاطها  بتوسيع  وذلك 

املباشر مما يزيد من القدرات االقتصادية للمملكة.
اشرف الفريق االقتصادي برعاية املكتب التنفيذي للحزب على تنفيذ الوثيقة االقتصادية للحزب ممثلة ( 2

في اخلطة االستراتيجية 30-20 والتي مت افراد جزء خاص لها في هذا التقرير سابقا.
اإلشراف على وضع تصور لنموذج اقتصاد إسالمي متكامل حتت عنوان نظرية االقتصاد الرشيد من خالل ( 3

نخبة من اخلبراء، والذين انطلقوا في دراسة معمقة للقرآن الكرمي واستخالص املقاصد والتوجيهات ذات 
البعد االقتصادي ومن ثم اخلروج الى خالصات نظرتنا ملراد اإلسالم في هذا اجلانب، وقد مت االنتهاء 
من الكتاب وجاري حتكيمة من خالل ثلة من علماء الشريعة واالقتصاديني، ويعتبر هذا االمر إسهام مميز 

حيث يضع الكتاب تفاصيل لدينامية النشاط االنساني ضمن البيئة احمليطة.
مت اعداد دراسة ملشروع قانون املوازنة العامة لسنة 2021 والذي يشمل املوازنة العامة للحكومة وكذلك ( 4
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موازنة الوحدات املستقلة لتكون بني يدي السادة نواب كتلة االصالح لالستفادة من الراي الفني املقدم 
اثناء املناقشات في مجلس االمة.

< جلنة التربية والتعليم:
تقدمي دراسة شاملة حول )جتربة التعلم عن بعد في األردن في أزمة الكورونا (؛ يضمن املفهوم وااليجابيات ( 1

واحللول املقترحة واإلجابة عن بعض التساؤالت ذات العالقة وغيرها.
ندوة إلكترونية عن التعلم عن بعد - مشكالت و حلول - عبر تقنية االتصال املرئي مبشاركة مختصني و ( 2

تربويني.

< جلنة اإلصالح ومكافحة الفساد والفعاليات املركزية: 
إقامة فعالية احتجاجية مركزية رافضة إلعالن صفقة القرن أمام السفارة األمريكية.( 1

إقامة فعالية احتجاجية غاضبة على خلفية اإلساءة للرسول األكرم محمد ] أمام السفارة الفرنسية.( 2

< جلنة الطاقة والثورة املعدنية: 
متابعة عدد من امللفات الهامة مثل: 

الطاقة الكهربائية في االردن.( 1
استراتيجية الطاقة الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة املعدنية.( 2
الصخر الزيتي ومشروع عطارات ام الغدران.( 3
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غاز العدو وتأثيراته على االردن وفلسطني.( 4
غاز الريشه وابار الغاز اجلديدة وواقع شركة البترول الوطنية.( 5
مصفاة البترول االردنية.( 6
شركة الكهرباء الوطنية.( 7
شركات توليد الطاقة في االردن.( 8
الصخر الزيتي االردني.( 9

اليورانيوم وشركة اريفا.( 10
الربط الكهربائي بني االردن والعراق.( 11
الفوسفات االردنية.( 12
البوتاس والبرونيوم وأمالح البحر امليت.( 13
النحاس في ضانا ووادي عربه.( 14
السيليكا في محافظة العقبة واقع االستثمار في مجال الطاقة والثروة املعدنية.( 15
الطاقة النووية.( 16
إعداد بعض الدراسات والتقارير التي تساهم في تطوير العمل وحتسينه.( 17
عقد لقاء مع نواب كتلة اإلصالح النيابية للحديث عن واقع الطاقة الكهربائية في األردن.( 18

< القطاع الشبابي:
عقد قد صالون سياسي بتاريخ 2020/8/29.( 1
زيارة القطاع الشبابي في فرع الهاشمي.( 2
واقعها ( 3 العربي،  الوطن  في  الدميوقراطيات   « بعنوان  املرئي  االتصال  تقنية  عبر  حوارية  جلسة  عقد 

ومستقبلها ودور الشباب فيها شارك فيها الرئيس التونسي األسبق منصف املرزوقي.
اطالق فريق دعم للتحالف الوطني لإلصالح لإلنتخابات البرملانية.( 4
املساهمة في تشكيل مبادرة » احنا شبابها ».( 5
زيارة القطاع الشبابي في فرع حي نزال.( 6
عقد لقاء اللجنة العليا للقطاع الشبابي مع املكتب التنفيذي( 7
عقد دورة عالقات عامة لعدد من أعضاء القطاع. ( 8
 إجناز الهوية البصرية للقطاع الشبابي واعتمادها.( 9

التوعوية ( 10 والفيديوهات  »التصميمات  من  عدد  وعمل  الفرنسية  املنتجات  مقاطعة  حملة  في  املشاركة   
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ونشرها عبر منصات التواصل االجتماعي. 
 املشاركة في حملة التطبيع خيانة.( 11
 عقد لقاء ترحيبي للمنتسبني اجلدد للقطاع الشبابي.( 12
 عقد لقاء تكرميي للجنة اإلعالمية تقديرا جلهودهم في إجناح خطة القطاع.( 13
 ندوة سياسية خاصة عبر تقنية االتصال املرئي حتت عنوان« الصحراء الغربية وموقف حزب العدالة ( 14

والتنمية من التطبيع » شارك فيها )أ. نور الدين قربال /النائب في البرملان املغربي عن حزب العدالة 
والتنمية ومسؤول العالقات اخلارجية في البرملان املغربي(.

< القطاع النسائي:
عقد الورشة التحضيرية »ملؤمتر املرأة األردنية 2020« بتاريخ 2020/1/18.( 1
املنبثقة عنها ( 2 الفرعية  اللجان  إلى  باإلضافة  األردنية 2020«،  املرأة  التحضيرية »ملؤمتر  اللجنة  تأسيس 

تعثر عقده بسبب ظروف  أنه قد  إال  باملؤمتر،  العلمية اخلاصة  األوراق  بتاريخ 2020/1/25، وحتضير 
جائحة كورونا ومت تأجيله للعام القادم. 

بتاريخ ( 3 الوطني  الدميقراطي  املعهد  عقدها  والتي  االنتخابية«  احلمالت  »إدارة  دورة  في  املشاركة 
.2020/2/19

تلفزيوني حتت عنوان )منظمات اجملتمع ( 4 لقاء  الدراوشة في  النسائي د.ميسون  القطاع  مشاركة رئيسة 
املدني، تدمير اجملتمعات حتت ستار حماية املرأة( بتاريخ 2020/7/24.

عقد ورشة عمل حتت عنوان )دور املرأة في العمل السياسي.. كيف أكون مؤثرة(.( 5
املشاركة في الدورة التي عقدها مركز الرأي للدراسات بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ( 6

والتي استهدفت النساء الراغبات بالترشح لالنتخابات النيابية.
عقد سلسلة ورشات عمل بالتعاون مع املعهد الدميقراطي الوطني والتي شملت العناوين )املناظرات وبناء ( 7

احلجج، التواصل االجتماعي واألمن الرقمي، التنمر االلكتروني، إدارة احلمالت االنتخابية، التواصل مع 
اجلمهور(.

إلكترونية ( 8 حملة  واطالق  باحلزب  اخلاصة  النيابية  لالنتخابات  املركزية  احلملة  في  الفاعلة  املشاركة 
تضمنت عدة فعاليات أبرزها:

برومو )نواب سابقات حتت القبة(.  -1
برومو )برنامج املرأة 2020(.  -2
كليب أنشودة املرأة األردنية.  -3
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برومو )أنتم وجه املسؤولية(.   -4
ندوة حوارية مع د.ساجدة أبو فارس ود.دمية طهبوب.  -5

عقد لقاء تقييمي مع تكرمي ملرشحات التحالف الوطني بعد االنتخابات النيابية بتاريخ 2020/11/22.  -6
.)Gender( عقد لقاء تقييمي مع املعهد الهولندي حول توجهات احلزب وآرائه في قضية النوع  -7

< جلنة احلريات العامة وحقوق اإلنسان: 
متابعة وحضور جلسة احملكمة املتعلقة بفرع احلزب في اربد واملتعلقة بقضية اخلصومة مع جمعية جماعة ( 1

اإلخوان املسلمني حول األحقية في استئجار املقر.
زيارة معتقلي احلزب في دائرة اخملابرات العامة( 2
املشاركة في ندوة حول احلريات العامة في االردن( 3
 زيارة أهالي املعتقلني واالطمئنان عليهم ورفع معنوياتهم( 4
عن ( 5 باإلفراج  للمطالبة  العبدلي  في  للحزب  العامة  األمانة  مقر  أمام  احتجاجية  تضامنية  وقفة  إقامة   

املعتقلني السياسيني وحضور جمع غفير من األهالي وأعضاء احلزب.
 زيارة املعتقلني والسماح لهم باجللوس معهم واخذ الوكاالت اخلاصة للترافع.( 6

< اللجنة اإلعالمية:
اصدار املواد التثقيفية املتعلقة بجائحة كورونا.( 1
انتاج املواد الدعائية واملنتجات الفنية املتعلقة بأنشطة احلزب ومواقفه.( 2
عقد عدد من الدورات اإلعالمية املوضحة في سياق ملف التدريب.( 3
إدامة وتطوير نوافذ احلزب اإلعالمية وكذلك عمليات النشر والتوزيع.( 4

< اللجنة الصحية:
متابعة ظروف اجلائحة وتقدمي الرؤى الفنية في آلية التعامل معها.( 1
تقدمي النشرات الدورية املتعلقة باجلوانب الطبية املرتبطة باجلائحة.( 2
تقدمي رؤية احلزب في ما يخص التعامل الرسمي مع اجلائحة.( 3
املساهمة في عمليات املساعدة واإلغاثة الطبية فترة اجلائحة. ( 4
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< جلنة احلكم احمللي: 
متابعة التواصل مع أعضاء احلزب املنتخبني في مجالس احلكم احمللي.( 1
دراسة مشاريع القوانني املقترحة حول مجالس احلكم احمللي وتقدمي الرؤى واملواقف حولها.( 2

< جلنة القدس وفلسطني: 
دراسة املستجدات املرتبطة بالقضية الفلسطينية وتقدمي الرؤى واملواقف الدورية للتعامل معها.( 1
اصدار عدد من البيانات والتصريحات الصحفية حول مختلف املستجدات )موضحة في سياق التقرير(.( 2
اإلشراف على تنفيذ الفعاليات واألنشطة املرتبطة بالقضية الفلسطينية واملوضحة في سياق التقرير.( 3
متابعة التحالف الوطني جملابهة صفقة القرن واحلملة الوطنية السقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ( 4

والتنسيق الدوري معهم والعمل على اجناح الفعاليات املشتركة.
)والتفاصيل ( 5 الدولية  أو  احمللية  العالقة سواء  ذات  واللقاءات  واملؤمترات  الندوات  في  واملشاركة  القيام 

موضحة في سياق التقرير(.
 

تاسعا: تقرير الكتلة النيابية
استهل مجلس النواب الثامن عشر بدورته االخيرة أعماله مبناقشة مشروع قانون موازنة العام 2021، وقد 
رفضت كتلة اإلصالح النيابية هذه املوازنة، وبينت أن أرقامها تضليلية وغير واقعية، وأن سياسات احلكومة 
السياسي،  النهج  للدولة، وكررت املطالبة بإصالح  العامة  العجز وانخفاض االيرادات  اإلقتصادية هي سبب 
عبر تعديالت دستورية ترسخ مبدأ أن الشعب مصدر السلطات، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقرار قانون 

انتخابات يجسد إرادة الشعب.
ساهم نواب كتلة اإلصالح النيابية في تبني اجمللس ملشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، 
والذي أقره اجمللس ورفعه إلى احلكومة، والتي جلأت بدورها إلى احملكمة الدستورية لتعطيل تقدمي وإقرار 

مشروع القانون.
النواب حول ذلك،  كتلة اإلصالح بعقد جلسة خاصة جمللس  القرن طالبت  وفي ظل اإلعالن عن صفقة 
ومت عقد هذه اجللسة، وطالب نواب الكتلة خاللها بالغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية استيراد الغاز، وقطع 
العالقات مع العدو الصهيوني، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الواليات املتحدة، وجددوا املطالبة 

بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، 
ودعم القوات املسلحة األردنية، والقيام بتواصالت أردنية مع الدول اإلسالمية للتصدي خملاطر الصفقة، 

والتواصل مع الدول الصديقة التي تتقاطع مع األردن في املوقف.
الرافض  األردنــي  النواب  مجلس  ملوقف  وجتاهلها  اإلقتصادية،  بسياساتها  احلكومة  استمرار  إثر  على 

التفاقية الغاز، 
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تقدمت كتلة اإلصالح النيابية مبذكرة حلجب الثقة عن حكومة عمر الرزاز، وحال رفض رئيس اجمللس 
وقتها دون إدراجها على جدول أعمال اجمللس لطرحها للتصويت.

داهمت جائحة كورونا األحداث، فتعطلت أعمال مجلس النواب وجلساته خاللها، ومع بدء احلكومة العمل 
بقانون الدفاع عبرت الكتلة عن مواقفها من ذلك بعدة رسائل وجهتها لرئيس الوزراء، حيث حذرت من تداعيات 
عدد من أوامر الدفاع على القطاعات اإلقتصادية واألحوال املعيشية، وطالبت احلكومة بالتراجع عن قرارات 

اإلغالق الشاملة، 
وأن يتم تشديد الضوابط الصحية مع بقاء عمل القطاعات العامة مفتوحا، كما طالبت بدعم العاملني في 

القطاعات الطبية واألمنية التي تواجه الوباء ماديا ومعنويا، وعدم املس برواتبهم.
شدد نواب الكتلة على إعادة فتح دور العبادة ورفضهم استمرار غلقها، وأن تولي احلكومة األهمية لرفع 
كفاءة ادوات التعليم لطلبة املدارس واجلامعات في ظل اجلائحة، وتأمني عودة الطلبة والعمال األردنيني من 

اخلارج بأيسر السبل.
جملتمع  واملساعدة  اإلغاثة  وحمالت  الشعبية  احلمالت  في  الكتلة  أعضاء  واألخــوات  األخوة  ساهم  كما 

احمللي بالتعاون مع األخوة في الفروع.
سعت الكتلة لتوقيع مذكرة نيابية تطالب بعقد دورة استثنائية ملناقشة عدة قوانني وتعديلها كان من أبرزها 

قانون االنتخاب وقانون التنفيذ القضائي، ولم حتصل على األغلبية النيابية.
استمرت الكتلة في عملها الرقابي خالل اجلائحة، حيث وجهت عدة أسئلة تتعلق مبصير املنح واملساعدات 
التي وردت إلى الدولة، والتقارير التي تتعلق بتهريب األموال إلى مالذات آمنة خارج األردن، والهويات املزورة، 

وأموال الالجئني السوريني، وقدمت مذكرة تطالب مبناقشة املديونية احلكومية وسبل إيجاد احللول لها.
وقفت الكتلة رافضة لكافة اإلجراءات التي متت ضد نقابة املعلمني، وواصلت مخاطبتها احلكومة للكف عن 
إجراءاتها التعسفية جتاهها، وشارك عدد من نوابها في الفعاليات الرافضة حلل النقابة وتوقيف أعضائها، 

وتدخل نوابها لألفراج عن املوقوفني من املعلمني واملعلمات خالل الوقفات اإلحتجاجية.
طالبت الكتلة احلكومة باتخاذ اجراءات عملية ضد العدو الصهيوني بعد اعالنه نيته ضم الضفة الغربية، 

وقدمت عدة مقترحات في اجلوانب االقتصادية والعسكرية والدبلوماسية للتصدي لهذا اإلجراء.
تنتهي  وبذلك  الثامن عشر،  النيابي  أعمال اجمللس  لينتهي  أيلول  نهاية شهر  النواب في  جاء حل مجلس 
صفحة مشرقة من عمل كتلة اإلصالح النيابية، رسخت فيه مبدأ العمل الكتلوي حتت القبة بكل قوة واقتدار، 
ومبا هو متاح أمامها من أدوات دستورية وقانونية سعت الستثمارها، وشكل األداء الذي قدمته كتلة اإلصالح 
النيابية ما نسبته 30 % من عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وبشهادة مراكز الدراسات واألبحاث كان 

نواب الكتلة األفضل أداء على النوعي رقابيا وتشريعيا.
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كتلة اإلصالح في المجلس التاسع عشر
خرجت نتائج االنتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر بفوز 10 من مرشحي التحالف الوطني لإلصالح 
النواب  الداخلي جمللس  النظام  ككتلة بشكل نظامي وفق  الذي حال دون تسجيلهم  األمر  واملتحالفني معهم، 
والذي يشترط أن يكون عدد الكتلة ال يقل عما نسبته 10% من النواب، أي 13 نائبا، وسعت الكتلة الستكمال 

هذا العدد دون طائل، وزاد األمر صعوبة انسحاب نائبني من الكتلة هما روعة الغرابلي، ومروة الصعوب.
وكانت الكتلة قد اختارت في أول اجتماع لها النائب صالح العرموطي رئيسا، والنائب موسى هنطش نائبا 
للرئيس، والنائب عدنان مشوقة مقررا، والنائب ينال فريحات ناطقا إعالميا، وبدأت عملها كتلة سياسية تعبر 

عن التحالف الوطني لإلصالح حتت القبة.
ملنصب  بالترشح  الدائم  املكتب  بانتخابات  الكتلة  وشاركت  اعماله مطلع شهر 12/ 2020  باشر اجمللس 
مساعد رئيس اجمللس، وبالترشح لعضوية جلان اجمللس، وحاز نوابها عضوية خمسة جلان وهي جلان التعليم، 

وفلسطني، والعمل، واإلعالم، واحلريات، حيث جرت االنتخابات في أجواء إقصاء واضح جتاه نوابها.
بعد  خاصة  بفعالياتهم،  واملشاركة  قضيتهم،  وتبني  املعلمني  نقابة  ملف  مبتابعة  عملها  الكتلة  واستهلت 
التي طالت العشرات منهم، وباشر نوابها املطالعات  قرارات اإلحالة على االستيداع والتقاعد املبكر والنقل 

وحضور االجتماعات حول مشروع قانون املوازنة الذي تقدمت به احلكومة للعام 2021.

عاشرا: المذكرات والرسائل
< مذكرة وجهها احلزب لرئيس الوزراء بتاريخ 3/14/٢٠٢٠

طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي احلكومة باتخاذ إجراءات فورية ملعاجلة ما تعرض له املزارعون في ( 1
األغوار من أضرار نتيجة املنخفض اجلوي األخير وتعويضهم عما حلق بهم من خسائر، وإنقاذ القطاع 

الزراعي ملا ميثله من قطاع وطني حيوي.
هؤالء ( 2 لها  تعرض  التي  األضــرار  حجم  وتقدير  اخلسائر  إلحصاء  فنية  جلان  بتشكيل  احلــزب  وطالب 

املزارعون، وتقدمي تعويضات مجزية متكنهم من االستمرار في هذا القطاع احليوي، وتأجيل مطالبات  
اجلهات اإلقراضية لهم ودفع مستحقات خدمة الدين عنهم، وتطوير صندوق اخملاطر الزراعية وحتسني 
قدرته على مواجهة هذه الكوارث، وإنشاء شركة تأمني تكافلي للقطاع الزراعي للحد من هذه اخملاطر 

مستقباًل، وإلغاء الضرائب عن مدخالت االنتاج الزراعي.
وأشارت املذكرة إلى أن حجم الكارثة التي حلت باملزارعني في األغوار نتيجة املنخفض اجلوي األخير ( 3

غير مسبوق، حيث دمرت عشرات األلوف من بيوت البالستيك، وأتلفت الرياح واألمطار آالف الدومنات 
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من اخلضار والفواكه وأشجار النخيل، مما سيجعل هؤالء املزارعني غير قادرين على االستمرار وبالتالي 
اخلروج من هذا القطاع، مما يعني ضياع آالف فرص العمل، وتعرض األمن الغذائي للخطر، األمر الذي 

يتطلب حتركاً وطنياً عاجاًل إلنقاذ هؤالء املزارعني.

في  االقتصادي  الفريق  أعدها  التي  االقتصادية  الــدراســة  الـــوزراء حــول  لرئيس  < مذكرة 
احلزب لتعافي االقتصاد الوطني بتاريخ ٢٠٢٠/4/6 )مرفق(

لالقتصاد  التعافي  »منهجية  دراســة  الــرزاز  عمر  ــوزراء  ال رئيس  إلى  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  قدم 
املبكر  التعافي  الى  للوصول  كورونا،   وباء  الناجمة عن  االقتصادية  اآلثار  منها في معاجلة  لإلفادة  الوطني« 
الى فرصة لدعم االقتصاد  الركود االقتصادي و السعي نحو حتويل اجلائحة  وجتنب الدخول في حالة من 

االردني و األردن كدولة على اخلارطة العاملية بإذن الله.
وأشارت املذكرة إلى أن هذه الدراسة التفصيلية التي أعدها الفريق االقتصادي للحزب من خالل جهد 
مضني على مدى األيام السابقة وتقع في 13 صفحة، تأتي كمساهمة من احلزب في تقدمي احللول ووضعها 
تأثير جائحة وباء  التي يعيشها األردن حتت  الظروف االستثنائية  الدولة في مواجهة  القرار في  أمام صانع 

كورونا وآثاره على اجملتمع اقتصادياً، رغم النجاح النسبي للحكومة في التعاطي املبكر مع هذه اجلائحة.
وأشارت الدراسة إلى احلجم الكبير للخسائر املتوقعة نتيجة هذه الظروف احلالية واملتعلقة بالتداعيات 
احملتملة على الناجت احمللي اإلجمالي، حيث تطرح الدراسة ثالثة سيناريوهات متوقعة ومترتبة بسبب اجلائحة، 
القطاعني  بعمل  يتعلق  فيما  خاصة  احلظر  شروط  بتخفيف  تتعلق  عملية  إجــراءات  عدة  الدراسة  وطرحت 
التجاري والصناعي، والتسريع بعودة األنشطة االقتصادية تدريجياً مع مراعاة كافة شروط الصحة والسالمة 
الزراعية لضمان  الكورونا املستجد، مع إعطاء األولوية لعودة األنشطة  انتشار فايروس  حلماية اجملتمع من 

استمرارية سلسلة اإلنتاج والتزويد الغذائي، ملا لها من آثار مهمة على الصحة، واألمن اجملتمعي.
كما تدعو الدراسة لتشكيل جلنة وطنية وبالشراكة مع قوى اجملتمع املدني والقطاع اخلاص لدراسة، واتخاذ 
تدابير سريعة لتحفيز االقتصاد ملا بعد أزمة كورونا املستجد، وتعزيز الشراكة مع دول اخلليج العربي مبا يضمن 
في  وبالذات  املستجد  كورونا  أزمة  مع  التعامل  في  جدارتها  أثبتت  والتي  األردنية،  البشرية  املــوارد  استقطاب 
القطاعات الصحية، واألمنية، والزراعية، كمحاولة لضمان خفض نسب البطالة املتوقعة، وتنفيذ مساعدات مالية 
حسب منهجية شبكة االمان االجتماعي للمستحقني، مع تخفيض في الضرائب ومعاجلة قضية إيجارات احملالت 

لشهري آذار ونيسان، ومنح قروض تشغيلية كمساعدة في صرف رواتب املوظفني، وقروض تشجيعية إنتاجية.
 كما تطرح الدراسة اعادة تنظيم قطاع الطاقة وإعادة النظر في كل االتفاقيات التي تبني اجحافها بحق 
االردن حكومة وشعبا، وطرح امكانية استغالل انخفاض اسعار النفط وإبرام عقود شراء مستقبلية، مع العمل 
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على حتفيز بيئة االستثمار احمللي والعربي واألجنبي في األردن واالستفادة من الصورة املشرقة لألردن في 
تعامله مع هذه اجلائحة.

 وتؤكد الدراسة على ضرورة تنشيط بعض القطاعات ودعمها حسب طبيعة التحديات التي تواجهها، ال 
سيما القطاع الزراعي والصناعي، والتوسع في الصناعات التحويلية من خالل تخفيض تكاليف الطاقة والرسوم 
اجلمركية وتشجيع الصناعة الوطنية منها كاملعقمات الطبية وااللبسة الطبية والكمامات واملستلزمات الطبية 
استكشاف  وتشجيع  املستقبل،  اقتصاديات  باعتبارها  والتكنولوجيا  االعمال  وريادة  االبتكار  ودعم  االخرى، 

املوارد الطبيعية من بترول وغاز ونحاس وصخر زيتي.
 وتوصي الدراسة بالبناء على النجاحات في القطاع الصحي من خالل تأهيل املرافق الصحية ورفع كفاءة 
مستوياتها  الى  الطبية  السياحة  وعودة  املنطقة  مستوى  على  كمركز صحي  باالردن  والعودة  الطبية  الكوادر 
املعيقة الصحاب املصالح، مع  البيرقراطية  وزيادة كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية واخلروج من  السابقة 
على  التأكيد  مع  اخملتلفة،  للمهن  التراخيص  منح  منظومة  وبناء  املهني  والتدريب  األساسي  التعليم  إصالح 

اإلصالح السياسي باعتباره أداة للرقابة على القطاع العام واالقتصاد األردني بشكل عام. 

< مذكرة صادرة لرئيس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/4/16 حول قوانني الدفاع األخيرة.
طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي احلكومة في مذكرة أرسلها لرئيس الوزراء بإعادة النظر بقرار الدفاع 
رقم )6( معتبراً أن هذا القرار لم يلق ترحيبا من العمال أو أصحاب العمل الذين ميثلون شقي املعادلة التي 
يتمحور حولها القرار، حيث دعا احلزب لفتح اجملال ملزيد من التشاور معهم حول هذا بنود القرار مشيراً إلى 

عدة مالحظات وإشكاليات اقتصادية وقانونية حول ما تضمنه من بنود.
وشملت املذكرة ورقة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تضمنت دراسة حول املالحظات االقتصادية وأخرى 
حول املالحظات القانونية حول قرار الدفاع رقم )6(، مت فيها دعوة احلكومة إلى ضرورة توسيع دائرة املشاركة 
للقطاعات الشعبية في مواجهة هذه اجلائحة من أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية ومبادرات شعبية لتخفيف 

آثارها على الدولة واجملتمع.
وأكد الفريق االقتصادي للحزب في الورقة املرفقة مع املذكرة على عدة مالحظات حول هذا القرار ومنها 
اإلشارة إلى عدم معاجلة القرار ملشكلة قطاع واسع من عمال املياومة والذين يقدر عددهم بأكثر من 400 ألف 
عامل كون أغلبهم غير مسجل في مؤسسة الضمان االجتماعي، فيما يشترط القرار تسجيلهم في الضمان 
لالستفادة من اإلجراءات احلكومية، إضافة إلى ما قد يسببه قرار إتاحة تخفيض الرواتب بنسبة 30% من 

إشكاليات بني العمال وأصحاب العمل.
األردن  يعتبر عنصر جذٍب لالستثمار في  ال  العمل  بالسجن ألصحاب  التلويح  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
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األعمال  إليقاف  اجملال  فتح  وأن  واالجتماعية،  االقتصادية  العمل  بيئة  على  سلبية  انعكاسات  له  وسيكون 
ينتج عنها  املطلوب، وسوف  الغرض  تؤدي  لن  بيروقراطية  وزارية هي عملية  بلجنة  املقررة  واآللية  بالطريقة 

آالف الطلبات والتي لن تستطيع احلكومة النظر فيها بشكل منصف.
كما أكدت أن قرار الدفاع رقم )6( لم يقدم حلوالً لبعض القطاعات التي يتوقع أن يستمر توقفها لعدة أشهر 
قادمة بسبب ظروف اإلغالق في العالم، كقطاع السياحة وشركات احلج والعمرة والفنادق واألدالء السياحيني 
والنقل السياحي والطيران ،ولم يشر إلى شكل الدعم الذي ميكن أن تقدمه احلكومة للمؤسسات املتوسطة 
والصغيرة من أجل اإلبقاء على العاملني فيها واستمرارها وعدم خروجها من سوق العمل، وهو األمر الذي إن 

لم يحصل فإنه يعني زيادة عدد العاطلني عن العمل و ارتفاع نسب البطالة والفقر.
فيما أشار الفريق القانوني للحزب في الورقة املرفقة مع املذكرة إلى أن قرار الدفاع رقم )6( يتضمن عدداً من 
اإلشكاليات وتباين األفهام وردود الفعل السلبية أكثر مما طرح من حلول ومعاجلات لعقود العمل وآثاره وخاصة 
حظر العمل للمنشآت والعاملني، ومخالفته لعدد من مواد الدستور األردني خاصة فيما يتعلق بصالحيات رئيس 
الوزراء الذي مينحه قانون الدفاع حق تعطيل بعض القوانني وليس صالحية تشريع قوانني جديدة، إضافة إلى 
إشكاليات تتعلق بقوانني العمل  والضمان االجتماعي  مما سيكون له أثر سلبي على القطاع التجاري والصناعي 

وعلى قطاع واسع من املواطنني، حيث اوردت الورقة حيثيات بنود قرار الدفاع رقم )6(  وآثارها.

< مذكرة صادرة لرئيس الوزراء بتاريخ 5/14/٢٠٢٠ 
باستدعاء  اإلداريني في احملافظات  قيام احلكام  العمل اإلسالمي عن أسفه الستمرار  عبر حزب جبهة 
أعضاء من احلزب للطلب إليهم توقيع تعهدات بوقف توزيع بعض »الصدقات الشخصية« على الفقراء والذي 
يتم  في غير أوقات احلظر، مبا يشكل مخالفة حلقوق األردنيني التي كفلها الدستور، وذلك في إشارة إلى عدة 
استدعاءات تعرض لها كوادر من احلزب على خلفية توزيعهم مساعدات لألسر الفقيرة من األموال الشخصية 

لهذه الكوادر.
اجملتمع  مؤسسات  حرمان  استمرار  حول  أسفه  عن  العضايلة  مراد  املهندس  للحزب  العام  األمني  وعبر 
املدني من نقابات وأحزاب وجمعيات خيرية واهلية من القيام بدورها في التخفيف من آثار هذه اجلائحة على 
املواطنني، واقتصار ذلك على املؤسسات احلكومية، في الوقت الذي يحتاج فيه اجلميع إلى التكاتف والتعاضد 

ملواجهة آثار هذه الكارثة على وطننا وشعبنا واقتصادنا« بحسب ما ورد في املذكرة.



تقرير إجنازات وأنشطة احلزب في الفترة
املكتـب التنفيـذي الثاني عشــرمن ٢٠٢٠/1/1 ولـغـــــايــــة 31/1٢/٢٠٢٠

75

< مذكرة صادرة عن احلزب لوزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية. 
طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي وزارة األوقاف بتقدمي مقترح لفتح املساجد في ظل ما وصفه احلزب 
بالتوجه احمللي والدولي بالتكيف مع وباء كورونا  وتصريحات وزير الصحة حول بحث جلنة األوبئة مقترحات 
لفتح املقاهي والنوادي الرياضية، وتصريح الناطق اإلعالمي بإسم جلنة األوبئة بعدم تسلم اللجنة اي مشروع 

إلعادة فتح املساجد.
وطالب األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة وزير األوقاف بتقدمي مقترح 

لفتح املساجد.

< مذكرة صادرة عن احلزب لوزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية بتاريخ 6/3٠/٢٠٢٠ 
طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي وزارة األوقاف تقدمي مقترح للجهات اخملتصة لفتح مراكز ودور حتفيظ 
القرآن الكرمي ومتابعة ذلك ضمن الشروط الصحية املتبعة، وذلك في ضوء اإلجراءات املتتابعة للتكيف مع 
وباء كورونا وما صدر من قرارات لفتح العديد من القطاعات والسماح للمراكز الثقافية و مراكز التدريب بفتح 

ابوابها وتقدمي خدماتها.
وأشار األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة في املذكرة التي وجهها إلى وزير 
األوقاف الدكتور محمد اخلاليلة إلى دور مراكز حتفيظ القرآن الكرمي وأثرها في نشر اخلير وتنشئة اجليل 
مؤكدا على أننا في أمس احلاجة لهذه املنارات اإلميانية ومثيالتها في ظل هذه اجلائحة، راجيا من الله تعالى 

أن يرفع عنا وعن األمة البالء والوباء. 

< رسالة تعزية بوفاة أمير دولة الكويت 
تقدم حزب جبهة العمل اإلسالمي لدولة الكويت قيادة وشعباً بأحز التعازي بوفاة الشيخ صباح األحمد 
العربية واالسالمية وعلى  األمتني  الراحل جتاه قضايا  األمير  مواقف  الكويت، مستذكراً  دولة  أمير  الصباح 
رأسها قضية األمة املركزية القضية الفلسطينية، ورفضه االستجابة للضغوط األمريكية، ورفضه التطبيع مع 

العدو الصهيوني، ودوره في وحدة الصف العربي وجمع كلمته.
وأضاف األمني العام للحزب املهندس مراد العضايلة في رسالة وجهها للشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
نضرع  إذ  اإلسالمي  العمل  في حزب جبهة  نحن   « األردن  لدى  الكويتي  السفير  بوساطة  الكويت  دولة  أمير 
العائلة  والى  إلى سموكم،  لنتقدم  جنانه،  فسيح  يسكنه  وأن  رحمته،  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  تعالى  الله  إلى 
الكرمية، والى شعب الكويت الشقيق بأحر التعازي، سائلني املولى أن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يعوضكم 

خير العوض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، متمنني لكم ولشعب الكويت دوام التقدم واالزدهار.
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< مذكرة احتجاجية صادرة عن احلزب إلى السفير الفرنسي في عمان بتاريخ 3/1٠/٢٠٢٠ 
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي بشدة التصريحات األخيرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إميانويل 
أكثر من مليار و 600 مليون مسلم وما متثله من خطاب  إلى  ملا تتضمنه من إساءة   « ماكرون حول اإلسالم 

عنصري بغيض يؤجج مشاعر الكراهية بني الشعوب«.
واعتبر احلزب في مذكرة وجهها األمني العام للحزب املهندس مراد العضايلة إلى السفير الفرنسي لدى 
األردن أن تصريحات ماكرون وما سبقها من تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وقوله أن 
بـ«اإلرهاب اإلسالموي«، تؤكد أن السياسية الفرنسية في ظل حكومة  فرنسا في حرب ضد ما وصفه زوراً 
ماكرون ال حتترم الديانات األخرى، وأنها حترض على قيم اإلسالم السمحة، »وأنها تضع فرنسا في صف 
معاداة الشعوب العربية واإلسالمية من خالل السياسات الفرنسية الداعمة لالنظمة االستبدادية واإلنقالبية 

ضد ثورات الشعوب العربية وتطلعاتهم للحرية والعدالة والدميقراطية« بحسب ما ورد في املذكرة.
وطالب العضايلة احلكومة الفرنسية باالعتذار عن هذه التصريحات املسيئة لإلسالم وأن تراجع فرنسا 

سياستها اخلارجية جتاه شعوب املنطقة العربية واإلسالمية.

< مذكرة صادرة عن احلزب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 1٠/٢٠/٢٠٢٠ 
طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي احلكومة القيام مبسؤولياتها القانونية لوقف ما وصفه احلزب بالتدخل 
القوائم االنتخابية  النيابية، واستمرار عمليات الضغط األمني على أعضاء  األمني في مجريات االنتخابات 
املسجلة ضمن قوائم احلزب والتحالف الوطني لإلصالح والذي أسفر عن انسحاب عدد من املرشحني، »مما 

ميثل أحد أهم مظاهر التدخل املسبق في االنتخابات والعبث بسالمة إجراءاتها« بحسب احلزب.
وأكد األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة في املذكرة التي وجهها إلى رئيس 
الوزراء الدكتور بشر اخلصاونة استمرار الضغوطات األمنية منذ بدء عملية تشكيل القوائم وحتى بعد االنتهاء 
من تسجيلها ضمن ما وصفه العضايلة بعملية »هندسة نتائج االنتخابات والتأثير فيها قبل التسجيل، وتهديد 
العديد من املرشحني احملتملني والضغط عليهم ومقايضتهم بأرزاقهم وأسرهم وممارسة التحريض والوعيد 

الذي أثر على عدول العديد من الشخصيات عن الترشح«.
التغول  هذا  إيقاف  في  القانونية  مسؤوليتكم  أمام  لنضعكم  املعطيات  هذه  أمام  »إننا  العضايلة  وأضاف 
على  عبئاً  االنتخابات  هذه  تصبح  ال  حتى  اجملتمعي  بالنسيج  والعبث  والعامة  السياسية  احلياة  على  األمني 
عشر  التاسع  للمجلس  القادمة  النيابية  االنتخابات  في  باملشاركة  احلزب  قرار  أن  مؤكداً  واجملتمع«  الدولة 
بالرغم من حجم املضايقات األمنية الغير مسبوقة على مرشحي احلزب وحلفاءه وأنصاره تقدميا للمصلحة 

الوطنية العليا من وجهة نظر احلزب.
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< مذكرة صادرة عن احلزب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 11/8/٢٠٢٠ 
من  بالتراجع عن قرار بدء سريان احلظر الشامل اعتباراً  العمل اإلسالمي احلكومة  طالب حزب جبهة 
الساعة العاشرة من مساء يوم الثالثاء وقبل انتهاء العملية االنتخابية وانتهاء عمليات الفرز وإعالن النتائج 

الرسمية، ما اعتبره احلزب تدخاًل سافراً من السلطة التنفيذية في هذه االنتخابات.
وأكد األمني العام للحزب املهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها لرئيس احلكومة بشر اخلصاونة على 
ضرورة العودة عن هذا القرار وإضفاء مزيد من الشفافية على العملية االنتخابية واحلفاظ على سالمتها، 
مضيفاً » هذا القرار هو محاولة أخيرة من السلطة التنفيذية للتدخل في هندسة النتائج بعد أن تدخلت في 
البالد في ظل  بها  انتخابات متر  لهذه اجلائحة في أخطر  سياسياً  توظيفاً  قبل، وميثل  القوائم من  هندسة 

أصعب الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية«.
وأشار العضايلة إلى أن قرار بدء احلظر مساء يوم االنتخابات سيجعل من الصعب على عشرات اآلالف 
من مندوبي املرشحني ومن يقوم على خدمتهم، وغيرهم من القائمني على غرف العمليات في األحزاب والكتل 
املترشحة ممن ال يحملون بطاقات من الهيئة املستقلة لالنتخابات، أن يتابعوا العملية االنتخابية في ظل هذا 
احلظر، مما سيجعل هذه العملية االنتخابية جتري بال شهود، متسائاًل إن كانت السلطات ترغب في احتكار 

عملية إصدار النتائج لوحدها.
كما أكد العضايلة على حاجة العاملني في العملية االنتخابية من املرشحني ومندوبيهم، ومن جلان فنية 
وخدماتية والعاملني ضمن غرف عمليات االنتخابات في األحزاب وغيرها إلى وقت كاف لتوفير احتياجات 
ذويهم مبا يلزم للتعامل مع أيام احلظر الشامل، إضافة إلى عملية توفير وسائل نقل لهم بعد انتهاء عمليات 

الفرز إلى منازلهم مع سريان قرار احلظر.

< مذكرة صادرة عن احلزب إلى وزير اخلارجية األردني بتاريخ 11/3٠/٢٠٢٠ 
طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي احلكومة بتوضيح حقيقة األنباء عن عقد لقاء رباعي جمع ممثلني عن 
األردن و اإلمارات والبحرين والسلطة الفلسطينية واالتفاق على ترتيب وتنظيم زيارات السياح املطبعني إلى 

القدس واملسجد األقصى.
هذه  أن  اخلارجية  وزير  إلى  وجهها  التي  املذكرة  في  العضايلة  مراد  املهندس  للحزب  العام  األمني  وأكد 
الترتيبات املزمع اتخاذها بحسب ما أوردته مصادر إعالمية »تشكل تنازالً عن السيادة األردنية على املقدسات 
العدو  متكن  خطيرة  خطوة  تشكل  وأنها  فيها  واإلسالمي  العربي  باحلق  وتفريطاً  القدس،  في  اإلسالمية 
الصهيوني من توسيع مشروعه العدواني في املنطقة العربية وبسط هيبته عليها بشكل غير مسبوق، وإمعاناً 
في حتدي إرادة األمة في مواجهة الكيان الصهيوني وخذالناً ألهلنا في فلسطني عامة والقدس خاصة« بحسب 

ما ورد في املذكرة.
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وطالب العضايلة احلكومة بعدم املشاركة في أي لقاءات تطبيعية مع الكيان الصهيوني ورفض ومواجهة كل 
اتفاق ميس بسيادة األردن والتصدي لالنتهاكات الصهيونية ضد املسجد األقصى للمحافظة على املقدسات 
اإلسالمية بعيداً عن جتاذبات املشاريع التطبيعية ألي دولة عربية مع الكيان الصهيوني احملتل ألرض فلسطني.

حادي عشر: مذكرات أخرى
< مذكرة صادرة عن القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 6/8/٢٠٢٠ 

استنكر القطاع الشبابي حلزب جبهة العمل اإلسالمي استضافة اجلامعة األردنية حملاضر من الكيان الصهيوني 
األردني عما  للشعب  باالعتذار  إدارة اجلامعة  املاضي، مطالباً  األسبوع  افتراضية عقدتها اجلامعة  ورشة  خالل 
وصفه القطاع الشبابي باخلطوة التطبيعية ومحاسبة املسؤولني عنها وإتخاذ االجراءات الالزمة لعدم تكرار ذلك.

وأكد رئيس القطاع الشبابي للحزب رياض السنيد في مذكرة وجهها إلى رئيس اجلامعة األردنية أن ما 
قامت به اجلامعة ميثل استفزازاً ملشاعر الشعب األردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع االحتالل، وإساءة 

لألردن والشباب األردني ولتاريخ اجلامعة األردنية وملا متثله من أبرز منابر العلم والثقافة في اجملتمع.
وأضاف السنيد أن هذه اخلطوة تندرج ضمن التطبيع املرفوض وطنياً وشرعياً في الوقت الذي تتواصل 
فيه تهديدات الكيان الصهيوني لالردن دولة ونظاماً وشعباً، وميثل خروجاً عن املوقف الرسمي الذي عبرت 
عنه التصريحات امللكية عن امكانية الصدام مع الكيان الصهيوني وقطع العالقات معه رداً على صفقة القرن 
املقدسات  على  الصهيونية  االعتداءات  واستمرار  الغربية  الضفة  من  كبيرة  واجزاء  األردن  غور  ضم  وقرار 

والوصاية األردنية عليها.
لدماء  التطبيع مع الصهاينة، وسيظل الشباب وفياً  وأكد السنيد أن الشباب األردني سيظل عصياً على 

شهداء الكرامة وشهداء اجليش العربي الذين قضوا دفاعا عن األرض املقدسات.

< مذكرة صادرة عن احلزب الى الرئيس اجلزائري بواسطة سفير اجلزائر في عمان بتاريخ 
 ٢٠٢٠/7/18

تقدم حزب جبهة العمل اإلسالمي االمني في مذكرها وجهها األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي 
املهندس مراد العضايلة في إلى الرئيس اجلزائري عبد اجمليد تبون بوساطة السفير اجلزائري لدى األردن، 
والتي دحرت  املباركة  الثورة اجلزائرية  قادة  بعودة جثامني  والتبريك  بالتهنئة  وقيادته  الشعب اجلزائري  من 
الشعب  وعروبة  وشجاعة  وتضحية  بسالة  على  شاهدة  الشهداء  جثامني  بقيت  حيث  اإلجرامي،  االستعمار 

اجلزائري حتى يومنا املعاصر. 
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وثمن العضايلة مواقف الشعب اجلزائري الداعم لقضايا األمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، متمنيا 
لشعب اجلزائر دوام االستقرار والرفاه.  

< مذكرة صادرة إلى الرئيس التركي بواسطة سفير تركيا في عمان بتاريخ 31/1٠/٢٠٢٠ 
قدم حزب جبهة العمل اإلسالمي تعازيه للقيادة والشعب التركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة 

إزمير في تركيا وخلف مئات الضحايا واجلرحى. 
وأضاف احلزب في مذكرة وجهها األمني العام املهندس مراد العضايلة إلى رئيس اجلمهورية التركية رجب 
طيب أرودغان بوساطة السفير التركي في عمان »نحن إذ نشاطركم والشعب التركي مشاعر املواساة ألهالي 
ضحايا الزلزال إزاء هذا احلادث اجللل، لنضرع إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن مين 
على املصابني بالشفاء العاجل، وأن ميكنكم من جتاوز آثار هذه احملنة، وأن يحفظ بالدكم والشعب التركي من 

كل شر«. 
وعبر العضايلة عن متنيات احلزب لتركيا بدوام التقدم واالزدهار للعالقات األخوية بني البلدين الشقيقني 

في كافة اجملاالت.

< مذكرة صادرة إلى أمني عام حزب األمة السوداني بتاريخ ٢9/11/٢٠٢٠ 
بوفاة  التعازي  بأحر  السودان  وشعب  السوداني  األمة  حزب  لرئيس  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  تقدم 
السيد الصادق املهدي رئيس حزب األمة ورئيس وزراء السودان األسبق.واستذكر األمني العام حلزب جبهة 
العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها إلى أمني عام حزب األمة السوداني الواثق البربر 
دور املهدي في خدمة الشعب السوداني وتعزيز الدميقراطية، ومواقفه العروبية جتاه قضايا األمتني العربية 

واالسالمية وعلى رأسها قضية األمة املركزية القضية الفلسطينية، ورفضه التطبيع مع العدو الصهيوني.
 

