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هذا الكتاب
ي�ضم هذا الكتاب فح َوى خال�صة م�ساهمات فكرية ،بحثية وحوارية ،مكثفة لدرا�سة
ّ
الأوراق النقا�شية الخم�س التي طرحها جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين ،حول
أ�س�س «بناء الديمقراطية» ،و«تطوير النظام الديمقراطي» ،و«�أدوار �أطراف المعادلة
� ّ
ال�سيا�سية» ،و«التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة» و«تعميق التحول الديمقراطي»،
وهي الأوراق التي هدفت �إلى عر�ض ر�ؤية جاللته لم�سيرة الإ�صالح ال�شامل في الأردن.
وقد ارتكزت اللقاءات الحوارية ،التي نظمها منتدى الفكر العربي بتوجيه كريم
ال�سا�سة والمفكرين
من �سمو الأمير الح�سن بن طالل وتحت رعايته ،بم�شاركة نخبة من ّ
والباحثين والأكاديميين والإعالميين� ،إلى المحاور الرئي�سية لم�ضامين الر�ؤية الملكية
متقدما لخريطة طريق الإ�صالح ال�سيا�سي ومبادئ معتبرة
ال�سامية ،التي �أر�ست منظو ًرا
ً
تر�سخها قناعات ثابتة ،في �إطار
للممار�سة الديمقراطية المتطورة والممتدة� ،إلى حين ّ
النظام الملكي الد�ستوري.
رحى الجل�سات ال�سبع ع�شرة ،الم� ِؤ�س�سة للقاعدة البنيوية في م�سار البحث،
وينقل َ
والتي امتد عقدها من  2013/9/18حتى  ،2014/2/26وجل�سة عقدت في �أعقاب �صدور
الجمعي»،
الورقة النقا�شية الخام�سة ( ,)2014/9/13بين ق�ضايا «الحوار والتوافق
ّ
و«الم�شاركة الم�س�ؤولة» ،و«�شراكة الت�ضحيات/المكا�سب» ،و«النموذج الديمقراطي
الأردني» ،و«الحكومة البرلمانية» ،و«�أدوار المكونات المجتمعية في �إنجاح الديمقراطية»،
و«الدمقرطة المجتم ّعية» ،و«المواطنة الفاعلة» ،و«دور م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
َ
والرقابة ال�شعبية» ،و«الو�سطية ون ّبذ العنف» ،و«تعميق التحول الديمقراطي :الأهداف،
والمنجزات ،والأعراف ال�سيا�سية» .في حين كانت حلقة النقا�ش ،ال�ساد�سة ع�شرة ،جل�سة
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ّ
ذهني» حول الأوراق النقا�شية الأربع الأولى ،خل�صت فيها �إلى م�ساهمة فكرية
«ع�صف ّ
لأبرز متطلبات التحول الديمقراطي الناجح.
وقد مهدت جل�سات الحوار التي جرت �ضمن �أروقة المنتدى ،في م�سار �أولي� ،إلى
االنتقال ل�شقها الآخر عبر تو�سيع دائرة النقا�ش بين �صفوف المجتمع المحلي ،من خالل
عقد ( )92ور�شة عمل ،في المحافظات وداخل حرم الجامعات ،مع التركيز على م�شاركة
القطاع ال�شبابي ،و�صو ًال �إلى هدف ا�ستقطاب قرابة (� )62ألف �شخ�ص في دائرة الطرح
المنظورة.
ولم يكن لهذا الجهد الفكريّ  ،الم�ستهدي بم�ضامين الأوراق النقا�شية الملكية ال�سامية،
�أن يج ّد منافذه التنظيمية لوال التوجيهات الكريمة من �سم ّو الأمير الح�سن بن طالل ورعايته
الكريمة لها.
و�أغتنم منا�سبة �صدور هذا الكتاب لأُعرب عن جزيل ال�شكر والتقدير �إلى جميع

الأخوات والإخوة الم�شاركين والمتحدثين في اللقاءات الحوارية ،و�إلى معالي الأخ الدكتور
�صبري ربيحات ،الذي بذل جهودًا متوا�صلة والفريق الذي عمل معه على مدار عام
كامل في و�ضع الت�صورات التنفيذية للقاءات ،ف�ض ًال عن القيام بالتن�سيق واالت�صاالت
والتح�ضيرات لعقدها و�إدارتها .كذلك ال�شكر �إلى الأمانة العامة لمنتدى الفكر العربي
وكادرها والأمين العام ال�سابق للمنتدى �سعادة الأخ الدكتور ال�صادق الفقيه ,على الجهود
خا�صا �إلى
الحثيثة في متابعة تنفيذ عقد اللقاءات وتوثيقها .ويطيب لي �أن � ِّ
أ�سجل �شك ًرا ً
جامعة البترا ،والم�ست�شار الأعلى لهذه الجامعة ومجل�س �أمنائها دولة الأ�ستاذ الدكتور
عدنان بدران ،على كريم الدعم والم�شاركة في طباعة هذا الكتاب ون�شره ،جزاهم اهلل
جميعًا خير الجزاء.
د .محمد �أبو حمور

الأمين العام لمنتدى الفكر العربي
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ث ّمة عناية كبيرة يتطلبها ا�ستالل ر�ؤية ا�ستراتيجية وطنية «ا�ست�شرافية» لم�سار
الإ�صالح الديمقراطي ،المبني على متراكمة �إنجازاته ،و�سط ما يحيق بالمنطقة من
�أتون ال�صراعات والأزمات الحا ّدة ،لوال «ح�صانة» الأردن الم�ضا ّدة للتحديات ،بقيادة
جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين ،ون�صرة ثبات وحدته الوطنية ،والقوة النابعة
من �أ�صول هويته ،وا�ستقراره المجتمعي الأ�صيل ،ال�ضامن للم�ستقبل.
ولأن �سيرورة التفاعالت التي ي�شهدها النظام الإقليمي العربي ،منذ زهاء الأربع
�سنوات تقري ًبا ،ال تم�ضي على نمط ثابت ،حيث تدخل عنا�صر ،داخلية وخارجية ،متمايزة،
التحولي ،الجاري في البيئة المحيطة،
وربما مت�ضا ّدة ،في ديناميات التغيير؛ ف�إن الم�سار
ّ
على الأقل ،بالأردن ،قد فرخ �أزمات «هوياتية» م�صيرية حادة ،تجلى �أبرز مواطنها بين
هويات وطنية (قطرية) ،وقومية (عربية) ،ودينية (�إ�سالمية) مت�صارعة ،ونزعات
طائفية ومذهبية متنامية ،و«والءات» �أولية ا�ستبدلت بالدين� ،أو القبيلة� ،أو العرق ،الأمة
وعا ًء حا�ض ًنا للهوية واالنتماء.
و�أمام غياب العقالنية ،و�سقوط المبادئ الإن�سانية �ضحية العدوان واالنتقام،
و�ضعف معالجة المظالم من خالل البنى ال�سيا�سية القائمة ،ف�إن اللجوء للعنف ي�ضحى
�سيد الموقف والممهد لولوج دائرة ردود الفعل المغلقة على االنتقام العنيف وانتفاء
الحوار ،فيما يقع المحظور لدى تغذية وتحويل الهويات الثقافية والدينية للجماعات �إلى
هويات طائفية م�س ّي�سة وتجزيئية تنتج هويتها «الفرعية» في �إطار الم�ؤ�س�سات التقليدية
المناق�ضة للهوية الوطنية ،بما تج ّره من ويالت على ال�سلم المجتمعي وتت�سبب في عرقلة
االندماج وتهدد �آفاق التنمية وتحقيق التقدم.
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أ�سا�سا للم�شكلة،
وقد اعتبر كثيرون �سيا�سات الحكومات في مختلف �أنحاء المنطقة � ً
وعام ًال �أ�سا�س ًيا في بروز تلك الظواهر ال�سلبية ب�سبب تداعيات الم�شكالت االجتماعية
والف�ساد وان�سداد �آفاق الحوار والم�شاركة و�ضعف �سيادة القانون والحريات العامة وعدم
تكاف�ؤ الفر�ص في مختلف المجاالت الحياتية ،من دون �إغفال انعكا�سات المتغيرات
والأحداث الجارية في المنطقة ،التي �أدخلت الم�شهد الإقليمي العربي في �أتون تفاعالت
متناق�ضة ،غير م�ستحدثة� ،ضمن ما يمكن و�صفه بحالة «ال�سيولة ال�سيا�سية» .ورغم ذلك
ف�إن الدولة مطلوب منها �أن تتولى �أجندة اجتماعية �سيا�سية لم يتم تحديد معالمها
بعد.
بالكامل ْ
لقد ا�ست�شعر الأردن مبك ًرا �ضرورة الإ�صالح ،الذي يتوجب في م�ساره معالجة
تناق�ضات الهوية والمواطنة والتق�سيمات الجزئية «الفرعية» ،بد ًءا تطبيق ًيا من قمة
الهرم الت�شريعي ،وتحديدً ا د�ستور عام  ،1952في حين تمثل م�سيرة الإ�صالح ال�شامل
التي يقودها جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين ،والتي ت�ضمنتها الأوراق النقا�شية
الملكية الخم�س ،ال�ضامن لال�ستقرار والتنمية في الوطن.
و�إدرا ًكا لأهمية �إعمال الفكر والدرا�سة العميقة الجا ّدة للأوراق النقا�شية الملكية
ال�سامية التي طرحها قائد البالد ،لعر�ض ر�ؤيته لم�سيرة الإ�صالح ال�شامل في الأردن ،فقد
نظمنا ،من خالل منتدى الفكر العربي ،جل�سات حوارية نقا�شية ،ان�شغلت على مدار �سبعة
الجمعي» ،و«الم�شاركة الم�س�ؤولة» ،و«النموذج
ع�شر لقا ًء فكر ًيا بق�ضايا «الحوار والتوافق
ّ
الديمقراطي الأردني» ،و«الحكومة البرلمانية» ،و«�أدوار المكونات المجتمعية في �إنجاح
و«الدمقرطة المجتم ّعية» ،و«المواطنة الفاعلة» ،و«دور م�ؤ�س�سات المجتمع
الديمقراطية»،
َ
المدني والرقابة ال�شعبية» ،و«الو�سطية ون ّبذ العنف» ،م�ستهدي ًة بالمنظور ال�شمولي المتقدم
أ�س�س «بناء الديمقراطية» ،و«تطوير
للر�ؤية الملكية ال�سامية في الأوراق النقا�شية ،حول � ّ
الديمقراطية» ،و«�أدوار �أطراف المعادلة ال�سيا�سية» ،و«�سبل التمكين الديمقراطي»،
و«تعميق التحول الديمقراطي».
�إن م�أ�س�سة منظومة الإ�صالح الديمقراطي المن�شود ت�ستند �إلى تفعيل الأ�ضلع
التكاملية الثالثة :ال�سيا�سي ،واالقت�صادي -االجتماعي ،والمجتمع المدني ،حيث �ست�سهم
هذه المكونات المتكاملة في تفعيل الإرادة والعقل المجتمعي ،فتتحقق بذلك ال�صورة
الحقيقية ذات المحتوى المغاير لما نعي�شه اليوم في تفعيل نظام الم�ساءلة المبني على
م�ؤ�شرات قابلة للقيا�س .فتح�سين الأداء لي�س مراجعة فقط للم�ؤ�س�سات الحكومية ،ولكنها،
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� ً
أي�ضا ،مراجعة «للتمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة» ،فكما يرف�ض البع�ض ،مث ًال،
مبد�أ ال�صوت الواحد في �إجراء االنتخابات ،عليهم في المقابل تقبل ال�صوت الجمعي،
الم�ؤيد ل�سيا�سة دون الأخرى.
ويت�صل ذلك ب�أُ ّ�س الحوار ،الم�ستل لأقانيم احترام التنوع واالختالف والنقا�ش
المو�ضوعي الجاد والتوافق الم�شترك ،باعتباره �أحد المبادئ البنيوية الحيوية
للديمقراطية ،ودي ّدن تقدم الدولة الوطنية وتطورها ،لجهة تغذية مرافد التجديد،
وتعزيز الثقة وتوحيد ال�صفوف والر�ؤى ،وحل الخالفات المواقفية واحتواء التناق�ضات
الداخلية �ضمن �آلية �سلمية ت�ضمن ال�سلم المجتمعي.
الجمعي ،والتنازل المتبادل عند
وهذا يعني الأخذ بنا�صيات الحوار ،والتوافق
ّ
الم�شتركات وتقديم الأولويات ،بعد تحديدها وتعريف الم�شتركات الوطنية والإقليمية
والدولية ،وفق قاعدة الم�صلحة الوطنية العليا ،بو�صفها مدخ ًال للحوار الم�ؤ�س�سي،
ول�شراكة االزدهار الم�شترك ،وللمواطنة الم�س�ؤولة الم�ستندة �إلى ركيزة الم�شاركة
الم�س�ؤولة.
و�إذا ما تباعدت الم�سافة بين البرلمان وال�شعب/الناخبين ،وبين ال�سلطتين
الت�شريعية والتنفيذية ،و�إذا كان االحتكام لثيمة الت�شبث بالر�أي ورف�ض الر�أي الآخر،
فكيف من الممكن ،عندئذ ،تطوير النظام الديمقراطي؟
وهنا تكمن الم�شكلة في �ضعف الحاكمية؛ بمعنى �ضعف مجال�س الحوار مع النا�س،
واذا كان المطلوب اليوم توا�صل الحوار مع النا�س وبناء المواطنة ،ب�صرف النظر عن
الأبعاد «المناطقية» والطائفية ال�ض ّيقة ،ف�إن مفهوم المواطنة يع ّد ا�ستثما ًرا حقيق ًيا للأمن
الحقيقي الذي يبد�أ بفهم الإن�سان لواجباته ،وترتيب الأولويات للمواطن ،وتفعيل المواطن
بو�صفه �شري ًكا في تقرير م�صيره.
لقد جاءت التعديالت الد�ستورية لعام  2011لإعادة التوازن المفقود في العالقة
بين ال�سلطتين الت�شريعية والتنفيذية ،وتمركزت حول تر�سيخ التوازن بين ال�سلطات،
واالرتقاء بالأداء ال�سيا�سي الحزبي والنيابي ،و�صو ًال �إلى �صيغة د�ستورية تمكن مجل�س
الأمة من القيام بدوره الت�شريعي والرقابي بكفاءة وا�ستقاللية ،عدا ت�أكيد دور الق�ضاء
بو�صفه حك ًما م�ستق ًال بين مختلف ال�سلطات والهيئات والأطراف.
- 11 -

وتب ًعا لذلك؛ ت�ضمنت التعديالت الد�ستورية الأخيرة �إن�شاء الهيئة الم�ستقلة
لالنتخاب التي رفعت و�صاية الحكومة على �إجراء االنتخابات الت�شريعية ،و�إن�شاء محكمة
د�ستورية لأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية ،بهدف الرقابة الد�ستورية على القوانين
والأنظمة وتف�سير ن�صو�ص الد�ستور تف�سي ًرا قانون ًيا بحتًا .وبذلك يكون الأردن قطع ً
�شوطا
كبي ًرا في عملية الإ�صالح ال�سيا�سي والد�ستوري.
عن�صري الديمومة
بيد �أننا ذكرنا مرا ًرا ب�أن نجاح هذه العملية يحتاج �إلى توفر
ّ
والإجراءات النافذة حتى ت�أتي التعديالت الد�ستورية بثمارها ويتلم�س الفرد نتائجها
على �أر�ض الواقع ،و�صو ًال �إلى البدء في تطبيق مفهوم الحكومة البرلمانية التي تقوم
على �أ�سا�س تداول ال�سلطة بين الأحزاب ال�سيا�سية ،باعتبارها مطل ًبا �إ�صالح ًيا �أفرزته
المرحلة الحالية ،بهدف تعزيز مبد�أ (الأمة م�صدر ال�سلطات) ،وت�أكيد النهج الإ�صالحي
للدولة الأردنية التي تتجه نحو تعزيز االنفتاح على الأحزاب ال�سيا�سية ببرامجها و�أهدافها
المختلفة.
ال�سباق في تعزيز قيم الحاكمية
وي�ساعد في ذلك انتفاء غرابة التجربة على الأردن ّ
الر�شيدة والديمقراطية البرلمانية وتطبيق مفهوم الحكومة البرلمانية عام � ،1956ضمن
م�سار بناء دولة الم�ؤ�س�سات والقانون.
جمعي
التحولي ،من «ت�شبيك» عالئقي
وت�ست ّل العملية الديمقراطية م�سارها
ّ
ّ
لأطراف المعادلة ال�سيا�سية المجتمعية ،وفق �أقانيم التعددية والت�سامح ،و�سيادة القانون،
وحماية الحقوق والحريات ،وتعزيز مبادئ الف�صل والتوازن بين ال�سلطات.
وعلى قاعدة الحوار الوطني الب ّناء؛ ت�أخذ «الأدوار» الن�سقية المتكاملة مكانها في
مفا�صل المجتمع� ،أحزا ًبا ونوا ًبا وحكومة وملكية د�ستورية ومواطنين ،لأجل تعميق وتعزيز
الثقافة الديمقراطية ،وتر�سيخ «الدمقرطة المجتمعية» ،التي ت� ّؤ�س�س لها ثقافة الحوار
واحترام الآراء واالختالف في وجهات النظر ،عبر ربط منظومة القيم و�أنماط تفكير
ومعتقدات المواطنين الم�ستندة �إلى تلك الركائز بالن�سق الثقافي للمجتمع ،باعتبار �أن
الديمقراطية لي�ست مجرد �صياغة د�ستور ديمقراطي و�إقامة م�ؤ�س�سات ،رغم �أهميتها،
�أو �إجراءات �سيا�سية �أو ح�صيلة عددية لنتائج العملية االنتخابية ،و�إنماً � ،
أي�ضا� ،إيجاد
معادلة التوازن والتوافق بين التكوين ال�سيا�سي والتكوين االجتماعي ،حيث تهيء المكونات
االجتماعية الظروف المو�ضوعية الالزمة لبناء الديمقراطية.
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وت�شكل المواطنة مكو ًنا �أ�سا�س ًيا في بنيان الديمقراطية ،حيث تتخذ مكانها الرا�سخ
في �إطار دولة يت�سع م�ضمونها ورحابها لكل المواطنين ،ب�صرف النظر عن توجهاتهم
ومعتقداتهم ،ويتم فيها ،ب�ضمانة الد�ستور ،تحقيق الم�ساواة واحترام الحقوق والواجبات
والوحدة الوطنية والحريات والتعددية ال�سيا�سية والحزبية ،وال�شفافية والم�ساءلة،
والإرادة ال�شعبية الح ّرة في اختيار مجل�س نيابي عن طريق انتخابات نزيهة.
وتعك�س «المواطنة الفاعلة» نف�سها ،ب�شكل �أو ب�آخر ،في �صور �إدراك احتياجات
الوطن والحفاظ على مقدراته وممتلكاته العامة والخا�صة و�صون �إنجازاته ،والإح�سا�س
بالم�س�ؤولية االجتماعية تجاه المجتمع وق�ضاياه الأ�سا�سية ،والإقبال على الم�شاركة في
الحياة العامة ،و�إعالء الهوية الوطنية الجامعة على ح�ساب «الوالءات» الأولية ،الع�شائرية/
القبلية والطائفية ،والنزعات الخالفية.
وي�ستقيم ذلك مع وجوب التناغم بين الن�صو�ص الد�ستورية وواقع الممار�سة
العملية ،باعتبار �أن الد�ستور يع ّبر عن هوية الأمة ومفهومها ور�ؤيتها للم�ستقبل ،بحيث
ي�ؤ�س�س على مبادئ ديمقراطية تتمثل في :ال�شعب م�صدر ال�سلطات ،الم�ساواة ،الف�صل
بين ال�سلطات� ،سيادة القانون ونزاهة الق�ضاء� ،ضمان الحقوق والحريات العامة د�ستور ًيا
وقانون ًيا وق�ضائ ًيا� ،إ�ضافة �إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والم�ساواة و�سيادة
القانون ،باعتبارها �إحدى الركائز الالزمة «للمواطنة الفاعلة» ،واال�ستالل المتوازي
لمعادلتي «الحاجات/القدرات» مع مفهوم المواطنة القائم على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
والم�ساواة في الحقوق والواجبات ،و�سيادة القانون ،والفر�ص المت�ساوية في العمل
والتعليم وال�صحة ،وتعزيز مبد�أ ال�شفافية والم�ساءلة ،والتناغم بين الن�صو�ص الد�ستورية
والقانونية المت�ضمنة لأقانيم الحقوق ال�سيا�سية والمدنية وعدم التمييز والم�ساواة ،وبين
تج�سيدها الفعلي.
وفي المقابل؛ ف�إن تنمية الوعي الوطني ،باعتبارها منظومة تفاعلية متكاملة يتم
فيها �إعالء الم�صلحة الوطنية العليا وقيم الوالء واالنتماء والعطاء واحترام الحقوق
والواجبات ،ت�شكل محو ًرا �أ�سا�س ًيا في «الأمن الوطني» الذي ال يقت�صر مفهومه على ال�شق
الع�سكري اللوج�ستي ،و�إنما يمتد لي�شمل الجوانب الحياتية المختلفة ،مثلما توفر � ً
أي�ضا
«الح�صانة» الم�ضا ّدة للعنف ،والمحققة للأمن الإن�ساني ،ما يتطلب ت�ضافر الجهود،
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الأ�سرية والتربوية والتعليمية والم�ؤ�س�سات الدينية والإعالمية والمجتمعية ،من �أجل
والوعي الوطني.
تعزيز �شعور االنتماء
ّ
ويت�صل بذلك �أهمية دور م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،الحزبية والنقابية والعمالية
وغيرها ،والرقابة ال�شعبية على الأداء ال�سيا�سي الم�ؤ�س�سي ،ما يدعونا �إلى �ضرورة توفر
القاعدة المعرفية والمعلوماتية للبيانات.
وحينما ي�صبح الإ�صالح ثقافة متجذرة في البنيان الأردني ،ف�إنه ي�سهل بعدها
التعامل مع �أية �أزمات داخلية على اختالف �أنواعها والتعاي�ش معها دون خوف على ن�سيج
الدولة وترابطها ،مع �ضرورة حفاظ عملية الإ�صالح على الثوابت الرا�سخة في الحياة
الأردنية والمتمثلة في مجموعة القيم والمبادئ الثابتة المتجددة منذ القدم في ثقافتنا
الأردنية ،والتي �أ�صبحت جز ًءا ال يتجز�أ من هويتنا الأردنية وانتمائنا العربي الإ�سالمي،
وتعزيز مبد�أ العدالة والم�ساواة �أمام القانون وتكاف�ؤ الفر�ص لجميع الأردنيين ،وتعزيز
مفهوم المواطنة ب�أبعادها ومفاهيمها المختلفة ،والتي تقوم على �أ�سا�س تعزيز انتماء
الأردني لهويته الأردنية وترابه الوطني.
وعلى المخل�صين من �أبناء هذا الوطن ا�ست�شعار حجم التحديات الماثلة ،وا�ستيعاب
المبادرات الر�سمية والأهلية الخ ّيرة ،التي ت�ستهدف وحدة ال�صف وتعزيز تما�سك الجبهة
الداخلية ،وت�أكيد قيم المواطنة الجامعة؛ المواطنة العربية الحرة والم�س�ؤولة ،والكرامة
الإن�سانية ،در ًءا لأي مخاطر قد ت�أتي من حيث ال نحت�سب.
ت�شكل هذه «الوثيقة» التي بين �أيدينا عو ًنا للمواطنين في ت�شخي�ص مواطن الإنجازات
المتحققة والتحديات القائمة و�آليات معالجتها ،من �أجل توجيه «البو�صلة» الوطنية �صوب
«ال�سكة» ال�سليمة� ،سبي ًال جمع ًّيا لبناء م�ستقبل الوطن المن�شود ،حتى ال يكون «ثمن»
ف�ضاء ّ
غيابها �سب ًبا ال�ستمرار الع ّد التنازلي في الثقة المتبادلة بين المكونات المجتمعية وفقدان
وي�صب في الم�صلحة الوطنية العليا.
الأمل في الإنتاج الذي يخدم الجميع
ّ
واهلل ولي التوفيق.
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الملخ�ص التنفيذي

تمهيد
بنيت فكرة عقد الجل�سات الحوارية حول م�ضامين الأوراق النقا�شية الملكية على
�أ�سا�س القيام ب�إجراء قراءة تحليلية لهذه الم�ضامين ،بهدف تو�سيع دائرة الم�شاركة في
و�سمات الر�ؤية التي ت�ستند �إليها الأوراق ،وذلك في
الحوار حولها ،والتعرف �إلى معالم ِ
�ضوء ما يم ّر به عالمنا العربي من تحوالت �سيا�سية دقيقة لها �أبعاد اقت�صادية واجتماعية
وثقافية ،كان لها وما يزال ت�أثيرات وا�ضحة في مختلف جوانب النظام العربي .كما ت�صاعد
العديد من الأ�صوات المطالبة بالإ�صالح ،مع مالحظة �أن هنالك تباينات جوهرية في
المناداة بالإ�صالح من غير االتفاق �أو التوافق على م�ضامينه واتجاهاته ومداه ،وال يوجد
حوار حول المق�صود بالإ�صالح وجوانبه وم�ستواه و�إطاره الزمني.
وفي هذا ال�سياق ،يمكن النظر �إلى الأوراق النقا�شية الملكية على �أنها مبادرة
لمحاولة �س ّد الفجوة بين نظرة الدولة للإ�صالح ،ونظرة القوى والت�شكيالت االجتماعية
ال ُمطالبة به ،وهي مبادرة جديرة بالبناء عليها ل�س ّد النق�ص في الأدبيات ال�سيا�سية حول
م�سيرة الإ�صالح واتجاهاته ،والذي يمكن �أن يتفق عليه الجميع .كما يمكن �أن تعد الأوراق
الملكية �أر�ضية مالئمة لحوار وطني ممنهج ،ينه�ض على تعظيم الجوامع والقوا�سم
الم�شتركة ،وااللتزام الجمعي بالمبادىء والأ�س�س الإ�صالحية.
ومن هذه المنطلقات ،هدفت الجل�سات الحوارية �إلى �أن يكون الحوار مو�س ًعا و�شام ًال
لمختلف الت�شكيالت االجتماعية والنخب غير التقليدية ،و�صو ًال �إلى �إغناء المفاهيم
وتطبيقها ب�شكل جاد وحقيقي ،والعمل على ن�شر مبادىء ومرتكزات الثقافة الديمقراطية،
والحوار العقالني ،وتقبل الآخر ،والتفهم والت�سامح ،وغير ذلك من مفاهيم ح�ضارية
و�إن�سانية وع�صرية  ...لت�أكيد معطياتها في مالمح الهوية الوطنية الأردنية.
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�أ�س�س البناء الديمقراطي
عك�ست اللقاءات الفكرية ،المنعقدة خالل الفترة الواقعة بين  2013/9/18حتى
 ،2013/10/9م�ضامين المحاور الأ�سا�سية للورقة النقا�شية الملكية الأولى ،تحت عناوين
«التحول الديمقراطي :الفر�ص والتحديات» ،و«�أ�س�س البناء الديمقراطي» ،و«الحوار
و�إدارة االختالف» ،و«تكاف�ؤ الفر�ص ومفهوم الواجبات والحقوق».
و�أكدت اللقاءات ،حيوية الحوار ،الم�ستل لأقانيم احترام التنوع واالختالف
والنقا�ش المو�ضوعي الجاد والتوافق الم�شترك ،ب�صفته �إحدى المبادئ البنيوية الحيوية
للديمقراطية ،وديدن تقدم الدولة الوطنية وتطورها ،لجهة تغذية مرافد التجديد وتعزيز
الثقة وتوحيد ال�صفوف والر�ؤى وحل الخالفات المواقفية واحتواء التناق�ضات الداخلية
�ضمن �آلية �سلمية ت�ضمن ال�سلم المجتمعي.
«للدمقرطة المجتمعية» ،عبر ربط منظومة
ومن �ش�أن تلك الركائز ،م ًعا ،الت�أ�سي�س َ
القيم و�أنماط تفكير ومعتقدات المواطنين ،الم�ستندة �إليها ،بالن�سق الثقافي للمجتمع،
باعتبار �أن الديمقراطية لي�ست مجرد �صياغة د�ستور ديمقراطي و�إقامة م�ؤ�س�سات ،رغم
�أهميتها� ،أو �إجراءات �سيا�سية �أو ح�صيلة عددية لنتائج العملية االنتخابية ،و�إنماً � ،
أي�ضا،
�إيجاد معادلة التوازن والتوافق بين التكوين ال�سيا�سي والتكوين االجتماعي ،حيث تهيئ
المكونات االجتماعية الظروف المو�ضوعية الالزمة لبناء الديمقراطية ،فيما ي�شكل
ت�ضافر الجهود الم�شتركة �أبرز المعاول الم�ضادة للوجه الآخر من الحوار الهادف والجاد؛
من خالل القنوات التعليمية والثقافية والإعالمية والقانونية والدينية والم�ؤ�س�سات
الر�سمية ،بما ي�شمل كافة مكونات وقوى المجتمع دونما ا�ستثناء.
البحت للحوار
بيد �أن النقا�شات توقفت عند الخط الفا�صل بين المنظور التجريدي
ْ
والواقع الفعلي؛ لدى غلبة منطوق التمايز ،في كثير من الأحايين ،بين ت�أكيد الحكومة
المتواتر على �ضرورة فتح قنوات التوا�صل مع كافة القوى ال�سيا�سية والمجتمعية ،وبين
الترجمة الفعلية له ،ما تج�سد بع�ضه م�ؤخ ًرا في مفا�صل �سابقة على �إجراء االنتخابات
النيابية ،لعام  ،2013و�أخرى الحقة بها ،وفي طريقة تغليب المنظور الأمني على ال�سيا�سي
في التعاطي مع الحريات العامة والحراك ال�شعبي ،و�إ�صدار «منظومة قوانين وت�شريعات
مناق�ضة للتمكين الديمقراطي ،مثل قانون االنتخاب الذي ظل �أ�سي َر مبد�أ «ال�صوت
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الواحد» ،الأمر الذي ي�شي ،في ر�أيها ،عن «�ضعف مقومات الجدية والإرادة ال�سيا�سية
الكافية للتحول الديمقراطي».
ويتطلب هذا الأمر ،من وجهة نظرها ،توفر الإرادة الجادة لدى الحكومة،
وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية ،لفتح قنوات الحوار البناء مع كافة القوى ال�سيا�سية والمجتمعية
المختلفة ،دونما �إق�صاء �أو تهمي�ش ،وبعيدًا عن �سيا�سة الحوار المو�سمي تب ًعا للظروف
والمعطيات المتباينة.
وين�سحب ذلك على مجمل المفا�صل المجتمعية الأخرى ،من خالل ت�ضافر الجهود
الم�شتركة لتعزيز لغة الحوار لحل الق�ضايا الخالفية و�صو ًال �إلى التوافق الو�سطي الذي
ي�ؤدي �إلى طرح الحلول القابلة للنفاذ في خدمة الم�صلحة الوطنية العليا.
وي�ستقيم ذلكً � ،
أي�ضا ،وفق النقا�شات الحوارية ،عند تطابق �شراكة «الت�ضحيات/
المكا�سب» مع مفهوم المواطنة القائم على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص والم�ساواة في الحقوق
والواجبات وعدالة التوزيع ،بالن�سبة لل�سلطة والثروة ومقدرات الأمة ،و�سيادة القانون،
والف�صل المتوازن بين ال�سلطات لمنع تغول �سلطة على �أخرى ،وو�ضع معايير وا�ضحة
للتعيين الوظيفي ،والق�ضاء على الوا�سطة والمح�سوبية ،ومكافحة الف�ساد ،واعتماد
ال�شفافية والم�ساءلة.
تطوير النظام الديمقراطي
التقطت الجل�سات الفكرية الثالث ،الممتدة خالل الفترة الواقعة بين 2013/10/23
حتى  2013/11/6تحت عناوين «�إلى �أين تتجه الديمقراطية» ،و«النموذج الأردني في
الديمقراطيات الأخرى» ،و�سبل بلوغ «الحكومة البرلمانية» ،تواف ًقا جمع ًيا حول �صعوبة
«نمذجة» الحالة الديمقراطية في عموم تجارب الدول ،خال اال�ستفادة منها ،ا�ستال ًال من
َ
خ�صو�صية كل منها في مقاربة النموذج الذي ين�سجم مع ظروفها الو�ضعية ومنظومتها
التاريخية والقيمية الثقافية المجتمعية� ،أ�سوة بالأردن.
�إال �أن التباين المواقفي �أ�صاب نقطتين تخ�صان؛ �أو ًال ،م�س�ألة توفر مقومات
الديمقراطية في الأردن ،والطرف الأ�سا�س المعني بتحقيقها ،من دون االختالف،
عموما ،حول التحديات الم�ضادة �أمام م�سارها ،وثان ًيا ،حول مدى جدية الإرادة ال�سيا�سية
ً
الحقيقية في م�سار الإ�صالح الديمقراطي.
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ورغم �أن الحكومة البرلمانية ت�ؤ�صل مف�ص ًال حيو ًيا معتب ًرا في م�سيرة الإ�صالح
الديمقراطي المتراكمة� ،شريطة رفدها بالقوانين والأنظمة المعدلة ،وبالنهج الحاكم
للممار�سات ،والت�شبيك العالئقي بين المواطنين ،والحكومة ،والنواب� ،سبي ًال جمع ًيا نحو
م�ستقبل الوطن المن�شود.
�إال �أن الخطوات التي تمت في �أعقاب االنتخابات النيابية الأخيرة ،رغم �أهميتها،
لم تكن تج�سيدً ا فعل ًيا لنهج الحكومة البرلمانية ،ما ي�شي بغياب «البنى التحتية والمفاعيل
ال�سيا�سية» الالزمة لخط �شوط معتبر في متطلبات �إر�ساء دعائمها.
�أدوار �أطراف المعادلة ال�سيا�سية
بحثت النقا�شات الممتدة على �أربع جل�سات؛ اعتبا ًرا من  2013/11/20حتى
� ،2014/1/22أدوار �أطراف المعادلة ال�سيا�سية تحت عناوين «فكرة �أدوار الأحزاب
والديمقراطية» ،و«دور النواب والمواطن في �إنجاح الديمقراطية» ،و«دور ال�سلطة
التنفيذية في تعميق الممار�سات الديمقراطية» ،بالإ�ضافة �إلى «دور الملكية الد�ستورية
في تعميق الديمقراطية».
واعتبرت �أن العملية الديمقراطية ت�ستل م�سارها التحولي الناجز من «ت�شبيك»
عالئقي جمعي لأطراف المعادلة ال�سيا�سية المجتمعية ،وفق �أقانيم الحوار الوطني البناء
والتعددية والت�سامح و�سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ الف�صل
والتوازن بين ال�سلطات.
وان�سجاما مع ما ورد في م�ضمون الورقة النقا�شية الملكية الثالثة؛ فقد توافقت
ً
اللقاءات الفكرية على �ضرورة توفر متطلبات �أ�سا�سية النت�شال الأحزاب من حالة
�ضعف الأداء الراهنة ،وفق قاعدة الدور الجمعي المتكامل بين الحكومة ،والبرلمان،
والأحزاب نف�سها ،و�صو ًال �إلى مرحلة الحكومة البرلمانية .ويقع في مقدمتها؛ �ضرورة
تقديم الأحزاب لبرامج اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وتعليمية وا�ضحة وقابلة للتطبيق
وتالم�س هموم المواطنين وم�شاكلهم ،ولي�ست عناوين عري�ضة مجردة ،وحيوية امتالكها
الر�ؤية ال�سيا�سية الكلية لق�ضايا الوطن وتحدياته ،و�إن�شاء �أحزاب وطنية بعيدً ا عن
الأطر الع�شائرية والطائفية ال�ضيقة ،و�إيجاد �آليات محددة للتغيير «القيادي» الحزبي
بما ي�ستهدف الم�شاركة الفعلية الوا�سعة لعنا�صرها و�ضخ العن�صر ال�شبابي الفاعل في
- 20 -

مفا�صل �صنع القرار فيها ،عدا حيوية اال�ستقرار على �أجندات وطنية ت�سمح بخروجها من
النطاق «الع�شائري /القبلي» و«المناطقي» �إلى محيطها الوطني الأو�سع.
بيد �أن عنوان البداية يكمن ،بح�سب كثيرين ،في وجود قرار �سيا�سي حقيقي
لل�سلطة باالنتقال �إلى مرحلة �أخرى مغايرة بطريقة الإدارة ،عبر و�ضع قانون �أحزاب
�إ�صالحي تقدمي ،والوقوف على م�سافة واحدة من جميع مكونات العمل الحزبي ،بعيدً ا
عن «االنتقائية» ،ودون النظر �إلى كيفية �أدائها �أو ال�شخو�ص العاملين عليها ،و�إيجاد نظام
مالي في الدولة ي�سمح بتمويل الأحزاب ،ولي�س االكتفاء بمبلغ مالي مقطوع ،مع توفر
منهجية وا�ضحة للمتابعة الحكومية ،من �أجل �ضمان عمل حزبي قوي وفاعل في م�سار
الإ�صالح الديمقراطي.
وتوقفت النقا�شات الحوارية عند �أهمية التخل�ص من الإرث التاريخي المتراكم
في عالقة الدولة بالأحزاب ،والمرتبط بالقهر الأمني والت�ضييق ،وتوفر جر�أة �أكثر في
�إعطاء الأحزاب ال�سيا�سية م�ساحة متدرجة ،من �أجل ت�شجيع العمل الحزبي وانت�شاره
مجتمع ًيا ،عدا �أهمية احترام �إرادة الأغلبية البرلمانية واعطاء الحرية للبرلمان وعدم
تغول الحكومة على �صورة مجل�س النواب والتدخل في رئا�سة اللجان.
ولأن المواطنة الم�س�ؤولة ،القائمة على ركائز الحقوق والواجبات والم�شاركة الفاعلة
نواب ممثلين
في الحياة العامة و�إعالء الم�صلحة الوطنية العليا ،ال تنف�صل عن فرز ٍ
لل�شعب ولق�ضاياهم الحيوية ،و�صو ًال �إلى حكومة برلمانية ،وتجربة ديمقراطية فاعلة ،ف�إن
ذلك يتطلب �إحداث لغة التناغم بين حقوق المواطنين وواجباتهم ،عبر �إعالء منطوق
الوطنية على ح�ساب الع�شائرية والقبلية والمناطقية� ،ضمن م�شروع وطني متكامل.
ور�أى المناق�شون �ضرورة ايجاد قانون انتخاب تنوعي ديمقراطي ،بعيدً ا عن �أ�سر
«ال�صوت الواحد» ،من �أجل فرز مجل�س نيابي حقيقي ممثل لل�شعب ،مع تطوير �آليات فاعلة
للم�ساءلة والمحا�سبة ،وفق �سيادة القانون وعدم تغول الحكومة على ال�سلطة الت�شريعية،
و�ضمن منهجية متابعة م�ستمرة ولي�س عم ًال بمنطوق «الفزعة» ،تزام ًنا مع تفعيل دور
الأحزاب ،لخلق كتل �سيا�سية تمار�س ال�ضغوط في خدمة الم�صلحة العامة ،و�صو ًال �إلى
الحكومة البرلمانية ،و�إيجاد ال�شراكة الفاعلة ،على قاعدة الحوار الوطني ال�شامل ،بين
م�ؤ�س�سات القطاعين العام والخا�ص ،والمجتمع المدني.
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في المقابل ،تمار�س ال�سلطة التنفيذية دو ًرا حيو ًيا معتب ًرا في تعميق المنهجية
الديمقراطية� ،شريطة توفر القاعدة الفكرية البنيوية للديمقراطية ،والتوافق على �أ�س�س
و�آليات بلوغها وطرائق �صوغها وتطبيقها ،عبر مكونات القوانين والت�شريعات الناظمة
والم�ؤ�س�سات الفاعلة ،المن�سجمة مع المرجعية الد�ستورية في عملية بناء وتعزيز م�ستمرة
�صوب التر�سيخ الديمقراطي .وي�شمل ذلك ،بال�ضرورة� ،إن�شاء الم�ؤ�س�سات والقوانين،
تعديلها وتطويرها ،واجتناب �أي تجاوز لحدودها ،عبر المحافظة على عالقة التوازن
والتعاون بين �سائر الأطراف المعنية ،ال �سيما ال�سلطات الأخرى ،من غير ال�سلطة
التنفيذية ،و�إحداث التغيير بمواكبة �إجراءات جوهرية موازية تتطلب توافقات جديدة،
وربما تعديالت للأ�س�س والمبادئ الد�ستورية وللت�شريعات الناظمة من قوانين و�أنظمة،
و�إيجاد �إدارة توافقية لإعادة التوازن بين ال�سلطات وحمايتها من تغول �إحداها على
الأخرى واالرتكاز على �سيادة القانون وتطبيقه بعدالة ،تمهيدً ا لم�أ�س�سة �إدارة التغيير
المعبر عن �إرداة ال�شعب تعبي ًرا �صاد ًقا بعيدً ا عن �ضغوطات ممار�سة من قبل �أي �سلطة،
وعم ًال لل�صالح العام ولي�س الخا�ص.
ويقع على عاتق ال�سلطة التنفيذية مهمة تكوين المواطن؛ ف�إذا كان التمكين
الديمقراطي يرتكز على وجود مواطنين يفهمون المنهجية الديمقراطية وي�ؤمنون بها
ويمار�سونها من خالل تنظيمات مدنية ،مثل الأحزاب والم�ؤ�س�سات المدنية الأخرى ،ف�إن
مهمة تكوين المواطن تقع على �أجهزة ال�سلطة من خالل الأجهزة التربوية والتعليمية
والتثقيفية والأجهزة المعنية بالأحزاب وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،على اختالف �ضعفها
وغاياتها ،وفق مبد�أ العدالة و�سيادة القانون.
وال يتم هذا دون توفر المكا�شفة وال�شفافية والإعالم المحايد الم�ستقل ،تحت مظلة
القانون ،ما يح�ضر دور ال�سلطة التنفيذية في �إيجاد ال�ضوابط الحاكمة ل�ضمان تحقيق
ذلك فعل ًيا ،وممار�سة مهام الحا�ضن الأمين ،باعتبار �أن ال�سلطة بيدها� ،شريطة خ�ضوعها
للمراقبة البرلمانية.
وللحكومة دور حيوي في تطبيق القوانين بالمزيد من الج ّدية ،دون محاباة ،و�إيجاد
البرامج الوطنية الفاعلة لمعالجة تحديات الفقر والبطالة ،ومكافحة الف�ساد والترهل
الإداري والوا�سطة والمح�سوبية ،وا�ستحداث لجان مراقبة ومحا�سبة المق�صرين في
العمل تحت طائلة اال�ستغناء �سبي ًال للتر�شيد ،وتح�سين الأداء الوظيفي ،ف�ض ًال عن �ضمان
ال�ضوابط الكفيلة بتحقيق الم�ساواة والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص بين المواطنين دونما ا�ستثناء.
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التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة
ناق�شت اللقاءات الفكرية ،عبر خم�س جل�سات ممتدة من  2014/1/29حتى
 ،2014/2/26محور «التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة» تحت عناوين «تر�سيخ
الثقافة الديمقراطية في المجتمع» ،و«المجتمع المدني والرقابة ال�شعبية» ،و«المواطنة
الفاعلة» ،و«الم�شاركة والحوار والو�سطية ونبذ العنف» ،و«متطلبات التحول الديمقراطي
الناجح».
وبالن�سبة �إليها؛ ت�شكل المواطنة مكو ًنا �أ�سا�س ًيا في بنيان الديمقراطية ،حيث تتخذ
مكانها الرا�سخ في �إطار دولة يت�سع م�ضمونها ورحابها لكل المواطنين ،ب�صرف النظر
عن توجهاتهم ومعتقداتهم ،ويتم فيها ،ب�ضمانة الد�ستور ،تحقيق الم�ساواة وعدالة ميزان
الحقوق والواجبات والوحدة الوطنية والحريات والتعددية ال�سيا�سية والحزبية ،وال�شفافية
والم�ساءلة ،والإرادة ال�شعبية الحرة في اختيار مجل�س نيابي عن طريق انتخابات نزيهة.
وتعك�س «المواطنة الفاعلة» نف�سها ،ب�شكل �أو ب�آخر ،في �صور �إدراك احتياجات
الوطن والحفاظ على مقدراته وممتلكاته العامة والخا�صة و�صون انجازاته ،واالح�سا�س
بالم�س�ؤولية االجتماعية تجاه المجتمع وق�ضاياه الأ�سا�سية ،والإقبال على الم�شاركة في
الحياة العامة ،و�إعالء الهوية الوطنية الجامعة على ح�ساب «الوالءات» الأولية ،الع�شائرية/
القبلية والطائفية ،والنزعات الخالفية.
وما لم يتلم�س الفرد مواطنته الحقيقية� ،أو تتوفر �أمامه البيئة المواتية لم�شاركته
الوطنية� ،سواء في االنتخاب والتر�شح �أم االنخراط في الحياة ال�سيا�سية العامة ،ف�إن
«المواطنة» تبقى خارج نطاق الح�س والفعل الفردي والمجتمعي ،وعند حدوث «القطع»
بين الهوية الوطنية الجامعة وال�سلوكيات الم�ؤ�س�سة لمنظومة قيمية �ضيقة ،تبرز مواطن
الت�ضاد مع هويات «فرعية» �أولية ت�ستبدل الدين �أو الع�شيرة /القبيلة بالأمة وعا ًء حا�ض ًنا
للهوية واالنتماء ،متج�سدة في �صور العنف المجتمعي واالحتماء الع�شائري بدي ًال عن
الوطن الواحد.
وهذا الأمر يقت�ضي عدم وجود تناق�ض بين الن�صو�ص الد�ستورية وواقع الممار�سة
العملية ،وتحقيق االن�سجام التام بين الحقوق والواجبات ،والم�ساواة ،و�سيادة القانون،
باعتبارها �إحدى الركائز الالزمة «للمواطنة الفاعلة» ،و�إعادة ثقة المواطن بم�ؤ�س�سات
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الدولة ،والتناغم بين الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية المت�ضمنة لأقانيم الحقوق ال�سيا�سية
والمدنية وعدم التمييز ،وبين تج�سيدها الفعلي� ،إذ ال ي�ساعد انطواء د�ستور الدولة على
مقت�ضيات ذات ال�صلة بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية وبمبد�أ الم�ساواة بين الجميع،
في ردم الهوة ،طالما بقيت الممار�سة بعيدة عن النفاذ �إلى روح المواطنة الكاملة.
وت�شخ�ص �أهمية تحييد الأن�ساق الع�شائرية/القبلية من العالقة بين المواطن
والدولة وبين المواطنين �أنف�سهم ،بحيث ال يكون لها عالقة بحقوق المواطن وحرياته
وبم�ساواته �أمام القانون في الدولة ،مع �إدارة تنوعها ب�شكل حكيم ،وو�ضع ال�ضوابط
والأنظمة التي ال ت�ستهدف هدمها �أو �إهمالها و�إنما مراعاة �أنها لي�ست الوعاء ال�سيا�سي
الجمعي.
بيد �أن ذلك كله ال ي�ضمن النجاح دون تنمية الوعي الوطني لدى المواطنين،
باعتبارها منظومة تفاعلية متكاملة يتم فيها �إعالء الم�صلحة الوطنية العليا وقيم الوالء
واالنتماء والعطاء واحترام الحقوق تزام ًنا مع العدالة االجتماعية وعدالة الموازنة بين
الحقوق والواجبات ،بما ي�شكل محو ًرا �أ�سا�س ًيا في «الأمن الوطني» ،ويوفر «الح�صانة»
م�ساع خارجية ت�ستهدف �إحداث فجوة بين المواطن ووطنه وبث الفتن
الم�ضادة لأي ٍ
الداخلية و�إذكاء النعرات ،من �أجل خدمة �أجنداتها الخا�صة.
وتبرز هنا �أهمية ت�ضافر الجهود ،المتنقلة من التن�شئة الأ�سرية والتبلور المدر�سي
والإن�ضاج الجامعي ،تزام ًنا مع تفعيل دور الم�ؤ�س�سات التربوية والتعليمية والدينية
والإعالمية والمجتمعية ،من �أجل تعميق الإح�سا�س بروح االنتماء للوطن ،و�أهمية الم�شاركة
في الحياة ال�سيا�سية.
ويت�صل بذلك �أهمية تعزيز عمل م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،الحزبية والنقابية
والعمالية وغيرها ،و�إعطائها الم�ساحة الكافية لممار�سة دورها المجتمعي ،ومهام الرقابة
ال�شعبية على الأداء ال�سيا�سي الم�ؤ�س�سي ،والتي من خاللها تتج�سد الم�شاركة الفاعلة
للمواطنين في الحياة العامة.
وقد خل�صت النقا�شات الحوارية ،في الجل�سة الختامية ال�ساد�سة ع�شرة� ،إلى
م�ساهمة فكرية لأبرز متطلبات التحول الديمقراطي الناجح ،وفق المالحظات التالية:
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�أو ًال :مبادئ �أ�سا�سية
�أ -يعد الحوار ،الم�ستل لأقانيم احترام التنوع واالختالف والنقا�ش المو�ضوعي
الجاد والتوافق الم�شترك� ،أحد المبادئ البنيوية الحيوية للديمقراطية ،وديدن تقدم
الدولة الوطنية وتطورها ،لجهة تغذية مرافد التجديد وتعزيز الثقة وتوحيد ال�صفوف
والر�ؤى وحل الخالفات المواقفية واحتواء التناق�ضات الداخلية �ضمن �آلية �سلمية ت�ضمن
ال�سلم المجتمعي.
ويتطلب هذا الأمر توفر الإرادة الجادة لدى الحكومة ،وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية،
لفتح قنوات التوا�صل والحوار البناء مع كافة القوى ال�سيا�سية والمجتمعية المختلفة،
دونما �إق�صاء �أو تهمي�ش ،وبعيدً ا عن �سيا�سة الحوار المو�سمي تب ًعا للظروف والمعطيات
المتباينة.
وين�سحب ذلك على مجمل المفا�صل المجتمعية الأخرى ،من خالل ت�ضافر الجهود،
الر�سمية والنيابية والدينية والإعالمية والثقافية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،من �أجل
تعزيز لغة الحوار لحل الق�ضايا الخالفية و�صو ًال �إلى التوافق الو�سطي الذي ي�ؤدي �إلى
طرح الحلول القابلة للنفاذ في خدمة الم�صلحة الوطنية العليا.
ب -ت�ؤ�س�س ثقافة الحوار والتفاو�ض واحترام الآراء واالختالف في وجهات النظر،
«للدمقرطة المجتمعية» ،عبر ربط منظومة القيم و�أنماط تفكير ومعتقدات المواطنين
َ
الم�ستندة �إلى تلك الركائز بالن�سق الثقافي للمجتمع ،باعتبار �أن الديمقراطية لي�ست
مجرد �صياغة د�ستور ديمقراطي و�إقامة م�ؤ�س�سات ،رغم �أهميتها� ،أو �إجراءات �سيا�سية
�أو ح�صيلة عددية لنتائج العملية االنتخابية ،و�إنماً � ،
أي�ضا� ،إيجاد معادلة التوازن والتوافق
بين التكوين ال�سيا�سي والتكوين االجتماعي ،حيث تهيئ المكونات االجتماعية الظروف
المو�ضوعية الالزمة لبناء الديمقراطية.
ج -ت�شكل المواطنة مكو ًنا �أ�سا�س ًيا في بنيان الديمقراطية ،حيث تتخذ مكانها
الرا�سخ في �إطار دولة يت�سع م�ضمونها ورحابها لكل المواطنين ،ب�صرف النظر عن
توجهاتهم ومعتقداتهم ،ويتم فيها ،ب�ضمانة الد�ستور ،تحقيق الم�ساواة وعدالة ميزان
الحقوق والواجبات والوحدة الوطنية والحريات والتعددية ال�سيا�سية والحزبية ،وال�شفافية
والم�ساءلة ،والإرادة ال�شعبية الحرة في اختيار مجل�س نيابي عن طريق انتخابات نزيهة.
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وتعك�س «المواطنة الفاعلة» نف�سها ،ب�شكل �أو ب�آخر ،في �صور �إدراك احتياجات
الوطن والحفاظ على مقدراته وممتلكاته العامة والخا�صة و�صون �إنجازاته ،والإح�سا�س
بالم�س�ؤولية االجتماعية تجاه المجتمع وق�ضاياه الأ�سا�سية ،والإقبال على الم�شاركة في
الحياة العامة ،و�إعالء الهوية الوطنية الجامعة على ح�ساب «الوالءات» الأولية ،الع�شائرية/
القبلية والطائفية ،والنزعات الخالفية.
وما لم يتلم�س الفرد مواطنته الحقيقية� ،أو تتوفر �أمامه البيئة المواتية لم�شاركته
الوطنية� ،سواء في االنتخاب والتر�شح �أم االنخراط في الحياة ال�سيا�سية العامة ،ف�إن
«المواطنة» تبقى خارج نطاق الح�س والفعل الفردي والمجتمعي ،وعند حدوث «القطع»
بين الهوية الوطنية الجامعة وال�سلوكيات الم�ؤ�س�سة لمنظومة قيمية �ضيقة ،تبرز مواطن
الت�ضاد مع هويات «فرعية» �أولية ت�ستبدل الدين �أو الع�شيرة /القبيلة بالأمة وعا ًء حا�ض ًنا
للهوية واالنتماء ،متج�سدة في �صور العنف المجتمعي واالحتماء الع�شائري بدي ًال عن
الوطن الواحد.
وهذا الأمر يقت�ضي؛
 -1عدم وجود تناق�ض بين الن�صو�ص الد�ستورية وواقع الممار�سة العملية ،باعتبار
�أن الد�ستور يعبر عن هوية الأمة ومفهومها ور�ؤيتها للم�ستقبل ،بحيث ي�ؤ�س�س على مبادئ
ديمقراطية تتمثل في :ال�شعب م�صدر ال�سلطات ،الم�ساواة ،الف�صل بين ال�سلطات� ،سيادة
القانون ،ونزاهة الق�ضاء� ،ضمان الحقوق والحريات العامة د�ستور ًيا وقانون ًيا وق�ضائ ًيا.
 -2تحقيق االن�سجام بين الحقوق والواجبات والم�ساواة و�سيادة القانون ،باعتبارها
�إحدى الركائز الالزمة «للمواطنة الفاعلة».
� -3إعادة ثقة المواطن الأردني بم�ؤ�س�سات الدولة؛ عبر اال�ستالل المتوازي
لمعادلتي �شراكة «الت�ضحيات/المكا�سب» وتوزيع «المكا�سب/االلتزامات» في الدولة مع
مفهوم المواطنة القائم على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص والم�ساواة في الحقوق والواجبات وعدالة
التوزيع ،بالن�سبة لل�سلطة والثروة ومقدرات الأمة ،و�سيادة القانون ،والف�صل المتوازن بين
ال�سلطات لمنع تغول �سلطة على �أخرى.
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وين�سجم ذلك مع و�ضع معايير وا�ضحة للتعيين ومنع االحتكار في الوظائف العليا،
وفر�ص مت�ساوية في العمل والتعليم وال�صحة ،والق�ضاء على الوا�سطة والمح�سوبية،
ومكافحة الف�ساد ،واعتماد ال�شفافية والم�ساءلة.
 -4التناغم بين الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية المت�ضمنة لأقانيم الحقوق
ال�سيا�سية والمدنية وعدم التمييز والم�ساواة ،وبين تج�سيدها الفعلي� ،إذ ال ي�ساعد انطواء
د�ستور الدولة على مقت�ضيات ذات ال�صلة بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية وبمبد�أ
الم�ساواة بين الجميع ،في ردم الهوة ،طالما بقيت الممار�سة بعيدة عن النفاذ �إلى روح
المواطنة الكاملة.
 -5تحييد الأن�ساق الع�شائرية/القبلية من العالقة بين المواطن والدولة وبين
المواطنين �أنف�سهم ،بحيث ال يكون لها عالقة بحقوق المواطن وحرياته وبم�ساواته �أمام
القانون في الدولة ،مع �إدارة تنوعها ب�شكل حكيم ،وو�ضع ال�ضوابط والأنظمة التي ال
ت�ستهدف هدمها �أو �إهمالها و�إنما مراعاة �أنها لي�ست الوعاء ال�سيا�سي الجمعي.
 -6تنمية الوعي الوطني ،باعتباره منظومة تفاعلية متكاملة يتم فيها �إعالء
الم�صلحة الوطنية العليا وقيم الوالء واالنتماء والعطاء واحترام الحقوق تزام ًنا مع العدالة
االجتماعية وعدالة الموازنة بين الحقوق والواجبات ،بما ي�شكل محو ًرا �أ�سا�س ًيا في «الأمن
الوطني» الذي ال يقت�صر مفهومه على ال�شق الع�سكري اللوج�ستي ،و�إنما يمتد لي�شمل
الجوانب الحياتية المختلفة ،وبما يوفر � ً
م�ساع خارجية
أي�ضا «الح�صانة» الم�ضادة لأية ٍ
ت�ستهدف �إحداث فجوة بين المواطن ووطنه ب�إثارة الفتن الداخلية و�إذكاء النعرات ،من
�أجل خدمة �أجنداتها الخا�صة.
ويتطلب ذلك ت�ضافر كافة الجهود ،من خالل:
�أ -التن�شئة الأ�سرية لإيجاد المواطن ال�صالح المنتمي لوطنه والمعتز به والمتم�سك
بترابه وهويته الح�ضارية ،والمغلب للم�صلحة الوطنية العليا على الم�صالح
ال�شخ�صية ،والتي يتم بلورتها في �إطار المدر�سة ،و�إن�ضاجها في المقاعد
الجامعية.
ب -تعميق الإح�سا�س بروح االنتماء للوطن ،عن طريق الثقة المتبادلة والمنفعة
المتحققة لدى المواطن وم�ؤ�س�سات الدولة المختلفة.
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ج -تفعيل دور الم�ؤ�س�سات التربوية والتعليمية من �أجل رفع م�ستوى الوعي ،وتعزيز
�شعور االنتماء الوطني لدى ال�شباب ،وتحفيز االهتمام بالثقافة العامة ،وتنمية
روح العمل الجماعي ،واطالع الطلبة على واقع مجتمعهم والتفاعل مع قطاعاته
والم�ساهمة في خدمته ،تزام ًنا مع �إعالء القيم الإخالقية والإن�سانية وتعزيزها
والت�صدي للممار�سات ال�سلبية.
ويت�صل بذلك �أهمية �إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية لجهة
تعميق روح المواطنة ،و�إلزام الطلبة بالم�شاركة في �أن�شطة مجتمعية تطوعية
واعتبار مادة خدمة المجتمع متطل ًبا �أ�سا�س ًيا للتخرج� ،أ�سوة بتجارب محدودة
في بع�ض الجامعات الحكومية ،وزيادة الأن�شطة الالمنهجية ،وت�شجيع الحوار
بين الطلبة ،وتحفيزهم على االن�ضمام �إلى مجال�س الطلبة والأندية الطالبية،
وتعزيز مفهوم الثقافة ال�سيا�سية لديهم ،التي تنبع من �أ�س�س الوالء واالنتماء
والم�شاركة في الحياة ال�سيا�سية.
د -تفعيل دور الم�ؤ�س�سات الدينية والإعالمية والمجتمعية ،كل في نطاق عمله ،من
�أجل تعزيز �شعور االنتماء والوعي الوطني.
 -7تعزيز عمل م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،الحزبية والنقابية والعمالية وغيرها،
و�إعطائها الم�ساحة الكافية لممار�سة دورها المجتمعي ،ومهام الرقابة ال�شعبية على
الأداء ال�سيا�سي الم�ؤ�س�سي ،والتي من خاللها تتج�سد الم�شاركة الفاعلة للمواطنين في
الحياة العامة.
ثان ًيا :على �صعيد الأحزاب ال�سيا�سية
ان�سجاما مع ما ورد في م�ضمون الورقة النقا�شية الملكية؛ فقد توافقت اللقاءات
ً
الفكرية على �ضرورة توفر متطلبات �أ�سا�سية النت�شال الأحزاب من حالة �ضعف الأداء
الراهنة ،وفق قاعدة الدور الجمعي المتكامل بين الحكومة ،والبرلمان ،والأحزاب نف�سها،
و�صو ًال �إلى مرحلة الحكومة البرلمانية ،والتي ت�ؤ�صل مف�ص ًال حيو ًيا معتب ًرا في م�سيرة
الإ�صالح الديمقراطي المتراكمة ،وتقع في مقدمتها؛
�أ -تقديم الأحزاب لبرامج اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وتعليمية وا�ضحة
وقابلة للتطبيق وتالم�س هموم المواطنين وم�شاكلهم ،ولي�ست عناوين عري�ضة
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مجردة ،ما يت�أتى من خالل تدريب وتطوير الأحزاب على �أن العمل الحزبي
حالة توافق ولي�س فر�ض ر�أي على الآخر ،و�إعالء مفهوم الالمركزية الذي
يخرج العمل الحزبي من دائرة العا�صمة ال�ضيقة ،على �أهميتها ،نحو امتدادات
وطنية وا�سعة.
ويت�صل بذلك �ضرورة امتالك الأحزاب للر�ؤى ال�سيا�سية الكلية لق�ضايا الوطن
والتحديات التي تواجهه ،و�إن�شاء �أحزاب وطنية بعي ًدا عن الأطر الع�شائرية
والطائفية ال�ضيقة ،و�إيجاد �آليات محددة للتغيير «القيادي» الحزبي بما ي�ستهدف
الم�شاركة الفعلية الوا�سعة لعنا�صرها و�ضخ العن�صر ال�شبابي الفاعل في مفا�صل
�صنع القرار فيها ،عدا حيوية اال�ستقرار على �أجندات وطنية ت�سمح بخروجها
من النطاق «الع�شائري/القبلي» و«المناطقي» �إلى محيطها المحلي الأو�سع.
ب -يكمن عنوان البداية ،بح�سب كثيرين ،في وجود قرار �سيا�سي حقيقي لل�سلطة
باالنتقال �إلى مرحلة �أخرى مغايرة بطريقة الإدارة ،مما يقت�ضي تغيير قواعد
خال من
اللعبة ،وو�ضع قانون �أحزاب �إ�صالحي تقدمي ،وقانون انتخابات ٍ
«ال�صوت الواحد» ،والوقوف على م�سافة واحدة من جميع مكونات العمل
الحزبي ،بعيدً ا عن «االنتقائية» ،وبدون النظر �إلى كيفية �أدائها �أو ال�شخو�ص
العاملين عليها.
ج� -إيجاد نظام مالي في الدولة ي�سمح بتمويل الأحزاب ،ولي�س االكتفاء بمبلغ مالي
مقطوع ،مع توفر منهجية وا�ضحة للمتابعة الحكومية ،من �أجل �ضمان عمل
حزبي قوي وفاعل في م�سار الإ�صالح الديمقراطي.
د -التخل�ص من الإرث التاريخي المتراكم في عالقة الدولة بالأحزاب ،والمرتبط
بالقهر الأمني والت�ضييق ،وتوفر جر�أة �أكثر في �إعطاء الأحزاب ال�سيا�سية
م�ساحة متدرجة ،من �أجل ت�شجيع العمل الحزبي وانت�شاره مجتمع ًيا.
هـ -احترام �إرادة الأغلبية البرلمانية و�إعطاء الحرية للبرلمان وعدم تغول
الحكومة على �صورة مجل�س النواب والتدخل في رئا�سة اللجان.
و -تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية عند ال�شباب؛ من خالل التعليم والتثقيف
المدر�سي والجامعي ،الذي من �ش�أنه تج�سير الهوة ال�شا�سعة بين المواطنين
والعمل الحزبي.
- 29 -

