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اأبرز  ال�شيا�شي يف الأردن، وتتتبع  ال�شيا�شية والإ�شالح  التنمية  املراجعة حالة  تتناول هذه 

حالة  الأحزاب،  وحالة  الإ�شالحية  املبادرات  هي:  فرعية،  مو�شوعات  �شبعة  يف  موؤ�شراتها 

امل�شاركة ال�شيا�شية وامل�شاركة املجتمعية، حالة م�شاركة ال�شباب يف احلياة ال�شيا�شية، قانون 

النتخاب، حالة العمل النقابي، حالة الثقافة ال�شيا�شية، والتمكني الدميقراطي.

لقد ا�شتطاع الأردن حتقيق عدد من الإجنازات املهمة يف الإ�شالح ال�شيا�شي يف ال�شنوات الأولى 

من العقد الثاين يف القرن احلادي والع�شرين، لكن حالة التنمية ال�شيا�شية يف الأردن بقيت 

يف املجمل تراوح مكانها، وكثريًا ما ُو�شفت باأنها ت�شري بطريقة »خطوة اإلى الأمام وخطوة اإلى 

اخللف«. فما زالت حالة املّد واجلزر ت�ِشُم مرحلَة النتقال ال�شيا�شي التي بداأها الأردن يف عام 

1989 ما حاَل دون ح�شم م�شار التحول الدميقراطي. 

النموذج  حول  الوطني  النقا�س  لتطوير  كبرية  فر�شة  النقا�شية  امللكية  الأوراق  �شكلت  وقد 

الأردين يف التحول الدميقراطي، ولقد ا�شتملت هذه الأوراق على 39 توجهًا رئي�شيًا يف جمالت 

التنمية ال�شيا�شية والإ�شالح ال�شيا�شي، ُنّفذ منها ما ن�شبته 38% فقط. 

و�شهد الأردن يف عاَمي 2016و2017 انتخابات برملانية وانتخابات بلدية وفق قانونني جديدين. 

كما جرت انتخابات جمال�س الالمركزية للمرة الأولى. وعلى الرغم من الإ�شالحات التي طالت 

هذه الت�شريعات، اإل اأن اخلربة العملية اأكدت حاجتها اإلى تعديالت اإ�شالحية جديدة.

تقدمي
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واأ�شارت املعطيات اخلا�شة بالنتخابات يف ال�شنوات الأخرية، اإلى تراجع امل�شاركة النتخابية 

ب�شكل مقلق �شواء يف انتخابات جمل�س النواب والنتخابات البلدية اأو يف انتخابات جمال�س 

املحافظات وانتخابات النقابات. كما تعاين امل�شاركة املجتمعية وال�شبابية يف احلياة ال�شيا�شية 

وعلى �شعيد الهتمام بال�شوؤون العامة من تراجع م�شتمر، هذا يف الوقت الذي تراوح فيه اأزمة 

الأحزاب مكانها رغم التعديالت املتعددة التي طالت قانون الأحزاب. 

اإن النظام ال�شيا�شي الأردين ما زال نظامًا برملانيًا غري كامل، حيث اأن النتخابات النيابية ل 

اأو �شخ�شية، ول  اأو جغرافية  اأو عائلية  اأ�ش�س ع�شائرية  اأ�شا�س حزبي، بل على  جتري على 

الأحزاب يف  اأن متثيل  النواب، ف�شاًل عن  الكتل يف جمل�س  اأو  الأحزاب  ُت�َشّكل احلكومات من 

جمل�س النواب ما زال �شعيفًا وغري فّعال، واأن العالقة بني احلكومة والربملان اأقرب ما تكون 

اإلى العالقات ال�شرت�شائية.

وعلى الرغم من تعدد املطالب الإ�شالحية، ومن التعرث الذي �شهدته التنمية ال�شيا�شية، اإل 

فر�شة  امللكية  النقا�شية  الأوراق  وت�شكل  يتوقف،  مل  الأردن  يف  ال�شيا�شي  الإ�شالح  م�شار  اأن 

بني  توازن  واإلى  بالفعل،  برملانية  حكومة  اإلى  تقود  قد  الإ�شالحات  من  �شل�شلة  لتحقيق 

ال�شلطات، وا�شتعادة الثقة باملوؤ�ش�شات التمثيلية. 
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أوالً: مالمح البيئة السياسية 

لقد �شهدت الأو�شاع ال�شيا�شية التي �شهدتها املنطقة يف ال�شنوات الأخرية مزيدًا من التعقيد، 

واأدت ال�شراعات الإقليمية والأو�شاع الأمنية يف الإقليم اإلى تراجع مطالب الإ�شالح ال�شيا�شي، 

املنطقة. ومع  الدولية والوطنية لدول  اأولوية على الأجندات  املطالب حتتل  ومل تعد هذه 

�شعود قوى التطرف والإرهاب يف الإقليم، وما �شكلته من تهديد للمنطقة والعامل، ازدادت هذه 

املعلنة  التزاماتها  تراجع  اء  جرَّ باحلرج  ت�شعر  الأردنية  احلكومات  تعد  ومل  اإمعانًا؛  احلالة 

اجتاه ملفات الإ�شالح ال�شيا�شي. 

و�شهدت البيئة ال�شيا�شية املحلية يف هذا الوقت تراجعًا يف ح�شور القوى واحلركات ال�شيا�شية 

ب�شبب النق�شام الذي تعر�شت له جبهة املعار�شة ال�شيا�شية )احلركة الإ�شالمية والأحزاب 

الوطنية  انتهت اجلبهة  �شوريا، كما  ال�شراع يف  املوقف من  والي�شارية( على خلفية  القومية 

الأمنية،  لل�ضغوط  ونتيجة  وي�ضارية.  قومّية  و�ضخ�ضيات  الإ�ضالميني  جمعت  التي  لالإ�ضالح 

فقد تراجع ن�ضاط احلراكات ال�ضبابية واملناطقية. و�ضهدت اأحزاب وحركات �ضيا�ضية كبرية 

ان�شقاقات وا�شعة وفو�شى داخلية، كما حدث للحركة الإ�شالمية، واأعربت ت�شكيالت اأخرى 

عن حالة من الياأ�س ال�شيا�شي والالجدوى من العمل العام، كما حدث لقيادات يف تيار الأحزاب 

الو�شطية. 

لقد حقق الأردن اإ�شالحات �شيا�شية جوهرية يف ال�شنوات الأخرية، لكنها مل ت�شل اإلى احلد 

اأبرزها  واملوؤ�ش�شات؛  والجتماعية  القت�شادية  البنى  طالت  هيكلية  تغريات  و�شط  املطلوب، 

اأ�شكاًل  �شهدت  التي  الرئي�شية  املدن  من  احلكومية  ال�شيا�شات  ورف�س  الحتجاج  ثقل  انتقال 

اإلى  اإلى املحافظات واملدن الداخلية، ومن النخب  متعددة من املعار�شة والحتجاج تاريخيًا 

العامة  الإدارة  مكانة  وتراجع  التقليدية،  ال�شيا�شية  باملوؤ�ش�شات  الثقة  وتراجع  ال�شباب، 

وكفاءتها، اإ�شافة اإلى احلالة القت�شادية ال�شعبة وتراجع امل�شاعدات اخلارجية.

ثانياً: املسار التاريخي القريب لتحوالت التنمية السياسية

�شهد الأردن مع مطلع العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين، حراكًا �شيا�شيًا �شعبيًا وحراكًا 

اإ�شالحيًا ر�شميًا بالتزامن مع مرحلة التحولت والثورات التي اجتاحت العامل العربي منذ عام 

130 حراكًا مّثلت اجلماعات والفئات الجتماعية والعمرية  2011، حيث برز ما يزيد على 

التحركات  عدد  وو�شل  وال�شيا�شية.  املطلبية  التحركات  مئات  يف  انخرطت  التي  املختلفة 

واملهرجانات  وامل�شريات  والتجمعات  العت�شامات  �شملت  حتركًا،   3769 اإلى  العام  ذلك  خالل 
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خم�شة  التحركات  هذه  عدد  جتاوز  اأن  يلبث  ومل  العمل.  عن  التوقف  وحالت  والإ�شرابات 

اآلف حترك يف عام 2012، فيما تراجع زخم هذا احلراك على امل�شتويني ال�شعبي والر�شمي 

التقليدية  ال�شيا�شي  النتقال  مرحلة  منط  اإلى  بالبالد  عاد  ما   ،2017-2015 ال�شنوات  يف 

حالة  تق�شيم  وميكن  تقريبًا.  عقود  ثالثة  مدى  على  حكمتها  التي  التاريخية  والدينامّيات 

الأولى  فرعيتني:  مرحلتني  اإلى  احلقبة  هذه  خالل  ال�شيا�شي  والإ�شالح  ال�شيا�شية  التنمية 

متتد بني عامي 2011 و2013، فيما متتد الثانية ما بني عامي 2014 و2017. 

اأ. املرحلة الأولى )2013-2011(:
�شهدت هذه املرحلة ا�شتجابة ر�شمية متفاوتة ملطالب احلراك ال�شعبي بني تبني امللك عبد 

والعدالة،  اإلى احلرية والكرامة  الدعوة  العربي يف  للربيع  الإ�شالحي  للخطاب  الثاين  اهلل 

ُقدمًا يف  ليم�شي الأردن  �شّكل فر�شة  العربي«  »الربيع  باأن  اأكرث من منا�شبة  وت�شريحاته يف 

جهود الإ�شالح وحتقيق التنمية واحلد من املقاومة الداخلية للتغيري، وبني تردد احلكومات 

املتعاقبة يف حتقيق اإ�شالحات وا�شحة. وتر�شد هذه املراجعة اأبرز اخلطوات التي قادت اإلى 

النتخابات النيابية املبكرة عام 2013، والتي متّثلت مبا يلي: 

 14 يف  ال�شعبي  احلراك  بدايات  يف  الوطني  احلوار  جلنة  �ُشكلت  الوطني:  احلوار  جلنة   -1

تتعلق  التي  الت�شريعات  خمتلف  ملراجعة  مكّثف  وطني  حوار  باإدارة  وُكّلفت  اآذار2011، 

مبنظومة العمل ال�شيا�شي، بهدف الو�شول اإلى اإيجاد حياة حزبية ودميقراطية متقدمة، 

توافقّيني  قانونني  م�شروعي  وتقدمي  الأحزاب،  عمادها  برملانية  حكومات  وت�شكيل 

لالنتخاب والأحزاب. وبعد اأكرث من �شهرين من احلوارات، قدمت اللجنة تو�شياتها، التي 

ت�شمنتها وثيقة املبادئ الإ�شالحية والتعديالت الد�شتورية، وم�شروعا قانوين النتخاب 

توافقت  الذي  الن�شبي  النتخابي  )النظام  حتديدًا  النتخاب  قانون  اأن  اإل  والأحزاب، 

عليه اللجنة( مل يجد ترحيبًا لدى احلكومة. 

اللجنة امللكية للتعديالت الد�شتورية: ِ�ُشّكلت اللجنة يف 24 اأيار 2011، وُكّلفت مبراجعة   -2

ال�شيا�شي  بالأداء  والرتقاء  ال�شلطات،  بني  التوازن  تر�شيخ  ي�شمن  مبا  الد�شتور  ن�شو�س 

بدوره  القيام  من  الأمة  جمل�س  متّكن  د�شتورية  �شيغة  اإلى  و�شوًل  والنيابي،  احلزبي 

الت�شريعي والرقابي بكفاءة وا�شتقاللية، بالإ�شافة اإلى تكري�س الق�شاء حكمًا م�شتقاًل بني 

ال�شلطات والهيئات والأطراف املختفة. واأُجريت بالفعل تعديالت د�شتورية طالت تعديل 

45 مادة، واإ�شافة 15 مادة جديدة، وحذف مواد اأخرى. ولعل اأهم التعديالت الد�شتورية 

النتخابات  باإدارة  تقوم  م�شتقلة  هيئة  اإن�شاء  هي  كانت  النيابية  باحلياة  ال�شلة  ذات 

النواب.  جمل�س  اأمام  ولي�س  الق�شاء  اأمام  النيابة  �شحة  يف  والطعن  عليها،  والإ�شراف 

وقّيدت التعديالت �شالحيات حل جمل�س النواب، بحيث ل تزيد مدة غياب املجل�س على 
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اأربعة اأ�شهر وبعدها جتري النتخابات اأو يعود املجل�س املُنحل. كما اإن احلكومة التي ُيحّل 

جمل�س النواب يف عهدها ت�شتقيل خالل اأ�شبوع من تاريخ احلل.

النتخابية  الأنظمة  اأف�شل  حول  �شيا�شي  وجدل  مو�ّشعة  حوارات  بعد  النتخاب:  قانون   -3

اإلى  ال�شاد�س ع�شر  الأردين  النواب  يت�شمنها قانون النتخاب، عاد جمل�س  اأن  التي ميكن 

الواحد.  ال�شوت  نظام  على  اأبقى  الذي   2012 ل�شنة   )25( رقم  النتخاب  قانون  اإقرار 

ومبوجب هذا القانون، اأ�شبح عدد مقاعد جمل�س النواب اعتبارًا من املجل�س ال�شابع ع�شر 

الوطنية  للقائمة  مقعدًا   27 اجلديد  العدد  وت�شمن  مقعدًا،   120 من  بدًل  مقعدًا،   150

الن�شبية، وُرفع عدد مقاعد الكوتا الن�شائية من 12 مقعدًا اإلى 15 مقعدًا، ف�شاًل عن 108 

45 دائرة. ومبوجب قانون النتخاب هذا،  �شت للدوائر املحلية موزعة على  مقاعد ُخ�شّ

بات هناك �شوتان لكل ناخب؛ �شوت للقائمة الن�شبية على م�شتوى اململكة، و�شوت للدائرة 

النتخابية املحلية. كما �شهدت هذه الفرتة �شدور قانون الأحزاب ال�شيا�شية رقم )16( 

ل�شنة 2012، وهو القانون الثالث لالأحزاب منذ عودة احلياة احلزبية العلنية. 

