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مقدمة
يســعى الكتيّــب إلــى تعزيــز الوعــي الســيايس لــدى الشــباب األردنــي نحــو المشــاركة فــي الحيــاة السياســية
والحزبيــة فــي األردن ،وذلــك مــن خــال تعزيــز وعيهــم الســيايس ومعرفتهــم بربنامــج التمكــن الســيايس
ـل فــي عمليــة اإلصــاح الســيايس .يتضمــن الكتيــب عرضـ ًا أساســي ًا موجــز ًا
واألدوات الالزمــة لممارســة دورٍ فاعـ ٍ
لموضوعــات هامّ ــة تصقــل الجانــب المعرفــي األســايس لشــباب اليــوم ،ممــا يعــزز انخراطهــم فــي الحيــاة
السياســية والحزبيــة .ي َُقــسَّم الكتيــب إلــى محوريــن رئيســيني :األول يتنــاول نظريــة الديمقراطيــة وتطورهــا
(كمفهــوم الديمقراطيــة وأشــكال ممارســتها) ،باإلضافــة إلــى مبــادئ الديمقراطيــة وقواهــا الفاعلــة،
مجــاالت الممارســة الديمقراطيــة ،والرمتكــزات الالزمــة للحوكمــة الديمقراطيــة .أمــا المحــور الثانــي فيتنــاول
ـرض موجــزٍ لتطــور الحيــاة الترشيعيــة والنيابيــة إلــى جانــب
البنــاء الديمقراطــي فــي األردن ،مــن خــال تقديــم عـ ٍ
تطــوّ ر الحيــاة الحزبيــة والعمليــة االنتخابيــة فــي األردن .
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ســت أوّ ل أشــكال الديمقراطيــة
يعــود منشــأ ومهــد مصطلــح “الديمقراطيــة” إلــى اليونــان القديــم حيــث مورِ َ
المبــارشة فــي أثينــا ،فقــد كان الشــعب آنــذاك يمثّــل مصــدر الرشعيــة ويُمــارس الســلطة فــي اتخــاذ القــرارات
بشــكل تشــاركي جماعــي .مـرّ هــذا المصطلــح برماحــل تطــور عديــدة ،بــدء ًا باحــرام حقــوق اإلنســان مــع ظهــور
رشيعــة حمورابــي عــام  1754قبــل الميــاد ،ومــرور ًا بمفهــوم التشــاركية فــي صناعــة القــرار فــي دولــة أثينــا،
وسياســية االنتخابــات الختيــار الممثّلــن فــي رومــا الجمهوريــة ،وصــو ً
ال إلــى ظهــور مفهــوم الديمقراطيــة
المعــارصة مــع ترشيــع دســتور الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام .1789
ولكــن بالرغــم مــن االنتشــار الواســع للمفهــوم عالميــ ًا ،إال أنّــه يصعــب االتفــاق علــى تعريــف محــدد دقيــق
لمفهــوم الديمقراطيــة ،بــل تــمّ االتفــاق علــى مجموعــة مــن المعايــر والمــؤرشات الــي يمكــن أن تحــدد إن
كان النظــام ديمقراطيــا أم ال .يمكــن تعريــف الديمقراطيــة لغـ ً
ـة بأنهــا :الحكــم عــر الشــعب ،وهــذه الرتجمــة
الحرفيــة للكلمــة اليونانيــة ()Demokratia؛ إذ ّ
أن  Demosتعــي الشــعب و  kratiaتعــي حكــم .أمــا اصطالحـ ًا،
يمكــن تعريــف الديمقراطيــة بأنهــا العمليــة الســلمية لتــداول الســلطة بــن األفــراد أو الجماعــات ،الــي تــؤدي

حكم

الشعب
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إلــى إيجــاد نظــام اجتماعــي ممــز يؤمــن بــه ويســر عليــه المجتمــع ككل علــى شــكل أخالقيــات اجتماعيــة.
ســاهمت مجموعــة مــن التطــورات واألحــداث العالميــة منــذ القــرن الســابع عــر فــي انتشــار الديمقراطيــة
وتطوّ رهــا ،كظهــور عــر التنويــر والثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا ،والحــروب المقاومــة لالســتعمار الغربــي،
خاص ً
ــة بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييت عــام ،1990
ّ
والتحــوالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة العالميــة
ً
إضافــة إلــى التطــورات التكنولوجيــة وثــورة االتصــاالت.
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أهمية الديمقراطية
•تحقيــق االســتقرار الســيايس عــن طريــق إيجــاد نظــام يســتطيع مــن خاللــه الشــعب انتخــاب مُ َمثّليــه فــي
الربلمــان دون تغيــر األســس القانونيــة للحكــم.
ّ
يقل الفساد وتزداد المُاقبة والمُ ساءلة والشفافية.
•الحدّ من الفساد ،فعند تطبيق الديمقراطية
•انخفــاض معــدالت الحركــة اإلرهابيــة؛ تــزداد الحــركات اإلرهابيــة فــي األنظمــة الــي اليوجــد فيهــا حريــات
سياســية.
الناعات والخِ الفات بني أفراد المجتمع الديمقراطي.
•قلّة ِ
•شعور المواطن بالرِّضا والسعادة .

•تمتّع المواطنني بالحقوق األساسية لإلنسان .
•تحقيق المساواة في المعاملة بني كافة أفراد المجتمع.
•تجديد قوى المجتمع َ
وخ ْلق قيادات جديدة.
• َخ ْلق نظام سيايس أكرث استرمارية.

حرّ.
•تشجيع عملية اإلبداع والتفكري ال ُ
•تعزيز الوحدة الوطنية واالنسجام الوطين.
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أشكال الديمقراطية
للديمقراطيــة أشــكال عــدّة ،إذ تختلــف أساســيات الممارســة والتطبيــق الديمقراطــي وفــق اختــاف معيــار
التصنيــف ،ومــن هــذه األشــكال:
•الديمقراطية المحلّية والديمقراطية الوطنية وفق ًا للمعيار الجغرافي.
•الديمقراطية االجتماعية والديمقراطية الليربالية وفق ًا للمعيار االقتصادي واالجتماعي .
•الديمقراطية الرئاسية والديمقراطية الربلمانية وفق ًا لمعيار نظام الحكم.
•الديمقراطية اإلسالمية والديمقراطية اليهودية وفق ًا لمعيار الدين.
ولكن المعيار األكرث انتشار ًا في تصنيف الديمقراطية هو القائم على التميزي بني:

◊الديمقراطية المبارشة:

تقــوم علــى مشــاركة المواطنــن بشــكل مبــارش فــي صنــع القــرارات الخاصــة بالسياســات العامــة ،مثــل
نمــوذج أثينــا القديمــة واالســتفتاءات العامّ ــة حالي ـ ًا.

◊الديمقراطية غري المبارشة /التمثيلية /النيابية:
تقــوم علــى انتخــاب المواطنــن لممثلــن عنهــم التخــاذ القــرارات الخاصــة بالسياســات العامــة ،مــع إمكانيــة
ممارســة المواطنــن التّأثــر علــى ممثليهــم خــال عمليــة صنــع القــرارات ،حيــث يقــوم أفــراد الشــعب باختيــار

مــن ينــوب عنهــم فــي التصويــت علــى القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة ،يُطلــق عليهــم اســم الــنُّواب
المعمــول بــه فــي غالبيــة دول العالــم حاليّـ ًا.
وهــو نظــام الحُكــم َ
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◊الديمقراطية شبه المبارشة:

ينتخــب أفــراد الشــعب مــن ينــوب عنهــم ،ولكــن يمتلكــون فــي نفــس الوقــت الحـ ّ
ـق فــي
طلــب َع ْزلُــه وانتخــاب نائــب آخــر إذا أرضّ النائــب األول بمصالحهــم ،وهــذا النــوع مــن الحكــم
معمـ ٌ
ـول بــه فــي بعــض دول العالــم كســويرسا وأمريــكا.

◊الديمقراطية الشعبية:
يُطلــق هــذا النــوع مــن الحُكــم علــى الــدول الخاضعــة للنظــام الشــيوعيّ لــذا يُعــرف
ّ
بموج ِبــه
معقــدٍ ،يُفــرض
نظــام
بالديمقراطيــة الســوفيتية أحيا ًنــا ،وهــو قائــمٌ علــى
ٍ
ِ
ً
علــى المواطــن طريقــة اختيــار األحــزاب وغريهــا ممــا يــراهُ البعــض تعارضــا مــع مفهــوم
الديمقراطيــة

◊الديمقراطية التوافقية:
ـع مــا بــد ً
ال مــن الــراع بــن األغلبيــة واألقليــة ،وذلــك
أي التوافــق السـ
ّ
ـيايس فــي مجتمـ ٍ

مــن خــال االتفــاق بينهمــا علــى كيفيــة الحكــم الجماعــيّ واألخــذ بجميــع اآلراء وإرشاك
جميــع األحــزاب والتيــارات فــي العمليــة السياســية.

المحور األول :نظرية الديمقراطية وتطورها
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مبادئ الديمقراطية
تستند العملية الديمقراطية لمجموعة من المبادئ األساسية التالية:
•ضمان حقوق االنسان
•سيادة القانون
•احرتام الحريات األساسية
•تداول السلطة

•التسامح
•العدالة
•المساواة.

خصائص الديمقراطية
•يجب أن تكون السلطة النهائية في اتخاذ القرارات مع الذين تمّ انتخابهم من قبل الشعب.
•يجب أن تستند الديمقراطية على انتخابات ُحرّة ونزيهة.
•يجب أن تحكم الحكومات الديمقراطية ضمن حدود تم وضعها بموجب القانون الدستوري.
•يُسمح لألحزاب المعارضة أن تمارس نشاطها بحرية قبل وبعد االنتخابات.
•يجب أن تقوم الحكومات الديمقراطية على المبادئ األساسية للمساواة السياسية.
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•الحكومة الديمقراطية هي الشكل األفضل من أشكال الحكومة ألنها الشكل األكرثعرضة للمُ ساءلة بني
أشكال الحكم.
صنع القرار.
حسن الديمقراطية نوعية عملية ُ
• تُ ّ
•تعدّ الديمقراطية وسيلة للتعامل مع الخالفات و الرصاعات.
•الديمقراطية في جوهرها ال تعين أنّه يوجد رابح أو خارس.
•الديمقراطية أفضل من غريها من أشكال الحكومة؛ ألنّها تسمح بتصحيح أي خطأ .
•تعزز الديمقراطية كرامة المواطن ،ألنها تقوم على مبدأ المساواة السياسية.
رسخ الديمقراطية مبدأ الدستورية ،تخضع كافة السلطات والمواطنني في الدولة للدستور وتحتكم
•ت ُ ّ
للقضاء عند نُشوء الخالفات.
رسخ الديمقراطية مبدأ دولة القانون اليت تحرتم وتضمن حقوق المواطنني والمساواة بينهم.
•تُ ّ
•تحفظ الحرّيات العامّ ة في المجتمع كحرّية الرأي والتعبري واالجتماع والصحافة ،إلخ...
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التنشئة الديمقراطية والقوى الفاعلة فيها
تعتــر التنشــئة السياســية والديمقراطيــة نوعــ ًا مــن أنــواع التنشــئة االجتماعيــة ،حيــث تُعْ ــرَف
التنشــئة السياســية بأنّهــا العمليــة الــي يتــم مــن خاللهــا تشــكيل الثقافــة السياســية للمجتمــع.
تشــمل هــذه العمليــة“ :كل أنــواع التعليــم الســيايس ،الرســمي وغــر الرســمي ،المخطــط وغــر
المخطــط ،فــي ّ
كل مرحلــة مــن مراحــل حيــاة الفــرد ،ويتضمــن ذلــك مختلــف أنــواع القيــم
وأنمــاط الســلوك الــي ليــس لهــا عالقــة مبــارشة بالحيــاة السياســية ،ولكنّهــا تؤثــر علــى
الســلوك الســيايس للفــرد ،مثــل اكتســاب بعــض االتجاهــات االجتماعيــة والخصائــص الشــخصية
الــي قــد يكــون لهــا أثــر علــى ســلوك الفــرد الســيايس  .
لذلــك تعــدّ التنشــئة السياســية عمليــة مســترمة ومُ تجــددة ،ويكتســب األفــراد مــن خاللهــا
القيــم والتوجّهــات وأنمــاط الســلوك والمعــارف السياســية الــي ترتبــط ببيئتهــم السياســية.

ّ
ّ
وإن
إن الثقافــة السياســية والديمقراطيــة للمجتمــع هــي َن َتــاج لعمليــة التنشــئة السياســية،
القيــم والتوجهــات وأنمــاط الســلوك الــي تتضمنهــا هــذه الثقافــة هــي انعــكاس لنوعيــة
التنشــئة الــي يتع ـرّض لهــا أفــراد المجتمــع .فــا يُمكــن تجاهــل الــدور الرئيــي الــذي تلعبــه
مؤسســات التنشــئة المختلفــة فــي تشــكيل الثقافــة السياســية والديمقراطيــة لــدى األفــراد،
بــدء ًا مــن األرسة والمدرســة ودُوْ ر العبــادة ،مــرور ًا بالجامعــة واإلعــام بأشــكاله المختلفــة،
وصــو ً
ال إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي واألحــزاب السياســية .
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مجاالت الممارسة الديمقراطية
إل ّ
تختلف مجاالت المشاركة الديمقراطية للمواطننيّ ،
أن أبرز تلك المجاالت تتمثل بـ:

األحزاب السياسية:
وهــي إحــدى أهــم مجــاالت الممارســة الديمقراطيــة للمواطنــن ،تتمثــل بالمشــاركة السياســية للمواطنــن في
والســعي نحــو الوصــول للســلطة أو المشــاركة فيهــا عــن طريــق المشــاركة فــي إعــداد برامــج
هــذه األحــزاب
ّ
عمــل إلدارة الســلطة فــي الدولــة فــي المجــاالت السياســية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة.

المجالس الترشيعية والنيابية:

تعتــر المجالــس النيابيــة مجــا ً
ال رئيســي ًا مــن مجــاالت الممارســة الديمقراطيــة ،عــر مشــاركة المواطنــن فــي
االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية علــى اختــاف شــكل النظــام الديمقراطــي المُ تّ َبــع.

الهيئات المجتمعية والطالبية المنتخبة:

ــر هــي األخــرى مجــا ً
ال هامــ ًا للممارســة الديمقراطيــة ،عــر مشــاركة المواطنــن فــي اختيــار الهيئــات
تُعْ َت َ
الط ّلبيــة الجامعيــة
والط ّلبــي كالجمعيــات واألنديــة والمجالــس ُ
ُ
التمثيليــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي
والمدرســية.
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الحوكمة الديمقراطية
بالرّغــم مــن ِقــد َِم ظهــور مفهــوم “الديمقراطيــة” الــذي يرجــع إلــى بدايــة ظهــور رشيعــة حمورابــي فــي
منطقــة الهــال الخصيــب عــام  1754قبــل الميــاد واالنتشــار الواســع للديمقراطيــة عالميـ ًا الحقـ ًاّ ،
َصعُ ــب
إل أنّــه ي ْ
االتفــاق علــى آليــة تطبيــق حكيمــة ،بــل تــمّ االتفــاق علــى بعــض المعايــر والمــؤرشات الــي يمكــن أن تحــدد إن
كان النظــام ديموقراطي ـ ًا أم ال ،مــن بينهــا:
•احرتام الحقوق االقتصادية واالجتماعية.
•ضمان المشاركة المدنية والسياسية لكافة المواطنني دون تميزي.
•وجود أحزاب سياسية فاعلة تعمل في بيئة حرة.
•تطبيق سيادة القانون.
•إجراء االنتخابات الحرة الزنيهة.
•محاربة الفساد.
•خضوع الحكومات وأجهزتها المدنية والعسكرية للمساءلة والمحاسبة والرقابة.
•حرية واستقاللية اإلعالم بكافة أشكاله.
•ضمان الوصول للمعلومة والتواصل مع المسؤول.
•وجود مؤسسات المجتمع المدني والعمل في بيئة حرة.
•مشاركة الرمأة والشباب بشكل فاعل في المجتمع.
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الس ْل ِمي للسلطة.
•التداول ّ

تُعتــر المــؤرشات الســابقة دليــ ً
ا علــى التطبيــق الديمقراطــي وتطــور الديمقراطيــة وتقدّمهــا فــي أيّ بلــد
يســعى إلــى تطبيــق العمليــة الديمقراطيــة فــي الحيــاة السياســية العامــة.

أشكال أنظمة الحكم والتميزي بينها
يمكن تصنيف أنظمة الحكم في العالم حسب معايري مختلفة يمكن عرضها كاالتي:

أنظمة الحكم حسب استالم رئيس الدولة مقاليد الحُكم:

الم َل ِكيّ:
النظام َ
وهــو النظــام الــذي يتســلم فيــه شــخص محــدّد رئاســة الدولــة بالوراثــة ،مــع وجــود دســتور للدولــة يحــدّد
الــروط الواجــب توفرهــا فــي الشــخص حــى يصبــح ملــك ًا.
النظام الجمهوري:

ّ
يوضــح
وهــو النظــام الــذي يحكــم فيــه شــخص مُ حَ ــدَّد الدولــة عــن طريــق االنتخــاب ،بوجــود دســتور محــدد
ّ
الرمشــح وأســلوب االنتخــاب.
رشوط الشــخص
المحور األول :نظرية الديمقراطية وتطورها

17

أنظمة الحكم حسب طريقة تولّي السلطة:
نظام الحكم الديكتاتوري:
تُحْ َت َكــر فــي هــذا النظــام جميــع الســلطات فــي يــد شــخص واحــد أو ســلطة محــددة ،حيــث ال يُســمح بالتع ـدّد
ـيايس والحزبــيّ فــي الدولــة الــي َتتّ ِبــع هــذا النظــام.
السـ
ّ
نظام الحكم الديمقراطي:
وهــو النظــام الــذي يعتمــد علــى مشــاركة مواطــي الدولــة فــي مختلــف شــؤونها ،ويشــمل نظــام الحكــم
الديمقراطــي ثالثــة أنــواع هــي:
نظام الحكم الديمقراطي المبارش:
يحكــم الشــعب فــي هــذا النظــام نفســه بنفســه ،عــن طريــق تحديــد اجتماعــات عامّ ــة يحــر فيهــا جميــع أفــراد
طبّــق هــذا النظــام فــي مدينــة أثينــا اليونانيّــة قديم ًا.نظــام
الدولــة لتتــم مناقشــة مختلــف أمورهــا ،وقــد ُ
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الحكــم الديمقراطــي شــبة المبــارش:
فــي هــذا النظــام يشــارك الشــعب فــي أمــور الدولــة بالتعــاون مــع مُ َمثّلــي الربلمــان ،مــن خــال االســتفتاء
الشــعيب فــي األمــور السياس ـيّة والترشيعيّــة ،أو االعــراض الشــعيب ّ علــى القوانــن الــي تصدرهــا الســلطة
الترشيعيّــة ،أو االقــراح الشــعيب لقوانــن محــددة.
نظام الحكم الديمقراطي غري المبارش:
وهــو النظــام الــذي ينتخــب فيــه المواطنــون نوّ ابـ ًا يمارســون الســلطات النيابــة عنهــم .تتمثــل أنظمــة الحكــم
حســب العالقــة بــن الســلطات الثــاث :الســلطة الترشيعيــة ،والســلطة التنفيذيــة ،والســلطة القضائيــة.
تنقسم أنظمة الحكم المتبعة حسب العالقة بني هذه السلطات إلى:
نظام الحكم المجليس:
ويُســمّ ى بنظــام حكومــة الجمعيّــة حيــث يتولــى الربلمــان مهــام الســلطة الترشيعيّــة ،وتتبــع الســلطة التنفيذيــة
للربلمــان ،وتعــد ســويرسا مــن الــدول تتبــع نظــام الحكــم المجلــي.

المحور األول :نظرية الديمقراطية وتطورها

19

النظام الرئايس:

وهــو النظــام الــذي َ
ــر الســلطة التنفيذيــة أقــوى مــن الســلطة الترشيعيــة ،ويقــوم هــذا النظــام علــى
يعت ِ
انتخــاب رئيــس يجمــع بــن كل مــن رئاســة الدولــة ورئاســة الحكومــة المنبثقــة عنهــا ،باإلضافــة إلــى الفصــل
بــن الســلطات الثــاث ،وتعتــر الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا مــن األمثلــة علــى الــدول المُ تّخــذة لهــذا
النظــام كنظــام حكــم لهــا.

النظام الربلماني:

وهــو النظــام الــذي يقــوم علــى أســاس الموازنــة بــن الســلطتني التنفيذيّــة والترشيعيّــة ،حيــث ّ
إن لــكل مــن
الربلمــان والحكومــة الحــق فــي إســقاط األخــرى ،ومــن األمثلــة علــى الــدول المتخــذة لهــذا النظــام بريطانيــا.
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المحور الثاني :البناء الديمقراطي في األردن
يمكــن التعــرف علــى مســرة البنــاء والتطــور الديمقراطــي فــي األردن مــن خــال معرفــة مراحــل تطــور الحيــاة
الترشيعيــة والحزبيــة واالنتخابيــة فــي األردن ،والــي يمكــن اســتعراضها بشــكل موجــز كمــا يلــي:

الحياة الترشيعية في األردن
ّ
إن العمليــة الديمقراطيــة جــزء ال ي ََتج ـزّأ مــن نظــام الدولــة األردنيــة منــذ تأسيســها ،كمــا تعتــر األردن مــن أوّ ل
الــدول العربيــة الــي بــادرت فــي تطبيــق العمليــة الديمقراطيــة ،حيــث جــرت أوّ ل انتخابــات للمجالــس الترشيعيــة
عــام 1929اســتناد ًا للقانــون األســايس الصــادر عــام  ،1928فقــد تمتعــت تلــك المجالــس بقــدر واســع مــن الحريــة
الربلمانيــة والمنهجيــة الديمقراطيــة لكافــة التيــارات السياســية آنــذاك.
ومــن حيــث التجربــة الربلمانيــة ،شــهد األردن فــي عهــد اإلمــارة انتخابــات خمســة مجالــس ترشيعيــة ،وثمانيــة
توســعت أدوار الســلطة الترشيعيــة بشــكل
عــر مجلســ ًا نيابيــ ًا مــن عهــد االســتقالل ليومنــا هــذا ،فقــد
ّ

تدريجــي ،وكمــا تــمّ تعزيزهــا باعتبارهــا الرّكــن األســايس للبنــاء الديمقراطــي فــي األردن ،ويمكــن اســتعراض
التطــور الترشيعــي فــي األردن فــي الرماحــل التاليــة:
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الرمحلة األولى:
والــي نشــأت مــع إبــرام المعاهــدة األردنيــة الربيطانيــة الثانيــة الــي انبثــق عنهــا اعــراف
بريطانيــا بــاألردن وإعــان اســتقالله ،والتّحــوّ ل مــن إمــارة إلــى مملكــة ،وإعــان الدســتور
األســايس ،وإقــرار أول قانــون انتخابــي فــي عــام  1947والــي تــم بموجبــه إجــراء أول انتخابــات
لمجلــس النــواب ،ولكــن لــم يُكمــل المجلــس النيابــي األول مدتــه الدســتورية فقــد ُحــلَّ َمط َلــع
تبعــه إجــراء انتخابــات المجالــس الالحقــة
عــام  1950نتيجــة لقــرار وحــدة الضفتــن ،األمــر الــذي ِ
حــى عــام  1974والــذي مثّــل نقطــة فاصلــة فــي قضيــة الوحــدة األردنيــة الفلســطينية عندمــا
تــمّ إعــان منظمــة التحريــر الفلســطينية ممثــ ً
ا رشعيــ ًا ووحيــد ًا للشــعب الفلســطيين نتيجــة
انعقــاد مؤتــر القمــة العربــي فــي الربــاط .وقــد تخللــت مســرة المجالــس النيابيــة أحداثــ ًا
هامــة منهــا تولّــي الملــك الحســن الحكــم فــي المملكــة عــام  ،1953وإقــرار الدســتور الجديــد،
وحــدوث حــرب  1967ومــا تبعهــا مــن أحــداث نتيجــة االحتــال الصهيونــي لألراضــي العربيــة.
ووفقـ ًا لدســتور عــام  1947ودســتور  1952اللــذان شــكال نقطــة التحــوّ ل فــي النظــام الربلمانــي
األردنــي ،تمثلــت الســلطة الترشيعيــة بمجلــس األمّ ــة المُ كــوَّن مــن مجلــس النــواب ومجلــس
األعيــان 20 :عضــو ًا للنــواب و 10أعضــاء لألعيــان .ارتفــع عــدد األعضــاء الحقــ ًا بعــد قــرار وحــدة
الضفتــن ،إضافـ ً
ـي األمــة.
ـة إلــى زيــادة المــدة الدســتورية لمجلـ
ّ
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الرمحلة الثانية:

ونتيجــة حتميــة إللغــاء وحــدة الضفتــن واعتبــار منظمــة التحريــر الفلســطينية ممث ـ ً
ا رشعي ـ ًا ووحيــد ًا للشــعب
الفلســطيين عــام  1974وتفاديــ ًا لحــدوث خلــل وفــراغ دســتوري فــي البــاد ،تــم تشــكيل المجلــس الوطــي
االستشــاري ليقــدم المشــورة والنُصــح ويُســاهم فــي المناقشــة السياســة العامــة فــي الدولــة بالتعــاون
مــع الحكومــة ،اســترم عمــل المجلــس حــى عــام  ،1984ثــمّ عــاد بعدهــا لممارســة الحيــاة النيابيــة مــن خــال
صــدور إرادة ملكيــة ســامية بدعــوة المجلــس النيابــي التاســع لالنعقــاد والدعــوة لعقــد دورة اســتثنائية تبعهــا
ســمي
إجــراء انتخابــات فرعيــة لتعبئــة المقاعــد الشــاغرة عــن الضفــة الرشقيــة وتعبئــة مقاعــد الضفــة الغربيــةُ ،
بالمجلــس النيابــي العــارش والــذي اســترمّ حــى عــام .1988
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الرمحلة الثالثة:

ّ
فــك االرتبــاط القانونــي واإلداري مــع الضفــة الغربيــة عــام  1988تــمّ إجــراء تعديــات
علــى إثــر صــدور قــرار
علــى قانــون االنتخــاب األردنــي؛ ليتناســب مــع الوضــع الجديــد بمــا يشــمل الدوائــر االنتخابيــة وعــدد المقاعــد
وتوزيعهــا .أجريــت االنتخابــات النيابيــة لعــام  1989وفقــا للقانــون الجديــد رقــم  22لعــام  1986وتعديالتــه (يتكــون
المجلــس النيابــي مــن  80عضــو ًا منتخبـ ًا أمّ ــا مجلــس األعيــان فيتكــون مــن  40عضــو ًا تــمّ تعيينهــم بــإرادة ملكيّــة
ـس جديــد وفقـ ًا لقانــون انتخــاب مؤقــت
ســامية) .اســترمّ المجلــس بالعمــل حــى عــام  1993ليتــم انتخــاب مجلـ ً
رقــم  15لعــام  ،1993عُ ـدّل بموجبــه النظــام االنتخابــي مــن تعــدد األصــوات إلــى الصــوت الواحــد .اســترم هــذا
المجلــس حــى عــام  1997حيــث أجريــت انتخابــات جديــدة وفقـ ًا لقانــون مؤقــت جديــد رقــم  24لعــام  1997والــذي
تــمّ بموجبــه إعــادة النظــر بتقســيمات الدوائــر االنتخابيــة وتصويــت الشــخص األمــيّ وغريهــا ،وقــد اســترمّ
المجلــس النيابــي حــى عــام  .2001وفــي عــام  2003أجريــت االنتخابــات للمجلــس النيابــي الجديــد الرابــع عــر وفقـ ًا
لقانــون جديــد ازداد بموجبــه عــدد المقاعــد مــن  80إلــى  110مقعــد وتــم تخصيــص  6مقاعــد للنســاء بهــدف تشــجيع
مشــاركة الــرأة السياســية والوصــول إلــى المواقــع القياديــة .اســترمّ المجلــس حــى عــام  ،2007فــي هــذا
العــام أجريــت للمجلــس النيابــي الخامــس عــر انتخابــات جديــدة وفقــا لقانــون الصــوت الواحــد وتعديالتــه ،إال
أنّــه لــم يُكمــل مدّتــه الدســتورية .تــمّ إجــراء انتخابــات جديــدة للمجلــس الســادس عــر خــال الفــرة 2012 – 2010
وفقـ ًا لقانــون الدوائــر الفرعيــة .خضــع هــذا المجلــس لتعديــات دســتورية وصلــت إلــى  42مــادة دســتورية مــن

أبرزهــا إنشــاء المحكمــة الدســتورية والهيئــة المســتقلة لالنتخابــات لــإرشاف علــى العمليــة االنتخابيــة .وفــي
عــام  2013تــمّ إجــراء انتخابــات جديــدة للمجلــس النيابــي الســابع عــر بــإرشاف مــن الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات
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يجمــع بــن نظــام االنتخــاب الفــردي ونظــام االنتخــاب بالقوائــم ،تــمّ تخصيــص
َ
وفقــ ًا لنظــام االنتخــاب الــذي
 27مقعــد ًا للقوائــم النســبية المُ غلقــة و 123للدوائــر المحليّــة لــزداد عــدد مقاعــد المجلــس النيابــي إلــى 150
مقعــد ًا .اســترمّ المجلــس حــى عــام  ،2016أجريــت انتخابــات المجلــس الثامــن عــر وفقـ ًا لنظــام القائمــة النســبية
المفتوحــة مــع اعتبــار المحافظــات دوائــر انتخابيــة ،وقــد تــمّ زيــادة عــدد مقاعــد النســاء إلــى  15مقعــد علــى
مســتوى كافــة المحافظــات بمــا فيهــا مناطــق الباديــة األردنيــة إلــى جانــب تخفيــض العــدد الكلــي لمقاعــد
المجلــس النيابــي إلــى  130مقعــدا بــد ً
ال مــن  150مقعــد ًا.
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ّ
نصــت
وضحــت مــادة  26، 25 ،24مــن الدســتور األردنــي ماهيــة عمــل الســلطات العامــة فــي الدولــة ،وكمــا ّ
علــى ّ
أن األمــة هــي مصــدر الســلطات ،ورشحــت كيفيــة ممارســتها لتلــك الســلطة  .تتكــون هــذه الســلطات
كمــا ذُكــر بالــرح الســابق  -مــن الســلطة الترشيعيــة والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة .تتشــاركالســلطة الترشيعيــة والســلطة التنفيذيــة فــي تقديــم القوانــن ومناقشــتها قبــل إقرارهــا مــن قبــل الســلطة
الترشيعيــة .وتقــوم الســلطة القضائيــة بدورهــا فــي الفصــل فــي المنازعــات بــن المواطنــن والتقاضــي بينهــم
عــر المحاكــم المختلفــة.
بــدأت عمليــة التحــوّ ل الديمقراطــي فــي األردن عــام  1984عندمــا أعــاد الملــك الحســن بــن طــال المســار
الديمقراطــي فــي األردن بعــد مســرة توقــف طويلــة تلتهــا إجــراء انتخابــات  1989،وإقــرار الميثــاق الوطــي
األردنــي عــام  ،1991واســترمار إجــراء االنتخابــات النيابيــة حــى اليــوم ،مــرور ًا بفــرة الربيــع العربــي عــام 2011
والتعامــل األردنــي الحكيــم مــع هــذه األحــداث ومــا نتــج عنهــا مــن إجــراء تعديــات دســتورية شــملت  42مــادة
كان مــن أبرزهــا مــا يلــي :إنشــاء المحكمــة الدســتورية والهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،إقــرار قانــون انتخابــي
جديــد وفقــ ًا لنظــام القوائــم النســبية ،تفعيــل دور األحــزاب فــي عمليــة المشــاركة السياســية والربلمانيــة،
توســيع هامــش الحريــات العامــة ،إقــرار الترشيعــات الناظمــة للحيــاة السياســية والعامــة كالنظــام المالــي
لدعــم األحــزاب ،تعديــات النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب مؤخــرا ،تعزيــز منظومــة حقــوق االنســان فــي األردن
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ومنحهــا االهتمــام الرســمي ،تعزيــز دور مؤسســات المجتمــع
المدنــي فــي االشــتباك االيجابــي مــع الحكومــات ،تعزيــز
مشــاركة الــرأة فــي الحيــاة العامــة مــن خــال تمكينهــا
وتولّيهــا بعــض المناصــب القياديــة ودعــم قضاياهــا المختلفة،
دعــم اإلعــام ومؤسســاته المختلفــة ،توســيع نطــاق الحريــات
االعالميــة ومنــع توقيــف الصحفيــن ،إنشــاء حكومــات
لمنصــات التواصــل االجتماعــي واالنفتــاح علــى المواطــن ،خلــق
ّ

آليــات عمليــة لدعــم المشــاركة الشــعبية مــن خــال إصــدار
قوانــن الالمركزيــة والبلديــات وإجــراء االنتخابــات المحليــة
والبلديــة لتعزيــز المشــاركة الشــعبية للمواطنــن فــي عمليــة
صناعــة القــرار ،تعزيــز دور مجلــس النــواب الترشيعــي والرقابــي،
والتخلــي عــن أدوار الخدمــات لمجالــس المحافظــات.
شــكلت هــذه اإلنجــازات أبــرز مالمــح عمليــة التحــول
الديمقراطــي فــي األردن حــى يومنــا هــذا ،كونهــا شــملت
عمليــة تطــوّ ر مســترمة فــي كافــة المجــاالت .
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الحياة الحزبية في األردن
مــرت الحيــاة الحزبيــة فــي األردن برماحــل وأحــداث عديــدة ســاهمت فــي تنشــيط العمــل الحزبــي تــارة وفــي
تعطيلــه تــارّة أخــرى ،متأثــرة بالظــروف الداخليــة والخارجيــة الــي تعــرّض لهــا األردن .يمكــن تقســيم مســرة
العمــل الحزبــي فــي األردن إلــى أربــع مراحــل رئيســية :مرحلــة األحــزاب فــي عهــد اإلمــارة  ،1921مرحلــة األحــزاب
فــي عهــد االســتقالل  ،1957-1946مرحلــة الحظــر إلــى االنفــراج الســيايس  1989- 1957الــي تمثــل مرحلــة حظــر
األحــزاب السياســية وإعــان األحــكام العرفيــة عــام  ،1967وصــو ً
ال إلــى نيســان عــام  1989بعــد عــودة الحيــاة
السياســية والحزبيــة وإجــراء االنتخابــات النيابيــة ،وأخــر ًا مرحلــة االنفــراج الســيايس وعــودة العمــل الحزبــي
والســيايس حــى وقتنــا الحالــي مــع ظهــور القوانــن الناظمــة للعمــل الســيايس والمشــاركة فــي االنتخابــات
علــى اختالفهــا.
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الرمحلة االولى  :األحزاب في عهد اإلمارة 1921
لــم توجــد خــال تلــك الفــرة أي قوانــن ناظمــة للعمــل الســيايس والحزبــي ،باســتثناء قانــون الجمعيــات
العثمانــي لعــام  1909الــذي اُعتــر مرجعـ ًا أساســي ًا لتســجيل األحــزاب السياســية ،حــى أن صــدر القانــون األســايس
نــص المــادة  15والــي
ّ
والــذي صــدر عــام  1928لــم يشــمل أي ذِكــر لألحــزاب السياســية وإن اقتــر علــى
تضمــن حــق التجمــع وتأســيس الجمعيــات ،وقــد نشــأت ع ـدّة أحــزاب فــي تلــك الرمحلــة ،بلــغ عددهــا  22حزب ـ ًا
ً
قســمت علــى خلفيــة مواقفهــا الفكريــة والسياســية إلــى أحــزاب وتنظيمــات
وتنظيمــ ًا
وجماعــة سياســيةّ ،
تقليديــة مواليــة كأحــزاب أحــرار األردن والعهــد العربــي وغريهــا ،وأحــزاب وتنظيمــات تقليديــة معارضــة كحــزب
الشــعب األردنــي والحــزب الوطــي األردنــي والمؤتــرات الوطنيــة الخمســة وغريهــا ،باإلضافــة إلــى األحــزاب
والتنظيمــات العقائديــة ذات الطابــع القومــي أو ذات الطابــع اليســاري أو اإلســامي أو القومــي أو كالهمــا
مع ـ ًا.

الرمحلة الثانية  :األحزاب في عهد االستقالل . 1957-1946
تمــزت هــذه الرمحلــة علــى صعيــد األحــزاب السياســية بصــدور دســتور جديــد عــام  1952فــي عهــد الملــك
ّ
حــق األردنيــن فــي تشــكيل األحــزاب السياســية علــى
طــال والــذي تضمّ ــن ألول مــرة نصــ ًا رصيحــ ًا يضمــن
ً
أن تكــون غاياتهــا مرشوعــة ووســائلها ســلميّة وذات نظــام ال يُخالــف الدســتور (المــادة  ،)16إضافــة إلــى
صــدور أول قانــون خــاص باألحــزاب السياســية عــام  ،1954باإلضافــة إلــى صــدور قانــون جديــد معــدل عــام ،1955
وقــد تشــكلت عـدّة أحــزاب تبعـ ًا لذلــك ،مــن أبرزهــا حــزب النهضــة العربــي ،حــزب الشــعب األردنــي ،حــزب االتحــاد
الوطــي ،وجماعــة اإلخــوان المســلمني وغريهــا.
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الرمحلة الثالثة  :من الحظر الى االنفراج السيايس 1989- 1957
بعــد إلغــاء المعاهــدة األردنيــة الربيطانيــة عــام  1957وإقالــة حكومــة ســليمان النابلــي تــم حظــر العمــل
الحزبــي واعتقــال النشــطاء الحزبــن نتيجــة إعــان األحــكام العرفيــة الــي اســترمت حــى عــام  1989فــي الوقــت
الــذي قامــت فيــه حكومــة مُ ــر بــدران بتجميــد األحــكام العرفيــة و إعــادة إحيــاء الحيــاة السياســية فــي البــاد
وإجــراء االنتخابــات ،فقــد شــهدت تلــك الرمحلــة العديــد مــن األحــداث الداخليــة والخارجيــة الــي أثــرت علــى
مســرة العمــل الســيايس والحزبــي مــن أبرزهــا :حــرب  ،1967وفقــدان الضفــة الغربيــة ،ومعركــة الكرامــة ،1968
وانتقــال قــوات المقاومــة الفلســطينية للعمــل داخــل المــدن والمخيمــات الفلســطينية ،ومــا َت ِبعَ ــهُ مــن أحــداث
أيلــول عــام ، 1970ومــن ثــم خــروج تلــك القــوات مــن األردن عــام  . 1971ومــن أبــرز تلــك األحــزاب الــي ظهــرت
فــي تلــك الرمحلــة :حــزب البعــث العربــي االشــراكي ،وحــزب الجبهــة الوطنيــة ،والحــزب الشــيوعي األردنــي،
وتنظيمــات فلســطينية أخــرى.

الرمحلة الرابعة  :االنفراج السيايس 2019-1989

بعــد اســتئناف الحيــاة السياســية والربلمانيــة فــي األردن فــي ظـ ّ
ـل إلغــاء األحــكام العرفيــة وحالــة الطــوارئ
عــادت األحــزاب السياســية لممارســة عملهــا الســيايس والحزبــي ،حيــث شــاركت األحــزاب السياســية فــي
االنتخابــات النيابيــة الــي عُ قــدت فــي ذلــك العــام دون أيّ قيــود ،وقــد شــاركت كافــة التيــارات الحزبيــة
اليســارية واإلســامية والقوميــة فــي االنتخابــات وحــى ْ
ســجّلة ،وكمــا فــازت هــذه األحــزاب
إن لــم تكــن مُ َ
فــي بعــض المقاعــد فــي المجلــس النيابــي ،فمثـ ً
ا حصلــت جماعــة اإلخــوان المســلمني علــى  22مقعــد ًا آنــذاك.
وقــد صــدر الحقـ ًا قانــون األحــزاب السياســية رقــم  32لعــام  ،1992والــذي نظــم آليــة تشــكيل األحــزاب وعملهــا،
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حيــث امتــاز القانــون بعــدم التشــدّد بمــا يتعلــق بــروط تســجيل األحــزاب السياســية فــي
تلــك الرمحلــة ،فقــد حققــت هــذه الرمحلــة تحــو ً
ال مــن االعــراف بوجــود األحــزاب السياســية
إلــى اعــراف الدولــة بشــكل رســمي وقانونــي بهــذه األحــزاب .شــهدت تلــك الرمحلــة إقبــا ً
ال
كبــر ًا لتســجيل األحــزاب السياســية باختــاف توجهاتهــا الفكريــة والسياســية ،كمــا شــهدت
تفاعـ ً
ا ونشــاط ًا حزبيـ ًا كبــر ًا مــن حيــث اندمــاج األحــزاب أو انفصالهــا ،وزيــادة أعــداد التحالفــات
واالئتالفــات الحزبيــة ،والمشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة للمجالــس النيابيــة أو البلديــة وفقـ ًا
للقوانــن االنتخابيــة المختلفــة .وفــي عــام  2007تــم وضــع قانــون أحــزاب جديــد عــدل مــن رشوط
العضويــة لتســجيل األحــزاب ،كاشــراط عــدد  500عضــو مؤســس (موزعــن علــى  7محافظــات
مــن بينهــم عــرة بالمائــة مــن النســاء) األمــر الــذي ســاهم بتقليــص عــدد األحــزاب إلــى 39
حزب ـ ًا فــي نهايــة عــام  2015تماشــي ًا مــع متطلبــات القانــون الجديــد .وفــي عــام  2015تــم إصــدار
قانــون جديــد لألحــزاب السياســية رقــم  39والــذي ّ
خفــض مــن رشوط العضويــة للتســجيل مــن
 500عضــو إلــى  150عضــو مــع اإلبقــاء علــى التشــدد فــي رشوط التمويــل الحكومــي لألحــزاب
وفق ـ ًا للنظــام الخــاص بذلــك ،حيــث تــم تســجيل  11حزب ـ ًا جديــد ًا فــي تلــك الفــرة .ووفق ـ ًا لهــذا
القانــون ومنــذ نهايــة عــام  2016تــمّ تحديــد وزارة الشــؤون السياســية والربلمانيــة كرمجعيــة
قانونيــة ورســمية لألحــزاب السياســية بعــد أن كانــت وزارة الداخليــة هــي الرمجعيــة الرئيســية
لألحــزاب السياســية ســابق ًا.
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تطور العملية االنتخابية في األردن
تعــد االنتخابــات النيابيــة إحــدى أهــمّ الضمانــات الرئيســية للعمليــة الديمقراطيــة وتعزيــز االنتمــاء الوطــي،
وعنــر ًا أساســي ًا للديمقراطيــة الحديثــة ،ومــؤرش ًا علــى مســتوى المعرفــة والتقــدم فــي الــدول ،كمــا تعتــر
وســيلة لتشــكيل الحكومــات الديمقراطيــة وفقــ ًا لقوانــن عادلــة .فهــي تضمــن تحقيــق المســاواة بــن
المواطنــن وتســاهم فــي تعزيــز الوعــي الســيايس العــام .

فاالنتخــاب مفهوم ـ ًا :هــو عمليــة الختيــار أشــخاص مؤهلــن لتولــي مناصــب معينــة ،وتتــم هــذه العمليــة عــن
طريــق اختيــار الناخبــن المؤهلــن للتصويــت وفــق أحــد أنظمــة االقــراع المعتمــدة دولي ـ ًا .فاالنتخــاب وســيلة
ديمقراطيــة الختيــار ممثلــي الشــعب ضمــن رشوط واضحــة تحددهــا القوانــن الخاصــة بذلــك كالجنســية
واألهليــة العقليــة والعــر.
ولالنتخــاب أنــواع :كاالنتخــاب المقيــد وغــر المقيــد أو العــام ،تمــارس االنتخابــات بطــرق مختلفــة كاالنتخــاب
المبــارش أو غــر المبــارش أو االنتخــاب الفــردي أو عــر القائمــة أو االنتخــاب الشــامل أو حســب الدوائــر أمــا
االنتخابــات علــى المســتوى الوطــي فقــد مــرّت برماحــل عديــدة يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي:

الرمحلة األولى1947-1928 :
جــرت االنتخابــات فــي األردن منــذ بدايــات عهــد اإلمــارة حيــث تــم إجــراء أول انتخابــات فــي األردن عــام 1928
النتخــاب المجلــس الترشيعــي األول لعــام  ،1929ليتبعهــا انتخابــات المجالــس الترشيعيــة الالحقــة حــى صــدور
الدســتور الجديــد.
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الرمحلة الثانية  1974-1952 :

بعــد إصــدار دســتور عــام  1952والــذي تحوّ لــت بموجبــه المجالــس الترشيعيــة إلــى مجالــس نيابيــة وفقـ ًا لمبــدأ
األمــة مصــدر الســلطات ،واإلقــرار بمبــدأ االنتخــاب العــام الــري والمبــارش ،أجريــت ثــاث انتخابــات للمجالــس
النيابيــة حــى عــام  ،1967ولكــن تعرضــت طريقــة تكويــن المجالــس النيابيــة وطريقــة االنتخــاب والتشــكيل
والتمثيــل إلــى الجمــود وبعــض التغيــرات الجذريــة نتيجــة لمجموعــة مــن األحــداث السياســية الداخليــة
والخارجيــة ،أهمهــا حــرب عــام  1967وحــرب  ،1968ومــا َت ِبــعَ ذلــك مــن احتــال للضفــة الغربيــة ،وتوقــف الحيــاة
السياســية النيابيــة ،وانعقــاد مؤتــر القمــة العربــي فــي الربــاط عــام  ، 1974واالعــراف بمنظمــة التحريــر
الفلســطينية ممث ـ ًا رشعي ـ ًا وحيــد ًا للشــعب الفلســطيين األمــر الــذي يعــي انتهــاء وحــدة الضفتني.الرمحلــة
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الثالثــة2016-1984 :

عــادت االنتخابــات النيابيــة بعــد توقــف طويــل .عــادت االنتخابــات النيابيــة وفقــ ًا لقوانــن انتخابيــة مختلفــة
تراوحــت بــن القبــول والرفــض الشــعيب والحزبــي ،ابتــدا ًء مــن نظــام تعــدد األصــوات فــي انتخابــات  1989مــرور ًا
بقانــون الصــوت الواحــد  2010- 2007 – 2003- 1997- 1993ووصــو ً
ال لقانــون االنتخــاب ،الــذي أخــذ بنظــام القوائــم
النســبية المغلقــة والمفتوحــة فــي انتخابــات  ،2016 -2012مــع حــرص المــرع علــى إقــرار نظــام المقاعــد
المخصصــة (الكوتــا) لتشــجيع مشــاركة النســاء والوصــول إلــى الرماتــب القياديــة ،حيــث تضمنــت القوانــن
االنتخابيــة ابتــدا ًء مــن قانــون عــام  2001والــذي خصــص  6مقاعــد للنســاء والــي تــمّ زيادتهــا الحقـ ًا فــي عــام 2010
إلــى  12مقعــد ًا مخصص ـ ًا للنســاء وبعدهــا وصــل العــدد إلــى  15مقعــد ًا بعــد تخصيــص  3مقاعــد للــرأة فــي
مناطــق الباديــة األردنيــة الثــاث.
عرفــت األردن منــذ عــام  1928وحــى اليــوم ثمانيــة قوانــن انتخابيــة أجريــت بموجبهــا االنتخابــات الترشيعيــة
ً
إضافــة إلــى التعديــات المهمــة الــي رافقتهــا .جَ َمــعَ األردن عــر مســرته الترشيعيــة منــذ عهــد
والنيابيــة،
اإلمــارة بــن األســلوب المبــارش لالنتخــاب (فــي مطلــع القــرن العرشيــن) وغــر المبــارش لالنتخــاب (بعــد عــام
.)1952
كمــا يمكــن اإلشــارة إلــى ّ
أن الــرأة األردنيــة حصلــت فــي عــام  1974علــى حــق االنتخــاب بعــد أن كانــت محرومــة
مــن ذلــك الحــق ســابق ًا وذلــك بعــد أن تــمّ تعديــل قانــون االنتخــاب آنــذاك ،كمــا ضمنــت قوانــن االنتخــاب

حــق تمثيــل كافــة المواطنــن والفئــات االجتماعيــة واألقليــات ،بحيــث تــمّ تخصيــص مقاعــد لهــم كالشيشــان
والرشكــس والنســاء.
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ـص علــى ذلــك قانــون  ،1986فقــد
وقــد أخــذت قوانــن االنتخــاب األردنيــة بنظــام القوائــم المفتوحــة ،كمــا نـ ّ
أجريــت انتخابــات عــام  1989وفقــا لذلــك ،واألخــذ بنظــام الصــوت الواحــد لالنتخابــات الالحقــة منــذ عــام  1993حــى
عــام  2011ومــا رافــق ذلــك مــن اعرتاضــات ومشــاكل نتيجــة تطبيــق ذلــك النظــام الــذي أضعــف قــدرة األحــزاب
السياســية علــى المشــاركة والوصــول إلــى الربلمــان .
فقــد ســاهم التطــور الســيايس واالقتصــادي واالجتماعــي فــي األردن بشــكل كبــر فــي إقــرار القوانــن
االنتخابيــة وتعديالتهــا الالحقــة ،الــي ســاهمت فــي تطويــر العمليــة االنتخابيــة فــي كافــة جوانبهــا التنظيميــة
واإلجرائيــة ،ونتيجــة للتعديــات الدســتورية لعــام  2012تــم إقــرار إنشــاء الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب لتكــون
الجهــة المرشفــة والمُ َنظِّمــة للعمليــة االنتخابيــة فــي األردن بعــد أن كانــت وزارة الداخليــة هــي الجهــة
المنظمــة لالنتخابــات ،األمــر الــذي ســاهم فــي تجويــد العمليــة االنتخابيــة وحوكمتهــا وتطويرهــا وترســيخ
مبــادئ الشــفافية والزناهــة والحياديــة لتصبــح الجهــة المعنيــة باالنتخابــات علــى كافــة المســتويات الربلمانيــة
والبلديــة ومجالــس المحافظــات
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مقدمة:
باتــت كل مســتويات الســلطة المحليــة والرمكزيــة فــي الــدول الديمقراطيــة المعــارصة تقــوم علــى مبــدأ
االنتخــاب المبــارش ،يُنتخــب المســؤولون التنفيذيــون فــي المجالــس التمثيليــة ليقومــوا بدورهــم فــي تمثيــل
مجتمعهــم . .وكمــا أصبحــت النظــم السياســية المعــارصة أيض ـ ًا تقــوم علــى مبــدأ فصــل الســلطات الثــاث
الســلطة الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة .ينتخــب الشــعب الســلطة الترشيعيــة أو الربلمــان الوطــي ،وتنظــم
هــذه االنتخابــات بموجــب قانــون يحكــم تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة ،بمــا يشــمل اإلدارة االنتخابيــة والنظــام
االنتخابــي.
 -١إدارة االنتخابات:
تُعــى هــذه الجهــة بالجوانــب اإلجرائيــة بمــا فــي ذلــك :اإلرشاف علــى االنتخابــات ،إعــداد جــدول األعمــال،
إعــداد جــداول الناخبــن ،تحديــد آليــة تســجيل الرمشــحني واعتمادهــم ،رســم آليــة االعــراض والطعــن بجــداول
الناخبــن ،تحديــد موعــد الرتشــيحات و موعــد بــدء الحمــات االنتخابيــة وقوانينهــا و موعــد االقــراع واالرشاف
عليــه ،تجهــز نمــاذج أوراق االقــراع ،تحديــد طريقــة فــرز األصــوات واإلرشاف عليهــا ،فــرز النتائــج وإعالنهــا،
وتحديــد طريقــة الطعــن بالنتائــج والجهــة الــي يتــم الطعــن لديهــا .يشــمل قانــون االنتخابــات كل هــذه
التفاصيــل ،قــد تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر أو قــد تتغــر أو تتطــور داخــل كل بلــد ،ولكــن يمكــن القــول أنــه أصبــح
هنــاك معايــر عامــة واضحــة معتمــدة دوليـ ًا كرمجعيــة؛ لضمــان ســامة ونزاهــة وشــفافية العمليــة االنتخابيــة
مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا.
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 -2النظام االنتخابي:
يوضــح هــذا النظــام آليــة العمليــة االنتخابيــة :أي يوضــح عمليــة االقــراع والتنافــس بــن الرمشــحني وعمليــة
الفــرز .وهنــاك عــرات “النظــم” االنتخابيــة الــي قــد تختلــف عــن بعضهــا اختالفـ ًا كبــر ًا أو صغــر ًا ،حــى أنــه مــن
النــادر أن يتطابــق نظامــان فــي بلديــن مختلفــن تطابقـ ًا تامـ ًا أو كامـ ً
ا.
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لماذا يوجد نظم انتخابية مختلفة؟
ســنوضح ذلــك مــن خــال مثــال صغــر .لــو افرتضنــا ّ
أن هنــاك مجموعــة مــن عــرة أشــخاص تريــد التصويــت
علــى مقرتحــات مختلفــة العتمــاد أحدهــا ،فكيــف ســيتم التصويــت علــى ذلــك؟ الطريقــة األبســط هــي أن يصوت

كل فــرد مــن الحضــور لصالــح مقــرح واحــد ،والمقــرح األعلــى أصواتـ ًا يفــوز .ولنفــرض ّ
أن عــدد االقرتاحــات كان
خمســة وحــاز المقــرح األول علــى  3أصــوات ،والمقرتحــات الثالثــة األخــرى حصلــت علــى صوتــن ،والمقــرح
األخــر حصــل علــى صــوت واحــد ،فــي هــذه الحالــة يعتــر االقــراح األول هــو الفائــز .ولكــن قــد يعــرض البعــض
علــى أن ثالثــة مــن عــرة تعتــر أقليــة وال تعكــس رغبــة األغلبيــة ،ولحــل المشــكلة يمكــن تبــي أشــكال أخــرى
للتصويــت :كاســتبعاد المقــرح الــذي حصــل علــى أقــل األصــوات وإعــادة التصويــت علــى البقيــة وهكــذا إلــى
أن يحصــل أحــد المقرتحــات علــى مــا يزيــد عــن نصــف األصــوات حــى يمثــل إرادة األغلبيــة المطلقــة (النصــف +
واحــد) ،أو كدمــج المقرتحــات الــي تحمــل أصواتـ ًا متقاربــة فــي رزم واحــدة؛ للتصويــت عليهــا وبيــان الميــول

العــام لألغلبيــة ،أو كطلــب ترتيــب االقرتاحــات بالتسلســل حســب األفضليــة بالنســبة لــكل فــرد ،ولكــن تحتــاج
هــذه الطريقــة إلــى عمليــة فــرز معقــدة إليجــاد المقــرح األكــر أفضليــة بــن األفــراد جميعهــم.
إذ ًا هنــاك عــدة أشــكال للتصويــت ،يمكــن تصميمهــا بطــرق مختلفــة حســب الحاجــة ،الشــيء نفســه ينطبــق
علــى االنتخابــات إذ يتــم اعتمــاد أنظمــة وقوانــن تكــون بمثابــة َعقــد بــن جميــع الناخبــن والرمشــحني .ومــع
تطــور الديمقراطيــة تطــورت األنظمــة االنتخابيــة علــى أيــدي النُّخــب والقيــادات السياســية واالجتماعيــة الــي
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ســعت إلــى تطويــر وتعديــل النظــام االنتخابــي حســب الحاجــة .ومــن أقــدم
وأبســط النظــم االنتخابيــة المســترمة حــى اآلن هــو النظــام الربيطانــي الــذي
يقــوم علــى مبــدأ تقســيم البــاد إلــى دوائــر كل دائــرة لهــا مقعــد واحــد ،يختــار
الناخــب مرشــحه المفضــل بــن الرمشــحني المتنافســن ،ويفــوز مــن يحصــل
علــى أعلــى األصــوات مهمــا بلغــت .بالمقابــل طــوّ ر الفرنســيون هــذا النظــام،
إذا لــم يحصــل أي مرشــح علــى أكــر مــن نصــف أصــوات الناخبــن يخضــع
أعلــى اثنــن مــن الرمشــحني إلــى جولــة ثانيــة ليتنافســا فــي الحصــول علــى
رشعيــة أقــوى باألغلبيــة المطلقــة مــن األصــوات .ولكــن ّ
فضلــت بعــض الــدول
األوروبيــة األخــرى نظامـ ًا مختلفـ ًا عــن االنتخــاب والرتشــيح الفــردي ،لجــأت إلــى

نظــام المنافســة غــر الفرديــة أال وهــي المنافســة بــن قوائــم تقدمهــا
األحــزاب بالعــادة ،وكل قائمــة تفــوز بمقعــد مــن مقاعــد الربلمــان بنــا ًء علــى
نســبة أصواتهــا (كانــت بلجيــكا أول مــن تبـ ّ
ـى هــذا النظــام) .ثــم أخــذ البعــض
بنظــام يجمــع بــن النظامــن بطــرق مختلفــة.
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تصنيف النظم االنتخابية
لــم تُبتكــر جميــع األنظمــة االنتخابيــة مــرة واحــدة بنفــس الوقــت ،بــل كانــت تُبتكــر أو ً
ال بــأول ومــن دولــة إلــى
أخــرى ،وفــي النهايــة حصــدت الــدول مجموعــة تجــارب كثــرة متنوعــة ،قــد تظهــر األنظمــة اآلن مختلفــة عــن
بعضهــا بشــكل كبــر أو صغــر ولكــن فــي نهايــة المطــاف تقــوم هــذه األنظمــة علــى أســاس واحــد مشــرك.
فبحكــم العــادة يتــم تقســيم البــاد إلــى “ دوائــر انتخابيــة “ تتبــع التقســيمات اإلداريــة ،قــد وتكــون علــى
مســتوى واســع يشــمل مســتوى االقليــم أو المقاطعــة أو المحافظــة ،أو علــى مســتوى ضيّــق فيكــون لــكل
دائــرة مقعــد ،أو يمكــن جعــل البــاد كلهــا دائــرة انتخابيــة واحــدة .يرتبــط تقســيم الدوائــر بالنظــام االنتخابــي.
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يمكن تقسيم األنظمة االنتخابية إلى نوعني رئيسني هما:
1.نظام األغلبية :ويعين أن الفوز يكون من نصيب من يحصل على أعلى األصوات.
2.نظام التمثيل النسيب :ويعين أن تُوزّع المقاعد بالتناسب مع نسبة األصوات.

