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تقدمي

تتناول هذه املراجعة حالة التنمية ال�سيا�سية والإ�صالح ال�سيا�سي يف الأردن ،وتتتبع �أبرز
م�ؤ�شراتها يف �سبعة مو�ضوعات فرعية ،هي :املبادرات الإ�صالحية وحالة الأحزاب ،حالة
امل�شاركة ال�سيا�سية وامل�شاركة املجتمعية ،حالة م�شاركة ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية ،قانون
االنتخاب ،حالة العمل النقابي ،حالة الثقافة ال�سيا�سية ،والتمكني الدميقراطي.
لقد ا�ستطاع الأردن حتقيق عدد من الإجنازات املهمة يف الإ�صالح ال�سيا�سي يف ال�سنوات الأولى
من العقد الثاين يف القرن احلادي والع�شرين ،لكن حالة التنمية ال�سيا�سية يف الأردن بقيت
يف املجمل تراوح مكانها ،وكثري ًا ما ُو�صفت ب�أنها ت�سري بطريقة «خطوة �إلى الأمام وخطوة �إلى
َ
مرحلة االنتقال ال�سيا�سي التي بد�أها الأردن يف عام
ت�س ُم
اخللف» .فما زالت حالة ّ
املد واجلزر ِ
 1989ما َ
حال دون ح�سم م�سار التحول الدميقراطي.
وقد �شكلت الأوراق امللكية النقا�شية فر�صة كبرية لتطوير النقا�ش الوطني حول النموذج
الأردين يف التحول الدميقراطي ،ولقد ا�شتملت هذه الأوراق على  39توجه ًا رئي�سي ًا يف جماالت
التنمية ال�سيا�سية والإ�صالح ال�سيا�سيُ ،نفّذ منها ما ن�سبته  %38فقط.
و�شهد الأردن يف عا َمي 2016و 2017انتخابات برملانية وانتخابات بلدية وفق قانونني جديدين.
كما جرت انتخابات جمال�س الالمركزية للمرة الأولى .وعلى الرغم من الإ�صالحات التي طالت
هذه الت�شريعات� ،إال �أن اخلربة العملية �أكدت حاجتها �إلى تعديالت �إ�صالحية جديدة.
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و�أ�شارت املعطيات اخلا�صة باالنتخابات يف ال�سنوات الأخرية� ،إلى تراجع امل�شاركة االنتخابية
ب�شكل مقلق �سواء يف انتخابات جمل�س النواب واالنتخابات البلدية �أو يف انتخابات جمال�س
املحافظات وانتخابات النقابات .كما تعاين امل�شاركة املجتمعية وال�شبابية يف احلياة ال�سيا�سية
وعلى �صعيد االهتمام بال�ش�ؤون العامة من تراجع م�ستمر ،هذا يف الوقت الذي تراوح فيه �أزمة
الأحزاب مكانها رغم التعديالت املتعددة التي طالت قانون الأحزاب.
�إن النظام ال�سيا�سي الأردين ما زال نظام ًا برملاني ًا غري كامل ،حيث �أن االنتخابات النيابية ال
جتري على �أ�سا�س حزبي ،بل على �أ�س�س ع�شائرية �أو عائلية �أو جغرافية �أو �شخ�صية ،وال
ُت َ�شكّل احلكومات من الأحزاب �أو الكتل يف جمل�س النواب ،ف�ض ًال عن �أن متثيل الأحزاب يف
جمل�س النواب ما زال �ضعيف ًا وغري ف ّعال ،و�أن العالقة بني احلكومة والربملان �أقرب ما تكون
�إلى العالقات اال�سرت�ضائية.
وعلى الرغم من تعدد املطالب الإ�صالحية ،ومن التعرث الذي �شهدته التنمية ال�سيا�سية� ،إال
�أن م�سار الإ�صالح ال�سيا�سي يف الأردن مل يتوقف ،وت�شكل الأوراق النقا�شية امللكية فر�صة
لتحقيق �سل�سلة من الإ�صالحات قد تقود �إلى حكومة برملانية بالفعل ،و�إلى توازن بني
ال�سلطات ،وا�ستعادة الثقة بامل�ؤ�س�سات التمثيلية.
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أوالً :مالمح البيئة السياسية
لقد �شهدت الأو�ضاع ال�سيا�سية التي �شهدتها املنطقة يف ال�سنوات الأخرية مزيد ًا من التعقيد،
و�أدت ال�صراعات الإقليمية والأو�ضاع الأمنية يف الإقليم �إلى تراجع مطالب الإ�صالح ال�سيا�سي،
ومل تعد هذه املطالب حتتل �أولوية على الأجندات الدولية والوطنية لدول املنطقة .ومع
�صعود قوى التطرف والإرهاب يف الإقليم ،وما �شكلته من تهديد للمنطقة والعامل ،ازدادت هذه
احلالة �إمعان ًا؛ ومل تعد احلكومات الأردنية ت�شعر باحلرج ج َّراء تراجع التزاماتها املعلنة
اجتاه ملفات الإ�صالح ال�سيا�سي.
و�شهدت البيئة ال�سيا�سية املحلية يف هذا الوقت تراجع ًا يف ح�ضور القوى واحلركات ال�سيا�سية
ب�سبب االنق�سام الذي تعر�ضت له جبهة املعار�ضة ال�سيا�سية (احلركة الإ�سالمية والأحزاب
القومية والي�سارية) على خلفية املوقف من ال�صراع يف �سوريا ،كما انتهت اجلبهة الوطنية
للإ�صالح التي جمعت الإ�سالميني و�شخ�صيات قوم ّية وي�سارية .ونتيجة لل�ضغوط الأمنية،
فقد تراجع ن�شاط احلراكات ال�شبابية واملناطقية .و�شهدت �أحزاب وحركات �سيا�سية كبرية
ان�شقاقات وا�سعة وفو�ضى داخلية ،كما حدث للحركة الإ�سالمية ،و�أعربت ت�شكيالت �أخرى
عن حالة من الي�أ�س ال�سيا�سي والالجدوى من العمل العام ،كما حدث لقيادات يف تيار الأحزاب
الو�سطية.
لقد حقق الأردن �إ�صالحات �سيا�سية جوهرية يف ال�سنوات الأخرية ،لكنها مل ت�صل �إلى احلد
املطلوب ،و�سط تغريات هيكلية طالت البنى االقت�صادية واالجتماعية وامل�ؤ�س�سات؛ �أبرزها
انتقال ثقل االحتجاج ورف�ض ال�سيا�سات احلكومية من املدن الرئي�سية التي �شهدت �أ�شكا ًال
متعددة من املعار�ضة واالحتجاج تاريخي ًا �إلى املحافظات واملدن الداخلية ،ومن النخب �إلى
ال�شباب ،وتراجع الثقة بامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التقليدية ،وتراجع مكانة الإدارة العامة
وكفاءتها� ،إ�ضافة �إلى احلالة االقت�صادية ال�صعبة وتراجع امل�ساعدات اخلارجية.
ثانياً :املسار التاريخي القريب لتحوالت التنمية السياسية
�شهد الأردن مع مطلع العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين ،حراك ًا �سيا�سي ًا �شعبي ًا وحراك ًا
�إ�صالحي ًا ر�سمي ًا بالتزامن مع مرحلة التحوالت والثورات التي اجتاحت العامل العربي منذ عام
 ،2011حيث برز ما يزيد على  130حراك ًا م ّثلت اجلماعات والفئات االجتماعية والعمرية
املختلفة التي انخرطت يف مئات التحركات املطلبية وال�سيا�سية .وو�صل عدد التحركات
خالل ذلك العام �إلى  3769حترك ًا� ،شملت االعت�صامات والتجمعات وامل�سريات واملهرجانات
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والإ�ضرابات وحاالت التوقف عن العمل .ومل يلبث �أن جتاوز عدد هذه التحركات خم�سة
�آالف حترك يف عام  ،2012فيما تراجع زخم هذا احلراك على امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي
يف ال�سنوات  ،2017-2015ما عاد بالبالد �إلى منط مرحلة االنتقال ال�سيا�سي التقليدية
والدينام ّيات التاريخية التي حكمتها على مدى ثالثة عقود تقريب ًا .وميكن تق�سيم حالة
التنمية ال�سيا�سية والإ�صالح ال�سيا�سي خالل هذه احلقبة �إلى مرحلتني فرعيتني :الأولى
متتد بني عامي  2011و ،2013فيما متتد الثانية ما بني عامي  2014و.2017

�أ .املرحلة الأولى (:)2013-2011

�شهدت هذه املرحلة ا�ستجابة ر�سمية متفاوتة ملطالب احلراك ال�شعبي بني تبني امللك عبد
اهلل الثاين للخطاب الإ�صالحي للربيع العربي يف الدعوة �إلى احلرية والكرامة والعدالة،
وت�صريحاته يف �أكرث من منا�سبة ب�أن «الربيع العربي» �شكّل فر�صة ليم�ضي الأردن ُقدم ًا يف
جهود الإ�صالح وحتقيق التنمية واحلد من املقاومة الداخلية للتغيري ،وبني تردد احلكومات
املتعاقبة يف حتقيق �إ�صالحات وا�ضحة .وتر�صد هذه املراجعة �أبرز اخلطوات التي قادت �إلى
االنتخابات النيابية املبكرة عام  ،2013والتي مت ّثلت مبا يلي:
 -1جلنة احلوار الوطني�ُ :شكلت جلنة احلوار الوطني يف بدايات احلراك ال�شعبي يف
�آذارُ ،2011
وك ّلفت ب�إدارة حوار وطني مك ّثف ملراجعة خمتلف الت�شريعات التي تتعلق
مبنظومة العمل ال�سيا�سي ،بهدف الو�صول �إلى �إيجاد حياة حزبية ودميقراطية متقدمة،
وت�شكيل حكومات برملانية عمادها الأحزاب ،وتقدمي م�شروعي قانونني توافق ّيني
لالنتخاب والأحزاب .وبعد �أكرث من �شهرين من احلوارات ،قدمت اللجنة تو�صياتها ،التي
ت�ضمنتها وثيقة املبادئ الإ�صالحية والتعديالت الد�ستورية ،وم�شروعا قانوين االنتخاب
والأحزاب� ،إال �أن قانون االنتخاب حتديد ًا (النظام االنتخابي الن�سبي الذي توافقت
عليه اللجنة) مل يجد ترحيب ًا لدى احلكومة.
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 -2اللجنة امللكية للتعديالت الد�ستورية�ُ ِ :شكّلت اللجنة يف � 24أيار ُ ،2011
وك ّلفت مبراجعة
ن�صو�ص الد�ستور مبا ي�ضمن تر�سيخ التوازن بني ال�سلطات ،واالرتقاء بالأداء ال�سيا�سي
احلزبي والنيابي ،و�صو ًال �إلى �صيغة د�ستورية متكّن جمل�س الأمة من القيام بدوره
الت�شريعي والرقابي بكفاءة وا�ستقاللية ،بالإ�ضافة �إلى تكري�س الق�ضاء حكم ًا م�ستق ًال بني
ال�سلطات والهيئات والأطراف املختفة .و�أُجريت بالفعل تعديالت د�ستورية طالت تعديل
 45مادة ،و�إ�ضافة  15مادة جديدة ،وحذف مواد �أخرى .ولعل �أهم التعديالت الد�ستورية
ذات ال�صلة باحلياة النيابية كانت هي �إن�شاء هيئة م�ستقلة تقوم ب�إدارة االنتخابات
والإ�شراف عليها ،والطعن يف �صحة النيابة �أمام الق�ضاء ولي�س �أمام جمل�س النواب.
وق ّيدت التعديالت �صالحيات حل جمل�س النواب ،بحيث ال تزيد مدة غياب املجل�س على
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�أربعة �أ�شهر وبعدها جتري االنتخابات �أو يعود املجل�س املُنحل .كما �إن احلكومة التي ُي ّ
حل
جمل�س النواب يف عهدها ت�ستقيل خالل �أ�سبوع من تاريخ احلل.
مو�سعة وجدل �سيا�سي حول �أف�ضل الأنظمة االنتخابية
 -3قانون االنتخاب :بعد حوارات ّ
التي ميكن �أن يت�ضمنها قانون االنتخاب ،عاد جمل�س النواب الأردين ال�ساد�س ع�شر �إلى
�إقرار قانون االنتخاب رقم ( )25ل�سنة  2012الذي �أبقى على نظام ال�صوت الواحد.
ومبوجب هذا القانون� ،أ�صبح عدد مقاعد جمل�س النواب اعتبار ًا من املجل�س ال�سابع ع�شر
 150مقعد ًا ،بد ًال من  120مقعد ًا ،وت�ضمن العدد اجلديد  27مقعد ًا للقائمة الوطنية
الن�سبية ،و ُرفع عدد مقاعد الكوتا الن�سائية من  12مقعد ًا �إلى  15مقعد ًا ،ف�ض ً
ال عن 108
مقاعد ُخ ّ�ص�صت للدوائر املحلية موزعة على  45دائرة .ومبوجب قانون االنتخاب هذا،
بات هناك �صوتان لكل ناخب؛ �صوت للقائمة الن�سبية على م�ستوى اململكة ،و�صوت للدائرة
االنتخابية املحلية .كما �شهدت هذه الفرتة �صدور قانون الأحزاب ال�سيا�سية رقم ()16
ل�سنة  ،2012وهو القانون الثالث للأحزاب منذ عودة احلياة احلزبية العلنية.
� -4إن�شاء الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،واملحكمة الد�ستورية ،وت�شكيل نقابة للمعلمني الأردنيني.
� -5صدور الورقة النقا�شية الأولى للملك عبد اهلل الثاين عام  ،2012والتي �أطلقت تقليد ًا
�سيا�سي ًا ،يدعو امللك من خالله للنقا�ش العام حول الإ�صالح ال�سيا�سي .وتناولت الورقة
التي �صدرت ع�شية انتخابات املجل�س النيابي ال�سابع ع�شر دعوة املواطنني �إلى امل�شاركة
االنتخابية ،وحملت ر�ؤية امللك ملجموعة من القيم الإ�صالحية.
� -6إجراء االنتخابات النيابية للمجل�س النيابي ال�سابع ع�شر بتاريخ � :2013/1/23أجريت
االنتخابات النيابية وفق قانون االنتخاب ملجل�س النواب ل�سنة  ،2012كما �أجريت
انتخابات املجال�س البلدية يف �شهر �آب .2013

