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�سيادة القانون اأ�سا�س الدولة املدنية

املمار�شات  �شواًء تطوير  ال�شيا�شي  الإ�شالح  والروؤى حول م�شار عملية  الأفكار  العديد من  ال�شابقة  النقا�شية اخلم�س  الأوراق  تناولت يف 
ال�شرورية للدميقراطية، والأدوار املاأمولة من كل طرف يف العملية ال�شيا�شية، والهدف النهائي املتمثل بالو�شول اإلى امل�شتوى املن�شود من 

امل�شاركة الدميقراطية، والتي تعترب �شرورة اأ�شا�شية لزدهار وا�شتقرار وبناء م�شتقبل واعد لأبنائنا.
تنتج عنها  ت�شهد حتولت جذرية  زالت منطقتنا  وما  النزاعات  فتعمقت  كثرية،  اإقليمية  تطورات  الأخرية حدثت  النقا�شية  الورقة  ومنذ 

عواقب وخيمة على دول الإقليم، كان لها اأثرها على وطننا الغايل.
الرغم من كل ما يحيطنا من نزاعات  الأردن. وعلى  اأكرث من  اآثار ال�شدمات اخلارجية  التاريخ احلديث حتملت  وقد ل توجد دولة يف 
وحروب وانهيار لدول وتف�شخ ملجتمعات عريقة، وعلى الرغم من كل لجئ عرب حدودنا لي�شتظل بالأمان ويذوق طعم الكرامة التي مل يجدها 
يف بلده، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهتنا وما تزال تواجهنا، اإل اأننا نثبت لأنف�شنا وللعامل اأجمع كل يوم وبعزمية كل مواطن 

اأردين كم نحن اأقوياء.
واإنني اأجد نف�شي، على الدوام، فخورًا بكم وبعزميتكم وحبكم للوطن. واأعلم اأن يف قلب كل فرد فيكم، مهما اختلفت اآراوؤه ومهما تباينت 
جتربته يف احلياة، الكثري من الفخر والعتزاز باأنه اأردين. ومن يعي�س منكم خارج الوطن ي�شهد كل يوم ما يحظى به هذا البلد الأبي وهذا 

ال�شعب الأ�شيل من احرتام واإعجاب ملا ميثله من قيم ومواقف مل جندها يف اأكرب واأقوى واأثرى الدول.
اإن كل التحديات من حولنا اليوم تقودنا اإلى مفرتق طرق، ول بد اأن نحدد م�شارنا نحو امل�شتقبل بوعي واإدراك لتحديات الواقع وروؤية واثقة 

لتحقيق طموح اأبنائنا وبناتنا، فنرتك لهم ال�شالم والأمان والزدهار والكرامة والقدرة على مواجهة اأ�شعب ال�شعاب.
الورقة  هذه  يف  اأطرحه  رئي�شي  مو�شوع  هناك  والزدهار،  النمو  ونحقق  و�شالبة  بثقة  التحديات  ومواجهة  منعتنا  تعزيز  من  ولنتمكن 
النقا�شية؛ وهو بالن�شبة يل ما مييز الدول املتقدمة الناجحة يف خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم، وهو الأ�شا�س احلقيقي الذي ُتبنى عليه 
الدميقراطيات والقت�شادات املزدهرة واملجتمعات املنتجة، وهو ال�شامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفري الإطار الفاعل لالإدارة 
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العامة، والباين ملجتمع اآمن وعادل؛ اإنه �شيادة القانون املعربِّ احلقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به. اإن اإعالنات الولء والتفاين لالأردن 
تبقى جمردة ونظرية يف غياب الحرتام املطلق للقوانني.

اإن م�شوؤولية تطبيق واإنفاذ �شيادة القانون مب�شاواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن يف الوقت نف�شه، يتحمل كل مواطن م�شوؤولية 
ممار�شة وتر�شيخ �شيادة القانون يف حياته اليومية. اأقول هذا لأنني اأعرف من التجربة اأن كل فرد يقبل ويتبنى مبداأ �شيادة القانون من 
الناحية النظرية، ولكن البع�س يظنون اأنهم ال�شتثناء الوحيد الذي ُيعفى من تطبيق هذا املبداأ على اأر�س الواقع. بغ�س النظر عن املكانة 