وقد ظهرت أنظمة تجمع بصورة معينة بني النظامني السابقني.

نظام األغليب:
مما يعين أن من يحصل ( أو يحصلوا) على أصوات أعلى يفوز (أو يفوزون) بالمقعد أو المقاعد المتوفرة.
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1.نظام الفائز األول:
أو الصــوت الواحــد فــي دائــرة فرديــة  -فــي هــذا النظــام يــزل الرمشــحون بشــكل فــردي فــي دائــرة لهــا

مقعــد واحــد ،وللناخــب صــوت واحــد .يفــوز صاحــب أعلــى األصــوات ،تُعَ ــدّ بريطانيــا مثــا ً
ال تقليديــ ًا علــى هــذا
النظــام .حقــق هــذا النظــام القديــم فــي حينــه إصالحـ ًا ثوريـ ًا لمفهــوم المواطنــة والحقــوق .كان النظــام قبــل
ذلــك يمــز بعــدد األصــوات بــن الناخبــن حســب المســتوى االجتماعــي وحيــازة الملكيــة والــراء .ولكــن أصبــح
الصــوت الواحــد للناخــب الواحــد عنوان ـ ًا للمســاواة فــي المواطنــة والحقــوق السياســية.
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2.الكتلة الفائزة:
يــزل الرمشــحون فــي مجموعــة (أي كتلــة) مغلقــة بعــدد مقاعــد الدائــرة ،وللناخــب صــوت واحــد يعطيــه ألحــد
الكتــل ،وتفــوز الكتلــة صاحبــة أعلــى األصــوات بجميــع المقاعــد .يُطبّــق هــذا النظــام فــي الواليــات المتحــدة
عندمــا يقــوم ممثلــو الواليــات فــي المجمــع االنتخابــي باختيــار الرئيــس للواليــات المتحــدة ،لــكل واليــة عــدد
مــن الممثلــن يتناســب مــع حجمهــا ،ويــزل الرمشــحون قوائــم كل واحــدة بعــدد مقاعــد الواليــة ،وتتبــع كل
قائمــة غالبـ ًا أحــد الرمشــحني لرئاســة البــاد ،والقائمــة الــي تحصــل علــى أصــوات أعلــى تفــوز بجميــع مقاعــد
الواليــة.
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3.نظام الجولتني:
يتــم التنافــس فــي دوائــر فرديــة ،لــكل دائــرة مقعــد واحــد ،وال يفــوز إال مــن يحصــل علــى األغلبيــة المطلقــة

مــن األصــوات .وهــذا الفــوز ال يحــدث غالبــا مــن أول جولــة ،فتُعــاد االنتخابــات بــن أعلــى اثنــن .تشــتهر فرنســا
بتطبيــق هــذا النظــام ،وكمــا ويتــم العمــل بــه فــي األردن عنــد انتخــاب بعــض نقبــاء النقابــات المهنيــة.
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4.أشكال أخرى:
 .أعدة أصوات للناخب في دائرة متعددة المقاعد:
يكــون لــكل دائــرة عــدد مــن المقاعــد حســب حجمهــا ،ويحــق للناخــب أن يختــار مــن يشــاء مــن الرمشــحني ،وينجــح
أصحــاب أعلــى األصــوات علــى التوالــي .وهنــاك بعــض حــاالت يمكــن مــن خاللهــا تحديــد األصــوات بأقــل مــن
عــدد المقاعــد* ويطلــق علــى هــذا األســلوب بالقوائــم الحـرّة حيــث يمكــن للرمشــحني الــزول فــي قائمــة ،لكــن
الناخــب ليــس ملزمـ ًا بهــا فقــد يختــار منهــا مرشــح ًا واحــد ًا أو أكــر ويختــار مــن قوائــم أخــرى أو مــن مســتقلني
حســب عــدد األصــوات المســموحة لــه.

 .بالصوت الواحد في دائرة متعددة المقاعد:
يكــون لــكل دائــرة عــدد مــن المقاعــد تناســب حجمهــا ،ويحــق للناخــب اختيــار مرشــح واحــد فقــط .وهــذا
األســلوب رغــم قربــه مــن نظــام األغلبيــة إال أنــه قريــب مــن حيــث النتائــج مــن نظــام التمثيــل النســي ،ولتوضيــح
ذلــك لنتخيــل أن هنــاك  5دوائــر لــكل منهــا مقعــد واحــد وأن لــدى أحــد األحــزاب  %20مــن األصــوات فــي كل
دائــرة ،فمــن المحتمــل أن يقــدم مرشــح فــي كل دائــرة ويفــوز بالمقعــد بهــذه النســبة ،أي يفــوز بنســبة
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 %20بجميــع مقاعــد الدوائــر .لكــن إذا جمعنــا الدوائــر الخمــس فــي دائــرة واحــدة لهــا خمســة مقاعــد وأعطينــا
للناخــب صوتـ ًا واحــد ًا فمــاذا يحــدث لهــذا الحــزب؟ إذا قــدم  5مرشــحني فســتوزع القاعــدة االنتخابيــة الــي تمثــل
 %20مــن الناخبــن علــى الخمســة ،فيكــون لــكل واحــد  %4مــن األصــوات وقــد يخــرون جميعـ ًا .أمّ ــا برمشــح
واحــد فيســتطيع ضمــان نجاحــه بحصولــه علــى  %20مــن األصــوات ،أي أنــه يحصــل علــى مقاعــد أقــرب إلــى
نســبة أصواتــه مــن مجمــوع المقرتعــن ،كمــا يحصــل كل واحــد مــن أقــرب الرمشــحني لهــذه النســبة علــى
مقعــد .وهكــذا تتــوزع المقاعــد مــن حيــث النتائــج نســبي ًا علــى الرمشــحني حســب ثقلهــم االنتخابــي.

 .جالصوت البديل:
يعطــى الناخــب فــي هــذا النظــام مجــا ً
ال أوســع فــي فــي االختيــار بــن ع ـدّة مرشــحني للمقعــد الواحــد ،يضــع
الناخــب أســماء الرمشــحني الرتتيــب التسلســلي حســب األفضليــة ابتــداء مــن رقــم واحــد ،وعنــد فــرز النتائــج
يُســجل الرمشــح الــذي حصــل علــى أكــر أفضليــة ويســتبعد صاحــب أدنــى األصــوات ويُعــاد توزيــع أصواتــه علــى
ـان ثــم يُســتبعَ د الرمشــح األقــل أصوات ـ ًا مــن بينهــم ،ويســترم الفــرز
الرمشــحني اللذيــن تــمّ وضعهــم كتفضيــل ثـ ٍ

هكــذا حــى الوصــول الــى الرمشــح صاحــب أكــر أفضليــة .وعليــه ّ
إن هــذا النظــام نــادر التطبيــق.
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نظام التمثيل النسيب
ظهــر نظــام التمثيــل النســي نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن
العرشيــن لتحقيــق عدالــة أكــر وتمكــن جميــع الرمشــحني مــن الحصــول
علــى تمثيــل عــادل حســب نســبة المقاعــد االنتخابيــة ســواء أكان للربلمــان أو
للهيئــات المنتخبــة األخــرى .ولمّ ــا كان النظــام الحزبــي قــد تكـرّس فــي أوروبــا
واشــتدت المنافســة بــن األحــزاب السياســية فــي االنتخابــات ،كان نظــام
األغلبيــة يحتمــل أن يحصــل حــزب واحــد علــى معظــم أو جميــع المقاعــد بنســبة
أصــوات أقــل بكثــر ،لــو حقــق مثــ ً
ا حــزب فــي جميــع الدوائــر أغلبيــة %30
مــن األصــوات وحصلــت بقيــة األحــزاب علــى أصــوات أقــل مــن هــذه النســبة،
فينجــح هــذا الحــزب فــي الحصــول علــى جميــع المقاعــد .بينمــا يحــول نظــام
حصــة مســاوية مــن
التمثيــل النســي نســبة كل قائمــة مــن األصــوات إلــى ّ
المقاعــد ،فمــن يحصــل مثــا علــى  %20مــن أصــوات الناخبــن يفــوز ب %20
مــن المقاعــد .وطبعــا كلمــا كانــت الدائــرة أوســع وعــدد المقاعــد أكــر يكــون
توزيــع المقاعــد متناســبا بصــورة أكــر دقــة مــع عــدد األصــوات.
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أنواع القوائم
تحــدد معظــم األنظمــة االنتخابيــة الســقف المســموح إلعــداد أعضــاء القائمــة بعــدد المقاعــد ،لكــن ليــس
هنــاك مــا يمنــع النظــام مــن الســماح بعــدد أعلــى مــا دامــت القائمــة فــي النهايــة ســتحصل علــى مقاعــد بنــاء
علــى نســبة حصتهــا مــن األصــوات ،هنــاك أســلوبان لتحديــد المقاعــد الــي حصلــت عليهــا القائمــة :

 .أالقوائم المغلقة
 .بيقــوم الحــزب أو ائتــاف الرمشــحني برتتيــب أســماء الرمشــحني  .. 2،3،4 ،1الــخ ،ويمكــن لورقــة االقــراع أن
تحــوي أســماء القوائــم ورموزهــا فقــط أو أســماء مرشــحيها تحــت اســم القائمــة ،ويقــوم الناخــب بالتأشــر
علــى اســم القائمــة فقــط ،وتذهــب المقاعــد الــي حصلــت عليهــا القائمــة إلــى أول االســماء علــى التوالــي.
وبالعــادة تقــوم األحــزاب بإجــراء انتخابــات داخليــة أوليــة للراغبــن فــي ترشــيح أنفســهم علــى الئحــة الحــزب،
وتُرتــب األســماء فــي القائمــة حســب تسلســل األصــوات ،لكــن فــي حــاالت أخــرى تقــرر قيــادة الحــزب أو

االئتــاف القيــام بمهمــة ترتيــب األســماء ،ممــا يعــي أن الجهــة المرشفــة علــى االنتخابــات تصلهــا القائمــة
بالرتتيــب المطلــوب ســلف ًا.
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 .بالقوائم المفتوحة
يــرك هــذا األســلوب للناخبــن أخــذ قــرار مــن يفضلــون مــن أعضــاء القائمــة الفــوز بمقاعدهــا ،وعليــه يجــب أن
يظهــر علــى ورقــة االقــراع تحــت اســم القائمــة أســماء أعضائهــا فيقــرر الناخــب أو ً
ال أي قائمــة يريــد أن يختــار ثم
يـ ّ
ـؤش علــى اســم مُ ّ
ّ
المفضــل داخــل القائمــة ،ويفــوز بمقاعــد القائمــة أصحــاب أعلــى األصــوات .ويمكــن
رشــحه
للنظــام أن يُعطــي الناخــب الحــق فــي اختيــار اســم ًا واحــد ًا أو أكــر داخــل القائمــة .بــل يُمكــن إعطــاء الناخــب
مــزة إضافيــة آخذيــن باالعتبــار ّ
أن َم ْي َلــهُ للرمشــحني متفاوتـ ًا ،فيكــون لــه أصــوات بعــدد المقاعــد ويوزعهــا علــى
الرمشــحني حســب مــا يفضلــه ،فــإذا كان لديــه مثـ ً
ا عــرة أصــوات فإنّــه يســتطيع أن يعطيهــا كلهــا لرمشــح
واحــد أو يوزعهــا حســب ميولــه فيعطــي مرشــح ًا خمســة أصــوات وآخــر ثالثــة وآخــر اثنــن .والقصــد أن يعكــس
هــذا التوزيــع دقــة شــعبية الرمشــحني داخــل القائمــة عنــد الناخبــن.
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 .جالقوائم الحرّة
يســمح النظــام أن يختــار الناخــب مــن يشــاء مــن الرمشــحني مــن قوائــم مختلفــة (بعــدد المقاعــد أو أقــل)،
ـب أصــوات القائمــة عــن طريــق جمــع أصــوات مرشــحيها ،وتحصــل كل قائمــة علــى
سـ ْ
وفــي هــذه الحالــة تُحْ َ

مقاعــد بنســبة أصواتهــا ،فيحصــل أصحــاب أعلــى األصــوات فــي القائمــة علــى مقاعدهــا  .يناســب هــذا النظــام
االنتخابــي الهيئــات العامــة المحــدودة مثــل النقابــات والجمعيــات.
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حساب الكسور
الحتســاب حصــة كل قائمــة مــن المقاعــد يتــم تقســيم عــدد المقرتعــن فعلي ـ ًا علــى عــدد المقاعــد فنحصــل
ا ّ
علــى قيمــة المقعــد الواحــد ،لنفــرض مثـ ً
أن عــدد الناخبــن  100ألــف وعــدد المقاعــد عــرة ،فــإذ ًا تكــون قيمــة
حصتهــا مقعــد ونصــف أمّ ــا القائمــة
المقعــد  10آالف صــوت ،والقائمــة الــي تحصــل علــى  15ألــف صــوت تكــون ّ
الــي تحصــل علــى  22500صــوت يكــون لهــا مقعديــن وربــع ،فمــاذا نفعــل بالكســور؟ هنــاك عــدة طــرق لمعالجــة
ذلــك مــن أبرزهــا:

 .أطريقة أعلى أو أكرب البواقي:
حيــث يحصــل أصحــاب أعلــى الكســور علــى المقاعــد الباقيــة علــى التوالــي ،تُرجّــح هــذه الطريقــة القوائــم
الصغــرة خصوص ـ ًا فــي دوائــر قليلــة العــدد ،فمث ـ ً
ا تكــون قيمــة المقعــد فــي دائــرة مــن أربــع مقاعــد %25
مــن األصــوات ،ولنفــرض أن حصلــت قائمــة واحــدة علــى هــذه النســبة وكانــت أصــوات القوائــم التاليــة هــي
 %21ثــم  %10ثــم  %5وهــي جميعهــ ًا بواقــي أو كســور مقعــد ،فتــوزّع عليهــم المقاعــد الباقيــة وتكــون

القائمــة األدنــى (الــي حققــت  %5مــن األصــوات) قــد حصلــت علــى مقعــد.
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 .بطريقة أعلى المتوسطات ( أو طريقة ديهونت)
ال تُحــدد هــذه الطريقــة قيمــة المقعــد ســلف ًا كمــا تفعــل الطريقــة الســابقة ،بــل تبــدأ بتوزيــع المقاعــد أو ً
ال
بــأول علــى أعلــى األصــوات بعــد تقســيمها علــى التوالــي علــى  .. 4 ،3 ،2 ،1الــخ .فــإذا كان مثـ ً
ا حاصــل تقســيم
القائمــة األولــى علــى  2أعلــى مــن القائمــة الثانيــة يذهــب المقعــد الثانــي أيض ـ ًا للقائمــة األولــى ،وإذا كان
حاصــل تقســيم القائمــة األولــى علــى  3أدنــى مــن القائمــة الثانيــة فيذهــب المقعــد الثالــث للقائمــة الثانيــة

(حســب الجــدول الرمفــق) .ممــا يعــي ّ
أن القائمــة األدنــى أصوات ـ ًا ســتأخذ مقعــد ًا اذا كانــت أصواتهــا أعلــى
مــن حاصــل تقســيم أصــوات القائمــة األولــى علــى عــدد المقاعــد .وبتطبيــق هــذا النظــام علــى المثــال الســابق
تحصــل القائمــة األولــى علــى مقعديــن والثانيــة علــى مقعديــن.
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 .جطرق أخرى
هنــاك طــرق اخــرى مثــل ســانت ليــغ ( 1القســمة علــى أصــوات فرديــة كمــا فــي الجــدول الرمفــق) ،وســانت
ليــغ  2وهــي تعطــي فرصـ ًا للقوائــم األقــل أصــوات ،فبينمــا نظــام دي هونــت الســابق يفــرض أن آخــر قائمــة
ناجحــة يجــب أن ال تقــل أصواتهــا عــن نصــف القائمــة األعلــى منهــا للحصــول علــى مقعــد فــإن نظــام ســانت
ليــغ يفــرض أن ال يقــل عــن ثلثهــا.
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 .دالعتبة
إلــى جانــب الطــرق آنفــة الذكــر ،فـ ّ
ـإن بعــض األنظمــة االنتخابيــة تضــع عتبــة أو حــد أدنــى ( %3مــن األصــوات
ا لــو فرضنــا ّ
مثــا) حيــث تُســتبعد القوائــم الــي تحصــل علــى أصــوات دونهــا ،فمثـ ً
أن عــدد المقاعــد100 ،فيكــون

عــدد األصــوات الرضوريــة للحصــول علــى مقعــد هــو  %1مــن األصــوات .يمنــع نظــام العتبــة تفتــت المقاعــد
ويُشــجع اندمــاج القوائــم الصغــرة ويحافــظ علــى إبقــاء القوائــم الكــرى فقــط ،فقــد وصلــت العتبــة فــي
تركيــا إلــى  %10وكان مــن نتيجــة االنتخابــات اســتبعاد معظــم القوائــم ممــا حصــدت القائمــة الفائــزة ثلــي
المقاعــد بنصــف األصــوات.
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.هتجيري البواقي والتحالفات
يُطبّــق نظــام أعلــى البواقــي فــي الدوائــر الكــرى وفــي حــن البــاد كلهــا دائــرة واحــدة؛ ألن قيمــة البواقــي
ا فــي دائــرة مــن مائــة مقعــد فـ ّ
محــدودة ،فمثـ ً
ـإن كل  %1تســاوي مقعــد فتكــون البواقــي متواضعــة ،وقــد

يســاوي مجمــوع الكســور ثالثــة أو أربعــة مقاعــد مــن مائــة ،ولكنهــا مــع ذلــك تعتــر مهمــة بالنســبة لآلحــزاب
فهــي قــد تحســم وجــود أغلبيــة حكوميــة ولذلــك تســمح بعــض األنظمــة بوجــود اتفــاق (أو تحالــف) بــن أحــزاب
علــى تجيــر كســورها لبعضهــا حــى ال يخــرج المقعــد عــن معســكرها إلــى معســكر آخــر ،تكــون هــذه االتفاقيــات
ا يمكــن لثالثــة أحــزاب حَ َص َ
معلنــة ســلف ًا ،فمثــ ً
ــل كل منهــا علــى أصــوات فائضــة تعــادل ربــع مقعــد جمــع
ّ
المؤهلــة ألخــذ مقعــد ،وبالعــادة يذهــب ألحــد
بواقيهــا لتصبــح ثالثــة أربــاع مقعــد فتكــون بــن أعلــى البواقــي
أعلــى البواقــي بينهــا .ويمكــن أن تدخــل عــدة قوائــم أو أحــزاب فــي تحالــف لتخطــي العتبــة ،لكــن مــع بقــاء
حــق الناخــب أن يصــوت ألي منهــا كمــا لــو كانــت قوائــم مفتوحــة لكــن بأســماء أحــزاب وليــس أشــخاص ،وبعــد
تحديــد حصــة التحالــف مــن المقاعــد تــوزع المقاعــد داخلــه بنســبة أصــوات كل حــزب.
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ال ُن ُ
ظم المختلطة
وهــي النُ ُ
ظــم الــي تجمــع بــن نظــام األغلبيــة ونظــام التمثيــل النســي ،تخضــع هــذه األنظمــة إلــى تعديــات قــد
تكــون جذريــة عنــد تصميمهــا ،ولكــن هنــاك صيغتني رئيســيتني:

1.النظام المختلط المتوازي
خاصــة لــكل منهــا ،وأقــرب مثــال
ّ
ويعــي تطبيــق النوعــن كل علــى حــدة فــي تصويتــن مختلفــن ولمقاعــد
هــو انتخابــات  2013فــي األردن حيــث كان هنــاك دوائــر محليــة تنافــس فيهــا الرمشــحون بشــكل فــرد علــى
مقاعــد وفــق نظــام األغلبيــة ،وكان هنــاك دائــرة وطنيــة لهــا  27مقعــد ًا تنافســت عليهــا القوائــم وفــق نظــام
طبّــق أســلوب أعلــى البواقــي المشــار لــه آنف ـ ًا فحصلــت القائمــة األعلــى علــى أكــر
التمثيــل النســي ،وقــد ُ
مــن 100ألــف صــوت وثالثــة مقاعــد وحصلــت القائمــة األدنــى علــى  14ألــف صــوت ومقعــد واحــد.
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2.النظام المختلط التكاملي
ويُســمّ ى أيض ـ ًا نظــام العضويــة المختلطــة ،يســتخدِم هــذا النظــام التصويــت الفــردي ونظــام األغلبيــة لنســبة

مــن المقاعــد ،لكــن ي َ
ســب المجمــوع النهائــي للمقاعــد علــى أســاس التمثيــل النســي للقوائــم :أي يتــم
ُحت َ
انتخــاب أعضــاء الحــزب الواحــد أو التحالــف أو القائمــة بطريقتــن وغالبـ ًا مــا تكــون فرديــة أغلبيــة لمقاعــد الدوائر
المحليــة وقوائــم نســبية للدائــرة الوطنيــة ،لكــن فــي النهايــة يجــب أن تمثــل جميــع المقاعــد النســبة الــي
حصــل عليهــا الحــزب .والمثــال األلمانــي هــو األشــهر واألقــدم لهــذا النظــام ،حيــث يصــوّ ت الناخــب لرمشــحني
محليــن فــي دائرتــه االنتخابيــة وفــق العــدد المقــرر ،وتكــون األحــزاب الــي ينتمــون إليهــا الرمشــحون محــددة،
ينجــح أصحــاب أعلــى األصــوات .وكمــا يصــوت الناخــب أيض ـ ًا لقوائــم األحــزاب علــى المســتوى الوطــي وبعــد
حســاب نســبة كل حــزب مــن األصــوات وعــدد المقاعــد الــي حصــل عليهــا كل حــزب فــي الدوائــر يضــاف لــكل
حــزب مــن مرشــحي قائمتــه الوطنيــة مــا يكفــي لكــي يصبــح كامــل عــدد نوابــه مســاوي ًا لنســبته مــن األصــوات.
فمثــ ً
ا لــو أن حزبــ ًا لــم يحصــل علــى أي مقعــد فــي المنافســة الفرديــة فــي الدوائــر المحليــة لكــن نســبته
الوطنيــة مــن األصــوات كانــت  %10فهــو يســتحق  %10مــن مقاعــد الربلمــان .وفــي هــذه الحالــة ال يكــون عــدد
أعضــاء الربلمــان محــدد ًا ألنــه يتوجــب تســوية عــدد المقاعــد لــكل حــزب مــع نســبته مــن األصــوات.
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مزيات وعيوب األنظمة االنتخابية
ـال مــن العيــوب ،تختلــف وجهــات النظــر فــي تحديــد ممــزات وعيــوب
•ليــس هنــاك نظــام انتخابــي مثالــي خـ ٍ
كل نظــام ،إال أنــه هنــاك اتفــاق تــام علــى الجوانــب اإلجرائيــة الــي تُقــاس بنــا ًء علــى مبــادئ ثابتــة مثــل

الشــفافية والزناهــة والمســاواة وتمكــن الناخبــن مــن ممارســة حقهــم بعدالــة وتكافــؤ .وعلــى ســبيل
المثــال فــإن عــدد المقاعــد لــكل منطقــة يجــب أن يتناســب مــن حيــث المبــدأ مــع عــدد الســكان وهــذا يطبق
مثـ ً
ا فــي انتخابــات مجلــس النــواب األمريكــي لكــن هــذا ال يطبــق علــى انتخابــات مجلــس الشــيوخ حيــث لكل
واليــة مقعديــن بالتســاوي مهمــا بلــغ عــدد ســكان الواليــة وبعضهــا يســاوي عــرات أضعــاف الواليــات
األخــرى ،والســبب أن الواليــات المتحــدة قامــت علــى نظــام فدرالــي طوعــي يجــب أن تضمــن فيــه كل واليــة
ثقـ ً
ا مســاوي ًا فــا يتعــدى األكــر علــى األصغــر.
•يعتمــد الحكــم فــي النظــام االنتخابــي علــى مرجعيــة القيــاس ،فــإذا كانــت العدالــة هــي األهــم فيعتــر
نظــام األغليــة أقــل عدالــة طبعـ ًا مــن النظــام النســي ،أمــا إذا كان االســتقرار وتمكــن الحكــم همــا األهــم

فقــد يُشـ ّ
ـكل النظــام النســي خطــر ًا ألنــه قــد يــؤدي إلــى حالــة مــن عــدم االســتقرار عنــد توزيــع المقاعــد
علــى ع ـدّة أحــزاب ووجــوب تشــكيل إئتــاف مــن ع ـدّة أحــزاب لتحقيــق أغلبيــة حكوميــة.
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•النظــام الفــردي األغلــي كمــا فــي بريطانيــا ليــس عــاد ً
ال مــن حيــث يمكــن لحــزب أن يحصــل بفــارق ضئيــل
علــى معظــم المقاعــد أو أن تصــل أصــوات حــزب أقليــة مثـ ً
ا إلــى  % 15ولكــن ال يحصــل علــى أي مقعــد.
أن هــذا النظــام البســيط مســتقر فــي بريطانيــا ،ويتيــح تشـ ّ
إل ّ
بالرغــم مــن ذلــك ّ
ـكل أغلبيــة واضحــة الــي
تكــون غالبـ ًا مــن حــزب واحــد ( بالعــادة حــزب العمــال أو حــزب المحافظــن ) ،ارتاحــت األحــزاب الكــرى لهــذا
الوضــع ولذلــك عــادة ال تنجــح المطالــب المتكــررة للتغيــر .تحبّــذ القــوى األكــر فــي العــادة نظــام األغلبيــة
ألنّــه يعطيهــا فرصــة ألخــذ مقاعــد أكــر مــن نســبة أصواتهــا ،ولكنّهــا حــن تتحــول إلــى قــوّ ة أصغــر فهــي

تحبّــذ نظــام التمثيــل النســي ألنــه يضمــن لهــا حصــة عادلــة مــن المقاعــد.
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•النظــام النســي أقــرب لتحقيــق العدالــة لكنــه يلــزم بالعمــل الحزبــي أو المشــرك ،فقــد عانــت إيطاليــا
لعقــود بعــد أن اعتمــدت نظــام التمثيــل النســي مــن عــدم اســتقرار الحكومــات ،لــم يحقــق أي حــزب
أغلبيــة مطلقــة اســتناد ًا إلــى النظــام ،كان يحتــاج الحــزب األكــر لالئتــاف مــع عــدة أحــزاب للفــوز بالحكــم،

كانــت َت ْن َ
شــب بــن األحــزاب خِ الفــات ونِزاعــات دائمــة ممــا يخلــق حالــة مــن التوتّــر ،فاضطــرت بعــض األحــزاب

إلــى االســتقالة أو إعــادة التفــاوض علــى بعــض المواقــف .فبــدأت بإحــداث تعديــات جديــدة علــى النظــام
النســي بهــدف الوصــول إلــى وجــود كتلتــن تتناوبــان علــى الحكومــة ،حيــث تــمّ وضــع عتبــة عاليــة تحــول
دون نجــاح األحــزاب الصغــرة ،وتــمّ وضــع حوافــز الئتــاف أكــر عــدد مــن االحــزاب فــي معســكر واحــد ،بحيــث
اجتمعــت األحــزاب فــي ائتالفــن كبرييــن ،ينتخــب الناخــب أحدهمــا ثــم ينتخــب الحــزب الموجــود فــي االئتــاف
الــذي يريــده فيحصــل كل حــزب علــى نســبته العادلــة مــن مقاعــد االئتــاف وتكــون رئاســة الحكومــة للحــزب
األكــر داخــل االئتــاف إذا حصــل علــى األغلبيــة.
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•القوائــم الحزبيــة المغلقــة هــي األقــدم فــي نظــام التمثيــل النســي لكنّهــا أدّت أحيانــا إلــى ســيطرة حزبية
مطلقــة همّ شــت الناخبــن وأصبحــت البريوقراطيــة الحزبيــة أو سياســة الحــزب الداخليــة هــي الســلطة األهمّ
ألنهــا تصنــع الرمشــحني ،ولذلــك ظهــر نظــام القوائــم المفتوحــة الــذي يُــرِك الجمهــور فــي التفضيــل
بــن مرشــحي القائمــة بمــا يــؤدي إلــى تقليــص الهيمنــة البريوقراطيــة الحزبيــة ويجعــل الرمشــحني أكــر
اهتمام ـ ًا باالتصــال مــع الجمهــور الــذي لــه القــول الفصــل باختيــار مرشــحي الحــزب .لكــن يخلــق هــذا مــن
جانــب آخــر منافســة ضــارة أمــام الجمهــور بــن مرشــحي الحــزب أو القائمــة .فــي الديمقراطيــات الناشــئة
يفضــل بالعــادة النظــام النســي مــن أجــل تقويــة األحــزاب والعمــل الســيايس ألن نظــام األغلبيــة يش ـجّع
األفــراد علــى العمــل المنفــرد وتحقيــق النفــوذ المالــي الشــخصي وبالتالــي شــخصنة العمــل العــام وتغذيــة
االنتهازيــة والمنفعيــة.
•إذ ًا يعتمــد تقييــم النظــام االنتخابــي علــى ظــروف ومصالــح أطــراف العمليــة االنتخابيــة وأهدافهــا الــي
تتعلــق باإلصــاح والتغيــر المنشــود .وبذلــك يمكــن لخيــارات النظــام االنتخابــي أن تختلــف مــن بلــد الــى بلــد

وفــق الظــروف واالحتياجــات ومــن مرحلــة ألخــرى ،لكــن يجــب التنويــه أيضـ ًا إلــى ّ
أن التغيــر المتواتــر للنظــام
االنتخابــي لــه أثــر ســليب فهــو يزعــزع الثقــة فــي العمليــة االنتخابيــة.
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تجربة األنظمة االنتخابية في األردن
عُ ــرِ َف األردن حــى عــام  1993نظام ـ ًا انتخابي ـ ًا واحــد ًا وهــو األصــوات المتعــددة فــي دائــرة متعــددة المقاعــد،

ّ
تشــكل دائــرة واحــدة
هكــذا كانــت تجــري االنتخابــات النيابيــة والبلديــة والنقابــات .وكانــت كل محافظــة
النتخابــات الربلمــان ،لهــا عــدد مــن المقاعــد ويســتطيع الناخــب اختيــار مرشــح واحــد أو مرشــحني حســب عــدد
مقاعــد الدائــرة ويفــوز أصحــاب أعلــى األصــوات.

 1989األصوات المتعددة في دائرة واسعة:
ببعــد فــرة انقطــاع لالنتخابــات منــذ عــام  66إلــى عــام  89جــرت االنتخابــات النيابيــة بنفــس النظــام ،لكــن قــادت
النتائــج إلــى التفكــر بتعديــل النظــام االنتخابــي.
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 1993الصوت الواحد في دائرة متعددة المقاعد
اندهــش الرماقبــون مــن النتائــج غــر المتوقعــة النتخابــات عــام  89ففــي العــادة ال يلــزم الناخبون والرمشــحون
بــأي قوائــم ،ويســتغين أنصــار كل مرشــح عــن بقيــة أصواتهــم فيســتعملون صوتــ ًا واحــد ًا فقــط لدعــم

مرشــحهم ويختــارون الباقــي دون الــزام بقائمــة أو لــون .لكــن أصبــح التيــار االســامي فــي عــام  89قــوّ ة ي َ
ُعتـدّ
بهــا ،فاســتخدم ناخبوهــم كل أصواتهــم لرمشــحيهم بــل ولرمشــح مســيحي يختارونــه ،بينمــا كان كل مرشــح
مــن اآلخريــن يحجــب أصواتــه عــن غــره .ولذلــك تقــرر أن يكــون صــوت واحــد للناخــب إلنهــاء التبايــن فــي القــوة
التصويتيــة المســتخدمة بــن الرمشــحني .وهــذه نقلــة كبــرة فــي النظــام االنتخابــي يمكــن تبينهــا فــي حالــة
حــدوث فــارق كبــر بــن األصــوات الــي يحصــل عليهــا الرمشــحون .فمثـ ً
ا اســتناد ًا إلــى النظــام الســابق فإنّــه إذا
أعطــى  20ألــف مرشــح أصواتهــم ألربــع مرشــحني بعينهــم فســيحصل كل واحــد علــى  20ألــف صــوت ،أمّ ــا بنظــام
الصــوت الواحــد فســيحصل كل منهــم علــى  5آالف صــوت ،ولذلــك لــم يكــن الصــوت الواحــد فــي صالــح القــوة
العُ ظمــى الوحيــدة وهــي التيــار اإلســامي.
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 2007 – 1997تصغري الدوائر
كانــت كل محافظــة وفــق القانــون دائــرة انتخابيــة واحــدة ،ولكــن مــع ظهــور محافظــات جديــدة منفصلــة
عــن القديمــة أصبحــت الدوائــر أصغــر .وفــي عــام  2007تــم اعتمــاد اللــواء دائــرة انتخابيــة واحــدة ،فأصبــح هنــاك
دوائــر بمقعــد واحــد لأللويــة الصغــرة ،ودوائــر بعـدّة مقاعــد  -حســب حجــم اللــواء -لأللويــة الكبــرة .جعلنــا هــذا
فــي الواقــع أمــام نظامــن انتخابيــن مختلفــن ،مــن بعــض المآخــذ علــى هذيــن النظامــن أنّهمــا يخلقــان فرقـ ًا
شاســع ًا بــن أن يكــون للناخــب صــوت واحــد فــي دائــرة ذات مقعــد أو فــي دائــرة ذات عــدة مقاعــد ،ومــن
المآخــذ األخــرى عــدم تســاوي عــدد المقاعــد نســبة لعــدد الســكان فــي الدوائــر ممــا قــاد إلــى التفكــر فــي
تعديــل جديــد بتقســيم الدوائــر متعــددة المقاعــد إلــى دوائــر بمقعــد واحــد.

 34تجربة االنظمة االنتخابية في االردن

 :2010الصوت الواحد في دائرة بمقعد واحد أو الدوائر الوهمية
تــم تطبيــق هــذا النظــام اســتناد ًا علــى النظــام الربيطانــي لكــن بصيغــة مختلفــة .فعندمــا تــمّ اكتشــاف صعوبــة
تقســيم بعــض الدوائــر (خصوصــ ًا المُ ــدُن) بســبب التداخــل الســكاني ومخاطــر االحتجــاج علــى تقســيم القــوة
التصويتــة للعشــائر فــي بعــض المناطــق تــم اللجــوء إلــى التقســيم االفرتاضــي ،يعــي إذا كان هنــاك دائــرة
مقســمة إلــى  3دوائــر لــكل منهــا مقعــد ،ويُــرك للرمشــحني اختيــار
لهــا  3مقاعــد فمــن المفــرض أن تكــون
ّ
الدائــرة وللناخبــن أن يذهبــوا للتصويــت فــي أيّ منهــا .وقــد أطلــق علــى هــذا النظــام اســم الدوائــر الوهميــة.

ولكــن واجــه هــذا النظــام واب ـ ً
ا مــن االنتقــادات الواســعة والســخرية ممــا دفــع الدولــة إلــى التخلــي عنــه.
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 2013النظام المختلط المتوازي
بعــد أن أدّت فكــرة الدوائــر الفرديــة إلــى الوصــول إلــى طريــق مســدود تــم إعــادة العمــل بالتقســيم الســابق
للدوائــر لكــن مــع إضافــة دائــرة وطنيــة مــن  27مقعــد يتــم التنافــس علــى مقاعدهــا بالتمثيــل النســي للقوائم،
واعتــر هــذا اخرتاق ـ ًا تقدمي ـ ًا بهــدف التقــدم خطــوة نحــو مفهــوم المنافســة الحزبيــة وتــرك مفهــوم النائــب
المحلــي كنائــب الخدمــات .وتــمّ اعتمــاد نظــام أعلــى البواقــي لمعالجــة الكســور .أثــارت النتائــج الجــدل الواســع
بالنســبة للقوائــم الوطنيــة وســط مقاطعــة مــن التيــار اإلســامي .ممــا قــاد إلــى إعــادة التفكــر بالنظــام
والعــودة إلــى مقــرح كانــت لجنــة الحــوار الوطــي الــي تشـ ّ
ـكلت بقــرار مــن الحكومــة قــد قدمتــه وحظــي
بتأييــد واســع.

 36تجربة االنظمة االنتخابية في االردن

 :2016نظام التمثيل النسيب للقوائم المفتوحة على مستوى المحافظات:
كان هــذا النظــام هــو مُ قــرح لجنــة الحــوار الوطــي وتــمّ اعتمــاد كل محافظــة دائــرة واحــدة باســتثناء عمّ ــان
واربــد والزرقــاء ،وتــم اعتمــاد القوائــم المفتوحــة لتيســر تشــكيل الرمشــحني للقوائــم دون افــراض الرتتيــب
المســبق للرمشــحني .ولــم تعتمــد الدائــرة الوطنيــة الــي أوصــى بهــا بعــض أعضــاء لجنــة الحــوار ،واعتمــد فــي

ّ
معقــد
القانــون نظــام أعلــى البواقــي الــذي اعرتضــت عليــه أوســاط مختلفــة .وقــد اعتــر كثــرون أن النظــام
وغــر مألــوف للنــاس وخصوصـ ًا طريقــة احتســاب النتائــج ،لكــن الجمهــور فهــم النظــام وتأقلــم معــه بعــد ذلــك

ـب النّقــد بعــد االنتخابــات علــى ّ
أن النظــام لــم يُغــر شــيئ ًا فــي الواقــع ولــم ينتــج
وكذلــك الرمشــحون ،لكــن انصـ ّ
كتـ ً
ا برلمانيــة حزبيــة.
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تمارين وأسئلة
ععَ قــدت الهيئــة العامــة ألحــد الجمعيــات اجتماعـ ًا النتخــاب هيئــة إداريــة وســط خــاف حــول الموعد وتفســر 
نصــوص حولهــا فــي النظــام الداخلــي وظهــرت االقرتاحــات التالية:
 -1إجــراء االنتخابــات فــور ًا  -2تأجيــل االنتخابــات ألســبوع  -3تأجيــل االنتخابــات ألســبوعني  -4تأجيــل االنتخابــات
لشــهر  -5إحالــة األمــر إلــى ديــوان تفســر القوانــن  -6عقــد اجتمــاع لتعديــل النظــام الداخلــي ثــم إجــراء
االنتخابــات وفــق مــا ينــص عليــه التعديــل.
•س ا  :أنت بصفتك رئيس لالجتماع كيف ترتب عملية التصويت ؟

•س ب  :ظهــر رأي وافــق عليــه االجتمــاع بــأن المُ قــرح الفائــز يجــب أن يحصــل علــى األغلبيــة المطلقــة
مــن المصوتــن .كيــف تجــري عمليــة التصويــت علــى ذلــك؟

•س ج  :تقرر تعديل النظام الداخلي لطريقة انتخاب الهيئة اإلدارية .اخرت نظام ًا وارشح لماذا تفضله.

مــا هــو الفــرق بــن نظــام االنتخابــات  -1لرئيــس الواليــات المتحــدة   - 2ألعضــاء مجلــس الشــيوخ   - 3ألعضــاء
مجلــس النواب ؟

بعــد الحــرب العالميــة األولــى عــام  1918وبعــد الحــرب العالميــة الثانية عــام 1948حصــل تعديالن مهمــان على
النظــام االنتخابــي الربيطانــي ،مــا همــا ومــا داللتهمــا؟ ابحــث فــي اإلنرتنــت عــن اإلجابة.

عــام  2010تــمّ إقــرار قانــون انتخــاب فــي األردن خصص مقعــد ًا واحد ًا لكل دائــرة انتخابيــة أطلق عليهــا “الدوائر
الوهمية” ،ارشح معىن ذلك؟

ماذا يعين مبدأ االقرتاع العام الرسي والمبارش للربلمان؟
ابحــث عــن اإلجابــة فــي الســؤال التالــي :كيــف يتــم انتخــاب مجلــس الســوفييت األعلــى (برلمــان االتحــاد
الســوفيييت الســابق)؟

نظام يطبق القوائم النسبية في دائرة من  10مقاعد وأحد الرمشحني قرر الزنول وحده! ماذا يحدث؟

اخرت أحد أشكال نظم األغلبية في انتخابات جامعية إذا كان وضعك ما يلي:
ا – أنت من تيار لديه أغلبية وتريد أن تضمن استبعاد الجماعات األخرى.
ب – أنت من تيار أقلية وتريد أن تضمن تمثي ً
ال لجماعتك.
ج – أنت مستقل وتريد أن تملك فرصة للمنافسة.

طبق فــي األردن النتخابات عام 2013؟ حســب معرفتــك أو تجربتك ما هي
أيــن تصنــف النظــام االنتخابــي الذي ُ
أبــرز عيوب النظــام كما طبق فــي األردن؟

تــم تطبيــق نظــام تمثيــل نســي فــي األردن وبقــي أن يتــم إقــرار نــوع القوائــم هــل هــي مغلقــة أو مفتوحة
وإذا مفتوحــة بصــوت واحــد أو أكــر مــن صــوت .مــاذا تختــار ولماذا؟

تــم اختيــار نظــام تمثيــل نســي واختيــار نــوع القوائــم وبقــي اختيــار صيغــة التعامــل مــع الكســور ،أي صيغــة
تختــار ولماذا؟

ظهــرت آراء بشــأن الدوائــر -1.األردن دائــرة واحــدة  -2األردن عــدة دوائــر  -3الجمــع بــن دائــرة وطنيــة ودوائــر
محليــة .أي رأي تختــار ومــا هــو النظــام االنتخابــي الــذي تقرتحــه لهــذا الخيار؟
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ما هو الربلمــــان؟
الربلمــان هــو األقــوى مــن بني المؤسســات الدســتورية على مســتوى كافــة األنظمــة السياســية الديمقراطية،
ـص علــى أن نظــام الحكــم فــي األردن نيابــي
يســتمد صدارتــه مــن المــادة األولــى فــي الدســتور األردنــي ،الــي تنـ ّ
ـص علــى أن المُ ـرّع ال
ملكــي وراثــي ،وأن ترشيعــات المُ ـرّع تســتند علــى القاعــدة الترشيعيــة الثابتــة الــي تنـ ّ

يلغــو ،وعليــه تُســن قوانــن وترشيعــات ذات مغــزى ودالالت عميقــة تُكســب غرفــة الترشيــع األولــى مكانــة
مرموقــة ،وكمــا يعــد الربلمــان ركنـ ًا أساسـ ًا ومقياسـ ًا لمســتوى المســرة الديمقراطيــة فــي الدولــة.
ـص المــرع الدســتوريّ الربلمــان بالعديــد مــن الزمايــا الترشيعيّــة والرقابيــة الــي أعطتــه وزن ـ ًا وقيمــة علــى
خـ ّ

ـي األعيــان والنــوّ اب العديــد مــن الصالحيّــات ،مــن بينهــا أربــع صالحيــات أُفــردت
نطــاق الدولــة ،إذ َمنحــت مجلـ
ّ

للنــوّ اب دون األعيــان ،األولــى هــي منــح الثقــة للحكومــة أو حجبهـــا عنهــا لــدى تشــكيلها (لــم تُمنــح هــذه
الصالحيــة للغرفــة الترشيعيــة الثانيــة ،األعيــان) ،والثانيــة هــي طلــب طــرح الثقــة فــي الحكومــة فــي أيّ وقــت،

بطلــب يقدمــه عــرة مــن النــواب وبقــرار مــن أغلبيــة النــواب الذيــن يتشــكل منهــم المجلــس ،والثالثــة هــي
حــق إحالــة الــوزراء العاملــن والســابقني إلــى النيابــة العامــة ،أمّ ــا الصالحيــة الرابعــة فقــد مُ نحــت حــر ًا لجاللــة
الملــك والنــواب ،إذ يملــك جاللــة الملــك حــق دعــوة مجلــس األمــة لالنعقــاد فــي دورة اســتثنائية منفــرد ًا،
وكذلــك األمــر بطلــب مــن األغلبيــة النيابيــة.
مــن هنـــا يُــدرك المطالــع للدســتور أن الربلمـــان قــد مُ نــح الغلبــة فــي الصالحيــات كونــه يمثــل نبــض الشــارع و
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ذراعــه ،فاألمّ ــة هــي مصــدر السلطـــات ،اســتناد ًا إلــى الفــرع األول مــن المــادة
( )24مــن الدســتور.
يُعــرف بــأن أكــر الــدول تقدم ـ ًا هــي أقواهــا برلمانيّ ـ ًا ،فالربلمـــان هــو نقطــة
المقاومــة ،يُصــوّ ب مســار التيــار الحكومــيّ ويوجهــه نحــو تحقيــق شــامل
وموضوعــي لألهــداف الوطنيــة.

يشــمل هــذا الكتيــب علــى مدخــل يعــرض نشــأة وتطــور الربلمــان األردنــي
تاريخيــ ًا ،ويســتعرض كيفيــة والدة الربلمـــان كســلطة ومؤسســة ،ويــرح
طبيعــة اختصاصهــا العــام ،كمــا يبــن أهميــة العمــل الربلمانــي وأثــره فــي
مســرة الدولــة ،ويــرح مفهــوم الحصانــة النيابيــة وآليــات عمــل الربلمانــي
وأذرعــه الــي تســتند إلــى الدســتور والنظــام الداخلــي ،وأخــر ًا ســيتناول بعــض
الجوانــب المتعلقــة بأهميــة وجــود الربلمـــان وحــرص المُ ـرّع الدســتوريّ علــى

تواجــد مؤسســة الربلمــان فــي مســرة العمــل الوطــي.
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نبذة تاريخية
تعتــر الســلطة الترشيعيــة فــي األردن ســلطة عريقــة ،إذ ناهــز عرمهــا حــى اآلن الــــ ( )91عــام ،حيــث بــدأت الحيــاة
النيابيــة فــي العــام ( ،)1929ومنــذ ذلــك العــام إلــى ســنة  1947تشــكلت خمســة مجالــس ترشيعيــة منتخبــة.
تزامــن انطــاق المجلــس الترشيعــي مــع سـ ّ
ـن القانــون األســايس (عــام  )1928اآلخــذ بنظــام المجلــس الواحــد،
الــذي تألّــف مــن ( )16نائب ـ ًا منتخب ـ ًا وفق ـ ًا لقانــون االنتخــاب ،ومــن رئيــس الــوزراء ،ومــن أعضــاء مجلــس الــوزراء
وعددهــم ( ،)6حيــث كان يحــق ألعضــاء مجلــس الــوزراء التصويــت فــي المجلــس الترشيعــي.
إل ّ
ورغــم تمتــع المجالــس الترشيعيــة بصالحيــات دســتورية فــي حينــهّ ،
أن صالحياتهــا الرقابيــة اقتــرت علــى
السياســة الحكوميــة واألمــور الــي تتعلــق بــاإلدارة العامــة ،فــكان مــن حقهــا توجيــه األســئلة ،وقبــول
الشــكاوى والبيانــات مــن المواطنــن ،وطلــب المناقشــة ،لكــن لــم تملــك حــق اســتجواب الــوزراء والحكومــات
وطــرح الثقــة فيهــم كلّيّ ـ ًا (أو بأحــد أو بعــض أعضائهــم) ،كمــا لــم تكــن لهــا ســلطة رقابيــة علــى المعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة ،وال علــى كيفيــة منــح االمتيــازات المتعلقــة باســتثمار ثــروات البــاد الطبيعيــة .وقــد
حظــر دســتور عــام ( ،)1947الــذي أخــذ بنظــام المجلســن ،علــى مجلــس األمــة النظــر والتصديــق أو الرقابــة علــى
المعاهــدات واالتفاقــات الدوليــة ،وكذلــك األمــر فيمـــا يتعلــق بحــق الرقابــة علــى كيفيــة منــح االمتيــازات
الســتثمار ثــروات البــاد الطبيعيــة.
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أمــا فــي عــام ( ،)1952تطــورت الحيــاة الربلمانيــة مــع الدســتور الــذي جــاء بمبــادئ ،أهمهــا :تقريــر مبــدأ ســيادة
األمــة واعتبارهــا مصــدر الســلطات ،كمــا أخــذ بمبــدأ الفصــل الرمن بــن الســلطات الثــاث (التنفيذيــة والترشيعية
والقضائيــة) القائــم علــى فكــرة التشــاركية واالســتقاللية فــي آن واحــد.
و لظــروف جيوسياســية ،تــم تجميــد الحيــاة الربلمانيــة واســتعيض عنهــا مؤقتـ ًا بالمجالــس الوطنيــة االستشــارية
خــال الفــرة ( )1984 – 1978حــى اســتقر المحيــط نســبي ًا و بــات مــن الممكــن العودة لممارســة الحيــاة الربلمانية
اســتكما ً
ال علــى ما ســبق.
وبصــدور الميثــاق الوطــي األردنــي بعدهـــا ببضعــة أعــوامُ ،فتحــت أبواب أخــرى وتكلّلــت المســرة الديمقراطية
نحــو التعدديــة السياســية والحزبية.
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والدة الربلمــان
أولــى الدســتور فــي فصلــه الســادس ،لمــا يمثلــه الربلمـــان مــن أهميــة فــي مســرة الدولــة األردنيــة ،العديــد
مــن المــواد المعنيــة بتنظيــم العمليــة االنتخابيــة وحســن إدارتـــها .تأسســت الهيئــة المســتقلة لالنتخاب اســتناد ًا
إلــى قانــون خــاص لتكــون الجهــة الرمكزيــة المتفرغــة والمســؤولة عــن إجــراء االنتخابــات النيابيــة و البلديــة
بشــكل رئيــي ،ابتــدا ًء مــن مرحلــة تجهــز الكشــوفات وإعالنـــها ،قبــول االعرتاضــات الــواردة عليهـــا ،مــرور ًا
بتنظيــم مراحــل العمليــة االنتخابيــة مــن اقــراع ،ومراقبــة للدعايــة االنتخابيــة ،والتأكــد مــن االلــزام بأســس
المنافســة المرشوعــة ،وانتهــا ًء بــاإلرشاف علــى عمليــات الفــرز وإعــان النتائــج.
وقــد حــدد الدســتور آليّــات الطعــن فــي االنتخابــات النيابيــة ،بمــا يشــمل مراحــل قبــل العمليــة االنتخابيــة أو
خاللهــا أو بعــد انتهـــائها .كمــا حــدد آليــات الفصــل فــي صحــة األعمــال الــي يقــوم بهـــا العضــو حيــث يتولــى
القضــاء الفصــل فــي حــال ثبــوت عــدم صحــة نيابتــه ،وذلــك حفاظـ ًا علــى العمليــة الترشيعيــة والرقابيــة وحقوق
الناخبــن الممثلــن فــي المجلــس ،وتغليب ـ ًا للمصلحــة العامــة واســترمار ًا للعمليــة الديمقراطيــة ،فمــا بُــى مــا
بــي علــى البطــان باط ـ ً
ا.
و بخــاف باقــي السلطـــات ،مُ نحــت دســاتري العالــم الخصوصيــة للربلمانــات وكيفيــة نشــأتها ،وتمعّ نــت فــي
رصــد تفاصيــل القوانــن الخاصــة واألنظمــة المعنيــة بالعمليــة االنتخابيــة ،لــذا يــرى المتابــع لمســرة العمــل
الديمقراطــي الربلمـــاني ّ
أن االســتفاضة فــي تقديــم أدق التفاصيــل بالعمــل الترشيعــي و الرقابــي ســاعد فــي

 10والدة البرلمــان

درء الشــبهات الدســتورية ،حــى باتــت المســرة مســتقرة و ثابتــة الخطــى ،و لــم يــرك البــاب
مفتوحــا فــي معظــم األحيــان لالجتهــاد والفتــوى ،كمــا أحـــالت الدســاتري أمــر الفصــل فــي
الخــاف عنــد وقوعــه إلــى المحكمــة الدســتورية المســتقلّة الخارجــة عــن نطــاق الســلطتني
الترشيعيــة و التنفيذيــة؛ صون ـ ًا للدســتور و مراعــاة لحساســية اإلجــراءات ومــا ينتــج عنـــها مــن

قــرارات تؤثــر فــي حيــاة المجتمعــات و األفــراد .و قــد شـ ّ
ـكل تأســيس المحكمــة الدســتورية
نقطــة فارقــة فــي الحيــاة السياســية فــي المملكــة األردنيــةّ ،
وضــح مــن الدســتور مكانتهــا
وتشــكيلها ومــدة رئاســتها وعضويتهــا ونطــاق اختصاصهــا.
و بقــي مصــر الســلطة الترشيعيــة خارجـ ـ ًا تمام ـ ًا عــن رحــم الحكومــات ،رغــم ّ
أن العكــس غــر
صحيــح ،حيــث يُجــز الدســتور لمــن يكــون نائبــ ًا أو عينـــ ًا أن يتولــى الــوزارة أو حــى رئاســة
الحكومــة ،فــي الوقــت الــذي يُفــرض فيــه علــى الوزيــر أن يســتقيل مــن منصبــه الــوزاري قبــل
الموعــد المحــدد لالنتخابــات بســتني يــوم علــى األقــل ،و بقــي كذلــك رحيــل مجلــس النــواب
و حلــه بيــد جاللــة الملــك ،حــى ال تتغــول الحكومــات علــى القــوى النيابيــة وتتحكــم بمصــر
المجلــس عــر قــرار منفــرد منـــها ،وهــذا العكــس كذلــك غــر صحيــح ،إذ ترحــل الحكومــة
المنســبة بالحــل إن تــمّ  ،وال يرحــل المجلــس النيابــيّ الــذي يطــرح الثقــة بالحكومــة حكمــ ًا.
ّ
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االختصاص الربلماني العام
تتلخــص واجبــات المجلــس النيابــيّ بصالحيتــن ،تمثــل كل منهمــا المظلــة الدســتورية الواســعة الــي تنــدرج

تحتهــا كافــة الواجبــات الموكلــة للعضــو المنتخــب بمــا يمكنــه مــن القيــام بواجباتــه حــق القيــام ،وتتمثــل هــذه
االختصاصــات فــي مــا يلــي:

أ  -الصالحية الترشيعية:
تســتمد الســلطة الترشيعيــة –كمــا يــدل اســمها -األولويــة فــي وظيفــة الترشيــع علــى ســائر الســلطات،
وممــا انفــردت بــه مــن صالحيــات علــى القوانــن ،لــم يكتفــي الدســتور بمنحهــا الحــق فــي تعديــل مرشوعــات
القوانــن الــي تُحيلهــا إليهــا الســلطة التنفيذيــة ،واقــراح مشــاريع القوانــن المســتحدثة ،و طلــب تعديــل

