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اإن حزب اجلبهة الأردنية املوحدة َيعترب نف�سه امتداداًً 
طبيعياً  وحقيقياً للُبناة الأوائل من اأبناء هذا الوطن 

الذين �ساهموا يف بناء موؤ�س�ساته
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اإلغاء لغة الأمة يعني اإلغاء فكرها وخ�سو�سيتها
املكّون الأول لوجودها
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ميثاق حزب اجلبهة الأردنية املوحدة

املقدمة 

)الدستور  تضّمنها  والتي  الهاشمية  األردنية  اململكة  في  الدولة  بثوابت  منا  إمياناً 
واملستقبل  احلاضر  وحتى  اململكة  نشأت  منذ  التاريخ  وحّصنها  الوطني(  وامليثاق 
على  فرضت  قد  األولى  العاملية  احلرب  أن  من  الرغم  وعلى  مشّرفة،  قومية  مبواقف 
صغيرة  دول  فأنشئت  واتفاقيات،  وانتداباًً  وهيمنة  استعماراًً  كلها  العربية  املنطقة 
وكبيرة وُفرضت حدود وُسلبت أوطان، فقد ظل األردن ساحة عربية قومية، سواء في 
تكوين اجملتمع، أو في بناء مؤسساته التنفيذية والتشريعية، أو في حياته العامة وفي 
واقعه وطموحاته، على الرغم من ظروفه السياسية واالقتصادية واالجتماعية، فعلى 
أرضه تشكلت حكومات شارك فيها عدد كبير من أبناء األقطار العربية، وفيه مارس 
املناضلون دورهم في حترير األقطار اجملاورة، واستمر يبذل اجلهود التي لم تتوقف من أجل 
تشكيل دولة عربية واحدة في بالد الشام تكون نواة لبناء دولة األمة املتكاملة في 
الوطن العربي كله . إال أن تلك اجلهود ضاعت حتت وطأة الضغوط اخلارجية املنظمة، 
والواقع الذي عاشته املنطقة أثناء احلرب العاملية الثانية وما تالها من صراعات عاملية  

وإقليمية وأيدلوجية سيطرت على الوطن العربي. 

وواجه الوطن العربي عامة واألردن خاصة ظروف القضية الفلسطينية وحرب 1948 
وما تالها من نكبات، مدركاً أبعادها التاريخية، وأمل األمة في التحرير الكامل، فقدم 
وظروف  املرحلة  طبيعة  أن  إال  والصعبة،  العصيبة  األيام  تلك  في  املستطاع  اجلهد 
يُدرك  ال  ما  أن  وعقل  بحكمة  األردن  وأدرك  العربي،  الواقع  من  أقوى  كانت  التخلف 
التاريخ  في  وحدة  أقوم  فكانت  الضفتني  بني  الوحدة  فتشكلت  ُجّله،  يترك  ال  كله 
العربي املعاصر سواء أكانت في جتربتها أم في ممارستها ودميقراطيتها، فقامت على 
العزم  تقوي  الوحدة  وامتدت  مغلوب،  وال  فيها  غالب  ال  وشراكة  واحدة  مؤسسات 
والشرعية والثوابت القومية والدينية والتاريخية، وتؤكد التكاملية والتكافلية بني 
ماضياًً  واألنصار  املهاجرين  بني  ورحمة  ودماًً  روحاًً  التآخي  وترّسخ  والنظام،  الشعب 

وحاضراًً ومستقبالًً، فعاد إلى التاريخ العربي بهاؤه وذكرياته األولى.

وكان من الطبيعي أن تتآمر على هذه النواة احلية للوحدة القومية، منعاًً المتدادها 
وجتّذرها، قوى خارجية وداخلية، فأجهضتها في نكبة عام 1967 التي أصابت أعماق 
يحاول  األردن  وظل  الوحدة...  في  لألمة  املتجدد  األمل  قتل  وحاولت  العربية  األمة 
الصمود بإميان ال يتزعزع، متمسكاً بالقيم واملبادئ والثوابت العربية التي نشأ عليها، 
العربية،  للنهضة  القومي  املشروع  من  املستمدة  والدينية  التاريخية  وبشرعيته 

وكانت أساساً لبناء دولته فكراً وممارسة.
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وإمياناً منا بالتطور، كان ال بد أن يضاف إلى هذه الثوابت روح احلياة الواقعية املتطورة 
واملعاصرة، فانتمى النظام بقوة إلى شعبه وتضامن الشعب معه، وأصبح هذا الثابت 
يشكل عالقة تبادلية، فتعززت الشرعية التاريخية بالشرعية التضامنية التبادلية، 
وأصبحت هذه الثوابت وحدة عضوية واحدة ال ميكن ألحدها احلياة دون األخرى، وظلت 
أحداث التاريخ حتّصن هذه الوحدة، تصّد العاديات، وتدفع األخطار، وتبني للمستقبل.

التاريخ، فال بد لنا  الذي مّثل هذا  العربي كله، ولألردن  اليوم للتاريخ  وإذا كنا ننتمي 
اجلهد  بذلوا  الذين  األوائل  والوطنيني  البناة  الرجال  ألولئك  واحترام  بإجالل  ننظر  أن 
وقيمها  أمته  بهوية  مؤمناًً  ومزدهراً،  ومستقراً  وآمناًً  صامداً  األردن  ليظل  املوصول 
وبروح النهضة العربية التي ظلت في قلوب األردنيني نبع انتماء، وركيزة حياة ومناط 
أمل، فاّتسمت تلك الفترة ببناء اجليش العربي املهيب شجاعة وقدرة، فخاض أشرف 
املعارك للمحافظة على الوطن واملواطن، وذاد عن األمة العربية في كل موقع دعي 
إليه، وبنيت األجهزة األمنية، واتسع العمران، وارتقى الريف، وتعمقت القيم الكبرى، 
والتكافل،  التكامل  وحتقق  ومسؤولية،  ومناء  أمن  واحة  األردن  وأصبح  االنتماء،  وتعزز 
فنمت الطبقة الوسطى وهي العمود الفقري للدولة، وتقاربت حياة الناس سياسّياً 
الفرص،    تكافؤ  مستوى  وارتفع  اإلنسان  حقوق  مبادئ  وقويت  واقتصادّياً،  واجتماعّياً 
والفقر،  البطالة  نسب  وانخفضت  األراضي،  وُشجرت  وقيماًً  تربية  التعليم  وارتقى 
الدولية  العالقات  ونشطت  العربية،  األرض  في  األردني  االستراتيجي  العمق  وامتد 
أردني  تيار  بتشكيل  الفترة  تلك  ومتيزت  املتبادل،  االحترام  وسادها  األردنية،  والعربية 
التيار زخماً  التي أعطت هذا  اإليجابية  والسمات، تعمقت فيه  املعالم  عربي واضح 
فكرياًً وعملياًً، شمل كل نواحي احلياة العامة، وبدت فيه الثوابت التاريخية التبادلية 
التيار  ريبة، وحمل  إليها شك وال تخترقها  يتطرق  والتكاملية واضحة ال  التكافلية 

ظروف تلك املرحلة متجاوزاًً كل الصعوبات.

بني  والتكافل  بالتكامل  املتعلق  الثابت  خاصة  والثوابت،  األسس  هذه  أن  والواقع 
الشعب والنظام، منحت قيادة األردن شرعية تاريخية جمعت بني الشرعية القومية 
والشرعية الدينية، وبقي األردن األقدر بني الدول الناشئة على االستمرارية، ومواجهة 
التحديات واألخطار، واالستجابة ملتطلبات التطور على الرغم من كل ما واجهه هذا 
الكيان من مصاعب وعثرات مّكنته من أن يصبح جزءاً أساسياًً من النظام العربي 
املنطقة  في  واالستقرار  األمن  أركان  من  أساسياً  ركناً  ليشكل  والدولي  واإلقليمي 

والعباً رئيسياً على ساحة األحداث فيها.