4- اإن�شاء الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب، واملحكمة الد�شتورية، وت�شكيل نقابة للمعلمني الأردنيني.

اأطلقت تقليدًا  2012، والتي  5- �شدور الورقة النقا�شية الأولى للملك عبد اهلل الثاين عام 

الورقة  وتناولت  ال�شيا�شي.  الإ�شالح  حول  العام  للنقا�س  خالله  من  امللك  يدعو  �شيا�شيًا، 

اإلى امل�شاركة  التي �شدرت ع�شية انتخابات املجل�س النيابي ال�شابع ع�شر دعوة املواطنني 

النتخابية، وحملت روؤية امللك ملجموعة من القيم الإ�شالحية.

6- اإجراء النتخابات النيابية للمجل�س النيابي ال�شابع ع�شر بتاريخ 2013/1/23: اأجريت 

اأجريت  كما   ،2012 ل�شنة  النواب  ملجل�س  النتخاب  قانون  وفق  النيابية  النتخابات 

انتخابات املجال�س البلدية يف �شهر اآب 2013. 

ب. املرحلة الثانية )2014–2017(:
�شهدت البالد خالل ال�شنوات التالية تكرار معظم التعديالت والعمليات ال�شيا�شية التي اأدرجت 

مرة اأخرى �شمن قائمة الإ�شالحات ال�شيا�شية التي جرت يف ال�شنوات الثالث ال�شابقة، و�شمل 

ذلك قانوين النتخاب والأحزاب، وحزمة جديدة من التعديالت الد�شتورية. 

يف  �ُشّن  الذي  الواحد  ال�شوت  مبداأ  األغى   :2016 ل�شنة  النواب  ملجل�س  النتخاب  قانون    -1

عام 1993، وا�شتعا�س عنه مببداأ القائمة الن�شبية املفتوحة، وحّدد عدد اأع�شاء جمل�س 

النواب ـبــ 130 نائبًا، وخ�ش�س كذلك خم�شة ع�شر مقعدًا للن�شاء. 

قانون الأحزاب ال�شيا�شية ل�شنة 2015: قّل�ض �ضرط تاأ�ضي�ض احلزب بخف�ض عدد املوؤ�ض�ضني من   -2

500 اإلى 150 ع�شوًا، واأحال مرجعية الأحزاب اإلى جلنة لالأحزاب يف وزارة ال�شوؤون ال�شيا�شية 
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والربملانية بدل وزارة الداخلية. واأباح لالأحزاب احل�شول على التربعات من ال�شركات. 

اإجراء النتخابات النيابية للمجل�س النيابي الثامن ع�شر وفق قانون النتخاب اجلديد   -3

اجلديد  البلديات  قانون  وفق  البلدية  املجال�س  انتخابات  اأجريت  كما   .2016 ل�شنة 

لالإدارة  اأ�ش�شت  التي  املحافظات  جمال�س  انتخابات  مع  بالتزامن   2015 ل�شنة   )41( رقم 

الالمركزية لأول مرة يف تاريخ البالد وفق قانون الالمركزية رقم )49( ل�شنة 2015. 

التعديالت الد�شتورية لعام 2016. ت�شمنت تعديل املادة )40( التي اأ�شبح امللك مبوجبها   -4

ت .  امللك.  نائب  ب .  العهد.  ويل  اأ .  التالية:  اجلهات  بتعيني  منفردًا  �شالحياته  ميار�س 

 رئي�س جمل�س الأعيان واأع�شاء املجل�س. ث . رئي�س املحكمة الد�شتورية واأع�شاء املحكمة.

 ج . رئي�س املجل�س الق�شائي. ح . قائد اجلي�س ومدير املخابرات ومدير الدرك.

ا�شتمرار �شدور الأوراق النقا�شية امللكية، حيث �شدرت خالل هذه املرحلة اأوراق جديدة   -5

وامللكية  الربملانية  احلكومات  اإلى  الدعوة  اأبرزها  الإ�شالحية،  الأفكار  من  املزيد  حملت 

الد�شتورية و�شيادة القانون.

 ومع نفاذ الإ�شالحات والتعديالت الد�شتورية والت�شريعية والعمليات النتخابية التي جرت، 

تراجع احلراك ال�شعبي واإن مل يتوقف ب�شكل تام. ويف املجمل، مل حتقق هذه التحولت حدًا 

معقوًل من القبول لدى القوى ال�شيا�شية والقواعد ال�شعبية، ومل تنعك�س ب�شكل اإيجابي على 

وعرّب  البالد.  يف  ال�شلطة  هيكل  يف  والتمايز  ال�شيا�شية  امل�شاركة  وموؤ�شرات  ال�شيا�شي  الأداء 

م�شار  عن  الأردين  املواطن  ر�شا  وتراجع  العامة  الثقة  تراجع  ا�شتمرار  يف  نف�شه  عن  ذلك 

التي  وامل�شوحات  العام  الراأي  ا�شتطالعات  نتائج  يف  وا�شحًا  ذلك  وبدا  ال�شيا�شية،  التنمية 

الأمور ل ت�شري  باأن  الأردنيني  اإدراك  ازداد  العامة. فقد  ال�شيا�شات  العام عن  الر�شا  تناولت 

يف الجتاه ال�شحيح بح�شب ا�شتطالع مركز الدرا�شات الإ�شرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية يف 

ت�شرين الثاين 2013. اإن تف�شري الرتدد يف م�شار التحول الدميقراطي يف احلالة الأردنية يف 

هذه املرحلة حتديدًا، ي�شعنا اأمام ثالثة عوامل اأ�شا�شية، هي: 

و�شول  وحتديدًا  الدميقراطية،  التحولت  زخم  وتراجع  الإقليمية  التحولت  تاأثري  اأوًل: 

الإ�شالميني اإلى ال�شلطة يف م�شر، و�شعيهم لل�شيطرة على الثورة يف �شوريا، وحماولتهم جعل 

»الربيع العربي« يكت�شي يف اأكرث من دولة ثوبًا اإ�شالميًا. وتتابعت يف هذا الوقت ر�شائل مقلقة 

من  الكثري  جتاوزت  الدولة،  ولراأ�س  الأردين  ال�شيا�شي  للنظام  الإ�شالميني  قبل  من  وخطرية 

العتبارات والتفاهمات التقليدية.

اأكرث  يف  الإ�شالميني  ل�شالح  الأولى  املرحلة  يف  عملت  التي  الإقليمية  التطورات  اأ�شافت  لقد 

الإ�شالمية  تعاملت من خاللها احلركة  التي  الطريقة  اإلى جانب  العربي  العامل  من مكان يف 
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الأردنية داخليًا مع هذه التحولت، املزيد من الريبة يف نوايا احلركة الإ�شالمية لدى النظام 

ال�شيا�شي ولدى العديد من القوى ال�شيا�شية والجتماعية، ما �شاهم ب�شكل مبا�شر يف فرملة 

عملية الإ�شالح ال�شيا�شي يف الأردن. 

الأردنية  احلالة  يف  واملق�شود  العميقة«،  »الدولة  موؤ�ش�شات  بني  العالقة  غمو�س  ثانيًا: 

بالتحديد، املوؤ�ش�شات الأمنية و�شبه الأمنية ونخبها والنخب التي تدور حولها، وبني هياكل 

الدولة الدميقراطية النا�شئة ونخبها التي تو�شف بالإ�شالحيني ومن يدور يف فلكهم، ما اأدى 

اإلى عدم تر�شيخ عالقة وا�شحة املالمح ت�شهم يف بناء الثقة املتبادلة، فما زال طرفا املعادلة 

يت�شّككان يف نوايا ومواقف بع�شهما بع�شًا، وكل منهما ل مينح الطرف الآخر م�شاحة للم�شاهمة 

تخدم ا�شتكمال بناء النموذج الدميقراطي.

احلالة  ويف  الدول،  من  العديد  يف  ال�شيا�شي  النتقال  جتارب  يف  متكررة  احلالة  هذه  تبدو 

الأردنية ت�شكل مثاًل وا�شحًا لعدم التكامل ال�شيا�شي، و�شعف م�شار التوحيد والتكامل حول 

ال�شيا�شية  الهياكل  يف  عميقًا  يذهب  الذي  الأمر  دميقراطي،  منوذج  بناء  يف  وطنية  اأهداف 

والبنى الجتماعية. 

اإلى  ما تكون  اأقرب  الت�شريعية  ال�شلطة  ما يجعل  الدولة،  �شلطات  التوازن بني  ثالثًا: �شعف 

�شلطة غري مكتملة، ول تتمتع بالقوة التي يفرت�شها الد�شتور، ويحتاج تف�شري هذه احلالة اإلى 

البحث يف اإرث املراحل ال�شابقة ويف طبيعة الطريقة التي اأُعيد من خاللها ت�شكيل الثقافة 

ال�شيا�شية يف البالد يف العقود الثالثة الأخرية.

�شعف  من  يزيد  املتوالية،  الت�شريعية  الإ�شالحات  رغم  النواب  مبجل�س  الثقة  تراجع  اإن 

البناء  ا�شتمرار  يف  قدمًا  الدفع  يف  لدورها  وبالتايل  ال�شلطة  لهذه  املجتمعية  ال�شرعية 

الدميقراطي. 

ثالثاً: الرؤى والخطط والسياسات

مل تظهر خطة ر�شمية وا�شحة املالمح حول التنمية ال�شيا�شية يف ال�شنوات الأخرية، يف حني 

�شهدت املرحلة املتزامنة من التحولت العربية 2011-2013 زخمًا يف العمل ال�شيا�شي الر�شمي 

حتت عنوان الإ�شالح والتنمية ال�شيا�شية. ومل ت�شتمل اخلطط الر�شمية مثل »روؤية الأردن 

وزارة  عن  احلكومة  تخلت   ،2013 عام  ويف  ال�شيا�شي.  الإ�شالح  حول  وا�شحًا  اإطارًا   »2025

والربملانية.  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  بوزارة  وا�شتبدلتها  الربملانية  وال�شوؤون  ال�شيا�شية  التنمية 

وميكن تق�شيم اخلطط والروؤى والوثائق ال�شيا�شية التي تناولت مو�شوع التنمية ال�شيا�شية اأو 

الإ�شالح ال�شيا�شي اإلى ثالث جمموعات اأ�شا�شية، كالآتي:
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اأ. وثيقة جلنة احلوار الوطني 
حدد جمل�س الوزراء مهمة جلنة احلوار الوطني ب�شورة وا�شحة على النحو التايل: »اإدارة 

حوار وطني مكّثف حول الت�شريعات جميعها التي تتعلق مبنظومة العمل ال�شيا�شي ومراجعتها 

للتو�شل اإلى الأهداف التي ي�شعى الأردنيون اإلى 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 اأربعة حماور اأ�شا�شية: 

والأحزاب،  العامة  النتخاب  قانوين  لتطوير  الالزمة  الد�شتورية  بالتعديالت  التو�شية   -1

واأي تعديالت اأخرى ت�شاهم يف تعزيز احلياة النيابية وا�شتقاللية ال�شلطات الد�شتورية.

الالزمة  بالت�شريعات  والتو�شية  ال�شيا�شي،  الإ�شالح  حتكم  التي  العامة  املبادئ  تر�شيم   -2

لتحقيق هذه املبادئ التي ت�شكل املنظومة احلامية والداعمة للعمل ال�شيا�شي والعمل العام 

يف املرحلة املقبلة.

اإعداد م�شودة قانون انتخاب تعّبد الطريق اأمام حكومة برملانية، ما ي�شهم يف نقل احلياة   -3

النيابية وال�شيا�شية واحلزبية اإلى مرحلة متقدمة، يكون للم�شاركة ال�شيا�شية ال�شعبية 

كلمة حا�شمة فيها.

اإعداد م�شودة قانون اأحزاب ي�شهم يف تعزيز احلياة احلزبية وت�شجيعها، وتعزيز ح�شور   -4

الأحزاب ودورها يف امل�شهد ال�شيا�شي. 

اأّن تنمية امل�شاركة ال�شيا�شية  ولقد ر�شمت الوثيقة اإجراءات وا�شحة يف كل جمال، وحددت 

النتخابات  يف  امل�شاركة  لتحفيز  وطنية  خطط  و�شع  )اأ(  اأهمها:  فعلية  خطوات  اإلى  حتتاج 

العامة والبلدية، )ب( التحول التدريجي نحو انتخاب جمل�س اأمانة عمان، )ت( ربط متويل 

الأحزاب  متويل  من  جانب  تخ�شي�س  )ث(  امل�شاركة،  قاعدة  تو�شيع  على  بقدرتها  الأحزاب 

لكل  اإ�شافية  خم�ش�شات  و�شع  خالل  من  والن�شاء  لل�شباب  ال�شيا�شية  امل�شاركة  لتنمية  كاأداة 

حزب ي�شتقطب املزيد من الن�شاء وال�شباب يف �شفوفه وقياداته، )ج( تطوير حزمة ت�شريعية 

املجتمع  ملوؤ�ش�شات  العادل  التمثيل  منها  القرار،  يف  املدين  املجتمع  م�شاركة  لتنمية  وحتفيزية 

)ح(  العامة،  املوؤ�ش�شات  وجمال�س  للمحافظات  وال�شت�شارية  التنفيذية  املجال�س  يف  املدين 

مراجعة اأداء موؤ�ش�شات الرعاية ال�شبابية الر�شمية و�شبه الر�شمية ومعاجلة حمدودية دورها 

يف تنمية امل�شاركة ال�شبابية والنظر يف اإمكانية دجمها اأو اإيجاد موؤ�ش�شة جديدة بديلة لها.
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مراجعة ال�شتجابة لوثيقة جلنة احلوار الوطني:

الوطني  احلوار  جلنة  به  طالبت  ال�شيا�شية  التنمية  جمال  يف  اإ�شالحيًا  توجهًا   22 ر�شد  مت 

تنمية  الربملانية،  احلياة  اإ�شالح  الد�شتورية،  التعديالت  هي:  اأ�شا�شية،  حماور  اأربعة  �شمن 

احلياة احلزبية، وامل�شاركة ال�شيا�شية. وروجعت ال�شتجابة الر�شمية ملخرجات جلنة احلوار 

ُنّفذ معظمها جاءت يف  اأن هناك ثمانية توجهات  الوطني بعد مرور نحو �شت �شنوات، وتبني 

ُتنفذ، وهناك  اأخرى مل  رئي�شية  املقابل هناك ثمانية توجهات  الد�شتورية، ويف  التعديالت 

�شتة توجهات ُنفذت ب�شكل غري كاٍف اأو غري وا�شح.

