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  الشكر والتقدير

م تقدّ لل هذه الفرصة األكاديمي، وأنتهز الجهدهذا  . االنتهاء من.من اهللا وتوفيقه تم بعون

الدكتور األستاذ االمتنان إلى المشرف على هذه الرسالة وعظيم العرفان ووافر الشكر بخالص 

عداد هذه الدراسة، وكان إأحاطني برعايته واهتمامه طيلة فترة  الذيعارف الكفارنة  أحمد

  .وٕاخراجه بالصورة التي عليهاهذا العمل  تمامإفي  الدور الكبير القّيمة  لنصائحه 

 التقدير إلى األساتذة الكرام رئيس لجنة المناقشةفائق االحترام و وأتقدم بالشكر الجزيل و 

ين شيئًا كثيرًا في قراءة الرسالة ووضع مالحظاتهم الذين اقتطعوا من وقتهم الثم وأعضائها

 العلوم السياسيةفي قسم أساتذتي وٕالى  السديدة بشأنها ومناقشاتهم الحكيمة التي أثرت الدراسة،

لما بذلوه من جهود  خالل السنة التحضيرية  والعرفانأقدم الشكر  ،في جامعة الشرق األوسط

لعمادة الشكر تقدم بأو  من جانب البحث العلمي.مرحلة التي مكنتني من الوصول إلى هذه ال

أو قّدم لي  ،نصيحة ليّ إوٕالى كل من أسدى  ،جامعة الشرق األوسط رئاسةوٕالى  ،لدراسات العلياا

  إلى كل هؤالء وغيرهم الشكر وبالغ التقدير والرفعة. ا،الدراسة وتخدمه معلومة تخّص 

  

 نايف حديثه الخريشاناصر 
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 نايف حديثه الخريشاناصر  
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  أحمد عارف الكفارنة

 لملخصا

ارتباطها مدى ع، و السياسية بمعناها الواس مفهوم التنميةالتعرف على  الدراسة تهدف
النظام التعرف على واقع التنمية السياسية في األردن، والدور الذي يلعبه باالستقرار السياسي، و 

ة التنميالتي تواجه عملية  التحديات وبيانفي إحداث التحوالت السياسية المطلوبة،  السياسي
   .واإلصالح السياسي، وتقديم المقترحات المناسبة لحلها

إن صانع القرار اإلردني استطاع توظيف مقومات : مفادهافرضية وقامت الدراسة على 
في تحقيق االستقرار السياسي من خالل الشروع باجراء عمليات  األردنمتلكها يالقوة  البشرية التي 

تفاعل الآليات من  أفرزته التنمية، مما جعلها تجربة متميزة ناجحة في المنطقة العربية، نتيجة لما 
    .السياسي االستقراروعملية السياسية  التنميةبين 

مــنهج تحليلــي يــدرس ويحلــل تــأثير وقد أستخدمت الدراسة مقاربة منهجية مركبة تتكون مــن : 
مــنهج تــاريخي يتتبــع ويراقــب الجهــود ليــة االســتقرار السياســي فــي األردن، و التنميــة السياســية علــى عم

مــنهج ار سياســي، و اســتقر التــي يبــذلها األردن فــي ســبيل تحقيــق التنميــة السياســية ومــا يــرتبط بهــا مــن 
صنع القرار يوضح مســتوى اســتجابة صــانع القــرار وجهــوده الحثيثــة لــدفع عمليــة التنميــة السياســية فــي 

  األردن للوصول إلى المستويات المنشودة من االستقرار السياسي.

 دوراً تؤدي ة ـــة السياسيــالثقافن إ :من بينهاكان  االستنتاجاتوتوصلت الدراسة إلى عدد من   
ا، إذ تمثل نسقًا متبادًال بين النظام السياسي والمجتمع ، ــة وتنميتهـــاء الدولـــة بنــــي عمليـــًا فــــمهم

فعلى الرغم من أن تلك العملية تجري بتخطيط واٍع ومقصود من النظام السياسي وتهدف في 
مجتمع يسهم في هذه األساس إلى تكوين وحدة مجتمعية حول الكيان الذي تقوم عليه، إال أن ال

  .الت، ويقوم النظام بصوغ المخرجاتالعملية عبر صياغة المدخ

العمل على تأسيس قاعدة كبرى من عمليات التنمية السياسية من أجل ب وأوصت الدراسة
، المملكة األردنية الهاشميةتعميق متواصل للسلوك الديمقراطي في مختلف مجاالت الحياة في 

رام اآلراء والتعبيرات واحت ا الديمقراطية واالنفتاح والتواصل مع اآلخروخلق ذهنية جديدة قوامه
  المتعددة.

 : التنمية/ التنمية السياسية، االستقرار/ االستقرار السياسي.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study aims to identify: the concept of political development in its broadest 
sense together with its relation to political stability, the actual political 
development in Jordan, and finally the role played by king Abdullah II in the 
needed political changes. It also attempts to identify obstacles encountered by the 
development and political reform in order to propose suitable solutions. 

The study is based on the hypothesis that the Jordan-decision maker managed in 
utilizing the human force the kingdom has to achieve the political stability through 
starting development processes distinguished in the Arab world for creating an 
interaction instrument between political development and political stability. 

The study used a compound comparative methodology which consists of: an 
analytical method that examines and analyzes the impact of political stability in 
Jordan, and a historical method that traces and monitors the affiliate of political 
stability. 

The decision-maker method accounts for the level of response the decision-maker 
adopts to further the process of political development in order to achieve the 
aspired goals of that development. 

The study came up with the following findings: 

-  Political education plays a significant role in the process of development 
and in building up the state for it represents a harmonious correlation 
between the political system and the society. 

-  Although the process has been deliberately planned by the political body 
yet the society contributes to the social unity on which the system itself is 
built. 

-  The society's contribution to the political system is seen through the 
formation of inputs out of which the political system formulates the 
outcomes. 

 The study also recommends building up a real large basis of political development 
in order to constantly deepen democratic behavior in all fields of life in the 
Hashemite Kingdom of Jordan and to create a new mentality based on democracy, 
openness, communication and respect for different attitudes and opinions. 
 

 Keywords: development / political development, stability / political stability. 
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  الفصل األول 

  وأهميتها الدراسة خلفية
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  الفصل األول 

  وأهميتها الدراسة خلفية

  المقدمة

حالة االستقرار السياسي في أغلب دول العالم النامية بعدد من الجوانب المتكاملة األبعاد  تتأثر  

القائم في أي دولة من تلك الدول، سياسي النظام الالتي يقوم بها  التنميةعمليات ب التي لها مساس

  .والخارجيةالداخلية البيئتين  عواملمن بعدد التنمية السياسية تتأثر  وبدروها

عناصر جديدة تتطلب فيه رز تبقد الذي  من تطور المجتمعحاجة النظام للتنمية أساسًا  تنبعو   

في تقرير  األولالمحدد هي البيئة الداخلية تكون حيث  تغييرات تتناسب مع الوضع الجديد إجراء

لف تمخبالفعاليات الناتجة عن عادة لنظام ا نشاطاتللتنمية، حيث تتأثر النظام هذا مدى حاجة 

 ةالمنشود في التنمية افرض رؤيته هفاطر أحاول ت يذ، العناصر المجتمع المدنيتوجهات وسلوك 

خالل العديد من القنوات  عن تفاعل هذه العناصر مع النظام السياسي من فضالً  أهدافها،تحقيق و 

انطالق لتوجيه المكان الصحيح  تمثالن اللتان ة والتنفيذيةيممثلة بالسلطتين التشريع الرسمية

لدور المؤسسات غير الرسمية كاألحزاب السياسية، جادة، إضافة الحقيقية وال التنموية اتعمليال

التي المتخصصة والمؤتمرات الفكرية والندوات ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات اإلعالمية، 

  .)201: 2001( عارف،  هذه العملياتتظهر مدى الحاجة إلى 

 فالنظام نفس السياق. في دورًا ملحوظًا م السياسي انظلباالبيئة الخارجية المحيطة تؤدي و     

في المنظومة  في عزلة عن المؤثرات الخارجية اإلقليمية والدولية كونه عضواً  يعيشال السياسي 

   .تأثر بهايؤثر و ية يالدول



3 
 

ات ينهاية عقد الثمانين منذحداث التي توالت ألبا األردنفي  وقد تأثرت حالة االستقرار السياسي  

سقوط االتحاد السوفيتي وتفرد الواليات فمنذ . كبير بشكل العشرينات من القرن يوبداية عقد التسعين

التي كان لها تغيرات ممجموعة من ال الجديد، حدثتالنظام الدولي  األمريكية في قيادةالمتحدة 

طرح الواليات المتحدة على المنطقة العربية، تمثلت في  جملة من التداعيات اإلقليمية السلبية

في أعقاب االحتالل األمريكي للعراق وٕاسقاط  2004ق األوسط الكبير عام األمريكية لمشروع الشر 

سهمت هذه التداعيات في جسيمة. فقـــد أ داثــــوما رافقه من أح 2003ي نيسان ـنظامه السياسي ف

اذ ـالتخالشرق األوسط ومن بينها الدول العربية،  دولعدد من ع القرار السياسي في صنادفع 

جملة عدد من الدول العربية شهدت لذا  لوضع اإلقليمي الجديد وتتكيف معه.ا إجراءات تتماشى مع

ة ــــورات السياسيـــــالتط مواكبــــة لـــن أجـــــالتنمية م ي طريقــالتي تهدف إلى السير فمن اإلصالحات 

   .يـــــي والدولــــمحيطها اإلقليمي ــــف

طموحــــًا قوامــــه تنمويـــًا مشــــروعًا  ردناألوفـــي ســــياق هـــذه التطــــورات الدوليــــة واإلقليميـــة، اعتمــــد 

جهــود الملــك عبــد اهللا الثــاني الــذي وظــف االنفتــاح وتطــوير المشــاركة السياســية، مســتندًا علــى رؤيــة و 

إمكانـــات المملكـــة لبنـــاء نظـــام سياســـي رصـــين ودولـــة عصـــرية فريـــدة مـــن نوعهـــا فـــي منطقـــة المشـــرق 

في ظل ظروف ومتغيرات دولية وٕاقليمية غاية في الصعوبة. عالوة على ذلــك فقــد ركــز ذلــك عربي، ال

المشــروع علــى ضــرورة إحــداث تحــوالت مهمــة علــى أولويــات سياســة نظــام الحكــم القــائم، فكــان التوجــه 

رية نحو االهتمام بحقوق اإلنسان وفتح المجال للتعدديــة السياســية، وٕاجــراء جملــة مــن التعــديالت دســتو 

 2014ها انشاء المحكمــة الدســتورية عــام ، ليتبع2011تكللت بانجاز خارطة اإلصالح السياسي عام 

التي اعتبرت حدثًا متميزًا في تاريخ اإلصالح السياسي في األردن الــذي أصــبح ضــرورة داخليــة هامــة 

  تعزز دور النظام السياسي وتفتح أفاقًا وفرصًا جديدة أمام المجتمع. 
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  مشكلة الدراسة 

في دول العالم للشروع باجراء  ةتدفع ظروف وحاجات المجتمعات اإلنسانية النظم السياسي

الحاكمة، بما السياسية للنظم رادة اإلبهذه الظروف ترتبط عمليات التنمية السياسية، وغالبًا ما 

د. فالتنمية بالضرورة االستقرار السياسي في البالالتنمية التي تفضي إلى يجعلها قادرة على تحقيق 

تتطلب فعاليات تشتمل عادًة على عدد من العمليات والمطالب المتبناة من قوى المجتمع المدني 

والحركات والتيارات واألحزاب السياسية على اختالف توجهاتها الفكرية واأليديولوجية، األمر الذي 

ات، والتي تقف في مقدمتها يتطلب توافر مجموعة من الشروط الموضوعية عند تبني تلك العملي

  القناعة واالرادة لدى صانع القرار من أجل تحقيق التوازن في معادلة التنمية واالستقرار السياسي.   

 تأثيربمدى ق ـــــن التساؤل الرئيس المتعلـــــي اإلجابة عـــــالدراسة فهذه ة ــــن مشكلـــــتكمو 

   )؟ 2017 – 1999للفترة (  األردنفي  السياسياالستقرار على التنمية السياسية  مشاريع

  أهداف الدراسة

باالســتقرار السياســي يثيــر مســاحات  مــدى عالقتــهو  هذه الدراســةأن البحث في موضوع ال شك 

واســعة للنقــاش والتحليــل حــول تلــك التغيــرات العميقــة فــي البنــى االقتصــادية والسياســية واالجتماعيــة 

بالنظـــامين اإلقليمـــي المتمثـــل بمجموعـــة الـــدول  العالقـــات التـــي تربطـــه، وفـــي مســـتوى والثقافيـــة للدولـــة

المجاورة والمتماثلة في مستوى التطــور والتقــدم والرفــاه االجتمــاعي، والــدولي المتمثــل بمجموعــة الــدول 

الفاعلة والمؤثرة في الساحة الدولية، والتي حققت مستويات متقدمة من التطور والتقدم فــي المجــاالت 

  كافة. 
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تنميــة بمعناهــا الواســع تــرتبط بزيــادة الكفــاءة والقــدرة فــي مؤسســات البنــاء المجتمعــي، بدرجــة الو 

تمكــن المجتمــع مــن زيــادة قدرتــه علــى اســتثمار مــوارده البشــرية المتنوعــة، وتعــزز قــدرة اإلنســان علــى 

  تحقيق ذاته. 

نمويــة تهــدف وبنــاًء عليــه، فــإن هــذه الدراســة التــي يمكــن تصــنيفها ضــمن الدراســات السياســية الت

  إلى تحقيق ما يلي: 

باالســــتقرار  تحقيــــق ودورهــــا فــــيالسياســــية بمعناهــــا الواســــع،  التنميــــة مفهــــومالتعــــرف علــــى  .1

  السياسي. 

 .األردنفي  االستقرار السياسيمرتكزات بيان  .2

التي تواجه عملية التنمية واإلصالح السياسي، وتقديم المقترحات  التحدياتتحديد  .3

 المناسبة لحلها.

في إحداث التحوالت السياسية  النظام السياسي األردنيالدور الذي يلعبه على التعرف  .4

  المطلوبة. 

 أهمية الدراسة 

تبرز أهمية هذه الدراسة في تسليطها الضوء على متطلبات وعناصر التنمية السياسية   

هامة، لما لها والتي أصبحت من القضايا المجتمعية ال ،وارتباطها باالستقرار السياسي في األردن

من تأثير على تطوير نظام سياسي عصري يتسق مع الواقع االجتماعي والثقافي للمجتمع، ويشكل 

أساسًا مناسبًا لعملية التعبئة االجتماعية، من خالل بناء المؤسسات السياسية التي تتكامل مع 

كس مصالحهم، بعضها وظيفيًا، وتمثل الغالبية العظمى من مجموع المواطنين في المجتمع وتع

وتهيىء المناخ المالئم لمشاركتهم االيجابية الفاعلة في الحياة السياسية، لترسيخ حقائق وامكانات 
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لتحقيق االستقرار  ةمواتي ةسياسي اتمناخالتكامل االجتماعي والسياسي، واتاحة الفرصة لتوفير 

  داخل المجتمع.

واعتمادًا على ما سبق، فإن أهمية هذه الدراسة تتضمن ُبعدين أساسيين أحدهما علمي   

  نظري، واآلخر عملي تطبيقي يمكن وصفهما على النحو التالي: 

في تعميق الفهم األهمية العلمية (النظرية): تكمن األهمية العلمية للدراسة في أنها تسهم  .1

المرتبطة مفاهيم بعض الي التعرف على ف األردنفي لدى المهتمين بالشأن السياسي 

سياسية، التعددية ال، و السياسية مشاركةالديمقراطية، و والاإلصالح ك بموضوع الدراسة

وتوسيع ثقافة المواطنة من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه المفاهيم  ،نساناإلوحقوق 

التي منحها صانع   المفضي للرعاية اإلنسانيةبغية تحقيق االستقرار السياسي تجاهها 

  .القرار األردني األهمية الالزمة 

المحلي توفر الدراسة فرصة للمهتمين والمتابعين للشأن  :األهمية العملية (التطبيقية) .2

تجربة األردن السياسية، ومشاريع اإلصالح التي يعتمدها، لالطالع على األردني 

والمؤسسات التي يرتكز عليها هذا اإلصالح، وما توفره هذه التجربة من فرص واسعة 

 المشروع التنمويللمشاركة السياسية. واستثمار نتائج هذه المشاركة بما يخدم جهود 

 ويحقق التكامل واالستقرار السياسي واالجتماعي. 

   هافرضياتالدراسة و  اسئلة

قضايا المشاريع التنموية ودورها الدراسة العديد مــن التساؤالت المهمة والتي تتعلق ب أثارت

  وهي: وقد قامت باالجابة عنها ،  األردنفي االستقرار السياسي في 
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 مرتكزات التنمية السياسية في المملكة األردنية الهاشمية؟ ما .1

واإلصالح السياسي، وما المقترحات المناسبة التنمية  التي تواجه عملية التحديات ما .2

 ؟لمواجهة هذه المعوقات

 ؟ تحقيق االستقرار السياسيفي  النظام السياسي األردنيالدور الذي يلعبه  ما .3

ثمة عالقة إرتباطية بين اإلرادة السياسية في تفعيل : مفادهانطلق هذه الدراسة من فرضية تو 

 . في المملكة األردنتحقيق االستقرار السياسي التنمية السياسية وبين 

العالقة االرتباطية بين هذه إثبات صحة الفرضية التي تقوم عليها الدراسة وقياس  ولغرض

نظر إلى فإن الدراسة سعت إلى توجيه الالتنمية السياسية وعملية االستقرار السياسي في األردن 

، وفتحت المجال ءالنهاية إلى تثبيت االستقرار والهدو  أدت فيو ، التي تم اعتمادها مويةمشاريع التنال

  واسعًا أمام مشاركة مجتمعية فاعلة في صنع القرار السياسي. 

  حدود الدراسة 

وهي )،  2017 –1999 (من األعوام د ــي هذه الدراسة فترة زمنية تمتـــــتغطالحدود الزمانية : 

تخللتها الثاني العرش في المملكة األردنية الهاشمية، و عتلى خاللها الملك عبد اهللا الفترة  التي ا

واإلقليمية والمحلية يأتي على رأسها ما يعرف بثورات الربيع  ةالدولي تحوالت جذرية على المستويات

، وتعرض األردن والمنطقة العربية لمتغيرات داخلية جعلتها 2010العربي التي اندلعت نهاية عام 

لتنامي تهديدات التنظيمات المتطرفة،  مهدت االستقرار السياسي واألمنيتواجه حالة من عدم 

   ية. و التنمالمشاريع وتنامي المطالب الشعبية باإلصالح السياسي، وتعزيز برامج 

  .  المملكة األردنية الهاشميةالحدود المكانية :
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  محددات الدراسة 

أثناء العملية الباحث  واجهتي مجموعة من المحددات الموضوعية التالدراسة ترتبط بموضوع 

تعيق عملية التنمية السياسية وبالتالي تؤثر سلبًا على االستقرار  البحثية، وهي بذات الوقت محددات

  السياسي المنشود. وتتمثل هذه المحددات بما يلي : 

الحد األدنى من التوافق لدى النخب السياسية في واجه الباحث صعوبة في التعرف على  .1

تناول تلك  مما تعذر، التنمية واألوليات الالزمة لتحقيقهاعمليات األردن على متطلبات 

 .في الدراسة المتطلبات 

عدم ، بسبب  في جانبها السياسيية و لتنملمشاريع اللم يتمكن الباحث من الوصول إلى  .2

في وجهات االختالف ، فضال عن لتلك المشاريع اعمةوجود منظومة محلية أو إقليمية د

، وتثبيت االستقرار في المستدامةحول النموذج السياسي األمثل لتحقيق التنمية النظر 

  المنطقة، ومواجهة تحديات المرحلة الراهنة.  

   :الدراسةمصطلحات 

د من بال والمقاصــد التي يتوخاها الباحث  هاأهــــداف وتحقيق العملية البحثية لغرض انجاز

  تحديد المفاهيم والمصطلحات التي قامت عليها هذه الدراسة وهي:

 أرباحهاِفي  والزيادة الرفعَأي  تجارته، تنمية َسعى إَلى، ومعناها مصدر َنمَّىالتنمية :  التنمية لغوياً 

 .الوطني والدخل االنتاج مستوىِمْن  الرفع :  االقتصادية والتنمية، ورأسمالها

يكاد يتفق غالبية الباحثين على أن مفهوم التنمية قد جاء لمعالجة ظاهرة : اصطالحاً التنمية 

الخالف التدريجي  ظهر. وقد وأسبابها بين الباحثين يبرز حول هذه الظاهرة الخالفالتخلف، لكن 
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بين مدرستين فكريتين تختلفان  خالل عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرينيبدو واضحًا 

  ديث الغربية والمدرسة الماركسية .في النسق االيديولوجي هما مدرسة التح

هذا تناول عدد من المختصين في مجال العلوم االجتماعية تعريف : التنمية السياسية اصطالحاً 

وقد أحصى لوشيان باي عشرة تعريفات ، وفق توجهات المدارس الفكرية التي ينتمون إليها، المفهوم

  : ) 7: 2001( هيجوت،   على النحو التاليلمفهوم و لمتمايزة 

 تعبر عن مطالب المجتمعات باسلوب سياسي من أجل تحقيق التنمية االقتصادية. -

 تتبنى سياسة المجتمعات الصناعية. -

 تعبر عن فكرة التحديث السياسي. -

 تشتمل على فعاليات الدولة القومية. -

 مثل التنمية اإلدارية والقانونية.ت -

 تشير إلى المشاركة والتعبئة الجماهيرية. -

 تعمل على بناء الديمقراطية. -

 تفصح عن حالة االستقرار والتغير المنضبط. -

 هي شكل من أشكال التعبئة والقوة في الدولة. -

  تمثل أحد أبعاد عملية التغير االجتماعي.   -

النظــام يقــوم : توصل الباحث إلى تعريف إجرائي مفــاده: هــي العمليــة التــي  التنمية السياسية إجرائياً 

مــن أجــل احــداث تحــوالت جذريــة فــي مجــاالت الحيــاة السياســية، بتنفيــذها السياســي فــي دولــة معينــة 

حريــات ل باســلوب ديمقراطــي تكــون ضــامنةمــن اإلجــراءات التــي تراعــي قــيم المجتمــع  مجموعــةوفــق 

رضــى هم من االنــدماج فــي العمليــة السياســية فــي ظــل بيئــة تحظــى بــالقبول وال، بما يمكناألفراد العامة

    واالستقاللية وسيادة القانون.
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ال يختلـــف مفهـــوم االســـتقرار السياســـي عـــن غيـــره مـــن مفـــاهيم علـــم : اصـــطالحاً  االســـتقرار السياســـي

البــاحثين تحليــل يتنــاول عــدد مــن  ، حيــثأحيانــاً  وتناقضــها وتعــددهادراســته  طــرقمــن حيــث  السياســة،

راد التعــرف علــى الظــاهرة مفهــوم االســتقرار السياســي مــن خــالل الــربط بينــه وبــين المجــال البحثــي المــ

ينصــب فعلى سبيل المثــال عنــد دراســة مفهــوم االســتقرار السياســي مــن منظــور اقتصــادي،  في إطاره.

والبطالــة وتوزيــع  بقــي ومســتويات الفقــرالصــراع الطك البحــث والتــدقيق فــي بعــض الظــواهر المجتمعيــة

  ومستويات الرفاه االجتماعي لألفراد.الثروة وتوفر فرص 

مجموعــة مــن اإلجــراءات والتــدابير التــي تخلــق حالــة مــن التعــاون والثقــة : الستقرار السياســي اجرائيــاً ا

المتبادلــــة بــــين الســــلطة والمجتمــــع، تســــمح بممارســــة الحريــــة وحمايــــة حقــــوق األفــــراد، وتخلــــق مناخــــًا 

  مجتمعية في آليات صنع القرار.للمشاركة ال
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  النظري والدراسات السابقة األدب
  النظري  األدبأوال : 

من مفاهيم السياسية بأهمية كبيرة في األوساط السياسية وذلك ألنه  التنميةمفهوم  يحظى  

هامة في مسيرة و  يةأساسمفردات يتناول أيضًا  وألنه ،لجدل والنقاشا التي أثارتالعلوم االجتماعية 

االقتصادية أو  المجاالتعلى  هذا المفهوم ومعانيه قتصر دالالتتولم  االجتماعي.تطور ال

 التنميةلم تعد  ه األسسهذ ووفق .والفكر والمعتقدات يالثقاف الوضعإلى ذلك  تاالجتماعية بل تعد

ال يمكن  كما فحسب، العربية المنطقة يمكن األخذ به في مواجهة التحديات التي تتعرض لهاخيارًا 

والتغير  ةالشامل التنمية بسبب الحاجة الفعلية لها كمتطلب أساسي من متطلبات اأو تأجيله اتجاهله

كون تقبل أن  ضرورة هامة داخلياً  ت التنميةأصبح بلالعميق في شتى جوانب الدولة والمجتمعات، 

  شرعيتها.من وتزيد األنظمة السياسية بقاء  ة تعززخارجياستجابة لضغوط 

العملية التي على أنها  للتنميةينظر  حيثاإلصالح و  التنمية بين وتوجد مقاربة كبيرة تجمع

هي نمو وتطور قدرات النظام  ، أوافر له الشرعية والقيادة الفاعلةتهدف إلى إقامة حكم مستقر تتو 

  ) .7:  2010اقبة، (مش السياسي في تعبئة الموارد المادية والبشرية من أجل تحقيق أهدافه وغاياته

 منذ الحرب العالمية الثانية، سواء كان ماركسيًا أو غربياً  التنظير المعني بالتنمية  وقد ركز

بطرائق مختلفة على الفكر وذلك على حساب الحياة المادية، حيث تم النظر إلى األفكار بوصفها 

وساد اعتقاد مؤداه أن مشكالت  .خالقة أو محددة لمجرى التاريخ الذي حدث في بلدان العالم الثالث

العالم الثالث يمكن حلها من خالل التطبيق المباشر للمكونات النظرية المستمدة من التطور 

وعندما تحول اهتمام المنظرين االجتماعيين والسياسيين واالقتصاديين في الغرب،  .التاريخي للغرب

أصبح في أعقاب الحرب العالمية الثانية،  رالساعي إلى التحر  الثالثإلى االهتمام بمشكالت العالم 

التي تعوقها، سواء ما يتعلق بالمستويات األعلى من والعقبات لتغيرات السياسية واالقتصادية ينظر ل
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اإلنتاجية االقتصادية، أو المرتبطة بالعقالنية أو العلمانية، بوصفها ناتجة عن المعرفة المتزايدة 

  ).21: 2001لم التنموي أو العالم االجتماعي (هيجوت، والسريعة عن العالم، سواء كان العا

للتنمية مفهومان متناقضان يسير كل منهما  وعطفًا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن

(مصالحة،  وفق توجهات المدارس الفكرية التي برزت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وهما

2004 :7 -9(:  

وما  االشتراكي الذي يربط التحديث السياسي بالبعد االقتصادييطرحه المنظور   : األولالمفهوم 

 ،، وتحرير االقتصاد من التسلط الفردي الناجم عن الملكية الفرديةينجم عنه من صراع طبقي

بانهيار المنظومة الشيوعية مطلع  تراجع وضعفومركزية السلطة بيد الحزب الواحد، وهو منظور 

  .التسعينيات من القرن العشرين عقد

العامة الحريات بالديمقراطية و ربط التنمية ت التي ةالغربي يسير وفق التوجهات: الثانيالمفهوم 

، وٕاقامة النظم البرلمانية القائمة على السلطة معارضةو التفكير، والتجمع، و العمل، ب اإلنسانحقوق و 

  التعددية السياسية والفكرية والفصل بين السلطات، وتداول السلطة.

 جذرية تحوالت مساهمة هذا الحقل في إحداث أمام عائقاً  التنمية حقل حداثة تقف ولم

األساسية في التركيبة االجتماعية والسياسية والدولية التي أنشأته وحددت  العناصر الو ز ب سمحت

فانتهاء الحرب الباردة وتغيير هيكل النظام الدولي، وانحسار النظرة االشتراكية في دول  .مالمحه

نتشار النموذج الرأسمالي وفق مقولة النظام العالمي الجديد، وظهور حركة ما بعد الجنوب وا

الحداثة على المستوى الفكري والثقافي واالجتماعي، دفع ذلك كله إلى ضرورة أن يتجاوز حقل 

التنمية النسق التقليدي المسمى النسق الحداثي أو السلوكي أو التنموي، ويتحول إلى ما بعد 

ا بعد السلوكي أو ما بعد التنموي، بحيث أصبح هذا النسق يمثل حركة احتجاجية الحداثي أو م
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لم يكن  غير أن هذا النسق .ضد ما وصلت إليه الحداثة في مختلف نواحي النظم االجتماعية

أصبح حركة  بحيثاآلراء والمنظورات،  همتجذرًا في الواقع الثقافي واألكاديمي فتعددت حول

ألفكار والتعميمات غير الواقعية التي لنقد توجيه التم بعد أن نفسه اثي إصالحية للمشروع الحد

هي : طور التنوير، والطور الجمالي و ربعة األ هاانزلقت إليها الحداثة عبر تاريخها الممتد في مراحل

  ).  182:  2001ي في التحديث ( عارف، ــــــالتذوقي، والطور البطولي، والطور العالم

بالشأن السياسي نشأ وترعرع خالل المعني  التنمية حقل أنوليس خافيًا على المهتمين 

)، حيث حمل منذ البداية قيم وايديولوجيات متنافسة، حيث  1991-1945سنوات الحرب الباردة ( 

ع ة خطر التوســـــت األبيض لمواجهــــــبل اإلدارات األمريكية المتعاقبة في البيــــــاستخدم من ق

الشيوعي في دول العالم الثالث، وبهذا الشأن حدد روبرت باكنهام بأن التنمية تمثل المشروع 

ة بهدف تحقيق االستقرار السياسي ــــالمناهض للشيوعية والموالي للواليات المتحدة األمريكي

  ).   7:  2001(هيجوت، 

يت األبيض تناولت مقاليد السلطة في الباألبن الرئيس األمريكي جورج بوش  توليوبعد 

 خطابهفي منطقة الشرق األوسط، كان من أبرزها  اإلصالح السياسيمفاهيم لها عالقة بحطاباته 

في هذه المنطقة وفق خطة صالح حينما دعا لال،  2003أيار  9يوم  في جامعة كارولينا الجنوبية

" الذي يمتد من موريتانيا مبادرة الشرق األوسط الكبيرمشروع "  أطلق عليها إدارتهمعدة من قبل 

  ). 125:  2004إلـى أفغانستـان ( ولد أباه، 

مساعدة ال باتجاهصب ياإلصالح  مشاريعدعواته لاإلدارة األمريكية من وراء  وكان هدف

التنمية وتشجيعها في المجتمعات الشرق أوسطية لتهميش دور المتطرفين، في الشروع بعمليات 

  تحريض التي يستخدمونها في توسيع قاعدتهم الشعبية.وحرمانهم من أسباب الشكوى وال
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أعادت انعطافات الربيع العربي طرح مسائل تتعلق بطبيعة الدولة ومؤسساتها، وسرعان ما 

الشرق  والتحديات التي تواجهها من حيث عالقتها باألزمات التي أخذت تظهر في دول منطقة

الموقف العملي في دول العالم العربي  ، إذ دفعت ظروفاألوسط عامة والمنطقة العربية خاصة

التي حدثت فيها الثورات أو الدول األخرى التي شهدت حدوث حالة من الحراك الشعبي ضد 

المنهج المتبع من قبل السلطة السياسية، اعتراف هذه السلطة بأهلية مواطنيها التخاذ القرارات التي 

ت السياسية التقليدية التي لم تعد تجدي تدخل في صميم أمورهم، والتخلي عن بعض الممارســــا

نفعًا، وذلك بأن تتجه إلى اقناع المواطنين بما تريد اتخـاذه مـن سياسات وقــرارات واشراكهم في 

العملية السياسيـة، وذلك كبديل عن االرشاد والتوجيــــه والتبرير الذي ظل سائدًا في فترة ما قبل ثورة 

أبرز مقتضيات االقناع عرض الرأي اآلخر، وما يعطــي لآلراء  االتصال والمعلومات، إذ كان من

المختلفة فرصة للتعبير عن نفسها وهو ما يعني االعتراف بالتعددية مـــن جانب، وحرية التعبير من 

جانب آخر واتساع درجة التسامح في العامل مع اآلراء المعارضة من جانب ثالث وهذه العناصر 

  مقراطية. تعد دعامات للممارسة الدي

ظروف بأن حيث وجدوا تنفيذ عمليات التنمية ب العربيةالدول  قام عدد من قادة ورؤساءلهذا 

مرجعية  تستند إلى جوهرية تكون بصيغة تشريعات القيام باصالحات المنطقة أخذت تدفع باتجاه

 ونـالدولة للقان اتمؤسو وع كل قوى المجتمع ـضة، وشفافية في أداء السياسات، وخدستوري

ال يمكن تصور إصالح سياسي حقيقي دون دستور ونظام قانوني يكفل الحريات حيث ، رو ـوالدست

وق ويحافظ على المكتسبات، ويكون حصانة ضد تكرار أخطاء الماضي على أن ــويصون الحق

  ع. ـــينسجم ومقتضيات العصر وأصالة المجتم
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   ثانيا : الدراسات السابقة

  الدراسات العربية .1

 هـــدفت هـــذه : ): محـــددات التنميـــة السياســـة فـــي األردن2005عبـــد اهللا ( ،النقـــرش ســـة ادر  •

دور األحــزاب السياســية فــي الحيــاة و ، وجهــات الحزبيــة فــي األردنعلى الت التعرف إلى :  الدراسة

ة والعوامــل التــي تحــد مــن ٕاظهار مستوى المشــاركة السياســية وآليــات المشــاركو السياسية األردنية، 

مــن قبــل  توجــهن هنــاك أ: مجموعــة مــن النتــائج مــن أهمهــا إلــىوقــد توصــلت الدراســة  .المشــاركة

وتعزيــز ، بحريــة مــن اختيــار ممثليــه هنــيتمكمــن أجــل بــالحقوق الدســتورية للمــواطن صــانع القــرار 

ة فـــي صـــنع يأظهـــرت الدراســـة ضـــعف المشـــاركة السياســـمشـــاركته السياســـية فـــي صـــنع القـــرار. و 

أهـــم اآلليـــات التـــي وكـــذلك أشـــارت الدراســـة إلـــى  .يـــر واحتـــرام الـــرأياســـي وحريـــة التعبالقـــرار السي

التوعيــة اإلعالميــة والمشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة والبلديــة وتــوفير كتحقق المشاركة السياسية 

  البيئة المالئمة للعمل الحزبي.

