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تعميق التحول الدميقراطي:
الأهداف، واملنجزات، والأعراف ال�سيا�سية

�شرعت، قبل نحو �شنتني، يف امل�شاهمة يف النقا�س الوطني الدائر حول عملية الإ�شالح عرب �شل�شلة من الأوراق النقا�شية. وقمت من خالل 
الأوراق النقا�شية الأربعة الأولى باإيجاز روؤيتنا الإ�شالحية وهدفها النهائي املتمثل يف دميقراطية اأردنية متجددة وحيوية تقوم على ثالث 
ركائز، وهي: تر�شيخ متدرج لنهج احلكومات الربملانية، حتت مظلة امللكية الد�ستورية، معززا مب�شاركة �شعبية فاعلة اأو ما و�شفته بـ  

»املواطنة الفاعلة«.
اإن الأردن، ومبنعته املعروفة، يواجه حتديات اإقليمية غري م�شبوقة حتيط بنا وترهق اقت�شادنا. ورغم هذه التحديات، فاإن عملية الإ�شالح 
ال�شيا�شي م�شتمرة. ويجدر بنا الوقوف هنا على ما مت حتقيقه على طريق اإجناز دميقراطية اأردنية متجددة منذ اأن ن�شرت ورقتي النقا�شية 

الأخرية يف حزيران 2013م.
فقد جنحنا يف اإيجاد ربيع اأردين خا�س بنا، وم�شينا يف ت�شريع وترية الإ�شالحات املبنية على منوذج اإ�شالحي تطويري متدرج، ويقوم على 
اإ�شراك جميع فئات املجتمع يف العملية ال�شيا�شية. ولنتذّكر جميعا اأي�شًا باأن الهدف النهائي لعملية الإ�شالح ال�شيا�شي النابعة من الداخل 
يرتجم من خالل متكني املواطنني من القيام باأكرب دور ممكن يف �شنع القرار عرب ممثليهم املنتخبني. وعليه، فاإن تعميق دميقراطيتنا 
اأو  الكتلة احلزبية  فيها  تتولى  التي  املمار�شة  من  متقدمة  اإلى مرحلة  بها  لن�شل  الربملانية،  تعميق جتربة احلكومات  عمليًا عرب  يرتجم 
الإئتالفية ذات الأغلبية النيابية، اأو ائتالف من الكتل، ت�شكيل احلكومات، يف حني تتولى الأقلية النيابية مهام حكومة الظل، من رقابة على 

احلكومات وم�شاءلتها، وتقدمي برامج بديلة، و�شمان التداول الدميقراطي للحكومات.
اإن تعميق حتولنا الدميقراطي يتطلب �شروطًا اأ�شا�شية ل بد من اإجنازها �شمن م�شارات متوازية ومرتابطة، وقد ركز اأ�شلوبنا يف حتقيق 

ذلك على اإجنازات متثل حمطات جناح للجميع.
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بناء على ما تقّدم، فاإنني اأ�شعى عرب هذه الورقة النقا�شية اخلام�شة اإلى الوقوف على حمطات الإجناز التي مت حتقيقها على ثالثة م�شارات 
ة منظومة القيم واملمار�شات والأدوار والأعراف التي يجب  متوازية، اإ�شافة اإلى عر�س حمطات الإجناز التالية التي ل بد من حتقيقها، خا�شّ

اأن ن�شتمر يف تعميقها وتطويرها حفاظًا على زخم م�شريتنا الإ�شالحية، وحتقيق هدفنا النهائي بنجاح، وب�شكل يلّبي تطلعات املواطنني.
وفيما يلي اأهم حمطات الإجناز التي مت حتقيقها حتى الآن:

 اأوًل: حمطات الإجناز الت�سريعي:
اإن هذا امل�شار يت�شمن الإجنازات التي مت حتقيقها يف جمال اإ�شالح الت�شريعات، والتي متثل البنية الأ�شا�شية لأي نظام دميقراطي يف 

العامل، ومن اأهمها:
ز احلريات،  تعزٍّ اأنها  كما  ال�شلطات،  بني  والتوازن  الف�شل  ملبادئ  العملية  ال�شوابط  منظومة  د�ستورية تر�شخ  اإقرار تعديالت   

➣

	

وت�شتحدث موؤ�ش�شات دميوقراطية جديدة. وحاليًا، فاإن جمل�س الأمة على م�شارف اإجناز جميع الت�شريعات الواجب تعديلها مبا 
ي�شمن توافقها مع التعديالت الد�شتورية.

