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جميــع الحقــوق محفوظــة. ال يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب أو أي جــزء منــه أو تخزينــه أو استنســاخه 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة أو آلي ــة الكتروني ــواء بطريق ــيلة، س ــأي  وس ــكل وب ــي أي ش ــا، ف ــا أو جزئي ــه، كلي أو نقل

االستنســاخ الفوتوغرافــي، أو التســجيل أو اســتخدام أي نظــام مــن نظــم تخزيــن المعلومات واســترجاعها، 

دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن الناشــر.

اآلراء الــواردة فــي هــذه الدراســة ال تعتبــر عــن وجهــات نظــر مؤسســة فريدريــش إيبــرت، ويتحمــل الكاتــب 

مســؤولية ذاتيــة عمــا عبــر عنــه فــي هــذه الدراســة.

• الغاف والتصميم الداخلي: كمال قاسم
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المقدمة

علــى نحــو مفاجــيء تحــدث الملــك األردنــي، 

عبــداهلل الثانــي، فــي مقابلتــه مــع وكالــة األنبــاء 

التشــريعات  مراجعــة  عــن    )2021-1-30( بتــرا 

مقدمتهــا  فــي  السياســية،  للحيــاة  الناظمــة 

اإلدارة  وقانــون  )الجدلــي(،  االنتخــاب  قانــون 
األحــزاب.1 وقانــون  المحليــة 

غــداة  جــاء  الملــك  حديــث  أّن  المفارقــة 

االنتخابــات النيابيــة األردنيــة االخيــرة )بعــد قرابــة 

ــً  ــً ملحوظ ــهدت تدنّي ــي ش ــط( الت ــهرين فق ش

ــم  ــي، وبحج ــعبي والسياس ــام الش ــي االهتم ف

المشــاركة السياســية بخاصــة فــي العاصمــة 

عمــان والمــدن الكبــرى الرئيســية، وتراجــع تمثيل 

ــة  ــي العملي ــطيني ف ــي- الفلس ــون األردن المك

فــي  نفســه  الواقــع  تمّثــل  وقــد  السياســية، 

تشــكيلة مجلــس األعيــان، الــذي يتــم تعيينــه 

ــدور  ــن ال ــكاوى م ــن ش ــًا ع ــة، فض ــإرادة ملكي ب

االنتخابــات،  فــي  السياســي  للمــال  الملحــوظ 

فــي  عمومــً،  السياســية،  األحــزاب  وفشــل 

إيصــال مرّشــحيهم إلــى قبــة البرلمــان، وتراجــع 

كبيــر فــي تمثيــل المعارضــة اإلســامية التــي 

الملــك لـــ )بتــرا(: ال بد مــن النظــر بالقوانين الناظمــة للحياة   1
السياســية كاالنتخــاب واألحــزاب واإلدارة المحليــة، وكالــة 

أنبــاء بتــرا، 31-1-2021، علــى الرابــط التالــي:
https://cutt.us/jmOVX 

تمّثــل الحــزب الرئيــس األكبــر فــي البــاد، إلــى 

عــدد محــدود مــن النــواب، لــم يتمكنــوا مــن 

تشــكيل كتلــة نيابيــة، ألّن نظــام الكتــل يفتــرض 

ــم  ــاميون وحلفاؤه ــا اإلس ــً، بينم ــود 13 نائب وج

حصــدوا فقــط 8 مقاعــد!

لــم تكــن اإلشــارة الملكيــة عابــرة إذ بــدأ وزيــر 

موســى  والبرلمانيــة،  السياســية  الشــؤون 

)فــي  التوجــه  هــذا  بتأكيــد  فــورًا  المعايطــة، 

نيــة  إلــى  واإلشــارة  السياســية(  حواراتــه 

مــع  الحــوار  مــن  مســاحات  فتــح  الحكومــة 

التشــريعات  لمراجعــة  المختلفــة  القــوى 

التــي  الناظمــة للعمــل السياســي،  والقوانيــن 

خطابــه. فــي  الملــك  إليهــا  أشــار 

فــي وقــٍت الحــق، بعــث الملــك بإشــارة جديــدة 

وّجــه  عندمــا  السياســية؛  االســتدارة  لتأكيــد 

رســالة الفتــة غيــر تقليديــة لمديــر المخابــرات 

تطويــر  إلــى  تدعــوه  حســني،  أحمــد  العامــة، 

الدائــرة وعملهــا وتحريرهــا مــن العــبء الــذي 

ــياق  ــارج س ــتثمار خ ــال االس ــي مج ــه ف ــت ب قام

ــي  ــال األمن ــي المج ــا ف ــوب منه ــل المطل العم

االحترافــي، وهــو األمــر الــذي يلقــي بظــال علــى 

احتفــاالت المملكــة والمراجعــات التــي انطلقت 

علــى أعتــاب المئويــة الجديــدة، ودعــوات اإلصاح 

1

المقدمة

https://cutt.us/jmOVX 
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مؤسســة فريدريــش إيبــرت - بعــد دعوة الملــك إلى مراجعة التشــريعات 
الناظمــة للحيــاة السياســية ما هــي آفاق اإلصــاح الديموقراطــي األردني؟

فــي  تتــردد  بــدأت  التــي  واإلداري،  السياســي 
السياســية واإلعاميــة.2 األوســاط 

علــى الطــرف المقابــل، وبالرغــم مــن ترحيــب 

الجديــدة  بالدعــوات  وسياســيين  إعامييــن 

شــريحة  فــإّن  اإلصاحــي،  المســار  لمراجعــة 

اجتماعيــة واســعة تبــدو مســكونة بشــكوك 

كبيــرة وهواجــس عميقــة فــي مــدى جديــة 

العديــد  هنالــك  أّن  بخاصــة  الراهــن،  الحديــث 

مــن الوثائــق اإلصاحيــة السياســية التــي تــم 

الوصــول إليهــا مــن خــال لجــان شــّكلت إمــا 

لتســريع  ملكيــة  بضمانــات  أو  ملكيــة  بــإرادة 

مســار التحــول الديموقراطــي، خــال عقديــن 

األجنــدة  لجنــة  أواَل،  األردن  )لجــان  الزمــن  مــن 

ــاءت  ــي ج ــي- الت ــوار الوطن ــة الح ــة، لجن الوطني

خــال مرحلــة الربيــع العربــي(، لكــن النتيجــة 

السياســية  المعادلــة  فــي  االســتمرار  كانــت 

نفســها، بــل مؤخــرًا تراجــع تصنيــف األردن علــى 

قائمــة االيكونومســت انتلجنــس ليتــم وصفــه 

مراحــل  فــي  كان  بعدمــا  ســلطوية،  بدولــة 

ديموقراطيــة! شــبه  كدولــة  يصنــف  ســابقة 

انظــر نــص الرســالة فــي الخبــر التالــي: الملــك برســالة   2
إلــى مديــر المخابــرات: تركيــز كل الطاقــات فــي مجــاالت 
االختصــاص، موقــع عمــون اإلخبــاري، 17-2-2021، علــى 

 https://cutt.us/cPa7Z التالــي:  الرابــط 

المفارقــة األخــرى تتمّثــل فــي أّن إطــاق صافــرة 

ــع  ــن م ــي يتزام ــاح السياس ــول اإلص ــاش ح النق

غيــاب أي ضغــوط سياســية شــعبية، أو حــراك 

ــال  ــه الح ــت علي ــا كان ــارع، كم ــي الش ــعبي ف ش

ــات  ــد االنتخاب ــي، وبع ــع العرب ــة الربي ــال لحظ خ

العديــد  وّلــد  ممــا  مفاجئــة،  بصــورة  النيابيــة، 

السياســية  النخــب  لــدى   - الفرضيــات  مــن 

واألهــداف  الدعــوات  هــذه  توقيــت  فــي   -

الكامنــة وراءهــا، باإلضافــة - بطبيعــة الحــال - 

لألســئلة التقليديــة: فيمــا إذا كانــت هنالــك نوايــا 

حقيقيــة وجدّيــة لانتقــال لمرحلــة جديــدة فــي 

الــذي شــهد جمــودًا،  المســار الديموقراطــي، 

ــات  ــف مؤسس ــي تصني ــً، ف ــن تراجع ــم يك إن ل

العالميــة؟! اإلنســان  الديموقراطيــة وحقــوق 

تأتــي هــذه الورقــة لمناقشــة األســباب والدوافع 

والفرضيــات ورأي ممثليــن عن النخبة السياســية، 

عــن  اليــوم  للحديــث  بالعــودة  يتعّلــق  فيمــا 

اإلصــاح السياســي ومآالتــه، ومــا هــي التوقعات 

العمليــة المترتبــة علــى ذلــك.