عمل  كل  يواجهها  اختالالت  وهي  اختالالت،  املسيرة  يتخلل  أن  الطبيعي  من  وكان 
إنساني في كل زمان ومكان، إال أن األردن جتاوزها بنجاح واضح.
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األحادي  النظام  وبروز  السوفيتي  االحتاد  انهيار  بعد  العاملية  للمتغيرات  ونتيجة 
القطبية الذي بدأ يعمل لتغيير معالم النظام الدولي، وتكريس قيم ومبادئ اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وتربوية جديدة متناقضة مع هويتنا وقيمنا وثقافتنا العربية 
واإلسالمية وثوابتنا األردنية، والتي حاول البعض تسويقها في األردن، فقد اختلطت 
األمور بني ما هو ثابت و بني ما هو متغير، وكان املطلوب أن نعيد النظر بأسس وثوابت 
الدولة األردنية مبا يتفق مع تلك الرؤى والسياسات التي أفرزتها احلقبة اجلديدة، وجرت 
عناوين  وحتت  مختلفة  وصور  بأشكال  كلها  العربية  البالد  في  لترجمتها  محاوالت 
بعناوين  ُغّلفت  خطيرة  مشاريع  وطرح  شقيقة،  لدول  االحتالل  فيها  مبا  متعددة 
مختلفة متثلت باحترام مبادئ حقوق اإلنسان والدميقراطية ومكافحة اإلرهاب، والتي 
تهدف في حقيقتها إلى تفكيك املنطقة طائفياً ومذهبياً وعرقياً، وترتيبها بشكل 
ينسجم مع اخملططات الدولية واإلسرائيلية، كالشرق األوسط الكبير وغيره، وال يعتبر 
األردن مستثنًى من هذه اخملططات الغامضة، إال أن الثوابت الوطنية للدولة ظّلت هي 

املوّجه للمواقف األردنية في مواجهة هذه املتغيرات والتحديات.

وفي ظل هذه الظروف اإلقليمية املضطربة وما يهدد األردن من مؤامرات دولية، برزت 
واالقتصادي  والسياسي  االجتماعي  العقد  صيغة  في  النظر  إلعادة  الدعوات  بعض 
يقود  والتي  والدولية،  اإلقليمية  واملتغيرات  للمتطلبات  االستجابة  بذريعة  األردني، 
تطبيقها إلى إضعاف اللحمة التكافلية بني الشعب والنظام، وتراجع دور الدولة على 
التفريق بني  واخلدمية وعدم  االجتماعية  الرعاية  املستويات، خاصة في مجال  كافة 
الدولة والشركة، فاملعروف أن الدولة هي أرض وشعب وسيادة وملكية عامة، فالفرق 
إلى ظواهر أخرى  بينهما واضح، والشركة مؤسسة قابلة للبيع والشراء، باإلضافة 

تتمثل بتحويل املؤسسات العامة إلى مؤسسات يسهل العبث في أموالها.

املواطنني  من  عدد  تداعى  باملسؤولية  العميق  والشعور  الواجب  لنداء  واستجابة 
املؤمنني بوطنهم األردن، وأمتهم العربية للتصدي لتحديات هذه املرحلة وفق الثوابت 
أن  والدراسة  واملناقشة  احلوار  إليها، فوجدوا بعد  املشار  األردنية  واملرتكزات  واألسس 
أساسها  تاريخية  تكون ساحة حتمل شرعية  أن  بد  ال  احلركة  لعمل  هذه  الساحة 
النهضة العربية، وأن تكون العالقة املتبادلة بني الشعب والنظام عالقة قائمة على 
التكافل والتكامل، مع النظر بعني االعتبار إلى املتغيرات والتحوالت، وأن يكون هذا 
التكافل والتكامل قد خضع للتجربة الناجحة والتي حتّصنت بقيم إنسانية عربية 

رفيعة ال تشوبها طائفية أو مللية أو جهوية أو تعصب.
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كما رأى اجملتمعون من أبناء الشعب األردني أّن كل تطوير وحتديث في اململكة األردنية 
الهاشمية يعني في واقعه تقدماً واضحاًً للوطن العربي ولإلنسان العربي أينما كان، 
فاحملافظة على الدولة األردنية يحتاج في أولوياته إلى جبهة وطنية إنسانية متحركة 
حية ومنتمية، كما يشكل ذلك ركيزة أساسية ألي عمل قومي في املستقبل، والتي 
ومصاحلنا  تطلعاتنا  مع  ينسجم  بشكل  األردنية  الدولة  وحتديث  إلى حتصني  تهدف 

الوطنية. 

•من املهم اأن نحب الوطن واأن نخل�ص له النوايا واأن 
ن�سعى عن معرفة ووعي لتغيري احلياة فيه اإىل الأف�سل
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ركائز حزب اجلبهة الأردنية املوحدة 

يقوم حزب اجلبهة األردنية املوحدة على عشر ركائز هي: 

1. احلرية

2. الدميقراطية

3. املساواة

4. العدالة

5. الوحدة الوطنية

6. األمن واالستقرار

7. تكافؤ الفرص

8. اللغة والتراث

9. العمل واإلنتاج

10. احلياة الفضلى

السلطات  األردني في مواده األساسية وطالب  الدستور  أعاله قد كفلها  الركائز  إن 
باحملافظة عليها. 



10

املبادئ العامة
 

أساسية  ثوابت  الوطني  وامليثاق  األردني  الدستور  التي نص عليها  الثوابت  تعتبر   .1
أو املساس بها. وإن نظامنا هو نظام  نيابي  للدولة األردنية ال يجوز اخلروج عليها 

ملكي  وجاللة امللك هو رأس النظام.

2. يؤكد حزب اجلبهة األردنية املوحدة انتماءه لتراب الوطن ووالءه للقيادة الهاشمية 
محور االرتكاز وصاحبة الوالية الشرعية والتاريخية.

3. ضرورة االلتزام باملادة 45 )1( من الدستور التي تعتبر مجلس الوزراء صاحب الوالية، 
وعليه  واخلارجية،  الداخلية  الدولة  شؤون  جميع  إدارة  مسؤولية  يتولى  بحيث 
السلطة  لتحجيم  اجلارية  احملاوالت  لكل  نتصدى  أن  تقتضي  الوطنية  فاملصلحة 
التنفيذية والسلطات األخرى بأشكال وصور مختلفة باعتبارها تتناقض مع أحكام 

الدستور.

4. التأكيد على مبدأ الفصل بني السلطات ومنع تغّول إحداها على األخرى أو تغّول 
بعض مراكز القوى على السلطة التنفيذية.

احلفاظ  هو  املتعاقبة  احلكومات  ودور  ودولة.  وشعب  وطن  األردن  أن  على  التأكيد   .5
على هذه املكونات ورعاية مصالح الوطن واملواطنني.

من  مقّوم  بأي  التصرف  يجوز  ال  وأنه  لألردنيني،  ملك  مقّوماتها  بكل  الدولة  أن   .6
املقّومات أو اإلخالل به بأي حال من األحوال.

7. األردن جزء من الوطن العربي الكبير وهو أيضاً جزء من األمة العربية حيث تأسس 
ونشأ على مبادئ وأهداف املشروع العربي النهضوي، ولذلك فإنه يتفاعل مع كافة 

القضايا العربية يؤثر فيها ويتأثر بها، ويهمه جداً أن يتوفر الرخاء والعلم والرفاه 
والتعاون لكافة شعوب وأقطار الوطن العربي بشكل خاص وشعوب العالم بشكل 

عام.

8. تقديس الوطن واعتباره فوق املصالح، وتعزيز االنتماء إليه، وعدم تعريضه ألية 
أفكار أو أفعال قد تؤثرعليه حاضراً ومستقبالً.
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9. التركيز على القيم العربية اإلسالمية املتجّذرة في الشعب األردني، واعتبار هذه 
القيم قواعد أساسية ال يجوز اخلروج عليها أو التعرض لها حتت أية حجة كانت أو 
اآلخر، عالقة  احترام  الشرعي،  الزواج  وقيمها،  األسرة  القيم  هذه  ومن  قادم.  حتول 
املواطنة، وغيرها  الروحية وحقوق  والقيم  والتقاليد،  العادات  احملافظة على  األبّوة، 

من القيم التي تسهم في بناء الوطن وازدهاره.  

10. الدميقراطية: يدرك حزب اجلبهة األردنية املوحدة أن الدميقراطية تشكل في 
مفهومها الواقعي واحلقيقي معنى حياة شاملة، وهي ليست فقط دميقراطية 

اإلنسان،  حلقوق  أو شعاراًً  الشعب(  بواسطة  الشعب  )حكم  سياسية فحسب 
ولكنها عقد اجتماعي يتضمن العدل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتربوي 
والثقافي، أي تكامل وتكافل وتعاون في أركان الدولة، حقوق وواجبات وإحساس 
متنام ٍ يترابط فيه أفراد اجملتمع الواحد، وتتسع دوائر هذا العقد االجتماعي عندئذ 
ليحل  اجملتمعات  في  الظلم  منع  على  يقوم  جديداً،  إنسانياً  مفهوماًً  لتشكل 
محّله قيم رفيعة، تؤمن باإلنسان الذي كّرمه اهلل، وبذلك  تنحسر حضارة اخلوف 

لتزدهر حضارة أخرى متزج بني الروح ومعانيها واإلبداع املادي بكل إجنازاته.   

