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  اقاقــــميثميث
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    --إهداء:إهداء:    

" لقد كاى حة الوطي و عشك تزاته  هو الدافع األكرب الذي " لقد كاى حة الوطي و عشك تزاته  هو الدافع األكرب الذي           

  جعلنا ًُقدم على تأسيس احلزب الوطين األردًً "   جعلنا ًُقدم على تأسيس احلزب الوطين األردًً "   

د حبثت و مل أجد هي هو  أغلى هي الوطي و أتنائه د حبثت و مل أجد هي هو  أغلى هي الوطي و أتنائه "و لق"و لق              

  ""ألهدي هلن هذا امليثاق ألهدي هلن هذا امليثاق 
  
  
  
  
  

  البروفيسور األكاديميالبروفيسور األكاديمي                                                                      
  منى أبو بكرمنى أبو بكر                                                                    

  المؤسس األولالمؤسس األول                                                                      
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  بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم

  
  

مجيعذذا مجيعذذا   اخالذذاروااخالذذاروا  احلبيبذذ احلبيبذذ يف شللكالنذذا يف شللكالنذذا   اذلامشيذذ اذلامشيذذ   الرايذذ الرايذذ و توحذذمىم  ذذ  و توحذذمىم  ذذ    السذذالهلألذلمالسذذالهلألذلممنذذإ النذذألن ايرد يذذ  منذذإ النذذألن ايرد يذذ                    
يف بنذذا  يف بنذذا    طاقذذا م وقذذمرا م الوطنيذذ طاقذذا م وقذذمرا م الوطنيذذ   السذذالىرارالسذذالىرارطريهلذذ  مىلذذ  طريهلذذ  مىلذذ  منهاجذذا ذلذذم يف حيذذا م و منهاجذذا ذلذذم يف حيذذا م و   المميهلراطيذذ المميهلراطيذذ قيذذادة و بذذعبا قيذذادة و بذذعبا 

  العامل بأسره .العامل بأسره .وطنهم ليكون وطنا حرا وقويا و ظلوذجا دميهلراطيا ػلالإى بو يف وطنهم ليكون وطنا حرا وقويا و ظلوذجا دميهلراطيا ػلالإى بو يف 
و منذذإ ذلذذو الوقذذ  و راذذم بذذ  الخذذعوبات و الالجذذميات الذذد واجهالنذذا ضلذذن ايرد يذذ  الال   نذذا مازلنذذا و منذذإ ذلذذو الوقذذ  و راذذم بذذ  الخذذعوبات و الالجذذميات الذذد واجهالنذذا ضلذذن ايرد يذذ  الال   نذذا مازلنذذا               

مالرسك  بالمميهلراطيو خياراً و مطلباً وطنياً ال رجع  ننذو شلذا جعذ  الالةربذ  ايرد يذ  ممربذ  شليذيه و نريذمه مذن مالرسك  بالمميهلراطيو خياراً و مطلباً وطنياً ال رجع  ننذو شلذا جعذ  الالةربذ  ايرد يذ  ممربذ  شليذيه و نريذمه مذن 
ري م المميهلراطيذذو و احلظذذاظ نليهذذا لذذيس ىذذإا نجسذذ  بذذ  و ري م المميهلراطيذذو و احلظذذاظ نليهذذا لذذيس ىذذإا نجسذذ  بذذ  و  ونهذذا نأحذذبا ليامذذاً نلذذ  ايرد يذذ  مواحذذل  مسذذ ونهذذا نأحذذبا ليامذذاً نلذذ  ايرد يذذ  مواحذذل  مسذذ
  العر  نل  تطويرىا و الظهارىا يف  هب  حورىا .العر  نل  تطويرىا و الظهارىا يف  هب  حورىا .

من  ج  ذلو بلو نر  ايرد يون بك  جم و الجالهاد نل  تنري  احلياه السياسيو يف وطنهم نأخإوا من  ج  ذلو بلو نر  ايرد يون بك  جم و الجالهاد نل  تنري  احلياه السياسيو يف وطنهم نأخإوا               
مل   ن تكون ىذإه ايحذياب مل   ن تكون ىذإه ايحذياب يعرلون نل  تأسيس ايحياب السياسي  ذات الربامج و الالوجهات ادلخاللظو آيعرلون نل  تأسيس ايحياب السياسي  ذات الربامج و الالوجهات ادلخاللظو آ

  الربييه ايساسيو يف بنا  رلالرعنا ايردين و مؤسساتو ادلخاللظو نل   ساس دميهلراطي .الربييه ايساسيو يف بنا  رلالرعنا ايردين و مؤسساتو ادلخاللظو نل   ساس دميهلراطي .
و بخطذذذوه جميذذذمه نلذذذ  طريذذذ  المميهلراطيذذذو و السذذذالكرااًل دلسذذذرية ايرد يذذذ  ال ذذذرنا  مذذذن  بنذذذا  وطننذذذا و بخطذذذوه جميذذذمه نلذذذ  طريذذذ  المميهلراطيذذذو و السذذذالكرااًل دلسذذذرية ايرد يذذذ  ال ذذذرنا  مذذذن  بنذذذا  وطننذذذا               

وطن و العرذذذ  نلذذذ  بنانذذذو و ال طألقذذذاً مذذذن وطن و العرذذذ  نلذذذ  بنانذذذو و ال طألقذذذاً مذذذن احلبيذذذ  و ال سذذذةاماً مذذذق توجهذذذات قيادتنذذذا اذلامشيذذذو با لالظذذذات للذذذاحلبيذذذ  و ال سذذذةاماً مذذذق توجهذذذات قيادتنذذذا اذلامشيذذذو با لالظذذذات للذذذ
الحساسنا بأعلي  العر  الوطين و رابً  منا يف خمم  الوطن و  بنانو من  ج  ذلذو بلذو يذأأ تأسذيس احلذيب الحساسنا بأعلي  العر  الوطين و رابً  منا يف خمم  الوطن و  بنانو من  ج  ذلذو بلذو يذأأ تأسذيس احلذيب 
الوطين ايردين لي ك  مرحلو جميمه من مراح  احلياه السياسي  يف الوطن و  واًل جإرياً من خألل الظرق الوطين ايردين لي ك  مرحلو جميمه من مراح  احلياه السياسي  يف الوطن و  واًل جإرياً من خألل الظرق 

الىالراماتو نن بهلي  ايحياب السياسي  ايرد يو نهإا احليب ىذو حذيب الذوطن الىالراماتو نن بهلي  ايحياب السياسي  ايرد يو نهإا احليب ىذو حذيب الذوطن الواضا يف  نكاره و مبادنو و الواضا يف  نكاره و مبادنو و 
و يبنذذا  الذذوطن حيذذن سذذالكون دانذذرة الىالراماتذذو ىذذي قيذذايا الذذوطن السياسذذيو و ا قالخذذاديو و ا جالرانيذذو و و يبنذذا  الذذوطن حيذذن سذذالكون دانذذرة الىالراماتذذو ىذذي قيذذايا الذذوطن السياسذذيو و ا قالخذذاديو و ا جالرانيذذو و 

  ليكن بعار ا دانراً ضلن وطنيون سللخون للوطن     و ادللو حىت النخاع .ليكن بعار ا دانراً ضلن وطنيون سللخون للوطن     و ادللو حىت النخاع .
تظخذذيلياً و بذذامأًل للناذذام ايساسذذي للجذذيب مذذن خذذألل نذذمة  هلذذاط  علهذذا تظخذذيلياً و بذذامأًل للناذذام ايساسذذي للجذذيب مذذن خذذألل نذذمة  هلذذاط  علهذذا   و نيرذذا يلذذي  هلذذمم نرضذذاً و نيرذذا يلذذي  هلذذمم نرضذذاً               

  ادلبادئ الد يهلوم نليها احليب و ايىماف الد يسع  الىل  هليهلها و اذليك  الالنايري اخلاص نيو .        ادلبادئ الد يهلوم نليها احليب و ايىماف الد يسع  الىل  هليهلها و اذليك  الالنايري اخلاص نيو .        
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  احليب الوطين ايردين .احليب الوطين ايردين .  --إسم الحزب :إسم الحزب :  --المادة األولى :المادة األولى :

رط  ادلرلكذ  ايرد يذ  اذلامشيذو مهطذاه بذالعلم ايردين رط  ادلرلكذ  ايرد يذ  اذلامشيذو مهطذاه بذالعلم ايردين خاخا  --شعار الحزب :شعار الحزب :  --المادة الثانية :المادة الثانية :  
بألوا ذذو ادلعرونذذو و ال ذذرس ت ذذرق مذذن النةرذذ  ايرد يذذ  يعلوىذذا قولذذو تعذذاىل   رب اجعذذ  ىذذإا بلذذماً بألوا ذذو ادلعرونذذو و ال ذذرس ت ذذرق مذذن النةرذذ  ايرد يذذ  يعلوىذذا قولذذو تعذذاىل   رب اجعذذ  ىذذإا بلذذماً 

  آمناً (       و جبا   اخلارط  السم احليب الوطين ايردين .آمناً (       و جبا   اخلارط  السم احليب الوطين ايردين .
  --تعريف الحزب الوطني األردني :تعريف الحزب الوطني األردني :  --المادة الثالثة :المادة الثالثة :

بعيب  ردين وال ه للوطن و الهليادة اذلامشي  و يلاليم بالمسالور ايردين و يعرذ  بعيب  ردين وال ه للوطن و الهليادة اذلامشي  و يلاليم بالمسالور ايردين و يعرذ    ىو حيب سياسيىو حيب سياسي  
  نل  النهوض بالوطن يف سلاللف جوا   احلياة .نل  النهوض بالوطن يف سلاللف جوا   احلياة .

    --المقر الرئيسي للحزب:المقر الرئيسي للحزب:  --المادة الرابعة :المادة الرابعة :
  يف نران ناحر  ادلرلكو ايرد يو اذلامشي  .يف نران ناحر  ادلرلكو ايرد يو اذلامشي  .          

  --المبادئ التي يقوم عليها الحزب:المبادئ التي يقوم عليها الحزب:  --المادة الخامسة :المادة الخامسة :
ىي ادلبادئ الد   أ ا نليها منإ الخهر يف بنذف قيادتنذا اذلامشيذو و ىذي ال بذرج بذأي حذال ىي ادلبادئ الد   أ ا نليها منإ الخهر يف بنذف قيادتنذا اذلامشيذو و ىذي ال بذرج بذأي حذال           

من ايحوال نن ادلبادئ الوطنيو و الد  عالربىا مجيعاً خطوطاً محرا  ال ميكذن مماوزىذا و مذن  علهذا من ايحوال نن ادلبادئ الوطنيو و الد  عالربىا مجيعاً خطوطاً محرا  ال ميكذن مماوزىذا و مذن  علهذا 
  --مايلي:مايلي:
و و الونذذذذا  و ا خذذذذألص للذذذذوطن و اناناذذذذو نلذذذذ   منذذذذو و محايذذذذ  مؤسسذذذذاتو و مهلمراتذذذذو الونذذذذا  و ا خذذذذألص للذذذذوطن و اناناذذذذو نلذذذذ   منذذذذو و محايذذذذ  مؤسسذذذذاتو و مهلمراتذذذذو   --11

شلاللكاتو ضم  ي النالما ات داخليو  و خارجيو واج  وطذين نلذ  بذ   ردين و  رد يذو شلاللكاتو ضم  ي النالما ات داخليو  و خارجيو واج  وطذين نلذ  بذ   ردين و  رد يذو 
..  