اجلدول رقم )ا(
مراجعة ال�شتجابة الر�شمية ملخرجات جلنة احلوار الوطني

التنفيذ واملالحظات التوجه املجال الإ�شرتاتيجي

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. ا�شتحداث الهيئة الق�شائية التي ت�شرف 
على النتخابات.

التعديالت الد�شتورية 

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. الطعن ب�شحة نيابة اأع�شاء جمل�س النواب 
اأمام الق�شاء.

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. التعديالت اخلا�شة بحل جمل�س النواب.

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. التعديالت اخلا�شة بالبيان الوزاري والثقة 
باحلكومة.

التعديالت الد�شتورية لعام 2011. اإن�شاء املحكمة الد�شتورية.

مت اإ�شدار قانون النتخاب ل�شنة 
2012 والذي اأبقى على نظام ال�شوت 

الواحد.

مت اإ�شدار قانون النتخاب ل�شنة 
2016 والذي اأنهى مبداأ ال�شوت 

الواحد.

اإ�شدار قانون انتخاب يت�شمن تغيري النظام 
النتخابي وا�شتبدال مبداأ ال�شوت الواحد 

بالقائمة الن�شبية املفتوحة.

اإ�شالح احلياة النيابية

اأقر قانون النتخاب ل�شنة 2012 
القائمة الوطنية الن�شبية املغلقة. 

مل ي�شتمل قانون النتخاب ل�شنة 
2016 على مبداأ القائمة الوطنية 

الن�شبية.

القائمة الن�شبية املفتوحة على م�شتوى 
الوطن.

ا�شتملت التعديالت الد�شتورية لعام 
2011 على اإن�شاء الهيئة امل�شتقلة 

لالنتخاب.

مل ت�شمل الهيئة �شوؤون الأحزاب. 

تاأ�شي�س هيئة م�شتقلة عليا لالنتخاب 
والأحزاب.

مت تطوير نظام داخلي جديد ملجل�س 
النواب يف عام 2013 )ماأ�ش�شة الكتل 

النيابية(. 

اإ�شالح النظام الداخلي ملجل�س النواب.
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التنفيذ واملالحظات التوجه املجال الإ�شرتاتيجي

ت�شمنت التعديالت ت�شهيالت حمدودة. تب�شيط اإجراءات ت�شجيل الأحزاب. اإ�شالح احلياة احلزبية 

ت�شمنت التعديالت ت�شهيالت حمدودة. اإزالة العقبات الإدارية التي تواجه عملها.

مل تت�شمن ذلك التعديالت الت�شريعية. و�شع اأ�شا�س قانوين للمناف�شة النتخابية على 
اأ�شا�س حزبي.

غري وا�شح.  توفري الدعم املايل لالأحزاب لتمكينها من القيام 
بن�شاطاتها �شمن اأحكام القانون.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال.

تب�شيط الإجراءات الرقابية على اأن�شطة الأحزاب 
املالية من دون امل�شا�س بفاعلية هذه الرقابة.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال.

حتديد �شالت الأحزاب مع اجلهات الر�شمية 
وتب�شيطها مبا ي�شمن اأق�شى درجات احلرية 

حلركتها.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال )با�شتثناء ور�س 

العمل والندوات التقليدية(. 

و�شع خطط وطنية لتحفيز امل�شاركة يف 
النتخابات العامة والبلدية.

امل�شاركة ال�شيا�شية 

مل يحدث اأي تطور.  التحول التدريجي نحو انتخاب جمل�س اأمانة عمان 
الكربى.

غري وا�شح. ربط متويل الأحزاب بقدرتها على تو�شيع قاعدة 
امل�شاركة.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال.

تخ�شي�س جانب من متويل الأحزاب كاأداة لتنمية 
امل�شاركة ال�شيا�شية لل�شباب والن�شاء من خالل و�شع 

خم�ش�شات اإ�شافية لكل حزب ي�شتقطب املزيد من 
الن�شاء وال�شباب يف �شفوفه وقياداته.

العودة اإلى منوذج وزارة ال�شباب.  مراجعة اأداء موؤ�ش�شات الرعاية ال�شبابية الر�شمية 
و�شبه الر�شمية ومعاجلة حمدودية دورها يف 
تنمية امل�شاركة ال�شبابية والنظر يف اإمكانية 

دجمها اأو اإيجاد موؤ�ش�شة جديدة بديلة لها.

مل تظهر اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية اأو 
مدنية يف هذا املجال.

تطوير حزمة ت�شريعية وحتفيزية لتنمية 
م�شاركة املجتمع املدين يف القرار، منها التمثيل 

العادل ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين يف املجال�س 
التنفيذية وال�شت�شارية للمحافظات وجمال�س 

املوؤ�ش�شات.

ب. الأوراق النقا�شية امللكية 
تو�شيع  اإلى  هدفت  نقا�شية  اأوراق  �شبع   2012 عام  نهاية  منذ  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اأ�شدر 

نظام  رئي�شية يف تطوير  منها حماور  اأربع  وتناولت  ال�شامل،  الإ�شالح  الوطني حول  النقا�س 

�شيا�شي دميقراطي.

وحيوية،  متجددة  اأردنية  بدميقراطية  املتمثل  النهائي  الهدف  النقا�شية  الأوراق  وحددت 

امللكية  مظلة  حتت  الربملانية  احلكومات  لنهج  متدرج  تر�شيخ  التالية:  الركائز  على  تقوم 

الد�شتورية، معززًا مب�شاركة �شعبية فاعلة اأو »املواطنة الفاعلة«. 



14

اأبرز ما تناولته الأوراق النقا�شية يف جمال التنمية والإ�شالح ال�شيا�شي:

التحول التدريجي للحكومات الربملانية: يقوم هذا التحول على التقدم بالعمل احلزبي   -1

من  متطورة  منظومة  وجود  يتطلب  ما  واحلزبية،  النيابية  الكتل  وتطور  والربملاين، 

يف  النواب  اإ�شراك  يكون  واأن  الرقابة،  واآليات  ال�شلطات  بني  للف�شل  العملية  ال�شوابط 

احلكومة متدرجًا، يف �شوء التقدم يف العمل احلزبي والربملاين وتطوير العمل احلكومي، 

ليكون اأكرث مهنية وحيادًا، وبعيدًا عن الت�شيي�س. 

والتكتل، وتو�شيع  النواب  اإلى جمل�س  الو�شول  لها  يتيح  ال�شيا�شية: مبا  الأحزاب  تطوير   -2

قواعدها، وتقليل عددها، ورفع كفاءة قادتها، وبناء برامج �شيا�شية وطنية �شاملة.

اأداء املجل�س واأداء النائب مبا ي�شمن خدمة ال�شالح  تطوير دور جمل�س النواب: تطوير   -3

العام وخلق التوازن بني الأدوار الوطنية والأدوار املحلية، واإ�شالح اأداء املجل�س ونظامه 

الداخلي واآليات ت�شكل الكتل النيابية وعملها. 

النيابي  املجل�س  نيل ثقة  الوزراء:  الوزراء وجمل�س  رئي�س  ودور  الأداء احلكومي  تطوير   -4

ال�شفافية واحلاكمية  نهج  املميز، وتبني  للعمل احلكومي  واملحافظة عليها، وو�شع معايري 

الر�شيدة. 

اجلي�س  موؤ�ش�شة  واإبقاء  د،  موحِّ كقائد  امللك  دور  على  احلفاظ  الها�شمية:  امللكية  دور   -5

واملوؤ�ش�شات الع�شكرية والأمنية والق�شائية واملوؤ�ش�شات الدينية حمايدة وم�شتقلة ومهنية 

وغري م�شّي�شة.

مراجعة ال�شتجابة الر�شمية لالأوراق النقا�شية امللكية

مت ر�شد ثمانية حماور اأ�شا�شية ذات �شلة مبا�شرة بالتنمية ال�شيا�شية والإ�شالح ال�شيا�شي يف 

2012 و2017، وهذه املحاور هي: تو�شيع  الأوراق النقا�شية ال�شبع التي �شدرت ما بني عامي 

النقا�س العام، تنمية الثقافة ال�شيا�شية، احلكومات الربملانية، تنمية احلياة احلزبية ودور 

امللكية، اإ�شالح احلياة الربملانية، تطوير الأداء احلكومي، املواطنة، والتمكني الدميقراطي. 

ولقد ا�شتملت هذه الأوراق على 39 توجيهًا رئي�شيًا يف جمالت التنمية ال�شيا�شية والإ�شالح 

ال�شيا�شي، مل يتم تنفيذ 21 توجيهًا رئي�شيًا منها، وهناك ثالثة توجيهات غري وا�شحة، يف ما 

مت تنفيذ 15 توجيهًا رئي�شيًا.
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اجلدول رقم )2(
ال�شتجابة الر�شمية لالأوراق النقا�شية امللكية يف جمال الإ�شالح ال�شيا�شي

التنفيذ التوجه املطلوب املرجع املجال 
الإ�شرتاتيجي

مل ُتطرح اأي خطة ر�شمية اأو 
مبادرة جمتمعية لتو�شيع النقا�س 

العام.

مل ُتطرح اأي مبادرة لتنمية 
امل�شاءلة املجتمعية للنواب.

مل يتطور اأداء و�شائل الإعالم.

تراجع م�شتمر للحرية 
الإعالمية.

تو�شيع النقا�س واحلوارات العامة 
حول الأولويات من دون اأي قيد و/

اأو حمددات.

تطوير اآليات امل�شاءلة املجتمعية 
للنواب.

اإدامة احلوار البّناء والتوا�شل عرب 
و�شائل الإعالم.

الورقة النقا�شية الأولى 
2012

تو�شيع النقا�س 
العام حول ال�شوؤون 

العامة 

مل ُتطرح اأي خطة ر�شمية اأو 
مبادرة جمتمعية لتنمية التوافق 

الوطني.

ا�شتمرت الأدوات والأداء 
التقليدي يف بناء الثقافة 

اجلمعية.

تطوير قدرة املجتمع والفاعلني 
ال�شيا�شيني على التوافق.

تنمية اإح�شا�س وطني جمعي 
بالإجناز.

تنمية ثقافة العمل التطوعي.

الورقة النقا�شية الأولى 
2012

تطوير الثقافة 
برنامج التمكني الدميقراطي/ ال�شيا�شية

 �شندوق امللك عبداهلل
 )2014-2017(

مل ُتطرح اأي خطة اأو مبادرة 
لتنمية احلوار وقبول الآخر، بل 

�شهد الأردن منو خطاب الكراهية 
منذ عام 2015.

تطوير الوعي ال�شيا�شي والبحث 
عن احلقيقة بعيدًا عن الإ�شاعات 

والنطباعات.

تنمية ثقافة احلوار وقيم التعددية 
واحرتام الراأي الآخر.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

مت البدء بتجربة وحيدة 
للم�شاورات امل�شبقة مع جمل�س 

النواب.

ومل تتكرر التجربة.

تطوير اآلية ت�شكيل احلكومات.

اختيار رئي�س احلكومة يتم بالت�شاور 
مع ائتالف الأغلبية من الكتل 

النيابية.

الت�شاور مع جميع الكتل النيابية اإذ 
مل يربز ائتالف اأغلبية.

رئي�س الوزراء املكلف يقوم بالت�شاور 
مع الكتل النيابية.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

احلكومات 
بقي الأداء النيابي يراوح مكانه الربملانية

ومل يتطّور نحو ت�شكيل معار�شة 
نيابية ذات تقاليد وا�شحة.

تطوير تقاليد برملانية حلكومة 
الظل التي متثل املعار�شة النيابية 

تناف�س احلكومة ب�شكل بّناء عرب 
طرح الربامج وال�شيا�شات البديلة.

الورقة النقا�شية 
الرابعة 2013

مل يقدم روؤ�شاء الوزراء املكّلفون 
برامج عمل لأربع �شنوات.

مل يتم تطوير اأداء جل�شات 
الأ�شئلة وال�شتجواب.

اإعداد رئي�س الوزراء املكلف 
واحلكومة لربنامج عمل ملدة اأربع 

�شنوات.

تنظيم جل�شات الأ�شئلة وال�شتجواب 
يف ما بني جمل�س الأمة واحلكومة 

على اأ�ش�س جديدة.

الورقة النقا�شية 
اخلام�شة 2014
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التنفيذ التوجه املطلوب املرجع املجال 
الإ�شرتاتيجي

التعديالت الد�شتورية لعام 2016.

احلفاظ على دور امللك كقائد موّحد 
يجمع القيم وممثل للجميع.

حماية املنظومة الوطنية للعدالة 
والنزاهة.

ن�شر روح الثقة ودعم املبادرة 
والريادة والنجاح.

اإبقاء موؤ�ش�شة اجلي�س والأجهزة 
الأمنية والق�شائية واملوؤ�ش�شات 

الدينية م�شتقلة وحمايدة ومهنية.

الورقة النقا�شية الثالثة 
 2013 دور امللكية

مت اإ�شدار النظام الداخلي ملجل�س 
النواب ل�شنة 2013

اإ�شالح وتطوير النظام الداخلي 
ملجل�س النواب.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

تطوير اأداء 
جمل�س النواب

بقي اأداء الكتل النيابية يراوح 
مكانه.