       

https://cutt.us/cPa7Z


7

مراجعة تاريخية: الديموقراطية المتعّثرة

مراجعة تاريخية: الديموقراطية المتعّثرة

بــدأت الحيــاة النيابيــة األردنيــة بصــورة مبّكــرة، 

فــي  لإلمــارة  األساســي  القانــون  إعــان  منــذ 

اســتقال  إعــان  بعــد  واســتمرت   ،1929 العــام 

وحــدة  بعــد  ثــم   ،)1947 )ودســتور  المملكــة 

 ،1952 دســتور  تاهــا  وقــد   ،1950 الضفتيــن 

العــام  فــي  النيابيــة  الحيــاة  توقفــت  أن  إلــى 

منظمــة  الربــاط  مؤتمــر  إعــان  غــداة   ،1974

وحيــدًا  شــرعيً  ممثــًا  الفلســطينية  التحريــر 

االنتخابــات  تجميــد  فتــم  للفلســطينيين، 

والحيــاة النيابيــة، واســتبدال المجالــس الوطنيــة 

عندمــا   ،1984-1978 العــام  فــي  االستشــارية 

ســبق  )الــذي  التاســع  النــواب  مجلــس  أعيــد 
لــه.3 التمديــد  وتــم  النيابيــة(،  الحيــاة  تجميــد 

شــهدت تلك الفترة )الخمســينيات والســتينيات( 

وللمــرة  وفاعلــة،  قويــة  نيابيــة  مجالــس  بــروز 

ــة  ــف األغلبي ــل تحال ــة تمّث ــة نيابي ــى حكوم األول

ســليمان  برئاســة  النــواب،  مجلــس  فــي 

النابلســي )1956-1957(، ولــم تعمــر طويــًا هــي 

والمجلــس معــً، بســبب محاولــة االنقــاب التــي 

قــام بهــا الضبــاط األحــرار، وأدت إلــى وضــع وزراء 

ــاة البرلمانيــة وتشــكيل المجالــس الوطنيــة  تجميــد الحي  3
االستشــارية )-1974 1984(، موقــع مجلــس األمــة األردنــي 

 https://cutt.us/VSwHa التالــي:  الرابــط  علــى 

كمــا  الســجن.  فــي  وعســكريين  وسياســيين 

ــمير  ــة س ــقاط حكوم ــرة إس ــك الفت ــهدت تل ش

خــال  مــن   ،1963 العــام  فــي  األول،  الرفاعــي 
حجــب مجلــس النــواب الثقــة عنــه.4

النيابيــة  االنتخابــات  إجــراء  اســتئناف  جــاء  ثــم 

فــي العــام 1989، بعــد احتجاجــات فــي الجنــوب 

امتــدت إلــى مناطــق مختلفــة مــن المملكــة، 

فــكان مجلــس النــواب الحــادي عشــر  منعطفــً 

تحظــى  نــواب  مجلــس  عنــه  نجــم  تاريخيــً 

فيــه المعارضــة اإلســامية بنصيــب كبيــر مــن 

ــروز شــخصيات وقــوى سياســية  المقاعــد مــع ب

معارضــة.

ــورات  ــهدت تط ــية ش ــاة السياس ــم أّن الحي األه

ــر  ــادة النظ ــر إع ــك، عب ــد ذل ــة بع ــة ملموس نوعي

المقّيــدة  كاّفــة  والقوانيــن  التشــريعات  فــي 

الميثــاق  وُأنتــج  والحزبــي،  السياســي  للعمــل 

الوطنــي األردنــي فــي العــام 1992، بمشــاركة 

ــي األردن  ــة ف ــاة النيابي ــخ الحي ــي، تاري ــي الحوران ــر: هان انظ  4
 ،1989 قبــرص،  نيقوســيا-  بــرس،  شــرق   ،)1957-1929((
التــي  الجلســة  تفاصيــل  األمــر:  وكذلــك  ص99-77، 
علــى   ،1963 عــام  الرفاعــي  ســمير  حكومــة  أســقطت 

التالــي: الرابــط  األمــس،  قصــة  زمانكــم  موقــع 
https://www.zamancom.com/?p=4236 

2

https://cutt.us/VSwHa
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مــن قيــادات القــوى السياســية المتعــددة فــي 

الحزبــي  للعمــل  قوانيــن  وضــع  وتــم  البــاد، 

واالجتماعــات والحريــات العامــة، وبــدت القناعــة 

ــى  ــه إل ــية تتج ــمية المؤسس ــة الرس ــأّن القناع ب

تجذيــر المســار الديموقراطــي الجديــد والتحــول 

ــدة. ــة جدي ــو مرحل نح

إاّل أّن األحــداث الدوليــة واإلقليميــة )حــرب الخليج 

دوليــة  مواقــف  مــن  تاهــا  مــا   ،1990 الثانيــة 

وإقليميــة غاضبــة مــن الموقــف األردنــي فــي 

تلــك الحــرب(، وربما المحليــة )األزمــة االقتصادية 

والدخــول فــي برنامــج الخصخصــة والتحــول 

نحــو االقتصــاد الحــّر، بمــا يفرضــه مــن إجــراءات 

ــعبي(،  ــع ش ــت ذات طاب ــة ليس ــة واقتصادي مالي

فرضــت نفســها علــى المســار الديموقراطــي 

مــرّة أخــرى، األمــر الــذي انعكــس فــي االنتخابــات 

انتخابــي  نظــام  وفــق  جــرت   إذ   ،1993 التاليــة 

جديــد، ُعــرف سياســيً، بقانــون الصــوت الواحــد، 

وُيعتقــد  - علــى نطــاق واســع - أّنــه صّمــم 

ــار اإلســامي المعــارض، فــي ظــل  إلضعــاف التي

مفاوضــات الســام األردنيــة- اإلســرائيلية )التــي 

 ،)1991 للســام  مدريــد  مؤتمــر  مــع  انطلقــت 

ــت  ــي تم ــام )الت ــة الس ــع اتفاقي ــدًا لتوقي تمهي

فــي العــام 1994، وصــادق عليهــا مجلــس النواب 
ــا(.5 ــر حينه ــي عش الثان

قاطعــت جماعــة اإلخــوان المســلمين انتخابــات 

ــذي  ــامي، ال ــل اإلس ــة العم ــا جبه 1997 )وحزبه

النيابيــة  الحيــاة  لعــودة  التفصيــات  مــن  مزيــدًا  انظــر   5
محافظــة،  علــي  الدكتــور  الاحقــة:  المرحلــة  ثــم 
ــز  ــة األردن 1989-1999(، مرك ــدة )حال ــة المقي الديمقراطي
.307-131 ص   ،2001 ط1،  بيــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات 

تأســس بعــد عــودة الحيــاة السياســية والحزبيــة 

فــي العــام 1992(، ثــم عــادت إلــى المشــاركة 

فــي االنتخابــات النيابيــة 2003 )وقــد تــّم تأجيلهــا 

لمــدة عاميــن(، إاّل أّنــه فــي االنتخابــات النيابيــة 

ســافرة  تدخــل  عمليــة  حدثــت   2007 والبلديــة 

والمعارضــة  اإلســاميين  إلضعــاف  واضحــة 

فــي  مبكــرة  انتخابــات  إلــى  أدى  مــا  عمومــً، 

ــق  ــً، وف ــاميين أيض ــة اإلس ــام 2010 بمقاطع الع

ــميته  ــى تس ــح عل ــد، اصطل ــي جدي ــام انتخاب نظ

بنظــام الدوائــر الوهميــة )يعتقــد أّنــه صمــم 
أيضــً إلضعــاف المعارضــة السياســية(.6

الشــارع  فــي  أوراقــه  النــواب  مجلــس  خســر 

ثقــة  الحكومــة  أعطــى  أن  بعــد  ســريعً، 

مــع  ذلــك  وتزامــن  فلكيــة،  حينهــا  اعتبــرت 

األردنــي  الشــارع  فــي  الشــعبي  الحــراك  بــدء 

بخاصــة، والعربــي بعامــة، ثــم مــع بدايــة العــام 

ــة الشــبابية   التالــي انطلقــت الثــورات االحتجاجي

ــم  ــي العال ــول ف ــة تح ــّكلت نقط ــة، وش العربي

العربــي غيــر مســبوقة، أدت إلــى إســقاط زعمــاء 

الحديديــة  األمنيــة  بقبضتهــم  معروفيــن 

)فــي تونــس، مصــر، ثــم ليبيــا واليمــن(، األمــر 

أردنــي،  حكومــي  تغييــر  عنــه  نجــم  الــذي 

وإطــاق مشــروعات لحــوارات وطنيــة مــن أجــل 

الحــوار  لجنــة  وّشــكلت  السياســي،  اإلصــاح 

6 Mohammad Abu Rumman, Hassan Abu 

Hanieh, the Islamic Solution in Jordan: 