ثال ًثا :على �صعيد دور النواب والمواطنين
ال تنف�صل المواطنة الم�س�ؤولة ،القائمة على ركائز الحقوق والواجبات والم�شاركة
نواب ممثلين لل�شعب
الفاعلة في الحياة العامة و�إعالء الم�صلحة الوطنية العليا ،عن فرز ٍ
ولق�ضاياهم الحيوية ،و�صو ًال �إلى حكومة برلمانية ،وتجربة ديمقراطية فاعلة.
ويقت�ضي ذلك الآتي:
�أ� -إحداث لغة التناغم بين حقوق المواطنين وواجباتهم ،عبر �إعالء منطوق
الوطنية على ح�ساب الع�شائرية والقبلية والمناطقية� ،ضمن م�شروع وطني
متكامل.
ب� -إيجاد قانون انتخاب تنوعي ديمقراطي ،بعيدً ا عن �أ�سر «ال�صوت الواحد» ،من
�أجل فرز مجل�س نيابي حقيقي ممثل لل�شعب ،مع تطوير �آليات فاعلة للم�ساءلة
والمحا�سبة ،وفق �سيادة القانون وعدم تغول الحكومة على ال�سلطة الت�شريعية،
و�ضمن منهجية متابعة م�ستمرة ولي�س عم ًال بمنطوق «الفزعة».
ج -تفعيل دور الأحزاب ،لت�شكيل كتل �سيا�سية تمار�س ال�ضغوط في خدمة الم�صلحة
العامة ،و�صو ًال �إلى الحكومة البرلمانية.
د� -إيجاد ال�شراكة الفاعلة بين م�ؤ�س�سات القطاعين العام والخا�ص ،والمجتمع
المدني ,على قاعدة الحوار الوطني ال�شامل.
هـ -ا�ستحداث المناهج والأن�شطة حول المواطنة الفاعلة ،مثل برنامج المواطنة،
وتنظيم دورات تدريبية م�شابهة على مبادئ المواطنة الحقة ،عبر وزارة التربية
والتعليم ،على غرار برنامج حو�سبة التعليم في الوزارة نف�سها.
و -تعزيز دور الم�ؤ�س�سة التعليمية ،بمراحلها المدر�سية والجامعية المختلفة،
لإيجاد مناهج ت�سهم في تعزيز قيم العقل والتفكير الناقد والعمل والجهد ونبذ
العنف عند ال�شرائح ال�شبابية وتنمية الوعي والروح الوطنية لديها ،من �أجل
تحقيق هدف التمكين الديمقراطي و�صد الأجندات الخارجية الم�ضادة.
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راب ًعا :على �صعيد دور ال�سلطة التنفيذية
تمار�س ال�سلطة التنفيذية دو ًرا حيو ًيا معتب ًرا في تعميق المنهجية الديمقراطية،
�شريطة توفر القاعدة الفكرية البنيوية للديمقراطية ،والتوافق على �أ�س�س و�آليات بلوغها
وطرائق �صوغها وتطبيقها ،عبر مكونات القوانين والت�شريعات الناظمة والم�ؤ�س�سات
الفاعلة ،المن�سجمة مع المرجعية الد�ستورية في عملية بناء وتعزيز م�ستمرة �صوب
التر�سيخ الديمقراطي.
ومن ذلك؛ يتطلب دورها؛
�أ� -إن�شاء الم�ؤ�س�سات والقوانين ،وتعديلها وتطويرها ،واجتناب �أي تجاوز لحدودها،
عبر المحافظـة على عالقة التوازن والتعـ ــاون بين �ســائر الأطــراف المعنيــة،
ال �سيما ال�سلطات الأخرى ،من غير ال�سلطة التنفيذية.
ب� -إحداث التغيير بمواكبة �إجراءات جوهرية موازية تتطلب توافقات جديدة،
وربما تعديالت للأ�س�س والمبادئ الد�ستورية وللت�شريعات الناظمة من قوانين
و�أنظمة� .إذ تعد ال�سلطة التنفيذية حا�ضنة التغيير المن�شود ،ومعمل ال�صياغة
و�إن�ضاج القوانين والت�شريعات والم�ؤ�س�سات �ضمن ر�ؤية �شاملة ،يتم البناء
التوافقي عليها �شريطة �أن يكون التغيير الحا�صل �إيجاب ًيا وذا معنى.
ج� -إيجاد �إدارة توافقية لإعادة التوازن بين ال�سلطات وحمايتها من تغول �إحداها
على الأخرى واالرتكاز على �سيادة القانون وتطبيقه بعدالة ودون بطء ،تمهيدً ا
لم�أ�س�سة �إدارة التغيير المعبرة عن �إرداة ال�شعب تعبي ًرا �صاد ًقا بعيدً ا عن
�ضغوطات ممار�سة من قبل �أي �سلطة ،وعم ًال لل�صالح العام ولي�س الخا�ص.
وين�ش�أ كل ذلك وين�ضج ويخ�ضع للنقا�ش الهادف �ضمن حوا�ضن ت�شكلها ال�سلطة
التنفيذية وتوفر لها م�ستلزمات لوج�ستية وترعاها حتى ت�صبح جز ًءا من
الت�شريعات الناظمة النافذة.
د -يقع على عاتق ال�سلطة التنفيذية مهمة تكوين المواطن؛ ف�إذا كان التمكين
الديمقراطي يرتكز على وجود مواطنين يفهمون المنهجية الديمقراطية
وي�ؤمنون بها ويمار�سونها من خالل تنظيمات مدنية ،مثل الأحزاب والم�ؤ�س�سات
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المدنية الأخرى ،ف�إن مهمة تكوين المواطن تقع على �أجهزة ال�سلطة من خالل
الأجهزة التربوية والتعليمية والتثقيفية والأجهزة المعنية بالأحزاب وم�ؤ�س�سات
المجتمع المدني ،على اختالف �ضعفها وغاياتها ،وفق مبد�أ العدالة و�سيادة
القانون.
هـ -وال يتم هذا دون توفر المكا�شفة وال�شفافية والإعالم المحايد الم�ستقل ،تحت
مظلة القانون ،ما يح�ضر دور ال�سلطة التنفيذية في �إيجاد ال�ضوابط الحاكمة
ل�ضمان تحقيق ذلك فعل ًيا ،وممار�سة مهام الحا�ضن الأمين ،باعتبار �أن ال�سلطة
بيدها� ،شريطة خ�ضوعها للمراقبة البرلمانية.
و -للحكومة دور مهم في تطبيق القوانين بكثير من الج ّد على الجميع ،دون محاباة،
وفق العمل بموجب �سيادة القانون الذي ال ي�ستثني �أي �أحد خارج نطاقه �ضمن
دولة الم�ؤ�س�سات والقانون ،بهدف الحفاظ على الأمن واال�ستقرار الوطني.
ز� -إيجاد البرامج الوطنية الفاعلة لمعالجة تحديات الفقر والبطالة ،ومكافحة
الف�ساد والترهل الإداري والوا�سطة والمح�سوبية ،وا�ستحداث لجان مراقبة
ومحا�سبة المق�صرين في العمل تحت طائلة اال�ستغناء �سبي ًال للتر�شيد،
وتح�سين الأداء الوظيفي ،ف�ض ًال عن �ضمان ال�ضوابط الكفيلة بتحقيق الم�ساواة
والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص بين المواطنين دونما ا�ستثناء.
تعميق التحول الديمقراطي
يرتبط حتقيق التحول الدميقراطي املن�شود ،وفق الورقة النقا�شية امللكية اخلام�سة،
بجملة من ال�شروط الأ�سا�سية املتوازية واملتداخلة م ًعا ،و�صو ًال �إىل الهدف النهائي لعملية
الإ�صالح ال�سيا�سي النابعة من الداخل والذي يرتجم من خالل متكني املواطنني من
القيام ب�أكرب دور ممكن يف �صنع القرار عرب ممثليهم املنتخبني.
وت�ستند تلك املتطلبات �إىل �إجنازات مرتاكمة متثل حمطات جناح للجميع ،مت
حتقيقها على خمتلف الأ�صعدة ،يف املجاالت الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية ،وحمطات تطور
خا�صة ب�أطراف املعادلة ال�سيا�سية ،وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
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بيد �أن ذلك يتطلب املزيد من العمل من خمتلف الأطراف ،لعبور املرحلة التالية
من حمطات الإجناز ،وذلك من خالل تطوير القوانني ال�سيا�سية الرئي�سية مبا ي�ضمن
التوافق والإرتقاء بتجربة احلكومة الربملانية ،و�إعطاء الأولوية لقوانني احلكم املحلي ،عرب
قدما نحو �إجناز قانون
�إجناز قوانني االنتخابات البلدية والالمركزية �أو ًال ،ومن ثم امل�ضي ً
�إنتخاب جديد.
وعلى جمل�س النواب تعزيز عمل الكتل الربملانية لأثرها يف ت�شجيع تطور العمل
احلزبي ،واال�ستمرارً � ،
أي�ضا ،يف تطوير �أ�س�س و�أعراف العمل النيابي ،ومن �ضمنها تطوير
مدونة لقواعد ال�سلوك واعتمادها.
يف حني تتحمل احلكومات م�س�ؤولية اال�ستمرار يف تطوير �أداء القطاع العام واجلهاز
احلكومي ،وفق قاعدة املهنية واملو�ضوعية واحلياد ال�سيا�سي والقدرة على �إنتاج �سيا�سات
مقرتحة مبنية على الرباهني والأبحاث ،و�إعداد ا�سرتاتيجيات وخطط عمل بعيدة املدى
نهجا ت�شاور ًيا يف التوا�صل مع املواطنني.
تعتمد ً
ويتعني على الأحزاب ال�سيا�سية اال�ستمرار يف تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور
�إىل �أحزاب براجمية ذات كفاءة وت�أثري وح�ضور على م�ستوى الوطن ،تزام ًنا مع ا�ستمرار
جهود تعزيز وتطوير �أداء وعمل الكتل النيابية يف جمل�س النواب ملا ت�شكله من حافز هام
لتطوير �أحزاب براجمية ذات ح�ضور وطني.
ويتوجب � ً
أي�ضا اال�ستمرار يف بناء قدرات ال�سلطة الق�ضائية ،وتطوير قدرات املحكمة
الد�ستورية والهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،وعلى اللجنة امللكية لتقييم العمل ومتابعة الإجناز
اال�ستمرار يف متابعة وتقييم تنفيذ تو�صيات اللجنة امللكية لتعزيز منظومة النزاهة
الوطنية ،وعلى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لعب دور �أكرب يف امل�ساهمة يف �إنتاج �أفكار و�أبحاث
تقدم حلو ًال للتحديات التي تواجهها اململكة.
ولغايات معاجلة حتدي املحافظة على التوازن الدقيق بني خمتلف ال�سلطات،
ل�ضمان العمل البيني بفاعلية وا�ستقاللية ،يتم اللجوء �إىل ما ي�سمى «الأعراف ال�سيا�سية»
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التي حتكم عادات وممار�سات �أطراف العملية ال�سيا�سية ،عرب القدرة على �إتخاذ �أف�ضل
القرارات يف مواقف غري حمكومة بقواعد �أو �أنظمة مد ّونة ،بو�صفها عادات وممار�سات
غري م ّدونة ،قد ال يكون لها قوة القانون� ،إال �أنها �شرط �أ�سا�سي لعمل النظام ال�سيا�سي
ب�شكل فعال وواقعي ،ما يتوجب على كل من جمل�س الأمة واحلكومة و�أجهزتها تطوير
الأعراف القائمة و�إر�ساء �أخرى جديدة يف ظل بروز تغريات وحتديات متنامية.
وقد ح�ضرت م�ضامني الورقة امللكية ال�سامية يف حماور اجلل�سة احلوارية ال�سابعة
ع�شر ،التي حملت نف�س العنوان ،عرب نقا�شات انطلقت من مرتاكمة الإجنازات الوطنية
�سبي ًال للحديث عن متطلبات تعميق التحول الدميقراطي ،مبا يتما�شى مع النهج الذي مت
اعتماده يف اجلل�سات املماثلة املنعقدة �ساب ًقا ،بحيث ت�شكل م ًعا �إ�ضاءات خلريطة طريق
الإ�صالح ال�سيا�سي املن�شود ،هد ًيا بالفهم املعمق والنقا�ش اجلا ّد للأوراق النقا�شية امللكية،
ونه ًال من ركائزها الأ�س ّية ال�شاملة ،و�صو ًال �إىل �صدورها يف �صيغة كتاب مرجعي موثق.
وت�شكل احلوارات النقا�شية �أر�ضية منا�سبة للبناء والتطوير نحو �إيجاد �أط ّر توافقية
م�شرتكة حول الق�ضايا الوطنية احليوية ،قد ترتجم الح ًقا �إىل قوانني و�أنظمة قابلة
للتطبيق ،وممار�سات نافذة يف احلكومة وجمل�س الأمة ،وغريها من م�ؤ�س�سات الدولة ،مبا
ي�شكل ترجمة فعلية مل�سار الإ�صالح الدميقراطي املطلوب.
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الف�صل الأول
بناء الديمقراطية
المقدمة
�أر�ست الورقة النقا�شية الملكية الأولى((( ،التي ي�شتبك توقيتها مع خ�ضم اال�ستعداد
النتخابات مجل�س النواب ال�سابع ع�شر التي جرت في  23كانون الثاني (يناير) ،2013
مبادئ معتبرة للممار�سة الديمقراطية المتطورة والممتدة� ،إلى حين تر�سخها قناعات
حياتية ثابتة ،في �إطار النظام الملكي الد�ستوري.
وتتنقل تلك الممار�سات ،تحت عنوان «م�سيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة»،
�ضمن متمثالت؛ احترام الر�أي الآخر على قاعدة الم�ساواة والوحدة والثقة المتبادلة،
والمواطنة الملتزمة بالم�شاركة االنتخابية ومبد�أ محا�سبة المر�شحين على التزاماتهم
الواردة في برامج عملية ومو�ضوعية متناف�سة ،توفر حلو ًال عالجية قابلة النفاذ للتحديات
ال�شاخ�صة ،وفق �أ�سي خدمة الوطن وم�س�ؤولية اتخاذ القرارات الم�صيرية ،ولي�س لأجل
اكت�ساب امتيازات �شخ�صية.
ويتقاطع الحوار البناء مع حق االختالف ،حد بلوغ التوافق الجمعي بدي ًال للمقاطعة
�أو الإ�ضراب �أو االعت�صام ،رغم �أحقية التظاهر المكفول د�ستور ًيا ك�أداة ا�ضطرارية
وخيار �أخير ،ولي�س و�سيلة �ضغط تقود �إلى �سد قنوات التوا�صل ،ا�ستال ًال لمبد�أ «�شراكة
الت�ضحيات» ،خال المكا�سب فقط ،في �ضوء الم�شهد الإقليمي العربي الراهن.
وتت�أ�صل �سالمة خطة طريق الإ�صالح المن�شود ،عبر �إنجاز االنتخابات ،والم�شاركة
الفاعلة ،و�إدامة الحوار الهادف� ،صوب بلورة الح�س الجمعي بالكرامة ،وتنمية ال�شعور
الوطني بالإنجاز ،وااللتزام بالديمقراطية ،وتجذير قيم التعامل الح�ضاري بين
المواطنين.
((( الورقة النقا�شية الأوىل التي طرحها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حتت عنوان «م�سريتنا
نحو بناء الدميقراطية املتجددة» ،يف .2012/12/29
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وقد عك�ست اللقاءات الفكرية ،المنعقدة خالل الفترة الواقعة بين 2013/9/18
حتى  ،2013/10/9م�ضامين المحاور الأ�سا�سية للورقة الملكية ال�سامية ،تحت عناوين
«التحول الديمقراطي :الفر�ص والتحديات» ،و«�أ�س�س البناء الديمقراطي» ،و«الحوار
و�إدارة االختالف» ،و«تكاف�ؤ الفر�ص ومفهوم الواجبات والحقوق».
�أو ًال :الحوار والتوافق
يعد الحوار ،الم�ستل لأقانيم احترام التنوع واالختالف المواقفي والنقا�ش
المو�ضوعي الجاد والتوافق الم�شترك دونما �إق�صاء �أو تهمي�ش� ،إحدى المبادئ البنيوية
الحيوية للديمقراطية ،وديدن تقدم الدولة الوطنية وتطورها.
ويكت�سب الحوار البناء ،داخل ال َرحى المجتمعي ،محوريته من تغذية مرافد
«التجديد والمعرفة وتعزيز الثقة وتوحيد ال�صفوف والر�ؤى»((( ،و«حل الخالف واحتواء
التناق�ضات �ضمن �آلية �سلمية ت�ضمن ال�سلم واال�ستقرار»((( ،و«ك�سر حالة االنق�سام� ،ضمن
�صفوف العائلة والقبيلة والطائفة ،ل�صالح خلق مواطنة حقيقية في الدولة»(((.
وما عدا ذلك؛ ت�سود حالة من «ال�سيولة المجتمعية» ،المحاكية «لل�سيولة ال�سيا�سية»،
عبر �شيوع الفو�ضى واالحتراب الداخلي ،وعدم احترام القانون ،و�إعالء الهويات الأولية،
القبلية والع�شائرية والطائفية ،وعا ًء حا�ض ًنا لجب النزاعات الخالفية بدي ًال عن الأن�ساق
الم�ؤ�س�سية للدولة ،ما يخلق بيئة رخوة حا�ضنة لمنافذ القوة والعنف في انتزاع ما �أخفقت
طاولة الحوار في تح�صيله.
وي�شكل ت�ضافر الجهود الم�شتركة �أبرز المعاول الم�ضادة للوجه الآخر من الحوار
الهادف والجاد؛ من خالل القنوات التعليمية والثقافية والإعالمية والقانونية والدينية
والم�ؤ�س�سات الر�سمية ،بما ي�شمل كافة مكونات وقوى المجتمع دونما ا�ستثناء.
((( حديث د .عبد اللطيف عربيات ،يف جل�سة احلوار الثالثة حول «احلوار و�إدارة االختالف» ،بتاريخ
.2013/10/2
((( حديث د .مو�سى املعايطة ،يف جل�سة احلوار الثالثة ،املرجع نف�سه.
((( حديث �أ .جهاد حمي�سن ،يف جل�سة احلوار الأوىل حول «التحول الدميقراطي :الفر�ص والتحديات»،
بتاريخ .2013/9/18
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البحت للحوار ال يطابق الواقع الفعلي كثي ًرا؛ عند
بيد �أن المنظور التجريدي
ْ
غلبة منطوق التمايز بين ت�أكيد الحكومة المتواتر على �ضرورة فتح قنوات التوا�صل مع
كافة القوى ال�سيا�سية والمجتمعية ،وبين الترجمة الفعلية له ،ما يج�سد «�ضعف مقومات
الجدية والإرادة ال�سيا�سية الكافية للتحول الديمقراطي» ،و«غياب الثقة بين النظام
الحاكم والقوى ال�سيا�سية وال�شعبية عن الم�شهد الداخلي ل�صالح غلبة حالة التوازن
البيني ال�سلبي»(((.
وقد برز «التناق�ض» المواقفي في مفا�صل �سابقة على �إجراء االنتخابات النيابية،
عام  ،2013و�أخرى الحقة بها ،عبر تذبذب م�سار الحوار الر�سمي الجاد مع �أطراف
المعادلة ال�سيا�سية ،من غير الحكومة ،وت�أثره ،بتداعيات �أحداث المنطقة التي �أفرزت،
ابتدا ًء� ،صعود تيار «الإ�سالم ال�سيا�سي» �إلى واجهة الم�شهد ال�سيا�سي ،ال �سيما م�صر ،قبل
نكو�صا ،وذلك في حوارها ،المتقطع حد التال�شي ،مع الحركة الإ�سالمية ،لبحث
�أن ي�ؤول ً
حيثيات الحراك ال�شعبي الإ�صالحي و�إرها�صات جدية موقفها من مقاطعة االنتخابات،
التي تمت فع ًال ،نظير ما اعتبرته ،الأخيرة ،مالحظات �سلبية �شابت التعديالت الد�ستورية
وقوانين االنتخاب والأحزاب واالجتماعات العامة (�سيتم التطرق �إليها الح ًقا) ،ما عك�س
نف�سه في �صور االحتقان والتوتر والتجاذب البيني.
وزاد من ذلك؛ ما �سماه البع�ض «االنقالب» على الوثيقة ال�صادرة عن لجنة الحوار
التي ت�شكلت من مجمل مكونات القوى ال�سيا�سية الأردنية ،خال الحركة الإ�سالمية،
بح�سبهم ،التي �أف�ضت �إلى نتائج متقدمة لبداية حقيقية نحو التحول الديمقراطي في �ضوء
الحراك ال�شعبي المطلبي خالل عام  2011وبداية عام  ،2012من دون �أن يتم الأخذ بها(((،
بعدما تم «�إجها�ض» الحراك بطريقة التخيير بين الأمن واال�ستبداد ،من جهة ،والحرية
والدماء ،من جهة �أخرى ،تمثي ًال لمجريات �أحداث المنطقة ،مقابل «تغييب» احتمال ثالث
قد يقع بينهما في حال توفر الإرادة ال�سيا�سية الكافية لإحداث التحول الديمقراطي.
((( حديث م .عبد الهادي فالحات ،يف جل�سة احلوار الأوىل ،املرجع نف�سه.
((( حديث م .فالحات ،يف جل�سة احلوار الأوىل ،مرجع �سابق.
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ويح�ضر هنا غلبة المنظور الأمني على ال�سيا�سي في التعاطي مع الحريات العامة،
والحراك ال�شعبي ،الذي انعك�س قانون ًيا في �صيغة �إنتاج «منظومة ت�شريعات �صدرت خالل
ال�سنوات الأخيرة مناق�ضة للتمكين الديمقراطي» ،مثل قانون االنتخاب الذي ظل �أ�سي َر
مبد�أ «ال�صوت الواحد» ،بما يدلل على «التخبط في الم�سار والوجهة»((( ،ف�ض ًال عن
تم�سك بع�ض الأجهزة ،مثل الجهاز الأمني ،ب�صالحيات لي�س لها �أ�صول د�ستورية من �أجل
الحفاظ على مكت�سباتها»(((.
ورغم �أن الحديث على و�سعه من جانب جاللة الملك عن الملكية الد�ستورية
الها�شمية بعدما كانت ً
«خطا �أحمر يحظر مقاربته ،يعد �إنجا ًزا وطن ًيا مه ًما»� ،إال �أن «عدم
اعتراف الأوراق الملكية ب�أخطاء الما�ضي ،مقابل الحديث الإيجابي المطلق عن الملكية
الد�ستورية دون تعريفها وتحديد طبيعة نموذجها وو�ضع برنامج زمني محدد لتطبيقها
�أو اقتراح �آليات التمكين الديمقراطي ،ي�ضع عالمة ا�ستفهام حول مدى توفر الإرادة
ال�سيا�سية الجادة للإ�صالح الديمقراطي»(((.
وتقف جملة «معيقات داخلية وخارجية للتحول الديمقراطي» ،تتج�سد في «قوى
�سيا�سية ومجتمعية داخلية ت�شكل ال�شد العك�سي للإ�صالح بغية تفادي المحا�سبة والم�شاركة
في اتخاذ القرار ،والحفاظ على الم�صالح والمكت�سبات ال�شخ�صية»� ،أو ما �سماها البع�ض
«خ�صوم الإ�صالح ال�سيا�سي» المتمثلين في قوة متنفذة ومتغلغلة داخل مفا�صل الكيان
ال�سيا�سي وم�ضادة للتغيير� ،إلى جانب «قوى �إقليمية ودولية ت�سعى لإعاقة الديمقراطية
في الأردن ،كما الوطن العربي ،بهدف المحافظة على �أمن الكيان الإ�سرائيلي»((( ،بح�سب
ر�ؤية البع�ض.
((( حديث د .عمر الرزاز ،يف جل�سة احلوار الثانية حول «�أ�س�س البناء الدميقراطي» ،بتاريخ .2013/9/25
((( حديث م .فالحات ،يف جل�سة احلوار الأوىل ،مرجع �سابق.
((( حديث د .نبيل الكوفحي ،يف جل�سة احلوار الثانية ،مرجع �سابق.
((( حديث م .فالحات ،يف جل�سة احلوار الأوىل ،مرجع �سابق.
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ثان ًيا :المواطنة الم�س�ؤولة
ت�شكل المواطنة مكو ًنا �أ�سا�س ًيا في بنيان الديمقراطية ،بو�صفها «عملية متراكمة»،
�سع ًيا نحو «بلوغ المجتمع الديمقراطي وفق قاعدة الحوار ال�شامل واحترام االختالف
وتنمية الح�س الوطني وتعزيز ال�شراكة ،من خالل خطة وا�ضحة وبرنامج عمل محدد،
على �أر�ضية توزيع المكا�سب والت�ضحيات م ًعا»(((.
وال ينبغي النظر هنا �إلى البناء الديمقراطي من منظور �أحادي على �أنه مجرد
�صياغة د�ستور ديمقراطي و�إقامة م�ؤ�س�سات ،رغم �أهميتها ،و�إنماً � ،
أي�ضا ،وفق معادلة
التوازن والتوافق بين التكوين ال�سيا�سي والتكوين االجتماعي ،فالمكونات االجتماعية في
�أية دولة هي التي تهيئ الظروف المو�ضوعية الالزمة لبناء الديمقراطية.
ورغم �أن �إحدى ال�صيغ المهمة للمواطنة الم�س�ؤولة تتمثل في قوة الم�شاركة
االنتخابية� ،إال �أن الديمقراطية لم تعد مجرد �إجراءات �سيا�سية �أو ح�صيلة عددية لنتائج
العملية االنتخابية ،و�إنما منظومة من القيم و�أنماط التفكيرً � ،
أي�ضا ،يتم بنا�ؤها وفق �أ�س�س
ثقافة الحوار والتفاو�ض واحترام الآراء واالختالف في وجهات النظر ،بحيث ترتبط
بالن�سق الثقافي للمجتمع وتعتمد على قيم ومعتقدات المواطنين.
وي�سوق ذلك �إلى م�س�ألة �شمولية الم�شاركة ،عبر �أهمية تغلغلها في مفا�صل الحياة
أ�سا�سا للتحول الديمقراطي� ،شريطة «تعزيز الحوار
ال�سيا�سية العامة ،ب�صفتها مدخ ًال � ً
وعدم الإق�صاء وتغيير االنتماءات الفرعية ل�صالح خلق مواطنة حقيقية داخل وطن
الجميع»(((.
واع متمكن
ويعد التعليم «�أ�سا�س اال�ستقرار والبناء الديمقراطي ،والرافد لجيل ٍ
بن�ش�أة �سيا�سية وم�ستوعب للعملية الديمقراطية ،والمعالج للممار�سات ال�سيئة والمفاهيم
الثقافية والقيمية ال�سلبية ،وذلك قبل الحديث عن تعزيز دور الأحزاب و�إعادة النظر في
المنظومة القانونية والت�شريعية ،والم�ساواة �أمام القانون ،رغم �أهميتهم جمي ًعا»(((.
((( حديث د .جواد العناين ،يف جل�سة احلوار الأوىل ،مرجع �سابق.
((( حديث �أ .حمي�سن ،يف جل�سة احلوار الأوىل ،مرجع �سابق.
((( حديث د .ح�سن املومني ،يف جل�سة احلوار الثانية ،مرجع �سابق.
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وتتجلى خيوط العالقة الوثيقة بين المواطنة والممار�سة الديمقراطية والعامل
االقت�صادي ،من منطلق �أن «ال �إ�صالح اقت�صادي م�ستدام بدون �إ�صالح �سيا�سي
م�ستدام»((( ،ومن �أهمية العامل االقت�صادي في العملية ال�سيا�سية وا�ستتباب الأمن
واال�ستقرار ،حيث ال ي�ستقيم الحديث عن «ديمقراطية في ظل الفقر والجوع والبطالة،
و�إن كانت تلك الثالثية محفزات لتحقيقها ،غير �أن المواطن الباحث عن �أولوية الحياة
الكريمة قد يجد تر ًفا في تناول العملية الديمقراطية ،فيما قد ي�ؤدي غياب انعكا�س التغيير
على الظروف الحياتية للمواطنين� ،إلى حدوث فجوة بينهم وممار�سة الم�شاركة الفعلية
في الحياة ال�سيا�سية.
ثال ًثا� :شراكة «الت�ضحيات والمكا�سب»
ت�ستقيم معادلة �شراكة «الت�ضحيات/المكا�سب» في الدولة ،مع المنظومة القيمية
المجتمعية ال�سائدة ،ومفهوم المواطنة القائم على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص والم�ساواة في
الواجبات والحقوق ،وعدالة التوزيع و�سيادة القانون.
بيد �أن �إحداث «الف�صم» في �إحداها� ،أو كليتها ،يخلق �إ�شكاليات حادة ت�صب في
خانة الأن�ساق المجتمعية الجمعية ،على �شاكلة «انبعاث منظومة قيم عدمية ،خالل
الفترة الأخيرة ،تتو�سل الريبة وال�شك والإق�صاء والتهرب من الم�س�ؤولية والتطاول على
القانون»((( ،نتيجة وجود «غوائب في البنية ال�سيا�سية والفكرية للكيان الأردني ،منها
التناف�سية التي تحقق التناغم والتوازن في المجتمع بين الحقوق والواجبات ،واالنت�صار
للتحديث دون الحداثة ،مقابل غلبة التفكير التقليدي النمطي ،الذي يبتعد عن مفهوم
المجتمع المدني ،والق�ضاء غير الم�ستقل ،والقانون الخا�ضع لل�سلطات «الت�شريعية»(((.
وتح�ضر الإ�شكاليةً � ،
أي�ضا ،في الفجوة القائمة بين «الن�ص» و«النقل»؛ �إذ رغم �أن
مقومات تكاف�ؤ الفر�ص تبد�أ من الد�ستور� ،إال �أنه «يتحدث با�ستفا�ضة عنها وعن الحقوق
((( حديث د .الرزاز ،يف جل�سة احلوار الثانية ،مرجع �سابق.
((( املرجع نف�سه.
((( حديث د .مو�سى بريزات ،يف جل�سة احلوار الرابعة حول «تكاف�ؤ الفر�ص ومفهوم الواجبات واحلقوق»،
بتاريخ .2013/10/9
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مقابل القليل عن الواجبات ،التي ت�ضمنتها الت�شريعات والقوانين عمل ًيا»((( ،مع «�سوء
تطبيق بع�ض الحقوق المكفولة قانون ًيا»(((.
و�أمام التجاذب المتبادل في تحميل الم�س�ؤولية بين �أطراف المجتمع والمواطن
والتنظيم ال�سيا�سي؛ تغيب الر�ؤية رغم و�ضوحها� ،إذ «على الدولة واجبات ال بد من القيام
بها ،وفي مقدمتها �صون وحماية حقوق المواطنين وعدم االعتداء عليها ،وتوجيه المجتمع
و�إتاحة الفر�ص �أمام النا�س»((( ،بينما «على المواطن واجبات ي�ستوجب ت�أديتها واحترام
القوانين والتعبير عن ر�أيه �ضمن حدودها ،مع �ضرورة عدم التغا�ضي عن مخالفة القوانين
التي ت�ضر م�صالح وحقوق الأطراف الأخرى».
وتتفاقم الفجوة مع غياب معايير وا�ضحة للتعيين وفر�ص مت�ساوية في العمل
والتعليم وال�صحة ،و�سط مثالب الوا�سطة والمح�سوبية وعدم ال�شفافية و�سوء التوزيع،
فكلما كانت ق�سمة ال�سلطة غير �سليمة وال متوازنة ،كما الحال مع الثروة ومقدرات الأمة،
بما يج�سد دولة «الثقب الأ�سود» ،التي تعد �سمة عامة م�شتركة بين الدول العربية ،حيث
مركزية الدولة و�صعوبة تمكنها من بناء عالقة متوازنة مع الهيئات والم�ؤ�س�سات ،وتغول
ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب ال�سلطتين الت�شريعية والق�ضائية ،و�سوء توزيع ال�سلطة
والثروة ،ف�إن ذلك يقود �إلى غياب قيم الحرية والم�ساواة والعدالة االجتماعية ،ويوجد
�إ�شكالية «المواطنة» ،وتحديات الدمج والهوية والتفاوت في التمثيل ،من دون �أن ي�ساعد
انطواء د�ستور الدولة على مقت�ضيات ذات ال�صلة بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية
وبمبد�أ الم�ساواة بين الجميع ،في ردم الهوة ،طالما بقيت الممار�سة بعيدة عن النفاذ �إلى
روح المواطنة الكاملة.
بيد �أن ت�صحيح االعوجاج يتطلب «�إعادة توزيع ال�سلطة بين البرلمان وال�شعب،
�ضمن انتخابات حرة ونزيهة ،و�سيادة القانون ،والف�صل المتوازن بين ال�سلطات ،وحماية
((( حديث د .خالد الوزين ،يف جل�سة احلوار الرابعة ،املرجع نف�سه.
((( حديث د� .سامر الطويل ،يف جل�سة احلوار الرابعة ،املرجع نف�سه.
((( حديث د .بريزات ،يف جل�سة احلوار الرابعة ،املرجع نف�سه.
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حقوق المواطنين ،و�صون قيم الوحدة الوطنية والتعددية واالنفتاح»((( ،و«االتفاق
على هدف بناء مجتمع فاعل ،وو�ضع ا�ستراتيجيات موحدة ومعايير وا�ضحة الختيار
الأ�شخا�ص ،و�إعمال مبد�أ التناف�سية وتكاف�ؤ الفر�ص لبناء مجتمع قوي وفعال» ،وتطبيق
القوانين والت�شريعات على الجميع دون تمييز ،وتجذير النزاهة وال�شفافية والم�ساءلة
والحاكمية الر�شيدة ،ف�ض ًال عن �أهمية عدم �شخ�صنة �سن القوانين ،و�إ�صالح المنظومة
القيمية ،وتحقيق العدالة االجتماعية ،ومكافحة الف�ساد ،وعدم التدخل في �صالحيات
التعيين ،ف�ض ًال عن اجتناب التمييز بين المواطنين.

((( حديث الوزين ،يف جل�سة احلوار الرابعة ،املرجع نف�سه.

