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اأدوار تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا املتجددة

ي�شكل تطبيق نهج احلكومات الربملانية، كما هو التحول الدميقراطي يف جوهره، عملية تراكمية مفتوحة على التطوير امل�شتمر، الأمر الذي 
يتطلب وعي اجلميع لالأدوار التي تنتظرنا يف بناء امل�شتقبل، ك�شركاء يف هذه العملية. واأّود اليوم يف هذه الورقة، التي اأخ�ش�شها ملناق�شة 
التطور ال�شيا�شي يف الأردن، الرتكيز على م�شتقبلنا امل�شرتك وكيفية امل�شي قدمًا، خا�شة بعد النتخابات النيابية، التي اأجريت يف 23 كانون 

الثاين املا�شي.
اإن لنتخاباتنا النيابية الأخرية اأهمية كربى، فهي موؤ�شر على طريق الإ�شالح والتغيري الذي اختطه الأردن، وقد اأجريت يف اأجواء ت�شودها 
الدميقراطية وال�شفافية، الأمر الذي اأّهلها اأن حتظى باإ�شادة حملية وعربية ودولية غري م�شبوقة، حيث جتاوزت ن�شبة الت�شجيل لالنتخاب 
70%، وقاربت ن�شبة القرتاع 57%، وهي من اأعلى الن�شب يف تاريخ اململكة وعلى م�شتوى العامل. وُتقراأ ن�شب امل�شاركة هذه ب�شكل اإيجابي 
عند مقارنتها بانتخابات اأخرى اأجريت موؤخرًا يف العامل العربي. فامل�شاركة يف الأردن اقرتبت من ن�شبة الـ 62% التي �شجلت يف ال�شقيقتني 
م�شر وليبيا، وهي تتقدم على ن�شب امل�شاركة يف اململكة املغربية ال�شقيقة التي جاءت بواقع 45% وحظيت باإ�شادة دولية اأي�شًا. ومن املالمح 
الأخرى اجلديرة باملالحظة، ارتفاع ن�شب امل�شاركة يف املدن الكربى، فامل�شاركة يف حمافظتي عّمان والزرقاء قد ارتفعت مبا يقارب الثلث.
ال�شيا�شية،  الأحزاب  ن�شبته 80% من  ما  �شارك  للمر�شحني، حيث  امل�شبوق  العدد غري  اأي�شًا يف  قد جتّلت  النيابية  النتخابات  اأهمية  اإن 
كما اأن 61% من الفائزين يف النتخابات، ي�شلون ملجل�س النواب للمّرة الأولى، وهذا يدل على قدرة الوطن على جتديد نخبه ال�شيا�شية. 
اأنتجت جمل�س  اإدارتها والإ�شراف عليها، لأول مّرة، من قبل هيئة م�شتقلة ومراقبني حمليني ودوليني، قد  اإن هذه النتخابات التي متت 
نواب اأكرث متثياًل. فالكتل النيابية املعربة عن جميع توجهات الأطياف ال�شيا�شية قد ت�شكلت، وهي متثل اأحزابًا وطنية واإ�شالمية وقومية 
وي�شارية، اإ�شافة اإلى احِلراكات ال�شعبية وجمموعات النا�شطني ال�شيا�شيني. وي�شكل انتخاب 18 �شيدة م�شدر فخر واعتزاز، فقد �شمت 
هذه املجموعة 3 �شيدات فزن بالنتخابات، اإحداهن تراأ�شت قائمة وطنية، واثنتان عن دوائر فردية بالتناف�س، اإ�شافة اإلى 15 �شيدة ي�شلن 

ملجل�س النواب بف�شل نظام الكوتا.
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للم�شاهمة يف عملية  الأردنيني  كل  ندعو  كما  عليها.  والبناء  الأخرية  النتخابات  تطوير جتربة  ال�شتمرار يف  على  العزم  عاقدون  ونحن 
التطوير هذه من خالل اإ�شهاماتهم املو�شولة وم�شاركتهم الفاعلة وامل�شوؤولة. ويف الواقع، فاإن الو�شول اإلى حكومات برملانية فاعلة يتطلب 
وجود اأحزاب ذات قواعد ممتدة على م�شتوى الوطن، وبرامج قوية، وتعتمد على اإطار عمل يقوم على قيم دميقراطية وطنية، يتم جت�شيدها 
كثقافة دميقراطية يف موؤ�ش�شاتنا العامة وحياتنا ال�شيا�شية. وعليه، فاإن التحدي احلقيقي الذي يواجه جميع الأردنيني والأردنيات وجميع 

مكونات نظامنا ال�شيا�شي، هو جتذير هذه الثقافة الدميقراطية.
اإننا يف الأردن نعي يف قرارة اأنف�شنا القيم ال�شرورية لإجناز التحول الدميقراطي واإر�شاء نهج احلكومات الربملانية. ويف مقدمة هذه القيم 
واأكرثها اأهمية التعددية والت�شامح و�شيادة القانون وتعزيز مبادئ الف�شل والتوازن بني ال�شلطات، اإ�شافة اإلى حماية احلقوق الرا�شخة 
جلميع املواطنني واملواطنات، وتاأمني كل طيف يعرب عن راأي �شيا�شي بفر�شة عادلة للتناف�س عرب �شناديق القرتاع. اإن هذه القيم يف غاية 
الأهمية للتاأكد من اأنه �شيتم احلفاظ على التوازن بني احرتام اإرادة الأغلبية ال�شيا�شية وحماية حقوق الأقلية و�شائر املجتمع يف كل حمطة 
من حمطات التطور التي �شنمر بها. وتربز يف هذا ال�شياق اأهمية ال�شتمرار يف تطوير نظامنا النتخابي عرب القنوات الد�شتورية، و�شوًل 
اإلى نظام اأكرث عدالة ومتثياًل، يحمي التعددية ويغنيها، ويوفر فر�شة عادلة للتناف�س، وي�شكل حافزًا لتطور احلكومات الربملانية على اأ�ش�س 

