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بقلم عبلة ابوعلبة

الأمني الأول حلزب ال�شعب الدميقراطي الأردين - ح�شد 

يدخل الحزب عامه الواحد والثالثين، منذ انعقاد مؤتمره االول بتاريخ ٢٥ / ٧ / 
١٩٨٩م، وهو عازم على مواصلة النضال جنبا الى جنب وكتفا الى كتف مع احزاب 
وقوى الحركة الوطنية االردنية، من اجل اردن وطني ديمقراطي متحرر من التبعية 

والقهر واالستبداد.
الزمن حافل باالزمات التي تطوّق البالد من كل جانب،  ومخاطر سياسات العدوّ 
الصهيوني ومشاريعه تنتهك المحرمات الوطنية يوما وراء يوم، وليس هناك اشّد 
حرمة من السيادة والوحدة ومقدرات الوطن وحقوق المواطنين، حيث ليس هناك 
الوطني  الكفاح  واستمرار  الشعب  وحقوق  الوطن  عن  الدفاع  واحد:  خيار  سوى 
والديمقراطي استنادا الى التراث المجيد والعريق الذي صنعه المناضلون االوائل 
الماضي  القرن  من  العشرينات  في  االردنية  الوطنية  الدولة  تأسيس  بداية  منذ 

ومواصلته من قبل االجيال المتتابعة حتى يومنا.
لقد عبّر حزبنا من خالل مؤتمره العام األخير الذي عقد بتاريخ ) ١٥ آذار ٢٠١٩ 
( عن هذه الروح االصيلة، وعن الثقة العالية بصوابية البرنامج الذي يربط بإحكام 
بين حركة الصراع الوطني والطبقي المتصاعدة في االردن وفي عموم منطقتنا 
للديمقراطية  الضامن  ونظامها  الداخلية  العالقات  وصوابية  والعالم،  العربية 

وحرية الرأي وحسم الموقف العام للحزب وفق قواعد المركزية الديمقراطية.
االستعماري  المشروع  االصيل  االردني  الشعب  فيه  يرفض  الذي  الوقت  في   
المشاريع  كل  تاريخه  امتداد  على  رفض  مثلما  القرن،  بصفقة  المسمى  الجديد 
على  بها  يعتدّ  انتصارات  الوطنية  حركته  خالل  من  واحرز  المشبوهة  واالحالف 
سياسات الوصاية واالنتداب، فاننا نرى من الواجب والضرورة التاريخية استذكار 
في  الوطن  عن  الدفاع  بين  جمعت  التي  المنظمة  والوطنية  الشعبية  الجهود 
والديمقراطية  المعيشية  الحقوق  عن  الدفاع  وبين  االستعمارية  االحالف  وجه 
للمواطنين، وعن العدالة والمساواة والتقدم في الدستور والتشريعات المؤسّسة 

عليه.
بين  الجمع  :ـ  واالزمان  العصور  كل  في  تغيب  ال  ان  يجب  التي  الحكمة  هذه 
المهام الوطنية المتداخلة، فالتأسيس لمرحلة جديدة للدفاع عن الوطن ومواجهة 
مشاريع العدوّ الصهيوني ضد االردن وفلسطين تستوجب اطالق الحريات العامة 
والمساواة  العدالة  مبدأ  وتطبيق  المؤسسية،  الشعبية  المشاركة  مبدأ  وتفعيل 
والتصدّي لكل عوامل التقسيم والتفتيت،وترميم التصدّعات االجتماعية والوطنية 
التي تفاقمت بفعل السياسات الحكومية غير العادلة واالحتكارية سواء فيما يخصّ 
المتعلقة بفتح فرص وآفاق  او الحقوق السياسية  المعيشية للمواطنين،  الحقوق 

المشاركة الواسعة في القرار الوطني.
فالقوى االستعمارية هي التي تستخدم قوّتها فوق العدالة والحقوق االنسانية 
يبدأ من محطتنا  الدول  بين  واالوضاع  بالعالقات  المفزع  اإلخالل  وتصويب هذا 
العادلة  القوانين  الوطنية باالستجابة لمطالب الشعب بإطالق الحريات وتطبيق 
ورفع راية الديمقراطية التي من شأنها تكريس الهوية الوطنية المستقلة، وبناء 

الجسم االجتماعي الصلب للدفاع عن الوطن.
لقد بذلت القوى واالحزاب اليسارية والقومية جهودا كبيرة من اجل التأسيس 
والقوى  لالحزاب  الوطني  الملتقى  آخرها  كان  وعريض،  جامع  وطني  الطــار 
هذه  تطوير  اهمية  على  الجميع  يلتقي  حيث  والقومية،  اليسارية  والشخصيات 
بناء  الى  وصوال  وتأثيرها  انتشارها  وتوسيع  اطرها  بناء  في  واالستمرار  التجربة، 

جبهة وطنية عريضة. 
وكما فعلنا على امتداد التاريخ الوطني لحزبنا، نتمسك دون تهاون بالوحدة 
لمسيرتنا  والتقييم  والمراجعة  النقد  بآليات  نتمسك  كما  الداخلية،  الوطنية 
المتواصلة، ونجترح الحلول واالجتهادات في قراءة التحوالت السياسية العاصفة 
وندافع بال كلل عن منجزات الوطن وسيادته ومستقبله وعن حقوق المواطنين 

كما تجسدها مبادىء العدالة والمساواة والكرامة الوطنية.

عازمون على موا�شلة الن�شال

 خيبة الأمل من بقاء قانون النتخاب بحلته احلالية

ق�شية املراأة الردنية : حمور رئي�شي يف برنامج احلزب

ووطنه ار�شه  اىل  فل�شطيني  لجئ  كل  عودة  حتى  الن�شال  من  مزيد  اىل 

ون�شالتها العاملة  الطبقة  ق�شايا  اىل  انطالقته  منذ  منحاز  ح�شد  حزب 

الوطنية  ال���وح���دة  )ح�����ش��د(   ح��زب��ك��م  ��د  ج�����شّ

الردين ال�������ش���ع���ب  اط����ي����اف  ك����اف����ة  ب����ني 

ل���ت���ت���ع���زز احل����رك����ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة امل����وح����دة 

وامل�����ن�����ظ�����م�����ة مل����ج����اب����ه����ة ال���ت���ط���ب���ي���ع

ثوابتكم مرتبطه مبعاناة ال�شعب وامل�شالح الوطنية

���ش��اه��دن��ا ال��ع��م��ل احل���زب���ي امل��ن��ظ��م ال�����دوؤوب 

ع���ل���ى م�����دى م���رح���ل���ة ت���اأ����ش���ي�������س احل����زب

منظمة جماهرييه  حركة  اىل  للو�شول  معكم  نتطلع 

امل��ق��اط��ع��ة  ح���رك���ات  ودور  ت��ق��اط��ع  الردن 

ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة   ل���الط���م���اع  ال���ت�������ش���دي  يف 

نحو جبهة وطنية عري�شة

�شكر وتقدير: يتوجه المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي االردني - 
حشد - وبمناسبة مرور 3١ عاما على تأسيس الحزب، بتحية االعتزاز لكل االقالم 
والشعب  الوطن  لقضايا  انتمائها  اصالة  عن  عبّرت  التي  المضيئة  والمساهمات 
واحترامها للمناضلين ايا كانت مواقعهم، وكنا نتمنى لو اسعفتنا الظروف باستكتاب 
عدد اوسع من المؤسسات واالصدقاء الذين تربطنا بهم عالقات نضالية وتارخية.
ان  ونقول  الجليلة،  المناسبة  بهذه  جميعا  الحزب  اعضاء  الرفاق  نهنىء  كما 
جهودكم الميدانية وعزمكم على مواصلة النضال هو الضامن الرئيسي للنهوض 

بالحزب واستمراره وتطوره رغم كل التحديات.

عدد خا�س مبنا�شبة مرور 31 عاما على انعقاد اول موؤمتر وطني للحزب 
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فرج اطميزه الأمني العام للحزب 
ال�شيوعي الردين 

الديمقراطي  الشعب  ح��زب  يحتفل 
اليوم بذكرى عزيزة على  األردني - حشد 
انطالقته  ذكرى  شريف،  وطني  كل  قلب 
كحزب وطني التصق اسمه بنضاالت شعبنا 
األردني، وسطر صفحات نضالية يعتز بها.

حزب  النطالقة   29 ال���   الذكرى  انها 
الشعب الديمقراطي  االردني – حشد هذا  
عنصراً  يشكل  يزال  وما  كان  الذي  الحزب 
الوطنية  االرادة  يمتلك  فاعاًل وقوة نشطة 
الفعاليات  كافة  في  الشجاعة  والمبادرة 
بجدارة  جعله  مما  ال��ب��الد  ف��ي  الوطنية 
الوطنية  الحركة  نسيج  في  أساسياً  مكوناً 

االردنية.
الديمقراطي  الشعب  حزب  ناضل  لقد 
األردني بصدق وثبات من أجل أردن وطني 
مصالح  عن  ببسالة  وداف��ع  ديمقراطي، 
الجماهير وحقها في الحرية والديمقراطية 
انهاء  اج��ل  وم��ن  االجتماعية،  والعدالة 
للمؤسسات  االقتصادية  التبعية  سياسة 

المالية الدولية.
الشعب  حق  عن  بالدفاع  التزم  كما 
الفلسطيني ونضاله ضد االحتالل من اجل 
العودة  في  الفلسطينية  الوطنية  الحقوق 
الوطنية  دولته  وقيام  المصير  وتقرير 
وعاصمتها  الوطني  ترابه  على  المستقلة 

القدس .
استراتيجي  وفهم  عميق  ادراك  وبكل 
المهمتين  ب��ي��ن  ال��ش��ع��ب  ح���زب  رب���ط 
االردني  الشقيقين  للشعبين  النضاليتين 
والفلسطيني انطالقاً من قناعته الراسخة 
سند  خير  هو  ديمقراطياً  وطنياً  أردناً  بأن 
الفلسطيني  الشعب  لنضاالت  وداع���م 
الشقيق، وخاصة مع هذه الظروف الحرجة 
الفلسطيني  الشعب  فيها  يتعرض  التي 
تستهدف  حاسمة  مرحلة  ال��ى  الشقيق 
العربية  الشعوب  قضية  قضيته  تصفية 
“صفقة  ب�  يعرف  فيما  المتمثلة  المركزية 
القرن” وآليتها في قانون الضم، وبات علينا 

وفي  والديمقراطية  التقدمية  األحزاب  في 
مهاماً  والشيوعي  حشد  حزبينا  مقدمتها 
وعون  مساعدة  كل  تقديم  في  جساماً 

لشعبنا الفلسطيني الشقيق.
تحالف  ام��ام  األردن  بلدنا  في  نحن 
محاور  كل  على  بسياساته  يطبق  طبقي 
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

مما ولدّ حالة صراع دائم بين قطبين:
والثروة  السلطة  على  قابض  قطب 
البرجوازية  السياسي يمثل شرائح  والقرار 
وقطب  الطفيلية،  والفئات  والبيروقراطية 
الكادحة  والفئات  الشعبية  الطبقات  يمثل 

وقواها السياسية.
التحالف  ه��ذا  سياسة  عن  نجم  لقد 
نتاج  الشعبية،  للجماهير  مستمرة  معاناة 
سياسياً  والمركبة  العميقة  االزم��ة  تلك 
بالعداء  نفسها  ع��ن  عبرت  واقتصادياً 
الشعبية،  الجماهير  لتطلعات  المستمر 
فانتهجت الحكومات المتعاقبة سياسة كبت 
الحريات والتضييق على االحزاب، ومالحقة 
الشعبية  النشاطات  ومنع  الصحفيين 
من  العديد  ب��إق��راره  مقروناً  السلمية، 
القوانين المعيقة للحياة السياسية مما أدى 

الى تراجع كل مجاالت االصالح السياسي.
هذا  استمر  االقتصادي  الصعيد  وعلى 
التحالف في سياسة االرتهان واالرتماء في 
احضان المؤسسات المالية الدولية، والسير 
أوصلت  التي  النقدية  وصفاتها  بخطى 
بفعل  مأزومة  حالة  ال��ى  البالد  اقتصاد 
في  والعجز  الخارجية  المديونية  تفاقم 

الموازنات العامة.
معالجة  ف��ي  ح��اًل  تجد  ال  ح��ك��وم��ات 
المواطنين  جيوب  اال  االقتصادية  أزماتها 
الخاوية، وما القرارات االخيرة للحكومة في 
االستجابة لوصفات البنك والنقد الدوليين 
استمرار  على  مؤشراً  اال  لهما  واالنصياع 

نهج التغول الحكومي في جميع المجاالت.
ان بالدنا ليست بمعزل عما يجري في 
المنطقة بل انها في قلب الحدث، وخاصة 
تلك الهجمة الظالمية التكفيرية االرهابية 
ليس  بكاملها،  المنطقة  تستهدف  التي 
وليبيا،  واليمن  العراق  بل  فحسب  سوريا 

للكيان  المستمر  العدوان  نهج  الى  إضافة 
الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني.

وإعادة  البالد  تقسيم  خطة  تزال  وما 
ترتيبها وفق سايكس بيكو – جديد – وفق 

صفقة القرن.
إن  مخطئون  وهم  الكثيرون  ويتوهم 
هُم فكروا بأننا بمعزل عن هذه المؤامرات 
الضم  ق����رارات  ف��ان  العكس  على  ب��ل 
في  الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلية 
الغور تشكل خطراً ومؤشراً على مخططات 
تحقيق  الى  ترنو  التي  الصهيونية  الحركة 

أهدافها التوسعية االستيطانية.
وإن هذه الهجمة تتطلب منا في االردن 
الهجمة  خطة وطنية شاملة لمواجهة هذه 
إقليمية  تحالفات  في  االنخراط  عن  بعيداً 
االرهاب ولكنها في  ودولية تدعى محاربة 
تحقيق  اجل  من  وتغذيه  تدعمه  الحقيقة 
والنيل من دول وقوى  العدوانية  أهدافهم 
المقاومة والممانعة الرافضة لنهج التبعية 

واالستسالم.
كافة  تضافر  يتطلب  واق��ع  أم��ام  إننا 
التحالف  لمواجهة سياسات  والجهود  القوى 
االمبريالي – الصهيوني مما يفرض علينا 
وضع خطة وطنية شاملة. وفي ظل تبدالت 
إقليمية ودولية أنهت حقبة سياسة القطب 
الواحد المتمثل في االمبريالية االمريكية، 
سياسة  على  تؤكد  مستجدات  هناك  وبات 
ذلك  توظيف  وض���رورة  االق��ط��اب  تعدد 

المحلية  سياساتنا  رس��م  في  المستجد 
واإلقليمية.

هذا  وم��ن  الوطنية  المناسبة  وبهذه 
نطلق  ال��غ��راء،  “األه��ال��ي”  جريدة  المنبر 
ض��رورة  تنشد  مسؤولة  وطنية  صرخة 
الوطنية  والقوى  االح��زاب  كافة  انخراط 
ال��ق��وم��ي��ة وال��ي��س��اري��ة وال��ش��خ��ص��ي��ات 
وطنية  جبهة  في  الوطنية  والمؤسسات 
عريضة ترسم معالم الطريق للنضال معاً 

من اجل مصالح جماهير شعبنا األردني.
ض��رورة  عاتقها  على  ت��أخ��ذ  جبهة   
ديمقراطي  تغيير  احداث  اجل  من  العمل 
السياسية  التبعية  حالة  من  البالد  يخلص 
وطني  اردن  ال��ى  وص���واًل  واالقتصادية 

ديمقراطي.
سياسات  جماح  تكبح  وطنية  جبهة   
شعبنا  بمصير  والتالعب  والتفرد  االقصاء 

االردني الذي يستحق منا كل تضحية.
الكفاحي  الدعم  تجسد  وطنية  جبهة 
ينال  حتى  الفلسطيني  العربي  للشعب 
المصير  وتقرير  العودة  في  حقوقه  كامل 
وقيام دولته الوطنية المستقلة على ترابه 

الوطني وعاصمتها القدس.
إننا في الحزب الشيوعي األردني، وقد 
حزب  رفاق  مع  المشترك  النضال  عايشنا 
مر  وعلى  حشد   – الديمقراطي  الشعب 
والسجون،  المعتقالت  فجمعتنا  السنين، 
وتجسدت  المشترك  نضالنا  وت��الح��م 
العالقات الرفاقية بصدق وأمانة، ومن أجل 
يدركون  األردنيين  الشيوعيين  فإن  هذا 
يدركون  كما  الحزب،  ه��ذا  والدة  أهمية 
العمل  ف��ي  النضالي  ال��ت��واص��ل  أهمية 
ان  علينا  الحزب  هذا  حق  ومن  المشترك، 
نحتفل معه بوالدته، مؤكدين على ضرورة 
حزبينا  بين  الرفاقية  العالقات  وعمق 
واخالص  ووف��اء  صدق  من  فيه  خبرنا  لما 

ونكران ذات.
وفي الختام اسمحوا لي أن أتقدم بأحر 
العتيد،  حزبكم  انطالقة  بذكرى  التهاني 
بين  النضالي  التالحم  ونؤكد على ضرورة 

حزبينا الشقيقين.

�شرورة انخراط كافة الحزاب والقوى الوطنية القومية والي�شارية وال�شخ�شيات واملوؤ�ش�شات الوطنية يف جبهة وطنية عري�شة
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الإرتقاء مب�شتوى العالقة بني القوى الدميقراطية بات اأكرث من �شرورة
د. �شعيد ذياب الأمني العام حلزب 

الوحدة ال�شعبية الدميقراطي الأردين

الشعب  ح���زب  ف���ي  األع�����زاء  ال���رف���اق 
الديمقراطي األردني “حشد”      المحترمين 
الشعب  حزب  في  لرفاقنا  بالتهنئة  أتقدم 
 )31( الذكرى  في  األردن��ي،  الديمقراطي 
لهم  متمنياً  ح��زب��ه��م،  إن��ط��الق��ة  على 
إنجاز  أج��ل  من  نضالهم  في  االستمرار 
المهمات الوطنية والديمقراطية والتصدي 

للمشروع الصهيوني. 
فيها  تشارَك  الحزب  عمر  من  عاماً   )31(
حزبكم مع األحزاب القومية واليسارية في 

النضال من أجل إنجاز اإلصالح السياسي، 
والتصدي للنهج الليبرالي االقتصادي الذي 

أفقر البالد والعباد. 
حزبكم  انطالقة  من   )31( الذكرى  تأتي 
البالد  تواجهها  استثنائية  ظروف  ظل  في 
جائحة  نتاج  عموماً،  والعالم  واإلقليم 
باإلضافة  وما خلفته من تحديات،  كورونا 
إلى ما تتعرض له أمتنا العربية والقضية 
الفلسطينية من مخاطر جدية جراء صفقة 

القرن. 
تفاقم  فيها  نواجه  التي  اللحظة  هذه  إن 
في األوضاع اإلقتصادية وازدياد في معدل 
البطالة واتساع دائرة الفقر والحرمان لدى 
الناس وما تمثله صفقة القرن من مخاطر 

والسيادة  الفلسطينية  القضية  على 
تراجع  من  نشهده  وما  األردنية  الوطنية 
العامة  الحريات  لمستوى  وملموس  واضح 
العمل  مسؤولية  علينا  يضع  ذل��ك  كل 
على  الحريصة  القوى  كل  مع  المشترك 

األردن وفلسطين واألمة العربية. 
العالقة  بمستوى  اإلرتقاء  أن  نعتقد  إننا 
من  أكثر  بات  الديمقراطية  القوى  بين 
ضرورة لتصدي لمهمات المرحلة الراهنة. 

انطالقة  ذك��رى  في  لكم  أتمنى  ختاماً 
إلى  والتقدم  التطور  من  المزيد  حزبكم 

األمام. 
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام

نحن واياكم على درب الكفاح والن�شال والتحرير
اكرم احلم�شي امني �شر القيادة العليا 

حلزب البعث العربي ال�شرتاكي

الشعب  لتأسيس حزب  ذكرى 31 
الديمقراطي االردني � حشد �

يشرفني كأمين عام لحزب البعث 
العربي االشتراكي االردني ان اهنىء 
الرفاق في حزب حشد بهذه المناسبة 
العظيم  حزبكم  بتأسيس  النضالية 
نكون  ب��ان  ونعتز  به  نفتخر  ال��ذي 
والنضال  الكفاح  درب  على  واياكم 
بالعطاء  تساهمون  وانتم  والتحرير 
وامتنا  االردن  في  شعبنا  اج��ل  من 

النضال  ساحات  طول  على  العربية 
االمة.  بثوابت  الثابتة  المواقف  هذه 
واننا نتمنى دائما التعاون مع االحزاب 
القومية واليسارية رغم بعض التباين 
في  نتفق  باننا  علما  المواقف  في 

غالبية االمور المطروحة على الساحة 
متمنين  والعالمية  والقومية  العربية 
ومناصريكم  واعضائه  ولحزبكم  لكم 

التقدم واالزدهار.
ودمتم للن�شال 

لعب حزبكم دورا حموريا يف تعزيز وجود الئتالف
�شيف اهلل فراج 

المني العام حلزب احلركة القومية

لتأسيس  والثالثون  الواحد  الذكرى  في 
األردن���ي  الديمقراطي  الشعب  ح��زب 
عن  ونيابة  نفسي  عن  باألصالة  “حشد”، 
القومية،  الحركة  حزب  منتسبي  كافة 
نتوجه للرفيقات والرفاق في حزب الشعب 
الديمقراطي األردني بأسمى آيات التهنئة 
العالقة  عمق  على  مؤكدين  والتبريك، 

ارتبطا  واللذين  حزبينا  بين  النضالية 
ضمن تحالف األحزاب القومية واليسارية، 
دوراً  حزبكم  لعب  طويلة  سنوات  ومنذ 
االئتالف  هذا  وج��ود  تعزيز  في  محورياً 
كإطار سياسي مهم على الساحة األردنية 
مبتعداً عن فتح المعارك الجانبية والتي ال 
فرضت  وإن  الوطني،  الصف  وحدة  تخدم 
يخوضوها  كانوا  المعارك،  تلك  عليهم 
بكل نبل وشرف وأخالق الفرسان مجنبين 
واالنقسام،  التفتيت  الوطني  الصف 

يسعى  من  كل  على  الفرص  مفوتين 
القضايا  على  الجانبية  القضايا  لتغليب 
الرئيسية، وقد تجلى دور هذا الحزب من 
ممثال  النواب  مجلس  في  وج��وده  خالل 
علبة،  أو  عبلة  الرفيقة  العام  بأمينه 
المتواضع  التعامل  الثبات من خالل  حيث 
والتصاقه  شعبنا  طموحات  مع  انسجاماً 

بالجماهير.

كل احلب والحرتام للرفاق يف ح�شد.
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ف���وؤاد دب����ور المني العام حلزب البعث 

العربي التقدمي

الرفاق االعزاء
الديمقراطي  الشعب  حزب  واعضاء  قيادة 

االردني/ حشد
بمناسبة ميالد حزبكم ومسيرته النضالية 
الرفاق  عن  ونيابة  بإسمي  اليكم  اتقدم 
بالتحية  التقدمي  العربي  البعث  حزب  في 
وصوال  نضالكم  في  بالتوفيق  واالمنيات 
الى تحقيق اهداف الحزب التي هي اهداف 
شعبنا وامتنا هذا النضال الذي يمثل ايضا 
الذين  وقيادته  الحزب  اعضاء  طموحات 
يدفعون معا مسيرته الموحدة لتمكينه من 
تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  مواجهة 
االقتصادية  المجاالت  في  االردني  شعبنا 
العامة  والحريات  والسياسية  واالجتماعية 
وكذلك تلك التي تواجه اقطار امتنا العربية 
بعامة وشعبنا العربي الذي يواجه العدوان 
اوكد  ان  لي  واسمحوا  بخاصة،  الصهيوني 

به  يقوم  الذي  الهام  االيجابي  الدور  على 
حزبكم، حزب الشعب الديمقراطي االردني 
في  فاعل  عضو  وانه  سيما  وقوميا  وطنيا 
هذا  واليسارية  القومية  االح��زاب  ائتالف 
االئتالف الذي يعمل جادا في سبيل تقدم 
وتمتعه  واستقراره  امنه  وحماية  الوطن 
قوانين  ال��ى  المستندة  بالديمقراطية 
معا  نعمل  مثلما  الديمقراطية  هذه  تؤمن 
هذا  ابناء  لكل  االفضل  الحياة  توفير  على 

الشعب.
الديمقراطي  الشعب  ح��زب  في  ال��رف��اق 

االردني،
العديد من  بأن  نعرف  مثلما  تعرفون جيدا 
ظروفا  وتواجه  تعاني  العربية  امتنا  اقطار 
صعبة دقيقة وحساسة بدءا بقطرنا وشعبنا 
االردني الذي يواجه مصاعب وازمات تتعلق 
يعاني  حيث  حياته  وض��رورات  بمعيشته 
اسعار  رفع  من  الشعب  من  قطاع  اوس��ع 
السلع الضرورية لتوفير الحد االدنى لحياة 
بالحريات  تتعلق  اخرى  وتحديات  كريمة، 

العامة وركائز الحياة الديمقراطية االساسية 
والقوانين الناظمة لها ويأتي في مقدمتها 
قانون االحزاب واالنتخاب. وحزبكم يسهم 
معنا وبشكل فاعل في العمل والنضال من 
التي  والبرامج  القوانين  الى  الوصول  اجل 

تهدف الى تطوير المجتمع وتقدمه.
الرفاق االعزاء في حزب الشعب الديمقراطي 

االردني، حشد
لن نستطرد ونتوسع في امور كثيرة تواجه 
االره��اب  وبخاصة  امتنا  واق��ط��ار  شعبنا 
وسورية  فلسطين  في  االجرامي  الدموي 
طالت  وقد  واليمن  وليبيا،  ومصر  والعراق 
العزيز،  بلدنا  االجرامية  االع��م��ال  ه��ذه 
وكل  االره��اب  ه��ذا  لمواجهة  معا  ونحن 
السياسية  التحديات  وبخاصة  التحديات. 
المتعلقة بما يسمى بصفقة القرن وعملية 
الغربية  الضفة  الصهاينة ألراض من  ضم 
والمستعمرات  العربية  القدس  وبخاصة 
وغور  الميت،  البحر  وشمال  االستيطانية 

األردن.
نبارك لكم ميالد حزبكم المناضل العريق 
نحو  وتطلعاته  وح��اض��ره  ت��اري��خ��ه  ف��ي 
معا  امام  والى  لشعبنا،  مشرق  مستقبل 
على طريق النضال وتحقيق اهداف شعبنا 

وامتنا العربية.

النائب املحامية وفاء بني م�شطفى   

تحية الحق و العروبة و السالم و الرحمة
استذكر معكم اليوم انطالقة حزب الشعب 
الديمقراطي األردني ) حشد ( قبل 31عاما 
الهوية  لنفسه  اختار  ال��ذي  الحزب  ،ه��ذا 
المدافعة  الثورية  اليسارية  الديمقراطية 
عن  و  الكادحة  العاملة  الطبقة  حركة  عن 
الشعب  ابناء  بين  المتساوية  المواطنة 
مكوناته  و  فئاته  بمختلف  الواحد  األردني 
ليقدم نموذجا في تجسيد الوحدة الوطنية 
بين  الحقيقي  النضال  تالحم  تؤكد  التي 
على  الفلسطيني  و  األردن���ي  الشعبين 
القضية  مركزية  من  ينطلق  راسخ  أساس 
الفلسطينية لالمة العربية عموما و لألردن 

و قيادته الهاشمية خصوصا .
و  الحقوق  عن  منافحين  اال  عهدتكم  ما  و 
الحريات العامة و الكرامة اإلنسانية و العادلة 
باإلصالح  باستمراٍر  مطالبين  االجتماعية 
على  االجتماعي  و  االقتصادي  و  السياسي 
مع  بالشراكة  و  الوطنية  التوافقات  أساس 
كافة القوى السياسية و الحزبية و النقابية 
و المدنية الحية بعيدا عن المزايدات وعن 
التمترس من اجل مكاسب او مصالح ذاتية 

او شخصية ضيقة .
تأتي هذه الذكرى في ظل تطورات مصيرية 
و  االردن  تستهدف  وخطيرة   حساسة  و 

لكنه االردن الذي ولد من النار …لم و لن 
يحترق، و  هو قلب بالد الشام ارض الحشد 
و الرباط ، فعدونا الصهيوني المحتل يحرق 
المراحل  و يسابق الزمن لتنفيذ مخططاته 
لتصفية القضية الفلسطينية برعاية و دعم 
من اإلدارة األمريكية الحالية ضاربا بعرض 
المزعومة  السالم  اتفاقيات  كل  الحائط 
القانون  و  الدولية  الشرعية  قرارات  كل  و 
الدولي اإلنساني غير مكترثٍ اال بمشروعه 
الكولونيالي  االستيطاني  العنصري 
مع  األس��ف  مع  ذلك  يتزامن  و  التوسعي 
انشغال األمة العربية و انقسامها حيال عدد 
العالم  و  المنطقة   في  القضايا  من  كبير 
يفرضها  التي  التحديات  صعوبة  رغم  و   ،
المحيط الملتهب على االردن اال انه يصمد 
وحيدا كرأس حربة في مواجهة  مخططات 
أي  مع  التعاطي  رافضا  الصهوينية  الضم 
جزئية  او  كلية  كانت  س��واء  اشكاله  من 
مؤكداً و على لسان جاللة الملك بان الضم 
المملكة على  مع  كبير  إلى صدام  سيؤدي 
اعتبار ان هذه المخططات تستهدف االردن 
و  فلسطين  تستهدف  كما  القومي  أمنه  و 
قتل حلم إقامة الدولة الفلسطينية القابلة 

للحياة .
كما تمر هذه الذكرى و العالم يعيش ظرفا 
استثنائية في مواجهة جائحة كورونا التي 
القت بظاللها على الجميع فاالردن كما هو 
العالم سيشهد أسوأ ركود  حال اغلب دول 

اقتصادي في تاريخ الذاكرة الحية بتوقعات 
العام  لهذا  يتجاوز ٥٪  اقتصادي  بانكماش 
من  كبير  ع��دد  ف��ق��دان  إل��ى  باإلضافة   ،
العاملين و العامالت لوظائفهم و أعمالهم 
عدد  في  كبير  ارتفاع  إل��ى  سيؤدي  مما 
األشخاص الذين سيدخلون في دائرة الفقر 
و في حين سيدخل آخرون تحت خط الفقر 
الوطنية  الجهود  تضافر  يتطلب  هذا  كل 
حكومة و برلمان و احزاب و قوى سياسية 
الرؤى  وضع  و  الحلول  ايجاد  اجل  من  حية 
اعادة  و  الواقعية  االقتصادية  الخطط  و 
أولويات الصرف و اإلنفاق و ربطها  ترتيب 
للمواطنين إلخراج  الحاحا  األكثر  بالحاجات 
االردن من هذه األزمة و انعكاساتها باقل 

الخسائر .
اخيرا البد من اإلشارة إلى ان االردن مقبل 
زمنيا  مرتبط  دستوري  استحقاٍق  على 
بتطورات الوضع الوبائي اال ان هذا ال يمنع 
من االشارة الهمية تحالف و ائتالف القوى 
و  برامجيا  المتقاربة  السياسية  الوطنية 
منهجيا لتشكيل قوائمها الوطنية في كافة 
محافظات المملكة لخوض غمار االنتخابات 
المقبلة فبرغم خيبة األمل من بقاء قانون 
أي  ادخال  عدم  و  الحالية  بحلته  االنتخاب 
تعديالت عليه و إهمال المقترحات الفعالة 
تحالف  منها  و  قدمت من عدة جهات  التي 
حزب  ف��ي  ضمنها  م��ن  كنتم  ح��زب��اً   2٤
الشعب الديمقراطي  األردني اال ان اإليمان 
بأهمية المشاركة و اإلصالح و التغيير من 
على  يتغلب  الدستورية  المؤسسات  داخل 
طريقكم  في  توضع  التي  المعيقات  كافة 

لدفعكم للخلف و تثبيطكم .
الصديقة  للزميلة  ات��وج��ه  النهاية  ف��ي 
المعلمة القائدة عبلة أبو علبة التي تشرفت 
البرلمان السادس  بزمالتها عام 2010في 
البرلماني  لألداء  نموذجا  كانت  حيث  عشر 
الراقي و القيادة النسوية الوطنية و لكافة 
األردني  الديمقراطي  الشعب  حزب  كوادر 
بالتهنئة بذكرى التأسيس و كل عام و انتم 

و الوطن و األمة بألف خير

العمل والن�شال من اجل الو�شول اىل القوانني والربامج التي تهدف اىل تطوير املجتمع وتقدمه

 خيبة الأمل من بقاء قانون النتخاب بحلته احلالية
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مطلوب مبادرة �شيا�شية تنظيمية واقت�شادية واجتماعية 

ترى القادم من اليام وتعمق التجربة مع املا�شي
م خالد رم�شان نائب يف الربملان الرين
/ علبة  اب��و  عبلة  المناضلة  الرفيقة 

االمين العام للحزب 
الرفاق والرفيقات في المكتب السياسي 

واللجنة المركزية 
ومناصري  اعضاء  والرفيقات  الرفاق 

الحزب 
التحية  بوافر  لكم  اتقدم  ان  اتشرف 
عاما   31 بمرور  والتقدير  واالح��ت��رام 
على تاسيس حزب الشعب الديمقراطي 

االردني )حشد(
بالتحية  كذلك  اتوجه  المناسبة  وبهذه 
في  ساهموا  الذين  والرفيقات  للرفاق 

التاسيس وغادرونا 
النضالي  للتاريخ  ووف���اءا  هنا  مؤكدا 
لبداية  التاريخية  االهمية  لحزبكم 
تاريخيا  امتدادا  تشكل  والتي  التاسيس 
لمرحلة نضالية سابقة واجد في المبادرة 
قراءة  بتقديم  بها  التي ساهمتم  العامة 
سياسية واقتصادية واجتماعية في ذلك 

الحين 
ان  ورف���اق  رفيقات  ل��ي  اسمحوا  هنا 
اسجل اهمية اللحظه السياسية الراهنة 
تنظيمية  سياسية  مبادرة  تقديم  في 
من  القادم  ترى  واجتماعية  واقتصادية 

االيام وتعمق التجربة مع الماضي 
الرفيقات والرفاق 

واح��زاب  حزبكم  في  ارى  عالية  وبثقة 
شقيقة القدرة على قراءة التحديات التي 
برامجية  رؤى  واستنباط  الوطن  تواجه 
،والتي  التحديات  لهذه  بالتصدي  تسهم 
االقتصادية  االزم��ة  مقدمتها  في  ارى 
وهي  الوطن  يعيشها  والتي  الخانقة 
اال  الكورونا  وما  الكورونا  لجائحة  سابقة 
تشكل  نجد  حيث  االزم��ات  لتلك  مسرع 
كتلة فقر وجوع تنوف  عن ثالثة ماليين 

يرافقة  التحدي  هذا  ومواطنة  مواطن 
المخطط الصهيوني لنهب وضم اراضي 
االغوار والمستوطنات والتي هي محاولة 
وهي  الفلسطينية  القضية  لتصفية 
ومصالحه  االردن  تستهدف  الوقت  بذات 
القومية العليا من على قاعدة ان القضية 
داخلية  اردنية  قضية  هي  الفلسطينية 

بامتياز 
تعمق  مع  يترافقان  التحديان  ه��ذان 
االزمات في سوريا ولبنان والعراق كذلك 
انكفاء النظام الرسمي العربي وانحساره 
مما يعمل على تسهيل مخططات الكيان 

الصهيونى 
الرفيقات والرفاق 

مهمه  التاسيس  ذك���رى  م��ن  لنجعل 
لتقديم  وسياسية  وجماهيرية  وطنية 
مبادرات محددة ترى االستهداف الداخلي 

والخارجي لفلسطين واالردن 
واخيرا اسمحوا لي ان اجدد التحيات لكم 
على  شعبنا  جماهير  الى  خاللكم  ومن 

امتداد الوطن 

الربملانات احلقيقية هي تلك التي يكون فيها 

اجل�شم الرئي�شي مكون من اأحزاب �شيا�شية
املهند�س جمال قموه 

 نائب يف الربملان الردين
اسمحوا لي ان اتوجه لحزبكم المناضل 
بمناسبة مرور 31  والتبريك  بالتهنئئة 
ان تسمحوا  وارجو  عاما على تأسيسه، 
هذه  في  المداخلة  ه��ذه  بتقديم  لي 

المناسبة الهامة.
يعتقد الكثيرون أن البرلمانات بصورتها 
الحالية والسابقة قادرة على خلق نظام 
ديموقراطي يكون فيه فصل للسلطات 
أجل  بإيقاع منتظم من  تعمل جميعها 
وأن  الوطن  مصلحة  العليا  المصلحة 
إح��داث  على  ق��ادرة  البرلمانات  ه��ذه 

التغيير، فالبرلمانات الحقيقية هي تلك 
التي يكون فيها الجسم الرئيسي مكون 
من أحزاب سياسية تشكل فيها األغلبية 
البالد  شؤون  إلدارة  حكومة  البرلمانية 
تكون خاضعة ببرامجها لرقابة البرلمان 
البرامج  ه��ذه  أس��اس  على  وتحاسب 
من  التي  الحقيقية  للرقابة  وخاضعة 
وقف  البرلمانات  هذه  تستطيع  خاللها 
الفساد  ومكافحة  العام  المال  في  الهدر 
بكل  لهم  والتصدي  الفاسدين  ومحاربة 
معنى الكلمة ومتابعة كل مناحي الحياة 
لتوسيع  الحكومة  وتوصية  ومحاورها 
الشباب  لتشغيل  أفقياً  االستثمار  قاعدة 
بالزراعة  واالهتمام  عمل  عن  الباحث 
والتعليم  والطاقة  والمياه  والصناعة 
البلد  حاجة  متلمسة  حقيقي  بشكل 

لذلك.

