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في  المقرر  النيابية  االنتخابات  موعد  يقترب 
العاشر من الشهر القادم، في ظروف لم تشهد 
يترتب  الذي  االمر   ، قبل  من  مثيال  البالد  لها 
جميع  امام  متعاظمة،  وطنية  مسؤوليات  عليه 
المعركة  هذه  تخوض  التي  السياسية  القوى 
اجل  من  كبرى  وطنية  معركة  انها  تدرك  وهي 
حماية الوطن وسالمته والتصدي لكل المشاريع 
مؤسسات  اضعاف  الى  ت��ؤدي  التي  والعوامل 
الدولة وتفكيك البنية المجتمعية وتدمير قيمها 

االخالقية.
الذي  االول  التشريعي  المجلس  عن  يفصلنا 
الزمان  من  عقود  تسعة   ١٩٢٩ عام  انتخب 
مزيدا  اال  التاريخ  هذا  نشهد طوال  ولم  ويزيد، 
فرضتها  التي  السياسي  الصراع  فصول  من 
القوى االستعمارية وادواتها، ونشهد اآلن على 

اخطر هذه الفصول وأشدها فتكا!!

في  المشاركة  واخالقيا  وطنيا  واجبا  يصبح 
واح��زاب  قوى  وان  خصوصا  االق��ت��راع،  عملية 
خالل  من  تشارك  واسعة  سياسية  وشخصيات 
المختلفة  االنتخابية  الدوائر  في  معلنة  قوائم 

على اساس برنامج وطني شامل.
ومنطق  المقاطعة،  ستارة  وراء  االختباء  اما 
تقدم  مجانية  هدية  فهو  التغيير،  من  اليأس« 
والمالية!!!(،  السياسية  االت���اوات  )ألصحاب 
يديرون ظهرهم  الذين  المجربين  وللمرشحين 

للوطن والشعب.
نحن امام مرحلة نختبر فيها انتماءنا الوطني 
الفساد والتفكك السياسي  و نشهد اشكاال من 

واالجتماعي واالخالقي مالم نعرفه من قبل.
نشير هنا الى ظاهرتي المال االسود والجرائم 
االجتماعية وظواهر فساد عديدة مرتبطة بهما 
دافعا  الهدم هذه  معاول  تشكل  ان  يجب  حيث 

كبيرا واساسيا للمواجهة والمقاومة.. دفاعا عن 
انجزته  ما  لكل  ووفاء  واالخالقي  الوطني  شرفنا 
البناء  منظومة  في  المتتابعة  االردنية  االجيال 

القانوني والمؤسسي.
القوى  قوائم  بين  وكبيرة  واسعة  الهوة 
والسياسية  الوطنية  والشخصيات  واالح��زاب 
زعماؤها  اعتاد  التي  االخ��رى  القوائم  وبين 
الوطن  بحاضر  والعبث  الوطني  المشهد  تصدّر 

ومستقبله.

•  من اجل حماية الوطن من التفكك واالنق�سام.	
• مل����ع����اول 	 ال����ت���������س����دي  اج�������ل  م�����ن   

ال����ه����دم اخل���ارج���ي���ة وال���داخ���ل���ي���ة. 
• االق�������راع 	 ع���م���ل���ي���ة  يف  �����س����ارك����وا 

ي����وم ال��ع��ا���س��ر م���ن ال�����س��ه��ر ال���ق���ادم.

نحو م�ساركة �سعبية وا�سعة يف انتخابات املجل�س التا�سع ع�سر

اىل  ندعوكم  املفتوحة  القائمة  يف  النائمه  الفتنة  على  ردا   *
االنتخابية. الدوائر  يف  القائمة  اع�ساء  جلميع  الت�سويت 

* احراما ملبداأ التحالفات االنتخابية، وملر�سحي قوائم االئتالف 
اع�������س���اء  جل���م���ي���ع  ال���ت�������س���وي���ت  اىل  ن���دع���وك���م 

االن����ت����خ����اب����ي����ة. ال�������دوائ�������ر  يف  ال����ق����ائ����م����ة 

مرشحو حزب الشعب الديمقراطي االردني - حشد

عبدالرحيم شكري سرور
عمان االولى

سماح لطفي توفيق عادي 
»الحجاوي«

الزرقاء االولى

هيام خليل محمود 
التالوي

اربد الرابعة

فايز فرحان موسى 
القيسي

 الزرقاء االولى

خميس حمد حمود 
الشيحان

اربد الرابعة

محمد ذودان خلف 
العامري

اربد الرابعة

فيصل محمد اسعد 
العبيدي

اربد الرابعة

مثقال علي الزيناتي 
عبدالوهاب
اربد الرابعة

خليل عيد خليل عبداهلل  
»ابو غوش«
عمان الثانية

صالح عثمان محمد 
محمود 

الزرقاء االولى

وليد احمد ابراهيم 
عبدالحق

 اربد االولى

من أجل أردن وطني ديمقراطي



من اأجل اأردن وطني دميقراطي الخميس22-10-2020م االهالي 1288 دد
الع 2

على الصعيد السياسي
بناء  إلع��ادة  ديمقراطية  حلول  اعتماد   -1
بين  الفصل  ق��اع��دة  على  السياسية  الحياة 
عن  منبثقة  لحكومة  العامة  والوالية  السلطات، 
واحترام  ونزيهاً،  برلمان منتخب ديمقراطياً حراً 
عليها  المنصوص  وحرياتهم  المواطنين  حقوق 

في الدستور.
2- تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية 
ل��دور  االع��ت��ب��ار  وإع���ادة  التعددية  واح��ت��رام 
المواطنين  العامة في حماية حقوق  المؤسسات 
حرية  مقدمتها  وفي  العامة  الحريات  واحترام 
القوانين  وإلغاء جميع  والتنظيم،  والتعبير  الرأي 
الجرائم  قانون  مقدمتها  وف��ي  لها  المقيدة 
على  التضييق  اشكال  كل  ووقف  االلكترونية، 

الحزبية. الحياة 
يكون  بحيث  االنتخابات  قانون  تعديل   -3
للشعب  ال��ع��ادل  التمثيل  قواعد  على  مبنياً 
المغلقة  النسبية  القائمة  ويعتمد  األردن���ي 
دائرة  األردن  تعتبر  للوطن  قائمة  وتخصيص 

انتخابية واحدة.
وإلغاء  الموحد  المدني  بالقضاء  االلتزام   -4

محكمة أمن الدولة.
5- تكريس الدولة الديمقراطية المدنية التي 
عن  النظر  بغض  مواطنيها  جميع  حقوق  تكفل 
واإلقليمي،  والجهوي  الطائفي  واالنتماء  الجنس 
وتسهر على تطبيق العدالة االجتماعية في شتى 
األساسية  االحتياجات  وتأمين  الحياة،  مجاالت 

بالمواطنة  احساسهم  يمتن  بما  للمواطنين 
ويعزز من هيبة الدولة.

على الصعيد االقتصادي
حول  يتمحور  أن  يجب  الدولة  اقتصاد   -1
الضرورية  الحاجات  يلبي  وأن  الوطنية  المصالح 
ويضمن  الشاملة  التنمية  الى  يتجه  وأن  للشعب 
توزيعاً  التنمية  وعوائد  والثروة  الدخل  توزيع 
ما  التصاعدية.  الضريبة  مبدأ  ويعتمد  ع��اداًل، 
بيع  في  الخصخصة  نهج  مواجهة  يستدعي 
السوق  باقتصاد  يُسمى  وما  الوطن،  مقدرات 
وصياغة  االقتصادية  بالسياسات  تحكم  الذي 

موازنات الحكومات المتعاقبة.
2- اعتماد حلول وطنية لالزمات االقتصادية 
تقوم  البالد  بها  تمر  التي  الحادّة  والمعيشية 
والسياحة  والزراعة  بالصناعة  النهوض  على 
التي  الكبيرة  الطبيعية  ال��ث��روات  واستثمار 
لتحويل  الجهود  وتوجيه  االردن.  بها  يتمتع 
كافة  في  منتج  اقتصاد  إلى  الوطني  االقتصاد 
المجاالت الصناعية والزراعية واستثمار الثروات 
الطبيعية. والتحرر من هيمنة سياسات صندوق 
والغاء  العالمية  التجارة  ومنظمة  الدولي  النقد 
العدوّ  مع  االقتصادية  واالتفاقات  المعاهدات 
في  النظر  وإع��ادة  الغاز(  )اتفاقية  الصهيوني 
القوانين الناظمة لالقتصاد وعلى رأسها قانوني 
التشريعات  الدخل والمبيعات، وتصويب  ضريبة 
التي أسست لالعتداء على المال العام والنتشار 

ظاهرة الفساد.

االقتصاد  في  لدورها  الدولة  استعادة   -3
وفرض  والخارجية  الداخلية  والتجارة  الوطني 
رقابة على األسواق الداخلية وحماية المواطنين 

من الجشع والتالعب باألسعار.
4- توجيه االستثمارات نحو المشاريع المدرة 
من  يحد  بما  العمل  لفرص  والموفرة  للدخل 

تفشي الفقر والبطالة.
وتوفير مستلزمات  الزراعي  القطاع  5- دعم 
األمن  سوية  لرفع  والحيواني  الزراعي  اإلنتاج 
المفروضة  الضريبة  والغاء  البالد،  في  الغذائي 
المترتبة  الديون  وكذلك  الزراعي  اإلنتاج  على 
على المزارعين واعفاءهم من الفوائد المترتبة 
قروض  وتقديم  سدادها  عن  تخلفهم  على 

جديدة ميسرة لهم. 

قضايا التعليم والصحة 
والشؤون االجتماعية والثقافة

تلتزم  وتربوية  تعليمية  سياسة  اعتماد   -1
الرفيعه  القيم  وبتعزيز  الوطنية  بالمصالح 
لحقوق االنسان وتعريف النشئ الجديد بتاريخهم 
الوطني والقومي، واعتماد مبدأ التفكير العلمي 

والنقدي والتحليلي في المناهج الدراسية. 
ومضاعفة  للتعليم،  أول��وي��ة  إع��ط��اء   -2
والتعليم  التربية  لوزارة  المخصصة  الموازنات 
العامة  الموازنة  من  العالي  التعليم  ووزارة 
في  التعليم  مجانية  تحقيق  أجل  من  للدولة 
الجامعي في  التعليم  بما فيها  المستويات  كافة 
كافة مراحله في الجامعات الحكومية، ووقف كل 

ال�����رن�����ام�����ج االن����ت����خ����اب����ي ل����ق����وائ����م ائ�����ت�����الف االأح��������������زاب ال����ق����وم����ي����ة وال���ي�������س���اري���ة

 2020 ع�����������س�����ر  ال������ت������ا�������س������ع  ال������ن������ي������اب������ي  امل������ج������ل�������������س  ائتالف األحزاب القومية واليسارية األردنيان�������ت�������خ�������اب�������ات 

حزب الشعب الدميقراطي األردني
»حشد«

اردن  اج��ل  من  �سعار  حتت    �    

قوائم  مر�سحو  يتقدم  دميقراطي:  وطني 

“الوطنية”  و  و”التقدمية”  “موطني”  
االنتخابي  برناجمهم  �سعبنا  جماهري  اإىل 

مرحلة  يف  ع�سر،  التا�سع  النواب  ملجل�س 

�سيا�سية  كرى  وحتديات  فا�سلة،  تاريخية 

الذي  االأم��ر  واجتماعية،  واقت�سادية 

يتطلب وجود جمل�س نواب قوي وقادر على 

باعلى  والرقابي  الت�سريعي  بدوره  القيام 

متطلعني  الوطنية.  امل�سوؤولية  درج��ات 

اعتزازهم  على  وموؤكدين  ثقتها  نيل  اإىل 

الوطنية  احلركة  لها  اأ�س�ست  التي  باملبادئ 

بناء  اأجل  من  جيل  وراء  جياًل  االردنية 

العدالة  ت�سوده  دميقراطي  وطني  اأردن 

منظومة  ع��الق��ات��ه  وحت��ك��م  وامل�����س��اواة 

مر�سحي  فاإّن  وعليه  متقدمة.  ت�سريعية 

االنتخابات  يخو�سون  االئتالف  قوائم 

النيابية من اأجل حتقيق ما يلي:

ال�سروع الفوري بتطبيق برنامج ا�سالح 

وذلك  ال�سعد  جميع  على  �سامل  وطني 

والقومية  الوطنية  امل�سالح  عن  دفاعًا 

تع�سف  التي  احلادة  االزمات  مواجهة  يف 

وهذا  امل�ستويات،  جميع  على  بالبالد 

يتطلب ما يلي:
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ال�����رن�����ام�����ج االن����ت����خ����اب����ي ل����ق����وائ����م ائ�����ت�����الف االأح��������������زاب ال����ق����وم����ي����ة وال���ي�������س���اري���ة

 2020 ع�����������س�����ر  ال������ت������ا�������س������ع  ال������ن������ي������اب������ي  امل������ج������ل�������������س  ان�������ت�������خ�������اب�������ات 
خطوات الخصخصة الجاري تنفيذها. 

3- العمل على زيادة مستحقة في المخصصات 
الموجهة للبحث العلمي في الجامعات وتوجيهها 
تلبية  في  ال��ذات  على  لالعتماد  حلول  إليجاد 
القاعدة  وتطوير  االجتماعية  االحتياجات  كافة 
الزراعية والصناعية االنتاجية, وتركيز االهتمام 

على رفع مستوى تأهيل المعلمين وتدريبهم. 
وهيئاتها  المعلمين  نقابة  دور  استعادة   -4
المنتخبة وإعادة فتح مقرّاتها, وذلك عماًل بحرية 

العمل النقابي المنصوص عليها في الدستور.
على  تقوم  ثابتة  بسياسة  الحكومة  إل��زام   -5
السياسية  التعددية  واحترام  التسامح  ثقافة  نشر 
واالقليمية  والطائفية  الجهوية  ونبذ  والفكرية، 
والثقافي  الفكري  االره��اب  اشكال  لكل  والتصدي 
ومواجهة التحريض على العنف والكراهية والتطرف.

