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وتنطلق الحمالت االنتخابية:

يأتي نشر هذه الورقة النقاشية* مع بدء الحمالت االنتخابية للقوائم الوطنية والدوائر المحلية 
على امتداد ربوع وطننا العزيز، معلنة انطالق سباق انتخابي نحو مجلس النواب القــادم، هذا 

السباق الذي سيحظى فيه كل يوم من أيام الحمالت االنتخابية بأهمية كبرى، وسيكــــون لكل 

مواطن ولكل صاحب صوت منكم دور أساسي في بث الحياة من جديد في مسيرتنا الديمقراطية.

وعلينا أن نتذكر أن التنافس بين المرشحين لن يكون من أجل منصب يصلــون من خالله إلى

 مجلس النواب لحصد امتيازات شخصيـــة، بل هو تنافس من أجل هدف أسمى أال وهو شرف 

تحمل المسؤولية: مسؤولية اتخاذ القرارات التي تمس مصير األردن وجميع األردنيين.

مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة

إن مسؤوليتي في هذا الظرف تتمحور في تشجيع الحوار بيننا كشعب يسير على طريق التحول

 الديموقـراطي، وتأتي ورقة النقـاش هذه كخطــوة على هذا الطريـــق، حيث أسعــى من خالل 

ما أشارككم به اليــوم، إضافة إلى مجموعة من األوراق النقــاشية التي ستنشر خــالل الفتـــرة 

القادمة، إلى تحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول القضايا الكبرى التي تواجهنا. 

وكنـت قد أوضحــت منذ بضعـة أسابيــع في مقابلــة مع صحيفتي "الرأي والجــوردن تايمـــز"، 

وبالتفصيل، رؤيتي لمستقبل الديمقراطية في األردن وخارطة اإلصالح التي ستقودنا إليه. 

أما اليوم، فإنني سأكرس هذه الورقة للحـديث حول مجموعة من الممارســـات التي أؤمــن أننا 

بحاجة إلى تطويـرها وتجذيرهــا على امتداد رحلتنا نحــو الديمقراطية، ضمن نظامنا الملكــي 

الدستوري.

لقد آن األوان للتحرك بجدية نحو محطات رئيســة على طريق إنجـــاز الديمقراطيـــة، وستمثـل 
االنتخابات النيابية القادمة إحدى المحطات األساسية على خارطة طريق اإلصالح السياسي. 

وقد بدأتم، كمواطنين، تلتقون المرشحين يجوبون أحياءكـم للفوز بثقتكم وبأصواتكم. ولكــن
 األهم من ذلك هو محافظة هؤالء المرشحين على ثقتكم، واحترامهم ألمانة أصواتكـــم، على

 مدى السنوات القادمة، ولكم الحق، بل عليكــم مسؤوليــــة وطنيــة بمحاورتهم للوقــوف على 
توجهاتهم إزاء القضايا المهمة التي نعيشها، وفي مقدمتها الوضع االقتصادي وقضايانا الوطنية

 ذات األولوية والرؤية المستقبلية لوطننا الغالي.

ومن المهم أيضـاً أال تنحصر حواراتكــم ونقاشاتكــم بالمرشحين فقط، بل أن تتناقشـوا فيما 

بينكم كمواطنين في مجالسكــم ودواوينكم، وفي المنتديات الثقافيــة، وفي مختلف المنابــر 

االجتماعية المتاحة حول جميع القضايا ذات األولوية دون أية قيود أو محددات. 

فحتى تنجح الديمقراطية، ال بد من استمرار الحوار والنقــاش، وأن يبادر الناخبــون للتصـويت 

على أساس مواقف المرشحين من األولويات األساسية التي يطرحها المواطنــــون، وليس على

 أساس العالقات الشخصية، أو صالت القربى.
۱

الورقة النقاشية األولى 



إنني أؤمن بأن رؤية المواطنين للعملية السياسية، سواء أكانوا يمثلون حزباً سياسيــاً أو فئــة 

اجتماعية محددة، تقوم على اعتبارها فرصة للتنافس العادل والشريف من أجل الوصول إلى 

أفضل األفكار والحلول. فال يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع األهداف التي تسعـى إليها، بل 

يجب التوصل إلى تفاهمات تتبنى حلوال وسطا وتحقق مصالح األردنييــن جميعاً، فاالمتحــان

الحقيقي والحاسم لمساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على النجـــاح كأســـرة واحدة في 

مواجهة التحديات.

تبرز في الكثير من األحيان في األردن، كما في باقي دول العالم، اختالفات في الرأي، ألسبـاب

شخصية أو سياسية، تعبر عن نفسها بمظاهـــر تأخذ أحيانا أشكــاال غير بنــاءة كالتصلــب في 

المواقف والعنف والمقاطعة التي ال تقود بالضرورة إلى النتائج المرجوة. وهذه المظاهر تــؤدي

إلى توقف آني للممارسة الديمقراطية وتحول دون الوصول إلى التوافق المنشود. ولذا، علينـــا 

جميعا أن نعمل من أجل تجاوزها وإعادة عربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح، فالديمقراطية

ال تكتمل إال بالمبادرة البناءة وقبول التنوع واالختالف في الرأي. كما أن الوصــول إلى مقاربــة 

متوازنة تجمع بين الحوار المنفتح، والمنافســة الشريفـة، واتخاذ القرار عن وعي ودرايــة، هي 

لبنة أساسية في بناء النظام الديموقراطـــي الذي نريـده نهجا يقودنا إلى المستقبل المشــرق 

الذي يستحقه جميع األردنيين.

وعليه، فإن رؤيتنا لطبيعة النظام الديموقراطي الذي نعمل على بنائه واضحــة، كما أن طريق 
الوصول إليه واضح، لكنه ليس بالطريق السهـــل، وال يوجد طريــق مختصــر، إنه طريق يبنى 

بالتراكم، ويحتاج بشكل أساسي إلى مراجعة أهم ممارساتنا الديمقراطية، وفي مقدمتها: كيف
 نختلف ضمن نقاشاتنا العامة، وكيف نتخذ القرار.

وهذا يقودني للحديث عن تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطية. فما نحتاجه، بالتزامن مع
 انطالق الحمالت االنتخابية، هو تطويــر ممارســـات ترتبط بمفهوم المواطنــة الصالحة، التي

 تشكل األساس لديمقراطية نابضة بالحياة.

وبرأيي، هناك أربعة مبادئ وممارسات أساسية ال بد أن تتجذر في سلوكنا السياسي واالجتماعي
 حتى نبني النظام الديموقراطي الذي ننشد. وتمثل االنتخابات النيابية القادمة فرصة حقيقية
 لتعزيز هذه المبادئ والممارسات، والتي من المهم أال تتوقف بانتهاء العملية االنتخابية، بل أن

 تستمر حتى تترسخ قناعات ثابتة في حياتنا اليوميـة خالل السنــوات القــادمة. وتتجلــى هذه 
المبادئ والممارسات بما يلي:

أوالً: احترام الرأي اآلخر أساس الشراكة بين الجميع: 

لنتذكــر جميعا أننا كأردنيين وأردنيات إخوة وأخوات متســاوون وفي مركب واحد، وأن وحدتنا 

وإخالصنا لهذا البلد يسمو فوق كل اختالف، سواء أكان في العرق، أو األصل، أو الدين. 

٢



ومن الضروري أن نعمل معا على توسيع دائرة االحترام والثقة المتبادلة بيننا، وأن نبني عروة 

وثقى تجمع األردنيين على أساس احترام اإلنسان وكرامته.

 وهذا االحترام المتبادل هو ما سيمكننا من أن نتقن واجب االستماع كما هو حق الحديث. وال بد

 أن نعي جميعا بأن تفهم الرأي اآلخر هو أعلى درجات االحترام، وأن حرية التعبيـر ال تكتمــل إال 

إذا التزمنا بمسؤولية االستماع، وبهذه الممارسة فقط سنترك وراءنا نمط التفكير الذي يصنـــف

 المجتمعات إلى مجموعات متنافرة على أساس "نحن" و"اآلخر"، ففي نهاية المطاف كلنا أردنيون 

وكلنا لألردن. 

إنني أدعو المواطنين هنا إلى االنخراط في بحث القضايا والقرارات المهمـــة ذات األولويــة في 

مجتمعنا وسبل إيجاد حلول لها، ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد من خالل إسماع أصواتكم

 في الحمالت االنتخابية، ومن خالل التصويت يوم االقتراع. وتذكروا أن الديمقراطيـة ال تصــل 

مبتغاها بمجرد اإلدالء بأصواتكم، بل هي عملية مستمرة من خـالل مساءلتكـــم لمن يتولــون 

أمانة المسؤولية، ومحاسبتهم على أساس االلتزامـــات التي قطعوهـــا على أنفسهـــم. كما أن 

الديمقراطية مستمرة أيضاً من خالل انخراطكم في نقاشات وحوارات هادفة حول القضايا التي

تواجه أسركم، ومجتمعاتكم المحلية، والوطن بعمومه، وفي مقدمتها محاربة الفقـر والبطالــة،

وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصالت العامة، والحد من آثار الغالء المعيشي،

ومحاربة الفساد بأشكاله وأي إهدار للمال العام. وتتطلب هذه الممارسات أن يتقدم المرشحون

لالنتخابات ببرامج عملية وموضوعية مبنية على الحقائق وليس االنطباعات، بحيث توفر تلك

البرامج حلوال قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا، مع تجاوز الشعارات البراقة والتنظيـر واإلفـــراط 

في تشخيص المشاكل دون طرح حلول واقعية وعملية.

ثانياً: المواطنة ال تكتمل إال بممارسة واجب المساءلة :

وأدعوكم أيضاً إلى الحرص على مجموعة من الممارسات التي تبقي المجتمعات متفاعلة وحية،

 فالمواطنون الواعون والمسؤولون هم الذين يتابعون وسائل اإلعالم، مع الحرص على توخــي

 الحقيقة والموضوعية، ويتفاعلون معها تعبيرا عن أرائهم، ويتواصلون مع ممثليهم في مجلس

 النواب والمجالس المحلية وقادة مجتمعاتهــم ويسائلونهـــم ويتابعـــون أداءهــم ومواقفهــم، 

ويبادرون للتجمع وتنظيم أنفسهم على المستوى المحلي، ويتخذون موقفا موحــدا، ويعملـــون 

من أجل معالجة قضاياهم المحلية، ومن بينها على سبيل المثال: االهتمــام بخدمــات الميـــاه 

والصرف الصحي والنظافة العامة، وإدامة الطرق والبنى التحتيــة، والمحافظة على المتنزهــات 

والحدائق، وتعزيز السالمة المرورية وغيرها. 

ثالثاً: قد نختلف لكننا ال نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر :
يرتبــط التواصل والتعبيـر عن اآلراء في المجتمع الديمـوقراطي بالتزام مبدأ االحترام مع حــق 

٣



االختالف في الرأي، في ظل سعينــا للوصــول إلى حلول توافقيــة. أما تنوع اآلراء والمعتقـدات 

والثقافات في مجتمعنا فقد كان على الدوام عنصر قوة، ولم يكن عامل ضعف أبدا. 

إن االختالف ال يؤشر على وجود خلل، وليس شكالً النعدام الوالء، بل إن االختالف المستند إلى 

االحترام هو دافع للحوار، والحوار فيما بين أصحــاب اآلراء المختلفة هو جوهــر الديمقراطيــة، 

والديمقراطية هي األداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً يمكننا من المضي إلى األمام. 

وباعتقــادي فإن الوصول إلى حلـــول توافقية يقــوم على مبدأ "أن نعطي كما نأخــــذ"، وبهذا 

المنطق، فإن على جميع األطراف أن تدرك أنها تحقق بعض ما تريد، وليس كل ما تريد. 

والمبادرة للتنازل وصوالً إلى حلول توافقية هي فضيلة ترفع من شأن من يتحلى بها، وليسـت 

عالمة ضعف، فأكثر أفراد المجتمع فضالً هم الذين يبادرون للتضحية في سبيل الصالح العام، 

وهؤالء الذين يؤثرون على أنفسهم هم من يرسخ في الذاكرة الوطنية. 

