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 والتنمية السياسية.. احلكومة اجلديدة 
، يف ندوة حوارية بعنوان ٢٠٠٣ تشرين ثاين  مناألول نظم مركز القدس للدراسات السياسية مساء السبت املوافق         
، حضرها لفيف من القادة احلزبيني والسياسيني واألكادمييني، والنقابيني والعديد من "والتنمية السياسية.. دة احلكومة اجلدي"

 .املركزعام ، مدير ار الندوة األستاذ عريب الرنتاويالشخصيات األردنية املهتمة بالشأن األردين العام، أد
 

 :األستاذ عريب الرنتاوي 
احلكومة اجلديدة والتنمية السياسية، واإلصالح السياسي " ضوعنا يف هذه األمسية الرمضانية عن      نرحب باألخوة احلضور، مو

قد آثرنا أن يكون هذا اللقاء نوع من العصف الذهين، دون أن يكون هناك متحدث رئيسي، وبدون أن و، "والتنمية الدميقراطية
 . املتحدثوالتصور واختيار املسألة قيد البحث من أي زاوية يشاءتكون هناك ورقة معدة سلفاً،  لكي نطلق العنان حلرية الفكر 

 التنمية السياسية، األسئلة املتصلة  حول التكليف والتأليف، أسئلة حول أسئلة كثرية آثارها التغيري الوزاري األخري، أسئلة      
مة من منظور الرأي العام، من منظور التطوير الرئيسي أم غياا، أسئلة تتعلق بأولويات احلكوبتبلور اإلرادة سياسية لتحقيق التنمية 

، عالقة كل هذا وذاك "بالتنمية السياسية واحلزبية والتنمية الدميقراطية الشاملة"هلذه احلكومة كما شخصه كتاب التكليف امللكي 
، حىت ١٩٨٩ املمتدة منذ العام  عن مرارة التجارب السابقةةبالعقبات رمبا اليت ستواجه هذا املشروع التنموي سواء تلك النامج

أو تلك  ،يومنا هذا، تلك املتصلة مبسؤوليات احلكومات املتعاقبة عن إعاقة مشروع التنمية وعدم الشروع به على حنو جذري
اجتاه  يتلمس طريقه ب، الذي ما زال بأطيافه السياسية واالجتماعية املختلفة،العقبات املتصلة أو النابعة من اتمع األردين ذاته

 .احلداثة والعوملة
    إذن حنن نتحدث عن مروحة واسعة من األسئلة البعض قد يرى من املناسب الغوص يف تقييم احلقبة السابقة، البعض لرمبا    

ة  صاحبة الواليوعندما نقول مبا نبدأ نشري حتديداً إىل احلكومة.. نبدأ ذايفضل أن يبدأ بسؤال أو مبحاولة اإلجابة على سؤال مبا
واراً بني خمتلف  واليت بيدها أن تعلق اجلرس، والذي بيدها أن تطلق مشروعاً ضوياً تنموياً كامالً، ومبقدورها أن تطلق ح،األوىل

. ها أن حتدد الشوط الذي تريد أن تبلغه يف هذا الطريق والفكرية واالجتماعية يف األردن، اليت مبقدوراملكونات السياسيةأطياف 
دأ هو سؤالنا حنن مجيعاً، هل ننتظر وحنن نسري على خطى التنمية ما الذي ستجود به احلكومات املتعاقدة يف هذا  نبذال مباوسؤا

 تعيد سلم األولويات بالنسبة لصانع القرار، تسلط األضواء ،، ومدنية خمتلفةاجتماعية أهلية، بآلياتاال، أم علينا واجباً أن نشرع 
اتمع بأحزابه وقواه ومؤسساته املدنية اتمع األردين إجنازها، وبالتايل كيف ميكن هلذا على عني على القضايا احملورية اليت يت

القوى   ، تتعلق بنا حننأسئلة، هذه !! والتحديث والعصرنة؟؟ةاملختلفة أن يلعب دوراً ضاغطاً باالجتاه التنموي، باجتاه والدمقرط
 وأسئلة اتمع أيضاً، وال ،ملوقع الرمسي فقريباً منه، حنن نبحث عن أسئلة احلكومة وأن كان بعضنا إن مل يكن يف ا،غري الرمسية

نريد أن نركز نقاشنا على ما ميكن للحكومات أن تفعله أو ال تفعله، نريد أن نرى ماذا مبقدورنا حنن كمواطنني يف مؤسسات 
 .جمتمع مدين أن نبحثه ونفعله يف هذا اال، كأحزاب سياسية، وكمؤسسات  جمال العمل العام كمراكز دراساتيفعاملة 
 ورمبا التغيري الوزاري األخري وما ، هذا غيض من فيض أسئلة وتساؤالت تدور يف أذهان النخب السياسية والفكرية يف البالد      
 أعتقد أن لديكم ،من رفع لسقف التوقعات ومن أحاديث وتكهنات قد نشط العقل يف هذا اال، وطرح فيضاً من األسئلةرافقه 

 . الكثري منها
مخسة دقائق يف البداية، عليه أن يتقيد يف املدة املقررة وهي ه يف هذا اال، م مداخل كل من يريد أن يقد،امسحوا يل أن نبدأ     

أن ارحب ببعض قبل أن أعطى الكلمة للمتحدث األول أريد .  إذا شعرنا أن األمر قد حيتاج إىل ذلك،نعود بعدها إىل جولة تالية
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املشاركني الشباب لقد حرصنا أن نطعم هذه الندوة مبشاركات من أجيال خمتلفة، أحسب أننا يف كل ندوة من ندواتنا حنن حباجة 
وتتأهل شيئاً  اخلربات املتاحة يف هذا اال ، تستفيد منإىل وجود عناصر شابة تتلمس طريقها اىل الولوج يف طريق العمل العام

 .الباب مفتوح ملن أراد أن يتحدث.يف اتمع والدولةطالع بدور ريادي فشيئاً لالض
 

 :الدكتور أمحد الشناق
، حنن كأحزاب ننتظر االستراتيجية اليت ستقدمها احلكومة، وأنا "التنمية السياسية"  جاءت هذه احلكومة بعنوان رئيسي هو       

 ومتطلبات العمل احلزيب واعتماد نظام املعامل بطبيعةواخلطة ضحة ا مل تكن هناك إستراتيجية واأقول بكل صراحة ووضوح إذ
 ومدخل اللجنة ، كما هو كان يف السابق، لن جتدي نفعاً كل هذه العناوينفأنا أعتقديف ظل هيكلية الدولة األردنية، حزيب 

 تستطيع  حىت  باستراتيجية تتقدمومة احلكمنونأمل واضحة، أهدافها وأن تكون ، أعتقد أا حباجة إىل تعريف واضحالسياسية أنا 
 . رؤيتها أن تقدماألحزاب والفعاليات السياسية

تراتيجية، يف طبيعة اخلطة حول االسعامل مهم ومتكاملة،  خطاب التكليف السامي رؤية ملكية  بالنسبة للحزبية حنن نرى يف     
 املضي يف طريق التنمية السياسية،يف ى السنوات املاضية لى مدحازماً ع واعتقد أن جاللة امللك كان فهناك جدية يف املوضوع،

ناقش نأمل من احلكومة املوقرة أن ال تحنن كحزبني . تراوح مكاا ألا مل جترؤ على املبادرة،كانت كومة لكن سياسات احل
  .حزابفنيات قانون األ، أو ااموازن مراقبة  مثل عدد األعضاء احلزبيني،:بديهيات قانون العمل احلزيب

  األحزابيتطلب آليات تنفيذية، نأمل حقيقة أن يكون هناك عصف ذهين ال تشارك فيه بني احلكومة واألحزاب، احلوار         
، فنأمل ان ، ألن هذا املوضوع هو تشريع دستوري يتعلق مبستقبل الناس"القانون الدستوريعلم "يف وال السياسيني وإمنا فقهاء 

 طرح قضية احلزبية ،عالمناإ مراكز الدراسات ومن منومن املفترض   النقاش عن جدلية العمل احلزيب،اه يفيؤخذ احلوار الوطين مد
عرب عن  احلزبية جيب ان يشكل .، هل نوع من احلزب الشمويل، أم احلزب الرباجميوأي نوع من احلزبية يريد املواطنيف األردن، 

 .نظام السياسي يف الدولة األردنيةشكل ال
 أية آليات شعبيةيف لكي، وبالتايل الشعب ميارس سيادته دون أية تغريات  نظام احلكم يف األردن نظام وراثي م:نظام احلكم      

ع واقع النظام من خالل جملس النواب، وبالتايل حنن نتحدث عن حزبية برملانية حىت تنسجم مع الدستور األردين، وتنسجم م
  . خالفات مع أحزاب االمتداد واألحزاب الشموليةإثارةة األمهية، دون السياسي يف األردن، وهذا أمر يف غاي

ردين البد من أن يكون إعالم دولة، وليس قبل احلديث عن التنمية السياسية، هناك قضية اإلصالح اإلعالمي، األعالم األ     
، عكس ما هو جاري حىت هذه اجتهاد أفراد، وإمنا إستراتيجية تصوغ مؤشرات الرأي العام حنو أمهية العمل احلزيب

  .متطلبات ذلك البد أن يرافقه إصالحات داخلية، وإصالح إعالمي، وزيادة مؤشرات الرأي العام األردين حنو هذا اهلدف.اللحظة
الصحافة، هذا األمر البد من ، يتطلبه تطوير  واعتماد النظام احلزيباحلديث عن تنمية يلزمه تطوير إداري، احلديث عن حزبية

. لتطبيق هذا األمر  والسياساتباآللياتحنن كحزب ننتظر الوفاء . وهذا يتطلب إرادة سياسية صلبةطبيقه ملفهوم التنمية السياسية ت
 . وهذا موضوع طويل

  البد أن نعترف كحزبيني وكسياسيني أنه موضوع سيادي أردين، حنن دائماً عندما نتحدث عن موضوع احلزبية:احلزبية      
قانون وهذا هناك قانون االنتخاب، . ال ميكن أن يكون هناك حزبية بدون ربطها يف الربملانقانون االنتخابات، براً نربطها فو

ئة الناخبني من خالل جملس حلقة وسيطة لتثبيت السيادة يهو احلزب وألن الشعب ميارس سيادته من خالل الربملان،  ،!سيادي
          . ه هو حزب السيادة األردنية، هذا أمر هو يف غاية األمهية ويف غاية اخلطورةاحلزب الذي نتحدث عنف وبالتايل النواب،
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البد أن تطمئن مؤسسة احلكم، قبل احلكومة وقبل السياسات احلكومية، إىل موضوع اعتماد النظام احلزيب حىت يصبح حقيقة جزء 
 يف جملس النواب أو يف احلكومات، فلرمبا ب مشاركة سواء ألنه حينها سنتحدث عن أحزاهيكلية دولة وبالتايل مشروع دولة،من 

 هلذا السبب حنن نعول على هذه املعطيات لتطوير التنمية وزارة الدفاع، وحزب آخر وزارة الداخلية،أحد هذه األحزاب يتسلم 
 .السياسية يف البلد

 

 :الدكتور رائد حجازين
 ، جتعلنا متفائلني حقيقية مؤشراتحىت هذه اللحظة، ليست هناك نه، ال،ديدة    أقول أن احلديث سابق ألوانه، لتقييم احلكومة اجل

 .  عليهاهلا أو اً مكسبتشكل
الذين كنا أولئك األشخاص  باحترامنا كنواب وكمواطنني، وخصوصاً أن هذه احلكومة تضم أعضاء لرمبا حيظوا: أوالً       

ما قد يقدموه لألردن، وخاصة فقد نستشرف تذكرنا مواقفهم السابقة إذا نعتربهم كتاب مفتوح، كانوا صحفيني وكتاب أعمدة، 
 .يف جمال التنمية السياسية اليت هي املوضوع الرئيس يف كتاب التكليف السامي

تطاعتها تغيري  ناشطة من نشطاء حقوق اإلنسان، واملدافعة عن حقوق اإلنسان، واليت ليس باساحلكومة ضمت أيضاً،: ثانيا       
 .  األردن وخارجهمستوى، وخاصة أا أصبحت معروفة على حىت بوجودها داخل هذه احلكومة يوم وليلة، يفجلدها 

 . ة بالنسبة للحكومة إجيابينقطة تعترب ر النسائي وتفعيل دور املرأة فهذهالعنصزيادة وإذا ما مت إضافة : ثالثاً
ع بدء عمل هذا  احلديث، وبدأت يف عصر امللك عبد اهللا الثاين وم اعتقد أا بدأت يف العصر   بالنسبة للتنمية السياسية     

وكانت مبثابة عملية إحياء للعمل التشريعي والسياسي، واليت نعتربها انطالقة للعمل الدميقراطي يسعى من خالله . الس الربملاين
 .اإلصالح السياسي والدميقراطي ع األردن يف ركب الدول متسارعةالنظام وض

 وجود الدميقراطية توفر الغطاء السياسي ألن  التنمية االقتصادية ال ميكن أن تستغين عن اإلصالح السياسي والنقايب،عتقد أن ا     
تتبعها بتنمية سياسية اعتقد أا ستسري واحد من مل  والدول اليت تشجع التنمية االقتصادية وراقبة نشاط املؤسسات االقتصادية،مل

 :اجتاهني
 اليت ،، مثل ما حدث يف كوريا اجلنوبيةالهتمام بالتنمية السياسيةات اجتماعية وتنجر بعدها بالقوة ا تنتهي باضطرابإما أن      

 ومن دول العامل املتقدمة ، الدول املتقدمةيف مصاف وأصبحت ،ياسية التنمية الس وأمهلتكانت قد دخلت يف التنمية االقتصادية
 . فيما بعدلسياسية، اليت دخلت فيها جمربة حتت ضغط النقابات العمالية وعمال املصانع والطالباقتصاديا، إال أا تركت التنمية ا

 حيدث تفكك هلذه املؤسسات نتيجة ريب رأس املال بطريقة غري لرمبا وإذا ما أتبعت التنمية االقتصادية بالتنمية السياسية،     
 . ارت غالبية مؤسسات هذه الدول، حيث اشرعية، كما حدث يف منظومة الدول االشتراكية