حزبية.
اإن مفهوم احلكومة الربملانية، يف حده الأدنى، يتمثل يف ترتيب العالقة بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية على النحو التايل: اأن تكون 
ال�شلطة التنفيذية خا�شعة مل�شاءلة الأغلبية النيابية من خالل اآلية منح الثقة اأو حجبها. وهذا ما ين�س عليه الد�شتور الأردين. ومن اأبرز 
التطورات التي اأجنزناها يف هذا ال�شاأن من خالل التعديالت الد�شتورية الأخرية تطوير اآلية منح الثقة، حيث يتوجب الآن على الوزارة 
املوؤّلفة �شرورة اإيجاد اأغلبية نيابية للح�شول على الثقة يف �شخ�س الرئي�س والوزراء وبيانها الوزاري، بدل من املمار�شة ال�شابقة، والتي 

كانت تتطلب حجب الثقة عن احلكومة املوؤلفة باأغلبية نيابية.
اإن تعميق نهج احلكومات الربملانية �شيتدرج وفق تقدم العمل احلزبي والربملاين وعلى عدد من الدورات الربملانية. و�شيتدرج هذا النهج 
باإدخال اآلية للت�شاور امل�شبق مع جمل�س النواب للتوافق على تكليف رئي�س للوزراء، والذي بدوره يت�شاور مع جمل�س النواب على ت�شكيل فريقه، 

وعلى البيان الوزاري الذي ي�شكل برنامج عمل احلكومة.
ويف املمار�شات العاملية املتفاوتة للحكومات الربملانية، من املمكن اأن يكون رئي�س الوزراء املكلف وفريقه من داخل جمل�س النواب، اأو من 
خارجه اأو مزيجا من الثنني معًا. اإن املمار�شة ال�شيا�شية يف احلكومات الربملانية املتعارف عليها عامليا ت�شمح باجلمع بني الوزارة والنيابة، 

ود�شتورنا ي�شمح بذلك، ولكن بالتوازي مع املتطلبات اجلوهرية التالية:
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اأولها، وجود منظومة متطورة من ال�شوابط العملية ملبادئ الف�شل والتوازن بني ال�شلطات واآليات الرقابة.  

➣

ماأ�ش�شة  النيابي احلزبي، ممثاًل يف  ال�شيا�شي  العمل  وبالتوازي مع ن�شج  النواب يف احلكومة متدرجًا،  اإ�شراك  يكون  اأن  ثانيها،   

➣

عمل الكتل النيابية وتطورها، بحيث تبنى على اأ�ش�س براجمية واأكرث �شالبة وتتطور تدريجيًا اإلى كتل حزبية، وهذا يرتبط زمنيًا 
بقدرتنا على تطوير اأحزاب وطنية وبراجمية فاعلة وذات امتدادات �شعبية. و�شيتعمق نهج احلكومات الربملانية مع تقدم العمل 
احلزبي والربملاين، من خالل الدورات الربملانية القادمة، بحيث جٌترى النتخابات من خالل تناف�س اأحزاب على اأ�ش�س براجمية، 
مع احلفاظ اأي�شا على حق الأفراد امل�شتقلني بالتناف�س يف النتخابات، والذي يوؤدي يف النهاية اإلى ظهور ائتالف برملاين على اأ�ش�س 

حزبية، يتمتع بالأغلبية وي�شكل احلكومة، ويقابله ائتالف برملاين معار�س يقوم بدور حكومة الظل يف جمل�س النواب.
للمعرفة  موثوقًا  مرجعًا  ليكون  الأداء،  ت�شيي�س  عن  وبعيدا  وحيادا  مهنية  اأكرث  لي�شبح  احلكومي  اجلهاز  عمل  نطور  اأن  ثالثها،   

➣

وامل�شاندة الفنية واملهنية لدعم وزراء احلكومات الربملانية يف �شنع القرار.
الت�شاور لختيار �شخ�س  اآلية  بّناء لتعميق جتربة احلكومات الربملانية، ولتطوير  الدائر الآن، خما�شا دميقراطيا  ويوفر احلوار الوطني 

رئي�س الوزراء القادم، وكيفية اإ�شراك النواب يف احلكومة من عدمه وباأي ن�شبة تكون.
اأهم على كل مواطن ومواطنة، ممار�شة دور حموري  وعلى كل مكّون يف نظامنا ال�شيا�شي، وعلى كل موؤ�ش�شة و�شخ�شية عامة، وبدرجة 
لتعميق وتعزيز ثقافتنا الدميقراطية. و�شاأكر�س الأق�شام التالية من هذه الورقة ملناق�شة كيفية تطوير هذه الأدوار، مبا فيها دور امللكية، 

وامل�شوؤوليات التي يجب اأن نتحملها جميعًا، كمواطنني م�شوؤولني وفاعلني.