- 42 -

الف�صل الثاني
تطوير النظام الديمقراطي
المقدمة
ت�ؤ�صل الحكومة البرلمانية ،وفق الر�ؤية الملكية ال�سامية ،مف�ص ًال حيو ًيا معتب ًرا في
م�سيرة الإ�صالح الديمقراطي المتراكمة� ،شريطة رفدها بالقوانين والأنظمة المعدلة،
وبالنهج الحاكم للممار�سات ،والت�شبيك العالئقي بين المواطنين ،والحكومة ،والنواب،
�سبي ًال جمع ًيا نحو م�ستقبل الوطن المن�شود.
وتر�سخ التعديالت الد�ستورية ،التي تمت في ال�سنوات الأخيرة� ،أُ�س التطوير
الديمقراطي ،ح�سب الورقة النقا�شية الثانية((( ،من خالل تعزيز الف�صل والتوازن بين
ال�سلطات وتر�سيخ ا�ستقالل الق�ضاء و�صون حقوق المواطن ،تزام ًنا مع �إن�شاء المحكمة
الد�ستورية ،بهدف تمكين المواطنين من الم�شاركة الفاعلة في �صنع القرار ،وتعميق نهج
الحكومات الم�ستندة �إلى �أحزاب برامجية وطنية على مدى الدورات البرلمانية القادمة.
وتر�سم الورقة الملكية معالم االنتقال �إلى الحكومة البرلمانية ،عبر تغيير �آلية اختيار
رئي�س الوزراء ،وتطوير �أداء الأحزاب لجهة تحقيق ح�ضور نوعي في مجل�س النواب يمكنها
من ت�شكيل حكومة �أغلبية على �أ�سا�س حزبي برامجي ،مقابل معار�ضة نيابية تمثل الأقلية،
وتعمل �ضمن مفهوم حكومة الظل ،وتناف�سها ب�شكل بناء من خالل طرح الر�ؤى والبرامج
البديلة ،عم ًال بمبد�أ المناف�سة المحكومة �إلى �صناديق االقتراح بغية تداول الحكومات.
ومن ذلك؛ يتطلب بلوغ نظام الحكومات البرلمانية بروز �أحزاب فاعلة وقادرة
على التعبير عن م�صالح و�أولويات وهموم المجتمعات المحلية �ضمن برامج وطنية قابلة
للتطبيق ،وتطوير عمل الجهاز الحكومي وفق �أ�س�س المهنية والحياد ،بالإ�ضافة �إلى تغيير
((( الورقة النقا�شية الثانية التي طرحها جاللة امللك عبداهلل الثاين ،حتت عنوان «تطوير نظامنا
الدميقراطي خلدمة جميع الأردنيني» ،يف .2013/1/16
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الأعراف البرلمانية من خالل تطوير النظام الداخلي لمجل�س النواب بما يعزز نهج
الحكومات البرلمانية.
وقد ح�ضر �أُ�س محور الورقة النقا�شية الملكية في م�ضامين الجل�سات الفكرية
الثالث ،الممتدة خالل الفترة الواقعة بين  2013/10/23حتى  ،2013/11/6تحت
عناوين «�إلى �أين تتجه الديمقراطية» ،و«النموذج الأردني في الديمقراطيات الأخرى»،
و«الحكومة البرلمانية وكيفية الو�صول لها».
ولأن توقيت التئام اللقاءات الحوارية �أعقب مرحلة �إجراء االنتخابات النيابية ،في
 ،2013/1/23وت�شكيل الحكومة ،فقد تطرق النقا�ش �إلى ق�ضايا مهمة تتعلق بالتعديالت
الد�ستورية ،ومقاطعة جماعة الإخوان الم�سلمين وقوى �سيا�سية ونقابية و�شعبية وحزبية
م�ستقلة لالنتخابات ،وم�شاورات الت�شكيلة الحكومية.
�أو ًال :التعديالت الد�ستورية
رغم الإجراءات التي قام بها النظام م�ؤخ ًرا �ضمن عملية الإ�صالح ال�سيا�سي،
مثل حالة االنفتاح ال�سيا�سي الر�سمي تجاه ال�سماح لمختلف القوى والتيارات ال�سيا�سية
بتنظيم الفعاليات والم�سيرات والأن�شطة المطالبة بالإ�صالح �أو بمطالب �أخرى محددة،
والتعديالت الد�ستورية ،وتغيير قانون االنتخاب ،الذي جرت انتخابات مجل�س النواب
ال�سابع ع�شر في  23كانون الثاني (يناير)  2013بموجبه ،وتعديل قانون الأحزاب و�إ�شراك
مجل�س النواب لأول مرة في مداوالت ت�شكيل الحكومة (التي تكلف د .عبد اهلل الن�سور
برئا�ستها مجددًا) عم ًال بفكرة «الحكومة البرلمانية»� ،إال �أنها لم تجد قبو ًال عند بع�ض
القوى والتيارات ال�سيا�سية ،وفي مقدمتها جماعة الإخوان الم�سلمين والجبهة الوطنية
للإ�صالح (التي �أعلن عن �إ�شهارها في �أيار /مايو  2011وت�ضم الإخوان �إلى جانب قوى
�سيا�سية وحزبية ونقابية م�ستقلة)� ،إزاء ما اعتبرته ا�ستجابة «جزئية» لمطالب الإ�صالح،
والتفا ًفا على الحراك ال�شعبي ،مما �أدى �إلى اتخاذها ،مع قوى �سيا�سية ونقابية و�شعبية
وحزبية م�ستقلة ،قرار مقاطعة االنتخابات النيابية.
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و�أمام ما اعتقدته نقا�شات حوارية «بخطوات �إ�صالحية في االتجاه ال�صحيح»؛ فقد
�أ�صرت «قوى المعار�ضة» على التم�سك بمطالب «قانون انتخاب ديمقراطي ،و�إ�صالحات
د�ستورية ،وحكومة برلمانية منتخبة ،والف�صل بين ال�سلطات ،وتحقيق ا�ستقالل الق�ضاء،
وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة ال�سيا�سية والمدنية ،ومكافحة الف�ساد بجدية
وفاعلية» ،باعتبار �أن التعديالت الد�ستورية التي جرت في ت�شرين الأول (�أكتوبر) 2011
لي�ست كافية ،طالما «لم ت�أت ب�إ�صالحات تقيد �صالحيات الملك وتحد من تدخله في
الحياة العامة» ،ال �سيما تلك المتعلقة منها (في المواد  )36 ،35 ،34بحق جاللة الملك في
«حل مجل�س النواب وتعيين رئي�س مجل�س الوزراء وقبول ا�ستقالته وتعيين الوزراء و�إقالتهم
والقبول با�ستقالتهم بناء على تن�سيب رئي�س الوزراء وتعيين �أع�ضاء مجل�س الأعيان الذي
يعين من بينهم رئي�س المجل�س وقبول ا�ستقالتهم» ،بينما بقي قانون االنتخاب ()2012
�أ�سي َر مبد�أ «ال�صوت الواحد» ،الذي ترف�ضه الجماعة وقاطعت االنتخابات ب�سببه ،فيما
ي�ستهدف قانون الأحزاب ( )2012حزب جبهة العمل الإ�سالمي ،بنظرها ،حينما حظر
ت�أ�سي�س الأحزاب على «�أ�سا�س ديني �أو طائفي �أو عرقي �أو فئوي» ،رغم �أنه لم يتعر�ض حتى
الآن لأي م�ساءلة �أو مطالبة بت�سوية قانونية.
وي�صحب ذلك مالحظات حول القانون المعدل لقانون االجتماعات العامة لعام
 ،2011حيث �أبقت التعديالت على الفكرة الأ�سا�سية ب�أن حق االجتماع ،كقاعدة عامة،
يخ�ضع لرقابة ال�سلطة الإدارية ،ممثلة ب�شخ�ص الحاكم الإداري ،و�سلطته في اتخاذ
التدابير الأمنية التي يراها منا�سبة وف ًقا لإرادته المنفردة ،و�أن اال�ستثناء هو عقد
اجتماعات عامة محددة يجب في الأ�صل �أن ال تخ�ضع لرقابته� ،شريطة �أن تتفق مع
مقا�صدها وغايتها من االجتماع.
في حين ي�ضع قانون المطبوعات والن�شر المعدل ،لعام  ،2012الحريات الإعالمية
تحت رحمة «الخطوط الحمراء» الوا�سعة والمرنة ،والقيود الأمنية في الجامعات على
الطلبة ،وتحديدًا اتحادات الطلبة ،والقيود غير المعلنة على الحريات العامة في عملية
التعيين والتوظيف ،وعدم وجود معايير وا�ضحة و�شفافة لها ،و�ضعف �آليات الرقابة
والم�ساءلة في مواجهة الف�ساد.
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وقد �أدى ذلك �إلى «فجوة ثقة» بالحكومات المتعاقبة ،ونمو ظاهرة الف�ساد ،و�ضعف
كفاءة القطاع العام في مواجهة التحديات ،وعدم قدرة برامج التنمية االقت�صادية على
معالجة الإ�شكاليات القائمة ،ونمو الهويات الفرعية ،بما تجلى في نتائج االنتخابات
النيابية ،2013 ،حيث جاء فوز بع�ض القوى ال�سيا�سية لي�س بح�سب برامجها و�إنما وفق
�أ�س�س ع�شائرية وتقليدية ،بينما تكر�س النمط التقليدي الع�شائري وغير ال�سيا�سي في
العملية االنتخابية ،كما يتبين ذلك في ارتفاع وتيرة العنف المجتمعي وال �سيما الجامعي
على �أ�س�س هوياتي ع�شائري غال ًبا ،وتراجع ال�شعور بدولة القانون والمواطنة.
بيد �أن الم�ضي الر�سمي في تلبية ما يذهب �إليه الإخوان «ك�صك �شرعية» للنظام،
قد يعني بالن�سبة �إلى الأخير انقال ًبا �سيا�س ًيا عليه ،وذلك �إزاء ما تردد على ل�سان المراقب
العام لجماعة الإخوان في فترة �سابقة ،من �أن «الدولة الإ�سالمية قادمة في الأردن،
تو�ضيحا
و�أن فجرها بد�أ يلوح» ،مما �أثار توج�س الجبهة الوطنية للإ�صالح ،التي طلبت
ً
لت�صريحات تتنافى مع ما اعتمد في وثيقتها الت�أ�سي�سية من الدعوة �إلى «دولة مدنية
ديمقراطية تعددية» ،و� ً
أي�ضا في ظل حجم المكون الأ�سا�سي لقاعدتهم ال�شــعبيـة التي
معطى معتب ًرا لأردنيـين من �أ�صول فل�سطينية ،بما ي�شــكل هذا المــلف من ح�سا�سية
ت�ضم
ً
بالغة لديه.
ثان ًيا :النموذج الديمقراطي الأردني
«نمذجة»
ثمة توافق جمعي ،تم التقاطه في جل�سات النقا�ش الثالث ،حول �صعوبة
َ
الحالة الديمقراطية في عموم تجارب الدول ،خال اال�ستفادة منها ،ا�ستال ًال من خ�صو�صية
كل منها في مقاربة النموذج الذي ين�سجم مع ظروفها الو�ضعية ومنظومتها التاريخية
والقيمية الثقافية المجتمعية� ،أ�سوة بالأردن.
�إال �أن التباين المواقفي �أ�صاب نقطتين تخ�صان م�س�ألة توفر مقومات الديمقراطية
عموما ،حول
في الأردن ،والطرف الأ�سا�س المعني بتحقيقها ،من دون االختالف،
ً
التحديات الم�ضادة �أمام م�سارها.
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«م�شروعا ً
غ�ضا معتمدً ا على جملة
فمن جانب ،يعتقد البع�ض �أن الديمقراطية ما تزال
ً
عوامل داخلية وخارجية»(((« ،بالرغم من ارتفاع من�سوب قناعة ال�شعب ب�ضرورة التقدم
في تحقيقها� ،إال �أنه ،ولأ�سباب عديدة ،لم يتمكن من المطالبة بحقه وبناء ديمقراطية
حقيقية ،بينما لم يتمكن النظام من �إقناع ال�شعب ب�أن ما قدمه يلبي مطالبه»((( ،في
ظل «غياب المنهاج الإ�صالحي المتراكم ،وازدواجية التعاطي مع الديمقراطية وفق
الم�صالح» ،واالفتقار �إلى البنى الهيكلية غير المتكاملة حال ًيا»(((.
في المقابل؛ ي�ستند �آخرون((( ،في م�سوغ توفر الحا�ضنة الداخلية لمقومات
الديمقراطية الأردنية� ،إلى «وجود د�ستور متقدم ون�أي الم�ؤ�س�سة الع�سكرية بنف�سها عن
لعب دور في الحياة ال�سيا�سية ،وعدم وجود ح�سا�سية حيال و�ضع الأقليات بما ي�صد �أي
محاولة خارجية ال�ستثمارها وفق �أجندات خا�صة ،و�سيادة القانون والقدرة على ا�ستيعاب
المعار�ضة و�إعطائها الحيز المنا�سب وعدم بلوغ التجاذب معها درجة العنف ال�سيا�سي».
�أما الخالف البيني الآخر؛ فتمحور حول ما اعتقده البع�ض((( «ب�ضرورة توفر
�إرادة �سيا�سية جادة لإنجاز تقدم في الحياة الديمقراطية والإفادة من المناخ ال�سائد
في المنطقة لر�سم م�شهد �أردني خال�ص دون تعطيل �أو تخويف �أو مبالغة ،ودون الخ�ضوع
للم�صالح ال�ضيقة وبعيدً ا عن االتكاء على المعطيات الخارجية الإقليمية التي ال يهمها
ا�ستقرار الأردن وال تطوره» ،في حين اعتبر �آخرون((( �أن «الديمقراطية لي�ست مجرد قرار
�سيا�سي و�إنما تطور تاريخي ي�صب في الن�شاط االجتماعي والثقافي وال�سيا�سي».
((( حديث د� .إبراهيم عثمان ،يف اجلل�سة احلوارية ال�ساد�سة حول «النموذج الأردين يف الدميقراطيات
الأخرى» ،بتاريخ .2013/10/30
((( حديث �أ� .سامل الفالحات ،يف اجلل�سة احلوارية اخلام�سة حول «�إىل �أين تتجه الدميقراطية؟» ،بتاريخ
.2013/10/23
((( مداخالت نقا�شية للح�ضور خالل اجلل�سة احلوارية اخلام�سة ،املرجع نف�سه.
((( حديث د .حممد م�صاحلة ،يف اجلل�سة احلوارية ال�ساد�سة ،مرجع �سابق.
((( حديث �أ .الفالحات ،يف اجلل�سة احلوارية اخلام�س ،مرجع �سابق.
((( حديث �أ .مازن ال�ساكت ،يف اجلل�سة احلوارية اخلام�سة ،مرجع �سابق.
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و�أ ًيا يكن؛ فثمة ت�شخي�ص لتحديات التحول الديمقراطي ،تتمثل في الخلط حيال
تعريف مفهوم الدولة ،و«ظاهرة التفرد بال�سلطة ،بعيدً ا عن �إيراد تداولها �ضمن ن�ص
د�ستوري �أو قانوني و�سط غياب الممار�سة الحقيقية لها والقناعة الرا�سخة بوجوبها،
ف�ض ًال عن عدم الف�صل بين ال�سلطات و�ضعف الحركة ال�سيا�سية»(((.
ويتزامن ذلك ،مع �ضعف الحالة الحزبية وعدم ارتقاء دور المر�أة في المجاالت
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية للم�ستوى المطلوب ،وانتهاك المال العام ،والأزمة
االقت�صادية ،و«تنازع قوى موجودة في الحكومة والبرلمان �ضد خطوات الإ�صالح
الديمقراطي نظير م�صالح مرتبطة ببقاء الو�ضع الحالي دونما تغيير ،ف�ض ًال عن االعتماد
على التمويل الخارجي الذي ي�ؤدي �إلى عرقلة الديمقراطية في ظل وجود قوى خارجية،
ومنها عربية ،ال تريد تحقيق نموذج ديمقراطي في الأردن خو ًفا من امتداده �إلى �ساحتها،
عدا عن قوى و�أطراف دولية �ضاغطة في هذا االتجاه»(((.
بينما تقف الم�سافة بين ما ورد في الخطاب الر�سمي ،عن الديمقراطية والم�شاركة
والحوار ،وبين واقع الحال الراهن عائ ًقا �أمام تحقيقها فعل ًيا في ظل «غياب الحقوق
االقت�صادية واالجتماعية الذي ي�ؤدي �إلى تمركز ال�سلطات بيد ال�سلطة التنفيذية»(((.
هذا الأمر يتطلب تحويل الر�ؤية لبرنامج واقعي وت�شريعات وممار�سات وخطوات في
�إطار وطني ،عبر ت�أطير حالة وطنية لتحويل الفكر �إلى برنامج يمكن البناء عليه في م�ستقبل
الدولة ،و«تعزيز الثقة لدى مفا�صل الدولة والمجتمع ب�أن الديمقراطية لن تم�س هوية الدولة
وال بنية النظام ال�سيا�سي ،تزام ًنا مع مراجعة واقعية للت�شريعات والقوانين باتجاه تعزيز
الحياة ال�سيا�سية ،و�إعمال المراجعة الجادة من قبل م�ؤ�س�سات المجتمع المدني والأحزاب
لواقعها ،وتعزيز الثقافة الديمقراطية ،و�إيجاد قانون انتخاب عادل وديمقراطي»(((.
(((
(((
(((
(((

حديث �أ .ال�ساكت ،املرجع نف�سه.
حديث د .عثمان يف اجلل�سة احلوارية ال�ساد�سة ،مرجع �سابق.
حديث �أ .عبلة �أبو علبة يف اجلل�سة احلوارية ال�ساد�سة ،مرجع �سابق.
حديث �أ� .سميح املعايطة يف اجلل�سة احلوارية اخلام�سة ،مرجع �سابق.
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كما يتطلب «�إيجاد برلمان م�ستقل وتخويل حق �إنهاء دورته النيابية �أو �إعالن بدايتها
لل�شعب ولي�س للملك �أو الحكومة ،وتغيير الت�شريعات ون�صها ب�صورة مف�صلة على تو�ضيح
عالقة ال�سلطات الثالث لمنع تغول �إحداها على الأخرى»(((.
ثال ًثا :الحكومة البرلمانية
لم تكن الخطوات التي تمت في �أعقاب االنتخابات النيابية الأخيرة ،رغم �أهميتها،
تج�سيدً ا فعل ًيا لنهج الحكومة البرلمانية ،التي ت�شكل مرتكزًا محور ًيا في م�سار الإ�صالح
الديمقراطي ،ما ي�شي بغياب «البنى التحتية والمفاعيل ال�سيا�سية»((( الالزمة لخط �شوط
معتبر في متطلبات �إر�ساء دعائمها.
وت�ستقيم تلك المعادلة عند الإحالة �إلى حجم المكونات ال�سيا�سية المعتبرة التي
اتخذت قرار المقاطعة االنتخابية ،مثل جماعة الإخوان الم�سلمين وقوى �سيا�سية ونقابية
و�شعبية وحزبية م�ستقلة ،رغم ن�سبة االقتراع ال�شعبي المرتفعة وفق المعطى الر�سمي،
متنوعا تحت قبة البرلمان ،عدا طبيعة الم�شاورات التي جرت في
بما �آل غيا ًبا تمثيل ًيا
ً
�أعقابها لت�شكيل الحكومة من دون تغطية «فرجار» كافة القوى والتيارات ال�سيا�سية الأردنية
(لأ�سباب ال مجال لذكرها الآن) ،و�أ�سفرت عن ت�شكيل حكومة بنف�س الآلية والطريقة
ال�سابقة ،بعدما جرى ح�سم الم�سار ،عقب �أ�سابيع قليلة من �إجراء االنتخابات ،لجهة عدم
توزير النواب وت�أجيل فكرة الحكومة البرلمانية �إلى حين ا�شتداد �شوكة الأحزاب ال�سيا�سية.
فيما �أفرزت نتائج االنتخابات النيابية فوز بع�ض القوى ال�سيا�سية لي�س بح�سب
برامجها الوطنية و�إنما وفق �أ�س�س ع�شائرية وتقليدية ،امتدادًا لتكر�س النمط التقليدي
الع�شائري وغير ال�سيا�سي في العملية االنتخابية ،مما ا�ستقطع من متطلبات م�سيرة
الحكومة البرلمانية عن�صر الأحزاب الفاعلة على �أ�سا�س برامجي ،وجعل البع�ض ينعت
«تطبيق التجربة بالف�شل حتى الآن»(((.
((( حديث د .عثمان يف اجلل�سة احلوارية ال�ساد�سة ،مرجع �سابق.
((( حديث �أ .املعايطة ،يف اجلل�سة احلوارية اخلام�سة ،مرجع �سابق.
((( حديث �أ .جميل النمري ،اجلل�سة احلوارية ال�سابعة حول «احلكومة الربملانية وكيفية الو�صول لها»،
بتاريخ .2013/11/6
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وترتبط الإ�شكالية هنا «بمفهوم الحكومة البرلمانية لكونها تت�شكل من �أع�ضاء
البرلمان بما يت�ضمن ت�شابك ال�سلطة التنفيذية مع ال�سلطة الت�شريعية ،في الوقت الذي
ترفع فيه مطالب الف�صل بين ال�سلطات» ،مما ي�ضع ت�سا�ؤالت حول «مبد�أ �إنجاز الرقابة
والأغلبية البرلمانية في ظل الوجود الحزبي ال�ضعيف ،ونطاق الت�شاور عما �إذا كان يقت�صر
على رئي�س الوزراء �أم يمتد �إلى الوزراء �أنف�سهم» رغم �أن «نظام الدولة الملكي الد�ستوري
ي�سمح ب�إناطة حيز م�س�ؤولية رئي�س الوزراء والحكومة �أمام البرلمان»(((.
ويحتاج �إر�ساء دعائم الحكومة البرلمانية ،وفق المناق�شين� ،إلى متطلبات «و�ضع
�ضوابط وموازين تحقيق الف�صل بين ال�سلطات والمو�ضوعية وتحديد م�س�ؤولية رئي�س
الوزراء� ،سواء �أكانت �أمام البرلمان �أم رئي�س الدولة» و�إلى «مدونة �سلوك للأحزاب،
وتعديل قانون االنتخاب لجهة �إلغاء ال�صوت الواحد وتحديد �سقف زمني للتطبيق»((( ،مع
�ضمان الحيادية ومهنية الجهاز التنفيذي و«�إ�صالح وتطوير النظامين النيابي واالنتخابي
بمفهوم الدوائر واعتماد القوائم ،والبحث في مدى جدية النظام ال�سيا�سي باعتماد
النظام الحزبي في �إدارة �ش�ؤون الدولة»(((.

((( حديث د� .إبراهيم بدران ،يف اجلل�سة احلوارية ال�سابعة ،املرجع نف�سه.
((( حديث د .بدران ،املرجع نف�سه.
((( حديث د� .أحمد ال�شناق ،يف اجلل�سة احلوارية ال�سابعة ،املرجع نف�سه.

- 50 -

الف�صل الثالث
�أدوار �أطراف المعادلة ال�سيا�سية
المقدمة
ت�ستل العملية الديمقراطية م�سارها التحولي الناجز ،وفق الر�ؤية الملكية ال�سامية،
من «ت�شبيك» عالئقي جمعي لأطراف المعادلة ال�سيا�سية المجتمعية ،وفق �أقانيم التعددية
والت�سامح و�سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ الف�صل والتوازن بين
ال�سلطات.
وعلى قاعدة الحوار الوطني البناء؛ ت�أخذ «الأدوار» الن�سقية المتكاملة مكانها في
مفا�صل المجتمع� ،أحزا ًبا ونوا ًبا وحكومة وملكية د�ستورية ومواطنين ،لأجل تعميق وتعزيز
الثقافة الديمقراطية ،من خالل منظور �شمولي متقدم تم طرحه في الورقة النقا�شية
الملكية الثالثة(((.
وحتى تكتمل الدائرة المتفاعلة؛ و�صو ًال �إلى �أحزاب �سيا�سية ت�ستند �إلى برامج
وقواعد �شعبية وامتداد وطني وقدرات معتبرة للنهو�ض بالدور الموكول ،ي�ستلزم م�ساهمة
الأحزاب في تطوير وتجذير ر�ؤية وطنية للحياة ال�سيا�سية ،وااللتزام بالعمل الجماعي
والتقيد بالمبادئ الم�شتركة وتبني ال�سيا�سات ذات الأولوية ،عدا تطوير برامج وطنية
وا�ضحة ونظم عمل مهنية ،من �أجل تحويل ما ينادي به الفرد �إلى خطط عمل م�شتركة
باقتراحات واقعية وعملية ت�سهم في تقدم الوطن ،وتك�سب ثقة المواطنين وتحفزهم على
االنخراط في الحياة العامة.
((( الورقة النقا�شية الثالثة التي طرحها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حتت عنوان «�أدوار
تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا املتجددة» ،يف .2013/3/2
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أ�سا�سا بت�شريع قوانين ت�صب في خدمة الم�صلحة
�أما مجل�س النواب ،المعني � ً
الوطنية العليا وممار�سة الرقابة على الحكومة وم�ساءلتها على ما تتخذه من قرارات
والخ�ضوع لم�ساءلة المواطنين الذين انتخبوا �أع�ضاءه ،ف�إن النهو�ض بم�س�ؤولياته يحتم
عليه اال�ضطالع بدور وطني حقيقي في م�سار تعزيز الديمقراطية.
ويقف في الطليعة ،وفق الورقة الملكية ،توجيه هدف النائب نحو خدمة ال�صالح
العام ،ولي�س تحقيق م�صالح �شخ�صية �أو فئوية �أو العتبارات �شعبوية �أو �أخرى ال ت�صب
في الم�صلحة الوطنية العليا ،و�أن يعك�س �أدا�ؤه تواز ًنا بين الم�صالح على الم�ستوى المحلى
وعلى الم�ستوى الوطني ،عبر اقتراح حلول م�ستدامة تتوخى الم�صلحة الوطنية الأو�سع.
كما عليه الموازنة بين م�س�ؤولية التعاون وم�س�ؤولية المعار�ضة البناءة ،عبر العمل
�سو ًيا ومع الحكومة لمواجهة مختلف التحديات الوطنية ،تزام ًنا مع م�س�ؤولية �إخ�ضاع
الحكومة للم�ساءلة من خالل المعار�ضة البناءة للبرامج المطروحة وتقديم برامج بديلة
�إذا دعت الحاجة من دون �إ�ساءة التوظيف ،ما يتوجب �أن تكون عالقة النائب بالحكومة
قائمة على �أ�س�س مو�ضوعية ولي�ست م�صلحية.
ويمار�س رئي�س الوزراء ومجل�س الوزارات م�س�ؤوليات نيل الثقة والمحافظة عليها،
وو�ضع معايير العمل الحكومي المتميز ،وتبني نهج ال�شفافية والحاكمية الر�شيدة وترجمته
قو ًال وفع ًال.
�أما دور الملكية الد�ستورية الها�شمية؛ فيتمثل في حر�ص اال�ستمرارية على �إتباع
نهج ي�ست�شرف الم�ستقبل والمحافظة على دور الملك كقائد موحد يحمي المجتمع من
االنزالق نحو �أي حالة ا�ستقطاب ،وحماية القيم الأردنية الأ�صيلة ،والمنظومة الوطنية
للعدالة والنزاهة ،والدفاع عن الق�ضايا الم�صيرية المرتبطة بال�سيا�سة الخارجية والأمن
القومي ،من خالل مجل�س الوزراء الذي يتولى �إدارة �ش�ؤون الدولة ا�ستنادًا �إلى الد�ستور،
والت�أكيد على بقاء م�ؤ�س�سة الجي�ش العربي ،والأجهزة الأمنية ،والق�ضائية ،والم�ؤ�س�سات
الدينية العامة ،م�ستقلة ومحايدة ومهنية وغير م�سي�سة ،على امتداد الم�سيرة نحو
ديمقراطية قوية البنيان ،وحكومات برلمانية تفوم على �أ�س�س حزبية.
ويترتب على الملكيةً � ،
أي�ضا ،م�س�ؤولية حماية التراث الديني والن�سيج االجتماعي،
و�صون القيم الأ�سا�سية المتمثلة بالوحدة الوطنية والتعددية واالنفتاح والت�سامح واالعتدال
التي تجعل من الأردن وط ًنا فريدً ا وواحة �أمن وا�ستقرار ،ف�ض ًال عن اال�ستمرار في ت�شكيل
الحكومات بالتطور المتوازي مع ن�ضوج النظام النيابي.
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ولأن المواطن ي�شكل اللبنة الأ�سا�سية في بناء النظام الديمقراطي ،عبر الم�شاركة
القوية في مفا�صل الحياة العامة ،فيتطلب منه الوعي والبحث الم�ستمر عن الحقيقة،
واقتراح الأفكار والحلول البديلة ،والمواطنة الفاعلة والم�س�ؤولة.
وقد عك�ست م�ضامين الورقة الملكية نف�سها في محاور النقا�شات الممتدة على
جل�سات �أربع ،اعتبا ًرا من  2013/11/20حتى  ،2014/1/22تحت عناوين «فكرة �أدوار
الأحزاب والديمقراطية» ،و«دور النواب والمواطن في �إنجاح الديمقراطية» ،و«دور ال�سلطة
التنفيذية في تعميق الممار�سات الديمقراطية» ،بالإ�ضافة �إلى «دور الملكية الد�ستورية في
تعميق الديمقراطية».
�أو ًال :دور الأحزاب
ال جدال في ثيمة التقاطع التبادلي بين �أ�سي تر�سيخ الديمقراطية وتجذيرها
قدما
مجتمع ًيا وتعزيز العمل الحزبي ،عند توفر الإرادة ال�سيا�سية الجادة في الم�ضي ً
تقدما وازدها ًرا .بيد �أن ثمة بو ًنا بين ًيا غير محمود في
�صوب ف�ضاءات �إ�صالحية �أكثر ً
العالقة بين التنظير المجرد وواقع الحال الفعلي ،يجد ت�أ�صيالته في المالحظات التالية:
التحديات
لي�ست الأحزاب وحدها الم�س�ؤولة عن حالة الوهن الحاد الذي تعي�شه اليوم ،و�إنما
تت�ساوق �أبعاد وجهات متباينة معها في الحلقة الدائرية المقفلة ،حتى اللحظة� ،أمام
متطلب ت�شكيل الحكومة البرلمانية ،وبالتالي النهو�ض في مخطط الإ�صالح الديمقراطي،
ويتمثل ذلك في الم�سوغات التالية:
�أ -غياب الر�ؤية ال�سيا�سية المتكاملة عن الأحزاب واالفتقار �إلى تقديم برامج
حزبية �شمولية تنتقل بها من الحيز «ال�شخو�صي» �أو «القبلي/الع�شائري» �أو «المناطقي»
ال�ضيق �إلى م�ساحة الوطن الكلية ،تزام ًنا مع تركيز االن�شغال �ضمن العا�صمة بعيدً ا عن
المحافظات الأخرى ،رغم �أهميتها ،مما ح�سر منافذ التغلغل الحزبي في المفا�صل
المجتمعية المعتبرة و�أ�ضعف حجم القاعدة ال�شعبية الم�ؤيدة لبع�ضها ،و�إحداث فجوة
�شا�سعة بينها وبين مفهوم تراكمي مجتمعي باقت�صار العمل الحزبي على النخبة فقط من
دون �أن تنجح الأحزاب في تبديده �أو معاك�سته.
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عموما ،بيئة الواقع االجتماعي االقت�صادي
ب -في حين تر�صد تلك الأحزابً ،
وتحديات الفقر والبطالة التي يواجهها الأردن� ،إال �أنها ال تقدم خطة محددة ب�آليات
وا�ضحة تهدف �إلى �إخراج البالد من �أزماتها االقت�صادية ،بينما ت�شير تحت عناوين
عري�ضة مطالب الحاجة لتح�سين الأداء االقت�صادي وتحقيق العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص
والحد من الف�ساد وتعزيز �سيادة القانون و�أ�س�س الحكم الر�شيد ،من دون تبيان الو�سائل
لتحقيق ذلك.
و�إذا كانت الم�شاركة في الحياة ال�سيا�سية العامة تعد ت�أ�صي ًال لنظرة جماعة
الإخوان الم�سلمين (باعتبارها �أكبر تنظيم �سيا�سي حج ًما وقاعدة �شعبية) ال�شمولية في
فهمهم للإ�سالم ،من منطلق ر�ؤيتهم الإ�صالحية المتكاملة ،ف�إن بيئة الواقع االجتماعي
االقت�صادي ال تقل �أهمية في م�شروعهم ،ما تج�سد في فكرة �أن�شطتهم الخدمية الخيرية
التي ت�ستهدف الم�ساهمة في تخفي�ض معدالت الفقر والبطالة المرتفعة في الأردن.
�إال �أن الجماعة لم ت َُ�صغ برامج اقت�صادية �شاملة لمواجهة تلك التحديات؛ وبد ًال من
تقديم حل �شامل ور�ؤية مف�صلة ب�ش�أن �سيا�ستها االقت�صادية ،تركز على �أهداف اقت�صادية
ومبادئ عامة ف�ضفا�ضة ،بدون تقديم �إجابات و�آليات وا�ضحة تبدد المخاوف االقت�صادية
المعقدة التي ت�شغل الر�أي العام الأردني ،وتحديات الفقر والبطالة و�سوء التنمية التي
يرزح المجتمع تحت وط�أتها ،مكتفية بردها �إلى �ضعف «الحوكمة» والم�ؤ�س�سات وا�ست�شراء
الف�ساد الذي يقف عائ ًقا �أ�سا�س ًيا �أمام تحقيق النمو الم�ستدام والعادل ،وبالرهان
على قدرتها على تغيير الو�ضع االقت�صادي نحو الأف�ضل ،وتح�سين الظروف المعي�شية
للمواطنين ،عند نفاذ م�شروعها.
وقد تدارك حزب جبهة العمل الإ�سالمي تلك المثلبة م�ؤخ ًرا ،من متطلب الحاجة
الملحة للت�شبيك مع الواقع االقت�صادي واالجتماعي الراهن في ظل الظروف المحيطة
القا�سية ،وذلك حينما �أ�شهر ،العام الما�ضي ،ما �سماها «ا�ستراتيجية» اقت�صادية �ضمن
م�شروع «�أردن الغد  »2020الذي تعكف الحركة الإ�سالمية على �إنجازه في المجاالت
ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية المختلفة .وت�شكل الوثيقة المرحلة الأولى من ا�ستراتيجية
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ت�ستمر ل�ست �سنوات ،مثلما ت�ؤ�س�س لمرحلة �إجرائية يتم فيها تنفيذ م�شاريع ت�ستمر ل�ست
�سنوات � ً
أي�ضا ،بو�صفها ا�ستراتيجية وطنية �شاملة ولي�ست للحركة الإ�سالمية.
وتهدف اال�ستراتيجية �إلى تحقيق تنمية اقت�صادية م�ستدامة ،وتحقيق التنمية
الب�شرية واالكتفاء الذاتي اال�ستراتيجي لل�سلع الرئي�سة ،وحد الكفاية للمواطنين ،وتوفير
فر�ص عمل متكافئة ،واال�ستغالل الأمثل للموارد الطبيعية ،في �إطار بناء االقت�صاد وتطويره
ومواكبة التطورات العلمية� ،شريطة «اال�ستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة في
الأردن ،و�إيجاد ت�شريعات تمنع الف�ساد وا�ستغالل النفوذ ،وتحقيق اال�ستقرار االقت�صادي،
والتن�سيق بين القطاعين العام والخا�ص ،وتطوير البرامج والم�شاريع ال�صغيرة ،وتدريب
الكفاءات».
عموما ،لمطلب
ج -البنية الداخلية الحزبية؛ فعلى الرغم من رفع الأحزاب،
ً
«التداول» ال�سلمي لمواقع العمل الم�ؤ�س�سي ال�سلطوي ،وتجنب ق�صر المهام �ضمن
�أ�شخا�ص محدودين بعينهم ،تزام ًنا مع �ضخ العن�صر ال�شبابي الفاعل في مفا�صل �صنع
القرار ،غير �أن ذلك ال يجد ح�ضوره الزخم داخل �صفوف معظمها� ،سواء على م�ستوى
الأمناء العامين ،الذي يتزامن توقيت تحمل مهامهم مع عمر �أحزابهم� ،أم على م�ستوى
تجديد المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية.
وين�سحب ذلك على مفهوم م�شاركة المر�أة لدى غالبية الأحزاب ال�سيا�سية الذي
ينح�صر �ضمن دور الناخبة فقط دون �أن ين�سحب �إلى �أدوار قيادية في ال�سلم الإداري �أو
الهرم ال�سيا�سي ،متج�سدً ا في ن�سبة تمثيل المر�أة «الرمزية» �ضمن ال�صفوف الحزبية،
و�ضعفها في هيئات �صنع القرار فيها ،وهي المكتب ال�سيا�سي �أو اللجنة التنفيذية» ،في
حين يالحظ �أن �أغلب الأحزاب ال تعالج ق�ضية المر�أة ب�شكل جدي وفعال وم�ستقل في
برامجها ،حيث ال تتعدى الإ�شارة �إليها مرحلة ال�شعارات غير النابعة من معرفة حقيقية
لواقع المر�أة� ،أو �أن تقوم بتناول ق�ضيتها في المجال االجتماعي فقط حينما تعمد �إلى
ت�شكيل فروع للن�ساء داخلها تعمل في مجال �ش�ؤون المر�أة.
ولعل ذلك يتمظهر في االنتخابات ،حين ال تقوم غالبية الأحزاب بتر�شيح �أية �إمر�أة
من بين �أع�ضائها في قوائم مر�شحيها ،كما يتجلى في �ضعف الأحزاب في م�س�ألة ت�أهيل
المر�أة للعمل ال�سيا�سي وتدريبها على �آليات الم�شاركة في عملية التحول الديمقراطي.
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د -الخالفات الحزبية؛ والتي تعبر عن نف�سها ،بين ًيا ،في عدم و�ضوح الر�ؤية ال�سيا�سية
للأحزاب و� ً
أي�ضا حيال ال�سيا�سة الخارجية ،مثل المعاهدة الأردنية-الإ�سرائيلية (،)1994
والتطبيع ،والعالقات الأردنية-العربية والأردنية-الغربية� ،أم تجاه الق�ضايا الوطنية
الحيوية ،مثل �سبل معالجة التحديات االقت�صادية واالجتماعية مثل الفقر والبطالة
والف�ساد والحاكمية وعالقة المواطن والدولة ،وغيرها.
مثلما تتج�سد في �صورة خالفات داخلية ،عبر االن�شقاقات �أو ف�شل التجربة� ،أ�سوة
بما حدث مع جماعة الإخوان الم�سلمين عبر ا�ستالل تيار و�سطي من داخلها زمام مبادرة
وطنية �إ�صالحية ت�أخذ بنوا�صي المراجعة وال�شراكة واالنخراط المجتمعي بعيدً ا من �إطار
الج�سم التنظيمي «الأم» ،تحت م�سمى المبادرة الوطنية للبناء «زمزم» ،التي تم �إ�شهارها
عل ًنا خالل حفل �أقيم في  ،2013/10/5ومن ثم المطالبة الإ�شكالية بت�سجيل الحركة
حز ًبا �سيا�س ًيا ،وذلك تعبي ًرا عن الأزمة الداخلية التي ت�شتد مع �أجواء كل انتخابات نيابية
ومحلية ت�شهدها المملكة ،منذ «التحول الديمقراطي» عام  ،1989على خلفية «المقاطعة»
�أم «الم�شاركة ،وما تجر كليهما من م�أزق م�ضاعف ،وعن متراكمة ملفات خالفية مفتوحة
منذ �سنوات بدون ح�سم رغم �أهميتها الملحة بالن�سبة �إلى عالقة الجماعة مع الدولة
والمجتمع ،والإ�صالح ال�سيا�سي ،وموقفها من م�س�ألة ال�شراكة الوطنية ،و�إعادة تعريف
نف�سها في المعادلة الداخلية ،وتقويم م�سارها ومراجعة خطابها وخياراتها اال�ستراتيجية
في العمل ال�سيا�سي في �ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة ،ف�ض ًال عن ق�ضايا وطنية
م�صيرية تتعلق بالهوية الوطنية وال�سيا�سة الخارجية والعالقة الأردنية-الفل�سطينية.
في حين �أذكت المتغيرات والأحداث الجارية في المنطقة ،منذ زهاء الأربع �سنوات
رحى المواقف الحزبية المتباينة ،مما �أثر �سل ًبا في الم�سار الإ�صالحي و�أحدث
تقري ًبا ،من َ
انق�ساما حادًا في القوى التقليدية وقلل من قدرة الحراك ال�شعبي واندفاعه.
ً
وح�ضر ذلك بجالء �إزاء الأحداث الم�صرية الداخلية التي �أوجدت بع�ض الإحباط
على م�ستوى الم�ؤيدين للحركة الإ�سالمية وللحراك ال�شعبي المطالب بالإ�صالح ،وموقف
جماعة الإخوان المنا�صر لدعم المعار�ضة وال�شعب ال�سوري في مواجهة نظام الرئي�س
ب�شار الأ�سد و�سط التطورات المتالحقة في ال�ساحة ال�سورية وانزالقها نحو العنف
والع�سكرة واالختراق من �أطراف مختلفة وتنا�سل التنظيمات الم�سلحة ،تحت عنوان
القاعدة وال�سلفية الجهادية ،وتناقل الإعالم لم�شاهد الق�صف والقتل وال�سلب والنهب،
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والتي تركت ت�أثيرها على الموقف ال�شعبي من الحركة ،عدا القرار الخليجي ،ال�سعودي
والإماراتي ،بحظر جماعة الإخوان الم�سلمين و�إدراجها في خانة التنظيمات الإرهابية.
وقد �أفرز ذلك قراءات مختلفة لم�سار عالقة النظام مع �إخوان الأردن تتراوح بين
اتخاذ قرار ر�سمي بحظر الجماعة ،وهو الأمر الذي ي�ستبعده �سيا�سيون� ،أو فتح حوار
معها ،والذي �إن تحقق لن ي�أذن باالنفتاح �أو يعيد العالقة �إلى عهدها الأولي ،مقابل تركها
ر�سم ًيا �إلى حين ت�أثرها �سلب ًيا بمتغيرات المنطقة وخالفاتها الداخلية الحادة ،التي
وقفت ،ك�أحد الأ�سباب ،وراء قرار «مبادرة زمزم».
هـ -يقف الإرث التاريخي المتراكم لعالقة الدولة بالأحزاب ،المرتبط بالقهر
الأمني والت�ضييق ،حجر عثرة �أمام �إقبال المواطنين على االنخراط في العمل الحزبي،
عدا فقدان الثقة وال�صدقية �أحيا ًنا بها ،من دون �أن ت�سهم الحكومة في ت�صحيحه ،نظير
«حالة الخوف والرعب التي تنتاب الم�ؤ�س�سة الأمنية من م�س�ألة �إعطاء الأحزاب ال�سيا�سية
م�ساحة من الحكم وال�شراكة في القرار»(((.
وما تزال مظاهر العالقة الر�سمية ال�ضبابية ،وربما المتناق�ضة ،مع الأحزاب
ماثلة حتى اليوم ،ومنها على �سبيل المثال حظر العمل الحزبي في الجامعات ،ال �سيما
الملتحقين من الطلبة �ضمن المكرمة الملكية ال�سامية �شريطة التوقيع على تعهد بعدم
االن�ضمام للحزب ،بما «يتناق�ض مع المبد�أ الذي تم ت�ضمينه في قانون الأحزاب لعام
ن�صا تجريم ًيا على من يالحق الفرد وفق انتمائه الحزبي»((( ،ومنها
 2012والذي يحمل ً
� ً
أي�ضا «ا�شتراط عدم االنت�ساب لأي حزب �سيا�سي �ضمن نموذج وزارة التربية والتعليم
الخا�ص بنيل البعثات الدرا�سية»(((.
و -يعد �ضعف الموارد المالية من �أكثر التحديات التي تجابه الأحزاب في ديمومتها
وتوا�صلها مع المجتمع المحلي� ،إحالة �إلى الدعم المادي للدولة ،الذي ال يتجاوز مبل ًغا
مقطوعا بقيمة � 50ألف دينار من ميزانيتها �إلى كل حزب مرخ�ص ،والذي «ال يكفي
ً
((( حديث م .مروان الفاعوري ،اجلل�سة احلوارية الثامنة حول «�أدوار الأحزاب والدميقراطية» ،بتاريخ
.2013/11/20
((( حديث النائب د .حيا القرالة ،يف اجلل�سة احلوارية الثامنة ،املرجع نف�سه.
((( حديث م .الفاعوري ،املرجع نف�سه.
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لمتطلبات فتح المقر الرئي�سي ومقرات الفروع وتنظيم الأن�شطة والفعاليات ال�ضامنة
للنفاذ الحزبي بين �شرائح المجتمع ،في حين ال تفي ر�سـ ــوم انت�س ـ ــاب الم�شتركين
بم�ستلزمات الحزب ،ما �أدى �إلى امتالك بع�ض الأحزاب لمكتب واحد من دون �أي توا�صل
فعلي على الأر�ض ،بينما ا�ضطر بع�ضها للإغالق»(((.
ز -ثمة توافق على غياب الإرادة ال�سيا�سية الجادة ال�ستبدال النموذج الحالي في
الدولة ب�آخر حزبي فاعل ،ما يجعل الحكومات المتعاقبة غير معنية بتطور الأحزاب مقابل
االكتفاء بوجودها «كديكور» فقط في ال�ساحة الأردنية ،ف�ض ًال عن «م�صالح ومكت�سبات
قوى �سيا�سية و�شخ�صيات متمركزة �ضمن مواقع متكل�سة وم�ضادة لإحداث التغيير المهدد
لزحزتها من �أماكنها وترك المجال �أمام تداول مواقع الم�س�ؤولية من خالل �أحزاب
برامجية متقدمة»(((.
م�ساع �سيا�سية ر�سمية لإ�ضعاف �شوكة بع�ض الأحزاب ،عبر
وي�ستقيم ذلك الحال مع ٍ
دعم نظراء لها في ال�ساحة المحلية �أو ت�شجيع نماذج اال�ستقالل عنها بكيانات منف�صلة �أو
الت�ضييق عليها و�ضرب بنيتها التحتية المجتمعية النافذة.
المتطلبات
ان�سجاما مع ما ورد في م�ضمون الورقة النقا�شية الملكية؛ فقد اتفقت اللقاءات
ً
الفكرية على �ضرورة توفر متطلبات �أ�سا�سية النت�شال الأحزاب من حالة �ضعف الأداء
الراهنة ،وفق قاعدة الدور الجمعي المتكامل بين الحكومة ،والبرلمان ،والأحزاب نف�سها،
وتقع في مقدمتها؛
�أ -توفر اللون ال�سيا�سي المحدد للحزب� ،إذ «ال يكفي الحديث فقط عن تقديم
برنامجا في مجال ما ،بل البد من ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة له ولون بارز حتى
الحزب
ً
ي�ستطيع المواطن ممايزة موقعه بين تيارات وتوجهات الي�سار واليمين والو�سط ،بما
((( حديث النائب د .القرالة ،يف اجلل�سة احلوارية الثامنة ،املرجع نف�سه.
((( حديث م .الفاعوري ،املرجع نف�سه.
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يتعلق بق�ضايا جوهرية بالن�سبة للحزب تت�صل بو�ضع المواطن �ضمن �إطار الدولة ،وعالقة
الدولة بالمواطن»(((.
ب -تقديم الأحزاب لبرامج اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وتعليمية وا�ضحة
وقابلة للتطبيق وتالم�س هموم المواطنين وم�شـاكلهم ،ولي�ست عناوين عري�ضة مجردة،
ما يت�أتى من خالل تدريب وتطوير الأحزاب على �أن العمل الحزبي حالة توافق ولي�س
فر�ض ر�أي على الآخر ،و�إعالء مفهوم الالمركزية الذي يخرج العمل الحزبي من دائرة
العا�صمة ال�ضيقة ،على �أهميتها ،نحو امتدادات وطنية وا�سعة.
ويت�صل بذلك �ضرورة �إن�شاء �أحزاب وطنية بعيدً ا عن الأطر الع�شائرية والطائفية
ال�ضيقة ،و�إيجاد �آليات محددة للتغيير «القيادي» الحزبي بما ي�ستهدف الم�شاركة الفعلية
الوا�سعة لعنا�صرها و�ضخ العن�صر ال�شبابي الفاعل في مفا�صل �صنع القرار فيها ،عدا
حيوية اال�ستقرار على �أجندات وطنية ت�سمح بخروجها من النطاق «الع�شائري/القبلي»
و«المناطقي» �إلى محيطها المحلي الأو�سع.
ج -يكمن عنوان البداية ،بح�سب كثيرين ،في وجود قرار �سيا�سي حقيقي لل�سلطة
باالنتقال �إلى مرحلة �أخرى مغايرة بطريقة الإدارة ،مما يقت�ضي تغيير قواعد اللعبة،
خال من «ال�صوت الواحد»،
وو�ضع قانون �أحزاب �إ�صالحي تقدمي ،وقانون انتخابات ٍ
والوقوف على م�سافة واحدة من جميع مكونات العمل الحزبي دون النظر �إلى كيفية
�أدائها �أو ال�شخو�ص العاملين عليها« ،بعيدًا عن «االنتقائية» في عمل الأحزاب التي يتم
من خاللها ال�سماح بعمل حزب «ما» مقابل حظره �أمام �آخر �أو �إف�شاله �أو االلتفاف حوله،
�أ�سوة بتجربة حزب التجمع الحر»(((.
وي�ستلزم ذلك و�ضع مخطط وا�ضح «لالنتقال بالحالة ال�سيا�سية والمجتمعية
من حالة غياب خريطة الطريق �إلى حالة تداول ال�سلطة وت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية
والحكومات البرلمانية»(((.
((( حديث د� .أحمد م�ساعدة ،يف اجلل�سة احلوارية الثامنة ،املرجع نف�سه.
((( حديث د .م�ساعدة ،يف اجلل�سة احلوارية الثامنة ،املرجع نف�سه.
((( حديث م .الفاعوري ،املرجع نف�سه.
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د� -إيجاد نظام مالي في الدولة ي�سمح بتمويل الأحزاب ،ولي�س االكتفاء بمبلغ مالي
مقطوع ،مع توفر منهجية وا�ضحة للمتابعة الحكومية ،من �أجل �ضمان عمل حزبي قوي
وفاعل في م�سار الإ�صالح الديمقراطي.
هـ -التخل�ص من الموروث التاريخي المتراكم في عالقة الدولة بالأحزاب،
والمرتبط بالقهر الأمني والت�ضييق ،وتوفر جر�أة �أكثر في �إعطاء الأحزاب ال�سيا�سية
م�ساحة متدرجة ،من �أجل ت�شجيع العمل الحزبي وانت�شاره مجتمع ًيا.
و -احترام �إرادة الأغلبية البرلمانية واعطاء الحرية للبرلمان وعدم تغول الحكومة
على �صورة مجل�س النواب والتدخل في رئا�سة اللجان.
ز -تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية عند ال�شباب؛ من خالل التعليم والتثقيف
المدر�سي والجامعي ،الذي من �ش�أنه تج�سير الهوة ال�شا�سعة بين المواطنين والعمل الحزبي.
ثان ًيا :دور النواب والمواطنين
ال تنف�صل المواطنة الم�س�ؤولة ،القائمة على ركائز الحقوق والواجبات والم�شاركة
نواب ممثلين لل�شعب
الفاعلة في الحياة العامة و�إعالء الم�صلحة الوطنية العليا ،عن فرز ٍ
ولق�ضاياهم الحيوية ،و�صو ًال �إلى حكومة برلمانية ،وتجربة ديمقراطية فاعلة.
غير �أن حدوث خلل «ما» في �إحدى تلك المفا�صل ين�سحب على جوانبها الأخرى،
وذلك عندما يطر�أ االنف�صام بين «الحق» و«الممار�سة» ،عبر «القطع» بين حديث
المواطن المتواتر عن حقوقه المدنية وال�سيا�سية� ،إعما ًال لمنطوق الوطنية ،وبين تجرده
منها �سلوك ًيا ،غداة �إعالء النزعات القبلية والطائفية والمناطقية وا�ستبدالئها بالوطن
وعا ًء انتمائ ًيا حا�ض ًنا ،فيح�صل ال�شرخ بين الحديث وطن ًيا وال�سلوك ع�شائر ًيا ومناطق ًيا.
و�إذا كانت المواطنة الفاعلة تكمن في «حق» و«واجب» و«م�س�ؤولية» الم�شاركة في
الحياة العامة ،بموجب الن�ص الم�صان د�ستور ًيا ،بما ي�ستوجب الت�صويت وفق برامج
وطنية ولي�ست طائفية �أو ع�شائرية ،ف�إن الإ�شكالية تكمن في كيفية الم�شاركة و�أ�سانيد
اعتباراتها ،التي «ت�صبح مقلوبة عند ت�ضارب الأولويات مع الأهداف الوطنية»(((.
((( حديث د� .صربي ربيحات ،اجلل�سة احلوارية التا�سعة حول «دور النواب املواطن والنواب يف �إجناح
الدميقراطية» ،بتاريخ .2014/1/8
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وتتفاقم الم�شكلة عند انبعاث مظاهر �سلبية ،عند البع�ض ،تف�ضي �إلى ولوج النائب
مقعده تحت قبة البرلمان عبر توظيف «المال ال�سيا�سي» في المعركة االنتخابية� ،إما من
خالل �شراء الأ�صوات مبا�شرة �أو «مقاي�ضة» ال�صوت بخدمة عابرة �أو حتى «مواد غذائية
فا�ضحا للظروف المعي�شية والحياتية للمواطنين.
وعينية» ،بما يحمل هنا ا�ستغال ًال
ً
ويغيب مفهوم الوطنية المتكامل عند اعتماد المر�شح االنتخابي على «الخريطة»
الخدمية ال�ضيقة ،التي ال تتعدى في بع�ض الحاالت تعبيد �شوارع �أو توظيف عاطلين عن
العمل �أو تح�سين بنية تحتية محدودة ،وغيرها ،متجاو ًزا الهم الوطني الأعم ،ولكنه ،مع
ذلك� ،سرعان ما يتنا�سى وعوده عند تخطيه عتبة المجل�س نائ ًبا ،فت�صبح تلك الم�سائل
الخدمية ،على �صغرها ،في غياهب المجهول� ،أمام غياب دور الرقابة ال�شعبية ،من خالل
المجتمع المدني ،على عمله وم�س�ؤولياته.
�إن ذلك يقت�ضي؛
�أ� -إحداث لغة التناغم بين حقوق المواطنين وواجباتهم ،عبر �إعالء منطوق
الوطنية على ح�ساب الع�شائرية والقبلية والمناطقية� ،ضمن م�شروع وطني متكامل
ي�ستهدف االنتقال من ،ما �سماها البع�ض« ،مرحلة ما قبل الدولة الوطنية �أو الدولة
القومية �إلى مابعدها بو�صفها �أ�سا�س الديمقراطية»(((.
ب� -إيجاد قانون انتخاب تنوعي ديمقراطي ،بعيدً ا عن �أ�سر «ال�صوت الواحد» ،من
�أجل فرز مجل�س نيابي حقيقي ممثل لل�شعب ،مع تطوير �آليات فاعلة للم�ساءلة والمحا�سبة،
وفق �سيادة القانون وعدم تغول الحكومة على ال�سلطة الت�شريعية ،و�ضمن منهجية متابعة
م�ستمرة ولي�س عم ًال بمنطوق «الفزعة».
ج -تفعيل دور الأحزاب ،لخلق كتل �سيا�سية تمار�س ال�ضغوط في خدمة الم�صلحة
العامة ،و�صو ًال �إلى الحكومة البرلمانية.
د� -إيجاد ال�شراكة الفاعلة ،على قاعدة الحوار الوطني ال�شامل ،بين م�ؤ�س�سات
القطاعين العام والخا�ص ،وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني.
((( حديث د .عاطف ع�ضيبات ،يف اجلل�سة احلوارية التا�سعة ،املرجع نف�سه.
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هـ -ا�ستحداث المناهج والأن�شطة حول المواطنة الفاعلة ،مثل برنامج المواطنة،
وتنظيم دورات تدريبية م�شابهة على مبادئ المواطنة الحقة ،عبر وزارة التربية والتعليم،
على غرار برنامج حو�سبة التعليم في الوزارة نف�سها.
و -تعزيز دور الم�ؤ�س�سة التعليمية ،بمراحلها المدر�سية والجامعية المختلفة،
لإيجاد مناهج ت�سهم في تعزيز قيم العقل والتفكير الناقد والعمل والجهد ونبذ العنف عند
ال�شرائح ال�شبابية وتنمية الوعي والروح الوطنية لديها ،من �أجل تحقيق هدف التمكين
الديمقراطي و�صد الأجندات الخارجية الم�ضادة(((.
ثال ًثا :دور ال�سلطة التنفيذية
تمار�س ال�سلطة التنفيذية دو ًرا حيو ًيا معتب ًرا في تعميق المنهجية الديمقراطية� ،إذا
و�سمح لها بذلك� ،شريطة توفر القاعدة الفكرية البنيوية للديمقراطية ،والتوافق
�أرادت ُ
على �أ�س�س و�آليات بلوغها وطرائق �صوغها وتطبيقها ،عبر مكونات القوانين والت�شريعات
الناظمة والم�ؤ�س�سات الفاعلة ،المن�سجمة مع المرجعية الد�ستورية في عملية بناء وتعزيز
م�ستمرة �صوب التر�سيخ الديمقراطي.
ومن ذلك؛ يتمثل دور ال�سلطة التنفيذية((( في؛
�أ� -إن�شاء الم�ؤ�س�سات والقوانين ،تعديلها وتطويرها ،واجتناب �أي تجاوز لحدودها،
عبر المحافظة على عالقة التوازن والتعاون بين �سائر الأطراف المعنية ،ال �سيما
ال�سلطات الأخرى ،من غير ال�سلطة التنفيذية.
ب� -إحداث التغيير بمواكبة �إجراءات جوهرية موازية تتطلب توافقات جديدة،
وربما تعديالت للأ�س�س والمبادئ الد�ستورية وللت�شريعات الناظمة من قوانين و�أنظمة.
�إذ تعد ال�سلطة التنفيذية حا�ضنة التغيير المن�شود ،ومعمل ال�صياغة و�إن�ضاج القوانين
والت�شريعات والم�ؤ�س�سات �ضمن ر�ؤية �شاملة ،يتم البناء التوافقي عليها �شريطة �أن يكون
التغيير الحا�صل �إيجاب ًيا وذا معنى.
((( حديث العني هيفاء النجار ،يف اجلل�سة احلوارية التا�سعة ،املرجع نف�سه.
((( حديث د .فايز خ�صاونة ،اجلل�سة احلوارية العا�شرة حول دور ال�سلطة التنفيذية يف تعميق املمار�سات
الدميقراطية» ،بتاريخ .2014/1/15
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قدما دونما العودة �إلى المربع الأول� ،إيجاد
ج -يتطلب التغيير ،الهادف للم�ضي ً
�إدارة توافقية لإعادة التوازن بين ال�سلطات وحمايتها من تغول �إحداها على الأخرى
والإرتكاز على �سيادة القانون وتطبيقه بعدالة ودون بطء ،تمهيدً ا لم�أ�س�سة �إدارة التغيير
المعبر عن �إرداة ال�شعب تعبي ًرا �صاد ًقا بعيدً ا عن �ضغوطات ممار�سة من قبل �أي �سلطة،
وعم ًال لل�صالح العام ولي�س الخا�ص.
وين�ش�أ كل ذلك وين�ضج ويخ�ضع للنقا�ش الهادف �ضمن حوا�ضن ت�شكلها ال�سلطة
التنفيذية وتوفر لها م�ستلزمات لوج�ستية وترعاها حتى ت�صبح جز ًءا من الت�شريعات
الناظمة النافذة.
د -يقع على عاتق ال�سلطة التنفيذية مهمة تكوين المواطن؛ ف�إذا كان التمكين
الديمقراطي يرتكز على وجود مواطنين يفهمون المنهجية الديمقراطية وي�ؤمنون بها
ويمار�سونها من خالل تنظيمات مدنية ،مثل الأحزاب والم�ؤ�س�سات المدنية الأخرى ،ف�إن
مهمة تكوين المواطن تقع على �أجهزة ال�سلطة من خالل الأجهزة التربوية والتعليمية
والتثقيفية والأجهزة المعنية بالأحزاب وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،على اختالف �ضعفها
وغاياتها ،وفق مبد�أ العدالة و�سيادة القانون.
ه -وال يتم هذا دون توفر المكا�شفة وال�شفافية والإعالم المحايد الم�ستقل ،تحت
مظلة القانون ،ما يح�ضر دور ال�سلطة التنفيذية في �إيجاد ال�ضوابط الحاكمة ل�ضمان
تحقيق ذلك فعل ًيا ،وممار�سة مهام الحا�ضن الأمين ،باعتبار �أن ال�سلطة بيدها� ،شريطة
خ�ضوعها للمراقبة البرلمانية.
و -للحكومة دور مهم في تطبيق القوانين ب�صرامة على الجميع ،دون محاباة لع�شيرة
�أو قبيلة ،وفق العمل بموجب �سيادة القانون الذي ال يجعل �أي �أحد خارج نطاقه �ضمن
دولة الم�ؤ�س�سات والقانون((( ،في ظل ظاهرة العنف المجتمعي ،التي تفاقمت م�ؤخ ًرا،
عبر االعتداء على الممتلكات العامة والخا�صة ،وانتهاك حقوق المواطنين وم�صادرة
الحريات ،بما يتطلبً � ،
أي�ضا ،ت�ضافر الجهود الجمعية للحفاظ على الأمن واال�ستقرار
الوطني.
((( حديث �أ .فالح الطويل ،يف اجلل�سة احلوارية العا�شرة ،املرجع نف�سه.
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ز� -إيجاد البرامج الوطنية الفاعلة لمعالجة تحديات الفقر والبطالة ،ومكافحة
الف�ساد والترهل الإداري والوا�سطة والمح�سوبية ،وا�ستحداث لجان مراقبة ومحا�سبة
المق�صرين في العمل تحت طائلة اال�ستغناء �سبي ًال للتر�شيد ،وتح�سين الأداء الوظيفي،
ف�ض ًال عن �ضمان ال�ضوابط الكفيلة بتحقيق الم�ساواة والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص بين
المواطنين دونما ا�ستثناء.
ح� -إذا كانت الع�شيرة وحدة اجتماعية معتبرة �أ�سهمت بفوائد كثيرة في مرحلة
معينة ،ولكنها لي�ست الوعاء ال�سيا�سي المطلوب في ظل الدولة والمجتمع ،بما ي�ستلزم
و�ضع �أنظمة و�ضوابط ال تهمل القبيلة ولكن تراعي ،في نف�س الوقت� ،أنها لم تعد الوعاء
ال�سيا�سي الجمعي(((.
راب ًعا :الملكية الد�ستورية
ينم حديث قائد البالد حول دور الملكية الد�ستورية� ،ضمن الورقة النقا�شية الثالثة،
عن حالة متقدمة منحازة نحو الم�ضمون الديمقراطي الحداثي لبناء �أردن الم�ستقبل
القائم على �أ�س�س ديمقراطية ت�سهم في تر�سيخ دولة القانون والم�ؤ�س�سات الفاعلة.
وقد ت�صاعد الحديث م�ؤخ ًرا من قبل �أطراف المعادلة ال�سيا�سية المجتمعية عن
الملكية الد�ستورية ،وفق توجهات مواقفية متباينة ،تتنقل بين القائلين بعدم الحاجة �إلى
تطبيقها لأنها مطبقة �أ�ص ًال �إزاء احتكام الجميع �إلى ن�صو�ص الد�ستور ،وبين الداعين
�إلى التدرج في التطبيق ،عم ًال بمبد�أ التهيئة الم�سبقة لها ،نظير �أحزاب غير نا�ضجة
وال تمار�س الديمقراطية حتى داخل �أو�ساطها ،ما يجعل من ال�صعوبة االنتقال فج�أة �إلى
حكومات برلمانية م�ستندة على قوائم حزبية في ظل قانون انتخاب ال يفرز مجال�س نيابية
حقيقية قائمة على الأغلبية الم�شكلة للحكومة.
في المقابل؛ تنادي مطالب �شعبية بالملكية الد�ستورية ،ومنها مطالب بالعودة �إلى
�صريحا ب�أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي بدون
ن�صا
ً
د�ستور عام  1952الذي يت�ضمن ً
الم�سا�س بوجود النظام ،غير �أن «التعديالت الد�ستورية التي تمت م�ؤخ ًرا �أعطت للملك
�صالحيات وا�سعة ،مثل مواده التي تن�ص على �أن «الملك ر�أ�س ال�سلطات» ،و «ر�أ�س ال�سلطة
التنفيذية» ،و�أن «ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،مع وجوب نيل م�صادقة الملك في القرارات
((( مداخلة د .جواد العناين ،يف اجلل�سة احلوارية العا�شرة ،املرجع نف�سه.
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والأحكام والت�شريعات ال�صادرة عنها» ،ما يفقدها اال�ستقاللية التامة ،في حين يمار�س
الملك �صالحياته من خالل رئي�س الوزراء المعين من جانب الملك»(((.
وتقف ما �سماها البع�ض «قوى ال�شد العك�سي» �أمام ا�ستحثاث نبذ الفكرة ،عبر
ا�ستالل «فزاعات» �أثر التطبيق ال�سلبي على النظام نف�سه ،والتركيبة الديمغرافية،
والنزعة الأيديولوجية ،تح�س ًبا من فوز تيار معين قد ي�شكل خط ًرا على النظام ،رغم �أن
الأخير مح�صن د�ستور ًيا ،بينما تطبيق «الملكية الد�ستورية» ال يلحق �أث ًرا م�ضادًا به� ،إذ
ترتكز مجمل المطالبات بها ،بمختلف �أ�شكالها وتوجهاتها ،على �أن النظام يعد المركزية
الأ�سا�س في الإ�صالح المن�شود.
فيما تعزز «الملكية الد�ستورية» من العملية الديمقراطية ،عبر دورية االنتخاب
وتداول ال�سلطة وتفعيل دور االحزاب والم�شاركة ال�سيا�سية داخل المجتمع.
وبموجب مفهومها ،ف�إن «الملك رمز الهوية الوطنية والدولة والمجتمع ويمثل القيمة
العليا داخل المجتمع وال يتدخل في �ش�ؤون الحكم �أو الحكومة �إال في حاالت ا�ستثنائية
معينة قليلة ول�ضرورات تتعلق بالأمن وملف ال�سيا�سة الخارجية ،وفق مبد�أ «يملك وال
يحكم» ،بحيث يترك الحكم لل�شخ�ص الذي يتحمل الم�س�ؤولية ال�سيا�سية والجنائية عن
�أعمال الحكومة ،مما يعطي المزيد من الديمقراطية وي�ؤكد على مبد�أ «ال�شعب م�صدر
ال�سلطات»(((.
وبهذا المعنى ،ال ت�ستهدف «الملكية الد�ستورية» نزع �صالحيات الملك �أو البحث
عن �إدارة جديدة للدولة ،و�إنما التخلي عن بع�ضها ن�أ ًيا «برمزيته» عن تفا�صيل تحتمل
واحتراما لمكانته «القيمية»(((.
ال�صواب والخط�أ،
ً
ولأن «الملكية الد�ستورية» نتاج عملية بناء ديمقراطي؛ ف�إنها ترتبط بعنا�صر بلورة
ثقافة �سيا�سية مجتمعية حتى ت�ؤول الممار�سة الديمقراطية �أداة في �إدارة االختالفات
((( حديث د� .أدب ال�سعود ،اجلل�سة احلوارية احلادية ع�شرة حول «دور امللكية الد�ستورية يف تعميق
الدميقراطية» ،بتاريخ .2014/1/22
((( حديث د� .أمني امل�شاقبة ،يف اجلل�سة احلوارية احلادية ع�شرة ،املرجع نف�سه.
((( حديث د .ال�سعود ،املرجع نف�سه.
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والطرق ال�سليمة والتناف�س الإيجابي ولي�ست معو ًال لل�صراع والتق�سيم� ،إلى جانب توفر
الأحزاب ال�سيا�سية المتطورة والبرلمانات القوية� ،سبي ًال لعملية التحول المن�شودة.
ولكن �إزاء منظومة قيمية ما زالت دون الم�ستوى المطلوب لإجراء تحول ديمقراطي،
ما قد يحمل معه منذور اال�ستع�صاء وعدم اال�ستقرار ،وفي ظل قانون حزبي لم ي�سهم
في تطوير الأحزاب الحقيقية ،وقانون انتخابي مرتبك ،وو�سط مدخل فردي للبرلمان
تفرزه التكوينات الإرثية واالجتماعية ولي�ست ال�سيا�سية� ،ستكون هناك م�سافة زمنية
بعيدة للو�صول �إلى «حلم» فرز الأحزاب ال�سيا�سية لحياة �سيا�سية قوية وتعددية �سيا�سية
حقيقية ،تمهيدً ا لت�شكل تيارين �أو ثالثة في �إطار العملية ال�سيا�سية والت�شريعية بحيث
تنقل بالبرلمان �إلى وجود كتل نيابية م�ستقرة ت�ستطيع تحمل �أعباء الحكومات البرلمانية
�ضمن �سياق الأغلبية والأقلية(((.
ويعتمد تجاوز تلك المرحلة على توفر الإرادة ال�سيا�سية الوا�ضحة �ضمن خطة
محددة المعالم ب�سقف زمني معين لعملية التحول ،عبر تعزيز المواطنة ورفع من�سوب
الوعي الوطني ال�سيا�سي وتحفيز الم�شاركة في الحياة العامة ،من خالل ت�ضافر الجهود
الجمعية ،ل�ضمان االنتقال ال�سل�س نحو الديمقراطية.