Islamists and Ventures of Democracy 

and Security, Friedrich Ebert Stiftung 

(Amman) and Center for Strategic Studies 

(University of Jordan), Amman, 2013, pp 

78=97, 142146-.
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الوطنــي، ولجنــة ملكيــة للنظــر فــي التعديــات 

الدســتورية، وُفتــح الدســتور بصــورة غيــر تقليدية 

وجــرى تعديــل العديــد مــن المــواد، مــا ُنظــر إليه 

ــع  ــوازن م ــادة الت ــواب وإع ــس الن ــة لمجل كتقوي

الحكومــة، وتــم تعديــل قانــون االنتخــاب بإبقــاء 

ــة،  ــة الوطني ــتدخال القائم ــد، واس ــوت الواح الص

ــاميين  ــة اإلس ــات )بمقاطع ــرت االنتخاب ــد ج وق

أيضــً فــي العــام 2012(.7     

مجموعــة باحثيــن، اإلصــاح الدســتوري فــي األردن، مركــز   7
 ،2016 األردنيــة،  الجامعــة  فــي  االســتراتيجية  الدراســات 

  .96 -61 ص

نظــام  وفــق  جــرت  فقــد   2016 انتخابــات  أّمــا 

انتخابــي جديــد يقــوم للمــرة األولــى علــى مبــدأ 

مســتوى  علــى  المفتوحــة،  النســبية  القائمــة 

المحافظــة، وهــو النظــام نفســه الــذي أجريــت 

عليــه انتخابــات 2020، وكاهمــا شــهدتا عــودة 

المعارضــة  وأحــزاب  اإلســاميين  مشــاركة 
عمومــً.8

           

انظــر: صالــح عبــد الفتــاح الخوالــدة، النظــام االنتخابــي   8
الرابــط  علــى  تحليليــة،  دراســة   :2016 لعــام  األردن  فــي 

التالــي:
h t t p s : / / w w w. r e s e a r c h g a t e . n e t /

publication/328065233_alnzam_alantkhaby_

fy_alardn_lam_2016m_drast_thlylyt 

https://www.researchgate.net/publication/328065233_alnzam_alantkhaby_fy_alardn_lam_2016m_drast_thlyl
https://www.researchgate.net/publication/328065233_alnzam_alantkhaby_fy_alardn_lam_2016m_drast_thlyl
https://www.researchgate.net/publication/328065233_alnzam_alantkhaby_fy_alardn_lam_2016m_drast_thlyl


10

مؤسســة فريدريــش إيبــرت - بعــد دعوة الملــك إلى مراجعة التشــريعات 
الناظمــة للحيــاة السياســية ما هــي آفاق اإلصــاح الديموقراطــي األردني؟

محددات المسار الديموقراطي وقيوده

ثمــة ماحظــات متكــررة مــن خــال مراجعــة 
المســار السياســي فــي القــرن الماضــي كامــًا، 
 - حدثــت  الرئيســية  السياســية  فاالنفراجــات 
فــي العــادة - بعــد وجــود حــراك شــعبي واســع 
ــام  ــام 1929، أو الع ــي الع ــواء ف ــارع، س ــي الش ف
زاويــة أخــرى كانــت  العــام 1989. مــن  أو   ،1956
ســواء  وفاعلــة؛  مؤثــرة  الخارجيــة  العوامــل 
االنتــداب البريطانــي، أو القضيــة الفلســطينية 
الداخليــة  المعادلــة  مــع  البنيــوي  وتداخلهــا 
األردنيــة، أو التطــورات الدوليــة واإلقليميــة، مــا 
ــية  ــددات رئيس ــد مح ــوف عن ــى الوق ــا إل يدفعن
واإلصــاح  الديموقراطــي  للمســار  ومهمــة 

عمومــً. السياســي 

أ- الموقــع الجيــو اســتراتيجي؛ خلــق الموقــع 
تجــاه  شــديدة  حساســية  لــألردن  الجغرافــي 
الظــروف المحيطــة، دوليــً وإقليميــً، فــاألردن 
العــراق  )ســوريا،  محوريــة  عربيــة  دول  وســط 
والســعودية ومصــر(، ومجــاور )ومتداخــل كمــا 
ــة  ــع القضي ــن 1950 م ــدة الضفتي ــي وح ــدث ف ح
ــة  ــارات األمني ــن االعتب ــل م ــا ثّق ــطينية(، م الفلس
ــر  ــن تأثي ــة وم ــية الداخلي ــة السياس ــي المعادل ف
ولعــّل  الداخــل،  علــى  الخارجيــة  العاقــات 
ــات  ــد تعريف ــة أّن أح ــات الطريف ــدى المفارق إح
السياســة الخارجيــة أّنهــا تمّثــل فيــض السياســة 
الحكومــة  توجهــات  )محصلــة  الداخليــة 

فــي  بينمــا  المختلفــة(،  والقــوى  والمعارضــة 
الحالــة األردنيــة تبــدو السياســة الداخليــة فيــض 
للتطــورات  وانعكاســً  الخارجيــة  السياســة 

المحيطــة. 

الناصــري  الخطــاب  بــرز  الخمســينيات  فــي 
ــي،  ــام األردن ــرعية النظ ــً لش ــّكل تحدي ــذي ش ال
أتــت  التــي  الجــوار  دول  فــي  االنقابــات  مــع 
ــن  ــن البعثيي ــتراكيين والقوميي ــكر واالش بالعس
ــاب  ــر الرح ــزرة قص ــى مج ــم، وأدت إل ــى الحك إل
أطاحــت  )التــي   1958 العــام  فــي  المعروفــة 
وفــي  العــراق(،  فــي  الهاشــمي  بالحكــم 
الســتينيات بــرزت منظمــة التحريــر الفلســطينية 
الدولــة  بيــن  )الصــراع   1970 أيلــول  أحــداث  ثــم 
حقبــة  وخــال  الفلســطينية(،  والمنظمــات 
ــؤال  ــال كان س ــن ط ــين ب ــل الحس ــك الراح المل
ــاط  ــك االرتب ــرار ف ــى ق ــطيني )إل ــل الفلس التمثي
ــام 1988(  ــي الع ــة واألردن ف ــة الغربي ــن الضف بي
مهمً وجوهريً في ترســيم معالم السياســات 
ــتقبل األردن  ــة، واس ــة والخارجي ــة، الداخلي األردني
أكبــر عــدد مــن الاجئيــن الفلســطينيين، بعــد 

9  .1967 والنكســة   ،1948 النكبــة 

انظــر علــى ســبيل المثــال: حــازم نســيبة، تاريــخ األردن   9
السياســي المعاصــر مــا بيــن 1952-1967، عمــان، ط2، 1992، 
ص49-59، وكذلــك األمــر: ســليمان الموســى، تاريــخ األردن 
السياســي المعاصــر )حزيــران 1967-1995(، وزارة الثقافة- 

2011، ص 9-15، ص105-69، 162-129. عمــان، 

3
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محددات المسار الديموقراطي وقيوده

عــن  واإلقليمــي  الدولــي  العامــل  يغــب  لــم 

حســابات صانــع القــرار األردنــي وكان هاجــس 

االســتقرار السياســي حاضــرًا، فــي ظــل حالــة 

األردنيــون  المؤرخــون  يصفــه  مــا  إلــى  أقــرب 

بـ«الطــواريء التاريخيــة« التــي أحاطــت بالمملكــة، 

مــا رّجــح اعتبــارات االســتقرار السياســي علــى 

اإلصــاح السياســي غالبــً، بالرغــم مــن أّن النظام 

األردنــي يعتبــر مقارنــًة بالنظــم العربيــة األخــرى 

أكثــر انفتاحــً وتســامحً مــع المعارضيــن وفــي 

حريــة الــرأي، إاّل أّن القناعــة الراســخة كانــت - 

ومــا تــزال - تتمثــل بأوليــة عامــل االســتقرار علــى 

ــة.  ــة المحيط ــل البيئ ــي ظ ــة ف الديموقراطي

ــرت  ــي اعتب ــارب الت ــر أّن التج ــي األم ــف ف والطري

السياســية   النخــب  خطــاب  فــي  مميــزة 

بالنســبة  هاجســً  بمثابــة  كانــت  المعارضــة 

لصانــع القــرار يفتــرض عــدم تكــراره، كمــا حــدث 

اتهمــت  )التــي   1956 النيابيــة  الحكومــة  فــي 

بالعمالــة للقــوى اإلقليميــة، البعثيــة والناصريــة(، 

أو إســقاط حكومــة ســمير الرفاعــي األول )وهي 

التجربــة التــي لــم تتكــرر الحقــً(! فضــًا عمــا 

أنتجتــه أحــداث 1970 عــن نــدوب فــي الداخــل 

أســئلة  إلــى  تطــورت  متبادلــة،  وهواجــس 

إشــكالية فــي العاقــة بيــن الهويــة الوطنيــة 

والمواطنــة.