وأدعوكم أيضاً لاللتزام بالحوار والنقاش سبيال لحل االختـــالف في الرأي، قبل االنسحــاب من 

طاولة الحوار والنزول إلى الشارع. وبالرغم من اإليمان واإلجمــــاع الراســـخ بأن حق التظاهــر 

مكفول بالدستور، فال بد أن نعي جميعا أن هذه أداة اضطرارية، ال يتم اللجوء إليهـــا إال كخيار

 أخير، وال يصح المسارعة إلى تبنيها فيتعطل الحوار ويغلق باب التواصل. ولنتذكــر جميعا أنه

 يتوجب علينا، وبعد أي إضراب أو اعتصام أو مقاطعة، العمل سوية من جديد وصوال إلى حلول 

توافقية نمضي بها نحو بناء مستقبلنا يداً بيد. 

وال بد في هذا السيــاق من التأكيد على أن اإليمان بالديمقراطيــة يستوجب الرفض الكامـــل 

للعنف وللتهديد باستخدامه، ونبذ تخريب الممتلكات العامة، فهذه وسائل مرفوضة، وال يمكن

قبولها تحت أي ذريعة. 

رابعا: جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب :

علينا أن نضع نصب أعيننا حقيقـــة أن الديمقراطيـــة في جوهرهــا ال تعني أنه يوجد رابح أو 

خاســر، كما ال يوجد أجوبـة صحيحــة بالمطلــق. فقوتنا تكمن في قدرتنـــا على التعامــل مع 

المتغيرات من حولنا، ولقد كان شعبنا على امتداد تاريخنا مثاالً في إثبات القدرة على التعامــل 

مع الظروف المستجـــدة من حولــه. وكونوا على ثقـة بأننا جميعـــاً سنربح مع استمـــرارنا في 

التواصل والمضي إلى األمـــام على مسار اإلصالح والتنميــة الشاملـــة، مع ضـــرورة أن يكون 

الجميع شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب. 

وبهذا أنتقل إلى القسم األخير من هذه الورقة النقاشية، حيث أحاول اإلجابة على سؤال مفاده:

 كيف نتأكد أننا على الطريق الصحيح؟ 

٤



سنتمكن، خالل الحمالت االنتخابية، وخالل السنوات التي تلي االنتخابات القـادمة، من التأكــد 

أننا نسير على الطريق الصحيح، طالما التزمنا بالمبادئ الديمقراطية التي ذكرتها، وبتحســين 

ممارستها، وصوالً إلى تحقيق ما يلي: 

بلورة إحساس جمعي بالكرامة واالعتزاز بما ننجزه سويا كشعب واحد.

تنميــة إحســاس وطني باإلنجــاز، مستمد من التغلب على التحــديات، والتسلــح بروابطنــا 

وتضحياتنا المشتركة، واإليمان بأن طريقنا نحو االزدهــار واألمان ينطلـق من ديمقراطيتنـا

 التي تتعزز يوما بعد يوم.

المشاركة بقـوة في صناعـــة مستقبــل األردن من خالل التصويت في االنتخابات، وااللتزام 

بالديمقراطية نهج حياة.

إدامة الحوار البناء والقائم على االحترام بين المواطنين والتواصل عبر وسائل اإلعـــالم بما 

فيها االجتماعي واإللكتروني.

تجذير أسس التعامل الحضــاري بين المواطنين، وثقافــة العمـل التطوعــي، بما يقــود إلى 

مستويات متقدمة من الثقة والعطاء في المجتمع.

وختاما، فقد شرع األردن فعالً في الدخول في مرحلة جديدة حافلة بالعطاء على طريق التحديث

 والتنمية والبناء، وبعبور مفصل تاريخي زاخر بالتحديات والفرص، وكلي ثقة بقـدرة األردنيين 

على التغلب على الصعاب وتجاوز التحديات. وأتطلع اليوم للوقوف على آراء جميــــع المرشحين 

في هذه االنتخابات ومواقفهم، وأدعو الفائزين منهم أن يدركوا أنهم يتحملون أمانة عظيمة: 

وهي مسؤولية تمثيل جميع األردنيين واألردنيات.

كما أدعو المواطنين والمواطنات من أبناء وبنــات شعبنــا العـزيز لتبني المبــادئ والممارســات 

الديمقراطية التي عرضتها للتو، فهي تشكل اجتهــادا لترسيخ سلوكيات المواطنــة الصالحــة، 

المؤمنة بالديمقراطية نهج حياة. وأحث الجميع على استثمار هذه الفرصة التاريخية لممــارسة 

حقوقهم ومسؤولياتهم، خصوصاً في ظل التعــديالت الدستــورية األخيرة التي كرست مكانــة 

الشعب شريكاً حقيقياً في صناعة القرار، وأن يتحملوا واجباتهم الوطنية بانتخاب مجلس نـواب

 كفء قادر على خدمة الصالح العام وضمان مستقبل أفضل ألردننا الحبيب.

اليوم وليس غداً نبدأ معاً لحظة المسؤوليـة التاريخية لبناء المستقبــل الذي يستحقـــه األردن، 

وينشده الجميع ألجل الحاضر والمستقبل.

* هذه المقالة هي ورقة نقاشية ضمن سلسلة أوراق ينشرها جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة 

اإلصالح الشامل في األردن في مختلف المجاالت.
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الديمقراطية في جوهرها عملية حية نمارسها جميعاً، مواطنين ودولة. وفي األردن، شكل الدستور 

أساس الحياة السياسية والديمقراطية الذي طالما وفر إطاراً تنظيمياً لقراراتنــا وخياراتنــا على 

مدى تسعين عاما. وهذا هو األساس، ولكن ال بد أن تستمر المؤسســـات والقوانيــن بالتطــور 

واالرتقاء نحو األفضل. لقد حققنا بالفعل تقدماً مشهوداً على هذا الطريق في السنوات  األخيرة،

 إذ قادت التعديالت الدستوريــة التي شملــت ثلث الدستــور إلى تعزيـز الفصــل والتــوازن بين

 السلطات، ورسخت استقالل القضاء، وصون حقوق المواطن. 

كما تم إنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة لالنتخاب. وهذه االنجــازات تهــدف إلى تمكين 

شعبنا األردني من رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة وبمشاركة الجميع.

وقد آن األوان لنمضي سويا في تعزيز هذه القاعدة الصلبة، والبناء عليها.

تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين

إن تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم هو نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة، والجهود المشتركة،

 وتطويره مع مرور الوقت، وال يتم ذلك من خالل مرحلة إصالحية محددة أو جملة إصالحات واحدة. 

فاإلصالح الديمقراطي ال يختزل بمجرد تعديل للقوانين واألنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمـرا 

للنهج الذي يحكم الممارســـات والعالقــة بين المواطنين، والجهــاز الحكومـي، والنـــواب الذين 

يحملون أمانة ومسؤولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم. 

وكما أشــرت في الورقة النقاشيــة األولى، فإن التزامنــا بمبادئ المواطنــة الحقـــة، واالحتــرام 

المتبادل، وممارسة واجب المساءلة، والشراكة في التضحيات والمكاسب، والحوار البناء وصـــوالً 

إلى التوافق على امتداد مسيرتنا المباركة هي من ضروريات نجاحنــا كأمـــة في مسعاهــا نحو

 تجذير الديمقراطية.

وتباعاً، فإنني في هذه الورقة* أود أن أشارككم اجتهادي في الرأي مساهمة في الحوار الوطني

 حول أحد أهم جوانب التطور الديمقراطي، أال وهو االنتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية.

إن مبادئ مسيرتنا ونهجنا اإلصالحي راسخة وواضحة، فنحن ملتزمــون برعايــة وتعزيــز مبدأ 

التعددية السياسية وصون حقوق جميع المواطنين، ومستمرون أيضا في تطوير منظومــة من

 الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة من أجــل بناء نظـــام 

ديمقراطي سليم، وسنعمل على تقوية مجتمعنا المدني، وسنحرص على توفير فرصة عـادلة 

للجميع للتنافس السياسي، واالستمرار في حماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور. 

والسؤال الجوهري المطروح في هذا السياق، والذي ال بد أن نسعى جميعا لإلجابة عليه: كيــف 
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سنضمن استمرار مؤسساتنا وأنظمتنا بالعمــل على ترسيــخ هذه المبادئ والحقوق وحمايتهــا 

ونحن ماضون في عملية التحـــول الديمقراطـي ومن المهـــم أن يـــدرك الجميع أننا سنواجــه 

صعوبات وتحديات، وقد يكون هناك بعض اإلخفاقات، ولكن سيكون هناك نجاحات أكثـر، وهي 

متاحـــة للحـــوار والتقييـــم ضمن نقـــاش عام، وهذا أمر طبيعي، ألن هذه متطلبات التطـــور 

الديمقراطي، ودليل على مصداقيته.

إن المبدأ األساسي للديمقراطيـات الحديثة يقوم على اختيار الشعــب لممثلين ينوبون عنه في

 اتخاذ القرارات على مستوى الوطن، ومع تطوير مختلف الدول ألنظمتها الديمقراطيــة، بــرزت 

عدة نماذج في تطبيق هذا المبدأ الديمقراطي. ففي الجمهــوريات على سبيـــل المثال، هنــاك

 أنظمة رئاسية وأنظمة برلمانية. وفي األنظمة الرئاسيــة (كما هو الحال في فرنسا) عـــادة ما

 يخوّل الرئيس المنتخب تعيين حكومة بشكل مباشر، مع اشتراط موافقة البرلمان في بعض 

األحيان. وفي األنظمة البرلمانية (كما هو الحال في تركيا) غالبـا ما يتم تشكيل الحكومـــة من 

خالل رئيس وزراء يمثل حزب األغلبية في البرلمان أو يمثل ائتالفا ألحزاب تحظى باألغلبية.

أما في الملكيات الدستورية، وإلى حد شبيـه باألنظمـة الجمهورية البرلمانيــة، فإن الحكــومات 

غالبا ما تشكل من قبل حزب األغلبية المنتخب، أو ائتالف ألحزاب تحظى باألغلبية في المجلس

 التشريعي (كما هو الحال في إسبانيا وبلجيكا).

إن هناك تباينات عدة لكل من هذه النماذج،  لكن الثابــت في األمـــر هو أنه ال يوجــد وصفــة 

واحدة صحيحة بالمطلق تناسب جميع الدول. فالنظام السياسي لكل دولة يعكـــس بالمجمــل

 التاريخ والثقافة الخاصة بها. فاليوم، وضمن محيطنا اإلقليمي، نرى في مصر وتونـس مســاع

 لتطوير األنظمة الجمهورية، فيما يشكل المغرب واألردن نماذج لملكيات دستورية. 

وقد تطورت ملكيتنا الدستوريــة على مدار تسعة عقــود، وستستمـــر في التطور والتحــديث، 

وستكون الخطوة التالية في هذه المسيرة المباركة بإذن اهللا آلية تشكيل الحكومات .

األنظمة الديمقراطية والنموذج األردني

االنتقال إلى الحكومات البرلمانية

كما سبق وأشرت في أكثر من مناسبة، فإن مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمـن في االنتقــال إلى 

الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتالف األغلبية في مجلس النواب

 الحكومة. وفور انتهاء االنتخابات النيابية القادمة، سنباشر بإطالق نهج الحكومات البرلمانيــة، 

ومن ضمنها كيفية اختيار رؤســاء الوزراء والفــريق الوزاري. وبالرغــم من أن التجارب الدوليــة 
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المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية إلنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إال أن 

ما يحدد اإلطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية 

على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على

 تحمل أمانة المسؤولية الحكومية.

