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 شكر وتقدير

 ومن الٌشكر الناس الٌشكر هللا،،،

الذي كان لمالحظاته القٌمة الكفارنة  أحمد الدكتور وأخص بالذكر مشرفً الفاضل

له ومتابعاته الحثٌثة معً األثر الكبٌر فً رصانة  هذا العمل وتوجٌهه الوجهة العلمٌة المناسبة ف

 كل الشكر والتقدٌر.

عبد القادر الدكتور األستاذ كما أتوجه بالشكر للسادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة وهم 

المشرف الخارجً والذي تكبد عناء وجهد فً الحضور  محمد المصالحة الدكتوراألستاذ  و الطائً

 منً كل الشكر والتقدٌر. مإلى المناقشة فله

الذٌن  اآلدابلجمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة كما أعرب عن شكري وتقدٌري 

 استفدت من علمهم.
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  الحسين ابن الثاني عبداهلل لمممك السياسي التفكير منيج في المدنية الدولة
 إعداد

 الدوٌسات محمد محمود رائد

 إشراف

 الكفارنة أحمدالدكتور 

 الملخص

 كأركانيا السياسي الفكر في المدنية الدكلة مفيكـ بياف الى رئيسي بشكؿ الدراسة تيدؼ

 الدكلة مؤسسات شيدتيا التي كالقانكنية الدستكرية حاتاالصال دكر طبيعة ماك  .كخصائصيا

 االصالحية التكجيات طبيعة بيافك  .األردنية المدنية الدكلة بناء في تسيـ أف يمكف التي األردنية

 التحميؿ المنيج الدراسة كتستخدـ ،.المدنية الدكلة بناء تعزيزفي  الحسيف ابف الثاني اهلل عبد لمممؾ

 .الدراسة ىدؼ لتحقيؽ القانكنيكالمنيج  التحميمي صفيالك  المنيجك  النظمي

 ىذه يطبؽ قضاء لكجكد  ألف متقاطعة، غير تكاممية المدنية الدكلة أركاف أف الدراسة بينت

 األفراد إلييا كيمجأ الدكلة، سمطة كىي عميا، سمطة بكجكد العدؿ مبادئ إرساء في يساعد القكانيف

 التي العالقات مف مدني نظاـ عمى المدنية الدكلة كتتأسس ياؾ،باإلنت تيدد أك حقكقيـ تنتيؾ عندما

 التعاقد عمميات في كالثقة كالكاجبات، الحقكؽ في كالمساكاة اآلخر كقبكؿ كالتسامح السالـ عمى تقكـ

 الشرط ىذا كيتعمؽ المكاطنة، كىك ثالث بركف إال تستقيـ ال المدنية كالدكلة المختمفة، كالتبادؿ

 أك بإقميمو أك بدينو أك بمينتو ييعرؼ ال الفرد فيذا الدكلة، ىذه أرض عمى يعيش ذمال الفرد بتعريؼ

نما بسمطتو، أك بمالو  لو المجتمع في عضك أنو أم مكاطف، بأنو اجتماعيان  قانكنيان  تعريفان  ييعرؼ كا 

 ةالبيئ تييئة في تساىـ التي التشريعات تطكير عمى بالعمؿ الدراسة كتكصي .كاجبات كعميو حقكؽ

 كداعميف فاعميف كمكاطنيف دكرىـ كتفعيؿ العامة، الحياة في مشاركتيـ قاعدة لتكسيع المالئمة

 المدنية الدكلة بناء في تسيـ التي كاألنظمة القكانيف كتطكير الشاممة، الكطنية التنمية في كمؤثريف

زالة  .الكطنية الدكلة إلى التحكؿ تعيؽ التي العقبات كا 
 .بن الحسٌنا، الملك عبد هللا الثانً االردنً السٌاسً الفكر المدنٌة، ولةالد :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

The study aims mainly at explaining the concept of the civil Country in political 

thought, its elements and its characteristics. And the nature of the role of the 

constitutional and legal reforms witnessed by the Jordanian state institutions that can 

contribute to the building of the Jordanian civil Country. And to explain the nature of 

the reformist orientations of King Abdullah II Ibn al-Hussein and to strengthen the 

building of the civil Country. The study uses the methodological analysis, analytical 

descriptive approach and legal approach to achieve the objective of the study. 

The study showed that the elements of the civil country are complementary and 

are not interchangeable. Because the existence of a judiciary, which applies these laws, 

helps in anchoring the principle of justice with the existence of a supreme authority, 

which is the authority of the country, to which the individuals turn to when their rights 

are violated or are threatened to be violated. The Civil country is based on a civil system 

of relations which are built on peace, forgiveness, acceptance, and equality in rights and 

duties, in addition to confidence in the various contracting and exchange processes. The 

Civil country could only be established through a third element, which is citizenship, 

and this condition relates to defining the individual who is living in the territory of that 

country; this individual is not defined by his occupation, religion, region, wealth or 

authority, but is defined legally and socially as a citizen, as in a member in the society 

who has rights and duties. 

The study recommends working on developing the legislations, which contribute 

to creating the proper environment to expand their participation in the public life, and 

activate their role as active, supportive and influential citizens in the comprehensive 

national development. In addition to developing the laws and regulations that 

contributes in building the civil country and to the removal of the obstacles, that hinders 

the transition to the national country. 

Keywords: Civil Country, The Jordanian Political Intellect, King Abdallah II ibn Al-

Hussein 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمة: 

ييمثؿ اإلصالح السياسي استراتيجية شاممة لمتغيير في العممية السياسية في الحياة السياسية 

إذ مثمت األجندة الكطنية برنامجان  2005األردنية، كقد بدأ األردف مسيرتو اإلصالحية منذ عاـ 

، إذ بدأت تأخذ 2011كطنيان شامالن لإلصالح السياسي. كاستمرت مسيرة اإلصالح حتى عاـ 

كبدأ حراؾ سياسي يطالب بتكسيع قاعدة  2011منحى جديدان بعد ثكرات الربيع العربي في عاـ 

نمية السياسية، كالتي عبر عنيا المشاركة السياسية كأحد المالمح األساسية لمتحديث السياسي كالت

الحراؾ الشعبي في األردف بالمطالبة في إحداث نقمة في العممية السياسية كتحديث لمقكانيف 

كاألنظمة المؤثرة في العممية السياسية، كقد قامت السمطة التنفيذية بمجمكعة مف اإلصالحات 

نشاء المحكمة ا لدستكرية كالييئة المستقمة لالنتخاب السياسية بدأت بأجراء التعديالت الدستكرية كا 

كتعديؿ قانكف االنتخاب كحؿ مجمس النكاب كالدعكة إلى إجراء انتخابات برلمانية في بداية عاـ 

 (. 2017)المشاقبة،  2013

اسي مف خالؿ سبع أكراؽ نقاشية دعا فييا يكقد قدـ الممؾ عبد اهلل الثاني عف فكره الس

لى نيج الديمقراطية ا لحقيقية كالدعكة إلى إصالح األعراؼ السياسية كتطكيرىا في لمحكار، كا 

األردف، إذ تتككف مع الزمف كقاعدة أقكل مف النص القانكني، كساؽ مثاالن عمى ذلؾ خطاب 

، كعزز فكرة التشاكر 2012تشريف األكؿ  10التكميؼ السامي لحككمة الدكتكر عبداهلل النسكر في 

كمان بحصكلو عمى الثقة طيمة أربع سنكات، كدعا إلى تحقيؽ لمكصكؿ إلى تكميؼ رئيس الكزراء مدع

اليدؼ األسمى الذم يطمح إليو كىك تشكؿ حككمات برلمانية. كقد أسست األكراؽ النقاشية التي 
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( لمنيج  إصالح حكيـ يؤدم إلى 2016ك 2014ك 2013ك 2012طرحيا الممؾ عبر األعكاـ )

طالؽ الحريات  الممكية الدستكريةالنيج الدستكرم بتطبيؽ نتائج إصالحية تعزز  كفصؿ السمطات كا 

 العامة كتعزيز مبدأ الحكار بيف أطراؼ المعادلة السياسية.

فقد قاـ الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف بإصدار أكراقو النقاشية بتسمسؿ زمني؛ ابتداء مف 

ستكرية، كاستحداثات األجيزة تكصيؼ الكاقع األردني، مركران باالنتخابات البرلمانية، كالتعديالت الد

كالمراكز التي تخدـ المسيرة الديمقراطية، كصكالن إلى اليدؼ الكبير كىك تشكيؿ الحككمات 

البرلمانية. فالحككمة البرلمانية مؤشر عمى تجذير الممارسات الديمقراطية، كتطكير النظاـ 

قكية ممثمة، ذات قاعدة الديمقراطي برمتو. إذ إف الكصكؿ إلى ىذه الحككمات يتطمب أحزابان 

جماىيرية كاسعة، ليا القدرة عمى التعبير عف مصالح أفراد المجتمع كأكلياتيـ كىمكميـ، كتتبنى 

 .(2014برامج كطنية قابمة لمتطبيؽ )نجار، 

أصدر الممؾ عبد اهلل الثاني األكراؽ النقاشية السبع بيدؼ بمكرة إحساس جمعي بالكرامة 

دامة كاستمرارية الحكار بيف المكاطنيف كاالعتزاز لدل الشعب، كتنم ية اإلحساس الكطني باإلنجاز، كا 

عبر الكسائؿ كافة. كىدفت األكراؽ النقاشية بشكؿ رئيسي إلى التركيز عمى مفيكـ المكاطنة 

القانكف، كبأنو ال أحد فكؽ القانكف، كتعميؽ المكاطنة عمى أساس  سيادةكاالنتماء الكطني كتعزيز 

ف سيادة القانكف ىي أساس الدكلة المدنية، كدكر الحؽ كالكاجب بإط ارىا القانكني كمكاطنة فاعمة. كا 

                                                           
  الممكّية الدستكرية ىك نظاـ سياسي يحكـ رئيس الدكلة فيو )يطمؽ عميو الممؾ( كىك نظاـ تقـك فيو كالية الحكـ
رئاسة الدكلة عمى أساس الدستكر كالذم يعطى فيو لمحككمة صالحيات كاسعة إلدارة الدكلة كيبقى دكر الممؾ في ك 

ىذا النظاـ كحامي لمنظاـ ك السمطة األعمى التي تفصؿ بيف السمطات المتنازعة. فالممكية الدستكرية تقـك عمى مبدأ 
كدة ىك شكؿ مف اشكاؿ الحكـ المنشأ بمكجب النظاـ الدستكرم الشرعية... النظاـ الممكي الدستكرم أك الممكية المحد

الذم يقر انتخاب أك كراثية الممؾ بكصفو رئيسا لمدكلة، بدال مف ممكية مطمقة، حيث العاىؿ ليس ممزما بمكجب 
 الدستكر كىك المصدر الكحيد السمطة السياسية.
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النقاشية السبع األحزاب السياسية، كالحككمات كالمكاطف في الحياة السياسية. كما كركزت األكراؽ 

عمى تعميؽ التحكؿ الديمقراطي كترسيخ نيج الحككمات البرلمانية معززة بمكاطنة فاعمة. كبشكؿ 

فقد ىدفت األكراؽ النقاشية إلى المساىمة في إثراء الحكار الكطني حكؿ النمكذج الديمقراطي عاـ 

الذم تنشد، مف حيث أىدافو، كاألدكار المطمكبة مف كؿ الفاعميف في العممية السياسية، كالمحطات 

ج، كعدالة الكاجب عبكرىا ترجمة ليذا النمكذج. كلـ تغفؿ األكراؽ النقاشية حماية التعددية، كالتدر 

الفرص السياسية. كما كتحدثت عف اإلنجازات التي تـ تحقيقيا، مف إقرار التعديالت الدستكرية، 

نجاز الحزمة التشريعية الناظمة لمحياة السياسية كالديمقراطية مثؿ؛ القانكف المعدؿ لمحكمة أمف  كا 

سسية إنشاء الييئة الدكلة، كقانكف االنتخاب كاألحزاب السياسية. كعمى صعيد اإلنجازات المؤ 

نشاء المحكمة الدستكرية كالمنظكمة الكطنية لمنزاىة، كدعـ المركز الكطني  المستقمة لالنتخاب، كا 

 (.2013لحقكؽ اإلنساف كبرنامج تطكير القطاع العاـ )الشكابكة، 

في الكرقة بف الحسيف بكضع رؤيتو الخاصة لبناء الدكلة المدنية اقاـ الممؾ عبد اهلل الثاني 

 ناتج أنو الكاضح كمف الدكلة، ىذه مفيكـ حكؿ كبير لغط حدث حيث أشار فييا "، قاشية السادسةالن

 كالقكانيف الدستكر إلى تحتكـ دكلة ىي المدنية الدكلة إف. كبنائيا مككناتيا إدراؾ في قصكر عف

 سمطاتال بيف يفصؿ نظاما تعتمد التي المؤسسات دكلة كىي محاباة؛ دكف الجميع عمى تطبقيا التي

 المشترؾ كالعيش كالتسامح السالـ عمى ترتكز دكلة كىي األخرل، عمى تتغكؿ أف لسمطة يسمح كال

 المجتمع أفراد كتحمي تحافظ دكلة كىي اآلخر، الرأم كاحتراـ لمتعددية كضمانيا باحتراميا كتمتاز

 حيث رياتالح كتضمف الحقكؽ تحمي دكلة كىي الفكرية، أك الدينية انتماءاتيـ عف النظر بغض

 كىي حقكقيـ، انتياؾ حاؿ في المكاطنكف ليا يمجأ دكلة كىي كالكاجبات، بالحقكؽ الجميع يتساكل

 حقكؽ كتحفظ اآلخر كاحتراـ المحبة كخطاب التسامح كتكرس لمكاطنييا الدينية الحرية تكفؿ دكلة

 . (7102موقع الملك عبد هللا الثاني، )" األقميات حقكؽ تحفظ كما المرأة
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 الدراسة: مشكمة

لمنيج التفكير السياسي لمممؾ  كفؽ في االردف  بناء الدكلة المدنيةفي مشكمة الدراسة مثؿ تت

كالدستكرية التي يمكف أف تؤثر عمى األسس السياسية كالقانكنية  كفؽك عبد اهلل الثاني بف الحسيف 

ف لكجكد معكقات فمف الصعب تطبيؽ الدكلة المدنية في األرد .قياـ الدكلة المدنية في األردف

 كتأثيرات كبيرة تؤثر عمى قياميا.

 أسئمة الدراسة : 

 السياسي التفكير منيج في ما مفيـك الدكلة المدنية :تسعى الدراسة لإلجابة عف التساؤؿ اآلتي

  ؟فالحسي ابف الثاني عبداهلل لمممؾ

 :كيتبثؽ عف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية اآلتية

 في الفكر السياسي كأركانيا كخصائصيا؟ ما مفيـك الدكلة المدنية -

التي يمكف أف ك مادكر االصالحات الدستكرية كالقانكنية التي شيدتيا مؤسسات الدكلة األردنية  -

 ؟تسيـ في بناء الدكلة المدنية األردنية

 المدنية؟ الدكلة بناء تعزيز في الحسيف ابف الثاني اهلل عبد لمممؾ االصالحية ما التكجيات -

  : اسةأىداف الدر 

بف الحسيف مف خالؿ اتيدؼ الدراسة بشكؿ رئيسي إلى بياف التكجيات الفكرية لمممؾ عبداهلل الثاني 

لكصكؿ إلى الدكلة المدنية، كيتفرع مف ىذا اليدؼ األىداؼ ألنمكذج ااألكراؽ النقاشية الممكية 

 الفرعية التالية:

 .صائصيامفيـك الدكلة المدنية في الفكر السياسي كأركانيا كخ بياف -
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دكر االصالحات الدستكرية كالقانكنية التي شيدتيا مؤسسات الدكلة األردنية التي طبيعة  ما -

 .يمكف أف تسيـ في بناء الدكلة المدنية األردنية

 الدكلة بناء تعزيزفي  الحسيف ابف الثاني اهلل عبد لمممؾ االصالحية التكجيات بياف طبيعة -

 .المدنية

 أىمية الدراسة:

الدراسة الحالية فيما يمكف أف تسيـ بو في المجاؿ العممي كالعممي مف إضافة  تبرز أىمية

 عممية حكؿ مكضكع الدراسة الحالية:

 األىمية العممية:  -أ 

تشكؿ ىذه الدراسة نكاة لدراسات الحقة حكؿ مكضكع الدراسة، لمعالجة ىذا المكضكع الميـ، 

بر عف فكر الممؾ عبداهلل الثاني ابف ذلؾ أف األكراؽ النقاشية تمثؿ منطمقات فكرية كاضحة تع

الحسيف في مجاؿ اإلصالح السياسي في األردف كتسعى إلى كضع أسس كاضحة لمدكلة المدنية 

التي تركز عمى مبادلء الحكـ الرشيد كبنية الدكلة كسمطاتيا، كسيادة القانكف كتكازف السمطات، 

 كبناء النظاـ الديمقراطي.

 األىمية العممية: -ب 

ة العممية بما يمكف أف تكفره الدراسة مف معمكمات كبيانات لمتخذم القرار حكؿ تكمف األىمي

 مكضكع الفكر السياسي األردني تجاه الدكلة المدنية.  

 فرضية البحث: 

 تجاه تطبيؽ الدكلة المدنية.  لفكر الممؾ عبداهلل الثانييكجد تأثير إيجابي 
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 مصطمحات الدراسة: 

ئ كالنظريات التي يطمقيا أك يعتمدىا العقؿ اإلنساني، في تحديده كيعني اآلراء كالمباد الفكر:

(. كالفكر Webster dictionary: 1968.1029لمكاقؼ معينة إزاء الككف كاإلنساف كالحياة )

عممية داخمية تيعزل إلى نشاط ذىني معرفي تفاعمي انتقائي قصدم مكّجو نحك مسألةو ما، أك اتخاذ 

في الفيـ أك إيجاد معنى أك إجابة عف سؤاؿ، كىي ظاىرة تاريخية قرار معيف، أك إشباع رغبة 

اجتماعية نمت بالفعؿ كالعمؿ كالممارسة االجتماعية، كتطكرت خالؿ مراحؿ مختمفة مف تاريخ 

 (. 5: 2001التطكر اإلنساني )قطامي، 

لقكمية ىي دكلة تحافظ كتحمي كؿ أعضاء المجتمع، بغض النظر عف انتماءاتيـ ا الدولة المدنية:

أك الدينية أك الفكرية، كىنالؾ عدة مبادئ ينبغي تكافرىا في الدكلة المدنية كالتي إف نقص أحدىا فال 

تتحقؽ شركط تمؾ الدكلة، أىميا أف تقكـ تمؾ الدكلة عمى السالـ كالتسامح كقبكؿ اآلخر كالمساكاة 

مبادئ "الدكلة المدنية"  في الحقكؽ كالكاجبات، بحيث أنيا تضمف حقكؽ جميع المكاطنيف، كمف أىـ

أال يخضع أم فرد فييا النتياؾ حقكقو مف قبؿ فرد آخر أك طرؼ آخر، فينالؾ دكمان سمطة عميا 

ىي سمطة الدكلة كالتي يمجأ إلييا األفراد عندما يتـ انتياؾ حقكقيـ أك تيدد باالنتياؾ، فالدكلة ىي 

 (2005عقاب بأنفسيـ )خالد، التي تطبؽ القانكف كتمنع األطراؼ مف أف يطبقكا أشكاؿ ال

عّرؼ الممؾ عبداهلل الثاني الدكلة المدنية "بأنيا دكلة تحتكـ إلى الدستكر كالقكانيف  الدولة المدنية:

التي تطبقيا عمى الجميع دكف محاباة؛ كىي دكلة المؤسسات التي تعتمد نظامان يفصؿ بيف السمطات 

ترتكز عمى السالـ كالتسامح كالعيش المشترؾ كال يسمح لسمطة أف تتغكؿ عمى األخرل، كىي دكلة 

كتمتاز باحتراميا كضمانيا لمتعددية كاحتراـ الرأم اآلخر، كىي دكلة تحافظ كتحمي أفراد المجتمع 

بغض النظر عف انتماءاتيـ الدينية أك الفكرية، كىي دكلة تحمي الحقكؽ كتضمف الحريات، حيث 

يمجأ ليا المكاطنكف في حاؿ انتياؾ حقكقيـ، كىي  يتساكل الجميع بالحقكؽ كالكاجبات، كىي دكلة
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دكلة تكفؿ الحرية الدينية لمكاطنييا كتكرس التسامح كخطاب المحبة كاحتراـ اآلخر كتحفظ حقكؽ 

 (.2016المرأة كما تحفظ حقكؽ األقميات" )الديكاف الممكي، 

ره مف أنكاع التفكير ىك حكـ عمى كاقع، كالذم يمّيز التفكير السياسي عف غي ر السياسي:يفكتال 

ىك أف ىذا الكاقع يتعمؽ برعاية شؤكف الناس، كذلؾ كاضح مف تعريؼ مصطمح السياسة كمف 

معنى كممة ساس )ساس اإلبؿ: رعاىا(، كأف ىذا الحكـ ال بد أف يتـ حسب مبدأ معيف )سبؽ غرسو 

عمؽ برعاية كترسيخو في النفس(. إذف فالتفكير السياسي ىك حكـ حسب مبدأ معيف عمى كاقع يت

شؤكف الناس. كعميو فال يصح أف يتصدر اإلنساف منابر التفكير السياسي قبؿ أف يحدد مبدأه في 

 .الحياة كييضمو ىضمان صحيحان، حتى يتسنى لو الحكـ بأفكاره )ال غيره( عمى كقائع السياسة

تبحث في طقية الطريقة المتبعة في تحميؿ الظاىرة السياسية كفؽ رؤية من منيج التفكير السياسي:

 مسببات الظاىرة كالنتائج التي تقكد إلييا.

الطريقة التي يعتمدىا الممؾ فأسمكب  :لمممك عبد اهلل الثاني بن الحسين ر السياسييفكتالمنيج 

في العمؿ السياسي في التفكير لتحميؿ الظاىرة السياسية في طكر الثقافة كالخبرة التاريخية كالتجربة 

 عتقدات التي يؤمف بيا كيعمؿ عمى تكظيفيا في التعامؿ مع الظاىرة السياسية.كمنظكمة األفكار كالم

 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة عمى المممكة األردنية الياشمية. الحدود المكانية: .أ 

 .2016-1999تقتصر الدراسة عمى الفترة الممتدة ما بيف  الحدود الزمنية: .ب 
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 الفصل الثاني

 قةاألدب النظري والدراسات الساب

 أواًل: األدب النظري 

ظة عمى الجكىر يقكـ الفكر السياسي لمممؾ عبد اهلل الثاني ابـ الحسيف عمى أساس المحاف

الذم حدده ككضع أسسو الممؾ الراحؿ الحسيف بف طالؿ كقد عبر األردني  العاـ لمنيج السياسي

فكر لو كاف عدـ الممؾ عبد اهلل الثاني عف ذلؾ بقكلو: )أعتقد أف أكؿ شيء تعممت مف المغ

ال، كاف يممؾ الشجاعة، ككاف مثاالن لنا كمنا، كقد تعممنا ذلؾ مف  قكؿاإلستسالـ قط، كاإلمتناع عف 

خالؿ حياتنا، ال شيء يضايقني أكثر مف قكؿ ال يمكف القياـ بيذا، إذ ال بد مف كسيمة لمقياـ بو، 

 (. 72: 1999كالمطمكب ىك التصميـ كالشجاعة عمى القياـ بو( )السعيديف، 

كمف خالؿ ىذا الخطاب تتضح رؤل كأفكار كطمكحات الممؾ عبد اهلل الثاني كالتي تتمثؿ 

استمرار كما يسعى ب بعدـ اإلستسالـ كالشجاعة كمكاجية التحديات نحك التحديث كاإلصالح لمدكلة.