اأو الرتبة اأو العائلة، فاإن مبداأ �شيادة القانون ل ميكن اأن ميار�س بانتقائية.
وكم يوؤملني ويغ�شبني اأن اأرى طفلة متوت يف اأح�شان والدها يف عر�س اأو احتفال تطلق فيه نريان الأ�شلحة، اأو اأم تودع ابنها دون اأن تعلم اأنه 
لن يعود ب�شبب �شائق مل يحرتم القانون، اأو طالب متفوق فقد فر�شته لعدم تطبيق �شيادة القانون، اأو جمرم ينعم باحلرية دون م�شاءلة، 

وغريها من اأمثلة مت�شنا جميعًا ومت�س حقوقنا وتفرق بيننا.
وعندما اأرى اليوم احلالة املروعة واملحزنة للعديد من الدول يف منطقتنا، اأجد من الوا�شح اأن غياب �شيادة القانون والتطبيق العادل له 

كان عامال رئي�شيا يف الو�شول اإلى احلالة التي ن�شهدها.
وعندما ننظر اإلى جمتمعاتنا العربية جند اأنها تتكون من منظومة معقدة من النتماءات الدينية واملذهبية والعرقية والقبلية. ولهذا التنوع 
اأن يكون م�شدرا لالزدهار الثقايف والجتماعي والتعدد ال�شيا�شي، ورافدا لالقت�شاد، اأو اأن يكون �شعلة للفتنة والعن�شرية والنزاعات. اإن 

ما يف�شل بني هذين الواقعني هو وجود اأو غياب �شيادة القانون.
اإن �شعور اأي مواطن يف جمتمعنا باخلوف والظلم لأنه ينتمي اإلى اأقلية، ي�شعنا جميعا اأمام واقع ي�شتند اإلى اأ�شا�س مهزوز. ومن هنا، فاإن 
�شمان حقوق الأقلية متطلب ل�شمان حقوق الأغلبية. كل مواطن لديه حقوق را�شخة يجب اأن ُت�شان؛ و�شيادة القانون هي ال�شمان لهذه 

احلقوق والأداة املثلى لتعزيز العدالة الجتماعية.
اإن طموحي لبلدنا و�شعبنا كبري لأن هذا ما ت�شتحقونه. ولكي نحقق اأهدافنا ونوا�شل بناءنا لوطننا فاإن �شيادة القانون هي الأ�شا�س الذي 
نرتكز اإليه واجل�شر الذي ميكن اأن ينقلنا اإلى م�شتقبل اأف�شل. واأطلب من كل مواطن اأن يعرب عن حبه لبلدنا العزيز من خالل احرتامه 

لقوانينه، واأن يكون عهدنا باأن يكون مبداأ �شيادة القانون الأ�شا�س يف �شلوكنا وت�شرفاتنا.
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�سيادة القانون اأ�سا�س الإدارة احل�سيفة 
اإن مبداأ �شيادة القانون هو خ�شوع اجلميع، اأفرادًا وموؤ�ش�شات و�شلطات، حلكم القانون. وكما ذكرت، فاإن واجب كل مواطن واأهم ركيزة يف 
عمل كل م�شوؤول وكل موؤ�ش�شة هو حماية وتعزيز �شيادة القانون.  فهو اأ�شا�س الإدارة احل�شيفة التي تعتمد العدالة وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�س 
اأ�شا�شا يف نهجها. فال ميكننا حتقيق التنمية امل�شتدامة ومتكني �شبابنا املبدع وحتقيق خططنا التنموية اإن مل ن�شمن تطوير اإدارة الدولة 
وتعزيز مبداأ �شيادة القانون، وذلك برت�شيخ مبادئ العدالة وامل�شاواة وال�شفافية؛ هذه املبادئ ال�شامية التي قامت من اأجلها وجاءت بها 

نه�شتنا العربية الكربى التي نحتفل بذكراها املئوية هذا العام.
ول يوؤتي الإ�شالح ال�شيا�شي ثماره املرجوة اإل بوجود نهج وا�شح وفعال لتحقيق مبداأ �شيادة القانون؛ فما حققناه من خطوات جيدة على 
م�شار الإ�شالح ال�شيا�شي بدءًا من التعديالت الد�شتورية لعام 2011، وما تبعها من ت�شريعات ناظمة للعمل ال�شيا�شي، وعلى راأ�شها قانون 
اإلى تعزيز �شيادة القانون، وتطوير الإدارة، وحتديث  اإداري جذري وعميق يهدف  اأن  تتما�شى مع اإ�شالح  النتخاب والالمركزية، يجب 
الإجراءات، واإف�شاح املجال للقيادات الإدارية القادرة على الإجناز واإحداث التغيري ال�شروري وامللح، ليتقدم �شف جديد من الكفاءات اإلى 