اثر سياسيات البنــك الــدولي علــى التنميــة االقتصــادية  :)2005( بشار محمود ،قبالن دراسة •

معرفـــة اثـــر  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة : دراســـة حالـــة المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية :والسياســـية

سياســــات البنــــك الــــدولي علــــى التنميــــة االقتصــــادية والسياســــية فــــي المملكــــة األردنيــــة الهاشــــمية، 

الــب والسياســات والتشــريعات المتعلقــة بالجانــب األردن قــام بتنفيــذ المط أن إلــىوتوصــلت الدراســة 

المطالـــــب  يفلـــــح بتحقيـــــق وأنـــــه لـــــم التـــــي طالـــــب بهـــــا البنـــــك الـــــدولي. االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي

متوافــق مــع سياســات البنــك فــي اتخــاذ  هنــأوالسياســات والتشــريعات المتعلقــة بالجانــب السياســي، و 

  اإلجراءات التي تتناسب مع إستراتجية البنك السياسية.
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ة السياســية ): دور البرلمان واألحزاب السياسية في التنمي2005محمد صبري ( ،خليلدراسة  •

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور البرلمان واألحزاب السياســية  :2004 -1989في األردن 

إضـــافة  ،وموضـــوعاته وأهدافـــهمفهـــوم هـــذا المـــن خـــالل التعـــرف علـــى بهـــذا الحقـــل  األردن فـــي 

كمــــا هــــدفت الدراســــة إلــــى . طالبــــه وعالقتــــه بالتنميــــةالحــــزب السياســــي ومللتعــــرف علــــى مفهــــوم 

، كمــا حاولــت التعــرف علــى قات التي تواجهــهبوالع همستقبلو في األردن  يو واقع التنمالاستعراض 

ومعرفــة التحــديات التــي تواجــه العمــل الحزبــي والبرلمــاني فــي  ،بعــض االنجــازات النيابيــة والحزبيــة

. وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود ضـــعف واضـــح فـــي أداء المجـــالس النيابيـــة األردنيـــة ناألرد

 .  بشكل عام وكذلك في العمل الحزبي في األردن

هدفت هذه ): معوقات التنمية السياسية في األردن :2007، علي جميل (الصرايرةدراسة  •

في الحد من  دوراً  التي تلعباالجرائية الدراسة الى الكشف عن طبيعة المعوقات القضائية 

  .هاوعن طبيعة اآلليات الالزمة لتفعيل السياسيفي بعدها التنمية 

مجموعة من النتائج من أهمها ان هناك عزوف شبه مطلق عن  إلىوقد توصلت الدراسة 

الدولة  تقبلط لألجهزة األمنية في المجتمع وعدم اوتوغل نش ،االنتماء لألحزاب السياسية

عدم كفاءة من يقودون العملية السياسية  إلىالدراسة  أشارتكما . اسيينلحزبين والنشطاء السيل

عالوة  ،وان المشاركة في االنتخابات النيابية تجري وفق دوافع ومتطلبات عشائرية مجتمعالفي 

االرتفاع المستمر لتكاليف المعيشة  إن، كما كشفت معرفة المواطنين بشعارات التنميةعدم  على

  .واطنين عن المشاركة في العملية السياسيةساهم في ابتعاد الم

): التنمية السياسية ودورها في االستقرار السياسي في  2016دراسة شبلي، سعد شاكر (  •

 بين  جدلية عالقة وجود:  مفادها رئيسة فرضية على هذه الدراسة موضوع يقوم: الدول العربية
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 الزمنية الحدود وقد غطت .العربية الدول في السياسية األوضاع وتطورات التنمية عمليات

 ، 2015 – 2003  بين الواقعة الفترة خالل العربية المنطقةلهذه الدراسة  والبشرية والمكانية

 الشرق منطقة في وتحديداً  العالم في عديدة ودولية إقليمية متغيرات شهدت التي الفترة وهي

 . األوسط

 ودراسة ، التنمية عملية واقع على التعرف :اآلتية األهداف تحقيقل وسعت هذه الدراسة

 التعرفو  .وأهميتها والعملي النظري إطاريها في السياسية المشاركة مفهوم تحديدو  .مراحلها

 التنمية دور على الضوء تسليطو  .السياسية المشاركة وعملية التنمية بين التفاعل آليات على

  . السياسي االستقرار في

إن واقع التنمية السياسية في بعض الدول وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج كان من بينها: 

من خالل تبني صناع القرار السياسي لهذه المهمة، التي تكللت  باالنجازات العربية كان حافالً 

 أهميةٕان للمشاركة السياسية و بتشريع عدد من القوانين التي تخص الحياة السياسية في البالد . 

في البالد كونها ضرورية على صعيد  الفرد والمجتمع عمليات التنمية السياسية كبيرة في 

والدولة ، وألن عملية المشاركة السياسية التي يؤدي من خاللها الفرد دورًا في الحياة السياسية 

للدولة للمجتمع المساواة في توزيع الموارد بين أبناء الشعب الواحد ، وتحقق  تحقق، لمجتمعه

 الوحدة الوطنية عن طريق إدماج المواطنين وبشكل متزايد في الحياة العامة.

  

  

  

 



18 
 

  الدراسات األجنبية.2

 Choucair)  ,2006 :(: Illusive Reform: Jordan’s Stubbornدراسة  •

Stability   من قبل جوليا شقير الباحثة في  2006التي اعدت عام تطرقت هذه الدراسة

إلى الجهود التي ضمن سلسلة الشرق األوسط، في الواليات المتحدة األمريكية مركز كارنيغي 

عملية معاصرة لإلصالح ضمن ، 1980وتحديدًا عام سبق أن أطلقها المغفور له الملك حسين 

خارجي التدفق التأمين  على السياسيالنظام قدرة السياسي حيث سعى من خاللها للحفاظ على 

    االستقرار الداخلي.غلى ة نقص الموارد الطبيعية والحفاظ وذلك في مواجه ،للمساعدات

 بعد أنقد تابع عملية اإلصالح في األردن عبد اهللا الثاني  وأشارت الدراسة إلى الملك

، سعى من خاللها لتقنين رات إيجابيةتغيباتباع أساليب وم قام حيث، 1999عام  الحكمتولى 

إلى جانب ، االنتخابات البرلمانية أكثر انتظاماً أصبحت بحيث سياسية، الحزاب وجود اال

ومحددة التأثير كون عملية مترددة كانت د و جه. لكن تلك الإجراء إصالحات اقتصادية كبيرة

حفاظ على تدعم وتبرغبة ملكية لبناء قاعدة  ةمن أعلى إلى أسفل، مدفوعقد جرت اإلصالح 

عالوة على ذلك، فإن هذه  ة كبيرة.االستقرار السياسي الداخلي في مواجهة تحديات خارجي

المشاكل  مفتوحة حولوالنقاشات الالعديد من المبادرات واللجان،  الدراسة استعرضت

   .ساسية في النظام السياسي األردنياأل

هذه  أعد:  Satloff , 2013   : (Political Instability in Jordan (دراسة   •

الدراسة المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، بالتعاون مع مدير برنامج 

أسباب ب تتعلقتناولت مجموعة من المحاور الرئيسية  ذاته حيثالسياسة العربية في المعهد 

األردن قد نجا حتى اآلن من الدراسة بأن  وضحتعدم االستقرار السياسي في األردن، وقد 
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. ومع 2010السياسية التي اجتاحت معظم أنحاء الشرق األوسط منذ أواخر عام  العاصفة

العديد من التحديات الناشئة لديها القدرة على التطور إلى تهديدات خطيرة الستقرار فإن ذلك، 

لثقافة لغير األيديولوجية، والثورة السلبية  المعتدلةتشكل التهديدات بينما  المملكة الهاشمية.

أكبر خالل هذه الفترة من مخاطر عدم االستقرار الداخلي  مخففاً  في األردن عامالً السياسية 

  .1970البالد التي شهدتها دامية األحداث المن أي وقت مضى منذ فترة 

مزيج من ارتفاع الثاني يواجه العاهل االردني الملك عبد اهللا وتطرقت الدراسة إلى أن 

المصادر الخارجية ف .في األردن ر سلبًا على االستقرارالتي تؤث التحديات الخارجية والداخلية

هلية في سوريا، والتكلفة الباهظة لدعم األالرئيسية لعدم االستقرار هي اآلثار الجانبية للحرب 

في منطقة الحدود، وانتشار المحتمل التورط العسكري و ، السوريين عدد كبير من الالجئين

من الدول و األردن من الحركات اإلسالمية  محتمل داخلالتشويش الالتطرف السلفي، و 

ارتفاع الغضب الشعبي فتشتمل على عدم االستقرار لالمصادر الداخلية أما  اإلقليمية األخرى.

تسامح والكافية، الاإلصالح السياسي غير اجراءات الناتج عن التقشف االقتصادي، و 

التهديدات الخارجية تبقى في حين  عن تنامي الحركة السلفية. الفساد، فضالً مع  يالحكوم

عندما تحفز هذه التهديدات أو تزيد من  خاصةكبيرة، والخطر االكبر للنظام التحديات هي ال

 .تفاقم عدم االستقرار الداخلي

 Global Conflict Tracker) 2015  : (Political Instability in,  دراسة  •

Jordan  : حيث عزت السياسي في األردناالستقرار تطرقت ھذه الدراسة إلى تھديدات ،

تدفق أعداد كبيرة من الالجئين واآلثار غير المباشرة األخرى من الحرب األهلية ذلك إلى 

) الجىء سوري  620.000( أكثر من  ، حيث يتواجد على األراضي األردنية السورية

مر األ ،فلسطيني مليوني الجئتواجد ، باإلضافة إلى 2011تدفقوا عبر الحدود منذ عام 
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ة يمحدودالمحلي ويزيد من معوقات التنمية في ظل استنزاف االقتصاد الذي يسهم في 

 .الموارد الطبيعية في األردن

 إصالحات سياسية واقتصادية لتحسين ظروف قد أدخلوأشارت الدراسة إلى أن األردن 

 تصدر  عشر سنواتتمتد للتنمية االقتصادية واالجتماعية ضمن خطة ، المعيشة للمواطنين

التخفيف من في  الحكومة األردنية جهود النجاح لم يحالفولكن  .2014عام  آيارفي 

األيدي العاملة ض أجور يخفالسوريين أدى إلى تتدفق الالجئين  وذلك جراء استمرار لة،البطا

بنسبة البطالة عقارات السكن، وارتفاع  إيجارأسعار  زاد من ارتفاعوفي نفس الوقت األردنية 

 في المناطق ذات التركيز العالي )2014 – 2011( لألعوام % 22.1 إلى %14.5من 

  .من الالجئين السوريين

  ثالثا : ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

ستحاول هذه الدراسة تجاوز بعض مظاهر النقص الواردة في الدراسات السابقة من خالل 

في األردن، خاصة السياسي تغطيتها للتأثيرات التي يمكن أن تحدثها عملية التنمية على االستقرار 

)، وتبحث قضايا مجتمعية آنية 2015وأنها تغطي فترة زمنية راهنة تمتد حتى العالم الحالي (

يتفاعل معها المواطن ويتأثر بها، وتؤسس لمرحلة جديدة قادمة يتطلع إليها صانع القرار  وملحة

  والمواطن على حد السواء. 
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  ( الطريقة واإلجراءات ) منهجية الدراسة

  منهج الدراسة المستخدم

توظيفهــا في ضوء مقدمة الدراســة والهيكــل العــام الــذي تســتند إليــه، وفــي ضــوء المعلومــات التــي ســيتم 

  سوف تستخدم الدراسة مقاربة منهجية مركبة تتكون من :  لتحقيق األهداف العامة التي تتواخاها،

ليـــة االســـتقرار السياســـي فـــي مـــنهج تحليلـــي يـــدرس ويحلـــل تـــأثير التنميـــة السياســـية علـــى عم .1

 األردن.

سياســية مــنهج تــاريخي يتتبــع ويراقــب الجهــود التــي يبــذلها األردن فــي ســبيل تحقيــق التنميــة ال .2

 ار سياسي.وما يرتبط بها من استقر 

منهج صنع القرار يوضح مستوى استجابة صانع القرار وجهوده الحثيثة لــدفع عمليــة التنميــة  .3

  السياسية في األردن للوصول إلى المستويات المنشودة من االستقرار السياسي.

  مجتمع الدراسة

السياسي األردني في تحقيق االستقرار جهود النظام تركز الدراسة في تناولها للموضوع على 

دول ، عبر توظيف ما تعرضت له  عدد من الالسياسي من خالل الشروع بعمليات التنمية السياسية

 .المنطقةثورات الربيع العربي وأسبابها التي قد ال تختلف كثيرًا بين أغلب دول لتداعيات  ةالعربي

  الدراسة عينة

، ويــتم النظــام السياســي األردنــيقتصــر علــى يقصدي حيــث سسيكون مجتمع الدراسة ال احتمالي 

جمع المعلومات من خــالل الوثــائق الرســمية الصــادرة عــن الحكومــة وخطابــات جاللــة الملــك عبــد 

  اهللا الثاني ذات العالقة، واجراء بعض المقابالت مع بعض المسؤولين في المملكة.
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  أدوات الدراسة 

  ة : تتحقق اجراءات الدراسة بالخطوات اآلتي

 .النظام السياسي األردني وهوتحديد مجتمع الدراسة  .1

 تحديد عينة الدراسة . .2

 جمع المعلومات عن العينة . .3

 تحليل المعلومات . .4

 التوصل إلى النتائج والتوصيات . .5

 كتابة التقرير النهائي للدراسة . .6
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                                                 الفصل الثاني 

   األردنفي  االستقرار السياسيمرتكزات 

التنمية المستمدة من عمليات  إلى عدد من المرتكزات األردنيستند االستقرار السياسي في 

المصطلح هذا بتعدد الباحثين االقتصاديين والسياسيين الذين تناولوا التي تعددت تعاريفها السياسية 

مدارس الفكرية التي تعبر أغلب تعاريف هؤالء الباحثين عن وجهات نظر الحيث بالبحث والتحليل، 

أن التنمية ما هي إال عملية تحول شاملة تسير  فكرة ن يلتقون علىيلكن أغلب الباحث ينتمون إليها.

 ،يع جوانب الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية والقانونية والثقافيةنحو األفضل لجم

وفق منظومة القيم الديمقراطية الليبرالية الغربية القائمة على التعددية التنافسية ومعايير الكفاءة التي 

المختلفة، كما توفر آليات مشاركة سياسية حقيقية تضمن األمن واالستقرار واندماج فئات المجتمع 

تضمن لمؤسسات المجتمع المدني عالقة متوازنة مع السلطة السياسية في ظل قدر من الحرية 

  واالستقاللية والمؤسسية وسيادة القانون. 

  ويمكن لهذه الدراسة تناول بعض التعاريف التي تناولها الباحثون ووفق اآلتي : 

 اتوالبيئــ الظــروفألنــه ُيــوفِّر لهــا  ،تسعى إليــه األمــم والشــعوب هدفاالستقرار السياسي  يعد .1

 ة التــينســبيمن المفاهيم المفهوم االستقرار السياسي يعد و ر. لألمن والتنمية واالزدها الالزمة

مــــدى قــــدرة النظــــام ، كونــــه يمثــــل المجتمعــــات بــــاختالفبعــــض مفرداتــــه بــــاختالف تختلــــف 

ل بنجــاح مــع األزمــات الســتيعاب الصــراعات التعامــ وحســنالسياسي على اســتثمار الظــروف 

هـــو أحـــد أهـــم ظـــواهر عـــدم الـــذي فيـــه اســـتعمال العنـــف  ، دونالتـــي تـــدور داخـــل المجتمـــع

 ).13: 2012( فهمي،  واالستقرار السياسي االستقرار السياسي
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يســـتند االســــتقرار السياســــي إلـــى التجربــــة الوطنيــــة بدرجـــة كبــــرى، وعلــــى مـــدى قــــدرة النظــــام  .2

اجهــــة كــــل مــــا يعيــــق تنفيــــذ سياســــتها علــــى المســــتوى الــــداخلي مــــن حيــــث السياســــي علــــى مو 

المشـــكالت السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة، ومواجهـــة التـــدخالت الخارجيـــة التـــي تـــؤثر 

على تطورات األحداث داخــل الــبالد، ولعــل مــن بــين ذلــك التــدخل الخــارجي فــي تــأجيح حالــة 

 ). 168:  2016شبلي، الحراك الشعبي أو افتعال األزمات الداخلية ( 

ويقوم االستقرار السياسي وفق أسس العالقة الطردية بين عدد من المرتكزات السياسية 

، الجزئي Macroواالقتصادية التي أصبحت من أبجديات التحليل على المستويين الكلي

Micro ألن االقتصاد والسياسة يكمل أحدهما اآلخر، وأصبحا مثاًال حيًا على هذه العالقة ،

الطردية في ظل التحوالت التي مرت بها أغلب دول العالم جراء المتغيرات اإلقليمية والدولية 

  المتسارعة .

  من خالل المبحثين اآلتيين :    األردنفي  السياسي االستقراريتناول الفصل الثاني مرتكزات 

  . ةالسياسي التهيئةالمبحث األول : 

  . السلوك والعمل السياسيالمبحث الثاني : 
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  المبحث األول 

  ةالتهيئة السياسي

بمرحلة االعداد التي يقوم بها النظام السياسي تجاه األفراد والتي يعبر عن التهيئة السياسية 

موقف معين أو مواقف تجاه النشاطات السياسية من خالل رد الفعل و لفعل تتطلب دراسة عوامل ا

لفرد لاالتجاهات السياسية التكوينية  افي ضوئهوالتي تتضح لفرد أو مجموعة من األفراد، يتخذها ا

ياسي فقط أي أنها تمثل نشاط سياسي ال يرتبط بأحداث الفعل الس .معينينأو مجموعة من األفراد ال

  . أيضاً  وٕانما بنتائج ذلك الفعل

لذلك الفعل عبر مجموعة الفعاليات التي تمارسها السلطات في األفراد وتتم عملية تهيئة 

الذي سلوك بال التي تعد أحدى أهم النشاطات السياسية كونها تتعلقعملية االنتخابية ال الدولة، مثل

أي أن  .ترتبط بثقافة الفردوذلك من خالل مجموعة أجراءات  ،سابقة حلامر تم االعداد له في 

بثقافة ذلك لها ارتباط دراسة القيم التي  عبرمجتمع للمرحلة اعداد التهيئة السياسية تصبح 

وتتحدد  .تأثير على التهيئة السياسيةمن لها لما التي تحيط بالمجتمع هي هذه القيم و ع، المجتم

بقوة تلك القيم والثقافة سواء كان ذلك على صعيد األفراد أو المجتمعات أو  ةالسياسي التهيئة

ذلك كله المرتكز اآلخر من مرتكزات عملية التنمية السياسية والمتمثل  يخدمإذ  ،المؤسسات

  ن قيم ومعتقدات ومبادئ فكرية.المجتمع محمله يلما  انعكاسالذي هو لوك السياسي السب

  يتناول المبحث األول التهيئة السياسية من خالل المطلبين اآلتيين :

  . لمطلب األول : الثقافة السياسيةا

  : التنشئة السياسية. الثانيالمطلب 
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  المطلب األول 

  الثقافة السياسية

د أبرز المجاالت التي ـــأحالتي تمثل تعد الثقافة السياسية فرع متخصص من الثقافة العامة 

زات الماضي ــــاد إلى منجـــتنإذ إن االس .مـــي أي دولة من دول العالـــوي فـــلتنمروع اـــي المشـــتصب ف

كثير من الل ـــــالواقع الراهن الذي يحمل المتواصل لتطوير ـــق العمــــــحقي، ال يمكن أن هـــــاتومكتسب

   .مـــوب واألمـــدم الشعـــتعترض طريق تقو  تعيقي ــــالسلبيات الت

ة وتحولها إلى ـــــة وتجعلها مترهلـــة الوطنيـــــول الثقافـــؤدي إلى خمــة تــــح مضافـــيمثل الواقع كوابو 

راد والمجتمع إلى ـــــور، وحينذاك يلجأ األفــــزًا للتقدم والتطــــون حافـــدل أن تكــــر بـــــل للتبريــــعام

لذا فإن  .ر الحقيقي لقدرات الشعوب واألممـــــون والجوهــن المضمـدة عــــــر واألشكال البعيـــــالظواه

 ي االجتماعي تتجسد في ضرورة االنحراط في حواراتــــذا المأزق الثقافـــن هـــبداية الخروج م

ة عن نوع الثقافة الوطنية الحية التي توصل إلى ــحقيقيالجابات لإل معالجة مستفيضة للتوصل إلى

( محفوظ،  ر المثل والمبادىء العليا للثقافة الوطنيةــــطريق التنمية بعد أن تحاكم الواقع السائد عب

2004  :19 (.  

المتعقدات التي لها ارتباط وتشير الثقافة السياسية إلى " مجموعة من االتجاهات والقيم و 

ات ـــدات ممارســــم والمعتقـــات والقيــــذه االتجاهـــن هــة في أي مجتمع، وتتضميــالسياسالقضايا ب

" وميــة حـــول أهداف وقيم ذلك المجتمع دات عمـــــومعتق ،عــي المجتمــول ما يحدث فعًال فـــعملية ح

( Winter, 1977: 100) .  
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ًال ا، إذ تمثل نسقًا متبادــة وتنميتهـــاء الدولـــة بنــــي عمليـــًا فــــة دورًا مهمـــة السياسيــالثقافؤدي ــــوت

فعلى الرغم من أن تلك العملية تجري بتخطيط واٍع ومقصود من . بين النظام السياسي والمجتمع

الذي تقوم عليه، إال أن  النظام السياسي وتهدف في األساس إلى تكوين وحدة مجتمعية حول الكيان

لذا فإن  .ت، ويقوم النظام بصوغ المخرجاتالمجتمع يسهم في هذه العملية عبر صياغة المدخال

وال بنيتها  ،مسؤولية النظام تتطلب منه عدم اغفال القاعدة المجتمعية التي ترتكز أركانه فوقها

 ن ثم التفاعل واالستجابة للمخرجاتالفكرية والثقافية التي تؤدي دورًا هامًا في صوغ المدخالت، وم

  .  ) 121:  2014(محمد، 

بالسلطة القائمة في أي  في عالقة المواطن يؤثر الثقافة السياسية، المنهج الذيويمثل مصطلح 

دولة ساعية إلعادة بناء قدراتها عبر طريق التنمية، وذلك ألن هذا المنهج يقوم بتحديد األدوار 

على المواطن القيام  واألنشطة التي تؤديها هذه السلطة، مثلما تبرز في طبيعة الواجبات التي يتعين

فإن ووفقًا لما تقدم   .هوية الفرد والجماعةصيل الخاصة بكما أن الثقافة السياسية تتضمن التفا .بها

: "مجموعة القيم المستقرة التي تتعلق بنظرة المواطن إلى السلطة، والتي الثقافة السياسية تعرف بأنها

  .) 18: 1980( المنوفي، مسؤولة إلى حدٍّ بعيد عن درجة شرعية النظام القائم" دُتع

التي يبث من خاللها النظام نمطًا ثقافيًا  وتأتي أهمية الثقافة السياسية بوصفها الحلقة

يتوافق وثقافة المجتمع من ناحية، ويعمل على تغيير قناعات المجتمع تدريجيًا وبما يتوافق مع ثقافة 

. ويتوقف نجاح ذلك على مستوى الشرعية التي يحظى بها النظام أخرى وأهداف النظام من ناحية

لذا فإن الثقافة  ومؤسسات الدولة من جهة ثانية.بنى مأسسة في كل المن جهة، وعلى درجة 

  ).    121: 2014السياسية تشكل حلقة الوصل المهمة بين الطرفين( محمد، 
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ومن خالل هذا المعنى فقد أصبح للثقافــــة السياسية تأثير فاعل في عملية التهيئة السياسيــة 

المرتكز في خدمــة أهدافها، ووفقًا  لألفـراد، وذلك من خالل قيام النظم السياسية بتوظيــف هذا

لألنـــــواع المتعددة التي تدخـل ضمـــن مفهوم الثقافـة السياسية وخصائصهـــا، إذ يستخـــدم مفهـــوم 

دد، ــن محـــي زمــي مجتمع ما وفــــة فــة معينـــــاط ثقافيـــة عمومًا لإلشـــارة إلى أنمـــة السياسيــالثقافـ

   نع القــرار ليست واحـــدة فــي كل مكان.ي صــة فــة والمشاركـــة السياسيــممارسوذلك ألن ال

ـــراد فـي سيـاق إلى مرحلــــة مهمــــة يتــــم خاللها تهيئـــة األفالثقافة السياسية يشيــــر مفهـــوم و 

  والتي من أهمها:   ثقافــي معيـــن

عن العناصر  الكثيرنوع من الثقافة بأنه ال يعرف :  يتصف هذا الالثقافة السياسية الرعوية  .أ

وفي  .ـــــةالتي تسهم في عملية المدخالت والمخرجات، أي الطلبات الشعبية والقرارات الحكومي

ي ـــر على السلطات التــــرد أي شيء عن حقوقه ودوره في التأثيـــة ال يدرك الفــــالثقافة الرعوي

ر حول ـــن الثقافة أي مشاعـــوع مـــرد في هذا النــون للفـــكما ال يك ل منها النظام السياسي،ـــيتشك

والقادة السياسيين، وليس لديه أي السياسية واالجتماعية ى ـــي وكذلك البنـــا السياســـونظامه دولته

هذا النوع من الثقافة  يتوفرمعايير يستند إليها في صياغة أحكامه وآرائه السياسية. وعادة ما 

، كاألدوار السياسية واالقتصادية لألفراد المجتمعات التي ال توجد فيها أدوار سياسية متمايزة في

  Almond, 1963:17).(التي يتقاسمها أفراد المجتمع كافة والدينية، 

وتكون الوالءات في مثل هــــذا النوع من الثقافـــة والءات لجماعـــة فرعية وليس للوطـن أو 

حيث ترتبط نسبة كبيرة مـــن الشعب بروابـــط عاطفية مكثفة نحو الجماعات والمؤسسات  ،األمــة

التي تمثل مصالح محلية وٕاقليميــــة أو مصالح فرعيـــة كالوالء للقبيلـة أو العائلـة أو للعــرق أو 

 . (Rosenbaum,1975:43)الدينية   ة أو الجماعـةللغ
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ذلك النـــــــوع مـــــن الثقافة السياسيـــــة التي يحصل فـــــي ظلها : وهي الثقافة السياسية الخاضعة  .ب

كثيـــــر مــــــن التوجهات نحـــــو عوامل تميـــــز النظام السياسي واتجاه مخرجاته، فيما تنعدم 

ا يحصـــل إدراك لــدى الفرد الخاضع ترض أن تتجـه نحو المدخـالت، وعندهــالتوجهات التي يف

فخور بها ما أن يكون إذي اتجاهين  الحكومية المتميزة أو المتخصصة، ويأخذ منحنىة للسلط

ر شرعية، وتصبــــح ـــــون تقييمه على أنها شرعية أو غيــــــبها، ويك ر راغبـــــون غيـــــــأو يك

وتسليم استسالم  ةــــــي عالقـــــه هــــــوى العام ونحو مخرجاتـــعالقتـــــه نحو النظام على المست

، أي ال هلية المالئمة ضمن ثقافة الخضوعبالرغم من وجود نوع محدد من األباألمر الواقع 

يوجد في المجتمع بناء مدخالت متخصص كون المجتمع يعيش في مثل هذا الخضوع 

(Almond, 1963: 19 ) .   

لمشاركة ا السياسية، الثقافة في هذا النوع منأفراد المجتمع  يتطلع: الثقافة السياسية المشاركة  ج.

مخرجات النظام، إدراكًا منهم ومساهمة في بالنظام السياسي ألغراض تتعلق  بفعاليات بايجابية

 ،بما يفضي لصنع القرارات من قبل النظام السياسيمدخالت لذلك النظام طلباتهم  تصبح

لها دور في توضيــــح حقوقهم ركة التي غالبًا ما يكــــــون امستنيرين بالثقافة السياسية المش

تهم، ودورهم في التأثير على الحكومة. وقد تتراوح مشاعرهم نحو هذا الدور بيــــن القبــــول اوواجب

  .Almond, 1963: 19) (والرفض 

الحكومة،  وتمثلهايعد توجيه عواطف المواطنين نحو الشعور بالوالء في المقام األول لألمة و 

انخفاض مستوى العنف السياسي وسيطرة إلى جانب ركة االمشاسية السيلثقافة امن خصائص 

، وشيوع الثقة السياسية بين الجماعات ات داخل المجتمعاإلجراءات المدنية إلدارة النزاع

  . (Rosenbaum,1975:25)االجتماعية بنسبة عالية، واإلقرار بشرعية نظام الحكم  
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صراع الثقافات أو صراع الحضارات أو ومنذ نهاية الحرب الباردة شاع استخدام مفهوم 

بحيث اكتسب زخمًا كبيرًا بعد أن تم تداوله عالميًا عندما تناوله صاموئيل هنتغتنون، ثم  .األديان

وما تالها من تداعيات، األمر الذي أفرز  2001أيلول  11وصل هذا الزخم قي ذروته منذ أحداث 

ي إدارة الرئيس جورج بوش األبن فظين الجدد المحاف اعن عدد من المبررات التي حاول من خالله

الدينية الثقافية الحضاريـــــة، واألبعاد القيمية في مجرى العالقات الدولية  هابعادالتمسك بها وبأ

  .(Beitz, 2008: 22 )وخاصة تلك التي تكون الواليات المتحدة األمريكية طرفًا فيها 

في العالم العربي الذي يعيشه واقع ال علىقد اشتمل مفهوم صراع الحضارات يرى الباحث أن و     

 هذا الواقع بأن الدول العربية باتت تواجهظهر إذ أدوله وشعوبه،  التاريخ المعاصر وما تشهده

بتطوير الثقافة السياسية  مواجهة هذه التحديات إالباإلمكان يكن  ولم تحديات عديدة ومتنوعة، 

 وشعوبًا مجابهة التحديات واالستجابة لها على نحو العربية، وذلك حتى يتسنى للعرب دوالً 

 مع تتالءمثقافة سياسية  توجيه النظر نحو وهذا ما سعت له بعض الدول العربية عبر .حضاري

التي  بناء القوة الحضارية أهمية فيمن للثقافة لما وذلك الفضاءات الوطنية والقومية واإلسالمية، 

الشعارات الكبرى المجردة،  وتتجاوزلمشهد السياسي المعاصر، حقيقة أساسية يكشفها ا ما هي إال

رفع اليافطات، ال ن اطالق الشعارات و ذلك إلال تصنع واقعًا جديدًا، وال تغير واقعًا سيئًا. و التي 

تلك يتجه إلى بناء  أن البدن العمل الحيوي والهام، وإ  ،ءشي الدول والشعوب في يغير من أوضاع

في جانب واحد، بل هي القوة ال تنحصر  بحيثلمجالين العربي واإلسالمي. في االقوة الحضارية 

من  .قوة شاملة تستوعب القدرات العملية والقوة االقتصادية والمادية والتطور السياسي واالجتماعي

 لتجيب عن اسئلةهنا فإن الثقافة السياسية المطلوبة، إنما هي الثقافة التي تنصب بوعي وحكمة 

عل على نحو إيجابي مع إمكاناته وقدراته، وتسعى نحو خلق الحقائق والوقائع البديلة، الواقع وتتفا

  .في سياق العمل على بناء القوة الحضارية للعالمين العربي واإلسالمي
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إن المقصود ببناء القوة الحضارية يتعلق باالبعاد المتصلــــــة بآثار تنـــوع الثقافة والحضارة   

لقيـــــم وقواعـــــد السلوك واألخــــــالق، وعلى اختــــالف الرؤيـــة للعالم ودوافع على اختالف الرؤى وا

السلوك وأسس الهوية، وهي أبعاد أصبح لها تأثير كبير في العالقات الدولية، تكمن في عدد من 

دد لنمط  المستويات التي من أبرزها: أسس جديدة لتقسيم العالم، ومحــــــرك للتفاعالت الدولية، ومح

تلك التفاعـــالت، وحالـــــة النظام الدولي، وأداة مــــن أدوات السياسية وموضــــوع من موضوعاتها، 

، وأخيرًا مكون القوة عنصر تفسيري أو تبريري للتحالفاتومحدد لخطاب النخب وخطابات القاعدة، و 

    ). 11: 2007( مصطفى، 

ة والثقافية في المملكة األردنية الهاشمية الجهات السياسيوفي سياق ما تقدم، فقد سعت 

للبدء في بناء مشروع تنموي حضاري يهدف لتعميم النشاطات الثقافية من أجل إكساب األفراد ثقافة 

عمل الهيئات الثقافية، من خالل ) نتشار أفقي وعمودي (تخصصييقصد منها تحقيق اسياسية 

وألن  .جتمع األردني في فئاته المتنوعةوالثقافة في الميفسَّر ارتفاع مستوى التعليم األمر وهذا 

نسبيًا، فقد أتاح هذا العامل التواصل بين أبناء البلد من المناطق المتعددة،  ةصغير  مساحة األردن

لغ مجموع الهيئات الثقافية المسجلة في وزارة ب.، بحيث وبالتالي االلتقاء حول أفكار وأهداف مشتركة

عدد الهيئات الثقافية  ا، علمًا بأنمنه %45 عمان في العاصمة تنشطيئة، ه 600الثقافة حوالي 

، لكن هذا العدد تضاعَف إحدى العشرينات القرن يهيئة في بداية تسعين 50يتجاوز لم في المملكة 

 كنتيجة حتميةوهذا التوسع في إنشاء الهيئات الثقافية هذا التزايد  ويأتي .عشرة مرة خالل ربع قرن

وما رافقها من اتساع مساحة الحرية،  1989لتحوالت الديمقراطية التي حدثت في األردن منذ عام ل

النشاط د، وسمح باتساع ماعي والسياسي والثقافي في البالما أعطى دفعة قوية للحراك االجتم

على  السياسية االجتماعي والثقافي والنقابي كثيرًا مقارنة بالنشاط السياسي الذي تمثله األحزاب

  .) 2015( الزعبي ، مختلف توجهاتها وبرامجها السياسية 
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إلى ي انشاء الهيئات الثقافية في المملكة األردنية الهاشمية ــــذا التوسع فــــأدى ه كذلك  

 بتوضيحهل ألموند ـــ، الذي قام جابرينـــــللوط ور بالوالءـــــــف المواطنين نحو الشعـــــتوجيه عواط

، فهي تنمي الشعور بالوالء لألمة وخاصة تجاه للثقافة السياسية خصائص عديـــدةه: " إن ـــبقول

رة ــرض سيطـــف السياسي لفـــوى العنـــؤدي انخفاظ مستــــــي ام األول، كماـــة في المقـــممثلتها الحكوم

ة بنسبة ــات االجتماعيـــن الجماعــــبية السياسية ــــوع الثقــــــ، وشياإلجــــراءات المدنيـــة إلدارة النزاع

 "ساسية للثقافة السياسية المشاركة كلها تمثل خصائص أ عالية، واإلقرار بشرعية نظام الحكم

(Almond& Sidney, 1963:19).   