، تطع كنائب أن أجد التفسري الصحيحأنا مل اس" التنمية السياسية"كتاب التكليف السامي كان يطرح بشكل رئيسي قضية        
إذا ، كيف تبدأ التنمية السياسية! واب؟ مباذا تفكر احلكومة، كيف تبدأ بتنمية سياسية إذا هي جتاهلت جملس الن أن أستقرئأو

، كان يوجد يف احلكومة ! على الدستور؟اعتدت وزيراً من احلكومة السابقة اليت ة عشرأثينضمت هذه احلكومة من عشرة إىل 
 عشرة وزيراً من الوزراء املوجودين حالياً، فهؤالء تعرضوا للنقد من قبل اجلميع، العتدائهم على الدستور أثينالسابقة عشرة أو 

  !! جملس النوابأو يف جتاهل  يف فرض القوانني االقتصادية، أويف سن القوانني املؤقتة،أو ان السابق، سواء يف طريقة حل الربمل
قانون مثل ،  احلجر األساس لتنميتنا السياسيةحنن معنيني  بالدرجة األوىل بعدة قوانني تكون:    ما هو املقصود بالتنمية السياسية 

 وأنا أعتقد أن التنمية جيب أن خترج من ،)اخل..ان، أو البلديات أو االس الطالبية،سواء للربمل(قانون االنتخاب و، األحزاب
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ذ لنأخ؟ ! هذا غري معقول بتاتاً،؟ وهم الذين يقودون التنمية! جلنة من الوزراءيشكل هلا جيب أن؟ أنا غري مقتنع أن التنمية !الربملان
إذا كان هذا الوزير غري مسيس كيف سيقود تنمية سياسية، ويقوم ، وهو رجل مسيس، ولكن على سبيل املثال وزير الداخلية

السياسية من تنمية ال تنبع، وجيب أن !مبناقشة نواب وأحزاب، وهلذا أنا أعتقد أنه ال جيوز سلب دور جملس النواب يف هذا اال
  . هخالل

كون هناك أحزاب  يكن لدينا أحزاب قوية، ولن تا ملأنا أعتقد أنه ال ميكن أن يكون هناك تنمية سياسية إذ:   قانون األحزاب
أنا أقول أن طرح . ؟!للمسألة  تكون عرضة إىل حزب أو أناالنتماء من بدون خوف أو رعبقوية إذا مل تكن أنت مواطناً حراً، 

 لست مع أنا.  عضو٢٠٠ إىل ١٠٠أنا مع احلكومة إذا رفعت عدد أفراد احلزب من  .فراد احلزب هي قضية ثانويةقضية عدد أ
أنا لست مع الدعم احلكومي املايل لألحزاب املوجودة حالياً، ألنه إذا ما وفرت هلا الدعم املايل أو و؟، !قانون األحزاب احلايل

؟، ألنه عندما تقوم احلكومة بتوفري الدعم املادي لألحزاب، !املعنوي، فأننا سننتقل من قضية فساد احلكومات إىل فساد األحزاب
تبعات املراقبة حلكومة ، إضافة إىل حتمل ا تابعة للحكومةأحزاباسبة للمراقبة، هذا يؤدي حتويل األحزاب إىل واضع ديوان حم

 . اخل.. وحماسبة املسؤولني والتدقيق يف حسابام، والتدقيق يف االختالسات 
   

      :الدكتور صربي ربيحات
قع، البد من إسقاطها على اتمع، مبعىن إذا كانت احلكومة تضيق  إحداث تغيري مرغوب يف الواهو     من بديهيات التنمية، 

حنن .  تعميق املشاركة الشعبيةهو بالتنمية السياسيةاعتقد أن املقصود . ذرعاً بالتطورات السياسية والنقابية، فهنا التغيري مرغوب فيه
نستفسر من أحد املسؤولني إذا ، نريد أن ضرورية ليست مشاركة الشباب ومشاركة املرأة.. نرى بعض التأويالت يف هذا املفهوم 

 .نمية السياسية تفسري واضح ملفهوم التلديه كان
 

 :املهندس موسى املعايطة
 ح بشدةوطرامل ،وارد يف السياسة األردنية منذ مخسة سنواتهو      اعتقد أن مفهوم التنمية السياسية، أو مصطلحها كما  

 لكن بالرغم من ذلك فقد بقي هذا املصطلح كتسمية السامي،ن كتاب من كتب التكليف  يف أكثر مهدوورمن  بسبب ،وبكثرة
 .مل يعمل شيء بشكل عملي يف هذا االجتاهو

 من الواضح جداً أن هناك رغبة  قوية عند صاحب القرار يف قمة اهلرم السياسي، إجراء تنمية سياسية وإصالح سياسي          
 أصبحت األمور أكثر  احلكومة احلاليةمع. ؟!تقم أي سلطة تنفيذية بإجراء عملي يف هذا االجتاهيف النهاية، لكن حلد اآلن مل 

وختصيص وزارة ، كما هناك وعود من احلكومة بإعطائها األولوية،  التنمية السياسية األولوية هناك كتاب تكليف بإعطاءوضوحاً،
. حاولت إجراءات حوار مع األحزابالسابقة النظرية، مع أن احلكومة  من الناحية ياسية يدلل على االهتمام احلكوميلتنمية السل

، إصالح سياسي، بتنفيذ هذا اإلصالح، الذي أمسيهإرادة فعلية وحقيقية من صاحب السلطة التنفيذية هناك حنن نتأمل أن تكون 
بل أن نرى بشكل فعلي جمريات األمور على  شيئاً وهلذا ال نستطيع أن حنكم قإىل اآلن مل نر. واملضي قدماً يف التنمية السياسية

 . األرض
 على ل يدل ـ األحباث واملقاالت والندوات خالل منـ سياسية، يف الصحف ووسائل األعالم   احلوار الدائر حول التنمية ال

 . لنخبه السياسيةلمع األردين وخاصة  للمجتته ومدى أمهي،حيوية هذا املوضوع يف الشارع األردين
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أما .  وأهداف تكتيكية مؤقتةداف استراتيجية للوصول إىل أهأيي، وسيلة وليست هدفاً حبد ذاتهة السياسية ،هي يف ر    التنمي
 الوصول يف اية املطاف إىل تطوير الدميقراطية، وبناء جمتمع وطين حقيقي وصوالً إىل وجود فهواهلدف االستراتيجي األساسي 

 وعند . إىل دولة القانونللوصولسياسية، ، فال وجود لدميقراطية بدون أحزاب ة احلزبيأحزاب سياسية قوية، على أساس التعددية
احلديث عن دولة القانون حنن نثبت مفهوم دولة املواطنة، واليت يتساوى فيه مجيع أفراد اتمع كمواطنني، بغض النظر عن املنبت 

سد يف الدول املتطورة، وهذا هو املفهوم الذي ج.  الدين بغض النظر عن،أو األصل، بغض النظر عن اجلنس ـ ذكر أو أنثى ـ
 .يف هذه الدول يف النهاية على حتقيق استقرار سياسي وبية الغربية، هو الذي ساعدالدميقراطية احلديثة يف الدول األور

وحىت يف ظل عات دموية، ي اضطرابات أو صراواملستقرة هي اليت مل حيصل ا أ نالحظ أن الدول ذات الدميقراطية احلديثة      
صراعات انقسامات و جرى فيها ،وبناء اتمع املدينقراطية  أن الدول اليت مل تصل إىل بناء هذه الدمييف حنيوجود خالفات، 

  لوحىتو . حتديداً، وجتربة يوغسالفيادول االحتاد السوفيايت السابقما جرى من أحداث يف   على سبيل املثالناإذا أخذ. دموية
 نتيجة وجود أنظمة مشولية ـ استبدادية مل  يف هذه البلدانذا جرىماو ،اجلزائر والسودانا الدول ااورة لنا مثل العراق، أخذن

 . حتقق الدميقراطية املطلوبة
 استمرت سنني أهليةحرب !     الدميقراطية ال تعين احملاصصة، بني الطوائف أو على أساس عرقي، ورأينا ماذا حدث يف لبنان

، زأ فال ميكن أن يكون هناك حماصصةإذن الدميقراطية ال تتج.  رغم انتهاء هذه احلرب،ويلة ومل حتل املشكلة احلقيقية حلد اآلنط
 قضية بسيطة، وال تتحقق يف يوم وليله، ولرمبا متتد إىل سنوات طويلة،  ليستوالدميقراطية.  استبدادية هناكال ميكن أن تكونو

 . هو الذي سيؤدي اىل نتائج صحيحة يف النهايةلكن البدء ا بشكل صحيح
وجودة يف اتمع توجد عوائق قدمية قد تؤدي إىل التغيري يف التحالفات امل. برأيي جيب أن نعمل على حتقيق هذا اهلدف    

 ايضا على املقصود ليس فقط على املستوى الرمسي، ولكن. ؤدي إىل تغيري وإخراج أناس من اللعبة السياسيةاألردين، وقد ت
 تغيري ليس ، ميكن أن تؤدي اىل"سلفية"وجهات نظر قد نسميها أيضاً هناك    .اسيةمستوى األحزاب السياسية، أو يف القوى السي

، وهلذا ال أقصد "ةسلفي"والقومية فيها " سلفية"اإلسالمية فقط ، فاليسار فيه " السلفية"، وهنا ال أقصد بـيف صاحل هذا التغيري
شترك فيه األحزاب وهذا ت.  اىل هذا اهلدفالوصول التغيري وإذن جناح هذه التجربة يقترن بقوة االجتاه املعين يفف. حزب بعينه

 .السياسية ويشترك فيه الربملان
كة  مشار جداًاملهماألداة املسرية آلليات التغيري، وهلذا فمن  ألا داً وهي مشاركة السلطة التنفيذية أيضاً هناك حمطة هامة ج     

 يف حوار وهي مدعوة للبدء رب يقع على كاهل احلكومة احلاليةوهلذا أقول أن العبء األك. احلكومة وكيفية تعاملها مع هذا اإلجراء
 . تأتلف وأن حتشد قواها، ألن هناك معارك كبرية تنتظرهاأن  املعنية يف التغيري، أيضاً اجلهةومطلوب أيضاً من . حول هذا املوضوع

 

  :ب الرنتاوي األستاذ عري
 التنمية أليست، !هل ميكن أن يكون هناك مفهوم واحد للتنمية السياسية؟   أحب أن أثري عدد من األسئلة يف سياق النقاش،      

القضايا اليت تندرج يف إطار علوم االجتماع ، قضايا خالفية، مبعىن هلا عالقة بتنوع املدارس السياسية شأا يف ذلك شأن خمتلف 
 هل املطلوب يف املرحلة القادمة أن يكون لألردنيني مجيعاً!  واأليدلوجية، والسياسية ، هل تقدم حتديد تشخيص ذا املعىن؟الفكرية

 أم املطلوب فعالً أن تتقدم احلكومة من وجهة نظرها باستراتيجية حتدث عنها األستاذ أمحد !هم واحد حول التنمية السياسية؟
آلية إلجياد تمع املدين املختلفة والتيارات املختلفة، بآرائها وخرباا ولتبحث عن شيء مشترك ، ولتتقدم مؤسسات ا!الشناق؟

 .لتنظيم خالفاا، كمال جتد آلية لتنظيم اتفاقها يف نفس الوقت
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! يف األردن؟؟ ما هي طبيعة الدولة اليت نريدها ! فكرة التنمية تدور باألساس حول مسألة واحدة وهي الدولة اليت نريد       
قول نستمع لرأي الدكتور حممد احلاج، ت، وحنن سيةشكالً ومضموناً، وهذه قضية خالفية حبكم التعريف، احلركة اإلسالمية األردن

 أو أبو األعلى ، مبدئية سيد قطب، احلاكمية هللا، دولة تطبيق أحكام الشريعة أو!!لك التنمية اليت نريدها هي دولة الشريعة
الية الفقيه يف ايران على سبيل املثال، وباألمس خرجت علينا يف الصحافة من يقول بأنه يريد العودة إىل دولة املودودي، أو و

ويتوجب على أبو غيث، ؟، !القطاع العام والرعاية االجتماعية، ودولة االئتالف الوطين والعشائري، هذا رأي تيار موجود يف البلد
لى ما كنا عليه، يعيد دولة الرعاية االجتماعية والرفاه والقطاع العام مل تفامهات تعيدنا ع أن يبدأ اآلن بعرئيس الوزراء احلايل،

. ودولة االئتالف الوطين والعشائري، وبالتايل هذا املوضوع يبحث عن قوى تؤيده ، فيجدها يف احلرس القدمي والقوى التقليدية
 عن قوى أيضاً تصطف معه ويصطف  هو اآلخرسيبحث" مية هللاحلاك"رؤية السيد قطب حول  بالتيار اإلسالمي مثالً مستمسك

، والدستور قال "الدستورب"جيب أن نلتزم قال  ،وطين دستوريحزب كالدكتور الشناق، . ؟!عها، لصياغة الدولة على شاكلتهم
، املال ليش "املال والبنون"لقرآن يف ا؟، !عليها خالف، النيايب أوالً ال تعين األولية للربملان" النيايب ملكي"و نظام نيايب ـ ملكي، 

 .البنون وهذا ال يعين تقدمي املال على البنونمن أهم 
  على أية حال هذه مناذج، سؤال التنمية باألساس، هو سؤال حول هوية ومضمون الدولة، هل نريد دولة جلميع مواطنيها؟    

، هذا هو جوهر ؟؟و الشكل الذي جيب أن حندده للدولة اليت نريد، ما ه!هل نريد دولة املواطنة اليت حتدث عنها األستاذ املعايطة؟
، لكن يسهل الوصول إىل توافقات تكفل لكل  يف مشروع التنمية السياسية، وبالتايل يصعب الوصول إىل إمجاع اجلوهريالسؤال

 أن شئتم ! الدولة العلمانيةي هوهذه !! نفسه وهذه هي دولة الدميقراطيةرأي لكل تيار وجوده يف اتمع وحقه يف التعبري عن
اليت حتيد الدولة أن تكون دولة مشولية، أو عن دولة دينية أو هي ، هذه العلمانية !!أيضاَ، وميكن ان يزعل بعض األخوة احلاضرين

 .هذه صيغ وأفكار، وهلذا فنحن نتوزع إىل تيارات ومدارس فكرية!  أو شيء من هذا القبيل،ثيوقراطية
 

 :عثمانالدكتور إبراهيم 
مبعىن أن الدولة مل تصبح بعد هي . مل حتقق الدول العربية مفهوم جمتمع الدولة حلد اآلنبالنسبة تمع الدولة،  ،      الفكرة األوىل

