املشاركة السياسية يف األردن يف ضوء األوراق النقاشية امللكية
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امللخص
تؤدي املشاركة السياسية الفعالة دورا أساسيا يف تعزيز الحكم الدميقراطي الرشيد ،وسيادة القانون مبا يحقق
الشفافية ومبدأ املساءلة التي تسهم بشكل رئيس يف عملية التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

هدفت هذه الدراسة إىل التعريف باملشاركة السياسية ،وصور تطبيقها ،والوقوف عىل املامرسات
الدميقراطية ،ومقومات املشاركة السياسية يف األردن يف ضوء عملية اإلصالح السيايس ،واألوراق النقاشية
امللكية ،ودور وسائل االتصال واإلعالم باعتبارها رشيكا رئيسيا يف هذه العملية ،كام ناقشت الدراسة فرص
تحقيق التمكني الدميقراطي يف األردن.

وتوصلت الدراسة إىل نتائج ،أهمها :أن التمكني الدميقراطي ال يتم إال من خالل التوافق بني منط العالقات
االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف املجتمع من خالل تحقيق دولة القانون واملؤسسات ،وأن
تحقيق رشوط اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي لتعزيز املشاركة الشعبية يف صنع القرار يتم من خالل
التعديالت الدستورية ،والترشيعات التي تقود يف النهاية إىل الحكومة الربملانية كام هو مشار يف األوراق
النقاشية امللكية .واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليل ،باإلضافة إىل منهج التحليل النظمي.

الكلامت املفتاحية :املشاركة السياسية ،األردن ،األوراق النقاشية امللكية ،االتصال واإلعالم.
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Abstract
Effective political participation plays a key role in promoting good democratic governance and
the rule of law in order to achieve transparency and the principle of accountability, which
contribute mainly to the process of political, economic and social development. This study
aims to define political participation and its application forms, and to identify democratic
practices and the elements of political participation in Jordan in light of the political reform
process and the royal discussion papers. The study also tackles the role of the means of
communication and media as a major factor in this process and discusses the opportunities
of achieving democratic empowerment in Jordan. The study found that democratic
empowerment is only achieved through social, economic, cultural and political relations
harmony in society by realizing the rule of law and institutions. Political, economic and social
reform that aims at enhancing popular participation in decision-making is carried out through
constitutional amendments and legislations that ultimately lead to parliamentary government,
as indicated in the royal discussion papers. The study followed the descriptive-analytical
approach, and the systemic analysis approach.
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خلفية الدراسة وأهميتها

املقدمة

تعد املشاركة السياسية من سامت املجتمعات واألنظمة السياسية الحديثة التي تشكل املظهر الرئيس
للنظام الدميقراطي الذي يستلزم بناء املؤسسات السياسية التي تسهم يف عملية االستقرار السيايس.

فاالستقرار السيايس يتحقق إذا ما كان هناك توافق بني عمليتي املشاركة السياسية من جهة ،واملأسسة
السياسية من جهة أخرى .فال ميكن ضامن االستقرار إال إذا تطورت املؤسسات السياسية بصورة تواكب التوسع
الرسيع يف قاعدة املشاركة السياسية؛ من أجل استيعاب القوى االجتامعية املهتمة باملشاركة يف عملية صنع
القرار.

من ثم ،فإن عملية التعبئة للقوى االجتامعية باتجاه املشاركة السياسية ،واالنخراط من ثم يف العمل السيايس
بنسب متزايدة ،يقتضيان رضورة بناء املؤسسات السياسية الالزمة الستيعابها ،ومن ثم استبعاد إمكانية لجوئها
إىل العنف؛ لفرض مشاركتها عىل النظام السيايس الحاكم عن طريق القوة وتقويض االستقرار السيايس ،وهذا
ما نادى به جاللة امللك من خالل األوراق النقاشية ،وطرحه لربنامج التمكني الدميقراطي للفراد والجامعات؛ إذ
تؤدي املشاركة السياسية الفعالة دورا أساسيا من خالل التعددية الشاملة :سياسيا ،وحزبيا ،وإداريا ،وثقافيا،
وإعالميا ،يف تعزيز الحكم الدميقراطي الرشيد ،وسيادة القانون مبا يحقق الشفافية ،ومبدأ املساءلة التي تسهم
بشكل رئيس يف عملية التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،رافقت األوراق النقاشية أيضا مامرسات
أفضت إىل تحقيق الغاية من وجودها؛ كان ملخرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية  2022م،
وقبلها اللجنة التي تشكلت عام 2011م ،حول إجراء حوار وطني حول اإلصالح السيايس واالقتصادي إال الدور

الفاعل فيام يتعلق بالتعديالت الدستورية والترشيعات املرتبطة مبنظومة العمل السيايس ومراجعتها؛ من أجل
الوصول إىل الحياة الحزبية ،من ثم تشكيل حكومات برملانية عامدها األحزاب .

ستحاول الدراسة الوقوف عىل طبيعة املشاركة السياسية ،ومقومات مامرستها يف األردن ،بالطريقة التي
تحقق الهدف األسايس من وجودها.

الدراسات السابقة
 دراسة درادكة ( ،)2015أثر الربيع العريب عىل املشاركة السياسية؛ األردن منوذجا (2013-2011م) يتناولهذا البحث أثر الربيع العريب عىل املشاركة السياسية يف األردن خالل الفرتة ( ،)2013-2011حيث وصل
الباحث إىل وجود عالقة إ يجابية بني الربيع العريب ومؤرشات املشاركة السياسية األساسية والثانوية ،مثل:
العوامل املساعدة ،ومنها :ظهور قوى اجتامعية جديدة ،وسائل التواصل االجتامعي ،الرصاع بني القوى
السياسية والقيادات السياسية ،العنف والسلوك االحتجاجي ،واملطالب الفئوية واملناطقية واملجتمعية،
أما من حيث املؤرش الكل املرتبط بأنشطة املشاركة السياسية التقليدية وغري التقليدية فقد كانت
األنشطة التقليدية تتجه نحو التزايد :كاملسريات التي قامت بها بعض األحزاب ،وأحداث الشغب
واالحتجاجات العاملية املتعددة ،والحركات العاملية العشائرية القبلية ،وحراكات املناطق ،والحراكات
الشبابية ،أما من حيث زيادة الناشطني سياسيا باعتبار ذلك أحد أشكال مستويات املشاركة السياسية فقد
قامت فئة الشباب والتجمعات القبلية يف املناطق برفع املطالب التي تراوحت ما بني مطالب اقتصادية،
ومطالب سياسية دستورية .أما املؤرش املتعلق بدوافع املشاركة السياسية فقد كانت الدوافع الخاصة
للمشاركني سياسيا أكرث قوة إذ ارتبطت بتحقيق مصالح وقتية ،متثلت بإرضابات العامل ،أو مصالح غري

منظمة ،قرابية مرتبطة بوجود املشاركني سياسيا يف منطقة جغرافية محددة ،أما من حيث متطلبات
املشاركة السياسية فربز استخدام وسائل التواصل االجتامعي وسيلة للحشد والتعبئة.
قام الباحث باختيار عدة فرضيات مرتبطة بأثر الربيع العريب عىل كل مستويات املشاركة السياسية وأشكالها،
ودرجة االهتامم السيايس ،واملطالب السياسية ،ودوافع املشاركة السياسية ،وتوفر متطلباتها ،وزيادة شدة
املنبهات السياسية؛ مام أدى إىل ظهور نتائج ،متثلت يف :ظهور قوى اجتامعية جديدة ،وتزايد أنشطة املشاركة
السياسية غري التقليدية ،وزيادة درجة الناشطني .أما من حيث املنهج املستخدم يف البحث فقد استخدم اقرتاب
تحليل الجامعة ،واقرتاب الدولة واملجتمع؛ كونهام األقرب إىل معالجة ظاهرة البحث املتمثلة للمشاركة
السياسية باعتبار من يقوم بها جامعات مختلفة :كالشباب ،والعشائر ،واألحزاب السياسية؛ للضغط عىل السلطة،
مع استخدام الباحث ملؤرشات كمية تتعلق بعدد االحتجاجات املختلفة ،ونسبة استخدام وسائل التواصل
االجتامعي ،كام استخدم الباحث أدوات تحليلية متعلقة بأسباب نشوء الحراكات االجتامعية الجديدة ،وطبيعة
العالقة بني القيادات السياسية وأشكال املشاركة السياسية.

 دراسة السويليمني ( )2016تأثري التنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسية يف األردن خالل الفرتة(.)2015-1989
هدفت الدراسة إىل قياس مستوى تأثري التنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسية يف األردن من وجهة نظر
القيادات الحزبية األردنية ،وذلك باستخدام املنهج الوصفي التحليل ،لتحليل البيانات التي تم جمعها ،سواء يف
الجانب النظري أو امليداين من الدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من القيادات الحزبية يف األحزاب السياسية
يف األردن .حيث تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )297من القيادات الحزبية وأعضاء األحزاب ،وقد توصلت

الدراسة إىل وجود درجة متوسطة من املوافقة لدى القيادات الحزبية األردنية عىل واقع التنشئة املجتمعية،
ووجود درجة متوسطة من املوافقة لدى القيادات الحزبية األردنية عىل واقع املشاركة السياسية يف األردن،
ووجود تأثريات إحصائية للتنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسية ،وأن التنشئة االجتامعية تفرس ()%57.6
من التباين يف املشاركة السياسية ،وهذا يشري إىل التأثري الواضح للتنشئة املجتمعية يف عملية املشاركة
السياسية ،وتويص الدراسة برفع مستوى الوعي السيايس لدى الشباب ،وقيام األحزاب السياسية بوضع برامج
عمل متكاملة واضحة األهداف والرؤيا؛ من أجل استقطاب الجامهري.

 وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها انطلقت يف رؤيتها من خالل طرح امللك عبد اللهالثاين للوراق النقاشية التي تناولت موضوع الدراسة املتعلق باملشاركة السياسية مبختلف الطرق
وصوال إىل تحقيق الحكومة الربملانية التي لن تتحقق من دون الترشيع املناسب لها ،والتعديل عىل
القوانني ذات العالقة ،وإجراء التعديالت الدستورية التي تحقق هذا الهدف.
مشكلة الدراسة

أسايس من اإلصالح أال وهو تعزيز املشاركة الشعبية يف صنع
تتحدد مشكلة الدراسة يف الوقوف عىل هدف
ي
القرار ،وأن االنخراط يف الحياة السياسية يشكل حقا وواجبا أساسيا لكل مواطن ،يقوم عىل أساس املواطنة
الفاعلة باعتبارها وسيلة لتحقيق مصلحة املجتمع ككل ،واإلصالح يكمن يف رضورة إيجاد الترشيع املناسب،
باإلضافة إىل إجراء التعديالت الدستورية ،وهذا ما دعت إليه األوراق النقاشية امللكية ،واللجان اإلصالحية ،ويبقى
التطبيق العمل للنصوص النظرية األساس لتحقيق املشاركة السياسية املرجوة.

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إىل الوقوف عىل ما يأيت:

 -1التعريف باملشاركة السياسية وصور تطبيقها يف األردن
 -2مقومات املشاركة السياسية يف األوراق النقاشية امللكية والتطبيق الفعل لها.
أهمية الدراسة

تأيت أهمية الدراسة باعتبار األردن من الدول الساعية إىل مامرسة العمل السيايس بصورة دميقراطية
معارصة ،مبا يتوافق مع ثقافته واحتياجاته وتطلعاته ،باعتبار أن املشاركة السياسية مبدأ دميقراطي من
أهم مبادئ الدولة املدنية الحديثة؛ فقد احتل أهمية لدى صناع القرار متثلت بالترشيعات الالزمة لتحديث
املنظومة السياسية ،باإلضافة إىل التأكيد عليه يف األوراق النقاشية.

فرضية الدراسة

تفرتض الدراسة أنه كلام ترسخت األسس الدميقراطية يف النظام ،ويف بنية مؤسسات الدولة ،اتسعت دائرة
املشاركة السياسية بني املواطنني ،باعتبارهم رشكاء يف إدارة املجال العام بني الدولة واملجتمع ،وزادت
الثقة بني املواطنني والحكومات.

حدود الدراسة :
الحدود املكانية :األردن
مجتمع الدراسة :املجتمع األردين
الحدود الزمانية2022-2012 :

منهجية الدراسة

 -1املنهج الوصفي التحليل
يسعى هذا املنهج إىل تحديد خصائص الظاهرة موضوع الدراسة ،ووصف طبيعتها ،ونوع العالقة بني
عنارصها ،واألسباب التي قادت إليها ،وربط كل ذلك بنتائج الدراسة يف كل املعالجات التي تضمنتها.

 -2منهج التحليل النظمي
عميد هذا املنهج هو ديفيد إيستون الذي يرى أن الظاهرة السياسية تتحرك بفعل عوامل خارجية وداخلية
تؤثر فيها ،ويطلق عليها (املدخالت  ،)Inputsوهذه العوامل أو املدخالت تتفاعل مع وسط نظامي تؤلفه
عنارص عدة وعملية التفاعل هذه التي يطلق عليها (العمليات  )Processيرتتب عليها نتائج يطلق عليها
(مخرجات  ،)Outputsومن خالل هذا املنهج ميكن التعرف عىل العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت عىل
النظام السيايس وتفاعلت مع عنارصها ،وما ترتب عىل كل ذلك من نتائج ،وهذا املنهج تم اعتامده يف كل
املعالجات التي تناولتها الدراسة.

قامئة املحتويات

 املبحث األول :مفهوم املشاركة السياسية وواقعها يف األردن. املبحث الثاين :مقومات املشاركة السياسية يف األردن. -املبحث الثالث :رؤية نحو متكني الدميقراطية ومأسستها يف ضوء األوراق النقاشية امللكية.

املبحث األول :مفهوم املشاركة السياسية وواقعها يف األردن

مفهوم املشاركة السياسية

يعترب مفهوم املشاركة السياسية من أكرث املفاهيم شيوعا يف العلوم السياسية إذ ترتكز عليه النظم
الدميقراطية والذي يقوم عىل االعرتاف بالحقوق املتساوية ،وعىل االعرتاف باآلخر واعتباره متكافئا ومتساويا
مع جميع نظرائه ،برصف النظر عن :الجنس ،أو الدين ،أو العرق ،أو النوع االجتامعي ،كام أن املشاركة ال بد أن
تسهم يف استبعاد الرصاع ،وتحل محله فكرة التعاون .أما يف املجال السيايس فتعد املشاركة حجر الزاوية يف
إعادة تركيب نظم السلطة ،وإتاحة الفرصة للجامعات املختلفة للمشاركة عرب آليات الدميقراطية.

وهذا املفهوم يشرتط وجود مواطنني يتوفر لديهم الشعور باالنتامء للوطن ،وبرضورة التعبري عن إرادته متى
توفرت لديهم اإلمكانيات املعنوية ووسائل التعبري ،وهذا ما يطلق عليه املواطنة الفاعلة .وعىل هذا األساس
يجري وصف النظام الدميقراطي بأنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة ،فمفهوم املشاركة السياسية يشمل
النشاطات التي تهدف إىل التأثري عىل القرارات التي تتخذها الجهات املعنية يف الدولة؛ ولذلك تعد املشاركة
السياسية مبدأ دميقراطيا من أهم مبادئ الدولة الحديثة ،مبدأ ميكننا أن منيز يف ضوئه األنظمة الدميقراطية
التي تقوم عىل املواطنة واملساواة يف الحقوق والواجبات من األنظمة االستبدادية التي تقوم عىل احتكار
السلطة.

وقد عرف كل من (صموئيل هنتنجتون) و(جون نلسون) املشاركة السياسية عىل أنها ذلك النشاط السيايس
الذي يرمز إىل مساهمة املواطنني ودورهم يف إطار النظام السيايس؛ بقصد التأثري عىل عملية صنع القرار

الحكومي ،سواء أكان النشاط فرديا أو جامعيا منظام أو عفويا ،متواصال أو منقطعا ،سلميا أم عنيفا ،رشعيا أم
غري رشعي فعاال أم غري فعال( .علوان  :1997،ص)64

وحسب (هنتنجتون) فإن املشاركة السياسية تهدف إىل تغيري مخرجات النظم السياسية بالصورة التي تالئم
مطالب األفراد الذين يقدمون عىل املشاركة.

أما التعريف اإلجرايئ للمشاركة السياسية فإن النظام السيايس يبني مدى مساهمة املواطنني املبارشة وغري
املبارشة يف عملية اتخاذ القرار يف إطار النظام السيايس املحيط( .عثامن )2016،

وميكن القول :إن املشاركة السياسية هي جوهر املواطنة؛ فاملواطنون هم أصحاب حقوق اجتامعية
واقتصادية وثقافية وسياسية ،يصونها الدستور الذي يعرب عن هذا يف كل املواد التي تتعلق بحقوق املواطن،
ويف إطار تعريف املشاركة السياسية (عثامن.)2016،

ويف ضوء ما سبق ميكن شمول تعريف املشاركة السياسية ليعني :املساهمة اإليجابية يف صنع القرارات،
سواء بشكل مبارش أم غري مبارش؛ لتحديد نوع ومستوى فرص الحياة املمكنة واملرغوبة للمواطنني
ومجتمعاتهم ،ويف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية كافة ،وعىل األصعدة كافة من:
األرسة إىل مؤسسات املجتمع املدين ،إىل املؤسسات اإلعالمية ،إىل مؤسسات الدولة.