ثاني عشر: البيانات والتصريحات
< بيان صادر عن احلزب بتاريخ ٢٠٢٠/1/1 بخصوص إصرار احلكومة على اتفاقية الغاز 

مع الكيان الصهيوني
استنكر احلزب إصرار احلكومة على السير في اتفاقية الغاز املستورد من الكيان الصهيوني والتي دخلت 
حيز التنفيذ مع بدء ضخ الغاز إلى األردن، مما يشكل يوماً أسوداً في تاريخ األردن، وجرمية نكراء بحق الوطن 
وبحق الشعب األردني الذي جتاهل صناع القرار موقفه الرافض لالتفاقية ملا تشكله من خيانة وكارثة وطنية 

ودعماً للعدو الصهيوني ورهناً للسيادة األردنية وقطاع الطاقة بيد االحتالل.
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- ويرى احلزب أن املوقف احلكومة املتمسك بالسير باتفاقية العار مع العدو الصهيوني وجتاهلها للمطالب 
النيابية واحلزبية وحتركات القوى السياسية واجملتمعية والشعبية ضد االتفاقية التي تفرض التطبيع على كل 
بيت أردني، إمنا ميثل جرمية وطنية وسقوطاً لشرعية هذه احلكومة مما يوجب مقاضاتها ومحاسبتها بتهمة 
اخليانة الوطنية واإلضرار باملصالح الوطنية العليا، فال شرعية حلكومة مررت هذه االتفاقية وضربت بعرض 

احلائط اإلرادة الشعبية لألردنيني الرافضني لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
الكيان الصهيوني تهديداته لألردن و  الذي يواصل فيه  الوقت  التأكيد على أن مترير هذه االتفاقية في 
لنظامه السياسي و اعتداءاته بحق الوصاية األردنية على املقدسات، و يواصل السير في مؤامرة صفقة القرن، 
دعم  الفلسطيني عبر  الشعب  االعتداءات، وطعنة في ظهر  ملواصلة هذه  اخضر لالحتالل  إمنا متثل ضوءاً 

موازنة الكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه اإلرهابية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

< بيان صادر عن احلزب بتاريخ ٢٠٢٠/1/9 بخصوص تصريحات السفير األمريكي حول الضفة 
الغربية. 

تزور  والتي  فريدمان،  ديفيد  الصهيوني  الكيان  لدى  األمريكي  السفير  بشدة تصريحات  استنكر احلزب 
التاريخ عبر وصف التواجد األردني في الضفة الغربية بني عامي 1948 و 1967 باالحتالل، وإدعاء أنها أراض 

تابعة لسيادة الكيان الصهيوني.
التصريحات وما سبقها من تصريحات حول مساعي اإلدارة األمريكية االعتراف  ويرى احلزب أن هذه 
لالحتالل  الفاضح  األمريكي  االنحياز  تعكس  إمنا  الغربية،  الضفة  أراضي  على  الصهيوني  الكيان  بسيادة 
الصهيوني وفشل رهان األنظمة العربية على أمريكا كوسيط ملا يسمى مبسار التسوية الذي ثبت فشله في 
استعادة احلقوق الفلسطينية، بحيث باتت اإلدارة األمريكية تزاود على اليمني الصهيوني عبر مواقفها الداعمة 

جلرائم االحتالل واعتداءاته على األرض واملقدسات.
يدعو احلزب وزارة اخلارجية األردنية التخاذ موقف واضح وجاد جتاه هذه التصريحات األمريكية التي 
متثل إساءة لألردن وتزويراً للتاريخ الذي يؤكد على أن فلسطني أرض عربية وإسالمية ال يجوز التنازل عن ذرة 
تراب منها، كما ندعو احلكومة للتحرك في مواجهة السياسات األمريكية التي تستهدف األردن عبر السير 
ونظامه  واستقراره  األردن  أمن  وتهدد  الفلسطينية  القضية  لتصفية  تسعى  التي  القرن  بصفقة  يسمى  فيما 
السياسي، مما يتطلب توحيد اجلبهة الداخلية وبناء رؤية وطنية توافقية ملواجهة هذه التحديات والتهديدات.

 
لــأردن  التهديدات الصهيونية  بتاريخ ٢٠٢٠/1/13 بخصوص   <  بيان صــادر عن احلــزب 

وتكرار اقتحامات املسجد األقصى. 
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استنكر احلزب ما قام به العشرات من قطعان املستوطنني الصهاينة من اقتحام للمسجد األقصى املبارك 
حتت حماية من شرطة االحتالل، في اعتداء صارخ على املسجد األقصى والوصاية األردنية على املقدسات 

واستفزاز ملشاعر االمة العربية واإلسالمية.
املبارك، كما يطالب  املتكررة ضد املسجد األقصى  الصهيونية  أدان احلزب ويدين هذه االعتداءات  كما 
االنتهاكات  هذه  ووقــف  املقدسات  على  األردنية  الوصاية  جتاه  مبسؤولياتها  االضطالع  احلكومة  احلــزب 
الصهيونية عبر إجراءات عاجلة وجادة، ودعوة األمة العربية واإلسالمية واجملتمع الدولي إلى حتمل مسؤولياته 

لوضع حد لهذه االنتهاكات اخلطيرة واملتكررة بحق املقدسات في مدينة القدس احملتلة. 
كما أدان احلزب التصريحات الصهيونية املتتالية التي تهدد األردن ونظامه السياسي وتطالب بضم غور 
الرهان على  ويؤكد على فشل  األردنية،  السيادة  على  اعتداءاً صارخاً  الصهيوني مما يشكل  للسيادة  األردن 
مسار التسوية الذي كرسته معاهدة وادي عربة املشؤومة، مما يتطلب موقفاً رسمياً حازماً جتاه هذه التهديدات 
هذه  مواجهة  في  الداخلية  اجلبهة  ومتتني  والشعبي  الرسمي  املوقف  تالحم  مع ضرورة  املكررة،  الصهيونية 

التهديدات *املطالبة بالتحقيق حول أسباب الفشل الرسمي في التعامل مع املنخفض اجلوي.
في  الكبير  الضعف  هذا  عن  املسؤولية  عمان  أمانة  مقدمتها  وفي  احلكومية  املؤسسات  احلــزب  حمل 
االستعدادات للمنخفض اجلوي، والفشل مع التعامل مع تداعياته، رغم التحذيرات املسبقة من دائرة األرصاد 
اجلوية، وطالب حزب جبهة العمل اإلسالمي احلكومة بتشكيل جلنة حتقيق مستقلة للبحث في أسباب تكرار 
فشل املؤسسات الرسمية وعلى رأسها أمانة عمان في التعامل مع املنخفض اجلوي الذي تعرضت له اململكة 
نهاية األسبوع املاضي مما أسفر عن أضرار فادحة في ممتلكات املواطنني والتجار ومحاسبة املسؤولني عن 
هذا التقصير، مع العمل على معاجلة مواطن اخللل في البنى التحتية ملنع تكرار مثل هذه احلوادث مستقباًل، 

مع تعويض جميع املتضررين عن هذه الفيضانات *غور فيفا
 تسائل احلزب عن أسباب قيام األجهزة الرسمية بتجريف نحو 1600 دومن، وإقتالع نحو 40 الف شجرة 
من محمية غور فيفا جنوب غرب اململكة، مما ميثل جرمية بحق البيئة وتدميرا للغابات والثروة، مؤكدين على 

ضرورة كشف األسباب احلقيقة لهذه اإلجراءات ومحاسبة املسؤولني عنها.

< تصريح صادر عن جلنة احلربات العامة احلزب بتاريخ ٢٠٢٠/1/18 يطالب باإلفراج عن 
جميع معتقلي الرأي 

استنكرت جلنة احلريات في حزب جبهة العمل اإلسالمي استمرار ما وصفته بنهج االعتقاالت التعسفية 
بحق نشطاء سياسيني وحراكني، كما حذرت من استمرار نهج االعتقاالت السياسية والتي كان آخرها اعتقال 

الناشط احلراكي أحمد برشات الزيود مساء أمس.
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اليوم باإلفراج عن كافة  اللجنة  اللجنة احملامي عبدالقادراخلطيب في تصريح صادر عن  وطالب رئيس 
معتقلي الرأي والنشطاء السياسيني واحلراكيني وطي صفحة االعتقاالت السياسية، محذراً من أن استمرار 
بسبب  تتفاقم  التي  الشعبي  االحتقان  حالة  من  التعسفية سيزيد  واالعتقاالت  العامة  احلريات  قمع  سياسة 

السياسات احلكومية.
وأضاف اخلطيب » هذه االعتقاالت تكريس لنهج األحكام العرفية والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي 

كفلها القانون والدستور، واعتداء على حرية املواطنني وكرامتهم«.

< بيان صادر عن احلزب بتاريخ ٢7-1-٢٠٢٠
طالب احلزب احلكومة باتخاذ اإلجراءت الالزمة في مواجهة فايروس كورونا.

انتشر في عدد من  الذي  الكورونا  وباء  الالزمة ملواجهة  كافة اإلجراءات  باتخاذ  طالب احلزب احلكومة 
دول العالم، خاصة بعد اإلعالن الرسمي عن االشتباه بإصابة أحد العمال في مشروع منجم الصخر الزيتي 
بالكرك، مع العمل على متابعة املواطنني األردنيني في الدول التي ينتشر فيها هذا الوباء ال سيما في الصني 

وتوفير اإلجراءات الالزمة لهم ونقلهم إلى األردن.
*تصنيف األردن باملرتبة 114 عاملياً على مؤشر الدميقراطية يؤكد ضرورة اإلصالح السياسي

تابع احلزب ما أورده تقرير مؤشر الدميقراطية لعام 2019 والصادر عن مجموعة »اإليكنوميست البريطانية 
لألبحاث والتحليل حول تصنيف األردن في املرتبة 114 من أصل 167 دولة على مستوى العالم في مؤشرات 

الدميقراطية وتصنيفه كـ »نظام استبدادي«.
ويرى احلزب أن ما أورده التقرير يؤكد على ضرورة تنمية احلياة السياسية واحلزبية عبر تعديل القوانني 
قانون  مقدمتها  وفي  السلطات«،  مصدر  »الشعب  الدستوري  املبدأ  يجسد  مبا  السياسية  للحياة  الناظمة 
اإلنتخابات مبا يفرز مجلس نواب يعبر بشكل حقيقي عن االرادة الشعبية ويكون مدخاًل حلكومات برملانية ذات 
والية عامة وهو األمر الذي طالب به احلزب مراراً، ملا ميثله قانون االنتخابات من مدخل أساسي لإلصالح 

السياسي الشامل.

< تصريح صادر عن احلزب ٢9/1/٢٠٢٠ 
بيان صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي حول اإلعالن األمريكي املشؤوم عن »صفقة القرن«، فقد تابع 
حزب جبهة العمل االسالمي اإلعالن املشؤوم للرئيس األمريكي حول ما يسمى بـ«صفقة القرن« التي تهدف 
لتصفية القضية الفلسطينية ضمن اخملطط الصهيوني وتصفية قضية القدس والالجئني والتهام اجلغرافيا 
الفلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الصهيونية على غور األردن وفرض مشاريع التوطني والوطن 
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البديل مبا يشكل تهديدا وجودياً لألردن ومستقبله ونظامه السياسي.
جدد احلزب موقفه الرافض لهذه املؤامرة اخلطيرة واخلبيثة وكل ما ورد فيها من بنود، كما أكد على أن 
الشعبني األردني والفلسطيني في خندق واحد ضد هذه املؤامرة التي تستهدف األردن وفلسطني، وضرورة 
متتني اجلبهة الداخلية والوقوف صفاً واحداً للتصدي بكل قوة لهذه املؤامرة والتوافق على رؤية وطنية تشارك 
فيها كافة القوى السياسية ملواجهة هذه الصفقة، كما طالب احلزب اجلانب الرسمي باالنفتاح على قوى الشعب 

الفلسطيني و دعم مقاومته لالحتالل ملا تشكله املقاومة من خط الدفاع األول في وجه املشروع الصهيوني.
ملقاومة  وطني  مشروع  أساس  على  الفلسطيني  الصف  بتوحيد  الفلسطينية  للفصائل  الدعوة  جدد  كما 
ووقف سياسة  املقاومة  القوى  لالنخياز  الفلسطينية  السلطة  ندعو  كما  واإلنسان،  األرض  االحتالل وحترير 

التنسيق األمني مع االحتالل. 
دعا احلزب الشعب األردني وكافة الشعوب العربية واإلسالمية للتحرك ضد املؤامرة االمريكية الصهيونية 
املسماة »صفقة القرن« مبختلف الوسائل املشروعة واملتاحة واملشاركة في كافة الفعاليات اجلماهيرية التي 

تقام ضدها، حتى يتم إسقاط هذه املؤامرة اخلبيثة.

< تصريح صادر عن األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 1/3٠/٢٠٢٠ 
العضايلة خالل وقفة أمام السفارة األمريكية: الشعوب ستسقط صفقة القرن وتلفظ كل من يوقع عليها 

أو يدعمها.
األردني  الشعبني  وحدة  على  العضايلة  مراد  املهندس  اإلسالمي  العمل  جبهة  حلزب  العام  األمني  أكد 
والفلسطيني رسمياً وشعبياً في رفض صفقة القرن بكل ما تتضمنه من بنود ملا متثله من استهداف لألردن 

وفلسطني، كما أكد أن الشعوب ستسقط هذه االتفاقية وكل من يدعمها ويروج لها.
 وال ميكن ألي أردني او فلسطيني القبول بها او التنازل عن أي شبر من أرض فلسطني التاريخية من النهر 

إلى البحر أو عن قضية القدس والالجئني.
وتعبئة  القرن  امللكية« ضد صفقة  »الــالءات  لترجمة  إجــراءات عملية  باتخاذ  العضايلة احلكومة  وطالب 
الشعب للمواجهة واملعركة القادمة مع املشروع الصهيوني مبا في ذلك إعادة التجنيد اإلجباري وإلغاء االتفاقيات 
املوقعة مع االحتالل، مؤكدا أن الشعب األردني غني عن املساعدات األمريكية وأنه لن يقبل التفريط أو بيع 

قضيته من أجل املساعدات.
كما أكد العضايلة على ضرورة دعم املقاومة الفلسطينية في مواجهة املشروع الصهيوني وإعادة روح معركة 
ذل  وأذاقته  الصهيوني  العدو  وقهرت  املقاومة  فصائل  مع  العريي  اجليش  جهود  فيها  توحدت  التي  الكرامة 
الهزمية والعار«، كما طالب الفصائل الفلسطينية بتوحيد الصف الفلسطيني على برنامج املقاومة والتحرير. 
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< تصريح صادرعن مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي 1-٢-٢٠٢٠
مجلس حزب جبهة العمل اإلسالمي يستنكر صفقة القرن ويدعو لتحرك رسمي وشعبي في مواجهتها:

أكد مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي خالل جلسته اليوم على رفض صفقة القرن ملا متثله من 
مؤامرة أمريكية صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية وتهديد وجودي لألردن، مطالباً بتحرك رسمي وشعبي 

فاعل في مواجهة هذا اخملطط اخلطير.
برنامج عملي  ووضع  القرن،  يسمى بصفقة  ما  من رفض  واضح وصريح  موقف  بإعالن  وطالب احلزب 
لترجمة هذا املوقف عبر قطع كافة العالقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة وادي عربة وصفقة الغاز 

وتعزيز االنسجام بني املوقف الشعبي والرسمي ملواجه هذه اخملطط الذي يهدد األردن دولة ونظاماً وشعباً.
و أكد رئيس اجمللس الشورى الدكتور عبداحملسن العزام على دور احلزب في الوقوف باملقدمة ملعاجلة ما 
يتعرض له األردن من مخاطر وحتديات إنطالقاً من الواجب الوطني والسياسي واالخالقي ودفاعا عن قيمه 

االميانية واالجتماعية وحفاظا على الوحدة الوطنية. 
فيما حذر األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة في كلمة له خالل اجللسة 
من خطورة ما تتضمنه صفقة القرن من تصفية للقضية الفلسطينية والسعي إلضاعة األردن كما هي فلسطني 
في  وشعبياً  التحرك رسمياً  على ضرورة  مؤكداً  دولة،  ال  الى سلطة  الدولة وحتويلها  مقومات  اضعاف  عبر 

مواجهة هذا اخملطط األمريكي الصهيوني.
 

<  بيان صادر عن حزب 4-٢-٢٠٢٠ بخصوص تطبيع السودان مع الكيان الصهيوني. 
»العمل اإلسالمي«: لقاء برهان مع نتنياهو طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة ملواقف السودان

استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان 
مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامني نتنياهو في أوغندا، »مبا ميثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني 
الفلسطيني  الشعب  ولصمود  الفلسطينية  للقضية  دعمه  عنه  الذي عرف  السوداني  الشعب  ملواقف  وخيانة 

ومقاومته ورفضه لكافة أشكال التطبيع مع االحتالل«.
واعتبر »العمل اإلسالمي« في تصريح صادرعن مسؤول امللف العربي في احلزب الدكتور صالح الغزاوي 
أن هذا اللقاء الذي جاء بتنسيق من بعض األنظمة العربية تزامناً مع إعالن مؤامرة »صفقة القرن« الهادفة 
لتصفية القضية الفلسطينية، ميثل استفزازاً ملشاعر العرب واملسلمني التي ترى في الكيان الصهيوني العدو 

األول لألمة.
وأضاف الغزاوي »يأتي هذا اللقاء املشؤوم ليشكل مكافأة لالحتالل على جرائمه وطعنه في صدر نضاالت 
األسرى  وعذابات  الشهداء وجراحات اجلرحى  بدماء  واستهزاءا  وقواه احلية اجملاهدة  الفلسطيني  الشعب 
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واملعتقلني، ونضاالت الشعب السوداني وتضحياتهم جتاه قضية فلسطني، كما نؤكد أن جلوء األنظمة املستبدة 
مع  االنظمة  هذه  تصالح  هو  يحميها  ما  بل  الشعوب،  من غضبة  يحميها  لن  الصهيوني  الكيان  نحو  للهرولة 
اإلرادة الشعبية التي لن ترحم املتخاذلني الذين سيسجلهم التاريخ في قائمة العار واخليانة« بحسب ما ورد 

في التصريح.

< تصريح صادر بعد زيارة املكتب التنفيذي لفرع احلزب في جبل النزهة بتاريخ 6-٢-٢٠٢٠
 أكد األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة خالل زيارة وفد من املكتب التنفيذي 
إلى فرع احلزب مبنطقة النزهة على ضرورة توحيد اجلبهة الداخلية وبناء حالة توافق وطني رسميا وشعبيا 
األمريكي  اخملطط  رأسها  وعلى  خارجية  وتهديدات  داخلية  حتديات  من  األردن  له  يتعرض  ما  مواجهة  في 

الصهيوني املسمى بصفقة القرن والتي تستهدف األردن كما تستهدف فلسطني.
باإلضافة إلى أن مشروع ترامب كوشنير نتنياهو انهى مسار أوسلو و وادي عربة املشؤوم الذي راهنت عليه 
بعض األطراف ومشروع حل الدولتني عبر ما تتضمنه هذه الصفقة من التهام اجلغرافيا الفلسطينية وتصفية 
لقضية القدس والالجئني وغيرها من حقوق الشعب الفلسطيني، وفي حني كان يراهن البعض أن إتفاقية وادي 
عربة انهت مشروع الوطن البديل نرى أن الكيان الصهيوني أصبح يتحدث عن نظام سياسي بديل في األردن 

وليس فقط مشاريع والوطن البديل والتوطني.
كما أكد على ضرورة حتقيق اإلصالح السياسي وإعادة بناء الثقة بني واملواطن ومؤسسات الدولة وفق رؤية 

وطنية جامعة مبا سيحقق اإلصالح االقتصادي وميكن األردن من مواجهة التحديات. 
فيما حتدث االستاذ احمد الزرقان حول املبشرات نصر لألمة، مستشهدا بأحاديث للرسول ] رغم حالة 

االحباط والتامر التي حتيط باألمة.
كما حتدث االستاذ ثابت عساف عن القفزات النوعيه واجلهود املتواصله التي يبذلها احلزب لتفعيل احلياه 
السياسيه والبرامج التي تعالج األزمات التي منر بها ومبا يحقق مصالح الوطن واملواطن، وأبرز مشاريع العمل 

التي يقوم احلزب على تنفيذها، وحتدث عن حالة النشاط واحليوية التي تسود في فروع احلزب.

< تصريح صادر عن احلزب حول اعتقال الشيخ رائد صالح بتاريخ 1٠-٢-٢٠٢٠
استنكر احلزب القرار الصادر عن احملكمة الصهيونية بحق الشيخ رائد صالح بالسجن معتبرا أن هذا 

احلكم يعبر عن حالة الرعب التي يعيشها االحتالل من كل أنواع املقاومة مبا فيها املقاومة بالكلمة واملوقف.
وهو  االحتالل  هذا  من  أقوى  الفلسطيني  الشعب  أن  على  العضايلة  مراد  م.  للحزب  العام  األمني  وأكد 
ينتصر على االحتالل الذي ال يجد سبيال في مواجهة الشعب الفلسطيني ودفاعهم عن القدس إال بالسجون 
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واملعتقالت للرموز الوطنية وعلى رأسها الشيخ رائد صالح الذي يعبر عن حالة الرفض واملقاومة التي يبديها 
الشعب الفلسطيني جتاه املشروع الصهيوني«. 

وأشار العضايلة إلى ما يقدمه الشعب الفلسطيني من مناذج متميزة في مقاومة االحتالل، ال سيما الشعب 
الفلسطيني في القدس واألراضي احملتلة عام 1948 الذين يحمون القدس و واملقدسات بصدورهم العارية 
وبأدواتهم في الرباط وآخرها منوذج الفجر العظيم في املسجد األقصى ومساجد فلسطني ليؤكدوا أن سبل 

مقاومتهم لالحتالل لن تتوقف.

< بيان صادر عن احلزب حول تقرير حالة البالد بتاريخ 1٠-٢-٢٠٢٠
على   ،2019 لعام  البالد  حالة  حول  االجتماعي  االقتصادي  اجمللس  عن  تقرير  صدور  بعد  احلزب  أكد 
ضرورة تغيير النهج السياسي واإلداري واالقتصادي القائم في إدارة مؤسسات الدولة والذي يقود إلى مزيد 

من التراجع في مختلف اجملاالت وتفاقم األزمات الداخلية.
 وأشار احلزب إلى ما تضمنه التقرير حول ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بني احلكومات و املواطنني، 
وعدم حتقيق أي تقدم في قضايا التنمية السياسية واإلصالح السياسي في البالد، واستمرار ضعف مؤسسات 
الدولة وعدم قدرتها على حتقيق أهدافها املعلنة، بسبب ضعف حلقات االدارة العليا في الدولة وغياب الرقابة 
مكتسبات  أو  اجنازت  أي  غياب  في ظل  احلكومة،  التي متارسها  االسترضاء  واستمرار سياسات  واملساءلة 

يلمسها املواطن.
كما أكد على ضرورة بناء استراتيجية ورؤية وطنية توافقية عبر حوار يشارك فيه الكل الوطني لوضع مسار 
لإلصالح الشامل ويحقق التنمية السياسية واالقتصادية والعدالة وسيادة القانون ومتتني اجلبهة الداخلية في 

مواجهة ما يتعرض له الوطن من حتديات داخلية وتهديدات خارجية.
كما طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي احلكومة بالتحقيق في الشكاوي املتزايدة من قبل املواطنني حول 
االرتفاع امللحوظ في قيم فواتير الكهرباء لشهر كانون الثاني وبنسبة جتاوزت 200% للعديد من املشتركني، 
مؤكداً رفضه حتميل املواطن أي تكاليف مالية تثقل كاهله، لتعويض ما تتعرض له شركة الكهرباء من عجز 

نتيجة الفاقد الكهربائي.

< بيان صادر عن احلزب حول منع عقد املؤمتر العام حلزب الوسط اإلسالمي 13-٢-٢٠٢٠
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي قرار وزارة الداخلية منع عقد املؤمتر العام حلزب الوسط اإلسالمي 
والذي كان مقررا عقده السبت املقبل في إحدى القاعات العامة مما اعتبره احلزب اعتداءا صارخاً على العمل 

احلزبي وعلى احلريات العامة، واستمراراً للتغول األمني على احلياة السياسية.
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السياسية، ميثل  األحزاب  مع  التعاطي  في  األمنية  العقلية  استمرار  أن  عنه  بيان صادر  في  أكد احلزب 
استمراراً ملرحلة األحكام العرفية، والتضييق على احلياة احلزبية والسياسية في الوقت الذي مير فيه األردن 
مبرحلة دقيقة تتطلب توحيد الصف الداخلي ومتتني اجلبهة الداخلية في وجه التحديات الداخلية والتهديدات 

اخلارجية التي يتعرض لها.

< بيان صادر عن احلزب بخصوص استمرار االعتقاالت السياسية وورشة )رؤية املتوسط 
٢٠3٠( التطبيعية، بتاريخ 16-٢-٢٠٢٠

استنكر احلزب استضافة األردن لورشة شبابية إقليمية حتت عنوان )رؤية املتوسط 2030( مبشاركة وفد 
من الكيان الصهيوني، واملقرر عقدها في الرابع والعشرين من الشهر اجلاري، مبا يشكل استفزازاً ملشاعر 
الشعب األردني الرافض لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الذي يواصل تهديداته لألردن دولة ونظاماً 
وشعباً عبر ما يسمى بصفقة القرن واالعتداءات املتواصلة بحق السيادة األردنية والوصاية على املقدسات 
في مدينة القدس، وطالب احلزب اجلانب الرسمي مبنع مشاركة أي ممثل للكيان الصهيوني في هذه الورشة 
او االعتذار عن استضافة مثل هذه الفعاليات املشبوهة التي تسعى لترويج التطبيع مع العدو الصهيوني الذي 
يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته على الدول العربية واإلسالمية، وذلك انسجاماً مع اإلرادة 

الشعبية التي تطالب بإلغاء االتفاقيات املوقعة مع االحتالل.
وفي ما يخص االعتقاالت السياسية، فقد أدان احلزب استمرار سياسة تكميم األفواه ومصادرة احلريات 
العامة واستمرار االعتقاالت السياسية والعقلية األمنية في التعامل مع النشطاء السياسيني ونشطاء احلراك 

الشبابي والشعبي املطالبني باإلصالح ومحاربة الفساد، والذين كان آخرهم الناشط بشار الرواشدة.
وطالب احلزب احلكومة باإلفراج عن كافة املتعقلني السياسيني و معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير، 
الذي يتطلب متتني  الوقت  السياسية والتي تفاقم من حالة االحتقان الشعبي، في  وطي صفحة االعتقاالت 

اجلبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له األردن من حتديات وأزمات داخلية وتهديدات خارجية.

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 19-٢-٢٠٢٠
أكد األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة خالل زيارة وفد من املكتب التنفيذي 
لفرع احلزب في مدينة الكرك على أن توحد الصف الوطني ومتتني اجلبهة الداخلية ميثل عنصر قوة لألردن في 
مواجهة الضغوطات والتهديدات اخلارجية وفي مقدمتها اخملطط األمريكي الصهيوني املسمى بصفقة القرن.

واعتبر العضايلة أن متتني اجلبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني يتطلب حتقيق اإلصالح السياسي وفق 
رؤية وطنية توافقية، ووقف التغول على احلريات العامة ومعاجلة ما مير به اجملتمع من حالة احتقان اقتصادي 
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املدخل ملعاجلة مختلف  السياسي هو  أن اإلصالح  القائم، مؤكداً  الرسمي  النهج  استمرار  نتيجة  واجتماعي 
األزمات التي مير بها الوطن.

وأشار العضايلة إلى استمرار احلزب في تطوير هياكله الداخلية، وما حققه من إبراز دور قطاعي املراة 
والشباب في احلزب وأطره القيادية، ووضع مشاريع عمل وطنية وفق رؤية استراتيجية يقوم عليها احلزب عبر 
فروعه في اململكة مع استمرار نهج الشراكة الوطنية مع مختلف القوى الوطنية والتواصل مع اجملتمع مبا يحقق 

مصالح الوطن واملواطن.

< بيان صادر عن احلزب حول معتقلي الرأي بتاريخ 19-٢-٢٠٢٠
حذر حزب جبهة العمل اإلسالمي من استمرار القبضة األمنية في التعامل مع النشطاء السياسيني ونشطاء 
احلراك الشعبي املطالب باإلصالح والتغول على احلريات العامة، ومواصلة نهج االعتقاالت السياسية على 
خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والتي كان آخرها اعتقال الناشطة رضى الفران رغم صعوبة وضعها 

الصحي نتيجة إصابتها مبرض السرطان. 
كما حمل احلزب احلكومة املسؤولية عن سالمة معتقلي الرأي املضربني عن الطعام منذ عدة ايام مع تدهور 
حالتهم الصحية نتيجة اإلضراب الذي جاء احتجاجا ً على استمرار توقيفهم دون مبرر قانوني واالعتداء على 
حرياتهم التي كفلها القانون والدستور، حيث طالب احلزب احلكومة بإغالق ملف االعتقاالت السياسية عبر 

اإلفراج عن جميع املعتقلني السياسيني ومعتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير.
وأضاف احلزب أن الدولة التي تضيق بحرية التعبير ألبنائها ال ميكنها مواجهة التحديات اخلارجية، لذا 
ندين ونستنكر هذه االعتقاالت واملمارسات التي تستند إلى مرحلة األحكام العرفية وتنتهك حقوق املواطنني 
وكرامتهم وتفاقم من حالة االحتقان اجملتمعي و تفتقر للمسؤولية الوطنية جتاه هذه املرحلة الوطنية احلرجة 

التي تتطلب متتني اجلبهة الداخلية وتعزيز التالحم الشعبي في ظل ما يواجهه الوطن من حتديات.
 

< بيان صادر عن القطاع النسائي في احلزب لرفض إلغاء املادة 69 من قانون العمل بتاريخ 
٢٢-٢-٢٠٢٠

تابع القطاع النسائي في حزب جبهة العمل اإلسالمي الطروحات املتعلقة بتعديالت قانون العمل بنسخته 
النيابية واملتضمنة  العمل  النواب ملناقشتها من قبل جلنة  العمل مؤخرا جمللس  االخيرة والتي أرسلتها وزارة 
في  املرأة  عمل  »تقنني  في  الوزير  صالحيات  عن  تتحدث  والتي  كاملة  القانون  من   69 املادة  إللغاء  اقتراحا 
قطاعات وساعات معينة تتضمن حظر عملها الليلي في بعض اجملاالت التي قد يشكل العمل فيها خطرا عليها 

وعلى أسرتها، وأكد على أهمية االبقاء على هذه املادة ودعوة النواب بالتصويت لعدم إلغائها. 
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وفي هذا الصدد أكد القطاع رفضه القاطع إللغاء هذه املادة، ملا يترتب على ذلك من وضع املرأة في ظروف 
مهن ال تراعي خصوصيتها والتتناسب مع طبيعتها وال تراعي كرامتها اإلنسانية إضافة إلى ما يشكله عمل 
املرأة في بعض املهن من تعارض مع قيم اجملتمع األردني األصيلة ومع شريعتنا السمحة التي جعلت احلفاظ 

على املرأة وكرامتها وسالمتها وأمنها مصلحة عليا وأولوية قصوى.
وأكد القطاع التي على ضرورة احلفاظ على خصوصية املرأة وسالمتها داخل املؤسسات والوظائف التي 
تتطلب وجودها وتوفير الظروف والبيئة اآلمنة لها، وخصوصا تلك التي تستلزم تواجدها في مكان عملها ليال 

كالتمريض والتطبيب. 

< تصريح صادر عن احلزب حول الورشة التطبيعية الشبابية بتاريخ ٢4-٢-٢٠٢٠ 
إقامة  ثابت عساف إصرار احلكومة على  اإلسالمي  العمل  باسم حزب جبهة  اإلعالمي  الناطق  استنكر 
الورشة التطبيعية الشبابية املنوي عقدها نهاية الشهر اجلاري في عمان، حتت عنوان »رؤية املتوسط 2030«، 
مبشاركة ممثلني عن العدو الصهيوني، رغم املوقف الشعبي الرافض لهذه الورشة ولكافة أشكال التطبيع مع 

االحتالل.
وتساءل عساف في تصريح صادر عنه اليوم عن حقيقة املواقف الرسمية االردنية الرافضة لصفقة القرن 
في ظل ما ميارس على األرض من ممارسات مع الكيان الصهيوني مبا يتناقض بشكل صريح مع التصريحات 
لإلصرار  باالضافة  التطبيعية  الورشة  هذه  آخرها  كان  والتي  االحتالل،  مخططات  مواجهة  حول  الرسمية 

احلكومي على املضي بصفقة الغاز.

< خبر صحفي حول زيارة السفير السويسري للحزب بتاريخ 3/1/٢٠٢٠ 
استقبل األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة في مكتبه صباح اليوم االحد 
السفير السويسري في األردن والوفد املرافق له، بحضور املهندس وائل السقا نائب األمني العام، وكل من عضو 

املكتب التنفيذي للحزب املهندس منير رشيد، وأمني سر احلزب أ. ثابت عساف.
السياسية  اجملــاالت  مختلف  في  البلدين  بني  العالقات  تطوير  أهمية  على  التأكيد  اللقاء  خالل  وجرى 
واالقتصادية، وضرورة دعم سويسرا لقضايا األمة العربية واإلسالمية وفي مقدمتها القضية الفلسطيني في 

ظل ما تتعرض له من حتديات.

< تصريح صادر عن احلزب حول شركة الكهرباء الوطنية 3/5/٢٠٢٠. 
النزاهة  إلى هيئة  الوطنية  الكهرباء  بتحويل ملف شركة  له  بيان  العمل اإلسالمي في  طالب حزب جبهة 
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من  املشتركة  النيابية  اللجنة  من  أعضاء  عن  الصادرة  التصريحات  كشفته  فيما  للتحقيق  الفساد  ومكافحة 
املالية والطاقة حول ملف ارتفاع فواتير الكهرباء والذي كشف عن حتميل املواطنني أسعار فاقد الكهرباء، سواء 

ألسباب فنية أو السرقة، إضافة إلى حتميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.
النيابية من حقائق  اللجنة  أوردتــه  ما  أن  الهروط  في احلزب احملامي حمد  الوطني  امللف  وأكد مسؤول 
يثبت عدم صحة  الطاقة،  قطاع  تنظيم  وهيئة  امللكية  العلمية  واجلمعية  ديوان احملاسبة  من  لتقرير  استناداً 
التصريحات احلكومية السابقة حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء ومحاولة حتميل املواطنني املسؤولية عن 
ذلك، مبا يثير الشبهات حول تورط احلكومة فيما يجري من »عملية نهب ممنهج جليوب املواطنني« وسط غياب 

تام للرقابة على ملف الكهرباء الذي ميثل أحد القطاعات احليوية للدولة.
املواطنني  جليوب  املمنهج  النهب  »بعملية  وصفه  ما  في  املتورطة  اجلهات  جميع  بكشف  الهروط  وطالب 
واملشتركني في خدمة الكهرباء« و حتويلهم للقضاء وتعويض املواطنني عن املبالغ التي مت حتميلهم إياها بدون 
مبرر، وفتح حتقيق مهني وقضائي علني وشفاف حول ملف الطاقة في األردن وما يعتري هذا امللف من شبهات 

فساد سواء في قطاع الكهرباء أو احملروقات.

< تصريح صادر عن احلزب حول حادثة مخيم النصيرات في قطاع غزة بتاريخ 3/6/٢٠٢٠ 
الفلسطيني وأهالي شهداء حادثة احلريق في  للشعب  التعازي  العمل اإلسالمي بأحر  تقدم حزب جبهة 
مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيني وإصابة 50 آخرين، معبراً 

عن متنياته بالشفاء العاجل للمصابني واجلرحى.
املؤلم،  احلــادث  هذا  نتيجة  واجلرحى  الشهداء  عائالت  مع  األردنــي  الشعب  تضامن  على  احلزب  وأكد 
الفلسطيني بشتى  ومطالبه برفع احلصار الظالم املفروض على قطاع غزة، وتقدمي الدعم املطلوب للشعب 
الوسائل املتاحة ودعم صموده على أرضه في وجه املشروع الصهيوني، داعيا الله بأن يتغمد الشهداء بواسع 

رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

< تصريح صادر عن احلزب حول األحداث التي جرت بحق املسلمني في الهند بتاريخ 3/1٠/٢٠٢٠ 
الهندية  السفارة  أمام  وقفة  العضايلة  مراد  املهندس  اإلسالمي  العمل  العام حلزب جبهة  األمني  استنكر 
ما ترتكبه احلكومة الهندية من ممارسات عنصرية وجرائم بحق املسلمني في الهند وإقليم كشمير، مطالبا 
احلكومات اإلسالمية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي باتخاذ موقف فاعل وعاجل حلماية الشعب املسلم في الهند 

وكشمير مما يرتكب بحقهم من جرائم. 
وحذر العضايلة من خطورة ما تقوم به احلكومة الهندية من تأجيج للطائفية وحرب على املسلمني مبا ينذر 
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بتمزيق الهند،  ويهدد عالقتها مع الدول اإلسالمية التي ترتبط معها مبصالح اقتصادية كبيرة، وما يهدد وجود 
املاليني من العمالة واجلاليات الهندية في الدول اإلسالمية.

وأكد العضايلة على حق الشعب الكشميري بتحقيق مصيره، كما أكد عل  موقف احلزب في التضامن مع 
قضايا العالم اإلسالمي انطالقا من الواجب الشرعي واإلنساني. 

فيما حذر عضو املكتب التنفيذي للحزب الدكتور أمين أبو الرب الذي قدم الفعالية من غضب الشعوب 
إلغاء احلكم  اعتداءات وجرائم عنصرية، ومن قرار  الهند من  املسلمني في  يرتكب بحق  ما  اإلسالمية جتاه 
الذاتي في كشمير  وما تبع ذلك من إقرار قانون عنصري يستهدف املسلمني الهنود ويسعى لتجريدهم من 

جنسيته وسط صمت دولي جتاه هذه املمارسات.

< بيان صادر عن احلزب بتاريخ 3/13/٢٠٢٠ 
طالب احلزب في بيان له احلكومة بخفض أسعار احملروقات مبا يتناسب مع انخفاض أسعار النفط  عاملياً 
النفطية  أردنيا، مؤكدا أن أسعار املشتقات  البرميل نحو 22 ديناراً  إلى 40% عاملياً، وبلوغ سعر  بنسبة تصل 

احلالية مبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأسعار النفط العاملية ومقارنة بأسعارها في العديد من دول املنطقة.
النفطية وحجم الضريبة  بالكشف عن اآللية احلقيقية لتسعير املشتقات  وجدد احلزب دعوته للحكومة 
الباهظة املفروضة عليها من قبل احلكومة على حساب جيب املواطن الذي أرهقته سياسة احلكومة القائمة 
على نهج اجلباية ورفع األسعار والضرائب وأن تخفيض أسعار احملروقات مبا يتناسب مع انخفاض أسعارها 
عامليا سيسهم في تخفيف األعباء عن املواطن وزيادة السيولة في السوق احمللي ودعم حركة منو القطاعات 
اإلنتاجية والتجارية واخلدمية ويسهم في حتفيزها و تقليل الكلف التشغيلية عليها، مما سيؤدي إلى انخفاض 

أسعار السلع واخلدمات في السوق احمللية، وينعكس إيجاباً على احلركة االقتصادية«.

< بيان صادر عن احلزب بتاريخ 3/14/٢٠٢٠ 
»العمل اإلسالمي« يعلن تعليق أنشطته اجلماهيرية ويدعوا لتشكيل جلان طوارئ في فروع احلزب

أعلن حزب جبهة العمل اإلسالمي تعليق كافة أنشطته وفعالياته اجلماهيرية في مختلف فروع احلزب في 
اململكة وذلك متاشياً مع ما تشهده اململكة من إجراءات وقائية في مواجهة خطر انتشار فيروس الكورونا، مما 
يتطلب تكاتف اجلميع من أبناء الوطن ومؤسساته لتخطي هذه املرحلة احلرجة التي مير بها األردن للوصول 

إلى بر األمان.
ودعا احلزب في تصريح صادر عنه اليوم كافة فروعه في احملافظات إلى تشكيل جلان طوارئ في مناطق 
تواجدهم لتقدمي املساعدة للحاالت الطارئة، وتنظيم حمالت للنظافة والتعقيم في األماكن العامة، والتوعية 
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بضرورة االلتزام باإلجراءات الصحية الالزمة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس الكورونا، مبا يدعم جهود 
املؤسسات الرسمية في هذا اجملال، مضيفا »ما يجري اليوم من إجراءات وقائية يتطلب من اجلميع التعامل 
بحكمة ومسؤولية جتاه هذه املرحلة من غير تهويل وال تفريط، ونسأل الله أن يحفظ الوطن واملواطنني من كل 

مكروه ».

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ ٢7/3/٢٠٢٠ 
سجون  في  والفلسطينيني  األردنيني  األسرى  يهدد  الذي  اخلطر  من  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  حذر 
االحتالل الصهيوني من انتشار وباء الكورونا، في ظل ما أكدت قادة األسرى من تسجيل عدة إصابات باملرض 

فيما بينهم، و تفاقم انتشاره في الوطن احملتل.
املتحدة  األمم  رشيد  منير  احلزب   في  الفلسطيني  امللف  مسؤول  عن  تصريح صادر  في  احلزب  وناشد 
السن  الفوري عن االسرى ال سيما كبار  باالفراج  بالضغط على حكومة االحتالل  ومنظمات حقوق االنسان 
وتزويد  فيها  واملرافق  والغرف  السجون  أقسام  تعقيم  ضرورة  أكد  ذلك  إمتام  حني  وإلى  واالطفال،  والنساء 

االسرى بكافة وسائل الوقاية وتخفيف أعداد األسرى في الغرف منعا إلنتشار الوباء بينهم. 
األردنيني في  والفوري لإلفراج عن األسرى  التحرك اجلاد  األردنية بضرورة  كما طالب رشيد احلكومة 
الوباء اخلطير. وحمل رشيد  حكومة  انتشار هذا  سجون االحتالل ال سيما في ظل ما يتهدد سالمتهم  مع 

االحتالل املسؤولية كاملة عن حياة اي أسير يصاب بالفيروس

< بيان صادر عن احلزب بتاريخ ٢8/3/٢٠٢٠. 
- في ظل ما مير به األردن والشعب األردني من مرحلة حرجة ودقيقة في مواجهة انتشار وباء«كورونا« الذي 
يجتاح العالم بأسره، أكد حزب جبهة العمل اإلسالمي في بيانه على ضرورة استمرار حالة التكاتف الشعبي 
والرسمي في مواجهة هذه اجلائحة، فاجلميع في مركب واحد ويواجهون مصيراً واحداً، فاخلاسر أو الرابح 

سيكون الوطن والشعب جميعا، مما يتطلب حالة من التالحم الوطني للوصول إلى بر األمان.
كما أشاد احلزب بجهود احلكومة  والكوادر الطبية واجليش العربي واألجهزة االمنية ومختلف اجلهات 
الشعب األردني، وأكد  السيطرة عليه ومنع تفشيه وبدور  الوباء، إلحكام  الرسمية واالهلية في مواجهة هذا 
احلزب على ثقته بحالة الوعي لدى املواطن واجملتمع وقدرته على حتمل املسؤولية الوطنية وإدراكه خملاطر 
هذه املرحلة احلساسة، وأن يشكل منوذجا في التزامه باإلجراءات الرسمية في مواجهة هذا الوباء وعكس 
حالة من التضامن والتكافل بني أبناء الوطن، حماية لشعبنا ودولتنا لتجنب تفاقم هذه اجلائحة مبا يفوق قدرة 

مؤسسات الدولة على التعامل معها.
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كما دعا احلزب احلكومة لتشكيل  جلنة وطنية بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدني وذوي اخلبرة في هذا 
اجملال، لوضع آليات لالستفادة من جهود اللجان االهلية وتنظيم عملها مبا يدعم اجلهود احلكومية، مؤكدا 
على استعداد احلزب وكوادره لتقدمي كل جهد ممكن في هذا الصدد، باإلضافة إلى دعوة احلكومة ملعاجلة 
اآلثار اجلانبية لعدد من اإلجراءات الرسمية  في مواجهة وباء »كورونا« ومنها واقع عمال املياومة الذين باتوا 
ال يجدون مصدر رزق لتأمني احتياجاتهم الضرورية لهم ولعائالتهم، باإلضافة إلى إيجاد آلية لتنظيم عمل 

اجلمعيات اخليرية والسماح لها باحلركة إليصال املساعدات للمحتاجني والفقراء والعائالت املتضررة. 
خدمة  في  اإليجابي  التفاعل  بضرورة  احملافظات  في  فروعه  جلميع  السابقة  دعوته  على  احلزب  وأكد 
اجملتمع في مناطق تواجدهم، و إسناد اجلهد الرسمي في معاجلة هذه األزمة مع اإللتزام باإلجراءات الرسمية، 
ووجه احلزب دعوته للشعب األردني للتوجه الدائم إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يكشف الله عنا هذه الغمة 
ويرفع عنا هذا البالء عن الوطن واألمة واإلنسانية جمعاء، إنه قريب مجيب الدعاء، حفظ الله األردن وشعبه 

وكل مقيم على أرضه، ونسأل الله السالمة للجميع.

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ ٢9-3-٢٠٢٠ 
بالتراجع عن قرارها وقف  العمل اإلسالمي وكالة غوث وتشغيل الالجئني »األونروا«  طالب حزب جبهة 
فيروس  بانتشار  املتعلقة  األزمة  إثر  العمل  توقيفهم عن  بعد  الفلسطينية  األراضي  في  املياومة  رواتب عمال 
العاملني ومجتمع  املعاناة االقتصادية واالجتماعية في اوساط  تفاقم   القرار من  كورونا، ملا سينتج عن هذا 

الالجئني.
الوكاله  جتاه  بالتزاماتها  الوفاء  املانحة  الدول  رشيد  منير  احلزب  في  الفلسطيني  امللف  مسؤول  وناشد 
وزيادة مخصصات إستثنائيه ملواجهة هذا الظرف االستثنائي العاملي لتوفير سبل الوقاية للعاملني وعائالتهم 

منعا النتشار الوباء بينهم. 
كما طالب رشيد احلكومة األردنية كونها تترأس اللجنة اإلستشارية لألونروا مطالبة الوكاله بل الضغط 

على إدارتها التراجع عن هذا القرار.
 