اأوًل، دور الأحزاب ال�سيا�سية:
اإن مفهوم الدميقراطية ل ينح�شر يف تعبري الأفراد عن اآرائهم ووجهات نظرهم، بل اإنه ي�شمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد اإلى 

خطط عمل م�شرتكة باقرتاحات واقعية وعملية ت�شهم يف تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئي�س لالأحزاب ال�شيا�شية.
وقد بَيّنت يف ال�شنوات الأخرية روؤيتي الوا�شحة لنظامنا ال�شيا�شي، والقائم على تطوير عدد منطقي من الأحزاب ال�شيا�شية الرئي�شة ذات 
القواعد املمتدة على م�شتوى الوطن، لتعك�س خمتلف توجهات الأطياف ال�شيا�شية. وهذا النوع من الأنظمة هو الوحيد القادر على اإتاحة 

الفر�شة للتناف�س البّناء بني الأفكار والطروحات التي يحتاجها الأردن، وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها.
وبطبيعة احلال، يحتاج الأردن اإلى وقت من اأجل تطوير اأحزاب �شيا�شية باحلجم والمتداد الوطني والقدرات ال�شرورية للنهو�س بهذا الدور 
املحوري. وباملقارنة مع دميقراطيات مرت بتجربة التحول حديثًا، كما يف اأوروبا ال�شرقية خالل الت�شعينيات، تطلب التحول الدميقراطي 
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التجمع  من  حالة  اإلى  ال�شعيفة  البنية  وذات  املنق�شمة  الأحزاب  انتقال  اأجل  من  �شنوات،  ع�شر  من  لأكرث  وامتد  انتخابية،  دورات  عدة 
والندماج، و�شوًل اإلى اأحزاب حقيقية تعمل على م�شتوى وطني، ُت�شكل احلكومات، وتقوم مبهامها ب�شكل فاعل. اأما البديل عن بناء اأحزاب 
�شيا�شية فاعلة وذات قواعد �شعبية على م�شتوى الوطن، فهو ا�شتمرار ائتالفات قائمة على بنية �شعيفة، ل جتمعها اإل النفعية ال�شيا�شية 
ّثلة وغري م�شتقرة، ونريد  ال�شيقة، ولي�س الربامج والفكر امل�شرتك. وقد اأدت مثل هذه الظروف، يف دول اأخرى، اإلى اإفراز حكومات غري مُمَ

لالأردن اأن يتفادى مثل هذه احلالة لأن وطننا ي�شتحق الأف�شل دائمًا.
اإن الرتكيز يجب اأن يوّجه، يف املرحلة القادمة، نحو تطوير وحتفيز الأحزاب ذات الربامج والقواعد ال�شعبية على م�شتوى الوطن، بحيث 

يتوجه الناخبون للت�شويت على اأ�ش�س حزبية وبراجمية، وهذا الأمر يفر�س على الأحزاب الأردنية حتديات وم�شوؤوليات جوهرية، وهي:
م�شاهمة الأحزاب يف تطوير وجتذير روؤية وطنية حلياتنا ال�شيا�شية. ويف هذا ال�شياق، فاإن جتربة القوائم الوطنية يف النتخابات   

➣

الأخرية مّثلت خطوة على هذا الطريق، نتعلم منها ونقيمها ونبني عليها. ومبقدور الأردن ال�شتفادة من جتارب الدول الأخرى 
لت�شريع عملية تطور الأحزاب. ولكن علينا اأن نتذكر اأن الن�شج ال�شيا�شي يتاأتى من التجارب الوطنية املبنية على التعبري احلقيقي 

عن اإرادة ال�شعب عرب �شناديق القرتاع.
الأحزاب،  جميع  هنا  واأ�شجع  الأولوية.  ذات  ال�شيا�شات  وتبني  امل�شرتكة،  باملبادئ  والتقيد  اجلماعي  بالعمل  الأحزاب  التزام   
➣

مبادئهم  اأ�شا�س  على  التجمع  وحماولة  �شوية،  العمل  على  احلايل  النواب  جمل�س  يف  امل�شتقلني،  والأفراد  النيابية  واملجموعات 
الربملانية  الفاعلية  للم�شاهمة يف حتقيق  اأكرب  نيابية  كتل  ت�شكيل  �شاأن ذلك  اأولوياتهم، فمن  تت�شدر  التي  وال�شيا�شات  امل�شرتكة 

املن�شودة والتنمية ال�شيا�شية.
تبني الأحزاب لربامج وطنية وا�شحة ونظم عمل مهنية. اإن النظام ال�شيا�شي القائم على اأحزاب �شعيفة غري قادر على ك�شب   

➣

ثقة املواطنني، وحفزهم على النخراط يف احلياة العامة. ولتجاوز حالة الت�شكيك والرتدد القائمة، حتتاج الأحزاب ال�شيا�شية 
اإلى تطوير برامج قوية مبنية على �شيا�شات وا�شحة ت�شتجيب اإلى تطلعات وهموم جميع الناخبني. كما اأن على هذه الأحزاب اأن 
ال�شيا�شي  للعمل  املهنية والحرتافية  للمواطنني من خالل حمالت على م�شتوى عاٍل من  الربامج  تو�شيح هذه  تكون قادرة على 

والنتخابي، بهدف الفوز يف النتخابات وت�شكيل احلكومات.
اإنني اآمل حقيقة باأن تتقدم عملية ت�شكيل الأحزاب وتتطور باأ�شرع وترية ممكنة خالل ال�شنوات القادمة. وعليه، فاإنني اأ�شجع جميع اأبناء 
وبنات الوطن على امل�شاركة يف بناء منط جديد من الأحزاب الرباجمية املَُمِثّلة، والقائمة على قواعد �شعبية وا�شعة من اأجل م�شتقبل اأف�شل 