مت اإ�شدار مدونة ال�شلوك النيابية 
ملجل�س النواب ل�شنة 2015.

مل يتم تطوير اأ�ش�س اأو معايري 
وا�شحة للعالقة بني النواب 

واحلكومة. 

تطوير كتل برملانية قوية وفاعلة 
وذات برامج وا�شحة ترتبط 

بالأولويات الوطنية.

اإعداد مدونة �شلوك ملزمة للنواب.

تطوير اأ�ش�س اأو معايري وا�شحة 
لتنظيم عالقة احلكومة بالنواب 

)عالقة ت�شاركية خالية من �شغط 
النواب على احلكومات لتحقيق 

مكا�شب على اأ�ش�س الوا�شطة 
واملح�شوبية، وبعيدة عن ا�شرت�شاء 

احلكومات للنواب(.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

مت اإ�شدار قانون الأحزاب 
ال�شيا�شية ل�شنة 2015.

مل يراع القانون اجلديد ال�ضروط 
املطلوبة جميعها.

دعم بروز اأحزاب فاعلة وقوية 
وقادرة على التعبري عن م�شالح 

املجتمعات املحلية واأولوياتها.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

تنمية احلياة 
احلزبية

ازدادت اأعداد الأحزاب ال�شغرية.

ذهبت الأحزاب اإلى املزيد من 
الن�شقاقات.

قانون الأحزاب خّف�س عدد 
الأع�شاء املوؤ�ش�شني، ما اأدى اإلى 

ظهور املزيد من الأحزاب ال�شغرية 
من دون قواعد. 

التحول اإلى عدد قليل من الأحزاب 
)تطوير عدد منطقي من الأحزاب 

ذات القواعد املمتدة على م�شتوى 
الوطن(.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

مل ين�س قانون النتخاب على فتح 
املجال للتناف�س على اأ�شا�س حزبي.

تطوير الإطار الت�شريعي لالنتخاب 
بحيث يتيح اإجراء النتخابات من 

خالل تناف�س حزبي مع احلفاظ على 
حق الأفراد امل�شتقّلني بالتناف�س يف 

النتخابات.

الورقة النقا�شية الثالثة 
2013

مل تربز اأي خطة اأو مبادرة ر�شمية 
اأو مدنية لدعم اندماج اأو ائتالف 

الأحزاب.

دعم وحتفيز ظهور ائتالف 
وحتالفات حزبية.

دعوة الأحزاب اإلى الندماج وتبني 
برامج وا�شحة و�شاملة.

الورقة النقا�شية الرابعة 
2014

التنفيذ التوجه املطلوب املرجع املجال 
الإ�شرتاتيجي

مل تظهر اأي جهود وا�شحة لتطوير 
الأنظمة الداخلية لالأحزاب. 

مل تنفذ اأي خطة ر�شمية اأو مدنية 
لبناء قدرات القيادات احلزبية.

تطوير الأنظمة الداخلية لالأحزاب.

تاأهيل قيادات حزبية موؤهلة قادرة 
للو�شول اإلى منا�شب حكومية.

الورقة النقا�شية 
اخلام�شة 2014 

تنمية احلياة 
احلزبية
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التنفيذ التوجه املطلوب املرجع املجال 
الإ�شرتاتيجي

مل يتم تطوير روؤية اأو مدونة 
�شلوك خا�شة بعدم ت�شيي�س اأعمال 

احلكومة.

تطوير عمل اجلهاز احلكومي على 
اأ�ش�س املهنية واحلياد بعيدًا عن 

الت�شيي�س.

الورقة النقا�شية الثانية 
2013

تطوير الأداء 
احلكومي 

لإجناح النظام 
الدميقراطي

مل تظهر اأي روؤية اأو خطة لالنتقال 
اإلى ثقافة التميز با�شتثناء جائزة 

التميز احلكومية. 

ما زال م�شروع القانون املعّدل 
لقانون �شمان احلق يف الو�شول اإلى 
املعلومات يف اأدراج اللجنة النيابية 

املعنية منذ اأربع �شنوات.

و�شع معايري للعمل احلكومي املتميز.

تبني نهج ال�شفافية واحلاكمية 
الر�شيدة وترجمته قوًل وعماًل.

الورقة النقا�شية الثالثة 
 2013

مت �شن اأول قانون لالمركزية 
.2015

اأُجريت النتخابات لأول مرة 
.2017

مل يتم ربط فكرة الالمركزية 
مبفهوم الدميقراطية باعتبارها 

اللبنة الأ�شا�شية لالإ�شالح 
ال�شيا�شي.

تطوير قواعد احلكم املحلي بعد 
اإجناز قوانني النتخابات البلدية 

والالمركزية.

الورقة النقا�شية الرابعة 
2013

اأطلق �شندوق امللك عبداهلل 
الثاين للتنمية برنامج التمكني 

الدميقراطي 2014 وعاد واأوقفه 
عام 2017. 

ا�شتمل الربنامج على: نافذة 
التمكني ال�شبابي، حمور املوهبة 

يف خدمة املجتمع، حمور الرتبية 
والتوعية املدنية، اأندية احلوار 

والتطوع املدر�شي، ومر�شد 
م�شداقية الإعالم الأردين(.

توقف الربنامج با�شتثناء “مر�شد 
اأكيد” 

دعم الرياديني الجتماعيني وزيادة 
تاأثريهم يف ال�شاأن العام.

زيادة واإثراء املنابر الدميقراطية 
وبرامج التدريب لدعم املواطنني 

لي�شبحوا فاعلني ومنخرطني يف 
احلياة العامة.

دعم م�شاريع تهدف اإلى تعزيز 
امل�شاءلة وال�شفافية.

دعم املواهب والإبداعات املرتبطة 
بخدمة املجتمع.

الورقة النقا�شية الرابعة 
2014

املواطنة الفاعلة 
والتمكني 

الدميقراطي

مر�شد م�شداقية الإعالم الأردين 
“اأكيد”.

متكني املواطنني من الطالع ب�شكل 
موثوق على الأخبار والتاأكد من 

�شحة التقارير واملعلومات الواردة يف 
و�شائل الإعالم.

الورقة النقا�شية الرابعة 
2014

ذ اأيُّ خطة وطنية للتمكني  مل ُتنفِّ
ال�شيا�شي لل�شباب. 

مت تخفي�س �شّن الرت�شيح لنتخابات 
البلديات والالمركزية لي�شبح 25 

�شنة.

متكني ال�شباب �شيا�شيًا واقت�شاديًا 
وتر�شيخ مبادئ املواطنة لديهم.

الورقة النقا�شية 
ال�شاد�شة 2016

ت. حالة قانون النتخاب 
منذ عام 2013، �شهد الأردن عمليتي انتخاب برملانيتني، جرتا وفق قانوين انتخاب خمتلفني. 

اأف�شل �شيغة ت�شريعية لالنتخاب  النقا�س الوطني حول  اإجراء النتخابات وا�شتمرار  وُيعد 

�شهد  املنطقة. فلقد  الذي متر به  الأمني  الفو�شى والنفالت  اإجنازًا بحد ذاته و�شط حالة 

2012، والذي مل  ل�شنة  2013، وفق قانون النتخاب  ال�شابع ع�شر  انتخابات املجل�س  الأردن 

يلّب احلد املطلوب من التوافق الوطني الذي حدث �شمن خمرجات جلنة احلوار الوطني؛ ومل 
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تاأخذ احلكومة باإلغاء مبداأ ال�شوت الواحد، ونتيجة لهذا الإخفاق وتدين اأداء املجل�س الذي 

اأفرزه القانون وفق اأكرث من موؤ�شر، ذهبت الدولة اإلى �شن قانون جديد يلغي لأول مرة منذ عام 

1993 مبداأ ال�شوت الواحد، ويعتمد مبداأ القائمة الن�شبية ما ُعّد اإجنازًا اإ�شالحيًا مهمًا على 

طريق الإ�شالح ال�شيا�شي.

ووفق قانون النتخاب رقم )6( ل�شنة 2016، اأجريت انتخابات املجل�س النيابي الثامن ع�شر 

2016، ما حمل ر�شالة قوية بالتزام الدولة مب�شار الإ�شالح ال�شيا�شي ور�شالة اأخرى للعامل، 

بالنظر اإلى اأن اإجراء النتخابات يف اأجواء الفو�شى الإقليمية دليل عملي على جناح اململكة 

اأقر الربملان القانون الذي تقدمت به حكومة عبد  اأمنها وا�شتقرارها. لقد  يف احلفاظ على 

مهمًا،  اإ�شالحيًا  تقدمًا  القانون  ُعّد  وباملجمل  النقا�شات،  من  وا�شعة  �شل�شلة  بعد  الن�شور  اهلل 

وجاءت اأبرز الإ�شافات التي قدمها القانون على النحو التايل:

م�شتوى  على  املفتوحة  الن�شبية  القائمة  بنظام  وا�شتبداله  الواحد  ال�شوت  مبداأ  اإلغاء   -1

للتناف�س  امل�شّممة  النتخابية  الأنظمة  اأحد  هو  الن�شبية  القائمة  نظام  الدائرة: 

الن�شبية  القائمة  النظام،  يعتمد  وقد  احلزبية.  القوائم  اأو  الأحزاب  بني  النتخابي 

املفتوحة اأو القائمة الن�شبية املغلقة، والفارق بينهما اأن نظام القائمة الن�شبية املفتوحة 

ي�شمح للناخب باأن يقرتع مرة ل�شالح القائمة التي يختارها، ومرة اأخرى ل�شالح اأي عدد 

يريده الناخب من املر�شحني من القائمة نف�شها. وقد ت�شبَّب القرتاع املفتوح لأي عدد من 

اأع�شاء القائمة يف خلق حالة تناف�شية بني اأع�شاء القائمة الواحدة.

اجلغرافية  رقعتها  تو�شيع  مع  دائرة،   23 اإلى   45 من  النتخابية  الدوائر  عدد  تقلي�س   -2

وال�شكانية، وخف�س عدد مقاعد جمل�س النواب من 150 مقعدًا اإلى 130 مقعدًا، ما ين�شجم 

مع احتياجات خف�س النفقات العامة، واحلد من ظاهرة الت�شخم العددي لأع�شاء جمل�شي 

النواب والأعيان.

منح حق القرتاع ملن اأمت �شبع ع�شرة �شنة؛ الأمر الذي اأ�شاف نحو 200 األف ناخب جديد   -3

من ال�شباب.

ولقد واجه القانون انتقادات ات�شح الكثري منها يف خمرجات انتخابات املجل�س الثامن ع�شر، 

اأبرزها: 

الواحدة  القائمة  اأع�شاء  بني  التناف�س  من  حالة  املفتوحة  الن�شبية  القائمة  نظام  اأفرز   -1

اأوجدت  املمار�شة  اأن  )اأي  اأع�شائها  بني  التعاون  يكر�س  اأن  من  بدًل  ان�شقاقها  واأحيانًا 

تناق�شات وخالفات داخل اللون ال�شيا�شي الواحد(.

مل ين�س القانون على ن�شبة ح�شم ل�شتبعاد القوائم التي ل حتقق حدًا اأدنى من الأ�شوات،   -2
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وهو ما قاد اإلى ت�شتت الأ�شوات بني عدد كبري من القوائم.

مت�شك القانون باأ�شلوب »اأعلى البواقي« اأو »الباقي الأعلى« مللء املقاعد التي يتعذر ملوؤها   -3

بالأرقام ال�شحيحة غري الك�شرية بن�شبة عدد الأ�شوات التي حت�شل عليها القوائم، حيث 

على  ال�شعيفة  القوائم  حتابي  اأنها  واأثبتت   ،2013 انتخابات  يف  الطريقة  هذه  ُجربت 

ح�شاب القوائم القوية بعدد اأ�شواتها.

الأجدر  وكان  �شنة.   30 اأمت  ملن  النواب  جمل�س  لع�شوية  الرت�شح  �شن  على  القانون  اأبقى   -4

خف�س �شن الرت�شح اإلى 25 �شنة )ما يحتاج اإلى تعديل د�شتوري(.

الباقي الأعلى لحت�شاب  2016 قد تبنى طريقة  ل�شنة  اأن قانون النتخاب اجلديد  مبا   -5

الفوز، فقد كّنا بحاجة اإلى اأن يقرتن ذلك بتبني ن�شبة ح�شم حتى تتوفر فر�شة ح�شول 

جمموعة من الأحزاب اأو القوائم على مقاعد عديدة ت�شمح لها بت�شكيل كتل نيابية بعدد 

منا�شب من النواب بدل ت�شتيت التمثيل بوجود كم كبري من الأحزاب بتمثيل رمزي. غري 

اأن القانون مل يفعل ذلك اأي�شًا.

مل يوفر القانون منافذ للتمثيل احلزبي يف املجل�س النيابي.  -6

اإلى العدالة، لعدم  اإلى نظام توزيع مقاعد الدوائر النتخابية؛ حيث افتقر  ه النقد  7- ُوجِّ

تنا�شب عدد مقاعد الدوائر مقارنة بعدد �شكان تلك الدوائر.

اإلى دوائر فرعية، قد  اإن تق�شيم املحافظات الكبرية الثالث؛ العا�شمة، واإربد، والزرقاء   -8

بّدد فر�شة وجود دوائر انتخابية لها ح�شة كبرية من املقاعد النيابية ت�شمح لالأحزاب 

العا�شمة  حمافظة  يف  بخا�شة  املقاعد،  من  اأكرب  عدد  على  احل�شول  باإمكانية  ال�شيا�شية 

ذات اخلم�س دوائر التي يبلغ عدد مقاعدها 28 مقعدًا.