املرجعية األساسية النتماء اإلنسان وهويته، وبقيت اهلوية واالنتماءات يف جزيئات، وهذا جزء من التنمية اليت جيب أن يعمل 
 . عليها

، واجلانب السياسي. املواطنني يف الدولة ويعين مجيع اجلانب االجتماعي: شعب له جانبان       اآلن مفهوم جمتمع الدولة أو ال
وغريه، وكلما اقترب املفهوم السياسي من املفهوم ..  كاالنتخاب والترشيح، الذي يشاركون يف العمل السياسيوهم املواطنني

، متثيالً نسبياً والفئات املختلفة يف اتمع القطاعات  كافةراطية يف الدولة، وبالتايل عندما تتمثل زادت درجة الدميق،االجتماعي
 . حقيقياً تصبح الدميقراطية حقيقية من حيث التمثيل

جتماعية ، جيب أن يؤخذ بعني االعتبار التركيبة االتصر على فتوى الفقهاء والقانونيني    مشكلة التمثيل النيايب ال ميكن أن تق
ولذلك جيب قبل !، ملن هذه التشريعات؟وما هو مردودها االجتماعي؟تمع، ملن هذه التنمية السياسية؟والبناء االجتماعي يف ا ،

الثقايف، هلذه الدولة، ومن هذه املعرفة و  يف الواقع االجتماعي، االقتصادي أن يكون لدينا معرفة حقيقية،أن نبدأ يف التنمية السياسية
 والوسائل اليت ميكن أن حنقق ا هذا ،على أساس معرفتنا مبا هو موجود، مث معرفتنا مبا نريدأن ننطلق يف تصوراتنا للمستقبل ميكن 
 ويف وقتنا احلايل جيب أن نأخذ بعني االعتبار ليس واقع األردن فقط وإمنا واقعنا ضمن اإلطار اإلقليمي، وضمن اإلطار .اهلدف

 .بكات حىت نستطيع أن حنقق تنمية حقيقية يف املستقبلالعاملي، وتداخل هذه الش
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 املرجعية العشائرية كأساس يف االنتخابات، وجدتضعف األحزاب وضعف الوعي السياسي، ل نتيجة:     مسألة التمثيل النيايب
مل على الوعي السياسي، وإجياد الواقع ال يؤدي اىل فرق يف تغيري القانون االنتخايب بالنسبة لنتائجه حالياً، وبالتايل البد من العو

 .بة لتقوية األحزاب وانتشارها يف صفوف املواطنني األردنيني، حىت يتم التخلص من العشائرية كمرجعية انتخابيةالظروف املناس
        

 :السيدة مي أبو السمن
فإن  التنمية السياسية،  مفهومعندما نتساءل عنوحقيقة التنمية السياسية أخذت منحى هام يف كتاب التكليف السامي،      

مهام وزارته، معرفة املهمة الصعبة اليت أمام وزير التنمية السياسية اآلن، تتعلق يف كيفية . "!!املفردة"الغموض يكتنف هذه 
 . السياسية اليت تعترض التنمية كثريةالعوائق خاصة يف ظل ال. ، اعتقد أن هذه املهمة عسرية جداً!األهداف اليت جيب الوصول إليها؟

، !بأية مقاييس سوف أحكم على هذه الوزارة إذا رغبت يف القياس؟ فإذا قلنا أن هذه الوزارة ليست وزارة تنفيذية،: األداء       
ف  من تكليجانب ركزت على الحظت أن احلكومة!. األحزاب السياسية؟، هل هو القانون االنتخايب؟ب؟، هل  بالدميقراطيةهل

  بناء عليه،، وأن تقوم االنتخابات٢٠٠٧ ينجز يف عام  الذي جيب ان وهو قانون االنتخابجانب آخركت الكتاب السامي، وتر
 . ، يف حني أنه مل يرد له أي ذكر مطلقاً يف البيان احلكومي جاللة امللكوهو ما أكد عليه

السياسية، ما هي صيغة كماله وزارة التنمية  واآلن سوف تقوم باست، به وزارة الداخلية سابقاًبالنسبة للحوار، الذي بدأت         
أنا اعتقد إذا أردنا أن يكون لدينا تنمية سياسية حقيقية، ولو أن . !؟ هل هو قائم على االختيار أم على احملسوبية ؟هذا احلوار

،  من أبناء الوطناعدة شعبية وأن يكون هناك مطلب حقيقي، أن يكون احلوار مبين على ق!املفهوم ليس واضحاً يف أذهاننا بعد
 !. بأحزاب قوية لتحل حمل العشائرية أم ال؟باإلتيان

 . مرتبطة بوزارة الداخليةألننا كما نعرف أن األحزاب ! الداخلية؟      هل هناك تداخل فيما بني وزارة التنمية السياسية ووزارة
 طاملا أكد جاللة امللك على أمهية ،لتنظيمات النسائيةل ولكن بالنسبة.  قطاع الشباب اجلامعة األردنيةتتوىلشيء إجيايب جداً أننا 

تأخذ هذه النقطة مأخذ اجلد وتعمل بشكل  ان  على هذه التنظيماتيجبفة السياسية األردنية، يف احلياة يفعالبشاركة املرأة م
خاصة أن لدينا اآلن ، سيةظمات النسائية واألحزاب السيا حوار وطين ما بني املنوأن جتري يف األحزاب السياسية، وتشاركقوي 
 عشرة فأثىن، هناك ثالث سيدات يف جملس األعيان ستة سيدات يف جملس النواب، وعلى األقل سيكون إضافة إىل،  وزيراتثالث

 .سيدة تشكل قوة ال يستهان ا وسيكون هلا أثراً يف املدى القريب
 

 :الدكتور حممد احلاج
 هناك تساؤالت كثرية .ال نعطيها احلجم احلقيقي وألعناوين، ونصغر حجمها أحياناً، العنوان كبري، لكن يبدو أننا خنتزل ا    

، كأنه !تطرح عندما يثار مثل هذا العنوان، حىت يف اجللسات العادية، يتم توجيه أسئلة لنا من الناس، ما هي التنمية السياسية؟
، والتساؤالت هي"!. تنمية السياسيةال"نوان هذه املرحلة هو ، وبالتايل ع!مصطلح جديد، وبعضهم يقول لرمبا كل مرحلة هلا عنوان

، وبعدها يتم استحضار عنوان ، ثالثة، سنتني، أم هي جمرد عنوان ملرحلة سنةتنمية سياسية حقيقية؟؟هل هناك توجه جاد  حقيقي ل
، ولذلك يتساءلون ة سياسية حقيقية أن هناك تنميواثقنيبصراحة الناس غري !. ؟..، مثل التنمية االجتماعية، أو تنمية كذاجديد

أم القضية مرتبطة ! هل حنن فكرنا بأنفسنا أننا حباجة إىل تنمية سياسية؟! ، أيضاً التساؤالت هل التوجه ذايت؟!بني مصدق ومكذب
ليست جمرد القضية  وأن  هناك تنمية سياسيةهل فعالًوإذا كان األمر كذلك ! بسياسات إقليمية، دولية هلا عالقة ذا املوضوع؟

 األردن مهيئون الستيعاب التنمية السياسية يف  يفأيضاً تطرح تساؤالت أخرى، مثل هل حنن. ؟عنوان، وأن هناك توجه ذايت
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، البعض يقول أن هل احلكومة احلالية مهيأة وقادرة فعالً على قيادة التنمية السياسية مبفهومها الواسع؟! واقعها وحجمها احلقيقي؟
، والنصف الثاين مثلهم وهم !، بدليل أن نصفها من احلكومة السابقة من احلكومات السابقة عن غريهاختتلف مل احلكومة احلالية

 ميكن كما قال األخ أن لبعضهم القدرة على احلوار وهلم خلفية سياسية معينة، لكن ليس هكذا هي تشكيلة ؟!من أصحام
 "!. التنمية السياسية "، أمسها حتمل عنوان مرحلة كبرية وجديدةاحلكومة اليت

حول هذا جاللة امللك، يف الداخل ويف اخلارج، ات تصرحيو، بدليل االهتمام التنمية السياسيةبتحقيق  رغبة ملكية هناك     
 !.هل هلذه احلكومة القدرة على تلبية هذه الرغبة امللكية؟فيف كتاب التكليف، تتكرر الرغبة، و املوضوع،

، البعض يشكك ولكن أنا أقول نعم حنن قادرون على أن !درون على السري يف تنمية سياسية حقيقية؟ هل حنن يف األردن قا   
من غرينا يف بعض األقطار وقدرتنا يف األردن أكثر . ، فلدينا القدرةنسري يف برنامج تنمية سياسية إذا كان التوجه جاداً وحقيقياً

 وبالتايل والتغري االجتماعي موجود،هناك جمتمع متعلم، . ألقل ولو نظرياً أن هناك قيادة ترغب يف ذلك، على اوخاصة العربية،
أيضاً هناك . مخسة عشرة عاما، حيث أن األمور اختلفت كثرياً يف األردنعليه قبل  األمر كما كانليس و، لذلكهناك قاعدة 

، والرأي والرأي القابل للتعددية السياسيةحركة إسالمية أبدت استعدادها لقبول التعددية، ويف أكثر من مناسبة أظهرت موقفها 
 وهذا األمراآلخر وأبدت استعدادها للحوار والتحالفات، مع أحزاب يسارية وقومية، واالنفتاح املوجود يف احلركة اإلسالمية، 

دم وجود غري موجود يف احلركات اإلسالمية يف مناطق أخرى، وبالتايل هذا يسرع من عجلة التنمية السياسية على اعتبار ع
 توجه اإلسالمية وكما هو واضح أن لدى احلركة .أمام التنمية السياسية احلقيقية ينية، أو معوقات سلفية ـ أصوليةمعوقات د

 .رغبة وقدرة على الدخول يف حوارات مع اجلميعولديها األحزاب مع االجتاهات املختلفة للتفاعل مع 
ة بعيداً عن الربملان وبعيداً عن األحزاب السياسية، وال نفهم تنمية سياسية يف ظل  نفهم تنمية سياسيفإننا ال لكن مع هذا كله    

ياسية حباجة اىل تطور يف األحزاب، تطور  التنمية الس!!.أو حىت قانون األحزاب احلايل) الصوت الواحد( قانون االنتخابات احلايل
ة، ليست فقط جمرد عنوان، وامنا حوار جاد مع كل القوى كذلك حباجة اىل الشفافي. ، تطور يف السلطةيف قانون االنتخابات

اليت  الصالونات السياسية الكبري، أو  فكثرياً ما تثار يف.ضايا املثارة يف اتمع األردين يف كل القوالتقدم بطروحات جريئةاملختلفة، 
 . ية أو غريها تتعلق بالوحدة الوطن،قضايا. البسطاءوتثار يف اجللسات العادية يف دواوين النساء 

ليس باإلمكان و .ال يوجد سياسة بدون اقتصادف ارتباط التنمية السياسية بالتنمية االقتصادية،      قضية أخرى وهي وجوب
 . اخل.. وجود تنمية سياسية بدون أن تكون هناك تنمية اقتصادية حقيقية، ويكون هناك استثمار مفتوح وحر، 

 فيه تنمية سياسية أكثر من البيان الوزاري الذي ناجدلو ، من ناحية نظريةهميكن لو أخذناوين، ، جيب تفعيل الدستور األرد   أخريا
      . مت نشره مؤخراً

 

 :األستاذ عاطف البطوش
ولكننا  ، يف الدولة الدميقراطي يدور حوهلا نظام احلكممنارةهي و ، !!، تعين مصاحل الشعبةأن املفهوم الدميقراطيقيقة       احل

 نيايب لشهور أو لسنة أو تتعارض مع حل االس النيابية ؟ هل مصاحل الشعب تتحقق يف غياب جملسءل هل الدميقراطية نتسا
، وال اعتقد  أربعة سنوات مشسيةل مدته املنصوص عليها يف الدستور، وهي جملس نيايب أكم يف األردن يوجدملمع أنه . !لسنوات؟

، يبقى النائب يف جملس النواب، إىل أن جترى االنتخابات لعامل ويف النظام املشابه لنظامنافي كل دول اف .؟!أن النص جاء عبثياً
 . نجح يسلم العهدة اليت معه، ويغادر السي مليستمر يف مقعده النيايب، وإذا النائب  إن جنح ها،وبعد االنتهاء من
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الدستور ف.  على أصل الدستور األردينطرأتياب جملس النواب،  على أثر غأقرت والتعديالت الدستورية اليت     القوانني املؤقتة 
 ولذلك حىت القرارات التفسريية اخلاصة عن مصر، أخذناه وبدورنا من الدستور البلجيكي، أخذته مصر قبلنا، مستقاألردين، 

كانت  يف األردن، نواب يف حل جملس التزامنت وتوافقت مع التفسريات املشابه يف مصر الشقيقة، وحىت التعديالت اليت جرت
فهل هذه القوانني اليت خترج عن املنطوق األصلي للدستور يف حالة أن الس غري منعقد، وليس . بسنوات إليه قد سبقتنامصر 

وهل  .؟قضايا تعاجل بالقوانني املؤقتةال فهل هذه، اجة إىل موازنة حبوإذا ما حدث طارئ ما بني الدورة العادية واالستثنائية،حملوالً، 
 . لسنواتلعدة بقاء الس النيايب منحالً أنا أستغرب !تلتقي مع الدميقراطية؟، هذه القوانني املؤقتة

يف ذات الوقت  أن مواطن ينتخب يف دائرة انتخابية، خيتار واحد من ثالث نواب، والذي يعين   بالنسبة لقانون االنتخاب، 
 هل ..وهكذافيها ستة مرشحني أخرى دائرة و، هؤالء أن خيتار املواطن واحد من  مخسة نواب، جيب لدائرته فيهاالدائرة ااورة

 العمل أساسمع مصلحة الشعب اليت هي هذا القانون االنتخايب يلتقي وهل ! حقيقة فيه عدالة؟القانون االنتخايب هذا 
 .؟؟الدميقراطي

 فكيف ذاً كنا حنن نستقي من مشكاة واحدة يف النظام السياسي،إ: مثالً فيها متييز وعدم عدالة،، نالحظ أن "للكوتا"      بالنسبة 
أن يترشح يف له  ال جيوز ولكن يف نفس الوقت، !من الكوتات له احلق يف أن ميثل يف جملس النواب" كوتا" البادية خنصص البن
؟، إذن ملاذا ال يسري ! املدينة والريفالريف، وال جيوز للناخب يف الدائرة املصنفة من دوائر البدو، أن ينتخب يف وأدائرة املدينة 