لنا جميعًا.
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ثانياً، دور جمل�س النواب:
يتمثل دور جمل�س النواب الأ�شا�شي يف ت�شريع قوانني ذات اأولوية، ي�شب تنفيذها يف خدمة م�شالح وطنية عليا، وممار�شة دوره يف الرقابة 
على احلكومة وم�شاءلتها على ما تتخذه من قرارات. وبدوره، يخ�شع جمل�س النواب مل�شاءلة املواطنني الذين انتخبوا اأع�شاءه، وهذا هو 

جوهر امل�شوؤوليات التي على كل نائب النهو�س بها، وفيما يلي تف�شيلها:
اأن يكون هدف النائب احلقيقي خدمة ال�شالح العام. وهذه م�شوؤولية ل ميكن امل�شاومة عليها. فاجلميع يريدون من النواب اأن   

➣

تكون الغاية من اأدائهم حتقيق امل�شلحة العامة يف خمتلف الظروف والأوقات. اأما اأولئك الذين يعملون من اأجل حتقيق م�شالح 
�شخ�شية اأو فئوية، اأو لعتبارات �شعبوية، اأو اأخرى ل تاأخذ م�شلحة الوطن العليا على املدى البعيد بعني العتبار، فاإن اأفعالهم 
متثل خذلنًا ملن انتخبهم ولالأردنيني جميعًا. وتعني مثل هذه الأفعال يف الواقع اأن النائب تخّلى عن م�شوؤوليته الرئي�شة، وهذا يعد 

�شكال من اأ�شكال الف�شاد.
اأن يعك�س اأداء النائب توازنا بني امل�شالح على امل�شتوى املحلي وعلى امل�شتوى الوطني. فالنواب يحملون هموم وم�شالح مناطقهم   

➣

وقواعدهم النتخابية، من جهة، لكن عليهم اأي�شا اأن يعملوا �شوية من اأجل حتقيق امل�شالح العليا للوطن ككل، من جهة اأخرى. 
التي  التوازن واملحافظة عليه التحدي الأبرز الذي يواجه كل نائب، لكنه حتد يج�ّشد �شرف امل�شوؤولية  اإلى هذا  الو�شول  وي�شكل 
يتحملها من يفوز بثقة ال�شعب وي�شغل موقعًا منتخبًا. ويحقق النواب هذه امل�شوؤولية الثنائية يف اأف�شل �شورها من خالل اقرتاح 
حلول م�شتدامة تتوخى امل�شلحة الوطنية الأو�شع. فبالإمكان خدمة قواعد انتخابية اأكرث ات�شاعا، وب�شكل اأكرث فائدة واأبعد مدى 
حني يعكف النائب على العمل مع احلكومة من اأجل تبني �شيا�شات وبرامج تعالج حتديات الفقر والبطالة، ويعمل بعزم و�شفافية 
من اأجل حتقيق التنمية وتوليد فر�س العمل على امل�شتوى املحلي، بدًل من اأن ي�شعى مل�شلحة دائرته املحلية من خالل ال�شغط على 

م�شوؤول حكومي للح�شول على عدد حمدود من الوظائف لقواعده النتخابية املحلية.
اأن يوازن النائب بني م�شوؤولية التعاون وم�شوؤولية املعار�شة البناءة. اإن حتقيق هذا التوازن هو جت�شيد لالأداء ال�شيا�شي الفاعل،   

➣

حيث يرتتب على النواب العمل مع بع�شهم البع�س من جهة، ومع احلكومة من جهة اأخرى ملواجهة خمتلف التحديات الوطنية. 
كما اأن احلاجة للموازنة بني هذه امل�شوؤوليات، تعك�س يف الواقع اأن النواب هم اأع�شاء يف ج�شم �شيا�شي واحد هو جمل�س النواب، 
الذي عليه م�شوؤولية القيام بواجباته، واأن احلكومة اأي�شًا تتمتع بتفوي�س د�شتوري يخولها القيام مب�شوؤولياتها وتنفيذ برناجمها، 
اإخ�شاع  النواب م�شوؤولية  فاإن على  الوقت،  اإحداها على الأخرى. ويف ذات  ال�شلطات وعدم تغول  الف�شل بني  اإلى مبداأ  ا�شتنادا 
احلكومة للم�شاءلة من خالل املعار�شة البّناءة للربامج املطروحة، وتقدمي برامج بديلة اإذا دعت احلاجة، والبتعاد عن التنظري 
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وعن الكتفاء بالت�شخي�س غري املو�شوعي للما�شي وملا نواجهه من حتديات، بدل من طرح احللول الواقعية للتقدم لالأمام و�شمن 
الإمكانات املتاحة. وي�شكل مبداأ امل�شاءلة اأحد الأدوات اجلوهرية يف نظامنا الدميقراطي، ويجب اأن ل يتم اإ�شاءة توظيفه بحيث 
اأو اغتيال ال�شخ�شية، اأو تعطيل القوانني والربامج املقرتحة بهدف النيل من  يتحول لأداة لتمرير م�شالح نيابية فردية �شيقة، 
خ�شم �شيا�شي. وخال�شة القول، اإن حتقيق التوازن الدقيق بني م�شوؤولية التعاون وم�شوؤولية املعار�شة البناءة هو املحك احلقيقي 