لقد درجت الممارسة السياسية تاريخيا في األردن على اختيار رؤســاء الوزراء والفريــق الوزاري 

على أساس مزاياهم القيادية وخبراتهم العلمية والعملية، والحصول دستوريا على ثقة مجلس

 النواب. وبالتالي، اعتمدت الوزارات المختلفـة على ما لديها من خبـرات ومعــرفة للتعامـــل مع

 التحديات التي تواجه الوطن. ومع عدم وجود أحزاب سياسية فاعلة، ذات برامــج وطنيـة قادرة 

على بناء االئتــالفات، وعلى استقطاب غالبية أصــوات المواطنين، فإن الممــارسـة السياسيــة 

درجت على أن إشراك نواب في الحكومات هو من باب االستثناء وليس القاعدة. لذلك، علينا أن

 نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية. وكخطوة أولى، فإننا سنبادر إلى تغيير آلية اختيــار 

رئيس الوزراء بعد االنتخابات التشريعية القادمة، وفقا للمعايير التالية :

إن رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النـواب، سيتــم 

تكليفه بالتشاور مع ائتالف األغلبية من الكتل النيابية.

وإذا لم يبـرز ائتالف أغلبيــة واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشــاور مع 

جميع الكتل النيابية.

وبدوره، سيقوم رئيس الوزراء المكلّف بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية 

الجديـدة واالتفـــاق على برنامجهـــا، والتي ينبغي عليها الحصــول على ثقة مجلـــس النواب، 

واالستمرار بالمحافظة عليها.

إنني على قناعة تامة بضرورة االستمرار في تطــوير هذه اآلليــة، استنادا إلى ما نتعلمـــه من 

تجربتنا، ونضوج نظام الحكومــات البرلمــانيـة، منطلقيـن من هذه الخطــوة نحو تطبيق نهج 

الحكومات البرلمانية الشامل.

متطلبات التحول الديمقراطي الناجح

إن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثالثة متطلبات أساسية ترتكــز

 على الخبرة المتراكمة واألداء الفاعل، وهي:
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ثانياً: سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسـس من المهنية والحيــاد، بعيــدا عن 

تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانيــة، خاصة وأن هذا النمـــوذج يعنــي 

بمفهومه األشمل أن الوزراء الذين يكلفـون لتولي حقائب معينــة قد ال يتمتعون بخبرة عمليــة 

سابقة في مجــال عمــل الوزارات التي سيتولونهــا (مفهــوم الوزير السياسي مقارنة بالوزيــر 

التكنوقراطي). ولذا، فمن الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة 

الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار.

ثالثاً: تغيير األعراف البرلمانية من خالل تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعــزز نهج 

الحكومات البرلمانية، وعلى مجلس النواب المباشــرة بذلك واالستمــرار في بناء هذه األعــراف 

وتطويرها. والهــدف من هذا األمر، هو أن تساهـــم هذه األعـــراف في تأطيــر آليـــة تشكيــل 

الحكومات من خالل التشاور والتوافق بين الكتل النيابيــة. وهذا سيتطلب بلورة فهــم مشترك 

حول كيفية وصول هذه الكتـل إلى وضع برامج تعكس سياسـات متفق عليها كأسـاس للتعاون 

واالستقرار الحكومي. وبالمقابل، فإن أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلــة تحكــم

 آلية التعاون فيما بينها من أجل مســاءلة الحكومــات وعـرض رؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل). 

وال شك أن دور المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية.

نظرة مستقبلية: األدوار والمسؤوليات

إن الســرعة والنجاح في تطبيق المتطلبات الثالثة أعاله يشــكالن عنصـــراً أساسيا في عملية 

االنتقال الناجح نحو الحكومات البرلمانية، وهي أســـــــــــــاس التحول الديمقراطي في نظامنا 

السياسي. وخالل مرورنا في عملية االنتقال هذه سيترتب على العديد من مؤسساتنا السياسية

وفئات مجتمعنا لعب أدوار مختلفة وتحمل مســـــــؤوليات جديدة. وفي الورقة النقاشية الثالثة، 

سأسعى إلى تقديم اجتهاد يوضح أدوار ومسؤوليات جميع أطراف المعادلة السـياسية، وسأقترح

بعض الرؤى حول كيفية تطوير هذه األدوار في السنوات القادمة.

أوالً: حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصـــالح وأولويات وهمــوم 

المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيــق. وال شك أن هذه العمليــة تحتــاج إلى 

وقت حتى تنضج. ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد

 ألربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات

 قواعد صلبة، سيكون هناك قدرة أكبر على إشراك نواب كوزراء في الحكومة.

۹



أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة

يشكل تطبيق نهج الحكومات البرلمانية، كما هو التحــول الديمقراطــي في جوهــره، عمليــة 

تراكمية مفتوحة على التطوير المستمر، األمر الذي يتطلب وعي الجميع لألدوار التي تنتظــرنا 

في بناء المستقبل، كشركاء في هذه العملية. وأود اليـــوم في هذه الورقــة*، التي أخصصهــا 

لمناقشة التطور السياسي في األردن، التركيز على مستقبلنا المشترك وكيفيـة المضي قدمــاً،

 خاصة بعد االنتخابات النيابية، التي أجريت في ٢٣ كانون الثاني الماضي. 

إن النتخاباتنا النيابية األخيرة أهمية كبرى، فهي مؤشـر على طريق اإلصــــالح والتغييــر الذي

 اختطه األردن، وقد أجريت في أجواء تسودها الديمقراطيــة والشفافيــة، األمر الذي أهلهــا أن 

تحظى بإشادة محلية وعربية ودولية غير مسبوقـــة، حيث تجاوزت نسبة التسجيــل لالنتخــاب

 ٧٠  %، وقاربت نسبة االقتراع ٥٧%، وهي من أعلى النسب في تاريخ المملكــة وعلى مستــوى

 العالم. وتقرأ نسب المشاركة هذه بشكل إيجابي عند مقارنتها بانتخابات أخرى أجريت مؤخـراً 

في العالم العربي. فالمشاركة في األردن اقتربت من نسبة الـ ٦٢% التي سجلت في الشقيقتين 

مصر وليبيا، وهي تتقدم على نسب المشاركة في المملكة المغربية الشقيقة التي جاءت بواقع

 ٤٥ % وحظيت بإشادة دولية أيضاً. ومن المالمــح األخرى الجديـــرة بالمالحظــة، ارتفاع نســب

 المشاركـة في المدن الكبرى، فالمشاركة في محافظتي عمان والزرقاء قد ارتفعت بما يقــارب

 الثلث. 

إن أهمية االنتخابات النيابية قد تجلّت أيضـاً في العدد غير المســبوق للمرشحين، حيث شارك 

ما نســـبته ٨٠% من األحزاب الســــياسية، كما أن ٦١% من الفائزين في االنتخابات، يصــــلون

 لمجلس النواب للمرة األولى، وهذا يدل على قدرة الوطن على تجديد نخبه السياسية. إن هذه

 االنتخابات التي تمت إدارتها واإلشراف عليها، ألول مرة، من قبل هيئة مســـــــتقلة ومراقبين 

محليين ودوليين، قد أنتجت مجلس نواب أكثـــــر تمثيالً. فالكتل النيابية المعبـــــرة عن جميع 

توجهات األطياف السياسية قد تشـكلت، وهي تمثل أحزاباً وطنية وإسالمية وقومية ويسـارية،

إضافة إلى الحراكات الشــعبية ومجموعات الناشطين الســياسيين. ويشــكل انتخاب ١٨ سيدة 

مصــــــدر فخر واعتزاز، فقد ضمت هذه المجموعة ٣ سيدات فزن باالنتخابات، إحداهن ترأست 

قائمة وطنية، واثنتان عن دوائر فردية بالتنافس، إضافة إلى ١٥ سيدة يصــلن لمجلس النواب 

بفضل نظام الكوتا. 
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ونحن عاقدون العزم على االســـــتمرار في تطوير تجربة االنتخابات األخيرة والبناء عليها. كما 

ندعو كل األردنيين للمســـــــــــاهمة في عملية التطوير هذه من خالل إسهاماتهم الموصولة 

ومشاركتهم الفاعلة والمسؤولة. وفي الواقع، فإن الوصول إلى حكومات برلمانية فاعلة يتطلب

وجود أحزاب ذات قواعد ممتدة على مســـــــتوى الوطن، وبرامج قوية، وتعتمد على إطار عمل 

يقوم على قيم ديمقراطية وطنية، يتم تجســيدها كثقافة ديمقراطية في مؤسســـاتنا العامة 

وحياتنا السـياسية. وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه جميع األردنيين واألردنيات وجميع

 مكونات نظامنا السياسي، هو تجذير هذه الثقافة الديمقراطية. 

إننا في األردن نعي في قرارة أنفسنا القيم الضـرورية إلنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج

 الحكومات البرلمانية. وفي مقدمة هذه القيم وأكثرها أهمية التعددية والتســــــــامح وسيادة

القانون وتعزيز مبادئ الفصـــل والتوازن بين الســــلطات، إضافة إلى حماية الحقوق الراسخة 

لجميع المواطنين والمواطنات، وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس 

عبر صــــناديق االقتراع. إن هذه القيم في غاية األهمية للتأكد من أنه ســـــيتم الحفاظ على

التوازن بين احترام إرادة األغلبية الســـــــياسية وحماية حقوق األقلية وسائر المجتمع في كل 

محطة من محطات التطور التي سنمر بها. وتبرز في هذا السـياق أهمية االستمرار في تطوير

نظامنا االنتخابي عبر القنوات الدســـــتورية، وصـــــوالً إلى نظام أكثر عدالة وتمثيالً، يحمي

التعددية ويغنيها، ويوفر فرصة عادلة للتنافس، ويشــــكل حافزاً لتطور الحكومات البرلمانية 

 

إن مفهوم الحكومة البرلمانية، في حده األدنى، يتمثل في ترتيب العالقة بين الســــــــــلطتين 

التشريعية والتنفيذية على النحو التالي: أن تكون السـلطة التنفيذية خاضعة لمسـاءلة األغلبية

النيابية من خالل آلية منح الثقة أو حجبها. وهذا ما ينص عليه الدســـــــتور األردني. ومن أبرز 

التطورات التي أنجزناها في هذا الشأن من خالل التعديالت الدستورية األخيرة تطوير آلية منح

الثقة، حيث يتوجب اآلن على الوزارة المؤلّفة ضرورة إيجاد أغلبية نيابية للحصــــول على الثقة 

في شخص الرئيس والوزراء وبيانها الوزاري، بدال من الممارسة الســــابقة، والتي كانت تتطلب 

حجب الثقة عن الحكومة المؤلفة بأغلبية نيابية. 

إن تعميق نهج الحكومات البرلمانية سيتدرج وفق تقدم العمل الحزبي والبرلماني وعلى عدد 

من الدورات البرلمانية. وسيتدرج هذا النهج بإدخال آلية للتشـاور المسـبق مع مجلس النواب 

للتوافق على تكليف رئيس للوزراء، والذي بدوره يتشــــاور مع مجلس النواب على تشــــكيل

فريقه، وعلى البيان الوزاري الذي يشكل برنامج عمل الحكومة. 
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وفي الممارسات العالمية المتفاوتة للحكومات البرلمانية، من الممكن أن يكون رئيس الوزراء 

المكلف وفريقه من داخل مجلس النواب، أو من خارجه أو مزيجا من االثنين معاً. إن الممارسة

السياسية في الحكومات البرلمانية المتعارف عليها عالميا تسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة،

ودستورنا يسمح بذلك، ولكن بالتوازي مع المتطلبات الجوهرية التالية: 

أولها، وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصــل والتوازن بين السلطــات 

وآليات الرقابة. 

ثانيها، أن يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضـج العمل السـياسي 

النيابي الحزبي، ممثالً في مأسسـة عمل الكتل النيابية وتطورها، بحيث تبنى على أسس 

برامجية وأكثر صــالبة وتتطور تدريجياً إلى كتل حزبية، وهذا يرتبط زمنياً بقدرتنا على 

تطوير أحزاب وطنية وبرامجية فاعلة وذات امتدادات شــعبية. وســـيتعمق نهج الحكومات 

البرلمانية مع تقدم العمل الحزبي والبرلماني، من خالل الدورات البرلمانية القادمة، بحيث

 تجرى االنتخابات من خالل تنافس أحزاب على أسس برامجية، مع الحفاظ أيضا على حق 

األفراد المســــــتقلين بالتنافس في االنتخابات، والذي يؤدي في النهاية إلى ظهور ائتالف 

برلماني على أسس حزبية، يتمتع باألغلبية ويشــــــكل الحكومة، ويقابله ائتالف برلماني 

ثالثها، أن نطور عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا وبعيدا عن تسييس األداء،

 ليكون مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية 

في صنع القرار. 