ال يف الدائرة املخصصة له، وال وأن ال جيوز ملرشحها، أن يترشح إ! ملسيحي وباقي الكوتات؟هذا على الشركسي والشيشاين، وا
  أن، أو األخرى"الكوتات"  بـ نساوي البادية أناملرشح اخلاص فيه، كما هو بالنسبة ألبن البادية، فإماينتخب ناخبها إال 

 ترشيحهمز اجوعدم  بذريعة، ني من البادية، وكلنا يذكر أن احملاكم ردت مرتني نواب مرشح!؟"البادية"بـ " الكوتات "نساوي 
، جيب أن يكون املقياس لكل دائرة عادل، !معيار عدالة إما هلذا أو لذاك؟إذن جيب أن يكون هناك . يف دوائر غري دوائر البادية

 ".الكوتا" يكون ثالث لكل دائرة، وما أريده هو أن ال يكون هناك خلل يف كل دائرة أو خلل يف مقعد لكل دائرة، أو
 أن فتح باب الدستور أن تعدل بعض القضايا احليوية يف الدستور، واحلديث        عندما نتحدث عن التنمية السياسية، البد 

ومل متر .  وعي املواطن األردينإليهيها الوعي العريب اىل ما وصل مل توجد مرحلة من املراحل وصل فأقول أنه  اآلن للتعديل خطر
والكل كان يراهن إذا وقعت احلرب  األردن وخرج منها األردن ساملاً، هزات أو أزمات على الوطن العريب، مثل اليت مر ا

ملواطنني بقدر ما كان اخللل يف من االعراقية لن يكون هناك انتخابات وقد تكون هناك فوضى، وجرت االنتخابات، وكان اخللل 
راءات بعض اإلجراءات احلكومية، مل يكن هناك نقد موجه للمواطن الناخب بقدر النقد الذي وجه اىل اإلجراءات احلكومية، إج

  .عديل الدستور والعودة إىل األصولمتت عن قصد أو عن غري قصد، لسنا هنا يف جمال حماسبة أحد، ولذلك فإن ت
 على وليس على النيايب ينصبلوصف ا الدستور قضية شكلية خاطئة، عندما ذكر نظام نيايب ـ ملكي، هذا هناك يف        

، صفة النيايب ملكي، ومل يقل الدستور نيايب وملكي، صفة النيايب ملكي، وصفة النيايب يف دول لكي، مبعىن أن نظام احلكم نيايبامل
. ، وهنا كلمة الوراثي مل تأت يف حملهايف الدستور البلجيكي، قال وراثي أخرى مجهوري، جاء املشرع يف خطأ، وليس موجود

 وصف للنيايب  تقول وراثي، فجاءت يف النظام امللكي، يف مواد أخرى من الدستورحملها عندما تتحدث عن كيفية تعاقب السلطة
ب يف تلك اللحظة، ولكن هنا قال ، التقدمي والتأخري يكون حسب مقتضى اخلطا"واو عطف"وليس للمال والبنون، هنا جاءت 
 النيايب شكله ملكي وليس مجهوري رئاسي، فلذلك فإن الدستوري حباجة إىل تعديل مبا يتعلق نيايب ملكي، وصف للنيايب، هذا

 . مبوضوع االنتخاب
ي انتخابات يف تاريخ      بالنسبة ملوضوع االنتخاب الحظنا أن احلكومات مجيعها بدون استثناء جترأت عليه بقوانني، ومل جتر أ

الذي ،  األردينالشعباالنتخاب موضوع ميس مصلحة قانون  كان ؟، إذا! اآلن بقانون انتخاب دائماألردن من التأسيس إىل
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  قبل أن ال جيرى منيف تعديلهيفترض والذي  ؟، مؤقتةقوانني عرب أن متس هذا القانونتتجرأ احلكومات فكيف جيسد معىن األمة، 
 . أن يتم من خالل استفتاء شعيبو ،! الواجب أن ينص يف الدستور مثل هذا التعديلحكومات، بل من

وجاء !! خيار الشعبأن هذا  ها، فيقال حينهاإذا ما حجب الربملان الثقة عن  األردن احلكومات تقيل الربملاناآلن حنن يف       
 . !؟ وال تقال احلكومة، بل يقال جملس النواب، االختالف على سياسات، مث جترى انتخابات جديدة،"!االختالف"نتيجة 

 ؟ واجلميع!إعالم رؤساؤها  ال يتم عندما تقال االس النيابية،أنهالدراسات األخرية، وال أقول أن امللك يتقصدها،     الحظنا يف 
 حلأحد املشاريع، فجاء اح ، واحد رؤساء جملس النواب كان مكلفاً بافتتبدون علم رئيسهأن جملس النواب السابق، مت حله  يعلم

 وقال له أبنه يف وأتصل إىل الس، أذهبالس وهو يف الطريق الفتتاح ذلك املشروع، حيث مت االتصال به، فقال للسائق 
 . السيارة لتأخذين اىل املرتلأحضر

وجياملهم مع الوزراء  االستقالة، وجيلس  لتقدميبأا معرضةويبلغها بيوم أو يومني  جيلس مع احلكومة يعين إذا جاللة امللك         
  لعقد جلسة طارئةيأيت جاللة امللك ويدعو النواببأن باعتقادي جيب أن نكرس عرف سياسي ـ دميقراطي، فويشكرهم، 

الس النيايب ال ميثل أشخاصه، بل ميثل خيار الشعب وخيار ألن . م على ما بذلوه من جهد ويبلغهم بقرار حل جملسهمويشكره
وهلذه يفترض  اليت هي مصدر السلطات، مصدر سلطة العرش، ومصدر سلطة احلكومة، والقضاء وجملس النواب واجليش، مةاأل

 . حترام واالاإلكبار بشيء من  السعاملأن ي
، ! هكذا؟كونتحدث عن مثالية، هل املثالية أن ن نولكننا اآلن، حنن قبلنا باملاضي بعجره وجبره     حنن اآلن نتحدث عن تنمية،
هل نعيد النظر يف قانون . ؟ فيما يتناسب مع ما وصلت إليه البلد من مرحلة تقدم نتفاخر اةوجنري إصالح تعديالت دستوري

  .االنتخاب؟، هل نعيد النظر يف بعض املمارسات السياسية؟ أنا باعتقادي هذا الواقع يقتضيه
    

 :األستاذ مجيل النمري
 والتنمية السياسية ليست جديدة . اهتمامه موضوع التنمية السياسيةء البيان الوزاري الذي تصدر     بعد كتاب التكليف، جا

 رمسياً عرب كتاب التكليف السامي وعرب علينا ولكن هذه أول ندوة بعد أن أصبحت التنمية السياسية على رأس برنامج احلكومة
 .البيان الوزاري

 ةهيمتأكد أننا سنشهد تباينات حول ما، لكي خنتلف وأنا !التنمية السياسية،؟رنامج ب مفهومكنت أرغب بالدخول مباشرة يف      
مدخل آخر مثري للفضول واالهتمام . ول، وال بأس  يف إتاحة اال مازلنا يف املربع األوهاحنن، رحات وأفكار التنمية السياسيةاملقت

هتمام؟ أو ملاذا اآلن نتحدث مجيعاً عن التنمية السياسية إىل ويستحق أن نسلط عليه الضوء، وهو كيف أصبحت التنمية موضوع ا
 أقلكان فقبل ستة أشهر كان االهتمام أقل، وقبل سنة !. درجة أا أصبحت على رأس الربنامج احلكومي، وبرنامج جاللة امللك؟

 يف البيان الوزاري" مجلة" عن وقبل ثالث سنوات ونصف عندما تشكلت حكومة أبو الراغب كانت التنمية السياسية عبارة. أيضاً
 وبدأ االهتمام ا أكثر وأكثر وتدرجيياً إىل حديث الساعة،  عنها وانتقلت بعد حديث جاللة امللك حديث عام،وردت ضمن

 .إىل أن تصدرت البيان الوزاري! موضوع متفق عليهإىل " أو تكاد"حتولت 
حكومة تصادر احلريات، تضييق  يف ظل ، نية بالتنمية السياسيةمع الناس هل!  تعترب التنمية السياسية ضرورة؟ملاذا لبعض األطراف

يعين أن لدينا مفهوم وأن كان ؟ احلديث عن التنمية السياسية، ال يليب طموحات الناستسن قانون انتخابات والنقابات، صدرها ب
 تعددية سياسية حقيقية، أحزاب رئيسية، فيهاتكون  نريد جتاوز احلالة القائمة، إىل حالة ي أننادباعتقا .للتنمية السياسية اًمضمر
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القانونية الدميقراطية، أي دميقراطية متطورة تقوم على التناوب على السلطة  الصورة مبعىن تكاملتداول على السلطة التنفيذية، 
  .التنفيذية من أحزاب أو ائتالفات متثل اجتاهات رئيسية

، واحلاجة هلا، ولكنها ليست أقل أو مستعدة للحديث عن التنمية السياسيةأن تكون     احلقيقة أن احلكومة أو الدولة، ميكن 
 املفهوم األول ال يضعها يف زاوية االام، مفهوم إعطاء احلريات أو التقليل من .اخل.. استعداداً أن تتحدث عن توسيع احلريات إىل 

ع وتقول إننا بلد يوجد فيه حريات،  واملواطن عندنا يتمتع وهي تداف.. القمع يضعها يف زاوية أا تقمع وتصادر احلريات، 
اجلميع، مبعىن أن  ولكن يف موضوع التنمية السياسية حنن نتحدث عن مسؤولية .واطنباحلرية، بغض النظر أن هذا من حقه كم

 ومل تبلغ  األحزاب، يفعن املشاركةمواطننا، عزوف  بسببحكومة تقمع األحزاب، ولكن األحزاب ضعيفة املشكلة ال تكمن يف 
، يف ذات الوقت سجل %٥نسبة مشاركته يف مؤسسات اتمع املدين من أحزاب وهيئات نقابية يف أحسن أحواهلا أكثر من 

 .الرقم تقرييب  ـ%٧٠أو % ٦٠تقدر حبوايل  يف النشاطات العشائرية نسبة مشاركة
نشري هنا إىل احلركة اإلسالمية ، فهي واسية رمبا األقل اهتماماً، لقوى السيل خاصة     إذن مفهوم التنمية السياسية مريح أكثر، 

لألخوان بالنسبة ، وأكثر عدالة، ألنه يف الواقع ية وضرورة أن تكون الدولة أكثر تساحماًتتحدث أكثر عن استهداف القوى السياس
 . املزيد من مساحة احلرية يفية هي احلقيقالذي يعترب قوة سياسية ضخمة وحاجته، حلزب جبهة العمل اإلسالمياملسلمني و

أن القوى الليربالية والوسطية، تتحدث أكثر يف مفهوم التنمية السياسية، ألن هناك مشكلة يف عدم اإلقبال على   يف الواقع      
 واحلل اخل، هناك مشكلة وهي حتتاج إىل حل،.. ليات، وحصة اتمع وواقع التخلفبغض النظر عن املسؤو. التنمية السياسية

أنا أعتقد، بغض النظر عن النوايا عند . ولذلك حترص على طرح قضية التنمية أكثر من كافة األطراف. الدولة شريكه فيه
أصبح تشخيصه حمل وهو مفهوم  ، برناجمهاعلى أولوياتأا تستشعر منذ وقت، وإال ملا وضعت مفهوم التنمية السياسية احلكومة، 

 !!. إمجاع
األكثر حىت  لنائب،جيرب انتخابات، النظام اف فردية جملس النواب، واضح أن جملس النواب فردي،  هامة وهيهناك مسألة      

الواسطة، عملياً الواسطة واحملسوبية تتناقض مع احلداثة، ومع التنمية االقتصادية احلقيقية ومع  يتعامل بنظام أنتقدمية وثورية، 
 . ليها دون تطوير النظام السياسيولكن الواسطة ال ميكن القضاء ع. التطوير

ة، واىل حماربة       مل يكن هذا واضحاً يف ذهن الكثري من املسؤولني لرمبا كانوا خملصني ملوضوع احلاجة إىل حتديث الدول
التنمية "تسميته بـ، أو كما أصبح شائعاً "اإلصالح السياسي"بـالواسطة، واكتشفنا بعد مدة أننا حباجة إىل ما نسميه 

الوعي . ، وهذا يشمل تغري قانون االنتخاب وقانون األحزاب، وليست كما قال الدكتور عثمان حول الوعي السياسي"!سياسيةال
  حزبيةأنت حباجة إىل وضع مسار معني ليفرض أحياناً، مبعىن إذا افترضنا أن نعمل قوائم.  سياق صريورةالسياسي أصالً يتطور يف

خلق  يتم فإنه  بصورة مجاعية ما،يعملواولكن عملياً أن فرضت على الناس أن ...  ختفيفإن العشائرية ستيف االنتخابات 
، ولكن هناك تصورات مما هو متوقع أن قضية الصوت الواحد، أدت إىل االرتداد، أكثر من واالحظ ، لديهمديدج" ميكانزم"

، أو مدى حجم اإلرادة السياسية  نوايا احلكومةأقول بغض النظر عنولذلك معينة مع الوقت من املمكن أن ختلق وقائع جديدة، 
 ال ميكن أن نراوح فيه إىل  واقع مرير التوافق الوطين على تشخيص أن لدينااحلقيقية، اليت تعاين أيضاً من مشكلة، ومت يف األخري

بضرورة ا واقع أصبح حمل إمجاع اخل، هذ.. احلايل يف قضية تشكيالت احلكومات الراهنة، واقع الربملان مثل الشللية والفردية األبد،
 علينا تقع ، وسط فاعل يف الشأن العام، حنن كمثقفني،! قدرة احلكومة على جتاوزه؟ما هيولكن  بالتنمية السياسية، جتاوزه

 بالتنمية السياسية إىل األمام، ومادامت احلكومة ألزمت تدفعىل مضامني التوصل، إأن ننجح وأن نتمكن من يف مسؤولية كبرية 
وجد ت"  أوالًاألردن" على إلزامها ذه اخلطوات واعتقد أن بعض مقترحات تكون لدينا القدرة أن ، فيجب نفسها ذا الربنامج