لفاعلية املجال�س النيابية القادمة.
والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني  نهو�س  اإن  م�شلحية.  ولي�شت  مو�شوعية  اأ�ش�س  على  قائمة  باحلكومة  النائب  عالقة  تكون  اأن   

➣

مب�شوؤولياتهما جتاه الوطن واملواطن يتطلب تطوير عالقة ت�شاركية خالية من �شغط النواب على احلكومات لتحقيق مكا�شب على 
غري.  ل  العام  ال�شالح  حتقيق  العالقة  هذه  تتوخى  واأن  للنواب،  احلكومات  ا�شرت�شاء  عن  وبعيدة  واملح�شوبية،  الوا�شطة  اأ�ش�س 
وي�شكل هذا املبداأ متطلبًا رئي�شًا اأي�شًا لعملية امل�شاورات التي �شينبثق عنها تكليف رئي�س للوزراء، وت�شكيل فريق حكومي، واإعداد 
برناجمه، ومن �شاأن هذا املبداأ اأن يحمي عملية امل�شاورات وغريها حتى ل تغدو رهينة لل�شغط، وال�شرت�شاء، واملح�شوبية وحتى ل 
تكون عر�شة لتجارب غري بناءة. وعلى الكتل النيابية والأحزاب ال�شيا�شية م�شوؤولية كربى يف الرقابة على اأداء اأع�شائهم النواب 

يف هذا املجال.
وعليه، �شاأ�شجع جميع اأع�شاء جمل�س النواب والكتل النيابية، خالل الأيام القادمة، واأحثهم على العمل الدوؤوب وال�شريع، من اأجل تطوير 

النظام الداخلي ملجل�شهم، وبلورة مدونة �شلوك ملزمة، جت�شد هذه املبادئ وترتجمها عرب ممار�شة فعلية ترتقي باأداء العمل النيابي.

ثالثاً، دور رئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء:
يقع على عاتق احلكومة، بقيادة رئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء، اإعداد وتنفيذ برنامج عمل �شامل يهدف اإلى حتقيق الزدهار وتوفري الأمن 
جلميع اأبناء وبنات الوطن. وعليه، يرتتب على احلكومة تقدمي برنامج عمل ملدة اأربع �شنوات اإلى جمل�س النواب، ليتم حما�شبتها على مدى 

تنفيذها لهذا الربنامج.
اإن تقدّمنا نحو مرحلة جديدة من تعميق نهج احلكومات الربملانية يعني يف الأ�شا�س تطور دور رئي�س الوزراء واملهارات واخل�شال املطلوب 
توفرها يف �شخ�شيته. فبالإ�شافة اإلى قدرته على قيادة فريق كفء من الوزراء، يعّول عليه اأي�شًا يف ح�شد كوادر واإمكانات اجلهاز احلكومي 
لتنفيذ الربامج احلكومية باأ�شلوب فاعل ووفق جدول زمني دقيق متاح لطالع اجلمهور. ويرتتب عليه اأي�شًا م�شوؤولية التوا�شل والتفاعل 

واحلوار مع �شائر الأطراف، ويف مقدمتهم جمل�س الأمة.
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و�شت�شهم اخلطوات التالية يف تعميق امل�شوؤوليات التي ينه�س بها رئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء:
نيل الثقة النيابية واملحافظة عليها. فمجل�س النواب ي�شاعد احلكومة من خالل ت�شريع قوانني تخولها تنفيذ خططها، كما يقوم   

➣

اأن  الوزراء  الوزراء وجمل�س  اأعمال. وعلى روؤ�شاء  اأ�شا�س ما تنفذه من  ال�شعب على  نيابة عن  النواب مبحا�شبة احلكومة  جمل�س 
يك�شبوا ثقة جمل�س النواب واأن يحافظوا عليها، لي�س حلظة تكليفهم فقط، واإمنا على امتداد فرتة وليتهم. وعلى احلكومات اأي�شًا 
ال�شتمرار يف املحافظة على ثقة جمل�س النواب، واحل�شول على دعمه من اأجل اإجناز الت�شريعات ال�شرورية لتنفيذ برامج عملهم. 
القيادة  والكفاءة، ومهارات  النزاهة  باأعلى درجات  يتمتع  وزراء  رئي�س  تتطلب  الواجبات احلكومية م�شوؤولية كبرية  وت�شكل هذه 

والإدارة.
و�شع معايري للعمل احلكومي املتميز. اإن �شعبنا يتطلع وي�شتحق وزراء وموظفني عامني يعملون بكفاءة، واإخال�س، وتفان. وُيّعول   

➣

على دور رئي�س الوزراء يف قيادة العمل احلكومي وفق اأف�شل املمار�شات املوؤ�ش�شية، وهذا يتطلب مهارة وخربة تراكمية يف التخطيط 
و�شناعة ال�شيا�شات واإدارة اجلهاز احلكومي، اإ�شافة اإلى مهارات الت�شال والتفاو�س وبناء التحالفات، والقدرة على بناء التوافقات 

ال�شرورية من اأجل جمابهة التحديات التي تواجه املواطنني.
تبني نهج ال�شفافية واحلاكمية الر�شيدة وترجمته قوًل وعماًل. فنظام احلكومات الربملانية يتطلب مزيدًا من النفتاح، وال�شفافية،   

➣

امليداين، وهذه  العمل  واملواطنني، واحلر�س على  النواب  الوزراء مع جمل�س  الوزراء وجمل�س  وتوا�شل رئي�س  تعامل  واملبادرة يف 
�شروط �شرورية لنجاحهم.