((( حديث د� .أ�سامة تليالن ،يف اجلل�سة احلوارية احلادية ع�شرة ،مرجع �سابق.
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الف�صل الرابع
التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة
المقدمة
يحتكم م�سار بناء الدمقرطة المجتمعية ،وفق الر�ؤية الملكية ال�سامية المت�ضمنة في
الورقة النقا�شية الرابعة(((� ،إلى جملة محددات داخلية م�ستلة من �أُ�س مفهوم المواطنة
البنيوية الم�س�ؤولة ،بو�صفها ديدن النظام الديمقراطي المن�شود.
وتدخل مفاعيل تر�سيخ الثقافة الديمقراطية ،وتعزيز المجتمع المدني ،وتنمية
الم�شاركة الملتزمة بال�سلمية واالحترام المتبادل� ،ضمن عنا�صر «البنية التحتية»
الحا�ضنة للتحول الديمقراطي ،ا�ستنادًا �إلى �أ�س�س «الحق» و«الواجب» و«الم�س�ؤولية» التي
تعد جوهر «المواطنة الفاعلة».
وهذا يعني؛ ح�سب الورقة الملكية� ،أحقية كل مواطن باالنخراط في الحياة
ال�سيا�سية ،باعتبارها م�س�ؤولية ،الختيار �شكل الم�ستقبل المن�شود ،وواج ًبا ال ينتهي عند
�صناديق االقتراع بل يمتد لي�شمل التزام الم�شاركة في الحياة المدنية وال�سيا�سية العامة.
وي�صب برنامج «التمكين الديمقراطي» ،التابع ل�صندوق الملك عبداهلل الثاني
للتنمية والذي تم �إطالقه في كانون الأول (دي�سمبر)  ،2012في جهود تر�سيخ المواطنة
الفاعلة ،وتعزيز مناخ الم�ساءلة وال�شفافية ،وتمكين الأفراد والم�ؤ�س�سات لتطوير النموذج
الديمقراطي ،ودعم و�إثراء المنابر الديمقراطية المتاحة لتفعيل عملية االنخراط في
الحياة العامة.
وقد ناق�شت اللقاءات الفكرية ،عبر خم�س جل�سات مكثفة ممتدة من 2014/1/29
حتى  ،2014/2/26تلك المحاور تحت عناوين «تر�سيخ الثقافة الديمقراطية في
المجتمع» ،و«المجتمع المدني والرقابة ال�شعبية» ،و«المواطنة الفاعلة» ،و«الم�شاركة
والحوار والو�سطية ونبذ العنف» ،و«متطلبات التحول الديمقراطي الناجح».
((( الورقة النقا�شية الرابعة التي طرحها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حتت عنوان «نحو
متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة» ،يف .2013/6/2
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�أو ًال :الثقافة المجتمعية الديمقراطية
تعد مطالب الديمقراطية والإ�صالح ال�سيا�سي وتعزيز الحريات العامة ،بمختلف
جوانبها� ،أُ�س ديدن التغيير المجتمعي المن�شود .بيد �أن الحريات التتوفر �إال في ظل نظام
ديمقراطي؛ مجتمع ديمقراطي يمتلك حرية اتخاذ القرار والتعبير والر�أي واالجتماع
واختيار مكان العي�ش والعمل ،والتنقل ،والم�شاركة ال�سيا�سية في �صنع القرار في ظل تعزيز
حالة الحريات العامة وحقوق الإن�سان ،والم�ساءلة والرقابة ،وتعزيز �أدوار الم�ؤ�س�سات
الد�ستورية وال�سيا�سية الرئي�سية في الحكم،...
مجتمع ت�سوده العدالة والم�ساواة والحرية؛ ولكن ال عدالة دون تحقيق اندماج
اجتماعي على م�ستوى الهوية والمواطنة ،ف�إطار العدالة والحرية والم�ساواة هو الدولة
الوطنية بعيدً ا عن الهويات الفرعية.
وال ينبغي هنا النظر �إلى البناء الديمقراطي من منظور �أحادي على �أنه مجرد
�صياغة د�ستور ديمقراطي و�إقامة م�ؤ�س�سات ،رغم �أهميتها ،و�إنماً � ،
أي�ضا ،تحقيق معادلة
التوازن والتوافق بين التكوين ال�سيا�سي والتكوين االجتماعي ،فالمكونات االجتماعية
في �أية دولة هي التي تهيئ الظروف المو�ضوعية الالزمة لبناء الديمقراطية ،التي لم
تعد مجرد �إجراءات �سيا�سية �أو ح�صيلة عددية لنتائج العملية االنتخابية ،و�إنما منظومة
من القيم و�أنماط التفكيرً � ،
أي�ضا ،يتم بنا�ؤها وفق �أ�س�س ثقافة الحوار الجاد والتفاو�ض
واحترام الآراء واالختالف في وجهات النظر وتعزيز ال�شراكة الجمعية ،بحيث ترتبط
بالن�سق الثقافي للمجتمع وتعتمد على قيم ومعتقدات المواطنين(((.
ولكن؛ عند حدوث «قطع» بين الهوية الوطنية الجامعة وال�سلوكيات الم�ؤ�س�سة
لمنظومة قيمية �ضيقة ،تبرز �أزمة هوية �سيا�سية حادة مع هويات «فرعية» و«والءات» �أولية
ا�ستبدلت الدين �أو القبيلة �أو الع�شيرة بالأمة وعا ًء حا�ض ًنا للهوية واالنتماء.
وقد عبر ذلك عن نف�سه ،م�ؤخ ًرا ،في �صور العنف المجتمعي واالحتماء الع�شائري
بدي ًال عن الوطن الواحد ،ومحاولة تنفيذ «حلم» �إقامة الدولة الإ�سالمية مكان الدولة
الوطنية �أو القومية الجامعة للمكونات ال�شعبية ،بمختلف توجهاتها ومعتقداتها ،عبر
الذهاب بعيدً ا في م�ساعي �أ�سلمة المجتمع� ،أفرادًا و�أنظمة ،باعتباره ي�شكل مقدمات التغيير
((( مداخالت نقا�شية ،يف اجلل�سة احلوارية الثانية ع�شرة حول «تر�سيخ الثقافة الدميقراطية يف املجتمع»،
بتاريخ .2014/1/29
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الداخلي �صوب تغيير هيكلية النظام ال�سيا�سي وم�ؤ�س�ساته و�إحداث تحول اجتماعي كبير،
مما يمثل في نهاية الأمر عم ًال م�ستم ًرا على تغيير النظام ال�سيا�سي والد�ستور والأو�ضاع
ال�سيا�سية القائمة.
فيما يقع المحظور لدى تغذية وتحويل الهويات الثقافية والدينية للجماعات �إلى
هويات طائفية م�سي�سة وتجزيئية نتتج هويتها «الفرعية» في �إطار الم�ؤ�س�سات التقليدية
المناق�ضة للهوية الوطنية ،بما تجره من ويالت على ال�سلم المجتمعي وتت�سبب في عرقلة
االندماج وتهدد �آفاق التنمية وتحقيق التقدم.
وي�شكل دور الدولة عام ًال �أ�سا�س ًيا في بروز تلك الظواهر ال�سلبية ب�سبب تداعيات
الم�شكالت االجتماعية والف�ساد والمح�سوبية والوا�سطة وان�سداد �آفاق الحوار والم�شاركة
و�ضعف �سيادة القانون والحريات العامة والتمييز وعدم تكاف�ؤ الفر�ص في مختلف
المجاالت الحياتية ،من دون تغافل انعكا�سات المتغيرات والأحداث الجارية في المنطقة،
منذ زهاء الأربع �سنوات تقري ًبا ،التي �أدخلت الم�شهد الإقليمي العربي في �أتون تفاعالت
متناق�ضة ،غير م�ستحدثة� ،ضمن ما يمكن و�صفه بحالة «ال�سيولة ال�سيا�سية» ،تزام ًنا مع
دور القوى الإقليمية والدولية الم�ضاد.
ويح�ضر هنا غلبة المنظور الأمني على ال�سيا�سي في التعاطي مع الحريات العامة،
ومع الحراك ال�شعبي المطالب بالإ�صالح ،وك�أن ثمة تخيير بين الأمن واال�ستبداد ،من
جهة ،والحرية والدماء ،من جهة ثانية ،تمثي ًال لما يحدث راه ًنا في المنطقة� ،أمام تغييب
احتمال �آخر بينهما ،ما �أنتج منظومة ت�شريعات �صدرت خالل ال�سنوات الأخيرة مناق�ضة
للتمكين الديمقراطي� ،إحالة �إلى قانون االنتخاب الذي ظل �أ�سير مبد�أ «ال�صوت الواحد».
ولأن ثمة �إ�شكالية ال تزال عالقة دونما ح�سم حيال ديمقراطية المجتمع ،وتجاه
م�س�ألة الحريات العامة وحقيقة الم�شاركة الفعلية في الحياة ال�سيا�سية ،و�أهمية دور
المجتمع المدني الذي ي�شكل «البنية التحتية» للديمقراطية بحيث ال تكتمل الأخيرة
دونه مثلما ال تتحقق التنمية دون ديمقراطية ،ف�إن ت�أثير ذلك ي�صيب المنظومة القيمية
والثقافية المجتمعية ،حيث ال تزال الحدود الثقافية والأطر االجتماعية التي تر�سمها
ثقافة المجتمع ت�شكل عوائق ديمقراطية.
بيد �أن المجتمع عندما ي�صل �إلى درجة من الوعي الديمقراطي ،ت�صبح المواطنة
جز ًءا مراد ًفا له� ،إذ من دون الديمقراطية والحرية وحق الم�شاركة ال يتمكن الأفراد من
ممار�سة مواطنيتهم ،كما ال يتمكن المجتمع من التقدم.
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«خ�صوم» الإ�صالح ال�سيا�سي
يقف «خ�صوم» الإ�صالح الديمقراطي ال�سيا�سي وتر�سيخ الحياة الديمقراطية
ب�أبعادها المختلفة وتعزيز الحريات المجتمعية وراء م�سوغات عديدة وم�ضادة للم�ضي
قدما في خطوات بهذا االتجاه ،ومنها الوجود الأردني من �أ�صول فل�سطينية ،وما يرتبط
ً
به من تحديات «التوطين» و«الوطن البديل»� ،إ�ضافة �إلى القوة ال�سيا�سية لجماعة الإخوان
الم�سلمين ،مقابل �ضعف الأحزاب ال�سيا�سية ،والمنظومة القيمية والثقافية للمجتمع ،وفق
المالحظات التالية(((:
 ت�أتي هنا مبالغة �أو�ساط �سيا�سية �أردنية� ،سواء بق�صد �أم من دونه ،في تعظيمخطورة التوطين و«الوطن البديل» ،التي هيمنت على الجدل الوطني العام في البالد
م�ؤخ ًرا ،م�ستندين في الأخذ بنا�صية تثبيت حق العودة ورف�ض التوطين� ،إلى المقوالت
ال�صهيونية من جانب اليمين المتطرف حول «الخيار الأردني» و«الوطن البديل» ،تزام ًنا
مع ا�شتراط �إ�سرائيلي باعتراف فل�سطيني «بيهودية الدولة» في �إطـار �أي اتفاق يتم التو�صل
ن�صا في الق ــوانين والأعراف الدولية ،بما يــحمل محــاذير �شطب حق
�إليه ،وت�أطيره ً
العودة وحـ ــرمـان الم ــواطنين الفل�س ــطينيين في فل�س ــطيـن المحتلة  1948من ح ـقــهم في
وطنهم ،و�إ�ضفاء الم�شروعية الدينية التاريخية القانونية المـزع ــومة على كيانه المحتل،
بموازاة م�سعى �أمريكي�-إ�سرائيلي في �ســياق جه ــود ا�ستئناف المفاو�ضات الفل�سطينية-
الإ�سرائيلية بطرح �إقامة «الدولة الفل�سطينية» قبل حل ق�ضايا الو�ضع النهائي (الالجئين
والقد�س واال�ستيطان والحدود والأمن والمياه) ،بمعنى جعل «الدولة المقترحة» بدي ًال عن
الو�ضع النهائي ولي�س ح ًال يدرج في �إطار ت�سوية �شاملة لل�صراع العربي-الإ�سرائيلي ك�أحد
مخرجاته التفاو�ضية ،بما يتناق�ض بنيو ًيا مع حق العودة ،وي�سهم في اختزال الحقوق
العربية الفل�سطينية ،وت�شويه �صورة ال�صراع ،و�ضرب الم�شروع الوطني الفل�سطيني.
 ترتبط هذه الإ�شكالية بالن�سبة �إليهم ،بما يمكن ت�سميته «فزاعة» التفرد الإخوانيفي الم�شهد ال�سيا�سي� ،آخذين باالعتبار حجم المكون الأ�سا�سي لقاعدتهم ال�شعبية التي
ت�ضم �أردنيين من �أ�صول فل�سطينية ،بالإ�ضافة �إلى الك�شف عن بواطن هدف تحركهم
بتحديده «بالدولة الإ�سالمية القادمة».
((( مداخالت نقا�شية للح�ضور ،يف املرجع نف�سه.
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 م�سوغ عدم �أهلية البنية االجتماعية و�ضعف الأحزاب ال�سيا�سية ،بدعوى �أن �إر�ساءالحالة الديمقراطية وتر�سيخ جذورها يتطلب وجود �أحزاب فاعلة ،وهي غير متوفرة،
بينما ما تزال البنية االجتماعية والع�شائرية لح�سابات غير �سيا�سية ت�شكل �سند االنتخاب
والتر�شيح.
لقد �أنتج هذا الأمر جدليات وخطابات متباينة في قراءة متطلبات المرحلة المقبلة
وكيفية التعاطي معها ،تتنقل بين الإبقاء على الو�ضع الراهن� ،إلى حين انك�شاف ما �ست�سفر
عنه المتغيرات الجارية في المنطقة ،وتحديدً ا على �صعيد الت�سوية ال�سلمية ،مقابل
«المحا�ص�صة» ال�سيا�سية� ،أو حماية هوية الدولة ،و�أخي ًرا التو�صل �إلى اتفاق وطني لو�ضع
�أجندة وطنية موحدة تدر�س الو�ضع الراهن واالحتماالت المقبلة.
وي�أخذ القائلون «بالمحا�ص�صة ال�سيا�سية» بتطبيق المواطنة الكاملة على الجميع
والعدالة في التمثيل ال�سيا�سي وعدم د�ستورية فك االرتباط ،بما يثير مخاوف الطرف
الآخر من �ضياع هوية الدولة وفقدان ال�سلطة ال�سيا�سية وحل الق�ضية الفل�سطينية على
ح�ساب الأردن ،وهو التيار الذي يرفع �شعار هوية الدولة ،ود�سترة فك االرتباط.
في المقابل؛ يقف خطاب �آخر يطالب ب�صيغة توافقية وطنية تقوم على المواطنة
والإ�صالح ال�سيا�سي والم�صالح العليا للدولة وت�صليب الجبهة الداخلية و�سيادة دولة
القانون ،عم ًال باعتبار �أن بقاء المعادلة ال�سيا�سية الراهنة غير ممكن في المرحلة المقبلة.
وبعيدً ا عن االختالف البائن حول «�إ�شكالية المواطنة والهوية»� ،إال �أن ثمة �أر�ضية
عامة م�شتركة بين مختلف القوى والتيارات ال�سيا�سية ،حول مطالب الإ�صالح وتعزيز
الحياة الديمقراطية وتو�سيع دائرة الحقوق والحريات ،بمختلف جوانبها ،والت�أكيد على
المواطنة ،وو�ضع م�سافة بين �أ�شكال االنتماء الفرعية ،الع�شيرة والقبيلة والأ�سرة ،وما فوق
الوطنية ،الأمة بالمعنى العام.
ثان ًيا :المواطنة الفاعلة
تتخذ «المواطنة» ،وفق ما ا�ستقر مفهومها في الفكر ال�سيا�سي المعا�صر من
متطلبات الحقوق القانونية ال�سيا�سية والمدنية و�ضمانات الم�شاركة ال�سيا�سية الفعالة
والم�ساواة في القرار والدور واالح�سا�س باالنتماء والوالء للدولة((( ،مكانها الرا�سخ في
((( حديث د .عبداهلل نقر�ش ،اجلل�سة احلوارية الرابعة ع�شرة حول «املواطنة الفاعلة» ،بتاريخ .2014/2/12
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�إطار دولة ديمقراطية مدنية ،يت�سع م�ضمونها ورحابها لكل المواطنين ،ب�صرف النظر
عن توجهاتهم ومعتقداتهم ،ويتم فيها ،ب�ضمانة الد�ستور ،تحقيق الم�ساواة والعدالة
االجتماعية والوحدة الوطنية والحريات والتعددية ال�سيا�سية والحزبية ،وال�شفافية
والم�ساءلة ،والإرادة ال�شعبية الحرة في اختيار المجل�س النيابي ،و�صو ًال �إلى الحكومة ،عن
طريق انتخابات نزيهة ووفق مرجعية د�ستورية ت�ضمن الحقوق والواجبات وتكفل عدالة
ميزانها� ،شريطة عدم وجود تناق�ض بين الن�صو�ص الد�ستورية وواقع الممار�سة العملية،
باعتبار �أن الد�ستور يعبر عن هوية الأمة ومفهومها ور�ؤيتها للم�ستقبل ،بحيث ي�ؤ�س�س على
مبادئ ديمقراطية تتمثل في :ال�شعب م�صدر ال�سلطات ،الم�ساواة ،الف�صل بين ال�سلطات،
�سيادة القانون ،ونزاهة الق�ضاء� ،ضمان الحقوق والحريات العامة د�ستور ًيا وقانون ًيا
وق�ضائ ًيا.
وال تعني الحرية فقط قدرة النا�س على ممار�سة اختياراتهم في مجاالت ال�ش�أن
ال�سيا�سي ،و�إنما تمتد بال�ضرورة �إلى مدى �أحقيتهم في التعبير عن الر�أي والم�ساواة
والعي�ش الكريم في التعليم والعمل وال�صحة وال�سكن ،وغيرها من مقومات االجتماع
الب�شري.
وتعد المواطنة مكو ًنا �أ�سا�س ًيا في بنيان الديمقراطية ،من �أجل التغلب على
االنق�سامات الطائفية والع�شائرية واختراقها ،و�إدارة تنوعها ب�شكل حكيم ،بما ال يعني
تهديمها و�إنما تحييدها من العالقة بين المواطن والدولة وبين المواطنين �أنف�سهم،
بحيث ال يكون لها عالقة بحقوق المواطن وحرياته وبم�ساواته �أمام القانون في الدولة.
وقد تكون المواطنة «منقو�صة» ،عند «تبني ال�سلطة العليا ق�ضايا طائفية ومحاباتها،
�سواء ب�شكل مبا�شر �أم غير مبا�شر ،ل�شخو�ص معينيين وانتقا�صها من الحقوق والحريات
ال�سيا�سية �أو عند ا�ستالل الد�ستور للتمييز �أو لدى �إيراد المناهج التعليمية م�ضامين
تحري�ضية ،وما عدا ذلك تكون المواطنة واحدة»(((� ،أو عند «المحا�ص�صة» الإقليمية
والجهوية والع�شائرية الأردنية «المتناق�ضة مع التعبير البدائي للمواطنة»(((.
كما قد تكون «مجزوءة» ،عندما ال ينطبق مفهوم «المواطنة» الأردنية على �شريحة
زهاء مليون فل�سطيني ،حوالي  %20منهم من الفئة ال�شابة ،والمنخرطين ،ب�شكل �أو ب�آخر،
((( حديث د .وائل عريبات ،يف اجلل�سة احلوارية الرابعة ع�شرة ،املرجع نف�سه.
((( حديث د .نقر�ش ،املرجع نف�سه.
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في هياكل الدولة و�أطرها ون�سيجها المجتمعي ،بت�صنيفاتهم «الملونة» وفق البطاقات التي
بحوزتهم ،والتي تف�صل بين حدي المواطنة وعدمها ،وذلك خال ًفا لما ا�ستقر عليه من
مراعاة الدولة لمبد�أ المواطنة لدى عد جميع ال�سكان الذين يتمتعون بجن�سيتها �أو الذين
ال يحوزون عليها ولكنهم مقيمون على �أر�ضها ولي�س لهم وطن غيرها ،م�ؤقتًا على الأقل،
مواطنون مت�ساوون في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية
وقانونية مت�ساوية ،كما تتوفر �إمكانيات ممار�سة حق الم�شاركة ال�سيا�سية و�ضمان الحقوق
االجتماعية واالقت�صادية ،دون �أن يلغي الحق الطبيعي المن�صو�ص عليه في قرارات
ال�شرعية الدولية بالعودة �إلى الوطن ،متى ت�سنى ذلك((( ،باعتباره متطلب دولة المواطنة.
وي�ؤدي تعر�ض فئات من المواطنين� ،أو حتى غير المواطنين ،المقيمين في الدولة
ب�صفة م�ؤقتة �أم دائمة� ،إلى تحديات الإبعاد والتهمي�ش عن الحياة ال�سيا�سية �أو و�ضعهم
في مراتب �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية متباينة �أو ح�صرهم في و�ضع قانوني و�سيا�سي
�أدنى ،توترات عميقة قد ي�صعب احتوائها �أحيا ًنا ت�ضر بم�صلحة الدولة نف�سها ووحدتها،
حيث تن�سحب هنا �أ�شكال القهر ال�سيا�سي ،بال�ضرورة ،على الجوانب الحياتية الأخرى،
متغلغلة �إلى دائرة القهر االجتماعي لت�شمل فئات اجتماعية ظلت في من�أى عن الحرمان،
من دون �أن ي�ساعد انطواء د�ستور الدولة على مقت�ضيات ذات ال�صلة بالحقوق االقت�صادية
واالجتماعية وبمبد�أ الم�ساواة بين الجميع ،في ردم الهوة ،طالما بقيت الممار�سة بعيدة
عن النفاذ �إلى روح المواطنة الكاملة.
وكلما كانت ق�سمة ال�سلطة غير �سليمة وال متوازنة ،كما الحال مع الثروة ومقدرات
الأمة ،بما يج�سد دولة «الثقب الأ�سود» ،التي تعد �سمة عامة م�شتركة بين الدول العربية،
حيث مركزية الدولة و�صعوبة تمكنها من بناء عالقة متوازنة مع الهيئات والم�ؤ�س�سات،
وتغول ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب ال�سلطتين الت�شريعية والق�ضائية ،و�سوء توزيع
ال�سلطة والثروة ،ف�إن ذلك يقود �إلى غياب قيم الحرية والم�ساواة والعدالة االجتماعية،
ويخلق �إ�شكالية «المواطنة» وتحديات الهوية والتمييز.
ويزداد الأمر تفاق ًما عند قيام الدولة على «�إدارة مجاميع �سكانية �أكثر منها �إدارة
�ش�ؤون مواطنين ،مع نظام محدود لتوزيع المكا�سب مقابل نظام وا�سع لتوزيع االلتزامات،
بمعنى محدودية المغانم وعمومية المغارم ،عدا وجود �أفراد �أو جماعات �أو عائالت تقع
في �صلب النظام ال�سيا�سي ،والذي يعنى به مجموع العالقات ال�سيا�سية القائمة ،مقابل
((( مداخالت نقا�شية من احل�ضور ،املرجع نف�سه.
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�أخرى تقع في دائرة النظام وثالثة على محيطه ورابعة خارجه ،حيث تختلف الأدوار
وفق الجماعات والعائالت وتوزيع القوى االجتماعية واالقت�صادية ،في ظل غياب القوى
ال�سيا�سية المنظمة ،وغلبة االحتكار في الوظائف العليا ،والتطبيق المو�سع لقاعدة الوالء
قبل الأداء ،و�سيطرة قوى اجتماعية واقت�صادية محددة على الحياة ال�سيا�سية ،بينما يتم
التجديد �ضمن حاالت ان�ضباط مدرو�سة ومقننة وموجهة»(((.
وتب ًعا لذلك؛ «تزعزت ثقة المواطن الأردني بم�ؤ�س�سات الدولة ،في ال�سنوات
الأخيرة ،باعتبار �أن بناء «المواطنة الفاعلة» يرتكز على عن�صري الم�شاركة والثقة بقيمة
الم�شاركة في الدولة ،حتى ي�شعر المواطن ب�أن ثمة قيمة ناجعة لم�شاركته دونما تالعب
من قبل ال�سلطة بقراره ،غير �أن حدوث �شرخ فيهما ي�ؤدي �إلى زعزعة تلك الثقة»(((.
ويف�ضي هذا ،ب�شكل �أو ب�آخر� ،إلى بقاء «المواطنة» خارج نطاق الح�س والفعل
الفردي والمجتمعي ،طالما لم تنعك�س في �صور �إدراك احتياجات الوطن والحفاظ على
مقدراته وممتلكاته العامة والخا�صة و�صون انجازاته ،واالح�سا�س بالم�س�ؤولية االجتماعية
تجاه المجتمع وق�ضاياه الأ�سا�سية ،والإقبال على الم�شاركة في الحياة العامة ،مقابل
�ضبابية مفهوم الثقافة ال�سيا�سية ،النابع من قيم الوالء واالنتماء ،عن الذهن الوطني.
�إذ ال تتحقق الم�شاركة الوطنية� ،سواء في االنتخاب والتر�شح �أم االنخراط في
الحياة ال�سيا�سية والعامة ،بدون تلم�س الفرد لمواطنته الحقيقية� ،أو �إيجاد البيئة المواتية
لم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،الحزبية والنقابية والعمالية وغيرها ،والتي من خاللها
تتج�سد م�شاركته الفاعلة.
ولما كان تحقيق االن�سجام التام بين الحقوق والواجبات والم�ساواة و�سيادة القانون
�إحدى الركائز الالزمة «للمواطنة الفاعلة» ،ف�إن ثمة حاجة لت�ضافر الجهود ،الحكومية
والتعليمية والإعالمية والم�ؤ�س�سات الدينية ،من �أجل تنمية الوعي الوطني عند المواطن
«بمواطنيته» ،باعتبارها منظومة تفاعلية متكاملة يتم فيها �إعالء الم�صلحة الوطنية العليا
وقيم الوالء واالنتماء والعطاء تزام ًنا مع العدالة واحترام الحقوق ،وبما ي�شكل محو ًرا
�أ�سا�س ًيا في «الأمن الوطني» الذي ال يقت�صر مفهومه على ال�شق الع�سكري اللوج�ستي،
و�إنما يمتد لي�شمل الجوانب الحياتية المختلفة.
((( حديث د .نقر�ش ،يف اجلل�سة احلوارية الرابعة ع�شرة ،املرجع نف�سه.
((( حديث النائب م .حديثة جمال حديثة اخلري�شة ،يف اجلل�سة احلوارية الرابعة ع�شرة ،املرجع نف�سه.
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ومن �ش�أن ذلك �أن يوفر «الح�صانة» الم�ضادة للوعي «الزائف» ،الذي قد يت�شكل
عندما تكون �أفكار المواطن ووجهات نظره متناق�ضة مع المحيط المحلي� ،أو م�شوهة� ،أو
م�ستقاة من م�صادر خارجية تحمل �أجندة خا�صة ت�ستهدف ت�شويه الوعي والإدراك الفردي
و�إحداث فجوة بين المواطن ووطنه وبيئته المحلية لأغرا�ض معينة ،وهنا تكمن الخطورة
عند �إن�سياق المواطن �إلى تلك الجهات في توجيه تحركه واالنخراط في �صفوفها ،ال �سيما
عندما توظف تلك الجهات �أورا ًقا رابحة بالن�سبة �إليها ،مثل الظروف المعي�شية ال�صعبة،
من �أجل بث الفتن الداخلية و�إذكاء النعرات �أو ت�أجيج ال�شارع �ضد ال�سيا�سة الر�سمية.
ثال ًثا :المجتمع المدني والرقابة ال�شعبية
ت�شكل م�ؤ�س�سات المجتمع المدني «البنية التحتية» للديمقراطية ،ب�صفتها �أحد
الأطراف الفاعلة في المعادلة ال�سيا�سية ،بحيث ال تكتمل الأخيرة دونه مثلما ال تتحقق
التنمية دون ديمقراطية.
و�إذا كانت الع�شيرة ،وربما ما زالت ،بح�سب البع�ض�« ،أهمها ،في عملية المحافظة
على القيم ال�سائدة في المجتمع والعمل على تطويره ،ف�إن م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
الع�صرية التي يمكن �أن تكون عابرة للمحافظات والعائالت والع�شائر وهي ت�سعى نحو
قيم الديمقراطية والمواطنة والتعددية والع�صرنة ،تحتاج �إلى الحفاظ على التعددية
وفق طريقة التدرج ،ولي�س النقلة الثورية المت�سرعة التي ال يمكن �أن ت�ؤدي �إلى النتائج
المطلوبة الآمنة و�إنما �إلى حالة من الت�صادمات»(((.
وي�ستقيم ذلك مع توفر تعددية في الفكر وال�شرائح والر�ؤى و�صو ًال لالحتكام �إلى
�صناديق االقتراع والحكومات البرلمانية الحزبية المحتكمة �إلى م�ؤ�س�سات المجتمع
المدني الع�صرية عابرة المحافظات والعائالت و�صاحبة الر�ؤى الواحدة المن�سجمة،
باعتبارها �إحدى الأدوات المهمة التي يمكن االعتماد عليها و�صو ًال �إلى مجتمع تعددي
ديمقراطي(((.
غير �أن واقع الحال ي�شي ،وفق كثيرين ،بغياب ال�سياق الوطني الذي ت�ستطيع
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني من خالله ممار�سة دورها بالعمل والرقابة ال�شعبية الم�س�ؤولة
((( حديث �أ .حمادة فراعنة ،اجلل�سة احلوارية الثالثة ع�شرة حول «املجتمع املدين والرقابة ال�شعبية»،
بتاريخ .2014/2/5
((( حديث �أ .فراعنة ،املرجع نف�سه.
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على الأداء ال�سيا�سي الر�سمي والمجتمعي وكجهة داعمة للم�ؤ�س�سات الحكومية ،ما �أبقاها
عاجزة عن القيام بالمهمام المناطة بها وبمفهوم وجودها ،والوظائف الرئي�سية التي
ت�شكلت من �أجلها(((.
ويت�شارك الجميع هنا في تحمل م�س�ؤولية �ضعف م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،في ظل
غياب الثقة بين المواطن وبين الحكومة وبين المواطن وبين م�ؤ�س�سات المجتمع المدني،
رغم �أهمية وجودها قوية كدليل ح�ضاري.
وتعاني تلك الم�ؤ�س�سات من �إ�شكاليات عديدة ،حيث «وجود الفئوية� ،سواء في
الأحزاب �أو الجمعيات �أو النوادي ،وغيرها ،وعدم احترام الر�أي الآخر تحت طائلة االتهام
بالمعاداة والخروج عن ال�سرب ،وغلبة الم�صلحة ال�شخ�صية ال�ضيقة على الم�صلحة
الوطنية العامة ،وغياب الت�صور الكلي والنظرة ال�شمولية لهموم وق�ضايا الوطن ،و�ضبابية
الر�ؤية حيال التحديات التي تجابه الدولة و�سبل معالجتها �أو تقديم طروحات قوية لها»(((.
ويزيد من ذلك ،بح�سب البع�ض ،م�شكلة «الدعم الخارجي واالرتباطات الخارجية
لبع�ض الأحزاب والجمعيات ،مقابل عدم �إفراز بنية الدولة للم�ساحة الكافية �أمام
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني لأداء دورها في الرقابة ال�شعبية ،رغم ما تقدمه الحكومة
من دعم مالي للأحزاب ،وفق قانون الأحزاب ،ولكن من دون ال�سماح لها بالم�شاركة في
�صناعة القرار»((( ،ما يجعل منها مجرد �أدوار هام�شية «ديكورية» فقط ،في �سياق العملية
الديمقراطية المن�شودة.
راب ًعا :الم�شاركة والو�سطية ونبذ العنف
ت ُعنى الم�شاركة ب�أداء كل فرد دوره الفاعل في م�سيرة الوطن ،والذي ال يقت�صر على
المهام الموكولة �إليه بل ي�شمل «ن�شاطه في العمل واالنتاج و�أداء واجبه المالي في تمويل
فعاليات المجتمع ،عن طريق دفع ال�ضرائب وااللتزامات المالية المترتبة عليه والتبرع
بالمنافع العامة والخيرية ،عدا حقه في االنتخاب و�إي�صال الممثلين القادرين �إلى مجل�س
النواب ،ومراقبة ممثليه للت�أكد من �أداء دورهم الالزم في �صنع القرار ال�سليم ،ف�ض ًال
((( حديث د .فايز ال�سعودي ،يف اجلل�سة احلوارية الثالثة ع�شرة ،املرجع نف�سه.
((( حديث د .ب�سام العمو�ش ،يف اجلل�سة احلوارية الثالثة ع�شرة ،املرجع نف�سه.
((( املرجع نف�سه.
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عن الم�س�ؤولية االجتماعية ورقابة الر�أي العام ،وا�ستخدام كل ال�صيغ المتاحة ،من العمل
الحزبي �أو النقابي ،وغيرها ،للعمل الم�شترك والتعبير عن الر�أي والم�شاركة في الفعاليات
المجتمعية ،بهدف �إيجاد ال�شعب الواعي الذي يعمل على خدمة وطنه»(((.
وي�ستقيم مع ذلك قيمة الحوار البناء واحترام الر�أي الآخر واالختالف في وجهات
النظر ،بما ي�صب في الم�صلحة الوطنية العليا ،وقيمة الو�سطية عبر التزام جانب التوازن
نوعا من
واالعتدال في المواقف و�ش�ؤون المجتمع ،بما يحقق الإن�سان ال�صالح ويوفر ً
اال�ستقرار والأمن المجتمعي ،وبما ين�سجم � ً
أي�ضا مع نبذ العنف و�إعالء قيم الت�سامح
والحوار واحترام التنوع الثقافي(((.
والحوار الفاعل الذي يمكن �أن ي�ؤدي دوره في �إ�صالح المجتمع وتطوره هو ذلك
«الذي يعتمد الإقناع والأدلة والبراهين وال�شواهد ويقوم على حرية التعبير عن الر�أي
والمبني على معلومات مو�ضوعية ولي�س الإ�شاعات العدمية والمطلقة ،خال الحوار
الإمالئي الذي يعد �شك ًال من �أ�شكال اال�ستبداد ،مثلما يجب �أن يكون الحوار ثقافة و�سلو ًكا
اجتماع ًيا دون ح�صره في �أفق محددة ،بما يمثل في النهاية مظه ًرا ح�ضار ًيا من مظاهر
المجتمع ال�سليم»((( ،ويزيد من فر�ص التفاهم وتبادل المنافع الم�شتركة وتعزيز الثقة
بين النا�س.
في حين ي�ؤدي غياب الحوار البناء �إلى االنعزالية و�إنغالق كل مكون من مكونات
المجتمع على ذاته ،وتوقف التفاعل العقلي والفكري الذي يمثل ً
أ�سا�سا للتطور،
�شرطا � ً
وغياب القدرة على فهم �سائر مكونات المجتمع واال�ستفادة من �إمكانياتها والعنا�صر
الإيجابية لها ،بما يف�ضي في النهاية �إلى ت�صدع المجتمع ،وتوقف تقدمه وتطوره ،وال�سير
نحو التفكك والتراجع ،وفتح المجال �أمام ا�ستخدام العنف لحل الم�شكالت �أو الخالفات
العار�ضة ،مما يعمق الخالفات داخل المجتمع وي�ؤدي �إلى تدميره»(((.
بيد �أن الإ�شكالية تكمن في «ف�شل و�سائل تعزيز ثقافة الحوار وقيم احترام الر�أي
الآخر لدى �أبناء المجتمع ،فالو�سائل الثقافية غير قادرة على �أداء ذلك الدور ،مثل
((( حديث د .عبد ال�سالم العبادي ،اجلل�سة احلوارية اخلام�سة ع�شرة حول «امل�شاركة واحلوار والو�سطية
ونبذ العنف» ،بتاريخ .2014/2/19
((( املرجع نف�سه.
((( حديث د� .صالح جرار ،يف اجلل�سة احلوارية اخلام�سة ع�شرة ،املرجع نف�سه.
((( املرجع نف�سه.
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الم�ؤتمرات والندوات والأعمال الأدبية والفنية والفكرية� ،أ�سوة بالجمعيات والهيئات
الثقافية التي تعك�س التنوع الثقافي ،والتي �أخفقت في جعل هذه الو�سائل الثقافية �سبي ًال
لتعزيز ثقافة الحوار وقيمه ،مثلها في ذلك مثل الو�سائل الإعالمية ،رغم �أهمية الإعالم
في تقديم نماذج معينة تح�ض على الحوار ونبذ العنف واحترام التنوع الثقافي المجتمعي،
من خالل الأعمال الثقافية والأدبية والفنية التي تحث على هذه القيم»(((.
وين�سحب الإخفاقً � ،
أي�ضا ،على الو�سائل التعليمية ،كالمناهج التربوية ،والجامعات
بدليل العنف الذي ي�سودها ،والمنابر الدينية ،من خالل الم�ساجد والكنائ�س ،عدا
الو�سائل القانونية ،في ظل الحاجة �إلى ت�ضمين القوانين ال�ضامنة لمنع �أي تمييز عرقي
�أو ديني �أو طائفي� ،أو �سواه.
ويقف الت�سامح ،المحتكم �إلى محددات المرجعية العربية الإ�سالمية ومبد�أ الثورة
العربية الكبرى التي قامت على �أ�س�س العدل والم�ساواة بين �أبناء العرب جمي ًعا ،كركيزة
لالحترام المتبادل والحوار الهادف والتوافق من �أجل الم�صلحة الوطنية ،ما يجعل من
الأهمية مبادرة الدولة بقوننة ذلك المفهوم و�إبعاده عن حالة ال�ضبابية الإن�شائية حتى
يتم ت�ضمينه في �صلب الت�شريعات والقوانين بحيث يجرم من يقوم بالتمييز العن�صري �أو
العرقي �أو الديني �أو �شرائح المجتمع الأخرى ،تزام ًنا مع مراجعة التحفظات التي و�ضعتها
الدولة �أحيا ًنا على بع�ض االتفاقيات الدولية ،مثل اتفاقية «�سيداو» المتعلقة بحقوق المر�أة،
ومراجعة النظام التربوي والتعليمي لجهة حقن مناهجه بمفاهيم الت�سامح والحوار،
وتدريب الطلبة ،منذ ال�صفوف الدرا�سية الأولى ،على التعليم ك�صفة من �صفات المجتمع
في �إطار الوحدة الوطنية»(((.