 .فيها شيء، ولكن ميكن اآلن تطويرها بشكل أكرب
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 :احلاج مازن املعايطة
احلاجات وعلى على قضايا اقتصادية،   يف معظمه التنمية السياسية، ينصبأن معظم احلديث الذي يدور حولاحلقيقة       

هذه كل ... ، عن البطالة، عن العملاين،  عن األجور، عن التعليم اسأل عن التأمني الصحياملواطن ي .األساسية للمواطن
 التنمية التنمية السياسية تأيت بعدوهل  ..، أزمة اقتصاديةذه القضايا تقود إىل أزمة سياسيةكل ه. القضايا تدور يف أذهان الناس

 من يصغي إلينا ويلتف حولنا هل سنجد. ، مث بعدها نتحدث عن التنمية السياسية، أي مبعىن إجياد اقتصاد قوي!؟اديةاالقتص
، أم سنكون حنن يف واد ، هل نلقى تشجيع؟التنمية السياسية من الناس واملواطنني إذا أردنا ان نتحدث عن وحيفزنا ويشجعنا
وهذا ينطبق على الطبقة املتدنية اقتصاديا يف اتمع، حىت أننا جند أن أصحاب . هذا حيتاج منا إىل وقفه جدية! ؟واملواطن يف واد

اخل، وآخر ما .. ني التصدير،، وقوان عن ضريبة الدخل وضريبة املبيعات، قوانني االستريادالعمل واملستثمرين يتحدثون يف جمالسهم
حىت النواب الذين ترشحوا أخرياً لس النواب، يف معظمهم ركزوا يف براجمهم . مية السياسية أن يتحدثوا به هي قضية التنميكن

االنتخابية على القضايا االقتصادية والبطالة وحل مشاكل الناس االقتصادية، وقليل هم الذين حتدثوا عن القضايا السياسية والوحدة 
 .حيتاج منا إىل وقفه وتدقيقأيضاً هذا . السياسية

، وليس النقابات املهنية نفّعل مؤسسات اتمع املدين، واألحزاب السياسية حتديداًُ أن التنمية السياسية هي ان   ومع ذلك أقول،   
اخل، ولكن حنن .. اجتماعية ىن باملهنة، والنقابات العمالية هي نقابات اقتصادية واجتماعية، اجلمعيات اخلريية مجعيات ألا تع

 طاملا هناك عزوف من قبل املواطن األردين االنتساب إليها لفّع السياسية لن تواألحزاب األحزاب السياسية، ن تفّعيلنتحدث ع
 يف األحزاب، ولكنه قال أيضاً ال تكثروا األحزاب أدخلوا جاللة سيدنا وقال يا مواطنينا واملشاركة يف أنشطتها، وكثريا ما وقف

 .، مع ذلك مل جند آذان صاغية!!حلركةأن كثرة الزحام تعيق ا : قالوجاللة املغفور له امللك احلسني
 متطور مبين على نظام القائمة احلزبية، حىت إذا ما طبق قانون االنتخاب على انتخايب قانون بإجياداألحزاب ال تفعل إال       
 حزبه الذي سيكون عبارة عن وسيصبح النائب حيسب حساب. حلزب سياسي القائمة احلزبية، سينتمي النائب ولو جمرباً أساس

، أن يكون هناك قانون انتخاب مبين على القائمة احلزبية، وهذه األحزاب هذا هو جوهر القضية.أدائهمرجعية وحماسبة له على 
 .، وبالتايل سنجد أمامنا فقط ثالثة أو أربعة أحزاباب اليت ليس هلا قاعدة شعبيةالكثرية سوف تذوب وتتالشى، خاصة، األحز

  . من يأخذ دوره تلقائياإذا فشل سيأيتو!! فليكن ولنجربه كان أحد األحزاب قادر على تسلم السلطة وإذا
 

 :الدكتور إبراهيم بدران
االجتماع يطرح ما فعامل  عامل السياسة وعامل االجتماع، أود أن أشري اىل عالمات فارقة، أوالً جيب أن نفرق بني ما يطرحه       

جيب أن يكون ما تطرحه احلكومة . للعمل والتنفيذهو طرحها و  واضحاً، أما احلكومة فطرحها ليسيريد يف البحث وبدقة،
ألكادمييني، ، هذه مهمة ان احلكومة ان تطرح أفكار للتفكريميكن تنفيذه، وليس التفكري فيه، ليس املطلوب مواضحاً وحمدداً، حىت 
اتمع، لو توافق عليها الناس،  للوضع أمام ةامج للتنفيذ، برامج قابلاملطلوب من احلكومة أن تطرح بر، والباحثني واملفكرين

 بني مفهوم التنمية السياسية وبني أقارنالنقطة الثانية، مفهوم التنمية السياسية، أريد هنا أن هذا يقودنا إىل و .يجب تنفيذهاف
أننا تكلمنا عن التنمية االقتصادية ية بشكل مفتوح، مبعىن الدول النامومفهوم التنمية االقتصادية، مفهوم التنمية االقتصادية أخذته 

 واحلكومة تقوم مبشاريع يف اخل،.. ،%٤و% ٣، %٢ مبعدل تنمو األنا نتكلم عن التنمية االقتصادية، منذ عشرين سنة، وال ز
رية من اجلوانب السياسية وتقول  أن تأخذ قطعاً صغ احلكومةستطيعيف حني ت. من التنمية االقتصاديةهذا جزء .. القرى ويف املدن 
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 من الفصول ختتار ما تريد، ليس الكثري، تستطيع أن تقول أن التنمية السياسية كتاب مفتوح فيه سياسيةالتنمية الأا هذه هي 
 مفتوح، ليس له اية وليس له هدف ائي واضح وحمدد، وإال سوف نستمر كتاباملطلوب من التنمية السياسية أن تكون 

وتربط ..، وهو جزء من التنمية السياسية، حىت لو مسحت احلكومة بفتح قناة فضائية ث يف كل أمر له عالقة يف السياسةنتحد
 .لكن املطلوب هو أن نعرف ماذا تريد أن تنجز احلكومة خالل دورا أو خالل فترا يف هذا االو. األعالم واحلرياتذلك يف 

مفهوم التنمية !  ماذا تعين احلكومات بالتنمية السياسية؟ هواملطلوبوالتوضيح رقم واحد أعتقد أننا جيب أن نكون واضحني، و
لتعين أي " ”POLITICAL DEVOLOPMENTEقول سياسية الدولية، معروفة املعامل وميكن أن نالسياسية يف ال

 الربط الغامض، اهلند أكرب دميقراطية يف  اآلن الربط بني التنمية السياسية وبني الدميقراطية، جيب أن ال يكون هناك نوع من.شيء
مل يضع ، و%٨٠العامل، عندهم آالف اللغات وآالف اللهجات، وماليني األبقار املقدسة، بدأت دميقراطيتها، واألمية أكثر من 

يها نسمة أو مالطا ف) ٧٠٠,٠٠٠(وبلد صغري مثل قربص . ، وقال جيب أن تتحقق، يف ظل التعليمأحد شروط على الدميقراطية
، مبعىن أن جاللة "التحول الدميقراطي" كان األجدى أن يسمى برنامج احلكومة .وبدون شروط ألف نسمة، فيها دميقراطية، ٣٢٠

ولكن مادام هذا .. ، امللك يريد أن يرى أردنناً ودميقراطياً، حديثاً، كما هو موجود يف الدميقراطيات الغربية، حيث تداول السلطة
الصيغة فنحن يف التنمية السياسية حباجة أوالً إىل حمددات التنمية وما هي املعايري، مبعىن أن ال تكتفي مبعايري األمر مل يطرح ذه 

 يكون ذلك واضحاً، سيادة القانون  رقمية جيب أنوصفية وإمنا، كما أنت يف التنمية االقتصادية أو يف أية تنمية حباجة إىل معايري
، الشفافية هلا معايري رقمية، احلاكمية هلا معايري رقمية، متثيل املرأة هلا معايري رقمية، الفرق ايري رقمية، الفساد له معهلا معايري رقمية

ا بدأت واملعايري الرقمية  حنن نريد من احلكومة أن تقول أوهلذابني اجلنسني هلا معايري رقمية، وهذا متداول يف األدبيات العاملية، 
ويف .. ويف تنظيم اتمع..  اجلنسني،وكذا يف الفرق بني.. يف احلريات وكذا يف تنظيم املرأة  !!..وكذا.. السياسية هي كذا

أو ما !! وكذا.. األعالم، وكذا يف التعبري السياسي، وأريد أن أنتهي مع دورة ثالث سنوات أو أربع سنوات إىل أرقام هي كذا 
نمية السياسية مأخذاً جدياً وتكون هناك عالقة تقاسم أدوار ما بني يف هذه احلالة ميكن حقيقة أن يؤخذ مفهوم الت. يقرب منها

بطبيعة احلال كلنا يعرف بأن املسؤولية مسؤولية مشتركة، وهي ليس مسؤولية احلكومة . احلكومة وما بني منظمات اتمع املدين
 .مات اتمع املدينفقط، وليس مسؤولية اجلانب الرمسي فقط، وامنا أيضاً مسؤولية األحزاب ومسؤولية منظ

 بعد !؟    أيضاً اإلطار الزمين يف التنمية السياسية يف هذا املوضوع هام جداً، مبعىن مىت تريد أن تنهي مشروعك التنموي السياسي
ستمر ذلك أنه سيإذا أخذت معدالت منو بطيئة كما هو احلال يف النمو االقتصادي فمعىن . عشرين سنة، أو بعد ثالثني سنة 

، يف السنة %٣,٥ سنة أو ثالثني سنة، حنن يف اجلانب االقتصادي على سبيل املثال، بلغ عندنا معدل النمو يف االقتصاد عشرين
، أم تقول أنين من هنا إىل !أن تسري يف هذا؟احلكومة هل تريد ف لفرد فأننا حنتاج إىل ثالثني سنة،ضاعفة نصيب دخل املو

 مع األطراف األخرى، ، بالتشاور بطبيعة احلال، قد استكملت برنامج التنمية السياسية سأكون٢٠٠٧االنتخابات القادمة يف سنة 
قد و، ٢٠٠٧دخل االنتخابات ومع منظمات اتمع املدين، حىت ت مع األحزاب ،مع القوى الفاعلة، مع الربملان والكتل النيابية

غط على احلكومة، وامنا من باب مساعدة احلكومة، هذا جيب أن يكون معلناً، ليس من باب الض. أصبحت على الشكل التايل
 من التشاور ومزيداً من املشاركة، ، مبزيد!بات ومنظمات اتمع املدين؟النقاوكيف تتوقع احلكومة أن توأزرها القوى الوطنية 

ن مثمراً، إال إذا هذا التشابك ال ميكن أن يكو. لحكومة وأيضاً ما صرح به رئيس الوزراءلوهو روح كتاب التكليف السامي، 
 .ىل هدفنافاهيم والرؤية املشتركة للوصول إكان مبنياً على املعرفة، وعلى امل

   النقطة األخرية، أحياناً حتاول املؤسسات الرمسية االلتفاف على املوضوع إذا كان هناك استحقاقات للتغيري، وأحيانا يتم إعادة 
كن حنن اآلن يف عصر الزمن يسري بسرعة واملتغريات تتعاظم، وإضاعة الوقت ليس قرأ قرأه غري املقصودة، لتلوين املوضوع حىت ي

ات يف صاحل احلكومة وال يف صاحل اتمع، ليس هناك دولة نامية يف العامل من صاحلها أن تضييع الوقت بالتهرب من استحقاق
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قطار التقدم، وقطار ب إحلاق ، ويهمنالوقتع انا من بلدان معنية بعدم تضييفنحن نقول مبا أن، !اإلصالح والتطوير والتحديث
هذا يعين أنك ال تستطيع التهرب وإضاعة الوقت من خالل التعبريات الغامضة ، فالتحديث، الذي يشري إليه جاللة امللك باستمرار

قيقية يتم فيها نظرة عملية بناءة وحو ، غري واضح للعمل، وإمنا من خالل دعوة امللك للتنمية السياسية،ومن خالل االبتسام
الف ذلك أعتقد أننا سنفقد خب دون تردد، ددةالتشاور وفق برنامج واضح ومعروف يف إطار زمين للوصول اىل أهداف سياسية حم

 .  سنة١٤ وحىت اآلن، ١٩٨٩فترة أخرى، وقد فقدنا منذ 
شكلة معقدة يف فاألردن ليس م  أن حيدث لألردن،هذه السنوات كانت كافية يف أي بلد إلحداث التحول الذي ميكن        

بنغالدش، فهذه  ويف اهلند،، انديرا غاندي وصول املرأة إىل قمة احلكم يقع يف البلدان مثل و وعي الناس. التحول الدميقراطي
ليست معجزة، جيب أن ال نتصور أن التحول الدميقراطي سهل يف كل مكان، إال يف بالدنا، فهو وحده يتطلب التحضري والتغيري 

أنا ال أستطيع أن أفهم كيف يكون هناك رئيسة وزراء يف بنغالدش، أو رئيسة حكومة يف إندونيسيا، .. االنتظار، واألعدادو
وجيب وضع لتحول حقيقية وقائمة وهذا يعين أن إمكانية ا.  ليس باملفهوم احلضاري أكثر روحية من اتمع األردين فيهماواتمع

 .   يساهم بهبرنامج عملي يستطيع اجلميع أن
 

 :   األستاذ مجال الطاهات
 . به الدكتور إبراهيمقد حتدث      حقيقة بعد أن مسعت مداخلة الدكتور إبراهيم فإن جزءاً من احلديث الذي كنت سأديل به، 

رح اسية وطدها ملفهوم التنمية السيياألوىل، هل النخبة السياسية ستبقى يف انتظار تعريف احلكومة وحتد:  هناك نقطتنيولكن
هل النخب السياسية يف األردن مطالبة أن تعيد توصيف التنمية السياسية ومفهوم التنمية ! ؟برنامج رقمي للتنمية السياسية

ذي تفضل به احلاج مازن  ال،!؟لكتلة األكرب من اتمع األردينالسياسية، بشكل قابل لالرتباط حبياة الناس، وقابل لالرتباط حبياة ا
من هذه النقطة جيب أن نبدأ بطرح تساؤالت من نوع خمتلف، إىل مفهوم التنمية السياسية لتبديد بعض الغموض وحتديد !. املعايطة