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 4/4/٢٠٢٠. 
العرفية  األحكام  إلعالن  اجلهات  بعض  طلقها  التي  للدعوات  رفضه  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  أكد 
وتعطيل العمل بالدستور بدعوى مواجهة وباء كورونا، حيث يؤكد  احلزب أن األردن دولة قانون ومؤسسات 
إجراءات  من  تضمنه  وما  احلكومة  أعلنته  الذي  الدفاع  قانون  وأن  الدقيقة،  املرحلة  هذه  على جتاوز  وقادر 

وصالحيات واسعة كفيل مبواجهة هذه اجلائحة العاملية.
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وأضاف احلزب في تصريح صادر عنه إن احلزب إذ يطالب بضرورة محاسبة كل من يخالف القرارات 
الرسمية الصادرة مبوجب قانون الدفاع الذي مينح احلكومة صالحيات واسعة في مواجهة وباء كورونا رغم ما 
نتج عنه من آثار جانبية مست الوضع املعيشي لفئة واسعة من املواطنني، فإن احلزب يؤكد أن تطبيق األحكام 
العرفية يعتبر عودة إلى الوراء، وسيكون له آثار سلبية على احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويفتح 
الباب أمام انتهاك حقوق املواطنني وحريتهم  التي ضمنها الدستور، وإننا على ثقة بأن تكاتف اجلهود الرسمية 

والشعبية ووعي املواطن ومسؤوليته جتاه هذه املرحلة احلرجة كفيل بأن يصل األردن إلى بر األمان.

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 4/7/٢٠٢٠. 
أكد األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة خالل مقابلة له مع قناة » اليرموك« 
لالقتصاد  التعافي  منهجية   « بعنوان  الــرزاز  عمر  الــوزراء  رئيس  إلى  احلزب  قدمها  التي  الدراسة  أن  على 
الوطني« متثل خالصة جهد متواصل للفريق االقتصادي للحزب يطرح رؤية وبرنامج عمل للحكومة لتقدمي 
الرأي واملشورة أمام صانع القرار للخروج من هذه األزمة، والتعاطي مع آثارها السلبية البالغة على الوضع 

االقتصادي واالجتماعي استناداً لدراسات علمية واقتصادية متخصصة.
وأشار العضايلة إلى أن املكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم في متابعة احلدث ويؤكد على دعم اجلهود 
الرسمية في مواجهة الوباء، وأن هذه الدراسة التي قدمها احلزب نابعة من املسؤولية الوطنية جتاه ما مير 
به الوطن في هذه اللحظة التي تتطلب حالة الوحدة والتشاركية، وأن هذه املرحلة متثل فرصة مهمة للدولة 

لالعتماد على النفس.
وأضاف العضايلة  »أعلنا منذ البداية دعم اجلهود الرسمية في مواجهة هذا الوباء وتسخير مقرات احلزب 
وإمكانياته خلدمة هذه اجلهد الرسمي، وأكدنا دوماً على ضرورة تكاتف اجلهد الشعبي مع اجلهد الرسمي 
الجتياز هذه املرحلة ونحن دوما مع كل ما يدعم نهضة األردن واستقراره، ونهجنا السياسي هو دوما ألجل 
رفعة الوطن ونهضته وحتقيق اإلصالح، وجندد دعوتنا للحكومة للتشارك مع مختلف القوى الوطنية التي تقف 
في خندق الوطن واحلريصة على نهضته، وترك أي خالفات سياسية جانبا فاملهم اآلن هو أن تنجو سفينة 
الوطن وأن تصل لبر األمان، مؤكدا على ضرورة االلتزام باإلجراءات الرسمية في مواجهة وباء كورونا معتبراً 

أن الرهان األساسي هو على وعي املواطن والتزامه باملسؤولية الوطنية للخروج من هذه املرحلة احلرجة.
وممنهجة  علمية  دراســات  على  بناء  متوقعة  سيناريوهات  من  الدراسة  قدمته  ما  إلى  العضايلة  وأشــار 
وتفصيلية لكل قطاع من القطاعات، حيث تطرح الدراسة ثالث سيناريوهات متوقعة بحسب عدة دراسات، 
تشير  حيث  األزمة  هذه  من  للتعافي  املتوقعة  باملدة  تتعلق  ثالث طروحات  اخلطة  قدمت  العضايلة  وبحسب 
مما  الرسمية  باإلجراءات  املواطنني  التزام  عبر  سيتحقق  والــذي  املدى  قريب  التعافي  إلى  األولــى  املرحلة 



تقرير إجنازات وأنشطة احلزب في الفترة
املكتـب التنفيـذي الثاني عشــرمن ٢٠٢٠/1/1 ولـغـــــايــــة 31/1٢/٢٠٢٠

95

يسهل على اجلانب الرسمي السيطرة على انتشار الفيروس وبدء رفع احلظر بشكل تدريجي وعودة احلياة 
االقتصادية، مع وضع الدراسة إلجراءات تفصيلية للعمل وصوال لعودة احلياة االنتاجية بشكل كامل منتصف 
ومشكلة  والتجاري  الصناعي  القطاع  مشاكل  ومعاجلة  االقتصادي  للتحفيز  خطة  وضع  مع  املقبل،  حزيران 

املتعطلني عن العمل والفئات املتضررة.
كما أكد على ضرورة دعم القطاع الصحي الذي أثبت كفاءته في التعامل مع هذه اجلائحة العاملية وأصبح 
يشكل عنصر قوة لألردن، وإمكانية عودة األردن ليكون وجهة للسياحة العالجية، مبا ينعكس إيجاباً على جذب 
االستثمارات اخلارجية للدولة، كما اعتبر أن هذه املرحلة تشكل فرصة إلعادة تنظيم قطاع الطاقة وما يتضمنه 
هذه القطاع من اتفاقيات مجحفة تتسبب بارتفاع كلفة الطاقة، وأن ما مير به األردن من ظروف قاهرة متثل 
مدخاًل اللغاء كافة االتفاقيات اجملحفة املتعلقة بقطاع الطاقة ومنها اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وغيرها 

من االتفاقيات التي تستنزف خزينة الدولة.

< تصريح صادر عن القطاع الشبابي في احلزب بتاريخ 4/7/٢٠٢٠ 
طالب القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل اإلسالمي وزارة التعليم العالي،  باحلوار مع اجملالس الطالبية 
في اجلامعات األردنية للوصول إلى القرار األنسب واألنضج فيما يتعلق بقرار الوزارة حول آلية تقييم الطلبة 
الدراسي احلالي، واعتماد قرار موحد، وتعميمه على اجلامعات كافة، حتقيقا  للفصل  العالمات  واحتساب 
ملبدأ العدالة واملساواة بني الطلبة، في ظل حظر التجول الذي يتزامن مع موعد امتحانات منتصف الفصل 

الدراسي الثاني.
وأشار املرصد الطالبي في القطاع الشبابي للحزب في تصريح صادر عنه اليوم إلى قرار وزارة التعليم 
العالي الذي ينص على »إلغاء جميع االمتحانات املنوي عقدها في اجلامعات خالل فترة حظر التجول مبا فيها 
امتحانات منتصف الفصل، ويترك للجامعات اختيار أنسب طريقة لتقييم الطلبة بعد استئناف الدراسة بشكل 
للفصل  الدراسة  املواد  احتساب عالمة  قرارات مختلفة حول  وما صدر عن عدد من اجلامعات من  كامل«، 

احلالي. 

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 4/8/٢٠٢٠ 
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي  التمييز العنصري الذي متارسه سلطات االحتالل الصهيوني ضد 
املواطنني الفلسطينيني في األراضي احملتلة عام 1948 و املتعلقة بإجراء الفحوصات اخملبرية لفيروس كورورنا.

وطالب مسؤول امللف الفلسطيني في احلزب منير رشيد األمم املتحدة و منظمات حقوق االنسان و الصليب 
األحمر الدولي و منظمة الصحة العاملية الضغط على سلطات االحتالل لتكثيف الفحوصات اخملبرية الالزمة 
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الصحة  و مراكز  املستشفيات  و كذلك دعم  األراضي احملتلة عام 48،  للفلسطينيني في  الوباء  ملكافحة هذا 
القائمة في تقدمي اخلدمة للوسط العربي الفلسطيني  إضافة الى تأهيل كوادرها و طواقم اإلسعاف العربية 

للتعامل مع املصابيني.
وأشار رشيد »سلطات االحتالل لم تبدأ في اجراء الفحوصات للفلسطينني اال في األيام األخيرة و بعد 
مطالبات و ضغوطات من الهيئات العربية و النواب العرب في الكنيست، و تشير االنباء الى معلومات صادمة 
في  اليومية  الفحوصات  من  اآلالف  اجراء  مع  مقارنة  عددها  قلة  حيث  من  الفحوصات  إجراء  عملية  حول 
أوساط اليهود، و تكمن اخلطورة في عدم وجود معلومات دقيقة لدى منظومة صحة االحتالل عن عدد مصابي 

هذا الوباء في أوساط الفلسطينيني«. 
واعتبر  رشيد ان هذا التصرف يأتي نتيجة للتمييز العنصري املتراكم ضد الفلسطينيني مما أدى الى عدم 
وجود بنية حتتية قادرة على مواجهة االزمات و التعامل معها، إضافة الفتقار الوسط الفلسطيني في الداخل 
الى املستشفيات و املراكز الطبية و خدمات اإلسعاف االولي و اإلنقاذ وكون اسعاف )جنمة داود احلمراء( هو 

اخملولة بالتعامل مع مرضى فايروس كورونا. 
املدن  و  البلدات  ان تصبح  من  و اخلشية  الصهيونية  العنصرية  السياسية  وحذر رشيد من خطورة هذه 
القاتل مما يصعب  الوباء  لتفشي هذا  بؤرة  مليونا فلسطيني  يقطنها حوالي  التي  و  الداخل  الفلسطينية في 

السيطرة عليه و يؤدي الى كارثة حقيقية.

<  تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 4/1٢/٢٠٢٠ 
أكد حزب جبهة العمل اإلسالمي رفضه لنهج االعتقاالت على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير  والتي 
طالت مؤخراً عدداً من اإلعالميني و الناشطني السياسيني، مؤكداً على ضرورة متتني اجلبهة الداخلية واللجوء 

للحوار في معاجلة أي جتاوزات تتعلق باخلطاب اإلعالمي في ظل األزمة التي مير بها الوطن.
بقانون  بالعمل  التوسع  الهروط على ضرورة عدم  الوطني في احلزب احملامي حمد  امللف  وأكد مسؤول 
الدفاع مبا ميس باحلقوق املدنية والسياسية واحلريات العامة التي كفلها القانون والدستور ومجدداً املطالبة 
باإلفراج عن جميع معتقلي الرأي، مع التأكيد على دعم كل اجلهود الرسمية في مواجهة وباء كورونا الذي يهدد 

سالمة اجملتمع. 

< تصريح صادر عن القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 4/19/٢٠٢٠. 
للطلبة  الصحي  احلجر  تكاليف  بتحمل  احلكومة  اإلسالمي  العمل  جبهة  حلزب  الشبابي  القطاع  طالب 
األردنيني املقرر عودتهم من اخلارج مبا يحقق العدالة لهم ويخفف من االعباء املالية الباهظة التي سيتحملها 
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ذووهم من تكاليف السفر ال سيما في ظل ما مير به الوطن واملواطنون من ظروف حرجة في مواجهة وباء » 
كورونا«.

وأضاف القطاع الشبابي وأكد على ضرورة االلتزام باإلجراءات الرسمية لضمان السالمة العامة، فإننا 
نطالب احلكومة مبراعاة أحوال الطلبة وذويهم املادية ال سيما في ظل تضرر قطاع واسع من العائالت األردنية 

نتيجة ما مير به األردن من آثار اقتصادية في مواجهة وباء«كورونا«.
بالعائدين  الذين سيعودون من اخلارج أسوة  الطلبة األردنيني  الشبابي احلكومة مبعاملة  القطاع  وطالب 
إلى األردن خالل شهر آذار املاضي من حيث حتمل احلكومة لتكاليف احلجر الصحي بحيث تخصص أماكن 
مناسبة للحجر جلميع العائدين بنفس السوية وبدون تصنيفات تتعلق مبكان احلجر الصحي مبا يضمن سالمة 

العائدين وتوفر اخلدمات املناسبة.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي ٢٢/4/٢٠٢٠
طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي احلكومة في بيان صادر عن املكتب التنفيذي بتخفيض أسعار املشتقات 
إلى مستويات غير مسبوقة، كما طالب بتخفيض أسعار  انخفاض أسعارها عامليا  يتناسب مع  النفطية  مبا 
الكهرباء مبا من شانه إنعاش القطاعات التجارية والصناعية واإلنتاجية مبا يساهم في إنعاشها وميكنها من 

املنافسة على مستوى املنطقة.
وثمن احلزب التوجيهات الرسمية نحو تعزيز اخملزون االستراتيجي من املشتقات النفطية، واالستفادة من 
انخفاض األسعار خالل الفترة احلالية، داعياً للتوسع في هذا اجملال قدر اإلمكان، كما جدد املطالبة بضرورة 
من خسارة  وملا متثله  واقتصاده  الوطن  بحق  إجحافاً  تشكل  والتي  الصهيوني  الكيان  مع  الغاز  اتفاقية  إلغاء 
اقتصادية في ظل االنخفاض الكبير في أسعار الطاقة، ال سيما في ظل ما مير به األردن من ظروف قاهرة 

متتل مدخاًل قانونياً إللغاء االتفاقية.
املهنية  للقطاعات  التصاريح  مبنح  املتعلقة  بالشروط  النظر  إعــادة  لضرورة  احلكومة  احلزب  دعا  كما 
واالقتصادية املشمولة بالقرار احلكومي ملا تتضمنه من شروط تعجيزية غير عادلة وال تتفق مع الواقع مبا 
يحول دون قدرة فئة واسعة من هذه القطاعات على حتقيقها واستئناف مسيرة العمل ويحملهم أعباءاً مالية 
إضافية، ومن ذلك الشرط املتعلق باالشتراك في الضمان االجتماعي لعمال املياومة واملنشآت املهنية والتجارية 

والصناعية حيث أن قانون الضمان االجتماعي يجعل اإلشتراك لهذه الفئات إختيارياً وليس إجبارياً.
وعبر احلزب عن أمله بإعادة النظر بهذه الشروط مع االلتزام باإلجراءات املتعلقة بالسالمة العامة، ملا 
ميثله تشغيل هذه القطاعات التجارية واملهنية من أثر إيجابي على الواقع املعيشي للمواطنني وتسيير عجلة 

االقتصاد والتقليل من حجم اخلسائر االقتصادية الناجتة عن اإلجراءات املتعلقة مبواجهة وباء« كورونا«.
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وحول القرار املتعلق باقتطاع رواتب املوطفني أكد احلزب أن معاجلة التحديات االقتصادية التي تواجهها 
املتعلقة مبواجهة وباء  القرارات  نتيجة  النفقات  العامة وتزايد  املوازنة  إيرادات  التراجع في  احلكومة وحجم 

كورونا، ال يجب أن يكون على حساب جيوب املواطنني ال سيما من ذوي الدخل احملدود.
ودعا احلزب احلكومة إلعادة النظر بالقرارات املتعلقة بوقف الزيادات عن موظفي القطاع العام ومنتسبي 
األجهزة األمنية واجليش، وحتقيق العدالة فيما يتعلق بحجم االقتطاعات من رواتب املوظفني والتي تصل في 
بعضها إلى 35% من الراتب األساسي للموظفني من ذوي الدخل احملدود »ممن ال تكاد تكفيهم رواتبهم من قبل 
إقرار أي اقتطاع منها«، مؤكداً على ضرورة األخذ باملقترحات التي قدمت من عدة أطراف نيابية واقتصادية 

حول البدائل املتعلقة بدعم املوازنة، حيث أشار إلى احلزب سيقدم ورقة عمل إقتصادية حول هذه البدائل.

< تصريح عن احلزب بتاريخ ٢٢/4/٢٠٢٠ 
منير  املهندس  الفلسطيني  امللف  مسؤول  لسان  على  له  تصريح  في  االسالمي  العمل  جبهة   حذر حزب 
رشيد من خطورة مخططات حكومة االحتالل الصهيوني التي تشكلت مؤخرا فيما يتعلق بضم الضفة الغربية 

واألغوار ضمن مساعي تنفيذ صفقة القرن املشؤومة.
وأشار في تصريح ملسؤول امللف الفلسطيني في احلزب منير رشيد إلى أن هذا االجراء يتم في ظل انشغال 
العالم في مكافحة وباء »كورونا«  فيما وصفه ب« االستغالل اخلسيس لظروف املنطقة والعالم، ومبا يؤكد عدم 

وجود فروقات بني قوى اليمني واليسار  الصهيوني«.
وأكد رشيد أن هذا االتفاق يعني تنفيذا لبنود صفقة القرن وضرباً حلقوق الشعب الفلسطيني وتهديداً 
ألمن االردن واستقراره، كما أكد  على ضرورة توحيد قوى الشعب الفلسطيني وانهاء أي خالفات أو إنقسام 

ملقاومة هذا املشروع.
كما طالب رشيد الدول العربية واالسالمية بوقف كافة اشكال التطبيع مع االحتالل  والقيام بواجبها ملنعه 
وردعه عن القيام بهذه اخلطوه،كما طالب القوى احلية في األمة و أحرار العالم بالتعبير عن رفض هذا اإلجراء، 
مؤكدا على أنه ال ينبغي أن تشغلنا أزمة الوباء على خطورتها عن القيام بالواجب املطلوب والتعبير عن الرفض 
وحتذير االحتالل من خطورة هذه اخلطوة، فهذا اإلجراء الصهيوني يؤكد على فشل مسار التسوية والتفاوض 
مع هذا الكيان وهو مسار أثبت فشله وعبثيته، وأن نهج املقاومة بكافة أشكالها هو السبيل إلسترداد احلقوق«. 

< تصريح صادر عن حزب جبهة العمل بتا يخ ٢3/4/٢٠٢٠ 
تقدم حزب جبهة العمل اإلسالمي في تصريح صادر عنه من أبناء الشعب األردني بأخلص التهاني مبناسبة 
قدوم شهر رمضان املبارك، وان يكون شهر رمضان موسماً لالستفادة من مدرسة الصيام العظيمة، وأن يسهم 



تقرير إجنازات وأنشطة احلزب في الفترة
املكتـب التنفيـذي الثاني عشــرمن ٢٠٢٠/1/1 ولـغـــــايــــة 31/1٢/٢٠٢٠

99

حقاً في بناء جسور املودة والرحمة والتضامن بني أبناء اجملتمع األردني، وأن يحفظ الله األردن وشعبه واملقيمني 
على أرضه أي من عليهم بالصحة والسالمة واالستقرار  ورفع البالء عنهم في ظل ما مير به الوطن من ظروف 

حرجة في مواجهة وباء »كورونا«.
ودعا احلزب إلى تكريس معاني هذا الشهر من خالل التكافل والتراحم بني أبناء اجملتمع وتفقد أحوال 
املعوزين والفقراء ومن تقطعت بهم السبل في ظل ما مير به الوطن من مرحلة دقيقة تركت آثارها السلبية على 
فئة واسعة من املواطنني، إضافة إلى  استثمار هذا الشهر بزيادة الصلة مع الله تعالى وتوثيقها واإلقبال على 

تدارس كتاب الله تعالى وتطبيق السنة النبوية وإحياء روح البذل والعطاء.
إلى تفقد اجملتمع احمللي في مناطقهم واالستمرار ضمن  كما دعا احلزب جميع كوادره في احملافظات 
جهود احلملة األهلية ملواجهة خطر كورونا، وما تنفذه من فعاليات تتعلق بالتوعية وحمالت اإلغاثة، مع التأكيد 
على االلتزام باإلجراءات الرسمية فيما يتعلق بقرارات حظر التجول، و دعوته للحكومة بإعادة النظر ببعض 

اإلجراءات تسهياًل على املواطنني خالل شهر رمضان.
وأكد احلزب على ضرورة إدراك معاني األخوة الصادقة مع أشقاء العقيدة الذين يتعرضون للبطش والظلم 
والتعذيب من قبل عصابات الكيان الصهيوني وفي مختلف بقاع العالم والدعاء لهم وبتفريج الكرب عن األسرى 
ورفع الظلم الواقع على املستضعفني في مختلف مناطق األرض، وطالب احلزب باحملافظة على كرامة الشهر 

الفضيل والعمل على صون حرمته وعدم التطاول على قيم األمة وأخالقها.

< تصريح صادرعن احلزب بتاريخ ٢3/4/٢٠٢٠ 
حمل حزب جبهة العمل االسالمي  في تصريح صادر عنه سلطات االحتالل الصهيوني املسؤولية الكاملة 
أممي  بتحرك  مطالبا  الطبي،  اإلهمال  سياسة  استمرار  نتيجة  االحتالل  سجون  في  أسيرين  استشهاد  عن 
إلنقاذ حياة األسرى واملعتقلني في داخل املعتقالت الصهيونية، فيما ارتفع عدد شهداء احلركة االسيرة الى 

223 شهيدا في سجون االحتالل الصهيوني البغيض.
املتحدة  منير رشيد احلزب هيئة االمم  الفلسطيني في احلزب  امللف  وناشد احلزب على لسان مسؤول 
ومنظمات حقوق االنسان بالعمل على إطالق سراح األسرى لدى االحتالل الصهيوني وبخاصة أنهم أسرى 
قضية عادلة ومت اعتقالهم بسبب مقاومتهم لالحتالل وهي مقاومة مشروعه في نظر القانون الدولي وقرارات 

األمم املتحدة ذات الصلة.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي بتاريخ ٢7/4/٢٠٢٠ 
دعا احلزب في بيان صادر عن املكتب التنفيذي إلى فتح باب البيع املباشر لكل من قطاع املطاعم واحللويات 



تقرير إجنازات وأنشطة احلزب في الفترة
من ٢٠٢٠/1/1 ولـغـــــايــــة 31/1٢/٢٠٢٠ املكتـب التنفيـذي الثاني عشــر

1٠٠

مع اإلبقاء على الشروط املتعلقة باحلفاظ على الصحة والسالمة العامة أسوة بالعديد من القطاعات، حيث 
أن اقتصار عمليات البيع في هذه القطاعات على خدمة التوصيل غير مجدي لها ويحول دون عمل جزء كبير 

منها ال سيما في العديد من محافظات  اململكة.
كما دعا احلزب وزارة األوقاف لبحث إعادة فتح املساجد بالتدريج خاصة في ظل هذه األيام املباركة من 
القفازات  التعقيم واشتراط لبس  العامة من خالل عمليات  شهر رمضان مع احلفاظ على شروط السالمة 
والكمامات ومنع اصطحاب األطفال أو املرضى، وإحضار سجادات الصالة لكل فرد من املصلني ال سيما في 

احملافظات التي لم تشهد تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا.
كما يرى احلزب أن البرنامج التمويلي الذي أعلنه البنك املركزي بقيمة 500 مليون دينار لتمويل املؤسسات 
الفردية والشركات الصغيرة واملتوسطة، وذلك ملساعدتها في االستمرار في أعمالها و دفع رواتب العاملني لديها، 
غير كافي لتلبية حاجة هذه القطاعات من القروض امليسرة والتي تبلغ أربعة أضعاف هذا املبلغ اخملصص لها، 

مما يتطلب توسيع قيمة الدعم مبا ميكن هذه املؤسسات من النهوض واحلفاظ على استمرارية عملها.
املنشآت  ألصحاب  التنقل  تصاريح  مبنح  املتعلقة  الشروط  مبراجعة  للحكومة  مطالبته  احلزب  ويجدد 
ملا  االجتماعي  الضمان  في  التسجيل  بشرط  يتعلق  ما  فيها ال سيما  والعاملني  والصناعية  واملهنية  التجارية 

يرتبه ذلك من تكاليف مادية تثقل من كاهلهم في ظل هذه الظروف.
يؤكد احلزب على ضرورة متكني اجلمعيات واملؤسسات اخليرية من القيام بعملها ملا يشكله تعطيل هذه 
وأن  سيما  ال  املطلوب،  الدعم  تلقي  من  الفقيرة  واألســر  األيتام  من  اآلالف  عشرات  حرمان  من  اجلمعيات 
التبرعات خالل شهر رمضان متثل 50% من إيرادات هذه اجلمعيات سنوياً، إضافة إلى ما يشكله تعطيل عمل 
هذه اجلمعيات من حرمان املئات من املوظفني لديها من احلصول على رواتبهم في ظل تفاقم الوضع املعيشي 

في ظل هذه الظروف احلرجة التي مير بها الوطن.
الله  ونسأل  العامة  السالمة  على  باحلفاظ  املتعلقة  الرسمية  باإلجراءات  لاللتزام  دعوته  احلزب  وجدد 
أن يحفظ األردن وشعبه واملقيمني على أرضه وأن يرفع عنا البالء والوباء وعن األمة العربية واإلسالمية و 

اإلنسانية جمعاء.

< بيان صادر عن التحالف الوطني جملابهة صفقة القرن بالتعاون مع احلزب ٢8-4-٢٠٢٠
اعتبر قرار االحتالل مبثابة حرب على األردن وفلسطني واملنطقة

ضم  االحتالل  مخططات  ملواجهة  عاجل  أردني  لتحرك  يدعو  القرن«  صفقة  جملابهة  الوطني  »التحالف 
مستوطنات الضفة واألغوار.

الكيان  في  اجلديد  احلاكم  التحالف  إعــالن  خطورة  من  القرن  صفقة  جملابهة  الوطني  التحالف  حذر 
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الصهيوني االتفاق على قرار ضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة األغوار في ظل انشغال العالم مبواجهة 
وباء »كورونا« وما ميثله هذا القرار من إعالن حرب على األردن وفلسطني مما سيدخل املنطقة بأسرها في 

صراع أخطر من صراعها مع اجلائحة العاملية.
وأضاف التحالف الوطني جملابهة صفقة القرن في بيان صادر عنه اليوم »عبر هذا القرار ينتقل اخلط 
األخضر من احلدود الفاصلة بني الضفة الغربية احملتلة عام 1967 وبني أراضي فلسطني احملتلة عام 1948 
كشفت  التي  الصهيونية،  املطامع  تنفيذ  في  القادمة  اخلطوة  هي  األردنية  الساحة  فتصبح  األردن،  نهر  إلى 

صفقة القرن عن خطتها في تصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن«.
الصهيوني  الكيان  إلى  عاجل  إنذار  بتوجيه  السريع،  والتحرك  اجلاد،  بالعمل  احلكومة  التحالف  وطالب 
»بأن اإلقدام على تنفيذ هذا القرار هو إعالن حرب على األردن، وعلى فلسطني معا، وتوجيه اإلنذار ذاته إلى 
الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها راعية هذا القرار«، داعياً إلى اتخاذ سلسلة من اإلجراءات في مواجهة 
عمان،  في  الغاصب  الصهيوني  الكيان  سفارة  وإغالق  عربة،  وادي  اتفاقية  إلغاء  مقدمتها  وفي  القرار  هذا 

واستدعاء السفير األردني لدى هذا الكيان.
وأشار البيان إلى أن قرار حكومة االحتالل بضم مستوطنات الضفة الغربية واألغوار ينسف اتفاقية وادي 
اتفاقية  بإلغاء  اتفاقيات وعالقات دبلوماسية، كما طالب  وانبثق عنها من  بني عليها  عربة من أساسها، وما 
الغاز مع هذا الكيان، والتحرك على الساحتني اإلقليمية والدولية، وطلب عقد جلسة طارئة جمللس األمن ملنع 
الصادرة  لكل قرارات مجلس األمن  باعتباره مناقضا  القرار،  تنفيذ هذا  الصهيوني من اإلقدام على  الكيان 
بشأن القضية الفلسطينية، وباعتبار هذا القرار ميثل خطرا حقيقيا على األمن والسلم الدوليني، والتحرك 
لعقد جلسة طارئة للجامعة العربية وأخرى ملنظمة التعاون اإلسالمني التخاذ مواقف عملية، وقرارات مصيرية 

بشأن هذا التطور اخلطير.
إلى  الفلسطينية  السلطة  القرن   صفقة  جملابهة  الوطني  التحالف  دعا  الفلسطينية  الساحة  على  أما 
إعالن حقيقي إلنهاء اتفاقية أوسلو وما انبثق عنها من اتفاقيات ومالحق، وأولها التنسيق األمني مع الكيان 
انتفاضة  وإعالنها  الفلسطينية  املقاومة  يد  وإطالق  الفلسطيني  للشعب  العامة  التعبئة  إعالن  و  الصهيوني، 
عارمة على الساحة الفلسطينية من البحر إلى النهر، كما أكد على ضرورة اإلسراع بإعالن املصاحلة، وتوحيد 
الصف الفلسطيني في مواجهة خطر هذا الكيان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، لوضع خطة املواجهة 

واملقاومة.
وفيما يلي نص البيان*:

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وبعد
ففي غمرة انشغال العالم بأسره مبعركة البقاء ضد هذا الوباء اخلطير الذي عصف بالعالم في قاراته 
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على  إتيانه  عن  ناهيك  العظمى،  الــدول  اقتصاديات  ودمــر  الكوكب،  هذا  على  احلياة  حركة  وشل  اخلمس 
الغاصب  الصهيوني  الكيان  في  مؤخرا  نشأ  الذي  احلاكم  التحالف  يطالعنا  العالم،  دول  معظم  اقتصاديات 
بإعالن االتفاق على قرار ضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة األغوار لتصبح فلسطني من البحر إلى النهر 
حتت االحتالل الصهيوني، ولينتقل اخلط األخضر من احلدود الفاصلة بني الضفة الغربية احملتلة عام 1967 
وبني أراضي فلسطني احملتلة عام 1948 إلى نهر األردن، فتصبح الساحة األردنية هي اخلطوة القادمة في 
تنفيذ املطامع الصهيونية، التي كشفت صفقة القرن عن خطتها في تصفية القضية الفلسطينية على حساب 

األردن.
إن خطورة هذا القرار على األردن تداعيات ال تقل عنها على الساحة الفلسطينية، وسوف تتعداها إلى 
املنطقة بأسرها، فهذا القرار مبثابة إعالن حرب من قبل هذا الكيان الغاصب على األردن وعلى فلسطني معا، 

وسيدخل املنطقة بأسرها إلى ساحة صراع أخطر من صراعها مع أزمة الكورونا.
وعليه فإننا نطالب احلكومة بالعمل اجلاد، والتحرك السريع، بتوجيه إنذار عاجل إلى الكيان الصهيوني 
الغاصب، بأن اإلقدام على تنفيذ هذا القرار هو إعالن حرب على األردن، وعلى فلسطني معا، وتوجيه اإلنذار 
ذاته إلى الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها راعية هذا القرار، وفي ضوء هذا فال بد من خطة حكومية 

للمواجهة تتضمن ما يلي: 
إلغاء اتفاقية وادي عربة، وإغالق سفارة الكيان الصهيوني الغاصب في عمان، واستدعاء سفيرنا لدى ( 1

هذا الكيان، إذ أن هذا القرار املعلن من قبل الكيان الصهيوني قد نسف اتفاقية وادي عربة من أساسها، 
وما بني عليها وانبثق عنها من اتفاقيات وعالقات دبلوماسية.

إلغاء اتفاقية الغاز مع هذا الكيان.( 2
التحرك على الساحتني اإلقليمية والدولية، وطلب عقد جلسة طارئة جمللس األمن ملنع الكيان الصهيوني ( 3

من اإلقدام على تنفيذ هذا القرار، باعتباره مناقضا لكل قرارات مجلس األمن الصادرة بشأن القضية 
الفلسطينية، وباعتبار هذا القرار ميثل خطراً حقيقياً على األمن والسلم الدوليني.

مواقف عملية، ( 4 اإلسالمني التخاذ  التعاون  ملنظمة  وأخرى  العربية  للجامعة  لعقد جلسة طارئة  التحرك 
وقرارات مصيرية بشأن هذا التطور اخلطير.

أما على الساحة الفلسطينية فإننا ندعوا إلى ما يلي: 
دعوة األشقاء السلطة الفلسطينية إلى إعالن حقيقي إلنهاء اتفاقية أوسلو وما انبثق عنها من اتفاقيات ( 1

ومالحق، وأولها التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني. 
إعالن التعبئة العامة للشعب الفلسطيني وإطالق يد املقاومة الفلسطينية وإعالنها انتفاضة عارمة على ( 2

الساحة الفلسطينية من البحر إلى النهر.
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دعوة األشقاء الفلسطينيني إلى سرعة إعالن املصاحلة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة ( 3
خطر هذا الكيان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، لوضع خطة املواجهة واملقاومة.

والرشاد ( 4 السداد  قياداتها  يلهم  وأن  األمة  هذه  يوحد صفوف  أن  وجل  عز  الله  نسال  فإننا  اخلتام  وفي 
لتحرير أرضها ومقدساتها إنه نعم املولى ونعم النصير.

< تصريح صادر عن جلنة احلريات العامة وحقوق االنسان في حزب جبهة العمل اإلسالمي 
بتاريخ ٢/5/٢٠٢٠ 

استنكرت جلنة احلريات في حزب جبهة العمل اإلسالمي استمرار  ما وصفته بنهج االعتقاالت التعسفية 
النشطاء  من  عددا  مؤخراً  طالت  والتي  آراءهــم  عن  تعبيرهم  خلفية  على  وحراكيني  سياسيني  نشطاء  بحق 

السياسيني في عدد من احملافظات.
هذه  تستنكر  احلريات  جلنة  أن  اخلطيب  القادر  عبد  احملامي  احلــزب  في  احلريات  جلنة  رئيس  وقــال 
االعتقاالت والتي تأتي في وقت مير به الوطن بظروف حرجة في مواجهة وباء كورونا، وفي شهر رمضان، 
مما يتطلب تعزيز التالحم الوطني في مواجهة التحديات، فاستمرار نهج االعتقاالت التعسفية بحق النشطاء 

السياسيني يكرس عقلية األحكام العرفية ويفاقم من حالة االحتقان الشعبي«.
وطالب اخلطيب بطي صفحة االعتقاالت السياسية واإلفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير 

التي كفلها القانون والدستور.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي بتاريخ 5/4/٢٠٢٠ 
التنفيذي عن تقدير احلزب للجهود الرسمية في مواجهة وباء   عبر احلزب عبر بيان صادر عن املكتب 
كورونا، وعن اعتزازه بوعي الشعب األردني مما ساهم في محاصرة انتشار هذا الوباء وعدم تسجيل أي إصابة 
بالفيروس لليوم السادس على التوالي بفضل الله تعالى، إال أن احلزب يرى أن احلكومة لم تقدم حتى اللحظة 
املدى  على  سواء  القطاعات  مختلف  على  املرحلة  هذه  وآثار  تداعيات  مع  للتعامل  متكاملة   اقتصادية  رؤية 

القريب أو املتوسطة والبعيد، وفي هذا الصدد تساءل احلزب عن: 
ما هي خطة احلكومة إلنقاذ القطاعات األكثر تضرراً والتي من املتوقع استمرار تعطلها لفترة طويلة بعد ( 1

عودة احلياة الطبيعية كقطاع الطيران والنقل السياحي والفنادق وشركات احلج والعمرة وقاعات االفراح 
وغيرها من القطاعات.

ما هي الرؤية احلكومية للتعامل مع تفاقم مشكلة البطالة مع توقعات بفقدان آالف املواطنني ألعمالهم ( 2
الرؤية  هي  وما  »كورونا«،  وباء  مواجهة  بتداعيات  بها  يعملون  التي  القطاعات  من  العديد  تأثر  نتيجة 
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احلكومية للتعاطي مع احتمال فقدان اآلالف من املغتربني األردنيني في دول اخلليج لوظائفهم وعودتهم 
إلى األردن نتيجة تأثر تلك الدول بتداعيات انتشار الوباء وانخفاض أسعار النفط.

القادمة، ( 3 املرحلة  خالل  أولوية  األكثر  القطاعات  هي  وما  االقتصادية  لألولويات  احلكومة  رؤية  هي  ما 
واإلجراءات واحلوافز التي ستتخذها احلكومة للنهوض بهذه القطاعات مبا يساعدها على النمو والقدرة 

على املنافسة وينعكس إيجاباً على االقتصاد الوطني.
ما هي رؤية احلكومة ملعاجلة اوضاع قطاع الطاقة في اململكة وتصويب ما مير به هذا القطاع من تشوهات، ( 4

حيث أن األردن من أكثر دول املنطقة ارتفاعاً في  اسعار الكهرباء واحملروقات ما يؤثر على كلف االنتاج في 
القطاعات اخملتلفة وعلى الوضع املعيشي للمواطنني.

 وأكد احلزب رفضه  لقرار رفع أسعار املياه لعدد من شرائح االستهالك مبا يثقل كاهل املواطن، ورفض 
التوجه احلكومي لرفع أسعار املياه على القطاعات الصناعية والزراعية مطلع العام املقبل مبا يؤثر سلباً على 
هذه القطاعات ويزيد من كلف التشغيل فيها، في الوقت الذي تعاني منه هذه القطاعات عدة حتديات وتأثرها 
بشكل كبير مبا مير به الوطن من ظروف في مواجهة وباء كورونا، وندعو احلكومة للتراجع عن أي قرار برفع 

أسعار املياه مع العمل على معاجلة ما تتعرض له شبكة املياه من اعتداءات وارتفاع نسبة الفاقد للمياه.
 ويرى احلزب أن ما قامت به احلكومة من تخفيض ألسعار احملروقات ال يتناسب مع االنخفاض الكبير 
في أسعارها عاملياً خالل الشهر املاضي، وخصوصاً سعر أسطوانة الغاز والتي مت تسعيرها ب 7 دنانير منذ 
عام 2015 رغم ما شهدته أسعار النفط من انخفاض غير مسبوق، ولذا نطالب احلكومة بإعادة النظر بقيمة 
التخفيض ألسعار احملروقات مبا يتناسب مع األسعار العاملية، كما نطالب بإلغاء بند فرق اسعار الوقود وبشكل 
نهائي من فاتورة الكهرباء ملا كان يشكله من عبء مالي على كاهل املواطنني ومختلف القطاعات االقتصادية 

واخلدمية.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي حلزب جبهة العمل اإلسالمي 5/11/٢٠٢٠ 
مواجهة  مسار  في  املاضية  األيام  انتكاسة خالل  من  ما جرى  بأسف  اإلسالمي  العمل  جبهة  تابع حزب 
انتشار وباء كورونا بعد ما حتقق من جناح لإلجراءات الرسمية توج بعدم تسجيل أي إصابة داخل اململكة على 
مدار ثمانية أيام متتالية، مما يتطلب عدة إجراءات لضمان عدم تكرار ما جرى، ملا يتسبب به ذلك من تفاقم 
باإلجراءات املتخذة في  التي يعيشها االقتصاد األردني منذ منتصف شهر آذار املاضي تأثراً  اآلثار السلبية 

مواجهة وباء كورونا.
وطالب احلزب احلكومة  باتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة جتاه كل من يدخل إلى أراضي اململكة من 
خالل تطبيق احلجر الصحي الالزم ال سيما لسائقي الشاحنات لضمان عدم تكرار ما شهدته مدينة املفرق 
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وعدد من املدن خالل األيام املاضية من تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، مع ضمان استمرار عمليات نقل 
البضائع عبر احلدود.

كما تساءل احلزب عن االجراءات املتبعة في املستشفيات واملراكز الصحية  جتاه املراجعني ممن تظهر 
عليهم بعض أعراض اإلصابة بفيروس كورونا، وتوضيح أسباب االختالف في نتائج فحص اإلصابة بالفيروس 

من نتيجة سلبية إلى نتيجة إيجابية لنفس املصاب عند إعادة الفحص.
وطالب  احلزب بالتحقيق في مالبسات ما جرى من رفض السلطات السعودية  إدخال شحنة أغنام من 
األردن إلى أراضيها بعد اكتشاف إصابة هذه األغنام باحلمى املالطية، وضمان عدم تكرار ما جرى حفاظاً على 
صحة املواطن االردني وعلى سمعة الصادرات األردنية، والتحقيق فيما ورد من أنباء عن محاولة اعتداء على 
رئيسة اللجنة الطبية التي قامت بفحص هذه الشحنة وكشفت إصابتها باحلمى املالطية وحقيقة إستبعادها 

من جلنة الفحص الحقاً.
وفي الشأن الفلسطيني أدان احلزب الدعوات الصهيونية القتحام املسجد األقصى في ذكرى استكمال 
احتالل القدس بالتقومي العبري، مبا يشكل اعتداءاً صارخاً على حرمة املسجد وقدسيته واستفزازاً ملشاعر 
وزارة  احلزب  وطالب  القدس،  مدينة  في  املقدسات  على  األردنية  السيادة  على  واعتداءا  واملسلمني  العرب 
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية باتخاذ موقف حازم جتاه هذه الدعوات الصهيونية واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة حلماية املسجد من اإلعتداءات التي يقوم بها قطعان املستوطنني حتت حماية شرطة االحتالل بحق 

املقدسات في مدينة القدس.
وفي ما يتعلق باألزمة املالية لألونروا طالب احلزب األنظمة العربية واإلسالمية واجملتمع الدولي مبعاجلة 
ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »االونروا« من أزمة مالية نتيجة وقف مساهمة بعض 
الدول في موازنة الوكالة، ما يتسبب مبشاكل حقيقية في توفير رواتب موظفي » األونروا« واخملصصات املالية 

للمستفيدين من خدماتها في مخيمات الالجئني داخل فلسطني وخارجها.
ويرى احلزب أن هذه األزمة املالية  تاتي ضمن مخططات تصفية »األونروا« ضمن مساعي تصفية قضية 
يتطلب حتركاً  القرن، مما  فيما يسمى بصفقة  الصهيوني  االمريكي  الفلسطينيني بحسب اخملطط  الالجئني 
عربياً وإسالمياً في وجه هذه اخملططات والتأكيد على استمرار عمل وكالة »االونروا« وتوفير الدعم الالزم لها.

< بيان صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 5/15/٢٠٢٠ 
حتل الذكرى الـ 72 لذكرى نكبة فلسطني هذا العام في ظل مرحلة  خطيرة تتواصل فيها مؤامرات تصفية 
القضية الفلسطينية ضمن املشروع الصهيوني األمريكي املسمى بصفقة  القرن وبتواطؤ من بعض األنظمة 
الذي ال  للمشروع الصهيوني  بحقه في أرضه ومبقاومته  الفلسطيني متمسكاً  العربية، فيما ال يزال الشعب 
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يتهدد فلسطني وحدها وإمنا يتهدد األردن واألمة العربية واإلسالمية، وستظل ذكرى النكبة شاهداً على 72 
الظلم  وواجه  العالم  بقاع  إلى مختلف  وهجر  أرضه  منه  الذي سلبت  الفلسطيني  الشعب  نضاالت  من  عاماً 
والعدوان واإلجرام الصهيوني الذي ال يزال متواصاًل  ولكنه لم ينل من عزمية هذا الشعب ورفضه لالحتالل.