عصرية مسيرة التنمية كاإلصالح كالتحديث لممجتمع األردني كصكالن إلى مستكل الدكلة ال بتعزيز

المزكدة بالعمـ كالمعرفة كالمالكة ألسباب القكة كالمنعة الذاتية، لتأخذ مكانتيا الالئقة بيف الدكؿ 

المتقدمة، كىذا ما عبر عنو الممؾ عبد اهلل الثاني بقكلو: )لقد كاف مكضكع التنمية االقتصادية 

يجاد المن عادة ىيكمة اقتصادنا الكطني، كتفعيؿ دكر القطاع الخاص، كا  اخ االستثمارم الجاذب، كا 

كتكفير البنى التحتية، كمعالجة مكضكع المديكنية، عمى رأس أكلكياتنا كأىدافنا الكطنية( )السعيديف، 

1999 :73. ) 
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ييعىّرؼ الممؾ عبداهلل الثاني الدكلة المدنية مف خالؿ األكراؽ النقاشية الممكية بأنيا: "دكلة 

يا عمى الجميع دكف محاباة؛ كىي دكلة المؤسسات التي تحتكـ إلى الدستكر كالقكانيف التي تطبق

تعتمد نظاما يفصؿ بيف السمطات، كال يسمح لسمطة أف تتغكؿ عمى األخرل، كىي دكلة ترتكز عمى 

السالـ كالتسامح كالعيش المشترؾ، كتمتاز باحتراميا كضمانيا لمتعددية كاحتراـ الرأم اآلخر، كىي 

بغض النظر عف انتماءاتيـ الدينية أك الفكرية، كىي دكلة تحمي دكلة تحافظ كتحمي أفراد المجتمع 

الحقكؽ كتضمف الحريات، حيث يتساكل الجميع بالحقكؽ كالكاجبات، كىي دكلة يمجأ ليا المكاطنكف 

في حاؿ انتياؾ حقكقيـ، كىي دكلة تكفؿ الحرية الدينية لمكاطنييا كتكرس التسامح كخطاب المحبة 

 .(2016ؽ المرأة كما تحفظ حقكؽ األقميات" )الكرقة النقاشية السادسة، كاحتراـ اآلخر كتحفظ حقك 

تضـّ األكراؽ النقاشية لمممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف مفاىيـ قكية كمؤسسية كممزمة 

كتناكلت الكرقة النقاشية الممكية  .لتككف أسس بناء الدكلة، بما يتطمب تنفيذ تمؾ األفكار فعميان 

فيناؾ  .ا ميمة كمترابطة تتمثؿ في المكاطنة، كسيادة القانكف، كالدكلة المدنيةالسادسة ثالث قضاي

ريادة مف قبؿ الممؾ لطرح ىذه القضايا التي المست اىتماـ المكاطف األردني، مثمما أتسمت الكرقة 

حيث أشار الممؾ إلى تمؾ القضايا، كالجيات  .بالشجاعة الكبيرة لنقد الخمؿ المكجكد، كتبياف حجمو

مكمفة بمياـ التطبيؽ، كدعا إلى تحكيؿ ما كرد في األكراؽ النقاشية إلى برنامج عمؿ حتى يتـ ال

لى التقاط الرسالة كسّد الثغرات، كتجسيد الرؤل عبر آليات عمؿ جادة كأكدت  .االستفادة منيا، كا 

ات األكراؽ النقاشية ضركرة أىمية االنتقاؿ إلى خطكة التنفيذ الذم يتطمب تضافر جيكد الجي

المعنية، كأف الحككمات تعتبر المخاطب األكؿ في ميمة التنفيذ كسمطة تنفيذية، لتطبيؽ القانكف، 

تاحة الفرصة أماـ تحقيؽ المساكاة ضمف أسس شفافة كعادلة، إلى جانب الجيات الرقابية، مثؿ  كا 

طف الخمؿ ىيئة مكافحة الفساد، كالتي يقع عمى عاتقيا جميعان مسؤكلية التحرؾ كالعمؿ لكشؼ مكا

كأكد الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف في ىذه الكرقة عمى أف الدكر الميـ  .كمكامف اختراؽ القانكف
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لمسمطة القضائية، كلممنابر اإلعالمية، باعتبارىا جيات ميمة، كؿ حسب دكره، لفرض ىيبة القانكف 

عالء سيادتو )أبكحمكر،   (.2016كا 

طنة، حيث أكدت الكرقة النقاشية السادسة أف ساكني يتمثؿ أساس الدكلة المدنية في المكا

الدكلة عمى مختمؼ أجناسيـ كمعتقداتيـ ىـ مكاطنكف، كأف المكاطنة في الدكلة المسممة ال تقـك 

عمى أساس الديف، بينما كانت كثيقة )أك صحيفة( المدينة أكؿ دستكر مدني أكد عمى المكاطنة 

حدة. كتعتبر الكرقة النقاشية الممكية السادسة كثيقة ميمة حينما اعتبر أف جّؿ سكاف المدينة أمة كا

مف الكثائؽ السياسية لمدكلة األردنية تحمؿ في مككناتيا إرثان عظيمان مف الماضي كتقييمان دقيقان 

قد ال تكجد في الدساتير، ” الدكلة المدنية“لمحاضر، كخريطة طريؽ لمستقبؿ أفضؿ؛ كأف عبارة 

س سيادة القانكف كبياف معنى المكاطنة السميـ الذم يبيف ما لمجميع مف لكنيا مفيكـ يقـك عمى أسا

 .(2016حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات )أبكحمكر، 

ركزت األكراؽ النقاشية لمممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف عمى مكاضيع المكاطنة كالعدالة 

مساكاة كتكافؤ الفرص. كما كسيادة القانكف كأساس لإلدارة الحصيفة لمدكلة كفؽ مبادئ العدالة كال

ينظر الممؾ إلى مستقبؿ األردف مف خالؿ دكلة مدنية يتساكل فييا الجميع مف حيث الحقكؽ 

كالكاجبات التي نص عمييا الدستكر في ظؿ التطكرات التي تشيدىا المنطقة كالتحكالت الجذرية التي 

ؽ العدالة. كذلؾ دعا الممؾ قد ينتج عنيا عكاقب كخيمة تؤكد أىمية سيادة الكطف كنيضتو كتحقي

عبد اهلل الثاني ابف الحسيف إلى أىمية األخذ باإلجراءات الكفيمة بتطبيؽ سيادة القانكف مف قبؿ 

 (.2017جميع المسؤكليف كأف يتممس المكاطف ذلؾ )الزيدانيف، 

 كأكد الممؾ عمى ضماف سيادة القانكف مف خالؿ تفعيؿ الرقابة الفّعالة الذم يشير إلى أىمية

اتخاذ المؤسسات الرقابية لإلجراءات التي تكفؿ إيجاد كسائؿ كأدكات أكثر فاعمية عمى المؤسسات 

شارات تعزز ثقة المكاطف باإلدارة  كافة، تضمف اكتشاؼ مكاطف الخمؿ مبكران، كتبعث برسائؿ كا 
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ة الرقابية الحككمية. كضركرة تقكية كتعزيز الدكر الرقابي لمبرلماف، إضافة إلى تفعيؿ أجيزة الحككم

ككحدات الرقابة الداخمية في الكزارات كالمؤسسات، كديكاف المحاسبة، كىيئة النزاىة كمكافحة الفساد. 

ككضع السمطات الثالث أماـ مسؤكلياتيا لتحقيؽ مبدأ سيادة القانكف باعتبار ىذه السمطات ىي 

ف ال يقع عمى عاتؽ السمطات القدكة الحسنة لألفراد في االمتثاؿ ألحكاـ القانكف كأف احتراـ القانك 

نما يعتبر مف مقتضيات المكاطنة الصالحة. كتظير أىميتو في المحافظة عمى أمف  كحدىا، كا 

كاستقرار الكطف كالمكاطف، كمكاجية الصعاب التي تعصؼ بالكطف جّراء الصراع في الدكؿ 

 .(2017المحيطة أك مف جّراء األكضاع االقتصادية الصعبة )الزيدانيف،

عمى الدكلة األردنية منذ نشأتيا ثالثة دساتير ىي القانكف األساسي لشرؽ األردف  تعاقبت

مع جميع تعديالتو،  1952، ثـ الدستكر الحالي 1946، كدستكر المممكة األردنية الياشمية 1928

ة كالتي أىفرد كؿه منيا فصالن خاصان بحقكؽ األردنييف ككاجباتيـ؛ كأف دستكر المممكة األردنية الياشمي

مع تعديالتو، أسَّس لمدكلة المدنية المتقدمة ككفؿ مبدأ سيادة القانكف، كىك يمثؿ اإلطار  1952

كالمادة  .األسمى لمقكاعد القانكنية التي تترجـ مف خالليا دعكات الممؾ في الكرقة النقاشية السادسة

عربية مستقمة كذات تبّيف أف المممكة األردنية الياشمية دكلة  1952 األكلى مف الدستكر األردني

سيادة ميمكيا ال يتجزأ كال يتنازؿ عف شيء منو، كالشعب األردني جزء مف األمة العربية كنظاـ 

الحكـ فييا نيابي ممكي كراثي. كأف السمطة التشريعية ميناط بيا كضع القانكف، كالسمطة التنفيذية 

اتيا المتعددة ضماف إنفاذه، أما تقـك بتنفيذه، كأف عمى السمطة القضائية بمحاكميا المتنكعة كدرج

المحكمة الدستكرية فميمتيا األساسية ضماف عدـ مخالفة التشريع لمدستكر، بما تمثمو مف ىيئة 

. قضائية مستقمة كظيفتيا الرقابة عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة النافذة كتفسير نصكص الدستكر

(، حيث انتيج األردف 2012ك 2011)تـ استكماؿ اإلصالحات السياسية كالدستكرية في عاميف 

قميمية، كتمثمت ىذه اإلصالحات  أسمكب التدرج لتحقيؽ ذلؾ، ارتباطان بظركؼ كعكامؿ داخمية كا 
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تعديالن عمى نصكص الدستكر األردني. مف  42بإقرار حزمة مف التعديالت الدستكرية شممت 

تعديؿ مكاد تتعمؽ بتمكيف الحريات أىميا: إنشاء الييئة المستقمة لالنتخاب: كالمحكمة الدستكرية. ك 

كحمايتيا، كتقميص اختصاص محكمة أمف الدكلة، إضافة إلى تكفير ضمانات دستكرية لحؿ مجمس 

النكاب تتمثؿ باستقالة الحككمة التي تنسب بحؿ المجمس خالؿ أسبكع مف تاريخ الحؿ، كتكريس 

لكنيا ليست كافية، كلـ تكصؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كعمى الرغـ مف أىمية ىذه اإلصالحات 

إلى حككمة برلمانية حقيقية. حيث أف الممؾ ال يزاؿ يتمتع بصالحيات دستكرية بتعييف رئيس 

الحككمة. إذ لجأ الممؾ إلى فكرة إجراء مشاكرات مع الكتؿ النيابية لتسمية رئيس الكزراء كأف يقـك 

. كما أكد الممؾ بأف ىناؾ إستراتيجية رئيس الكزراء باستشارة الكتؿ النيابية حكؿ فريقو الكزارم

لإلصالحات السياسية في األردف تقـك عمى أساس االستمرار في تطكير النظاـ االنتخابي مف خالؿ 

المؤسسات الدستكرية، بحيث يصبح أكثر تمثيالن كيحافظ عمى التعددية، كيكفر تكافؤ الفرص بيف 

أساس حزبي، مشيران إلى أف عممية اإلصالح األحزاب كيسيـ في تشكيؿ الحككمات البرلمانية عمى 

 ككالة مع الممؾ مقابمة) مستمرة كىي بحاجة إلى مزيد مف التشريعات الالزمة لتعزيز الديمقراطية

 .(2013) ،(برس األسكشيتد) األمريكية األنباء

 ثانيًا: الدراسات السابقة:

 مف أىـ الدراسات ذات الصمة بمكضكع الدراسة ما يمي: 

بعنوان "مفيوم الدولة المدنية في الفكر  ،(2014أحمد بكعشريف ) نصارم،األدراسة 

يتبيف إذنا مف خالؿ ىذه الكتابات  الغربي واإلسالمي )دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية("

الدفاع عمى كجكب الخالفة في مقابؿ مف عمؿ   أّف التركيز في جميا أنّصب عمى ككتابات أخرل

الرزاؽ كآخريف كبعد سقكط الخالفة كاحتداـ النقاش  فكرينا عمى تقكيض ىذه الفكرة أمثاؿ عمي عبد

بيف مناصرم فكرة كجكبيا كبيف مقكضي ىذه الفكرة، انتقمت المعركة إلى مستكل ثافو مف النقاش 
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ي أساسنا عمى النقاش األكؿ كتعّمؽ بمكضكعات عالقة الديف بالسياسة كقراءة التاريخ اإلسالمي، بين

كطبيعة الدكلة في المنظكر اإلسالمي، كترّكز ىذا النقاش أساسنا في مصر، كبخاصة بيف مفكريف 

 عممانييف كعمماء كمشايخ إسالمييف.

بعنوان: آفاق  (،2013لية، )دراسة معيد عصاـ فارس لمسياسات العامة كالشؤكف الدك 

تبحث الدراسة في أمر "الدكلة المدنية" بعد ثكرات الربيع الدولة المدنية بعد االنتفاضات العربية 

العربي، ففي زمف الثكرات كالتحكالت العربية المفاجئة كالمتتالية كالتي لـ تستقر عمى حاؿ، كلـ 

كال تمؾ الدكلة التي يستطيعكف إقامتيا بظؿ تظير تمؾ الدكلة التي يريد صانعك التغيير إنشاءىا 

عالقات القكل الراىنة في المنطقة. ليس غريبان أف تأتي اذان المداكالت التي تختصرىا ىذه الدراسة 

أشبو بالمداخؿ التاريخية كالمفاىيمية لمتأمؿ في الكاقع الحاضر. فيي تداكؿ، في المقاـ األكؿ، تبديد 

 "الدكلة المدنية" . بعض الغشاكة التي تحيط بمصطمح

، ىدؼ بعنوان: الدولة الدينية والدولة المدنية(، 2012دراسة عمياف، إبراىيـ خميؿ، )

البحث إلى اإلجابة عمى األسئمة: ما ىك مفيكـ الدكلة؟ ما ىي الدكلة المدنية، ما ىي الدكلة الدينية؟ 

ف لمحكـ مبرران؟، اعتمدت ىؿ الدكلة اإلسالمية مدنية أك دينية؟ ىؿ الخكؼ مف كصكؿ اإلسالميي

الدراسة المنيج الكصفي كالمنيج المقارف، كخمص الباحث إلى أف الخكؼ مف كصكؿ اإلسالميكف 

لمحكـ ليس مبرران، إال فيما يتعمؽ ببعض التطبيقات المتطرفة لمنصكص مف قبؿ بعض اإلسالمييف 

اخؿ كالخارج مف المحيط المتطرفيف، كالخكؼ مف تكابع اإلفشاؿ الذم سيحاكلو الكثيركف مف الد

 الدكلي كاإلقميمي.

دراسة  -بعنوان : نحو الدولة المدنية في العالم العربي(، 2012دراسة إبراىيـ، سميـ )

يتنػػاكؿ الكتاب العالقة بيف ، نقدية لمنقاش الدائر بين المثقفين العرب حول العممانية والدين والدولة

ا بيف اإلسالمييف كالعممانييف عمى اختالفيػػـ، كيحدد الديف كالدكلة في ضكء النقاش الدائر حكلي
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المعامؿ األساسػػية التي تجعؿ مف الفئتيف ممثميف لتياريف مختمفيف. كيشير إلى أف التمايزات 

الكاضحة بيف أىـ الدكؿ العممانية في العالـ الغربي تعكد إلى اختالؼ الخصكصيات التاريخية 

مجتمعات، برزت صفكؼ اإلسالمييف التجديدييف فكرة الدكلة كالكعي الجمعي لكؿ مجتمع مف ىذه ال

، بصرؼ النظر عف اختالؼ  المدنية، كتمقؼ أصحاب التكجو الديمقراطي عمى العمكـ ىذا المفيـك

فيميـ لو عف اإلسالمييف المذككريف، كخاصة في مسألة مرجعية الدكلة، كىناؾ قكاسـ مشتركة بيف 

دكلة المدنية، الذم يتمخص في مبدأ "المكاطنة" أم المساكاة أغمبية األطراؼ في تعريؼ مفيكـ ال

القانكنية بيف المكاطنيف، كالديمقراطية كنظاـ حكـ بالمفيكـ الميبرالي المعركؼ، كالمدنية بمعنى الحكـ 

المدني الخالي مف رجاؿ الديف كالعسكر، كتمثؿ ىذه القكاسـ المشتركة أساسان لمحاكلة اتفاؽ 

ييف عمى بناء دكلة مدنية تكافقية تصبح نمكذجان تاريخيان يحتذل بو في المستقبؿ العممانييف اإلسالم

 المنظكر.

بعنوان: "أزمة تطويع مفيوم الشورى لمفيوم (، 2012نظاـ ) ،دراسة بركات

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ التفاكت الكبير بيف المدارس كاالتجاىات العربية  الديموقراطية"،

لى الدكلة، حيث ظير اتجاىاف، أحدىما يدعك إلى قياـ دكلة دينية كآخر يدعك الحديثة في النظر إ

مممارسات ل ،إلى قياـ دكلة مدنية. كقدمت الدراسة عرضان كتحميالن لمفيكمي الشكرل كالديمكقراطية

دكرىا في حؿ أزمة األنظمة العربية، كاستخدمت الدراسة المنيج لك  ،العربية الحالية كالمستقبمية

كجكد لمعرفة نقاط القكة لمتقارب كالتباعد بيف المفيكميف. كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى  المقارف

كمفيـك البيعة التي تعتمد التراضي كالتعاقد بيف الحاكـ  ،ارتباط بيف مفيكـ الحكـ في اإلسالـ

، كيالحظ ذلؾ التبايف بيف المفاىيـ كالنماذج المثالية كالكاقع عند الممارسة، إذ ك انت كالمحكـك

تطبيقات الشكرل اإلسالمية ال تتطابؽ كثيران مع التكجيات اإلسالمية الحالية. ككذلؾ كاف الحاؿ 

 الغربية التي لـ تخؿي مف الممارسات العنصرية كاالستعمارية لمحضارة الغربية. لمديمقراطيةبالنسبة 
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 اإلسالمي بعنوان: "مفيوم الدولة وأركانيا في الفكر(، 2011بتكؿ حسيف ) ،دراسة عمكاف

ىدفت ىذه الدراسة إلى عرض آراء المفكريف اإلسالمييف المعاصريف حكؿ الدكلة  المعاصر"،

نتيجة لتأثر ىؤالء المفكريف بالمفاىيـ التي  ،اإلسالمية بعد سقكط الخالفة العثمانية بصكرة خاصة

ى مناقشة مفيـك سادت في الثقافة الغربية، كمنيا مفيكـ الدكلة، إذ لـ يتطرؽ الفكر اإلسالمي إل

الدكلة اإلسالمية قبؿ ىذه الفترة، ألف اىتماميـ كاف منصبان حكؿ مكضكع السمطة. كتـ التطرؽ 

لمفيكـ الدكلة لدل المفكريف اإلسالمييف المعاصريف كتكضيح االختالؼ بيف ما يتبناه الفكر 

كسييف، فضالن عف اإلسالمي المعاصر حكؿ مفيكـ الدكلة كبيف مفيكـ الدكلة لدل الغربييف كالمار 

أركانيا كمدل مقاربة ىذه األركاف مع ما طرحو الفكر الغربي في ىذا السياؽ. كخمصت الدراسة إلى 

أف شكؿ الدكلة عند التيارات اإلسالمية المعاصرة يختمؼ في شكمو كمضمكنو عف تمؾ الدكلة في 

ككذلؾ الحاؿ في طبيعة مف حيث نظاـ الحكـ الذم ترؾ األمر فيو لألمة إلقراره.  ،الفكر الغربي

الدكلة عند التيارات اإلسالمية التي ال تقيـ كزنان لمدكلة المدنية؛ فالدكلة الدينية ىي الكياف الثابت في 

سالمية المعاصرة. كخمصت كذلؾ إلى أف أركاف الدكلة في الفكر اإلسالمي معتقدات التيارات اإل

أركاف؛ األرض كاألمة كالسمطة، كىذا يخالؼ  المعاصر عمى مختمؼ تياراتو الفكرية تتككف مف ثالثة

 كاالعتراؼ بالدكلة.   ،أركاف الدكلة في الفكر الغربي كالتي تقـك عمى: اإلقميـ، كالشعب، كالسيادة

ل(، 2007دراسة المقداد، محمد أحمد ) الديمقراطّي في الوطن العربّي  بعنوان "أسس التحوُّ

إلى تشخيص العديد مف األسس كالمرتكزات الدراسة ىدفت ، ومرتكزاتو )األردن: حالة الدراسة(

النظرية الالزمة لتجسيد مسيرة التحكؿ الديمقراطي في الكطف العربي، بصفة عامة، إضافة إلى 

لككنيا إحدل  -كحالة دراسة-مناقشة ىذه األسس كمنطمقات كمرجعية يمكف اعتمادىا في األردف 

مى جممة مف الفرضيات كالتساؤالت المنبثقة عف المشكمة األنظمة السياسية العربية. كتستند الدراسة ع

البحثية، تكضح بمجمميا العالقات االرتباطية بيف الجكانب الرئيسية التي تدفع بالتحكؿ الديمقراطي، 
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مثؿ: الضغكط الداخمية كالخارجية، كأىمية العدالة االجتماعية القائمة عمى تكافؤ الفرص، ككسائؿ 

يا جميعان تترجـ فاعمية البناء الديمقراطي. لذا استخدمت الدراسة كالن مف التنشئة السياسية؛ لككن

منيج النظـ، كالمنيج القانكني، كخمصت الدراسة إلى جممة مف االستنتاجات يتمثؿ أبرزىا، بأنو عمى 

الرغـ مف كجكد أسس كمرتكزات نظرية مممكسة، كأخرل ما زالت الزمة لترسيخ مسيرة التحكؿ 

جانب،  مفنشكدة، إال أنيا تبقى رىينة اإلرادة السياسية التي تحكـ سمكؾ صنع القرار الديمقراطي الم

 كالحاجة إلى تأطير استمرارية النشاط المجتمعي المطالب باإلصالح السياسي مف جانب آخر.

 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة :

ا مف الدراسات الحديثة التي تتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة التي تـ عرضيا بككني

تبحث في مكضكع أسس كمقكمات الدكلة المدنية كمتطمبات التحكؿ نحك الدكلة المدنية في النظاـ 

السياسي األردني، في إطار اإلصالحات السياسية التي تشيدىا المممكة األردنية الياشمية منذ عاـ 

في األردف في ضكء األكراؽ النقاشية  ، كالتكجييات الممكية لتعزيز مسيرة اإلصالح السياسي1999

 الممكية. 