النيابية  النتخابات  قبيل  النفاذ  حيز  دخلت  والتي  ال�سيا�سية،  للحياة  الناظمة  الت�سريعات  من  جديدة  اإجناز حزمة   
➣

	

الأخرية. وقد �شملت هذه احلزمة: قوانني النتخاب، والأحزاب ال�شيا�شية، والجتماعات العامة، والتي ت�شاهم بدورها يف تعزيز 
اأجواء العمل ال�شيا�شي وت�شكيل الأحزاب من خمتلف األوان الطيف ال�شيا�شي.

ل لقانون حمكمة اأمن الدولة يح�شر اخت�شا�شها يف جرائم اخليانة، والتج�ش�س، والإرهاب، واملخدرات،  تطبيق قانون معدِّ  

➣

	

وتزييف العملة، مبا يكّر�س املبداأ العام ملحاكمة املدنيني اأمام املحاكم املدنية فقط.
اأما اآخر الإجنازات �شمن هذا امل�شار فيتمثل يف التقدم النوعي الذي اأحرزه جمل�س النواب يف تطوير نظامه الداخلي ليكون   

➣

	

اأكرث فاعلية.
	

 ثانياً: حمطات الإجناز املوؤ�س�سي:
ويت�شمن هذا امل�شار تعزيز بع�س موؤ�ش�شات الدولة القائمة وبناء موؤ�ش�شات دميقراطية جديدة، على النحو التايل:

اإن�شاء حمكمة د�ستورية تخت�س بتف�شري ن�شو�س الد�شتور والرقابة على د�شتورية القوانني والأنظمة النافذة مبا ي�شمن احرتام   

➣

	

حقوق وحريات جميع املواطنني وفقًا للد�شتور.
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ا�شتحداث هيئة م�ستقلة لالنتخاب نالت الحرتام والتقدير داخل الأردن وخارجه لدورها الرائد يف اإدارة النتخابات النيابية   

➣

	

و�شمان نزاهة و�شفافية النتخابات النيابية والبلدية من خالل الإ�شراف عليهما، التي اأجريت يف غ�شون عام واحد، وهذه �شهادة 
على الثقة واآفاق التجديد ال�شيا�شي التي تتمتع بها موؤ�ش�شاتنا. ويف اإطار البناء على جناحات الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب، فقد �شهدنا 
موؤخرًا اإقرار املزيد من التعديالت الد�شتورية التي تو�شع من م�شوؤوليات الهيئة لت�شمل اإدارة النتخابات البلدية، واأي انتخابات 

عامة اأخرى مثل انتخابات املجال�س املحلية يف املحافظات.
تاأ�شي�س جمل�س النواب مركزاً للدرا�سات والبحوث الت�سريعية يدعم عمل النواب واللجان النيابية املتخ�ش�شة، وي�شمن   

➣

	

اأن ي�شتند عمل املجل�س وقراراته اإلى الأبحاث واملعلومات املدعومة بالرباهني. كما �شهدنا جهودًا حثيثة لتعزيز ال�شفافية، متثلت 
بقيام اللجنة املالية يف جمل�س النواب مبناق�شة تف�شيلية ملوازنات القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية، والديوان امللكي الها�شمي 

للعام 2014، وذلك يف �شابقة ومبادرة نوعية ملجل�س النواب لالرتقاء باآليات وممار�شات الرقابة.
الق�سائية وتعزيز منظومة وطنية قوية للنزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة تبني على  العمل يف تدعيم ال�سلطة  ا�شتمرار   