البحر  النهر إلى  التاريخية من  للتنازل عن أي ذرة من تراب فلسطني  الرافض  وأكد احلزب على موقفه 
وعاصمتها القدس باعتباره حقاً غير قابل للتفاوض أو املساومة، مع تأكيده على ضرورة دعم صمود الشعب 
الفلسطيني على أرضه ودعم مقاومته للمشروع الصهيوني، و أن الشعوب العربية واإلسالمية وفي مقدمتها 
الشعبني الفلسطيني واألردني لن تسمح بتمرير املؤامرات الصهيونية األمريكية التي تسعى لتصفية القضية 

الفلسطينية وثوابتها وفي مقدمتها قضايا القدس والالجئني.
ويرى احلزب أن الشعب الفلسطيني هو طليعة األمة في مناجزة املشروع الصهيوني التوسعي، وإن توفير 
كل مستلزمات الصمود واملقاومة له واجب ديني ووطني وأخالقي، وإن الدفاع عن فلسطني دفاع عن كل األرض 
العربية، وأن املقاومة وفي طليعتها املقاومة املسلحة هي أصدق تعبير عن قيم األمة وحيويتها وأهليتها للبقاء، 
وإن التخلي عن مساندتها بكل ما حتتاج اليه خذالن لفلسطني ولألمة، كما أن محاولة إخراجها من املعادلة 

يشكل تنكراً لعقيدة األمة ومصاحلها، وانحيازاً ومواالة للعدو الصهيوني.
الصهيوني  الكيان  مع  املوقعة  االتفاقيات  كافة  بإلغاء  األردن  في  القرار  لصناع  مطالبته  احلزب  وجدد 
وفي مقدمتها معاهدة »وادي عربة« املشؤومة، واتفاقية الغاز في ظل استمرار التهديدات الصهيونية لألردن 
واالعتداءات املتواصلة على السيادة األردنية والوصاية األردنية على املقدسات، ومخططات ضم غور األردن 

واملستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الصهيونية مبا يشكل تهديدا األردن وأمنه القومي.
ودعا احلزب اجلانب الفلسطيني إلى إلغاء معاهدة » أوسلو« ووقف كافة أشكال التنسيق األمني مع االحتالل 
خاصة في ظل فشل الرهان على مسار التسوية الذي لم يسفر سوى عن مزيد من الهيمنة الصهيونية وضياع 
حلقوق الشعب الفلسطيني ومزيد من االعتداءات على األرض واإلنسان واملقدسات، وفي ظل التصريحات 
الصهيونية عن إلغاء حل الدولتني الذين قام على أساسه مسار التسوية مع االحتالل املرفوض شعبياً، مما 
للمقاومة والتحرير، والعمل على رفع احلصار  الفلسطيني على أساس برنامج وطني  يتطلب توحيد الصف 

اجلائر عن قطاع غزة.
وأكد احلزب رفضه للممارسات التطبيعية التي تقوم بها بعض األنظمة الرسمية جتاه االحتالل في مختلف 
اجملاالت السياسية واالقتصادية واألمنية والرياضية وصوالً إلى محاوالت تغيير الوعي لدى الشعوب العربية 
مبا  الفلسطيني،  الشعب  ملسيرة  واإلســاءة  احلقائق  تشويه  خالل  من  الصهيوني  االحتالل  جتاه  واإلسالمية 
يشكل طعنة لنضاالت الشعب الفلسطيني ويستفز مشاعر الشعوب العربية واإلسالمية الرافضة لكافة أشكال 
التطبيع مع االحتالل والتي ترى في الكيان الصهيوني العدو األول لألمة وأن قضية فلسطني ستظل القضية 
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املركزية لألمة مهما حاولت العديد من األطراف سلخ األمة عن القضية الفلسطينية، و ستبقى املقاومة هي 
طريق التحرير، فال تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حترير األرض و حق العودة، وستظل 
النصر  ليحمل  والوطن، وسيأتي وعد اآلخرة  والتاريخ  الرئيس عن األرض   الدفاع  الشعوَب احلَيّة هي خط 

ة. والرفعة لهذه األَُمّ

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي بتاريخ 5/18/٢٠٢٠ 
جدد احلزب دعوته للحكومة بإعادة النظر بالقرارات املتعلقة بوقف  العالوات عن موظفي القطاع العام 
ومنتسبي األجهزة األمنية واجليش، والذي جاء تزامناً مع إلغاء دعم اخلبز مبا يفاقم من معاناة اآلالف من 
املواطنني من ذوي الدخل احملدود ويزيد من أعباءهم املعيشية خاصة في ظل ما مير به الوطن من ظروف 

اقتصادية تركت آثارها السلبية على مختلف القطاعات.
وأكد احلزب أن معاجلة التحديات االقتصادية التي تواجهها احلكومة نتيجة القرارات املتعلقة مبواجهة 
وباء كورونا، ال يجب أن يكون على حساب جيوب املواطنني ال سيما من ذوي الدخل احملدود ممن ال تكاد تكفيهم 
نيابية  أطراف  عدة  من  قدمت  التي  باملقترحات  األخذ  مع ضرورة  منها،  اقتطاع  أي  إقرار  قبل  من  رواتبهم 

واقتصادية حول البدائل املتعلقة بدعم املوازنة دون املساس برواتب املوظفني.
وطالب احلزب احلكومة بالتحقيق فيما أوردته تقارير دولية حول تهريب نحو 3 مليارات دينار من األردن 
إلى ما يسمى باملالذات اآلمنة في اخلارج خالل الفترة ما بني 1999- 2010، مبا يشكل أعلى مبلغ مت حتويله 
ملالذات آمنة من املساعدات الدولية التي تلقتها 24 دولة بحسب ما ورد في دراسة نسبت للبنك الدولي، األمر 
الذي يتطلب فتح حتقيق واضح وشفاف حول مصير املساعدات الدولية التي تصل إلى األردن وأوجه إنفاقها.
وبخصوص مصليات العيد فقد دعا احلزب وزارة األوقاف للسماح بإقامة مصليات العيد مع حلول عيد 
الفطر في الساحات العامة واملكشوفة والتي يسهل فيها حتقيق مسافة التباعد بني املصلني وحتقيق شروط 
السالمة العامة من خالل عمليات التعقيم واشتراط لبس القفازات والكمامات، وإحضار سجادات الصالة لكل 
فرد من املصلني، مع جتديد الدعوة لبحث إعادة فتح املساجد مع تطبيق مثل هذه اإلجراءات الصحية الالزمة، 

خاصة في ظل التقدم الذي حتقق في مواجهة وباء كورونا.
وفي ما يتعلق ضم أراضي غور األردن والضفة فقد أدان احلزب التهديدات الصهيونية التي يطلقها قادة 
الصهيونية مبا ميثل  السيادة  إلى  األردن  الغربية  وضم غور  الضفة  من  واسعة  اجزاء  االحتالل  بضم  كيان 
تهديداً خطيراً لالمن القومي األردني، وينسف كافة معاهدات التسوية املوقعة مع االحتالل مما  يتطلب من 
احلكومة  اتخاذ إجراءات عملية في مواجهة هذه التهديدات وفق رؤية وطنية  للتعامل مع هذه املرحلة.ويرى 
احلزب أن هذه اإلجراءات الصهيونية لن تغير من احلقيقة التاريخية بأن أرض فلسطني من النهر إلى البحر 
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أرض عربية إسالمية ال تقبل القسمة على اثنني، وأنه ال خيار سوى املقاومة لتحرير األرض واملقدسات، وأن 
هذه التصريحات مؤشر على مدى خطورة ما يخطط له قادة االحتالل خالل املرحلة املقبلة في ظل سيطرة 
اليمني الصهيوني، مع ضرورة التحرك العربي الرسمي ملواجهة هذا العدوان ودعم صمود الشعب الفلسطيني 

ومقاومته للمشروع الصهيوني.
اتفاق مع  االنباء عن  بتوضيح حقيقة  باملسجد األقصى فقد طالب احلزب احلكومة  املتعلق  الشأن  وفي 
الكيان الصهيوني حول ترتيبات إدارة املسجد األقصى املبارك، ومنها إجراءات فتحه وإغالقه بدعوى مواجهة 
وباء كورونا، مما ميثل تطوراً خطيرا واعترافاً ضمنياً بدور صهيوني في إدارة شؤون املسجد األقصى املبارك 

وميس الوصاية األردنية على املقدسات.
وجدد احلزب دعوته للحكومة األردنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة حلماية املسجد األقصى ومنع املساس 
بالوصاية األردنية على املقدسات، مع بحث إعادة فتح املسجد األقصى والسماح للمصلني بالصالة في ساحاته 
مع اتخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة ال سيما في ظل التهديدات التي يطلقها قطعان من املستوطنني القتحام 

املسجد األقصى يوم اجلمعة املقبلة.

< تصريح صادر عن جلنة احلريات العامة وحقوق اإلنسان بتاريخ 5/19/٢٠٢٠. 
طالبت جلنة احلريات في حزب جبهة العمل اإلسالمي بالتحقيق فيما أكده جنل أحد معتقلي الرأي حول 
إجباره على خلع مالبسه وتصويره عارياً في أحد املراكز األمنية في جرش بعد توقيفه خالل زيارة والده في 

سجن قفقفا مبا يشكل اعتداءاً صارخاً على حقوق املواطن وكرامته التي كفلها القانون والدستور.
سابق  نائب  وهو جنل  مواطن  تعرض  من  ما جرى  أن  اخلطيب  القادر  عبد  احملامي  اللجنة  رئيس  وقال 
القانون  عليها  يعاقب  جرمية  يشكل  األمنية  املراكز  أحد  في  توقيفه  خالل  عارياً  للتصوير  سياسي  ومعتقل 
للتحقيق في هذه  والدستور الذي ينص على حفظ كرامة اإلنسان خالل توقيفه أو اعتقاله، ودعا اخلطيب 

احلادثة ومحاسبة املتورطني فيها وإحالتهم إلى القضاء.

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ ٢٠/5/٢٠٢٠ 
أصدر احلزب تصريحا بعد الندوة السياسية  التي عقدها عبر تقنية » الفيديو كنفرانس« حول مخططات 
أردنية  استراتيجية  بناء  ضــرورة  على  األردن،  وغــور  الغربية  الضفة  من  أراضــي  لضم  الصهيوني  الكيان 
وفلسطينية وعربية ملواجهة هذه املساعي الصهيونية ملا متثله من تصفية للقضية الفلسطينية وتهديد وجودي 

لألردن وأمنه القومي.
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الفلسطيني في احلزب منير رشيد عن تشكيل جلنة لصياغة مبادرة سياسية  امللف  حيث أعلن مسؤول 
للتعامل مع التهديدات الصهيونية ومخططات ضم أراضي واسعة من الضفة الغربية وغور األردن، ليتم طرحها 
هذه  مواجهة  في  وطنية  استراتيجية  لبناء  واجملتمعية  السياسية  القوى  مختلف  مبشاركة  وطني  مؤمتر  في 

التهديدات.
وأكد االمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة خالل افتتاح أعمال الندوة التي 
أدارها الكاتب واحمللل السياسي عاطف اجلوالني على خطورة التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية 
واألردن من االئتالف الصهيوني اليمني احلاكم واملتعلقة بضم أراضي واسعة من الضفة الغربية وغور األردن 
مما يعني انتهاء ما يسمى مبسار التسوية السياسية الذي قام على ما يسمى بخيار حل الدولتني مما يتطلب 

استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه املرحلة.
وأشار العضايلة إلى أن االردن هو صاحب الصوت األعلى في رفض هذا املشروع، مما يتطلب من اجلانب 
توحد  أن  مؤكداً  الصهيوني،  اخملطط  مواجهة  في  الفلسطيني  اجلانب  مع  بالتعاون  التحرك  قيادة  الرسمي 
الشعبني األردني والفلسطيني كفيل بإفشال هذا املشروع وهذه اخملططات، كما أكد على ضرورة متتني اجلبهة 

الداخلية ملواجهة هذا اخلطر وكسر الهجمة التي يقودها املشروع الصهيوني.

< بيان صادر عن احلزب بتاريخ ٢5/5/٢٠٢٠.
هنأ حزب جبهة العمل اإلسالمي، األردنيني بذكرى عيد االستقالل، مؤكداً على تعزيز اإلستقالل وصون 
السيادة الوطنية في مواجهة ما يتعرض له األردن من تهديدات مصيرية تستهدف الشعب والدولة والنظام 

السياسي وفي مقدمتها التهديد الصهيوني.
وأضاف احلزب بأن االستقالل العزيزة على قلب كل أردني حر، تأتي هذا العام  في ظل ظروف دقيقة مير 
بها الوطن في مواجهة وباء »كورونا«، لتستمر مسيرة التضحيات التي بذلها أبناء شعبنا الكرمي وجيشه العربي 
لتحقيق اإلستقالل من قبل واستكماله من خالل قرار تعريب اجليش وإلغاء املعاهدة البريطانية، واالستمرار 

في بناء وطننا احلبيب عزيزاً حراً كرميا واحلفاظ على سالمة مواطنيه واملقيمني على أرضه«.
وأكد احلزب على ضرورة تعزيز االستقالل وصون السيادة الوطنية في مواجهة ما يتعرض له األردن من 
تهديدات مصيرية تستهدف الشعب والدولة والنظام السياسي، وفي مقدمتها املشروع الصهيوني الذي يسارع 
اخلطى لتنفيذ صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتهدد األردن وأمنه القومي، »مما يتطلب 
متتني اجلبهة الداخلية وتعزيز التالحم الوطني لتعزيز اإلرادة الوطنية بعيداً عن أي تبعية سياسية واقتصادية، 
من خالل استراتيجية وطنية أساسها اإلصالح الشامل، وحتقق املشاركة الشعبية الفاعلة في صناعة مستقبل 

زاهر وآمن وحماية الوطن وثرواته ومقدراته وصونها من عبث العابثني
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< بيان صادر عن احلزب بتاريخ ٢6/5/٢٠٢٠ 
حذر حزب جبهة العمل اإلسالمي في بيان له من مخاطر ارتفاع حجم إقتراض احلكومة من أموال صندوق 
الضمان اإلجتماعي لتصل إلى نحو 60% من إجمالي موجودات الصندوق االستثماري التي تبلغ 11 مليار دينار، 
مما يشكل خطراً على موجودات الصندوق من مدخرات ملاليني األردنيني، في حال تعثر احلكومة في سداد 

هذه القروض في الوقت الذي تعتبر فيه احلكومة الضامن ألموال األردنيني في الضمان االجتماعي.
سياسة  عن  بعيداً  املوازنة  عجز  ملعاجلة  وطنية  إقتصادية  استراتيجية  بوضع  احلكومة  احلزب  وطالب 
اإلقتراض واملساس بأموال األردنيني التي جمعوها على مدار عقود من الزمن بعرق جبينهم، مع وقف سياسة 

اللجوء جليب املواطن في معاجلة االزمات اإلقتصادية.
وحول اإلجراءات احلكومية املتعلقة مبواجهة وباء »كورونا« أكد احلزب على ضرورة احلزم في اإلجراءات 
لضمان سالمة  وذلك  اململكة،  أراضي  يدخل  من  كل  على  الصحي  وفرض احلجر  احلــدود،  بضبط  املتعلقة 
» كورونا« وانحسار عدد اإلصابات،  وباء  التي حتققت في في مواجهة  املواطنني واستمرار حالة اإلستقرار 
وعودة احلياة الطبيعية للتخفيف من األضرار اإلقتصادية واالجتماعية الكبيرة التي حلقت مبختلف القطاعات 

نتيجة اإلجراءات التي إتخذت في مواجهة هذه اجلائحة العاملية.
ودعا احلزب اجلهات اخملتصة ملتابعة شكاوى عدد من السائقني احملجور عليهم صحياً، حول توفر بعض 
اخلدمات األساسية وضرورة عزل السائقني عن بعضهم، وعدم اختالط السائقني ممن مضى على بقاءهم في 

احلجر عدة أيام مع الذين يدخلون إلى احلجر الحقاً لضمان سالمتهم. 
كما جدد احلزب دعوته لوزارة األوقاف لتقدمي مقترح إلى جلنة األوبئة حول إعادة فتح املساجد مع اإللتزام 
باإلجراءات الصحية الالزمة، في ظل إنحسار عدد اإلصابات داخل اململكة، وعودة مختلف القطاعات العامة 

واألهلية للعمل وعودة احلياة الطبيعية. 
وطالب احلزب احلكومة بفتح حتقيق واضح وشفاف حول ما أوردته تقارير إعالمية حول تهريب مبالغ 
املصارف  من  العديد  إلى  األردن  في  السوريني  الالجئني  ملساعدة  املساعدات اخملصصة  أموال  من  ضخمة 

اخلارجية، وعلى رأسها املصارف األوربية. 

< تصريح صادر عن جلنة احلريات العامة وحقوق اإلنسان في حزب جبهة العمل اإلسالمي 
بتاريخ ٢9/5/٢٠٢٠ 

حذرت جلنة احلريات في حزب جبهة العمل اإلسالمي من استمرار القبضة األمنية في التعامل مع النشطاء 
السياسيني، ومواصلة نهج االعتقاالت السياسية على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والتي كان 

آخرها اعتقال استاذ العلوم السياسية الناشط الدكتور محمد بني سالمة على خلفية مواقفه السياسية.
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وطالب رئيس جلنة احلريات في احلزب احملامي عبد القادر اخلطيب بطي صفحة االعتقاالت السياسية 
واإلفراج عن جميع املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي، محذراً من خطورة التوسع بالعمل بقانون الدفاع مبا 
ميس باحلقوق املدنية والسياسية واحلريات العامة التي كفلها القانون والدستور، في الوقت الذي تتطلب فيه 

هذه املرحلة متتني اجلبهة الداخلية في مواجهة ما مير به الوطن من حتديات.

< تصريح صادر جلنة القدس وفلسطني بتاريخ ٢9-5-٢٠٢٠
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي إقدام سلطات االحتالل الصهيوني على اعتقال الشيخ عكرمة صبري 
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وإمام وخطيب املسجد األقصى املبارك اليوم،  على خلفية مواقفه في الدفاع عن 

املسجد األقصى في مواجهة االعتداءات الصهيونية املتكررة.
كما استنكر مسؤول امللف الفلسطيني في احلزب منير رشيد اعتقال املرابطة املقدسية هنادي احللواني، 
لتمرير  األقصى  املسجد  عن  املدافعني  الستهداف  صهيوني  مخطط  ضمن  تأتي  االعتقاالت  هذه  أن  معتبراً 
االعتداءات الصهيونية املتكررة ضد املسجد ومساعي تقسميه زمانياً ومكانياً، مطالباً احلكومة األردنية بتحرك 
رسمي وفاعل في مواجهة هذه املمارسات الصهيونية والقيام مبسؤولياتها جتاه الوصاية األردنية على املقدسات.

< تصريح صادر جلنة القدس وفلسطني 5-3٠-٢٠٢٠
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي اجلرمية التي ارتكبتها قوات االحتالل الصهيوني بحق شاب فلسطيني 
من ذوي االحتياجات اخلاصة في منطقة باب األسباط بالقدس احملتلة، عبر إطالق الرصاص عليه وتركه 

ينزف على األرض ومنع االقتراب منه ما أدى إلى استشهاده.
ارتكبه قوات االحتالل بحق الشهيد  إلى أن ما  الفلسطيني في احلزب منير رشيد  امللف  وأشار مسؤول 
الشاب إياد احلالق )30 عاما( يأتي استمرارا للجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، 

مما يتطلب حتركا دوليا لفضح جرائم االحتالل ومعاقبة اجملرمني الصهاينة في احملاكم الدولية.
لالعتداءات  وتصديهم  أشكالها،  ومقاومته لالحتالل مبختلف  الفلسطيني  الشعب  وأشاد رشيد بصمود 
الصهيونية املتواصلة بحق األرض والشعب واملقدسات، ووقوفهم سداً منيعاً في مواجهة املشروع الصهيوني، 
مؤكداً على ضرورة دعم صمودهم ومقاومتهم لالحتالل مبختلف الوسائل املتاحة حتى ينتزع الشعب الفلسطيني 

حريته واستقالله، ونيل حقوقه الثابتة وفي مقدمتها عوده الالجئني إلى ديارهم وأرضهم التي شردوا منها.

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 6/3/٢٠٢٠. 
طالب األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة بوقف العمل بقانون الدفاع مؤكداً 
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أن ما قامت به احلكومة من تعطيل العمل بعدد من القوانني وفي مقدمتها ما يتعلق بالعمل والعمال تسسب 
بأذى بالغ للدولة كون هذه القرارات ستضر بعشرات اآلالف من العمال واملوظفني وسيكون له آثار اجتماعية 

واقتصادية بالغة.
وأضاف العضايلة في تصريح له خالل مقابلة مع قناة اليرموك »منذ بداية األزمة أكدنا على الوقوف مع 
الدولة في مواجهة خطر كورونا وضرورة االلتزام باإلجراءات الصحية الالزمة، لكن ما قامت به احلكومة من 
ممارسات في الشق االقتصادي واللوجستي تضمن أخطاءاً واضحة وجسيمة ومنها القرارات الصادرة مبوجب 

قرار الدفاع املتعلقة بالعمال ومنها أمر الدفاع 6 وما حلقه من تعديالت«.
وطالب العضايلة بوقف العمل بقانون الدفاع ملا تسبب به من قرارات مؤذية للدولة واجملتمع خاصة مع تالشي 
موجبات العمل به في ظل عودة احلياة الطبيعية في األردن واستقرار احلالة الصحية، معتبراً ان قانون الصحة 
العاملة كفيل باستمرار اإلجراءات الصحية الالزمة في مواجهة هذا الوباء، الفتاً إلى التصريحات امللكية حول 
ضرورة العمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وهو ما لم تلتزم به احلكومة التي توسعت في تعطيل القوانني، كما 

أشار إلى ما ارتكبه عدد من أعضاء الفريق الوزاري من أخطاء تستوجب وقف العمل بقانون الدفاع.
وأشار العضايلة إلى ما يتسبب به أمر الدفاع 6 املعدل والذي جاء قبيل صرف رواتب الشهر املاضي من 
ضرر بالغ لعشرات اآلالف من العمال واملوظفني عبر منح صاحب العمل حق تخفيض الرواتب 30%، ووصوالً 
إلى تخفيضها بنسبة 60% في العديد من القطاعات،  ومنح صاحب العمل صالحية تسريح املوظفني والعمال 
القرارات،  نتيجة هذه  بالعمال واملوظفني  يلحق  تتحمل مسؤولة أي ضرر  باتت  أن احلكومة  بشروط، مؤكداً 
مضيفاً »أين عقل الدولة األردنية حيث أصبح املوظف املتضرر في مواجهة الدولة التي أصدرت هذا القرار«. 

أن  العضايلة  أكد  األردن  وغور  الغربية  الضفة  من  واسعة  مساحات  بضم  الصهيونية  التهديدات  وحول 
الدولة األردنية ليست ضعيفة وأن لديها العديد من أوراق القوة التي تستطيع من خاللها الضغط على الكيان 
الصهيوني وإيذائه، مطالباً مبوقف أردني حازم وفاعل في مواجهة هذه التهديدات الصهيونية، وإشعار الشعب 

األردني مبا لدى الدولة من خطة عمل في مواجهة هذه التهديدات.
وأشار العضايلة إلى ما ميتلكه األردن من أوراق قوة جتاه الكيان الصهيوني وفي مقدمتها إلغاء معاهدة 
وادي عربة املشؤومة، و إلغاء اتفاقية  الغاز، ووقف العالقات التجارية واالقتصادية ووقف التنسيق األمني  مع 
االحتالل، مؤكداً أن قوة األردن تكمن في حالة الوحدة الوطنية ووحدة الصف الداخلي مبا ميكنه من استرجاع 
» األردنيون لن يخضعوا  الكيان الصهيوني، مضيفاً  التي شكلت أول انتصار عربي على  الكرامة  روح معركة 
األردني  والشعبني  الفلسطينية،  والقضية  الوطن  عن  الدفاع  في  للجوع  مستعدون  وهم  االبتزاز  أو  للتهديد 

والفلسطيني قادرين على تغيير املعادلة والتصدي للمشروع الصهيوني ».
بالغة وتهديدات  به األردن من حتديات داخلية  العضايلة أن ما مير  النيابية أكد  وحول ملف االنتخابات 
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خارجية يحتم على عقل الدولة وضع خطة جديدة في الوضع السياسي وإدارة الدولة،  وأن ما كان يطرح من 
وصفات إصالحية سابقا لم تعد مجدية في املرحلة احلالية.

العجز احلكومي في معاجلة هذه  وباء كورونا كشف مدى  أزمة  به األردن من  »ما مر  العضايلة  وأضاف 
التحديات ومعاجلة آثارها االقتصادية واالجتماعية والتي ال تزال آثارها قائمة ومرشحة للتفاقم«.

إلى فرصة  والتهديدات اخلارجية  الداخلية  التحديات  قادرة على حتويل هذه  الدولة  أن  العضايلة  واكد 
إلعادة بناء الدولة على أسس املشاركة الشعبية الفاعلية مما سيجعل من االنتخابات القادمة نقطة حتول في 

بناء الدولة وقوتها في معاجلة هذه التحديات واألزمات الداخلية واخلارجية.

<  تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 6/4/٢٠٢٠ 
استنكرت جلنة مقاومة التطبيع في حزب جبهة العمل اإلسالمي ما تضمنه تعريف جامعة البلقاء في أحد 

املواقع لتصنيف اجلامعات على أن مدينة السلط مجاورة ل«إسرائيل«.
وطالب رئيس اللجنة املهندس محمد مروان في تصريح صادر عنه اليوم إدارة اجلامعة مبخاطبة إدارة هذا 
املوقع االلكتروني لتعديل التعريف اخلاص باجلامعة ملا يتضمنه من إساءة لألردن وملدينة السلط التي عرف 

عن أهلها مواقفهم الوطنية والتاريخية جتاه فلسطني والقضية الفلسطينية ومواجهة املشروع الصهيوني.
وأكد احلزب على رفضه بأن يتم ربط اي اجناز علمي أردني قامت به مؤسسات وطنية و عقول أردنية 
بالكيان الصهيوني بطريقة خبيثة و بتدليس واضح، وافترض احلزب بأن إدارة اجلامعة متتلك الغيرة الوطنية 
ملنع تدنيس هذا املنجز، كما أكد احلزب على رفض جميع محاوالت إضفاء أي شرعية على الكيان الصهيوني 
املسخ، ومحاولة تزوير احلقائق التاريخية بأن فلسطني من النهر إلى البحر أرض عربية وإسالمية ال تنازل 
عن شبر منها، والشعب األردني عرف عنه رفضه لكافة أشكال التطبيع مع االحتالل وسيلفظ كل مطبع مع 
الصهاينة، مما يتطلب من رئاسة اجلامعة حتركا عاجال لتصحيح هذا التزوير املسيء األردن وملدينة السلط و 

لتاريخ اجلامعة التي متثل منبرا وطنيا وثقافيا في اململكة«.

< بيان صادر عن مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 6/7/٢٠٢٠. 
أكد مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي في جلسته التي عقدت عبر تقنية »الفيديوكونفريس« على 
ضرورة بناء استراتيجية وطنية ملعاجلة ما يتعرض له األردن من أزمات وحتديات داخلية وتهديدات خارجية 

وفي مقدمتها التهديدات الصهيونية.
ودعا رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي الدكتور عبداحملسن العزام في كلمته إلى مبادرة 
الوطن  أبواب  تدق  التي  واملؤامرات اخلارجية  الداخلية  للتحديات  التصدي  بهدف  وطنية جامعة  لبناء حالة 



تقرير إجنازات وأنشطة احلزب في الفترة
من ٢٠٢٠/1/1 ولـغـــــايــــة 31/1٢/٢٠٢٠ املكتـب التنفيـذي الثاني عشــر

114

مؤذنة بفصل جديد من فصول السياسة اجلديدة للكيان الصهيوني اجملاهر بعزمه ضم غور األردن إلى كيانه، 
مؤكدا حرص احلزب على التواصل مع مختلف القوى الوطنية مبا يخدم املصالح العليا للوطن واملواطن، منتقداً 
ما وصفه بحالة » التوسع في إصدار القوانني والتوظيف السياسي واإلعالمي املصاحب حلالة الوباء«، مما 

تسبب بأضرار بالغة ال تزال آثارها مستمرة.
ومؤسساتها  الدولة  عظم  نخر  الذي  الفساد  واستشراء  املتردية  األوضــاع  هذه  ظل  في  العزام   وأضاف 
ومصادرة  حرية الرأي وتعبير الناس  حتى عن آهاتهم ومعاناتهم وفي ظل غياب املسائلة القانونية ومحاسبة 
الفاسدين، تطرح اليوم تساؤالت كثيرة، فإلى أين يسير الوطن وفي  أي اجتاه وما هي احللول، إن عالمات 
اجلزع  واحليرة التي حتيط بالناس وتسوقهم إلى اجملهول  خاصة في ظل تعنت النظام وجتاهله لكل النداءات 

والصيحات الداعية الى حوار وتعاون من أجل البحث عن مخرج آمن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وبقائه.
فيما أكد االمني العام للحزب املهندس مراد العضايلة أن احلكومة لم تقدم حتى اللحظة خطة اقتصادية 
»نظام  على  قــرارات  تصدر  تزال  ال  وأنها  كورونا،  جائحة  عن  الناجتة  االزمة  من  للخروج  ومتكاملة  واضحة 
القطعة« وليس وفق رؤية واضحة، مؤكداً على ضرورة بناء مشروع سياسي وطني بشراكة وطنية جامعة ينسجم 
فيها املوقف الرسمي مع الشعبي وترسخ وحدة اجلبهة الداخلية للنهوض بالبالد في مواجهة األزمات الداخلية 
والتهديدات اخلارجية، وفي مقدمتها مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن ومشروع ضم 

أراض من الضفة الغربية وغور األردن مبا يشكل تهديداً خطيراً ألمن لألردن دولة ونظاماً وشعباً.
كما حذر العضايلة من خطورة املساس مبدخرات األردنيني وقوت عيالهم والتي جمعوها عبر عشرات السنني 
الذي  الدين  أموال الضمان وحجم  املكاشفة حول مصير  في مؤسسة الضمان اإلجتماعي، مؤكداً على ضرورة 
اقترضته احلكومة من هذه األموال والذي بلغ بحسب تقارير إعالمية نحو 60% من موجوداته، كما جدد العضايلة 
مطالبة للحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع نظراً ملا ترتب على التوسع في استعمال هذا القانون من اضرار بالغة 
اقتصادياً واجتماعيا ال سيما ما تضمنته التعديالت على أمر الدفاع )6( بحق العمال واملوظفني، مطالباً باالكتفاء 

بقانون الصحة العامة لضمان اإلجراءات الصحية في ظل استقرار الوضع الوبائي وعودة احلياة إلى طبيعتها.
 

< بيان صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 6/1٠/٢٠٢٠ 
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي مشاركة السفيرة األردنية لدى الواليات املتحدة األميركية، دينا قعوار، 
في ورشة عمل لـ »تعزيز« الشراكة اإلستراتيجية مع منظمة صهيونية تدعى »اللجنة اليهودية األمريكية«، والتي 

تعتبر من أكبر املنظمات الداعمة للكيان الصهيوني.
وما سبقها من استضافة محاضر صهيوني خالل  التطبيعية  املمارسات  مثل هذه  أن  وأكد احلزب على 
ورشة عمل في اجلامعة األردنية ال تنسجم مع املوقف الرسمي والتصريحات الرسمية عن إمكانية الصدام 
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والتصعيد ضد الكيان الصهيوني في مواجهة التهديدات الصهيونية املتواصلة ضد األردن ال سيما قرار ضم 
أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور األردن والذي يشكل تهديداً استراتيجياً لألردن دولة ونظاماً وشعباً.

كما أدان احلزب ما جرى من حتويل مجموعة من املواطنني في عدد من القضايا إلى محكمة أمن الدولة 
بتهم تتعلق بدعم املقاومة للكيان الصهيوني، ما اعتبره احلزب »تعارضاً مع املوقف الشعبي الداعم للمقاومة 
ضد االحتالل، وفي وقت تتواصل فيه االعتداءات الصهيونية على السيادة األردنية واالنقالب على االتفاقيات 
املوقعة مع األردن، فيما لم نسمع عن أي إجراءات حملاسبة قتلة القاضي األردني رائد زعيتر واملتورطني في 

حادثة قتل مواطنني في سفارة الكيان الصهيوني في عمان منذ سنوات.
وفيما يتعلق بامللف االقتصادي طالب احلزب احلكومة بدور حقيقي وفعال في استعادة أموال الدولة مبا في 
ذلك مكافحة التهرب الضريبي بشكل شامل ودون انتقائية، والذي تقدره عدة دراسات بأكثر من 1،5 مليار دينار 
أردني، حيث أكد احلزب ان ذلك من شأنه »دعم موازنة الدولة بدالً من اللجوء جليب املواطنني وقوت عيالهم في 
تغطية عجز املوازنة«، معتبراً ان ما نشرته تقارير صحيفة يوم أمس حول قضية تهرب ضريبي بأكثر من 100 
مليون دينار إلحدى الشركات، يظهر تفاقم حجم هذه الظاهرة والفاقد املالي الذي تخسره موازنة الدولة سنوياً.
كما طالب احلزب احلكومة بالكشف عن حقيقة إقرارها تعديالت على نظام اخلدمة املدنية تسمح بإيقاف 
أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب املوظفني العموميني أو عالواتهم  خالل ما وصفته باحلاالت 
االستثنائية غير املعرفة أصاًل، من دون اإلعالن عن هذه التعديالت أو نشرها في اجلريدة الرسمية رغم أنها 

متس اكثر من 250 الف موظف.

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 6/14/٢٠٢٠. 
أكد حزب جبهة العمل اإلسالمي رفضه للتعديالت التي قامت بها احلكومة على قانون اخلدمة املدنية مبا 
يتيح للحكومة اقتطاع جزء من رواتب املوظفني وعالواتهم أو تكليف أي  موظف القيام بعمله دون مقابل في 

حال ما وصفته التعديالت بالظروف االستثنائية.
واعتبر مسؤول امللف الوطني في احلزب احملامي حمد الهروط أن ما قامت به احلكومة من تعديالت على 
قانون اخلدمة املدنية بشكل سري ودون إعالن ذلك على الرأي العام وعدم نشرها في اجلريدة الرسمية، وعدم 
بحث هذه التعديالت مع النقابات املهنية، ال يليق بدولة املؤسسات وميثل استقواءا على جيوب املواطنني وقوت 
أبنائهم ال سيما في ظل ما مير به األردنيون من ظروف اقتصادية صعبة تأثراً بتداعيات مواجهة وباء »كورونا«.
وأضاف الهروط إن هذه التعديالت ستظل سيفاً مسلطاً على رقاب األردنيني، وهي تفتح الباب واسعاً أمام 

احلكومة للتغول على موظفي القطاع العام في ظل عدم وجود تعريف واضح ملسمى الظروف اإلستثنائية«.
وجدد الهروط مطالبة احلكومة بالعمل على استرداد املال العام املنهوب ومحاربة التهرب الضريبي ومكافحة 
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الفساد اإلداري واملالي الذي ينخر في مؤسسات الدولة، بدالً من اللجوء إلى جيب املواطن لتغطية عجز املوازنة، 
داعياً لرؤية وطنية توافقية تستند إلى ما قدمته القوى احلزبية والسياسية من دراسات للنهوض بالوضع االقتصادي.

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 6/17/٢٠٢٠ 
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي ما أقدمت عليه احلكومة من حتويل األمني العام حلزب الوحدة الشعبية 
الدكتور سعيد ذياب إلى املدعي العام على خلفية منشور له على مواقع التواصل االجتماعي في ذكرى االستقالل.
وأكد احلزب على أن هذه املمارسات تشكل اعتداءاً صارخاُ على احلريات العامة وحرية الرأي والتعبير 
التي كفلها القانون والدستور، وتغوالً على احلياة احلزبية و السياسية في األردن عبر التعسف في استخدام 
الظروف التي مير بها الوطن عبر مصادرة احلريات وتكريس القبضة األمنية وعقلية األحكام العرفية التي 

ستزيد من حالة االحتقان اجملتمعي، بدالً من متتني اجلبهة الداخلية في مواجهة هذه التحديات.
وطالب احلزب احلكومة بإلغاء ما جرى من إجراءات تعسفية بحق ذياب والعمل على طي صفحة االعتقاالت 
الصف  توافقية ومتتني  استراتيجية وطنية  لبناء  واللجوء  والتعبير  الرأي  واعتقاالت قضايا حرية  السياسية 

الوطني في مواجهة ما يتعرض له الوطن من حتديات داخلية وتهديدات خارجية.

< خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ ٢1/6/٢٠٢٠ 
زار وفد من قيادة حزب جبهة العمل اإلسالمي أمني عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب الذي 

يرقد في إحدى املستشفيات لالطمئنان على سالمته بعد إجراءه عملية جراحية يوم أمس.
العام  األمني  نائب  العضايلة وضم كال من  املهندس مراد  للحزب  العام  األمني  تقدمه  الذي  الوفد  وجدد 
للحزب املهندس وائل السقا وأمني السر ثابت عساف، موقفه الرافض ملا تعرض له ذياب من حتويل للمدعي 

العام وتوقيفه على خلفية قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
احلزبي  للعمل  استهدافاً  ميثل  ذياب  بحق  جرى  ما  أن  على  العضايلة  مراد  املهندس  العام  األمني  وأكد 
أن  معتبرا  الوطنية،  القضايا  من  موقفها  عن  التعبير  في  األحزاب  والوطنية وحلق  السياسية  وللشخصيات 
قانون اجلرائم اإللكترونية بات سيفاً مسلطاً على األردنيني ملصادرة حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم 

السياسية مبا يكفله الدستور، حيث طالب العضايلة بطي صفحة االعتقاالت السياسية.

< خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ ٢4/6/٢٠٢٠ 
زار وفد من قيادة حزب جبهة العمل اإلسالمي اجملاهد املهندس إبراهيم غوشة أحد رموز العمل اإلسالمي 
في األردن وفلسطني لالطمئنان على سالمته بعد إصابته بوعكة صحية، وضم الوفد الذي تقدمه كل من أمني 
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عام احلزب املهندس مراد العضايلة وعضوي املكتب التنفيذي للحزب صباح الصباح ومنير رشيد، ومساعد 
في  ومسيرته  لغوشة  الوطني  بالدور  مشيدين  املالح،  ماجد  واألستاذ  الدروبي،  علي  الشورى  مجلس  رئيس 

الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل.

< خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ 7/1/٢٠٢٠. 
عقدت احلركة اإلسالمية ندوة حتت عنوان »أثر أزمة كورونا على اجملتمع األردني« والتي أقيمت عبر تقنية 
أ. محمد فخري  القانوني  والضيوف وهم )احملامي واخلبير  املرئي، شارك فيها عدد من اخلبراء  االتصال 
النسائي في احلزب د.ميسون  القطاع  السياسية األسبق د.صبري ربيحات، ورئيسة  التنمية  صويلح، ووزير 
الدراوشة، باإلضافة إلى األستاذة اجلامعية د.أدب السعود(، وأكد املشاركون من خالل كلماتهم على ضرورة 
تعزيز الظواهر اإليجابية التي شهدها اجملتمع في التعامل مع أزمة كورونا، مع العمل على معاجلة مواطن اخللل 
التي تخللتها القرارات احلكومية الصادرة مبوجب قانون الدفاع والعمل على حتويل هذا التحدي إلى فرصة 
لبناء رؤية وطنية توافقية ملعاجلة التحديات واستثمار مواطن القوة في اجملتمع والنهوض بالواقع السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي.
مع  كورونا،  وباء  مواجهة  في  الطبية  اإلجــراءات  في  النجاح  حالة  تعزيز  إلى  الندوة  في  املشاركون  ودعا 
معاجلة اآلثار السلبية لإلجراءات احلكومية املتعلقة باجلانب االقتصادي والتي كانت لها تداعياتها السلبية 
التعليم عن بعد ومعاجلة مواطن اخللل فيها، مع  على قطاع واسع من املواطنني، والعمل على تطوير عملية 

توسيع قاعدة املشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية.
وجرى حوار معمق حول عدد من القضايا ذات العالقة نتج عنها العديد من اخلالصات والتوصيات. 
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< خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ 7/4/٢٠٢٠ 
عقد املكتب التنفيذي لقاء مع رؤساء فروع احلزب لبحث رؤية العمل للمرحلة املقبلة، وأكد األمني العام 
حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة خالل اللقاء على ضرورة توحيد اجلهود الوطنية في 
وتهديد  الفلسطينية  للقضية  تصفية  من  القرار  هذا  ميثله  ملا  الضم،  وقرار  الصهيونية  اخملططات  مواجهة 
لبناء مشروع سياسي وطني بشراكة وطنية جامعة ينسجم فيها  الدعوة  وشعباً، مجدداً  األردن دولة ونظاماً 
الداخلية  األزمات  بالبالد في مواجهة  للنهوض  الداخلية  وترسخ وحدة اجلبهة  الشعبي  الرسمي مع  املوقف 

والتهديدات اخلارجية، كما دعا إلى هبة شعبية في مختلف احملافظات رفضاً لقرار الضم. 
القانون من  استعمال هذا  التوسع في  ترتب على  ملا  الدفاع  بقانون  العمل  لوقف  دعوته  العضايلة  وجدد 
الصحية في ظل  اإلجــراءات  العامة لضمان  الصحة  بقانون  االكتفاء  مع  واجتماعيا،  اقتصادياً  بالغة  اضرار 
استقرار الوضع الوبائي وعودة احلياة إلى طبيعتها، كما طالب بوضع استراتيجية وطنية توافقية للتعامل مع 
تداعيات وباء » كورونا«  مما من شأنه حتويل هذا التحدي إلى فرصة للنهوض باالقتصاد الوطني، مشيراً إلى 
اخلطة االقتصادية التي قدمها احلزب للحكومة بعنوان )خطة التعافي لالقتصاد األردني( والتي جاءت نتيجة 

دراسة وافية مبشاركة خبراء في عدة مجاالت.
وأكد العضايلة على استمرار احلزب في نهج الشراكة الوطنية مبا يحقق املصالح العليا للوطن واملواطن، 
به  اململكة، مشيداً مبا قامت  بدورها في خدمة اجملتمع احمللي في مختلف مناطق  واستمرار فروع احلزب 
الفروع من جهود خالل املرحلة السابقة في مواجهة ازمة كورونا رغم سياسة التضييق على نشاط احلزب 

ومؤسسات اجملتمع املدني فيما يتعلق بالعمل التطوعي واإلغاثي. 
وتضمن اللقاء بحث رؤية احلزب ومشاريع العمل للمرحلة املقبلة، ونقاش التقارير الشهرية لفروع احلزب 

ونشاطاتها خالل املرحلة املاضية، وحوار حول مختلف املستجدات على الساحة احمللية.

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 7/5/٢٠٢٠ 
طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي احلكومة بالتحقيق في ما جرى من تعيينات للوظائف العليا في الدولة 
رغم أمر الدفاع الذي قرر وقف التعيينات في املؤسسات الرسمية، ما اعتبره احلزب استمراراً لنهج التعيينات 
في هذه املناصب خارج إطار التنافس ونظام اخلدمة املدنية، ويفتح الباب أمام سياسة التنفيعات واحملسوبيات 
و  الكفاءة  عن مبدأ  »بعيداً  الوطنية،  الكفاءات  كثير من  الدولة على حساب  العليا في  الوظائف  تعيينات  في 
الثقة  وفقدان  األردنية  اإلدارة  تدمير  في  يساهم  الذي  األمر  األردنيني،  جميع  بني  الفرص  وتكافؤ  العدالة 

مبؤسسات الدولة«.
وأشار احلزب في ذات التصريح إلى الفروقات الكبيرة بني رواتب العاملني في الهيئات املستقلة ونظرائهم 
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في مؤسسات القطاع العام على حساب حقوق املوظفني، ومبا يستنزف املوازنة العامة، مطالباً بتحقيق العدالة 
بني رواتب جيمع العاملني في مؤسسات الدولة وإعادة النظر في الهيئات املستقلة ودمجها بالوزارات املعنية.

فيما أدان احلزب ما قامت به األجهزة األمنية يوم اجلمعة املاضية من منع الوصول إلى محيط السفارة 
األمريكية إلقامة سلسلة بشرية احتجاجاً على  املوقف األمريكي الداعم للمخططات الصهيونية بضم الضفة 
التعبيرعن  املواطنني من  العامة ومنع  على احلريات  اعتداءا سافراً  اعتبره احلزب  الغربية وغور األردن، ما 
مواقفهم جتاه التهديدات الصهيونية التي تستهدف األردن وفلسطني، مؤكدا على أن هذه املمارسات تتناقض 
مع التصريحات الرسمية حول مواجهة اخملططات الصهيونية والتلويح بالصدام مع االحتالل رداً على قرار 

الضم ملا يشكله من تهديد استراتيجي لألردن، وتصفية للقضية الفلسطينية.
كما أدان احلزب التصريحات الصادرة عن أحد املسؤولني األردنيني حول قرار الضم واعتباره أن األردن 
غير معني بقرار الكيان الصهيوني ضم األغوار باعتبار أنها أرض فلسطينية وليست أردنية، معتبرا أن مثل 
هذه التصريحات تنم عن جهل بخطورة اخملطط الصهيوني ويتعارض مع املوقف الرسمي الذي يرى في هذا 

اخملطط خطوة كارثية على األردن قد تفضي إلى صدام مع االحتالل.
وفي الشان الفلسطيني رحب احلزب بحالة التوافق بني القوى الفلسطينية وتأكيدها على ضرورة توحيد 
هذا  لتحويل  الفلسطينية  القوى  احلزب  دعا  حيث  الصهيونية،  اخملططات  مواجهة  في  الفلسطيني  الصف 
التوافق إلى برنامج عمل ميداني على األرض على أساس مواجهة املشروع الصهيوني ووقف سياسة التنسيق 

األمني مع االحتالل ودعم املقاومة الشعبية بكافة أشكالها حتى حتقيق التحرير لكامل التراب الفلسطيني.
كما أدان احلزب استمرار بعض االنظمة العربية في الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي كان 
آخرها توقيع اتفاق للتعاون بني دولة اإلمارات والكيان الصهيوني حتت مسمى »مواجهة وباء كورونا«، ما اعتبره 
احلزب » طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل، وضوءاً أخضر لالحتالل ملواصلة اعتداءاته 

ومشاريعه بتصفية القضية الفلسطينية وآخرها قرار ضم الضفة الغربية وغور األردن«.
وأكد احلزب أن مثل هذه املمارسات  تشكل استفزازاً للشعوب العربية واإلسالمية الرافضة لكافة أشكال 
التطبيع مع االحتالل والتي ترى في املشروع الصهيوني العدو األول لألمة مما يتطلب مواجهته ودعم مقاومته 

مبختلف الوسائل املتاحة.
 

< تصريح صادر عن جلنة احلريات العامة في حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 7/6/٢٠٢٠. 
استنكرت جلنة احلريات في حزب جبهة العمل اإلسالمي توقيف أمني عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور 
سعيد ذياب ورفض تكفيله وذلك على خلفية مقال نشره في جريدة احلزب الرسمية، ما اعتبرته اللجنة اعتداءا 

صارخاً على احلياة احلزبية واحلريات العامة التي كفلها القانون والدستور.
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وأشار رئيس جلنة احلريات في احلزب احملامي عبدالقادر اخلطيب إلى أن ما جرى من توقيف ذياب رغم أن 
ذلك يعّد اجراء استثنائيا ويتم في أضيق احلدود، يكرس عقلية األحكام العرفية ومصادرة احلريات وتكريس القبضة 

األمنية التي ستزيد من حالة االحتقان اجملتمعي، بدالً من متتني اجلبهة الداخلية في مواجهة هذه التحديات.
وطالب اخلطيب احلكومة باإلفراج عن ذياب والعمل على طي صفحة االعتقاالت السياسية واعتقاالت 
قضايا حرية الرأي والتعبير واللجوء لبناء استراتيجية وطنية توافقية ومتتني الصف الوطني في مواجهة ما 

يتعرض له الوطن من حتديات داخلية وتهديدات خارجية.

< خبر صحفي بتاريخ ٢1/7/٢٠٢٠ 
لألحزاب  العامني  األمناء  ضم  والبرملانية  السياسية  الشؤون  وزير  مع  لقاء  في  العام  األمني  األخ  شارك 
السياسية، وأكد األخ األمني العام خالل مداخلته في اللقاء على أن استمرار النهج احلكومي في جتاهل ملف 
اإلصالح السياسي مبا في ذلك جتاهل املطالبات الوطنية بتعديل قانون االنتخابات، واالفتقار لرؤية حكومية 
واضحة ملعاجلة األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية سيزيد من حالة اإلحباط لدى املواطنني ويفاقم 

من حجم التحديات الداخلية بدالً من معاجلتها بشكل جذري.
وأضاف العضايلة: »يبدو أن احلكومة نسيت انها جاءت على خلفية احتجاجات أطاحت بحكومة سابقة 
وكان يتوقع ان تنهض احلكومة مبلف االصالح السياسي في البالد لكن يبدو أن احلكومة طوت ملف االصالح 
السياسي وكأنه اصبح من املاضي مبا في ذلك جتاهل املطالبات الوطنية بتعديل قانون االنتخابات مما يعني 
استمرار تراجع احلالة السياسية واحلزبية، وفقدان األمل لدى املواطنني من الوصول جمللس نيابي حقيقي 

ميثل ارادتهم مما سيتسبب بتراجع املشاركة الشعبية في االنتخابات بحسب ما تؤكده استطالعات الرأي«.
على  الضغوط  ممارسة  عبر  االنتخابات  في  األمني  التدخل  بسياسة  وصفها  مما  العضايلة  واستهجن 
انتخابية  لكتل  االنضمام  عدم  أو  الترشح،  لعدم  لدفعهم  مصاحلهم  على  والتضييق  احملتملني  املرشحني 
مستهدفة، والتدخل في تشكيل قوائم ملرشحني آخرين مما ميثل أحد أنواع التدخل السافرة في االنتخابات، 
مؤكداً ان هذا التدخل األمني في االنتخابات سيجعل منها عبئأ على الدولة، وأشار العضايلة إلى أن ما يعيشه 
وتفاقم  والفقر،  البطالة  ارتفاع معدالت  واقتصادي واجتماعي خاصة مع  اجملتمع من حالة إحباط سياسي 
واالقتصادية، مع  التجارية  املؤسسات  الكثير من  وتعطل  املديونية  بارتفاع  توقعات  االقتصادية وسط  األزمة 
مؤقتة  تسكينية  بإجراءات  واالكتفاء  كورونا،  وباء  تداعيات  ملعاجلة  واضحة  حكومية  اقتصادية  لرؤية  غياب 

ملعاجلة بعض هذه األزمات.
ملا تسبب به التوسع في إصدار القرارات  كما جدد العضايلة الدعوة لوقف العمل بقانون الدفاع مشيراً 
املتعلقة بهذا القانون من أضرار على العديد من القطاعات خاصة قطاع العمال واملوظفني وتخلي احلكومة 
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عن مسؤولياتها جتاههم، إضافة للتغول على احلريات السياسية واحلريات العامة واالعتداء عليها واستمرار 
نهج االعتقاالت السياسية.