رابعاً، دور امللكية:
اإن اأحد اأهم مكونات عملية التطور ال�شيا�شي هو ارتقاء دور امللكية الد�شتورية الها�شمية، والتي لن حتيد اأبدًا عن واجبها الرئي�س، كما كان 
العهد دائمًا، ذلك الدور املتمثل يف العمل لياًل نهارًا، وبتوفيق من اهلل، من اأجل م�شتقبل مزهر لالأردن واحلفاظ على اأمنه، وا�شتقراره، 
ووحدته، وتاأمني الأف�شل دائمًا ل�شعبنا النبيل. ويف ذات الوقت، فقد تطورت امللكية يف الأردن ب�شكل م�شتمر ي�شتجيب للظروف واملتغريات 
وتطلعات �شعبنا. ومع تطور دميقراطيتنا واإجناز املحطات واملتطلبات التي عر�شتها اآنفًا، فاإن دور امللكية �شيتطور اأي�شًا، وهو ما اأن�شده 

بقناعة را�شخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور امللكيات الد�شتورية.
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و�شاأعر�س هنا م�شوؤوليات امللكية الرئي�شة وال�شرورية خدمة للوطن والأمة:
د يحمي جمتمعنا من النزلق  حر�س امللكية الها�شمية على اإتباع نهج ي�شت�شرف امل�شتقبل، واملحافظة على دور امللك كقائد موِحّ  

➣

نحو اأي حالة ا�شتقطاب، كما يحمي قيمنا الأردنية الأ�شيلة. و�شتبقى امللكية، كما كانت دومًا، �شوت الأردنيني والأردنيات جميعًا، 
منظومتنا  حماية  يف  ال�شتمرار  على  امللكية  و�شتحر�س  املجتمع.  يف  حقوقهم  عن  مدافعة  منهم،  وامل�شت�شعفني  الفقراء  خا�شة 
اأي�شًا يف ن�شر روح الثقة بقدرة الأردنيني  الوطنية للعدالة والنزاهة، من خالل التح�شني امل�شتمر والعمل الدوؤوب. كما �شت�شتمر 
والأردنيات على التمّيز والإبداع من خالل دعم ق�ش�س النجاح، وتبني املبادرات الريادية، وتقدير اجلهود الفردية والإجنازات 

ال�شتثنائية.
وب�شفتي راأ�شا للدولة وقائدًا اأعلى لقواتنا امل�شلّحة، فاإنني �شاأذود يف الدفاع عن ق�شايانا امل�شريية املرتبطة بال�شيا�شة اخلارجية   

➣

واأمننا القومي، وذلك من خالل جمل�س الوزراء الذي يتولى اإدارة جميع �شوؤون الدولة ا�شتنادا اإلى الد�شتور. كما اأن دوري يتطلب 
التاأكيد على بقاء موؤ�ش�شة اجلي�س العربي، والأجهزة الأمنية، والق�شائية، واملوؤ�ش�شات الدينية العامة، م�شتقلة، وحمايدة، ومهنية، 

وغري م�شّي�شة، على امتداد م�شريتنا نحو دميقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برملانية تقوم على اأ�ش�س حزبية.
يرتتب على امللكية اأي�شًا م�شوؤولية حماية تراثنا الديني ون�شيجنا الجتماعي. وكما اأو�شحت يف خطابي ملجموعة من اأبناء وبنات   
➣

الوطن يف 23 ت�شرين اأول املا�شي، فاإن هذه الواجبات ت�شكل م�شوؤولية ها�شمية اأعّتز بحملها خدمة جلميع الأردنيني والأردنيات. 
كما اأعتز اأي�شا مب�شوؤولية �شون قيمنا الأ�شا�شية، املتمثلة بالوحدة الوطنية والتعددية والنفتاح والت�شامح والعتدال، التي جتعل من 

الأردن وطنًا فريدًا، وواحة اأمن وا�شتقرار.
اإن م�شوؤوليات امللكية اأخذت تتطور فعاًل يف ظل التعديالت الد�شتورية الأخرية، والتي اأر�شت اأطرًا جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي 
نحرزه نحو تّطور امللكية. وقد هدفت هذه التعديالت اإلى تطوير دميقراطيتنا من خالل متكني املواطنني من امل�شاركة الفاعلة يف �شناعة 

القرارات التي مت�س حياتهم وت�شكل م�شتقبلهم.
كما �شي�شتمر دور امللكية يف ت�شكيل احلكومات بالتطور بالتوازي مع ن�شوج نظامنا النيابي. ومن اأبرز متطلبات هذا الن�شوج، التي اأو�شحتها 
اأحزاب �شيا�شية ذات برامج و�شيا�شات وخطط متكن الناخبني من احلكم عليها،  يف ورقتي النقا�شية هذه وورقتي ال�شابقة، هي: وجود 
برملانية،  اإفراز حكومات  نواب قادر على  اإلى جمل�س  والتاأهيل، ي�شلون  اإنتاج مر�شحني على م�شتوى عاٍل من اخلربة  وتكون قادرة على 
يدعمها اجلهاز احلكومي ب�شيا�شات مبنية على معلومات دقيقة ودرا�شات وافية ومو�شوعية، ووجود نظم عمل وهيكليات منا�شبة لتخاذ 