➣

	

�شلطة ق�شائية قوية وم�شتقلة  اإلى  وت�شتند  التخا�شية،  تقييم  الوطنية، وجلنة  النزاهة  لتعزيز منظومة  امللكية  اللجنة  خمرجات 
وعدد من املوؤ�ش�شات الرقابية الرئي�شة، مثل: هيئة مكافحة الف�شاد، وديوان املحا�شبة، وديوان املظامل، واأنظمة الرقابة يف القطاعني 

احلكومي واخلا�س واملجتمع املدين.
ال�شتمرار يف دعم املركز الوطني حلقوق الإن�سان و�شبكة من املوؤ�ش�شات املعنية بحقوق الإن�شان، بهدف تقوية منظومة حقوق   

➣

	

الإن�شان و�شمان متابعة احلكومة لتو�شيات املركز واإنهاء اإعداد اخلطة الوطنية حلقوق الإن�شان.
متابعة العمل يف م�شارات برنامج تطوير القطاع العام، من خالل: البناء على ما مت اإجنازه من دمج املوؤ�ش�شات �شمن م�شار   

➣

	

اإعادة الهيكلة، وال�شتمرار يف حت�شني م�شتوى اخلدمات احلكومية، وتنمية املوارد الب�شرية، وتطوير اآليات �شناعة القرار.
الأمنية  موؤ�ش�شاتنا  يف  الآن  تطبيقها  يتم  الإ�شالحات  من  العديد  فاإن  نا�شجة،  برملانية  حكومة  نحو  م�شاعينا  اإطار  ويف  اأخريًا،   

➣

	

الوطنية. وقد انطلقت هذه اجلهود مع الر�شالة التي وجهتها ملدير املخابرات العامة يف عام 2011 للم�شي قدما يف اإ�شالح هذه 
لتتولى  الدفاع  وزارة  دور  تفعيل  تعكف حاليًا على  فاإن احلكومة  اأهمية،  تقل  ل  اإ�شالحية  الرائدة. ويف خطوة  الوطنية  املوؤ�ش�شة 

م�شوؤولية جميع ال�شوؤون الدفاعية غري القتالية، ولتكون بالطبع جزءا من احلكومة وخا�شعة لرقابة جمل�س الأمة.
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 ثالثاً: حمطات التطور اخلا�سة باأطراف املعادلة ال�سيا�سية:
ي�شتمل هذا امل�شار على حتديد القيم واملمار�شات اجلوهرية، والتي تقع يف �شميم الثقافة الدميقراطية وممار�شات املواطنني، اإ�شافة اإلى 

اأدوار الأطراف الرئي�شية يف املعادلة ال�شيا�شية، حيث غدت القيم ال�سرورية لعملية حتول دميقراطي ناجحة نحو احلكومات 
الربملانية معروفة جلميع الأردنيني، وهي القيم التي ل بد من جتذيرها يف ثقافتنا وجمتمعنا، وت�شمل: العتدال، والت�شامح، والنفتاح، 
والتعددية، واإ�شراك جميع مكونات املجتمع، واحرتام الآخرين وال�شعور بهم، واحرتام �شيادة القانون، و�شون حقوق املواطن، وتاأمني كل 

طيف يعرب عن راأي �شيا�شي بفر�شة عادلة للتناف�س عرب �شناديق القرتاع.
مبداأ  احرتام  التالية:  الأ�شا�شية  الدميقراطية  املمار�شات  تبني  الأردين« يف  »ربيعنا  ا�شتمرار  �شرورة  على  التاأكيد  من  اأي�شًا  هنا  بد  ول 
احلوار وتبنيه يف �شبيل جتاوز الختالفات، والتالزم بني حقوق املواطنني وواجباتهم، وال�شراكة يف بذل الت�شحيات ونيل املكا�شب، وحتويل 