ب- العامل الديموغرافي: ما ســبق يقودنا إلى 

محــدد آخــر فــي تقنيــن المســار الديموقراطــي، 

يتمّثــل فــي العامــل الديموغرافــي، وهو االســم 

 - األردنــي  المكونيــن  بيــن  للعاقــة  الحركــي 

ــي  ــطيني، وه ــي - الفلس ــي، واألردن ــرق أردن الش

بيــن  الكبيــر  التداخــل  عــن  نجمــت  إشــكالية 

عــن  الرئيســية  بالدرجــة  نجمــت  المجتمعيــن، 

قــرار  ثــم   ،1950 العــام  فــي  الضفتيــن  وحــدة 

ــغ  ــم يل ــذي ل ــام 1988، ال ــي الع ــاط ف ــك االرتب ف

مواطنــة األردنييــن الفلســطينيين، بمــن فيهــم 

مــن يمتلكــون البطاقــات الصفــراء، ومــا بيــن 

أحــداث  )االرتبــاط وفّكــه( وقعــت  الواقعتيــن 

ــة  ــً للعاق ــيمً وظيفي ــت تقس ــي خلق ــول الت أيل

)ألقــى األردنيــون بثقلهــم فــي القطــاع العــام، 

واألردنيــون الفلســطينون فــي القطــاع الخاص(.

االعتبــار الديموغرافــي يتغلغــل فــي كثيــر مــن 

المفاصــل السياســية واالقتصاديــة، وعنوانــه 

لــدى »الشــرق أردنييــن« حمايــة الهويــة الوطنيــة 

للدولــة، والخشــية مــن »الوطــن البديــل« )وهــو 

ــية  ــب سياس ــدى نخ ــة ل ــط بقناع ــس مرتب هاج

بــأّن السياســات الدوليــة نظــرت لــألردن بوصفــه 

الفلســطينيين  الاجئيــن  الســتيعاب  وطنــً 

ذلــك  وينعكــس  األّم(،  أرضهــم  عــن  بديــًا 

الجغرافيــا  وجــدل  االنتخــاب  قانــون  علــى 

االقتصــادي  الجانــب  وعلــى  والديموغرافيــا 

مفهــوم  وعلــى  والضرائــب  والخصخصــة 

المواطنــة والحقــوق السياســية وعلــى التمثيــل 

السياســي لألردنييــن مــن أصــل فلســطيني، 

فــي  تطــورات  أو  تحــوالت  أي  فــإّن  وهكــذا 

السياســي  واإلصــاح  الديموقراطــي  المســار 

تأخــذ بعيــن االعتبــار هــذه المعادلــة بصــورة 

متبادلــة  دعــوات  بــروز  مــع  بخاصــة  كبيــرة، 

األولــى  الطرفيــن؛  مــن  سياســية  نخــب  بيــن 

منقوصــة  حقوقــً  اعتبرتــه  مــا  ألخــذ  تدعــو 

ــة  ــن أن الهوي ــّذر م ــة تح ــة، والثاني ــي المواطن ف

األردنيــة باتــت مهــددة!
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مؤسســة فريدريــش إيبــرت - بعــد دعوة الملــك إلى مراجعة التشــريعات 
الناظمــة للحيــاة السياســية ما هــي آفاق اإلصــاح الديموقراطــي األردني؟

جماعــة  أّن  مــن  بالرغــم  اإلســالميون؛  ت- 

اإلخــوان المســلمين وحزبهــم جبهــة العمــل 

ــي  ــً ف ــً قانوني ــً معارض ــون حزب ــامي يمثل اإلس

لإلســاميين  خصوصيــة  هنالــك  أّن  إاّل  البــاد، 

األخــرى،  السياســية  القــوى  عــن  تميزهــم 

وتجعــل مــن العاقــة بينهــم وبيــن مؤسســات 

الدولــة األخــرى أكثــر تعقيــدًا، مــن غيرهــم.  مــن 

ــوى  ــً الق ــون عربي ــاميين يمثل ــروف أّن اإلس المع

النافــذة والفاعلــة فــي الشــارع، ولديهــم قدرات 

ــا  ــاب، وم ــة والخط ــد والتعبئ ــي الحش ــزة ف ممي

حساســية  أكثــر  موضوعهــم  مــن  يجعــل 

ــس  ــاور لي ــي تس ــكوك الت ــن والش ــه بالدي ارتباط

فقــط االنظمــة بــل حتــى قــوى سياســية أخــرى 

المطــاف،  نهايــة  فــي  اإلســاميين  نوايــا  مــن 

بالرغــم مــن أّنهــم أعلنــوا االلتــزام بالعمليــة 

شــكوك  هنالــك  تــزال  فمــا  الديموقراطيــة، 

ــن  ــددة م ــية متع ــوى سياس ــدى ق ــس ل وهواج

أّن لديهــم أجنــدة أخــرى غيــر معلنــة.

يضــاف إلــى مــا ســبق علــى الصعيــد األردنــي، 

بالرغــم مــن العاقــة الوديــة بين الملك الحســين 

التركيبــة  أّن  عقــود(  مــّر  )علــى  واإلســاميين 

التســعينيات  منــذ  بــدأت  للجماعــة،  الداخليــة 

البنيــة  فــي  تتموضــع  اليــوم  إلــى  وصــواًل 

الديموغرافيــة األردنيــة مــن أصــل فلســطيني، 

ممــا ضاعــف مــن درجــة الحساســية والهواجس 

المتبادلــة، وهــو أمــر ســاهمت فيــه العديــد مــن 

العوامــل، مــن بينهــا عوامــل داخليــة وسياســية 

للنخــب  الرســمية  السياســات  تشــجيع  عبــر 

األردنيــة بتــرك الجماعــة وتأســيس كيانــات أخــرى، 

لــم تســتطع أن تحظــى بالحضــور فــي الشــارع، 

كمــا هــي حــال الجماعــة األّم. 

مــع  العاقــة  شــكلت  كّلــه  ســبق  مــا  فــوق 

السياســات  فــي  رئيســً  محــّددًا  اإلخــوان 

الداخليــة وفــي تأطيــر المســار الديموقراطــي 

القــرار  صنــع  دائــرة  لــدى  قناعــة  لوجــود 

بوصفهــم  الخارجيــة،  اإلخــوان  بارتباطــات 

جماعــة عابــرة للحــدود، مــن خــال التنظيــم 

اإلخــوان  )قــام  المســلمين  لإلخــوان  الدولــي 

البنــد  وألغــوا  الداخلــي  نظامهــم  بتطويــر 

أو  الدولــي(  بالتنظيــم  بعاقتهــم  المتعلــق 

حركــة حمــاس، وطالمــا نظــر النظــام النحيــازات 

يخالــف  بمــا  اإلقليميــة  السياســية  اإلخــوان 

ــم  ــام 2006 اعتبروه ــي الع ــة )ف ــات الدول سياس

ممــا  المشــكل  اإلقليمــي  للتحالــف  امتــدادًا 

ــزب اهلل  ــران، ح ــة: إي ــف الممانع ــه حل ــق علي أطل

وحمــاس واإلســاميين(، ثــم بعــد الربيــع العربــي 

التركــي-  التحالــف  اعتبروهــم جــزءًا مــن   2011

القطــري- اإلســامي، فضــًا عــن التداخــل بيــن 

حركــة حمــاس )التــي تمثــل امتــدادًا لإلخــوان 

فــي  واإلخــوان  فلســطيني(  فــي  المســلمين 

عمليــة  قامــت   2010-2009 العــام  )فــي  األردن 

حمــاس  انفصــال  فيهــا  تــم  هيكلــة  إعــادة 

رســميً عــن إخــوان األردن، بعدمــا كانــت شــكليً 
منهــم(.10 جــزءًا 

الحكــم  بيــن  المتضاربــة  المصالــح  ث- 

والمعارضــة: كمــا هــي الحــال فــي أي دولــة 

ــددات  ــد مح ــإّن أح ــم، ف ــي العال ــدول ف ــن ال م

يتمّثــل  وســيناريوهاته  الديموقراطــي  المســار 

الحكــم  فــي  التــي  القــوى  بيــن  بالصــراع 

وتســتفيد مــن الوضــع القائــم، والقــوى التــي 

الخطــوط  لعبــة  واإلخــوان  الدولــة  رمــان،  أبــو  محمــد   10
الحمــراء فــي األردن، مركــز الجزيــرة للدراســات، 2014-2-10، 

 https://cutt.us/TCCny التالــي:  الرابــط  علــى 
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فالقــوى  التغييــر،  وتحــاول  المعارضــة  فــي 

بتغييــرات  ترغــب  ال  والرســمية  المحافظــة 

تعيــد هيكلــة موازيــن القــوى وتأخــذ جــزءًا مــن 

الســلطة المتمركــزة معهــا، بينمــا المعارضــة 

وتوســيع  القــوة  أوراق  توزيــع  إلــى  تســعى 

قاعــدة الشــراكة والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار. 

