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نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة

ب�شكله  ال�شيا�شي  العمل  مبمار�شة  مهتم  غري  العربي  العامل  باأن  القول  على  وخارجها،  العربية  منطقتنا  داخل  من  الآراء،  بع�س  درجت 
املعا�شر. وذهب بع�شها اأبعد من ذلك، لتزعم اأن �شعوب العامل العربي ل ترغب بالدميقراطية، واأننا غري م�شتعدين، اأو موؤهلني للتعامل 

معها اأو احت�شانها نهج حياة. غري اأننا يف الأردن، ل نقبل مثل هذه املزاعم، ومل ولن نذعن لها اأبدًا.
اإن جتديد احلياة ال�شيا�شية يف العديد من الدول العربية من �شاأنه اأن ي�شهم يف تلبية تطلعات اأبناء وبنات الوطن العربي نحو حياة اأف�شل، 
اإل اأن الطريق نحو هذا التجديد، واحت�شان الدميقراطية لي�س بالطريق ال�شهل ول املخت�شر كما يظن البع�س، بل هو مليء بال�شعوبات 

لكنه �شروري، بل حتمي للمجتمعات التي تن�شد التطور.
ويف �شوء هذه املعطيات، فاإننا نعمل يف الأردن على تطوير منوذجنا الدميقراطي، الذي يعك�س ثقافة جمتمعنا الأردين واحتياجاته وتطلعاته.

وقد جاءت الأوراق النقا�شية الثالث ال�شابقة ب�شكل اأ�شا�شي للم�شاهمة يف اإثراء حوارنا الوطني حول النموذج الدميقراطي الذي نن�شد، 
واأهدافه، والأدوار املطلوبة من كل الفاعلني يف العملية ال�شيا�شية، واملحطات الواجب عبورها ترجمة لهذا النموذج.

وعدالة  والتدرج،  التعددية،  حماية  واأبرزها  الدميقراطي،  حتولنا  تعميق  لنجاح  ال�شرورية  ال�شمانات  طرحناها  التي  الأفكار  تغفل  ومل 
الفر�س ال�شيا�شية.

لقد باتت الروؤية الآن اأو�شح لدى قطاعات وا�شعة من املجتمع، باأن الهدف الأ�شا�شي من الإ�شالح هو تعزيز امل�شاركة ال�شعبية يف �شنع 
القرار، من خالل تعميق نهج احلكومات الربملانية، بحيث ن�شل اإلى حكومات م�شتندة اإلى اأحزاب براجمية وطنية وذلك على مدى الدورات 
الربملانية القادمة، وبحيث تكون هذه الأحزاب قادرة على حتقيق ح�شور فاعل يف جمل�س النواب، ميكنها من ت�شكيل حكومة اأغلبية على 
اأ�شا�س حزبي براجمي، ويوازيها معار�شة نيابية متثل الأقلية، وتعمل �شمن مفهوم حكومة الظل، وتناف�شها ب�شكل بّناء عرب طرح الروؤى 

والربامج البديلة، وي�شرعون يف التناف�س عرب �شناديق القرتاع من اأجل تداول احلكومات.
ومن اأهم متطلبات التحول الدميقراطي تعزيز املجتمع املدين ودوره يف مراقبة الأداء ال�شيا�شي وتطويره نحو الأف�شل، عرب تر�شيخ الثقافة 
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اأن يعزز من  املوؤمل  اإطالق جهد جديد من  اأنها تتزامن مع  اإذ  الرابعة،  النقا�شية  الورقة  الدميقراطية يف املجتمع، وهذا هو �شلب هذه 
م�شاهمة جمتمعنا املدين يف بناء منوذجنا الدميقراطي، من خالل ال�شروع يف و�شع اللبنات الأ�شا�شية للثقافة الدميقراطية يف جمتمعاتنا 

املحلية، ليكون التغيري الدميقراطي حقيقة ملمو�شة على جميع امل�شتويات.
ونظرًا لأهمية موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف تطوير منوذجنا الدميقراطي، فقد وجهت اإلى �شرورة اإطالق برنامج التمكني الدميقراطي يف 
خطاب األقيته يف 10 كانون الأول 2012 يف الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�س اجلامعة الأردنية. واليوم ن�شهد الإطالق الر�شمي لهذا الربنامج حتت 

