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السٌاسات الخارجٌة

تعتبر السٌاسة الخارجٌة األردنٌة جزءا من السٌاسة العامة للدولة  ،كانت وما زالت السٌاسة الخارجٌة األردنٌة خط الحٌاة
بالنسبة إلى األردن  ،و سوف ٌقوم الحزب بالعمل على وضع استراتٌجٌة جدٌدة متجددة دائما للسٌاسة الخارجٌة
األردنٌة ,تؤخذ بعٌن االعتبار التطورات العربٌة الداخلٌة والبٌئة المحلٌة و النظام اإلقلٌمً الجدٌد  ،بحٌث تتوسع آفاق
وخٌارات السٌاسة الخارجٌة األردنٌة بشكل ٌعظم من المصلحة الوطنٌة والدور األردنً العربً والدولً.
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القضٌة الفلسطٌنٌة

والتحرك لصالح القض ٌّة الفلسطٌن ٌّة ومركز ٌّتها  ،فهذه
ٌإكد الحزب أن األولو ٌّة ال ُب ّد وأن تبقى  ،من حٌث الجهد والعمل
ّ
مجرد قض ٌّة قوم ٌّة  ،أو إقلٌم ٌّة  ،عادلة وجدٌرة بالدعم والمساندة فحسب إنها بالنسبة لألردن كذلك قض ٌّة
القض ٌّة لٌست
ّ
أردنً  .تتوقف على حلها حال عادال ِوفق قرارات الشرع ٌّة الدول ٌّة ومرجع ٌّات العمل ٌّة السلم ٌّة ،مصال ُح أردن ٌّة
وطنً
أمن
ّ
ّ
النهائً .وفً مق ّدمتها ملفات الالجئٌن والقدس والحدود .وإن الحزب ٌإكد على ضرورة و أولوٌة إقامة
ّ
علٌا ،مرتبطة بالحل ّ
حقّ
العودة والتعوٌض ،المقدّ س؛ فً سبٌل إحالل السالم
الدولة الفلسطٌن ٌّة المستقلة وعاصمتها القدس الشرٌف ،وإقرار
العادل الشامل .رافضٌن و محاربٌن ألي مإامرة تحاك ضد األردن تتعلق بالوطن البدٌل مإكدٌن أن األردن هو األردن و
فلسطٌن هً فلسطٌن  ،مرحبٌن و داعمٌن مسعى الدولة الفلسطٌنٌة إلكتساب العضوٌة الكاملة فً هٌئة األمم .كما ٌإكد
الحزب على رفضة للممارسات االسرائٌلٌة االستفزازٌة على االرض الفلسطٌنٌة المحتله والمتمثلة بحصار المدن وبناء
جدار الحقد العنصري ومصادرة االراضً وبناء المستوطنات وتهوٌد مدٌنة القدس والحفرٌات تحت االقصى واإلصرار على
االعتراف بٌهودٌة الدولة االسرائٌلٌة.
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الدور العربً

والمحوري فً خدمة وحدة الصف
سوف ٌعمل الحزب على تعزٌز دور الدبلوماس ٌّة األردن ٌّة و التؤكٌد على دورها الفاعل
ّ
ّ
العربً ،وتكرٌس التضامن نهجا عرب ٌّا فً مجابهة التحدّ ٌات واالستحقاقات اإلقلٌم ٌّة  ،كما سٌواصل الحزب دعمه ،على كلّ
صعٌد ،لكل ّ األشقاء ،وحرصه على تكرٌس األمن واالستقرار للمنطقة ،على قاعدة من احترام الشإون الداخل ٌّة للغٌر ،وعلى
مسافة واحدة  ،تحدّدها اعتبارات الثوابت الوطن ٌّة والمصالح العلٌا  ،كما سوف ٌسعى الحزب إلى دعم كل المبادرات التً
تنهض بالمهام المناطة بالجامعة العربٌة خدمة ألعضائها و رفع سوٌة الدول العربٌة لتؤخذ مكانها الطبٌعً و الحقٌقً إزاء
القضاٌا و التحدٌات التً ٌواجهها المجتمع الدولً.
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مجلس التعاون الخلٌجً(عمق استراتٌجً للمملكة )