مواقع الإدارة يتمتع بالروؤية املطلوبة والقدرة على خدمة املواطن باإخال�س.
ويف هذا الإطار، ل بد من الإ�شارة اإلى اأن هناك جهودا حكومية متعددة وموؤ�ش�شات خمتلفة تعمل على �شمان اإدارة ح�شيفة للدولة الأردنية، 
كما اأن هناك جهودا وطنية جامعة ُبذلت لتحقيق وتعزيز هذا الهدف ال�شامي ومنها: اللجنة امللكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، التي 
قامت بو�شع ميثاق ملنظومة النزاهة الوطنية وخطة تنفيذية لها تبني اجلهات امل�شوؤولة والإطار الزمني للتنفيذ. كما مت ت�شكيل جلنة ملكية 
ملتابعة العمل وتقييم الإجناز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، والتي اأو�شت باإن�شاء هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد ت�شم حتت مظلتها 

هيئة مكافحة الف�شاد وديوان املظامل، وذلك لتوحيد وتعزيز اجلهود الوطنية الرامية اإلى تر�شيخ مبادئ ال�شفافية والعدالة.
ولكن، مل يرتِق م�شتوى الأداء والإجناز يف اجلهاز الإداري خالل ال�شنوات الأخرية ملا نطمح اإلى حتقيقه وملا ي�شتحقه �شعبنا العزيز. وعليه، 
ل بد من ت�شافر اجلهود من خمتلف موؤ�ش�شات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها واإر�شاء مفهوم �شيادة القانون، �شمن م�شرية تخ�شع 

عمل املوؤ�ش�شات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير ب�شكل دوري للو�شول اإلى اأعلى امل�شتويات التي نتطلع اإليها.
اإن مبداأ �شيادة القانون جاء ليحقق العدالة وامل�شاواة وال�شفافية وامل�شاءلة على جميع موؤ�ش�شات الدولة واأفرادها دون ا�شتثناء وخا�شة ممن 
هم يف مواقع امل�شوؤولية، من خالل ممار�شات حقيقية على اأر�س الواقع. ول ميكن لأي اإدارة اأن تتابع م�شريتها الإ�شالحية وترفع من م�شتوى 

اأدائها وكفاءتها دون تبني �شيادة القانون كنهج ثابت وركن اأ�شا�شي لالإدارة.
اإن التطبيق الدقيق ملواد القانون يعد من املتطلبات ال�شرورية لأي عملية حتول دميقراطي ناجحة. كما اأن �شيادة القانون ت�شمن ممار�شة 
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اأجهزة الدولة ل�شلطاتها وفق الد�شتور والقانون. فال ميكن لدولة دميقراطية حترتم حقوق الإن�شان اأن تعمل خارج هذا الإطار. لذا، ت�شرتك 
احلكومة واأجهزة الدولة كافة يف حمل م�شوؤولية ما تتخذه من قرارات و�شيا�شات واإجراءات، فموؤ�ش�شة الربملان متار�س دورها يف الت�شريع 
والرقابة، والق�شاء امل�شتقل النزيه والأجهزة الأمنية مناط بها تطبيق القانون، ليطمئن املواطن باأنه ي�شتظل ب�شيادة القانون الذي يحميه 
ويحمي اأبناءه دون متييز اأينما كان يف ربوع هذا الوطن العزيز. وهذا يتطلب بال�شرورة تطبيق القانون على اجلميع دون حماباة اأو ت�شاهل 

وعلى امل�شوؤول قبل املواطن، كما يجب اأن ي�شتند اإلى ت�شريعات وا�شحة و�شفافة، واإدارة ح�شيفة وكفوؤة.
اإن التواين يف تطبيق القانون بعدالة و�شفافية وكفاءة يوؤدي اإلى �شياع احلقوق وي�شعف الثقة باأجهزة الدولة وموؤ�ش�شاتها. كما اأن ت�شاهل 
بع�س امل�شوؤولني يف تطبيق القانون بدقة ونزاهة و�شفافية وعدالة وم�شاواة ي�شجع البع�س على ال�شتمرار بانتهاك القانون ويرتك جمال 