، هل املطلوب صيغ جديدة للحكم أو إجياد آليات !ما هو املطلوب من التنمية السياسية؟.. إجراءات أكثر عملية وأكثر عيانية
 التنمية السياسية حتقيق بعض العناوين الذي تفضل فيها الدكتور بدران من مشاركة هل املطروح يف! جديدة يف ممارسة السلطة؟

، السؤال بشكل تقد أننا جيب أن نطرح على أنفسنا، أنا أع!!وكل هذه التفاصيل املعروفة يف األدبيات العاملية؟..املرأة واألحزاب 
 وماذا تريد النخب السياسية يف األردن؟ بغض النظر عما تريده !أكثر حتديداً ماذا يريد اتمع األردين من التنمية السياسية؟

هل املطلوب فقط أن متارس احلكومة سلطاا وصالحياا من خالل آليات خمتلفة ومن خالل .!!ن التنمية السياسيةاحلكومات م
رة بسيطة أعلنوا عن استبيان مت  قبل فت .شعبية يف احلياة السياسية يف األردن؟مشاركة أم املطلوب حتقيق أوسع ! صيغ خمتلفة؟

 عدد أعضاء جملس ن عرفوا الذي املشاركني%٥ أقل من  أظهر أن،)٣٠- ٢٠(إجراءه يف أوساط طلبة اجلامعات من أعمار 
 "!!.األردن أوالً"بـ مسعوا  %١٠، وأقل من  نسائية للربملان"كوتا" أن هناك يعرفون% ٥وأقل من   ؟،!النواب

الفجوة وحالة التدابر ما بني الكتلة االجتماعية األكرب يف اتمع األردين وما بني احلياة السياسية اليت متثلها  حالة         اعتقد أن
ارسة إضافة إىل آليات مم. الدولة ومتثلها احلكومة، ميكن أن تكون أحد العناوين اليت يتوجب على التنمية السياسية التحدث عنها

، هذه جمموعة من األسئلة اليت ! جيوز للحكومة وبقانون مؤقت أن تلغي انتخاب البلديات؟، هلالسلطة وآليات ممارسة احلكم
% ٥٠ستكون معلقة بسياقني واضحني املطلوب من النخبة السياسية أن تطرحها، هل حنن فعلياً ـ األردن ـ حيتاج اىل مشاركة 

 االستمرار باإلمكانرخيية بالنسبة للمجتمع األردين؟، أم هل هي أولية تا! ؟من السكان يف صناعة آليات القرار السياسي وتنفيذه
  ا يف الدولة؟؟، جمموعة هذه األسئلة حنن معنينيالقرارتدير الدولة بشكل ما من األشكال وتدير صناعة % ٥ أو ٤بنخبة متثل 
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م توصيف رقمي للحالة ، انتظار احلكومة حىت تقد! عليها؟اإلجابة، جيب ية وكناس يتصدون للحياة السياسيةكنخبة سياس
طلوب امل ها دور لعب ختلي من النخبة السياسية عنهذا أعتقد أن ،وتقدم برنامج زمين للتعاطي مع هذا التوصيف الرقميالسياسية 

 وبالتايل السؤال الذي جيب طرحه يف اجتاه تقليل الغموض وعدم التحديد يف مفهوم التنمية السياسية جيب أن منها بشكل أساسي،
املتفق عليها، املتعلقة بآليات ممارسة السلطة أو متعلقة باملشاركة جموعة من املعايري مبباجتاه ربط فكرة الدولة وما جيري اآلن يكون 

 هناك ،!! مباشرة بصياغة املوازنةبشكلمن السكان % ٥٠ أن يساهم باإلمكانالشعبية، وما هي أدوات املشاركة الشعبية وهل 
 . طرحها بشكل أساسيبإمكان اتمع يف عملية توزيع املوارد وختصيصها، كل هذه املسائل طرائق وهناك آليات الشراك

 

 :الصوراين األستاذ منذر 
 هل من املمكن أن يكون هناك تنمية سياسية؟ كمواطن عادي أقول أنه من املمكن أن ،السؤال الذي طرحه األستاذ عريب     

. تنمية السياسيةات على حتديد مسارها، واخلطوط الصحيحة املؤدية اىل عملية اليكون هناك تنمية سياسية إذا جترأت احلكوم
منذ سنوات جيري النقاش حوله من خالل الندوات والصالونات والكولسات، وخاصة حول مفهوم األحزاب موضوع التنمية 

الذي اطرحه على أخي عريب، ما الذي اخل،، لكن سؤايل .. واحلرياتوالتنمية السياسية، واالنتخابات، وتعديل قانون األحزاب 
، اىل سيناريو معني الوطن حقيقة، أخي عريب، حيتاج إىل منهاج! مينع احلكومة من طرح أفكارها حتديداً حول التنمية السياسية؟

ين يف خلق يف موضوع التنمية السياسية، وهي احلكومات، األحزاب وخنبة اتمع األرد اإلنتاجية العملية  أطرافحمدد تشارك فيه
 .اليت ختدم الوطن بشكل كاملتنمية سياسية من خالل حوار وطين شامل، لبلورة سيناريو حيدد مفاهيم التنمية السياسية 

 

 :األستاذ عريب الرنتاوي
كان ية   إذا كان السؤال الذي وجه إىل ينتظر إجابة، أستطيع أن أزعم، وقبل أن يبدأ احلوار ما بني احلكومة والكتل النياب       

هذا سؤال يطرح عالمة ! هناك لدى احلكومة نوايا ، أما برنامج فلم نقرأ ومل نسمع ومل نرى حىت اآلن، ملاذا؟... هناك لقاء 
هذه نقطة بالغة األمهية ألنه حىت اآلن يف اجلانب ! استفهام حول اجلدية، وإىل أي حد ميكن أن نصل وإىل اجتاه سنذهب؟

حنن اآلن بدأنا نتحدث عن األردن أخرياً واألردن اليوم واألردن غداً، وكأننا ...  والدميقراطيةلسياسيةالسياسي، يف جانب التنمية ا
 يوجد أكثر من مائة !!النسائية واليافطات " الكوتا"  غري"!األردن أوالً"مما جاء يف وثيقة حنن مل نعمل !! انتهينا من األردن أوالً

احلقيقة أن الشخص منا حيتاج إىل جرأة  .. ولألبد.. أخرياً ..منها لقلنا األردن اليوم وغداً ودائماً؟ ولو انتهينا !بند يف األردن أوالً 
، وبدأت تقول ان الناس بدأت تسابق الزمن. املوضوعكبرية حىت يعرب عن تفاؤله يف إمكانية حتقيق أشياء كبرية وكثرية يف هذا 

، من  كل اهلمروجة اليت جالت يف البلدلكن!  خريها من شرهاىل حد اآلن مل نر إال أننا إ،كومة احلالية، مقفلة على املوضوعاحل
؟ بعضنا قال أن عشرة وزراء ! حكومة جديدة هناكهذا غري صحيح فال يوجد عهد جديد وليس ! عهد جديد، حكومة جديدة

املعيار .  مل تتغري كلها وزارات سياديةد،اقتصااء األساسيني يف احلكومة احلالية، داخلية، خارجية، ومن احلكومة القدمية هم الوزر
والتنمية الدميقراطية، إذا جنحت يف هذا امللف يكون إجناز حلكومتك،  السياسي اإلصالحواحملك هو النجاح يف اجلانب املتعلق يف 

إذ جاء   األخرية،١٤ململكة يف السنوات الـوإذا أخفقت ستكون حكومتك شأا يف ذلك كل احلكومات اليت تعاقبت على ا
 النظرة الشعبية هلا أا  هييف هذه احلكومةما خطر وأ!! الناس التغيري بفارغ الصرب الذي تنتظر فيه الوقت يف ،!!..وحكم وغادر 
، حىت لو أن القصر !!لى القصر والفشل سيحسب على القصر وبالتايل فالنجاح سيحسب ع،وامتداد للقصر!! حكومة القصر

. ملسألة، لكن األهم من الدستور نظرة الناس وقناعتهم، والشيء العملي الذي يستمر يف ضمائر البشرحسب الدستور، بعيداً عن ا
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لى طريق تنفيذ األفكار ، ينبغي أن ينجحوا يف قطع شوط مهم عهذه احلكومة بالذات وبشخص رئيسها توصف بأنه امتداد للقصر
األفضل أن ال نبدأ إن مل نكن متيقنني بأننا نريد أن نواصل وأن ة، ، وإال فإن النتيجة ستكون سلبية وانعكاساا كبرياليت طرحت

 .ننجز شيء على هذا الصعيد
 

 :الدكتور حممد املصري
وحة كشعار هل التنمية السياسية املطر: طرحت، ولكين أريد أن أطرح السؤال التايل اتفق مع عدد كبري من األفكار اليتُ         

حنن نعيش يف منطقة .  السؤال ال بد أن نتطرق إليه عندما نطرح مثل هذا الشعار االستراتيجيهذا! ؟أم هي خيار! هي ضرورة؟
اخل،، ..  يف فلسطني والعراق، والتهديدات األمريكية لسوريا وما جيري بالسعودية نا من كل األطراف مناطق توتر، جغرافية حتد

 تسمح له بالقياما جيري حواليه لدرجة مب يتأثر ألنيبقى مستقراً، هل هذا املربع س. واألردن جاء موقعه يف هذا املربع الساخن
عند   طاولةال، هذا السؤال ال بد أن يطرح على زيز االستقرار وتقدم هذا البلد؟تع؟ واليت تعترب جزءا من "التنمية السياسية"بـ

 ! . التنمية السياسيةموضوعحبث 
، وأرسل اىل األحزاب جمموعة  احلكومة السابقة وجرت حماوالت وبعض اللقاءات     التنمية السياسية بدأت بوترية بطيئة يف عهد

بعض األحزاب أجابت بشكل أويل على . ات مستقبلية لتطوير هذا املساق لقاءجتريمن األوراق لبحثها وتداوهلا، على أساس أن 
الكثري قيق وجدنا أن هذا امللف يتضمن وعندما مت دراسة امللف بشكل د.  يف الصحف ردود أوليةونشرتملف وزارة الداخلية 

!!.  بعيدة عن االهتمامات احلزبية تبقى مجيعاًجيب أنالنوادي واملدارس واجلامعات : ، وعلى سبيل املثالمن املغالطات واملتناقضات
تم التطرق اىل مل ييف ذات الوقت ؟، !أنت ترغب يف تنمية سياسية وتبعد كل هذا اجلسم عن احلراك السياسي وعن العمل احلزيب

 .فكرة تغري برنامج االنتخابات
  جييز لنفسهواطنني عن االنتماء لألحزاب، ومنتقول أن هناك عزوفاً من قبل املوردت يف ملف الداخلية  أخرى         مسألة

سني عاما من مخو بذلك القمع والتخويف، مستثنياً؟، ! ملاذا الناس ال تنتمي لألحزاب عليه أن يتساءل أوالً يف البحثاخلوض
 هذا امللف دون أن يتحملوا إعادة، يريدون أصبحت هناك ضرورة لوجود األحزاب؟، وعندما !صورة األحزاب أمام اتمعتشويه 

 .املسؤولية عن عزوف الناس عن االنتماء لألحزاب
؟، هذا !مستلطف من قبل الناسوغري مستحب، وغري ! ، احلكومة تعترف يف ملفها أن اإلعالم غري صادقمفيما يتعلق باإلعال    

يف : ويف امللف اجلديد الذي قدمه رئيس الوزراء اجلديد ردا على كتاب التكليف السامي يقول. شيء جيد واالعتراف به فضيلة
وجرى يف .  اال للفضائيات ولوسائل اإلعالم املرئية واملسموعة لتنشيط العمل اإلعالمي، والسياسيسيفتح بأنهموضوع اإلعالم 

شخصيات متثيلية يف بعض احملافظات، مثل الكرك والبلقاء، هذا اإلطار جمموعة لقاءات من قبل احملافظني، حيث قاموا باستدعاء 
هذا نوع من أنواع اهلروب، وجس النبض عند قاعدة بعض . زاب احملليني يف هذه احملافظاتللتداول مع ممثلي األح.. وغريها

يطرحوا على الطاولة ملفهم السياسي من أجل التنمية وبدالً من أن ، بدون الرجوع اىل املركزري عليها األحزاب، وحماولة التأث
 .  األفكار بدون يب وخوفلتناقش هذهلناس  علين ومتداول وتوفري الظروف لبشكلاحلزبية، 

ون هناك تغري يف قانون االنتخابات، وأن يكأن يكون هناك فترة زمنية حمددة، : ، والذي من إحداها    التنمية السياسية، هلا قوانني
، عندما ، والقيام بإضراباتيم املظاهرات أن خترج من مكاتبها، وتنطلق اىل الشارع لعمل مسريات وتنظلألحزابال ا وفتح

، عن إضراب عمال  املثال كتب األستاذ مجيل النمريوعلى سبيل. اإلضراب من أجل اإلضراب؟ وليس !تستدعي الضرورة ذلك
)We Care( موعة من ، هذا اإلضراب جزء من عملية التنمية، ترى فيه األحزاب، أن هذا أحد الوسائل حلل قضية معيشية
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مال أن هناك أحزاب تتبىن البشر تشعر أا مظلومة، وبالتايل تذهب هذه األحزاب وتطرح عليها تبين مطالبها، ليشعر هؤالء الع
وهناك مثال آخر هو موضوعة إيقاف مصنع األمسنت يف . هاإلضراب حىت حتقيق، وميكن أن تشجعهم على مواصلة امطالبهم

 ويف السياق،، ىل أماكن العمل اىل تنظيم العمالالفحيص، وهنا يوجد ضرورة أن تنطلق األحزاب وخترج من مكاتبها اىل الشارع ا
تطرق جيب الفية، اىل حد هذه اللحظة،  وهنا فهذه النقابات حتكمها قوانني شبه عرجيب أن نعرج على قضية النقابات العمالية، 

النظام األساسي لنقابة الصحفيني، فنقابة الصحفيني اليت جيب أن تكون أحد املنارات يف اإلعالم والتوعية يف التنمية السياسية، اىل 
ل الشعيب الذي يدفع الناس  مبعىن أن نبدأ بالعمل من العم.؟ قوانينها عرفية، وهذا جيب أن يتم تغريه!قوانينها متخلفة ورجعية