القوانــن النافــذة ،ال بــل تجــاوزت واليتهــا ذلــك حــى امتــدت إلــى مــا يُق ـرّ مــن القوانــن المؤقتــة فــي حالــة
غيــاب المجلــس  -العطلــة أو الحــل  -ومنحــت ســلطة تعديــل أو إلغــاء تلــك القوانــن ،كمـــا منحــت الحــق كذلــك
فــي الطعــن بدســتورية القوانــن لــدى المحكمــة الدســتورية ،و يشــمل الحــق فــي طعــن األنظمــة النافــذة
رغــم أن إصدارهـــا مــن صالحيــات الســلطة التنفيذيــة منفــردة بموافقــة جاللــة الملــك ،كمـــا ألــزم الدســتور
وأل تفــرض رضيبــة أو رســم ّ
الحكومــات بعــرض المعاهــدات واالتفاقيــات علــى مجلــس األمــة إلقرارهــاّ ،
إل
بقانــون ،إضافــة إلقــرار الموازنــة العامــة للدولــة.
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وقــد أجــاز الدســتور لعــرة أو أكــر مــن أعضــاء أي مــن
مجلــي األعيــان والنــواب أن يقرتحــوا القوانــن ،ويُحــال كل
اقــراح إلــى اللجنــة المختصــة فــي المجلــس إلبــداء الــرأي،
فــإذا َق ِبــل المجلــس االقــراح أحالــه علــى الحكومــة ،لوضعــه

فــي صيغــة مــروع قانــون وتقديمــه للمجلــس فــي الــدورة
نفســها أو فــي الــدورة الــي تليهــا.
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ب – الصالحية الرقابية:
أنــاط الدســتور فــي المــواد (  ) 96 ، 54 ، 53 ، 51بمجلــس النــواب صالحيــة الرقابة على أداء الحكومة ومســاءلتها
عــن السياســة العامــة للدولــة عموم ـ ًا ،أو مســاءلة كل وزيــر عــن أعمــال وزارتــه و مــا يتبــع لهـــا مــن هيئــات
ودوائــر رســمية علــى وجــه الخصــوص ،و ُخــول كل نائــب الحــق بــأن يوجــه إلــى الــوزراء أســئلة واســتجوابات
حــول أي أمــر مــن األمــور العامــة وفقـ ًا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام الداخلــي للمجلــس ،ســواء تعلــق
األمــر بأحــد الــوزراء أو أيــة مصلحــة مــن المصالــح الحكوميــة.
وللمجلــس بموجــب هــذه المــواد الدســتورية الحــق بطــرح الثقــة فــي الحكومــة أو بأحــد وزرائهــا ،ولــه أن
يقــرر عــدم الثقــة بهــا أو بــأي وزيــر حســب األكرثيــة المطلقــة مــن مجمــوع عــدد أعضائــه ،كمــا خولــت المــادة
( )56مــن الدســتور مجلــس النــواب حــق إحالــة الــوزراء إلــى النيابــة العامــة مــع إبــداء األســباب المــررة ،وحــق
تشــكيل لجــان التحقــق النيابيــة لبســط رقابــة المجلــس علــى الشــأن العــام و مــا ينــوب المواطنــن مــن أمــور
و حاجــات.
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أدوات المجلس الترشيعية
1 .حــق مجلــس النــواب فــي قبــول أو رفــض أو تعديــل مرشوعــات
القوانــن الــي يعرضهــا عليــه رئيــس الــوزراء اســتناد ًا إلى المــواد (25
 93 )- 91 ،مــن الدســتور.
2 .حــق مجلــس النــواب بإقــرار أو تعديــل أو رفــض القوانــن المؤقتــة
(المــادة  )94مــن الدســتور.
3 .حــق مجلــس النــواب باقــراح القوانني علــى الحكومة ،وطلــب صياغة
مرشوعــات القوانــن المقرتحــة وتقديمهــا لــه حســبما جــاء فــي
المــادة ( )95مــن الدســتور.
4 .حــق مجلــس النــواب بالطعــن فــي القوانــن واألنظمــة النافــذة إذا
اشــتبه مخالفتهــا الدســتور وفقــا للمــادة ( )60مــن الدســتور.
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أدوات المجلس الرقابية
السؤال:
هــو اســتفهام العضــو مــن رئيــس الــوزراء أو الــوزراء عــن أمــر يجهلــه فــي شــأن مــن الشــؤون الــي تدخــل فــي
اختصاصاتهــم أو رغبتــه فــي التحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه أو اســتعالمه عــن نيــة الحكومــة
ـن مــا تنــوي الحكومــة اتخــاذه مــن
فــي أمــر مــن األمــور ،و يظهــر فــي هــذا تمــدد الســلطة الربلمانيــة لتتبـ ّ
إجــراءات ،أي أن دوره رقابــيّ علــى مــا كان ومــا ســيكون.
كمــا أتــاح المجلــس للنائــب أن ينصــب ســؤاله علــى أيــة معلومــات تتعلــق بالشــؤون العامــة ،بعــد أن كان
محصــور ًا فــي النظــام الســابق بـــ (الوقائــع المطلــوب اســتيضاحها).
و منــع مجلــس النــواب أن يتقــدم النائــب بســؤال ســبق أن قدمــه عضــو آخــر وقــد نوقــش تحــت القبــة ،وقــد
طــرح المــرع هنـــا مســألة مــدة الــدورة الربلمـــانية و حســن اســتغاللها بالشــكل األمثــل بــا إفــراط أو تفريــط.
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االستجواب:
هــو أعلــى مراحــل التصعيــد الرقابــي قبــل طــرح الثقــة بالحكومــة ،أال وهــو محاســبة الــوزراء أو أحدهــم علــى
تــرف لــه فــي شــأن مــن الشــؤون العامــة ،ولــكل عضــو أن يطلــب مــن الحكومــة إطالعــه علــى أوراق أو
بيانــات تتعلــق باالســتجواب المقــدم للمجلــس.
و علــى الوزيــر أن يجيــب اســتجواب رئيــس المجلــس خطي ـ ًا خــال مــدة ال تتجــاوز ( )21يوم ـ ًا ،إال إذا رأى الرئيــس
أن الحالــة مســتعجلة ووافــق الوزيــر علــى تقصــر المــدة ،أمــا إذا كان الجــواب يقتضــي إجــراء تحقيــق أو جمــع
معلومــات يتعــذر معهــا تقديمــه خــال المــدة المذكــورة ،فقــد أجــاز النظــام الداخلــي للوزيــر أن يطلــب مــن
رئيــس المجلــس التمديــد لمــدة ال تتجــاوز ( )30يوم ـ ًا ،ويبلــغ الرئيــس مقــدم االســتجواب والوزيــر بذلــك.
ثــم يُــدرج االســتجواب والجــواب علــى جــدول أعمــال أول جلســة مخصصــة لذلــك ،كمــا يــدرج االســتجواب علــى
ذلــك الجــدول حــى إذا لــم يــرد جــواب الوزيــر خــال المــدة المقــررة ،وبعــد قــراءة االســتجواب والجــواب عليــه أو
االكتفــاء بتوزيعهمــا المســبق علــى األعضــاء ،يُعطــى الــكالم لمقــدم االســتجواب ثــم للوزيــر المســتجوب ولــكل
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منهمــا حــق الــرد مــرة واحــدة ،ثــم يعطــى الــكالم لمــن شــاء مــن النــواب ،فــاذا أعلــن المســتجوب اقتناعــه
يعلــن الرئيــس انتهــاء البحــث ،إال إذا تبــى أحــد النــواب موضــوع االســتجواب فتُتبــع حينئــذ األصــول المحــددة فــي
النقاشــات وفقــا للنظــام الداخلــي ،أمــا إذا لــم يقتنــع النائــب المســتجوب بــردّ الوزيــر فعليــه أن يبــن أســباب
عــدم اقتناعــه ،ولــه ولغــره مــن النــواب طــرح الثقــة بالــوزارة أو الوزيــر مــع مراعــاة أحــكام المادتــن ( 54،53
) مــن الدســتور

طلب المناقشة:
يحــق للكتــل واالئتالفــات الربلمانيــة أو لـــ ( )%15مــن أعضــاء مجلــس النــواب علــى األقــل أن يطلبــوا طــرح
موضــوع عــام للمناقشــة لتبــادل الــرأي فيــه بــن الحكومــة والمجلــس ،ويحــق لطالــي المناقشــة العامــة
وغريهــم مــن النــواب طــرح الثقــة بالــوزارة أو بالــوزراء بعــد انتهــاء المناقشــة عنــد توفــر النصــاب القانونــي
المطلــوب مــع مراعــاة أحــكام المادتــن ( )54،53مــن الدســتور.
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االقرتاحات برغبة:
يحــق لــكل عضــو تقديــم االقرتاحــات كتابـ ً
ـة إلــى رئاســة المجلــس ،ثــم تُطــرح علــى المجلــس فــي أول جلســة
لــه؛ إلحالتــه إلــى الجهــة أو اللجنــة المختصــة أو اتخــاذ مــا يــراه مناســب ًا ،ويمثــل االقــراح برغبــة دعــوة النائــب أن
تقــوم الحكومــة بــأي عمــل ذي أهميــة يدخــل فــي اختصاصهــا ،و يتوجــب علــى رئيــس الــوزراء إبــاغ المجلــس
بمــا تــم فــي االقــراح الــذي أحالتــه رئاســة المجلــس بقــرار مــن اللجنــة المختــص بدراســته خــال مــدة ال تتجــاوز
( )30يومـ ًا ،إال إذا قــرر المجلــس تقصــر المــدة.
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العرائض المقدمة من المواطنني للمجلس:
حيــث يحــق لــكل مواطــن أردنــي أن يرفــع إلــى المجلــس أي شــكوى تتعلــق بأمــوره الشــخصية أو بالشــؤون
العامــة ،ويمثــل مجلــس النــواب عــر هــذا الــدور هــزة الوصــل بــن الشــعب والحكومــة ،إذ تفــرض النيابــة علــى
العضــو المنتخــب أن ينقــل همــوم الشــعب إلــى أصحــاب القــرار.

المذكرات النيابية:
هــي اســتيضاح األعضــاء عــن قضايــا عامــة أو أمــور تتعلــق بالشــؤون العامــة ،ويشــرط لقبولهــا أن تصــل نســبة
عــدد أعضــاء المجلــس مقدمــي المذكــرة إلــى (  )% 15أو أكــر ،ويشــرط بالمذكــرة أن تكــون منصبــة علــى
واقعــة محــددة بعينهــا.
وعلــى رئيــس المجلــس أن يدرجهــا علــى جــدول األعمــال ،أو إحالتهــا الــى اللجــان الدائمــة أو الحكومــة حســب
مقتضــى الحــال ،فــإذا أحيلــت الــى اللجنــة فعليهــا تقديــم تقريــر موجــز عنهــا خــال أربعــة عــر يومــا مــن تاريــخ
اإلحالــة ،وعلــى الحكومــة أن تجيــب بعــد إحالتهــا إليهــا خــال أربعــة عــر يومـ ًا مــن تاريــخ هــذه اإلحالــة ،و يبلــغ
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الرئيــس األعضــاء باإلجــراءات الــي اتخذتهــا الحكومــة بشــأن المذكــرة ،كمــا يعلــن فــي نهايــة كل دورة لوســائل
اإلعــام أســماء الــوزراء الذيــن لــم يجيبــوا علــى األســئلة واالســتجوابات والعــدد الــذي لــم تتــم اإلجابــة عليــه.

مناقشة تقرير ديوان المحاسبة:
ألــزم الدســتور ديــوان المحاســبة برفــع التقاريــر الدوريــة لمجلــس النــواب ليتســى لــه مناقشــة المخالفــات
الــواردة فيــه مــع الحكومــات.
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طرح الثقة:
يحــق لعــرة أعضــاء مــن النــواب أن يتقدمــوا بطلــب طــرح الثقــة بالــوزارة أو بأحــد الــوزراء ،فــاذا قــرر المجلــس
عــدم الثقــة بالــوزارة باألكرثيــة المطلقــة مــن مجمــوع عــدد أعضائــه وجــب عليهــا أن تســتقيل ،وكذلــك الحــال
إذا تعلــق الطلــب بأحــد الــوزراء ،و لــم يقيــد المُ ــرع الدســتوري هــذا الحــق النيابــي بعــدد مــرات معينــة خــال
الــدورة الواحــدة ،كمـــا لــم يحظــر علــى النــواب الذيــن تقدمــوا بالطلــب الســابق أن يعــودوا لتقديمــه الحقـ ًا و
مجــدد ًا كمـــا فعــل فــي األســئلة النيابيــة.
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رضورة الحياة الربلمـانية
للربلمــــان أهميــة أخذهــا المــرع الدســتوري بعــن االعتبــار فــي تعديالتــه المختلفــة الواحــدة تلــو األخــرى،
وقــد أصبحــت المــدة الدســتورية النعقــاد المجلــس فــي دورتــه العاديــة ( )6شــهور بعــد أن كـــانت ( )4فيمـــا
ســبق ،ومنــح الحــق لجاللــة الملــك بتمديــد الــدورة العاديــة إلــى مــدة أقصاهـــا ( )3شــهور إلنجــاز الــروري مــن
األعمــال عنــد الحاجــة ،كمــا نــص الدســتور كذلــك علــى انعقــاد المجلــس فــي دورات اســتثنائية لــدى الحاجــة،
كذلــك إلقــرار أمــور رضوريــة محــددة فــي اإلرادة الملكيــة.
و قيّــد المُ ــرع حــق الســلطة التنفيذيــة فــي إصــدار القوانــن المؤقتــة ،ورهنهــا فــي كل األحــوال بحــق
مجلــس األمــة فــي تعديلـــها أو رفضهــا لــدى انعقــاده ،فبعــد أن كـــان الدســتور يمنــح للحكومــات حــق إصــدار
القوانــن المؤقتــة فــي غيــاب الربلمــان خــال عطلتــه الدســتورية أو فــرات حلّــه ،عــاد ليحــر صالحيــة
الحكومــة فــي هــذا الجانــب بأضيــق الحــدود والحاجــات وأكرثهـــا إلحاحــ ًا ،كالكــوارث العامــة وحالــة الحــرب
والطــوارئ والحاجــة إلــى نفقــات رضوريــة ومســتعجلة ال تحتمــل التأجيــل ،ال بــل أن المُ ــرع الدســتوري توســع
فــي هــذا إلــى وجــوب دعــوة مجلــس األمــة لالنعقــاد فــي دورة اســتثنائية ،وإلــزام الحكومــة للتقــدم بربنـــامج
عملـــها وطلــب الثقــة علــى أساســه مــن ممثلــي الشــعب خــال شــهر مــن تاريــخ تأليفهـــا إذا تشــكلت خــال
العطــل الربلمانيــة ،وكذلــك الحــال لــدى تشكيلهـــا فــي فــرة حـ ّ
ـل الربلمـــان إذ أوجــب عليهــا أن تتقــدم بربنامــج
عملهـــا خــال مــدة شــهر مــن انعقــاد المجلــس الجديــد فــي دورتـــه ،ســواء كانــت عاديــة أو غــر عاديــة ،أي أن
المــرع حــر رخصــة واليــة الحكومــة بالمجلــس النيابــي.
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و حرصـ ًا علــى ديمومــة العمــل الربلمانــي ،أوجــب الدســتور إجــراء االنتخــاب خــال الشــهور االربعــة الــي تســبق
انتهــاء مــدة المجلــس فــاذا لــم يكــن االنتخــاب قــد تــم عنــد انتهــاء المــدة أو تأخــر لســبب مــن االســباب يبقــى
المجلــس قائمـ ًا حــى يتــم انتخــاب المجلــس الجديــد.
و باإلضافــة إلــى ذلــك ،أجــاز الدســتور لجاللــة الملــك أن يؤجــل بــإرادة ملكيــة جلســات مجلــس األمــة ثــاث
مــرات فقــط ،وإذا كان قــد أرجــئ اجتمــاع المجلــس بموجــب الفقــرة ( )1مــن المــادة ( )78مــن الدســتور فلرمتــن
فقــط ،علــى أنــه ال يجــوز أن تزيــد مــدد التأجيــات فــي غضــون أيــة دورة عاديــة واحــدة علــى شــهرين ،وال تدخــل
مــدد هــذه التأجيــات فــي حســاب مــدة الــدورة.
و حــى فــي حالــة حــل المجلــس قبــل انتهــاء مدتــه الدســتورية ،نصــت المــادة ( )73مــن الدســتور على اســتعادة
المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية ،واجتماعــه فــور ًا واعتبــار الحــل كأنــه لــم يكــن ،إلــى أن يُنتخــب
المجلــس الجديــد ،إال فــي حــال لــم تجــرى االنتخابــات خــال الشــهور األربعــة الالحقــة للحــل ،وأوجــب الدســتور
انعقــاد مجلــس األمــة مــن تلقــاء نفســه ،إذا لــم يدعــى إلــى االجتمــاع فــي دورتــه العاديــة فــي ميقاتـــها
الدســتوري ،تمام ـ ًا كمـــا لــو كان قــد دعــي لالنعقــاد حرص ـ ًا علــى عــدم تــرك فــراغ برلمانــيّ كلّــيّ فــي البــاد.
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الحصانة النيابية
لــم يتطــرق دســتور عــام( )1928لمســألة الحصانــة النيابيــة بشــكل رصيــح ،فلــم يظهــر مصطلــح

الحصانــة بوضــوح قبــل سـ ّ
ـن دســتور ( )1952رغــم أنــه خضــع للتعديــل فــي هــذا الخصــوص.

وعليــه ،منحــت النصــوص الدســتورية فيمــا بعــد المجالــس الترشيعيــة هوامشــ ًا توضــح
لهــا المســاحة الواســعة الــي تســتطيع التحــرك مــن خاللهــا لمــا يتيــح لهــا الحمايــة الالزمــة
الســترمارية الواجــب الــذي تؤديــه.
و تتنــوع الحصانــات حــول العالــم بــن إجرائيــة أو موضوعيــة أو كالهمــا مع ـ ًا ،أمــا الحصانــات
فــي الدســتور األردنــي ،فقــد روعــي امتدادهــا لتمنــح القــدر األكــر مــن الحريــة للنائــب ،لتشــمل
مــا يصــدر عنــه مــن أقــوال أو أفعــال تحــت القبــة خــال الــدورة الربلمانيــة العاديــة وغــر
العاديــة واالســتثنائية ،وحــى إن عُ ــدَّت جرائــم فــي عديــد مــن الحــاالت ،مــا عــدا حالــة التلبــس
بجــرم جزائــي مشــهود أو جنايــة.
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ولتفــادي اللبــس ،ال بــد مــن التفريــق و التميــز بــن الحصانــة والعفــو ،فالحصانــة وقتيــة ،تفــرض قيــود ًا تحــول
دون محاكمــة العضــو خــال انعقــاد الــدورة الربلمانيــة مالــم تصــدر الموافقــة مــن األغلبيــة المطلقــة للمجلــس
باإلحالــة ،وال تزيــل الحالــة الجرميــة عــن الفعــل علــى وجــه التأبيــد كالعفــو العــام أو الخــاص.
ووفقــ ًا للمــادة ( )86مــن الدســتور والمــادة ( )139مــن النظــام الداخلــي للمجلــس ،تحــول الحصانــة اإلجرائيــة
دون اتخــاذ إجــراءات التوقيــف والمحاكمــة بحــق عضــو مجلــس النــواب فــي غــر حالــة التلبــس بجــرم جنائــي
الوصــف أو جنحــوي أثنــاء الــدورة الربلمانيــة ،وذلــك إال بعــد الحصــول علــى إذن المجلــس ،وقــد حافــظ الدســتور
فيمــا عــدا ذلــك علــى خصوصيــة الســلطة الترشيعيــة حــن منحهــا الحــق منفــردة فــي تأديــب أعضاءهــا كمــا
ســنورد الحق ـ ًا .كمــا أوجبــت علــى رئيــس الــوزراء مخاطبــة رئاســة المجلــس لغايــات رفــع الحصانــة عــن النائــب
بنــاء علــى طلــب رســمي مــن القضــاء ،مــع رضورة التميــز أن دور المجلــس فــي هــذا الجانــب هــو فحــص
الشــكوى المقدمــة مــن حيــث الظاهــر مــا إذا كانــت كيديــة أو يقصــد بهـــا تعطيــل النائــب عــن القيــام بوظائفــه
الدســتورية .أمــا تدقيــق البينــات و التحقيــق ،فهــي مــن صالحيــات الســلطة القضائيــة المســتقلة حــر ًا فــي
ضــوء المبــدأ الدســتوري القاضــي بالفصــل بــن الســلطات .ومــن أوجــه توســع المُ ــرع األردنــي فــي نطــاق
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الحصانــة الربلمانيــة شــموله علــى األفعــال الــي ارتكبهــا العضــو قبــل مــدة
نيابتــه بإطــار تلــك الحصانــة ،و تقييــد تقديمــه للمحاكمــة وفقــ ًا للشــكلية
الــواردة فــي المــادة ( )86مــن الدســتور ،طالمــا أن الــدورة الربلمانيــة منعقــدة،
وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الدســتورية فــي قــرار ســابق لهــا.
وألهميــة دور النائــب فــي تمثيــل قاعدتــه االنتخابيــة ،فإنــه مــن الجديــر بالذكــر
أن النائــب الرمفوعــة عنــه الحصانــة يمــارس عملــه النيابــي بالكامــل ،مــن
حضــور جلســات المجلــس واجتماعــات اللجــان ،والمشــاركة فــي المناقشــات،
و حــى التصويــت مــا لــم يكــن موقوف ـ ًا ،لــذا فــإن رفــع الحصانــة ال يــزع عــن
النائــب نيابتــه ،إنمــا يرفــع عنــه حالــة االســتثناء المؤقتــة مــن المثــول أمــام
الرماجــع القضائيــة المختصــة.
أمــا الحصانــة الموضوعيــة الــي تناولتهــا المــادة ( )87مــن الدســتور ،فقوامها
عــدم محاســبة أعضــاء الربلمــان جزائيــ ًا ومدنيــ ًا فــي أي وقــت مــن األوقــات
عمــا يبدونــه مــن آراء أو أفــكار بمناســبة قيامهــم بعملهــم الربلمانــي.
ومــن الصالحيــات الــي اختــص الدســتور بهــا الربلمــان كمــا خــص بــه مجلــس
الحصانة النيابية 27

االعيــان ،أنــه إذا قــرر فصــل أحــد أعضــاءه عليــه أن يرفــع قــراره لجاللــة الملــك للمصادقــة ،بينمـــا لــم يشــرط
ذلــك عنــد فصــل النائــب ولــم يعلــق القــرار علــى إجــازة أخــرى ســوى إرادة المجلــس .يُعــرف أن الســلطات
القضائيــة تبــارش بمحاكمــة أعضــاء الربلمـــان بمجــرد انتهــاء انعقــاد دوراتــه العاديــة و االســتثنائية – باســتثناء
حالــة رفــع الحصانــة مــن قبــل المجلــس  -حفاظـ ًا علــى حقــوق األفــراد و ســر ًا علــى المبــدأ الدســتوريّ القائــم
علــى المســاواة فــي الحقــوق و الواجبــات ،فالهــدف مــن الحصانــة كمـــا ذكرنـــا هــو حمايــة حقــوق العامّ ــة
عــر ضمـــان تمثيلـــهم و الدفــاع عــن حاجاتهــم و قضاياهــم تحــت قبــة الربلمـــان ،لــذا تعــد الحصانــة مــزة هدفها
مصلحــة الناخبــن ال النائــب ،و ضمانــة لســر العمليــة الديمقراطيــة.
و كمـــا خــص الدســتور أعضــاء الســلطة الترشيعيــة بالحصانــة الفرديــة ،ومنــح كذلك مجلــس النواب (كمؤسســة
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دســتورية) الحصانــة كــي يضطلــع بمهامــه متمتعـ ًا بالقــدر الــازم مــن التحصــن واالســترمارية ،فبخــاف وجــوب
المنســبة بحــل المجلــس خــال مــدة أســبوع مــن تاريخه و عــدم جواز إعــادة تكليف رئيسهـــا،
اســتقالة الحكومــة
ّ
ـي لــرورة تســبيب طلــب الحكومــة
حظــر الدســتور حــل المجلــس لــذات الســبب مرتــن ،وفــي هــذا رشط ضمـ ّ

بحلّــه منعـ ًا ألن تتغــول ســلطة علــى أخــرى وحفظـ ًا لمكانــة الربلمـــان كســلطة دســتورية أولــى تنــاط بالملــك.

ومــن قبيــل منــح الســلطة الترشيعيــة خصوصيتهــا ،منــح النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب صالحيــة محاســبة
أعضــاءه وفقـ ًا ألســس واضحــة ،و يحســب هــذا التعديــل للمجلــس الحالــي (الثامــن عــر) حيــث عدلــت المــادة
( )39منــه مؤخــر ًا ،وأضيفــت إليهـــا الفقــرات مــن ( هـــ إلــى طـــ ) ،و أنيــط بلجنتــه القانونيــة مهــام اإلرشاف على
تطبيــق مدونــة الســلوك ودراســة أيــة مقرتحــات بشأنهـــا ،والنظــر فــي أي مخالفــة لمدونــة الســلوك وأي
تــرف يــيء فيــه العضــو إلــى ســمعة المجلــس وهيبتــه وأعضــاءه ،ســواء كانــت تحــت القبــة أم خارجهــا.
وكان ال بــدّ لمؤسســة الربلمــان أن تخطــو هــذه الخطــوات نحــو ســيادة القانــون والشــفافية ،انســياق ًا مــع
األوراق النقاشــية الملكيــة ،وتعزيــز ًا لمكانتـــها المتقدمــة بــن الســلطات الدســتورية ،فالمــرع أولــى بإتبــاع
الدســتور والقوانــن واألنظمــة واجتنــاب نواهيهـــا .وقــد شــهد مجلــس النــواب الســابع عــر حالــة فصــل ألحــد
أعضــاءه بعــد ارتكابــه لجــرم داخــل حــرم المجلــس ،بعــد الســر باإلجــراءات وفقــا للدســتور والنظــام الداخلــي
للمجلــس.
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آليات العمل الربلماني
يخضــع النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب إلــى التنقيــح والتجويــد المســترمين ،وكانــت آخــر التعديــات المدخلــة
إليــه فــي العــام الحالــي  ،2019حيــث طالــت التعديــات األخــرة (  ) 35مــن مــواده ،وتهــدف جميــع هــذه
التعديــات إلــى ترشــيق األداء ومنحــه مزيــد ًا مــن الدقــة فــي ضــوء الممارســة العمليــة.
ففــي ســبيل الحفــاظ علــى وقــت الــدورة الربلمانيــة وتوجيهــه نحــو األداء واإلنتاجيــة ،اشــرطت التعديــات
توفــر نســبة  % 15مــن النــواب المســتقلني أو المتكتلــن أو المنضمــن لالئتالفــات النيابيــة لمنحهــم حــق طلــب
المناقشــة العامــة ،كمـــا حظــر النظــام بنســخته المعدلــة تقــدم العضــو بســؤال ســبق أن قدمــه عضــو آخــر
تمــت مناقشــته تحــت القبــة ،وذلــك حفاظـ ًا علــى وقــت المجلــس واســتغالله فــي الشــكل األمثــل دون تفريــط
فــي أيــة حقــوق أو واجبــات تقتضيهــا المصلحــة العامــة مــن العضــو.
و مــن قبيــل التنظيــم ،لــم تعــد األســئلة المقدمــة فــي دورة ســابقة تــدرج فــي جــدول أعمــال الــدورة الالحقــة
إال إذا تمســك بهــا مقدموهــا مــن النــواب ،فــإذا انتفــت الغايــة مــن الســؤال فــا داعــي إلرهــاق الســلطتني
الترشيعيــة والتنفيذيــة فــي متابعتــه.
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كمــا أضــاف النظــام الجديــد فســحة رقابيــة لالســتجوابات ،إذ أجــاز تحويــل الســؤال النيابــي إلــى اســتجواب فــي
الجلســة ذاتهــا الــي يناقــش فيهــا الســؤال وفقـ ًا للمــادة ( )125بنســختها المعدلــة.
وحــدد مجلــس النــواب ســقف ًا زمنيـ ًا للنائــب غــر المكتفــي باإلجابــة الحكوميــة عــن ســؤاله إلدراج الســؤال علــى
جــدول أعمــال المجلــس بعــد أن كانــت المــدة مفتوحــة ،بحيــث تنــص التعديــات علــى أنــه (إذا لــم يكتــف النائــب
باإلجابــة الرمســلة ،عليــه أن يطلــب خطيـ ًا خــال مــدة عــرة أيــام مــن تاريــخ تبلغــه إلدراجــه علــى جــدول أعمــال
أول جلســة مخصصــة لألســئلة واالســتجوابات).
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و مــن بــاب تعزيــز الرمونــة واســترمارية األداء فــي عمــل الكتــل الربلمانيــة،
عــدّل النظــام الداخلــي مــن نصوصــه ،بحيــث أصبــح العضــو المســتقيل مــن
الكتلــة أو المفصــول منهــا يفقــد حقــه فــي الموقــع الــذي تــواله كممثــل
للكتلــة ،ومنــح للكتلــة حــق اســتبداله بعضــو آخــر مــن بــن أعضائهــا .وفــي
ســبيل الحفــاظ علــى مؤسســية الكتلــة و اســتقرارها خــال الــدورة الربلمانيــة،
نــص النظــام علــى ّ
أل تؤثــر اســتقالة أو فصــل أي عضــو مــن الكتلــة علــى
فقــدان الكتلــة نصابهــا المنصــوص عليــه فــي المــادة ،وذلــك حــى نهايــة
الــدورة العاديــة مــا لــم تفقــد الكتلــة أكــر مــن نصــف أعضائهــا فتعتــر فــي
هــذه الحالــة كأن لــم تكــن .و رغــم أن الدســتور لــم يحظــر الجمــع بــن النيابــة
والمقعــد الــوزاري ،أوردت الفقــرة (جـــ) مــن المــادة ( )7مــن النظــام الداخلــي
لمجلــس النــواب قيــد ًا علــى هــذا الجمــع ،إذ حظــرت علــى النائــب الوزيــر عضويــة
المكتــب الدائــم لمــا يضطلــع بــه هــذا المكتــب مــن واجبــات دوريــة وفنيــة
دقيقــة إذ يشــكل عصــب المجلــس و مركــز انطــاق رئيــي ألعمالــه. .
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و لرئيــس المجلــس حــق االشــراك فــي مناقشــات المجلــس ،لكــن يتوجــب عليــه فــي هــذه الحالــة أن يتخلــى
عــن كــريس الرئاســة وال يعــود إليــه إال بعــد انتهــاء النقــاش وصــدور قــرار المجلــس فــي الموضــوع مــدار البحث.
ولــم يمنــح صــوت الرئيــس قــوة تصويتيــة تختلــف عــن تلــك الممنوحــة لألعضــاء ،ســوى الرتجيــح فــي حالــة
تساويهـــا .وكمــا يتمتــع المجلــس النيابــي بالهرميــة والمؤسســية الــي ظهــرت بعــدة أشــكال ،مــن بينهــا ،نــص
النظــام الداخلــي علــى تشــكيل المكتــب التنفيــذي مُ شــك ً
ال مركــز أعمــال المجلــس ،حيــث يضــم المكتــب الدائــم
المتألــف مــن رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه باإلضافــة لرؤســاء الكتــل الربلمـــانية ،ويُعــى هــذا المكتــب بالعديــد
مــن الواجبــات ذات األولويــة فــي العمــل الربلمـــاني ،ومنهــا :إعــداد موازنــة المجلــس الســنوية ،وتقديــم
الحســاب الختامــي ،ومراقبــة اإلنفــاق المالــي للمجلــس ،ودراســة االقرتاحــات الــواردة لتنظيــم عمــل المجلــس
ورفــع التوصيــات بشــأنها ،وتنســيق عمــل اللجــان الدائمــة واللجــان الــي يشــكلها المجلــس ومتابعــة أعمالهــا،
وتلقــي الشــكاوى والعرائــض المقدمــة مــن المواطنــن فيمــا يخــص شــؤونهم واتخــاذ االجــراء المناســب
بشــأنها بمــا فــي ذلــك إحالتهــا للجنــة المختصــة ،كمـــا تنــاط بــه مهمــة اإلرشاف والمتابعــة علــى المذكــرات
واألســئلة الصــادرة مــن أعضــاء المجلــس ،وبحــث األمــور والمســتجدات الطارئــة.
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و يعتــر النائــب متغيب ـ ًا بعــذر عــن إحــدى جلســات المجلــس إذا كان غيابــه مــن ضمــن الحــاالت المعتمــدة مــن
المكتــب الدائــم ،أمــا جــزاء التغيــب دون عــذر فهــو الحرمــان مــن المشــاركة فــي الوفــود والمشــاركات الخارجية
خــال تلــك الــدورة أو الــي تليهــا إذا تغيــب عــن جلســات المجلــس أو اجتماعــات اللجــان ثــاث مــرات متتاليــة
أو عــر مــرات متفرقــة خــال الــدورة العاديــة ،كمــا يحــق للمكتــب الدائــم الحســم مــن المخصصــات الماليــة
للنائــب عــن تلــك الجلســة.
كمـــا نصــت المــادة ( )91مــن النظــام الداخلــي علــى تخصيــص جلســة لألســئلة واالســتجوابات واالقرتاحــات ،بعــد
كل جلســي عمــل علــى األكــر مــا لــم يقــرر الرئيــس غــر ذلــك.
كمــا مُ نــح الربلمـــان مســاحة فــي الحركــة ،ليكــون فاع ـ ً
ا فــي السياســة الخارجيــة للدولــة ،حيــث يتبــوّ أ األردن
موقعــ ًا متقدمــ ًا علــى صعيــد الربلمانــات العربيــة ،وقــد تســلم رئيــس مجلــس النــواب الثامــن عــر رئاســة
الربلمــان العربــي فــي دورتــه األخــرة (التاســعة والعرشيــن) الــي انعقــدت فــي عمــان مطلــع العــام الحالــي
.2019
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وتناقــش اللجــان المشــركة لالتحــاد الربلمانــي العربــي العديــد مــن
المســؤوليات المعنيــة بقضايــا األمّ ــة والمصــر األوحــد ،وكيفيــة تنميــة
العالقــات بــن البلــدان الشــقيقة ،وتذليــل الصعوبــات الــي تعيــق العمــل
المشــرك.
ـز ًا علــى صعيــد اتحــاد الربلمــان اآلســيوي ،فإنــه
كمــا يحتــل األردن موقعـ ًا متمـ ّ
يتبــوأ موقــع المقــرر للجنتــه الماليــة.
وذلــك كلــه باإلضافــة إلــى لجــان األخــوة وجمعيــات الصداقــة الربلمانيــة
المعــززة للجهــود المشــركة مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة عــر برلماناتهــا.
و مــن الجديــر بالذكــر أن التعديــات األخــرة الــي طــرأت علــى النظــام الداخلــي
للمجلــس حظــرت علــى النائــب أن يكــون عضــوا أو مقــرر ًا فــي لجنتــن نيابيتــن
كضمانــة لتفــرغ العضــو للواجــب الموكــول إليــه فــي ســبيل العمــل واإلنجــاز.
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أهمية الربلمـان
إن النائــب القــوي هــو نتــاج قاعــدة واعيــة تتابــع مــا كل مــا وُ ّ
كل إليــه مــن واجبــات خدمــة لألمــة ،والنائــب
الضعيــف هــو حصــاد قواعــد لــم تتحــرى اختيــار المؤهــل للحديــث باســمها أو تلــك الــي ال تجيــد رصــد األداء
ومتابعــة نتائجــه ،فقــوة أداء الحكومــة مرهــون بقــدر رقابــة النــواب علــى أعمالهـــا ،وكذلــك أداء النائــب
الرمتهــن ليقظــة قاعدتــه ومتابعتهــا.
الســيايس ومســرة الديمقراطيــة ال يعرتفـــان بنقطــة وصــول نهائــي ،تتوالــى األهــداف
وطالمــا أن العمــل
ّ

وتتعاظــم الرمحلــة تلــو الرمحلــة ،فالعمــل الســيايس تراكمــيّ.

الســيايس وتعزيــز العمــل الربلمانــي
وعليــه ،راهـــن األردن علــى االســترمار بالســعي الــدؤوب نحــو اإلصــاح
ّ

وتأطــره ،وكان العــزم الملكــيّ واضح ـ ًا ،بــرورة إجــراء االنتخابــات النيابيــة فــي ميقاتـــها الدســتوريّ وكذلــك

االنتخابــات المحليــة ،بشقيهـــا الالمركزيــة والبلديــة ،دون الســماح ألي حائــل أو مانــع بــأن يوقــف الســر
والتقــدم إلــى األمــام ،وبرغـــم كل المحــن الــي تقاذفهــا نحونـــا المحيــط الملتهــب بقينـــا نســر بالعــزم والثبــات
نحــو اإلصــاح المنشــود وتســترم المســرة.

 36أهمية البرلمـان

ويعتقــد كثــرون بــأن الحيــاة الحزبيــة فــي المملكــة قــد تأخــرت مقارنــة
بمحيطنـــا العربــي ،وقــد يكــون هــذا صحيحــ ًا نســبيّ ًا نظــر ًا العتبــارات تطلبــت
الحفــاظ علــى منظومــة األمــن الوطــي والوحــدة الوطنيــة وسالمتـــها مــن
أي تشــويش ،ليخطــو األردن بعدهـــا خطــوات ســباقة ال علــى ســبيل الحزبيــة
فقــط بــل التعدديــة السياســية ليشــكل أنموذجـــا رائــد ًا فــي االنفتــاح والتنــوّ ع.
ولمــا يمثلــه العمــل الربلمانــي مــن أهميــة قصــوى فــي حيــاة المجتمــع
ومســرة الدولــة ،تواصــل العمــل نحــو تجويــده وتعزيــز التحالفــات المنتجــة
الــي يرتجــى منـــها التأســيس لرمحلــة الحكومــات الربلمانيــة المنبثقــة من رحم
الكتــل النيابيــة ،فتكاتفــت الجهــود نحــو إيجــاد نقــاط التقــاء تجمــع األحــزاب
المتقاربــة فكريّــ ًا وأيديولوجيّــ ًا حــى نتجــت االئتالفــات الــي تضــم العــرات
مــن األحــزاب تحــت مظالتهــا.
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أمــا علــى صعيــد الدعــم الحكومــيّ للمســرة الحزبيــة والتعدديــة ،جــاء « نظــام المســاهمة فــي دعــم األحــزاب
السياســية « ليعــزز الحافــز لــدى االحــزاب فــي خــوض المنافســة الديمقراطيــة وصــو ً
ال لقبــة الربلمــان ،مــع

منحهــا حريتهــا المطلقــة فــي الحركــة والتحالــف والتعبــر عــن فكرهـــا ومنهجهـــا باســتقاللية واحــرام.
و فــي ســبيل إثــراء الحيــاة السياســية أيضـ ًا ،ال بــد مــن اســتغالل مــا يعــرف اصطالحـ ًا بــــ « الجماعــات الضاغطــة
ـي الــذي تشــهده المملكــة والعالــم ،بــرزت هــذه النمــاذج – المنظمــة غــر التنظيميــة –
« ،فمــع التطــور التقـ ّ

القــادرة علــى إحــداث التغيــر المؤثــر فــي أصحــاب القــرار نحــو القيــام بعمــل أو اإلحجــام عــن آخــر ،وهــذا دليـ ٌ
ـل
علــى أن مســتوى الوعــي والمتابعــة والتعبــر فــي أوجــه ،وأنهــا جاهــزة إذا مــا تالقــت فكريّـ ًا ضمــن قواســم
مشــركة منطقيــة ،وجــادّة فــي أن تحــدث فارقـ ًا .وقــد ينتــج عــن تلــك الجماعــات حــال تنظيمهــا إفــراز قيــادات
قــادرة علــى إحــداث التغيــر إمّ ــا بالتأســيس ألحــزاب جديــدة أو عــر االنضمــام إلــى القائــم مــن األحــزاب الحــارضة
علــى الســاحة السياســية ،وعلينـــا ّ
أل نهــدر أي جهــد يبتغــي االرتقــاء بمنظومــة األحــزاب والتعدديــة ،بــل إن كل
يؤســس مــن نمــوذج مؤهــل لخــوض غمــار العمليــة االنتخابيــة وإنتــاج
ذلــك يصــب فــي مصلحــة الوطــن بمــا
ّ
المجلــس النيابــي الــذي يصبــو إليــه الجميــع.
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قــد يــرى البعــض أن االشــتباك بــن الســلطتني هــدرٌ للوقــت علــى حســاب
ـس لعجــات الرشاكــة بينهــا ،لكــن الحقيقــة عكــس ذلــك ،إذ
اإلنجــاز ،و تكليـ ٌ

ّ
أن االشــتباك بــن الســلطتني هــو أقــرب األوضــاع إلــى المثاليــة ،والحقيقــة أن
وجــود المقاومــة النيابيــة هــو األســاس فــي تقويــم السياســات الحكوميــة
و القــرارات و الخطــط ،و دراســة كلفتهـــا ســواء االقتصاديــة أو االجتماعيــة.
وإن نقطــة انطــاق اإلصــاح هــي الربلمــان ،فهــو األقــرب إلــى نبــض الشــارع
و همــوم المواطــن ،واألعلــى تمتّع ـ ًا بالسُّلطــة الدســتوريّة ،باإلضافــة إلــى
ـات تمكــن النائــب مــن أداء أمانــة المســؤولية
أن األدوات الــي تشــكل ضمانـ ٍ
مؤسســية.
علــى الوجــه األمثــل متوفــرة و تنتظــر تعزيزهـــا ضمــن أطــر
ّ
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قــد يتبــادر للبعــض بــأن قــوة النائــب تنحــر فــي إطــار خرباتــه القانونيــة ،والحقيقــة أن تنــوع المعــارف العلميــة
و العمليــة هــو مــا يــري مســرة العمــل الربلمانــي ،ويرفــد لجانــه بالطاقــات والخــرات الالزمــة القــادرة علــى
تجويــد العمــل الربلمانــي رقابــة وترشيع ـ ًا ،لكــن ذلــك ال يكتمــل مــا لــم يتســلح النائــب بالمعرفــة الدســتورية
والقانونيــة واإللمــام بالنظــام الداخلــي لمجلســه ،وعليــه ال بــدّ مــن توجيــه هــذه الطاقــات والخــرات فــي
الطريــق القانونــي الســليم الــذي يمكنهــا مــن القيــام بوظائفهــا علــى الوجــه األكمــل.
و فــي ســبيل ذلــك ،ســعت دول شــقيقة لرتجمــة هــذا المتطلــب الرئيــس إلــى شــكل مؤســي ناضــج مســتقر
يضمــن حســن ســر العمــل الربلمانــي علــى أســس علميــة وهيكليــة واضحــة ومتطــورة ،ففــي جمهوريــة مــر
العربيــة تأســس معهــد للتدريــب الربلمانــي ،كمــا انعقــد برلمــان المــدارس والمعاهــد األزهريــة ،وكذلــك فــي
مملكــة البحريــن إذ تأســس معهــد للتدريــب الربلمانــي الــذي كان للعقــول األردنيــة رشف التعــاون مــع األشــقاء
فــي والدتــه ،وفــي جمهوريــة الســودان تأســس المعهــد العربــي للتدريــب الربلمانــي والدراســات الترشيعيــة.
و لقــد بزغــت منــذ أعــوام نــواة لهــذه األفــكار ،وُ ترجمــت علــى أرض الواقــع فــي مملكتنــا الحبيبــة عــر برلمــان
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الشــباب ،وإن هــذه أنويــة صالحــة للبنــاء عليهــا ،وتنميــة الثقافــة الربلمانيــة ،لمــا لهــا مــن أهميــة تشــجع
علــى االنخــراط فــي العمــل الســيايس والربلمانــي علــى وجــه الخصــوص فالناخــب أولــى ،و اإللمــام بالوســائل
الدســتورية ،كــي يســتطيع تقييــم ممثليــه و متابعــة أدائهــم و حثهــم علــى القيــام بالواجبــات الموكلــة
إليهــم.
و قــد يكــون مــن األهميــة بمــكان أن تضمّ ــن المناهــج الدراســية فــي مراحــل العمليــة الرتبويــة المختلفــة
مســاقات تتضمــن رشوحــات عــن طبيعــة مؤسســة الربلمــان وإمكاناتهــا الدســتورية والسياســية ،كــي يؤثــر
ذلــك فــي حســن اختيــار الرمشــحني و فــرز األقــوى قــوى مــن بينهــم.
فأيــة مســرة تحتــاج عوامــل البنــاء والنهــوض والتطويــر واالســترمارية ،وطالمــا أن برلماننــا تجــاوز العقــد
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التاســع منــذ تأسيســه ،تكــون الســلطة الترشيعيــة صلبــة البنيــان وقــادرة علــى النهــوض بمهامهـــا الجســام
فــي ظـ ّ
ـل المؤسســية الــي اســتقرت وتطــورت وظائفـــها وأدواتـــها.
لــذا ،يبقــى العنــر األهــم فــي المعادلــة هــو قناعــة الناخــب بالمنتخــب ،و لعــل انتشــار التكنولوجيـــا بات يشــكل
وســيلة تواصــل ذللــت العقبــات أمــام أصحــاب الــرأي و قادتـــه لتمكينـــهم مــن نــر فكرهـــم و إقنــاع القواعــد
المســتقبلة بــه بــكل يــر وســهولة.
و علــى هــذه األداة أن تجعــل المنافســة محتدمــة بــن الفرقــاء ،علــى أســس علميــة و أفــكار براقــة تقــدم
الحلــول و الخطــط القابلــة للتطبيــق ،وال بــد وأن تســتغل فــي نقــل الصــورة الحقيقيــة للربلمـــان بمــا يقدمــه
مــن أعمــال ومواقــف بشــفافية وأمانــة ،كــي تكــون مــرآة للمجلــس ومــزان تقييــم لــكل عضــو منتخــب أمــام
قواعــده وناخبيــه .فالســلبية ال تخــدم الوطــن ،وبقــدر مــا تعنينــا اإلشــارة إلــى مكامــن الخلــل الــازم تصويبهـــا،
يكــون الواجــب بتقييــم عمــل المجالــس بموضوعيــة وحياديــة ونزاهــة.
لــن يكــون هنـــاك قانــون انتخــاب مثالــي أو محــط إجمــاع لــدى الكافــة علــى مســتوى دول العالــم أجمــع،
فالهــدف الســلطوي المــروع يتحكــم فــي زاويــة نظــر كل فئــة بمــا يختلــف عــن األخــرى .وطالمـــا أن القانــون
فــي الغالــب توافقــي ويجمــع األطيــاف كافــة مــن األغلبيــات إلــى األقليــات ســواء كانــت عرقيــة أو دينيــة أو
فكريــة  ،وجــب اســتغالله بالشــكل األمثــل و تغليــب المســتقبل بمفهومــه الواســع علــى الزاويــة الجغرافيــة
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أو الديمغرافيــة اآلنيّــة الضيقــة ،والب ـدّ لـــهذا أن نعتمــد معياريــن ال انفصــال لهـــما ،األول هــو
الكفــاءة ،والثانــي هــو الخدمــة العامّ ــة القائمــة علــى التكليــف ال الترشيــف.
عنـدهـــا تختلــف قواعــد المعادلــة و تصبــح معايــر االختيار أكــر موضوعية و إنتاجـ ًا ،و لعل وجود
العنــر األنثــوي فــي مجلــس النــواب تــرك بصمــة واضحــة فــي تجويــد العمــل الربلمـــاني ،بمــا
أثبتــه مــن نتائــج خالفــت ســابق األعــراف الــي كانــت تحــول دون تمثيــل الــرأة فــي الربلمـــان
ومنحـــها الفرصــة إلثبــات وجودهـــا و إثــراء مســرة العمــل العــام ،لتثبــت التجربــة بــأن التنــوع
وتغيــر الطريقــة النمطيــة فــي االختيــار و بنائهـــا علــى عنــر الكفــاءة هــو األمثــل واألفضــل.
ّ
ّ
ســن قانــون (الالمركزيــة) ،
نذكــر بالغايــات الــي ســعى لهــا المُ ــرع عنــد
ومــن المهــم أن

والمطلعــة
ّ
حيــث أن أهميتهــا ال تتوقــف عنــد حــدود المجالــس المحليــة والتنفيذيــة المتخصصــة
علــى الحاجــات المناطقيــة والخدميــة ،بــل إن مــن أبــرز مــا تســعى الالمركزيــة إلــى تكريســه
هــو إفســاح المجــال أمــام النائــب ليــؤدي وظائفــه الدســتورية بأكــر قــدر ممكــن مــن
التف ـرّغ والتمعّ ــن ،نظــر ًا لجســامة تلــك الوظائــف وعنايتهــا بالمســرة السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة للدولــة.
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الخالصـــة
يشــكل الربلمـــان خليــة عمــل مســترمة ال تهــدأ ،إذ نشــهد بــن الفينــة واألخــرى اجتماعــات نيابيــة لمناقشــة
أمــور عامــة مــع الحكومــة حــى فــي أثنــاء العطــل الربلمـــانية.
و إن طبيعــة واجبــات الربلمانيــن والربلمانيــات و احتكاكهــم بالمجتمــع وطبقاتــه المختلفــة يفــرض عليهــم
البقــاء علــى مقربــة مــن األحــداث ،والســعي لتقريــب وجهـــات النظــر ،ســعي ًا لخلــق توافقــات تأخــذ بعــن االعتبــار
المصلحــة العامــة كضابــط و معيــار ،وإمكانــات الدولــة علــى الجهــة المقابلــة.
إن مســألة تمتــع النائــب بالشــعبية خــال تأديتــه لواجبــه الربلمـــاني نســبية و متشــعبة ،فالربلمـــان هــو بوابــة
المعارضــة الرئيســية و المؤثــرة ،لمــا يمتلــك مــن أدوات دســتورية و قانونيــة كمــا رسدنـــا ،و ال بـدّ مــن التحلــي
بالموضوعيــة عنــد التقييــم كــم أسلفنـــا ،فليــس كل جهــد منــاوئ للعمــل العمــل هــو صــواب ،وليــس كل تأييــد
أو موافقــة علــى أعمالهــا و إجراءاتهــا هــو محــل شــبهة.
فالجــو األكــر صحــة بــن الســلطتني (الترشيعيــة و التنفيذيــة) يتجلــى بالمقاومــة القائمــة علــى تبــادل الــرأي
والمشــورة واستحســان القــرارات والمســارات المؤديــة إلــى تحقيــق األهــداف بأقــل قــدر مــن الكلــف والوقت،
بتشــاركية مبنيــة علــى احــرام الصالحيــات الدســتورية وحدودهـــا الفاصلــة.
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و لعــل المتابــع لوظائــف مجلــس النــواب قــادر علــى اكتشــاف بــأن ســلطة المجالــس النيابيــة وهامــش الحركــة
الممنــوح لهــا بموجــب الدســتور يكفــان ويضمنــان متابعــة ســر العمــل علــى مســتوى مرافــق الدولــة
وخدماتهــا وسياساتهـــا ،عــر ممارســة الــدور الرقابــي بمــا توفــر مــن صالحيــات متدرجــة ومتنوعــة تــؤدي
جميعهــا إلــى إيفــاء الموقــع النيابــي حقــه مــن الســلطة الدســتورية الهادفــة ،لتحســن الواقــع المعيشــي
وتطويــر الترشيعــات وتعزيــز منظومــة الزناهــة والكفــاءة واإلنجــاز.
ولإلنصــاف ،فقــد خطــى مجلــس النــواب الثامــن عــر خطــوات تاريخيــة علــى مســتوى دراســة تقاريــر ديــوان
المحاســبة المتضمنــة للمخالفــات الــي ترتكبهـــا الــوزارات والهيئــات والدوائــر التابعــة للســلطة التنفيذيــة،
إذ أنجــز دراســة التقاريــر المقدمــة مــن الديــوان بأثــر رجعــي منــذ األعــوام ( )2009وحــى ( ،)2015إلــى أن وصلنـــا
إلــى مرحلــة بــات فيـــها التقريــر يناقــش لــدى تقديمــه إلــى المجلــس ،ممــا حــدا بالحكومــة ألن تشــكل لجنــة
لدراســة التوصيــات النيابيــة وتصويــب مــا يمكــن تصويبــه مــن المخالفــات ،وإحالــة الباقــي منـــها إلى الســلطات
التحقيقيــة أو القضائيــة المختصــة .ومــن المنجــزات علــى هــذا الصعيــد أن ديــوان المحاســبة بــات يقــدم لمجلــس
النــواب التقاريــر الدوريــة عــن المخالفــات الحكوميــة الرمصــودة بشــكل دوري كل ()4شــهور ،ممــا يجعــل إصــاح
المخالفــات ووقــف هــدر المــال العــام أكــر إمكانيــة ويــرا.
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وممــا تقــدم ،نقــر بــأن أقــوى الصالحيــات واإلمكانيــات منحــت للشــعب عــر ممثليــه ،فهــو المــرع والرماقــب
القــادر علــى متابعــة شــؤون الدولــة ماليـ ًا وإداريـ ًا ،وهــو صاحــب الصالحيــة بالمســائلة واإلحالــة إلــى النيابــة و
توجيــه السياســة الماليــة عــر الموازنــة الــي ال تقــر إال بموافقتــه.
و عليه ،فإن اختيار النائب األكرث جدارة وقدرة هو الضابط األوحد واألمثل لغد أفضل.
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أسئلة
•كم عدد النواب الذين يحق لهم طلب طرح الثقة بالحكومة؟

•كم عدد النواب الذين يحق لهم اقرتاح مرشوع قانون؟

•ما الفرق بني الدورة العادية وغري العادية؟

•كم تبلغ مدة رئاسة مجلس النواب؟

•ما الفرق بني الحصانة النيابية والعفو؟

•ما هي الصالحيات اليت ينفرد فيها النواب دون األعيان؟
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•كم يبلغ النصاب القانوني المطلوب لطرح الثقة بالحكومة؟

•مــا هــي األمــور الــي يتيــح فيهــا الدســتور لمجلــس الــوزراء إصــدار قوانــن مؤقتــة؟ كــم يبلــغ الحــد
االدنــى المقبــول لعــر الرمشــح لالنتخابــات النيابية؟ بكم حدد الدســتور مــدة الــدورة العادية لمجلس
األمــة؟ وهــل تقبــل التمديد؟

•ما هي نسبة النواب المستقلني الذين يحق لهم طلب المناقشة العامة؟

•ما هي العقوبات المرتتبة على تغيب النائب دون عذر عن جلسة واحدة؟

•مــا هــي العقوبــات المرتتبــة علــى تغيــب النائــب عــن الجلســات أو اجتماعــات اللجــان لثــاث مــرات
متتاليــة أو عــرة مــرات متفرقــة خــال الــدورة ذاتهــا دون عــذر؟
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•كم تبلغ المدة الممنوحة للوزير لإلجابة على االستجواب و هل يجوز تمديدها؟

•هل يجوز للنائب أن يتقلد الموقع الوزاري؟ وما هي العضويات اليت يحظر جمعها مع الوزارة؟