11. تفعيل األغلبية الصامتة وتشجيعهم على القيام بدورهم الوطني، وهذا واجب 
في تنفيذ  إيجابياً  التالية ستساعد  وإن اإلجراءات  النظام والشعب،  متبادل بني 

هذا الدور: 

أ.   التأكيد على أن التشريعات والقوانني تسمح لهم مبمارسة حقوقهم القانونية، 
 ال بل إن ممارسة هذه احلقوق واجب وطني ينبغي القيام به.

اجملتمع     لفعاليات  شلل  عامل  هو  صمتهم  بأن  لهم  واإليضاح  املواطنني  تثقيف  ب 
ظاهرة   وهي  الدولة،  ترفد  أن  يجب  وعقول  لكفاءات  وتعطيل  حلقوقهم  وإضاعة     
 خطيرة قد متتد إلى أجيال متعاقبة، وبذلك تصبح مرضاًً مزمناً يصعب التخلص  

 منه.
ج. إن ظاهرة الصمت ظاهرة سلبية تقود حتماًً إلى التخلف والركود القاتل، وإن 

بعث الروح في األغلبية الصامتة األردنية سيضيف إلى احلركة الشعبية العربية 
رافداًً قوياً يعطيها زخماً إيجابياًً على كافة املستويات. 

السياسات  رسم  في  وإشراكها  املدني  اجملتمع  مؤسسات  دور  تفعيل  د. 
     االستراتيجية والعامة وإفساح اجملال لها في حتمل املسؤولية جنباًً إلى جنب مع 

     املؤسسات الرسمية.
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12- االحترام املتبادل: انطالقاًً من احترامنا ألنفسنا فإن حزبنا يحترم اآلخرين بغض 
وثقافتهم  خصوصيتهم  ويحترم  دياناتهم،  أو  قومياتهم  أو  ألوانهم  عن  النظر 
وفكرهم، وينبثق هذا االحترام من القيم العربية األصيلة، ومن احلضارة اإلسالمية 

الرفيعة، ومن الرساالت السماوية التي أمرت باحترام اإلنسان وتقديره.

كما إننا ننبذ التعصب بكل أشكاله، فلسنا ضد جماعة أو أشخاص، ونتبّنى التعددية 
وحرية الرأي والفكر والعقيدة مبا يتناسب مع قيمنا وثقافتنا وحضارتنا وخصوصيتنا. 
وسيكون احلوار وسيلتنا األولى مع اآلخر على أن يّتبع هذا اآلخر احلوار وسيلة وسبيالً 
وقيمنا،  وثقافتنا  وديننا  قوميتنا  باحترام  ذاتها،  املعاملة  يبادلنا  وأن  معنا،  للتعامل 

وسيكون هدفنا إنسانياًً في وسائله وغاياته.

الأمن الوطني ال�سامل 
1. يؤمن حزب اجلبهة األردنية املوحدة بأن األمن الوطني األردني جزء من األمن القومي 

العربي يؤثر فيه ويتأثر به سلباًً وإيجاباًً.

2. ويؤمن حزبنا بأن السياسات األردنية من مفهومها لألمن الوطني األردني تنطلق 
ومتتني  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  اخلارجية  األخطار  الوطن من  من متطلبات حماية 

النسيج االجتماعي وحتصني اجلبهة الداخلية.

مبا تنص عليه املادة 6 من الدستور وهي: )األردنيون  3. كما يؤمن حزبنا إمياناًً مطلقاًً 
أمام القانون سواء، ال متييز بينهم في احلقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو 

اللغة أو الدين(. 

الأمن القت�سادي والجتماعي 
أساسية         مرتكزات  هي  التالية  املرتكزات  بأن  يؤمن  املوحدة  األردنية  اجلبهة  حزب  إن 
لتوفير األمن االقتصادي واالجتماعي، من خالل تعزيز اإليجابي منها والعمل على إزالة 

السلبّي وذلك من خالل املبادئ واملرتكزات التالية:

الوطني ويجب  األمن  أركان  ركنان أساسيان من  واالجتماعي  االقتصادي  األمن  أن   .1
األمن  وتوفير  للشعب،  األساسية  احلاجات  تلبية  على  قادرين  ليكونا  تطويرهما 

الوظيفي واملعيشي والنفسي له.

2. أن األمن االقتصادي ال يعني أبداً دولة القطاع اخلاص أو دولة الشركات أو سيطرة 
رأس املال، ولكنه يعني شراكة الدولة والقطاع اخلاص في حتمل مسؤولية األمن 
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االقتصادي واالجتماعي، وهي مسؤولية تضامنية وتكافلية وتكاملية وتعاونية.

للمجتمع  املادية  القاعدة  بناء  في  أهمية كبرى  تكتسب  االقتصادية  التنمية  أن   .3
األردني، وقد حقق األردن في هذا اجملال إجنازات تراكمية ال بأس بها، وتنمية انعكست 
السنوات  بلغ في  اإلجمالي  احمللي  الناجت  االقتصادي في  النمو  إيجابياً على معدل 

األخيرة )2000 – 2006( 6% في املتوسط.

تراجع في معدل  أو  املعيشة  أي حتسن مبستوى  تلمس  لم  العظمى  الغالبية  أن   .4
البطالة، وذلك بسبب أن عوائد التنمية لم توزع بشكل عادل.

5. ركزت بعض االستراتيجيات والسياسات اخلاطئة على االستثمار من أجل االستثمار 
فُشّرعت بعض القوانني التي تخدم مصالح البعض، وهذا أدى إلى اختالالت هيكلية 

في االقتصاد الوطني.

6. ترتب على تلك االستراتيجيات زيادة الضرائب ورفع األسعار على الغالبية العظمى  
تلبية  على  القدرة  عدم  وأحياناً  وبطالًة،  فقراً  عليهم  انعكس  مما  الشعب  من 
املادي  أمنه  توفير  في  وتسهم  املواطن  كرامة  حتفظ  التي  األساسية  االحتياجات 

واالجتماعي والنفسي.

للدولة  الفقري  العمود  وهي  الوسطى،  الطبقة  تناقصت  سبق  ملا  وكنتيجة   .7
وارتفعت  والضرائب،  بالغالء  دخولها  تآكل  بسبب  وذلك  والفكر،  اإلبداع  وموطن 

نسبة العاطلني عن العمل، وبهذا ازداد الفقراء فقراً وازداد األغنياء غنًى.

8. وال يفوتنا أن نشير إلى أن اخلصخصة التي رُّوج لها على أنها فتحت الباب للمنافسة 
جديدة  عمل  فرص  وتوفير  فيه  والتوسع  اإلنتاج  نوعية  وحتسني  االستثمار  وتدفق 
تسببت في بعض احلاالت إلى زيادة كلفة اإلنتاج على املواطن، وإلى محاوالت الشريك 
االستراتيجي األجنبي إلى التخلص من جزء من العمالة الوطنية بهدف زيادة الربحية 

دون األخذ بعني االعتبار آثارها على األمن االجتماعي واألمن مبفهومه الشامل.

مدّرة  تنموية  مشاريع  في  اخلصخصة  أموال  تُستثمر  أن  املفروض  من  كان  لقد   .9
للدخل بينما جند أنه قد أُنفق جزء منها في برامج فاشلة.

َقَدر  وكأنها  اخلصخصة  مع  التعامل  يتم  ال  أن  تتطلب  الوطنية  املصلحة  أن   .10
حتمي، وأيديولوجيا ال بد من تطبيقها، فالواجب أن نتعامل معها بدرجة عالية 
من املسؤولية واحلذر آخذين بعني االعتبار مقتضيات احلرص على األمن االجتماعي 

واالقتصادي مبفهومهما املطلق الشامل.
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11. وعلى الرغم من تأييدنا التوّجه نحو اخلصخصة فنحن ال نسلم بها كعقيدة 
اقتصادية ال بد منها وإمنا كخيار اقتصادي حتكمه أساسيات النظام االقتصادي 
املنسجم مع املصالح الوطنية واالستراتيجية للشعب والوطن، بحيث نعّظم 

البطالة  مثل  سلبياتها  من  ونقلل  املادية  املنفعة  حيث  من  اإليجابي  مردودها 
وتوسيع دائرة الفقر، وال نسمح مبصادرة القرارات الوطنية في اجملاالت االقتصادية 
كافة، أو أن يصبح أّي من املؤسسات االقتصادية الوطنية ملكاً لغير أبناء الوطن 

ون شركاء استراتيجيني. ممن يُسمَّ

12. وبناًء على ما ذكر، وانطالقاً من حرصنا على الصالح العام فإننا ندعو إلى العمل 
على تصويب بعض السياسات وفق األسس التالية: 

أ.    أهمية أن يدير االقتصاد الوطني بكافة قطاعاته فريق ٌ اقتصادي وطني كفء  
  ملتزم مبعايير احلاكمية الرشيدة املرتبطة باملصلحة الوطنية العليا.
ب.  تشجيع القطاع اخلاص على النهوض بدور فّعال في حتفيز التنمية 

 االقتصادية واالجتماعية املستدامة.
ج.  إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل دورياً بهدف حتقيق العدالة في التوزيع، 

  بحيث يتحمل ذوو الدخول املرتفعة واملؤسسات الرابحة العبء األكبر من    
 الضريبة مع تخفيضها على ذوي الدخل احملدود.