ث. حالة الأحزاب ال�شيا�شية
اأن حالة الأحزاب ما زالت تراوح مكانها رغم التعديالت املتعددة التي طالت  هناك قناعة 

زالت  ما  احلزبية  احلياة  تنمية  دون  حتول  التي  واملعوقات  الأ�شباب  واأن  الأحزاب،  قانون 

م�شتمرة اأي�شًا. كما اإنه مل تتبلور اإرادة �شيا�شية وا�شحة لإحداث قطيعة مع مرحلة جترمي 

الأحزاب والعمل ال�شري التي ما زالت ُت�شيطر على الثقافة املجتمعية، ما يحول دون اأن ي�شبح 

العمل والنخراط احلزبي اأحد حمركات احلياة العامة و�ضط العامة والنخب وال�ضباب. 

ل توجد وثائق اأو خطط ر�شمية تناولت تنمية احلياة احلزبية ب�شكل مبا�شر يف الأردن يف 

ال�شنوات الأخرية، فيما وردت دعوات عامة يف اإطار احلديث عن الإ�شالح ال�شيا�شي يف عدد من 
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اأبرز الوثائق الوطنية التي تناولت تنمية الأحزاب ب�شكل مبا�شر يف ال�شنوات  اأما  الوثائق، 

التنمية  تاريخ  يف  املهمة  مكانتها  رغم  ال�شرت�شادية  الوثائق  �شمن  ت�شنف  والتي  الأخرية، 

عام  يف  الوطني  احلوار  جلنة  عن  �شدرت  التي  الإ�شالحية  املبادئ  وثيقة  فهي  ال�شيا�شية، 

2011، والأوراق النقا�شية امللكية التي �شدرت خالل الفرتة 2017-2012.

يف  وجاء  احلزبية،  التنمية  ووا�شح  مبا�شر  ب�شكل  الوطني  احلوار  جلنة  وثيقة  تناولت  لقد 

روؤية اللجنة للخطوات املطلوبة لإحداث التنمية ال�شيا�شية بندان يتعلقان بالأحزاب، هما:

ربط متويل الأحزاب بقدرتها على تو�شيع قاعدة امل�شاركة.  -1

تخ�شي�س جانب من متويل الأحزاب كاأداة لتنمية امل�شاركة ال�شيا�شية لل�شباب والن�شاء من   -2

خالل و�شع خم�ش�شات اإ�شافية لكل حزب ي�شتقطب املزيد من الن�شاء وال�شباب يف �شفوفه 

وقياداته. 

ولقد ت�شدت الوثيقة ب�شكل مبا�شر لالإ�شالحات املطلوبة على قانون الأحزاب، وتوافقت على 

و�شع قانون جديد لالأحزاب يهدف اإلى ما يلي:

تب�شيط اإجراءات ت�شجيل الأحزاب، مع تاأكيد التزامها ال�شارم، قانونيًا وذاتيًا، باملرجعية   -1

الوطنية اخلال�شة.

اإزالة العقبات الإدارية التي تواجه عملها.  -2

توفري الدعم املايل لتمكينها من القيام بن�شاطاتها �شمن اأحكام القانون.  -3

تب�شيط الإجراءات الرقابية على اأن�شطتها املالية من دون امل�شا�س بفاعلية هذه الرقابة.  -4

ت�شهيل قدرتها على احل�شول على التمويل من قبل موؤيديها داخل الأردن، والت�شديد على   -5

منع التمويل اخلارجي بكل اأ�شكاله.

متويل جزء من تكاليف حمالتها النتخابية.  -6

7-  حتديد �شالتها مع اجلهات الر�شمية وتب�شيطها مبا ي�شمن اأق�شى درجات احلرية حلركتها. 

ل اإلى  اأما الأوراق النقا�شية امللكية، فقد دعا امللك يف اأربع اأوراق نقا�شية وب�شكل وا�شح وُمف�شّ

تنمية الأحزاب ال�شيا�شية وتطويرها باعتبارها الرافعة احلقيقية للتنمية ال�شيا�شية، وعلى 

النحو التايل: 

يف  الدميقراطي،  التحول  متطلبات  من  اأول  كمتطلب  ال�شيا�شية  الأحزاب  تنمية  و�شع   -1

2013، وذلك من خالل »حاجتنا اإلى بروز اأحزاب وطنية  الورقة النقا�شية الثانية عام 

برامج  �شمن  املحلية  املجتمعات  وهموم  واأولويات  م�شالح  عن  التعبري  على  وقادرة  فاعلة 
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وطنية قابلة للتطبيق. ول �شك اأن هذه العملية حتتاج اإلى وقت حتى تن�شج. ومع و�شول 

اأحزاب �شيا�شية تتناف�س على م�شتوى وطني، ووفق برامج متتد لأربع �شنوات، اإلى جمل�س 

النواب، وح�شولها على مزيد من املقاعد، وت�شكيلها لكتل نيابية ذات قواعد �شلبة، �شيكون 

هناك قدرة اأكرب على اإ�شراك نواب كوزراء يف احلكومة«.

اإن التحول اإلى حكومات برملانية يحتاج اإلى تنمية احلياة احلزبية وتطويرها؛ ما يتطلب   -2

اأ�ش�س  على  تقوم  قوية  اأحزاب  واإيجاد  احلزبية  احلياة  تطوير  اإلى  تقود  اإ�شالحات 

املواطنني، بوجود قيادة حزبية موؤهلة وكفوؤة وقادرة  ا�شتقطاب  براجمية وقادرة على 

على حتمل امل�شوؤولية يف حال و�شولها اإلى احلكومة الربملانية. 

تطوير عمل الكتل النيابية والنتقال اإلى الكتل النيابية احلزبية.  -3

تو�شيع قاعدة م�شاركة وتناف�س الأحزاب يف النتخابات الت�شريعية، واإ�شراك النواب يف   -4

احلكومات على اأ�ش�س حزبية.

روؤية وطنية  الوطني، وتطوير براجمها، وتقدمي  وبالمتداد  الأحزاب باحلجم  تطوير   -5

�شاملة، وتطوير نظمها الداخلية، وتاأهيل قياداتها.

يقع على عاتق الأحزاب وفق ما جاء يف الورقة النقا�شية الرابعة عام 2014، م�شوؤولية   -6

الندماج و�شوًل اإلى عدد منطقي من الأحزاب ميثل خمتلف اآراء الطيف ال�شيا�شي.

اأما على �شعيد الوثائق احلكومية والر�شمية، فقد �شمل كتاب التكليف حلكومة الدكتور عبد 

اهلل الن�شور الثانية اإ�شارة وا�شحة تدعو اإلى »موا�شلة جهود تنمية احلياة ال�شيا�شية وتطوير 

الت�شريعات الناظمة لها والرتقاء بالعمل احلزبي والنيابي«، وت�شمن كتاب الرد اإ�شارة اأخرى 

على التزام احلكومة بتنمية احلياة احلزبية. اأما كتاب تكليف حكومة الدكتور هاين امللقي 

الأولى، فقد اأورد اإ�شارات م�شابهة، يف حني مل ترد اأي اإ�شارة يف الرد احلكومي.

 وهناك اجتاه يرى �شرورة الإقرار بف�شل اأ�شكال العمل ال�شيا�شي واحلزبي وجتاربه القائمة 

بتق�شيماتها الثالثة:

الأحزاب التاريخية التي مل تتمكن ول هي بقادرة على جتاوز اأيديولوجياتها وتاريخها  	•
واأخطاء جتاربها، ول ميكن اأن تعي�س فقط على موروث ن�شالتها واإجنازاتها التي ل ميكن 

اإنكارها.

متتلك  ومل  وا�شحة،  اجتماعية  فئات  م�شالح  عن  تعبريًا  تاأت  مل  الو�شطية  الأحزاب  	•
قاعدة فكرية، بل اعتقدت باأن �شعار الأحزاب الرباجمية يكفي لبناء اأحزاب، ومل يتمكن 

معظمها من التفريق بني الولء للنظام ال�شيا�شي، وبني تبني مواقف وبرامج والدفاع عنها 
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اأمام ال�شيا�شات احلكومية التي ل تتوافق معها.

الأحزاب واحلركات الإ�شالمية كانت الأقرب والأقدر على بناء اأدوات �شيا�شية جديدة،  	•
ومل  احلزبية،  خللفياتها  الفكرية  املقولت  مغادرة  من  تتمكن  مل  كوادرها  معظم  اأن  اإل 

وخالفاتها،  نزاعاتها  تغادر  مل  كما  خال�شة.  وطنية  برامج  �شمن  نهجها  لتوطني  توؤ�ش�س 

وبقيت تعي�س حالت الت�شكيك والنق�شامات والطموحات الفردية.

1. تطوير قانون الأحزاب 

عانت احلياة احلزبية من عدم ا�شتقرار الت�شريعات ال�شيا�شية وعلى راأ�شها قانون الأحزاب، 

من  الرغم  وعلى  املطلوبة.  الإ�شالحات  حول  وطني  توافق  اإلى  الو�شول  عدم  جانب  اإلى 

الو�شول اإلى �شبه توافق حول طبيعة الإ�شالحات على قانون الأحزاب، كما جاء يف وثيقة 

جلنة احلوار، اإل اأن املطالب الإ�شالحية قد اأُخذ ببع�شها واأُهمل بع�شها الآخر.

اأبرز التعديالت على قانون الأحزاب ل�شنة 2015:

اإعادة ت�شكيل جلنة �شوؤون الأحزاب لرتتبط بوزارة ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية بدًل   -1

من وزارة الداخلية. 

تخفي�س عدد املوؤ�ش�شني للحزب اإلى 150 �شخ�شًا.   -2

نظام  اإلى  واإحالتها  املحافظات،  ومن  الن�شاء  من  باملوؤ�ش�شني  املتعلقة  املئوية  الن�شب  اإلغاء   -3

امل�ضاهمة يف دعم الأحزاب ك�ضروط ل�ضتحقاق التمويل ال�ضنوي من املوازنة العامة.

تخفي�س ِ�شن الع�شو املوؤ�ش�س اإلى ثماين ع�شرة �شنة بدًل من اإحدى وع�شرين.  -4

الوحدة  التي حتاول زعزعة  اأو  التي تتقا�شى متوياًل خارجيًا  الأحزاب  الن�س على حل   -5

الوطنية.

وذلك   ،2016 ل�شنة   )53( رقم  النظام  الأحزاب،  لدعم  جديدًا  نظامًا  احلكومة  اأ�شدرت   -6

بهدف ت�شجيع الأحزاب على الرت�شح لالنتخابات النيابية وفتح فروع لها يف املحافظات.

ولقد �شجل املركز الوطني حلقوق الإن�شان يف تقريره الثاين ع�شر لعام 2015، جمموعة من الثغرات 

التي طالب مبعاجلتها لكي ين�شجم القانون مع الد�شتور الأردين واملعايري الدولية، واأهمها:

البقاء على الآلية نف�شها بالن�شبة لتاأ�شي�س احلزب واإجراءات ت�شجيله.  -

ال�ضخ�ض الذي يرغب يف تاأ�ضي�ض  البقاء على �ضرط مرور مدة ع�ضر �ضنوات على جتن�ض   -

حزب.
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رقم  وهو  ع�شوًا،   150 عن  يقل  ل  مبا  وت�شجيله  احلزب  لتاأ�شي�س  الأع�شاء  عدد  حتديد   -

مرتفع وفق املعايري الدولية.

طول املدة التي يت�شمنها القانون لعملية ت�شجيل احلزب.   -

اجلدول رقم )3(
تطور اأعداد الأحزاب امل�شجلة منذ عودة احلياة احلزبية 

عدد الأحزابال�شنة
199326

200020

200636

200714

201223

201650

201747

عدد  �ضرط  وحتديدًا  النافذ،  الت�ضريع  حالة  زيادتها،  اأو  الأحزاب  اأعداد  تراجع  ويعك�ض 

املوؤ�ض�ضني، فعلى �ضبيل املثال، كان �ضرط عدد موؤ�ض�ضي احلزب 50 ع�شوًا يف البداية، ثم ارتفع 

اإلى 500 ع�شو، ثم هبط اإلى 150 ع�شوًا.

 2016 كذلك اأ�شدرت احلكومة نظام امل�شاهمة يف دعم الأحزاب ال�شيا�شية رقم )53( ل�شنة 

اجلديد، والذي قّرر للمرة الأولى تخ�شي�س مبلغ اإ�شايف للحزب ال�شيا�شي مبا ل يزيد على 50 

األف دينار يف ال�شنة، وفق �شوابط منها: منح احلزب مبلغًا قيمته 2,000 دينار عن كل مقعد 

يفوز به يف جمل�س النواب باعتباره مر�شحًا معلنًا للحزب وبحد اأعلى خم�شة مقاعد يف ال�شنة 

التي جتري فيها النتخابات، اإ�شافة اإلى 5,000 دينار عن كل مقر فرعي جديد للحزب بعد 

مقره الرئي�شي ومقاره الفرعية الأربعة لالإنفاق على الفرع واإدارته. غري اأن احلكومة اأجرت 

تعدياًل على هذا النظام يف �شهر متوز 2016، بالنظام رقم )111( ل�شنة 2016، واأقر التعديل 

زيادة مبلغ الدعم املقرر يف النظام الأ�شلي من األفي دينار اإلى خم�شة اآلف عن كل مقعد يفوز 

به احلزب وبحد اأعلى خم�شة مقاعد. 
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2. حالة امل�شاركة احلزبية يف جمل�س النواب 

على  التاأثري  يف  ت�شاهم  لكي  الربملان  اإلى  الو�شول  اأجل  من  الأحزاب  تتناف�س  الأ�شل،  يف 

ال�شيا�شات العامة، وتكوين ائتالفات للو�شول اإلى احلكومات الربملانية. لكن امل�شاركة النيابية 

احلزبية بقيت تراوح مكانها يف الربملانات الأردنية، ومل ت�شل على مدى �شبعة برملانات اإلى ما 

1989، حينما ا�شتطاعت الأحزاب والقوى  و�شلت اإليه يف املجل�س النيابي احلادي ع�شر عام 

النيابية  امل�شاركة  اأخذت  ذلك  بعد  املجل�س،  مقاعد  من   %56 نحو  على  ال�شيطرة  ال�شيا�شية 

احلزبية يف الرتاجع وحتديدًا يف الدورات النتخابية التي اأعلنت فيها قوى �شيا�شية وحزبية 

املقاطعة يف الدورات النتخابية الثالث )1997، 2010، 2013(.