 منيجية الدراسة:

 اعتمدت الدراسة عمى المناىج التالية:

الفكر السياسي لمممؾ عبداهلل الثاني بف : يتـ استخداـ ىذا المنيج لدراسة يالنظمتحميل ال منيج

غذية عكسية كيتضمف ىذا المنيج مدخالت عممية تحكيؿ مزج كت الحسيف حكؿ الدكلة المدنية،

يقكـ ىذا المنيج عمى أف النظاـ .ك كبيئية. سكاء كانت عمى المستكل الدكلي أك اإلقميمي أك المحمي

السياسي يتحرؾ في دائرة متكاممة ذات إطار ديناميكي تبدأ بالمدخالت كتنتيي بالمخرجات مع قياـ 

لى تأثيرات البيئة عمى التغذية االسترجاعيو لمربط بيف المدخالت كالمخرجات، كتشير المدخالت إ

 .(Eston, 1987 :17-33) النظاـ. ىذا المنيج قدمو ديفيد ايستكف
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في ىذه الدراسة، تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لمحقائؽ  المنيج الوصفي التحميمي:

 مكضكع الدراسة الحالي.كالمعمكمات المتكفرة مف خالؿ الدراسات كاألبحاث التي تناكلت 

سكؼ تعتمد الدراسة بشكؿ رئيسي عمى تحميؿ النصكص القانكنية الكاردة في  ني:المنيج القانو 

 ، كالقكانيف كاالنظمة التي تنظـ الحياة السياسية في االردف2011الدستكر االردني المعدؿ لسنة 
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 الفصل الثالث

 الدولة المدنية والفكر السياسي األردني

مجمكعة مف قكاعد الفكر اإلصالحي  أيسست المممكة األردنية الياشمية الحديثة عمى

الكطني كالقكمي الذم لو تأثيران كاضحان عمى سياستيا كمكاقفيا، كقد أعمنت قيادة األردف منذ عيد 

كحتى اليكـ إيمانيا بالديمقراطية كالتعددية في خطابيا الرسمي كفي تككيف  ـ1921عاـ  اإلمارة

نية في مختمؼ مراحؿ تطكرىا إصالحية تسعى النظاـ السياسي كتطكره. كظمت تجربة الدكلة األرد

نحك التطكير كالتحديث، كتتكيؼ بإيجابية مع الظركؼ المستجدة كالمنعطفات التاريخية المحيطة 

بيا بما يحقؽ المصالح األردنية، كمع أخذ كؿ ما حصؿ باإلعتبار تاريخيان مف تحكالت إقميمية 

لسياسي األردني عف منيجو كحافظ عمى ثكابتو إيجابية كسمبية، كأزمات كحركب لـ يتخؿ النظاـ ا

كمبادئو األساسية في الكحدة كالحرية كالعدالة االجتماعية كالمساكاة كلـ يفرط األردنيكف كقيادتيـ بقيـ 

الدكلة الحديثة المتمثمة في التعددية كالتسامح كاإلنفتاح كحؽ اإلختالؼ كالقبكؿ بالرأم اآلخر، 

 ائر حقكقو. كبأكلكية اإلنساف ككرامتو كس

  :المبحث األول: مفيوم الدولة المدنية ومقوماتيا

 أواًل: مفيوم الدولة 

بمسميات مختمفة في باالنجليزية    state"بالفرنسية ك" " etatمدكلة "الغربي لمفيكـ ال قابؿ

الفكر الشرقي بصفة عامة كالعربي بصفة خاصة، سكاء كاف ذلؾ في جاىميتيـ أك بعد بزكغ 

ا جد فيو مف أنماط السمطة كالحكـ. ففكرة الدكلة قديمة، قد عرفيا العالـ منذ آالؼ اإلسالـ، بم

ف كاف ذلؾ تحت مسميات  السنيف. كقد كاف لمشرؽ السبؽ عمى الغرب في تنظيـ أكجو السمطات، كا 

ف إستعاضت عنيا بعبارات أخرل مثؿ اإلمارة كالخالفة  كعبارات لـ تشر إلى كممة الدكلة مباشرة كا 
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طاف. كقد عرؼ العرب مفيكـ الدكلة قبؿ اإلسالـ في ممالؾ اليمف في سبأ كحمير كمعيف، كالسم

سـ الدكلة أك االمعنى عندىـ بالسمطاف حتى غدا  كفي دكلتي المناذرة كالغساسنة كقد تالـز ىذا

المممكة مالزمان لكممة السمطاف في الفكر السياسي العربي، ال سيما في عصكره الكسيطة التي 

أشار اإلماـ الطبرم إلى ىذا إنييار اإلمبراطكريات اإلسالمية الكبرل. كفي صدد ذلؾ،  أعقبت

، حيث أستعمؿ العرب ىذا (صحيح كضعيؼ تاريخ الطبرمفي كتابو) المفيكـ في التراث اإلسالمي

حيف تنازؿ عف الخالفة المفيكـ ألكؿ مرة ما جاء في خطبة الحسف بف عمي إلى أىؿ الككفة 

كما جاء في قكؿ أبي  ،( 327: 1993) النجار، و: )كأف ليذا األمر مدة، كالدنيا دكؿ(بقكل لمعاكية

العباس كىك يخاطب أىؿ الككفة إثر سقكط األمكييف: )أنتـ محؿ محبتنا، حتى أدرككـ زماننا، 

 (.83: 1939الطبرم، كأتاكـ اهلل بدكلتنا()

اد اسـ الدكلة داالن عمى كياف كقد أشار اإلماـ إبف قتيبة الدينكرم إلى ىذا المعنى بإير 

السمطة كالحكـ في عرضو ألكضاع اإلمامة كالسياسة في الدكلة اإلسالمية إباف القركف الثالثة 

مف (، كعمى الرغـ مف ىذا السبؽ في معرفة أنماط متغايرة 173الدينكرم،  )د.ف(: األكلى لميجرة )

ة الدكلة بمفيكميا الحديث قد بعثت في أنظمة الحكـ كمف معرفة عامة بمفيـك الدكلة، إال أف فكر 

بالد أكركبا المسيحية في القرف الثالث عشر، حتى كضحت معالميا كتحددت عناصرىا في أكائؿ 

سبانيا ثالثيف عامان في عاـ مع انتياء حرب  ال  القرف السادس عشر في كؿ مف إنجمترا كفرنسا كا 

 ا عمى أف تحكـ العالقات الدكلية جممة مبادئاتفقك ، حيث بتكقيع اتفاقية كستفاليا في أكركبا 1648

األمر الذم  أىميا مبدأ الكالء القكمي ك مبدأ السيادة ك مبدأ عدـ التدخؿ في الشئكف الداخمية لمدكؿ،

ميد الطريؽ لإلمبراطكرية الركمانية الكاثكليكية المركزية القديمة لتفسح المجاؿ لمجمكعة مف الدكؿ 

 (.15:  1997قدكر، ) ذات السيادة

فقد عّرؼ الدكلة عمى أنيا كؿ تنظيـ لمجماعة السياسية القديـ منيا  Duguitأما دكجي 
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أم أف كؿ مجتمع سياسي أّيان كانت صكرتو، يسمى )دكلة(. كعمى   كالحديث، المتأخر كالمتمدف

ذلؾ فإف الدكلة تكجد حيث تقكـ داخؿ جماعة معينة التفرقة بيف الحكاـ كالمحككميف، كما يترتب 

كيعرفيا األستاذ إسماف  (14) نعمة، ب ت:  مى ذلؾ مف نشأة سمطة حاكمة تحكـ ىذه الجماعة.ع

Esmein " العالمة الفرنسي كيعرفيا  (15: 2015)أبك المجد،  بأنيا "التشخيص القانكني ألمة ما

ظيـ بأنيا مجمكعة مف األفراد مستقرة عمى إقميـ معيف، كليا مف التن Carre De  جكاريو دم مالبير 

 .(16: 2015)أبك المجد، األفراد سمطة عميا آمرة كقاىرة ما يجعؿ لمجماعة في مكاجية 

بأنيا مجمكعة مف األفراد يقطنكف إقميمان   Hollandكيعرفيا األستاذ اإلنجميزم ىكالند 

معينان كيخضعكف لسمطاف األغمبية، أك سمطاف طائفة منيـ، كيعرفيا األستاذ السكيسرم بمنتشمي 

Bluntschli  بأنيا جماعة مستقمة مف األفراد، يعيشكف بصفة مستمرة عمى أرض معينة بينيـ طبقة

 . (16: 2015)أبك المجد، حاكمة كأخرل محككمة 

أما فكشى فيعرفيا بأنيا "مجمكعة دائمة مستقمة مف أفراد يممككف إقميمان معينان، كتضميـ 

، كلكؿ كاحد منيـ التمتع بحريتو سمطة مشتركة منظمة بغرض أف يكفؿ ألفرادىا في مجمكعيـ

كمباشرة حقكقو، كقد عرؼ أكبنيايـ الدكلة بقكلو: "تكجد الدكلة تمييزان ليا عف المستعمرات 

كالممتمكات، عندما يستقر أناس في مممكة تحت ظؿ حككمة خاصة ىي صاحبة السيادة 

لعربي المعاصر بأنيا في الفقو ا الدكلة رأفتكقد عّرؼ كحيد  .(182: 1963غالي كخيرم، )عمييا"

"جماعة كبيرة مف الناس، تقطف عمى كجو اإلستقرار أرضان معينة مف الكرة األرضية، كتخضع 

لحككمة منظمة تتكلى المحافظة عمى كياف تمؾ الجماعة كتدير شؤكنيا كمصالحيا 

 ، كعّرفيا الدكتكر عبد الحميد متكلي بأنيا "عبارة عف ذلؾ الشخص (19: 1937)رأفت،العامة"

 المعنكم الذم يمثؿ قانكنان أمة تقطف أرضان معينة، كالذم بيده السمطة العامة".

كفي السياؽ ذاتو، عرؼ فؤاد العطار الدكلة بأنيا "ظاىرة سياسية كقانكنية، تعنى جماعة 
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مف الناس يقطنكف رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة كمستقرة، كيخضعكف لنظاـ سياسي، كىذا ما 

 (".124: 1966العطار، حان تعبير سيادة الدكلة داخميان كخارجيان" )يطمؽ عميو إصطال

كذلؾ أشار عثماف خميؿ عثماف إلى فكرة الدكلة كالسمطة كالقانكف بقكلو: "القانكف قديـ قدـ 

الجماعة، خالد بخمكدىا ألنو ال غنى عنو ألية جماعة، كما أنو ال محؿ ليذه القكاعد بالنسبة لمفرد 

ـ. كبذلؾ ال كجكد لمقانكف بدكره إال في الجماعة. كقد عّبر عف ىذا التالـز القكؿ المنعزؿ عف العال

 (.327: 1940، عثمافالالتيني المأثكر )حيث تكجد الجماعة، يكجد القانكف(" )

كبناءن عمى ما سبؽ، يمكف القكؿ بأف التالـز بيف الجماعة كالقانكف قد تطكر، إذ تطكرت 

المتتابعة كأصبحت أمة ثـ سارت في تطكرىا نحك تنظيـ سمطة  الجماعة بعد ذلؾ خالؿ القركف

عامة تأمر الناس فيأتمر الناس بأمرىا، ككاف ىذا ظيكر السمطة العامة المنظمة التي ليا القدرة 

عمى تنفيذ أكامرىا بالقكة كالجبركت، كىنا أستكممت الجماعة ركني السمطة العامة المنظمة. كبذلؾ 

سية. كأصبحت القكاعد كاألصكؿ قانكنان، كعمى ىذا النمك ظيرت الدكلة أصبحت الجماعة دكلة سيا

كمجمكعة مف الناس يستكطنكف إقميمان معينان، كيخضعكف فيو لسمطة حاكمة منتظمة تتكلى أمرىـ( 

(. كعمى ىذا يرل عثماف خميؿ عثماف حتمية التالـز بيف فكرة القانكف 5-2: 1947عثماف،)

عة اإلنسانية، كأف الدكلة كالقانكف الكضعي يقكماف عمى أساس كالمجتمع، أك السمطة كالجما

مشترؾ، كيستمداف طبيعتيما مف معيف كاحد ىك السمطة العامة... أك السيادة فمتى تحقؽ ذلؾ 

 (.5:  1964الجرؼ، المعيف تحكلت األمة إلى دكلة كأصبح القانكف كضعيان)

ديمان خياالن في تراث األسطكرة لدل الدكلة المعاصرة، ىي الدكلة الحديثة، كانت الدكلة ق

بؿ كقبؿ ذلؾ  اليكنانييف القدماء، كصكالن بيا إلى بزكغ فكرة الدكلة في الكاقع القانكني كالتشريعي

في جميكرية أفالطكف، حيث شيشركف ككاحد مف أعالـ الفكر  الفمسفي جاكز المعطى النظرم

في كتابو )الجميكرية( ، حيث قصد جميكرية أفالطكف  كصؼ محاسفالسياسي كالدستكرم كالذم 
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كيمي  عمى أسس سياسية كدستكرية راسخة، -كما يرل-إلى أف يرسـ نمكذجان لدكلة يمكف كجكدىا

ىذه المرحمة في العصكر الكسيطة تكماس األككيني كما بسطو مف أفكار حكؿ الدكلة في الكتاب 

انتخاب الحاكـ كأف يعمكف ىذا  فيك يرل ضركرة المنسكب إليو )رسائؿ يكريداف عمى سياسة أرسطك(

تحقيؽ : منيا الحاكـ مجمس أرستقراطي ينتخبو الشعب ككظائؼ الدكلو عنده تنحصر في أمكر

تحقيؽ النظاـ كضماف العدالة ك  األمف كالطمأنينة في الحياة كتأميف األفراد مف الجكع كاألخطار،

حماية الديف ك  بمساعدة الكنيسة،تركيج الحد األدنى مف األخالؽ ك  بكاسطة التشريعات القانكنية،

كما  (151: 2013)مجاىد، كفي حماية الدكلة لمديف محافظة عمى االستقرار كمساعدة لمكنيسة

التي اشتير   لمصكرة  طركحة "استبداد" األمير، التي تيؤسسفي كيمي ذلؾ ما خطو نيككال مكيافيمي 

، كالمنادم بتقكية نفكذه السياسي ، بكؿ  بيا ميكيافيمي، أم صكرة الميفكر المشدكد إلى دكلة األمير

 (.2009 ،بكعزة )الكسائؿ ، دكف اعتبار لحرية الشعب

بكداف( في جاف المرحمة إنشغاؿ البعض بالفكر السياسي كشكؿ الدكلة أمثاؿ ) كقد تمى تمؾ

كيعتبر جاف بكداف منّظر الحكـ المطمؽ مف خالؿ إصراره عمى بنائو إستنادان  عشرالقرف السادس 

لى مبدأ السيادة. كباصراره عمى أف تبقى السيادة كاحدة كغير قابمة لمتجزئة فّضؿ الحكـ الممكي. ا

كبتككيده أنيا غير قابمة لمتفكيض إستبعد االنتخاب، كبقكلو إنيا غير قابمة لالسترجاع جعميا ىبة ال 

ال تخضع لممساءلة أك تسترد، كبقكلو إنيا دائمة فّكر في جعميا كراثية، كبتككيده أنيا عميا جعميا 

لمحساب أماـ البابا أك االمبراطكر، ال في الداخؿ كال في الخارج، ال أماـ مجالس الطبقات كال أماـ 

 Hobbesىكبز تكماس ك  Baruch Spinozaاسبينكزا  باركخك  (302: 1985،)شكفالييوالبرلمانات

حؽ اإلليي رير اإلستبداد كالمف رمكز القرف التاسع عشر. كقد شيدت ىذه المرحمة فقياء نادكا بتب

 نشأة فسّرت التي النظريات أقدـ مف النظرية ىذه تعتبرك  كيض اإللييففي السمطة، كنظرية الت

 كطاعتيا تقديسيا  فيجب اهلل عند مف قادمة السمطة أف أم إليي نظاـ الدكلة تعتبر كىي  الدكلة
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 كالمشعكذ لمساحر كاف فقد تفكيره، نضج ك اإلنساف لدل الكعي كزيادة  الزمف مركر مع تطكّرت كقد

 تدير التي كالغيبية الخفية كالقكل الناس بيف الكصؿ صمة كاف ألنو كبيرة مكانة األكلى العصكر في

 إلى الساحر مف السمطة تحكلت ثـ كمف كالنكاىي، األكامر يحدد فكاف المختمفة حياتيـ مناحي

 في السائدة السمطة ىي ىذه ككانت نسافاإل تصرفات كؿ في اآللية إرادة تطبيؽ إلى ثـ الكاىف

 لمماراسة عشر كالسابع عشر دسالسا القرنيف في أكركبا في الممكؾ عمييا كأعتمد القديمة المدف

، كالقكؿ بسيادة السمطة أك السمطة حاربتيا ثـ البدء في المسيحية أقّرتيا كقد المطمقة، السمطة

كالذم جمع في عيده مميكو ىنرم  Thomas Hobbesالسيادية لمممكؾ، كمف ىؤالء كعمى رأسيـ 

الثامف بالسمطتيف التشريعية كالتنفيذية في يده، كأقاـ لنفسو ممكان كحاكمان لمدكلة يجمع بيف السمطة 

 (.40: 1997قدكر،الركحية كالسمطة الدنيكية في آفو كاحد )

 ثانيًا: مفيوم الدولة المدنية: 

بد العزيز عمى أنيا " دكلة المكاطنة كسيادة عرفت الدكلة المدنية مف كجية نظر ىشاـ ع

القانكف، التي تعطى فييا الحقكؽ كالكاجبات عمى أساس المكاطنة، فال يككف فييا التمييز بيف 

المكاطنيف بسبب الديف أك المغة أك المكف أك العرؽ، كىي كذلؾ التي تضمف كفالة حقكؽ اإلنساف 

حتراـ التعددية، كالتدا كؿ السممي لمسمطة، كأف تستمد السمطة شرعيتيا مف كحرياتو األساسية كا 

(، بينما 1: 2011اختيار الجماىير كتخضع لممحاسبة مف قبؿ الشعب أك نكابو )عبد العزيز، 

عّرفيا يحيى الجمؿ عمى أنيا "الدكلة التي تككف اإلرادة فييا لمناس، كفكرىـ، ذلؾ أف الدكلة المدنية 

دة الناس ىي مصدر كؿ السمطات كمرجعيتيا القانكنية تقكـ عمى مبدأ أساسي مقتضاه أف إرا

 (. 2: 2012الجمؿ، )

عمى أنيا "الدكلة التي تقكـ عمى المكاطنة  مف كحيد عبدالمجيد كذلؾ عيّرفت الدكلة المدنية

الميندس أبك العال  يرل ، ك(1: 2006)عبد المجيد، كتعدد األدياف كالمذاىب كسيادة القانكف"
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لتي يحكـ فييا أىؿ االختصاص في الحكـ كاإلدارة كالسياسة كاالقتصاد، كليس أنيا "الدكلة ا ماضي

 . (1: 2005)ماضي، عمماء الديف بالتعبير اإلسالمي أك )رجاؿ الديف( بالتعبير المسيحي"

أما عارؼ الصبرم فقد عرفيا عمى أنيا" مصطمح سياسي يطمؽ بمقابؿ الدكلة الدينية 

كالتي ال تقبؿ باالحتكاـ إلى أم مرجعية دينية،  ة العممانية الالدينية،"الثيركقراطية" كيطمؽ عمى الدكل

إنما تعرؼ قكانينيا بالقكانيف المدنية، أم القكانيف التي يضعيا البشر دكف االعتماد عمى أم 

مصادر دينية، كتقكـ ىذه القكانيف عمى أساس عدـ التمييز بيف المكاطنيف سكاء مف حيث الجنس 

(. كقد ذىب خالد يكنس خالد في 31: 2011ف أك العرؽ أك المغة" )الصبرم، أك المكف أك الدي

رؤيتو لمدكلة المدنية إلى أنيا الدكلة التي ميمتيا الحفاظ عمى أعضاء المجتمع كافة بغض النظر 

عف قكميتيـ أك دياناتيـ أك جنسيـ أك فكرىـ كىي تمؾ الدكلة التي تضع ليـ كافة الحقكؽ كالحريات 

يـ في الحقكؽ كالكاحبات عمى اعتبارىـ متساكييف كما يعتبرىا دكلة مكاطنة تقـك عمى كتساكم بين

 (.1: 2005، خالدديمقراطية )قاعدة 

مكسى العامرم الدكلة المدنية عمى أنيا " الفصؿ الكامؿ بيف القكانيف محمد كيرل 

ان باختصار تعني كالتشريعات كاألجيزة عف تدخالت الكنيسة التي تمثؿ الديف في الغرب، فيي إذ

)  الدكلة العممانية التي ال صمة ليا بديف يحكميا أك ما يطمؽ عميو تنحيو الديف عف السياسة مطمقان"

. مف ىنا، فإف الدكلة المدنية "ىي التي يككف القائمكف عمى الحكـ فييا ال (1: 2011العامرم،

مة لمحككمة الدينية، أك حككمة يمثمكف رجاؿ الجيش كال رجاؿ الديف، فالحككمة المدنية ىي المقاب

االلو، كىي كسيمة األمة  لفرض القانكف كالنظاـ، كتستخدـ لمتفرؽ بيف السمطة الدينية كالسمطة 

فالدكلة المدنية دكلة المكاطنة كسيادة القانكف، التي تعطى فييا  الالدينية، أك السمطة العممانية.

ييا التمييز بيف المكاطنيف بسبب الديف أك المغة الحقكؽ كالكاجبات عمى أساس المكاطنة، فال يككف ف
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أك المكف أك العرؽ، كىي كذلؾ التي تضمف كفالة حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية، كاحتراـ 

التعددية، كالتداكؿ السممي لمسمطة، كأف تستمد السمطة شرعيتيا مف اختيار الجماىير، كتخضع 

 (.17: 2011ز،بؿ الشعب أك نكابو ) عبد العزيلممحاسبة مف ق

مما سبؽ يمكف القكؿ بأف مفيكـ الدكلة المدنية يثار حكلو الكثير مف الجدؿ، حيث لـ يتـ 

إلى أف أغمب التيارات التي حاكلت تفسير مفيـك  الباحث اإلتفاؽ عمى تعريؼ محدد ليا كما خمص

سكرية أك البكليسية الدكلة المدنية قد أنقسمت ما بيف تيارات فسرتو عمى أنو يقابؿ مفيكـ الدكلة الع

الصبرم كيحيى  كعارؼ أنو يقابؿ مفيكـ الدكلة الدينيةكتيارات ذىبت في تفسيرىا لممفيكـ عمى 

، كما تبيف لمباحث أف جميع التيارات التي حاكلت تفسير مفيكـ الدكلة المدنية رغـ إختالفيا، الجمؿ

ة كىي المكاطنة كالمساكاة كسيادة إال أنيا أجمعت عمى عدة مقكمات كأسس تقكـ عمييا الدكلة المدني

القانكف كالتعددية كالتداكؿ السممي لمسمطة كمحاسبة الحككمة ككفالة حقكؽ اإلنساف كحرياتو 

 األساسية. 

 مبادئ "الدولة المدنية": .1

 :(2014)"عباس، ترتكز الدكلة المدنية عمى مجمكعة مف المبادئ، أىميا اآلتي

ط الديف بالسياسة، كفي الكقت نفسو ال تيعادم الديف ال تقكـ الدكلة المدنية عمى أساس خم -أ 

حيث أف الدكلة المدنية ترفض استخداـ الديف ككسيمة لتحقيؽ األىداؼ  أك ترفضو،

السياسية، إذ أف ىذا األمر يشكؿ مكضكع خالفي كجدلي قد تبعد الفرد عف عالـ القداسة 

 كتدخؿ بو إلى عالـ المصالح الدنيكية الضيقة.

لذم يعني أف الفرد ييعرؼ تعريفان قانكنيان اجتماعيان بأنو مكاطف في تمؾ الدكلة، المكاطنة، كا -ب 

 أم أنو عضك فاعؿ في المجتمع لو حقكؽ ككاجبات كىك يتساكل فييا مع جميع المكاطنيف.



26 
 

 

 

أف الدكلة المدنية تقكـ عمى نظاـ مدني يتككف مف عالقات تقكـ عمى أساس كمبدأ السالـ  -ج 

 كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات.كالتسامح كقبكؿ اآلخر 

 الديمقراطية، ىي التي تمنع مف أف تؤخذ الدكلة غصبان مف خالؿ فرد أك نخبة أك عائمة. -د 

 وظائف "الدولة المدنية": .2

 تكمف كظائؼ الدكلة المدنية باآلتي:

تكفير العمؿ لمكاطنييا كالعيش الكريـ ليـ، كذلؾ مقابؿ إشراؾ المكاطنيف في عممية انتاج  -أ 

ع كالخدمات في الدكلة، إذ تسعى الدكلة المدنية إلى تجنب تحكيؿ مكاطنييا إلى السم

 عاطميف عف العمؿ مما يشكؿ ذلؾ عبئان عمى الميزانية العامة لمدكلة.

بناء مجتمع اقتصادم نمكذجي،  تسعى الدكلة المدنية مف خالؿ مكاردىا االقتصادية إلى -ب 

 يف فاعميف في نمك اقتصادىا.تقـك مف خاللو تأىيؿ مكاطنييا ليككنكا منتج

ال تقكـ الدكلة المدنية بتكفير األمف كاالستقرار لمكاطنييا، ككف أف األمف أمر ضركرم  -ج 

 يمكف اإلستغناء عنو.

كفؽ ضكابط قانكنية محددة تكفير كافة كسائؿ التعبير عف حرية الرأم لدل مكاطنييا   -د 

ديدة منيا تأسيس المنظمات كرسمية، كحرية التعبير ىذه مفتكحة كمتاحة في مجاالت ع

كاالتحادات كالنقابات المدنية لمدفاع عف الحقكؽ كممارسة عممية تثقيؼ أعضائيا بضرركة 

 المحافظة عمى مسؤكلياتيـ المينية كاالجتماعية لتطبيؽ قيـ الثقافة المدنية.

 بناء المؤسساتتقكـ الدكلة المدنية، بغرض نشر المعرفة المينية كالثقافة العامة، ب  -ق 

التعميمية كتييئة مستمزماتيا، فالبمداف المتقدمة في مجاالت متعددة تطكرت بفضؿ 

المتعمميف كالعمماء، أما البمداف المتخمفة فبقيت عاجزة عف مكاكبة التطكر النخفاض نسبة 

 المتعمميف فييا كأرتفاع نسبة األمييف.
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بجميع الكسائؿ التقنية  المؤسسات الصحية كتطكيرىا كتزكيدىاتقكـ الدكلة المدنية ببناء   -ك 

الحديثة لمكافحة مختمؼ األمراض كاألكبئة التي يمكف أف يتعرض ليا مكاطنييا، كتكفير 

 سبؿ الكقاية منيا لتأميف األمف الصحي كالنفسي كالمعنكم ألفراد المجتمع.