د.   التخفيف من أعباء ضريبة املبيعات على السلع واخلدمات الضرورية وزيادتها  
      على السلع الكمالية.

      هـ. ربط الرواتب والدخل مبستويات التضخم بحيث تتحقق احملافظة على 
      مستوى  العيش الكرمي  للمواطنني.

و.    وقف عمليات التهّرب الضريبي واتخاذ إجراءات حازمة بحق املتهربني.
ز.    أن اخلصخصة يجب أن تتم وفق معايير علمية مدروسة تأخذ باالعتبار كافة 
  األبعاد املترتبة عليها وتراعي األولوية في تخفيف األعباء عن كاهل احلكومة   

  مبا ال يتعارض مع سيادة الدولة على القطاعات االستراتيجية.
من  تبقى  ما  خصخصة  وأبعاد  ألسس  معّمق  تقييم  وإجراء  النظر  إعادة  ح. 

 مساهمات  في الشركات االستراتيجية األردنية، علماً بأن الشريك االستراتيجي 
 لم ينفذ بعض الشروط التي مت االتفاق عليها مبا فيها توسيع أوجه اإلنتاج وزيادته.

تُعزز  إنتاجية  مشاريع  وفي  املديونية  شراء  في  اخلصخصة  أموال  استثمار  ط. 
      دخل اخلزينة وتوّفر فرص عمل للعاطلني عن العمل واالبتعاد عن استخدامها   
العالقة،  ذات  الرسمية  املؤسسات  رقابة  عن  بعيدة  ومشاريع  برامج  في     

      وشمول هذه املشاريع بأعمال الرقابة والتدقيق.
متطلبات  وبني  الفعلية  االحتياجات  بني  االقتصادية   اخلطط  توائم  أن  ي. 
     االنفتاح والعوملة، بحيث تتفاعل اخلطط مع مصالح االقتصاد الوطني وفق  

      معايير وطنية مدروسة تأخذ باالعتبار اآلثار االجتماعية واألمنية.
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ك.  التصدي ألية محاولة من أّي كان ومن أّي جهة وحتت أّي عنوان للهيمنة على 
وعلينا    أّي مسمى،  بها حتت  العبث  أو  االجتماعي  الضمان  أموال وموجودات   

 احملافظة عليها وحتقيق أفضل عائد الستثماراتها.
ل.   العمل على النهوض بالطبقة الوسطى، مع التذكير أن الدول املتقدمة لم 
من    الطبقة  هذه  تقترب  أن  واألجدر  الوسطى،  الطبقة  بجهد  إالّ  تتقدم   
اإلبداع   آفاق  لها  نفتح  وذلك لكي  الفقيرة،  الطبقات  الغنية ال من   الطبقة 
 الفني والعلمي واألدبي وحتى ال تكون فريسة للفساد واالنحراف الذي يؤدي 

 إلى االنحالل.
أي من  االستراتيجيني في  للشركاء  التراخيص  النظر بسياسات منح  إعادة  م.  
ضبط   بقصد  الوزراء  مجلس  بقرار  الترخيص  منح  وربط  العامة  القطاعات   

 العمليات في هذه القطاعات وإبعادها عن التصرفات الشخصية.
بذريعة  باألراضي  يتعلق  ما  الدولة وخاصة  بأمالك  العشوائي  التصرف  ن.  وقف 

      توفير املناخ املناسب لالستثمار.
س. يجب أن تستكمل االتفاقيات االستراتيجية قبل نفاذها مراحلها الدستورية 

بعرضها على مجلس األمة إلقرارها أو تعديلها أو رفضها. 

الفقر والبطالة
دول  أحد  األردن  وكان  والبطالة،  الفقر  تتمثل في  العالم كله مشكلة كبرى  يواجه 
العالم التي واجهت هذه املشكلة والتي شكلت له حتدياًً واضحاًً في مجاالت التنمية 
التنمية  وجه  في  عائقاً  تشكل  زالت  وال  واالجتماعية،  والسياسية  االقتصادية 
املعلنة  ما نسبته  إلى  البطالة  احملدود في خفض معدالت  للنجاح  ونظراًً  الشاملة، 
رسمياًً 15% في عام 2006 وما نسبته غير الرسمية 30%، لذلك كله يرى حزبنا في 

هذا اجملال ما يلي:

بذل جهود وطنية متكاملة، تتضامن في تبّنيها السلطات التنفيذية والتشريعية   .1
 ومؤسسات اجملتمع املدني.

متكاملة  خطة  وضمن  العمل،  في  املواطن  بحق  العام  الرسمي  االلتزام  حتقيق   .2
 تستهدف خلق الفرص االستثمارية املالئمة بشكل مستمر، وربط األجور بنسبة 

 التضخم لتوفير عيش كرمي للموظف والعامل.

العاطلة   القوى  أفضل الستيعاب  بجهود  للقيام  اخلاص  القطاع  تشجيع مؤسسات   .3
عامل     45.000 عن  يزيد  )مبا  سنوياًً  العمل  سوق  إلى  تضاف  التي  وكذلك  العمل،      عن 

 سنوياًً(.
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الفقر،  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية  في  حتقيقه  مت  الذي  اإلجناز  مدى  تقييم   .4
حّيز  إلى  للتشغيل  الوطني  املركز  إخراج  في  العمل  وزارة  أطلقتها  التي  واملبادرة 
الوجود، وااللتزام بالتطبيق الفعلي ملفهوم املشاريع الصغيرة وضمن أولويات تتواءم 

مع احتياجات السوق احمللي.

من  الفترة  في  الذي عقد  والبطالة  الفقر  من  للحد  الوطني  املؤمتر  قرارات  تعتبر   .5
6-7 / 9 /2004 م في مدينة عّمان باعتبارها جزءاًً من اخلطة الوطنية منسجمة مع 

رؤية احلزب للحد من الفقر والبطالة.

من  للحد  الوطني  املؤمتر  قرارات  في  وردت  كما  التوصيات  ألهم  ملخص  يلي  وفيما 
الفقر والبطالة باعتبارها جزءاً من اخلطة الوطنية للحد من الفقر والبطالة.

اأولً : حمور واقع الفقر والبطالة: 
اململكة،  في  الفقر  ألسباب  موحدة  ومرجعية  منهجية  تبّني  على  العمل  ضرورة 
وتتّبع خصائصه االقتصادية واالجتماعية وأهم مالمحه ومواقع ترّكزه في احملافظات، 

وكذلك احلال بالنسبة للبطالة.

ثانياًً: حمور املوارد الب�سرية:
البناء على ما  التأكيد على أن املردود البشري هو الّسمة املمّيزة للمملكة، وضرورة 
أنظمة  وإعادة هيكلة  املستمر،  التعليم  توفير  على  والعمل  اجملال،  هذا  في  إجنازه  مت 
التي  األولوية  واملهني  التقني  التعليم  إيالء  على  قادرة  لتصبح  والتدريب  التعليم 
واحتياجات  والتقني  األكادميي  التعليم  بني مخرجات  املواءمة  ولتحقيق  يستحقها، 
التنمية اإلنسانية مبفهومها املتكامل، والتجاوب مع املستجدات في مجال املعلوماتية 
تكنولوجيا  مجال  في  ومتكاملة  شاملة  وطنية  أساسية  بنية  خالل  من  واملعرفة 
املعلومات، وتكثيف اجلهود املبذولة في إتاحة األسواق العربية أمام الكفاءات األردنية 

املؤّهلة.

ثالثاًً: حمور الواقع القت�سادي والجتماعي: 
إيالء التنمية احمللية األهمية الكبرى وتفعيل دور اجملالس التنموية في خلق املزيد من 
املشاريع، والبناء على امليزة التنافسية لكل محافظة، وحتفيز الشركات الكبرى نحو 

تبّني دور تنموي أكثر فعالية.
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رابعاًً:حمور امل�ساريع والربامج القائمة:
االهتمام باملشاريع والبرامج القائمة وإتاحة الفرصة وألول مرة لتقييم مدى اإلجناز الذي 
مت حتقيقه في االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر والبطالة، واملبادرة التي تبّنتها 
وزارة العمل في إخراج املركز الوطني للتشغيل إلى حيز الوجود، وااللتزام بالتطبيق 
الفعلي ملفهوم املشاريع الصغيرة بهدف احلد ّ من مشكلتي الفقر والبطالة، وضمن 

أولويات حتاكي املتطلبات األساسية للسوق احمللي. 