((( حديث د .جرار ،يف اجلل�سة احلوارية اخلام�سة ع�شرة ،املرجع نف�سه.
((( حديث �أ .جري�س �سماوي ،يف اجلل�سة احلوارية اخلام�سة ع�شرة ،املرجع نف�سه.
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الف�صل الخام�س
التحول الديمقراطي الناجح
المقدمة
يحتكم م�سار التحول الديمقراطي الناجز �إلى جملة محددات داخلية م�ستلة من
�أُ�س مفهوم المواطنة البنيوية الم�س�ؤولة ،والمنظومة الت�شريعية القانونية ،والنهج الحاكم
للممار�سات ،و«الت�شبيك» العالئقي لأطراف المعادلة ال�سيا�سية المجتمعية ،وفق �أقانيم
الحوار والتعددية والت�سامح و�سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ
الف�صل والتوازن بين ال�سلطات� ،سبي ًال جمع ًيا نحو م�ستقبل الوطن المن�شود.
وقد ح�ضرت تلك الم�ضامين خالل الجل�سة الحوارية ال�ساد�سة ع�شرة(((،
ا�ستكما ًال للقاءات الفكرية المكثفة التي جمعت في �أطيافها نخبة من ال�سا�سة والمفكرين
والباحثين والأكاديميين والإعالميين ،وتناولت بحث  16محو ًرا م�ستهد ًيا بالمنظور
ال�شمولي المتقدم للر�ؤية الملكية ال�سامية في الأوراق النقا�شية الأربع ،حول �أ�س�س «بناء
الديمقراطية» ،و«تطوير الديمقراطية» ،و«�أدوار �أطراف المعادلة ال�سيا�سية» ،و«�سبل
التمكين الديمقراطي».
وقد خل�صت النقا�شات الحوارية �إلى م�ساهمة فكرية لأبرز متطلبات التحول
الديمقراطي الناجح ،وفق المالحظات التالية:
�أو ًال :مبادئ �أ�سا�سية
�أ -يعد الحوار ،الم�ستل لأقانيم احترام التنوع واالختالف والنقا�ش المو�ضوعي
الجاد والتوافق الم�شترك� ،أحد المبادئ البنيوية الحيوية للديمقراطية ،وديدن تقدم
الدولة الوطنية وتطورها ،لجهة تغذية مرافد التجديد وتعزيز الثقة وتوحيد ال�صفوف
والر�ؤى وحل الخالفات المواقفية واحتواء التناق�ضات الداخلية �ضمن �آلية �سلمية ت�ضمن
ال�سلم المجتمعي.
((( اجلل�سة احلوارية ال�ساد�سة ع�شرة حول «متطلبات التحول الدميقراطي الناجح» ،بتاريخ .2014/2/26
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ويتطلب هذا الأمر توفر الإرادة الجادة لدى الحكومة ،وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية،
لفتح قنوات التوا�صل والحوار البناء مع كافة القوى ال�سيا�سية والمجتمعية المختلفة،
دونما �إق�صاء �أو تهمي�ش ،وبعيدً ا عن �سيا�سة الحوار المو�سمي تب ًعا للظروف والمعطيات
المتباينة.
وين�سحب ذلك على مجمل المفا�صل المجتمعية الأخرى ،من خالل ت�ضافر الجهود،
الر�سمية والنيابية والدينية والإعالمية والثقافية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،من �أجل
تعزيز لغة الحوار لحل الق�ضايا الخالفية و�صو ًال �إلى التوافق الو�سطي الذي ي�ؤدي �إلى
طرح الحلول القابلة للنفاذ في خدمة الم�صلحة الوطنية العليا.
ب -ت�ؤ�س�س ثقافة الحوار والتفاو�ض واحترام الآراء واالختالف في وجهات النظر،
«للدمقرطة المجتمعية» ،عبر ربط منظومة القيم و�أنماط تفكير ومعتقدات المواطنين
َ
الم�ستندة �إلى تلك الركائز بالن�سق الثقافي للمجتمع ،باعتبار �أن الديمقراطية لي�ست
مجرد �صياغة د�ستور ديمقراطي و�إقامة م�ؤ�س�سات ،رغم �أهميتها� ،أو �إجراءات �سيا�سية
�أو ح�صيلة عددية لنتائج العملية االنتخابية ،و�إنماً � ،
أي�ضا� ،إيجاد معادلة التوازن والتوافق
بين التكوين ال�سيا�سي والتكوين االجتماعي ،حيث تهيئ المكونات االجتماعية الظروف
المو�ضوعية الالزمة لبناء الديمقراطية.
ج -ت�شكل المواطنة مكو ًنا �أ�سا�س ًيا في بنيان الديمقراطية ،حيث تتخذ مكانها
الرا�سخ في �إطار دولة يت�سع م�ضمونها ورحابها لكل المواطنين ،ب�صرف النظر عن
توجهاتهم ومعتقداتهم ،ويتم فيها ،ب�ضمانة الد�ستور ،تحقيق الم�ساواة وعدالة ميزان
الحقوق والواجبات والوحدة الوطنية والحريات والتعددية ال�سيا�سية والحزبية ،وال�شفافية
والم�ساءلة ،والإرادة ال�شعبية الحرة في اختيار مجل�س نيابي عن طريق انتخابات نزيهة.
وتعك�س «المواطنة الفاعلة» نف�سها ،ب�شكل �أو ب�آخر ،في �صور �إدراك احتياجات
الوطن والحفاظ على مقدراته وممتلكاته العامة والخا�صة و�صون انجازاته ،واالح�سا�س
بالم�س�ؤولية االجتماعية تجاه المجتمع وق�ضاياه الأ�سا�سية ،والإقبال على الم�شاركة في
الحياة العامة ،و�إعالء الهوية الوطنية الجامعة على ح�ساب «الوالءات» الأولية ،الع�شائرية/
القبلية والطائفية ،والنزعات الخالفية.
وما لم يتلم�س الفرد مواطنته الحقيقية� ،أو تتوفر �أمامه البيئة المواتية لم�شاركته
الوطنية� ،سواء في االنتخاب والتر�شح �أم االنخراط في الحياة ال�سيا�سية العامة ،ف�إن
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«المواطنة» تبقى خارج نطاق الح�س والفعل الفردي والمجتمعي ،وعند حدوث «القطع»
بين الهوية الوطنية الجامعة وال�سلوكيات الم�ؤ�س�سة لمنظومة قيمية �ضيقة ،تبرز مواطن
الت�ضاد مع هويات «فرعية» �أولية ت�ستبدل الدين �أو الع�شيرة/القبيلة بالأمة وعا ًء حا�ض ًنا
للهوية واالنتماء ،متج�سدة في �صور العنف المجتمعي واالحتماء الع�شائري بدي ًال عن
الوطن الواحد.
وهذا الأمر يقت�ضي؛
 -1عدم وجود تناق�ض بين الن�صو�ص الد�ستورية وواقع الممار�سة العملية ،باعتبار �أن
الد�ستور يعبر عن هوية الأمة ومفهومها ور�ؤيتها للم�ستقبل ،بحيث ي�ؤ�س�س على مبادئ
ديمقراطية تتمثل في :ال�شعب م�صدر ال�سلطات ،الم�ساواة ،الف�صل بين ال�سلطات،
�سيادة القانون ،ونزاهة الق�ضاء� ،ضمان الحقوق والحريات العامة د�ستور ًيا وقانون ًيا
وق�ضائ ًيا.
 -2تحقيق االن�سجام التام بين الحقوق والواجبات والم�ساواة و�سيادة القانون ،باعتبارها
�إحدى الركائز الالزمة «للمواطنة الفاعلة».
� -3إعادة ثقة المواطن الأردني بم�ؤ�س�سات الدولة؛ عبر اال�ستالل المتوازي لمعادلتي
�شراكة «الت�ضحيات/المكا�سب» وتوزيع «المكا�سب/االلتزامات» في الدولة مع مفهوم
المواطنة القائم على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص والم�ساواة في الحقوق والواجبات وعدالة
التوزيع ،بالن�سبة لل�سلطة والثروة ومقدرات الأمة ،و�سيادة القانون ،والف�صل المتوازن
بين ال�سلطات لمنع تغول �سلطة على �أخرى.
وين�سجم ذلك مع و�ضع معايير وا�ضحة للتعيين ومنع االحتكار في الوظائف العليا،
وفر�ص مت�ساوية في العمل والتعليم وال�صحة ،والق�ضاء على الوا�سطة والمح�سوبية،
ومكافحة الف�ساد ،واعتماد ال�شفافية والم�ساءلة.
 -4التناغم بين الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية المت�ضمنة لأقانيم الحقوق ال�سيا�سية
والمدنية وعدم التمييز والم�ساواة ،وبين تج�سيدها الفعلي� ،إذ ال ي�ساعد انطواء
د�ستور الدولة على مقت�ضيات ذات ال�صلة بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية وبمبد�أ
الم�ساواة بين الجميع ،في ردم الهوة ،طالما بقيت الممار�سة بعيدة عن النفاذ �إلى
روح المواطنة الكاملة.
 -5تحييد الأن�ساق الع�شائرية/القبلية من العالقة بين المواطن والدولة وبين المواطنين
�أنف�سهم ،بحيث ال يكون لها عالقة بحقوق المواطن وحرياته وبم�ساواته �أمام القانون
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في الدولة ،مع �إدارة تنوعها ب�شكل حكيم ،وو�ضع ال�ضوابط والأنظمة التي ال ت�ستهدف
هدمها �أو �إهمالها و�إنما مراعاة �أنها لي�ست الوعاء ال�سيا�سي الجمعي.
 -6تنمية الوعي الوطني ،باعتبارها منظومة تفاعلية متكاملة يتم فيها �إعالء الم�صلحة
الوطنية العليا وقيم الوالء واالنتماء والعطاء واحترام الحقوق تزام ًنا مع العدالة
االجتماعية وعدالة الموازنة بين الحقوق والواجبات ،بما ي�شكل محو ًرا �أ�سا�س ًيا في
«الأمن الوطني» الذي ال يقت�صر مفهومه على ال�شق الع�سكري اللوج�ستي ،و�إنما يمتد
لي�شمل الجوانب الحياتية المختلفة ،وبما يوفر � ً
م�ساع
أي�ضا «الح�صانة» الم�ضادة لأية ٍ
خارجية ت�ستهدف �إحداث فجوة بين المواطن ووطنه وبث الفتن الداخلية و�إذكاء
النعرات ،من �أجل خدمة �أجنداتها الخا�صة.
وهذا الأمر يتطلب ت�ضافر كافة الجهود المختلفة ،من خالل:
�أ -التن�شئة الأ�سرية لإيجاد المواطن ال�صالح المنتمي لوطنه والمعتز به والمتم�سك
بترابه وهويته الح�ضارية ،والمغلب للم�صلحة الوطنية العليا على الم�صالح
ال�شخ�صية ،والتي يتم بلورتها في �إطار المدر�سة ،و�إن�ضاجها في المقاعد
الجامعية.
ب -تعميق الإح�سا�س بروح االنتماء للوطن ،عن طريق الثقة المتبادلة والمنفعة
المتحققة بين المواطن وم�ؤ�س�سات الدولة المختلفة.
ج -تفعيل دور الم�ؤ�س�سات التربوية والتعليمية من �أجل رفع م�ستوى الوعي ،وتعزيز
�شعور االنتماء الوطني لدى ال�شباب ،وتحفيز االهتمام بالثقافة العامة ،وتنمية
روح العمل الجماعي ،واطالع الطلبة على واقع مجتمعهم والتفاعل مع قطاعاته
والم�ساهمة في خدمته ،تزام ًنا مع �إعالء القيم الإخالقية والإن�سانية وتعزيزها
والت�صدي للممار�سات ال�سلبية.
ويت�صل بذلك �أهمية �إعادة النظر في المناهج التربوية والتعليمية لجهة تعميق
روح المواطنة ،و�إلزام الطلبة بالم�شاركة في �أن�شطة مجتمعية تطوعية واعتبار
مادة خدمة المجتمع متطل ًبا �أ�سا�س ًيا للتخرج� ،أ�سوة بتجارب محدودة في بع�ض
الجامعات الحكومية ،وزيادة الأن�شطة الالمنهجية ،وت�شجيع الحوار بين الطلبة،
وتحفيزهم على االن�ضمام �إلى مجال�س الطلبة والأندية الطالبية ،وتعزيز مفهوم
الثقافة ال�سيا�سية لديهم ،التي تنبع من �أ�س�س الوالء واالنتماء والم�شاركة في
الحياة ال�سيا�سية.
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د -تفعيل دور الم�ؤ�س�سات الدينية والإعالمية والمجتمعية ،كل في نطاق عمله ،من
�أجل تعزيز �شعور االنتماء والوعي الوطني.
 -7تعزيز عمل م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،الحزبية والنقابية والعمالية وغيرها،
و�إعطائها الم�ساحة الكافية لممار�سة دورها المجتمعي ،ومهام الرقابة ال�شعبية على
الأداء ال�سيا�سي الم�ؤ�س�سي ،والتي من خاللها تتج�سد الم�شاركة الفاعلة للمواطنين
في الحياة العامة.
ثان ًيا :على �صعيد الأحزاب ال�سيا�سية
ان�سجاما مع ما ورد في م�ضمون الورقة النقا�شية الملكية؛ فقد توافقت اللقاءات
ً
الفكرية على �ضرورة توفر متطلبات �أ�سا�سية النت�شال الأحزاب من حالة �ضعف الأداء
الراهنة ،وفق قاعدة الدور الجمعي المتكامل بين الحكومة ،والبرلمان ،والأحزاب نف�سها،
و�صو ًال �إلى مرحلة الحكومة البرلمانية ،والتي ت�ؤ�صل مف�ص ًال حيو ًيا معتب ًرا في م�سيرة
الإ�صالح الديمقراطي المتراكمة ،وتقع في مقدمتها؛
�أ -تقديم الأحزاب لبرامج اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وتعليمية وا�ضحة وقابلة
للتطبيق وتالم�س هموم المواطنين وم�شاكلهم ،ولي�ست عناوين عري�ضة مجردة ،ما يت�أتى
من خالل تدريب وتطوير الأحزاب على �أن العمل الحزبي حالة توافق ولي�س فر�ض ر�أي
على الآخر ،و�إعالء مفهوم الالمركزية الذي يخرج العمل الحزبي من دائرة العا�صمة
ال�ضيقة ،على �أهميتها ،نحو امتدادات وطنية وا�سعة.
ويت�صل بذلك �ضرورة امتالك الأحزاب للر�ؤية ال�سيا�سية الكلية لق�ضايا الوطن
وتحدياته ،و�إن�شاء �أحزاب وطنية بعيدً ا عن الأطر الع�شائرية والطائفية ال�ضيقة ،و�إيجاد
�آليات محددة للتغيير «القيادي» الحزبي بما ي�ستهدف الم�شاركة الفعلية الوا�سعة لعنا�صرها
و�ضخ العن�صر ال�شبابي الفاعل في مفا�صل �صنع القرار فيها ،عدا حيوية اال�ستقرار على
�أجندات وطنية ت�سمح بخروجها من النطاق «الع�شائري/القبلي» و«المناطقي» �إلى
محيطها المحلي الأو�سع.
ب -يكمن عنوان البداية ،بح�سب كثيرين ،في وجود قرار �سيا�سي حقيقي لل�سلطة
باالنتقال �إلى مرحلة �أخرى مغايرة بطريقة الإدارة ،مما يقت�ضي تغيير قواعد اللعبة،
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خال من «ال�صوت الواحد»،
وو�ضع قانون �أحزاب �إ�صالحي تقدمي ،وقانون انتخابات ٍ
والوقوف على م�سافة واحدة من جميع مكونات العمل الحزبي ،بعيدً ا عن «االنتقائية»،
وبدون النظر �إلى كيفية �أدائها �أو ال�شخو�ص العاملين عليها.
ج� -إيجاد نظام مالي في الدولة ي�سمح بتمويل الأحزاب ،ولي�س االكتفاء بمبلغ مالي
مقطوع ،مع توفر منهجية وا�ضحة للمتابعة الحكومية ،من �أجل �ضمان عمل حزبي قوي
وفاعل في م�سار الإ�صالح الديمقراطي.
د -التخل�ص من الإرث التاريخي المتراكم في عالقة الدولة بالأحزاب ،والمرتبط
بالقهر الأمني والت�ضييق ،وتوفر جر�أة �أكثر في �إعطاء الأحزاب ال�سيا�سية م�ساحة
متدرجة ،من �أجل ت�شجيع العمل الحزبي وانت�شاره مجتمع ًيا.
هـ -احترام �إرادة الأغلبية البرلمانية واعطاء الحرية للبرلمان وعدم تغول الحكومة
على �صورة مجل�س النواب والتدخل في رئا�سة اللجان.
و -تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية عند ال�شباب؛ من خالل التعليم والتثقيف
المدر�سي والجامعي ،الذي من �ش�أنه تج�سير الهوة ال�شا�سعة بين المواطنين والعمل
الحزبي.
ثال ًثا :على �صعيد دور النواب والمواطنين
ال تنف�صل المواطنة الم�س�ؤولة ،القائمة على ركائز الحقوق والواجبات والم�شاركة
نواب ممثلين لل�شعب
الفاعلة في الحياة العامة و�إعالء الم�صلحة الوطنية العليا ،عن فرز ٍ
ولق�ضاياهم الحيوية ،و�صو ًال �إلى حكومة برلمانية ،وتجربة ديمقراطية فاعلة.
�إن ذلك يقت�ضي؛
�أ� -إحداث لغة التناغم بين حقوق المواطنين وواجباتهم ،عبر �إعالء منطوق
الوطنية على ح�ساب الع�شائرية والقبلية والمناطقية� ،ضمن م�شروع وطني متكامل.
ب� -إيجاد قانون انتخاب تنوعي ديمقراطي ،بعيدً ا عن �أ�سر «ال�صوت الواحد» ،من
�أجل فرز مجل�س نيابي حقيقي ممثل لل�شعب ،مع تطوير �آليات فاعلة للم�ساءلة والمحا�سبة،
وفق �سيادة القانون وعدم تغول الحكومة على ال�سلطة الت�شريعية ،و�ضمن منهجية متابعة
م�ستمرة ولي�س عم ًال بمنطوق «الفزعة».
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ج -تفعيل دور الأحزاب ،لخلق كتل �سيا�سية تمار�س ال�ضغوط في خدمة الم�صلحة
العامة ،و�صو ًال �إلى الحكومة البرلمانية.
د -خلق ال�شراكة الفاعلة ،على قاعدة الحوار الوطني ال�شامل ،بين م�ؤ�س�سات
القطاعين العام والخا�ص ،والمجتمع المدني.
هـ -ا�ستحداث المناهج والأن�شطة حول المواطنة الفاعلة ،مثل برنامج المواطنة،
وتنظيم دورات تدريبية م�شابهة على مبادئ المواطنة الحقة ،عبر وزارة التربية والتعليم،
على غرار برنامج حو�سبة التعليم في الوزارة نف�سها.
و -تعزيز دور الم�ؤ�س�سة التعليمية ،بمراحلها المدر�سية والجامعية المختلفة،
لإيجاد مناهج ت�سهم في تعزيز قيم العقل والتفكير الناقد والعمل والجهد ونبذ العنف عند
ال�شرائح ال�شبابية وتنمية الوعي والروح الوطنية لديها ،من �أجل تحقيق هدف التمكين
الديمقراطي و�صد الأجندات الخارجية الم�ضادة.
راب ًعا :على �صعيد دور ال�سلطة التنفيذية
تمار�س ال�سلطة التنفيذية دو ًرا حيو ًيا معتب ًرا في تعميق المنهجية الديمقراطية،
�شريطة توفر القاعدة الفكرية البنيوية للديمقراطية ،والتوافق على �أ�س�س و�آليات بلوغها
وطرائق �صوغها وتطبيقها ،عبر مكونات القوانين والت�شريعات الناظمة والم�ؤ�س�سات
الفاعلة ،المن�سجمة مع المرجعية الد�ستورية في عملية بناء وتعزيز م�ستمرة �صوب
التر�سيخ الديمقراطي.
ومن ذلك؛ يتطلب دورها؛
�أ� -إن�شاء الم�ؤ�س�سات والقوانين ،تعديلها وتطويرها ،واجتناب �أي تجاوز لحدودها،
عبر المحافظة على عالقة التوازن والتعاون بين �سائر الأطراف المعنية ،ال �سيما
ال�سلطات الأخرى ،من غير ال�سلطة التنفيذية.
ب� -إحداث التغيير بمواكبة �إجراءات جوهرية موازية تتطلب توافقات جديدة،
وربما تعديالت للأ�س�س والمبادئ الد�ستورية وللت�شريعات الناظمة من قوانين و�أنظمة.
�إذ تعد ال�سلطة التنفيذية حا�ضنة التغيير المن�شود ،ومعمل ال�صياغة و�إن�ضاج القوانين
والت�شريعات والم�ؤ�س�سات �ضمن ر�ؤية �شاملة ،يتم البناء التوافقي عليها �شريطة �أن يكون
التغيير الحا�صل �إيجاب ًيا وذا معنى.
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ج� -إيجاد �إدارة توافقية لإعادة التوازن بين ال�سلطات وحمايتها من تغول �إحداها
على الأخرى والإرتكاز على �سيادة القانون وتطبيقه بعدالة ودون بطء ،تمهيدً ا لم�أ�س�سة
�إدارة التغيير المعبر عن �إرادة ال�شعب تعبي ًرا �صاد ًقا بعيدً ا عن �ضغوطات ممار�سة من قبل
�أي �سلطة ،وعم ًال لل�صالح العام ولي�س الخا�ص.
وين�ش�أ كل ذلك وين�ضج ويخ�ضع للنقا�ش الهادف �ضمن حوا�ضن ت�شكلها ال�سلطة
التنفيذية وتوفر لها م�ستلزمات لوج�ستية وترعاها حتى ت�صبح جز ًءا من الت�شريعات
الناظمة النافذة.
د -يقع على عاتق ال�سلطة التنفيذية مهمة تكوين المواطن؛ ف�إذا كان التمكين
الديمقراطي يرتكز على وجود مواطنين يفهمون المنهجية الديمقراطية وي�ؤمنون بها
ويمار�سونها من خالل تنظيمات مدنية ،مثل الأحزاب والم�ؤ�س�سات المدنية الأخرى ،ف�إن
مهمة تكوين المواطن تقع على �أجهزة ال�سلطة من خالل الأجهزة التربوية والتعليمية
والتثقيفية والأجهزة المعنية بالأحزاب وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،على اختالف �ضعفها
وغاياتها ،وفق مبد�أ العدالة و�سيادة القانون.
هـ -وال يتم هذا دون توفر المكا�شفة وال�شفافية والإعالم المحايد الم�ستقل ،تحت
مظلة القانون ،ما يح�ضر دور ال�سلطة التنفيذية في �إيجاد ال�ضوابط الحاكمة ل�ضمان
تحقيق ذلك فعل ًيا ،وممار�سة مهام الحا�ضن الأمين ،باعتبار �أن ال�سلطة بيدها� ،شريطة
خ�ضوعها للمراقبة البرلمانية.
و -للحكومة دور مهم في تطبيق القوانين ب�صرامة على الجميع ،دون محاباة ،وفق
العمل بموجب �سيادة القانون الذي ال يجعل �أي �أحد خارج نطاقه �ضمن دولة الم�ؤ�س�سات
والقانون ،بهدف الحفاظ على الأمن واال�ستقرار الوطني.
ز� -إيجاد البرامج الوطنية الفاعلة لمعالجة تحديات الفقر والبطالة ،ومكافحة
الف�ساد والترهل الإداري والوا�سطة والمح�سوبية ،وا�ستحداث لجان مراقبة ومحا�سبة
المق�صرين في العمل تحت طائلة اال�ستغناء �سبي ًال للتر�شيد ،وتح�سين الأداء الوظيفي،
ف�ض ًال عن �ضمان ال�ضوابط الكفيلة بتحقيق الم�ساواة والعدالة وتكاف�ؤ الفر�ص بين
المواطنين دونما ا�ستثناء.
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الف�صل ال�ساد�س
تعميق التحول الديمقراطي :الأهداف،
والمنجزات ،والأعراف ال�سيا�سية
المقدمة
يرتبط حتقيق التحول الدميقراطي املن�شود ،وفق الورقة النقا�شية امللكية
اخلام�سة((( ،بجملة من ال�شروط الأ�سا�سية املتوازية واملتداخلة م ًعا ،و�صو ًال �إىل الهدف
النهائي لعملية الإ�صالح ال�سيا�سي النابعة من الداخل والذي يرتجم من خالل متكني
املواطنني من القيام ب�أكرب دور ممكن يف �صنع القرار عرب ممثليهم املنتخبني.
وت�ستند تلك املتطلبات �إىل �إجنازات مرتاكمة متثل حمطات جناح للجميع ،مت
حتقيقها على خمتلف الأ�صعدة ،يف املجاالت الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية ،وحمطات تطور
خا�صة ب�أطراف املعادلة ال�سيا�سية ،وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
بيد �أن ذلك يتطلب املزيد من العمل من خمتلف الأطراف ،لعبور املرحلة التالية
من حمطات الإجناز ،وذلك من خالل تطوير القوانني ال�سيا�سية الرئي�سية مبا ي�ضمن
التوافق والإرتقاء بتجربة احلكومة الربملانية ،و�إعطاء الأولوية لقوانني احلكم املحلي ،عرب
قدما نحو �إجناز قانون
�إجناز قوانني االنتخابات البلدية والالمركزية �أو ًال ،ومن ثم امل�ضي ً
�إنتخاب جديد.
وعلى جمل�س النواب تعزيز عمل الكتل الربملانية لأثرها يف ت�شجيع تطور العمل
احلزبي ،واال�ستمرارً � ،
أي�ضا ،يف تطوير �أ�س�س و�أعراف العمل النيابي ،ومن �ضمنها تطوير
مدونة لقواعد ال�سلوك واعتمادها.
((( الورقة النقا�شية اخلام�سة التي طرحها جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني ،حتت عنوان «تعميق
التحول الدميقراطي :الأهداف ،واملنجزات ،والأعراف ال�سيا�سية» ،يف � 13أيلول (�سبتمرب) .2014

- 87 -

يف حني تتحمل احلكومات م�س�ؤولية اال�ستمرار يف تطوير �أداء القطاع العام واجلهاز
احلكومي ،وفق قاعدة املهنية واملو�ضوعية واحلياد ال�سيا�سي والقدرة على �إنتاج �سيا�سات
مقرتحة مبنية على الرباهني والأبحاث ،و�إعداد ا�سرتاتيجيات وخطط عمل بعيدة املدى
نهجا ت�شاور ًيا يف التوا�صل مع املواطنني.
تعتمد ً
ويتعني على الأحزاب ال�سيا�سية اال�ستمرار يف تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور
�إىل �أحزاب براجمية ذات كفاءة وت�أثري وح�ضور على م�ستوى الوطن ،تزام ًنا مع ا�ستمرار
جهود تعزيز وتطوير �أداء وعمل الكتل النيابية يف جمل�س النواب ملا ت�شكله من حافز هام
لتطوير �أحزاب براجمية ذات ح�ضور وطني.
ويتوجب � ً
أي�ضا اال�ستمرار يف بناء قدرات ال�سلطة الق�ضائية ،وتطوير قدرات املحكمة
الد�ستورية والهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،وعلى اللجنة امللكية لتقييم العمل ومتابعة الإجناز
اال�ستمرار يف متابعة وتقييم تنفيذ تو�صيات اللجنة امللكية لتعزيز منظومة النزاهة
الوطنية ،وعلى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين لعب دور �أكرب يف امل�ساهمة يف �إنتاج �أفكار و�أبحاث
تقدم حلو ًال للتحديات التي تواجهها اململكة.
ولغايات معاجلة حتدي املحافظة على التوازن الدقيق بني خمتلف ال�سلطات،
ل�ضمان العمل البيني بفاعلية وا�ستقاللية ،يتم اللجوء �إىل ما ي�سمى «الأعراف ال�سيا�سية»
التي حتكم عادات وممار�سات �أطراف العملية ال�سيا�سية ،عرب القدرة على �إتخاذ �أف�ضل
القرارات يف مواقف غري حمكومة بقواعد �أو �أنظمة مد ّونة ،بو�صفها عادات وممار�سات
غري م ّدونة ،قد ال يكون لها قوة القانون� ،إال �أنها �شرط �أ�سا�سي لعمل النظام ال�سيا�سي
ب�شكل فعال وواقعي ،ما يتوجب على كل من جمل�س الأمة واحلكومة و�أجهزتها تطوير
الأعراف القائمة و�إر�ساء �أخرى جديدة يف ظل بروز تغريات وحتديات متنامية.
وقد ح�ضرت م�ضامني الورقة امللكية ال�سامية يف حماور اجلل�سة احلوارية ال�سابعة
ع�شر((( ،التي حملت نف�س العنوان ،عرب نقا�شات انطلقت من مرتاكمة الإجنازات الوطنية
�سبي ًال للحديث عن متطلبات تعميق التحول الدميقراطي ،مبا يتما�شى مع النهج الذي مت
((( اجلل�سة احلوارية ال�سابعة ع�شر ،حتت عنوان« :تعميق التحول الدميقراطي :الأهداف ،واملنجزات،
والأعراف ال�سيا�سية» ،بتاريخ .2015/6/3
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اعتماده يف اجلل�سات املماثلة املنعقدة �ساب ًقا ،بحيث ت�شكل م ًعا �إ�ضاءات خلريطة طريق
الإ�صالح ال�سيا�سي املن�شود ،هد ًيا بالفهم املعمق والنقا�ش اجلا ّد للأوراق النقا�شية امللكية،
ونه ًال من ركائزها الأ�س ّية ال�شاملة ،و�صو ًال �إىل �صدورها يف �صيغة كتاب مرجعي موثق(((.
وت�شكل احلوارات النقا�شية �أر�ضية منا�سبة للبناء والتطوير نحو �إيجاد �أط ّر توافقية
م�شرتكة حول الق�ضايا الوطنية احليوية ،قد ترتجم الح ًقا �إىل قوانني و�أنظمة قابلة
للتطبيق ،وممار�سات نافذة يف احلكومة وجمل�س الأمة ،وغريها من م�ؤ�س�سات الدولة ،مبا
ي�شكل ترجمة فعلية مل�سار الإ�صالح الدميقراطي املطلوب(((.
المحكمة الد�ستورية
ي�سهم �إقرار التعديالت الد�ستورية يف تر�سيخ منظومة ال�ضوابط العملية ملبادئ
الف�صل والتوازن بني ال�سلطات ،وتعزيز احلريات ،وا�ستحداث م�ؤ�س�سات دميقراطية
عب �إن�شاء املحكمة الد�ستورية ،يف ،2011/10/1
جديدة ،ما جت�سد ،يف �إحدى جوانبه ،رّ
التي تخت�ص بتف�سري ن�صو�ص الد�ستور والرقابة على د�ستورية القوانني والأنظمة النافذة،
مبا ي�ضمن احرتام حقوق وحريات املواطنني ،وف ًقا للد�ستور.
ويزيد من ذلك؛ ما ُتعنى به املحكمة((( من مها ّم الف�صل يف ما حتيله املحاكم
�إليها من �إ�شكاالت د�ستورية يف ق�ضايا مرفوعة �أمام تلك املحاكم ،والف�صل يف املنازعات
والطعون املتعلقة بد�ستورية القوانني والأنظمة اخلا�صة بالدعاوى التي يقيمها �أ�صحاب
امل�صلحة لديها ،ويف جميع الأحوال املن�صو�ص عليها �ساب ًقا ،يقت�صر اخت�صا�ص املحكمة
وملزما للجميع.
الد�ستورية على بيان احلكم الد�ستوري ويكون نهائ ًيا
ً
ورغم �أن التوجه الذي كان �سائدً ا خالل الفرتة  1990حتى  2003تراوح بني
مطلب �إن�شاء املحكمة الد�ستورية ،وبني اعتباره �أم ًرا غري ملح وي�ستلزم تعديالت د�ستورية
جوهرية� ،أو على الأقل ت�أجيل موعد النفاذ ،لأن الغاية من ت�أ�سي�سها ،عامة ،قد تكون
متحققة يف النظام القانوين الراهن من حيث الد�ستورية دون احلاجة �إىل �إن�شائها� ،إذ �إن
((( من الكلمة االفتتاحية لأمني عام منتدى الفكر العربي د .حممد �أبو حمور خالل اجلل�سة.
((( املرجع نف�سه.
((( قدم هذه الورقة ع�ضو املحكمة الد�ستورية ال�سيد مروان دودين.
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د�ستور عام  ،1952قبيل �إدخال التعديالت اجلوهرية عليه يف العام  2011والتي طالت 43
بندً ا تقري ًبا ،يت�ضمن من الن�صو�ص ما ي�ساعده على التعامل مع د�ستورية �أو عدم د�ستورية
الت�شريعات يف نظام املحاكم الأردنية العادية ،بد ًءا مبحكمة ال�صلح فاال�ستئناف واملحاكم
العليا ،غري �أن الر�أي ا�ستقر ،يف العام  ،2011على حيوية �إجراء تعديالت د�ستورية
على د�ستور العام  ،1952والتي تعترب رائدة ومهمة ،وت�ضمن احلقوق واحلريات جلميع
املواطنني.
وقد ّ
غطت بنود قانون املحكمة الد�ستورية كافة التفا�صيل املتعلقة بوظيفتها
وكيفية ممار�سة عملها وطبيعة الع�ضوية فيها ،املحددة ب�ست �سنوات غري قابلة للتجديد،
ما ي�ضمن حتقيق العن�صر الرقابي على عملية الت�شريع ،وتعزيز قوة الو�ضع القانوين
واال�ستقاللية ،وتعزيز الف�صل والتوازن بني ال�سلطات ،واحرتام �سيادة القانون وال�شرعية
ون�صا ،ما ي�ؤثر ذلك يف
من خالل مواءمة القوانني والأنظمة النافذة مع الد�ستور ً
روحا ً
العملية الدميقراطية واالرتقاء النوعي ب�أداء جميع ال�سلطات.
ويدخل يف هذا ال�سياق الدور الإيجابي للتعديالت الد�ستورية يف تعزيز مبد�أ
ال�شفافية والنزاهة و�ضوابطهما العملية ،ومن ذلك تو�سيع اخت�صا�صات الهيئة امل�ستقلة
لالنتخابات ،و�ضمان ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،والت�شريعات الناظمة للحياة ال�سيا�سية،
واحلريات ،والقانون املعدل ملحكمة �أمن الدولة ،وغريها.
لقد �أ ّثرت الأوراق النقا�شية امللكية مواطن التفكري الوطني يف حيوية التدرج بعملية
أر�سته من نظرة �شمولية متكاملة لتعميق التحول الدميقراطي املن�شود،
الإ�صالح ،مبا � ّ
ا�ستنادًا �إىل �إرادة �سيا�سية حقيقية للملكية الد�ستورية الربملانية ،ولإعالء مبد�أ الت�شاركية
يف اختيار رئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء ،وتعزيز دور الأحزاب الرباجمية وتنمية
يعب عن الإميان بالإ�صالح �ضمن امل�سارين االقت�صادي وال�سيا�سي ،فيما
ح�ضورها ،ما رّ
ت�ضيف املحكمة الد�ستورية م�ساهمة نوعية يف �إر�ساء قواعد العمل امل�ؤ�س�سي وتعزيز الفكر
الت�شريعي الأردين ،و�صو ًال �إىل امللكية الد�ستورية الربملانية ،بحيث ي�صبح الربملان نتاج
الرتاث الوطني احلقيقي ووليد الربامج الوطنية ال�شاملة.
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الأمن والبناء الديمقراطي
�إذا كان �إن�شاء املحكمة الد�ستورية ي�ضمن احرتام حقوق وحريات املواطنني وف ًقا
يعب ،مع الإجراءات الأخرى((( ،عن العزمية القوية والإرادة ال�سيا�سية
للد�ستور؛ ف�إنه رّ
للم�ضي يف م�سـ ــار الإ�ص ــالح ال�سيا�سي املت ــوا�صل يف الأردن ،الذي ال ي�ضــعف
الرا�سخة
ّ
وال يرتاجع نتيجة الأحداث واملتغريات اجلارية يف امل�شهد الإقليمي العربي ،باعتباره �أولوية
�أ�سا�سية لتعزيز الأمن واال�ستقرار الوطني ،مب�شاركة �أطراف املعادلة ال�سيا�سية دومنا
املجتمعي الذي �أكدت عليه الأوراق امللكية ال�سامية لدى
ا�ستثناء ،مبا يعزز مبد�أ احلوار
ّ
ر�سم معامل التوجهات القائمة وامل�ستقبلية.
ّ
ولأن ت�شكيل احلكومات الربملانية يع ّد هدف عملية الإ�صالح ال�سيا�سي ،ف�إن بلوغه
يتطلب بذل اجلهود احلثيثة لتطوير العملية ال�سيا�سية وتعزيز �أدوار الأطراف املعنية
و�إخراج املواطن من ثقافة التلقي ال�سلبي للقرارات �إىل مرتبة املواطنة الفاعلة واملتفاعلة
مع الق�ضايا الوطنية.
وعلى قاعدة تر�سيخ ق ّيم التفاعل وامل�شاركة باعتبارها �أُ�س عملية الإ�صالح والبناء
الدميقراطي؛ تنخرط �أطراف املعادلة ال�سيا�سية يف م�ضمار امل�س�ؤولية الفعلية ،حيث
يتحمل �أع�ضاء جمل�س الأمة م�س�ؤولية العمل خلدمة ال�صالح العام واملواءمة بني امل�صالح
املهنية وامل�صالح الوطنية ،واال�ستمرار يف تطوير القوانني ال�سيا�سية الرئي�سية ،مبا ي�ضمن
التوافق والإرتقاء بالبناء نحو احلكومة الربملانية.
فيما يناط باحلكومة م�س�ؤولية و�ضع وتنفيذ خطط وبرامج �شاملة تتبنى نهج
الرتا�ص الديني والن�سيج االجتماعي ،من خالل
ال�شفافية واحلاكمية الر�شيدة ،وحماية
ّ
جمل�س الوزراء الذي ُيعنىً � ،
أي�ضا ،ب�إدارة جميع �ش�ؤون الدولة ،عدا �ضرورة اال�ستمرار يف
تطوير �أداء القطاع العام ،حيث �أطلقت احلكومة م�ؤخ ًرا وثيقة الأردن  2025التي تت�ضمن
برامج تنفيذية تنموية تغطي ثالث فرتات من العام  2016حتى العام  ،2025مبا يحقق
الأهداف الوطنية يف خمتلف القطاعات و�ضمن م�ؤ�شرات قيا�س و�أداء ومتابعة وتعديل
بح�سب تغري الأولويات.
((( قدم هذه الورقة الوزير ال�سابق رئي�س مركز �إمداد للإعالم واال�ست�شارات وع�ضو منتدى الفكر العربي
د .نبيل ال�شريف.
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يف حني يلقى على عاتق الأحزاب ال�سيا�سية تبني برامج وطنية وا�ضحة تعك�س هموم
املواطنني وق�ضاياهم احليوية� ،سبي ًال ملمار�سة دور م�ؤثر يف احلياة ال�سيا�سية ،عرب توحيد
ال�صفوف وال�سعي نحو الإندماج ،وتعزيز احل�ضور املجتمعي الذي ي�شجع املواطنني على
الإنخراط يف امل�شاركة الفاعلة ،متا�ش ًيا مع الدور املطلوب من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
لأجل اال�ستمرار يف بناء قدراتها وزيادة فاعليتها وخدمة ق�ضايا املواطنني ،وتطوير �آلياتها
ب�شفافية وم�س�ؤولية.
ويدخل يف هذا ال�سياق �أهمية «الأعراف ال�سيا�سية» يف العملية ال�سيا�سية ،والتي
ّ
«العرف» جمموعة من املعايري �أو
�أ�شارت �إليها الورقة النقا�شية امللكية اخلام�سة ،بو�صف
املفاهيم �أو املقايي�س املتفق عليها واملقبولة جمع ًيا والتي ترقى �إىل ما ميكن ت�سميته بالقانون
غري املكتوب ،مثل كتاب التكليف ال�سامي الذي يوجهه جاللة امللك �إىل احلكومة� ،أو تلك
اجلوانب التي ميكن التوافق عليها يف �أداء احلكومة والربملان وتطوير الأعراف ال�سيا�سية
فيها ل�صالح تطوير العملية ال�سيا�سية ،ومنها تنظيم جل�سات الأ�سئلة والأجوبة فيما بني
جمل�س الأمة والوزراء ب�أ�سلوب يراعي مبادئ ال�شفافية وحق احلكومة يف ممار�سة ال�سلطة.
�إن الأمن والبناء الدميقراطي ميثالن دعائم م�ستقبلية لنجاح عملية الإ�صالح
والتطور املن�شود وتعزيز اال�ستقرار وزيادة منعة املواطن وح�صانته �ضد الأخطار ،يف ظل
حالة عدم اال�ستقرار التي تع�صف باملنطقة.
خطة منهجية لموجهات الأوراق النقا�شية الملكية
ي�شكل ت�ضافر اجلهود امل�ؤ�س�سية للأخذ مب�ضامني الأوراق النقا�شية امللكية كنهج
للتفكري((( ،مطل ًبا حيو ًيا لتج�سري البون ال�شا�سع بني الر�ؤية امللكية الإ�صالحية وبني
التج�سيد احلكومي الفعلي لها ،ما يدخل يف النطاق دور اجلامعات وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين و�ضرورة العمل على تو�سيع دائرة النقا�ش حول هذه الأوراق لت�شمل جل�سات حوارية
يف املحافظات ،باعتبار �أن الأوراق النقا�شية ت�ستهدف تغيري منط التفكري املجتمعي يف
خمتلف املجاالت من �أجل حتقيق الدميقراطية وبلوغ هدف احلكومات الربملانية وامللكية
الد�ستورية وامل�شاركة الفاعلة للمواطنني.
((( قدمت هذه الورقة ع�ضو جمل�س النواب ال�سابق د� .أدب ال�سعود.
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ويدخل يف هذا ال�سياق �ضرورة االرتقاء ب�أداء النواب لإخراجه من دائرة اخلدمات
التي فر�ضتها الثقافة املجتمعية ،و�إجراء املزيد من احلوارات حول قانون الالمركزية
وتداخله مع قانون البلديات� ،إذ تع ّد الالمركزية كنهج �إداري م�س�ألة حيوية ت�ضمن حتقيق
امل�شاركة و�أداء امل�ؤ�س�سة الت�شريعية لدورها وفق الد�ستور بعيدً ا عن ال�ضغوطات ال�شعبية
واخلدمية ،بحيث ي�صبح النائب ح ًرا يف اتخاذ قراره للمواقف والت�صويت للقوانني ،غري
�أن التداخل املطروح حال ًيا ،عرب م�شروع قانون الالمركزية ،مع قانون البلديات خلق
أج�ساما متداخلة ال�صالحيات ،ما يقت�ضي الت�أين يف �إ�صداره.
� ً
وي�أتي هنا قانون الأحزاب املطروح منذ عام ،وكذلك قانون االنتخاب ،باعتبار �أن
لهما �أهمية خا�صة يف ت�شكيل الأحزاب الرباجمية ،بحيث ال ت�ستقيم احلياة ال�سيا�سية
بدونهما ،مبا يحقق هدف احلكومات الربملانية املن�شودة.
�إن ما ا�شتملت عليه الورقة النقا�شية امللكية اخلام�سة من موجهات م�ستقبلية،
ي�ستلزم خطة عمل وا�ضحة لتحقيقها يف جماالت تطوير القوانني ال�سيا�سية لالرتقاء
باحلكومات الربملانية ،وتطوير القطاع العام من خالل و�ضع ا�سرتاتيجيات لها واعتماد
�شفافية الت�شاور ،وتفعيل وزارة الدفاع خا�صة يف املجال التنموي ،ف�ض ًال عن تطوير النظم
الداخلية للأحزاب ،والكتل الربملانية التي ت�ؤدي �إىل ت�شكيل حكومات برملانية ،وتطوير
ال�سلطة الق�ضائية ،و�إيالء املزيد من االهتمام مبو�ضوع الأعراف ال�سيا�سية ،والتوازن
بني ال�سلطات الذي ميثل حتد ًيا ،وامل�شاورة بني النواب واحلكومة عند ت�شكيل احلكومات،
وف�سح املجال الوا�سع مل�شاركة اجلامعات يف العملية التنموية ،وتعزيز دور م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.
متطلبات التمكين الديمقراطي
ال ت�ستقيم معادلة التمكني الدميقراطي املن�شود ،يف نظر بع�ض امل�شاركني(((� ،إال
عند �إ�صالح امل�ؤ�س�سات التعليمية والدينية والق�ضائية ،حتى ي�صبح قاب ًال للتطبيق.
((( مداخلة د .فايز اخل�صاونة ،يف اجلل�سة احلوارية ال�سابعة ع�شر.
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وي�أخذ ذلك املنظور بعني االعتبار امل�ستوى التعليمي الذي ال ي�صل �إىل الن�سبة
املرجوة� ،إحالة �إىل ن�سبة الذين ي�ستكملون املرحلة التعليمية الثانوية «التوجيهي» ،تب ًعا
لعدد الناجحني منهم والرا�سبني ،وعدد خريجي اجلامعات واملعاهد املتو�سطة ،مبا يت�صل
بذلك مو�ضوع الثقافة العامة التي ت�ؤدي بالبع�ض للجوء �إىل االعت�صامات واالحتجاجات
وامل�سريات للتعبري عن الر�أي �أو لأجل تلبية مطالب معينة ،وهي رغم �أهميتها واعتبارها
مكفولة د�ستور ًيا �إال �أنها تكون� ،أحيا ًنا ،على ح�ساب احلوار الهادف والبناء.
يف حني ال يتم الإهتمام بو�ضع معايري حمددة وم�ؤهالت منا�سبة لرجال الدين
وخطباء امل�ساجد ،بينما تثار ال�شائعات يف كل انتخابات نيابية حول �إ�شكاليات التزوير
وعدم النزاهة وال�شفافية ،يف ظل غياب مفاهيم وا�ضحة وحمددة لدى املواطنني حول
ثقافة الكتل النيابية وحيوية حتييد املال ال�سيا�سي ،ما يتطلب تو�سيع قاعدة امل�شاركة يف
اجلل�سات احلوارية حول الأوراق النقا�شية امللكية عرب التوجه �إىل املدار�س واجلامعات
و�إ�شراك كافة املفا�صل املجتمعية املتنوعة وتوظيف و�سائط التوا�صل االجتماعي خلدمة
تعميق املفاهيم الدميقراطية والإ�صالح ال�سيا�سي بني �صفوف املواطنني(((.
ويت�صل بذلك �أهمية رفد النقا�ش «بتحليل نقدي جاد للأوراق امللكية ال�سامية
وو�ضع خطة طريق وا�سرتاتيجية وا�ضحة لتطبيقها ،مع �ضرورة �إ�صالح قانوين االنتخاب
والأحزاب ال�سيا�سية مبا يتالءم مع متطلبات املرحلة احلالية ،من �أجل تعميق التحول
الدميقراطي املطلوب»(((.
وهذا يقود �إىل مبد�أ «ال�صوت الواحد» ،الذي �ألغى القائمة الن�سبية التي �أنتجت
برملا ًنا متطو ًرا ،يف العام  ،1989وممث ًال لل�شعب ،و�أحزا ًبا �سيا�سية براجمية متقدمة،
يف �ضوء خطة طريق دميقراطي وميثاق وطني �شمويل ،وفق قاعدة التكاتف احلزبي
واملجتمعي ،مبختلف التوجهات والآراء ،حيث �أفرز «ال�صوت الواحد» نوا ًبا ميثلون  %20من
ال�شعب فقط ،بعد �إلغاء التوازن الذي كان قد حتقق �ساب ًقا والق�ضاء على القائمة الن�سبية
والتمثيل ال�شعبي الذي تركز الورقة امللكية ال�سامية على �ضرورة تعزيزه مب�شاركة �شعبية
فاعلة ،ما يج�سد ،يف �إحدى �أمثلته ،الفرق ال�شا�سع بني الر�ؤية امللكية الإ�صالحية وبني
التنفيذ الفعلي لها من قبل الأجهزة املعنية(((.
((( املرجع نف�سه.
((( مداخلة د .عدنان بدران ،يف اجلل�سة احلوارية ال�سابعة ع�شر.
((( املرجع نف�سه.
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ويعك�س ذلك ،ب�شكل �أو ب�آخر ،وجود م�شروعني �أو ر�ؤيتني يف امل�شهد الداخلي الأردين،
بينهما نقاط تقاطع ،و�أحيا ًنا تناق�ضات متعددة� ،إحداهما ر�سمية يتبناها اخلط الر�سمي
ينم عن
ً
عموما ،مقابل �أخرى �شعبية يتوارثها الأجيال وفق معطيات املراحل املمتدة ،ما ّ
خ�صو�صية التجربة الأردنية القائمة على التعاي�ش بينهما ،فيما قد ينتج عنها مظاهر
�سلبية ،تتمثل يف البون ال�شا�سع بني القول والتطبيق ،وهو الأمر الذي يتجلى يف كثري من
القرارات احلكومية ،والتي ال ت�ؤ�س�س لبناء النموذج الدميقراطي مب�ؤ�س�ساته ومتطلباته،
وال تن�سجم مع �ضرورة تطبيق ما ورد يف الر�ؤية امللكية ال�سامية والعمل بها ب�شكل جاد(((.
ويتوفر الكثري من املالحظات على التعديالت الد�ستورية التي ال تن�سجم مع التبني
الدقيق لروح الدميقراطية� ،إىل جانب الت�سا�ؤالت الكثرية التي تثار بعد �سنوات من
املمار�سة الدميقراطية حول مدى توفر البنية احلزبية امل�ؤ�شرة على التنمية ال�سيا�سية
احلقيقية ،والبنية الربملانية الت�شريعية ،فيما ال تتما�شى الدميقراطية مع ما ي�سمى
«�أيديولوجيا املحا�ص�صة» التي تعك�س نف�سها يف املمار�سات على �أ�س�س غري مو�ضوعية� .إن
امل�أزق التاريخي الراهن يتطلب «ال�شرعية الوطنية» التي يتم فيها البحث عن �أ�شخا�ص
و�أ�سماء ور�ؤى حتظى بالإجماع الوطني وتدير الأمور وتوجهها من �أجل �إنقاذ الدولة مما
يهددها من �أخطار ومواجهة التحديات ،عرب تالحم املوقفني ال�شعبي والر�سمي م ًعا(((.
ومن �أجل حتقيق هدف احلكومة الربملانية ال بد ،بح�سب البع�ض((( ،من قانون
انتخاب منا�سب يقوم على �أ�سا�س ت�شجيع وجود الأحزاب الرباجمية اجلادة ،تزام ًنا
مع العمل امل�ؤ�س�سي املنظم ،ولي�س املنفرد ،و�إيجاد مراكز درا�سات و�أبحاث علمية تعمل
على التدريب على البحث العلمي يف اجلامعات ،حتى يكون للأخرية دور يف العملية
الدميقراطية.
فيما تناولت النقا�شات ،التي دارت خالل اجلل�سة ،و�سائل و�آليات تفعيل دور املجتمع
املدين وت�أثري تنظيماته وم�شاركتها وح�ضورها ،والتجاوب مع م�ضامني الأوراق النقا�شية
((( مداخلة د .عبد اهلل النقر�ش ،يف اجلل�سة احلوارية ال�سابعة ع�شر.
((( املرجع نف�سه.
((( مداخلة د .نظام بركات ،يف اجلل�سة احلوارية ال�سابعة ع�شر.
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امللكية من خالل التحليل النقدي املو�ضوعي الذي ي�ساعد على و�ضع اال�سرتاتيجيات
التطبيقية للعملية الإ�صالحية ،و�إجراء املزيد من التعديالت الد�ستورية والقوانني مبا
يعزز الت�شريعات املتعلقة باالنتخاب والأحزاب و�أ�س�س امل�ساواة يف املواطنة.
ودعا م�شاركون �إىل االنتقال من دائرة التنظري �إىل دائرة العمل� ،إدرا ًكا ب�أن بناء
قيم املواطنة على �أ�سا�س العقد االجتماعي ومبد�أ الت�شارك يف دولة امل�ؤ�س�سات وجمتمع
العقالنية ي�شكل طاقة جمتمعية تنظم وتدفع املواطنني للعمل ،وتوفري �أركان املواطنة
املتمثلة يف امل�ساواة واحلرية والهوية الوطنية والعدالة ،ومتكني املر�أة وال�شباب للم�شاركة،
باعتبارها العمود الفقري للدميقراطية ،وال�شروع جد ًيا بتطبيق الالمركزية.
و�أكدوا قدرة الأردن على بناء النموذج الدميقراطي ،على الرغم من حتديات
الو�ضع الإقليمي ال�صعب ،وباالعتماد على الوعي ال�شعبي الذي �أثبت يف حاالت كثريه
م�ستواه املتقدم� ،إ�ضافة �إىل دور العمل امل�ؤ�س�سي املنظم يف تر�سيخ الإ�صالح والدفع
بالعملية الدميقراطية �إىل الأمام ،ودور اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الثقافية واالجتماعية يف
الإعداد والتهيئة ومواكبة مراحل هذه العملية.
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الورقة النقا�شية الأولى