الختالفات اإلى حلول توافقية، وامل�شاركة الفاعلة من قبل جميع املواطنني واملواطنات.
كما يرتتب على جميع اأطراف املعادلة ال�شيا�شية – امللكية، واأع�شاء جمل�س الأمة، واحلكومة، والأحزاب ال�شيا�شية، واملواطنني – تبني 
هذه القيم واملمار�شات وتطبيقها لدى قيامهم باأدوارهم وم�شوؤولياتهم الوطنية، والتي ت�شكل بدورها اأحد املكونات الرئي�شية لهذا امل�شار 

الثالث، والتي تتجلى فيما يلي:
الزدهار  امل�شتقبل بهدف حتقيق  ي�شت�شرف  املكونات  لكل  قيادي جامع  نهج  توفري  الها�سمية م�شوؤوليات  يقع على عاتق امللكية   

➣

	

لأجيال الوطن. ويقع على امللك، ب�شفته راأ�شا للدولة وقائدًا اأعلى للقوات امل�شلّحة، م�شوؤولية الدفاع عن ق�شايانا امل�شريية املرتبطة 
يتولى  الذي  الوزراء  جمل�س  خالل  من  وذلك  الجتماعي  ون�شيجنا  الديني  تراثنا  وحماية  القومي،  واأمننا  اخلارجية  بال�شيا�شة 
اإدارة جميع �شوؤون الدولة ا�شتنادا اإلى الد�شتور. كما اأن على امللكية ال�شتمرار بدورها كحام للد�شتور وملقومات احلياد الإيجابي 
ال�شتع�شاء  حالت  لتجاوز  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني  بني  كفي�شل  امللكية  م�شوؤولية  اإلى  بالإ�شافة  والعدالة،  وال�شتقرار 

ال�شيا�شي عند حدوثها.
امل�شالح  بني  توازنًا  اأداوؤهم  يعك�س  واأن  العام،  ال�شالح  بتفان خلدمة  العمل  الأمة م�شوؤوليات  كاهل اأع�ساء جمل�س  على  يقع   

➣

	

املحلية وامل�شالح الوطنية، وتوازنًا بني م�شوؤولية التعاون وم�شوؤولية املعار�شة البناءة للحكومة، بحيث تكون عالقة النائب باحلكومة 
قائمة على اأ�ش�س مو�شوعية ل م�شلحية �شيقة، ومبا ي�شمن قيام جمل�س الأمة بدوره كحا�شنة اأ�شيلة للحوار الوطني الدميقراطي.
يقع على احلكومة ممثلة برئي�س الوزراء والفريق الوزاري والعاملني يف اجلهاز احلكومي و�شع وتنفيذ خطط وبرامج   

➣

	

عمل �شاملة تهدف اإلى توفري الفر�س القت�شادية وحتقيق الزدهار الذي ي�شتحقه ويتطلع اإليه جميع اأبناء وبنات الوطن. وتنفيذ 
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ذلك يتطلب من احلكومة نيل ثقة جمل�س النواب واملحافظة عليها بناء على برنامج عمل احلكومة، وو�شع معايري للعمل احلكومي 
املتميز، وتبني نهج ال�شفافية واحلاكمية الر�شيدة وال�شراكة الفعلية مع موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س واملجتمع املدين، وترجمة كل 

ذلك قوًل وفعاًل.
يقع على الأحزاب ال�سيا�سية م�شوؤوليات الندماج و�شوًل اإلى عدد منطقي من الأحزاب الرئي�شية املمتدة على م�شتوى الوطن،   

➣

	

والتي متثل خمتلف اآراء الطيف ال�شيا�شي وتتبنى برامج حزبية وا�شحة و�شاملة.
اأما املواطنون فيقع عليهم م�شوؤولية امل�شاركة الفاعلة والبّناءة يف جميع مناحي احلياة ال�شيا�شية. وي�شعدين اأن اأرى املزيد من   

➣

	

اأبناء وبنات �شعبنا يتبنون روح وفكر »املواطنة الفاعلة« على م�شتويات العمل املحلية والوطنية، وهو املفهوم الذي طرحته للنقا�س 
العام خالل ال�شنة املا�شية.

