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م�سريتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة

وتنطلق احلمالت النتخابية 
ياأتي ن�شر هذه الورقة النقا�شية مع بدء احلمالت النتخابية للقوائم الوطنية والدوائر املحلية على امتداد ربوع وطننا العزيز، معلنة انطالق 
�شباق انتخابي نحو جمل�س النواب القادم، هذا ال�شباق الذي �شيحظى فيه كل يوم من اأيام احلمالت النتخابية باأهمية كربى، و�شيكون لكل 

مواطن ولكل �شاحب �شوت منكم دور اأ�شا�شي يف بث احلياة من جديد يف م�شريتنا الدميقراطية.
وعلينا اأن نتذكر اأن التناف�س بني املر�شحني لن يكون من اأجل من�شب ي�شلون من خالله اإلى جمل�س النواب حل�شد امتيازات �شخ�شية، 

بل هو تناف�س من اأجل هدف اأ�شمى األ وهو �شرف حتّمل امل�شوؤولية: م�شوؤولية اتخاذ القرارات التي مت�س م�شري الأردن وجميع الأردنيني.
اإن م�شوؤوليتي يف هذا الظرف تتمحور يف ت�شجيع احلوار بيننا ك�شعب ي�شري على طريق التحول الدميوقراطي، وتاأتي ورقة النقا�س هذه 
كخطوة على هذا الطريق، حيث اأ�شعى من خالل ما اأ�شارككم به اليوم، اإ�شافة اإلى جمموعة من الأوراق النقا�شية التي �شتن�شر خالل الفرتة 
القادمة، اإلى حتفيز املواطنني للدخول يف حوار بناء حول الق�شايا الكربى التي تواجهنا. وكنت قد اأو�شحت منذ ب�شعة اأ�شابيع يف مقابلة 
مع �شحيفتي »الراأي واجلوردن تاميز«، وبالتف�شيل، روؤيتي مل�شتقبل الدميقراطية يف الأردن وخارطة الإ�شالح التي �شتقودنا اإليه. اأما اليوم، 
فاإنني �شاأكر�س هذه الورقة للحديث حول جمموعة من املمار�شات التي اأوؤمن اأننا بحاجة اإلى تطويرها وجتذيرها على امتداد رحلتنا نحو 

الدميقراطية، �شمن نظامنا امللكي الد�شتوري.
لقد اآن الأوان للتحرك بجدية نحو حمطات رئي�شة على طريق اإجناز الدميقراطية، و�شتمثل النتخابات النيابية القادمة اإحدى املحطات 
اأحياءكم للفوز بثقتكم وباأ�شواتكم.  الأ�شا�شية على خارطة طريق الإ�شالح ال�شيا�شي. وقد بداأمت، كمواطنني، تلتقون املر�شحني يجوبون 
ولكن الأهم من ذلك هو حمافظة هوؤلء املر�شحني على ثقتكم، واحرتامهم لأمانة اأ�شواتكم، على مدى ال�شنوات القادمة، ولكم احلق، بل 
عليكم م�شوؤولية وطنية مبحاورتهم للوقوف على توجهاتهم اإزاء الق�شايا املهمة التي نعي�شها، ويف مقدمتها الو�شع القت�شادي وق�شايانا 

الوطنية ذات الأولوية والروؤية امل�شتقبلية لوطننا الغايل.
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ودواوينكم،  جمال�شكم  يف  كمواطنني  بينكم  فيما  تتناق�شوا  اأن  بل  فقط،  باملر�شحني  ونقا�شاتكم  حواراتكم  تنح�شر  األ  اأي�شًا  املهم  ومن 
ويف املنتديات الثقافية، ويف خمتلف املنابر الجتماعية املتاحة حول جميع الق�شايا ذات الأولوية دون اأية قيود اأو حمددات. فحتى تنجح 
الدميقراطية، ل بد من ا�شتمرار احلوار والنقا�س، واأن يبادر الناخبون للت�شويت على اأ�شا�س مواقف املر�شحني من الأولويات الأ�شا�شية 