معارض يقوم بدور حكومة الظل في مجلس النواب. 

ويوفر الحوار الوطني الدائر اآلن، مخاضا ديمقراطيا بناء لتعميق تجربة الحكومــات البرلمانية، 

ولتطوير آلية التشاور الختيار شخص رئيس الوزراء القادم، وكيفية إشراك النواب في الحكومة 

من عدمه وبأي نسبة تكون. 

وعلى كل مكون في نظامنا السياسي، وعلى كل مؤسسة وشخصية عامة، وبدرجة أهــم على

كل مواطن ومواطنة، ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنــا الديمقراطيــة. وسأكــرس 

األقسام التالية من هذه الورقة لمناقشــة كيفيــة تطــوير هذه األدوار، بما فيها دور الملكيــة، 

والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها جميعاً، كمواطنين مسؤولين وفاعلين. 

۱٢



أوالً، دور األحزاب السياسية: 

إن مفهوم الديمقراطية ال ينحصر في تعبير األفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل إنه يشمل

 العمل لتحويل ما ينادي به األفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم 

في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيس لألحزاب السياسية. 

وقد بينت في السنوات األخيرة رؤيتي الواضحة لنظامنـا السياسي، والقائــم على تطويــر عدد 

منطقي من األحزاب السياسية الرئيسـة ذات القواعــد الممتدة على مستــوى الوطن، لتعكــس

 مختلف توجهــات األطيــاف السياسية. وهذا النــوع من األنظمـة هو الوحيد القادر على إتاحــة 

الفرصـة للتنافــس البناء بين األفكــار والطروحــات التي يحتاجهــا األردن، وعلى بناء التوافــق 

النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها. 

وبطبيعة الحال، يحتاج األردن إلى وقت من أجل تطوير أحزاب ســـــياســـــية بالحجم واالمتداد 

الوطني والقدرات الضـــــرورية للنهوض بهذا الدور المحوري. وبالمقارنة مع ديمقراطيات مرت 

بتجربة التحول حديثاً، كما في أوروبا الشـرقية خالل التســعينيات، تطلب التحول الديمقراطي 

عدة دورات انتخابية، وامتد ألكثر من عشــر سنوات، من أجل انتقال األحزاب المنقســـمة وذات 

البنية الضـعيفة إلى حالة من التجمع واالندماج، وصوالً إلى أحزاب حقيقية تعمل على مسـتوى 

وطني، تشـــكل الحكومات، وتقوم بمهامها بشـــكل فاعل. أما البديل عن بناء أحزاب سياسية 

فاعلة وذات قواعد شعبية على مســـــــــــــتوى الوطن، فهو استمرار ائتالفات قائمة على بنية 

ضعيفة، ال تجمعها إال النفعية الســياسية الضــيقة، وليس البرامج والفكر المشـــترك. وقد أدت 

مثل هذه الظروف، في دول أخرى، إلى إفراز حكومات غير ممثّلة وغير مستقرة، ونريد لألردن 

أن يتفادى مثل هذه الحالة ألن وطننا يستحق األفضل دائماً. 

إن التركيــز يجب أن يوجه، في المرحلة القادمـــة، نحو تطويـر وتحفيـز األحـزاب ذات البرامــج 

والقواعد الشعبية على مستوى الوطـن، بحيث يتوجه الناخبــون للتصـويت على أسس حزبيــة

 وبرامجية، وهذا األمر يفرض على األحزاب األردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية، وهي: 

مساهمة األحزاب في تطوير وتجذير رؤية وطنية لحياتنـا السياسيـة. وفي هذا السياق، فـإن

 تجربة القوائم الوطنية في االنتخابات األخيرة مثّلت خطــوة على هذا الطريق، نتعلم منهـا

 ونقيمها ونبني عليها. وبمقدور األردن االستفادة من تجـارب الدول األخرى لتسريـع عمليــة

 تطــــور األحــزاب. ولكــن علينا أن نتذكـر أن النضج السياسي يتأتى من التجارب الوطنيــة

 المبنية على التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب عبر صناديق االقتراع. 
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التزام األحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسـات ذات األولويـة. 

وأشجع هنا جميع األحـزاب، والمجموعات النيابيــة واألفــراد المستقليـن، في مجلــس النواب 

الحالي على العمل سوية، ومحاولة التجمع على أساس مبادئهم المشتركــة والسياسـات التي 

تتصدر أولوياتهم، فمن شأن ذلك تشكيل كتل نيابية أكبر للمساهمــة في تحقيق الفاعليــة

 البرلمانية المنشودة والتنمية السياسية.

تبني األحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية. إن النظام الســــــــياسي القائم على 

أحزاب ضعيفة غير قادر على كســــــــــب ثقة المواطنين، وحفزهم على االنخراط في الحياة 

العامة. ولتجاوز حالة التشــكيك والتردد القائمة، تحتاج األحزاب الســياسية إلى تطوير برامج 

قوية مبنية على سياسات واضحة تسـتجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين. كما أن على

 هذه األحزاب أن تكون قادرة على توضــــــيح هذه البرامج للمواطنين من خالل حمالت على 

مستوى عالٍ من المهنية واالحترافية للعمل السياسي واالنتخابي، بهدف الفوز في االنتخابات

 وتشكيل الحكومات. 

إنني آمل حقيقــة بأن تتقــدم عملية تشكيل األحــزاب وتتطــور بأســرع وتيرة ممكنــة خالل

السنوات القادمة. وعليه، فإنني أشجع جميع أبناء وبنـات الوطن على المشاركة في بناء نمــط 

جديد من األحزاب البرامجية الممثّلــة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل 

أفضل لنا جميعاً. 

ثانياً، دور مجلس النواب:

يتمثل دور مجلس النواب األساسي في تشريع قوانين ذات أولويـة، يصب تنفيذهـا في خدمــة

 مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابـة على الحكومـة ومساءلتهــا على ما تتخـذه من 

قرارات. وبدوره، يخضع مجلس النواب لمســاءلة المواطنين الذين انتخبوا أعضــاءه، وهـذا هو 

جوهر المسؤوليات التي على كل نائب النهوض بها، وفيما يلي تفصيلها: 

أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصـالح العام. وهذه مسـؤولية ال يمكن المسـاومة عليها. 

فالجميع يريدون من النواب أن تكون الغاية من أدائهم تحقيق المصـــــــلحة العامة في مختلف 

الظروف واألوقات. أما أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق مصـــــــالح شخصــــــــية أو فئوية، 

أو العتبارات شعبوية، أو أخرى ال تأخذ مصـــلحة الوطن العليا على المدى البعيد بعين االعتبار، 

فإن أفعالهم تمثل خذالناً لمن انتخبهم ولألردنيين جميعاً. وتعني مثل هذه األفعال في الواقع

 أن النائب تخلّى عن مسؤوليته الرئيسة، وهذا يعد شكال من أشكال الفساد. 
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أن يعكس أداء النائب توازنا بين المصــالح على المســـتوي المحلي وعلى المســـتوى الوطني. 

فالنواب يحملون هموم ومصـالح مناطقهم وقواعدهم االنتخابية، من جهة، لكن عليهم أيضــا 

أن يعملوا سوية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن ككل، من جهة أخرى. ويشـكل الوصول

إلى هذا التوازن والمحافظة عليه التحدي األبرز الذي يواجه كل نائب، لكنه تحد يجسد شـــرف 

المســؤولية التي يتحملها من يفوز بثقة الشــعب ويشــغل موقعاً منتخباً. ويحقق النواب هذه

المســؤولية الثنائية في أفضــل صورها من خالل اقتراح حلول مســـتدامة تتوخى المصـــلحة 

الوطنية األوسع. فباإلمكان خدمة قواعد انتخابية أكثر اتسـاعا، وبشـكل أكثر فائدة وأبعد مدى 

حين يعكف النائب على العمل مع الحكومة من أجل تبني سياسات وبرامج تعالج تحديات الفقر 

والبطالة، ويعمل بعزم وشفافية من أجل تحقيق التنمية وتوليد فرص العمل على المســــتوى

المحلي، بدالً من أن يسعى لمصـلحة دائرته المحلية من خالل الضـغط على مسـؤول حكومي

للحصول على عدد محدود من الوظائف لقواعده االنتخابية المحلية. 

أن يوازن النائب بين مســؤولية التعاون ومســـؤولية المعارضة البناءة. إن تحقيق هذا التوازن 

هو تجسـيد لألداء السـياسي الفاعل، حيث يترتب على النواب العمل مع بعضــهم البعض من 

جهة، ومع الحكومة من جهة أخرى لمواجهة مختلف التحديات الوطنية. كما أن الحاجة للموازنة

 بين هذه المسـؤوليات، تعكس في الواقع أن النواب هم أعضــاء في جســم سياسي واحد هو 

مجلس النواب، الذي عليه مســــؤولية القيام بواجباته، وأن الحكومة أيضــــاً تتمتع بتفويض 

دستوري يخولها القيام بمسؤولياتها وتنفيذ برنامجها، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السـلطات

 وعدم تغول إحداها على األخرى. وفي ذات الوقت، فإن على النواب مسؤولية إخضاع الحكومة 

للمســــــــــاءلة من خالل المعارضة البناءة للبرامج المطروحة، وتقديم برامج بديلة إذا دعت 

الحاجة، واالبتعاد عن التنظير وعن االكتفاء بالتشخيص غير الموضوعي للماضي ولما نواجهه 

من تحديات، بدال من طرح الحلول الواقعية للتقدم لألمام وضمن اإلمكانات المتاحة. ويشـكل 

مبدأ المسـاءلة أحد األدوات الجوهرية في نظامنا الديمقراطي، ويجب أن ال يتم إساءة توظيفه

 بحيث يتحول ألداة لتمرير مصـــالح نيابية فردية ضيقة، أو اغتيال الشـــخصــــية، أو تعطيل

 القوانين والبرامج المقترحة بهدف النيل من خصــــــــــم سياسي. وخالصة القول، إن تحقيق

 التوازن الدقيق بين مســـــؤولية التعاون ومســــــؤولية المعارضة البناءة هو المحك الحقيقي 

لفاعلية المجالس النيابية القادمة. 
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أن تكون عالقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليسـت مصـلحية. إن نهوض

الســـلطتين التشــــريعية والتنفيذية بمســــؤولياتهما تجاه الوطن والمواطن يتطلب تطوير 

عالقة تشـــــــــــــاركية خالية من ضغط النواب على الحكومات لتحقيق مكاسب على أسس

الواسطة والمحســـــــوبية، وبعيدة عن استرضاء الحكومات للنواب، وأن تتوخى هذه العالقة

تحقيق الصالح العام ال غير. ويشكل هذا المبدأ متطلباً رئيساً أيضاً لعملية المشاورات التي

سينبثق عنها تكليف رئيس للوزراء، وتشــــــكيل فريق حكومي، وإعداد برنامجه، ومن شأن 

هذا المبدأ أن يحمي عملية المشــاورات وغيرها حتى ال تغدو رهينة للضـــغط، واالسترضاء، 

والمحســـــــــــــوبية وحتى ال تكون عرضة لتجارب غير بناءة. وعلى الكتل النيابية واألحزاب 

السياسية مسؤولية كبرى في الرقابة على أداء أعضائهم النواب في هذا المجال. 

وعليه، سأشجع جميع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، خالل األيام القادمة، وأحثهم على

 العمل الدؤوب والسريع، من أجل تطوير النظــام الداخلي لمجلسهـم، وبلــورة مدونـة سلــوك 

ملزمة، تجسد هذه المبادئ وتترجمها عبر ممارسة فعلية ترتقي بأداء العمل النيابي. 