يسمح بالعمل الحزبي  ر قانون لألحزاباصدقيام الجهات المسؤولة بارغم وٕالى جانب ذلك و 

لدى ثقافة الخوف من العمل الحزبي  ءبقا إليهاُيْعزى ن عوامل أخرى إال أ، وينظمه ويشجع عليه

األحزاب في الوصول إلى  تفشلخاصة بعد أن التي امتدت من المرحلة العرفية، المواطنين 

، لذلك ليس غريبًا أن يكون رواد العمل الثقافي هم والمشاركه به بالعمل الحزبي الجماهير وٕاقناعها

العمل السياسي، حتى إن بعض األحزاب سعت إليجاد رديف ثقافي لها، في غالبيتهم من رواد 

وهذه الحالة وٕان  .خالل الهيئات الثقافية والنقابيةالسياسية من  خاض صراعاته اآلخربعض الو 

تحقيق إنجازات كبيرة في مجال نشاطها، إال أنها خلقت في قدرة الهيئات الثقافية أّثرت سلبًا على 

داخلها، وهذا بالتأكيد ال يلغي وجود دوافع ثقافية حقيقية لدى العديد من  نوعًا من الحراك في

  .) 2015( الزعبي، في األردن  النشطاء الثقافيين

شر الثقافة السياسية قد انطلقت من نفي يرى الباحث أن جهود النظام السياسي األردني و 

ياسي للمملكة األردنية الهاشمية، فلسفة بث روح الوعي السياسي حول الحقائق المتعلقة بالتاريخ الس

والمفاهيم المحددة لمكونات نظامها السياسي، انطالقًا من المبادىء الدستورية والقانونية التي يتكيف 
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عليها تشكيل السلطات العامة، وآلية عملها وطبيعة اختصاصاتها، وتعريف المواطن بالحقوق 

  دنية الهاشمية.والحريات األساسية التي كفلها دستور المملكة األر 

وقد افترض النظام السياسي األردني أن اتباع أي نوع من أنواع الثقافة السياسية ال يحل 

البنى األولية الوثيقة  محل التوجهات األخرى، فال تمنع ثقافة الخضوع من انتشار التوجهات نحو

وعلى المستوى نفسه، فال تزيل ثقافة المشاركة أنماط التوجه الرعوي، فثقافة المشاركة  بالمجتمع.

األردنية تجتمع  هي طبقات اضافية قد تضاف وتندمج مع األنواع األخرى، وهكذا كانت التجربة

، بما يسمح للمواطن بمشاركة الحكومة بشكل فعال في أمور السياسة والحكم، ولكن فيها كل األنواع

ك لم يلِغ خضوعه للقانون والسلطة، أو عضويته في الجماعات األولية األخرى المنتشرة بشكل ذل

القبيلة. وهنا تتفاوت درجة ميل المواطن  وأكبير في البالد سواء على مستوى األسرة والمجتمع 

ت بحسب ما اكتسبه من ثقافة سياسية خالل مرحلة التنشئة السياسية أثناء تمتعه بعضوية الجماعا

  الفرعية في الدولة واألمة والدين.
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   الثانيالمطلب 

  التنشئة السياسية

مـــن تخلـــف  وقـــع علـــيهم، نتيجـــة مـــا المـــواطنينبتحســـين ثقافـــة التنشـــئة السياســـية مضـــمون يهـــتم 

ـــدةلهـــا  ت نابعـــة مـــن ظـــروف االســـتعمار التـــي تعرضـــواومشـــكال  وتختلـــف، عبـــر مراحـــل زمنيـــة عدي

  :  كما يليوذلك باختالف مدارسهم الفكرية ، ومضمونها السياسيةلتنشئة الباحثين ل تعريفات

وما يحملونه من اتجاهــات تســهم فــي أداء األدوار القيم السياسية  علىالمواطنين  حصولعملية "  - 

 .    ) ( Almond,1966: 6" التي يمكن أن يؤدها في مراحل البناء االجتماعي

 ةــع المختلفــات المجتمــق مؤسســـن طريــــة عـــاالجتماعية و ــالسياسي رد المعاييرــــم الفـــة تعلــــعملي"  - 

 " (Hyman, 1959: 53). 

 اجتمــاعي، كــائن إلــى البيولوجي الكائن تحويل عملية وأنها للفرد اإلنساني السلوك تشكيل عملية " - 

 المواقـــف فـــي يســـلكون كيـــف الجديـــد الجيـــل مـــن المجتمـــع أفـــراد بتعلـــيم تتعلـــق التـــي العمليـــة وأنهـــا

 عمليــة أنهــا كمــا فيــه، ونئينشــ الــذي المجتمــع مــنهم يتوقعــه مــا أســاس علــى المختلفــة االجتماعيــة

 . )(Richter, 1991: 185 " المجتمع ثقافة الفرد إكساب

يقــوم بهــا النظــام السياســي يكــون هــدفها نقــل الثقافــة السياســية التــي تعينــه علــى االســتقرار عمليــة " - 

 ).272: 1993البغدادي،(  والبقاء 

يهــدف مــن  ،العامــة هاــــــقضايظروف المجامع و فهم  باتجاه وتنميتهمألفراد ا أكسابعملية تهدف "  - 

السياسيين التغيير االجتماعي، بعد تعرض الدولة لضياع الجهد والوقــت واالمكانيــات ورائها القادة 

 .  ) 235: 1997، 1"  ( عبد اهللا المادية التي تساعده على النهوض
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إزاء  همردود أفعــالونقــل  غرس القيم لدى األفراد وتعريفهم بالنظام السياســي لــدى األفــراد،  عملية"  - 

 ةواجتماعيـــ ةاقتصـــاديمـــن ظـــروف سياســـية و  نتيجـــة مـــا تتتعـــرض لـــه الدولـــةالسياســـية  المشـــكالت

  . )87: 1990، 1" ( األسودوالثقافي للفرد 

ها ليالنظام السياسي في جميع دول العالم، التي يترتب عحدى عمليات إوتعــد التنشئة السياسية 

مجموعة من النتائج المؤثرة في أداء هذا النظام. ومنذ نهاية عقد الخمسينيات من القرن العشرين تم 

ي المدخل النظمي الذي طوره ( ديفيد ــــتمثل األول منها ف ةـــتطوير أطارين لتحليل األنظمة السياسي

)، بينما تمثل الثاني في المدخل البنيوي الوظيفي، الذي طوره ( جابريل أيستون وروبرت هيس

  .(Easton, 1957: 383)ألموند ) وآخرون 

وينظر هذان المدخالن إلى التنشئة السياسية على أنها وسيلة لدعم وتأييد النظم السياسية. فهي 

لى م سياسي معين، علمواطنين تجاه نظاعملية يتم من خاللها خلق قيم ومعارف مناسبة لدى ا

ــــن ر الزمـــي عبــــة أي نظام سياســـــأساس افتراض أن التأييد األساس يعد عامل ضروري الستمراري

). وسبق أن قام أفالطون بتأكيد ذلك قبل أكثر من ألفي عام، حين عزى 166: 1990، 2(األسود

 .  (Dawson,1969: 7)قصور أو فشل في التنشئة السياسية  إلىسقوط األنظمة السياسية 

ويقول مفكرو المدخل الوظيفي أن التنشئة السياسية تعبر عن الحفاظ وعن التكيف كوظيفة 

). ففي منظور 225: 1984( الحسن،  نفسهللنظام السياسي، وبالتالي أستقرار واستمرار النظام 

مان ديمومته وظيفة التنشئة السياسية بصورة واضحة وأكيدة، في ض تتمثلأي نظام سياسي قائم 

تعمل على غرس وتلقين األجيال  والعمل على بقاء قيم النظام السياسي عبر األجيال، كونها

الصاعدة قيما وسلوكًا وتصرفات األجيال السابقة، وذلك ألجل ضمان إعادة إنتاج مستمر ضمن 

  ).  168:  1990، 2النظام القائم ( األسود 
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ستخدام التنشئة السياسية كأداة إلسناد النظام أما المدخل النظمي، فيرى أنه باإلمكان ا

السياسي وسلطته، وذلك من خالل تخفيفها من العبء الزائد، بفعل الضغط الحاصل عليه نتيجة 

يكمن دور التنشئة بحيث )، 126: 1986( العاني،  (Output) والمخرجات (Input) المدخالت

مثل بإصادر القرارات المختلفة، وذلك من خالل تالسياسية في دعم النظام على صعيد إنتاجه الم

قيام التنشئة السياسية، سواء الرسمية التي يقوم بها النظام السياسي من خالل اإلعالم والمؤسسات 

التعليمية، أو غير الرسمية التي تقوم بها الهيئات األخرى كالعائلة واالتحادات والنقابات واألحزاب 

، مما يؤدي إلى Mitchell,1970: 14 )طاعة هذه القرارات (  السياسية، بتنشئة األفراد على

  تخفيف الضغط على النظام الناتج من عملية اإلنتاج.

فيما يقوم دور التنشئة السياسية في دعم النظام السياسي على صعيد الطلبات القادمة إليه، 

سية وقيم النظام السياسي فإنه يكمن في تنشئة األفراد على قبولهم وٕاخالصهم لقواعد الفعاليات السيا

فالمحافظة على أي نظام سياسي يعتمد جزئيًا على نجاح المجتمع في  ). 127:  1986(العاني، 

   .(Easton, 1957: 5)تتشئة األجيال الجديدة بما يكسبهم مشاعر إيجابية نحو النظام السياسي 

بالوظائف التي  لقتتعمسائل حيوية ب ارتباطهاوتكمن أهمية التنشئة السياسية من خالل 

تؤديها التنشئة، إذ تنبع تلك الوظائف العديدة والمهمة للغاية من خالل ما تقوم من دور في 

ية التي تمثل المعالجة األمثل في مواجهة حالة التخلف التي تعاني منها كثير من و عمليات التنمال

  دول العالم النامية، ومن أبرز تلك الوظائف ما يلي : 

على احترام العمل الجماعي والتعاون واإلحساس المشترك السياسية تساعد التنشئة  .1

 ). 243: 1988المشاط، بالمسؤولية ونكران الذات واإليثار على بناء المجتمع السياسي (
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على خلق االنتماء والوالء السياسي بالشكل الذي يؤدي إلى توسيع السياسية تساعد التنشئة  .2

وتخفيض حدة الصراع خصوصًا في الدول المستقلة حديثًا أو التي  قاعدة االتفاق العام

مهمة اخضاع الوالءات السياسية تواجه مشكالت في بناء األمة، إذ يقع على عاتق التنشئة 

رها من الوالءات الفرعية إلى الوالء إلى األمة والوطن ـــة وغيـــة والدينيـــالعائلية والقبلي

(Jaros, 1972: 10). 

 ). 33: 1986إلحساس العام بالهوية الوطنية والقومية ( الجوهري، تخلق ا .3

تسهل على النظام السياسي اتخاذ القرارات االجتماعية وتسهم في تنفيذ المهمات الجماعية  .4

(Dawson,1969:34) . 

إلى بناء المجتمع السياسي وخلق هوية قومية، وقد يكون لها دور السياسية تؤدي التنشئة  .5

المجتمع السياسي عبر مطالبة بعض المكونات االجتماعية باالنفصال أو سلبي في تمزق 

 .Jaros, 1972: 30) (المطالبة به أو هجرة بعض األفراد 

دى تنمية الوعي ليجري االهتمام بهدف التنشئة السياسية ولغرض تنفيذ المفردات المتعلقة ب

ع برامج تعليمية تشتمل على المجتمع للتعرف على حقوقهم وواجبانهم وذلك من خالل وضأفراد 

الذي يتضمن  ضمن الواقع السياسيالالزمة المعرفة  تتعلق بتحصيلوموضوعات أكاديمية مواد 

 كما تشتمل تلك البرامج على التعريف بحقوق المواطنينالتي تواجه المجتمع،  المصيريةالقضايا 

توفيرها لهم عبر مؤسساته المحتلفة، التي ال بد أن يتمتعون بها والتي يتطلب من النظام السياسي 

السلطة ح برامج ـــإلى جانب توضي، المناط بكل فرد إدائها تجاه الوطن اتـــالواجب فضًال عن

التنفيذية وخططها المعدة في جميع المجاالت التي تؤديها الحكومة سواء السياسية واالقتصادية 

، المجتمعبناء في ودوره م الحكم انظطبيعة ا، وبهفيوالعوامل المؤثرة والثقافية واألمنية والعسكرية 
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االنتماء الوطني عزز لديهم بما يالفعالة السياسية وسائل المشاركة ذلك بهدف تعرف األفراد على و 

  . ) 335:  1997، 2( عبد اهللا 

وفي أغلب الدول العربية يعيش أبناء مجتمعات هذه الدول في ظل سياسة الباب المغلق 

، وهذا ما حدث بالفعل نتيجة التغييرات التي التي تمهد لمشاركة سياسية حقيقية ويحلمون بالنهضة

قامت عبر مراحل متعددة وجرى تقنينها بعد تجاوز بعض التناقضات التي كانت قائمة في هذه 

المجتمعات التي انتقلت إلى طريق النهوض والتقدم بفعل الوفرة المالية المرتبطة بعائدات النفط في 

ة لضرورة حدوث مثل هذه ول المنطقة العربية، حيث كانت الحاجة التاريخية قائمعدد من د

، ونقص الموارد االقتصادية تنشئة السياسية ألفراد المجتمعات، رغم النقص الواضح في الالتغييرات

، مع شح المياه والزراعة وفقر اآلالت واألدوات المساعدة، ي دول عربية أخرى ال تمتلك النفطف

الصحي والتعليمي، حتى باتت هذه األمور تمثل ضغوطًا على النظم السياسية القائمة  والتخلف

التي أخذت تتعامل مع كل ذلك على أنه يشكل مدخالت لتلك النظم خاصة تلك التي توفرت لها 

معطيات جديدة تقوم على الفكر السياسي الناضج الذي استطاع أن يجد المخرجات الالزمة لحل 

ت الضاغطة، فعملت على توفير بنية اجتماعية قادرة على االضطالع بدور القوى إشكالية المدخال

المحركة والفاعلة في النهضة والبناء والتنشئة السياسية باالستناد إلى وسائل حديثة من معارف 

ج أو وتكنولوجيا متقدمة ومهارات عملية بالنسبة لأليدي العاملة سواء الوطنية المعدة في الخار 

  ، مع توفير فرص جديدة لإلعالم والتثقيف ألداء دوره في هذا المجال .  المستخدمة بالداخل األجنبية

وفي المملكة األردنية الهاشمية جاء تأكيد الفعاليات السياسية الرسمية وغير الرسمية على 

أن الشروع بعمليات التنمية يمثل مطلبًا شعبيًا وليس صراعًا بين قوى المعارضة والحكومات 

المتعاقبة بمعزل عن الحالة الشعبية كما يحاول البعض تصويره، مع اإلقرار بأن النخب المعارضة 
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تمثل في النهاية أحد أبرز األصوات الداعية لهذا المطلب الشعبي والتوجهات العامة في البالد. 

وينبع هذا التأكيد من التجربة التي عاشها شعب المملكة األردنية الهاشمية التي ظهرت مالمح 

تحقيق اإلصالح السياسي ضمن عملية تنموية شاملة يقودها صانع القرار ضمن أبعاد متكافئة 

سياسة كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية ، األمر الذي فرض على إدارة الدولة اتباع 

منهجية جديدة في مسيرة اإلصالح والتنمية، ورغم تعالي بعض األصوات بأن الوضع االقتصادي 

رأت أصوات أخرى أن و الصعب الذي يمــــــر به الشعب يتطلب أن يحظى اإلصالح بأولوية مطلقة، 

صالح االقتصادي يلزمه في البداية توفر إرادة سياسية وٕاصالح سياسي حتى يتحقق اإلصالح اإل

الشامل، وذلك في ظل تنامي إشكالية تزايد التحديات األمنية في ظل ديمقراطية واعدة تسعى 

إلدامة زخم التحوالت الديمقراطية ضمن المدى الذي ال بد أن يستند إليه إساس البناء الديمقراطي 

   .قائم على رضا الناس ، وبما ينعش الديمقراطية في هذا البلد الطموح قيادة وشعباً ال

وفي ظل هذه الجدلية بأبعادها المختلفة، تطلب األمر من قبل النظام السياسي األردني 

الشروع بتوظيف التنشئة السياسية كعامل مهم من عوامل مرحلة التهيئة السياسية التي تستوجبها 

ية في المجتمع الذي فرض واقع الحال وجوده قبل والدة كثير من أبناء المجتمع ذاته، عمليات التنم

ليجد هؤالء األبناء بأن القيم االجتماعية واألفكار المتوارثة ومؤسسات الدولة تستند إلى أسس قوية 

ومرتكازات متينة، األمر الذي يجعل من محاوالت المجتمع تسير وفق خطى ثابتة من أجل إنشاء 

ذا اإلنسان على تلك القيم واألفكار التي ال بد أن تؤثر في شخصيته الوطنية وتحدد انتمائه ه

  ).   163:  1990، 2الوطني ( األسود

التنشئة على أن  ية الهاشميةاألردنالمملكة في والبرلمانية السياسية  الشؤونوزارة  تركز وقد 

امة، وهي مرتكز مهم من مرتكزات السياسية هي أحدى مكونات التنشئة االجتماعية بصورة ع
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على مجموعة مل تتش هاجعل مماتحديث البنى األساسية للدولة والمجتمع،  كونها تهدف إلىالتنمية 

، هما المؤسسات في جانبينوذلك االصالح والتطوير من المفاهيم المقاربة للتنمية ومن بينها 

، بما يفضي الى تعزيز االستقرار العام مع بحد ذاته وما يحويه من مؤسساتالحكومية والمجت

بحيث وضعت الوزارة أمام الجهات المسؤولة عدد من آليات التنشئة السياسية والسلم االجتماعي، 

القوانين  إصدار عبر، وذلك باعتبارها من أهداف النظام السياسيبعمليات تنموية  الشروعبهدف 

الشعبية، وٕاعادة السياسية المشاركة ين على المواطن، وتحفيز وتطويرها الناظمة للشؤون العامة

، واالنتقال بمفاهيم التكيف والوالء واالنتماء والمشاركة من وتنشيطها العامة المؤسساتتنظيم هياكل 

من خالل التعاون مراحلها النظرية، إلى حيز التطبيق الذي ينظم العالقة بين األفراد والجماعات، 

  لتشريعية والقضائية .التنفيذية واالثالث بين السلطات 

يرى الباحث بأن للتنشئة السياسية أهمية تبرز من خالل الوظائف التي تؤديها في خدمة 

النظام السياسي من خالل احياء شعور الوالء لدى األفراد إلى المجتمع والنظام السياسي، كما تكمن 

ل الوصول بهم إلى السلوك أهمية التنشئة السياسية في كونها تهتم بتهيئة األفراد سياسيًا من أج

والعمل السياسي بعد أن تعرض عليهم مهارات هذا السلوك وكيفية اكتسابه والعوامل المؤثرة فيه. 

كما تهتم بجذور وأصل هذا السلوك واالتجاهات السياسية األخرى القائمة في النظام السياسي 

يها كل من علاسية يتوافق وخارجه، بحيث تخلق لدى األفراد حصانة سياسية نابعة من ثقافة سي

الذي تقوده حكومة لديها اهتمامات وأهداف داخلية وخارجية  فيه المجتمع والنظام السياسي القائم

يجري وضعها وفق أسس استراتيجية تتعامل بها وفق اهتماماتها المتباينة االتجاهات مع هذه الدولة 

  أو تلك.



42 
 

وتظهر أهمية التنشئة السياسية في طبيعة السلوك والعمل السياسي الذي يقدم عليه كل من 

النظام السياسي والمواطنين على حد السواء، إذ يمكن مالحظة أن هناك اختالفًا في السلوك 

ناك هالسياسي بين األقراد وكذلك بين الجماعات والمجتمعات السياسية. وهكذا يمكن مالحظة أن 

ًا في االهتمام بالحياة السياسية، واختالفًا في السلوك االنتخابي الذي يعد من أبرز العمليات اختالف

السياسية التي يقوم بها النظام السياسي ويسعى لمعرفة ردود الفعل عليها داخليًا وخارجيًا، كما 

قات المجتمع هناك اختالفًا في الهوية الحزبية واأليديولوجية واالتجاهات واآلراء السياسية لطب

المختلفة، مثلما يوجد اختالفًا في تقويم القيادات والسياسات العامة، فبعض الناس لديهم إحساس 

قوي بالوالء لوطنهم ونظامهم السياسي، لذلك يشاركون مشاركة إيجابية في الحياة السياسية، 

  يهتمن والنظام السياسي لذلك الوالبعض األخر قد يكون له إحساس ضعيف بالوالء للوط

  سلوكًا ال مباليًا ومغتربًا من األنشطة السياسية. ركة السياسية  اإليجابية  ويتخذبالمشا
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  المبحث الثاني 

   السياسيوالعمل  السلوك

والنشاطات التي تؤديها  كافة األعماللالسياسي االطار العام  السلوك والعمل يمثل

العمل و ، يالثقافوالعمل ، مؤسسات النظام السياسي في أي دولة من دول العالم كالعمل الحزبي

العمل أتي ي، إذ وي وغيرها من النشاطات التي تؤديها الفعاليات السياسيةالتربوالعمل العسكري، 

ألن القيام وذلك ياسي، سدًا لعمل ، وحتى العمل العسكري يعد امتدالعمل السياسيل امتداداً  الحزبي

القادة العسكرين هم في واقع األمر فإغلب  .خلفية سياسية تنتهي إلى الفشل بمهمة عسكرية دون

قد جرى شغله في عدد غير قليل من دول  الخارجية ومثال ذلك أن منصب وزيرساسة كبار، 

  العالم من قبل القادة العسكريين. 

على كل حال فاّن ممارسة العمل السياسي ليس محدودًا بزعامة أو مكان وانما تحكمه 

المختلفة، فقد ترتفع نسبة العمل السياسي وقد تنخفض، فمثًال قد تكون نسبة المجتمعية الظروف 

والعمل الثقافي واالعالمي والفكري  %50بينما تكون نسبة العمل العسكري  %20العمل السياسي 

، وبالتالي فان مجموعة األعمال هذه والتنظيمي يسبة الباقية للعالقات والعمل الجماهير والن 20%

قصد بذلك العمل السياسي حسب المفهوم الضيق كأن يتدخل في اطار عام هو العمل السياسي وال 

  .تعمل ضمن األطر السياسية القائمة في الساحة الدولية

  سي من خالل المطلبين اآلتيين :يتناول المبحث الثاني السلوك والعمل السيا

  المطلب األول : المشاركة السياسية.

  المطلب الثاني : صناعة القرار السياسي.
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  المطلب األول 

  المشاركة السياسية

عرفت المجتمعات المحلية في الدول العربية المشاركة السياسية من خالل ردود الفعل 

المدني أو الطبقات الشعبية المختلفة التي تبدي الشعبية المعبر عنها من قبل منظمات المجتمع 

تأييدها أو معارضتها عبر السلوك والعمل السياسي الذي يظهر واضحًا عندما تكون ردود الفعل 

سلبية تجاه النشاطات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ( الحكومة)، والسلطة التشريعية التي اختلفت 

  ها بأن تعمل فيها مثل هذه السلطة.ية التي سمح لتسمياتها وتعددت بتعدد الدول العرب

وٕالى جانبه يوجد مجلس  مجلس النواب وأ الشورى وقد شاع استخدام تسمية مجلس

وفقًا لطبيعة األعمال التي تؤديها، فمبدأ الشورى عرفته بعض  أخرىتسميات وهناك  ،األعيان

المجتمعات منذ أمد بعيد، ومارسته في أمورها الحياتية عبر التاريخ الطويل على المستويين 

االجتماعي والسياسي، وذلك استنادًا للثقافة اإلسالمية النابعة من أصول ديننا الحنيف، وبما 

د التي تستلزمهاعملية المشاركة السياسية عبر تحديث قنواتها تقتضيه طبيعة التطور والتجدي

الشرعية التي يمكن من خاللها تمكين المواطنين من ممارسة العمل السياسي بما يتالءم مع 

   .حاجات العصر الراهن

وتعد المشاركة السياسية من القيم المتأصلة في الثقافة العامـــــة ألي شعب يقـــوده نظام 

من منظومة قيم المجتمع  أصيالً  لهذا الشعب، كما تمثل جزءً  الرفاهيةلتحقيق  سياسي يسعى

المحلي في أي دولة. لذلك فإن انعطافات الربيع العربي أعادت بقوة طرح مسائل تتعلق بطبيعة 

الدولة ومؤسساستها والتحديات التي تواجه مجتمعاتها من حيث عالقتها بأزمات التحول/ الوجود 

ضعف المشاركة السياسية، التي أخذ يواجهها عدد غير قليل من الدول العربية، والتي عبرت عن 
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فبشرت بداية الثورات بموجة تحوالت ثورية تخرج المنطقة العربية من استثنائها أو استعصائها 

الديمقراطي والتي تعثرت في كثير من األحيان تحت وطأة هشاشة الدولة وتحدياتها الداخلية 

  ).  6:  2014والخارجية ( عبيد، 

تها الطبيعة الجديدة للمشاركة السياسية في عدد من لكن النقلة النوعية األهم التي شهد

الدول العربية التي عرفت الثورات العربية من خالل ما بات يعرف بمنظمات المجتمع المدني 

في مجال العمل السياسي، وفي التأثير على عملية  الجديدة الوليدة والذي أخذت تلعب دوراً العريقة و 

دورها بالحشد الجماهيري والضغط السياسي من موقع المطالبة  االنتقال إلى الديمقراطية، يكمن في

مؤسسات الدولة بالنزول إلى الشارع في مظاهرات واعتصامات ال تنتهي إال بعد لوالمعارضة 

بالنشاطات الحكومية ذات الصبغة السياسية أو االقتصادية منها تعلق وما يتحقيق مطالب الشعب 

  ).   23: 2016يى، أو االجتماعية وحتى الثقافية ( يح

عبي العفوي منه والمنظم، لقد فتحت نشاطات تلك المنظمات التي تزامن معها الحراك الش

) في العديد من Communionالنتهاج مبدأ المشاركة ( الشعبية لتنامي المطالب اً واسعالمجال 

النشاطات ات والصعوبات في ـــلإلخفاقفيها العمــــل السياســـي  رضــــتعأن بعد العربــــــي دول العالم 

ط، ـــسياسة االنفراد، والتسلاتباع راء جـ ،ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةالسياسي المتعلقة بالجوانب

  .اتـــــي الديمقراطية، والحقوق والحريــــــان، وغياب معانـــــوالطغي

مستنقع الشمولية للخروج مـن المشاركة بدأ ـــــــــتباع مإل ةضروري اتــت الحاجةلذلك ب

 الجدد ـنــــبالفاعلي رفــــور ما يعــ، وظهت طبيعة وسلطات الحكوماتوالبطش، خاصة بعدما تقلص

(New Actors) كأجزاء رئيسية  ، وتم االعتراف بمنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص

 على سيادةالتي تقوم   (Good Governess)  ديشووضعت مبادئ للحكم الر  للدولة الراشدة،
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المساءلة، ة، و حكم القانون، والمساواة، والعدالة، والحرية، وحقوق اإلنسان، والفاعلية، واالستجاب

القرارات لتحديد  المشاركة تعني المساهمة االيجابية في صنع وبناًء عليه فإن .والشفافية، والمشاركة

، وفي كافة المجاالت نوع ومستوى فرص الحياة الممكنة والمرغوبة للمواطنين ومجتمعاتهم

األسرة ومنظمات المجتمع  االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية على كافة األصعدة، من

  . )60: 2013( الخاليلة،  المدني إلى مؤسسات الدولة

وال يمكن تقييم المشاركة السياسية في إي مجتمع بدون التعرض بشكل دقيق لبعض 

المشكالت التي تعترض السلوك والعمل السياسي المفضي لهذه المشاركة، ومن بين تلك المشكالت 

الفئات شبه الغائبة أو المغيبة عن السلطة التشريعية. فلكي تكون هذه السلطة كفؤة في قضية 

نين يجب أن تحتوي على تمثيل متوازن لهؤالء المواطنين. فغياب فئة أو مكون تمثيلها للمواط

ل عن أسباب غيابهم، هل هو عزوف من جانبهم أو أن اؤ اجتماعي عن البرلمان البد أن يثير التس

قواعد اللعبة االنتخابية ال تتيح لهم المشاركة والنجاح فيها من األصل؟ وتكمن المشكلة هنا في 

مرأة وبعض األقليات الدينية والقومية، وبعض األحزاب والحركات والتيارات عن تغييب دور ال

السلطات الحاكمة، ومنها السلطة القضائية في بعض الدول التي أضحت واحدة من أبرز إشكاليات 

اوي، بتطور النظام والمؤسسات السياسية بما يعد من معوقات العمل السياسي في تلك الدول ( العز 

2015 :110 ( .  

ارتباطًا  *وترتبط بإشكاليات السلوك والعمل السياسي ومعوقاته قضيــــة العدالــــة االنتقاليـــة

حدثت في عدد من دول هذه  وثيقًا سواء كانت قبل الثورات العربية، أو بعدها في أثر األزمات التي

فقد لوحظ أنها ليست مجرد مقاربة لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان، وتعويض الضحايا،  الثورات.

                                                             
من أجل معالجة ما ورثته  العدالة االنتقالية : تشير إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقھا دول مختلفة *

من انتھاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. وتتضّمن ھذه التدابير المالحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال 
 .متنّوعة من إصالح المؤسسات
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 يمنعمجموعة من األسس التي تعبر بالمجتمع من نظام تسلـطي إلى آخــــــر ديمقراطـــي، بما  هي بل

فالعدالة  مع.والتعايش السلمي فـــــي المجتوقوع انتهاكات مستقبلية، وٕارساء مبادىء القانون والعـــدل 

م المجتمعات التي خرجت لتوها من حقبة الديكتاتورية، وبالتالي فهي ئاالنتقالية هي آلية مرحلية تال

  التي تمثل آلية مستدامة فــــي المجتمعــات األنسانية الحديثة.    *تختلف عن العدالة الجنائية التقليدية

ر كبيــر تطــو حصــل  ،اتهــا ومتطلباتهــاوتعــدد احتياجالحديثــة ومــع تطــور المجتمعــات اإلنســانية 

وأصــبح لهــا شــروطها وقواعــدها  ،العمليــة االنتخابيــة في المشاركة السياسية كنتيجة حتميــة مــن تطــور

  .  ) 11:  2005( القيار،  وقوانينها التي تنظمها ونظام يحميها ويتمم مسارها

ممارســــات وثيــــق ب طاارتبــــالتــــي بــــــدورها لهــــا بانتشــــار األفكــــار الليبراليــــة ذلــــك التطــــور رن تــــاقو 

ـــــلمؤسســــات الديمقراطيا ـــــة فـــ ــــة الحديثــ ـــــي الدول  االنتخــــاب هــــو الــــنمط األكثــــر شــــيوعاً د ـحيــــث يعــــة، ـــ

يعــد االنتخــاب الوســيلة الديمقراطيــة كمــا للمشاركة من جانب المواطنين في الحياة السياســية لبلــدانهم، 

 ةـــــا للدولــــب العليـــــي المناصـــــاء فـــــة أو الرؤسيــباألبرز الختيار الممثلــين أو النــواب فــي المجــالس النيا

  ).   63:  2005 ،( علوان

ة تطبيــق ــــــم نفســه بنفســه، ولكــن أمــام استحالــــــب يحكـــــرض أن الشعــــة تفتـــألن الديمقراطي وذلك

عنــه، ر فــي الدولــة الحديثــة، فالبــد مــن انتخــاب نــواب يحكمــون باســم الشــعب ونيابــة ــــــالحكــم المباش

ولكــــي يوصــــفوا بــــالنواب فالبــــد مــــن اختيــــار الشــــعب لهــــم بوســــيلة االنتخــــاب، فمــــن المتفــــق عليــــه أن 

 االنتخـــــاب هـــــو الوســـــيلة التـــــي يقـــــوم بواســـــطتها الشـــــعب باختيـــــار حكامـــــه فـــــي النظـــــام الـــــديمقراطي

  ).  59: 1991(المشهداني، 

                                                             
ردع وتخفيف الجرائم االجتماعية وتستھدف دعم الرقابة ھي نظام من الممارسات والمؤسسات للحكومات التي :  العدالة الجنائية *

حق المطالبة   وكذلك فإن للمشتبه بھم في إرتكاب جريمة ما لھم .مع إعادة التأھيل جنائية ومعاقبة المنتھكين للنظام مع عقوبات
 .بالحماية ضد إساءة استعمال سلطات التحقيق والمالحقة القانونية
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ا البــد أن تكــون هــذه لكــن هــذا ال يعنــي أن الديمقراطيــة تتجســد باالنتخابــات الدوريــة فقــط وٕانمــ

 ،( ثنــاء مــن أركــان الممارســة الديمقراطيــة االنتخابــات نزيهــة حتــى يتســنى لهــا أن تصــبح ركنــًا أساســياً 

فهــي وســيلة لمشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن المــواطنين فــي عمليــة إســناد الســلطة )  224:  2001

راع عامــًا دون أن إلــى الحكــام عــن طريــق الشــعب وبواســطة االنتخــاب، بــل يجــب أن يكــون حــق االقتــ

  .  استالم السلطة، األمر الذي يمنح النظام السياسي الشرعية التي تؤهله يكون مقيداً 

وتطور أي نظام سياسي واستقراره يكمن في حصوله على  وتجدر اإلشارة إلى إن بقاء

، وهذا بحصول الرضا والقبول المجتمعي لهعنصر الشرعية، وال تتحقق شرعية النظام سياسي إال 

توقف على قدرة النظام السياسي وفاعليته لمواجهة ومعالجة القضايا والمشاكل الداخلية والخارجية ي

التي يتعرض لها، كالتنمية وضمان الوحدة الوطنية، والعدالة االجتماعية والمشاركة السياسية، 

السياسي  األفقوالتأكيد على الحقوق والحريات السياسية واالجتماعية وتجنب كل ما يهدد 

  واالجتماعي والسعــي لتصفية عالقـــــــــات التبعيــــــة بكل أنواعهــــا.  