 ،2016 الثامن ع�شر  انتخابات املجل�س  امل�شاركة احلزبية يف  ولعل احلدث الأبرز على �شعيد 

هو نهاية املقاطعة ال�شيا�شية، وحتديدًا بعد اتخاذ جماعة الإخوان امل�شلمني قرارًا بامل�شاركة 

النتخابية  املناف�شة  يف  انخرطت  التي  الأحزاب  عدد  بلغ  حيث  الربملانية،  النتخابات  يف 

50 حزبًا مرخ�شًا، يف حني بلغ عدد مر�شحي الأحزاب والقوائم  اأ�شل  �شيا�شيًا من  42 حزبًا 

احلزبية اأو املختلطة 253 مر�شحًا، وهو عدد غري م�شبوق للمر�شحني على قوائم الأحزاب يف 

تاريخ النتخابات الأردنية.

اإن امل�شاركة احلزبية يف املجال�س النيابية ما زالت تراوح مكانها، ومل تنُم ب�شكل ملمو�س، ومل 

الن�شبة  اأخذت هذه  1989، حيث  ال�شيا�شي يف عام  الأ�شا�س لنطالق الإ�شالح  �شنة  اإلى  تعد 

امل�شاركة احلزبية ترتاوح يف  وبقيت معدلت  التالية،  ال�شبعة  املجال�س  بالرتاجع على مدى 

حدود 20% من اأع�شاء املجل�س.

اجلدول رقم )4(
التمثيل احلزبي يف املجال�س النيابية )2016-1989( 

عدد نواب الأحزاب عدد اأع�شاء جمل�س النواب املجل�س النيابي

45 80 املجل�س احلادي ع�شر )1993-1989(

29 80 املجل�س الثاين ع�شر )1997-1993(

20 80 املجل�س الثالث ع�شر )2001-1997(

24 110 املجل�س الرابع ع�شر )2007-2003(

8 110 املجل�س اخلام�س ع�شر )2009-2007(

29 120 املجل�س ال�شاد�س ع�شر )2012-2010(

33 150 املجل�س ال�شابع ع�شر )2016-2013(

22 130 املجل�س الثامن ع�شر )2016-
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22 نائبًا ميّثلون  17% مبا يعادل  بلغت ن�شبة متثيل الحزاب يف جمل�س الّنواب الثامن ع�شر 

11 حزبًا اأكرثها متثياًل حزب جبهة العمل الإ�شالمي الذي ح�شل على 15 نائبًا يف التحالف 

الوطنّي لالإ�شالح. 

3. الو�شع الراهن لالأحزاب ال�شيا�شية

ما زال قانون الأحزاب ل يلبي متطلبات تنمية احلياة احلزبية رغم التعديالت املتكررة؛   -1

مبعنى اأن التعديالت املتكررة التي طالت القانون مل ت�شهم يف جعل القانون اأداة لتطوير 

احلياة احلزبية مع الأخذ بعني العتبار الدور الأ�شا�شي لقانون النتخاب. 

الدعوات  من  الرغم  فعلى  جمددًا.  ال�شيا�شة  الأحزاب  اأعداد  يف  الزدحام  حالة  عادت   -2

اجتماعية  قواعد  وذات  قوية  اأحزاب  ثالثة  ظهور  يف  امل�شاعدة  اإلى  املتكررة  امللكية 

هذه  من  جانبًا  بع�شهم  ويف�شر  املغاير،  الجتاه  يف  ذهب  الر�شمي  الأداء  اأن  اإل  عري�شة، 

احلالة بعدم ال�شتقرار الت�شريعي يف ما يتعلق بعدد املوؤ�ش�شني؛ حيث قّل�س قانون الأحزاب 

ل�شنة 2015 �ضرط عدد املوؤ�ض�ضني من 500 اإلى 150 �شخ�شًا. 

ما زالت الأحزاب الأردنية تعاين من �شيخوخة يف القيادات والقواعد، ومل تخُط باجتاه   -3

جتديد دماء قياداتها اأو جذب الأجيال اجلديدة من ال�شباب. 

�شعف العمل الدميقراطي داخل معظم الأحزاب التي تطالب بالدميقراطية، اإلى جانب   -4

�شعف ُنظمها الداخلية، و�شعف نظم احلاكمية وال�شفافية فيها. 

قاعدة  تو�شيع  دون  حتول  التي  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  التقليدية  القيود  ا�شتمرار   -5

النخراط احلزبي، وحتديدًا و�ضط ال�ضباب ويف موؤ�ض�ضاتهم التعليمية.

وعدم  الأحزاب،  معظم  لدى  �شاملة  �شيا�شية  روؤية  توفر  وعدم  احلزبية  الربامج  �شعف   -6

توفر روؤية بديلة يف ال�شيا�شات العامة والقت�شاد واخلدمات العامة وغريها. 

داخلية  وانق�شامات  ان�شقاقات  املعار�شة  اأحزاب  وخا�شة  الأحزاب  من  العديد  �شهدت   -7

متفاوتة الدرجة واحلّدة، ودائرة ل تنتهي من ال�شراعات والتهامات باخليانة والف�شاد 

بني اأع�شاء احلزب الواحد، ما اأدى اإلى ظهور تيارات معار�شة داخل التيار التاريخي، مثلما 

حدث داخل الإخوان امل�شلمني وذراعهم ال�شيا�شي حزب جبهة العمل الإ�شالمي، ما اأدى اإلى 

ظهور اأحزاب جديدة انبثقت عن هذا التيار. 

امل�شاركة  �شعف  يف  يتمثل  والذي  الأحزاب،  ملعظم  ال�شيا�شي  والتمثيل  احل�شور  �شعف   -8

النتخابية، و�شعف التمثيل يف الربملان، و�شعف قواعدها ال�شعبية.
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بروز ظاهرة »الياأ�س ال�شيا�شي« لدى العديد من رموز العمل احلزبي التي �شككت يف نوايا   -9

الذي  الو�شطي  التيار  ذلك  عن  وعرّب  فاعلة.  حزبية  حياة  وجود  يف  رغبتها  ويف  الدولة 

ُي�شنف على اأنه الأقرب للحكومات فقد �شرح رئي�س املجل�س املركزي حلزب التيار الوطني، 

»اأنه ل توجد هناك  بتاريخ 2017/10/8،  الأردنية  الغد  اإلى �شحيفة  اأحمد احلمايدة 

اإرادة ر�شمية لتطوير التجربة احلزبية يف الأردن«، وذهب اإلى القول اإن »مهمة الأحزاب 

ال�شهري  املثال  وهناك  الدولة«،  جانب  من  احرتام  لها  يوجد  ول  ديكورية،  )الأردنية( 

لرئي�س التيار الوطني وموؤ�ش�شه املهند�س عبد الهادي املجايل الذي نعى جتربة هذا احلزب 

يف عام 2017، ودعا اإلى حله، وت�شاءل عّمن يتحمل م�شوؤولية تعطيل تنفيذ الأوراق امللكية 

النقا�شية ويعيق الإ�شالح.

10 - ظهور تيارات حزبية جديدة تعرب عن ان�شقاقات حزبية، وتعرّب عن مترد على املدار�س 

احلزبية التاريخية، مثل حالة »زمزم«، وحالة حزب ال�شراكة والإنقاذ، اأو تيارات جديدة 

جتمع اأكرث من طيف �شيا�شي، مثل تيار التحالف املدين الذي ما زال حزبًا حتت التاأ�شي�س. 

رابعاً: حالة املشاركة السياسية

اأ. حالة امل�شاركة النتخابية الربملانية 
اقت�شرت  حيث  النتخابية،  امل�شاركة  يف  كبريًا  تراجعًا   2016 النيابية  النتخابات  �شهدت 

ن�شبة القرتاع يف هذه النتخابات على 37%، وهذا الرتاجع جتاوز ن�شب امل�شاركة املتدنية يف 

الأ�شل التي ات�شمت بها املجال�س النيابية ال�شابقة، وعلى الرغم من وجود عالقة بني طبيعة 

اأنها تبقى عالقة حمدودة، فالنتخابات  اإل  امل�شاركة النتخابية،  النظام النتخابي ون�شب 

الأخرية �شهدت تراجع ن�شب القرتاع لي�س فقط يف املدن الكربى بل ويف العديد من املحافظات، 

هذه  ويف  عام  ب�شكل  الأردن  يف  النتخابية  امل�شاركة  �شعف  وراء  عديدة  اأ�شباب  تقف  حيث 

النتخابات بالتحديد، اأبرزها �شعف امل�شاركة يف املدن الكبرية التي يغلب فيها كثافة ال�شّكان 

النتخابية غري  الدوائر  تق�شيم  نظام  اأن  يعتقدون  والذين  فل�شطينية،  اأ�شول  من  الأردنيني 

عادل وبالتايل ل يوفر فر�شًا لتمثيلهم، يف الوقت الذي ُيلقي فيه ان�شداد الأفق ال�شيا�شي يف 

اإيجاد حل للق�شية الفل�شطينية ظالله على اأولويات املجتمع ال�شيا�شي يف الأردن ولقد اأ�شاد 

تقرير بعثة الحتاد الأوروبي بزيادة املقاعد املخ�ش�شة للمدن الرئي�شية ذات الثقل ال�شكاين 

يف عمان واإربد والزرقاء باملقارنة مع قانون 2013. 
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اجلدول رقم )5(
ن�شب امل�شاركة يف النتخابات النيابية )2016-1989(

ن�شبة امل�شاركة )ن�شبة املقرتعني اإلى امل�شجلني( املجل�س النيابي

%53 املجل�س احلادي ع�شر )1989(

%55 املجل�س الثاين ع�شر )1993(

%55.7 املجل�س الثالث ع�شر )1997(

%58.9 املجل�س الرابع ع�شر )2003(

%57.4 املجل�س اخلام�س ع�شر )2007(

%52.4 املجل�س ال�شاد�س ع�شر )2010(

%56.7 املجل�س ال�شابع ع�شر )2013(

%37 املجل�س الثامن ع�شر )2016(

املطلوب، وتوايل تراجع مكانته  التغيري  اإحداث  النواب على  الثقة بقدرة جمل�س  اإن فقدان 

الثقة  موؤ�شر  تقرير  اأ�شار  وقد  النتخابية.  امل�شاركة  تراجع  يف  رئي�شيًا  �شببًا  يعّد  امل�شتمرة، 

ال�شادر عن منتدى الإ�شرتاتيجيات الأردين، اإلى ا�شتمرار تدين الثقة مبجل�س النواب بواقع 

21% ويف املرتبة قبل الأخرية، بينما احتلت الأحزاب املرتبة الأخرية بني املوؤ�ش�شات الأردنية 

بن�شبة %9.7.

ولعب ا�شتمرار تراجع الأو�شاع القت�شادية ال�شعبة، وارتفاع موؤ�شرات الفقر والبطالة دورًا 

جعل امل�شاركة ال�شيا�شية يف اإدراك فئات عري�شة من املجتمع بال جدوى، الأمر الذي يو�شحه 

الرتاجع امل�شتمر يف موؤ�شر التنمية الب�شرية مقابل الزيادة امل�شطردة يف ال�شكان. 

اأما التطور الإيجابي يف امل�شاركة النيابية، فيتمثل يف و�شول 20 مر�شحة اإلى مقاعد جمل�س 

النواب، خم�س منهن بالتناف�س احلر و15 تناف�شن على مقاعد الكوتا الن�شائية املقررة مبوجب 

قانون النتخاب. وبلغت ن�شبة الن�شاء يف جمل�س النواب الثامن ع�شر 15.4%، وهي الأعلى يف 

تاريخ احلياة النيابية الأردنية؛ اإذ كانت ن�شبتهن يف املجل�س ال�شابع ع�شر 12%، وال�شاد�س ع�شر 

12.7%. وهناك خم�س نائبات من اأ�شل 20 و�شلن اإلى املجل�س اجلديد، ُهّن نائبات �شابقات.

ب. حالة امل�شاركة النتخابية املحلية )الالمركزية والبلدية( 
يف  الأولى  للمرة  جرت  التي  الالمركزية  انتخابات  يف  العامة  النتخابية  امل�شاركة  ت�شل  مل 

اجلديد  البلديات  قانون  وفق  نف�شه  اليوم  يف  جرت  التي  البلدية  والنتخابات   ،2017 عام 

رقم )41( ل�شنة 2015، اإلى احلد الأدنى من التوقعات، حيث بلغت الن�شبة العامة لالقرتاع 

على م�شتوى اململكة 31.7%، وفق اأرقام الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب. و�شجلت حمافظة عجلون 
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الن�شبة الأعلى وهي 62.8%، يف حني �شجلت العا�شمة عّمان الن�شبة الأقل وهي %16.1.

اأرقامًا حمدودة. وبا�شتثناء  و�شّجلت امل�شاركة احلزبية يف انتخابات الالمركزية والبلديات 

ح�شل  حيث  تذكر،  تكاد  ل  الأخرى  الأحزاب  م�شاركة  فاإن  الإ�شالمي،  العمل  جبهة  حزب 

حتالف الإ�شالح الذي قادته جبهة العمل الإ�شالمي على 76 مقعدًا من بينها 11 �شيدة، وفاز 

التحالف برئا�شة ثالث بلديات من اأ�شل �شت بلديات مت الرت�شح لها، يف مقدمتها بلدية الزرقاء 

الكربى. كما فاز التحالف بـ 25 مقعدًا يف جمال�س املحافظات من اأ�شل 48 مقعدًا تقدم لها. ومن 

بني اأحزاب الي�شار، تقّدم حزب ال�شعب الدميقراطي )ح�شد( بــ 23 مر�شحًا، فيما تقّدم كل من 

حزب الوحدة ال�شعبية الدميقراطي واحلزب ال�شيوعي ب�شتة مر�شحني.