ثالثاً، دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء: 

يقع على عاتق الحكومة، بقيادة رئيــس الوزراء ومجلــس الوزراء، إعداد وتنفيـذ برنامج عمــل 

شامل يهدف إلى تحقيق االزدهار وتوفير األمن لجميع أبناء وبنــات الوطن. وعليه، يترتـب على

 الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة أربع سنوات إلى مجلس النواب، ليتم محاسبتها على مــدى

 تنفيذها لهذا البرنامج. 

 ومجلس الوزراء: 

إن تقدمنا نحو مرحلة جديدة من تعميق نهج الحكومات البرلمانية يعني في األساس تطور دور

رئيس الوزراء والمهارات والخصـال المطلوب توفرها في شخصــيته. فباإلضافة إلى قدرته على

قيادة فريق كفء من الوزراء، يعول عليه أيضــــاً في حشـــــد كوادر وإمكانات الجهاز الحكومي

لتنفيذ البرامج الحكومية بأســـــــــــــلوب فاعل ووفق جدول زمني دقيق متاح الطالع الجمهور. 

ويترتب عليه أيضــــاً مســـــؤولية التواصل والتفاعل والحوار مع سائر األطراف، وفي مقدمتهم 

مجلس األمة. وستسهم الخطوات التالية في تعميق المسؤوليات التي ينهض بها رئيس الوزراء

نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها. فمجلس النواب يساعد الحكومة من خالل تشريع قوانين

تخولها تنفيذ خططها، كما يقوم مجلس النــواب بمحاسبــة الحكومــة نيابــة عن الشعب على

أساس ما تنفذه من أعمال. وعلى رؤساء الوزراء ومجلس الوزراء أن يكسبوا ثقة مجلس النواب
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وأن يحافظـــوا عليها، ليس لحظــة تكليفهــم فقط، وإنما على امتــداد فتــرة واليتهــم. وعلى 

الحكومات أيضاً االستمرار في المحافظة على ثقة مجلس النــواب، والحصــول على دعمــه من

 أجل إنجــاز التشريعــات الضروريـة لتنفيــذ برامج عملهم. وتشكل هذه الواجبــات الحكوميــة 

مسؤولية كبيرة تتطلب رئيس وزراء يتمتع بأعلى درجات النـزاهـة والكفــاءة، ومهارات القيــادة 

واإلدارة. 

وضع معايير للعمل الحكومي المتميـز. إن شعبنــا يتطلــع ويستحــق وزراء وموظفين عاميــن

 يعملون بكفاءة، وإخالص، وتفان. ويعول على دور رئيس الوزراء في قيادة العمــل الحكومـي 

وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وهذا يتطلب مهارة وخبرة تراكمية في التخطيط وصناعة 

السياسات وإدارة الجهاز الحكومـي، إضافة إلى مهـارات االتصــال والتفاوض وبناء التحالفــات،

 والقدرة على بناء التوافقات الضرورية من أجل مجابهة التحديات التي تواجه المواطنين.

تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قوالً وعمالً. فنظــام الحكــومات البرلمانيـة

 يتطلب مزيداً من االنفتاح، والشفافية، والمبادرة في تعامل وتواصل رئيس الوزراء ومجلـس

 الوزراء مع مجلس النواب والمواطنين، والحرص على العمل الميداني، وهذه شروط ضرورية

 لنجاحهم.

رابعاً، دور الملكية:

إن أحد أهم مكونات عملية التطـور السياسي هو ارتقــاء دور الملكيــة الدستوريــة الهاشميــة، 

والتي لن تحيد أبداً عن واجبها الرئيــس، كما كان العهد دائماً، ذلك الدور المتمثــل في العمــل 

ليالً نهاراً، وبتوفيق من اهللا، من أجل مستقبل مزهر لألردن والحفاظ على أمنـــه، واستقــراره، 

ووحدته، وتأمين األفضل دائماً لشعبنا النبيــل. وفي ذات الوقـــت، فقد تطـــورت الملكيــة في

 األردن بشكل مستمر يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات شعبنا. ومع تطور ديمقراطيتنـا

وإنجاز المحطات والمتطلبات التي عرضتها آنفاً، فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو ما أنشده

بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات الدستورية. 

وسأعرض هنا مسؤوليات الملكية الرئيسة والضرورية خدمة للوطن واألمة: 

حرص الملكية الهاشمية على إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك 

كقائد موحّد يحمي مجتمعنا من االنزالق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي قيمنا األردنية 

األصيلة. وستبقى الملكية، كما كانت دوماً، صوت األردنيين واألردنيات جميعاً، خاصة الفقراء

 والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع. وستحرص الملكية على االستمرار 

في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، من خالل التحسين المستمر والعمل الدؤوب. 
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كما ستستمر أيضاً في نشر روح الثقة بقدرة األردنيين واألردنيات على التميز واإلبداع من خالل

 دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية واإلنجازات االستثنائية. 

وبصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا المسلحة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضـــايانا 

المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وذلك من خالل مجلس الوزراء الذي 

يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء 

مؤسسة الجيش العربي، واألجهزة األمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، 

ومحايدة، ومهنية، وغير مسيسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطيـــة يقـــوى بنيانهـــا،

 وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية. 

يترتب على الملكية أيضاً مسؤولية حماية تراثنا الديني ونسيجنا االجتماعي. وكما أوضحــت 

في خطابي لمجموعة من أبناء وبنات الوطن في ٢٣ تشرين أول الماضي، فإن هذه الواجبات

 تشكل مسؤولية هاشمية أعتز بحملها خدمة لجميــع األردنيين واألردنيات. كما أعتـز أيضــا 

بمسؤولية صون قيمنا األساسية، المتمثلة بالوحدة الوطنية والتعدديـة واالنفتاح والتسامــح

 واالعتدال، التي تجعل من األردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار. 

إن مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعالً في ظل التعديالت الدستورية األخيرة، والتي أرســت

 أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقــدم الذي نحــرزه نحو تطّــور الملكية. وقد هدفت هــذه 

التعديالت إلى تطويـر ديمقراطيتنا من خالل تمكيـن المواطنيـن من المشاركــة الفاعلـــة في

 صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم.

كما سيستمر دور الملكية في تشـكيل الحكومات بالتطور بالتوازي مع نضـوج نظامنا النيابي.

 ومن أبرز متطلبات هذا النضــوج، التي أوضحتها في ورقتي النقاشية هذه وورقتي الســابقة، 

هي: وجود أحزاب سـياســية ذات برامج وســياســات وخطط تمكن الناخبين من الحكم عليها، 

وتكون قادرة على إنتاج مرشحين على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، يصلون إلى مجلس

 نواب قادر على إفراز حكومات برلمانية، يدعمها الجهاز الحكومي بســــــــــياسات مبنية على 

معلومات دقيقة ودراســات وافية وموضــوعية، ووجود نظم عمل وهيكليات مناســـبة التخاذ 

القرارات ضمن مجلس النواب، ويضاف إلى كل هذه المتطلبات مشاركة فاعلة من المواطنين.
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وبالبناء على هذه األسس ألنظمة الحكومات البرلمانيــة الفاعلــة، سنتمكن من المضــي نحو 

مرحلة يتولى فيها ائتالف أحزاب األغلبية في مجلـس النواب تشكيل الحكومــة. وعلى امتـداد 

هذه العملية، سأحــرص على المحافظــة على الضمــانـات التي أوضحتهــا للتو، والتي تمثـــل 

مسؤولياتي، التي أتشرف بحملهـا، إزاء شعبي األردنـي العزيــز، خصوصــا استمــرار الملكيـــة 

بالقيام بدور الحامي للدستور ومقومات الحياد اإليجــابي واالستقــرار والعدالة، التي أوضحتهــا

 في هذا الجزء من الورقة، والتي يجب تعزيزها وتجذيرها بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي،

 إضافة إلى دور الملكية لتجاوز حاالت االستعصاء السياسـي بين مجالــس النـــواب والحكومات، 

ومواجهة الحاالت االستثنائيــة التي تتطــلب حماية أمــن الوطــن وسيادته ووحدتــه في حــال 

تعرضه، ال قدر اهللا، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي باألردن قدماً.

ولنتذكر أن نجاح هذه المعادلة مرهون بارتقاء جميع أطــراف العمليــة اإلصالحية إلى مستــوى

 متطلبات كل محطة إصالحية، وأن يحققوا مستويات النضــج السياســـي الضـــروري، حتى ال

 يخذلوا الوطن والمواطن. وبهذه الطريقة، ومن خالل القنوات الدستورية، سنتمكن من تحقيق

 أعلى درجات التوافق الوطني الضروري لبناء المستقبل المشرق الذي يستحقه الجميع.

وعلينا جميعاً بالمحصلة أن نعمل بشكل جماعي من أجل إنجاز محطات اإلصالح التي تنتظرنا.

 وسأستمر بالقيام بدوري في تعزيز مستويات الوعي والمشاركة السياسية في مجتمعنا، وذلك

 عبـر قيـامي بدور الضامن لجهـــود اإلصــالح الشامــل، وتشجيع الحوار الهـــادف والبنــاء بين 

المواطنين، والمحافظة على استقرار الوطن وأمنه ومنجزاته.

إن رؤيتي لتطور الملكية مبنية على قناعة ذاتية راسخة، بدأت التعبير عنها منذ السنوات األولى

 لتولي أمانة المسؤولية الدستورية. إنها رؤية جامعة، وال تمثل انحيازاً لمطالب فئة سياسية ضد

 أخرى، فأنا أنحاز لمصلحـــة األردن واألردنيين فقط. كما أن هذه الرؤية قد انطلقت مع جهــــود

 حثيثة من أجل تحقيــق اإلصالح الشامــل على مسارات متوازية، شملت مبـــادرات اقتصاديــة 

واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها ألنها رافعة اإلصـــالح السياسي. وقــد

 جاء الربيع العربي بتفاعالته المحلية ليتيح لنا جميعاً الفرصة الستنهـــاض الهمم اإلصالحيــة 

مجددا، وإطالق موجة جديدة من اإلصالحات، واالنطالق نحو نهضـــة ال رجعــة عنها. وهذا هو

 المستقبل الذي أنشــده، مستقبــل يحتضــن الجميـــع، ويتســع للجميـــع، ال يستثنى فيه أحد، 

وال يحرم من مكتسبات االزدهار واألمن واإلنجاز.
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خامساً، دور المواطن: 

إن دور المواطن، الذي يشكل اللبنة األساسية في بناء نظامنا الديمقراطي، هو ما أود مناقشته

 في الجزء األخير من هذه الورقـة. فانخــراط المواطنيــن في الحيــاة العامــة ضروري من أجل 

تطوير نظام األحزاب السياسية الفاعلة الذي نحتاجــه. كما أن المواطنين هم أصحــاب القــول

 الفصــل في إخضــاع الحكومــات للمساءلة، وذلك من خالل أصواتهم االنتخابيــة، ومستـــوى

 وعيهم، ومشاركتهم.

ويعتمد النهوض بهذه المســــؤوليات الجوهرية على المبادئ الرئيســـــية األربعة المتعلقة 

باالنخراط الديمقراطي، والتي أوضــحتها في ورقتي النقاشـــية األولى، وهي: احترام جميع 

المواطنين لبعضــــــهم البعض وليس فقط من تجمعهم معرفة سابقة أو اتفاق في الرأي، 

وممارسة المساءلة والمحاسبة الموضوعية من قبل الجميع وباتجاه الجميع، والحوار الصادق 

والمنفتح والبناء، والتوصل إلى حلول توافقية.

وعلينا جميعاً أن ندرك أن التصويت في االنتخابات هو جزء من هذا الدور، وأثني هنا على جهد

 كل من مارس هذا الحق الديمقراطي وعبر عن نفسه وأسمع صوته في االنتخابات األخيرة. 

وبالرغم من أن التصويت هو جزء محوري في العملية اإلصالحية، إال أنه ليس نهاية المطاف. 

فإخضاع الحكومة ومجلس النواب للمساءلة يتطلب المشاركة القوية من قبل المواطنين في 

الشأن العام، من خالل ثالثة محاور رئيسة، وهي: 

الوعي والبحث المستمر عن الحقيقة. فعلى المواطنين متابعة القضايا الوطنية واالطالع على

 تفاصيلها، وأن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق، وليس االنطباعات واإلشاعات، 

لتشكل القاعدة السليمة لتصرفاتهم وأفعالهم. 

