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یتبنى التـیـار الوطنـي الخیار الدیمقراطي، كقیمة أساسیة یسعى إلى ترسیخھا     

في الدولة ، والمجتمـع األردني والعمل الحزبي وفق األسـس الدیمقراطـیـة الـتـي

شرع لھا الدستور األردني، الذي نص صراحة على المشاركة الشعبیة في أطرها

الدستوریة، وحـق األردنیـین في تألیـف األحـزاب الـتـي تـعـبـر عـن مصالحھــم، 

وشرع للحیاة البرلمانیة لتأكید دور الشعب وخیاراته عبر ممثلیه في إدارة الدولــة

والرقابة على قراراتھا وسیاساتـھـا الوطـنـیــة، وأباح حریــة التعبـیــر والحریات

الفردیة والعامة كقاعدة للدیمقراطیة السیاسیة واالجتماعیة في البالد.

ویـؤكـد التـیـار الوطــنـي عـلـى دور الـفـــرد الـمـواطــن، المحصن بالقانون      

والخاضــع لـه فـي مسؤولیاته وواجباته، وعلـى دور المواطنة الفاعلة والمشاركة 

الواعـیـة، كقـیـمـة أساسـیـة فـي البـنـاء الوطـنـي والدیمقـراطـي، فاإلنسان الكریم

فــي وطنه الذي یتساوى مـع غـیـره مــن المواطنـیـن فــي الحـقـوق والـواجـبـات 

في اطار من العـدالة التي تبیـح للمواطنـیـن التكافـؤ فـي الـفـرص، والتمایـز وفـق

الملـكـات والخـبـرات، هـما الركـن األساس الـذي تبـنـى عـلـى مشاركـتـه ودوره

الدیمقراطیة كما یبنى على دوره األداء واالنجاز الوطني الفاعل.

ولھذا تلـعـب المـواطـــنـة دور اللـبـنـة األولــى فـي النظام الدیمقراطي، ومن      

المواطنة الكریمة المصانة بالقانون، تنشأ الروح الوطنیة، القوة الدافعة في الھویـة 

الوطنیة والعمل الوطني.

غـیـر أن الـمـواطـنـة، ال تكـتـســب معـنـى شمولـیـاً إال بتسـخـیـر وتوظـیـف      

     

الخيار الديمقراطي
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الذات الفردیة، وانخراطـھـا فـي الــذات الجماعـیـة الوطنیة، في إطار تعددي منظـم

یعبر عن مشروعـیــة اخـتالف االجـتـھـادات فـي المجتمـع واحترام الرأي األخر.

     فالـمـواطـنـة تكتـسـب قــوة وتعـبـر عـن نفـسـھــا بفعـالـیـــة، فـي اطر التنظیـم

االجتماعي المشروع، كتنظیـمـات المجتـمـع المـدنـي, السیاسـیة واالجتماعیـة التـي 

تسـعـى للتعبیر عن توجھات المجـتـمـع، والمشـاركـة فـي االجتـھـاد الـذي یستھدف

إصالح الشأن العام والسیاسات العامة واالرتـقـاء بـھـا، عـبـر الحـوار الدیمقراطـي

السلمـي، وتكـامـل األدوار فــي التعـددیـة السیاسـیـة واالجتماعیـة ولیـس تصارعھا 

أو تضاربھا.

     ولھاذا ینـظـر التـیـار الوطـنـي لألحـزاب ومثـلھــا تنظـیـمـات المجتمع المدنـي

على أنھا حاضنة الحوار الوطني، والتعددیة ، والمنابر الوطنیـة الـتـي ینضــج مــن 

خاللـھـا الـحـوار الشعـبي، ثم ینتـقـل مـن خالل ممثلیھـا في المؤسسات الدستوریة،

لیصل إلى مرحلة الـقـرار، وال ینحـصـر دور األحزاب في تبـنـي األفـكـار بـل فـي

توسـیع دائرة الحوار والوعـي مـن حولـھـا، وتوسیع دائرة تأییدها لدى الرأي العام،

حتى تتحول إلى قرار وطني كما انھا من أهم مرافــق وآلـیـات التنمیة السیاسیة فـي

المجتمع الدیمقراطي.