تقـك مف خالليا باإلشراؼ عمى تطكير السكؽ  يكجد لدل الدكلة المدنية سمطة اقتصادية -ز 

كالمصارؼ كحمايتيا مف اإلحتكار كاألزمات كالتضخـ بكافة أنكاعو  المالية

 (1: 2014)الرفاعي،

 المدنية: الدولةمقومات  .3

 (: 22-21: 2014تتمثؿ مقكمات الدكلة المدنية بالتالي)األنصارم، 

المقـك األكؿ: الشرعية الدستكرية كالسياسية، فالشرعية الدستكرية تقـك عمى أساس العقد  -أ 

لمبـر بيف الحاكميف بعضيـ مع بعض كبيف الحاكميف كالمحككميف لتنظيـ  االختيارم ا

الحياة العامة كتأميف سالمة المجتمع كخدمة المصمحة العامة، كأما الشرعية السياسية فيي 

تقكـ عمى أساس التفكيض الشعبي لمسمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية لمقياـ بميماتيـ 

الجميع كتقديـ العدالة كالمساكاة كتكفؿ الحريات كتحمييا، أك سكاء بتشريع قكانيف تخدـ 

بتنفيذ ىذه القكانيف، أك بالفصؿ في الخصكمات كالنزاعات فصالن عادالن تعاد فيو الحقكؽ 

 ألصحابيا كتردع الظالـ كالمجـر بناءنا عمى ىذه القكانيف.

  (:22-21: 1994)شكر،  أشار "زىير شكر" إلى أربعة معايير لمدكلة المدنية تمثمت بالتالي

  معيار االستمرارية: لـ يكف لمدكلة سابقان أم استمرارية، إذ كانت الدكلة تتعرض إلى العديد

مف األزمات كالحركب األىمية عند تغيير الحاكـ، مما أدت إلى اختفاء الدكلة بشكؿ مؤقت 

سات سياسية غير أك تغير شكميا كتككينيا. مف ىنا، فإف المعيار األكؿ يشير إلى قياـ مؤس

 شخصية، كبركز فكرة فصؿ السمطة عف شخص مف يمارسيا. 
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  معيار الحدكد الثابتة: يشير ىذا المعيار إلى تحكؿ الجماعة البشرية المنظمة إلى دكلة

يحتاج إلى ثباتيا في مكاف معيف لمعيش كالعمؿ فيو، فالدكلة الحديثة ترتكز عمى مؤسسات 

ابت يمّكف الجماعة الداخمية فييا مف تبني نظاميا دائمة، تحتاج إلى مركز جغرافي ث

 السياسي.

  معيار السيادة: إّف نجاح كجكد الدكلة يتطمب كجكد مؤسسات مستقرة كثابتة فكؽ أرض

 محددة باإلضافة إلى كجكد سمطة تتمتع بالسيادة ليذه المؤسسات.

 تناع المكاطنيف معيار المصمحة العامة: حيث يككف مشاعر الكالء تجاه الدكلة نتيجة الق

 بضركرة إعطاء األكلكية لمصالح الدكلة التي تمثؿ الخير الجماعي األعمى.

مما سبؽ، يمكف القكؿ بأف ظيكر الدكلة الحديثة يعكد إلى تبمكر مجمكعة مف الكحدات 

ميا،  السياسية الدائمة كالمستقرة في حدكد جغرافية معينة، كاالقتناع الجماعي بضركرة كجكد سمطة عي

 ع نزعة الكالء ليذه السمطة. كشيك 

كمف كجية نظر)أنتكني غدنز( فإف أىـ الخصائص التي تميز الدكلة الحديثة تكمف 

 (: 468: 2005بالتالي)غدنز، 

: أف األراضي التي حكمتيا الدكؿ القديمة كانت غامضة الحدكد إلى حد بعيد، مثمما كانت السيادة

 مركزية ضعيفة جدان. درجة السيطرة التي تفرضيا عمييا الحككمة ال

: أف أكثر الناس الذيف يعيشكف داخؿ حدكد أنظمة سياسية في المجتمعات الحديثة يعتبركف المواطنة

أنفسيـ جزءن مف الدكلة، رغـ كجكد الجئيف سياسييف أك مياجريف، فإف جميع الناس ىـ أعضاء في 

 نظاـ سياسي كطني محدد.
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ة تطبؽ فييا فكرة المكاطنة كاإلقرار بأف لمناس )المحككميف( : تعتبر الدكلة الحديثة دكلة قكميالقومية

حساس مشترؾ  حقكؽ ككاجبات كيدرؾ المكاطنكف فييا أنيـ جزء مف الدكلة كأف ليـ انتماء قكمي كا 

 بأنيـ جزء مف كياف سياسي كاسع. 

مرحمة مف بينما يشير "ماكس فيبر" إلى كجكد ثالثة أنكاع مف السمطة السياسية، كيمثؿ كؿ نكع منيا 

مراحؿ تطكر المجتمعات، كيمكف جعميا معياران لمتمييز بيف السمطة في الدكلة الحديثة، كاألنكاع 

 (:137: 1990الثالثة ىي كاآلتي )األسكد، 

تقكـ ىذه السمطة في المجتمعات التقميدية عمى أساس كمبدأ التقاليد كاألعراؼ،  السمطة التقميدية:

صية لدعـ مركز ذكم السمطة، حيث إف ذكم السمطة التقميدية كيكجد في ىذه السمطة مراكز شخ

 المشركعة يمارسكنيا عمى نحك تعسفي كاستخداـ الفصؿ كالعفك.

تقكـ ىذه السمطة عمى مبدأ كأساس تفكؽ الشخصية لدل الزعيـ،  السمطة المميمة أو الكاريزماتية:

بتو أك لبطكلتو أك لصفاتو فالزعيـ المميـ يستقطب حكلو إخالص كثقة مؤيديو لو بشخصو، ليي

 النادرة أك غير ذلؾ. 

تبرز ىذه السمطة في المجتمعات الحديثة، كتقكـ عمى قكاعد كأسس  السمطة العقالنية أو القانونية:

قانكنية مبنية عمى مبدأ المنطؽ كالعقؿ، فيناؾ تمييز ما بيف الكظائؼ كبيف األشخاص الذيف 

 يشغمكنيا.

المدنية" ىي دكلة تقكـ عمى مبادئ المساكاة كالتسامح،   كخمص الباحث إلى أف "الدكلة

كتداكؿ السمطة بشكؿ سممي، كعدـ تفرد فرد أك جية، أك عائمة أك حزب في إدارة شؤكف الدكؿ، 

الدكلة المدنية الحديثة ىي دكلة مؤسسات تقكـ عمى الفصؿ بيف السمطات: التنفيذية كالتشريعية ك 

نيا دكلة ديمقراطية قائمة عمى حؽ االختالؼ كالتمايز، كذلؾ بقدر ما ىي دكلة  كالقضائية، كا 

مكاطنة ال يمكف أف تسمح ألحد بالتمييز بيف مكاطنييا عمى أساس مف الثركة أك الديف أك الجنس 
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أك االنتماء السياسي، فجميع المكاطنيف سكاء أماـ دستكر الدكلة الذم يجمع بيف كؿ المكاطنيف دكف 

د معو المعنى الحقيقي لمبدأ المكاطنة الذم ال يمكف أف تقكـ مف دكنو تمييز، كذلؾ عمى نحك يتجس

دكلة مدنية حديثة، فيي دكلة كطنية دستكرية، قائمة عمى التعددية الحزبية سياسيان، كتنكع التيارات 

 .الفكرية ثقافيان 

 المبحث الثاني: بناء الدولة المدنية الحديثة:

البد أف تخضع لمقانكف، كيعد ىذا الخضكع  مف المسممات في العصر الحديث أف الدكلة

لمقانكف، بما يؤدم إليو مف حماية لحقكؽ األفراد كحرياتيـ مظيرنا مف مظاىر المدنية الحديثة. 

كالدكلة ال تككف قانكنية إال حيث تخضع فييا جميع الييئات الحاكمة لقكاعد تقيدىا كتسمك عمييا، 

المشركعية ييدؼ إلى جعؿ السمطات الحاكمة في الدكلة أم أف مبدأ خضكع الدكلة لمقانكف أك مبدأ 

تخضع لقكاعد ممزمة ليا كما ىي ممزمة بالنسبة لممحككميف. كالدكلة المعاصرة لـ تعد ىذه الدكلة 

االستبدادية التي يختمط فييا القانكف بإرادة الحاكـ كمشيئتو دكف أف تخضع ىذه اإلرادة أك المشيئة 

دكلة المعاصرة دكلة قانكنية تحكميا قاعدة خضكع الحكاـ لمقانكف، كالتزاـ لقيكد محددة معمكمة. إف ال

حكمو في كؿ ما يقكـ بيف الدكلة كالمحككميف مف عالقات مف جانب، أك بينيا كبيف الكحدات 

الدكلية األخرل مف جانب آخر، فإف مف المسممات لدل كؿ الفقياء أنو في الدكلة المعاصرة لـ يعد 

األفراد كحرياتيـ العامة أف يسكد القانكف عالقتيـ مع الدكلة كما يتفرع عنيا مف  يكفي لحماية حقكؽ

ىيئات عامة، ألنو بغير خضكع الدكلة لمقانكف فمف يككف الحكـ لغير القكة المادية كلغير سياسة 

 االستبداد كالطغياف. 

 س السياسي: اأواًل: األس

اإلشارة إلى أمرْيف: أكالن: أنيا بنت عند الحديث عف الدكلة الحديثة كنشأتيا ال بد مف 

التجربة األكركبية بامتياز، أم أنيا نشأت نتيجة التطكرات السياسية كاالجتماعية التي مرت بيا 
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أكركبا منذ القرف السادس عشر، ثانيان: ال يكجد قاعدة عامة أك نمط محدد لنشأتيا مف التنظيمات 

يجة تحّكؿ في التنظيمات السياسية القائمة )الممالؾ( السياسية التي سبقتيا، فقد نشأت أحيانان كنت

كاكتساب بعض الخصائص الجديدة، كأحيانان نتيجة تشظي تنظيمات سياسية أكبر )الدكلة 

اإلمبراطكرية( عمى خمفية ىزيمة عسكرية أك صراع داخمي، كأحيانان نتيجة اندماج تنظيمات سياسية 

تكافقات عمى مصالح أك تسكيات سياسية  ( نتيجةCity-Stateأصغر )قبائؿ أك دكؿ/مدف 

كعسكرية(. كبالرغـ مف التشابو بيف الدكلة الحديثة كما سبقيا مف أشكاؿ المجتمعات السياسية في 

 :(42: 1997قدكر، )بعض الجكانب، إال أّف ىذه الدكلة ليا عدة خصائص مميزة، أىميا

ة الدكلة الحديثة كما يذكر احتكارىا الستخداـ القير/العنؼ الشرعي داخؿ حدكدىا، فسيطر  .1

 (42: 2011) فيبر،)ماكس فيبر( عمى أدكات العنؼ إحدل الصفات المحددة لمدكلة الحديثة.

تشغؿ حدكدان ثابتة كمحددة بدقة،  سياسيةالحدكد، فالدكلة الحديثة صارت تعرؼ بأنيا كحدات  .2

 كريات.كىك ما لـ يكف مكجكدان في األنماط السابقة ليا مف الدكؿ مثؿ االمبراط

 السيادة، أّم الدكلة الحديثة تمثؿ السمطة األعمى كالنيائية في اإلقميـ الذم تحكمو. .3

أك لنظاـ « قكاعد المعبة»الدستكرية كحكـ القانكف، فالدكلة الحديثة تمتاز بكجكد قكانيف منظمة لػ .4

 Rule of menالحكـ كصياغة القكانيف داخؿ نطاقيا الجغرافي، بعكس نمط حكـ األشخاص 

 لذم كاف سائدان في األنماط السابقة مف المجتمعات السياسية.ا

المشركعية، أّم في الظركؼ العادية تتمتع قرارات كقكانيف الدكلة بقبكؿ شعبي، يعتمد عمى  .5

مشركعية قانكنية، كىذا بعكس أنماط المشركعية األخرل التي تحّدث عنيا ماكس فيبر مثؿ 

 (287: 2011) فيبر،ي كانت سائدة في األنماط السابقة.الشرعية التقميدية، أك الكاريزمية الت
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المكاطنة، فبالرغـ مف أف ىذا المفيـك قديـ يعكد إلى الدكؿ كالمدف اإلغريقية، إال أنو تراجع  .6

في ظؿ المجتمعات السياسية التي تمتيا، ليعكد مرة أخرل مع الثكرة الفرنسية ليكتسب معنى 

 .مة، كالحقكؽ كالكاجبات المتساكيةجديدان يرتبط بالحؽ في المشاركة العا

الجياز البيركقراطي المتطكر، فبالرغـ مف كجكد الييكؿ اإلدارم في مختمؼ التنظيمات 

السياسية السابقة لمدكلة الحديثة، إال أف فيبر أشار إلى تطكر البيركقراطية في الدكلة الحديثة ككضع 

ا تسير كفؽ خطكط عامة رسمتيا السمطة، ليا سمات مثالية تتضمف: أف ليا تنظيمان ىرميان، كأني

التخصص، بمعنى أف كؿ فرع منيا يمتـز منطقة محددة مف النشاط، كأف اإلجراءات المتخذة تككف 

عمى أساس قكاعد مكتكبة، كأف القكاعد يتـ تنفيذىا مف قبؿ المسؤكليف بشكؿ محايد، كأف التقدـ 

الدكلة التي تقدـ مثؿ ىذه السياسات كالبرامج ف (.2015الكظيفي يعتمد عمى المؤىالت الفنية )عفاف،

 لمكاطنييا يطمؽ عمييا: "دكلة الرفاه".

إف دكر دكلة الرفاه المعاصرة لـ يتكقؼ عند تكفير الخدمات األساسية كالرعاية االقتصادية  .7

كاالجتماعية فحسب، بؿ تعدل ذلؾ إلى )أ( ضماف الحقكؽ المدنية: كالمساكاة أماـ القانكف 

ريات الفردية في العمؿ كحؽ الممكية كاالعتقاد كالرأم، )ب( ضماف الحقكؽ ككفالة الح

السياسية: كالمشاركة السياسية كالتأثير في عممية ممارسة السمطة السياسية كحؽ التصكيت 

 كاالنتخاب كالترشيح لممراكز السياسية.

 س االقتصادي: اثانيًا: األس

عمى االنساف فيك الثركة الحقيقية كىك  يقكـ محكر األساس االقتصادم بالدكلة المدنية

أساس التنمية ، فتمتـز الدكلة بحرية النشاط االقتصادم بما يحقؽ العدالة االجتماعية ، كتسعى 

الدكلة لمراقبة كتحقيؽ التكازف االقتصادم بيف مصالح الفئات االجتماعية المختمفة بما يحقؽ العدالة 
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لفرد كالمجتمع، فاالقتصاد الكطني في الدكلة المدنية يقـك في تكزيع الثركة، كالتكازف بيف مصالح ا

عمى حرية النشاط االقتصادم بما يحقؽ مصمحة الفرد كالمجتمع كيعزز االستقرار كاالستقالؿ 

الكطني، كأيضان عمى أساس العدالة االجتماعية في العالقات االقتصادية اليادفة إلى تنمية االنتاج 

 كافؿ كالتكازف االجتماعي كتكافؤ الفرص كرفع مستكل معيشة المجتمع،الحقيقي كتطكيره كتحقيؽ الت

كما تعـ الدكلة المدنية عمى خمؽ بيئة مستقرة سياسيان كأمنيان كاقتصاديان كاجتماعيان لمحفاظ عمى 

، كيعتمد االقتصاد في الدكلة المدنية عمى االستقرار المجتمعي كتكفير فرص لمتنمية المستدامة

ع كالمعاممة المتساكية كالتكامؿ بيف القطاعات كمعايير الحككمة الرشيدة، كتعمؿ التنافس المشرك 

السياسة االقتصادية عمى التخطيط العممي التأشيرم كآلية السكؽ االجتماعيكتمتـز الدكلة بانتياج 

سياسة اقتصادية تستيدؼ تعزيز القدرات االقتصادية لمدكلة كتطكير االقتصاد الكطني ك تعزيز 

ة االنتاجية لمقطاعات االقتصادية جميعيا ك تحقيؽ التنمية العادلة كالمتكازنة في تخصيص القاعد

المكارد الداخمية كالخارجية لمتنمية بيف القطاعات كالمناطؽ كبيف االقتصادم كاالجتماعي كالعاـ 

 . (35: 2000)الخطيب،  كالخاص كبما يحقؽ التنمية الشاممة كالمستدامة

 والبرامج الخدمات التالية: وتشمل ىذه السياسات

 تكفير التعميـ العاـ. -

 تكفير الرعاية الصحية. -

 تكفير فرص العمؿ، أك أف تضمف الدكلة حدان أدنى مف الدخؿ في حالة البطالة.  -

 المساعدة في تكفير المسكف المناسب. -

 ضماف الرعاية الكاممة لمف ىك في حاجة: كالعاجزيف كالمعاقيف كالفقراء. -

ىك أف تتدخؿ الدكلة بشكؿ مباشر أك غير مباشر في تحسيف الكضع  كاليدؼ مف ذلؾ

كرفاىتيـ. كنتيجة ليذه السياسات كالبرامج فقد  المكاطنيفاالقتصادم كاالجتماعي لقطاع كبير مف 
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زادت أىمية الدكلة في حياة شرائح كبيرة مف المجتمع، كزاد دكرىا في تكفير مختمؼ أنكاع الرعاية 

كالبرامج فقد تجاكزت الدكلة حدكد كظائفيا  السياسات. كانطالقان مف ىذه الضركرية لممكاطنيف

كظائؼ التقميدية، المتمثمة في تكفير األمف كتطبيؽ العدالة، لتقكـ بكظائؼ إضافية قد ال تككف مف 

  (.4-3: 1993)الدخيؿ.  الدكلة

تماعية شيدىا إف بركز دكلة الرفاه في المجتمع الغربي جاء نتيجة لتطكرات اقتصادية كاج

المجتمع الرأسمالي في أكاخر القرف التاسع عشر، بعد نضاؿ الطبقة العاممة ضد حالة االستغالؿ 

التي صاحبت النظاـ الرأسمالي خالؿ تطكره، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مزيد مف عدالة التكزيع لممكارد 

ه السياسات في كقد أسيمت ىذ في المجتمع كالقضاء عمى أشكاؿ عدـ المساكاة المنتشرة فيو.

تخفيؼ حدة الصراع االجتماعي كالطبقي األمر الذم أدل إلى االستقرار السياسي في دكلة الرفاه. 

إال أف دكلة الرفاه في العالـ الثالث ما زالت معّرضة لمخاطر عدـ االستقرار السياسي بسبب 

لسياسية في دكؿ الرفاه احتمالية فقداف الشرعية لألنظمة السياسية، نظران إلى أف شرعية األنظمة ا

تعتمد عمى إرضاء المكاطنيف عبر الخدمات التي تقدميا بكاسطة برامج الرعاية. كلذلؾ فإنو في 

حالة تقمص الخدمات التي تقدميا دكلة الرفاه فإف ذلؾ سيؤدم إلى انتشار حالة عدـ الرضا عف 

ى عدـ االستقرار السياسي السمطة الحاكمة كمف ثـ فقداف الشرعية السياسية األمر الذم يقكد إل

 (.301 :1998الجابرم، )

 ثالثًا: األسس االجتماعية: 

تتككف الدكلة مف مجمكعة مف األفراد تجمع بينيـ ركابط خاصة عمى الصعيد االجتماعي 

كالثقافي، كأف لمسكاف دكر رئيسي في تككيف الدكلة كزكاليا، كاليدؼ مف تأسيس الدكلة ىك تنظيـ 

اعات، فبينما النظريات الفاشستية تنادم بخضكع األشخاص لمقكمات كجكد حياة األشخاص كالجم
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كتذىب حتى القكؿ بإمكانية التضحية بحقكقيـ في سبيؿ قياـ الدكلة كبقائيا، تنادم النظريات  الدكلة

الميبرالية بمبدأ خضكع الدكلة في تككينيا كتسييرىا إلى ما تتطمبو حاجيات الجماعة اإلنسانية التي 

كؽ ترابيا كلـ يتصكر أف تكجد دكلة صكرية بال سكاف، كما أف كجكد السكاف ال يككف بحد تعيش ف

ف جمعت بيف أفراد ىذه المجمكعة ركابط متينة كالمغة كالديف كغيرىا. كىكذا  ذاتو قياـ دكلة معينة كا 

لـ تككف فقد كانت األمة اليكنانية قائمة بذاتيا عمى الصعيد االجتماعي كالثقافي طيمة عدة قركف ك 

دكلة إال بعد أف انفصمت عف االمبراطكرية العثمانية، كتربط الدكلة بسكانيا ركابط قانكنية تختمؼ 

باختالؼ العناصر المككنة لمسكاف. ففي أغمب األقطار تكجد ثالث فئات تتميز عف بعضيا فيما 

 ،)الدخيؿ (اتكاألقمي ،المكاطنكف، األجانبىـ )يخص حقكقيا كالتزاماتيا كىذه الفئات الثالث 

1993 :6). 

المكاطنكف يككنكف القسـ األكبر مف سكاف الدكلة كليـ مع الدكلة رابطة قانكنية كسياسية  

زيادة عمى الشعكر باإلنتماء سياسيان كاجتماعيان لتمؾ الدكلة، كيتمتع المكاطنكف بأكبر عدد مف 

ىا الحقكؽ التي يتمتع بيا الحقكؽ داخؿ دكلتيـ أك عمى األقؿ الحؽ في التمتع بحقكؽ يفكؽ عدد

األجانب، فميـ كامؿ الحقكؽ المدنية كليـ في غالب األحياف أكثر الحقكؽ السياسية إذا تـ استثناء 

حؽ المشاركة في الحياة السياسية إال بكاسطة القانكف أك عمى أساس إجراءات تصدر عف محاكـ 

لتزامات إزاء الدكلة التي ينتمي مختصة، كمقابؿ ىذه الحقكؽ فإف عمى المكاطف عدد كبير مف اال

إلييا، كىذه االلتزامات تفكؽ مف حيث نكعيتيا كعددىا تمؾ التي تكجد في حؽ األجانب، فعمى 

المكاطف أف يعّبر عف كالئو لمدكلة كأف يتحمؿ كؿ ما ينتج عف ىذا الكالء مف كاجبات كعمى كجو 

كأف يساىـ في النفقات العمكمية  الخصكص يجب عمى المكاطف أف يساىـ بالدفاع عف حكزة البالد

بدفع الضرائب كأف يتحمؿ ما ينتج عف الككارث الطبيعية التي تصيب البالد كتنص عدة دساتير 
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 :1998الجابرم، )عمى ىذه المبادئ لككنيا مبادئ تتمـ ما يعمف عنو مف حقكؽ لفائدة المكاطنيف 

305). 

دبمكماسية كالقنصمية كبالخصكص فإف كالدكلة تحمي المكاطف في الخارج بكاسطة بعثتيا ال 

رجاؿ السمؾ القنصمي يعممكف لممحافظة كالدفاع عف حقكؽ رعايا بالدىـ كذلؾ في حدكد ما تنص 

عميو االتفاقيات الدكلية كاألعراؼ المعمكؿ بيا في ىذا المضمار، ثـ أف المكاطف كلك قطف بالدان 

مائو السياسي ليذه الدكلة، كباألخص أف المكاطف أجنبية يبقى تابعان لدكلتو كممزمان بما ينتج عف انت

 المقيـ في الخارج يتحمؿ أداء كاجب الخدمة العسكرية كما تنص عمى ذلؾ القكانيف ذات الصمة.

كالرباط القائـ بيف المكاطف كالدكلة يتجسـ في رباط الجنسية، فاإلعالف العالمي لحقكؽ  

 ،( http://www.un.org/ar/index.html) مكقع األمـ المتحدة 1948اإلنساف الصادر عاـ 

ينص عمى أف لكؿ شخص الحؽ في حمؿ جنسية كأف مف حقو أف يستبدؿ تمؾ الجنسية بأخرل، 

كىناؾ مبدأ في القانكف الدكلي ينص عمى أف الجنسية تدخؿ في إطار االختصاص الداخمي لمدكلة 

مكانية  بمعنى أف ىناؾ تنظيمات داخمية في شكؿ قكانيف تبيف شركط اكتساب الجنسية كالتمتع بيا كا 

فقدانيا، لذلؾ فمكؿ دكلة الحؽ في إعطاء جنسيتيا عمى األساس الذم يالئـ كضعيتيا اإلنسانية 

كالسياسية، ففي دكؿ مثؿ استراليا، كندا، البرازيؿ تعمؿ القكانيف عمى تسييؿ اكتساب الجنسية 

ككانت القكانيف تحدد نكعية األشخاص لمنازحيف مف أقطار أجنبية بغية الزيادة في عدد السكاف، 

المياجريف فتشجع ىجرة بعض األجناس كتمنع أجناسان أخرل، كعمى النقيض مف ذلؾ فإف ىناؾ 

دكالن تسف قكانيف تيـ الجنسية الغرض تفادم ىجرة العناصر األجنبية كاكتسابيا لجنسية البالد كىذا 

 ىك الحاؿ بالنسبة لألقطار التي تعرض تضخمان لمسكاف.