وتعد بدايات ظهور مفهوم املشاركة السياسية يف أوروبا يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش مع بداية الثورة
الصناعية التي رافقها ظهور الطبقة الوسطى ومطالبتها االشرتاك يف الحكم ،ال سيام عندما تطورت نظم
االنتخابات الربملانية التي رفعت القيود التي تحد من املشاركة السياسية الشعبية ،وساهمت يف التوجه نحو
املشاركة يف العمليات االنتخابية .ويف القرن العرشين ظهر مفهوم املشاركة السياسية يف آسيا وأفريقيا بعد

انحسار االستعامر؛ لتوضيح العالقة بصورة أفضل بني الفرد والسلطة ،أما يف البلدان العربية فقد برز هذا
املفهوم مع بروز الحركات التحررية يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش (مشاقبة.)71 :2016،

واقع املشاركة السياسية يف األردن

كانت بدايات ظهور مفهوم املشاركة السياسية منذ تأسيس إمارة رشق األردن عام 1921م ،بإصدار القانون
األسايس عام  1928بداية ،ومرورا بدستور 1947م ،وقيام املجالس الترشيعية يف عهد امللك املؤسس ،انتهاء
بدستور عام 1952م ،الذي واكب املتطلبات املستجدة يف اململكة ،ال سيام إجراء االنتخابات النيابية والبلدية،
وانتخابات النقابات ،والنوادي ،والجمعيات الخريية ،وغريها من مؤسسات املجتمع املدين( .مشاقبة2016 ،
.)77:

بناء عىل ما سبق ،فإن التجربة الدميقراطية يف األردن مرت يف مراحل عديدة ،إال أنه ميكن اعتبار عملية التحول
الدميقراطي بدأت منذ أن أعلن امللك الحسني طيب الله ثراه عن استئناف الحياة الدميقراطية عام 1989م ؛ حيث
أعيدت الحياة النيابية ،وأجريت العديد من اإلصالحات السياسية الالزمة لعملية التحول الدميقراطي :كإلغاء
االحكام العرفية ،وإلغاء قانون مقاومة الشيوعية ،وإصدار امليثاق الوطني ،وقانون االحزاب وقانون املطبوعات
والنرش ،وبذلك أصبحت تركيبة املجالس النيابية األردنية متثل القوى السياسية املختلفة ،وهذا ما أكده النظام
السيايس األردين ليفتح املجال للقوى السياسية جميعها للمشاركة يف العملية السياسية( .الرشعة:2000 ،
.)182_181

وجاءت األوراق النقاشية لجاللة امللك عبد الله الثاين مكملة ومحفزة لعملية الحوار الوطني حول مسرية
اإلصالح ،وعملية التحول الدميوقراطي التي مير بها األردن؛ بهدف بناء التوافق ،وتعزيز املشاركة الشعبية يف

صنع القرار .فمنذ اعتالء امللك عبدالله الثاين لعرش اململكة راعى جانب املوازنة بني قطاعات الشعب املختلفة
يف مشاركتهم السياسية؛ بهدف بناء األردن الحديث ،ومواكبة التطورات الجارية يف العامل عىل األصعدة كافة؛
فكان للصالح الشامل أولوية متثلت مؤخرا بتشكيل اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،التي تشكلت
بإرادة ملكية يف  10حزيران 2021م ،برئاسة سمري الرفاعي ،وكان هدفها منسجام مع ما جاء يف األوراق النقاشية
امللكية ،إذ طلب منها تقديم التوصيات املتعلقة بتطوير الترشيعات الناظمة للدارة املحلية ،ووضع مرشوع
قانون جديد لالنتخاب ،ومرشوع قانون جديد للحزاب السياسية ،والنظر يف التعديالت الدستورية املتصلة حكام
بالقوانني وآليات العمل النيايب ،باإلضافة إىل متكني املرأة والشباب ،والبحث يف السبل الكفيلة لتحفيز
مشاركتهم يف الحياة الحزبية والربملانية.

فزاد االهتامم بإصدار الترشيعات الالزمة لذلك ،وازداد االهتامم بدور املرأة يف بناء املجتمع األردين باإلضافة
إىل االهتامم بالنقابات واألحزاب وكل ما يتعلق بأي تشكيل اجتامعي يعترب فاعال يف املجتمع بشكل عام.
(مشاقبة.)77 :2016،

وتتمثل بداية املشاركة يف النظام السيايس الدميقراطي من خالل إتاحة الفرصة للمواطنني للتعبري عن آرائهم،
واستخدام الوسائل املتاحة كافة ،من وسائل االتصال الجامهريي ،ومواقع التواصل االجتامعي ،ووسائل اإلعالم
املختلفة التي تؤثر بشكل كبري يف الرأي العام ،الذي يعد بدوره أداة ضاغطة أمام صانع القرار ،وتوفري قنوات
تستجيب لذلك؛ ألن هذا النظام يبنى عىل قيم نبيلة ،مثل :املساواة والحوار ،وقبول اآلخر ،وغريها ،ومن خالل
ذلك يعتقد املشاركون أنهم يستطيعون إحداث تغيريات واملساهمة يف صياغة السياسات العامة ،وصناعة
القرارات ،ومن ثم استجابة النظام لذلك تعني استيعابه للتغريات الحاصلة يف املجتمع ،وقدرته عىل استيعاب

رشائح املجتمع كافة دون تهميش ،والخضوع للدستور يؤدي بالرضورة إىل زيادة الثقة بني الحكومة واملواطنني
يف هذا املجال.

وهذا ما أكدته رؤية امللك من خالل طرحه للورقة النقاشية الرابعة عىل وجه التحديد فيام يتعلق باملشاركة
السياسية وعملية اإلصالح التي لن تتم مبعزل عن تعزيز وجود مؤسسات املجتمع املدين ودوره يف رقابة األداء
السيايس ،وذلك عرب زيادة الوعي والتثقيف السيايس ألبناء املجتمع؛ حتى يكون التغري الدميقراطي حقيقة
ملموسة نحو بناء النموذج الدميقراطي الذي نسعى لتحقيقه( .عبد الله الثاين ،الورقة النقاشية الرابعة.)2013 ،

بناء عىل ما سبق ،فإن املشاركة السياسية ال تتم مبعزل عن التنمية السياسية واملواطنة الفاعلة التي ترتكز
عىل حق املشاركة ،وواجب املشاركة ،ومسؤولية املشاركة امللتزمة بالسلمية واالحرتام املتبادل ،ورضورة
االنتقال الفعل من الجانب النظري إىل الجانب التطبيقي من خالل آليات املشاركة السياسية املتمثلة
مبؤسسات املجتمع املدين ،واألحزاب ووسائل االتصال واإلعالم ،والفعاليات الشعبية كافة.

وعليه ،فإن مفهوم املواطنة الفاعلة مرتبط بشكل أسايس باحرتام القانون ،وتعزيز مبدأ سيادته مبني عىل وعي
املواطن بحقوقه وواجباته مبا يحقق املصلحة الوطنية ،وترسيخ مبادئ التعددية السياسية والحزبية ،وهذا ما
أكده امللك عبد الله الثاين مرارا باعتباره جزءا ال يتجزأ من عملية التحول الدميقراطي .فقد شدد يف الورقة
النقاشية الرابعة املعنونة ب "نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة" عىل أهمية التحل باملواطنة الفاعلة
للمشاركة يف الحياة السياسية ،وتوسيع قاعدة املشاركة يف صنع القرار؛ للوصول اىل الحكومات الربملانية،
وتحقيق الوحدة الداخلية ).(https://KingAbdullah.jo

ومن أجل تفعيل املواطنة الفاعلة لتحقيق املشاركة السياسية املنشودة ال بد من تحفيز املواطنني عىل
املشاركة االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية ،وبث الشعور باملسؤولية الوطنية واالجتامعية لدى
أفراد الشعب واملسؤولني ،وتعريف فئات الشعب ،وال سيام الشباب بالفرص الجديدة يف مجاالت االستثامر
والعمل واإلنتاج ،والسعي الدائم إىل نرش الوعي والثقافة املسؤولة للتنمية وللتغيري اإليجايب يف املجتمع،
وتحديدا وسط الشباب ،والذي يؤدي بدوره إىل املساهمة يف تغيري االتجاهات بشكل إيجايب ومحاربة االتجاهات
السلبية يف السلوك العام للفراد.

ومن األمور التي تسهم بشكل كبري يف عملية املواطنة الفاعلة والتمكني الدميقراطي تعزيز مكانة املال العام
واملرافق العامة ،إذ أن تنمية شعور إيجايب لدى املواطنني نحوها ينعكس يف سلوكهم وحياتهم اليومية ،ويكون
ذلك بتنمية الشعور بااللتزام بالقوانني واألنظمة ،وتحفيز املواطنني عىل اتباعها.

إن نرش الوعي بحقوق اإلنسان باعتباره أساس املواطنة الصالحة ،إضافة إىل حقوق الفئات الخاصة ،مثل:
النساء ،واألطفال ،واملعاقني ،والفئات املهمشة يف املجتمع ،باإلضافة إىل نرش ثقافة النجاح وتعميمها وسط
املواطنني يسهم بشكل فعال يف عملية التمكني الدميقراطي (.(www.jobook.jo

إن عملية التمكني وتدعيم الدميقراطية من خالل املشاركة السياسية ميكن قياسهام يف األردن من خالل نسب
كل من :االنتخابات الربملانية ،واالنتخابات البلدية ،وهي بذلك ترتبط بعدة جوانب:
االقرتاع يف ي

األول بإرادة الشعب وحقه يف املشاركة ،والجانب الثاين يتعلق مبدى الرىض العام عن السياسة العامة التي
تنتهجها الحكومة يف سبيل تحقيق مطالب أفراد املجتمع ،وتحقيق إنجازات تستهدف املصلحة العامة ،والثالث

يتعلق بطريقة إجراء االنتخابات (النظام االنتخايب والقوانني الناظمة له) ونوعية املرشحني ،باإلضافة إىل
املشاركة من خالل االحزاب ومؤسسات املجتمع املدين االخرى.