ب .املرحلة الثانية (:)2017–2014

�شهدت البالد خالل ال�سنوات التالية تكرار معظم التعديالت والعمليات ال�سيا�سية التي �أدرجت
مرة �أخرى �ضمن قائمة الإ�صالحات ال�سيا�سية التي جرت يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة ،و�شمل
ذلك قانوين االنتخاب والأحزاب ،وحزمة جديدة من التعديالت الد�ستورية.
 -1قانون االنتخاب ملجل�س النواب ل�سنة � :2016ألغى مبد�أ ال�صوت الواحد الذي ُ�س ّن يف
وحدد عدد �أع�ضاء جمل�س
عام  ،1993وا�ستعا�ض عنه مببد�أ القائمة الن�سبية املفتوحةّ ،
النواب ـبــ  130نائب ًا ،وخ�ص�ص كذلك خم�سة ع�شر مقعد ًا للن�ساء.
 -2قانون الأحزاب ال�سيا�سية ل�سنة  :2015ق ّل�ص �شرط ت�أ�سي�س احلزب بخف�ض عدد امل�ؤ�س�سني من
� 500إلى  150ع�ضو ًا ،و�أحال مرجعية الأحزاب �إلى جلنة للأحزاب يف وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
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والربملانية بدل وزارة الداخلية .و�أباح للأحزاب احل�صول على التربعات من ال�شركات.
�	-3إجراء االنتخابات النيابية للمجل�س النيابي الثامن ع�شر وفق قانون االنتخاب اجلديد
ل�سنة  .2016كما �أجريت انتخابات املجال�س البلدية وفق قانون البلديات اجلديد
رقم ( )41ل�سنة  2015بالتزامن مع انتخابات جمال�س املحافظات التي �أ�س�ست للإدارة
الالمركزية لأول مرة يف تاريخ البالد وفق قانون الالمركزية رقم ( )49ل�سنة .2015
 -4التعديالت الد�ستورية لعام  .2016ت�ضمنت تعديل املادة ( )40التي �أ�صبح امللك مبوجبها
ميار�س �صالحياته منفرد ًا بتعيني اجلهات التالية� :أ .ويل العهد .ب .نائب امللك .ت.
رئي�س جمل�س الأعيان و�أع�ضاء املجل�س .ث .رئي�س املحكمة الد�ستورية و�أع�ضاء املحكمة.
ج .رئي�س املجل�س الق�ضائي .ح .قائد اجلي�ش ومدير املخابرات ومدير الدرك.
 -5ا�ستمرار �صدور الأوراق النقا�شية امللكية ،حيث �صدرت خالل هذه املرحلة �أوراق جديدة
حملت املزيد من الأفكار الإ�صالحية� ،أبرزها الدعوة �إلى احلكومات الربملانية وامللكية
الد�ستورية و�سيادة القانون.
ومع نفاذ الإ�صالحات والتعديالت الد�ستورية والت�شريعية والعمليات االنتخابية التي جرت،
تراجع احلراك ال�شعبي و�إن مل يتوقف ب�شكل تام .ويف املجمل ،مل حتقق هذه التحوالت حد ًا
معقو ًال من القبول لدى القوى ال�سيا�سية والقواعد ال�شعبية ،ومل تنعك�س ب�شكل �إيجابي على
الأداء ال�سيا�سي وم�ؤ�شرات امل�شاركة ال�سيا�سية والتمايز يف هيكل ال�سلطة يف البالد .وعبرّ
ذلك عن نف�سه يف ا�ستمرار تراجع الثقة العامة وتراجع ر�ضا املواطن الأردين عن م�سار
التنمية ال�سيا�سية ،وبدا ذلك وا�ضح ًا يف نتائج ا�ستطالعات الر�أي العام وامل�سوحات التي
تناولت الر�ضا العام عن ال�سيا�سات العامة .فقد ازداد �إدراك الأردنيني ب�أن الأمور ال ت�سري
يف االجتاه ال�صحيح بح�سب ا�ستطالع مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية يف
ت�شرين الثاين � .2013إن تف�سري الرتدد يف م�سار التحول الدميقراطي يف احلالة الأردنية يف
هذه املرحلة حتديد ًا ،ي�ضعنا �أمام ثالثة عوامل �أ�سا�سية ،هي:
�أو ًال :ت�أثري التحوالت الإقليمية وتراجع زخم التحوالت الدميقراطية ،وحتديد ًا و�صول
الإ�سالميني �إلى ال�سلطة يف م�صر ،و�سعيهم لل�سيطرة على الثورة يف �سوريا ،وحماوالتهم جعل
«الربيع العربي» يكت�سي يف �أكرث من دولة ثوب ًا �إ�سالمي ًا .وتتابعت يف هذا الوقت ر�سائل مقلقة
وخطرية من قبل الإ�سالميني للنظام ال�سيا�سي الأردين ولر�أ�س الدولة ،جتاوزت الكثري من
االعتبارات والتفاهمات التقليدية.
لقد �أ�ضافت التطورات الإقليمية التي عملت يف املرحلة الأولى ل�صالح الإ�سالميني يف �أكرث
من مكان يف العامل العربي �إلى جانب الطريقة التي تعاملت من خاللها احلركة الإ�سالمية
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الأردنية داخلي ًا مع هذه التحوالت ،املزيد من الريبة يف نوايا احلركة الإ�سالمية لدى النظام
ال�سيا�سي ولدى العديد من القوى ال�سيا�سية واالجتماعية ،ما �ساهم ب�شكل مبا�شر يف فرملة
عملية الإ�صالح ال�سيا�سي يف الأردن.
ثاني ًا :غمو�ض العالقة بني م�ؤ�س�سات «الدولة العميقة» ،واملق�صود يف احلالة الأردنية
بالتحديد ،امل�ؤ�س�سات الأمنية و�شبه الأمنية ونخبها والنخب التي تدور حولها ،وبني هياكل
الدولة الدميقراطية النا�شئة ونخبها التي تو�صف بالإ�صالحيني ومن يدور يف فلكهم ،ما �أدى
�إلى عدم تر�سيخ عالقة وا�ضحة املالمح ت�سهم يف بناء الثقة املتبادلة ،فما زال طرفا املعادلة
يت�شكّكان يف نوايا ومواقف بع�ضهما بع�ض ًا ،وكل منهما ال مينح الطرف الآخر م�ساحة للم�ساهمة
تخدم ا�ستكمال بناء النموذج الدميقراطي.
تبدو هذه احلالة متكررة يف جتارب االنتقال ال�سيا�سي يف العديد من الدول ،ويف احلالة
الأردنية ت�شكل مثا ًال وا�ضح ًا لعدم التكامل ال�سيا�سي ،و�ضعف م�سار التوحيد والتكامل حول
�أهداف وطنية يف بناء منوذج دميقراطي ،الأمر الذي يذهب عميق ًا يف الهياكل ال�سيا�سية
والبنى االجتماعية.
ثالث ًا� :ضعف التوازن بني �سلطات الدولة ،ما يجعل ال�سلطة الت�شريعية �أقرب ما تكون �إلى
�سلطة غري مكتملة ،وال تتمتع بالقوة التي يفرت�ضها الد�ستور ،ويحتاج تف�سري هذه احلالة �إلى
البحث يف �إرث املراحل ال�سابقة ويف طبيعة الطريقة التي �أُعيد من خاللها ت�شكيل الثقافة
ال�سيا�سية يف البالد يف العقود الثالثة الأخرية.
�إن تراجع الثقة مبجل�س النواب رغم الإ�صالحات الت�شريعية املتوالية ،يزيد من �ضعف
ال�شرعية املجتمعية لهذه ال�سلطة وبالتايل لدورها يف الدفع قدم ًا يف ا�ستمرار البناء
الدميقراطي.
ثالثاً :الرؤى والخطط والسياسات
مل تظهر خطة ر�سمية وا�ضحة املالمح حول التنمية ال�سيا�سية يف ال�سنوات الأخرية ،يف حني
�شهدت املرحلة املتزامنة من التحوالت العربية  2013-2011زخم ًا يف العمل ال�سيا�سي الر�سمي
حتت عنوان الإ�صالح والتنمية ال�سيا�سية .ومل ت�شتمل اخلطط الر�سمية مثل «ر�ؤية الأردن
� »2025إطار ًا وا�ضح ًا حول الإ�صالح ال�سيا�سي .ويف عام  ،2013تخلت احلكومة عن وزارة
التنمية ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الربملانية وا�ستبدلتها بوزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية.
وميكن تق�سيم اخلطط والر�ؤى والوثائق ال�سيا�سية التي تناولت مو�ضوع التنمية ال�سيا�سية �أو
الإ�صالح ال�سيا�سي �إلى ثالث جمموعات �أ�سا�سية ،كالآتي:
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تقرير حالة البالد :التنمية السياسية

�أ .وثيقة جلنة احلوار الوطني

حدد جمل�س الوزراء مهمة جلنة احلوار الوطني ب�صورة وا�ضحة على النحو التايل�« :إدارة
حوار وطني مك ّثف حول الت�شريعات جميعها التي تتعلق مبنظومة العمل ال�سيا�سي ومراجعتها
للتو�صل �إلى الأهداف التي ي�سعى الأردنيون �إلى حتقيقها ،وهي خلق حياة حزبية ودميقراطية
متقدمة ،وت�شكيل حكومات برملانية عمادها الأحزاب ،وتقدمي م�شروعني لقانونني توافقيني
لالنتخابات العامة والأحزاب ،يلبيان هذه الأهداف».
تناولت الوثيقة �أربعة حماور �أ�سا�سية:
 -1التو�صية بالتعديالت الد�ستورية الالزمة لتطوير قانوين االنتخاب العامة والأحزاب،
و�أي تعديالت �أخرى ت�ساهم يف تعزيز احلياة النيابية وا�ستقاللية ال�سلطات الد�ستورية.
 -2تر�سيم املبادئ العامة التي حتكم الإ�صالح ال�سيا�سي ،والتو�صية بالت�شريعات الالزمة
لتحقيق هذه املبادئ التي ت�شكل املنظومة احلامية والداعمة للعمل ال�سيا�سي والعمل العام
يف املرحلة املقبلة.
�	-3إعداد م�سودة قانون انتخاب تع ّبد الطريق �أمام حكومة برملانية ،ما ي�سهم يف نقل احلياة
النيابية وال�سيا�سية واحلزبية �إلى مرحلة متقدمة ،يكون للم�شاركة ال�سيا�سية ال�شعبية
كلمة حا�سمة فيها.
�	-4إعداد م�سودة قانون �أحزاب ي�سهم يف تعزيز احلياة احلزبية وت�شجيعها ،وتعزيز ح�ضور
الأحزاب ودورها يف امل�شهد ال�سيا�سي.
ولقد ر�سمت الوثيقة �إجراءات وا�ضحة يف كل جمال ،وحددت �أنّ تنمية امل�شاركة ال�سيا�سية
حتتاج �إلى خطوات فعلية �أهمها�( :أ) و�ضع خطط وطنية لتحفيز امل�شاركة يف االنتخابات
العامة والبلدية( ،ب) التحول التدريجي نحو انتخاب جمل�س �أمانة عمان( ،ت) ربط متويل
الأحزاب بقدرتها على تو�سيع قاعدة امل�شاركة( ،ث) تخ�صي�ص جانب من متويل الأحزاب
ك�أداة لتنمية امل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب والن�ساء من خالل و�ضع خم�ص�صات �إ�ضافية لكل
حزب ي�ستقطب املزيد من الن�ساء وال�شباب يف �صفوفه وقياداته( ،ج) تطوير حزمة ت�شريعية
وحتفيزية لتنمية م�شاركة املجتمع املدين يف القرار ،منها التمثيل العادل مل�ؤ�س�سات املجتمع
املدين يف املجال�س التنفيذية واال�ست�شارية للمحافظات وجمال�س امل�ؤ�س�سات العامة( ،ح)
مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات الرعاية ال�شبابية الر�سمية و�شبه الر�سمية ومعاجلة حمدودية دورها
يف تنمية امل�شاركة ال�شبابية والنظر يف �إمكانية دجمها �أو �إيجاد م�ؤ�س�سة جديدة بديلة لها.
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مراجعة اال�ستجابة لوثيقة جلنة احلوار الوطني:
مت ر�صد  22توجه ًا �إ�صالحي ًا يف جمال التنمية ال�سيا�سية طالبت به جلنة احلوار الوطني
�ضمن �أربعة حماور �أ�سا�سية ،هي :التعديالت الد�ستورية� ،إ�صالح احلياة الربملانية ،تنمية
احلياة احلزبية ،وامل�شاركة ال�سيا�سية .وروجعت اال�ستجابة الر�سمية ملخرجات جلنة احلوار
الوطني بعد مرور نحو �ست �سنوات ،وتبني �أن هناك ثمانية توجهات ُنفّذ معظمها جاءت يف
التعديالت الد�ستورية ،ويف املقابل هناك ثمانية توجهات رئي�سية �أخرى مل ُتنفذ ،وهناك
كاف �أو غري وا�ضح.
�ستة توجهات ُنفذت ب�شكل غري ٍ

املجال الإ�سرتاتيجي
التعديالت الد�ستورية

�إ�صالح احلياة النيابية

اجلدول رقم (ا)
مراجعة اال�ستجابة الر�سمية ملخرجات جلنة احلوار الوطني
التوجه
ا�ستحداث الهيئة الق�ضائية التي ت�شرف
على االنتخابات.
الطعن ب�صحة نيابة �أع�ضاء جمل�س النواب
�أمام الق�ضاء.
التعديالت اخلا�صة بحل جمل�س النواب.
التعديالت اخلا�صة بالبيان الوزاري والثقة
باحلكومة.
�إن�شاء املحكمة الد�ستورية.
�إ�صدار قانون انتخاب يت�ضمن تغيري النظام
االنتخابي وا�ستبدال مبد�أ ال�صوت الواحد
بالقائمة الن�سبية املفتوحة.