بأن  العالي  التعليم  مجلس  مطالبة   -6  
المالية  للسياسات  التصدي  في  دوره  يأخذ 
يتم  التي  والخاصة  الرسمية  الجامعات  إلدارات 
بناؤها على قاعدة الربح والمزيد من الربح بما 
بشكل  التعليمية  العملية  مصلحة  مع  يتعارض 

عام والطالب بشكل خاص.
حقوق  يصون  بما  العمل  قانون  تعديل   -7
العمال ويمنع الفصل التعسفي ويكفل حقوقهم 
أصحاب  مع  الجماعية  االتفاقيات  عبر  المكتسبة 
العمالية  للنقابات  خاص  قانون  وسن  العمل، 
السطوة  ويرفع  النقابي  التنظيم  حرية  يطلق 
في  والنقابية  العمالية  الحركة  عن  الرسمية 
اختيار ممثليها بكل حرية ومراقبة التزام الدولة 
حقوق  تصون  التي  الدولية  بالمواثيق  األردنية 

العمال وحرياتهم النقابية.
مع  يتناسب  بما  لألجور  األدنى  الحد  رفع   -8
زيادة األسعار والخدمات على قاعدة ربط األجور 

التضخم. بمعدالت 
9- تعديل االحكام القانونية المتعلقة بالمرأة 
بما يضمن مساواتها في جميع حقوق المواطنه 
أوسع  ويكفل  الدستور،  في  عليها  المنصوص 
السياسية  الحياة  في  األردنية  للمرأة  مشاركة 
القانونية  المتطلبات  جميع  وتأمين  والعامة 
واعتماد  المشاركة،  هذه  تؤمن  التي  واإلدارية 
برامج ثقافية وإعالمية ذات مضمون ديمقراطي 
المؤسسات  جميع  ن��ش��اط  يشمل  مستنير 
في  للتأثير  والتعليمية  والثقافية  اإلعالمية 
طاقات  تكبل  التي  والقيم  السلوك  منظومة 
واجتماعياً  سياسياً  عليها حصاراً  وتفرض  المرأة 
قراراتها  واستقاللية  وحريتها  حركتها  يقيد 
في  السياسية  والمشاركة  العمل  في  وخياراتها 
االنتخابات النيابية والبلدية والنقابية واالنخراط 
االجتماعية  والمنظمات  السياسية  األحزاب  في 

وتطوير  استصدار  على  والعمل  المختلفة. 
التشريعات الخاصة بحماية الطفل واألسرة.

التشريعية  المنظومة  في  النظر  إعادة   -10
والعالجية  الصحية  المؤسسات  لعمل  الناظمة 
في القطاعين العام والخاص على أسس تضمن 
على  تمييز  دون  المواطنين  جميع  حصول  حق 
الرعاية الصحية الالئقة، ورفع كفاءة المؤسسات 
التي  التحديات  ومجابهة  الصحية  والمنشآت 
االبتكار  من  درجة  بأعلى  كورونا  وباء  فرضها 
وإعطاء  المجتمعية.  والمشاركة  وال��ع��دال��ة 
وتقويته  العام  الصحي  القطاع  لدعم  األولوية 
من  الصحة  وزارة  موازنة  مضاعفة  خالل  من 
هذا  خصخصة  ووقف  للدولة،  العامة  الموازنة 
لكل  الشامل  الصحي  التأمين  وإق��رار  القطاع، 
الصحية  الرعاية  له  يضمن  بما  أردني،  مواطن 
كحق  المجاني،  الطبي  والعالج  والالئقة  العادلة 

دستوري غير منقوص.
11- إعالء أهمية الثقافة االنسانية والوطنية 
بأنواعها،  الثقافية  المؤسسات  رقعة  وتوسيع 
وبمتناول  الشعبية  األحياء  في  منتشرة  لتكون 
والمنشآت  الفضاءات  نشر  والعمل على  الجميع، 
الرياضية والشبابية حتى تكون قريبة وبمتناول 

الجميع. 

الوطنية  القضية 
لفلسطينية ا

 كانت وال تزال القضية الوطنية الفلسطينية 
ان  العربية،  لألمة  المركزية  القضية  ه��ي 
عنوان  تحت  المطروحة  االستعمارية  المشاريع 
داهماً على الحقوق  القرن، تشكل خطراً  صفقة 
وعلى  الفلسطيني  للشعب  المشروعة  الوطنية 
العربية.  والقومية  االردنية  الوطنية  المصالح 
نؤكد مع القوى الوطنية الفلسطينية على إلغاء 
اتفاق اوسلو وسحب االعتراف بالكيان الصهيوني 

بكل  االحتالل  مقاومة  استراتيجية  واعتماد 
السبل وإعادة االعتبار للوحدة الوطنية الداخلية 
وبرنامج االجماع الوطني القائم على حق تقرير 
وديارهم  وطنهم  إلى  الالجئين  وعودة  المصير 
ذات  المستقلة  الفلسطينية  ال��دول��ة  وإق��ام��ة 

السيادة وعاصمتها القدس.

القومية القضايا 
والقومية  الوطنية  ال��ث��واب��ت  على  نؤكد 
التحرر  طريق  على  العربية  لألمة  بانتمائنا 
لكافة  والتصدي  االجتماعي،  والتقدم  والوحدة 
رفضنا  ونعلن  اإلمبرياية-الصهيونية،  المشاريع 
واالجراءات  واالتفاقات  المعاهدات  لكل  القاطع 
التطبيعية بين الدول العربية والعدوّ الصهيوني 
وتمسكنا بحقنا في مجابهة كافة أشكال التطبيع 
كافة  إلغاء  على  والعمل  الصهيوني  الكيان  مع 
مع  القائمة  التطبيعية  واالتفاقيات  المعاهدات 
وادي  معاهدة  مقدمتها  وفي  الصهيوني  الكيان 

عربة واتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
التاريخ  في  االسود  الفصل  هذا  مقاومة  إن 
العربي  العمل  اشكال  تطوير  يتطلب  العربي 
الصعيدين  على  وسياسياً  اقتصادياً  المشترك 
الرسمي والشعبي وعلى اساس كفاحي يتصدىّ 
تستهدف  التي  العدوانية  السياسية  للمشاريع 
والهيمنة  الكبرى(  )اسرائيل  مشروع  استكمال 
على  والثقافية  واالقتصادية  واالمنية  السياسية 

وطننا العربي من محيطه إلى خليجه.
االع��ت��زاز  بتحية  المجال  ه��ذا  ف��ي  نتوجه 
المقاومة  العربية  السياسية  القوى  واالكبار لكل 
لالستعمار الجديد وادواته المتمثلة في االرهاب 
عودة  إلى  وندعو  العنصرية  والفتن  المنظم 
الرشد واعتماد استراتيجية الوحدة والنضال من 
وفك  الشاملة  والتنمية  الوطني  االستقالل  اجل 

التبعية عن دول االستعمار وأدواتها.
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مرشح قائمة موطني ـ الدائرة االولى ـ عمان ـ 
المهندس عبد الرحيم شكري سرور

 
 86 خ��ري��ج  هندسة  ماجستير 

السوفييتي. االتحاد 
)تصميم  هندسي  مكتب  صاحب 

استشارات( هندسية.
ناشط اجتماعي  نقابي سياسي.

ناشط في العمل الطالبي سابقا.
مشارك في العديد من المؤتمرات 

والدولية. المحلية 
الخيرية  نعلين  جمعية  رئيس 

سابقا.
لمجابهة  العليا  اللجنة  عضو 

التطبيع وحماية الوطن.
لحزب  السياسي  المكتب  عضو 
االردن��ي  الديمقراطي  الشعب 

"حشد" .

مرشح القائمة الوطنية  الدائرة االولى ـ الزرقاء ـ
فايز فرحان القيسي

 
 / انجليزية  لغة  بكالوريوس 

معلم متقاعد.
رئيس فرقة الفنون الزرقاء.

للثقافة  شبيب  مهرجان  مدير 
والفنون.

اجتماعية  نشاطات  في  يشارك 
وثقافية متعددة.

عضو في لجان حق العودة.

مرشح القائمة الوطنية الدائرة االولى ـ اربد  ـ
وليد احمد عبد الحق 

مواليد 1952 مدينة جرش 
لحزب  المركزية  اللجنة  عضو 
االردن��ي  الديمقراطي  الشعب 

)حشد (
الشعب  لحزب  ارب��د  فرع  امين 

الديمقراطي االردني )حشد (
لدائرة  التنفيذي  المكتب  عضو 

الالجئين )عودة (

مرشح قائمة موطني – الدائرة الثانية – عمان
األستاذ خليل عيد خليل عبداهلل )ابوغوش(

 
- مواليد قرية عمواس 1957 .

 – اع��م��ال  إدارة  بكالوريوس   -
الجامعة االمريكية في القاهرة.

علمية  دورات  على  ح��اص��ل   -
ومهنية متقدمة.

،ون��ق��اب��ي  اج��ت��م��اع��ي  ن��اش��ط   -
وسياسي.

للتجمع  التنفيذي  المكتب  امين   -
الديمقراطي األردني.

لحزب  المركزية  اللجنة  عضو   -
األردن��ي  الديمقراطي  الشعب 

»حشد«.

عبدالرحيم شكري سرور
عمان االولى

خليل عيد خليل عبداهلل  
»ابو غوش«
عمان الثانية

فايز فرحان موسى 
القيسي

 الزرقاء االولى

وليد احمد ابراهيم 
عبدالحق

 اربد االولى

تعريف موجز مبر�سحي  حزب ال�سعب الدميقراطي االأردين »ح�سد«  لالنتخابات النيابية 2020
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مرشحة القائمة الوطنية ـ الدائرة االولى ـ الزرقاء
سماح لطفي توفيق عادي الحجاوي

 
وادارة  اق��ت��ص��اد  ب��ك��ال��وري��وس 

اعمال/ الجامعة الهاشمية
ناشطة اجتماعية  وسياسية

االعمال  من  العديد  في  شاركت 
التطوعية  والدورات التدريبية 

ع��ض��و ف���ي راب���ط���ة ال��ن��س��اء 
/ فرع  االردنية  الديمقراطيات 

الزرقاء 
 عضو في اتحاد المرأة االردنية.

من  العديد  في  مدرسة  عملت 
المدارس الحكومية وخاصة في الزرقاء .

مرشح القائمة الوطنية الدائرة االولى ـ الزرقاء ـ 
صالح عثمان محمود  

نقابي عمالي مخضرم
في  العاملين  نقابة  سر  امين 

الكيماويات � سابقا � 
لكتلة  التنفيذي  المكتب  عضو 

العمالية الوحدة 
ن��ادي  ف��ي  اداري���ة  هيئة  عضو 

اسرة القلم
الوطن  ن��ادي  في  نشط  عضو 

الثقافي سابقا
لحزب  المركزية  اللجنة  عضو 
االردن��ي  الديمقراطي  الشعب 

)حشد(

مرشح قائمة موطني اربد ـ الدائرة الرابعة
خميس حمد حمود الشيحان

مرشح قائمة موطني اربد ـ الدائرة الرابعة
مثقال علي الزناتي ابو علي

بغداد  العسكرية  الكلية  خريج 
عام 1965

المستقلة  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي��س 
للعاملين في القطاع الزراعي

عضو المكتب التنفيذي  التحاد 
المستقة  العمالية  النقابات 

األردني
المستقلة  ال��ن��ق��اب��ة  رئ��ي��س 

للعاملين في القطاع الزراعي
االندية  من  عدد  في  يشارك 
وال��ج��م��ع��ي��ات ف���ي االغ����وار 

الشمالية 
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي األردني حشد

سماح لطفي توفيق عادي 
»الحجاوي«

الزرقاء االولى

صالح عثمان محمد 
محمود 

الزرقاء االولى

مثقال علي الزيناتي 
عبدالوهاب
اربد الرابعة

خميس حمد حمود 
الشيحان

اربد الرابعة

تعريف موجز مبر�سحي  حزب ال�سعب الدميقراطي االأردين »ح�سد«  لالنتخابات النيابية 2020

نقابي  ون��اش��ط  م���زارع 
وسياسي

حزب   / فرع  لجنة  عضو 
ال��ش��ع��ب ال��دي��م��ق��راط��ي 

االردني � حشد .
من  عدد  في  فعال  عضو 
ال��ج��م��ع��ي��ات واالن��ش��ط��ة 

والعمالية السياسية 
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مرشحة قائمة موطني اربد ـ الدائرة الرابعة
هيام خليل محمود محمد التالوي أم أحمد. 

النقابة  إدارة  مجلس  ع��ض��و 
القطاع  في  للعاملين  المستقلة 

الزراعي
المنشية  سيدات  جمعية  عضو 

الخيرية.
الشعب  ل��ح��زب  م��ؤس��س  عضو 

الديمقراطي األردني حشد.

مرشح قائمة موطني اربد ـ الدائرة الرابعة
فيصل محمد اسعد العبيدي

صناعي  دب��ل��وم  ع��ل��ى  ح��اص��ل 
وادي  كلية  من  ابنية  وم��راق��ب 

السير.
الصحة  وزارة  في  سابق  موظف 
االغوار  مستشفيات  من  والعديد 

الشمالية 
ناشط اجتماعي وسياسي ونقابي.

امين صندوق جمعية قلب العطاء 
الخيرية.

مرشح قائمة موطني اربد ـ الدائرة الرابعة
محمد ذودان خلف العامري 

وفي  الزراعة،  قطاع  في  عامل 

شق الطرق الزراعية

النقابة  إدارة  مجلس  ع��ض��و 

القطاع  في  للعاملين  المستقلة 

الزراعي

مشارك نشط في كافة اعتصامات 

المزارعين دفاعا عن حقوقهم

من  ع��دد  ف��ي  ف��ع��ال  عضو 
ال��ج��م��ع��ي��ات واالن��ش��ط��ة 

والعمالية السياسية 

هيام خليل محمود 
التالوي

اربد الرابعة

فيصل محمد اسعد 
العبيدي

اربد الرابعة

محمد ذودان خلف 
العامري

اربد الرابعة

 من اجل حماية الوطن من التفكك واالنق�سام.

مل����ع����اول  ال����ت���������س����دي  اج�������ل  م������ن   

ال����ه����دم اخل����ارج����ي����ة وال���داخ���ل���ي���ة. 

االق��������راع  ع���م���ل���ي���ة  يف  ������س�����ارك�����وا 

ي����وم ال��ع��ا���س��ر م���ن ال�����س��ه��ر ال���ق���ادم.