اناناو نل  دسالور ادلرلكو ايرد يو اذلامشيو قا و اً غلذ  نلذ  مجيذق ايرد يذ  ا لالذيام اناناو نل  دسالور ادلرلكو ايرد يو اذلامشيو قا و اً غلذ  نلذ  مجيذق ايرد يذ  ا لالذيام   --22
  بو   و العر  نل  تطويره و  ميىو حىت يكون ظلوذجاً ػلالإى بو .بو   و العر  نل  تطويره و  ميىو حىت يكون ظلوذجاً ػلالإى بو .

  ..  الوال  ب  الوال  للهليادة اذلامشيوالوال  ب  الوال  للهليادة اذلامشيو  --33
ضذذذذرورة اناناذذذذو نلذذذذ  الوحذذذذمه الوطنيذذذذو و العرذذذذ  نلذذذذ  تعيييىذذذذا و تهلويالهذذذذا و ا لالذذذذيام ضذذذذرورة اناناذذذذو نلذذذذ  الوحذذذذمه الوطنيذذذذو و العرذذذذ  نلذذذذ  تعيييىذذذذا و تهلويالهذذذذا و ا لالذذذذيام   --44

  الكام  بالخف الوطين الواحم و نمم اخلروج نليو بأي حال من ايحوال .الكام  بالخف الوطين الواحم و نمم اخلروج نليو بأي حال من ايحوال .

  الحرتام السلطات الال ريعيو و الالنظيإيو و الهلياني  و مبم  الظخ  ب  السلطات .الحرتام السلطات الال ريعيو و الالنظيإيو و الهلياني  و مبم  الظخ  ب  السلطات .  --55
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  نا المميهلراطي و مؤسساتو ادلخاللظو .نا المميهلراطي و مؤسساتو ادلخاللظو .وجوب ادلساعلو ب ك  نعال يف بنا  رلالرعوجوب ادلساعلو ب ك  نعال يف بنا  رلالرع  --66

ادلخلجو الوطنيذو مهلممذو نلذ   يذ  مخذاى  خذرى سذوا اً  با ذ  بخخذيو  و حيبيذو  و ادلخلجو الوطنيذو مهلممذو نلذ   يذ  مخذاى  خذرى سذوا اً  با ذ  بخخذيو  و حيبيذو  و   --77
  اري ذلو .اري ذلو .

اناناو نل  مبم  العمالو و ادلساواه و الالساما ب  مجيق  بنا  الذوطن ايردين الواحذم اناناو نل  مبم  العمالو و ادلساواه و الالساما ب  مجيق  بنا  الذوطن ايردين الواحذم   --88
..  

الذذمم ايردين الذذوطين        الذذمم ايردين الذذوطين         بذذإ و مكانجذذ  العنذذف بكانذذ   بذذكالو و   وانذذو و تعاذذيم حرمذذ   بذذإ و مكانجذذ  العنذذف بكانذذ   بذذكالو و   وانذذو و تعاذذيم حرمذذ    --99
و النالبذذاره خطذذاً  محذذراً ال ميكذذن ممذذاوزه يف  ي حذذال مذذن ايحذذوال و يف  ي ظذذرف مذذن و النالبذذاره خطذذاً  محذذراً ال ميكذذن ممذذاوزه يف  ي حذذال مذذن ايحذذوال و يف  ي ظذذرف مذذن 

  الاروف.الاروف.

يسذالنم احلذيب يف بنذا  قانمتذو ال ذعبي  نلذ   بنذا  الذوطن مذن بانذ  ادلنابذ  و ادل ذذارب        يسذالنم احلذيب يف بنذا  قانمتذو ال ذعبي  نلذ   بنذا  الذوطن مذن بانذ  ادلنابذ  و ادل ذذارب          --1111
ور بادلسذؤولي  ور بادلسذؤولي  و ايحول و الإين يالرييون باحلس العذا  بالوطنيذ  نهذو يذؤمن بذأن ال ذعو ايحول و الإين يالرييون باحلس العذا  بالوطنيذ  نهذو يذؤمن بذأن ال ذع

ممذاه الذذوطن و ن ذذهلو و الذوال  لذذو و لهليادتذذو جذي  مذذن رسذذالالو يف خممذ  الذذوطن و  بنذذا  ممذاه الذذوطن و ن ذذهلو و الذوال  لذذو و لهليادتذذو جذي  مذذن رسذذالالو يف خممذ  الذذوطن و  بنذذا  
  بعبو ال رنا  . بعبو ال رنا  . 

ا لالذذيام بعذذذمم ا رتبذذاط الالنايرذذذي سذذذوا اً   بذذان ىذذذإا ا رتبذذذاط ماليذذاً  و الداريذذذاً  و بذذذأي ا لالذذيام بعذذذمم ا رتبذذاط الالنايرذذذي سذذذوا اً   بذذان ىذذذإا ا رتبذذذاط ماليذذاً  و الداريذذذاً  و بذذذأي   --1111
    بذذك  آخذذر مذذق  ي جهذذ  خارجيذذ  سذذوا اً   با ذذ  دولذذ   و تناذذيم  و حذذيب  و مجعيذذبذذك  آخذذر مذذق  ي جهذذ  خارجيذذ  سذذوا اً   با ذذ  دولذذ   و تناذذيم  و حذذيب  و مجعيذذ

   و اري ذلو. و اري ذلو.

ا لالذذيام بالوسذذان  السذذلري  و الهلنذذوات المميهلراطيذذ  و مذذن  علهذذا مبذذم  احلذذوار يف تطبيذذ  ا لالذذيام بالوسذذان  السذذلري  و الهلنذذوات المميهلراطيذذ  و مذذن  علهذذا مبذذم  احلذذوار يف تطبيذذ    --1212
  برامج احليب و لالجهلي   ىمانو .برامج احليب و لالجهلي   ىمانو .

  --ايىماف العام  للجيب :ايىماف العام  للجيب :  --ادلادة السادس  :ادلادة السادس  :  --1313
يسع  احليب الىل  هلي  مجلو من ايىماف الد تخ  يف بوتهلو واحمه و ىذي يسع  احليب الىل  هلي  مجلو من ايىماف الد تخ  يف بوتهلو واحمه و ىذي                 --1414

كذن تهلسذيم ىذإه ايىذماف الىل أألأذ   قسذام رنيسذي  برذا يلذي كذن تهلسذيم ىذإه ايىذماف الىل أألأذ   قسذام رنيسذي  برذا يلذي مخلج  الوطن حيذن ميمخلج  الوطن حيذن مي
::--  

  --األهداف السياسيه :األهداف السياسيه :  --أواًل :أواًل :
مواحل  ادلسرية المميهلراطيو للوطن و العر  نلذ  محايالهذا مذن خذألل بنذا  بيقذ  دميهلراطيذو أابالذو و مواحل  ادلسرية المميهلراطيو للوطن و العر  نلذ  محايالهذا مذن خذألل بنذا  بيقذ  دميهلراطيذو أابالذو و   --11

  قوي  و مالكاملو .قوي  و مالكاملو .
  ر ي اآلخر .ر ي اآلخر .احرتام الالعمدي  السياسي  و الظكريو و الىهلاني  و الحرتام الر ي و الاحرتام الالعمدي  السياسي  و الظكريو و الىهلاني  و الحرتام الر ي و ال  --22
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العر  نل  تعري  مظهذوم احلريذ  لذمى ادلذواطن  نلذ   ن تكذون ىذإه احلريذ  حريذ  مسذقول  تلالذيم العر  نل  تعري  مظهذوم احلريذ  لذمى ادلذواطن  نلذ   ن تكذون ىذإه احلريذ  حريذ  مسذقول  تلالذيم   --33
  بسيادة الهلا ون و  رتم قيم و نادات و تهلاليم اجملالرق ايردين .بسيادة الهلا ون و  رتم قيم و نادات و تهلاليم اجملالرق ايردين .

العرذذ  مذذق ايحذذياب الوطنيذذ  ادلخاللظذذ  و مذذق مؤسسذذات المولذذ  نلذذ  تنريذذ  احليذذاة السياسذذي  يف العرذذ  مذذق ايحذذياب الوطنيذذ  ادلخاللظذذ  و مذذق مؤسسذذات المولذذ  نلذذ  تنريذذ  احليذذاة السياسذذي  يف   --44
  ادلخلج  العليا للوطن .ادلخلج  العليا للوطن .الوطن مبا يألنم الوطن مبا يألنم 

  ر الوني ب  ادلذواطن  نلذ   عليذ  شلارسذالهم حلذ  ا  الخذاب و الرتبذيا بجذ  دسذالوري بظلذو   ر الوني ب  ادلذواطن  نلذ   عليذ  شلارسذالهم حلذ  ا  الخذاب و الرتبذيا بجذ  دسذالوري بظلذو   --55
  المسالور ايردين ذلم .المسالور ايردين ذلم .

  ذذر الذذوني لذذمى ادلذذواطن  حذذول  عليذذ  ال يذذرامهم ل حذذياب السياسذذي  مذذن  جذذ  بنذذا  رلالرذذق   ذذر الذذوني لذذمى ادلذذواطن  حذذول  عليذذ  ال يذذرامهم ل حذذياب السياسذذي  مذذن  جذذ  بنذذا  رلالرذذق   --66
  دميهلراطي مالكام  .دميهلراطي مالكام  .

 ارب  و الالعاون مق رجال اليابط  العملي  لالجهليذ  ايمذن و  ارب  و الالعاون مق رجال اليابط  العملي  لالجهليذ  ايمذن و   ر الوني ب  ادلواطن  بأعلي  ادل  ر الوني ب  ادلواطن  بأعلي  ادل  --77
  ايمان للةريق .ايمان للةريق .

العر  نل  الرسا  مبم  احلوار ب  احلكوم  و ايحياب لالبادل الذر ي و ادل ذورة دلذا نيذو مخذلج  العر  نل  الرسا  مبم  احلوار ب  احلكوم  و ايحياب لالبادل الذر ي و ادل ذورة دلذا نيذو مخذلج    --88
  الوطن و ادلواطن .الوطن و ادلواطن .

ق ق العر  بك  جذم و الجالهذاد للوحذول الىل السذلطال  الال ذريعي  و الالنظيإيذ  مذن  جذ   ن يسذالطيالعر  بك  جذم و الجالهذاد للوحذول الىل السذلطال  الال ذريعي  و الالنظيإيذ  مذن  جذ   ن يسذالطي  --99
  احليب خمم  الوطن و ادلواطن  .احليب خمم  الوطن و ادلواطن  .