خام�ساًً: حمور الت�سريعات: 
إدامة اخلطوات التي اتخذت على صعيد حتديث التشريعات، وضرورة السير على نفس 
من مشكلتي  للحد  واملستقبلية  احلالية  واملتطلبات  تتواءم  قوانني  سن  في  النهج 
أمامه  اجملال  وتفسح  األردني،  العامل  حتفز  مناسبة  بنية  وتوفير  والبطالة  الفقر 
الستغالل فرص العمل املتاحة في السوق احمللي والعربي، وحتسني املناخ االستثماري 
في األردن مبا يحقق املزيد من فرص العمل من خالل تقدمي حزمة من احلوافز االستثمارية 

تأخذ باحلسبان االعتبارات االجتماعية.

�ساد�ساًً: حمور العالقات القت�سادية العربية والدولية
وفي ميدان العالقات االقتصادية العربية والدولية، سّجل األردن جناحات ملحوظة نتيجة 
انضمامه إلى اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، باإلضافة إلى االنضمام ملنطقة 
املتحدة  الواليات  مع  احلرة  التجارة  ومنطقة   ،2000 عام  في   )WTO( العاملية  التجارة 

األمريكية في 2000/10/26 ، وإلى منطقة التجارة احلرة األوروبية في عام 2001 .

املتعلقة  الدولية  االقتصادية  عالقاته  هيكلية  تعزيز  في  اجلهود  هذه  ساهمت  وقد 
في  العجز  وتقليص  الصادرات  منّو  معدالت  وزيادة  اخلارجية،  التجارة  منّو  فرص  بدعم 
امليزان التجاري وميزان املدفوعات، وتشجيع االستثمار األجنبي اخلاص وتنمية اإلنتاج 
الوطني، باإلضافة إلى توفير الدعم املالي. ومع ذلك فقد لوحظت احلاجة امللّحة إلى 
لألخطار  التنافسية، جتنباً  اخملتلفة على  الوطني ومؤسساته  االقتصاد  تعزيز قدرات 
امللّحة  احلاجة  وكذلك  االتفاقيات،  هذه  إلى  االنضمام  نتيجة  املتوقعة  االقتصادية 
أية  مواجهة  في  والتحّصن  والوطني،  االقتصادي  باألمن  املتعلقة  اجلوانب  لتقييم 

مخاطر ترافق عملية تنفيذ هذه االتفاقيات.
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الق�سايا الجتماعية
1. املرأة 

من  تطلعات،  من  ويعكسه  من حقوق  يفرضه  وما  األردن  في  املرأة  واقع  أصبح  لقد 
أهم املواضيع املثارة على الساحة الوطنية، ملا لها من أثر في حتقيق مجتمع متوازن 
الكفاءة  على  القائمة  احلقيقية  الشراكة  قوامه  اجتماعياً  ومستقر  سياسياًً، 

واالستحقاق واالحترام واملنسجمة مع دور املرأة وأصالتها.

واستناداً إلى مبادئ وخطط عمل جلان املرأة واألسرة، واملنظمات والهيئات النسائية، 
وانطالقاًً من تكريس الدستور األردني وامليثاق الوطني ملبدأ املساواة، وتكافؤ الفرص 
الناجمة عن  إزالة كافة مظاهر عدم املساواة  بني النساء والرجال، فإننا نعمل على 
التراكمات التاريخية الطويلة، ومواجهة اآلثار االجتماعية الناجمة عن عملية التحول 
االقتصادي، وفتح اجملال أمام مساهمة املرأة في العمل بصورة أكبر، والنهوض باملرأة 
الريفية، ووضع اآلليات الكفيلة بضمان مشاركة أوسع للمرأة في رسم السياسات 

الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة وتسهيل مشاركتها في احلياة العامة.

ومن هنا فإننا نرى في الدميقراطية استجابة واضحة حلقوق املرأة ومساواتها بالرجل 
في كل مجاالت احلياة العامة. وإذا كانت مسألة الفقر والبطالة تشكل حتّدياًً للجميع 
في هذا الوطن فهي حتدٍّ أكبر للمرأة. وال بد من معاجلة موضوع املرأة معاجلة جذرية 
أم  أكانوا رجاالً  املواطنني سواء  تفرق بني  التي ال  الشاملة  التنمية  من خالل عملية 

نساًء.

2. األطفال والشباب

لهم  يتيح  الذي  املناخ  ألفراده  فيها  يهيئ  التي  الدرجة  على  اجملتمع  تطور  يقاس 
األمم  لتوفير حياة كرمية لهم، كما يحكم على مسيرة  القرارات  املشاركة في صنع 
وإجنازاتها ليس من خالل قوتها العسكرية واالقتصادية وفخامة البناء فحسب بل من 
خالل رفاه شعوبها ومستوى اخلدمات الصحية والتغذوية والتعليمية املقدمة لكافة 

أفراد اجملتمع وخاصة األطفال والشباب منهم. 
وإن حزبنا يرى:

 
أ. أن رعاية الطفولة حتتاج إلى برامج تغذية ودور حضانة ومدارس ومواصالت ورعاية 

صحية متواصلة منذ الوالدة وحتى بداية ِسنّي الدراسة وخاللها، ولقد خطا األردن 
ولم  املدن  أكبر في  مرّكزة بشكل  ولكنها كانت  اجملال خطوات متقدمة  في هذا 
بني  ما  تكون متكاملة  أن  يجب  الرعاية  وإن  املطلوبة،  الطموحات  إلى  بعد  تصل 
أطفال متمتعني  إلى  لنصل  والدولة،  املدني  اجملتمع  ومؤسسات  واملدرسة  األسرة 
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بالصحة البدنية والعقلية قادرين على حتقيق الطموحات املطلوبة ضمن الفئات 
خالل  من  املدن  في  هي  مثلما  والبادية  الريف  في  بانتشارها  وذلك  املستهدفة 

البرامج الهادفة تالفياً ملشاكل التسّول وعمالة األطفال.....وغيرها.
ب. أما في مجال الشباب عدة املستقبل فال بد أن يتم توفير الرعاية لهم من حيث 
التخصصات الستيعابهم،  مبختلف  واجلامعات  والتدريبية  الفنية  املعاهد   إيجاد 

وتوفير النوادي واملالعب واألماكن الترفيهية الهادفة إيجابياً.  

وفي هذا اجملال يرى احلزب ما يلي:
 

واخلاص. العام  القطاعني  في  للشباب  الكرمية  احلياة  سبل  توفير  الدولة  على   .1
العالم  دول  وبقية  العربي  اخلليج  دول  وخاصة  العربي  الوطن  دول  مع  التعاون   .2

 لرفدها باخلبرات األردنية املؤهلة.
في  بهم  واالستثمار  العالم  دول  في  املنتشرة  األردنية  الكفاءات  استقطاب   .3

 وطنهم )األردن(.
4.  إيجاد صناديق وطنية تقدم ِمنحاً وقروضاً ميّسرة ملواصلة التعليم والسكن والزواج.

3. التربية والتعليم

تُعتبر التربية والتعليم األساس املتني لتطور اجملتمعات وتقدمها، ولهذا أدركت الدولة 
مثاالًً  أصبحت  حتى  اهتمامها  جّل  وأولته  املوضوع  لهذا  القصوى  األهمية  األردنية 

يحتذي في املنطقة.
لقد أعطى اجلهد التكاملي التراكمي املتميز في مجال التربية والتعليم أُُكله محلياً 
وعلى ساحات الوطن العربي وفي كل األمكنة التي يتواجد بها األردنيون وكانوا مثاالً 

في اإلخالص والعطاء.

التربوية في األردن  التي مرت بها العملية  املراحل  إن حزبنا وهو يدرك متاماً مختلف 
باملتغيرات  تأثرها  ومدى  األخيرة  العقود  في  وخاصة  العربي  الوطن  أرجاء  كافة  وفي 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعوملة والتي انعكست على مكّونها األساسي 

اإلنسان فهو يرى ما يلي:

الرعاية  كل  وأولوها  األساسية  القضية  بهذه  وقيادًة  شعباً  األردنيون  اهتم  لقد   .1
والعناية والتطوير على مر العقود املاضية، وهنا ال بد من اإلشادة بكل هذه اجلهود 
املميزة واملوصولة في هذا القطاع والتي كانت موضعاًً للتالقي والتكامل والتعاون 
من كل شرائح اجملتمع أفقياً وعامودياً ونوعاًً، وعلى الرغم من الظروف االقتصادية 

الصعبة.