التعديالت الد�ستورية لعام .2011
مت �إ�صدار قانون االنتخاب ل�سنة
 2012والذي �أبقى على نظام ال�صوت
الواحد.

القائمة الن�سبية املفتوحة على م�ستوى
الوطن.

مت �إ�صدار قانون االنتخاب ل�سنة
 2016والذي �أنهى مبد�أ ال�صوت
الواحد.
�أقر قانون االنتخاب ل�سنة 2012
القائمة الوطنية الن�سبية املغلقة.

ت�أ�سي�س هيئة م�ستقلة عليا لالنتخاب
والأحزاب.
�إ�صالح النظام الداخلي ملجل�س النواب.
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التنفيذ واملالحظات
التعديالت الد�ستورية لعام .2011
التعديالت الد�ستورية لعام .2011
التعديالت الد�ستورية لعام .2011
التعديالت الد�ستورية لعام .2011

مل ي�شتمل قانون االنتخاب ل�سنة
 2016على مبد�أ القائمة الوطنية
الن�سبية.
ا�شتملت التعديالت الد�ستورية لعام
 2011على �إن�شاء الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب.
مل ت�شمل الهيئة �ش�ؤون الأحزاب.
مت تطوير نظام داخلي جديد ملجل�س
النواب يف عام ( 2013م�أ�س�سة الكتل
النيابية).

تقرير حالة البالد :التنمية السياسية
املجال الإ�سرتاتيجي
�إ�صالح احلياة احلزبية

امل�شاركة ال�سيا�سية

التوجه
تب�سيط �إجراءات ت�سجيل الأحزاب.
�إزالة العقبات الإدارية التي تواجه عملها.
و�ضع �أ�سا�س قانوين للمناف�سة االنتخابية على
�أ�سا�س حزبي.
توفري الدعم املايل للأحزاب لتمكينها من القيام
بن�شاطاتها �ضمن �أحكام القانون.
تب�سيط الإجراءات الرقابية على �أن�شطة الأحزاب
املالية من دون امل�سا�س بفاعلية هذه الرقابة.
حتديد �صالت الأحزاب مع اجلهات الر�سمية
وتب�سيطها مبا ي�ضمن �أق�صى درجات احلرية
حلركتها.
و�ضع خطط وطنية لتحفيز امل�شاركة يف
االنتخابات العامة والبلدية.

التنفيذ واملالحظات
ت�ضمنت التعديالت ت�سهيالت حمدودة.
ت�ضمنت التعديالت ت�سهيالت حمدودة.
مل تت�ضمن ذلك التعديالت الت�شريعية.
غري وا�ضح.
مل تظهر �أي خطة �أو مبادرة ر�سمية �أو
مدنية يف هذا املجال.
مل تظهر �أي خطة �أو مبادرة ر�سمية �أو
مدنية يف هذا املجال.

مل تظهر �أي خطة �أو مبادرة ر�سمية �أو
مدنية يف هذا املجال (با�ستثناء ور�ش
العمل والندوات التقليدية).
التحول التدريجي نحو انتخاب جمل�س �أمانة عمان مل يحدث �أي تطور.
الكربى.
ربط متويل الأحزاب بقدرتها على تو�سيع قاعدة غري وا�ضح.
امل�شاركة.
تخ�صي�ص جانب من متويل الأحزاب ك�أداة لتنمية مل تظهر �أي خطة �أو مبادرة ر�سمية �أو
امل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب والن�ساء من خالل و�ضع مدنية يف هذا املجال.
خم�ص�صات �إ�ضافية لكل حزب ي�ستقطب املزيد من
الن�ساء وال�شباب يف �صفوفه وقياداته.
مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات الرعاية ال�شبابية الر�سمية العودة �إلى منوذج وزارة ال�شباب.
و�شبه الر�سمية ومعاجلة حمدودية دورها يف
تنمية امل�شاركة ال�شبابية والنظر يف �إمكانية
دجمها �أو �إيجاد م�ؤ�س�سة جديدة بديلة لها.
مل تظهر �أي خطة �أو مبادرة ر�سمية �أو
تطوير حزمة ت�شريعية وحتفيزية لتنمية
مدنية يف هذا املجال.
م�شاركة املجتمع املدين يف القرار ،منها التمثيل
العادل مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف املجال�س
التنفيذية واال�ست�شارية للمحافظات وجمال�س
امل�ؤ�س�سات.

ب .الأوراق النقا�شية امللكية

�أ�صدر امللك عبد اهلل الثاين منذ نهاية عام � 2012سبع �أوراق نقا�شية هدفت �إلى تو�سيع
النقا�ش الوطني حول الإ�صالح ال�شامل ،وتناولت �أربع منها حماور رئي�سية يف تطوير نظام
�سيا�سي دميقراطي.

وحددت الأوراق النقا�شية الهدف النهائي املتمثل بدميقراطية �أردنية متجددة وحيوية،
تقوم على الركائز التالية :تر�سيخ متدرج لنهج احلكومات الربملانية حتت مظلة امللكية
الد�ستورية ،معزز ًا مب�شاركة �شعبية فاعلة �أو «املواطنة الفاعلة».
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�أبرز ما تناولته الأوراق النقا�شية يف جمال التنمية والإ�صالح ال�سيا�سي:
 -1التحول التدريجي للحكومات الربملانية :يقوم هذا التحول على التقدم بالعمل احلزبي
والربملاين ،وتطور الكتل النيابية واحلزبية ،ما يتطلب وجود منظومة متطورة من
ال�ضوابط العملية للف�صل بني ال�سلطات و�آليات الرقابة ،و�أن يكون �إ�شراك النواب يف
احلكومة متدرج ًا ،يف �ضوء التقدم يف العمل احلزبي والربملاين وتطوير العمل احلكومي،
ليكون �أكرث مهنية وحياد ًا ،وبعيد ًا عن الت�سيي�س.
 -2تطوير الأحزاب ال�سيا�سية :مبا يتيح لها الو�صول �إلى جمل�س النواب والتكتل ،وتو�سيع
قواعدها ،وتقليل عددها ،ورفع كفاءة قادتها ،وبناء برامج �سيا�سية وطنية �شاملة.
 -3تطوير دور جمل�س النواب :تطوير �أداء املجل�س و�أداء النائب مبا ي�ضمن خدمة ال�صالح
العام وخلق التوازن بني الأدوار الوطنية والأدوار املحلية ،و�إ�صالح �أداء املجل�س ونظامه
الداخلي و�آليات ت�شكل الكتل النيابية وعملها.
 -4تطوير الأداء احلكومي ودور رئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء :نيل ثقة املجل�س النيابي
واملحافظة عليها ،وو�ضع معايري للعمل احلكومي املميز ،وتبني نهج ال�شفافية واحلاكمية
الر�شيدة.
موحد ،و�إبقاء م�ؤ�س�سة اجلي�ش
 -5دور امللكية الها�شمية :احلفاظ على دور امللك كقائد ِّ
وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية والق�ضائية وامل�ؤ�س�سات الدينية حمايدة وم�ستقلة ومهنية
وغري م�س ّي�سة.
مراجعة اال�ستجابة الر�سمية للأوراق النقا�شية امللكية
مت ر�صد ثمانية حماور �أ�سا�سية ذات �صلة مبا�شرة بالتنمية ال�سيا�سية والإ�صالح ال�سيا�سي يف
الأوراق النقا�شية ال�سبع التي �صدرت ما بني عامي  2012و ،2017وهذه املحاور هي :تو�سيع
النقا�ش العام ،تنمية الثقافة ال�سيا�سية ،احلكومات الربملانية ،تنمية احلياة احلزبية ودور
امللكية� ،إ�صالح احلياة الربملانية ،تطوير الأداء احلكومي ،املواطنة ،والتمكني الدميقراطي.
ولقد ا�شتملت هذه الأوراق على  39توجيه ًا رئي�سي ًا يف جماالت التنمية ال�سيا�سية والإ�صالح
ال�سيا�سي ،مل يتم تنفيذ  21توجيه ًا رئي�سي ًا منها ،وهناك ثالثة توجيهات غري وا�ضحة ،يف ما
مت تنفيذ  15توجيه ًا رئي�سي ًا.
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املجال
الإ�سرتاتيجي

اجلدول رقم ()2
اال�ستجابة الر�سمية للأوراق النقا�شية امللكية يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي
املرجع

تو�سيع
النقا�ش�ؤون الورقة النقا�شية الأولى
ال�ش
حول
العام
2012
العامة

الورقة النقا�شية الأولى
2012

تطوير الثقافة
ال�سيا�سية

احلكومات
الربملانية

التوجه املطلوب
تو�سيع النقا�ش واحلوارات العامة
حول الأولويات من دون �أي قيد و/
�أو حمددات.
تطوير �آليات امل�ساءلة املجتمعية
للنواب.
�إدامة احلوار البنّاء والتوا�صل عرب
و�سائل الإعالم.
تطوير قدرة املجتمع والفاعلني
ال�سيا�سيني على التوافق.
تنمية �إح�سا�س وطني جمعي
بالإجناز.
تنمية ثقافة العمل التطوعي.

التنفيذ
مل ُتطرح �أي خطة ر�سمية �أو
مبادرة جمتمعية لتو�سيع النقا�ش
العام.
مل ُتطرح �أي مبادرة لتنمية
امل�ساءلة املجتمعية للنواب.
مل يتطور �أداء و�سائل الإعالم.
تراجع م�ستمر للحرية
الإعالمية.
مل ُتطرح �أي خطة ر�سمية �أو
مبادرة جمتمعية لتنمية التوافق
الوطني.
ا�ستمرت الأدوات والأداء
التقليدي يف بناء الثقافة
اجلمعية.

برنامج التمكني الدميقراطي/
تطوير الوعي ال�سيا�سي والبحث
�صندوق امللك عبداهلل
عن احلقيقة بعيد ًا عن الإ�شاعات
()2014-2017
الورقة النقا�شية الثالثة واالنطباعات.
مل ُتطرح �أي خطة �أو مبادرة
2013
تنمية ثقافة احلوار وقيم التعددية لتنمية احلوار وقبول الآخر ،بل
�شهد الأردن منو خطاب الكراهية
واحرتام الر�أي الآخر.
منذ عام .2015
تطوير �آلية ت�شكيل احلكومات.
اختيار رئي�س احلكومة يتم بالت�شاور
مت البدء بتجربة وحيدة
مع ائتالف الأغلبية من الكتل
للم�شاورات امل�سبقة مع جمل�س
الورقة النقا�شية الثالثة النيابية.
النواب.
2013
الت�شاور مع جميع الكتل النيابية �إذ
ومل تتكرر التجربة.
مل يربز ائتالف �أغلبية.
رئي�س الوزراء املكلف يقوم بالت�شاور
مع الكتل النيابية.
حلكومة
برملانية
تطوير تقاليد
بقي الأداء النيابي يراوح مكانه
النيابية
املعار�ضة
متثل
الظل التي
الورقة النقا�شية
ومل يتط ّور نحو ت�شكيل معار�ضة
الرابعة 2013
عرب
ّاء
ن
ب
ب�شكل
احلكومة
تناف�س
طرح الربامج وال�سيا�سات البديلة .نيابية ذات تقاليد وا�ضحة.
�إعداد رئي�س الوزراء املكلف
مل يقدم ر�ؤ�ساء الوزراء املكلّفون
واحلكومة لربنامج عمل ملدة �أربع
برامج عمل لأربع �سنوات.
�سنوات.
الورقة النقا�شية
اخلام�سة 2014
تنظيم جل�سات الأ�سئلة واال�ستجواب مل يتم تطوير �أداء جل�سات
الأ�سئلة واال�ستجواب.
يف ما بني جمل�س الأمة واحلكومة
على �أ�س�س جديدة.
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املجال
الإ�سرتاتيجي

دور امللكية

تطوير �أداء
جمل�س النواب

املرجع

التوجه املطلوب

موحد
احلفاظ على دور امللك كقائد ّ
يجمع القيم وممثل للجميع.
حماية املنظومة الوطنية للعدالة
والنزاهة.
الورقة النقا�شية الثالثة
ن�شر روح الثقة ودعم املبادرة
2013
والريادة والنجاح.
�إبقاء م�ؤ�س�سة اجلي�ش والأجهزة
الأمنية والق�ضائية وامل�ؤ�س�سات
الدينية م�ستقلة وحمايدة ومهنية.
الورقة النقا�شية الثالثة �إ�صالح وتطوير النظام الداخلي
ملجل�س النواب.
2013
تطوير كتل برملانية قوية وفاعلة
وذات برامج وا�ضحة ترتبط
بالأولويات الوطنية.
�إعداد مدونة �سلوك ملزمة للنواب.
الورقة النقا�شية الثالثة تطوير �أ�س�س �أو معايري وا�ضحة
2013
لتنظيم عالقة احلكومة بالنواب
(عالقة ت�شاركية خالية من �ضغط
النواب على احلكومات لتحقيق
مكا�سب على �أ�س�س الوا�سطة
واملح�سوبية ،وبعيدة عن ا�سرت�ضاء
احلكومات للنواب).
الورقة النقا�شية الثالثة دعم بروز �أحزاب فاعلة وقوية
وقادرة على التعبري عن م�صالح
2013
املجتمعات املحلية و�أولوياتها.
التحول �إلى عدد قليل من الأحزاب
(تطوير عدد منطقي من الأحزاب
الورقة النقا�شية الثالثة ذات القواعد املمتدة على م�ستوى
2013
الوطن).