تعريف موجز مبر�سحي  حزب ال�سعب الدميقراطي االأردين ح�سد  لالنتخابات النيابية 2020
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االول  االمين  نائب    - خليفة  ابو  عدنان 
لحزب الشعب الديمقراطي االردني »حشد«

النيابية  االنتخابات  في  االح��زاب  كل  تشارك   
وقدمت  عشر  التاسع  النيابي  للمجلس  الحالية 
مرشحيها في دوائر مختلفة اما بقوائم لهذه االحزاب 
البالغ  االنتخابية  الدوائر  وحسب  ائتالفية  بقوائم  او 
اليسارية  االح��زاب  به  قامت  ما  وهذا   ,23 عددها 
تجاه  االح��زاب  هذه  موقف  من  وبالرغم  والقومية, 
عادل  تمثيل  تحقيق  عن  القاصر  االنتخابات  قانون 
مباشراً  خطاباً  تقدم  ان  اثرت  انها  اال  البرلمان  في 
يقدم  لن  قانون  في  االستمرار  جدوى  عدم  يتناول 
ومن  النواب  من  معينه  نوعيه  سوى  للمواطنين 
جيدا  ويعرفها  المواطن  خبرها  التي  العلبة  نفس 
تحت  تمارسه  الذي  والصخب  الضجيج  رغم  والتي 
القبة اال ان قراراتها في النهاية تكون حيث اُريد لها 
اوصل  الذي  والناخب  المواطن  مصلحة  حيث  وليس 

هؤالء الى البرلمان.
االحزاب  بعض  تقاطع  كانت  عندما  السابق  في 
في  للمشاركة  مرشحين  تقديم  ع��ن  تحجم  او 
المحسوبه  االقالم  تتجرد  كانت  االنتخابي  السباق 
على  للهجوم  كلها  نفسها  تقدم  التي  والمحسومة 
افشال  بمحاولة  إياها  متهمة  السياسية  االح��زاب 
التي  النعوت  لكل  إضافة  الديمقراطية  العملية 
االحزاب  محاوالت  ورغم  المره  هذه  اما  تعرفونها, 
ومخاطر  سلبيات  اظهار  السابقة  االنتخابات  ومنذ 
القانون والتي تعلمها الجهات المسؤولة جيداً ولكنها 
يلبي  الحالي  القانون  الن  السمع  عن  اذانها  اغلقت 
ودافعت  المالحظات  كل  تجاهلت  لذلك  رغباتها 
عنه بكل الوسائل والسبل بل وصفته بانه األفضل 
النسبية  اساس  المفتوحة وعلى  القائمة  يعتمد  ألنه 
والتجرية  المفتوحة  القائمة  ان  يعرفون  انهم  مع 
النتيجة  تعطي  ال  حيث  النسبيه  تشوه  ذلك  اثبتت 
على  حصل  لمن  بل  نسبيتها  اساس  على  للقائمة 
صراعاً  يفرض  بما  القائمة  داخل  االص��وات  اعلى 
داخل القائمة ذاتها ويحول جهودها ونتائجها لصالح 

مرشح واحد معروف مسبقا وهنا تغيب وحدة القائمة 
البرنامج  اس��اس  على  والتوحد  الجماعي  والعمل 

وتطل »األنا« المشهوره برأسها.
كل  يعرف  واليسارية  القومية  االح��زاب  ائتالف 
هذا ورغم ذلك تقدم للمشاركة في اكثر من ثماني 
والمنافسة  القانون  س��وء  رغ��م  ان��ه  ليقول  دوائ��ر 
ان  اال  االسود  والمال  الفساد  لصالح  تماما  المختلة 
زال  ما  الذي  وجمهورها  قاعدتها  لها  االحزاب  هذه 
االه��داف  وتحقيق  التغيير  بامكانية  ايمانه  على 
االجتماعية  والعدالة  العامة  الحريات  نحو  بالسير 
اردن   « شعاره  كان  لذلك  الديمقراطي  والتطوير 
فقط  وليس  ابنائه  لكل  اردن   « ديمقراطي  وطني 

ألغنيائه.
يتوقف  ال  االحزاب  على  الهجوم  ان  نفاجأ  اننا  اال 
كبارا وصغارا وهذه  الكتاب  العديد من  ولالسف من 
التي ستحصل  المالية  )المكاسب  عنوان  تحت  المره 

عليها االحزاب من مشاركتها(!!!. 
هذه  هي  ما  الجميع  لدى  معلوما  يكون  وحتى 
للحزب  دينار  الف  » محددة بعشرين  المكاسب فهي 
على  دوائ��ر  ثالث  في  مرشحين  ستة  يقدم  ال��ذي 
األقل«, فباهلل عليكم هل ينفق هذا المبلغ على ستة 
المتربعة  الوجوه  ان  يعلم  الجميع  بينما  مرشحين 
تحت القبة يصرف كل منهم على حملته في قائمة 
واحدة ودائره واحدة مئات االف الدنانير, وال يواجه اي 
لتدحض  التحدي  اقدمت على  احزابنا  انتقاد,  او  لوم 
نحن  المثال  سبيل  وعلى  المغرضة,  االدعاءات  كل 
في حزب الشعب الديمقراطي االردني »حشد« قدمنا 
الى  يدخلوا  لم  وكلهم  دوائر  11 مرشحاً في خمس 
المال  توفر  عدم  بسبب  االن  حتى  الدعاوي  السباق 
ما  قبل  حملتها  بدأت  االخرى  القوائم  ان  مع  الالزم 
يزيد على عشرة ايام وما زلنا ننتظر تبرعات ودعم 

االصدقاء لنوفر لهم الحد االدنى السماع صوتهم.
لذلك نقول آن األوان لوقف كل الحمالت الظالمة 
على االحزاب السياسية فالوطن بحاجة إلى إعادة بناء 
يتحقق  أن  يمكن  وال  ورفع سوّيتها  السياسية  الحياة 

ذلك بدون مشاركة فاعلة لألحزاب السياسية...

ك�سر االقالم ال�سوداء
كمال مضاعين

حزب  يخوض   – ديمقراطي  وطني  -أردن  شعار  تحت 
للمجلس  االنتخابات  معركه  االردني  الديمقراطي  الشعب 
التاسع عشر ، بمجموعه نخبويه من المرشحين وببرنامج 
مميز له جذوره وامتداداته في اوساط الشرائح والطبقات 
االجتماعيه والسياسيه ،  مجموعه نخبويه من المرشحين 
 ، وشامل  وطني  انتخابي  وببرنامج  المحافظات  بمختلف 
هذا بحد ذاته اغناء للعمليه الديمقراطيه ونموذجاً للحزب 

حين يخوض غمار االنتخابات على مستوى الوطن .
االلتزام  ووجوب  االردني  الدستور  اسس  الى  العوده 
الحريات  باحترام  والتي تيداء   ، الدوله  بها كاساس الداره 
 ، التعدديه  واحترام   ، السلطات  بين  والفصل   ، العامه 

وتكريس الدوله المدنيه . 
هذه أالسس هي وحدها الكفيله ببناء دوله معاصره ، 
دوله القانون المؤسسات ، دوله العداله والمساواه ، والتي 
بدونها ال يمكن الي دوله من اللحاق بركب الحضاره ، وبناء 
المواطن  بها  يحس   ، سليمه  وديمقراطيه  سياسيه  حياه 

بكرامته ويتمتع بحقوقه .
 ، العمال  حقوق  وص��ون   ، والصحه  التعليم  مجانيه 
والحفاظ على الثروات الوطنيه ، وانهاء التبعيه لالجنبي ، 
هذه االسس االقتصاديه واالنسانيه واالخالقيه التي تميز 
احزاب اليسار عن احزاب اليمين وغيرها ، االنحياز للفقراء 
، االنحياز لالغلبيه ، والدفاع عن حقوق الفقراء والعاديين 
مؤسسيه  وضمان   ، عنهم  والدفاع   ، حقوقهم  وصون   ،
التغول  أو  التراجع عنها  الحقوق كي ال يتم  وقانونيه هذا 

عليها .
الخاصه  التشريعات  تطوير  ض��روره  على  التاكيد 
لرقي  العنوان  أو  المفتاح  هو  هذا   ، واالطفال  بالنساء 
الفئات  لحمايه هذه  االساسيه  الوسيله  ، وهو  المجتمعات 
 ، السائده  والثقافه  والدوله  المجتمع  يضطهدها  ما  التي 
ما من شانه حمياه هذه  أن تعمل كل  الدوله  واجب  ومن 

الفئات وضمان عدم المساس بحقوقها . 
من  الوطنيه  ال��دول��ه  وحمايه  القرن  صفقه  رف��ض 
السياسات المترتبه عليها ، والتاكيد على مركزيه القضيه 
الذي يشهد هروله عربيه  الوقت  ، وفي هذا  الفلسطينيه 
ولمواجهه   ، الصهيوني  الكيان  التطبيع مع  باتجاه  رسميه 
يترتب  والتي   ، الفلسطينيه  للقضيه  التصفويه  الحلول 
عليها الكثير ازاء الدوله االردنيه التي باتت مهدده بشكل 
من  والمدعوم  الصهيوني  االمريكي  التحالف  من  جدي 
بعض العرب الرسميين ، حقا انها مرحله قد تهدد الكيان 
حد  على  االردنيه  الوطنيه  والدوله  الفلسطيني  السياسي 

سؤاء . 
على  التاكيد  اعاده  هو  حشد  حزب  ببرنامج  ما  أهم 
الثوابت ، وصونها ، وتحصينها بجمله قوانين وتشريعات 
، والتاكيد على حق االنسان بالحريه والعيش الكريم وفقا 

للدستور ومؤسسيه الدوله 
والتمسك  الدوله  حمايه  كريم   عيش  عداله  مساواه 
حشد  حزب  أالمام  والى  الفلسطينيه     القضيه  بمركزيه 

لخوض االنتخابات على هذه أالسس  

حزب ح�سد يخو�س االنتخابات النيابيه   
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رابطة الن�ساء الدميقراطيات االردنيات – رند- 
مجلس  انتخابات  اجراء  ابواب  على  ونحن 
النواب التاسع عشر في العاشر من تشرين 
النساء  راب��ط��ة  تطالب  المقبل  الثاني 
الديمقراطيات االردنيات ) رند ( بان تكون 
المساواة  المرأة االردنية وحقها في  قضية 
مختلف  في  واالجتماعية  والعدالة  الكاملة  
واإلقتصادية  السياسية  الحياة  مجاالت 
واإلجتماعية والثقافية في مقدمة القضايا 

امام  مجلس النواب القادم.
ال�سيا�سي  اجلانب 

على  جوهرية  تعديالت  اج���راء   -
حق  يضمن  بما  التشريعية  المنظومة 
الرجل   مع  الكاملة  المساواة  في  المرأة 
السادسة  المادة  تعديل  مقدمتها   وفي 
والصريح  الواضح  بالنص  الدستور  من 
جملة  وتعديل  ومراجعة   المساواة  على 
م��ن ال��ق��وان��ي��ن  واالن��ظ��م��ة ال��ت��ي تمس 
االح��وال  كقوانين  واالس��رة  المراة  حياة 
العنف  من  والحماية  والجنسية   الشخصية 
العامة  والصحة  العقوبات  وقانون  االسري 
والتقاعد المدني والقوانين الناظمة للحياة 
السياسية وفي مقدمتها قانون االنتخابات 
النيابية  الذي يعد حجر االساس في تطوير 

العملية الديمقراطية . 
المطلوب من مجلس النواب تعديل قانون 
تمثيل  نسبة  ورف��ع  النيابية  االنتخابات 
ال  بما  النواب   مجلس  في  االردنية  المرأة 
يقل عن 30% من مقاعد المجلس وكذلك 
الفائزات   المرشحات  احتساب  طريقة 
مستوى  على  االص���وات  اعلى  باعتماد 

الوطن . 
التمثيل النسبي بالقوائم  ان اعتماد نظام 
دائرة  االردن  واعتبار  المغلقة   الوطنية 
ومؤسسية  اجتماعية  بيئة  وتوفير  واحدة 
الحياة  ف��ي  ال��م��رأة  ل��م��ش��ارك��ة  داع��م��ة 
اعلى  في  تمثيلها  نسبة  ورفع  السياسية  
سلطة تشريعية في البالد هو الذي يحقق 
وجميع  االردنية  المرأة  وينصف  العدالة 

فئات وشرائح المجتمع. 
- اجلانب االقت�سادي 

القيام  ال��ن��واب  مجلس  »رن���د«  تطالب 
الحكومة  على  والضغط  الرقابي  ب��دوره 
ومراجعة  االقتصادي  النهج  عن  للتراجع 
قانوني   : العمالية  التشريعات  وتعديل 
يحفظ  بما  االجتماعي  والضمان  العمل 
الكاملة  للمراة االردنية حقها في المساواة 
تنموية  سياسات  واعتماد   ، الرجل  مع 
المشاركة  بديلة تضمن رفع نسبة  وطنية 
وداعمة  حاضنة  بيئة  وتوفير  االقتصادية، 
التي  المواد  تنفيذ  ومراقبة  النساء  لعمل 

ما  العمل  ق��ان��ون  على  تعديلها  ج��رى 
بتوفير  العمل  ارباب  بالزام  يتعلق  فيما 
والمساواة  العامالت  لالمهات  الحضانات 
القيمة  ذي  للعمل  للجنسين  ب��االج��ر 
المرن  العمل  نظام  وتفعيل  المتساوية  

وغيرها من النصوص. 
النساء  م��ع��ان��اة  الن��ه��اء  ح��ل��ول  -اي��ج��اد 
العمل   قطاعات  في  والعمال  العامالت 
المنظم  غير  خ��اص  وبشكل  المنظم  
الفصل  م��ع��دالت  ارت��ف��اع  نشهد  ح��ي��ث  
القطاعات وحل  العديد من  التعسفي  في 
المدارس  في  العامالت  المعلمات  قضية 
والتعدي  لالنتهاكات  حد   ووضع  الخاصة 
من  واالنسانية  العمالية  حقوقهن  على 
اشكال  وغياب  االجور  مستوى  تدني  حيث 
صحي  تامين  من  االجتماعية  الحماية 
والحرمان  للعقود  وانهاء  اجتماعي  وضمان 

من االجازات السنوية والمرضية وغيرها.
ال��زارع��ي��ات  ال��ع��ام��الت  مطالب  دع��م   -
وتخفيض  االج���ور  رف��ع  ف��ي  وحقوقهن 

في  بحقهن  والمطالبة  العمل  ساعات 
االجتماعي  والضمان  الصحية  التأمينات 
لمطالبهن  والمساندة  الدعم  وتقديم 

نقابة.  بتشكيل 
والثقافية   والتعليمية  ال�سحية  اجلوانب االجتماعية 

للمرأة  الكاملة  بالمواطنة  االع��ت��راف   -
البنائها  الجنسية  بمنح  وحقها  االردنية 

وزوجها .
على  الحصول  في  المرأة  حق  ضمان   -
الرعاية الصحية والضمان الصحي الشامل 
في  خاصة  والطفولة  االم��وم��ة  وحماية 

الفقيرة والمهمشة.  المناطق 
والتربوية  التعليمية   المنظومة  تطوير   -
ثقافة  وت��ع��م��ي��ق  ال��م��ن��اه��ج   وت��ع��دي��ل 
القيم  وترسيخ  والمساواة   الديمقراطية 
حقوق  احترام  الى  تدعو  التي  اإلنسانية 
االنسان والمرأة ، واحترام التعددية وقبول 
ومطالبة  والتطرف  العنف  ونبذ  اآلخ��ر 
بدورها  القيام  المختلفة  اإلعالم  وسائل 
والعمل على رفع الوعي المجتمعي وتغيير 
الخاطئة  االجتماعية  والعادات  المفاهيم 
النمطية  ال��ص��ورة  تغيير  على   والعمل 

للمرأة.
وتدعو رند  المرأة االردنية  لخوض المعركة 
حقها  وممارسة  بواجبها  والقيام  الوطنية  
النيابية  االنتخابات  في  المشاركة  في  
وانتخاب واختيارمن يحمل  برنامجاً وطنياً 
وهي  تقدمية  اجتماعية  ورؤية  ديمقراطياً 

قادرة على صنع التغيير.