  العر  نل  تنري  ا حساس بالوطني  لمى سلاللف برانا اجملالرق ايردين . العر  نل  تنري  ا حساس بالوطني  لمى سلاللف برانا اجملالرق ايردين .   --1111

العرذذ  نلذذ  تعييذذي العألقذذات الموليذذ  ايرد يذذ  و ا  ظالذذاح نلذذ  اجملالرذذق الذذمو  حيذذن  ن ايردن العرذذ  نلذذ  تعييذذي العألقذذات الموليذذ  ايرد يذذ  و ا  ظالذذاح نلذذ  اجملالرذذق الذذمو  حيذذن  ن ايردن   --1111
بظي  جهود بظي  جهود جي  ال يالةي  منو ليس ىإا نجس  ب   حبا ل ردن مكا و دولي  راقي  و ذلو جي  ال يالةي  منو ليس ىإا نجس  ب   حبا ل ردن مكا و دولي  راقي  و ذلو 

قيادتنا اذلامشي  شلا جع  الظةوة ادلوجودة ب  ايردن و الذمول ادلالهلممذ  تنجسذر ب ذك  مالسذارع قيادتنا اذلامشي  شلا جع  الظةوة ادلوجودة ب  ايردن و الذمول ادلالهلممذ  تنجسذر ب ذك  مالسذارع 
  حىت   نا وحلنا الىل مرحل   حبا ايردن نيها  قرب الىل المول ادلالهلمم  منو الىل المول النامي  .حىت   نا وحلنا الىل مرحل   حبا ايردن نيها  قرب الىل المول ادلالهلمم  منو الىل المول النامي  .

: ًً ًً :ثانيِا   --األهداف اإلقتصادية :األهداف اإلقتصادية :  --ثانيِا
مد ا  ىذذذذماننا ا قالخذذذذادي  مبذذذذا ينسذذذذةم مذذذذق الر يذذذذ  مد ا  ىذذذذماننا ا قالخذذذذادي  مبذذذذا ينسذذذذةم مذذذذق الر يذذذذ  ال نذذذذا يف احلذذذذيب الذذذذوطين ايردين حذذذذال نذذذذا يف احلذذذذيب الذذذذوطين ايردين حذذذذ            

  --ا قالخادي  للمول  ايرد ي  و  ىم ىإه ايىماف مايلي :ا قالخادي  للمول  ايرد ي  و  ىم ىإه ايىماف مايلي :
العرذذذذذ  نلذذذذذ   ريذذذذذر ا قالخذذذذذاد الذذذذذوطين و تطذذذذذويره مذذذذذن خذذذذذألل تنظيذذذذذإ مجلذذذذذ  مذذذذذن العرذذذذذ  نلذذذذذ   ريذذذذذر ا قالخذذذذذاد الذذذذذوطين و تطذذذذذويره مذذذذذن خذذذذذألل تنظيذذذذذإ مجلذذذذذ  مذذذذذن   --11

ا حذذذألحات ا قالخذذذادي  و القذذذرار مجلذذذ  مذذذن ا جذذذرا ات الذذذد تعرذذذ  نلذذذ  جعذذذ  ا حذذذألحات ا قالخذذذادي  و القذذذرار مجلذذذ  مذذذن ا جذذذرا ات الذذذد تعرذذذ  نلذذذ  جعذذذ  
  ايردن بيق  السالىراري  شليية.ايردن بيق  السالىراري  شليية.
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لعر  نلذ  بظذيع نذ   ادلميو يذ  و تهللذيج العةذي يف ادلواز ذ  مذن خذألل نذمة لعر  نلذ  بظذيع نذ   ادلميو يذ  و تهللذيج العةذي يف ادلواز ذ  مذن خذألل نذمة اا  --22
  --الجرا ات منها مايلي :الجرا ات منها مايلي :

  ا سالخمام ايمى  ل موال العام  .ا سالخمام ايمى  ل موال العام  .    --    
  ضرورة تربيم ا سالهألك يف بان  مناحي احلياة .ضرورة تربيم ا سالهألك يف بان  مناحي احلياة .  --  بب

  مكانج  الظساد ادلا  و ا داري .مكانج  الظساد ادلا  و ا داري .  --  تت

لإلقالخذذاد لإلقالخذذاد   خلذذ  منذذاخ السذذالىراري شليذذي يف ايردن حذذىت يكذذون بوابذذ  رنيسذذي خلذذ  منذذاخ السذذالىراري شليذذي يف ايردن حذذىت يكذذون بوابذذ  رنيسذذي   --  ثث
  العادلي اجلميم .العادلي اجلميم .

ا  مماج يف ا قالخاد العادلي من خألل توقيق التظاقيات الالةارة احلذره ادلخاللظذ  و ا  مماج يف ا قالخاد العادلي من خألل توقيق التظاقيات الالةارة احلذره ادلخاللظذ  و   --33
  تظعي      و تن يط دور ايردن يف منار  الالةارة العادلي  .تظعي      و تن يط دور ايردن يف منار  الالةارة العادلي  .

تعييي ال راب  ب  الهلطذان  العذام و اخلذاص نذن طريذ  زيذادة السذالىرارات الهلطذاع تعييي ال راب  ب  الهلطذان  العذام و اخلذاص نذن طريذ  زيذادة السذالىرارات الهلطذاع   --44
    للوطن .  للوطن .اخلاص يف البني  ايساسياخلاص يف البني  ايساسي

تعييي دور قطاع البنوك يف ا قالخذاد الذوطين  ذ  رنايذ  و البذراف البنذو ادلربذيي تعييي دور قطاع البنوك يف ا قالخذاد الذوطين  ذ  رنايذ  و البذراف البنذو ادلربذيي   --55
  ايردين.ايردين.

ادليذذذذذي قذذذذذمماً يف سياسذذذذذ  ال  ذذذذذا  ادلنذذذذذاط  الخذذذذذناني  ادلخاللظذذذذذ  و تطذذذذذوير ادلنذذذذذاط  ادليذذذذذي قذذذذذمماً يف سياسذذذذذ  ال  ذذذذذا  ادلنذذذذذاط  الخذذذذذناني  ادلخاللظذذذذذ  و تطذذذذذوير ادلنذذذذذاط    --66
ادلوجذذودة حاليذذاً لذذيس ىذذإا نجسذذ  بذذ  و العرذذ  نلذذ  تطذذوير اي ارذذ  و الهلذذوا   ادلوجذذودة حاليذذاً لذذيس ىذذإا نجسذذ  بذذ  و العرذذ  نلذذ  تطذذوير اي ارذذ  و الهلذذوا   

  اخلاح  هبإه ادلناط  .اخلاح  هبإه ادلناط  .

  نل  محاي  و تن يط الهلطذاع السذياحي يف الذوطن ببنالبذاره رانذماً مذن روانذم   نل  محاي  و تن يط الهلطذاع السذياحي يف الذوطن ببنالبذاره رانذماً مذن روانذم العرالعر  --77
الذمخ  الذوطين نذن طريذ  القامذ  الذربامج السذياحي  ادلخاللظذ  هبذمف تسذوي  ايردن الذمخ  الذوطين نذن طريذ  القامذ  الذربامج السذياحي  ادلخاللظذ  هبذمف تسذوي  ايردن 

  سياحياً .سياحياً .

الهليذذذذام بعذذذذمة الحذذذذألحات الداريذذذذ  و مراجعذذذذ  الهلذذذذوا   اخلاحذذذذ  با سذذذذالىرار هبذذذذمف الهليذذذذام بعذذذذمة الحذذذذألحات الداريذذذذ  و مراجعذذذذ  الهلذذذذوا   اخلاحذذذذ  با سذذذذالىرار هبذذذذمف   --88
سذذالىراري  شليذذية تعرذذ  نلذذ  السذذالهلطاب سذذالىراري  شليذذية تعرذذ  نلذذ  السذذالهلطاب العرذذ  نلذذ  تسذذوي  ايردن ببنالبذذاره بيقذذ  الالعرذذ  نلذذ  تسذذوي  ايردن ببنالبذذاره بيقذذ  ال

  ا سالىرارات ايجنبي  ادلخاللظ  .ا سالىرارات ايجنبي  ادلخاللظ  .
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  --األهداف اإلجتماعية :األهداف اإلجتماعية :  --ثالثاً :ثالثاً :
ضلن يف احليب الوطين ايردين وضعنا  خ   نيننا ضرورة العر  نل   هلي  الالنريذ  ا جالرانيذ  و ضلن يف احليب الوطين ايردين وضعنا  خ   نيننا ضرورة العر  نل   هلي  الالنريذ  ا جالرانيذ  و         

سذوف  سذع  الىل  هليذ  سذوف  سذع  الىل  هليذ  الد ي عر هبا مجيق ادلواطن  و نلذ  بذ  ادلسذالويات و مذن  جذ   هليذ  ذلذو الد ي عر هبا مجيق ادلواطن  و نلذ  بذ  ادلسذالويات و مذن  جذ   هليذ  ذلذو 
  --مجل  من ايىماف ا جالراني   علها ما يلي :مجل  من ايىماف ا جالراني   علها ما يلي :

العرذذ  نلذذ  رنذذق مسذذالوى معي ذذ  ادلذذواطن ايردين و  هليذذ  مسذذالوى الرناىيذذ  الذذإي يطرذذا العرذذ  نلذذ  رنذذق مسذذالوى معي ذذ  ادلذذواطن ايردين و  هليذذ  مسذذالوى الرناىيذذ  الذذإي يطرذذا   --11
  الليو و ا لاليام بالجهلي  مبم  تكانؤ الظرص ب   بنا  الوطن .الليو و ا لاليام بالجهلي  مبم  تكانؤ الظرص ب   بنا  الوطن .

طالذ  بذ  بذباب طالذ  بذ  بذباب العر  نل  تونري نرص العر  للرواطن  و ذلو هبمف بظيع  سذب  البالعر  نل  تونري نرص العر  للرواطن  و ذلو هبمف بظيع  سذب  الب  --22
  الوطن متهيماً للهليا  نليها .الوطن متهيماً للهليا  نليها .

  العر  نل  زلارب  الظهلر .العر  نل  زلارب  الظهلر .  --33

العر  نل  تطوير الهلطذاع الخذجي يف الذوطن هبذمف تهلذما خذممات حذجي  ناليذ  اجلذودة العر  نل  تطوير الهلطذاع الخذجي يف الذوطن هبذمف تهلذما خذممات حذجي  ناليذ  اجلذودة   --44
  للرواطن ايردين حىت ػليا رلالرعنا ايردين يف بيق  حجي  سلير  خالي  من ايمراض .للرواطن ايردين حىت ػليا رلالرعنا ايردين يف بيق  حجي  سلير  خالي  من ايمراض .