وعليه ،فإن املؤرشات العامة تقود إىل تدين نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية ،وهذا مرده إىل الرتاجع
يف دور مجلس النواب ،وعدم ثقة املواطنني فيه بسبب انسجام بعض اعضائه مع سياسات الحكومة التي
بدورها تلقى رفضا شعبيا بسبب اإلجراءات االقتصادية التي أثقلت كاهل املواطن.

يب
وفيام يتعلق باالنتخابات البلدية فهي ال تبتعد كثريا عن االنتخابات الربملانية يف حاجتها إىل قانون انتخا ي
يتوافق مع وجهات النظر املجتمعية ،باإلضافة إىل دعم الشفافية والنزاهة يف العملية االنتخابية (مقداد:2016 ،
.)95-91

املبحث الثاين :مقومات املشاركة السياسية يف األردن

ال بد من الرتكيز عىل الجوانب التي تربط املشاركة السياسية مبؤرشات متعددة ،منها :املستوى االقتصادي
واالجتامعي للرسة ،باإلضافة إىل االنتامء للجامعات االجتامعية والسياسية املختلفة ذات الصبغة الدينية أو
السياسية .وحتى تصبح الدولة دميقراطية ال بد من تنمية القواعد العملية للنظام الدميقراطي املتمثل يف
السلوك السيايس ،وكيفية اتخاذ القرار ،وطبيعة العالقة التي تربط الحاكم باملحكومني ،وتنمية العالقات
اإلنسانية وتطويرها من خالل تعزيز القيم املرتبطة باملواطنة الفاعلة التي تشجعه عىل املشاركة السياسية.
(صالح :2005 ،ص.)14

ولضامن املشاركة السياسية الفعالة ال بد من تناول عدد من الجوانب الناظمة للعملية الدميقراطية التي
تقود إىل املشاركة السياسية ،وميكن أن نوجزها عىل النحو اآليت:

أوالً :الجانب القانوين املتمثل بدستور الدولة ،أو القانون األسايس للدولة وما ينبثق عنه من قوانني ناظمة
للعملية السياسية الدميقراطية:

قانون االنتخاب ،والنظام االنتخايب ،ووجود هيئات مستقلة لتنفيذ العمليات االنتخابية بأشكالها.

قانون األحزاب السياسية والجامعات السياسية

القوانني الناظمة للجامعات املهنية والنقابات مبختلف أشكالها

انتخابات مجالس املحافظات مبوجب قانون الالمركزية

ثانياً :الصالح السيايس ،وذلك من خالل تفعيل القوانني وتعديلها لتواكب عملية التحول الدميقراطي

ثالثاً :الثقافة السياسية والوعي السيايس ،وذلك بحث املواطنني عىل رضورة مامرسة حقهم يف املشاركة
السياسية.

وقد جاءت األوراق النقاشية لتعرب عن طموح امللك عبد الله الثاين يف التغيري التدريجي نحو الدولة املدنية
الحديثة من حيث اإلصالح السيايس واالجتامعي واالقتصادي ،وتفعيل وتعزيز املشاركة السياسية التي تضع
صيغا مالمئة؛ للتعبري عن التنوع بحرية وبإطار مناسب ،وبشكل مينع أو يحول دون نشوب رصاعات تهدد سالمة
املجتمع الواحد ،بحيث تشرتك فئات املجتمع ضمن هذا اإلطار بيرس وسالسة.

وهذا ما أكدت عليه األوراق النقاشية األربع األوىل التي تناولت عملية اإلصالح من خالل ركائز أساسية ،تتمثل
يف العمل بشكل متدرج عىل ترسيخ نهج الحكومات الربملانية وفقا للملكية الدستورية ،معززا باملشاركة
الشعبية الفاعلة ،مع الرتكيز عىل مبادئ أساسية ،تحقق متطلبات ورشوط الحوار الدميقراطي ،متمثلة باحرتام

اإلنسان وكرامته ،واحرتام الرأي اآلخر املختلف ،وترسيخ ثقافة التسامح التي تؤمن بالتعددية والتنوع واالختالف،
ونبذ كل صور اإلقصاء والعنف يف املجتمع ،باإلضافة إىل املواطنة املسؤولة التي تعد رشطا لتطور املجتمع،
وتعزيز الدميقراطية من خالل املشاركة يف الحياة العامة.

وبناء عىل ذلك ،فقد كفل الدستور األردين للمواطن املشاركة السياسية الفاعلة ،حيث جاء يف مواده ما ينص
عىل حق املواطن األردين يف املشاركة السياسية من خالل املؤسسات السياسية املتعددة ومؤسسات
املجتمع املدين.

وقد استهل الدستور يف مادته األوىل فيام يتعلق بنظام الحكم بأنه نيايب ملك وراث ،حيث قدم النيايب عىل
بقية مكونات النظام األساسية ،مبعنى وجود مجلس نيايب ،أو هيئة منتخبة من األمة؛ وذلك للدور الهام الذي
يقع عىل عاتق مجلس األمة.

وقد جاء يف مواد الدستور ما يؤكد عىل حرية الرأي والتعبري باعتبارها أحد أعمدة الدميقراطية واملشاركة
السياسية ،حيث نصت املادة ( )15من الدستور" :تكفل الدولة حرية الرأي عىل أال يتجاوز حدود القانون".

هذا ،وقد كفل الدستور األردين للمواطن :العمل السيايس ،واملشاركة السياسية؛ فاملادة ( )16نصت عىل:

 .1حق االجتامع.

 .2حق تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية عىل أن تكون غايتها مرشوعة.

 .3ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

كام نصت املادة ( 1 / )24عىل أن األمة مصدر السلطات ،ويتمثل ذلك فيام يتعلق مبجلس النواب ،حيث نصت
املادة (“ 1/ )67مجلس النواب أعضاؤه منتخبون "،كذلك أ .حق املرشح يف مراقبة األعامل االنتخابية ،ب.
عقاب العابثني بإرادة الناخبني ،ج .سالمة العملية االنتخابية .املادة ( 2/ )67قانون الهيئة املستقلة ،حيث أنشئت
مبوجبه هيئة ترعى وترشف عىل االنتخابات بجميع أشكالها.

املشاركة السياسية مؤرش للنظام السيايس الدميقراطي ،حيث تتجىل الدميقراطية من خالل القوانني الناظمة
لها ،ومدى تفعيلها وتطويرها ملواكبة املستجدات التي تطرأ عىل املجتمعات املنظمة ،سواء أكانت اقتصادية
أم اجتامعية أم سياسية( .وزارة الشؤون السياسية والربملانية).

القوانني الناظمة للعملية االنتخابية ملجلس النواب األردين

واستنادا إىل مواد الدستور ،فقد تم ترشيع القوانني الناظمة للعملية االنتخابية "انتخاب املجلس النيايب األردين،
حيث مرت هذه القوانني يف مراحل متعددة من تاريخ بدء الحياة السياسية إبان نشأة إمارة رشق األردن وحتى
يومنا هذا .حيث ميكن تقسيمها إىل مراحل.

ففي بداية عهد اإلمارة ،وبعد االعرتاف باستقالل إمارة رشق األردن عام ( )1921تم تشكيل مجلس املستشارين
"أول حكومة أردنية" التي قامت بوضع قانون انتخاب لعام ( )1928مبوجب القانون األسايس إلمارة رشق األردن
لعام (( ،)1928الربملان األردين) إذ تم انتخاب املجلس الترشيعي (األول من خمسة مجالس ترشيعية) خالل فرتة
اإلمارة ،من عام ( )1929وحتى عام ( ،)1946العام الذي تم فيه عقد املعاهدة األردنية الربيطانية ،إذ تم اإلعالن
عن استقالل األردن لتصبح اململكة األردنية الهاشمية .ويف عام ( )1947تم نرش قانون االنتخاب ملجلس النواب
مبوجب دستور عام ( )1947الذي نص عىل حق كل أردين بلغ الثامنة عرشة من عمره يف االنتخاب .وبعد وحدة

الضفتني عام ( )1950تم إجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتني ،ويف عام ( )1951انتخب مجلس األمة ،استمر
حتى عام ( )1954وخالل فرتة هذا املجلس تم إنجاز دستور عام ( )1952يف عهد امللك طالل ،ومن ثم تسلم
امللك الحسني سلطاته الدستورية ،وقد أجريت انتخابات عام ( )1954ملجلس األمة الثالث الذي استمر حتى عام
(.)1956

ويف عام ( )1960تم صدور قانون انتخابات؛ ليتناسب والوضع الجديد للمملكة األردنية الهاشمية بعد وحدة
الضفتني ،إىل أن احتلت الضفة الغربية عام ( )1967ومن ثم نتاج قرارات مؤمتر قمة الرباط يف العام (،)1974
وصدور قانون االنتخاب لسنة ()1984؛ وبسبب قرار فك االرتباط يف عام ( )1988جرى تعديل عىل قانون
االنتخاب؛ ليتناسب والوضع الجديد ،إذ أجريت انتخابات عام ( )1989مبوجب قانون رقم ( )23لعام ()1986
وتعديالته.