وبالرغــم مــن االنتخابــات الدوريــة فــإّن ذلــك لــم 

يــؤّد إلــى تــداول الســلطة وال توســيع قاعــدة 

ــا  ــلطات كم ــن الس ــوازن بي ــرار، وال الت ــة الق صناع

عمومــً. الديموقراطيــة  النظــم  حــال  هــي 

جعفــر  د.  المحــدد  هــذا  وجــود  علــى  يؤّكــد 

رئيــس   ،)2021-2-20 خاصــة  )مقابلــة  حّســان 

للدراســات  والمجتمــع  السياســة  معهــد 

العامــل  تأثيــر  إلــى  فباإلضافــة  واألبحــاث، 

ــى  ــة عل ــارات األمني ــب االعتب ــذي غّل ــي ال اإلقليم

ــإّن  ــدة، ف ــة ممت ــل تاريخي ــي مراح ــة ف اإلصاحي

ــة  ــه الفرص ــي كتاب ــار )ف ــد أش ــه ق ــك نفس المل

األخيــرة( إلــى أّن عمليــة اإلصاح السياســي كانت 

أحيانــً كثيــرة تخطــو خطــوة إلــى الــوراء مقابــل 

كل خطوتيــن إلــى األمــام حيــث عــارض البعــض 

نهــج التغييــر خوفــً علــى امتيــازات طالمــا تمّتــع 

معارضتــه  كانــت  اآلخــر  البعــض  بينمــا  بهــا، 

تعكــس نقصــً فــي الرؤيــة الصحيحــة، وهــؤالء 

فّضلــوا بقــاء األوضــاع علــى حالهــا مــا دامــوا 

قــد عرفوهــا وقبلــوا بهــا. 

 - حّســان  يضيــف   - الملــك  جالــة  أن  كمــا 

عديــدة  مناســبات  فــي  واجــه  انــه  الــى  اشــار 

للســير  الشــجاعة  يملكــون  ال  مســؤولين 

كان  اهتمامهــم  أن  أو  الصعبــة،  بالتغييــرات 

منــه  أكثــر  الخاصــة  بمصالحهــم  محصــورًا 

بمصالــح النــاس الذيــن ُعّيــن هــؤالء المســؤولون 

. شــؤونهم  ورعايــة  لخدمتهــم 

محددات المسار الديموقراطي وقيوده
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الحديث عن اإلصالح السياسي اليوم

فــي ضــوء مــا ســبق، ســواء علــى صعيــد المســار 

ــي،  ــول الديموقراط ــددات التح ــي أو مح التاريخ

فمــا هــي فــرص وآفــاق الحديــث الجديــد اليــوم 

ــج  ــيحقق نتائ ــل س ــي، وه ــاح السياس ــن اإلص ع

ــابقة؟ ــارب الس ــرة للتج مغاي

ثمــة أكثر مــن فرضيــة تتبّناهــا النخب السياســية 

المبــادرة  بـ«توقيــت«  يرتبــط  وأغلبهــا  األردنيــة؛ 

زيــد  د.  يشــير  الســياق  هــذا  فــي  الجديــدة؛ 

عيــادات )مديــر مركــز الدراســات االســتراتيجية 

فــي الجامعــة األردنيــة، فــي مقابلــة خاصــة 

اتجاهيــن  وجــود  إلــى   )2021-16 بتاريــخ  معــه 

تجــاه  السياســيين  أوســاط  فــي  سياســيين 

الجديــدة؛  المبــادرة 

اللعبــة  عــن  تخــرج  ال  أّنهــا  يــرى  األول  االتجــاه 

محاولــة  فــي  الوقــت،  شــراء  فــي  المعتــادة 

األميركيــة  لــإلدارة  نوايــا«  »رســالة  لتقديــم 

الجديــدة، التــي وإن لــم تكــن تعطــي منطقــة 

تضحــي  ولــن  األولويــة،  األوســط  الشــرق 

لكّنهــا  الديموقراطيــة؛  بســبب  بمصالحهــا 

ــذا  ــام به ــي االهتم ــابقة ف ــإلدارة الس ــرة ل مغاي

تحســين  علــى  حريصــة  وســتكون  الملــف، 

الحيــاة السياســية، بخاصــة فــي دول الحلفــاء 

األردن.  مثــل 

أّمــا االتجــاه الثانــي - وفقــً لعيــادات - فيــرى 

فــراغ  مــن  تــأت  لــم  الجديــدة  المبــادرة  بــأّن 

بــل تأسســت علــى قــراءة معمقــة للتحــوالت 

مرتبطــة  المنطقــة،  فــي  اســتراتيجية  الجيــو 

فــي  حــدث  بعدمــا  إذ  أيضــً،  األردنــي  بالــدور 

القضيــة الفلســطينية وعمليــات التطبيــع وتأثيــر 

ذلــك علــى الــدور األردنــي، فــإّن مــا يمكــن أن 

اليــوم،  العربيــة  المنطقــة  وســط  األردن  يميــز 

الغــرب واإلدارة  لــدى  ويعطيــه قيمــة مهمــة 

األميركيــة هــو أن يقــدم نموذجــً ديموقراطيــً 

إصاحيــً متميــزًا، بخاصــة أّن اإلدارة األميركيــة 

ــى  ــة عل ــات جوهري ــا ماحظ ــي له ــدة الت الجدي

الحالــة السياســية  العربيــة اليــوم المترديــة نحــو 

الســلطوية ســتجد فــي هــذا النمــوذج )األردنــي( 

حليفــً متميــزًا لــه دور نوعــي مقارنــًة بالجــوار.

كلتــا الفرضيتيــن الســابقتين نجــد انعكاســهما 

لــدى النخــب السياســية علــى األرض، فمــروان 

ــامي  ــط اإلس ــزب الوس ــس ح ــوري )مؤس الفاع

ــي،  ــطية العالم ــدى الوس ــس منت ــابقً ومؤس س

فــي مقابلــة خاصــة معــه بتاريــخ 2021-2-18(، 

يربــط الحــراك األردنــي األخيــر بــاإلدارة األميركيــة 

باالســتدارة  يحــدث  مــا  ويصــف  الجديــدة، 

ضغــوط  أي  الســتباق  الداخليــة  السياســية 

أميركيــة متوقعــة وربــط للمســاعدات بملفــات 

4
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متعلقــة بحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة.