إن أهم ما يحقق هذه الغاية هو أن يتم 
حزبي  أساس  على  للبرلمان  االنتخاب 
خالل  من  السياسية  لألحزاب  يتاح  وأن 
قبة  إلى  الدخول  انتخاب عصري  قانون 
األحزاب  هذه  كانت  وإن  حتى  البرلمان، 
مرة  ألف  أفضل  أنه  غير  ضعيفة  حالياً 
فولوج  الحالي  بشكله  البرلمان  من 
إلى  االتجاهات  مختلف  من  األح���زاب 
الديموقراطية  ويعزز  يقويها  البرلمان  
برلمانات  لبناء  األول��ى  الدرجة  ويضع 
الغاية  إلى  ديموقراطية حقيقية وصواًل 
الديموقراطي  البناء  في  المنشودة 

الحقيقي.
أما بالصيغة الحالية فسيبقى النهج كما 

هو ولن يحدث أبداً التغيير المنشود.
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ثوابتكم مرتبطه مبعاناة ال�شعب وامل�شالح الوطنية
د.احمد �شليم قادري رئي�س فرع 

امللتقى الوطني - عمان
بمناسبة العيد الواحد والثالثين لذكرى 
تأسيس حزب الشعب الديمقراطي االردني 

) ح�ش�د ( .
المكتب  في  وال��رف��اق  لحزبنا  نتقدم 
العاملة  الحزب  ك��وادر  وجميع  السياسي 
يتوج  حيث  العيد.  في  والتبريك  بالتهنئة 
االنجازات  من  بالمزيد  هذا  عيده  الحزب 
والمزيد من االلتصاق بجماهير شعبنا ألنه 
بالشعب  ترتبط  التي  ثوابته  من  ينطلق 
العدالة  لتحقيق  ونضاالته  وبمعاناته 
مبادئ  وترسيخ  ولتحقيق  االجتماعية 

الديمقراطية والحريات العامة .
بها  تمر  التي  ال��ظ��روف  ه��ذه  وت��أت��ي 
والدولية  واالقليمية  العربية  منطقتنا 
والمزيد  التعقيدات  المزيد من  تحمل  وهي 
بثوابته  حزبنا  يقف  حيث  التحديات  من 
حركات  مقدمة  في  والسياسية  الوطنية 
الوطنية  بالحقوق  للمطالبة  العربية  التحرر 

التبعية  م��ب��ادئ  وب��رف��ض  الفلسطينية 
االقتصادية ألقتصاد الوطن .

حزب  في  للرفاق  والتبريك  التهنئة  كل 
الشعب الديمقراطي االردني بهذه المناسبة 
والعدالة  هدفاً  الديمقراطية  طريق  على 

االجتماعية طريقاً .
دمتم ودام حزبكم

دور احلزب يف الدفاع عن احلريات وم�شالح �شعبنا الردين الأبّي
فايز الفايز / رئي�س فرع امللتقى 

الوطني - مادبا

في الذكرى الواحدة والثالثين لنشأة 
االردن��ي  الديمقراطي  الشعب  ح��زب 
والعام  الريادي  الدور  استذكر  »حشد« 
عن  الدفاع  في  الحزب  هذا  لعبه  الذي 
الحريات ومصالح شعبنا االردني االبي 
السياسات  وجه  في  الصلب  ووقوفه 
الشعب  افقار  الى  ادت  التي  الحكومية 

والتغول على الحريات العامة.
بمشاركة  الحزب  كوادر  قامت  لقد 
فاعلة في التصدي للقرارات الحكومية 

بالعديد  وزج  الشعب  قوت  مست  التي 
االحتجاجات  اب��ان  السجون  في  منهم 
 1989 عام  في  الخبز  اسعار  رفع  على 
القرار  عن  للعودة  الحكومة  اضطر  مما 
والغاء االحكام العرفية واجراء االنتخابات 

النيابية التي عطلت لفترة طويلة.
اهنئ  ان  المناسبة  بهذه  ويسرني 

وكوادره  وقيادته  للحزب  العام  االمين 
التوفيق  كل  المناضل  لحزبكم  متمنياً 
االردني  شعبنا  قضايا  لخدمة  والنجاح 
نضاله  ف��ي  الفلسطيني  وشقيقه 
وطنه  في  المسلوبة  حقوقه  الستعادة 
لوطنه  العودة  في  حقه  على  والتأكيد 

المحتل فلسطين الحبيية.

ناضلت  عقود  ثالثة  من  اكثر  مدى  على 
مكوناتها  بكل  االردنية  الوطنية  الحركة 
من اجل إلغاء االحكام العرفية التي فرضت 
1992م.  عام  حتى  واستمرت   19٥7 عام 
برامجها,  في  رئيسيا  محوراً  شكل  وقد 
الدستور  تفعيل  إلى  بالعودة  المطالبة 
البالد  في  التشريعية  المؤسسة  وانتخاب 
السنوات,  هذه  امتداد  على  تعطلت  والتي 
وقراراتها  التنفيذية,  السلطة  محلها  لتحل 

دون رقابة تشريعية او حزبية.
فقد جرت  السياسية  التطورات  •في سياق 
أن  بعد   ,198٤ عام  تكميلية  انتخابات 
شغرت ثمانية مقاعد في المجلس النيابي 
الغربية.  الضفة  نواب  ولتعويض  المعطل 
النحاس,  الرفيق سالم  آنذاك  الحزب  رشح 

دون أن يحالفه الحظ.
نيابة  انتخابات  أول  جرت  1989م  •عام 
على  العرفية  االحكام  فرض  بعد  شاملة 
مع  بالتالزم  جديد,  انتخاب  قانون  اساس 
بدء مرحلة جديدة من االنفتاح الديمقراطي 
وقدم حزبنا في ذلك الوقت عدداً واسعاً من 
الزرقاء,  محافظات  في  المرشحين  الرفاق 
وقد  والكرك  اربد,  جرش,  البلقاء,  عمان, 
الوقت  ذلك  في  الزرقاء  في  مرشحنا  فاز 
المرشحون  )بسام حدادين( وحصل رفاقنا 
االخرون على اصوات جيدة قريبة من الفوز 
ولو اعتمد نظام التمثيل النسبي في ذلك 
الوقت لفاز عدد كبير لحزبنا واحزاب الحركة 
الوطنية االردنية, فقد شاركت اعداد غفيرة 
إشارة  في  االنتخابات  في  المواطنين  من 

صريحة لحاجة البالد إلى االنفتاح السياسي 
والمشاركة  الديمقراطية  إلى  واالنحياز 

الشعبية.
الخلف  إل��ى  ارت���داد  ج��رى  1993م  •ع��ام 
عندما استبدل قانون االنتخابات بآخر قائم 
الواحد,  للناخب  الواحد  الصوت  مبدأ  على 
حيث اسهم هذا القانون في التضييق على 
الوصول  من  ومنعها  السياسية  االح��زاب 
فقد شارك حزبنا  ذلك  رغم  البرلمان.  إلى 
االنتخابية  حملته  مستثمرا  االنتخابات  في 
مع  المعاهدات  ضد  وطني  برنامج  بطرح 
الشعب  حق  عن  ودفاعاً  الصهيوني  العدوّ 
السياسية  الديمقراطية  ف��ي  االردن���ي 
على  التضييق  استمرار  ومع  واالجتماعية, 
القوى  ق��ررت  فقد  السياسية,  االح���زاب 
عام  النيابية  االنتخابات  مقاطعة  الوطنية 

االنتخابات  قانون  وأن  خصوصاً  1997م, 
لم تجر عليه اية تعديالت.

االنتخابات  في   2010 عام  حزبنا  •شارك 
للحزب,  االول  االمين  ورش��ح  البرلمانية 
االولى  الدائرة  عن  علبة  ابو  عبلة  الرفيقة 
في عمان, وفازت مرشحة الحزب عن الكوتا 
عشر  السادس  النيابي  للمجلس  النسائية 
المقيدة  الرسمية  االج��واء  استمرار  وسط 

لحركة االحزاب ودورها في الحياة العامة.
العربية,  الثورات  وقع  وعلى   2013 •عام 
بإدخال  القانون  على  تعديل  إدخال  جرى 
تتعدى  ال  بنسبة  المغلقة  الوطنية  القائمة 
 27 وب��واق��ع  البرلمان  مقاعد  من   ٪18
في  حزبنا  شارك   ,1٥0 أصل  من  مقعداً 
االنتخابات ضمن قائمة وطنية ضمت اربعة 
النهوض  اسم  وحملت  االئتالف  احزاب من 

فوز  اعالن  من  الرغم  وعلى  الديمقراطي. 
إال  القائمة,  تترأس  وكانت  عبلة  الرفيقة 
أن العبث السياسي حال دون استمرار هذا 
الفوز وال زال االردنيون يتذكرون بسخرية 
بصورة  النتائج  تغيير  ج��رى  كيف  م��رهّ 

مكشوفة.
2016 شارك الحزب في االنتخابات  • عام 
الرغم  على  الحالي  عشر  الثامن  للمجلس 
االنتخابات,  قانون  على  جائر  تعديل  من 
المغلقة  الوطنية  القائمة  فيه  استبدلت 
النظام  هذا  زال  وال  كان  مفتوحة.  بقوائم 
حصار  اداة  يشكل  به  المعمول  االنتخابي 
وإفساد شديدة الضرر بالحياة السياسية في 

البالد. لم ينجح ايضا حزبنا هذه الدورة.
المطلب االساسي لحزبنا  وعلى هذا يبقى 
يتمثل  االردنية  المعارضة  احزاب  ومجموع 
النسبي  التمثيل  نظام  إق��رار  ب��ض��رورة 
تتوسع  كي  المغلقة,  وبالقائمة  الكامل 
ويتوجه  والحزبية,  الشعبية  المشاركة 
البرامج  أس��اس  على  لالنتخابات  الناس 
والخيار الطوعي الحر بعيدا عن استقطابات 
تدخالت  ودون  والنفوذ,  الفاسد  المال 
لتزوير النتائج من قبل السلطة التنفيذية, 
برلماناً  بالنتائج  ن��رى  أن  يمكن  حينها 
واجتماعي  سياسي  طيف  بحضور  مختلفاً 
واسع تتمثل فيه االحزاب وقوى المعارضة 
وبالتالي  والديمقراطية,  التقدمية  االردنية 
حكومات  تشكيل  إمكانية  م��ن  نقترب 

برلمانية. 

احلزب يف النتخابات النيابية
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�شاهدنا العمل احلزبي املنظم الدوؤوب 

على مدى مرحلة تاأ�شي�س احلزب
املحامي مازن ار�شيدات 

نقيب املحامني الردنيني
يف ذكرى تاأ�شي�س حزب عقائدي

حزب ال�شعب الدميقراطي الردين ح�شد 

والشهر قبل ثالثة  اليوم  في مثل هذا 
الشعب  ح��زب  ت��أس��س  ون��ي��ف  ع��ق��ود 
ضمن   )حشد(،  االردن��ي  الديمقراطي 
متطور  واي��دي��ول��وج��ي  سياسي  فكر 
للحركة  التاريخي  الواقع  من  ينسجم 
وهو  االردن،  في  والحزبية  السياسية 
امتداد لنضال سياسي في االردن، عبر 
ناضلت  ووطنية  سياسية  شخصيات 
وضحت واعتقللت ولم تحد عن فكرها 

ورأيها ونضالها ومبادئها.
على  فكره  في  ارتكز  الذي  الحزب  هذا 
االسترشاد بالماركسية اللينينية القائمة 
على تحليل الواقع االجتماعي، والذي نشأ 
ابتداء لتقوية نضال الشعب الفلسطيني 
الصهيوني  ل��الح��ت��الل  مقاومته  ف��ي 
والمضي به قدما في نضاله وصوال الى 

الدولة الفلسطينية الديمقراطية.
المنظم  الحزبي  العمل  شاهدنا  لقد 
الدؤوب على مدى مرحلة تأسيس الحزب 
للحزب  االول  االمين  ان  الى  وصل  حتى 
عضوا  اصبحت  علبة  ابو  عبلة  الرفيقة 

تلعب  كانت  والتي  النواب  مجلس  في 
دورا مهما فيه وممثلة لالحزاب القومية 

واليسارية داخله.
واننا في هذه المناسبة نتقدم بالتهنئة 
للحزب بكافة قياداته وكوادره من امين 
سياسي  ومكتب  مركزية  ولجنة  ع��ام 
وفروع ومناطق وخاليا ققاعدية، ونتمنى 
على  قدما  بالمضي  فيه  الرفاق  لككافة 
نهج االوائل وصوال الى االهداف العميقة 

التي نسعى اليها جميعا.

اأوؤكد دعمي الكامل لكافة املواقف الوطنية والعربية للحزب

 كان احلزب �شادقا يف حتالفاته ال�شيا�شيه

املهند�س احمد �شماره الزعبي  نقيب 

املهند�شني الردنيني

في الذكرى الواحدة والثالثين لتأسيس 
األردن��ي  الديمقراطي  الشعب  ح��زب 
“حشد”، يسعدني أن أنتهز هذه الفرصة 
ألتقدم من الرفيقة األمين العام الحزب 
السياسي  المكتب  أع��ض��اء  وال��رف��اق 
الحزب  ولكافة كوادر  المركزية  واللجنة 

بأسمى آيات التهنئة والفخار .
مواقف  معا  نستذكر  المناسبة،  وبهذه 
القضايا  مختلف  في  الوطنية  الحزب 
والمفاصل التي مرّ بها الوطن واالقليم، 
وهموم  مصالح  إلى  الدائم  وانحيازه 

ودفاعه  العربية  واألمة  األردني  الشعب 
عن حقوقهم.

كما نثمّن دفاع الحزب المستمر عن حقوق 
ومصالحهم  الفلسطيني  الشعب  ابناء 
الى  ال��ع��ودة  ف��ي  وحقهم  المختلفة، 
عالقات  لبناء  وسعيه  ووطنهم،  ارضهم 
األردن��ي  الشعبين  أب��ن��اء  بين  وثيقة 
قوي  مترابط  نسيج  عبر  والفلسطيني، 

ومتين يعزز الوحدة الوطنية.
وال يسعني في هذه الذكرى، إال أن أؤكد 

الوطنية  المواقف  لكافة  الكامل  دعمي 
اعتزازي  اعبر عن  وأن  للحزب،  والعربية 
برفاقي النقابيين ودورهم الطليعي في 
الدفاع عن الحقوق والمكتسبات للعمال 
الديموقراطي  الدور  وعن  والموظفين 

للنقابات المهنية والعمالية
امنيات  ك��ل  العظيم  لحزبنا  أتمنى 
أهداف  تحقيق  نحو  السير  في  التوفيق 
شعبنا في بناء اردن وطني ديموقراطي 

يليق بشعبنا األردني العظيم

املهند�س اح�شان الق�شاة –  ع�شو 

امللتقى الوطني اربد 

اب��و  عبلة  المناضلة  ال��رف��ي��ق��ة 
الشعب  لحزب  ال��ع��ام  األم��ي��ن  علبة 

الديمقراطي االردني المحترمة
المكتب  اعضاء  المناضلون  الرفاق 
وكوادر  المركزية  واللجنة  السياسي 

واعضاء الحزب المحترمين.
تحية العروبة والنضال،،،

بمناسبة الذكرى الحادية والثالثين  
أتقدم   ، العظيم  حزبكم  لتاسيس 
الملتقى  في  الرفاق   وبإسم  باسمي 
والقومية  اليسارية  لالحزاب  الوطني 
محافظة  في  الوطنية  والشخصيات 

والتبريكات  التهاني  بأحر    ، ارب��د 
النضالية بهذه المناسبة العزيزة عليكم 
وعلينا وعلى كافة ابناء شعبنا االردني 
دورا  لحزبكم  كان  لقد    . والفلسطيني 
قياديا من خالل ممثيلية في المحافظة 
تجمع  التي  للعالقة  حقيقين  وداعمين 
تلك   ، وال��ح��زب  وجماهيره  الملتقى 
جماهير  جمعت  التي  النضالية  العالقة 
االصعده  كافة  على  وحزبكم  شعبنا 
الوطني والقومي ، ومثلتها خير تمثيل .

الشعب  ح��زب   ان  ننسى  ال  اننا 
جسّد   حشد،   – األردن��ي  الديمقراطي 
الشعبين  بين  نضاليا  بطوليا   تالحما 
ومثل  والفلسطيني  االردني  الشقيقين 
الوحدة  في  للوحة  فسيفساء  اجمل 
االردني   شعبنا  طبقات  لكافة  الوطنية 

في منظور تقدمي حضاري ، بعيدا عن 
مبادئه  صدق  اشهرت  المزايدات  كل 
وسطرت قصص نضاله بصدق وعمق 
االنتماء لالرض واالنسان ، كان  الحزب 
صادقا في تحالفاته السياسيه ومقدما 
المصلحه الوطنية فوق كل االعتبارات 
حزبكم  نضال  تاريخ  في  لكم  هنيئا   ،
يدا  معكم  نسير  الملتقى  في  واننا 
رفع  أجل   .ومن  اهدافنا  لتحقيق  بيد 
والعدالة  والحرية  الديمقراطية  شعار 
مشترك  نضال  اجل  ومن  االجتماعية، 
والحقوق  وطموحات  أه��داف  لتحقيق 
المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، 
في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، 
وعاصمتها القدس، وحق تقرير مصيره 
وكل   . والديار  الوطن  الى  العودة  في 

عام وانتم بخير

امللتقى الوطني لالأحزاب الي�شارية 

والقومية والفعاليات ال�شعبية /اربد

ابو  عبله  ال��ع��ام  األم��ي��ن  الرفيقه 
علبة. والرفاق أعضاء المكتب السياسي 
وأعضاء اللجنة المركزية وكافة أعضاء 
حزب الشعب الديموقراطي األردني... 

عزيزة  ذكرى  األيام  هذه  تصادف   
على قلوبنا جميعآ وهي الذكرى الحادية 

والثالثين لتأسيس حزبكم العظيم
في  ن��ت��ش��رف  المناسبة  وب��ه��ذه 
اليسارية  لألحزاب  الوطني  الملتقى 
//اربد  الشعبية  والفعاليات  والقومية 
التهنئة  عبارات  واجمل  اسمي  بتقديم 

لحزب الشعب الديموقراطي األردني
هذه  ف��ي  نستذكر  ان  لنا  والب��د 
من  النضالي  الحزب  تاريخ  المناسبة 
خالل نشاطاته السياسيه على الساحه 
حر  قوي  اردن  لبناء  والهادفة  االردنيه 

بعيد عن التبعية.
باعتبار  الحزب  ثوابت  ننسى  ولن 

القضية  هي  الفلسطينية  القضية 
العدو  مع  الوجود  ص��راع  في  األول��ى 
الشعب  ح��ق  ودع��م��ه  ال��ص��ه��ي��ون��ي. 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

على كامل التراب الفلسطيني
صف  وحدة  على  حزبكم  حرص  أن 
الشعبية  والفعاليات  األح���زاب  ك��ل 
األخطار  لكافة  التصدي  في  ومبادراته 
واألمة  وفلسطين  األردن  تواجه  التي 
العربية وحرصه أيضآ على توحيد ساحة 
نضال الشعبين األردني والفلسطيني. 
ماهو اال واحدة من بصمات الحزب التي 

تصب في مصلحة قضايا األمة.. 
اجدد التأكيد على مشاركة الملتقى 
كافة  مع  والدائمه  الثابتة  الوطني 
والقومية  اليسارية  السياسية  القوى 
والفعاليات الشعبية في نضالها لتحقيق 
والحريه  الوحده  في  شعوبنا  أه��داف 

والمساواة والعداله 

عا�س الأردن وطنًا حرًا قويًا 
عا�شت فل�شطني حرة عربيه

ن�شتذكر يف هذه املنا�شبة تاريخ احلزب الن�شايل
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املهند�س : عبدالكرمي ابو زنيمه   

رئي�س جلنة امللتقى الوطني / الغوار

الديمقراطي  الشعب  حزب  الرفاق 
االردني

تحية وبعد 
 بمناسبة الذكرى الحادية والثالثين 
الوطني  النضالي  حزبكم  لتأسيس 
الملتقى  لجنة  باسم  منكم  ات��ق��دم 
القومية  ل��ألح��زاب  اأُلردن���ي  الوطني 
بالتهنئة  األغ���وار  ف��رع   / واليسارية 
من  م��زي��دا  لكم  ومتمنياً  والتبريك 
الوطنية  وااله��داف  االنجازات  تحقيق 
خالل  الجماهيري  حزبكم  نجاح  ان   ،
نضالكم  كثمرة  جاء  الماضية  السنوات 
مواجهة  ف��ي  الكبيرة  وتضحياتكم 
والفصل  والحرمان  والتعذيب  االعتقال 
مواقع  في  ومطاردتكم  الوظائف  من 
عيشكم  لقمة  في  ومحاربتكم  العمل 
لينعم  الديمقراطي  الحر  الوطن  لبناء 
به الشعب واالجيال القادمة بعز وكرامة 
في  الفرص  وتكافؤ  اجتماعية  وعدالة 

ظل دستور عصري وسيادة القانون .
الوحدة  )حشد(   حزبكم  جّسد  لقد 
الشعب  اط��ي��اف  كافة  بين  الوطنية 
تجاه  الوطنية  مواقفه  عبر  االردن��ي 
النضال  وح��دة  وخاصة  القضايا  كافة 
الشقيقين  الشعبين  بين  والتالحم 
حزبا  فكنتم  والفلسطيني  االردن���ي 
مبدئيا عقائديا انسانيا نال ثقة واحترام 
بفكره  والتزامه  بصدقيته  الجماهير 

ومبادئه الوطنية .
العربي  وطننا  له  يتعرض  ما  ان 
يتطلب  فلسطين  المركزية  وقضيتنا 

القوى الوطنية مزيدا  منكم ومن كافة 
واالحزاب  القوى  كافة  مع  التالحم  من 
كافة  مع  العالقات  وتطوير  السياسية 
الوطنية  المدني  المجتمع  مؤسسات 
الوطنية  وااله��داف  المصالح  وتغليب 
واقليمة  محلية  وطنية  جبهة  لبناء 
الصهيوامريكي  للمشروع  للتصدي 
العربية  والرجعية  االمبريالية  واالطماع 
اللقيط  الكيان  فهذا   ، المنطقة  في 
ويتمدد  ي��دوم  ان  له  كان  ما  الغاصب 
لوال دعم الغرب االستعماري له وكذلك 
الدور والتواطؤ الذي لعبته انظمة الحكم 
حريات  قمع  في  الوظيفية  العربية 
الشعوب وتجويعها وتجهيلها وتضليلها 
تاريخها وهويتها  ومحاولة تغريبها عن 
الرفاق  ايها  ، عليكم  الوطنية  وثقافتها 
الصفوف  لرص  والمزيد  المزيد  بذل 
الوطنية وتعزيز ثوابت الوحدة والنضال 
وثقافة  التبعية  سياسة  لمحاربة 
الفساد  ونهج  واالستجداء  االستهالك 

لنبني االردن الوطني الديمقراطي

حممد خليفة 

 امللتقى الوطني فرع الزرقاء

الديمقراطي  الشعب  ح��زب   ، حشد 
الحركه  ع��ل��ى  ج��دي��دا  ل��ي��س  االردن����ي 
وليس  االردن  في  الديمقراطيه  الوطنيه 
تشكيال مرتبطا في نشوئه باالنتقال الى 
الديمقراطيه وبالتحوالت الديمقراطيه في 
الثمانينات  نهاية  والتي وقعت في  االردن 
حزبكم  هو  بل  فقط  التسعينات  وبداية 
وريث نضاالت  خاضتها الحركتان الوطنيتان 
االردنية والفلسطينية اثر هزيمة حزيران 
مهمات  واستكمال  االحتالل  على  للرد 
االردن��ي  والديمقراطي  الوطني  التحرر 
لالقتصادات  االقتصاديه  التبعيه  وإنهاء 
اوروبا  في  الغربيه  الراسماليه  المركزيه 
االردن��ي  باالقتصاد  واالنتقال  وامريكا 
المنح  على  ق��ائ��م  وضعيف  ه��ش  م��ن 
الضرائب  وعلى  الخارجيه  والمساعدات 
التي  االشكال  والمتعددة  المباشرة  غير 
الدنيا  والفئات  االردني  المواطن  يتحملها 
من  معاناتهم  تزداد  والذين  المجتمع  من 
وارتفاع  االج��ور  وتدني  والفقر  البطاله 
االولى  نسخته  في  كان  حشد   .. االسعار  
البالد  في  االحزاب  تشكيل  مرحلة  وقبل 
الجبهه  “منظمة  مجد  باسم  وتشريعها 
بهوية  “وك��ان  االردن  في  الديمقراطيه 
اردنية فلسطينيه نظرا لما تمثله القضية 
لدى  وحضور  مسؤولية  من  الفلسطينية 
وجغرافيه  تاريخيه  السباب  االردنيين 
وقوميه ونظرا للتركيب السكاني االردني 
وبما  فلسطينيه  اص��ول  من  واألردن���ي 
يعنيه العمل الوطني والكفاح من اجل حق 
العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا 
منها ووفق القرار االممي 19٤ وبما يعنيه 
هذا التداخل واالندماج والحياه االجتماعيه 
فكانت  معاني  المشتركه من  االقتصاديه 
مبدأ  على  تقوم  حشد  بعدها  ومن  مجد 
المشترك  الديمقراطي  الوطني  الكفاح 
والحياتيه  المعاشيه  الشؤون  جميع  في 
النقابيه  االجتماعيه  والمشكالت  والهموم 
اصول  من  لالردنيين  المجال  يفسح  وبما 
هويتهم  ع��ن  التعبير  م��ن  فلسطينيه 
في  حشد  فسار  العودة   تجاه  الوطنية 
المبادئ االساسيه على خطى مجد وصاغ 
والبرنامجيه  والرسميه  النظاميه  عالقته 
والمنظمه باطار ميثاقي وملزم للطرفين 
الفلسطيني واالردني دون وصاية وال امالء 
االلتزام  وانما  احد  احد على  او تدخل من 
والقوميه  الوطنيه  المصالح  وتقدير 

الوطنيتين  وللحركتين  للشعبين  والعليا 
المتضامنين المتكافلين وفي عالقة تشبه 
الصعب  من  الذين  السياميين  التوأمين 
فالخسارة  وانفصال  حصل  وان  فصلهما 
ما  وه��ذا  ك��ان  وهكذا   .... معا  لالثنين 
برنامجه  في  وحشد   ... اليوم   قائم  هو 
وفي  االساسيه  وثائقه  وف��ي  السياسي 
نظامه الداخلي ينطلق من العمل الوطني 
المرعية  القوانين  وف��ق  الديمقراطي 
والمعمول بها ووفق الدستور االردني بما 
السياسيه  القضايا  يخدم  وبما  له  يتيح 
وبما  االردن  في  والنقابيه  واالجتماعيه 
للطبقات  اهمية  من  الوثائق  هذه  تبرزه 
والمهمشه  الفقيره  االجتماعيه  والفئات 
وسطى  فئات  ومن  وفالحين  عمال  من 
والمعلمين  والمهنيين  المثقفين  من 
والمتعلمين ويعمل في اوساط هذه الفئات 
ويبني منظماته في صفوفها  االجتماعيه 
الصديقه  الجماهيريه  اط��ره  يبني  كما 
النقابات  في  وينخرط  والديمقراطيه 
العماليه والمهنيه والمعلمين ويهتم ببناء 
منظماته واطاراتها واصدقائها في اوساط 
القطاعات  وهي  والمرأه  والشباب  الطلبه 
من  شيئا  يعطيها  لمستقبل  حاجة  االكثر 
الذي  بواقعها  ويرتقي  بالمستقبل  االمل 

تعيش ...
وفي الختام ،، حشد ليس منغلقا على 
نفسه وهو جزء أصيل من الحركة الوطنية 
األح��زاب  ائتالف  من  وج��زء   ،، األردن��ي��ة 
القومية واليسارية األردنية ،، وهو الحزب 
والفالحين  والطالب  للعمال  المحتضن 
السياسية  الحياة  في  المنخرط  وه��و   ،
األردنية من خالل نقاباتها وبعض دورات 
بالمرأة  للنهوض  والهادف  نوابها   مجلس 
قوال وفعال فأمين حشد العام امرأة رفيقة 
كل  في  انخراطه  فخرا  حشد  ويكفي   ...