قد ت�شاعف، وعلى مدار اخلم�س �شنوات املا�شية، عدد موؤ�ش�شات املجتمع املدين ليبلغ اليوم اأكرث من 6000 موؤ�ش�شة. ونتطلع ل�شتمرار هذه 
املوؤ�ش�شات يف بناء قدراتها وزيادة فاعليتها وخدمة ق�شايا املواطنني وهمومهم، والتاأثري يف ر�شم ال�شيا�شات والعمل كرقيب وطني.

وما اأ�شعدين، يف هذا ال�شياق، هو اأن اأكرث من 1000 فكرة قد مت تقدميها خالل اأول دورتني من نوافذ التمكني ال�شبابي التي يوفرها برنامج 
التمكني الدميقراطي، وهي مبادرة لتمكني ال�شباب مت اإطالقها يف حزيران املا�شي حتت مظلة �شندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية. 
ومن هذه الأفكار مبادرات بع�س ال�شباب وال�شابات مثل الطالبة فرات امللكاوي، التي بادرت لتطوير جمل�س طلبة منوذجي �شمن مدر�شتها 
واحلمالت  احلزبية،  الربامج  مثل  مفاهيم  ويتبنى  دميوقراطية  ومعايري  مبادئ  على  ويقوم  النواب  جمل�س  يحاكي  عرجان،  منطقة  يف 
النتخابية، وقواعد ال�شلوك، و�شمانات النتخابات النزيهة. ومبادرة الطالبة هنية ال�شمور لإعداد 12 حلقة لربنامج حواري تفاعلي ُبثَّ 
عرب الإذاعات املحلية ملحافظة الكرك، ويهدف اإلى تبني اأ�شلوب يعتمد على حلول عملية لق�شايا املجتمعات املحلية. ومبادرة ال�شاب حممد 
العمور التي تعالج ظاهرة العنف اجلامعي عرب جل�شات حوارية، ومقاطع م�شرحية، والتدريب على مهارات احلوار والتفاو�س والت�شال 
بني وعقد ور�س تدريبية يف عدة جامعات. وتعد هذه الأمثلة وغريها جت�شيدا حقيقيا  واإدارة الختالق، والتي جنحت يف تاأهيل فريق مدرِّ

للمواطنة الفاعلة.
كما �شيطلق برنامج التمكني الدميقراطي قريبا مبادرة اأخرى يف ذات الأهمية، وهي » مر�سد م�سداقية الإعالم الأردين – اأكيد«، 
بال�شراكة مع معهد الإعالم الأردين. وتهدف هذه املبادرة اإلى متكني املواطنني من الطالع ب�شكل موثوق ودقيق على اأبرز الق�شايا التي 
تعنيهم، وذلك من خالل امل�شاهمة يف التاأكد من �شحة التقارير واملعلومات الواردة يف اأبرز و�شائل الإعالم ال�شحفية والإلكرتونية، وهو 

الأمر الذي ي�شكل عن�شرًا هامًا يف تعزيز نظامنا ال�شيا�شي ليكون اأكرث �شفافية وم�شاءلة من قبل املواطنني.
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 نظرة م�ستقبلية:
اأما الآن، وبعد اأن مت اإيجاز ما مت حتقيقه، فال بد من النظر اإلى املرحلة التالية من حمطات الإجناز التي علينا عبورها. ومن املهم اأن 
نعي جميعا اأهمية بذل اأق�شى اجلهود للقيام بدورنا وتنفيذ م�شوؤولياتنا وفق اأعلى معايري التمّيز والعطاء والتفاين، وعلى النحو التايل:

يتوجب على امل�سّرعني تطوير القوانني ال�شيا�شية الرئي�شية، مبا ي�شمن التوافق والرتقاء بتجربة احلكومة الربملانية. كما يجب   

➣

	