يشــير الفاعــوري إلــى أن رســائل عديــدة تلقتهــا 

دائــرة القــرار فــي عمــان تؤكــد علــى ضــرورة 

ــكات«  ــتدراك »التهت ــي الس ــراج سياس ــداث انف إح

الدولــة  بيــن  العاقــة  فــي  حدثــت  التــي 

برســالة  بوضــوح  يبــرز  مــا  وهــو  والمجتمــع، 

الملــك لمديــر المخابــرات العامــة، وتشــي بنوايــا 

علــى  ليقتصــر  الجهــاز  دور  ترســيم  إلعــادة 

الجانــب األمنــي االحترافــي، وقــد يــؤدي ذلــك 

الحقــً )وفقــً للفاعــوري( إلــى تحويــل الملفــات 

ــي  ــا ه ــد، كم ــر أو جدي ــاز آخ ــى جه ــة إل الداخلي

الواليــات  الــدول األخــرى، بخاصــة  الحــال فــي 

المتحــدة األميركيــة التــي تتــرك الملــف الداخلي 

.FBI الـــ  ــاز  لجه

مقابلــة  )فــي  دوديــن  صخــر  العيــن  يشــارك 

خاصــة معــه بتاريــخ 18-2-2021( رؤيــة الفاعــوري 

اإلدارة  بخاصــة  الدوليــة،  التحــوالت  لــدور 

األميركيــة الجديــدة، فــي تفســير العــودة لملف 

اإلصــاح السياســي، ويربــط ذلــك أيضــً باألوضــاع 

السياســية  وتداعياتهــا  الصعبــة  االقتصاديــة 

ــا  ــا، م ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــة ف ــً، بخاص داخلي

دفــع بصانــع القــرار إلحــداث انفــراج سياســي، 

البــاد،  فــي  العامــة  األوضــاع  الســتيعاب 

ــي،  ــي الداخل ــان السياس ــة االحتق ــس حال وتنفي

الملــك  فعــل  بمــا  أســوة  اســتباقية  بعمليــة 

الحســين فــي الـــ89، عندمــا اســتبق التغيــرات 

العالميــة وقــرأ الحالــة الداخليــة وأطلــق العــودة 

إلــى الحيــاة النيابيــة وأحــدث تحــواًل ملموســً 

الديموقراطــي.  المســار   فــي 

أّمــا العيــن د. محمــد المومنــي )وزيــر اإلعــام 

فــي  السياســية،  العلــوم  وأســتاذ  األســبق، 

مقابلــة خاصــة معــه بتاريــخ 17-2-2021( فيقلــل 

بــأّن  ويذّكــر  األميركيــة،  الضغــوط  شــأن  مــن 

اإلدارة األميركيــة ليســت معنيــة خــال الفتــرة 

ــن  ــًا ع ــة ككل، فض ــات المنطق ــة بملف القادم

األصدقــاء  أّن  واألهــم  الديموقراطــي،  الملــف 

األميركييــن يحرصــون على االســتقرار السياســي 

أو توجيــه ألهميــة  الداخلــي، لذلــك أي دعــوة 

اإلصــاح الداخلــي فالمقصــود منــه بنــاء التــوازن 

التثويــر  وليــس  االســتقرار،  ملــف  وبيــن  بينــه 

الداخلــي أو إضعــاف الدولــة والنظــام، فضــًا أّن 

ــأّن أي إصــاح  ــل ب القناعــة األميركيــة اليــوم تتمّث

سياســي مــن الضــروري أن ينبــع مــن الداخــل، 

ــروف كل  ــً بظ ــون مرتبط ــارج، وأن يك ــن الخ ال م

دولــة وأوضاعهــا.

معهــد  )رئيــس  حســان  جعفــر  د.  يتوافــق 

السياســة والمجتمــع( مــع موقــف المومنــي 

ــأّن الفرصــة ســانحة اليــوم أكثــر مــن أي  ويــرى ب

ــة أو  ــوط دولي ــود ضغ ــدم وج ــى لع ــت مض وق

المضــي  علــى  يســاعد  ذلــك  وربمــا  إقليميــة، 

بهــدوء فــي مســار اإلصــاح السياســي وترجمــة 

بخاصــة  وأهدافــه،  لمقوماتــه  الملــك  رؤيــة 

دولــة  إلــى  والوصــول  العامــة،  اإلدارة  تطويــر 

عنــوان  تمّثــل  التــي  والمؤسســات،  القانــون 

ــة  ــاب الدول ــي خط ــة ف ــة الراهن ــة المئوي الوقف

السياســي. 

يحيــل المومنــي الســبب الحقيقــي إلــى قناعــة 

الملــك بضــرورة إحــداث إصــاح سياســي علــى 

هــو  لذلــك  األردنيــة،  الدولــة  مئويــة  أبــواب 



16

مؤسســة فريدريــش إيبــرت - بعــد دعوة الملــك إلى مراجعة التشــريعات 
الناظمــة للحيــاة السياســية ما هــي آفاق اإلصــاح الديموقراطــي األردني؟

قــّدم توجيهــً بضــرورة مراجعــة التشــريعات 

السياســية لكــن لــم يدخــل فــي التفصيــات 

الدولــة  لمؤسســات  مفتوحــً  البــاب  تــاركً 

المدنــي  والمجتمــع  السياســية  والقــوى 

ــق  ــة لتحقي ــة وطني ــة توافقي ــتقاق منهجي الش

المطلوبــة.  القفــزة 

الحيثيــات  أو  التفســيرات والمبــررات  أّيــا كانــت 

فإّنهــا  ســابقً،  الخبــراء  إليهــا  أشــار  التــي 

ــة  ــة الدولي ــأّن البيئ ــول ب ــى الق ــً إل ــي جميع تنته

علــى  بظــال  تلقــي  المتغيــرة  واإلقليميــة 

الدعــوة الجديــدة وتدفــع إلــى خطــوات أردنيــة 

ــادرة، ســواء فــي العاقــة  الســتعادة زمــام المب

مــع اإلدارة األميركيــة الجديــدة أو فــي تبنــي 

ال  كذلــك  والحــال  متقــّدم.   إقليمــي  نمــوذج 

تقــل البيئــة  الداخليــة المحليــة أهميــة؛ بخاصــة 

مــا تفرضــه األزمــة االقتصاديــة والماليــة وارتفــاع 

ــة إلــى درجــة قياســية وتنامــي  معــدالت البطال

وتصاعــد  والشــارع،  الحكومــات  بيــن  الفجــوة 

حالــة مــن االحتقــان لــدى القــوى السياســية، 

ــتباقية  ــوة اس ــى خط ــع إل ــه يدف ــك كل ــإّن ذل ف

البــاب  لفتــح  القــرار  نوايــا مــن صانــع  ورســالة 

الجديــدة. المجتمعيــة  الحالــة  الســتيعاب 

ــر  ــبق متغي ــا س ــى م ــف إل ــروري أن نضي ــن الض م

الــذي  الشــباب  بجيــل  يتمثــل  ورئيــس  مهــم 

يكابــد األوضــاع االقتصاديــة والماليــة الســيئة 

األبــواب  ويقــرع  السياســي  باالغتــراب  ويشــعر 

ليمــارس دوره المطلــوب، فــإذا لــم يجــد نفســه 

فــي داخــل أروقــة الدولــة فســيرى سياســات 

الشــارع واالحتجــاج بديــًا آخــر لــه يســتطيع مــن 

خالــه إيصــال صوتــه. 

والمهــم:  المطــروح  الســؤال  يبقــى  لكــن 

لمــاذا لــم تتــم المبــادرة إلــى إطــالق دعــوات 

اإلصــالح قبــل االنتخابــات النيابيــة األخيــرة، 

ــك؟ ــد ذل ــا بع ــى م ــرت إل وتآخ

الراهنــة  المعادلــة  أّن  إلــى  سياســيون  يشــير 

إدارة  بسياســات  الســابقة،  بالمرحلــة  ارتبطــت 

ــة،  ــات المحافظ ــجعت االتجاه ــي ش ــب الت ترام

مــن  خلقــه  ومــا  العربــي  الربيــع  إرث  وببقايــا 

فجــوة عميقــة مــن الثقــة بيــن النظــام والقــوى 

السياســية، بخاصــة اإلســاميين، مــا انعكــس 

األعيــان  ومجلســي  الحكومــة  تركيبــة  علــى 

ــمية  ــات الرس ــام للسياس ــه الع ــواب والتوج والن

كدولــة  تصنيفــه  نحــو  بــاألردن  دفعــت  التــي 

بيــت  قائمــة  علــى  ترتيبــه  وتراجــع  ســلطوية، 

العالمــي. الديموقراطيــة 

إاّل أّن المتغيــرات الدوليــة الجديــدة ومــا نجــم 

النيابيــة  االنتخابــات  بــأّن  راجعــة  تغذيــة  مــن 

حالــة  مــن  تخفــف  لــم  الراهنــة  والمعادلــة 

لمواجهــة  مؤهلــة  ليســت  وأّنهــا  االحتقــان، 

ممــا  وخارجيــً،  داخليــً  القادمــة،  التحديــات 

صّعــد مــن قناعــة صانــع القــرار بضــرورة إحــداث 

انفــراج سياســي فــي المشــهد، عبــر اســتثمار 

فرصــة الحديث عــن مئويــة الدولــة والمراجعات 

جديــة  بخطــوات  القيــام  وضــرورة  الداخليــة 

للمضــي إلــى اإلمــام. 
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إذا تجاوزنــا التوقيــت والنوايــا إلــى العمــل لطــرح 

الســؤال الرئيــس: مــا هــي حــدود وآفــاق اإلصــاح 

وهــل  عنــه؟  الحديــث  يتــم  الــذي  السياســي 

فعــًا ســيؤدي إلــى قفــزة ملموســة فــي مســار 

التحــول الديموقراطــي؟..