•كم عدد اللجان اليت يجوز للعضو أن يكون مقررا لها؟

•ممن يتألف المكتب الدائم؟

•ما هي وظائف المكتب التنفيذي؟

•في ظل أي دستور ذكرت الحصانة النيابية رصاحة؟
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المراجع والمصادر
1 .الدستور األردني
2 .النظام الداخلي لمجلس النواب األردني
3 .الموقع اإللكرتوني لمجلس األعيان األردني www.senate.jo
4 .الموقع اإللكرتوني لمجلس النواب األردنيwww.representatives.jo
5 .الموقع اإللكرتوني لوزارة الشؤون السياسية والربلمانيةhttp://www.moppa.gov.jo
6 .الموقع اإللكرتوني لصحيفة الرأي االردنيةwww.alrai.com
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التعريف بالدستور وتطور الحياة
الدستورية في األردن
يُقصــد بالدســتور مجموعــة القواعــد القانونيــة الــي تبــن شــكل الدولــة ،ونظــام الحكــم فيهــا ،وإنشــاء
الســلطات العامــة مــن حيــث تشــكيلها واختصاصاتهــا واألشــخاص القائمــن علــى إدارتهــا ،باإلضافــة إلــى بيــان
طبيعــة العالقــة بــن تلــك الســلطات ،وحقــوق األفــراد وحرياتهــم .فمنــذ إنشــاء المملكــة األردنيــة الهاشــمية
فــي عــام  1921تعاقــب علــى الدولــة األردنيــة ثالثــة دســاتري ،أولهــا القانــون األســايس إلمــارة رشق األردن لعــام
 ،1928ومــن ثــم صــدر الدســتور الثانــي وهــو دســتور االســتقالل لعــام  ،1946وأخــر ًا ،صــدر الدســتور الحالــي لعــام
 1952فــي عهــد المغفــور لــه الملــك طــال بــن عبــد هللا ،والــذي دخــل حــز النفــاذ فــي .1952/1/8
إن أهــم مــا يمــز الدســتور األردنــي لعــام  1952أنــه دســتور جامــد ،بمعــى أن إجــراءات تعديلــه هــي أكــر شــدة
وتعقيــد ًا مــن إجــراءات تعديــل القانــون العــادي .وفــي هــذا اإلطــار ،فقــد خضــع الدســتور األردنــي منــذ صــدوره
إلــى سلســلة مــن التعديــات علــى نصوصــه وأحكامــه ،كان أهمهــا تلــك التعديــات الــي أجريــت فــي عــام ،2011
والــي كانــت األكــر حيــث طالــت أكــر مــن ثلــث مــواد الدســتور الحالــي.
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نظام الحكم في المملكة األردنية الهاشمية
تنــص المــادة ( )1مــن الدســتور األردنــي علــى أن المملكــة األردنيــة الهاشــمية
دولــة عربيــة مســتقلة ذات ســيادة مُ لكهــا ال يتجــزأ وال يــزل عــن شــيء منــه،
وأن الشــعب األردنــي جــزء مــن األمــة العربيــة ،ونظــام الحكــم فيهــا نيابــي
ملكــي وراثــي .ويقصــد بنظــام الحكــم النيابــي ،أنــه يوجــد هنــاك مجلــس
نــواب منتخــب مــن الشــعب لفــرة زمنيــة محــددة هــي أربــع ســنوات ،وأن
هــذا المجلــس المنتخــب يمــارس ســلطات فعليــة حقيقيــة تتمثــل فــي إصــدار
القوانــن والرقابــة علــى أعمــال مجلــس الــوزراء ،وأن رئيــس الدولــة – جاللــة
الملــك – مصــون مــن كل تبعــة ومســؤولية.
كمــا أن نظــام الحكــم فــي األردن هــو نظــام ملكــي ،حيــث حــددت المــادة
( )28مــن الدســتور اإلطــار العــام للنظــام الملكــي بالقــول أن عــرش المملكــة
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األردنيــة الهاشــمية وراثــي فــي أرسة الملــك عبــد ﷲ بــن الحســن ،وأن وراثــة العــرش تكــون فــي الذكــور مــن
أوﻻد الظهــور .وتنتقــل واليــة المُ لــك فــي الدســتور األردنــي مــن صاحــب العــرش إلــى أكــر أبنائــه ســن ًا ثــم إلــى
أكــر أبنــاء ذلــك اإلبــن األكــر وهكــذا طبقــة بعــد طبقــة .فــإذا لــم يكــن لمــن لــه وﻻيــة المُ لــك عُ قــب تنتقــل
إلــى أكــر أخوتــه ،وإذا لــم يكــن لــه أخــوة فإلــى أكــر أبنــاء أكــر أخوتــه .وفــي حــال فقــدان األخــوة وأبنــاء
األخــوة تنتقــل وﻻيــة المُ لــك إلــى األعمــام وذريتهــم حســب الرتتيــب الســابق.
وقــد حــددت المــادة (/28ز) مــن الدســتور األردنــي ســن الرشــد الدســتورية للملــك بثمانــي عــرة ســنة قرميــة.
فــإذا انتقــل العــرش إلــى مــن هــو دون هــذه الســن يمــارس صالحيــات الملــك وصــي أو مجلــس وصايــة يكــون
قــد عُ ــن بــإرادة ملكيــة ســامية مــن قبــل الجالــس علــى العــرش ،فــإذا توفــي دون أن يوصــي يقــوم مجلــس
الــوزراء بتعيــن الوصــي أو مجلــس الوصايــة.
يمــارس الملــك ســلطاته فــي الدســتور األردنــي مــن خــال إرادات ملكيــة تكــون موقعــة – كقاعــدة عامــة –
مــن كل مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر المختــص ،بحيــث يثــبِّت الملــك توقيعــه فــوق التواقيــع المذكــورة وفــق
أحــكام الدســتور .فــي المقابــل ،يمكــن أن تصــدر إرادات ملكيــة تحمــل توقيــع الملــك لوحــده ،وذلــك فيمــا
يخــص تعيــن كل مــن ولــي العهــد ،ونائــب الملــك ،ورئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتورية ،ورئيــس وأعضــاء
مجلــس األعيــان ،ورئيــس المجلــس القضائــي ،وتعيــن قائــد الجيــش ومديــر الــدرك ومديــر المخابــرات.
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السلطات الثالثة في األردن
ومبدأ الفصل المرن بينها
أنشــأ الدســتور األردنــي ثــاث ســلطات ،هــي الســلطة الترشيعيــة والســلطة التنفيذيــة
والســلطة القضائيــة .فالســلطة الترشيعيــة تتألــف مــن مجلــس األمــة والملــك ،ويتكــون
مجلــس األمــة مــن مجلــي األعيــان والنــواب وذلــك عمــا بأحــكام المــادة ( )25مــن الدســتور.
أمــا الســلطة التنفيذيــة ،فتنــاط بالملــك ويتوالهــا بواســطة وزرائــه وفــق أحــكام القانــون
وذلــك ســند ًا ألحــكام المــادة ( )26مــن الدســتور ،فــي حــن أن الســلطة القضائيــة مســتقلة
تتوالهــا المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر أحــكام وفــق القانــون باســم
الملــك ،وذلــك عمــ ً
ا بأحــكام المــادة ( )27مــن الدســتور.
أمــا المبــدأ الفقهــي الــذي يحكــم العالقــة بــن الســلطات فــي األردن فهــو مبــدأ الفصــل بــن
الســلطات .ويقصــد بهــذا المبــدأ وجــود ثــاث ســلطات مســتقلة عــن بعضهــا البعــض ،لــكل
منهــا اختصاصاتهــا ومهامهــا الخاصــة بهــا واألشــخاص القائمــن علــى إدارتهــا .وفــي هــذا
اإلطــار ،فــإن الفصــل بــن الســلطات الــذي تبنــاه الدســتور األردنــي هــو الفصــل الــرن ،والــذي
يقصــد بــه أنــه وعلــى الرغــم مــن وجــود ســلطات ثالثــة مســتقلة عــن بعضهــا البعــض ولــكل
منهــا أعمالهــا الدســتورية الخاصــة بهــا ،إال أنّــه هنــاك أشــكال مــن التعــاون والتداخــل بــن
الســلطات ،وتحديــد ًا بــن الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة.
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ومــن مظاهــر تدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي الســلطة الترشيعيــة فــي الدســتور األردنــي أن تقــوم باقــراح
مشــاريع القوانــن ،وإصــدار القوانــن المؤقتــة فــي ظــل غيــاب مجلــس النــواب ،باإلضافــة إلــى حــل مجلــس
ّ
وفضــه.
النــواب وإصــدار القــرار بإجــراء االنتخابــات العامــة ،ودعــوة مجلــس األمــة إلــى االجتمــاع وإرجائــه
فــي المقابــل ،فــإن الســلطة الترشيعيــة تتدخــل فــي الســلطة التنفيذيــة مــن خــال الرقابــة السياســية الــي
تمارســها علــى قــرارات وأعمــال كل مــن مجلــس الــوزراء والــوزراء ،والــي مــن مظاهرهــا الســؤال واالســتجواب
والتحقيــق وطــرح الثقــة.
إن التحــدي األبــرز فــي تطبيــق مبــدأ الفصــل الــرن بــن الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة وجــوب المحافظــة
علــى مبــدأ التــوازن بينهمــا ،وتجنــب هيمنــة أي مــن الســلطتني علــى األخــرى .وهــذا مــا ســعت التعديــات
الدســتورية لعــام  2011إلــى تحقيقــه ،حيــث جــاء فــي رســالة جاللــة الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســن إلــى
الرمحــوم أحمــد اللــوزي المكلــف برئاســة اللجنــة الملكيــة لرماجعــة نصــوص الدســتور مــا مفــاده « ...غايتنــا مــن
ذلــك كلــه هــو ترســيخ التــوازن بــن الســلطات ،واالرتقــاء بــاألداء الســيايس الحزبــي والنيابــي وصــو ً
ال إلــى صيغــة
دســتورية تُمــكِّن مجلــس األمــة مــن القيــام بــدوره الترشيعــي والرقابــي بكفــاءة واســتقاللية»...
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السلطة التنفيذية في الدستور األردني
تتألــف الســلطة التنفيذيــة فــي الدســتور األردنــي مــن الملــك ومجلــس الــوزراء ،حيــث يتشــكل مجلــس الــوزراء
مــن رئيــس الــوزراء وعــدد مــن الــوزراء حســب الحاجــة والمصلحــة العامــة وذلــك عمــا بأحــكام المــادة ( )41مــن
الدســتور .ويشــرط فيمــن يتولــى منصــب الــوزارة أن يكــون أردنيـ ًا ،كمــا يجــب علــى الوزيــر بعــد توليــه المنصــب

الــوزاري أن يتفــرغ بشــكل كامــل ألعمــال وزارتــه .فــا يجــوز لــه أثنــاء وزارتــه أن يكــون عضــو ًا فــي مجلــس إدارة
رشكــة مــا ،أو أن يشــرك فــي أي عمــل تجــاري أو مالــي ،أو أن يتقاضــى راتب ـ ًا مــن أيــة رشكــة ،وذلــك لتجنــب
اســتغالل المنصــب الــوزاري لخدمــة مصالحــه الماليــة الخاصــة بــه.
أمــا تعيــن كل مــن رئيــس الــوزراء والــوزراء ،فهــو حــق ثابــت للملــك فــي الدســتور األردنــي ،فالملــك يعــن
رئيــس الــوزراء ويقيلــه ويقبــل اســتقالته ،كمــا يعــن الــوزراء ويقيلهــم ويقبــل اســتقاالتهم بنــاء علــى تنســيب
مــن رئيــس الــوزراء وذلــك عمـ ً
ا بأحــكام المــادة ( )35مــن الدســتور .ويتعــن علــى كل وزارة جديــدة تؤلــف أن

تتقــدم إلــى مجلــس النــواب ببيانهــا الــوزاري لكــي تحصــل علــى ثقــة أعضــاء المجلــس المنتخــب عليــه .ويقصــد
بالبيــان الــوزاري خطــة عمــل الحكومــة الجديــدة والمشــاريع واألعمــال الــي تنــوي القيــام بهــا أثنــاء فــرة
توليها السلطة في األردن.
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وعــن الصالحيــات الــي يمارســها كل مــن مجلــس الــوزراء والــوزراء ،فقــد اعتــر الدســتور األردني
أن مجلــس الــوزراء هــو صاحــب الواليــة العامــة فــي إدارة جميــع شــؤون الدولــة الداخليــة
والخارجيــة ،وأن كل وزيــر يكــون مســؤوال عــن إدارة الشــؤون المتعلقــة بوزارتــه .كمــا يجــب

علــى كل وزيــر أن يعــرض علــى رئيــس الــوزراء أيــة مســألة خارجــه عــن اختصاصــه وذلــك عم ـ ً
ا
بأحــكام المــادة ( )1/47مــن الدســتور.
وعــن مســؤولية كل مــن مجلــس الــوزراء والــوزراء عــن القــرارات الــي تصــدر عنهــم ،فــإن هــذه
القــرارات تعتــر قــرارات إداريــة بأغلبهــا يمكــن الطعــن بهــا أمــام القضــاء اإلداري فــي األردن
للمطالبــة بإلغائهــا .كمــا يخضــع كل مــن رئيــس الــوزراء والــوزراء للمســؤولية السياســية أمــام
مجلــس النــواب المنتخــب .وفــي هــذا اإلطــار ،أوجــد الدســتور األردنــي مظهريــن مــن مظاهــر
المســؤولية السياســية الوزاريــة أمــام مجلــس النــواب ،المســؤولية السياســية الوزاريــة
المشــركة ،والــي تكــون فيهــا الحكومــة مســؤولة مســؤولية جماعيــة أمــام مجلــس
النــواب عــن السياســة العامــة للدولــة .كمــا توجــد المســؤولية السياســية الوزاريــة الفرديــة
والــي يكــون فيهــا كل وزيــر فــرد ًا مســؤو ً
ال عــن قراراتــه المتعلقــة بــإدارة شــؤون وزارتــه

أمــام مجلــس النــواب .وفــي كلتــا الحالتــن ،إذا قــرر مجلــس النــواب طــرح الثقــة بالــوزارة ككل
أو بأحــد الــوزراء فيهــا ،فإنــه يجــب علــى الــوزارة أو الوزيــر المعــي تقديــم اســتقالته وذلــك
عمــ ً
ا بأحــكام المــادة ( )54مــن الدســتور األردنــي.
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مجلس األعيان في الدستور األردني
لقــد ســبق اإلشــارة إلــى أن الســلطة الترشيعيــة فــي األردن تتألــف مــن مجلــس األمــة والملــك ،وأن مجلــس
األمــة يتألــف مــن مجلــي األعيــان والنــواب .وضمــن هــذا الســياق ،فــإن مجلــس األعيــان يشــكل المجلــس
األعلــى فــي الســلطة الترشيعيــة ،بحيــث يتألــف مــن أعضــاء ذوي خــرة ومعرفــة بالشــأن العــام ،ومــن أشــخاص
حائزيــن علــى ثقــة الشــعب واعتمــاده بأعمالهــم وخدماتهــم للوطــن واألمــة ،ومــن ضمنهــم رؤســاء الــوزراء
والــوزراء الحاليــون والســابقون ،ومــن أشــغل ســابق ًا مناصــب الســفراء والــوزراء المفوضــن ،ورؤســاء مجلــس
النــواب ورؤســاء وقضــاة محكمــة التميــز ومحاكــم اﻻســتئناف النظاميــة والرشعيــة ،والضبــاط المتقاعــدون
مــن رتبــة أمــر لــواء فصاعــد ًا ،والنــواب الســابقون الذيــن انتخبــوا للنيابــة ليــس أقــل مــن مرتــن.
ويعــن الملــك أعضــاء مجلــس األعيــان بموجــب أحــكام المــادة ( )36مــن الدســتور لمــدة أربــع ســنوات شمســية،
يجــوز إعــادة تعيــن مــن انتهــت مدتــه .كمــا يعــن الملــك مــن األعيــان المعينــن رئيسـ ًا لمجلــس األعيــان لمــدة
ســنتني ويجــوز إعــادة تعيينــه .أمــا عــدد أعضــاء مجلــس األعيــان ،فإنــه يجــب أن ال يتجــاوز بمــا فيــه الرئيــس
نصــف عــدد أعضــاء مجلــس النــواب ،حيــث يشــرط فــي عضــو مجلــس األعيــان أن يكــون قــد أتــم األربعــن ســنة
شمســية مــن عــره.
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يعتــر مجلــس النــواب المجلــس األدنــى فــي الســلطة الترشيعيــة ،حيــث يتألــف مــن أعضــاء منتخبــن انتخابــ ًا
عامــ ًا رسيــ ًا مبــارش ًا وفــق أحــكام قانــون االنتخــاب ،وذلــك عمــ ً
ا بأحــكام المــادة ( )1/67مــن الدســتور .أمــا
مــدة مجلــس النــواب فهــي أربــع ســنوات شمســية تبــدأ مــن تاريــخ إعــان نتائــج اﻻنتخــاب العــام فــي الجريــدة
الرســمية ،ويحــق للملــك أن يمــدد مــدة المجلــس بــإرادة ملكيــة ســامية إلــى مــدة ﻻ تقــل عــن ســنة واحــدة
وﻻ تزيــد علــى ســنتني.
كمــا يحــق للملــك بموجــب الدســتور أن يحــل مجلــس النــواب ،حيــث يقصــد بالحــل إنهــاء عــر المجلــس النيابــي
قبــل حلــول موعــد انتهائــه الدســتوري .فــإذا ُحــل مجلــس النــواب ،فإنــه يجــب إجــراء انتخــاب عــام بحيــث يجتمــع
مجلــس النــواب الجديــد بعــد تاريــخ الحــل بأربعــة أشــهر علــى األكــر .فــإذا لــم يتــم اﻻنتخــاب عنــد انتهــاء الشــهور
األربعــة يســتعيد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية ،ويجتمــع فــورا كأن الحــل لــم يكــن ،ويســترم فــي
أعمالــه إلــى أن ينُتخــب المجلــس الجديــد ،وذلــك عمـ ً
ا بأحــكام المــادة ( )73مــن الدســتور األردنــي.

أمــا عــدد أعضــاء مجلــس النــواب كمــا هــو محــدد فــي قانــون االنتخــاب الحالــي رقــم ( )6لســنة  ،2016فيبلــغ
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( )115نائب ـ ًا يضــاف إليهــم مقاعــد الكوتــا النســائية بواقــع مقعــد واحــد لــكل محافظــة وثالثــة
مقاعــد إضافيــة لــكل مــن بــدو الشــمال وبــدو الوســط وبــدو الجنــوب ،الــي تعامــل معاملــة
المحافظــة لغايــات قانــون االنتخــاب .فيكــون المجمــوع الكلــي لعــدد أعضــاء مجلــس النــواب
األردنــي ( )130نائب ـ ًا.
ويشــرط فــي عضــو مجلــس النــواب أن يكــون قــد أتــم ثالثــن ســنة شمســية مــن عــره ،وأن
يكــون أردنــي الجنســية ،وأن ال يكــون محكوم ـ ًا عليــه باﻻفــاس ،لــم يســتعد اعتبــاره قانوني ـ ًا،
وأن ال يكــون محجــور ًا عليــه ولــم يرفــع الحجــر عنــه ،وأن ال يكــون محكومــ ًا عليــه بالســجن
مــدة تزيــد علــى ســنة واحــدة بجريمــة غــر سياســية ولــم يعــف عنــه ،وأن ال يكــون مجنونــا أو
معتوه ـ ًا ،وأن ال يكــون مــن أقــارب الملــك فــي الدرجــة الــي تعــن بقانــون خــاص.
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يمــارس مجلــس األمــة بشــقيه األعيــان والنــواب وظفيتــن أساســيتني فــي الدســتور األردنــي همــا الوظيفــة
الترشيعيــة المتمثلــة بإصــدار القوانــن ،والوظيفــة السياســية المتمثلــة بالرقابــة علــى أعمــال وقــرارات كل مــن
مجلــس الــوزراء والــوزراء.
ففيمــا يتعلــق بالوظيفــة الترشيعيــة ،فإنــه يشــرط إلصــدار أي قانــون فــي الدســتور األردنــي أن يقــره كل
مــن مجلــي األعيــان والنــواب ويصــادق عليــه الملــك .وتبــدأ العمليــة الترشيعيــة بتقديــم الحكومــة لمــروع
قانــون وإرســاله إلــى مجلــس النــواب ،الــذي لــه الحــق فــي قبــول المــروع أو تعديلــه أو رفضــه .وفــي جميــع
األحــوال ،يُرســل مجلــس النــواب مــروع القانــون إلــى مجلــس األعيــان للموافقــة عليــه وإقــراره .فــإذا أقــر
كل مــن مجلــي األعيــان والنــواب مــروع أي قانــون ،فإنــه يرفــع للملــك للتصديــق عليــه وإصــداره.
أمــا إذا اختلــف رأي كل مــن المجلســن ،كأن يرفــض مجلــس النــواب مــروع أي قانــون مرتــن ويقبلــه مجلــس
األعيــان معـ ً
ـدﻻ أو غــر معــدل ،فيجتمــع المجلســان فــي جلســة مشــركة تكــون برئاســة رئيــس مجلــس األعيــان
لبحــث المــواد المختلــف فيهــا ،بحيــث يشــرط لقبــول مــروع القانــون فــي الجلســة المشــركة موافقــة ثلــي
األعضــاء الحارضين.
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وفــي جميــع األحــوال ،فــإن كل مــروع قانــون أقــره مجلســا األعيــان والنــواب يُرفــع إلــى
الملــك للتصديــق عليــه .وفــي هــذا اإلطــار ،فقــد أعطــى الدســتور األردنــي الملــك الحــق فــي
التصديــق علــى مــروع القانــون خــال فــرة زمنيــة أقصاهــا ســتة أشــهر مــن تاريــخ رفعــه
إليــه .فــإذا انقضــت هــذه المــدة دون أن يقــوم الملــك بالتصديــق علــى مــروع القانــون،
فإنــه يعتــر نافــذ ًا وبحكــم المصــدق .كمــا يحــق للملــك رفــض التصديــق علــى مــروع القانــون،
وفــي هــذه الحالــة يعــود مــروع القانــون الــذي رفضــه الملــك مــع أســباب الرفــض إلــى
مجلــي األعيــان والنــواب مــرة ثانيــة ،فــإذا أرص المجلســان علــى مــروع القانــون وأقــراه
بموافقــة ثلــي األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم كل مــن المجلســن وجــب عندئــذ إصــداره مــن
قبــل الملــك.
وكقاعــدة عامــة ،يــري مفعــول القانــون بإصــداره مــن جانــب الملــك ومــرور ثالثــن يومــا
علــى نــره فــي الجريــدة الرســمية ،إال إذا ورد نــص خــاص فــي القانــون علــى أن يــري
مفعولــه مــن تاريــخ آخــر ،وذلــك عمــ ً
ا بأحــكام المــادة ( )2/93مــن الدســتور األردنــي.
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وإلــى جانــب الوظيفــة الترشيعيــة ،يمــارس مجلــس األمــة وظيفــة رقابيــة علــى أعمــال وقــرارات مجلــس
الــوزراء والــوزراء ،حيــث تتعــدد أشــكال هــذه الرقابــة لتشــمل الســؤال واالســتجواب والتحقيــق والمناقشــة
العامــة وأهمهــا طــرح الثقــة .فالســاح الرقابــي األهــم الــذي يثبــت فــي مواجهــة مجلــس الــوزراء والــوزراء هــو
تهديــد بطــرح الثقــة بالــوزارة ككل أو بأحــد الــوزراء فيهــا .وهــذا الحــق يتقــرر دســتوريا لمجلــس النــواب فقــط
دون مجلــس األعيــان علــى اعتبــار أنــه المجلــس المنتخــب مــن الشــعب.
وقــد حــدد الدســتور األردنــي اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا لطــرح الثقــة بالــوزارة أو أحــد الــوزراء فيهــا ،حيــث يحــق
لعــدد ال يقــل عــن عــرة أعضــاء مــن مجلــس النــواب التقــدم بطلــب خطــي لعقــد جلســة لطــرح الثقــة بالــوزارة
أو بــأي وزيــر فيهــا وذلــك عم ـ ً
ا بأحــكام المــادة ( )1/53مــن الدســتور .فــإذا قــرر مجلــس النــواب عــدم الثقــة
بالــوزارة باألكرثيــة المطلقــة مــن مجمــوع عــدد أعضائــه وجــب عليهــا أن تســتقيل ،وإذا كان قــرار عــدم الثقــة
خاصــا بأحــد الــوزراء وجــب عليــه اعــزال منصبــه.
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السلطة القضائية في الدستور
األردني وسيادة القانون
إن مــن أهــم ركائــز مبــدأ ســيادة القانــون وجــود ســلطة قضائيــة مســتقلة تضمــن تطبيــق أحــكام القانــون علــى
جميــع األفــراد علــى قــدم المســاواة .وفــي هــذا اإلطــار ،فقــد تضمــن الدســتور األردنــي العديــد مــن الضمانــات
الدســتورية الســتقاللية الســلطة القضائيــة ،أهمهــا مــا جــاء فــي المــادة ( )27منــه الــي تنــص بالقــول أن
الســلطة القضائيــة مســتقلة تمارســها المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا وتصــدر أحكامهــا بموجــب
القانــون باســم الملــك .كمــا ك ـرّس الدســتور األردنــي اســتقاللية القضــاة العاملــن فــي الســلطة القضائيــة
فــي المــادة ( )97بالقــول أن القضــاة مســتقلون ال ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغــر القانــون.
ومــن الضمانــات القانونيــة اإلجرائيــة ذات الصلــة بتطبيــق مبــدأ ســيادة القانــون تكريــس الحــق فــي التقاضــي
فــي الدســتور األردنــي ،حيــث تنــص المــادة ( )1/101منــه بالقــول أن المحاكــم مفتوحــة للجميــع ومصونــة مــن
التدخــل فــي شــؤونها ،وأن القضــاة فيهــا يعينــون ويعزلــون بــإرادة ملكيــة وفــق أحــكام القوانــن.
وعــن تقســيمات المحاكــم وأنواعهــا ،فــإن المــادة ( )99مــن الدســتور تنــص علــى أن المحاكــم فــي األردن
تقســم إلــى ثالثــة أنــواع هــي المحاكــم النظاميــة ،والمحاكــم الدينيــة ،والمحاكــم الخاصــة ،حيــث تعتــر
المحاكــم النظاميــة صاحبــة الواليــة العامــة فــي الفصــل فــي جميــع المنازعــات ،إذ تمــارس حــق القضــاء علــى
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جميــع األشــخاص فــي جميــع المــواد المدنيــة والجزائيــة بمــا فيهــا الدعــاوى الــي تقيمهــا الحكومــة أو تقــام
عليهــا ،وذلــك عمــا بأحــكام المــادة ( )102مــن الدســتور.
وكجــزء مــن القضــاء النظامــي ،يوجــد فــي األردن قضــاء إداري يمــارس اختصاصــه فــي الرقابــة علــى مرشوعيــة
القــرارات اإلداريــة النهائيــة ،والرقابــة علــى الطعــون المقدمــة علــى نتائــج انتخابــات مجالــس هيئــات غــرف
الصناعــة والتجــارة والنقابــات والجمعيــات والنــوادي المســجلة فــي المملكــة ،باإلضافــة إلــى الفصــل فــي
الطعــون الــي يقدمهــا أي متــرر لطلــب الغــاء أي نظــام أو تعليمــات أو قــرار والمســتندة إلــى مخالفــة
النظــام للقانــون الصــادر بمقتضــاه أو مخالفــة التعليمــات للقانــون أو للنظــام الصــادرة بمقتضــاه.
مــن أهــم التعديــات الدســتورية لعــام  2011الــي طالــت القضــاء اإلداري فــي األردن -والــي جــاءت لتفعيــل
مبــدأ ســيادة القانــون  -أنــه قــد تــم النــص رصاحــة فــي المــادة ( )100مــن الدســتور بحلتهــا المعدلــة علــى إنشــاء
قضــاء إداري علــى درجتــن .فقبــل التعديــات الدســتورية المشــار إليهــا ،كان القضــاء اإلداري فــي األردن يتمثــل
فــي جهــة قضائيــة واحــدة – هــي محكمــة العــدل العليــا – والــي كانــت تختــص بالفصــل فــي المنازعــات
اإلداريــة ،وكان الحكــم الصــادر عنهــا نهائيـ ًا ال يقبــل الطعــنّ .
إل أنــه وبموجــب التعديــات الدســتورية لعــام ،2011
فقــد صــدر قانــون القضــاء اإلداري رقــم ( )27لســنة  ،2014والــذي قــرر مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن ،بــأن أنشــأ
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المحكمــة اإلداريــة والــي تكــون قرارتهــا الصــادرة عنهــا قابلــة للطعــن بهــا أمــام المحكمــة
اإلداريــة العليــا.
أمــا المحاكــم الخاصــة ،فهــي تلــك المحاكــم الــي تمــارس اختصاصهــا فــي القضــاء وفقــا
ألحــكام القوانــن الخاصــة بهــا ،والــي تفصــل فــي أنــواع محــددة مــن المنازعــات وفــي
مواجهــة أشــخاص معينــن ،ومــن األمثلــة عليهــا المحاكــم العســكرية ومحاكــم الرشطــة.
أمــا المحاكــم الدينيــة ،فتقســم إلــى محاكــم رشعيــة ومجالــس طوائــف دينيــة ،بحيــث تفصــل
المحاكــم الرشعيــة فــي مســائل األحــوال الشــخصية للمســلمني ،وقضايــا الديــة إذا كان
الفريقــان كالهمــا مســلمني أو كان أحدهمــا غــر مســلم ورضــي الفريقــان أن يكــون حــق
القضــاء فــي ذلــك للمحاكــم الرشعيــة ،وفــي األمــور المختصــة باألوقــاف اإلســامية ،وذلــك
عمـ ً
ا بأحــكام المــادة ( )105مــن الدســتور .أمــا مجالــس الطوائــف الدينيــة ،فهــي تلــك المجالــس
التابعــة للطوائــف الدينيــة غــر المســلمة المعــرف بهــا ،والــي تختــص فــي النظــر فــي مســائل
األحــوال الشــخصية واألوقــاف المنشــأة لمصلحــة تلــك الطائفــة الدينيــة ذات العالقــة.
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الهيئة المستقلة لالنتخاب
مــن أبــرز التعديــات الــي أضيفــت إلــى الدســتور األردنــي في عــام  2011النــص رصاحة فــي المادة
( )2/67منــه علــى إنشــاء هيئــة مســتقلة لالنتخــاب بموجــب قانــون خــاص تكــون مهمتهــا إدارة
اﻻنتخابــات النيابيــة والبلديــة وأي انتخابــات عامــة وفق ـ ًا ﻷحــكام القـــانون ،ويكــون لمجلــس
الــوزراء الحــق فــي تكليــف الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بــإدارة أي انتخابــات أخــرى أو اﻹرشاف
عليهــا ،وذلــك بنــاء علــى طلــب الجهــة المخوّ لــة قانونـ ًا بإجــراء تلــك اﻻنتخابــات.
وباالســتناد إلــى النــص الدســتوري الســابق ،فقــد صــدر قانــون الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب
رقــم ( )11لعــام  ،2012الــذي أنشــأ هيئــة مســتقلة تتمتــع بشــخصية اعتباريــة وباســتقالل مالــي
وإداري ،تكــون مهمتهــا االرشاف علــى االنتخابــات النيابيــة والبلديــة كاختصــاص أصيــل
وإدارتهمــا فــي كافــة مراحلهمــا .وفــي هــذا اإلطــار ،تقــوم الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب باتخــاذ
كافــة القــرارات واإلجــراءات الالزمــة إلدارة وتنفيــذ انتخابــات حــرة ونزيهــة ،تســتند علــى مبادىء
العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص وســيادة القانــون.
وعــن أهميــة إنشــاء هيئــة مســتقلة لالنتخــاب ،فيتمثــل فــي تعزيــز الثقــة الشــعبية بالعمليــة
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االنتخابيــة وذلــك مــن خــال إســناد مهمــة إجــراء االنتخابــات النيابيــة والبلديــة بكافــة مراحلهــا إلــى هيئــة
مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة .فمنــذ إنشــائها فــي عــام  ،2012قامــت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بإجــراء
االنتخابــات النيابيــة فــي عامــي  2013و ،2016كمــا نجحــت الهيئــة المســتقلة فــي إجــراء االنتخابــات البلديــة
والالمركزيــة فــي عــام  ،2017وجــرى تكليفهــا بإجــراء انتخابــات مجالــس إدارة غــرف الصناعــة والتجــارة فــي
نهايــة عــام  2018ومطلــع عــام .2019
وتــدار الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب مــن قبــل مجلــس مفوضــن مؤلــف مــن رئيــس وأربعــة أعضــاء يعينــون
بــإرادة ملكيــة ســامية لمــدة ســت ســنوات غــر قابلــة للتجديــد .ولغايــات تعيــن أعضــاء مجلــس المفوضــن،
تُرفــع إلــى الملــك قائمــة باألســماء المقرتحــة يتــم إعدادهــا مــن قبــل لجنــة برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة كل

مــن رئيــس مجلــس األعيــان ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المجلــس القضائــي .ويقــوم مجلــس المفوضــن
بعــد تعيينــه بانتخــاب نائب ـ ًا للرئيــس مــن بــن أعضائــه يقــوم مقامــه عنــد غيابــه.
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المحكمة الدستورية األردنية
وفــي معــرض تكريــس مبــدأ ســيادة القانــون فــي الدســتور األردنــي ولضمــان التوافــق بــن القواعــد القانونيــة
فــي كل مــن القانــون والنظــام مــن جهــة ونصــوص الدســتور مــن جهــة أخــرى ،فقــد تضمنــت التعديــات
الدســتورية لعــام  2011إنشــاء محكمــة دســتورية فــي األردن ،وذلــك فــي المــادة ( )58منــه الــي تنــص علــى
إنشــاء هــذه المحكمــة بقانــون خــاص لتكــون هيئــة قضائيــة مســتقلة قائمــة بذاتهــا ،مقرهــا فــي العاصمــة
عمــان.
وتتألــف المحكمــة الدســتورية فــي األردن مــن تســعة أعضــاء علــى األقــل مــن بينهــم الرئيــس ،يعينهــم الملــك
لمــدة ســت ســنوات غــر قابلــة للتجديــد .ويشــرط فيمــن يعــن عضــو ًا فــي المحكمــة الدســتورية الــروط
التاليــة كمــا وردت فــي المــادة ( )61مــن الدســتور والــي تشــمل:
 .أأن يكون أردني ًا ال يحمل جنسية دولة أخرى.
 .بأن يكون قد بلغ الخمسني من العرم.
 .جأن يكــون ممــن خدمــوا قضــاة فــي محكمــي التميــز والعــدل العليــا ،أو مــن أســاتذة القانــون فــي
الجامعــات الذيــن يحملــون رتبــة األســتاذية ،أو مــن المحامــن الذيــن أمضــوا مــدة ال تقــل عــن خمــس
عــرة ســنة فــي المحامــاة ،ومن أحــد المختصــن الذين تنطبــق عليهــم رشوط العضوية فــي مجلس
األعيان.
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وتمــارس المحكمــة الدســتورية فــي األردن مهمــة الرقابــة علــى دســتورية القوانــن
واألنظمــة النافــذة إلــى جانــب اختصاصهــا فــي تفســر نصــوص الدســتور .ففيمــا يتعلــق
بالرقابــة الدســتورية ،تختــص المحكمــة الدســتورية فــي الفصــل فــي الطعــون الــي تقــدم
إليهــا بــأن القانــون أو النظــام المطعــون بــه يخالــف أحــكام الدســتور .وتفصــل المحكمــة
الدســتورية فــي الطعــن المثــار أمامهــا إمــا لصالــح اعتبــار القانــون أو النظــام يخالــف الدســتور،
أو تــرد الدعــوى وتقضــي بموافقــة القانــون أو النظــام ألحــكام الدســتور .وفــي كلتــا الحالتــن،
يكــون حكــم المحكمــة الدســتورية نهائيــ ًا وملزمــ ًا لجميــع الســلطات والكافــة ،وينــر فــي
الجريــدة الرســمية خــال خمســة عــر يومــ ًا مــن تاريــخ صــدوره.
وعــن اآلليــة الــي يمكــن مــن خاللهــا الطعــن بعــدم دســتورية أي قانــون أو نظــام إلــى
المحكمــة الدســتورية ،فقــدت حددتهــا المــادة ( )60مــن الدســتور األردنــي بطريقتــن اثنتــن:
طريقــة مبــارشة وطريقــة غريمبــارشة .تثبــت الطريقــة المبــارشة للطعــن بعــدم الدســتورية
لجهــات محــددة علــى ســبيل الحرص،حيــث يملــك كل مــن مجلــس الــوزراء ومجلــس األعيــان
ومجلــس النــواب حــق الطعــن مبــارشة لــدى المحكمــة الدســتورية فــي دســتورية القوانــن
واألنظمــة النافــذة.
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أمــا الطعــن غــر المبــارش بعــدم الدســتورية ،فيكــون مــن خــال دعــوى منظــورة أمــام المحاكــم األردنيــة علــى
اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا ،حيــث يجــوز ألي مــن أطــراف الدعــوى إثــارة الدفــع بعــدم الدســتورية مــن خــال
طلــب خطــي يقــدم منــه وفــق شــكلية معينــة محــددة فــي القانــون .فــإذا وجــدت المحكمــة الناظــرة للدعــوى
أن القانــون أو النظــام الــذي أثــر الدفــع بعــدم دســتوريته واجــب التطبيــق علــى موضــوع الدعــوى ،وأن الدفــع
بعــدم الدســتورية جــدي ،فإنهــا توقــف النظــر فــي الدعــوى األصليــة وتحيــل الدفــع بعــدم الدســتورية إلــى
محكمــة التميــز ،والــي بدورهــا تقــرر أمــر إحالتــه إلــى المحكمــة الدســتورية مــن عدمــه.
أمــا االختصــاص الثانــي للمحكمــة الدســتورية ،فيتمثــل فــي تفســر نصــوص الدســتور حيــث تملــك المحكمــة
الحــق فــي تفســر الدســتور وإزالــة مــا يعــري نصوصــه مــن قصــور أو غمــوض ،وذلــك بنــاء علــى طلــب خطــي
يقــدم إليهــا مــن جهــات محــددة علــى ســبيل الحــر تشــمل مجلــس الــوزراء ،أو مجلــس األعيــان ،أو مجلــس
النــواب .ويكــون قــرار المحكمــة الدســتورية بالتفســر نافــذ المفعــول بعــد نــره فــي الجريــدة الرســمية،
وذلــك عمــا بأحــكام المــادة ( )2/59مــن الدســتور.
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هيئة الزناهة ومكافحة الفساد
مــن ضمــن الجهــود الوطنيــة لتعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون وحمايــة المــال
العــام ،أنشــأ األردن ومنــذ عــام  2006هيئــة مســتقلة تُعــى بمكافحــة الفســاد

تتمتــع بشــخصية اعتباريــة وباســتقالل مالــي وإداري ،ويكــون مقرهــا الرئيــي
فــي العاصمــة عمــان .ومــن أهــداف هيئــة الزناهــة ومكافحــة الفســاد
كمــا وردت فــي قانونهــا الحالــي رقــم ( )13لســنة  2016وتعديالتــه ،التحــري
عــن الفســاد المالــي واإلداري بكافــة أشــكاله ،والكشــف عــن المخالفــات
والتجــاوزات وجمــع األدلــة والمعلومــات الخاصــة بذلــك ،ومالحقــة كل مــن
يرتكــب أيــ ًا مــن أفعــال الفســاد وحجــز أموالــه المنقولــة وغــر المنقولــة
ومنعــه مــن الســفر بقــرار مســتعجل مــن الجهــة القضائيــة المختصــة.
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أما الجرائم اليت تعترب فساد ًا لغايات ثبوت اختصاص هيئة الزناهة ومكافحة الفساد فتشمل ما يلي:
 .أالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.
 .بالجرائم االقتصادية بالمعىن المحدد في قانون الجرائم االقتصادية.
 .جالكسب غري المرشوع.
 .دعــدم اإلعــان أو اإلفصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع قد تــؤدي إلى تعارض فــي المصالح
إذا كانــت القوانــن واألنظمــة تســتوجب ذلــك ،ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعة شــخصية مبارشة
أو غــر مبــارشة للممتنع عــن إعالنها.
 .هكل فعــل ،أو امتنــاع ،يــؤدي إلــى هــدر األمــوال العامــة أو أمــوال الــركات المســاهمة العامــة أو
الــركات غــر الربحيــة أو الجمعيــات.
 .وإساءة استعمال السلطة خالف ًا ألحكام القانون.
 .زقبول موظفي اإلدارة العامة للواسطة والمحسوبية اليت تلغي حق ًا أو تحق باط ً
ال.
 .حاستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
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ويتولــى إدارة هيئــة الزناهــة ومكافحــة الفســاد واإلرشاف علــى شــؤونها مجلــس مفوضــن يتكــون مــن
رئيــس وأربعــة أعضــاء ممــن يتصفــون بالعدالــة والزناهــة والحيــدة والخــرة ،رشيطــة أن ال يحمــل أي منهــم
جنســية دولــة أخــرى .ويتــم تعيــن رئيــس وأعضــاء المجلــس بــإرادة ملكيــة ســامية بنــاء علــى تنســيب رئيــس
الــوزراء لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لــرة واحــدة للرئيــس أو لعضــو المجلــس ،ويقــوم المجلــس باختيــار
مــن بــن أعضائــه نائب ـ ًا للرئيــس يتولــى مهامــه عنــد غيابــه.
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إبرام المعاهدات واالتفاقيات
الدولية في الدستور األردني
يتولــى مجلــس الــوزراء إدارة جميــع شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة عمــ ً
ا بأحــكام المــادة ( )1/45مــن
الدســتور ،حيــث تتمثــل أهــم مظاهــر العالقــات الخارجيــة فــي الدولــة فــي إبــرام المعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة .وفــي هــذا الســياق ،نجــد بــأن المــادة ( )33مــن الدســتور قــد رســمت اإلطــار العــام بــأن أناطــت الحــق
فــي إبــرام المعاهــدات واالتفاقيــات بالملــك ،واعتــرت أن المعاهــدات واالتفاقيــات تكــون – وكقاعــدة عامــة
– نافــذة المفعــول بمجــرد التوقيــع عليهــا.
إال أن الدســتور األردنــي قــد أخــرج مــن هــذا الحكــم نوعــن مــن المعاهــدات واالتفاقيــات الــي ال يكفــي
لنفاذهــا توقيــع الملــك عليهــا ،وإنمــا تكــون بحاجــة إلــى إجــراء دســتوري آخــر .فالمعاهــدات واالتفاقيــات الــي
تمــس حقــوق األردنيــن العامــة أو الخاصــة ،أو الــي تحمــل خزانــة الدولــة شــيئ ًا مــن النفقــات ال تكــون نافــذة
المفعــول إال إذا وافــق عليهــا مجلــس األمــة.
وعــن شــكل موافقــة مجلــس األمــة علــى المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة الســابقة ،فيكــون مــن خــال
تضمينهــا قانون ـ ًا خاص ـ ًا يســمى قانــون التصديــق علــى المعاهــدة أو االتفاقيــة الدوليــة ،بحيــث يعتــر قانــون
التصديــق مــن الناحيــة اإلجرائيــة كأي قانــون آخــر يشــرط إلقــراره موافقــة كل مــن مجلــي األعيــان والنــواب
وتصديــق الملــك عليــه ،ويتــم نــره فــي الجريــدة الرســمية لغايــات دخولــه حــز النفــاذ.
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أسئلة تقييمية
1.السلطات الثالثة في الدستور األردني هي:
		
أ .السلطة الترشيعية

ب .السلطة التنفيذية

ج .السلطة القضائية		

د .جميع ما ذكر

2.أي من هذه العبارات التالية ال تنطبق على الدستور األردني:
		
أ .الدستور األردني جامد

ب .نظام الحكم نيابي ملكي وراثي

ج .يوجد فصل مرن بني السلطات

د .مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام الملك

3.أي من هذه الهيئات التالية ال يعينها الملك في الدستور األردني:
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أ .مجلس النواب

ب .مجلس األعيان

		
ج .أعضاء المحكمة الدستورية

د .أعضاء هيئة الزناهة ومكافحة الفساد

4.يتم اإلرشاف على االنتخابات البلدية في األردن من قبل:
		
أ .وزارة الداخلية

ب .الهيئة المستقلة لالنتخاب

ج .السلطة القضائية

د .مجلس النواب

5 .مدة مجلس النواب واألعيان في الدستور األردني هي:
		
أ .ثالث سنوات

ب .خمس سنوات

		
ج .أربع سنوات

د .أربع سنوات تمدد لسنة واحدة فقط

6.يكون طرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء في الدستور األردني أمام:
		
أ .مجلس األعيان

ب .المحكمة الدستورية

		
ج .مجلس النواب

د .الجلسة المشرتكة للمجلسني
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7.تقسم المحاكم في األردن إلى:
			
أ .نظامية

ب .دينية

ج .خاصة			

د .جميع ما ذكر

8.تختص المحكمة الدستورية في األردن بـ:
أ .الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة

ب .تفسري نصوص الدستور

			
ج .إجراء االنتخابات البلدية

د .أ  +ب

9.يشرتط في عضو مجلس األعيان أن يكون قد بلغ:
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أ .أربعني سنة

ب .ثالثني سنة

			
ج .خمسني سنة

د - .ال يشرتط سن معينة في عضو مجلس األعيان

10.المدة الدستورية المحددة للملك للتصديق على مرشوع القانون هي:
		
أ .ستة أيام

ب .ستة أشهر

		
ج .ستة أسابيع

د .ال شيء مما ذكر
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اإلجابات النموذجية
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السؤال األول (د)

السؤال السادس (ج)

السؤال الثاني (د)

السؤال السابع (د)

السؤال الثالث (أ)

السؤال الثامن (د)

السؤال الرابع (ب)

السؤال التاسع (أ)

السؤال الخامس (ج)

السؤال العارش (ب)

المصادر:
1 .إبراهيــم الهنــدي وســعد اللــوزي« ،مــدى رشعیــة رقابــة المجلــس العالــي علــى دســتوریة القوانیــن فــي
األردن» ،مجلــة المنــارة ،المجلــد  ،15العــدد  ،2009 ،2ص .110-79
بــن الســلطات فــي الدســاتري األردنيــة المتعاقبــة وتعديالتهــا
2 .إيمــان عزبــي فريحــات« ،مبــدأ الفصــل ِ
1928-2011م /دراســة تاريخيــة» ،مجلــة دراســات ،العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،المجلــد  ،43العــدد ،2
 ،2016ص .803-773
3 .خالد حامد شنيكات ،الرقابة على دستورية القوانني في األردن :قبل وبعد تأسيس المحكمة
الدستورية ،المنظمة العربية للدستور ،تونس:2017 ،
.http://www.dustour.org/images/6-11---4.pdf
4 .زيد العلي ،ومحمود حمد ،ويوسف عوف (محررون) ،المنظمة العربية للقانون الدستوري :الكتاب
السنوي ( ،)2016-2015المنظمة العربية للقانون الدستوري ،تونس:2017 ،
http://constitutionnet.org/sites/default/files/2018-03/AACL%20Yearbook%202015-2016.
pdf
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5 .عــر العكــور وممــدوح العــدوان وميســاء بيضــون« ،مرتبــة المعاهــدة الدوليــة فــي الترشيعــات الوطنية
والدســتور األردنــي» ، 2013 ،دراســات ،علــوم الرشيعــة والقانــون ،المجلّــد  ، 40العــدد  ،1ص .88-76
 6 .نادر جبلي ،فكرة المبادئ فوق الدستورية ،مركز حرمون للدرسات المعارصة ،الدوحة 18 ،تموز/يوليو
:2016
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2016/07/supra-constitutional-principles-idea.pdf
7 .المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،ما هو الدستور؟ 11 ،آذار /مارس :2015
https://www.youtube.com/watch?v=H6CpDJBpesI
8 .المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،كيف تُكتب الدساتري؟ 11 ،آذار /مارس :2015
https://www.youtube.com/watch?v=2tEwcIMEqIM
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تم اصدار هذا المنشور بدعم من االتحاد األوروبي ويقع عاتق محتوى هذا
المنشور على مرشوع “دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية
األردنية والتنمية” وال تعكس بالرضورة وجهة نظر االتحاد األوروبي

٥

حقوق اإلنسان

٥

حقوق اإلنسان
إعداد :رياض صبح

مصدر حقوق اإلنسان
التعريف والوالية
ما هي حقوق اإلنسان؟

6
6
7

خصائص حقوق اإلنسان

8

مبادئ حقوق اإلنسان

13

أجيال حقوق اإلنسان

14

الزتامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان

18

اسئلة للتذكري

26

مصدر حقوق اإلنسان
التعريف والوالية
أســفرت ويــات الحــروب – خاصــة الحربــن العالميتــن¬¬ فــي القــرن العرشيــن– عــن نتائــج وخيمة على اإلنســانية
جمعــاء ،مــن إزهــاق ألرواح البــر ،وهــدر لكرامتهــم ،ممــا دفــع الــدول للبحــث فــي مســألة حقــوق اإلنســان،
ورضورة وضــع مبــادئ ومعايــر تضمــن حقــوق اإلنســان ،وكانــت النتيجــة إنشــاء منظمــة األمــم المتحــدة فــي
عــام .1945
هــدف ميثــاق األمــم المتحــدة إلــى حفــظ األمــن والســلم الدوليــن ،وإنمــاء العالقــات الوديــة بــن األمــم
وتحقيــق التعــاون الدولــي ،ومــن هنــا جــاء دورهــا فــي تعزيــز احــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية
للنــاس جميعــ ًا بــا تميــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن.
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ما هي حقوق اإلنسان؟
حقــوق اإلنســان حقــوق متأصلــة فــي جميــع البــر ،مهمــا اختلفــت جنســيتهم،
أو مــكان إقامتهــم ،أو نــوع جنســهم ،أو أصلهــم الوطــي أو العرقــي ،أو
لونهــم ،أو دينهــم ،أو لغتهــم ،أو أي وضــع آخــر .يحــق لنــا جميعــ ًا الحصــول
علــى حقوقنــا اإلنســانية علــى قــدم المســاواة وبــدون تميــز .وجميــع هــذه
الحقــوق مرتابطــة ومتــآزرة وغــر قابلــة للتجزئــة.
يتكــرر ذكــر موضــوع حقــوق اإلنســان العالميــة فــي القانــون الدولــي العرفــي،
وفــي المعاهــدات ،والمبــادئ عامــة ،وفــي مصــادر أخــرى للقانــون الدولــي،
ممــا يعكــس أهميتــه ويضمــن تحقيقــه .ويُلــزم القانــون الدولــي تطبيــق
حقــوق اإلنســان علــى الحكومــات ،فعليــه أن تلــزم بتطبيــق أعمــال معينــة أو
االمتنــاع عــن أخــرى ،وذلــك مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية الخاصــة باألفــراد أو الجماعــات.١
ومــن هنــا وضعــت األمــم المتحــدة تعريفــ ًا وواليــة لحقــوق اإلنســان علــى
المســتوى العالمــي.
١

األمم المتحدة ،حقوق اإلنسان ،مكتب المفوض الساميhttps://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx .
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خصائص حقوق اإلنسان
ولتعريــف مفهــوم حقــوق اإلنســان بشــكل أوضــح ،نحتــاج إلــى معرفــة خصائصــه ،لنمــزه عــن التعريفــات
األخــرى التابعــة لمفهــوم حقــوق المواطنــة أو حقــوق اتبــاع ديــن أو قوميــة وغــره ،ويمكــن جمــل الخصائــص
الــي مــزت نشــوء المفهــوم فــي األمــم المتحــدة باآلتــي:

الطبيعية:
فهــي حقــوق طبيعيــة تنشــأ مــع والدة اإلنســان وتســترم معــه حــى مماتــه ،وهــي ليســت مكتســبة مــن أي
ســلطة سياســية كانــت أم اجتماعيــة ،ويعــد تقنينهــا شــك ً
ال مــن أشــكال التنظيــم ال إنشــا ًء لهــا.
فمــن الثابــت تاريخيــ ًا وفلســفي ًا أن فكــرة حقــوق اإلنســان ترتــد بأصولهــا إلــى القانــون الطبيعــي .ففكــرة
حقــوق اإلنســان – ســند ًا للقانــون الطبيعــي – تعــي أن الحقــوق المقــررة لحمايــة الحريــة والكرامــة هــي
إنســانية بطبيعتهــا ،فهــي حقــوق مالزمــة أو لصيقــة بشــخص اإلنســان ،وإنكارهــا ال يمنــع وجودهــا؛ ألنهــا تــدور
وجــود ًا وعدمـ ًا مــع الكائــن اإلنســاني ،وبالتالــي فإنهــا خــارج دائــرة القانــون الوضعــي ،وهــي تدخــل فيمــا يمكــن
وصفــه بالمخيــال القانونــي ،حيــث تعــد القوانــن كاشــفة عنهــا ال منشــئة لهــا.٢

٢

محمد علوان ومحمد الموىس :الرمجع السابق)  .ص .10
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الشمولية والتكاملية:
شــمول حقــوق اإلنســان كافــة مناحــي الحيــاة المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
فــا يمكــن إخــراج اإلنســان مــن دائــرة الحقــوق السياســية مثـ ً
ا أو الثقافيــة أو غريهــا ،أي يتطلــب األمــر بــرورة
النظــر إلــى الحقــوق بشــكل كلــي تكاملــي ،فــا يمكــن ممارســة حــق أو حقــوق معينــة بمعــزل عــن أخرياتهــا
مــن الحقــوق ،أو إعطــاء أفضليــة ألي مــن الحقــوق علــى حســاب حقــوق أخــرى.
فــإن انتهــاك أي حــق ســيؤثر حتمـ ًا علــى حــق آخــر ،فمثـ ً
ا لــو تــم انتهــاك حــق العمــل ،فــإن ذلــك حتمـ ًا ســيؤثر
علــى الحــق فــي المســتوى المعيشــي الكافــي والمالئــم؛ ألن الفــرد عندمــا يفقــد عملــه يفقــد مصــدر الدخــل
الــذي يســمح لــه بقضــاء حاجاتــه األساســية .كمــا ســيؤثر ذلــك علــى بقيــة الحقــوق أيضـ ًا ،كحقــه فــي االنتخــاب
وإدارة الشــؤون العامــة للدولــة ،ألنــه ســيكون إنســان ًا ال يملــك المؤهــات الماديــة لممارســة بقيــة حقوقــه
 ....الــخ.
وهنــا يــدور تســاؤل حــول فكــرة األولويــة بــن حقــوق اإلنســان فــي بعــض المجتمعــات ،قــد تتعــارض فكــرة
التكامــل والرتابــط (أو قــل المســاواة) فــي حقــوق اإلنســان مــع فكــرة األولويــة بينهــا .ســيوضح المثــال
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اآلتــي هــذا االلتبــاس ،فمث ـ ً
ا لــو ذهبنــا إلــى دولــة تنتــر فيهــا األميــة بنســبة عاليــة ،كمــا
هــو الحــال فــي الكثــر مــن دول العالــم النامــي ،أو ذهبنــا إلــى بلــد فيــه نــزاع عســكري ،أوحــرب
أهليــة ،وانعــدام األمــن وانتشــار المجاعــة أو غريهــا ،فهــل ســيكون حــق حريــة الــرأي والتعبــر
أو التنظيــم النقابــي مســاوي ًا فــي األهميــة للحــق فــي األمــن والتعليــم لتلــك الــدول؟! بالطبــع
لــن تكــون اإلجابــة ســهلة .فــي الظاهــر ،ســيأخذ حــق التعليــم األوليــة فــي الدولــة األولــى،
واألمــن فــي الدولــة الثانيــة .ولكــن فــي الحقيقــة ّ
إن الموضــوع هنــا ال يقتــر علــى أهميــة

هذيــن الحقــن (التعليــم واألمــن) بحــد ذاتهمــا ،وإنمــا بســبب كــرة االنتهــاكات لهمــا فــي تلــك
الــدول ،فلــو ذهبنــا الــى دولــة أخــرى متقدمــة اقتصادي ـ ًا ومســتقرة أمني ـ ًا ،فلــن يحتــل هــذان
الحقــان ذات األهميــة ،بــل قــد يكــون هنالــك حقــوق أخــرى ،كاحــرام حقــوق األقليــات أو
الالجئــن مث ـ ً
ا ،أكــر أهميــة منهمــا.
مــا نــود قولــه هنــا ،تنــدرج كل الحقــوق علــى نفــس الدرجــة مــن األهميــة وعلــى مســافة
واحــدة ،إال أن اســراتيجيات تطبيــق الحقــوق فــي الــدول ينبغــي أن تنطلــق مــن درجــة االنتهــاك
الــذي وقــع لهــا وحجــم التحديــات أمــام تحقيقهــا ،مــن أجــل العمــل علــى إنهائهــا ،وهــذا ال
يعطــي أي حــق بعينــه قيمــة أو أهميــة أكــر مــن غــره.
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العالمية:
ينتفــع كل فــرد علــى وجــه األرض بحقــوق اإلنســان ،بغــض النظــر عــن دينــه أو جنســه أو لغتــه أو قوميتــه أو
لونــه أو رأيــه الســيايس أو غــر الســيايس ...إلــخ ،كمــا وتعمــل حركــة حقــوق اإلنســان علــى نطــاق العالــم،
متجــاوزة بذلــك الحــدود الوطنيــة واإلقليميــة.
وقــد أكــدت وثيقــة إعــان وبرنامــج عمــل المؤتــر العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام  1993فــي فيينــا فــي
نصــت “ :يؤكــد المؤتــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن
مادتهــا األولــى علــى عالميــة حقــوق اإلنســان ،إذ ّ
جديــد الــزام جميــع الــدول رســمي ًا بالوفــاء بالزتاماتهــا المتعلقــة بتعزيــز احــرام جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية للجميــع ومراعاتهــا وحمايتهــا علــى الصعيــد العالمــي وفقــ ًا لميثــاق األمــم المتحــدة والصكــوك
األخــرى المتعلقــة بحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي .وال تقبــل الطبيعــة العالميــة لهــذه الحقــوق والحريــات
أي نقــاش” .٣يؤكــد اإلعــان علــى عــدم امكانيــة النقــاش فــي موضــوع عالميــة حقــوق اإلنســان ،وينطلــق
هــذا مــن فكــرة ّ
أن المســاس بعالميتهــا ســيعيدنا إلــى الرمحلــة التاريخيــة الــي تُع ـرّف الحــق بشــكل تجزيــي،

وهــو النظــرة المحليــة للتعريــف والواليــة.