 .، كما هو مطروح اآلنعدة وليس من القمةلالهتمام بالعمل السياسي، والتنمية السياسية اليت جيب أن تأيت من القا
 

  :األستاذ عريب الرنتاوي
ئق اليت ، ملف الداخلية الذي توزع على األحزاب هو جمموعة الوثاماتية فقط   هناك بعض النقاط توضيحية من زاوية معلو

اب والنقابات اليت هي األحز ،ثقت بعد ذلك عن ترمجة هذا الشعار، واللجان احلكومية اليت انب"األردن أوالً"صدرت عن 
وجهت   حيثبالذات يف موضوع قانون االنتخابات،" األردن أوالً"شخصت وثيقة و، واحملكمة الدستورية، النسائية" الكوتا"و

مبعىن أن نية من زاوية حل الربملانات، انسجاما مع الفكرة اليت طرحها األستاذ عاطف القصوص، لتجربة الربملانية األردنقداً ل
. هذا جيب أخذه بعني االعتبارابية جترى يف مواقيتها بال تأخري، التجربة الربملانية األردنية واجهت هذه املشكلة، واالنتخابات الني

، ولكن قد انت يف االجتاه اإلجيايب والصحيح، كلها ك"األردن أوالً"توصيات ، ولكن أنا يف رأي أن "التزام"وهذه الوثائق هي 
 "!.هيئة األردن أوالً"تكون غري كافية، ولكن ال توصيات رجعية على اإلطالق صدرت عن 

.. ل بالتفاصيل  إصدار قوانني انتخاب حديثة متكن من التنمية السياسية واحلزبية، ومل تدخ:     بالنسبة لقوانني االنتخابات، قالت
، اىل جانب جيب أن يكون هناك قائمة نسبية! ولكن أتت جلنة األحزاب وقالت ال .  املرأة  من متكنينتمك، واأو غريه" كوتا"

 أنه جيب منع األحزاب من العمل يف اجلامعات ومل طرحت أفكار رجعية يف جلنة األحزاب وهناك من قالو، إلغاء الصوت الواحد
ومل حيظر العمل على األحزاب إال يف ااالت .  أننا نريد احتادات طالبية وأن منكن األحزاب من العمل يف اجلامعات؟، وقيل!يقبل

 عاما، ما عدا ذلك، وفيما خيص اجلامعات" ١٨"، القوات املسلحة واألجهزة األمنية، واملدارس حىت سن !اليت حددها القانون
 . ات فهذا حقها لألحزاب، أما أن تعمل األحزاب يف اجلامعينبغي أن ال ختضعواملعاهد العليا قيل 

حيث وصفته  "!األردن أوالً"، برأيي كان أخطر نقد وجه لإلعالم األردين هو ما جاء يف وثيقة  اإلعالم برأيي هو أخطر           
، إعالم جيسد التعددية  إعالم تعددينا نريد إعالم دولة، وقيل أن!إعالم يسري يف ركاب املسؤول!  إعالم ذو مصداقية ضعيفةبأنه

 برأيي ،"األردن أوالً"إذا أردنا أن نتحدث لإلنصاف، األفكار اليت جاءت فيها وثيقة .. األردنية، يقود الرأي والرأي اآلخر،
تورية خطوة كمة الدسحتديداً، أقول أن بعض اللجان رجعت للوراء، أنا رأيي أن احملكمة الدستورية رجعت اىل الوراء، إلغاء احمل

، وهي سية بالذات، هذه الوثيقة انصفتهالكن يف احلقيقة األحزاب السيااىل األمام، النسائية خطوة غري كافية " الكوتا"، اىل الوراء
؟، وثقوا جيدا أن األفكار الواردة يف وثيقة !تصلح أساس يف حوار األحزاب مع احلكومة مبطالبتها بتنفيذ ما جاء يف هذه الوثيقة

وال جيب دائما النظر إىل . ، ويف صاحل دولة املواطنة أوالً، هي يف صاحل األحزاب أوالً ويف صاحل اتمع املدين أوالً "دن أوالًاألر"
أن خترج يف أحد من هذا البلد  أنه مل يكن بالذهن  وبصراحة أكربأقول لكم.  بلون واحد"!ليل يم"هذه اللجان تشكلت يف أن 
؟ شكلت !، شكلت يف سياق دعائي ال أكثر وال أقل"األردن أوال"عندما شكلت جلان   ؟،!ذه األفكار" األردن أوالً"ة هيئ

 شخصيات، من املهتمني بالتنمية السياسية  أو مثانية، لكن صدف أن ضمت هذه اللجنة سبعة العراققلتجاوز استحقا
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 من ، أحضروا لنا موظفة"األردن أوالً"أول اجتماع هلئية و. بةكل هذه املضامني املتشعوالدميقراطية، وهم الذين أعطوا هذا املفهوم 
 تأيت فيما بعد ومن مث" األردن أوالً"؟، قلنا هلا حنن نعرف ما هي "!األردن أوالً"ما هي تشرح لنا ل ، شركة دعاية واعالن
 . لتخططي على مهلك

 نقاش مطول وصراعات وتدخالت وصياغة أوىل ، أن هذه الوثيقة مل تأت من فراغ ، فقد حدث   جيب أن تعرفوا يا إخوان
، وخيدم ألردن بكل فئاته ومنابته، وأصوله، حىت استطعنا أن نصل اىل توافق أستطيع أن أجزم أنه تقدمي وخيدم ااخل.. ثةوثانية وثال

ت الوثيقة باإلمجاع  الوصول إليه كإمجاع وخرجا، ولكن هذا ما استطعن الدميقراطي، ليس كافيا هذا صحيحاألردن بأفقه التقدمي
 .النسائية" الكوتا"والتحفظ الوحيد كان لألستاذ حممود اخلرابشة على 

 

 :خلدون الناصراألستاذ 
األحزاب معنية رقم .  احلزيب وضع استراتيجية مبشاركة األحزاب حتديداً، ألن الرؤية الفردية تضر بالعمل هوالذي أطالب به     

 اهليئة قد مت تشكيلها  هذه هيئة تعين بالتنمية السياسية، لو أنضرورة تشكيلأشرمت اىل  انتم كلجنة أحزاب، أول من .واحد
 ."األردن أوالً"يت مت إقرارها يف خللقت ازدواجية بني اهليئة ووزارة الداخلية، فاحلمد اهللا فاحلكومة اجلديدة أخذت بالتوصيات ال

تعديل أو إىل ، ولكنهم مل يتطرقوا إىل تعديل القوانني املؤقتة الدميقراطية،ح السياسي والتنمية  ذكروا أن اإلصال       بعض األخوة
  .عاًيكبوا خطاء كبري مع احترامي هلم مجتخابات، وذا فهم قد ارتقانون االن

إجراء  طلب جاللة امللك  بعد أربع سنوات مشسية لس النواب، انتخاباتإجراء  بوجوب احلديث القائل مع          أنا ال أتفق
ووفرت جاللة سيدنا أحدث تقنيات العامل يف .. انتخابات على أساس قانون عصري، وأجريت انتخابات الربملان احلادي عشر، 

، ميسك زمام األمور هو جاللة امللكحنن لدينا الرغبة الصادقة إلجراء االنتخابات على أسس سليمة، لكن الذي وزارة الداخلية، 
   .هذه احلكومة جناحفه اهدالذي من أحد أ

 

 :األستاذ عريب الرنتاوي
أن يكون موظفا يف وزارة الداخلية، حنن قلنا أن األحزاب من       فكرة خلق هيئة للتعامل احلكومي مع األحزاب، بدال 

مؤسسات وطنية جيب أن حنترمها وهلذا اقترحنا أن نشكل هيئة وطنية من شخصيات رفيعة من قضاة حمكمة عدل عليا من 
 مرجعية دين من مرجعيات سياسية، كان اهلدف هو االرتقاء بسقف التعامل احلكومي مع األحزاب، وال يصح أن تكونمتقاع

امل معها من قبل واألحزاب السياسية ليست حالة أمنية جيب التعاخل، يف وزارة الداخلية، .. خامسةاحلزب موظف درجة رابعة أو
 . هذه الفكرة اليت كانت. وزارة الداخلية

 :ألستاذ حممود اخلرابشة ا
 . كافة جوانب البحث يف هذا املوضوع      الواقع أن املوضوع واسع وهو حباجة إىل أكثر من لقاء حىت ميكن لنا أن نستكمل

، احلديث عن هذه احلكومة وما ستفعله وقدرا على ترمجة التكليف السامي يف ايضاح وانضاج وإجناز مفهوم التنمية السياسية
 .شئتمسيها كما  أو تسمية اإلصالح السياسي، ،ر أن هناك خطأ يف تسمية التنمية السياسيةبغض النظ

أحضرت معي نص كتاب التكليف، ورد احلكومة، وأمساء الوزراء، عشرة وزراء وهم الذين تسلموا الوزارات األساسية       
خرين أعتقد أم معروفني لديكم،  ريف، والعشرة اآلوالسيادية يف هذه احلكومة هم من احلكومة السابقة ومعظمهم غين عن التع
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 كتاب التكليف السامي، وترمجته اىل أرض الواقع ها إجنازإال يف حالة ،رفع سقف التوقعات من هذه احلكومةعدم وهذا ما يدعوا 
 .ىل األمامخصوصا فيما يتعلق بدفع مسرية التنمية السياسية واحلزبية والتعددية والدميقراطية إ

واقعنا االقتصادي الذي ب، اصطدم  هناك تغري مرحلي بالنمط السياسيهذه احلكومة هي حكومة عادية جداً، بل بالعكس       
رحلة أعتقد أن هذه اية مطافها وبالتايل ال بد من كنا نركز عليه كل جهودنا وأنظارنا خالل فترة زمنية معينة، بواقع وصل اىل م

التنمية :  مهمانساقانمية السياسية واالقتصادية، وأن كانت التنمية الشاملة املستدامة هلا جناحان أو تغيري املفاهيم املتعلقة بالتن
 .السياسية والتنمية االقتصادية

 واإلدارة    هذه احلكومة وبناء على كتاب التكليف السامي الذي أعطى هلا نوع من التغيري النوعي يف منط وكيفية التحريك 
صحيح أن هناك أناس حباجة اىل إنضاج ، أنا ال أريد أن أختلف على حتديد مفهوم التنمية السياسية، ب منها ما هو مطلوإلجناز

 وتغيري السياسات ، مسريتنا السياسية إىل األمام أننا مجيعا متفقني على ضرورة دفعولكنين أعتقد ،مفهوم التنمية السياسية بأذهام
 هذا بالطبع كان واضحاً من خالل كتاب .نوا أفراداً أم مؤسسات أو نقابات سواء كا،ملواطننياحلكومية املتعاقبة جتاه تعاملها مع ا

 . هذه احلكومة على رأس األولويات بكل أبعادها التنمية السياسية أكد يف إحدى فقراته األساسية أنالتكليف الذي
نون والعدالة واملساواة، واملشاركة الفاعلة للمرأة األردنية  واملسألة، وسيادة القاهي الرتاهة والشفافية:  واملقصود بالتنمية     

وحنن ندرك أن ال تنمية شاملة بدون استغالل .  يف شىت جماالت ومناحي احلياة،ا وتفعيل طاقام واستغالهل،والشباب األردين
نمية السياسية ينبثق عنها أحزاب وطنية التو. يعية وحقوقها الكاملة يف اتمع وبدون أن تأخذ املرأة مكانتها الطب،طاقات الشباب

طورت ، مبعىن أن احلكومة "ردن أخرياًاأل"ً وعزته ومنعته وليس كما تبنته احلكومة "األردن أوال" لتحقيق بتالوينهاقوية موحدة 
لبدايات مبا يتعلق ذا  اأننا ما زلنا يف،  مثلما تفضل األستاذ عريب،ذا اخلطاب وجاء يف أحد فقرات الرد بأن األردن أخرياً، مبعىن

األجواء العامة ناضجة واألدوات متوفرة، والرؤى واضحة ومجيعنا متوافقني على إحداث النقلة السياسية النوعية لدفع ف. املوضوع
 تقوم فالدميقراطية.  بطريقة مباشرة أو غري مباشرةمن خالل إشراكها يف صنع القرار،  قوى اتمع األردين إىل األماممسرية كافة

 واإلعالم الصادق. ومحاية احلقوق والتجرد  القضائي الذي جيسد الرتاهةواإلصالح،  الرأي والرأي اآلخراحترامعلى أساس 
 .اخل.. ، وتعكس إرادة األردن وتطلعاته،نية، وتعرب عن ضمري الوطن وهويتهختدم أهداف الدولة األرد احلرية املسؤولة للصحافة،و

كيف ميكن التعامل مع التنمية السياسية وما هي أدواا؟،  وما هي التنمية! اءل ماذا نريد من التنمية السياسية؟ الواقع أننا نتس      
 ماذا نريد من احلكومة .ها؟فهوم التنمية وما نريده منبكل مكوناته مبالسياسية؟ وهل هناك فهم حقيقي واضح لدى قوى اتمع 

، أنا أقول أنه ال ميكن أن !!رية التنمية السياسية و إصالح أوضاعنا ودفعها اىل األمام؟ ميكن أن تقدمه لدفع مسذا وما؟اجلديدة
 وثانيا .ام الدستور املوجودة وأن حنترمها أحكلْفع، وقبلها جيب أن نلالحتكام الدستورييكون هناك تنمية سياسية قبل أن نعود 

 إعطاء و، على الدستور من خالل تشويه عالقة السلطات فيما بينها االعتداءات اليت متتبإعادة تصحيحأن نعيد للدستور هيبته 
 !!. على باقي السلطاتالصالحيات الكربى للسلطة التنفيذية لكي تتغول

، أنا أخالف األستاذ "ن نيايب ـ ملكي وراثيأن نظام حكم يف األرد": من الدستور تقول) ١(    الفقرة األخرية من املادة رقم 
، ملاذا ؟!ستمد امللكية قوا من النيايبوأن ت،  قصد أن تكون النيايب قبل امللكي الدستوري عندما وضع النيايبعريب، بأن املشرع

على من إذا تعذر احلكم :"واليت تقول ) ٢٨(من املادة ) م(ألن هناك مواد أخرى بنيت على أساس هذا الدستور وهي الفقرة ! ؟
جملس األمة إىل االجتماع، وإذا ثبت ذلك  الوزراء، بعد التثبت من ذلك، أن يدعو له والية امللك بسبب مرض عقلي، فعلى جملس