تنمية احلياة
احلزبية
تطوير الإطار الت�شريعي لالنتخاب
بحيث يتيح �إجراء االنتخابات من
الورقة
2013النقا�شية الثالثة خالل تناف�س حزبي مع احلفاظ على
حق الأفراد امل�ستقلّني بالتناف�س يف
االنتخابات.
دعم وحتفيز ظهور ائتالف
الورقة النقا�شية الرابعة وحتالفات حزبية.
2014
دعوة الأحزاب �إلى االندماج وتبني
برامج وا�ضحة و�شاملة.

التنفيذ

التعديالت الد�ستورية لعام .2016

مت �إ�صدار النظام الداخلي ملجل�س
النواب ل�سنة 2013
بقي �أداء الكتل النيابية يراوح
مكانه.
مت �إ�صدار مدونة ال�سلوك النيابية
ملجل�س النواب ل�سنة .2015
مل يتم تطوير �أ�س�س �أو معايري
وا�ضحة للعالقة بني النواب
واحلكومة.
مت �إ�صدار قانون الأحزاب
ال�سيا�سية ل�سنة .2015
مل يراع القانون اجلديد ال�شروط
املطلوبة جميعها.
ازدادت �أعداد الأحزاب ال�صغرية.
ذهبت الأحزاب �إلى املزيد من
االن�شقاقات.
قانون الأحزاب خفّ�ض عدد
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ،ما �أدى �إلى
ظهور املزيد من الأحزاب ال�صغرية
من دون قواعد.
مل ين�ص قانون االنتخاب على فتح
املجال للتناف�س على �أ�سا�س حزبي.
مل تربز �أي خطة �أو مبادرة ر�سمية
�أو مدنية لدعم اندماج �أو ائتالف
الأحزاب.

املجال
الإ�سرتاتيجي

املرجع

التوجه املطلوب

تنمية احلياة
احلزبية

اخلام�سة 2014

الورقة النقا�شية

تطوير الأنظمة الداخلية للأحزاب .مل تظهر �أي جهود وا�ضحة لتطوير
الأنظمة الداخلية للأحزاب.
ت�أهيل قيادات حزبية م�ؤهلة
حكومية.قادرة مل تنفذ �أي خطة ر�سمية �أو مدنية
للو�صول �إلى منا�صب
لبناء قدرات القيادات احلزبية.
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الإ�سرتاتيجي

املرجع

التوجه املطلوب

الورقة النقا�شية الثانية

مل يتم تطوير ر�ؤية �أو مدونة
تطوير عمل اجلهاز احلكومي على
�سلوك خا�صة بعدم ت�سيي�س �أعمال
�أ�س�س املهنية واحلياد بعيد ًا عن
احلكومة.
الت�سيي�س.
مل تظهر �أي ر�ؤية �أو خطة لالنتقال
و�ضع معايري للعمل احلكومي املتميز� .إلى ثقافة التميز با�ستثناء جائزة
التميز احلكومية.
تبني نهج ال�شفافية واحلاكمية
ما زال م�شروع القانون املعدّ ل
الر�شيدة وترجمته قو ًال وعم ًال.
لقانون �ضمان احلق يف الو�صول �إلى
املعلومات يف �أدراج اللجنة النيابية
املعنية منذ �أربع �سنوات.
مت �سن �أول قانون لالمركزية
.2015
�أُجريت االنتخابات لأول مرة
تطوير قواعد احلكم املحلي بعد
.2017
�إجناز قوانني االنتخابات البلدية
والالمركزية.
مل يتم ربط فكرة الالمركزية
مبفهوم الدميقراطية باعتبارها
اللبنة الأ�سا�سية للإ�صالح
ال�سيا�سي.
�أطلق �صندوق امللك عبداهلل
دعم الرياديني االجتماعيني وزيادة الثاين للتنمية برنامج التمكني
ت�أثريهم يف ال�ش�أن العام.
الدميقراطي  2014وعاد و�أوقفه
عام .2017
زيادة و�إثراء املنابر الدميقراطية
وبرامج التدريب لدعم املواطنني
ا�شتمل الربنامج على :نافذة
لي�صبحوا فاعلني ومنخرطني يف
التمكني ال�شبابي ،حمور املوهبة
احلياة العامة.
يف خدمة املجتمع ،حمور الرتبية
والتوعية املدنية� ،أندية احلوار
دعم م�شاريع تهدف �إلى تعزيز
والتطوع املدر�سي ،ومر�صد
امل�ساءلة وال�شفافية.
م�صداقية الإعالم الأردين).
دعم املواهب والإبداعات املرتبطة
توقف الربنامج با�ستثناء “مر�صد
بخدمة املجتمع.
�أكيد”
متكني املواطنني من االطالع ب�شكل
موثوق على الأخبار والت�أكد من
�صحة التقارير واملعلومات الواردة يف مر�صد م�صداقية الإعالم الأردين
“�أكيد”.
و�سائل الإعالم.
مل ُتنفِّذ � ُّأي خطة وطنية للتمكني
ال�سيا�سي لل�شباب.
متكني ال�شباب �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
مت تخفي�ض �سنّ الرت�شيح النتخابات
وتر�سيخ مبادئ املواطنة لديهم.
البلديات والالمركزية لي�صبح 25
�سنة.

2013

الورقة النقا�شية الثالثة

تطوير الأداء
احلكومي
لإجناح النظام
الدميقراطي

2013

الورقة النقا�شية الرابعة
2013

الورقة النقا�شية الرابعة
2014

املواطنة الفاعلة
والتمكني
الدميقراطي
الورقة النقا�شية الرابعة
2014

الورقة النقا�شية
ال�ساد�سة 2016

التنفيذ

ت .حالة قانون االنتخاب

منذ عام � ،2013شهد الأردن عمليتي انتخاب برملانيتني ،جرتا وفق قانوين انتخاب خمتلفني.
و ُيعد �إجراء االنتخابات وا�ستمرار النقا�ش الوطني حول �أف�ضل �صيغة ت�شريعية لالنتخاب
�إجناز ًا بحد ذاته و�سط حالة الفو�ضى واالنفالت الأمني الذي متر به املنطقة .فلقد �شهد
الأردن انتخابات املجل�س ال�سابع ع�شر  ،2013وفق قانون االنتخاب ل�سنة  ،2012والذي مل
يلب احلد املطلوب من التوافق الوطني الذي حدث �ضمن خمرجات جلنة احلوار الوطني؛ ومل
ّ
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ت�أخذ احلكومة ب�إلغاء مبد�أ ال�صوت الواحد ،ونتيجة لهذا الإخفاق وتدين �أداء املجل�س الذي
�أفرزه القانون وفق �أكرث من م�ؤ�شر ،ذهبت الدولة �إلى �سن قانون جديد يلغي لأول مرة منذ عام
 1993مبد�أ ال�صوت الواحد ،ويعتمد مبد�أ القائمة الن�سبية ما ُع ّد �إجناز ًا �إ�صالحي ًا مهم ًا على
طريق الإ�صالح ال�سيا�سي.
ووفق قانون االنتخاب رقم ( )6ل�سنة � ،2016أجريت انتخابات املجل�س النيابي الثامن ع�شر
 ،2016ما حمل ر�سالة قوية بالتزام الدولة مب�سار الإ�صالح ال�سيا�سي ور�سالة �أخرى للعامل،
بالنظر �إلى �أن �إجراء االنتخابات يف �أجواء الفو�ضى الإقليمية دليل عملي على جناح اململكة
يف احلفاظ على �أمنها وا�ستقرارها .لقد �أقر الربملان القانون الذي تقدمت به حكومة عبد
اهلل الن�سور بعد �سل�سلة وا�سعة من النقا�شات ،وباملجمل ُع ّد القانون تقدم ًا �إ�صالحي ًا مهم ًا،
وجاءت �أبرز الإ�ضافات التي قدمها القانون على النحو التايل:
�	-1إلغاء مبد�أ ال�صوت الواحد وا�ستبداله بنظام القائمة الن�سبية املفتوحة على م�ستوى
الدائرة :نظام القائمة الن�سبية هو �أحد الأنظمة االنتخابية امل�ص ّممة للتناف�س
االنتخابي بني الأحزاب �أو القوائم احلزبية .وقد يعتمد النظام ،القائمة الن�سبية
املفتوحة �أو القائمة الن�سبية املغلقة ،والفارق بينهما �أن نظام القائمة الن�سبية املفتوحة
ي�سمح للناخب ب�أن يقرتع مرة ل�صالح القائمة التي يختارها ،ومرة �أخرى ل�صالح �أي عدد
يريده الناخب من املر�شحني من القائمة نف�سها .وقد ت�س َّبب االقرتاع املفتوح لأي عدد من
�أع�ضاء القائمة يف خلق حالة تناف�سية بني �أع�ضاء القائمة الواحدة.
 -2تقلي�ص عدد الدوائر االنتخابية من � 45إلى  23دائرة ،مع تو�سيع رقعتها اجلغرافية
وال�سكانية ،وخف�ض عدد مقاعد جمل�س النواب من  150مقعد ًا �إلى  130مقعد ًا ،ما ين�سجم
مع احتياجات خف�ض النفقات العامة ،واحلد من ظاهرة الت�ضخم العددي لأع�ضاء جمل�سي
النواب والأعيان.
 -3منح حق االقرتاع ملن �أمت �سبع ع�شرة �سنة؛ الأمر الذي �أ�ضاف نحو � 200ألف ناخب جديد
من ال�شباب.
ولقد واجه القانون انتقادات ات�ضح الكثري منها يف خمرجات انتخابات املجل�س الثامن ع�شر،
�أبرزها:
�	-1أفرز نظام القائمة الن�سبية املفتوحة حالة من التناف�س بني �أع�ضاء القائمة الواحدة
و�أحيان ًا ان�شقاقها بد ًال من �أن يكر�س التعاون بني �أع�ضائها (�أي �أن املمار�سة �أوجدت
تناق�ضات وخالفات داخل اللون ال�سيا�سي الواحد).
 -2مل ين�ص القانون على ن�سبة ح�سم ال�ستبعاد القوائم التي ال حتقق حد ًا �أدنى من الأ�صوات،
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وهو ما قاد �إلى ت�شتت الأ�صوات بني عدد كبري من القوائم.
 -3مت�سك القانون ب�أ�سلوب «�أعلى البواقي» �أو «الباقي الأعلى» مللء املقاعد التي يتعذر مل�ؤها
بالأرقام ال�صحيحة غري الك�سرية بن�سبة عدد الأ�صوات التي حت�صل عليها القوائم ،حيث
ُجربت هذه الطريقة يف انتخابات  ،2013و�أثبتت �أنها حتابي القوائم ال�ضعيفة على
ح�ساب القوائم القوية بعدد �أ�صواتها.
�	-4أبقى القانون على �سن الرت�شح لع�ضوية جمل�س النواب ملن �أمت � 30سنة .وكان الأجدر
خف�ض �سن الرت�شح �إلى � 25سنة (ما يحتاج �إلى تعديل د�ستوري).
 -5مبا �أن قانون االنتخاب اجلديد ل�سنة  2016قد تبنى طريقة الباقي الأعلى الحت�ساب
الفوز ،فقد كنّا بحاجة �إلى �أن يقرتن ذلك بتبني ن�سبة ح�سم حتى تتوفر فر�صة ح�صول
جمموعة من الأحزاب �أو القوائم على مقاعد عديدة ت�سمح لها بت�شكيل كتل نيابية بعدد
منا�سب من النواب بدل ت�شتيت التمثيل بوجود كم كبري من الأحزاب بتمثيل رمزي .غري
�أن القانون مل يفعل ذلك �أي�ض ًا.
 -6مل يوفر القانون منافذ للتمثيل احلزبي يف املجل�س النيابي.
ُ -7و ِّجه النقد �إلى نظام توزيع مقاعد الدوائر االنتخابية؛ حيث افتقر �إلى العدالة ،لعدم
تنا�سب عدد مقاعد الدوائر مقارنة بعدد �سكان تلك الدوائر.
� -8إن تق�سيم املحافظات الكبرية الثالث؛ العا�صمة ،و�إربد ،والزرقاء �إلى دوائر فرعية ،قد
بدد فر�صة وجود دوائر انتخابية لها ح�صة كبرية من املقاعد النيابية ت�سمح للأحزاب
ّ
ال�سيا�سية ب�إمكانية احل�صول على عدد �أكرب من املقاعد ،بخا�صة يف حمافظة العا�صمة
ذات اخلم�س دوائر التي يبلغ عدد مقاعدها  28مقعد ًا.