كمف جية أخرل فأغمب قكانيف العالـ تنص عمى أف الجنسية ال يكتسبيا األجنبي إال إذا  

سنكات كاتقاف المغة الكطنية لتمؾ الدكلة كالتكفر عمى كسائؿ  5تكفرت فيو عدة شركط كاإلقامة لمدة 
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لمتعيش كسالمة العقؿ كالجسـ كال بد مف تدخؿ السمطات المختصة لمبت في إمكانية حصكؿ 

 الذم ىك الدـ رابطإذ أف   ما عمى الجنسية، فاألردف مثالن يأخذ أساسان بنظرية القانكف الدـشخص 

الجنسية كىذا القانكف في إعطاء  ألبنائو الجنسية منح في الكالد جنسية إلى تستند الدكلة ككف يقرر،

 األردنية سيةالجن عمى الحصكؿ األجنبية األردني لزكجة يحؽ ال يبيح التجنس إال في حاالت قميمة

 الزكاج عقد تاريخ مف سنكات ثالث مركر بعد خطيان، رغبتيا عف أعمنت إذا الداخمية كزير بمكافقة

ككحاالت   ، عربية غير جنسية تحمؿ كانت إذا سنكات كخمس عربية، جنسية تحمؿ كانت إذا

( لمغتربا تجنس 5 المادة( )العربي تجنس 4 المادة)أخرل نص عمييا قانكف الجنسية األردني 

، بينما الدكؿ التي تحتاج إلى زيادة في سكانيا مثؿ كندا  (.لألجنبي/ العادم التجنس 12 المادة)

كالبرازيؿ فإنيا تطبؽ قانكف األرض إذ بمقتضى ىذا القانكف يتمتع بالجنسية كؿ شخص كلد فكؽ 

عدؿ الدكلية تراب الدكلة، كرغـ كجكد مبدأ حرية الدكؿ في كضع قكانيف الجنسية فإف محكمة ال

كضعت بعض المبادئ العامة التي ينبغي إتباعيا في كضع قكانيف الجنسية فقالت عمى كجو 

، أف الجنسية ينبغي أف تستند عمى أساس اجتماعي كأف 1955الخصكص في قضية نكتبـك عاـ 

تعبر عف كجكد تضامف ركحي بيف الدكلة كالشخص يتبعو كجكد حقكؽ كالتزامات لكؿ مف الشخص 

 .(7: 1993)الدخيؿ. لة كالدك 

كيتمتع المكاطف بالحماية الدبمكماسية أثناء إقامتو في الخارج كتتكمؼ بيذه الحماية أجيزة  

السمؾ الدبمكماسي كالقنصمي، لكف ىذه الحماية ال يستفيد منيا المكاطنكف كحدىـ بؿ تشمؿ كذلؾ 

اية حقكؽ مكاطني إمارة مكناكك األشخاص المشمكليف بالرعاية أك بالحماية، فمثالن تقكـ فرنسا بحم

المقيميف في الخارج، كما أف سكيسرا تتكمؼ بحماية رعايا ليشتنشتايف، كتتمخص الحماية 

الدبمكماسية في تدخؿ السمطات القنصمية لدل سمطات البالد التي يقيـ فييا الشخص لطمب رفع 

ذا ما أدت الدكلة القيكد المفركضة عمى ذلؾ الشخص، أك جعؿ حد لما يمقاه مف معاممة سي ئة، كا 
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تعكيضان عمى ما لحؽ الشخص مف أضرار فإف ىذا التعكيض يؤدم إلى سمطات الدكلة األصمية 

 كىي تتمتع بكامؿ الحرية في دفع ىذا التعكيض المادم إلى الشخص أـ عدـ دفعو.

ي القيـ كبناءنا عمى قضايا االعتقاد كقضايا العقؿ تقكـ األسس العممية لمدكلة، كالتي تتبمكر ف

 :(304 :1998الجابرم، )المجتمعية ، كىذا يشمؿ القيـ التالية 

" كحدة المجتمع"، أكلكية الجماعة عمى الفرد، كالجماعة ىنا جماعة المسمميف التي قد يحيا  -1

 في ظميا أقمية مف غير المسمميف .

يدة " قدسية حقكؽ الفرد" ، التحريـ القاطع لالعتداء عمى حقكؽ الفرد، كىي حفظ العق -2

 كالنفس كالماؿ كالنسؿ كالعرض.

"أكلكية األخالؽ" كىي قيمة ناشئة عف أف اليدؼ األساسي لممجتمع ليس تحقيؽ الرفاىية  -3

نما تحقيؽ القيـ العميا لمديف اإلسالمي .  المادية كا 

" التكافؿ" ، كعدـ استغالؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف، كىي قيمة ناشئة عف أف اليدؼ مف  -4

نما أخالقيان.إقامة المجتمع ل  يس ماديان كا 

"تكافؽ المجتمع"، كىك أف يقـك المجتمع عمى أساس " البيعة"، كىي شكؿ مف أشكاؿ التعاقد  -5

 المجتمعي، كىي قيمة ناشئة عف مبدأ الحرية .

"المشاركة المجتمعية"، كتعتمد العالقة بيف الحاكـ كالمحككـ عمى "الشكرل" ، كىي شكؿ  -6

 ، كىي قيمة ناشئة عف مبدأ المساكاة.مف أشكاؿ المشاركة في الحكـ

"محاسبة الحاكـ"، تتمثؿ مسئكلية الحاكـ بصفة أساسية في االلتزاـ بالمبادئ الدينية  -7

اإلسالمية كفي تحقيؽ مصمحة المجتمع. كىي قيمة ناشئة عف كظيفة اإلنساف في األرض، 

 كىي إقامة المجتمع األخالقي.
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تنكع العرقي كالقبمي عمى أساس الديف اإلسالمي، " العدالة المجتمعية"، يقبؿ المجتمع ال -8

كيقبؿ التنكع الديني عمى أساس مسئكلية المسمميف عف حفظ حقكؽ غير المسمميف، كىي 

 قيمة ناشئة عف مبدأ حرية العقيدة.

كبذلؾ تترجـ تمؾ المنظكمة مف القيـ المجتمعية األسس النظرية )العقمية كاالعتقادية( التي يجب 

العربية اإلسالمية. كتصبح مسئكلية اإلنساف عمى األرض  الحضارةمع طبقان ليا في أف يعمؿ المجت

ىي فيـ تمؾ المنظكمة القيمية كالعمؿ عمى التطبيؽ الصحيح ليا. كليذا يتضمف أف اإلختالؼ في 

الظركؼ يترتب عميو االختالؼ في أسمكب تطبيؽ تمؾ المنظكمة. كىذه المنظكمة مف القيـ 

لتكافؽ بسيكلة مع المفيكـ المعاصر لمدكلة الذم يعتمد عمى منيج الفصؿ المجتمعية تقبؿ ا

 كالكصؿ.

 :المبحث الثالث: الفكر السياسي األردني

ييعرؼ الفكر عمى أنو اآلراء كالمبادئ كالنظريات التي يطمقيا أك يعتمدىا العقؿ اإلنساني، 

(، كالفكر عممية Webster,1968 :1029في تحديده لمكاقؼ معينة إزاء الككف كاإلنساف كالحياة )

نحك مسألةو ما، أك اتخاذ قرار  مكّجوداخمية تيعزل إلى نشاط ذىني معرفي تفاعمي انتقائي قصدم 

 (. 5: 2001)قطامي،  معيف، أك إشباع رغبة في الفيـ أك إيجاد معنى أك إجابة عف سؤاؿ

البشرم لتفسير الظاىرة أما الفكر السياسي فيك مجمكعة اآلراء كاألفكار التي صاغيا العقؿ 

السياسية، كعالقتيا بالعالـ كالمجتمع مف حيث قكتيا ككجكدىا كعدميا ككظائفيا كخصائصيا 

نتاج عقؿ  (، كما ييعرؼ الفكر السياسي بأنو35: 1974كالقائمكف عمييا )غالي، ك خيرم، 

جتمعو، كتمثؿ الفيمسكؼ السياسي أك المفكر السياسي، كىك في الحقيقة نتاج لتفاعؿ فكره مع م

مجمكعة األفكار عف مجتمع ما حاضره كمستقبمو كما يعبر عنيا الفكر السياسي، فالفكر السياسي 
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يتناكؿ التنظير كالتفكير في السمكؾ البشرم )السمكؾ السياسي( في إطار الحياة السياسية، كييتـ 

اإللزاـ السياسي في إطارىا أساسان بدراسة الظاىرة السياسية: ظاىرة السمطة في الدكلة ككيفية تحقيؽ 

 (. 19: 1971)سابيف، 

مجمكعة مف األفكار كالعقائد التي تطرح بطريقة  كما يعرؼ الفكر السياسي أيضان بأنو:

عقالنية كمنطقية مع االستدالؿ في كيفية بناء الحياة السياسية أك كصفيا كبيانيا، كالفكر السياسي 

ه بصكرة عقالنية مع االستدالؿ المنطقي، إلى الحّد لشخص تمثؿ استطاعتو في بياف آرائو كعقائد

:  1985الذم تككف أفكاره كآراؤه خارجة عف النطاؽ الشخصي أك ليست شخصية )الظاىر، 

300). 

بينما يعرؼ البناء الفكرم بأنو مجمكعة األفكار التي تدكر حكؿ الحياة كتطكرىا، فتشكؿ 

و، كالدكلة األردنية تستند فيما يتعمؽ بيذا الجانب إلى عقيدة المجتمع السياسي، كفقان لتطمعاتو كأماني

فكر الثكرة العربية الكبرل. فيذا الفكر يمثؿ الفمسفة السياسية التي يقكـ عمييا النظاـ السياسي تمتـز 

بيا القيادة السياسية في كؿ تحركاتيا، كىي كما تقكـ عمى ثالثة مبادلء الحرية كالكحدة كالحياة 

السياسي األردني بالتركيز عمى الخصكصية الكطنية باعتبارىا مشركعان  طابالخأتسـ الفضمة. 

لممستقبؿ، كربما كاف شعار "األردف أكالن" يجسد ىذا التكجو، كىذا التكجو الذم ال يحتمؿ أف يتجاكز 

الثكابت التاريخية التي ترتبط بيكية الدكلة كمشركعيا السياسي ألجياؿ،  ال يتعارض كذلؾ مع 

لذم استقر عميو العمؿ طيمة التاريخ السياسي لمدكلة األردنية، كالذم يمكف تجسيده المضمكف ا

بشعار "األردف أكالن". فاألردف األكؿ ىك البناء كاإلنجاز كالدكر السياسي كالقكمي، كاالستقرار في 

لكؿ خضـ العكاصؼ، كما يتكقع أف يككف "األردف أكالن" المصمحة الكطنية العميا كالمعيار كالمكجو 

 .(652: 1978)محافظة، جيد كالمشركع المستقبمي لمدكلة كالتطمع الدائـ لمشعب نحك التقدـ كالرقي
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لقد بّيف مؤسس الدكلة األردنية الممؾ الراحؿ عبد اهلل األكؿ أىمية ىذه المبادلء، كتكررت 

ي خطبو في برامج الحككمات األردنية المتكالية. كأكد عمييا الممؾ الراحؿ الحسيف بف طالؿ ف

السياسية في أكثر مف مناسبة. كال تزاؿ تشكؿ ىاديان لمقيادة السياسية في عيد الممؾ عبد اهلل الثاني 

في تعاممو مع القضايا المختمفة، سكاء عمى الصعيد المحمي أك اإلقميمي أك الدكلي. كتكمف أىمية 

لسياسة الخارجية بحيث القيادة السياسية في قدرتيا عمى إحداث التفاعالت بيف مختمؼ محددات ا

يتـ في حدكد اإلمكاف تالفي عكامؿ الضعؼ كتضخيـ عكامؿ القكة، كتكمف أيضان في القدرة عمى 

ترؾ بصمات كاضحة في السياسة الخارجية كمف حيث المرتكزات كاألىداؼ كطبيعة التحرؾ عمى 

 المسرح الدكلي. 

 أواًل: القيادة السياسية األردنية:

 ية األردنية بثالث سمات رئيسية كىي:تتميز القيادة السياس

 الميراث التاريخي كالثقافة السياسية الكاسعة:  -أ 

كمنذ بداية تأسيس الدكلة األردنية، سعت القيادة الياشمية إلى إيجاد دكلة أردنية عمى كفؽ 

مبادئ الثكرة العربية الكبرل ببعدىا العربي كاإلسالمي، كتمتمؾ في الكقت نفسو كؿ معاني 

لقدرة عمى مكاكبة التطكرات العصرية، مف خالؿ تشكيؿ حككمة عربية دستكرية القكة كا

كمجمس نكاب ممثؿ لمشعب، كدستكر عصرم، كجيش عربي عمى مستكل عالي مف 

االحتراؼ القتالي قادر عمى تحقيؽ األمف الداخمي كالدفاع الخارجي بعيد كؿ البعد عف 

ية. كالناظر إلى حقيقة منيجية القيادة االنتماءات الطائفية كالحزبية كالعرقية كالجيك 

الياشمية في إدارة الدكلة األردنية يجد أنيا تتسـ بمجمكعة مف المزايا اإليجابية التي أثرت 
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 1983إلى حدو كبير في صياغة مالمح الشخصية الكطنية األردنية المعاصرة )أبك دية، 

:115.) 

لرؤية الكاضحة كالثابتة كالميارة، كالقدرة المزايا الشخصية التي تتتمثؿ في الحكمة كالحنكة كا -ب 

عمى المبادرة في اتخاذ القرارات الجريئة كالمسؤكلة في إطار االنفتاح عمى العالـ كمف 

 (. 44:  2000منطمؽ الثقة بالنفس )الخطيب، 

إلى تحقيؽ  1999شباط  7سعى الممؾ عبداهلل الثاني منذ تسممو سمطاتو الدستكرية في  -ج 

)مشاقبة، ختصار يمكف القكؿ أف أىداؼ السياسة الخارجية األردنية ىي ىذه األىداؼ، كبا

2017 :197-198): 

الحفاظ عمى استقالؿ األردف كحماية سيادتو الكطنية ككحدة أراضيو، ككحدتو الكطنية  -

 كأبعاد كؿ أشكاؿ مصادر الخطر كالتيديد الخارجي عنو.

ظ عمييا كاستغالؿ المكارد الكطنية تنمية كتطكير مصالح األردف الكطنية كرعايتيا كالحفا -

االقتصادية كالبشرية كتحسيف االقتصاد الكطني مف خالؿ رفع النمك االقتصادم، 

 كتشجيع االستثمار لتعزيز األمف كاألستقرار الكطني في كافة المجاالت.

الحفاظ عمى نظاـ الحكـ الممكي القائـ كتعزيز الكالء الشعبي كتعميؽ االنتماء الكطني  -

تو، كتعزيز الشرعية السياسية ذات الجذكر الضاربة في عمؽ التاريخ العربي كثكاب

 كاإلسالمي.

حماية األمف القكمي كالحفاظ عميو مف خالؿ السعي الدائـ كالصادؽ إلقامة عالقاتو  -

حسف جكار مع كافة الدكؿ العربية كاالستناد لمبدأ عدـ التدخؿ في شؤكف الدكؿ العربية 

لتفاعؿ عمى أساس قكاعد االحتراـ المتبادؿ كاستخداـ الدبمكماسية الداخمية كالتعامؿ كا

 كلغة الحكار كالتفاىـ لحؿ كؿ أكجو الخالفات أك سكء الفيـ كالتفسير لممكاقؼ األردنية.
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 ثانيًا: نشأة وتطور النظام الممكي في األردن:

حؿ عبداهلل ، كتـ االتفاؽ بيف الممؾ المؤسس الرا1921تأسست إمارة شرؽ األردف في عاـ 

مكعدان إلعالف اإلمارة، كحاكؿ الممؾ  1923أيار  25بف الحسيف كبريطانيا عمى أف يككف يكـ 

المؤسس اإلسراع في تنفيذ تطمعات الشعب مف حيث اشراكو في الحكـ مف خالؿ التشريع كاإلدارة 

ىذه المجنة بكاسطة نكاب ينتخبكف ليذه الغاية فكافؽ عمى تأليؼ لجنة مف ممثمي الشعب كاجتمعت 

قانكف االنتخاب لممجمس  ككضعت 1923برئاسة ناظر العدلية في أكائؿ تمكز سنة 

(. كأقرت الحككمة ىذا القانكف، كأثر إعالف االستقالؿ 25: 2003الحضرمي، كالعدكاف، النيابي)

ثـ تشكيؿ لجنة مف خبراء القانكف لكضع مشركع قانكف أساسي لشرؽ األردف كقد تـ كضع ىذا 

بعد اجتماعات عقدتيا المجنة برئاسة مدير اآلثار كبعد استشارة عدد مف رجاؿ القانكف  المشركع

كأىؿ الرأم مف الزعماء، لكف الحككمة البريطانية كشأنيا دائمان كضعت شركطان قاسية الستمرار دفع 

المعكنة المالية كقد قبمتيا الحككمة مضطرة دكف مكافقة الشعب أك مشكرتو، ككاف مف بيف ىذه 

الشركط أف يككف األمير غير مسؤكؿ بالنسبة لإلدارة الحككمية كأف يبقى رمزان باعتبار أف الحكـ 

يفترض أف يككف دستكريان في كؿ حاؿ. كيترتب عمى األخذ بيذا المفيكـ أف تشكؿ حككمة دستكرية 

ممت مسؤكلة أماـ مجمس نيابي منتخب، لكف شيئان مف ىذا لـ يحدث بؿ أرجئ قانكف االنتخاب كأى

مسكدة القانكف األساسي بضغط كتدخؿ مف المعتمد البريطاني، كقد أدل ىذا الكضع إلى مزيد مف 

سيطرة المعتمد كتحكمو كأصبحت السمطة في يده، كرأت بريطانيا أف الفرصة سانحة لتثبيت كضعيا 

كسيطرتيا بصكرة قانكنية منظمة، فصاغت أطماعيا في قالب معاىدة دعت لتكقيعيا رئيس 

كنشرت المعاىدة رسميان في  1928شباط  20كمة األردنية حيث كقعيا في القدس في الحك

 (.279: 1959ماضي، كمكسى، )26/3/1928
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 الممك عبد اهلل الثاني ابن الحسين :

قرنان مف تاريخ الرسالة  14كرث الممؾ عبد اهلل الثاني شرعية دينية كصمت إليو عبر 

ألربعيف مف النسب الشريؼ لمنبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ، المحمدية، فيك يمثؿ الجيؿ الثالث كا

كما كرث الشرعية التاريخية التي قدمت إليو مف دكر العائمة الياشمية في قيادة األمة نحك نيضتيا، 

فالثكرة العربية الكبرل التي قادىا الشريؼ حسيف بف عمي تمثؿ بداية عيد استقالؿ كتحرر األمة 

راية الياشمية ال زالت خفاقة مستندة إلى مرتكزاتيا األصيمة، التحرر كاالستقالؿ العربية، فالرسالة كال

كالكحدة، ناىيؾ عف الشرعية السياسية التي أسسيا الممؾ الراحؿ الحسيف بف طالؿ، فالشرعية 

السياسية كالتي تعني "تطابؽ قيـ النظاـ السياسي مع قيـ الناس"كدرجة القبكؿ العاـ لقرارات النظاـ 

ياسي ىي كاضحة تمامان في حكـ العائمة الياشمية منذ عيد المؤسس عبد اهلل األكؿ إلى عيد الس

 الممؾ عبد اهلل الثاني قائد المسيرة إلى األلفية الثالثة.

كمنذ المحظة األكلى لتكليو سمطاتو الدستكرية فقد كضع في سمـ أكلكياتو االستمرار في 

جاؿ االقتصادم، إذ تصدل لمعالجة األكضاع عمميات التنمية الشاممة كخصكصان في الم

االقتصادية كتخفيؼ عبء المديكنية، كاالستمرار في برامج التصحيح االقتصادم كمعالجة قضايا 

الفقر كالبطالة، كجمب اإلستثمارات المالية لخدمة االقتصاد الكطني، كيؤمف الممؾ عبد اهلل الثاني 

لراسخ بأف األمة العربية ال يمكف أف تككف ليا مكانتيا بضركرة قياـ كحدة عربية اقتصادية لشعكره ا

بيف األمـ كالشعكب ما لـ يكف ليا مكقؼ مكحد تجاه مختمؼ القضايا، كفي مقدمتيا قضية التنمية 

االقتصادية، فمنذ المحظة األكلى لتسممو مقاليد الحكـ سعى إلى تفعيؿ مجاالت التعاكف االقتصادم 

كقد أخذت معالـ النيج  ربية كخصكصان الدكؿ العربية المجاكرة .كالتجارم مع مختمؼ الدكؿ الع

 (: 2013السياسي لمممؾ عبد اهلل الثاني تتضح مف خالؿ )العناقرة، 
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كيتضح مف خالؿ الخطاب السابؽ أىمية التنمية االقتصادية، كذلؾ ألف االقتصاد عماد 

معالـ النيج السياسي لمممؾ عبد  الدكلة، كركف أساسي مف أركانيا، ككجكدىا كاستمرارىا. فيك أحد

اهلل الثاني الذم أرتكز عميو في تحديد مسارات الدكلة المستقبمية، كتعميؽ أسس المشاركة 

الديمقراطية القائمة عمى التعددية كمحاكرة المعارضة كمشاركتيا في تسيير دفة الحكـ، كىذه كميا 

الجميع أفراد كمؤسسات أنيـ في ظؿ  مف مالمح الدكلة العصرية، كفي ظؿ تمؾ الديمقراطية يشعر

 ( .73: 1999حماية حقيقية تكفرىا سيادة القانكف)السعيديف، 

صالح لمنظاـ السياسي في المممكة  تشكؿ البيئة السياسية الحاضنة ألم عممية بناء كا 

عامالن حاسمان في نجاح بمكرة كتطبيؽ مثؿ ىذه التكجيات، كلذلؾ، فإف االنتباه لتأثيرات البيئة 

لمحمية كاإلقميمية كالدكلية عمى المممكة يمثؿ جزءان مف دراسة فرص بناء نظاـ سياسي ديمقراطي ا

كقكم، كيتمتع النظاـ السياسي في األردف بميراث تاريخي ألسرة حاكمة مّثمت تاريخيان عامالن مشتركان 

كغير مباشر في  كمكحدان لممجتمع حّقؽ استمرارية لمنظاـ، كيمارس جياز المخابرات دكران مباشران 

النظاـ السياسي، كتعتبر السمطة مركزية ترتبط بالممؾ، كتنتشر سمطة الدكلة في كؿ مناحي الحياة، 

مما يجعؿ السمطة قكية كمكحدة كتممؾ أداة مراقبة مستمرة مما يضعؼ دكر مؤسسات المجتمع 

الديمقراطية المدني المباشر، كمف جية أخرل فإف معظـ مؤسسات المجتمع المدني تفتقر إلى 

الداخمية، كقد تراجع دكر معظميا نتيجة العجز عف كسب قكاعد شعبية أك تأييد جماىيرم ميـ في 

مقابؿ تماسؾ السمطة كغياب أم انشقاقات عنيا، كعمى الصعيد العاـ، فإف التنشئة السياسية تقـك 

ي قائمة عمى أسس عمى أسس قكمية كدينية كتعميؽ الكالء لمنظاـ رغـ أف عمميات التكظيؼ السياس

  .عشائرية كمناطقية كجيكية
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 الفصل الرابع

 تعزيز بناءفي ية لمممك عبد اهلل الثاني ابن الحسين االصالح التوجيات

 الدولة المدنية 

االردف دكلة تقـك عمى أساس نظاـ الحكـ نيابي ممكي كراثي حسب الدستكر كالقكانيف 

دكلة المدنية مف خالؿ الممارسات االنسانية المتعمقة كاالنظمة، كقد حقؽ انجازات ىائمة في مسار ال

بالحريات كحؽ التعبير كتمكيف المرأة كعدـ التميز بيف المككنات بسبب الديف كالعرؽ كضماف 

حقكؽ االنساف كالمكاطنة الفاعمة الدستكرية كاستيعاب كؿ المككنات العرقية كالثقافية كالدينية 

لمتحكؿ الديمكقراطي ، كيعتبر  جاىدان  القانكف كيسعى االردفكالمساكاة بالحقكؽ كالكاجبات اماـ 

يككف لألحزاب كمؤسسات المجتمع المدني دكرا  ةحديثالديمكقراطية ال ةدكللمذجان ايجابيان االردف نمك 

 اساسيا فييا قابمة لالستمرار.