مظلة �شندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية.
توؤ�شر  حمددة،  حمطات  عبور  على  بقدرتنا  �شيتحدد  الدميقراطي  منوذجنا  اإجناز  طريق  على  تقدمنا  اأن  الربنامج  هذا  اإطالق  ويوؤكد 
والتحول  ال�شيا�شية  التنمية  امتداد طريق  وعلى  اأو ع�شوائية.  نهائية م�شبقة  ولي�س مواعيد  وملمو�س،  �شيا�شي حقيقي  ون�شوج  تقدم  على 
الدميقراطي الذي ن�شلكه، مبا يتخلله من جناحات واإخفاقات، �شيكون التزامنا امل�شرتك باملمار�شات الدميقراطية الرا�شخة هو �شمانة 
النقا�شية  اأوراقي  لها يف  التي تعر�شت  الفاعلة«،  »املواطنة  وامل�شاركة جوهر  اللتزام  وي�شكل مبداأ  املعيقات.  النجاح يف مواجهة خمتلف 

ال�شابقة، والتي �شاأركز عليها يف هذه الورقة، ك�شرط اأ�شا�شي لتحقيق التحول الدميقراطي.

امل�ساركة ال�سيا�سية و»املواطنة الفاعلة«:
اأوّد م�شاركتكم بع�س الأفكار حول اأهمية النخراط يف احلياة ال�شيا�شية والتحلي بـ »املواطنة  قبل اخلو�س يف اأهداف الربنامج وروؤيته، 

الفاعلة«.
فعندما اأحتدث عن احلياة ال�شيا�شية يف هذا ال�شياق، فاإنني اأعني ال�شيا�شة مبفهومها الأو�شع، اأي العملية التي نناق�س من خاللها الق�شايا 
اإلى حلول عملية عرب احلوار الهادف  التي تعني جمتمعنا، م�شتندين لالحرتام املتبادل تعبريا عن اختالفاتنا، والتي ن�شل من خاللها 

والبناء، واإلى قبول حلول و�شط متكننا من حل خالفاتنا، وحتقيق م�شلحة املجتمع ككل.
اإن هذه العملية ل تنح�شر يف الق�شايا الوطنية التي يتم مناق�شتها حتت قبة جمل�س الأمة فقط، بل ت�شمل الق�شايا التي مت�س جمتمعاتنا 
اأبناوؤهم وبناتهم يف املدار�س، وهموم املواطنني  املحلية وحياتنا اليومية كمواطنني، مثل حر�س الأهايل على نوعية التعليم التي يتلقاها 

واملواطنات اإزاء ق�شايا النقل العام، وغريها من اخلدمات العامة.
اأما امل�شاركة ال�شيا�شية فال تكون ذات اأثر اإيجابي، اإل حني يوؤمن كل فرد منا بـ »املواطنة الفاعلة«، التي ترتكز على ثالثة اأ�ش�س رئي�شة وهي: 

حق امل�شاركة، وواجب امل�شاركة، وم�شوؤولية امل�شاركة امللتزمة بال�شلمية والحرتام املتبادل، معززة باملبادئ التالية:
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الآراء  عن  احلر  للتعبري  املتاح  العام  احلّيز  حماية  وجوب  مع  مواطن،  لكل  اأ�شا�شيا  حقًا  ي�شكل  ال�شيا�شية  احلياة  يف  النخراط  اإن  اأوًل، 
ال�شيا�شية املختلفة.

ثانيًا، اإن امل�شاركة ال�شيا�شية يف جوهرها ت�شكل م�شوؤولية وواجبًا. فعلى كل مواطن اأن يتحمل جزءًا من هذه امل�شوؤولية عرب اختيار �شكل 
امل�شتقبل الذي نن�شده لالأجيال القادمة. وواجبنا كمواطنني ل ينتهي مبجرد القيام بعملية الت�شويت يف اأي انتخابات وطنية، بل ميتد لي�شمل 
التزام كل مواطن بامل�شاركة الفاعلة يف احلياة املدنية وال�شيا�شية ب�شكل يومي، من خالل القيام، على �شبيل املثال، بحملة ترويجية لق�شية 

تهمنا، اأو التطوع يف ن�شاط مدين، اأو الن�شمام حلزب �شيا�شي.
ي�شلكون هذا  اأو مقاطعتها. لكن من  ال�شيا�شية  العملية  البع�س عدم النخراط يف  تكفل خيار  الدميقراطية احلقة  فاإن  وبطبيعة احلال، 
الطريق يتخلون عن فر�شة حقيقية، وعن واجبهم الفعلي بامل�شاهمة يف حتقيق الأف�شل لوطنهم. اإننا كمواطنني ن�شرتك يف م�شري واحد، 
وعلينا واجب م�شرتك، اأما ال�شت�شالم اإلى عقلية الالمبالة، والر�شوخ للواقع، والقبول بالأداء املتوا�شع ف�شيعطل قدرتنا كاأمة على امل�شي 