الشرعية بأنها قدرة السلطة السياسية على اكتساب االعتراف بها، يعرف ماكس فيبر و   

، ألنها تشمل ) 405: 1987( إبراهيم،  وعلى النظر إليها بصفتها المعبرة عن مصالح األفراد

فراد تجاه النظام السياسي، وسياسات وقوانين ومؤسسات الحكومة، فيمكن أن يكون مواقف األ

النظام السياسي على مستوى مرتفع من الشرعية حينما يرى المواطنون بأن الحكومة لها الحق في 

أن تعمل ما تعمله، ويمكن أن تكون السلطة السياسية على مستوى منخفض من الشرعية حينما 

،  فهي في جانبها هذا ترتبط بالقيم )25:  2003( حزام ،  خاطئة في ما تعملهيرون أن الحكومة 

والمعتقدات والمبادئ التي يمثلها النظام، والتي يجب أن ال تتعارض مع القيم والمعتقدات التي 

  يحملها المواطنون.
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ــــإن نظــــام الحكــــم  ــــان، ف ــــام اليون ــــى أي ــــة، كأســــلوب فــــي الحكــــم، تعــــود إل ــــت الديمقراطي وٕاذا كان

لديمقراطي في الدولة القومية هو ظاهرة حديثــة العهــد نســبيًا، إذا لــم يــزد عــدد الــدول الديمقراطيــة فــي ا

دولة، إال أن هذا العدد تضاعف نتيجة التحول الديمقراطي فــي عــدد  12عن  1942عام العالم في 

الديمقراطيــة  غير قليل من دول العالم. وكانت الــدول العربيــة جــزءًا مــن العــالم الــذي هبــت عليــه ريــاح

والتغييـــر، فـــاألردن، والمغـــرب، وقطـــر، وُعمـــان، والكويـــت، مـــن الـــدول العربيـــة التـــي بـــدأت فـــي تبنـــي 

   ). 2009( بني سالمة،  النهج الديمقراطي كأسلوب في الحكم

الدول لم يصل إلى مستوى تحقيق عدد من هذه ويالحظ أن النهج الديمقراطي المتبع في 

المشاركة السياسية المتصلة باألحزاب السياسية، حيث أن هذه المشاركة متدنية بشكل كبير إذ 

). وربما يعود سبب ذلك إلى 21: 2014فقط  ( حالة الديمقراطية،  %1وصلت إلى مانسبته 

نان لقدرة األحزاب على طبيعة الثقافة السياسية السائدة في المجتمع والمتعلقة بعدم اإلطمئ

مشكالت المجتمع. وٕالى عدم وجود أحزاب سياسية فاعلة تجاه البيئة السياسية على عكس الكثير 

  من البلدان المتقدمة.   

 كونهانسبة المشاركة السياسية فــي المملكــــــة األردنية الهاشمية جيــــــدة بشكل عـــــام،  وتعد

النتخابات المشاركة الشعبية في اـــي االنتخابات النيابية. ومثال ذلك فــجيدة مشاركــة شعبية  شهدت

النتخاب لمجلس وفق قانون ا )23/1/2013(في التي أجريت المبكرة لمجلس النواب السابع عشر 

 )150(الى  )120(عدد المقاعد النيابية من  زيادةحيث شهد هذا المجلس ، 2012النواب لسنة 

وفقًا للهيئة المستقلة لالنتخابات التي تم تشكيلها بموجب  )%56.5( نسبتهصوت فيها ما ، مقعداً 

وقد ترشح في   .)2012(القانون المقر من مجلس النواب في المملكة األردنية الهاشمية في آذار 

وقد ُخصصت مقاعد للقوائم الوطنية  .سيدة )191(مرشًحا، من بينهم  )1425(هذه االنتخابات 
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، وأصبح للناخب الحق باإلدالء بصوتين (صوت للدائرة االنتخابية المحلية ) مقعداً 27عددها (

مقعدا، وقد شهد هذا المجلس  )15(وأخر للدائرة االنتخابية العامة، وُخصص للكوتا النسائية 

) سيدة الى قبة البرلمان، حيث استطاعت سيدتان الفوز من خالل دوائرهن االنتخابية 18وصول (

( التقرير التفصيلي لمجريات  لكوتا، وسيدة أخرى من خالل القائمة الوطنيةالمحلية بعيدا عن ا

  . )2013العملية االنتخابية ، الهيئة المستقلة لالنتخاب 

يرى الباحث أن المشاركة السياسية في دول العالم النامية ومنها المملكة األردنية الهاشمية 

تخضع لحساب نسبي. فهي مشاركة جيدة على مستوى الطبقات الشعبية وضعيفة على مستوى 

االنتماء إلى األحزاب السياسية، وتتقاوت بين المحافظات األردنية بشكل واضح، وتتأثر هذه 

عوامل عديدة تظهر نتائجها من خالل مستوى اإلقبال في النشاطات السياسية وأشكالها المشاركة ب

طبيعة المجتمع المحلي ذات ب تتعلقالمتعددة في المملكة بشكل عام، إضافة إلى أسباب أخرى 

األمر الذي دعا  التوجهات القبلية والعشائرية، وضعف خبرة افراد المجتمع في المشاركة السياسية،

لقرار السياسي للسير في طريق التنمية واإلصالح السياسي من أجل الزج بالطبقات الشعبية صانع ا

في العمل السياسي بما يخدم توجهات النظام السياسي الذي يتعرض لضغوط خارجية إقليمية 

ودولية، حتى بات األردن يمثل واحة للسالم والتعايش ومنطقة عازلة بين دول مختلفة االتجاهات، 

اعي مبدأ التحول الديمقراطي الذي أخذ يسري في أغلب دول العالم، فيما تستمر نزاعات دول وال تر 

الوجود على أشدها، مما ولد ضغوط مضاعفة على صناعة أو  المنطقة وصراعاتها بين التحول

  القرار السياسي.      

  

  



51 
 

  المطلب الثاني 

   القرار السياسي اعةصن

) تزايدًا 1945- 1939منذ الحرب العالمية الثانية ( تشهد دراسات القرار السياسي 

عنصرًا مركزيًا في السلوك والعمل السياسي في أي السياسي يشكل القرار  وذلك ألنمضطردًا، 

دولة من دول العالم، كما أن عملية صناعة القرار تمثل مركز اهتمام عدد من العلماء 

قد ورد بشكل غامض في بعض الدراسات اسي واتخاذه السياالجتماعيين. ويبـــــدو أن مفهــوم القرار 

التــــي تبحث فــــي التاريـــــــخ الدبلوماسي أو نشاطات المؤسسات الحكومية، ولكن عمليــــة اتخـــاذ 

  ية دراســـة منظمـــة ودقيقــــة.القـــــرار لم تـــــدرس خــــارج نطاق العلــــوم السياس

بحث هؤالء  كماالدوافع الخفية وراء القرارات التي يتخذها الفرد، علمــاء النفس لقد درس 

أسباب الصعوبات التي يواجهها األفـــراد في اتخاذ قرارهم، أما االقتصاديـــــون فيبحثون في العلماء 

في قرارات المستهلك أو المنتج أو المستثمــر أو أي قطاعــــات تؤثــــر على االقتصاد، أما دارسو 

علـــــــم اإلدارة فإنهم يبحثون عن كيفية تحسيــــن مستــــوى كفاءة األجهزة الفنيـــــة العاملة وترشيد اتخاذ 

القرار، أما في العلوم السياسية فالمفهوم يبحث في القرارات التي تؤثر في سلوك الناخبين 

لك من القـــــوى التي تدخل في والمشرعين والتنفيذييــن والسياسيين وقادة الجماعات الضاغطة وغير ذ

  . )305: 1985نطاق المجتمع السياسي (دورتي، 

وتنبع فكرة الوقوف عند آراء المختصين في العلوم األخرى وخاصـــة التاريخ واالقتصـــــاد 

واإلدارة العامة مـــــن خالل وجهات النظر التي تقــــول بأن هذه العلوم إنما هـــــي فــــروع من علم 

السياسة، إذ كان يطلق اسم االقتصاد السياسي على علم االقتصاد، والتاريخ السياسي على التاريخ، 
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إما ما يتعلق بعلم اإلدارة بفرعيه اإلدارة العامة وٕادارة األعمــــال فهي تعنى بدراســــة مختلف الجوانــــب 

فـــي االعتبـــار طبيعة االيديولوجيــــة السياسية  المتعلقـــة بعمل اإلدارة التنفيذيــة في الدولـــــة أخـــــذاً 

المسيطرة، والمقومات األساسية التي يرتكز عليها النظام السياسي والدستوري للدولة، والكيفية التي 

تتوزع بها عالقات القوى االجتماعية والطبقية، وكل ما يحيط ببيئة هـــذه اإلدارة من قيم وتقاليد 

  يــــة وتجارب تاريخيـــة. وأنماط ثقافية وحضار 

وقد تحدث كثير من الباحثين وهذا يعطي االنطباع بأن عن مدى صعوبة صناعة القرار 

وتعقيداته، مما أعطى االنطباع بأن وجهات نظرهم قد اختلفت عن القرار وصناعته، خاصة أن 

مرة صعبة " أن دراسة صنع القرار هي مغا البعض منهم وقد غالى في تلك الصعوبة حين قال:

  . (Sullivan,1976: 67)جدًا " 

ويتركز مبعث صعوبــــة صناعــــة القرار السياسي أو اتخاذه من قبل الباحثيــــن فـــــي العلوم 

السياسية في أن القرار السياسي أصبــــح يشكل عنصرًا مركزيــــًا فــــــي العملية السياسية، فقد جاء 

 1954) عام  Rosenau) وزميله ( روزنيو hard SnyderRicالبروسفور (ريتشارد سنايدر

بافتراض حسبه الكثيرون آنذاك بأنه فكرة ثورية في دراسة القرار السياسي. فقد اقترح ( سنايدر) 

وزميله ( روزنيو ) على علماء السياسة االقتداء بعلماء االجتماع واالقتصاد واإلدارة العامة 

ن القرار يشكل نمطًا لالستفادة من محصلة دراساتهم، كما اقترح أن يقر علماء السياسة بحقيقة أ

  .Snyder, 1958: 36 )-(37من السلوك والعمل السياسي 

عمومــــًا فقد اختلف الباحثون في تعريف القرار وذلك بحسب وجهة النظر التي يحملها كل 

  واحد منهم، ومن أبرز تلك التعاريف اآلتي : 
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ام السياســـــي التي تـــوزع القرار السياسي يمثل مخرجــــــات النظ: " إن ديفيد أيستون  تعريف - 

  . ( Easton, 1965 : 10) "السلطــــة على أساسها القيــــم داخــــل المجتمع

تعريف كاظم هاشم نعمة: " ما يستقر عليه صاحب أخذ القــــــرار فهــــو موقف واٍع لصاحب  - 

 ).  76:  1972(نعمة، " القرار يتأمل فيه ذهنيًا في قرارات بديلة أو خيارات فـــي فكـــره 

تعريــــف حامـــد ربيـــــــــــع : " نوع مــــن عقد العــزم من جانب السلطة على اختيــــار اسلوب معين  - 

مـــــــــن أساليـــــب التخلص من حالة مــــــن حاالت التوتـــــر التي تفرضها الممارسة السياسية " 

  ).  24: 1975(ربيع، 

دة وصعبة، وتزداد صعوبتها ــــالقرار في العمل السياسة بشكل عام معقوتعد عملية صنع 

ة المراد دراستها واصدار ـــــة أو األزمــــــط بالحالـــــفي السياسة الخارجية كونها تتعلق بكل ما يرتب

فيما بينهما، ويقول ل ـــــن التفاعـــــًال عــــات فضــــث المدخالت والمخرجـــن حيــــرار بشأنها مــــــالق

سنايدر بشأنها : إنها العملية االجتماعية التي يتم من خاللها اختيار مشكلة لتكون موضعًا لقرار 

 م اختيار أحدها موضع التنفيذ والتطبيقــــن البدائل يتـــــدد محدود مــــــما. وينتج عن ذلك االختيار ع

( Snyder, 1958 :37) .  

القــــرار أيضًا هـــو التوصل إلى صيغـــة عمل معقولة من بين بدائل ويقصـــد بعمليـــة صنع 

عدة متنافسة وكل القرارات ترمي إلى تحقيق أهداف معينة، أوتفادي حدوث نتائج غير مرغوب فيها 

  ). 249:  1971(مقلد، 

ووفقًا لهذا المعنى فإن عملية صناعة القرار تمر بمراحل عدة، تباينت وجهات نظر 

  ن بشأنها، إال أن مراحلها الرئيسية تتحد باآلتي : المختصي

 وتشتمل هذه المرحلة على اآلتي: مرحلة ما قبل اتخاذ القرار:  .1
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: ويعني وجود حافز البيئية السياسية المحيطة سواء كان خارجي أو  وجود الحافز  .أ

داخلي يدفع باتجاه تكوين سبب أو مشكلة ما بحيث يوجد هيكل عملية صنع القرار، أو 

ردة فعل على موقف معين يتم اتخاذه من أحدى القوى المؤثرة في البيئة السياسية ، مما 

وقف من زاوية درجة تأثيره في مصالح دولته، يدفع صانع القرار للقيام بتحليل هذا الم

 . ( Coplin, 1971: 33)وهنا تبدأ المرحلة األولى من مراحل اتخاذ القرار  

: تتمتل هذه الجزئية بحالة الوضع الذي يقترن بوجود رغبة مؤكدة لتحقيق تحديد الهدف  .ب

ذلك الهدف من خالل اجراءات عديدة تبدأ بتخصيص القدر الضروري من الجهد 

واالمكانيات التي يستلزمها االنتقال بهذا الوضع من مرحلة التصور النظري البحت إلى 

 ).  6: 1969مرحلة الوجود أوالتحقق المادي ( علي، 

 وتشتمل هذه المرحلة على اآلتي : : مرحلة التنظيم  .2

: وتعني الصيغ الخاصة ذات القدرة على حل المشكلة البحث عن البدائل السلوكية  .أ

عن أحد المواقف السياسية بشكل يحقق لحدى الدول هدفها المطلوب بأقل المترتبة 

 ).56: 1991خسارة ممكنة (الرمضاني، 

والبديل الذي يقع عليه االختيار يعد أفضل البدائل، وقد تأخذ مرحلة البحث عن البدائل 

  احدى طريقين، هما: 

بها على كل بديل، مع أوال : البحث عن البدائل المتاحة وتحديد النتائج المحتمل ترت

تقدير احتمال حدوث كل من تلك النتائج ومراجعة تلك التقديرات كلما تم الحصول 

على معلومات جديدة، وهذا ما أطلق عليه عند دارسي صنع القرار بالنموذج 

الرشيد، أي الذي يتحرى الدقة في الحصول على المعلومات وتشخيص المشكلة 
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ثم اختيار أكثرها عقالنية من حيث تخفيض  وحصر الحلول وتقنين االحتماالت

  ).  156:  1987الكلفة وتعظيم الفائدة ( عليوة، 

البحث عن البدائل المتفقة مع نسق وعقيدة صانع القرار وتوجهاته وخبراته   ثانيا :

وتصوراته المسبقة، لذلك يتم رفض البدائل التي تتناقض مع هذه العقيدة وهذا 

النسق أو التي اثبتت تجارب الخبرة السابقة عدم جدواها، وهنا يطلق اسم النموذج 

 ).  90: 1982المعرفي على هذا الطريق ( الناصري، 

: وتوجد مجموعة من النماذج التي يمكن توظيفها عند عملية صنع القرار نماذج االختبار  .ب

 من أبرزها : 

النموذج العقالني (الرشيد) : ويبحث هذا النموذج عن بدائل سلوكية بصياغة   أوال:

: 1991ذاتها التي غالبًا ما يتم اعتمادها رجل االقتصاد الرشيد ( الرمضاني، 

373 .(  

النموذج التراكمي (السياسات البيروقراطية): يعتمد هذا النموذج على االنشطة التي   ثانيا:

استخدمها النموذج العقالني، مع ادخال بعض التعديالت إذ إن القرار ال بد أن 

يرتكز على البرامج والسياسيات واالعتمادات السارية كقاعدة، ثم يتم اجراء بعض 

صان أو التجديد على أساس القبول بمشروعية البرامج التعديالت بالزيادة أو النق

  ).  156:  1987والسياسات السابقة ( عليوة، 

النموذج العقيدي ( األيديولوجي ) : يركز هذا النموذج على مفاهيم الجماعة   ثالثا:

والبنى الدستورية، والقرار يكون في هذه الحالة نتيجة التفاعل واالتفاق المتبادل بين 

ات المختلفة التي تمارس من خالل السلطة والنفوذ. ويتضمن النموذج االهتمام

  الجوانب األتية  : 
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عمليات فكرية: وتشتمل على عناصر الترجيح الذاتي واالستبصار  )1(

 ). 90:  1993واالبداع والتخمين واإلدراك والمعرفة( حمادة، 

عمليات شبه ميكانيكية : وتشتمل على مجموعة من األوجه التي من  )2(

ة، وهي عمليات الهدف ـــــأهمها: المداوالت والتشاور والتفاوض والمساوم

منها الوصول إلى الحلول الوسطى بالتراضي، بما يسهم في توفير الحد 

ح ــالمطلوب من التوافق بين التعارض في االتجاهات والدوافع والمصال

 ).383: 1987(عليوة، 

فات والتحالفات المؤقتة عمليات اجتماعية : وتشتمل على صياغة االئتال )3(

 .) 91:  1993( حمادة، والتفاعل بين الجماعات المختلفة

يعمـــد صانع القرار إلى اتخاذ القرار بعد أن يكون قـــــــد استنفذ جميع  :اتخاذ القرارج. 

االجراءات السابقة التي تجعله يقف عنـــــد الخيار األنسب الذي يحقق هدفــــه بأقل كلفــة، 

وبتعبير آخر أن هذه المرحلة إنما تمثل اختيار السلوك السياسي من بين نوعين من 

 والتي سبق اإلشارة إليها إذ يشكل البديل المعتمد أساس القرار المتخذ البدائل السلوكية ،

 . ) 26:  1971(السلمي، 

تتجه أنظار صانع القرار السياسي نحو المصلحة القومية عند : مرحلة ما بعد اتخاذ القرار .3

قيامه باتخاذ القرارات المصيرية، ورغم أن مصطلح المصلحة القومية يكتنفه الغموض بعض 

الشيء حسب وجهتي النظر التي طرحتهما المدرستين المثالية والواقعية ، إذ اتخذ اصحاب 

المبادىء التي كانت سائدة في العالقات المدرسة المثالية موقف الرفض من مجموعة من 

الدولية كمبدأ توازن القوى المرتبط تاريخيًا بأوروبا، ومبدأ استخدام القوة في الشؤون الداخلية 

والمعاهدات السرية وغيرها من القضايا، ليطرحوا مبادىء مقابلة تمثلت في الحقوق 
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مصالح القومية كوسيلة للحفاظ على وااللتزامات القانونية الدولية والتناسق الطبيعي بين ال

السالم العالمي والتركيز على دور العقل في إدارة الشؤون العالمية وٕابداء الثقة في الوظيفة 

التي يمكن أن يقوم بها الرأي العام، فيما يركز أنصار المدرسة الواقعية على القوة من جهة 

قات الدولية، وهم بذلك يركزون والمصلحة من جهة أخرى دون إيالء اهتمام بالمثل في العال

على الدروس المستفادة من التاريخ لدعم وجهةنظرهم، لذا فهم متشائمون في نظرتهم للسياسة 

 ). 17: 1985الدولية على عكس سابقيهم المثاليين ( دورتي، 

لذلك فإن اتخاذ القرار لدى أنصار المدرستين المثالية والواقعية يكاد يكون مختلفًا عندما 

لك من أجل الوصول إلى ن صانع القرار قد تبنى أفكار أي من هاتين المدرستين وذيكو 

مرحلة تنفيذ القرار هي المجال األول الذي يتم الشروع به عند اتخاذ القرار ،  هدفه، إذ إن

وهو مجال معقد يتطلب سلسلة من القرارات واإلجراءات الفرعية، ألن عملية التنفيذ تؤدي إلى 

السياسي لصانع القرار الذي هو تعبير عن محصلة التفاعل بين عمليتين تحديد السلوك 

مترابطتين، هما عملية اتخاذ القرار وعملية تنفيذه وردود األفعال عليه ، وهنا يعتمد صانع 

القرار على عدد من األدوات لتفيذ القرار، من أبرزها: األدوات الدبلوماسية، واألدوات 

  ية، واألدوات العسكرية. الدعائية واألدوات االقتصاد

، تبدو واضحة األردني عملية صنع القرار السياسي الخارجيل متأنيةراءة قيرى الباحث أن 

بسهولة انها  يستنتجردنية منذ تأسيس الدولة التي يمكن للمتابع أن في تاريخ الدبلوماسية األالمعالم 

بين دول االقليم  نسبياً  كانت دوما تنمو وتترعرع في ظل الظروف االقليمية التي تشهد تناغماً 

خاصة العربية منها، ويضعف دور االردن ويتهمش في االوقات التي تسود فيها حالة من 

االقليمية  لالدو االنقسامات الحادة كالتي يشهدها الواقع العربي في المرحلة الراهنة. وعليه فان 

نتاب عملية صنع القرار ت التي ةالشديد للشفافية الدبلوماسية االردنية نظراً أخذت تحسد خرى األ
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في ضوء  تجاه بعض المواقف، أو تعقيده في مواقف أخرى، وذلك السياسي الخارجي االردني

ى عل ة بالدهقدر ب يؤمن وجهات نظر صانع القرار السياسي مع تطلعات الشعب الذي تالقي

بالنسبة لحرفة الدبلوماسية االردنية، ويكفي  في آن معاً  ووسيلة التي باتت هدفاً  ااالحتفاظ بوسطيته

كثير من القضايا في التي اتخذها صانع القرار السياسي الخارجي صعبة ال قراراتإلى ال اإلشارة

، 2006اسرائيل في عام حرب حزب اهللا مع الدولية واإلقليمية والعربية، والتي من أبرزها ما يتعلق ب

، العربيةقمة ال في مؤتمرات قفاوالمو  ،طراف االنقسام الفلسطيني المتناحرةأمن  وموقف المملكة

لدبلوماسية معظم افوالتي شكلت كلها تحديات بسبب تعقيد عملية الحساب السياسي التي سبقتها. 

نها أتها بشأن هذه االزمات، ذلك قل بكثير عند اتخاذ قرار أ وتفكيراً  خذت جهداً أخرى االقليمية األ

وهي لذا ال تسعى لالحتفاظ بوسطيتها فذلك ليس من  ،المعالم واالجندات ةواضح ألحالفتنتمي 

طريق اعتدالها ووسطيتها صانع القرار السياسي  رسمعلى عكس المملكة التي  ضمن قائمة اهدافها

   الخارجي.   
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  الثالثالفصل 

   في المملكة األردنية الهاشمية التنمية السياسية تحديات
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  الثالثالفصل 

   األردنفي  التنمية السياسية تحديات

التنمية هي عملية وليست حالة، ألنها يجب أن تكون مستمرة ومتصاعدة، تسهم فيها كل 

فئات المجتمع، وهي عملية واعية محددة الغايات ذات استراتيجيات طويلة المدى، وأهداف مرحلية 

وخطط وبرامج، كما أنها عملية موجهة بموجب إدارة التنمية تدرك الحاجات اإلنسانية، وتملك القدرة 

لى االستخدام الكفء للموارد، وهي تهدف إلى إحداث تغيرات هيكلية اجتماعية واقتصادية لرفع ع

مستوى المعيشة والقضاء على ظواهر التخلف وٕاحداث نوع من العدالة في توزيع الدخل القومي، 

ارها فهي آلية للتغير وتغيير األطر والجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصاديـة وضمانـات استمـر 

  والتأكيـد على المشاركة الواسعـة والعدالة  . 

والتنمية السياسية هي جوهر مفهوم التنمية إذ تستوعب في إطارها طروحات نظريات 

التنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية، ذلك أن مشكلة التنمية هي في األساس مشكلة سياسية، 

لتقديم مجموعة الخطط والبرامج واألفكار واألرقام تنطلق من الفكر السياسي لكونه شرطًا أوليًا 

أن التنمية هي و لعملية التنمية، لذلك فان معركة التخلف هي معركة سياسية في الدرجة األولـى، 

عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى من التطور في المجاالت كافة 

قراطية والقائمة على المشاركة الحرة في االنتخابات ألجل الوصول إلى الدولة المتقدمة الديم

النزيهة، والمنافسة السياسية الشريفة، التي تسعى إلى ترسيخ المفاهيم الوطنية والسيادة والوالء للدولة 

  القومية  .
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للبدء بعمليات ومن ضمنها المملكة األردنية الهاشمية وقد سعت أغلبية الدول النامية 

 التحدياتواجهت مجموعة من لكنها ، البالدوض بالواقع السياسي الذي تعيشه التنمية من أجل النه

، إذ إن إيجاد تنمية سياسية ليس باألمر السهل في ظل ظروف هذا المجالجهودها في التي ل

تحقيق هدف التنمية  تعترضقد  تحدياتاقتصادية وسياسية متداخلة، ألن ذلك عادًة ما يخلق 

هي  التحدياتالشاملة القائم على المطالب السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، وٕان هذه  

لبرامج التنمية ، ه بضرورة تبني السياسي النظامبذات الوقت حاجة فعلية تتطلب توفير قناعات لدى 

، ووجود سات المجتمع المدنيناشطين في مؤسوذلك من أجل خلق مساهمات فاعلة من األفراد ال

، وترسيخ قيم الديمقراطية عددة لتحقيق هذا المطلبمؤسسات سياسية أخرى تضغط باتجاهات مت

القائمة على العدالة والمساواة، في ظل إحالل سلطة القانون محل األجهزة األمنية ، بما يؤدي 

ر المستمرة لألفراد من أجل لتنظيم الحياة السياسية الضابطة لعمل الحكومة، عبر وسائل التطوي

  تنشيط اإلحســــاس الوطــني لديهم بعيدًا عــــن معاييـــر الوالءات الفرديـــــة والعشائريــة والطائفيـــة .

   : المباحث اآلتيةمن خالل  األردنيتناول الفصل الثالث تحديات التنمية السياسية في 

  السياسية. التحدياتالمبحث األول: 

  االجتماعية. التحدياتالمبحث الثاني: 

  المبحث الثالث: التحديات االقتصادية.
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  المبحث األول

  التحديات السياسية

تسعى النظم السياسية إلحداث مشاريع تنموية من أجل بناء حياة سياسية سليمة، وغالبًا ما 

النظم السياسية، والتي بمخرجات عمليات التنمية في  تواجه تلك العمليات تحديات سياسية تتعلق

من أبرزها غياب اإلرادة السياسية التي تمثل العمود الفقري للتنمية كونها تمثل األساس الفكري 

للحكومة التي هي األداة التنفيذية الفاعلة لكل عمليات التنمية ، وٕالى جانب تلك اإلرادة تبرز ضمن 

ضرورية لغرض التمييز بين الداة ألالتحديات السياسية معضلة المشاركة السياسية التي تعد ا

واالستبدادية، كونها تتعلق ببنية النظام السياسي، ومدى استجابة النظام لها،  ةاألنظمة الديمقراطي

وهو ما يتوقف على مدى ما يوفره النظام  لها من مؤسسات  تجري من خاللها المشاركة 

  السياسية. 

ختيار الحكام والتداول السلمي للسلطة، وهكذا أصبحت المشاركة السياسية آلية ضرورية ال

لكي يكون النظام ديمقراطيا يؤمن بها ويسعى لتلبية مطالبها، و إذا ما عجز النظام السياسي عن 

المشاركة السياسية في أي مجتمع  وترتبط تلبية مطالبها أو تجاوزها فيمكن أن يعد نظامًا استبداديًا.

تتوفر عليه من ثقافة سياسية تتبلور نتيجة التنشئة من المجتمعات ارتباطا وثيقا، بمدى ما 

االجتماعية والسياسية، فعندما يهتم مجتمع من المجتمعات بعملية المشاركة السياسية ونتائجها 

أو قد يكون ئته وثقافة وطبيعة نظامه السياسي،يكون مجتمعًا مشاركًا على األصعدة كافة بحكم تنش

 اسية كبيرًا مما يؤدي إلى عدم مشاركة األفراد فيها، وهذا أيضاً عنصر الالمباالة في المشاركة السي

أهمية لهذه  يتوقف على طبيعة تنشئته و مستوى ثقافة، أو قناعته  بأن النظام السياسي ال يعير
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 م، أو بسبب تدني المستوى االقتصادي مما يؤدي إلى االنصراف لالهتمام بشؤونهةالمشارك

  ياسية .صبحوا بعيدين عن األمور السلي

التأثير السلبي حاولت مجموعة من التحديات السياسية التي  وقد واجه النظام السياسي األردني

: ترسيخ فكرة المواطنة، وتحقيق ، تهدف إلىعملية سياسية متعددة الغاياتالتنمية، باعتبارها على 

التكامل واالستقرار داخل المجتمع، وزيادة معدالت مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم 

قدرة الحكومة على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما 

 التيحة بطريقة عادلة، وٕاضفاء الشرعية على السلطة يتصل بتوزيع القيم والموارد االقتصادية المتا

مع مراعاة الفصل بين  ،تستند إلى أساس قانوني فيما يتصل باعتالئها وممارستها وتداولها

عن إتاحة  الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بحيث تقوم على كل منها هيئة مستقلة عن األخرى فضالً 

   .ادلة بين الهيئتينالرقابة المتبالوسائل الكفيلة بتحقيق 

  ومن أبرز تلك التحديات السياسية ما يلي : 

  اإلرادة السياسية  .1

 التحدياتتنمية السياسية في أي دولة من دول العالم، مجموعة من التواجه عمليات 

أثبت الواقع اليومي أن التطور فقد ، التحدياتتلك من أهم واحدة اإلرادة  السياسية حيث تعد

السياسي والتنمية في أي دولة يبدأ من توفر اإلرادة السياسية، لكن ما شهدته عدد من الدول النامية 

المشاركة السياسية رغم أن النظم  من غيابوخاصة العربية في اعقاب موجة الثورات العربية، 

تتوافق مع ركائز أخرى  الجديدةة من النظم ، إذ أخذت السياسات الجديدة المتبعتقد تبدل ةالسياسي

للهوية الجديدة، وهي االنتماءات الفرعية القبلية والدينية والقومية. ومن الجدير بالذكر أن هذه 
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الهويات الموجودة في المجتمع ُتستخدم إلظهار القوة وليس لتعزيز وحدة المجتمع أو الشعور 

اضح أن االستهالك السريع للسياسات كان وال يزال يشكل باالنتماء أو االستقاللية. لذا، بات من الو 

ضررًا لتنمية البالد، ناهيك عن المشاركة السياسية، وقد تم تكييف النظام السياسي ليتالءم مع بلد 

لم تشف بعد جراحاته، ولم تصل بعد المستوى الوعي الذي يمّكنه من االستفادة من الحوار 

  ). 2013السياسة لتحكم ال لتدير شؤون البالد ( منينة ،  السياسي. حيث تسعى بعضها الستخدام

لدى اإلرادة السياسية  ويشير المشهد السياسي في المملكة األردنية الهاشمية بأن غياب 

  المجاالت اآلتية: في برزت  السلبية المظاهرالحكومات المتعاقبة قد أدى  إلى حدوث مجموعة من 

: يؤدي غياب  عناصر غير كفوءة أو غير نزيهةتولي المناصب الحكومية من قبل   .أ

إلى إعاقة التنمية التي تتطلب اعتماد المنهج الديمقراطي لدى الحكومة اإلرادة السياسية 

فـــــي العمل الحكومـــــي، إلى جانب اعتمــــاد مبــــدأ الشفافية التامة والوضوح خـــــالل ممارسة 

توسيع المشاركة باعتبارها المرجعية تسعى إلى الدولة  ألنالمسؤوليات التنفيذيــــة، وذلك 

األعلى لصناعة القرار، وتتبنـــــى محتلف السياسات وعلى قاعدة تساوي المواطنيــــن فــــي 

  ).287:  2009الحقـــــوق والواجبــــات فــــي ظل حمايـــة القانــــــــون(بطاينة، 

تحرص أغلب دول العالم : السلطة التشريعية دور تغول السلطة التنفيذية على حساب   .ب

على تحديد شكل نظام الحكم الذي يتم اتباعه من قبل السلطات الرسمية، وغالبًا ما يشار 

إلى هذا الشكل في دستور الدولة باعتباره عقدًا اجتماعيًا بين النظام السياسي وبين 

ة ( الشعب ) بحسبانه المواطنين، ويجري التأكيد على أن جميع السلطات مصدرها األم

صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، وأن استعمال تلك السلطات يكون على الوجه 
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المبين بالدستور، كما يأتي توزيع السلطات الثالثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) 

 ).109: 2015بالفصل بين اختصاصات كل منها، والتعاون في الوقت ذاته ( السيد، 

الدساتير اختصاص السلطة التشريعية التي ال بد أن تضم إلى جانب وتحدد 

اعضاء الحزب الحاكم، اعضاء من بقية األحزاب السياسية التي قد تكون معارضة أو 

مؤتلفة، بحيث يتم أخذ رأيها كأصل عام في اصدار القوانين، ووفق ما ينص عليه الدستور 

لحقوق والحريات، كما يحدد الواجبات الذي يضع المقومات األساسية للمجتمع ويحدد ا

والمسؤوليات، ويعهد إلى السلطة التشريعية إصدار القوانين ووضع الضمانات والحدود، 

وهي سلطة ليست مطلقة، لكنها مقيدة بالحدود والضمانات الدستورية التي حددتها 

كانت النصوص الدستورية، فإذا خالفتها أو خرجت على غايتها في تحقيق مصالح الشعب 

  مخالفة للدستور، وهنا تتهم باالنحراف في استعمال سلطتها.

وعند النظر إلى طبيعة عمل السلطة التشريعية يالحظ تغول السلطة التنفيذية 

وسيطرتها على أعمال السلطة التشريعية نتيجة فرض رأي األغلبية النيابية التي غالبًا ما 

التنفيذية ( الحكومة )، وهذا ما يمكن تكون تابعة للحزب الحاكم الذي يشكل السلطة 

: 2015مالحظته في أغلب الدول النامية نتيجة غياب أو تعثر اإلرادة السياسية ( ربيع، 

119.( 

إلى تراجع البناء السياسي : يــــــؤدي ضعف المؤسسية في  ضعف مستوى المؤسسية  .ج

تمل على جوانب التنمية السياسية كونها موضوع متعدد الجوانب وذو مفهوم واسع، يش

رئيسية منها تراجه مستوى العدالة وغياب الموضوعية، وعدم وضع القوانين أو بناء 

القرارات على قاعدة موثوقة من نظم المعلومات، حيث تشتمل المؤسسية على متطلبات 

التنسيق والتكامل بين السلطات والمؤسسات التابعة لها، بما يضمن تفادي المزاجية والفردية 
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م بمعزل عن مشاركة الهياكل التنظيمية في الدولة، وتؤدي للتكرار والهدر التي تت

 ). 9: 2005(المصري، 

 تنامي في  إيجابياً المنطقة العربية قد أثر إن التطورات السياسية التي شهدتها  يرى الباحث

اني، وذلك بموجب توجيهات مباشرة من الملك عبد اهللا الثاإلرادة السياسية للحكومات األردنية 

سياسية المشاركة الب بما يسمحالنفتاح السياسي ا السليم نحوتجاه الباللسير الحكومة  مما دفع

الشعب األردني تكوين مؤسسات سياسية واعدة يؤمل منها أن تلبي رغبات وتطلعات و فاعلة، ال

  الذي أخذ يعاني من ضائقة اقتصادية.