اقتراح األفكار والحلول البديلة، ذلك أنه في حال عدم أخذ الحكومات بأفضل األفكار المقترحة

 لمعالجة التحديات التي نواجهها، يقع على عاتق المواطنين والمواطنات جميعاً العمل لوضع

 هذه األفكار في دائرة النقاش الوطني العام، وتداولها لتؤخذ بعين االعتبار ضمن عملية

 صناعة القرار الوطني. ومن شأن هذا العمل البسيط إحداث أثر إيجابي كبير على مستقبل

 وطننا. 

المواطنة الفاعلة. فعندما يعجز الممثلون المنتخبون والحكومة عن الوفاء بالتزاماتهم، يترتب 

على المواطنين المتابعين للشأن العام والمنخرطين به، أن يمارسوا الضغط عليهم 
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ومطالبتهم بالوفاء بها. وممارسة هذا الضغط تتم عبر تنظيـم مجموعات عمل ولقــاءات على 

مستوى المجتمعات المحلية، وعبر الفضــاء االلكتروني ووسائل التواصـل االجتماعي وقنــوات 

أخرى. فالمواطنة الفاعلة والمسؤولة توجد فضاء وطنياً عاماً يكون فيه الحـوار البناء الوسيلة

األولى لالعتراض. أما التظاهر، وهو حق كفله الدستور، فال يتم اللجوء إليه إال كخيار أخير. 

وهذه هي الخطوة األولى لتعزيز االحترام المتبادل، وإيجاد الحلول العملية المنتجة. 

كما يترتب على المواطنين في الوقت الراهن دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي سليــم. 

وعلى جميع األردنيين المبادرة للتعبير عن أصواتهم من خالل األدوات المتاحـة بين أيديهــم،

 ومن أبرزها ممارسة واجبهم االنتخابي في المجالس النيابية والبلديات والنقابات والجامعات،

 وتأسيس التجمعات المحلية والجمعيات، وكتابة الرسائل واالعتراضــات، والتدوين، والتفاعـل 

عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

المستقبل أمامنا: 

لقد شكلت انتخابات كانون الثاني الماضي خطوة جوهريـة في مسيرتنا الوطنيــة المباركـــة، 

لكنها ليست نهاية المطاف. ومع إنجاز هذه االنتخابات، أتطلع للعمل معكم جميعــاً مواطنيــن 

ومواطنات، حكومــات ومجالس نيابيــة ومؤسسات مجتمع مدنــي، من أجل تحقيــق مساعــي 

األردنيين لحياة كريمة وفرص أفضل. وسيكــون تغيير نهج عمل مجلس النــواب والحكومــة، 

وفق ما أشرت إليه في هذه الورقة وخطاب العرش األخير الفتتاح الدورة غير العــادية لمجلـس

 األمة السابع عشر، الدور األساسي على طريق التحول الديمقـراطي واإلصــالح الشامـل. كمــا

 نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجــابي ألربع سنوات كاملـة، 

طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب.

إنني على قناعة تامة بأننا سنتعاون فيما بيننا كشعــب أردني واحد، عبر السنوات القادمــة، 

وكما كنا على الدوام، لنستفيد بشكل جماعي من تجاربنا، ونمضي في تطوير ديمقراطيتنا.

 كما أنني على ثقة بأن الوعي والحكمة والقدرة على العطاء، التي يتمتع بها الشعب األردني، 

ستجعل من هذه الرحلة قصة نجاح.

الشك أننا سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجـه في بعض األحيـان صعوبات جديدة وغير مألـوفة، 

وهذا أمر متوقّع، ألننا نسعى إلنجاز ما هو جديد ومختلف من أجل مستقبل أفضل، لكنني على 

يقين بقدرتنا على تجاوز التحديات سوية، فالديمقراطية هي النظام األقـــدر من أي نظام آخــر 

على مواجهة مختلف التحديات، حين يكون لكل مواطن ومواطنة صوت يشارك به ودور يقوم به.
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درجت بعض اآلراء، من داخل منطقتنا العـــربية وخارجها، علـــى القول بأن العــالم

 العربي غير مهتم بممارسة العمل السـياسي بشـكله المعاصر. وذهب بعضـها أبعد

 من ذلك، لتزعم أن شــــعوب العالم العربي ال ترغــــب بالديمقراطيـــة، وأننا غــير 

مســتعدين، أو مؤهلين للتعامل معها أو احتضــانها نهج حيــاة. غير أننا في األردن،

إن تجديد الحياة الســـياسية في العديد من الدول العربية من شأنه أن يســـهـم في 

تلبية تطلعات أبناء وبنات الوطن العربي نحو حياة أفضــــــــل، إال أن الطريق نحـــو 

هذا التجديد، واحتضـــان الديمقراطية ليس بالطريق الســـهل وال المختصــــر كمــا 

يظن البعض، بل هو مليء بالصــــــــــعوبات لكنه ضروري، بل حتمي للمجتمعـــات 

وفي ضوء هذه المعطيات، فإننا نعمل في األردن على تطوير نموذجنا الديمقراطي، 

وقد جاءت األوراق النقاشية الثالث الســابقة بشـــكل أساسي للمســـاهمة في إثـراء 

حوارنا الوطني حول النموذج الديمقراطي الذي ننشــد، وأهدافه، واألدوار المطلوبـة 

من كل الفاعلين في العملية الســـــــــياسيـة، والمحطات الواجب عبــورها ترجمـــة 

ولم تغفل األفكار التي طرحناها الضــــمانات الضـــــرورية لنجــاح تعميــق تحــولنا 

الديمقراطي، وأبرزها حماية التعددية، والتدرج، وعدالة الفرص الســـــــــــــــياسية.

لقد باتت الرؤية اآلن أوضح لدى قطاعات واسعة من المجتمع، بأن الهدف األسـاسـي

 من اإلصالح هو تعزيز المشــاركة الشـــعبية في صنع القرار، من خالل تعميق نهج

 الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية 

نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة 
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 ال نقبل مثل هذه المزاعم، ولم ولن نذعن لها أبداً.

التي تنشد التطور.

الذي يعكس ثقافة مجتمعنا األردني واحتياجاته وتطلعاته.

لهذا النموذج.

الورقة النقاشية الرابعة 



وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمـــة، وبحيث تكون هذه األحـــزاب

 قادرة على تحقيق حضــــور فاعـــــل في مجلس النـــواب، يمكنهـــا من تشكيــل 

حكومة أغلبية على أساس حزبي برامجي، ويوازيهـــــا معارضــة نيابيــة تمثـــــل

 األقلية، وتعمل ضمن مفهوم حكـــومــة الظل، وتنافسها بشكل بناء عبر طــــرح

 الرؤى والبرامج البديلـــة، ويشرعون في التنافس عبر صناديق االقتراع من أجــل 

تداول الحكومات.

ومن أهم متطلبات التحول الديمقراطي تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبـة

 األداء السياسي وتطويره نحو األفضل، عبر ترسيــخ الثقافــة الديمقراطيــة في

 المجتمع، وهذا هو صلب هذه الورقة النقاشية الرابعة، إذ أنها تتزامن مع إطــالق

 جهد جديد من المؤمل أن يعزز من مساهمة مجتمعنا المدني في بناء نموذجنـــا

 الديمقراطي، من خالل الشروع في وضع اللبنات األساسية للثقافة الديمقراطية

 في مجتمعاتنا المحلية، ليكون التغيير الديمقراطي حقيقة ملموسة علــــى جميع

 المستويات.

ونظراً ألهمية مؤسسات المجتمع المدني في تطوير نموذجنا الديمقراطي، فقـــد

 وجهــــت إلى ضـــرورة إطالق برنامج التمكــين الديمقراطــي في خطاب ألقيتـــه 

في ١٠ كانون األول ٢٠١٢ في الذكرى الخمسين لتأسيس الجامعة األردنية. 

واليوم نشهد اإلطالق الرسمي لهذا البرنامج تحت مظلة صندوق الملك عبداهللا الثاني للتنمية.

ويؤكد إطالق هذا البرنامج أن تقدمنا على طريق إنجــاز نموذجنا الديمقراطـــي 

سيتحدد بقدرتنا على عبور محطات محددة، تؤشر على تقدم ونضــــوج سياسي 

حقيقي وملموس، وليس مواعيد نهائية مسبقة أو عشوائية. وعلى امتداد طريق

 التنمية السياسية والتحول الديمقراطي الذي نسلكه، بما يتخلله من نجاحـــات

 وإخفاقات، سيكون التزامنا المشترك بالممارســات الديمقراطيـــة الراسخـــة هو

 ضمانة النجاح في مواجهة مختلف المعيقات. ويشكل مبدأ االلتزام والمشاركـــة
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"المواطنة الفاعلة"، التي تعرضــت لها في أوراقــي النقاشيــة السابقة، والتي   جوهر 

. سأركز عليها في هذه الورقة، كشـــــــــــــــرط أساسي لتحقيق التحول الديمقراطي

قبل الخوض في أهداف البرنامج ورؤيته، أود مشـــــــــــاركتكم بعض األفكار حــول

 أهمية االنخراط في الحياة الســـــــــــــــــــــــــــياسية والتحلي بـ"المواطنة الفاعلة."

فعندما أتحدث عن الحياة السياسية في هذا السياق، فإنني أعني السياسة بمفهومهـا

 األوسع، أي العملية التي نناقش من خاللها القضـايا التي تعني مجتمعنا، مسـتنديـن

لالحترام المتبادل تعبيرا عن اختالفاتنا، والتي نصـــل من خاللها إلى حلول عمليــــة 

عبر الحوار الهادف والبناء، وإلى قبول حلول وســــــــــــــــط تمكننا من حل خالفاتنا،

 

إن هذه العملية ال تنحصر في القضـايا الوطنية التي يتم مناقشـتها تحت قبة مجلس

 األمة فقط، بل تشــمل القضـــايا التي تمس مجتمعاتنا المحليـــة وحياتنا اليوميـــة 

كمواطنين، مثل حرص األهالـي علـى نوعية التعليم التـي يتلقاها أبناؤهم وبناتهـم

 في المدارس، وهموم المواطنين والمواطنات إزاء قضـــــايا النقل العام، وغيرها من 

أما المشـــــاركة الســـــياسية فال تكـــون ذات أثر إيجابي، إال حين يؤمــن كل فــــرد

 منا بـ "المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثالثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة،

 وواجب المشاركة، ومسـؤولية المشـاركة الملتزمـــة بالسـلمية واالحترام المتبـــادل، 

أوالً، إن االنخراط في الحياة الســــياسية يشـــــكل حقاً أساسيا لكـــل مواطن، مــــع 

وجوب حماية الحيز العام المتاح للتعبير الحر عن اآلراء الســـــــــــــياسية المختلفـــة.

ثانياً، إن المشــاركة الســياسية في جوهرها تشــكل مســـؤولية وواجباً. فعلى كــل 

مواطن أن يتحمل جزءاً من هذه المســؤوليـــة عبر اختيار شكـــل المســتقبـــل الذي

 ننشــــــــــــــــده لألجيال القادمة. وواجبنا كمواطنين ال ينتهي بمجرد القيام بعملية

 التصــويت في أي انتخابات وطنية، بل يمتد ليشــمل التزام كل مواطن بالمشــاركة 

الفاعلة في الحياة المدنية والســــياسية بشــــكل يومي، من خـــالل القيـــام، علـــى 

سبيل المثال، بحملة ترويجية لقضــية تهمنــــا، أو التطـــوع في نشـــاط مـــدني، أو
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المشاركة السياسية و"المواطنة الفاعلة:"

وتحقيق مصلحة المجتمع ككل.

الخدمات العامة.

معززة بالمبادئ التالية:

 االنضمام لحزب سياسي.