اإلجابــة علــى هــذا الســؤال تقتضــي التذكيــر 

المســار  محــددات  مــن  ســبق؛  مــا  بــكل 

)التــي  التاريخيــة  والتجربــة  الديموقراطــي 

ــم  ــر مه ــة( وبمتغي ــن للدول ــل الباط ــل العق تمّث

الملكيــة،  النقاشــية  األوراق  فــي  يتمثــل  آخــر 

التــي طرحهــا الملــك مــن خــال ســبعة أوراق 

رئيســية )علــى مــدار خمســة أعــوام 2017-1012( 

تخصصــت منهــا خمســة أوراق بصــورة مباشــرة 

برؤيــة الملــك لمــا يريــد أن يصــل إليــه النظــام 

األردنيــة  وللديموقراطيــة  األردنــي  السياســي 

وشــروط تحقيــق ذلــك وديناميكياتــه، وتتحــدث 

ملكيــة  إقامــة  ضــرورة  عــن  واضحــة  بصــورة 

نيابيــة، والوصــول إلــى حكومــات نيابيــة وتــداول 

للســلطة، وتطويــر الحيــاة النيابيــة والحزبيــة فــي 

لتطبيــق  كضامــن  الملكيــة  دور  وعــن  البــاد، 

ــة  ــلطة التنفيذي ــس للس ــك كرئي ــتور والمل الدس

يحمــل مســؤولية الدفــاع عــن مصالــح البــاد 

ــه. ــال حكومت ــن خ ــي م ــن الوطن ــة األم وحماي

تمثــل األوراق النقاشــية حالــة متقدمــة وتحمــل 

قــراءة عميقــة فــي األوضــاع األردنيــة، لكّنهــا إلى 

اآلن لــم تجــد خارطــة طريــق لتنفيذهــا بصــورة 

متدرجــة توافقيــة، كمــا كان يدعــو الملــك، بمــا 

ــة  ــك، بخاص ــام ذل ــية أم ــق الرئيس ــاوز العوائ يتج

الحالــة الحزبيــة المشــتتة وغيــر القــادرة علــى 

بنــاء حالــة موازيــة لإلســاميين، مــا يجعــل الخيار 

ــود  ــن دون وج ــاميين، م ــة واإلس ــن الدول ــو بي ه

منافســين يحققــون تعدديــة سياســية، كمــا 

هــي حــال الــدول األخــرى، كمــا يشــير د. محمــد 

ــي. المومن

يرمــي المومنــي ومعــه صخــر دوديــن الكــرة 

فــي ملعــب القــوى السياســية اليــوم لتقديــم 

رســائل سياســية تســاعد علــى تحويــل النوايــا 

الملكيــة إلــى واقــع سياســي، عبــر التوافــق على 

المصالــح الوطنيــة ومشــروع سياســي توافقــي 

بالحالــة  بالتدريــج  تنتقــل  طريــق  لخارطــة 

السياســية الداخليــة خطــوات لألمــام. 

كمــا أّن هنالــك توجهــا ملكيــا اليــوم علــى 

لإلصــاح  للدولــة  الثانيــة  المئويــة  أبــواب 

ــه،  السياســي، وهنالــك قــوى ونخــب تطالــب ب

فعلــى الطــرف المقابــل عوائــق ومحــددات 

الحالــة  ضعــف  إلــى  باإلضافــة  رئيســية، 

5
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مؤسســة فريدريــش إيبــرت - بعــد دعوة الملــك إلى مراجعة التشــريعات 
الناظمــة للحيــاة السياســية ما هــي آفاق اإلصــاح الديموقراطــي األردني؟

قويــة  محافظــة  قــوى  وهنالــك  الحزبيــة، 

أن  مــن  ومخــاوف  شــكوك  لديهــا  ونافــذة 

يــؤدي اإلصــاح السياســي إلــى تغييــر المعادلــة 

الديموغرافيــة أو اإلضــرار باالســتقرار السياســي 

ــي  ــار إصاح ــن أي مس ــل م ــا يجع ــي، م الداخل

منظــور مرتبطــً بدرجــة رئيســية بالقــدرة علــى 

إعــادة بنــاء الثقــة والتوافــق ليــس فقــط علــى 

السياســية،  المعادلــة  وقوانيــن  تشــريعات 

توافقيــة  وطنيــة  طريــق  خارطــة  علــى  بــل 

المخــاوف  تبديــد  إلــى  تــؤدي  متدرجــة، 

األجنــدات  وتوحــد  المتبادلــة  والشــكوك 

. لمختلفــة ا

معّبــدًا،  ليــس  المســار  هــذا  مثــل  بالضــرورة 

بخاصــة أّن المراحــل الســابقة شــهدت تطــورات 

ــت  ــة، انعكس ــة عاصف ــة ومحلي ــة وإقليمي دولي

والشــكوك  المخــاوف  وعــززت  الداخــل  علــى 

ــة  ــً بخاص ــً محتقن ــً عام ــت رأي ــة، وخلق المتبادل

مــا يتعلــق بدعاوى الفســاد السياســي، وأدى إلى 

تفريــغ معارضــة داخليــة حراكيــة احتجاجيــة 

فــي الشــارع وقــوى شــبابية غاضبــة، غيــر مؤطرة 

باألحــزاب والقــوى السياســية الحاليــة وأزمــات 

داخليــة متتاليــة، منهــا أزمــة المعلميــن مؤخــرًا، 

التــي انتهــت إلــى قــرار القضــاء بحــل النقابــة، مــا 

تــزال األزمــة مفتوحــة أمــام احتمــاالت متعــددة. 
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الخالصة

النخــب  إلــى  الدولــة  تتجــاوز  قناعــة  هنالــك 

 - المــرة  هــذه   - جدّيــة  بوجــود  السياســية 

بدعــوة الملــك إلــى فتــح النقــاش حــول اإلصــاح 

فــي  كبيــرة  بتغيــرات  يرتبــط  مــا  السياســي، 

حــدود  لكــن  والداخليــة،  الخارجيــة  البيئتيــن 

بعوامــل  مربوطــة  الدعــوة  تلــك  ومــآالت 

وطنــي  نقــاش  إدارة  منهــا  أخــرى؛  ومتغيــرات 

وتفاهمــات  توافقــات  إلــى  والوصــول  ذكــي 

ليســت  الشــارع،  فــي  المختلفــة  القــوى  بيــن 

)المتمثلــة  الجديــدة  بــل  فقــط،  التقليديــة 

بنــاء  وإعــادة  المدنــي(،  والمجتمــع  بالشــباب 

جســور الثقــة بيــن األطــراف المختلفــة، وإزالــة 

الشــكوك وبنــاء الضمانــات المتبادلــة، والوصــول 

إلــى وصفــة تعطــي الجميــع مكاســب جديــدة، 

ــي  ــيً ف ــً ورئيس ــت مهم ــل الوق ــا عام ــدو هن ويب

وارتفــاع  الداخليــة  االقتصاديــة  األزمــة  ظــل 

معــدالت البطالــة وحالــة اإلحبــاط التــي تصيــب 

عريضــة.  اجتماعيــة  شــرائح 

المخابــرات  مديــر  إلــى  الملــك  رســالة  تؤّكــد 

أّن  بخاصــة  جديــدة،  ترتيبــات  وجــود  العامــة 

ــة  ــة ونخبوي ــات حكومي ــاءات وحواري ــك لق هنال

ترجمتهــا  كيفيــة  فــي  للنظــر  الرســالة  تلــت 

رّكــز  الملــك قــد  الواقــع، وإذا كان  أرض  علــى 

الدائــرة  انســحاب  ضــرورة  علــى  رســالته  فــي 

الفســاد  ومكافحــة  االســتثمار  ملفــات  مــن 

لتــرك المؤسســات المعنيــة تعمــل فــي هــذا 

الجانــب، فــإّن الجانــب السياســي لــم يكــن غائبــً 

بالكليــة ال عــن الرســالة وال عــن شــروحاتها مــن 

ــأن  ــن الش ــرار، لك ــخ الق ــن مطب ــن م ــل مقربي قب

دور  أّن  ذلــك  أكثــر،  خصوصيــة  لــه  السياســي 

متغلغــل  الداخليــة  السياســات  فــي  الدائــرة 

إلــى درجــة كبيــرة جــدًا، وليــس آنيــً، بــل هــو 

تاريخــي وممتــد، مــا يعنــي أّن إعــادة ترســيم دور 

ــً أطــول  ــرة فــي هــذا المجــال يتطلــب وقت الدائ

وخطــوات وإجــراءت متدرجــة، وتمييــز أكثــر دّقــة 

بيــن المجــال األمنــي والسياســي، وهمــا مجــاالن 

ــود  ــال العق ــرة خ ــورة كبي ــا بص ــا واختلط تداخ

الســابقة.