يف عام ( )1993جرت انتخابات مبوجب القانون املؤقت رقم ( )15لعام ( ،)1993وهو القانون الذي سمي ب
"قانون الصوت الواحد" .ويف عام ( )1997صدر القانون املؤقت رقم ( ،)24إذ أجري تعديل عىل امللحق يف
القانون األصل الخاص بتقسيم الدوائر االنتخابية وإجراء بعض التعديالت( .وزارة التنمية السياسية).

قانون انتخاب مؤقت رقم ( )34لسنة ( ،)2001وقانون انتخاب مؤقت رقم ( )11لسنة ()2003

قانون انتخاب مؤقت رقم ( )9لعام ( )2010قانون االنتخاب رقم ( )25لعام ( ،)2012والقانون رقم ( )6لعام
( ،)2016وعليه ،فقد تراوحت النظم االنتخابية من عام  1993وحتى  2016بني نظام الصوت الواحد والقامئة
النسبية املغلقة عىل مستوى الوطن واملحلية الصوت الواحد والقامئة النسبية املفتوحة.

أما فيام يتعلق بانتخابات املجلس الثامن عرش التي متت مبوجب قانون رقم ( )6لعام ( )2016فقد بني الدكتور
أمني مشاقبة ،مدير مركز الرأي للدراسات ،أن نسبة الذين صوتوا يف هذه االنتخابات  -مقارنة مع الدورات السابقة
 كانت متدنية ،إذ كانت نسبة التصويت عىل مستوى املحافظات ( ،)%37.1ويف العاصمة عامن كانت نسبةالتصويت أقل ،إذ بلغت ( ،)%23.3وقد سجلت أعىل نسبة اقرتاع يف البادية الجنوبية حيث بلغت (.)%83.39

وفيام يتعلق بالنتائج والتوصيات املرتبطة بالعملية االنتخابية فقد توافقت اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
يب مختلط ،يشتمل عىل مستويني من
عىل مسودة مرشوع قانون جديد لالنتخاب ،متثل باعتامد نظام انتخا ي
التمثيل؛ األول وطني ويسمى:الدائرة العامة ،والثاين محل ويسمى :الدوائر املحلية ( .)https://petra.gov.jo

أما فيام يتعلق مبشاركة األحزاب السياسية يف االنتخابات فقد بني د .مشاقبة ،مدير مركز الرأي للدراسات ،أن
األحزاب السياسية التي شاركت يف االنتخابات بلغ عددها ( )37حزب من أصل ( )50حزبا مسجلني ،وقد فاز ()6
أحزاب بـ ( )23مقعدا ،أي مبا نسبته ( )%18.4من مقاعد املجلس.

وفيام يتعلق باملشاركة النقابية يف االنتخابات فقد فازت نقابة املحاميني بـ ( )17مقعدا ،و ( )8مقاعد األطباء
( )6مقاعد للمقاولني ،واملهندسني بـ ( ،)8حيث خرس بعض النقابيني مقاعد ،يف حني زادت مقاعد لنقابيني
آخرين.

فمنذ عام ( ،)1989العام لذي تم فيه تفعيل الدميقراطية بإجراء انتخابات مجلس النواب الحادي عرش إىل عام
( ،)2016العام الذي انتخب فيه املجلس الثامن عرش ،تم إقرار ستة قوانني انتخاب ،منها املؤقت ،ومنها الدائم،
وقد جرى مبوجبها مثانية انتخابات ملجلس النواب ،والنية تتجه لوضع قانون انتخاب جديد يتناسب ورؤية امللك

وطني يريض األطياف السياسية ،سواء أكانت مؤسسات املجتمع املدين أو
عبد الله الثاين ،قائم عىل حوار
ي
األحزاب السياسية وهيئة الناخبني( .مركز دراسات الرأي).

القوانني الناظمة للعمل الحزيب واألحزاب السياسية

أبرزت الورقة النقاشية الثانية الحاجة إىل بروز أحزاب سياسية قادرة عىل التعبري عن مصالح املجتمعات املحلية
وأولوياتها وهمومها ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق ،وال شك أن هذه العملية تحتاج إىل وقت حتى تنضج،
ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس عىل مستوى وطني ،وفق برامج متتد ألربع سنوات إىل مجلس النواب،
وحصولها عىل مزيد من املقاعد ،وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة ،ستكون هناك قدرة أكرب عىل إرشاك
نواب كوزراء يف الحكومة.

التعددية السياسية أساس الدميقراطية ،وال تتواجد إال يف األنظمة الدميقراطية ،وتعني مرشوعية تعدد القوى
واآلراء السياسية ،وحقها يف التعايش ،ويف التعبري عن نفسها ،واملشاركة السياسية والتأثري السيايس ،ويف رأي
الدكتور أحمد صدقي الدجاين يف ورقته التي قدمها يف املنتدى العريب ،التعددية السياسية هي :االعرتاف
بوجود تنوع يف مجتمع ما ،بفعل وجود عدة دوائر انتامء فيه ضمن هويته الواحدة ،ويرتتب عىل هذا التنوع احرتام
وقبول أي اختالفات يف العقائد واملصالح وأمناط الحياة واالهتاممات ،ومن ثم األولويات.

وحتى تنظم التعددية يف أطياف سياسية ذات اتجاهات وأيدولوجيات متباينة هدفها واحد ،كان ال بد من أن
تنظم ضمن كتل وأحزاب فاعلة ،هدفها املصلحة الوطنية الخاصة؛ لذا رشعت قوانني األحزاب السياسية ،فمنذ
تأسيس إمارة رشق األردن ،نشأت العديد من األحزاب التي كانت تدعو اىل استقالل سوريا الطبيعة و وحدتها تحت
حكم الرشيف حسني أو أحد أنجاله ،بدأت بأحزاب عربية حتى عام ( )1927ثم بدأت تأخذ طابعها األردين إذ أسسها

السياسيون من زعامء العشائر واملالك ،ولكن كان من سامتها أنها ذات أعامر قصرية ،تنشأ وتحل يف فرتات
وجيزة ،وأن أعداد املواطنني األردنيني املنتسبني لهذه األحزاب قليلة (فريحات.)304 :2012،

ويف عام ( ،)1946العام الذي متتعت فيه باالستقالل ،وأصبحت اململكة األردنية الهاشمية مبا تتضمنه من
مفهوم الدولة القانونية ،حيث تطورت الحياة السياسية ،ولكن هناك محطات هامة جدا واجهت الدولة األردنية،
إذ احتلت فلسطني عام ( ،)1948ونشأ الكيان الصهيوين ،ومن ثم وحدة الضفتني عام ( ،)1950ومن ثم صدور
الدستور األردين عام ( ،)1952وقانون تنظيم األحزاب عام (( )1954حجاج .)48 :2013،

منذ منتصف األربعينيات من القرن العرشين حتى عام  ،1950عام وحدة الضفتني ،كانت األحزاب جامعات أكرث
من أنها أحزاب سياسية ،إذ كان يتنقل أعضاء األحزاب من حزب إىل آخر تبعا للهواء ،أو الخالفات الشخصية.
(مصالحة.)37 :1999 ،

بدأت الدولة التكيف مع التغيريات التي طرأت عىل الدولة األردنية بعد وحدة الضفتني ،فقد ازداد عدد السكان،
واتسعت مساحة الدولة ،وتضخم دورها ،وتنوعت الفئات املكونة للمجتمع ،إذ ازداد عدد الفنيني والتجار وضباط
الجيش واملوظفني يف القطاع العام( .مصالحة.)40 :1999،

شهد األردن يف بداية الخمسينيات من القرن العرشين حركة حزبية واضحة ،فبموجب دستور عام ()1952
وقانون األحزاب السياسية لعام ( ،)1954باإلضافة إىل التغيري يف البنية السكانية والثقافية ،وتنامي دور االتحاد
السوفيتي بجاذبية الفكر االشرتايك ،ظهرت األحزاب السياسية يف األردن باتجاهاتها الدينية والقومية والوطنية
واليسارية ،وازدهرت الحركة الحزبية ،وتنوعت آيدولوجيتها ،وقد كان ظاهرا أن انتامءات األحزاب كانت  -يف
غالبيتها  -خارجية (فريحات.)304 :2012،

كان للحزاب السياسية يف هذه الفرتة نشاطات هامة ،إذ ساهمت يف تنمية الوعي السيايس ،ويف املشاركة
يف الحياة السياسية ،ومبوجب قانون األحزاب السياسية لعام ( )1955جرت انتخابات أفرزت أول حكومة حزبية
ائتالفية برئاسة سليامن النابليس كانت قد فازت يف انتخابات عام ( ،)1956ثم ما لبثت هذه الوزارة أن حلت بعد
سنة ،يف عام ( ،)1957وصدر قرار بوقف النشاط الحزيب ،وأعلنت الحكومة األحكام العرفية.