وحول التعليمات اجلديدة لنظام متويل األحزاب أكد العضايلة أن هذه التعليمات ال يوجد فيها أي بوادر 
لتطوير احلياة احلزبية احلقيقية، كما في البلدان الدميقراطية، ملا تتضمنه من شروط متشددة جتعل إجراءات 
التمويل ُمقيداً أكثر من النظام السابق مبا ال يساعد على تطوير احلياة احلزبية وتقدمها أو إيجاد حياة سياسية 
حقيقية، معتبرا أن هذه التعليمات حتاول وضع األحزاب في قالب محدد ال ميكن جتاوزه، مشدداً على أن هذا 

التمويل لن يزيد أو يطور، بصورته احلالية، احلياة احلزبية في األردن.

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ ٢3/7/٢٠٢٠ 
استنكر أمني عام حزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة تصريح رئيس الوزراء عمر الرزاز 
حول مشروع الدولة الواحدة في فلسطني  حتت السيادة الصهيونية ملا ميثله ذلك من قبول بالسيادة الصهيونية 
السيادة  الوصاية االردنية على املقدسات حتت  القدس وان تكون  الفلسطينية مبا فيها  على كامل األراضي 

الصهيونية والقبول بشرعنة االحتالل على غور االردن.
وأكد العضايلة في مداخلة له خالل امللتقى الذي أقامه التحالف الوطني جملابهة صفقة القرن مساء أمس 
مبشاركة عدد من الشخصيات الوطنية و السياسية على خطورة مثل هذه التصريحات وال يجب أن مير او أن 
يسكت عليه أو اعتباره زلة لسان، فتصريح رئيس احلكومة ميثل الدولة االردنية ويتناقض مع السياسة الرسمية 
االردنية جتاه القضية الفلسطينية  ويسيء لتاريخ الشعب األردني ونضاالته جتاه القضية الفلسطينية وميثل 
طعنة للتصريحات الرسمية التي حذرت من حالة الصدام مع الكيان الصهيوني في حال تنفيذ قرار الضم، لذا 

فعلى رئيس احلكومة أن يعتذر عن هذه التصريحات أو أن يستقيل.
وطالب العضايلة القوى السياسية والوطنية باتخاذ موقف عملي واضح رافض لتصريحات رئيس احلكومة، 
وما متثله من اعتراف بسياسة األمر الواقع التي يسعى االحتالل لترسيخها على أرض فلسطني، كما استهجن 
العضايلة التصريحات التي كان أطلقها أحد رؤساء الوزراء السابقني حول مخطط ضم غور األردن، معتبرا أن 
مثل هذه التصريحات ال تعبر عن حالة نضج سياسي وال عن موقف الشعب األردني الذي يرفض التنازل عن 

أي شبر من أرض فلسطني من النهر إلى البحر أو التنازل عن أي من حقوق الشعب الفلسطيني.

<  تصريح صادر عن احلزب بتاريخ ٢5/7/٢٠٢٠ 
استنكر  حزب جبهة العمل اإلسالمي ما وصفه ب«احلملة املسعورة« التي تقوم بها احلكومة ضد احلريات 
العامة وتكريس نهج األحكام العرفية وسياسة التأزمي، والتي كان آخرها ما قامت به احلكومة من إجراءات 
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يد أعضاء  ملدة عامني وكف  أعمالها  واإلقدام على إغالق جميع مقارها ووقف  املعلمني  نقابة  تعسفية ضد 
مجلس النقابة وتوقيفهم وعدد من ناشطي النقابة ومنع االتصال بهم، معتبار أن ما جرى بحق نقابة املعلمني 
من إجراءات ميثل تغوالً على إرادة املواطنني وحقوقهم وحرياتهم، مبا يعكس كونه قراراً سياسياً واستمرارا 

للعقلية العرفية التي توسعت فيها احلكومة حتت مظلة »قانون الدفاع.
وأكد احلزب إن مثل هذه اإلجراءات ستزيد من حالة االحتقان اجملتمعي وتأزمي احلالة الوطنية في ظل 
ما مير به األردن من حتديات وأزمات خطيرة ال حتتمل مزيداً من العبث السياسي واجملتمعي فالوطن بأمس 
بالتراجع عن جميع  الوطني، حيث طالب احلزب احلكومة  الداخلية وتوحيد الصف  لتمتني اجلبهة  احلاجة 
اإلجراءات األخيرة بحق نقابة املعلمني واالحتكام إلى القضاء ليقول كلمته في ملف النقابة والعودة إلى طاولة 

احلوار كسبيل ملعاجلة األزمات او اخلالفات في وجهات النظر.

< خبر صحفي صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ ٢6/7/٢٠٢٠ 
العام جلماعة  للمراقب  التهنئة  العضايلة  املهندس مراد  العمل اإلسالمي  العام حلزب جبهة  قدم األمني 
اإلخوان املسلمني املهندس عبد احلميد الذنيبات مبناسبة جتديد الثقة به من مجلس شورى اجلماعة ملنصب 

املراقب العام لدورة ثانية.
وأكد كل من العضايلة والذنيبات على الدور الوطني جلماعة اإلخوان املسلمني وما متثله احلركة اإلسالمية 
من ركيزة أساسية في اجملتمع واستقراره، وأنه ليس لديها بوصلة غير بوصلة الوطن، واالستمرار في مسيرة 
احلركة اإلسالمية في بناء الشراكة الوطنية على أساس املصلحة الوطنية وحتقيق اإلصالح احلقيقي في ظل 

ما يواجهه األردن من حتديات داخلية وخارجية و يحقق مصلحة الوطن واملواطن.

< تصريح صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ ٢7-7-٢٠٢٠
التي تنفذها اجلهات األمنية  التعسفية  العمل اإلسالمي استمرار حملة االعتقاالت  استنكر حزب جبهة 
بحق قيادات العمل النقابي للمعلمني والتي كان آخرها اعتقال كل من رئيس فرع نقابة املعلمني في الكرك املعلم 
قايد اللصاصمة وأمني سر الفرع املعلم طارق البستنجي ورئيس فرع النقابة في معان محمود النعيمات وأمني 

سر الفرع محمد الشمري.
وأكد احلزب على أن استمرار هذا النهج األمني في التعامل مع ملف نقابة املعلمني سيزيد األزمة تعقيدا 
ويفاقم من تداعياتها، مجددا مطالبته للحكومة بالتراجع عن كافة اإلجراءات التي اتخذتها بحق نقابة املعلمني 
واإلفراج عن جميع املعتقلني من أعضاء مجلس النقابة وغيرهم من املعلمني املعتقلني في سياق هذا امللف، 

واالحتكام لطاولة احلوار ملعاجلة امللفات العالقة، مضيفاً بأن اخلاسر الوحيد من هذا التأزمي هو الوطن.
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< بيان صادر مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ ٢8/7/٢٠٢٠ 
استنكر مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي » االجراءات األمنية وما وصفه ب«القرارات الفاقدة 
للرشد واحلكمة واملصادمة للمصلحة العليا للوطن واملواطن« التي جرى اتخاذها بحق نقابة املعلمني، مطالبا 
النقابة  بحق  ما جرى  الى مراجعة  واملبادرة  املعلمني  نقابة  من  فوراً  املعتقلني  بإطالق سراح  القرار  أصحاب 
انهاء هذه  الى  لبدء حوار حقيقي وجاد يهدف  ايجابية  اجواء  لتوفير  ونزيها  انتخابا حرا  املنتخب  ومجلسها 

األزمة لكي يتفرغ اجلميع الى مواجهة االزمات واخملاطر التي حتيط باألردن من كل جانب. 
واعتبر اجمللس أن هذه االجراءات األمنية واإلعالمية الشرسة متثل تطورا خطيرا وحتد سافر ملشاعر 
األردنيني عامة وقطاع التعليم خاصة وان ما جرى في هذه األيام املباركة من أشهر احلج وقبيل عيد األضحى 
املبارك وما تبع ذلك من قرارات جائرة تسببت مبزيد من االحتقان وتراكم األزمات واتساع الفجوة بني املواطن 

والدولة.
كما أكد أن هذه االجراءات استهداف واضح للقوى الوطنية احلية والتي تطالب بحقوقها املشروعة املتفق 
عليها باتفاقية موقعة من قبل احلكومة ويرى اجمللس كذلك ان في هذه االجراءات مصادرة للحريات العامة 

في التعبير عن الرأي.

< تصريح صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 7/3٠/٢٠٢٠ 
الدوار  فعالية  املشاركون في  املعلمون  لها  تعرض  التي  االعتداءات  العمل اإلسالمي  استنكر حزب جبهة 
الرابع يوم أمس واعتقال املئات منهم لساعات وسط حالة من التعتيم اإلعالمي والتجديد ضد املعلمني، ما 
الشعب  السوداء جتاه  تاريخ احلريات في األردن، تضيفه احلكومة أليامها  في  أسوداً  يوماً   « اعتبره احلزب 
األردني، واستمرارا لنهجها في صناعة األزمات والسبب بتفاقمها في وقت الوطن بأمس احلاجة فيه لتمتني 

اجلبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له من حتديات«.
وإغالق  العاصمة  أمني في مختلف مداخل  به احلكومة من فرض طوق  ما قامت   « أن  وأضاف احلزب 
لبعض الطرق احليوية وتنفيذ حملة اعتقاالت طالت املئات من املعلمني وعدد من املعلمات لساعات، وتقييد 
عمل وسائل التواصل االجتماعي ومنع وسائل اإلعالم من تغطية فعاليات املعلمني، يعكس حجم البؤس الذي 
وصلت إليه احلكومة وتكريساً لنهج األحكام العرفية في التعامل مع قضايا الوطن واملطالب الشعبية والنقابية«.
وجدد احلزب مطالبته للحكومة بالتراجع عن كافة اإلجراءات التي اتخذتها ضد نقابة املعلمني وفي مقدمة 
ذلك اإلفراج الفوري عن مجلس النقابة وعن كافة املعتقلني من ناشطي النقابة، وإلغاء كافة القرارات املتعلقة 
بوقف عمل النقابة وكف يد أعضاء مجلسها وإياك كافة القضايا املرفوعة بحقهم، واالحتكام لطاولة احلوار 
بشكل جاد ومسؤول لبحث امللفات العالقة بني النقابة واحلكومة استناداً لالتفاقيات املوقعة سابقاً بني الطرفني 
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مبا يحقق املصالح العليا للوطن واملواطن«.
وأكد احلزب أن »ما مير به الوطن من مرحلة حرجة ودقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات 
اخلارجية، يتطلب تغليب لغة العقل واحلوار املسؤول ووقف حالة العبث السياسي وعدم اجترار مرحلة األحكام 
العرفية في التعامل مع امللفات الداخلية والطالبات الشعبية، وتكريس دولة القانون و املؤسسات، مبا يسهم في 
متتني اجلبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الوطن من مؤامرات تشكل تهديداً خطيرا على أمنه واستقراره. 

< تصريح صادر عن القطاع النسائي بتاريخ 8/1٠/٢٠٢٠ 
تهديدات  من  املعلمة  املــرأة  له  تعرضت  ما  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  في  النسائي  القطاع  استهجن 
ومحاوالت اعتداء وتعامل بعنف وتوقيف خالل مشاركتها في الفعاليات السلمية التي انطلقت في عدد من 

محافظات املمكلة للتعبير عن موقف املعلمني واملعلمات من اإلجراءات املتخذة ضد نقابة املعلمني.
ورأى القطاع النسائي أن ما شهدته بعض تلك الفعاليات من حوادث اعتداء واحتجاز حلرية معلمات ومالحقة 
عدد منهن وتعرضهن للتهديد، وإحالة عدد منهن إلى التقاعد بصورة تعسفية ميثل خروجاً على عادات اجملتمع 
وليس  التكرمي  مكانها  التي  واألخت  واملربية  األم  فهي  لدى اجملتمع  مكانة  من  املراة  ملا متثله  وقيمه،  األردني 

التعرض للمالحقة واالعتقال والتهديد على خلفية تعبيرها عن رأيها الذي كفله القانون والدستور.
وطالب القطاع النسائي اجلهات اخملتصة بالتحقيق فيما تعرضت له عدد من املعلمات من محاوالت اعتداء أو 
حاالت احتجاز، ومحاسبة املتورطني في هذه املمارسات التي تتناقض مع ما تروج له اجلهات الرسمية من حرصها 

على متكني املراة وتفعيل دورها في املؤسسات اجملتمعية والنقابية واحلزبية ومختلف مجاالت احلياة العامة.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 8/15/٢٠٢٠ 
املاضية في مسار مواجهة  األيام  انتكاسة خالل  ما جرى من  بأسف  العمل اإلسالمي   تابع حزب جبهة 
انتشار وباء كورونا وتزايد عدد اإلصابات احمللية  بفيروس كورونا بعد ما حتقق من استقرار في الوضع الوبائي 
خالل األسابيع املاضية، وذلك نتيجة ما جرى من تقصير في تطبيق اإلجراءات جتاه كل من يدخل إلى أراضي 

اململكة على املعابر احلدودية.
 وأكد احلزب على ضرورة احلزم في اإلجراءات املتعلقة بضبط احلدود، وفرض احلجر الصحي على كل 
من  للتخفيف  الطبيعية  للحياة  العودة  واستمرار  املواطنني،  وذلك لضمان سالمة  اململكة،  أراضي  يدخل  من 
األضرار اإلقتصادية واالجتماعية الكبيرة التي حلقت مبختلف القطاعات نتيجة اإلجراءات التي إتخذت في 

مواجهة هذه اجلائحة العاملية.
أخطر  من  املساجد  أن  فيها  اعتبر  التي  الصحة  وزير  تصريحات  الصدد  هذا  في  احلزب  استهجن   كما 
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األماكن التي تنقل عدوى وباء كورونا، رغم عدم تسجيل أي إصابة بهذا الوباء في املساجد باألردن منذ بداية 
هذه اجلائحة العاملية، ورغم أن رواد املساجد هم االكثر التزاماً باإلجراءات الصحية الالزمة وبالتباعد اجلسدي 

في حني تشهد العدد من القطاعات األخرى جتمعات كبيرة للمواطنني وغياب إلجراءات السالمة الالزمة.
الثانوية  امتحان  الناجحني في  الطلبة  العامة فقد تقدم احلزب من جميع  الثانوية  بنتائج  يتعلق   وفي ما 
العامة وذويهم بأسمى آيات التهنئة والتبريك مبا حققوه من نتائج جاءت تتويجاً جلهدهم ومثابرتهم وجلهود 

معلميهم األفاضل في ميدان التعليم.
امتحانات  تراجع مستوى  العامة من مؤشرات على  الثانوية  نتائج  قلقه مما أظهرته  كما عبر احلزب عن 
الثانوية العامة مقارنة باألعوام املاضية وما قد يثيره ذلك من إشكاالت في عملية القبول اجلامعي، مما يتطلب 
وضع رؤية وطنية لالرتقاء مبستوى الثانوية العامة واحلفاظ على ما تتمتع به من مصداقية على مستوى املنطقة.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 8/18/٢٠٢٠ 
تابع حزب جبهة العمل اإلسالمي بقلق بالغ االرتفاع امللحوظ في عدد اإلصابات بفيروس كورونا في عدة 
مناطق باململكة خالل األيام القليلة املاضية بعد ما حققه األردن من حالة استقرار في الوضع الوبائي، مما يتطلب 
محاسبة املسؤولني عما جرى من تقصير وإهمال في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبط املعابر احلدودية ال سيما 

في مركزي حدود جابر والعمري ملا تسبب به هذا اإلهمال من وقوع موجة ثانية من اإلصابات بهذا الوباء.
وأكد احلزب على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع تكرار مثل هذا التقصير الذي يدفع كلفته املواطن 
نتيجة اآلثار الكارثية املترتبة على ارتفاع عدد اإلصابات بوباء كورونا مما يولد ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً 

على املواطنني الذين ال يزالون يدفعون فاتورة ما جرى من إجراءات سابقة في مواجهة هذا الوباء.
ما ستواجهه  ملعاجلة  وطنية  رؤية  أكد احلزب على ضرورة وضع  بالقبوالت اجلامعيةفقد  يتعلق  ما  وفي 
اجلامعات األردنية من أزمة في ملف قبول الطلبة الناجحني في امتحان الثانوية العامة في ظل النتائج االخيرة 

غير املسبوقة لطلبة التوجيهي.
ورأى احلزب أن نتائج امتحان الثانوية العامة تظهر ما يواجهه قطاع التعليم من أزمة نتيجة حالة العبث 
في مدخالته، وجتاهل وزارة التربية للعديد من الدراسات األكادميية والتربوية املتعلقة بسبل تطوير امتحان 
التخبط  نتيجة  االخيرة  السنوات  تراجع خالل  من  االمتحان  هذا  مستوى  ما شهده  ظل  في  العامة  الثانوية 
الرسمي في إدارة هذا امللف، وما جرى من حتويل االمتحان حلقل جتارب خاضع للمزاج الرسمي على حساب 

مخرجات التعليم.
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< تصريح صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ ٢3/8/٢٠٢٠ 
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وما جرى من اقتحام مستشفى 

املقاصد في القدس من قبل قوات االحتالل واالعتداء على املرضى والعاملني في املستشفى.
عدوان  من  ما جرى   « أن  التصريح  ذات  في  رشيد  منير  احلزب  في  الفلسطيني  امللف  وأضاف مسؤول 
صهيوني على قطاع غزة احملاصر منذ 14 عاماً، واقتحام قوات االحتالل ملستشفى املقاصد وإلقاء قنابل الغاز 
املسيلة للدموع داخل عدد من أقسامه، والعبث باملعدات وممتلكات املستشفى، وعلى العاملني واملتواجدين، 
يأتي استمراراً جلرائم االحتالل املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت عربي ودولي رسمي مريب،  
في وقت تهرول فيه بعض األنظمة العربية للتطبيع مع االحتالل مبا يشكل ضوءاً أخضر للصهاينة ملواصلة 

عدوانهم على األرض والشعب الفلسطيني واملقدسات«.
العدوان الصهيوني  بالتدخل لوقف  الدولي  العربية اإلسالمية ومنظمات اجملتمع  وطالب رشيد األنظمة 
اجملرم بحق الشعب الفلسطيني والعمل على رفع احلصار اجلائر املفروض على نحو مليوني فلسطيني في 

قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم االحتالل. 

< خبر صحفي بتاريخ 9/1/٢٠٢٠ 
أكد األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة خالل جولة زيارات للمعلمني املفرج 
عنهم يوم أمس أنه ال نهضة في األردن إذا لم ينهض التعليم من خالل احترام كرامة املعلم وإعطاء األولوية 

للمؤسسة التعليمية وسبل النهوض بواقعها.
وشملت جولة العضايلة يوم أمس كاًل من رئيس فرع نقابة املعلمني في الكرك قايد اللصاصمه و املعلم طارق 
العضايلة على  أكد  العميرين، حيث  تيسير  واملعلم  واملعلم سفيان احلباشنه  العضايلة  واملعلم عمر  البستنجي 
ضرورة االحتكام للحوار احلاد واملسؤول في معاجلة ملف النقابة مبا من شأنه متتني اجلبهة الوطنية الداخلية.

وجاءت هذه اجلولة ضمن جولة قام بها وفد من قيادة احلزب تقدمهم األمني العام للحزب شملت اعضاء 
مجلس النقابة وعدد من املعلمني والناشطني املفرج عنهم على خلفية قضية نقابة املعلمني.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 9/5/٢٠٢٠
اإلصابات  عدد  تزايد  مع  التعامل  في  احلكومة  تعيشها  التي  االرتباك  حلالة  أسفه  عن  احلزب   أعرب 
بفيروس كورونا في اململكة إثر ما جرى من تقصير في اإلجراءات الرسمية على املعابر احلدودية في تطبيق 
إجراءات مواجهة الوباء، األمر الذي فاقم من األضرار االقتصادية الكارثية و اآلثار الصحية واالجتماعية التي 
حلقت باالقتصاد واجملتمع األردني الذي ال يزال يدفع فاتورة ما جرى من إجراءات سابقة في مواجهة هذا 
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الوباء، وتساءل  احلزب عن أسباب عدم التحقيق فيما جرى من تقصير وإهمال في اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لضبط املعابر احلدودية ال سيما في مركزي حدود جابر والعمري ملا تسبب به هذا اإلهمال من وقوع موجة 
ثانية من اإلصابات بهذا الوباء، ومحاسبة املسؤولني عن هذا التقصير وماهية اإلجراءات التي مت اتخاذها 

لضمان عدم تكرار ذلك.
احلظر  فرض  قــرارات  مع  للتعامل  واضحة  وعلمية  منهجية  رؤية  وضع  على ضــرورة  احلزب  أكد     كما 
اجلزئي أو الشامل واجلدوى الصحية املرجوة من مثل هذه القرارات في ظل ما يجري من قرارات غير مدروسة 
تتعلق بفرض احلظر الشامل يوم اجلمعة على املاليني من أبناء الشعب األردني مما أحلق أضراراً واسعة بهم 

وباالقتصاد األردني.
للمواطنني بأداء صالة اجلمعة في املساجد في حال فرض أي حظر   وأكد احلزب على ضررة السماح 
شامل مستقباًل في أيام اجلمعة إذا دعت احلاجة ملثل هذا القرار حيث تعد صالة اجلمعة شعيرة عظيمة من 
شعائر اإلسالم ومنبراً لتوعية املواطنني، كما أن األيام السابقة أظهرت أن املصلني في املساجد هم من أكثر 
امللتزمني باإلجراءات الصحية الالزمة املطلوبة، مما يجعل املساجد مثاالً يحتذى به في اإللتزام والنظام واتباع 

التعليمات احلكومية.
  ودعا احلزب احلكومة إلعادة النظر في السماح بإعادة تشغيل عدد من القطاعات التي ال تزال موقفة 
نتيجة اإلجراءات احلكومية في مواجهة وباء كورونا، مع وضع اإلجراءات الصحية الالزمة لعمل هذه القطاعات 
ضمن مرحلة التكيف مع هذا الوباء والتعايش معه في ظل الدراسات التي تؤكد عدم انتهاء هذه اجلائحة على 
عملها  توقف  استمرار  تسبب  التي  القطاعات  هذه  لتشغيل  منهجية  رؤية  وضع  يتطلب  مما  القصير،  املدى 

بأضرار كارثية آلالف األسر العاملة فيها.
اإلجــراءات  في   والسفر  السياحة  ال سيما شركات  القطاع اخلاص  احلكومة إلشراك  دعا احلزب   كما 
وحجوزات  السياحي   والنقل  التذاكر  حجز  حيث  من  األردن  وإلى  من  اجلوية  الرحالت  باستئناف  املتعلقة 
الفنادق وعدم حصر ذلك باملنصات احلكومية، ال سيما مع قرار إعادة فتح املطار منتصف الشهر احلالي، مما 
يساعد القطاع اخلاص على استعادة جزء من عافيته نتيجة استمرار تداعيات وباء كروونا وتعطل عمل هذه 

الشركات لعدة أشهر.
التعليم فيما  التي يواجهها قطاع  العام الدراسي عن أسفه حلالة االرتباك   وفي ما يتعلق بإجراءات بدء 
يتعلق بعودة الطلبة إلى املدارس وما سببه ذلك من إرباك لدى املواطنني حول طبيعة دوام الطلبة، وما ظهر من 
عدم جاهزية وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي من حيث جتهيز املدارس وتنظيم عملية التحاق الطلبة 
اجلدد واملنقولني من املدارس اخلاصة باملدارس احلكومية وتوفير الكتب املدرسية. ويؤكد احلزب في هذا 
الصدد على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان جناح العام الدراسي وفق آلية التدريس املباشر في ظل 
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ما أثبتته التجربة خالل العام الدراسي املاضي من عدم جناعة ما جرى من نظام التعليم عن بعد وما تسبب به 
ذلك من آثار وتداعيات سلبية على نظام التعليم، حيث أن آثار توقف عملية التعليم املباشر على الطلبة فاق آثار 
كورونا من حيث األثر السلبي على قطاع التعليم، االمر الذي يتطلب رؤية وطنية منهجية تتشارك فيها مختلف 

األطراف في العملية التعليمية للنهوض بواقع التعليم. 

< بيان صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 9/9/٢٠٢٠ 
السودان  دولة  املسبوقة في  للفيضانات غير  الكارثية  اآلثار  بالغ  بقلق  العمل اإلسالمي  تابع حزب جبهة 
الشقيق والتي أغرقت أراض شاسعة، مما تسبب بآثار كارثية أودت بحياة أكثر من 100 شخص وهدم عشرات 
اآلالف من املنازل وتشريد مئات اآلالف من أبناء الشعب السوداني الشقيق والتسبب بخسائر اقتصادية فادحة.
التعازي من الشعب السوداني الشقيق، وأكد احلزب على كامل تضامنه مع ذوي  وتقدم احلزب بخالص 
الضحايا في هذه الكارثة األليمة، فإنه يهيب بالشعب األردني املعطاء والدول العربية واإلسالمية واجملتمع 

الدولي بإغاثة الشعب السوداني الشقيق بكل ما قد يلزم من مال ومستلزمات لتخفيف آثار هذه الكارثة.
وتقدم احلزب بخالص الدعوات بأن يخفف الله عزوجل هذا البالء عن األهل في السودان وأن يرحم ذوي 

الضحايا وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل والسالمة للمفقودين واملتضررين.

< بيان صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 9/1٢/٢٠٢٠ 
الكيان  مع  اتفاق  من  البحرين  دولة  عليه  أقدمت  ما  العبارات  بأشد  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  أدان 
الصهيوني ميهد للتطبيع وإقامة عالقات رسمية بني الطرفني، في استمرار ملسلسل تساقط األنظمة العربية 
ملواقف  وخيانة  الفلسطيني،  الشعب  وجلهاد  الفلسطينية  للقضية  طعنة  يشكل  الذي  التطبيع  مستنقع  في 

الشعوب العربية الرافضة لكافة العالقات مع العدو الصهيوني.
وأكد احلزب أن اتفاقيات التطبيع املشؤومة واملذلة مع االحتالل لن توهن من نضال الشعب الفلسطيني 
ومتسكه بحقوقه الثابتة في األرض واملقدسات ومقاومته لالحتالل، وأن هرولة هذه األنظمة للتطبيع مع العدو  
الصهيوني والتحالف معه ال تعبر عن مواقف الشعوب العربية ولن تضمن مصالح األنظمة، بل ما يحميها هو 

تصاحلها مع شعوبها وانحيازها لإلرادة الشعبية التي ترى في الكيان الصهيوني العدو األول لألمة.
ويرى احلزب أن ما أقدمت عليه دولة البحرين ميثل جرمية تاريخية يجب التراجع عنها، مبا ينسجم مع 
الفلسطيني  الشعب  وصمود  الفلسطينية  للقضية  دعمه  عنه  عرف  الذي  الشقيق  البحريني  الشعب  موقف 
األخير في  التصدي  أمام مسؤولياتها كحائط  الشعوب  التطورات تضع  أن هذه  ونؤكد  ومقاومته لالحتالل، 
مواجهة املشروع الصهيوني الذي يستهدف األمة بأجمعها في ظل تساقط األنظمة العربية على طريق التطبيع 

املشؤوم، فالتاريخ لن يرحم املتخاذلني الذين سيسجلون في قائمة العار واخليانة.
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< بيان صادر عن املكتب التنفيذي بتاريخ 9/15/٢٠٢٠ 
استهجن احلزب حالة التخبط واالرجتال التي  حتكم قرارات احلكومة املتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا 
والتي ال يجد لها املواطن سبباً أو تفسيراً رغم ما ينتج عن هذه القرارات من آثار سلبية على مختلف اجملاالت، 
في ظل تشدد احلكومة في إغالق العديد من القطاعات مقابل السماح بفتح قطاعات أخرى من ذات املستوى 

وفق تصنيف اخلطورة الصحية دون أي مبرر.
وتساءل احلزب في هذا الصدد عن مبرر قرار احلكومة إغالق املساجد ملدة أسبوعني بدعوى مواجهة 
تزايد عدد اإلصابات رغم ما تشهده املساجد من حالة التزام كبير باإلجراءات الصحية، فإنها تسمح لألندية 

الرياضية واملسابح وغيرها من قطاعات »الترفيه« مبواصلة عملها.
فيها  يشارك  داخلية  انتخابات  بإجراء  للعشائر  احلكومة  فيه  تسمح  الذي  الوقت  في  احلزب  واستغرب 
من  املهنية  النقابات  من  عدداً  احلكومة  النيابية متنع  لالنتخابات  مرشحيها  لفرز  العشائر  أبناء  من  اآلالف 
ناخب  ماليني   5 نحو  احلكومة  تدعو  حني  وفي  مجالسها،  والية  مدة  انتهاء  بعد  الداخلية  انتخاباتها  إجراء 
للمشاركة في االنتخابات النيابية في العاشر من شهر تشرين األول املقبل، يتم منع جمعيات خيرية من إجراءت 
استحقاقاتها االنتخابية وعقد هيئاتها العامة ألعضائها الذين ال يتجاوز عددهم العشرات مما يثير التساؤل 
حول أسباب هذا التناقض في القرار، وإن هذا التخبط احلكومي يدفع احلزب لالعتقاد بأن سيطرة القرار 
األمني على قرارات احلكومة السياسية واالقتصادية  والصحية هو ما يقف خلف حالة االرتباك التي تتسم بها 
القرارات احلكومية  في التعامل مع هذه اجلائحة مما يترك تداعيات خطيرة على مختلف اجملاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية، األمر الذي يدفع ثمنه الوطن واملواطن.
وفي ما يخص معدالت البطالة فقد تابع احلزب بقلق ما أظهره تقرير دائرة اإلحصاءات العامة حول ارتفاع 
معدل البطالة في اململكة إلى 23% خالل الربع الثاني من عام 2020 مما يشكل مؤشراً خطيراً على تفاقم األزمة 
االقتصادية واالجتماعية وفشل االستراتيجيات التي وضعتها احلكومات املتعاقبة ملواجهة هذا امللف، ويرى 
احلزب أن االرتفاع غير املسبوق في نسب البطالة دليل على افتقار السياسات احلكومية  ألي خطة حقيقية 
ملواجهة هذه الظاهرة، واستمرار احلكومة في السياسية احملاسبية املالية وحتصيل مزيد من اإليرادات لتغطية 
نفاقتها اجلارية بعيداً عن أي رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة، مما يرشح بتفاقم املشكالت االقتصادية وتزايد 
ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، األمر الذي يتطلب مراجعة جادة للنهج الذي تدار به مؤسسات الدولة وفتح 

حوار وطني جاد وفاعل لوضع استراتيجية وطنية ملعاجلة امللف االقتصادي مبا في ذلك مشكلة البطالة 
وفي ما يتعلق ببرنامج خدمة العلم فقد أكد احلزب على ضرورة أن يكون قرار إعادة العمل ببرنامج خدمة 
لعقيدته  انتمائه  يعزز من  سليماً مبا  توجيهاً  الشباب  توجيه طاقات  برنامج وطني يستهدف  من  العلم جزءاً 
ووطنه والدفاع عن الوطن، بحيث يكون البرنامج إجبارياً جلميع الشباب من هم فوق سن الثامنة عشر، بعيداً 
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عن »االنتقائية والتمييز« في اختيار الشرائح امللزمة في اخلدمة، وعلى ضرورة أن يتم وبالتوازي مع تنفيذ 
هذا البرنامج البحث عن طرق فاعلة في معاجلة املشكالت االجتماعية واالقتصادية ومآالتها على الشباب 

واجملتمع، مبا من شأنه متتني اجلبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له األردن من حتديات.
ما  بإدانة  قرار  اتخاذ  عن  العربية  اجلامعة  مؤسسة  عجز  احلزب  استنكر  فقد  الفلسطيني  الشأن  وفي 
جرى من اتفاقيات التطبيع العربي املشؤومة مع الكيان الصهيوني، ورفض مشروع القرار الفلسطيني في هذا 

اخلصوص، مما يشكل طعنة للقضية الفلسطينية وتنكراً فاضحاً للشعب الفلسطيني.
العربية وانحرافها عن  الدول  إليها مؤسسة جامعة  التي وصلت  للحالة   وعبر احلزب الصدد عن حزنه 
األهداف التي أنشئت من أجلها وعجزها عن اتخاذ موقف عربي جامع جتاه القضية الفلسطينية، مما يجعل 
هذه املؤسسة في حالة من الهوان لتكون أداة بيد عدد من الدول التي تهرول نحو التحالف مع العدو الصهيوني.
ويرى احلزب أن عجز النظام العربي الرسمي جتاه دعم القضية الفلسطينية يضع الشعوب أمام مسؤولياتها 
ظل  في  الصهيوني  املشروع  مواجهة  في  شعبها  صمود  ودعم  فلسطني  قضية  عن  الدفاع  واجب  تصدر  في 

تساقط األنظمة العربية على طريق التطبيع املشؤوم وتخليها عن ثوابت القضية الفلسطينية.

< تصريح صادر عن جلنة احلريات العامة وحقوق اإلنسان في حزب جبهة العمل اإلسالمي 
بتاريخ ٢٠/9/٢٠٢٠ 

استهجنت جلنة احلريات في حزب جبهة العمل اإلسالمي توقيف املهندس بادي الرفايعة املدير التنفيذي 
للجنة املركزية لالنتخابات في حزب جبهة العمل اإلسالمي بتهمتي »إطالة اللسان وحتقير رئيس دولة صديقة« 

على خلفية منشور له قبل سنوات على مواقع التواصل االجتماعي.
وطالب رئيس اللجنة احملامي عبد القادر اخلطيب باإلفراج الفوري عن الرفايعة معتبراً أن توقيفه ميثل 

اعتداءا صارخاً على احلريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور.
وأضاف اخلطيب » ما تقوم به احلكومة وفي هذا التوقيت الذي يشهد ترتيبات العملية االنتخابية يكرس نهج 
األحكام العرفية وسياسة التأزمي التي متارسها الدولة، مما يعني زيادة فجوة ثقة املواطنني باجلانب الرسمي«.

< تصريح صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ ٢٠/9/٢٠٢٠ 
 أكد حزب جبهة العمل اإلسالمي عدم صدور أي قرار عنه يتعلق باملوقف من االنتخابات النيابية حتى اآلن، 

فيما سيعلن املوقف الرسمي جتاه اإلنتخابات عبر مؤمتر صحفي للحزب.
وأشار احلزب إلى أنه لم يعلن عن أي قوائم أو مرشحني بإسم احلزب في أي من الدوائر االنتخابية باململكة 
بانتظار صدور املوقف الرسمي عن مؤسساته الشورية، مطالباً وسائل اإلعالم باعتماد التصريحات الرسمية 

الصادرة عن احلزب فيما يتعلق مبلف اإلنتخابات النيابية. 
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< خبر صحفي بتاريخ ٢1/9/٢٠٢٠
أعلن حزب جبهة العمل اإلسالمي مشاركته في االنتخابات النيابية املقبلة ضمن ما وصفه احلزب مبساعي 
احلفاظ على مؤسسات الدولة الدستورية في ظل ما تتعرض له من عملية إضعاف مبرمجة لتمرير مشاريَع 
مشبوهة تستهدف اال*ردن في ُهوّيته الوطنية، مبا من شأنه أن يُشّكُل روافع للعمل الوطني اجلامع، وجبهاِت 

ا*سناد لكّل الثوابت الوطنية العليا، ومبا يخدم مصالح الوطن واملواطن.
وأشار األمني العام للحزب املهندس مراد العضايلة احلزب خالل مؤمتر صحفي عقد اليوم حول املوقف 
من االنتخابات النيابية إلى أن قرار املشاركة جاء بعد حواراٍت ُموّسعة، ونقاشاٍت ُمستفيضة، في ا*روقة احلزب 
وبعد لقاءاٍت مستمرة، وُمداوالٍت شورّية في مراكز ُصنع القرار في مو*سساته الداخلية، بعد دراسة اال*وضاع 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البالد.
وحذر العضايلة من أن ما مير به الوطن من حالة احتقان داخلي ال يتحمل أي عبث باالنتخابات النيابية ملا 
سيشكله ذلك من عبء على الوطن، مشيرا إلى ما تعرض له العديد من كوادر احلزب والشخصيات الوطنية 
من صغوط لثنيهم عن الترشح ضمن قوائم احلزب مبا ميس بسالمة العملية االنتخابية، مستهجناً ما يتعرض 
له رئيس كتلة اإلصالح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة من عملية تشويه مبواقفه الوطنية، كما دعا لوقف 

استخدام قانون الدفاع التضييق على احلريات العامة.
وأعلن العضايلة عن تفويض مجلس الشورى للمكتب التنفيذي للحزب باتخاذ املوقف املناسب واالنسحاب 

من االنتخابات في حال وقوع أي عمليات عبث باالنتخابات النيابية في أي من مراحلها.
يعبر عن نبض  إرادتهم واختيار من  للتعبير عن  بقوة في اإلنتخابات  للمشاركة  املواطنني  العضايلة  ودعا 
الشارع ويدافع عن حقوقهم، مؤكدا استمرار احلزب في رسالته بالدعوة لإلصالح ومحاربة الفساد وحتقيق 

نهضة الوطن في مختلف املنابر التي يتواجد فيها ممثلوا احلزب.
وحذر احلزب في بيان تاله نائب األمني العام للحزب املهندس وائل السقا من العبث بالعملية االنتخابية، 
الدولة  على  عبئاً  االنتخابات  تصبح هذه  لئال  ونزاهتها،  تُؤّثر على سالمتها  أن  وأّي ممارسات سلبية ميكن 
واجملتمع، مؤكداً ا*ن غياب احلركة اإلسالمية عن البرملان يُعُدّ انسحاباً من تلك املعركة التي تستهدف األردن 
وقواه الوطنية وفي مقدمتهم احلركة اإلسالمية، »وحتقيقاً ال*منيات ا*ولئك املُغرضني با*خالء الساحة لهم، 

لتخلو لهم اال*وطان لتمرير مشروعاتهم املشبوهة«. 
وأضاف البيان » يستشعُر احلزب، كما سائُر اخمللصني في الوطن، ا*ن اال*ردن يتعّرُض ال*ضعاٍف ُمبرَمج 
ملو*سسات الدولة، في ظّل حتدياٍت هي اال*صعب في محيطنا العربي واال*قليمي، وا*ّن مما تُحّتمه علينا وطنيتنا 

ا*ن نعمل بكّل جهودنا الصادقة للحفاظ على مو*سسات الدولة واستقرارها في مواجهة كّل الصعوبات«.
كما أكد أن وجود اال*صوات الوطنية في البرملان هو مّما يو*كُد على الوقوف في وجه كل املو*امرات التي 
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تُحاك لال*ردن وتستهدف كينونته الوطنية، خصوصاً في ظّل هرولة بعض األنظمة العربية الرسمية للتطبيع 
مع االحتالل الصهيوني. 

وأشار احلزب إلى أن اال*ردن واال*ردنيني كانوا في املقدمة دوماً في مواجهة كّل ما ميّس هويتنا الوطنية، 
املنطقة  في  وشركاو*ه  االحتالل  يسعى  التي  احملتلة،  فلسطني  قضية  منها،  وباال*خّص  القومية،  وقضايانا 
لتصفيتها، مبا يناُل من فلسطني واال*ردن على حّد سواء، وال يخفى على ا*حٍد، ما يدور من مو*امراٍت كصفقة 

القرن وخّطة الضّم.
وا*صواتاً  يتطلُب رجاالٍت حكيمة،  وُمستجداٍت محلية،  البالد من قضايا  له  تتعرض  ما  أن  واكد احلزب 
لقضايا  الدائم  اال*سالمية  احلركة  انحياز  إلى  مشيراً  اخلّيرين،  الوطن  ا*بناء  من  ُمخلصة  وجهوداً  وطنية، 
الوطن الكبرى، وهموم املواطن مهما كبرت أو صغرت، وا*ن ُمشاركتها تُعّزُز من هذا الدور الوطني، مبا يُشّكُل 

روافع للعمل الوطني اجلامع، وجبهاِت ا*سناد لكّل الثوابت الوطنية الٌعليا.
منها، معتبراً  للنيل  اال*سالمية الستهداٍف واضح، ومحاوالٍت حثيثة  تعّرُض احلركة  إلى  البيان  وأشار   -
أن هذا االستهداف يا*تي »ال*دوارها الوطنية وجهودها اخلّيرة، مبا ال يروُق لكّل العابثني الذين يعتقدون ا*ن 
مترير مشاريعهم املشبوهة ال يكون ا*ال باستبعاد احلركة اال*سالمية، مبا تُشّكله من حائِط صّد، وجبهة دفاٍع 

متقّدمة، ا*زاء كّل تلك املشاريع وا*مام كل املغرضني«، 
وأضاف البيان »كان اال*ردن وسيبقى، موئاًل للُهوّية العربية اال*سالمية، وقبلة لال*حرار، وا*رضاً للرباط، 
وا*ن هناك محاوالت ملحوظة للنيل من ُهوّيته العربية واال*سالمية تظهر بني حنٍي وآخر، ولذا تعتبر احلركة 
للمشاركة  العروبية اال*صيلة، وتسعى  با*دبياتها اال*سالمية، وتقاليدها  لال*وطان،  ُذخراً  اال*سالمية نفسها 

للتأكيد على هذه الثوابت، التي ال نقبل عنها ِحياداً، وال نرضى ا*ن تُمّس با*ّي شكٍل من اال*شكال«.
كما اكد على ا*ن قرار املشاركة في االنتخابات متّخض عن نقاشاٍت ومداوالت شورّية، أّكدت عراقة احلزب 
السياسية، وسمته الدميقراطي، باحترام مؤسساته التي اتخذت القرار، وأن احلزب ينظر على أن املشاركة 
واملقاطعة إن هي إال وسائل، وأدوات لتحقيق اإلصالح، وتعزيز االستقرار، وإن ما ذكر من اعتباراٍت كانت دافعا 

للحزب لالنخراط باالنتخابات وخوضها، مبا يصّب في صالح الوطن واملواطن.
واختتم السقا البيان بالقول »أبناء شعبنا األردنّي.. لقد عّودتكم احلركة اال*سالمية، ا*ن تقف ا*لى جانبكم، 
في قضاياكم املُحّقة، وا*ن تكون صوتكم الذي ال يخبو، وأن تستمّد قّوتها من عزائمكم، وا*ن تكلّل مسيرتها 
بدعمكم«، داعياً الشعب األردني إلى التعبيرعن طموحاته باإلصالح، ورغبته بالتغيير نحو األفضل، بأن يتوجه 

نحو صناديق االقتراع لدعم مرشحي احلركة اإلسالمية.
وإن  واملكائد،  املو*امرات  كل  وجه  في  له  وا*سناداً  الوطن،  لهذا  رفعًة  الوفاء،  ومّنا  الدعم  »منكم  مضيفاً 
دعمكم هذا يعتبر استمراراً ملسيرة كتلة اإلصالح النيابية التي كان لها املوقف املشرف في دعم قضايا القضايا 

الوطنية والدفاع عن حقوقكم وكرامتكم ولقمة عيشكم ومجابهة الفساد وحماية الوطن من األخطار«.
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< تصريح صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ ٢5/9/٢٠٢٠ 
في  احلزب  مشاركة  قرار  أن  العضايلة  مراد  املهندس  اإلسالمي  العمل  جبهة  حلزب  العام  األمني  أكد 
االنتخابات النيابية املقبلة جاء استشعاراً من احلزب للمسؤولية الوطنية جتاه ما مير به األردن من محاوالت 
ما  الوطنية وفي مقدمتها  األردن وهويته  لتمرير عدة مشاريع مشبوهة تستهدف  الدولة  اضعاف مؤسسات 
يسمى بصفقة القرن، معتبراً أن غياب الكتلة األكثر تسييساً عن البرملان هو اضعاف للدولة األردنية وقدرتها 

على مواجهة الضغوط اخلارجية والتحديات الداخلية، استناداً للقوى الشعبية والوطنية.
وأشار العضايلة في تصريحات له خالل مقابلة على قناة »اليرموك« إلى مساعي أطراف داخلية و خارجية 
أجواء  وبث  احمللية  السياسية   احلالة  تأزمي  عبر  األردنــي،  السياسي  املشهد  عن  اإلسالمية  احلركة  إلقصاء 
املقاطعة لالنتخابات، مضيفاً« ما  معنى أن يعلن عن موعد االنتخابات في يوم إغالق نقابة املعلمني واعتقال 
املهندس  للحزب  االنتخابية  اعتقال مدير احلملة  املعلمني، - وما هدف  والعشرات من  النقابة  أعضاء مجلس 
بادي الرفايعة في يوم الذي كان مقرراً فيه تصويت مجلس شورى احلزب على قرار املشاركة في االنتخابات، لذا 
رأى احلزب أن غيابنا عن مؤسسة البرملان هو انسحاب وهروب من مسؤوليتنا الوطنية جتاه ما يتعرض له األردن 
رغم كل املمارسات الرسمية ضدنا ورغم عدم وجود قناعات بالواقع السياسي في ظل غياب اإلصالح املطلوب«.
والتعبير  إلى حالة سياسية  الغضب واالحتقان اجملتمعي  املواطنني لضرورة حتويل حالة  العضايلة  ودعا 
عنها عبر صناديق االقتراع الختيار أصحاب الكفاءة والنزاهة ممن يعبرون عن اإلرادة الشعبية جتاه مختلف 
القضايا ويدافعون عن حقوق املواطنني وكرامتهم، وعدم ترك الساحة ملن يبحثون عن مصاحلهم الشخصية 
وال يعبرون عن نبض الشارع، مؤكداً أن املطلوب هو املشاركة السياسية في مختلف الوسائل و األدوات املتاحة 

وليس البرملان فقط.
عن  الشارع  تثبيط  على  املاضيني  العقدين  خالل  عملت  التي  املمارسات  خطورة  من  العضايلة  وحــذر 
السياسية لتقليل حجم املشاركة في االنتخابات ليبقى املال السياسي هو من يسيطر على املشهد والصوت 
الفئوي، مما يتطلب مواجهة ذلك عبر زيادة زخم املشاركة في االنتخابات، مشيراً إلى تراجع حجم املشاركة  
في التصويت من إلى 63% عام 1989 ليصل إلى 36% عام 2016 بسبب محاوالت تثبيط الناس عن املشاركة 
املتحالفني معهم ضمن  أمنية عليهم وعلى  له كوادر احلزب من ضغوطات  إلى ما تعرض  السياسية، مشيراً 

محاوالت هندسة االنتخابات.
به  مير  ما  خالل  من  خطير  بشكل  مستهدفة  األردن  في  اإلسالمية  العربية  الهوية  أن  العضايلة  وأكــد 
اجملتمع من حرب على املناهج وتدخالت لتغيير قوانني األحوال الشخصية  والغزو الثقافي واحلفالت املاجنة 
ومحاوالت تغريب هوية األردن واستهداف مؤسسة االسرة مما يتطلب وجود صوت قوي وقوة مجتمعية تواجه 
هذه املؤامرات وتدافع عن هوية االردن، مضيفاً » األردن بنيت شرعيته على شرعية العروبة واإلسالم وثقافته 
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اإلسالمية هناك من يريد اقتالع األردن من جذوره وهويته«.
بحجم  سعداء  كنا   « العضايلة  قال  االنتخابات   في  املشاركة  حول  احلزب  قرار  على  الفعل  ردود  وحول 
التفاعل من اجملتمع والنشطاء السياسيني واجملتمعيني جتاه قرار املشاركة ووصلتنا رسائل إيجابية ثمنت هذا 
القرار، كما كنا  سعداء حتى جتاه من انتقدوا هذا القرار ونقدر غيرتهم على الوطن وعلى احلركة اإلسالمية«.
وحذر العضايلة من أن أي عبث في االنتخابات ستكون كلفته باهظة على الدولة األردنية وعلى اجملتمع 
األردني في ظل ما يعيشه املواطن من حالة غضب واحتقان في مختلف اجملاالت وفقدان حالة الثقة باملؤسسات 

الرسمية، مضيفاً » هذه االنتخابات إما أن تكون رافعة للدولة او ان تكون عبئا على الدولة ومؤسساتها«.
األجهزة  على  مكلفاً  التزوير  االنتخابات ستجعل من  الشعبية في  املشاركة  قوة حجم  أن   العضايلة  وأكد 
للمواطنني  إتاحة اجملال  يتطلب  باالنتخابات مما  املرحلة ال تتحمل أي حالة عبث  أن  إلى  الرسمية،  مشيراً 
ملمارسة حقهم في العملية االنتخابية بحرية ونزاهة واختيار من ميمثلهم في البرملان ليعبر عن مطالبه بدل أن 

يوصل صوته عبر الشارع.
واستهجن العضايلة ما يروج له البعض عن وجود صفقة مع اجلانب الرسمي دفعت احلزب للمشاركة قائاًل 
» احلركة اإلسالمية تدفع اثمان باهظة بسبب مواقفها السياسية عبر من جرى من اعتقاله ومصادرة املقرات 
وحاالت تضييق واستهداف لكوادرها وحمالت التجييش والتحريض ضدها، فنحن هدفنا هو مصلحة الوطن 
واحلفاظ عليه، وعرض علينا سابقا صفقات مبناصب وزارية ومقاعد في مجلس النواب واألعيان عام 2013 
لكن كان قرارنا مبقاطعة االنتخابات احتجاجاً على قانون االنتخاب، لذا هدفنا دائما مصلحة الوطن واملواطن 
ونحن جزء أصيل من هذا الوطن مستمرون على مواقفنا ومعتز بالثقة الشعبية بنا ومبواقفنا في الدفاع عن 

الوطن وهوية اجملتمع العربية واإلسالمية رغم حالة االستهداف والتضييق التي متارس بحقنا«.
نقاش قبل عملية  بعد عدة جلسات  االنتخابات جاء  باملشاركة في  أن قرار احلزب  إلى  العضايلة  وأشار 
التصويت بني أعضاء مجلس الشورى الذي أقر باملشاركة  وهو قرار يلتف حول جميع كوادر احلزب مبا يعكس 

حالة املؤسسية والشورية احلقيقية والراسخة لدى احلزب.
انه سيعلن عن تفاصيل وشكل  إلى  العضايلة  القادمة للحزب في االنتخابات أشار  وحول شكل املشاركة 
املشاركة عبر مؤمتر صحفي سيعقد خالل أسبوعني، مؤكداً رفض احلزب ألي تدخالت في شكل أو حجم 
كمشاركة احلزب في هذه االنتخابات، كما عبر عن اعتزاز احلزب بتجربة التحالف الوطني واحلرص على 
استمرار هذه التجربة  وما حققته من نتائج، مضيفاً »ما - - جرى خالل االنتخابات املاضية أكد مصداقية 
احلزب في التحالفات وصدق االلتزام في عمليات التصويت جلميع مرشحي قوائم التحالف من كوادر احلزب 

أو املتخالفني معهم«.
او يختلفون معها  ممن  يتفقون مع سياساتها  أبناؤها ممن  الدولة بجميع  تثق  أن  العضايلة ضرورة  وأكد 
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بأبناءها  تصنع  بل  باملصفقني  تصنع  ال  الــدول   « مضيفاً  مصلحتها،  على  واحلريصني  الدولة  عن  يدافعون 
الصادقني احلريصني على املصلحة الوطنية بعيدا عن أي متييز بينهم«.