إن الحزب ٌثمن المبادرات التً تسعى لتعزٌز التعاون المشترك بٌن المملكة و دول مجلس التعاون الخلٌجً  ،و سوف
ٌسعى الحزب إلى متابعة الجهود المبذولة لبلورة شكل هذا التعاون بما ٌتمخض عنه من اتفاقٌات خاصة بما ٌعزز من عملٌة
تبادل الخبرات و جلب اإلستثمارات و تسوٌق الٌد العاملة األردنٌة فً السوق الخلٌجٌة  ،إذ ٌعتبر الحزب أن هذه الشكل من
التعاون  ،جاء ضمن منظومة التشارك و التكافل بٌن الدول العربٌة و التً ٌسعى الحزب أن تمتد لتشمل كافة الدول العربٌة
بشكل عام و دول مجلس التعاون الخلٌجً خاصة  ،كعمق استراتٌجً للمملكة  ،سٌاسٌا و اقتصادٌا.
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األمن الوطنً

ٌإمن الحزب بؤن األمن الوطنً االردنً جزء من األمن القومً العربً ٌإثر فٌه وٌتؤثر به سلبا واٌجابا  ،كما ٌإمن حزبنا
بؤن السٌاسات االردنٌة من مفهومها لألمن الوطنً االردنً تنطلق من متطلبات حماٌة الوطن من االخطار الخارجٌة وتعزٌز
الوحدة الوطنٌة وتمتٌن النسٌج االجتماعً وتحصٌن الجبهة الداخلٌة.
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اإلقلٌم

إن غٌاب النظام الرسمً العربً عن الساحة السٌاسٌة فً المنطقة أحدث فراغا سٌاسٌا وامنٌا شجع قوى دولٌة وإقلٌمٌة
لتغطٌتها والعمل على إضعاف الدول العربٌة بآلٌات مختلفة منها االحتالل كما حدث فً العراق او من خالل المشارٌع الدولٌة
او من خالل التهدٌد والتلوٌح باستخدام القوة مع بعض الدول  ،كما أحٌت األحالم اإلمبراطورٌة لدى دول محورٌة فً
المنطقة ومن هنا فإن الحزب ٌناشد قادة األمة أن ٌعوا وٌدركوا مخاطر إستمرار التمزق فً الجسم العربً والعمل الحثٌث
على إعادة اللحمة العربٌة وإحٌاء النظام الرسمً العربً وتفعٌل مإسساتة.

وٌسعى الحزب على التركٌز على المباديء واألهداف الوطنٌة لألمة العربٌة واإلستمرار فً حمل رساله األمة واإلٌمان
بقضاٌاها واإللتزام بها وخاصة القضٌة الفلسطٌنٌة باإلضافة الى دعم الجهود الرامٌة الى تحرٌر األرض وتعزٌز السٌادة
الوطنٌة فً وقت تعانً فٌه دول عربٌة كثٌرة مثل العراق والسودان والصومال وفلسطٌن أوضاعا سٌئة كل ذلك ٌعتبر
أولوٌات ومباديء ٌجب على قادة األمة التمسك بها واعتبارها ثوابت وطنٌة و قومٌة.
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حقوق اإلنسان

إن الحزب ٌسعى و بمشاركة مإسسات المجتمع المدنً ذات اإلختصاص إلى استكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسٌادة
القانون وصون كرامة اإلنسان وحماٌة الحرٌات العامة وحقوق المواطنٌن فً مناخ من األخوة والتسامح والتراحم بٌن أبناء
أسرتنا األردنٌة الواحدة الكبٌرة  ،كما سوف ٌسعى الحزب إلى دعم البرامج التً تعزز حماٌة حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها
ومراقبة أوضاعها وتقدٌم المشورة والمساعدة القانونٌة لمحتاجٌها.
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القوانٌن الناظمة للعملٌة السٌاسٌة

إن الحز ب ٌإكد دعمه و سعٌه لتفعٌل القوانٌن الناظمة للعملٌة السٌاسٌة و هً قانونً اإلنتخاب و األحزاب و قانون
اإلجتماعات العامة و العمل على تطوٌر هذه القوانٌن بإستمرار و بما ٌتناسب التطور الدٌموقراطً للمملكة ،و إذ ٌإكد
الحزب أنه سوف ٌسعى إلى توفٌر البٌئة الصحٌة للعمل بهذه القوانٌن من خالل تعزٌز الشفافٌة و الحرٌات العامة و إزالة
أٌة قٌود تعرقل تنفٌذ هذه القوانٌن.
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الالمركزٌة و تعزٌز اإلدارات المحلٌة