مناحي حياة الشعب الذي يحتضنه

حزبكم وريث ن�شالت  خا�شتها احلركتان 

الوطنيتان الردنية والفل�شطينية

ج�ّشد حزبكم )ح�شد(  الوحدة الوطنية 

بني كافة اطياف ال�شعب الردين
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هل تريد احلكومة احزابًا حقًا
عدنان خليفة: نائب المني الول 

وم�شوؤول املكتب التنظيمي للحزب

منذ ما يزيد على ثالثة عقود بدأت التجربة 
اع��وام  بعد  االردن  في  العلنية  الحزبية 
الخطوة  شكلت  وق��د  المنع,  من  طويلة 
عن  رسميا  واعالنا  متقدماً  موقفاً  حينها 
بدء مرحلة جديدة من االصالح بمزيد من 
الخطوات االيجابية نحو الديمقراطية والزج 
عملية  اجل  من  المجتمعية  الطاقات  بكل 
التطوير والتغيير وابرزها الطاقات الحزبية 
والتي شكلت بتاريخها وبكل مراحل العمل 
النقد  اقسى حاالت  ايجابية حتى في  حاله 
مما الزم الجهات الرسمية بااللتفات الجدي 
دون  الثغرات  مع  والتعامل  الخلل  لمواطن 

االشارة للعنصر االساسي في العملية.
هذه  مع  الحقا  التعامل  جرى  كيف  ولكن 
اجل  من  لها  ُقيضّ  كما  الجديدة  التجربة 
خدمة  في  ويتعاظم  الدور  هذا  يتطور  ان 

الدولة والمجتمع؟ 
للمؤسسة  االح��زاب  ه��ذه  ام��ر  أوك��ل  لقد 
االحزاب  مهمة مالحقة  توّلت  التي  االمنية 
واضطهاد  انشطتها  وقمع  السياسية 

كوادرها على مدى ثالثة عقود. بدياًل عن 
فتح صفحة جديدة أمام االحزاب السياسية 
السياسية  البنية  تطوير  في  للمشاركة 
للبالد وممارسة حقها الطبيعي في العمل 
الدستور  ف��ي  عليه  منصوص  ه��و  كما 

االردني بعد إلغاء االحكام العرفية.
وبالرغم من ان االحزاب لم ولن تقوم بأي 
ممارسة تتعارض مع القوانين المرعية بل 
تعمل على ممارسة دورها وان كان احيانا 
االحيان  معظم  في  انه  اال  القاسي  بالنقد 

في  النظر  ووجهات  االقتراح  طابع  يأخذ 
االمور المطروحة اال ان ذلك جعل كوادرها 
والتحقيق  واالستدعاء  للمساءلة  تتعرض 
والتخويف وليس لسبب  للردع  في محاولة 
جميع  ومن  مساءلتهم  تمت  من  الن  اخر 
مخالف  عمل  اي  على  يقدموا  لم  االحزاب 
الى  باإلضافة  بالمجتمع,  ضار  او  للقانون 
لالحزاب  الرئيسية  المقرات  على  االعتداء 
عدة  لذلك  تعرض  الذي  حزبنا  مقر  ومنها 

مرات وليس ألي سبب سوى الترهيب.
عام  امين  اعتقال  يتم  ان  يعقل  هل  ثمّ 
كما  قاله  رأي  او  كتبه  مقال  بسبب  حزب 
تقف  لم  االمور  االخيرة؟  االونة  في  حدث 
عند هذا الحد بل إن اللجنة المسؤولة عن 
االحزاب والتي من المفترض ان تعمل على 
انها عملت  حماية وتطوير دور االحزاب اال 
مزيدا  تحمل  جديدة  تعليمات  اصدار  على 
وفعاليتها  االحزاب  هذه  لدور  التقييد  من 
والتعليمات  الجديد  المالي  النظام  واخرها 
لتنفيذ هذا النظام من خالل البنود الواردة 
الشأن  في  سافرا  تدخال  تشكل  والتي 
الداخلي لالحزاب سواء بالنسبة الشتراكات 
كافة  او  او مصاريف مطبوعاتها,  اعضائها 

اوجه الصرف الرئيسية للحزب التي ال يجب 
اذا لمس  التدخل بها من احد اال  ان يجري 
ما  لدى حزب  الصرف  اوجه  وجود خلل في 
المعني  الحزب  مع  التدخل  يجب  وعندها 
جميع  على  تطبق  تعقيدات  ابتداع  وليس 

االحزاب.
المالي  الدعم  رب��ط  ذل��ك  لكل  واض��اف��ة 
بغض  االنتخابات  في  بالمشاركة  لالحزاب 
قانون  في  الحزب  نظر  وجهة  عن  النظر 
والتي  االنتخابية  والتقسيمات  االنتخاب 
لدى االحزاب عليها العديد من المالحظات 
دورة  كل  عند  بديل  من  اكثر  لها  وقدمت 
ان  نظرها,  بوجهة  يؤخذ  ول��م  انتخابية 
من  االح��زاب  على  التعليمات  هذه  فرض 
تكاد  وبتعقيدات  المالي  النظام  خ��الل 
واستقاللية  الداخلية  الحياة  لتعطيل  تصل 
الحزبية  الحياة  تطوير  تخدم  ال  الحزب 
الجهود  م��ع  وتتناقض  والديمقراطية 
المبذولة من اجل تطوير الحياة السياسية 
مما  صليها  في  االح��زاب  دور  يقع  والتي 
تريد  حقا  هل  بجدية  التساؤل  يستدعي 

الحكومة وجود احزاب فاعلة ومستقلة؟؟.

نتطلع معكم للو�شول اىل حركة جماهرييه منظمة
امللتقى الوطني يف حمافظة الكرك

االصدقاء والرفاق في حزب الشعب الديموقراطي 
االردني 

الكرك  محافظه  في  الوطني  بالملتقى  إننا 
لذكرى  والثالثين  الواحدة  الذكرى  وبمناسبه 
التقاط اللحظه التاريخيه لمعاناة اوسع قطاعاتنا 
والمعاناة  القهر  خط  تحت  الرازحه  االجتماعية 
االنسانية، وتعبيراتها  ابسط حقوقها  ومصادرة 
تأسيس  جاء   ، والتحرر  والديموقراطية  بالحرية 
الحزب ليعبر بكل شجاعه و وضوح رؤيا وبفكر 
واس��ن��ادات��ه  منطلقاته،  صحة  أثبت  علمي 
التي  الشعوب  تجارب  على  القائمة  التاريخية 
واالستقالل  الحرية  ال��ى  بنضاالتها  خلصت 

والديموقراطية والنمو بمقدرات شعوبها. 
ان هذه المناسبة المتجددة من خالل نضاالتكم 
تتالقى  بل   ، وحسب  والقومية  المحلية  ليس   ،
للحرية  ال��ت��واق��ة  الشعوب  ك��ل  ن��ض��االت  م��ع 
المركزية  االم��ة  قضية  وأهمها  رأسها  وعلى 
التآمر  حلقات  انفكت  ما  التي  فلسطين  في 
والذي   ، العربي  الرجعي  االمريكي  الصهيوني 
بات واضحا بعد ان كان يتوارى بين زوايا التآمر . 

أيها الرفاق :
إنتا نتطلع معكم للوصول الى حركة جماهيريه 
ومتالحمة  واضحه  نضالية  ومهمات   ، منظمة 

م��ن اج��ل االرت��ق��اء ب��دوره��ا ف��ي ال��دف��اع عن 
المصالح الحيوية لقطاعات الشعب والدفاع عن 
استقالل البالد وسيادتها ضد العدوان التوسعي 
الفلسطيني  الشعب  كفاح  ودعم   ، االسرائيلي 
المصير  وتقرير  ال��ع��وده  ف��ي  حقه  اج��ل  م��ن 
شعبنا  طاقات  وتعبئة   ، الوطني  واستقالله 
التدهور  وقف  اجل  من  البالد  وموارد  االردني 
وتعزيز  االنتاجية  القاعده  وتنمية  االقتصادي 

وانهاء  الوطني  االقتصاد  إستقالل  مقومات 
التبعيه و وقف كافة اشكال المحاصرة والتضييق 

على االحزاب الوطنية وكوادرها ومناصريها. 
ايها الرفاق؛

اننا في  الملتقى الوطني في محافظة الكرك ، 
مهام  انجاز  اجل  من  قدما  للمضي  العهد  نجدد 
بأول  لنصل  بيد  ي��داً  الوطني  التحرر  مرحلة 
قوى  لتقارب  المشتركة  التضامنية  محطاتنا 

اليسار بصيغة العمل من أجل بناء جبهة وطنية 
، فهي الرافعة النضالية االمثل واالقوى. 

الفكرية  بمنطلقاته  حزبكم  وع��اش  عشتم 
الحزبي  ك��ادرك��م  لكل  وتحية   ، والنضالية 

وإطاراته واصدقائه . 
املجد ل�شهداء الوطن ومنا�شليه. 
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ل خال�س اإل اخلال�س اجلماعي يف مواجهة ا�شكال الهيمنة
د ه�شام الب�شتناين  املن�شق العام 

للحملة الوطنية الردنية ل�شقاط 

اتفاقية الغاز مع الكيان ال�شهيوين 

)غاز العدو احتالل( 

الرأسماليّة  فيه  تُ��ع��زّز  عصر  ف��ي 
ال�)نيو(ليبراليّة  وأيديولوجيّتها 
ك��ّل أش��ك��ال ال��ف��ردان��يّ��ة، واألن��ان��يّ��ة، 
الرغبات  إشباع  في  الكليّ  واالنغماس 
والتي  ال��ع��اب��رة،  السريعة  اآلن��يّ��ة 
إلى  اإلش��ب��اع-  لحظة  –إث��ر  تتحوّل 
أداته  محموم  سباق  في  أخرى،  رغبة 
عبدًا  الفرد  إبقاء  وهدفه  السلعة، 
لمستغلِّه  البائسة  أجوره  تسليم  يعيد 
عبر شراء السلع، وتتفّكك فيه الجموع 
متنافسين  أف���راد  إل��ى  والمجتمعات 
والتّحكم  توظيفهم  يسهل  أنانيّين، 
السياسيّ  الحزب  مشروع  يبدو  فيهم، 
الكليّة،  ورؤاه  الجماعيّ،  ببرنامجه 
ضربًا  المتمهّل،  االنضباطيّ  ونسقه 
من الخروج السّافر عن بديهيّات العصر 
من جهة، ونوعًا من الصّراخ العبثيّ في 
أضفنا  وإن  األخ��رى؛  الجهة  من  البريّة 
سياسيّ،  إطار  هو  الحزب  أن  هذا  إلى 
السياسة  تنتعش  حيث  ويعمل  يتحرّك 
استيعاب  على  قادرين  صرنا  وتتحرّك، 
إشكاليّات إضافيّة تتعّلق بوجود الحزب 
أو  السياسة،  فيها  ماتت  كيانات  في 
يد  على  السياسة  فيها  صُّفيت  لنُقل: 
وكمبرادوريّة،  تابعة  حاكمة  مجموعات 
أي  صعود  ولمنع  حثيث،  بشكل  تعمل 
منافس حقيقيّ، على تصفية السياسة 
ما  مُشّكلة  سيطرتها،  نطاقات  في 
يمكن أن نطلق عليه وصف: الصحارى 
شجرة  الحزب  فيها  يشّكل  السياسيّة، 
رمال  بين  ماء  قطرة  أجل  من  تصارع 

جُّففت واحاتها.
)كتنظيم  الحزب  أن  ه��ذا  يعني  هل 
خارج  صار  جماعيّ(  مجتمعيّ  سياسيّ 
التاريخ؟ أبدًا. إن إصرار أشكال الهيمنة 
المختلفة على تدمير العمل التنظيميّ 
القضايا  عن  الناس  وتحويل  الجماعيّ، 
االخيرة  هذه  واستبدال  الكليّة،  الكبرى 
السخيفة  الشخصيّة  الدراما  بمتتاليات 

التي يُصعّدها الفرد ويحوّلها )من خالل 
قضايا  إلى  وبرغباته(  بنفسه  هوسه 
الضرورة  اليوم هو  الحزب  فإن  كونيّة، 
المواِجهة، هو القاعدة التي منها ننطلق 
يجهد  التي  لألساسيّات  االعتبار  إلعادة 
نظام االستغالل القائم للتعمية عليها: 
وفي  الجماعيّ،  الخالص  إال  خالص  ال 
مستوى  على  للهيمنة  شكل  مواجهة 
المواجهة  على  الفرد  يقوى  لن  العالم، 
متماسك  مجموع  في  انضوى  إن  إال 
وديناميكيّ في آن، يحوّل اليد المنفردة 

الضعيفة، إلى قبضة جماعيّة قادرة.
في الذكرى الحادية والثالثين لتأسيس 
األردن��ي  الديمقراطي  الشعب  ح��زب 
األس��اس��يّ��ات  ه��ذه  نستعيد  )ح��ش��د(، 
جهة،  من  الحزب  تهنئة  سبيل  على 
في  وفعاليّته  ضرورته  على  والتأكيد 
لنهج  ال��مُ��ع��ارض  األردن����يّ  المشهد 
مواجهة  وفي  القائم،  والفساد  التبعيّة 
المتصاعد  السياسيّ  المشهد  تصحير 
الذي تقوم بع السّلطة من جهة ثانية، 
وتطوير  تثبيت  محاوالته  فيه  مُحيّين 
هذه األساسيّات وتلك الفعاليّة، مثمّنين 
التغيير، ومن  أجل  الدفع من  دوره في 
السّلطة  من  السياسة  استعادة  أجل 
التي احتكرتها ووضعها ثانية بين أيدي 
النّاس، آماًل أن يستمر حزب “حشد” في 
خطابه،  وتجذير  عمله،  آليات  تطوير 
و”حشد”  ع��ام  وك��ّل  دوره،  وتعميق 

بصحة وفعاليّة ونشاط.

قادت جلنة التن�شيق على امتداد عقد ون�شف برنامج 

املعار�شة الوطنية يف مواجهة معاهدة وادي عربة
خليل ال�شيد 

 امني فرع املنظمة احلزبية يف عمان

 ع�شو املكتب ال�شيا�شي حل�شد 
الشعب  ح���زب  ع��م��ر  م���دى  ع��ل��ى 
كان  )حشد(،  األردني  الديمقراطي 
ملف العالقات الوطنية في مقدمة 
أحد  باعتباره  ال��ح��زب،  أول��وي��ات 
الروافع الرئيسية في إحداث التغيير 
موازين  في  والتعديل  المنشود 
القوى لصالح الحركة الجماهيرية، 
لضرورة  العميق  اإلدراك  وم��ن 
تمتين عرى الشراكة الديمقراطية 
بين مجموع القوى، بما يؤمن أداة 
القواسم  تأتلف على  قيادة موحدة 

الدنيا،  بالحدود  ول��و  المشتركة 
والسياسي  الشعبي  الجهد  لتوجيه 
في البالد نحو التغيير الديمقراطي 
أزماتها  من  البالد  يخلص  ال��ذي 
وإنهاء  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 

التبعية.
وقد تجلت توجهات الحزب الوحدوية 
خاض  حيث  ميدان:  من  اكثر  في 
عديدة  وجماهيرية  نقابية  معارك 
بالتنسيق  المختلفة,  القطاعات  في 
السياسية  ال��ق��وى  م��ع  والتحالف 
كان  حيثما  الوطنية,  والشخصيات 

ذلك ممكناً.
في نفس الوقت فقد طرح حزبنا مبدأ 
رئيسية  كقاعدة  النسبي  التمثيل 
المهنية  الداخلية للنقابات  لألنظمة 
هو  المبدأ  هذا  أن  باعتبار  تحديداً, 
الذي يترجم الديمقراطية والشراكة 
الوطنية.  العالقات  في  الحقيقية 
بين  العالقة  يصوب  ان  شأنه  ومن 
من  اس��اس  على  والقوى  االح��زاب 
لم  الديمقراطي.  والتنافس  العدالة 
في  يومنا  حتى  الحزب  دعوة  تنجح 
نشهد  فاننا  ولذلك  المسعى,  هذا 
صراعات وخسارات ال ضرورة لها من 
النقابات  في  الوطنية  القوى  رصيد 

المهنية تحديداً.
على صعيد آخر, فقد بادرت احزاب 
توقيع  ف��ور  الوطنية  المعارضة 
199٤م  عام  عربة  وادي  معاهدة 
الحزبي  التنسيق  لجنة  إلى تشكيل 
االحزاب  صفوفها  في  ضمت  التي 
العمل  وجبهة  واليسارية  القومية 
لجنة  عليها  وانبثق  االس��الم��ي. 
التطبيع واللجنة  المجابهة ومقاومة 

العليا للدفاع عن حق العودة.
امتداد  على  التنسيق  لجنة  قادت 
المعارضة  برنامج  ونصف  عقد 
الوطنية في مواجهة معاهدة وادي 
القوى  ووح��دت  وتطبيقاتها  عربة 
اال  االتجاه,  هذا  في  الجماهيرية 
اثر  تستمر  لم  الصيغة  ه��ذه  أن 

الثورات  إبان  وقعت  التي  الخالفات 
العربية 2011.

بين  المشترك  العمل  ت��واص��ل 
تحت  واليسارية  القومية  االح��زاب 
القومية  االح����زاب  ائ��ت��الف  اس��م 
عمله  نطاق  وسّع  الذي  واليسارية 
وبادر إلى تأسيس الملتقى الوطني 
والشخصيات  واالح����زاب  للقوى 
القومية واليسارية, الذي يضم بين 
المهنية  النقابات  من  صفوفه عدداً 
المرأة والمنتديات  والعمالية واتحاد 
تشكلت  وقد  والتقدمية.  الثقافية 
عدة فروع للملتقى في المحافظات.

االئتالف  أّن  بالذكر  الجدير  وم��ن 
والملتقى أصبح لهما بصمة واضحة 
السياسية  القضايا  من  الموقف  في 
تنحاز  والمعيشية،  واالقتصادية 
الغالبية الساحقة  دائماً إلى مصالح 
الطبقة  ومع  األردن��ي  الشعب  من 

العاملة والفقراء والكادحين.
ش��ارك  فقد  آخ���ر,  صعيد  وع��ل��ى 
السياسية  االطر  في  بفعالية  حزبنا 
االنتفاضة  لنصرة  تشكلت  التي 
 1987 ع��ام  منذ  الفلسطينية 
التضامن  اش��ك��ال  ك��ل  ومتابعة 
القضية  مع  الجماهيرية  واالنشطة 

الوطنية الفلسطينية.
كان  فقد  للعراق,  بالنسبة  كذلك 
دور  في  واضحة  بصمات  لحزبنا 
فيها  شاركت  التي  الوطنية  األطر 
القوى واالحزاب الوطنية منذ أوائل 

التسعينات ضد الحصار واالحتالل.
والى جانب االحزاب والقوى الوطنية، 
االنشطة  كل  في  الحزب  يشارك 
مع  التضامنية  السياسية  والمواقف 
التي فرضت عليها  الشقيقة  سوريا 

حرب استعمارية بادوات ارهابية.
عن  تغب  لم  الوحدوية  البوصلة 
برنامج عمل حزبنا يوماً فهي التي 

تنير طريق التغيير الديمقراطي.
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�شارك احلزب بتاأ�شي�س اإئتالف الحزاب القومية والي�شارية لتوحيد اجلهد الوطني
د.احمد العرموطي  رئي�س اللجنة العليا 

ملجابهة التطبيع
يحتفل  حزب الشعب الديموقراطي االردني 
حشد في هذه االيام بذكرى تاسيسه  وهي 
بالعمل  العاملين  مناسبة عزيزة على كل 
السياسي في االردن  وقواه المختلفة النه 
احد األحزاب اليسارية الهامة الذي  يتبنى 
الفكر  في  ديموقراطية  يسارية   نظريه 
عن  للتعبير  دوما  يسعى  وهو  والسياسة 
المطالب الشعبية في الحرية واالشتراكية 
وتحقيق المساواة بين المواطنين كما يعتبر 
مطالب  تتبنى  التي  المهمة  االح��زاب  من 
لتحقيق  جاهدا  ويسعى  العمال  وهموم 
والتامين  العادلة  االج��ور  في  مطالبهم 

الصحي لهم ولعائالتهم ومنع استغاللهم 
من قبل اصحاب راس المال ومنع  الفصل 
القضية  الحزب  لهم   كما يضع  التعسفي 
ويدعم  اولوياته   اول  في  الفلسطينية 
لتحرير  اشكالها  بكافة   المقاومة  خيار 
وي��رأس  النهر  ال��ى  البحر  من  فلسطين 
ويساهم  المقدس   ال��ع��ودة  ح��ق  لجان 
والنقابية  الوطنية   االنشطة  كل  في 
الوحدة  على  المحافظة  الى  تدعو  التي 
الوطنية واالمن واالستقرار في االردن وقد 
تاكيدا  البرلمانية  االنتخابات  في  شارك 
وانتخاب  صحيحة  نيابية  بحياة  لمطالبته 
عن  ليعبر   ديموقراطية  بطريقة  برلمان 

المواطنين و مطالبهم وحقوقهم 
إئتالف  بتأسيس  ال��ح��زب  ش���ارك  وق��د 

الجهد  لتوحيد  واليسارية  القومية  االحزاب 
شارك  كما  وطني  برنامج  ضمن  الوطني 
اعضاء الحزب بالحراك الشعبي  في كافة 

المناسبات 
كما يطالب الحزب باالصالحات الدستورية 
واالقتصادية من اجل الوصول الى حكومة 
اللجان  في  ويساهم  منتخبة  برلمانية 
التنفيذية  اللجنة  الوطنية المختلفة ومنها 
العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع مع 

العدو الصهيوني 
العربية  القضايا  كل  مع  الحزب  يقف  كما 
التدخل  ضد  ق��وة  بكل  ويقف  العادلة  
لقادة  نبارك  العربية   الدول  في  االجنبي 
ان  املين  المناسبة  هذة  وأعضائه  الحزب 
المعبرة  المنشودة  اهدافه  الحزب  عن مصالح واهداف الشعب االردنييحقق 

الردن تقاطع ودور حركات املقاطعة يف الت�شدي لالطماع ال�شهيونية  
فريق الأردن تقاطع

االردني  الديمقراطي  الشعب  لحزب  نتوجه 
بالتهنئة والتبريك في هذه المناسبة ونثمن 
التطبيع  مقاومة  في  الوطنية  جهوده  كل 
هذه  في  لنا  واسمحوا  العدوالصهيوني  مع 
في  التالية  بالمساهمة  نتقدم  ان  المناسبة 

جريدتكم الغراء
بتنفيذ  وداعميه  الصهيوني  الكيان  يمضي 
ونهب  المنطقة  على  بالسيطرة  اطماعهم 
وبمستقبلنا  ِبنَا  والتحكم  واراضينا  ثرواتنا 
قرار  محاولة  آخر  ويعد  مجتمعاتنا،  وتفتيت 
في  واسعة  واج��زاء  االغ��وار  اراض��ي  سلب 
الضفة الغربية وفرض شرعية الستيطانهم 
قطاع  على  الحصار  تواصل  عن  عدا  فيها، 
يقترفها  التي  وال��ج��رائ��م  المحتّل،  غ��زة 
االحتالل االستيطاني بحق اهلنا في الضفة 
لفلسطينيي  والقمع  والتضييق  الغربية، 

اراضي عام 19٤8.
بعض  ه��رول��ة  م��ع  االج���رام  ه��ذا  يتزامن 
العلني  التطبيع  الى  المنطقة  في  االنظمة 
عديدة،  مظالت  تحت  المجاالت  كافة  في 
 باالضافة الى الوضع السياسي واالقتصادي 

المعقد في المنطقة والعالم. 
إلحاح  يزداد  المركب،  الواقع  هذا  ظل  وفي 
الشعبية  الرفض  اص��وات  اع��الء  وأهمية 
وعالميا،  وعربيا  فلسطينيا  ادواتها  وتفعيل 
على  تأثيراً  واكثرها  ابرزها  من  لعل  والتي 
بحيث  المقاطعة،  حركات  العالمية  الساحة 
الوطن  ف��ي  المقاطعة  ح��م��الت  ت��واص��ل 
نضالها  الخليج،  إلى  المحيط  من  العربي 
من أجل تعزيز المقاطعة ومواجهة التطبيع 
لذا  الشرس،  القمع  من  جو  في  المتزايد 
اصبح أي نجاح في الدول العربية ذو أهمية 

المقاطعة  حركة  دعم  الى  باالضافة  بالغة، 
ومطالبة العالم بفرض عقوبات جدية على 
عليها،  دولية  عزلة  وفرض  االحتالل  دولة 
ورفض قرار الضم غير القانوني فضاًل عن 

رفع العقوبات المفروضة على غزة.
خطر  نستشعر  تقاطع  االردن  في  نحن   
ونؤكد  االردن،  على  الصهيوني  المشروع 
الشرعية  لمنح  واألخالقي  المبدأي  رفضنا 
للكيان االستعماري واالستيطاني الصهيوني 
ونرفض  التاريخية،  فلسطين  على  المقام 
الموقعة  االتفاقيات  كل  المبدأ  حيث  من 
معه، ونؤكد اننا لسنا فقط حركة تضامنية 
مع فلسطين، بل نحن حركة وطنية تهدف 
لحماية األردن من اطماع الكيان ومخططاته 

التوسعية.
ضد  العربية  شعوبنا  ص��م��ود  يدفعنا 
االستعمار واإلجرام الصهيوني لتعزيز عمل 

والمؤسسات  االحتالل  دولة  مقاطعة  حركة 
والشركات المتواطئة معها في جرائمها مثل 
وتكثيف  التطبيع  ومقاومة  األمنية،   )G٤S(
وعربياً،  أردنيا  القائمة  المقاطعة  حمالت 
المشؤومة  الغاز  التفاقية  التصدي  وأهمها 
دافعي  اموال  من  للمليارات  التي هي هدر 
الضرائب مقابل صفقة غاز ال حاجة لنا بها، 
)طاقة  الكثيرة  السياديّة  البدائل  ظل  في 
طاقة  زيتي،  صخر  ري��اح،  طاقة  شمسيّة، 
مطوّرة(،  غير  أردنيّة  غاز  حقول  جوفية، 
ان  حيث  كثيرة(،  وعالميّة  عربيّة  وبدائل 
المحلي  لالستثمار  المليارات  هذه  تحويل 
أمن  يحقق  السيادية  الطاقة  قطاع  في 
اآلاللف  خلق  في  ويساهم  الوطني  الطاقة 
لتصبح  باألردن  والذهاب  العمل  فرص  من 
خزينة  دعم  من  بداًل  اقليمية،  طاقة  قوة 
يضمن  لهم  عمل  فرص  وتوفير  االحتالل 

علينا  والعسكري  االقتصادي  التفوق  لهم 
باالضافة الى منحهم قدرة التحكم في أمن 

طاقتنا.
أن  ن��رى  تقاطع  االردن  ح��رك��ة  ف��ي  إن��ن��ا 
االحتالل ومجتمعاته العسكرية التي تعيش 
فوق ارضنا ومدننا وقرانا الفلسطينية التي 
هجرت من اهلها، ال ينتمي للثقافة السائدة 
منذ  بعضها  مع  والمنسجمة  المنطقة  في 
اكثر من عشرة االف عام، وانه يهدف بشكل 
ذاكرتها  وتدمير  مجتمعاتنا  لتفتيت  ممنهج 
وان  الجامعة،  الثقافية  وهويتها  الجماعية 
الثقافية  االنشطة  في  االنخراط  محاوالت 
الحاجز  تحطيم  هو  والرياضية  واالكاديمية 
والمجتمع  المنطقة  مجتمعات  بين  النفسي 
االستيطاني االحاللي الصهيوني، باالضافة 
الى تبييض صورة االحتالل واخفاء جرائمه 
مقاطعة  نثمن  لذا  شعوبنا،  بحق  البشعة 
ألي  المنطقة  شعوب  من  الساحقة  الغالبية 
نشاط ثقافي او اكاديمي أو رياضي مشترك 
تعزيز  اهمية  على  ونؤكد  االح��ت��الل،  مع 
بشكل  نجح  الذي  المقاطعة  من  النوع  هذا 
كبير في تحقيق عزلة حقيقية على الكيان 

الصهيوني.
لن توقفنا قرارتهم واطماعهم وال صفقاتهم 
وال عدوانهم عن المواصلة في التصدي لكل 
يقودها  التي  الخطيرة  التطبيعية  الصفقات 
المتطرف  اليميني  ترامب-نتنياهو  محور 
وفلسطين  االردن  لمصالح  وال��م��ع��ادي 

ومصالح امتنا العربية
المؤامرات  لجميع  للتصدي  الشباب  وندعو 
االردن  في  المقاطعة  لحركة  واالنضمام 
قضيتنا  تصفية  لمشروع  للتصدي  والعالم 

الوطنية.



الخميس23-7-2020م االهالي 1281 دد
الع 12

نعدكم ان نكون معكم يف نف�س اخلندق حتى يتحقق حلمنا
حممد الب�شري  رئي�س امللتقى الوطني 

للدفاع عن احلريات

الرفيقات والرفاق االعزاء
في حزب الشعب الديموقراطي االردني

حزبكم  ت��أس��ي��س  ب��ذك��رى  اهنئكم 
المناضل، الذي اثبت حضوراً هاماً على 
تعرض  التي  التحديات  مواجهة  صعيد 
وجه  على  العربي  والوطن  االردن  لها 
العموم، وفي نضاله واعضاءه مع قوى 
ونقابات  اح��زاب  من  االردن���ي  شعبنا 
الحرية  في  اهدافنا  تحقيق  سبيل  في 
لتحقيقها  نناضل  زلنا  ما  التي  والعدالة 

السياسية  السلطة  م��ن  وان��ت��زاع��ه��ا 
التقليدية خاصة بعد ان تحالفت مع قوى 
رأس المال وانتجت من فيما انتجت نواباً 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية  وطبقة 
ان  دون  وحالت  اردننا  بمستقبل  عبثت 
ما  التي  والديمقراطية  بالحرية  ننعم 
بها  تذخر  التي  االدبيات  من  جزء  زالت 

مكتبة االردن الرسمية.
تخوضون  وانتم  الرفاق  ايها  انكم     
معركة  والقومية  اليسارية  القوى  مع 
دائماً  لكم  كان  فلسطين،  في  اهالينا 
في  الفاعلة  والمشاركة  المبادرة  شرف 
خاصة  لهم،  الداعمة  النشاطات  مختلف 
السرانا االبطال الذي يتصدون يتصدون 
االحتالل  سلطات  في  الخاوية  بأمعائهم 
بإظهار  النضاالت  ه��ذه  تميزت  حيث 
الصورة البشعة للكيان الصهيوني وعرت 
به،  قمتم  الذي  الجاد  الفعل  خالل  من 

حلفاء هذا الكيان العنصري الذي يحاصر 
ابنائنا  من  الماليين  ويجوع  اعزل  شعباً 
في غزة على وجه الخصوص بعد ان دمر 
االقتصادية  ومنشأتها  التحتية  بنيتها 
النضال  ذلك  يحُول  ان  دون  والمدنية، 
ان  والفلسطيني،  االردني  الصعيد  على 
جانب  الى  وكبرياء  عز  وقفة  لكم  تكون 
تصديه  في  ال��س��وري  العربي  جيشنا 
الى  وقوفكم  او  المسلحة  للعصابات 
جانب امتنا العربية الماجدة في صراعها 
مع اعدائها في ليبيا، اليمن وباقي اقطار 

وطننا العزيز .
   نهنئكم ايها الرفاق ونشد على اياديكم 
نفس  ف��ي  معكم  نكون  ان  ونعدكم 
رسالتنا  حلمنا،  يتحقق  حتى  الخندق 
من  يجعل  ديمقراطي  عربي  اردن  في 
فلسطين طريق الوحدة والوحدة طريق 

فلسطين.

جملة الأردن اجلديد التي ا�شدرها حزبكم عام 1984 ا�شهمت بتعميق الثقافة الوطنية والبحث العلمي
فهمي الكتوت ع�شو المانة العامة للتيار 

الدميقراطي التقدمي الأردين
عاشت الذكرى 31 لتأسيس حزب الشعب 

الديمقراطي األردني
يحتفل حزب الشعب الديمقراطي األردني 
ورغم  لتأسيسه،   31 بالذكرى  )حشد( 
الحزب  تأسيس  ع��ن  الرسمي  االع���الن 
الذين  األوائل  من  ثلة  ان  اال   1989 سنة 
الوطني؛ كان  العمل  انخرطوا في صفوف 
وثقافي  واجتماعي  وطني  حضورا  لهم 
مبكرا قبل تأسيس الحزب بسنوات، رغم 
العرفية  واالحكام  السري  العمل  ظروف 
قليل  غير  عددا  طالت  التي  واالعتقاالت 
الجديد  األردن  مجلة  اص��دروا    … منهم 
اسهمت  التي   ،198٤ سنة  تموز  ف��ي 

الوطنية  الثقافة  بتعميق  ملحوظ  بشكل 

قضايا  ع��ن  وال��دف��اع  العلمي،  والبحث 

تعتبر مرجعا هاما  والتي  العاملة،  الطبقة 
اليوم،  االهالي  صحيفة  كما  للمهتمين، 
المسحوقين  الفقراء  قضايا  تتبنى  التي 

والمقهورين.    
بناء  نحو  الشعب  حزب  برنامج  توجه      
الديمقراطي  الوطني  المشروع  مقومات 
التبعية  سياسات  مواجهة  في  المستقل 
الدولة  واإلستبداد والفساد، وفضح تراجع 
وتنفيذ  االقتصادي  دوره��ا  عن  بالتخلي 
تردي  على  ذلك  واثر  الخصخصة  سياسة 
وتراجع  للمواطنين  المعيشية  األوض��اع 
الخدمات العامة، خضوعا إلمالءات صندوق 
هذه  وترافقت  الدوليين،  والبنك  النقد 
المؤسسات  دور  تهميش  مع  السياسات 
العامة،  الحريات  على  واالعتداء  الرقابية، 

وانتشار ظاهرة االستقواء على الدولة.   