كما حذر العضايلة من نهج من وصفهم بـ«التيارات العكسية« في الدولة إلضعاف مؤسسة البرملان التي هي 
اصل نظام احلكم، من خالل إضعاف دوره عبر فرض قوانني انتخابات تتحكم مبخرجات االنتخابات و إفراز 
النواب محسوبني على هذه التيارات العكسية أو بناء على معايير أخرى بعيداً عن الكفاءة واملصداقية، مؤكداً 
على ضرورة حتسني صورة اجمللس عبر وصول نواب صادقني للبرملان ومحاربة املال السياسي وهذه مسؤولية 
نقع أيضاً على عاتق املواطنني عبر انتزاع حقهم في املشاركة السياسية »واختيار من ميثلهم وليس السلبية 

واإلحباط وترك الساحة ملن يعبثون بالوطن ومصاحله«. على حد وصفه.
وأضاف العضايلة » الدولة في هذه اللحظة التاريخية احلرجة تتعرض خملاطر سياسية أقسى من مرحلة 
عام 1990 وحرب اخلليج، وهناك من يريد ذهاب الدولة األردنية، لذا على املواطن أن ال يكون اختياره بناء على 
صلة القرابة وإمنا أن يعطي صوته ملن يعبر عن إرادته ويدافع عن حقوقه وعن الدولة األردنية والهوية االردنية 

وحماية الدولة ومستقبل أبناءها«.
وأشار العضايلة إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات من اجلانب الرسمي لتخفيف حالة االحتقان اجملتمعي 
ومن ذلك حل ملف نقابة املعلمني وإعادة النقابة التي تعبر عن إرادة أكثر من 100 ألف معلم، مع وقف العبث 
باحلريات العامة، ووقف حالة التخبط واالرجتال في التعامل مع إجراءات مواجهة وباء كورونا وما تسبب به 

ذلك من خسائر فادحة وأضرار اقتصادية ومجتمعية باهظة.
وأضاف العضايلة » هذا التخبط في اإلدارة احلكومية ناجت عن فقدان ثقة احلكومات بنفسها وثقة املواطن 
بها وهذا كله نتاج أزمة سياسية في البالد حتتاج الى إصالح سياسي حقيقي يفرز ممثلني عن اإلرادة الشعبية 
من أصحاب الكفاءة والنزاهة، فالوطن بحاجة لقادة سيايبني مستندين الى ثقة املواطنني ويعبرون عن إرادتهم«.
كما حذر العضايلة من نهج إضعاف مؤسسات الدولة الدستورية واألحزاب والقوى السياسية واجملتمعية، 
معتبراً أنه في فترة األحكام العرفية كانت القوى السياسية واجملتمعية تعبر عن مواقفها بشكل أفضل من الوقت 
احلالي، مضيفاً » اليوم الدولة تضيق بالقوى السياسية واجملتمعية، وهذا التدخل األمني السافر في احلياة 
العامة وعلى القرار السياسي واالقتصادي والصحي أضعف الدولة وأفسد احلالة السياسية واالقتصادية، في 
ظل أن سيطرته على البرملان واألحزاب والعشائر والنقابات ومؤسسات اجملتمع الدولة يشكل قوة للدولة في 

حني ان ذلك يضعف الدولة حيث لم يعد هناك من يستطيع مخاطبة الشارع«.
ووجه العضايلة رسالة للمواطنني بالقول » الشعب اليوم هو من ميلك قرار إضعاف الدولة او تقويتها في 
السلبية،  بعيداً عن حالة  للحق  والتصويت  االنتخابات  املشاركة في  له من حتديات عبر  تتعرض  ما  مواجهة 

فالعمل اإليجابي هو ما يبني األوطان وليس العمل السلبي عبر الركون واجللوس«.
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< تصريح صادر عن جلنة احلريات العامة وحقوق اإلنسان بتاريخ ٢6/9/٢٠٢٠ 
استنكرت جلنة احلريات في حزب جبهة العمل اإلسالمي اعتقال األجهزة األمنية لإلعالمي ينال فريحات على 
خلفية بث مباشر على حسابه على موقع التواصل االجتماعي »الفيس بوك« حول قرار احلكومة إغالق املساجد. 

وطالب رئيس جلنة احلريات في احلزب احملامي عبد القادر اخلطيب احلكومة باإلفراج عن فريحات ووقف 
ما وصفه »بسياسة تكميم األفواه ووقف استخدام قانون الدفاع كذريعة لالعتداء على حرية املواطنني وكرامتهم«.
وأضاف اخلطيب » استمرار نهج االعتقاالت السياسية والتعسفية التي بلغت مستوى غير مسبوق في عهد 
احلكومة احلالية هو تكريس لنهج األحكام العرفية واالعتداء الصارخ على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون 

والدستور مما يزيد من حالة االحتقان اجملتمعي في وقت األردن أحوج ما يكون فيه لتمتني جبهته الداخلية ».

< خبر صحفي بتاريخ ٢6/9/٢٠٢٠ 
أقام حزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام مقر األمانة العامة للحزب 
بالتزامن مع وقفات احتجاجية أمام جميع مقرات فروع احلزب في اململكة رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني 
مراعيا البروتوكوالت الصحية وأوامر الدفاع نتيجة جائحة كورونا والظرف الصحي، ورفع املشاركون في هذه 
الوقفات االحتجاجية التي اقيمت يشكل رمزي متاشياً مع قانون الدفاع الفتات أكدت على رفض التطبيع بكافة 
أشكاله ملا ميثله من تفريط بالقضية الفلسطينية وتنازالً عن األرض واملقدسات وخيانة ملواقف الشعوب التي 

ترى في الكيان الصهيوني العدو األول لألمة.
وأكد األمني العام للحزب املهندس مراد العضايلة في كلمة له خالل الوقفة على رفض الشعب األردني ملا 
تقوم به بعض األنظمة العربية من هرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتحالف مع املشروع الصهيوني ضد 
القضية الفلسطينية، ما اعتبر أنه ميثل »حالة سقوط للنظام الرسمي العربي الذي ال يعبر عن ضمير الشعوب 
التي ترى في التطبيع خيانة لألمة ترفض أي  العربية ومبا يجعل هذه األنظمة في حالة صدام مع شعوبها 
تنازل عن ذرة تراب من فلسطني والتي ستبقى ترة في الكيان الصهيني العدو األول لألمة حتى زوال االحتالل.
وأكد العضايلة أن عمليات التطبيع تؤكد على مدى اخلطر الذي يتعرض له األردن وفلسطني عبر تنفيذ 
ما يسمى بصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينة على حساب األردن دولة ونظاماً وشعباً، مما يؤكد على 
ضرورة متتني اجلبهة الداخلية وانسجام املوقف الشعبي مع الرسمي في مواجهة هذه التهديد الصهيوني، ما 

أكد على ضرورة وحدة املوقف األردني والفلسطيني رسمياً وشعبياً.

 < خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ 3/1٠/٢٠٢٠ 
حذر املتحدثون في الندوة االلكترونية التي أقامتها جلنة احلريات في حزب جبهة العمل االسالمي مساء 
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اليوم حول احلريات النقابية من خطورة استمرار النهج الرسمي  في استهداف العمل النقابي وإضعاف دور 
النقابات الوطني والسياسي، والتضييق على احلريات العامة مبا في ذلك حرية العمل النقابي والسياسي، ملا 
متثله النقابات املهنية من صمام أمان للوطن وعاماًل من عوامل قوة الدولة في مواجهة التحديات الداخلية 

والتهديدات اخلارجية.
وأكد املتحدثون على ضرورة وقف التغول الرسمي واألمني بحق النقابات املهنية واحلريات العامة لتعود 
النقابات إلى دورها املنوط بها في الدفاع عن حقوق منتسبيها وحقوق املواطنني وحرياتهم وكرامتهم والدفاع 

عن األردن والنهوض مبختلف اجملاالت مبا يسهم في متتني اجلبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني.
وأشار احملامي عبد القادر اخلطيب رئيس جلنة احلريات العامة في احلزب في مقدمة الندوة الى ما تقوم 
به النقابات من دور هام في متثيل اجملتمع املدني مما يتطلب أن تكون النقابات املهنية حرة في التعبير عن 
مواقفها السياسية والوطنية في مختلف اجملاالت وفق ما كفله لها الدستور و القوانني واملواثيق الدولية التي 
متنع التغول على العمل النقابي مؤكدا أنه ال ميكن احلديث عن احلريات النقابية اذا لم تكن هناك حريات 

سياسية وحزبية.
وأكد نقيب املهندسني األسبق املهندس عبدالله عبيدات على الدور الوطني للنقابات املهنية والدفاع عن 
الوطن وعن حقوق املواطن وكرامته وعن قضايا االمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما جرى 
السياسية  املهنية والتضييق عليها واحلد من دورها في مجال احلياة  النقابات  انقالب رسمي على دور  من 
والعامة بعد ما جرى من »انقالب على مخرجات الربيع العربي« على حد وصفه، مؤكداً أن ما يجري من تضييق 

على النقابات وعلى احلريات العامة ميثل تكريساً لنهج األحكام العرفية.
من جهته أكد النائب صالح العرموطي نقيب احملامني األسبق أن ما تقوم به احلكومة ضد النقابات املهنية 
وضد احلريات العامة ميثل اعتداءاً صارخاً على القانون والدستور الذي يكفل احلريات العامة وحرية العمل 
النقابي والسياسي، واعتداءاً على الوطن، مؤكداً أن كثير من القوانني التي أقرت بعد التعديالت الدستورية عام 
2014 متس باحلريات ومتثل مخالفة للدستور ال سيما قانون اإلرهاب وقانون اجلرائم االلكترونية وغيرها من 
القوانني املقيدة للحريات، وأشار العرموطي إلى أن ما جرى من تغييب للنقابات عن دورها الوطني والسياسي  
جتاه احلياة العامة او الدفاع عن حقوق منتسبيها، مشيراً إلى تعطيل دور مجلس النقباء عن دعم مجلس نقابة 
املعلمني في مواجهة ما تعرض له أعضاء اجمللس من اعتقاالت وإجراءات تعسفية وتعطيل عمل مجلس النقابة 

لعامني ومداهمة مقرات النقابة وإغالقها.
املهنية  والنقابات  األحــزاب  على  التضييق  أن  البشير  احلريات محمد  ملتقى  رئيس جلنة  أكد  جهته  من 
واحلريات اجملتمعية ميثل اعتداءاً على اجملتمع وتغوالً على اإلرادة الشعبية، مشيراً إلى ما جرى من استهداف 
وتهميش للنقابات العمالية والنقابات املهنية عن ممارسة دورها املنوط بها في لعب دور أساسي جتاه القضايا 
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احمللية والدفاع عن كرامة املواطنني وحقوقهم وعن مصالح الدولة العليا في ظل ما متر به املنطقة من أزمات 
عميق، ودعا البشير لوقف التغول الرسمي واألمني بحق النقابات املهنية وإطالق احلريات العامة والسياسية  
من خالل إصالح سياسي حقيقي مبا يقود لإلصالح االقتصادي واالجتماعي مبا يفرز مجالس نواب ومجالس 

نقابات تعبر عن اإلرادة الشعبية مما من شانه النهوض باحلياة السياسية والنقابية في األردن.

< خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ 9/1٠/٢٠٢٠ 
والتي تضم 85 مرشحاً  النيابية  لالنتخابات  قوائم مرشحيه  اليوم عن  الوطني لإلصالح  التحالف  أعلن 

ومرشحة ضمن 13 قائمة موزعة على 12 دائرة انتخابية في مختلف محافظات اململكة. 
وحول توزع القوائم اإلنتخابية للتحالف الوطني اإلصالح أعلن التحالف خالل حفل إلكتروني أقامه مساء 
اليوم إلشهار قوائم اإلنتخابية وقدمه اإلعالمي ينال فريحات عن ترشح 13 قائمة انتخابية على مستوى اململكة 
منها قائمة انتخابية في كل من دوائر عمان األولى والثالثة والرابعة واخلامسة وقائمتان في دائرة عمان الثانية 
للحزب  إلى مرشحني  وإربد إضافة  والكرك ومادبا وجرش  البلقاء  وقائمة في كل من  الزرقاء  وقائمتان في 

ضمن قوائم محلية في كل من العقبة وعجلون.
وأشار األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة في كلمة له إلى أن قرار املشاركة 
تهديدات خطيرة  من  األردن  به  ما مير  الوطنية جتاه  للمسؤولية  من احلزب  استشعاراً  اإلنتخابات جاء  في 
العربية  األنظمة  بعض  هرولة  ظّل  في  خصوصاً  وشعباً  ونظاما  دولة  وتستهدفه  الوطنية  هويته  تستهدف 

الرسمية للتطبيع مع االحتالل الصهيوني. 
وأضاف العضايلة »هذا التحالف يعبر بصدق عن أبناء هذا الوطن، و هذه القوائم تضم كل أبناء الوطن 
فهي تضم املسلم و املسيحي واملرأة والشباب ومختلف املكونات الوطنية، وهي تتقدم اليكم اليوم من أجل رفيعة 

الوطن ونهضة وحتقيق كرامته«.
وأشار العضايلة إلى أن مشاركة التحالف الوطني لإلصالح في االنتخابات جاءت دفاعا عن هوية األردن 
أبناءنا  عن مستقبل  دفاعاً  نشارك   « له من حملة ممنهجة، مضيفاً  تتعرض  ما  واإلسالمية في ظل  العربية 
اليوم  اليوم الن احلركة اإلسالمية تتعرض  ومستقبل شعبنا وحمايته من تغول الفساد واالستبداد، ونشارك 

لعملية إقصاء ممنهج ثمناً ملا تقوم به من دور في الدفاع عن الوطن ومصاحله العليا وعن كرامة األردنيني«. 
مكونات  إلى  الرفايعة  بادي  املهندس  لإلصالح  الوطني  للتحالف  االنتخابية  احلملة  مدير  أشار  فيما   -
التحالف الوطني لإلصالح الذي ميثل صيغة عمل وطني برملاني وعدد قوائم مرشحيه وتوزعهم مشيراً إلى 
أن التنوع الكبير بني مرشحي التحالف والذي يشمل التوزيع اجلغرافي واملؤهالت العلمية ومن حيث اجلنس 
والدين والعرق والعمر مبا يجسد وحدة األردنيني، مشيراً إلى أن التحالف يضم بني مرشحيه 23 من حملة 
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شهادة الدكتوراة و 15 من حملة املاجستير، 38 مرشحا ومرشحة من حملة البكالوريوس و 14 مرشحة من 
النساء، و 3 مرشحني على مقاعد كوتا الشركس والشيشان، و 5 مرشحني مقاعد املسيحيني في دوائر الزرقاء 

وعمان الثالثة والبلقاء والكرك ومادبا.
و13  ومعلمة  معلما   34 منهم  املهنيني  من  ومرشحة  مرشحاً   55 تضم  التحالف  قوائم  أن  إلى  أشار  كما 

مهندس ومهندسة و15 استاذا جامعيا، و4 أطباء و 4 محامني و 20 من رجال األعمال.
عبر  يهدف  وطن«  حماية  مواطن..  »كرامة  شعار  وحتت  لالصالح  الوطني  التحالف  أن  الرفايعة  وأكد 
للبالد  العليا  املصالح  باجتاه  كاماًل  الوطني  املكون  جمع  على  للعمل  النيابية  االنتخابات  هذه  في  مشاركته 
اقتصادياً وسياسياً واجتماعيا مبشروع جمعي يتبنى تعزيز الوحدة الوطنية، ودعم األمن واالستقرار السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي في إطار قيم ومبادئ ديننا احلنيف وشريعتنا السمحة، كما يتبنى اإلصالح والتنمية 
بوصفها أهدافاً وطنية حلماية الوطن، وحتقيق نهضته، ومجابهة التحديات التي تهدد مصاحله العليا، مما 

يعمق احلفاظ على الهوية الوطنية املرتبطة بعمقها العربي واالسالمي.
قضية  رأسها  وعلى  األمة  بقضايا  االهتمام  الى  لإلصالح  الوطني  التحالف  »يسعى  الرفايعة  وأضــاف 
الصهيوني حتى  االحتالل  نضاله ضد  في  الفلسطيني  الشعب  مع  والوقوف  ابعادها،  بكل  املركزية  فلسطني 
حترير ارضه ووطنه وحتقيق عودته اليها، و التصدي ملشاريع تهويد القدس واملسجد األقصى، وأي مشروع 

صهيوني يستهدف مستقبل األردن«.

< تصريح صادر عن األمني العام املهندس مراد العضايلة بتاريخ 13/1٠/٢٠٢٠ 
أكد األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة أن الشعب قادر على إنتاج معادلة 
سياسية جديدة من خالل زيادة حجم اإلقبال على صناديق االقتراع وحتويل ما مير به الشارع من حالة احتقان 
وإحباط إلى حالة سياسية يعبر عنها من خالل انتخاب أصحاب الكفاءة واملوقف الوطني احلر ممن يعبرون 

عن نبض الشارع، للوصول إلى مجلس نواب قادر على الدفاع عن حقوق املواطنني وكرامتهم. 
وأشار العضايلة خالل حوار مع برنامج » دردشات انتخابية« الذي عقده القطاع الشبابي حلزب جبهة العمل 
اإلسالمي على صفحة القطاع الشبابي على الفيس بوك، إلى أن احلزب يعمل وفق رؤية اإلصالح السياسي 
املتدرج، وأنه ميارس املعارضة املؤثرة على اجتاهات السياسة واحلكم في البالد، رغم عدم القدرة على تغيير 

جذري ينتج حياة دميقراطية كاملة، مما يتطلب احلفاظ على هذا الدور وعدم التغيب عن الساحة احمللية.
في  املشاركة  من  جعلت  مسبوقة،  غير  خطيرة  سياسية  تاريخية  مبرحلة  مير  األردن  أن  العضايلة  وأكد 
االنتخابات أمراً ملحاً ال سيماً في ظل ما مير به األردن من تهديدات خارجية وفي مقدمتها صفقة القرن في 
ظل هرولة بعض االنظمة العربية نحو التطبيع، مما يجعل من الضرورة وجود أصوات وطنية معبرة عن نبض 

الشارع وتقود حتركاته في مواجهة هذه التهديدات.
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والصوت اإلسالمي عن مجلس  إقصاء احلركة اإلسالمية  إلى ما وصفه مبحاوالت  العضايلة  أشار  كما 
النواب واحلياة السياسية بضغوط خارجية نظرا للدور الذي تقوم به احلركة اإلسالمية في مواجهة مخططات 
على  الفلسطينية  القضية  تصفية  مشاريع  مترير  و  األردن  هوية  تغيير  ومساعي  الدولة  مؤسسات  إضعاف 

حساب األردن دولة ونظاماً وشعباً.
وأضاف العضايلة »هناك جهات تريد حتبيط الشارع األردني وتدفعهم إلى السلبية وعدم املطالبة بحقوقهم، 
ال يجوز أن جتلسوا وتتركوا أدوات الفساد تقترع عنكم، وتتركوا لألقلية التحكم في مصير األردن، كما أن أزدياد 
حجم املشاركة يجعل من الصعب تزوير االنتخاب، لذا تقدموا إلى صناديق االقتراع وانتخبوا من يعبر عن نبض 
الشارع لنصل إلى مجلس يدافع عن حقوقكم، وال يجب أن نقبل بغياب الشرفاء عن مجلس النواب،ونشير هنا 
إلى جتربة مجلس النواب عام 89 وجناحه في مقاومة الضغوط االمريكية في حرب اخلليج وحماية األردن، 

مما يؤكد أن وجود مجلس نواب قوي ميثل قوة لألردن داخليا وخارجياً«.
واشار العضايلة إلى الدور التي قامت به كتلة اإلصالح النيابية في مجلس النواب في مجال الرقابة وفي 
مجال القوانني مبا في ذلك ملف التعديالت على قانون األحوال الشخصية والتعديالت على قانون ضريبة 

الدخل، وملف املناهج الدراسية وملف أراضي الباقورة والغمر واتفاقية الغاز، وغيرها من امللفات الوطنية.
واكد العضايلة أن كتلة اإلصالح ستواصل دورها في مجلس النواب في التصدي للمشاكل االقتصادية التي 
يعاني منها األردن، والدفاع عن لقمة عيش املواطن، مشيراً إلى أن كتلة اإلصالح كانت صاحبة دور في املنادة 
برفع عالوات املوظفني وهو ما جرى بعد إضراب املعلمني، إضافة إلى التحرك لوقف نهج فرض الضرائب 
ونهج اجلباية من جيب املواطنني، واملطالبة باالصالح السياسي ومعاجلة قانون االنتخاب واالحزاب ومختلف 
القوانني الناظمة للحياة السياسية والدفاع عن احلريات العامة والعمل النقابي وعودة نقابة املعلمني واالنتخابات 
النقابية اخملتلفة ورفع القبضة األمنية عن احلياة العامة، والدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية، مضيفاً » 
سنبقى السند احلقيقي للشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته لالحتالل، وعلى اجلانب الرسمي أن يعلم بانه 

ال سبيل حلل مشكالت البلد اال بإصالح سياسي عميق يخرج البالد من ازماتها«.
وأضاف العضايلة »هناك معركة على هوية اجملتمع األردني العربية واإلسالمية باجتاه التغريب ومتزيق 
نسيج اجملتمع وقيمه، وهو ما يظهر في معركة املناهج ومؤامرات الفساد اإلخالقي، مشيراً إلى جناح نواب 
كتلة اإلصالح في وقف العشرات من الفعاليات اخلارجة عن قيم اجملتمع وهويته اإلسالمية، مما يتطلب وجود 

رجاالت وطنية تتصدى لهذه الهجمة على الهوية الوطنية«.
وأكد العضايلة أن االستياء من اجمللس النيابي املاضي لم ينسحب على نواب كتلة اإلصالح ملا متيزت به 
الكتلة من اداء برملاني وطني ومميز، وتعبيرها عن نبض الشارع وحقوق املواطنني، ولم يسجل على نواب كتلة 
اإلصالح أنهم اتخذوا موقفاً يتعارض مع اإلرادة الشعبية، مضيفاً، » مثل هذه الكتلة تتطلب تعزيز قوتها عبر 
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زيادة عدد أعضاءها من خالل االنتخابات النيابية املقبلة عبر إقبال املواطنني على صناديق االقتراع واختيار 
املرشحني من أصحاب الكفاءة واملوقف الوطني احلر، ونحن مند أيدينا للشاركة السياسية مع كل مصلح يريد 
مصلحة الوطن والتحالف الوطني يضم الكثير من غير كوادر احلزب ممن توافقنا معهم على برنامج يخدم 

مصالح الوطن واملواطن«.
كما أكد العضايلة على أهمية دور املرأة في العمل العام واحلياة السياسية واالجتماعية، مشيراً إلى وجود 
املرأة في مختلف املواقع القيادية في احلزب، مضيفاً »نفتخر بتجربة املرأة لدينا في مجلس النواب في كتلة 
اإلصالح وفي مجالس احلكم احمللي حيث كان لهن دور مميز في العديد من امللفات السياسة واالجتماعية مبا 
في ذلك ملفات املناهج والتربية والتعليم، ولدينا حاليا على قوائم اإلصالح 14 مرشحة في مختلف احملافظات«.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي حلزب جبهة العمل اإلسالمي
بشر  ــوزراء  ال رئيس  برئاسة  اجلديدة  احلكومة  تشكيل  من  جرى  ما  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  تابع 
اخلصاونة، مما يكرس استمرار نهج تشكيل احلكومات السابقة على نظام احملاصصة وتوريث املناصب بعيداً 
عما تتطلبة الظروف احلرجة التي مير بها األردن من نهج وطني لتشكيل احلكومة مستند لألدوات الدميقراطية 
مبا ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات والية عامة حقيقية وتعبر عن اإلرادة الشعبية 
لتكون احلكومة قادرة على معاجلة التحديات الداخلية والتهديدات التي يتعرض لها األردن، ويرى احلزب أن 
الذي  الوزراء مما ينعكس على األداء احلكومي  أو  الواضحة آلليات اختيار رؤساء احلكومات  املعايير  غياب 
كورونا،  وباء  مواجهة  ملف  رأسها  وعلى  الداخلية  امللفات  مختلف  مع  التعامل  في  واالرتباك  بالتخبط  اتسم 
وامللف االقتصادي ومعاجلة ما متر به احلياة السياسية من تعطل في ظل غياب وجود إرادة حقيقية لإلصالح 
السياسي الذي ميثل حجر األساس ملعاجلة ما مير به الوطن من حالة احتقان شعبي و أزمات داخلية متافقمة.
وفي ما يخص جرمية الزرقاء األخيرة فقد استنكر احلزب اجلرمية النكراء التي وقعت بحق الطفل صالح 
في مدينة الزرقاء والتي هزت الشارع األردني لبشاعتها، ونطالب بإيقاع أقسى العقوبات بحق املتورطني في 
هذه اجلرمية وكشف جميع األطراف التي حمت واحتضنت الفئة اإلجرامية التي ارتكبتها، مع اتخاذ جميع 
والعباد  البالد  بحق  والبلطجة  اجلرمية  القانون ممن ميارسون  على  اخلارجني  الالزمة ملالحقة  اإلجــراءات 

وتغليظ العقوبات بحقهم. 
كما أكد احلزب في هذا الصدد على ما يلي:

املساجد  في  املنابر  عن  واملصلحني  اإلسالميني  إبعاد  على  القائمة  احلكومية  السياسات  وقف  ضرورة 
املؤسسات  على  التضييق  ووقف  اجملتمعية،  والتوعية  بالتوجيه  املعنية  املؤسسات  من  وغيرها  واجلامعات 
التربوية والدينية التي تساهم في تنشئة جيل يتسم بالوعي والقيم اإلسالمية واالنتماء لدينه ووطنه، في ظل 
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تراجع دور املؤسسات التعليمية حالياً في التربية املستمدة من ديننا احلنيف، مما يتطلب بناء برنامج وطني 
جامع يعالج جذور وأسباب تفاقم انتشار اجلرمية وذلك بالتشاور مع مؤسسات اجملتمع املدني. 

ضرورة مواجهة النهج الذي مارسته بعض األطراف التي كانت تستند إلى أرباب السوابق في مواجهة املطالبني 
معدالت  ارتفاع  على  ذلك  وانعكاس  الظاهرة  هذه  حجم  من  فاقم  مما  شخصية  مصالح  مترير  أو  باإلصالح، 
اجلرمية وانتشار اخملدرات في اجملتمع مما كان له تداعيات خطيرة على النسيج اجملتمعي األردني وعلى مختلف 

القطاعات االقتصادية واجملتعمية و ضعف شعور املواطن باألمان واالستقرار والعدالة في اجملتمع.
القانونية  احللول  أن  حيث  اإلجرامية،  الظواهر  هذه  مثل  تفاقم  مبواجهة  كفيلة  اإلسالمية  الشريعة  إن 
والقيم  الفضيلة  تعزز  مجتمعية  ثقافة  تكريس  يتم  لم  ما  الظواهر  هذه  مواجهة  في  قاصرة  احلالية ستبقى 
العربية واإلسالمية في مواجهة الظواهر اإلجرامية والدخيلة عليه والتي ساهم في تعزيزها ما يسمى باملنتج 
الفني الذي ميجد ظواهر البلطجة واجلرمية وتعاطي اخملدرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ودخوله إلى 

بيت كل أسرة عبر وسائل اإلعالم والتواصل مبختلف أنواعها

< خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ 17/1٠/٢٠٢٠ 
استقبل األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة في مقر األمانة العامة للحزب 
مساء اخلميس وفدا من فريق االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات النيابية وبحضور املهندس وائل السقا نائب 

األمني العام للحزب وأمني السر ثابت عساف.
وجرى خالل اللقاء استعراض اجلوانب املتعلقة بالعملية االنتخابية وخصوصا ما يتعلق مبوضوع مراقبة 
االنتخابات واإلجراءات املرافقة لها، حيث أكد العضايلة على أن قرار املشاركة في االنتخابات جاء استشعاراً 
من احلزب باملسؤولية الوطنية في ظل الظروف والتحديات التي مير بها األردن مبا يتطلب مشاركة اجلميع 

في حتمل املسؤولية الوطنية.
بالعملية  أي عبث  أن  من  االنتخابية، محذراً  العملية  نزاهة وسالمة  العضايلة على ضرورة ضمان  وأكد 
التحالف  مرشحوا  له  تعرض  ما  إلى  مشيراً  والدولة،  اجملتمع  على  عبئاً  منها  سيجعل  ونزاهتها  االنتخابية 
الوطني لإلصالح من كوادر احلزب ومتحالفيهم من ضغوط أمنية قبل عملية الترشيح وتدخالت في عمليات 
تشكيل القوائم في عدد من احملافظات ضد مرشحي احلزب ضمن ما وصفه العضايلة مبحاوالت هندسة 

االنتخابات والتحّكم مُبدخالتها ونتيجة ُمخرجاتها.

< بيان صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 1٠/٢1/٢٠٢٠ 
إقامة صالة اجلمعة حتى  بتعطيل  املتعلقة  للقرارات احلكومية  العمل اإلسالمي رفضه  أكد حزب جبهة 
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املراكز  لنظام  ورفضه  أسبوع،  كل  من  اجلمعة  أليام  الشامل  احلظر  فرض  قرار  ضمن  اجلــاري  العام  نهاية 
اإلسالمية الذي أقرته احلكومة والذي رأى فيه احلزب استهدافاً ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي، حيث اعتبر 
احلزب أن هذه القرارات متس املشاعر الدينية وتستهدف الهوية االسالمية في دولة دينها اإلسالم وتستمد 

شرعيتها من العروبة واإلسالم. 
وحذر احلزب احلكومة في بيان صادر عنه اليوم مما وصفه بـ« استمرار املساس بالهوية واملشاعر والقيم 
والدين بغير وجه حق أو مبرر ملا لهذه التصرفات من أثر ومآالت على احلالة اجملتمعية وكلفة على اجلانب 
الرسمي ويخشى أنها تتساوق مع معطيات اقليمية ودولية تستهدف االسالم وقيمه وشعائره، وتعتبر امتداداً 

لقرارات وتصرفات سابقة ما زالت حاضرة كاستهداف املناهج وقوانني األحوال الشخصية«.
وأضاف احلزب في بيانه » فقد استفتحت حكومة الدكتور بشر اخلصاونة باكورة قراراتها بإقرار نظام 
املراكز اإلسالمية الذي يستهدف مراكز حتفيظ القرآن الكرمي املنتشرة كالدرر في وطننا احلبيب حتافظ على 
القيم وتنشر كالم الله عز وجل، ذلك النظام الذي يَحول التطوع في هذه املراكز لنظام وظيفي حتت إشراف 
ودورها،  مضمونها  من  إفراغها  و  واستئصالها  املراكز  تلك  إلغالق  تؤدي  تعجيزية  وبشروط  األوقاف  وزارة 
خصوصاً في ظل ما يعاني اجملتمع من أزمات اجتماعية بزيادة معدالت اجلرمية وتعاطي اخملدرات وارتفاع 

نسب الطالق واالنتحار«.
كما أكد احلزب أن قرار تعطيل صالة اجلمعة وهي فريضة عينية على كل مسلم، ضمن احلظر طويل األمد 
حتى نهاية العام جاء ضمن ما وصفه احلزب بـ«معطيات متخبطة وقرارات ارجتالية غير مرتبطة بأي مرجعية 
علمية أو صحية ومبا يخالف ويصادم الواجب الشرعي ومبا يعزز الشكوك املتزايدة لدى أبناء الوطن عن هدف 

تلك القرارات وخلفياتها، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لاللتجاء الى لله تعالى طلباً منه العون والفرج«.

< بيان صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 1٠/٢4/٢٠٢٠ 
يستنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي بأشد العبارات ما أقدمت عليه حكومة فرنسا من إعادة نشر الرسوم 
من  الفرنسية  السلطات  متارسه  وما  اإلســالم،  ضد  ماكرون  الرئيس  وتصريحات   [ محمد  للنبي  املسيئة 
استهداف ممنهج للمساجد واملنظمات اإلسالمية في اجملتمع الفرنسي ملا ميثله ذلك من اعتداء صارخ على 

الدين اإلسالمي واستفزاز وإساءة ملشاعر أكثر من مليار ونصف املليار مسلم. 
ويرى احلزب أن هذه  املمارسات والتي يدرجها مروجوها حتت بند حرية الرأي والتعبير، مرفوضة  لدى 
كافة الشعوب اإلسالمية ومستنكرة بشدة، ونشير هنا إلى قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عام 2018 
رسمياً  وإسالمياً  عربياً  يتطلب حتركاً  والتعبير، مما  الرأي  للنبي محمد ضمن حرية  اإلساءة  إدراج  برفض 
بشكل عاجل وجاد لتصدي لهذه الهجمة والوقوف صفا واحدا لردها ومقاطعة كل من يدعم هؤالء »اجملرمني 
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بحق الرسول ]«، ووقف هذه املمارسات التي من شأنها تأجيج خطاب الكراهية بني الشعوب، كما طالب 
واالستنكار في  التنديد  بيانات  تتجاوز سقف  دبلوماسية وعملية  إجراءات  باتخاذ  األردنية  احلزب احلكومة 
إلى  الداعية  مع احلمالت  الواسع  الشعبي  التفاعل  بحجم  نشيد  كما  االستفزازية،  املمارسات  هذه  مواجهة 

مقاطعة البضائع الفرنسية وندعوا إلى تكثيف هذه احلمالت لتعم العالم العربي واإلسالمي.
وجدد احلزب دعوته للرئيس الفرنسي لالعتذار عن تصريحاته املسيئة لإلسالم ولرسولنا الكرمي ومحاوالته 
ربط اإلرهاب بالدين اإلسالمي رداً على ممارسات فردية معزولة ال متثل ديننا احلنيف، وذلك سعياً من ماكرون 
للهروب مما يواجه من أزمات داخلية وخارجية عبر استهداف اإلسالم، كما طالب احلزب بوقف ما متارسه السلطات 
الفرنسية من ممارسات ضد منظمات اجملتمع املدني اإلسالمية بفرنسا، وحتريض على قيم ديننا السمحة مما 

ميثل حرباً ممنهجة ضد اإلسالم األمر الذي يضع فرنسا في صف معاداة الشعوب العربية واإلسالمية. 
الدين احلنيف من صعود  يشهده  ما  تأتي في ظل  اإلسالم  املمنهجة ضد  أن هذه احلملة  ويرى احلزب 
وانتشار ملا ميثله من دين الفطرة السليمة ومن أمل للشعوب الباحثة عن النجاة من وحل املادية التي استعبدت 

اإلنسان لتصنع حضارة زائفة هشة لن يدوم بقاءها.

< بيان صادر عن احلزب بتاريخ 1٠/٢4/٢٠٢٠ 
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي قرار النظام العسكري في السودان املوافقة على التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، ملا ميثله هذا القرار من وصمة عار في تاريخ األمة، وطعنة غادرة للشعب الفلسطيني ومقاومته 
ضد االحتالل، وخيانة ملواقف الشعب السوداني الذي عرف عنه نضاله ضد املشروع الصهيوني ودعمه الدائم 

للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
ويرى احلزب أن ما أقدم عليه النظام العسكري السوداني بضغط من اإلدارة األمريكية ودول عربية ميثل 
يوماً أسوداً في تاريخ الشعوب العربية، ودعماً ملشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وضوءاً أخضر لالحتالل 
ملواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن تصالح األنظمة الرسمية مع إرادة الشعوب هو ما يحمي 
هذه االنظمة وليس الهرولة نحو التطبيع مع االحتالل الذي يسعى للهيمنة على األمة العربية واإلسالمية، وأن 
هذا التطبيع لن يجلب للسودان سوى اخلراب والهيمنة الصهيونية على مقدراته ومتكينهم من اختراق اجملتمع 

السوداني وبث بذور الفتنة بني اوصاله.
ويهيب احلزب بالشعب السوداني الشقيق وقواه احلرة بالتحرك لرفض هذه اخلطوة املشؤومة التي تهدف 
الشعوب  ونؤكد على موقف  للتراجع عنها،  العسكري  النظام  ودفع  الفلسطينية،  القضية  السودان عن  لسلخ 
العربية واإلسالمية التي ترفض كافة أشكال التطبيع مع االحتالل والتي ترى في الكيان الصهيوني العدو االول 
األنظمة  الفلسطينية في ظل تساقط عدد من  القضية  االول عن  الدفاع  باتت هي حائط  فالشعوب  لألمة، 
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الذين سيسجلهم  املتخاذلني  يرحم  لن  والتاريخ  الصهيوني،  املشروع  مع  والتحالف  التطبيع  العربية في وحل 
التاريخ في قائمة العار واخليانة.

< خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ 1٠/٢7/٢٠٢٠ 
الفرنسية مساء  السفارة  أمام  اإلسالمي  العمل  لها حزب جبهة  دعا  التي  الوقفة  في  املشاركون  استنكر 
بها حكومة فرنسا ضد املساجد  التي قامت  الفرنسي ضد اإلسالم واإلجــراءات  الرئيس  السوم تصريحات 

واملؤسسات اإلسالمية ونشر الرسوم املسيئة للرسول ]. 
الكرمي وحضرها حشد من قيادات احلزب  للرسول  انتصارا  التي جاءت  الفعالية  املشاركون في  وطالب 
لإلسالم،  املسيئة  املمارسات  جتاه  فرنسي  رسمي  باعتذار  العضايلة،  مراد  املهندس  العام  األمني  تقدمهم 
والتراجع عن القرارات التي استهدفت املؤسسات اإلسالمية في فرنسا، مؤكدين على استمرار حملة مقاطعة 

املنتجات الفرنسية.
الشعب  األمن على موقف  لرجال  مكثفاُ  تواجداً  التي شهدت  الفعالية  له خالل  كلمة  العضايلة في  وأكد 
األردني الرافض ملا جرى من اساءة للرسول الكرمي ولإلسالم، مطالباً باعتذار رسمي فرنسي لألمة العربية 
واإلسالمية عن هذه اإلساءات، كما دعا الشعوب العربية واالسالمية ملقاطعة البضائع الفرنسية حتى تتراجع 

احلكومة الفرنسية عن إجراءاتها وإساءاتها بحق اإلسالم.  
ويصنع  الدينية  للحرب  يؤجج  ما  هي  الفرنسي  للرئيس  البغيظة  العنصرية  »التصريحات  العضايلة  وأضاف 
التطرف وال ميكن القبول بها، واجملتمع األردني مبسلميه ومسيحييه يرفضون اإلساءة للرسول محمد وكافة األنبياء، 

ونشير هنا لقرار احملكمة األوربية عام 2018 بعدم اعتبار اإلساءة للرموز اإلسالمية ضمن حرية الرأي والتعبير«.
كما طالب العضايلة احلكومة باتخاذ مزيد من اإلجراءات الدبلوماسية بحق احلكومة الفرنسية رداً على ما 
جرى من » إساءة لالسالم و جلد القيادة الهاشمية الرسول األكرم عليه الصالة والسالم واتخاذ موقف ينسجم 

مع املطالب الشعبية بالرد على اإلساءات الفرنسية«.

< خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ 1٠/٢8/٢٠٢٠ 
استقبل األمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة في مقر االمانة العامة للحزب 
ظهر اليوم كاًل من وائل منسي أمني سر احلزب الدميقراطي االجتماعي واملرشح عن احلزب حمود احلجاج، 
لإلصالح  الوطني  للتحالف  االنتخابية  للحملة  التنفيذي  املدير  بحضور  للحزب  االعالمي  املكتب  ومسؤول 

املهندس بادي الرفايعة. 
مختلف اجملاالت  في  اإلسالمي  العمل  ملواقف حزب جبهة  دعمهم  على  الوفد  وأعضاء  املنسي  من  كل  واكد 
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وتقديرهم لدوره الوطني، وتضامنهم مع احلزب والتحالف الوطني لإلصالح في وجه الضغوط التي يتعرض لها 
مرشحوا التحالف لالنتخابات النيابية املقبلة، محذرين من أثر مثل هذه املمارسات على سالمة العملية االنتخابية.

من جهته أكد العضايلة على أهمية التنسيق بني مختلف األحزاب والقوى السياسية جتاه مختلف التطورات 
أكد على ضرورة ضمان  السياسية واحلزبية، كما  بواقع احلياة  النهوض  الساحة احمللية مبا من شأنه  على 

سالمة العملية االنتخابية وعدم املساس بنزاهتها حتى ال تصبح هذه االنتخابات عبئاً على الدولة واجملتمع.