ث .حالة الأحزاب ال�سيا�سية

هناك قناعة �أن حالة الأحزاب ما زالت تراوح مكانها رغم التعديالت املتعددة التي طالت
قانون الأحزاب ،و�أن الأ�سباب واملعوقات التي حتول دون تنمية احلياة احلزبية ما زالت
م�ستمرة �أي�ض ًا .كما �إنه مل تتبلور �إرادة �سيا�سية وا�ضحة لإحداث قطيعة مع مرحلة جترمي
الأحزاب والعمل ال�سري التي ما زالت ُت�سيطر على الثقافة املجتمعية ،ما يحول دون �أن ي�صبح
العمل واالنخراط احلزبي �أحد حمركات احلياة العامة و�سط العامة والنخب وال�شباب.
ال توجد وثائق �أو خطط ر�سمية تناولت تنمية احلياة احلزبية ب�شكل مبا�شر يف الأردن يف
ال�سنوات الأخرية ،فيما وردت دعوات عامة يف �إطار احلديث عن الإ�صالح ال�سيا�سي يف عدد من
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الوثائق� ،أما �أبرز الوثائق الوطنية التي تناولت تنمية الأحزاب ب�شكل مبا�شر يف ال�سنوات
الأخرية ،والتي ت�صنف �ضمن الوثائق اال�سرت�شادية رغم مكانتها املهمة يف تاريخ التنمية
ال�سيا�سية ،فهي وثيقة املبادئ الإ�صالحية التي �صدرت عن جلنة احلوار الوطني يف عام
 ،2011والأوراق النقا�شية امللكية التي �صدرت خالل الفرتة .2017-2012
لقد تناولت وثيقة جلنة احلوار الوطني ب�شكل مبا�شر ووا�ضح التنمية احلزبية ،وجاء يف
ر�ؤية اللجنة للخطوات املطلوبة لإحداث التنمية ال�سيا�سية بندان يتعلقان بالأحزاب ،هما:
 -1ربط متويل الأحزاب بقدرتها على تو�سيع قاعدة امل�شاركة.
 -2تخ�صي�ص جانب من متويل الأحزاب ك�أداة لتنمية امل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب والن�ساء من
خالل و�ضع خم�ص�صات �إ�ضافية لكل حزب ي�ستقطب املزيد من الن�ساء وال�شباب يف �صفوفه
وقياداته.
ولقد ت�صدت الوثيقة ب�شكل مبا�شر للإ�صالحات املطلوبة على قانون الأحزاب ،وتوافقت على
و�ضع قانون جديد للأحزاب يهدف �إلى ما يلي:
 -1تب�سيط �إجراءات ت�سجيل الأحزاب ،مع ت�أكيد التزامها ال�صارم ،قانوني ًا وذاتي ًا ،باملرجعية
الوطنية اخلال�صة.
�	-2إزالة العقبات الإدارية التي تواجه عملها.
 -3توفري الدعم املايل لتمكينها من القيام بن�شاطاتها �ضمن �أحكام القانون.
 -4تب�سيط الإجراءات الرقابية على �أن�شطتها املالية من دون امل�سا�س بفاعلية هذه الرقابة.
 -5ت�سهيل قدرتها على احل�صول على التمويل من قبل م�ؤيديها داخل الأردن ،والت�شديد على
منع التمويل اخلارجي بكل �أ�شكاله.
 -6متويل جزء من تكاليف حمالتها االنتخابية.
 -7حتديد �صالتها مع اجلهات الر�سمية وتب�سيطها مبا ي�ضمن �أق�صى درجات احلرية حلركتها.
ف�صل �إلى
�أما الأوراق النقا�شية امللكية ،فقد دعا امللك يف �أربع �أوراق نقا�شية وب�شكل وا�ضح و ُم ّ
تنمية الأحزاب ال�سيا�سية وتطويرها باعتبارها الرافعة احلقيقية للتنمية ال�سيا�سية ،وعلى
النحو التايل:
 -1و�ضع تنمية الأحزاب ال�سيا�سية كمتطلب �أول من متطلبات التحول الدميقراطي ،يف
الورقة النقا�شية الثانية عام  ،2013وذلك من خالل «حاجتنا �إلى بروز �أحزاب وطنية
فاعلة وقادرة على التعبري عن م�صالح و�أولويات وهموم املجتمعات املحلية �ضمن برامج
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وطنية قابلة للتطبيق .وال �شك �أن هذه العملية حتتاج �إلى وقت حتى تن�ضج .ومع و�صول
�أحزاب �سيا�سية تتناف�س على م�ستوى وطني ،ووفق برامج متتد لأربع �سنوات� ،إلى جمل�س
النواب ،وح�صولها على مزيد من املقاعد ،وت�شكيلها لكتل نيابية ذات قواعد �صلبة� ،سيكون
هناك قدرة �أكرب على �إ�شراك نواب كوزراء يف احلكومة».
�	-2إن التحول �إلى حكومات برملانية يحتاج �إلى تنمية احلياة احلزبية وتطويرها؛ ما يتطلب
�إ�صالحات تقود �إلى تطوير احلياة احلزبية و�إيجاد �أحزاب قوية تقوم على �أ�س�س
براجمية وقادرة على ا�ستقطاب املواطنني ،بوجود قيادة حزبية م�ؤهلة وكف�ؤة وقادرة
على حتمل امل�س�ؤولية يف حال و�صولها �إلى احلكومة الربملانية.
 -3تطوير عمل الكتل النيابية واالنتقال �إلى الكتل النيابية احلزبية.
 -4تو�سيع قاعدة م�شاركة وتناف�س الأحزاب يف االنتخابات الت�شريعية ،و�إ�شراك النواب يف
احلكومات على �أ�س�س حزبية.
 -5تطوير الأحزاب باحلجم وباالمتداد الوطني ،وتطوير براجمها ،وتقدمي ر�ؤية وطنية
�شاملة ،وتطوير نظمها الداخلية ،وت�أهيل قياداتها.
 -6يقع على عاتق الأحزاب وفق ما جاء يف الورقة النقا�شية الرابعة عام  ،2014م�س�ؤولية
االندماج و�صو ًال �إلى عدد منطقي من الأحزاب ميثل خمتلف �آراء الطيف ال�سيا�سي.
�أما على �صعيد الوثائق احلكومية والر�سمية ،فقد �شمل كتاب التكليف حلكومة الدكتور عبد
اهلل الن�سور الثانية �إ�شارة وا�ضحة تدعو �إلى «موا�صلة جهود تنمية احلياة ال�سيا�سية وتطوير
الت�شريعات الناظمة لها واالرتقاء بالعمل احلزبي والنيابي» ،وت�ضمن كتاب الرد �إ�شارة �أخرى
على التزام احلكومة بتنمية احلياة احلزبية� .أما كتاب تكليف حكومة الدكتور هاين امللقي
الأولى ،فقد �أورد �إ�شارات م�شابهة ،يف حني مل ترد �أي �إ�شارة يف الرد احلكومي.
وهناك اجتاه يرى �ضرورة الإقرار بف�شل �أ�شكال العمل ال�سيا�سي واحلزبي وجتاربه القائمة
بتق�سيماتها الثالثة:
• الأحزاب التاريخية التي مل تتمكن وال هي بقادرة على جتاوز �أيديولوجياتها وتاريخها
و�أخطاء جتاربها ،وال ميكن �أن تعي�ش فقط على موروث ن�ضاالتها و�إجنازاتها التي ال ميكن
�إنكارها.
• الأحزاب الو�سطية مل ت�أت تعبري ًا عن م�صالح فئات اجتماعية وا�ضحة ،ومل متتلك
قاعدة فكرية ،بل اعتقدت ب�أن �شعار الأحزاب الرباجمية يكفي لبناء �أحزاب ،ومل يتمكن
معظمها من التفريق بني الوالء للنظام ال�سيا�سي ،وبني تبني مواقف وبرامج والدفاع عنها
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�أمام ال�سيا�سات احلكومية التي ال تتوافق معها.
• الأحزاب واحلركات الإ�سالمية كانت الأقرب والأقدر على بناء �أدوات �سيا�سية جديدة،
�إال �أن معظم كوادرها مل تتمكن من مغادرة املقوالت الفكرية خللفياتها احلزبية ،ومل
ت�ؤ�س�س لتوطني نهجها �ضمن برامج وطنية خال�صة .كما مل تغادر نزاعاتها وخالفاتها،
وبقيت تعي�ش حاالت الت�شكيك واالنق�سامات والطموحات الفردية.

 .1تطوير قانون الأحزاب

عانت احلياة احلزبية من عدم ا�ستقرار الت�شريعات ال�سيا�سية وعلى ر�أ�سها قانون الأحزاب،
�إلى جانب عدم الو�صول �إلى توافق وطني حول الإ�صالحات املطلوبة .وعلى الرغم من
الو�صول �إلى �شبه توافق حول طبيعة الإ�صالحات على قانون الأحزاب ،كما جاء يف وثيقة
جلنة احلوار� ،إال �أن املطالب الإ�صالحية قد �أُخذ ببع�ضها و�أُهمل بع�ضها الآخر.
�أبرز التعديالت على قانون الأحزاب ل�سنة :2015
�	-1إعادة ت�شكيل جلنة �ش�ؤون الأحزاب لرتتبط بوزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية بد ًال
من وزارة الداخلية.
 -2تخفي�ض عدد امل�ؤ�س�سني للحزب �إلى � 150شخ�ص ًا.
�	-3إلغاء الن�سب املئوية املتعلقة بامل�ؤ�س�سني من الن�ساء ومن املحافظات ،و�إحالتها �إلى نظام
امل�ساهمة يف دعم الأحزاب ك�شروط ال�ستحقاق التمويل ال�سنوي من املوازنة العامة.
 -4تخفي�ض ِ�سن الع�ضو امل�ؤ�س�س �إلى ثماين ع�شرة �سنة بد ًال من �إحدى وع�شرين.
 -5الن�ص على حل الأحزاب التي تتقا�ضى متوي ًال خارجي ًا �أو التي حتاول زعزعة الوحدة
الوطنية.
�	-6أ�صدرت احلكومة نظام ًا جديد ًا لدعم الأحزاب ،النظام رقم ( )53ل�سنة  ،2016وذلك
بهدف ت�شجيع الأحزاب على الرت�شح لالنتخابات النيابية وفتح فروع لها يف املحافظات.
ولقد �سجل املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف تقريره الثاين ع�شر لعام  ،2015جمموعة من الثغرات
التي طالب مبعاجلتها لكي ين�سجم القانون مع الد�ستور الأردين واملعايري الدولية ،و�أهمها:
 البقاء على الآلية نف�سها بالن�سبة لت�أ�سي�س احلزب و�إجراءات ت�سجيله. البقاء على �شرط مرور مدة ع�شر �سنوات على جتن�س ال�شخ�ص الذي يرغب يف ت�أ�سي�سحزب.
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 حتديد عدد الأع�ضاء لت�أ�سي�س احلزب وت�سجيله مبا ال يقل عن  150ع�ضو ًا ،وهو رقممرتفع وفق املعايري الدولية.
 طول املدة التي يت�ضمنها القانون لعملية ت�سجيل احلزب.اجلدول رقم ()3
تطور �أعداد الأحزاب امل�سجلة منذ عودة احلياة احلزبية

ال�سنة

عدد الأحزاب

2000

20

2006

36

2007

14

2012

23

2016

50

2017

47

1993

26

ويعك�س تراجع �أعداد الأحزاب �أو زيادتها ،حالة الت�شريع النافذ ،وحتديد ًا �شرط عدد
امل�ؤ�س�سني ،فعلى �سبيل املثال ،كان �شرط عدد م�ؤ�س�سي احلزب  50ع�ضو ًا يف البداية ،ثم ارتفع
�إلى  500ع�ضو ،ثم هبط �إلى  150ع�ضو ًا.
كذلك �أ�صدرت احلكومة نظام امل�ساهمة يف دعم الأحزاب ال�سيا�سية رقم ( )53ل�سنة 2016
قرر للمرة الأولى تخ�صي�ص مبلغ �إ�ضايف للحزب ال�سيا�سي مبا ال يزيد على 50
اجلديد ،والذي ّ

�ألف دينار يف ال�سنة ،وفق �ضوابط منها :منح احلزب مبلغ ًا قيمته  2,000دينار عن كل مقعد
يفوز به يف جمل�س النواب باعتباره مر�شح ًا معلن ًا للحزب وبحد �أعلى خم�سة مقاعد يف ال�سنة
التي جتري فيها االنتخابات� ،إ�ضافة �إلى  5,000دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد
مقره الرئي�سي ومقاره الفرعية الأربعة للإنفاق على الفرع و�إدارته .غري �أن احلكومة �أجرت
تعدي ًال على هذا النظام يف �شهر متوز  ،2016بالنظام رقم ( )111ل�سنة  ،2016و�أقر التعديل
زيادة مبلغ الدعم املقرر يف النظام الأ�صلي من �ألفي دينار �إلى خم�سة �آالف عن كل مقعد يفوز
به احلزب وبحد �أعلى خم�سة مقاعد.
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 .2حالة امل�شاركة احلزبية يف جمل�س النواب