التيار  وب��اس��م  شخصيا  باسمي  ات��ق��دم 
التهاني  بأجمل  التقدمي  الديمقراطي 
الذين  الحزب،  وأصدقاء  وك��وادر  لقيادة 
نمت  تاريخية  ع��الق��ات  بهم  تربطنا 
لتطوير  متطلعين  النضال،  عبر  وتطورت 
الوطنية  للقضايا  خدمة  المشترك  العمل 
العاملة  الطبقة  عن  ودفاعا  واإلجتماعية 
والفقراء المسحوقين، والتصدي للمشروع 
الصهيوني التوسعي وما يعرف ب “صفقة 
الصهيوني  ال��ت��م��دد  واش��ك��ال  ال��ق��رن” 
عربة  وادي  التفاقية  والتصدي  كافة. 
سياسية  اتفاقيات  م��ن  عنها  نتج  وم��ا 
مع  التطبيع  واشكال  واقتصادية،  وامنية 
الصهيوني  المشروع  ودفن  كافة،  العدو 
التوسعي، وضمان حق الشعب الفلسطيني 

بالعودة وتقريرالمصير. 

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
تهنئة حاره للرفاق في حزب الشعب اننا في 
عندما  العودة,  حق  عن  للدفاع  العليا  اللجنة 
نهنئ حزب الشعب على انقضاء ثالثة عقود 
في النضال وتدشينه للعقد الرابع, انما نهنئ 
انفسنا, لما عهدناه من هذا الحزب من رعايه 
اللجنة  تأسيس  منذ  للعمل,  وتسهيل  ودعم 
الدعم وبفعالية في  العليا وحرص على هذا 
في  سواء  الفرعية  اللجان  تشكيل  عمليات 
مخيم البقعة او الزرقاء واربد ومادبا وغيرها 
الذي  الحزب  هذا  التشكيل  قيد  لجان  من 
بحزب  اسوه  الشعب  حزب  اسم  اختار  عندما 
اردني حمل نفس االسم منذ تأسيس االماره, 
ليؤكد على انخراطه في الهم االردني. لخدمة 
من  وطبقاته  فئاته  بكافة  االردن��ي  الشعب 
كافة االصول والمنابت اال ان ذلك لم يقف في 
والنضال  الهم  في  واالنخراط  الحزب  طريق 

الفلسطيني بكل اشكاله وتفاصيله, وقد تميز 
الحزب بتشكيل دائرة خاصة بالالجئين هذه 
لوضعنا  لجنتنا  اعمال  دعمت  التي  الدائرة 
الخصوص.  بهذا  التطورات  تفاصيل  بكل 
حزب  من  وبدعم  العليا  اللجنة  تصدت  كما 
والقومية  اليسارية  االحزاب  وجميع  الشعب 
تتابع  وهي  المخيمات  هوية  الغاء  لمحاوالت 
الالجئين  الخاصة باالنروا دفاعاً عن  القضايا 
الصحة  مجال  في  خصوصاً  الفلسطينيين 
الى  السياسي  البيان  من  ابتداءاً  والتعليم 
المشاركة في الحركات االحتجاجية وتشكيل 
تتوانى  لم  وكذلك  االنروا  ادارة  للقاء  الوفود 
الفلسطينيين  االسرى  عن  الدفاع  عن  يوماً 

في سجون االحتالل.
والى  الشعب  حزب  في  للرفاق  حارة  تهنئة 
الجئ  ك��ل  ع��ودة  حتى  النضال  م��ن  مزيد 

فلسطيني الى ارضه ووطنه.

اىل مزيد من الن�شال حتى عودة كل لجئ فل�شطيني اىل ار�شه ووطنه
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فيها  بذل  موسعة  وطنية  ح��وارات  بعد 
في  االع��الن  تم  مركزا  جهدا  الحزب 
مع  وتزامنا  المهنية  النقابات  مجمع 
 ،  199٤/٥/1٥ وبتاريخ  النكبة  ذكرى 
االردنية  الشعبية  اللجنة  تشكيل  عن 
لمقاومة االذعان والتطبيع المنبثقة عن 
كل  مقاومة  عزمها  فيه  اكدت  االحزاب  
الصهيوني  العدو  مع  التطبيع  اشكال 
الشعبي  الوعي  وتقوية  وتحصين   ،
عدة  واص���درت  الهجمة  ه��ذه  بأخطار 
المعاهدة،  رفض  رأسها  على  ق��رارات  
مستوى  على  اليومي  الشعبي  والعمل 
الوطن إلسقاط هذه المعاهدة وتشديد 
النضال ضد اإلذعان والتطبيع، ولتحقيق 
إلى  العامة  الهيئة  دعت  األهداف،  هذه 
نشرة  بإصدار  اللجنة،  قاعدة  توسيع 
المؤتمر  إنجاح  على  والعمل  المجابهة، 
مع  والتفاعل  التطبيع،  ضد  الوطني 
العربي  الصعيد  على  المشابهة  اللجان 
واقامت  عملها  اللجنة  ه��ذه  وواصلت 
الرافضة  الوطنية  االنشطة  من  العديد 
توقيعها  تم  التي  عربة  وادي  التفاقية 

بتاريخ 10/26/199٤
اشكال  بشتى  اللجنة  هذه  ووجهت  وقد 
تحويل  تم  حيث  والتعطيل،  التضييق 
حزبنا  وتصدى  للمحاكمة،  اعضائها 
الموضوع  ل��ه��ذا  الوطنية  واالح����زاب 
بتاريخ  ال��م��ع��ارض��ة   اح���زاب  ووج��ه��ت 
ال���وزراء  لرئيس  199٥/2/2م���ذك���رة 
احزاب  من  جزءا  اللجنة  اعتبرت  آنذاك 
من  شرعيتها  تستمد   ، المعارضة 

شرعية االحزاب التي شكلتها، وتواصل 
حيث  االح��زاب  مقرات  خالل  من  العمل 
الشعبي  المؤتمر  عقد  على  االتفاق  تم 
االردني لحماية الوطن ومجابهة التطبيع 
، وبعد القرارات الحكومية بمنع انعقاده 
في مجمع النقابات المهنية تشرف حزب 
حشد  االردن���ي  الديمقراطي  الشعب 
مقره  ف��ي  المؤتمر  عقد  باستضافة 
تحت   199٥/٥/29 بتاريخ  المركزي 
موحدة  شعبية  حركة  ايجاد  )نحو  شعار 
 331 بمشاركة  للمجابهة(  ومنظمة 
عضوا من مندوبي المؤتمرات القطاعية 
تنفيذية من  لجنة  وانتخب  والجغرافية، 
1٥ عضوا والرفيق سالم النحاس امينا 

للسر. 
وبتاريخ  للمجابهة   العليا  اللجنة  قامت 
المؤتمر  في  بالمشاركة   1996/12/9
في  المنعقد  االول  العربي  الشعبي 
االحزاب  جهود  وتوحيد  لتنسيق  صنعاء 
الرافضة  الشعبية  والمنظمات  والقوى 
كما  الصهيوني،  العدو  مع  للتطبيع 
تصدى الشعب االردني واالحزاب ولجان 
اختراق تطبيعي  التطبيع ألكبر  مقاومة 
اح��زاب  افشلت  عندما   1997 ع��ام 
معرض  افتتاح  الوطنية  المعارضة 
ارض  على  الصهيونية  الصناعات 
معرض عمان الدولي في مرج الحمام ، 
بصدورهم  الشرفاء  االردنيون  وتصدى 
ورفضوا  القمع  اشكال  لكل  العارية 
دون  ليحولوا  المعرض  ارض  مغادرة 

السماح بهذا االختراق التطبيعي

في  اسهم  حيث  دوره  الحزب  واص��ل 
الثاني  االردني  الشعبي  المؤتمر  انعقاد 
تحت  التطبيع  ومجابهة  الوطن  لحماية 
الشعب  مهمة  التطبيع  )مجابهة  شعار 

كله(

)لتتعزز احلركة ال�شعبية املوحدة 

واملنظمة ملجابهة التطبيع(
الدعم واالسناد إلنجاح  الحزب كل  قدم 
وتشكيل  الفرعية  الهيئات  اع��م��ال 
وانشطة  التطبيع  مجابهة  ولجان  فروع 
جاء  أن  الى  تنقطع  لم  وطنية  سياسية 
موعد المؤتمرين الثالث والرابع لمجابهة 
من  العديد  اص���دار  وت��م   ، التطبيع 
الدراسات والبيانات حول تغيير المناهج 
لمقاومة  العربية  االستراتيجية  وطباعة 
اللقاء  في  الحزب  وش��ارك   ، التطبيع 
االقتصادية  الهيمنة  لمواجهة  الوطني 
المهنية  النقابات  مجمع  في  والسياسية 
الذي عقد عام 200٥ في اطار اللقاءات 
الوطنية الرافضة لمنتدى دافوس بورقة 

عمل للحزب .
االردنية  الوطنية  القوى  ب��ادرت  لقد 
عام  مركزيتين  لجنتين  تشكيل  إل��ى 
لمتطلبات  استجابة  وذل��ك  199٤م 
معاهدة  اصبح  الذي  االتفاق  مناهضة 
فيما بعد المصادقة عليها من البرلمان: 
اللجنة العليا لمقاومة التطبيع مع العدوّ 
الصهيوني واللجنة العليا للدفاع عن حق 

العودة.

ربط  المعاهدة  ضد  النضال  سياق  في   
للتطبيع  الشعبية  المقاومة  بين  الحزب 
واجب  باعتباره   الصهيوني  العدوّ  مع 
ع��ودة  ح��ق  ع��ن  ال��دف��اع  بين  و  وطني 
وطنهم  إل��ى  الفلسطينيين  الالجئين 
اردني  وطني  واجب  باعتباره  وديارهم, 
عربة  وادي  معاهدة  عنه  تخّلت  ايضاً, 
اتفاق  عنه  تخلى  ق��د  ك��ان  وقبلها, 
القيادة  بين  المنعقد عام 1993  اوسلو 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  المتنفذة 
التاريخي  الربط  أن  الصهيوني.  والعدوّ 
والسياسي بين القضيتين صحيح ودقيق 
المنعقدة  المعاهدات  جوهر  الن  تماماً, 
االحتالل  تشرّع  الصهيوني  العدوّ  مع 
حساب  على  الصهيوني  العنصري 
شيئاً  وتحول  فلسطين  وشعب  أرض 
الفلسطينيين  الالجئين  قضية  فشيئاً 
في  وهامشية  انسانية  قضية  إل��ى 
من  أن  كما  الصهيوني,  العربي  الصراع 
على  العدوّ  مع  العالقات  تطبيع  شأن 
بالضرورة  يؤدي  أن  كافة  المستويات 
في  الالجئين  لحق  تدريجي  تآكل  إلى 
من  )جزء  وديارهم  وطنهم  إلى  العودة 
االمين  قدمها  السياسي  التطبيع  ورقة 
الملتقى  االول للحزب عام  2016 في  
الوطني لمجابهة التطبيع مجمع النقابات 

المهنية(.
منه  ايمانا   ، حزبنا  قدمه  مما  جزء  هذا 
ابنائه  سواعد  اال  تحميه  ال  الوطن  بان 
دون  سواعدهم  عن  المناضلون  فشمر 

ترددّ أو وجل.

لتتعزز احلركة ال�شعبية املوحدة واملنظمة ملجابهة التطبيع
دور احلزب يف مقاومة التطبيع

• تنبه حزب ال�شعب مبكرًا لأخطار التطبيع, وقبل توقيع وادي عربه, وا�شهم يف ت�شكيل اللجنة ال�شعبية 
الردنية ملقاومة الذعان والتطبيع عام 1994. جنبًا اىل جنب مع الحزاب والقوى الوطنية الردنية.

• ا�شت�شاف احلزب املوؤمتر ال�شعبي الول حلماية الوطن وجمابهة التطبيع يف مقره املركزي عام 1995.
ع��ق��د  اف�����ش��ل��ت  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ق����وى  م����ع  احل������زب  م��ن��ا���ش��ل��و  • ت�������ش���دى 
.1997 ع�����ام  احل����م����ام  م�����رج  يف  ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة  ال�������ش���ن���اع���ات  م���ع���ر����س  وت��ن��ظ��ي��م 

ال��ت��ط��ب��ي��ع  مل��ج��اب��ه��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د  يف  احل�����زب  ����ش���ارك   •

.1996 ع����ام  ���ش��ن��ع��اء  يف  الول  ال���ع���رب���ي  ال�����ش��ع��ب��ي  امل����وؤمت����ر  ع��ق��د  يف  وا����ش���ه���م 

وملتقى  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  للعوملة  املناه�شة  امللتقيات  وع��ق��د  تنظيم  يف  احل���زب  ���ش��ارك   •
ع���ام2005. وال�شيا�شية  القت�شادية  الهيمنة  لرف�س  الوطني  اللقاء  يف  و���ش��ارك  داف��و���س, 

للملتقى   « ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ع   « ب���ع���ن���وان  ع��م��ل  اوراق  احل�����زب  ق����دم   •
.2016 ع����ام  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ن��ق��اب��ات  جم��م��ع  يف  امل��ن��ع��ق��د  ال��ت��ط��ب��ي��ع  مل��ج��اب��ه��ة  ال��وط��ن��ي 

• �شارك يف عقد املوؤمترات الالحقة ملجابهة التطبيع وقدم اأوراق عمل يف املوؤمترات الثاين والثالث والرابع.
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ليلى نفاع   ع�شو اللجنة املركزية 

للحزب ال�شيوعي الردين 
بعد أن اتقدم بالتهنئة لحزب حشد بحلول 
القائدة  وللرفيقة  لتأسيسه   31 الذكرى 
ومناصريه،  الحزب  ورفاق  علبة  أبو  عبلة 
نمر  أخذنا  قد  األردن  في  أننا  القول  أود 
هذا  جهود  تحتاج  استثنائية  ب��ظ��روف 
الحزب وجهود األحزاب اليسارية التقدمية، 

بوجه خاص.
النطاق  على  االستثنائية  الظروف  شملت 
المحلي والعالمي، آثار انتشار وباء الكورونا 
نحن  وما  االسرائيلية  الضم  وآثار سياسة 

مقبلين عليه من استحقاق انتخابي. 
قاسية  آث��اراً  يترك  كورونا  وب��اء  زال  ما 
بأسرها.  البشرية  وعلى  أبناء شعبنا  على 
الوباء  القاسية باستمرار  وقد تمثلت اآلثار 
وضرب  زال  وما  غالية  أرواحا  خطف  الذي 
االقتصاد المحلي والعالمي بقسوة وما زال. 
المسلحة  اليسارية  األح��زاب  في  الرفاق 
االجتماعية  ال��رؤي��ة  ذات  بالنظرية 
قد  وال��م��س��اواة،  ال��ع��دال��ة  على  القائمة 
القائمة  االجتماعية  العالقات  أن  الحظوا 
العالم  في  واالستغالل  العنصرية  على 
انهيار  بفعل  تنهار  أخذت  قد  الرأسمالي 
النظام القائم على النهج الليبرالي الجديد. 
ما  فاحصة  بعين  يتابعون  الرفاق  وهؤالء 

يجري لتحديد أولوياتهم الجديدة.
في  ويجري  ج��رى  لما  الفاحصة  النظرة 
ففي  حصل.  عما  الوقوف  تتطلب  األردن 
جانب  إل��ى  ج��رى،  ك���األردن،  صغير  بلد 
صحة  وحفظ  الوباء  لحصر  المميز  األداء 
بالعودة  االفتخار  والمواطنات،  المواطنين 
أن  بعد  ال���ذات”  على  “االعتماد  لمقولة 
مروجي  قبل  من  لالستهزاء  عرضة  كانت 
كما  ال��خ��دم��ات.  واقتصاد  التبعية  نهج 
بعد  الزراعي”  “القطاع  ل  العناية  عادت 
التخلي عنه وإهماله. ذلك أن األردنيين قد 
لمسوا لمس اليد كيف حافظ القطاع العام 
حسن  وعلى  والتعليم  الصحة  على  القوي 
في  للبناء  عليه  يعول  وكيف  األزمة  قيادة 
نقده  عن  عبر  قد  الشعب  وأن  المستقبل. 
الخدمات  على  االعتماد  نهج  اتباع  على 
بدل الصناعات مما قوض االقتصاد ورمى 
البطالة  حيث  المجهول  إلى  الشباب  بأآلف 
الجديدة تضاف إلى البطالة القديمة وتسد 
رفاق  سيتمسك  هنا،  ومن  أمامهم.  األفق 
األحزاب  ورفاق  حزبنا  رفاق  كما  حزبكم، 
مع  العام  القطاع  على  بالحفاظ  التقدمية 
إصالحه من أجل التحول لالنتاج الصناعي 
ومن  نحتاج  التي  العمل  فرص  يولد  الذي 
االجتماعية  التأمينات  مظلة  توسيع  أجل 
غير  القطاع  في  والعامالت  العمال  لجميع 

المنظم.
يذهب  أن  من  الخوف  يالحقنا  ال  وحتى 
الستخدامها  الدفاع  قوانين  وتبقى  الوباء 
مكاسب  على  والقضاء  األف��واه  لتكميم 
انتزعت عبر نضاالت  التي  اإلنسان  حقوق 
والمؤمنيين  التقدمية  األح���زاب  رف��اق 

أبناء  لكل  المتساوية  بالحقوق  والمؤمنات 
وبنات الوطن وحتى ال تبقى شكوى النساء 
بد  ال  األزمة،  أثناء  احتياجاتهن  إهمال  من 
استخدام  عن  العودة  أولوية  اعتماد  من 
وفي  الناس  حقوق  وصون  الدفاع  قوانين 

مقدمتهم حقوق النساء.
بضم  القائل  الخطير  الموقف  م���ازال 
يضرب  والذي  األردن  وغور  المستوطنات 
حماية  تحت  اليكود،  وحزب  نتنياهو  فيه 
بالقانون  الحائط  بعرض  ترمب،  إدارة 
السياسية  الساحة  على  يطغى  الدولي 
األردنية والفلسطينية إلنه يهدد مستقبل 
الشعبين على السواء. فإلى جانب الموقف 
ضد  بأسره  الشعب  التف  الرسمي  األردني 
الموقف  لهذا  أعطى  مما  الضم  إج��راءات 
قوة جاءت بنتائج مبشرة حتى اآلن. ولعل 
الضم  إجراءات  رفض  في  الصلب  الموقف 
الحياة  يعيد  األردن  وغ��ور  للمستوطنات 
للنضال المشترك على المستويات الرسمية 
والشعبية بين الشعبين الشقيقين األردني 
والفلسطيني.  وهذا ما نادى به حزب حشد 
األح��زاب  بقية  مثل  وم��ازال  البداية  منذ 

الوطنية والتقدمية األردنية.
أما االنتقال للحديث عن استحقاق انتخاب 
مجلس نواب جديد، فهو حديث طويل. ولكن 
علينا  بساطة،  وبكل  القول،  أود  اختصاراً 
خوض االنتخابات بالرغم عن التحفظ على 
كل النهج المتبع والممارسات التي تتحكم 
بكلمة الشعب الحرة جراء التمسك بقانون 
انتخاب غير ديمقراطي. وإن فرضت علينا 
القديمة،  القواعد  انتخابات، حسب  معركة 
من  لكن،  أفضل.  نواب  مجلس  تفرز  فلن 
للتوعية  الفترة  هذه  من  االستفادة  واجبنا 
بين  ما  التواطؤ  نهج  وفضح  السياسية 
تراقب  أن  المفترض  من  التي  السلطات 
المواطنين  حقوق  لصون  بعضاً  بعضها 
يفرض  االنتخابات  خوض  والمواطنات. 
علينا أن نكون أول المتحالفين مهما كانت 
الجديدة أن  الظروف والتفسيرات. األولوية 
نخوض بشكل مشترك معركة االنتخابات 

القادمة.

منر بظروف ا�شتثنائية حتتاج جهود 

الحزاب الي�شارية والتقدمية بوجه خا�س

جندد العهد مع كافة املنظمات والحتادات الن�شائية والقوى 

الدميقراطية من اجل تعزيز دور ومكانة املراأة الردنية
�شمر حممود 

امينة املكتب التنفيذي لرابطة الن�شاء 

الدميقراطيات الردنيات “ رند”

ع�شو املكتب ال�شيا�شي حل�شد

من  وال��ع��ش��رون  الخامس  ي��ص��ادف 
ت��م��وز م��ن ك��ل ع��ام ذك���رى مجيدة 
االردنية  الوطنية  الحركة  تاريخ  في 
حزب  العظيم  حزبنا  تأسيس  ..ذكرى 
“حشد”  االردني  الديمقراطي  الشعب 
ال���دؤوب  النضال  م��ن  31ع��ام��ا   ...
الميادين  ك��اف��ة  ف��ي  وال��م��ت��واص��ل 
والجماهيرية  والتنظيمية  السياسية 
متقدمين الصفوف رفيقات ورفاق  من 
تسوده  ديمقراطي  وطني  اردن  اجل 
لكل  وال��م��س��اواة   والكرامة  العدالة 

مواطنيه رجاال ونساًء . 
لقد اولى حزبنا قضية المراة ومساواتها 
ورؤيته  برنامجه  في  خاصة  اهمية 
ديمقراطية  وطنية  قضية  باعتبارها 
خاصا  تنظيميا  هيكال  لها  ف��اف��رد 
الديمقراطيات  النساء  رابطة  وشكلت 
النسائية  المنظمة  “رن��د”  االردنيات 
لحزبنا وناضلت”رند “جنبا الى جنب مع 
كافة الهيئات النسائية وفي مقدمتها 
اتحاد المرأة االردنية في سبيل الدفاع 
المساواة  االردنية في  المرأة  عن حق 
الحياة  مناحي  كافة  ف��ي  الكاملة 
واالجتماعية   واالقتصادية  السياسية 
ورفع الظلم الواقع عليها وازالة كافة 

اشكال التمييز ضدها. 
في هذه الذكرى المجيدة نجدد العهد 
ورفاق  رفيقات  النضال  مواصلة  على 
واالت��ح��ادات  المنظمات  كافة  وم��ع 
من  الديمقراطية  والقوى  النسائية 
اجل تعزيز دور ومكانة المرأة االردنية 
السياسية  حقوقها  م��ن  وتمكينها 
والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية 
وتحقيق  مساواتها الكاملة في الحقوق 
الحقيقية  والمشاركة  وال��واج��ب��ات 
صنع  مراكز  وفي  العامة  الحياة  في 

القرارالسياسي.
دقيقة  مرحلة  الذكرى في  تأتي هذه 
وخطرة تتعرض لها المنطقة العربية 
وبائين  م��ن  شرسة  هجمة  البشع 
ومشاريع  االحتالل  ووباء  كورونا  وباء 

االحتالل  قبل  من  العدوانية  الضم 
الصهيوني . 

كورونا  ازمة  جراء  المترتبة  االثار  ان 
المرأة  على  المستمرة  وتداعياتها 
االردنية خاصة والشعب االردني عامة 
االقتصادية  الحياة  جوانب  كافة  في 
والتعليمية  واالجتماعية  والسياسية 
وال��ص��ح��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب م����ن  ك��اف��ة 
المؤسسات  والهيئات  المعنية بقضايا 
المرأة مراجعة خططها واستراتجياتها 
تطوير  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الوطنية 
ترتيبها  واع��ادة  االول��وي��ات  وتعديل 
االثار  من  والتقليل  الحد  يضمن  بما 
المجتمع  على  االزمة  لهذه  الكارثية 

االردني. 
في  الثابت  موقفنا  على  نؤكد  ونحن 
وخطط  مشاريع  وم��ق��اوم��ة  رف��ض 
حلقات  اح���دى  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ض��م 
االمريكي  االستعماري  ال��م��ش��روع 
القرن  “صفقة  ماسمي  الصهيوني 
القضية  تصفية  يستهدف  ال��ذي   “
سيادة  يستهدف  كما  الفلسطينية 
مقدرات  على  والهيمنة  االردن  وامن 
وثروات المنطقة العربية ، مما يرتب 
اردنية  نسائية  كحركة  عاتقنا  على 
وفلسطينية وعربية مسؤوليات كبيرة  
وتطوير  جهودنا   توحيد  تتطلب  
دورنا واليات عملنا للتصدي ومقاومة 
والمشاريع  للمطامع  الكبرى  المخاطر 
الضم  ومشاريع  وخطط  االستعمارية 
عن  دفاعا  اشكاله   بكافة  والتطييع 

االرض والوطن . 
عا�س الردن حرا �شيدا .. 

املجد للمنا�شالت واملنا�شلني   .. 
اىل المام دائما 
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ال�شيدة اآمنة الزعبي 

رئي�شة احتاد املراأة الردنية 
ابو  عبله  المناضلة  والرفيقة  الصديقة 
الديمقراطي  الشعب  امين عام حزب  علبه 
واالصدقاء  الصديقات    ) حشد  االردن��ي) 
اط��ره.  بكافه  ال��ح��زب  واع��ض��اء  ع��ض��وات 
هذه  في  جميعا   لكم  تحياتي  وقواعده  
الذكرى العزيزة   نستذكر المسيرة الحافلة 
منذ  االردن��ي  الديمقراطي  الشعب  لحزب 
31عاما.  وقبلها عقود من النضال لتحرير 
االرض   حيث اكتشف الحزب منذ البدايات 
فلسطين  تحرير  بين  الجدلية.  العالقة 
والمغيبة    المضطهدة  الطبقات  وتحرير 
فكانت رؤيته االجتماعية الوطنية العميقة 
العلمي  والتحليل  النظريات  الى  مستنده 
الدقيق والموضوعي  ومن هنا انخرط في 
صفوفه ومنذ بداية تأسيسه أبناء الشعبين 

الشقيقين االردني والفلسطيني مجسدين 
ونضاال   وفكرا  عمال  ورسالته.  شعاراته 
حضور  على   حافظ  فقد  تأسيسه  ومنذ 
قوي ساطع ومؤثر في كل ساحات النضال  
والوطني  والطالبي    والنسائي  العمالي 
والقومي. مدافعاً صلبا عن قضيه فلسطين  
ارضا وشعبا وعن كافه قضايا االمه  وعن 
ومناضال  سيدا  مستقال  حرا  وطنا  االردن  
والعدالة  الحرية  قيم  تسود  ان  اجل  من 
والمواطنات  المواطنين  لكل  والمساواة 
شامخين  وقادة  رم��وزا.   الحزب   قدم  لقد 
العمل  سوية  رفع  في  اسهموا  ومؤثرين   

السياسي.
في  زميلتي  تكون  ان  يشرفني  وهنا    
مناضالت  واح��دى  األردنية  المرآه  اتحاد 
األردنية  النسوية  الحركة  ومؤسسات 
والعربية   احد هذه الرموز الشامخة وأميناً 
عاما للحزب   كذلك وجود عدد من زميالتنا 

متقدمة  قياديه  مواقع  في  المناضالت 
على  ذلك  دل  وان  تأسيسه  ومنذ  للحزب 
شيء فإنما يدل على الفكر المستنير  لدي 
للقضايا     الشمولية  رؤيته  وعلى  الحزب 

مركزيه  عربيه  قضيه  فلسطين  فتحرير 
وعليه  اخ��رى.  قضيه  كل  منطلق  وه��ي 
ادرك الحزب ان قضايا االمه واحده ويجري 
اولوياتها،  حسب  التناقضات  على  العمل 
الرئيسي  ومنها  المهيمن  التناقض  فمنها 
الضاغط  التناقض  ومنها  الفرعي  ومنها 
الملح الذي يجب التعامل معه بما يستلزم 
اسلوب   ج��اء  هنا  وم��ن  وجديه  جهد  من 
ما  بين  خالق  بشكل  مازجا  الحزب  عمل 
مجمل  على  مركز  .اجتماعي  سياسي  هو 
المؤيدين  حوله   جامعا  الوطنية  القضايا 

من اصحاب الفكر والضمائر اليقظة.
  تمنياتي لهذا الحزب االستمرار بمسيرته 
االصدقاء  ولكل  الوطن  وخدمه  النضالية 
العطاء  على  ال��ق��درة  دوام  والصديقات 
وللصديقة عبله امين عام الحزب ان تبقى 
وبنضالها  بها   نعتز  شامخا   رم��زا  دائما 

المتميز وفكرها وابداعها.

ا�شتند احلزب يف برناجمه اإىل روؤية اجتماعية و�شيا�شية عميقه

للمرأة  مشهودا  عاما  م   197٤ ع��ام  ك��ان 
االردنية، فبعد طول غياب استجابت الحكومة 
لطلب القوى النسائية واالحزاب الديمقراطية 
الذي  االردنية  المرأة  اتحاد  تأسيس  باعادة 
فرض  مع  19٥7م،  عام  حله  جرى  قد  كان 
االحكام العرفية في ذلك الوقت وحظر عمل 
االحزاب السياسية في نفس العام، فقد صدر 
قرار تاريخي عن هيئة االمم المتحدة باعتبار 
عام 197٥ عاما دوليا للمرأة، وقرار آخر بعقد 

مؤتمر دولي للنساء كل عشر سنوات.
سليمان  المرحوم  آن��ذاك  الداخلية  وزي��ر 
اعادة  في  شاركن  الالتي  للنساء  قدّم  عرار 
تأسيس االتحاد كل التسهيالت، وقد شاركت 
النسائية  المنظمات  الوطني  الجهد  في هذا 
لحزبنا واالحزاب التقدمية والوطنية ، وكوادر 
الشخصيات  من  معروفة  سياسية  نسائية 

الوطنية المستقلة.
عمل االتحاد الذي كان اسمه االتحاد النسائي 
في االردن في ظروف محلية صعبة وقاسية 
بسبب االحكام العرفية في ذلك الوقت والتي 
1992م،  عام  حتى  معروف  هو  كما  امتدت 
له  ف��روع  تأسيس  من  تمكن  فقد  ذلك  مع 
في معظم انحاء البالد وتنسيب مئات النساء 
واقامة عشرات االنشطة الثقافية والسياسية 
مجلة  اص��در  كما  المتقدمة  واالجتماعية 

نسائية بعنوان الرائدة.
لكوادر  الواسعة  السياسية  الصالت  وبفعل 
في  ع��ام��ال  ع��ض��وا  اص��ب��ح  فقد   ، االت��ح��اد 
النسائي  واالتحاد  العربي  النسائي  االتحاد 
العديد  في  وش��ارك  العالمي.  الديمقراطي 
اهمها  والدولية،  العربية  المؤتمرات  من 
المؤتمرات الدولية االربعة التي عقدت حتى 

كوبنهاجن   ،197٥ المكسيك  للمرأة:  اآلن 
 .199٥ وبيجين   198٥ نيروبي  1980م، 
النساء  االت��ح��اد ع��ن ح��ق  ك���وادر  داف��ع��ت 
ان  ات��ح��اده��ن بعد  ف��ي وج���ود  االردن��ي��ات 
من  اكثر  والتجميد  الحل  الج��راءات  تعرض 
مرة منتصف الثمانينات، ووصلت االمور الى 
تقديم شهادات في المحكمة لدحض التهم، 
ومرحلة  ظروف  ظل  في  وذلك  له،  الموجهة 

سياسية قاسية.
كان لمنظمتنا النسائية )رند( دور ريادي في 
االنشطة الداخلية لالتحاد، سواء في الفروع 
كوادرنا  ان  شك  وال  المركزية،  اللجان  او 
النسائية، اكتست خبرة هامة من اآلفاق التي 

فتحتها انشطة االتحاد على هذا الصعيد.
التاريخ الطويل الممتد التحاد المرأة االردنية 
النسائية  منظمتنا  دور  على  شاهدا  كان 

قضايا  عن  الدفاع  في  الشجاعة  وكوادرها 
المرأة االردنية ومن الصعب سرده فيما هو 
متاح في هذه المساحة، ولكنا نعبّر في هذه 

المناسبة الغالية عن اعتزازنا :-
االردنية  النسائية  الحركة  في  حزبنا  بدور   �
وتحديدا منذ عام 197٤ حيث تحتل قضية 
المرأة والمساواة محورا رئيسيا في برنامجه 

السياسي واالجتماعي.
النساء  جميع  بدور  اعتزازنا  عن  نعبر  كما   �
االحزاب  في  او  حزبنا  في  سواء  المناضالت 
الشخصيات  وك��ذل��ك  االخ����رى،  الوطنية 
تمكنّ  الالتي  المناضلة  الوطنية  النسائية 
المؤسسة  استمرارية هذه  الحفاظ على  من 
الجماهيرية  الحركة  في  الرائدة  التقدمية 

االردنية.