القرارات �شمن جمل�س النواب، وي�شاف اإلى كل هذه املتطلبات م�شاركة فاعلة من املواطنني.
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وبالبناء على هذه الأ�ش�س لأنظمة احلكومات الربملانية الفاعلة، �شنتمكن من امل�شي نحو مرحلة يتولى فيها ائتالف اأحزاب الأغلبية يف 
متثل  والتي  للتو،  اأو�شحتها  التي  ال�شمانات  على  املحافظة  على  �شاأحر�س  العملية،  هذه  امتداد  وعلى  احلكومة.  ت�شكيل  النواب  جمل�س 
م�شوؤولياتي، التي اأت�شرف بحملها، اإزاء �شعبي الأردين العزيز، خ�شو�شا ا�شتمرار امللكية بالقيام بدور احلامي للد�شتور ومقومات احلياد 
نظامنا  ن�شوج  مع  بالتوازي  وجتذيرها  تعزيزها  يجب  والتي  الورقة،  من  اجلزء  هذا  يف  اأو�شحتها  التي  والعدالة،  وال�شتقرار  الإيجابي 
النيابي، اإ�شافة اإلى دور امللكية لتجاوز حالت ال�شتع�شاء ال�شيا�شي بني جمال�س النواب واحلكومات، ومواجهة احلالت ال�شتثنائية التي 

تتطلب حماية اأمن الوطن و�شيادته ووحدته يف حال تعر�شه، ل قّدر اهلل، اإلى تهديد حقيقي مي�س قدرتنا على امل�شي بالأردن قدمًا.
ولنتذكر اأن جناح هذه املعادلة مرهون بارتقاء جميع اأطراف العملية الإ�شالحية اإلى م�شتوى متطلبات كل حمطة اإ�شالحية، واأن يحققوا 
�شنتمكن من  الد�شتورية،  القنوات  الطريقة، ومن خالل  وبهذه  واملواطن.  الوطن  ال�شروري، حتى ل يخذلوا  ال�شيا�شي  الن�شج  م�شتويات 

حتقيق اأعلى درجات التوافق الوطني ال�شروري لبناء امل�شتقبل امل�شرق الذي ي�شتحقه اجلميع.
تعزيز  يف  بدوري  بالقيام  و�شاأ�شتمر  تنتظرنا.  التي  الإ�شالح  حمطات  اإجناز  اأجل  من  جماعي  ب�شكل  نعمل  اأن  باملح�شلة  جميعًا  وعلينا 
الهادف  وت�شجيع احلوار  ال�شامل،  الإ�شالح  ال�شامن جلهود  بدور  قيامي  ال�شيا�شية يف جمتمعنا، وذلك عرب  وامل�شاركة  الوعي  م�شتويات 

والبناء بني املواطنني، واملحافظة على ا�شتقرار الوطن واأمنه ومنجزاته.
اإنها  اإن روؤيتي لتطور امللكية مبنية على قناعة ذاتية را�شخة، بداأُت التعبري عنها منذ ال�شنوات الأولى لتويل اأمانة امل�شوؤولية الد�شتورية. 
روؤية جامعة، ول متثل انحيازًا ملطالب فئة �شيا�شية �شد اأخرى، فاأنا اأنحاز مل�شلحة الأردن والأردنيني فقط. كما اأن هذه الروؤية قد انطلقت 
مع جهود حثيثة من اأجل حتقيق الإ�شالح ال�شامل على م�شارات متوازية، �شملت مبادرات اقت�شادية واجتماعية تهدف اإلى متكني الطبقة 
الو�شطى وتو�شيعها لأنها رافعة الإ�شالح ال�شيا�شي. وقد جاء الربيع العربي بتفاعالته املحلية ليتيح لنا جميعًا الفر�شة ل�شتنها�س الهمم 
الإ�شالحية جمددا، واإطالق موجة جديدة من الإ�شالحات، والنطالق نحو نه�شة ل رجعة عنها. وهذا هو امل�شتقبل الذي اأن�شده، م�شتقبل 

يحت�شن اجلميع، ويت�شع للجميع، ل ُي�شتثنى فيه اأحد، ول يحرم من مكت�شبات الزدهار والأمن والإجناز.

 خام�ساً، دور املواطن:
اإن دور املواطن، الذي ي�شكل اللبنة الأ�شا�شية يف بناء نظامنا الدميقراطي، هو ما اأود مناق�شته يف اجلزء الأخري من هذه الورقة. فانخراط 
املواطنني يف احلياة العامة �شروري من اأجل تطوير نظام الأحزاب ال�شيا�شية الفاعلة الذي نحتاجه. كما اأن املواطنني هم اأ�شحاب القول 

الف�شل يف اإخ�شاع احلكومات للم�شاءلة، وذلك من خالل اأ�شواتهم النتخابية، وم�شتوى وعيهم، وم�شاركتهم.
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اأو�شحتها يف ورقتي  والتي  الدميقراطي،  بالنخراط  املتعلقة  الأربعة  الرئي�شية  املبادئ  امل�شوؤوليات اجلوهرية على  بهذه  النهو�س  ويعتمد 
الراأي، وممار�شة  اتفاق يف  اأو  �شابقة  ولي�س فقط من جتمعهم معرفة  البع�س  لبع�شهم  املواطنني  الأولى، وهي: احرتام جميع  النقا�شية 