التي يطرحها املواطنون، ولي�س على اأ�شا�س العالقات ال�شخ�شية، اأو �شالت القربى.
اإنني اأوؤمن باأن روؤية املواطنني للعملية ال�شيا�شية، �شواء اأكانوا ميثلون حزبًا �شيا�شيًا اأو فئة اجتماعية حمددة، تقوم على اعتبارها فر�شة 
للتناف�س العادل وال�شريف من اأجل الو�شول اإلى اأف�شل الأفكار واحللول. فال ميكن لفئة مبفردها حتقيق جميع الأهداف التي ت�شعى اإليها، 
بل يجب التو�شل اإلى تفاهمات تتبنى حلول و�شطا وحتقق م�شالح الأردنيني جميعًا، فالمتحان احلقيقي واحلا�شم مل�شاعينا الدميقراطية 

يكمن يف قدرتنا على النجاح كاأ�شرة واحدة يف مواجهة التحديات.
تربز يف الكثري من الأحيان يف الأردن، كما يف باقي دول العامل، اختالفات يف الراأي، لأ�شباب �شخ�شية اأو �شيا�شية، تعرب عن نف�شها مبظاهر 
تاأخذ اأحيانا اأ�شكال غري بناءة كالت�شلب يف املواقف والعنف واملقاطعة التي ل تقود بال�شرورة اإلى النتائج املرجوة. وهذه املظاهر توؤدي 
واإعادة  اأجل جتاوزها  اأن نعمل من  التوافق املن�شود. ولذا، علينا جميعا  اإلى  اآين للممار�شة الدميقراطية وحتول دون الو�شول  اإلى توقف 
عربة الدميقراطية اإلى م�شارها ال�شحيح، فالدميقراطية ل تكتمل اإل باملبادرة البّناءة وقبول التنّوع والختالف يف الراأي. كما اأن الو�شول 
النظام  بناء  يف  اأ�شا�شية  لبنة  هي  ودراية،  وعي  عن  القرار  واتخاذ  ال�شريفة،  واملناف�شة  املنفتح،  احلوار  بني  جتمع  متوازنة  مقاربة  اإلى 

الدميوقراطي الذي نريده نهجا يقودنا اإلى امل�شتقبل امل�شرق الذي ي�شتحقه جميع الأردنيني.
وعليه، فاإن روؤيتنا لطبيعة النظام الدميوقراطي الذي نعمل على بنائه وا�شحة، كما اأن طريق الو�شول اإليه وا�شح، لكنه لي�س بالطريق ال�شهل، 
ول يوجد طريق خمت�شر، اإنه طريق ُيبنى بالرتاكم، ويحتاج ب�شكل اأ�شا�شي اإلى مراجعة اأهم ممار�شاتنا الدميقراطية، ويف مقدمتها: كيف 

نختلف �شمن نقا�شاتنا العامة، وكيف نتخذ القرار.
وهذا يقودين للحديث عن تطوير املمار�سات ال�سرورية للدميقراطية .فما نحتاجه، بالتزامن مع انطالق احلمالت النتخابية، هو 

تطوير ممار�شات ترتبط مبفهوم املواطنة ال�شاحلة، التي ت�شكل الأ�شا�س لدميقراطية ناب�شة باحلياة.
وبراأيي، هناك اأربعة مبادئ وممار�شات اأ�شا�شية ل بد اأن تتجذر يف �شلوكنا ال�شيا�شي والجتماعي حتى نبني النظام الدميوقراطي الذي 
العملية  بانتهاء  تتوقف  األ  املهم  من  والتي  واملمار�شات،  املبادئ  هذه  لتعزيز  حقيقية  فر�شة  القادمة  النيابية  النتخابات  ومتثل  نن�شد. 