اأن تعطى الأولوية لقوانني احلكم املحلي عرب اإجناز قوانني النتخابات البلدية والالمركزية اأوًل. وفور النتهاء من اإجناز هذين 
الت�شريعني الهاّمني، يجب اأن من�شي قدمًا نحو اإجناز قانون انتخاب جديد، و�شبب هذا الرتتيب هو اأن موعد ا�شتحقاق النتخابات 
البلدية القادمة وانتخابات املجال�س املحلية للمحافظات ي�شبق النيابية وياأتي خالل اأقل من عامني، يف حني اأن موعد ا�شتحقاق 
النتخابات النيابية القادمة ياأتي بعد اأقل من ثالث �شنوات، بالإ�شافة اإلى اأن قانون النتخاب �شيتاأثر مبخرجات حزمة قوانني 
احلكم املحلي. كما اأن على جمل�س النواب تعزيز عمل الكتل النيابية لأثرها يف ت�شجيع تطور العمل احلزبي، وال�شتمرار اأي�شًا 

يف تطوير اأ�ش�س واأعراف العمل النيابي، ومن �شمنها تطوير مدونة لقواعد ال�شلوك واعتمادها.
اأعلى م�شتويات  يكونا على  العام واجلهاز احلكومي بحيث  اأداء القطاع  تطوير  ال�شتمرار يف  اأما احلكومات، فيجب عليها   

➣

	

الن�شيحة  وتوفري  والأبحاث،  الرباهني  على  مبنية  مقرتحة  �شيا�شات  اإنتاج  على  والقدرة  ال�شيا�شي  واحلياد  واملو�شوعية  املهنية 
ال�شرورية للوزراء يف احلكومات الربملانية م�شتقباًل. كما يتوجب على احلكومات اأي�شًا اإعداد ا�شرتاتيجيات وخطط عمل بعيدة 
املدى تعتمد نهجًا ت�شاوريًا يف التوا�شل مع املواطنني، وب�شكل فّعال يتوخى اللتزام بامل�شاءلة وال�شفافية يف اإعالن املوازنات واأ�شلوب 

اإدارة امل�شاريع الوطنية. وعلى احلكومة اأي�شًا امل�شي قدمًا يف تفعيل وزارة الدفاع كما اأ�شرت �شابقًا.
يتعني على الأحزاب ال�سيا�سية ال�شتمرار يف تطوير نظمها الداخلية بحيث تتطور اإلى اأحزاب براجمية ذات كفاءة وتاأثري وح�شور   

➣

	

على م�شتوى الوطن، قادرة على الفوز باأغلبية اأ�شوات الناخبني. كما عليها اأن تويل جّل عنايتها اأي�شًا لتاأهيل قيادات كفوؤة وقادرة 
على تويل املنا�شب احلكومية و�شول اإلى تطبيق متقدم للحكومات الربملانية. وبالتوازي مع ذلك، فيجب اأن ت�شتمر جهود تعزيز 

وتطوير اأداء وعمل الكتل النيابية يف جمل�س النواب لإنها ت�شكل حافزًا هامًا لتطوير اأحزاب براجمية ذات ح�شور وطني.
ويتوجب كذلك ال�شتمرار يف بناء قدرات ال�سلطة الق�سائية لأن العدل هو اأ�شا�س احلكم، بالإ�شافة اإلى تطوير قدرات املحكمة   

➣

	

الد�ستورية والهيئة امل�ستقلة لالنتخاب لتمكينهما من اإطالق كامل طاقاتهما والعمل وفق اأف�شل املمار�شات العاملية، لتْغُدوا 
مراكز متّيز على م�شتوى الإقليم.