ق�شية املراأة الردنية : حمور رئي�شي يف برنامج احلزب
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كتلة الوحدة العمالية � رافعة ح�شد العمالية
يا�شني زايد

امني املكتب التنفيذي للكتلة

 ع�شو املكتب ال�شيا�شي حل�شد 
العمالية  ال��وح��دة  كتلة  انطالقة  ج��اءت 
 � الشعب  حزب  عن  االشهار  مع  متالزمة 
حشد � في العام 1991 في مرحلة االنفراج 
النيابية وما  الحياة  الديمقراطي بعد عودة 

تالها من الغاء لالحكام العرفية.
الديمقراطية  المنظمات  احدى  هي  الكتلة 
الطبقة  في  ورافعته  الحزب  في  العاملة 
اليها  يستند  التي  االساسية  القوة  العاملة 
في تحقيق برنامجه الوطني والديمقراطي 
الكتلة  وض��ع��ت  االس���اس  ه��ذا  وع��ل��ى   ،
الداخلية  والئحتها  البرنامجية  توجهاتها 
باالستناد الى التراث الكفاحي الذي اسهمت 
ابان  تشكلت  التي  العمالية  اللجان  فيه 
االنطالقة  قاعدة  لتكون  العرفية  االحكام 
لوضع التوجهات البرنامجية موضع التنفيذ 
في  العامة  الهيئات  تنظيم  الى  والهادفة 
لتوجهاتها  واستنادا   ، القطاعات  مختلف 
البرنامجية التي وضعت محل اختبار حققت 
الحركة  صعيد  على  هامة  انجازات  الكتلة 
متتابعة  محطات  في  االردنية  النقابية 
فتمكنت من خالل تنظيم القاعدة العمالية 

االنفراج  اطاراتها مستفيدة من مظلة  في 
النقابات  على  والضغط  الديمقراطي 
وتحقيق  العمالية  المطالب  لتبني  القائمة 
المعارك  معظم  خاضت  كما  معظمها 
االنتخابية للنقابات العمالية حتى في ظل 
االحكام العرفية فتمكنت الكتلة من الفوز 
العامة لعمال  للنقابة  االدارية  الهيئات  في 
العامة  والنقابة  والكرتون  والورق  الطباعة 
حضورها  وفرضت  الغذائية  للخدمات 
النقابة  ف��ي  النقابية  التحالفات  على 
العامة  والنقابة  الصحية  للخدمات  العامة 
الخدمات  ونقابة  المصارف  في  للعاملين 

وتمكنت  البتروكيماويات  ونقابة  العامة 
نقابة  في  الرمزي  التمثيل  تحقيق  من 
الهيئات  في  وحضورها  التجارية  المحالت 
تيارا  لتشكل  القطاعات  اغلبية  في  العامة 
لالتحاد  القيادية  الهيئات  في  اساسيا 
باربعة  بتمثيلها  العمالية  للنقابات  العام 
وفي  المركزي  المجلس  في  عضوا  عشر 
التنفيذي  المكتب  وعضوية  العام  االتحاد 
، لكتلة    1993 � وذلك بين اعوام 1991 
تأسيس  في  ريادي  دور  العمالية  الوحدة 
اجل  من  الديمقراطي  العمالي  التجمع 
النقابية  الحركة  في  بالديمقراطية  الدفع 
مع  الصائبة  النقابية  تحالفاتها  خالل  من 
احدى  تشكل  ان  من  وتمكنت  النقابات 
االطر العمالية االساسية لتصبح توجهاتها 
االساسية  المرجعيات  من  وممارستها 
كاطار  دورها  وتعزز  النقابية  الحركة  في 
الحركة  لوحدة  يسعى  ديمقراطي  عمالي 
فيه  تضمن  تقدمية  اسس  على  العمالية 
عن  االرت��داد  ان  اال   ، النقابية  التعددية 
ابتدأ  الذي  الديمقراطي  االنفراج  مرحلة 
وحركتها  العمالية  الحركة  على  بالتضييق 
وانظمة  تعليمات  واستصدار  النقابية 
ممثلو  بموجبها  ابعد   1993 العام    منذ 
النقابات  ابعاد  ثم  ومن  التقدمية  النقابات 

عن هيئاتها العامة  وتفريغ العمل النقابي 
من مضمونه.

وت��راث  تجربة  من  تمثلت  بما  الكتلة    
كفاحي طويل استطاعت في هذه المرحلة 
مع  بالتواصل  حضورها  على  تحافظ  ان 
برغم  العمالية  للقطاعات  العامة  الهيئات 
التضييقات المعروفة. وتصدت  للتعديالت 
تستهدف  التي  العمالية  التشريعات  على 
والمكتسبات  الحقوق  على  االنقضاض 
االجتماعات  قانون  بانسحاب  العمالية 
ان  اال  المطلبية  تحركاتها  على  العامة 
 2010 العام  بعد  الديمقراطي  الحراك 
في  نفسها  تنظيم  استئناف  من  مكنها 
لجان نقابية فخاضت اعتصامات واضرابات 
،وعلى  القائمة  النقابات  متجاوزة  متعددة 
اط��ار  ف��ي  الكتلة  تنخرط  االس��س  ه��ذه 
اطار  في  منضوية  نقابية  وهيئات  لجان 
اطار  في  وكذلك  للنقابات  العام  االتحاد 
وتعمل  القائمة  المستقلة  النقابات  هيئات 
كافة  في  مستقلة  نقابات  تأسيس  على 
الكتلة  لجان  فيها  تتواجد  التي  القطاعات 
الحركة  اوض��اع  تصويب  من  لتمكينها 
والتطويع  الحصار  حالة  ظل  في  العمالية 
على  والتعليمات  االنظمة  تفرضها  التي 

النقابات العمالية الرسمية .

ج�شد حزب ال�شعب منوذجا باللت�شاق مع القواعد العمالية وهمومها الكبرية
�شليمان اجلمعاين

احتاد النقابات العمالية امل�شتقلة الردين
الواحدة  الذكرى  بمناسبة  يسعني  ال 
الشعب  ح��زب  الن��ط��الق��ة  وال��ث��الث��ي��ن 
ال��دي��م��ق��راط��ي االردن����ي )ح��ش��د(، اال 
المباركة للرفاق في الحزب متمنيا لهم 
دوام التقدم في النضال لتحقيق اهداف 
االمة  هذه  اهداف  من  هي  التي  الحزب 
دولتها  واقامة  ارضها  لتحرير  ونضالها 

على كامل التراب العربي الفلسطيني.
الديمقراطي  الشعب  ح��زب  اول��ى  لقد 
الشأن  النضالية  االردني خالل مسيرته 

العمالي اهتماما كبيرا، مجسدا من خالل 
القواعد  مع  بااللتصاق  جميال  مثاال  ذلك 
هذا  وفي  الكبيرة،  وهمومها  العمالية 
الديمقراطي  الشعب  يعتبر حزب  المجال 
االردني من االحزاب االردنية القليلة التي 
افعال  الى  مبادئها  ترجمة  في  نجحت 
الحزب  ناضل  اذ  العمال،  يخص  فيما 
نضاال حقيقيا خالل مسيرته اليجاد اطر 
االردن��ي،  النقابي  العمل  تنظم  نقابية 
على  طوال  سنين  مدار  على  عمل  وقد 
العمالي مؤكدا على  النقابي  الوعي  رفع 

ضرورة تأسيس اطر نقابية قوية مبنية 
وحرية  النقابية  التعددية  مفهوم  على 

التنظيم النقابي.
النقابات  في  نحن  المناسبة  هذه  وفي 
نتمنى  االردن��ي��ة  المستقلة  العمالية 
الديمقراطي  الشعب  حزب  في  لرفاقنا 
على  وال��ث��ب��ات  التقدم  دوام  االردن���ي 
المبدأ، حيث اننا معا نقف جنبا الى جنب 
الحرية  في  حقوقنا  لنيل  نضالنا  في 
للعدالة  والديمقراطية والمساواة تحقيقا 

االجتماعية.

حل�شد الدور الريادي يف تاأ�شي�س نقابة عمال الزراعة واحلركة العمالية
رميا خالد  ع�شو الهيئة الدارية 

لنقابة عمال الزراعة
ال��واح��د  بمناسبة  عليكم  ال��س��الم 
ب��دور  أق��ر  ان��ي  حشد  لحزب  وثالثين 
العمال  تجاه  الكبيرة  وج��ه��وده  حشد 
في  والحقوقية  المطلبية  وقضاياهم 
الحركة  في  ورياديته  القطاعات  مختلف 
وعمال  كعامالت  نحن  نلمسها  النقابية 
العمال  بتنظيم  الدؤوب  وععمله  زراعة 
والعامالت الزراعيات مكنهم من تشكيل 
عن  للدفاع  ال��زراع��ة  لعمال  النقابة 
حقوقهم وتحقيق مكتسبات جديدة يقع 
الزراعة  عمال  شمول  منها  اصدارة  في 

الحكومة  تتحمل  االجتماعي  بالضمان 
واصحاب  العمال  االقتطاع عن  نسبة من 

العمل.
الزراعة وحزب حشد هي  ان نقابة عمال 
لعمال  المسؤولة  الجهات  لفتت  التي 
الزراعة ومقدار الظلم الواقع عليهم مما 
حدى بهذه الجهات الى بدء االنتباه للقطاع 
الزراعي بشكل عام وعما الزراعة بشكل 
خاص وبدأت الجهات المعنية تلقي الضوء 

على عمال الزراعه  ويتناقشون لألمر

ذي  كل  يعطي  ديمقراطي  حشد  حزب 
فأن  والمناقشه  الرأي  وحريت  حقه  حق 
حزب حشد يسعى لحيات معيشيه افضل 
من  لمساواتهم  والعمال  الفقيره  للناس 
اقل فقرا لحيات الطبقه الوسطى ليضهر 
الفساد  حقوقهم لعيش افضل بعيد عن 
يضهره  الذي  الضلم  ولصد  والمفسدين 
بحياتها على  تتمتع  ناس  الغني عالفقير 
حساب الفقراء وهم ال يملو وسوف يأتي 

يوم يذهب الضلم فيه وينتصر الخير
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حزب ح�شد منحاز منذ انطالقته اىل ق�شايا الطبقة العاملة ون�شالتها
جمال التميمي النائب الول لرئي�س 

الحتاد العام لنقابات العمال �شابقا

رئي�س النقابة العامة للبرتوكيماويات  

�شابقا
بداية اشارككم ذكريات الفرح  بالذكرى 
السنوية ال� 31 النطالقة الحزب العلنية 
االردن��ي  الديمقراطي  الشعب  ح��زب 
يسعى  الذي   1989  /  7  /  2٥ بتاريخ 
دائما الى المساهمة الجادة مع االحزاب 
الجماهيرية الفاعلة اليسارية والقومية، 
الوسائل  بكل  للتصدي  ايضا  والدينية 
الديمقراطية لكل المعيقات التي تواجه 

حقنا في الحياة بعزة وشرف.
العتيد،  لحزبكم  الوطني  البرنامج  ان 
قضايا  جانب  ال��ى  المبدئي  وانحيازه 
وال  ناضل  قد  واحرارها  العاملة  طبقتنا 

زال من اجل ما يلي:� :�
الفصل  يلغي  متوازن  عمل  قانون   .  1

التعسفي .
خاصة  العمل  س��اع��ات  تخفيض   .  2
للعاملين في المهن الخطيرة، وما ينجم 

عنها من تلوث بيئي وصناعي.
3 . منح عطلة اسبوعية لتصبح ، يومين 
ليوم  ب��االض��اف��ة  سبت  او   ، خميس   ،

“الجمعة”.
٤ . رفع مدة االستراحات المرضية، ورفع 

االجازات السنوية.
الضمان  متقاعدي  روات���ب  رب��ط   .  ٥
السنوية  التضخم  بعالوة  االجتماعي 
تزيد  وال  دينارا   1٥( عن  تقل  ال  بحيث 

عن )2٥( دينارا(.
مع  المتقاعدين  العاملين  مساواة   .  6
اقتطاع  وعدم  العسكريين  المتقاعدين 
ما نسبته )18٪( من رواتب المتقاعدين 

مبكرا والمطالبة باعادتها لرواتبهم.
المتقاعدين وعن طريق  . منح البناء   7
دراسية  )منح  االجتماعي  الضمان  ادارة 

جامعية( وعلى نفقة الضمان.
8 . تمثيل متقاعدي الضمان وعن طريق 
ادارة  مجلس  في  المتقاعدين   جمعية 

الضمان.
عمالية  نقابية  انتخابات  اج���راء   .  9
اكثر  يحق الي طرف خوضها  ال  حقيقية 
صرف  وع��دم  نقابيتين(  )دورت��ي��ن  من 
لهم  شهرية  مالية  مكافآت  يسمى  ما 
باعتباره عمال تطوعيا، وخضوع موازنات 
االتحاد العام والنقابات العمالية لمراقبة 
باعتبارها  المحاسبة  دي��وان  وتدقيق 
امواال عامة واخضاعها لمصادقة الهيئات 

العامة للنقابات فقط.
لمركز  حقيقي  بانتخاب  المطالبة   .  10
العمال  لنقابات  العام  االتحاد  رئيس 
لكم  التهنئة  اكرر  الختام  وفي  ونائبه. 
في هذه المناسبة التاريخية متمنيا لكم 

مزيدا من العطاء والرقي.

�شمارة اخلطيب : ع�شو الهيئة الدارية 

للنقابة العامة للعاملني يف امل�شارف 

والتاأمني ع�شو املجل�س املركزي لالحتاد 

العام لنقابات العمال
الشعب  بحزب  الرفاق  كافة  اهنئ  بداية 
الديمقراطي ومناصريه بالذكرى السنوية 

الواحدة والثالثين لتأسيس الحزب. 
لقد لعب حزب الشعب دورا طليعيا وساهم 
بشكل فاعل في نضاالت الحركة الوطنية 
إلى  بالوقوف  بارزا  دورا  له  وكان  األردنية 
والقومية  اليسارية  االح��زاب  بقية  جانب 

الوطنية  القضايا  ك��اف��ة  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
للدور  اإلش���ارة  هنا  وأود  واالجتماعية، 
الطليعي الذي قام به الحزب بالوقوف إلى 
جانب الكادحين من شعبنا وطبقته العامله، 
الحزب بكل طاقاته مدافعا عن  فقد وقف 
النقابات  في  االنخراط  عبر  العمال  حقوق 
نقابتنا  ضمنها  وم��ن  الفعاله  العمالية 
المصارف  في  للعاملين  العامة  )النقابة 
من  واح��ده  وه��ي  والمحاسبة(  والتأمين 
الدفاع  في  فعاليه  العمالية  النقابات  أكثر 
المزيد  وتحقيق  المكتسبة  الحقوق  عن 
الرفاق  لعب  وقد  لعمالها،  االمتيازات  من 
تاريخ  عبر  فاعال  دورا  الشعب  حزب  في 

النقابة من خالل المشاركة بقيادتها  هذه 
لسنوات طويله او االنخراط بكثافة بلجانها 
الكثير  ونشاطاتها وبفاعليه عالية وقدموا 
من التضحيات خاصة إبان األحكام العرفية، 
مع  بالوقوف  والمثابرة  الجديه  اظهرو  كما 
العمل  أصحاب  مع  معاركها  في  النقابة 
الوطنية  باالحزاب  رفاقهم  مع  وشكلوا 
استندت  صلبه  قاعدة  األخ��رى   والقومية 
إليها النقابة مما ساهم برفع ادائها وجعلها 
في  فاعليه  وأكثر  لعمالها  التصاق  اكثر 

تبني قضاياهم المطلبيه.
كل التحية لنضاالت الرفاق بحزب الشعب 

الديمقراطي

كان حل�شد دور بارز يف الدفاع عن الق�شايا الوطنية والجتماعية

ح�شد �شاهم يف تنظيم وتوحيد الطبقة العاملة
علي فالح احلديد : رئي�س النقابة 

العامة للعاملني يف الكهرباء

ع�شو املكتب التنفيذي لالحتاد العام 

للنقابات العمالية

في  مهماً  دوراً  السياسية  األح��زاب  لعبت 
األردن  في  السياسية  الحياة  ورقي  تنمية 
من خالل البرامج الحزبية، فمنها من حقق 
الديمقراطية،  تعزيز  في  وساهم  األهداف 
بعد  األردنية،  السياسية  الحياة  ورفع شأن 
إلى  واالنتساب  للدخول  الخوف  من  عقود 
األحزاب، والزلنا بحاجة إلى عمل اكبر من 
والدخول  الحزبي  العمل  لتعميق  األحزاب 

لمعترك العمل الحزبي لنصل إلى مشاركة 
التنفيذية  اإلدارة  لتولي  فاعلة  حزبية 
على  الحكومات  تشكيل  ويكون  الحكومية 
أساس مشاركة الحزب في الحياة السياسية 

والبرلمان.
ف��ي ه���ذه األي����ام وب��م��ن��اس��ب��ة ال��ذك��رى 
الشعب  حزب  النطالقة  والثالثين  الواحدة 
له  الديمقراطي األردني )حشد( والذي كان 
حضور على الساحة األردنية منذ انطالقته 
وعلى  الديمقراطية  تعميق  على  فعمل 
وساهم  السياسية  التعددية  من  أس��اس 

بتنظيم وتوحيد وحماية الطبقة العاملة.
الشعب  كفاح  بدعم  الحزب  ساهم  كما 
لالحتالل  والمقاوم  الصامد  الفلسطيني 
اإلسرائيلي الغاشم من اجل حقه في تقرير 
الحزب  وعمل  الوطني،  ترابه  على  مصيره 
على دعم حق العودة لجميع أبناء فلسطين.

نشاطاً  يالحظ  الحزب  لسياسة  المتتبع  إن   
فاعاًل على الساحة األردنية وله حضور مميز 
ويعد من أقوى األحزاب السياسية األردنية، 
والطبقة  العمال  عن  بالدفاع  ساهم  حيث 
أولوياته  صميم  من  تعتبر  والتي  العاملة 
عن  للدفاع  مختلفة  نشاطات  له  وكانت 

للحزب  كان  كما  األردنية،  العمالية  الحركة 
دور فاعل في الدفاع عن الحقوق األساسية 
حقوق  ثقافة  ونشر  األردن���ي،  لإلنسان 
الندوات  خالل  من  بها  والتوعية  اإلنسان 
وساهم  الحزب  يصدرها  التي  والنشرات 
في صياغة بعض األنظمة و القوانين التي 
الشعب من خالل  بحياة  مباشر  لها مساس 
شارك  الحزب  حيث  البرلمان،  في  ممثليه 
النيابية وكان  االنتخابات  أكثر من مره في 
له الفوز في أحدى مقاعد البرلمان )األمين 
العام للحزب( مما مكنه  من المشاركة في 

صياغة وتعديل األنظمة والتشريعات.
مشاركة  ضمان  ف��ي  دور  للحزب  وك��ان 
عملية  في  فاعلة  مشاركة  والنساء  الشباب 
والسياسية  االقتصادية  الشاملة  التنمية 
واالجتماعية وتعزيز االنتماء الوطني لديهم 

وتمكينهم من المشاركة والمنافسة.
التوفيق  نتمنى  فإننا  المناسبة  وبهذه 
واقع  لخلق  العمل  من  والمزيد  والنجاح 
تطلعات  لتحقيق  أردن��ي  سياسي  حزبي 
الحسين  بن  الثاني  اهلل  عبد  الملك  جاللة 
مرافق  فاعلة في جميع  بمشاركة سياسية 

الدول األردنية.
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واحدة وثالثون جنمة يف �شماء الوطن
حممد زرقان - املكتب التنفيذي رابطة 

ال�شباب الدميقراطي الردين “ر�شاد”

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد

جمع   1989 عام  االي��ام  هذه  مثل  في 
الديمقراطي  الشعب  ح��زب  مناضلو 
والتمعت  اللؤلؤ,  حباب  “حشد”  االردن��ي 
وهم  بالدموع  الحماس  واختلط  اعينهم 
يحتفلون بانعقاد مؤتمرهم العلني االول 
وعشقا  بحب  حبا  للوطن  العهد  مجددين 
بالحرية  الواعد  الغد  في  وام��ال  بعطاء 
اسهم  حيث   ، الكريم  والعيش  والكرامة 
رفد  في  المتوقدة  بطاقتهم  الشباب 
وعطاءاً  حماساً  فاضت  بكوادر  الحزب 
االرث  هذا  حملت  صلبة  وسواعد  وحيوية 
بمناضليه  يليق  بما  عليه  وبنت  العظيم 
وتيرة  ت��زاي��دت  فكلما  وتضحياتهم, 
الشباب  يبتدع  الحريات  على  التضييق 
التغيير  في  امال  االيجابي  حراكه  االردني 
السلمي الديمقراطي دون ان يساوم على 
دون  تحول  العوائق  تكثر  وحين  الوطن، 
برفع  تارة  بالتعليم  الطلبة  رغبة  تحقيق 
سياسات  بفرض  أخ��رى  وت��ارة  ال��رس��وم 
الواقع  ه��ذا  الطلبة  ،وي��ق��اوم  التجهيل 
مصرين على بناء الوطن ولو على حساب 
يتغربون  العائلة،  ومدخرات  اليوم  قوت 
في  وتغلق  البطالة  ن��ار  تكويهم  حين 
وجوههم ابواب الرزق، ويعودون مشرعين 

بناء  في  جنوه  ما  كل  ومسخرين  قلوبهم 
الوطن.

ويفتح  االستهالك  ثقافة  تنتشر  وحين 
التطبيع  أشكال  كل  ام��ام  واسعا  الباب 
يصوغ   ، السفارات  حضون  في  واالرتماء 
الشباب بالمقابل ثقافته الوطنية الرافضة 
السفارات  ابواب  على  والوقوف  للتطبيع 
منحازا للفكرة والموقف وحب الوطن ،هذا 
،وهذه  ينتهي  ال  الذي  وعطاءه  الشباب  
،بها  زادنا وزوادتنا ومصدر قوتنا  الذكرى 
القلب  رئتي  قابضين على  ومعها سنبقى 
اردن وطني ديمقراطي ال يلين، وفلسطين 
عين  الصهاينة،  دنس  من  مستقلة  حرة 

على االردن عين على فلسطين.

انخراطكم يف املوؤ�ش�شات اجلماهريية رافعة هامة
ن�شال �شرور: رئي�س الهيئة الدارية 

لنادي �شباب املحطة
الذكرى  المناسبة  بهذه  يسعني  ال 
حزب  النطالقة  والثالثين  ال��واح��دة 
ان  اال  االردن��ي  الديمقراطي  الشعب 
وقيادة  لكوادر  والتقدير  بالتحية  اتقدم 
الساحة  في  حضورا  شكل  الذي  الحزب 
المستويات  ع��م��وم  على  االردن��ي��ة 
العمالية والمهنية والشبابية وفي كافة 
المؤسسات الجماهيرية الن الحزب كان 
تعبيرا عن المصالح الوطنية واستجابة 
برنامجه  خالل  من  الشعبية  للمصالح 
المؤسسات  ف��ي  ان��خ��راط��ه  فشكل 

المؤسسات  هذه  في  رافعة  الجماهيرية 
بتعامله المنظم مع قواعدها.

وفي  الوطنية  الثوابت  على  وحفاظه 
مواجهة التعديات على الحقوق والحريات 
العامة ويعتبر حزب الشعب الديمقراطي 
االردني في طليعة قوى الحركة الوطنية 
بالتوازنات  احتفظت  التي  االردن��ي��ة 
والمهام  االردني  الوطني  الصعيد  على 
القضية  و على صعيد  االردنية  الوطنية 
اردنية  وطنية  كقضية  الفلسطينية 

بين  التالزم  اساس  على  برامجه  وصاغ 
الثوابت االردنية والثوابت الفلسطينية.

في  تميزه  على  حافظ  الشعب  حزب  ان 
الوقائع  مع  بالتعامل  المحطات  كافة 
على  ومحافظا  السياسية  والمستجدات 
من  الجماهيرية  بالمؤسسات  صالته 
اندية ونقابات وفي تعامله مع االنتخابات 

النيابية.
من  مزيدا  للحزب  التحية  كل  التحية 

العطاء الى االمام

ح�شد رافد ا�شا�شي من روافد احلياة ال�شيا�شية املدافعة عن الطبقات ال�شعبية

ح�شد رافعة للعامل الردين يف �شتى القطاعات

حممد عبا�س : ع�شو الهيئة الدارية للنقابة 

العاملني يف البناء ع�شو املجل�س املركزي لالحتاد 

العام لنقابات العمال

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد
السياسي  المكتب  في  االع��زاء  الرفاق 
الشعب  المركزية وكوادر حزب  واللجنة 

حشد
الحب   بكل  ممزوجة  نضالية  تحية 

والتقدير واالحترام
 نبارك لكل أعضاء وأنصار وقيادة حزب 
حشد في ذكرى تأسيس الحزب ، ونتمنى 
في  واالزده��ار  التقدم  من  مزيدا  لهم 

رافداً  ذلك  يشكل  ؛الذي  الحزب  مسيرة 
من روافد الحياة السياسية والحزبية في 
األخرى  السياسية  األحزاب  جوار  االردن 
السياسية  العملية  في  شاركت  التي 
العام  منذ  انطلقت  التي  والديمقراطية 

. )1989(
معلناً  موقفاً  الشعب  لحزب  ك��ان  لقد 
العاملة   الطبقة  دع��م  ف��ي  وواض��ح��اً 
من  النضال  في  الحزب  أعضاء  وانخرط 
محل  الديمقراطية  العملية  احالل  اجل 
ذلك  ثمن  دف��ع  وق��د  العرفية  االحكام 
الترهيب  عمليات  مورست  حيث  الكثير. 
والتشديد على العشرات  من أعضاء حزب 
العكسي  الشد  قوى  قبل  من  الشعب، 
دور  ننسى  ال  وهنا  حذوهم،  حذا  ومن 

باقي األحزاب الوطنية التي ناضلت من 
اجل اردن وطني ديمقراطي.

الحزبية  ثقافتنا  ف��ي  تعلمنا  وك��م��ا 
الصعبة  الطارئة  الظروف  فان  والوطنية 
تكاتف  الى  تحتاج  البالد  بها  تمر  التي 
ووحدتها  جميعها  الوطنية  الجهود 
السياسات  لمخاطر  التصدي  اجل  من 
االستعمارية في المنطقة وحماية االردن 
من مشاريع الضم والتوسع والصهيونية. 
لكل  والخير  واالزده��ار  التوفيق  اتمنى   
وأخيرا  ء   الحزب  وقيادة  وأنصار  اعضاء 
مع أطيب تمنياتي للحزب بمزيد التقدم 
ما  كل  وتحقيق  النضال  في  والنجاح 
ذك��رى  ف��ي  ام���ال  م��ن  لشعبنا  يصبو 

تأسيس الحزب.  

احمد ال�شعدي:  رئي�س احتاد النقابات 

امل�شتقلة لعمال البلديات

طيلة  كنتم  وه��ك��ذا  عهدناكم  هكذا 
رافعة  السابقه  عام  والثالثون  اإلحدى 
حقيقية للعامل االردني بشتى القطاعات 
عن  الدفاع  أجل  من  جهدا  تدخروا  ولم 
العمال والوقوف في صفهم ومشاركتهم 
التي  كافة األنشطة من خالل كوادركم 
كل  اجمعين  مجتمعنا  أبناء  لها  يكن 
الحقيقي  لالنخراط  والتقدير  االحترام 
ونحن  وقضاياهم  همومهم  وتلمس 
المستقلة  العمالية  النقابات  اتحاد  في 

للعاملين في بلديات االردن ال يسعنى اال 
على  ونشد  هذه  ذكراكم  لكم  نبارك  ان 
أجل  من  النهج  بهذا  لالستمرار  اياديكم 
الرساله  أصحاب  وانتم  والشعب  الوطن 
الطليعه  التي تضع الشعب في  الواضحة 
دائما بوركت سواعدكم وبوركت انفاسكم 

لكل ما قدمتم للحركه العماليه وللوطن 
وسنبقى معا في رحلتنا النضالية من أجل 
المعيشي نبارك  العامل  تحسين مستوى 
لكم اإلحدى وثالثون شمعه التي أضاءت 
طريق العمال والشعب باكمله ومعا حتى 

نكمل المسيره لننير الدرب للكادحين
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كان حلزب ) ح�شد ( دور وا�شح يف تدعيم  مع موؤ�ش�شات املجتمع املحلي
عبدالروؤوف ابداح / رئي�س منتدى 

وادي الريان الثقايف
باسم  ات��ق��دم  والتقدير،  التحية  بعد 
بهذه  والتبريك  بالتهنئة  المنتدى 
جميعا  قلوبنا  على  الغالية  المناسبة 
واسمحوا لي ان اتقدم بهذه المداخلة في 
هذا السياق، نظرا للدور البارز والمستمر 
الذي يقوم به الحزب في دعم مؤسسات 

المجتمع المدني:� 
العمل  إطار  إلى  يشير  المدني  المجتمع 
والذي  باإلكراه  يتسم  ال  الذي  الجماعي 
يدور حول مصالح وأهداف وقيم مشتركة 
في  المدني  المجتمع  ويضم  ومتبادلة 

مثل  ومؤسسات  منظمات  األحيان  أغلب 
ومؤسسات  المسجلة  الخيرية  الجمعيات 
والمنتديات  كاألنديه  المحلي  المجتمع 
والمنظمات والمؤسسات النسائية وتعتبر 
منظمات تطوعية وغير ربحية والتي تلعب 
دورا مهما بين األسرة والمواطن من جهة 
مصالح  لتحقيق  أخرى  جهة  من  والدولة 
المجتمع في السالم واالستقرار والتكافل 
 ( أنواعها  بكل  الثقافة  ونشر  االجتماعي 
والسياسي  والمذهبي  والقومي  الديني 
والفكري وغيرها ( وتقوم بتعزيز وترسيخ 
والمحبة  التسامح  ومعايير  ومبادئ  قيم 
واالسهام بفاعلية في بناء الوعي السياسي 
لدى المجتمع بالقضايا السياسية والعامة 
المدني  المجتمع  مؤسسات  ان  وباعتبار 
الديمقراطية  المجتمعات  اعمدة  اهم  من 
التي يمكن من خاللها تفعيل وتعزيز دور 
الحياة  في  المدني  المجتمع  مؤسسات 
السياسية واالجتماعية االردنية. ولألحزاب 

الوطنية  االطر  ضمن  وتعمل  واضح  دور 
المجتمع  ف��ي  واالن��خ��راط  بالمشاركة 
البناء  لتكون لبنة أساسية في اإلصالح و 
وإدراك  وعي  المواطن  لدى  أصبح  الذي 
والصواب  الخطأ  بين  التمييز  به  يستطيع 
الديموقراطي  الشعب  لحزب  كان  وقد 
تدعيم  في  واضح  دور   ) حشد   ( االردني 
التشاركيه مع مؤسسات المجتمع المحلي 
واللقاءات  بالندوات  المشاركة  طريق  عن 
المجتمع  فئات  مختلف  مع  والتواصل 
إنشاء  االردني وإعطائه فكرة عن أهداف 
الحزبية  التعددية  من  والفائدة  األحزاب 
وإعادة الثقة بين الحزب والمواطن بالعمل 
الحزبية  السياسية  الحياة  تنمية  على 
التحديات  ومواجهة  بالوطن  لالرتقاء 
الوطنية  بالمسيرة  التقدم  تواجه  التي 
فطريق اإلصالح بحاجة الى تضافر جميع 
المحاور  جميع  على  الوطن  في  الجهود 

والمستويات ...

ننظر اإىل منظمات احلزب يف البلقاء ك�شريك حقيقي
خالد جمال جعاره

رئي�س نادي يرموك البقعة
الشعب  ح���زب  ت��أس��ي��س  ذك����رى  ف���ي 
ال��واح��د  االردن��ي/ح��ش��د   الديمقراطي 
والثالثين ال يسعنا إال أن نبارك لهذا الحزب 
والمتميز  الكبير  الوطني  جهده  المجيد 
على الساحة األردنية والذي يشكل عطاءا 
دائما  في مسيرة الحركة الوطنية األردنية 
إلى  ننظر  البقعة  يرموك  نادي  في  ونحن 
منظمات الحزب في البلقاء كشريك حقيقي 
األردني  الوطني  الدور  أداء  في  ورئيسي 
والفلسطيني في محطات عديدة وإنجازات 
والشعبي  الوطني  الهم  صعيد  على  هامة 

من أجل إقامة أردن وطني ديمقراطي حر، 
أن  اال  يسعنا  ال  الجليلة  المناسبة  وبهذه 
نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة 

األردني  الديمقراطي  الشعب  حزب  وكوادر 
نبقى  أن  اهلل  معاهدين  التأسيس  بذكرى 
على عهد الشركاء وكل عام وأنتم والوطن 

بالف خير

لدينا نادي الفحي�س جتربة جميلة وحالة فريدة مع حزب ال�شعب
اأمين �شماوي

 رئي�س نادي �شباب الفحي�س

الديمقراطي  الشعب  ح��زب  يحتفل 
األردني بمرور إحدى وثالثين سنة على 
تأسيسه، ولن تمر هذه المناسبة دونما 
لألمين  والتبريك  بالتهنئة  أتقدم  أن 
علبة،  أبو  عبلة  االستاذة  للحزب  العام 
تقدير  كل  تستحق  التي  المرأة  هذه 
وثناء وإحترام على جهدها العظيم في 
بأبهى صورة، وجهودها  الحزب  تقديم 
الكبيرة والمتميزة بدعم المرأة والحالة 
الثقافية في األردن من خالل تواجدها 

ودعمها للعديد من المنظمات والهيئات 
المعنية بشؤون المرأة والشباب والمشهد 

الثقافي والتطوعي.
تجربة  لدينا  الفحيص  نادي  في  نحن 
الشعب،  حزب  مع  فريدة  وحالة  جميلة 
ل��ن��ادي  المنتمين  ال��ح��زب  ف��أع��ض��اء 
الفحيص، زمالء أعزاء كانوا مرآة جميلة 
للنادي والحزب، وعندما نذكر الزمالء ال 
يفوتنا إال أن نتحدث عن األخ والصديق 
أبو  خليل  محمد  المرحوم  والحبيب 
الذي  “األي��ق��ون��ة”  الرجل  ه��ذا  ص��الح، 
غادرنا وترك فجوة كبيرة ال يمكن ألحد 
ملئها، أبو صالح كان منتمياً للنادي حتى 
رسم  في  رئيسي  دور  له  وكان  النخاع، 
سياسات النادي، أبو صالح عندما ينهي 
الشوق  يأخذه  الكيماوي  العالج  جلسة 
حبه  ش��دة  من  ال��ن��ادي،  إل��ى  واألنتماء 

وتولعه بالنادي وحبه لمدينة الفحيص.
لهم  كان  الحزب  من  ُكثر  زمالء  وهناك 
أن  لنا  فكيف  ال��ن��ادي،  في  األث��ر  أبلغ 
الموضوع وال نذكر رئيس  نتحدث بهذا 
والصديق  األخ  دورة  من  ألكثر  النادي 
رامي”،  “أبو  مضاعين  جريس  المرحوم 
للنادي  الكثير  قدم  ال��ذي  الرجل  هذا 
والحزب، وكذلك الحبيب المرحوم فارس 
األحباء  الكثيرمن  والكثير  جريسات، 
الذين توفاهم اهلل والذين ال زالوا على 

قيد الحياة.
إسمحوا لي في النهاية أن أهنئ الحزب 
تأسيسه،  على  عاماً  مرور 31  بمناسبة 
النموذج  تقديم  في  يستمر  أن  متمنيّاً 

الحزبي الذي نريد.
أدام اهلل بلدنا وأدام قائدنا أبا الحسين،، 

وحمى اهلل األردن.