عذا  و البجذن العلرذي و ا بذماع نذن طريذ  تطذوير عذا  و البجذن العلرذي و ا بذماع نذن طريذ  تطذوير العر  نلذ  تطذوير الالعلذيم و الالعلذيم الالعر  نلذ  تطذوير الالعلذيم و الالعلذيم ال  --55
ادلؤسسذذات الالعليريذذ  الوطنيذذ  ادلخاللظذذ  و تطذذوير قذذوا   الالعلذذيم و بذذإلو تطذذوير الذذربامج و ادلؤسسذذات الالعليريذذ  الوطنيذذ  ادلخاللظذذ  و تطذذوير قذذوا   الالعلذذيم و بذذإلو تطذذوير الذذربامج و 
ادلناىج الالعليري  يف ممارس و جامعذات الذوطن و ال  ذا  مرابذي  ىيذ  مالخخخذ  و مالريذية ادلناىج الالعليري  يف ممارس و جامعذات الذوطن و ال  ذا  مرابذي  ىيذ  مالخخخذ  و مالريذية 

  و نل  مسالوى نا  يف سلاللف الالخخخات .و نل  مسالوى نا  يف سلاللف الالخخخات .

وطين ايردين  ؤمن بأعلي  دور ادلر ة حين  هنا ت ك   خف اجملالرق نهي وطين ايردين  ؤمن بأعلي  دور ادلر ة حين  هنا ت ك   خف اجملالرق نهي ضلن يف احليب الضلن يف احليب ال  --66
ايم و ايخذذذ  و الخذذذميهل  برذذذا   نذذذا  ؤبذذذم نلذذذ  ضذذذرورة الطلراطهذذذا يف مؤسسذذذات اجملالرذذذق ايم و ايخذذذ  و الخذذذميهل  برذذذا   نذذذا  ؤبذذذم نلذذذ  ضذذذرورة الطلراطهذذذا يف مؤسسذذذات اجملالرذذذق 
ادلخاللظذذ  و م ذذاربالها يف البذذاذ الهلذذرارات و تذذو  ادلناحذذ  الهلياديذذ  ادلخاللظذذ  و مذذن جا ذذ  ادلخاللظذذ  و م ذذاربالها يف البذذاذ الهلذذرارات و تذذو  ادلناحذذ  الهلياديذذ  ادلخاللظذذ  و مذذن جا ذذ  

مذذذق اجلرعيذذذات ا  سذذذا ي  و ليسذذذ  اجلرعيذذذات مذذذق اجلرعيذذذات ا  سذذذا ي  و ليسذذذ  اجلرعيذذذات آخذذذر نذذذنجن  رنذذذق بذذذعاراً آخذذذر وىذذذو " ضلذذذن آخذذذر نذذذنجن  رنذذذق بذذذعاراً آخذذذر وىذذذو " ضلذذذن 
النساني  " نظي ادلاضي الرتكب  ادلر ة خطقاً نادحاً بأن نيل   ظسها نن الرج  جبرعيات النساني  " نظي ادلاضي الرتكب  ادلر ة خطقاً نادحاً بأن نيل   ظسها نن الرج  جبرعيات 
 سذذاني  و ضلذذن  ذذمنوىا اليذذوم الىل العرذذ  جنبذذاً الىل جنذذ  مذذق الرجذذ  برذذا بذذان  جذذماد ا يف  سذذاني  و ضلذذن  ذذمنوىا اليذذوم الىل العرذذ  جنبذذاً الىل جنذذ  مذذق الرجذذ  برذذا بذذان  جذذماد ا يف 

  الساب  .الساب  .

للهليا  نليها مذن خذألل العرذ  للهليا  نليها مذن خذألل العرذ    العر  نل  مكانج  اجلرمي  بك   بكاذلا و السعي قمماً العر  نل  مكانج  اجلرمي  بك   بكاذلا و السعي قمماً   --77
  نل  معاجل  ايسباب الد تؤدي الىل حموأها .نل  معاجل  ايسباب الد تؤدي الىل حموأها .



  1111  

ا ىالرذذام بذذإوي ا حالياجذذات اخلاحذذ  حذذىت يالركنذذوا مذذن شلارسذذ  حيذذا م ب ذذك  ا ىالرذذام بذذإوي ا حالياجذذات اخلاحذذ  حذذىت يالركنذذوا مذذن شلارسذذ  حيذذا م ب ذذك    --88
  طبيعي شلا يسه  الطلراطهم يف اجملالرق .طبيعي شلا يسه  الطلراطهم يف اجملالرق .

ا ىالرذذام بال ذذباب و ا سذذالراع الىل آرانهذذم و طروحذذا م و العرذذ  نلذذ  اليخذذاذلا ا ىالرذذام بال ذذباب و ا سذذالراع الىل آرانهذذم و طروحذذا م و العرذذ  نلذذ  اليخذذاذلا   --99
    .  .للةهات ادلخالخللةهات ادلخالخ

مسذذانمة ايسذذر الظهلذذرية و ذات الذذمخ  انذذمود نلذذ  مواجهذذ  علذذومهم اليوميذذ  و مسذذانمة ايسذذر الظهلذذرية و ذات الذذمخ  انذذمود نلذذ  مواجهذذ  علذذومهم اليوميذذ  و   --1111
  رنق مسالوى معي الهم من خألل النماد م اريق خاح  هبم .رنق مسالوى معي الهم من خألل النماد م اريق خاح  هبم .

  --::مالحظات مالحظات   --
نيرذذا سذذب  قذذممنا نرضذذاً لذذبعع ايىذذماف الذذد يسذذع  احلذذيب الىل  هليهلهذذا الال   نذذا نيرذذا سذذب  قذذممنا نرضذذاً لذذبعع ايىذذماف الذذد يسذذع  احلذذيب الىل  هليهلهذذا الال   نذذا   --11

 هليذذذ  ادلخذذذلج   هليذذذ  ادلخذذذلج  لذذذن  هلذذذف ننذذذم ذلذذذو احلذذذم بذذذ  سنريذذذي قذذذمماً يف السذذذعي ورا  لذذذن  هلذذذف ننذذذم ذلذذذو احلذذذم بذذذ  سنريذذذي قذذذمماً يف السذذذعي ورا  
الوطني  العليا يف سلاللف  ذواحي احليذاه حذىت  ذالركن مذن  هليذ  طروحاتنذا الوطنيذ  الوطني  العليا يف سلاللف  ذواحي احليذاه حذىت  ذالركن مذن  هليذ  طروحاتنذا الوطنيذ  

  قيادًة و بعباً .قيادًة و بعباً .
سذذنعر  جاىذذمين نلذذ   هليذذ  ايىذذماف السذذابهل  مذذن خذذألل نهلذذم وربذذات نرذذ  سذذنعر  جاىذذمين نلذذ   هليذذ  ايىذذماف السذذابهل  مذذن خذذألل نهلذذم وربذذات نرذذ    --22

ب ك  مسالرر تعر  نل  دراس  الربامج ادلوجودة حاليذاً نلذ  السذاح  الوطنيذ  و ب ك  مسالرر تعر  نل  دراس  الربامج ادلوجودة حاليذاً نلذ  السذاح  الوطنيذ  و 
خروج بذربامج نرليذ  خاحذ  بذاحليب للوحذول الىل ا نذألن خروج بذربامج نرليذ  خاحذ  بذاحليب للوحذول الىل ا نذألن العر  نل  تطويرىا للالعر  نل  تطويرىا لل

  --نن :نن :
  الرب امج السياسي للجيب .الرب امج السياسي للجيب .  --    

  الرب امج ا قالخادي للجيب .الرب امج ا قالخادي للجيب .  --  بب

  الرب امج ا جالراني للجيب .الرب امج ا جالراني للجيب .  --  تت

و إجااراتات الحصااول عليهااا و  قوقهااا و و إجااراتات الحصااول عليهااا و  قوقهااا و   شااروا العيااويةشااروا العيااوية  --المااادة السااابعة :المااادة السااابعة :
  --::  واجباتها     و إجراتات سقوا العيويةواجباتها     و إجراتات سقوا العيوية

  --وية :وية :شروا العيشروا العي  --أواًل :أواًل :
  --بروط العيوي  ل نيا  ادلؤسس  وىي برا يلي :بروط العيوي  ل نيا  ادلؤسس  وىي برا يلي :  --  

   ن يكون  ردين اجلنسي  وطين الوال  و ا  الرا  . ن يكون  ردين اجلنسي  وطين الوال  و ا  الرا  .  --11
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   ن يكون قم  بر  اخلامس  و الع رين من نرره . ن يكون قم  بر  اخلامس  و الع رين من نرره .  --22

   ن يكون مالرالعاً بايىلي  ادلم ي  و الهلا و ي  الكامل  . ن يكون مالرالعاً بايىلي  ادلم ي  و الهلا و ي  الكامل  .  --33

   ن ال يمني جبنسي  دول   خرى  و محاي   جنبي  . ن ال يمني جبنسي  دول   خرى  و محاي   جنبي  .  --44

  هليراً نادة يف الوطن .هليراً نادة يف الوطن . ن يكون م ن يكون م  --55

 ن ال يكذذون زلكومذذاً  كذذم قطعذذي مذذن زلكرذذ  سلالخذذ  جبنايذذ   و جنجذذ  سللذذ  بال ذذرف  و  ن ال يكذذون زلكومذذاً  كذذم قطعذذي مذذن زلكرذذ  سلالخذذ  جبنايذذ   و جنجذذ  سللذذ  بال ذذرف  و   --66
ايخألق العامذ   و بذأي جنجذ   خذرى   نذما اجلذرانم ذات الخذظ  السياسذي  ( مذا مل يكذن ايخألق العامذ   و بذأي جنجذ   خذرى   نذما اجلذرانم ذات الخذظ  السياسذي  ( مذا مل يكذن 

  قم رد الليو النالباره .قم رد الليو النالباره .

   ن ال يكون نيواً يف  ي تنايم سياسي حييب آخر . ن ال يكون نيواً يف  ي تنايم سياسي حييب آخر .  --77

  نالسب  للهلوات ادلسلج  ايرد ي   و ايجهية ايمني   و المناع ادلمين .نالسب  للهلوات ادلسلج  ايرد ي   و ايجهية ايمني   و المناع ادلمين . ن ال يكون من ادل ن ال يكون من ادل  --88

   ن ال يكون قاضياً . ن ال يكون قاضياً .  --99

احرتام مبادئ احليب ايساسي  و العر  نل   هلي   ىمانو و الالعهم بادل ذارب  بظعاليذ  يف احرتام مبادئ احليب ايساسي  و العر  نل   هلي   ىمانو و الالعهم بادل ذارب  بظعاليذ  يف   --1111
  مجيق نعالياتو و ت كيألتو و الحرتام الناام الماخلي لو .مجيق نعالياتو و ت كيألتو و الحرتام الناام الماخلي لو .