وتقييم  متابعة  الوطنية ال�شتمرار يف  النزاهة  لتعزيز منظومة  الإجناز  العمل ومتابعة  لتقييم  امللكية  وعلى اللجنة   

➣
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تنفيذ تو�شيات اللجنة امللكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وعلى موؤ�س�سات املجتمع املدين، ومن �سمنها اجلامعات ومراكز الدرا�سات، اإ�سافة اإلى القطاع اخلا�س لعب دور اأكرب   

➣

	

يف امل�شاهمة يف اإنتاج اأفكار واأبحاث تقدم حلوًل للتحديات التي تواجهها اململكة. ولتي�شري ذلك، فال بد من ا�شتمرار ال�شتثمار 
يف البحث العلمي وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، وتو�شيع حجم املبادرات الناجحة، واإتاحة اأدوات اإبداعية جديدة ت�شجع ممار�شات 

احلوار والتطوع وامل�شاءلة وال�شفافية واحلق يف احل�شول على املعلومات.
هنا ل بد من الإ�شارة اإلى اأن اأبرز التحديات التي نواجهها يف �شوء عمليات التطوير تتمثل يف املحافظة على التوازن الدقيق بني خمتلف 
ال�شلطات، بحيث تعمل فيما بينها بفاعلية وتبقى م�شتقلة يف ذات الوقت. ومع اأن د�شتورنا وت�شريعاتنا ت�شّهل املحافظة على هذا التوازن، اإل 
اأن التجارب الدميقراطية يف خمتلف دول العامل، وعلى امتداد التاريخ، اأظهرت اأنه من امل�شتحيل لأي د�شتور اأو جمموعة ت�شريعات التنبوؤ 

والتحوط ملختلف الظروف م�شتقبال.
جزء من احلل لهذا التحدي يتمثل يف القدرة على اتخاذ اأف�شل القرارات يف مواقف غري حمكومة بقواعد اأو اأنظمة مدونة، وهو ما يتعارف 
عليه بـ »الأعراف ال�سيا�سية« التي حتكم عادات وممار�سات اأطراف العملية ال�سيا�سية، وهي تلعب دورا مهما يف كل اأنظمة احلكم 
ة الربملانية، وقد اأ�شرت اإلى اأهميتها يف الورقة النقا�شية الثانية. والأعراف ال�شيا�شية هي عادات وممار�شات غري مدّونة،  يف العامل، خا�شّ
قد ل يكون لها قوة القانون، اإل اأنها �شرط اأ�شا�شي لعمل نظامنا ال�شيا�شي ب�شكل فّعال وواقعي. ومن اأمثلتها يف ممار�شتنا ال�شيا�شية كتاب 
التكليف الذي يوجهه امللك للحكومات، والذي يعد عرفًا �شيا�شيًا ُي�شتدل من خالله على اأبرز امل�شوؤوليات واملهام املنتظرة من احلكومة، 

وي�شكل تنفيذها مقيا�شا مهمًا لتقييم اأداء احلكومة.
عليه، فاإنه يتوجب على كل من جمل�س الأمة واحلكومة واأجهزتها تطوير الأعراف القائمة واإر�شاء اأعراف جديدة يف ظل بروز تغريات 
وحتديات متنامية. وفيما يلي عر�س لعدد من املجالت التي ي�شاعد تطوير اأعراف حولها يف تعزيز التعاون والتن�شيق بني خمتلف املكونات 

ال�شيا�شية:
اآلية  اإلى  بالإ�شافة  الربملانية.  دميقراطيتنا  ممار�شات  تطور  ا�شتمرار  ظل  يف  وذلك  الوزراء،  رئي�س  لتكليف  الت�ساورية  الآلية 
النواب  اأ�ش�س منح جمل�س  اأحد  اأربع �سنوات، والذي يعترب  اإعداد رئي�س الوزراء املكلف واحلكومة املكلفة لربنامج عملهم ملدة 

الثقة للحكومة.
من بني املجالت اأي�شًا، تنظيم جل�سات الأ�سئلة وال�ستجواب فيما بني جمل�س الأمة والوزراء، باأ�شلوب يراعي مبادئ ال�شفافية 
وامل�شاءلة وحق احلكومة يف ممار�شة ال�شلطة، دون التهديد بالتلويح بحجب الثقة اأو التقدم بطلب ا�شتجواب من قبل اأع�شاء جمل�س النواب 
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الأمة  الوزراء وجمل�س  اأدوار جمل�س  اإلى حتديد  بالإ�شافة  �شيقة،  و�شخ�شية  فئوية  مع م�شالح  قرارات احلكومة  تعار�س  ملجرد 
واجلهاز احلكومي خالل مراحل التغيري احلكومي، والتي ت�شمل: فرتة الت�شاور لتكليف رئي�س وزراء جديد، وفرتة ت�شيري الأعمال حلني 