ق�سايا  املراأة االردنية امام جمل�س النواب القادم

العميقة  القلق  حالة  وس��ط    -   
الواسع  القطاع  ه��ذا  تفكير  ت��ؤرق  التي 
ثمنا  االكبر  االستحقاق  دفع  الذي  والمؤثر 
االجتماعية  مسؤولياتها  عن  الدولة  لتخلي 
واالرتهان لصندوق النقد الدولي وسياساته 
بالضرائب  المواطن  كاهل  ارهقت  التي 
والغالء  التعليم  وخصخصة  وال��رس��وم، 
والبطالة، وفي كل ما يجرى خاض الشباب 
احتجاجا  المطلبية  معاركهم  والطلبة 
من  العديد  وقدموا   ، السياسات  هذه  على 

المطالبات 
تستطع  لم  المتعاقبة  الحكومات  ف��ان 
معالجة  بأجراء  وتخبطت  المبادرة  التقاط 
تستغل  او  الشباب  تشرك  ل��م  شكلية 
طاقاتهم االيجابية لنرى النتائج في تدني 
االنتخابات   و   العامة  الحياة  في  المشاركة 
االقصاء  لسياسات  المر  للحصاد  اضافة 
ومنع طالب الجامعات والشباب من تشكيل 
الوطن  مستوى  على  النقابية   اتحاداتهم 
استنادا لنص المادة 26من قانون الهيئات 
اي  انشاء  منع  على  تنص  التي  الشبابية 

الي  ف�����������رع 
هيئة  او  ن���ادي 
ش��ب��اب��ي��ة وك��ان 
االردنية  المدن 
ج����زر م��ع��زول��ة 
ع����ن ب��ع��ض��ه��ا 
مخالفة  وه���ذه 
طالبنا  دستورية 
اك���ث���ر من  ف���ي 
بإلغائها  محطة 
نظام  وت��ع��دي��ل 
الشبابية  الهيئات 

دون استجابة
ي��أم��ل  ل���ه���ذا    
اح��داث  الشباب 
المنشود  التغيير 

من خالل:
القبول  سياسات  في  التشوهات  ازال��ة   -
المخالفة  االستثناءات  والغاء  الجامعي 

للدستور .
- خفض اسعار الرسوم الجامعية. 

ت��وف��ي��ر   -
ال���ف���رص 
ال���ع���ادل���ة 
والمتكافئة 
ل��ل��ج��م��ي��ع 
ق  لتحا لال
ب���ك���اف���ة 
م����راح����ل 

التعليم.
ت��وف��ي��ر   -
ال��م��ظ��ل��ة 
ال��ن��ق��اب��ي��ة 
التي تحمي 
ح����ق����وق 
ال��ط��ل��ب��ة 
االت��ح��اد   ((

العام لطلبة األردن ((. 
- الغاء الشروط المقيدة في نظام الهيئات 
الشبابية التي تحول دون ترخيص االتحاد 

الوطني لشباب االردن .
- خفض نسب البطالة المتزايدة واستثمار 

الخالقة  وم��ب��ادرات��ه��م  الشباب  ط��اق��ات 
وتشجيع وتمويل المشاريع اإلنتاجية.

والتطرف  العنف  لمشاكل  وطنية  حلول   -
وتعزيز ثقافة التعددية والحوار.

لقد دفع الشباب االردني مبكرا ثمن انحيازه 
لقضاياه الوطنية ورغبته الصادقة بإصالح 
في  وسجل  ودمقرطته  المجتمع  وتطوير 
التغيير  ومحرك  وقود  انه  المحطات  كل 
باشراك  المستمرة  مطالباته  وان  االيجابي 
والديمقراطية  العامة  الحياة  في  الشباب 
امنة  ممرات  هي  االجتماعية  والعدالة 
نعبر  لم  التي  الشائكة  المشاكل  لعبور 
بعد نفقها بفعل االقصاء الذي ولد الفساد 
هذا  لمغادرة  االوان  ان  والتطرف  والعنف 
النهج في التفكير ومن حق شبابنا وطالبنا 
الفرص  نفس  ينالوا  ان  اطيافهم  بمختلف 
وان  والمشاركة  العمل  في  المتكافئة 
والطالبية  الشبابية  اتحاداتهم  يؤسسوا 

على مستوى الوطن.

“ر�ساد” االأردين  ال��دمي��ق��راط��ي  ال�����س��ب��اب  راب��ط��ة 

االن��ت��خ��اب��ات يف  ال�����س��ب��اب  ي�����س��ارك  ان  ي��ج��ب  مل����اذا  
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على  العمالية  الوحدة  كتلة  اك��دت    -   
مطالبها بإعادة النظر في كافة القوانين المقيدة 
الشرائح  بموجبها  غيبت  التي  العامة  للحريات 
السياسية  المشاركة  عن  االساسية  االجتماعية 
والبرجوازية  العاملة  الطبقة  منها  المقدمة  في 
منها  واسعة   شرائح  طالت  التي  المتوسطة 
الحكومات  مارستها  التي  االقتصادية  السياسات 
االقتصادي  دورها  لتنهي  عقود  طيلة  المتتالية 
التي  للديمقراطية  اساسي  كحامل  واالجتماعي 
يتحقق من خاللها التوازنات االجتماعية وضمانة 
استقرار  وبالتالي   ، االق��ت��ص��ادي  االس��ت��ق��رار 
التشريعات القانونية الناظمة للحياة االجتماعية 

والسياسية.
هذه  في  النيابية  االنتخابات  ان  الكتلة  وأكدت 
وكأن  فقط,  دستورياً  استحقاقاً  ليست  الدورة 
االلتفات  دون  ذاته  بحدّ  غاية  هو  االستحقاق 
الى االزمات االقتصادية التي تمر بها البالد وما 
يترتب عليها من تفاقم  ظواهر الفقر والبطالة 
المالي  االستقرار  تهدد  التي  المديونية  وازمة 
الحكومية  السياسات  عليه  تقوم  الذي  المحور 
والمؤسسات  المواطن  على  لتثقل  قراراتها  في 
الدخل  ضريبة   « مباشرة  بضرائب  االنتاجية 
والرسوم على البضائع والخدمات« وضرائب غير 
مباشرة ضريبة المبيعات من جهة واالعتماد على 
او  السيولة  بامتصاص  الداخلي  االقتراض سواء 

االقتراض الخارجي لتفاقم خدمة الدين العام .
التي فاقمت من االزمة  الحكومية  السياسات  ان 
االقتصادية كانت تترافق معها اجراءات قانونية 
قانون  من  ابتداء  العامة  الحريات  على  ضيقت 
الصوت  )قانون  المجزوء  النيابية  االنتخابات 
مرة  انتاجه  اع��ادت  التي  والتعديالت  الواحد( 
واسعة  شرائح  تغييب  به  استهدفت  حيث  اخرى 
المقيدة  القوانين  الى  التمثيل  المجتمع عن  من 
للحريات النقابية التي فرغت العمل النقابي من 
استصدار  يتطلب  مما  الديمقراطي  مضمونه 
قانون خاص للتنظيم النقابي تضمن به الحريات 
النقابية في اطار اتحاد عمالي ديمقراطي جامع 

وموحد للطبقة لالضطالع بدورها الوطني.
الناظمة  القوانين  تطوير  بان  الكتلة  واوضحت 
كافة  تمثيل  خاللها  من  تضمن  والتي  للحريات 
المصلحة  ذات  وخاصة  االجتماعية  الشرائح 
الذي  المدخل  يشكل  السياسي  االستقرار  في 
يعتمد عليه في الخروج  من االزمة االقتصادية 
لها  المسبب  النهج  ومغادرة  البالد  بها  تمر  التي 
النهج  هذا  هشاشة  مدى  الجائحة  اثبتت  والتي 
وقدرته على معالجة الحد االدنى من االستقرار 
كما ظهر واضحا في القوانين  المتعلقة بآثارها 
االقتصادية وتحميل تبعاتها على حساب العمال 
اإلنتاجية  والقطاعات  االجتماعية  ومدخراتهم 

التي ينتمون اليها. 
القادم  النيابي  والمجلس  الحكومة  من  مطلوب 
الحكومية  السياسات  كافة  مراجعة  إع���ادة 
البالد  بها  تمر  التي  االزم��ات  في  تسببت  التي 
االقتصادية  الحكومية  السياسات  وباألخص 
به  تشارك  اقتصادي  مؤتمر  عقد  يتطلب  مما 
ومؤسسات  كطرف  النيابي  والمجلس  الحكومة 
المجتمع المدني من احزاب ونقابات وشخصيات 
النيابي  والمجلس  الحكومة  لحمل  آخر  كطرف 

للعمل على اساس مخرجات هذا المؤتمر.

كتلة الوحدة العمالية ـ حشد  

  - منذ بدأت الحملة االنتخابية، تابعنا 
باهتمام البرامج المعلنة للقوائم وشعاراتها.

قوائم  وتحديدا  الحزبية  القوائم  وباستثناء 
فقد   ، واليسارية  القومية  االئتالف  اح��زاب 
خلت معظم القوائم من التركيز على القضية 
العودة  حق  الرئيسية  وقاعدتها  الفلسطينية 

الى الوطن والديار.
اذن يصبح السؤال المشروع والموجه لجميع 

المرشحين من الجنسين:
الفلسطينية  الوطنية  القضية  موقع  هو  ما 
السياسية  واهتماماتكم  برنامجكم   في 
الفائزين  موقف  سيكون  وم��اذا  الوطنية؟ 
المشاريع  من    / البرلمان  قبة  تحت  منكم 

الوطنية  للحقوق  المطروحة  التصفوية 
الفلسطيني؟ للشعب  المشروعة 

وما هو موقفكم من التطبيع بكل اشكاله مع 
العدو الصهيوني في الوقت الذي وقعت فيه 
اتفاقات ومعاهدات عربية اسرائيلية شديدة 

الخطورة على قضية الشعب الفلسطيني.
في  المرشحين  قبل  من  التطرق  يتم  لم 
امر  ، وهذا  القضية  لهذه  القوائم  الكثير من 
الى مخاطر محتملة في  غير مطمئن ويشير 
مجلس  سيتخذها  التي  السياسية  القرارات 

النواب القادم.
للقائمة  سنوجهه   : ال��س��ادة  ايها  صوتنا 
الوقوف  بوضوح  يتبنون  الذين  ومرشحيها 

المشروعة  الوطنية  الحقوق  جانب  ال��ى 
للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة 

الى الوطن والديار.
الذين  ومرشحيها  للقائمة  سنوجهه  صوتنا 
االردنية  الوطنية  السيادة  عن  يدافعون 
ورفض  واالستقالل  التحرر  في  االردن  وحق 
)صفقة  مثل  لوجوده  المعادية  السياسات 

القرن(.
الوطني  االنتماء  االنتخابي هو  معيار صوتنا 

والقومي الصادق قوال وفعال.

دائرة الالجئين )عودة(
حزب الشعب الديمقراطي االردني حشد

للتنظيم خ��ا���س  وق��ان��ون  ال��ع��ام��ة  احل��ري��ات  ال��ك��ت��ل��ة: 

ا���س��ت��ح��ق��اق ام������ام امل��ج��ل�����س ال���ن���ي���اب���ي ال���ق���ادم

اي����ن ق�����س��ي��ة ح���ق ال����ع����ودة وت���ق���ري���ر امل�����س��ري يف

ق������وائ������م امل����ر�����س����ح����ني واه����ت����م����ام����ات����ه����م
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عمان االولى 
• حزب الشعب الديمقراطي االردني 	

)حشد(
• حزب الوحدة الشعبية 	
• حزب حصاد	
• الحزب الديمقراطي االجتماعي 	

عمان الثانية
• حزب الوحدة الشعبية	
• حزب البعث العربي االشتراكي	
• الحزب الشيوعي االردني 	

• حزب الشعب الديمقراطي االردني	
عمان الثالثة 

• الحزب الشيوعي االردني	
• حزب الوحدة الشعبية 	
• حزب البعث العربي االشتراكي	
• الحزب الديمقراطي االجتماعي	

الزرقاء االولى 
• حزب الشعب الديمقراطي االردني 	

مادبا 
• الحزب الشيوعي االردني 	

• حزب الحركة القومية 	
• الحزب الديمقراطي االجتماعي	

اربد االولى
• حزب الشعب الديمقراطي االردني حشد	
• الحزب الشيوعي االردني 	
• حزب الوحدة الشعبية	
• الحزب الديمقراطي االجتماعي 	

االجتماعي
اربد الرابعة

• حزب الشعب الديمقراطي االردني حشد	

عمان االولى

في وقت مبكر قررت احزاب االئتالف خوض االنتخابات النيابية 2020 ضمن قوائم مشتركة. وكان قرارا صائبا وحكيما، ما انجزته احزاب 
االئتالف على هذا الصعيد هو تشكيل سبع قوائم في )  ٧  ( دوائر انتخابية، نشير هنا الى ان التقديرات وظروف الدوائر والمرشحين 

كلها لعبت دورا في محدودية عدد القوائم المشتركة، ال بل ان بعض االحزاب شارك مرشحوها في قوائم اخرى.
نتمنى التوفيق للجميع وواثقون ان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التطور في بناء عالقات وطنية راسخة وفاعلة.

قوائم ائتالف االحزاب القومية واليسارية واالحزاب المشاركة فيها:
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المهندس عبدالرحيم شكري

خطابك  يف  املت�سمنة  ال��ق�����س��اي��ا  اأب����رز  م��ا  ����س1: 

ع��م��ان؟ يف  االأوىل  ال���دائ���رة  ل�سكان  االن��ت��خ��اب��ي 

ابرز القضايا التي يتضمنها خطابي االنتخابي 
في  األولى  الدائرة  جمهور  مع  اللقاءات  اثناء 

عمان تتلخص في النقاط التالية:
1- الشباب ودورهم في العملية الديمقراطية 
وبناء جيل قادر على التحدي القادم لبناء دولة 

وطنية ديمقراطية.
قيادة  الدور في  الشباب  يلعب  ان  2- ضرورة 
العملية  في  الواسعة  والمشاركة  المجتمع 
االنتخابية من اجل اختيار األفضل لمن يمثل 

تطلعاتهم ويلبي مطالبهم الوطنية.
االنتخابات  في  المرأة  دور  على  التأكيد   -3
من  يلحقها  وما  التغيير  احداث  في  ودوره��ا 
ظلم مجتمعي ان كان على صعيد التعليم او 
في  المجحفة  القوانين  تطبيق  في  او  العمل 

حقها.
4- ضرورة االنتباه لما يحدث في الدائرة من 
حيث  الذمم  لشراء  السياسي  المال  استغالل 
يقوم البعض من المرشحين بشراء األصوات 
الكرامة  شراء  منها  كثيرة  معاني  له  وهذا 
ذلك وهو  اهم من  بما هو  والتفريط  والذمة 

التشريع.
5- من هو النائب الذي يجب ان ننتخب حيث 
ان النائب هو من يشرع القانون ومن يراقب 
العام  المال  يراقب  الذي  وهو  القانون  تنفيذ 

ويصادق على الموازنة واالتفاقات الدولية.
خدمة  او  التوظيف  خدمة  يقدم  من  وليس 
يقوم  من  او  م��اء  او  كهرباء  ساعه  إيصال 
منوطه  المهام  هذه  ان  حيث  شارع  بتعبيد 
ليست  وهي  المحافظة  ومركزية  بالبلدية 
من  مطلوبة  عامة  خدمة  وانما  خاصة  خدمة 

الدولة للمواطن او الحي او المحافظة.
الت�سويت؟ يف  القائمة  جلمهور  توّجهاتكم  هي  ما  �س2: 

واختيار  االقتراع  صناديق  الى  الذهاب   -1  
األفضل.