 : الفكر السياسي لمممك عبداهلل الثاني تجاه الدولة المدنية األولالمبحث 

ادة السياسية مف العكامؿ األساسية الدافعة نحك التحكؿ الديمقراطي في األردف، إذ تعد اإلر 

أف اإلرادة الجادة عند رأس النظاـ السياسي ىي الضمانة التي تكفؿ التحكؿ الديمقراطي، كمتابعة 

مسيرتيا لمكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة، حيث تسعى القيادة األردنية منذ تأسيس اإلمارة نحك 

ابة لضركرة التحديث كالتغيير، عمى الرغـ مف التحديات الداخمية كاإلقميمية التي كاجيت االستج

األردف عمى مر العقكد، خاصة بعد االستقالؿ، كالمتمثمة بالصراع العربي اإلسرائيمي، كالتحديات 

 (.72: 2006)مصالحة ،اإلقميمية كالدكلية المتعددة 
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في اإلصالح الشامؿ، لالنتقاؿ باألردف مف بمد ىناؾ رغبة مستمرة مف القيادة السياسية 

محككـ بإمكانيات مادية محددة إلى األخذ بمناىج التقدـ التي تستخدميا العديد مف الدكؿ المتقدمة 

في العالـ، باالعتماد عمى سياسة االنفتاح كالتعاكف مع الدكؿ الخارجية، بما يقكـ عمى المنيجية 

جية، كاعتماد خطاب يتميز بالحداثة، باتساع مجاالتيا، ليتكافؽ مع الميبرالية المتقدمة كالمنفعة مف 

شركط الطرح الذم يدفع باألفراد كالنخب السياسية لتككف فاعمة لمكصكؿ إلى دكلة المؤسسات 

كالقانكف مف جية أخرل. كما تتضح اإلرادة السياسية، مف خالؿ حرصيا عمى استصدار القكانيف 

عممية الديمقراطية. كفي مرحمة عيد الممؾ المؤسس الراحؿ عبد اهلل القادرة عمى النيج بمسيرة ال

ـ الذم كاف بمنزلة الدستكر األكؿ بعد قياـ الدكلة عاـ 1928األكؿ صدر القانكف األساسي عاـ 

ـ، إْذ بيف العديد مف الحقكؽ 1946ـ، كصدر الدستكر الثاني بعد استقالؿ المممكة عاـ 1921

د المجتمع، كبعد كحدة الضفتيف، كفي عيد الممؾ الراحؿ طالؿ صدر المدنية كاالقتصادية ألفرا

ـ، الذم كفؿ النيج الديمقراطي. كبعد تسمـ الممؾ الراحؿ الحسيف بف طالؿ 1952دستكر عاـ 

ـ، شيدت فترة الخمسينيات ازدىار العمؿ الحزبي، كبناء مؤسسات 1953سمطاتو الدستكرية عاـ 

مة في الحياة السياسية. كنتيجة لكجكد حالة عدـ االستقرار في المجتمع المدني، كالمشاركة الفاع

المنطقة كاالرتباطات الخارجية لبعض األحزاب األردنية، أيلغي النشاط الحزبي في البالد بمرسـك 

 (.72: 2006ـ )المصالحة، 1957ممكي في عاـ 

دكائر ـ تـ إصدار قانكف االنتخاب لمجمس النكاب الذم أعاد تقسيـ ال2001كفي عاـ 

عطاء )80( بدالن مف )110االنتخابية، كزيادة أعضاء مجمس النكاب، إذ أصبح ) ( مقاعد 6(، كا 

لممرأة ضمف ما يعرؼ بنظاـ )الككتا(، كلقد أكد الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف لمحككمات 

د عبر عف المتعاقبة عمى أىمية دعـ كتعزيز العممية السياسية كالتركيز عمى اإلصالح السياسي، كق

كمجمس النكاب السادس عشر في عاـ  2011ذلؾ بحؿ مجمسي النكاب الخامس عشر في عاـ 
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. كىذا يشير إلى مستكل اإلرادة  2012كالطمب مف المجمس تعديؿ قانكف االنتخاب  2012

 السياسية لدل النظاـ السياسي األردني تجاه اإلصالح السياسي. 

  اني:السياسية لمممك عبد اهلل الث يدةالعق

 نعّكؿ أساس الحسابات السياسية لصايقصد بالعقائد كالمدركات الميكانـز النيائي الذم يش

القرار األردني كالمتمثؿ بالممؾ عبد اهلل الثاني مف خالؿ عقائده كتطكراتو الشخصية )البيئة النفسية( 

زاء قضية ما التخاذ كرؤيتو لألمكر بكافة جكانبيا، كالصكرة التي ينطمؽ منيا لتككيف رؤية معينة إ

البئتيف الداخمية أسمكب تعاممو مع قراره، أم الخصائص المتعمقة بشخصية القائد السياسي كعمى 

  (.43، 2006)السعيديف،  كالخارجية

كينتسب الممؾ إلى األسرة الياشمية أعرؽ األسر العربية امتدادان كتاريخان كارتباطان بالقكمية 

ربية الكبرل، أكؿ ثكرة عربية قكمية في العصكر الحديثة، كاألردف نتاج العربية، فيك كريث الثكرة الع

ىذه الثكرة كحامؿ رسالتيا، يؤمف بيا الممؾ الذم يعتبر نفسو امتدادان ليذا اإلرث العظيـ، إرث الدكلة 

العربية اإلسالمية التي بنت حضارة زاىدة امتدت مف سكاحؿ الصيف الشرقية إلى السكاحؿ األطمسية 

با، حضارة ىي عمى أساس الحضارة المعاصرة كالقيمة عمى الحضارات القديمة، كرفعتيا زات ألكرك 

عمييا دينان كعممان كأدبان، ىذا اإلرث أضفى عمى األردف خصكصية فرضت عمى الممؾ عقائد أصمية 

 .ثابتة

بو  مف دراسة الكاقع السياسي بكافة جكانبو ال بد مف التكصؿ إلى النيج السياسي الذم التـز

الممؾ عبداهلل الثاني، كعّبر عف ذلؾ في سياساتو كخططو المستقبمية، كعميو أخذت معالـ النيج 

السياسي لمممؾ عبداهلل الثاني تتضح مف خالؿ المحافظة عمى الجكىر العاـ لمنيج السياسي الذم 

"أعتقد أف  حدده ككضع أسسو كالده الممؾ الحسيف، كقد عّبر الممؾ عبداهلل الثاني عف ذلؾ بقكلو:
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أكؿ شيء تعممتو مف المغفكر لو كاف عدـ االستسالـ قط، كاالمتناع عف قكؿ ال، كاف يممؾ 

الشجاعة، ككاف مثاالن لنا كمنا، كقد تعممنا ذلؾ مف خالؿ حياتنا، ال شيء يضايقني أكثر مف قكؿ: 

جاعة عمى القياـ بو" ال يمكف القياـ بيذا، إذ ال بد مف كسيمة لمقياـ بو، كالمطمكب ىك التصميـ كالش

 (. 87، 2003)العطار 

كمف معالـ النيج السياسي لمممؾ عبداهلل الثاني عدـ االنحياز، العمؿ عمى استقاللية القرار 

السياسي كارتكازه عمى مصالح البالد العميا، بعد تقديـ معالـ النيج السياسي لمممؾ عبداهلل الثاني، 

منسجمة مع أسمكب كالده الممؾ الباني، في إدارة  يتضح أف األفكار السياسية لو، قد جاءت

كتصريؼ شؤكف المممكة مما أصقؿ شخصيتو كأخصب تفكيره كىيأه لتكلي أمانة المسؤكلية بالحكمة 

كالطمكح التي أصبح يعرؼ بيما. إف المتعمؽ في الخطاب السياسي اإلصالحي لمممؾ عبداهلل 

كالكسطية كالرؤية الكاضحة، كيتمحكر لخدمة المكاطف الثاني يجده يّتسـ بالحكمة كالتعقؿ كاالعتداؿ 

 .(45: 2000)المشرم، األردني كرفع سكية معيشتو

 كينطمؽ الممؾ عبد اهلل الثاني مف منطمقات كمرتكزات تنير لو طريؽ العمؿ كتتمثؿ ىذه فيما يمي:

 ف عمر إخالصو المطمؽ لمتراث الياشمي، فيك كارث الراية الياشمية عبر خمسة عشر قرنان م

الرسالة الياشمية. فاحتراـ التقاليد، كنظاـ القيـ األصيمة الذم انتقؿ إليو مف خالؿ ىذه الرسالة 

 الخالدة ىك ديدف عممو كتكجياتو.

  يتمتع الممؾ بالشرعية الدينية، كالشرعية التاريخية كالشرعية السياسية التي كصمت إليو عبر

از، كتشكؿ ىذه الشرعيات قاعدة صمبة لمكاقفو حكـ العائمة الياشمية الماجدة كشرعية اإلنج

 كتكجياتو عمى األطر كافة.
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 : اإلصالحات السياسية كأساس لمدولة المدنية في االردنالثانيالمبحث 

بتداعيات ثكرات الربيع العربي في تكنس كمصر  2011تأثرت الدكلة األردنية منذ عاـ 

لدكلة االردنية كبمبادرة الممؾ عبد اهلل الثاني التي كليبيا كاليمف كالبحريف كسكريا، كقد كاف تعامؿ ا

ممكية تكمؼ بمراجعة نصكص الدستكر األردني تجسيدان  لجنةبتشكيؿ  2011أعمنيا في نيساف 

يمانيا بأف ركح التجديد كالتقدـ ىي التي تحكـ المجتمع مف أجؿ كضع رؤل  لمتكجيات الممكية كا 

كالتقدـ كاالزدىار، كقد صادؽ الممؾ عبد اهلل الثاني عمى حكيمة لمستقبؿ األردف المنشكد في القكة 

 2012بعد إقرارىا مف مجمس األعياف كالنكاب )المشاقبة،  2011التعديالت الدستكرية لعاـ 

:105-109.) 

 ،2016 عاـ نياية حتى قانكف 108 ما يقارب 2011كقد أقرت الحككمات المتتالية منذ عاـ  

أف المجمس “عمى:  نص 2012 لعاـ (2) رقـ قرار أصدر ستكرالد لتفسير العالي المجمس أفك 

 النكاب مجمس يككف كالتي تنص عمى " عندما ( 1( فقرة )94العالي كبعد تدقيقو لنص المادة )

 :بيانيا اآلتي األمكر لمكاجية مؤقتة قكانيف يضع أف الممؾ بمكافقة الكزراء لمجمس يحؽ منحالن 

 .العامة الككارث -

 .ارئكالطك  الحرب حالة -

 .التأجيؿ تحتمؿ ال كمستعجمة ضركرية نفقات إلى الحاجة -

 تعرض أف عمى القانكف قكة الدستكر أحكاـ تخالؼ ال أف يجب التي المؤقتة لمقكانيف كيككف

 متتاليتيف عاديتيف دكرتيف خالؿ فييا البت المجمس كعمى يعقده، اجتماع أكؿ في األمة مجمس عمى

 المدة انقضت أك رفضيا فإذا يرفضيا، أك يعدليا أك القكانيف ذهى يقر أف كلو إحالتيا، تاريخ مف

 يعمف أف الممؾ بمكافقة الكزراء مجمس عمى كجب بيا يبت كلـ الفقرة ىذه في عمييا المنصكص
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 ذلؾ يؤثر ال أف عمى القانكف قكة مف ليا كاف ما يزكؿ اإلعالف ذلؾ تاريخ كمف فكران، نفاذىا بطالف

عماالن لمقكاعد الفقيية الدستكرية القائمة أف النصكص الدستكرية  تسبة".المك كالحقكؽ العقكد في كا 

يكمؿ بعضيا بعضان، كبعدـ رجعية النصكص الدستكرية،  كاحدةتفسر بالنظر إلييا باعتبارىا كحدة 

المؤقتة التي أحيمت عمى مجمس األمة قبؿ نفاذ  القكانيفكاألثر المباشر لمقاعدة القانكنية، يقرر أف 

( مف 1مستثناة مف تطبيؽ أحكاـ الفقرة ) 1/10/2011لتعديالت الدستكرية اتي نفذت في ىذه ا

 منحالن  النكاب مجمس يككف عندما كالتي تنص عمى "  ( مف الدستكر بصيغتيا المعدلة94المادة )

 الككارث :بيانيا اآلتي األمكر لمكاجية مؤقتة قكانيف يضع أف الممؾ بمكافقة الكزراء لمجمس يحؽ

 .التأجيؿ تحتمؿ ال كمستعجمة ضركرية نفقات إلى الحاجةك  .كالطكارئ الحرب حالةك  .امةالع

 تعرض أف عمى القانكف قكة الدستكر أحكاـ تخالؼ ال أف يجب التي المؤقتة لمقكانيف كيككف

 متتاليتيف عاديتيف دكرتيف خالؿ فييا البت المجمس كعمى يعقده، اجتماع أكؿ في األمة مجمس عمى

 المدة انقضت أك رفضيا فإذا يرفضيا، أك يعدليا أك القكانيف ىذه يقر أف كلو إحالتيا، ختاري مف

 يعمف أف الممؾ بمكافقة الكزراء مجمس عمى كجب بيا يبت كلـ الفقرة ىذه في عمييا المنصكص

 ذلؾ يؤثر ال أف عمى القانكف قكة مف ليا كاف ما يزكؿ اإلعالف ذلؾ تاريخ كمف فكران، نفاذىا بطالف

التي تكجب عمى مجمس األمة البت في القكانيف المؤقتة خالؿ  "المكتسبة كالحقكؽ العقكد في

الدكرتيف العاديتيف المتتاليتيف مف تاريخ إحالتيا، كأف ىذه الفقرة تنطبؽ فقط عمى ما يحاؿ مف 

ى القكانيف القكانيف المؤقتة عمى مجمس األمة بعد تاريخ نفاذ ىذه التعديالت الدستكرية كال تنطبؽ عم

، كىك ما يعني سقكط كافة 2011مجمس األمة قبؿ نفاذ الدستكر لسنة إلى المؤقتة التي أحيمت 

مف إطار كجكب إحالتيا لمجمس األمة خالؿ  2011القكانيف المؤقتة قبيؿ تعديؿ الدستكر عاـ 

عديالت عاـ دكرتيف عاديتيف متتاليتيف، كانطباؽ النص عمى القكانيف المؤقتة الكاردة بعد نفاذ ت

2011. 
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تحديد العالقة بيف أسيمت التعديالت الدستكرية في التأسيسي لمدكلة المدنية مف خالؿ 

السمطات كبياف دكر السمطة التشريعية كالتنفيذية كالقضائية كتعزيز الحريات العامة كالمشاركة 

 السياسية بما يسيـ في تعزيز بناء الدكلة المدنية.

 الدستكرية: فيما يمي أىـ التعديالت  

 في مجال حقوق المواطنين وواجباتيم: -1

كلتعزيز مفيـك المكاطنة كتكريس مبدأ العدالة كالحرية كمقكمات لمدكلة المدنية فقد تـ تعديؿ 

 الحقكؽ في بينيـ تمييز ال سكاء القانكف أماـ كالتي تنص عمى "األردنيكف مف الدستكر (6)المادة 

ف كالكاجبات  كالحفاظ شعبو ككحدة كأرضو الكطف عف الدفاع. الديف أك المغة أك العرؽ في اختمفكا كا 

 حدكد ضمف كالتعميـ العمؿ الدكلة تكفؿ. أردني كؿ عمى مقدس كاجب االجتماعي السمـ عمى

 الديف قكاميا المجتمع أساس األسرة. األردنييف لجميع الفرص كتكافؤ الطمأنينة كتكفؿ إمكانياتيا

 القانكف يحمي. كقيميا أكاصرىا كيقكم الشرعي كيانيا انكفالق يحفظ الكطف، كحب كاألخالؽ

. كقد "كاالستغالؿ اإلساءة مف كيحمييـ اإلعاقات كذكم النشء كيرعى كالشيخكخة كالطفكلة األمكمة

أف الحرية الشخصية مضمكنة، حيث أف ىذه الحرية ىي المناخ العاـ "تمت إضافة بند ينص عمى: 

سية كالرسمية كاالجتماعية كالثقافية، كأف أم اعتداء عمى الحقكؽ الذم تعيش تحتو المؤسسات السيا

 "كالكاجبات كالحريات العامة أك حرمة الحياة الخاصة لألردنييف يعتبر جريمة يعاقب عمييا القانكف

 (.80: 2012)محاسنو، 

 يحبس اك احد يكقؼ اف يجكز "ال تنص عمى 1952( مف الدستكر االردني عاـ 8) المادة

كتـ التعديؿ عمى المادة الثامنة لتصبح كالتالي )الدستكر األردني، المادة  .القانكف" احكاـ كفؽ اال

8:) 
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 .ال يجكز أف يقبض عمى أحد أك يكقؼ أك يحبس أك يمنع مف التجكؿ إال كفؽ أحكاـ القانكف 

  كؿ مف يقبض عميو أك يكقؼ أك يحبس أك تقيد حريتو تجب معاممتو بما يحفظ عميو كرامة

، كال يجكز تعذيبو بأم شكؿ مف األشكاؿ، أك إيذاؤه بدنيان أك معنكيان، كما ال يجكز اإلنساف

حجزه في غير األماكف التي تجيزىا القكانيف، ككؿ قكؿ يصدر عف أم شخص تحت كطأة أم 

 تعذيب أك إيذاء أك تيديد ال يعتد بو.

 اال احد مؾم يستممؾ التنص عمى " 1952 عاـ االردني الدستكر مف (11) أما المادة

المتعمقة  11تـ تعديؿ المادة " ك القانكف في يعيف حسبما عادؿ تعكيض مقابؿ كفي العامة لممنفعة

باالستمالؾ بإضافة عبارة )كال أم جزء منو( بحيث أصبحت: "ال يستممؾ ممؾ أحد كال أم جزء منو 

إعماالن كامالن لمبدأ  ، كذلؾ إال لممنفعة العامة، كفي مقابؿ تعكيض عادؿ حسبما يعيف في القانكف"

 حرية التممؾ كمنع المصادرة.

فقد أضيفت إلييا مكاد تنص عمى: "تكفؿ الدكلة  1952مف دستكر عاـ  15أما المادة  

لممكاطنيف حرية البحث العممي، كما تكفؿ حرية اإلبداع األدبي كالفني كالثقافي بما ال يخالؼ النظاـ 

ائؿ اإلعالـ مكفكلة ضمف حدكد القانكف، كاستبداؿ كممة ككس النشرالعاـ كاآلداب العامة. كحرية 

االمتياز بالترخيص"، كفي ذلؾ تأكيد عمى أىمية البحث العممي كأف االرتقاء بالفكر يعمؿ عمى 

 2أضيفت كممة "النقابات" في الفقرة  16إيجاد بيئة سياسية كاجتماعية كثقافية ناجحة. كفي المادة 

. كبذلؾ، فقد أضيؼ حؽ جديد لممكاطنيف كىك 3ذلؾ في الفقرة بعد عبارة تأليؼ الجمعيات، كك

 18حقيـ في تأليؼ كتأسيس النقابات التي تشكؿ تطكران ميمان عمى صعيد التنمية السياسية، كالمادة 

أضيؼ إلييا كسائؿ االتصاؿ عمى أساس ضماف حرية المراسالت المتعمقة بيا لمحفاظ عمى سريتيا 

"تعتبر جميع المراسالت البريدية كالمخاطبات الياتفية كغيرىا مف فأصبح نص المادة كما يمي: 
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كسائؿ االتصاؿ سرية ال تخضع لممراقبة أك التكقيؼ أك المصادرة إال بأمر قضائي كفؽ أحكاـ 

أضيفت كممة "األساسي" بعد كممة التعميـ الكاردة في مطمعيا كبيذا يصبح  20القانكف". كفي المادة 

ميان كمجانيان، كبذلؾ يعد ىذا النص الدستكرم إضافة عمى صعيد الحركة التعميـ األساسي إلزا

 .(81: 2012)محاسنو، التعميمية التي تشكؿ ركنان مف أركاف الثقافة كالتنمية السياسية 

حقكؽ المكاطنيف ككاجباتيـ خطكة كبيرة  عززتتعتبر ىذه التعديالت الدستكرية التي 

ف، كعممت عمى ضماف حريات المكاطنيف ككرامتيـ، بحيث لمكصكؿ إلى اإلصالح الشامؿ في األرد

أثرت تمؾ التعديالت عمى تفكيض الممؾ أنيا جاءت لتمبي قدر كبير مف تطمعات المكاطنيف. كما 

كتغيير أسس تشكيؿ الحككمات، حيث قاـ بتخكيؿ صالحياتو لتسمية رئيس الحككمة إلى مجمس 

جراء سمسمة مشاكرات مع الكتؿ البرلمانية ليذه الغاية النكاب مف خالؿ قياـ رئيس الديكاف الممكي بإ

لمكصكؿ إلى "الحككمة البرلمانية"، ككذلؾ أف يقـك رئيس الكزراء بإجراء مشاكرات مع الكتؿ 

 البرلمانية الختيار أعضاء فريقو الكزارم. 

كحكؿ رؤية الممؾ لمستقبؿ الممكية كدكرىا في األردف، أكد بأف الممكية ستكاصؿ دكرىا 

كصفيا رمز الكحدة الكطنية كالضامف لمدستكر كمالذ أخير لتجاكز حاالت االستعصاء السياسي، ب

ككذلؾ ستعمؿ عمى ضماف حيادية كاستقالؿ كمينية القكات المسمحة كاألجيزة األمنية كالقضائية 

كالمؤسسات الدينية العامة كمؤسسات غير مسيسة. كما سيستمر الممؾ بالقياـ بدكر أساسي في 

ضايا اإلستراتيجية الحيكية بالسياسة الخارجية كاألمف القكمي )مقابمة الممؾ مع ككالة األنباء الق

 (6، )أسكشيتيد برس( : 2012األمريكية ، 
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 أثر التعديالت الدستورية عمى السمطة التنفيذية:  -2

 تمّيز الدستكر األردني قبؿ التعديؿ بتغكؿ السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في

ممارسة صالحياتيا الدستكرية، حيث كانت تبرز معالـ ىذه الييمنة في صالحيات السمطة التنفيذية 

الكاسعة في الدستكر كالتي كانت تتجمى في حالتي القكانيف المؤقتة كحؿ مجمس النكاب، كالتي تـ 

كيؿ أما فيما يتعمؽ بتش إدخاؿ مجمكعة مف التعديالت الدستكرية عمى أحكاميما في الدستكر.

( مف الدستكر المتعمقة بحؽ الممؾ في تعييف رئيس 35الحككمة، فقد ثار جداؿ حكؿ تعديؿ المادة )

الكزراء كالكزراء كقبكؿ استقالتيـ، حيث نادل البعض بتطبيؽ مبدأ الحككمة البرلمانية مف خالؿ 

الت لـ تأخذ بتمؾ تقييد حؽ الممؾ في تعييف رئيس الكزراء مف الحزب الفائز باألغمبية إال أف التعدي

 (. 224-223: 2011( مف دكف تعديؿ)نصراكم، 35التكصية كبقيت المادة )

( مف الدستكر فقد أيجرم عمييا تعديؿ بإلغاء عبارة "أم تشريع آخر" كذلؾ 45أما المادة )

ء لمتأكيد عمى الكالية العامة لمجمس الكزراء في إدارة جميع شؤكف الدكلة الداخمية كالخارجية باستثنا

ما قد عيد أك يعيد بو مف تمؾ الشؤكف بمكجب ىذا الدستكر أك أم قانكف آخر إلى أم شخص أك 

ىيئة أخرل. أما فيما يتعمؽ بالمسؤكلية السياسية لمحككمة في الدستكر األردني، فقد طرأت عمييا 

تعديالت جكىرية ىدفت بشكؿ أساسي إلى تحقيؽ التكازف مع السمطة التشريعية، فمف أىـ ىذه 

التعديالت إلغاء حكـ اعتبار خطاب العرش بيانان كزاريان لمحككمة التي تتشكؿ إذا كاف مجمس النكاب 

منحالن أك غير منعقد، فبمكجب ىذا النص المعدؿ فإف كؿ كزارة جديدة تؤلؼ يجب عمييا أف تقدـ 

جاء ذلؾ بيانان كزاريان إلى مجمس النكاب تطمب عمى أساسو الثقة كذلؾ خالؿ شير مف تشكيميا ك 

حالؿ ىذه الفقرة مكانيا: " إذا كاف 45كاضحان مف خالؿ استبداؿ العبارة األخيرة مف المادة ) ( كا 
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مجمس النكاب غير منعقد يدعى لالنعقاد لدكرة استثنائية كعمى الكزارة أف تتقدـ ببيانيا الكزارم كأف 

 (.87:  2012تطمب الثقة عمى ذلؾ خالؿ شير مف انعقادىا )محاسنة، 

مف أىـ التعديالت الدستكرية المتعمقة بالمجمس النيابي اشتراط استقالة الحككمة التي إف 

تنسب بقرار حؿ مجمس النكاب خالؿ أسبكع مف اتخاذىا القرار، كما أف رئيس الحككمة التي تتخذ 

 ىذا القرار ال يحؽ لو أف يكمؼ مرة أخرل برئاسة الحككمة الالحقة، كأف زيادة مدة الدكرة العادية

لمجمس النكاب لتصبح ستة أشير بدالن مف أربعة أشير، كأنو إذا حؿ المجمس لسببو ما، فال يجكز 

( بحيث أصبحت الفقرة األكلى 94حؿ المجمس الجديد لمسبب نفسو. كجرل تعديؿ عمى المادة )

منيا :عندما يككف مجمس األمة غير منعقد أك منحالن يحؽ لمجمس الكزراء بمكافقة الممؾ أف يضع 

قكانيف مؤقتة لمكاجية حاالت الطكارئ التالية: الككارث العامة، حالة الحرب كالطكارئ، الحاجة إلى 

 (2012نفقات ميمة ال تتحمؿ التأجيؿ. )عبد المنعـ، 

تعطي ىذه التعديالت لمجمس النكاب قدرة أكبر لتعزيز دكره الرقابي ، كتعزيز مبدأ فصؿ 

ف كالتنسيؽ بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، إضافة إلى السمطات كاإلسياـ كزيادة مستكل التعاك 

( فقد تـ تعديميا 55أما المادة ) .منح المجمس النيابي المزيد مف القدرة كالكفاءة كاالستقاللية

باستحداث نص جديد يعالج مسألة محاكمة الكزراء ينسجـ بشكؿ دقيؽ كأكيد مع التقاليد الديمقراطية 

ان إلساءة االستخداـ، كذلؾ بكضع مرجع جديد يتكلى محاكمة الكزراء، متعمؽ كسياقات تطبيقيا كمنع

بمساءلة الكزراء بطريقة قضائية مباشرة كسيمة كال تثير إشكاالت كتعقيدات، لذلؾ أصبحت تنص 

( عمى ما يمي" يحاكـ الكزراء عمى ما ينسب إلييـ مف جرائـ ناتجة عف تأدية كظائفيـ 55المادة )

ستئناؼ النظامية في العاصمة، تنظرىا ىيئة مؤلفة مف خمسة قضاة يعيف المجمس أماـ محكمة اال

( 57القضائي رئيسيا كأعضائيا كتصدر أحكاـ المحكمة باألغمبية". كجرل تعديؿ عمى المادة )
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( كأصبح ينص بعد تعديمو عمى ما يمي: 57متعمؽ بمكضكع محاكمة الكزراء، فألغي نص مادة )

النظامية عند محاكمة الكزراء قانكف العقكبات المعمكؿ بو في الجرائـ تطبؽ محكمة االستئناؼ 

المنصكص عمييا فيو، كتعيف بقانكف خاص الجرائـ التي تترتب عمييا مسؤكلية الكزراء في األحكاؿ 

 التي ال يتناكليا قانكف العقكبات.