20

العقدين  في  وخاصة  املعلوماتية،  والثورة  السريعة،  املتغيرات  أن  املالحظ  من   .2
األخيرين، ومحاولة اللحاق بها قد أثرت سلباً على العملية التربوية بسبب الفجوة 

الواسعة بيننا وبني العالم في مجال املعرفة والتكنولوجيا.

معها  والتفاعل  السابقة  احلضارات  استيعاب  على  قدرتهم  العرب  أثبت  لقد   .3
بإيجابية، ولدينا الثقة املطلقة بقدرة العقل العربي على اللحاق بالثورة املعلوماتية 
في مختلف اجملاالت العلمية والتقنية واإلنسانية والتفاعل معها لتعود بكل ما 

هو إيجابي على الوطن واملواطنني واألمة العربية.  

املاضي  القرن  من  والستينات  اخلمسينات  في  والطالب  املعلمون  تبّنى  لقد   .4
التربوية،  العملية  على  أثرت  مجابهات  إلى  أدى  مما  متضاربة،  خارجية  تنظيمات 
وتدخلت اجلهات اخملتصة بطرق غير مناسبة انعكست بشكل سلبي على هيبة 
املعلمني وأمنهم الذاتي، فتدهورت أوضاعهم االقتصادية، وأصبحت مهنة التعليم 
مهنة من ال مهنة له، وكان من نتائج هذه السلبيات تدّني النوع وتزايد الكم على 

الرغم من التوسع في أعداد املدارس والكليات واجلامعات.

التعليم   مراحل  في  منت  أفكاراً  وّلد  وهادفة  محددة  تربوية  رسالة  وجود  عدم  إن   .5
    األساسي والثانوي واجلامعي أثرت على القيم الوطنية والوالء للدولة وظهرت األنا 
تخّلف   وانتقل  اجملتمع،  على  بالنفع  تعود  ال  أخرى  وقضايا  واجلهوّية     والعشائرية 
بدالًً  والبطالة  والفقر  التخلف  فزاد  التربوية،  املؤسسات  إلى  الشارع  وأفكار    
    من التقدم والنهوض وتقّبل احلداثة ومواكبة العلم والتكنولوجيا والتي هي من 

    أساسيات العملية التربوية.

6. لقد اتبعت مؤسسات التربية والتعليم منذ بدايات السبعينات من القرن املاضي 
في  كّمياً وضعفاًً  وتراكماًً  وحفظاً  تلقيناًً  التدريس فيها  أيدلوجية جديدة أصبح 
وسادت  والثقافة  الفكر  بضحالة  الفترة  هذه  اتسمت  حيث  واملبدعني،  اإلبداع 
السطحية واالرجتال في املعاجلات السياسية واالقتصادية والتربوية واالجتماعية، 
تكوين  وهي  األولى  مسؤوليتها  من  والتربوية  التعليمية  املؤسسات  وانسحبت 
الهوية املوحدة والوالء املنهجي للوطن، فنشأت هويات متعددة األشكال واأللوان 
للهوية  الفقري  العمود  هي  التي  العربية  اللغة  دور  وتراجع  والوالءات  واالجتاهات 

العربية.

من خالل ما تقدم من مشكالت يرى احلزب ما يلي: 
الوطن  قضية  عن  ومسؤولة  قادرة  أجيال  بناء  تتبّنى  تعليمية  استراتيجية  وضع  ا.  
والهوية والوالء واالنتماء وثقافة الدولة، وإلغاء ثقافة الدولة الشركة وسيطرة رأس 

املال على املقّدرات التربوية.
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واملمارسات  بالسلوكيات  تهتم  والتعليم  للتربية  أهداف  وحتديد  رسالة  ب.  وضع 
والثقافة وبعث    اللغة والفكر  العربية في مجاالت  الهوية  والتركيز على حتصني   

 األمل في مستقبل أفضل.
الفقري  العمود  التي تشكل  السامية  واإلسالمية  العربية  األخالق  التأكيد على  ج. 

 للحضارة واحلياة.
د.   التركيز على التعليم النوعي وفتح اجملال أمام اإلبداع في بيئة تعليمية سليمة.

جميع  في  واقتصادية  اجتماعية  دميقراطية  خالل  من  التعّددي  الفكر  مُيارَس  هـ. أن 
  مراحل التعليم.       

و.   زيادة عدد مدارس املبدعني واملتفوقني لتشمل كافة محافظات اململكة.
وسياسياً  واقتصادياً  اجتماعياًً  رعايتهم  ومتابعة  املعلمني  إلى  الثقة  إعادة  ز.  

  وتنميتهم مهنياًً.
إلى  ووصوالً  املدرسة  من  بدءاً  وفرعية،  مركزية  والتفكير،  لالجتهاد  فرق  تكوين  ح. 

 اجلامعة، ومتابعة وتقومي فرق االجتهاد والتفكير دورياً.
ط. زيادة نسبة مخصصات التربية والتعليم من ميزانية الدولة.

التربية  تطوير  على  التركيز  مع  العلمي  البحث  لتطوير  مؤسسات  تشكيل  ي. 
 والتعليم.

األخرى بهدف  العالم  دول  العربي وبعض  العالم  تزور  املعلمني  ك. تشكيل وفود من 
 تبادل اخلبرات واكتساب األفكار واألساليب الهادفة والبّناءة.

4. الثقافة والهوية العربية

إن اللغة هي وعاء ثقافة األمة، وهي مخازن فكرها وحضارتها ومصدر تقدمها وتفاعلها 
مع الثقافات األخرى.ومن املسّلم به أن الثقافة العربية قد سادت وازدهرت وأصبحت 
بالنسبة  التي كانت مظلمة  القرون الوسطى  والنبوغ وذلك خالل  للمعارف  مرجعاً 
ألوروبا ومشرقة للوطن العربي واألمم األخرى التي كانت حتت مظلة الدولة اإلسالمية، 
فأثبتت األمة العربية ولغتها قدرات تفاعلية فائقة استوعبت علوم العصر، ونبغت 

فيها، وضربت املثل البنّي على التوثيق واإلبداع والترجمة والتأليف.

أما في القرون املتأخرة وبعد تراجع النفوذ العربي وسيطرة األمم األخرى فقد تراجعت 
اإلسهامات العربية في احلضارات املستجدة بسبب التخلف املعرفّيّ وغياب القدرة 
املستعمرة في تكريس  أو  املهيمنة  الدول  وممارسات  واإلبداع،  واالبتكار  التأليف  على 
بحروف  حروفها  واستبدال  العربية  اللغة  طمس  ومحاولة  احمللية  واللهجات  األمية 
باألحرف  تكتب  كانت  التي  اجلنسيات  بعض  عند  هو معروف  وكما  للكتابة  التينية 

العربية.
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وفي نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن وبعد سيطرة القطب األوحد أصبح هنالك 
صراع جديد ُسّمي بصراع احلضارات هدفه أن تسود حضارة بعينها أو ثقافة على بقية 
الثقافات في بيئة العوملة احلديثة والقرية العاملية، ووضعت لذلك مصطلحات جديدة 
وساهمت  فلسطني،  من  بدالً  وإسرائيل  العربي  الوطن  من  بدالًً  األوسط  كالشرق 
للداللة على  لها  والترويج  واللغات  الثقافات  بنشر هذه  احملدودة  غير  اإلعالم  وسائل 
احلداثة والتطور وخاصة في مجال الفنون واملوسيقى والغناء، حتى في تسمية احملالت 

التجارية واملطاعم واملقاهي،ولم يعد هناك مجال ملا يسمى بحوار الثقافات.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات فإن لدينا الثقة الكاملة بأن أمتنا ستتجاوز هذه 
والباقية  األساسية  الركائز  لديها  ألن  عادتها  هي  كما  واقتدار  جناعة  بكل  املرحلة 
للحفاظ على لغتها وعقيدتها وتاريخها املتجّذر فيها رغم شراسة الهجمة وتعّدد 

وسائلها.

وتالفياً حلالة فقدان االجتاه وضياع الهوية واالنغماس األعمى باحلداثة فإن 
حزبنا يرى:

 
رسوخ  راسخة  ولغتها  التاريخ،  بصدر  محفوظة  وثقافتها  باقية،  أمة  أمتنا  أن   .1

اجلبال، وما كل موجة من موجات التحديات إال كان مصيرها الفشل.