النتخابية، بل اأن ت�شتمر حتى ترت�شخ قناعات ثابتة يف حياتنا اليومية خالل ال�شنوات القادمة. وتتجلى هذه املبادئ واملمار�شات مبا يلي:
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اأوًل: احرتام الراأي الآخر اأ�سا�س ال�سراكة بني اجلميع :    
لنتذكر جميعا اأننا كاأردنيني واأردنيات اإخوة واأخوات مت�شاوون ويف مركب واحد، واأن وحدتنا واإخال�شنا لهذا البلد ي�شمو فوق كل اختالف، 
�شواء اأكان يف العرق، اأو الأ�شل، اأو الدين. ومن ال�شروري اأن نعمل معا على تو�شيع دائرة الحرتام والثقة املتبادلة بيننا، واأن نبني عروة وثقى 

جتمع الأردنيني على اأ�شا�س احرتام الإن�شان وكرامته.          
 وهذا الحرتام املتبادل هو ما �شيمكننا من اأن ُنتقن واجب ال�شتماع كما هو حق احلديث. ول بد اأن نعي جميعا باأن تفهم الراأي الآخر هو 
اأعلى درجات الحرتام، واأن حرية التعبري ل تكتمل اإل اإذا التزمنا مب�شوؤولية ال�شتماع، وبهذه املمار�شة فقط �شنرتك وراءنا منط التفكري الذي 

ي�شنف املجتمعات اإلى جمموعات متنافرة على اأ�شا�س »نحن« و»الآخر«، ففي نهاية املطاف كلنا اأردنيون وكلنا لالأردن .     
 

  ثانياً: املواطنة ل تكتمل اإل مبمار�سة واجب امل�ساءلة :            
ولتبداأ هذه  لها،  اإيجاد حلول  و�شبل  الأولوية يف جمتمعنا  املهمة ذات  والقرارات  الق�شايا  اإلى النخراط يف بحث  املواطنني هنا  اأدعو  اإنني 
املمار�شة اليوم قبل الغد من خالل اإ�شماع اأ�شواتكم يف احلمالت النتخابية، ومن خالل الت�شويت يوم القرتاع. وتذكروا اأن الدميقراطية 
ل ت�شل مبتغاها مبجرد الإدلء باأ�شواتكم، بل هي عملية م�شتمرة من خالل م�شاءلتكم ملن يتولون اأمانة امل�شوؤولية، وحما�شبتهم على اأ�شا�س 
اللتزامات التي قطعوها على اأنف�شهم. كما اأن الدميقراطية م�شتمرة اأي�شًا من خالل انخراطكم يف نقا�شات وحوارات هادفة حول الق�شايا 
التي تواجه اأ�شركم، وجمتمعاتكم املحلية، والوطن بعمومه، ويف مقدمتها حماربة الفقر والبطالة، وحت�شني خدمات الرعاية ال�شحية والتعليم 
اأن يتقّدم  العام. وتتطلب هذه املمار�شات  للمال  اإهدار  واأي  باأ�شكاله  الف�شاد  اآثار الغالء املعي�شي، وحماربة  العامة، واحلد من  واملوا�شالت 
املر�شحون لالنتخابات بربامج عملية ومو�شوعية مبنية على احلقائق ولي�س النطباعات، بحيث توفر تلك الربامج حلول قابلة للتنفيذ ملعاجلة 

م�شاكلنا، مع جتاوز ال�شعارات الرّباقة والتنظري والإفراط يف ت�شخي�س امل�شاكل دون طرح حلول واقعية وعملية.
   واأدعوكم اأي�شًا اإلى احلر�س على جمموعة من املمار�شات التي تبقي املجتمعات متفاعلة وحّية، فاملواطنون الواعون وامل�شوؤولون هم الذين 
يتابعون و�شائل الإعالم، مع احلر�س على توخي احلقيقة واملو�شوعية، ويتفاعلون معها تعبريا عن اأرائهم، ويتوا�شلون مع ممثليهم يف جمل�س 
النواب واملجال�س املحلية وقادة جمتمعاتهم وي�شائلونهم ويتابعون اأداءهم ومواقفهم، ويبادرون للتجمع وتنظيم اأنف�شهم على امل�شتوى املحلي، 
ويتخذون موقفا موحدا، ويعملون من اأجل معاجلة ق�شاياهم املحلية، ومن بينها على �شبيل املثال: الهتمام بخدمات املياه وال�شرف ال�شحي 