بروط العيوي  يف ادلرحل  الد تلي مرحل  الالأسيس و ىي  ظس ال روط السذابهل  الال   ذو يسذالى  بروط العيوي  يف ادلرحل  الد تلي مرحل  الالأسيس و ىي  ظس ال روط السذابهل  الال   ذو يسذالى    --بب
  ال رط اخلاص بعرر العيو حين ي رتط  ن ال يهل  نرر العيو نن مثا ي  ن ر ناماً .ال رط اخلاص بعرر العيو حين ي رتط  ن ال يهل  نرر العيو نن مثا ي  ن ر ناماً .

  --إجراتات اإلنيمام للحزب  :إجراتات اإلنيمام للحزب  :  --ثانياً:ثانياً:
  تعبق  النروذج اخلاص بطل  العيوي  للجيب .تعبق  النروذج اخلاص بطل  العيوي  للجيب .  --11

  من ىوي  ايحوال ادلم ي  .من ىوي  ايحوال ادلم ي  .الحيار حورة مخمق  الحيار حورة مخمق    --22

  الحيار حورت  بخخيال  .الحيار حورت  بخخيال  .  --33

  موانهل  اجله  ادلخالخ  يف احليب نل  منا للعيوي  لل خج مهلمم الطل  .موانهل  اجله  ادلخالخ  يف احليب نل  منا للعيوي  لل خج مهلمم الطل  .  --44

  آدا  الير  اخلاص باحليب  مام اللةن  ادلخالخ  بإلو .آدا  الير  اخلاص باحليب  مام اللةن  ادلخالخ  بإلو .  --55

66--    
  -- قوق العيوية : قوق العيوية :  --ثالثاً:ثالثاً:

  ح  ا  الخاب و الالرىي  داخ  اذليك  الالنايري للجيب .ح  ا  الخاب و الالرىي  داخ  اذليك  الالنايري للجيب .  --11
  الر ي و السؤال و طل  ا جابات الكاني  من قيادات احليب ادلخاللظ  .الر ي و السؤال و طل  ا جابات الكاني  من قيادات احليب ادلخاللظ  .  احل  يف البما احل  يف البما   --22

احل  يف ادل ارب  بالظعاليات و الن ذاطات ادلخاللظذ  داخذ  دانذرة احلذيب و الذد مذن      علهذا احل  يف ادل ارب  بالظعاليات و الن ذاطات ادلخاللظذ  داخذ  دانذرة احلذيب و الذد مذن      علهذا   --33
  حيور ادلؤمترات ادلخاللظ  للجيب .حيور ادلؤمترات ادلخاللظ  للجيب .
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ساسذذذي ساسذذذي ا سذذذالظادة مذذذن ا مكا يذذذات ادلالذذذونرة لذذذمى احلذذذيب مبذذذا يالظذذذ  مذذذق الناذذذام الذذذماخلي ايا سذذذالظادة مذذذن ا مكا يذذذات ادلالذذذونرة لذذذمى احلذذذيب مبذذذا يالظذذذ  مذذذق الناذذذام الذذذماخلي اي  --44
  للجيب .للجيب .

  --واجبات العيوية  :واجبات العيوية  :  --رابعاً:رابعاً:
  ا لاليام بالناام الماخلي للجيب .ا لاليام بالناام الماخلي للجيب .  --11
الحذذذذرتام ادلبذذذذادئ العامذذذذ  للجذذذذيب و العرذذذذ  نلذذذذ    ذذذذرىا  سذذذذالهلطاب العناحذذذذر الوطنيذذذذ  الحذذذذرتام ادلبذذذذادئ العامذذذذ  للجذذذذيب و العرذذذذ  نلذذذذ    ذذذذرىا  سذذذذالهلطاب العناحذذذذر الوطنيذذذذ    --22

  الكظؤة.الكظؤة.

  العر  بك  جم و الجالهاد نل   هلي  ايىماف العام  للجيب .العر  بك  جم و الجالهاد نل   هلي  ايىماف العام  للجيب .  --33

  دنق رسوم العيوي  .دنق رسوم العيوي  .  --44
  --سقوا العيوية :سقوا العيوية :  --خامساً:خامساً:

  --نهلسم الجرا ات السهلاط العيوي  الىل قسر  و علا برا يلي :نهلسم الجرا ات السهلاط العيوي  الىل قسر  و علا برا يلي :تت      
السذذهلاط العيذذوي  بخذذورة مبابذذرة  دون ال ذذإار مسذذب (و ذلذذو الذا أبذذ  نلذذ  العيذذو واحذذمة  و السذذهلاط العيذذوي  بخذذورة مبابذذرة  دون ال ذذإار مسذذب (و ذلذذو الذا أبذذ  نلذذ  العيذذو واحذذمة  و   -- والً : والً :

  -- بىر من ادلخالظات الالالي  : بىر من ادلخالظات الالالي  :
الذا أبذذذ  سذذذهلوط ايىليذذذ  ادلم يذذذ  و الهلا و يذذذ  للعيذذذو مبوجذذذ  قذذذرار مذذذن اجلهذذذات ادلخالخذذذ        الذا أبذذذ  سذذذهلوط ايىليذذذ  ادلم يذذذ  و الهلا و يذذذ  للعيذذذو مبوجذذذ  قذذذرار مذذذن اجلهذذذات ادلخالخذذذ          --11

  ابم ايرد ي  مىألً ( .ابم ايرد ي  مىألً ( .  ان  ان
  الذا أب  حخول العيو نل  جنسي   خرى اري اجلنسي  ايرد ي  .الذا أب  حخول العيو نل  جنسي   خرى اري اجلنسي  ايرد ي  .  --22

الذا حكذذذذم العيذذذذو  كذذذذم قطعذذذذي مذذذذن زلكرذذذذ  سلالخذذذذ  جبنايذذذذ   و جنجذذذذ  سللذذذذ  بال ذذذذرف  و الذا حكذذذذم العيذذذذو  كذذذذم قطعذذذذي مذذذذن زلكرذذذذ  سلالخذذذذ  جبنايذذذذ   و جنجذذذذ  سللذذذذ  بال ذذذذرف  و   --33
بايخألق العام   و بأي جناي   خرى   نما اجلرانم ذات الخظ  السياسي  ( مامل يرد الليذو بايخألق العام   و بأي جناي   خرى   نما اجلرانم ذات الخظ  السياسي  ( مامل يرد الليذو 

  النالباره .النالباره .

ساب للهلوات ادلسلج  ايرد ي   و ايجهية ايمني   و المناع ادلذمين  و  حذبا ساب للهلوات ادلسلج  ايرد ي   و ايجهية ايمني   و المناع ادلذمين  و  حذبا الذا قام با  الالذا قام با  ال  --44
  قاضياً  .قاضياً  .

  الذا أب  ال الرانو الىل  ي حيب  و تنايم آخر اري احليب الوطين ايردين .الذا أب  ال الرانو الىل  ي حيب  و تنايم آخر اري احليب الوطين ايردين .  --55

و يف ىإه احلالذ  يخذمر ايمذ  العذام قذراراً يسذهلط مبوجبذو العيذوي  نذن العيذو مرتكذ  ادلخالظذ  و و يف ىإه احلالذ  يخذمر ايمذ  العذام قذراراً يسذهلط مبوجبذو العيذوي  نذن العيذو مرتكذ  ادلخالظذ  و 
هلرار الىل بان  اللةان و اذليقات و ادلكات  اخلاح  باحليب و يعلن ننذو يف هلرار الىل بان  اللةان و اذليقات و ادلكات  اخلاح  باحليب و يعلن ننذو يف ترس   سخاً من ىإا الترس   سخاً من ىإا ال

  الخجف الرمسي  .الخجف الرمسي  .
السهلاط العيوي  بخورة اري مبابرة   بعم ا  إار ( و ذلو الذا أب  نل  العيذو واحذمة السهلاط العيوي  بخورة اري مبابرة   بعم ا  إار ( و ذلو الذا أب  نل  العيذو واحذمة   --أا ياً :أا ياً :

  -- و  بىر من ادلخالظات الالالي  : و  بىر من ادلخالظات الالالي  :
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للجذذيب   اذذري ادلخالظذذات الذذد للجذذيب   اذذري ادلخالظذذات الذذد   سلالظذذ   ي مذذن ادلبذذادئ و ادلذذواد اخلاحذذ  بالناذذام ايساسذذيسلالظذذ   ي مذذن ادلبذذادئ و ادلذذواد اخلاحذذ  بالناذذام ايساسذذي  --11
  توج  ا سهلاط ادلبابر للعيوي  ( .توج  ا سهلاط ادلبابر للعيوي  ( .

  نمم دنق الرسوم اخلاح  بالعيوي  لظرتة تخ  الىل سال   بهر مالالالي  .نمم دنق الرسوم اخلاح  بالعيوي  لظرتة تخ  الىل سال   بهر مالالالي  .  --22
  الأارة ال ه  سوا اً يف ادلران  اخلاح  باحليب  و بادلران  العام  .الأارة ال ه  سوا اً يف ادلران  اخلاح  باحليب  و بادلران  العام  .  --33

ادلؤمترات اخلاح  ادلؤمترات اخلاح  الاللظظ بألظاظ اري النهل  و اخلروج نن اآلداب العام  يف ا جالرانات و الاللظظ بألظاظ اري النهل  و اخلروج نن اآلداب العام  يف ا جالرانات و   --44
  باحليب .باحليب .