 ٣إعالن وبرنامج عمل فيينا ،صدر عن المؤترم الدولي لحقوق اإلنسان المعقود في فينا خالل الفرتة من  14إلى  25حزيران  ، 1993يمكن الرجوع الى الرابط
html.umn.edu/humanrts/arab/b100.http://www1
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غري قابلة للترصف :
ال يجــوز التــرف أو التنــازل أو المســاس بحقــوق اإلنســان .والمقصــود بذلــك أن حقــوق اإلنســان –بكونهــا
طبيعيــة– ليســت مكتســبة مــن أي أحــد أو ســلطة ،بــل لصيقــة باإلنســان .فالشــيء المكتســب الــذي يمنحــه
القانــون الوضعــي قابــل للتغيــر والتبديــل بــل والملكيــة لــه ،حيــث يمكــن التــرف بهــا .وللتوضيــح أكــر ،فمثـ ً
ا
قــد أملــك ســيارة ،وهــي بذلــك وســيلة تســاعدني فــي التنقــل وقابلــة للبيــع أو اإلعــارة أو التأجــر أو إهدائهــا
لألخريــن مــن جهــة ،ولكــن مــن جهــة أخــرى يوجــد قيــود تعســفية فرضتهــا الســلطات ممــا يحرمــي حريــة
التنقــل ،وبالتالــي فــإن ملكيــة الســيارة ال تعــي حســم القــول بمــدى تمتعــي بحقــي فــي التنقــل ،رغــم ملكــي
لهــا .يمكنــي التنقــل فــي حــال عــدم وجــود قيــود أو موانــع تفرضهــا أي ســلطة تحــول دون تنقلــي .إذن
فالتنقــل هــو ممارســة لحــق مــن حقوقــي ،وبالتالــي فإنــه ال يجــوز أن أبيــع حقــي فــي التنقــل ،فــي حــن أن
الســيارة قابلــة للتــرف والبيــع ،فهــذا الحــق لصيــق بــي ،وبهــذا فــا يمكــن أن أبيــع حقــي فــي العمــل ،أو أن
أؤجــر حقــي فــي التعليــم أو أن اســتعري حقــي فــي حريــة الــرأي والتعبــر ،أو تكويــن األرسة ،وذلــك علــى خــاف
الحقــوق المكتســبة الــي كفلهــا القانــون الوضعــي القابلــة للتــرف.
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مبادئ حقوق اإلنسان
إن جميــع حقــوق اإلنســان الــي ذكــرت آنفــ ًا تنطلــق مــن مبــادئ أساســية،
تشــكل مقصــد الحــق ومعيــاره ،وهــذه المبــادئ هــي الحريــة والكرامــة
والعدالــة والمســاواة والتضامــن والتســامح .فلــو أخذنــا أي حــق بعينــه ســنجد
اﻟﻜﺮاﻣﺔ

مقصــده فــي أي ممــا ذكــر ،فعلــى ســبيل المثــال ،إن حــق اإلنســان فــي عــدم
التعــرض للتعذيــب مقصــده كرامــة اإلنســان ،وإن حــق اإلنســان فــي أن يكــون
لــه رأي ويعــر عنــه مقصــده إن اإلنســان حــر ،والعمــل علــى حمايــة الالجئــن
مقصــده التضامــن والتســامح بــن البــر ،وإن حــق كل فــرد فــي التظلــم

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

اﻟﺤﺮﻳﺔ

فإننــا نقصــد العدالــة ،وإنــه ال ينبغــي تطبيــق التميــز فــي التعليــم بــن الرجــل
والــرأة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة مقصــده المســاواة بــن البــر ..وهكــذا.
وبهــذا فإننــا ســنجد أن الحــق الواحــد قــد ينطلــق مــن مبــدأ واحــد أو أكــر

اﻟﻤﺴﺎواة

اﻟﻌﺪاﻟﺔ

منــه ،وإن لــكل مبــدأ قائمــة مــن الحقــوق تنــدرج تحتــه .وجميــع هــذه المبــادئ
تتكامــل مــع بعضهــا البعــض ألن كل منهــا تؤثرعلــى األخــرى.
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أجيال حقوق اإلنسان
يمكــن تلخيــص حقــوق اإلنســان بثالثــة أجيــال ،كل منهــا علــى قــدم المســاواة مــن األهميــة كمــا أســلفنا،
انطالقــ ًا مــن النظــرة الشــمولية والتكامليــة لحقــوق اإلنســان .وردت هــذه األجيــال بشــكل جلــي فــي
الرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان (ميثــاق األمــم المتحــدة ،واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة
والثقافيــة) ،ولهــذه األجيــال خصائــص توضــح متطلبــات تطبيقهــا علــى نحــو فعــال فــي الــدول ،ويمكــن
تلخيصهــا علــى النحــو التالــي:

الحقوق المدنية والسياسية :السلبية والتقييد
يمكــن القــول أن الحقــوق المدنيــة والسياســية ذات طابــع ســليب ،والمقصــود بذلــك أنهــا حقــوق يمارســها
األفــراد ،ويتطلــب األمــر مــن الدولــة عــدم التدخــل أو فــرض القيــود غــر الرضوريــة الــي تحــول دون تنفيذهــا،
ا ّ
فمث ـ ً
إن الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبــر حــق يمارســه األفــراد ،وليــس مطلــوب مــن الدولــة أن تقــوم هــي

بالعمــل علــى أن يتمتــع النــاس بممارســتها .وبمعــى آخــر أن الفــرد هــو مــن يقــوم بالتعبــر عــن رأيــه دون
حاجــة إلــى مســاعدة الدولــة ،فيمــا ّ
أن الدولــة تعمــل علــى حمايــة هــذا الحــق وتنظمــه .وهــذا أيضــا مــا يمكــن
قولــه عــن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة ،فصحيــح أن الدولــة هــي مــن تنشــئ نظامـ ًا للقضــاء وتضــع اإلجــراءات
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الخاصــة بــه ،إال أن المعيــار األســاس لمــدى تطبيقــه هــو عــدم تدخــل أي ســلطة فــي ســر
إجــراءات القضــاء العــادل والمســتقل .وبهــذا فــإن الفــرد لكونــه يمــارس الحــق بذاتــه ،فهــو
فــوري النفــاذ أي ال يقبــل التــدرج فــي تطبيقــه.
ورغــم إتاحــة ممارســة الحقــوق المدنيــة والسياســية مــن قبــل الفــرد بنفســه ،إال أنــه قــد
يحتــاج بعــض الحقــوق وخاصــة الحريــات منهــا (كحريــة الــرأي والتعبــر ،والتنقــل ،وحريــة تكويــن
الجمعيــات واألحــزاب ،وحريــة المعتقــد والفكــر والوجــدان) إلــى تنظيــم ،بــل يمكــن فــرض بعــض
القيــود عليهــا حــى ال يتــم التغــول علــى حقــوق األخريــن أو ســمعتهم أو النظــام العــام أو
الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو األمــن القومــي ،وبطبيعــة الحــال يجــب أن تكــون هــذه
القيــود فــي أضيــق الحــدود ،ورضوريــة لألســباب ســالفة الذكــر ،وأن ينــص عليهــا بقانــون،
ويطبــق عليهــا رشط ـ ًا التناســب والــرورة.

أجيال حقوق اإلنسان 15

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :اإليجابية والتدريج
أمــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،فــإن تطبيقهــا يتطلــب مــن الدولــة التدخــل مــن أجــل تمكــن
األفــراد مــن التمتــع بهــا ،بمعــى انهــا حقــوق ذات طابــع إيجابــي .حيــث يتطلــب ذلــك العديــد مــن اإلجــراءات
والربامــج ،كفــرض التعليــم االبتدائــي اإللزامــي والمجانــي ،وهــو مــا يتطلــب إنشــاء للمــدارس وتقديــم الرعايــة
الصحيــة وتوزيــع مكتســبات التنميــة وغريهــا.
وألن ذلــك يتطلــب برامــج وسياســات ،فإنّــه يتطلــب توفــر المخصصــات الماليــة ،والعمــل علــى تغــر ســلوك
النــاس حــى تمكنهــم مــن التمتــع بالحــق ،وتوفــر الوقــت وإلــى جانــب المخصصــات الماليــة الــازم لتنفيذهــا.
وهــو مــا اســتدعى لهــذه الطائفــة مــن أجيــال حقــوق اإلنســان إلــى اتخــاذ نهــج التدريــج فــي تطبيقهــا ،فعلــى
عكــس الحقــوق المدنيــة والسياســية ذات الطبيعــة فوريــة النفــاذ ،إال أن هــذا التدريــج لــه رشوط محــددة،
كرباءتــه مــن التميــز فــي تقديــم الخدمــات ،وإســتثمار الحــد األقصــى بمــا تســمح بــه مــوارد الدولــة المتاحــة وأن
يكــون ذلــك ضمــن مــدة زمنيــة معقولــة ،كل ذلــك لصالــح تقديــم هــذه الخدمــات والربامــج الــي تهــدف إلــى
تمكــن النــاس مــن هــذه الحقــوق.
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التضامن والتسامح :تضافر الجهود الدولية
أمــا الجيــل الثالــث وهــو جيــل التضامــن والتســامح ،والــذي يتعلــق بالتنميــة والبيئــة والالجئــن وحفــظ الــراث
اإلنســاني والســلم .فهــو جيــل يقــوم أساســه علــى التعــاون الدولــي لتحقيــق هــذه الحقــوق فــي الــدول.
انطالق ـ ًا مــن طبيعــة هــذه الطائفــة مــن الحقــوق والــي يحتــاج تطبيقهــا إلــى التعــاون والتســامح وتضافــر
الجهــود العالميــة ،فــا يمكــن مثــا لدولــة وحدهــا حــل مشــكلة الالجئــن لديهــا ،ألن ذلــك يتطلــب التعــاون
فــي إيجــاد الحلــول المناســبة ألســباب اللجــوء ،وتقاســم أعبــاء تقديــم الحمايــة والرعايــة اإلنســانية لهــم ،وهــذا
ينطبــق علــى مشــكالت البيئــة والتنميــة والهجــرة وغريهــا.
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الزتامات الدولة بموجب القانون
الدويل لحقوق اإلنسان
ّ
إن مجمــل فلســفة حقــوق اإلنســان ومبادئهــا نجدهــا متمثلــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،والــذي
يشــمل شــقني أساســيني:
الشــق األول مــا يســمى بالقانــون الدولــي الــرن ،والــذي يحتــوي علــى مجموعــة مــن اإلعالنــات والتوصيــات

الدوليــة .ورغــم عــدم الزاميتهــا ،إال أنهــا ترســم قاعــدة المبــادئ األساســية الــي ســتُبىن عليهــا االتفاقيــات
لتحــدد أحكامهــا ،وبالتالــي فإنهــا تشــكل أرضيــة مرجعيــة مهمــة فــي ســبيل تطويــر وتوضيــح مفهــوم حقــوق
اإلنســان.
وأمــا الشــق الثانــي والــذي يســمى بالقانــون الدولــي المتــن ،فإنّــه يتمثــل بمجملــه باالتفاقيــات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان والربوتوكــوالت الملحقــة بهــا ،والــي تحــدد أحــكام الحقــوق وتلــزم الــدول بالعمــل علــى
تطبيقهــا.
وتتصــف اتفاقيــات حقــوق اإلنســان عــن ســائر االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة األخــرى فــي أنهــا تمثــل
“ترجمــة معياريــة أو قاعديــة” لقانــون أيدلوجــي يجعــل مــن حقــوق اإلنســان أساسـ ًا للنظــم القانونيــة الوطنيــة
والعالميــة .
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ترجــع خصوصيــة حقــوق اإلنســان إلــى طبيعــة القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،فهــو قانــون
حمايــة وليــس قانــون تنســيق بــن دول ســيادية ومتســاوية ،أســوة بفــروع القانــون الدولــي
األخرى.
يمكــن تطبيــق اتفاقيــات حقــوق اإلنســان والعمــل بأحكامهــا حــى لــو كانــت االتفاقيــة
تكتفــي لنفاذهــا بمصادقــة دولــة واحــدة ،خالفــ ًا لباقــي االتفاقيــات.
اتفاقيــة حقــوق اإلنســان هــي اتفاقيــة معياريــة تســتلزم البحــث عــن التفســر األكــر مالئمــة
وقــدرة علــى بلــوغ موضوعهــا األســايس والغــرض منهــا ،وليــس البحــث عــن التفســر األكــر
ضيق ـ ًا وتقييــد ًا للحقــوق .
ورغــم أن ميثــاق األمــم المتحــدة قــد نــص فــي ديباجتــه علــى حقــوق اإلنســان ،وفــي أكــر
مــن مــادة منــه كمــادة ( 1و 13و 55و )62إال أنــه لــم ينــص ويعــرف لنــا ماهيــة هــذه الحقــوق.
هــذا ال يعــي عــدم اهتمامــه بحقــوق اإلنســان ،وإنمــا يعــود ذلــك إلــى ســببني :أولهمــا أن
الميثــاق جــاء بعــد الحربــن العالميتــن المدمرتــن ،فقــد تركــز جــل اهتمامــه علــى إيقــاف الحــرب.
والســبب اآلخــر هــو أنــه تــرك لالتفاقيــات الدوليــة أن تقــوم بهــذا الــدور.
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إال أن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة ولجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لــه ســاهم
فــي إعــداد وثيقــة دوليــة لحقــوق اإلنســان .وفــي العــارش مــن كانــون األول 1948 ،أقــرت الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان .وبعــد إصــدار هــذا اإلعــان اتجهــت األمــم المتحــدة إلــى
مهمــة أخــرى وهــي تحويــل المبــادئ الــي جــاء بهــا اإلعــان إلــى أحــكام ومعاهــدات دوليــة تفــرض الزتامــات
علــى الــدول مــن الــدول المصدقــة.
وفــي نهايــة األمــر تقــرر صياغــة عهديــن دوليــن :األول يعالــج الحقــوق المدنيــة والسياســية ،والثانــي يعالــج
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .وفــي  16كانــون األول  1966أعلنــت الجمعيــة العامــة لألمــم
المتحــدة العهديــن الدوليــن والربوتوكــول االختيــاري .وعندمــا بلــغ عــدد الــدول المصدقــة  35دولــة ،دخــل
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة حــز التنفيــذ بتاريــخ الثالــث مــن كانــون
الثانــي  .1976أمــا العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فقــد دخــل حــز التنفيــذ فــي تاريــخ  23آذار 1976
مــع الربوتوكــول االختيــاري .
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ويُعــد ك ً
ال مــن ميثــاق األمــم المتحــدة ،واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،العهديــن الدوليــن لحقــوق
اإلنســان ســابقي الذكــر وبروتوكوالتهمــا الملحقــة ،المنظومــة العامــة لحقــوق اإلنســان وتعــرف “بالرشعــة
الدوليــة لحقــوق اإلنســان” ،حيــث أنهــم يقدمــون الحمايــة العامــة للبــر كافــة ،ويســتطيع أن يســتفيد منهــا
أي إنســان .وينبثــق منهــم جميــع اتفاقيــات حقــوق اإلنســان.
ويمكن تقسيم االتفاقيات الرئيسية لحقوق اإلنسان إلى أربعة أقسام:
11 .اتفاقيــات عامــة تتنــاول مختلف حقوق اإلنســان المعــرف بها ،مثــل العهد الدولي الخــاص بالحقوق
المدنية والسياســية ،والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
2 .اتفاقيــات خاصــة تتنــاول حقــا أو حقوقـ ًا بعينها ،مثل تحريــم اإلبــادة الجماعية وتحريم التعذيب وســوء
المعاملة.
3 .اتفاقيــات تتعلــق بمناهضــة صــور مخصوصــة أو معينــة مــن التميــز كالتميــز العنــري أو التميــز ضد
الرمأة.
4 .اتفاقيات تحمي فئات معينة كالطفل .
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إن االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان تُلــزم ،كمــا ذكرنــا ،الدولــة بالعمــل علــى تطبيقهــا .وألن تطبيقهــا
يحتــاج إلــى تقديــر امكانيــات الدولــة ،وتحديــد أوليــات الربامــج لتمكــن النــاس منهــا ،تجــاوز االنتهــاكات وآثارهــا،
فــإن ذلــك يتطلــب تقييم ـ ًا لســلوك الدولــة بنــاء علــى مــدى الزتامهــا بتطبيــق حقــوق اإلنســان ،وذلــك بالنظــر
إلــى أربعــة مســتويات اللزتامــات الدولــة فــي هــذا الصــدد ،وهــي علــى النحــو التالــي:

أوالً :االعرتاف:
ويعــي أن تعــرف الدولــة بالحقــوق ،مثــل المصادقــة علــى االتفاقيــات الرئيســية لحقــوق اإلنســان دون تحفــظ،
وأن يمثــل خطابهــا الســيايس اعرتافـ ًا رصيحـ ًا بذلــك.

ثاني ًا :االحرتام:
وهــو أال تقــوم ســلطات الدولــة بانتهــاك هــذه الحقــوق مــن خــال أجهزتهــا التابعــة لهــا ،وأال تكــون متواطئــة
مــع أي قــوى أو جهــة سياســية أو منحــازة إلــى أي فئــة اجتماعيــة تمــارس االنتهــاكات.
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ثالث ًا :الحماية:
ويعــي أن تدشــن الدولــة عــر أجهزتهــا نظمـ ًا لحمايــة تطبيــق الحقــوق مــن أي انتهــاك ،مثــل
كفالــة الحقــوق عــر القانــون ،وأن يتــاح إمكانيــة التظلــم ســند ًا إلــى القانــون فــي النظــم
القضائيــة واإلداري ،وأن تجــرم انتهــاك هــذه الحقــوق.

رابع ًا :األداء:
ويعــي أن تقــوم الدولــة بتدابــر تنفيذيــة لتقديــم الحقــوق علــى شــكل خدمــات وبرامــج
وخطــط ،وتوفــر المخصصــات الماليــة المالئمــة فــي موازنتهــا.

خامس ًا :التمكني:
أي بنقــل صــوت النــاس ،وخاصــة الفئــات األكــر عرضــة لالنتهــاك ،بــدء ًا بتوعيتهــم بحقوقهــم
وهــو مــا يتطلــب تعليــم حقــوق اإلنســان فــي األنظمــة التعليميــة ،و توفــر المســاعدة
القانونيــة لمــن هــم غــر قادريــن ¬–ألســباب متعــددة¬– مــن الوصــول إلــى القضــاء أو
معرفتهــم بإجراءاتــه ،واتخــاذ الســبل المناســبة المشــجعة لتمكــن النــاس مــن حقوقهــم ،مثــل
حــق الكوتــا أو برامــج داعمــة.
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اإلعرتاف
خطاب واعرتاف علين بحقوق اإلنسان من قبل سلطات الدولة

المصادقة على االتفاقية دون تحفظ

االحرتام
عدم ممارسة سلطات الدولة انتهاكات حقوق اإلنسان

عدم التواطئ واالنحياز ألي جهة تمارس انتهاك حقوق
اإلنسان

الحماية
ترشيع يكفل الحق

تجريم انتهاك الحق
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اتاحة التظلم القضائي واإلداري
لالنتهاكات

عقوبات ناجعة لالنتهاكات

األداء
وضع برامج وتقديم خدمات خاصة بحقوق اإلنسان

توفزي مزيانية كافية لحقوق اإلنسان

التمكني
تعليم وتوعية بحقوق اإلنسان

اجراءات خاصة تشجيعية لحقوق اإلنسان

مساعدة فنية وقانونية للوصول إلى
حقوق اإلنسان
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اسئلة للتذكري
أوالً :من خصائص حقوق اإلنسان أنها:
1 .تنطلق من قيم وطنية
2 .غري قابلة للترصف
3 .تعىن بمصلحة الدولة بالدرجة األولى
4 .كل دولة لها حق في تطبيق حقوق اإلنسان وفق ًا لمعايريها الخاصة.

ثانيـ ًا :نــص دولــي يضــع مبــادئ عامــة تمهــد لمــا ســيأتي مــن بعده مــن الزتامــات في مجــال حقوق اإلنســان
ولكنــه ال يعــد ملزما:
1 .االتفاقية
2 .الميثاق
3 .العهد
4 .اإلعالن
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ثالث ًا :أجاز القانون الدولي لحقوق اإلنسان تقييد حرية الرأي والتعبري ألسباب تتعلق بـ :
1 .تعكري صفو العالقات مع دولة صديقة
2 .مخالفته للدين
3 .أسباب ومصالح اقتصادية وطنية
4 .الصحة العامة.

رابعـ ًا :صــدر العهــدان الدوليــان لحقــوق اإلنســان ( العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والعهد
الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة) فــي عــام:
19451 .
194٨2 .
19٦٦3 .
19٨٤4 .
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خامسـ ًا :يمكــن وصــف التالــي كخصيصة مــن خصائص حقوق اإلنســان :إنها حقوق تنشــأ مع والدة اإلنســان
وتســترم معه حىت مماته ،وهي ليســت مكتســبة من أي ســلطة سياســية كانت أم اجتماعية ،ويعد تقنني
الحقــوق فــي قوانني في ســبيل التنظيم ال إنشــاء لحقوق اإلنســان.
1 .الطبيعية
2 .القانون الرمن

3 .التكاملية
4 .العالمية

سادس ًا :جيل من أجيال حقوق اإلنسان يمكن تطبيق مبدأ التدريج معه:
1 .الحقوق المدنية والسياسية
2 .الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
3 .التضامن والتسامح
4 .العولمة
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سابع ًا :أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بتاريخ:
 101 .كانون األول 1948
 232 .آذار 1976
 163 .كانون األول 1966
 34 .من كانون الثاني

ثامن ًا :من االتفاقيات الدولية اليت توفر حقوقا لفئة معينة:
1 .اتفاقية حقوق الطفل
2 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
3 .اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميزي العنرصي
4 .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أسئلة للتذكير 29

تاسع ًا :يسمى فعل الدولة عند عدم ممارسة سلطات الدولة انتهاكات حقوق اإلنسان بـ :
1 .االعرتاف
2 .االحرتام
3 .الحماية
4 .األداء

عارش ًا :يعد التمكني الزتام ًا بحقوق اإلنسان ،ومن متطلباته أن تقوم الدولة بـ :
1 .إجراءات خاصة تشجيعية لحقوق اإلنسان
2 .تقييد الحق في التجمع السلمي
3 .االعرتاف بحقوق اإلنسان
4 .ال شيء مما ذكر
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تم اصدار هذا المنشور بدعم من االتحاد األوروبي ويقع عاتق محتوى هذا
المنشور على مرشوع “دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية
األردنية والتنمية” وال تعكس بالرضورة وجهة نظر االتحاد األوروبي
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األحزاب
السياسية
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إعداد :حسني أبو رمان
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مقدمة
يشــكل الشــباب فــي المجتمــع قــوة التغيــر الفعليــة ،حيــث يرتبــط تحقيــق طموحاتهــم الشــخصية والوطنيــة
بتغيــر الوضــع الراهــن بــكل مــا ينطــوي عليــه مــن مشــاكل وتحديــات ،متجهــن نحــو آفــاق جديــد تهــدف إلــى
تنميــة المجتمــع والدولــة تطويرهمــا وتحديثهمــا سياســي ًا واقتصادي ـ ًا واجتماعي ـ ًا وثقافي ـ ًا.

وبمــا ّ
ّ
المنظمــة والمحركــة لطاقــة الشــعب فــي تحقيــق أهدافــه وبنــاء
أن األحــزاب السياســية هــي األداة
مســتقبله الزاهــر ،فمــن الــروري أن يتوفــر للشــباب مــادة إرشــادية مكثّفــة تســاعدهم علــى إدراك ماهيــة
األحــزاب السياســية ودورهــا ووظائفهــا ،بشــكل يجمــع مــا بــن المنطلقــات النظريــة واإلطــار العملــي،
الترشيعــي واإلجرائــي ،الناظــم لتأســيس الحــزب الســيايس وعملــه.

ـن مفهــوم الحــزب الســيايس وتعريفــه ،ويــرح فــي هــذا اإلطــار أهميــة
يشــتمل هــذا الكتيــب علــى مدخــل يُبـ ّ

دور األحــزاب فــي العمليــة الديمقراطيــة وبنائهــا ،ويُق ـدّم إضــاءة حــول بنيــة الحــزب الســيايس ،ثــم يســتعرض
األحــكام الناظمــة لعمــل األحــزاب وللتمويــل الرســمي لهــا مــن خزينــة الدولــة .يناقــش هــذا الكتيــب ً
أيضــا
مســألة مشــاركة النســاء والشــباب فــي األحــزاب السياســية ،وكذلــك طيــف األحــزاب األردنيــة ،ووظيفتهــا
ودورهــا فــي الحيــاة السياســية فــي األردن ،ثــم يســتعرض تطــور الحيــاة الحزبيــة األردنيــة منــذ تأســيس إمــارة
رشق األردن عــام  1921وحــى نهايــة العــام  .2019ويُختتــم الكتيــب بنبــذة عــن دور وزارة الشــؤون السياســية
والربلمانيــة.
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وُ لــدت األحــزاب األولــى فــي العالــم فــي بريطانيــا فــي القــرن
الســابع عــر مــن رحــم الربلمــان ،تعبــر ًا عــن مصلحــة الفئــات
الممثلــة فيــه بالفــوز مجــدد ًا فــي االنتخابــات ،والعــودة إلــى
احتــال مقاعدهــا .ولهــذا كمــا قــال ماكــس فيــر ،عالــم
االجتمــاع األلمانــي ( ،)1920-1864فــإن «األحــزاب هــي أبنــاء
الديمقراطيــة وحــق االقــراع العــام».
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بناء الديمقراطية:
ال يمكــن تصــور وجــود ديمقراطيــة بــدون أحــزاب سياســية .وتحــرص األحــزاب علــى التطــور
الديمقراطــي فــي بلدانهــا ،ألن العمليــة الديمقراطيــة هــي الــي توفــر البيئــة السياســية
الســليمة الــي تمكــن األحــزاب مــن ممارســة دورهــا ووظائفهــا ،وهــي الــي تكفــل لهــا
ممارســة أهدافهــا فــي الوصــول إلــى الســلطة ،وتكريــس برامجهــا فــي خدمــة الشــعب
بشــكل عــام  ،وجمهورهــا االنتخابــي بشــكل خــاص .
ولتبيــان أهميــة الحــزب فــي العمليــة الديمقراطيــة بشــكل أكــر وضوحــا ،نش ـبّه الديمقراطيــة
بمثلــث ،كل واحــد مــن أضالعــه يرمــز ألحــد أعمــدة الديمقراطيــة ،وهــذه األضــاع الثالثــة هــي:
األحــزاب ،االنتخابــات ،والربلمــان .إن عــدم وجــود أي مــن هــذه األضــاع يعــي انهيــار العمليــة
الديمقراطيــة ،مــن هنــا يســتخدم السياســيون عبــارة « ال ديمقراطيــة بــدون أحــزاب سياســية»،
مثلمــا أنــه ال ديمقراطيــة بــدون انتخابــات أو بــدون برلمــان.
مــن هنــا يســتمد الحــزب وظائفــه الرئيســة ،فهــو كيــان قانونــي يــؤدي وظائــف أساســية ال
غــى عنهــا ،أبرزهــا:
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التمثيل:
حيــث تعتمــد األنظمــة السياســية علــى مبــدأ اختيــار المواطنــن ممثلــن لهــم فــي الربلمانــات وغريهــا مــن
الهيئــات المنتخبــة مــن خــال األحــزاب السياســية ،وهــذا مــا يمــز الحــزب كتنظيــم مــن أشــكال التنظيمــات
األخــرى علــى تنوعهــا ،وفــي مقدمتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي علــى اختالفهــا بمــا فيهــا النقابــات
المهنيــة ونقابــات العمــال وأصحــاب العمــل.

الرشعية:
رئيســا مــن مصــادر الرشعيــة للنظــام الســيايس .فهــو أداة تمثيــل وتأطري
حيــث يشــكل الحــزب الســيايس مصــدرًا
ً
للمواطنــن ،مــن ناحيــة ،وأنــه أداة تشــكيل ســلطة األغلبيــة فــي الحكومــات الربلمانيــة ســواء مــن خــال حــزب
واحــد أو ائتــاف أحــزاب ،مــن جهــة أخــرى.
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التجنيد السيايس أو صناعة النخبة السياسية:
يشــمل ذلــك خلــق القيــادات الحكوميــة العليــا وتجديدهــم ،كالــوزراء ،واألمنــاء العامــن ،وأعضــاء الربلمــان.
ويســتلزم ذلــك تقديــم الرمشــحني لالنتخابــات العامــة علــى اختالفهــا ،مــع إدارة حمالتهــم االنتخابيــة.

صنع السياسة العامة:
ُ
تلعــب األحــزاب السياســية دورًا أساسـيًا فــي بلــورة مصالــح الفئــات المختلفــة فــي المجتمــع ،وتحديــد أولويــات
القضايــا العامــة .بهــذا تســاهم األحــزاب فــي رســم السياســة العامــة للدولــة بأبعادهــا السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة .وبمــا أن األحــزاب علــى تمــاس مبــارش مــع الشــعب ،يكــون بوســعها تحديــد المشــاكل الرئيســة
الــي يعانــي منهــا المجتمــع ،واقــراح الحلــول لهــا ،واإلســهام مــن موقعهــا فــي الســلطة التنفيذيــة
والترشيعيــة فــي تنفيــذ الحلــول المقرتحــة وتحويلهــا إلــى سياســة عامــة.
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التعريف:
أمــا علــى صعيــد التعريــف ،فــإن الحــزب الســيايس بحســب التعريــف الدولــي ،هــو كل جماعــة مؤلّفــة طوع ًيــا
مــن عــدد مــن األشــخاص علــى أســاس مبــادئ وأهــداف مشــركة ،للمســاهمة فــي تأطــر المواطنــن وتنظيــم
مســاهمتهم فــي الحيــاة السياســية ،وخــوض االنتخابــات العامــة علــى اختالفهــا .ويمــارس الحــزب نشــاطه
بوســائل ديمقراطيــة وســلمية بهــدف تــداول الســلطة والمشــاركة فيهــا ضمــن فهــم وتصــور مُ حدّديــن
لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة .وكمــا هــو واضــح ،فــإن هــذا التعريــف للحــزب يشــتمل علــى المبــادئ األساســية
التاليــة:
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السعي إلى السلطة:
إن أهــم مــا يمــز الحــزب عــن غــره مــن التنظيمــات هــو كونــه يســعى إلــى الســلطة ســواء علــى المســتوى
الوطــي أو المســتوى المحلــي .وخالفــ ًا لالعتقــاد الشــعيب بــأن الســعي للســلطة هــو عمــل فئــوي يرمــي
إلــى تحقيــق أهــداف خاصــة ،فــإن الســعي للســلطة هــو بوابــة الحــزب نحــو تطبيــق الربامــج الــي تمثــل رؤيتــه
لتحقيــق المصلحــة الوطنيــة .ففــي الديمقراطيــات الراســخة أو المتقدمــة ،إذا كان الحــزب خــارج الســلطة ،فإنــه
ً
معارضــا ،ويتمتــع بحقــوق مماثلــة لحقــوق األغلبيــة فــي بعــض المجــاالت ،مــن منطلــق أنــه رشيــك
يكــون حز ًبــا
فــي الســلطة مــا دام أنــه مرشــح للمشــاركة فيهــا منفــردًا أو بائتــاف مــع غــره فــي دورة أو دورات انتخابيــة
الحقــة.

عمل جماعي منظم:

منظمــا يضمــن لــه الديمومــة واالســترمارية .فرغــم أهميــة
ً
يتّســم عمــل الحــزب الســيايس بكونــه عمـ ًـا جماع ًيــا
األشــخاص والقيــادات فــي حيــاة األحــزاب ،إال أن وجــود الحــزب ال يرتبــط بأشــخاص معينــن ،وإذا حــدث ذلــك،
أساســا بقدرتــه علــى
يكــون بدايــة لتدهــور الحــزب وتراجعــه أو حــى اندثــاره ،وذلــك أن وجــود الحــزب يرتبــط
ً
اســتقطاب األعضــاء والمنارصيــن لــه ،وهــذا انعــكاس لحقيقــة أن العضويــة الســليمة فــي الحــزب تكــون مبنيــة
علــى االختيــار الطوعــي الحــر.
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تأطري المواطنني:
الحــزب الســيايس أداة رئيســة مــن أدوات تنظيــم أفــراد المجتمــع علــى أســاس مــن الربامــج الــي يتبناهــا ،وليس
باالســتناد إلــى االنتمــاءات األوليــة للمواطنــن الــي تُحددهــا رابطــة الــدم كالقبيلــة والعشــرة والحمولــة ،أو
تلــك الــي يُحددهــا الديــن أو الطائفــة أو اإلثنيــة ،أو الجهــة ،أو ومــا شــابه ذلــك مــن تقســيمات .ولهــذا يكــون
الحــزب أداة لتنظيــم مســاهمة األفــراد فــي الحيــاة السياســية ،وأداة توحيــد وتماســك مجتمعــي ألنــه عابــر
ـاما بــن أفــكار ورؤى مختلفــة
لــكل االنتمــاءات األوليــة للمجتمــع .بهــذا يصبــح االنقســام فــي المجتمــع انقسـ ً
لتحقيــق الصالــح العــام.
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بنية الحزب السيايس
تتســم بنيــة جميــع األحــزاب السياســية بطابــع هرمــي ،أي بوجــود قاعــدة عريضــة ،تتقلــص تدريج ًيــا ،وصـ ً
ـول إلــى
قمــة الهــرم الــي يمثلهــا األمــن العــام والمكتــب الســيايس (أو مــا يعادلهمــا مــن تســميات) لكــن هنــاك
اختالفــات كثــرة علــى صعيــد قاعــدة الهــرم ،أي منظمــات الحــزب القاعديــة ،ســواء علــى مســتوى التســميات،
أو علــى مســتوى متوســط عــدد األعضــاء الذيــن يتشــكل منهــم كل مســتوى مــن المســتويات القاعديــة ،أو
علــى مســتوى التقســيمات الجغرافيــة.
منظمــات الحــزب القاعديــة ،تشــمل البنــاء الفعلــي للحــزب ،والــذي يبــدأ مــن أصغــر وحــدة حزبيــة ،يســميها
بعضهــم «الخليــة» ،أو «الوحــدة القاعديــة» ،وكل مجموعــة لجــان قاعديــة ترتبــط مــع بعضهــا مــن خــال لجــان
محليــة ،واللجــان المحليــة ترتبــط مــع بعضهــا مــن خــال لجــان علــى مســتوى المنطقــة الجغرافيــة ،أو علــى

المســتوى القطاعــي (طلبــة ،عمــال ،نســاء ... ،إلــخ) ،وهكــذا.

أمــا هيئــات الحــزب القياديــة ،فهــي تبــدأ بعقــد مؤتــر عــام دوريًــا ،أي مــرة كل ســنتني أو ثــاث أو أربــع
ســنوات ،ويتــم انتخــاب جميــع أعضائــه .ويتولــى هــذا المؤتــر انتخــاب اللجنــة الرمكزيــة للحــزب ،وتســميها
األحــزاب اإلســامية مجلــس الشــورى ،وتتولــى اللجنــة الرمكزيــة انتخــاب القيــادة التنفيذيــة المبــارشة (أمــن
عــام الحــزب ،والمكتــب الســيايس أو المكتــب التنفيــذي) .ولــكل مســتوى مــن هــذه المســتويات وظائــف
محــددة ،يتعــن أن ينــص عليهــا النظــام األســايس للحــزب.
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وبشــكل عــام ال يوجــد صيغــة واحــدة كأنمــوذج لالقتــداء بــه ،وكل حــزب يختــار
البنيــة والتســميات الــي يراهــا مناســبة لــه .وفــي كثــر مــن األحيــان ،تعكــس
ً
فضــا عــن أن حجــم الحــزب
البنيــة الحزبيــة نمــط تفكــر وأولويــات الحــزب.
وتنــوع مكوناتــه مــن حيــث الجنــس والمهــن ،يفــرض نفســه علــى بنيــة الحــزب.
كذلــك يتــم انتخــاب لجــان ذات وظائــف محــددة ،كلجــان الرقابــة الحزبيــة ،أو
لجــان أخــرى تتولــى وظائــف رقابيــة ماليــة أو قضائيــة ،هــذا فضـ ًـا عــن تشــكيل
هيئــات مســاعدة متخصصــة بالشــؤون الماليــة واإلعالميــة وغريهــا.
إن التحــدي األكــر أهميــة للبنيــة الحزبيــة هــو المــدى الــي تكفــل فيــه هــذه
البنيــة ،الديمقراطيــة الداخليــة الــي هــي التعبــر العملــي عــن اإلرادة الطوعيــة
الحــرة ألعضــاء الحــزب ،ســواء مــن قامــوا بتأسيســه أو انتســبوا إليــه الحقــ ًا،
فاألصــل أن كل مــن هــو فــي الحــزب جــاء إليــه متطوعــ ًا برغبتــه الذاتيــة.
بهــذا تكــون الديمقراطيــة الداخليــة بمثابــة «إســمنت» البنــاء الحزبــي .إذ بــدون
ش ـ َللي.
ديمقراطيــة داخليــة حقيقيــة يتحــول الحــزب إلــى مجــرد عمــل ِ
ومــن أبــرز المعايــر الــي يتعــن أن تكفلهــا الديمقراطيــة الداخليــة ،وينــص
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عليهــا النظــام الداخلــي؛ حــق األعضــاء فــي التصويــت واالنتخــاب ،وحقهــم فــي الرتشــح للهيئات
والمهــام القياديــة؛ مســاواة األعضــاء فــي الحقــوق والواجبــات؛ احــرام رأي األغلبيــة ،وحــق
األقليــة فــي التعبــر عــن رأيهــا؛ مراقبــة الهيئــات المنتخبــة ومحاســبتها ،االنتظــام فــي عقــد
االجتماعــات والمؤتــرات المقــررة ،واختيــار كــوادر الحــزب وتجديــد الهيئــات القياديــة وفــق
أســس شــفافة وديمقراطيــة.
ومــن التحديــات البــارزة األخــرى ،رضورة أن يراعــي الحــزب فــي بنيتــه طبيعــة النظــام االنتخابــي،
ونظــام المســاهمة الماليــة اللذيــن يتطلبــان أن يراعــي الحــزب فــي بنيتــه وتشــكيالته تقســيم
الدوائــر االنتخابيــة ،بحيــث يجعــل الحــزب مــن مشــاركته فــي االنتخابــات العامــة والفــوز فيهــا
بأكــر عــدد ممكــن مــن المقاعــد أولويــة قصــوى فــي أنشــطته الداخليــة ،ومــع الجمهــور
والــراي العــام.
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األحكام الناظمة لعمل األحزاب وتمويلها

أ .األحكام الناظمة لعمل األحزاب
يشــتمل قانــون األحــزاب السياســية ســاري المفعــول لســنة  2015علــى كل
مــا يتعلــق بتأســيس الحــزب وتســجيله ،ورشوط االنتســاب إليــه ،والقواعــد
الناظمــة لعملــه .غــر أن أبــرز مــا يتعــن علــى األعضــاء أو الراغبــن باالنتســاب
إلــى حــزب ســيايس معرفتــه ،يتمثــل بمــا يلــي:
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رشوط العضوية في الحزب:
مؤسســا فــي حزبــه أو منتســبًا إليــه ،فإنــه يُشــرط فيــه أن يكــون أردنيًــا منــذ
ســواء كان العضــو الحزبــي
ً
عــر ســنوات علــى األقــل ،وأكمــل  18ســنة مــن عــره ،متمتعـ ًا باألهليــة المدنيــة والقانونيــة الكاملــة ،وغــر
محكــوم بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالــرف أو األخــاق واآلداب العامة(باســتثناء الجرائــم ذات الصفــة السياســية
ومقيمــا عــادة فــي المملكــة (لكــن هــذا الــرط ال ينطبــق علــى العضــو
ً
مــا لــم يكــن قــد أعيــد إليــه اعتبــاره)،
المنتســب) .وفــي المقابــل ،فإنــه يتعــن أن ال يكــون العضــو الحزبــي قاض ًيــا ،أو عضــوً ا فــي أي حــزب آخــر أو
أي تنظيــم ســيايس غــر أردنــي ،أو منتسـبًا للقــوات المســلحة األردنيــة أو أي مــن األجهــزة األمنيــة أو الدفــاع
المدنــي.

 18األحكام الناظمة لعمل األحزاب وتمويلها

أهمية النظام األسايس للحزب:
ـيايس ،فهــو يحــدد
النظــام األســايس هــو أحــد أكــر أداتــن أهميــة إلــى جانــب الربنامــج السـ
ٍ
طبيعــة العالقــة مــع أعضــاء الحــزب اآلخريــن ومــع المســتويات القياديــة المختلفــة فــي الحــزب
مــن حيــث الحقــوق والواجبــات .ويحــرص النشــطاء الحزبيــون علــى فهــم النظــام األســايس
جي ـدًا كــي يكونــوا قادريــن علــى اســتقطاب أصدقائهــم أو زمالئهــم فــي العمــل أو الدراســة
لالنتســاب إلــى أحزابهــم .فالنظــام األســايس يتضمــن اســم الحــزب وشــعاره ،والمبــادئ الــي
بقــوم عليهــا الحــزب واألهــداف الــي يســعى إليهــا ووســائل تحقيقهــا.
يتضمــن النظــام األســايس ً
أيضــا رشوط العضويــة فــي الحــزب وإجــراءات االنتســاب إليــه،
وكذلــك إجــراءات تأليــف هيئــات الحــزب واختيــار قيادتــه بمــن فــي ذلــك األمــن العــام ،وتنظيــم
عالقــة الحــزب بأعضائــه ،وتحديــد االختصاصــات السياســية والتنظيميــة الماليــة واإلداريــة
لــكل واحــدة مــن هيئــات الحــزب ،وعلــى أســاس الــزام الحــزب بإجــراء انتخابــات دوريــة بصــورة
ديمقراطيــة لقيادتــه ولمختلــف هيئاتــه علــى اختــاف مســتوياتها.
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وينــص النظــام األســايس علــى وجــوب الــزام الحــزب بالمبــادئ والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي الدســتور
األردنــي ،وتلــك الــي يتضمنهــا قانــون األحــزاب السياســية .كمــا ينــص علــى وجــوب تحديــد المــوارد الماليــة
للحــزب وأحــكام تنظيــم شــؤونه الماليــة ،وإعــداد موازنتــه الســنوية وإجــراءات مســك حســاباته بمــا فــي ذلــك
أوجــه إنفــاق أموالــه وإجــراءات رصفهــا ،وإعــداد بياناتــه الماليــة الختاميــة عــن كل ســنة ماليــة .وكذلــك
إجــراءات إقــرار الموازنــة الســنوية للحــزب والمصادقــة علــى بياناتــه الماليــة الختاميــة عــن كل ســنة ماليــة
ســابقة.
ويشــرط قانــون األحــزاب علــى كل حــزب أن يلــزم بعقــد مؤتــر عــام ســنوي علــي ،وينــص علــى ذلــك فــي
نظامــه األســايس الــذي يُحــدد ً
أيضــا مــن هــي الجهــة المختصــة داخــل الحــزب باتخــاذ القــرارات النهائيــة .بشــأن
مخالفــات أعضــاء الحــزب ،والزناعــات بــن أعضــاء الحــزب وهيئاتــه ،وطلبــات االنتســاب للحــزب .كمــا يتعــن أن
يتضمــن النظــام األســايس إجــراءات دمــج الحــزب فــي حــزب آخــر ،وإجــراءات الحــل االختيــاري للحــزب ،وأحــكام
تصفيــة أموالــه الــي يجــب أن تُعــاد إلــى خزينــة الدولــة فــي هــذه الحالــة.
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الحقوق العامة للحزب السيايس:
للحــزب الحــق فــي المشــاركة فــي مختلــف االنتخابــات الــي تجــري فــي المملكــة .ويتمتــع
الحــزب بعــد اإلعــان عــن تأسيســه بشــخصية اعتباريــة ،ويحــق لــه تملــك األمــوال المنقولــة
وغــر المنقولــة لتمكينــه مــن القيــام بمهامــه وبــأي ترصفــات أخــرى وفــق أحــكام قانــون
األحــزاب.
وال يجــوز حــل الحــزب إال وفــق أحــكام نظامــه األســايس أو بقــرار قضائــي .وتتولــى إدارة
الحــزب قيــادة تُؤلــف وفقــ ًا ألحــكام نظامــه األســايس .ويمثــل األمــن العــام الحــزب لــدى
الجهــات الرســمية والقضائيــة واي جهــة أخــرى .ولألمــن العــام أن يفــوض أ ًيــا مــن مهامــه
وصالحياتــه لعضــو أو أكــر مــن أعضــاء قيــادة الحــزب علــى أن يكــون التفويــض خط ًيــا ومحــدد ًا،
ولــه أن يــوكل محام ًيــا فــي أي مــن اإلجــراءات الرســمية والقضائيــة والقانونيــة وغريهــا مــن
إجــراءات تتعلــق بالحــزب.

وللحــزب اســتخدام الرمافــق الثقافيــة واالجتماعيــة العامــة ومراكــز النقابــات والجمعيــات
واألنديــة رشيطــة الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن القائمــن علــى تلــك المؤسســات.
وللحــزب ً
أيضــا قبــول الهبــات والتربعــات المحــددة مــن األشــخاص األردنيــن الطبيعيــن

والمعنويــن علــى أن تكــون معروفــة ومعلنــة .كمــا أن للحــزب اســتثمار أموالــه داخــل
المملكــة بصــورة معروفــة ومعلنــة فــي عــدد مــن المجــاالت ينــص عليهــا القانــون.
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حماية حقوق األعضاء الحزبيني:
يؤكــد قانــون األحــزاب السياســية علــى حــق األردنيــن فــي تأليــف األحــزاب السياســية واالنتســاب إليهــا .كمــا
يؤكــد فــي المــادة ( )19منــه أنــه « ال يجــوز التعــرض ألي مواطــن أو مســاءلته أو محاســبته أو المســاس
بحقوقــه الدســتورية أو القانونيــة بســبب انتمائــه الحزبــي».

ضوابط عامة للعمل الحزبي:
يتكــون الحــزب مــن عــدد مــن المؤسســن ال يقــل عــن  150عضــوً ا ،يقــوم علــى أســاس المواطنــة والمســاواة
بــن األردنيــن وااللــزام بالديمقراطيــة واحــرام التعدديــة السياســية .وعــدم جــواز تأســيس الحــزب علــى أســاس
ديــي أو طائفــي أو عرقــي أو فئــوي أو علــى أســاس التفرقــة بســبب الجنــس أو األصــل.
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ب.األحكام الناظمة للتمويل الرسمي لألحزاب:
يُحــدد قانــون األحــزاب السياســية القواعــد العامــة للعمــل المالــي فــي األحــزاب ،ويشــمل ذلــك أحــكام تنظيــم
شــؤونه الماليــة ،وإعــداد موازناتــه الســنوية ،وتحديــد مــوارده الماليــة بمــا فيهــا مــن تربعــات واشــراكات
األعضــاء ،واســتثمار أموالــه ،وغريهــا .لكــن قــد بــدأ العمــل بالتمويــل الرســمي مــن خزينــة الدولــة لألحــزاب بــه
نصــت المــادة ( )19منــه علــى تخصيــص بنــد فــي
باالســتناد إلــى قانــون األحــزاب السياســية لســنة  ،2007والــي ّ
الموازنــة العامــة للدولــة للمســاهمة فــي تمويــل األحــزاب مــن أمــوال الخزينــة وفق ـ ًا ألســس ورشوط تُح ـدّد
حــاالت المنــح أو الحرمــان وآليــات ووســائل الــرف بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة .وتكــرّ َر نــص هــذه
المــادة فــي جميــع قوانــن األحــزاب السياســية الالحقــة .وصــدر أول نظــام للمســاهمة فــي تمويــل األحــزاب
السياســية عــام .2008
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المساهمة المالية في دعم الحزب السيايس:
تقــوم فلســفة التمويــل الرســمي لألحــزاب السياســية علــى أن الدولــة تكافــئ الحــزب الــذي ينهــض بواجباتــه
الوطنيــة مــن حيــث تأطــر المواطنــن ،وإرشاكهــم فــي الحيــاة السياســية والعامــة علــى نحــو منظــم ينــدرج
فــي ســياق العمــل لتنفيــذ برامجــه مــن خــال خــوض االنتخابــات ،وتــداول الســلطة عــر نفــوذه النيابــي ،وعــر
المشــاركة فــي الحكومــات الربلمانيــة .ومهمــا ارتفــع مســتوى التمويــل الرســمي لألحــزاب ،فإنــه ال يســتهدف
تغطيــة جميــع نفقاتهــا ،ألن هنــاك مصــادر دخــل أخــرى لألحــزاب كاشــراكات األعضــاء ،والتربعــات ،واســتثمار
أمــوال الحــزب ،وغريهــا.
وبموجــب نظــام المســاهمة الماليــة الجديــد رقــم ( )155لســنة  ،2019تتكــون المســاهمة الماليــة المخصصــة
لدعــم األحــزاب السياســيةمن قســمني رئيســن ،همــا:
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ً
أول :نســبة ال تزيــد عــن   %40مــن قيمــة اشــراكات األعضــاء ،ومبالــغ مخصصــة لتغطيــة مصاريــف الحــزب
اإلعالميــة ونفقــات مؤتــره العــام ،إضافــة إلــى مكافــأة الندمــاج ثالثــة أحــزاب فأكــر.
ويســتهدف هــذا القســم مــن المســاهمة الماليــة ربــط جانــب مــن التمويــل الرســمي لألحــزاب بدرجــة نشــاطية
الحــزب فــي عــدد مــن المجــاالت المفصليــة ،مثــل جمــع اشــراك األعضــاء الحزبيــن ،ووجــود إعــام متنــوع
ونشــيط للحــزب ،واالنتظــام فــي عقــد مؤترماتــه العامــة ،واالندمــاج مــع أحــزاب أخــرى .ويبــدأ رصف هــذا القســم
مــن المســاهمة الماليــة بعــد مــرور ســنة علــى إعــان تأســيس الحــزب ،علــى النحــو التالــي:
.1.مبلــغ مالــي ســنوي بنســبة ال تزيــد علــى  %40مــن قيمــة اشــراكات األعضــاء المحصلــة بســقف ال
يتجــاوز  10آالف دينــار ،علــى أن ال يقــل االشــراك الســنوي لــكل عضــو عــن  24دينــارًا .ويســهم هــذا البنــد
بتشــجيع هيئــات الحــزب علــى تحصيــل االشــراكات بانتظــام مــن األعضــاء ،وعلــى اســتقطاب أعضــاء جــدد
للحــزب.

