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تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع الأردنيني

ل الد�شتور اأ�شا�س احلياة ال�شيا�شية والدميقراطية  الدميقراطية يف جوهرها عملية حّية منار�شها جميعًا، مواطنني ودولة. ويف الأردن، �شَكّ
الذي طاملا وفر اإطارًا تنظيميًا لقراراتنا وخياراتنا على مدى ت�شعني عاما. وهذا هو الأ�شا�س، ولكن ل بد اأن ت�شتمر املوؤ�ش�شات والقوانني 
بالتطور والرتقاء نحو الأف�شل. لقد حققنا بالفعل تقدمًا م�شهودًا على هذا الطريق يف ال�شنوات الأخرية، اإذ قادت التعديالت الد�شتورية 
اإن�شاء  كما مت  املواطن.  و�شون حقوق  الق�شاء،  ا�شتقالل  ور�شخت  ال�شلطات،  بني  والتوازن  الف�شل  تعزيز  اإلى  الد�شتور  ثلث  �شملت  التي 
حمكمة د�شتورية، وهيئة م�شتقلة لالنتخاب. وهذه الجنازات تهدف اإلى متكني �شعبنا الأردين من ر�شم م�شتقبل الوطن ب�شفافية وعدالة 

ومب�شاركة اجلميع.
وقد اآن الأوان لنم�شي �شويا يف تعزيز هذه القاعدة ال�شلبة، والبناء عليها.

اإن تكوين جمتمع دميقراطي متقدم هو نتاج التعّلم من التجارب املرتاكمة، واجلهود امل�شرتكة، وتطويره مع مرور الوقت، ول يتم ذلك من 
خالل مرحلة اإ�شالحية حمددة اأو جملة اإ�شالحات واحدة. فالإ�شالح الدميقراطي ل يختزل مبجرد تعديل للقوانني والأنظمة، اإمنا يتطلب 
تطويرا م�شتمرا للنهج الذي يحكم املمار�شات والعالقة بني املواطنني، واجلهاز احلكومي، والنواب الذين يحملون اأمانة وم�شوؤولية اتخاذ 
القرار بالنيابة عن املواطنني الذين انتخبوهم. وكما اأ�شرت يف الورقة النقا�شية الأولى، فاإن التزامنا مببادئ املواطنة احلقة، والحرتام 
املتبادل، وممار�شة واجب امل�شاءلة، وال�شراكة يف الت�شحيات واملكا�شب، واحلوار البناء و�شوًل اإلى التوافق على امتداد م�شريتنا املباركة هي 

من �شروريات جناحنا كاأمة يف م�شعاها نحو جتذير الدميقراطية.
وتباعًا، فاإنني يف هذه الورقة اأود اأن اأ�شارككم اجتهادي يف الراأي م�شاهمة يف احلوار الوطني حول اأحد اأهم جوانب التطور الدميقراطي، 

األ وهو النتقال نحو نهج احلكومات الربملانية.
و�شون حقوق جميع  ال�شيا�شية  التعددية  مبداأ  وتعزيز  برعاية  ملتزمون  فنحن  ووا�شحة،  را�شخة  الإ�شالحي  ونهجنا  مبادئ م�شريتنا  اإن 
املواطنني، وم�شتمرون اأي�شا يف تطوير منظومة من ال�شوابط العملية ملبادئ الف�شل والتوازن بني ال�شلطات واآليات الرقابة من اأجل بناء 
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نظام دميقراطي �شليم، و�شنعمل على تقوية جمتمعنا املدين، و�شنحر�س على توفري فر�شة عادلة للجميع للتناف�س ال�شيا�شي، وال�شتمرار 
يف حماية حقوق جميع املواطنني التي كفلها الد�شتور. وال�شوؤال اجلوهري املطروح يف هذا ال�شياق، والذي ل بد اأن ن�شعى جميعا لالإجابة 
عليه: كيف �شن�شمن ا�شتمرار موؤ�ش�شاتنا واأنظمتنا بالعمل على تر�شيخ هذه املبادئ واحلقوق وحمايتها ونحن ما�شون يف عملية التحول 
الدميقراطي؟ ومن املهم اأن يدرك اجلميع اأننا �شنواجه �شعوبات وحتديات، وقد يكون هناك بع�س الإخفاقات، ولكن �شيكون هناك جناحات 

اأكرث، وهي متاحة للحوار والتقييم �شمن نقا�س عام، وهذا اأمر طبيعي، لأن هذه متطلبات التطور الدميقراطي، ودليل على م�شداقيته.