اخذ  وعدم  الخدمات  نواب  عن  االبتعاد   -2
الرشوة مقابل الصوت.

االقتراع  لصندوق  الذهاب  عن  االمتناع   -3
ليس مقاطعة وانما هي تكريس لنجاح النائب 
األصوات  بشراء  لنفسه  يسمح  الذي  الفاسد 

واستغالل حاجه الفقراء من أبناء المجتمع.
4- الورقه البيضاء هي شكل مهم من اشكال 

التعبير عن الرفض.
جداً  ض��روري  االنتخابي  وصوتها  المرأة   -5

للحصول على حقوقها المجتمعية.
االنتخابية،  دائرتكم  يف  اأخرى  قوائم  هناك  هل  �س3: 

ر�سحت نف�سها على اأ�سا�س �سيا�سي؟ واذا كان اجلواب نعم 

فلماذا مل تت�سكل قائمة م�سركة من االأحزاب ال�سيا�سية؟

على  سياسية  أخ��رى  واح���ده  قائمة  يوجد 
قامت  أحزاب  وهنالك  األولى  الدائرة  مستوى 
حزبية  غير  قوائم  ضمن  اشخاص  بترشيح 
كحشوات  القوائم  بعض  أي  منهم  والبعض 

لألسف ودون موقف سياسي.
اما نحن فإننا نشكل تحالفاً عريضاً في األحزاب 
السياسية التقدمية والتي تمتاز بقدرتها على 
الحوار وطرح برنامج سياسي يتناول مشاكل 

وهموم وتطلعات أبناء المجتمع.
حّزت  الزرقاء،  يف  موؤخرًا  مرّوعة  جرمية  وقعت  �س4: 

نظرك  وجهة  من  ميكن  كيف  باأ�سره،  االأردين  املجتمع 

تكررت  التي  الظاهرة  هذه  مثل  من  جمتمعنا  حماية 

واالأط��ف��ال؟ الن�ساء  �سحيتها  وك��ان  م��ره  م��ن  اك��ر 

في  تحدث  جرائم  هكذا  ان  الشديد  لألسف 
لممارسة  الرافضين  اش��د  م��ن  وان��ا  بلدي 
فوق  القانون  باليد.  القانون  واخذا  البلطجة 
الجميع يجب محاسبة كل من يقوم بالتطاول 

على القانون ويرفض االنصياع له.
المجتمع  المتكررة في  الجرائم  نرفض بشده 
التثقيف  بمهام  القيام  الدولة  على  ويجب 

واالسرة  والمرأة  الطفل  وحماية  المجتمعي 
وان  انفسهم  عن  الدفاع  يستطيعون  ال  ومن 
يتم ذلك من خالل مؤسسات التعليم ووسائل 
تسعى  شعبية  مناطقية  لجان  وعمل  االعالم 
وتحمي  والمجتمع  للعائلة  اللحمة  إعادة  الى 
المجتمع من الجريمة ومن يقوم على تخريب 

وتجهيله. المجتمع 

عبدالرحيم شكري سرور
عمان االولى

اجرت االهالي مقابالت مع المرشحين من اعضاء المكتب السياسي  لحزب الشعب الديمقراطي االردني »حشد« 
في كل من دائرتي عمان االولى واربد الرابعة  الرفيق عبد الرحيم شكري سرور والرفيق مثقال الزيناتي 
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مثقال علي الزيناتي عبدالوهاب

خطابك  يف  املت�سمنة  الق�سايا  ابرز  ما  �س1: 
االنتخابي ل�سكان الدائرة الرابعة – اربد؟

من  وتضاعف  تزيد  محافظة، كي  الدائرة  ان تصبح 
الخدمات العامة المقدمة

الكلفة  لتقليل  حكومية  جامعة  إلى  بحاجة  الدائرة 
على الطلبة وخلق فرص عمل جديدة

المسلحة  القوات  في  العاملين  األبناء  نسبة  حيث 
وج��ود  ال��ض��رورة  فمن  كبيرة  األمنية  واألج��ه��زة 
مستشفى عسكري في الدائرة كذلك جامعة لخدمة 

األهل.
شبكات الطرق الرئيسية في الدائرة بحاجة ان تكون 
يوميه  شبة  السير  ح��وادث  نجد  حيث  بمسربين،  

لبدائية شبكات الطرق. 
لصيانة  ماسة  بحاجة  والرئيسية  الدولية  الطرق 

دورية للمحافظة عليها.
شبكات الطرق الزراعية في األغوار والكورة والطيبة 
من غير المقبول إهمالها ، من هنا ضرورة صيانتها 
ذات  الرسمية  والجهات  األردن  وادي  سلطة  من 

العالقة.
وإصالح  تأهيل  مركز  إلى  بحاجة  الرابعة  الدائرة 
الموقوفين  ذوي  على  والمال  والجهد  الوقت  لتوفير 

والمحكومين.

�����س2: م���ا ت��وج��ه��ات��ك��م ال��ت�����س��وي��ت��ي��ة؟ 
امل��ف��ت��وح��ة؟ ال��ق��ائ��م��ة  ق���ان���ون  يف ظ���ل 

وطني  برنامج  ذات  وموحدة  متجانسة  قائمة  نحن 
ديمقراطي،  ولن يكون هناك حجب لألصوات بيننا، 
ولون  واح��دة  المرفوعة  وصورنا   ، موحدة  دعايتنا 
واحد وقياس واحد،، عكس باقي القوائم التي ترفع 

فيه صور فردية لهذا وذلك من المرشحين
العمال،  المزارعين،  مع  التواصل  تكثيف  توجهاتنا 
المعلمين، الحرفيين، وقطاع الشباب والنساء، ألنهم 

األقرب لنا، طبقيا وبرامجيا وفكريا
ومزارعين  عاملين  المنتجة  الفئات  مع  نتواصل 
فقراء الن برنامجنا يعبر عن همهم وجعهم انينهم 
مرشحي  عكس  وإليهم  منهم  فنحن  طموحهم 
المال والزعامات، فما نصبو إليه ان نكون مناضلين 
وليس زعامات، مهمتنا األساس تنظيم فئات شعبنا 
نتقن  أمامنا،  نحن  التحديات  لنواجه معا  وتوحيدها 
الوطني  النضال  مع  اليومي  المطلبي  النضال  ربط 
تاريخها  يصنع  من  هي  المنظمة  فالشعوب  العام، 

المجيد.

اأخ��رى  �سيا�سية  ق��وائ��م  توجد  ه��ل  ���س3: 
هناك  وه���ل  االن��ت��خ��اب��ي��ة  دائ��رت��ك��م  يف 
قائمتكم؟ غري  �سامله  برامج  حتمل  قوائم 

دائرتنا  في  سياسية  لقوائم  وج��ود  ال  األس��ف  مع 
النقابيون  قائمتنا  وعماد  موطني،   قائمة  غير 
بدولة  المؤمنون  الديمقراطيون،   واليساريون 

القانون والمؤسسات.

االغ��وار  منطقة  دائرتكم  ت�سمل  ���س4: 
ثمني  ك��ن��ز  ب��اأن��ه��ا  امل��ع��روف��ة  ال�سمالية 
العمال  تخاطبون  كيف  ل��ل��زراع��ة... 
امللحة...  ق�ساياهم  حيث  من  الزراعيني 
اأب����رز امل��ه��ام امل��ط��ل��وب��ة م��ن جمل�س  وم���ا 
املهم�سة؟ الفئة  هذه  جتاه  القادم  النواب 

بالبعيد،  والمتوسط  القريب  نربط  ذك��رت  كما 
الهم  السياسي،  بالنضال  المطلبي  النضال  نربط 
المعيشي اليومي بالهم الوطني العام، نحن األقرب 
المزارعين  وفقراء  الزراعة  عمال  واالخص  للعمال، 
التي  الرئة  فهم  منظمة،  عالقة  بهم  تربطنا  الذين 
به،  نحيا  الذي  األكسجين  هم  خاللها،  من  نتنفس 
والنساء  والحرفيين  للمعلمين  األقرب  أيضا  ونحن 
والشباب الديمقراطيين،  بهم ومعهم نبني النقابات 
واالتحادات والجمعيات على مختلف أنواعها لنخوض 
الحقوق  لنيل  السلمية  النضال  أش��ك��ال  معهم 

والمطالب المشروعة والعادلة.
وفقراء  الزراعة  عمال  حق  الملحة،  القضايا  أب��رز 
نقابة  وتشكيل  النقابي  التنظيم  بحرية  المزارعين 
من  وتعزز  مصالحهم  وتحمي  حقوقهم  عن  تدافع 
الضمان  بصندوق  االشتراك  وحقهم  مكتسباتهم، 
بأجر  العمال  وحق  الصحي  والتأمين  االجتماعي 
والتعليم  الكريم  والسكن  العيش  من  يمكنهم 
والصحة،  والتعرف على اإلجازات ونقل آمن ومقبول 

واالعتراف بإصابات العمل.
بقانون االنتخابات احلايل؟  راأيكم  ما  �س5: 
وهل ين�سف الفئات االجتماعية التي متثلونها؟

الواحد  الصوت  الحالي، هو قانون  االنتخابات  قانون 
المال  رواج  على  ويساعد  االنتخابات  ي��زور  ال��ذي 
نسبة  من  يزيد  ال  ألنه  االنتخابات  ي��زور  األس��ود، 
عليها،  يشجع  وال  االنتخابية  بالعملية  المشاركة 
الذي  األس��ود  المال  خ��الل  من  االنتخابات  وي��زور 
يحرم الفقراء والعمال والمنتجين من التصويت لهم 
على  التنفيذية  السلطة  وتغول  هيمنة  في  ويساعد 

السلطات الثالث
وانحيازه  تخلفه  رغ��م  الحالي  االنتخابات  قانون 
مشاركتنا  فإن  والزعامات،  والنفوذ  المال  ألصحاب 
استحقاق  كونها  من  انطالقا  تأتي  االنتخابات  في 

وطني ودستوري.
ال حلول لمشكالت الفقر والجوع والبطالة في بالدنا 
محاربة  أوال  يتطلب  ما  االقتصادي،  باإلصالح  اال 
الفساد وأهله وهذا ما يتطلب اإلصالح السياسي على 
اساس قانون التمثيل النسبي الكامل والوطن دائرة 
الواسعة  المشاركة  لتحقيق  مغلقة  واحدة  انتخابية 
بين  العدالة  وتحقيق  للبرامج  واالنجاز  باالنتخابات 

الطبقات والقطاعات وخاصة المرأة والشباب

مثقال علي الزيناتي 
عبدالوهاب
اربد الرابعة
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المرشحة سماح عادي )الحجاوي( 
عضو في رابطة النساء 

الديمقراطيات االردنية فرع /الزرقاء 
 مسؤولة محلية المعلمات في حزب  

-حشد -

املت�سمنة  الق�سايا  اأب��رز  ما  ���س1: 
ل�سكان  االن��ت��خ��اب��ي  خ��ط��اب��ك  يف 
ال���زرق���اء؟ يف  االأوىل  ال���دائ���رة 

وطني  اصالح  برنامج  تطبيق  في  الشروع 
شامل قادر على مواجهة التحديات واالزمات 

الحادة التي تعصف بالبالد 
مبنيا  يكون  بحيث  االنتخاب  قانون  تعديل 
والتمثيل  الوطنية  القائمة  اس��اس  على 

الشامل  النسبي 
االجور  وربط  االجور  تدني  مشكلة  معالجة 

بمعدل ارتفاع االسعار ومعدالت التضخم
من  يحد  بما  العمل  لفرص  والموفرة  للدخل  المدرة  المشاريع  نحو  االستثمارات  توجيه 

تفشي الفقر والبطالة بين الشباب 
تعديل االحكام القانونية المتعلقة بالمرأة بما يضمن مساواتها في جميع حقوق المواطنة 

المنصوص عليها في الدستور 
القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لألمة العربية 

*ال لصفقة القرن
*ال للتطبيع مع العدو الصهيوني بمختلف اشكاله

*نعم إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
�����س2: م���ا ه���ي ت��وّج��ه��ات��ك��م جل��م��ه��ور ال��ق��ائ��م��ة يف ال��ت�����س��وي��ت؟

يراه  ومن  وبرنامج  فكر  صاحب  يراه  من  الختيار  والناخبات  الناخبين  االخوة  جميع  ندعو 
على  مبنية  تكون  ان  يجب  االنتخابية  فالعملية  النيابي  المجلس  في  يمثله  بأن  جدير 

اساس نوعي للوصول الى برلمان رقابي حقيقي 
�����س3: ه���ل ه��ن��اك ق���وائ���م اأخ�����رى يف دائ���رت���ك���م االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
نعم  اجل����واب  ك���ان  واذا  ���س��ي��ا���س��ي؟  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى  نف�سها  ر���س��ح��ت 
ال�سيا�سية؟ االأح�����زاب  م��ن  م�سركة  ق��ائ��م��ة  تت�سكل  مل  ف��ل��م��اذا 
نعم هنالك قوائم عديدة تشكلت على اساس حزبي لكن لم يتم دمج هذه القوائم في 

قائمة واحدة نظرا لوجود وجهات نظر مختلفة وتوجهات وابعاد مختلفة.
متركز  ب�سبب  االأردن،  يف  العمالية  العا�سمة  هي  الزرقاء  مدينة  �س4: 
من  ت�سّ م��اذا  العمال  عدد  يف  كثافة  هناك  وبالتايل  واملن�ساآت،  امل�سانع 
اي�سًا؟ العمل  عن  العاطلني  وال�سباب  العمال،  ملخاطبة  برناجمكم 
توفير بيئة آمنة وخصبة لجذب المستثمرين اليها بما يضمن توفير فرص عمل للشباب 

وتحسين الوضع االقتصادي للمنطقة والنهوض بها 
االأردين  املجتمع  هّزت  الزرقاء،  يف  موؤخرًا  مرّوعة  جرمية  وقعت  �س5: 
هذه  مثل  من  جمتمعنا  حماية  نظرك  وجهة  من  ميكن  كيف  باأ�سره، 
واالأطفال؟ الن�ساء  �سحيتها  وكان  مره  من  اكر  تكررت  التي  الظاهرة 
الحدود  عن  وخارجة  اخالقية  غير  جريمة  يعتبر  الماضية  االخيرة  االيام  في  حدث  ما  ان 
العقوبات  اقصى  بتطبيق  ونطالب  الشنيع  العمل  هذا  نستنكر  بدورنا  ونحن  االنسانية 
على  الضوء  نلقي  ان  بنا  الجدير  ومن  العادل  االردن  بقضاء  ثقة  وكلنا  المجرمين  على 
على  ساعدت  التي  العوامل  هي  وما  الشباب  من  الفئة  تلك  لمثل  المنتج  المجتمع  ذلك 
انتشار الجريمة بهذه الطرق الوحشية الغير متعارف عليها في مجتمعنا االردني المتحاب 

المتماسك والعمل على معالجة اسباب المشكلة ال النظر اليها من بعيد.