يف الأ�صل ،تتناف�س الأحزاب من �أجل الو�صول �إلى الربملان لكي ت�ساهم يف الت�أثري على
ال�سيا�سات العامة ،وتكوين ائتالفات للو�صول �إلى احلكومات الربملانية .لكن امل�شاركة النيابية
احلزبية بقيت تراوح مكانها يف الربملانات الأردنية ،ومل ت�صل على مدى �سبعة برملانات �إلى ما
و�صلت �إليه يف املجل�س النيابي احلادي ع�شر عام  ،1989حينما ا�ستطاعت الأحزاب والقوى
ال�سيا�سية ال�سيطرة على نحو  %56من مقاعد املجل�س ،بعد ذلك �أخذت امل�شاركة النيابية
احلزبية يف الرتاجع وحتديد ًا يف الدورات االنتخابية التي �أعلنت فيها قوى �سيا�سية وحزبية
املقاطعة يف الدورات االنتخابية الثالث (.)2013 ،2010 ،1997
ولعل احلدث الأبرز على �صعيد امل�شاركة احلزبية يف انتخابات املجل�س الثامن ع�شر ،2016
هو نهاية املقاطعة ال�سيا�سية ،وحتديد ًا بعد اتخاذ جماعة الإخوان امل�سلمني قرار ًا بامل�شاركة
يف االنتخابات الربملانية ،حيث بلغ عدد الأحزاب التي انخرطت يف املناف�سة االنتخابية
 42حزب ًا �سيا�سي ًا من �أ�صل  50حزب ًا مرخ�ص ًا ،يف حني بلغ عدد مر�شحي الأحزاب والقوائم
احلزبية �أو املختلطة  253مر�شح ًا ،وهو عدد غري م�سبوق للمر�شحني على قوائم الأحزاب يف
تاريخ االنتخابات الأردنية.
تنم ب�شكل ملمو�س ،ومل
�إن امل�شاركة احلزبية يف املجال�س النيابية ما زالت تراوح مكانها ،ومل ُ
تعد �إلى �سنة الأ�سا�س النطالق الإ�صالح ال�سيا�سي يف عام  ،1989حيث �أخذت هذه الن�سبة
بالرتاجع على مدى املجال�س ال�سبعة التالية ،وبقيت معدالت امل�شاركة احلزبية ترتاوح يف
حدود  %20من �أع�ضاء املجل�س.
اجلدول رقم ()4
التمثيل احلزبي يف املجال�س النيابية ()2016-1989
املجل�س النيابي
املجل�س احلادي ع�شر ()1993-1989
املجل�س الثاين ع�شر ()1997-1993
املجل�س الثالث ع�شر ()2001-1997
املجل�س الرابع ع�شر ()2007-2003
املجل�س اخلام�س ع�شر ()2009-2007
املجل�س ال�ساد�س ع�شر ()2012-2010
املجل�س ال�سابع ع�شر ()2016-2013
املجل�س الثامن ع�شر (-2016
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عدد �أع�ضاء جمل�س النواب

عدد نواب الأحزاب

80

45

80

29

80

20

110

24

110

8

120

29

150

33

130

22

تقرير حالة البالد :التنمية السياسية

بلغت ن�سبة متثيل االحزاب يف جمل�س النّواب الثامن ع�شر  %17مبا يعادل  22نائب ًا مي ّثلون
 11حزب ًا �أكرثها متثي ًال حزب جبهة العمل الإ�سالمي الذي ح�صل على  15نائب ًا يف التحالف
الوطني للإ�صالح.
ّ

 .3الو�ضع الراهن للأحزاب ال�سيا�سية

 -1ما زال قانون الأحزاب ال يلبي متطلبات تنمية احلياة احلزبية رغم التعديالت املتكررة؛
مبعنى �أن التعديالت املتكررة التي طالت القانون مل ت�سهم يف جعل القانون �أداة لتطوير
احلياة احلزبية مع الأخذ بعني االعتبار الدور الأ�سا�سي لقانون االنتخاب.
 -2عادت حالة االزدحام يف �أعداد الأحزاب ال�سيا�سة جمدد ًا .فعلى الرغم من الدعوات
امللكية املتكررة �إلى امل�ساعدة يف ظهور ثالثة �أحزاب قوية وذات قواعد اجتماعية
عري�ضة� ،إال �أن الأداء الر�سمي ذهب يف االجتاه املغاير ،ويف�سر بع�ضهم جانب ًا من هذه
احلالة بعدم اال�ستقرار الت�شريعي يف ما يتعلق بعدد امل�ؤ�س�سني؛ حيث ق ّل�ص قانون الأحزاب
ل�سنة � 2015شرط عدد امل�ؤ�س�سني من � 500إلى � 150شخ�ص ًا.
 -3ما زالت الأحزاب الأردنية تعاين من �شيخوخة يف القيادات والقواعد ،ومل ُ
تخط باجتاه
جتديد دماء قياداتها �أو جذب الأجيال اجلديدة من ال�شباب.
� -4ضعف العمل الدميقراطي داخل معظم الأحزاب التي تطالب بالدميقراطية� ،إلى جانب
�ضعف ُنظمها الداخلية ،و�ضعف نظم احلاكمية وال�شفافية فيها.
 -5ا�ستمرار القيود التقليدية املبا�شرة وغري املبا�شرة التي حتول دون تو�سيع قاعدة
االنخراط احلزبي ،وحتديد ًا و�سط ال�شباب ويف م�ؤ�س�ساتهم التعليمية.
� -6ضعف الربامج احلزبية وعدم توفر ر�ؤية �سيا�سية �شاملة لدى معظم الأحزاب ،وعدم
توفر ر�ؤية بديلة يف ال�سيا�سات العامة واالقت�صاد واخلدمات العامة وغريها.
� -7شهدت العديد من الأحزاب وخا�صة �أحزاب املعار�ضة ان�شقاقات وانق�سامات داخلية
واحلدة ،ودائرة ال تنتهي من ال�صراعات واالتهامات باخليانة والف�ساد
متفاوتة الدرجة
ّ
بني �أع�ضاء احلزب الواحد ،ما �أدى �إلى ظهور تيارات معار�ضة داخل التيار التاريخي ،مثلما
حدث داخل الإخوان امل�سلمني وذراعهم ال�سيا�سي حزب جبهة العمل الإ�سالمي ،ما �أدى �إلى
ظهور �أحزاب جديدة انبثقت عن هذا التيار.
� -8ضعف احل�ضور والتمثيل ال�سيا�سي ملعظم الأحزاب ،والذي يتمثل يف �ضعف امل�شاركة
االنتخابية ،و�ضعف التمثيل يف الربملان ،و�ضعف قواعدها ال�شعبية.
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 -9بروز ظاهرة «الي�أ�س ال�سيا�سي» لدى العديد من رموز العمل احلزبي التي �شككت يف نوايا
الدولة ويف رغبتها يف وجود حياة حزبية فاعلة .وعبرّ عن ذلك التيار الو�سطي الذي
ُي�صنف على �أنه الأقرب للحكومات فقد �صرح رئي�س املجل�س املركزي حلزب التيار الوطني،
�أحمد احلمايدة �إلى �صحيفة الغد الأردنية بتاريخ �« ،2017/10/8أنه ال توجد هناك
�إرادة ر�سمية لتطوير التجربة احلزبية يف الأردن» ،وذهب �إلى القول �إن «مهمة الأحزاب
(الأردنية) ديكورية ،وال يوجد لها احرتام من جانب الدولة» ،وهناك املثال ال�شهري
لرئي�س التيار الوطني وم�ؤ�س�سه املهند�س عبد الهادي املجايل الذي نعى جتربة هذا احلزب
يف عام  ،2017ودعا �إلى حله ،وت�ساءل ع ّمن يتحمل م�س�ؤولية تعطيل تنفيذ الأوراق امللكية
النقا�شية ويعيق الإ�صالح.
 - 10ظهور تيارات حزبية جديدة تعرب عن ان�شقاقات حزبية ،وتعبرّ عن مترد على املدار�س
احلزبية التاريخية ،مثل حالة «زمزم» ،وحالة حزب ال�شراكة والإنقاذ� ،أو تيارات جديدة
جتمع �أكرث من طيف �سيا�سي ،مثل تيار التحالف املدين الذي ما زال حزب ًا حتت الت�أ�سي�س.
رابعاً :حالة املشاركة السياسية

�أ .حالة امل�شاركة االنتخابية الربملانية

�شهدت االنتخابات النيابية  2016تراجع ًا كبري ًا يف امل�شاركة االنتخابية ،حيث اقت�صرت
ن�سبة االقرتاع يف هذه االنتخابات على  ،%37وهذا الرتاجع جتاوز ن�سب امل�شاركة املتدنية يف
الأ�صل التي ات�سمت بها املجال�س النيابية ال�سابقة ،وعلى الرغم من وجود عالقة بني طبيعة
النظام االنتخابي ون�سب امل�شاركة االنتخابية� ،إال �أنها تبقى عالقة حمدودة ،فاالنتخابات
الأخرية �شهدت تراجع ن�سب االقرتاع لي�س فقط يف املدن الكربى بل ويف العديد من املحافظات،
حيث تقف �أ�سباب عديدة وراء �ضعف امل�شاركة االنتخابية يف الأردن ب�شكل عام ويف هذه
االنتخابات بالتحديد� ،أبرزها �ضعف امل�شاركة يف املدن الكبرية التي يغلب فيها كثافة ال�سكّان
الأردنيني من �أ�صول فل�سطينية ،والذين يعتقدون �أن نظام تق�سيم الدوائر االنتخابية غري
عادل وبالتايل ال يوفر فر�ص ًا لتمثيلهم ،يف الوقت الذي ُيلقي فيه ان�سداد الأفق ال�سيا�سي يف
�إيجاد حل للق�ضية الفل�سطينية ظالله على �أولويات املجتمع ال�سيا�سي يف الأردن ولقد �أ�شاد
تقرير بعثة االحتاد الأوروبي بزيادة املقاعد املخ�ص�صة للمدن الرئي�سية ذات الثقل ال�سكاين
يف عمان و�إربد والزرقاء باملقارنة مع قانون .2013
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املجل�س النيابي

اجلدول رقم ()5
ن�سب امل�شاركة يف االنتخابات النيابية ()2016-1989
ن�سبة امل�شاركة (ن�سبة املقرتعني �إلى امل�سجلني)

املجل�س احلادي ع�شر ()1989

%53

املجل�س الثاين ع�شر ()1993

%55

املجل�س الثالث ع�شر ()1997

%55.7

املجل�س الرابع ع�شر ()2003

%58.9

املجل�س اخلام�س ع�شر ()2007

%57.4

املجل�س ال�ساد�س ع�شر ()2010

%52.4

املجل�س ال�سابع ع�شر ()2013

%56.7

املجل�س الثامن ع�شر ()2016

%37

�إن فقدان الثقة بقدرة جمل�س النواب على �إحداث التغيري املطلوب ،وتوايل تراجع مكانته
يعد �سبب ًا رئي�سي ًا يف تراجع امل�شاركة االنتخابية .وقد �أ�شار تقرير م�ؤ�شر الثقة
امل�ستمرةّ ،
ال�صادر عن منتدى الإ�سرتاتيجيات الأردين� ،إلى ا�ستمرار تدين الثقة مبجل�س النواب بواقع
 %21ويف املرتبة قبل الأخرية ،بينما احتلت الأحزاب املرتبة الأخرية بني امل�ؤ�س�سات الأردنية
بن�سبة .%9.7
ولعب ا�ستمرار تراجع الأو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة ،وارتفاع م�ؤ�شرات الفقر والبطالة دور ًا
جعل امل�شاركة ال�سيا�سية يف �إدراك فئات عري�ضة من املجتمع بال جدوى ،الأمر الذي يو�ضحه
الرتاجع امل�ستمر يف م�ؤ�شر التنمية الب�شرية مقابل الزيادة امل�ضطردة يف ال�سكان.
�أما التطور الإيجابي يف امل�شاركة النيابية ،فيتمثل يف و�صول  20مر�شحة �إلى مقاعد جمل�س
النواب ،خم�س منهن بالتناف�س احلر و 15تناف�سن على مقاعد الكوتا الن�سائية املقررة مبوجب
قانون االنتخاب .وبلغت ن�سبة الن�ساء يف جمل�س النواب الثامن ع�شر  ،%15.4وهي الأعلى يف
تاريخ احلياة النيابية الأردنية؛ �إذ كانت ن�سبتهن يف املجل�س ال�سابع ع�شر  ،%12وال�ساد�س ع�شر
 .%12.7وهناك خم�س نائبات من �أ�صل  20و�صلن �إلى املجل�س اجلديد ،هُ ّن نائبات �سابقات.

ب .حالة امل�شاركة االنتخابية املحلية (الالمركزية والبلدية)

مل ت�صل امل�شاركة االنتخابية العامة يف انتخابات الالمركزية التي جرت للمرة الأولى يف
عام  ،2017واالنتخابات البلدية التي جرت يف اليوم نف�سه وفق قانون البلديات اجلديد
رقم ( )41ل�سنة � ،2015إلى احلد الأدنى من التوقعات ،حيث بلغت الن�سبة العامة لالقرتاع
على م�ستوى اململكة  ،%31.7وفق �أرقام الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب .و�سجلت حمافظة عجلون
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الن�سبة الأعلى وهي  ،%62.8يف حني �سجلت العا�صمة ع ّمان الن�سبة الأقل وهي .%16.1
و�سجلت امل�شاركة احلزبية يف انتخابات الالمركزية والبلديات �أرقام ًا حمدودة .وبا�ستثناء
ّ
حزب جبهة العمل الإ�سالمي ،ف�إن م�شاركة الأحزاب الأخرى ال تكاد تذكر ،حيث ح�صل
حتالف الإ�صالح الذي قادته جبهة العمل الإ�سالمي على  76مقعد ًا من بينها � 11سيدة ،وفاز
التحالف برئا�سة ثالث بلديات من �أ�صل �ست بلديات مت الرت�شح لها ،يف مقدمتها بلدية الزرقاء
الكربى .كما فاز التحالف بـ  25مقعد ًا يف جمال�س املحافظات من �أ�صل  48مقعد ًا تقدم لها .ومن
تقدم كل من
بني �أحزاب الي�سارّ ،
تقدم حزب ال�شعب الدميقراطي (ح�شد) بــ  23مر�شح ًا ،فيما ّ
حزب الوحدة ال�شعبية الدميقراطي واحلزب ال�شيوعي ب�ستة مر�شحني.