للت�شاهل الذي قد يقود لف�شاد اأكرب، بل اإلى اإ�شعاف اأهم ركائز الدولة، األ وهي قيم املواطنة.
اإن تطوير الإدارة احلكومية م�شرية م�شتمرة تخ�شع ملراجعة وتقييم دائمني. وعليه، يجب حتديد مواطن اخللل والق�شور والعرتاف بها 
للعمل على معاجلتها، واإر�شاء وتفعيل مبداأ امل�شاءلة واملحا�شبة كمبداأ اأ�شا�شي يف عمل واأداء موؤ�ش�شاتنا ويف جميع طبقات ومراحل الإدارة 
احلكومية، بحيث يكافاأ املوظف على اإجنازه وي�شاءل ويحا�شب على تق�شريه واإهماله. كما يجب حتقيق تنمية �شاملة م�شتدامة ت�شمل جميع 

القطاعات وت�شمن توزيع عوائد التنمية على اأنحاء اململكة كافة ب�شكل عادل.
وتتطلب منظومة امل�شاءلة واملحا�شبة اإجراءات م�شبقة تبداأ بتبني موؤ�ش�شاتنا ملدونات �شلوك واأخالقيات عمل ملزمة ب�شكل يحكم عمل واأداء 
املوؤ�ش�شات وال�شلطات املعنية. كما يجب على موؤ�ش�شاتنا و�شع روؤية وا�شحة، وخارطة طريق، واأهداف حمددة متكن هذه املوؤ�ش�شات من 

حتقيق اأهدافها، وقيا�س ن�شبة الإجناز والأثر، للو�شول اإلى اأرقى معايري النزاهة وال�شفافية واأعلى م�شتويات اخلدمة املقدمة للمواطنني.
الوزارات  يف  الداخلية  الرقابة  كوحدات  الرقابية  احلكومة  باأجهزة  متمثلة  فّعالة  رقابة  اآليات  وجود  من  بد  ل  القانون،  �شيادة  ول�شمان 
واملوؤ�ش�شات، وديوان املحا�شبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد، وبالربملان ودوره الرقابي الد�شتوري الفاعل الذي ي�شع م�شلحة الوطن 
واملواطن يف املقام الأول، وبالق�شاء الذي يخت�س بالنظر يف الطعون والتظلمات املقدمة على قرارات الإدارة العامة وال�شكاوى املتعلقة 
بق�شايا الف�شاد املختلفة. وبالن�شبة لهذه الأذرع الرقابية، اإ�شافة اإلى املحكمة الد�شتورية والهيئة امل�شتقلة لالنتخاب اللتني ت�شطلعان بدور 
هام يف جمال تعزيز �شيادة القانون، يجب العمل على تطويرها با�شتمرار من خالل تبني الأدوات املتطورة، مبا ي�شمن الفعالية وال�شرعة، 
اأو الفنية، الأمر الذي يعزز من ثقة املواطن يف موؤ�ش�شات الدولة ويحول دون جلوء  ومعاجلة جوانب الق�شور يف عملها �شواء الت�شريعية 

البع�س لإجراءات وحلول فردية غري قانونية تنتق�س من �شيادة القانون.
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الوا�سطة واملح�سوبية
ل ميكننا احلديث عن �شيادة القانون ونحن ل نقّر باأن الوا�شطة واملح�شوبية �شلوكيات تفتك بامل�شرية التنموية والنه�شوية للمجتمعات، لي�س 
فقط بكونها عائقا يحول دون النهو�س بالوطن، بل ممار�شات تنخر مبا مت اإجنازه وبناوؤه وذلك بتقوي�شها لقيم العدالة وامل�شاواة وتكافوؤ 

الفر�س وقيم املواطنة ال�شاحلة وهي الأ�شا�س لتطور اأي جمتمع.
اأ�ش�س العمل العام يف خدمة مواطنينا، ول ميكن اأن جنعل من  �س  اأو نغ�س الطرف عن هذه املمار�شات التي تقوِّ اأن نقبل  فال ميكن لنا 
هذه املمار�شات و�شيلة نحبط بها ال�شباب املتميز والكفوؤ، اأو نزرع فيه قناعة باأن م�شتقبله، منذ اإنهائه لدرا�شته الثانوية وخالل درا�شته 
اجلامعية وحتى انخراطه ب�شوق العمل، مرتبط بقدرته على توظيف الوا�شطة واملح�شوبية لتحقيق طموحه. فاأي جيل ميكن اأن يحمي �شيادة 
ال�شباب،  �شمولية ملو�شوع  بد من نظرة  فيه على ح�شاب وطنه؟ وهنا، ل  الفرعية  الولءات  تر�شخت  وقد  موؤ�ش�شاتنا  يدير  اأن  اأو  القانون 
وو�شع ا�شرتاتيجية هادفة وحقيقية تت�شمن برامج متطورة يجمع عليها اأ�شحاب اخلربة واملوؤ�ش�شات الفاعلة يف هذا املجال لرت�شيخ مبادئ 
اإلى توفري  اأفقه، بالإ�شافة  اإمكانياته وتطوير وتو�شعة  املواطنة ودولة القانون وحب الوطن، ومتكني ال�شباب �شيا�شيا واقت�شاديا لتحقيق 