المرشحة هيام التالوي ـ
عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة 

للعاملين في القطاع الزراعي
عضو مؤسس لحزب الشعب 

الديمقراطي األردني حشد
1 � لقد طلب مني  الحزب )حشد( ، 
ان اترشح لالنتخابات، ووافقت بعد 
اشعر  واهلي.  عائلتي  شجعتني  ان 
الترشيح،  بهذا  واالعتزاز  بالفخر 
االنشطة  كل  في  اشارك  ان  وآمل 
من  القائمة  تبذلها  التي  والجهود 
الذي  البرنامج  م��واد  تنفيذ  اج��ل 

القائمة. تبنته 
2 � اسكن منطقة االغوار الشمالية، 
وهمومهم  سكانها  جيدا  واع��رف 
مهمشة  منطقة  هذه  وقضاياهم، 
جدا على الرغم من اهميتها الفائقة 
ذلك  مع  الغذائي،  واالمن  للزراعة 
فال توجد اال القليل جدا من القوى 

الفقر،  الفئات االجتماعية هنا مسحوقه وشديدة  الفاعلة فيها.  السياسية 
بحاجة  نحن  القانونية.  والمالحقة  بالدين  مكبلون  الصغار  والمزارعون 

ماسة الى نواب يقفون مع الفقراء ويدافعون عن حقوق الناس.
3 � انا مرشحة في دائرة انتخابية تغلب فيها الظاهرة العشائرية، والنواب 
وبعد  اغنياء ومدعومين من عشائرهم.  يكونون  ما  غالبا  يفوزون  الذين 
فوزهم يبتعدون عن هم المواطن المعوز والفقير. لذلك يتضمن برنامج 
االجتماعي  والتمايز  والفساد  الفقر  ظواهر  محاربة  على  العمل  قائمتنا 

الكبير.
واالسرة في  المجتمع  دائرتنا جزء من مشكالت  المرأة في  � مشكالت   4
المرأة  دور  وتهميش  االجور،  وقلة  والبطالة،  الفقر  اي  المنطقة،  هذه 
نحن  الوطنية،  السياسية  االحزاب  وجود  اهمية  تأتي  وهنا  عام.  بشكل 
مثال في حزب الشعب اسسنا نقابة لعامالت الزراعة، وهذه الفئة الواسعة 
لنا صالت  ان  الدفاع عن حقوقها، كما  لنقابة من اجل  النساء تحتاج  من 
والنوادي  الخيرية  الجمعيات  ومع  التعليم،  قطاع  في  النساء  مع  دائمة 

ومؤسسات المجتمع المدني.
العيش في ظل  االنتخابية حول صعوبة  دائرتنا  الحديث في  � يطغى   5
الفقر المدقع وارتفاع اسعار الماء والكهرباء ومشكالت الزراعة والمزارعين 
وعدم اهتمام الجهات الرسمية بتطوير الزراعة في الوقت الذي ترفع فيه 

شعارات كثيرة من اجل االعتماد على الذات وتنمية الثروة الزراعية.
6 � ربما كانت المرة االولى التي يتم فيها تقديم قائمة سياسية للترشيح 
ويعبرون  والسياسيين،  السياسي  العمل  من  تتهيب  الناس  دائرتنا.  في 

عن قلقهم وخوفهم على ابنائهم خصوصا في الوظائف الحكومية.
� القانون الحالي ال ينصف المرأة االردنية ألن العدد المخصص للكوتا   7
حسب عدد المحافظات وليس حسب عدد الدوائر االنتخابية، بغض النظر 
عن عدد الناخبين في كل   محافظة، هذا ليس عدال ومطلوب تعديل هذا 

القانون.
8 � كانت خطوة ايجابية جدا من ائتالف االحزاب القومية واليسارية عندما 
اعلنت انها ستخوض االنتخابات على اساس قوائم مشتركة. هذا التوجه 

يعطي امال للناس ويشجعهم على اعطاء صوتهم للقائمة السياسية .
نأمل لقوائم االئتالف النجاح في جميع المواقع التي ترشحت فيها.

وباء  عدوى  انتشار  بسبب  الناخبين  نسبة  في  كبيرا  انخفاضا  اتوقع   �  9
كورونا، وبسبب تذمر الشارع من ضعف اداء النواب السابقين المهيمنين 
على المشهد االنتخابي. وفي هذه المناسبة اتوجه لجميع نسائنا وشبابنا 
بنداء مخلص من اجل المشاركة في االنتخابات واالدالء بالصوت االنتخابي 

الحر، فهذا هو سبيل التغيير.

سماح لطفي توفيق عادي 
»الحجاوي«

الزرقاء االولى

هيام خليل محمود 
التالوي

اربد الرابعة

نتوجه لمرشحات ائتالف االحزاب القومية واليسارية بكل التقدير واالحترام والتمنيات بخوض معركة سياسية كفؤة ... كلنا أمل ان 
تشهد المراحل القادمة مزيدا من العمل المشترك في خدمة القضايا الوطنية ودفاعا عن الديمقراطية السياسية واالجتماعية<<  
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المرشحة غادة حماد – قائمة موطني
الدائرة الثانية - عمان

مسؤولة مكتب المرأة في حزب البعث العربي 
االشتراكي  

رئيسة جمعية بصيص أمل لتمكين المرأة 

�������س1: م����ا ال������ذي دف���ع���ك ل��ل��ر���س��ح 

ال����دورة؟ ل��ه��ذه  النيابية  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
إليصال  ذهبية  فرصة  النيابية  االنتخابات  ج: 
نراه  وما  وبرامج  ومبادئ  افكار  به من  نعتقد  ما 
الصعد  على  والوطن  االمة  لمشاكل  حلول  من 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وهي مهمة 
كل انسان يرى في نفسه نهجاً مصلحاً لما خلفه 

عبث رأس المال والفساد والتجهيل الممنهج

ال��دائ��رة  خل��ارط��ة  معرفتك  م��دى  م��ا   :2

االن��ت��خ��اب��ي��ة ال���ت���ي ت��ر���س��ح��ت ف��ي��ه��ا؟
عدة  في  كناشطة  الماضية  السنوات  في  عملت 
االيتام  مراكز  في  وانشطة  خدمية  م��ب��ادرات 
والوحدات  واليرموك  النصر  مناطق  في  واالندية 
والجوفة  ال��ت��اج  وج��ب��ل  واالخ��ض��ر  والنظيف 
خارج  االخرى  المناطق  من  وغيرها  والياسمين 
ومن  والكرك  والزرقاء  وارب��د  كاألغوار  دائرتي 
عمان  مناطق  عن  باالبتعاد  اننا  دائما  المالحظ 
الغربية نبدأ بمالحظة تدني مستوى جودة البيئة 
التعليمية وفقرها الشديد في بعض االحيان كما 
الصحية   الرعاية  جودة  تتدنى  كما  االغ��وار  في 
كانتشار  الخطيرة  المجتمع  مشاكل  وت���زداد 
المخدرات  وانتشار  والبطالة  والعنف  الجريمة 
وزيادة الفقر والجهل وفقر في النشاط الرياضي 
الموارد  واستدامة  وادارة  والفني  والثقافي 
هي  الثانية  الدائرة  ان  كما  البيئية،  و  البشرية 
والتي  والفقيرة  المتوسطة  الطبقات  اقامة  مكان 
تزاحم  ظل  في  لالسف  السياسي  تمثيلها  يغيب 
السياسي  مالهم  و  والمتنفذين  االعمال  رجال 
بالطبقات  ويغررون  االصوات  به  يشترون  الذي 
رغم  العيش  لقمة  وراء  تسعى  التي  المسحوقة 
بالقضية  بالدائرة  المحليين  السكان  ارتباط 
اكبر  من  اثنين  عن  نتحدث  ونحن  الفلسطينية 
ان  اال  الدائرة  في  الفلسطيني  اللجوء  مخيمات 
عندما  وهزياًل  وضعيفاً  مشتتاً  يصبح  الصوت 
يصبح علكة سائغة بفم رأس المال الذي ال يعرف 

المبادئ اال كشعارات براقة في وقت االنتخابات

�س3: ت�سود حالة ارتياب يف املزاج ال�سيا�سي 

االنتخابية،  العملية  يف  امل�ساركة  من  العام 

كيف تتعاملني مع هذا املو�سوع اأثناء احلملة؟
ال نلوم المواطنين على ارتيابهم من المشاركة 
التجارب  من  الكثير  بعد  االنتخابية  العملية  في 
التشريعي  ال��دور  بإفشال  باءت  التي  السابقة 
ب��أدوار  ومحاصرتهم  كثيرة  نيابية  لمجالس 

وانظمة  قوانين  واق���رار  ومناطقية  خدمية 
بالمواطن،  الضرر  الحقت  وضرائب  وتشريعات 
وعلى  االردن��ي  الشارع  برنامج  وتبني  الحوار 
الزمة  حلول  عن  الجاد  البحث  البرنامج  رأس 
والنساء  الشباب  وتمكين  االجور  ورفع  البطالة 
قانون  شكل  تغيير  واعادة  واقتصاديا  سياسيا 
بين  الثقة  سيعيد  شئ  ال  الحالي،  االنتخاب 
يمثلهم  برلمان  من  اكثر  والمجلس  المواطنين 
والواسطة  والتنفع  التكسب  عن  بعيدا  حقيقة 
والمحسوبية، ادعو حتى المقاطعين والمحتجين 
الظهار احتجاجهم من خالل التصويت لمرشحين 
التصويت  او  موطني  قائمة  كمرشحي  وطنيين 

بورقة بيضاء كدليل الحتجاجهم

اأبرز ق�سايا املراأة التي طرحت  �س4: ما هي 

اأمامك اثناء التوا�سل مع الناخبني / الناخبات؟
او  بعربي  المتزوجة  االردن��ي��ة  مساواة  حق   •
اجنبي باالردني المتزوج من عربية واجنبية من 
منحهم  وسهولة  واالطفال  الزوج  استقدام  حيث 
كالتعليم  السياسية  غير  المدنية  الحقوق 

والصحة والعمل 
• منح الجنسية البناء االردنيات المتزوجات بغير 

اردني على االقل
بين  الواقع  ارض  على  االج��ور  في  المساواة   •

العامل والعاملة
خدماتها  انهاء  من  العاملة  ال��م��رأة  حماية   •

والفصل التعسفي في حاالت الحمل او الوالدة 
اهليه  او  توفير حضانات حكومية  العمل على   •
منازلهن  من  العامالت  لمساعدة  رمزية  باجور 
والموظفات بالحد االدنى من االجور لمساعدتهن 
اللجوء  وتمكينهن وعائالتهن اقتصاديا بدال من 

لمؤسسات االقراض التي تنهشهن
منازلهن  م��ن  ال��ع��ام��ات  النساء  مساعدة   •

بالحصول على رخص مهن  بكلف زهيدة
والمشاركة  العام  العمل  في  للمرأة  اكبر  دمج   •

في صنع القرار

�س5: املال ال�سيا�سي ب�سفته الذراع الرئي�سية 

هذه  انت�سار  تواجهني  كيف  الف�ساد  لظاهرة 

وهل  االنتخابية،  دائ��رت��ك  يف  الظاهرة 

الفقر؟ بحجة  عنها  ي��داف��ع  م��ن  �سادفت 
بكل اسف نعم، البعض يعتقد ان 20 دينار قد 
اسف  بكل  انه  اال  الحالي  الوقت  في  ازمة  تحل 
يدمر  لمن ال يستحق  ببيع ضميره ومنح صوته 

مستقبل ابناءه واحفاده

ال�سيا�سي  للمر�سح  النا�س  ينظر  كيف  �س6: 

�سيا�سي؟ اأ�سا�س  على  املر�سحة  والقائمة 
فكرا  يحمل  الذي  المرشح  من  التخوف  بعض  هناك 
فكر سياسي،  اساس  المؤلفة على  والقوائم  سياسيا 
لكن في الحقيقة اذا لم يصل السياسيون والمفكرون 
القضايا للمجلس فمن سيصل؟  والمثقفون واصحاب 
الى  لقب  اضافة  عن  يبحث  لمن  القرار  سنترك  هل 
وزيادة  المكتسبات  تحقيق  سبيل  في  اسمه  جوار 

المعارف في سبيل انجاح البزنس الخاص على حساب 
الوطن! 

االنتخاب  قانون  اأن  تعتقدين  هل  ���س7: 

ونوعًا؟ ّكمًا  امل��راأة  متثيل  ين�سف  احل��ايل 
في  أكبر  لتمثيل  بحاجة  المرأة  ال،  بالتأكيد 
المجلس واتمنى ان نصل لمرحلة نستغني فيها 
النساء  نجاح  ويصبح  المستقبل  في  الكوتا  عن 

في المجتمعات الذكورية اكثر سهولة

التي  ال�سيا�سية  باخلطوة  راأي��ك  ما  ���س8: 

بت�سكيل  االئ��ت��الف  اأح����زاب  اأت��خ��ذت��ه��ا 

االنتخابية؟ ال��دوائ��ر  يف  م�سركة  قوائم 
المشتركة  القواسم  يمثل  تيار  وجود  المهم  من 
امتدادا  يكون  وان  االئتالف  احزاب  بين  الكثيرة 
في  سابقا  أسسناه  ال��ذي  المشترك  للعمل 
قبة  تحت  التعاون  يستمر  ان  واتمنى  االئتالف، 
المجلس  في  موطني  تيار  يشكل  وان  المجلس 

جماعة ضغط منحازة للمواطن وهمومه

������س9: ه���ل ت��ت��وق��ع��ني ان��خ��ف��ا���س��ًا يف 

ك��ورون��ا؟ وب���اء  ب�سبب  الت�سويت  ن�سبة 
قبل  من  تحدثنا  كما  ولكن  ذل��ك  اتوقع  نعم 
العامل االكبر في انخفاض نسبة التصويت هي 
بامكانية  الثقة  وفقد  السابقة  المجالس  ضعف 
هما  الشعبي  واالحباط  الثقة  ازم��ة   ، التغيير 

السبب الحقيقي وراء انخفاض نسبة التصويت

غادة حماد
عمان الثانية
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المرشحة الدكتورة نهلة الزق الجمزاوي 
أديبة وإعالمية ومحاضرة أكاديمية

عضو رابطة الكتاب األردنيين/ عضو 
الهيئة اإلدارية لعدة دورات انتخابية.