يقسم امللك أثر :" تقول) ٢٩(الفقرة و. "!تنتقل اىل صاحب احلق وأن ، والية ملكهانتهاءاملرض بصورة قاطعة، قرر جملس األمة 
، وبالتايل أنا ال "!لألمة حيافظ على الدستور وأن خيلص تبوئه العرش أمام جملس األمة الذي يلتئم برئاسة رئيس جملس األعيان أن
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، بقدر ما وضعها لكي يكون هناك حبيث تكون امللكية لوحدها املشرع الدستوري قد وضع هذه الفقرة اعتباطاً أو ضعها أنأعتقد 
 . التئام وتكامل بني النيايب وبني امللكي

مش دور احلياة السياسية بشكل كامل، كيف لنا أن واليت يعتدى عليها ويهيف الدستور      هناك الكثري من األحكام اليت وردت 
نتحدث عن تنمية سياسية أو إصالحات سياسي، أو عن دفع مسريتنا السياسية اىل األمام يف ظل عدم وجود برملان بغض النظر 

، طبعا امللك "حل جملس النوابحلق يف اللملك " :تقول) ٣٤(من املادة ) ٣(الفقرة  .!؟عن صلة هذا الربملان وعن كيفية تشكيله
سباب وبدون أن ومة، واحلكومة تنسب ذلك ألبسط األال حيل جملس النواب، امللك حيل جملس النواب بناء على تنسيب من احلك

ل  ومت إدخا، يف فترة حكومة سليمان النابلسي،١٩٥٧هذه الفقرة أدخلت بعد أزمة عام . ن هناك مسوغة قانونية أو دستوريةيكو
، ألن امللك، هنا  امللك، وأدخلوا حلفظ التوازن بني صالحيات احلكومة كسلطة تنفيذية وصالحيات)٣٤(هذه الفقرة على املادة 

 السلطة التشريعية  رئيس السلطة التنفيذية يف احلكم الدستوري، لكنه ليس رئيسهوال بد أن أشري لنقطة أثارها األستاذ عريب، 
) ٢٦(ك للسلطة التشريعية يف إصدار القرار، لكنه رئيس مباشر للسلطة التنفيذية مبوجب أحكام املادة  امللك شري!!وال القضائية

تناط السلطة :"تقول ) ٢٥(لكن املادة . !"تناط السلطة التنفيذية بامللك، ويتوالها بواسطة وزراءه وفق أحكام الدستور"اليت تقول 
تتوالها السلطة القضائية : "تقول) ٢٧( واملادة .!"ألمة من جملسي األعيان والنوابالتشريعية مبجلس األمة وامللك، ويتألف جملس ا

 جنحت أم فشلت، امللك معين بصورة سواًء إذن السلطة التنفيذية "!.رجاا وتصدر أحكامها باسم امللك داختالفاحملاكم على 
س الوزراء ويقيله ويقبل بان امللك يعني رئي: "تقولاليت ) ٣٥( صالحية تغيريها من خالل املادة وأعطي. مباشرة ذه السلطة

له إذا مل تتمكن احلكومة كن ، حىت أنه مي!"سيب من رئيس الوزراء، ويعني الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم، بناء على تناستقالته
لكن بالنتيجة . ذه احلكومة أن يغري ه، مبعىن أو بآخر،من حتقيق برناجمها أو حادت عن جادة الصواب أو كان هناك تذمر شعيب

 صانت من الدستور) ٣٠(املادة و ،وتتم مسائلته ليس رئيس مجهورية ميكن أن ينتخب وامللكوكون احلكم ملكي ـ وراثي، 
من الدستور قالت ) ٤٩( املادة وجب أحكام لكن مب.لة وهو مصون من كل تبعة ومسؤوليةامللك رأس الدوف .امللك من املساءلة

، كيف ميكن لنا أن نتحدث عن إصالح وتنمية بالتايل. !"الوزراء من مسؤوليام ال تعفي ، الشفوية واخلطية،لكبأن أوامر امل:"
فة الوحيدة اليت تتم  أن هذه ليست املخالل،قي وقبل قليل تور، يف ظل ميش أحكام الدستور؟،سياسية يف ظل االعتداء على الدس

، وإذا كان القانون األمسى للدولة خيضع !؟تنمية سياسية إذا القانون األمسى للدولة ال حيترم ، فكيف ميكن لنا املطالبة بعلى الدستور
 ؟، مبعىن آخر من يفسر الدستور حىت يف حالة حصول خالف،!؟لكيفية تفسري الدستورللمزاجية وخيضع لرغبات من ميلك القرار 

 .مالن بعضهما البعضتكواملكية يابة أهم من امللكية،وأن النيابة أنا أقول أن الن
 الس س العايل لتفسري الدستور؟، للمجلس العايل لتفسري الدستور، من هو ال فإا تعطىصالحية تفسري الدستورل بالنسبة      

برئاسة، رئيس جملس األعيان، وينتخب جملس األعيان، ثالثة أعيان، ويعني أقدم مخسة : العايل لتفسري الدستور يتألف من قسمني
تصدر ):"٥٧( لكن ماذا قال الدستور يف املادة ،!مة نظامية الذين هم قضاة التمييزضاة بترتيب األقدمية فيما بينهم من أعلى حمكق

رؤية و  مبعىن إذا اتفق اخلمسة قضاة، فأحيانا عند القاضي فهم قانوين،"!تفسري الدستور بأغلبية ستة أعضاءقرارات الس العايل ل
حباجة إىل أحد األعيان أن حة بأن جيامل ويفسر الدستور بطريقة خاطئة، إذا اتفق اخلمسة قضاة فهم واضحة وليس له مصل

 عمليا القرار بيد احلكومة، حىت يف حال تفسري  إذاً!!.فن يصدر القرار من جملس األعيان،  وإذا مل يؤيدهم عضو واحد،يؤيدهم
 .الدستور
حسب ما نص   تشكيلة جيري،وزراءاً، الوزراء حياكموا أمام الس العايل حملاكمة ال حماكمة الوزراء أيضوهذا ينطبق على        
إذاً كيف ميكن أن نتحدث عن إصالح أو تنمية سياسية يف ظل كل "! ب أن تصدر القرارات بأغلبية ستةالدستور، وأيضا جيعليه 

ثلثي األصوات، وبعدها يؤلف الس العايل من رئيس جملس  وال يصدر االام إال بالوزراء، حق اام النوابلس  !هذا الواقع؟
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، من أعضائه، ومخسة من قضاة أعلى حمكمة نظامية  ومن مثانية أعضاء ثالثة منهم يعينهم رئيس جملس األعيان،األعيان رئيسا
كل !  أين تكمن املشكلة؟إذن .ء احملاكم اليت تليها باألقدميةبترتيب األقدمية فيما بينهم، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤسا

 "!.الس العايل بأغلبية ستة أصواتوالقرارات من تصدر األحكام :"تقول ) ٥٩( املادة .لقضائية تصدر قراراا باألغلبيةاهليئات ا
أننا أمام حالة بالتايل أنا أقول و ،!ن يصدر قراراً ال تريده احلكومة، والعني ال ميكن أ!!عمليا أحد األعيان هو الذي يصدر القرار

ملطالبة للقيام بدورها با سياسية،يفترض أن يتم استغالهلا من قبل مجيع قوى وفعاليات ومؤسسات اتمع وخاصة األحزاب ال
األردن "الدستور األردين وامليثاق الوطين ووثيقة ك  حىت ميكن أن تكون هناك مرجعية،،بإجراء اإلصالحات التشريعية والدستورية

 ".أوالً
إجراء احلوار  وأن يتم ، أنا أوأكد بأا مرجعيات صاحلة متاماً، إلحداث التنمية السياسية باحترام هذه املرجعيات بصدق      

 يتم االستماع اىل مجيع ألوان وعلى ، ميكن أن نبدأ من خالهلا بتطوير واقعنا السياسي، حينهاحول هذه الوثائق كمرجعيات
القناعة من املواطن، إىل  حباجةالتنمية السياسية ف.  أن يستفاد من كل الرؤى واألفكاركن حىت مي،الطيف السياسي واالجتماعي

هناك إرادة وتوجه حقيقي، من جاللة امللك ومن احلكومة، إلحداث التغيري النوعي املطلوب يف حياتنا أن و ،تنمية حقيقيةا بأ
 . السياسية

من خالل كتاب التكليف ف وبالتايل . السياسية عن التنمية االقتصاديةلتنميةأن نفصل ا، ال ميكن لتنميةهنالك تكامل با      
ليت بأن التنمية السياسية والتنمية االقتصادية ينتج عنها التنمية االجتماعية، اليت ترضي مجيع أبناء الوطن وا" السامي الذي قال

ت يفترض أن تبدأ ا احلكومة من خالل خطة عمل هذه اإلصالحا     . "!يشارك فيها مجيع أبناء الوطن، بطريقة أو بأخرى
، أين أخطأت وأين أصابت، فيما يتعلق بالتعامل مع هذا هاواضحة وأن يتم االستفادة من عمل احلكومات السابقة وأخطائ

 .املوضوع، أو بغريه من املواضيع
 قانون االجتماعات العامة، قانون األحزاب، ،ب هناك جمموعة قوانني يفترض أن يتم البدء فيها وعلى رأسها، قانون االنتخا     

احلكومة تنظر اىل الكثري من مؤسسات اتمع املدين نظرة شك وريبة، وخاصة لألحزاب . ومن مث جمموعة قوانني النقابات
و كانوا يعلمون ، وأنا أكد أم ل"األردن أوالً" أشارت وثيقة حسب ما ها يفترض التعامل معاسية، والنقابات املهنية، واليتالسي

 . على ورقاًحربنتائجها وستبقى ا مت تشكيلها باألصل،  مل،بأنه سيخرج عن هذه اهليئة ما خرج
       ا لن تفيدفإ ، وبقيت حمصورة بالنخب السياسية،عكس كالتنمية االقتصادية على أحوال املواطننيالتنمية السياسية إذا مل ت، 
 وليست ردة فعل وال ، ميكن للمواطن أن يدرك أنه على أعتاب تغري نوعي وتغري حقيقي حىت،جتمعنا إىل األماممبدفع تولن 

 السياسي يشوبه الكثري من الغموض واإلصالحموضوع التنمية ف، .! أو إمالءات خارجيةإلحياءاتاستجابة لرغبات معينة أو نتيجة 
 ومن فعاليات ،احلكومة من عمل احلكومات السابقةهذه تفد إذا مل تسو ريبة والشك، لدى أوساط املواطنني،والكثري من احلذر وال

مع احترامي ، أعضائها خاصة يف ظل نقص اخلربة لدى الكثري من ، لن تتمكن من السري يف هذا املوضوع،اتمع واألحزاب
 إحداث التنمية  على قادرةلن تكون، إال أنين أعترف أن هذه احلكومة ! مصلحة وطنلرئيسها وهو صديق يل، لكننا نتحدث عن

  . وأن تقرأ فكر جاللة امللك الذي أراده من إحداث هذا التنمية، إذا مل تستلهم عملها من كتاب التكليف الساميالسياسية،
 

  :األستاذ عاطف البطوش
 أن أريد أناوالً، ة السياسية والتنمية االقتصادية، األخ مازن أشار اىل التنمية االقتصادية أ التنمي:أريد أن أحتدث بنقطتني     

أضرب مثال لو عندنا شركة جتارية ونريد منائها، وتوفر رأس املال، حىت حنقق رحباً جيب البحث عن إدارة ممتازة وكفؤة، ولذلك 
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 وال جتلب له استثمار وترهق كاهل ، فتبدد كل موارد الوطن،!إذا كانت اإلدارة السياسية سيئة ،ال ميكن النهوض باالقتصاد
 .، وأنه ال مناء اقتصادي يف البلد يف ظل إدارة سياسية سيئةذن فاإلدارة السياسية مقدمةإ. املواطن

 أن فاإلشكالية يف الدستور األردين تكمن يف .مود اخلرابشة عن الدستور األردين النقطة الثانية، الذي تفضل فيه األخ حم     
ألعيان، وتقدم اىل لقوانني يقترحها عشرة من النواب أو عشرة من ا، واتعديل الدستور ال يتم إطالقاً إال مبوافقة جاللة امللك

 وأمجع ه، لو أمجع أعضاء جملسي النواب واألعيان على تعديلال يعدل حىتالدستور ف .تضعها بصيغة قانون معدلاحلكومة اليت 
 أعلى من القانون ولكن أن يكون هناك األصل أن يكون هناك سوية للتعديل  .؟!، ال يعدل إال مبوافقة امللكالشعب األردين كامالً

فترض إدخال بعض تعديل الدستور يفإن لذلك . ية جملس النوابخيار كالدورة االستثنائية يعقدها جاللة امللك وتنعقد برغبتة أغلب
 .  امللكموافقة بعد إالال يتم  التعديل أناآلن ولكن احلاصل ،  امللكموافقةال تشترط  آلية ووضع ه، تطويرالتعديالت عليه دف

   

  األستاذ حممود اخلرابشة
 املبينةتطبق األصول :" تقول) ١(من الفقرة ) ٢٦(، ولكن الدستور يتضمن كيفية التعديل، املادة         حنن مل نصل إىل التعديل

عون أن يقترحوا تطي، مبعىن أن عشرة نواب يس!"يف هذا الدستور بشأن مشاريع القوانني على أي مشروع لتعديل هذا الدستور
، ويشترط القرار التعديل أن جتيزه أكثرية  يستطيعوا أيضاًأعيانعشرة كذلك، واحلكومة تستطيع أن تتقدم و .تعديل الدستور

من هذا الدستور يشترط القرار ) ٩٢( السني وفقا للمادة اجتماع، ويف حال واألعيان كل من جملسي النواب أعضاءالثلثني من 
امللك والشعب الدستور عبارة عن عقد بني جاللة ف ،!" الذي يتألف منهم كل جملساألعضاء أكثرية الثلثني من يزهأن جت"التعديل 
تاج اىل تصديق جاللة امللك فهي حت الدستورية اإلجراءاتمع هذا إذا متت هذه . ، حيث اشترط أن يتم برغبة طريف العقداألردين

أي قانون بعد مرور ستة ف  األخرى وبعد ستة شهور إذا أصر جملس النواب على رأيه،القوانني. وموافقته على التعديل كأي قانون
 .شهور يعترب نافذ املفعول
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