 :  المشاركة السياسية .2

لتنظيم دستوري وقانوني معين من  السياسي األردنيتخضع السلطة السياسية في النظام 

حيث أسلوب تشكيلها ووظائفها واختصاصاتها وطريقة ممارستها لهذه الوظائف واالختصاصات، 

كما ينضم الدستور والقانون العالقة بين عناصرها ومؤسساتها المختلفة أضافة إلى تنظيم عالقاتها 

اسية واالتحادات والنقابات ومنظمات بالمؤسسات األخرى غير الرسمية في المجتمع ( األحزاب السي

المجتمع المدني )، وعالقاتها بالمواطنين وفق صيغة تعرف بالمشاركة السياسية التي تجمع 

الطرفين على نحو واسع في بابين، هما التحريك السياسي الذي هو صيغة ثنائية االبعاد يتأثر كل 

األساسية في االلتزامات االجتماعية طرف باآلخر ويؤثر فيه، وعملية تصبح فيها أشكال التجمع 

واالقتصادية والسيكولوجية بآلية يكون فيها المواطنين مستعدين للتعامل مع السلطة بأنماط جديدة 

 من المشاركة والسلوك على الصعيد االجتماعي. 

وتنــتج المشــاركة مــن التفاعــل واالهتمــام ســواء كانــت بصــورة إيجابيــة أم ســلبية. والمشــاركة تعنــي 

طة أن تأخذ دورًا مع اآلخــرين، وهــي حــق مــن حقــوق المواطنــة، وحــق المشــاركة هــو فــي الحقيقــة ببسا



67 
 

مجموعــة متداخلــة مــن الحقــوق، ال تقــف عنــد حريــة التعبيــر عــن الــرأي، وٕانمــا المشــاركة الفعالــة التــي 

تســـــتند إلـــــى تـــــوفر حقـــــوق أخـــــرى مثـــــل حـــــق امـــــتالك المعرفـــــة التـــــي تبنـــــى علـــــى أساســـــها األفكـــــار 

 . ) 183:  1993يد، (السواآلراء

تعد المشاركة السياســية مــن الصــور االيجابيــة التــي تتــيح ألفــراد الشــعب التــدخل الواســع فــي و 

الشؤون العامة التي تؤديها السلطات الرسمية في الدول، والتي تسعى من خاللها إلى زيــادة معــدالت 

الــدعوات المطالبــة بحقــوق  المعيشــة وارتفــاع مســتوى التعلــيم، وباإلضــافة إلــى تطــوير األفكــار وتنميــة

اإلنسان وحرياته وحق الناس في المشاركة في تقرير مصالحهم، األمر الذي دفــع عــدد مــن المفكــرين 

للنظــر إلــى هــذا المفهــوم بمــا يــتالئم وتوجهــاتهم الفكريــة والسياســية، ممــا زاد مــن تعــدد التعــاريف التــي 

  تناولته، التي كان من أهمها : 

لمواطنــون العــاديون، بقصــد التــأثير فــي عمليــة صــنع القــرار السياســي النشــاط الــذي يقــوم بــه ا " - 

ســواء أكــان هــذا النشــاط فرديــًا أم جماعيــًا، منظمــًا أم عفويــًا، متواصــل أم منقطعــًا، ســلميًا أم غيــر 

  . ( Huntington, 1976: 3 ) "سلمي ، شرعيًا أم غير شرعي، فعاًال أم غير فعـال

المواطـــن في أداء دوره بعملية صنـــــــع القــرارات السياســية وهــــــذا فـــــي أوســع معانيهــــــا، أمــــــــا " حق  - 

ــــب صـــدورها مـــن جانـــب الحكـــام"  ــــب تلـــك القـــرارات بـــالتقويم والضـــبط عقــــــــ فـــي أضـــيقها أن يراقـــ

 ).   63:  1983(معوض ،

المواطنــون، أو بهــا يضــغطون بغيــة االشــتراك فــي " تلك المجموعة من الممارسات التي يقوم بها  - 

صــنع وتنفيــذ ومراقبــة تنفيــذ، وتقيــيم القــرار السياســي اشــتراكا خاليــا مــن الضــغط الــذي قــد تمارســه 

   ). 4:  2009السلطة عليهم" ( الندوي، 
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" ذلــك الشــكل مــن الممارســة السياســية الــذي يتــيح لألفــراد وبــال تمييــز حــق المشــاركة فــي صــنع  - 

لعامـــة فـــي الـــبالد وحـــق المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات وصـــناعتها بشـــكل يكفـــل تنظـــيم السياســـية ا

الجماهير الشعبية وتعبئة طاقاتها وٕاطالق قواها الخالقة بما يحقق أهــدافها المرجــوة "( الخطيــب، 

1982 :18 .( 

تحــديات جمــة،  النظــام السياســي األردنــي التــي ســعى لهــاالمشــاركة السياســية عمليــة  وقــد واجهــت

تواجــه جميــع األنظمــة السياســية، وتصــلح عنــد الحــديث عــن النظــام  كونهــاتســم بعضــها بالتقليديــة، ي

السياســي الواحــد فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة، والــبعض اآلخــر يتصــل ببيئــة النظــام، بمعنــى أن المالمــح 

والوقـــائع تجعـــل هنـــاك ســـمات تبـــدو أكثـــر تـــأثيرًا فـــي المنـــاخ االنتخـــابي، ولعـــل مـــن أبـــرز التحـــديات 

التقليدية تلك المتصلة باألبعاد السياسية وهي : طبيعة النظام السياســي، ونظــام الحكــم، والعالقــة بــين 

الســلطات، والبرلمــان، واألبعــاد الدســتورية والقانونيــة، وكــل مــا يتعلــق بالنظــام االنتخــابي وٕادارة العمليــة 

الــدين والنــوع والعمــل والعمــر، االنتخابيــة وتنظــيم الحقــوق السياســية، واألبعــاد االجتماعيــة المرتبطــة ب

واألبعاد االقتصــادية التــي تتصــل بالــدخل، ومســتوى المعيشــة، واالعمــل ونســبة البطالــة، وأخيــرًا األبعــاد 

:  2015الثقافيــة المتعلقــة بالمعتقــدات والثوابــت واألنســاق الفكريــة واألطــر واألبنيــة التربويــة ( ربيــع، 

105   .( 

حيال  أغلب الدول النامية في مواجهتها للتحدياتمع  المملكة األردنية الهاشميةوتلتقي 

 المشاركة السياسية والتي من أبرزها : 

الديمقراطي،  للنهجتتوافر فيه خصائص النموذج المثالي متكامل  انتخابيعدم وجود نظام   .أ

يكون قادرًا على االستقطاب القوى السياسية الفاعلة في المجتمع نحو المشاركة بحيث 

سلبية خصائص بيتسم  انتخابي غير ديمقراطيال يوجد نظام  وبنفس الوقت فإنهالسياسية، 
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 نعناصر مختلفة مفيه مع تم تجاوجد نظي، وانما الديمقراطيلنظام ال تلتقي مع ا

، األمر الذي يقلل من فرص المشاركة السياسية الديمقراطي وغير الديمقراطيالنموذجين 

  ).  54:  2008مجتمعات ( أبو عامود، الفي 

تتعدد المشكالت والتحديات التي تحد من المشاركة السياسية الفاعلة من جانب المرأة والتي من   .ب

 ):  104-103:   2009أبرزها ( عبد الغفار، 

 ال يسمح النظام االنتخابي المعمول به من المشاركة الفاعلة.  أوال:

لحة غير مشروعة في إدارة العملية االنتخابية مثل استخدام بعض المرشحين أس  ثانيا:

أسلحة المال والعنف وأساليب أخرى بعيدة عن التعامل اإلنساني، مما يؤدي إلى خلق 

 بيئة غير مواتية وغير مشجعة لمشاركة المرأة بصفة ناخبة أو مرشحة.

الكوادر ضعف دور األحزاب السياسية في دعم المرأة سياسيًا على مستوى إعداد   ثالثا:

النسائية، ودمجها في هياكل الحزب ومواقع اتخاذ القرار، وضعف اقبال األحزاب 

 السياسية على ترشيح المرأة على قوائمها.

  صعوبة السيطرة على الممارسات غير الشرعية من جانب المرشحين وناخبيهم.   رابعا:

الحياة السياسية ال سيما في م للمرأة في ئعدم وجود تشريعات قانونية تضمن تمثيل مالخامسا: 

  المجالس التشريعية .

وجود فجوة ملحوظة بين ما تقره نصوص الدستور والقانون بشأن حقوق المرأة سادسا: 

السياسية، وبين الممارسة الفعلية التي تجعل من هذه النصوص أمرًا نظريًا يصعب 

  تطبيقه على أرض الواقع.  
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وذلك بشكل  أو محدودية نشاطهم السياسي ،الشبابحة السياسية الفاعلة لشريمشاركة التعثر   .ج

وزارة الشؤون  ت، فقد حددمن استغالل هذه الطاقات الكبيرة،األردني قد يحرم المجتمع 

 باآلتي  السياسية والبرلمانية األردنية أبرز تحديات المشاركة السياسية في الوسط الجامعي

شباط  17ياسية والبرلمانية أمين وريكات في (الجلسة الحوارية مع أمين عام وزارة الشؤون الس

2014 :( 

أن أنظمة االنتخاب المستنبطة من قانون االنتخاب تغلب عليه العشائرية كالعبًا اساسيًا   أوال:

تعارض مع الديمقراطية الحقيقية التي ال تبنى اال بقانون أحزاب وبما يومؤثرًا مباشرًا عليها، 

 ومشاركة حزبية فاعلة. 

في األوساط الجامعية والذي بات يعرف بالعنف األكاديمي، األمر الذي  العنف استشراء  ثانيا:

 أصبحت الحاجة تفرض دمج الشباب في العمل السياسي.

لالناث من الشباب، هذه الفجوة التي الفجوة النوعية في مجال المشاركة السياسية  تنامي  ثالثا:

ضعف مشاركة المرأة خالل  المجتمع من نصف طاقته وذلك من حرمان امن شأنه

مديرة دائرة الشباب   لينا طوقانٕان هذا التنامي قد إدى إلى ( حوار السيدة ، و السياسية

 :)2007شباط  3والمرأة في وزارة التنمية السياسية مع جريدة الدستور في 

مر غياب البيئة السياسية المؤسسية الموائمة للحراك السياســـــي الديمقراطـــي الفاعل األ )1(

غير فاعلة لدى كافة أبناء المجتمع األردني تصبح الذي جعل من المشاركة السياسية 

مما يجعلها تصبح حاجة ملحة ومتطلب أساســـــي قادر على أحداث اإلصالح والتطور 

 الديمقراطـــــي والسياسي.
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عن المشاركة السياسية او حتى الثقافية نتيجة وعزوفهم مشاركة الشباب  ضعف  )2(

، لديهم الوضع االقتصاديتردي ، و االجتماعية  مشكالتالعديد من الب هماهتمام

 السياسية ، األمر الذي يفرض قلل من مشاركتهممما ي، من العمل الحزبي هموخوف

   .الشباب على المشاركة في التغيير نحو االفضل حثضع البرامج التي من شأنها و 

الحكومة رغم  برامج ضمن هاإدراج قضاياوتعثر للمرأة ضعف الحضور السياسي   )3(

ؤكد على ت التيالرؤية الملكية السامية المرتكزة الى نصوص وروح الدستور األردني 

المساواة بين الجنسين، األمر الذي يفرض إيالء االستراتيجية الوطنية للمرأة كل 

 االهتمام ويدفع الحكومة للعمل على إقرار محاورها التي تضمنت محورًا خاصاً 

بمشاركة المرأة السياسية، بما يلزم كافة المؤسسات والدوائر الحكومية بتنفيذ ذلك. 

وتنفيذ العديد من االصالحات السياسية مثل مراجعة وتطوير التشريعات بما يكفل 

 تحقيق المساواة وٕازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

من أبرز  ةسياسيال اتنشاطالة عن السياسي تهمانخفاض درجة مشاركو يعد عزوف المواطنين   د.

، وذلك طلبًا  في المملكة األردنية الهاشميةالتحديات التي تواجهها عمليات التنمية السياسية 

 لألمن والسالمة أوًال، وٕادراكًا منهم بأن هذا النشاط لن يكون له أي تأثير على نشاط النظام

يشجع على المشاركة السياسية، وال من جانبه ال األحزاب السياسية كما أن نظام  السياسي،

، وفي الحاالت التي قد يسمح ة األحزاب ومنتسبيهايوفر في أغلب األحوال أي ضمانات لحماي

فإنه يضع خطوطًا حمراء، ال يجب أن تكون محًال للمشاركة السياسية، أو ذلك النظام بها 

  ).  63:  2008حتى يمكن االقتراب منها ( أبو عامود ، 

سع االدول الحديثة عن الدول التقليدية، أكثر ما تتميز بالمدى الو تتميز المشاركة السياسية في   .ه

واسع وبشكل سياسية الوحدات ال مشاركةتأثر حيث تللمشاركة السياسية الشعبية في الحكم 
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ما فيفاعلة في الدول الحديثة، مشاركة سياسية بطبيعة النظام السياسي الذي يسمح ب النطاق

 لذا، القرى غير العصريةمنتشرة على مستوى الالمجتمعات التقليدية  جع نسبة المشاركة فيتترا

 في المدن العصرية بشكل كبير عن تلك المشاركة فيمستوى أعلى  فالمشاركة قد تكون في

محدودة في فئة صغيرة جدًا، وقد تتوصل المجتمعات التقليدية أيضًا مشاركتها تكون  القرى التي

ات عالية نسبيًا من السلطة العقالنية والتفصيل البنيوي، لكن المشاركة السياسية إلى مستوي

ستكون أيضًا محدودة في نخبة أرستقراطية وبيرقراطية صغيرة جدًا، إن أهم أوجه التطورات 

السياسية هو بناًء على ذلك، مشاركة فئات اجتماعية في السياسة، فوق مستوى القرية أو 

لمجتمع كله، وتطوير مؤسسات سياسية جديدة، كاألحزاب السياسية لتنظيم المدينة، في نطاق ا

  ). 50: 1993هذه المشاركة (هنتنغتون،

قد برزت في  مشاريع تنمويةلتحقيق مساعي النظام السياسي األردني يرى الباحث بأن 

، عبر يةتحقيق تلك التنمالتي تعترض السياسية  التحدياتمن أجل مواجهة االجراءات التي اتخذها 

محاولة االعتماد على مدخالت اإلصالحات السياسية والمؤسساتية التي تنبثق من إرادة سياسية، 

 ومحاولة، ضعف المشاركة السياسيةوتعبر عن رؤية مستقبلية، في اتجاه الخروج من دوامة 

 ةاالقتصادياإلداري والمالي الذي أوجد حالة التراجع في األوضاع الفساد  التخلص من

نحو فضاء الحكم الرشيد، القائم على إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، والسير ، ةجتماعيواال

احترام الحريات الفردية والجماعية، وٕاجراء االنتخابات وفق معايير الحرية والشفافية من خالل ذلك و 

ممثليه في السلطة و  أمام الشعب وعرضها علىالسلطة برامج على  الشفافيةوالنزاهة، وٕارساء آليات 

المعارضة، وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية التشريعية التي تضم قوى 

والقضائية إعماًال بالنصوص الدستورية والقانونية التي تشكل في مجموعها عناصر أساسية في 

  منظومة اإلصالح والتنمية واالنتقال الديمقراطي.
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  المبحث الثاني

  جتماعيةاال التحديات

إلى تأثيرات سلبية جمة نتيجة النظام السياسي في المملكة األردنية الهاشمية  تعرض

ما  يمثل  تلك التأثيرات كان من بينو  التي استهدفت كثير من دول العالم النامية، لظاهرة العولمة

جوهر العولمة الذي يكمن في ظاهرة اتساع نطاق االعتماد المتبادل وكثافته في جميع المجاالت، 

بحيث جعلت هذه الظاهرة الروابط بين البشر والدول في هذا العصر ال تقتصر على الروابط 

افية والبيئية االقتصادية، وٕانما تعدت إلى العديد من الروابط األخرى السياسية واالجتماعية والثق

والتقنية واألمنية، ومن ثم فإن االعتماد المتبادل يجعل عملية الهروب من تأثيرات العولمة تصبح 

صعبة، وذلك ألن مفهوم االعتماد المتبادل يدور حول ما يحدث في أي مكان في العالم على كافة 

العالم بدرجة أو بأخرى المستويات وفي كافة المجاالت ال بد أن يكون له تأثير على باقي أرجاء 

  ). 22:  1986ولكن حدوث التأثير أمر ال يمكن تجاهله (مصطفى، 

م السياسي في االتي دفعـــــت النظ االجتماعية التحدياتوقد أوجدت العولمة مجموعة مـــــن 

لقضائية، عمل من خالل المؤسسات الرسميــــــة، التشريعيـــة والتنفيذية والل المملكة األردنية الهاشمية

يمكن للنظام السياسي من أداء وظائفه وصنع سياساته  بماالعالقة بين تلك المؤسسات  لتحسين

  التي من أبرزها:، التحدياتالعامـــــة، بغية مواجهـــــــة تلك 

األردنية  اتالمتبعة من قبل الحكوم  السياسات االستخراجية : تشير تراجع اإلداء الحكومي .1

وتعبئتها بشكل الموارد المادية والبشرية  لم يكن قادرًا على إدارةأداء النظام السياسي أن إلى 

 :شيوعاً  والتي من أبرزهاسواء كان مصدرها البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية، سليم، 

 للحكوماتاإلرادة السياســــة حيث لم تؤدي  ،الخارجية العسكرية والمعونةالضرائب واإلعانات 
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د، وباألخص تجاه قيم ـــــد بعيــــة إلى حــــاة االجتماعيـــــد من مجاالت الحيــــي العديــــف دوراً 

الحكومية يتمثل في اإلرادة فكان من بين ما يمكن عده تقصيرًا من جانب الحرية والمساواة، 

لتحقيق أغراض معينة مثل:  التنفيذية ممثلة بالبرنامج الحكومية ــود السلطـــــجهمحدودية 

، وتقليل الفقر، والقضاء على البطالة من خالل ) تقليل التفاوت (إلغاء سوء توزيع الدخل 

 . )89( تودارو، د.ت:  اإلصالحات المختلفة االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية

السياسات الرمزية المعتمدة من الحكومات  تفــق: و لتأثير السلبي في مبدأ المواطنةا .2

موقفًا متعارضًا مع مبدأ المواطنة التي تقتضي العمل الجدي للتخلص من كل المتعاقبة 

الممارسات التي تحول دون الوصول إلى هذا المبدأ، وتسهم باتساع الفجوة بين النخب 

دورها المفترض مة النخب الحاكحيث لم تؤدي السياسية السائدة وعموم مكونات المجتمع، 

على الرغم من صدور بعض السياسية، و  في العديد من القضايا االجتماعية واالقتصادية

القوانين التي لها مساس بالوضع السياسي والتي ال بد أن تزيل  الفوارق الطبقية بين 

ة ي أزمـــن يعيشون فـــــن الحكام والمحكوميــــل مـــــمما جعأصحاب المناصب الحكومية، 

ضغوط وٕاحباط تؤثر في االستقرار السياسي الذي ال يمكن أن ينشأ أو يستمر إال في ظل 

ظروف شرعية وطنية جديدة، وهنا ال يوجد أمام المواطنين إال االنخراط في مشروع التنمية 

ي ـــــق نخب جديدة فــــدم خلـــؤدي إلى عـــالذي يعيد الجميع لممارسة دورهم الحضاري ، مما ي

اء كفاءات مهمة عن ممارسة السلطة وابتعاد شرائح كبيرة من المشاركة في ــــتمع وٕاقصالمج

 . )9:  2003( النجار،  ر باتجاه عدم الرغبة في إحداث التغييرمالحكم ، ويدفع هذه األ

المبنية على المنظمات غير الرسمية  المجتمع –ياب دور عناصر اقتراب عالقات الدولة غ .3

الضبط االجتماعي والرقابة السياسية والمتمثلة بمؤسسات المجتمع  التي تمارس عمليات

المدني القادرة على تحقيق النجاحات في الحفاظ على الضبط االجتماعي والسياسي، وأداء 
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مجموعة أدوار رقابية تصحح من مسيرة النظام السياسي. حيث تتكون هذه المؤسسات من 

م في إطار شبكة معقدة من ـــة واالجتماعية التي تنظــــــة واالقتصاديـــــــــاألبنية السياسي

العالقات والممارسات بين القوى والتكوينات االجتماعية في المجتمع، والتي تحدث بصوره 

ن ـــــــة عـــــل باستقالليــــديناميكية ومستمرة من خالل مجموعة من المؤسسات التي تنشأ وتعم

  . ) 32:  2000( الصبيحي،  الدولـة

بمثابة مدارس لتعلم الممارسة الديمقراطية، من خالل ممارسة العمل وهي 

الديمقراطي داخل أروقتها، كالدخول في حوار مع األعضاء اآلخرين والتنافس على القيادة 

بالترشيح والتصويت في االنتخابات التي تجري فيها، تصبح بمثابة مدرسة يتعلم فيها الفرد 

قراطي على مستوى الجماعة الصغيرة التي ينتمي إليها ليمارسه أصول هذا السلوك الديم

بنفس الحماس واإليجابية بعد ذلك على مستوى المجتمع كله، فاعتياد الفرد على التصويت 

في انتخابات المؤسسة أو الجمعية أو المنظمة يؤدي إلى تصويته في االنتخابـات التي 

البرلمان أو الختيار الحكومة التي تحكمه،إذ أنها تجـري الختيار النـواب الذين يمثلونـه فـي 

تُقّوم العملية السياسية وتقوم بجميع المصالح وتنميتها وتدريب القيادات وتعزيز القيم 

، كما تملك تأثيرا كبيرا في المعلومات في اإلصالح االقتصادي الديمقراطية، ونشر

  . )  29:  2002( الفالح ، المشاركة السياسية 

 التقهقرشكل ضعف دور المرأة السياسي انعكاسًا لدرجة المرأة السياسي: ضعف دور  .4

، وذلك بالنظر إلى ما تعانيه المرأة من استغالل لدورها  عالمجتم  اعاني منهيالسياسي التي 

في مجال المشاركة السياسية وأبسطها حقها في التصويت والترشح للمجالس النيابية وهو 

المناصب الحكومية العليا  هافضال عن تولي ،التنمية اإلصالح و عائق حقيقي أمام عمليات 
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الحقوق بعض حرمانها من كذلك أو المناصب الدبلوماسية و وفق مبدأ االستحقاق الوظيفي 

  ). 332: 2000( الطراح،  اإلنسانية األخرى

 خلق واستخدام الرموز السياسية التيعدم ويقصد بها  :للحكومة  السياسات الرمزيةتراجع  .5

اإلحساس بالوالء الوطني، ودفع  ةتغذيبما يؤدي إلى تدعم الشعور بالمواطنة المسؤولة 

ن، المواطنين إلى تقبل التضحيات والمصاعب وبذل كل ما هو نفيس في سبيل رفعة الوط

االجتماعية التي لها تأثير في تحديد شكل  ترتبط هذه السياسات بشكل مباشر بالبنىحيث 

المجتمع وشخصيته من ناحية، ونظام حكمه وأدارته وسياساته العامة من ناحية أخرى، 

فهناك إجماع على أن نظام الحكم والسياسة واإلدارة هي انعكاس ألوضاع وقيم وعادات 

أثير على السياسات وتقاليد اجتماعية مميزة لمجتمعاتها، وهذه العالقات واألوضاع لها ت

العامة التي هي مخرج ونتاج عمل نظم الحكم والسياسة واإلدارة ووسيلتها لعالج مشكالت 

المجتمع وتوفير مطالبه، والحديث عن تأثير البنى االجتماعية في السياسات العامة سواء 

في في إطار التشريع أو التنفيذ أو الرقابة يرتبط بطبيعة السكان ودرجة تجانسهم الثقا

واالجتماعي، ومتوسط األعمار وعدد الذكور وطبيعة التكوينات االجتماعيـــة الطبقية 

واألهمية التي يوليها لها النظام السياسي في تقرير سياساته العامــــة، فالسكان يشكلــــون 

عنصرًا تكوينيًا من عناصر الدولة، فهم يعمرون إقليمها ويحرسون حدودها، وتستهدفهم 

السيادية في الدولة، وهم على وجه األجمال من أهم مصادر قوته، وتأثير السكان القرارات 

قائم على الجوانب العددية من حيث متوسط األعمار ومعدالت الذكور إلى اإلناث، 

والجوانب النوعية من حيث طبيعة العالقات القائمة فيما بينهم ودرجة تجانسهم الثقافي 

وهذه الجوانب كلها هي التي تمثل البنى االجتماعية للدولة والتركيبة الطبقية وتوزيعاتها، 

 ).92: 1997(عبد اهللا ، 
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ة للموجة الرقمية الجديدة، وهي مرحلة جاءت على شكل موجات غازية من ــــونتيج

ياتها في ة، فرضها واقع تقنيات المرحلة وآلـــــــة والثقافية واالقتصاديـــــــــة والسياسيـــــــالتحوالت االجتماعي

دول العالم النامية  تعرضــــــت المملكة األردنية الهاشمية حالها حال باقــــــــياج. ـــــــالتغيير وٕاعادة اإلدم

ي الهياكل االقتصادية وبدرجة أدنى ـــي البناء االجتماعي وفــــــــمتسارعة فالرات ـــــــتغيال لموجة مــــــن

حت بفعل ذلك ضمن سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية في السياقات السياسية التي أصب

وثقافية جديدة تحدث قدرًا من التوتر، وقدرًا من الرفض، وقدرًا آخر من التمرد، وقدرًا أدنى من 

القبول بما يتسق مع المصالح االستراتيجية في البقاء، أي كان بمثابة استجابة لمثير/ مثيرات 

لها ردود فعل الدول المستهدفة إلى قدر من الحكمة والعقالنية مقابل ما رت خالــــــة افتقــــــالمرحل

حدث من تغيرات هيكلية وفي آليات العمل، وفي الرؤى التي تنسج من خاللها شبكة عالقات القوة 

القائمة في المجتمعات، وبتعبير آخر إنها مرحلة لم يكن بإمكان تجاوزها إال بقدر التكيف، ولربما 

بتغيرات أخرى قادمة كحتمية تاريخية باتت تخضع لها كل المجتمعات البشرية   القبول كذلك

(Castells, 1996:477).  

واستنادًا لما تقدم فقـــد شهـــد عالم اليـــوم حصول تداخــــل بين قضايا السياسة الداخلية 

والسياسة الخارجية وهي قضايا كانت تعد في المراحل التاريخية من صميم اختصاص النظام 

السياسي القائم في الدولة باعتباره المعبر عن سيادة الدولة وصاحب االختصاص والوالية على 

ليمها والمقيمين على أرض هذا اإلقليــــم صارت لها أبعادها الخارجية، بحكم عالقة االعتماد إق

المتبادل الواسعة المدى والتي تربط بين كافة أرجاء العالم من ناحية، وبحكم االلتزامات الدولية 

ت عليها من المترتبة على الدول نتيجة لالتفاقيات والمعاهدات الدولية متعددة األطراف التي صدق

ناحية أخرى، وبنفس القدر صارت قضايا السياسة الخارجية بما فيها القضايا ذات الطابع الكوني 

كالبيئة والمناخ واإلرهاب وغيرها لها تأثيرها على السياسة الداخلية بل أن قرارًا سياسيًا يتخذ من 
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عين على النظام اتخاذ موضع خارج نطاق الدولة قد يثير قضايا أو مشكالت أو أزمات داخلية يت

  ).  89:  2008قرار بشأنها( أبو عامود، 

 المتعاقبة الحكومات كشف الواقع السياسي العملي في المملكة األردنية الهاشمية بأنو 

تصاعد حالة التطرف والعنف في  الناجمة عنعدد المشكالت تتعلق ب اجتماعية تحدياتواجهت 

توفير نوع كاف من االستقرار السياسي، رغم تطلبت  دول المنطقة األمر الذي فرض تحديات جمة

قد تمكنت من بناء آليات ومؤسسات تتيح أكبر قدر ممكن من الحراك  الحكوماتأن تلك 

االجتماعي وتداول القوة االقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع، لذلك فإن الديمقراطية التي ينادي 

األحزاب التي أجيز لها أن تمارس العمل السياسي،  سياسي ال تقاس من خالل عددالنظام البها 

للسلطة بين الجميع، وعبر الطبقات االجتماعية  ةالفعلي السياسية النشاطاتوٕانما من خالل 

المختلفة، مما يترتب على ذلك من آثار على المستوى الواقعي بحيث تتاح المشاركة الشعبية، 

 ). 76:  2003(غليون، وتكافؤ الفرص لكافة إفراد المجتمع دون تمييز

 أي إلــى لمعرفــة مبنيــاً  دورهــا  يقــوم التــي األساســية المعايير نم مجموعة توجد ذلك جانب وٕالى

 ســريان علــى تــؤثر التــي االجتماعيــة التحــديات مواجهــة فــي جــاداً  يكــون أن السياســي للنظــام يمكــن مــدى

  : اآلتية األساسية المبادئ على المعايير هذه تشتملو  ،التنمية عمليات

 تســمح التــي السياســية التعدديــة تنشــيط فــي التنفيذيــة الســلطة علــى القــائمين صــداقيةم درجــة .1

  السياسي. العمل في للمشاركة وطبقاته المجتمع شرائح لكافة

 صــنع عمليــة فــي للمشــاركة والتكنــوقراط الكفــاءات ألصــحاب السياســي النظــام تقبــل مســتوى  .2

 الدينيـــة ( األوليـــة لالنتمـــاءات النظـــر دون ،واإلنجـــاز والتميـــز والكفـــاءة أســـاس علـــى القـــرار

  ). والمناطقية القبليةو 
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 النظـــام فـــي األخـــرى الســـلطات لعمـــل  هـــاقييمت ومـــدى  التنفيذيـــة الســـلطة احترافيـــة  مســـتوى .3

 المصــلحة حســاب علــى الخاصــة المكاســب تحقيــق مــن المســتوى هــذا يمنــع وهــل ، السياســي

 األهــداف تجــاه  وظائفهــا أداء علــى قــادرة تكــون ةالحكوميــ المؤسســات يجعــل بمــا  العامــة.

  ككل. المجتمع أبناء حةصلم لخدمة المرجوة االجتماعية

 كالفســــاد ،الحكوميــــة الوظيفــــة فــــي الســــلبية الظــــواهر مـــــواجهة علـــــى السياســــي النظــــام درةقــــ .4

 تحديــداً  الوظيفيــة المســؤولية تحديــدو  ،القرابــة عالقــاتو  ،الرشــاوى وتعاطي ، والمالي اإلداري

  .النزاهة لتحقيق يفضي

 رؤيــــة إلــــى لوصــــولل اتقــــالعال هــــذه  قــــدرة ومــــدى ،المجتمــــع مــــع الحكومــــة عالقــــات قيــــيمت .5

 االكتفــاء  علــى قــادرة تكون أن إلى الدولة يؤهل سياسي بقرار يطالب الذي األردني المواطن

  .واألمنية االقتصادية أبعاده بكل الذاتي،

 على الخارجية العالقات في ذلك تأثير ومدى  .السياسي القرار استقاللية مدى قييمت .6

   .واإلقليمية الدولية المستويات
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  المبحث الثالث 

  االقتصادية  التحديات

تعرضت المملكة األردنية الهاشمية خالل العقود الثالثة الماضية إلى تحديات كبيرة أفرزت 

شهدها واقع التنمية في جانبه االقتصادي وذلك جراء تنامي دور العولمة في  ةجمعن معوقات 

د سواء، حيث كان التداخل هو السمة األساسية التي ــــــة واالقتصادية على حــــــالمجاالت السياسي

يراد تعميمها ونشرها على مسرح األحداث السياسية في عالم ما بعد االنقسام الهيكلي في النظام 

لي وسيادة مشروع ما يسمى بالعالم الحر حيث دخل العالم بشكل عام بعد انتهاء مفاعيل هذا الدو 

االنقسام الدولي حول قطبي الحرب الباردة، فيما يسمى عصر العولمة مما أسس إلعادة تركيبة 

المنظومة السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية، وحمل هذا التأسيس في طياته األبعاد 

  ):  29: 2014تية ( خليل، اآل

 السياسي: تم التعبير عنه بشعارات نشر الديمقراطية وقيم العالم الحر. - البعد الثقافي  .1

المالي: أعلن مبكرًا عن انتهاء عهد وصاية تدخل الدولة في  - البعد االقتصادي  .2

مال، عملية االنتاج، وٕاطالق الحرية القتصاديات السوق العابرة للحدود ولسيادة رأس ال

وأيضًا إلحداث تغيير نوعي في بنية النظام الدولي السابق والمتوازن بحكم االنقسام 

 الذي كان سائدًا لعقود سابقة. 

التقني: شهد العالم خالل العقود القليلة الماضية تطورًا هائًال في  - البعد التكنولوجي .3

لومات وسهولة هذا المجال والذي تجسد في الفضاء المفتوح والسرعة في تناقل المع

  الوصول إليها. 

األوضاع العامة العالمية فإنه يتبين بأن القتصاد األردني اآفاق وعند أمعان النظر في 

، قد كان لها دور واضح في التأثير السلبي واإلقليمية التي يمر بها االقتصاد العالمي واإلقليمي
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ة بما يحدث في اإلطارين ـــــة والمستقبليـــــاآلنيه ــــــرتبط في تحقيق أهدافي األردني الذي قتصادعلى اال

 دون نــــــــماألردنية الهاشمية  التنمية في المملكةمن الصعب تحديد مسار كما أنه يعد المذكورين، 

 ة ( الوزني،ـــــاآلتي التحديـــــــاترز فيها ــــــلها، والتي تب ووضع الحلولاالقتصادية  التحديـــــــــاتدراسة 

2013 :(  

لديهم هموم  من الواضح أن أهم شركاء االقتصاد األردني عالمياً : كان الدولية التحديات  .أ

اإلدارات الحاكمة في البيت داخلية تجعلهم أكثر تركيز في أولوياتهم على قضاياهم المحلية؛ ف

بالمصالح األمريكية التي تتطلب أداء دور خارجي على المستويات  دائماً منشغلة  األبيض

خطط لتنشيط االقتصاد السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية، والسعي المستمر لوضع 

فيما إرضاء الناخب األمريكي. من أجل االقتصادية الداخلية  وتحسين األوضاعاألمريكي 

األوروبية الطاحنة في  اتاألزمتنامي صادية بفعل لشركاء في أوروبا من مشكالت اقتيعاني ا

الى ايطاليا واسبانيا والبرتغال الى الدرجة  العديد من دول منطقة اليورو بدءًا باليونان وانطالقاً 

على  اتالتي بدأت دول أوروبا الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا بالمعاناة من تبعات تلك األزم

 اقتصاداتها. 