والنظافة العامة، واإدامة الطرق والبنى التحتية، واملحافظة على املتنزهات واحلدائق، وتعزيز ال�شالمة املرورية وغريها.            
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ثالثاً: قد نختلف لكننا ل نفرتق فاحلوار والتوافق واجب وطني م�ستمر
يرتبط التوا�شل والتعبري عن الآراء يف املجتمع الدميوقراطي بالتزام مبداأ الحرتام مع حق الختالف يف الراأي، يف ظل �شعينا للو�شول اإلى 

حلول توافقية. اأما تنّوع الآراء واملعتقدات والثقافات يف جمتمعنا فقد كان على الدوام عن�شر قوة، ومل يكن عامل �شعف اأبدا. 
اإن الختالف ل يوؤ�شر على وجود خلل، ولي�س �شكاًل لنعدام الولء، بل اإن الختالف امل�شتند اإلى الحرتام هو دافع للحوار، واحلوار فيما بني 
اأ�شحاب الآراء املختلفة هو جوهر الدميقراطية، والدميقراطية هي الأداة التي جتعل من احللول التوافقية اأمرًا ميكننا من امل�شي اإلى الأمام. 
وباعتقادي فاإن الو�شول اإلى حلول توافقية يقوم على مبداأ »اأن نعطي كما ناأخذ«، وبهذا املنطق، فاإن على جميع الأطراف اأن تدرك اأنها 
حتقق بع�س ما تريد، ولي�س كل ما تريد. واملبادرة للتنازل و�شوًل اإلى حلول توافقية هي ف�شيلة ترفع من �شاأن من يتحلى بها، ولي�شت عالمة 
�شعف، فاأكرث اأفراد املجتمع ف�شاًل هم الذين يبادرون للت�شحية يف �شبيل ال�شالح العام، وهوؤلء الذين يوؤثرون على اأنف�شهم هم من ير�شخ 

يف الذاكرة الوطنية. 
واأدعوكم اأي�شًا لاللتزام باحلوار والنقا�س �شبيال حلل الختالف يف الراأي، قبل الن�شحاب من طاولة احلوار والنزول اإلى ال�شارع. وبالرغم 
من الإميان والإجماع الرا�شخ باأن حق التظاهر مكفول بالد�شتور، فال بد اأن نعي جميعا اأن هذه اأداة ا�شطرارية، ل يتم اللجوء اإليها اإل 
اأو  اأنه يتوجب علينا، وبعد اأي اإ�شراب  اإلى تبنيها فيتعطل احلوار ويغلق باب التوا�شل. ولنتذكر جميعا  كخيار اأخري، ول ي�شح امل�شارعة 

اعت�شام اأو مقاطعة، العمل �شوية من جديد و�شول اإلى حلول توافقية من�شي بها نحو بناء م�شتقبلنا يدًا بيد. 
تخريب  ونبذ  با�شتخدامه،  وللتهديد  للعنف  الكامل  الرف�س  ي�شتوجب  بالدميقراطية  الإميان  اأن  على  التاأكيد  من  ال�شياق  بد يف هذا  ول 

املمتلكات العامة، فهذه و�شائل مرفو�شة، ول ميكن قبولها حتت اأي ذريعة. 