«م�سيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة»
( 29كانون الأول/دي�سمبر )2012

وتنطلق الحمالت االنتخابية:
ي�أتي ن�شر هذه الورقة النقا�شية مع بدء الحمالت االنتخابية للقوائم الوطنية والدوائر
المحلية على امتداد ربوع وطننا العزيز ،معلنة انطالق �سباق انتخابي نحو مجل�س النواب
القادم ،هذا ال�سباق الذي �سيحظى فيه كل يوم من �أيام الحمالت االنتخابية ب�أهمية
كبرى ،و�سيكون لكل مواطن ولكل �صاحب �صوت منكم دور �أ�سا�سي في بث الحياة من
جديد في م�سيرتنا الديمقراطية.
وعلينا �أن نتذكر �أن التناف�س بين المر�شحين لن يكون من �أجل من�صب ي�صلون من
خالله �إلى مجل�س النواب لح�صد امتيازات �شخ�صية ،بل هو تناف�س من �أجل هدف �أ�سمى
�أال وهو �شرف تح ّمل الم�س�ؤولية :م�س�ؤولية اتخاذ القرارات التي تم�س م�صير الأردن وجميع
الأردنيين.
�إن م�س�ؤوليتي في هذا الظرف تتمحور في ت�شجيع الحوار بيننا ك�شعب ي�سير على
طريق التحول الديمقراطي ،وت�أتي ورقة النقا�ش هذه كخطوة على هذا الطريق ،حيث
�أ�سعى من خالل ما �أ�شارككم به اليوم� ،إ�ضافة �إلى مجموعة من الأوراق النقا�شية التي
�ستن�شر خالل الفترة القادمة� ،إلى تحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول الق�ضايا
الكبرى التي تواجهنا .وكنت قد �أو�ضحت منذ ب�ضعة �أ�سابيع في مقابلة مع �صحيفتي
«الر�أي والجوردن تايمز» ،وبالتف�صيل ،ر�ؤيتي لم�ستقبل الديمقراطية في الأردن وخارطة
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الإ�صالح التي �ستقودنا �إليه� .أما اليوم ،ف�إنني �س�أكر�س هذه الورقة للحديث حول مجموعة
من الممار�سات التي �أ�ؤمن �أننا بحاجة �إلى تطويرها وتجذيرها على امتداد رحلتنا نحو
الديمقراطية� ،ضمن نظامنا الملكي الد�ستوري.
لقد �آن الأوان للتحرك بجدية نحو محطات رئي�سة على طريق �إنجاز الديمقراطية،
و�ستمثل االنتخابات النيابية القادمة �إحدى المحطات الأ�سا�سية على خارطة طريق
الإ�صالح ال�سيا�سي .وقد بد�أتم ،كمواطنين ،تلتقون المر�شحين يجوبون �أحياءكم للفوز
بثقتكم وب�أ�صواتكم .ولكن الأهم من ذلك هو محافظة ه�ؤالء المر�شحين على ثقتكم،
واحترامهم لأمانة �أ�صواتكم ،على مدى ال�سنوات القادمة ،ولكم الحق ،بل عليكم م�س�ؤولية
وطنية بمحاورتهم للوقوف على توجهاتهم �إزاء الق�ضايا المهمة التي نعي�شها ،وفي مقدمتها
الو�ضع االقت�صادي وق�ضايانا الوطنية ذات الأولوية والر�ؤية الم�ستقبلية لوطننا الغالي.
ومن المهم � ً
أي�ضا �أال تنح�صر حواراتكم ونقا�شاتكم بالمر�شحين فقط ،بل �أن
تتناق�شوا فيما بينكم كمواطنين في مجال�سكم ودواوينكم ،وفي المنتديات الثقافية ،وفي
مختلف المنابر االجتماعية المتاحة حول جميع الق�ضايا ذات الأولوية دون �أية قيود �أو
محددات .فحتى تنجح الديمقراطية ،ال بد من ا�ستمرار الحوار والنقا�ش ،و�أن يبادر
الناخبون للت�صويت على �أ�سا�س مواقف المر�شحين من الأولويات الأ�سا�سية التي يطرحها
المواطنون ،ولي�س على �أ�سا�س العالقات ال�شخ�صية� ،أو �صالت القربى.
�إنني �أ�ؤمن ب�أن ر�ؤية المواطنين للعملية ال�سيا�سية� ،سواء �أكانوا يمثلون حز ًبا �سيا�س ًيا
�أو فئة اجتماعية محددة ،تقوم على اعتبارها فر�صة للتناف�س العادل وال�شريف من �أجل
الو�صول �إلى �أف�ضل الأفكار والحلول .فال يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الأهداف التي
ت�سعى �إليها ،بل يجب التو�صل �إلى تفاهمات تتبنى حلو ًال ً
و�سطا وتحقق م�صالح الأردنيين
جمي ًعا ،فاالمتحان الحقيقي والحا�سم لم�ساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على
النجاح ك�أ�سرة واحدة في مواجهة التحديات.
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تبرز في الكثير من الأحيان في الأردن ،كما في باقي دول العالم ،اختالفات في
الر�أي ،لأ�سباب �شخ�صية �أو �سيا�سية ،تعبر عن نف�سها بمظاهر ت�أخذ �أحيا ًنا �أ�شكا ًال غير
بناءة كالت�صلب في المواقف والعنف والمقاطعة التي ال تقود بال�ضرورة �إلى النتائج
المرجوة .وهذه المظاهر ت�ؤدي �إلى توقف �آني للممار�سة الديمقراطية وتحول دون
الو�صول �إلى التوافق المن�شود .ولذا ،علينا جمي ًعا �أن نعمل من �أجل تجاوزها و�إعادة
عربة الديمقراطية �إلى م�سارها ال�صحيح ،فالديمقراطية ال تكتمل �إال بالمبادرة الب ّناءة
وقبول التن ّوع واالختالف في الر�أي .كما �أن الو�صول �إلى مقاربة متوازنة تجمع بين الحوار
المنفتح ،والمناف�سة ال�شريفة ،واتخاذ القرار عن وعي ودراية ،هي لبنة �أ�سا�سية في بناء
نهجا يقودنا �إلى الم�ستقبل الم�شرق الذي ي�ستحقه جميع
النظام الديمقراطي الذي نريده ً
الأردنيين.
وعليه ،ف�إن ر�ؤيتنا لطبيعة النظام الديمقراطي الذي نعمل على بنائه وا�ضحة ،كما
�أن طريق الو�صول �إليه وا�ضح ،لكنه لي�س بالطريق ال�سهل ،وال يوجد طريق مخت�صر� ،إنه
طريق ُيبنى بالتراكم ،ويحتاج ب�شكل �أ�سا�سي �إلى مراجعة �أهم ممار�ساتنا الديمقراطية،
وفي مقدمتها :كيف نختلف �ضمن نقا�شاتنا العامة ،وكيف نتخذ القرار.
وهذا يقودني للحديث عن تطوير الممار�سات ال�ضرورية للديمقراطية .فما نحتاجه،
بالتزامن مع انطالق الحمالت االنتخابية ،هو تطوير ممار�سات ترتبط بمفهوم المواطنة
ال�صالحة ،التي ت�شكل الأ�سا�س لديمقراطية ناب�ضة بالحياة.
وبر�أيي ،هناك �أربعة مبادئ وممار�سات �أ�سا�سية ال بد �أن تتجذر في �سلوكنا
ال�سيا�سي واالجتماعي حتى نبني النظام الديمقراطي الذي نن�شد .وتمثل االنتخابات
النيابية القادمة فر�صة حقيقية لتعزيز هذه المبادئ والممار�سات ،والتي من المهم �أال
تتوقف بانتهاء العملية االنتخابية ،بل �أن ت�ستمر حتى تتر�سخ قناعات ثابتة في حياتنا
اليومية خالل ال�سنوات القادمة .وتتجلى هذه المبادئ والممار�سات بما يلي:
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�أو ًال :احترام الر�أي الآخر �أ�سا�س ال�شراكة بين الجميع 
لنتذكر جميعا �أننا ك�أردنيين و�أردنيات �إخوة و�أخوات مت�ساوون وفي مركب واحد،
و�أن وحدتنا و�إخال�صنا لهذا البلد ي�سمو فوق كل اختالف� ،سواء �أكان في العرق� ،أو الأ�صل،
�أو الدين .ومن ال�ضروري �أن نعمل م ًعا على تو�سيع دائرة االحترام والثقة المتبادلة بيننا،
و�أن نبني عروة وثقى تجمع الأردنيين على �أ�سا�س احترام الإن�سان وكرامته.
وهذا االحترام المتبادل هو ما �سيمكننا من �أن ُنتقن واجب اال�ستماع كما هو حق
الحديث .وال بد �أن نعي جمي ًعا ب�أن تفهم الر�أي الآخر هو �أعلى درجات االحترام ،و�أن
حرية التعبير ال تكتمل �إال �إذا التزمنا بم�س�ؤولية اال�ستماع ،وبهذه الممار�سة فقط �سنترك
وراءنا نمط التفكير الذي ي�صنف المجتمعات �إلى مجموعات متنافرة على �أ�سا�س «نحن»
و«الآخر» ،ففي نهاية المطاف كلنا �أردنيون وكلنا للأردن.
ثان ًيا :المواطنة ال تكتمل �إال بممار�سة واجب الم�ساءلة
�إنني �أدعو المواطنين هنا �إلى االنخراط في بحث الق�ضايا والقرارات المهمة
ذات الأولوية في مجتمعنا و�سبل �إيجاد حلول لها ،ولتبد�أ هذه الممار�سة اليوم قبل الغد
من خالل �إ�سماع �أ�صواتكم في الحمالت االنتخابية ،ومن خالل الت�صويت يوم االقتراع.
وتذكروا �أن الديمقراطية ال ت�صل مبتغاها بمجرد الإدالء ب�أ�صواتكم ،بل هي عملية
م�ستمرة من خالل م�ساءلتكم لمن يتولون �أمانة الم�س�ؤولية ،ومحا�سبتهم على �أ�سا�س
االلتزامات التي قطعوها على �أنف�سهم .كما �أن الديمقراطية م�ستمرة � ً
أي�ضا من خالل
انخراطكم في نقا�شات وحوارات هادفة حول الق�ضايا التي تواجه �أ�سركم ،ومجتمعاتكم
المحلية ،والوطن بعمومه ،وفي مقدمتها محاربة الفقر والبطالة ،وتح�سين خدمات
الرعاية ال�صحية والتعليم والموا�صالت العامة ،والحد من �آثار الغالء المعي�شي ،ومحاربة
الف�ساد ب�أ�شكاله و�أي �إهدار للمال العام .وتتطلب هذه الممار�سات �أن يتق ّدم المر�شحون
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لالنتخابات ببرامج عملية ومو�ضوعية مبنية على الحقائق ولي�س االنطباعات ،بحيث توفر
تلك البرامج حلو ًال قابلة للتنفيذ لمعالجة م�شاكلنا ،مع تجاوز ال�شعارات الب ّراقة والتنظير
والإفراط في ت�شخي�ص الم�شاكل دون طرح حلول واقعية وعملية.
 و�أدعوكم � ً
أي�ضا �إلى الحر�ص على مجموعة من الممار�سات التي تبقي المجتمعات
متفاعلة وح ّية ،فالمواطنون الواعون والم�س�ؤولون هم الذين يتابعون و�سائل الإعالم ،مع
الحر�ص على توخي الحقيقة والمو�ضوعية ،ويتفاعلون معها تعبي ًرا عن �أرائهم ،ويتوا�صلون
مع ممثليهم في مجل�س النواب والمجال�س المحلية وقادة مجتمعاتهم وي�سائلونهم ويتابعون
�أداءهم ومواقفهم ،ويبادرون للتجمع وتنظيم �أنف�سهم على الم�ستوى المحلي ،ويتخذون
موق ًفا موحدً ا ،ويعملون من �أجل معالجة ق�ضاياهم المحلية ،ومن بينها على �سبيل المثال:
االهتمام بخدمات المياه وال�صرف ال�صحي والنظافة العامة ،و�إدامة الطرق والبنى
التحتية ،والمحافظة على المتنزهات والحدائق ،وتعزيز ال�سالمة المرورية وغيرها.
ثال ًثا :قد نختلف لكننا ال نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني م�ستمر
يرتبط التوا�صل والتعبير عن الآراء في المجتمع الديمقراطي بالتزام مبد�أ
االحترام مع حق االختالف في الر�أي ،في ظل �سعينا للو�صول �إلى حلول توافقية� .أما تن ّوع
الآراء والمعتقدات والثقافات في مجتمعنا فقد كان على الدوام عن�صر قوة ،ولم يكن
عامل �ضعف �أبدً ا.
�إن االختالف ال ي�ؤ�شر على وجود خلل ،ولي�س �شك ًال النعدام الوالء ،بل �إن االختالف
الم�ستند �إلى االحترام هو دافع للحوار ،والحوار فيما بين �أ�صحاب الآراء المختلفة هو
جوهر الديمقراطية ،والديمقراطية هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية �أم ًرا
يمكننا من الم�ضي �إلى الأمام.
وباعتقادي ف�إن الو�صول �إلى حلول توافقية يقوم على مبد�أ «�أن نعطي كما ن�أخذ»،
وبهذا المنطق ،ف�إن على جميع الأطراف �أن تدرك �أنها تحقق بع�ض ما تريد ،ولي�س كل ما
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تريد .والمبادرة للتنازل و�صو ًال �إلى حلول توافقية هي ف�ضيلة ترفع من �ش�أن من يتحلى بها،
ولي�ست عالمة �ضعف ،ف�أكثر �أفراد المجتمع ف�ض ًال هم الذين يبادرون للت�ضحية في �سبيل
ال�صالح العام ،وه�ؤالء الذين ي�ؤثرون على �أنف�سهم هم من ير�سخ في الذاكرة الوطنية.
و�أدعوكم � ً
أي�ضا لاللتزام بالحوار والنقا�ش �سبي ًال لحل االختالف في الر�أي ،قبل
االن�سحاب من طاولة الحوار والنزول �إلى ال�شارع .وبالرغم من الإيمان والإجماع الرا�سخ
ب�أن حق التظاهر مكفول بالد�ستور ،فال بد �أن نعي جمي ًعا �أن هذه �أداة ا�ضطرارية ،ال يتم
اللجوء �إليها �إال كخيار �أخير ،وال ي�صح الم�سارعة �إلى تبنيها فيتعطل الحوار ويغلق باب
التوا�صل .ولنتذكر جمي ًعا �أنه يتوجب علينا ،وبعد �أي �إ�ضراب �أو اعت�صام �أو مقاطعة،
العمل �سوية من جديد و�صو ًال �إلى حلول توافقية نم�ضي بها نحو بناء م�ستقبلنا يدً ا بيد.
وال بد في هذا ال�سياق من الت�أكيد على �أن الإيمان بالديمقراطية ي�ستوجب الرف�ض
الكامل للعنف وللتهديد با�ستخدامه ،ونبذ تخريب الممتلكات العامة ،فهذه و�سائل
مرفو�ضة ،وال يمكن قبولها تحت �أي ذريعة.
راب ًعا :جميعنا �شركاء في الت�ضحيات والمكا�سب
علينا �أن ن�ضع ن�صب �أعيننا حقيقة �أن الديمقراطية في جوهرها ال تعني �أنه يوجد
رابح �أو خا�سر ،كما ال يوجد �أجوبة �صحيحة بالمطلق .فقوتنا تكمن في قدرتنا على
التعامل مع المتغيرات من حولنا ،ولقد كان �شعبنا على امتداد تاريخنا مثا ًال في �إثبات
القدرة على التعامل مع الظروف الم�ستجدة من حوله .وكونوا على ثقة ب�أننا جمي ًعا �سنربح
مع ا�ستمرارنا في التوا�صل والم�ضي �إلى الأمام على م�سار الإ�صالح والتنمية ال�شاملة ،مع
�ضرورة �أن يكون الجميع �شركاء في بذل الت�ضحيات وح�صد المكا�سب.
وبهذا �أنتقل �إلى الق�سم الأخير من هذه الورقة النقا�شية ،حيث �أحاول الإجابة على
�س�ؤال مفاده :كيف نت�أكد �أننا على الطريق ال�صحيح؟
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�سنتمكن ،خالل الحمالت االنتخابية ،وخالل ال�سنوات التي تلي االنتخابات القادمة،
من الت�أكد �أننا ن�سير على الطريق ال�صحيح ،طالما التزمنا بالمبادئ الديمقراطية التي
ذكرتها ،وبتح�سين ممار�ستها ،و�صو ًال �إلى تحقيق ما يلي:
• بلورة �إح�سا�س جمعي بالكرامة واالعتزاز بما ننجزه �سو ًيا ك�شعب واحد.
• تنمية �إح�سا�س وطني بالإنجاز ،م�ستمد من التغلب على التحديات ،والت�سلح
بروابطنا وت�ضحياتنا الم�شتركة ،والإيمان ب�أن طريقنا نحو االزدهار والأمان
يوما بعد يوم.
ينطلق من ديمقراطيتنا التي تتعزز ً
• الم�شاركة بقوة في �صناعة م�ستقبل الأردن من خالل الت�صويت في االنتخابات،
وااللتزام بالديمقراطية نهج حياة.
• �إدامة الحوار البناء والقائم على االحترام بين المواطنين والتوا�صل عبر و�سائل
الإعالم بما فيها االجتماعي والإلكتروني.
• تجذير �أ�س�س التعامل الح�ضاري بين المواطنين ،وثقافة العمل التطوعي ،بما
يقود �إلى م�ستويات متقدمة من الثقة والعطاء في المجتمع.
وختاما ،فقد �شرع الأردن فع ًال في الدخول في مرحلة جديدة حافلة بالعطاء على
ً
طريق التحديث والتنمية والبناء ،وبعبور مف�صل تاريخي زاخر بالتحديات والفر�ص،
وكلي ثقة بقدرة الأردنيين على التغلب على ال�صعاب وتجاوز التحديات .و�أتطلع اليوم
للوقوف على �آراء جميع المر�شحين في هذه االنتخابات ومواقفهم ،و�أدعو الفائزين منهم
�أن يدركوا �أنهم يتحملون �أمانة عظيمة :وهي م�س�ؤولية تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات.
كما �أدعو المواطنين والمواطنات من �أبناء وبنات �شعبنا العزيز لتبني المبادئ
والممار�سات الديمقراطية التي عر�ضتها للتو ،فهي ت�شكل اجتهادًا لتر�سيخ �سلوكيات
المواطنة ال�صالحة ،الم�ؤمنة بالديمقراطية نهج حياة .و�أحث الجميع على ا�ستثمار
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خ�صو�صا في ظل التعديالت
هذه الفر�صة التاريخية لممار�سة حقوقهم وم�س�ؤولياتهم،
ً
الد�ستورية الأخيرة التي كر�ست مكانة ال�شعب �شري ًكا حقيق ًيا في �صناعة القرار ،و�أن
يتحملوا واجباتهم الوطنية بانتخاب مجل�س نواب كفء قادر على خدمة ال�صالح العام
و�ضمان م�ستقبل �أف�ضل لأردننا الحبيب.
اليوم ولي�س غدً ا نبد�أ م ًعا لحظة الم�س�ؤولية التاريخية لبناء الم�ستقبل الذي ي�ستحقه
الأردن ،وين�شده الجميع لأجل الحا�ضر والم�ستقبل.

- 106 -

الورقة النقا�شية الثانية

«تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين»
( 16كانون الثاني/يناير )2013

الديمقراطية في جوهرها عملية ح ّية نمار�سها جمي ًعا ،مواطنين ودولة .وفي
الأردن� ،ش َّكل الد�ستور �أ�سا�س الحياة ال�سيا�سية والديمقراطية الذي طالما وفر �إطا ًرا
تنظيم ًيا لقراراتنا وخياراتنا على مدى ت�سعين عام ًا .وهذا هو الأ�سا�س ،ولكن ال بد �أن
تقدما
ت�ستمر الم�ؤ�س�سات والقوانين بالتطور واالرتقاء نحو الأف�ضل .لقد حققنا بالفعل ً
م�شهودًا على هذا الطريق في ال�سنوات الأخيرة� ،إذ قادت التعديالت الد�ستورية التي
�شملت ثلث الد�ستور �إلى تعزيز الف�صل والتوازن بين ال�سلطات ،ور�سخت ا�ستقالل الق�ضاء،
و�صون حقوق المواطن .كما تم �إن�شاء محكمة د�ستورية ،وهيئة م�ستقلة لالنتخاب .وهذه
الإنجازات تهدف �إلى تمكين �شعبنا الأردني من ر�سم م�ستقبل الوطن ب�شفافية وعدالة
وبم�شاركة الجميع.
وقد �آن الأوان لنم�ضي �سو ًيا في تعزيز هذه القاعدة ال�صلبة ،والبناء عليها.
�إن تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم هو نتاج التع ّلم من التجارب المتراكمة،
والجهود الم�شتركة ،وتطويره مع مرور الوقت ،وال يتم ذلك من خالل مرحلة �إ�صالحية
محددة �أو جملة �إ�صالحات واحدة .فالإ�صالح الديمقراطي ال يختزل بمجرد تعديل
للقوانين والأنظمة� ،إنما يتطلب تطوي ًرا م�ستم ًرا للنهج الذي يحكم الممار�سات والعالقة
بين المواطنين ،والجهاز الحكومي ،والنواب الذين يحملون �أمانة وم�س�ؤولية اتخاذ القرار
بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم .وكما �أ�شرت في الورقة النقا�شية الأولى ،ف�إن
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التزامنا بمبادئ المواطنة الحقة ،واالحترام المتبادل ،وممار�سة واجب الم�ساءلة،
وال�شراكة في الت�ضحيات والمكا�سب ،والحوار البناء و�صو ًال �إلى التوافق على امتداد
م�سيرتنا المباركة هي من �ضروريات نجاحنا ك�أمة في م�سعاها نحو تجذير الديمقراطية.
وتباعا ،ف�إنني في هذه الورقة �أود �أن �أ�شارككم اجتهادي في الر�أي ،م�ساهم ًة في
ً
الحوار الوطني ،حول �أحد �أهم جوانب التطور الديمقراطي� ،أال وهو االنتقال نحو نهج
الحكومات البرلمانية.
�إن مبادئ م�سيرتنا ونهجنا الإ�صالحي را�سخة ووا�ضحة ،فنحن ملتزمون برعاية
وتعزيز مبد�أ التعددية ال�سيا�سية و�صون حقوق جميع المواطنين ،وم�ستمرون � ً
أي�ضا في
تطوير منظومة من ال�ضوابط العملية لمبادئ الف�صل والتوازن بين ال�سلطات و�آليات
الرقابة من �أجل بناء نظام ديمقراطي �سليم ،و�سنعمل على تقوية مجتمعنا المدني،
و�سنحر�ص على توفير فر�صة عادلة للجميع للتناف�س ال�سيا�سي ،واال�ستمرار في حماية
حقوق جميع المواطنين التي كفلها الد�ستور .وال�س�ؤال الجوهري المطروح في هذا
ال�سياق ،والذي ال بد �أن ن�سعى جمي ًعا للإجابة عليه :كيف �سن�ضمن ا�ستمرار م�ؤ�س�ساتنا
و�أنظمتنا بالعمل على تر�سيخ هذه المبادئ والحقوق وحمايتها ونحن ما�ضون في عملية
التحول الديمقراطي؟ ومن المهم �أن يدرك الجميع �أننا �سنواجه �صعوبات وتحديات ،وقد
يكون هناك بع�ض الإخفاقات ،ولكن �سيكون هناك نجاحات �أكثر ،وهي متاحة للحوار
والتقييم �ضمن نقا�ش عام ،وهذا �أمر طبيعي ،لأن هذه متطلبات التطور الديمقراطي،
ودليل على م�صداقيته.
الأنظمة الديمقراطية والنموذج الأردني
�إن المبد�أ الأ�سا�سي للديمقراطيات الحديثة يقوم على اختيار ال�شعب لممثلين
ينوبون عنه في اتخاذ القرارات على م�ستوى الوطن ،ومع تطوير مختلف الدول لأنظمتها
الديمقراطية ،برزت عدة نماذج في تطبيق هذا المبد�أ الديمقراطي .ففي الجمهوريات
على �سبيل المثال ،هناك �أنظمة رئا�سية و�أنظمة برلمانية .وفي الأنظمة الرئا�سية (كما
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هو الحال في فرن�سا) عادة ما ُي َخ َّول الرئي�س المنتخب تعيين حكومة ب�شكل مبا�شر ،مع
ا�شتراط موافقة البرلمان في بع�ض الأحيان .وفي الأنظمة البرلمانية (كما هو الحال
في تركيا) غال ًبا ما يتم ت�شكيل الحكومة من خالل رئي�س وزراء يمثل حزب الأغلبية في
البرلمان �أو يمثل ائتال ًفا لأحزاب تحظى بالأغلبية.
�أ ّما في الملكيات الد�ستورية ،و�إلى حد �شبيه بالأنظمة الجمهورية البرلمانية ،ف�إن
الحكومات غال ًبا ما ُت�شكل من قبل حزب الأغلبية المنتخب� ،أو ائتالف لأحزاب تحظى
بالأغلبية في المجل�س الت�شريعي (كما هو الحال في �إ�سبانيا وبلجيكا).
�إن هناك تباينات ع ّدة لكل من هذه النماذج ،لكن الثابت في الأمر هو �أنه ال يوجد
و�صفة واحدة �صحيحة بالمطلق تنا�سب جميع الدول .فالنظام ال�سيا�سي لكل دولة يعك�س
بالمجمل التاريخ والثقافة الخا�صة بها .فاليوم ،و�ضمن محيطنا الإقليمي ،نرى في م�صر
وتون�س م�ساع لتطوير الأنظمة الجمهورية ،فيما ي�شكل المغرب والأردن نماذج لملكيات
د�ستورية .وقد تطورت ملكيتنا الد�ستورية على مدار ت�سعة عقود ،و�ست�ستمر في التطور
والتحديث ،و�ستكون الخطوة التالية في هذه الم�سيرة المباركة ب�إذن اهلل �آلية ت�شكيل
الحكومات.
االنتقال �إلى الحكومات البرلمانية
كما �سبق و�أ�شرت في �أكثر من منا�سبة ،ف�إن م�سار تعميق ديمقراطيتنا يكمن
في االنتقال �إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة ،بحيث ن�صل �إلى مرحلة ي�شكل ائتالف
الأغلبية في مجل�س النواب الحكومة .وفور انتهاء االنتخابات النيابية القادمة� ،سنبا�شر
ب�إطالق نهج الحكومات البرلمانية ،ومن �ضمنها كيفية اختيار ر�ؤ�ساء الوزراء والفريق
الوزاري .وبالرغم من �أن التجارب الدولية المقارنة ت�شير �إلى الحاجة �إلى عدة دورات
برلمانية لإن�ضاج هذه الممار�سة وا�ستقرارها� ،إال �أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية
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التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير �أحزاب �سيا�سية على �أ�سا�س برامجي،
ت�ستقطب غالبية �أ�صوات المواطنين ،وتتمتع بقيادات م�ؤهلة وقادرة على تحمل �أمانة
الم�س�ؤولية الحكومية.
لقد درجت الممار�سة ال�سيا�سية تاريخ ًيا في الأردن على اختيار ر�ؤ�ساء الوزراء
والفريق الوزاري على �أ�سا�س مزاياهم القيادية وخبراتهم العلمية والعملية ،والح�صول
د�ستور ًيا على ثقة مجل�س النواب .وبالتالي ،اعتمدت الوزارات المختلفة على ما لديها
من خبرات ومعرفة للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن .ومع عدم وجود �أحزاب
�سيا�سية فاعلة ،ذات برامج وطنية قادرة على بناء االئتالفات ،وعلى ا�ستقطاب غالبية
�أ�صوات المواطنين ،ف�إن الممار�سة ال�سيا�سية درجت على �أن �إ�شراك نواب في الحكومات
هو من باب اال�ستثناء ولي�س القاعدة .لذلك ،علينا �أن نبا�شر في بناء نظام الحكومات
البرلمانية .وكخطوة �أولى ،ف�إننا �سنبادر �إلى تغيير �آلية اختيار رئي�س الوزراء بعد
االنتخابات الت�شريعية القادمة ،وف ًقا للمعايير التالية:
• �إن رئي�س الوزراء القادم ،والذي لي�س من ال�ضروري �أن يكون ع�ض ًوا في مجل�س
النواب� ،سيتم تكليفه بالت�شاور مع ائتالف الأغلبية من الكتل النيابية.
• و�إذا لم يبرز ائتالف �أغلبية وا�ضح من الكتل النيابية ،ف�إن عملية التكليف �ستتم
بالت�شاور مع جميع الكتل النيابية.
• وبدوره� ،سيقوم رئي�س الوزراء المك ّلف بالت�شاور مع الكتل النيابية لت�شكيل
الحكومة البرلمانية الجديدة واالتفاق على برنامجها ،والتي ينبغي عليها
الح�صول على ثقة مجل�س النواب ،واال�ستمرار بالمحافظة عليها.
• �إنني على قناعة تامة ب�ضرورة اال�ستمرار في تطوير هذه الآلية ،ا�ستنادًا �إلى
ما نتعلمه من تجربتنا ،ون�ضوج نظام الحكومات البرلمانية ،منطلقين من هذه
الخطوة نحو تطبيق نهج الحكومات البرلمانية ال�شامل.
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متطلبات التحول الديمقراطي الناجح
�إن الو�صول �إلى نظام الحكومات البرلمانية ال�شامل يعتمد على ثالثة متطلبات
�أ�سا�سية ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل ،وهي:
�أو ًال :حاجتنا �إلى بروز �أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن م�صالح
و�أولويات وهموم المجتمعات المحلية �ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق .وال �شك �أن هذه
العملية تحتاج �إلى وقت حتى تن�ضج .ومع و�صول �أحزاب �سيا�سية تتناف�س على م�ستوى
وطني ،ووفق برامج تمتد لأربع �سنوات �إلى مجل�س النواب ،وح�صولها على مزيد من
المقاعد ،وت�شكيلها لكتل نيابية ذات قواعد �صلبة� ،سيكون هناك قدرة �أكبر على �إ�شراك
نواب كوزراء في الحكومة.
ثان ًيا� :سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على �أ�س�س من المهنية والحياد،
بعيدًا عن ت�سيي�س العمل ،لم�ساندة و�إر�شاد وزراء الحكومات البرلمانية ،خا�صة و�أن هذا
النموذج يعني بمفهومه الأ�شمل �أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد ال يتمتعون
بخبرة عملية �سابقة في مجال عمل الوزارات التي �سيتولونها (مفهوم الوزير ال�سيا�سي
مقارنة بالوزير التكنوقراطي) .ولذا ،فمن ال�ضروري �أن ي�صبح الجهاز الحكومي مرج ًعا
موثو ًقا للمعرفة والم�ساندة الفنية والمهنية ،ومن المهم � ً
أي�ضا �أن يعتمد الوزراء على
خبرات هذا الجهاز في �صنع القرار.
ثال ًثا :تغيير الأعراف البرلمانية من خالل تطوير النظام الداخلي لمجل�س النواب
بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية ،وعلى مجل�س النواب المبا�شرة بذلك واال�ستمرار
في بناء هذه الأعراف وتطويرها .والهدف من هذا الأمر ،هو �أن ت�ساهم هذه الأعراف
في ت�أطير �آلية ت�شكيل الحكومات من خالل الت�شاور والتوافق بين الكتل النيابية .وهذا
�سيتطلب بلورة فهم م�شترك حول كيفية و�صول هذه الكتل �إلى و�ضع برامج تعك�س �سيا�سات
متفق عليها ك�أ�سا�س للتعاون واال�ستقرار الحكومي .وبالمقابل ،ف�إن �أحزاب المعار�ضة
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بحاجة �إلى بلورة �أعراف مماثلة تحكم �آلية التعاون فيما بينها من �أجل م�ساءلة الحكومات
وعر�ض ر�ؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل) .وال �شك �أن دور المعار�ضة هذا ي�شكل �أحد
عنا�صر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية.
نظرة م�ستقبلية :الأدوار والم�س�ؤوليات
�إن ال�سرعة والنجاح في تطبيق المتطلبات الثالثة �أعاله ي�شكالن عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا
في عملية االنتقال الناجح نحو الحكومات البرلمانية ،وهي �أ�سا�س التحول الديمقراطي
في نظامنا ال�سيا�سي .وخالل مرورنا في عملية االنتقال هذه �سيترتب على العديد من
م�ؤ�س�ساتنا ال�سيا�سية وفئات مجتمعنا لعب �أدوار مختلفة وتحمل م�س�ؤوليات جديدة.
وفي الورقة النقا�شية الثالثة� ،س�أ�سعى �إلى تقديم اجتهاد يو�ضح �أدوار وم�س�ؤوليات جميع
�أطراف المعادلة ال�سيا�سية ،و�س�أقترح بع�ض الر�ؤى حول كيفية تطوير هذه الأدوار في
ال�سنوات القادمة.
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الورقة النقا�شية الثالثة

«�أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة»
(� 2آذار/مار�س )2013

ي�شكل تطبيق نهج الحكومات البرلمانية ،كما هو التحول الديمقراطي في جوهره،
عملية تراكمية مفتوحة على التطوير الم�ستمر ،الأمر الذي يتطلب وعي الجميع للأدوار
التي تنتظرنا في بناء الم�ستقبل ،ك�شركاء في هذه العملية .و�أود اليوم في هذه الورقة،
التي �أخ�ص�صها لمناق�شة التطور ال�سيا�سي في الأردن ،التركيز على م�ستقبلنا الم�شترك
قدما ،خا�صة بعد االنتخابات النيابية ،التي �أجريت في  23كانون الثاني
وكيفية الم�ضي ً
الما�ضي.
�إن النتخاباتنا النيابية الأخيرة �أهمية كبرى ،فهي م�ؤ�شر على طريق الإ�صالح
والتغيير الذي اختطه الأردن ،وقد �أجريت في �أجواء ت�سودها الديمقراطية وال�شفافية،
الأمر الذي � ّأهلها �أن تحظى ب�إ�شادة محلية وعربية ودولية غير م�سبوقة ،حيث تجاوزت
ن�سبة الت�سجيل لالنتخاب  ،%70وقاربت ن�سبة االقتراع  ،%57وهي من �أعلى الن�سب
في تاريخ المملكة وعلى م�ستوى العالم .و ُتقر�أ ن�سب الم�شاركة هذه ب�شكل �إيجابي عند
مقارنتها بانتخابات �أخرى �أجريت م�ؤخ ًرا في العالم العربي .فالم�شاركة في الأردن
اقتربت من ن�سبة الـ  %62التي �سجلت في ال�شقيقتين م�صر وليبيا ،وهي تتقدم على ن�سب
الم�شاركة في المملكة المغربية ال�شقيقة التي جاءت بواقع  %45وحظيت ب�إ�شادة دولية
� ً
أي�ضا .ومن المالمح الأخرى الجديرة بالمالحظة ،ارتفاع ن�سب الم�شاركة في المدن
الكبرى ،فالم�شاركة في محافظتي ع ّمان والزرقاء قد ارتفعت بما يقارب الثلث.
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�إن �أهمية االنتخابات النيابية قد تج ّلت � ً
أي�ضا في العدد غير الم�سبوق للمر�شحين،
حيث �شارك ما ن�سبته  %80من الأحزاب ال�سيا�سية ،كما �أن  %61من الفائزين في
االنتخابات ،ي�صلون لمجل�س النواب للم ّرة الأولى ،وهذا يدل على قدرة الوطن على تجديد
نخبه ال�سيا�سية� .إن هذه االنتخابات التي تمت �إدارتها والإ�شراف عليها ،لأول م ّرة ،من
قبل هيئة م�ستقلة ومراقبين محليين ودوليين ،قد �أنتجت مجل�س نواب �أكثر تمثي ًال .فالكتل
النيابية المعبرة عن جميع توجهات الأطياف ال�سيا�سية قد ت�شكلت ،وهي تمثل �أحزا ًبا
الحراكات ال�شعبية ومجموعات النا�شطين
وطنية و�إ�سالمية وقومية وي�سارية� ،إ�ضافة �إلى ِ
ال�سيا�سيين .وي�شكل انتخاب � 18سيدة م�صدر فخر واعتزاز ،فقد �ضمت هذه المجموعة
� 3سيدات فزن باالنتخابات� ،إحداهن تر�أ�ست قائمة وطنية ،واثنتان عن دوائر فردية
بالتناف�س� ،إ�ضافة �إلى � 15سيدة ي�صلن لمجل�س النواب بف�ضل نظام الكوتا.
ونحن عاقدون العزم على اال�ستمرار في تطوير تجربة االنتخابات الأخيرة والبناء
عليها .كما ندعو كل الأردنيين للم�ساهمة في عملية التطوير هذه من خالل �إ�سهاماتهم
المو�صولة وم�شاركتهم الفاعلة والم�س�ؤولة .وفي الواقع ،ف�إن الو�صول �إلى حكومات
برلمانية فاعلة يتطلب وجود �أحزاب ذات قواعد ممتدة على م�ستوى الوطن ،وبرامج
قوية ،وتعتمد على �إطار عمل يقوم على قيم ديمقراطية وطنية ،يتم تج�سيدها كثقافة
ديمقراطية في م�ؤ�س�ساتنا العامة وحياتنا ال�سيا�سية .وعليه ،ف�إن التحدي الحقيقي الذي
يواجه جميع الأردنيين والأردنيات وجميع مكونات نظامنا ال�سيا�سي ،هو تجذير هذه
الثقافة الديمقراطية.
�إننا في الأردن نعي في قرارة �أنف�سنا القيم ال�ضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي
و�إر�ساء نهج الحكومات البرلمانية .وفي مقدمة هذه القيم و�أكثرها �أهمية التعددية
والت�سامح و�سيادة القانون وتعزيز مبادئ الف�صل والتوازن بين ال�سلطات� ،إ�ضافة �إلى
حماية الحقوق الرا�سخة لجميع المواطنين والمواطنات ،وت�أمين كل طيف يعبر عن ر�أي
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�سيا�سي بفر�صة عادلة للتناف�س عبر �صناديق االقتراع� .إن هذه القيم في غاية الأهمية
للت�أكد من �أنه �سيتم الحفاظ على التوازن بين احترام �إرادة الأغلبية ال�سيا�سية وحماية
حقوق الأقلية و�سائر المجتمع في كل محطة من محطات التطور التي �سنمر بها .وتبرز
في هذا ال�سياق �أهمية اال�ستمرار في تطوير نظامنا االنتخابي عبر القنوات الد�ستورية،
و�صو ًال �إلى نظام �أكثر عدالة وتمثي ًال ،يحمي التعددية ويغنيها ،ويوفر فر�صة عادلة
للتناف�س ،وي�شكل حافزًا لتطور الحكومات البرلمانية على �أ�س�س حزبية.
�إن مفهوم الحكومة البرلمانية ،في حده الأدنى ،يتمثل في ترتيب العالقة بين
ال�سلطتين الت�شريعية والتنفيذية على النحو التالي� :أن تكون ال�سلطة التنفيذية خا�ضعة
لم�ساءلة الأغلبية النيابية من خالل �آلية منح الثقة �أو حجبها .وهذا ما ين�ص عليه
الد�ستور الأردني .ومن �أبرز التطورات التي �أنجزناها في هذا ال�ش�أن من خالل التعديالت
الد�ستورية الأخيرة تطوير �آلية منح الثقة ،حيث يتوجب الآن على الوزارة الم�ؤ ّلفة �ضرورة
�إيجاد �أغلبية نيابية للح�صول على الثقة في �شخ�ص الرئي�س والوزراء وبيانها الوزاري،
بد ًال من الممار�سة ال�سابقة ،والتي كانت تتطلب حجب الثقة عن الحكومة الم�ؤلفة ب�أغلبية
نيابية.
�إن تعميق نهج الحكومات البرلمانية �سيتدرج وفق تقدم العمل الحزبي والبرلماني
وعلى عدد من الدورات البرلمانية .و�سيتدرج هذا النهج ب�إدخال �آلية للت�شاور الم�سبق مع
مجل�س النواب للتوافق على تكليف رئي�س للوزراء ،والذي بدوره يت�شاور مع مجل�س النواب
على ت�شكيل فريقه ،وعلى البيان الوزاري الذي ي�شكل برنامج عمل الحكومة.
وفي الممار�سات العالمية المتفاوتة للحكومات البرلمانية ،من الممكن �أن يكون
مزيجا من
رئي�س الوزراء المكلف وفريقه من داخل مجل�س النواب� ،أو من خارجه �أو ً
االثنين م ًعا� .إن الممار�سة ال�سيا�سية في الحكومات البرلمانية المتعارف عليها عالم ًيا
ت�سمح بالجمع بين الوزارة والنيابة ،ود�ستورنا ي�سمح بذلك ،ولكن بالتوازي مع المتطلبات
الجوهرية التالية:
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�أولها ،وجود منظومة متطورة من ال�ضوابط العملية لمبادئ الف�صل والتوازن بين
ال�سلطات و�آليات الرقابة.
متدرجا ،وبالتوازي مع ن�ضج العمل
ثانيها� ،أن يكون �إ�شراك النواب في الحكومة
ً
ال�سيا�سي النيابي الحزبي ،ممث ًال في م�أ�س�سة عمل الكتل النيابية وتطورها ،بحيث تبنى
على �أ�س�س برامجية و�أكثر �صالبة وتتطور تدريج ًيا �إلى كتل حزبية ،وهذا يرتبط زمن ًيا
بقدرتنا على تطوير �أحزاب وطنية وبرامجية فاعلة وذات امتدادات �شعبية .و�سيتعمق نهج
الحكومات البرلمانية مع تقدم العمل الحزبي والبرلماني ،من خالل الدورات البرلمانية
القادمة ،بحيث تجرى االنتخابات من خالل تناف�س �أحزاب على �أ�س�س برامجية ،مع
الحفاظ � ً
أي�ضا على حق الأفراد الم�ستقلين بالتناف�س في االنتخابات ،والذي ي�ؤدي في
النهاية �إلى ظهور ائتالف برلماني على �أ�س�س حزبية ،يتمتع بالأغلبية وي�شكل الحكومة،
ويقابله ائتالف برلماني معار�ض يقوم بدور حكومة الظل في مجل�س النواب.
ثالثها� ،أن نطور عمل الجهاز الحكومي لي�صبح �أكثر مهنية وحيادًا وبعيدً ا عن
ت�سيي�س الأداء ،ليكون مرج ًعا موثو ًقا للمعرفة والم�ساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء
الحكومات البرلمانية في �صنع القرار.
ويوفر الحوار الوطني الدائر الآنً ،
مخا�ضا ديمقراط ًيا ب ّناء لتعميق تجربة الحكومات
البرلمانية ،ولتطوير �آلية الت�شاور الختيار �شخ�ص رئي�س الوزراء القادم ،وكيفية �إ�شراك
النواب في الحكومة من عدمه وب�أي ن�سبة تكون.
وعلى كل مك ّون في نظامنا ال�سيا�سي ،وعلى كل م�ؤ�س�سة و�شخ�صية عامة ،وبدرجة
�أهم على كل مواطن ومواطنة ،ممار�سة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراطية.
و�س�أكر�س الأق�سام التالية من هذه الورقة لمناق�شة كيفية تطوير هذه الأدوار ،بما فيها
دور الملكية ،والم�س�ؤوليات التي يجب �أن نتحملها جمي ًعا ،كمواطنين م�س�ؤولين وفاعلين.
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�أو ًال ،دور الأحزاب ال�سيا�سية
�إن مفهوم الديمقراطية ال ينح�صر في تعبير الأفراد عن �آرائهم ووجهات نظرهم،
بل �إنه ي�شمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد �إلى خطط عمل م�شتركة باقتراحات
واقعية وعملية ت�سهم في تقدم الوطن ،وهذا هو الدور الرئي�س للأحزاب ال�سيا�سية.
وقد ب َّينت في ال�سنوات الأخيرة ر�ؤيتي الوا�ضحة لنظامنا ال�سيا�سي ،والقائم على
تطوير عدد منطقي من الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة ذات القواعد الممتدة على م�ستوى
الوطن ،لتعك�س مختلف توجهات الأطياف ال�سيا�سية .وهذا النوع من الأنظمة هو الوحيد
القادر على �إتاحة الفر�صة للتناف�س الب ّناء بين الأفكار والطروحات التي يحتاجها الأردن،
وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها.
وبطبيعة الحال ،يحتاج الأردن �إلى وقت من �أجل تطوير �أحزاب �سيا�سية بالحجم
واالمتداد الوطني والقدرات ال�ضرورية للنهو�ض بهذا الدور المحوري .وبالمقارنة مع
ديمقراطيات مرت بتجربة التحول حدي ًثا ،كما في �أوروبا ال�شرقية خالل الت�سعينيات،
تطلب التحول الديمقراطي عدة دورات انتخابية ،وامتد لأكثر من ع�شر �سنوات ،من �أجل
انتقال الأحزاب المنق�سمة وذات البنية ال�ضعيفة �إلى حالة من التجمع واالندماج ،و�صو ًال
�إلى �أحزاب حقيقية تعمل على م�ستوى وطنيُ ،ت�شكل الحكومات ،وتقوم بمهامها ب�شكل
فاعل� .أما البديل عن بناء �أحزاب �سيا�سية فاعلة وذات قواعد �شعبية على م�ستوى الوطن،
فهو ا�ستمرار ائتالفات قائمة على بنية �ضعيفة ،ال تجمعها �إال النفعية ال�سيا�سية ال�ضيقة،
ولي�س البرامج والفكر الم�شترك .وقد �أدت مثل هذه الظروف ،في دول �أخرى� ،إلى �إفراز
حكومات غير ُم َم ّثلة وغير م�ستقرة ،ونريد للأردن �أن يتفادى مثل هذه الحالة لأن وطننا
ي�ستحق الأف�ضل دائ ًما.
يوجه ،في المرحلة القادمة ،نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات
�إن التركيز يجب �أن ّ
البرامج والقواعد ال�شعبية على م�ستوى الوطن ،بحيث يتوجه الناخبون للت�صويت على
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�أ�س�س حزبية وبرامجية ،وهذا الأمر يفر�ض على الأحزاب الأردنية تحديات وم�س�ؤوليات
جوهرية ،وهي:
• م�ساهمة الأحزاب في تطوير وتجذير ر�ؤية وطنية لحياتنا ال�سيا�سية .وفي
هذا ال�سياق ،ف�إن تجربة القوائم الوطنية في االنتخابات الأخيرة م ّثلت خطوة على
هذا الطريق ،نتعلم منها ونقيمها ونبني عليها .وبمقدور الأردن اال�ستفادة من تجارب
الدول الأخرى لت�سريع عملية تطور الأحزاب .ولكن علينا �أن نتذكر �أن الن�ضج ال�سيا�سي
يت�أتى من التجارب الوطنية المبنية على التعبير الحقيقي عن �إرادة ال�شعب عبر �صناديق
االقتراع.
• التزام الأحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ الم�شتركة ،وتبني
ال�سيا�سات ذات الأولوية .و�أ�شجع هنا جميع الأحزاب ،والمجموعات النيابية والأفراد
الم�ستقلين ،في مجل�س النواب الحالي على العمل �سوية ،ومحاولة التجمع على �أ�سا�س
مبادئهم الم�شتركة وال�سيا�سات التي تت�صدر �أولوياتهم ،فمن �ش�أن ذلك ت�شكيل كتل نيابية
�أكبر للم�ساهمة في تحقيق الفاعلية البرلمانية المن�شودة والتنمية ال�سيا�سية.
• تبني الأحزاب لبرامج وطنية وا�ضحة ونظم عمل مهنية� .إن النظام ال�سيا�سي
القائم على �أحزاب �ضعيفة غير قادر على ك�سب ثقة المواطنين ،وحفزهم على
االنخراط في الحياة العامة .ولتجاوز حالة الت�شكيك والتردد القائمة ،تحتاج الأحزاب
ال�سيا�سية �إلى تطوير برامج قوية مبنية على �سيا�سات وا�ضحة ت�ستجيب �إلى تطلعات
وهموم جميع الناخبين .كما �أن على هذه الأحزاب �أن تكون قادرة على تو�ضيح هذه
عال من المهنية واالحترافية للعمل
البرامج للمواطنين من خالل حمالت على م�ستوى ٍ
ال�سيا�سي واالنتخابي ،بهدف الفوز في االنتخابات وت�شكيل الحكومات.
�إنني �آمل حقيقة ب�أن تتقدم عملية ت�شكيل الأحزاب وتتطور ب�أ�سرع وتيرة ممكنة
خالل ال�سنوات القادمة .وعليه ،ف�إنني �أ�شجع جميع �أبناء وبنات الوطن على الم�شاركة في
بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية ال ُم َم ِّثلة ،والقائمة على قواعد �شعبية وا�سعة من
�أجل م�ستقبل �أف�ضل لنا جمي ًعا.
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ثان ًيا ،دور مجل�س النواب
يتمثل دور مجل�س النواب الأ�سا�سي في ت�شريع قوانين ذات �أولوية ،ي�صب تنفيذها
في خدمة م�صالح وطنية عليا ،وممار�سة دوره في الرقابة على الحكومة وم�ساءلتها على
ما تتخذه من قرارات .وبدوره ،يخ�ضع مجل�س النواب لم�ساءلة المواطنين الذين انتخبوا
�أع�ضاءه ،وهذا هو جوهر الم�س�ؤوليات التي على كل نائب النهو�ض بها ،وفيما يلي تف�صيلها:
• �أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة ال�صالح العام .وهذه م�س�ؤولية ال
يمكن الم�ساومة عليها .فالجميع يريدون من النواب �أن تكون الغاية من �أدائهم تحقيق
الم�صلحة العامة في مختلف الظروف والأوقات� .أما �أولئك الذين يعملون من �أجل تحقيق
م�صالح �شخ�صية �أو فئوية� ،أو العتبارات �شعبوية� ،أو �أخرى ال ت�أخذ م�صلحة الوطن العليا
على المدى البعيد بعين االعتبار ،ف�إن �أفعالهم تمثل خذال ًنا لمن انتخبهم وللأردنيين
جمي ًعا .وتعني مثل هذه الأفعال في الواقع �أن النائب تخ ّلى عن م�س�ؤوليته الرئي�سة ،وهذا
يعد �شك ًال من �أ�شكال الف�ساد.
• �أن يعك�س �أداء النائب توازن ًا بين الم�صالح على الم�ستوي المحلي وعلى
الم�ستوى الوطني .فالنواب يحملون هموم وم�صالح مناطقهم وقواعدهم االنتخابية،
من جهة ،لكن عليهم � ً
أي�ضا �أن يعملوا �سوية من �أجل تحقيق الم�صالح العليا للوطن ككل،
من جهة �أخرى .وي�شكل الو�صول �إلى هذا التوازن والمحافظة عليه التحدي الأبرز الذي
يج�سد �شرف الم�س�ؤولية التي يتحملها من يفوز بثقة ال�شعب
يواجه كل نائب ،لكنه تحد ّ
وي�شغل موق ًعا منتخ ًبا .ويحقق النواب هذه الم�س�ؤولية الثنائية في �أف�ضل �صورها من
خالل اقتراح حلول م�ستدامة تتوخى الم�صلحة الوطنية الأو�سع .فبالإمكان خدمة قواعد
انتخابية �أكثر ات�ساع ًا ،وب�شكل �أكثر فائدة و�أبعد مدى حين يعكف النائب على العمل مع
الحكومة من �أجل تبني �سيا�سات وبرامج تعالج تحديات الفقر والبطالة ،ويعمل بعزم
و�شفافية من �أجل تحقيق التنمية وتوليد فر�ص العمل على الم�ستوى المحلي ،بد ًال من �أن
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ي�سعى لم�صلحة دائرته المحلية من خالل ال�ضغط على م�س�ؤول حكومي للح�صول على
عدد محدود من الوظائف لقواعده االنتخابية المحلية.
• �أن يوازن النائب بين م�س�ؤولية التعاون وم�س�ؤولية المعار�ضة البناءة� .إن
تحقيق هذا التوازن هو تج�سيد للأداء ال�سيا�سي الفاعل ،حيث يترتب على النواب
العمل مع بع�ضهم البع�ض من جهة ،ومع الحكومة من جهة �أخرى لمواجهة مختلف
التحديات الوطنية .كما �أن الحاجة للموازنة بين هذه الم�س�ؤوليات ،تعك�س في الواقع �أن
النواب هم �أع�ضاء في ج�سم �سيا�سي واحد هو مجل�س النواب ،الذي عليه م�س�ؤولية القيام
بواجباته ،و�أن الحكومة � ً
أي�ضا تتمتع بتفوي�ض د�ستوري يخولها القيام بم�س�ؤولياتها وتنفيذ
برنامجها ،ا�ستنادًا �إلى مبد�أ الف�صل بين ال�سلطات وعدم تغول �إحداها على الأخرى .وفي
ذات الوقت ،ف�إن على النواب م�س�ؤولية �إخ�ضاع الحكومة للم�ساءلة من خالل المعار�ضة
الب ّناءة للبرامج المطروحة ،وتقديم برامج بديلة �إذا دعت الحاجة ،واالبتعاد عن التنظير
وعن االكتفاء بالت�شخي�ص غير المو�ضوعي للما�ضي ولما نواجهه من تحديات ،بد ًال من
طرح الحلول الواقعية للتقدم للأمام و�ضمن الإمكانات المتاحة .وي�شكل مبد�أ الم�ساءلة
�أحد الأدوات الجوهرية في نظامنا الديمقراطي ،ويجب �أن ال يتم �إ�ساءة توظيفه بحيث
يتحول لأداة لتمرير م�صالح نيابية فردية �ضيقة� ،أو اغتيال ال�شخ�صية� ،أو تعطيل القوانين
والبرامج المقترحة بهدف النيل من خ�صم �سيا�سي .وخال�صة القول� ،إن تحقيق التوازن
الدقيق بين م�س�ؤولية التعاون وم�س�ؤولية المعار�ضة البناءة هو المحك الحقيقي لفاعلية
المجال�س النيابية القادمة.
• �أن تكون عالقة النائب بالحكومة قائمة على �أ�س�س مو�ضوعية ولي�ست م�صلحية.
�إن نهو�ض ال�سلطتين الت�شريعية والتنفيذية بم�س�ؤولياتهما تجاه الوطن والمواطن
يتطلب تطوير عالقة ت�شاركية خالية من �ضغط النواب على الحكومات لتحقيق مكا�سب
على �أ�س�س الوا�سطة والمح�سوبية ،وبعيدة عن ا�ستر�ضاء الحكومات للنواب ،و�أن تتوخى
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رئي�سا � ً
أي�ضا لعملية
هذه العالقة تحقيق ال�صالح العام ال غير .وي�شكل هذا المبد�أ متطل ًبا ً
الم�شاورات التي �سينبثق عنها تكليف رئي�س للوزراء ،وت�شكيل فريق حكومي ،و�إعداد
برنامجه ،ومن �ش�أن هذا المبد�أ �أن يحمي عملية الم�شاورات وغيرها حتى ال تغدو رهينة
لل�ضغط ،واال�ستر�ضاء ،والمح�سوبية وحتى ال تكون عر�ضة لتجارب غير بناءة .وعلى الكتل
النيابية والأحزاب ال�سيا�سية م�س�ؤولية كبرى في الرقابة على �أداء �أع�ضائهم النواب في
هذا المجال.
وعليه� ،س�أ�شجع جميع �أع�ضاء مجل�س النواب والكتل النيابية ،خالل الأيام القادمة،
و�أحثهم على العمل الد�ؤوب وال�سريع ،من �أجل تطوير النظام الداخلي لمجل�سهم ،وبلورة
مدونة �سلوك ملزمة ،تج�سد هذه المبادئ وتترجمها عبر ممار�سة فعلية ترتقي ب�أداء
العمل النيابي.
ثال ًثا ،دور رئي�س الوزراء ومجل�س الوزراء
يقع على عاتق الحكومة ،بقيادة رئي�س الوزراء ومجل�س الوزراء� ،إعداد وتنفيذ
برنامج عمل �شامل يهدف �إلى تحقيق االزدهار وتوفير الأمن لجميع �أبناء وبنات الوطن.
وعليه ،يترتب على الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة �أربع �سنوات �إلى مجل�س النواب،
ليتم محا�سبتها على مدى تنفيذها لهذا البرنامج.
�إن تقد ّمنا نحو مرحلة جديدة من تعميق نهج الحكومات البرلمانية يعني في
الأ�سا�س تطور دور رئي�س الوزراء والمهارات والخ�صال المطلوب توفرها في �شخ�صيته.
فبالإ�ضافة �إلى قدرته على قيادة فريق كفء من الوزراء ،يع ّول عليه � ً
أي�ضا في ح�شد كوادر
و�إمكانات الجهاز الحكومي لتنفيذ البرامج الحكومية ب�أ�سلوب فاعل ووفق جدول زمني
دقيق متاح الطالع الجمهور .ويترتب عليه � ً
أي�ضا م�س�ؤولية التوا�صل والتفاعل والحوار
مع �سائر الأطراف ،وفي مقدمتهم مجل�س الأمة .و�ست�سهم الخطوات التالية في تعميق
الم�س�ؤوليات التي ينه�ض بها رئي�س الوزراء ومجل�س الوزراء:
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• نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها .فمجل�س النواب ي�ساعد الحكومة من
خالل ت�شريع قوانين تخولها تنفيذ خططها ،كما يقوم مجل�س النواب بمحا�سبة
الحكومة نيابة عن ال�شعب على �أ�سا�س ما تنفذه من �أعمال .وعلى ر�ؤ�ساء الوزراء ومجل�س
الوزراء �أن يك�سبوا ثقة مجل�س النواب و�أن يحافظوا عليها ،لي�س لحظة تكليفهم فقط،
و�إنما على امتداد فترة واليتهم .وعلى الحكومات � ً
أي�ضا اال�ستمرار في المحافظة على ثقة
مجل�س النواب ،والح�صول على دعمه من �أجل �إنجاز الت�شريعات ال�ضرورية لتنفيذ برامج
عملهم .وت�شكل هذه الواجبات الحكومية م�س�ؤولية كبيرة تتطلب رئي�س وزراء يتمتع ب�أعلى
درجات النزاهة والكفاءة ،ومهارات القيادة والإدارة.
• و�ضع معايير للعمل الحكومي المتميز� .إن �شعبنا يتطلع وي�ستحق وزراء
وموظفين عامين يعملون بكفاءة ،و�إخال�ص ،وتفان .و ُيع ّول على دور رئي�س الوزراء
في قيادة العمل الحكومي وفق �أف�ضل الممار�سات الم�ؤ�س�سية ،وهذا يتطلب مهارة وخبرة
تراكمية في التخطيط و�صناعة ال�سيا�سات و�إدارة الجهاز الحكومي� ،إ�ضافة �إلى مهارات
االت�صال والتفاو�ض وبناء التحالفات ،والقدرة على بناء التوافقات ال�ضرورية من �أجل
مجابهة التحديات التي تواجه المواطنين.
• تبني نهج ال�شفافية والحاكمية الر�شيدة وترجمته قو ًال وعم ًال .فنظام الحكومات
البرلمانية يتطلب مزيدً ا من االنفتاح ،وال�شفافية ،والمبادرة في تعامل وتوا�صل رئي�س
الوزراء ومجل�س الوزراء مع مجل�س النواب والمواطنين ،والحر�ص على العمل الميداني،
وهذه �شروط �ضرورية لنجاحهم.
راب ًعا ،دور الملكية
�إن �أحد �أهم مكونات عملية التطور ال�سيا�سي هو ارتقاء دور الملكية الد�ستورية
الها�شمية ،والتي لن تحيد �أبدً ا عن واجبها الرئي�س ،كما كان العهد دائ ًما ،ذلك الدور
المتمثل في العمل لي ًال نها ًرا ،وبتوفيق من اهلل ،من �أجل م�ستقبل مزدهر للأردن والحفاظ
على �أمنه ،وا�ستقراره ،ووحدته ،وت�أمين الأف�ضل دائ ًما ل�شعبنا النبيل .وفي ذات الوقت،
فقد تطورت الملكية في الأردن ب�شكل م�ستمر ي�ستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات
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�شعبنا .ومع تطور ديمقراطيتنا و�إنجاز المحطات والمتطلبات التي عر�ضتها �آن ًفا ،ف�إن
دور الملكية �سيتطور � ً
أي�ضا ،وهو ما �أن�شده بقناعة را�سخة ودافع ذاتي ،بقدر ما يتطلبه
تطور الملكيات الد�ستورية.
و�س�أعر�ض هنا م�س�ؤوليات الملكية الرئي�سة وال�ضرورية خدمة للوطن والأمة:
• حر�ص الملكية الها�شمية على اتباع نهج ي�ست�شرف الم�ستقبل ،والمحافظة
موحد يحمي مجتمعنا من االنزالق نحو �أي حالة ا�ستقطاب،
على دور الملك كقائد ِّ
دوما� ،صوت الأردنيين
كما يحمي قيمنا الأردنية الأ�صيلة .و�ستبقى الملكية ،كما كانت ً
والأردنيات جمي ًعا ،خا�صة الفقراء والم�ست�ضعفين منهم ،مدافعة عن حقوقهم في
المجتمع .و�ستحر�ص الملكية على اال�ستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة
والنزاهة ،من خالل التح�سين الم�ستمر والعمل الد�ؤوب .كما �ست�ستمر � ً
أي�ضا في ن�شر روح
الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التم ّيز والإبداع من خالل دعم ق�ص�ص النجاح،
وتبني المبادرات الريادية ،وتقدير الجهود الفردية والإنجازات اال�ستثنائية.
الم�سلحة ،ف�إنني �س�أذود في الدفاع
• وب�صفتي ر� ًأ�سا للدولة وقائدً ا �أعلى لقواتنا
ّ
عن ق�ضايانا الم�صيرية المرتبطة بال�سيا�سة الخارجية و�أمننا القومي ،وذلك من
خالل مجل�س الوزراء الذي يتولى �إدارة جميع �ش�ؤون الدولة ا�ستنادًا �إلى الد�ستور .كما �أن
دوري يتطلب الت�أكيد على بقاء م�ؤ�س�سة الجي�ش العربي ،والأجهزة الأمنية ،والق�ضائية،
والم�ؤ�س�سات الدينية العامة ،م�ستقلة ،ومحايدة ،ومهنية ،وغير م�س ّي�سة ،على امتداد
م�سيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها ،وحكومات برلمانية تقوم على �أ�س�س حزبية.
• يترتب على الملكية � ً
أي�ضا م�س�ؤولية حماية تراثنا الديني ون�سيجنا االجتماعي.
وكما �أو�ضحت في خطابي لمجموعة من �أبناء وبنات الوطن في  23ت�شرين الأول
الما�ضي ،ف�إن هذه الواجبات ت�شكل م�س�ؤولية ها�شمية �أعت ّز بحملها خدمة لجميع الأردنيين
والأردنيات .كما �أعتز � ً
أي�ضا بم�س�ؤولية �صون قيمنا الأ�سا�سية ،المتمثلة بالوحدة الوطنية
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والتعددية واالنفتاح والت�سامح واالعتدال ،التي تجعل من الأردن وط ًنا فريدً ا ،وواحة �أمن
وا�ستقرار.
• �إن م�س�ؤوليات الملكية �أخذت تتطور فع ًال في ظل التعديالت الد�ستورية
الأخيرة ،والتي �أر�ست �أط ًرا جديدة لها ،وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطور
الملكية .وقد هدفت هذه التعديالت �إلى تطوير ديمقراطيتنا من خالل تمكين المواطنين
من الم�شاركة الفاعلة في �صناعة القرارات التي تم�س حياتهم وت�شكل م�ستقبلهم.
• كما �سي�ستمر دور الملكية في ت�شكيل الحكومات بالتطور بالتوازي مع ن�ضوج
نظامنا النيابي .ومن �أبرز متطلبات هذا الن�ضوج ،التي �أو�ضحتها في ورقتي النقا�شية
هذه وورقتي ال�سابقة ،هي :وجود �أحزاب �سيا�سية ذات برامج و�سيا�سات وخطط تمكن
عال من الخبرة
الناخبين من الحكم عليها ،وتكون قادرة على �إنتاج مر�شحين على م�ستوى ٍ
والت�أهيل ،ي�صلون �إلى مجل�س نواب قادر على �إفراز حكومات برلمانية ،يدعمها الجهاز
الحكومي ب�سيا�سات مبنية على معلومات دقيقة ودرا�سات وافية ومو�ضوعية ،ووجود نظم
عمل وهيكليات منا�سبة التخاذ القرارات �ضمن مجل�س النواب ،وي�ضاف �إلى كل هذه
المتطلبات م�شاركة فاعلة من المواطنين.
وبالبناء على هذه الأ�س�س لأنظمة الحكومات البرلمانية الفاعلة� ،سنتمكن من الم�ضي
نحو مرحلة يتولى فيها ائتالف �أحزاب الأغلبية في مجل�س النواب ت�شكيل الحكومة .وعلى
امتداد هذه العملية� ،س�أحر�ص على المحافظة على ال�ضمانات التي �أو�ضحتها للتو ،والتي
خ�صو�صا ا�ستمرار
تمثل م�س�ؤولياتي ،التي �أت�شرف بحملها� ،إزاء �شعبي الأردني العزيز،
ً
الملكية بالقيام بدور الحامي للد�ستور ومقومات الحياد الإيجابي واال�ستقرار والعدالة،
التي �أو�ضحتها في هذا الجزء من الورقة ،والتي يجب تعزيزها وتجذيرها بالتوازي مع
ن�ضوج نظامنا النيابي� ،إ�ضافة �إلى دور الملكية لتجاوز حاالت اال�ستع�صاء ال�سيا�سي
بين مجال�س النواب والحكومات ،ومواجهة الحاالت اال�ستثنائية التي تتطلب حماية �أمن
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الوطن و�سيادته ووحدته في حال تعر�ضه ،ال ق ّدر اهلل� ،إلى تهديد حقيقي يم�س قدرتنا على
قدما.
الم�ضي بالأردن ً
ولنتذكر �أن نجاح هذه المعادلة مرهون بارتقاء جميع �أطراف العملية الإ�صالحية
�إلى م�ستوى متطلبات كل محطة �إ�صالحية ،و�أن يحققوا م�ستويات الن�ضج ال�سيا�سي
ال�ضروري ،حتى ال يخذلوا الوطن والمواطن .وبهذه الطريقة ،ومن خالل القنوات
الد�ستورية� ،سنتمكن من تحقيق �أعلى درجات التوافق الوطني ال�ضروري لبناء الم�ستقبل
الم�شرق الذي ي�ستحقه الجميع.
وعلينا جمي ًعا بالمح�صلة �أن نعمل ب�شكل جماعي من �أجل �إنجاز محطات الإ�صالح
التي تنتظرنا .و�س�أ�ستمر بالقيام بدوري في تعزيز م�ستويات الوعي والم�شاركة ال�سيا�سية
في مجتمعنا ،وذلك عبر قيامي بدور ال�ضامن لجهود الإ�صالح ال�شامل ،وت�شجيع الحوار
الهادف والبناء بين المواطنين ،والمحافظة على ا�ستقرار الوطن و�أمنه ومنجزاته.
�إن ر�ؤيتي لتطور الملكية مبنية على قناعة ذاتية را�سخة ،بد�أتُ التعبير عنها منذ
ال�سنوات الأولى لتولي �أمانة الم�س�ؤولية الد�ستورية� .إنها ر�ؤية جامعة ،وال تمثل انحيا ًزا
لمطالب فئة �سيا�سية �ضد �أخرى ،ف�أنا �أنحاز لم�صلحة الأردن والأردنيين فقط .كما �أن
هذه الر�ؤية قد انطلقت مع جهود حثيثة من �أجل تحقيق الإ�صالح ال�شامل على م�سارات
متوازية� ،شملت مبادرات اقت�صادية واجتماعية تهدف �إلى تمكين الطبقة الو�سطى
وتو�سيعها لأنها رافعة الإ�صالح ال�سيا�سي .وقد جاء الربيع العربي بتفاعالته المحلية
ليتيح لنا جمي ًعا الفر�صة ال�ستنها�ض الهمم الإ�صالحية مجددًا ،و�إطالق موجة جديدة
من الإ�صالحات ،واالنطالق نحو نه�ضة ال رجعة عنها .وهذا هو الم�ستقبل الذي �أن�شده،
م�ستقبل يحت�ضن الجميع ،ويت�سع للجميع ،ال ُي�ستثنى فيه �أحد ،وال يحرم من مكت�سبات
االزدهار والأمن والإنجاز.
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خام�سا ،دور المواطن
ً
�إن دور المواطن ،الذي ي�شكل اللبنة الأ�سا�سية في بناء نظامنا الديمقراطي ،هو
ما �أود مناق�شته في الجزء الأخير من هذه الورقة .فانخراط المواطنين في الحياة
العامة �ضروري من �أجل تطوير نظام الأحزاب ال�سيا�سية الفاعلة الذي نحتاجه .كما �أن
المواطنين هم �أ�صحاب القول الف�صل في �إخ�ضاع الحكومات للم�ساءلة ،وذلك من خالل
�أ�صواتهم االنتخابية ،وم�ستوى وعيهم ،وم�شاركتهم.
ويعتمد النهو�ض بهذه الم�س�ؤوليات الجوهرية على المبادئ الرئي�سية الأربعة
المتعلقة باالنخراط الديمقراطي ،والتي �أو�ضحتها في ورقتي النقا�شية الأولى ،وهي:
احترام جميع المواطنين لبع�ضهم البع�ض ولي�س فقط من تجمعهم معرفة �سابقة �أو اتفاق
في الر�أي ،وممار�سة الم�ساءلة والمحا�سبة المو�ضوعية من قبل الجميع وباتجاه الجميع،
والحوار ال�صادق والمنفتح والب ّناء ،والتو�صل �إلى حلول توافقية.
وعلينا جمي ًعا �أن ندرك �أن الت�صويت في االنتخابات هو جزء من هذا الدور ،و�أثني
هنا على جهد كل من مار�س هذا الحق الديمقراطي وع ّبر عن نف�سه و�أ�سمع �صوته في
االنتخابات الأخيرة .وبالرغم من �أن الت�صويت هو جزء محوري في العملية الإ�صالحية،
�إال �أنه لي�س نهاية المطاف .ف�إخ�ضاع الحكومة ومجل�س النواب للم�ساءلة يتطلب الم�شاركة
القوية من قبل المواطنين في ال�ش�أن العام ،من خالل ثالثة محاور رئي�سة ،وهي:
• الوعي والبحث الم�ستمر عن الحقيقة .فعلى المواطنين متابعة الق�ضايا
الوطنية واالطالع على تفا�صيلها ،و�أن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق ،ولي�س
االنطباعات والإ�شاعات ،لت�شكل القاعدة ال�سليمة لت�صرفاتهم و�أفعالهم.
• اقتراح الأفكار والحلول البديلة ،ذلك �أنه في حال عدم �أخذ الحكومات
ب�أف�ضل الأفكار المقترحة لمعالجة التحديات التي نواجهها ،يقع على عاتق المواطنين
والمواطنات جمي ًعا العمل لو�ضع هذه الأفكار في دائرة النقا�ش الوطني العام ،وتداولها
لت�ؤخذ بعين االعتبار �ضمن عملية �صناعة القرار الوطني .ومن �ش�أن هذا العمل الب�سيط
�إحداث �أثر �إيجابي كبير على م�ستقبل وطننا.
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• المواطنة الفاعلة .فعندما يعجز الممثلون المنتخبون والحكومة عن الوفاء
بالتزاماتهم ،يترتب على المواطنين المتابعين لل�ش�أن العام والمنخرطين به� ،أن
يمار�سوا ال�ضغط عليهم ومطالبتهم بالوفاء بها .وممار�سة هذا ال�ضغط تتم عبر تنظيم
مجموعات عمل ولقاءات على م�ستوى المجتمعات المحلية ،وعبر الف�ضاء الإلكتروني
وو�سائل التوا�صل االجتماعي وقنوات �أخرى .فالمواطنة الفاعلة والم�س�ؤولة توجد ف�ضا ًء
عاما يكون فيه الحوار الب ّناء الو�سيلة الأولى لالعترا�ض� .أما التظاهر ،وهو حق
وطن ًيا ً
كفله الد�ستور ،فال يتم اللجوء �إليه �إال كخيار �أخير .وهذه هي الخطوة الأولى لتعزيز
االحترام المتبادل ،و�إيجاد الحلول العملية المنتجة.
كما يترتب على المواطنين في الوقت الراهن دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي
�سليم .وعلى جميع الأردنيين المبادرة للتعبير عن �أ�صواتهم من خالل الأدوات المتاحة
بين �أيديهم ،ومن �أبرزها ممار�سة واجبهم االنتخابي في المجال�س النيابية والبلديات
والنقابات والجامعات ،وت�أ�سي�س التجمعات المحلية والجمعيات ،وكتابة الر�سائل
واالعترا�ضات ،والتدوين ،والتفاعل عبر و�سائل التوا�صل االجتماعي.
الم�ستقبل �أمامنا
لقد �شكلت انتخابات كانون الثاني الما�ضي خطوة جوهرية في م�سيرتنا الوطنية
المباركة ،لكنها لي�ست نهاية المطاف .ومع �إنجاز هذه االنتخابات� ،أتطلع للعمل معكم
جمي ًعا مواطنين ومواطنات ،حكومات ومجال�س نيابية وم�ؤ�س�سات مجتمع مدني ،من �أجل
تحقيق م�ساعي الأردنيين لحياة كريمة وفر�ص �أف�ضل .و�سيكون تغيير نهج عمل مجل�س
النواب والحكومة ،وفق ما �أ�شرت �إليه في هذه الورقة وخطاب العر�ش الأخير الفتتاح
الدورة غير العادية لمجل�س الأمة ال�سابع ع�شر ،الدور الأ�سا�سي على طريق التحول
الديمقراطي والإ�صالح ال�شامل .كما نريد الو�صول �إلى ا�ستقرار نيابي وحكومي يتيح
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العمل في مناخ �إيجابي لأربع �سنوات كاملة ،طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجل�س
النواب ،وطالما حافظ المجل�س على ثقة ال�شعب.
�إنني على قناعة تامة ب�أننا �سنتعاون فيما بيننا ك�شعب �أردني واحد ،عبر ال�سنوات
القادمة ،وكما ك ّنا على الدوام ،لن�ستفيد ب�شكل جماعي من تجاربنا ،ونم�ضي في تطوير
ديمقراطيتنا .كما �أنني على ثقة ب�أن الوعي والحكمة والقدرة على العطاء ،التي يتمتع بها
ال�شعب الأردني� ،ستجعل من هذه الرحلة ق�صة نجاح.
ال �شك �أننا �سنواجه تحديات كبيرة ،و�سنواجه في بع�ض الأحيان �صعوبات جديدة
وغير م�ألوفة ،وهذا �أمر متو ّقع ،لأننا ن�سعى لإنجاز ما هو جديد ومختلف من �أجل م�ستقبل
�أف�ضل ،لكنني على يقين بقدرتنا على تجاوز التحديات �سوية ،فالديمقراطية هي النظام
الأقدر من �أي نظام �آخر على مواجهة مختلف التحديات ،حين يكون لكل مواطن ومواطنة
�صوت ي�شارك به ودور يقوم به.
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الورقة النقا�شية الرابعة

«نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة»
( 2حزيران/يونيو )2013

درجت بع�ض الآراء ،من داخل منطقتنا العربية وخارجها ،على القول ب�أن العالم
العربي غير مهتم بممار�سة العمل ال�سيا�سي ب�شكله المعا�صر .وذهب بع�ضها �أبعد من
ذلك ،لتزعم �أن �شعوب العالم العربي ال ترغب بالديمقراطية ،و�أننا غير م�ستعدين،
�أو م�ؤهلين للتعامل معها �أو احت�ضانها نهج حياة .غير �أننا في الأردن ،ال نقبل مثل هذه
المزاعم ،ولم ولن نذعن لها �أبدً ا.
�إن تجديد الحياة ال�سيا�سية في العديد من الدول العربية من �ش�أنه �أن ي�سهم
في تلبية تطلعات �أبناء وبنات الوطن العربي نحو حياة �أف�ضل� ،إال �أن الطريق نحو هذا
التجديد ،واحت�ضان الديمقراطية لي�س بالطريق ال�سهل وال المخت�صر كما يظن البع�ض،
بل هو ملىء بال�صعوبات لكنه �ضروري ،بل حتمي للمجتمعات التي تن�شد التطور.
وفي �ضوء هذه المعطيات ،ف�إننا نعمل في الأردن على تطوير نموذجنا الديمقراطي،
الذي يعك�س ثقافة مجتمعنا الأردني واحتياجاته وتطلعاته.
وقد جاءت الأوراق النقا�شية الثالث ال�سابقة ب�شكل �أ�سا�سي للم�ساهمة في �إثراء
حوارنا الوطني حول النموذج الديمقراطي الذي نن�شد ،و�أهدافه ،والأدوار المطلوبة من
كل الفاعلين في العملية ال�سيا�سية ،والمحطات الواجب عبورها ترجمة لهذا النموذج.
ولم تغفل الأفكار التي طرحناها ال�ضمانات ال�ضرورية لنجاح تعميق تحولنا
الديمقراطي ،و�أبرزها حماية التعددية ،والتدرج ،وعدالة الفر�ص ال�سيا�سية.
لقد باتت الر�ؤية الآن �أو�ضح لدى قطاعات وا�سعة من المجتمع ،ب�أن الهدف
الأ�سا�سي من الإ�صالح هو تعزيز الم�شاركة ال�شعبية في �صنع القرار ،من خالل تعميق
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نهج الحكومات البرلمانية ،بحيث ن�صل �إلى حكومات م�ستندة �إلى �أحزاب برامجية
وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة ،وبحيث تكون هذه الأحزاب قادرة
على تحقيق ح�ضور فاعل في مجل�س النواب ،يمكنها من ت�شكيل حكومة �أغلبية على �أ�سا�س
حزبي برامجي ،ويوازيها معار�ضة نيابية تمثل الأقلية ،وتعمل �ضمن مفهوم حكومة الظل،
وتناف�سها ب�شكل ب ّناء عبر طرح الر�ؤى والبرامج البديلة ،وي�شرعون في التناف�س عبر
�صناديق االقتراع من �أجل تداول الحكومات.
ومن �أهم متطلبات التحول الديمقراطي تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة
الأداء ال�سيا�سي وتطويره نحو الأف�ضل ،عبر تر�سيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع،
وهذا هو �صلب هذه الورقة النقا�شية الرابعة� ،إذ �إنها تتزامن مع �إطالق جهد جديد من
الم�ؤمل �أن يعزز من م�ساهمة مجتمعنا المدني في بناء نموذجنا الديمقراطي ،من خالل
ال�شروع في و�ضع اللبنات الأ�سا�سية للثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا المحلية ،ليكون
التغيير الديمقراطي حقيقة ملمو�سة على جميع الم�ستويات.
ونظ ًرا لأهمية م�ؤ�س�سات المجتمع المدني في تطوير نموذجنا الديمقراطي ،فقد
وجهت �إلى �ضرورة �إطالق برنامج التمكين الديمقراطي في خطاب �ألقيته في  10كانون
الأول  2012في الذكرى الخم�سين لت�أ�سي�س الجامعة الأردنية .واليوم ن�شهد الإطالق
الر�سمي لهذا البرنامج تحت مظلة �صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية.
وي�ؤكد �إطالق هذا البرنامج �أن تقدمنا على طريق �إنجاز نموذجنا الديمقراطي
�سيتحدد بقدرتنا على عبور محطات محددة ،ت�ؤ�شر على تقدم ون�ضوج �سيا�سي حقيقي
وملمو�س ،ولي�س مواعيد نهائية م�سبقة �أو ع�شوائية .وعلى امتداد طريق التنمية ال�سيا�سية
والتحول الديمقراطي الذي ن�سلكه ،بما يتخلله من نجاحات و�إخفاقات� ،سيكون التزامنا
الم�شترك بالممار�سات الديمقراطية الرا�سخة هو �ضمانة النجاح في مواجهة مختلف
المعيقات .وي�شكل مبد�أ االلتزام والم�شاركة جوهر «المواطنة الفاعلة» ،التي تعر�ضت لها
في �أوراقي النقا�شية ال�سابقة ،والتي �س�أركز عليها في هذه الورقة ،ك�شرط �أ�سا�سي لتحقيق
التحول الديمقراطي.
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الم�شاركة ال�سيا�سية و«المواطنة الفاعلة»
قبل الخو�ض في �أهداف البرنامج ور�ؤيته� ،أو ّد م�شاركتكم بع�ض الأفكار حول �أهمية
االنخراط في الحياة ال�سيا�سية والتحلي بـ «المواطنة الفاعلة».
فعندما �أتحدث عن الحياة ال�سيا�سية في هذا ال�سياق ،ف�إنني �أعني ال�سيا�سة
بمفهومها الأو�سع� ،أي العملية التي نناق�ش من خاللها الق�ضايا التي تعني مجتمعنا،
م�ستندين لالحترام المتبادل تعبي ًرا عن اختالفاتنا ،والتي ن�صل من خاللها �إلى حلول
عملية عبر الحوار الهادف والبناء ،و�إلى قبول حلول و�سط تمكننا من حل خالفاتنا،
وتحقيق م�صلحة المجتمع ككل.
�إن هذه العملية ال تنح�صر في الق�ضايا الوطنية التي يتم مناق�شتها تحت قبة مجل�س
الأمة فقط ،بل ت�شمل الق�ضايا التي تم�س مجتمعاتنا المحلية وحياتنا اليومية كمواطنين،
مثل حر�ص الأهالي على نوعية التعليم التي يتلقاها �أبنا�ؤهم وبناتهم في المدار�س ،وهموم
المواطنين والمواطنات �إزاء ق�ضايا النقل العام ،وغيرها من الخدمات العامة.
�أما الم�شاركة ال�سيا�سية فال تكون ذات �أثر �إيجابي� ،إال حين ي�ؤمن كل فرد منــا
بـ «المواطنة الفاعلة» ،التي ترتكز على ثالثة �أ�س�س رئي�سة وهي :حق الم�شاركة ،وواجب
الم�شاركة ،وم�س�ؤولية الم�شاركة الملتزمة بال�سلمية واالحترام المتبادل ،معززة بالمبادئ
التالية:
�أو ًال� ،إن االنخراط في الحياة ال�سيا�سية ي�شكل ح ًقا �أ�سا�س ًيا لكل مواطن ،مع وجوب
حماية الح ّيز العام المتاح للتعبير الحر عن الآراء ال�سيا�سية المختلفة.
ثان ًيا� ،إن الم�شاركة ال�سيا�سية في جوهرها ت�شكل م�س�ؤولية وواج ًبا .فعلى كل
مواطن �أن يتحمل جز ًءا من هذه الم�س�ؤولية عبر اختيار �شكل الم�ستقبل الذي نن�شده
للأجيال القادمة .وواجبنا كمواطنين ال ينتهي بمجرد القيام بعملية الت�صويت في �أي
انتخابات وطنية ،بل يمتد لي�شمل التزام كل مواطن بالم�شاركة الفاعلة في الحياة المدنية
وال�سيا�سية ب�شكل يومي ،من خالل القيام ،على �سبيل المثال ،بحملة ترويجية لق�ضية
تهمنا� ،أو التطوع في ن�شاط مدني� ،أو االن�ضمام لحزب �سيا�سي.
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وبطبيعة الحال ،ف�إن الديمقراطية الحقة تكفل خيار البع�ض عدم االنخراط
في العملية ال�سيا�سية �أو مقاطعتها .لكن من ي�سلكون هذا الطريق يتخلون عن فر�صة
حقيقية ،وعن واجبهم الفعلي بالم�ساهمة في تحقيق الأف�ضل لوطنهم� .إننا كمواطنين
ن�شترك في م�صير واحد ،وعلينا واجب م�شترك� ،أما اال�ست�سالم �إلى عقلية الالمباالة،
قدما� .إننا
والر�ضوخ للواقع ،والقبول بالأداء المتوا�ضع ف�سيعطل قدرتنا ك�أمة على الم�ضي ً
لن ن�ستطيع �أن نبني �أرد ًنا �أف�ضل و�أقوى دون الإيمان ب�أن المواطنة الفاعلة هي م�س�ؤولية
وواجب يترتب على كل واحد منا.
ثال ًثا� ،إن الم�شاركة الفاعلة في الحياة ال�سيا�سية ترتب م�س�ؤوليات على كل فرد م ّنا
فيما يتعلق بكيفية االنخراط في العمل ال�سيا�سي .وقد ذكرت في ورقتي النقا�شية الأولى
�أربع ممار�سات ديمقراطية يترتب على كل المواطنين الإيمان بها حتى تزدهر الحياة
ال�سيا�سية ،وهي :احترام الر�أي الآخر ،واالنخراط الفاعل ،وتبني الحوار والحلول الو�سط
ورف�ض العنف ،وال�شراكة في الت�ضحيات والمكا�سب.
ما �أود الت�أكيد عليه هنا هو �أن االختالف في الر�أي والمعار�ضة البناءة الملتزمة
بهذه الممار�سات ،والتي تبني مواقفها على �أ�سا�س الحقائق والوعي ،ولي�س االنطباعات
والإ�شاعات �أو االعتبارات ال�شعبوية ،ت�شكل �أحد �أهم الو�سائل التي يعبر المواطن من
خاللها عن والئه للوطن.
�إن التحلي باالحترام والمروءة هي من المبادئ التي نعتز بها في ثقافتنا العربية،
وعلينا �أن نوظف هذه المبادئ ك�أ�س�س لالنخراط في الحياة ال�سيا�سية .ومن ال�ضرورة
بمكان �أن نن ّوه �إلى �أن عدم االحترام ال يكون في االختالف في وجهات النظر ،و�إنما في
رف�ض اال�ستماع لوجهات النظر المختلفة .فاالختالف في الر�أي ال يف�سد للود ق�ضية.
كما �أن حواراتنا ونقا�شاتنا يجب �أن ُتبنى على معلومات مو�ضوعية من �أجل الو�صول �إلى
قرارات تخدم الم�صلحة العامة ،ال على الإ�شاعات ،والعدمية المطلقة التي تنكر على
الوطن �إنجازاته وتطوره ،وال على التنظير والت�شخي�ص غير المو�ضوعي للما�ضي دون طرح
البدائل والحلول العملية للحا�ضر والم�ستقبل.
لنم�ضي في تمكين ديمقراطي يوفر �أدوات «لمواطنة فاعلة»:
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وعود ًة �إلى برنامج التمكين الديمقراطي ،ف�إن �إطالقه ر�سم ًيا ي�أتي كمحطة �إ�ضافية
وجديدة على م�سار التنمية ال�سيا�سية وتعزيز الم�شاركة.
ون�ستذكر اليوم جميع الجهود التي بذلها العديد من الأردنيين والأردنيات �شي ًبا
و�شبا ًبا من رواد العمل االجتماعي من �أجل تنمية حياتنا ال�سيا�سية والمجتمعية� .إن هذه
الجهود ت�شمل كل من �أدلى ب�صوته في االنتخابات الت�شريعية الأخيرة ،وكل من �شارك
في مظاهرات �سلمية بناءة تراعي م�صالح الوطن ،وكل من قاد جهودًا مجتمعية مثل
ن�شاطات طالبية وك�شفية في المجتمعات المحلية� ،أو في تنظيم جل�سات نقا�شية وحوارات
�إلكترونية حول الم�ستجدات ال�سيا�سية.
�إن هذا البرنامج �سي�ساهم في تر�سيخ المواطنة الفاعلة ،و�سيعمل على تمكين
الأفراد والم�ؤ�س�سات ،ممن لديهم �أفكار عملية ،لتطوير نموذجنا الديمقراطي ،عبر تقديم
الدعم لترجمة ذلك على �أر�ض الواقع .فالبرنامج �سيدعم الرياديين االجتماعيين ليتيح
لهم الت�أثير في ال�ش�أن العام ،عبر زيادة و�إثراء المنابر الديمقراطية المتاحة كمنتديات
الحوار ،وبرامج التدريب ،وغيرها من الأدوات المتوفرة لكل الأردنيين لي�صبحوا مواطنين
فاعلين ومنخرطين في الحياة العامة.
و�سيدعم البرنامج في البداية م�شاريع تهدف �إلى تعزيز مناخ الم�ساءلة وال�شفافية،
و�إتاحة فر�ص جديدة �أمام الأردنيين لمناق�شة الق�ضايا المهمة التي تواجه الوطن ،وت�سخير
كل المواهب والإبداعات المرتبطة بخدمة المجتمع.
وال �شك �أن الأردن يزخر بكثير من الأمثلة الإيجابية على م�ؤ�س�سات نا�شطة في
مجاالت م�شابهة ترتبط بجوانب من حياتنا ال�سيا�سية واالجتماعية .و�أثني هنا على جميع
الجهود الد�ؤوبة والريادية لبناء مجتمع مدني على امتداد ربوع وطننا ،و�أ�ؤكد �أن برنامج
التمكين الديمقراطي ي�أتي ليوفر مزيدً ا من الدعم للفاعلين في هذا المجال وتو�سيع
قاعدة ن�شاطاتهم.
وفي ذات الوقت ،فال بد من الإقرار ب�أننا كمجتمع بحاجة �إلى �آليات �أف�ضل لترجمة
الأفكار الريادية على �أر�ض الواقع ،وهذا في �صلب �أهداف البرنامج� .إنني �أتطلع �أن يوفر
البرنامج الم�ساعدة لمن يحملون �أفكا ًرا جديد ًة تهدف لزيادة انخراط المواطنين في
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مجتمعاتهم ،و�سيتاح للأردنيين من �شتى التوجهات الفكرية �إطالق و�إدامة مبادرات تر ّوج
لالنخراط ال�سيا�سي واالجتماعي ال�سلمي الفاعل.
وبالتوازي مع ما �سيتم �إعالنه اليوم ،وخالل الأ�سابيع القادمة من تفا�صيل حول
البرنامج ،ف�إنني �أود الت�أكيد على مجموعة من المبادئ التي حر�صتُ على �أن �أوجه
القائمين على البرنامج للعمل في �إطارها:
�أو ًال� ،أن يعمل البرنامج وفق �أ�س�س غير حزبية تلتزم الحياد ،فهو �سيدعم الم�ؤ�س�سات
ال�صغيرة والكبيرة التي تهدف للم�ساهمة في تعزيز الم�شاركة ال�سيا�سية والمدنية ،ولن
يقدم الدعم لأحزاب �سيا�سية.
ثان ًيا� ،أن ينتهج البرنامج �أ�س�س ال�شفافية لدى تقديم الدعم .و�سيتم فتح باب
اال�ستفادة لكل الأردنيين المهتمين ،و�ستخ�ضع �آلية اختيار الم�ستفيدين من هذه البرامج
لقواعد ُمحكمة ،وعلى �أ�سا�س التناف�س ال�شريف .و�سيتم في البداية �إطالق مبادرات ذات
نطاق �أو�سع بال�شراكة مع جهود قائمة� ،أو م�ؤ�س�سات �أخرى ذات �سجالت نجاح يمكن
تتبعها.
ي�شكل برنامج التمكين الديمقراطي �إ�ضافة نوعية ،لكنه لي�س كفي ًال لوحده بحل
جميع التحديات التي �سنواجهها �سوية على امتداد م�سيرتنا نحو التنمية ال�سيا�سية
يج�سد جز ًءا من م�ساهمتي تجاه هذه الم�سيرة ،تحت مظلة
والتحول الديمقراطي .وهو ّ
�صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية.
�إنني �أحث جميع الأردنيين ممن لديهم �أفكار �إبداعية ،واال�ستعداد للعمل الجاد
خدمة لوطننا ،ويرون في �أنف�سهم القدرة على القيام بدور قيادي في بناء نظامنا
الديمقراطي ال�سيا�سي� ،أن يخطوا للأمام وي�ستفيدوا من الإمكانات المهمة التي يوفرها
هذا البرنامج.
�إنكم �إذ تقبلون على هذه الم�س�ؤولية ،وت�ضربون مثا ًال في ريادة العمل ال�سيا�سي
واالجتماعي والمدني ،وت�ساهمون في بناء �أردن �أف�ضل و�أقوى لجميع �أبنائه وبناته ،ف�إنكم
ت�صنعون ق�ص�ص نجاح على م�ستوى الوطن العربي والعالم ،وتثبتون �أننا قادرون على �أخذ
زمام المبادرة و�إنجاح ديمقراطيتنا.
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الورقة النقا�شية الخام�سة

«تعميق التحول الديمقراطي :الأهداف،
والمنجزات ،والأعراف ال�سيا�سية»
(� 13أيلول�/سبتمبر )2014