الأنظمة الدميقراطية والنموذج الأردين
اإن املبداأ الأ�شا�شي للدميقراطيات احلديثة يقوم على اختيار ال�شعب ملمثلني ينوبون عنه يف اتخاذ القرارات على م�شتوى الوطن، ومع تطوير 
خمتلف الدول لأنظمتها الدميقراطية، برزت عدة مناذج يف تطبيق هذا املبداأ الدميقراطي. ففي اجلمهوريات على �شبيل املثال، هناك 
ل الرئي�س املنتخب تعيني حكومة ب�شكل  ُيَخَوّ اأنظمة رئا�شية واأنظمة برملانية. ويف الأنظمة الرئا�شية )كما هو احلال يف فرن�شا( عادة ما 
مبا�شر، مع ا�شرتاط موافقة الربملان يف بع�س الأحيان. ويف الأنظمة الربملانية )كما هو احلال يف تركيا( غالبا ما يتم ت�شكيل احلكومة من 

خالل رئي�س وزراء ميثل حزب الأغلبية يف الربملان اأو ميثل ائتالفا لأحزاب حتظى بالأغلبية.
اأّما يف امللكيات الد�شتورية، واإلى حد �شبيه بالأنظمة اجلمهورية الربملانية، فاإن احلكومات غالبا ما ُت�شكل من قبل حزب الأغلبية املنتخب، 

اأو ائتالف لأحزاب حتظى بالأغلبية يف املجل�س الت�شريعي )كما هو احلال يف اإ�شبانيا وبلجيكا(.
اإن هناك تباينات عّدة لكل من هذه النماذج،  لكن الثابت يف الأمر هو اأنه ل يوجد و�شفة واحدة �شحيحة باملطلق تنا�شب جميع الدول. 
فالنظام ال�شيا�شي لكل دولة يعك�س باملجمل التاريخ والثقافة اخلا�شة بها. فاليوم، و�شمن حميطنا الإقليمي، نرى يف م�شر وتون�س م�شاع 
لتطوير الأنظمة اجلمهورية، فيما ي�شكل املغرب والأردن مناذج مللكيات د�شتورية. وقد تطورت ملكيتنا الد�شتورية على مدار ت�شعة عقود، 

و�شت�شتمر يف التطور والتحديث، و�شتكون اخلطوة التالية يف هذه امل�شرية املباركة باإذن اهلل اآلية ت�شكيل احلكومات.

النتقال اإلى احلكومات الربملانية
كما �شبق واأ�شرت يف اأكرث من منا�شبة، فاإن م�شار تعميق دميقراطيتنا يكمن يف النتقال اإلى احلكومات الربملانية الفاعلة، بحيث ن�شل 
اإلى مرحلة ي�شكل ائتالف الأغلبية يف جمل�س النواب احلكومة. وفور انتهاء النتخابات النيابية القادمة، �شنبا�شر باإطالق نهج احلكومات 
الربملانية، ومن �شمنها كيفية اختيار روؤ�شاء الوزراء والفريق الوزاري. وبالرغم من اأن التجارب الدولية املقارنة ت�شري اإلى احلاجة اإلى 
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عدة دورات برملانية لإن�شاج هذه املمار�شة وا�شتقرارها، اإل اأن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الدميقراطي هذه هو جناحنا يف 
تطوير اأحزاب �شيا�شية على اأ�شا�س براجمي، ت�شتقطب غالبية اأ�شوات املواطنني، وتتمتع بقيادات موؤهلة وقادرة على حتمل اأمانة امل�شوؤولية 

احلكومية.
لقد درجت املمار�شة ال�شيا�شية تاريخيا يف الأردن على اختيار روؤ�شاء الوزراء والفريق الوزاري على اأ�شا�س مزاياهم القيادية وخرباتهم 
لديها من خربات ومعرفة  ما  املختلفة على  الوزارات  اعتمدت  وبالتايل،  النواب.  ثقة جمل�س  د�شتوريا على  والعملية، واحل�شول  العلمية 
للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن. ومع عدم وجود اأحزاب �شيا�شية فاعلة، ذات برامج وطنية قادرة على بناء الئتالفات، وعلى 
ولي�س  ال�شتثناء  باب  من  هو  نواب يف احلكومات  اإ�شراك  اأن  على  درجت  ال�شيا�شية  املمار�شة  فاإن  املواطنني،  اأ�شوات  غالبية  ا�شتقطاب 
القاعدة. لذلك، علينا اأن نبا�شر يف بناء نظام احلكومات الربملانية. وكخطوة اأولى، فاإننا �شنبادر اإلى تغيري اآلية اختيار رئي�س الوزراء بعد 

النتخابات الت�شريعية القادمة، وفقا للمعايري التالية:
اإن رئي�س الوزراء القادم، والذي لي�س من ال�شروري اأن يكون ع�شوًا يف جمل�س النواب، �شيتم تكليفه بالت�شاور مع ائتالف الأغلبية   

➣

من الكتل النيابية.
واإذا مل يربز ائتالف اأغلبية وا�شح من الكتل النيابية، فاإن عملية التكليف �شتتم بالت�شاور مع جميع الكتل النيابية. 	