ت. امل�شاركة املجتمعية وال�شبابية 
تبدو ال�شمة البارزة للم�شاركة املجتمعية يف ال�شوؤون العامة حمدودة و�شكلية، ولقد تاأثرت 

الظروف  تاأثري  بفعل  الأخرية  الثالث  ال�شنوات  يف  التعبري  حريات  تراجع  �شوء  يف  �شلبيًا 

الإقليمية ومنو التطرف واحلرب على الإرهاب؛ فقد �شجلت موؤ�شرات حرية التعبري وحرية 

ال�شحافة وحرية الإنرتنت تراجعًا وا�شحًا. وتراجع ترتيب الأردن يف املوؤ�شر العاملي حلرية 

 160 بني  من  اإذ  العاملية،  حدود«  بال  »مرا�شلون  منظمة  عن  وال�شادر   2017 لعام  ال�شحافة 

دولة يف العامل، جاء الأردن باملرتبة 138 برتاجع ثالثة مراكز عن عام 2016. وو�شفت هذه 

ّنف  بــ »ال�شعبة«. وتراجعت حرية ال�شحافة يف اململكة درجتني، و�شُ املنظمة حالة الأردن 

بينما   .2017 لعام  هاو�س«  »فريدم  موؤ�شر  بح�شب  احلرة«  »غري  البلدان  خانة  �شمن  الأردن 

العام  عن   2017 يف عام  نقطتني  و�شّجلت تراجعًا مبعدل  بالرتاجع،  الإنرتنت  حرية  وا�شلت 

للم�شاركة  اأ�شا�شيًا  التعبري تعد ركنًا  اأن حرية  ال�شابق، بح�شب موؤ�شر حرية الإنرتنت، حيث 

وتو�شيع  العام،  النقا�س  بتو�شيع  ال�شلة  ذات  والتنموية  ال�شيا�شية  اأبعادها  يف  املجتمعية 

اخليارات، وتعزيز النزاهة وال�شفافية. 

الأخرية  الثالث  ال�شنوات  �شهدت  والربملانية،  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزارة  معلومات  وبح�شب 

ا�شتقرارًا يف اأعداد اجلمعيات ال�شيا�شية اأو ذات الخت�شا�س املدين واحلقوقي، حيث �ُشّجلت 

 15 وُحّلت  جديدة.  جمعية   16 �ُشّجلت   ،2016 عام  ويف   .2017 عام  يف  جديدة  جمعية   17

ال�شيا�شية  الأربع الأخرية. ويو�شح اجلدول رقم )7( توزيع اجلمعيات  ال�شنوات  جمعية يف 

بن�شبة  عمان  يف  اجلمعيات  هذه  معظم  يرتكز  اإذ   ،2017 عام  نهاية  يف  واحلقوقية  واملدنية 

65%، بينما ترتاجع اأعداد هذا النوع من اجلمعيات يف معظم املحافظات.
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اجلدول رقم )6(
توزيع اجلمعيات ال�شيا�شية واحلقوقية لعام 2017

عدد اجلمعيات التي ُحّلت عدد اجلمعيات امل�شجلة ا�شم املحافظة

11 جمعية  105 جمعيات العا�شمة

جمعيتان 23 جمعية اإربد

جمعية واحدة 5 جمعيات املفرق

- جمعية واحدة الطفيلة

- 5 جمعيات عجلون

- 4 جمعيات مادبا

جمعية واحدة 10 جمعيات الزرقاء

- - معان

- جمعية واحدة العقبة

- 3 جمعيات جر�س

- 3 جمعيات الكرك

- جمعية واحدة ال�شلط

15 جمعية 161 جمعية املجموع

امل�شدر: وزارة ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية، 2018.

وعلى الرغم من اأن عدد ال�شباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و29 �شنة، يقدر بنحو 2.72 

خالل  ُبذلت  التي  اجلهود  وبرغم  ال�شكان،  جمموع  من   %28.5 ن�شبته  ما  وي�شكلون  مليون، 

ال�شنوات املا�شية من خمتلف اجلهات ل�شتقطاب ال�شباب وتفعيل دورهم يف احلياة العامة، اإل 

اأن حجم م�شاركة ال�شباب يف احلياة العامة، ما زال متدنيًا وحمدودًا وغري فاعل، �شواًء تلك 

املتعلقة مب�شاركتهم الفعلية يف �شناعة القرارات التي تزيد من دورهم يف حتقيق تطلعاتهم 

التنموية وامل�شتقبلية الفعلية، اأو يف ما يتعلق بتح�شني قدرتهم على اإ�شماع اأ�شواتهم مبختلف 

الو�شائل. 

لل�شباب  فر�شة   ،2015 ل�شنة  الالمركزية  وقانون   2016 ل�شنة  النتخاب  قانون  وفر  لقد 

للم�شاركة يف �شناعة القرار من خالل تو�شيع قاعدة امل�شاركة النتخابية النيابية، وتو�شيع 

فر�س و�شول ال�شباب اإلى جمال�س املحافظات املحلية، حيث َخّف�س قانون النتخاب �شن املقرتع 

اإلى من اأكمل 17 �شنة، وَخّف�س قانون الالمركزية �شن الرت�شيح اإلى 25 �شنة، ما اأتاح لل�شباب 

الذين  املحافظات  ملجال�س  املرت�شحني  ن�شبة  اأن  اإل  مبكرة،  �شن  يف  التجربة  خو�س  فر�شة 

تراوحت اأعمارهم بني 25– 34 كانت منخف�شة، حيث بلغت 9% من اإجمايل املرت�شحني لتلك 

املجال�س، بينما و�شلت ن�شبة الذين تر�شحوا ملوقع رئي�س بلدية �شمن الفئة العمرية نف�شها 
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حيث  النيابية،  النتخابات  على  نف�شها  احلالة  وتنطبق  املرت�شحني،  اإجمايل  من  فقط   %3

يوجد �شعف يف اإقبال ال�شباب على امل�شاركة فيها، فقد بلغت ن�شبة ال�شباب الذين �شوتوا يف 

النتخابات النيابية عام 2016 �شمن الفئة العمرية 25-30 �شنة 31.8% فقط، وعلى الرغم 

من تخفي�س �شن القرتاع يف تلك النتخابات اإل اأن ن�شبة امل�شاركة يف هذا العمر بلغت %24. 

ولعل التحدي الأكرب املتعلق بالنتخابات النيابية هو مو�شوع التمثيل، حيث ت�شري تقديرات 

�شن  يف  هم  القرتاع  �شن  بلغوا  الذين  ال�شكان  من   %38.5 اأن  اإلى  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة 

الثالثني اأو اأقل، ومع ذلك ل يتمتعون باأي متثيل نيابي ب�شبب قانون النتخاب الذي حّدد �شن 

الرت�شح بثالثني �شنة.

اأما م�شاركة املراأة يف احلياة العامة، فما زالت متوا�شعة على الرغم من العديد من التطورات 

الإيجابية التي �شهدتها ال�شنوات الأخرية، واأهمها زيادة م�شاركتها النيابية، اإذ ما زال حجم 

الأردنية  املراأة  اإ�شرتاتيجية  يف  الواردة  املوؤ�شرات  وبح�شب  فاعل،  وغري  �شعيف  م�شاركتها 

ال�شادرة عن اللجنة الوطنية ل�شوؤون املراأة، تبلغ ن�شبة م�شاركة املراأة يف وظائف الفئة العليا 

يف  املراأة  متثيل  ن�شبة  وتبلغ   .%29.1 ال�شيا�شية  الأحزاب  ويف   ،%8 التنفيذية  ال�شلطة  يف 

1.3%، ويف جمل�س  التجارة  8.5%، ويف غرفة  ال�شناعة  4.9%، ويف غرف  النقابات  جمال�س 

الأعيان احلايل 11.7%، و15.4% يف جمل�س النواب الثامن ع�شر.

وعلى الرغم من اأن قانون الجتماعات العامة املعدل يف اآذار 2011، قد �شمح لالأردنيني بعقد 

الجتماعات العامة واملظاهرات، فقد وا�شلت املنظمات واأماكن التجمهر طلب احل�شول على 

2017 عدم  اإذن من وزارة الداخلية لتنظيم الجتماعات واملنا�شبات العامة. وقد �شهد عام 

املوافقة اأو اإلغاء اجتماعات قبل عقدها بوقت قليل. ور�شد املركز الوطني حلقوق الإن�شان 

جمتمع  موؤ�ش�شات  اأو  لأحزاب  معظمها   2016 عام  خالل  فعاليات  ت�شع  الر�شمية  اجلهات  منع 

مدين.

ث. حالة الثقافة ال�شيا�شية والتمكني ال�شيا�شي
خالل  ومن  الأردن.  يف  ال�شيا�شية  التنمية  ق�شايا  من  بالعديد  ال�شيا�شية  الثقافة  ترتبط   

اأمناط  مثل  ال�ضيا�ضية،  الظواهر  من  العديد  تف�ضري  ميكن  ال�ضيا�ضية  الثقافة  حالة  تق�ضي 

و�شعف  واجلهوية،  الع�شائرية  مثل  الأولية  للمرجعيات  الولء  وازدهار  ال�شيا�شة،  امل�شاركة 

الثقة بالعمل احلزبي واخلوف منه، و�شعف كل من الأداء النيابي، وحالة التكامل ال�شيا�شي 

يف عمل املوؤ�ش�شات، وكفاءة الأداء العام.
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اأبرزها  لعل  الأردنية،  والنخب  للمجتمع  ال�شيا�شية  للثقافة  بنيوية  و�شمات  مظاهر  هناك 

ال�شيا�شية  الثقافة  اإن  كما  والتعددية.  التنوع  وقبول  معًا،  والتقليدية  التحديث  بني  اجلمع 

من  املزيد  الأخريين  العقدين  �شنوات  �شهدت  حني  يف  جامدة،  وغري  نامية  الأردين  للمجتمع 

اأهم  اأو�ضاط النخب وال�ضباب. وتربز  مظاهر الختاللت يف الثقافة ال�ضيا�ضة، وحتديدًا يف 

والولءات  الوطني  النتماء  بني  احلاد  التناق�س  يف  الراهنة  ال�شيا�شية  الثقافة  اختاللت 

اجلهوية واملرجعيات التقليدية، و�شعف الوعي بقيم املواطنة واختاللت امل�شاركة ال�شيا�شية، 

وتنامي ال�شعور بالالجدوى وعدم القدرة على حتقيق الذات، وال�شعور بالغرتاب والعزلة، ما 

املرجعيات  �شواء  الأولية  املرجعيات  ال�شباب يبحثون عن هوية جديدة، يجدونها يف  يجعل 

القرابية والع�شائرية، اأو اجلهوية والإقليمية اأو الدينية.

يف  للتنمية  الثاين  اهلل  عبد  امللك  �شندوق  اأطلق  فقد  الدميقراطي،  التمكني  جمال  يف  اأما   

عام 2014 »برنامج التمكني الدميقراطي« الذي ا�شتمل على: نافذة التمكني ال�شبابي، حمور 

املوهبة يف خدمة املجتمع، حمور الرتبية والتوعية املدنية، اأندية احلوار، التطوع املدر�شي، 

واملعارف  باملهارات  ال�شباب  اإلى تزويد  الربنامج  الأردين. وهدف  الإعالم  ومر�شد م�شداقية 

الالزمة ليكونوا اأفرادًا فاعلني يف احلياة الدميقراطية، وذلك من خالل تعزيز القيم املدنية 

لديهم، وتعزيز قيم املواطنة، ومهارات احلوار والقبول بالآخر، والتعددية، وتعزيز املوهبة، 

686 معلمًا و100 مي�شر. كما �شمل الربنامج  لـ  التدريب  امل�شروع  والعمل التطوعي. وقد وّفر 

 2,421 يف  اأن�شطة  ال�شندوق  نّفذ  حيث  اململكة،  مدار�س  من  وطالبة  طالبًا   56,582 تدريب 

مدر�شة، وُمّول 153 مبادرة �شبابية فيما مّولت املوؤ�ش�شات ال�شريكة نحو 200 مبادرة.

 5,000 لل�شباب املبدعني بقيمة  ويف م�شروع املوهبة يف خدمة املجتمع، وّفر الربنامج متوياًل 

دينار، وللموؤ�ش�شات بقيمة ترتاوح ما بني 5,000 اإلى 40,000 دينار، حيث قدم امل�شروع الدعم 

ل�شبعة ع�شر م�شروعًا. 

متكني  اإلى  تهدف  �شبابية  مبادرة   241 الربنامج  دعم  ال�شبابي،  التمكني  نافذة  م�شروع  ويف 

الإعالم  معهد  الربنامج  دعم  كما  التعبري.  وحرية  احلوار  ثقافة  تنمية  جمال  يف  ال�شباب 

الأردين يف اإن�شاء مر�شد م�شداقية الإعالم الأردين عام 2014، بهدف ن�شر ثقافة التحقق من 

الأخبار، واحلد من الإ�شاعات، وحت�شني اأداء الإعالم الأردين.

الربنامج توّقف يف عام  اأن  اإل  الدميقراطي، وحّقق ح�شورًا لفتا، ً  التمكني  برنامج  وا�شتمر 

2017، با�شتثناء مر�شد م�شداقية الإعالم الأردين »اأكيد« الذي يتمتع بال�شتدامته من خالل 

معهد الإعالم الأردين.
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ج. حالة النقابات العمالية واملهنية
يوجد يف الأردن 15 نقابة مهنية تعد الإطار التنظيمي املهني لنحو ن�شف مليون مهني اأردين. 