ت .امل�شاركة املجتمعية وال�شبابية

تبدو ال�سمة البارزة للم�شاركة املجتمعية يف ال�ش�ؤون العامة حمدودة و�شكلية ،ولقد ت�أثرت
�سلبي ًا يف �ضوء تراجع حريات التعبري يف ال�سنوات الثالث الأخرية بفعل ت�أثري الظروف
الإقليمية ومنو التطرف واحلرب على الإرهاب؛ فقد �سجلت م�ؤ�شرات حرية التعبري وحرية
ال�صحافة وحرية الإنرتنت تراجع ًا وا�ضح ًا .وتراجع ترتيب الأردن يف امل�ؤ�شر العاملي حلرية
ال�صحافة لعام  2017وال�صادر عن منظمة «مرا�سلون بال حدود» العاملية� ،إذ من بني 160
دولة يف العامل ،جاء الأردن باملرتبة  138برتاجع ثالثة مراكز عن عام  .2016وو�صفت هذه
و�صنّف
املنظمة حالة الأردن بــ «ال�صعبة» .وتراجعت حرية ال�صحافة يف اململكة درجتنيُ ،
الأردن �ضمن خانة البلدان «غري احلرة» بح�سب م�ؤ�شر «فريدم هاو�س» لعام  .2017بينما
و�سجلت تراجع ًا مبعدل نقطتني يف عام  2017عن العام
وا�صلت حرية الإنرتنت بالرتاجعّ ،
ال�سابق ،بح�سب م�ؤ�شر حرية الإنرتنت ،حيث �أن حرية التعبري تعد ركن ًا �أ�سا�سي ًا للم�شاركة
املجتمعية يف �أبعادها ال�سيا�سية والتنموية ذات ال�صلة بتو�سيع النقا�ش العام ،وتو�سيع
اخليارات ،وتعزيز النزاهة وال�شفافية.
وبح�سب معلومات وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية� ،شهدت ال�سنوات الثالث الأخرية
ا�ستقرار ًا يف �أعداد اجلمعيات ال�سيا�سية �أو ذات االخت�صا�ص املدين واحلقوقي ،حيث ُ�س ّجلت
وح ّلت 15
 17جمعية جديدة يف عام  .2017ويف عام �ُ ،2016س ّجلت  16جمعية جديدةُ .
جمعية يف ال�سنوات الأربع الأخرية .ويو�ضح اجلدول رقم ( )7توزيع اجلمعيات ال�سيا�سية
واملدنية واحلقوقية يف نهاية عام � ،2017إذ يرتكز معظم هذه اجلمعيات يف عمان بن�سبة
 ،%65بينما ترتاجع �أعداد هذا النوع من اجلمعيات يف معظم املحافظات.

28

تقرير حالة البالد :التنمية السياسية

اجلدول رقم ()6
توزيع اجلمعيات ال�سيا�سية واحلقوقية لعام 2017
ا�سم املحافظة

عدد اجلمعيات امل�سجلة

عدد اجلمعيات التي ُحلّت

العا�صمة
�إربد
املفرق
الطفيلة
عجلون
مادبا
الزرقاء
معان
العقبة
جر�ش
الكرك
ال�سلط
املجموع

 105جمعيات
 23جمعية
 5جمعيات
جمعية واحدة
 5جمعيات
 4جمعيات
 10جمعيات
جمعية واحدة
 3جمعيات
 3جمعيات
جمعية واحدة
 161جمعية

 11جمعية
جمعيتان
جمعية واحدة
جمعية واحدة
 15جمعية

امل�صدر :وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية.2018 ،

وعلى الرغم من �أن عدد ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و� 29سنة ،يقدر بنحو 2.72

مليون ،وي�شكلون ما ن�سبته  %28.5من جمموع ال�سكان ،وبرغم اجلهود التي ُبذلت خالل
ال�سنوات املا�ضية من خمتلف اجلهات ال�ستقطاب ال�شباب وتفعيل دورهم يف احلياة العامة� ،إال
�سواء تلك
�أن حجم م�شاركة ال�شباب يف احلياة العامة ،ما زال متدني ًا وحمدود ًا وغري فاعل،
ً
املتعلقة مب�شاركتهم الفعلية يف �صناعة القرارات التي تزيد من دورهم يف حتقيق تطلعاتهم
التنموية وامل�ستقبلية الفعلية� ،أو يف ما يتعلق بتح�سني قدرتهم على �إ�سماع �أ�صواتهم مبختلف
الو�سائل.
لقد وفر قانون االنتخاب ل�سنة  2016وقانون الالمركزية ل�سنة  ،2015فر�صة لل�شباب
للم�شاركة يف �صناعة القرار من خالل تو�سيع قاعدة امل�شاركة االنتخابية النيابية ،وتو�سيع
فر�ص و�صول ال�شباب �إلى جمال�س املحافظات املحلية ،حيث َخفّ�ض قانون االنتخاب �سن املقرتع
�إلى من �أكمل � 17سنةَ ،
وخفّ�ض قانون الالمركزية �سن الرت�شيح �إلى � 25سنة ،ما �أتاح لل�شباب
فر�صة خو�ض التجربة يف �سن مبكرة� ،إال �أن ن�سبة املرت�شحني ملجال�س املحافظات الذين
تراوحت �أعمارهم بني  34 –25كانت منخف�ضة ،حيث بلغت  %9من �إجمايل املرت�شحني لتلك
املجال�س ،بينما و�صلت ن�سبة الذين تر�شحوا ملوقع رئي�س بلدية �ضمن الفئة العمرية نف�سها
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 %3فقط من �إجمايل املرت�شحني ،وتنطبق احلالة نف�سها على االنتخابات النيابية ،حيث
يوجد �ضعف يف �إقبال ال�شباب على امل�شاركة فيها ،فقد بلغت ن�سبة ال�شباب الذين �صوتوا يف
االنتخابات النيابية عام � 2016ضمن الفئة العمرية � 30-25سنة  %31.8فقط ،وعلى الرغم
من تخفي�ض �سن االقرتاع يف تلك االنتخابات �إال �أن ن�سبة امل�شاركة يف هذا العمر بلغت .%24
ولعل التحدي الأكرب املتعلق باالنتخابات النيابية هو مو�ضوع التمثيل ،حيث ت�شري تقديرات
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب �إلى �أن  %38.5من ال�سكان الذين بلغوا �سن االقرتاع هم يف �سن
حدد �سن
الثالثني �أو �أقل ،ومع ذلك ال يتمتعون ب�أي متثيل نيابي ب�سبب قانون االنتخاب الذي ّ
الرت�شح بثالثني �سنة.
�أما م�شاركة املر�أة يف احلياة العامة ،فما زالت متوا�ضعة على الرغم من العديد من التطورات
الإيجابية التي �شهدتها ال�سنوات الأخرية ،و�أهمها زيادة م�شاركتها النيابية� ،إذ ما زال حجم
م�شاركتها �ضعيف وغري فاعل ،وبح�سب امل�ؤ�شرات الواردة يف �إ�سرتاتيجية املر�أة الأردنية
ال�صادرة عن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة ،تبلغ ن�سبة م�شاركة املر�أة يف وظائف الفئة العليا
يف ال�سلطة التنفيذية  ،%8ويف الأحزاب ال�سيا�سية  .%29.1وتبلغ ن�سبة متثيل املر�أة يف
جمال�س النقابات  ،%4.9ويف غرف ال�صناعة  ،%8.5ويف غرفة التجارة  ،%1.3ويف جمل�س
الأعيان احلايل  ،%11.7و %15.4يف جمل�س النواب الثامن ع�شر.
وعلى الرغم من �أن قانون االجتماعات العامة املعدل يف �آذار  ،2011قد �سمح للأردنيني بعقد
االجتماعات العامة واملظاهرات ،فقد وا�صلت املنظمات و�أماكن التجمهر طلب احل�صول على
�إذن من وزارة الداخلية لتنظيم االجتماعات واملنا�سبات العامة .وقد �شهد عام  2017عدم
املوافقة �أو �إلغاء اجتماعات قبل عقدها بوقت قليل .ور�صد املركز الوطني حلقوق الإن�سان
منع اجلهات الر�سمية ت�سع فعاليات خالل عام  2016معظمها لأحزاب �أو م�ؤ�س�سات جمتمع
مدين.

ث .حالة الثقافة ال�سيا�سية والتمكني ال�سيا�سي

ترتبط الثقافة ال�سيا�سية بالعديد من ق�ضايا التنمية ال�سيا�سية يف الأردن .ومن خالل
تق�صي حالة الثقافة ال�سيا�سية ميكن تف�سري العديد من الظواهر ال�سيا�سية ،مثل �أمناط
امل�شاركة ال�سيا�سة ،وازدهار الوالء للمرجعيات الأولية مثل الع�شائرية واجلهوية ،و�ضعف
الثقة بالعمل احلزبي واخلوف منه ،و�ضعف كل من الأداء النيابي ،وحالة التكامل ال�سيا�سي
يف عمل امل�ؤ�س�سات ،وكفاءة الأداء العام.
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هناك مظاهر و�سمات بنيوية للثقافة ال�سيا�سية للمجتمع والنخب الأردنية ،لعل �أبرزها
اجلمع بني التحديث والتقليدية مع ًا ،وقبول التنوع والتعددية .كما �إن الثقافة ال�سيا�سية
للمجتمع الأردين نامية وغري جامدة ،يف حني �شهدت �سنوات العقدين الأخريين املزيد من
مظاهر االختالالت يف الثقافة ال�سيا�سة ،وحتديد ًا يف �أو�ساط النخب وال�شباب .وتربز �أهم
اختالالت الثقافة ال�سيا�سية الراهنة يف التناق�ض احلاد بني االنتماء الوطني والوالءات
اجلهوية واملرجعيات التقليدية ،و�ضعف الوعي بقيم املواطنة واختالالت امل�شاركة ال�سيا�سية،
وتنامي ال�شعور بالالجدوى وعدم القدرة على حتقيق الذات ،وال�شعور باالغرتاب والعزلة ،ما
يجعل ال�شباب يبحثون عن هوية جديدة ،يجدونها يف املرجعيات الأولية �سواء املرجعيات
القرابية والع�شائرية� ،أو اجلهوية والإقليمية �أو الدينية.
�أما يف جمال التمكني الدميقراطي ،فقد �أطلق �صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية يف
عام « 2014برنامج التمكني الدميقراطي» الذي ا�شتمل على :نافذة التمكني ال�شبابي ،حمور
املوهبة يف خدمة املجتمع ،حمور الرتبية والتوعية املدنية� ،أندية احلوار ،التطوع املدر�سي،
ومر�صد م�صداقية الإعالم الأردين .وهدف الربنامج �إلى تزويد ال�شباب باملهارات واملعارف
الالزمة ليكونوا �أفراد ًا فاعلني يف احلياة الدميقراطية ،وذلك من خالل تعزيز القيم املدنية
لديهم ،وتعزيز قيم املواطنة ،ومهارات احلوار والقبول بالآخر ،والتعددية ،وتعزيز املوهبة،
والعمل التطوعي .وقد و ّفر امل�شروع التدريب لـ  686معلم ًا و 100مي�سر .كما �شمل الربنامج
تدريب  56,582طالب ًا وطالبة من مدار�س اململكة ،حيث نفّذ ال�صندوق �أن�شطة يف 2,421
مدر�سة ،و ُم ّول  153مبادرة �شبابية فيما م ّولت امل�ؤ�س�سات ال�شريكة نحو  200مبادرة.
ويف م�شروع املوهبة يف خدمة املجتمع ،و ّفر الربنامج متوي ً
ال لل�شباب املبدعني بقيمة 5,000

دينار ،وللم�ؤ�س�سات بقيمة ترتاوح ما بني � 5,000إلى  40,000دينار ،حيث قدم امل�شروع الدعم
ل�سبعة ع�شر م�شروع ًا.