قدمًا. اإننا لن ن�شتطيع اأن نبني اأردنًا اأف�شل واأقوى دون الإميان باأن املواطنة الفاعلة هي م�شوؤولية وواجب يرتتب على كل واحد منا.
ثالثًا، اإن امل�شاركة الفاعلة يف احلياة ال�شيا�شية ترتب م�شوؤوليات على كل فرد مّنا فيما يتعلق بكيفية النخراط يف العمل ال�شيا�شي. وقد 
ذكرت يف ورقتي النقا�شية الأولى اأربع ممار�شات دميقراطية يرتتب على كل املواطنني الإميان بها حتى تزدهر احلياة ال�شيا�شية، وهي: 

احرتام الراأي الآخر، والنخراط الفاعل، وتبني احلوار واحللول الو�شط ورف�س العنف، وال�شراكة يف الت�شحيات واملكا�شب.
ما اأّود التاأكيد عليه هنا هو اأن الختالف يف الراأي واملعار�شة البناءة امللتزمة بهذه املمار�شات، والتي تبني مواقفها على اأ�شا�س احلقائق 
والوعي، ولي�س النطباعات والإ�شاعات اأو العتبارات ال�شعبوية،  ت�شكل اأحد اأهم الو�شائل التي يعرب املواطن من خاللها عن ولئه للوطن.

اإن التحلي بالحرتام واملروءة هي من املبادئ التي نعتز بها يف ثقافتنا العربية، وعلينا اأن نوظف هذه املبادئ كاأ�ش�س لالنخراط يف احلياة 
ال�شيا�شية. ومن ال�شرورة مبكان اأن ننّوه اإلى اأن عدم الحرتام ل يكون يف الختالف يف وجهات النظر، واإمنا يف رف�س ال�شتماع لوجهات 
اأن ُتبنى على معلومات مو�شوعية من اأجل  اأن حواراتنا ونقا�شاتنا يجب  النظر املختلفة. فالختالف يف الراأي ل يف�شد للود ق�شية. كما 
الو�شول اإلى قرارات تخدم امل�شلحة العامة، ل على الإ�شاعات، والعدمية املطلقة التي تنكر على الوطن اإجنازاته وتطوره، ول على التنظري 

والت�شخي�س غري املو�شوعي للما�شي دون طرح البدائل واحللول العملية للحا�شر وامل�شتقبل.

لنم�سي يف متكني دميقراطي يوفر اأدوات »ملواطنة فاعلة«:
وعودًة اإلى برنامج التمكني الدميقراطي، فاإن اإطالقه ر�شميًا ياأتي كمحطة اإ�شافية وجديدة على م�شار التنمية ال�شيا�شية وتعزيز امل�شاركة.
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ون�شتذكر اليوم جميع اجلهود التي بذلها العديد من الأردنيني والأردنيات �شيبًا و�شبابًا من رواد العمل الجتماعي من اأجل تنمية حياتنا 
ال�شيا�شية واملجتمعية. اإن هذه اجلهود ت�شمل كل من اأدلى ب�شوته يف النتخابات الت�شريعية الأخرية، وكل من �شارك يف مظاهرات �شلمية 
تنظيم جل�شات  اأو يف  املحلية،  املجتمعات  وك�شفية يف  ن�شاطات طالبية  قاد جهودا جمتمعية مثل  وكل من  الوطن،  تراعي م�شالح  بناءة 

نقا�شية وحوارات اإلكرتونية حول امل�شتجدات ال�شيا�شية.
اإن هذا الربنامج �شي�شاهم يف تر�شيخ املواطنة الفاعلة، و�شيعمل على متكني الأفراد واملوؤ�ش�شات، ممن لديهم اأفكار عملية، لتطوير منوذجنا 
الدميقراطي، عرب تقدمي الدعم لرتجمة ذلك على اأر�س الواقع. فالربنامج �شيدعم الرياديني الجتماعيني ليتيح لهم التاأثري يف ال�شاأن 
الأردنيني  لكل  املتوفرة  الأدوات  التدريب، وغريها من  وبرامج  كمنتديات احلوار،  املتاحة  الدميقراطية  املنابر  واإثراء  زيادة  العام، عرب 