وبطبيعة الحال، فإن الديمقــراطية الحقة تكفل خيار البعض عدم االنخــراط فـــي 

العملية الســـــياسية أو مقاطعتها. لكن من يســـــلكون هذا الطريق يتخلـــون عن 

فرصة حقيقية، وعن واجبهم الفعلي بالمساهمة في تحقيق األفضـل لوطنهم. إننا 

كمواطنين نشـترك في مصـير واحد، وعلينا واجب مشـــترك، أما االستســــالم إلى 

عقلية الالمباالة، والرضوخ للواقع، والقبول باألداء المتواضع فســــيعطــــل قدرتنا 

كأمة على المضي قدماً. إننا لن نستطيع أن نبني أردناً أفضل وأقوى دون اإليمـان 

بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب يترتب على كل واحد منا.

ثالثاً، إن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كــل فرد

 منا فيما يتعلق بكيفية االنخراط في العمل السياسي. وقد ذكــرت في ورقــتي 

النقاشية األولى أربع ممارسات ديمقراطية يترتب على كـــل المواطنين اإليمـــان 

بها حتى تزدهر الحياة السياسية، وهي: احترام الرأي اآلخر، واالنخــراط الفاعـــل، 

وتبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف، والشراكة في التضحيات والمكاسب

ما أود التأكيد عليه هنا هو أن االختالف في الرأي والمعارضـة البنــاءة الملتزمـــة 

بهذه الممارسات، والتي تبني مواقفها على أساس الحقائق والوعي، وليس االنطباعـات

 واإلشاعات أو االعتبارات الشعبوية،  تشكل أحد أهم الوسائل التي يعبر المواطـن

 من خاللها عن والئه للوطن.

إن التحلي باالحترام والمروءة هي من المبادئ التي نعتز بها في ثقافتنـا العربية، 

وعلينا أن نوظــف هذه المبــادئ كأســس لالنخــراط في الحياة السياسيــة. ومن 

الضرورة بمكان أن ننوه إلى أن عدم االحترام ال يكون في االختالف في وجهات

 النظر، وإنما في رفض االستماع لوجهات النظر المختلفة. فاالختالف في الرأي ال 

يفسد للود قضية. كما أن حواراتنا ونقاشاتنــا يجب أن تبنـــى على معلومــات 

موضوعية من أجل الوصول إلى قرارات تخدم المصلحة العامة، ال على اإلشاعات، 

والعدمية المطلقة التي تنكر على الوطــن إنجازاته وتطـــوره، وال على التنظـــير 

والتشخيص غير الموضوعي للماضي دون طرح البدائل والحلول العملية للحاضــر 

والمستقبل.

٢٥



لنمضي في تمكين ديمقراطي يوفر أدوات "لمواطنة فاعلة:"

وعودةً إلى برنامــج التمكين الديمقـراطــي، فإن إطالقـه رسمياً يأتي كمحطـــــة 

إضافية وجديدة على مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة.

ونستذكر اليـوم جميع الجهــود التي بذلها العديد مــن األردنيين واألردنيات شيباً 

وشباباً من رواد العمل االجتماعي من أجل تنمية حياتنا السياسية والمجتمعية.

 إن هذه الجهود تشمل كل من أدلى بصوته في االنتخابات التشريعية األخيـــرة،

 وكل من شارك في مظاهرات سلمية بناءة تراعي مصالح الوطن، وكل من قــاد

 جهودا مجتمعية مثل نشاطات طالبية وكشفية في المجتمعات المحلية، أو فـــي

تنظيم جلسات نقاشية وحوارات إلكترونية حول المستجدات السياسية.

إن هذا البرنامج سيساهم في ترسيــخ المواطنة الفاعلة، وسيعمــل على تمكـين

 األفراد والمؤسسات، ممن لديهم أفكار عملية، لتطوير نموذجنـا الديمقراطــي، 

عبر تقديم الدعم لترجمة ذلك على أرض الواقع. فالبرنامـج سيدعــم الرياديـين

 االجتماعيين ليتيح لهم التأثير في الشـأن العام، عبـــر زيـــادة وإثــــراء المنابــــر

 الديمقراطية المتاحة كمنتديات الحــوار، وبرامــــج التدريب، وغـيرها من األدوات 

المتوفرة لكل األردنيين ليصبحوا مواطنين فاعلين ومنخرطين في الحياة العامـة

وسيدعم البرنامج في البداية مشاريع تهدف إلى تعزيز مناخ المساءلة والشـفافية، 

وإتاحة فرص جديدة أمام األردنيين لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه الوطـــن،

 وتســـــــــــــــــــــــــــــــــخير كل المواهب واإلبداعات المرتبطة بخدمة المجتمع.

وال شك أن األردن يزخر بكثير من األمثلة اإليجابية على مؤسســــــات ناشطة في 

مجاالت مشـــابهة ترتبط بجوانب من حياتنا الســـياسية واالجتماعية. وأثني هنــا 

علــى جميع الجهود الدؤوبة والــريادية لبناء مجتمــع مدنــي علــى امتــداد ربــوع 

وطننا، وأؤكد أن بـرنامج التمكين الديمقـراطـي يأتــي ليوفــر مــزيدا من الدعـــم 

للفاعلين في هذا المجال وتوسيع قاعدة نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطاتهم

وفي ذات الوقت، فال بــد من اإلقرار بأننــا كمجتمـع بحاجــة إلى آليـات أفضل

 لترجمة األفكار الريادية على أرض الواقع، وهذا في صلب أهداف البرنامج. 

إنني أتطلع أن يوفر البرنامج المساعدة لمن يحملون أفكاراً جديدةً تهدف لزيادة

٢٦



 انخراط المواطنين في مجتمعاتهــم، وسيتـــاح لألردنيين من شتــى التوجهـــات 

الفكرية إطالق وإدامة مبادرات تروج لالنخراط الســياسي واالجتماعي الســـلمي

 الفاعل.

وبالتوازي مع ما سيتم إعالنه اليوم، وخالل األسابيع القادمة من تفاصيل حــــول 

البرنامج، فإنني أود التأكيد على مجموعة من المبادئ التي حرصت على أن أوجه

 القائمين على البرنامج للعمل في إطارها:

أوالً، أن يعمل البرنامج وفق أسس غير حزبية تلتزم الحياد، فهو سيدعم المؤسسات

 الصغيرة والكبيرة التي تهدف للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية  والمدنية، 

ولن يقدم الدعم ألحزاب سياسية.

ثانياً، أن ينتهج البرنامج أسس الشفافية لدى تقديم الدعــم. وسيتـــم فتـــح باب 

االستفادة لكل األردنيين المهتمين، وستخضع آلية اختيار المستفيدين من هــذه

 البرامج لقواعد محكمة، وعلى أســــاس التنافس الشريف. وسيتـــم في البدايــة

 إطالق مبادرات ذات نطاق أوسع بالشراكة مع جهود قائمة، أو مؤسسات أخــرى

 ذات سجالت نجاح يمكن تتبعها

يشكل برنامج التمكين الديمقراطي إضافة نوعية، لكنه ليس كفيـــــال لوحده 

بحل جميع التحديات التي سنواجهها سوية على امتداد مسيرتنا نحــــو  التنمية

 السياسية والتحول الديمقراطي. وهو يجسد جزءا من  مساهمـــتي تجــاه هذه 

المسيرة، تحت مظلة صندوق الملك عبداهللا الثاني للتنمية.

إنني أحث جميع األردنيين ممن لديهم أفكار إبداعية، واالستعداد للعمل الجـــاد

 خدمة لوطننا، ويرون في أنفسهم القدرة على القيام بدور قيادي في بناء نظامنا 

الديمقراطي السياسي، أن يخطوا لألمام ويستفيدوا من اإلمكـانات المهمــة التي 

يوفرها هذا البرنامج.

إنكم إذ تقبلون على هذه المسؤولية، وتضـربون مثاالً في ريادة العمل السـيـاسي

 واالجتماعي والمدني، وتساهمون في بناء أردن أفضل وأقوى لجميع أبنائه وبناته،

 فإنكم تصـنعون قصـص نجاح على مسـتوى الوطن العربي والعالم، وتثبتـون أننا 

قادرون على أخذ زمام المبادرة وإنجاح ديمقراطيتنا.
٢۷
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بسم اهللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على نبيه المصطفى

وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى رسل اهللا وأنبيائه أجمعين

قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شــــــــــعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ 

أكرمكم عند اهللا أتقاكم صدق اهللا العظيم "الحجرات: ١٣".

هذا بيان للناس، إلخوتنا في ديار اإلســـــالم، وفي أرجاء العالم، تعتز عمان، عاصـــــمة المملكة 

األردنية الهاشمية، بأن يصدر منها في شهر رمضـان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 

وبينات من الهدى والفرقان، نصــــارح فيه األمة، في هذا المنعطف الصعب من مســــيرتها، بما 

يحيق بها من أخطار، مدركين ما تتعرض له من تحديات تهدد هويتها وتفـــــرق كلمتها وتعمل 

على تشـويه دينها والنيل من مقدساتها، ذلك أنّ رسالة اإلسالم الســمحة تتعرض اليوم لهجمة 

شرسة ممن يحاولون أن يصـــوروها عدواً لهم، بالتشــــويه واالفتراء، ومن بعض الذين يدعون 

االنتسـاب لإلسالم ويقومون بأفعال غير مسـؤولة باسمه . هذه الرسالة الســمحة التي أوحى بها 

الباري جلّت قدرته للنبي األمين محمد صـــلوات اهللا وســـالمه عليه، وحملها خلفاؤه وآل بيته من 

بعده عنوان أخوة إنســانية وديناً يســـتوعب النشـــاط اإلنســـاني كله، ويصـــدع بالحق ويأمر 

بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرم اإلنسان، ويقبل اآلخر .

وقد تبنت المملكة األردنية الهاشمية نهجا يحرص على إبراز الصـــــورة الحقيقية المشــــــرقة 

لإلسالم ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه، بحكم المســؤولية الروحية والتاريخية الموروثة 

التي تحملها قيادتها الهاشمية بشـــرعية موصولة بالمصــــطفى صلى اهللا عليه وسلم، صاحب 

الرســـــــالة، ويتمثّل هذا النهج في الجهود الحثيثة التي بذلها جاللة المغفور له بإذن اهللا تعالى 

الملك الحســــــين بن طالل طيب اهللا ثراه على مدى خمســــــة عقود، وواصلها، من بعده، بعزم 

وتصميم جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين، منذ أن تسلّم الراية، خدمة لإلسالم، وتعزيزاً 

لتضـامن مليار ومائتي مليون مسـلم يشــكّلون خمس المجتمع البشــري، ودرءاً لتهميشــهم أو 

عزلهم عن حركة المجتمع اإلنســـــاني، وتأكيداً لدورهم في بنــــاء الحضــــــارة اإلنســــــانية، 

والمشاركة في تقدمها في عصرنا الحاضر .

واإلسـالم الذي يقوم على مبادئ أســاســها: توحيد اهللا واإليمان برســالة نبيه، واالرتباط الدائم 

بالخالق بالصالة، وتربية النفس وتقويمها بصوم رمضـان، والتكافل بالزكاة، ووحدة األمة بالحج 

إلى بيت اهللا الحرام لمن استطاع إليه سبيال، وبقواعده الناظمة للســلوك اإلنســـاني بكل أبعاده، 

صنــع عبر التاريــخ أمة قويـــة متماسكــة، وحضــــــــارة عظيمــة، وبشــــــــــر بمبادئ وقيــم 
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تحقّق خير اإلنســـــانية قوامها وحدة الجنس البشـــــري، وأنّ الناس متســــــاوون في الحقوق 

والواجبات، والســــالم، والعدل، وتحقيق األمن الشــــامل والتكافل االجتماعي، وحســــن الجوار، 

والحفاظ على األموال والممتلكات، والوفاء بالعهود، وغيرها وهي مبادئ تؤلف بمجموعها قواسم 

مشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشـر؛ ذلك أنّ أصل الديانات اإللهية واحد، والمسـلم يؤمــن 

وال يفرق بين أحد منهم، وإنّ إنكار رسـالة أي واحد منهم خروج عن اإلسـالم، مما يؤســس إيجاد 

قاعدة واسعة لاللتقاء مع المؤمنين بالديانـــــات األخرى علـــــى صعد مشــــتركـــــــة في خدمة 

المجتمع اإلنساني دون مساس بالتميز العقدي واالستقــالل الفكري، مستندين في هذا كله إلى 

قوله تعالى آمن الرســـــــــــــول بما أنـــزل إليــــه من ربـــــــــه والمؤمنــــون كـــل آمــــن باهللا 

ومالئكتــــه وكتبـــــه ورسـله ال نفرق بين أحد من رسـله وقالــــوا ســمعنا وأطعنــــا غفرانــــك 

ربنـــــا وإليك المصير "البقرة: ٢٨٥".