ُخصــص ســنويًا لتغطيــة مصاريــف إعــام الحــزب مــن مطبوعــات وصحــف
2.مبلــغ مقــداره  7,000دينــار ي ّ
ومواقــع إلكرتونيــة متخصصــة ومملوكــة للحــزب .وهــذا يســاعد الحــزب علــى أن يكــون لديــه أدوات
إعالميــة بخاطــب مــن خاللهــا الجمهــور للتعريــف بوثائقــه األساســية وبرامجــه ومواقفــه وأنشــطته.
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3.مبلــغ مقــداره  2500دينــار لتغطيــة نفقــات انعقــاد المؤتــر العــام للحــزب الــذي تُنتخــب فيــه الهيئــات
القياديــة للحــزب ،وهــو أحــد أهــم المــؤرشات علــى ممارســة الديمقراطيــة فــي الحــزب لتطويــر وثائقــه
األساســية ،وتجديــد هيئاتــه القياديــة.
4.مبلــغ يُخصــص لتشــجيع األحــزاب علــى االندمــاج ،يــراوح مــا بــن  15ألــف دينــار (فــي حــال اندمــاج ثالثــة
أحــزاب) ،و 20ألــف دينــار (فــي حــال اندمــاج أربعــة أحــزاب) ،إلــى  25ألــف دينــار (فــي حــال اندمــاج خمســة
أحــزاب أو أكــر) ،ويســترم الحــزب الجديــد بتلقــي حصــة األحــزاب المندمجــة إلــى حــن إجــراء االنتخابــات
النيابيــة الــي تجــري بعــد االندمــاج.
ثان ًيــا :مســاهمة ماليــة ســنوية ترتتــب على مشــاركة الحــزب في االنتخابــات العامة ،وتســترم إلى حــن إجراء
االنتخابــات التاليــة ،وذلك على النحــو التالي:
1.االنتخابات النيابية
 .أمساهمة مالية مقابل الرتشح واألصوات والمقاعد:
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المبلغ بالدينار

20,000

الرشوط

مكافأة ترشيح سيدات وشباب

مكافأة للقوائم الحزبية

ترشيح ما ال يقل عن ستة أعضاء في

إضافة  %15إذا كان من ضمن

يُضاف مبلغ ألف دينار عن كل قائمة

ثالث دوائر على األقل ،على أن يُعلن

الرمشحني سيدات أو مرشحون شباب

انتخابية تحمل اسم الحزب بما ال يتجاوز

الحزب عن قائمة مرشحيه الحزبية

دون سن  35سنة

 10آالف دينار

إذا حصل الحزب على  %1فأكرث من

15,000

أصوات المقرتعني على مستوى
المملكة (تعتمد األصوات اليت حصل
عليها أعلى الرمشحني في حال وجود
أكرث من مرشح في القائمة)
إضافة  %20عن كل فائز من السيدات

3,000

عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي

أو الرمشحني دون سن  35سنة ،على

الحزب بما ال يتجاوز  30ألف دينار

أن ال تتجاوز هذه النسبة المبلغ األصلي
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 .بمساهمة مالية لالئتالفات االنتخابية الحزبية:
يســتحق الحــزب مســاهمة ماليــة تســتهدف تشــجيع األحــزاب علــى تشــكيل ائتالفــات لغايــات المشــاركة فــي
االنتخابــات النيابيــة ،وتتكــون هــذه المســاهمة الماليــة مــن مبلــغ مقــداره  30ألــف دينــار إذا تشــكل االئتــاف
بــن خمســة أحــزاب أو أكــر ،رشيطــة أن يشــتمل ذلــك علــى الرتشــح فــي ثلــث الدوائــر االنتخابيــة فــي المملكــة،
ُقســم هــذا المبلــغ علــى األحــزاب المؤتلفــة بالتســاوي.
وعلــى أن ي ّ

2.انتخابات البلديات ومجالس المحافظات:
يســتحق الحــزب مســاهمة ماليــة عــن فــوزه بمقاعــد محــددة فــي االنتخابــات البلديــة وانتخابــات مجالــس
المحافظــات ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
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الرشوط

المبلغ بالدينار

مكافأة ترشيح سيدات وشباب

مكافأة للقوائم الحزبية

عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي
الحزب برئاسة بلدية من الفئة األولى،

3,000

أو مقعد في مجلس أمانة عمّ ان ،أو
رئاسة مجلس محافظة ،بما ال يتجاوز
 30ألف دينار

إضافة  %20عن كل فائز من السيدات

يُضاف مبلغ ألف دينار عن كل قائمة

أو الرمشحني دون سن  35سنة ،على

انتخابية تحمل اسم الحزب بما ال يتجاوز

أن ال تتجاوز هذه النسبة المبلغ المحدد

 10آالف دينار

يكــون موعــد اســتحقاق هــذه المســاهمة الماليــة فــي شــهر حزيــران مــن كل عــام ،ويحــق للجنــة األحــزاب
تقديــم موعــد المبلــغ المســتحق بنــاء علــى طلــب مــن الحــزب علــى أن يتــم إنفاقــه وفقــ ًا ألوجــه إنفــاق
المســاهمة الماليــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام المســاهمة الماليــة رقــم ( )155لســنة .2019
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رشوط استحقاق المساهمة المالية مقابل المشاركة في االنتخابات:
•أن يكون قد مضى على عضوية الرمشح في الحزب ثالثة أشهر على األقل.
•أن يقوم الحزب بزتويد لجنة األحزاب بأسماء مرشحيه بعد إعالن القوائم النهائية للرمشحني.
•أن يُعلــن الحــزب عــن قائمــة أســماء مرشــحيه الحزبيــن فــي القوائــم طــوال فــرة الدعايــة االنتخابيــة،
وبوســائل الدعابــة المختلفة.
وتقــوم لجنــة األحــزاب بإعــان أســماء مرشــحي الحــزب أو األحــزاب المؤتلفــة علــى وســائل اإلعــام المختلفــة،
وعلــى الموقــع اإللكرتونــي لــوزارة الشــؤون السياســية والربلمانيــة.
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أوجه إنفاق المساهمة المالية:
الحــزب ليــس مطلــق الصالحيــة فــي إنفــاق الدعــم المالــي الــذي يحصــل عليــه مــن خزينــة الدولــة كمــا يشــاء،
بــل هنــاك مجــاالت محــددة إلنفاقــه ،هــي:
•مصاريــف الحمــات والدعايــة االنتخابيــة وتشــمل الصحافــة واإلعــام والمطبوعــات والملصقــات
واليافطــات ومصاريــف المقــرات.
•بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه.
•النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء واألثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه.
•رواتــب العاملــن وأجــور المســتخدمني فــي الحــزب رشيطــة أن يكونــوا مشــمولني بأحــكام قانــون
الضمــان االجتماعــي.
•أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر.
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نفاذ نظام المساهمة المالية:
يبــدأ تاريــخ نفــاذ نظــام المســاهمة الماليــة الجديــد رقــم ( )155لســنة  2019اعتبــارًا مــن  ،2020/7/1أي منــذ بدايــة
النصــف الثانــي مــن الســنة الــي ســتجري فــي انتخابــات مجلــس النــواب التاســع عــر .وحــى ذلــك الحــن،
يبقــى نظــام المســاهمة الماليــة رقــم ( )53لســنة  2016وتعديلــه نافــذ ًا ،وهــذا يعــي اســترمار تلقــي األحــزاب
للدعــم الســنوي الثابــت ومقــداره  50ألــف دينــار ،يُــرف علــى دفعتــن فــي الســنة .أمــا المكــون اآلخــر مــن
الدعــم المالــي ،وهــي مســاهمة ماليــة إضافيــة يمكــن أن يســتفيد منهــا الحــزب بمــا ال يزيــد علــى  50ألــف دينــار،
فــإن القســم األكــر منهــا يرتبــط بإجــراء االنتخابــات النيابيــة ،وعليــه ســيحل محــل هــذا المكــون األحــكام الــواردة
فــي نظــام المســاهمة الماليــة لســنة  ،2019وبالتالــي يبقــى منــه بنــدان فقــط؛ يتعلــق األول بمبلــغ يُــرف
لالئتــاف الحزبــي ،ومقــداره خمســة آالف دينــار ،علــى أن ال يقــل عــدد األحــزاب المؤتلفــة عــن  12حز ًبــا ،ويتعلــق
الثانــي بمبلــغ مقــداره ً
أيضــا خمســة آالف دينــار ،يُــرف للحــزب عــن كل مقــر فرعــي جديــد بعــد مقــره الرئيــس،
وأول أربعــة مقــار فرعيــة لــه ،وذلــك لإلنفــاق علــى الفــرع الجديــد وإدارتــه.
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مشاركة الشباب والنساء في األحزاب
حينمــا نتحــدث عــن الشــباب والــرأة فــي المجتمــع األردنــي ،فنحــن نتحــدث عــن الغالبيــة
الســاحقة مــن القــوى الحيّــة فــي المجتمــع .فالــرأة تمثــل تقريبًــا نصــف المجتمــع .وفيمــا
يخــص الشــباب ،فــإن األردن يّعـدّ مجتمعـ ًا فت ًيــا ألنــه غالبيــة مواطنيــه تنــدرج ضمــن فئة الشــباب.
وهــذا يعــي أن الحــزب الــذي ال تتضمــن عضويتــه أعــدادًا مهمــة مــن الشــباب والنســاء ســيبقى
متقوقع ـ ًا حــول نفســه ،وعاج ـ ًزا عــن الوصــول إلــى قطاعــات جديــدة مــن هاتــن الفئتــن.
وفــي كثــر مــن األحيــان ،يُعــزى ضعــف عضويــة األحــزاب فــي أوســاط الشــباب والنســاء إلــى مــا
يســمى «العــزوف» عــن العمــل الحزبــي ،أي عــدم اإلقبــال علــى االنخــراط فــي عضويــة األحــزاب
بدعــوى أن البيئــة المحيطــة بعمــل األحــزاب غــر مشــجعة .وهــذا صحيــح إلــى حــد مــا ،لكــن
هنــاك حلــول تكمــن فــي قــدرة الحــزب علــى تبــي برامــج وأنشــطة جاذبــة للنســاء والشــباب ،أي
برامــج تحاكــي مشــاكلهم وهمومهــم ،وتقــدم لهــم تصــورات لحلــول واقعيــة تبعــث فيهــم
األمــل فــي التغيــر.
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كاف ،علــى أهميتــه ،الســتقطاب
وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن الربنامــج العــام للحــزب الســيايس غــر
ِ
األعضــاء الجــدد ،إذ يجــب أن يكــون لــدى الحــزب برنامــج تفصيلــي لــكل قطــاع مــن القطاعــات ،ولــكل فئــة مــن
الفئــات ،وهــذا الربنامــج التفصيلــي يجــب اســتنباطه مــن واقــع حــال هــذه القطاعــات والفئــات ،حيــث ال ينفــع
هنــا أن يكتفــي الحــزب بشــعارات عامــة ،علــى أهميتهــا ،بــل يتعــن عليــه أن يُرتجــم برنامجــه العــام إلــى توجهــات
وخطــط عمــل ملموســة حــى تكــون قــادرة علــى اســتقطاب النشــطاء مــن النســاء والشــباب الذيــن يمكــن
ألعضــاء الحــزب أن يحتكــوا ويتفاعلــوا معهــم ســواء فــي موقــع العمــل أو الدراســة أو الســكن.
ويشــر واقــع حــال المشــاركة النســائية فــي األحــزاب األردنيــة إلــى أنــه علــى امتــداد الفــرة الفاصلــة مــا
بــن صــدور قانــون األحــزاب لســنة  ،1992وحــى عــام  ،2016فقــد تراوحــت أعــداد النســاء فــي عضويــة مؤســي
األحــزاب السياســية مــا بــن  %5إلــى  .%9واقتــرت مجمــل عضويــة النســاء فــي األحــزاب السياســية علــى
 %10بعــد صــدور أول قانــون لألحــزاب السياســية تــم فيــه رفــع عــدد المؤسســن مــن  50إلــى  500عضــو .أمــا
فــي عــام  ،2019فقــد ارتفــع عــدد عضــوات األحــزاب إلــى ثلــث مجمــل العضويــة الحزبيــة  .ويبــدو أن نظــام
المســاهمة الماليــة لســنة  ،2016والــذي اشــرط للحصــول علــى التمويــل المقــرر أن يكــون هنــاك مــا نســبته %10
مهمــا
ً
علــى األقــل مــن الحــد األدنــى للعضويــة الــازم الســتحقاق الدعــم وهــو  500عضــو آنــذاك ،قــد لعــب دورًا
فــي توجيــه األحــزاب للحفــاظ فــي عضويتهــا علــى حــد أدنــى مــن النســاء .وهــذا مــا شــجع وزارة الشــؤون
السياســية والربلمانيــة علــى اقــراح زيــادة فــي المبالــغ المخصصــة للمشــاركة الحزبيــة فــي االنتخابــات العامــة

ومــا تحققــه مــن نتائــج فــي نظــام المســاهمة الماليــة لســنة  ،2019عندمــا يتعلــق األمــر بالمشــاركة النســائية.
إن وصــول أعــداد النســاء فــي األحــزاب األردنيــة إلــى مــا نســبته  %33أمــر جيــد دون شــك ،لكــن المهــم أن أن
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يكــون الوجــود النســائي ،وكذلــك الشــبابي ،أكــر مــن مجــرد أســماء علــى الــورق ،وليــس المقصــود أن يكــون
كل عضــو حزبــي «ســوبر مــان» ،بــل المقصــود أن يكــون لــه وجــود حقيقــي ،ويــؤدي دورًا مــا فــي تنفيــذ برنامــج
الحــزب مهمــا كان متواضعـ ًا.
ويمكــن لألحــزاب الــي تحــرص علــى تنميــة العنــر النســائي والشــبابي فــي عضويتهــا أن تأخــذ بمبــدأ تخصيــص
كوتــا لهمــا فــي هيئاتهــا القياديــة بمــا يوجــه رســالة لهذيــن القطاعــن بوجــود هــذا التوجــه لــدى الحــزب،
ويوفــر للهيئــات القياديــة فرصــة أن تســمع صــوت هذيــن القطاعــن ورؤيتهمــا لألشــياء ،فضـ ًـا عــن أنــه يشــجع
النســاء والشــباب فــي األحــزاب علــى تطويــر أنفســهم للمنافســة علــى شــغل هــذه المواقــع.

 1الــرأة األردنيــة والمشــاركة السياســية ،تقريــر مــن إعــداد د .جُمــان الدهامشــة ،قســم
الــرأة ،وزارة الشــؤون السياســية والربلمانيــة ،عمّ ــان ،األردن.2019 ،
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طيف األحزاب السياسية في األردن
تُصنّــف األحــزاب السياســية فــي البلــدان الرأســمالية المتقدمــة إلــى أحــزاب
يمينيــة ويســارية ،وهنــاك طيــف ثالــث يقــع بــن التياريــن الســابقني ،ويكــون
لديــه بعــض الخصائــص المشــركة بدرجــة أو أخــرى مــع أحدهمــا ،ويُطلــق عليــه
أحــزاب الوســط .ويُســتخدم تعبــر «المتطرفــة» لألحــزاب الــي تقــف إلــى يمــن
األحــزاب اليمينيــة ،أو إلــى يســار األحــزاب اليســارية.
يعــود اســتخدام تعبــر «الحــزب اليميــي» أو «الحــزب اليســاري» إلــى موقــع
جلــوس ممثلــي الطبقــات االجتماعيــة فــي الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية مــا
بعــد الثــورة الفرنســية فــي العــام  ،1789فوُ صــف الذيــن كانــوا يجلســون فــي

الجانــب األيمــن بالنســبة لرئيــس المجلــس بأنهم يمينيــون ،وكان هــؤالء يمثلون
الطبقــات العليــا فــي المجتمــع ،فيمــا وُ صــف الذيــن يجلســون فــي الجانــب
األيــر بأنهــم يســاريون ،وكان هــؤالء يمثلــون الطبقــات الوســطى والشــعبية
فــي المجتمــع .وامتــدادًا لهــذا التصنيــف ،نشــأت األحــزاب االشــراكية،
واالشــراكية الديمقراطيــة ،والعماليــة تعب ـرًا عــن مصالــح الطبقــة العاملــة،
ونشــأت األحــزاب الليرباليــة تعبــرا ُ عــن مصالــح الربجوازيــة والطبقــة الوســطى
فــي المجتمــع ،فيمــا نشــأت أحــزاب المحافظــن تعبـرًا عــن مصالــح الربجوازيــة
الكبــرة وكبــار مُ ّ
ــاك األراضــي والكنيســة.
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عمومــا ،ليــس هنــاك ميــل الســتخدام مصطلحــات أحــزاب اليمــن واليســار ،أو األحــزاب
ً
فــي العالــم العربــي
المحافظــة والليرباليــة والعماليــة ،لوصــف األحــزاب السياســية إال فــي حــدود ضيقــة ،وذلــك بســبب ضعــف
الفــرز الطبقــي فــي هــذه المجتمعــات ،وضعــف االرتبــاط مــا بــن األحــزاب السياســية وبرامجهــا ،وبــن الفئــات
االجتماعيــة الــي يُفــرض أنهــا تمثلهــا ،ألن األحــزاب القويــة الــي نشــأت فــي مرحلــة التحــرر الوطــي كانــت
أساســا فــي تشــكيلها ،وفــي االنضمــام إليهــا ،أكــر ممــا
تســتمد مــن بعــض المنطلقــات الفكريــة والسياســية
ً
هــي انعــكاس فعلــي لحالــة التقســيمات الطبقيــة فــي المجتمــع.
وتنطبــق المنطلقــات الــي حكمــت قيــام األحــزاب السياســية فــي العالــم العربــي علــى األردن .ففيمــا عــدا
الحــزب الوطــي االشــراكي الــذي تالشــى بعــد إقالــة حكومــة ســليمان النابلــي عــام  ،1957فقــد نشــأ فــي
أواســط األربعينــات والخمســينات فــي األردن جماعــة اإلخــوان المســلمني ،وحــزب التحريــر ،والحــزب الشــيوعي
األردنــي ،وحركــة القوميــن العــرب ،والبعــث العربــي ،وجميعهــا ذات خلفيــات أيديولوجيــة ،أي ذات عقيــدة
تســتمد منهــا أفكارهــا وبرامجهــا ،وبقيــت هــذه التيــارات وامتداداتهــا وانقســاماتها ،هــي الســائدة حــى
مطلــع التســعينات.
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وإلــى جانــب أحــزاب تنتمــي لهــذه التيــارات الثالثــة ،اإلســامية والقوميــة واليســارية ،نشــأ بقــوة تيــار جديــد بعــد
ســن قانــون األحــزاب السياســية لســنة  1992فــي أعقــاب إقــرار الميثــاق الوطــي األردنــي ،أال وهــو تيــار األحــزاب
الوســطية ،والــذي ناهضــت أحزابــه فكــرة األيديولوجيــا كأســاس لتشــكيل الحــزب ،ودعــت إلــى تأســيس أحزابهــا
علــى أســس برنامجيــة.
بهــذا ،يمكــن تصنيــف األحــزاب األردنيــة علــى أســاس هــذا التطــور التاريخــي ،إلــى أربعــة تيــارات ،هــي تيــارات
األحــزاب اإلســامية والقوميــة واليســارية والوســطية .ومــن المالحــظ أن معظــم األحــزاب األردنيــة تُطلــق علــى
نفســها طواعيــة هــذه التســميات ،مــا يعــي أنهــا أكــر مــن مجــرد أداة لتصنيــف طيــف األحــزاب ،حيــث تجــد
األحــزاب صورتهــا فــي هــذه التســميات .وهنــاك بــوادر ظهــور تيــار خامــس يأخــذ مــن فكــرة «الدولــة المدنيــة»
منطلق ـ ًا لرؤيتــه الربنامجيــة.
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وظيفة األحزاب ودورها في الحياة
السياسية في األردن
لعبــت األحــزاب السياســية األردنيــة فــي فــرات مختلفــة مــن تاريــخ المملكــة مختلــف األدوار فــي الحيــاة
السياســية ،فقــد تبنــت برامــج وأنشــطة لمناهضــة االســتعمار ،والعمــل مــن أجــل تحــرر األردن واســتقالله
وتقدمــه وازدهــاره ،ومــن أجــل وحــدة العالــم العربــي ،ودعــم األمــن والســام الدوليــن.
وشــارك ممثلــو األحــزاب فــي االنتخابــات العامــة مــن برلمانيــة وبلديــة وأخ ـرًا انتخابــات مجالــس المحافظــات.
وحصــدت األحــزاب تمثيـ ًـا معت ـرًا فــي بعــض المجالــس النيابيــة ،كمــا هــو الحــال فــي مجلــس النــواب الحــادي
عــر المنتخــب عــام  ،1989وخاضــت األحــزاب تجربــة العمــل فــي صفــوف النقابــات العماليــة والمهنيــة .وشــارك
حزبيــون مــن شــى األطيــاف فــي عــدد مــن الحكومــات ،وكانــت أهــم هــذه المشــاركات هــي مشــاركة اإلخــوان
المســلمني عــام  1990فــي حكومــة مــر بــدران بخمســة وزراء ،ال بــل أتيــح لألحــزاب السياســية عــام  1956أن
تشــكل حكومــة برلمانيــة برئاســة ســليمان النابلــي.

لكــن المؤســف أن النتيجــة الرتاكميــة لــدور األحــزاب فــي الحيــاة السياســية متواضعــة جــدًا ،ال ســيما بعــد
مــرور ثالثــة عقــود علــى االنفــراج الســيايس والتحــول الديمقراطــي الــذي شــق طريقــه عــام  .1989وبالتالــي
فــإن الحكومــات واألحــزاب تواجــه تحد ًيــا .وضــع جاللــة الملــك خارطــة طريــق لمعالجتــه فــي أوراقــه النقاشــية
وبخاصــة مــن الورقــة الثانيــة إلــى الورقــة الخامســة .وهنــا ال بــد مــن التأكيــد علــى أن مســؤولية النهــوض
ً
وصــول إلــى الحكومــات الربلمانيــة ،هــي مســؤولية
باألحــزاب ودورهــا فــي الحيــاة السياســية والربلمانبــة،
مشــركة للحكومــات واألحــزاب السياســية.
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فقــد اعتــر جاللــة الملكــة االنتقــال نحــو نهــج الحكومــات الربلمانيــة بتشــكيل ائتــاف األغلبيــة فــي مجلــس
النــواب والحكومــة ،أحــد أهــم جوانــب التطــور الديمقراطــي .وأوضحــت األوراق النقاشــية أن ذلــك يحتــاج إلــى
ثالثــة متطلبــات أساســية تتعلــق بالحاجــة إلــى بــروز أحــزاب سياســية وطنيــة فاعلــة ،وتطويــر عمــل الجهــاز
الحكومــي علــى أســس مــن المهنيــة والحيــاد ،بعيـدًا عــن تســييس العمــل ،لمســاندة وإرشــاد وزراء الحكومــات
الربلمانيــة ،وتغيــر األعــراف الربلمانيــة مــن خــال تطويــر النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب.
ودعــت هــذه األوراق إلــى وجــوب الرتكــز فــي الرمحلــة القادمــة نحــو تطويــر وتحفــز األحــزاب ذات الربامــج
والقواعــد الشــعبية ،بحيــث يتوجــه الناخبــون للتصويــت علــى أســس حزبيــة وبرامجيــة .كمــا دعــت إلــى اندمــاج
األحــزاب وصـ ً
ـول إلــى عــدد منطقــي مــن األحــزاب الرئيســية الممتــدة علــى مســتوى الوطــن ،وتتبــى برامــج
حزبيــة واضحــة وشــاملة.

كمــا تحدثــت األوراق النقاشــية عــن أن أحــزاب المعارضــة بحاجــة إلــى بلــورة أعــراف تحكــم آليــة التعــاون فيمــا
بينهــا مــن أجــل مســاءلة الحكومــات وعــرض رؤى بديلــة (كحكومــة ظــل) ،واعتــرت أن دور المعارضــة هــذا
يشــكل أحــد عنــارص النجــاح لتجربــة الحكومــات الربلمانيــة.
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عهد اإلمارة (:)1946-1921
لــم تكــن هنــاك قوانــن ناظمــة للعمــل الحزبــي فــي عهــد اإلمــارة ســوى قانــون الجمعيــات
العثمانــي لســنة  ،1909ثــم قانــون الجمعيــات لســنة  ،1936وكان أول األحــزاب الــي نشــأت فــي
بدايــات عهــد اإلمــارة هــو حــزب االســتقالل العربــي الــذي جــاء عــدد مــن أعضائــه مــن دمشــق
إلــى عمّ ــان بعــد أن احتـ ّ
ـل الفرنســيون ســوريا الشــمالية .وتعــاون االســتقالليون مــع األمــر عبــد
هللا فــي تأليــف الحكومــة وتنظيــم اإلدارة .لكــن الربيطانيــون مارســوا ضغوط ـ ًا علــى األمــر
عبــد هللا لطــرد االســتقالليني مــن البــاد.
وتنظيمــا سياســيًا تتــوزع بــن مجموعــات ثــاث،
ً
ونشــأ فــي عهــد اإلمــارة ،حوالــي  20حزبًــا
هــيً :
أول ،األحــزاب والتنظيمــات التقليديــة المواليــة للحكومــة ،والــي نــادى بعضهــا بوحــدة
ســوريا الكــرى أو بالوطنيــة األردنيــة؛ وأبرزهــا :حــزب أم القــرى (1921م) ،جمعيــة الــرق العربــي
(1923م) ،حــزب أحــرار األردن (1930م) ،مؤتــر الشــعب األردنــي العــام (1933م) ،حــزب اإلخــاء
األردنــي (1937م) .ولــم تعــر هــذه التنظيمــات فــرة طويلــة.
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واتســمت المجموعــة الثانيــة مــن األحــزاب بمواقفهــا المعارضــة لالنتــداب الربيطانــي والمعاهــدة األردنيــة
الربيطانيــة ،وأبــرز أحــزاب هــذه المجموعــة :حــزب الشــعب األردنــي (1927م) ،حــزب اللجنــة التنفيذيــة للمؤتــر
الوطــي (1929م) ،ثــم الحــزب الوطــي األردنــي (1936م) فــي الخــارج ،مــرورًا بانعقــاد خمســة مؤتــرات وطنيــة
شــكلت مظلــة لعمــل المعارضــة خــال الفــرة مــا بــن العــام  1928والعــام  .1936وكان أهــم هــذه المؤتــرات
هــو المؤتــر الوطــي األردنــي األول الــذي عُ قــد فــي مدينــة عمّ ــان بتاريــخ  25تمــوز  ،1928وأقــر ميثاقـ ًا وطن ًيــا.
أمــا المجموعــة الثالثــة مــن األحــزاب والتنظيمــات ،فقــد كانــت تنظيمــات عقائديــة ،شــملت أحزا ًبــا وتنظيمــات
يســارية وإســامية وقوميــة ،مثــل جماعــة اإلخــوان المســلمني ،والحــزب الشــيوعي األردنــي ،وحــزب البعــث
العربــي).
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فرتة ما بعد االستقالل ()1957-1946
شــهدت هــذه الفــرة إنهــاء االنتــداب الربيطانــي فــي األردن العــام  ،1946وإعــان االســتقالل فــي  25أيــار،
وتتويــج األمــر عبــد هللا بــن الحســن ملــك ًا علــى المملكــة األردنيــة الهاشــمية .وصــدر خــال هــذه الفــرة
الدســتور األردنــي العــام  ،1952فيمــا صــدر أول قانــون لألحــزاب السياســية عــام  ،1954والــذي ألغــي فــي العــام
التالــي ليحــل محلــه قانــون األحــزاب السياســية لســنة  ،1955ورغــم صــدور قــرار بحــل األحــزاب السياســية عــام
 1957لــدى إعــان األحــكام العرفيــة لعــدة أشــهر ،إال أن هــذا القانــون لــم يُلــغ ســوى مــع صــدور قانــون األحــزاب
السياســية لســنة .1992
أمــا أبــرز األحــزاب الــي نشــأت خــال هــذه الفــرة ،فهــي :حــزب البعــث العربــي االشــراكي (1947م) ،حركــة
القوميــن العــرب (1948م) ،حــزب التحريــر اإلســامي (1952م) ،هــذا باإلضافــة خــال هــذه الفــرة إلــى الحــزب
الوطــي االشــراكي (1954م) ،والــذي فــاز مــع أحــزاب المعارضــة واإلســاميني بأغلبيــة مقاعــد مجلــس النــواب
فــي انتخابــات العــام  ،1956فكلــف الملــك حســن زعيمــه ســليمان النابلــي بتشــكيل الحكومــة الــي تــم فــي
عهدهــا إلغــاء المعاهــدة األردنيــة الربيطانيــة ،وأقيلــت الحكومــة فــي نيســان  .1957تــا ذلــك إعــان األحــكام
العرفيــة وحــل جميــع األحــزاب السياســية ،غــر أن القــرار لــم يــر علــى جماعــة اإلخــوان المســلمني بصفتهــا
جمعيــة وليــس حز ًبــا.
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فرتة حظر األحزاب السياسية (:)1989-1957
وظلــت األحــزاب محظــورة وتعمــل بشــكل رسي إلــى أن وقــع االنفــراج الســيايس أواخــر العــام  ،1989بــدأت
بإجــراء انتخابــات مجلــس النــواب الحــادي عــر وتجميــد حكومــة مــر بــدران لألحــكام العرفيــة الــي ُفرضــت

بعــد االحتــال اإلرسائيلــي للضفــة الغربيــة العــام .1967

وخــال هــذه الفــرة ،شــكلت حــرب حزيــران  1967أبــرز حــدث تــرك آثــاره علــى مســار الحيــاة السياســية والحزبيــة،
فقــد تــم احتــال إرسائيــل للضفــة الغربيــة مــن المملكــة ،ووقــوع معركــة الكرامــة فــي  21آذار  ،1968وانتقــال
ً
وصــول إلــى أحــداث
قــوات المقاومــة الفلســطينية لالنتشــار فــي المــدن والقــرى فــي الضفــة الرشقيــة،
أيلــول  ،1970ثــم خــروج القــوات الفدائيــة كل ًيــا مــن األردن فــي صيــف العــام التالــي.
وبرغــم انتهــاء وجــود منظمــات المقاومــة الفلســطينية ،لكنــه بقــي لهــا امتــدادات تنظيميــة محليــة بــن

المواطنــن ،فلجــأت باالشــراك مــع األحــزاب العقائديــة اليســارية والقوميــة إلــى العمــل الــري خــال الفــرة
متنفســا لهــا،
 ،1989-1972فكانــت تجــد فــي العمــل فــي أوســاط الطلبــة ونقابــات العمــال والنقابــات المهنيــة
ً
ً
ومجــال لممارســة أنشــطتها السياســية والنقابيــة .أمــا أبــرز التنظيمــات الحزبيــة الــي كانــت قائمــة أواخــر
الثمانينــات ،فهــي :الحــزب الشــيوعي األردنــي ،جماعــة اإلخــوان المســلمني ،حــزب البعــث العربــي االشــراكي
(جناحــا بغــداد ودمشــق) ،حــزب الشــعب الديمقراطــي األردنــي (حشــد) ،منظمــة الجبهــة الشــعبية فــي األردن،
والجبهــة الدســتورية ،وقــد تحولــت جميعهــا إلــى أحــزاب علنيــة مرخصــة بــدء ًا مــن أواخــر العــام .1992
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لقــد تــم فــي هــذه الفــرة ً
أيضــا تجميــد الحيــاة الربلمانيــة ،وحــل مجلــس النــواب المنتخــب فــي ربيــع العــام 1967
قبــل حــرب حزيــران إلــى أجــل غــر مســمى بــدء ًا مــن العــام  .1976لكــن تــم اســتدعاؤه فــي العــام  1984لتعديــل
الدســتور بمــا يســمح بإجــراء انتخابــات تكميليــة مبــارشة لمــلء ثمانيــة مقاعــد شــاغرة فــي الضفــة الرشقيــة،
والســماح ً
أيضــا لمجلــس النــواب بمــلء مقاعــد الضفــة الغربيــة الشــاغرة .وبعــد ذلــك ،تمــت دعــوة مجلــس
النــواب لالنعقــاد .واســترم المجلــس الجديــد إلــى أن ُحـ ّ
ـل فــي  30تمــوز  .1988وأُتّخــذ فــي اليــوم التالــي قــرار
فــك االرتبــاط القانونــي واإلداري مــع الضفــة الغربيــة المحتلــة ،والــذي رحبــت بــه منظمــة التحريــر الفلســطينية
وفصائلهــا.
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لقــد أدى تفاقــم األزمــة االقتصاديــة الــي عصفــت بالبــاد أواخــر العــام  1988إلــى خفــض ســعر رصف الدينــار
مقابــل الــدوالر إلــى حوالــي نصــف قيمتــه ،وصـ ً
ـول إلــى تطبيــق برنامــج صنــدوق النقــد الدولــي الــذي تضمــن
زيــادة أســعار المحروقــات ،ورفــع الدعــم عــن ســلع أساســية فــي العــام  ،1989فاندلعــت فــي أواســط شــهر
نيســان مــا عُ ــرف بـــ «هبــة نيســان» الــي بــدأت فــي مدينــة معــان وانتقلــت وإن بدرجــات متفاوتــة إلــى باقــي
المناطــق فــي البــاد.
اســتثرمت األحــزاب والقــوى االجتماعيــة هــذه التطــورات للمطالبــة بإلغــاء قوانــن الطــوارئ واألحــكام
وشـ ّ
العرفيــة ،وإطــاق الحريــات العامــة ،وإجــراء انتخابــات نيابيــة ،فأقيلــت حكومــة زيــد الرفاعــيُ ،
ـكلت حكومــة

جديــدة برئاســة الرشيــف زيــد بــن شــاكر أرشفــت علــى انتخابــات .1989

وســمحت الحكومــة بأمــر مــن الملــك للتنظيمــات الرسيــة أن تشــارك فــي هــذه االنتخابــات ،فحصلــت شــخصيات
حزبيــة يســارية وقوميــة وأخــرى ذات خلفيــات قوميــة وتقدميــة علــى مقاعــد لهــا ،إلــى جانــب جماعــة اإلخــوان
المســلمني الــي حصــدت  22مقعـدًا مــن أصــل مقاعــد مجلــس النــواب الثمانــن.
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عودة الحياة الحزبية والربلمانية (:)2019-1989
افتتحــت انتخابــات  1989مرحلــة انفتــاح ســيايس وتحــول ديمقراطــي ،مــن أبــرز عالماتهــا إقــرار «الميثــاق الوطــي
األردنــي» (حزيــران  ،)1991وإلغــاء األحــكام العرفيــة وقانونــي الدفــاع ومكافحــة الشــيوعية .وصــدور قانــون جديــد
لألحــزاب السياســية ،القانــون رقــم ( )32لســنة  1992،الــذي نظــم قواعــد تشــكيل األحــزاب ورشوطهــا ،إذ ســمح
لخمســن شــخص ًا ،بلغــوا مــن العــر  25ســنة ،تأســيس حــزب ســيايس ،فانتقلــت الحالــة الحزبيــة إلــى العمــل
الحزبــي العلــي الرمخــص.
وترخــص خــال الفــرة منــذ العــام  1992وحــى العــام  45 2007حز ًبــا سياسـيًا ،حيــث حصلــت األحــزاب األيديولوجيــة
اليســارية والقوميــة علــى المظلــة القانونيــة لزماولــة أنشــطتها ،وشــكلت جماعــة اإلخــوان المســلمني ذراعـ َا
سياســيًا لهــا عُ ــرف باســم «حــزب جبهــة العمــل اإلســامي» ،وتقدمــت العــرات مــن الشــخصيات العامــة،
لتأســيس أحــزاب سياســية جديــدة ،عُ رفــت بمجملهــا باســم األحــزاب «الوطنيــة» أو «الوســطية» أو «الربامجيــة»،
تمي ـ ً
زا لنفســها عــن األحــزاب التاريخيــة األيديولوجيــة.

 48تطور الحياة الحزبية األردنية

وشــهدت هــذه الرمحلــة تزايــدا فــي عــدد األحــزاب ،بــل وانقســام بعضهــا أو اندماجــه مــع بعضهــا اآلخــر ،غــر
أن هــذه الرمحلــة اصطدمــت عــام  1993بمناخــات عمليــة الســام مــع إرسائيــل ،والــي تركــت آثــارًا ســلبية
علــى الحيــاة الحزبيــة والربلمانيــة ،وذلــك بإجــراء انتخابــات نيابيــة وفــق نظــام انتخابــي جديــد عُ ــرف باســم «نظــام
ّ
حــل محــل نظــام
الصــوت الواحــد للناخــب الواحــد» بغــض النظــر عــن عــدد مقاعــد الدوائــر االنتخابيــة ،والــذي
القائمــة المفتوحــة الــذي يســمح للناخــب باختيــار عــدد مــن الرمشــحني يصــل إلــى عــدد مقاعــد دائرتــه االنتخابيــة.
وقــد أدى نظــام االنتخــاب الجديــد بقــوة إلــى صعــود أثــر الصــوت العشــائري فــي مــزان الفــوز ،وتشــكيل
مجالــس نيابيــة تراجــع نفــوذ األحــزاب والشــخصيات السياســية فيهــا ،وبــات يغلــب عليهــا طابــع التمثيــل
العشــائري والمحلــي.

وفــي العــام  ،2007صــدر قانــون جديــد لألحــزاب ،حــدّد عــدد المؤسســن بـــ  500عضــو ،يتوزعــون علــى ســبع
محافظــات علــى أن يكــون مــن بينهــم  %10مــن النســاء ،األمــر الــذي قلّــص عــدد األحــزاب كثـرًا ،قبــل أن تعــود
وتلــي رشوط القانــون الجديــد لريتفــع عددهــا قبــل نهايــة العــام  2015إلــى  39حز ًبــا .وفــي العــام  ،2012صــدر
قانــون جديــد لألحــزاب تضمــن تعديــات طفيفــة مقارنــة مــع ســابقه ،ثــم صــدر قانــون األحــزاب السياســية
رقــم ( )39لســنة  ،2015والــذي ّ
خفــض العــدد الــازم لتأســيس حــزب إلــى  150شــخص ًا ،بلغــوا مــن العــر  18ســنة،
فتشــكلت دفعــة جديــدة مــن األحــزاب ،ومــع نهايــة العــام  ،2016ارتفــع عــدد األحــزاب السياســية إلــى  50حز ًبــا ،ثــم
انخفــض عددهــا إلــى  48حز ًبــا مــع أواخــر العــام .2019
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دور وزارة الشؤون السياسية والربلمانية
تشــكلت وزارة الشــؤون السياســية والربلمانيــة ،العــام  ،2013وكان اســمها آنــذاك وزارة التنميــة السياســية.
ويأتــي فــي مقدمــة مهــام الــوزارة توســيع المشــاركة السياســية للمواطنــن وتعميــق الحــوار مــع مؤسســات
المجتمــع المدنــي ،إضافــة إلــى مهامهــا ذات الصلــة بالشــأن الربلمانــي .غــر أن التطــور األهــم الــذي وقــع علــى
مهــام الــوزارة تمثــل بالوظيفــة الجديــدة الــي أوكلهــا قانــون األحــزاب السياســية لهــا منــذ العــام  ،2015وهــي
أن الــوزارة باتــت هــي الرمجعيــة القانونيــة لألحــزاب السياســية بـ ً
ـدل عــن وزارة الداخليــة.

وفــي إطــار هــذه الوظيفــة ،تُشـ ّ
ـكل فــي الــوزارة لجنــة تســمى «لجنــة شــؤون األحــزاب» ،تختــص بالنظــر فــي
طلبــات تأســيس األحــزاب ومتابعــة شــؤونها .وتكــون هــذه اللجنــة برئاســة األمــن العــام لــوزارة الشــؤون
السياســية والربلمانيــة ،وعضويــة األمــن العــام لــكل مــن وزارات الداخليــة والعــدل والثقافــة ،وممثــل عــن
مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وآخــر عــن الرمكــز الوطــي لحقــوق اإلنســان.
وال تكتفــي وزارة الشــؤون السياســية والربلمانيــة بوظيفتهــا كرمجعيــة لألحــزاب السياســية ،بــل تعمــل الــوزارة
ً
أول :النهــوض بالحيــاة الحزبيــة ،ويجــد ذلــك ترجمتــه فــي رعايــة الــوزارة لبلــورة
فــي اتجاهــات رئيســية ثالثــة،
أساســا إلــى نشــاطية الحــزب فــي مجــال تحصيــل اشــراكات
أســس جديــدة لتمويــل األحــزاب السياســية ،تســتند
ً
العضويــة واإلعــام وعقــد المؤتــرات الدوريــة االنتخابيــة ،وإلــى دور الحــزب فــي االنتخابــات العامــة .وهــذا مــا
عــر عنــه نظــام المســاهمة فــي دعــم األحــزاب السياســية األخــر رقــم ( )155لســنة .2019
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ثانيــا ،العمــل علــى تمكــن األحــزاب السياســية ،وذلــك بالســعي لتوفــر فــرص التدريــب لكــوادر وأعضــاء األحــزاب
السياســية مــن خــال تفاهمــات أو مذكــرات تفاهــم مــع بعــض الــركاء الدوليــن .ومثــال ذلــك ،مذكــرة
التفاهــم الــي ّ
وقعتهــا الــوزارة فــي أيــار  2019مــع المعهــد الهولنــدي للديمقراطيــة متعــددة األحــزاب لتنفيــذ
برنامــج تدريــي لبنــاء قــدرات الشــابات والشــباب أعضــاء األحــزاب السياســية وغريهــم مــن الناشــطني .ويأخــذ هــذا
المنحــى فــي عمــل الــوزارة باالعتبــار أنــه يُحظــر علــى األحــزاب السياســية نفســها أن تســتفيد مــن أي تمويــل
خارجــي.
أمــا المجــال الثالــث فــي عمــل الــوزارة ،فهــو يتمثــل فــي مــد جســور الحــوار مــع األحــزاب ،فــي الشــأن الوطــي
العــام ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعديــل ترشيعــات العمــل العــام ،ال ســيما قانــون األحــزاب ونظــام التمويــل،
وقوانــن االنتخــاب والالمركزيــة والبلديــات.
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أسئلة للمناقشة العامة
أ .المجموعة األولى:
1 .مــا هــو مفهــوم الحــزب الســيايس بحســب التعريــف الدولي؟ قــارن بني هــذا التعريــف ،والتعريــف الذي
يعتمــده قانون األحزاب السياســية لســنة .2015
2 .اذكر أبرز المعايري اليت تنطوي عليها الديمقراطية الداخلية في الحزب السيايس.
3 .مــا هــي الفلســفة الــي يســتند إليهــا كل مــن تمويــل األحــزاب مــن خزينــة الدولــة ،وربط القســم األكرب
مــن التمويــل بمشــاركة الحــزب العلنيــة فــي االنتخابــات العامــة ،وما يحققه مــن إنجازات ملموســة؟
4 .مــاذا تقــرح مــن حلــول لمعالجــة ضعــف عضويــة النســاء والشــباب فــي كثــر مــن األحــزاب ،وفــي
هيئاتهــا القياديــة؟
5 .ما هي التيارات الحزبية الرئيسة في األردن ،وإلى أي فرتات زمنية تعود جذورها؟
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6 .ما هي الصلة اليت تربط ما بني دور األحزاب في الحياة السياسية وبني الحكومة الربلمانية؟
س ـنّت منــذ إقــرار الدســتور األردنــي عــام  ،1952وفــي أي
7 .كــم عــدد قوانــن األحــزاب السياســية الــي ُ
ســنوات صــدرت؟
8 .ممن تتشكل لجنة شؤون األحزاب ،وما هي أبرز وظائفها؟
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ب .المجموعة الثانية:
ضع دائرة حول رقم الجواب الصحيح:
1 .رقــم المــادة الدســتورية الــي تنــص علــى حــق األردنيــن فــي تأليــف األحــزاب السياســية علــى أن تكون
غايتهــا مرشوعــة ووســائلها ســلمية وذات نظــم ال تخالــف أحكام الدســتور ،هي:
.1المادة رقم ()7

 .2المادة رقم (.)16

( .)3المادة رقم (.)22

2 .فــي أي عــام صــدر قانــون األحــزاب السياســية الــذي اكتفــى بــأن يكــون العضــو المؤســس قــد أكمــل
الثامنــة عــرة مــن عــره ،بينمــا كانــت تشــرط القوانــن الســابقة أن يكــون قــد أكمــل الحاديــة
والعرشيــن مــن عــره.
 .1عام .2007

 .2عام .2012

 .3عام .2015

3 .اشــرط قانــون األحــزاب السياســية لســنة  2012أن ال تقــل نســبة النســاء بــن عــدد األعضــاء المؤسســن
عن :
.%5 .1
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.%10 .2

.%15 .3

4 .مــا هــي الوثيقــة الرمجعيــة الــي أعدتهــا لجنــة ملكيــة مــن  60عضــوً ا ،وأقرتهــا الدولــة األردنيــة فــي
حزيــران .1991
 .1الميثاق الوطين.

 .2األجندة الوطنية.

 .3األردن ً
أول.

5 .يســتحق الحــزب مســاهمة ماليــة ســنوية مــن خزينــة الدولــة قدرهــا  20ألــف دينــار فــي حــال رشــح عــددًا
مــن أعضائــه فــي مــا ال يقــل عــن ثــاث دوائــر انتخابيــة ،هــو:
 .1ثالثة أعضاء

 .2ستة أعضاء.

 .3عرشة أعضاء.

6 .في أي عام صدر أول قانون لألحزاب السياسية في عهد المملكة األردنية الهاشمية.
 .1عام .1946

 .2عام .1952

 .3عام .1954
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6.الرمشد إلى الحزب السيايس ،مؤلف جماعي ،دار سندباد للنرش ،عمّ ان ،األردن.1995 ،
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المقدمة
أدرك األردن مبكــر ًا ّ
أن الشــباب حالــة ســيادية ،ومــروع وطــي وقومــي .وتعتــر رعايتهــم مــؤرش ًا بــارز ًا علــى
ال .وتنبــع األهميــة مــن ّ
تطــور الدولــة ،لمواجهــة التحديــات حــارض ًا ومســتقب ً
أن الشــباب فــي األردن يشــكلون

الرشيحــة األكــر ،واألهــم كمـ ًا ونوعـ ًا ،إذ تبلــغ نســبة الســكان ممــن هــم دون ســن الثالثــن عامـ ًا نحــو ()٪٦٧
مــن العــدد اإلجمالــي للســكان ،وبهــذا يعتــر المجتمــع األردنــي مجتمع ـ ًا شــاب ًا فتي ـ ًا يتمتــع بالحيويــة والطاقــة
واالمكانــات الجيــدة .وعليــه يعــد تمكــن الشــباب وارشاكهــم واســتثمارهم وإكســابهم الخــرات الالزمــة
عام ـ ً
ا مهم ـ ًا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المجتمــع علــى كافــة األصعــدة السياســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة والبيئيــة .مــن هنــا تــرز أهميــة فتــح المجــال أمامهــم للمشــاركة ،وســماع رأيهــم فــي
اتخــاذ القــرارات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة تعميــق ثقافــة حقــوق اإلنســان و القيــم الديمقراطيــة،
وزيــادة وعيهــم بحقوقهــم وواجباتهــم ،ممــا يوســع دورهــم فــي المشــاركة فــي كل مــا يتعلــق بحياتهــم
وتطلعاتهــم وطموحاتهــم ،كونهــم أكــر فئــات المجتمــع تقبــ ً
ا للتعلــم والتغيــر ،ويشــكلون رأس المــال
البــري والحيــوي لتقــدم المجتمــع ،ويشــكلون مســتقبل هــذه األمــة ومصــدر قياداتها(.االســراتيجية الوطنيــة
للشــباب .)2024-2019
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يســاهم هــذا الكتيّــب فــي إكســاب الشــباب معــارف ومعلومــات رضوريــة مــن أجــل مشــاركة فعّ الــة فــي
عمليــة المواطنــة ،ورفــع قدراتهــم وإكســابهم مهــارات وســلوكيات تعــزز لديهــم مهــارات المبــادرة والقيــادة
والحــوار والمناقشــة واالتصــال ،اكتشــاف اتجاهاتهــم اإليجابيــة نحــو قضايــا المواطنــة والديمقراطيــة وحقــوق
اإلنســان .وفــي النهايــة ،يســتعرض الكتيــب أنشــطة ومعــارف تأتــي علــى شــكل أســئلة ،الهــدف منهــا زيــادة
معرفــة الشــباب بحقوقهــم وواجباتهــم ،وهــذا يعــي إعــداد جيــل قــادر علــى تحمــل المســؤولية ،يطمــح إلــى
تحقيــق مجتمــع مســتقر وآمــن وديمقراطــي يقــوم علــى ســيادة القانــون واحــرام الحريــات.

المقدمة 7

األهداف
يهــدف الكتيــب إلــى تعميــق ثقافــة المواطنــة الصالحــة والفعّ الــة لــدى الشــباب ،وتعريفهــم بحقوقهــم
وواجباتهــم الــواردة فــي الدســتور االردنــي ،وتعريفهــم أيضــ ًا بقيــم المواطنــة الصالحــة الــي تقــوم علــى
أســاس ســيادة القانــون ،واحــرام المســاواة ،والتســامح وتقبّــل اآلخــر ،وتقبــل التعدديــة والتنــوع فــي المجتمع.
وبشكل أكرث تفصي ً
ال ،يحتوي الكتيب على موضوعات ومعارف وأسئلة وخربات تهدف إلى ما يلي:
•أوالً ،التعريف بمفهوم المواطنة والحقوق والواجبات والتميزي بني المواطن الصالح وغري الصالح.
•ثانيـ ًا ،التعريــف بمبــادئ المواطنــة الصالحــة وغــر الصالحــة ،كالحريــة والمشــاركة الفاعلــة والمســاواة
وتكافــؤ الفــرص والتضامــن والمحافظــة علــى الممتلــكات العامــة.
•ثالث ـ ًا ،التعريــف بأهــداف المواطنــة ،كااللــزام بمبــادئ الديمقراطيــة ،والتحــرر مــن التعصــب والتميــز،
وااليمــان باألخــوّ ة اإلنســانية والمنهــج العلمــي فــي التفكــر وســيادة القانــون ،وااللــزام بالدســتور،
والمشــاركة السياســية الفاعلــة ،واحــرام كرامــة االنســان ،واكتســاب  قيــم المواطنــة الحقــة.
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المواطنة
تعــي المواطنــة إعطــاء الفرد/المواطــن الرشعــي القانونــي الــذي ولــد فــي بلــد مــا واكتســب جنســيته
الحــق فــي االســتفادة مــن مــا ترتبّــه عضويــة تلــك البلــد لمواطنيهــا مــن امتيــازات وحقــوق .وفــي معناهــا
الســيايس ،تُشــر المواطنــة إلــى الحقــوق الــي تكفلهــا الدولــة لمــن يحمــل جنســيتها ،وااللزتامــات الــي

تفرضهــا عليــه؛ أو قــد تعــي مشــاركة الفــرد فــي أمــور وطنــه ،ومــا يشــعره باالنتمــاء إليــه .ومــن المنظــور
االقتصــادي االجتماعــي ،يُقصــد بالمواطنــة إشــباع الحاجــات األساســية لألفــراد ،بحيــث ال تشــغلهم همــوم
الــذات عــن المصلحــة العامــة .ويُقصــد بهــا أيضــ ًا المصلحــة والغايــة المشــركة بــن مواطــي الدولــة ،بمــا
ّ
يحقــق التعــاون والتكامــل والعمــل الجماعــي المشــرك.

المواطنة 9

تربــط األمــم المتحــدة مفهــوم المواطنــة بمفهــوم ’’ســيادة القانــون‘‘ ،حيــث يكــون جميــع األشــخاص
والمؤسســات والكيانــات والقطاعــات العامــة والخاصــة ،بمــا فــي ذلــك الدولــة ذاتهــا ،مســؤولني أمــام
قوانــن صــادرة علنـ ًا تتفــق مــع القواعــد والمعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وتُطبّــق علــى الجميع بالتســاوي،

ويحتكــم فــي إطارهــا إلــى قضــاء مســتقل .ويقتضــي هــذا المبــدأ كذلــك اتخــاذ تدابــر لكفالــة االلــزام بمبــادئ
ســيادة القانــون ،والمســاواة أمــام القانــون ،والمســؤولية أمــام القانــون ،والعــدل فــي تطبيــق القانــون،
التعســف ،والشــفافية
والفصــل بــن الســلطات ،والمشــاركة فــي صنــع القــرار ،واليقــن القانونــي ،وتجنــب
ّ
اإلجرائيــة والقانونيــة.
ّ
ـب الوطــن .وهــو
ـر عنــه اإلغريــق فــي القــرن الخامــس قبــل الميــاد بأنــه ُحـ ْ
إن مفهــوم المواطنــة قديــم ،عـ ّ
مفهــوم شــامل أيضــ ًا ،يرتبــط بــه مجموعــة مــن المفاهيــم الــي تحــدد عالقــة المواطنــن بعضهــم ببعــض
وعالقتهــم مــع الدولــة الــي يعيشــون علــى أرضهــا ،كمــا يرتبــط هــذا المفهــوم بمفاهيــم أساســية أخــرى
كالوطــن ،والمواطــن ،والــوالء ،واالنتمــاء .ولذلــك قبــل أن نصــل إلــى تعريــف للمواطنــة يجــب أن نوضــح هــذه
المفاهيــم:
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الوطــن :هــو المنطقــة الجغرافيــة الــي يُقيــم عليهــا األفــراد والجماعــات ويتخذونهــا مقــر ًا
دائمـ ًا لهــم ،مهمــا كانــت مســاحة هــذا الوطــن صغــرة أو كبــرة فــكل بقعــة فيــه تعــد وطنـ ًا
لجميــع المواطنــن .يرتبطــون مع ـ ًا بروابــط اجتماعيــة وثقافيــة مشــركة ،وتتوحــد أهدافهــم
وطموحاتهــم.
المواطــن :يُطلــق علــى كل فــرد يتمتــع بكافــة الحقــوق ،ســواء أكانــت مدنيــة أو سياســية أو
اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو حقــوق التضامــن فــي الدولــة الــي ينتمــي إليهــا .فهــو
عضــو فــي هــذه الدولــة ويحمــل جنســيتها ،ولــه علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن نفــس
الحقــوق واالمتيــازات الــي يكفلهــا دســتور تلــك الدولــة لمواطنيهــا ،كمــا ّ
أن عليــه واجبــات

يقــوم بهــا اتجــاه وطنــه ودولتــه.
االنتمــاء :شــعور داخلــي يجعــل اإلنســان وفيـ ًا مخلصـ ًا لوطنــه ومؤسســاته ومجتمعــه ،ويجعله

مهتمــا بمصلحــة وطنــه مُ ع ـزّ ًا بــه .تغ ـذّي الحقــوق واالمتيــازات الــي يكفلهــا الدســتور لــه
شــعور االنتمــاء لــدى المواطــن ،وتدفعــه للوفــاء واحــرام واجباتــه تجــاه وطنــه.
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تطور مفهوم المواطنة
بــدأت فكــرة المواطنــة فــي عــر دولــة اليونــان القديمــة ،عندمــا كان المواطنــون هــم مــن يملكــون حق ـ ًا
قانوني ـ ًا فــي المشــاركة فــي شــؤون الدولــة وإدارتهــا ،قــد كانــت فكــرة المواطنــة الصالحــة جــزء ًا مــن هــذا
المفهــوم ،أمّ ــا العبيــد والنســاء قــد حُرمــوا مــن هــذا الحــق ،فقــد كانــوا مجــرد مطيعــن ومنفذيــن لألوامــر.
وأدى ذلــك إلــى الرتكــز علــى الواجبــات الــي ترتتــب علــى حقــوق المواطنــن.
نشــأ الرتابــط بــن المواطنــة والهويــة الوطنيــة بشــكل طبيعــي ،نظــر ًا الرتبــاط الوضــع القانونــي للمواطــن
بالدولــة بشــكل عــام ،أي الربــط بــن المواطــن والوطنيــة .ســاعدت األفــكار التحرريــة فــي القــرن التاســع عــر
علــى تطــور الحقــوق والمطالبــة بهــا ،وأدى ذلــك إلــى المطالبــة بالعدالــة والمســاواة والحقــوق السياســية.
وأصبــح ذلــك واقع ـ ًا بالنســبة للعديــد مــن الســكان.
فــي القــرن العرشيــن ،بــدأ ظهــور أفــكار تدعــو إلــى أن الحقــوق السياســية والمدنيــة لتكــون جــزء ًا مــن الزتامات
الدولــة تجــاه مواطنيهــا .ويعــود الفضــل إلــى نشــوء «دولــة الرّفــاه» فــي القــرن األخــر إلــى المفكريــن الذيــن
نــادوا بــرورة أن تشــمل حقــوق المواطنــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .كمــا بــرز مفهــوم
المواطنــة المتعــددة فــي الوقــت الحالــي ،أي ّ
أن األفــراد يمكــن أن يكونــوا مواطنــن فــي أكــر مــن دولــة،

ومثــال ذلــك اإلتحــاد األوروبــي حيــث تــزداد حقــوق وواجبــات مواطــي الــدول األعضــاء ،ليــس تجــاه دولهــم
فقــط بــل تجــاه اإلتحــاد ككل.
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أصبــح العالــم فــي عــر المعلومــات والعولمــة واالتصــاالت الــذي أصبــح يتيــح لألفــراد ســهولة وإمكانيــة
االتصــال بالعالــم كلــه والحصــول علــى المعلومــات قريــة الكرتونيــة صغــرة ،كمــا يســمونه .أســفر هــذا عــن
ظهــور مفهــوم «المواطــن العالمــي» الــذي يشــارك العالــم بآرائــه وأفــكاره.
يشــمل مفهــوم المواطنــة مؤخــر ًا الرتبيــة ،والــي تكتســب أهميــة مزتايــدة .فــإذا كانــت المواطنــة تعــي
الحقــوق والواجبــات ،فتعلــم المســؤولية واالنتمــاء واإلخــاص فــي العمــل هــي صفــات يجــب تعلّمهــا لنكــون
مواطنــن فاعلــن ،فالرتبيــة هــي عمليــة إعــداد المواطــن الصالــح.
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العنارص األساسية للمواطنة
تتكون المواطنة من ثالثة عنارص أساسية ،وهي:

العنرص المدني
يتضمــن الحريــة الفرديــة ،وحريــة التعبــر واالعتقــاد واإليمــان ،وحــق التملــك ،والحــق فــي العدالــة وتحقيــق
العنــر المدنــي فــي المواطنــة فــي المؤسســات القضائيــة.

العنرص السيايس
يعــي الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية ،بوصــف المواطــن عنــر ًا فاعـ ً
ا فــي الســلطة السياســية،
مــن خــال الربلمــان.

العنرص االجتماعي
يعــي تمتــع المواطــن بخدمــات الرفاهيــة االجتماعيــة وإشــباع حقوقــه االقتصاديــة ،والــي تتضمــن التعليــم،
وحســن الرعايــة الصحيّــة ،علــى ســبيل المثــال ال الحــر .ولهــذا يُقــال عــن كل كائــن بــري أنــه يتمتــع بالمواطنة
إذا كان يتمتــع بخصائــص اجتماعيــة معينــة ،لهــا معناهــا الســيايس المعتــد بــه قانون ًا ،مثــل الحقــوق والواجبات،
وااللزتامــات ،والحريــة فــي اتخــاذ القــرارات ،الــي تمثــل شــأن ًا يتصــل بمصلحتــه الخاصــة ،وفــي المشــاركة فــي
المصالــح العامــة ،وكذلــك المشــاركة فــي المجتمــع المدنــي.
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ويقتضــي تمتــع الفــرد بالمواطنــة ،فــي معناهــا األول ،أن يشــكل هــذا الفــرد جــزء ًا مــن كيــان ســيايس اجتماعي،
وأن يحــوز علــى كل الحقــوق ويلــزم بواجباتــه اســتناد ًا إلــى كونــه عضــو ًا فــي هــذا الكيــان .وال تكــون صفــة
المواطنــة إال لمــن يكــون ،اســتناد ًا إلــى الدســتور والقانــون ،لــه الحــق فــي المشــاركة فــي حكــم بــاده ،مــن
خــال مؤسســات الحكــم السياســية والقانونيــة والدســتورية .ويعــد وعــي اإلنســان بأنّــه مواطــن أصيــل فــي
بــاده وعــي أصيــل بالمواطنــة ،فــا يــرى نفســه مُ قيم ـ ًا فقــط ،يخضــع لنظــام معــن ،بــل مشــارك ًا فــي صنــع
القــرارات داخــل هــذا النظــام.
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يُعــد هــذا الوعــي بالمواطنــة نقطــة البــدء األساســية فــي تشــكيل نظــرة الفــرد إلــى نفســه ،وإلــى بــاده،
وإلــى رشكائــه فــي صفــة المواطنــة ،وعلــى أســاس هــذه المشــاركة يكــون االنتمــاء إلــى الوطــن .ومــن خــال
المشــاركة تأتــي المســاواة؛ فلــكل مواطــن الحقــوق نفســها وعليــه الواجبــات ذاتهــا .فلصفــة المواطــن
ثالثــة أركان :االنتمــاء لألرض ،والمشــاركة ،والمســاواة.
ومــن ثــم يأتــي جهــد الشــخص فــي إطــار الجمــع الســيايس لممارســة صفــة المواطنــة ،والتمســك بهــا،
والدفــاع عنهــا؛ وحينمــا ينجــح الجمــع فــي اســتخالص حقــوق الوطــن والمواطــن ،تظهــر اللحظــة الدســتورية.
فتتحــول األرض إلــى وطــن ،واإلنســان ،الــذي يحيــا عليهــا ويشــارك فــي صياغــة حياتهــا ،إلــى مواطــن .وعلــى
ذلــك ،فالوطــن هــو مــا يؤســس فكــرة المواطــن ،وثــم مــن بعدهــا فكــرة المواطنــة .فالمواطنــة فــي
حقيقتهــا التامــة هــي الجمــع الوطــي الــي تســتكمل التعبــر عــن شــخصيتها وإرادتهــا بالدولــة الواحــدة
المســتقلة .والمواطــن فــي حقيقتــه التامــة هــو الفــرد بوصفــه عضــو ًا فــي دولــة وطنيــة .وهنــا يجــب التميــز
بــن الوطنيــة والمواطنــة.
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الوطنية
ظاهــرة نفســية اجتماعيــة مركبــة ،قوامهــا حُــب الوطــن أرضــ ًا وأهــ ً
ا ،والســعي إلــى خدمــة مصالحــه .أو
بعبــارة أخــرى :ظاهــرة نفســية فرديــة وجماعيــة ،تــدور علــى التعلــق بالجمــع الوطــي وأرضــه ومصلحتــه وتراثــه
واالندمــاج فــي مصــره.