األحزاب السياسية يف فرتة الخمسينيات مل تكن قامئة عىل التنظيم املؤسيس للحزاب ،ومل تظهر كأداة فاعلة
للتنمية الشاملة يف مختلف املجاالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،كذلك مل تكن األحزاب قادرة عىل
إدراك واقع الدولة األردنية يف ذلك الوقت ،أضف إىل ذلك عدم استيعاب األحزاب السياسية ملبدأ التعددية؛
فكان هناك رصاع واضح بني األحزاب السياسية أكرث مام هو مع الحكومة (مصالحة.)73 :1999،

إن غياب األحزاب السياسية والنشاط الحزيب يتعارض مع الدستور األردين الذي ينص يف بنوده عىل الحقوق
والحريات ،مع أنه يف الفرتة من عام ( ،)1957العام الذي تم فيه تجميد العمل الحزيب كان هناك نشاط رسي
للحزاب األيدولوجية والعقائدية دون غطاء قانوين ،ويف الوقت نفسه كان هناك ارتباط بني األحزاب وأعضاء
النقابات املهنية ،إذ ترأس العديد من الحزبيني النقابات املهنية يف األردن.

يف عام ( ،)1989العام الذي كان فيه تحول للمشهد السيايس األردين ،إذ استؤنفت الحياة الدميقراطية بعودة
الحياة الربملانية ،وما تالها من صدور قانون األحزاب السياسية رقم ( )32لعام ( ،)1992فقد توافق الحكم
واألحزاب السياسية والشخصيات الوطنية عىل "امليثاق الوطني الذي مهد بدوره الستصدار قانون األحزاب
السياسية رقم ( )32لعام ( ،)1992والذي أدى إىل إعادة النشاط الحزيب ،إذ تم تشكيل ( )30حزبا ،تال ذلك تجميد
العمل بقوانني الدفاع والطوارئ ،والذي أعاد ترشيع العمل الحزيب ،وبذلك قبلت بدورها األحزاب السياسية العمل

تحت مظلة الدستور و"امليثاق الوطني" ،وقد توزعت هذه األحزاب عىل أربعة تيارات رئيسة ،هي :التيار اإلسالمي
بكل مكوناته ،والتيار الشيوعي اليساري ،والتيار القومي ،والتيار الوطني( .مركز دراسات القدس).

يعد قانون األحزاب السياسية رقم ( )19لعام ( )2007معدال لقانون عام ( ،)1992حيث تم تعديل وإضافة بعض
املواد والفقرات ،وكان من أهمها فقرة عدد املؤسسني للحزب ،إذ أصبح خمسامئة مؤسس بدال من خمسني
مؤسس ،رشط أن يكونوا موزعني عىل خمس محافظات عىل األقل ،بواقع ( )%10لكل محافظة ،كذلك جاء يف
مواد القانون ما يؤكد عىل عدم املساءلة والتعرض للمواطن واملساس بحقوقه الدستورية؛ بسبب انتامئه
الحزيب( .مشاقبة ،الخاليلة.)34: 2016،

وبناء عىل املطالبة الشعبية ،وحراك عام ( )2011عىل أثر ثورات الربيع العريب يف بعض الدول العربية ،فقد
تم إجراء التعديالت الدستورية لعام ( ،)2011إذ صدر قانون األحزاب السياسية رقم ( )16لعام ( )2012ليلغي بذلك
العمل بقانون األحزاب السياسية رقم ( )19لسنة ( ،)2007ثم صدر نظام املساهمة يف دعم األحزاب السياسية
رقم ( )62لعام ( ،)2013و من ثم أصبح قانون األحزاب السياسية رقم ( )16عام ( )2012هو السند القانوين لعمل
األحزاب السياسية منذ عام (( .)2012جوردان زاد.)http://www.jordanzad.com ،

كرس املرشع األردين يف القانون رقم ( )39لعام ( )2015استقاللية األحزاب السياسية عن السلطة التنفيذية،
وذلك بإتباع األحزاب إىل لجنة شؤون األحزاب السياسية؛ ملتابعة شؤون التسجيل ،وطلب التأسيس ،وأسس
التمويل ،وما يتعلق بقبول الهبات والتربعات ،وكيفية حل الحزب ،وأهم ما تناوله هذا القانون هو محاولة الحد
من الوصاية القانونية عىل األحزاب السياسية( .نرصاوين.)2017،

وأبرزت اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية توصيتها فيام يتعلق مبسودة قانون األحزاب الذي يهدف
إىل تحفيز املواطنني واملواطنات عىل تشكيل أحزاب سياسية برامجية ،واملشاركة فيها بحرية وفاعلية؛ لتوسيع
متثيل األحزاب السياسية للمجتمع األردين ،ومتكني األحزاب السياسية من املشاركة السياسية من خالل خوض
االنتخابات.

الالمركزية

جاء يف كتاب التكليف السامي الذي وجهه امللك عبدالله الثاين إىل رئيس الوزراء املكلف آنذاك الدكتور هاين
امللقي ،واستكامال لعملية اإلصالح السيايس ،طلب العمل عىل اتخاذ الرتتيبات الالزمة ،من إصدار أنظمة
وتعليامت رضورية لتنفيذ قانون الالمركزية ،وإجراء االنتخابات ملجالس املحافظات املنتخبة ،إذ بني جاللته أن
قانون الالمركزية يعد حلقة مهمة من حلقات اإلصالح السيايس ،ألنه يقوم عىل تعزيز مشاركة املواطنني يف
صنع القرار التنموي؛ مام يسهم يف تطوير وبناء قدرات املحافظات ،ويحقق توزيعا أكرث عدالة ملكتسبات
التنمية( .كتاب التكليف السامي املوجه إىل دولة الدكتور هاين امللقي) ))http://www.pm.gov.jo

وكان قد صدر قانون الالمركزية رقم ( )49لسنة  ،2015وبناء عليه أجريت انتخابات املجالس املحلية األوىل يف
البالد يف  ،2017/8/15والتي شملت انتخابات مجالس املحافظات ،والبلديات ،واملجالس املحلية ،وأمانة
عامن التي تحكم العاصمة .وقد سميت االنتخابات رسميا بـ "انتخابات الالمركزية" وذلك يف مسعى إليجاد حل
لرتكز الرثوة والسلطة السياسية يف العاصمة.

الالمركزية ميكن تعريفها أكادمييا عىل أنها تفويض اإلدارة املركزية للسلطات املحلية بعيدا عن مركز صنع
القرار ،فيام تطرحه الحكومة عىل أنه تعزيز مشاركة املواطنني يف صنع القرار عىل املستوى املحل
(.)https://carnegieendowment.org
إن تطبيق المركزية املحافظات يعمل عىل متكينها من صناعة القرارات ،وتحديد أولوياتها االستثامرية بعيدا عن
املركز “العاصمة” ،عرب رئاسة الوزراء ،ونقلها إليها من خالل مجالس مختصة يف كل منها.
وتهدف الالمركزية إىل تخفيف الضغط عىل السلطة التنفيذية يف العاصمة عامن ،وتوزيعه عىل املحافظات
التي يفرتض أن تكون األقدر عىل اتخاذ القرارات املناسبة لكل منها( .الهيئة املستقلة لالنتخاب).
قانون مجالس املحافظات ،ويهدف إىل إيجاد مجالس يف املحافظات تعنى بتوفري املناخ املالئم لتشجيع
االستثامر ،واملحافظة عىل ممتلكات الدولة وتطويرها يف املحافظات ،والعمل عىل توفري أفضل الخدمات
للمواطنني ،واتخاذ التدابري الالزمة لحامية الصحة العامة والبيئة ،والتنسيق يف حاالت الطوارئ ،وتنفيذ سياسة
يب عىل أداء مجلس النواب ،حيث يتفرغ املجلس للوظائف
الدولة ،كذلك األمر فإن الالمركزية تؤثر بشكل إيجا ي
األساسية املنوطة به ،وهي :الرقابة ،والترشيع إذ تقوم املجالس املحلية باالهتامم بشؤون املحافظات من:
بنية تحتية ،وخدمات ،ومطالب املواطنني( .عز الدين الناطور.)ar.ammannet.net.news ،2015 ،
مؤسسات املجتمع املدين

جاء يف الورقة النقاشية الثانية" :إن الرسعة والنجاح يف تطبيق املتطلبات الثالثة" :بروز أحزاب وطنية فاعلة،
وتطوير عمل الجهاز الحكومي ،وتطوير األعراف الربملانية من خالل تطوير النظام الداخل ملجلس النواب" تشكل
عنرصا أساسيا يف عملية االنتقال الناجح نحو الحكومات الربملانية ،وهي أساس التحول الدميقراطي يف نظامنا
السيايس .وخالل مرورنا يف عملية االنتقال هذه ،سيرتتب عىل العديد من مؤسساتنا السياسية وفئات مجتمعنا

لعب أدوار مختلفة ،وتحمل مسؤوليات جديدة"( .عبد الله الثاين ،الورقة النقاشية الثانية .)2013 ،انطالقا من
ذلك سوف تتطرق الباحثتان لعرض موجز عن أهمية مؤسسات املجتمع املدين ودورها يف عملية التحول
السيايس.