امل�شاءلة واملحا�شبة املو�شوعية من قبل اجلميع وباجتاه اجلميع، واحلوار ال�شادق واملنفتح والبّناء، والتو�شل اإلى حلول توافقية.
وعلينا جميعًا اأن ندرك اأن الت�شويت يف النتخابات هو جزء من هذا الدور، واأثني هنا على جهد كل من مار�س هذا احلق الدميقراطي 
وعرّب عن نف�شه واأ�شمع �شوته يف النتخابات الأخرية. وبالرغم من اأن الت�شويت هو جزء حموري يف العملية الإ�شالحية، اإل اأنه لي�س نهاية 
املطاف. فاإخ�شاع احلكومة وجمل�س النواب للم�شاءلة يتطلب امل�شاركة القوية من قبل املواطنني يف ال�شاأن العام، من خالل ثالثة حماور 

رئي�شة، وهي:

واأن تكون هذه املعرفة  الوعي والبحث امل�شتمر عن احلقيقة. فعلى املواطنني متابعة الق�شايا الوطنية والطالع على تفا�شيلها،   

➣

	

مبنية على احلقائق، ولي�س النطباعات والإ�شاعات، لت�شكل القاعدة ال�شليمة لت�شرفاتهم واأفعالهم.

اقرتاح الأفكار واحللول البديلة، ذلك اأنه يف حال عدم اأخذ احلكومات باأف�شل الأفكار املقرتحة ملعاجلة التحديات التي نواجهها،   

➣

	

يقع على عاتق املواطنني واملواطنات جميعًا العمل لو�شع هذه الأفكار يف دائرة النقا�س الوطني العام، وتداولها لتوؤخذ بعني العتبار 

�شمن عملية �شناعة القرار الوطني. ومن �شاأن هذا العمل الب�شيط اإحداث اأثر اإيجابي كبري على م�شتقبل وطننا.

املواطنة الفاعلة. فعندما يعجز املمثلون املنتخبون واحلكومة عن الوفاء بالتزاماتهم، يرتتب على املواطنني املتابعني لل�شاأن العام   

➣

عمل  جمموعات  تنظيم  عرب  تتم  ال�شغط  هذا  وممار�شة  بها.  بالوفاء  ومطالبتهم  عليهم  ال�شغط  ميار�شوا  اأن  به،  واملنخرطني 

ولقاءات على م�شتوى املجتمعات املحلية، وعرب الف�شاء اللكرتوين وو�شائل التوا�شل الجتماعي وقنوات اأخرى. فاملواطنة الفاعلة 

وامل�شوؤولة توجد ف�شاء وطنيًا عامًا يكون فيه احلوار البّناء الو�شيلة الأولى لالعرتا�س. اأما التظاهر، وهو حق كفله الد�شتور، فال 

يتم اللجوء اإليه اإل كخيار اأخري. وهذه هي اخلطوة الأولى لتعزيز الحرتام املتبادل، واإيجاد احللول العملية املنتجة.

كما يرتتب على املواطنني يف الوقت الراهن دور حموري يف بناء جمتمع دميقراطي �شليم. وعلى جميع الأردنيني املبادرة للتعبري عن اأ�شواتهم 
والبلديات والنقابات واجلامعات،  النيابية  اأبرزها ممار�شة واجبهم النتخابي يف املجال�س  اأيديهم، ومن  املتاحة بني  الأدوات  من خالل 

وتاأ�شي�س التجمعات املحلية واجلمعيات، وكتابة الر�شائل والعرتا�شات، والتدوين، والتفاعل عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي.
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امل�ستقبل اأمامنا:
هذه  اإجناز  ومع  املطاف.  نهاية  لي�شت  لكنها  املباركة،  الوطنية  م�شريتنا  يف  جوهرية  خطوة  املا�شي  الثاين  كانون  انتخابات  �شكلت  لقد 
النتخابات، اأتطلع للعمل معكم جميعًا مواطنني ومواطنات، حكومات وجمال�س نيابية وموؤ�ش�شات جمتمع مدين، من اأجل حتقيق م�شاعي 
الأردنيني حلياة كرمية وفر�س اأف�شل. و�شيكون تغيري نهج عمل جمل�س النواب واحلكومة، وفق ما اأ�شرت اإليه يف هذه الورقة وخطاب العر�س 
الأخري لفتتاح الدورة غري العادية ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر، الدور الأ�شا�شي على طريق التحول الدميقراطي والإ�شالح ال�شامل. كما نريد 
الو�شول اإلى ا�شتقرار نيابي وحكومي يتيح العمل يف مناخ اإيجابي لأربع �شنوات كاملة، طاملا ظلت احلكومة حتظى بثقة جمل�س النواب، 

وطاملا حافظ املجل�س على ثقة ال�شعب.
اإنني على قناعة تامة باأننا �شنتعاون فيما بيننا ك�شعب اأردين واحد، عرب ال�شنوات القادمة، وكما كّنا على الدوام، لن�شتفيد ب�شكل جماعي 
من جتاربنا، ومن�شي يف تطوير دميقراطيتنا. كما اأنني على ثقة باأن الوعي واحلكمة والقدرة على العطاء، التي يتمتع بها ال�شعب الأردين، 

�شتجعل من هذه الرحلة ق�شة جناح.
ل �شك اأننا �شنواجه حتديات كبرية، و�شنواجه يف بع�س الأحيان �شعوبات جديدة وغري ماألوفة، وهذا اأمر متوّقع، لأننا ن�شعى لإجناز ما هو 
جديد وخمتلف من اأجل م�شتقبل اأف�شل، لكنني على يقني بقدرتنا على جتاوز التحديات �شوية، فالدميقراطية هي النظام الأقدر من اأي 

نظام اآخر على مواجهة خمتلف التحديات، حني يكون لكل مواطن ومواطنة �شوت ي�شارك به ودور يقوم به.