المواطنة
ظاهــرة مركبــة محورهــا الفــرد ،كعضــو مشــارك فــي الجمــع الوطــي ،وفــي الدولــة الــي هــي دولتــه .إن
الفــرد الحامــل لهــذه الصفــة خاضــع لنظــام محــدد مــن الحقــوق والواجبــات.

العناصر األساسية للمواطنة 17

وبعبــارة أخــرى :الوطنيــة والمواطنــة وجهــان متباينــان مــن وجــوه االرتبــاط بالجماعــة الوطنيــة ووجودهــا
الســيايس .وفــي الحقيقــة حينمــا نتحــدث عــن المواطنــة ،كنظــام حقــوق وواجبــات ،فإننــا نعــي ،فــي الوقــت
ذاتــه ،حقــوق المواطــن وواجباتــه فــي الدولــة ،وواجباتهــا للمواطنــن؛ فحقــوق المواطنــن هــي واجبــات
علــى الدولــة ،وحقــوق الدولــة هــي واجبــات علــى المواطنــن .وفــي محاولــة توضيــح هــذه الحقــوق ،يــرى
أنهــا تتشــكل مــن الحقــوق المدنيــة ،الــي تضــم حريــة التعبــر والمســاواة أمــام القانــون ،والحقوق السياســية،
الــي تشــمل:
•الحق في التصويت
•الحق في االنضمام إلى أي تنظيمات سياسية مرشوعة
•الحقوق االجتماعية واالقتصادية ،اليت تحتوي على الرفاهية االقتصادية واألمان االجتماعي
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رشوط المواطنة ومقوماتها األساسية
توجــد بعــض الــروط والمقومــات األساســية ،الــي ال غــى عنهــا فــي اكتمــال وجــود
المواطنــة ،ويُشــار إليهــا علــى النحــو التالــي:

المقوّ م األول
يعــد اكتمــال نمــو الدولــة ذاتهــا بُعــد ًا أساســي ًا مــن أبعــاد نمــو المواطنــة ،ويتحــدد نمــو الدولــة
بامتالكهــا لثقافــة تلــك الدولــة ،الــي تؤكــد علــى المشــاركة والمســاواة أمــام القانــون.
وعلــى هــذا النحــو ،فــإن الدولــة االســتبدادية ال تتيــح الفرصــة الكاملــة لنمــو المواطنــة؛
ألنهــا تحــرم قطاع ـ ًا كام ـ ً
ا مــن البــر مــن حقهــم فــي المشــاركة ،أو أن الدولــة ذاتهــا قــد
تســقط فريســة حُكــم القلــة الــي تســيطر علــى المــوارد الرئيســية للمجتمــع ،ومــن ثــم تحــرم
بقيــة األفــراد مــن حقوقهــم فــي المشــاركة ،أو الحصــول علــى نصيبهــم مــن المــوارد .األمــر
هــذا يدفعهــم ،بداهـ ً
ـة ،إلــى التخلــي عــن القيــام بواجباتهــم والزتاماتهــم األساســية ،وهــو مــا

يعــي تقلــص مواطنتهــم بســبب عــدم حصــول المواطــن علــى جملــة الحقــوق وااللزتامــات
األساســية ،الــي ينبغــي أن تتوفــر لــه .وهــذا يوضــح أن ثمــة رابطــة عضويــة بــن اكتمــال نمــو
الدولــة واقرتابهــا مــن النمــوذج المثالــي للدولــة الحديثــة ،والمجتمــع القــوي المتماســك،
وبــن اكتمــال المواطنــة فــي مســتوياتها غــر الناقصــة.
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المقوّ م الثاني
ارتبــاط المواطنــة بالديمقراطيــة ،وذلــك بوصــف أن الديمقراطيــة هــي الحاضنــة األولــى لمبــدأ المواطنــة .وفــي
هــذا اإلطــار تعــي الديمقراطيــة التأكيــد علــى ال مركزيــة القــرار ،فــي مقابــل اخــزال مركزيــة الجماعــة .كمــا
تعــي أن الشــعب هــو مصــدر الســلطات ،إضافــة إلــى التأكيــد علــى مبــدأ المســاواة السياســية والقانونيــة بــن
المواطنــن ،بــرف النظــر عــن الديــن أو العُ ــرف أو المذهــب أو الجنــس .وحــى تكــون المواطنــة فعّ الــة ،فمــن
الــروري أن يتوافــر لهــا قــدر مــن الوعــي المســتند إلــى إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا
المختلفــة ،بحيــث تُصبــح هــذه المعرفــة قاعــدة القــدرة علــى تحمــل المســؤولية ،كمــا تشــكل أســاس القــدرة

علــى المشــاركة والمســاءلة.
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المقوّ م الثالث
تمتــع المواطنــن بكافــة الحقــوق السياســية والقانونيــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة .وهــذا يعــي قيــام عقــد اجتماعــي يؤكــد علــى ّ
أن
المواطنــة فــي األمــة هــي مصــدر كل الحقــوق والواجبــات ،وأيضــ ًا مصــدر ًا
لرفــض أي تحــز فيمــا يتعلــق بالحقــوق والواجبــات وفــق أي معيــار ،ســواء
الجنــس أو الديــن أو العــرق أو الــروة أو اللغــة أو الثقافــة .فــي نطــاق
ذلــك ،فإنّــه مــن الــروري تأكيــد التــازم بــن الحقــوق والواجبــات القانونيــة
والسياســية ،والحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،وذلــك حــى
تتحقــق الديموقراطيــة الكاملــة .وفــي هــذا اإلطــار يتطلــب التأكيــد علــى
أن المواطنــة تعــي التأكيــد علــى المســاواة والعــدل االجتماعــي ،فيمــا
يتعلــق بتوزيــع الفــرص االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وبطبيعــة الحــال
السياســية.
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المقوّ م الرابع
يُعــد الفــرد البالــغ العاقــل أحــد المكونــات األساســية للمواطنــة ،وذلــك بوصــف ّ
أن هــذا الفــرد يخضــع لعمليــة
التنشــئة االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية ،الــي تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع المختلفــة ،بــإرشاف الدولــة
وســيطرتها .وتســاعد عمليــة التنشــئة ــــ فــي حالــة اكتمالهــا ــــ الفــرد علــى أن يســتوعب أهــداف الجماعــة
ـر عــن مصالحهــا ،ويتعايــش مــع الجماعــة ،دون أن يــذوب فــي إطارهــا.
وتراثهــا ،ويعـ ّ
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المقوّ م الخامس
يُعــد إشــباع الحاجــات األساســية للبــر ،فــي أبعادهــا االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة ،أحــد
المقومــات الرئيســية للمواطنــة .وفــي هــذا اإلطــار تواجــه المواطنــة أزمــة إذا تخلــت الدولــة عــن القيــام
بالزتاماتهــا المتعلقــة بتهيئــة البيئــة المالئمــة لتحقيــق الرفاهيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــر .ومــن

الطبيعــي أن يــؤدي عــدم إشــباع الحاجــات األساســية للبــر إلــى ظواهــر عديــدة ،تُشــر فــي مجملهــا إلــى
تــآكل اإلحســاس بالمواطنــة .وتبــدأ هــذه الظواهــر باالنســحاب مــن القيــام بالواجبــات ،مادامــت الحقــوق قــد
تآكلــت مــرور ًا بعــدم اإلســهام أو المشــاركة الفعّ الــة علــى كافــة األصعــدة ،وحــى الهــروب مــن المجتمــع،
والبحــث عــن مواطنــة جديــدة ،أو التــرد علــى الدولــة والخــروج عليهــا ،واالحتمــاء بجماعــات وســيطة ،أو أقــل
مــن الدولــة .وتــؤدي كل هــذه الظواهــر إلــى تــآكل المواطنــة ،بســبب تــآكل إشــباع الحاجــات األساســية.

يمكــن القــول ممــا ســبقّ ،
أن المواطنــة صفــة تطلــق علــى كل مواطــن يتمتــع بالحقــوق ويلــزم بالواجبــات
الــي يحددهــا دســتور الدولــة ،وبذلــك يكــون عضــو ًا رئيس ـ ًا فــي الدولــة .وهــي أيض ـ ًا عالقــة اجتماعيــة بــن
الفــرد والدولــة ،ومــن خــال هــذه العالقــة يُقــدم الفــرد الــوالء ويلــزم بالواجبــات المطلوبــة منــه ،وتوفــر
الدولــة الحقــوق األساســية لــه وتعمــل علــى حمايتــه.
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المواطنة حقوق وواجبات
ّ
إن العالقــة بــن الحقــوق والواجبــات عالقــة تبادليــة ،وتعكــس العالقــة بــن الفــرد والدولــة ،فحقــوق
المواطــن هــي واجبــات الدولــة تجاهــه ،كمــا ّ
أن واجبــات المواطــن هــي حقــوق الدولــة .وحقــوق المواطــن

هــي مصالــح وامتيــازات وحريــات تكفلهــا وتوفرهــا الدولــة بمــا يتفــق مــع ترشيعاتهــا ودســتورها والمواثيــق
والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
أمــا الواجبــات فهــي أفعــال مطلوبــة مــن المواطــن ليســاهم فــي تنميــة مجتمعــه وتطــوره ،وهــي واجبــات
تقــوم علــى أســاس القيــم األخالقيــة واالجتماعيــة ،واســتناد ًا إلــى مــا يحــدده الدســتور أو القوانــن.
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أهداف المواطنة
يجــب علينــا كمواطنــن أن نتعــرف علــى أهــداف المواطنــة كــي نكــون مواطنــن فاعلــن ونســاهم فــي بنــاء
وطننــا وتنميتــه ،والمشــاركة فــي تنميــة مجتمعنــا.
ومن أهم اهداف المواطنة:
•االلزتام بالديمقراطية

•احرتام كرامة االنسان

•المشاركة السياسية الفاعلة

•المحافظة على األمن الوطين

•التحرر من التعصب والتميزي

•الوحدة الوطنية والتضامن

•سيادة القانون

•تعزيز مبادئ حقوق االنسان

•االيمان باألخوة اإلنسانية.
•االعزتاز بالوطن واالنتماء له
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المواطنة الصالحة
ّ
إن المواطنــة هــي -كمــا ذُكــر ســابق ًا -عالقــة تربــط الفــرد بوطنــه ومجتمعــه ولــه حقــوق وعليــه واجبــات،
وهــذه المواطنــة إمــا أن تكــون فاعلــة وصالحــة وإمــا أن تكــون غــر صالحــة ،فــكل مواطــن إيجابــي ومبــادر،
يســهم بشــكل فاعــل فــي تقــدم وطنــه وتنميــة مجتمعــه ،هــو مواطــن صالــح وفاعــل ،أمــا المواطــن الــذي
يقــوم بالواجبــات دون أن يقــدم للمجتمــع والدولــة مــا يســاعد فــي نموهمــا وتقدمهمــا فهــو مواطــن غــر
فاعــل وغــر صالــح .ومــن أبــرز صفــات المواطــن الصالــح مــا يلي:
•دفع الرضائب
•خدمة العلم والدفاع عن بلده

•إطاعة القوانني اليت تسنّها الحكومات الديمقراطية
•االلزتام بالوالء واالنتماء للنظام السيايس الديمقراطي
•المشاركة في الحياة السياسية
•احرتام حقوق اآلخرين
•الدفاع عن حقوقه وحقوق اآلخرين
•المشاركة في العمل التطوعي
•المحافظة على البيئة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة
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المواطنة العالمية
أصبــح هــذا المصطلــح يســتخدم بشــكل مزتايــد فــي القــرن الحــادي والعرشيــن ،إذ شــهد مفهــوم المواطنــة
تطــور ًا مــال بــه نحــو العالميــة .ويشــمل المصطلــح سلســلة مرتابطــة مــن الســلوكيات الــي تبــدأ مــن فكــرة
أن كل واحــد منــا هــو مواطــن ينتمــي لهــذا العالــم ولديــه مســؤولية مشــركة تجــاه كوكــب األرض الــذي
يعيــش عليــه ،ليحافــظ عليــه ويعيــش بكرامــة .ويشــمل مفهــوم المواطنــة العالميــة سلســلة مــن األفعــال
الــي تبــدأ مــن حــب األرسة أو المجتمــع الصغــر ،إلــى االهتمــام بمــا يحــدث علــى مســتوى العالــم ،والمســاهمة
فــي حــل المشــكالت الــي تواجــه العالــم كمشــكالت التغــر المناخــي ،والكــوارث الطبيعيــة (الــزالزل ،حرائــق
الغابــات ،الســيول ،انزالقــات الرتبــه ...الــخ) ،وانتشــار األمــراض (انفلونــزا الخنازيــر ،انفلونــزا الطيــور ،وأخــرا انفلونــزا
الكورونــا) ،والحــروب ،والفقــر والجــوع .ولذلــك فــإن المواطــن العالمــي يتصــف بصفــات أهمهــا:
• يدركمايحدثفيالعالم،ولديهالوعيبدورهكمواطنعالمي.
• يحرتمويقدرالتنوعالعرقيوالديينواللغويوالحيوي.

•يتحمل مسؤولية أفعاله.

•لديــه معرفــة بقضايــا العالــم االقتصاديــة واالجتماعيــة

•يحرتم حق الغري وحريته.

والسياســية والتكنولوجيــة والثقافيــة والبيئيــة.

•يشــاركك فــي تعزيــز الســام واألمــن

•يدافع عن العدالة االجتماعية.

العالمــي.

• يســاهم فــي تنميــة المجتمــع علــى المســتوى المحلــي أو
المســتوى العالمــي.
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و يمكــن اعتبــار هــذه المواصفــات لمواطــن القــرن الواحــد والعرشيــن أنهــا كفــاءات تنميهــا مؤسســات
المجتمــع ،لزتيــد فاعليــة االرتبــاط بــن األفــراد علــى المســتوى الشــخصي واالجتماعــي والمحلــي والقومــي
والدولــي .ويكــون ذلــك بتنميــة قــدرات معينــة للتفكــر مــن شــأنها أن تتخلــص مــن االختالفــات الثقافيــة،
وتواجــه المشــكالت والتحديــات بشــكل تعاونــي ،كأعضــاء فــي مجتمــع عالمــي واحــد .

ويستند مبدأ المواطنة العالمية على ركزيتني أساسيتني ،وهما:
األولــى :التحديــات ,بطبيعتهــا ،عالميــة ،كعــدم المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،واالمتــاك غــر المتســاوي
لتقنيــات المعلومــات ،وانخفــاض الخصوصيــة ،والتدهــور البيــي ،وتهديــد الســام.
الثانيةّ :
أن هناك أمم ًا ومجتمعات ذات ديانات وثقافات وأعراف وتقاليد ونظم مختلفة.
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قيم المواطنة الصالحة
سيادة القانون
ويقصــد بــه ّ
أن القانــون هــو صاحــب الســلطة العليــا ،وســيادته تعــي هيمنتــه ونفــوذه والزاميتــه للدولــة
والحكومــة وأفــراد المجتمــع .وعلــى القانــون أن ي ـرّع ويحمــي حقــوق النــاس .ومــن أهــم مبــادئ ســيادة
القانــون مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الثــاث :الترشيعيــة والقضائيــة والتنفيذية.
يدخــل تعزيــز ســيادة القانــون علــى الصعيديــن الوطــي والدولــي فــي صميــم رســالة األمــم المتحــدة .ويشــكل
ترســيخ دعائــم احــرام ســيادة القانــون عنــر ًا أساســي ًا فــي إحــال الســام الدائــم بعــد انتهــاء الــزاع ،وحمايــة
حقــوق اإلنســان علــى نحــو فعــال ،وتحقيــق التقــدم والتنميــة فــي المجــال االقتصــادي بشــكل مطــرد .ومبــدأ
خضــوع الجميــع  -بــدء ًا بالفــرد وانتهــا ًء بالدولــة نفســها  -للمســاءلة بموجــب قوانــن صــادرة علنـ ًا ،وتطبــق علــى
الجميــع بالتســاوي ،ويحتكــم فــي إطارهــا إلــى قضــاء مســتقل ،هــو مفهــوم أســايس يرفــد قســط ًا وافــر ًا مــن
أعمــال األمــم المتحــدة.
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وتعمــل األمــم المتحــدة مــن أجــل دعــم وجــود إطــار تتحقــق فيــه ســيادة
ّ
كســن دســتور أو مــا يعادلــه ،بوصفــه
القانــون علــى الصعيــد الوطــي:

القانــون األســمى فــي البلــد؛ ووضــع إطــار قانونــي واضــح ومتســق ،مــع
كفالــة تنفيــذه؛ وبنــاء مؤسســات قويــة تتولــى شــؤون العــدل والحكــم
واف مــن التنظيــم والتمويــل
واألمــن وحقــوق اإلنســان ،تحظــى بقــدر
ٍ
والتدريــب والتجهــز؛ وإرســاء عمليــات العدالــة االنتقاليــة وآلياتهــا؛ وإقامــة
مجتمــع عــام ومدنــي يســاهم فــي تعزيــز ســيادة القانــون وإخضــاع الموظفــن
الحكوميــن والمؤسســات العامــة للمســاءلة .فتلــك هــي المعايــر
والسياســات والمؤسســات والعمليــات الــي تشــكل صلــب المجتمــع الــذي
ينعــم فــي ظلــه األفــراد بالســامة واألمــان ،وحيــث تســوّ ى الزناعــات بالطــرق
الســلمية ،وتتوافــر ســبل االنتصــاف لجــر الــرر ،ويخضــع للمســاءلة كل مــن
ينتهــك القانــون ،بمــا فــي ذلــك الدولــة.
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الشفافية
ويقصــد بهــا توفــر المعلومــات واتاحتهــا بشــكل واضــح لدراســتها وتوظيــف نتائجهــا ،ويجــب أن تكــون هــذه
المعلومــات صحيحــة ودقيقــة وشــاملة .ســيجعل التدفــق الحــر والمســترم للمعلومــات مــن الســلطات إلــى
المواطنــن أو الجمهــور أكــر ثقــة بالســلطات الحاكمــة واحرتامهــا .فالشــفافية عنــر مهــم مــن عنــارص
المســائلة والزناهــة .ومثــال علــى ذلــك إطــاق الحكومــة األردنيــة منصــة «حقــك تعــرف» الــي تســعى لتطبيــق
مبــادئ الشــفافية والمصداقيــة ،وتســعى مــن خاللهــا إلــى وضــع حـدّ لضبــط حالــة التضليــل وإســاءة اســتخدام
المنصــات االجتماعيــة ،الــي أصبحــت منابــر ًا لبــث اإلشــاعات والتضليــل والكراهيــة .تقــدم هــذه المنصــة
المعلومــة الدقيقــة بالرسعــة والمصداقيــة المطلوبــة لمواجهــة تلــك الحــاالت ،لتكــون بمثابــة «عيــادة»
لتشــخيص المعلومــة والتدقيــق بهــا والتحقــق مــن صحتهــا ومعرفــة مصدرهــا وتفنيدهــا أو تأكيدهــا .والمثــال
االخــر هــو إطــاق الحكومــة منصــة «بخدمتكــم» التفاعليــة ،هدفهــا التواصــل مــع المواطنــن وإتاحــة األســئلة
واالقرتاحــات والشــكاوى واإلبــاغ عــن أيّ مخالفــات ،وترتكــز علــى الشــفافية والزناهــة واالنفتــاح والمســاءلة.
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المسائلة
وهــي آليــة للكشــف عــن مــدى االلــزام بالقوانــن والتحلــي بالمســؤولية
والواجبــات مــن أجــل ضمــان الزناهــة والمحاســبة .ويجــب أن تكــون عمليــة
ملزمــة لجميــع المســؤولني والمؤسســات .ولضمــان نجــاح هــذه العمليــة ،يجب
ســيادة القانــون ،والشــفافية ،وتوفــر الحريــات .وفــي االردن هناك عــدة أدوات
للمســائلة :األجهــزة الرقابيــة ،كديــوان المحاســبة وهيئــة الزناهــة ومكافحــة
الفســاد وديــوان المظالــم؛ وكذلــك مجلــس النــواب كســلطة ترشيعيــة
ورقابيــة؛ إضافــة إلــى األحــزاب ،واإلعــام ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي
كجماعــات ضاغطــة.
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المسؤولية
هــي االحســاس بااللــزام نحــو األفــراد واألفعــال الــي تصــدر عــن عنهــم .وهــي شــعور مقــرن بإحســاس الفــرد
بالحريــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار .وهــي الشــعور الــذي يجعلنــا نــدرك واجبنــا تجــاه االخريــن.

المساواة
وتعــي ّ
أن المواطنــن ســوا ٌء أمــام القانون،يحظــون علــى فــرص التعليــم والعمــل والصحــة والعدالــة الجماعيــة
بتكافــؤ تــام بــدون تفرقــة .والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات ،بغــض النظــر عــن الديــن أو اللــون أو العــرق
أو الجنــس أو المكانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،فالقيمــة اإلنســانية للبــر واحــدة.
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التسامح
مبــدأ إنســاني يدعــو إلــى التخلــي عــن اإلســاءة إلــى اآلخريــن وايذائهــم .كمــا أنــه يدعــو إلــى االدراك والتعــرف
علــى مزايــا وخصائــص اآلخريــن بــد ً
ال مــن إطــاق االحــكام المســبقة عليهــم .وهــو شــعور بالرحمــة والتعاطــف.
ويعــرف أن التســامح أيضــ ًا هــو العفــو ،وعــدم رد اإلســاءة ،والســمو بالنفــس البرشيــة إلــى مرتبــة أخالقيــة
عاليــة .والتســامح قيمــه دعــا إليهــا كافــة الرســل واألنبيــاء والمُ صلحــن؛ لمــا لــه مــن أهميــة قصــوى فــي
تحقيــق وحــدة المجتمعــات وتضامنهــا وتماســكها ،والقضــاء علــى الخالفــات بــن األفــراد والجماعــات .ويدعــو
أيضــا إلــى احــرام ثقافــة أديــان وتقاليــد اآلخريــن .وهــو ركــزة أساســية لحقــوق األنســان والديمقراطيــة
والحريــات اإلنســانية العامــة.

 34قيم المواطنة الصالحة

االعتدال أو الوسطية
ويقصــد بهمــا النظــرة المتوازنــة فــي كافــة أمــور الحيــاة مــن تصــورات ومواقــف ووجهــات نظــر .وهمــا
البحــث المســترم عــن الصــواب والحقيقــة فــي االتجاهــات والخيــارات .وأيضــ ًا موقــف فكــري وأخالقــي
وســلوكي يدعــو إلــى عــدم اتخــاذ المواقــف المتشــددة واحتــكار الحقيقــة.

اإليمان بالحوار وتقبل اآلخر
مــن القواعــد األساســية الــي ترتكــز عليهــا ثقافــة الحــوار هــي احــرام الــرأي والــرأي اآلخــر .فاإليمــان بالحــوار
وتقبــل اآلخــر يُعــدّ مقدمــة لبنــاء أســس الديمقراطيــة ،باعتبارهــا رضورة إنســانية وحضاريــة .ال يصــل الحــوار
فــي معنــاه الصحيــح إلــى الهــدف المنشــود ّ
إل إذا كان هنــاك احــرام متبــادل بــن األطــراف المتحــاورة ،مــن

حيــث احــرام كل جانــب لوجهــة نظــر الجانــب اآلخــر .وبهــذا المعــى فـ ّ
ـإن الحــوار يعــي التســامح ،واحــرام حريــة
اآلخريــن حــى فــي حالــة وجــود اختــاف فــي الــرأي ،أي أن احــرام اآلخــر ال يعــي بالــرورة القبــول بوجهــة
نظــره.
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يُبــى الحــوار علــى وجــود رؤى مختلفــة ،أي أنــه يجــري تحديــد ًا مــع اآلخــر المختلــف ،ويكــون
الهــدف منــه إثــراء الفكــر وترســيخ قيمــة التســامح بــن النــاس ،ومــد جســور التفاهــم بــن
األمــم والشــعوب ،وفــي الوقــت ذاتــه االنفتــاح علــى اآلخــر لفهــم وجهــة نظــره ثــم للتفاهــم
معــه مــا يقودنــا إلــى فهــم متبــادل ،كمــا أنّــه الطريــق الســتيعاب المعطيــات والوقائــع
المكونــة لمواقــف الطرفــن المتحاوريــن ،ثــم إلــى تفاهمهــا( .د .ابراهيــم بشــناق)
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التطوع أو العمل التطوعي
يعــرف بأنــه عمليــة توظيــف األفــراد والجماعــات فــي تقديــم خدمــات إنســانية واجتماعيــة غــر مدفوعــة األجــر،
تقــدم مثــل هــذه الخدمــات خــارج إطــار المؤسســات الحكوميــة والخاصــة .والمتطــوع شــخص يقــوم بهــذا
العمــل بــدون أجــر أو أي هــدف ربحــي أو إكــراه .الهــدف الوحيــد هــو مســاعدة اآلخريــن أوتقديــم واجــب نحــو
بلــده ووطنــه لإلســهام فــي عمليــة التنميــة الشــاملة .ويهــدف العمــل التطوعــي إلــى:
•المساعدة في حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية اليت تواجه الوطن والمجتمع.
•تنمية روح المشاركة في المجتمع.
•تعزيز قيم المواطنة والقيام بالواجبات والمسؤوليات تجاه الوطن والمجتمع.
•تعزيز الشعور باالنتماء وأن الفرد جزء مهم من المجتمع.
•استثمار أوقات الفراغ بأعمال مفيدة.
•اكتساب خربات حياتية جديدة.
•المساهمة في عملية التنمية.
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وأما مجاالت العمل التطوعي فهي ،على سبيل المثال ال الحرص:
•الرعاية الصحية.
•الخدمات اإلنسانية واإلغاثة.
•المحافظة على البيئة.
•مساعدة الرمضى وكبار السن.
•تمكني الفئات المهمشة في المجتمع.
•مجاالت أخرى.....
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احرتام التنوع
التنــوع هــو ظاهــرة فــي المجتمعــات اإلنســانية ،فالمجتمــع الواحــد يضــم العديــد مــن األعــراق والمذاهــب
واالديــان ،ويختلــف البــر فــي المجتمــع عــن بعضهــم فــي الشــكل واللــون وطريقــة التفكــر والعــادات
والتقاليــد واألوضــاع االقتصاديــة ،فيجعــل هــذا التنــوع للمجتمــع طعمـ ًا وإثــارة .يختلــف البــر فيمــا بينهــم بعدة
جوانــب منهــا :اللغــة ،والديانــة ،والمعتقــدات ،والشــكل والحجــم واللــون ،والعــادات والتقاليــد ،والثقافــة،
وطريقــة التفكــر ،واآلراء ووجهــات النظــر .ويتطلــب هــذا الواقــع احــرام اآلخريــن وتقبــل آرائهــم ،وتأكيــد
مبــدأ المســاواة وســيادة القانــون ،وااللــزام بمبــدأ حريــة الــرأي والتفكــر ،واعتمــاد الحــوار واجتنــاب اإلكــراه.
والتنــوع فــي المجتمــع يزيــده قــوة وتطــور ونهضــة وتماســك.
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التعددية
تُشــر التعدّديــة إلــى التنــوّ ع فــي وجهــات النظــر والمواقــف حــول نهــج أو فكــرة معيّنــة .يدخــل مفهــوم

التعدديــة فــي مختلــف المجــاالت ولهــا أقســام عديــدة ،حيــث نجــد ّ
أن هنــاك :تعدديــة سياســية ،تعدديــة
تعــر ّ
كل مــن التعدديــة السياســية واالقتصاديــة عــن وجــود
ّ
اقتصاديــة ،تعدديــة دينيــة ،وتعدديــة ثقافيــة.

ـر التعدديــة الدينيــة ،عــن وجــود ع ـدّة
أكــر مــن نظــام ســيايس أو اقتصــادي فــي البلــد الواحــد .فــي حــن تعـ ّ
توجهــات دينيــة فــي المجتمــع الواحــد مــع تقبّلهــا وتشــجيع التعايــش الســلمي بينهــا .أمّ ــا التعدديــة الثقافيــة،
ـر عــن الجماعــات الصغــرة الــي تعيــش ضمــن مجتمــع أكــر وتحتفــظ بهويتهــا الثقافيــة ،وقيمهــا
فهــي تعـ ّ
وممارســاتها حيــث يتــمّ تقبــل هــذه الممارســات والقيــم مــن قبــل الثقافــة الســائدة مــع األخــذ بعــن االعتبــار
ّ
أن ثقافــة األقليــة ال تتعــارض مــع قانــون الدولــة ونظامهــا .تعتــر الهنــد والواليــات المتحــدة مــن األمثلــة

القويــة علــى المجتمــع التعــددي .ففــي الهنــد نجــد تعدديــة دينيــة ال مثيــل لهــا ،مواطنــو الهنــد يتّبعــون
ديانــات مختلفــة مثــل الهندوســية ،المســيحية ،اإلســام ،الســيخية ،اليانيــة ،البوذيــة ،وغريهــا ،إال ّ أنهــم مــع

ذلــك يتعايشــون مع ـ ًا فــي دولــة واحــدة ويتقبّلــون بعضهــم البعــض .كذلــك الحــال فــي الواليــات المتحــدة

األمريكيــة الــي تحتضــن أناســ ًا مــن أصــول عرقيــة وثقافيــة متنوعــة يعيشــون معــ ًا بتناغــم .ومــن األمثلــة
األخــرى علــى المجتمعــات التعدّديــة ،نجــد تركيــا الــي تمثّــل بوتقــة النصهــار الثقافــات مــن قارتــن مختلفتــن
تمامــا وهمــا آســيا وأوروبــا.
ً
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المشاركة
تعــي أن يكــون لــك دور ســواء بشــكل مبــارش أو مــن خــال مؤسســات رشعيــة وســيطة تمثــل مصالحهــم،
وتعتــر المشــاركة فــي األردن حقــ ًا للمواطــن كفلــه الدســتور وأعطــى الحــق لكافــة أفــراد المجتمــع فــي
المشــاركة واالطــاع واإلســهام الفاعــل فــي عمليــة التنميــة فــي كافــة جوانبهــا المختلفــة ،وبمــا يكفــل
ويعــزز حريــة األفــراد ورغباتهــم ويجســد احــرام مبــادي حقــوق االنســان.
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األسئلة
أوالً :المساواة ،المساواة أمام القانون:
تبــدأ المــادة الســابعة مــن اإلعــان العالمــي بعبــارة« :النــاس جميع ـ ًا ســواء أمــام القانــون »...ومــع ذلــك فــإن
هــذا المبــدأ ال يعكــس دائم ـ ًا الواقــع.
•هل الجميع متساوون أمام القانون في مجتمعك المحلي أم أن البعض يعاملون بطرق مختلفة؟
•ما هي العوامل اليت قد تمنح بعض األشخاص مزية عن غريهم؟
•لمــاذا كانــت المســاواة أمــام القانــون رضوريــة بالنســبة لثقافــة حقــوق اإلنســان؟ (المــادة  7مــن
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،المــادة  2مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل )
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ثاني ًا :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
جــاء اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  10كانــون األول/
ديســمرب  ،1948نتيجــة لمــا شــهده العالــم فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ،حيــث تعهــد المجتمــع الدولــي بعــدم
الســماح علــى اإلطــاق بوقــوع كــوارث وحــروب مــن هــذا القبيــل مــرة أخــرى .وقــرر زعمــاء العالــم إكمــال
ميثــاق األمــم المتحــدة بخريطــة طريــق تضمــن حقــوق كل فــرد فــي أي مــكان أو زمــان .والوثيقــة الــي
نشــدها هــؤالء الزعمــاء ،والــي أصبحــت فيمــا بعــد «اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان» ،كانــت موضــع نظــر
فــي الــدورة األولــى للجمعيــة العامــة فــي عــام  .1946ولقــد اســتعرضت الجمعيــة العامــة مــروع إعــان
حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية وأحالتــه إلــى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بهــدف عرضــه علــى
لجنــة حقــوق اإلنســان للنظــر فيــه لــدى إعدادهــا للرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وقامــت اللجنــة فــي
دورتهــا األولــى ،الــي عقــدت فــي أوائــل عــام  ،1947بتفويــض أعضــاء مكتبهــا لصياغــة مــا أســمته «مــروع
مبدئــي للرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان».
•ما هي الحقوق الواردة في االعالن العالمي لحقوق االنسان؟
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ثالث ًا :المواطنة حقوق وواجبات :
•ماهي الحقوق الواردة في الدستور األردني:
1.الحق في العمل.
2.الحق في التعليم.
3.الحق في تكوين األحزاب السياسية.
4.الحق في عقد االجتماعات.
5.الحق في تولي المناصب العامة.
6.هناك حقوق أخرى وردت في الفصل الثاني من الدستور اذكرها.

•أما أهم الواجبات الواردة في الدستور األردني:
1.العمل في الحاالت االضطرارية نتيجة حرب أو كارثة طبيعية أو غريه.
2.إطاعة القوانني.
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3.واجبات أخرى ...........................

رابع ًا :المواطن الصالح:
•كيف يمكن التميزي بني المواطن الصالح وغري الصالح.
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خامس ًا :كوكب المساواة:
المســاواة كحــق طبيعــي لإلنســان مفهــوم حديــث يعــود إلــى القــرون القليلــة الماضيــة ،ولكــن الفالســفة
كانــوا قديمــ ًا قــد تناولــوا المســاواة بــن النــاس وفــي المجتمــع :أفالطــون والفارابــي فــي مدينتيهمــا
الفاضلتــن علــى ســبيل المثــال .لــم تفــرض المســاواة علــى الــرأة والرجــل إال فــي القــرن الماضــي .المســاواة
فــي الجنــس ال تنطلــق مــن االختالفــات الفزييولوجيــة الطبيعيــة بــل مــن االختالفــات المكتســبة فــي المجتمــع،
والناتجــة عــن ثقافتــه ووعيــه الديــي وأعرافــه.
•كيــف يمكــن تعزيــز المســاواة العالميــة وعــدم التميــز بســبب العــرق والجنــس أو اللــون أو الديــن أو
اللغــة؟
•كيف يمكن تطوير مهارات التفكري اإلبداعي والتخيل للمستقبل لدى المشاركني؟
•كيف يمكن تعزيز قيم العدالة؟
•ما هو الشكل المتخيل لكوكب المساواة؟
•ماهي العقبات اليت سيوجهونها لتحقيق كوكب المساواة؟
•كيف سيواجهون هذه العقبات؟
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•هــل يمكــن تحقيــق المواطنــة بــدون منــاخ ديمقراطــي أو تحقيــق الديمقراطيــة بــدون حقــوق
المواطنــة؟
ا مــا مــن حقــه فــي المســاواة ألنــه ولــد معوق ـ ًا ،مث ـ ً
•هــل يمكــن أن تحــرم رج ـ ً
ا أعمــى أو أبكــم؟ أو
ألنــه ال يشــبه بالتمــام والكمــال االخريــن جســدي ًا؟
•هل يمكن أن تحرم الرمأة منها ألنها بسبب جنسها؟
•أعط أمثلة من المكتسبات اليت ترتكز عليها المساواة؟
•كم هو أجرك إذا كنت تشتغلني وكم هو أجر زميلك في العمل من نفس الطبيعة؟
•هل نفس المساواة اليت يتمتع بها الرجل أمام المحاكم هي نفسها اليت تتمتع بها الرمأة؟
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•قــارن بــن المســاواة القانونيــة الــي جــاء بهــا الدســتور ،كافــة المجــاالت وخاصــة منهــا الحقــوق
االجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة.

المجاالت
المساواة في الرتشح
المساواة في التعليم
المساواة في األجر
المساواة في صنع القرار
المساواة في العمل
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الرجل يتمتع بها أو ال يتمتع بها

الرمأة تتمتع بها أو ال تتمتع بها

سادس ًا :السلوك الديمقراطي:
•يرجى تصنيف السلوكيات الواردة في الجدول التالي إلى سلوك ديمقراطي أو غري ديمقراطي:

السلوك

ديمقراطي

غري ديمقراطي

اختيار أعضاء مجلس النواب األردني.
اختيار أعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية ما  .
توفري فرص التعليم المجاني لجميع الطلبة في المدارس.
توفري فرص التعليم المجاني لجميع الطلبة في الجامعات األردنية الحكومية.

انتشار الواسطة في التعني في المؤسسات الحكومية.
تساهم الرشكات الكربى في أنشطة المجتمع المدني والجمعيات
توقيف صحفي بسبب نرش مقال عن انفلونزا الكورونا
يدرس الطلبة من أديان مختلفة ومستويات اقتصادية مختلفة ومن
الجنسني في نفس الجامعة ونفس القاعات الدراسية.
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سابع ًا :المسؤولية:
•صنف السلوكيات التالية إن كانت مسؤولة أم غري مسؤولة

السلوك
تواعد أحمد مع حسن الساعة الخامسة مساء ولم يفي أحمد بالوعد على
موعد اللقاء
خالف سائق السيارة القانون بقطعه اإلشارة الضوئية وهي حرماء
لب الناخبون واجبهم بالذهاب إلى مراكز التصويب يوم االقرتاع
ّ
مارس الطلبة حبهم لوطنهم بزراعة األشجار في حديقة الجامعة
أنجز الطالب البحث الذي كلّفه به المدرس
المبادرة إلى القيام باألعمال التطوعية في زراعة األشجار والقيام بحمالت
النظافة وتوعية الناس.
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مسؤول

غري مسؤول

الرماجع
1.الشباب والمشاركه السياسيه ،دليل تدرييب لتفعيل مشاركة الشباب االردني في الحياه السياسيه ،من
اعداد الدكتور علي الخوالده.2007 ،
2.الرتبيه المدنيه والمواطنه من اجل تحول ديمقراطي ناجح  ،دليل تدرييب من اصدارات االرض واالنسان
لدعم التنميه  ،اعداد الدكتور علي الخوالده و زياد العالونه .2015
3.الرياضه من اجل التنميه وتعزيز قيم التسامح والتنوع والتعدده الثقافيه :دليل تدرييب للعاملني مع
الشباب ،من اصدارات االرض واالنسان لدعم التنميه واعداد الدكتور علي الخوالده وزياد العالونه .2016
4.دليل منظمات المجتمع المدني في تطوير السياسات الحكوميه ،من اصدارات االرض واالنسان لدعم
التنميه واعداد زياد العالونه ،كمال المرشقي ،محمود حشمه .2009
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المنشور على مرشوع “دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية
األردنية والتنمية” وال تعكس بالرضورة وجهة نظر االتحاد األوروبي

٨

فن الحــوار

٨

فن الحــوار
إعداد :عماد أبو صالح
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مفهوم الحوار
لغة:
أصلــه مــن الحَ ــور ،وهــو الرجــوع(، )١وحَ ــارَ :أي رجــعَ ( ،)٢وهــم يتحــاورون ،أي :يرتاجعــون( ،)٣وحاورتــه :راجعتــه الــكالم،
وهــو حســن الحــوار ،فالحــوار هــي الــرادة فــي الــكالم(.)٤

اصطالح ًا:
هــو لفــظ عــام يشــمل صــور ًا عديــدة منهــا المناظــرة والمجادلــة  ،ويــراد بــه :مراجعــة الــكالم والحديــث بــن
()٥

طرفــن ،دون أن يكــون بينهمــا مــا يــدل بالــرورة علــى الخصومــة(.)٦

( )١ابن منظور ،لسان العرب.
( )٢ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا ،أبو الحسن ،معجم مقاييس اللغة.
( )٣ابن منظور ،لسان العرب.
( )٤الراغب األصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن.
( )٥الرافعي ،المصباح المنري في غريب الرشح الكبري ،ص 156
( )٦أحمد بن عبد الرجمن الصويان ،الحوار أصوله المنهجية وآدابه والسلوكية ،دار الوطن ،1993 ،ص 17
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حوار الثقافات
وهــو عمليــة تبــادل لوجهــات النظــر قائمــة علــى االنفتــاح واالحــرام بــن
أشــخاص ومجموعــات مــن أصــول وتراثــات إثنيــة ،ثقافيــة ،دينيــة ،ولغويــة
مختلفــة فــي إطــار مــن التفهــم واالحــرام المتبادلــن(.)٧
ويرادفــه فــي المعــى المصطلحــات التاليــة (حــوار الحضــارات ،حــوار الشــمال
والجنــوب ،الحــوار العربــي األوربــي ،الحــوار اإلســامي المســيحي ،حــوار الــرق
ـر جميعهــا عــن الحــوار بــن األديــان والحضــارات المختلفــة،
والغــرب) ،حيــث تعـ ّ
الــي تعتمــد ثقافــات متفاوتــة فــي نظرتهــا إلــى الكــون والوجــود ،ومــا
يســتتبعه ذلــك مــن اختــاف العقائــد.

( )٧هيفاء أحمد السامرائي ،الحوار العربي األوروبي ،دراسات  /وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق  ،1982 ،ص .25
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مصطلحات ذات صلة
هنــاك أوجــه اختــاف بــن كل مــن (الحــوار – الجــدل – المناظــرة) ،وســنحاول هنــا الوقــوف علــى مفهــوم كل
مصطلــح علــى حــدا.

 .1الجدل:
لغة:
مصــدر جــادل ،وهــو المناقشــة علــى ســبيل المخاصمــة ،ومقابلــة الحجــة بالحجــة .وأصــل المعــى اللغــوي
للجــدل يــدل علــى الشــدة والقــوة( .)٨والجــدل أيضـ ًا :الشــدة والخصومــة والقــدرة عليهــا( ،)٩وجادلــه أي خاصمــه
مجادلــة وجــداالً ،واالســم هــو الجــدل ،وهــو شــدة الخصومــة(.)١٠

( )٨مها فتحة ،مهارات التواصل وأساليب اإلقناع ،الدار العربية للعلوم نارشون ،ط ،2016 ،1ص .31
( )٩ابن منظور ،لسان العرب.
( )١٠الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.

 10مصطلحات ذات صلة

اصطالح ًا:
عرفــه الجرجانــي بقولــه« :دفــع الــرء خصمــه عــن إفســاد قولــه بحجــة أو شــبهة ،أو يقصــد بــه تصحيــح كالمــه،
وهــو الخصومــة فــي الحقيقــة»(.)١١
فالجــدل هــو حــوار كالمــي ،يتفهــم فيــه كل طــرف مــن الفريقــن المتحاوريــن وجهــة نظــر الظــرف اآلخــر،
ويعــرض فيــه كل طــرف منهمــا أدلتــه الــي رجحــت لديــه ،واستمســاكه بوجهــة نظــره(.)١٢

()١١

الجرجاني ،التعريفات ،ص .232

()١٢

عبد الرحمن الميداني ،ضوابط المعرفة وأصول واالستدالل والمناظرة ،دارالقلم ،بريوت ،ط ،1981 ،2ص .281
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الفرق بني الحوار والجدل:
الجــدل هــو اللّــد فــي الخصومــة ومــا يتصــل بذلــك ،إال أنــه يكــون فــي إطــار التخاصــم بالــكالم ،أمــا الحــوار
والمحــاورة ،فهــي مراجعــة الــكالم ،والحديــث بــن طرفــن ،دون أن يكــون بينهمــا مــا يــدل بالــرورة علــى
الخصومــة (.)١٣
وعليه فإن كل جدل حوار ،وليس كل حوار جدل .لكن ربما يتحول الحوار إلى جدل ،وقد يجتمعان.

()١٤

ويمكن التفريق بني نوعني من أنواع الجدل(:)١٥

•الجدل المحمود:
1 .عن علم

1 .عن جهل

2 .لغاية محمودة (هدف سوي)

2 .لغاية مذمومة

3 .بأسلوب حسن (وسيلة سوية)

3 .بأسلوب يسء (وسيلة غري سوية)

( )13طارق الحبيب ،كيف تحاور ،مؤسسة قرطبة للطباعة وللنرش والتوزيع ،2012 ،ص.10-8
( )14مها فتحة ،مرجع سابق ،ص .33
( )15الرمجع نفسه ،ص .34-33
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•الجدل المذموم:

 .2المناظرة:
لغة:
َة َ
وم ْن َظــرة و َن َظــر إليــه .والمُ َ
النّ َظــر :حِ ــسُّ العــنَ ،ن َظــره َي ْن ُ
ناظ ـر ُ
ناظ ـ َر
وم ْن َظــر ًا َ
ظــره َن َظــر ًا َ
«أن تُ ِ
ِ
َأخــاك فــي َأمــر إذا َن َظرْتُمــا فيــه مع ـ ًا كيــف ْ
تأتيانــه(».)١٦
ِ

اصطالح ًا:
«وهــي المحــاورة بــن فريقــن حــول موضــوع ،لــكل منهمــا وجهــة نظــر تخالــف وجهــة نظــر
الفريــق اآلخــر فــي الموضــوع ،فهــو يحــاول إثبــات وجهــة نظــره ،وإبطــال وجهــة نظــر خصمــه،
مــع رغبتــه الصداقــة بظهــور الحــق واالعــراف بــه لــدى ظهــوره» (.)١٧
ويكــون الغــرض مــن المناظــرة الوصــول إلــى الصــواب فــي الموضــوع الــذي اختلفــت أنظــار
المتناقشــن فيــه(.)١٨
وهكــذا يتبــن أن المناظــرة محــاورة مــن أجــل الوصــول إلــى الصــواب ،ولهــذا كان االشــراط
فيهــا التقــارب بــن المتناظريــن فــي العلــم والفهــم(.)١٩
( )١6ابن منظور ،مرجع سابق.
( )١7عبد الرحمن الميداني ،ضوابط المعرفة وأصول واالستدالل والمناظرة ،ط ،2بريوت ،دار القلم ،1981 ،ص .281
( )١8محمد أبو زهرة ،تاريخ الجدل ،ص5
( )١9مها فتحة ،مرجع سابق ،ص .34-33
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 .3االختالف:
لغة:

()٢٠

االختــاف فــي اللغــة مصــدر اختلــف يختلــف اختالف ـ ًا ،وتخالــف القــوم واختلفــوا ،إذ ذهــب كل
واحــد منهــم إلــى غــر مــا ذهــب إليــه اآلخــر ،وهــو ضــد االتفــاق.
اصطالح ًا:
ال يختلــف كثــر ًا المعــى االصطالحــي لالختــاف عــن المعــى اللغــوي المختــار ،إذ هــو عبــارة
عــن تعــدد اآلراء واالتجاهــات فــي القضيــة الواحــدة ،ســوا ًء أكانــت هــذه اآلراء متضــادة أم ال،
وســوا ًء أدت إلــى الــزاع أم ال.

()٢١

( )٢٠طارق الحبيب ،كيف تحاور ،مؤسسة قرطبة للطباعة وللنرش والتوزيع ،2012 ،ص.10-8
()٢١

الرمجع نفسه ،ص .14
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سؤال :ما هو الفرق بني السمع واالستماع ؟
•السمع:
عمليــة فطريــة تحصــل بطريقــة غــر مقصــودة ،بحيــث تحــدث بشــكل عفــوي وتلقائــي ،ليــس بالــرورة
أن تكــون مفيــدة ،أو أن تخدمــي.
•االستماع:
هــو الدرجــة الثانيــة ،وهــو أن يُلفــت المتحــدث نظــري ،وأقــرر أن اســتمع لــه ،برتكــز مــع الــكالم الــذي
يقــال ،مــع وجــود حــوار أو تعليــق أو فكــرة داخليــة لــدى الطــرف المتلقــي أثنــاء الحديــث.
•اإلنصات:
مهارة وفن ،يقصد بها أن أسمع الطرف اآلخر بكل جوارحي ومشاعري.
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الفرق بني االختالف والخالف:

()٢٢

يُنظــر إلــى االختــاف باعتبــاره تنازع ـ ًا نظري ـ ًا ،فهــو أمــر محمــود يُطلــب ،علــى عكــس الخــاف
المذمــوم المُ جتنــب .أمــا الخــاف فهــو تنــازع نظــري ،يغيــب فيــه العقــل والتدليــل ،ويحــر فيــه
الجهــل والتقليــد.
إن الخــاف عالقــة تواصليــة حواريــة تنازعيــة نظريــة ،تُشــاع بــن الجهــاء والمقلديــن
والمتحكمــن .ومــن هنــا كان ذمــه والنهــي عنــه ،واالختــاف عالقــة تواصليــة حواريــة تنازعيــة،
يغلــب حصولهــا بــن العقــاء والمجتهديــن والحكمــاء .ومــن هنــا كان حمــده والحــث عليــه.
وذهــب بعــض العلمــاء إلــى أن االختــاف مــا كان الطريــق مختلفـ ًا والمقصــد واحــد ًا ،والخــاف
مــا كان الطريــق والمقصــود مختلف ـ ًا.

( )22الرمجع نفسه ،ص .15
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الفرق بني االختالف واالفرتاق:

()23

ســبق التعريــف باالختــاف لغــة واصطالحـ ًا ،أم االفــراق فهــو مصــدر افــرق وهــو ضــد االجتمــاع ،أمــا العالقــة
بــن لفظــي (االختــاف) و(االفــراق) فقــد ذهــب أهــل العلــم إلــى التفريــق بينهمــا ،باعتبــار أن التفــرق مذمــوم
مطلقـ ًا ،فــا يقــع إال فــي مقــام الــذم ،أمــا االختــاف فليــس كذلــك ،فقــد يأتــي فــي مقــام الــذم أو فــي مقــام
العــذر والمؤاخــذة ،أو يقــع ممدوحـ ًا أحيانـ ًا .إذا االختــاف أعــم وأشــمل فــي داللتــه ولفظــه مــن االفــراق.
إن علــة الــذم ســوا ًء فــي االختــاف أو االفــراق هــي التنــازع ،فمــا أفضــى إلــى التنــازع فهــو المذمــوم ،إال أن
لفظــة (االفــراق) أو (التفــرق) أكــر إشــعار ًا بالتنــازع مــن لفظــة (االختــاف) ،ولذلــك كثــر ًا مــا يقــرن أهــل العلــم
بــن (التفــرق) و(التنــازع) فــي ســياق التحذيــر والــذم لهمــا.
والخالصــة أن (االفــراق) و (االختــاف) يتفقــان فــي المعــى إذا افرتقــا فــي أكــر مــن ســياق ،ويكــون
معناهمــا :تعــدد اآلراء واالتجاهــات فــي القضيــة الواحــدة ،ســوا ًء ترتّــب علــى ذلــك تنــازع أم ال ،وإن كانــت

لفظــة (االفــراق) تشــعر بالتنــازع أكــر مــن لفظــة (االختــاف) .وأمــا إذا اجتمعــا فــي ســياق واحــد ،اختلفــا فــي
المعــى ،فيأخــذ االختــاف معــى تعــدد اآلراء واالتجاهــات ،ويأخــذ االفــراق معــى التنــازع والتدابــر والتقاطــع.

()23

الرمجع نفسه ،ص .16
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كاف وإدارة رشــيدة للعالقــة بينهمــا،
كاف واختــاف (أي تنــوع)
يجــب أن يكــون لــكل أمــة أو جماعــة اجتمــاع
ٍ
ٍ
دون ذلــك ســتضعف األمــة أو الجماعــة مــن النــاس بســبب التشــابه والركــود ،جــراء المبالغــة فــي االجتمــاع ،أو
بســبب التنــازع والشــقاق ،جــراء المبالغــة فــي حريــة االختــاف.

 18مصطلحات ذات صلة

ترمين ()1
وصف الترمين

خطاب رئيس الوزراء
.
.

.

.
.

1يقوم المدرب بالطلب من المشاركني والمشاركات تخيل أنفسهم بأن كل واحد منهم أصبح رئيس ًا
لوزراء األردن.
2على هذا الرئيس االفرتاضي كتابة خطاب مدته دقيقة واحدة فقط ،وإلقائه أمام جميع الناس.
3سيكون هذا الظهور هو األول لهذا الرئيس ،يتحدث من خالله عن رؤيته لألردن ،وما هو الشيء
الجديد الذي سيقدمه.
4يمنح المدرب المشاركني والمشاركات مدة ( )5دقائق للتحضري بشكل فردي ،مع االلزتام بالهدوء
والصمت في القاعة التدريبية.
5بعد ذلك يطلب المدرب من كل مشارك ومشاركة إلقاء خطابه /خطابها أمام زمالئه/ها في القاعة
التدريبية ،ويكلّف المدرب أحد المشاركني /المشاركات بضبط الوقت.

الهدف من
النشاط

•تدريب المشاركني والمشاركات على كرس حاجز الخوف والرهبة في التحدث أمام الجمهور.
•كرس الجمود بني الحضور.
•زيادة ثقة المشاركني والمشاركات بأنفسهم من خالل طرح وجهات نظرهم (رؤيتهم) بكل حرية
وشفافية.
•تدريب المشاركني والمشاركات على االستماع الفعّ ال.
•تعميق فكرة تحمل المسؤولية بالنسبة لهم.
•تقبل وجهات نظر اآلخرين حىت لو اختلفت عن وجهات نظرنا.
•تدريب المشاركني والمشاركات على إدارة الوقت.

العدد
المستهدف

 25-20شخص

الزمن المتوقع
تنويه

 40دقيقة
•يقوم المدرب بتقديم التغذية الراجعة على محتوى وأسلوب خطاب المشاركني ولغة الجسد بشكل
عام ،بعد إنهاء خطابات الجميع.
•يحفز المدرب الجميع على المشاركة في هذا الترمين.
•يطلب المدرب من المشاركني أن يتناسب خطابهم مع جميع الناس ،فالخطاب ال يقترص على دين
معني أو طائفة أو جنس وما شابه ذلك.
•يطلب المدرب من الحضور اإليجابية في طرح أفكارهم وتوجهاتهم.

مصطلحات ذات صلة 19

أهمية الحوار
•الحوار وسيلة للتفاهم.
•الحــوار عبــارة عــن مطلــب إنســاني وأســلوب حضــاري يصــل اإلنســان مــن خاللــه إلــى النضــج الفكــري،
وقبــول التنــوع الثقافــي الــذي يــؤدي إلــى االبتعــاد عــن الجمــود ،وفتــح قنــوات التواصــل مــع
المجتمعــات األخــرى.
•الحــوار مــن أهــم أدبيــات التواصل الفكــري والثقافــي واالجتماعــي واالقتصــادي اليت تتطلبهــا الحياة
فــي مجتمعنــا المعــارص ،لمــا لــه مــن أثــر فــي تنميــة قــدرة األفــراد علــى التفكــر المشــرك والتحليــل
واالســتدالل ،بغيــة إنهــاء خالفاتهــم مــع اآلخريــن بــروح التســامح والصفــاء بعيد ًا عــن العنــف واإلقصاء.
•الحــوار هــو ســمة مــن ســمات المجتمعــات المتحــرة ،واألداة الفعالــة الــي تســاعدهم علــى حــل
المشــكالت الصعبــة ،وتعزيــز التماســك االجتماعــي.