ظهرت مؤسسات املجتمع املدين يف دول أوروبا الغربية ،الدول الرأساملية الغربية ،مع الثورة الصناعية
والفكرية التي ظهرت يف القرنني :الثامن عرش ،والتاسع عرش؛ فهي خربة شهدت ثورات صناعية وتكنولوجية
وسياسية ومعرفية وثقافية ،حيث كان لها دور فاعل يف جميع مناحي الحياة (إبراهيم.)162 :2005 ,

وقد أوىل املرشع األردين اهتامما بارزا يف إصدار الترشيعات الالزمة لتنظيم املشاركة السياسية من خالل
مؤسسات املجتمع املدين ،حيث تعرف مؤسسات املجتمع املدين "بأنها مجموعة من املؤسسات
والتنظيامت التطوعية الحرة التي متل املجال العام بني األرسة والدولة؛ لتحقيق مصالح أفرادها ،ملتزمة يف ذلك
بقيم ومعايري االحرتام والرتايض والتسامح واإلدارة السليمة للتنوع والخالف" (غرايبة.)13 :2002 ,

ويقوم مفهوم مؤسسات املجتمع املدين عىل عدد من األركان ،منها الركن التنظيمي املؤسيس ،وهي
املؤسسات التي ينضم إليها األفراد بشكل طوعي اختياري؛ فهي تعرب عن قوى ورشائح اجتامعية ،تهدف إىل
تحقيق مصالحها املادية واملعنوية ،والدفاع عن مصالحها ،سواء أمام الدولة ،أو أمام جهات أخرى تقابلها ،من
قوى وتنظيامت أو مؤسسات مجتمع مدين أخرى ،كذلك األمر ،فإن من أبرز أركانها أنها جامعات ليس لها ارتباط
باملوروث القائم عىل معايري :القرابة ،أو النسب أو الدين .كنتيجة لتطور املجتمع املدين تضعف الروابط السابقة
لصالح روابط املصلحة واالنتامء للدولة .أضف إىل ذلك أن من أركان منظامت املجتمع املدين استقالليتها عن
الدولة أو الحكومة؛ كونها ناشئة مببادرات فردية أو جامعية لها استقاللية مالية ،ويف الوقت نفسه لها ارتباط

نسبي مع الدولة ،وكذلك األمر فإن هذه املنظامت قامئة عىل القيم واملعايري األخالقية التي تلتزم بها نحو
الدولة ،واملجتمع يف الدولة ،وفيام بينها كمؤسسات مجتمع مدين( .إبراهيم.)159 :2005 ،

إن مؤسسات املجتمع املدين لها دور هام يف توجيه الرأي العام نحو القضايا الوطنية والقومية والدولية،
والضغط عىل صناع القرار السيايس لتحقيق مصالح مهنية ووطنية وقومية.

مؤسسات املجتمع املدين يف األردن لها دور واضح يف اإلصالح السيايس ،وهي يف مجموعها مؤسسات
تضم منظامت ،وحركات اجتامعية ،وجمعيات ثقافية وسياسية غري حكومية :كالنقابات ،واالتحادات ،والجمعيات
الثقافية واملهنية ،وجميعها مؤسسات تعرب عن آراء األفراد املنتمني إليها ،وتساعدهم عىل اكتساب ثقافة
ومعرفة بحقوقهم وواجباتهم اتجاه املجتمع ،ومبا أن الدستور قد كفل وجودها فهي تلعب دورا بارزا يف الحراك
االجتامعي والسيايس؛ فهي تعرب عن اتجاهات متعددة ،ولها برامج متنوعة تساعد يف التغيري والتحديث؛ فهي
منابر تؤمن فرصا لطرح آراء األفراد والتعبري عن تطلعاتهم ،مؤسسات تعزز أدبيات املشاركة الفاعلة ،وتفتح أفق
الحوار من خالل ما تقدمه من دراسات ،وعقد مؤمترات وندوات؛ فهي يف تزايد ،ومنترشة يف أنحاء اململكة.
(مقداد.)46 :2016،

أما فيام يتعلق بدور النقابات ،فهي تعد من أهم مظاهر املشاركة السياسية املنظمة والفاعلة ،حيث نصت
املادة ( )16الفقرة ( )2من الدستور األردين " للردنيني الحق يف تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية
عىل أن تكون غايتها مرشوعة ،ووسائلها سلمية ،وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور".

النقابات

جاء نشوؤها مبكرا يف الدولة األردنية ،وكان لها فعالية ملحوظة بسبب تجميد النشاط الحزيب منذ الخمسينيات
إىل مطلع تسعينيات القرن املايض ،حيث عزز ذلك دورها النقايب ،ومل الفراغ السيايس خاصة بدعم ها يم من
قادة العمل النقايب الذين كانوا وما زالوا يتمتعون مبوقع ودور هام بحكم الدراية السياسية والخلفية الفكرية.
(العكش.)78 :2012،

فباإلضافة لكون النقابات مؤسسات مهمتها تنظيم العامل واملهنيني يف مجال عملهم ،واملحافظة عىل
رشوط استخدامهم ،وتحسني ظروفهم ،وضامن حياة كرمية لهم وألرسهم بعد تقاعدهم؛ فالنقابات قوة
ضاغطة لتحقيق أهدافها ومصالحها ،كام أن النقابات املهنية متتلك دورا هاما يف التعبري عن رأي منتسبيها يف
القضايا السياسية :الوطنية ،واإلقليمية ،والدولية( .مشاقبة ،خاليلة .)78 :2016 ,

الجمعيات

بدأت مالمح الحياة السياسية تظهر بشكلها الجديد مع تطور البنية الترشيعية مع مجلس النواب املنتخب عام
1989م ،وصدور امليثاق الوطني ،والعمل عىل توطيد التعددية السياسية وحرية التنوع الفكري،إذ كان مدخال
لتأسيس الجمعيات بأشكالها املهنية والخريية والهيئات الثقافية بتنوع اهتامماتها ،منها :حقوق اإلنسان،
والدميقراطية ،والتثقيف بحقوق املواطن االقتصادية ،علام بأن الترشيعات الناظمة لعمل الجمعيات مبختلف
أشكالها وأهدافها كانت بصدور قانون الجمعيات رقم ( )33لعام ( ،)1966وقانون الجمعيات رقم ( ) 51لعام
( )2008وتعديالته ،إذ بني الوظائف واألدوار الرئيسة املنوطة بها ،مثل :نرش الثقافة املجتمعية ،والتنمية

االقتصادية ،وتقديم الخدمات العامة ،باإلضافة إىل التجنيد السيايس ،وتوثيق عالقات الود مع العامل الخارجي،
ومتابعة قرارات الحكومة ورصدها( .مقداد)324 :2016،

إن الترشيعات الناظمة للعمل السيايس ،من :قانون انتخاب ،وقانون أحزاب سياسية ،ونقابات عاملية مهنية،
ومؤسسات املجتمع املدين التي رشعت مبوجب دستور عام  1952وتعديالته أوجدت البيئة املناسبة لدعم
وتشجيع املشاركة السياسية ،وقد وضعت األوراق النقاشية خارطة الطريق للعمل السيايس الفعال ،ودعت
املواطنني األردنيني مبختلف انتامءاتهم الفكرية لالنخراط بالعمل السيايس للوصول باألردن إىل دولة
دميقراطية باملفهوم العرصي للدميقراطية.

املبحث الثالث :رؤية نحو متكني الدميقراطية ومأسستها يف ضوء األوراق النقاشية امللكية

يشكل التطور السيايس يف األردن إلنجاز التحول الدميقراطي وإرساء نهج الحكومات الربملانية الهدف
األسايس الذي يرتبط مبجموعة من القيم الواجب توافرها يف املجتمع األردين ،ومنها :حرية التعبري التي تقود
إىل التنافس عرب صناديق االقرتاع ،والتعددية ،والتسامح ،وسيادة القانون ،وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بني
السلطات ،إضافة إىل حامية الحقوق الراسخة لجميع املواطنني ،وااللتزام بالواجبات وفقا ألحكام الدستور.

تنبع أهمية هذه القيم للتأكيد عىل أن االلتزام من قبل الجميع باحرتام إرادة األغلبية ،واحرتام حقوق األقلية
مرتبط بالتطور الذي يحصل عىل كافة املستويات من :قانون االحزاب ،والنظام االنتخايب ،وعمل مؤسسات
املجتمع املدين ،وصوال إىل تحقيق الحكومة الربملانية عىل أسس حزبية.

هذا التطور املنشود ال يتم مبعزل عن املشاركة الفاعلة واملسؤولة من قبل املواطنني ،وهذه املشاركة
تتمثل يف مجموعة من املامرسات التي يقوم بها املواطنون؛ بغية االشرتاك يف صنع القرار السيايس،
وتنفيذه ،ومراقبة تنفيذه ،وتقييمه ،اشرتاكا خاليا من الضغط الذي قد متارسه السلطة عليهم.

وحتى نصل مبفهوم املشاركة إىل التطور الذي نريده ال بد من إدراك أنه املحصلة النهائية لجملة من العوامل
االجتامعية واالقتصادية واملعرفية والثقافية والسياسية واألخالقية التي تتضافر يف تحديد بنية املجتمع األردين
ونظامه السيايس وسامتهام وآليات عملهام ،ويعد التوافق بني منط العالقات االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ومبدأ املشاركة دليال عىل املدنية ،وذلك من خالل املشاركة االقتصادية املتمثلة يف فرصة عمل
وتقدم العلوم واملعرفة التقنية واملوضوعية ،واملشاركة السياسية بآلياتها املختلفة يف صنع القرار،
واملشاركة املجتمعية والتطوع بهدف خدمة املجتمع ،وتنمية البيئة ،واملشاركة الثقافية عىل أساس املبادرات
و اإلنجازات التي تهدف يف مجملها إىل التمكني الدميقراطي ،وتحقيق دولة القانون واملؤسسات.