< تصريح صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 1٠/٢8/٢٠٢٠ 
طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي الهيئة املستلقة لالنتخابات بنشر أسماء أعضاء ورؤساء جلان االنتخاب 
مراكز  في  املرشحني  مندوبي  تسجيل  بعملية  يتعلق  فيما  قيود  فرض  عن  والتراجع  االنتخابية،  الدوائر  في 
االقتراع، محذراً من أثر هذه القيود اخملالفة للقانون على عملية مراقبة اإلنتخابات وجعلها »بدون شهود« على 

حد وصفه.
املستقلة  للهيئة  موجهتني  منفصلينت  مذكرتني  في  العضايلة  مراد  املهندس  للحزب  العام  األمني  وأشار 
لالنتخابات إلى ورود أنباء عن تعيني رؤساء وأعضاء جلان انتخاب على صلة قرابة بعدد من املرشحني في 
الدوائر االنتخابية التي ترشحوا فيها، مبا يخالف تعليمات الهيئة املستقلة لالنتخابات، إضافة خملالفة الشرط 
وليس  والعامة  الرسمية  واملؤسسات  االنتخابات من موظفي احلكومة  تعيني  رؤساء وأعضاء  املتعلق بحصر 
من املتقاعدين عسكريني أو مدنيني، وطالب العضايلة الهيئة املستقلة لالنتخابات ومن باب الشفافية بإعالن 
أسماء ورؤساء وأعضاء اللجان للعموم وملن يطلبها أو ملفوضي القوائم االنتخابية قبل  موعد االنتخابات بوقت 

كاف ليتمكن املرشحون من االطالع عليها.
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كما أشار العضايلة في املذكرة الثانية إلى ما يجري من اشتراط جلان االنتخابات في الهيئة في احملافظات 
بأن يكون مندوبي القوائم أو املرشحني  في مراكز اقتراع اإلناث من اإلناث مبا يخالف أحكام القانون والتعلميات 
بالتراجع عن هذه القيود التي يضعها أعضاء اللجان االنتخابية شفوياً، ملا  النافذة بهذا اخلصوص، مطالباً 
تتسبب به هذه القيود من احلد من قدرة املرشحني على مراقبة إجراءات العملية االنتخابية مما يجعل هذه 

االنتخابات بدون شهود ملراقبتها.
في  األمن  وأجهزة  واحملليني  الدوليني  واملراقبني  الرسمية  االنتخابية  اللجان  أن  إلى  العضايلة  أشار  كما 
أغلبهم من الرجال، متسائاًل عن سبب اشتراط أن يكون مندوبي املرشحني في مراكز اإلناث فقط من اإلناث 

وهو ما يحدث ألول مرة خالفاً لالنتخابات املاضية. 

< تصريح صادر عن احلزب بتاريخ 11/3/٢٠٢٠ 
حذر حزب جبهة العمل اإلسالمي من خطورة اإلجراءات التي تقوم بها سلطات الكيان الصهيوني بحق 
األسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل في ظل تفشي انتشار وباء كورونا بني األسرى والتي بلغت نحو )43( 

إصابة خاصة بني األسرى في سجن »جلبوع« وسجن »عوفر«، مما يشكل تهديداً حقيقياً حلياتهم. 
واعتبر مسؤول امللف الفلسطيني في احلزب منير رشيد أن تزايد حاالت اإلصابة بني األسرى الفلسطينيني 
بفيروس كورونا يأتي في ظل عدم وجود جلان صحية مستقلة تشرف على فحص األسرى ومراقبة حالتهم الصحية، 

مما يجعل هذا الوباء كأداة قمع وتنكيل بيد سلطات االحتالل، مما يزيد من اخلطر احلاصل على مصيرهم. 
إلنقاذ  اخلطير،  التطور  هذا  ظل  في  مسؤولياتها  بتحمل  الدولية  احلقوقية  املؤسسات  رشيد  وطالب 
حياة األسرى والضغط على سلطات االحتالل للسماح بوجود جلنة طبية محايدة تشرف على نتائج وعينات 
األسرى، وتوفير شروط الرعاية الصحية الالزمة للمصابني، وضمان اإلجراءات الالزمة لعدم تفشي الوباء 

داخل سجون االحتالل.
بالوباء  املصابني  لألسرى  الصحي  الوضع  إهمال  من  االحتالل   به سلطات  تقوم  ما  »أن  رشيد  وأضاف 
إضافة الى عدم قيامها بإجراءات العزل حتى ال تتنقل العدوى الى األسرى األصحاء، ال يدل إال على سياسة 

القتل البطيء التي متارسها سلطات االحتالل بحق  األسرى«

< بيان صادر عن حزب جبهة العمل اإلسالمي بتاريخ 11/13/٢٠٢٠ 
أعلن حزب جبهة العمل اإلسالمي عن فوز عشرة من مرشحيه ضمن قوائم التحالف الوطني لإلصالح 
واملتحالفني معه في محافظات عمان والزرقاء والكرك والعقبة، مؤكدا سعي احلزب لتوسيع إطار التحالف 
الوطني من دائرة الكتلة البرملانية إلى حتالف شعبي سياسي واسع يسند العمل البرملاني ويحمل راية الدعوة 
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إلى اإلصالح السياسي واحلفاظ على الوطن وحماية حقوق املواطنني.
وأكد االمني العام حلزب جبهة العمل اإلسالمي املهندس مراد العضايلة خالل مؤمتر صحفي عبر منصات 
التواصل االجتماعي للحزب والتحالف الوطني لإلصالح مساء اليوم أن ما شهدته االنتخابات من ممارسات 
»احلركة  مضيفاً  والدولة،  والشعب  اجملتمع  على  عبئاً  االنتخابات  هذه  من  جعل  انتهائها  عقب  جرى  وما 
اإلسالمية كانت تتمنى أن تكون االنتخابات طريقا للحل، ولكن قوى الفساد قامت بهندسة االنتخابات لتكون 

وفقا للنتائج التي رأيناها«.
وأشار احلزب إلى فوز كل من املهندس موسى هنطش عن دائرة عمان األولى، واألستاذ أيوب خميس عن 
دائرة عمان الثانية، واألستاذ صالح العرموطي عن دائرة عمان الثالثة، وكل من األستاذ ينال فريحات واملهندس 
عدنان مشوقة عن املقعد الشركسي عن دائرة عمان اخلامسة، والدكتور محمد أبو صعيليك عن دائرة الزرقاء 
األولى، واألستاذ أحمد القطاونة واملهندسة مروة الصعوب عن مقعد الكوتا عن دائرة الكرك واألستاذ حسن 

الرياطي واألستاذة روعة الغرابلي عن مقعد الكوتا عن دائرة العقبة.
من  ينظر  لم  االنتخابات  في  املشاركة  قرر  عندما  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  أن  إلى  العضايلة  ولفت 
منظور ضيق ولكن بحث املشهد الوطني العام، مضيفاً » عندما بحثنا موضوع املشاركة في االنتخابات كان ذلك 
بروح املسؤولية الوطنية وسبل الدفاع عن الوطن وليس من باب حتقيق مصالح احلزب وأنصاره، فكان خيار 
املشاركة رغم ما واجهانه من صعوبات ورغم تدخالت أجهزة الدولة للتضييق على مرشحي احلزب ورغم تزايد 
املؤشرات على تكرار سيناريو انتخابات 2007، لكننا آثرنا تغليب املصلحة الوطنية في ظل ما يواجهه الوطن 
من تهديدات خارجية وحتديات داخلية، وفي سبيل حماية هوية الوطن العربية واإلسالمية ورفض محاوالت 

إقصاء احلركة اإلسالمية عن املشهد، لذا ففي مقايس الربح واخلسارة نؤكد ان هدفنا هو مصلحة الوطن«.
وأشار إلى أن احلزب لم يخسر ألنه قدم الوطن، وإن حسبة اخلسارة باألرقام تكون عند وجود انتخابات 
حقيقية وال يُتحكم بها من قبل أجهزة الدولة، داعيا للكف عن التالوم، مضيفاً » في عام 2007 جنح لنا 6 نواب 
بسبب التدخل الرسمي وقالوا هذا حجم احلركة اإلسالمية ولكن في االنتخابات الالحقة أحرزنا أرقاما أكبر، 
ولهذا فاحلديث عن التقدم والتراجع يكون خالل ظروف دميقراطية نزيهة، مشيراً إلى ما جرى من استهداف 

لعدد من رموز التحالف وعلى رأسهم الدكتور عبدالله العكايلة«.
كانت  يخبو سواء  لن  الشعب  أن صوت  مؤكدا  الواحد،  األردني  الشعب  ألبناء  العضايلة عن شكره  وعبر 
احلركة داخل البرملان أو خارجه، داعيا نواب التحالف الوطني لإلصالح ليكونوا صوت الشعب، كما عبر عن 
التي منحها املواطنني ملرشحي احلزب والتحالف مؤكداً على استمرار احلزب  للثقة الشعبية  تقدير احلزب 

والكتلة النيابية في البرملان املقبل في دورها.
كتلة  إسم  فقدان  ذلك  ومن  االقتراع  مراكز  من  في عدد  من جتــاوزات  ما جرى  إلى  العضايلة  اشار  كما 
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اإلصالح من دفاتر االقتراع، وحديث بعض املرشحني عن العثور على دفاتر االقتراع قرب مكب النفايات وتغيير 
العشرات من جلان االنتخاب بحيث سيتم جتميع هذه املالحظات وتوثيقها ورفعها إلى الهيئة املستقلة.

أن  بإسم احلزب  بيان  السقا في  وائل  املهندس  العمل اإلسالمي  العام حلزب جبهة  األمني  نائب  أكد  فيما 
سياسات احلكومة وبعض أجهزة الدولة عملت على جتريف احلالة السياسية في البلد، وعلى الرأس منها مؤسسة 
مجلس النواب، »حيث لم يعد يثق الشعب األردني باجمللس، تشكيال، واداًء، ودورا وفعالية، وأصبح اجلميع ينظر 
اليه كعبء على املؤسسات الدستورية، وليس ممثال ومعبرا عن الشعب األردني، واداة رقابية وتشريعية باسمه، 
في  ملمارسة حقه  األردني  الشعب  ثلثي  من  أكثر  يذهب  فلم  بالغا  اثرا  ترك  وهذا  للسلطات،  باعتباره مصدرا 

انتخاب ممثليه، وبلغ االستنكاف في بعض دوائر العاصمة إلى قرابة ال90% حيث كان االقبال ضعيفا للغاية«.
التدخالت غير  لوقف  املستمرة  اليها، ومطالباته  املشار  املعطيات  لكل  إدراكه  أنه ورغم  إلى  السقا  وأكد 
الوطن،  لشأن  اعــالًء  االنتخابات  في  للمشاركة  الناس  ودعــوة  الترشح  في  االستمرار  آثر  أنه  إال  القانونية، 
األهداف  من  للعابثني، ضمن مجموعة  تركها  وعدم  وتقويتها،  الدستورية  املؤسسات  ومساهمة في حتصني 

البناءة التي يسعى اليها احلزب.
كما أشار احلزب إلى ما جرى من انتشار املال السياسي وشراء األصوات علنا، وما شهده يوم االنتخاب مما 
وصفه بـ«مشاهد مؤملة وتسول مزدوج لألصوات االنتخابية، بني من يبيع وبني من يشتري«، حيث أشار العديد من 
مراقبي االنتخابات الى انتشار هذه الظاهرة بشكل غير معهود، مضيفاً »ال ميكن تقبل انتشار هذه الظاهرة دون 
غض الطرف عنها من اجلهات الرسمية، تلتقي مع ما سبق من إجراءات لهندسة مخرجات العملية االنتخابية«.
تدخالت  واجهنا  اننا  الوطني لإلصالح  التحالف  وفي  في احلزب  أعلنا  »لقد  بيانه  في  وأضاف احلزب 
سافرة، وغير دستورية في الضغط على مرشحينا، رجاال ونساء، لثنيهم عن الترشح ضمن قوائم التحالف، 
من خالل  جــدوى،  دون  ولكن  االنتخابات،  في  العبث  هذا  لوقف  مرة  من  اكثر  الــوزراء  رئيس  دولة  وخاطبنا 
واثارة  وعائالتهم،  أبنائهم  ووظائف  أبنائهم  وارزاق  بأرزاقهم  وتهديدهم  لهم،  املتتالية  األمنية  االستدعاءات 
الفتنة والتحريض أحيانا بني مكونات اجملتمع األردني، مما اضطر بعض مرشحينا لالنسحاب من الترشح 
حتى بعد قبول ترشحهم، والشواهد والشهود كثر في ذلك، وكان ذلك املرحلة األولى في هندسة النتائج كما 

تريدها بعض اجلهات«.
وعبر احلزب عن أسفه لغياب نخبة من رموز التحالف الذين أثروا العمل النيابي وقدموا منوذجاً يحتذى 
بالعمل الوطني من خالل كتلة اإلصالح النيابية في الدورة املاضية، نعتقد أن اإلخوة الذين وصلوا إلى مقاعد 

البرملان قادرون على حمل برنامج الكتلة والقيام مبا وعد به التحالف في برنامجه االنتخابي.
كما أكد احلزب أن قانون االنتخاب غير عادل، وليس له مثيل، وال ينتج متثيال شعبيا حقيقيا، وال يساهم في 
بناء عمل برملاني او سياسي او حزبي سليم كما في شتى بلدان العالم، ال بل كان سببا رئيسيا في تفكيك اجملتمع 
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األردني ودس الضغائن والفتنة بني أبنائه، وال ميكن استمرار هذا احلال في بلد يسعى أبناؤه للنهوض ببلدهم 
ورفعته وتخليصه من الفساد واالستبداد مشيراً إلى تقدمه مبشروع قانون انتخابي جديد في اجمللس املاضي 
كما قدمنا مقترح مشروع بالشراكة مع 26 حزباً لتعديل هذا القانون دون أي استجابة من احلكومات السابقة.

كما وأكد احلزب أنه وبعد انتخاب مجلس نواب جديد فإنه يتطلع إلى تشكيل حكومة سياسية تخصصية 
قادرة على مواجهة التحديات الداخلية بعيداً عن الضغوطات اخلارجية واحلسابات الضيقة، كما وعبر عن 
شكره ألبناء الشعب األردني الذين منحوا التحالف ثقتهم وشكره كل العاملني واملتطوعني من كوادر احلزب 

وأنصار وأعضاء التحالف شركاء املسيرة الوطنية.

< خبر صحفي صادر عن احلزب بتاريخ 11/17/٢٠٢٠ 
قررت كتلة اإلصالح النيابية التابعة حلزب جبهة العمل اإلسالمي في اجمللس النيابي التاسع عشر انتخاب 
النائب صالح العرموطي رئيسا للكتلة، واملهندس موسى هنطش نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا، 

والنائب ينال فريحات ناطقاً إعالميا للكتلة واملهندسة مروة الصعوب عضوا في املكتب الدائم للكتلة. 
الكتلة  برنامج عمل  العمل اإلسالمي  اليوم في مقر حزب جبهة  لهم  الكتلة خالل اجتماع  وبحث اعضاء 
خالل املرحلة القادمة، مؤكدين على مواصلة ما بدأت به كتلة اإلصالح في اجمللس السابق والتعاون مع أعضاء 
مجلس النواب مبا يحقق املصالح الوطنية العليا والدفاع عن حقوق املواطنني وكرامتهم والعمل على تكريس 

دور مجلس النواب للقيام بواجبه في اجملالني التشريعي والرقابي مبا يجسد اإلرادة الشعبية ومطالبها.
وتضم كتلة اإلصالح النيابية عشرة أعضاء وهم كل من النائب صالح العرموطي، والنائب املهندس موسى 
أبو  محمد  الدكتور  والنائب  مشوقة،  عدنان  والنائب  فريحات  ينال  والنائب  خميس  أيوب  والنائب  هنطش 

صعيليك والنائب أحمد القطاونة والنائب مروة الصعوب، والنائب حسن الرياطي والنائب روعة غرابلي.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي بتاريخ 11/18/٢٠٢٠ 
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي ما جرى من منع عقد املؤمتر الصحفي في مقر حزب »أردن أقوى« 
لعدد من املرشحني السابقني لالنتخابات النيابية للحديث حول جتاوزات شهدتها العملية االنتخابية ومحاصرة 

مقر احلزب من قبل القوات األمنية مما اعتبره احلزب اعتداءاً صارخاً على احلريات واحلياة احلزبية.
وأكد احلزب رفضه ملا تقوم به األجهزة الرسمية من تعسف في إستخدام السلطة و توظيف ألوامر الدفاع 
للتضييق على احلريات العامة وحصار األحزاب رغم تأكيد منظمي املؤمتر الصحفي التزامهم بأوامر الدفاع، 

مما يكرس عقلية األحكام العرفية وسياسة التأزمي التي متارس بحق األحزاب والقوى السياسية والوطنية«.
كما أكد احلزب أن أمر الدفاع رقم 23 والذي يتيح لوزير الصحة صالحية وضع اليد كليا ً أو جزئيا على 
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احلكومة  تقاعس  على  للتغطية  يأتي  كورونا،  مرضى  معاجلة  لغاية  اخلاصة  املستشفيات  من  مستشفى  أي 
ووزارة الصحة عن القيام باإلجراءات الالزمة ملواجهة جائحة كورونا على مدى الشهور الثمانية املاضية سواء 
عبر إنشاء مستشفيات ميدانية، والنهوض بالواقع الصحي في املستشفيات احلكومية وتوفير األجهزة الطبية 
الالزمة للتعامل مع وباء كورونا،  وأشار احلزب إلى أن قرار احلكومة جاء دون التشاور مع أصحاب هذا القطاع 

احليوي للوصول إلى آلية مناسبة تضمن حقوقهم وحتقق املصلحة الوطنية في مواجهة هذا الوباء.
العدو  مع  األمني  التنسيق  استئناف  الفلسطينية  السلطة  قرار  احلزب  استنكر  الفلسطيني  الشأن  وفي 
الصهيوني مما اعتبره احلزب »خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني وانقالباً على مخرجات التوافق الوطني 
الفلسطينية وخليار  الشعبية  االنحياز لإلرادة  من  املاضي، بدالً  أيلول  الفلسطينية خالل شهر  الفصائل  بني 

املقاومة الذي ميثل الطريق الوحيد لتحرير األرض واملقدسات«.
وأضاف احلزب » إن استمرار التنسيق األمني مع االحتالل الذي يواصل مشاريع االستعمار االستيطاني 
وبناء آالف الوحدات االستيطانية وتطبيق خطة الضم باألشكال واألساليب اخملتلفة، والسير قدماً في تنفيذ 
بنود صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، ميثل غطاء االحتالل ملواصلة هذه املمارسات العدوانية ضد 

الشعب الفلسطيني«.

< تصريح صادر عن مسؤول ملف مقاومة التطبيع في احلزب بتاريخ ٢8/11/٢٠٢٠ 
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي ما وصفه بتسارع حالة الهرولة لدى بعض األنظمة العربية للتطبيع 
الكامل مع االحتالل من خالل ما شهدته األسابيع القليلة املاضية من زيارات متبادلة للوفود الرسمية وغير 
الرسمية بني كل من البحرين واإلمارات والسودان والكيان الصهيوني، وتوقيع عشرات االتفاقيات مع االحتالل 
في مختلف اجملاالت االقتصادية والسياسية واألمنية والعسكرية، وما تناقلته تقارير دولية عن زيارة سرية قام 
بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى السعودية قبل أيام ولقاءه عدداً من كبار املسؤولني السعوديني بحضور 

وزير اخلارجية األمريكي.
خيانة  متثل  املمارسات  هذه  أن  مــروان  محمد  املهندس  التطبيع  مقاومة  ملف  مسؤول  لسان  على  وأكد 
املتمسك  الفلسطيني  الشعب  لصمود  وطعنة  االحتالل  مع  التطبيع  أشكال  لكافة  الرافضة  العربية  للشعوب 

بحقوقه في األرض واملقدسات.
لوزير  وما صدر من تصريحات  للتطبيع  العربية  األنظمة  بعض  قبل  من  الهرولة  أن حالة  مروان  واعتبر 
اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان آل سعود قبل أيام حول تأييد الرياض للتطبيع الكامل مع الكيان 
الصهيوني بعد إقرار اتفاق سالم دائم مع السلطة الفلسطينية مبا ال يعبر عن موقف الشعب السعودي الداعم 
لصمود الشعب الفلسطني ومقاومته لالحتالل، وما جرى من استقبال السودان لوفد رفيع املستوى من الكيان 
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الصهيوني قبل أيام ، يأتي مبثابة ضوء أخضر لالحتالل ملواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه 
على األرض واملقدسات واملضي قدماً في مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مروان »الشعوب باتت هي حائط الدفاع االول عن القضية الفلسطينية في ظل تساقط عدد من 
األنظمة العربية في وحل التطبيع والتحالف مع املشروع الصهيوني، والتاريخ أثبت أن تصالح األنظمة الرسمية 
مع إرادة الشعوب هو ما يحمي هذه االنظمة وليس الهرولة نحو التطبيع مع االحتالل الذي يسعى للهيمنة على 

األمة العربية واإلسالمية«.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي بتاريخ 8/1٢/٢٠٢٠ 
الضمان  مبؤسسة  املتعلقة  األخيرة  احلكومية  املمارسات  شديد  بقلق  االسالمي  العمل  جبهة  حزب  تابع 
املوازنة  الضمان االجتماعي في مشروع  إدراج مديونية احلكومة لصالح  والتي كان آخرها عدم  االجتماعي 
حجم  سيما  ال  االقتصادية  األزمــة  بتفاقم  يتعلق  فيما  العام  الــرأي  لتضليل  احلكومة  مساعي  ضمن  العامة 

املديونية واملتوقع ان تصل إلى 113% من الناجت احمللي االجمالي.
والضغط  االجتماعي  الضمان  صناديق  إلى  اللجوء  في  احلكومي  النهج  استمرار  من  احلزب  حذر  كما 
عليها لتغطية العجز احلكومي في معاجلة ملف متضرري جائحة كورونا، واستمرار سياسية االقتراض من 
صندوق  استثمار أموال الضمان االجتماعي والتي بلغت نحو 7 مليارات دينار مما يشكل خطراً على موجودات 
الصندوق من مدخرات ملاليني األردنيني، في حال تعثر احلكومة في سداد هذه القروض في الوقت الذي تعتبر 

فيه احلكومة الضامن ألموال األردنيني في الضمان االجتماعي.
سياسة  عن  بعيداً  املوازنة  عجز  ملعاجلة  وطنية  إقتصادية  استراتيجية  بوضع  احلكومة  احلزب  وطالب 
اإلقتراض واملساس بأموال األردنيني التي جمعوها على مدار عقود من الزمن بعرق جبينهم، مع وقف سياسة 

اللجوء جليب املواطن في معاجلة األزمات اإلقتصادية، محذرين من أثر ذلك على االستقرار اجملتمعي.

< بيان صادر عن احلزب بتاريخ 1٢/1٢/٢٠٢٠ 
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي بأشد العبارات إعالن السلطات املغربية التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
مبا يشكل جرمية تاريخية بحق القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وخيانة ملواقف الشعب املغربي 

الرافض لكافة أشكال التطبيع مع االحتالل.
وأكد احلزب أن ما أقدم عليه النظام املغربي )الذي ارتبط بالقضية الفلسطينية من خالل ترأسه جلنة 
القدس لعقود( من قرار التطبيع املشؤوم واملذل مع االحتالل، ميثل خيانة لقضية القدس حتت غطاء وعود من 
الرئيس األمريكي املنتهية واليته دونالد ترامب بحل قضية الصحراء الغربية، وانقالباً على املواقف املغربية 
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الرسمية السابقة الرافضة لصفقة القرن ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، حيث تشكل خطوات الهرولة 
للتطبيع أحد حلقات تصفيتها، وضوءاً أخضر لالحتالل ملواصلة جرائمه وعدوانه على األرض واملقدسات.

مواجهة  في  األخير  التصدي  كحائط  مسؤولياتها  أمام  الشعوب  تضع  التطورات  هذه  أن  احلزب  ويرى 
املشروع الصهيوني الذي يستهدف األمة بأجمعها في ظل تساقط األنظمة العربية على طريق التطبيع املشؤوم، 
وندعو الشعب املغربي الشقيق الذي عرف عنه دوماً دعمه لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل 
للتحرك العاجل رفضاً التفاق التطبيع املذل، ودفع السلطات املغربية للتراجع عنه واالنحياز إلرادة الشعوب 

التي ترى في الكيان الصهيوني العدو األول لألمة.
وحذر احلزب السلطات املغربية من خطورة ربط معاجلة ملف الصحراء املغربية والسيادة عليها بقرار 
اإلدارة األمريكية املنتهية واليتها، وبالتطبيع مع العدو الصهيوني الذي لم يعرف عنه سوى مؤامرات اختراق 
النسيج اجملتمعي للدول وبث بذور الفرقة والتقسيم فيها وإثارة الفنت العرقية واملذهبية واللعب على املتناقضات 
واالبتزاز السياسي، إلضعاف هذه الدول وفرض الهيمنة الصهيونية على املنطقة، وهو ما أكدته املمارسات 
الصهيونية على مدى عقود من اتفاقيات التطبيع مع السلطة الفلسطينية واألردن ومصر، لم حتصد خاللها 

هذه احلكومات سوى اخلراب  واالعتداء على سيادتها والتراجع في مختلف اجملاالت.

< بيان صادر عن املكتب التنفيذي بتاريخ 15/1٢/٢٠٢٠ 
استهجن حزب جبهة العمل اإلسالمي ما أقدمت عليه احلكومة من مجزرة جديدة بحق نقابة املعلمني عبر 
إحالة خمسة من أعضاء مجلس النقابة تقدمهم نائب النقيب إلى التقاعد املبكر، وإحالة عدد من أعضاء الهيئة 
املركزية للنقابة ونشطاء العمل النقابي إلى التقاعد املبكر واالستيداع في إجراء سياسي تعسفي يأتي ضمن 

مسلسل استهداف نقابة املعلمني ويكرس العقلية االنتقامية لدى جهات رسمية في التعامل مع هذا امللف.
ويرى احلزب أن ما قامت به احلكومة جتاه أعضاء مجلس النقابة ومحاربتهم في أرزاقهم، فيما ال يزال 
ملف نقابة املعلمني منظوراً أمام القضاء، ميثل حلقة جديدة من العقلية العرفية التي تدار بها مؤسسات الدولة، 
واستكماالً لنهج استهداف نقابة املعلمني وتصفيتها رغم ما متثله من صرح وطني منتخب يجسد إرادة أكثر 
من 140 ألف معلم ومعلمة على امتداد محافظات الوطن، وأن نهج احلكومة في إضعاف املؤسسات الوطنية 
وفي مقدمتها نقابة املعلمني إمنا هو إضعاف للدولة، ونحذر من أن استمرار نهج القمع جتاه هذه املؤسسات 
سيفاقم من حالة االحتقان الشعبي الذي بلغ مستوى غير مسبوق نتيجة استمرار النهج احلكومي في التوسع 
باستخدام قانون الدفاع ليصبح سيفاً مسلطاً على حريات املواطنني وحقوقهم ولقمة عيشهم، مما أحلق ضرراً 

واسعاً مبختلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واجملتمعية.
مجلس  أعضاء  بإحالة  املتعلقة  التعسفية  القرارات  جميع  بإلغاء  احلكومة  نطالب  الصدد  هذا  في  وإننا 
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النقابة وغيرهم من نشطاء املعلمني إلى التقاعد املبكر أو االستيداع، وما سبق ذلك من قرارات تتعلق بوقف 
عمل النقابة ومجلسها، وندعوا لالحتكام إلى طاولة حوار وطني مسؤول ملعاجلة ملف نقابة املعلمني، فالوطن 
أحوج ما يكون إلى متتني اجلبهة الداخلية واالحتكام إلى لغة العقل بدالً من تكريس العقلية العرفية والقبضة 
األمنية في معاجلة امللفات الوطنية، فالرابح أو اخلاسر في مواجهة هذه األزمات هو الوطن والشعب األردني.

ثالث عشر: ملحقات

1- الدراسة االقتصادية 2020/4/16

< منهجية التعافي االقتصادي لأردن
بفضل الله عز وجل ورحمته، وبعد النجاح النسبي للحكومة االردنية في التعاطي املبكر مع جائحة كورونا 
ومؤسسات  السياسية  االيجابي لالحزاب  والتعاطي  واالقتصادي  االجتماعي  املستوى  العاملية على  املستجد 
والبناء عليه  املواطنني دورا اساسيا في احلد من مخاطر اجلائحة  والقطاع اخلاص وعموم  املدني  اجملتمع 
االردني  االقتصاد  دعم  في  الفرصة  تلك  من  االستفادة  بل  فحسب  ذلك  وليس  املبكر  التعافي  الى  للوصول 

واالردن كدولة على اخلارطة العاملية.

< التقديرات االولية للخسائر
ما من شك بان هناك ثمنا ليس بالسهل مت دفعه والتزال الفاتورة مفتوحة حلجم اخلسائر )خسائر ايرادات 
متوقعة( والتي قدرتها بعض الدراسات بحوالي 8.15 مليار دينار أردني )مرفق نتائج نلك الدراسة( عند فرض 
استمرار احلجر املنزلي ملدة شهرين، ومن املتوقع ان يصل معدل البطالة في السيناريو االفضل الى حوالي %26 
اي ان عدد املتوقع فقدانهم لوظائفهم حوالي 107،638 عامل، في اسوء السيناريوهات وبحدود 35% اي ان 

عدد املتوقع فقدانهم لوظائفهم حوالي 252،296 عامل ال قدر الله.
قطاع  اكثرها  يكون  وسوف  قطاع  كل  مختلف حسب طبيعة  بشكل  القطاعات  تتاثر  ان  ايضا  املتوقع  من 
االنشاءات وبنسب تصل الى 25% يليها قطاع جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق بحوالي 16% يليها 
قطاع النقل بنسبة 8% ضمن السيناريو االفضل في حني لم يتاثر قطاعي الكهرباء واملياه بل على العكس فان 
انخفاض اسعار البترول سيسهم في تخفيض خسائرهما من السنوات السابقة. وعليه نتوقع ان ينخفض الناجت 
احمللي االجمالي بنسب تتراوح ما بني 8.9% بالسيناريو االفضل أي حوالي 2.84 مليار دينار إردني وتصل 
اخلاصة  الدراسة  مع  مقارنة  لعام 2020  االسوأ  بالسيناريو  أردني  دينار  مليار  أي حوالي 7.02  الى 21.9 
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االقتصادية  للدول   %6 بنسة  االجمالي  احمللي  الناجت  انخفاض  توقعت  والتي  أذار   25 بتاريخ  باالكونومست 
العشرين )انظر الدراسة املرفقة للفريق االقتصادي جلبهة العمل االسالمي(.

ان الوصول الى السيناريو االفضل يعتمد على منهجية وخطة تعافي تستطيع حتريك عجلة االنتاج والعودة 
الى الوضع الطبيعي باسرع وقت ممكن وضمن شروط متنع انتشار املرض مرة اخرى ال قدر الله، وهي معادلة 
ليست سهلة. ان الهدف القصير االجل هو اعادة فتح االعمال املتوقفة بشكل مدروس )املتبقي من العام 2020( 
ومتوسط املدي خالل االعوام الثالث القادمة والطويلة املدى 2030، وفي هذه الورقة منهجية مقترحة لكال 
االجلني وميكن ان تكون ورقة نقاشية ميكن البناء عليها للوصل الى احلل االفضل وبالتالي حتقيق السيناريو 

االفضل لالقتصاد الوطني.

أوال: منهجية التعافي للمتبقي من عام ٢٠٢٠ )القصيرة األجل(
تتلخص املنهجية في معاجلة كل قطاع/ قطاع فرعي مبا يناسبه من اجراءات عبر تدابير عملياتية ومالية 
حسب احلالة وطبيعة القطاع، وفي اجلدول رقم )1( ادناه مت التوصل الى ترتيب اولوية القطاع لالخذ للتعافي 
قبل القطاعات االخرى من خالل منهجية االهمية النسبية لهذا القطاع وذلك من حاصل ضرب )نسبة تشغيل 
والتي  النسبية  االهمية  احتساب  ميكن  القطاع)وبذلك  لها  تعرض  التي  التعطل  نسبة   X العمال  من  القطاع 
تسميتها اولوية املعاجلة. ومن اجلدول ادناه فان اولويات املعاجلة تكمن في القطاعات الثالث حسب االهمية 
1( جتارة اجلملة والتجزئة واصالح املركبات 2( الصناعات التحويلية 3( قطاع النقل والتخزين. وفي اجلدول 

التالي بيان للنتائج لكل القطاعات.
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جدول رقم )1( بيان اولويات املعاجلة بناءا على نسب تشغيل القطاع ونسب التعطل

القطاع
نسبة 

التشغيل )1(
نسبة التعطل )2(

)خسارة رواتب( %
اولوية 
املعاجلة

1.71525.5الزراعة واحلراجة وصيد االسماك
0.91513.5التعدين واستغالل احملاجر

10.290918الصناعات التحويلية
0.900إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

0.200إمدادات املياه واجملاري وادارة النفايات ومعاجلتها
6.0100600التشييد

15.4851309جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات احملركات
7.890702النقل والتخزين

2.495228أنشطة االقامة واخلدمات الغذائية
1.81018املعلومات واالتصاالت
2.02040أنشطة املالية والتامني

0.59045االنشطة العقارية
2.22555االنشطة املهنية والعلمية والتقنية
1.53045أنشطة اخلدمات االدارية والدعم

24.85124االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االجباري
12.820265التعليم

5.0100500أنشطة الفنون والترويح والترفيه
2.680208االنشطة اخلدمية االخرى

0.510050أنشطة االسر املعيشية كاصحاب العمل
0.35015انشطة املنظمات والهيئات اخلارجة عن نطاق الوالية االقليمية

)1( دائرة االحصاءات العامة       )2( تقديرات فريق البحث
من خالل النظر في تشكيل القطاعات يعتبر قطاع النقل والتخزين هو امليسر للقطاعني االخرين ان لم 
يكن للقطاعات االقتصادية كلها وبذلك ميكن استخدامه كمسرع ومبطئ لاللة االقتصادية مبا فيها القطاعني 

التجاري والصناعي.
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االجراءات العملياتية( 1
على الرغم من صعوبة التطبيق وامكانية التعرض الى مخاطر ولكن هذا شر البد منه، فاذا كان هذا الوضع 

فان االجراءات العلملياتية فيجب تطبيق التالي
1-1 توجيهات عامة:

تكون ساعات احلظر من الساعة السابعة مساءا وحتى التاسعة من صباح اليوم التالي حتى يتسنى   >
لساعات العمل ان تكون ما بني العاشرة صباحا والسادسة مساءا، اما اجلمعة والسبت من كل اسبوع 
تطور  على  بناءا  املناسبة  االجــراءات  واتخاذ  الوضع  لتقييم  من حزيران فحظر شامل  االول  وحتى 

االوضاع.
والصناعي  التجاري  للقطاعني  العمل  وزارة  عن  الصادرة  والوقاية  السالمة  تعليمات  تطبيق  يتم   >
موظفيهم  وصول  ولتسهيل  االعمال،  طبيعة  وحسب  املرفقة  احلكومة  قبل  من  اعتمادها  مت  والتي 
ميكن االستعانة بباصات املدارس وضمن الشروط الواردة لسيارات النقل العام )الباصات( وضمن 

اشتراطات املراحل املبينة أدناه.
ال يسمح للمطاعم ومحلالت احللويات بتقدم منتجاتها مباشرة ولكن عن طريق التوصيل املنزلي فقط   >
حتى االسبوع الثالث من أيار لتبدأ تقدمي االطعمة واالشربة بدون تناولها في املطعم او محل احللويات 

فقط. 
حظر استقبال الزبائن في املطاعم لتناول الطعام فيها وكذلك املقاهي واي انشطة ترفيهية مشايهة   >

كدور السينما واملالهي.
احلث على تقليل الزيارات العائلية ومنع املناسبات االجتماعية مثل االعراس وبيوت العزاء وغيرها.  >

يتم التعميم بعدم خروج االشخاص اكثر من 60 سنة من احلجر املنزلي للمحافظة على سالمتهم مع   >
جتهيز خط ساخن خلدمتهم وتامني احتياجاتهم. 

٢-1 اجراءات متغيرة مرحليا وهي كالتالي:
املرحلة االولى: تشغيل االلة االقتصادية )تشمل القطاعات االقتصادية مثل التعدين والتشييد وغيرها من 

القطاعات االقتصادية( بنسبة 20% خالل االسبوعني االخيرين من شهر نيسان 2020 وضمن االلية التالية:
يسمح لسيارات النقل العام )الباصات( بالعمل على ان يكون عدد الركاب يساوي 25% من املقاعد   >
املرخصة للمركبة وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب واالبقاء على مسافة آمنة في 
املقاعد على ان يتحمل السائق اي غرامات حال اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة حتت 

طائلة املسؤولية.
يسمح لسيارات النقل العام )التكسي او اوبر( بالعمل على ان يكون عدد الركاب ال يزيد عن راكب   >
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يجلس في املقعد اخللفي املعاكس للسائق وان يرتدي الراكب الكمامة والقفازات اثناء الركوب على ان 
يتحمل السائق اي غرامات حال اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة حتت طائلة املسؤولية.
يسمح للسيارات الركوب اخلاصة بالسير يوم واحد في االسبوع يقرر من خالل الرقم االخير للمركبة   >
على ان يكون عدد الركاب ال يزيد عن راكب يجلس في املقعد اخللفي املعاكس للسائق وان يرتدي 

الراكب الكمامة والقفازات اثناء الركوب االبقاء على مسافة امنة في املقاعد. بحيث 
8 او 69 او 47 او 25 او 3صفر او 1الرقم االخير للمركبة

اخلميساالربعاءالثالثاءاالثننياالحدايام احلركة
املرحلة الثانية: تشغيل االلة االقتصادية بنسبة 50% خالل االسبوعني االولني من شهر أيار 2020 وضمن 

االلية التالية:
يسمح لسيارات النقل العام )الباصات( بالعمل على ان يكون عدد الركاب يساوي 50% من املقاعد   >
املرخصة للمركبة وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب واالبقاء على مسافة آمنة في 
املقاعد على ان يتحمل السائق اي غرامات حال اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة حتت 

طائلة املسؤولية.
يسمح لسيارات النقل العام )التكسي واالوبر( بالعمل على ان يكون عدد الركاب ال يزيد عن راكبني   >
الركاب  يرتدي  وان  للسائق  املعاكس  اخللفي  املقعد  في  واالخــر  االمامي  املقعد  في  االول  يجلس 
الكمامات والقفازات اثناء الركوب واالبقاء على مسافة آمنة في املقاعد على ان يتحمل السائق اي 

غرامات حال اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة حتت طائلة املسؤولية.
يسمح للسيارات الركوب اخلاصة بالسير يوم واحد في االسبوع يقرر من خالل الرقم االخير للمركبة   >
املقعد  في  واالخر  االمامي  املقعد  في  االول  يجلس  راكبني  عن  يزيد  ال  الركاب  عدد  يكون  ان  على 
اخللفي املعاكس للسائق وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب واالبقاء على مسافة 

امنة في املقاعد. بحيث 
8 او 69 او 47 او 25 او 3صفر او 1الرقم االخير للمركبة

اخلميساالربعاءالثالثاءاالثننياالحدايام احلركة
أيار 2020  االخيرين من شهر  االسبوعني  بنسبة 75% خالل  االقتصادية  االلة  تشغيل  الثالثة:  املرحلة 

وضمن االلية التالية:
يسمح لسيارات النقل العام )الباصات( بالعمل على ان يكون عدد الركاب يساوي 75% من املقاعد   >
املرخصة للمركبة وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب واالبقاء على مسافة امنة في 
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املقاعد على ان يتحمل السائق اي غرامات حال اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة حتت 
طائلة املسؤولية.

يسمح لسيارات النقل العام )التكسي واالوبر( بالعمل على ان يكون عدد الركاب ال يزيد عن ثالث   >
الكمامات  الركاب  يرتدي  وان  اخللفي  املقعد  في  واالخرين  االمامي  املقعد  في  االول  يجلس  ركاب 
والقفازات اثناء الركوب واالبقاء على مسافة امنة في املقاعد على ان يتحمل السائق اي غرامات حال 

اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة حتت طائلة املسؤولية.
يسمح للسيارات الركوب اخلاصة بالسير يوم واحد في االسبوع يقرر من خالل الرقم االخير للمركبة   >
واالخرين في  االمامي  املقعد  في  االول  يجلس  ركاب  يزيد عن ثالث  ال  الركاب  يكون عدد  ان  على 
املقعد اخللفي على ان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب واالبقاء على مسافة امنة في 

املقاعد. بحيث 
8 او 69 او 47 او 25 او 3صفر او 1الرقم االخير للمركبة

اخلميساالربعاءالثالثاءاالثننياالحدايام احلركة
وبخصوص املطاعم ومحلالت احللويات فيتم التخفيف من االجراءات فيكون البيع عن طريق التوصيل   >

املنزلي او تقدمي االطعمة واالشربة بدون تناولها في املطعم او محل احللويات.
املرحلة الرابعة: تشغيل االلة االقتصادية بنسبة 100% خالل االسبوعني االولني من شهر حزيران 2020 

وضمن االلية التالية:
يسمح لسيارات النقل العام )الباصات( بالعمل على ان يكون عدد الركاب يساوي 100% من املقاعد   >
املرخصة للمركبة وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب على ان يتحمل السائق اي 

غرامات حال اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة حتت طائلة املسؤولية.
الكمامات والقفازات  الركاب  بالعمل على ان يرتدي  العام )التكسي واالوبر(  النقل  يسمح لسيارات   >
اثناء الركوب على ان يتحمل السائق اي غرامات حال اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة 

حتت طائلة املسؤولية.
يسمح للسيارات الركوب اخلاصة بالسير يوم واحد في االسبوع يقرر من خالل الرقم االخير للمركبة   >
على ان يكون عدد الركاب ال يزيد عن اربع ركاب يجلس االول في املقعد االمامي واالخرين في املقعد 

اخللفي وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب. بحيث 
8 او 69 او 47 او 25 او 3صفر او 1الرقم االخير للمركبة

اخلميساالربعاءالثالثاءاالثننياالحدايام احلركة
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وبخصوص املطاعم ومحلالت احللويات فيتم التخفيف من االجراءات فيكون البيع عن طريق التوصيل   >
املنزلي او تقدمي االطعمة واالشربة بدون تناولها في املطعم او محل احللويات.

املرحلة اخلامسة: تسهيل حركة الناس بدأ من االسبوع الثالث من شهر حزيران:
يسمح لسيارات النقل العام )الباصات( بالعمل على ان يكون عدد الركاب يساوي 100% من املقاعد   >
املرخصة للمركبة وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب على ان يتحمل السائق اي 

غرامات حال اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة حتت طائلة املسؤولية.
الكمامات والقفازات  الركاب  بالعمل على ان يرتدي  العام )التكسي واالوبر(  النقل  يسمح لسيارات   >
اثناء الركوب على ان يتحمل السائق اي غرامات حال اخملالفة. يتم تعقيم املركبة في بداية اي رحلة 

حتت طائلة املسؤولية.
يسمح للسيارات الركوب اخلاصة بالسير يوم واحد في االسبوع يقرر من خالل الرقم االخير للمركبة   >
على ان يكون عدد الركاب ال يزيد عن اربع ركاب يجلس االول في املقعد االمامي واالخرين في املقعد 

اخللفي وان يرتدي الركاب الكمامات والقفازات اثناء الركوب. بحيث
فرديزوجيفرديزوجيفرديزوجيالرقم االخير للمركبة

اخلميساالربعاءالثالثاءاالثننياالحدالسبتايام احلركة
اما اجلمعة فحظر شامل لتقييم الوضع واتخاذ اجراءات بناءا على تطور االوضاع.  >

وبخصوص املطاعم ومحلالت احللويات فيتم التخفيف من االجراءات فيكون البيع عن طريق التوصيل   >
املنزلي او تقدمي االطعمة واالشربة بدون تناولها في املطعم او محل احللويات.

وفي نهاية املرحلة اخلامسة وبناء على الواقع يتم االستمرار في املرحلة اخلامسة او انهاء االجراءات   >
االستثنائية والعودة الى الوضع الطبيعي.