➣

وبدوره، �شيقوم رئي�س الوزراء املكّلف بالت�شاور مع الكتل النيابية لت�شكيل احلكومة الربملانية اجلديدة والتفاق على برناجمها،  	

➣

والتي ينبغي عليها احل�شول على ثقة جمل�س النواب، وال�شتمرار باملحافظة عليها.
اإنني على قناعة تامة ب�شرورة ال�شتمرار يف تطوير هذه الآلية، ا�شتنادا اإلى ما نتعلمه من جتربتنا، ون�شوج نظام احلكومات الربملانية، 

منطلقني من هذه اخلطوة نحو تطبيق نهج احلكومات الربملانية ال�شامل.

متطلبات التحول الدميقراطي الناجح
اإن الو�شول اإلى نظام احلكومات الربملانية ال�شامل يعتمد على ثالثة متطلبات اأ�شا�شية ترتكز على اخلربة املرتاكمة والأداء الفاعل، وهي:

اأوًل :حاجتنا اإلى بروز اأحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبري عن م�شالح واأولويات وهموم املجتمعات املحلية �شمن برامج وطنية قابلة 
للتطبيق. ول �شك اأن هذه العملية حتتاج اإلى وقت حتى تن�شج. ومع و�شول اأحزاب �شيا�شية تتناف�س على م�شتوى وطني، ووفق برامج متتد 
لأربع �شنوات اإلى جمل�س النواب، وح�شولها على مزيد من املقاعد، وت�شكيلها لكتل نيابية ذات قواعد �شلبة، �شيكون هناك قدرة اأكرب على 

اإ�شراك نواب كوزراء يف احلكومة.
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ثانياً :�شيكون على اجلهاز احلكومي تطوير عمله على اأ�ش�س من املهنية واحلياد، بعيدا عن ت�شيي�س العمل، مل�شاندة واإر�شاد وزراء احلكومات 
الربملانية، خا�شة واأن هذا النموذج يعني مبفهومه الأ�شمل اأن الوزراء الذين يكلفون لتويل حقائب معينة قد ل يتمتعون بخربة عملية �شابقة 
يف جمال عمل الوزارات التي �شيتولونها )مفهوم الوزير ال�شيا�شي مقارنة بالوزير التكنوقراطي(. ولذا، فمن ال�شروري اأن ي�شبح اجلهاز 

احلكومي مرجعًا موثوقًا للمعرفة وامل�شاندة الفنية واملهنية، ومن املهم اأي�شًا اأن يعتمد الوزراء على خربات هذا اجلهاز يف �شنع القرار.
ثالثاً :تغيري الأعراف الربملانية من خالل تطوير النظام الداخلي ملجل�س النواب مبا يعزز نهج احلكومات الربملانية، وعلى جمل�س النواب 
املبا�شرة بذلك وال�شتمرار يف بناء هذه الأعراف وتطويرها. والهدف من هذا الأمر، هو اأن ت�شاهم هذه الأعراف يف تاأطري اآلية ت�شكيل 
احلكومات من خالل الت�شاور والتوافق بني الكتل النيابية. وهذا �شيتطلب بلورة فهم م�شرتك حول كيفية و�شول هذه الكتل اإلى و�شع برامج 
تعك�س �شيا�شات متفق عليها كاأ�شا�س للتعاون وال�شتقرار احلكومي. وباملقابل، فاإن اأحزاب املعار�شة بحاجة اإلى بلورة اأعراف مماثلة حتكم 
اآلية التعاون فيما بينها من اأجل م�شاءلة احلكومات وعر�س روؤى بناءة بديلة )كحكومة ظل(. ول �شك اأن دور املعار�شة هذا ي�شكل اأحد 

عنا�شر النجاح لتجربة احلكومات الربملانية.

نظرة م�ستقبلية: الأدوار وامل�سوؤوليات
اإن ال�شرعة والنجاح يف تطبيق املتطلبات الثالثة اأعاله ي�شكالن عن�شرًا اأ�شا�شيا يف عملية النتقال الناجح نحو احلكومات الربملانية، وهي 
اأ�شا�س التحول الدميقراطي يف نظامنا ال�شيا�شي. وخالل مرورنا يف عملية النتقال هذه �شيرتتب على العديد من موؤ�ش�شاتنا ال�شيا�شية وفئات 
جمتمعنا لعب اأدوار خمتلفة وحتمل م�شوؤوليات جديدة. ويف الورقة النقا�شية الثالثة، �شاأ�شعى اإلى تقدمي اجتهاد يو�شح اأدوار وم�شوؤوليات 

جميع اأطراف املعادلة ال�شيا�شية، و�شاأقرتح بع�س الروؤى حول كيفية تطوير هذه الأدوار يف ال�شنوات القادمة.