�س1: ما الذي دفعك للر�سح لالنتخابات 
النيابية لهذه الدورة؟...

وعام   كبير  سياسي  إحباط  ظل  في  ترشحي  جاء 
قائمة  في  نزولي  أن  إال  أيضاً،  أنا  منه  أن��جُ  لم 
من  ع��زز  والقومية  اليسارية  األح���زاب  ائتالف 
أن  أستطيع  نزواًل مشرفا  واعتبرته  بل  معنوياتي 
الوقت  الناس بجرأة وبحجة قوية، في  به  أخاطب 
من  المرشحين  على  فيه  يتندر  الجميع  بات  الذي 
ظاهرة  يشكلون  ممن  وحاشيتهم  القوائم  أرباب 
انتخابية مزرية ما هي إال جوقة تلتف حول زعيم 
جداً  معنية  كنت  الفوز...فقد  مقدرات  يمتلك 
المترشحة...إذ  الكتلة   وطبيعة  الترشح  بشكل 
وجدت في كتلة موطني ما ينسجم مع رؤيتي من 
آليات العمل والبرنامج الوطني الذي يسعى  حيث 
إلى تحقيق أردن وطني ديمقراطي في ظل دولة 
على  الحفاظ  يكفل  بما  القانون  يسودها  مدنية 
والمعيشية  المطلبية  والقضايا  الوطنية  الثوابت 

للشعب األردني.
�����س2: م���ا م���دى م��ع��رف��ت��ك خل��ارط��ة 
فيها؟  تر�سحت  التي  االنتخابية  الدائرة 
وال�سيا�سية...  االجتماعية،  اخلارطة 
كبير  حدّ  إلى  االنتخابية  الخارطة  أعرف  بالتأكيد 
وقد شاركت تطوعا عبر األطر الحزبية في “حشد” 
سابقة  دورات  لعدة  االنتخابية   الحمالت  في 
بسعة  الدائرة  تتصف  إذ  اآلن..  حتى   1989 منذ 
المساحة الجغرافيه، والتنوع الطبقي  ما بين قلة 
المتوسطة  وأكثرية من  الصغيرة،  البرجوازية  من 
والفقيرة والمسحوقة، أما على الصعيد السياسي....

الدائرة... على شرائح متعددة ومتنوعة  فتشتمل 
دون  فطريا  المسيسة  للشريحة  بمعظمها  تنتمي 

انتماء دقيق لتنظيم سياسي.. 
�س3: ت�سود حالة ارتياب يف املزاج ال�سيا�سي 
االنتخابية،  العملية  يف  امل�ساركة  من  العام 
كيف تتعاملني مع هذا املو�سوع اأثناء احلملة؟ 
على الرغم من االحباط العام لدى معظم الشعب 
ثمة  أن  إال  بعينها  االولى  الدائرة  وليس  األردني 
أعين تنظر إلينا بعين األمل والرغبة في التغيير، 
عن  التساؤالت  آالف  عيونهم  في  نجد  ما  وكثيراً 
أملهم  الحلم. فنحاول تعزيز  إمكانية تحقيق هذا 
المشاركة،  وأهمية  المرحلة  ظ��روف  بتوضيح 
المقاطعة  وعدم  التغيير،  في  دوره��م  وتعظيم 

وحجب  الفاسد،  للمرشح  خدمة  من  ذلك  في  لما 
الفرصة عن مرشح وطني، فالمقاطعة فعل سلبي 
مقاعدهم  من  ويزيد  الفاسدين  فرصة  من  يعزز 

ليبقى أمر الفساد على ما هو عليه.
س4: ما هي أبرز قضايا المرأة التي طرحت أمامك 

أثناء التواصل مع الناخبين / الناخبات؟ 
غالبا ما يكون الطرح يمس قضايا األسرة برمتها، 
ويأتي الحديث عن المرأة بوصفها المتضرر األول 
عند  المالية  الضائقة  بتفاصيل  تشعر  التي  فهي 
طاولة  على  المحدودة  الميزانية  توزيع  محاولة 
ثم  ومن  األطراف،  مترامية  األساسية  االحتياجات 
وحقهم  األردنيات  أبناء  قضية  عن  الحديث  يأتي 
في أخذ الجنسية من أمهاتهم أسوة بمعظم دول 

العالم، واحتراماً لحقوق اإلنسان.
ال��ذراع  ب�سفته  ال�سيا�سي  امل��ال  ���س5: 
تواجهني  كيف  الف�ساد  لظاهرة  الرئي�سية 
انت�سار هذه الظاهرة يف دائرتك االنتخابية، 
وهل �سادفت من يدافع عنها بحجة الفقر؟ 
أمامنا،  األولى  العقبة  يكون  يكاد  السياسي  المال 
إذ استطاع الفاسدون نشر ثقافة المال بين أوساط 
مكافحتها  في  جهداً  نسرف  يجعلنا  مما  الناخبين 
استطعنا  ما  الناخبين  صفوف  بين  التوعية  بنشر 

إلى ذلك سبيال.
�س6: كيف ينظر النا�س للمر�سح ال�سيا�سي 
�سيا�سي؟  اأ�سا�س  على  املر�سحة  والقائمة 
ينظر الناس للمرشح السياسي والقائمة المرشحة 
بكّل احترام ال سيما إذا ما قورنت بالمرشحين من 
الكاذبة  والوعود  المشروطة،  الصدقات  أصحاب 

والمال الفاسد.
االنتخاب  قانون  اأن  تعتقدين  هل  �س7: 
ونوعًا؟  ّكمًا  املراأة  متثيل  ين�سف  احلايل 
الوطن  االنتخاب عموماً وتقسيم  قانون  أّن  أعتقد 
من  يقلل  الحالي  بالشكل  انتخابية  دوائ��ر  إلى 
الديمقراطي برمته  فرصة تحقق عملية االنتخاب 
أن  من  وبالرغم  فحسب،  المرأة  فرصة  وليس 
النساء  من  عدد  دخول  يضمن  قد  الكوتة  نظام 
السكانية  الكثافة  يراِع  لم  أنه  البرلمان..إال  إلى 
في التمثيل، فمدينة عمان مثاًل ال يجوز أن تقارن 
بامرأة  تمثل  وأن  للسكان  تعداداً  أقل  بمناطق 
واحد، فيما تنوب امرأة عن منطقة ال يتجاوز عدد 

سكانها حياً من أحياء عمان على سبيل المثال.
التي  ال�سيا�سية  باخلطوة  راأيك  ما  �س8: 
بت�سكيل  االئ��ت��الف  اأح����زاب  اتخذتها 
االنتخابية؟  الدوائر  يف  م�سركة  قوائم 
هي خطوة إيجابية بال شك نأمل أن تكون األفضل 
بين السنوات السابقة ونأمل أن يحظى فيها عدد 

بعدد  الوطنيين،  والمستقلين  الحزبيين  من  كبير 
فرص  إذتفاوتت  البرلمانية  المقاعد  من  كبير 
فمنذ  السابقة،  السنوات  عبر  األح��زاب  تمثيل 
االنفراج السياسي عام 1989، صار أمام األحزاب 
فرصة للمشاركة، لكنها حوصرت بقوانين انتخابية 
تسهم في تضييق مساحة تلك المشاركة، ال سيما 
من  قلص  الذي  الواحد  االنتخابي  الصوت  قانون 
وبالرغم  المشاركة..  في  وحصتها  األحزاب  قدرة 
إلى  تصل  أن  األحزاب  تلك  استطاعت  ذلك،  من 
قليلة،  ومثال على ذلك  ولو بنسب  البرلمان  قبة 
الديمقراطي  الشعب  لحزب  األول  األمين  وصول 

األردني “حشد” عبلة أبو علبة عام 2010...
المعارضة  أحزاب  مشاركة  فرص  ستظل  ولآلن 
قانون  تعديل  يتم  لم  ما  الدنيا،  ال��ح��دود  في 
نظام  إلى  الواحد،  الصوت  نظام  من  االنتخابات، 
على  المغلقة  وبالقائمة  الكامل  النسبي  التمثيل 
بحكومات  نحفل  يجعلنا  مما  الوطن،  مستوى 
وصنوفه  المجتمع  شرائح  كافة  تمثل  برلمانية 

الطبقية والفكرية والجندرية أيضُا..
�����س9: ه���ل ت��ت��وق��ع��ني ان��خ��ف��ا���س��ًا يف 
كورونا؟ وب��اء  ب�سبب  الت�سويت  ن�سبة 

ليس  والتصويت،  المشاركة  انخفاض  أتوقع  نعم 
اإلحباط  بسبب  وإن��م��ا  فحسب  ك��ورون��ا  بسبب 
األوضاع  تشهده  لما  الناس  لدى  العام  الحياتي 

السياسية والمعيشية من ترد واضح ومؤلم.

الدكتورة  نهلة الجمزاوي
عمان االولى
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المرشحة الدكتورة نهاية برقاوي
طبيبية نسائية

عضو لجنة مركزية في حزب الوحدة 
الشعبية الديمقراطي االردني

�س1: ما الذي دفعك للر�سح لالنتخابات 
النيابية لهذه الدورة؟

الوطني  الموقف  هو  للترشح  الرئيسي  الدافع 
وقت  في  والمرأة  للفقراء  المنحاز  والسياسي 

يتكثف فيه الهجوم عليهم
إضافة لحالة االنحدار في الحياة النيابية  وتراجع 
والتشريع  الرقابة  في  البرلمان  دور  في  مستمر 
العملية  هذه  في  للمشاركة  حفزني  الذي  االمر 

الديمقراطية
�س2: ما مدى معرفتك خلارطة الدائرة 

االنتخابية التي تر�سحت فيها؟
الخارطة االجتماعية, والسياسية...

بما انني ترشحت عن الدائرة  الثالثة فقد درست 
والتي ال تختلف عن  والعامة  الخاصة  احتياجاتها 
يسعى  ديمقراطي  حر  لوطن  األردن  احتياجات 
حريات  وتسوده  التبعية  من  وللخالص  للعدالة 
ولذا  وحضارته  جذوره  وتصون  تقدمه  تضمن 
نائب  من  النائب  بدور  لالرتقاء  بحاجة  اننا  ارى 
الشعب  مصالح  يعكس  وطن  نائب  الى  خدمات 
عند مناقشة السياسيات العامة والموازنة العامة

تسود  االح��ب��اط  من  حالة  هناك  ان  شك  بال 
الشعبية  الخبرة  االحباط  هذا  ومرد  المجتمع 
التى تشكلت لدى المواطن من خالل عدم ثقته 
االخرى  والمسالة  ونتائجها،  االنتخابية  بالعملية 
بدوره  القيام  عن  النواب  مجلس  وعجز  ضعف 
والشأن  السياسية  المحطات  من  الكثير  في 
دورنا كأحزاب ومرشحين  يبرز  االقتصادي وهنا 
المشاركة في  الشباب وحضهم على  في تحفيز 

التغيير
تختلف عن قضية  ال  المرأة  ان قضية  اعتقد  انا 
الرجل وان كليهما يواجهان االستغالل من الحلف 
فيما  مشتركة  معركتهما  ولذا  الحاكم  الطبقي 

يواجهانه من استغالل.
تعانيه  وما  المراة  واقع  فان  ذلك  وبرغم  ولكن 
قضاياها   من  تجعل  ضدها  جندري  تمييز  من 

ذات اولوية:
1- قضايا المرأة حساسة وأصيلة وجذرية وأولها 
منقوصة  غير  كاملة  المواطنة  بحقوق  تمتعها 

تحت أي مبرر يفرق بين حقوق الرجل والمرأة
يتعلق  بما  الفردي  التصرف  عدم  ضرورة  وثانيا 
بالجرائم ضد النساء وإنما اخضاع األمر لسلطة 

القانون لتحقيق العدالة ومنع التعسف والجور
وحرية  العمل  نفس  باألجر عن  مساواتها  وثالثا 
السياسي  بالعمل  والمشاركة  ال���رأي  اب���داء 
واالجتماعي وألن القائمة تطول نريد امرأة حرة 
حرا  مجتمعا  تبني  حرة  أسرة  لخلق  حرا  ورجال 

ووطنا حرا
ألن  السياسي  وليس  االس��ود  المال  الخامس: 
المجتمع  يخدم  انه  المفروض  السياسي  المال 
بعكس المال االسود الذي هو سالح النيوليبرالية 
الباحثين  كل  على  ويجب  واألم��ة،  الوطن  ضد 
أن  للحياة   معنى  وعن  حر  لوطن  والساعين 
إيجابية  بنتائج  تنعكس  تنموية  برامج  يقدموا 
ومحاربة  حظا  األق��ل  والفئات  الطبقات  على 
لسلعة  والعدالة  االنتماءللوطن  يحول  من  كل 

والمشاعر لسلعة.
الوطن  ليبيع  ال��والءات  يشتري  االس��ود  المال 
ويرهنه لمضاربات السوق والبورصة وصدقيني 
الخيانة  عن  تقل  ال  السياسي  المال  رشوات  ان 
وخدم  كسماسرة  محاربتهم  ويجب  العظمى 

لالستعمار
المال االسود بقدر ما يقوم به من دور سلبي في 
تشويه مجتمعنا فانه في االن ذاته يوصل نوابا 
وبالتالي  الوطني  والحس  النزاهة  الى  يفتقرون 
حالة  ولالسف  كسابقيه  نواب  مجلس  عنه  ينتج 
مع عدم  بالتكاثر  لهؤالء  والفقر سمحت  التفقير 

وجود رقابة حقيقية عليهم
تتراوح  باالحزاب  الناس  ثقة  زالت  السادس:ما 
فالداعمون  والتشكيك،  والخوف  الدعم  بين 
التنظيم  في  ورأى  القوالب  على  تمرد  من  كل 
والنضال  التجمع  من  حضاريا  شكال  السياسي 
الممنهج الحقاق الحقوق والنضال في سبيلها اما 
الخوف فمرده إلى تاريخ الحكومات المتعاقبة في 
توقف  وان  واالحتجاجي  الحزبي  العمل  مالحقة 
مالحقة،  بآثار  مثقوبة  الذاكرة  زالت  فما  اكثره 
وأما التشكيك فهو يعود إلى اصرار  بعض القوى 
كل  مع  والتحالف  الحزبي  العمل  تجريم  على 
الجهات التي تقمعه ومن الجدير ذكره ان قانون 
الواحد(  الصوت  )بقانون  المعروف  االنتخاب 
دورا  لعب  عليه  التعديالت  كل  من  وبالرغم 
وتجريفها  السياسية  الحياة  تهميش  اساسيا في 
المال  ورأس  الفرد  دور  وتكريس  المجلس  من 
المهمة  زالت  ما  هنا  ومن  االحزاب  حساب  على 
ان  يستحقون  واالردنيين  األردن  لكن  صعبة 