املنعة له من الأفكار الظالمية املنحرفة.
اإليها عند احلديث عن  التطرق  يتم  التي  املوا�شيع  اأكرث  العليا من  املنا�شب  وبخا�شة  املواقع احلكومية  التعيينات يف  يعترب مو�شوع  كما 
الوا�شطة واملح�شوبية، وقد �شهدنا يف ال�شنوات الأخرية بع�س املمار�شات بهذا اخل�شو�س، والتي اأرى فيها جتاوزا على موؤ�ش�شاتنا واإثقال لها 
وللمواطن مبوظفني غري اأكفياء وجتريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي ت�شاهم بالرتقاء بها والنهو�س بعملها يف خدمة الوطن 

واملواطن. وهنا، ل بد من اللتزام مببداأ الكفاءة واجلدارة كمعيار اأ�شا�س ووحيد للتعيينات.

تطوير اجلهاز الق�سائي اأ�سا�س لتعزيز �سيادة القانون
اإن مبداأ �شيادة القانون ل ميكن اأن يرت�شخ اإل بوجود جهاز ق�شائي كفوؤ ونزيه وفاعل؛ فاملواطن يلجاأ اإلى الق�شاء لثقته بقدرة هذا اجلهاز 

على اإن�شافه واحل�شول على حقوقه يف اأ�شرع وقت؛ واإن غاب هذا الأمر تزعزت ثقة املواطن بالق�شاء.
التاريخ م�شاهمتهم يف تعزيز  الق�شائي، وما زلنا نذكر ق�شاة �شجل لهم  العالية جلهازه  بال�شمعة الطيبة والكفاءة  الأردن  ولطاملا امتاز 
املكانة الرفيعة للق�شاء يف الأردن. ولكن، الإجراءات الق�شائية ما زالت تاأخذ وقتا طويال، وهناك نق�س يف الكادر الوظيفي ونق�س يف 

اخلربات النوعية اخلا�شة ببع�س الق�شايا، وغريها من حتديات توؤثر على اأداء اجلهاز وحقوق املواطن اأو امل�شتثمر.
لذا، اأ�شبح من ال�شروري و�شع ا�شرتاتيجية وا�شحة لل�شنوات القادمة تعمل على �شيانة وتطوير مرفق الق�شاء و�شائر الأجهزة امل�شاندة 
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له، وت�شاهم يف تعزيز البيئة الق�شائية الفاعلة والنزيهة، وتهيئة بنية موؤ�ش�شية ع�شرية تليق بالق�شاء، وتوفري كوادر خبرية ومتخ�ش�شة، 
اجلهاز  يف  النزاهة  ثقافة  تر�شيخ  على  العمل  يجب  كما  بها.  والرتقاء  وتي�شريها  التقا�شي  عملية  لت�شريع  وت�شريعات  �شيا�شات  وتطوير 
الق�شائي يف مراحله كافة وتفعيل مدونة ال�شلوك الق�شائي؛ ول بد من تطوير وحتديث معايري تعتمد اجلدارة والكفاءة يف تعيني الق�شاة 
ونقلهم وترفيعهم مبا يحقق العدالة وال�شفافية. ومن ال�شروري مبكان تعزيز قدرات الق�شاة واإك�شابهم املهارات ال�شرورية لإ�شدار الأحكام 
قيا�س  اأداة  التفتي�س  تقارير  لتكون  الق�شائي  والتفتي�س  الرقابة  اأجهزة  ومتكني  وحتديث  تطوير  ويجب  كما  والنزيهة؛  العادلة  الق�شائية 

حقيقية وواقعية لأداء القا�شي و�شلوكه.