هي  العربية  واللغة  الثقافية  الهوية  إلى  توّجه  التي  املغرضة  اجلادة  احملاوالت  أن   .2
حتديات حقيقية سواء بإحالل لغات أخرى أو لهجات محلية أو أحرف أو أرقام غير 
عربية يستدعي منا مواجهتها بكافة الطرق املتاحة للتقليل من آثارها وإفشال 

مخططاتها السوداوية.

بالنفع  وسيعود  واجملتمعات،  لألفراد  ضروري  أمر  وإتقانها  األخرى  اللغات  تعّلم  أن   .3
على الفرد واجملتمع والوطن )من عرف لغة قوم أمن شرهم(، كما سيساعد على 
نقل احلضارة العربية وبأسلوب اآلخرين املقبول لديهم مما سيحّسن لغة االتصال 

والتواصل بيننا وبني العالم.

واألديان  األجناس  تعّدد  على  قائم  الكبير  اإلنساني  الكون  هذا  أن  به  املسّلم  من   .4
التجربة  يثري  وهذا  الواحد،  اجملتمع  لدى  حتى  والثقافات  الفكر  وتنّوع  واللغات 
اإلنسانية ويشحذ الهمم للتنافس في اجملال املعرفّيّ في بيئة من احلرية والتعدد، 
احلكمة  يجانب  عمل  هو  فقط  منها  واحدة  على  الثقافات  اقتصار  محاولة  وإن 

والتنّوع، فال صراع للثقافات وإمنا حوار لها وتفاعل. 
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معها  والتفاعل  األخرى  الثقافات  فهم  على  قادرة  ولغتها  العربية  الثقافة  أن   .5
 بإيجابية.

الدليل  ينقصها  ادعاءات  ولغتها  العربية  املغرضة عن هرم احلضارة  اإلشاعات  أن   .6
وينسفها التاريخ والواقع، كما إن التقليد األعمى واألخذ بقشور العوملة من حيث 
دليل على  إال  االجتماعي ما هو  واالنحالل  األعجمية  والكلمات  والسلوك  املظهر 

القصور في االستراتيجيات الثقافية عموماًً وليس قصوراً في أدواتها. 

بد من احلفاظ  العاملية، فال  العربية هي وعاء حضارتنا وحاملة رسالتنا  اللغة  أن   .7
عليها ومن خالل: 

املتعاقبة بقصد  وتبّنيها من قبل احلكومات  أ.   وضع استراتيجيات محلية وعربية 
   احلفاظ على اللغة ومواجهة التحدي الثقافي.

ب.  حض املؤسسات العربية والدولية على تثبيت اخلصوصيات الثقافية للمجتمعات     
 املتعددة.

وإبراز العربية  اللغة  على  للحفاظ  املدني  اجملتمع  مؤسسات  تشجيع  ج. 
      خصوصياتها الثقافية وإيجاد مؤسسات تتولى هذه املهمة.

واإلعالن  الدعاية  ووكاالت  التجارية  واحملالت  والفنادق  املطاعم  أصحاب  تشجيع  د.  
العربية كأساس في مشاريعهم، وال بأس من استخدام لغات     اللغة    الستخدام 

  أخرى للتوضيح كلغة ثانية إلى جانب العربية.
هـ. إظهار الدور املهم لألسرة في العناية باللغة العربية وصيانتها.

اللغة  إعطاء  على  واملرئية  واملسموعة  املكتوبة  اإلعالمية  املؤسسات  تشجيع  و.  
والثقافية. والدعائية  اإلعالمية  أنشطتها  كافة  في  واملمّيز  األول  الدور    العربية 

اللغة  تعتمد  أن  مستوياتها  مبختلف  التعليمية  املؤسسات  جميع  ز-  تشجيع 
      العربية كأساس للتعليم ولشّتى العلوم واملعارف.

وإن اللغة العربية لغة مقدسة تشرفت بالقرآن الكرمي وسنة الرسول )صلى اهلل  ح.  
  عليه وسلم( وبالعبادات الربانية، وهي باقية خالدة.

5. البلديات ومؤسسات اجملتمع املدني

األساسية  التنموية  الوحدة  وهي  مجتمع  أي  لتنمية  األولى  الوحدة  هي  البلدية   -
واخلدمية واحلضارية الهادفة لتحسني نوعية احلياة للمواطنني من خالل توفير البيئة 

األساسية ومظاهر احلياة العصرية.
- ويجب تقدمي الدعم الكامل للبلديات لتمكينها من تقدمي أفضل اخلدمات بأسلوب 

حضاري متقدم.
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البلدية وإعطائها الصالحيات  األردنية املوحدة يؤمن باستقاللية  - وإن حزب اجلبهة 
الكاملة إلدارة شؤون البلدية بكفاءة واقتدار.

- ونؤمن باالستراتيجية الوطنية إلصالح وتطوير البلديات والتي صدرت عام 2002م، 
والتي نقلت البلديات في األردن إلى وضع مستقر بعد حالة الضياع واإلهمال التي 

عاشتها سابقاًً.
- ويجب التركيز على املبادئ العامة لهذه االستراتيجية وأهمها: 

1. اجمللس البلدي هو اجلهة املسؤولة عن إدارة جميع شؤون البلدية، ويجب أن يتمتع 
شؤونه. في  بالتدخل  جهة  ألي  السماح  وعدم  الكاملة  بالصالحيات  اجمللس  هذا 

2. يكون واجب وزارة البلديات تقدمي الدعم الفني واملالي للبلديات، واحترام استقالل 
البلدية وعدم التدخل في شؤونها أو االنتقاص من صالحيات اجمللس البلدي.

3. تزويد البلدية بالكفاءات اإلدارية والفنية املؤهلة.
4. إعطاء صالحيات كافية ملدراء املناطق متشياًً مع مبدأ الالمركزية، وأن تقدم اخلدمات 

الكاملة للمواطنني عن طريق مناطقهم وعدم إلزامهم ملراجعة مركز املدينة.
في  املنتخب  والعضو  املنطقة  ومدير  البلدية  رئيس  املكونة من  اللجنة  تكون  أن   .5
اجلهة  هي  املنطقة  تكون  وأن  املنطقة،  أمور  جميع  ملتابعة  دائمة  جلنة  املنطقة 
التربية  األخرى كوزارة  الرسمية  وتتعاون معها جميع اجلهات  تعتمد عليها  التي 

والتعليم والصحة والتنمية االجتماعية وغيرها.
ودعم  والبيئية  والترفيهية  الثقافية  النواحي  ليشمل  البلدي  العمل  تطوير   .6

 مؤسسات اجملتمع املدني وخاصة مؤسسات الشباب والطفولة واملرأة.
والذي  اجلديد  البلديات  بقانون  النظر  بإعادة  املوحدة  األردنية  اجلبهة  ويطالب حزب   -
لرؤساء  محددة  مؤهالت  حتديد  وضرورة  البلدي،  اجمللس  صالحيات  من  كثيراًً   سلب 
 اجملالس البلدية املنتخبة، ألن رئيس البلدية ال يتمتع بالصفة التمثيلية فقط وإمنا 

 هو الرئيس التنفيذي جلميع موظفي البلدية.

6. القضايا القومية والقضايا السياسية

أ. القضية الفلسطينية

انطالقاً من تاريخنا النضالي مع القضية الفلسطينية فإن حزبنا يرى في املمارسات 
جزر  إلى  وحتويلها  الفلسطينية  املدن  بحصار  تتمثل  التي  االستفزازية  اإلسرائيلية 
وإقامة  املستوطنات  وتوسيع  بناء  في  واستمرارها  البعض،  بعضها  عن  منفصلة 
جدار الفصل العنصري على األراضي الفلسطينية، وسياسة االغتياالت، والتوّجهات 
السلطة  مع  املفاوضات  من  التهّرب  ومحاولتها  واحد،  جانب  من  احلدود  لترسيم 
الوطنية الفلسطينية بحجة عدم وجود الشريك الفلسطيني، واعتماد احلكومات 
وتعزيز  فلسطينية،  مناطق جغرافية  إلى ضم  يرمي  برنامجاًً  املتعاقبة  اإلسرائيلية 
االستيطان فيها والعمل على تهويدها، سواء في القدس العربية واملناطق الواقعة 
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غرب اجلدار العازل، واعتبار نهر األردن الشريط احلدودي الشرقي للدولة اإلسرائيلية فإن 
ذلك يشّكل خرقاً للنظام الدولي، وسيطرة على أرض الغير بالقوة، وتهديداًً للسالم 
العاملي كله، ومنعاًً لألمن واالستقرار في املنطقة، وخلقاً  للفوضى والتطرف، وقضاًءً 

على مبادئ وأحالم شعوب املنطقة في حياة أفضل لألجيال كلها عرباً وإسرائيليني.