نفديهم بدمنا
السابع: انا ارى ان وضع كوتة للمرأة ضرورة في 
هذه المرحلة فهي توفر لها فرصة الوصول الى 

التي  والعراقيل  العقبات  مواجهة  في  البرلمان 
الى  مصل  ان  اجل  من  ولكن  وصولها  تعترض 
المرحلة التي تشارك فيها المرأة االنتخابات دون 
تمييز فاننا بحاجةالى  دور حكومي نشط قانونيا 
وعلى مستوى االعالم وبحاجة لتوعية اجتماعية 
وثقافة مختلفة  ومؤكد ال عدل لتمثيل المرأة في 
والرجال  فالنساء  لم تشكل نصفه،  ان  البرلمان 
هم ذخيرة الوطن صفا واحدا وبنيانا مرصوصا، 

وما سوى ذلك إثم
القومية  االح���زاب  نجاح  ان  اعتقد  ال��ث��ام��ن: 
يستند  انتخابي  تحالف  تشكيل  في  واليسارية 
على اساس برنامج سياسي شامل يشكل خطوة 
هامة ومتقدمة على طريق العمل المشترك وفي 
كافة الصعد  واعتقد ان تقدمية اي حزب تتمثل 
في قدرته على تشكيل جبهة وطنية، خاصة ان 
التحدي  الجمهور وعظم  البرامج وتشابه  تشابه 
جعل الوحدة ضرورة واستجابة القوى السياسية 
للقوائم الموحدة مؤشر وعي وامل ان يقود إلى 
السياسي  العمل  واقع  تغير  عريضة  تحالفات 

وتقود لمشاركة اكثر في شتى المجاالت
التاسع: ان األخطر من الكورونا هو عزوف الناس 
عن المشاركة بسبب عدم ثقتهم باألداء النيابي 
في  السياسية  االح��زاب  دور  تراجع  بسبب  أو 
تمثيل الناس، وآمل ان نتجاوز المعوقات الثالث 

وان كان ال بد من االحتراق بجمارها

الدكتورة نهاية برقاوي
عمان الثالثة
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المرشحة ماجدة العرود ـ اربد الدائرة 
االولى قائمة موطني

رئيسة جمعية العز والكرم لرعاية 
االيتام الخيريه 

في  كبير  وحزبي  سياسي  ف��راغ  هناك   :  1 س 
طبيعة  بسبب  ذلك  شهد  الجميع  النواب.  مجلس 
الى  االنضمام  ق��ررت  لذلك  االنتخابات.  قانون 
قائمة ائتالف االحزاب القومية واليسارية في اربد.

ارب��د  قصبة  ف��ي  االجتماعية  الخارطة   : س2 
السياسية  التيارات  من  كثير  وهناك  مقروءة، 
الفلسطينية  فالقضية  لذلك  والقومية.  الوطنية 
مطروحة بقوة وتحتل موقعا مهما في االهتمامات 
االوض��اع  طبيعة  ال��ى  اضافة  ه��ذا  والنقاشات، 
الظواهر  من  كثير  يسودها  التي  االجتماعية 
االردنية  والمدن  االنتخابية  الدوائر  في  الموجودة 
ومحدودية  خدمات  ونقص  وبطالة  فقر  االخرى: 

في التمثيل السياسي.
مشكلة  واجهنا  االنتخابية  دعايتنا  في   : س3 
من  وكثير  االنتخابات،  في  المشاركة  عن  العزوف 
حيث  الظاهرة  هذه  اخطار  حول  تجري  النقاشات 
سيترك المجال للقوى الظالمية والمسيطرة ماليا 
معظم  في  تفوز  ب��ان  االنتخابي  المشهد  على 

مقاعد مجلس النواي.
س4 : واجهتنا كثير من النقاشات والشكاوى حول 
عديدة  ومشكالت  الطالق  نسبة  وارتفاع  البطالة 

تتعلق باوضاع وهموم المرأة والتمييز ضدها حتى 
في المكرمات المقدمة للطلبة في الجامعات.

في  منتشرة  االصوات  وبيع  شراء  ظاهرة   : س5 
ولكن  دائرتنا.  فيها  بما  االنتخابية  الدوائر  كل 
هناك تيار بين الناس يريدون اعطاء الصوت لمن 

يستحق.
ثقافة  هناك  االجتماعية،  االوس��اط  في   : س6 
االح��زاب  تخشى  ال��ن��اس  ولكن  عامة  سياسية 
الموضوع  الوقت.  نفس  في  وتحترمها  السياسية 
بين  التناحرية  العالقة  من  طويل  بتاريخ  يتعلق 
على  التشريعات  والحكومات.  السياسية  االحزاب 
هذا الصعيد ال زالت قاصرة وبحاجة الى كثير من 

التطويرات لصالح االحزاب السياسية.
السياسي  بالتمثيل  الخاصة  التشريعات   : س7 
للمرأة بحاجة الى كثير من التعديالت ، هذا على 
الرغم من ان وجود كوتا خاصة بالمرأة في قانون 
االنتخابات قد ساعد النساء كثيرا في الوصول الى 

مجلس النواب باعداد جيدة.
الشيء،  بعض  متأخرة  كانت  الحملة   : س8 
والوقت ضيق، ونحن بحاجة لمزيد من العمل من 
القائمة  ان  خصوصا  واحدة  كوحدة  التحرك  اجل 

سياسية.
جمهور  على  الوباء  تأثيرات  ان  شك  ال   : س9 
سلبية،  بكاملها  االنتخابية  والعملية  الناخبين 
القاصر  الدور  هو  ايضا  عليهم  يؤثر  الذي  ولكن 
جادة  حلول  ايجاد  عن  السابقة  النيابية  للمجالس 
البالد،  بها  تمر  التي  الحادة  واالزمات  للمشكالت 

وعدم القدرة على سن تشريعات للحد من البطالة 

والفساد .. الخ.

ماجدة العرود
اربد

المرشحة فدوى الحمارنه
رئيسة لجنة  لجنة المرأة في الحزب 

الديمقراطي االجتماعي األردني 
رئيسة جمعية سيدات نادي صاحبات 

االعمال والمهن مادبا

وشعبي  بلدي  ات��ج��اه  بالمسؤولية  احساسي 
صوتهم  وإيصال  معهم  الوقوف  مني  يتطلب 
وقد  الدولة،  في  العليا  الجهات  إلى  ومعاناتهم 
وانخراطي  تواصلي  خالل  من  معاناتهم  لمست 
في العمل العام واالحتكاك المباشر بكل شرائح 

المجتمع
جاءت معرفتي لدائرتي االنتخابية نتيجة نشأتي 
ناشطة  وكوني  معهم  المستمر  وتواصلي  فيها 
اجتماعية فقد زرت معظم القرى تقريبا وعرفت 

كل العشائر والعائالت
سببه  اليوم  الشارع  يعيشه  الذي  االرتياب  ان 
الواضح  والتقصير  المتخاذلة  الحكومة  سياسات 
النواب  لمجلس  الرقابي  التشريعي  ال��دور  في 
فأغلبهم نواب خدمات وليسوا ممثلين حقيقيين 
الثقة  زرع  إع���ادة  ن��ح��اول  هنا  وم��ن  للشعب، 
اساس  حجر  وضع  على  قادرون  بأننا  واقناعهم 

التغيير في حال لم استطع التغيير
عدم  هو  المرأة  تواجه  التي  القضايا  أبرز  من 
وذلك  برأيها  واالنفراد  االستقالل  على  قدرتها 

وايضا  واجتماعيا  اقتصاديا  تمكنها  عدم  بسبب 
واستضعافها تعنيفها 

المال  لمحاربة  كمرشح  لي   الوحيد  السبيل  ان 
السياسي هي بالتوعية الن الدور الرئيسي  لهذه 
العملية هي الحكومة واجهزة الدولة وتكمن في 
على  رادعة  وعقوبات  غرامات  وفرض  التشديد 
الظاهرة  هذه  من  للحد  والمرشحين  المواطنين 

المشينة
يحترم  من  فمنهم  األراء  وتختلف  تنقسم  هنا 
ببعض  اختلفوا   وأن  السياسية  القائمة  ويدعم 
التفاصيل والمواقف ، اما الشريحة األكبر فتذعر 

وتهاب
ال طبعا ولكن مع بعض التعديل قد يصبح منصفا 
وبالمستوى  تقنيا  المرأة  فيه  تتغلب  مجتمع  في 

والفكري التعليمي 
الكتل   ونظام  االنتخاب  قانون  عام  بشكل  ولكن 
العشائرية  كرس  حيث  الناخب  طموح  يلبي  ال 
وظلم المقعد المسيحي في اختيار مرشحة الذي 
يريدتحالف االحزاب بداية جيدة ولكنها قد تكون  
غير كافية للوصول إلى برلمان حزبي قادر على 
تمثيل جميع اآلراء واالطياف السياسية في االردن

حجر  وضعنا  ق��د   فسنكون  وصلت  ان  لكنها 
األساس للبناء الصحيح

كورونا   بسبب  ستنخفض  التصويت  نسبة  نعم 
الحقيقي  االنخفاض   ، ضئيلة  بنسبة  ولكن 
مقاطعة  بسبب  سيكون  التصويت  نسبة  في 

االيمان  الثقة وعدم  لقلة  االنتخابات ويعود ذلك 

بالتغيير

فدوى الحمارنه
مادبا
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الديمقراطي  الشعب  ح��زب  ك��ان  طالما 
االردني )حشد( من اوائل المطالبين بتعزيز 
وقد ظهر هذا  البالد،  في  البرلمانية  الحياة 
الترخيص  قبل  حتى  الحزب  ادبيات  في 
شارك  حيث   ،1992 عام  لالحزاب  الرسمي 
 1989 عام  النيابية  االنتخابات  في  الحزب 
منذ  النيابية  والحياة  البرلمان  غياب  بعد 

عقود عن البالد.
والتغيير  المشاركة  شعارات  رفعت  وقد   
انذاك كتعبير عن توق الشعب االردني لهذا 
الشعار، حيث سادت قبل تلك المرحلة فترة 
نيسان  هبة  جائت  والتي  العرفية  االحكام 
وحزبي  شعبي  كرد   1989 عام  المجيدة 
فرض  مما  االحكام،  تلك  الستمرار  رافض 
البرلمانية،  الحياة  بعودة  المطلوب  التغير 
في  واالح���زاب  ال��ق��وى  مجموع  وش��ارك��ت 
اساس  على  بالغ  بحماس   1989 انتخابات 
بمعنى  ب)الكتلة(  يدعى  انتخابات  قانون 
من  اكثر  ينتخب  ان  يستطيع  ناخب  اي  ان 
اتجاهات  او  نائب ولو كانوا من عدة قوائم 
كان  القانون  ان  ورغم  مختلفة،  سياسية 
افرز  قد  انه  اال  المطلوب  بالمستوى  ليس 
قاربت  المعارضة  ن��واب  من  واسعاً  ع��دداً 
اسالمي،  اتجاه   22( البرلمان  مقاعد  نصف 
مقاعد  عدد  كان  حيث  وقومي(  يساري   17
شارك  وقد  مقعداً.   80 وقتذاك  البرلمان 
بين  توزعت  محافظة  من  أكثر  في  حشد 
عمان والزرقاء واربد وجرش ومادبا والكرك 
عن  واح��د  مرشح  للحزب  وف��از  والبلقاء، 
المقعد المسيحي  في الزرقاء، وكان العديد 
في  الفوز  من  قريبون  الحزب  مرشحي  من 

اكثر من محافظة.
قامت   1993 ع��ام  وف��ي  ذل��ك  اث��ر  على 
السلطات بتغير قانون االنتخابات نحو االسوأ 
اذ  وتجلياته،  الواحد  الصوت  قانون  باتجاه 
نيابية  بمقاعد  االحزاب  فوز  فرص  ضاقت 

الى الحدود الدنيا، وفي عام 1997 واحتجاجا 
االحزاب  معظم  قاطعت  القانون  ذلك  على 
والقوى السياسية المشاركة في االنتخابات 
ال��دورات  في  لتشارك  ع��ادت  ثم  النيابية، 

الالحقة. 
عام  انتخابات  في  ليشارك  الحزب  عاد 
2010 واستطاع اختراق الصوت الواحد من 
خالل فوز الرفيقة عبلة االمين االول للحزب 

في الدائرة االولى بعمان 
انتخابات  ف��ي  ال��ح��زب  ش���ارك  واي��ض��ا 
المغلقة  الوطنية  بالقائمة    2013 ع��ام 
السياسي  الضغط  نتيجة  استحدثت  التي 
القائمة بمقعد اال  والجماهيري وفعال فازت 
حالت  ومفضوحة  واضحة  تزوير  عملية  ان 

دون الوصول للبرلمان.
يسمى  م��ا  استحدث   2016 ع��ام  ف��ي 
مستوى  على  المفتوحة  النسبية  بالقائمة 
الدائرة حيث قسمت البالد الى دوائر انتخابية 
بلغت 23 دائرة، وقد شارك الحزب في تلك 
االيجابي  التوجه  على  كدليل  االنتخابات 

في  الشعبية  المشاركة  بتعزيز  للحزب 
االنتخابات اال أن نواب المال السياسي بعد 
ان تكرس حضورهم في االنتخابات النيابة 
المتتالية، كانوا قد فعلوا فعلهم بالتنسيق 
االحزاب  وصول  مُِنع  وعمليا  السلطات،  مع 

والشخصيات الحزبية الى قبة البرلمان. 
لعام  المقرة  االنتخابات  هذه  وفي  االن 
احزاب  مجموع  مع  الحزب  يشارك   2020
االئتالف والقوى والشخصيات الوطنية، من 
خالل القوائم النسبية المفتوحة، على امل 
تكريس نمط آخر من المرشحين الوطنيين 
اصحاب المواقف نواب وطن وتشريع، وليس 
نواب مال سياسي وخدمات فقط، وعلى أمل 
الفوز بعدد من المقاعد البرلمانية رغم سوء 

قانون االنتخابات.
وتعزيز  توسيع  لموضوع  الحل  يبقى 
المشاركة في االنتخابات النيابية، هو باقرار 
المغلقة  بالقائمة  النسبي  التمثيل  قانون 
على مستوى الوطن، وتجريم التزوير والمال 

السياسي الفاسد.

ح�سد يف االنتخابات النيابية منذ عام 1989