الذي شهدته منذ تبعات الحراك الشعبي من دول العربية عانت معظم ال :ةاإلقليمي التحديات  .ب

من ثورة  تخرجفهناك دول عربية أشكاله وٕارهاصاته. وعلى مستوى جميع  2010أواخر عام 

حتى تحول بعضها  حتى اليوم شهد حراكاً زالت تما دول أخرى  وهناك، النظام السياسيتغيير 

، وهناك تخوفاتة أو مشتراقب األحداث وتتصرف ب بقيتأخرى دول ، و إلى أزمات مستديمة

 دول أدمتها أزمات داخلية من قبيل االحتالل أو االنفصال أو النزاع الداخلي. 
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االقتصادية يمثل صعوبة  التحدياتفقد بات حل الدولي واإلقليمي  ينطار لهذين اإلنتيجة و 

سواء في مجال  األردني التعامل مع قضايا االقتصاد ىاالعتماد علكبيرة تسهم في تراجع 

  المساعدات أو في مجال العالقات االقتصادية التجارية والمالية واالستثمارية. 

االقتصادية ال ينحصر فقط في المديات  التحدياتويبدو أن تأثير هذين اإلطارين من 

السابقة المشار إليها سابقًا، بل إن تأثيرهما ينسحب إلى ما هو أبعد من ذلك في ظل جملة من 

تعرض النظام االقتصادي األردني لمجموعة من العوامل السلبية النابعة من المؤثرات األخرى حيث 

القتصادية على عمليات التنمية التي شرع ا التحدياتالواقع المحلي  أسهمت في زيادة تأثير 

، وعبر مجموعة من اإلجراءات التي كان من 1999بتنفيذها النظام السياسي األردني بعد عام 

أبرزها: التحول إلى اقتصاد السوق، وزيادة مساهمة القطاعات اإلنتاجية، وٕاحداث تغييرات هيكلية 

في االقتصاد، والسعي إلى زيادة الصادرات  في تركيبة االقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص

والتخفيف من سياسات الحماية التجارية والتشوهات التي كانت سائدة من منظور االقتصاد 

الكالسيكي في األسعار وسعر الصرف، وقد َمثََّل الشروع  بهذه اإلجراءات بداية لعمليات مسيرة 

التغيير على ضوء أزمة اقتصادية،  اإلصالح االقتصادي الذي جاء كرّد فعل من أجل إحداث

أظهرت عدم القدرة على االستمرار بالسياسات االقتصادية السابقة، فاستند التغيير إلى مسائل 

  )   8، العدد 1/2/2010رئيسية هدفت إلى التحول (جريدة السجل األردنية األسبوعية في 

راءات تحــديات اقتصــادية وواجهت المملكة األردنية الهاشمية خالل مراحــل تطبيــق هــذه اإلجــ

جوهريــة ، نتيجــة الظــروف االقتصــادية الســيئة التــي مـــّر بهــا األردن، األمــر الــذي دفــع صــانع القــرار 

األردني لالتجاه نحو وضـع اإلصالح االقتصـادي في صــلب أولوياتــه إذ جــرى  وضــع بــرامج تساهـــم 

  ):24- 4:  2007ة ، بمسيرة اإلصالحـات وتعمل علـى تحقيـق األهـداف اآلتيـة ( العيس
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العمل على ترسيخ االستقرار االقتصادي مــن خــالل  البــدء بتحريــر التجــارة والقطــاع المــالي   )1(

وتفعيــل الخصخصــة ، والســعي إليجــاد حلــول مســتدامة للتحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية 

األردنــي التي يواجهها األردن، مثــل شــبكات األمــان غيــر الرســمية التــي تمّكــن أبنــاء الشــعب 

  التعامل مع ارتفاع األسعار.

محاولـــة تجـــاوز حالـــة اقتصـــار وضـــع اإلصـــالحات االقتصـــادية مـــن قبـــل النخبـــة الحاكمـــة،   )2(

وذلـــك مـــن خـــالل العمـــل علـــى إشـــراك مختلـــف شـــرائح المجتمـــع األردنـــي فـــي وضـــع تلـــك 

اإلصـــالحات ، خاصـــة النخـــب الشـــابة التـــي تنـــادي باإلصـــالح وغالبـــًا مـــا تكـــون قريبـــة مـــن 

لوقـــائع االجتماعيـــة واالقتصـــادية التـــي يواجههـــا الســـكان ألن جهودهـــا تحظـــى بـــدعم أبنـــاء ا

  الشعب وتأييدها .

مواجهــة الوقــائع االقتصــادية الســلبية مثــل: الفقــر والبطالــة والــدين العــام وعــدم االتكــاء علــى   )3(

ت ، المساعدات الخارجية، من خالل وضع الخطط والبــرامج الالزمــة لمواجهــة هــذه التحــديا

وتجاوز اإلحباط واإلخفاق الذي يهدد االســتقرار االجتمــاعي والسياســي فــي الــبالد، فــي ظــل 

 –اإلحبـــاط السياســـي النـــاجم عـــن المشـــاكل العالقـــة فـــي المنطقـــة، أبرزهـــا الصـــراع العربـــي 

اإلسرائيلي، والظروف المرافقة للتداعيات الناجمة عن األحــداث التــي جــرت فــي أغلــب دول 

  العربي بعد اندالع ما يسمى بثورات الربيع العربي.النظام اإلقليمي 

تفعيــل دور النقابــات المهنيــة واألحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني فــي األردن،   )4(

مــن أجــل تجــاوز محدوديــة دورهــا فــي اإلصــالح االقتصــادي، وذلــك مــن خــالل تقــديم الــدعم 

  رها االجتماعي  .المالي لها ، وتشريع القوانين التي تساهم في تقوية دو 
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التعــاون الحقيقــي مــع مجتمــع المــانحين الــدوليين لــدعم اإلصــالح األكثــر عمقــًا خدمــة للنمــو   )5(

  االقتصادي المطرد والعادل. 

زيادة االهتمام ببناء القدرات المؤسسية وتقوية شبكة األمان االجتماعي، ووضــع المزيــد مــن   )  6(

هة إلى المجتمعات المحلية    الفقيرة الرامية إلى تمكيـن فئـة الشبـاب  .البرامج الموجَّ

ظهرت ( السياسية واالجتماعية واالقتصادية ) التنمية السياسية  تحدياترى الباحث أن ي

التنمية بوجه عام كونها تخلق  هذهتقف حائًال يعوق تحقيق التي وظائف النظام السياسي  جلية في

هدف في النهاية إلى يالتنمية هذا النوع من ، فالظروف والشروط غير المالئمة للتطور الديمقراطي

ومتطورًا وديمقراطيًا،  بناء النظام السياسي، وٕاجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظامًا عصرياً 

التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه  عبر

في اتجاهات  الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما تزال تؤثر سلباً 

ؤمنون بأن ومثال على ذلك البد من قيام بعملية نفسية وٕاجرائية لجعل األفراد ي األفراد والمجتمع. 

ليات المالئمة من أجل تحقيق األهداف العامة بما يفضي للوصول اآلالنظام السياسي القائم يتبع 

إلى المصالح العامة ويرضي طموحات الشعب، وهنا من المفروض أن يتسع المجال للتغيير 

على األشكال  المؤسسي واستمرارية تغيير النظام السياسي، بحيث يكون لدى األفراد القابلية للموافقة

  .الجديدة للسلطة التنظيمات والطرق الجديدة لتداول السلطة

ومن اجل التطبيق الفعلي للديمقراطية يجب التركيز على مقومات التنمية السياسية ونذكر 

المشاركة السياسية، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، وحماية واحترام حقوق  :منها

ذلك فأن اإلقرار بمبدأ التعددية السياسية ال يعني وحده بأن الديمقراطية قد إضافة إلى .اإلنسان
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تحققت، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فريق واحد أو طائفة 

  .اجتماعية معينة

دفها وبناءًا عليه ولكي يحقق النظام السياسية وظيفته تجاه التنمية وأهدافها بشكل عام، وه

المتعلق بتعزيز فرص التالحم الوطني، بين أعضاء الجماعة الوطنية، بشكل خاص، وبالذات 

القوى الوطنية المعارضة أو التي تتكون من جماعات عدة، فأن الضرورة تقتضي أن تكون هذه 

  التنمية متوازنة في مضامينها وٕابعادها وأهدافها .
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 الرابعالفصل 

  السياسي األردنيالنظام دور 

   السياسي االستقرار تحقيقو في التنمية السياسية 
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 الرابعالفصل 

  السياسي االستقرار تحقيقو في التنمية السياسية النظام السياسي األردني دور 

التنمية في األردن بعد أن وجد أنها أصبحت إلنجاح  الجهود المبذولةالملك عبد اهللا الثاني  قاد

المصلحة العامة في البالد، وذلك  لما لها من دور في تحقيق االستقرار السياسي، ضرورة تتطلبها 

األمر الذي جعله يبدأ بعمليات باإلصالح في أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية 

  والثقافية.

ومن أجل عدم المساس بالدستور فقد التزم الملك بصالحيته الدستورية عند القيام بعمليات 

التنمية واإلصالح، خاصة أن العالقة بين الملك والسلطات الثالث في النظام السياسي األردني قد 

 1952م تم تنظيمها وفق أحكام القواعد الدستورية الواردة في دستور المملكة األردنية الهاشمية لعا

  ، التي نظمت كيفية ممارسة السلطة في النظام. 27- 24وتعديالته، وذلك بموجب المواد 

من الدستور، إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك، ويتوالها بواسطة  26فقد أشارت المادة 

 وزرائه وفق أحكام الدستور، وذلك ألن النظام السياسي األردني نظام نيابي، ملكي وراثي، يقوم

على ركنين أساسيين هما: ثنائية تكوين السلطة التنفيذية، والتعاون والتعاضد بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية، مع احتفاظ السلطة القضائية باستقاللية شؤونها، إذ أن القضاة ال سلطان 

  دالة فيها.  عليهم غير القانون، إال أن أحكام المحاكم تصدر باسم الملك كونه رأس الدولة وحامي الع

االستقرار  تحقيقو التنمية السياسية  في النظام السياسي األردنيدور  الرابعيتناول الفصل 

  من خالل المبحثين اآلتيين : السياسي

  في تعزيز التنمية السياسية. النظام السياسي األردنيدور المبحث األول : 

  في تحقيق االستقرار السياسي. ودورها التنمية السياسية  المبحث الثاني : 
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  المبحث األول 

  في تعزيز التنمية السياسية النظام السياسي األردنيدور 

تمثل المعالجة األمثل  هالكون وذلك، من قبل الباحثين ة والتحليلدراسالب حقل التنمية حظي

 كثير من الدولعانت منها  ظاهرة في الدول النامية. فالتخلف التخلف وكيفية الخروج منها لظاهرة

  السيطرة االستعمارية الغربية.  عليها فرضتالتي 

وتعد المملكة األردنية الهاشمية من بين الدول التي حصلت على استقاللها بعد انتهاء 

التخلف الذي كانت تعانيه هذه الدول. قضايا ب هااهتماممن  ، األمر الذي زادالحرب العالمية الثانية

اتباع طريق التنمية أسوة بالدول المستقلة حديثًا والتي قرار السياسي على صانع الففرضت الحاجة 

بناء الدولة، والتنمية والتغيير،  شديدة مع مشكالتمواجهة جمة جعلتها في تحديات اعترضتها 

  حالة الضعف والتشوه في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  لتغلب علىومن أجل ا

والدول الدول النامية و تسميات مثل دول العالم الثالث  وتلك الدولعلى األردن أطلق  قدو 

 .تي وقعت تحت السيطرة االستعماريةالدول ال عانت منهاالتي كانت  التخلف حالة بسبب المتخلفة

 هي مجال وموضوع دراسات التنمية، التي تركزت اهتماماتها تهاومشاكال هذه الدول أوضاع كانتف

  .  التحديث والتقدمو النمو  بصورة عامة حول مواضيع

من خالل  في تعزيز التنمية السياسية النظام السياسي األردنيدور تناول المبحث األول ي

  المطلبين اآلتيين : 

  في اإلصالح السياسي.السلطة التشريعية دور  المطلب األول :

  في التغيير السياسي. التنفيذية السلطةدور المطلب الثاني : 
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  المطلب األول 

  في اإلصالح السياسي السلطة التشريعيةدور 

تشريع عدد من  1999سلطاته الدستورية عام  هللا الثانيا الملك عبدشهد األردن منذ تولي 

في  التطوراتوٕاحداث الدستورية  التعديالتاجراء و  اإلصالحالتنمية و  بعمليات القوانين المتعلقة

وأليات العمل  النظام السياسيفي منهجية  اً شمولي اً تغير  الحياة السياسية، بحيث مثلت هذه التطورات

   جديد. إيجابيبشكل ناء السابقة وٕاعادة الب سلبياتالتالفي  كان الهدف منها ةمرحلة حكم جديدفي 

 والتغييرمسار التنمية الشمولية  في اإلصالح السياسي ضمنهذه المنهجية  قد تم توظيفو 

لوضع البالد من رؤية الملك  ، إنطالقاً يإيجابالحياة السياسية بشكل بمختلف مناحي ومجاالت 

تحقيق الرفاه من أجل سبل التنمية وذلك عبر تحديد  ،المستقبلفي  يراهوكيف  وخارجياً  داخلياً 

خلق في  تهرؤي، بما يجعلها تواكـــب ةــــالمختلف االجتماعيــة قطاعاتالوتفعيل مشاركة  ،المجتمعي

  .درة على تحقيق ذلكااألدوات الق

تقوم عبد اهللا الثاني الملك بأن توجيهات  التشريعية السلطة تفقد وجدق ـــما سباستنادًا لو  

اج الى خارطة طريق وفق ــــيحت هوقياس أثر  التغيير نجاحبأن ق حالة التغير و ــــتوثيضرورة  على

ة المقارنة بتجرد ــالحقائق واألرقام والدراس على ترتكزة ـــة وموضوعيــــة علميــــتوثيقيتشريعية منهجية 

 الواثقةراز قصص النجاح والمبادرات والبرامج التي تستند الى الرؤية ــــوٕاب ،وموضوعية وشمولية

 عند ييجابقياس أثرها اإلو  لمعيقات والتحديات والعوامل المؤثرة سلباً التصدي لحجم التنفيذ و ب

  ). 2015 ( المعايطة،تطبيقها على أرض الواقع 

اإلصالحي باتجاه النظام السياسي األردني السلطة التشريعية ضمن منهج  سارتوقد 

تحقيق التوازن داخل البالد ضمن مبدأ التوازنات االستراتيجية اإلقليمية والدولية عندما تخوض 
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الدول فيما بينها صراعات على مستويات عدة، سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وغيرها من 

المستويات، بعد أن سار األردن في طريق الكيانات المستقلة التي تعقد تحالفاتها حين ترى 

مساحات االتفاق بينها تفوق مساحات االختالف، لذلك كان طريق التوازن القطري هو الهدف 

في قيادة البالد نحو وسار عليه الملك عبداهللا الثاني  وجه بهفي الطريق اإلصالحي الذي  األول

عمليات التنمية التي هي احدى الوسائل التي تضع األردن في الطريق األمثل للدولة الواعدة 

نة طيلة التاريخ باعتبارها كيان جغرافي سياسي في منطقة ملتهبة تعيش في حالة صراعات مزم

  والمعاصر. الحديث

طريق تحقيق التوازن الذي ال بد من أن يحوز السلطة التشريعية السير بوعليه بات أمام 

ستقرار بما يفضي ال، أو تعديله )دستورحكم (الميثاق  بتطويرعدد من المقومات التي تتعلق 

فقد نظام حكم مستقر، واتباع منهج العدالة ومنح الحقوق وعدم الظلم، وتيكون قائم على سياسي 

االحتياجات الفردية والجماعية للمواطنين، وتحقيق نسبة مقبولة من المتانة االقتصادية التي تشتمل 

على توافر الموارد البشرية والزراعية، وتحقيق األمن االجتماعي أي سيادة السلم وعدم التعرض 

لة، ومحاربة للتهديد بالحروب، وفرض الدعامات األخالقية التي تتضمن التحلي باألخالق الفاض

  ).  67: 2014الفساد من رشوة وسرقة وغيرها من المشكالت االجتماعية وألوان الفساد (الدالل، 

وعمًال باآلراء االصالحية التي تمنح النظريات االقتصادية موقعًا متميزًا في الفكر السياسي 

ة إلى جانب واأليديولوجي المعاصر، بحيث تسير بشكل مواٍز مع التجارب اإلصالحية الوطني

التنمية ، فقد منح األردن مكان الصدارة لتلك النظريات نظرًا للترابط السببي بين االقتصاد مشاريع 

  ).   11: 2000والظروف المعاشية األساسية في حياة اإلنسان المعاصر( يونس، 
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منذ و  افي سلم أولوياته الثاني اهللا عبد الملكتوجيهات  ت السلطة التشريعيةوضعلذلك 

عمليات تشريع القوانين التي تنظم السير في ب ، وذلكاللحظات األولى لتوليه سلطاته الدستورية

لمعالجة األوضاع المجلس النيابي التنمية الشاملة وخصوصًا في المجال االقتصادي، إذ تصدى 

رامج بتشريع القوانين الناظمة لاالستمرار في عبر تخفيف عبء المديونية، في محاولة لاالقتصادية 

التصحيح االقتصادي ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وجلب االستثمارات المالية لخدمة االقتصاد 

ضرورة قيام وحدة عربية اقتصادية لشعوره الراسخ بأن واستكماًال لرؤية الملك بإيمانًا ذلك الوطني، و 

لها موقف موحد تجاه  األمة العربية ال يمكن أن تكون لها مكانتها بين األمم والشعوب ما لم يكن

مختلف القضايا، وفي مقدمتها قضية التنمية االقتصادية، فمنذ اللحظة األولى لتسلمه مقاليد الحكم 

إلى تفعيل مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري مع مختلف الدول العربية وخصوصًا الملك سعى 

  .ار العربي في األردن، عبر تشريع القوانين التي تخدم االستثمالدول العربية المجاورة

في هذا المجال بعد أن الملك عبد اهللا الثاني جهود متوافقة مع  تلك التشريعات جاءتوقد 

أن البالد تشهد حالة من التضخم االقتصادي، وهي ظاهرة من الظواهر االقتصادية الكلية وجد 

والمحافظة على ذات األثر المباشر على االقتصاد الوطني، ولذلك كان هدف كبح جماح التضخم 

استقرار األسعار من أولويات السياسات االقتصادية، رغم أن الجدل كان واسعًا بين االقتصاديين 

حول ماهية التضخم االقتصادي وأسبابه وآثاره، اعتقادًا منهم أن التضخم ظاهرة اقتصادية 

مؤثرة فيها بشكل دقيق، لذلك وضعت السلطة ميكانيكية، يصعب التنبؤ بها وقياس العوامل ال

التي تعد من التضخم دراسة ظاهرة من خالل  ،أعين صناع القرارنصب توجيهات الملك  التشريعية

أكثر الظواهر شيوعًا في الدول النامية، بناًء على أسباب عدة، فجرى وضع هذه الظاهرة في 

ظاهر التضخم وآثاره، وبالمحصلة تم وضع الحسبان عبر تناولها بالدراسة والتمحيص بناًء على م

  ).  121: 2014ينة غير صحية بشأنه ( صيام، وصف لكل حالة مع
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ضرورة  ،لنظام السياسي األردنيل السلطة التشريعية ضمن الجهود العامة ولم يغب عن بال

االنفتاح الحقيقي على قوى المجتمع ومكوناته المتعددة، وهو جانب ال يبدأ باالقتصاد والسوق، بل 

من الثقافة، لما تشكله من تعبير عميق عن مكنونات اإلنسان ونسيجه االجتماعي وعالقاته 

هذا اإلطار: إن اإلنسانية. فاالنفتاح االقتصادي ليس بديًال عن االنفتاح الثقافي. ويمكن القول في 

أفق االنفتاح الحقيقي يتشكل ويتبلور من الثقافة وأنظمتها االجتماعية، لذلك فإن االنفتاح الثقافي 

الحقيقي، هو بوابة االنفتاح في مختلف المجاالت والمستويات. وٕاذا كانت الرقابة معرقلة لحركة 

ة، ومعيقة لإلبداع، وكابحة للتطور االقتصاد والتجارة، فإن الرقابة في الحقل الثقافي مميتة للثقاف

والتقدم. فكما أن التشريع الديمقراطي للحركة االقتصادية يزيد من فرص االستثمارات واإلنتاج، 

كذلك فإن إرساء دعائم قانون وطني يعطي للمثقف وأطره القائمة والمرتقبة، فإنه يسهم في تطوير 

اء واإلبداع المتميز في كل الحقول ( محفوظ، الحركة الثقافية، ويدخلها في مرحلة جديدة من العط

2004  :52    .(  

نابعة من توجيهات السلطة التشريعية كانت ها تويجد الباحث أن اإلجراءات التي اتخذ

إحداث تعديالت أو تسويات فــــي المنهج في  الرغبةتنطلق مــن  التيالملك عبد اهللا الثاني 

يتعلق بالطـــرف األساســـي فـــي عملية التحول الديمقراطي ا بمالديمقراطــــي الذي اختطه األردن 

والتي تمكن األفراد مـــن الحصـــول على حقــــــوق اإلنسان، والحريات المدنية التي لم تكن لديهم قبل 

ذلك، كما يزداد معه وصـــول الناس إلى مصادر مختلفة للمعلومات، وبما يسمح فيه لألحزاب 

كل وتنافس بشكل مفتوح مع بعضها بعضًا، وتجري في سياقه انتخابات تكون السياسية بأن تتش

غير معروفــــة النتائج مسبقًا، لكن يستمـــر اجراؤها بشكل منتظــــم، كما يذهب الناخبون بحرية 

لصناديق االقتراع وتحتسب أصواتهم بشكل نزيه، ويعلن عن الفائزين ويشغلون مقاعدهم في 
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م في السلطة التنفيذية، واألهم من ذلك، يسمح الخاسرون لهؤالء القيام بتلك البرلمان أو مواقعه

  األمور. 

تعد ضرورية مراجعة الدستور وتشير التجارب الديمقراطية في عدد من دول العالم إلى أن 

تجري عمليات إعادة صياغة بعض أو لغرض اجراء التعديالت التي تواكب تطورات العصر، 

التحــــول الديمقراطي  يصبحالتصديق على تلك التعديالت، بحيث من ثم و  اأو التعديل عليه المواد

للنظام السياسي، ويؤدي إلى اكتساب الدولة وضعًا جديدًا ومحترمًا من خالل الترحيب عامل نجاح 

  ).   10 :2016بها فــــي النــــادي الدولي للديمقراطيـــات الحقيقيـــــة القائمـــة ( شميتر، 

 قام دور السلطة التشريعية في الجانب اإلصالحي على اصداروعلى المستوى العملي 

لسنة  25فصدر قانون االنتخاب رقم  ،القائم منهاتعديل  وأالقوانين المنظمة للحياة السياسية 

، الذي حدد عدد المقاعد 25/7/2012بتاريخ  2012لسنة  28، والقانون المعدل رقم 2012

مقعدًا للكوتا النسائية،  15مقاعد للدائرة االنتخابية المحلية، و 108مقعدًا خصصت  150 النيابية

مقعدًا نيابيًا للدائرة االنتخابية العامة على نظام القوائم النسبية المغلقة، وقسمت المملكة إلى  27و

تين، صوتًا دائرة انتخابية محلية، ودائرة واحدة عامة على مستوى المملكة وأعطي الناخب صو  45

للدائرة المحلية وصوتًا آخر للدائرة االنتخابية العامة على مستوى المملكة، وشكلت هيئة مستقلة 

، كما 9/4/2012الصادر في  2012لسنة  11لإلشراف على االنتخابات بموجب قانون رقم 

 2012لسنة  15، وقانون المحكمة الدستورية رقم 2012لسنة  16صدر قانون األحزاب رقم 

  . 7/6/2012تاريخ ب

 خطابات البالد أفادت السلطة التشريعية منواستكماًال للنهج اإلصالحي الذي تسير عليه 

وخاصة تلك للقائمين على الوضع السياسي واألمني،  وأحاديث وتوجيهات الملك عبد اهللا الثاني



94 
 

دبيرها عن درجة أن التعددية تمثل أساس النظام الديمقراطي، وتكشف أساليب وأنماط تالتي تؤكد ب

الوعي الفكري، السياسي والمؤسسي الذي تحمله النخب الثقافية والسياسية المسؤولة عن تسيير 

رغم )، صالونات عمانالشأن العام، أو التي تطمح في تحمل عبء تسييره والتي أسماها الملك (

قية الدول العربية من ثمة التباسًا كبيرًا وقعت فيه هذه النخب، إذ إن ما جرى في دول الجوار وب أن

أحداث مختلفة أظهر اختالف كبير في طبيعة الصراعات داخل كل دولة، فضًال عن أن األلتباس 

األساسي يكمن في مقدار الخلط بين الديمقراطية والليبرالية السياسية، فإذا كانت الليبرالية تعبر عن 

بات حرة ونزيهة، ويفترض دولة نظام سياسي يعتمد على دستور متوافق عليه، ويضمن إجراء انتخا

الحق، ويفصل فيها بين السلطات، ويحمي الحريات األساسية، فإن جميع هذه الشروط في واقع 

األمر تحيل على الليبرالية الدستورية التي قد ال تعبر عن االختيار الديمقراطي الذي يستدعي 

فشعارات الحرية، والعدالة والكرامة مراعاة حقوق تشمل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

التي رفعت أو ما تزال مرفوعة في وجه األنظمة التسلطية ال تبدو أنها تتجاوز سقف هذه المطالب 

  .ذات المرجعية الليبرالية 

إقامة عالقة بين الدولة كصيغة راعت السلطة التشريعية رغبة الملك عبد اهللا الثاني ب لذلك

الجغرافي ( األرض )، والشعب، والديمقراطية كنظام سياسي يمثل مبدأ  معينة للقوة داخل اإلقليم

السيادة، بحيث تكون هذه العالقة انعكاسًا للتعريف الشهير بأن الديمقراطية هي حكم الشعب 

بالشعب وللشعب. لكن ترجمة هذا التعريف إلى واقع يعد حلم كبير، وقد يكون وهمًا لدى كثيرون. 

باشرة، وهناك في كثير من دول العالم من ينوبون عن الشعب يفسرون فالشعب ال يحكم نفسه م

مصلحة الشعب وفق أهوائهم، ولكن الديمقراطية المقصودة لدى الملك تجاه شعبه هي نظام يكفل 

للمواطنين التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية في الكرامة وحكم القانون وحرية االعتقاد والتعبير 

ليهم في انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للجميع، فضًال عن ذلك ضمان والتنظيم وانتخاب ممث
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المساواة للمواطنين ليس بمعناها القانوني فحسب، ولكن السعي بقدر اإلمكان لتقريب الفوارق بينهم 

  ). 13: 2014السيد، عبر توفير حد أدنى من ضرورات الحياة لهم بما يشبع حاجاتهم األساسية (

ونه مزيج بين تبرز من خالل كخصوصية النظام السياسي األردني يرى الباحث أن 

الملكية المقيدة دستوريًا والملكية الدستورية الحديثة التي يعتمد فيها على الشعب الذي هو مصدر 

السلطات وهو المصدر النهائي للشرعية، ويبقى الملك رأس الدولة ورمز استمرارية الحكومة والهوية 

بالديمقراطية الليبرالية في  تأخذالثالث التي دول العالم  لى عكس عدد منع ،والوحدة الوطنية

ترجمة النموذج الغربي كأساس للتحليل دونما النظر للخصوصيات الوطنية حيث يكون الزعم بأن 

المواطنين متساوون في ظل هذا النموذج سواء في فعالية ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية أو في 

في حق شعبه، فديمقراطية األردن لها من عبد اهللا الثاني وذلك ما ال يراه الملك توزيع الثروة، 

الخصوصية ما يجعلها تزاوج بين مختلف النماذج العالمية بما يحقق ارتباط الدولة بنظام سياسي 

ديمقراطي من شأنه أن يحقق عدد من النتائج الضرورية. من بينها تعددية القوى السياسية المسموح 

التنافس للوصول إلى ممارسة سلطة الدولة التشريعية من خالل مجلس نيابي منتخب ومجلس لها ب

) لها من الخصوصية ما يتالءم ووضع البالد الذي يتداخل حكومةاعيان معين. وسلطة تنفيذية (

فيه الوطني والقومي مع وجود مسحة دينية تسمو فيها رمزية اإلسالم. وذلك ضمن وحدة وطنية 

ل الجهود والمبادرات التي تطلقها كل التنوعات والتعدديات في إطار ترسيخ خيار صلة كحهي م

  العيش المشترك والوحدة الداخلية للجميع.

وكان رأي الملك في الوحدة الداخليــــة ومن خالل نظرته الفاحصة لما يجري في دول 

حقيقة واقعـــــة وٕان الجوار العربية تثبت بأن ضرورة تحقيق الوحدة الداخلية ال بد أن يكون 

االختــــــالف فــــي اآلراء هــــو حق يتجسد فيه احترام اآلخرين، وٕان حـــــق االختـــــالف ال يعنــــــي 
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التشريع للفوضـــى واالنقسام والتشـــرذم، فالتنــــوع بالحريــــة والتسامـح، هو الذي يصنـــــع الوحدة، وهو 

 يتحــــــول إلى تفتت وتشظـــي، وهو الذي يجعـــــل احتــــــرام المغايرين الذي يضبط االختالف لكي ال

أزمنة تعامل الملك مع هذه الحالة وفق تصورات تشير إلى أن  لذلك وسيلــــة االستعيــــاب والتفاعل، 

ع اقـلتجارب البشرية لم تزد الو وذلك ألن هـــذه ا ،قد مضت ري وٕالغاء الخصوصياتالتوحـيـد القســ

ًا. وأي فئـة أو مجموعـــــــة بشرية تتطلع إلى السيــادة والغلبــة على ًا وحروبإال تشتتـــــًا وانقسام اإلنساني

ك ألن السقوط والفشل، وذل نتيجتهاـدة نفي التنوع ومحاربة مظاهر التسامح واالختالف فإن قاعـ

ن االستبــداد ليس التعبير عن ذاتها، وأ ة أدركت أن القهر ال يلغي حقها فيجميــع القوى اإلنسانيـ

ات ليـاس من ذلك حيث أنه هو الذي يسهم بمتو  إلى التمكن واالستقــرار، بل على العكـالً سبيــ

   .اجتماعيــــة فــــي تكثيف لحظات اإلحســـاس والشعور بالذات والخصوصيات المتعددة

الملك عبد السلطة التشريعية بهدي وتوجيهات ه تال يمكن إنكار الدور الريادي الذي مارسو 

تسهم الجهود التي بذل في منهج اإلصالح السياسي في األردن، وذلك من خالل للسير اهللا الثاني 

، رغم العديد جراءات أخرى تخدم عمليات التنميةالسياسي، واالنتقال نحو ا اإلصالحإحداث في 

 عجلة اإلصالح والتنمية، لكن قيادة األردنبوجه من العوامل المؤثرة والتحديات التي تقف 

فيما يتعلق بعملية التحول  ةالسياسي للفعالياتالوصول إلى عدد من النتائج المرضية  تاستطاع

د جعلها أكثر سهولة، وأكثر احتماًال من الماضي، عبر اتباع أساليب ذات أبعا مماالديمقراطي 

إلى اقتصاد أكثر  الملك والنظام السياسي األردني من وراءها اقتصادية وثقافية واجتماعية سعى

رخاًء وتقدمًا، ومستوى أعلى من النمو االقتصادي، وتوزيع أولي أكثر عدًال للدخل والثروة، ومجتمع 

أكثر تناغمًا من الناحية الدينية والعرقية والقبلية، رغم الظروف القاسية التي تعترض مسيرة البناء 

دمتها ظاهرة اإلرهاب الدولي الذي يحاول أن يمس أمن البالد جراء والتطور والتي تقف في مق

استمرار األزمات التي تصيب دول الجوار العربية والتي طالت شرارتها أغلب دول المنطقة، في 
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 للقضاء علىظل حالة من الصراعات اإلقليمية التي تعددت معها التكتالت والتحالفات الساعية 

وس اإلسالم السياسي، وأخذت تطلق على نفسها ( دولة الخالفة)، التي لبست لب المجموعةهذه 

األمر الذي تداخلت فيه الخنادق وضاعت فيه إمارات الصديق من العدو، فكانت التجربة األردنية 

بموجبها السلطة  أصدرتالسياسي التي  اإلصالحرائدة في مجاالت عدة لعل من أبرزها عمليات 

  الملك عبد اهللا الثاني بحنكة ودراية قل نظيرها في المنطقة.      سسهاوضع أقوانين عديدة التشريعية 
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  لمطلب الثانيا

  في التغيير السياسي السلطة التنفيذية دور 

تلعب البيئة المحيطة بالمجتمعات العربية دورًا محفزًا أو كابحًا في العالقة االرتباطية 

في تلك المجتمعات، حيث يشكل التغيير تحديًا الوثيقة التي تجمعها مع ظاهرة التغيير السياسي 

كبيرًا في هذه المرحلة من حياة األمة التي أخذ العنف يسري فيها، وتحول من ظاهرة عارضة 

ارتبطت بإسقاط األنظمة االستبدادية خالل الثورات العربية إلى حالة بدا أنها تكتسب قدرًا من 

     بعد تلك الثورات. الديمومة لدى بعض الفئات المجتمعية والسياسية

ورغم تباين خبرات وقدرات قادة الدول في مجال بناء المؤسسات تبعًا لشبكة المتغيرات 

المعقدة، والتي من أبرزها: التاريخ المؤسسي للدولة المعنية، ودرجة التوافق المتحققة بين مختلف 

ن األطياف السياسية. فقد كشف الواقع الراهن الذي تعيشه دول المشرق العربي بأن ال يمكن الركو 

في ظل تصاعد العنف، وتعدد أنماطه في مجتمعات ما بعد الثورات العربية، إلى بعض الطروحات 

النظرية التي قدمها مفكرو العقد االجتماعي هوبز ولوك وروسو، أو رواد مدرسة التحليل النفسي 

ء كفرويد، تلك الطروحات التي ترى في العنف مجرد نزعة مرتبطة بطبيعة البشر للعدوان، وٕايذا

اآلخرين ماديًا أو معنويًا لنيل حقوقهم، سواء المشروعة أو غير المشروعة، األمر الذي قد يفرض 

تأجيل التغيير السياسي المنشود من قبل الشعوب، أما ما يتعلق بالبيئات في الدول العربية الواقعة 

بعد أن شهدت في شمال أفريقيا مصر وليبيا وتونس فإنها عاشت في مرحلة االنتقال الديمقراطي 

من المحفزات ما يجعل العنف حالة مرضية تتغلغل في األبنية الثقافية والسوسيولوجية. بيد أنه ال 

يمكن وضع تلك الدول في سلة واحدة. إذ يمكن مالحظة وجود تباين في مسارات التغيير وعوامل 

كاله، لتنتقل إلى الخلل ودرجاته، تختلف فيها أشكال التغيير بشكل عام تبعًا لحالة العنف وأش
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الطابع االجتماعي نظرًا لتردي األوضاع االقتصادية، وتزايد اإلحباط الناتج عن تقلص مردودات 

التغيير، وهذا ما لم يحدث في دول المشرق العربي بما فيها األردن التي شهدت حراكًا شعبيًا أبان 

اك في اتباع انماط سلوكية مرحلة الثورات العربية رغم محاولة بعض المندسين من استغالل الحر 

 ).       3: 2013هجينة على الطابع الذي يتحلى به الشعب واألمة ( علي، 

وفق  السلطة التنفيذيةلذلك تطلبت عملية التغيير السياسي في األردن جهودًا مضنية من 

سسي عبر الملك عبد اهللا الثاني الذي لم يتوان ابدًا في مساعيه للوصول إلى التغيير المؤ توجيهات 

عمليات اإلصالح الذي كما يعرفه البعض يعني أوًال إزالة الفساد، وٕاعادة األمور إلى وجه 

  الصواب. 