مــا الــذي يحــول دون تكــرار مــا حــدث مــع 

الخطــط  فيهــا  )بقيــت  ســابقة  تجــارب 

ورق(؟   علــى  حبــرًا  السياســية  اإلصالحيــة 

الجواب يكمن بنقاط عّدة:

توكيــد النوايــا الملكيــة برســائل سياســية   •

أخــرى موّجهــة لمؤسســات الدولــة تعــزز 

معّمقــة. سياســية  إصاحــات  إلــى  الدعــوة 

6

الخاصة
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مؤسســة فريدريــش إيبــرت - بعــد دعوة الملــك إلى مراجعة التشــريعات 
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رســائل - فــي المقابــل - مــن المعارضــة   •

بمطالبهــا  انطباعــً  تعطــي  السياســية 

ضــرورة  وبتفهــم  الواقعيــة،  العقانيــة 

التوافــق علــى مقومــات ومتطلبــات صياغــة 

التوافقــي«. األردنــي  »النمــوذج 

االنتقاليــة«  »المرحلــة  إدارة  علــى  التوافــق   •

ــات  ــق اإلصاح ــي تطبي ــدّرج ف ــة، والت القادم

األطــراف  هواجــس  يزيــل  بمــا  السياســية 

ــودة  ــة الموج ــة الثق ــر أزم ــة ويجّس المختلف

مــن  المعارضــة  السياســية  القــوى  بيــن 

جهــٍة  مــن  الدولــة  ومؤسســات  جهــة 

أخــرى، مــا يــؤدي إلــى مــلء الفــراغ الــذي قــد 

يترتــب علــى انســحاب الدائــرة مــن الملفــات 

الكبيــرة التــي تحملهــا، بعضهــا منــذ عقــود.

تقديــم خطــة عمــل تنفيذيــة ومؤشــرات   •

علــى كل مرحلــة مــن المراحــل المرســومة؛ 

ــاب،  ــون االنتخ ــب قان ــي جان ــدم ف ــًا التق مث

األحــزاب  قيــام  الحزبــي،  العمــل  تطويــر 

ــباب  ــاج الش ــا، إدم ــا وخطابه ــر آلياته بتطوي

االســتثمار   تحريــر  العــام،  العمــل  فــي 

الفســاد  ومكافحــة  الجامعــي  والعمــل 

والمجتمــع المدنــي بالتدريــج مــن المنظــور 

األمنــي.
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السياســة  معهــد  رئيــس  حســان،  جعفــر   .1

.2021-2-20 بتاريــخ  والمجتمــع، 

الدراســات  مركــز  مديــر  عيــادات،  زيــد   .2

االســتراتيجية فــي الجامعــة األردنيــة، بتاريــخ 
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د. محمــد المومنــي، عضــو مجلــس األعيــان   .3
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.2021-2-18

منتــدى  مؤســس  الفاعــوري،  مــروان   .5

الوســط  حــزب  ومؤســس  الوســطية 

.2021-2-17 بتاريــخ  ســابقً،  اإلســامي 

مؤسســة فريدريــش إيبــرت - بعــد دعوة الملــك إلى مراجعة التشــريعات 
الناظمــة للحيــاة السياســية ما هــي آفاق اإلصــاح الديموقراطــي األردني؟



عن مؤسســة فريدريــش إيبرت - األردن والعراق 
تعتبـــر مؤسسة فريدريـــش إيـــبرت منظمـــة غيـر ربحيـة 
ملتزمـــة بقيـــم الديمقراطيـــة االجتماعيــة، كـــا تعتـــبر 
ــت  ــث تأسسـ ــة، حيـ ــية ألمانيـ ــة سياسـ ــدم مؤسسـ أقـ
عـــام 1925 كإرث ســـياسي ألول رئيـــس ألماني منتخـب 

ديمقراطيـــً )فريدريـــش إيبـــرت(. 

تهـــدف مؤسســـة فريدريـــش إيبـــرت - األردن والعـراق 
والمشـــاركة  الديمقراطيــة  وتشـــجيع  تعزيـــز  إلــى 
السياســـية، ودعـــم التقـدم نحـو العدالـــة االجتماعيـة 
ومســـاواة النـــوع االجتماعـــي. فضــًا عـــن المســـاهمة 
فــي  واألمـــن  والســام  البيئيـــة  االســـتدامة  فــي 

المنطقـــة. 

ــبرت  ــة إلــى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـ إضافـ
المدنــي  المجتمـــع  بنـــاء وتقويـــة  األردن والعـــراق   -
والمؤسســـات العامـــة فــي األردن والعراق. كـــا تعمـــل 
مؤسســـة فريدريـــش إيـــبرت - األردن والعـــراق مـــن 
خــال مشاركـــة واســـعة النطـــاق مـــع مؤسســـات 
مختلفــــة  سياســــية  وأطيـــاف  المدنــي  المجتمـــع 
وعقــــد  الديمقراطــي،  للحــــوار  منابــــر  إنشــــاء  إلــى 
المؤتمــرات وورش العمــــل، وإصــــدار أوراق سياســــية 

الحاليـــة. باألســـئلة السياســـية  متعلقــــة 

د. محمــد أبو رمان
هــو باحــث فــي مركــز الدراســات االســتراتيجية فــي 
الشــباب  ووزيــر  الثقافــة  وزيــر  األردنيــة،  الجامعــة 
مــن  العديــد  لــه   ،)2019  -  2018( ســابقً  األردنــي 
فــي  اإلســامي  »الحــل  مثــل:  المنشــورة،  المؤلفــات 
الديمقراطيــة  ورهانــات  والدولــة  اإلســاميون  األردن: 
الخافــة  »مــن  هنيــة(،  أبــو  حســن  )مــع  واالمــن« 
ــباب  ــاميون الش ــة: اإلس ــة المدني ــىا لدول ــامية إل اإلس
العربــي« )مــع د. نفيــن  الربيــع  فــي األردن وتحــوالت 
فــي  واإلرهــاب  التطــرف  »سوســيولوجيا  بندقجــي(، 
ــع  ــلفيون والربي ــتيوي(، »الس ــى ش ــع د. موس األردن« )م
ــة  ــي السياس ــة ف ــن والديمقراطي ــؤال الدي ــي: س العرب
الواقعيــة والمتخيلــة  »أنــا ســلفي« الهويــة  العربيــة«، 

ودراســات.  كتــب  مــن  وغيرهــا  الســلفيين«.  لــدى 



واإلقليمــي  الدولــي  العامــل  يغــب  لــم 
عــن حســابات صانــع القــرار األردنــي وكان 
حاضــرًا،  السياســي  االســتقرار  هاجــس 
يصفــه  مــا  إلــى  أقــرب  حالــة  ظــل  فــي 
المؤرخــون األردنيــون بـ«الطــواريء التاريخيــة« 
ــارات  التــي أحاطــت بالمملكــة، مــا رّجــح اعتب
اإلصــاح  علــى  السياســي  االســتقرار 

. ســي لسيا ا

حالــة  الملكيــة  النقاشــية  األوراق  تمثــل 
فــي  عميقــة  قــراءة  وتحمــل  متقدمــة 
لــم  اآلن  إلــى  لكّنهــا  األردنيــة،  األوضــاع 
بصــورة  لتنفيذهــا  طريــق  خارطــة  تجــد 
ــك،  ــو المل ــا كان يدع ــة، كم ــة توافقي متدرج
ــك،  ــام ذل ــية أم ــق الرئيس ــاوز العوائ ــا يتج بم
وغيــر  المشــتتة  الحزبيــة  الحالــة  بخاصــة 
القــادرة علــى بنــاء حالــة موازيــة لإلســاميين.

المســار  فــي  تطــورات  أو  تحــوالت  أي 
مــن  السياســي  واإلصــاح  الديموقراطــي 
ــة  ــار  المعادل ــن االعتب ــذ بعي ــروري أن تأخ الض
الديمغرافيــة بصــورة كبيــرة، بخاصــة مــع 
بــروز دعــوات متبادلــة بيــن نخــب سياســية 
مــا  ألخــذ  تدعــو  األولــى  الطرفيــن؛  مــن 
ــة،  ــي المواطن ــة ف ــً منقوص ــه حقوق اعتبرت
والثانيــة تحــّذر مــن أن الهويــة األردنيــة باتــت 

مهــددة!

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع:

www.fes-jordan.org