التحفيز املالي( 2
ان حزمة التحفيز املالي يجب ان حتدث في الوقت املناسب وهذا امر بالغ احلساسية ففي حال تاخير 
اطالق احلزمة يزيد من الكلفة املقدرة للحزمة والقطاعات التي يجب استهدافها، وفي حال تقدميها عن انتهاء 
الوباء وارتداده مرة اخرى ال قدر الله فيجب اعادة تطبيق التحفيز مرة اخرى اي سيتم مضاعفة تكلفة التحفيز 
االقتصادي، فعلى سبيل املثال وصل عدد املسجلني لالعانة نتيجة البطالة في امريكا بلغ 6 مليون عامل مع 
ان نسب البطالة وصلت الى نسب لم تسجل سابقا قبل شهور ولم ميض على تطبيق خطة احلجر اسبوعني، 
ومع ذلك باشرت بتطبيق حزمة التحفيز املالي واملقدرة بـترليوني دوالر امريكي وعلى اجلانب الثاني لالطلسي 
فخطة التحفيز االملانية تقدر بنصف ترليون دوالر )انظر الدراسات املرفقة(، وكذا احلال في دول العشرين 
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االقتصادية، ومتماشيا مع احلزمة ميكن فتح سوق عمان املالي بحيث تكون بداية التعامالت مع ثقة وطمانينة 
للمستثمرين بالسوق املالي وباالساس االقتصاد االردني وفي حال حتسن مؤشرات السوق املالي سيسهم ذلك 
في توفير متويل للشركات املدرجة او اي اصدارات جديدة، وعلى مستوى ثالث يجب ان يكون للبنك املركزي 
دورا في تيسير التسهيالت بحيث يتمكن القطاع اخلاص التجاري والصناعي من البدء بدورة االنتاج وضمن 

املبادرات التالية:
قروض تشغيلية بقيمة )250 مليون دينار بدون فائدة ملدة سنة من البنك املركزي )إحتياطات البنوك( من ( 1

خالل صندوق التنمية والتشغيل كمساعدة في صرف رواتب املوظفني.
)إحتياطات ( 2 املركزي  البنك  من  مصدرها  البنوك  من   )%1( بسيطة  مبرابحة  إنتاجية  تشجعية  قروض 

البنوك نفسها(.
مساعدات مالية حسب منهجية شبكة االمان االجتماعي( 3

كافة  دعم  خاللها  من  يتم  دينار  مليون   513.41 بحوالي  تقدر  املالي  التحفيز  حلزمة  املقدرة  الكلفة  ان 
العاملني فيها ملدة شهرين وبحدود احلد  القطاعات غير احلكومية بقروض تشجيعية تشغيلية تغطي اجور 
االدنى من االجور، هذا سيناريو مكلف وال يحقق الهدف املطلوب نظرا النخفاض قيمة التحفيز للعامل الواحد، 
اما البديل االخر فهو تخصيص احلزمة حسب احتياج القطاع فبعض القظاعات لم تتوقف باالصل او ان تكلفة 
املواد االولية هي االهم بالنسبة لها وجتميد نسب الضمان على الرواتب قد يساعد في كون التحفيز ذا جدوى 
التاكيد على ان حزمة التحفيز املالي ستصل الى الشركات الصغيرة واملتوسطة واالهم  اكبر، والبد هنا من 
منها املتناهية الصغر خاصة حديثة التاسيس او تلم التي باشرت عملياتها حديثا والتي قد تصيبها اجلائحة 
مبقتل وتعيد تلك الفئة الى وضع العوز وتقضي على طموحهم باي فرصة مستقبلية. وفي اجلدول التالي منوذج 

مفصل للقطاعات وحجم الضرر الذي حلق به ونوعية احلزم التي ميكن ان تسهم في انطالقه.
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جدول رقم )2( آلية واولوية تطبيق حزمة التحفيز املالي للقطاعات

القطاع
حجم 

االضرار
%

قيمة القروض 
التشغيلية 

)رواتب موظفني 
ومحروقات( 
ملدة شهرين

قيمة القروض 
اإلنتاجية 

)مواد اولية( 
ملدة شهرين

دعم حكومي 
بقيمة اإلقتطاع 
الشهري لنسبة 

الضمان من 
صاحب العمل 
ملدة ثالثة شهور

√√15الزراعة واحلراجة وصيد االسماك
√15التعدين واستغالل احملاجر

√√√90الصناعات التحويلية
والبخار  والــغــاز  الكهرباء  إمـــدادات 

√0وتكييف الهواء

وادارة  واجملــــاري  ــاه  ــي امل إمـــــدادات 
√0النفايات ومعاجلتها

√√100التشييد
وإصــالح  والتجزئة  اجلملة  جتـــارة 

√√√85املركبات ذات احملركات

√√90النقل والتخزين
√√95أنشطة االقامة واخلدمات الغذائية

√10املعلومات واالتصاالت
√20أنشطة املالية والتامني

√√90االنشطة العقارية
√√25االنشطة املهنية والعلمية والتقنية
√√30أنشطة اخلدمات االدارية والدعم

والضمان  والــدفــاع  العامة  االدارة 
√5االجتماعي االجباري

√√20التعليم )القطاع اخلاص(
√√100أنشطة الفنون والترويح والترفيه

√√80االنشطة اخلدمية االخرى
√√100أنشطة االسر املعيشية كاصحاب العمل
انشطة املنظمات والهيئات اخلارجة 

√50عن نطاق الوالية االقليمية
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ثانيا: منهجية االنطالق )املتوسطة االجل(
ان مسألة الدخول في مرحلة ركود اقتصادي في االردن ال جدال في حدوثها حسب تقديرات االيكونومست 
ولكن تكمن خطورة الركود او التباطؤ في االلة االقتصادية في صعوبة النهوض واالرتداد نحو االنتعاش فقد 
V االرتداد السريع والقوي، في حني  V-Shape، U-Shape، L-Shape حيث متثل  تاخذ ثالث اشكال وهي: 
متثل U االرتداد الطبيعي املتوازن، اما اخطرهم فهو L حيث يعني ذلك مرحلة ركود طويلةـ منهجية االنطالق 
تهدف الى الوصول الى حالة V-Shape اي االرتداد السريع والقوي، وال يحدث ذلك مصادفة ولكن ضمن خطة 

حتفيز قوية ومتكاملة تعيد للمستهلك الثقة وتدفع نحو االنتاج واالستهالك بالشكل املطلوب.
البد للنظر الى حتدي جائحة كورونا املستجد الى كونها فرصة حيث ثبت اهمية القطاع الزراعي باعتباره 
شكال من االمن الغذائي وكذلك الصناعات التحويلية مبا فيها الصيدالنية والغذائية وتلك اخلاصة باملعقمات 
ومنتجات التنظيف هي اخرى خط دفاع اول في سبيل استمرار احلياة فضال عن عدم االعتماد على املستوردات 

والدخول في الصراعات كما هو حاصل بني االوروبيني واالمريكان في استرياد املعدات الطبية الصينية.
إذا التوجه نحو تعزيز النجاحات التي حققها االقتصاد الوطني في بعض قطاعاته والتاكد من استمرار 
عملها وتشجيع باقي القطاعات من خالل التوجهات التالية على سبيل املثال والتي يحتاج بعضها الى مزيد 
مناقشة حول االليات واملنهجية واخلطط التنفيذية والتي ال ميكن التوصل البها اال بشراكه حقيقية بني مكونات 
اجملتمع االردني مبا فيها احلكومة واملعارضة ومؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص كل حسب قطاعه. 

وفيما يلي تلك النماذج من االليات:
اعادة تنظيم قطاع الطاقة باعتبارها هي احد العقبات التي تواجه تنافسية املنتجات االردنية مع املنتجات ( 1

االجنبية املنافسة كما يلي:
اعتبار حالة القوة القاهرة اجلبرية واعاد النظر في كل االتفاقات التي تبني اجحافها بحق االردن   -1
حكومة وشعبا ومنها اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، اتفاقيات توليد الكهرباء سواء من الوقود 

االحفوري او الطاقة املتجددة وبناءا على واقع احلال ومستويات االسعار للبدائل احلالية.
امكانية استغالل انخفاض اسعار النفط حيث وصل مزيج اوبك الى 17 دوالر امريكي للبرميل وابرام   -2
للتحوط  تستخدم  والتي   )Futures Options( املشتقات  ادوات  خالل  من  مستقبلية  شراء  عقود 

)Hedging( بحيث ميكن ضمان اسعار منخفضة للبترول الطول فترة ممكن. 

حتفيز بيئة االستثمار احمللي والعربي واالجنبي في االردن. ال شك بأن االردن ظهر بصورة مشرقة اثناء ( 2
تعاملة مع اجلائحة خاصة التعامل االنساني مع املصابني بغض النظر عن جنسيتهم، ان حسابات ما بعد 
معادلة  في  اساسيا  عنصرا  ستصبح  االستدامة  ان  قبلها،  احلال  هو  كما  تكون  لن  للمستثمرين  كورونا 
اختيار موقع املشروع وبالتالي سيكون لالردن افضلية للمستثمرين الميانهم بان املنظومة الصحية ستكون 
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امللجأ االمن في حال حدوث كوارث مستقبلية ال قدر الله، ولكن البد من اضافة عوامل اخرى لتشجيع 
املستثمرين واملتوقع حدوثها خالل الفترة ما بني 6-18 شهرا القادمة في حال تطبيق بعض االجراءات 

ومنها:
التاكيد على حماية املستثمرين من التغييرات عدم ثبات التشريعات ومن تعدد اجلهات التي تراقب   -1

املشاريع ومنع تغول اجلهات احلكومية والرقابية والتي تؤدي كلها الى فرصة اكبر للفساد والرشى.
اصالح ضريبي يحفز على االستثمار وحتديد النسب بحيث يستطيع املستثمر من جني ارباح تعود   -2

عليه مقابل االموال املستثمرة واخملاطر التي حتملها.
ايجاد حالة من التوازن بني نسب الفوائد لالقراض وااليداع بحيث ال تزيد عن 5% مما يحفز االستثمار   -3
واالدخار، مع توجيه االقراض نحو القروض االنتاجية بدال من االستهالكية من خالل نسب لكل قطاع 

ومنها القطاع الزراعي والصناعي.
التركيز على تنشيط بعض القطاعات ودعمها حسب طبيعة التحديات التي تواجهها( 3

اداة حتقيق االمن  باعتباره  واللحوم احلمراء  يتعلق باحلبوب واإلعالف  الزراعي فيما  االنتاج  زيادة   >
الطاقة  تكاليف  وتخفيض  االنتاج  مستلزمات  وتوفير  الزراعي  االرشــاد  دعم  خالل  من  الغذائي 
وتأمني  الالزم  التمويل  وتوفير  الغذائية  الصناعات  مع  وتشبيكها  التعاقدية  الزراعة  الى  والوصول 

األسواق والتاكيد على سد الثغرات في االمن الغذائي.
عدم  من  اجلمارك  وتكاليف  الطاقة  تكاليف  تخفيض  خالل  من  التحويلية  الصناعات  في  التوسع   >
التغول احلكومي على الشركات منعا  الرقابية ومنع  التخليص وتوحيد اجلهات  التالعب مع قضايا 

للفساد والرشى املستشري في هذه اجلهات.
دعم االبتكار وريادة االعمال والتكنولوجيا باعتبارها اقتصاديات املستقبل من خالل مراحل التمويل   >
الصغيرة  الى  الصغر  املتناهية  املشاريع  مرحلة  من  املشاريع.  لهذه  النمو  حلقات  ضمن  املتسلسل 
واملتوسط حيث تبني ان هناك ممارسات خاطئة يتم من خاللها التوجيه الدعم الى غير مستحقيه 

السباب قد تكون غير قانونية ولصالح الذين يقومون باتخاذ قرارات التمويل.
تعزيز الشراكة مع دول اخلليج العربي مبا يضمن استقطاب املوارد البشرية األردنية، والتي أثبتت   >
جدارتها في التعامل مع أزمة كورونا املستجد وبالذات في القطاعات الصحية، واألمنية، والزراعية، 

كمحاولة لضمان خفض نسب البطالة املتوقعة.
تشجيع استكشاف املوارد الطبيعية من بترول وغاز ونحاس وصخر زيتي والقائمة تطول حيث يتبني   >

ان املعوقات البيرقراطية لها دور مهم في تعقيد وتوقيف الكثير من املشاريع.
البناء على النجاحات في القطاع الصحي من خالل تاهيل املرافق الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية   >
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والعودة باالردن كمركز صحي على مستوى املنطقة وعودة السياحة الطبية الى مستوياتها السابقة 
ضمن حزمة تخفف القيود على دخول املرضى وضبط يروتوكوالت املعاجلة ملنع التصرفات اخلاطئة 
لبعض  الفردية  التصرفات  تلك  نتيجة  اخرى وخسائر  بلدان  الى  املرضى  والتي ساهمت في حتول 

االطباء او املؤسسات الصحية.
زيادة كفاءة وفعالية اخلدمات احلكومية واخلروج من البيرقراطية املعيقة الصحاب املصالح وااليدي   >
املرجتفة التي ال تستحق املكان واملوقع واملسؤولية التي وضعت فيها والتي حولت املؤسسات دور رعاية 

اجتماعية من خالل احملسوبية والشللية مما ابعدد لعناصر اجليدة وتقريب االتباع.
اصالح التعليم االساسي والتدريب املهني وبناء منظومة منح التراخيص للمهن اخملتلفة ويشمل ذلك   >
مهن البناء والسباكة والكهرباء وصيانة السيارات وانشاء نقابات تعنى مبصالح هذه املهن وتوفر لهم 
التامني الصحي وغيرها من االمتيازات مما يسهم في دخول االردنيني في املهن غير املرغوب بها حاليا.

ثالثا: رؤية ٢٠3٠ )الطويل االجل(
من  وثلة  املتخصصة  واللجان  االقتصادي  الفريق  خالل  ومن  حاليا  االسالمي  العمل  جبهة  حزب  يعكف 
ضمن   2030 املستدامة  التنمية  اهداف  لتحقيق  اقتصادية  وثيقة  بناء  في  اخملتلفة  القطاعات  في  اخلبراء 
منهجية علمية نتوقع االنتهاء منها خالل االشهر القليلة القادمة، كمساهمة من احلزب في معاجلة املعضالت 

التي يواجهها الوطن والسيما البعد االقتصادي.

دراسات ومقاالت وأوراق ذات عالقة

أثر جائحة فايروس الكورونا املستجد على االقتصاد االردني على املدى القصير )٢٠٢٠(
دراسة اجراها الفريق االقتصادي في جبهة العمل االسالمي

متهيد( 1
 هذا التقرير محاولة علمية موضوعية حلساب اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا املستجد على االقتصاد 
األردني، التخاذ التدابير االزمة خلفض اخملاطر املتوقعة على االقتصاد األردني ملا بعد األزمة، وال يقصد بها 
في أي حال من األحوال إدانة قرار احلكومة األردنية بحظر التجول، وتعطيل األنشطة االقتصادية، أو أي من 
اإلجراءات احلكومية املقدرة في حماية الوطن واملواطنني من األثار السلبة واخملاطر الصحية لهذه اجلائحة.

املنهجية ومنوذج الدراسة( 2
 قام النموذج بحساب أثر جائحة فايروس كورونا املستجد على االقتصاد األردني على أساس حساب أثر 
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التعطل عن العمل بسبب األزمة كمتغير مستقل، وأثرها على الناجت احمللي اإلجمالي، ونسبة البطالة كمتغيرات 
تابعة، ومت حتديد القيمة املضافة لكل قطاع كمتغير وسيط والشكل اآلتي يبني منوذج الدراسة.

الشكل رقم )1( منوذج الدراسة

املتغير املستقل
)عدد أيام التوقف 

عن العمل(
املتغير الوسيط
)القيمة املضافة(

املتغيرات التابعة
)الناجت احمللي 

اإلجمالي ونسبة 
البطالة(

بيانات الدراسة: لقد مت اعتماد األرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة األردنية.  >
مت إجراء الدراسة في النموذج على أساس ثالث بدائل )سيناريوهات( تتعلق بعدد أيام التعطل وهي   >
15 يوم، 30 يوم، 45 يوم للقطاع الزراعي على سبيل املثال وبالنسبة لقطاع جتارة اجلملة والتجزئة 30 
يوم، 60 يوم، 90 يوم وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات حسب حجم الضرر املتوقع لذات القطا، وذلك 

الحتساب أثر كل )سيناريو( على الناجت احمللي اإلجمالي.
أثر أيام التوقف على القيمة املضافة للقطاعات االقتصادية( 3

 حلساب أثر أيام التعطل على الناجت احمللي اإلجمالي فلقد مت حساب أثر التعطل في السيناريوهات الثالثة 
على القيمة املضافة لكل قطاع من القطاعات االقتصادية وحسب ما هو موضح باجلدول رقم )1(
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اجلدول رقم )1( القيمة املضافة للقطاعات االقتصادية نتيجة أيام التعطل )مليون دينار اردني(
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 مما يعني أن الناجت احمللي اإلجمالي املقدر للعام 2020م بقيمة )31.9( مليار دينار أردني سيتراجع إلى نحو 
)27.1( مليار دينار اردني في ظل السيناريو املتوقع جراء تراجع القطاعات االقتصادية التي تأثرت بأيام التعطل 

واجلدول رقم )2( يبني قيم، ونسب التراجع في الناجت احمللي اإلجمالي بحسب سيناريوهات الدراسة الثالثة

اجلدول رقم )2( سيناريوهات الناجت احمللي اإلجمالي لسنة 2020 )مليون دينار اردني(
نسبة التراجعالناجت احمللي املقدرالسيناريوهات

-31،998.4تقديرات 2020 االفتراض االساسي
8.9%29،161.4السيناريو االفضل
15.3%27،111.3السيناريو املتوقع
21.9%24،975.6السيناريو االسوأ

أثر أيام التوقف على نسبة البطالة( 4
تقدر دائرة اإلحصاءات العامة نسبة البطالة في اململكة حالياً وقبل األزمة بنحو )19.2%(، وبإضافة عدد 
املتعطلني بسب أزمة فايروس كورونا املستجد بحسب )سيناريوهات( التعطل فإن نسبة البطالة سترتفع كما 

هو موضح باجلدول رقم )3(.

اجلدول رقم )3( نسب البطالة املتوقعة بسبب جائحة كورونا املستجد لعام 2020

نسبة البطالة الكلية نسبة البطالة
بسبب األزمة السيناريوهات

%25.93 %6.73 السيناريو االفضل
%30.20 %11.00 السيناريو املتوقع
%34.97 %15.77 السيناريو األسوأ



تقرير إجنازات وأنشطة احلزب في الفترة
املكتـب التنفيـذي الثاني عشــرمن ٢٠٢٠/1/1 ولـغـــــايــــة 31/1٢/٢٠٢٠

169

النتائج.( 5
حالة ركود اقتصادي بحيث يتراجع الناجت احمللي اإلجمالي في السيناريو املتوقع لنحو )27.1( مليار دينار 

أردني.
سترتفع نسبة البطالة في السيناريو املتوقع لنحو )%30.2(.

التوصيات( 6
كافة شروط  مع مراعاة  تدريجياً  بعودة األنشطة االقتصادية  للتسريع  الالزمة  التدابير احلكومية  اتخاذ 

الصحة والسالمة حلماية اجملتمع من انتشار فايروس الكورونا املستجد.
تعطى األولوية لعودة األنشطة الزراعية لضمان استمرارية سلسلة اإلنتاج والتزويد الغذائي، ملا لها من آثار 

مهمة على الصحة، واألمن اجملتمعي.
تشكيل جلنة وطنية وبالشراكة مع قوى اجملتمع املدني والقطاع اخلاص لدراسة، واتخاذ تدابير سريعة 

لتحفيز االقتصاد ملا بعد أزمة كورونا املستجد.
تعزيز الشراكة مع دول اخلليج العربي مبا يضمن استقطاب املوارد البشرية األردنية، والتي أثبتت جدارتها 
في التعامل مع أزمة كورونا املستجد وبالذات في القطاعات الصحية، واألمنية، والزراعية، كمحاولة لضمان 

خفض نسب البطالة املتوقعة.
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تقديرات اولية لاليرادات التي سيتم خساراتها نتيجة
جائحة الكورونا املستجد للقطاعني العام واخلاص في االردن

ملخص األثار املالية على اإلقتصاد األردني بسبب إإلجراءات احلكومية )احلظر( ملكافحة الكورونا

اإليرادات 
العامة 

)املوازنة 
العامة 

والوحدات 
املستقلة(

8،739،750،000

اإليرادات 
العامة 
الشهرية
)املوازنة 
العامة(

728312500

اإليرادات 
العامة )املوازنة 

العامة 
والوحدات 

املستقلة( ملدة 
شهرين

1456625000

النفقات 
اجلارية

)املوازنة 
العامة 

والوحدات 
املستقلة(

9،139،650،000

النفقات 
اجلارية 
الشهرية 
)املوازنة 
العامة 

والوحدات 
املستقلة(

761637500

النفقات 
اجلارية

)املوازنة العامة 
والوحدات 

املستقلة( ملدة 
شهرين

1523275000

مجموع خسائر احلكومة ملدة شهرين يساوي مجموع النفقات اجلارية التي ستدفعها 
احلكومة للرواتب واحملروقات وغيرها واإليرادت املتوقعة مثل الضرائب والرسوم 

واجلمارك وغيرها

٢9799٠٠٠٠٠

الناجت 
احمللي 

اإلجمالي 
31000000000

الناجت 
احمللي 

اإلجمالي 
الشهري

2583333333
الناجت 
احمللي 

اإلجمالي ملدة 
شهرين

5166666667

5166666667مجموع خسائر القطاع اخلاص )قيمة شهرين من الناجت احمللي اإلجمالي(

8146566667مجموع اخلسائر للقطاعني العام واخلاص
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دراسة ملنظمة السياحة العاملية 
أكدت منظمة السياحة العاملية أنها تعمل حاليا على إصدار مجموعة من التوصيات وحتدى االبتكار لتكون 
خطة إنقاذ خريطة للدول لتعافى قطاع السياحة بها بعد انقضاء أزمة انتشار فيروس كورونا املستجد، والذى 

أدى إلى توقف حركة السياحة والسفر.
املاضى وافقت  التى مت تشكيلها األسبوع  العاملية  السياحة  املتحدة ألزمة  املنظمة، إن جلنة األمم  وقالت 
أكثر من 20  التعافى، حيث سيتم إصدار  املنظمة بشأن  األون الين، على توصيات  خالل اجتماع دولى عبر 

توصية األسبوع املقبل، وحتدى االبتكار الذى أطلقناه مع منظمة الصحة العاملية.
وأصدرت منظمة السياحة العاملى تقييمها احلديث للتأثير احملتمل لفيروس كورونا املستجد على السياحة 
الدولية، حيث تتوقع وكالة األمم املتحدة املتخصصة للسياحة أن ينخفض عدد السائحني الدوليني بنسبة 20 % 
إلى 30 % في عام 2020 مقارنة بأرقام 2019، الفته إلى أن هذه األرقام تستند إلى آخر التطورات حيث يواجه 

اجملتمع العاملي حتدًيا اجتماعًيا واقتصادًيا غير مسبوق.
وقالت املنظمة فى تقرير حديث لها، إن االنخفاض املتوقع بني 20-30% ميكن أن يؤدى إلى انخفاض في 
ثلث  أمريكي، أي ما يقرب من  يتراوح بني 300-450 مليار دوالر  الدولية مبا  السياحة  عائدات )صــادرات( 

عائدات السياحة فى 2019 والتى بلغت 1.5 تريليون دوالر أمريكي.
وأشارت إلى أن هذا سيعني فقدان ما بني خمس وسبع سنوات من النمو، الفته إلى أنه في عام 2009، على 
خلفية األزمة االقتصادية العاملية، انخفض عدد السياح الدوليني بنسبة 4 %، في حني أدى تفشي السارس إلى 

انخفاض بنسبة 0.4 % فقط في عام 2003.
وقال األمني العام ملنظمة السياحة العاملية، زوراب بولوليكاشفيلي: »إن السياحة هي من بني أكثر املناطق 
تضررا من جميع القطاعات االقتصادية. ومع ذلك، فإن السياحة متحدة أيًضا في املساعدة على معاجلة هذه 
العمل مًعا للتخفيف من تأثير األزمة، ال سيما على  أثناء  الهائلة، و أولويتنا األولى  احلالة الصحية الطارئة 
العمالة، ودعم جهود التعافي على نطاق أوسع من خالل توفير فرص العمل ودفع الرفاهية االقتصادية حول 

العالم. »

التجربة االملانية
كورونا املستجد.. أكبر خطة إنقاذ اقتصادية بأملانيا منذ احلرب العاملية الثانية

تعتزم احلكومة األملانية تقدمي قروض مع ضمانات بقيمة ال تقل عن 550 مليار يورو في أكبر إجراءات 
استثنائية منذ احلرب العاملية الثانية، وذلك في محاولة للتصدي لتداعيات فيروس كورونا املستجد على أكبر 

اقتصاد في أوروبا.
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أعلنت أملانيا اجلمعة )13 آذار/مارس 2020( عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها منذ مرحلة 
ما بعد احلرب العاملية الثانية، تشمل قروضاً »بال حدود« ال تقل قيمتها عن 550 مليار يورو، وذلك من أجل 
التصدي لآلثار االقتصادية لفيروس كورونا املستجد. وقال وزير املالية ونائب املستشارة أوالف شولتز: »ال 
يوجد حد أقصى، تلك هي الرسالة األكثر أهمية«، في إطار تفصيله لبرنامج املساعدات، وهو أكبر من ذاك 

الذي وضع ملواجهة أزمة عام 2008 املالية.
وبدأت احلكومة األملانية بتأمني 550 مليار يورو هي عبارة عن قروض من الدولة مع ضمانات. وستمنح 
هذه القروض دون حدود من جانب بنك االئتمان إلعادة اإلعمار العام، الذي سبق أن لعب دوراً حاسماً للحد 

من آثار األزمة املصرفية واملالية قبل أكثر من 10 سنوات.
ميكن للشركات التي تواجه انخفاضاً في النشاط أو مشاكل في السيولة االستفادة من تلك القروض، مثل 
شركات السفر والسياحة واملطاعم املتضررة أكثر من غيرها. وتهدف اخلطة إلى تفادي موجة انهيارات في 
املؤسسات في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعتمد خصوصاً على التصدير، واملعرض أكثر من غيره لضرر 

تقلص التبادالت الدولية اثر تفشي كورونا املستجد.
ولم تستبعد احلكومة دخول البالد في مرحلة انكماش.

وفي هذا اإلطار، لم يستثن وزير االقتصاد بيتر ألتماير مساهمة مؤقتة للدولة في شركات تواجه صعوبات 
وتعّد استراتيجية، كشركات القطاع التكنولوجي على وجه خاص. وقال ألتماير »هذه مبادرة غير مسبوقة في 
تاريخ البالد منذ مرحلة ما بعد احلرب«. وأكد أن مساعدة الشركات »لن تفشل ال بسبب املال وال بسبب نقص 
اإلرادة السياسية، وهذا يعني أنه ال يجب أن تواجه الشركات التي هي في حالة جيدة وال الوظائف، أي صعوبات«.

ومن املقرر أن تلتقي املستشارة مساء اجلمعة مسؤولني في عدة قطاعات اقتصادية، فضاًل عن نقابيني، 
لعرض تدابير املساعدة احلكومية عليهم. 

وزير  وصفها  الشركات،  ملساعدة  احلكومة  إجــراءات  حتمله  الذي  االستثنائي  للطابع  تفسيره  إطار  في 
اتخذها  التي  الدعم غير االعتيادية  إلى تدابير  بازوكا«. وفي ذلك إشارة  بـ«مدفع  بانها أشبه  املالية األملاني 
رئيس البنك املركزي األوروبي السابق ماريو دراغي إلنقاذ منطقة اليورو في حقبة أزمة الديون. وتابع ألتماير 

»وسنلّقم أسلحتنا من جديد إذا لزم األمر«.
ومع تلك اإلجراءات التي تضاف إلى إعالنات صدرت مطلع األسبوع لتسهيل وقف العمل بشكل جزئي في 
الشركات، جتد أملانيا، التي ينتقدها غالباً شركاؤها األوروبيون وخصوصاً فرنسا، نفسها مجبرًة على التخلي 

عن قاعدة انعدام العجز في ميزانيتها.
وقد بدأت أصاًل النتائج االقتصادية واالجتماعية بالظهور في البالد التي تواجه منذ أشهر انخفاضاً في 

النمو مع إنهاك منوذجها االقتصادي.
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املستجد؟  كورونا  أزمة  االنقاذ االقتصادي األميركية بشأن  ماذا يقول اخلبراء عن خطة 
مارس ٢6، ٢٠٢٠

حذر محللون من أن خطة اإلنفاق الطارئة التي وافق مجلس الشيوخ األميركي للمساعدة على تخفيف األثر 
االقتصادي لفيروس كورونا املستجد، يجب أن تكون خطوة أولى ضمن مسار أشمل.

تبلغ قيمة اخلطة غير املسبوقة 2،2 ترليون دوالر وتغطي قطاعات واسعة من اجملتمع األميركي. من بني االجراءات 
للمشاريع  قروض  غذائية،  ومعونات  واسع  بطالة  تأمني  املواطنني،  ألغلب  مالية  دفعات  تقدمي  عليها:  تنص  التي 

الصغرى، متويالت لدعم املستشفيات املكتظة باملرضى ومساعدة الصناعات املتعثرة على غرار قطاع الطيران.
لكن، بدا رئيس األغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل نفسه غير مقتنع أنها كافية إلنعاش االقتصاد. 
وقال ماكونيل في تصريح جمللس الشيوخ قبل التصويت على اخلطة باإلجماع »هذا ال يرتقي حتى ألن يكون 

حزمة حوافز. هذا إنعاش طارئ«.
لكن مع توقع البعض انكماش االقتصاد األميركي بنسبة 14 باملئة في الربع الثاني، وحصول ركود عاملي حاد 
هذا العام، يحّض اقتصاديون املشرعني األميركيني على التجهز لفعل املزيد لتخفيف وطأة األزمة على ماليني 

األميركيني الذين خسروا وظائفهم مع اضطرار قطاعات اقتصادية واسعة إليقاف نشاطها.
في تصريح لوكالة فرانس برس، قالت ديان سونك اخلبيرة في شركة غرانت ثورتون »ال، هذا ليس كافيا، 
سيكون هناك املزيد. األمر أشبه مبحاولة إصابة هدف متحرك«. واستدركت حول اخلطة »لكن اخلبر السار 

هو أنها واسعة ومتعددة األوجه. … هذا ما نحتاج إليه، وهي بداية جيدة جدا«.
يعيش أكثر من نصف سكان الواليات املتحدة حتت أحد أشكال احلجر، وجتاوز عدد الوفيات األلف وسجلت 
68 ألف إصابة مؤكدة على األقل، ما يجعل أكبر اقتصاد في العالم في وضع حرج يتطلب عالجا طارئا للخروج 
من األزمة. والعالج الطارئ شديد األهمية ألنه على عكس بقية الدول ذات االقتصادات املتطورة، ال يوجد في 

أميركا نظام صحّي شامل أو منح بطالة يستفيد منها اجلميع.

جتنب أزمة أعمق
عمل الدميوقراطيون واجلمهوريون معا طوال الليل في مجلس الشيوخ إلقرار حزمة االجراءات التي تنتظر 

موافقة مجلس النواب عليها قبل أن يوقعها الرئيس دونالد ترامب وتتحول إلى قانون نافذ.
في تصريح إلى تلفزيون سي ان بي سي، اعتبر اخلميس وزير اخلزانة ستيفن منوتشني أن اخلطة »حتمي 

جميع العمال األميركيني«، ودعا أعضاء مجلس النواب إلى إقرارها بسرعة وباإلجماع.
وأضاف منوتشني »العمال األميركيون واملواطنون األميركيون والتجارة األميركية يحتاجون املال اآلن. لذلك 

هذا ليس الوقت املناسب لنقاش مشروع قانون أقر باإلجماع«.
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األسبوع  البطالة  منح  من  لالستفادة  بطلب  عامل  مليون   3،3 تقدم  قطاعات جتارية،  عدة  إغالق  نتيجة 
املاضي، وهو رقم قياسي يقارب خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق املسجل عام 1982. وينتظر أن تصير 

نسبة البطالة من رقمني بحلول شهر نيسان/ابريل.
يعني ذلك أن منح البطالة املعززة قد تكون أهم عنصر في حزمة االنقاذ.

دوالر  بـــ600  الدفوعات  ترفع  اذ  وظائفهم،  فقدوا  الذين  العمال  إلى  املقدمة  املساعدة  اخلطة  وتوسع 
احلرة  املهن  أصحاب  فيهم  سابقا، مبن  االستفادة  عليهم شروط  تنطبق  لم  الذين  العمال  وتشمل  أسبوعيا، 

والعاملون املستقلون غير املتفرغني الذين يتلقون أجراً بالساعة.
ويضاف ذلك إلى مساعدة بقيمة 1200 دوالر ستقدمها وزارة اخلزانة جلميع األميركيني البالغني، و500 

دوالر لكل طفل.
في تصريح لوكالة فرانس برس، يقول اخلبير في شركة أوكسفورد إيكونوميكس غريغوري داكو إن “اخلطة 

نفسها أساسية لتجنب أزمة أعمق من التي منر بها اآلن«.
املشاريع  لدعم  االستقرار« خاصة  لتحقيق  باألحرى خطة  بل  اقتصادي،  تعاٍف  ليست خطة  »إنها  ويتابع 
الصغرى واملتوسطة. وأضاف »من الضروري تطبيق هذه اخلطة لتجنب خسارة كبرى في النشاط، لكن أيضا 

لتجنب خسارة عدد غير مسبوق من الوظائف«.

السيطرة على الفيروس إلصالح االقتصاد
بدأ ترامب في احلديث منذ اآلن عن إنهاء قرارات احلجر املفروضة في البالد، ما يبث خشية لدى احملللني 
هي  االقتصادي  األلم  لتخفيف  طريقة  أفضل  أن  هؤالء  ويعتبر  نفسه،  الفيروس  من  أسوأ  العالج  يكون  بأن 

السيطرة على الفيروس.
االقتصادي  النشاط  إعادة  أن  بلندر  آالن  األميركي  الفيدرالي  لالحتياطي  السابق  الرئيس  نائب  واعتبر 
مبكرا »ليس فقط باألمر اخملطئ، بل كذلك خطير«. وأضاف أنه في حال شهدت البالد موجة عدوى ثانية »قد 

نشهد ركودا طويل األمد« عوض تباطؤ حاد يتلوه تعاٍف قوي.
ويتفق أغلب االقتصاديني مع اخلبراء الطبيني على احلاجة إلى إجراء فحوصات مكثفة وواسعة لتوفير 

نتائج سريعة، ما يسمح للسلطات بعزل املصابني وضمان سالمة من عادوا إلى العمل.
االقتصادي  النشاط  إعادة  نعرف خطر  أن  إنه »بخالف ذلك، ال ميكننا  ناروف  االقتصادي جوال  ويقول 

مبكرا«.
وأضاف »إذا أجبرنا على اإلغالق مرة أخرى، ستضيع أغلب اجراءات حتقيق االستقرار االقتصادي التي 

أقّرها الكونغرس«.
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خطط إلنــعــاش االقــتــصــاد املــتــضــرر مــن كــورونــا املستجد فــي عــالــم يـــزداد انــغــالقــا )العني 
اإلخبارية األربعاء 3/18/٢٠٢٠(

متوقعة  خسائر  من  كورونا املستجد  بسبب فيروس  املتعثر  االقتصاد  إنعاش  خطط  العالم  في  تتضاعف 
باملليارات وشوارع مقفرة وخوف متزايد، خصوصا في أوروبا التي تواصل إجراءات االنغالق كما يحدث في 

بلجيكا األربعاء. 
بات منكوبا بسبب األزمة  األربعاء، حول قطاع  الفيديو  األوروبيون عبر  النقل  يتشاور وزراء  أن  ويفترض 

الصحية.
كل أموال العالم لم تنقذ البورصات من دوامة »كورونا املستجد« العنيفة، فقد تضررت الرحالت اجلوية 
اإليطالية مستعدة  وتبدو احلكومة  انتشاره.  للحد من  وإجــراءات اإلغالق  »كوفيد-19«  وباء  كبير من  بشكل 

لتأميم شركة الطيران الوطنية »أليتاليا« التي تواجه خطر اإلفالس منذ سنوات.
وبشكل أشمل، ينوي الرئيس دونالد ترامب بعدما تأخر في الرد التحرك لدعم االقتصاد ببرنامج مساعدة 

»جريء ومهم جدا« للشركات األمريكية املتعثرة.
ولم يكشف وزير اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشني عن قيمة خطة املساعدات التي يجري التفاوض حولها 
لكن الصحف األمريكية حتدثت عن نحو 850 مليار دوالر، بينما ذكرت شبكة »سي إن بي سي« األمريكية أن 

املبلغ قد يتجاوز األلف مليار دوالر.
من  سلسلة  املركزي  البنك  مبهمة  يقوم  الذي  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  أعلن  نفسه،  الوقت  في 
اإلجراءات للتأكد من أن النسيج االقتصادي يستفيد من آالف املليارات من الدوالرات التي يضخها منذ أسبوع.

أوروبا تتحرك
أدت إعالنات االحتياطي الفيدرالي األمريكي ونية إطالق خطة لإلنعاش االقتصادي إلى طمأنة األسواق؛ 
إذ أغلقت وول ستريت بورصة نيويورك على ارتفاع كبير مع كسب مؤشر داو جونز 5،17% ومؤشر ناسداك 

.%6،23
من جهته، قدم البنك املركزي األوروبي أكثر من 100 مليار يورو من السيولة إلى املصارف. وفي اجملموع، 

سحب 110 مصارف ما قيمته 109،1 مليار يورو من العملة من البنك املركزي.
وتندرج عملية إعادة التمويل هذه وهي األولى من أصل 13 مقررة حتى منتصف يونيو/حزيران 2020، في 

إطار حزمة إجراءات أعلن عنها قبل 5 أيام. 
وأعلنت إيطاليا الدولة األكثر تضررا حتى اآلن بالوباء بني بلدان االحتاد األوروبي عن خطة بقيمة 25 مليار 

يورو.
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مارس/ لشهر  يورو  مليار   32 بقيمة  الرسوم  من  سلسلة  إلغاء  أو  تأجيل  احلكومة  أعلنت  فرنسا،  وفي 
آذار وحده، وهذا املبلغ يشكل اجلزء األكبر من خطة »فورية« بقيمة 45 مليار يورو أعلنها أمس الثالثاء وزير 

االقتصاد برونو لومير. ولم يستبعد رئيس الوزراء إدوار فيليب من جهته تأميم شركات في حال الضرورة.
أما إسبانيا فقد أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز أمس الثالثاء أن الدولة ستضمن قروضا بقيمة مئة 

مليار يورو للشركات.
من جهتها، ستقدم لندن ضمانات من الدولة لقروض إلى الشركات بقيمة 330 مليار جنيه إسترليني )363 
مليار يورو(، وهو مبلغ ميكن أن تتم زيادته في حال احلاجة إلى ذلك، كما ستقدم مساعدات بقيمة 20 مليار 

جنيه، كما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون.

 دور بلجيكا
يحرك أصحاب القرار السياسي املليارات في عالم بات في حالة توقف ويتعلم العيش في املنزل أو التزود 
باستثناء للتحرك بينما تراقب قوات حفظ النظام الوضع. فوسط باريس مثال، املزدحم باحلياة الليلية عادة، 
كان مقفرا ليل الثالثاء األربعاء، باستثناء قلة من األشخاص خرج بعضهم من أجل كالبهم. أما حركة السير 

فكانت شبه معدومة.
وجاء دور بلجيكا التي تبدأ إجراءات اإلغالق اعتبارا من ظهر األربعاء مع استثناءات للتوجه إلى طبيب أو 
نشاطات رياضية في الهواء الطلق وبعض املتاجر األساسية. وألزمت الشركات التي ال تستطيع تنظيم العمل 
من املنازل، فعليها أن تؤمن ملوظفيها »احتراما صارما في املسافات« في مكان العمل ووسائل النقل، كما ذكرت 
رئيسة احلكومة صوفي فيلميس التي حتدثت عن »غرامات كبيرة« وحتى إغالق إداري ألي رب عمل ال يحترم 

التحذير في هذا الشأن.
وأدى مرض »كوفيد-19« الذي رصد في الصني في نهاية ديسمبر/كانون األول املاضي إلى وفاة 7842 
العالم بينما بلغ عدد املصابني به 191 ألف شخص، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس  شخصا في 

استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش من أمس الثالثاء.
»تبدو الصورة االقتصادية العاملية قامتة، مع حدوث ركود في كل اقتصاد متطور تقريًبا في جميع أنحاء العالم. 
السيناريو  لهذا  السلبية  اخملاطر  لكن  العام،  من  الثاني  النصف  في  انتعاش  هناك  سيكون  أنه  نفترض   

األساسي مرتفعة للغاية، حيث أن ظهور املوجات الثانية أو الثالثة من الوباء سيغرق النمو أكثر.
 في هذه املرحلة، من الصعب أيًضا رؤية استراتيجية خروج من عمليات اإلغالق، مما يعني أن عدم اليقني 
سيظل مرتفًعا. وأخيًرا، فإن اجلمع بني انخفاض اإليرادات املالية، وزيادة اإلنفاق العام، سيضع العديد من 

البلدان على حافة أزمة الديون ».
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EIU مدير التنبؤ البيئي العاملي
أبرز املالمح اإلقليمية:

التاجي  للفيروس  األولية  اإلدارة  استجابة  كانت  العام.  هذا   %2.8 بنسبة  األمريكي  االقتصاد  سينكمش 
املتعلقة  االقتصادية  اخملاطر  بدأت  مثلما  ذلك،  إلى  باإلضافة  بسرعة.  املرض  بانتشار  سمح  مما  ضعيفة، 
بكوفيد 19 في التصاعد، انهارت االتفاقية بني السعودية وروسيا خلفض إنتاج النفط، مما أدى إلى انخفاض 

أسعار النفط.
 إن اجلمع بني وباء الفيروس التاجي واالنخفاض في أسعار النفط العاملية يعني أن االستثمار سينكمش 
بشكل حاد هذا العام، خاصة في قطاع الطاقة، وسوف ينخفض   نمو الصادرات. وهذا يعرض للخطر محاولة 

إعادة انتخاب دونالد ترامب، حيث يبدو أن البطالة سترتفع بشكل حاد.
من املقرر أن يكون تأثير تفشي مرض كوفيد 19 على االقتصاد الصيني أعمق بكثير من تأثير السارس. 
بافتراض أن الفيروس ال يندلع مرة أخرى، نتوقع أن يصل منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي للصني إلى 1 % 
فقط في عام 2020، مقارنة بـ 6.1 % في عام 2019. وسوف يتركز التباطؤ في الربع األول من العام وسيبقى 
محسوًسا في الربع الثاني. سيتعافى النمو في النصف الثاني من العام عندما تنتج الصني عادة معظم ناجتها 

احمللي اإلجمالي.
ستكون منطقة اليورو واحدة من أكثر املناطق تضرراً، حيث ستسجل ركوًدا سنوًيا بنسبة 5.9%. ستسجل 
أملانيا )-6.8%( وفرنسا )-5%( وإيطاليا )-7%( فترات ركود طوال العام. في أملانيا، قطاع التصنيع الضخم 
موجه بشكل كبير نحو التصدير، مما يعني أن البالد معرضة بشكل خاص لكل من اضطراب سلسلة التوريد 
وضعف الطلب العاملي. ونتيجة لذلك، سيتحقق التعافي الذي نتوقعه في دول منطقة اليورو األخرى في النصف 

الثاني من عام 2020 بشكل أبطأ بكثير في أملانيا.
آفاق النمو ضعيفة بشكل خاص عبر أمريكا الالتينية. وستسجل األرجنتني )-6.7%( والبرازيل )-%5.5( 
واملكسيك )-5.4%( حاالت الركود هذا العام. تعتمد املكسيك بشكل وثيق على االجتاهات في الواليات املتحدة، 
وتوقعنا بانخفاض منو الناجت احمللي اإلجمالي األمريكي يضع عبًئا على التوقعات االقتصادية للمكسيك. في 
هذا  وسيكون  املباشر.  األجنبي  لالستثمار  حاد  انخفاض  إلى  األعمال  تعطل  سيؤدي  املنطقة،  أنحاء  جميع 
مدمراً بشدة في منطقة تكون فيها املدخرات احمللية ضعيفة وميثل االستثمار األجنبي املباشر 3% من الناجت 
احمللي اإلجمالي و 15% من إجمالي االستثمار الثابت. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لبلدان اخملروط اجلنوبي، 

فإن اقتراب فصل الشتاء اجلنوبي من الكرة األرضية يثير احتمال وباء صعب وطويل األمد. 
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كوفيد 19 يقود جميع دول مجموعة العشرين تقريًبا إلى الركود
العالم.  البلدان في جميع أنحاء  النمو لدينا جلميع  التاجي، قمنا مبراجعة توقعات  الفيروس  بعد تفشي 
النتائج ترسم صورة قامتة. عبر G20، ستسجل جميع البلدان باستثناء ثالث دول الركود هذا العام. سينكمش 

االقتصاد العاملي بنسبة %2.2.
توقعات النمو املنقحة لدول مجموعة العشرين في عام 2020

منو الناجت احمللي اإلجمالي الدولة 
احلقيقي %2020

التوقعات السابقة
)قبل تفشي املرض(

-2.0%-6.7%األرجنتني1
2.0%-0.4%استراليا2
2.4%-5.5%البرازيل3
1.8%-1.3%كندا4
5.9%1.0%الصني5
1.0%-5.0%فرنسا6
0.9%-6.8%املانيا7
6.0%2.1%الهند )21/2020 السنة املالية(8
5.1%1.0%أندونيسيا9

0.4%-7.0%ايطاليا10
0.4%-1.5%اليابا ن11
2.2%-1.8%كوريا اجلنوبية12
1.1%-5.4%املكسيك13
1.6%-2.0%روسيا14
1.0%-5.0%السعودية15
1.4%-3.0%جنوب افريقيا16
3.8%-3.0%تركيا17
1.1%-5.0%اململكة املتحدة18
1.7%-2.8%الواليات املتحدة األمريكية19
2.3%-2.2%اسعار صرف السوق العاملية20
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المذكرات والرسائل
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الفروع ورؤساؤها

اسم رئيس الفرعالفرعالرقماحملافظة 

العاصمة 
عمان 

م. مروان املاحليالهاشمي1
أ. عمار النابلسيةطارق2
أ.صالح خلفالنزهة3
أ. مأمون عبد الرحمنالقصور4
أ. زكي بني ارشيدشفا بدران5
د.موسى االقطشنزال والياسمني6
أ. محمود تيمراس العني والوحدات7
م. عبد احلميد صرصورالقويسمة8
د. محمد بني مفرجالنصر9

أ. محمد اسكندرانيعمان الثالثة10
م.عبد الله راجي العبوينيجنوب عمان11
أ. عبد الله علي الطهراويسحاب12
د. علي محمد املرصويلح13
م.عدنان يلدار مشوقةوادي السير14
أ. عبد القادر اخلطيبتالع العلي15
أ. صبحي أبو شنديماركا16
أ. مراد يوسف ابو حالوةاملقابلني17
أ. عبدالله السعايدةالتاج18
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اسم رئيس الفرعالفرعالرقماحملافظة 

اربد 

أ. نواف عبيداتاربد األول19
أ. عصام طراداليرموك اربد20
أ. احمد محمد اجلوالنياملزار الشمالي21
أ. محمود بني حمدالكورة22
أ. خالد مروجاألغوار الشمالية23
أ.همام الطوالبة بني عبيد24
أ.عمر السلمانالرمثا25

الزرقاء 

أ. جمال الصوفيوسط الزرقاء26
د. زيد خضرجنوب الزرقاء27
أ. جمال الفقهاءشمال الزرقاء28
أ. محمد احمد املنسيالرصيفة29

البلقاء 
أ. نور الدين أبو رمانالبلقاء30
أ. هشام جمعة ظاهرعني الباشا31

عجلون
أ. محمد الزغولعجلون32
أ. محمد فريحاتكفرجنة33

د.رامي عياصرةجرش34جرش 
م.خضر بني خالداملفرق35املفرق
أ. اسماعيل خليل اسماعيلمادبا36مادبا

أ. احمد ابراهيم القطاونةالكرك37الكرك
أ. اسماعيل القيسيالطفيلة38الطفيلة

أ. ابراهيم احلميديمعان39معان
د. سعد الرفاعيالعقبة40العقبة

أ. رياض سنيدالشباب41الشباب
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