كما يوجد الحتاد العام لنقابات العمال يف الأردن الذي ي�شم 17 نقابة عمالية معرتف بها، 

اأي   2017 العمل. ومل ي�شهد عام  اأ�شحاب عمل م�شجلة لدى وزارة  50 نقابة  وهناك حوايل 

ال�شيا�شي  وال�شتقطاب  ال�شراعات  حالة  ا�شتمرت  بل  املعامل،  وا�شح  اإ�شالحي  نقابي  حراك 

والفكري ت�شيطر على حالة النقابات. وعلى الرغم من اأن وجود اأدوار �شيا�شية للنقابات ُيعّد 

اأمرًا على درجة كبرية من الأهمية باعتبارها متثل كتلة وا�شعة من الطبقة الو�شطى، اإل اأن 

امل�شاركة النتخابية يف معظم  بن�شب  وا�شحًا  الأخرية تراجعًا  ال�شنوات  �شهدت يف  النقابات 

النقابات مع تراجع دورها وح�شورها يف احلياة العامة.

النقابات  كربى  املهند�شني  نقابة  فروع  انتخابات  يف  النتخابية  امل�شاركة  ن�شب  اأن  ويالحظ 

املهنية، مل تزد على 35% يف اآخر �شنتني، وتعزو بع�س الجتاهات تراجع ن�شب امل�شاركة اإلى 

ات�شاع قاعدة النقابيني امل�شتقلني غري املعنيني بال�شتقطاب ال�شيا�شي والفكري.

كما انعك�شت الظروف القت�شادية ال�شعبة يف البالد على حالة النقابات ومنت�شبيها، حيث 

ازداد حجم البطالة بني املهنيني يف خمتلف املجالت، يف الوقت الذي مل تتقدم فيه النقابات 

مبقاربات مهمة يف حماية امل�شالح املهنية ملنت�شبيها.

لقد �شهدت ال�شنوات الأخرية 2015-2017 ازدياد حدة حالة ال�شتقطاب الفكري وال�شيا�شي 

يف اأداء النقابات، ما انعك�س على الأداء النتخابي الذي و�شل اإلى حالت من العنف خرجت 

عن التقاليد الدميقراطية التاريخية للنقابات املهنية الأردنية، ما جعل منوذج الدميقراطية 

النقابية يف خطر. لقد بقيت النقابات املهنية لعقود، ت�شد الفراغ الدميقراطي الذي مل ت�شتطع 

الأحزاب واملوؤ�ش�شات املدنية الأخرى مالأه �شواء يف فرتة ما قبل بداية التحول الدميقراطي 

عام 1989 اأو يف ما بعد، حيث يبدو اأن هذا الدور يف تراجع م�شتمر.

كذلك تراجعت خالل ال�شنوات الثالث الأخرية، فر�س اإ�شالح الإطار النقابي العمايل وحتديدًا 

وفق  بالعمل  ا�شتمرت  حيث  لوائه،  حتت  املن�شوية  والنقابات  العمال  لنقابات  العام  الحتاد 

نظام اأ�شا�شي موحد مفرو�س على النقابات جميعها، ويركز ال�شالحيات بني جمموعة �شغرية 

من الروؤ�شاء.

ب�شبب  اإما  النقابي،  التنظيم  اإلى  ينتمون  ل  باأجر  العاملني  من  وا�شع  قطاع  هناك  زال  ما 

الت�شريعات العمالية لأ�شباب ترتبط بنظام الت�شنيف املهني ال�شادر عن وزير العمل والذي 

يحدد املهن امل�شموح لها ت�شكيل نقابات ب�شبع ع�شرة نقابة، ومل يجِر زيادتها منذ عام 1976. 

اإن�شاء  العام  القطاع  يف  للموظفني  اأجاز  والذي   ،2013 لعام  الد�شتورية  املحكمة  قرار  وجاء 
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الفئات  من  العديد  مطالب  �شاحبا  اللذين  والغمو�س  اجلدل  لينهي  بهم،  خا�شة  نقابات 

اإن�شاء نقابة املعلمني  اأن  الوظيفية، خالل ال�شنوات الأخرية، باإن�شاء تنظيمات نقابية، رغم 

ُيعّد عمليًا �شابقة كان من املفرت�س اأن تزيل هذه الغ�شاوة. 

خالصات عامة:

اإن عملية التحول والنتقال ال�شيا�شي التي مير بها الأردن، عملية طويلة ومركبة ومعقدة،   -1

اإذ ما زال الأردن ي�شهد منذ عام 1989 عملية طويلة من النتقال ال�شيا�شي. وعلى الرغم 

من اأهمية هذه املرحلة يف تطور اأي جتربة يف التنمية ال�شيا�شية، اإّل اأن طولها بهذا ال�شكل 

يرتك اآثارًا �شلبية عميقة لي�س فقط على الثقافة واحلياة ال�شيا�شيتني بل تذهب اآثار ذلك 

اإلى العمق الجتماعي. 

اإن النظام ال�شيا�شي الأردين ما زال نظامًا نيابيًا غري كامل، حيث اأن النتخابات النيابية   -2

ل جتري على اأ�شا�س حزبي، بل على اأ�ش�س ع�شائرية، اأو عائلية، اأو جغرافية، اأو �شخ�شية، 

ول ُت�َشّكل احلكومات من الأحزاب اأو الكتل يف جمل�س النواب. 

بني  العالقة  زالت  وما  فّعالة.  وغري  �شعيفة  والأحزاب  الربملان  بني  العالقة  زالت  ما   -3

احلكومة والربملان اأقرب ما تكون اإلى العالقات الزبونية وال�شرت�شائية.

بداأت  حيث  الربملانية،  احلكومات  اإلى  التحول  منهج  يف  قدمًا  ال�شري  يف  الأردن  يوفق  مل   -4

هذه  اأن  اإل  امل�شاورات،  تو�شيع  خالل  من  احلكومات  ت�شكيل  اآلية  لتغيري  وحيدة  حماولة 

املحاولة مل ُتكّرر لحقًا. 

ال�شنوات الأخرية، وباتت بع�س موؤ�شراتها  ال�شيا�شية تراجعًا وا�شحًا يف  امل�شاركة  �شهدت   -5

مقلقة، ويالحظ هذا الرتاجع يف امل�شاركة النتخابية يف انتخابات املجل�س الثامن ع�شر، 

ويف انتخابات البلديات، وجمال�س الالمركزية، ويف انتخابات النقابات املهنية، وغريها من 

اأطر متثيلية. 

تعاين احلياة احلزبية من �شعف متعدد امل�شادر، وتعاين من الزدحام الناجم عن الكرثة.   -6

و�شاهم قانون الأحزاب ل�شنة 2015 يف زيادة اأعداد الأحزاب ال�شغرية، حينما مت خف�س 

عدد اأع�شاء الهيئة التاأ�شي�شية من 500 اإلى 150 ع�شوًا. 

ما  رغم  النيابية  الكتل  �شعف  ا�شتمرار  مع  النواب،  جمل�س  اأداء  يف  الثقة  تراجع  ا�شتمر   -7

�شهدته الت�شريعات، وبخا�شة قانون النتخاب والنظام الداخلي من اإ�شالحات. 
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�شكلت الأوراق النقا�شية امللكية وحتديدًا تلك التي تناولت تطوير النظام الدميقراطي   -8

فر�شة ثمينة ل�شتئناف الإ�شالحات، اإل اأن ال�شتجابة الر�شمية ملا جاء يف هذه الأوراق 

بقيت حمدودة، ومل تتجاوز ن�شبة ال�شتجابة للتوجهات الإ�شالحية 38%، حيث طرحت 

الأوراق 39 توجهًا اإ�شالحيا اأجنز منها 15 توجهًا. 

املطالب والتوصيات

اأ. قانون النتخاب 
1- بخف�س عدد اأع�شاء جمل�س النواب من 130 اإلى 100 اأو 80 نائبًا. 

اأو »الباقي الأعلى« مللء املقاعد التي يتعذر ملوؤها  تغيري طريقة ح�شاب »اأعلى البواقي«   -2

بالأرقام ال�شحيحة غري الك�شرية بن�شبة عدد الأ�شوات التي حت�شل عليها القوائم، حيث 

اأنها طريقة غري عادلة. 

خف�س �شن الرت�ّشح لع�شوية جمل�س النواب اإلى 25 �شنة.  -3

ت�شمني القانون �شيغة ت�شمن التناف�س على اأ�شا�س حزبي للو�شول اإلى مقاعد املجل�س، اإلى   -4

جانب التناف�س الفردي امل�شتقل بهدف تنمية الأحزاب.

اإن تق�شيم املحافظات الثالث الكبرية )العا�شمة، اإربد، الزرقاء( اإلى دوائر فرعية، قد بّدد   -5

فر�شة وجود دوائر ذات ح�شة كبرية من املقاعد توفر الإمكانية ملجموعة من الأحزاب 

للفوز بعدد وا�شع من املقاعد، ل �شيما يف حمافظة العا�شمة التي يبلغ جمموع مقاعدها 28 

مقعدًا.

ب. اإ�شالح احلياة احلزبية
و�شع اإجراءات ت�شريعية واإدارية توفر بيئة مالئمة لظهور تيارات حزبية كبرية، حتفز   -1

اندماج الأحزاب، وتقلل من عددها.

تدريب  برامج  توفري  خالل  من  وتنميتها  احلزبية  احلياة  لتطوير  وطنية  خطة  و�شع   -2

وبناء قدرات لقيادات الأحزاب، وم�شاعدة الأحزاب بتطوير اأنظمتها الداخلية، وحت�شني 

م�شتوى احلاكمية الر�شيدة يف ممار�شتها. 

ت�ضجيع  خالل  من  احلزبي  العمل  يف  ال�ضبابي  النخراط  دعم  يف  تدريجي  باإطار  البدء   -3

وتهيئ  التطوعي،  العمل  تعزز  تنموي،  طابع  ذات  �شبابية  منظمات  اإن�شاء  على  الأحزاب 



تقرير حالة البالد: التنمية السياسية

35

ال�شباب للعمل ال�شيا�شي. 

تطوير روؤية وطنية وخطة عملية لبناء التكامل ال�شيا�شي بني الأحزاب والدولة، بحيث   -4

املهمة  لهذه  اأداء  موؤ�شرات  وو�شع  الأردنية،  الدولة  اإطار  يف  بوظائفها  الأحزاب  تقوم 

التاريخية وربطها بالتمويل.

تطوير الإطار الإجرائي لتمويل الأحزاب واأن يكون مت�شمنًا يف القانون.   -5

ملرة  ماليًا  دعمًا  الأحزاب  مينح  القانون،  يف  وا�شح  بن�س  الأحزاب  متويل  نظام  تطوير   -6

اإلى  التاأ�شي�س، ويربط ا�شتمرار التمويل لحقًا بقدرة احلزب على الو�شول  واحدة عند 

الربملان، ب�ضرط تعديل قانون النتخاب ليت�ضمن ن�ضًا عن القوائم احلزبية. 

وقف التعبئة الإعالمية �شد العمل احلزبي، والتي خلقت حالة من الإحجام عن امل�شاركة   -7

اأخطاء  نتائج  ومن  احلزبي،  العمل  منع  مراحل  تاأثريات  من  زادت  ال�شيا�شية،  احلياة  يف 

جتارب الأحزاب، ومن عدم الثقة ال�شعبية يف جدية العمل احلزبي.

العمال  �ضفوف  ويف  اجلامعات  يف  احلزبي  العمل  يف  النخراط  اأمام  العقبات  و�ضع  وقف   -8

يف  ال�شبابية  للم�شاركة  الرئي�شي  امل�شدر  هي  والتي  املدين،  اجلهاز  يف  العامة  والوظيفة 

احلياة احلزبية.

ت. النقابات العمالية واملهنية
1- اإ�شالح الإطار الت�شريعي للنقابات املهنية بالنتقال اإلى نظام انتخابي بالقائمة الن�شبية.

تعديل الف�شل احلادي ع�شر من قانون العمل الأرديّن رقم )٨( ل�شنة ١٩٩٦، وذلك باإلغاء   -2

جميع القيود التي حتّد من حق الأفراد يف تاأ�شي�س الّنقابات، لأن بع�س مواد هذا الف�شل 

تتعار�س مع الد�شتور الأردين واملواثيق الدولية التي �شادق عليها الأردن. 

لقرار  جت�شيدًا  العمومّيني،  للموظفني  النقابي  العمل  لتنظيم  قانون  اإ�شدار  يف  الإ�شراع   -3

املحكمة الد�شتورّية رقم )٦( ل�شنة ٢٠١٣.

روؤية  النقابات  تبني  اإلى  ويحتاج  ملّحة،  �شرورة  للنقابات  املهني  الدور  تطوير  اإن   -4

اإ�شرتاتيجية اإ�شالحية دقيقة ووا�شحة يف هذا ال�شاأن، وهذا الدور ل يتناق�س مع دورها 

ال�شيا�شي باعتباره تعبريًا عن م�شالح منت�شبيها الذين هم كتلة وا�شعة من املواطنني.

زيادة م�شاركة النقابات املهنية يف اللجان والهيئات العامة التي تعنى بالتنمية والتحديث،   -5

مبا ي�شاهم يف تفعيل دورها يف التنمية الوطنية.
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اإ�شالح الإطار الت�شريعي للعمل النقابي العمايل بحيث ي�شمح بالتو�شع يف اإن�شاء النقابات   -6

العمالية مبا يتفق مع التفاقيات واملعاهدات الدولية التي �شادق عليها الأردن.

لها  مقرات  فتح  يف  حقها  ممار�شة  من  ومتكينها  واجلديدة،  امل�شتقلة  بالنقابات  العرتاف   -7

وعقد اجتماعاتها ومتكينها من ممار�شة املفاو�شة اجلماعية.

ل  حيث  العمالية  النقابات  ع�ضوية  يف  النخراط  لتو�ضيع  املالئمة  الإجراءات  اتخاذ   -8

تتجاوز الع�شوية احلالية 100 األف عامل من اأ�شل مليون ون�شف مليون عامل اأردين.