�شرعت ،قبل نحو �سنتين ،في الم�ساهمة في النقا�ش الوطني الدائر حول عملية
الإ�صالح عبر �سل�سلة من الأوراق النقا�شية .وقمت من خالل الأوراق النقا�شية الأربعة
الأولى ب�إيجاز ر�ؤيتنا الإ�صالحية وهدفها النهائي المتمثل في ديمقراطية �أردنية متجددة
وحيوية تقوم على ثالث ركائز ،وهي :تر�سيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية ،تحت
مظلة الملكية الد�ستورية ،معز ًزا بم�شاركة �شعبية فاعلة �أو ما و�صفته بـ «المواطنة الفاعلة».
�إن الأردن ،وبمنعته المعروفة ،يواجه تحديات �إقليمية غير م�سبوقة تحيط بنا
وترهق اقت�صادنا .ورغم هذه التحديات ،ف�إن عملية الإ�صالح ال�سيا�سي م�ستمرة .ويجدر
بنا الوقوف هنا على ما تم تحقيقه على طريق �إنجاز ديمقراطية �أردنية متجددة منذ �أن
ن�شرت ورقتي النقا�شية الأخيرة في حزيران .2013
فقد نجحنا في �إيجاد ربيع �أردني خا�ص بنا ،وم�ضينا في ت�سريع وتيرة الإ�صالحات
المبنية على نموذج �إ�صالحي تطويري متدرج ،ويقوم على �إ�شراك جميع فئات المجتمع
في العملية ال�سيا�سية .ولنتذ ّكر جميعا � ً
أي�ضا ب�أن الهدف النهائي لعملية الإ�صالح ال�سيا�سي
النابعة من الداخل يترجم من خالل تمكين المواطنين من القيام ب�أكبر دور ممكن في
�صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين .وعليه ،ف�إن تعميق ديمقراطيتنا يترجم عمل ًيا عبر
تعميق تجربة الحكومات البرلمانية ،لن�صل بها �إلى مرحلة متقدمة من الممار�سة التي
تتولى فيها الكتلة الحزبية �أو الإئتالفية ذات الأغلبية النيابية� ،أو ائتالف من الكتل،
ت�شكيل الحكومات ،في حين تتولى الأقلية النيابية مهام حكومة الظل ،من رقابة على
الحكومات وم�ساءلتها ،وتقديم برامج بديلة ،و�ضمان التداول الديمقراطي للحكومات.
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ً
�شروطا �أ�سا�سية ال بد من �إنجازها �ضمن
�إن تعميق تحولنا الديمقراطي يتطلب
م�سارات متوازية ومترابطة ،وقد ركز �أ�سلوبنا في تحقيق ذلك على �إنجازات تمثل محطات
نجاح للجميع.
بناء على ما تق ّدم ،ف�إنني �أ�سعى عبر هذه الورقة النقا�شية الخام�سة �إلى الوقوف
على محطات الإنجاز التي تم تحقيقها على ثالثة م�سارات متوازية� ،إ�ضافة �إلى عر�ض
خا�صة منظومة القيم والممار�سات
محطات الإنجاز التالية التي ال بد من تحقيقهاّ ،
والأدوار والأعراف التي يجب �أن ن�ستمر في تعميقها وتطويرها ً
حفاظا على زخم م�سيرتنا
الإ�صالحية ،وتحقيق هدفنا النهائي بنجاح ،وب�شكل يل ّبي تطلعات المواطنين.
وفيما يلي �أهم محطات الإنجاز التي تم تحقيقها حتى الآن:
�أو ًال :محطات الإنجاز الت�شريعي
�إن هذا الم�سار يت�ضمن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال �إ�صالح الت�شريعات،
والتي تمثل البنية الأ�سا�سية لأي نظام ديمقراطي في العالم ،ومن �أهمها:
• �إقرار تعديالت د�ستورية تر�سخ منظومة ال�ضوابط العملية لمبادئ الف�صل
والتوازن بين ال�سلطات ،كما �أنها ِّ
تعزز الحريات ،وت�ستحدث م�ؤ�س�سات ديموقراطية
جديدة .وحال ًيا ،ف�إن مجل�س الأمة على م�شارف �إنجاز جميع الت�شريعات الواجب تعديلها
بما ي�ضمن توافقها مع التعديالت الد�ستورية.
• �إنجاز حزمة جديدة من الت�شريعات الناظمة للحياة ال�سيا�سية ،والتي دخلت
حيز النفاذ قبيل االنتخابات النيابية الأخيرة .وقد �شملت هذه الحزمة :قوانين
االنتخاب ،والأحزاب ال�سيا�سية ،واالجتماعات العامة ،والتي ت�ساهم بدورها في تعزيز
�أجواء العمل ال�سيا�سي وت�شكيل الأحزاب من مختلف �ألوان الطيف ال�سيا�سي.
• تطبيق قانون معدِّ ل لقانون محكمة �أمن الدولة يح�صر اخت�صا�صها في جرائم
الخيانة ،والتج�س�س ،والإرهاب ،والمخدرات ،وتزييف العملة ،بما يك ّر�س المبد�أ العام
لمحاكمة المدنيين �أمام المحاكم المدنية فقط.
�أما �آخر الإنجازات �ضمن هذا الم�سار فيتمثل في التقدم النوعي الذي �أحرزه
مجل�س النواب في تطوير نظامه الداخلي ليكون �أكثر فاعلية.
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ثان ًيا :محطات الإنجاز الم�ؤ�س�سي
ويت�ضمن هذا الم�سار تعزيز بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة القائمة وبناء م�ؤ�س�سات
ديمقراطية جديدة ،على النحو التالي:
• �إن�شاء محكمة د�ستورية تخت�ص بتف�سير ن�صو�ص الد�ستور والرقابة على د�ستورية
القوانين والأنظمة النافذة بما ي�ضمن احترام حقوق وحريات جميع المواطنين وف ًقا
للد�ستور.
• ا�ستحداث هيئة م�ستقلة لالنتخاب نالت االحترام والتقدير داخل الأردن
وخارجه لدورها الرائد في �إدارة االنتخابات النيابية و�ضمان نزاهة و�شفافية
االنتخابات النيابية والبلدية من خالل الإ�شراف عليهما ،التي �أجريت في غ�ضون عام
واحد ،وهذه �شهادة على الثقة و�آفاق التجديد ال�سيا�سي التي تتمتع بها م�ؤ�س�ساتنا .وفي
�إطار البناء على نجاحات الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب ،فقد �شهدنا م�ؤخ ًرا �إقرار المزيد من
التعديالت الد�ستورية التي تو�سع من م�س�ؤوليات الهيئة لت�شمل �إدارة االنتخابات البلدية،
و�أي انتخابات عامة �أخرى مثل انتخابات المجال�س المحلية في المحافظات.
• ت�أ�سي�س مجل�س النواب مركزًا للدرا�سات والبحوث الت�شريعية يدعم عمل
النواب واللجان النيابية المتخ�ص�صة ،وي�ضمن �أن ي�ستند عمل المجل�س وقراراته �إلى
الأبحاث والمعلومات المدعومة بالبراهين .كما �شهدنا جهودًا حثيثة لتعزيز ال�شفافية،
تمثلت بقيام اللجنة المالية في مجل�س النواب بمناق�شة تف�صيلية لموازنات القوات
الم�سلحة والأجهزة الأمنية ،والديوان الملكي الها�شمي للعام  ،2014وذلك في �سابقة
ومبادرة نوعية لمجل�س النواب لالرتقاء ب�آليات وممار�سات الرقابة.
• ا�ستمرار العمل في تدعيم ال�سلطة الق�ضائية وتعزيز منظومة وطنية قوية
للنزاهة وال�شفافية والم�ساءلة تبني على مخرجات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة
النزاهة الوطنية ،ولجنة تقييم التخا�صية ،وت�ستند �إلى �سلطة ق�ضائية قوية وم�ستقلة
وعدد من الم�ؤ�س�سات الرقابية الرئي�سة ،مثل :هيئة مكافحة الف�ساد ،وديوان المحا�سبة،
وديوان المظالم ،و�أنظمة الرقابة في القطاعين الحكومي والخا�ص والمجتمع المدني.
• اال�ستمرار في دعم المركز الوطني لحقوق الإن�سان و�شبكة من الم�ؤ�س�سات
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المعنية بحقوق الإن�سان ،بهدف تقوية منظومة حقوق الإن�سان و�ضمان متابعة الحكومة
لتو�صيات المركز و�إنهاء �إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإن�سان.
• متابعة العمل في م�سارات برنامج تطوير القطاع العام ،من خالل :البناء على
ما تم �إنجازه من دمج الم�ؤ�س�سات �ضمن م�سار �إعادة الهيكلة ،واال�ستمرار في تح�سين
م�ستوى الخدمات الحكومية ،وتنمية الموارد الب�شرية ،وتطوير �آليات �صناعة القرار.
• �أخي ًرا ،وفي �إطار م�ساعينا نحو حكومة برلمانية نا�ضجة ،ف�إن العديد من
الإ�صالحات يتم تطبيقها الآن في م�ؤ�س�ساتنا الأمنية الوطنية .وقد انطلقت هذه الجهود
قدما في �إ�صالح
مع الر�سالة التي وجهتها لمدير المخابرات العامة في عام  2011للم�ضي ً
هذه الم�ؤ�س�سة الوطنية الرائدة .وفي خطوة �إ�صالحية ال تقل �أهمية ،ف�إن الحكومة تعكف
حال ًيا على تفعيل دور وزارة الدفاع لتتولى م�س�ؤولية جميع ال�ش�ؤون الدفاعية غير القتالية،
ولتكون بالطبع جز ًءا من الحكومة وخا�ضعة لرقابة مجل�س الأمة.
ثال ًثا :محطات التطور الخا�صة ب�أطراف المعادلة ال�سيا�سية
ي�شتمل هذا الم�سار على تحديد القيم والممار�سات الجوهرية ،والتي تقع في �صميم
الثقافة الديمقراطية وممار�سات المواطنين� ،إ�ضافة �إلى �أدوار الأطراف الرئي�سية في
المعادلة ال�سيا�سية ،حيث غدت القيم ال�ضرورية لعملية تحول ديمقراطي ناجحة نحو
الحكومات البرلمانية معروفة لجميع الأردنيين ،وهي القيم التي ال بد من تجذيرها في
ثقافتنا ومجتمعنا ،وت�شمل :االعتدال ،والت�سامح ،واالنفتاح ،والتعددية ،و�إ�شراك جميع
مكونات المجتمع ،واحترام الآخرين وال�شعور بهم ،واحترام �سيادة القانون ،و�صون حقوق
المواطن ،وت�أمين كل طيف يعبر عن ر�أي �سيا�سي بفر�صة عادلة للتناف�س عبر �صناديق
االقتراع.
وال بد هنا � ً
أي�ضا من الت�أكيد على �ضرورة ا�ستمرار «ربيعنا الأردني» في تبني
الممار�سات الديمقراطية الأ�سا�سية التالية :احترام مبد�أ الحوار وتبنيه في �سبيل تجاوز
االختالفات ،والتالزم بين حقوق المواطنين وواجباتهم ،وال�شراكة في بذل الت�ضحيات
ونيل المكا�سب ،وتحويل االختالفات �إلى حلول توافقية ،والم�شاركة الفاعلة من قبل جميع
المواطنين والمواطنات.
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كما يترتب على جميع �أطراف المعادلة ال�سيا�سية  -الملكية ،و�أع�ضاء مجل�س الأمة،
والحكومة ،والأحزاب ال�سيا�سية ،والمواطنين  -تبني هذه القيم والممار�سات وتطبيقها
لدى قيامهم ب�أدوارهم وم�س�ؤولياتهم الوطنية ،والتي ت�شكل بدورها �أحد المكونات
الرئي�سية لهذا الم�سار الثالث ،والتي تتجلى فيما يلي:
يقع على عاتق الملكية الها�شمية م�س�ؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات
ي�ست�شرف الم�ستقبل بهدف تحقيق االزدهار لأجيال الوطن .ويقع على الملك ،ب�صفته ر� ًأ�سا
للدولة وقائدً ا �أعلى للقوات الم�سلحة ،م�س�ؤولية الدفاع عن ق�ضايانا الم�صيرية المرتبطة
بال�سيا�سة الخارجية و�أمننا القومي ،وحماية تراثنا الديني ون�سيجنا االجتماعي وذلك من
خالل مجل�س الوزراء الذي يتولى �إدارة جميع �ش�ؤون الدولة ا�ستنادًا �إلى الد�ستور .كما �أن
على الملكية اال�ستمرار بدورها كحام للد�ستور ولمقومات الحياد الإيجابي واال�ستقرار
والعدالة ،بالإ�ضافة �إلى م�س�ؤولية الملكية كفي�صل بين ال�سلطتين الت�شريعية والتنفيذية
لتجاوز حاالت اال�ستع�صاء ال�سيا�سي عند حدوثها.
يقع على كاهل �أع�ضاء مجل�س الأمة م�س�ؤوليات العمل بتفان لخدمة ال�صالح العام،
و�أن يعك�س �أدا�ؤهم تواز ًنا بين الم�صالح المحلية والم�صالح الوطنية ،وتواز ًنا بين م�س�ؤولية
التعاون وم�س�ؤولية المعار�ضة البناءة للحكومة ،بحيث تكون عالقة النائب بالحكومة قائمة
على �أ�س�س مو�ضوعية ال م�صلحية �ضيقة ،وبما ي�ضمن قيام مجل�س الأمة بدوره كحا�ضنة
�أ�صيلة للحوار الوطني الديمقراطي.
يقع على الحكومة ممثلة برئي�س الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز
الحكومي و�ضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل �شاملة تهدف �إلى توفير الفر�ص االقت�صادية
وتحقيق االزدهار الذي ي�ستحقه ويتطلع �إليه جميع �أبناء وبنات الوطن .وتنفيذ ذلك يتطلب
من الحكومة نيل ثقة مجل�س النواب والمحافظة عليها بناء على برنامج عمل الحكومة،
وو�ضع معايير للعمل الحكومي المتميز ،وتبني نهج ال�شفافية والحاكمية الر�شيدة وال�شراكة
الفعلية مع م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص والمجتمع المدني ،وترجمة كل ذلك قو ًال وفع ًال.
يقع على الأحزاب ال�سيا�سية م�س�ؤوليات االندماج و�صو ًال �إلى عدد منطقي من
الأحزاب الرئي�سية الممتدة على م�ستوى الوطن ،والتي تمثل مختلف �آراء الطيف ال�سيا�سي
وتتبنى برامج حزبية وا�ضحة و�شاملة.
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�أما المواطنون فيقع عليهم م�س�ؤولية الم�شاركة الفاعلة والب ّناءة في جميع مناحي
الحياة ال�سيا�سية .وي�سعدني �أن �أرى المزيد من �أبناء وبنات �شعبنا يتبنون روح وفكر
«المواطنة الفاعلة» على م�ستويات العمل المحلية والوطنية ،وهو المفهوم الذي طرحته
للنقا�ش العام خالل ال�سنة الما�ضية.
قد ت�ضاعف ،وعلى مدار الخم�س �سنوات الما�ضية ،عدد م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
ليبلغ اليوم �أكثر من  6000م�ؤ�س�سة .ونتطلع ال�ستمرار هذه الم�ؤ�س�سات في بناء قدراتها
وزيادة فاعليتها وخدمة ق�ضايا المواطنين وهمومهم ،والت�أثير في ر�سم ال�سيا�سات والعمل
كرقيب وطني.
وما �أ�سعدني ،في هذا ال�سياق ،هو �أن �أكثر من  1000فكرة قد تم تقديمها خالل
�أول دورتين من نوافذ التمكين ال�شبابي التي يوفرها برنامج التمكين الديمقراطي ،وهي
مبادرة لتمكين ال�شباب تم �إطالقها في حزيران الما�ضي تحت مظلة �صندوق الملك
عبداهلل الثاني للتنمية .ومن هذه الأفكار مبادرات بع�ض ال�شباب وال�شابات مثل الطالبة
فرات الملكاوي ،التي بادرت لتطوير مجل�س طلبة نموذجي �ضمن مدر�ستها في منطقة
عرجان ،يحاكي مجل�س النواب ويقوم على مبادئ ومعايير ديموقراطية ويتبنى مفاهيم
مثل البرامج الحزبية ،والحمالت االنتخابية ،وقواعد ال�سلوك ،و�ضمانات االنتخابات
النزيهة .ومبادرة الطالبة هنية ال�ضمور لإعداد  12حلقة لبرنامج حواري تفاعلي ُبثَّ
عبر الإذاعات المحلية لمحافظة الكرك ،ويهدف �إلى تبني �أ�سلوب يعتمد على حلول
عملية لق�ضايا المجتمعات المحلية .ومبادرة ال�شاب محمد العمور التي تعالج ظاهرة
العنف الجامعي عبر جل�سات حوارية ،ومقاطع م�سرحية ،والتدريب على مهارات الحوار
والتفاو�ض واالت�صال و�إدارة الإختالف ،والتي نجحت في ت�أهيل فريق مد ِّربين وعقد ور�ش
تدريبية في عدة جامعات .وتعد هذه الأمثلة وغيرها تج�سيدً ا حقيق ًيا للمواطنة الفاعلة.
كما �سيطلق برنامج التمكين الديمقراطي قري ًبا مبادرة �أخرى في ذات الأهمية،
وهي «مر�صد م�صداقية الإعالم الأردني – �أكيد» ،بال�شراكة مع معهد الإعالم الأردني.
وتهدف هذه المبادرة �إلى تمكين المواطنين من االطالع ب�شكل موثوق ودقيق على �أبرز
الق�ضايا التي تعنيهم ،وذلك من خالل الم�ساهمة في الت�أكد من �صحة التقارير والمعلومات
الواردة في �أبرز و�سائل الإعالم ال�صحفية والإلكترونية ،وهو الأمر الذي ي�شكل عن�ص ًرا
هاما في تعزيز نظامنا ال�سيا�سي ليكون �أكثر �شفافية وم�ساءلة من قبل المواطنين.
ً
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نظرة م�ستقبلية
�أما الآن ،وبعد �أن تم �إيجاز ما تم تحقيقه ،فال بد من النظر �إلى المرحلة التالية
من محطات الإنجاز التي علينا عبورها .ومن المهم �أن نعي جمي ًعا �أهمية بذل �أق�صى
الجهود للقيام بدورنا وتنفيذ م�س�ؤولياتنا وفق �أعلى معايير التم ّيز والعطاء والتفاني ،وعلى
النحو التالي:
يتوجب على الم�ش ّرعين تطوير القوانين ال�سيا�سية الرئي�سية ،بما ي�ضمن التوافق
واالرتقاء بتجربة الحكومة البرلمانية .كما يجب �أن تعطى الأولوية لقوانين الحكم المحلي
عبر �إنجاز قوانين االنتخابات البلدية والالمركزية �أو ًال .وفور االنتهاء من �إنجاز هذين
قدما نحو �إنجاز قانون انتخاب جديد ،و�سبب هذا
الت�شريعين الها ّمين ،يجب �أن نم�ضي ً
الترتيب هو �أن موعد ا�ستحقاق االنتخابات البلدية القادمة وانتخابات المجال�س المحلية
للمحافظات ي�سبق النيابية وي�أتي خالل �أقل من عامين ،في حين �أن موعد ا�ستحقاق
االنتخابات النيابية القادمة ي�أتي بعد �أقل من ثالث �سنوات ،بالإ�ضافة �إلى �أن قانون
االنتخاب �سيت�أثر بمخرجات حزمة قوانين الحكم المحلي .كما �أن على مجل�س النواب
تعزيز عمل الكتل النيابية لأثرها في ت�شجيع تطور العمل الحزبي ،واال�ستمرار � ً
أي�ضا
في تطوير �أ�س�س و�أعراف العمل النيابي ،ومن �ضمنها تطوير مدونة لقواعد ال�سلوك
واعتمادها.
�أما الحكومات ،فيجب عليها اال�ستمرار في تطوير �أداء القطاع العام والجهاز
الحكومي بحيث يكونا على �أعلى م�ستويات المهنية والمو�ضوعية والحياد ال�سيا�سي
والقدرة على �إنتاج �سيا�سات مقترحة مبنية على البراهين والأبحاث ،وتوفير الن�صيحة
ال�ضرورية للوزراء في الحكومات البرلمانية م�ستقب ًال .كما يتوجب على الحكومات � ً
أي�ضا
نهجا ت�شاور ًيا في التوا�صل مع
�إعداد ا�ستراتيجيات وخطط عمل بعيدة المدى تعتمد ً
المواطنين ،وب�شكل ف ّعال يتوخى االلتزام بالم�ساءلة وال�شفافية في �إعالن الموازنات
و�أ�سلوب �إدارة الم�شاريع الوطنية .وعلى الحكومة � ً
قدما في تفعيل وزارة
أي�ضا الم�ضي ً
الدفاع كما �أ�شرت �ساب ًقا.
يتعين على الأحزاب ال�سيا�سية اال�ستمرار في تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور
�إلى �أحزاب برامجية ذات كفاءة وت�أثير وح�ضور على م�ستوى الوطن ،قادرة على الفوز
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ب�أغلبية �أ�صوات الناخبين .كما عليها �أن تولي ج ّل عنايتها � ً
أي�ضا لت�أهيل قيادات كف�ؤة
وقادرة على تولي المنا�صب الحكومية و�صو ًال �إلى تطبيق متقدم للحكومات البرلمانية.
وبالتوازي مع ذلك ،فيجب �أن ت�ستمر جهود تعزيز وتطوير �أداء وعمل الكتل النيابية في
هاما لتطوير �أحزاب برامجية ذات ح�ضور وطني.
مجل�س النواب لإنها ت�شكل حافزًا ً
ويتوجب كذلك اال�ستمرار في بناء قدرات ال�سلطة الق�ضائية لأن العدل هو �أ�سا�س
الحكم ،بالإ�ضافة �إلى تطوير قدرات المحكمة الد�ستورية والهيئة الم�ستقلة لالنتخاب
لتمكينهما من �إطالق كامل طاقاتهما والعمل وفق �أف�ضل الممار�سات العالمية ،لت ْغدُوا
مراكز تم ّيز على م�ستوى الإقليم.
وعلى اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية
اال�ستمرار في متابعة وتقييم تنفيذ تو�صيات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة
الوطنية.
وعلى م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،ومن �ضمنها الجامعات ومراكز الدرا�سات،
�إ�ضافة �إلى القطاع الخا�ص لعب دور �أكبر في الم�ساهمة في �إنتاج �أفكار و�أبحاث تقدم
حلو ًال للتحديات التي تواجهها المملكة .ولتي�سير ذلك ،فال بد من ا�ستمرار اال�ستثمار في
البحث العلمي وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،وتو�سيع حجم المبادرات الناجحة ،و�إتاحة
�أدوات �إبداعية جديدة ت�شجع ممار�سات الحوار والتطوع والم�ساءلة وال�شفافية والحق في
الح�صول على المعلومات.
هنا ال بد من الإ�شارة �إلى �أن �أبرز التحديات التي نواجهها في �ضوء عمليات التطوير
تتمثل في المحافظة على التوازن الدقيق بين مختلف ال�سلطات ،بحيث تعمل فيما بينها
بفاعلية وتبقى م�ستقلة في ذات الوقت .ومع �أن د�ستورنا وت�شريعاتنا ت�س ّهل المحافظة على
هذا التوازن� ،إال �أن التجارب الديمقراطية في مختلف دول العالم ،وعلى امتداد التاريخ،
�أظهرت �أنه من الم�ستحيل لأي د�ستور �أو مجموعة ت�شريعات التنب�ؤ والتحوط لمختلف
الظروف م�ستقب ًال.
جزء من الحل لهذا التحدي يتمثل في القدرة على اتخاذ �أف�ضل القرارات في مواقف
غير محكومة بقواعد �أو �أنظمة مدونة ،وهو ما يتعارف عليه بـ «الأعراف ال�سيا�سية» التي
تحكم عادات وممار�سات �أطراف العملية ال�سيا�سية ،وهي تلعب دو ًرا مه ًما في كل �أنظمة
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خا�صة البرلمانية ،وقد �أ�شرت �إلى �أهميتها في الورقة النقا�شية الثانية.
الحكم في العالمّ ،
والأعراف ال�سيا�سية هي عادات وممار�سات غير مد ّونة ،قد ال يكون لها قوة القانون� ،إال
�أنها �شرط �أ�سا�سي لعمل نظامنا ال�سيا�سي ب�شكل ف ّعال وواقعي .ومن �أمثلتها في ممار�ستنا
ال�سيا�سية كتاب التكليف الذي يوجهه الملك للحكومات ،والذي يعد عر ًفا �سيا�س ًيا ُي�ستدل
مقيا�سا
من خالله على �أبرز الم�س�ؤوليات والمهام المنتظرة من الحكومة ،وي�شكل تنفيذها
ً
مه ًما لتقييم �أداء الحكومة.
عليه ،ف�إنه يتوجب على كل من مجل�س الأمة والحكومة و�أجهزتها تطوير الأعراف
القائمة و�إر�ساء �أعراف جديدة في ظل بروز تغيرات وتحديات متنامية .وفيما يلي عر�ض
لعدد من المجاالت التي ي�ساعد تطوير �أعراف حولها في تعزيز التعاون والتن�سيق بين
مختلف المكونات ال�سيا�سية:
• الآلية الت�شاورية لتكليف رئي�س الوزراء ،وذلك في ظل ا�ستمرار تطور
ممار�سات ديمقراطيتنا البرلمانية .بالإ�ضافة �إلى �آلية �إعداد رئي�س الوزراء
المكلف والحكومة المكلفة لبرنامج عملهم لمدة �أربع �سنوات ،والذي يعتبر
�أحد �أ�س�س منح مجل�س النواب الثقة للحكومة.
• من بين المجاالت � ً
أي�ضا ،تنظيم جل�سات الأ�سئلة واال�ستجواب فيما
بين مجل�س الأمة والوزراء ،ب�أ�سلوب يراعي مبادئ ال�شفافية والم�ساءلة
وحق الحكومة في ممار�سة ال�سلطة ،دون التهديد بالتلويح بحجب الثقة
�أو التقدم بطلب ا�ستجواب من قبل �أع�ضاء مجل�س النواب لمجرد تعار�ض
قرارات الحكومة مع م�صالح فئوية و�شخ�صية �ضيقة ،بالإ�ضافة �إلى تحديد
�أدوار مجل�س الوزراء ومجل�س الأمة والجهاز الحكومي خالل مراحل التغيير
الحكومي ،والتي ت�شمل :فترة الت�شاور لتكليف رئي�س وزراء جديد ،وفترة
ت�سيير الأعمال لحين ت�شكيل الحكومة ،والفترة الزمنية لحين منح مجل�س
النواب الثقة للحكومة بناء على �أع�ضائها وبرنامج عملها لأربع �سنوات.
في ظل كل ما تق ّدم ،فال بد من الإ�شارة هنا �إلى �أنه ما زال �أمامنا الكثير من
العمل لبناء ديمقراطية مكتملة العنا�صر ،وتحقيق هدفنا النهائي المتمثل في الحكومات
البرلمانية النا�ضجة .و�آمل �أن يكون ما عر�ضته في هذه الورقة لنموذجنا الإ�صالحي
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ولمحطات الإنجاز التي قطعناها قد �أو�ضح كيف يجب �أن نم�ضي في الإ�صالح �ضمن
م�سارات متوازية ومترابطة ،و�أن يمنحنا الثقة والحافز لتحقيق المزيد من الإ�صالحات
و�إنجاز محطات �إ�صالحية قادمة �ضمن م�سارنا الديمقراطي.
ولنتذكر جمي ًعا �أن نجاحنا في الو�صول �إلى الهدف النهائي للإ�صالح مرهون بقيام
جميع �أطراف العملية الإ�صالحية بم�س�ؤولياتهم و�أدوارهم واالرتقاء بها ،وبتر�سيخ القيم
والممار�سات الديمقراطية ،وتعزيز الأعراف القائمة وتطوير ال�ضروري منها ،وبتحقيق
م�ستويات الن�ضج ال�سيا�سي ال�ضروري لإنجاز متطلبات كل محطة �إ�صالحية.
يترتب علينا في هذا المجال م�س�ؤولية جماعية في احت�ضان القيم والممار�سات
الديمقراطية واال�ستمرار في تطويرها م�ستقب ًال ،من خالل تجذيرها في منظومتنا
القيمية والتربوية والت�شريعية عبر حمالت التوعية والمناهج ،وتمكين الم�ؤ�س�سات الوطنية
الم�س�ؤولة عن �صون هذه القيم والممار�سات.
�أود �أن �أنهي هذه الورقة بالت�أكيد على �أن الأمن والديمقراطية والرفاه هي دعائم
ً
�ضاغطا،
الم�ستقبل ،ويعتمد كل منها على الآخر ،فالتحديات الراهنة تمثل واق ًعا ا�ستثنائ ًيا
لكن الأردن ما�ض بثقة على م�سار التنمية ال�سيا�سية الذي اختطه� .أما اقت�صادنا الوطني،
وفي ظل ما يواجهه من �أعباء هائلة ،ف�إننا بحاجة لتركيز كل الجهود لتحفيزه ودفع عجلته.
كما ك ّر�ست المجموعة الأولى من �أوراقي النقا�شية للم�ساهمة في النقا�ش الوطني
حول طبيعة النظام ال�سيا�سي الذي يجب �أن نطوره لم�ستقبل الأردن ،ف�إنني �س�أكر�س
الورقة النقا�شية القادمة لمناق�شة الفر�ص المت�أتية من بناء نموذج اقت�صادي جديد
وم�ستدام ي�سعى لتح�سين م�ستوى معي�شة �أبناء وبنات الوطن ،في �ضوء الت�صور الم�ستقبلي
لالقت�صاد الوطني لل�سنوات الع�شرة القادمة الذي وجهت الحكومة لإعداده .وعليه ،ف�إن
الر�ؤية االقت�صادية واالجتماعية التي يحتاجها الأردن �ستكون المحور الرئي�سي للأوراق
النقا�شية القادمة التي �أعتزم الم�ساهمة بها قريبا في النقا�شات الوطنية.
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�أ�سماء املتحدثني يف اجلل�سات احلوارية
(مع حفظ الألقاب)
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«تكاف�ؤ الفر�ص ومفهوم الواجبات واحلقوق»
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«�إىل �أين تتجه الدميقراطية؟»
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«النموذج الأردين يف الدميقراطيات الأُخرى»
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د� .صربي ربيحات
�أدار اللقاء :د .مهند مبي�ضني
املتحدثون
د .عمر الر ّزاز ،د .نبيل الكوفحي،
د .ح�سن املومني ،دة� .أدب ال�سعود
�أدار اللقاء� :أ� .أن�س املجايل
املتحدثون
د .عبداللطيف عربيات
د .مو�سى املعايطة
د .عبداهلل �أبو رمان
�أدار اللقاء� :أ.عالء العرموطي
املتحدثون
د� .سامر الطويل ،د .مو�سى بريزات
د .خالد الوزين
املتحدثون
�أ .مازن ال�ساكت� ،أ� .سميح املعايطة
�أ� .سامل الفالحات
�أدار اللقاء :د� .أ�سامة الكيايل
املتحدثون
�أ.د .حممد م�صاحلة
�أ.د� .إبراهيم عثمان
�أة .عبلة �أبو علبة
�أدار اللقاء :د .خالد ال�شقران
املتحدثون
�أ.د� .إبراهيم بدران� ،أ .جميل النمري
د� .أحمد ال�شناق
املتحدثون
د� .أحمد م�ساعدة� ،أ .حيا القرالة
م .مراون الفاعوري
�أدار اللقاء� :أ .نزار قبيالت

اللقاء الفك ــري

جل�سة البحث التا�سعة
«دور النواب واملواطن يف �إجناح الدميقراطية»

التاريخ

2014/1/8

2014/1/15

جل�سة البحث العا�شرة
«دور ال�سلطة التنفيذية يف تعميق املمار�سات
الدميقراطية»
2014/1/22
جل�سة البحث احلادية ع�شرة
«دور امللكية الد�ستورية يف تعميق الدميقراطية»
جل�سة البحث الثانية ع�شرة
«تر�سيخ الثقافة الدميقراطية يف املجتمع»

2014/1/29

جل�سة البحث الثالثة ع�شرة
«املجتمع املدين والرقابة ال�شعبية»

2014/2/5

جل�سة البحث الرابعة ع�شرة
«املواطنة الفاعلة»

2014/2/12

جل�سة البحث اخلام�سة ع�شرة
«امل�شاركة واحلوار والو�سطية ونبذ العنف»

2014/2/19

اجلل�سة اخلتامية ()16
«متطلبات التحول الدميقراطي الناجح»

2014/2/26

جل�سة البحث ال�سابعة ع�شرة
«تعميق التح ّول الدميقراطي:الأهداف
واملنجزات ،والأعراف ال�سيا�سية»

2015/6/3
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املتحدثون

املتحدثون
د .عاطف ع�ضيبات
�أة .هيفاء النجار
د� .صربي ربيحات
�أدار اللقاء :د� .أحمد البطاح
املتحدثون
م� .سمري حبا�شنة� ،أ .فالح الطويل
�أدار اللقاء� :أ.د .فايز خ�صاونة
املتحدثون
�أ.د� .أمني امل�شاقبة
دة� .أدب ال�سعود
د� .أ�سامة تليالن
�أدار اللقاء :جرير مرقة
املتحدثون
�أ .د .عبداهلل عويدات
د .عزت جرادات
د .نبيل ال�شريف
املتحدثون
�أ .حماده فراعنة
د .فايز ال�سعودي
د .ب�سام العمو�ش
�أدار اللقاء :دة .جودي بطاينة
املتحدثون
�أ.د .عبد اهلل نقر�ش
م .حديثة جمال حديثة اخلري�شة
د .وائل عربيات
�أدار اللقاء :د .بكر خازر املجايل
املتحدثون
�أ.د .عبد ال�سالم العبادي
د� .صالح جرار� ،أ .جري�س �سماوي
املتحدثون
د� .أ�سامة تليالن
د .ال�صادق الفقيه ،د� .صربي �أربيحات
املتحدثون
�أ .مروان دودين ،د .نبيل ال�شريف
دة� .أدب ال�سعود
�أدار اللقاء :د .حممد �أبو حمور

�أ�سماء امل�شاركني يف اجلل�سات احلوارية
(�ألفبائ ًيا مع حفظ الألقاب)

با�سل احل�ساميه
با�سم �أبو حماد
بديع العابد
ب�سام العمو�ش
ب�سمة الرباي�سة
ب�سمة الروا�شدة
بكر خازر املجايل
تركي �إبراهيم عبيدات
تغريد حكمت
جا�سر عموري
جرير مرقة
جهاد املحي�سن
جهاد املومني
جواد �أحمد العناين
جواد احلمد
جودي البطاينة
جوي�س النمري
حديثه اخلري�شة
ح�سام عاي�ش
ح�سن البزاز
ح�سن املبي�ضني
ح�سن املومني
ح�سن علي الأنباري
ح�سن حممد املدين
حماده الفراعنة

ابت�سام الأيوبي
�إبراهيم اخل�صاونة
�إبراهيم بدران
�إبراهيم عي�سى عثمان
�إبراهيم غرايبة
�إبراهيم غرير عبيد
�إبراهيم مو�سى الزقرطي
�إح�سان بركات
�أحمد البطاح
�أحمد اجلريبيع
�أحمد العمو�ش
�أحمد جويرب العتيبي
�أحمد عبد الرحمن الروا�شدة
�أحمد فرا�س الطراونة
�أدب ال�سعود
�أ�سامة تليالن
�إ�سراء علي ال�شياب
�إ�سراء حمادين
�أ�سعد غرايبة
ا�سماعيل �سليمان ال�سعودي
�أجمد �شموط
�أمني امل�شاقبة
�أن�س احلمود
�أن�س املجايل
�أن�س مو�سى ال�ساكت
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�سمري مطاوع
�سمري مو�سى كمال
�سو�سن املجايل
�سيف حممود ال�شريف
�شاهر الزبيدي
�شحادة �أبو هديب
�شهناز القدومي
�صباح حراح�شة
�صربي اربيحات
�صالح دعاك
طارق الأغب�ش
طارق احلبا�شنة
طارق غطا�س
عا�صم الفالحات
عاطف ع�ضيبات
عامر الطباخي
عايدة النجار
عبد الإله الكردي
عبد الرحمن الزغول
عبد الرحمن عطيات
عبد الرزاق عبد اجلليل العي�سى
عبد الر�ؤوف �أحمد الروابدة
عبد ال�سالم العبادي
عبد القادر الطوره
عبد اللطيف �سليمان عربيات
عبد الهادي الفالحات
عبد خراب�شة
عبداهلل الربيحات

حمدان احلي�صة
حمزة �أحمد حداد
حيدر الزبن
خالد ال�شقران
خالد �شنيكات
خالد وا�صف الوزين
خديجة العزيزي
خلدون �أبو جامو�س
خلدون عا�صم العبادي
دانا الإمام
راتب الوزين
رجا احلنيطي
رجب جبارة
ر�سمي املومني
ر�سمي قا�سم حمزه
رعد احل�سنات
رفعت بدر
رم�ضان حمادة
زهري حمد
�سامل �أبو قاعود
�سامل الفالحات
�سامي الر�شيد
�سلمان البدور
�سمر كلداين
�سميح القرالة
�سميح املعايطة
�سميحة خري�س
�سمري الناعوري
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فتحي الن�سور
فتحي ح�سن ملكاوي
فدوى ن�صريات
فرا�س ال�شرعة
فرحان عليمات
ف�ؤاد �أيوب
في�صل غرايبة
قا�سم الدروع
قا�سم �سليمان الق�ضاة
ق�صي الزعبي
قي�س �صادق
كامل �أبو جابر
كامل العجلوين
الرا علي العتوم
ليث ن�صراوين
ليما نبيل
لينا طرقان مترجان
لينا عرفات
لينا نزيه حداد
مازن ال�ساكت
م�أمون حممد نور الدين
حممد �أبو حمور
حممد الربماوي
حممد اجليو�سي
حممد احلموري
حممد اخلاليلة
حممد الع�سود
حممد امل�صاحلة

عبداهلل ال�سامل
عبداهلل النقر�ش
عبداهلل عبابنة
عبداهلل علي ال�سيد
عبداهلل عويدات
عبداهلل فريج
عبله �أبو علبة
عدنان الزعبي
عدنان بدران
عدي القطي�شات
عريب الرنتاوي
عزت جرادات
ع�صام �سليمان املو�سى
علي فالح احلديد
عماد الدين الزغول
عمر اخلطايبة
عمر الرزاز
عمر كالب
عمرالعورتاين
عوين امل�صري
فا�ضل علي فهيد ال�سرحان
فاطمة جعفر
فاطمة علي الزبيدي
فالح الطويل
فايز اخل�صاونة
فايز ال�سعودي
فايز ال�شوابكة
فتحي الفاعوري
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نبيل ال�شريف
نبيل الكوفحي
نبيل غي�شان
نداء �صالح ال�شناق
نزار قبيالت
ن�صر الزيود
ن�صر ال�شريدة
نظام بركات
نظري �أبو عبيد
نهى املعايطة
نور �صالح ال�شناق
هالة �سامل
هالة ب�سي�سو لطوف
هاين �أحمد ال�شبول
هبة الطورة
ه�شام اخلطيب
هنزاد التل
هيا بيبي
هيام كلمات
هيفاء النجار
هيلدا عجيالت
وائل عربيات
اليا�س حامد
يا�سرة غو�شة

حممد جربيل
حممد �سعيد الطريحي
حممد �سليمان ال�سعودي
حممد عبد ال�سالم العبادي
حممد عدنان البخيت
حممد جنم
حممود ال�سرحان
حممود ال�سرطاوي
حممود النعيمات
حمي الدين امل�صري
مروان احل�سيني
مروان املعايطة
م�سلم �أبو قاعود
معاذ الزعبي
معن الن�سور
معن جويحان
منال ال�شريف
منذر حدادين
منرية جرادات
مهدي فكري العلمي
مهند العطار
مهند مبي�ضني
مو�سى بريزات
مو�سى �شتيوي
مي�س النقر�ش
مي�شيل حمارنة
نادية �سعد الدين
نائلة الر�شدان
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مطبوعات املنتدى
�أو ًال� :سل�سلة احلوارات العربية العاملية
( Europe and the Arab World - 1بالإجنليزية والفرن�سية)
تقرير احلوار العربي الأوروبي الأول1982 ،
America and the Middle East - 2
تقرير احلوار العربي الأمريكي الكندي1983 ،
Palestine, Fundamentalism and Liberalism - 3
تقرير احلوار مع الأحرار الدول ّيني1984 ،
Europe and the Security of the Middle East - 4
تقرير احلوار العربي الأوروبي الثاين1985 ،
 - 5العرب وال�صني
مداوالت احلوار العربي ال�صيني حول احلا�ضر وامل�ستقبل1986 ،
 - 6املقاومة املدنية يف الن�ضال ال�سيا�سي
مداوالت ندوة الالعنف يف الن�ضال ال�سيا�سي1986 ،
Arab, Non-Violent Political Struggle in the Middle East - 7
املح ّررون :رالف كرو ،و�سعد الدين �إبراهيم ،و�آخرون
 - 8ديجول والعرب
مداوالت ندوة �شارل ديغول يف ذكرى ميالده املئة1989 ،
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم
 - 9العرب واليابان
مداوالت احلوار العربي الياباين الأول1989 ،
Arab-German Relations in the Nineties - 10
مداوالت احلوار العربي الأملاين1991 ،
Arab-Japanese Dialogue II - 11
مداوالت احلوار العربي الياباين الثاين1991 ،
Arab-Japanese Dialogue III - 12
مداوالت احلوار العربي الياباين الثالث1992 ،
Arab Immigrants and Muslims in Europe - 13
احلوار العربي الأوروبي اخلام�س1993 ،
Ethics in Economy: Euro-Arab Perspectives - 14
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�أخالقيات االقت�صاد :بحوث ومناق�شات ندوة فكرية1993 ،
 -15التنمية ،ال�سيا�سة اخلارجية ،الدميقراطية:
ندوة عربية من�ساوية1995 ،
)Euro-Arab Seminar 1995, Amman (1995 -16
)Euro-Arab Seminar 1996, Vienna (1996 -17
 -18العرب والأتراك :االقت�صاد والأمن الإقليمي
بحوث ومناق�شات ندوة1996 ،
The Arab World and Turkey -19
 -20دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير املجتمع الأهلي� :أوروبا والأقطار العربية بحوث ومناق�شات ندوة1997 ،
The Role of NGOs in the Development of Civil Society: Europe and the Arab Countries -21
 -22الكلفة الب�شرية للنزاعات
بحوث ومناق�شات ندوة1998 ،
Human Cost of Conflict -23
WTO Trading System: Review and Reform -24
 -25التعاون العربي الإيراين :املحاور ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
بحوث ومناق�شات ندوة1999 ،
� -26آفاق العالقات العربية ال�صينية يف القرن احلادي والع�شرين
بحوث ومناق�شات ندوة2002 ،
 -27العرب وال�صني� :آفاق جديدة يف االقت�صاد و ال�سيا�سة
بحوث ومناق�شات ندوة2006 ،
ثان ًيا� :سل�سلة احلوارات العرب ّية
 -1جت�سري الفجوة بني �صانعي القرارات واملفكرين العرب
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1984 ،
 -2جتربة جمل�س التعاون اخلليجي :خطوة �أو عقبة يف طريق الوحدة العربية
ت�أليف� :أ .عبد اهلل ب�شارة1985 ،
 -3التكنولوجيا املتقدمة وفر�صة العرب الدخول يف م�ضمارها
مداوالت ندوة1986 ،
 -4العائدون من حقول النفط
مداوالت ندوة حول التعاون العربي يف جمال العمالة1986 ،
 -5الأمن الغذائي العربي
مداوالت ندوة1986 ،
 -6القمر ال�صناعي العربي بني م�شكالت الأر�ض و�إمكانات الف�ضاء
مداوالت ندوة1986 ،
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� -7إمكانات وا�ستخدامات ال�شبكة العربية لالت�صاالت الف�ضائية
ت�أليف :د .حممد املقو�سي1986 ،
 -8حتديات الأمن القومي العربي يف العقد القادم
ت�أليف :د .علي الدين هالل1986 ،
 -9التع ُّلم عن ُبعد
مداوالت ندوة «التع ُّلم عن ُبعد واجلامعة املفتوحة»1986 ،
 -10الأر�صدة واملديونية العربية للخارج
مداوالت ندوة «ال�سيا�سات البديلة حلماية الأر�صدة ومواجهة املديونية»1987 ،
 -11العنف وال�سيا�سة يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1987 ،
 -12ال�صحوة الإ�سالمية وهموم الوطن العربي
مداوالت ندوة( 1987 ،طبعة ثانية )1997
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم
 -13الإنتلجن�سيا العربية
مداوالت ندوة1988 ،
 -14الأزمة اللبنانية :الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية
مداوالت ندوة1988 ،
 -15التعددية ال�سيا�سية والدميقراطية يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1989 ،
 -16النظام الإن�ساين العاملي وحقوق الإن�سان يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1989 ،
� -17آفاق التعاون العربي يف الت�سعينات
مداوالت ندوة1991 ،
 -18نحو ت�أ�سي�س نظام عربي جديد
مداوالت ندوة1992 ،
 -19التنمية الب�شرية يف الوطن العربي
بحوث ومناق�شات ندوة1993 ،
 -20اتفاقية غزة � -أريحا :الأبعاد االقت�صادية املحتملة
مداوالت ور�شة عمل1993 ،
 -21احلرية الأكادميية يف اجلامعات العربية
مداوالت ندوة فكرية1994 ،
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Academic Freedom in Arab Universities -22

 -23اجلامعات اخلا�صة يف الدول العربية
مداوالت ندوة فكرية1995 ،
 -24الغزو العراقي للكويت :اخلربات امل�ستخل�صة واخلروج من الأزمة
مداوالت ندوة1996 ،
 -25مواقف الفكر العربي من التغريات الدولية :الدميقراطية والعوملة
ت�أليف :د .علي �أومليل1998 ،
 -26الت�ص ّور العربي لل�سالم
مداوالت ندوة1997 ،
 -27تطوير البنية املالية التحتية يف الوطن العربي
حترير :د .عبد الرحمن �صربي1999 ،
 -28النظام العربي� . . .إىل �أين؟
مداوالت ندوة2000 ،
� -29أ�سواق النفط واملال� . . .إىل �أين؟
مداوالت ندوة1999 ،
 -30حل النزاعات العربية بالطرق ال�سلمية
مداوالت ندوة1999 ،
 -31تطوير �سيا�سات الطاقة الداخلية وعالقتها بقطاع املياه يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2000 ،
Domestic Energy Politcies in the Arab World -32

� -33آفاق التعاون العربي بني الإقليمية والعاملية
مداوالت ندوة2001 ،
 -34الثقافة العربية الإ�سالمية� :أمن وهوية
مداوالت ندوة2002 ،
 -35اخلطاب العربي:امل�ضمون والأ�سلوب
مداوالت ندوة2003 ،
� -36أ�س�س تقدم الوطن العربي يف القرن احلادي والع�شرين
مداوالت ندوة2003 ،
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 -37ال�شباب العربي وحتديات امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2004 ،
 -38الو�سط ّية بني ال ّتنظري وال ّتطبيق
مداوالت ندوة2005 ،
مل �سريع ال ّتغي
 -39الفكر
العربي يف عا ٍ
ّ
مداوالت ندوة2007 ،
 -40ال�شباب العربي يف املهجر
مداوالت م�ؤمتر2007 ،
و�سلطة الدولة
ال�سلطة ُ
 -41دولة ّ
مداوالت ندوة2007 ،
 -42املر�أة العرب ّية� :آفاق امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2008 ،
َ -43
العربي
املواطنة يف الوطن
ّ
مداوالت ندوة2008 ،
العربي
ال�شبابي
 -44نحو تطوير م�ؤ�س�سات العمل
ّ
ّ
مداوالت ندوة2008 ،
 -45القد�س يف ال�ضمري
مداوالت ندوة2009 ،
 -46الأزمة االقت�صادية العاملية وتداعياتها يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2009 ،
 -47ق�ضايا املياه :عرب ًّيا و�إقليم ًّيا
مداوالت ندوة2010 ،
ّ -48
ال�شباب وظاهرة العنف
مداوالت م�ؤمتر2010 ،
ال�شبابي
العربي يف �ضوء احلِراك
 -49امل�ستقبل
ّ
ّ
مداوالت م�ؤمتر 2012 ،
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ثال ًثا� :سل�سلة املرتجمات العامل ّية
الت�صحر
-1
ّ
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1986 ،
 -2املجاعة
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1986 ،
 -3ثورة حفاة الأقدام
ت�أليف :برتراند �شنايدر�/أمني عام نادي روما ال�سابق1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي
� -4أطفال ال�شوارع
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي
راب ًعا� :سل�سلة درا�سات الوطن العربي
 -1امل ـ ـ�أزق الع ــربي
حترير :د .لطفي اخلويل1986 ،
 -2تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1988
 -3تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1989
 -4الدولة القطرية و�إمكانيات قيام دولة الوحدة العربية
حترير :د .فهد الفانك1989 ،
 -5م�ستقبل املجتمع والدولة يف الوطن العربي
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1989 ،
 -6ك ّرا�س اتفاقية جمل�س التعاون العربي (بالإجنليزية)1989 ،
 -7م�صر والوطن العربي
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1990 ،
 -8العقل ال�سيا�سي العربي
ت�أليف :د .حممد عابد اجلابري
 -9الت�سوية :ال�شروط ،وامل�ضمون ،والآثار
ت�أليف :د .غ�سان �سالمة1995 ،
 -10التنمية العربية :من ق�صور املا�ضي �إىل هاج�س امل�ستقبل
ت�أليف :د .يو�سف �صايغ1996 ،
 -11حتديات عوملة االقت�صاد والتكنولوجيا يف الدول العربية
ت�أليف :د .فتح اهلل ولعلو1996 ،
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 -12القطاع اخلا�ص وم�ستقبل التعاون العربي امل�شرتك
ت�أليف :د .ال�شاذيل العياري1996 ،
 -13التعليم العايل يف البلدان العربية :ال�سيا�سات والآفاق
مداوالت ومناق�شات ندوة فكرية1995 ،
خام�سا� :سل�سلة الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيج ّية
ً
 -1ال�سيا�سات التعليمية يف وادي النيل وال�صومال وجيبوتي
ت�أليف :دة� .أماين قنديل1989 ،
 -2ال�سيا�سات التعليمية يف امل�شرق العربي
ت�أليف :دة� .سعاد خليل �إ�سماعيل1989 ،
 -3م�ستقبل النظام العاملي وجتارب تطوير التعليم
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم و�آخرون1989 ،
 -4الأمية يف الوطن العربي
ت�أليف� :أ .ها�شم �أبو زيد1989 ،
 -5التعليم العايل يف الوطن العربي
ت�أليف :د� .صبحي القا�سم1990 ،
� -6سيا�سات التعليم يف دول املغرب العربي
ت�أليف :د .حممد عابد اجلابري1990 ،
� -7سيا�سات التعليم يف دول اخلليج العربية
ت�أليف :د .حممد جواد ر�ضا1990 ،
 -8الرتبية العربية منذ � :1950إجنازاتها وم�شكالتها وحتدياتها
ت�أليف :د .ناثر �سارة1990 ،
 -9احتياجات الوطن العربي امل�ستقبلية من القوى الب�شرية
ت�أليف :د� .أنطوان زحالن1990 ،
 -10كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟
ت�أليف :د� .ضياء الدين زاهر1990 ،
 -11تعلي���م الأم���ة العربي���ة يف الق���رن احل���ادي والع�شرين :الكارث���ة �أو الأمل (التقري���ر التلخي�صي مل�شروع
م�ستقبل التعليم يف الوطن العربي)
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم1991 ،
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�ساد�سا� :سل�سلة اللقاءات ال�شهر ّية
ً
 -1اللقاءات ال�شهرية ملنتدى الفكر العربي عام )2004( 2003
 -2اللقاءات ال�شهرية ملنتدى الفكر العربي عام )2005( 2004
 -3اللقاءات ال�شهر ّية ملنتدى الفكر العربي عام )2006( 2005
 -4بني الأقلمة والعوملة� :آراء واجتهادات وحوارات يف عامل م�ضطرب ()2006
�ساب ًعا� :سل�سلة درا�سات املنتدى
 -1العمل العربي امل�شرتك� :آمال وعقبات ونتائج
ت�أليف :د .حميي الدين �سليمان امل�صري2004 ،
 -2املجتمع املد ّ
العربي
ين وحت ّوالت الدّميقراط ّية يف الوطن
ّ
ت�أليف :د .احلبيب اجلنحاين2006 ،
 -3ا ُ
حلكم االقت�صادي العلمي وال�صدمة االرتدادية
ت�أليف� :أ .د .حميد اجلميلي2012 ،
ثام ًنا� :سل�سلة كرا�سات املنتدى
 -1ثالث ر�سائل مفتوحة �إىل ال�شباب العربي
احل�سن بن طالل ،ط1؛ �شباط /فرباير 2005
ط2؛ � 10أيلول�/سبتمرب 2008
 -2حقائق عن النفط
كمال القي�سي ،كانون الأول /دي�سمرب 2005
 -3ق�ضايا �شباب ّية
د .حممود ّ
ال�سرحان ،ط1؛ �آذار /مار�س2006 ،
قظام ّ
ط2؛  1متوز/يوليو 2008
اريخي والواقع املعا�صر
 -4التوثيق ما بني املوروث ال ّت
ّ
د� .سعد �أبو د ّية� ،أيلول� /سبتمرب2006 ،
�َ -5شــذرات �شـبـابـ ّيـة
�أ .د .هُ مام َغ ِ�صيبّ 1 ،متوز /يوليو 2008
ـربي
 -6حول املواطنــة يف الوطـن الع ّ
احل�سن بن طالل 20 ،ت�شرين الأول� /أكتوبر 2008
 -7القد�س يف ال�ضمري
احل�سن بن طالل ،ط1؛ � 15شباط/فرباير 2009
ط2؛  10ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر 2009
العربي
العلمي يف الوطن
�ُ -8سبل النهو�ض بال َبحث
ّ
ّ
�أ .د .هُ مام َغ ِ�صيب 30 ،ني�سان� /إبريل 2009
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تا�س ًعا� :سل�سلة كتاب املنتدى
 -1الو�سط ّية� :أبعا ٌد يف الرتاث واملعا�صرة
�إ�شراف وتقدمي :الأمري احل�سن بن طالل2006 ،
 -2اجلدار الأخري :نظرات يف الثقافة العربية
ت�أليف� :أ .د� .صالح ج ّرار2006 ،
 -3مرايا يف الفكر املعا�صر :حوارات مع نخبة من املفكرين العرب
يو�سف عبداللهّ حممود2007 ،
الن�ص
 -4اللغة العرب ّية والإعالم و ُك َّتاب ّ
مداوالت ندوة2007 ،
� -5إدوارد �سعيد :املث ّقف الكو ّ
ين
مداوالت ندوة2008 ،
 -6الثقافة و�أزمة الهُو ّية العرب ّية
�أ .د .حممد عبد العزيز ربيع2010 ،
حلداثة وا ُ
 -7ا َ
حل ّر ّية
�أ .د .احلبيب اجلنحاين2010 ،
 -8ق�ضايا يف الفكر والتفكري عند العرب
�أ .ح�سن �سعيد الكرمي2012 ،
عا�شرا� :سل�سلة كتاب النه�ضة
ً
 -1احلركة العربية (�سرية املرحلة الأوىل للنه�ضة العربية احلديثة )1924-1908
�سليمان املو�سى2013 ،
 -2مذكرات ح�سن �سعيد الكرمي ( )2007-1905يف احلياة والثقافة العربية2015 ،
حادي ع�شر� :إ�صدارات خا�صة
 -1يف الفكر
العربي ال ّنه�ضويّ
ّ
الأمري احل�سن بن طالل ولفيف من �أع�ضاء املنتدى2006 ،
 -2ا�ستلهام ابن خلدون والفكر االجتهادي
�أبو يعرب املرزوقي2007 ،
� -3شــباب ّيــات2008 ،
 -4ا�سرتاتيج ّية عمل لل�سنوات اخلم�س املقبلة ()2015-2010
� -5أزمة الفكر والهُو ّية العرب ّية وعالقتها بالق�صور التنمويّ
�أ .د .جورج ُقرم
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 -6امل�ؤمترات ال�شباب ّية :خال�صات وتقارير (2012 ،)2010-2004
 -7مقاالت خمتارة /منجاة الأمة :ر�ؤى ال�س�شراف امل�ستقبل العربي2012 ،
احل�سن بن طالل
 -8الفكر العربي و�سريورة النه�ضة2013 ،
احل�سن بن طالل
 -9امليثاق االجتماعي العربي2013 ،

ثاين ع�شر :الك�شافات/ن�شرة وجملة املنتدى
 -1الك�شاف الرتاكمي للأعداد  )1999-1985( 171 -1لن�شرة املنتدى
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)

Al Muntada: Cumulative Index (Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash -2

 -3الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )183-172لعام 2000
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
AL Muntada: Annual Index )31-34( -4
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
 -5الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )195-184لعام 2001
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (35 - 48) 2001 -6
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -7الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )207-196لعام 2002
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (39-42) 2002 -8
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -9الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )312-207لعام 2003
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -10الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )219-214لعام 2004
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -11الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )225-220لعام 2005
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -12الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )231-226لعام 2006
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
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