 20أهمية الحوار

ويكتسب الحوار أهمية أكرب وفق ًا للعديد من المعايري مثل:
1 .طبيعة الموضوعات اليت يتم تناولها
2 .خطورة القضايا المثارة
3 .الثقافة العميقة للمتحاورين
4 .الرمكز العلمي والفكري اليت يتمـتع بـه كل طرف من أطراف ذلك الحوار

وعليــه ،تتفــاوت النتائــج المرتتبــة علــى الحــوار بنــا ًء علــى ذلــك ،فقــد تصــل نتائجــه إلــى تغيــر
سياســات معينــة أو تقديــم توصيــات أو اقنــاع الــرأي العــام ،أو حــى نــر الوعــي حــول مســألة
معينــة (.)٢٤

()2٤

أحمد بن عبد الرحمن الصويان ،الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية ،دار الوطن ،الرياض ،ط1413 ،1هـ.
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ماذا يحتاج اتقان الحوار؟
هنــاك العديــد مــن األدبيــات والمهــارات الــي علــى الــرء اكتســابها مــن أجــل اتقــان الحــوار ،وتتمثــل هــذه
المهــارات بـــ (:)٢٥
•اإلصغاء
•االحرتام
•التحقق (وجود دليل)
•التناغم (ترتيب األفكار)

 22أهمية الحوار

( )2٥عقيل بن محمد المقطري :أدب االختالف ،دار ابن حزم ،بريوت ،1993 ،ص.25

النقاش أم الحوار:

()٢٦

الحوار

النقاش

نحاول أن نتعلم ،ونفهم

نحاول أن نكسب

نستمع لنصبح أكرث حكمة

نحاول أن نُقنع بالرباهني

نحاول أو نعرب عن وجهات نظرنا وقيمنا الخاصة قدر
المستطاع

ندافع عن موقفنا

نتسامح في اختالفاتنا مع اآلخرين

نصبح متشابهني أكثر

ّ
إن المقصد هو الرحلة نحو تفاهم أفضل
وتبصٍ
أعمق باألمور

الهدف هو الفوز بالنقاش

( )2٦ميت ليندجرن هيلد ،دليل الحوار ،دوف -مجلس الشباب الدنماركي /المجلس الدانماركي لحل الزناعات ،ط ،2012 ،1ص .26
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ترمين ()٢

مناظرة

وصف الترمين

يقسم المدرب المشاركني والمشاركات إلى ( )4مجموعات بالتساوي ،ويطلب منهم التحضري لمقولة
مناظرة من أجل التناظر حولها.
•يُحدد المدرب د المقولة بشكل مسبق قبل بدء النشاط ،مثل:
•يعتقد هذا المجلس بأن الكتب اإللكرتونية أصبحت خيار ًا أفضل من الكتب المطبوعة ورقي ًا.
•خالل فرتة التحضري ،يحدد المدرب مجموعتني مؤيدة للمقولة ،ومجموعتني معارضه لها  ،بحيث يتم
إرشاك الجميع في العمل.
•وبعد ذلك يتم اختيار ( )8مشاركني ومشاركات ممن يرغب ،ويتم تقسيمهم إلى فريقني( :فريق مؤيد،
وفريق معارض) ،كل فريق مكون من ( )4أشخاص مع مراعاة الجنس في االختيار ،ويطرح عليهم
مقولة للتناظر حولها بني الفريقني.
•يتم منح كل متحدث دقيقتني ،كما يتم فتح المجال ألسئلة الجمهور لمدة ( )5دقائق.
•يتولى المدرب رئاسة المناظرة أو يقوم بتكليف أحد المشاركني /المشاركات بذلك.

الهدف من
النشاط

.

.

.

.
.
.
.
.
العدد
المستهدف
الزمن المتوقع
تنويه

1تعزيز ثقة المشاركني والمشاركات بأنفسهم.
2االستماع الفعّ ال.
3المساهمة في التدرب على تقديم التغذية الراجعة.
4العمل الجماعي.
5تعزيز عالقة المشاركني والمشاركات ببعضهم البعض.
6إدارة الوقت.
7مساعدة الحضور في تقدير قيمة االختالف ،مع التأكيد على احرتام وجهات نظر اآلخرين.
8التدرب على اإلعداد والتحضري الجيد قبل الحديث.
 25-20شخص
 40دقيقة
•يقوم المدرب بتقديم التغذية الراجعة على محتوى خطاب كل فريق ،بعد االنتهاء من المناظرة.
•يطلب المدرب من الحضور التعليق (تقديم التغذية الراجعة) على النشاط.
•يؤكد المدرب على فكرة أن ال أحد فائز أو خارس.
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صفات المحاور الجيد
1 .لثقافة العامة
2 .موافقة القول للعمل
3 .قوة اللغة
4 .الثقة بالنفس
5 .األمانة العلمية
6 .التحضري واإلعداد الجيد

 26صفات المحاور الجيد

ضوابط الحوار
كأي أداة تواصــل بــن األفــراد ،فــإن الحــوار يتطلــب وجــود عــدة ضوابــط لضمــان الوصــول إلــى الهــدف والغايــة
المبتغــاة منــه .وتنقســم هــذه الضوابــط إلــى ضوابــط متعلقــة بشــخوص المتحاوريــن ،وضوابــط متعلقــة

بعمليــة تنظيــم الحــوار ،وضوابــط مرتبطــة بأهــداف الحــوار ،وتتلخــص جميعهــا بمــا يلــي:

1 .أن يكــون الحــوار متكافئ ـ ًا ،أي تتوافــر فيــه رشوط المســاواة ،وفرصــة المســاهمة العادلــة بــاآلراء
الموضوعيــة خــال إطــار زمــي معقــول.

2 .االستماع بهدف الفهم ،وعدم المقاطعة.

()٢٧

3 .البــدء بنقــاط االتفــاق وليــس نقــاط االختــاف ،وذلــك لتأســيس قاعــدة فهــم مشــركة ينطلــق منهــا
الحوار(.)٢٨

4 .االنفتــاح تجــاه جميــع وجهــات النظر ،وعدم الشــعور بالتفوق العنرصي أو االســتعالء الحضــاري ،أو روح
الهيمنــة الثقافيــة مــن قبــل أي طــرف( ،)٢٩وجعــل الهــدف من الحــوار هو إقامــة قيم التســامح وإذكاء

روح التعــارف الثقافي والعلمي.

5 .الرمونة في الحوار ،وعدم التشنج ،وينبغي مقابلة الفكرة بفكرة ،وقبول االختالف.
6 .حسن الكالم :التعبري بلغة بسيطة غري ملتبسة وال غامضة.

()٣٠

7 .الموضوعية في الحوار :قبول الرأي اآلخر ،واالعرتاف للطرف اآلخر.
( )2٧أحمد بن عبد الرحمن الصويان ،مرجع سابق ،ص. 108

( )2٨عبد الحميد السحيباني ،كيفية التعامل مع أهل الكتاب في ضوء الكتاب والسنة ،مجلة العدل ،العدد ،44شوال1430هـ.

( )2٩عباس الجراري ،مفهوم التعايش في اإلسالم ،منشورات المنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.1996 ،
()٣٠روزالي ماجيو ،فن الحوار والحديث ،مكتبة جرير للنرش والتوزيع ،الرياض ،2009 ،ص .6
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آداب الحوار
هنالك مجموعة من اآلداب العامة الواجب االلزتام بها لتحقيق حوار ناجح وفعّ ال ،نذكر منها (:)٣١
•اختالف اآلراء طبيعة برشية

•اعرتف بالخطأ.

•حسن البيان

•احرتم الطرف اآلخر.

•ال تستأثر بالحديث.

حسن العرض.
• ّ

•كن مستمع ًا بارع ًا.

•لكل مقام مقال

•ال تقاطع.

•ال تعجل عليه.

•ابدأ بنقاط االتفاق.

•رتب أفكارك.

•افهم من أمامك.

•كن منصف ًا.

•قدّم الدليل.
•ال تغضب.

 28آداب الحوار

( )٣١طارق الحبيب ،مرجع سابق ،ص .74-16

التواصل الحواري
هناك أربع أدوات للتواصل الحواري:

()٣٢

 .١التعامل المؤثر:
فعندمــا تســتخدم التعامــل المؤثــر مــع شــخص آخــر تشــعر بوجــود رابطــة قويــة ،وتستشــعر بضــع لمحــات مــن
روح الشــخص اآلخــر .أمــا عندمــا يحــدث لــك أنــت التعامــل المؤثــر تشــعر بوجــود إحســاس قــوي مــن التــوازن
بالنســبة لنفســك.

وعندمــا يتصــف التواصــل بهــذه الصفــة فإنــه يغــذي الحــوار .تشــعر أنــك بالفعــل تســمع وتفهــم وتــرى اآلخــر.
ليــس مــن المهــم مــن علــى صــواب أو مــن يفــوز .إنــك تشــعر بالتأثــر ،ألن التواصــل الــذي حــدث بينــك وبــن أحــد
البــر حــدث علــى مســتوى أعمــق ،وتكــون قــادر ًا علــى أن تتحــرك لألمــام شــاعر ًا بالدعــم .أنــت نفســك يجــب

أن تكــون قــادر ًا علــى اســتخدام التعامــل المؤثــر ،يجــب أن تكــون حــارض الذهــن وتركــز علــى إيجــاد تلــك الحالــة
مــع اآلخريــن.

يمكنــك التدريــب علــى الوصــول لحالــة التعامــل المؤثــر باســتخدام عــدة طــرق .أحــد هــذه الطــرق اســتخدام
التأمــل الذاتــي ،واالنتبــاه لــرود أفعالــك ومشــاعرك وأفــكارك حــول خرباتــك .تســاهم األدوات الثــاث األخــرى

– االســتماع النشــط والرتديــد وأســلوب األســئلة االستكشــافية – علــى إيجــاد التعامــل المؤثــر أثنــاء التواصــل،ممــا يغــذي الحــوار.

( )٣٢ميت ليندجرن هيلد ،مرجع سابق ،ص .51-45
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 .٢االستماع النشط:
إن االســتماع النشــط هــو أداة بســيطة وفعّ الــة ،تؤكــد لــك أنــك اســتمعت للطــرف اآلخــر

بالفعــل .إنــك تعــر عــن اهتمامــك العميــق وتأثــرك بمــا يقولــه اآلخــر .إنــك تســأل بعض األســئلة
وتســتخدم لغــة الجســد الــي تعــر عــن التقديــر ،والتأكيــد مثــل اإليمــاء وتركــز النظــر بالعــن،
وتشــر ألنــك ترغــب فــي أن تفهــم بالفعــل مــا يهــم الطــرف اآلخــر.

إن االســتماع النشــط فــي أفضــل صــوره ألن تتجاهــل نفســك ،وهــذه نقطــة رئيســية .إننــا دائمـ ًا
نرغــب فــي أن نأخــذ الميكروفــون لنقــول كلمتنــا وأيضـ ًا نريــد أن نســاعد .ليــس هنــاك مــا يضــر

فــي هــذا .عندمــا يتــم اختيــار االســتماع النشــط كأداة لتحفــز الحــوار يجــب أن نقــاوم رغبتنــا

فــي التحــدث والتعبــر عــن رأينــا .فــي هــذه الحالــة نمتنــع عــن إعطــاء النصائــح واالقرتاحــات لحــل
المشــكلة مــا لــم يُطلــب مــن الطــرف اآلخــر ذلــك مبــارشة .إن لــم تلــزم بذلــك فإنــك ســتحاول
أن تقتنــص فرصــة الــكالم وتــرق األضــواء ،وهــذا لــن يــؤدي إلــى التعامــل المؤثــر وال للحــوار.
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 .3الرتديد (االنعكاس):
إن الرتديــد هــو إعــادة كل مــا يقولــه الطــرف اآلخــر كلمــة بكلمــة .إنــه أســلوب بســيط يســتخدم أيض ـ ًا فــي

االســتماع النشــط .إن هــذا األســلوب يؤكــد للطــرف اآلخــر أنــك ســمعت مــا قالــه ،وفــي نفــس الوقــت يكــون
هنالــك تأثــر ميكانيكــي لألمــر ،حيــث تســتطيع أن تفهــم بشــكل أفضــل مــا تــردده بصــوت عــال ،وهنــا يأتــي

التعبــر كــ»هضــم واســتيعاب» وجهــات نظــر اآلخريــن .قــد يبــدو األمــر فــي بعــض األحيــان كمــا لــو كان الــكالم
ا كاملــة .إن مجــرد ترديــد كلمتــن ،مثـ ً
قــد انعكــس فــي مــرآة ،خصوصـ ًا إذا كنــت تــردد جمـ ً
ا الكلمــات األخــرة

القليلــة مــن الجملــة يــؤدي المطلــوب ،فيشــعر اآلخــر أنــك اســتمعت إليــه وتســتطيع أنــت نفســك أن تفهــم
بشــكل أفضــل .هــذا يشــبه دفعــة بســيطة علــى منحــدر صعــب ،ويعطــي قــوة وشــعور ًا طيبــ ًا ،فيســترم

الشــخص المتحــدث فــي تسلســل أفــكاره وتأملــه ،وربمــا يفكــر بشــكل أعمــق وتفهــم أنــت أكــر .فــإن الحــوار

يــدور بشــكل حيــوي فيــه حركــة.

يمكنــك أيض ـ ًا أن تــردد وتعكــس مــا يقــول اآلخــر مــن خــال لغــة الجســد ،فمث ـ ً
ا تنحــي لألمــام أو تضــع يــدك

تحــت خــدك عندمــا يفعــل اآلخــر ذلــك ،أو تتواصــا مــن خــال العينــن إذا طلــب اآلخــر منــك ذلــك .إننــا نفعــل كل
ذلــك عندمــا نصــل لحالــة التعامــل المؤثــر ،وعندمــا نرغــب فــي وجــود صلــة أعمــق ،ويمكــن أن ننشــئ ذلــك
التعامــل أو الصلــة عــن طريــق الرتديــد ،وعكــس مــا يقولــه اآلخــرون.
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•أمثلة:
1.نقاش باستخدام أسلوب الرتديد:
أ« :إنــه ببســاطة ألمــر مخــزٍ أن يتقــدم عــدد قليــل مــن النــاس للعمــل التطوعــي بالرغــم مــن أنــه
يكســب الــرء خــرات عديــدة».

(عبارة صادرة من القلب بخصوص أمر يهم «أ»).
ب« :إنه ليس باألمر المخزي ولكنه حق لكل واحد أن يقرر بشأن هذا األمر».
(يضع وجهة النظر المعاكسة ويبدأ في النقاش).
أ« :بالنسبة لي لقد أصبح الناس أنانيون بشكل فظيع».
(يبدأ في الدفاع ويصدر حكمه على الناس)
ب« :حسن ًا وماذا عنك أنت؟ أعتقد أن الجميع أنانيون».
(يعمم ويتهم وينتقد)
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2.تحويل األمر من نقاش لحوار باستخدام الرتديد:
أ« :إنــه ببســاطة ألمــر مخــز أن يتقــدم عــدد قليــل مــن النــاس للعمــل التطوعــي بالرغــم مــن أنــه
يكســب الــرء خــرات عديــدة».

ب« :هل هو فع ً
ال يكسب الرمء خربات عديدة؟»
(يردد الكلمات األخرية بنا ًء على شعوره بأن األمر يهم «أ»)
أ« :بالطبع لقد حصلت على خربات كثرية أثناء عملي كمتطوع».
ب« :هل بالفعل حصلت على خربات كثرية أثناء عملك كمتطوع؟»
(مــن الممكــن« :أخربنــي بالزميــد») (يــردد الكلمــات األخــرة العتقــاده بأنــه مــن المهــم الكشــف عــن
الخــرات الشــخصية المختفيــة لنصــل لمســتوى أعمــق مــن المحادثــة).
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 .4أسلوب األسئلة االستكشافية:
هــو أن تقــوم بإلقــاء األســئلة االستكشــافية لتوضيــح وكشــف مــا قــد ال تفهمــه مــن البدايــة بخصــوص القضية
المثــارة ووجهــات النظــر حولهــا .قــد تتســاءل أيض ـ ًا عمــا يكمــن وراء وجهــات النظــر تلــك ،أي الرؤيــة الخاصــة
بالعالــم واالفرتاضــات األساســية والقيــم والمعايــر والمشــاعر والخــرات الشــخصية.
تبــدأ األســئلة االستكشــافية والمفتوحــة بــأداة اســتفهام :مــاذا؟ كيــف؟ مــن؟ ومــى؟ بأســلوب تشــجيع « هــل
يمكنــك أن تخربنــي بالزميــد؟ « ،ويفضــل عــدم اســتخدام أداة االســتفهام (لمــاذا؟) حيــث إنهــا تشــعر باالســتجواب،
كمــا لــو أن الشــخص عليــه أن يــرر شــيئ ًا مــا وربمــا ال يكــون قــد قــرر الشــيء أو عــزم عليــه .والهــدف هنــا
عكــي وهــو التحــرك نحــو فهــم وتوضيــح أفضــل مــن خــال المحادثــة .ال يجــب أن تكــون األســئلة مغلقــة أو
موحيــة باإلجابــة ،وال ينبغــي أن تنقــل وجهــة نظــرك الخاصــة .مــن األفضــل قــدر اإلمــكان أال تكــون األســئلة
الــي تجــاب بنعــم أو ال.
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•أمثلة لألسئلة المغلقة أو الموحية باإلجابة وكذلك لألسئلة المفتوحة واالستكشافية:
1.مثال (:)1
«أال تعتقــد أنــه أمــر يسء للغايــة أن عــددا كبــر ًا مــن األشــخاص يموتــون كل عــام فــي حــوادث
الــرور ،فقــط بســبب أن النــاس ال يراعــون حــدود الرسعــة؟»

(ســؤال موحــي باإلجابــة يعكــس رأي الســائل الخــاص وتحــزه .إنــه تعبريعــن الــرأي أكــر مــن أن
يكــون استكشــاف ًا لــرأي الشــخص اآلخــر).

«ما رأيك في اإلحصائيات األخرية اليت تشري إلى استرمار ارتفاع عدد ضحايا الرمور؟»
(سؤال مفتوح يعتمد على الحقائق ويشجع على إلقاء الضوء على اآلراء ومربراتها).
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2.مثال (:)2
«إذ ًا هل أنت تلزتم دائم ًا بالمواعيد؟»
(يفرتض السؤال أن االلزتام بالميعاد صفة إيجابية ويقرتح إجابة بنعم أو ال).
«كيف ترى أهمية الوقت؟»
أو
«ما هو األمر الهام فيما يتعلق بالحضور في الموعد بالنسبة لك؟»
(سؤال مفتوح واستكشافي يفرتض أن مفهوم الزمن نسيب).
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كيف يساهم الحوار في نبذ العنف والتطرف؟
ال أو عم ـ ً
التطــرف هــو الخــروج عــن المعايــر والقيــم والســلوكيات الشــائعة فــي المجتمــع (قــو ً
ا) ،واللجــوء
لفــرض األفــكار والمعتقــدات علــى اآلخريــن ،والبعــد عــن الوســطية والقبــول باآلخــر ،وتغييــب لغــة العقــل
ّ
وحــل المشــكالت مــع اآلخريــن.
واألســاس القانونــي فــي التعامــل

()٣٣

ال تنحــر نتائــج العنــف والتطــرف بالخســائر أو التضحيــات الماديــة فقــط ،بــل تتعــدى ذلــك إلــى الجوانب النفســية
واالجتماعيــة ،علــى الرغــم مــن أن الجانــب المــادي يكــون ظاهــر ًا وملموس ـ ًا أو مرئي ـ ًا ،بينمــا لــأرضار النفســية،
وإن كانــت غــر مرئيــة ،أثــر قــد يفــوق التأثــر المــادي فــي األرضار الــي يتســبب بهــا.
وممــا ال شــك فيــه أن الحــوار هــو البديــل المناســب للعنــف ،أو أنــه أحــد أهــم الســبل الــي تعمــل علــى تقليــص
مســاحة العنــف ،ألن الحــوار كمــا نعــرف هــو ثقافــة أيض ـ ًا ،بينمــا العنــف يمثــل ثقافــة ذات ميــول متشــددة.
وهــي نــوع مــن أســاليب الحيــاة ومناهجهــا ،فالثقافــة والرتبيــة واألفــكار يمكــن بمجموعهــا أن تمثــل عام ـ ً
ا
مســاعد ًا ،إمــا لنــر ثقافــة الحــوار أو لنــر ثقافــة العنــف ،وهــذا دليــل قاطــع علــى تأثــر الرتبيــة فــي هــذا
المجــال ،لذلــك يمكــن أن تســهم الرتبيــة باعتمــاد العنــف كمنهــج فــي إدارة الحيــاة الفرديــة والمجتمعيــة ،أو
يمكــن أن يكــون األمــر عكــس ذلــك عندمــا يتــم اعتمــاد الحــوار.

()٣٤

( )33محمد يارس الخواجة ،التطرف الديين ومظاهره الفكرية والسلوكية ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،2015 ،ص.3
( )34علي ليله ،الشباب العربي تأمالت في في ظواهر االحياء الديين والعنف ،دار المعارف ،القاهرة ،ط  ،1993 ،2ص.367

( )2٩عباس الجراري ،مفهوم التعايش في اإلسالم ،منشورات المنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.1996 ،
()٣٠روزالي ماجيو ،فن الحوار والحديث ،مكتبة جرير للنرش والتوزيع ،الرياض ،2009 ،ص .6
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ويسهم الحوار في نبذ التطرف والعنف من خالل ما يلي:

()٣٥

•إيجــاد االســتعداد لســماع وتقبّــل الرأي اآلخــر وجه ًا لوجه ،بعيــد ًا عن توجيــه االتهامات
والخطابات المتشددة.
•إزالــة الحواجــز الفكريــة والنفســية والثقافيــة علــى مســتوى الــذات ،وعلى مســتوى
األطــراف المتحاورة.
•إيجاد فرصة لرماجعة الذات وتقويم الخلل وتحديد أسبابه.
•تأســيس قاعــدة مــن الفهــم المشــرك بــن األطــراف المتحــاورة ،الــذي قــد يــؤدي
إلــى العمــل الجماعــي بينهــم دون التجــاوز علــى الخصوصيــة الدينية واألخـــاقية لتلك
األطراف.

( )35عرم البوريين ،التسامح ونبذ العنف والتعصب ،مقال منشور على موقع المنتدى العالمي للوسطية.2011 ،
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عبارات للنقاش
يناقش المشاركات والمشاركون ك ً
ال من العبارات التالية:
•هنالك عالقة متينة بني ضعف الحوار وانتشار الكراهية.
•هنالك صلة بني الحوار وثقافة الفرد.
•يعترب االستماع الفعّ ال أهم خطوة في الحوار.
•ينظر الرجال والنساء إلى الحوار بشكل مختلف.
•يكون الحوار عادة مرتبطا بمصالح سياسية واقتصادية.
•يوجد قنوات فعّ الة في األردن لتعزيز ثقافة الحوار بني الناس.
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ترمين ()3

حدد موقفك

وصف الترمين

•يقوم المدرب بوضع خط مستقيم يحتوي على النسب المئوية التالية.%100 ،%50 ،%0 :
•تكون هذه النسب مكتوبة بخط واضح على ورقة  ،A4ومعدة بشكل مسبق من قبل المدرب.
•يقوم المدرب بطرح مجموعة من العبارات على رشائح العرض أمام الجميع.
•تُكتب كل عبارة بخط واضح على رشيحة منفصلة.
•يتم عرض كل من العبارات التالية:
¤هنالك عالقة متينة بني ضعف الحوار وانتشار الكراهية.
¤هنالك صلة بني الحوار وثقافة الفرد.
¤يعترب االستماع الفعّ ال أهم خطوة في الحوار.
¤ينظر الرجال والنساء إلى الحوار بشكل مختلف.
¤يكون الحوار عادة مرتبطا بمصالح سياسية واقتصادية.
¤يوجد قنوات فعّ الة في األردن لتعزيز ثقافة الحوار بني الناس.
•يطلب المدرب من الجميع تحديد موقفهم ووجهة نظرهم حول كل عبارة من العبارات المعروضة.
•يحدد كل مشارك ومشاركة موقفه من العبارة من خالل الوقوف بالقرب من النسبة المئوية
المكتوبة على ورقة .A4
•يسأل المدرب المشاركني بشكل عشوائي عن سبب وقوفهم عند هذه النسبة.

الهدف من
النشاط

.

.
.

.

1المساهمة في اكتشاف خربات المشاركني والمشاركات.
2االستماع الفعّ ال ،والتعبري عن وجهات نظرهم بكل حرية.
3التأكيد على حق االختالف.
4تعزيز الحوار والنقاش بني الحضور.

العدد
المستهدف

 25-20شخص

الزمن المتوقع

 40-30دقيقة

تنويه

•يركز المدرب على التواصل الجيد بني المشاركني والمشاركات مع أهمية االستماع الفعّ ال.
•يشجع المدرب جميع المشاركني والمشاركات على إبداء وجهة نظرهم بكل حرية.
•يقدم المدرب التغذية الراجعة في نهاية النشاط ،مع التأكيد على أهمية الحوار الفاعل ،واحرتام
االختالف بني الحضور.
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مفهوم التعصب
أصــل التعصــب فــي لغــة العــرب كلمــة تــدل علــى ربــط شــيء بشــيء بقــوة وإحــكام وشــدة ،فأصــل التعصــب
ــمي مــا يربــط بــه عصابــه ،ومنــه قولــه
وس
مــن الشــدّ ،ومنــه َع َص َ
ــب رأســه :إذا ربطــه بشــيء وشــدّ عليــهُ ،
َ

تعالــى(( :هــذا يــوم عصيــب)) أي شــديد.

أيضــ ًا التعصــب مــن العصبيــة ،وهــي أن يدعــو الرجــل إلــى نــرة عصبتــه مــن جماعــة أو قبيلــة أو عــرق.
والعصــي :هــو مــن يغضــب لعصبتــه ويحامــي عنهــم.
أمــا التعصــب كمصطلــح :فيعــي التشــددّ وأخــذ األمــر بشــدة وعنــف وعــدم قبــول المخالــف ورفضــه والتكــر
مــن أن يتبــع غــره ولــو كانــوا علــى صــواب.

()٣٦

ويظهــر هــذا الشــعور بصــورة ممارســات ومواقــف شــديدة ينطــوي عليهــا مهاجمــة اآلخــر ،واحتقــاره وعــدم
االعــراف بحقوقــه وإنســانيته(.)٣٧

( )٣٦طارق السويدان ،مثبطات ومحركات ،ط  ،2016 ،1ص64
( )٣٧مشعل الحداري ،التعصب :تعريفه أرضاره أنواعه ،موقع الحوار اليوم ،تاريخ المشاهدة 2016/10/22
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ويعتــر التعصــب -بأشــكاله المختلفــة -ظاهــرة قديمــة حديثــة ،يرتبــط بهــا
العديــد مــن المفاهيــم كالتميــز العنــري والديــي والطائفــي والجنــي ،حيث
إن مصــدر هــذا الشــعور الداخلــي الــذي ينتــج عنــه الممارســات المزتمتــة قــد
يكــون نابع ـ ًا مــن فكــر تميــزي علــى أســاس الديــن أو الطائفــة أو الجنــس أو
أي معيــار آخــر.
ويتصف األفراد الذين لديهم تعصب بسمات منها:
11.التسلط والجمود في التفكري
2.اللجوء إلى العنف لتحقيق الغايات
3.الترمكز حول الذات ،وعدم تقبل الحوار مع اآلخرين
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أشكال التعصب
لقد نصت المادتان األولى والثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على:
«أن جميــع النــاس يولــدون أحــرار ًا متســاوين فــي الكرامــة والحقوق ،وقــد وُ هبــوا العقل والوجــدان ،وعليهم
أن يعاملــوا بعضهــم بعض ًا بــروح اإلخاء»(.)٣٨
«لجميــع النــاس التمتــع بهــذه الحقــوق ،بــا تميــز بســبب العنــر أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي
الســيايس أو أي رأي آخــر ،ودون تفريــق بــن الرجــال والنســاء»(.)٣٩

للتعصب أشكال مختلفة قد يرتبط بعضها ببعض ومنها:

( )38المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان .1948
( )39المادة الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان .1948
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التعصب الديين:
وهــو أن يديــن اإلنســان أخــاه اإلنســان لمجــرد اعتناقــه ديــن مختلــف ،ألنــه يــرى أن معتقــده هــو الصــواب الــذي
علــى الجميــع االعتقــاد بــه ،وهــذا يــؤدي إلــى عــدم تقبلــه ألي شــخص يحمــل ديــن مختلــف عنــه( .)٤٠وعـ ً
ـادة مــا
تأخــذ األديــان علــى عاتقهــا حمــل رســالة التســامح بــن البــر ،وهــو مــا يجــب ترجمتــه مــن خــال الخطــاب الديــي
الــذي عليــه أن ينبــذ كل ممارســات التعصــب الديــي ،ومــن األمثلــة علــى الدعــوة للتســامح ونبــذ التعصــب
الديــي مــا تناولتــه رســالة عمــان بخصــوص الديــن اإلســامي ،وابتعــاده عــن التعصــب حيــث ورد فيهــا:
والتطرف والتشـدّد ،الــي تحجب العقل عن تقدير ســوء
ّ
«هــذا الديــن مــا كان يومـ ًا إال حربـ ًا علــى نزعات الغلــوّ
العواقــب واالندفــاع األعمــى خــارج الضوابــط البرشيــة دينـ ًا وفكــر ًا وخلقـ ًا ،وهــي ليســت مــن طبــاع المســلم
الحقيقــي المتســامح المنــرح الصــدر ،واإلســام يرفضهــا -مثلمــا ترفضهــا الديانــات الســماوية الســمحة
جميعهــا -باعتبارهــا حــاالت نــازشة ورضوبـ ًا مــن البغــي».

()٤١

التعصب العرقي أو القومي أو القبلي:

( )٤٠فرح انطون ،أضواء على التعصب ،دار االمواج للطباعة والنرش ،بريوت ،1993 ،ص67

( )٤١رسالة عمان 9 ،نوفمرب  ،2004الموقع الرسمي للرسالة عمانwww.ammanmassege.com ،

أشكال التعصب 45

وهــو التعصــب علــى أســاس النــوع البــري ،ســوا ًء اختلفــت األلــوان أو اتفقــت ،فنجــد حــى الممارســات
التميزييــة فــي بعــض المجتمعــات تجــاه تلــك األقليــات الــي تنتمــي إلــى عــرق معــن ،وليــس لذلــك أي دافــع
إال ّ دافــع التعصــب العرقــي.

التعصب الفكري:
وهــو التفكــر دائم ـ ًا بصفــة أحاديــة مــع إلغــاء الــرأي اآلخــر ،ورفــض تقبلــه ونقاشــه ،وهــو بمعــى آخــر إلغــاء
العقــل وتغليــب الزنعــة التعصبيــة اتجــاه أي طــرح مــن قبــل الطــرف اآلخــر.

التعصب للنوع االجتماعي:
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كتعصــب النســاء للنســاء ،والرجــال للرجــال مــع إلغــاء مبــدأ تفضيــل النــاس علــى أســس الكفــاءة
والموهبــة والمهارة.

التعصب الحزبي:
وهــو التعصــب للفئــة أو الحــزب أو الجماعــة الــي ينتســب إليهــا الفــرد ،واالنتصــار لهــا بالحــق
والباطــل ،وإضفــاء صفــة القداســة عليهــا ،وذكــر مزاياهــا ومحاســنها ،ومهاجمــة غريهــا بذكــر
عيوبهــا وســيئاتها ،وتعظيــم حزبــه وتحقــر غــره.
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ترمين ()4
وصف الترمين

الهدف من
النشاط
العدد
المستهدف
الزمن المتوقع
تنويه

المرسح التفاعلي
•يقوم المدرب باختيار ( )9أشخاص من الحضور (ذكور ًا وإناث ًا) لعمل عرض مرسحي مكوّ ن من ()3
مشاهد ،كل مشهد ( )5دقائق.
•يتكون العرض المرسحي من ثالثة مشاهد:
¤المشهد األول ( 3مشاركني /مشاركات) :حول التعصب الرياضي
¤المشهد الثاني ( 3مشاركني /مشاركات) :حول التعصب الحزبي
¤المشهد الثالث ( 3مشاركني /مشاركات) :التعصب الديين
•يرتك المدرب حرية اختيار السيناريو لكل مجموعة.
•من الممكن أن يقوم المدرب بمساعدة كل مجموعة على صياغة سيناريو مناسب.
•يتم منح كل مجموعة ( )7دقائق لتجهزي العرض المرسحي الخاص بهم.
1 .استخدام أسلوب جديد غري تقليدي يقوم على فكرة المرسح التفاعلي.
2 .الوقوف على أشكال التعصب اليت قدمتها المجموعات الثالثة.
3 .التأكيد على أهمية نبذ التعصب بجميع أشكاله وصوره.
 25-20شخص
 40دقيقة
• ّ
يوضح المدرب الفكرة بشكل جيد للشباب الذين سيقومون بأداء األدوار الثالثة.
•تقوم كل مجموعة (مكونة من  3أشخاص) تحضري المشهد لوحدهم بعيد ًا عن الحضور.
•يؤكد المدرب بعد انتهاء النشاط على مفهوم التعصب وأشكاله.
•يقوم المدرب بإيقاف كل مشهد مرة أو مرتني وفتح المجال لوجوه جديدة من المشاركني
والمشاركات الحضور للتدخل لتقديم حل أو بديل للطرح الذي تم تقديمه.
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أسباب التعصب
1.تضخــم الــذات :وهــذه الــذات المتضخمــة قــد تكــون ذات الشــخص ،أو ذات الجماعــة ،أو ذات الدولــة،
بمعــى أنهــا الــذات الــي يرجــع إليهــا الشــخص وينتمــي لهــا.
2.الشــعور بالنقــص الذاتــي :كذلــك الشــعور بالنقــص أو الدونيــة عــادة مــا يجعــل الشــخص يتعصــب ألي
شــيء قــد يجــد فيــه مــا يكمــل نقصــه ،كالجاهــل الــذي يتعصــب لرجــل ديــن مــا مث ـ ً
ا.

()٤٢

3.الجهــل ونقــص المعرفــة :فالجهــل باآلخــر وعــدم توســيع المــدارك بمعرفتــه واالطــاع علــى مــا يؤمــن
بــه يدعــوه إلــى التعصــب ضــده ورفضــه.
4.تقديــس البــر والغلــو فيهــم :إذ يصــل هــذا التقديــس والغلــو إلــى حــد إضفــاء صفــة القداســة ،ممــا
يــؤدي إلــى التعصــب لهــذا الشــخص أو لهــذه الجماعــة.
5.االنغــاق وضيــق األفــق :نجــد كثــر ًا مــن الطوائــف والجماعــات منغلقــة علــى ذاتهــا ال تســمع إال
لنفســها ،وتمنــع أتباعهــا مــن االســتماع لغريهــا ،و تنشــأ كثــر مــن األفــكار المتطرفــة والمتعصبــة فــي
أجــواء مغلقــة ومعتمــة ،تعــلِّم رفــض اآلخــر والعنــف الموجــه ،ومهاجمــة أي شــخص مخالــف.

( )42مصطفى زيورغي النفس ،دار النهضة العربية ،بريوت ،1986 ،ص.199
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تمــز ضــد اللــون أو الجنــس ،أو القبيلــة
ّ
6.التنشــئة االجتماعيــة :فالنشــأة فــي أرسة
والجماعــة ،أو الفكــر ،تغــذي روح التعصــب والتطــرف ضــد اآلخــر ،وتنتــج أناسـ ًا متعصبــن
ومتحجريــن ومتطرفــن .ذلــك أن األرسة نــواة المجتمــع ،وتأثــر تنشــئتها البــد وأن يظهــر
فيــه ،وقــد يغلــب ،فيكــون التعصــب هــو الصبغــة العامــة لــه(.)٤٣
7.ضيــاع الهــدف أو القضيــة الــي يعيــش لهــا الــرء :ممــا يجعلــه يتعصــب ألي شــيء قد
يبــدو بظاهــره هدفا/قضيــة يمكــن أن يتمســك بهــا.
8.غيــاب أخالقيــات التعامــل مــع المخالــف :ومــن ذلــك غيــاب إدارة الحــوار وتقبــل اآلخــر،
وكذلــك غيــاب قيــم مثــل :العــدل واإلنصــاف؛ والتجــرد والتعايــش معــه رغــم االختــاف؛

والثنــاء عليــه بمــا أصــاب ،والدفــاع عنــه إذا ُ
ظلــم وتطــاول عليــه اآلخــرون بغــر حــق.

9.تلبيــة المصالــح الشــخصية مــن مــال أو جــاه أو غــره :وذلك مــن خالل االســتفادة ممن

ســوق لــه وندافــع عنــه ،ســوا ًء أكان شــخص ًا أم حزب ـ ًا أم دولــة ،وذلــك
نتعصــب لــه ،فنُ ّ
للحصــول علــى المصالــح الشــخصية.

( )٤٣عبد الـرحمن عيسـوي ،دراسات في علم النفس االجتماعي ،دار النهضـة العربية ،بريوت ،1974 ،ص195
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	10.سيادة مبدأ القوة والتعامل العنيف بني الطوائف والجماعات المختلفة.
	11.غيــاب العــدل والمســاواة فــي بعــض المجتمعــات :ينتــج عنــه التعصــب والميل للعــدوان للحصــول على
الحقوق (.)٤٤
	12.غياب القدوات والمثل العليا الوسطية.
	13.عدم قيام المؤسسات الرتبوية مثل (األرسة ،المدرسة) بدورها في تنمية مفاهيم تقبل األخر.

( )٤٤محمود السيد أبو النيل ،علم النفس االجتماعي ،مكتبة األنجلو المرصية – القاهرة ،ط  ،2009 ،5ص.470
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أهمية نبذ التعصب
لــم يكــن التعصــب يومـ ًا هدفـ ًا خادمـ ًا لإلنســانية وتطــور المجتمعــات ،بــل علــى العكــس فــإن متطلبــات العــر
وثــورة االتصــاالت والمعلومــات تجعــل مــن التســامح والتعايــش واالتصــال والحــوار المفتــوح رضورات ال بــد
منهــا لتحقيــق مصالــح المجتمعــات جميعهــا.
لهــذا يمكــن القــول بــأن نبــذ التعصــب يكــون مــن خــال تعزيــز القيــم المعاكســة لــه ،والــي تتمثــل بشــكل
أســايس فــي قيــم التســامح ،حيــث يمثــل التســامح مجموعــة الســلوكيات والممارســات الفرديــة والجماعيــة،
الــي تهــدف إلــى نبــذ التطــرف والتعصــب ،وتقويــم كل مــن يعتقــد أو يتــرف بطريقــة مخالفــة للقيــم
الســليمة ،وإعادتــه إلــى الطريــق الصحيــح ،بمــا يتوافــق وقيــم المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.
ـر التســامح عــن الســلوك المتبــع لمواجهــة الترصفــات والممارســات العنيفــة ،ســوا ًء أكانــت فرديــة
كذلــك يعـ ّ
أو جماعيــة وفــي أي مجــال كان ،هــذا إضافــة إلــى أن التســامح يــؤدي إلــى قبــول الــرأي والــرأي اآلخــر ،وتقبّــل
النقــاش الحضــاري الهــادف القائــم علــى الحجــة واإلقنــاع.
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وبنا ًء عليه ،فإن نبذ التعصب بني أفراد المجتمع يؤدي بالنتيجة إلى ما يلي:
1 .تعزيز ثقافة الحوار ،وترسيخ االحرتام المتبادل بني األديان والطوائف والمذاهب.
2 .تعزيــز العيــش المشــرك والحــوار العقالنــي البعيــد عن التعصــب والكراهية ،مــن خالل تقبــل النقد من
اآلخريــن واالعــراف بالخطــأ ،وتنمية مفاهيــم تقويم الذات.
3 .ترسيخ احرتام حقوق اإلنسان وحرياته العامة واالنفتاح بني الثقافات والحضارات.
4 .تحقيق التوافق االجتماعي وتحقيق المكاسب المشرتكة للمجتمع.
5 .افســاح المجــال أمــام أفــراد المجتمــع للتوجــه نحــو تحقيــق غاياتهــم المشــركة ،والتوجــه نحــو بنــاء
الوطــن مــن خــال التعــاون مــع اآلخريــن ،واالســتفادة ممــا عندهــم مــن معــارف وخــرات وممــزات.
6 .االستفادة من المقدرات الفردية ومقدرات الوطن لما يخدم الصالح العام.
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احرتام االختالف وتقبل اآلخر

ترمين ()٥
وصف الترمين

الهدف من
النشاط

•يطلب المدرب من المشاركني والمشاركات الجلوس ضمن حلقة دائرية ،وإغماض أعينهم.
•يُحرض المدرب أوراق بيضاء /ملونة مربعة الشكل وصغرية ،معدّة بشكل مسبق ،وإلصاق هذه
األوراق على جبني المشاركني والمشاركات ،ومن الممكن أن يطلب المدرب من منسق /منسقة
النشاط المساعدة في هذه المهمة.
•هذه األوراق الرمبعة تكون معدّة بشكل مسبق من قبل المدرب ،وكل ورقة يكون مكتوب عليها
صفة معنية أو وظيفة مثل( :مدير بنك ،رجل ثري جد ًا ،عامل وطن ،شيعي ،ملحد ،ال ديين ،أمريكي،
مخرتع ،الجئ ،إنسان مصاب بالزهايرم ،مكتئب ،إنسان مجهول النسب ،مجرم سابق ،متعاطي
مخدرات ،إمام مسجد ،قسيس)..... ،
•ينبّه المدرب إلى رضورة عدم االطالع على الكلمة المكتوبة على جبني المشارك /المشاركة ،يجب
أن ال يُخرب المشاركون  /المشاركات زمالءهم عن الكلمة المكتوبة على الورقة الخاصة بكل شخص.
•يطلب المدرب من المشاركني /المشاركات فتح أعينهم ،والبدء بالتجول والتعرف على بعضهم بنا ًء
على الكلمة المكتوبة لكل منهم.
•يخصص المدرب مدة ( )10دقائق تستهدف تعرف المشاركني على بعضهم البعض.
.
.
.

العدد
المستهدف
الزمن المتوقع
تنويه

.

1القدرة على تقبل جميع الناس بغض النظر على جنسهم أو لونهم ،أو ديانتهم ،أو طبيعة عملهم ،أو
وضعهم المادي ،أو وظيفتهم.
2يسهم النشاط في عدم إصدار أحكام مسبقة على الناس.
3يعزز النشاط عالقة المشاركني والمشاركات ببعضهم البعض.
تقدير أهمية االختالف في حياتنا.
4
 25-20شخص
 30دقيقة

يقوم المدرب بتقديم التغذية الراجعة من خالل طرح األسئلة التالية:
1 .كيف تقيم النشاط بكلمة واحدة؟
2 .كيف تعامل الناس معك؟
3 .كيف كانت نظرتك لآلخرين؟
4 .ما هو الدرس المستفاد من هذا الترمين؟

أهمية نبذ التعصب 55

رسم اإلطار العام خالل الحوار
حــى نصــل إلــى مســاحة مشــركة مــن خــال الحــوار ،وجــب علينــا أن نرســم إطــار ًا عامـ ًا للموضــوع الــذي نتحــدث
عنــه ،أو للقضيــة الــي نناقشــها حــى يكــون حوارنــا فعّ ــاال ومنتج ـ ًا ،وخــال التأطــر والــذي يقصــد بــه رســم
خطــة أو خارطــة طريــق لحديثنــا ،فإننــا عــادة مــا نجيــب علــى  3أســئلة رئيســية هــي:
1 .ما هي الفكرة الرئيسية أو المشكلة أو القضية؟ لماذا نحن هنا؟
2 .ما هو هدفنا من هذا الحوار /النقاش؟ (العالم الذي نطمح إليه)
3 .ما هي اآلليات – البدائل – الحلول المقرتحة – التوصيات؟

في بعض األحيان تضم الخطة  3أمور أساسية هي:
1 .الرضورة :لماذا فكرتنا صحيحة ورضورية؟
2 .النجاعة :ما هو األثر اإليجابي لخطة عملنا أو فكرتنا؟
3 .الرشعية :هل هنالك موافقة أو قبول أو قرار رسمي مث ً
ال؟

 56التفكير وعالقته بالحوار

خــال عمليــة التأطــر ،عندمــا نقــوم بذكــر فكــرة غريبــة أو قــول مقتبــس أو حديــث لشــخص
مشــهور نركــز علــى  3نقــاط مهمــة وهــي:
•الفكرة
•الرابط
•المنطق
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ترمين ()٦
وصف الترمين
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فكرتنا
•يقسم المدرب المشاركني والمشاركات إلى ( )4فرق بالتساوي من حيث العدد.
•يطلب من كل فريق تسمية فريقه باسم معني.
•يختار المدرب من المشاركني والمشاركات ( )4أشخاص ،ويكونوا من خارج الفرق األربعة ،ويكلف
المدرب هؤالء األشخاص األربعة بكل من المناصب التالية:
¤األول :مدير عام منظمة دولية كربى
¤الثاني :وزير الشباب (قطاع حكومي)
¤الثالث :مدير مصنع (قطاع خاص)
¤الرابع :مدير مؤسسة مجتمع مدني محلية
•يطلب المدرب من كل فريق االجتماع بشكل منفصل عن الفرق األخرى ،وكتابة فكرة تتعلق بحل
مشكلة مجتمعية تتعلق بالشباب األردني مثل (مبادرة لحل مشكلة المتعطلني عن العمل)( ،مبادرة
تتعلق بالمشاركة السياسية للشباب)  ...إلخ ،ويتم تخصيص ( )20دقيقة عمل للمجموعات األربعة.
•بعد االنتهاء من الوقت المخصص للتحضري يقوم كل فريق بزيارة األشخاص األربعة ،ويتم منح مدة
( )7دقائق لكل مقابلة ما بني المسؤول والفريق.
•يتم تخصيص مبلغ مالي افرتاضي قيمته ( )50ألف دينار ،لكل مسؤول ،وهذا المبلغ يقوم المسؤول
بتوزيعه على الفرق األربعة حسب قناعته بالفكرة المقدمة.
•يحدد المدرب مهمة كل فريق من الفرق األربعة بما يلي:
¤زيارة المسؤول واالجتماع معه لعرض فكرة المرشوع  /المبادرة.
¤طلب الدعم والتمويل لهذه الفكرة.
¤اإلجابة على أسئلة المسؤول الذي تم عقد االجتماع معه.
•يحدد المدرب مهمة المسؤولني األربعة وهي:
¤االستماع لفكرة المرشوع /المبادرة من قبل كل فريق على حدا.
¤توجيه األسئلة لكل فريق.
¤كتابة المالحظات على أداء كل فريق ،وتخصيص مبلغ من المبلغ الكلي لدعم هذا الفريق على
أال يزيد المبلغ للفريق الواحد عن ( )20ألف دينار ،وأال يقل عن ( )500دينار.
•بعد االنتهاء من الزيارات األربعة لكل فريق ،يطلب المدرب من المسؤولني األربعة تحديد المبلغ الذي
تم منحه لكل فريق.
•يقوم المدرب بكتابة هذه المبالغ على صحيفة العمل بشكل واضح أمام جميع الحضور.
•يطلب المدرب من كل مسؤول ذكر األسباب اليت دعته لرصف كل مبلغ.
•يقوم المدرب باالستماع لتغذية راجعة من كل مجموعة على العمل اليت قامت به ،مع ذكر
مقرتحات للتحسني.
•يعقب المدرب على هذا النشاط ،ويستعرض األفكار اليت تقدمت بها المجموعات ومدى تطبيقها
بشكل فعلي في المجتمع.

ترمين ()٦
الهدف من
النشاط

فكرتنا
.

.

.

.
.
.
.

1تعزيز العمل الجماعي بني المشاركني والمشاركات.
2تنمية مهارات التفكري بني المشاركني والمشاركات.
3تعميق مهارة التواصل الفعّ ال ،الحوار ،التفاوض ،والقدرة على اإلقناع.
4التفكري بحلول للتحديات اليت تواجه فئة الشباب في المجتمع األردني.
5التأكيد على أهمية تولي زمام المبادرة وتحمل المسؤولية بالنسبة للفئة المستهدفة.
6تقدير أهمية االستماع الفعّ ال في حياتنا.
7تعزيز مهارات القيادة بني الفئة المستهدفة.

العدد
المستهدف

 25-20شخص

الزمن المتوقع

 90-75دقيقة

تنويه

•على المدرب التجول بني الفرق األربعة ،واالستماع لنقاشهم ،وطرح أسئلة توجيهية وتحفزيية.
•يجتمع المدرب مع المسؤولني األربعة قبل بدء النشاط ويقوم بإرشادهم وتوجيههم حول أفضل
األسئلة اليت من الممكن أن تقدم للفرق ،بشكل موضوعي ،وتقديم رشح مبسط عن كسب التأييد.
•سيحصل كل فريق على مبلغ  500دينار على األقل من كل شخص مسؤول من المسؤولني األربعة،
ومبلغ ( )20ألف دينار كحد أعلى.
•ال يجوز للمسؤول أن يقرر رصف أكرث من ( )50ألف دينار للمجموعات األربعة مجتمعة.
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نشاط اختتامي
ترمين ()٩

مسابقة المفاهيم

وصف الترمين

•يقوم المدرب بتقسيم المشاركني والمشاركات إلى ( )4مجموعات متساوية في العدد ،مثال :كل
مجموعة من ( )6-4أشخاص.
•يعطي المدرب مجموعتني من األوراق المعدة مسبق ًا لكل مجموعة .المجموعة األولى :تضم
مفاهيم ،والمجموعة الثانية :تحتوي على تعريف هذه المفاهيم.
•يطلب المدرب من كل مجموعة ترتيب كل مفهوم ليتناسب مع التعريف الخاص به.
•مجموعة األوراق األولى تحتوي على (الكلمات التالية المكتوبة باللون األزرق) فقط ،والمجموعة
الثانية من األوراق تحتوي على تعريف هذه المفاهيم (الكلمات الواردة باللون األسود):
االختالف:
يراد به المغايرة أو التباين في :الحالة ،أو الهيئة ،أو االنتماء ،أو الرأي ،أو الفكر ،أو الموقف ،أو
القناعة ،أو المعتقد  ...إلخ .وهو ناجم عن فرادة كل شخص ،وحقه في ذلك ،وفي التعبري عنه.
إدارة الزناع:
تهدف إلى مساعدة األطراف المشرتكة في الزناع على الوصول إلى وجهة نظر مشرتكة أو سلوك
يؤدي إلى وقف العنف ،كالعمل على وقف إطالق النار بني فئتني متحاربتني.
اإلقصاء:
هو الفصل واإلبعاد -لفرد أو جماعة -المبين على تعميم أو حكم مسبق.
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ترمين ()٩
وصف الترمين

مسابقة المفاهيم
االنفتاح:
هو السعي إلى االعرتاف باآلخر ،واتساع الصدر والعقل لتقبل التمايز واالختالف في االنتماءات
الدينية أو الفكرية أو الثقافية المختلفة ،واحرتامها ،والعمل على اكتشاف معانيها بغية المعرفة،
والمشاركة في الحياة مع اآلخر ،ونبذ التعصب ،وتوطيد األخوة اإلنسانية.
التعددية:
تشكل اإلطار الناظم للتنوع الثقافي ،الذي ييرس المبادالت الثقافية ،ويحفز ازدهار القدرات اإلبداعية،
اليت تغذي الحياة العامة .وبذلك ،تهدف إلى ضمان التفاعل المنسجم وتعزيز الرتابط االجتماعي،
ضمن حيوية المجتمع المدني والعيش مع ًا بسالم.
التنوع:
هو واقع التمايز الموجود بني الكائنات واألفراد ،ال سيما الجماعات البرشية على اختالف تراثها
وتقاليدها ،والذي يعرب عن فرادة كل منها وخصوصيتها.
التواصل:
هو عملية تفاعلية بني طرفني أو أكرث ،تصبو إلى تشارك في األفكار أو اآلراء ،أو المشاعر ،أو إلى
تبادل معلومات.
التواصل الالعنفي:
هو البحث الدائم عن بناء الجسور ،ومفتاح لحل الزناعات وإدارتها  -على الصعيد الشخصي أو
االجتماعي أو السيايس ،-وللتواصل البناء وبناء الثقة .وينطلق المفهوم من المصطلح السنسكرييت
(آه-هيمسا) ،أي عدم إيذاء اآلخر .وهو خيار يتباه الفرد لعدم إيذاء اآلخر في التواصل ،مهما كان
االختالف أو الزناع.
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ترمين ()٩
وصف الترمين

مسابقة المفاهيم
الفرادة:
هي خصوصية اإلنسان -كل إنسان -المبنية على كرامته األصيلة وحريته ،بما يمزيه عن أي شخص
آخر-قريب ًا كان أم بعيد ًا -بالشكل أو الفكر أو الرأي أو األحاسيس أو التطلعات .وتضمن عدم تالشي
اإلنسان وإرادته في الجماعة اليت ينتمي إليها ،بل تحقق مشاركته إياها فيما لديه من خصوصية
وإبداع.
قبول اآلخر:
يعين االعرتاف باالختالف وفرادة األشخاص ،وتنوع المواقف والخلفيات الثقافية والسياسية
والدينية ،ورفض منطق التماهي أو االنصهار ،الذي يريد فرض نمط أحادي من الفكر والوجود على
الجميع .ويؤسس هذا األمر للعيش مع ًا بوئام ،في ظل :التنوع في الثقافة ،واإلثنية ،والجنس،
والدين ،والفكر ،والعقيدة السياسية ،واحرتام حرية الفكر والمعتقد والضمري .وأيض ًا يتعزز لدينا
المعرفة المتبادلة واالنفتاح والتواصل.
المصالحة:
هي عملية تهدف إلى ترميم العالقة بني طرفني أو أكرث ،بعد انقطاعها بسبب خصومة أو نزاع.
وتقتضي المصالحة بني األفراد أو المنظمات االعرتاف المتبادل باألخطاء ،وتحمل المسؤولية ،وتنقي
الذاكرة ،وتبين رؤية جديدة مشرتكة للمستقبل.
المواطنة الحاضنة للتنوع:
هي اإلطار السيايس واالجتماعي العرتاف المواطنني بالتنوع الثقافي في مجتمعهم ،وللعمل
مع ًا بالحوار والرشاكة ،من أجل الرتابط االجتماعي والوحدة الوطنية ،عرب مسار جامع ومبدع للتنمية
الفردية واالجتماعية.
•يخصص المدرب وقت ًا مقداره ( )5دقائق لعمل المجموعات خالل هذه المسابقة.
•تقوم كل مجموعة من المجموعات األربعة برتتيب المفاهيم وما يقابلها من تعريف خاص بكل
مفهوم.
•تقوم كل مجموعة بالصاق كل مفهوم وتعريفه الخاص به ،على أحد جدران قاعة التدريبية.
•بعد انتهاء الوقت المحدد يقوم المدرب بعرض كل مفهوم مع التعريف الخاص به ،من خالل
عرض تقديمي ،وتقوم كل مجموعة بالتأكيد على التعريفات الصحيحة ،وتصويب التعريفات اليت
أخطأت بها.
•يفوز الفريق الذي تمكن من تحديد أكرب عدد ممكن من المفاهيم الصحيحة.
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ترمين ()٩
الهدف من
النشاط

العدد
المستهدف
الزمن المتوقع
تنويه

مسابقة المفاهيم
.
.
.

1التأكيد على بعض المفاهيم والمصطلحات اليت لها عالقة بأهمية الحوار في المجتمع.
2تحفزي المشاركني والمشاركات على العمل الجماعي.
3تعميق أهمية المفاهيم المطروحة في حياتنا اليومية.
 25-20شخص
 30دقيقة

•يقدم المدرب تغذية راجعة على إجابات المشاركني والمشاركات.
•يحفز المدرب المشاركني والمشاركات على إنجاز المهمة بأرسع وقت ممكن.
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أسئلة عامة مساندة
•عرف الحوار.

•ما الفرق بني الحوار والجدل؟

•هل هنالك فرق بني االختالف والخالف؟

•ما هي أبرز صفات المحاور الجيد؟

•أذكر  5من آداب الحوار.

•كيف يسهم الحوار في نبذ العنف والتطرف؟
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•ما هو مفهوم التعصب؟ وما هي سمات الشخص المتعصب؟

•أذكر  3من أشكال التعصب.

•ما هي عالقة التعصب بالتنشئة االجتماعية ،وبالعدل؟

•ما هي العالقة بني التفكري والحوار؟

•أذكر أبرز األخطاء اليت تواجه التفكري واليت تسهم في إضعاف الحوار.

•هــل هنالــك فــرق بــن أســئلة المعرفــة والفهمالــي تســهم فــي تعزيــز الحــوار بــن األفــراد فــي
ا لمجتمع ؟
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•أذكر موقف ًا من حياتك ،استخدمت فيه الحوار كأداة فاعلة لحل مشكلة ما.

•ما هي مقرتحاتكم لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع األردني؟

•كيف يمكن أن يكون للشباب األردني دور فاعل في الحياة العامة؟
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تم اصدار هذا المنشور بدعم من االتحاد األوروبي ويقع عاتق محتوى هذا
المنشور على مرشوع “دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية
األردنية والتنمية” وال تعكس بالرضورة وجهة نظر االتحاد األوروبي