�سيادة القانون عماد الدولة املدنية 
كرث احلديث يف الآونة الأخرية عن الدولة املدنية، وقد حدث لغط كبري حول مفهوم هذه الدولة، ومن الوا�شح اأنه ناجت عن ق�شور يف اإدراك 
مكوناتها وبنائها. اإن الدولة املدنية هي دولة حتتكم اإلى الد�شتور والقوانني التي تطبقها على اجلميع دون حماباة؛ وهي دولة املوؤ�ش�شات 
التي تعتمد نظاما يف�شل بني ال�شلطات ول ي�شمح ل�شلطة اأن تتغول على الأخرى، وهي دولة ترتكز على ال�شالم والت�شامح والعي�س امل�شرتك 
ومتتاز باحرتامها و�شمانها للتعددية واحرتام الراأي الآخر، وهي دولة حتافظ وحتمي اأفراد املجتمع بغ�س النظر عن انتماءاتهم الدينية 
اأو الفكرية، وهي دولة حتمي احلقوق وت�شمن احلريات حيث يت�شاوى اجلميع باحلقوق والواجبات، وهي دولة يلجاأ لها املواطنون يف حال 
انتهاك حقوقهم، وهي دولة تكفل احلرية الدينية ملواطنيها وتكر�س الت�شامح وخطاب املحبة واحرتام الآخر وحتفظ حقوق املراأة كما حتفظ 

حقوق الأقليات.
اإن هذه املبادئ ت�شكل جوهر الدولة املدنية، فهي لي�شت مرادفا للدولة العلمانية، فالدين يف الدولة املدنية عامل اأ�شا�شي يف بناء منظومة 
الأخالق والقيم املجتمعية، وهو جزء ل يتجزاأ من د�شتورنا. ول ميكن اأن ن�شمح لأحد اأن ي�شتغل اأو يوظف الدين لتحقيق م�شالح واأهداف 

�شيا�شية اأو خدمة م�شالح فئوية.
ولنا اأ�شوة يف ر�شول اهلل، �شلى اهلل عليه و�شلم، عندما كتب ميثاق �شحيفة املدينة عند هجرته اإلى املدينة املنورة من اأجل تنظيم العالقة 
بني جميع الطوائف واجلماعات فيها، ومنها امل�شلمون واليهود واملهاجرون والأن�شار. وقد اعتربه الكثريون اإجنازا هاما للدولة الإ�شالمية 
اأنه اأول د�شتور مدين يف التاريخ، حيث اعتمد  ومعلما رئي�شيا يف تاريخها ال�شيا�شي، كما ينظر الكثريون اإلى ميثاق �شحيفة املدينة على 
على مبداأ املواطنة الكاملة، فقد �شاوى بني امل�شلمني وغري امل�شلمني من حيث احلقوق والواجبات حتت حماية الدولة مقابل دفاعهم عنها. 
وقد �شمل امليثاق حماور عدة اأهمها: التعاي�س ال�شلمي والأمن املجتمعي بني جميع اأفراد املدينة، وامل�شاواة بينهم جميعا فيما يتعلق مببداأ 
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املواطنة الكاملة من حيث امل�شاركة الفاعلة يف جمالت احلياة املتعددة، واحرتام وحماية حرية العتقاد وممار�شته، والتكافل الجتماعي 
بني ف�شائل ال�شعب، وحماية اأهل الذمة والأقليات غري امل�شلمة، والن�شح والرب بني امل�شلمني واأهل الكتاب، وغريها.

وجملة القول اأن الدولة املدنية هي دولة القانون التي ت�شتند اإلى حكم الد�شتور واأحكام القوانني يف ظل الثوابت الدينية وال�شرعية، وترتكز 
على املواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والراأي الآخر، وحُتدد فيها احلقوق والواجبات دون متييز بني املواطنني ب�شبب الدين اأو اللغة اأو 

اللون اأو العرق اأو امل�شتوى القت�شادي اأو النتماء ال�شيا�شي اأواملوقف الفكري.
ونحن �شنبقى ملتزمني بالقيم التي ُعرف بها هذا الوطن منذ ن�شاأته ولن نحيد عنها اأبدا؛ فهذه القيم ميزت هذا ال�شعب مبختلف اأطيافه، 
وهي قيم ال�شالم والعتدال والو�شطية، وقيم امل�شاواة واحلرية والتعددية وقيم الرحمة والتعا�شد وقبول الآخر، وقيم املثابرة والنفتاح 

واملواطنة ال�شاحلة؛ فهذه خ�شائ�س ورثناها واأ�شبحت من �شيم الأردنيني و�شنزرعها يف قلوب اأبنائنا اإن �شاء اهلل.