كل اجلهود ل�شقاط امل�شاريع ال�شهيو امريكيه 
      د. يو�شف ابو �شرور

نادي القد�س الثقايف مادبا

القدس  نادي  اسرة  باسم  لنا  اسمحوا 
لكم  نتقدم  ان  مادبا  مخيم  الثقافي 
ومن خاللكم الى جميع الرفاق ولجميع 
الكفاحيه  التحيات  باحر  الحزب  انصار 
لتاسيس  السنويه  الذكرى  بمناسبه 
في  نضاليه  رافعه  الذي شكل  الحزب 
طريق  على  وال��وط��ن  الشعب  حياة 
والدفاع  الديمقراطي  التحول  انجاز 
حره  حياة  ف��ي  الشعب  حقوق  ع��ن 
وسعيده والتصدي للفساد والمفسدين 

التصدي  ف��ي  الفاعله  وال��م��ش��ارك��ه 
تجاه  الصهيونيه  العدوانيه  للمشاريع 
اردننا الباسل واالنتصار لحقوق الشعب 
الفلسطيني في اقامه دولته المستقله 
االردن عزيزا  القدس عاش  وعاصمتها 

السقاط  الجهود  وك��ل  قويا  منيعا 
وما يسمى  امريكيه  الصهيو  المشاريع 
الدعم  كل  اخ��رى  م��رة  القرن  صفقة 
لنضاالت حزبكم الوطنيه واالجتماعيه 

والى االمام
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هناك الكثري من املوؤ�شرات على قرب النهو�س وحتقيق النت�شار
املهند�س جورج حدادين 

نقيب اجليولوجيني ال�شبق

المؤتمر  انعقاد  على  مضى  ويزيد  عقود  ثالثة 
 ،  1989 عام  األردني  الشعب  لحزب  التأسيسي 
رومانسية  لحظات  الذاكرة   نسترجع من شريط 
ثورية جميلة، حلم انجاز مهمات التحرر الوطني، 
بناء  إعادة  التبعية وتحرير فلسطين، حلم  كسر 
السيادي  قرارها  تمتلك  مستقلة  منتجة  دولة 
الوطني، وتحدد لذاتها خيارها االقتصادي وشكل 
التحرر  مهمات  انجاز  حلم  االجتماعي،  نموذجها 
على  المنتج  الوطني  االقتصاد  بناء  االجتماعي، 
كافة الصعد: االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
بناء  إع��ادة  حلم  والروحية،  والثقافية  والتقنية 
والمنتجين  الكادحين  لصالح  ومجتمع  دول��ة 
والمفقرين والمضطهدين والمعذبين في األرض، 
الشرائح  تؤطر  تشكيالت  شعبية  بناء  حلم 
والمهنية  العمالية  المختلفة  االجتماعية  والفئات 
وصغار  والطالب  والشبيبة  والنسائية  والفالحية 
فاعلة  أطر  في  ...الخ  الموظفين  وصغار  الكسبة 
قاعدة  وعلى  منتسبيها،  وطموحات  هموم  تمثل 

مصالحها الحقيقية،  
تم تحقيق بعض االنجازات وفي مقدمتها اتساع 
المناطق  كافة  في  جيد  وانتشار  الحزب  قاعدة 
المدن  في  المخيمات  وفي  الريف  في  تقريباً، 
مشروع  الحزب  امتلك  نظرياً  األردنية،  والقرى 
برنامج من شقين أردني وفلسطيني، ألتفت حوله 
الوطني  النضال  مسيرة  بترابط   مؤمنة  جماهير 
التحرر  مشروع  سياق  في  الفلسطيني،  األردني 

الوطني العربي.
في  عميقة  تحوالت  فيها  حصلت  عاما  ثالثون 
دشن  العربية،  ومجتمعاتنا  دولنا  داخل  منطقتنا 

المباشر،  لالستعمار  عودة  مرحلة  العراق  احتالل 
حيث قوات االحتالل األمريكي خاصة وقوات دول 
أوروبية غربية عامة، تتمركز في قواعد عسكرية 
العربية،  الدول  وجوية، في معظم  وبحرية  برية 
و  الطبيعية  لثرواتنا  االستعماري  النهب  وازداد 
وتنامت  مسبوقة،  غير  الوطنية،بوتائر  مقدراتنا 
الغيبية  الثقافة  وس��ادت  والبطالة  الفقر  وتائر 
الضمان  شبكات  وتهتكت  واللبرالية،  الدينية 
االجتماعي، وتم ضرب القطاعات المنتجة،  قاعدة 
الجمعي  الوعي  تزييف  وتم  الوطني،  االستقالل 
يخدم مشروع  بما  والحضاري،  الثقافي  والفردي، 

التبعية والهيمنة،
انهيار  في  االشتراكي،  المعسكر  انهيار  وساهم 

حركة التحرر الوطني العربي.
بالرغم من ضباب  كثيف يلف مشروعنا الوطني، 
أال أن هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على 
قرب النهوض وتحقيق االنتصار وهزيمة مشروع 
وقوى  والصهيوني  الرأسمالي  المركز  هيمنة 
التبعية العربية على الصعيد العربي وعلى صعيد 

اإلقليم  والعالم.

قدم رفاقكم منوذجا يحتذى يف 

احلفاظ على الهوية الوطنية للنادي
م. ماهر الطباخي

رئي�س نادي ا�شرة القلم الزرقاء

الرفاق في حزب الشعب الديمقراطي )حشد( 
االدارية  بهيئتها  ممثلة  القلم  نادي  اسرة 
وبالتهنئة  لحزبكم  بالتحية  تتوجه  والعامة 
بمناسبة الذكرى الحادية والثالثين النطالقة 
حزبكم الذي شكل ركيزة اساسية في العمل 
االحزاب  الئتالف  رئيسية  وركيزة  الحزبي 
القومية واليسارية والذي قدم اعضاءه عبر 
تاريخ حزبكم المجيد الكثير من التضحيات 

من اجل اردن وطني وديمقراطي.
احد  ه��و  الديمقراطي  الشعب  ح��زب  ان 
القلم  اسرة  نادي  نادينا  لوحدة  الضمانات 
نموذجا  زال��وا  وما  رفاقكم  وقدم  الثقافي 
الحفاظ على  يحتذى به خالل السنوات في 
سويا  خضنا  لقد  للنادي  الوطنية  الهوية 
اسرة  ن��ادي  وح��دة  على  للحفاظ  نضاالت 
بانه  للشك  مجاال  يدع  ال  بما  واكدنا  القلم 
عندما تصطف القوى الجذرية في المجتمع 
يكون من الصعب على كل الخصوم صرف 
موجهة  تكون  بان  اتفقنا   التي  البوصلة 
باتجاه فلسطين للدفاع عن عروبتها وصيانة 
مشروعها الوطني التحرري والدفاع عن حق 
الفلسطينية  الدولة  اقامة  اجل  من  العودة 
على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها 

القدس .
كما شارك رفاقكم وبكل تفاني في الدفاع 
ووقفنا  العربي  لالردن  الثقافية  الهوية  عن 
واعلنا  االردن،  عروبة  عن  للدفاع  سويا 
رفضنا لمعاهدة وادي عربة والتفاقية الغاز 
اساسي  جزء  وانتم  نادينا  ووقف  المسروق 
منه ضد التطبيع وبقي عصيا على االختراق 
الذي سعت بعض الجهات على اختراقه لكن 

بوجود كل الشرفاء منعنا اي اختراق.
الرفاق االعزاء في حزب الشعب الديمقراطي 
الحادية  ال��ذك��رى  تحيون  وانتم  االردن���ي 
في  البالد  تمر  حزبكم  النطالقة  والثالثين 
اخطر منعطف وكذلك القضية الفلسطينية 

والمنطقة العربية بشكل عام.
لذا نتطلع لتفعيل التواصل معكم للتصدي 
لما يسمى بصفقة القرن وقرار الضم الذي 
على  لتمريره  الصهيوني  الكيان  يسعى 

حساب الشعبين االردني والفلسطيني
الحصن  يشكل  الذي  القلم  اسرة  نادي  ان 
الحصين للدفاع عن الثقافة الوطنية متأكد 
اليسارية والتقدمية  بانكم ومعكم االحزاب 
لهذا  التصدي  على  ق��ادرون  الشرفاء  وكل 
عونا  سيكون  ونادينا  التصفوي،  المشروع 
لكم في تنفيذ مشروعكم في التصدي لهذه 

المشاريع التصفوية.
الرفاق االعزاء

انتم تحتفلون في الذكرى الحادية والثالثين 
المكتسبات  عن  وال��ردة  التراجع  حالة  نرى 
نأمل  لذا  شعبنا،  حققها  التي  الديمقراطية 
منكم ان تساندوا الحركة الثقافية ونتمنى 
لتحقيق  والنجاح  التقدم  من  مزيدا  لكم 
الشعار  ولتحقيق  الطليعي  حزبكم  اهداف 

الناظم لنا جميعا اردن وطني ديمقراطي.
الهيئتين  ونيابة عن  النهاية ال يسعني  في 
االدارية والعامة للنادي اال ان اتوجه بالتهنئة 
والتقدير لدوركم متمنين لكم دوام الصحة 

والعافية.

ا�شتثمارالطاقات ال�شبابية يف املخيمات
املهند�س عبداهلل ن�شريات  

نادي �شباب خميم البقعة

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد
شباب  بنادي  النهوض  في  حزبنا  ساهم 
مخيم البقعة, من خالل منظمتنا الحزبية في 
الذين شاركوا  المخيم وكوادرها واصدقائها 
بفعالية في توجيه االنشطة والمشاركة في 
العريق  النادي  هذا  في  الدورية  االنتخابات 
الذي تأسس عام 1968 بعد االحتالل الثاني 
لما تبقى من ارض فلسطين. مدركين اهمية 
استثمار الطاقات الشبابية باتجاه حق العودة 
الوطنية  الوحدة  وتعزيز  والديار  الوطن  إلى 

الداخلية وتنشئة االجيال على حبّ الوطن.
االردنية  والقومية  الوطنية  المناسبات 

والفلسطينية ال تغيب ابداً عن انشطة النادي, 
بمناسبة  سنوية  ون��دوات  مهرجانات  وتقام 
يوم االرض, وذكرى النكبة وعيد االستقالل, 
كما تتوافق القوى الوطنية من خالل ممثليها 
الشباب في الهيئة االدارية للنادي على الجمع 
بين االنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية 

والسياسية.
يحتضن  ال��ذي  البقعة  مخيم  شباب  ن��ادي 

تتطلع  وهي  والشبابية  الناشئة  الطاقات 
عناوين  اح��د  هو  وال��دي��ار,  للوطن  للعودة 
وهو  الفلسطينية,  الوطنية  للنكبة  التحدي 

عنوان لألمل الذي ال يتوقف.
المناسبة نترحّم على جميع شهداء  في هذه 
والصديق  االخ  روح  االردن وفلسطين, وعلى 
الذي غادرنا بعد أن كانت له مآثر كبيرة في 

نادي شباب البقعة: المرحوم عمر خميس.
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وهم  الناهض،  االردن��ي  الشباب  اكتاف  على 
والتقدم  والتحرير  الحرية  حلم  يصوغون 
ال��دم  وام��ت��زاج  ال��ك��رام��ة  ت��اري��خ  يستلهمون 
الخطر  مواجهة  ف��ي  االردن���ي  الفلسطيني 
نضاالتهم  رش��اد  مناضلو  خاض  الصهيوني، 
المالحقة  طائلة  تحت  والمطلبية  السياسية 
السفر  من  والحرمان  الجائرة  واالحكام  العرفية 
الذي  للوطن  االنتماء  اثمان  دافعين  والوظيفة 
احبوه، وتنسموا بفعل هذا الثمن الباهظ اجواء 
هؤالء  ليخرج   1989 عام  المجيدة  نيسان  هبة 
مهماتهم  كل  ويمارسون  االب��اة  المناضلون 
بناء  ف��ي  ويسهمون  العلن  ف��ي  النضالية 
مؤسسات  وفق  الديمقراطي  الوطني  االردن 
ديمقراطية تمثيلية تكفل حق منتسبيها وتدافع 
عن حقوقهم حيث عقد مناضلو رشاد مجلسهم 

الوطني العلني االول عام 1990 تحت شعار:

بناء منظمة �شبابية جماهريية طليعية

وحدة احلركة ال�شبابية الردنية
الدعم  اشكال  كل  تقديم  في  اسهموا  كما 
يخوض  وه��و  الفلسطيني  للشعب  الممكنة 
معاركه في مواجهة العدو الصهيوني  ومشاريع 
اليومي  النضال  ودعم   ، االحاللية  االستيطانية 
المستقلة  دولته  لبناء  الفلسطيني  للشعب 
عودة  حق  على  والحفاظ  القدس  وعاصمتها 
منها،  هجروا  التي  الديار  الى  ونازحيه  الجئيه 

ورفض كافة اشكال التوطين والوطن البديل. 
الشقيق وشعبه االبي  العراق  - وعندما تعرض 
والصهيوني  االمبريالي  االطلسي  للعدوان 
للوقوف  ومناضلوه  الحزب  شباب  هب  الرجعي 
اراضيه  ووح��دة  العراقي  الشعب  جانب  ال��ى 
اجل  من  جهدها  وعملت  الوطنية  وسيادته 
تامين ما استطاعت من المواد الغذائية والطبية 
لكسر  بنائها  واع��ادة  ال��م��دارس  ومستلزمات 
العراق،  على  المفروض  االقتصادي  الحصار 
رسمي  وفد  ضمن  2002/11/10و  وبتاريخ 
قدمت رشاد اطول رسالة تم جمعها بتوقيعات 
ممثله  عبر  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  االف  
في االردن طالبت فيه بوقف العدوان االمريكي 
للشعب  الدولية  الحماية  وتوفير  العراق  على 
المتحدة  االمم  ق��رارات  وتطبيق  الفلسطيني 
وتطبيق  الفلسطيني  الشعب  حقوق  إلنجاز 
قرارات االمم المتحدة واقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس.
بادرت  الطلبة   صفوف  وبين  الجامعات  وفي   -
رشاد جنبا الى جنب مع مختلف القوى الطالبية 

سبل  حول  وح��وارات  لقاءات   ألجراء  التقدمية 
النقاشات   واصبحت  الطالبي  العمل  تطوير 
ومدرجات  قاعات  وفي   الميدان  في  واللقاءات 
الجامعات والمعاهد وكان الجدل هو: هل نقوم 
بتأسيس اتحاد للجامعة األردنية، أم اتحاد عام 
على مستوى المملكة؟ وكان تتويج تلك الحوارات 
في نيسان 1990 عندما امتأل مدرج الحسن بن 
طالل، في الجامعة، بكامله وامتألت ممراته حتى 
استمر نحو ست  الطالب،  بين  ضاقت في حوار 
بصيغتين  الخروج  عن  أسفر  متواصلة  ساعات 
األولى  الطالبي،  االتحاد  لشكل  عليهما  مختلف 
اليسار واإلسالميون وكثير  اجتمعت عليها قوى 
من الطالب، وسميت ”مبادرة الوحدة الطالبية”، 
يجمع  األردن  لطلبة  ع��ام  اتحاد  إقامة  تؤيد 
اشتهرت  أخرى  ومبادرة  والكليّات،  الجامعات 
آنذاك باسم “مبادرة الطلبة المستقلين”، وتؤيد 
الطلبة  واختار  الجامعة.  مستوى  على  اتحادا 
المبادرة  ي��وم23/٤/1990(  عام  استفتاء  في 
األولى، ثم أجريت انتخابات اللجنة التحضيرية، 
)يوم 1990/٥/9(، وفي هذه االنتخابات سلمت 
حيث   الصناديق  بنتائج  التقدمية  والقوى  رشاد 
نسبة  وتجاوزت  وحلفاؤهم،  اإلسالميون  فاز 
منافسيهم  أصوات  وكانت  النصف،  المشاركين 
من    ٪30  -20 بين  ما  الكليات  من  كثير  في 

األصوات ولكن ذلك لم يعطهم أي مقعد.
والمؤسسات  االن��دي��ة  ل��دور  رش��اد  -وتنبهت 
الديمقراطية  الممارسة  ترسيخ  في  الشبابية 
لقاءات شبابية وطنية توجت  حيث شاركت في 
توافق  المهنية  النقابات  مجمع  في  عام  بلقاء 

فيه المجتمعون ألطالق مبادرة العمل من اجل 
اب  شهر  في  لتتوج  االردن،  لشباب  عام  اتحاد 
لشباب  الوطني  االتحاد  بتأسيس   1990 عام 
والمؤسسات  السياسية  القوى  بمشاركة  االردن 
الشبابية، لتوحيد جهود الحركة الشبابية االردنية 
في اطار نقابي شبابي موحد يمثل عموم شباب 
االردن ، وقام هذا االتحاد بأدوار وطنية مشهودة 
توحيدي  نقابي  نموذج  تقديم  في  واسهم 
مستوى  تراجع  وبفعل  الجماهيرية،  للقطاعات 
عربة  وادي  معاهدة  توقيع  بعد  الديمقراطية 
اخرى  مرة  رشاد  لتعود   ، االتحاد  عمل  تعطل 
وتستضيف لقاء وطنيا عقد في مقر الحزب حيث 
الوطني  لالتحاد  تحضيرية  لجنة  تشكيل  اقر 
لشباب االردن حيث اقرت وفي اجتماعات دورية 
كل  من  مؤسسين  واسماء  داخليا  نظاما  اخرى 
القوى لسياسية والمؤسسات الشبابية ، وقدمت 
اللجنة التحضيرية طلب ترخيص لالتحاد رفضه 
نظاما  ستقر  الحكومة  ان  بحجة  الداخلية  وزير 
من  الترخيص  يمكن  الشبابية  للهيئات  خاصا 
وبموجب  انه  تبين  النظام  صدور  وبعد  خالله، 
هذه  الن  االتحاد  ترخيص  يمكن  ال   26 المادة 
المحافظات  في  للهيئة  فروع  فتح  تمنع  المادة 
وهو ما يخالف الوجه الوطني الشمولي الممثل 
في  نضالها  تواصل  رشاد  زالت  وما  لالتحاد، 
على  للحفاظ  الشبابية  والمؤسسات  االندية 
ادواره��ا  وتطوير  المؤسسات  هذه  استقاللية 

وضمان اوسع تمثيل ومشاركة للشباب فيها،
- وعلى الجبهة االعالمية الثقافية، اخر الحصون 
العالمي  االق��ت��ص��ادي  الملتقى  انعقاد  واث��ر 

االخطار  ولمواجهة  الميت،  البحر  ( في  )دافوس 
االمبريالي  الرأسمالي  التحالف  بتكالب  المتمثلة 
االمريكي الصهيوني ، لبسط سيطرته بواسطة 
وادواتها  للقارات  العابرة  العالمية  الشركات 
روح  واستالب  والمعرفة  الثقافة  قيم  بتشويه 
ملتقا  رشاد  عقدت  واالنتاج  والمقاومة  المبادرة 
اختتم  داف��وس  لملتقى  مضاد  شعبيا  وطنيا 
باصدار بيان الشباب االردني في عصر العولمة 
في محاور التعليم والتنمية االقتصادية والتنمية 
البشرية والديمقراطية ، مؤكدا العمل من اجل 
وارادة  وسيادته  االردن  استقالل  عن  الدفاع 
لتكثيف  والعالمي  العربي  الشباب  ويدعو  شعبه 
من  الرأسمالية  وادواتها  العولمة  ضد  النضال 

اجل الحرية والعدالة والمساواة 
الحوارات  في  ايجابية  اسهامات  رشاد  قدمت   -
السياسية  التنمية  وزارة  مع  سواء  السياسية 
طلبة  مؤتمر  ف��ي   200٤ ع��ام  م��ن  اب��ت��داء 
الجامعات االردنية الذي عقد في جامعة العلوم 
والتكنولوجيا آنذاك، وفي كل الملتقيات وحلقات 
اقتراح  في  لتسهم  العمل  وورش��ات  النقاش 
وتقديم حلول تسهم في نشر مساحات الوعي 
اقامت  كما  والشباب،  الطلبة  مشاركة  وتعزيز 
والمهتمين  الخبراء  بمشاركة  الخاصة  ورشاتها 
في  تسهم  عملية  توافقية  لحلول  للوصول 
والتطرف  الجامعي  العنف  مشكالت  معالجة 
يمس  مما  وغيرها  القبول  وسياسات  والبطالة 
في  المتساوي  الجميع  وحق  عدالة  من  ويقلل 
االندماج  ان  العمل,  وفرص  والصحة  التعليم 
توسيع  يتطلب  اليومي  المطلبي  النضال  في 
له  تنبه  ما  هذا  وتوحيدها  الجهود  وتنسيق 
تم  الجماهيري حيث  الحراك  بداية  في  الشباب 
واشكال  الجهود  لتوحيد  شبابية  لقاءات  عقد 
االئتالف  لتشكيل  المجتمعون  وتوصل  النضال 
وينظم  ليقود  للتغيير  والشعبي  الشبابي 
فعاليات جماهيرية ومسيرات واعتصامات عبرت 
عن وعي الشباب االردني وقدرته على االسهام 
االيجابي في تقديم حلول لالزمات التي يمر بها 

الوطن.
والمساواة  والعدالة  والديمقراطية  بالحرية 
التطرف  ونجابه  الوطن  نبني  وبالمؤسسات 
الملهمة  الذكرى  هذه  وفي  والفساد،  والجهل 
لن  وشعلة  ينثني  لن  رمحا  الشباب  سيبقى 
والوطن  االجمل  بالغد  االمل  يحدوه   ، تنطفئ 

الحر والشعب لذي ال يستكين.

واحد وثالثون عاما وال�شباب لن يكّل فلنزرع قمحا و�شجرا ورجال
املطلبية  الطالبية  ال��ن�����ش��الت  يف  “ر�شاد”  احل���زب  �شباب  ���ش��ارك   •
.1990 ع���ام  ال��ط��الب��ي��ة  ال���وح���دة  م���ب���ادرة  ���ش��ي��اغ��ة  يف  وا���ش��ه��م��وا 

الردن  ل�شباب  الوطني  الحتاد  وا�ش�شوا  وطنية  وبتوافقات  ال�شباب  �شاغ   •
تطالب  زال���ت  وم��ا  ترخي�شه  حم���اولت  “ر�شاد”  واع���ادت   ,1990 ع��ام 

ترخي�شه. دون  حتول  التي  ال�شبابية  الهيئات  نظام  من   )26( املادة  بتعديل 

• ا�شهم �شباب احلزب مع منظمات ال�شباب لالأحزاب والقوى الوطنية يف الت�شدي 
للعدوان المربيايل على العراق, ومت جمع وتقدمي اطول ر�شالة لالأمني العام 

لالأمم املتحدة عام 2002 تطالب بوقف العدوان وفك احل�شار عن ال�شعب العراقي.

عام  داف��و���س  ملنتدى  مناه�شا  وطنيا  ملتقًى  احل���زب  �شباب  عقد   •
“ ال��ع��ومل��ة  ع�شر  يف  الردين   ال�����ش��ب��اب   “ ن����داء   وا����ش���دروا   ,2003

وا�شهموا  الردنية  اجلامعات  طلبة  موؤمتر  يف   2004 عام  احلزب  �شباب  • �شارك 
الطالبي داخل اجلامعات. العمل  ت�شهم يف تطوير  يف تقدمي مقرتحات وحلول 

• يوا�شل �شباب احلزب دورهم الوطني امل�شوؤول يف الدفاع عن الق�شايا املطلبية 
للطلبة وال�شباب ووقف كل النتهاكات للحريات الطالبية والكادميية واملطالبة 

بالعدالة وامل�شاواة يف القبول يف اجلامعات الردنية, ووتخفيف اكالف التعليم.
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وعي احلزب متاما الدور اجلامع 
واملهم للثقافة والفن

د.ح�شني جمعة رابطة الكتاب الردنيني
االردني  الديمقراطي  الشعب  حزب  قام 
)حشد( على اساس تبني اهداف الجماهير 
حقهم  عن  والدفاع  والمغيبة،  الشعبية 
في حياة حرة كريمة، وتحقيق مطالبهم 
الوطنية والمعيشية، وكذلك العمل الجاد 
لخلق ظروف مالئمة سياسية واجتماعية 
المعنويات  وتعزز  االكثرية  مصالح  تلبي 
العامة.  القضايا  حول  الجمهور  وتحشد 
حمأة  وف��ي   ، ال��ح��االت  ه��ذه  مثل  وف��ي 
واالجتماعي  والوطني  القومي  الصراع 
تصبح  المستويات  شتى  على  واحتدامه 
الحياة  في  ودوره  مؤدلج  حزب  اي  مهمة 
السياسية واالجتماعية والثقافية في غاية 
دوما  تستدعي  كما  واالل��ح��اح،  الضرورة 
تطوير االدوات والوسائل الى جانب تعميم 
تنبيه  الى  الموجهة  الثقافية  الممارسات 
االستغراق  اهمية  الى  الشعبية  الجماهير 
والظواهر  االح��داث  جوهر  في  والتعمق 
عن  وابداع  بمسؤولية  واالفصاح  العامة، 
تتمظهر  ان  يمكن  التي  السلبية  اآلث��ار 
الخطيرة  للمفاعيل  التصدي  ع��دم  عن 
والمعادية  الجماهيرية  غير  للتوجهات 
الوطنية  ومقاصدهم  الناس  لطموحات 

والقومية.
برابط  مرتبطا  الشعب  ح��زب  ك��ان  ولما 
في  ومنخرطا  وامانيه،  بالشعب  وثيق 
بداية نشأته  اهدافه وغاياته منذ  تحقيق 
الدور  تماما  الحزب  وعي  فقد  وتأسيسه، 
ودالالتهما  والفن،  للثقافة  والمهم  الجامع 
بناء  في  العملية  الممارسة  في  الناصعة 
المجتمع وترسيخ جذوره واساساته كعامل 
المجتمع وصياغة  مهم في تجديد حيوية 

السامي  والوعي  العليا  االنسانية  المثل 
االجتماعي  الجماهير  نشاط  أنساغ  في 
لدور  الفهم  انساغ  هذا  ومن  واالبداعي. 
المجتمع وضرورة  والفن في حياة  الثقافة 
هذه  في  العاملين  صفوف  في  االنخراط 
المجاالت انغمس اعضاء الحزب في العمل 
جهودهم  من  الكثير  وب��ذل��وا  الثقافي، 
الحركة  توحيد  سبيل  ف��ي  وطاقاتهم 
المشاركة  وتعزيز  والفكرية  الثقافية 
الفاعلة في العمل الثقافي النقابي، ال سيما 
في تأسيس رابطة الكتاب االردنيين او في 
االخرى،  والثقافية  الفنية  الروابط  انشاء 
العام  الحزب كانت المينه  والمع نشاطات 
السابق االديب والمفكر والناشط السياسي 
المعروف الحكيم سالم النحاس الذي انشأ 
الحزب  حال  لسان  االهالي  جريدة  وترأس 
والمعبرة عن تطلعات الشعب وعن سياسة 
الحزب الوطنية واالجتماعية، التي ما تزال 
في  الحيوية  االسبوعية  باطالالتها  ريانة 
شتى مجاالت الحقلين الداخلي والخارجي.

ذكرى جميدة وعهد وثيق العرى
جمال القي�شي : كاتب واديب اردين

على  والثالثين  الحادية  الذكرى  في 
انطالقة شعلة حشد في العمل السياسي 
الحزبية  المسيرة  إزاء هذه  الجاد، يجدر 
كثيرة  حقائق  إل��ى  االلتفات  ال��ج��ادة، 
األداء  في  المختلفة  التجربة  هذه  في 
الملتزم بسمات ال تتكرر كثيرا في رؤى 
الطروحات الحزبية، سواء على مستوى 
إذ  األداء؛  صعيد  على  قياسا  أو  النهج 
يتوجب اإلشارة في هذا النموذج المغاير 
السياسي  )التناغم  ميزة  إلى  للسائد، 
والثقافي( في مسيرة الحزب؛ أي اندغام 
كأداء  المعاش  اليومي  السياسي  النهج 
مفترض ومحسوم، مع المكون الثقافي 

بأعباء  التكفل  يعني  م��ا  كمرجعية؛ 
وكلف الحاضر بكل تعقيداته مع األمس 
الوجود  يدعم  عمق  إل��ى  ب��االرت��ك��ان  
كينونة  أن  ثانية؛  وبعبارة  واالستمرار، 
السياسية،  لمهامه  أدائ��ه  في  الحزب 
راسخ  فكري  موقف  من  انطلقت  لطالما 
من  تاريخية  هوية  وبذخيرة  وج��ذري 
الذات  مع  الجذور، وهي مهمة منسجمة 
مع  تتعاطى  ال  التي  المعارضة  الحزبية 
وموقف  فعل  ك��ردة  السياسي  الحدث 
والمحيط،  الظرف  يحتمه  لحظي/يومي 
الحياة  م��ع  حقيقي  ال��ت��ح��ام  ه��ي  ب��ل 
أكثر  يقبل  ال  ناصع،  كموقف  السياسية 
األح��داث  من  الموقف  وأن  تفسير،  من 
الجارية هو، بالضرورة، فعل إيجابي ضد 
و/أو يحرك الراكد، ويطرح السؤال الذي 
رياح  ألي  ويتصدى  المساءلة،  يتضمن 

تقترب من الثوابت والمبادئ.   
والرؤيا،  الرؤية  في  وض��وح  حشد  في   
الجدية  من  بارزة  عالمات  ثمة  وقطعا، 
يسعني  ال  ما  وهو  واالنتماء،  والمثابرة 
هذا  بعد  لكم  التحية  رفع  سوى  إزاءه 

معركة  في  المستمر  الطويل  المشوار 
األفكار كنهج حياة وأسلوب عطاء، وعهد 

وثيق العرى.   
 في الذكرى المجيدة أتقدم من الرفيقات 
والصمود،  النضال  بتحية  وال��رف��اق 
ال  بأصابع  الهاوية  شفير  على  والقبض 

تساوم على التخلي مهما تجرحت.
وكوادر  بأعالم  اللصيقة  رفقتي  تحية 
 . المتواضعة  حياتي  م��ر  على  حشد 
الذاتية  آفاقي  أفادت  التي  الرفقة  تلك 
الجماهيرية  األح��الم  بسنى  والنفسية 
تمدني  ال��دوام  على  وظلت  العظيمة 
بطاقة األمل والنور واإليمان بغد مختلف.

انطالق  على  تمر  سنوية  ذكرى  كل  إن 
العمل  أن  قناعتي  م��ن  ت��زي��د  حشد 
االنحياز  على  المرتكز  الحر  السياسي 
إحراز  سبل  أول��ى  هي  للمبدأ،  الكامل 
أعني  ال��م��ع��ارض��ة؛  ل��ص��ال��ح  ال��ن��ص��ر 
المنحازة  الواحد،  اللون  ذات  المعارضة  
دوما  والمعارضة  مواربة،  دون  للشعوب 
تخوض الحرب المقدسة الضروس وهي 
حرب التي ال يملك األحرار التخلي عنها.

ها�شم غرايبة / كاتب وروائي تقدمي
بمرونته  الديمقراطي  الشعب  ح��زب  تميز 
العالية، إذ استطاع التكيف مع قانون األحزاب 
األردني والحفاظ على خطه السياسي المنحاز 
لقضايا العمال والفالحين والمرأة والطلبة. وقد 
استطاع اعادة هيكلة تنظيمة بما ينسجم مع  
يساريا  حزبا  بوصفه  محليا  األوضاع  متغيرات 
معارضا لسياسة الخصخصة والتبعية، وما نتج 
واداري.  مالي  وفساد  وافقار  بطالة  من  عنها 
ثوابت  على  ومحافظا  مقاوما  تنظيما  وظل 
في  الفلسطينين  وحق  الفلسطينية  القضية 
العودة وتقرير المصير. ومخلصا لقضايا األمة 
العربية، والقضايا العادلة ببعد فكري انساني 

متجذر ومنفتح في آن معا.