ويف ىذذإه احلالذذ  يوجذذو ايمذذ  العذذام ال ذذإاراً الىل العيذذو مرتكذذ  ادلخالظذذ  نذذبن مل يسذذالة  نيخذذمر ال ذذإاراً ويف ىذذإه احلالذذ  يوجذذو ايمذذ  العذذام ال ذذإاراً الىل العيذذو مرتكذذ  ادلخالظذذ  نذذبن مل يسذذالة  نيخذذمر ال ذذإاراً 
  --أا ياً بعمىا يكون ايم  العام  مام  حم خيارين :أا ياً بعمىا يكون ايم  العام  مام  حم خيارين :

أألأذ  أألأذ    الحمار قرار يذالم مبوجبذو نخذ  العيذو نخذألً جينيذاً تأديبيذاً مذن احلذيب لظذرتة تذرتاوح مذنالحمار قرار يذالم مبوجبذو نخذ  العيذو نخذألً جينيذاً تأديبيذاً مذن احلذيب لظذرتة تذرتاوح مذن  --ايول :ايول :
 بذذهر الىل سذذال   بذذهر ػلذذرم العيذذو خألذلذذا مذذن ا سذذالظادة مذذن ا مكا يذذات ادلالذذونرة لذذمى احلذذيب و ػلذذرم  بذذهر الىل سذذال   بذذهر ػلذذرم العيذذو خألذلذذا مذذن ا سذذالظادة مذذن ا مكا يذذات ادلالذذونرة لذذمى احلذذيب و ػلذذرم 
مذذن الرتبذذا يي منخذذ  يف احلذذيب ويف حذذال نذذمم حذذموث السذذالةاب  مذذن قبذذ  العيذذو و السذذالرراره يف مذذن الرتبذذا يي منخذذ  يف احلذذيب ويف حذذال نذذمم حذذموث السذذالةاب  مذذن قبذذ  العيذذو و السذذالرراره يف 

.  َ َ  .الرتكاب ادلخالظات يالم نخلو هنانيًا   الرتكاب ادلخالظات يالم نخلو هنانيًا
  خألً هنانياً من احليب .خألً هنانياً من احليب .الحمار قرار يالم مبوجبو نخ  العيو نالحمار قرار يالم مبوجبو نخ  العيو ن  --الىاين :الىاين :

  --الموارد المالية للحزب و أوجه إستخدامها :الموارد المالية للحزب و أوجه إستخدامها :  --المادة الثامنة :المادة الثامنة :
  --الموارد المالية :الموارد المالية :  --أوالً :أوالً :    

  رسوم العيوي  الد يمنعها  نيا  احليب .رسوم العيوي  الد يمنعها  نيا  احليب .  --11
  اذلبات و ادلنا و الالربنات ادلالي  مبا يالظ  و قا ون ايحياب السياسي  النانإ .اذلبات و ادلنا و الالربنات ادلالي  مبا يالظ  و قا ون ايحياب السياسي  النانإ .  --22

يعر  احلذذذيب نلذذذ  ال  ذذذانها حذذذىت تكذذذون مذذذورداً القالخذذذادياً يعر  احلذذذيب نلذذذ  ال  ذذذانها حذذذىت تكذذذون مذذذورداً القالخذذذادياً ادل ذذذاريق ا قالخذذذادي  الذذذد سذذذادل ذذذاريق ا قالخذذذادي  الذذذد سذذذ  --33
  يسانم احليب نل   هلي   ىمانو .يسانم احليب نل   هلي   ىمانو .

  --أوجه الصرف و اإلستخدام  :أوجه الصرف و اإلستخدام  :  --ثانياً :ثانياً :  
  متوي  ادل اريق و الربامج الد يهلرىا احليب مبا يالظ  و الهلوا   ادلعرول هبا .متوي  ادل اريق و الربامج الد يهلرىا احليب مبا يالظ  و الهلوا   ادلعرول هبا .  --11
   جرة مكات  احليب . جرة مكات  احليب .  --22

  يب .يب .القام  و نهلم ادلؤمترات و النموات اخلاح  باحلالقام  و نهلم ادلؤمترات و النموات اخلاح  باحل  --33

  احلرألت ا  الخابي  سوا اً   با    يابي   و بلمي  .احلرألت ا  الخابي  سوا اً   با    يابي   و بلمي  .  --44

  االتخاالت اذلاتظي  و الربيمي  .االتخاالت اذلاتظي  و الربيمي  .  --55
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  --مالحظات مالية مهمة :مالحظات مالية مهمة :  --
يف حذذال حذذ  احلذذيب  و ال مماجذذو يكذذون مذذن حذذ  آخذذر مذذؤمتر نذذام للجذذيب احلذذ  يف حذذال حذذ  احلذذيب  و ال مماجذذو يكذذون مذذن حذذ  آخذذر مذذؤمتر نذذام للجذذيب احلذذ    -- واًل  واًل 

ت الالالي  ت الالالي  بالالخرف يف ايموال ادلنهلول  و اري ادلنهلول  للجيب يف واحمة  و  بىر من الهلنوابالالخرف يف ايموال ادلنهلول  و اري ادلنهلول  للجيب يف واحمة  و  بىر من الهلنوا
::--  

تذذذذذذؤول  مذذذذذذوال احلذذذذذذيب الىل دور اييالذذذذذذام و العةذذذذذذية و اجلرعيذذذذذذات اخلرييذذذذذذ  و تذذذذذذؤول  مذذذذذذوال احلذذذذذذيب الىل دور اييالذذذذذذام و العةذذذذذذية و اجلرعيذذذذذذات اخلرييذذذذذذ  و   --11
  حنموق ادلعو   الوطني  ايرد ي  .حنموق ادلعو   الوطني  ايرد ي  .

  تؤول  موال احليب الىل خيين  حكوم  ادلرلك  ايرد ي  اذلامشي  .تؤول  موال احليب الىل خيين  حكوم  ادلرلك  ايرد ي  اذلامشي  .  --22

  السن  ادلالي  للجيب مم ا نام واحم .السن  ادلالي  للجيب مم ا نام واحم .  --أا ياً :أا ياً :          
  نايري الحهلاً اجله  الد سالالوىل بان  ايمور ادلالي  .نايري الحهلاً اجله  الد سالالوىل بان  ايمور ادلالي  .سيوضا يف اذليك  الالسيوضا يف اذليك  الال  --أالىاً :أالىاً :          
بيذذذق بانذذذ  ادللظذذذات و السذذذةألت ادلاليذذذ  اخلاحذذذ  بذذذاحليب لرقابذذذ  مذذذمق  حسذذذابات بيذذذق بانذذذ  ادللظذذذات و السذذذةألت ادلاليذذذ  اخلاحذذذ  بذذذاحليب لرقابذذذ  مذذذمق  حسذذذابات   --رابعذذذاً :رابعذذذاً :        

  خارجي يالم الخالياره من قب  اللةن  ادلربيي  للجيب .خارجي يالم الخالياره من قب  اللةن  ادلربيي  للجيب .
  --الهيكل التنظيمي للحزب و اللجان الخاصة به :الهيكل التنظيمي للحزب و اللجان الخاصة به :  --المادة التاسعة  :المادة التاسعة  :

  --الهيكل التنظيمي :الهيكل التنظيمي :  --::أواًل أواًل     
تعالرب ا  الخابات السري  و العلني  ىي الطريهل  الوحيذمة يف ت ذكي  الهليذادات احليبيذ  ادلخاللظذ  و تعالرب ا  الخابات السري  و العلني  ىي الطريهل  الوحيذمة يف ت ذكي  الهليذادات احليبيذ  ادلخاللظذ  و     

يف الخاليذذذذار و القذذذذرار بانذذذذ  اخلطذذذذط و السياسذذذذات و الذذذذربامج اخلاحذذذذ  بذذذذاحليب و يف مذذذذايلي توضذذذذيا يف الخاليذذذذار و القذذذذرار بانذذذذ  اخلطذذذذط و السياسذذذذات و الذذذذربامج اخلاحذذذذ  بذذذذاحليب و يف مذذذذايلي توضذذذذيا 
  للهيك  الالنايري للجيب :للهيك  الالنايري للجيب :

  --الهيئة التأسيسية :الهيئة التأسيسية :  --أأ
  --ذليق  اينيا  ادلؤسس  يف احليب و  برز مهامها مايلي :ذليق  اينيا  ادلؤسس  يف احليب و  برز مهامها مايلي :تيم ىإه اتيم ىإه ا          

  المنوة   عهلاد اذليق  العام  العادي  يف مونمىا انمد .المنوة   عهلاد اذليق  العام  العادي  يف مونمىا انمد .  --11
  المنوة   عهلاد اذليق  العام  ا سالىناني  .المنوة   عهلاد اذليق  العام  ا سالىناني  .  --22
  المنوة لإل الخابات ادلبكرة الذا دن  احلاج  .المنوة لإل الخابات ادلبكرة الذا دن  احلاج  .  --33
مذذ  و بانذذ  الظعاليذذات و اي  ذذط  اخلاحذذ  مذذ  و بانذذ  الظعاليذذات و اي  ذذط  اخلاحذذ  مراقبذذ  بانذذ  اذليقذذات و اللةذذان و بذذإلو ايما ذذ  العامراقبذذ  بانذذ  اذليقذذات و اللةذذان و بذذإلو ايما ذذ  العا--44

  باحليب للالجهل  من  هنا تسيري ون  ايىماف و السياسات اخلاح  باحليب .باحليب للالجهل  من  هنا تسيري ون  ايىماف و السياسات اخلاح  باحليب .
  --الهيئة العامة :الهيئة العامة :--بب
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تيذذم ىذذإه اذليقذذ   نيذذا  احلذذيب مذذن بانذذ  منذذاط  و زلاناذذات الذذوطن و تعهلذذم الجالرانا ذذا بذذ   ربذذق تيذذم ىذذإه اذليقذذ   نيذذا  احلذذيب مذذن بانذذ  منذذاط  و زلاناذذات الذذوطن و تعهلذذم الجالرانا ذذا بذذ   ربذذق       
  --و تاللخج مهرالها يف ما يلي :و تاللخج مهرالها يف ما يلي :  سنوات  و يف حال وجود  مر السالىناني يمنو لإلجالراعسنوات  و يف حال وجود  مر السالىناني يمنو لإلجالراع

مناق   الالهلارير اخلاحو مبا مت الصلازه يف ادلرحل  السابهل  من قب  رنيس اللةنذ  ادلربييذ      و مناق   الالهلارير اخلاحو مبا مت الصلازه يف ادلرحل  السابهل  من قب  رنيس اللةنذ  ادلربييذ      و   --11
  ايم  العام للجيب .ايم  العام للجيب .

  ال الخاب  نيا  اللةن  ادلربيي  للررحل  الهلادم  .ال الخاب  نيا  اللةن  ادلربيي  للررحل  الهلادم  .  --22

  للهيق  احل  يف توجيو ايسقل  ادلخاللظ  لكان  ال خخيات الهليادي  للجيب .للهيق  احل  يف توجيو ايسقل  ادلخاللظ  لكان  ال خخيات الهليادي  للجيب .  --33

  تنايم ا  الخابات الماخلي  للجيب من خألل ت كي  جلن  خاح  لإل الخابات .تنايم ا  الخابات الماخلي  للجيب من خألل ت كي  جلن  خاح  لإل الخابات .  --44

  ال الخاب رنيس اذليق  العام  للجيب .ال الخاب رنيس اذليق  العام  للجيب .  --55

مناق    ي  تعميألت  و تهيريات نل  الناام ايساسي للجذيب و رنعهذا للهيقذ  الالأسيسذي  مناق    ي  تعميألت  و تهيريات نل  الناام ايساسي للجذيب و رنعهذا للهيقذ  الالأسيسذي    --66
  دلناق الها و ادلخادق  نليها .دلناق الها و ادلخادق  نليها .