لي�شبحوا مواطنني فاعلني ومنخرطني يف احلياة العامة.
و�شيدعم الربنامج يف البداية م�شاريع تهدف اإلى تعزيز مناخ امل�شاءلة وال�شفافية، واإتاحة فر�س جديدة اأمام الأردنيني ملناق�شة الق�شايا 

املهمة التي تواجه الوطن، وت�شخري كل املواهب والإبداعات املرتبطة بخدمة املجتمع.
ال�شيا�شية  بجوانب من حياتنا  ترتبط  م�شابهة  نا�شطة يف جمالت  موؤ�ش�شات  على  الإيجابية  الأمثلة  بكثري من  يزخر  الأردن  اأن  �شك  ول 
التمكني  برنامج  اأن  واأوؤكد  وطننا،  ربوع  امتداد  على  مدين  جمتمع  لبناء  والريادية  الدوؤوبة  اجلهود  جميع  على  هنا  واأثني  والجتماعية. 

الدميقراطي ياأتي ليوفر مزيدا من الدعم للفاعلني يف هذا املجال وتو�شيع قاعدة ن�شاطاتهم.
الواقع، وهذا يف �شلب  اأر�س  اأف�شل لرتجمة الأفكار الريادية على  اآليات  اإلى  باأننا كمجتمع بحاجة  ويف ذات الوقت، فال بد من الإقرار 
اأفكارًا جديدًة تهدف لزيادة انخراط املواطنني يف جمتمعاتهم،  اأن يوفر الربنامج امل�شاعدة ملن يحملون  اأتطلع  اإنني  اأهداف الربنامج. 

و�شيتاح لالأردنيني من �شتى التوجهات الفكرية اإطالق واإدامة مبادرات ترّوج لالنخراط ال�شيا�شي والجتماعي ال�شلمي الفاعل.
وبالتوازي مع ما �شيتم اإعالنه اليوم، وخالل الأ�شابيع القادمة من تفا�شيل حول الربنامج، فاإنني اأود التاأكيد على جمموعة من املبادئ التي 

حر�شُت على اأن اأوجه القائمني على الربنامج للعمل يف اإطارها:
اأوًل، اأن يعمل الربنامج وفق اأ�ش�س غري حزبية تلتزم احلياد، فهو �شيدعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية والكبرية التي تهدف للم�شاهمة يف تعزيز 

امل�شاركة ال�شيا�شية واملدنية، ولن يقدم الدعم لأحزاب �شيا�شية.
اآلية اختيار  اأ�ش�س ال�شفافية لدى تقدمي الدعم. و�شيتم فتح باب ال�شتفادة لكل الأردنيني املهتمني، و�شتخ�شع  اأن ينتهج الربنامج  ثانيًا، 
امل�شتفيدين من هذه الربامج لقواعد حُمكمة، وعلى اأ�شا�س التناف�س ال�شريف. و�شيتم يف البداية اإطالق مبادرات ذات نطاق اأو�شع بال�شراكة 

مع جهود قائمة، اأو موؤ�ش�شات اأخرى ذات �شجالت جناح ميكن تتبعها.
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ي�شكل برنامج التمكني الدميقراطي اإ�شافة نوعية، لكنه لي�س كفيال لوحده بحل جميع التحديات التي �شنواجهها �شوية على امتداد م�شريتنا 
نحو التنمية ال�شيا�شية والتحول الدميقراطي. وهو يج�ّشد جزءا من  م�شاهمتي جتاه هذه امل�شرية، حتت مظلة �شندوق امللك عبداهلل الثاين 

للتنمية.
اإنني اأحث جميع الأردنيني ممن لديهم اأفكار اإبداعية، وال�شتعداد للعمل اجلاد خدمة لوطننا، ويرون يف اأنف�شهم القدرة على القيام بدور 

قيادي يف بناء نظامنا الدميقراطي ال�شيا�شي، اأن يخطوا لالأمام وي�شتفيدوا من الإمكانات املهمة التي يوفرها هذا الربنامج.
اإنكم اإذ تقبلون على هذه امل�شوؤولية، وت�شربون مثاًل يف ريادة العمل ال�شيا�شي والجتماعي واملدين، وت�شاهمون يف بناء اأردن اأف�شل واأقوى 
املبادرة  زمام  اأخذ  على  قادرون  اأننا  وتثبتون  والعامل،  العربي  الوطن  م�شتوى  على  ت�شنعون ق�ش�س جناح  فاإنكم  وبناته،  اأبنائه  جلميع 

واإجناح دميقراطيتنا.