سمطة كىذه التعديالت تشكؿ أساس لتعزيز مبدأ الفصؿ بيف السمطات ، كتحديد دكر ال

 التنفيذية في النظاـ السياسي االردني مما سيشكؿ مرتكز لقياـ الدكلة المدنية .

 أثر التعديالت الدستورية عمى السمطة التشريعية:  -3

شممت التعديالت عددان مف النصكص الدستكرية ذات الصمة بصالحيات السمطة التشريعية 

ت مجمكعة مف األحكاـ الخاصة بتشكيؿ كعالقتيا مع السمطة التنفيذية، فقد تضمنت ىذه التعديال

( 67السمطة التشريعية بشقييا األعياف كالنكاب، فعمى صعيد مجمس النكاب، فقد تـ تعديؿ المادة )

مف الدستكر، كذلؾ بالنص صراحة عمى إنشاء ىيئة مستقمة لالنتخاب تشرؼ عمى العممية 

ات أخرل يقررىا مجمس الكزراء، فيما االنتخابية كتديرىا في كؿ مراحميا، كما تشرؼ عمى أم انتخاب

يتعمؽ بشركط العضكية في السمطة التشريعية، فقد تـ تعديؿ الدستكر بحيث أصبح يحظر عمى مف 

 (.320: 2012محاسنة، ) يحمؿ جنسية دكلة أخرل أف يككف عضكان في مجمس األعياف كالنكاب

ديؿ النصكص ذات الصمة أما بالنسبة لما يتعمؽ باختصاص السمطة التشريعية، فقد تـ تع 

بسير العمؿ داخؿ مجمس األمة، كذلؾ بيدؼ تفعيؿ دكر المجمس في ميامو التشريعية كالرقابية 

ة الدكرة كالحد مف ىيمنة السمطة التنفيذية عمى مجريات العمؿ داخؿ مجمس األمة. فقد تـ تعديؿ مد

العادية لمجمس األمة كزيادتيا مف أربعة أشير لتصبح ستة أشير كذلؾ لتمكيف مجمس النكاب مف 

انجاز أكبر قدر مف األعماؿ كالمشاريع البرلمانية خالؿ الدكرة العادية، أما مدة مجمس النكاب، فقد 
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ؿ عف سنة كاحدة ك بقيت أربع سنكات مع إعطاء الحؽ لمممؾ في أف يمدد لمجمس النكاب مدة ال تق

 ال تزيد عف سنتيف.

مما يشكؿ ركيزة أساسية في تعزيز دكر مجمس النكاب االردني في كضع التشريعات التي 

 تخدـ قياـ الدكلة المدنية في االردف.

 . أثر التعديالت الدستورية عمى السمطة القضائية: 4

طة القضائية كاف ليا األثر الكبير لقد أدخمت التعديالت الدستكرية أحكامان إيجابية عمى السم     

في تفعيؿ استقالليا عف السمطة التنفيذية كممارستيا الختصاصاتيا. فأىـ ما جاءت بو ىذه 

، باإلضافة إلى تفعيؿ استقالؿ المجمس القضائي 27التعديالت إضافة كممة مستقمة إلى المادة 

ميع الشؤكف المتعمقة بالقضاة كذلؾ مف خالؿ النص صراحة عمى إنشائو بقانكف ليتكلى إدارة ج

داريان عف السمطة التنفيذية. أما فيما  النظامييف، كىك األمر الذم سيضمف لممجمس استقالالن ماليان كا 

يتعمؽ بالتعديالت المتعمقة بممارسة القضاء الختصاصاتو، فقد حظرت محاكمة أم شخص مدني 

ذلؾ جرائـ التجسس كاإلرىاب  في قضية جزائية ال يككف جميع قضاتيا مدنييف كيستثنى مف

 (.29:  2011العضايمة، كالمخدرات كتزييؼ العممة )

عمى أف: "السمطة القضائية مستقمة تتكالىا المحاكـ  2011مف دستكر  27نصت المادة    

عمى اختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا كتصدر جميع األحكاـ كفؽ القانكف باسـ الممؾ"، أم أنو أضيفت 

عبارة السمطات القضائية، كبذلؾ تحقؽ استقاللية القضاء التي لـ تكف في دستكر كممة "مستقمة" بعد 

كألكؿ مرة في تاريخ المممكة األردنية الياشمية تـ جكاز مقاضاة الكزراء إلى القضاء المدني ، 1952

. كمثكليـ أماـ النيابة العامة، بعد أف كانت محاكمة الكزراء منكطة بالمجمس العالي لتفسير الدستكر
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مف ىنا، أكدت التعديالت الدستكرية عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات كأف لكؿ سمطة اختصاصاتيا 

 الخاصة التي تمارسيا، كأف ىذه التعديالت ليا أىمية بالغة في اإلصالح السياسي المنشكد.

( مف الدستكر األردني بعد التعديؿ عمى أف " تنشأ 58/1كفي ظؿ ذلؾ، نصت المادة )

مة دستكرية يككف مقرىا في العاصمة كتعتبر ىيئة قضائية مستقمة قائمة بذاتيا"، بالقانكف محك

( مف الدستكر بعد التعديؿ عمى أف " تختص المحكمة الدستكرية بالرقابة عمى 59/1كنصت المادة )

 ( مف نفس المادة إلى أف "لممحكمة الدستكرية2دستكرية القكانيف كاألنظمة النافذة"، كما تشير الفقرة )

( مف 60( مف المادة )2حؽ تفسير نصكص الدستكر إذا طيمب إلييا ذلؾ"، كما تنص الفقرة )

الدستكر بعد التعديؿ عمى أف "في الدعكة المنظكرة أماـ المحاكـ يجكز ألم مف أطراؼ الدعكل إثارة 

دىا الدفع بعدـ الدستكرية كعمى المحكمة إف كجدت أف الدفع جدم أف تحيمو إلى المحكمة التي يحد

القانكف لغايات البت في أمر إحالتو إلى المحكمة الدستكرية". كقد أينيطت ميمة إجراء االنتخابات 

بمكجب الدستكر، بالييئة المستقمة لالنتخابات، كقد صدرت اإلرادة الممكية بالمكافقة عمى قانكف 

االنتخابي ابتداء ” الممؼ“، كبالتالي فيي الجية الكحيدة المكمفة بمتابعة 2012نيساف 9الييئة في 

ككضع التعميمات الضركرية لسالمة ” االقتراع“مف إعداد السجالت لمناخبيف كتسجيميـ إلى إدارة 

اإلجراءات كانتياءن بمراقبة االنتخابات كرصد صيركرتيا كاستقباؿ الطعكف كاالعتراضات عمييا 

 (.2012الركاشدة، )

قرار بتشكيؿ منظكمة النزاىة كالتي  2012كانكف األكؿ  8صدرت اإلرادة الممكية بتاريخ 

تعني بمراجعة التشريعات كدراسة كاقع جمع الجيات الرقابية، كتشخيص المشاكؿ التي تكاجييا، 

كالكقكؼ عمى مكاطف الخمؿ كالضعؼ، كاقتراح التكصيات التي مف شأنيا تقكية كتقكيـ سير عمؿ 

كصكالن إلى أفضؿ معايير العمؿ  ىذه الجيات في مكافحة الفساد كتعزيز التعاكف فيما بينيا
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المؤسسي المتكازف، كربما يكفؿ ترسيخ مناخ العدالة كالمساءلة كحسب األداء تحقيقان لمصالح العاـ 

 (.2012كانكف األكؿ  8)رسالة الممؾ عبد اهلل الثاني إلى رئيس الكزراء عبد اهلل النسكر، 

( 11كتتككف مف ) 2012كؿ كانكف األ 8شكمت ىذه المجنة بمكجب إرادة ممكية بتاريخ 

عضكان كترأسيا رئيس الحككمة السابؽ عبد اهلل النسكر كمف أىـ كاجباتيا )تشكيؿ لجنة ممكية لتعزيز 

 (:2012منظكمة النزاىة برئاسة النسكر، 

 ضماف إدارة الماؿ العاـ كمكارد الدكلة ككضع الضكابط التي تمنع أم ىدر فييا. .أ 

لة في القطاع العاـ فيما يتعمؽ بالمكازنات كالعطاءات تعزيز إجراءات الشفافية كالمساء .ب 

كالمكاـز الحككمية، باإلضافة إلى كجكد إطار لمتعيينات في الكظائؼ العميا كمعايير تقديـ 

 الخدمات كآلية معالجة الشكاكل كالمظالـ.

 تمكيف أجيزة الرقابة كتعزيز قدراتيا المؤسسية لردع كمكافحة الفساد كفؽ اختصاصاتيا. .ج 

زيز مبادئ الحككمة الرشيدة داخؿ القطاع العاـ كالخاص كمنظمات المجتمع المدني تع .د 

 ترسيخان لثقافة الشفافية كالمساءلة كالحرص عمى الصالح العاـ.

أف ترسيخ الدكلة المدنية أرتكازان عمى مبدأ سيادة القانكف، كتأكيد الممؾ عمى ضركرة 

فة مؤسسات الدكلة حتى يممس المكاطف النتائج عمى االنتقاؿ الى مرحمة التنفيذ كبالتعاكف بيف كا

ارض الكاقع كانو لف يتـ قبكؿ ام تقصير في ىذا الشأف الحيكم، فسيادة القانكف كانت دكما في 

صمب الرؤية االصالحية الشاممة التي يقكدىا الممؾ عبداهلل الثاني، أف سيادة القانكف كمبادئ 

لمدكلة المدنية التي تصاف فييا الحقكؽ كتؤدل الكاجبات  العدالة كالمساكاة كالمكاطنة اسس حصينة

بشكؿ شمكلي كفؽ أطر مؤسسية فاعمة ال تترؾ الم عكامؿ أعاقة أك تباطؤ أم مجاؿ فمعادلة 
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)الحمكرم، الحقكؽ كالكاجبات ال تحتمؿ ام تقصير فيي مسألة متكاممة ال تقبؿ ام اختالؿ

2012). 

النقاشية السادسة بشكؿ كاضح ماىية الدكلة المدنية، بيف الممؾ عبد اهلل الثاني في كرقتو 

كتعدل مسألة التعريؼ الى التاكيد عمى المضي قدما ضمف أطر زمنية كمضاميف كاضحة في 

اتخاذ كافة االجراءات التي تعزز كجكد ىذه الدكلة، ككاف التركيز عمى الجياز القضائي كتطكيره 

اء يمثؿ سيادة القانكف، كاف تطكير ىذا الجياز الحيكم قرارا بمنتيى الصكابية كالعممية اذ اف القض

ليكاكب كؿ اسس الحداثة كالتطكير، كينيض بكؿ عكامؿ الحفاظ عمى الحقكؽ، كانت في صمب 

اىتماـ الممؾ كذات اكلكية ألف كثيران مف اركاف كأسس الدكلة المدنية كتعزيزىا تعتمد عمى مبادئ 

يككف فييا الجميع سكاسية فالحؽ كالكاجب ال يقبالف  العدالة كسيادة القانكف كفؽ أسس شاممة

 .التجزئة كال يمكف اف يسيرا بخطكط متكازية كمتكاممة

 :ثانيًا: تعديل قوانين األحزاب في األردن لبناء الدولة المدنية

تعتبر االحزاب السياسية في الدكلة المدنية الحديثة، حيث تتكفر االرادة كالبيئة السياسية 

ىي االليو المناسبة، لنشر الثقافة الديمقراطية كالتحكؿ نحك المجتمع الديمقراطي، فال االيجابية، 

ديمقراطية بدكف احزاب كتعتبر االحزاب السياسية حامال لمخطاب العاـ، كاداه مف ادكات العمؿ 

السياسي كالتعبئة الكطنية، كخمؽ رام عاـ كاعيكايجابي، كقاعدة اجتماعيو منظمو، تيدؼ الى 

ركة في الحياة السياسية كتداكؿ السمطة التنفيذية مف خالؿ الحككمة البرلمانية بالكسائؿ المشا

اف نمك االحزاب السياسية، مرتبط بنمك الدكلة الحديثة، حيث اف ك  .السممية كفؽ اليات شفافة

 المجتمع المدني كالنظاـ السياسي، ىما نتاج دينامية كاحدة تحرؾ جميع االدكات كالتنظيمات التي

تدخؿ في تككينيا، كال يمكف لألحزاب اف تؤدم كظيفتيا كتتطكر، اال اذا كاف النظاـ السياسي 
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في النظاـ الديمقراطي ك  .كاالجتماعي يقدـ ليا فرص التككيف كيحدد ليا دكرا كصالحيات محدده

تتنافس االحزاب السياسية مف خالؿ برامجيا االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كاإلصالحية، 

لكسب ثقة الناخبيف كاصكاتيـ، لمكصكؿ الى مقاعد البرلماف، كالمشاركة في تككيف الكتؿ البرلمانية 

لمتنافس عمى تشكيؿ الحككمة البرلمانية، ضمف ثنائيو الية الديمكقراطية، حككمة االغمبية كحككمة 

 . الظؿ، كىك قمة العمؿ النيابي المنتظـ كالمؤسس عمى اركاف الديمكقراطية

ألحزاب السياسية كمؤسسات المجتمع المدني، دكران فعاالن في المساىمة في التنمية العبت 

الشاممة، كىذا ما دفع  الممؾ عبد اهلل الثاني إلى استحداث كزارة كألكؿ مرة في تاريخ األردف تعني 

ة فيما بالتنمية السياسية، كتساىـ في تفعيؿ الحراؾ السياسي بيف األحزاب السياسية كالسمطة التنفيذي

يعكد عمى الكطف بالفائدة بالمشاركة في إيجاد الحمكؿ المناسبة لكافة القضايا الكطنية المطركحة 

عمى الساحة األردنية كافة برسـ الرؤل أك االجتياد السياسي أك العمؿ السياسي االقتصادم 

ة إلى كفي ىذه المرحمة ال تمبي األحزاب االحتياجات كالمساعي الشخصية، كىي بحاجالمنظـ،

إعادة ىيكمة عمى مبدأ المساكاة الديمقراطية، كالتجمع في حزبيف أك ثالثة حتى يككف ليا ثقؿ عمى 

الساحة، كتستطيع أف تحصؿ عمى أكثر المقاعد كتشكؿ الحككمة، كينظر الشارع األردني إلى 

سالمي األحزاب نظرة سمبية كتراجع مستمر، كاألغمب يعتقد أف أفضميا تنسيقان جبية العمؿ اإل

 (. 43: 2012)المشاقبة، 

( مف  3أشارت المادة ) :2015لسنة  39 السياسية رقم األحزابوقد صدر قانون 

قانكف األحزاب السياسية إلى "أف الحزب ىك كؿ تنظيـ سياسي مؤلؼ مف جماعة مف 

بقصد المشاركة في الحياة السياسية  القانكفاألردنييف يؤسس كفقان ألحكاـ الدستكر كىذا 

قيؽ أىداؼ محددة تتعمؽ بالشؤكف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كيعمؿ كتح
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(. كما 2015( مف قانكف االحزاب األردني، لسنة 3المادة )بكسائؿ مشركعة كسممية")

فقرة )أ( مف القانكف عمى "أف لألردنييف الحؽ في تأليؼ األحزاب  4أشارت المادة 

كىذا القانكف". أما الفقرة )ب( مف المادة نفسيا فقد  الدستكركاالنتساب إلييا كفقان ألحكاـ 

نصت عمى "أف لمحزب الحؽ في المشاركة بمختمؼ االنتخابات التي تجرم في المممكة 

 (. 2015لسنة  39كفؽ أحكاـ القانكف" )قانكف االحزاب السياسية رقـ 

  ىيئة النزاىة ومكافحة الفساد: -

، فإف اليئية تمارس مياميا 2016سنة حسب نص المادة الخامسة مف قانكف الييئة ل

ستقالؿ دكف تأثير أك تدخؿ مف أم جية، كال يجكز تفتيش مقر الييئة إال بأمر  كأعماليا بحرية كا 

قضائي كبحضكر المدعي العاـ المختص، ىذا كيتكلى إدارة شؤكف الييئة كاإلشراؼ عمييا مجمس 

زاىة كالحيدة كالخبرة كال يحمؿ أم منيـ يتككف مف رئيس كأربعة أعضاء ممف يتصفكف بالعدالة كالن

جنسية أخرل كيتـ تعيينيـ بإرادة ممكية سامية بناء عمى تنسيب رئيس الكزراء، كمدة العضكية في 

المجمس أربع سنكات قابمة لمتجديد لمرة كاحدة لمرئيس أك عضك المجمس. كعمييـ جميعان التفرغ 

ك مينة أخرل، كما أنو ال يجكز أف يككف معاران لعمميـ كال يجكز ليـ ممارسة أم عمؿ أك كظيفة أ

 (.2016( لسنة 13أك منتدبان أك مكمفان أك مجازان مف أم جية )قانكف النزاىة كمكافحة الفساد رقـ )

كحسب منطكؽ المادة الثامنة مف ىذا القانكف يتكلى المجمس كضع السياسة العامة لمييئة 

قرار الخطط كالبرامج الالزمة لتنفيذىا.  كاقرار معايير النزاىة الكطنية كالتكعية بيا، كذلؾ دراسة كا 

أم مكضكع يعرض عميو، أك بمبادرة منو، يتعمؽ بأم مف قرارات اإلدارة العامة، كالتعاكف مع 

الجيات المحمية كالدكلية المماثمة، كاتخاذ القرارات الالزمة بخصكص الشكاكل كالتظممات المقدمة 

جراء  إلى الييئة، كاتخاذ القرارات حالتيا لمجيات القضائية، كا  الالزمة بخصكص قضايا الفساد كا 
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التحريات الالزمة لمتابعة أم مف قضايا الفساد مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى إخبار يرد مف أم 

جية، كأعطى المجمس الحؽ في استرداد األمكاؿ المتحصمة عف أعماؿ الفساد مف داخؿ المممكة أك 

ضرر مف قرارات اإلدارة العامة أك اإلجراءات أك الممارسات أك أفعاؿ خارجيا. كىذا كيحؽ لممت

اإلمتناع عف أم منيا أف يتقدـ بتظمـ في مكاجية اإلدارة العامة أماـ الييئة كفقان ألحكاـ ىذا 

 يعتبر فسادان لغايات ىذا القانكف ما يمي: 16القانكف. كحسب نص المادة 

ائـ المخمة بالثقة العامة الكاردة في قانكف العقكبات، الجرائـ المخمة بكاجبات الكظيفة كالجر  .1

كالجرائـ االقتصادية بالمعنى المحدد في قانكف الجرائـ االقتصادية، كالکسب غير المشركع، 

كؿ فعؿ أك إمتناع يؤدم إلى ىدر األمكاؿ العامة أك أمكاؿ الشركات المساىمة العامة 

 كالشركات غير الربحية كالجمعيات.

ف أك اإلفصاح عف استثمارات أك ممتمكات أك منافع قد تؤدم إلى تعارض في عدـ اإلعال .2

المصالح أك تقكد لمنفعة شخصية مباشرة أك غير مباشرة، اساءة استخداـ السمطة خالفان 

الحكاـ القانكف، كقبكؿ مكظفي اإلدارة العامة لمكاسطة كالمحسكبية التي تمغي حقان أك تحؽ 

ردة في االتفاقيات الدكلية التي صادقت عمييا المممكة، كاستخداـ باطالن، كجرائـ الفساد الكا

المعمكمات المتاحة بحكـ الكظيفة لتحقيؽ منافع خاصة، ناىيؾ عف الرشكة كاإلختالس 

نتحاؿ اليكية.  كالتزكير بالكثائؽ كا 

ال تنظر الييئة بالمنازعات كالشكاكم بيف األفراد أك الشکاكم التي تدخؿ في اختصاص أم  .3

رسمية رقابية أخرل، كذلؾ الشكاكل كالتظممات القابمة لمطعف اإلدارم أك القضائي جية 

 (.2592-2578: 2016لسنة  13قانكف النزاىة كمكافحة الفساد، رقـ )

فقد تعاممت الييئة مع  2013-2011كحسب تقرير الييئة لمسنكات المختمفة خالؿ الفترة 

يؿ ما تبقى إلى الجيات المختصة )السمطة ( شككل، كتـ تحك 1151( شككل، حفظ منيا )1808)
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القضائية( أك مدعي عاـ أمف الدكلة كمف خالؿ النظر في مؤشرات الفساد الصادرة عف منظمة 

عمى  50إلى  49الشفافية الدكلية، فإف مكقع األردف في تراجع فقد تراجعت مرتبة األردف مف 

 (.2013، 2012، 2011تقرير ىيئة مكافحة الفساد لألعكاـ، المستكل الدكلي )

ستنادان  2016لسنة  13بعد صدكر القانكف رقـ  المسمى قانكف النزاىة كمكافحة الفساد كا 

لممادة الثالثة منو أنشئت ىيئة النزاىة كمكافحة الفساد كىي الخمؼ القانكني كالكاقعي لكؿ مف ديكاف 

كقانكف  2008( لسنة 8) المظالـ كىيئة مكافحة الفساد، حيث تـ إلغاء قانكف ديكاف المظالـ رقـ

كيككف المقر الرئيسي لمييئة في عماف العاصمة،  2006( لسنة 62ىيئة مكافحة الفساد رقـ )

دارم، كحسب نص المادة الرابعة مف ىذا  كتتمتع الييئة بشخصية إعتبارية كبإستقالؿ مالي كا 

الفساد مف خالؿ ما  القانكف تيدؼ الييئة إلى ضماف اإللتزاـ بمبادلء النزاىة الكطنية كمكافحة

 يمي:

  تفعيؿ منظكمة القيـ كالقكاعد السمككية في اإلدارة العامة كضماف تکامميا كتطبيؽ التشريعات

 بشفافية كبما يحقؽ مبادلء العدالة كالمساكاة.

  لتزاميا التأكد مف أف اإلدارة العامة تقدـ الخدمة لممكاطف بجكدة عالية كبشفافية كعدالة. كا 

 الرشيدة كمعايير المساكاة كالجدارة كاإلستحقاؽ كتكافؤ الفرص. بمبادلء الحككمة

  التأكد مف التزاـ السمطة التنفيذية بالشفافية عند كضع السياسات كاتخاذ القرارات كضماف حؽ

 المكاطف في اإلطالع عمى المعمكمات كفقان لمتشريعات النافذة.