إضافة إىل ما سبق ،فإنه وإلرساء أسس الدميقراطية التي نسعى إليها ،وجعلها قناعة ثابتة راسخة عند
املواطنني يف كافة املستويات والفئات العمرية ،وللوصول إىل املواطنة الفاعلة ،وتحمل املسؤولية
االجتامعية والوطنية ،ال بد من تحقيق رشوط اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي وآليات هذا اإلصالح
تتم باملساءلة ،ومحاربة الفساد واجتثاثه ،واإلصالح القانوين الذي يؤدي إىل اإلصالح الدميقراطي ،وذلك من
خالل التعديالت الدستورية التي تقود يف النهاية إىل الحكومة الربملانية( .العتوم.)2013 ،

وهذا ما أوصت به اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية من خالل تقدميها للتعديالت الدستورية
املقرتحة املتعلقة بقانوين االنتخاب واألحزاب وآليات العمل النيايب.

إن تدين النسبة العامة النخراط املواطنني ،والسيام الشباب ،يف مؤسسات املجتمع املدين ،وباألخص
األحزاب السياسية تعد من أبرز املعيقات التي ترافق مسرية الحياة الدميقراطية يف األردن ،ويعود ذلك إىل
العديد من العوامل؛ فقد أسهم املجتمع يف تكريس هذه الصورة من خالل ضعف بنية املجتمع املدين
ومؤسساته ،رغم االنتشار الكبري لهذه املؤسسات بعد عام  ،1989وذلك مقابل الدور الواسع الذي تسيطر عليه
الدولة ،وغياب مفهوم املجتمع املدين ،والوعي بأهميته لدى قطاع عريض من املواطنني ،هذا باإلضافة إىل
سايس يف
اإلحساس بعدم أهمية األحزاب السياسية يف إطار العملية السياسية؛ وذلك لعدم وجودها كرشيك أ
ي
العمل السيايس يف ظل ضعف البيئة القانونية والثقافية املحيطة بها ،مقابل إعطاء الثقة للمؤسسات
التقليدية للمجتمع ،وخصوصا فيام يتعلق بانتخاب ممثل السلطة الترشيعية ،ويف اختيار أعضاء الحكومات.

إن القصور يف املشاركة السياسية من خالل األحزاب ال يقترص فقط عىل ما تم ذكره آنفا ،وإمنا يعزى أيضا إىل
مدى قدرة األحزاب ذاتها عىل طرح برامج قابلة للتحقيق ،وجاذبة للمواطنني.

إن التطور عىل القوانني الناظمة للحياة الدميقراطية يلزمه تطور يف تركيبة البنية االجتامعية ،يرافقه تغري يف
الثقافة السائدة من كل األطراف فيام يتعلق بعدم ثقة املواطنني بالحكومات ،وعدم إلغاء القيود املفروضة،
املتمثلة يف اإلجراءات التنظيمية ،وإصدار الرتاخيص ملؤسسات املجتمع املدين للسيطرة عليها وإخضاعها
للرشاف الرسمي للدولة.

يف ضوء ما سبق ،فإن التحرك نحو املشاركة السياسية ،السيام عند الشباب ،أخذ منحى الخروج إىل الشارع
مبارشة عىل شكل حراكات شبابية ،تسعى إىل تحقيق مطالبها ،مع فشل أن يكون هنالك دور محوري وأسايس
للشباب يف الحياة الحزبية مع وجود القيود عىل البيئة املحيطة مبؤسسات املجتمع املدين.

وبناء عىل ذلك ،ال بد من تفعيل املشاركة العامة للشباب يف األحزاب السياسية ،ومؤسسات املجتمع
املدين ،من خالل تحسني البيئة املحيطة بعملية املشاركة السياسية ،وذلك من خالل تخريج قيادات شبابية
مميزة ،قادرة عىل العمل السيايس ،والتي لن تتم إال عن طريق تعزيز روح التسامح ،واإلدارة السلمية لالختالفات،
والتي لن تتأىت إال من خالل االلتزام بالدستور ،وسيادة القانون ،وتعزيز مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،وإصالح
التعليم ،وتعزيز الثقافة املدنية ،واملشاركة يف األندية الرياضية والشبابية بعيدا عن الجهوية والطائفية وغريها
من التفريعات التي تعيق بناء املجتمع والدولة املدنية .وهنا تأيت الورقة النقاشية السابعة التي تسلط الضوء
عىل أهمية التعليم ودوره يف إعداد املوارد البرشية يف املؤسسات التعليمية والشبابية املختلفة التي بدورها
تسهم بشكل كبري جدا يف عملية التمكني املنشودة.

وال بد أيضا من ترشيع القوانني الناظمة للحياة املدنية ،بحيث تكون قوانني عرصية راسخة ثابتة ،قابلة للتطوير
والتعديل ،ومنها :قانون األحزاب السياسية وما ينبثق عنه من أنظمة وتعليامت تدعم العمل الحزيب ،وتوفر له
غطاء قانونيا ماليا ،عىل أن تكون توافقية ،وتلبي مطالب الشارع األردين ،بحيث تعمل هذه األحزاب عىل
استقطاب املواطنني ،وال سيام فئة الشباب ،وتكون موجها إيجابيا لتنسيق مطالبهم ،وتحقيق أهدافهم ،واألخذ
بأفكارهم .وبدوره يقع عىل عاتق األحزاب مهامت اتجاه املجتمع ،فال بد من تجسيد شعارات واقعية يقبلها
املجتمع ،وعىل األحزاب طرح برامج وطنية جاذبة للمواطنني ،وأن تعمل عىل تضييق الفجوة مع املجتمع ،وأن
أسايس يف الدولة
تكون املصلحة الوطنية العامة فوق مصلحة الحزب الضيقة ،وال بد من وجودها كرشيك
ي
األردنية.

توافقي ،يشجع انخراط أفراد املجتمع األردين بشكل عا يم،
وفيام يتعلق بقانون االنتخاب ،ال بد من ترشيع قانون
ي
خاص ،يف املشاركة من خالل الرتشح أو االنتخاب ،قانون انتخاب ينسجم ويتوافق مع قانون
والشباب بشكل
ي
األحزاب ،بحيث يعيد للعمل الحزيب أهميته واعتباره ،ويعزز النهج الدميقراطي املنشود.

ين
أما مؤسسات املجتمع املدين فال بد من إعطاء الحرية لتشكيل الجمعيات والنقابات لتعزيز بناء مجتمع مد ي
فاعل.

وأخريا ،وتجسيدا للدميقراطية ،ال بد من أن تناط مؤسسات املجتمع املدين ،من أحزاب وجمعيات ونقابات
عاملية ومهنية ،بالقضاء ،عىل أن يكون تدخل للدولة يف هذه املؤسسات يف حالة مخالفتها للدستور.

ولتغيري هذه الصور النمطية التي تعيق املشاركة السياسية ،فقد قدمت اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
السياسية التعديالت الدستورية املقرتحة ،بإضافة فقرتني حول متكني الشباب واملرأة للامدة السادسة من
الدستور ،باإلضافة كام ذكر سابقا ما يتعلق مبشاريع القوانني الخاصة باالنتخاب واألحزاب.

وميكن اعتبار التعديالت الدستورية األخرية  2022نتائج مهمة لهذه الدراسة ،حيث هدفت التعديالت األخرية إىل
تطوير آليات العمل النيايب؛ ملواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري األردين منذ
صدور الدستور عام  ،1952مبا يخدم ويعزز منظومة العمل الحزيب والحياة السياسية بشكل عام ،ومن خالله تم
منح أعضاء مجلس النواب الحق يف اختيار رئيس املجلس ،وتقييم أدائه سنويا ،ومنح ثلثي أعضاء املجلس حق
إقالة رئيسه ،فضال عن تحصني األحزاب السياسية وحاميتها من أي تأثريات سياسية ،وإناطة صالحية اإلرشاف
عىل تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة املستقلة؛ كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة ،مبا يعزز مبادئ
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثريات حكومية ،وتوحيد االجتهاد القضايئ الصادر يف الطعون

املقد مة يف صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ،وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بني املرتشحني
لالنتخابات النيابية ،وتكريس قاعدة عدم تضارب املصالح ،وتشديد القيود عىل الترصفات واألعامل التي يحظر
عىل أعضاء مجليس األعيان والنواب القيام بها يف أثناء عضويتهم.

وتبقى األوراق النقاشية امللكية خارطة الطريق نحو ترسيخ الدميقراطية كأسلوب حياة ،تدعم املواطنة الفاعلة
يف عملية املشاركة ،حيث تعد هذه األوراق جزءا أساسيا من عملية اإلصالح السيايس ،تؤكد سيادة القانون الذي
يعد عامد الدولة املدنية التي تستند ألحكام الدستور الذي أشارت إليه الورقة النقاشية السادسة.
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