رابعا: جميعنا �سركاء يف الت�سحيات واملكا�سب
علينا اأن ن�شع ن�شب اأعيننا حقيقة اأن الدميقراطية يف جوهرها ل تعني اأنه يوجد رابح اأو خا�شر، كما ل يوجد اأجوبة �شحيحة باملطلق. 
اإثبات القدرة على التعامل  فقوتنا تكمن يف قدرتنا على التعامل مع املتغريات من حولنا، ولقد كان �شعبنا على امتداد تاريخنا مثاًل يف 
مع الظروف امل�شتجدة من حوله. وكونوا على ثقة باأننا جميعًا �شرنبح مع ا�شتمرارنا يف التوا�شل وامل�شي اإلى الأمام على م�شار الإ�شالح 

والتنمية ال�شاملة، مع �شرورة اأن يكون اجلميع �شركاء يف بذل الت�شحيات وح�شد املكا�شب.            
وبهذا اأنتقل اإلى الق�شم الأخري من هذه الورقة النقا�شية، حيث اأحاول الإجابة على �شوؤال مفاده :كيف نتاأكد اأننا على الطريق ال�سحيح؟ 

�شنتمكن، خالل احلمالت النتخابية، وخالل ال�شنوات التي تلي النتخابات القادمة، من التاأكد اأننا ن�شري على الطريق ال�شحيح، طاملا 
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التزمنا باملبادئ الدميقراطية التي ذكرتها، وبتح�شني ممار�شتها، و�شوًل اإلى حتقيق ما يلي:
بلورة اإح�شا�س جمعي بالكرامة والعتزاز مبا ننجزه �شويا ك�شعب واحد. 	

➣

	

تنمية اإح�شا�س وطني بالإجناز، م�شتمد من التغلب على التحديات، والت�شلح بروابطنا وت�شحياتنا امل�شرتكة، والإميان باأن طريقنا  	

➣

	

نحو الزدهار والأمان ينطلق من دميقراطيتنا التي تتعزز يوما بعد يوم.
امل�شاركة بقوة يف �شناعة م�شتقبل الأردن من خالل الت�شويت يف النتخابات، واللتزام بالدميقراطية نهج حياة. 	

➣

اإدامة احلوار البناء والقائم على الحرتام بني املواطنني والتوا�شل عرب و�شائل الإعالم مبا فيها الجتماعي والإلكرتوين. 	

➣

	

جتذير اأ�ش�س التعامل احل�شاري بني املواطنني، وثقافة العمل التطوعي، مبا يقود اإلى م�شتويات متقدمة من الثقة والعطاء يف املجتمع. 	

➣

	

وختاما، فقد �شرع الأردن فعاًل يف الدخول يف مرحلة جديدة حافلة بالعطاء على طريق التحديث والتنمية والبناء، وبعبور مف�شل تاريخي زاخر 
بالتحديات والفر�س، وكلي ثقة بقدرة الأردنيني على التغلب على ال�شعاب وجتاوز التحديات. واأتطلع اليوم للوقوف على اآراء جميع املر�شحني 
يف هذه النتخابات ومواقفهم، واأدعو الفائزين منهم اأن يدركوا اأنهم يتحملون اأمانة عظيمة: وهي م�شوؤولية متثيل جميع الأردنيني والأردنيات.

ت�شكل  فهي  للتو،  عر�شتها  التي  الدميقراطية  واملمار�شات  املبادئ  لتبني  العزيز  �شعبنا  وبنات  اأبناء  من  واملواطنات  املواطنني  اأدعو  كما 
اجتهادا لرت�شيخ �شلوكيات املواطنة ال�شاحلة، املوؤمنة بالدميقراطية نهج حياة. واأحث اجلميع على ا�شتثمار هذه الفر�شة التاريخية ملمار�شة 
حقوقهم وم�شوؤولياتهم، خ�شو�شًا يف ظل التعديالت الد�شتورية الأخرية التي كر�شت مكانة ال�شعب �شريكًا حقيقيًا يف �شناعة القرار، واأن 

يتحملوا واجباتهم الوطنية بانتخاب جمل�س نواب كفء قادر على خدمة ال�شالح العام و�شمان م�شتقبل اأف�شل لأردننا احلبيب.

اليوم ولي�س غدًا نبداأ معًا حلظة امل�شوؤولية التاريخية لبناء امل�شتقبل الذي ي�شتحقه الأردن، وين�شده اجلميع لأجل احلا�شر وامل�شتقبل.