ويف م�شروع نافذة التمكني ال�شبابي ،دعم الربنامج  241مبادرة �شبابية تهدف �إلى متكني
ال�شباب يف جمال تنمية ثقافة احلوار وحرية التعبري .كما دعم الربنامج معهد الإعالم
الأردين يف �إن�شاء مر�صد م�صداقية الإعالم الأردين عام  ،2014بهدف ن�شر ثقافة التحقق من
الأخبار ،واحلد من الإ�شاعات ،وحت�سني �أداء الإعالم الأردين.
وا�ستمر برنامج التمكني الدميقراطي ،وحقّق ح�ضور ًا الفتا� ً ،إال �أن الربنامج ّ
توقف يف عام
 ،2017با�ستثناء مر�صد م�صداقية الإعالم الأردين «�أكيد» الذي يتمتع باال�ستدامته من خالل
معهد الإعالم الأردين.
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يوجد يف الأردن  15نقابة مهنية تعد الإطار التنظيمي املهني لنحو ن�صف مليون مهني �أردين.
كما يوجد االحتاد العام لنقابات العمال يف الأردن الذي ي�ضم  17نقابة عمالية معرتف بها،
وهناك حوايل  50نقابة �أ�صحاب عمل م�سجلة لدى وزارة العمل .ومل ي�شهد عام � 2017أي
حراك نقابي �إ�صالحي وا�ضح املعامل ،بل ا�ستمرت حالة ال�صراعات واال�ستقطاب ال�سيا�سي
عد
والفكري ت�سيطر على حالة النقابات .وعلى الرغم من �أن وجود �أدوار �سيا�سية للنقابات ُي ّ
�أمر ًا على درجة كبرية من الأهمية باعتبارها متثل كتلة وا�سعة من الطبقة الو�سطى� ،إال �أن
النقابات �شهدت يف ال�سنوات الأخرية تراجع ًا وا�ضح ًا بن�سب امل�شاركة االنتخابية يف معظم
النقابات مع تراجع دورها وح�ضورها يف احلياة العامة.
ويالحظ �أن ن�سب امل�شاركة االنتخابية يف انتخابات فروع نقابة املهند�سني كربى النقابات
املهنية ،مل تزد على  %35يف �آخر �سنتني ،وتعزو بع�ض االجتاهات تراجع ن�سب امل�شاركة �إلى
ات�ساع قاعدة النقابيني امل�ستقلني غري املعنيني باال�ستقطاب ال�سيا�سي والفكري.
كما انعك�ست الظروف االقت�صادية ال�صعبة يف البالد على حالة النقابات ومنت�سبيها ،حيث
ازداد حجم البطالة بني املهنيني يف خمتلف املجاالت ،يف الوقت الذي مل تتقدم فيه النقابات
مبقاربات مهمة يف حماية امل�صالح املهنية ملنت�سبيها.
لقد �شهدت ال�سنوات الأخرية  2017-2015ازدياد حدة حالة اال�ستقطاب الفكري وال�سيا�سي
يف �أداء النقابات ،ما انعك�س على الأداء االنتخابي الذي و�صل �إلى حاالت من العنف خرجت
عن التقاليد الدميقراطية التاريخية للنقابات املهنية الأردنية ،ما جعل منوذج الدميقراطية
النقابية يف خطر .لقد بقيت النقابات املهنية لعقود ،ت�سد الفراغ الدميقراطي الذي مل ت�ستطع
الأحزاب وامل�ؤ�س�سات املدنية الأخرى ملأه �سواء يف فرتة ما قبل بداية التحول الدميقراطي
عام � 1989أو يف ما بعد ،حيث يبدو �أن هذا الدور يف تراجع م�ستمر.
كذلك تراجعت خالل ال�سنوات الثالث الأخرية ،فر�ص �إ�صالح الإطار النقابي العمايل وحتديد ًا
االحتاد العام لنقابات العمال والنقابات املن�ضوية حتت لوائه ،حيث ا�ستمرت بالعمل وفق
نظام �أ�سا�سي موحد مفرو�ض على النقابات جميعها ،ويركز ال�صالحيات بني جمموعة �صغرية
من الر�ؤ�ساء.
ما زال هناك قطاع وا�سع من العاملني ب�أجر ال ينتمون �إلى التنظيم النقابي� ،إما ب�سبب
الت�شريعات العمالية لأ�سباب ترتبط بنظام الت�صنيف املهني ال�صادر عن وزير العمل والذي
يجر زيادتها منذ عام .1976
يحدد املهن امل�سموح لها ت�شكيل نقابات ب�سبع ع�شرة نقابة ،ومل ِ
وجاء قرار املحكمة الد�ستورية لعام  ،2013والذي �أجاز للموظفني يف القطاع العام �إن�شاء
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نقابات خا�صة بهم ،لينهي اجلدل والغمو�ض اللذين �صاحبا مطالب العديد من الفئات
الوظيفية ،خالل ال�سنوات الأخرية ،ب�إن�شاء تنظيمات نقابية ،رغم �أن �إن�شاء نقابة املعلمني
عد عملي ًا �سابقة كان من املفرت�ض �أن تزيل هذه الغ�شاوة.
ُي ّ
خالصات عامة:
�	-1إن عملية التحول واالنتقال ال�سيا�سي التي مير بها الأردن ،عملية طويلة ومركبة ومعقدة،
�إذ ما زال الأردن ي�شهد منذ عام  1989عملية طويلة من االنتقال ال�سيا�سي .وعلى الرغم
من �أهمية هذه املرحلة يف تطور �أي جتربة يف التنمية ال�سيا�سية � ،اّإل �أن طولها بهذا ال�شكل
يرتك �آثار ًا �سلبية عميقة لي�س فقط على الثقافة واحلياة ال�سيا�سيتني بل تذهب �آثار ذلك
�إلى العمق االجتماعي.
�	-2إن النظام ال�سيا�سي الأردين ما زال نظام ًا نيابي ًا غري كامل ،حيث �أن االنتخابات النيابية
ال جتري على �أ�سا�س حزبي ،بل على �أ�س�س ع�شائرية� ،أو عائلية� ،أو جغرافية� ،أو �شخ�صية،
وال ُت َ�شكّل احلكومات من الأحزاب �أو الكتل يف جمل�س النواب.
 -3ما زالت العالقة بني الربملان والأحزاب �ضعيفة وغري ف ّعالة .وما زالت العالقة بني
احلكومة والربملان �أقرب ما تكون �إلى العالقات الزبونية واال�سرت�ضائية.
 -4مل يوفق الأردن يف ال�سري قدم ًا يف منهج التحول �إلى احلكومات الربملانية ،حيث بد�أت
حماولة وحيدة لتغيري �آلية ت�شكيل احلكومات من خالل تو�سيع امل�شاورات� ،إال �أن هذه
كرر الحق ًا.
املحاولة مل ُت ّ
� -5شهدت امل�شاركة ال�سيا�سية تراجع ًا وا�ضح ًا يف ال�سنوات الأخرية ،وباتت بع�ض م�ؤ�شراتها
مقلقة ،ويالحظ هذا الرتاجع يف امل�شاركة االنتخابية يف انتخابات املجل�س الثامن ع�شر،
ويف انتخابات البلديات ،وجمال�س الالمركزية ،ويف انتخابات النقابات املهنية ،وغريها من
�أطر متثيلية.
 -6تعاين احلياة احلزبية من �ضعف متعدد امل�صادر ،وتعاين من االزدحام الناجم عن الكرثة.
و�ساهم قانون الأحزاب ل�سنة  2015يف زيادة �أعداد الأحزاب ال�صغرية ،حينما مت خف�ض
عدد �أع�ضاء الهيئة الت�أ�سي�سية من � 500إلى  150ع�ضو ًا.
 -7ا�ستمر تراجع الثقة يف �أداء جمل�س النواب ،مع ا�ستمرار �ضعف الكتل النيابية رغم ما
�شهدته الت�شريعات ،وبخا�صة قانون االنتخاب والنظام الداخلي من �إ�صالحات.
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� -8شكلت الأوراق النقا�شية امللكية وحتديد ًا تلك التي تناولت تطوير النظام الدميقراطي
فر�صة ثمينة ال�ستئناف الإ�صالحات� ،إال �أن اال�ستجابة الر�سمية ملا جاء يف هذه الأوراق
بقيت حمدودة ،ومل تتجاوز ن�سبة اال�ستجابة للتوجهات الإ�صالحية  ،%38حيث طرحت
الأوراق  39توجه ًا �إ�صالحيا �أجنز منها  15توجه ًا.
املطالب والتوصيات

�أ .قانون االنتخاب

 -1بخف�ض عدد �أع�ضاء جمل�س النواب من � 130إلى � 100أو  80نائب ًا.
 -2تغيري طريقة ح�ساب «�أعلى البواقي» �أو «الباقي الأعلى» مللء املقاعد التي يتعذر مل�ؤها
بالأرقام ال�صحيحة غري الك�سرية بن�سبة عدد الأ�صوات التي حت�صل عليها القوائم ،حيث
�أنها طريقة غري عادلة.
ّ
 -3خف�ض �سن
الرت�شح لع�ضوية جمل�س النواب �إلى � 25سنة.
 -4ت�ضمني القانون �صيغة ت�ضمن التناف�س على �أ�سا�س حزبي للو�صول �إلى مقاعد املجل�س� ،إلى
جانب التناف�س الفردي امل�ستقل بهدف تنمية الأحزاب.
بدد
�	-5إن تق�سيم املحافظات الثالث الكبرية (العا�صمة� ،إربد ،الزرقاء) �إلى دوائر فرعية ،قد ّ
فر�صة وجود دوائر ذات ح�صة كبرية من املقاعد توفر الإمكانية ملجموعة من الأحزاب
للفوز بعدد وا�سع من املقاعد ،ال �سيما يف حمافظة العا�صمة التي يبلغ جمموع مقاعدها 28
مقعد ًا.

ب� .إ�صالح احلياة احلزبية

 -1و�ضع �إجراءات ت�شريعية و�إدارية توفر بيئة مالئمة لظهور تيارات حزبية كبرية ،حتفز
اندماج الأحزاب ،وتقلل من عددها.
 -2و�ضع خطة وطنية لتطوير احلياة احلزبية وتنميتها من خالل توفري برامج تدريب
وبناء قدرات لقيادات الأحزاب ،وم�ساعدة الأحزاب بتطوير �أنظمتها الداخلية ،وحت�سني
م�ستوى احلاكمية الر�شيدة يف ممار�ستها.
 -3البدء ب�إطار تدريجي يف دعم االنخراط ال�شبابي يف العمل احلزبي من خالل ت�شجيع
الأحزاب على �إن�شاء منظمات �شبابية ذات طابع تنموي ،تعزز العمل التطوعي ،وتهيئ
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ال�شباب للعمل ال�سيا�سي.
 -4تطوير ر�ؤية وطنية وخطة عملية لبناء التكامل ال�سيا�سي بني الأحزاب والدولة ،بحيث
تقوم الأحزاب بوظائفها يف �إطار الدولة الأردنية ،وو�ضع م�ؤ�شرات �أداء لهذه املهمة
التاريخية وربطها بالتمويل.
 -5تطوير الإطار الإجرائي لتمويل الأحزاب و�أن يكون مت�ضمن ًا يف القانون.
 -6تطوير نظام متويل الأحزاب بن�ص وا�ضح يف القانون ،مينح الأحزاب دعم ًا مالي ًا ملرة
واحدة عند الت�أ�سي�س ،ويربط ا�ستمرار التمويل الحق ًا بقدرة احلزب على الو�صول �إلى
الربملان ،ب�شرط تعديل قانون االنتخاب ليت�ضمن ن�ص ًا عن القوائم احلزبية.
 -7وقف التعبئة الإعالمية �ضد العمل احلزبي ،والتي خلقت حالة من الإحجام عن امل�شاركة
يف احلياة ال�سيا�سية ،زادت من ت�أثريات مراحل منع العمل احلزبي ،ومن نتائج �أخطاء
جتارب الأحزاب ،ومن عدم الثقة ال�شعبية يف جدية العمل احلزبي.
 -8وقف و�ضع العقبات �أمام االنخراط يف العمل احلزبي يف اجلامعات ويف �صفوف العمال
والوظيفة العامة يف اجلهاز املدين ،والتي هي امل�صدر الرئي�سي للم�شاركة ال�شبابية يف
احلياة احلزبية.

ت .النقابات العمالية واملهنية

� -1إ�صالح الإطار الت�شريعي للنقابات املهنية باالنتقال �إلى نظام انتخابي بالقائمة الن�سبية.
 -2تعديل الف�صل احلادي ع�شر من قانون العمل الأرد ّ
ين رقم ( )٨ل�سنة  ،١٩٩٦وذلك ب�إلغاء
حتد من حق الأفراد يف ت�أ�سي�س النّقابات ،لأن بع�ض مواد هذا الف�صل
جميع القيود التي ّ
تتعار�ض مع الد�ستور الأردين واملواثيق الدولية التي �صادق عليها الأردن.
 -3الإ�سراع يف �إ�صدار قانون لتنظيم العمل النقابي للموظفني العموم ّيني ،جت�سيد ًا لقرار
املحكمة الد�ستور ّية رقم ( )٦ل�سنة .٢٠١٣
ملحة ،ويحتاج �إلى تبني النقابات ر�ؤية
�	-4إن تطوير الدور املهني للنقابات �ضرورة ّ
�إ�سرتاتيجية �إ�صالحية دقيقة ووا�ضحة يف هذا ال�ش�أن ،وهذا الدور ال يتناق�ض مع دورها
ال�سيا�سي باعتباره تعبري ًا عن م�صالح منت�سبيها الذين هم كتلة وا�سعة من املواطنني.
 -5زيادة م�شاركة النقابات املهنية يف اللجان والهيئات العامة التي تعنى بالتنمية والتحديث،
مبا ي�ساهم يف تفعيل دورها يف التنمية الوطنية.
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�	-6إ�صالح الإطار الت�شريعي للعمل النقابي العمايل بحيث ي�سمح بالتو�سع يف �إن�شاء النقابات
العمالية مبا يتفق مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي �صادق عليها الأردن.
 -7االعرتاف بالنقابات امل�ستقلة واجلديدة ،ومتكينها من ممار�سة حقها يف فتح مقرات لها
وعقد اجتماعاتها ومتكينها من ممار�سة املفاو�ضة اجلماعية.
 -8اتخاذ الإجراءات املالئمة لتو�سيع االنخراط يف ع�ضوية النقابات العمالية حيث ال
تتجاوز الع�ضوية احلالية � 100ألف عامل من �أ�صل مليون ون�صف مليون عامل �أردين.
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