  --اللجنة المركزية :اللجنة المركزية :  --جاجا
نيذذذا  يف احلذذذيب مت ال الخذذذاهبم مذذذن خذذذألل اذليقذذذ  العامذذذ  تعهلذذذم الجالرانا ذذذا بذذذ  نيذذذا  يف احلذذذيب مت ال الخذذذاهبم مذذذن خذذذألل اذليقذذذ  العامذذذ  تعهلذذذم الجالرانا ذذذا بذذذ  ىذذذإه اللةنذذذ  تيذذذم  ىذذذإه اللةنذذذ  تيذذذم          

  --بهرين و مهرالها ما يلي :بهرين و مهرالها ما يلي :
  مناق   السياسات العام  للجيب .مناق   السياسات العام  للجيب .  --11
  مناق   اخلطط ادلسالهلبلي  للجيب .مناق   اخلطط ادلسالهلبلي  للجيب .  --22

  مناق   الربامج ادلهلمم  من اللةان اخلاح  باحليب و رنعها ل م  العام  .مناق   الربامج ادلهلمم  من اللةان اخلاح  باحليب و رنعها ل م  العام  .  --33

  اقب  و تمقي  الهلوانم ادلالي  للجيب .اقب  و تمقي  الهلوانم ادلالي  للجيب .الخاليار اجله  الد سالعر  نل  مر الخاليار اجله  الد سالعر  نل  مر   --44

  مناق   ادلييا ي  العام  للجيب و رنعها ل م  العام  قرارىا و ادلخادق  نليها .مناق   ادلييا ي  العام  للجيب و رنعها ل م  العام  قرارىا و ادلخادق  نليها .  --55

  ا براف نل  نر  ايما   العام  للجيب .ا براف نل  نر  ايما   العام  للجيب .  --66

  ال الخاب ايم  العام للجيب .ال الخاب ايم  العام للجيب .  --77

  ال الخاب رنيس اللةن  ادلربيي  .ال الخاب رنيس اللةن  ادلربيي  .  --88

لناذذام ايساسذذي للجذذيب و رنعهذذا للهيقذذ  لناذذام ايساسذذي للجذذيب و رنعهذذا للهيقذذ  العرذذ  نلذذ  النذذماد  يذذ  تعذذميألت  و تهيذذريات يف االعرذذ  نلذذ  النذذماد  يذذ  تعذذميألت  و تهيذذريات يف ا  --99
  العام  للرناق   .العام  للرناق   .

  
  --::األمانة العامة األمانة العامة   --  دد
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و تيذذذذذم  نيذذذذذا  مذذذذذن احلذذذذذيب يهلذذذذذوم ايمذذذذذذ  العذذذذذام ببخاليذذذذذارىم و مهرالهذذذذذا النذذذذذماد و تنظيذذذذذذإ و تيذذذذذم  نيذذذذذا  مذذذذذن احلذذذذذيب يهلذذذذذوم ايمذذذذذذ  العذذذذذام ببخاليذذذذذارىم و مهرالهذذذذذا النذذذذذماد و تنظيذذذذذذإ           
  --السياسات و الربامج و اخلطط العام  للجيب و تيم ايما   العام  مايلي :السياسات و الربامج و اخلطط العام  للجيب و تيم ايما   العام  مايلي :

    --األمين العام :األمين العام :--11
ي  الهليادي  ايوىل يف احليب و يالم الخالياره نن طري  ا  الخاب من قبذ  اللةنذ  ي  الهليادي  ايوىل يف احليب و يالم الخالياره نن طري  ا  الخاب من قبذ  اللةنذ  وىو ال خخوىو ال خخ          

  --ادلربيي  للجيب ب   ربق سنوات ومن  برز مهامو :ادلربيي  للجيب ب   ربق سنوات ومن  برز مهامو :
  قيادة احليب من  ج   هلي   ىمانو ادلخاللظ  .قيادة احليب من  ج   هلي   ىمانو ادلخاللظ  .  --      
  الخاليار موظظي ايما   العام  برط مخادق  اللةن  ادلربيي  نليهم .الخاليار موظظي ايما   العام  برط مخادق  اللةن  ادلربيي  نليهم .  --بب  
ن ادلنبىهلذ  مذن ايما ذ  العامذ  للجذيب و تعيذ   نيذانها بذرط مخذادق  ن ادلنبىهلذ  مذن ايما ذ  العامذ  للجذيب و تعيذ   نيذانها بذرط مخذادق  ا براف نلذ  اللةذاا براف نلذ  اللةذا  --جج  

  اللةن  ادلربيي  نليهم .اللةن  ادلربيي  نليهم .
  قبول  و رنع اينيا  اجلمد يف احليب .قبول  و رنع اينيا  اجلمد يف احليب .  --دد  
  يهلوم اينيا  اجلمد بأدا  الهلسم اخلاص باحليب  مام ايم  العام .يهلوم اينيا  اجلمد بأدا  الهلسم اخلاص باحليب  مام ايم  العام .  --ىذ ىذ 
  ..  يعالرب ايم  العام ادلسؤول ايول نن العألقات العام  للجيبيعالرب ايم  العام ادلسؤول ايول نن العألقات العام  للجيب  --وو
يهلذذوم ايمذذ  العذذام ببحذذمار ا  ذذإارات و الهلذذرارات اخلاحذذ  ببسذذهلاط العيذذوي  نذذن  ي نيذذو يهلذذوم ايمذذ  العذذام ببحذذمار ا  ذذإارات و الهلذذرارات اخلاحذذ  ببسذذهلاط العيذذوي  نذذن  ي نيذذو   --يي

يف احليب و ذلو و نهلاً للظهلذرة اخلامسذ  مذن ادلذادة السذابع  الذد سذب  ذبرىذا يف الناذام ايساسذي يف احليب و ذلو و نهلاً للظهلذرة اخلامسذ  مذن ادلذادة السذابع  الذد سذب  ذبرىذا يف الناذام ايساسذي 
  للجيب.للجيب.

    --مساعد األمين العام للشؤون السياسية :مساعد األمين العام للشؤون السياسية :  --22
داخذذ  اللةنذذذ  ادلربييذذ  برسذذانم لذذذو يف تنظيذذإ الذذذربامج        داخذذ  اللةنذذذ  ادلربييذذ  برسذذانم لذذذو يف تنظيذذإ الذذذربامج          يهلذذوم ايمذذ  العذذذام ببخاليذذار بذذخج مذذذنيهلذذوم ايمذذ  العذذذام ببخاليذذار بذذخج مذذذن      

و اخلطذذذذط السياسذذذذي  هبذذذذمف الوحذذذذول الىل  هليذذذذ  بانذذذذ  ايىذذذذماف السياسذذذذي  للجذذذذيب و ي ذذذذرتط و اخلطذذذذط السياسذذذذي  هبذذذذمف الوحذذذذول الىل  هليذذذذ  بانذذذذ  ايىذذذذماف السياسذذذذي  للجذذذذيب و ي ذذذذرتط 
  مخادق  اللةن  ادلربيي  نليو و ير س اللةن  السياسي  .مخادق  اللةن  ادلربيي  نليو و ير س اللةن  السياسي  .

  --مساعد األمين العام للشؤون اإلقتصادية و المالية :مساعد األمين العام للشؤون اإلقتصادية و المالية :  --33
ام ببخاليذذار بذذخج مذذن داخذذ  اللةنذذ  ادلربييذذ  برسذذانم لذذو يف تنظيذذإ الذذربامج       ام ببخاليذذار بذذخج مذذن داخذذ  اللةنذذ  ادلربييذذ  برسذذانم لذذو يف تنظيذذإ الذذربامج       يهلذذوم ايمذذ  العذذيهلذذوم ايمذذ  العذذ        

و اخلطذذذط ا قالخذذذادي  هبذذذمف الوحذذذول الىل  هليذذذ  بانذذذ  ايىذذذماف ا قالخذذذادي  للجذذذيب و ي ذذذرتط و اخلطذذذط ا قالخذذذادي  هبذذذمف الوحذذذول الىل  هليذذذ  بانذذذ  ايىذذذماف ا قالخذذذادي  للجذذذيب و ي ذذذرتط 
  مخادق  اللةن  ادلربيي  نليو و ير س اللةن  ادلالي  و ا قالخادي  .مخادق  اللةن  ادلربيي  نليو و ير س اللةن  ادلالي  و ا قالخادي  .

  --::اإلجتماعية اإلجتماعية   للشؤونللشؤونمساعد األمين العام مساعد األمين العام   --44



  1818  

يهلذذذوم ايمذذذ  العذذذام ببخاليذذذار بذذذخج مذذذن داخذذذ  اللةنذذذ  ادلربييذذذ  برسذذذانم لذذذو يف تنظيذذذإ الذذذربامج          يهلذذذوم ايمذذذ  العذذذام ببخاليذذذار بذذذخج مذذذن داخذذذ  اللةنذذذ  ادلربييذذذ  برسذذذانم لذذذو يف تنظيذذذإ الذذذربامج            
و اخلطذذذط ا جالرانيذذذ  هبذذذمف الوحذذذول الىل  هليذذذ  بانذذذ  ايىذذذماف ا جالرانيذذذ  للجذذذيب وي ذذذرتط و اخلطذذذط ا جالرانيذذذ  هبذذذمف الوحذذذول الىل  هليذذذ  بانذذذ  ايىذذذماف ا جالرانيذذذ  للجذذذيب وي ذذذرتط 

  مخادق  اللةن  ادلربيي  نليو و ير س اللةن  ا جالراني  .مخادق  اللةن  ادلربيي  نليو و ير س اللةن  ا جالراني  .
  --الناطق الرسمي للحزب :الناطق الرسمي للحزب :--55

يهلوم ايم  العام ببخاليار بخج من داخ  اللةن  ادلربيي  بناط  رمسي ببسم احليب يعر   يهلوم ايم  العام ببخاليار بخج من داخ  اللةن  ادلربيي  بناط  رمسي ببسم احليب يعر             
برسذذذانم ل مذذذ  العذذذام يف اجلوا ذذذ  ا نألميذذذ  و يف تظعيذذذ  العألقذذذات العامذذذ  للجذذذيب و ي ذذذرتط برسذذذانم ل مذذذ  العذذذام يف اجلوا ذذذ  ا نألميذذذ  و يف تظعيذذذ  العألقذذذات العامذذذ  للجذذذيب و ي ذذذرتط 

  مخادق  اللةن  ادلربيي  نليو  .مخادق  اللةن  ادلربيي  نليو  .
  