لن  املنطقة  في  االستقرار  أن  نرى  فنحن  واالستقرار  بالسالم  قناعتنا  من  وانطالقاً 
يتحقق إال في اإلطار التالي: 

أ.    انسحاب إسرائيل من كافة األراضي العربية احملتلة.
ب.  اعتراف اجلانب اإلسرائيلي مببادرة السالم العربية.

ج.   إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس على 
      كافة األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م.

د.    تفكيك املستوطنات وإسقاط اجلدار العازل.
هـ. اإلصرار على حق الالجئني أينما كانوا بحق العودة والتعويض عليهم بسبب ما 

  حلق بهم من أذى معنوي ونفسي ومادي، ورفض كل التوّجهات الداعية إلى إلغاء   
  هذا احلق حتت أي عنوان باعتباره حقاً سياسياً وقانونياً كفلته املواثيق والقرارات   

  العربية والدولية ذات العالقة.
   

ب.  القضية العراقية 
              

والبريطانية وحلفائهم بغرض حتقيق  القوات األمريكية  ِقبل  العراق من  جاء احتالل 
مشروع يرمي إلى متزيق العراق، وتكريس الطائفية والعرقية واملذهبية، والسيطرة على 
ثرواته الطبيعية، والقضاء على تطلعاته وطموحاته املشروعة، وعزله عن محيطه 
وجسمه العربي  توطئة لفرض مشروع الشرق األوسط الكبير الرامي إلى فكفكة 
للطموح  حتقيقاً  االستعمارية  اخلطط   نتاج  وهو  وتركيبتها،  هيكلتها  وإعادة  دُوله 
اإلسرائيلي الساعي إلى حتويل دول املنطقة إلى كيانات صغيرة وهزيلة بحيث تسهل 

عملية الهيمنة عليها.

وانطالقاًً من حرصنا على العراق وشعب العراق باعتباره جزءاً ال يتجزأ من األمة العربية، 
الشجاعة  الوقفة  ونؤيد  نحّيي  فنحن  األمة،  قضايا  وتعزيز  دعم  في  دوره  وألهمية 
األوسط  الشرق  مشروع  أسقطت  والتي  االحتالل  ضد  املوجهة   الباسلة  واملقاومة 
الكبير، ونعلن عن تأييدنا لهذه املقاومة، ولكل عراقي شريف يسعى إلنهاء االحتالل 
سيادته  على  واحلفاظ  العراق  وأجواء  أراضي  ووحدة  الوطنية  الوحدة  على  واحلفاظ 
الوطنية وعلى كامل ترابه وثرواته والعمل على بناء عراق جديد وقوي، وندين بنفس 
إجرامية  أعماالً  باعتبارها  العراق  في  املدنيني  تستهدف  التي  العمليات  كل  الوقت 
غايتها إشعال فتيل الفتنة خدمة للمصالح األجنبية االستعمارية، ونرى أن من أول 

األولويات احملافظة على عروبة العراق وهويته القومية.
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  ج. العالقات العربية والدولية
              

وجعلها  اخلارج،  مع  العربية  العالقات  منط  في  نوعي  حتّول  حتقيق  املمكن  من  ليس   
عالقات نِّدية تفيد العرب وتخرجهم من إطار عالقات السيطرة والتبعية، إال إذا تيسر 
جاد  حوار  في  والدخول  فاعلة،  كتلة  أو  متحدة  مجموعة  تكوين  العربية  لألقطار 
وموضوعي فيما بينها وتفاوض منظم ومسؤول يخضع ملساءلة شعوبها. وهذا األمر 
يتطلب من الدول العربية التغلب على النزاعات واملنافسات العربية - العربية وبلورة 
رؤية مشتركة للمصالح العربية، ومن وراء ذلك تكوين إرادة عربية تستطيع أن جتّسد 

آمال وطموحات العرب جميعاًً.

إمبريالية  سياسات  وهي  األخرى  الدول  سياسات  نقد  من  االنتقال  علينا  إن  كما 
وتسليط  معها،  تعاملها  وأسلوب  جتاهها  العربية  السياسات  نقد  إلى  بالتأكيد، 
الضوء على األسباب التي متنعها من أن تكون مؤّثرة وفاعلة على الساحة الدولية، 
وأن تكون لدينا املقدرة على مراجعة سياساتنا وسلوكنا وأساليب تعاملنا، وهو الذي 
يسمح لنا باخلروج من خطابنا السياسي الراهن الذي يّتسم بالتبرير والعجز والهروب 
والتواكل والعصبية ولعب دور الضحية، حتى غدت تستوطن النفس العربية مخاوف 

تالزمها في الاّلوعي.

واضح أن هنالك جهوداً منظمة وحثيثة من أجل منع املنطقة العربية من تشكيل 
للوضع  سريعة  مراجعة  ولعل  الدولية،  التوازنات  في  يؤثر  موحد  نظام  وبناء  ذاتها 
العربي العام في إطار شبكة العالقات العربية - العربية تدلّنا على طغيان الفردية 

والتنافس على الدور على املستويني الداخلي والبيني العربي.

واألنظمة العربية واهمة إذا اعتقدت أن بقاءها يتعزز بااللتفات إلى مصاحلها الذاتية 
فحسب، مع أن هذا األمر قد يخدمها مرحلياًً، إال أنه ال مناص لهذه األنظمة على املدى 
البعيد من أن تعيد النظر في وضعها الراهن املفّتت، وتستخدم إمكاناتها وقدراتها 
والهيمنة  االستبداد  أشكال  كل  من  حتميها  تكاملية  عالقات  تعزيز  في  الكامنة 
في  العربية  احلالة  ضعف  من  الرغم  وعلى  مصدرها.  أو  نوعها  كان  مهما  اخلارجية 
شرعيتها  لها  يحفظ  ملستوى  سويتها  لرفع  إمكانية  هناك  أن  إال  الراهن  وضعها 
وكرامتها، ويقيم في نفس الوقت عالقة توازن مع اجلسم العربي ويحّد من رضوخها 

لالبتزاز بكافة أشكاله.

أو  العربي،  النهضوي  املشروع  وإفشال  التقليدي،  العربي  القومي  إفشال اخلطاب  إن 
أية أخطاء حدثت في السابق على صعيد العالقات العربية - العربية )وهي أخطاء 
يعيها املثقف العربي جيداًً( ال يعني بأي حال من األحوال التنازل عن الهدف النهضوي 

أو سقوط احللم العربي بالوحدة، أو التشّبث بالقطرية الضيقة.
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الرسالة  حمل  في  واالستمرار  القومية،  واألهداف  املبادئ  على  التركيز  فإن  هنا  من 
بها،وخاصة  وااللتزام  العربية  بالقضايا  واإلميان  العربية  الّلحمة  وإعادة  القومية، 
القضية الفلسطينية، ودعم اجلهود الرامية إلى حترير األرض وتعزيز السيادة الوطنية 
في وقت تعاني  فيه دول عربية كثيرة مثل العراق والسودان والصومال ولبنان وفلسطني 
بها  التمسك  األمة  أبناء  أولويات ومبادئ يجب على  يعتبر  ذلك  أوضاعاً  سيئة، كل 

واعتبارها ثوابت وطنية وقومية.

وإعادة االعتبار لها، من خالل عملية إصالح  العربية  الدول  االلتزام مبيثاق جامعة  إن 
السيادة  على  القومية  السيادة  تقدمي  إلى  بالسعي  تتمثل  العربية  للجامعة  كبرى 
القطرية، واملبادرة إلى العمل على إنشاء كتلة اقتصادية عربية فاعلة، هي من بني 
العربية  الشعبية  والتعبئة   السياسية  األرضية  تهيئة  يجب  التي  األهداف  أهم 

املناسبة لنهوضها.

السياسية  اإلرادة  توفرت  ما  وإذا  بعقل منفتح،  احلالية  األلفية  إلى  نتطلع  أن  علينا 
فالفرص متاحة لنا كي نسعى بكل إمكاناتنا إلى امتالك مقومات العلم والتكنولوجيا 

واحلياة الكرمية التي تسمح مبمارسة حقنا في حماية أمننا القومي في هذا العالم.
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•ل بّد يف جمال التقدم والتطور من اإحياء جوهر الرتاث
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•الأجماد ل تكّر�ص اإّل بالعمل الوطني املثمر، ول يزدهر 
الإبداع اإّل يف ظل حياة دميقراطية حقيقية وتفاعل 

ثقايف وعلمي ومعريف واعٍ 

 

     