إن الحزب ٌقدر النهج الذي ٌسعى إلى تطبٌق الالمركزٌة  ،حٌث أننا نإمن أنه من األسس الرئٌسٌة لتعزٌز الدٌموقراطٌة ،
و التقلٌل من مبدأ التسلط فً صنع القرار و تهمٌش األغلبٌة  ،و إننا ندعم و فً حال توفر الموازنة الالزمة لمثل هذا
المشروع أن ٌتم تطبٌقه على أرض الواقع  ،حتى تتمكن كل محافظة من تنفٌذ مشارٌعها دون الرجوع إلى المركز بما ٌدعم
إستقاللٌتها الكاملة.
 -11الفصل بٌن السلطات
إن الحزب ٌدعم و ٌإكد على ضرورة الفصل بٌن السلطات الثالثة  ،فصال تاما  ،التنفٌذٌة  ،التشرٌعٌة و القضائٌة تعزٌزا
لنهج دٌموقراطٌة الدولة  ،و الحزب ٌسعى إلى إحداث ألٌة لتسمٌة أعضاء السلطة القضائٌة بما ٌتناسب مع اإلستقاللٌة
التامة و الشفافٌة و ذلك من خالل عرض أسماء المجلس القضائً األعلى على مجلس االمة و بعد نٌلهم الموافقة تصدر
اإلرادة الملكٌة بتعٌنهم.
 -11التعددٌة و قبول األخر
لقد تمٌز االردن الحدٌث ,فً ظل عهود المملكة الهاشمٌة بالوطنٌة الجامعة التً تستند الى قٌم ومبادئ االمة العربٌة,
فاألردن منذ بداٌة نشوء الدولة  ،مشروع قومً ٌحتضن تطلعات االمة من اجل الوحدة والحرٌة ,وهو منذ البداٌة تماٌز
بالحفاظ على التعددٌة الثقافٌة لمكونات الشعب ,سواء كانت هذه التعددٌة تقوم على االصول القومٌة او على الطائفٌة
والجهوٌة  ،و إننا فً الحزب نحترم و نقدر هذا التنوع الثقافً الذي رافق بناء الدولة و نإمن أنه ٌعكس قٌما واعرافا
دٌموقراطٌة اجتماعٌة تحترم الثقافات والعادات لكل فئة وطائفة  ،وهً ال تنتقص من الهوٌة االردنٌة انما هً عالمة على
ضرها النها تحتضن الهوٌات الجزئٌة فً اطار حضاري راق من الوعً السٌاسً واالجتماعً.
تح ّ
 -12األحزاب السٌاسٌة و مإسسات المجتمع المدنً

إن حزب اإلتحاد الوطنً األردنً ٌنظر إلى كافة القوى السٌاسٌة من أحزاب و مإسسات المجتمع المدنً العاملة تحت مظلة
الدستور و القانون األردنً بفعالٌتها فً تنفٌذ برامجها ومد جسور التعاون فٌما بٌن الحزب و هذه المإسسات لتحقٌق
مصلحة ا لدولة العلٌا و ذلك من خالل عقد الشراكات و التحالفات و اإلندماجات التً تتوافق مع مبادىء و مرتكزات حزبنا.
 -13تمكٌن المرأة سٌاسٌا
شهدت العقود االخٌرة تقدما ملحوظا فً المشاركة السٌاسٌة للمرأة وتزاٌدت فً مناطق العالم المختلفة اعداد المنظمات
والحركات النسائٌة ونجحت القالئل من النساء فً تبوء مناصب سٌاسٌة هامة وعلى الرغم من هذه المكتسبات اال ان
التمٌٌز على اساس الجنس ال ٌزال عائقا امام مشاركة المرأة رسمٌا فً عملٌة اتخاذ القرار وسٌطرتها على الموارد المادٌة
والسٌاسٌة وال تتمتع المرأة حتى االن فً اٌة دولة من دول العالم بالمساواة مع الرجل بالمكاسب السٌاسٌة و علٌه فإن
حزب اإلتحاد الوطنً األردنً سوف ٌسعى بكامل إمكانٌاته لتعزٌز دور المرأة سٌاسٌا من خالل إستقطابها للعمل الحزبً و
حثها للمشاركة باإلنتخابات البلدٌة و النٌابٌة و العمل على رفع مكانها فً كافة المحافل السٌاسٌة األردنٌة.
 -14توجهات الحزب الفكرٌة و السٌاسٌة
إن توجهات حزب اإلتحاد الوطنً اإلردنً الفكرٌة و السٌاسٌة تنبع من الدستور و من المرتكزات الوطنٌة للدولة األردنٌة
و قٌادتها الهاشمٌة التً جاءت إلى المملكة األردنٌة عبر ثورة عربٌة كبرى تمتد جذورها إلى سٌدنا رسول هللا محمد بن
عبدهللا النبً العربً الهاشمً أفضل الصلوات و السالم علٌه  ،وذلك بتؤكٌدنا على ممارسة الدٌموقراطٌة و المساواة و
العدالة فً الفرص و المكتسبات و سٌادة القانون و دولة المإسسات.