ثم االنتقال إلى مفهوم تغيير السلطة التنفيذية كان البدء أوًال بتوضيح مفهوم إصالح مؤسسات و 

لسلطة التنفيذية في عمل االمؤسسات أو تطويرها. فتغيير المؤسسات يعني تحوًال جذريًا في هذه 

الدولة والمجتمع، حيث يتم إسقاط المؤسسات القديمة، وأن يستبدل بها مؤسسات جديدة تمامًا. أما 

التطوير فالمقصود به تحسين تدريجي وطبيعي في طبيعة وأداء المؤسسات. ومن هنا يختلف 

ا، كما أنه يختلف اإلصالح عن التغيير في كونه يتعامل مع المؤسسة نفسها. وال يعني استبداله

عن التطوير في كونه عمًال ال يحدث بشكل تلقائي أو طبيعي، وٕانما يحدث في حال حدوث خلل 

ما يستوجب تصحيحه. وعلى ذلك فإن إصالح المؤسسات هو عمل المقصود منه تصحيح وضع 

ي خاطىء أو شاذ داخل المؤسسة، واالنتقال بالمؤسسة من حال سيء إلى أفضل، وهي العملية الت

تتم بموجبها مراجعة مؤسسات الدولة، وٕاعادة هيكلتها، بحيث تحترم حقوق اإلنسان، وتحافظ على 

  ). 17: 2013سيادة القانون، وتخضع للمحاسبة (مختار، 
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بنشاطات عدة كان الهدف من وراءها اتخاذ  ت السلطة التنفيذيةومن أجل تحقيق ذلك شرع

 التوجيهاتة للحياة السياسية في البالد، لذلك جاءت عدد من االجراءات، واصدار القوانين الناظم

للسلطات المختصة من أجل اجراء تغيير جذري في للحياة السياسية، وكان من أبرز تلك 

  النشاطات :  

احداث تغييرات واضحة من أجل إزالة الفساد الذي أخذ يسري لدى بعض المسؤولين فجاء  .1

الذي أخضع عبد اهللا الثاني بهدي توجيهات الملك  2006قانون إشهار الذمة المالية لعام 

رئيس مجلس األعيان ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين ورئيس مجلس الوزراء 

ملكية، وذلك بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته  والوزراء وكل من يعين بإرادة

وأوالده القصر خالل ثالثة أشهر من تاريخ تزويده بالنموذج المشار إليه في القانون، ونص 

القانون أيضًا على أنه يعد إثراء غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول، منفعة أو حق 

هذا القانون ولنفسه أو غيره بسبب منفعة يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام 

استغالل الوظيفة أو الصفة وكانت ال تتناسب مع مواردهم، وعجز هذا الشخص عن 

إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فتعتبر ناتجة عن استغالل الوظيفة ( وثيقة قانون إشهار 

 ).  2006لسنة  54الذمة المالية رقم 

طها برئيس الوزراء مباشرة، حيث تتكون الهيئة من إنشاء هيئة مكافحة الفساد التي جرى رب .2

رئيس وست أعضاء، هدفها مكافحة الفساد وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد وترسيخ 

هذه السياسات والوقاية منه، والكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد 

ء على حقوق اآلخرين وحفاظًا على المالي واإلداري والواسطة والمحسوبية، إذا شكلت اعتدا

ؤ الفرص والعدالة، ومكافحة اغتيال ــــــر مبادىء المساواة وتكافــــــالمال العام، وتوفي

 ).  2006لسنة  62الشخصية ( وثيقة قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 
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ي إصدار قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب التي تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقالل مال .3

وٕاداري، ولها الحق في تملك األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات 

القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها، وتختص باإلشراف على العملية االنتخابية النيابية 

وٕادارتها في كل مراحلها، أي اإلشراف المباشر على انتخاب مجلس النواب ولها الحق أن 

تخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة، تشرف على أي ان

وللهيئة حق اتخاذ القرارات واالجراءات الالزمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية 

وحياد، وتلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أنواع 

ا الهيئة لتمكينها في القيام بأعمالها ومهامها حسب القانون الدعم والمساعدة التي تطلبه

والتشريعات النافذة، وعليها تزويد الهيئة بأية معلومات أو وثائق تراها الزمة لتفيذ أعمالها، 

ولها الحق بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع خطة أمنية لضمان حسن سير العملية 

 ).2012لسنة  11تقلة لالنتخاب رقم االنتخابية ( وثيقة قانون الهيئة المس

إصدار قانون المحكمة الدستورية الذي هي عبارة عن هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.  .4

تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقالل مالي وٕاداري، وينوب عنها في اإلجراءات القضائية 

ة على دستورية المحامي العام المدني، ولها عدد من االختصاصات التي من بينها الرقاب

القوانين واألنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور ( وثيقة قانون المحكمة الدستورية رقم 

 ).  2012لسنة  15

وبتوجيه من الملك عبد اهللا الثاني وبناًء على مقتضيات مبدأ التعددية الحزبية في البالد،  .5

لشعب فقد أعيدت دراسة ومن أجل السماح بقيام حياة حزبية سليمة تلبي تطلعات أبناء ا

بما يتوافق مع المتغيرات على الساحة السياسية المحلية،  2012قانون األحزاب لسنة 

الذي سمح بتأسيس األحزاب السياسية  2015حيث  صدر قانون األحزاب الجديد لسنة 
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لكل تنظيم مؤلف من جماعة من األردنيين وفقًا ألحكام هذا القانون وذلك بقصد المشاركة 

لحياة السياسية وتحقيق اهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية واالقتصادية في ا

المواطنة والمساواة  وفق ملدأواالجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية، على أن يؤسس 

بين األردنيين واأللتزام بالديمقراطية واحترام التعددية الحزبية، على أن ال يقل عدد 

روط ــــق بعض الشــــــن مائة وخمسين شخصًا ووفاألعضاء المؤسسين ألي حزب ع

  ).  2015لسنة  39ي هذا القانون ( وثيقة قانون االحزاب رقم ــــالمنصوص عليها ف

وعلى أثر اندالع ما عرف بالثورات العربية أشار التقرير الصادر عن مركز دراسات 

ت السياسية المتصلة بالعملية ألبرز التطورا 2013- 2012الوحدة العربية عن حال األمة العربية 

الديمقراطية خارج نطاق الدول العربية الخمسة التي حدثت فيها تلك الثورات، وتناول الوضع في 

األردن تحت عنوان إشكالية العالقة بين السلطات قائًال: عانى األردن وبشدة من التظاهرات 

التي دفعت البعض لالعتقاد أن للدرجة  2011والضغوط الشعبية على الحكومة والبرلمان في عام 

 2012األردن قد يلحق بركب الثورات، لكن محاوالت الملك عبد اهللا الثاني التي انطلقت في عام 

نجحت في امتصاص الغضب الشعبي بإجراء عدة تعديالت  2013والنصف االول من عام 

يها بالتباطؤ في رئيس الوزراء األسبق عون الخصاونة التي اتهمه ف رسالة إلىب مؤسسية بدأها

اإلصالح، وهذا ما ال يرضاه الملك كونه قد شرع بهذا المنهج منذ توليه مقاليد العرش الهاشمي في 

وتضمنت الرسالة ما نصه: " إننا نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق  األردن،

التأخير لما التزمنا به " (وثيقة االصالح المنشود.. وال نملك ترف الوقت وال إمكانية التأجيل أو 

   ). 2012رسالة الملك عبد اهللا الثاني لرئيس الوزراء األسبق عون الخصاونة في نيسان 
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طريق التغيير السياسي  ضمنالملك عبد اهللا التنفيذية التي اتخذها  االجراءاتكما اشتملت 

  ):   165- 164:  2013من أجل احتواء الموقف، اتخاذ االجراءات اآلتية ( أحمد، 

 تغيير الحكومة لثالث مرات، وهي حكومات كل من :  .1

 ).2012نيسان  - 2011حكومة عون الخصاونة ( تشرين أول   .أ

 ).2012تشرين أول  -2012حكومة فايز الطراونة (نيسان   .ب

 .) 2013كانون الثاني  -2012( تشرين أول النسورحكومة عبد اهللا   .ج

اتخاذ حزمة من القرارات االقتصادية لدعم الطبقات الوسطى والتغلب على مشكلة  .2

 البطالة.

حل بموجبه مجلس النواب األردني الذي لم  2012في تشرين الثاني  ار مرسومأصد  .3

هات حكومية سوى أقل من عامين، وهو إجراء اعتبرته جيكن قد مضى على وجوده 

نية حقيقية من القيادة السياسية ( الملك ) لخلق مجلس جديد يتماشى مع متطلبات 

 الشعب ويحقق لهم ما لم تحققه المجالس الستة عشر السابقة.

الطلب من الحكومة تقديم استقالتها استجابة للتعديالت الدستورية التي صدرت في  .4

 جنة عليا تنظر في تلك التعديالت. والتي كان الملك قد وجه بتشكيل ل 2011أيلول 

 .2012تكليف عبد اهللا النسور برئاسة الحكومة في العاشر من تشرين األول  .5

 .2013اجراء انتخابات برلمانية في الثالث والعشرين من كانون الثاني  .6

 توجيه الملك للمجلس النيابي بتغيير قانون االنتخاب الذي وصفه بأنه ( غير مثالي ). .7

للملك عبد اهللا الثاني اثر الخطاب السياسي جدير باالهتمام والمالحظة يتعلق بويبقى أمر 

إذ ، للبالدلسياسة الداخلية والخارجية لمرجعية كاشفة ك ، في بنيته وتوجهه،ردنفي األ التغييرعلى 
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أصبحت ظاهرة في الرؤى واألفكار والتطلعات في كافة الجوانب  عديدةترك آثارًا إن هذا الخطاب 

وتنطلق تلك والدولية.  واإلقليمية، واالجتماعية، والتربوية والثقافية واألمنية، واالقتصادية، ،ةاسيالسي

تّم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجاالت السياسية يما  تبينثار على المستوى الوطني حيث اآل

تبدو واضحة  قليمي،المستوى اإل مثلما له آثار على  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية،

للملك عبد اثر الخطاب السياسي فضًال عن ي توحيد الصف العربي والقضايا العربية المعاصرة. ف

 ،حيث بين أّن األردن يتمتع بشبكة من العالقات اإلقليمية والدولية، على الجانب الدولي اهللا الثاني 

  .)267: 2007( السعيدين،  الوسطيةلمواقفه المعتدلة ذات التوجهات نظرًا 

مجال التغيير السياسي قد أقنعت كثير من  السلطة التنفيذية فييرى الباحث أن جهود 

الطبقات والشرائح االجتماعية في األردن التي هي بطبيعتها تحمل قدرًا مقبوًال من الثقافة السياسية 

خطوات حساب من لك وذوالتنشئة ضمن درجة تحسب للشعب على أنها تنشئة سياسية سليمة، 

بما ال يؤدي  في السلطة التشريعية الشعب ممثلي القوانين التي يشرعهانظام الحكم وضبطها مع 

تقبل الشعب اجراءات التغيير المتدرجة، رغم  وقدالبالد وٕاثارة الفوضى،  التأثير السلبي ألوضاعإلى 

ة التي ال تتوفر لدى بعض وجود بعض األصوات التي ال تزال غير مطمئنة إلى اإلرادة السياسي

النخب الحاكمة التي ترى بأنها تتمتع باستقاللية بعيدة عن النظام، لكن األمر الجدير باالهتمام 

 السلطة التنفيذية التي يرأسها الملك تتعلق بالقدرةيكمن في عدد من النقاط التي تحسب في صالح 

تي غالبًا ما قامت انظمة دول الجوار الفائقة على ابعاد النظام السياسي عن الحالة الدموية ال

  التعامل بها تجاه شعوبها، األمر الذي افرغها من محتواها وجعلها تفقد الشرعية التي تنشدهاـ 

اقتراب و التوازن االجتماعي  إلى تحقيقفي األردن فيما أفضت توجهات السلطة التنفيذية 

ي قيم ومبادىء حقوق اإلنسان الذي ال من فلسفة الحكم عبر ممارسات ديمقراطية تراع أفراد الشعب

بد أن يتمتع بحرياته العامة، بحيث يتحقق تالقي اإلرادتين الشعبية والسياسية دون تشويه أو عقبات 
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أساسية تؤثر في رؤية صانع القرار الذي استطاع قراءة الحاضر لمسيرة التغيير واإلصالح بما 

االستقرار الذي يعد هدفًا مركزيًا تنشده جل  يفضي لتحقيق االستقرار السياسي في البالد، هذا

  األنظمة السياسية التي تحكم في دول العالم.

اجراءات السلطة التنفيذية ( الحكومة األردنية ) تجاه ومما تجدر اإلشارة إليه أيضًا، أن 

االت الحياة في أغلب ألقت بضاللها على مجو  2008األزمة االقتصادية العالمية التي حدثت عام 

قدرة صانع القرار في التوجيه  قد أفصحت عنكان لألردن حصة في هذه الظالل، دول العالم و 

حالة االستقرار االقتصادي النسبي رغم التوقعات تلك االجراءات أعادت  بحيثوحسن السيطرة 

التي كان أقلها تشاؤمًا يتحدث عن تحديات جمة وعقبات شديدة تعترض طريق النمو والتطور الذي 

عليه البالد، مما فرض إعادة النظر في ماهية وهيكلية االقتصاد األردني، ضمن مشروع تسير 

على تلك غلب إذ الملك عبد اهللا الثاني،  ت بموجبه برامج السلطة التنفيذية بقيادةتنموي واعد سار 

الطابع الخدمي من حيث المشاركة في الناتج المحلي االجمالي والمساهمة في االنتاج  االجراءات

والتوظيف، في ظل ما يعانيه اقتصاد البالد من قلة في الموارد الطبيعية، وتفاقم في ظاهرتي الفقر 

والبطالة، وتزايد معدالت التضخم مع محدودية السوق المحلي والتزايد السكاني، األمر الذي 

ستقرار التي لها دور مباشر في تحقيق اال في بعدها السياسييستوجب العودة إلى عمليات التنمية 

  السياسي المنشود.
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  المبحث الثاني

  اسية في تحقيق االستقرار السياسيالتنمية السي دور

ات التفكيكية والنزاعات أثارت حالة السيولة في الوضع العربي في أعقاب تنامي االتجاه

الواسع، ، التي سارت جنبًا إلى جنب مع التجارب الوحدوية في أماكن أخرى من العالم الداخلية

لباحثين في الشأن مسألة التغيير السياسي أو التحديث أو التنمية وفق ما يرتأي تسميته عدد من ا

، والذي ازداد تعقيدًا بالنسبة للدول العربية التي أفاضت الدراسات في تحليل عوامل السياسي

ها، أو لطبيعة حدود معظمهشاشتها الهيكيلية سواء النابعة من النشأة االستعمارية والمصطنعة ل

، فضًال عن من غير الدول، أو الختراقها من كيانات داخلية عرفت بالفاعلين المحليين اقتصادها

انكشاف العديد منها أمام الضغوط واالختراقات الخارجية، وقد تزداد الصورة قتامة بإضافة األبعاد 

  اإلقليمية والدولية للتحول وما يحويه من سيولة وتهديدات . 

ضرورات إصالح الدولة،  طريقعلى  المناسبحاوالت بعض الدول لطرح البديل تبرز مو 

، أو أنه يمثل ممارسات خطرة كان من كل ما كان يعد محظورًا في السابقعبر االبتعاد عن 

المطلوب تأجيلها على أفضل الفروض، كونها ال تتغافل عن الضعف والترهل في الدولة ككيان 

ية المدنية والعسكرية، ويعبر عن فشل مزمن سابق لم يتمكن من تقديم مؤسسي بتعبيراته البيروقراط

ذلك البديل األساسي والفكري واإلطار المؤسسي والقانوني من ناحية، والفراغ الذي تركته الدولة 

  عند انسحابها من أدوار أساسية ليمأله العبون آخرون من ناحية أخرى.
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من خالل  السياسية في تحقيق االستقرار السياسيدور التنمية  يتناول المبحث الثاني

  المطلبين اآلتيين:

  التنمية في التحول الديمقراطي.أثر المطلب األول : 

  التنمية في االستقرار السياسي.أثر المطلب الثاني : 

  المطلب األول 

  التنمية في التحول الديمقراطيأثر 

لم يتطرق األدب النظري الذي خطه الباحثون في مجال العلوم السياسية إلى وجود عالقة 

فوجود وترسخ  .بينهمابين الديمقراطية والتنمية يمكن أن تؤسس أو تدعم فكرة التأثير المتبادل 

فهناك عدد من الدول ومنها على  .ي أن تحقيق التنمية مسألة محتومةالمسار الديمقراطي ال يعن

ل المثال، كوريا الجنوبية، وسنغافورة، والصين قد حققت معجزات ااقتصادية على أيدي قادة لم سبي

عي أو غيره من األحزاب يعرف تبنيهم مبادىء الديمقراطية سواء كانوا منتمين للحزب الشيو 

  . الشمولية

 لكن الميل األكبر لدى الباحثين في مجال العلوم االقتصادية ينحى باتجاه تفضيل نشر

الديمقراطية بالنظر إليها كقيمة بحد ذاتها ويرتبط بها مفهوم الحرية، إال أن األدب النظري يحتمل 

أكثر من تفسير، ومنذ الخمسينيات، عندما أطلق بعض المتخصصين من أمثال البروفيسور 

الحائز على جائزة نوبل في السبعينيات من القرن  - (كوزنيتس) في جامعة هارفارد في حينها 

الحوار حول هذا الموضوع والجدل ال ينتهي حول ما الذي يأتي أوًال (التنمية أم  -شرينالع

الديمقراطية)؟ وما هو اإلطار الزمني فيما يخص هذه التراتبية، فهل منح الحقوق السياسية وحده 

في المراحل األولى للتنمية كاف وشرط مسبق لتحقيق التنمية االقتصادية، أم أن منح الحقوق 
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اسية كاملة يمكن أن يعطِّل الكثير من المبادرات االقتصادية التي يمكن أن تقودها الدول التي السي

يحكمها رؤساء يمتازون بالقوة ولديهم تصور حول توجهات بالدهم. ويعد الجنرال الكوري الجنوبي 

ة في ) أحد القادة البارزين الذين كان لهم دور واضح في تحقيق التنمي1979-1961تشونج بارك (

بالده والذي جاء إلى الحكم بعد فترة من عدم االستقرار واالنقالبات والتغييرات المتعاقبة في 

سنواتها الذهبية. لكن الجنوبية عامًا شهدت كوريا  18ي ــــــالحكومة، وخالل حقبته التي امتدت حوال

لحرب بين الكوريتين، من يرفضون فكرة "الحاكم المستبد الصالح" يجادلون بأن الظرف التاريخي، وا

ورغبة المعسكر الغربي في إنجاح تجربة كوريا من الصعب تكرارها، رغم أن تجربة الجنرال بينوشيه 

 ن التنميةـدر معقول مـــفي تشيلي ُتعتبر قصة نجاح أخرى تدعم مبدأ المستبد القادر على تحقيق ق

  .) 23:  2013في بالده ( سيف، 

التطور التاريخي لهذه الدول وغيرها أظهر وجود محطات رئيسة واستنادًا لما تقدم فإن سلم 

األمم والشعوب رافقتها تحوالت عميقة دفعت هذه الشعوب نحو التطور والتقدم, وبالرغم   في حياة

من التباين واالختالف بينها في الزمان, وفي طبيعة التطور ذاته , ومآالته األخيرة ، لكن حالة 

كانت في األمر الثابت الذي يتعلق بما أفرزته العقود القليلة الماضية من التالقي بين هذه الشعوب 

متغيرات عديدة ميزت هذا العصر عن غيره من العصور جراء حالة التطور العلمي والتكنولوجي 

الذي شهده العالم والذي جاء متزامنًا مع التغير الكبير في النسق الهيكلي للنظام الدولي بعد انتهاء 

بية الثنائية جراء انهيار المعسكر الشيوعي الذي كان يتزعمه االتحاد السوفيتي السابق نظام القط

)، مما أسهم في تبلور وقيام النظام العالمي  1991 – 1945طيلة األعوام الممتدة ما بيــــــــن ( 

ال ها أالجديد بقيادة الواليات المتحدة األمريكية الذي حمل أهم صفة سياسية طبع العصر الحالي ب

  وهي صفة الديمقراطية .
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والديمقراطية هي النظــام السياسي واالجتماعي الذي يقيم عالقة بين أفراد المجتمع  والدولة 

وفق مبدأ المساواة بين المواطنين من حيث الحـــقوق والواجبات، ومشاركتهم الحرة في صنع 

ق أن عرفتها دول العالم الثالث بعد التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كمصطلح سب

الحرب العالمية الثانية، كتجسيد لما عرفته دول أمريكا الالتينية وغيرها دول قليلة جدًا بصورة جزئية 

في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، لكن دول العالم الثالث عرفت مع بدايات عقد 

الديمقراطــــــي بصفــــــة كبيــــــرة جــــــدا أطلق عليها  التسعينيات من القرن العشرين تحوًال نحو النظــام

من خالل تعريفه للديمقراطية وما يمكن تطبيقه من قبل "صامويـــــل هنتنغتون" ( الموجــة الثالثة )، 

النظم السياسية المختلفة, حيث ذكر إنه إذا كان االنتخاب الشعبي لقمة صناع القرار هو جوهر 

قراطية فإن النقطة ذات األهمية الكبرى في عملية التحول إلى الديمقراطية هي تغيير العملية الديم

حكومة لم يتم اختيارها بطريقة ديمقراطية واستبدالها بأخرى يتم في انتخابات حرة وعلنية ونزيهة, 

وفي كل األحوال فإن عملية التحول إلى الديمقراطية قبل اإلنتخابات وبعدها هي عملية معقدة 

ستغرق وقتًا. فهي تشتمل علي إسقاط النظام غير الديمقراطي وٕاقامة بديل ديمقراطي ثم تدعيم وت

  .  ) 65:  1993( هنتنغتون، أسس البنية الديمقراطية 

لذلك شاع مصطلح التحول الديمقراطي في الدول النامية وأصبح هدفًا تسعى له جراء 

المطلقة على مقدرات الشعوب المضطهدة، لذلك  معاناتها من نفوذ الدكتاتوريات الحاكمة وسيطرتها

تناول عدد من المهتمين بالشأن السياسي مفردة التحول الديمقراطي على أنها عملية تتعلق بالوقت 

فهي تمثل الفترة المتغيرة من الوقت التي تنقضي بين سقوط  .من تعلقها بما تدل عليه بالفعل أكثر

السلطة لينشىء النظام نظام واللحظة التي يصير فيها النظام الذي يحل محله مسيطرًا تمامًا على 

وهي تنتهي عادة عندما تقيم هذه الديمقراطية لنفسها المؤسسات الشرعية القائمة على  ،الديمقراطي

ثلي الشعب، وخاصة عندما تنتقل السلطة إلى قادة البالد المنتخبين دستور يتم إقراره من مم
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مما  ،من جانب الجيش والمؤسسات األخرى مــون على االعتراف بشرعيتهـــــديمقراطيًا ويحصل

دأ. لذلك فإن ـــن حيث المبــــة على األقل مـــــة بالوسائل السلميـــل من الممكن انتقال السلطـــــيجع

هناك خطورة تكمن ف ،اعتبار نتيجة وأمرًا مفروغًا منهوضع انتقالي بطبيعته وال يمكن التحول هو 

أو قد تتوقف عملية  ،ضع إلى ديكتاتورية في حالة الفشلفقد ينقلب الو  ،في عملية التحول

  .) 10:  1991(هيرميت ،  الديمقراطية قبل أن تكتمل

ديمقراطي التي شهدتها دول العالم الثالث وٕانطالقًا من المعطيات المرافقة لعمليات التحول ال

وبالرغم ، شهد مرحلة جديدة تتسم بالتناقض بين مساراتها المتعددة ،المعاصر  العربي  التاريخفإن 

الحرية والديمقراطية طاغيًا على غيره   الذي أضحى صوت  من المخاض الصعب والمتناقض

ما ، وذلك في مواجهة عقود طويلة من القمع واالستبداد ،واالجتماع، السياسة  ميادين الثقافة,  في

ستمرار األنظمة الشمولية السائدة. عبر ا، تزال تلقي بظاللها الكثيفة على امتداد الوطن العربي

إَال وتقدمها فكر واضح وٕارادة فاعلة ، أنه ليس ثمة نهضة حدثت في التاريخ اإلنساني اعتبار وعلى

تصورات حول المسألة من وضع مجموعة األفكار واآلراء واللتحقيق هذه النهضة ,فالبَد 

في مركز االهتمام , بحيث تشكل في منطلقها  ،وكيفية التحول الديمقراطي ،الديمقراطية

وأخرى قديمة من  ،وأداة للتمييز بين مجموعة جديدة ،سبيًال إلعادة تأسيس المفاهيم ،ومستقرها

ي ظل العولمة التي تعيد إنتاج أدواتها ومفاعيلها بصورة ف ،المفاهيم الملتبسة في اللحظة الراهنة

ـــر الذي يفــــــرض التوقف عند لعربيــة المعاصرة ، األموفي واقع األزمة الراهنة للثقافة ا ،جديدة

  :)  23:  2007( عامر،  القضايا الرئيســــة اآلتيــــة

لتحقيق الديمقراطية , لم تكن كافية الغالبية العظمى من أبناء الوطن العربي إن تطلعات   .1

يحتاج لعالقات سياسية   الختزال الزمن في عملية التحول الديمقراطي وذلك ألن بناء المجتمع

يمكن لها   ،ال يمكن أن تتم إلى من خالل عملية تاريخية متواصلة، واجتماعية مدنية معاصرة
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صعوبات والمعوقات ذريعًة لها وقد تتخذ األنظمة الشمولية من ال. أن تمتد لسنوات طويلة

والنكوص إلى مواقع التأخر ، لمحاولة االلتفاف على مطلب الديمقراطية واستحقاقه الراهن

التاريخي الذي يضمن لها العودة لممارسة االستبداد القائم. ومن المعروف لدينا أن معظم 

من   وصلت إليه وصوًال إلى ما ،تاريخها ت بمراحل صعبة وقاسية فيالدول الحديثة قد مر 

  .في لحظتها الراهنة  متسارع وتطورتقدم 

برزت  ،شعوب العربية في العقود السابقةمن خالل التجربة التاريخية التي عاشتها أغلب ال  .2

العديد من المخاطر كان من أبرزها تظافر جهود بعض القوى المحلية نحو تحويل المطلب 

كما ، يفتقد لرصيده في الواقع الموضوعيرد شعار الحيوي الراهن لتحقيق الديمقراطية إلى مج

وذلك في  ،في مراحل سابقة من مراحل النضال الوطني ،حدث للعديد من الشعارات األخرى

بها القوى المناهضة  واقع المحاوالت الرامية إلى إعادة إنتاج االنحرافات التي يمكن أن تقوم

ي يغريها االرتداد إلى الماضي المولد أو غيرها , تلك الت ظالمية من أصول ،للديمقراطية

ور في معظم األقطار للحظة الراهنة وما فيها من أنظمة استبدادية كانت ممسكة بمقاليد األم

  .العربية

ال يقتصر تحقيقها في  ،مسألة اجتماعية / سياسية بامتيازمسألة التحول الديمقراطي هي إن   .3

ة الفئات والشرائح االجتماعية المعنية تمامًا بعملية كاف  تطال ان إذ ال بد ،مؤسسات الدولة فقط

دولة للكل  ،عبر هذا المفهوم العام والشامل ،وبذلك تصبح الدولة ،التغيير الديمقراطي

وبهذا تتخذ  ،وليست مجرد مؤسسة لفئة معينة من فئات المجتمع دون غيرها ،االجتماعي

  عملية التحول أبعادها السياسية واالجتماعية والثقافية .

في  ،باعتبارها القاعدة المادية المتينة ،تتضح أهمية التنمية المستدامة في مختلف الميادين  .4

للتأسيس لتحول  ،وفي الثقافة والسياسة واالجتماع والتقدم العلمي والتقني, ،واالنتاج االقتصاد
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العمل على  ان ذلك ،مواقع الجهل والتخلف واالستبداد عودة عنه إلى ديمقراطي ال

منظومة القيم الديمقراطية مرتبط بدرجة معينة من تحقيق التنمية الشاملة في مجاالتها   ترسيخ

  .ي الفروع المختلفة لهذه المجاالتالمتعددة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وف

تعميم هذه المعطيات على جميع الدول العربية ووضعها في قالب  من الصعبويكاد يكون 

واحد فيما يخص نموذج التنمية واألسلوب المراد تطبيقه في البالد وذلك نتيجة الختالف األوضاع 

االقتصادية السائدة أو لوجود فوارق هيكلية في النظام السياسي واالقتصادي المتبع من قبل كل 

ي يشير الى قواسم مشتركة ميزت نموذج التنمية العربي على مدى العقود دولة، ولكن الواقع الفعل

فالقاسم المشترك األول بين الدول العربية  .الماضية وارتباط ذلك بطبيعة النظام السياسي السائد

يكمن في اتباع نموذج الدولة الراعية والحاضنة والمسؤولة عن تحقيق التنمية وبالتالي تحقيق 

عية، وقد جرى العمل بهذا النموذج على غرار ما اتبعه العديد من دول أميركا العدالة االجتما

الالتينية ضمن حالة االستقطاب الدولي التي سادت خالل مراحل معينة بين المعسكر االشتراكي 

والمعسكر الرأسمالي وموقع هذه الدولة أو تلك ضمن هذا االستقطاب الدولي. وساد هذا النموذج 

رد وفيرة مثل العراق والجزائر وسوريا، تلك النماذج من الحكم الجمهوري التي تولى في دول ذات موا

مقاليد الحكم في معظمها نخب ذات خلفيات عسكرية، وكان هدفها تحقيق التنمية والحفاظ على 

القادة في هذه الدول والمؤسسات األمنية، ولم يكن   االستقرار واألمن، من هنا تشكَّل أول حلف بين

هذه الدول، باستثنـــــاء السنوات األولى لها في الحكم ســـــوى الهاجس الداخلي، والخطر القادم  يحرك

  . ) 26:  2013( سيف،  مــن الداخـــل وليس الخـــارج

كثير من الباحثين بضرورة االهتمام بدور التنمية وما يمكن أن تحققه في  أوصىلذلك 

مجال التحول الديمقراطي غبر النظر إيها من خالل كونها عملية تتضمن بناء المؤسسات وتوسيع 
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(هالل،  قاعدة المشاركة السياسية وترشيد تولي السلطة، بهدف تحقيق قسط من االستقرار السياسي

هدف بصورة رئيسية إلى بناء النظام السياسي وٕاجراء يالتنمية حقل ك ألن ، وذل)149:  1978

عمليات التحديث عليِه من أجل تحوله إلى نظام عصري متطور خاصة النظم الشمولية التي ال بد 

من تحولها إلى النظم الديمقراطية، فالتنمية السياسية تعني في أحد أبعادها مزيد من المشاركة في 

  .) 77: 1986(يحي،  سية، بواسطة التكوينات االجتماعية العديدةالعملية السيا

 لذلك بات من الضروري أن تتركز الجهود على االرتقاء بعملية التنمية ومقوماتها األساسية وهي:

التمايز: أي "التمايز في األدوار واألبنية السياسية وهو ما يقتضي تعدد األبنية ووضوح األدوار   .أ

أدوارُه ووظائفُه السياسية المحددة فال تقتصر في هيئة واحدة، باإلضافة  بحيث يكون لكل بنيان

إلى ذلك فيجب القيام بأنواع جديدة من هذه البنية واألدوار كقيام األحزاب السياسية وجماعات 

المصالح ووسائل االتصال الجماهيري وغيرها". وفي حقيقة األمر فان الدول التي قطعت 

التتميز بغياب الصراع، ولكن تميزها يكون  سيالسيافي بعدها في مجال التنمية  طويالً  شوطاً 

في وجود آليات ومؤسسات لتنظيم الصراع من حيث أشكاله ومشاكله وكيفية معالجتها وحلها، 

وهكذا فإن المؤسسات تلعب دورًا كبيرًا في البلدان المتقدمة، حيث إنها تقدم إطار للعملية 

ن النظام السياسي يتصف بالتخصص الوظيفي والتمايز وتوزيع األدوار بين السياسية، لهذا فإ

مختلف األجهزة الحكومية وغير الحكومية، مثل الهيئات التنفيذية والمجالس التشريعية 

والمؤسسات القضائية واألحزاب السياسية والنقابات وغيرها "وتنوع كبير من الوظائف التي 

 ي العمل الوظيفيــــة األجهزة وتعددها وينقصها التخصص فـــ" بقلمل السياسيـــــتحقق إنجاز الع

 .) 34:  1988( األسود، 

المساواة: أي يجب أن تسود في المجتمع أحكام وقواعد قانونية تتصف بالعمومية، وهذه القواعد   .ب

تنطبق على جميع أفراد المجتمع دون استثناء بغض النظر على انتماءاتهم العرقية والمذهبية 
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و اإلقليمية، وعندما يكون هناك تولي للمناصب في المجتمع فيجب أن يكون على أساس أ

الكفاءة والجدارة والتأهيل، وليس على اعتبارات ضيقة كالعالقات الشخصية والقرابة والجاه 

 .) 284:  1993(البغدادي،  وغيرها

المشاكل مثل االنقسامات القدرة: وهي تعني تنمية قدرات النظام السياسي على معالجة   ج.