ت�شكيل احلكومة، والفرتة الزمنية حلني منح جمل�س النواب الثقة للحكومة بناء على اأع�شائها وبرنامج عملها لأربع �شنوات.
يف ظل كل ما تقّدم، فال بد من الإ�شارة هنا اإلى اأنه ما زال اأمامنا الكثري من العمل لبناء دميقراطية مكتملة العنا�شر، وحتقيق هدفنا 
النهائي املتمثل يف احلكومات الربملانية النا�شجة. واآمل اأن يكون ما عر�شته يف هذه الورقة لنموذجنا الإ�شالحي وملحطات الإجناز التي 
قطعناها قد اأو�شح كيف يجب اأن من�شي يف الإ�شالح �شمن م�شارات متوازية ومرتابطة، واأن مينحنا الثقة واحلافز لتحقيق املزيد من 

الإ�شالحات واإجناز حمطات اإ�شالحية قادمة �شمن م�شارنا الدميوقراطي.
مب�شوؤولياتهم  الإ�شالحية  العملية  اأطراف  جميع  بقيام  مرهون  لالإ�شالح  النهائي  الهدف  اإلى  الو�شول  يف  جناحنا  اأن  جميعًا  ولنتذكر 
واأدوارهم والرتقاء بها، وبرت�شيخ القيم واملمار�شات الدميقراطية، وتعزيز الأعراف القائمة وتطوير ال�شروري منها، وبتحقيق م�شتويات 

الن�شج ال�شيا�شي ال�شروري لإجناز متطلبات كل حمطة اإ�شالحية.
يرتتب علينا يف هذا املجال م�شوؤولية جماعية يف احت�شان القيم واملمار�شات الدميوقراطية وال�شتمرار يف تطويرها م�شتقبال، من خالل 
جتذيرها يف منظومتنا القيمية والرتبوية والت�شريعية عرب حمالت التوعية واملناهج، ومتكني املوؤ�ش�شات الوطنية امل�شوؤولة عن �شون هذه 

القيم واملمار�شات.
اأود اأن اأنهي هذه الورقة بالتاأكيد على اأن الأمن والدميقراطية والرفاه هي دعائم امل�شتقبل، ويعتمد كل منها على الآخر، فالتحديات الراهنة 
متثل واقعا ا�شتثنائيا �شاغطا، لكن الأردن ما�س بثقة على م�شار التنمية ال�شيا�شية الذي اختطه. اأما اقت�شادنا الوطني، ويف ظل ما يواجهه 

من اأعباء هائلة، فاإننا بحاجة لرتكيز كل اجلهود لتحفيزه ودفع عجلته.
كما كّر�شت املجموعة الأولى من اأوراقي النقا�شية للم�شاهمة يف النقا�س الوطني حول طبيعة النظام ال�شيا�شي الذي يجب اأن نطوره مل�شتقبل 
الأردن، فاإنني �شاأكر�س الورقة النقا�شية القادمة ملناق�شة الفر�س املتاأتية من بناء منوذج اقت�شادي جديد وم�شتدام ي�شعى لتح�شني م�شتوى 
معي�شة اأبناء وبنات الوطن، يف �شوء الت�شور امل�شتقبلي لالقت�شاد الوطني لل�شنوات الع�شرة القادمة الذي وجهت احلكومة لإعداده. وعليه، 
اأعتزم امل�شاهمة بها  فاإن الروؤية القت�شادية والجتماعية التي يحتاجها الأردن �شتكون املحور الرئي�شي لالأوراق النقا�شية القادمة التي 

قريبا يف النقا�شات الوطنية.