وكـرم اإلسالم اإلنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه ولقد كـرمنا بني آدم وحملناهم في 

البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال "اإلسراء:٧٠".

وأكّد أنّ منهج الدعوة إلى اهللا يقوم على الرفق واللين أُدع إلى سـبيل ربك بالحكمة والموعظة 

الحسـنة وجادلهم بالتي هي أحسـن "النحل: ١٢٥"، ويرفض الغلظة والعنف في التوجيه والتعبير 

فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضــوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 

لهم وشاورهم في األمر "آل عمران:١٥٩".

وقد بين اإلســـالم أنّ هدف رســــالته هو تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين، قال تعالى وما 

أرســلناك إالّ رحمة للعالمين "األنبياء: ١٠٧" ، وقال صـــلى اهللا عليه وســـلم "الراحمون يرحمهم 

الرحمن، ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء" (حديث صحيح).

وفي الوقت الذي دعا فيه اإلسالم إلى معاملة اآلخرين بالمثل، حثّ على التســـامح والعفو اللذين 

يعبران عن سمو النفس وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا "الشورى:٤٠" ، 

وال تســتوي الحســنة وال الســيئة، إدفع بالتي هي أحســـن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 

حميم "فصلت:٣٤". وقرر مبدأ العدالـــة فـــي معاملة اآلخريــــن وصـــــيانة حقوقهــــم، وعدم 

بخس النــــاس أشــــياءهم وال يجرمنكم شــــنئان قوم على أال تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى " 

المائدة:٨" ، إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلـى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 

"النســاء:٥٨" ، فأوفوا الكيل والميزان وال تبخســـوا الناس أشياءهم وال تفســـدوا في األرض بعد 

إصالحها " األعراف: ٨٥".
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وأوجب اإلسالم احترام المواثيق والعهود وااللتزام بما نصــــت عليه، وحرم الغدر والخيانة وأوفوا 

بعهد اهللا إذا عاهدتم وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها وقد جعلتم اهللا عليكم كفيالً "النحل:٩١".

وأعطى للحياة منزلتها الســـامية فال قتال لغير المقاتلين، وال اعتداء على المدنيين المســــالمين 

وممتلكاتهم، أطفاالً في أحضــــــان أمهاتهم وتالميذ على مقاعد الدراسة وشيوخاً ونســـــــاءً؛ 

فاالعتداء على حياة إنسـان بالقتل أو اإليذاء أو التهديد اعتداء على حق الحياة في كل إنسـان وهو 

من أكبر اآلثام، ألنّ حياة اإلنسان هي أساس العمران البشري من قتل نفسـاً بغير نفس أو فسـاد 

في األرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً "المائدة:٣٢".

والدين اإلسالمي الحنيف قام على التوازن واالعتدال والتوسط والتيســــــير وكذلك جعلناكم أمة 

وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شـهيداً "البقرة:١٤٣" ، وقال صـلى اهللا 

عليه وسلم "ويسروا وال تعسـروا وبشـروا وال تنفروا " (حديث صحيح) ، وقد أسس للعلم والتدبر 

والتفكير ما مكن من إيجاد تلك الحضــــــارة اإلسالمية الراسخة التي كانت حلقة مهمة انتقل بها 

الغرب إلى أبواب العلم الحديث، والتي شارك في إنجازاتها غير المســــلمين باعتبارها حضـــــارة 

إنســانية شاملة . وهذا الدين ما كان يوماً إالّ حرباً على نزعات الغلو والتطّرف والتشــدد، ذلك 

أنها حجب العقل عن تقدير سوء العواقب واالندفاع األعمى خارج الضـوابط البشـرية ديناً وفكراً 

وخلقاً، وهي ليست من طباع المسلم الحقيقي المتسـامح المنشـرح الصـدر، واإلسالم يرفضـها - 

مثلما ترفضـها الديانات السماوية السـمحة جميعها - باعتبارها حاالت ناشزة وضروباً من البغي، 

كما أنها ليســــــت من خواص أمة بعينها وإنما هي ظاهرة عرفتها كلّ األمم واألجناس وأصحاب 

األديان إذا تجمعت لهم أسبابها، ونحن نســــتنكرها وندينها اليوم كما استنكرها وتصـــــدى لها 

أجدادنا عبر التاريخ اإلســـالمي دون هوادة، وهم الذين أكّدوا، مثلما نؤكد نحن، الفهم الراســـخ 

الذي ال يتزعزع بأنّ اإلسالم دين أخالقي الغايات والوسائل، يســــعى لخير الناس وسعادتهم في 

الدنيا واآلخرة، والدفاع عنه ال يكون إال بوسـائل أخالقية، فالغاية ال تبرر الوسـيلة في هذا الدين . 

واألصل في عالقــــة المســـلمين بغيرهم هي الســـــــــلم، فال قتال حيث ال عدوان وإنما المودة 

والعدل واإلحسـان ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن 

تبروهم وتقســطوا إليهم إن اهللا يحب المقســطين "الممتحنة:٨" ، فإن انتهوا فال عدوان إال على 

الظالمين "البقـرة:١٩٣".

وإننا نسـتنكر، دينياً وأخالقياً، المفهوم المعاصر لإلرهاب والذي يراد به الممارسات الخاطئة أياً 

كان مصـــــدرها وشكلها، والمتمثلة في التعدي على الحياة اإلنســـــانيــة بصــــــــورة باغيـــة 
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ألحكام اهللا، تروع اآلمنين وتعتدي على المدنيين المســـــــــــــالمين، وتجهز على الجرحى وتقتل 

األسرى، وتستخدم الوسائل غير األخالقية، من تهديم العمران واستباحة المدن وال تقتلوا النفس 

التي حرم اهللا إالّ بالحق "األنعام:١٥١"، ونشجب هذه الممارسات ونرى أنّ وسائل مقاومة الظلم 

وإقرار العدل تكون مشـروعة بوسائل مشــروعة، وندعو األمة لألخذ بأسباب المنعة والقوة لبناء 

الذات والمحافظة على الحقوق، ونعي أنّ التطرف تسـبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في 

مدنيات كبرى، وأنّ شجرة الحضــارة تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصـــدور . والتطرف بكل 

أشكاله غريب عن اإلسالم الذي يقوم على االعتدال والتسامح . وال يمكن إلنسان أنار اهللا قلبه أن 

يكون مغالياً متطرفاً . وفي الوقت نفسـه نسـتهجن حملة التشــويه العاتية التي تصــور اإلسالم 

على أنه دين يشـــــــجع العنف ويؤسس لإلرهاب، وندعو المجتمع الدولي، إلى العمل بكل جدية 

على تطبيق القانون الدولي واحترام المواثيق والقرارات الدولية الصـــــــادرة عن األمم المتحدة، 

وإلزام كافة األطراف القبول بها ووضعها موضع التنفيذ، دون ازدواجية في المعايير، لضمان عودة 

الحق إلى أصحابه وإنهاء الظلم، ألنّ ذلك من شأنه أن يكون له سهم وافر في القضـاء على أسباب 

العنف والغلو والتطرف .

إنّ هدي هذا اإلسالم العظيم الذي نتشـرف باالنتسـاب إليه يدعونا إلى االنخراط والمشــاركة في 

المجتمع اإلنســــاني المعاصر واإلسهام في رقيه وتقدمه، متعاونين مع كل قوى الخير والتعقّل 

ومحبي العدل عند الشـــــــــعوب كافةً، إبرازاً أميناً لحقيقتنا وتعبيراً صادقاً عن سالمة إيماننا 

وعقائدنا المبنية على دعوة الحق ســــــــبحانه وتعالى للتآلف والتقوى، وإلى أن نعمل على تجديد 

مشروعنا الحضاري القائم على هدي الدين، وفق خطط علمية عملية محكمة يكون من أولوياتها 

تطوير مناهج إعداد الدعاة بهدف التأكد من إدراكهم لروح اإلســــــــــــالم ومنهجه في بناء الحياة 

اإلنســانية، باإلضافة إلى إطالعهم على الثقافات المعاصرة، ليكون تعاملهم مع مجتمعاتهم عن 

وعي وبصــــيرة، قـل هذه سبيلي أدعــو إلى اهللا على بصـــــيرة أنـا ومــن اتبعني "يوسف:١٠٨" ، 

واإلفادة من ثورة االتصـاالت لرد الشـبهات التي يثيرها أعداء اإلسالم بطريقة علمية سليمة دون 

ضعف أو انفعال وبأسلوب يجذب القارئ والمســـــتمع والمشـــــاهد، وترسيخ البناء التربوي للفرد 

المســلم القائم على الثوابت المؤسســة للثقة في الذات، والعاملة على تشـــكيل الشـــخصـــية 

المتكاملة المحصــنة ضد المفاسد، واالهتمام بالبحث العلمي والتعامل مع العلوم المعاصرة على 

أساس نظرة اإلسالم المتميزة للكون والحياة واإلنســـــان، واالستفادة من إنجازات العصــــــر في 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا، وتبني المنهج اإلســـــالمي في تحقيق التنمية الشاملة الذي يقوم 

على العناية المتوازنة بالجـوانب الروحية واالقتصـــــــــادية واالجتماعيــة، واالهتمـــام بحقوق 
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األسـاسـية، وتأكيد حقّه في الحياة والكرامة واألمن، وضـمان حاجاته األسـاسـية، وإدارة شـؤون 

المجتمعات وفق مبادئ العدل والشــــورى، واالستفادة مما قدمه المجتمع اإلنســـــاني من صيغ 

وآليات لتطبيق الديمقراطية .

واألمل معقود على علماء أمتنا أن ينيروا بحقيقة اإلسالم وقيمه العظيمة عقول أجيالنا الشــابة، 

زينة حاضرنا وعدة مســــتقبلنا، بحيث تجنبهم مخاطر االنزالق في مســــالك الجهل والفســــاد 

واالنغالق والتبعية، وتنير دروبهم بالسـماحة واالعتدال والوسطية والخير، وتبعدهم عن مهاوي 

التطرف والتشـــــنج المدمرة للروح والجســـــد؛ كما نتطلع إلى نهوض علمائنا إلى اإلسهام في 

تفعيل مســـــــــــــيرتنا وتحقيق أولوياتنا بأن يكونوا القدوة والمثل في الدين والخلق والسلوك 

والخطاب الراشد المســـتنير، يقدمون لألمة دينها الســـمح الميســـر وقانونه العملي الذي فيه 

نهضـــتها وسعادتها، ويبثون بين أفراد األمة وفي أرجاء العالم الخير والســــالم والمحبة، بدقّة 

العلم وبصيرة الحكمة ورشد السـياسة في األمور كلها، يجمعون وال يفرقون، ويؤلفون القلوب وال 

ينفرونها، ويستشرفون آفاق التلبية لمتطلبات القرن الحادي والعشرين والتصدي لتحدياته .

 م، ويجنبها شرور الغلوة سبل النهضــــــة والرفاه والتقدواهللا نســـــأل أن يهيئ ألمتنا اإلسالمي

والتطرف واالنغالق، ويحفظ حقوقها، ويديم مجدها، ويرســـــــــخ عزتها، إنه نعم المولى ونعم 

النصير .

قال تعالى: وأنّ هذا صراطي مسـتقيما فاتبعوه وال تتبعوا الســبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم 

وصاكم به لعلكم تتقون "األنعام: ١٥٣".

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين،،

عمان

المملكة األردنية الهاشمية

رمضان المبارك، ١٤٢٥ 

هجرية
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