محليا كان لحزب الشعب الديمقراطي األردني 
دور بارز في النقابات العمالية والمهنية مدافعا 
التحالف  مواجهة  في  المواطنين  حقوق  عن 
الطبقي الحاكم. وكان له حضورا فاعال ومؤثرا 
المعارضة  التنسيق ألحزاب  لجنة  في تشكيل 
وتفعيل  تماسكها  على  والحفاظ  االردن��ي��ة 
السياسية  العملية  تطوير  في  المعارضة  دور 

والحريات العامة في البالد.
بترويج  الحزب  امتاز  الثقافي  الصعيد  على 
الفكر التنويري العلمي المنفتح على متغيرات 
واهتم  المعاصر،  العلم  ومخرجات  الحداثة 
وانسانية  مجتمعية  ثقافة  أعضائه  بتثقيف 
المتعاقبة  قياداته  ان  شرف  له  وكان  عالية، 
األردن.  في  والفكر  الثقافة  أعالم  من  كانوا 

فكان القاص والروائي والنقابي الكبير األستاذ 
تقود  واآلن  للحزب.  عاما  أمينا  النحاس  سالم 
والكاتبة  العضوية  والمثقفة  المناضلة  الحزب 
الثقافية  الساحة  عرفت  كما  علبة.  أبو  عبلة 
والنضالية العديد من المثقفين الذين اسهموا 
االدبية  الحياة  ف��ي  وف��ع��اال  حيويا  اسهاما 
امثال هاني  المحلية  نطاق  تجاوزت  والفكرية 
الجمزاوي  ونهلة  المومني  ومقبل  الحوراني 

واكرم سالمة.
األردن��ي  الديمقراطي  الشعب  لحزب  تحية 
على  ومعا  واعضائه.  وك��وادره  العام  وامينه 
فلسطين  وتحرير  الوطني  التحرر  طريق 

والعدالة االجتماعية والوحدة العربية

كان حلزبكم �شرف اأن قياداته املتعاقبة كانت من اأعالم الثقافة والفكر يف الأردن
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»ح�شد« يف حومة العمل الثقايف
د. نهلة اجلمزاوي

رابطة الكتاب الردنيني
على  توالت  الوطني  بالهمّ  مثقالت  عقود 
لحزب  ك��ان  والمحلية،  العربية  السّاحة 
فيها،  الديمقراطية  ومنظماته  الشعب  
إجراء  كّل  عند  حقّ  وكلمة  نضالي  دور 
ظالم يطال الحياة السياسية واالقتصادية، 
هذه  في  وسأحاول  والنقابية..  والثقافية 
مشهد  على  الضوء  بعض  إلقاء  العجالة، 
الحياة  في  »حشد«  إسهامات  مشاهد  من 
عبر  حومتها  في  واالنغماس  الثقافية 
ال  دفتها،  تقود  التي  الثقافية  المؤسسات 

سيما رابطة الكتاب األردنيين.
الممثل  األردنيين  الكتاب  رابطة  تُعَد  إذ 
الشّرعي الرسمي الوحيد  للكاتب األردني 
واتحاد  العرب،  واألدباء  الكتاب  اتحاد  في 
كتاب آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، وقد 
سالم  الرفيق  وكان   197٤ عام  تأسست 
من  عدد  برفقة  مؤسسيها  أحد  النحاس 

السياسية  التوجهات  أصحاب  من  األدب��اء 
صبغة  تتخذ  جعلها  م��م��ا  ال��ن��ض��ال��ي��ة، 
إغالقها  إلى  بالحكومة  دفع  مما  نضالية، 
من  عرفي  بقرار   ،1987 يونيو   17 في 
اتحاد  العسكري، وقد تم تأسيس  الحاكم 
الرابطة،   عن  بدياًل  األردنيين  الكتاب 

السياسي   االنفراج  بعد  فتحها  أعيد  فيما 
1989لتباشر عملها النضالي والنقابي.

وقد لعب » حشد«  دوراً رئيسياً في إدارة 
المطبخ االنتخابي للرابطة وتوجيه دفته، 
التجمع  ال سيما بعد مبادرته في تأسيس 
الثقافي الديمقراطي الذي تشكل في عقر 
داره، وضمّ عدداً كبيراً من أعضاء الرابطة 
وضمت  النحاس،  سالم  الرفيق  بقيادة 
د.  أحمد ماضي،  د.  كّل من  العامة  أمانته 
الجمزاوي،  د.نهلة  و  جمعة،  حسين  ود. 
وخليل  ناجي،  وجمال  لبن،  أب��و  د.زي��اد 
قنديل، ومفيد نحلة، وسعد الدين شاهين 
كياناً  صالح..وغيرهم.....وصار  وفخري 
أماناته  وانتخب  مؤتمراته  عقد  منظماً 
بصبغة  عدة...وتميز  دورات  في  العامة 
استطاع  ما..وقد  حدّ  إلى  يسارية  وطنية 
يرسي  وطنياً  ثقافيا  برنامجاً  يضع  أن 
قواعد العمل النقابي عبر جبهتيه الوطنية 
إلى  جنباً  ليناضل  المعيشية،  والمطلبية 
في  األخ��رى  الوطنية  التيارات  مع  جنب 

ومن  القدس  تيار  مقدمتها  وفي  الرابطة 
ثمّ التيار القومي ...الخ 

الذي  الديمقراطي  التجمع  استطاع  إذ 
الثقافي  التيار  إلى  تحولت تسميته مؤخراً 
الديمقراطي، الوصول إلى رئاسة الرابطة 
كبير  عدد  في  عضويتها  في  والمشاركة 
الحفاظ  واستطاع  االنتخابية،  الدورات  من 
للرابطة  والنقابية  الوطنية  الهوية  على 
وتمثيل الكاتب األردني خير تمثيل محلياً 
مستمراً  العمل  زال  وعالمياً...وما  وعربياً 
الحفاظ  في  الدائم  اإلسهام  محاولة  في 
للرابطة  الوطني  الوجه  ديمومة  على 
بالرغم  األخرى،  الوطنية  التيارات  برفقة 
من التغيرات الديمغرافية التي تطرأ على 
الرابطة بسبب قهر الموت لبعض رموزها 
الجدد  األعضاء  وتوافد  المؤسسين،  من 
أجل  من  الخير  كّل  فيهم  نتوسم  الذين 
بالكاتب  واالرتقاء  الثقافي،  العمل  رفعة 
في  المطلبية  حقوقه  وحماية  األردن��ي، 

الحرية والعيش الكريم.

تكريس  في  مشهود  دور  لحزبنا  كان 
حتى  الديمقراطية  الوطنية  الثقافة 
حياة  في  رئيسيا  المحور  ه��ذا  اصبج 
االصدقاء.  ومحيط  والمنظمات  الرفاق 
ادوات  توفير  الحزب  استطاع  فكيف 
االحكام  ظل  في  المتقدمة  الثقافة 
العرفية والتضييق الشديد على االحزاب 
طويلة  مرحلة  في  والقومية  اليسارية 

امتدت الى نحو ثالثين عاما ويزيد؟؟
اعتمد الحزب على ركنين اساسيين:

تنجز  كانت  داخلية  اص���دارات   �  1
الظروف  تلك  في  االنفس  بشق 

جريدة  اص��درت  اذ  الصعبة، 
كانت  حيث  الشعب  ط��ري��ق 

السياسية  القضايا  ت��ت��ن��اول 
تداولها  ويتم  اليومية  والمطلبية 

تامه.  بسرية  والرفاق  المنظمات  بين 
اضافة الى كراسات اساسية هي النظام 
زائ��دا  البرنامجي،  وخطنا  ال��داخ��ل��ي 
تصدر  كانت  التي  الداخلية  التعاميم 
االدبيات  لهذه  ك��ان  المناسبات.  في 
قيادة  بين  التواصل  دور حيوي جدا في 
جهة،  من  القاعدية  ومنظماته  الحزب 
ورفع مستوى الوعي السياسي من جهة 

اخرى.
نوعية  دراس��ات  مجلة  حزبنا  اصدر   �  2
عام  منذ  الجديد”  “االردن  اسم  تحت 
عام  حتى  ص��دوره��ا  وواص��ل��ت   198٤
1990م، وتناولت في اعدادها ال� ) 18 

( عشرات المواضيع والقضايا السياسية 
والثقافية  والقطاعية  والتاريخية 
وال  االردني.  الوطني  بالتاريخ  المتعلقة 
زالت اعداد هذه المجلة الفائقة االهمية 
ال��دراس��ات  من  للعديد  مرجعا  تعتبر 

واالبحاث.

داخلية  مجلة  ايضا  الحزب  اص��در   �  3
الديمقراطي  ال��ح��وار  تنشيط  بهدف 

وقد  وااليديولوجي.  والثقافي  السياسي 
شارك في اعدادها كثير من الرفاق.

من  العديد  الرئيسي  الكادر  تبادل   �  ٤
االسواق  في  المتاحة  السياسية  الكتب 
حيث  احيانا  تسريبها  يتم  كان  والتي  
اسهمت في تعميق االيديولوجيا الثورية 
المتقدمة واصبح تقليدا ان تتم مراجعة 
وجهات  وتبادل  الكتب  هذه 

النظر حول ما جاء فيها بمبادرات خالقة.
مرحلة  ب��دء  ومنذ  1990م  ع��ام   �  ٥
 1989 سنة  الديمقراطي  االن��ف��راج 

باسم  الناطقة  االهالي  جريدة  صدرت 
الحزب التي اسسها الرفيق الراحل سالم 
كتاب  اسماء  فيها  لمعت  وقد  النحاس، 
تصدر  االهالي  زالت  وال  كثر،  مناضلين 

اسبوعيا بانتظام حتى يومنا.
في  متميزة  مساهمات  لحزبنا  كان   �  6
ص��درت  حيث  المتخصصة  الكتابات 
ع��ش��رات ال��ك��راس��ات ح���ول ال��وض��ع 
المرأة  وقضايا  والمعيشي،  االقتصادي 
والمعلمين،  والمهنيين  وال��ش��ب��اب 
الالجئين  قضية  حول  عديدة  وكراسات 
وحق العودة وقضايا اخرى عربية واممية 
وابحاث عميقة حول العولمة الرأسمالية 
الثقافة  تعزيز  في  بالغ  اثر  لها  كان   ،

الديمقراطية.
الرفيق  المقدمة  وفي  لحزبنا  كان   �  7
في  ري��ادي  دور  النحاس  سالم  الراحل 
عام  االردنيين  الكتاب  رابطة  تأسيس 
سالم  الرفيق  حمل  فقد  197٤م، 
االحزاب  من  الكتاب  المناضلون  ورفاقه 
المستوى  رفيعة  والشخصيات  االخرى، 
ثقافيا  تنويريا  مشروعا  الثقافي، 
امتداد  على  الرابطة  واحدثت  متقدما، 
تاريخها فرقا ملموسا في الحياة الثقافية 
على  وحافظت   ، االردنية  والسياسية 
استمراريتها رغم اجراءات القمع العديدة 
اعتقال  ذلك  في  بما  لها  تعرضت  التي 

نشطائها.

دور احلزب يف ن�شر الثقافة الوطنية الدميقراطية
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حزب يتجّدد
كمال م�شاعني 

وثالثون  وأحدى   ، محطه  وثالثون  أحدى 
تحدي ، وثالثه عقودا من التغييرات التي 
عصفت بالحياه السياسيه والحزبيه ، دمرت 
السياسيه  االح��زاب  من  الكثير  بطريقها 
الى  الكثير  وحوّلت   ، الكثير  وحيدت   ،
المتاحف ..  حزب الشعب واحزاب تقدمية 
والتطور  والبقاء  السير  استطاعت  قليلة 
 ... والحزبيه  السياسيه  الحياه  وأنتاج   ..
هنيئاً لحزب الشعب الديمقراطي االردني 

بالذكرى الحاديه والثالثين لتاسيسه .
هو  للحزب  االول��ى  التجربه  نجاح  ك��ان 
باالنتقال من العمل السري للعمل العلني 
، بكل ما تحمله من تقنيات جديده للنضال 
مع  مباشره  ومواجهه  جديده  وطروحات 
 ، عادل  غير  بميدان  ومنافسه  الجماهير 
حسناً  بالءاً  وابلى   ، المرحله  الحزب  وعبَر 
من  االعتراف  خارطه  على  نفسه  ووضع 

الخصوم والحلفاء .
دخل أالردن خالل الثالثه عقود الماضيه 
مراحل نوعيه كانت تتطلب تغييراً مستمراً 
هنالك  يعد  لم  بوقت   ، واالداء  بالطرح 
حياهٍ حزبيه أو مناخات ديمقراطيه تسمح 
الدوله  واستعادت   ، والتفاعل  بالمشاركه 
 ، الديمقراطيه  يالحياه  القليل  الهامش 

وصار لزاما على الحزب النضال والنشاط 
ضمن مساحة آخذة بالتقلص ، ومع ذلك 
أستمر بنفس الحماس يدافع عن الفقراء 
بكل  ال��ص��وت  ويعلي   ، الساحات  بكل 
الوطنيه  المصالح  عن  دفاعاً  المناسبات 
وقضيته  الفلسطيني  الشعب  وع��ن 
الشعبين  أن  يؤمن  فالحزب   ، المقدسه 
طير  جناحا  هما  والفلسطيني  االردن��ي 
تعلو  حتى  بحركتهما  يتناغما  أن  يجب 

مصالح االردن وفلسطين معاً .
مطلوباً  ك��ان  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ل  ف��ي 
خطاباً  تقدم  أن  الطليعيه  االح��زاب  من 
هذا  وك��ان   ، للشارع  وج��دي��داً  متماسكا 
يعصف  عالم  وسط  بالصعوبه  غايه  أمر 
عقد  على  الحزب  وواظ��ب   ، بالمتغيرات 
وتجديد  خطابه  وت��ج��دي��د  مؤتمراته 
هو  بالذات  وهذا   ، الداخليه  ديمقراطيته 
الذي مكن الحزب من االستمرار والتقدم .

 ، ثقه  بكل  ال��ح��زب  مسيره  واستمرت 
أكبر  وهو   ، العربي  بالربيع  واصطدمنا 
السياسيه  بالبنى  لحقت  ه��دم  عمليه 
واالجتماعيه والثقافيه لالنظمه واالحزاب 
مئات  رص��د  ت��م  وق��د   ، والمجتمعات 
 ، الغايه  لهذه  ال��دوالرات  من  المليارات 
بال  دعما  االرهابيه  التنظيمات  وتلقت 
التصور  يفوق  بحجم  وتسهيالت  ح��دود 

خيال  تتخطى  التدمير  عمليه  وب��دأت   ،
وقد   ، وتدميراً  واره��اب��اً  قتاًل   ، الناس 
الظروف  بتلك  العقالني  الخطاب  ظهر 
أو كمن يهمس داخل   ، الجنون  نوعاً من 
قدم  المرحله  ه��ذه  وخ��الل   ، عاصفه 
 ، وبرنامجيه  عقالنيه  طروحات  الحزب 
بالعالم  االصالح  مشروع  تبني  الى  ودعا 
العربي ، وتوظيف ما يجري باتجاه تعزيز 
عن  السياسي  واالستقالل  الديمقراطيه 

المركز االمبريالي وحلفائه بالمنطقه .
االردني  الديمقراطي  الشعب  يتميز حزب 
، فالحزب  المدني  المستوى  بنضاله على 
يملك أُطرا شبابيه وأُطرا نسويه ، ويقدم 

ومشتقاً  وواقعيا  متوازنا  حضاريا  خطاباً 
من بيئتنا ، وهو قابل للتطبيق ، ويمارس 
الحزب نضاله المدني بكل المواقع وعلى 
بكل  له  يسجل  وهذا   ، المستويات  كافه 

فخر واعتزاز . 
الشعب  حزب  يتميز   ، وللحقيقه   ، للحق 
الديمقراطي االردني بجمله من المميزات 
وهي التي مكنته من تجاوز هذه المراحل 
هو  وأهمها  الميزات  هذه  أول   ، الصعبه 
ثانيها   ، والتنظيميه  السياسيه  الحيويه 
الديمقراطي  العمل  بآليات  التمسك 
الحزب  تمسك  هي  ثالثها   ، الحزب  داخل 
وبثوابت  االردن��ي��ه  الوطنيه  بالثوابت 
يعيش  حزب  وهو   ، الفلسطيني  النضال 
وفي  الجماهير  صفوف  داخ��ل  وينشط 

كافه مواقعهم . 

حتيه تقدير واحرتام حلزب ح�شد 
حزبًا حيويًا قادرًا على التطور والتقدم 
حزبًا وطنيًا برناجميا ملتزمًا بالثوابت 

الوطنيه الردنيه 
حزبًا ي�شاند ويتبنى وينا�شل من اأجل 

حترير الرتاب الفل�شطيني 
حتيه للحزب بذكرى تاأ�شي�شه احلاديه 

والثالثني 

 ربطتم ب�شكل جديل وحمكم بني املهمتني  الأردنية والفل�شطينية
عليان عليان

كاتب وباحث ال�شيا�شي 

حزب  النطالقة   )31( ال��ذك��رى  ف��ي 
حشد”   “ األردني  الديمقراطي  الشعب 
أتقدم من األمين العام للحزب الرفيقة 
المكتب  أعضاء  ومن  علبة،  أبو  عبلة 
وعموم  المركزية  واللجنة  السياسي 
التهاني   بأجمل  الحزب،  وأعضاء  كوادر 
دوره  الحزب  يواصل  بأن   ، واألمنيات 
المجاالت  التقدمي في مختلف  الوطني 
على هدي برنامجه السياسي المقر في 

مؤتمراته.
الذكرى  بهذه  تحتفلون  وأنتم    : وبعد 
شريطا  وإي��اك��م   نستذكر   ، المجيدة 
،  ممزوجا بمعاناة  النضال  طويال من  
تحقيق  أجل  من   ، وتضحياتهم  الرفاق 
التي نذروا أنفسهم من أجلها  األهداف 
نصب  واضعين  ملل،  أو  كلل  دون 
البرنامجيه  األه��داف  تحقيق  أعينهم 
األردن��ي  الوطني   الصعيدين  على 

والفلسطيني، وعلى الصعيد القومي.

أتوقف  الذكرى  هذه  في   : الرفاق  أيها 
أمام أدبياتكم  ومواقفكم منذ تأسيس 
الحزب ، في مختلف المحطات والمفاصل 
المؤتمرات  مختلف  وفي   ، السياسية 
حسياً  بعضها  واكبت  التي   ، الحزبية 
إبان عملي في جريدة األهالي “ كمدير 

للتحرير “ ألسجل ما يلي :
جدلي  بشكل  ربطتم  أن��ك��م   : أواًل 
المهمة   ، المهمتين   بين  ومحكم 
 ، الفلسطينية  والمهمة   ، األردن��ي��ة 
 ، المتزن  السياسي  بالتحليل  وبرهنتم 
الديمقراطية  الوطنية  المهمة  إنجاز  أن 
الوطنية  المهمة  رافعًة إلنجاز  ، تشكل 
الفلسطينية،  وإحقاق الحقوق الوطنية 

والتاريخية للشعب الفلسطيني..
 وفي هذا السياق  نتوقف أمام الكراس 
العالقة  الحزب مبكراً حول  أنجزه  الذي 
السياقين  في  األردنية  الفلسطينية 
تضمن  وال��ذي   ، والشعبي  الرسمي 
لهذه  متقدما  وتحلياًل  وق��راءًة  موقفاً  
العالقات ، وما ينبغي أن يؤسس عليها 
تمتين  أجل  من   ، اليومي  النضال  في 

العالقات بين الشعبين الشقيقين.

برنامجيه  رؤية  طرح  الحزب  أن   : ثانياً 
في  االقتصادية  األوض���اع  لمعالجة 
علمي  منظور  من  مرة  من  أكثر  البالد 
لجوهر  دقيقة  ق��راءة  إل��ى  باالستناد 
الرفاق  مع   بالتشارك  وصاغ   ، األزم��ة 
واليسارية،  القومية  القوى  ملتقى  في 
األزم��ات  من  للخروج  طريق  خارطة 
الفقر  قضايا  ومعالجة  االقتصادية 

والبطالة.
ثالثاً : ويسجل للحزب دوره الفاعل، في 
مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني  ، 
وفي الدفاع عن قضايا الحريات، وكذلك 
دوره ا في الدفاع عن حق العودة، إلى 
واليسارية،  القومية  القوى  بقية  جانب 
حق  ألدبيات  استثنائية  أهمية  وإيالئه 

العودة وبشكل متخصص .
أيها الرفاق :  ال مجال هنا للتوسع  في 
واألخطار  األم��ة،  قضايا  عن  الحديث 
أو  سورية  في  س��واء  تهددها   التي 
من  ليبيا  أو  العراق  أو  اليمن  أو  لبنان 
والكيان  األمريكية  االمبريالية  قبل 
ال��رج��ع��ي��ة..... واألدوات  الصهيوني 

الشعب  لحزب  تهنئتي  أكرر  أخرى  مرة 

 ، تأسيسه  ذك��رى  في  الديمقراطي 
متمنياً لكم مستقباًل مشرقاً في النضال 
الحرية  في  شعبنا  أه��داف  لتحقيق   ،
وفي   ، االجتماعية  والعدالة  والتقدم 
من  الفلسطيني  الشعب  نضال  دعم 
أجل إنجاز حقوقه الوطنية والتاريخية ، 
ومن أجل تحقيق أهداف أمتنا بالتحالف 
مع القوى القومية والتقدمية في كافة 

أرجاء الوطن العربي.
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فتح احلزب ابوابه للجان العمل الوطني يف الظروف ال�شعبة
جمال غنيمات

ع�شو املوؤمتر القومي العربي
شيء  وك��ل  محالة  ال  ف���انٍ  االن��س��ان 
اكثر  يعمر  الذي  الوحيد  الشيء  يزول 
به  تعبث  لم  اذا  نفسه  االن��س��ان  من 
بان  الجديرة  المواقف  هو  خائنة  ايدي 
الديمقراطي  الشعب  ولحزب  تبقى, 
الثوابت منذ  “حشد” موقف حافظ على 
على  ووج��ود  بصمات  ول��ه  انطالقته 
التأسيس  وبعد  قبل  االردنية  الساحة 
الرسمي للحزب وال ابالغ إن قلت ان هذا 
باآلراء  النضالية  الساحة  اثرى  الحزب 

وبالوعي والتثقيف والتمكين. 
العمل  للجان  ابوابه  الحزب  هذا  وفتح 
ومنها  الصعبة  ال��ظ��روف  في  الوطني 
لجان المعلمين التي كانت تنادي بنقابة 
وكذلك  للدستور,  مخالفة  المعلمين 
اللجنة  في  بفعالية  الحزب  هذا  شارك 
لحزب  وكذلك  التطبيع,  لمجابهة  العليا 
في  جاحد  اال  ينكرها  ال  الشعب بصمات 
والمؤتمرات  العربية  االحزاب  مؤتمرات 

حزب  كان   2006 عام  ففي  القومية, 
للعمليات  الرئيسي  الدينمو  هو  الشعب 

اللوجستية في مؤتمر االحزاب العربية.
والرفاق  للحزب  والتوفيق  التحية  كل   
ابو  النحاس  الرفيق سالم  ونترحم على 

يعرب.
التي  علبة  ابو  عبلة  الرفيقة  الى  تحية   

قادت الحزب باقتدار.

كان احلزب يف كل الوقات منحازا لقيم العدالة واحلرية وامل�شاواة
د. �شامل القطارنة نا�شط �شيا�شي 

والثالثين  الواحدة  الذكرى  بمناسبة 
النطالقة حزبكم الوطني حزب الشعب 
من  ول��ه  حشد  االردن��ي  الديمقراطي 
الشعب  حزب  فعال  فهو  نصيب،  اسمه 
المعبر عن امال هذا الشعب وطموحاته، 
وهو الحزب المنغمس في قضايا الناس 
 ، وال��م��داف��ع عنهم ف��ي ك��ل االوق���ات 
المثابرين  مناضليكم  وخبرت  خبرتكم 
نموذجا  فكانوا  العمالية  النقابات  في 
والتضحية،وكان  والبذل  التفاني  في 
لقيم  منحازا  االوق��ات  كل  في  الحزب 
ال��ع��دال��ة وال��ح��ري��ة وال��م��س��اواة ودف��ع 
من  المكلفة  القيم  لهذه  االنحياز  ثمن 
في  وكان   ، الجسام  مناضليه  تضحيات 
الحربة  رأس  والقومية  الوطنية  القضايا 
في مواجهة االستالب والهيمنة واالعتداء 
على مقدراتنا وهويتنا وكرامتنا ، واشهد 
لكم ومن خالل مناضليكم الذين تركوا 
المشهودة  ب��ادوارك��م  تنسى  ال  بصمة 
العراق  التطبيع ودعم  في لجان مقاومة 
 ، الظالم  ال��ع��دوان  وج��ه  في  واس��ن��اده 
المقرونة  الثاقبة  ال��رؤي��ة  انسى  وال 
ودع��م  اس��ن��اد  ف��ي  ال����دؤوب  بالعمل 
العدو  مواجهة  في  الفلسطيني  الشعب 
يخص  بما  الرؤية  ووضوح   ، الصهيوني 

والوطن  التوطين  اشكال  كل  رف��ض 
العودة  حق  عن  الصلب  والدفاع  البديل 
لالجئين الفلسطينيين، وكنتم وما زلتم 
تعملون بجد واجتهاد ال يعرف الكلل في 
الوطني  النموذج  مقدمين  لمحاور  ا  كل 

االصيل المقرون بالعمل والمبادرات
ك��ل ال��ت��ه��ان��ي وال��ت��ب��ري��ك��ات ب��ذك��رى 
انطالقتكم المجيدة ، مقدما كل التحية 
المسؤول  الوطني  لجهدكم  والتقدير 
اعتزازنا  الدوام محل  الذي سيبقى على 
الهم  شركاء  دوم��ا  وسنبقى  وتقديرنا 
من  فلسطين  تحرير  حتى  والمعاناة 

رجس العدوان الصهيوني 
كل عام وانتم والوطن بخري

ازمة وانتفا�شة وحزب
احمد النمري كاتب ومتخ�ش�س يف 

ال�شاأن القت�شادي
الرفاق  يستعيد  االي��ام  ه��ذه  في 
الديمقراطي  الشعب  ح��زب  ف��ي 
لهم،  ومؤيدون  واصدقاء  االردني، 
جماهيرية  ومنظمات  وقى  اف��رادا 
واجتماعية، ذكرى تأسيس واشهار 
ال��س��ادس   )26( بتاريخ  ال��ح��زب 
سنة  تموز  شهر  من  والعشرين 
ظ��روف  ف��ي  تمت  ال���ذي   1989
واقتصادية  سياسية  وم��ن��اخ��ات 
سادت  وال��ت��أزم  الصعوبة  بالغة 

العرفي  الحكم  فترة  في  البالد  في 
به  واحاطت  تأسيسه  سبقت  التي 
توجهات  وتضمنت  وبعدها  خاللها 
ومسارات  ومنهجيات  وسياسات 
وعنها  فيها  يقال  ما  اقل  حكومية 
في  الديمقراطية  عن  بعيدة  انها 
ومنحازة  ورجعية  السياسي،  بعدها 
واالجتماعي  االقتصادي  بعدها  في 
المكرس لصالح مجموعات وطبقات 
واقطاعية  كومبرادورية  رأسمالية 

ضيقة.
يكن  ل��م  الشعب  ح��زب  تأسيس 
ذلك  عن  الجذور  منقطع  بالتأكيد 
فكثير من اعضائه شاركوا وناضلوا 
واالعتراض،  االحتجاج  حركات  في 
ربما بمسميات اخرى، على سياسات 
وخاصة  سابقة  حكومية  وتطبيقات 
حكومة  ونفذتها  تبنتها  التي  تلك 
 ،198٥ سنة  بين  الرفاعي  زي��د 
1989 التي غالت في قرارات القمع 
هدر  جانب  الى  السياسي  والمنع 
المال العام في قرارات االنفاق على 
والمظهري،  االستهالكي  االستيراد 
وعلى مشاريع غير ضرورية ومكلفة، 
االقتراض  في  المفرط  والتوسع 
المركزي  البنك  وم��ن  ال��خ��ارج��ي 
التي  استثنائية!!(  سلف  )مصطلح 
من  االردن  احتياطي  استنزفت 

العمالت االجنبية.
من  مزيد  على  وللحصول  وايضا 
االيراد المالي اتخذت هذه الحكومة 
قرارا آخر بفرض زيادة خانقة على 
وشكلت  المحروقات  رسوم  معدل 
المواطنين  كاهل  على  ثقيال  عبئا 

تصاعد  الى  وادى  الدخل  محدودي 
“هبة  انفجار  والى  واسعة  معارضة 
التي  الجماهيرية  نيسان”   17
لتمتد  معان  محافظة  في  انطلقت 

سريعا الى معظم المحافظات.
في مواجهة ذلك اتخذ جاللة الملك 
الراحل الحسين قرارا باقالة حكومة 
بن  زيد  الشريف  وتكليف  الرفاعي 
شاكر لتشكيل حكومة جديدة يكون 
اجراء  الرئيسية  مهامها  قمة  على 
معظم  في  نزيهة  نيابية  انتخابات 

مرتكزاتها.
التي  االنتخابات  اسفرت  وبالفعل 
عن   1989 سنة  اواخ��ر  في  ج��رت 
فيها  ونجح  افضل،  ايجابية  نتائج 
عدد من ممثلي المعارضة الوطنية 
عضوا  اصبح  واحدهم   ، واليسارية 
وقيادته  الحزب  تأسيس  في  بارزا 
اج��راء  في  المجلس  ه��ذا  وتمكن 
في  محدودة  ديمقراطية  تصويبات 
ومنها  العامة  الحياة  جوانب  بعض 
 ، لالنتخابات  معدل  قانون  اق��رار 
آخر  وقانون  واالع��الم،  وللصحافة 
الطريق  مهد  الذي  لالحزاب،  جديد 
الحقا لتنظيم حزب الشعب واحزاب 

قومية ويسارية ووسطية اخرى.
ختاما، وفي هذه العجالة، ال بد من 
حزب  الى  والتقدير  التهنئة  توجيه 
الشعب الديمقراطي ، بكافة اعضائه 
نضاله  واص��ل  ال��ذي   ، ومنظماته 
على اكثر من صعيد طيلة السنوات 
وال  تأسيسه،  سنة  تلت  التي   )31(
يزال، من اجل بناء اردن ديمقراطي 
متحرر محليا، ومتقدما ومستقال في 

عالقاته ومواقفه الخارجية.
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بادر حزبنا اىل ت�شكيل دائرة الالجئني الفل�شطينيني »عودة«
الرفيق حممد حمو

امني دائرة الالجئني )عودة(

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد

طرح  ف��ي  ال��ري��ادة  ش��رف  لحزبنا  ك��ان 
اردن  اجل  يناضل من  مشروع سياسي  
المساواة  على  قائم  ديمقراطي  وطني 
نفس  في  العامة،  والحريات  والعدالة 
الوطنية  الهوية  الذي يحترم فيه  الوقت 
الفلسطيني  الشعب  البناء  المتميزة 
المهجر من وطنه بقوة االحتالل منذ عام 
عن  التعبير  في  حقهم  ويحترم   ،19٤8

آمالهم في العودة الى الوطن والديار.
على  نضالية  مهام  حزبنا  اشتق  وق��د 

المترابطة،  الوطنية  القاعدة  اساس هذه 
النظري  الصعيد  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ل��ي��س 
العملية  االصعدة  على  وانما  والسياسي 
والميدانية، ففي الوقت الذي يرفض فيه 
حزبنا السياسات العدوانية التي تدعو الى 
التوطين والوطن البديل، فإنه يدعو الى 
انخراط الالجئين الفلسطينيين في االردن 
دفاعا  الديمقراطي،  الوطني  النضال  في 
والديمقراطية  الحياتية  المصالح  عن 
الوطنية  الوحدة  يعزز  وبما  المباشرة 

الداخلية في البالد.
عمليا، فقد بادر حزبنا الى تشكيل دائرة 
وأقام  )ع��ودة(،  الفلسطينيين  الالجئين 
في  محافظة،  من  اكثر  في  لها  فروعا 
التقدير  بتحية  اتوجه  المناسبة،  هذه 
واالجالل لكل الرفاق الذين سبقوني على 
رئاسة هذه الدائرة وكان آخرهم الرفيق 

المناضل المرحوم جميل طليب..
كان لنشاط دائرة الالجئين في حزبنا دور 
التطبيع  اشكال  كل  مواجهة  في  حيوي 
الجيل  وتعبئة  العودة  حق  عن  والدفاع 
 ، الفلسطينية  القضية  بتاريخ  الناشيء 
الشعبين  تربط  التي  التاريخية  والعالقة 

االردني والفلسطيني.
مع  هام  دور  الالجئين  لدائرة  كان  كما 
في  السياسية  واالحزاب  الوطنية  القوى 
تشكيل اللجنة العليا لحق   العودة وتضم 

االحزاب  عن  ممثلين  اآلن  عضويتها  في 
تواصل  انها  كما  واليسارية،  القومية 
للمشاريع  التصدي  اجل  من   جهودها 

السياسية المشبوهة .
المشهد  يتصدر  الذي  االبرز  العنوان  إن 
السياسي اآلن في المشاريع االستعمارية 
هو ما يسمى بصفقة القرن، حيث تنص 
الالجئين  ح��رم��ان  على  ب��ن��وده  اح���دى 
وطنهم  الى  العودة  من  الفلسطينيين 
حيث  توطينهم  ال��ى  وتدعو  ودي��اره��م 

يقيمون وتوزيعهم على بلدان العالم.
االردنية  الوطنية  القوى  تصدت  لقد 
بقوة لهذا المشروع وال تزال وكان للجنة 
العليا لحق العودة دور بارز وهام في كل 
االنشطة الميدانية السياسية التي نظمت 

من اجل ذلك.
ان كل التطورات السياسية الجارية تؤكد 
التاريخية  الحقيقة  الشك  يقبل  ال  بما 
الوطنية  المصالح  عمق  وهي  الراسخة 
الشعبين  بين  المشتركة  والقومية 
تطوير  وض��رورة  والفلسطيني  االردن��ي 
العدو  ضد  المشتركة  الكفاحية  االدوات 

الصهيوني ومشاريعه االستعمارية.
االردن  لشهداء   والكرامة  والعزة  الرحمة 
درب  على  طريقنا  ولنواصل  وفلسطين 
االردن  والديار وعاش  الوطن  الى  العودة 

الوطني الديمقراطي حرا وسيدا.