  --مال ظة مهمة :مال ظة مهمة :
العذذذام للجذذذيب و تاللهلذذذ   وامرىذذذا منذذذو العذذذام للجذذذيب و تاللهلذذذ   وامرىذذذا منذذذو   ادلناحذذذ  ايربعذذذ  السذذذابهل  تعرذذذ   ذذذ  الدارة ايمذذذ ادلناحذذذ  ايربعذذذ  السذذذابهل  تعرذذذ   ذذذ  الدارة ايمذذذ   --

ب ذذذك  مبابذذذر و بيذذذق  بذذذرانو ب ذذذك  بامذذذ  و ل مذذذ  العذذذام احلذذذ  يف الجذذذرا  تهيذذذريات ب ذذذك  مبابذذذر و بيذذذق  بذذذرانو ب ذذذك  بامذذذ  و ل مذذذ  العذذذام احلذذذ  يف الجذذذرا  تهيذذذريات 
نل  ايبخاص الإين يالولون ىذإه ادلناحذ  بذرط  ن ػلخذ  نلذ  موانهلذ  اللةنذ  ادلربييذ  نل  ايبخاص الإين يالولون ىذإه ادلناحذ  بذرط  ن ػلخذ  نلذ  موانهلذ  اللةنذ  ادلربييذ  

  نل  ايبخاص اجلمد الإين سيالولون ادلهر  .نل  ايبخاص اجلمد الإين سيالولون ادلهر  .
  --اللجان  :اللجان  :  --ثانياً :ثانياً :

    --سياسية للحزب :سياسية للحزب :اللجنة الاللجنة ال  --أأ
تهلذذوم ىذذإه اللةنذذ  ببنذذماد و تنظيذذإ الذذربامج و اخلطذذط اخلاحذذ  باجلوا ذذ  السياسذذي  للجذذيب و تهلذذوم ىذذإه اللةنذذ  ببنذذماد و تنظيذذإ الذذربامج و اخلطذذط اخلاحذذ  باجلوا ذذ  السياسذذي  للجذذيب و           

مذذن ر رنعهذذا للةنذذ  ادلربييذذ  و ذلذذو دلناق ذذالها و رنعهذذا ل مذذ  العذذام للجذذيب  قرارىذذا و ادلخذذادق  مذذن ر رنعهذذا للةنذذ  ادلربييذذ  و ذلذذو دلناق ذذالها و رنعهذذا ل مذذ  العذذام للجذذيب  قرارىذذا و ادلخذذادق  
  نليها     و ير س اللةن  مسانم ايم  العام لل ؤون السياسي  .نليها     و ير س اللةن  مسانم ايم  العام لل ؤون السياسي  .

    --اللجنة المالية و اإلقتصادية للحزب :اللجنة المالية و اإلقتصادية للحزب :  --بب
تهلذذذذذوم ىذذذذذإه اللةنذذذذذ  ببنذذذذذماد و تنظيذذذذذإ الذذذذذربامج و اخلطذذذذذط اخلاحذذذذذ  باجلوا ذذذذذ  ادلاليذذذذذ  و تهلذذذذذوم ىذذذذذإه اللةنذذذذذ  ببنذذذذذماد و تنظيذذذذذإ الذذذذذربامج و اخلطذذذذذط اخلاحذذذذذ  باجلوا ذذذذذ  ادلاليذذذذذ  و           

ا قالخذذادي   للجذذيب و بذذإلو النذذماد الهلذذوانم ادلاليذذ  و مذذن ر رنعهذذا للةنذذ  ادلربييذذ  و ذلذذو ا قالخذذادي   للجذذيب و بذذإلو النذذماد الهلذذوانم ادلاليذذ  و مذذن ر رنعهذذا للةنذذ  ادلربييذذ  و ذلذذو 
ليهذذا و يذذر س اللةنذذ  مسذذانم ليهذذا و يذذر س اللةنذذ  مسذذانم دلناق ذذالها و رنعهذذا ل مذذ  العذذام للجذذيب  قرارىذذا و ادلخذذادق  ندلناق ذذالها و رنعهذذا ل مذذ  العذذام للجذذيب  قرارىذذا و ادلخذذادق  ن

  ايم  العام لل ؤون ادلالي ايم  العام لل ؤون ادلالي 
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الذربامج و اي  ذط  اخلاحذ  الذربامج و اي  ذط  اخلاحذ  و ا قالخادي  برا تالوىل  يياً ىإه اللةنذ  نرليذ  ا  ظذاق نلذ  سلاللذف و ا قالخادي  برا تالوىل  يياً ىإه اللةنذ  نرليذ  ا  ظذاق نلذ  سلاللذف 
  باحليب ب ك  نام بنا اً نل  الالعليرات الخادرة من قب  ايم  العام .باحليب ب ك  نام بنا اً نل  الالعليرات الخادرة من قب  ايم  العام .

  --اللجنة اإلجتماعية للحزب :اللجنة اإلجتماعية للحزب :  --جج
ةن  ببنماد و تنظيإ الربامج و اخلطذط اخلاحذ  باجلوا ذ  ا جالرانيذ  و مذن ر رنعهذا ةن  ببنماد و تنظيإ الربامج و اخلطذط اخلاحذ  باجلوا ذ  ا جالرانيذ  و مذن ر رنعهذا تهلوم ىإه اللتهلوم ىإه الل          

للةنذذذ  ادلربييذذذ  و ذلذذذو دلناق ذذذالها و رنعهذذذا ل مذذذ  العذذذام للجذذذيب  قرارىذذذا و ادلخذذذادق  نليهذذذا و يذذذر س للةنذذذ  ادلربييذذذ  و ذلذذذو دلناق ذذذالها و رنعهذذذا ل مذذذ  العذذذام للجذذذيب  قرارىذذذا و ادلخذذذادق  نليهذذذا و يذذذر س 
  اللةن  مسانم ايم  العام لل ؤون ا جالراني  .                                 اللةن  مسانم ايم  العام لل ؤون ا جالراني  .                                 

  --ة :ة :مال ظة مهممال ظة مهم
الن اذليكذذ  الالنايرذذي الذذإي مت نرضذذو سذذابهلاً يكذذون قذذابألً للالعذذمي  و الالطذذوير مذذن قبذذ  اللةنذذ  الن اذليكذذ  الالنايرذذي الذذإي مت نرضذذو سذذابهلاً يكذذون قذذابألً للالعذذمي  و الالطذذوير مذذن قبذذ  اللةنذذ    --

ادلربييذذ  للجذذيب و ذلذذو حسذذ  احلاجذذ  حيذذن تعرذذ  اللةنذذ  نلذذ  النذذماد الالهيذذريات و رنعهذذا ادلربييذذ  للجذذيب و ذلذذو حسذذ  احلاجذذ  حيذذن تعرذذ  اللةنذذ  نلذذ  النذذماد الالهيذذريات و رنعهذذا 
  ل م  العام  قرارىا و ادلخادق  نليها .ل م  العام  قرارىا و ادلخادق  نليها .

و القواعاد اتتياة فاي ممارساة و القواعاد اتتياة فاي ممارساة يؤكاد الحازب علاى اإللتازام بالمباادئ يؤكاد الحازب علاى اإللتازام بالمباادئ   --المادة العاشرة :المادة العاشرة :
  --أعماله و نشاطاته المختلفة   :أعماله و نشاطاته المختلفة   :

  ا لاليام بأحكام المسالور ايردين و الحرتام سيادة الهلا ون .ا لاليام بأحكام المسالور ايردين و الحرتام سيادة الهلا ون .  --11
  ا لاليام مببم  الالعمدي  السياسي  يف الظكر و الر ي و الالنايم .ا لاليام مببم  الالعمدي  السياسي  يف الظكر و الر ي و الالنايم .  --22

ريذق ريذق ا لاليام بانانا  نل  السالهلألل الوطن و  منو و حون الوحمة الوطنيذ  و  بذإ العنذف جبا لاليام بانانا  نل  السالهلألل الوطن و  منو و حون الوحمة الوطنيذ  و  بذإ العنذف جب  --33
   بكالو و نمم الالرييي ب  ادلواطن  . بكالو و نمم الالرييي ب  ادلواطن  .

  ا لاليام بالجهلي  تكانؤ الظرص ب  مجيق ادلواطن  ننم تو  ادلسؤولي   و ادل ارب  نيها .ا لاليام بالجهلي  تكانؤ الظرص ب  مجيق ادلواطن  ننم تو  ادلسؤولي   و ادل ارب  نيها .  --44

ا لالذذيام بعذذمم ا رتبذذاط الالنايرذذي  و ادلذذا  بذذأي جهذذ  اذذري  رد يذذ   و توجيذذو الن ذذاط احلذذييب ا لالذذيام بعذذمم ا رتبذذاط الالنايرذذي  و ادلذذا  بذذأي جهذذ  اذذري  رد يذذ   و توجيذذو الن ذذاط احلذذييب   --55
  خارجي  .خارجي  .بنا اً نل   وامر  و توجيهات من  ي دول   و جه  بنا اً نل   وامر  و توجيهات من  ي دول   و جه  

ا مالناع نن الالناذيم و ا سذالهلطاب احلذييب يف حذظوف الهلذوات ادلسذلج  و  جهذية ايمذن و ا مالناع نن الالناذيم و ا سذالهلطاب احلذييب يف حذظوف الهلذوات ادلسذلج  و  جهذية ايمذن و   --66
الذذذمناع ادلذذذمين و الهليذذذا   و القامذذذ  تنايرذذذات نسذذذكري   و بذذذبو نسذذذكري  بذذذأي حذذذورة مذذذن الذذذمناع ادلذذذمين و الهليذذذا   و القامذذذ  تنايرذذذات نسذذذكري   و بذذذبو نسذذذكري  بذذذأي حذذذورة مذذذن 

  الخور .الخور .

نذذمم السذذالخمام مؤسسذذات المولذذ  و ادلؤسسذذات العامذذ  و مجيذذق مؤسسذذات الالعلذذيم للالناذذيم نذذمم السذذالخمام مؤسسذذات المولذذ  و ادلؤسسذذات العامذذ  و مجيذذق مؤسسذذات الالعلذذيم للالناذذيم   --77
  نا  نل  حياد ىإه ادلؤسسات مماه الكان  يف  دا  مهامها .نا  نل  حياد ىإه ادلؤسسات مماه الكان  يف  دا  مهامها .احلييب و انااحلييب و انا
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  --يالعهم احليب بايمور الالالي  :يالعهم احليب بايمور الالالي  :                  
  الونا  و ا خألص للوطن و قيادتو .الونا  و ا خألص للوطن و قيادتو .  -- واًل : واًل :
  تهلما ادلخلج  العليا للوطن نل  ادلخاى ايخرى .تهلما ادلخلج  العليا للوطن نل  ادلخاى ايخرى .  --أا ياً :أا ياً :
   و اي ارذذ  سذذاري     و اي ارذذ  سذذاري  ايردين و بذذ  الهلذذواايردين و بذذ  الهلذذواالكامذذ  بالمسذذالور الكامذذ  بالمسذذالور   االلالذذيامااللالذذيام  --أالىذذاً :أالىذذاً :
  ..  ادلظعول ادلظعول 

  

  """"و ال سمات اتخرينو ال سمات اتخرين""أرضك أرضك عمان            ""أرضك أرضك عمان            
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  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم

  القسمالقسم
  

  أقســم بـاهلل العلي العظيــمأقســم بـاهلل العلي العظيــم

    ههــــلللل  كىن مخلصا  كىن مخلصا  أأأن أن 
  والمـــــلكوالمـــــلكـىطـــه ـىطـــه ــوالـوالـ

  ـذافـذافــــــــهـهـأأومبــادئ وومبــادئ و
  ييــــــالحزب الىطىي األردوالحزب الىطىي األردو  

  ىل شهيذىل شهيذــــــوهللا على ما أقوهللا على ما أق
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