والتوترات التي تحدث في المجتمع وكذلك تنمية قدرات النظام السياسي التنظيمية والعدالة 

التوزيعية وكذلك اإلبداع والتكيف في مواجهة التغيرات المستمرة التي يمر بها المجتمع، أي قدرة 

فقًا إلى القانون، واتخاذ النظام السياسي على تنظيم سلوك األفراد والجماعات في المجتمع و 

القرارات اإللزامية التي تتعلق بتعبئة وتجميع الموارد البشرية والمادية وتوزيع القيم وفقًا لمبدأ 

   ). 89:  1986( يحي،  المســــاواة ومقتضيات العدالة

ومن خالل ما تقدم أن التنمية السياسية تعد من المسائل الضرورية الملحة يرى الباحث    

لد حر يعيش باستقالل ويسعى نحو بناء ديمقراطي يقوم على التعددية السياسسية وتكوين لكل ب

، وٕاقامة مصالح جديدة قائمة على التوزيع العادل للثورات م سياسي يستوعب كل القوى الوطنيةنظا

الوطنية والقيام بعملية البناء السياسي، وذلك عن طريق مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية 

الجتماعية الفاعلة في المجتمع التي باستطاعتها المساهمة والمشاركة في عملية صنع القرار وا

من عناصر  مهماً  السياسي والحفاظ على عملية تداول السلطة سلميًا، ولهذا فالتنمية تصبح عنصراً 

  .يوذلك لما لها من أثر في تحقيق االستقرار السياس وجود الديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية
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  المطلب الثاني 

  التنمية في االستقرار السياسيأثر 

أحد المكونات األساسية للبيئة السياسية في معظم  السياسي حالة عدم االستقرار أضحت

 العنصر الفاعل، التي كانت بمثابة ةالعربي الثوراتدول الشرق األوسط، خاصة عقب موجات 

المرافقة  تعقيداتجراء ال السياسي عدم االستقرار ظهرت حالة بعد أنالكاشف عن هذه الحالة، و 

كما تفرعت عن عدم االستقرار ، الثوراتالتي حدثت في دول اللمراحل االنتقالية في بعض ل

عدم حسم الصراع السياسي على السلطة في بعضها األخر، وهو ما أدي لتصاعد السياسي حالة 

اليقين األطمئنان و ممتد والتعايش مع عدم مقاربات متعددة للتكيف مع حاالت عدم االستقرار ال

  .ا من أهم معطيات التفاعالت اإلقليمية غير القابلة للتغير في األمد القريبمالسياسي باعتباره

وبدا واضحًا أثر عمليات التنمية على االستقرار السياسي وذلك من خالل ما يقدمه النظام 

خالل أداء دوره في حكم البالد بما ينعكس على السياسي من نشاطات تنموية أو مشاريع إصالحية 

الذي التوازن السياسي حالة الستقرار ما يتم تحقيقه من استقرار السياسي في الدولة، حيث يمثل ا

عندما المجتمع و د قائمًا بين األفرا ينشده النظام والشعب معًا، هذا التوازن الذي ال بد أن يكون

الحياتية، وكفالة  ضروراتالاشباع وتعم حالة الخوف يتحقق األمن لدى الطرفين. ويتم تجاوز حالة 

ال فهي التنمية أما  .ما يحقق السالم االجتماعيب األفراد العدالة والمساواة في إدارة شؤونالحرية و 

التي تشتمل على  فرداتهاتقف عند حد زيادة الدخل القومي، بل تتجاوزها لتحقق التنمية البشرية وم
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في إدارة الشأن العام وهي بذلك من مقاصد العمارة  الرشيدتنمية الموارد، وعدالة توزيعها، والحكم 

َن اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها)   .] أي جعلكم عمارها 61سورة هود :  [ التي أرادها اهللا: (ُهَو َأنَشَأُكم مِّ

من تداخل  هماوما بين معاً لتنمية تظهر جليًا صلة األمرين بهذا الفهم المحيط لالستقرار وا

هذا ال يتحقق االستقرار المجتمعي إال إذا توافرت الشروط  التاريخ المعاصرفي وآثار متبادلة،  ف

  :) 24: 2013( المهدي،  الستة اآلتية

 .إطار فكري يوازن بين الحرية وهوية المجتمع .1

 .العالقة بين الحكام والمواطنيننظام حكم يقوم على شرعية تنظم  .2

 .نظام اقتصادي يحقق الكفاية والعدل .3

 .صيانة أمن المجتمع بوسائل تحترم حقوق اإلنسان .4

 .االستعداد للدفاع عن الوطن .5

  .القبول الدولي .6

في أي مدى قدرة النظام السياسي  من خالل التعرف علىاالستقرار السياسي  ويمكن قياس

وبين أفراد الشعب تسير وفق مبادىء حقوق اإلنسان وقيم الحريات  جعل العالقة بينهعلى دولة، 

الستيعاب الصراعات التي  استثمار الظروف وقدرة التعامل بنجاح مع األزمات العامة، و 

العنف هو أحد أهم ظواهر عدم  العنف فيه ألن  داخل المجتمع، مع عدم استعمال  تدور 

ألنه  ،االستقرار السياسيألمم والشعوب تسعى لتحقيق يعد من الطبيعي أن او ، االستقرار السياسي

ُيوفِّر لها الجو والبيئة الضروريين لألمن والتنمية واالزدهار، ومفهوم االستقرار السياسي مفهوم 

ومن معايير االستقرار السياسي ازدياد فرص  نسبي تختلف بعض مفرداته حسب المجتمعات،

ين باالعتدال في المواقف والسلوكيات، واتخاذ مواقف أقل االنفتاح السياسي والديمقراطية المقترن

  ). 8: 2010( العثماني،  تشددًا وتوترًا من قبل األطراف السياسية والمدنية
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ستقرار السياسي أن يتم بمعزل عن أداء الدولة في مجاالت التنمية وال يمكن لال

على إدارة الصراعات القائمة، التعامل مدى القدرة و كفاءة اإلدارة، و الشرعية السياسية، و االقتصادية، 

مع األزمات، االستقرار عامل متغير يعتمد على اإلنجاز الفعلي، بهذا المعنى يصبح قيمة سياسية 

االستقرار ومما يمكن اإلشاره إليه في هذا المجال أن  .متذبذبة بين فسحة العدالة وضنك الظلم

المراحل الصعبة، والفترات الحرجة، ينهض من جديد متوازنًا، يستوعب بقي السياسي في األردن 

نحو أفق واعد، ال يحاول التضييق على القوى المطالبة باإلصالح، وال يقاوم أصحاب الحقوق، 

الدولة األردنية أوجدت ضوابط سياسية للتداول السلمي للسلطات الثالث، وأخرى اجتماعية حول 

ثالثة اقتصادية تعنى بأولوية المصالح العامة ومراعاة عدالة اجتماعية لتوزيع العوائد واألعباء، و 

المصالح الخاصة، هذا أوجد مؤشرات لالستقرار السياسي، يقوم على عدم اللجوء للعنف، القدرة 

على التكيف مع المطالب السياسية واالجتماعية واالقتصادية، حل الصراعات بالطرق الدستورية 

  ).12: 2014( الخالدي،  والقانونية

 : هي بثالثة أسباب رئيسيةفي أي دولة  من عدمه ديمومة االستقرار السياسي رتبط وت

من خالل عدة مؤشرات، تتمثل الصراعات ظهر ت : الحاكمة السياسية النخب صراعات  .أ

في: الثورات، واالنقالبات العسكرية، وانهيار الحكومات االئتالفية، وٕاقالة شاغلي السلطة 

إدارة أزمة معينة، مثل الهزائم العسكرية واألزمات  المركزيين، عقب إخفاقهم في

االقتصادية، وهو ما ُينتج تغييرات هيكلية فجائية ومستمرة، تقّوض دعائم الوحدات 

السياسية، والقواعد الحاكمة للتفاعالت المجتمعية البينية. األمر الذي غالبًا ما يكون 

غموض، ومن َثمَّ عدم االستقرار مصحوبًا بحالة من السيولة السياسية وعدم اليقين وال

 .) 22: 2015( السيد،  السياسي الممتد
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إن الدولة كفاعل على الرغم من امتالكها أدوات متعددة  : والمجتمع الدولة بين العالقة  .ب

لوجود عدد كبير من الفاعلين لوحدها وذلك للتأثير، فإنها ال تستطيع منفردة إدارة المجتمع 

على قدرة الدولة على تحقيق الضبط االجتماعي. حيث يؤكد المجتمعيين الذين يؤثرون 

"سيمون مارتن ليبست" أن االستقرار السياسي يرتبط بوجود اقتناع شعبي بأن المؤسسات 

والقوانين السائدة هي األكثر مالئمة للمجتمع، وأن الخضوع لتلك القوانين كفيل بتحقيق 

خاصة عندما يتعلق األمر بالنمو ، المصالح العامة، وحماية المجتمع من التهديدات

االقتصادي المعزز للمارسة الديمقراطية، رغم أن البعض من الذين يتربعون على رأس 

السلطة في بعض دول العالم يروجون بأن الديمقراطية والنمو االقتصادي ال يجتمعان في 

بين  –سواء في شكل تأزم أو توتر أو عداء  –لذلك فإن اختالل العالقة دولة فقيرة. 

المجتمع والدولة، ُيعيق األخيرة عن تحقيق الضبط االجتماعي، مما يّولد حالة من عدم 

االستقرار السياسي، التي تمتد طالما استمر هذا االختالل. وينبع هذا االختالل باألساس 

   ): 213:  2008، من أبرزها( داسكوبتا، من عدة عوامل

أوًال: تجلي الُبعد اإلكراهي في عالقة الدولة بالمجتمع، من خالل إفراط الدولة في 

  استخدامها للقوة ضد المجتمع، وحجب الحريات السياسية والثقافية عنه. 

ثانيًا: فقدان الدولة لثقة المجتمع، نتيجة تراكم سياسات حكومية فشلت في تلبية الحد 

  األدنى من التوقعات المجتمعية. 

الثًا: عدم قدرة الدولة على فهم الطبيعة االثنية والثقافية للمجتمع، مما ُينتج سياسات ث

 .طائفية تثير غضب المجتمع
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، إّما بسبب هذه الحالة تفشل الدولة في التعامل مع قد: اليقين وانعدام السياسية السيولة  ج.

" المرتبط بمساراتها، أو التداعيات غير المتوقعة التي قد تنجم عنها، أو بسبب "عدم اليقين

بسبب عدم ثبات الموقف وتطوره بصورة متسارعة إلى أزمة ضاغطة على صانعي القرار. 

داعش على مناطق في ما يعرف بتنظيم الدولة االسالمية وُيعّبر عن هذا بجالء، سيطرة 

، في ظل انهيار غير 2014 حزيران 10شمال العراق، وٕاعالنها الخالفة اإلسالمية في 

متوقع لقوات الشرطة والجيش العراقية، وهو ما كان حدثًا مفاجئًا لصانعي القرار في العراق 

 .) 34: 2015( السيد، ودول اإلقليم والدول الكبرى

اهللا  الملك عبد األردنيالسياسي  ومن خالل ما سبق فإن السلوك السياسي لصانع القرار

زًا عن اقرانه في المنطقة وذلك لما يتمتع به من وضع اعتباري وشخصي متمي جعله يصبحالثاني 

الدستورية، ها الشرعية ة في عدد من الجوانب التي منشرعيجاء نتيجة طبيعية لما توفر له من 

تاريخية الشرعية المتالزمة مع الالدينية ، والشرعية (كقيادة للثورة العربية الكبرى) الثوريةوالشرعية 

وهذا كله قد تزامن مع اإلرادة هاشمية ودورها على مستوى المملكة والوطن العربي، للعائلة ال

اإلصالح السياسي وتطوير بنية التنمية و  تجاهالملك عبداهللا الثاني السياسية القوية التي يتحلى بها 

الملتهب ظروف الجوار على الرغم من والذي جعله يتمسك بهذا السلوك النظام السياسي القائم، 

قدمًا في إجراءات اإلصالح  مضىإال أن الملك في المنطقة والعالم، واألوضاع االقتصادية السائدة 

عبد اهللا الثاني تميزًا على كثير من القادة في الملك  األمر الذي منحالسياسي في مختلف الجوانب، 

ضوح في التعامل مع العقالنية والحكمة والو المنطقة والعالم تتجسد فيما يتحلى به من صفات 

  سيًا في عمليات التنمية السياسية.التي تمثل جزءًا أسامفردات اإلصالح 

لذلك فإن الشروع بعمليات التنميـــة يستوجب توافر عوامل االستقرار السياسي، والمتمثلة 

  باآلتي : 
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 : يعد التكيف السياسي للنظام من Political adaptation درجة التكيف السياسي للنظام .1

كثير من القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكثر القضايا محورية وتالزمًا مع 

الخارجي المفضي لتحقيق  االستثمار التجاريوالسياسية، فهو عنصر مؤثر في جلب 

، بما تطور اقتصادي تستلزمه عمليات التنمية الشاملة وخصوصًا في المجال االقتصادي

بمكان االستثمار، االستقرار، واستقرار الحوكمة، واالستمرارية، في ذلك القرار المتعلق 

في بناء المكمل للالستقرار الذي بدوره يسهم العنصر األساسي  ديعكما  .والقدرة على التنبؤ

، المجتمع في األطراف الفاعلة المجتمعات وتشغيلها الفعال، مساءلة ومسؤولية جميع

ريق مكون أعدها فدراسة  جاءت، فقد ظم الرقابيةتدعم الديمقراطية من خالل تأسيس النو 

 باالستعانة، 2004عام  مايكل م. اينشتاين، ومورتون هالبرينو  سغلي، ت. جوزيفمن ، 

معدل النمو االقتصادي أن متوسط   لتظهر). 2001- 1961(للفترة  بيانات البنك الدوليب

( سغلي،  مة الحكم المطلقألنظ ٪ 1.6مقابل  ةلديمقراطيفي الدول ا ٪ 2.3السنوي يبلغ 

2004 (. 

مع  التعاملقدرة النظام السياسي على ممثًال لمدى التكيف السياسي وبهذا يصبح 

، وهو كذلك صيرورة ترسيخ والبقاء المتغيرات الداخلية والخارجية من أجل االستمرار

ء للدولة، وال يوجد نظام سياسي يكون قابًال المعتقدات والقيم المتعلقة بالسلطة واالنتما

باستمرار الحياة السياسية دون ترسيخ الحد األدنى من المعتقدات المشتركة المتعلقة بشرعية 

الحكم وأهمية تطابق قيم النظام مع قيم الناس، وعليه فإن بناء ثقافة سياسية كجزء من 

مفردات النظام من دستور وقوانين وبنى  الثقافة العامة مرتكزة على األبعاد المتعلقة بمعرفة

وهياكل، ومعرفة رموز الدولة وتقديرها واحترامها، والقدرة على نقد أداء الحكومات أو تقييم 

األداء، ويسعى التكيف إلى سيرورة تعبئة أو خلق الدعم اإليجابي للنظام والقائمين عليه، 
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ى المحكومين بما يؤدي الحترام والتكيف السليم يقود لبناء الخضوع للقوة المشروعة لد

ي، ويعمق هذا قيمة االنتماء للدولة ـــــالقانون واالنصياع له مع توفر حالة الرضاء النفس

 ) 14: 2015، ( المشاقبة يــــز االعتزاز الوطنــــوتعزي

ن التغيرات السياسية التي إي : ي لدى المواطن األردنـــــي السياســـــات الوعــــــاع درجـــارتف .2

خالل العقدين الماضيين من زيادة في مستوى التعليم العام والتعليم  األردنحصلت في 

العالي وتخفيض مستويات األمية بشكل كبير، وازدياد وسائل االتصال الجماهيري القادم 

جتماعي، اإلنترنت، وسائل اإلعالم المختلفة، اإلعالم االكمن ثورة تكنولوجيا المعلومات 

يضاف إلى ذلك التحول الديمقراطي السلمي وبناء .المواقع االلكترونية، الفضائيات وغيرها

منظومة قانونية ناظمة للحياة الديمقراطية بمختلف جوانبها وتأسيس هياكل جديدة ذات 

وظائف محددة، وبصورة نسبية ارتفاع مستوى الحرية، والمساواة، والعدالة، وسيادة القانوني 

ي ساهمت في ارتفاع درجات المؤسسية في النظام، وارتفاع قدرته على التكيف والت

واالحتواء، كل ذلك أدى إلى ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى المواطن األردني، أي أن 

اإلدراك السياسي باألحداث والقضايا على كافة األصعدة ارتفع بدرجات عالية، وبذا أصبح 

ألردني لديه كل المكونات االجتماعية عامًال أساسيًا من الوعي السياسي لدى المواطن ا

 .)  15: 2015، 2( مشاقبة عوامل االستقرار السياسي واألمني للدولة

على كان مقبوًال  األفرادفهم معطيات الواقع السياسي للحالة األردنية لدى يرى الباحث أن 

وذلك نتيجة الشفافية المتبعة من باألوضاع االقتصادية التي تعيشها الدولة،  ةالتام ةمعرفالصعيد 

قبل صانع القرار ومكاشفته ألفراد الشعب بحقيقة األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، 

لواقع  الشعب توى المعيشي، على الرغم من إدراكرتفاع كلفة المسالنسبيًا  الشعب تقبللذلك كان 

األمر الذي جعله الشرائية للعملة الوطنية مقابل العمالت الصعبة،  القوةالتضخم وتدني و  ءالغال
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على العديد من االختالالت البنيوية في اإلدارة من ضعف وتدني اإلنجاز اإلداري  صبريو  تحملي

في والبيروقراطية بإطارها السلبي، وازدياد الدين العام الخارجي، وتعايشه مع العديد من السلبيات 

  .المجتمع والدولة من أجل الحفاظ على حالة األمن واالستقرار في كافة أرجاء المملكة

تبني سياسات التكيف مع الفراغ صانع القرار السياسي ( الملك ) قد شرع بوفي الٌمجمل فإن 

يرتبط بصعود اتجاه الدولة إلعادة دمج واستيعاب التكوينات المجتمعية الوسيطة الذي السياسي 

لقبائل والعشائر والحركات الدينية بهدف تحييد التوجهات المثيرة لعدم االستقرار بالتوازي مع مثل ا

صالح وٕاعادة بناء مؤسسات الدولة وتقويمها لتقوم بوظائفها بصورة أكثر كفاءة كي مسيرة اإل

ار تحظي بالحد األدنى من الرضاء الشعبي الذي يكفل لها البقاء وتحقيق هامش معقول من االستقر 

التي تواجه عملية التنمية واإلصالح السياسي في  المعوقات تذليل، وذلك من أجل السياسي واألمني

 البالد.
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  الفصل الخامس

  الخاتمة 

  النتائج والتوصياتمناقشة 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصياتالخاتمة 

بهــا النظــام السياســي فــي الــدول الناميــة  عديــدة هــي المهــام والوظــائف، التــي ينبغــي أن يقــوم  

عامــة والــدول العربيــة خاصــة بدراســتها ووضــع الحلــول بشــأنها فــي ضــوء التطــورات والمتغيــرات التــي 

الحقول األساســية التــي ينبغــي التنمية من  حقل يعدّ ، و 2010شهدتها المنطقة العربية منذ أواخر عام 

المفاهيم الحديثــة التــي أثــارت جــدًال واســعًا تباره من الوقوف عندها عبر التعرف على هذا المفهوم باع

و حاولــت أهــذا المفهــوم  تناولــتلــدى البــاحثين فــي دالالتهــا وافتراضــاتها وذلــك لتعــدد التعريفــات التــي 

. وتكمن أهميــة هــذا المصــطلح فــي الوقــت الحــالي  واالتفاق على تعريف واحد محدد له هاالقتراب من

والمرتكزات المهمة التي تدفع المجتمعات البشــرية نحــو الرقــي والتقــدم، ألنه يتناول العديد من األسس 

  وتحقيق التنمية المستدامة، وتدعيم قدرات النظام السياسي، والمشاركة السياسية.

التخلف ظاهرة كيفية التخلص من األنسب لاألساليب األفكار حول الرؤى و  تباينورغم 

لوصول إلى ما هي المناهج التي ال بد من اتباعها لو ، اوتبعاته هذه الظاهرة مظاهر علىوالتغلب 

لكن ، من أجل القضاء على التخلف ومواكبة العالم المتقدم  والتنمية السياسية خاصةعامة التنمية 

للنظريات والمدارس الفكرية التي عالجت مجموعة من  لبروز هذا التباين سمح من جانب آخر

نوع من االتفاق الواسع على مظاهر التخلف في  حدث وقدقضايا التنمية ومتطلباتها وشروطها. 

دول العالم الثالث، لكن ال يوجد اتفاق مماثل على أسباب التخلف ونشأته وأسباب استمراره وطرق 

  .الخالص منه

مع  تتزامنكونها التنمية السياسية في هذا الوقت بالذات لدراسة لذلك تكمن أهمية   

 األردنيةهجه السياسة تالمستجدات والمتغيرات التي تشهدها الساحة العربية على وجه العموم وما تن
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من عمليات تنمية سياسية من عقد المؤتمرات واللقاءات لمعرفة دور المؤسسات السياسية في 

وضوع المهم هذا المدراسة  تسمحمعالجة قضايا المواطنة والمرأة والمشاركة في اتخاذ القرار. كما 

 العاملين في هذا الحقل المهم من حقول علم السياسة، لوضع الحلول والمعالجاتفيد ي في كونه

بشأنها، وذلك ال يتم إال القرار السياسي لكيفية التعامل مع الظواهر السلبية في المجتمع بغية اتخاذ 

يق الديمقراطية، والمشاركة السياسية وغاياتها من تحقذات األبعاد من خالل مناقشة أهداف التنمية 

كمفاهيم تساعد في بناء دولة المؤسسات  والتنشئة السياسية والثقافة السياسية،السياسية، والشرعية، 

قيم المجتمع وذلك لالنتقال بالحياة السياسية من إطارها الشكلي إلى  في الحسبانالحديثة مع األخذ 

  لتحقيق االستقرار السياسي.األردن ية السياسية في ميدان الواقع والممارسة الحقيقية لعمليات التنم

وٕالى جانب ذلك فإن الشروع بعمليات التنمية يسهم في الوصول إلى فهم مبدأ المواطنة، 

وما يتطلب على المستوى العملي وتجسيد مقتضياتها ومتطلباتها في الحياة االجتماعية والسياسية 

قيقها لالنعتاق من كل الدوائر والممارسات التي من جهود يفترض القيام بها والعمل من أجل تح

تحول دون الوصول إلى هذا المبدأ الجامع، الذي يؤكد على الحريةوالمساواة بصرف النظر عن 

األصول العرقية واإلثنية التي يتشكل منها المجتمع. وقد بدا أن العديد من المعطيات والتداعيات 

خي اإلرادة السياسية في الدول العربية تجاه هذه والتحديات أسهمت بشكل وبآخر في حصول ترا

القيم، حتى وصل الحال إلى هذا المستوى من التدهور في األوضاع وتقهقرها في مختلف 

المجاالت والميادين، بحيث لم تعد شرائح مهمة من المجتمعات تشعر بإنسانيتها بعد أن ضاعت 

  اعي مرير .حقوقها أو جرى التالعب بها في ضوء واقع سياسي واجتم
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مراعية حدودها،  ،وقد قامت هذه الدراسة بتوضيح كثير من هذه المعاني أثناء العملية البحثية

 ،مباحث والمطالببعد أن تمكنت من خالل البحث واالستقراء للمعلومات الواردة في الفصول وال

  :مركزة على اآلتي ،اإلجابة على األسئلة الواردة فيهااثبات صحة فرضياتها، بعد أن قامت بمن 

إن الجهات السياسية والثقافية في المملكة األردنية الهاشمية سعت للبدء في بناء   .1

مشروع تنموي حضاري يهدف لتعميم النشاطات الثقافية من أجل إكساب األفراد ثقافة 

عمل الهيئات من خالل ) نتشار أفقي وعمودي (تخصصييقصد منها تحقيق اسياسية 

يفسَّر ارتفاع مستوى التعليم والثقافة في المجتمع األردني في فئاته ألمر االثقافية، وهذا 

نسبيًا، فقد أتاح هذا العامل التواصل بين أبناء  ةصغير  مساحة األردنوألن  ،المتنوعة

 .البلد من المناطق المتعددة، وبالتالي االلتقاء حول أفكار وأهداف مشتركة

النامية ومنها المملكة األردنية الهاشمية تخضع إن المشاركة السياسية في دول العالم  .2

لحساب نسبي. فهي مشاركة جيدة على مستوى الطبقات الشعبية وضعيفة على 

مستوى االنتماء إلى األحزاب السياسية، وتتقاوت بين المحافظات األردنية بشكل 

 واضح، وتتأثر هذه المشاركة بعوامل عديدة تظهر نتائجها من خالل مستوى اإلقبال

في النشاطات السياسية وأشكالها المتعددة في المملكة بشكل عام، إضافة إلى أسباب 

أخرى من مثل طبيعة المجتمع المحلي ذات التوجهات القبلية والعشائرية، وضعف 

   .خبرة افراد المجتمع في المشاركة السياسية

أنها أصبحت التنمية في األردن بعد أن وجد  بعملياتن الملك عبد اهللا الثاني شرع إ .3

ضرورة تتطلبها المصلحة العامة في البالد، وذلك  لما لها من دور في تحقيق 

االستقرار السياسي، األمر الذي جعله يبدأ بعمليات باإلصالح في أبعاده السياسية 

ذهب منهج الملك عبد اهللا الثاني و  واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والثقافية.
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لتوازن داخل البالد ضمن مبدأ التوازنات االستراتيجية اإلصالحي باتجاه تحقيق ا

اإلقليمية والدولية عندما تخوض الدول فيما بينها صراعات على مستويات عدة، 

سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وغيرها من المستويات، بعد أن سار األردن في 

فاق بينها تفوق ت االتطريق الكيانات المستقلة التي تعقد تحالفاتها حين ترى مساحا

 مساحات االختالف.

ـــة علـــى وجـــه  .4 ـــدول العربي ـــدول الناميـــة ومنهـــا ال تواجـــه المشـــاركة السياســـية فـــي أغلـــب ال

التقليديــة تلــك المتصــلة باألبعــاد  المعوقــات، لعــل مــن أبــرز عديــدة معوقــاتالخصــوص 

السياســــية وهــــي : طبيعــــة النظــــام السياســــي، ونظــــام الحكــــم، والعالقــــة بــــين الســــلطات، 

والبرلمان، واألبعاد الدستورية والقانونية، وكل ما يتعلــق بالنظــام االنتخــابي وٕادارة العمليــة 

بالدين والنــوع والعمــل االنتخابية وتنظيم الحقوق السياسية، واألبعاد االجتماعية المرتبطة 

والعمــر، واألبعــاد االقتصــادية التــي تتصــل بالــدخل، ومســتوى المعيشــة، واالعمــل ونســبة 

البطالــة، وأخيــرًا األبعــاد الثقافيــة المتعلقــة بالمعتقــدات والثوابــت واألنســاق الفكريــة واألطــر 

 واألبنية التربوية. 

ي دفعـــــــت الــنظم السياسيـــــــة فــي التــ االجتماعيــة المعوقــاتأوجدت العولمة مجموعة مـــــن  .5

ة ــــــة، التشريعيـــــــــعمـــل مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن المؤسســـات الرسميأغلـــب دول العـــالم لل

ـــة التـــي  ةوالتنفيذيـــ يمكـــن والقضـــائية، حيـــث تعكـــس العالقـــة بـــين تلـــك المؤسســـات الكيفي

ــــــأداء وظائفـــــه وصـــــنع سياســـــاته العام مـــــنلنظـــــام السياســـــي ل ــــــة تلـــــك بغيـــــة مواجهــــة، ــــ ــ

  .المعوقات
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  النتائج

  :اآلتية النتائجإلى  توصّلت الدراسة

أكدت الفعاليات السياسية الرسمية وغير الرسمية في المملكة األردنية الهاشمية أن الشروع  .1

بعمليات التنمية يمثل مطلبًا شعبيًا وليس صراعًا بين قوى المعارضة والحكومات المتعاقبة 

كما يحاول البعض تصويره، مع اإلقرار بأن النخب المعارضة بمعزل عن الحالة الشعبية 

تمثل في النهاية أحد أبرز األصوات الداعية لهذا المطلب الشعبي والتوجهات العامة في 

البالد. األمر الذي فرض على إدارة الدولة اتباع منهجية جديدة في مسيرة اإلصالح 

قتصادي الصعب الذي يمــــــر به والتنمية، ورغم تعالي بعض األصوات بأن الوضع اال

الشعب يتطلب أن يحظى اإلصالح بأولوية مطلقة، رأت أصوات أخرى أن اإلصالح 

االقتصادي يلزمه في البداية توفر إرادة سياسية وٕاصالح سياسي حتى يتحقق اإلصالح 

  .الشامل

ا، إذ تمثل نسقًا ــة وتنميتهـــالدولاء ـــة بنــــي عمليـــًا فــــة دورًا مهمـــة السياسيــؤدي الثقافــــت .2

متبادًال بين النظام السياسي والمجتمع ، فعلى الرغم من أن تلك العملية تجري بتخطيط 

واٍع ومقصود من النظام السياسي وتهدف في األساس إلى تكوين وحدة مجتمعية حول 

المدخالت،  الكيان الذي تقوم عليه، إال أن المجتمع يسهم في هذه العملية عبر صياغة

ويقوم النظام بصوغ المخرجات ؛ لذا فإن مسؤولية النظام تتطلب منه عدم اغفال القاعدة 

المجتمعية التي ترتكز أركانه فوقها وال عن بنيتها الفكرية والثقافية التي تؤدي دورًا هامًا في 

  . صوغ المدخالت، ومن ثم التفاعل واالستجابة للمخرجات
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 الشروع بعمليات 1999سلطاته الدستورية عام  الملك عبدهللا الثانيشهد األردن منذ تولي  .3

في الحياة السياسية، بحيث مثلت  التطوراتاجراء التغييرات وٕاحداث اإلصالح و التنمية و 

مرحلة حكم في وأليات العمل  النظام السياسيفي منهجية  اً شمولي اً تغير  هذه التطورات

وقد  جديد. إيجابيبشكل ناء السابقة وٕاعادة الب سلبياتالتالفي  كان الهدف منها ةجديد

السلطة التنفيذية برئاسة تطلبت عملية التغيير السياسي في األردن جهودًا مضنية من 

الملك عبد اهللا الثاني الذي لم يتوان ابدًا في مساعيه للوصول إلى التغيير المؤسسي عبر 

عمليات اإلصالح الذي كما يعرفه البعض يعني أوًال إزالة الفساد، وٕاعادة األمور إلى وجه 

  الصواب. 

سياسية واجتماعية  تحدياتالحكومات المتعاقبة في المملكة األردنية الهاشمية  تواجه .4

تمكنت  قد الحكوماترغم أن تلك نوع كاف من االستقرار السياسي، توفير دة، فرضت عدي

من بناء آليات ومؤسسات تتيح أكبر قدر ممكن من الحراك االجتماعي وتداول القوة 

نظام الاالقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع، لذلك فإن الديمقراطية التي ينادي بها 

ن خالل عدد األحزاب التي أجيز لها أن تمارس العمل ال تقاس ماألردني سياسي ال

الجميع، وعبر الطبقات االجتماعية  معالفعلي للسلطة العمل السياسي، وٕانما من خالل 

المختلفة، مما يترتب على ذلك من آثار على المستوى الواقعي بحيث تتاح المشاركة 

  .الشعبية، وتكافؤ الفرص لكافة إفراد المجتمع دون تمييز
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  التوصيات

  فإن الدراسة توصي باآلتي:  ،النتائجاستنادًا إلى ما جاء في 

العمل على تأسيس قاعدة كبرى من عمليات التنمية السياسية من أجل تعميق متواصل  .1

 .المملكة األردنية الهاشميةللسلوك الديمقراطي في مختلف مجاالت الحياة في 

واحترام اآلراء  واالنفتاح والتواصل مع اآلخرخلق ذهنية جديدة قوامها الديمقراطية  .2

والتعبيرات المتعددة، وفسح المجال للحوار المتعدد والمفتوح على كل القضايا واألمور 

 للوصول إلى نهاياته المنطقية. 

وفي مختلف  المحليالعملي السياسي إرساء قواعد وتقاليد السلوك الديمقراطي في الواقع  .3

 الدوائر.

مليات التنمية تعترض عالضخمة التي  المعوقاتالمتوفرة، ومواجهة استعياب الفرص  .4

 سلوك ديمقراطي لكل مواطنيها.قادرة على خلق السياسية، بما يجعل الدولة 

العمل على جعل المجتمع متحدًا مع تنوعه ومتوافقًا مع اختالفه ومتصالحًا مع نفسه، دون  .5

  أن يعني هذا الجمود والترهل.
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مركز دمشق ، دمشق، التحول الديمقراطي والدولة الحديثة).  2007(  .، غالبعامر - 

 للدراسات النظرية والحقوق المدنية.
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 ، فري بريس. زوال المجتمع التقليدي).  1958لورنر، دانيال (  - 
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 .دار سعاد الصباح ،مائيةاالن
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    دراسات الوحدة العربية.

، خزيران ). " التنمية والمشاركة السياسية في أقطار 1982عمر إبراهيم. ( الخطيب  - 

)، مركز دراسات 23- 18)، (40، (مجلة المستقبل العربيربي" بيروت ، الخليج الع

 الوحدة العربية.
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، السنة  مجلة الديمقراطية، أبريل ).المركزيات الحضارية، القاهرة، 2015دياب، أحمد. (  -
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ة، ، أبريل). محددات المشاركة في االنتخابات المصري2015ربيع، عمرو هاشم. (  - 
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، مؤسسة األهرام للدراسات 112- 108)، 60عشرة، ( الخامسة، السنة الديمقراطية
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مجلة ، أكتوبر ).الديمقراطية والدولة، القاهرة، 2014السيد، مصطفى كامل. (  -

، مؤسسة األهرام للدراسات السياسية 17- 10)، 56عشرة، ( الرابعة، السنة الديمقراطية

 واالستراتيجية.  
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