نزداد �شموخاآ والت�شاقاآ بحزبنا
جمال ال�شربجي / اأمني فرع البلقاء

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد
حزبنا  لتأسيس  السنوية  ى  الذكر  في 
لنا  رف��اق  استذكار  ب��داي��ة  لنا  ب��د  ال 
فارقونا بعد أن تركوا بصمات واضحة 
في صفحات تاريخ حزبنا المجيد.. في 
شموخآ  نزداد  الجليلة  المناسبة  هذه 
والتصاقآ بحزبنا حتى نستكمل ما بدأه 
رفاقنا من مهمات نضالية على طريق 
لنصل  لألجنبي  التبعية  من  التحرر 
إلى اردن ديمقراطي حر ولنكون سندآ 
الشرفاء  للمناضلين  وفاعآل  حقيقيآ 
هذا  في  فلسطين.  تحرير  أج��ل  من 
من  نناضل  والذي  أملنا  المجيد  اليوم 

في  حزبنا  منظمة  في  تحقيقه  أج��ل 
وكل  بيت  كل  في  لنا  ليكون  البلقاء 
لتكون  ع��ز  بصمة  البلقاء  م��ن  شبر 
وخلق  العطاء  في  حزبنا  على  شاهد 
أبناء  وعقول  قلوب  في  الوطني  الوعي 
انتشار  فئاته من خالل  بمختلف  شعبنا 
في  والديمقراطية  الحزبية  منظماتنا 

ونتواجد  نعمل  التي  القطاعات  صفوف 
فيها لتكون رائدة في النضال ومحاربة 
وخلق  والمحسوبية  والفساد  الظلم 
والتغيير..  التعبير  على  ق��ادرة  أجيال 
منارة  وقيادته  بمناضليه  حزبنا  عاش 
للوعي والعطاء ومحركآ اساسيآ من أجل 

الحرية والتغيير

طالبنا مبكرا  باجراء النتخابات على ا�شا�س التمثيل الن�شبي لك�شر قوالب
املهند�س عبد الرحيم �شرور 

امني املكتب التنفيذي لدائرة 

الدميقراطيني )مهنيون ( 

 ع�شو املكتب ال�شيا�شي حل�شد 
المناضل  حزبنا  انطالقة  ذك��رى  في 
جميع  نستذكر  واعتزاز  فخر  بكل  نقف 
بناء  ف��ي  اسهموا  ال��ذي��ن  المناضلين 
امتداد  على  االردنية  الوطنية  الحركة 

اجيال متتابعة.
موقعه  في  كل  الحزب  مناضلو  قدم   
لتشكل  جماعي  بشكل  بذلت  جهودا 
محطات مضيئة في تاريخ الوطن وكان 
في  اليومي  االندماج  وعبر  المهنيون 
التي  القطاعات  مكتسبات  عن  الدفاع 

عن  الوقت  بذات  اليها،ويعبرون  ينتمون 
اهمية اشراك الجسم االوسع من النقابيين 
في الهم العام ليتحول العمل النقابي من 
مهنة وحقوق الى تتظيم وتأطير واسهام 

في تتمية المجتمع وتقدمه
الديمقراطي  وقدم مناضلو حزب الشعب 
وتعديالت  تطويرية  اسهامات  االردن��ي 
على القوانين واالنظمة لتوسيع مشاركة 
القرار  صنع  ف��ي  مهنة  ك��ل  منتسبي 
واللون  واالق��ص��اء  الهيمنة  عن  ،بعيدا 
ومحطة  اساسيا  راف��دا  ال��واح��د،وك��ان��وا 
الخضراء  القوائم  تشكيل  في  ت��وازن 
وتوحيد االطياف واالتجاهات الوطتية في 
قوائم موحدة وفق برامج تجمع بين الهم 
،والحفاظ  اليومي  المعيشي  المطلبي 
النقابات  واستقاللية  الوطني  الدور  على 
مناضلونا  وسيبقى  كان  كما  المهنية،و 

الوطنية  التوافقات  في  ال��زاوي��ة  حجر 
البديل  ،يقدمون   ، المهنية  النقابات  في 
الذي  المنشود  التقدمي  الديمقراطي 
يلغي  والديمقراطية وال  التعددية  يحترم 
التجديد  في  روادا  وسيبقوا  ،كانوا  االخر 
كانوا  النقابيين حيث  والدفاع عن حقوق 
على  االنتخابات  باجراء  طالب  من  اول 
قوالب  لكسر  النسبي  التمثيل  اس��اس 
الهيمنة وانهاء سياسة المغالبة واالقصاء،

النقابات  على  الهجمة  اشتدت  وعندما 
االكثر  كانوا  الوطني  ودوره��ا  المهنية 

التصاقا بها ودفاعا عنها
المناسبة قد يطول  ان الحديث عن هذه 
غنية  تجربة  حقه،ولكنها  حزبنا  لنفي 
الوطن  سبيل  في  بالتضحيات  تعمدت 
تعيشه  ان  نأمل  الذي  والغد  الذي نطمح 

االجيال القادمة بعزة وكرامة.
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احتلت ق�شية التعليم اهمية خا�شة يف 

برنامج حزبنا وروؤيته كحزب تقدمي
اجمد الن�شور  امني املكتب التنفيذي لدائرة 

املعلمني الدميقراطيني )معلمون (

ع�شو املكتب ال�شيا�شي حل�شد 

في البداية ال يسعني اال ان استذكر جهود 
والنفيس  الغالي  قدموا  رف��اق  وارواح 
الهدف  ومنهم من قدم حياته ثمنا لهذا 
وهو  اخر  عالم  الى  غادرنا  من  ومنهم 
الحلم  ما زال يناضل من اجل استكمال 
ديمقراطي  وطني  اردن  الى  والوصول 

حر .
رابطة  تتوجه  المناسبة  ه��ذه  وف��ي 
باالعتزاز  الديمقراطيين  المعلمين 
بناء  في  اسهموا  الذين  لكل  والفخر 
الحركة الوطنية االردنية وانشاء احزابها 
في  للرفاق  التهنئة  وتقدم  المناضلة 
– االردن��ي  الديمقراطي  الشعب  حزب 
حشد- في ذكرى انعقاد مؤتمره االول .

منذ انطالقة الحزب قام بدور مميز في 
العديد  وقدم  السياسية  الحركة  صفوف 
واالقتصادية  السياسية  المبادرات  من 
البالد  في  االقتصادي  الخلل  لمعالجة 
العلمية  وال��دراس��ات  المبادرات  وق��دم 
السياسية  والعملية من اجل االصالحات 
الحزبية  الحياة  وتجذير  واالقتصادية 
المشاريع  مواجهة  في  الديمقراطية 
واالقصائية  واالستعمارية  الظالمية 

والعدمية المتخلفة .
السياسية  المعارك  الحزب  خاض  لقد 
واالقتصادية في جميع المجاالت مستندا 
للتحليل العلمي لعملية الصراع السياسي 
والديمقراطي من اجل االصالح والتقدم 

.
التعليم اهمية خاصة  احتلت قضية  لقد 
في برنامج حزبنا ورؤيته كحزب تقدمي 
مرتبطة  وطنية  قضية  باعتبارها 
القوى  تخوضه  ال��ذي  العام  بالنضال 
اردن  اجل  من  والديمقراطية  الوطنية 
من  ومستقل  ح��ر  ديمقراطي  وطني 

التبعية االقتصادية والسياسية .
رابطة  شكلت  فقد  التعليم  وألهمية   

 ) معلمون   ( الديمقراطيين  المعلمين 
عام 1989 وهو اطار ديمقراطي وطني 
مستقل يهدف الى توحيد جهود المعلمين 
من  العمل  مواقع  مختلف  في  االردنيين 
ومصالحهم  حقوقهم  عن  الدفاع  اجل 
الوطنية والنقابية وهي جزء من الحركة 
بالتعددية  وتؤمن  االردن��ي��ة  النقابية 
الفكرية والسياسية والتنظيمية في اطار 
ليست  وهي   , االردنية  النقابية  الحركة 
تتواجد  وانما  المعلمين  نقابة  بديال عن 
اجل  من  للعمل  المعلمين  نقابة  في 
نقابة  داخل  النقابي  العمل  استنهاض 

المعلمين .
االردني  الديمقراطي  الشعب  حزب  ان 
يناضل من اجل توحيد جهود المعلمين 
االردنيين في مختلف مواقعهم من اجل 
الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الوطنية 
القوى  كل  مع  جنب  الى  جنبا  والنقابية 
والتيارات السياسية من اجل الدفاع عن 

المعلم مهنيا ومعيشيا .
والوعد  العهد  على  موحدين  وسنبقى 
حر  وشعب  ديمقراطي  وطني  اردن 
على  وعين  االردن  على  عين  يلين  ال 

فلسطين .
عا�شت الذكرى  

املجد كل املجد   حلزب  ال�شعب
خليل ابو غو�س  امني التجمع 

الدميقراطي

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد

الشعب  ح���زب  مناضلي  ل��ك��ل  تحية 
ذكرى  في  )حشد(  االردني  الديمقراطي 
البرنامج  صاحب  الحزب  هذا  تأسيسه، 
عن  والبعيد  الواقعي  السياسي  والموقف 
الشعبوية اللفظية من جهة وعن التراخي 

والتبعية من جهة اخرى.
العلمي  البرنامج  لهذا  الحزب  تبني  ان 
لدى  الكفاحية  التجربة  اصالة  على  دليل 
االكيدة  وثقتهم  الحزب  ه��ذا  مناضلي 

وعمق  التحليل  ودق��ة  النهج  بسالمة 
عمدوا  الذين  االوائ��ل  المناضلين  ج��ذور 
الدؤوبة  بجهودهم  المتميز  الموقف  هذا 
عنها  داف��ع��وا  التي  الثابتة  ومواقفهم 
ودفعوا ثمنها غاليا على حساب مصلحتهم 

الشخصية المباشرة.
من  اساسية  رافعة  يعتبر  )حشد(  فحزب 
والفالحين  العمال  حق  عن  الدفاع  روافع 
والكادحين في االردن وعن صون الحريات 
وقد  االردني،  الشعب  فئات  لكافة  العامة 
كان لهذا الحزب شرف الريادة برفع شعار 
البرنامج  )اردن وطني ديمقراطي( ووضع 

النضالي لتحقيقه.

الفلسطيني، يتميز )حشد(  وعلى الصعيد 
يوظف  يومي  نضالي   وموقف  ببرنامج 
االردن��ي  بين  واالبدية  االخوية  العالقة 
الصحيح  مكانها  ف��ي  والفلسطيني 
النضال  لدعم  كفاحيا  دليال  منها  ويجعل 
فلسطينية  دول��ة  اجل  من  الفلسطيني 
مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، 

شقيقة لالردن الوطني الديمقراطي.
االردن��ي،  الديمقراطي  التجمع  في  اننا 
نؤكد على صداقتنا لبرنامج حزب الشعب 
وندعو  )ح��ش��د(  االردن���ي  الديمقراطي 
حوله  وااللتفاف  لمساندته  اصدقائنا 

ودعمه ودمتم

من خالل احلزب تعرفت على قيمة العمل املنظم 
�شالح عثمان امني فرع الر�شيفة

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد

تشرفت بالعمل في صفوف الحزب في 
وقت مبكر من خالل المنظمة العمالية 
في الزرقاء، حيث اطلعت على برنامج 
الحزب وسياساته المدافعة عن حقوق 
الطبقة العاملة. لقد اسهم الحزب في 
جميع  ولدى  لدي  الوعي  مستوى  رفع 
انضموا  ال��ذي��ن  واالص��دق��اء  ال��رف��اق 
الديمقراطية،  لمنظمات الحزب واطره 
كما تعرفت الول مرة على قيمة العمل 
لكل  التصدي  في  والجماعي  المنظم 

اشكال القهر والتمييز ضد العمال.
الحزب  منظمة  رأس  على  وان��ا  اآلن 
مهامنا  توسعت  فقد  الرصيفة،  في 
منظماته  خالل  من  الفرع  يقوم  حيث 
بدوره  والشبابية،  والنسائية  العمالية 
النضالي وسط منطقة مكتظة وفقيرة 
ولكنها حيوية جدا، ويقبل سكانها على 
بايجابية وكذلك على  السياسي  العمل 
العمل في المؤسسات الوطنية واالندية 

والجمعيات والبلديات.
تماما  حزبنا  ب��رن��ام��ج  ينطبق  كما 
لهذه  السكاني  التركيب  طبيعة  على 

االجتماعي  النسيج  حيث  المنطقة 
الوطنية  بالقضايا  المتداخل واالهتمام 
الديمقراطية االردنية الى جانب القضية 
الالجئين  وحق  الفلسطينية  الوطنية 

في العودة الى وطنهم وديارهم.

عا�س حزبنا يف الذكرى الواحدة 
والثالثني لنطالقته 

املجد واخللود ل�شهداء الردن وفل�شطني
التحية والتقدير جلميع منا�شلي حزبنا
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موا�شلة الن�شال العنيد من اجل اأردن وطني دميقراطي
مقبل املومني

امني فرع الزرقاء

ع�شو املكتب ال�شيا�شي حل�شد

ال��ح��ادي��ة  ال��ذك��رى  ف��ي  يسعني  ال 
)ح��زب  حزبنا  لتأسيس  والثالثين 
حشد  االردن��ي/  الديمقراطي  الشعب 
االجالل  معاني  وبكل  استذكر  ان  اال 
الذين  المناضلين  رفاقنا  واالحترام 
وهم  حزبنا  مسيرة  خالل  من  قضوا 
يواصلون النضال العنيد من اجل بناء 
اطلب  وان  ديمقراطي  وطني  اردن 

الرواحهم الرحمة والسالم.
اعضاء  جميع  الى  بالتحية  اتقدم  وان 
والعاملين  وك��وادره  وهيئاته  الحزب 
المناضلين من اجل الدفاع عن برنامج 
عن  ال��دف��اع  ف��ي  وتوجهاته  ال��ح��زب 
مصالح جميع القطاعات والشرائح التي 
حمل الحزب همومها من خالل برامجه 
وناضل وال زال يناضل من اجل الدفاع 
للوطن  العليا  المصالح  وع��ن  عنها 

وابنائه.
لشعبنا  بالتحية  خاللها  من  اتقدم  وان 
االردني المناضل الواقف على الدوام في 
االستسالمية  المشاريع  جميع  مواجهة 
وفي  الفلسطينية  للقضية  والتصفوية 
الضم  وقضايا  القرن  صفقة  مواجهة 
الراضي غور االردن وضد اتفاقية الغاز 
الدوام مع  الواقف على  البارز  والمنافح 
المجابهة وضد التطبيع مع دولة الكيان 
المشاريع  لجميع  وال��راف��ض  المحتل 

دولة  تسعى  التي  امريكية  الصهيو 
االحتالل القامتها على االرض االردنية.

لقد عمل حزبنا على مدار العقود الثالثة 
تحقيق  على  واص��رار  بثبات  الماضية 
جهود  على  مراكما  واهدافه  برامجه 
المناضلين االوائل وتضحياتهم الجليلة 
وعمل  وحريته  رفعته  عن  الدفاع  في 
على  تأسيسه  ومنذ  الحزب  مناضلو 
عن   والدفاع  وقضاياه  للوطن  االنتصار 
الكريم  بالعيش  وحقه  المواطن  حرية 
كرامة  عن  يدافعوا  ان  على  وتعاهدوا 
بثبات  واقفين  وظلوا  وشعبه  االردن 
الشعب  نضاالت  اسناد  على  وصمود 
بالحرية  حقه  نيل  وحتى  الفلسطيني 
الصهيوني  العدو  ودح��ر  واالستقالل 
ويقفون اآلن في مواجهة كل المشاريع 
تصفية  الى  الساعية  امركية  الصهيو 

القضية الفلسطينية

التوثيق حفظا لتاريخ احلزب
يو�شف الغزاوي 

ع�شو املكتب التنفيذي لر�شاد

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد

الوطنية  الحركة  ن��ض��االت  توثيق 
بها  انفرد  الحزب  ونضاالت  االردنية 
الديمقراطي  الشعب  ح��زب  حزبنا 
سنوات  امتداد  على  “حشد”  االردن��ي 
السياسات  ومجابهة  والتحدي  النضال 
هذا  االردني  الشعب   إلفقار  الرسمية 
مختلف  توثيق  من  حزبنا  به  تميز  ما 
تخص  التي  الجماهيرية  االنشطة 
الحزب واالطر الوطنية االخرى لتحقيق 

وطني  اردن  اجل  من  الرئيسي  الهدف 
التفرد  هذا  لحزبنا  هنيئا  ديمقراطي 
ذك��رى  ال��ح��زب  ف��ي  لرفاقي  وهنيئا 

االنطالقة الواحدة والثالثين. 

التي  والتضحيات  النضاالت  بكل  معتزاً 
امانة  وحملونا  غادرونا  رف��اق  قدمها 

االستمرار على هذا الدرب المجيد.

ال�شعوب املنظمة هي من ت�شنع تاريخها
مثقال الزناتي - امني فرع الغوار 

ع�شو املكتب ال�شيا�شي حل�شد
والثالثين  ال��واح��د  ال��ذك��رى  بمناسبة 
على  وال��س��الم  الرحمة  حزبنا  لتأسيس 
والتحية  ال��رف��اق،  من  فقدنا  من  ارواح 
على  القابضين  األب��اة  حزبنا  لمناضلي 
وطني  أردن  اجل  من  المناضلين  الجمر، 
ديمقراطي متحرر من التبعية ومن شروط 
الواصلين  الدوليين،  النقد  البنك وصندوق 
الليل بالنهار من اجل استكمال بناء وحدات 
الوسيطة  القاعدية وهيئات قيادية  الحزب 
بدور  للنهوض  الداخلية  حياتها  وانتظام 
لتدافع  المجتمع،  في  الديمقراطية  القوى 
عن نفسها وحقوقها وصوال لتعميق وحدة 
من  الوطنية  مؤسساته  في  الشعب  فئات 

حماية  و  الناس  مصالح  عن  الدفاع  اجل 
اشكال  فال  مكتسباتها،  وتعزيز  حقوقها 
تنظيم فعالة بغير اشكال تنظيم مناسبة، 
فالشعوب المنظمة هي من تصنع تاريخها، 
فحزبنا  المجيد،  حزبنا  وهم  دي��دن  وه��ذا 
والفئات  العمال  مصالح  على  حرصا  االكثر 
كوادره  دور  خالل  من  االخرى،  االجتماعية 
العمالية،  النقابات  وتفعيل  تاسيس  في 
عمال  الزراعة،  وعمال  عامالت  نقابة  كما 
البناء... عمال  المطابع،  عمال  البلديات، 
الوحدوي  الوطني  بدوره  حزبنا  ويتميز  الخ 
من  خالل تمسكة ودعمه الئتالف االحزاب 
الوطني  والملتقى  واليسارية  القومية 
لجان  االخ��رى،  الوطنية  والهئيات  األردن��ي 
...... احتالل،  العدو  غاز  التطبيع،  مجابهة 
حزبنا  لتأسيس  المجيدة  الذكرى  في  الخ، 
نؤكد على مواصلة النضال من اجل تحول 

صفوفه  في  يضم  جماهيري  لحزب  حزبنا 
آالف  عشرات  الديمقراطية  منظماته  وفي 
وادي  اتفاقية  من  للخالص  المناضلين 
بال  والفاسدين  الفساد  ومحاربة  عربة 
االصالح  طريق  على  البالد  ووضع  هوادة، 
على  االنتخابات  اجراء  خالل  من  السياسي 
واألردن  الكامل  النسبي  التمثيل  قاعدة 
دائرة انتخابية واحدة مغلقة والبدء بمشروع 
االصالح االقتصادي من خالل الغاء ضريبة 
المبيعات والغاء كافة الضرائب على القطاع 
عادل  نظام  اصدار  في  واالسراع  الزراعي، 
ومنصف لعمال الزراعة، وحق عمال الزراعة 
تحميل  وع��دم  النقابي،  التنظيم  بحرية 
التي  االقتصادية  األزمة  مسؤولية  الفقراء 
وطني  أردن  اجل  من  وسويا  ومعا  نعيش، 

ديمقراطي.

�شنبقى رافعني �شعلة التغيري وال�شالح
وليد احمد عبداحلق - اأمني فرع اربد 

ع�شو اللجنة املركزية

 أيها الرفاق كل التحية وبعد .... مر على 
الديمقراطي  الشعب  حياه حزبنا حزب 
في  النضال  من  عاما  ثالثون  االردني 
والديمقراطي  السياسي  المعترك 
للتغيير واالصالح  النضال  رافعا شعلة 
برؤية سياسية  واالقتصادي  السياسي 
واضحة دون لبس أو وهم مدافعا عن 
وانخرط  والوطن  الجماهير  مصالح 
حزبنا منذ انطالقته في صفوف الحركة 
ومؤسسات  والنقابية  الجماهيرية 
المجتمع المدني منتظما في صفوفها 
سوية  رفع  في  مسهما  لها  ومنظما 

كلل  دون  الوطني  السياسي  الوعي 
وح��دوي��ة  م��ب��ادرات  بتقديم  م��ب��ادرا 
والفعليات  واليسارية  القومية  للقوى 
برنامج  المستقلة على قاعدة  الوطنية 
نضالي مشترك يلبي مصالح الجماهير 
الوطن  تهدد  التي  المخاطر  ومواجهة 
الواحد  حزبنا  يدخل  واليوم  والشعب 
والثالثون من عمره متوقدا رافعا راية 

والمساواة  الحرية  أج��ل  من  النضال 
ديمقراطي  وطني  اردن  نحو  والتغيير 
وبهذه المناسبة الوطنية أتوجه بالتحية 
وكل  حزبنا  في  والرفيقات  للرفاق 
المناضلين من أجل الحرية والى شعبنا 
عام  كل   . الوطن  ساحات  امتداد  على 

وحزبنا بخير عاش االردن عاش حزبنا 



دد1281االهاليالخميس23-7-2020م
29الع

»ح�شد« ا�شتند اىل ا�شم اول حزب اردين تاأ�ش�س عام 27 
�شامل حدادين -  امني فرع مادبا ع�شو 

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد

االردني  الديمقراطي  الشعب  حزب  ولد 
حشد من رحم المعاناة وفي زمن كانت 
فيه االوضاع في اشد قسوتها اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا وفي لحظات انفراج 
االح��زاب  تشكيل  واج���ازة  ديمقراطي 
الطامحين  من  ثلة  تنادى  السياسيه 
الى  الديمقراطي  والتحول  التغيير  الى 
تاسيس حزب الشعب الديمقراطي حشد 
اول حزب  الى اسم  استنادا  وجاء االسم 
الشعب   حزب   27 عام  تاسس  اردن��ي 
بالعداله  ومطالبا  مناضال  المسيرة  وبدأ 
االقتصادي   الوضع  وتغير  والمساواة  

والدفاع  المواطنين  حقوق  عن  والدفاع 
عن القضيه الفلسطينيه ثم جاء البرنامج 
االه��داف  لتحديد  العشرة  النقاط  ذو 
ورسم خارطه الطريق للمناضلين ومنارة 
عمر  واصبح  االيام  ودارت  بها  يسترشد 
ورؤيه  نضجا  فيه  ازداد  31عاما  الحزب 
في  التغير  على  واصرار  للواقع  واضحه 
السبل الديمقراطيه  وما زال على الدرب 
االخرى  االح��زاب  من  رفاقه  مع  يساهم 
ضمن اءتالف االحزاب القوميه واليساريه 
التخاذ مواقف موحده تجاة قضايا معينه 
الحزب  ويستمر  والمواطن   الوطن  تهم 
الهيءات  مع  والتنسيق  التعاون  في 
وعماليه  مهنيه  نقابات  من  االجتماعيه 

من  وثقافيه  رياضيه  وانديه  وطالبيه 
كافة  ف��ي  المنتشرين  ال��رف��اق  خ��الل 
المواقع ويصدر الحزب صحيفه اسبوعيه 
وتنشر  القضايا  بكل  )االهالي(تعنى 
الجاريه  االحداث  من  السياسيه  المواقف 
والعالمي                                                    العربي  العالم  في  تدور  التي 
رفاق  غادره  الديمقراطي  الشعب  حزب 
الرواحهم  الطويله  المسيرة  خالل  لنا 
باستمرار  ونستذكرهم  والسالم  الرحمه 
الرفاق  لكل  والعافيه  الصحه  ونتمنى 
منيعا  عزيزا  االردن  عاش  المستمرين 
عاشت فلسطين حرة والف تحيه للرفاق 
عام  وكل  المواقع.  كل  في  المناضلين 

وانتم بالف خير

كان حزبنا �شباقا اإىل �شياغة برنامج النقاط الع�شر
جر�س   فرع  امني     - م��رار   ابو  حممد 

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد
النطالقة  المجيدة  ال��ذك��رى  ه��ذه  تأتي 
االردني  الديمقراطي  الشعب  حزب  حزبنا 
تعظيم  إلى  الحاجة  بأمس  ونحن  حشد 
أوس��اط  في  العمل  على  المثابرة  قيم 
الحرية  أج���واء  ال��ى  التواقة  الجماهير 
والعدالة االجتماعية والتخلص من سياسة 
التي  األفواه  اآلخر وتكميم  الرأي  مصادرة 
تذكرنا  التي  الحالية   الحكومة  تمارسها 
بأجواء ما قبل هبة نيسان حيث االعتقاالت 
التعسفية للنشطاء السياسيين، وهنا يمر 
شريط الذكريات عشية التحركات الشعبية 
األمريكية  للتهديدات  رفضا  االردن  في 
وحلفائها في حفر الباطن لغزو العراق تلك 

العرفية  االحكام  اللغاء  هيأت  التي  األجواء 
واجراء االنتخابات البرلمانية بعد عقود على 
السياسية  األح��زاب  قانون  واق��رار  توقفها 
اتاح  لكنه  المالحظات  من  العديد  رغ��م 
العلني  للعمل  مساحة  السياسية  للحركة 
برنامج  صياغة  ال��ى  سباقا  حزبنا  وك��ان 
وطني  اردن  بناء  أجل  من  العشرة  النقاط 
المختصة  الجهات  الى  ليتقدم  ديموقراطي 
اساسه  على  للترخيص  طلبا  الحكومة  في 
الديمقراطي  الشعب  حزب  مسمى  تحت 

االردني حشد. والذي حصل على الترخيص 
لتبدأ مرحلة جديدة  بتاريخ 7/1990/2٥. 
المالحقات  عن  بعيدا  المتفائل  العمل  من 
التعبير عن وجهة نظر  واالعتقاالت لمجرد 
مخالفة لتوجهات الحكومات ،ولكن الطريق 
حلمنا  الذي  واالمل  التفاؤل  بذلك  تكن  لم 
مواقفها من  الحكومة  تراجع  ان  ونرجو  به 
جزء  انها  اعتبار  على  االحزاب  مع  التعامل 
من مكونات الدولة االردنية وليست خصما 

لها.

منتلك القدرة على ايجاد بدائل واقعية
عودة اهلل احلبا�شنة 

 امني فرع الكرك 

ع�شو اللجنة املركزية حل�شد
تموز فجر  والعشرون من  الخامس 
األردني.  الشعب  تاريخ  في  جديد 
من  والعشرون  الخامس  يصادف 
عاما   31 مرور   2020 لعام  تموز 
ففي  المجيد  حزبنا  انطالقة  على 
هذا اليوم قبل واحد وثالثين عاما 
عقد حزبنا مؤتمره التأسيسي األول 
وأمنية  سياسة  ظ��روف  ظل  في 
مضى  قد  يكن  فلم  التعقيد  بالغة 
سوى  المجيدة  نيسان  هبة  على 
ثالثة شهور وما رافقها من قبضة 

صعبة  اقتصادية  وأوض��اع  أمنية 
للغاية عاشها الشعب األردني نتيجة 
األردني  الدينار  صرف  سعر  النهيار 
القيمة  على  االنهيار  هذا  وانعكاس 
الشرائية للدينار األردني وانعكاسه 
الشرائية  ال��ق��درة  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 
للمواطن األردني أمام هذه الظروف  
التأسيسي  المؤتمر  توقف  الصعبة 
مسؤولياته  أمام  جدية  بكل  األول 
هذه  لمواجهة  والوطنية  التاريخية 
األمني  الجانبين   في  السياسات 
بمسؤولية  وناقش  واالق��ت��ص��ادي 
وطنية اخذآ بعين اإلعتبار المصلحة 
والوطن  للشعب  العليا  الوطنية 
)النظام  للحزب  األساسية  الوثائق 
السياسي(  والبرنامج  األس��اس��ي 
واض��ع��ا  ع��ص��ارة ت��ج��ارب ال��رف��اق 
سنوات  أمضوا  الذين  المناضلين 
السياسات  م��واج��ه��ة  ف��ي  ط���وال 

الرسمية. 
شعاره  خالل  من  حزبنا  أثبت  لقد 
وطني  اردن  أج��ل  م��ن  المرحلي 
برنامج  خ��الل  وم��ن  ديمقراطي 
تستخلص  ال��ت��ي  العشر  النقاط 
الوطني  والتحول  التغيير  مهام 
الديمقراطي أنه يمتلك القدرة على 
أيجاد بدائل واقعية من خالل تحليله 
واالق��ت��ص��ادي  السياسي  ل��ل��واق��ع 
االشتراكي  الفكر  على  المبني 
أجل  من  الواقع  يحلل  الذي  العلمي 
امتداد  على  حزبنا  ان   . تغييره 
أبناءه  نضاالت  خالل  من  عاما   31
النضالي  العمل  في  وانخراطهم 
اليومي وتحديدا في صفوف الطبقة 
المجتمع  ش��رائ��ح  سائر  العاملة 
الطبقيين  حلفائه  مع  أنه  األردن��ي 
السياسات  مواجهة  على  ق���ادرآ 
ابناء  وطموحات  لمصالح  المناقضه 
الكريمة  الحرة  الحياة  في  شعبنا 
تحقيق  على  حلفائه  م��ع  وق���ادرآ 
جدار  في  ومهمة  ج��ادة  اختراقات 
التي تعيق أي  السياسات الحكومية 
حياة  في  وملموس  حقيقي  تقدم 
ابناء شعبنا. لقد إنخرط فرع حزبنا 
في محافظه الكرك ومنذ التأسيس 
اليوميه  النضاليه  العمليه  ف��ي 
التي  الحكوميه  السياسات  لمواجهه 

االحزاب  دور  تهميش  على  عملت 
البناء  اعاده  عمليه  في  السياسيه 
وترسيخ الحياه الديمقراطيه بشكل 
جدي فقد ساهم مع حلفائه بكافه 
عملت  التي  النضاليه  االش��ك��ال 
السلطه  ت��غ��ول  م��ن  ال��ح��د  ع��ل��ى 
التنفيذيه ومطالبتها بتعميق الحياه 
تعزيز  خ��الل  م��ن  الديمقراطيه 
الحياه  في  السياسيه  االح��زاب  دور 
العامه والدفاع عن حقوق ومصالح 
تقرير  وكذلك  االردن��ي  المواطن 
مواجهه  في  الوطنيه  االحزاب  دور 
عن  والتخلي  التفريقيه  السياسات 
خالل  م��ن  الفلسطينيه  القضيه 
المسمى  والعار  الذل  اتفاقيه  عقد 
الصهيوني  العدو  مع  عربه  وادي 
شكل  السياسات  هذه  مواجهه  في 
عدد  السياسيين  حلفائه  مع  حزبنا 
من اللجان التي تعمق انتماء شعبنا 
الكفاح  اس��ت��م��رار  على  وحرصها 
العدوانيه  السياسات  مواجهه  في 
ساهم  وق��د  الصهيوني   للكيان 
الشعبيه  اللجنه  تشكيل  في  حزبنا 
في  الشقيق  ال��ع��راق  عن  للدفاع 
العدوانيه  ال��س��ي��اس��ات  م��واج��ه��ه 
على  الحصار  وفرضها  و  االمريكيه 
حزبنا  ساهم  كما  العراقي  الشعب 
التي  التجويع  سياسه  مواجهه  في 
عام  الكباريتي  حكومه  فرضتها 
م��اده  ع��ن  ال��دع��م  ب��رف��ع    1996
الماده االساسيه  الخبز والتي تعتبر 
من  االردن���ي  الشعب  موائد  على 
االنتفاضه  ف��ي  المشاركه  خ��الل 
الشعبيه التي سميت انتفاضه الخبز 
اسقاط  الى  وادت  والديمقراطيه 
عدد  وتعرض  الكباريتي  حكومه 
االعتقال  ال��ى  ال��رف��اق  م��ن  واس��ع 
والسجن في هذه االنتفاضه المجال 
ال يتسع لعرض نضاالت حزبنا على 
ابناء  نعاهد  لكننا  عاما   31 امتداد 
النضال  طريق  على  اننا  شعبنا 
سائرون حتى تحقيق اهداف شعبنا 
في العيش بحريه وكرامه وتحقيق 
الذكرى  عاشت  االجتماعيه  العداله 
الحزب عاش حزبنا  لتاسيس  ال31 

وإلى األمام.
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