فالصـالـح الـعـام مساحـة مشـتـركــة یمــكـن أن تـتـعـاون وتـتــداول وتتكـامـل فیھـا

جھود جـمـیـع األحـزاب حـتـى تتحـقـق غایاتــه. وال تكتمـل الدیمقراطیة إال بصون 

الحریات المكفولة بالدستور لتشكــل مناخــاً وطـنـیــاً ومحـفزاً للوعي الوطني الـذي 
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یرقى بادوار المشاركـة الوطنـیـة عـلـى المستـویـیـن الـفـردي والجـماعـي وعلـى

قاعدة العـدالــة والمـسـاواة وتكافؤ الفرص وحق المواطنین في الحمایة القانونـیـة، 

التي تضمن حریة األداء والمشاركة في العملیة الدیمقراطیة.

     عـلـى أن الدیمـقـراطـیـة، الـتـي تعتـبــر أفـضـل ما أنتجه العصر الحدیث في

أسالیب إدارة الدول، ترتكز في بنائھا وأدائھا على مشاركـة الرأي الـعـام الواعــي 

والمنـظـم, فـي اختـیـار ممثلي الشـعـب فـي إدارة الدولـة إلقامة التوازن والتكامـل 

بین الرسمـي والشعبـي فـي مؤسسـات الدولـة وأدائھا لتكون إرادة الشعب مصدراً 

للسلطات، ورقیباً على سیاسات الدول.

     والدیمقراطیة تزدهـر بالوعـي والـدور االجتـماعـي المنظـم، وبالتعددیة التـي

تحترم اختالف الرأي واالجتھاد وتوظفه للصالح العام.

     وال تكتمل الدیمقراطـیـة إال بالتوفـیـق بیـن معنـى السلطـة في الدولـة، وقیمـة

الحریة المسؤولة والمشاركـة فـي المجتـمـع، وترسیخ روح الطاعة للقانون كقیمـة

خالیة من االستبداد والتسلط والقسر.

     وعلى قاعــدة احـتـرام الـدولـة لحـقـوق اإلنـسـان المشروعــة كما نص علیھا

الدستور والشـرائـع السماویــة، والمواثـیق الدولیة، واحترام تطبیقاتھا في القوانین 

واألنظمة المرعیة.
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وفـي آلـیـات عـمـل الـدولــة تـقــوم الدیمقراطـیـة على الـمـؤسسیـة والـفـصـل بـیـن

السلطات وتكامــل أدوارهـــا الدستـوریــة، والحق في تداول السلطة التنفیذیـة وفـق

قاعـدة األغلبیـة، واستقـالل الـقـضـاء، والمشـاركـة الشعبـیـة الفاعـلة عـبر البرلمان

وفي األطر الدسـتـوریــة النافـذة، ومـراعـاة الـفـروق الـمـوضوعـیـة للشعـوب عند

تطبیـق الدیمقراطیــة حسب تنوع  تجارب الشعوب و اختالف خصوصیاتھا.

     ویؤكـد التـیـار الوطـنـي تبنیـه للخـیـار الدیمـقـراطـي والمـمارسـة الدیمقراطیة

كنھـج وطني، وثـقـافـة مجـتـمـع ، ولممارسـتھا أیـضـا داخل اطر الحزب وفعالیاته

والنظر لتعـمـیـم التجـربــة الدیمقراطـیـة وقیـمـھـا وممارساتھـا في عـمـل األحزاب

الوطنیة، واألحـزاب العربـیـة، كأحـد جسور التواصـل والتفـاعل والتعاون في اطر

العمل العربي، وتأكید دور الدیمقراطیة في تمـھـیـد الطـریــق مستقبالً لتكامل العمل

السیاسي العربي وتنسیق أطره في مختلف المجاالت.
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