 خذم القرار في اإلدارة العامة التأكد مف كجكد إطار قانكني ينظـ مساءلة المسؤكليف كمت

 كمحاسبتيـ.

 .تمقي شكاكل المتضرريف كتظمماتيـ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف 
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  التعاكف في تقديـ كطمب المساعدة القانكنية الدكلية في مجاؿ مكافحة الفساد حاؿ تكافر شركط

 تقديميا مف خالؿ القنكات الرسمية.

 الو، كالكشؼ عف المخالفات كالتجاكزات كجمع التحرم عف الفساد المالي كاإلدارم بكؿ أشك

األدلة كالمعمكمات الخاصة بذلؾ كمباشرة التحقيقات كالسير في اإلجراءات اإلدارية كالقانكنية 

 الالزمة لذلؾ.

  مالحقة كؿ مف يرتكب أيان مف أفعاؿ الفساد كحجز أمكالو المنقكلة كغير المنقكلة كمنعو مف

لقضائية المختصة كطمب كؼ يده عف العمؿ مف الجيات السفر بقرار مستعجؿ مف الجية ا

.  المعنية ككقؼ راتبو كعالكاتو كسائر استحقاقاتػو المالية إذا لـز

 .مكافحة اغتياؿ الشخصية 

  التأكد مف قياـ مؤسسات الرقابة عمى القطاع الخاص كمؤسسات المجتمع المدني بكضع

 معايير الحككمة الرشيدة كسالمة تطبيقيا.

  :2015قانون الالمركزية لسنة 

، يتبع قانكنان لكزارة الداخمية 2015سّمي بقانكف الالمركزية لسنة  2015لسنة  49صدر قانكف رقـ 

( مف القانكف أف يتكلى المحافظ باإلضافة إلى 3كاألحكاـ اإلدارييف التابعيف ليا، إذ نصت المادة )

 عات النافذة ما يمي:المياـ كالصالحيات المخكلو إليو بمكجب التشري

قيادة األجيزة الرسمية في المحافظة كاإلشراؼ عمى قياميا بمياميا، كمتابعة تنفيذ السياسة  .1

العامة لمدكلة في المحافظة كاتخاذ ما يمـز لقياـ الجيات بمراعاتيا مف خالؿ مؤسساتيا 

جاف التي يرأسيا في كتطبيؽ القكانيف كاألنظمة النافذة، كعقد اإلجتماعات الدكرية لممجالس كالم

 المحافظة.
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التنسيؽ بيف المجمس )مجمس المحافظة( كالبمديات في المحافظة كالكزارات كالدكائر الحككمية  .2

 كالمؤسسات العامة.

اإلشراؼ عمى الخطط التنمكية كالخدمية كعمى إعداد المكازنة السنكية لممحافظة، كاتخاذ  .3

لمحافظة كرفعيا إلى الجيات المختصة، اإلجراءات الالزمة لضماف تنفيذ قرارات مجمس ا

 كالعمؿ عمى تكفير أفضؿ الخدمات لممكاطنيف بالتنسيؽ مع المجمس.

العمؿ مع المجمس كالمجمس التنفيذم عمى تكفير المناخ المالئـ لتشجيع االستثمار في  .4

 المحافظة كتكفير متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية.

كتطكيرىا، كالمحافظة عمى الصحة كالسالمة العامة كالبيئة  المحافظة عمى ممتمكات الدكلة .5

كتشكيؿ لجاف الرقابة كالتفتيش لمراقبة كافة المنشآت، كاتخاذ اإلجراءات الالزمة في الحاالت 

 الطارئة كالتنسيؽ مع كافة الجيات المختصة.

ى باالتفاؽ مع تكزع قكل األمف العاـ كالدرؾ كالدفاع المدني في المحافظة كتحدد مراكزىا كتمغ .6

المحافظ، كيستطيع المحافظ أف يطمب مف الكزير لمحفاظ عمى النظاـ العاـ اإلستعانة بالقكات 

المسمحة األردنية )الجيش العربي( عند عدـ كفاية القكة األمنية لديو في المحافظة.)الييئة 

 (2015المستقمة لالنتخاب،

 كتـ ،2015 لسنة( 49) رقـ الالمركزية قانكف عمى بالمصادقة السامية الممكية اإلرادة صدرت .7

 مشركع. 31/12/2015 بتاريخ الصادر( 5375) رقـ الرسمية الجريدة عدد في نشره

 في عضكا 330 انتخاب خالؿ مف مصيرىا تقرير حؽ المحافظات يمنح: «الالمركزية»

 .المممكة مناطؽ كافة في مكزعة انتخابية دائرة 114 في  المحافظات مجالس

 مناطؽ لجميع االدارة مركزية عمى األردنية العامة االدارة حافظت طكيمة قكدع مدل عمى .8

 السياسات صنع مركزية ذلؾ في بما ثمانية عمى تربك كىي محافظات تسمى كالتي المممكة
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 كالرقابة كالتكجيو كالتنظيـ التخطيط كظائؼ فييا بما المحمية بالشؤكف المتعمقة القرارات كاتخاذ

 مف كغيرىا كاألمف كالمياه كالمكاصالت كالصحة العامة كاالدارة كالتعميـ المجاالت شتى في

 كالمكارد كالثركة السكاف تركز الى أدل مما المحافظات؛ في المكاطنيف تيـ التي الخدمات

 مف% 40 تجاكز عماف سكاف فإف 2015 لعاـ السكاني التعداد ككفؽ العاصمة في كاالدارة

 التنمية مستقبؿ يكاجو اف يمكف ما اخطر كىذا نسمة، مالييف السبعة فاؽ الذم المممكة سكاف

 .المممكة في كالتحديث

 األنظمة مف كىك االدارم كالحكـ الدكلة إدارة في الالمركزية نظاـ البمداف مف كثير اتبعت .9

 الحكـ إدارة في المكاطنيف مشاركة عمى تقكـ كالذم الحديثة الدكلة تتبناىا التي اإلدارية

 اإلدارم الييكؿ تصميـ إعادة عمى يقكـ الدكلة في اإلدارة صيغ مف صيغة كىك المحمي،

 إلى المركزية اإلدارات مف كتفكيضيا اإلدارية الصالحيات بمنح الدكلة في اليرمي كالتسمسؿ

 .تشمميا التي كالقرل كالمدف المحافظات في المحمية اإلدارات

 حياتيـ شؤكف إدارة في المكاطنيف كةمشار  مف اسس عمى اإلدارم الحكـ في الالمركزية تقـك .10

 الديمقراطية الدكلة عمييا ترتكز التي الميمة المبادئ مف كىي مناطقيـ لتنمية كالتخطيط

 الحكـ ثقة عمى دليؿ فييا، أساس دكر لممكاطنيف يككف التي األنشطة تعدد أفَّ  كما الحديثة،

 المسؤكلية تحقيؽ ككذلؾ و،كطن بناء في بدكره المكاطف كشعكر المحافظات في بالمكاطنيف

 إلييا، ينتمكف التي الدكلة كتطكر ازدىار في المناطؽ شتى في لممكاطنيف االجتماعية

 في الالمركزية اإلدارة تساىـ كما كالتطكير التنمية في بدكره المكاطف شعكر الى باإلضافة

 الكبرل المدف بيف الكاسعة الفجكة يقمص مما الدكلة في المناطؽ لكافة المتكازنة التنمية

 األرياؼ في التنمية مف األدنى الحد تكفير ألف المدف، إلى الريؼ ىجرة مف كيحد كاألرياؼ

 كالخدمات الصحية كالمراكز المدارس إنشاء في يساىـ المركزية اإلدارة قبَّؿ مف كالبادية كالقرل
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 كتحسيف طنيفالمكا استقرار عمى كيساعد المستدامة التنمية خمؽ في يسيـ مما األجتماعية

 .دخكليـ مستكيات

 2016قانون االنتخاب لمجمس النواب لسنة  -

يعتبر قانكف االنتخاب لمجمس النكاب قانكنان مكمالن لمدستكر، كىك مف أىـ قكانيف المممكة 

ىذه األىمية بسبب أف ىذا القانكف متعمؽ  كتأتياألردنية الياشمية، إف لـ يكف أىميا بعد الدستكر، 

لحكـ، فالمادة األكلى مف الدستكر تنص صراحة عمى أف نظاـ الحكـ في المممكة مباشرة بنظاـ ا

، أم أف الحكـ في األردف يرتكز دستكريان عمى ركنيف ”نيابي ممكي كراثي“األردنية الياشمية 

لسنة  6أساسييف متساكييف، ىما المجمس النيابي كالممؾ كقانكف االنتخاب لمجمس النكاب رقـ 

 130االنتخابات القادمة كفؽ احكامو فقد اصبح  عدد النكاب في البرلماف  كالذم ستجرم 2016

قسـ المممكة  2016مقعدان مخصصة لممرأة، بعد أف أقر مؤّخران نظاـ دكائر انتخابية لعاـ  15منيا 

 .(2016، دراسة،كاالستشارات لمدراسات إحقاؽ مركز) دائرة انتخابية 23إلى 

صكتا مف اصؿ  85باغمبية  2016كف االنتخاب لسنة كقد اقر مجمس النكاب مشركع قان

كما ىك في  150نائبا بدال مف  130نائبا حضركا الجمسة حدد فيو عدد مقاعد المجمس ب  97

دائرة انتخابية يتـ تكزيع المقاعد النيابية عمييا  23كقسـ مجمس النكاب االردف الى .القانكف السابؽ

محافظة في االردف دائرة انتخابية كاحدة باستثناء عماف  بنظاـ تضعو الحككمة، كاقر باف تككف كؿ

كمنح القانكف المراة مقاعد اضافية خصصيا لمنساء التي لـ يحالفيف الحظ بالفكز في .كاربد كالزرقاء

 .مقعدا لممراة بكاقع مقعد عف كؿ محافظة 15االنتخابات عمى التنافس حيث تـ تخصيص 

حيث بيف الممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف أف أف االصالح السياسي ىك عمؿ مستمر ، 

بدأت بالتعديالت الدستكرية باالضافة اقرار العديد مف  2011مسيرة االصالح السياسي منذ عاـ 
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القكانيف الناظمة لمعمؿ السياسي كمنيا قانكف االنتخاب كقانكف الالمركزية، كىذه التعديالت كالقكانيف 

 ي االردف .تشكؿ مرحمة ميمة لمدكلة المدنية ف

 :اسيامات األوراق النقاشية في تعزيز بناء الدولة المدنية األردنيةالمبحث الثالث: 

لى نيج الديمقراطية الحقيقية  قدـ الممؾ عبد اهلل الثاني أكراؽ نقاشية دعا فييا لمحكار، كا 

كل مف كالدعكة إلى إصالح كتطكير األعراؼ السياسية في األردف، إذ تتككف مع الزمف كقاعدة أق

النصب القانكني، كساؽ مثاالن عمى ذلؾ خطاب التكميؼ السامي، كعزز فكرة التشاكر لمكصكؿ إلى 

تكميؼ رئيس الكزراء مدعكمان بحصكلو عمى الثقة طيمة أربع سنكات، كدعا إلى تحقيؽ اليدؼ 

ممؾ األسمى الذم يطمح كىك تشكؿ حككمات برلمانية. كقد أسست األكراؽ النقاشية التي طرحيا ال

( لمنيج إصالح حكيـ يؤدم إلى نتائج 2017ك2016ك 2014ك 2013ك 2012عبر األعكاـ )

طالؽ الحريات العامة  إصالحية تعزز النيج الدستكرم بتطبيؽ الممكية الدستكرية كفصؿ السمطات كا 

 كتعزيز مبدأ الحكار بيف أطراؼ المعادلة السياسية.

ة السبع بيدؼ بمكرة إحساس جمعي بالكرامة أصدر الممؾ عبد اهلل الثاني األكراؽ النقاشي

دامة كاستمرارية الحكار بيف  كاالعتزاز لدل الشعب األردني، كتنمية اإلحساس الكطني باإلنجاز، كا 

المكاطنيف عبر كافة الكسائؿ. كىدفت األكراؽ النقاشية بشكؿ رئيسي إلى التركيز عمى مفيـك 

نكف بأنو ال أحد فكؽ القانكف كتعميؽ المكاطنة عمى القا سيادةالمكاطنة كاالنتماء الكطني كتعزيز 

ف سيادة القانكف ىك أساس الدكلة المدنية،  أساس الحؽ كالكاجب بإطارىا القانكني كمكاطنة فاعمة، كا 

كدكر األحزاب السياسية، كالحككمات كالمكاطف في الحياة السياسية. كما كركزت األكراؽ النقاشية 

مقراطي كترسيخ نيج الحككمات البرلمانية كالتحكؿ التدريجي نحك الستة عمى تعميؽ التحكؿ الدي

 (.2016الممكية الدستكرية معززة بمكاطنة فاعمة )ابكحمكر، 
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كبشكؿ عاـ، ىدفت األكراؽ النقاشية إلى المساىمة في إثراء الحكار الكطني حكؿ النمكذج 

الفاعميف في العممية السياسية الديمقراطي الذم تنشد، مف حيث أىدافو، كاألدكار المطمكبة مف كؿ 

كالمحطات الكاجب عبكرىا ترجمة ليذا النمكذج، كلـ تغفؿ األكراؽ النقاشية عف حماية التعددية، 

كالتدرج، كعدالة الفرص السياسية كتحدثت األكراؽ عف المنجزات التي تـ تحقيقيا، مف إقرار 

نجاز الحزمة التشريعية الناظمة لم حياة السياسية كالديمقراطية مثؿ القانكف التعديالت الدستكرية، كا 

المعدؿ لمحكمة أمف الدكلة كقانكف االنتخاب كاألحزاب السياسية، كعمى صعيد المنجزات المؤسسية 

نشاء المحكمة الدستكرية كالمنظكمة الكطنية لمنزاىة، كدعـ  إنشاء الييئة المستقمة لالنتخاب، كا 

فيما يمي عرض لألكراؽ النقاشية ر القطاع العاـ. ك المركز الكطني لحقكؽ اإلنساف كبرنامج تطكي

 :2017-2012الممكية التي طرحيا الممؾ خالؿ األعكاـ 

 "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة"الورقة النقاشية األولى: 

/ 29بتاريخ أرست الكرقة النقاشية األكلى، التي أطمقيا الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف 

كالممتدة، إلى حيف ترسيخيا  المتطكرةمبادئ معتبرة لممارسة الديمقراطية ، 2012/كانكف األكؿ

قناعات حياتية ثابتة، في إطار النظاـ الممكي الدستكرم. كتنتقؿ تمؾ الممارسات تحت عنكاف 

"مسيرتنا نحك بناء الديمقراطية المتجددة"، ضمف احتراـ الرأم اآلخر عمى قاعدة المساكاة كالكحدة 

المتبادلة، كالمكاطنة الممتزمة بالمشاركة االنتخابية، كمبدأ محاسبة المرشحيف عمى التزاماتيـ  كالثقة

الكاردة في برامج عممية كمكضكعية متنافسة، تكفر حمكالن عالجية قابمة النفاذ لمتحديات الشاخصة، 

زات كفؽ أسس خدمة الكطف كمسؤكلية اتخاذ القرارات المصيرية، كليس ألجؿ اكتساب امتيا

 شخصية. كفي ظؿ ذلؾ، احتكت ىذه الكرقة عمى المضاميف اآلتية: 
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 أواًل: االنتخابات

أشار الممؾ عبد اهلل الثاني في ىذا المحكر مف الكرقة النقاشية األكلى إلى "أف عمى النائب 

مسؤكليتو في اتخاذ القرارات التي تمس األردف كجميع األردنييف، كأف يتـ التصكيت بناء عمى 

ؼ المرشحيف مف األكلكيات األساسية التي يطرحيا المكاطنكف، كليس عمى أساس العالقات مكاق

الشخصية كصالت القربى". فالممارسة االنتخابية كفؽ األفضؿ سياسيان كمينيان ال يمكف أف تككف 

مممكسة عمى أرض الكاقع ما داـ ىناؾ قانكف انتخاب قاـ عمى أساس تقسيمات العرؽ كالديف مع 

لمحكر الثاني مف الرأم الممكي صعب التحقيؽ في بعض المناطؽ كىك عدـ االنتخاب عمى مجمؿ ا

 (. 154: 2017أساس عرقي أك ذم قربى )مشاقبة، 

 ثانيًا: الحوار

أكد الممؾ عبد اهلل الثاني في الكرقة النقاشية األكلى "أف المسؤكلية األساسية في الظركؼ 

الحكار بيدؼ السعي نحك التحكؿ الديمقراطي كقبكؿ  التي تشيدىا المممكة تتمحكر حكؿ تشجيع

الرأم األخر، كأف احتراـ الرأم اآلخر سيؤدم إلى تغيير نمط التفكير الذم يحكؿ المجتمعات إلى 

ال تكتمؿ إال بكاجب المساءلة كدعا  فالمكاطنةمجمكعات متنافسة عمى أساس )أنا كاآلخر(، 

ت الميمة ذات األكلكية كتقديـ حمكؿ الديمقراطية مستمرة المكاطنيف إلى البحث في القضايا كالقرارا

أيضان مف خالؿ انخراطكـ في نقاشات كحكارات ىادفة حكؿ القضايا التي تكاجو أسركـ، كمجتمعاتكـ 

المحمية، كالكطف بعمكمو كفي مقدمتيا محاربة الفقر كالبطالة، كتحسيف خدمات الرعاية الصحية 

 كالتعميـ كالمكاصالت العامة" .

 "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين":الورقة النقاشية الثانية: 

الكرقة النقاشية  2013كانكف الثاني  16أصدر الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف بتاريخ 

الثانية باعتبارىا مبادرة لمحكار مف الممؾ ليكمؿ فييا طرحو السياسي حكؿ نيج الحككمات كالبناء 
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كبدأ الممؾ حكراه بامتداح إنجاز النظاـ اإلصالحي مف كجية نظره مشيران إلى تعديالت  الديمقراطي،

قرار الحقكؽ  طرحان ، كما كقدـ 2011الدستكر لعاـ  لنيج الحككمات البرلمانية كالتعددية السياسية كا 

كدفع نحك فصؿ السمطات، كقد شممت الكرقة النقاشية الثانية خريطة طريؽ كبرنامج عمؿ لدعاة 

 :(2017كأنصار اإلصالح كالديمقراطية في البالد، كىي )مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف، 

أكالن: احتراـ الرأم اآلخر المختمؼ، كىذا قبؿ أف يككف سمكؾ ديمقراطي، ىك قيمة إنسانية كحضارية 

 نبيمة، كتعكس نضج ديمقراطي كثقافة متسامحة تؤمف بالتعدد كالتنكع كاالختالؼ.

يان: المكاطنة المسؤكلة، كتكمف قيمة ىذه الفكرة بأنو تاريخيان كاف ميالد الديمقراطية مرتبطان بفكرة ثان

المكاطنة، كفي مرحمة الحقة لعبت المكاطنة دكران حيكيان في نشكء كتشكيؿ المجتمعات الديمقراطية، 

ه المشاركة ىي شرط حيث أكدت ىذه الكرقة عمى أف المكاطنة البناءة مكاطنة مشاركة دائمان، كىذ

تقدـ المجتمع كنجاحو في تعزيز الديمقراطية. فيي قيمة كسمكؾ يتمثالف بضركرة المشاركة في 

يمانيا بدكرىا  الحياة العامة. كال شؾ أف قيـ كسمككيات المكاطنة تتجذر بتطكر المجتمعات ككعييا كا 

 .كحقكقيا ككاجباتيا

فإف ىذه المشاركة ليست مرتبطة بالعممية  ككفؽ رؤية الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف،

نما ىي عممية مستمرة  االنتخابية بحيث تختزؿ باإلدالء بصكت الناخب في يكـ االنتخاب فقط، كا 

متكاصمة، كاالنتخابات ىي محطة مف محطاتيا، كالمكاطنة المسؤكلة تقتضي أف يبادر المكاطف في 

اكؿ البالد في كافة المناسبات كعمى كافة المنابر. تقديـ رؤيتو كأفكاره كحمكلو المقترحة ليمـك كمش

كىنا يبرز دكر اإلعالـ الميني المسؤكؿ في إثارة القضايا المجتمعية كتسميط الضكء عمييا، كالسيما 

 .القضايا الحياتية لمناس مثؿ الماء كالبيئة كحكادث السير كغيرىا

 :ثالثًا: التنوع واالختالف في المجتمع

ع ىك عنصر قكة كليس عنصر ضعؼ في المجتمعات الكاثقة بنفسيا، فالتعدد في المجتم

كالحكار ىك الكسيمة األمثؿ لمتعامؿ مع كاقع التنكع كاالختالؼ كالكصكؿ إلى الحمكؿ الكسط، أم 
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التكافؽ، كىذا يتطمب أف تسكد قيـ التضحية كاإليثار كتقديـ الصالح العاـ عمى المصالح الخاصة 

 .اؿ التطرؼ كالعنؼ سكاء كاف ماديان أـ معنكيان كالمؤقتة، كنبذ كافة أشك

يتضح مما سبؽ، أف التعددية تفرز نكعان مف االنقساـ كالتنافس كعدـ االنسجاـ في المجتمع 

الكاحد، كلكف المجتمع الحديث ىك الذم يحافظ عمى الكحدة كالتماسؾ كاالنسجاـ في الدكلة في 

ادة القانكف كالعدالة كالثقافة المدنية كاالتفاؽ عمى إطار التنكع كاالختالؼ. كال شؾ أف الحكار كسي

قكاعد المعبة السياسية ىي الطريؽ التي سمكيا الكثير مف شعكب العالـ التي تعاني مف تعددية 

 .عرقية كلغكية كدينية كغيرىا كنجحت في تعزيز الكحدة الكطنية كتثبيت دعائـ النظاـ الديمقراطي

 طور السياسي في األردن"الورقة النقاشية الثالثة: " الت

مكضحان أىمية االنتخابات التي  2013آذار  2أصدر الممؾ عبد اهلل الثاني ىذه الكرقة في 

% 80أجريت لمجمس النكاب السابع عشر، كما أشاد الممؾ بنسبة المشاركة الحزبية التي تجاكزت 

ذلؾ إلى عدة عكامؿ مف األحزاب السياسية كأف قرابة الثمثيف يصمكف المجمس ألكؿ مرة كيرجع 

أىميا قانكف االنتخاب الذم طرح القائمة المفتكحة عمى مستكل الكطف كفتح الباب أماـ نجاح 

األحزاب كالحراؾ الشعبي كمجمكعة مف الناشطيف السياسييف. كذىب إلى أف الييئة المستقمة 

كصكؿ الحقيقي لالنتخاب كإنجاز مؤسسي تشريعي أقر في الربيع األردني كساىـ في الشفافية كال

عالف برامجيا القكية التي تعمد عمى عمؿ  لبرلماف كفؽ الرأم الممكي، كأكد عمى فكرة األحزاب كا 

يقـك عمى قيـ ديمقراطية. كلقد دعا الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف إلى أف إنجاز التحكؿ 

عة قيـ منيا التعددية الديمقراطي مشركط بإرساء نيج الحككمات البرلمانية، كذلؾ كمو مرتبط بمجمك 

كالتسامح كسيادة القانكف كالفصؿ بيف السمطات كحماية حقكؽ األردنييف. كقد أفرد الممؾ في الكرقة 

النقاشية الثالثة تفصيالن لألقساـ قائالن: "إنيا السبب الرئيس لتطكر جميع األدكار الكطنية سكاء 

الكرقة النقاشية الثانية )مكقع الممؾ عبد  كمكاطنيف أك مسؤكليف فاعميف"، كقد كاف قد أشار إليو في

 (.2017اهلل الثاني بف الحسيف، 
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 أواًل: دور األحزاب السياسية

دعا الممؾ عبد اهلل الثاني إلى تطكير األحزاب لمكصكؿ إلى عدد منطقي مف األحزاب 

الرئيسة شريطة أف يتجسد ىذا الحزب عبر برامجو المسؤكلة عف معالجة الضعؼ كالمساءلة 

لعدالة كحقكؽ األردنييف ككصؼ دكر األحزاب بالمحكرم، كأف تكجيو الناخبيف لمتصكيت يككف كا

عمى أسس حزبية كبرامجية، كأشار الممؾ إلى بعض المعايير التي يجب تكافرىا في األحزاب حتى 

تعتبر ناضجة كمقبكلة لمشعب كمنيا: مساىمة األحزاب في رؤية كطنية، كالتزاـ األحزاب بالعمؿ 

 (.2013ماعي كالتقيد بالمبادئ المشتركة، كتبني األحزاب لبرامج كطنية كاضحة)مكقع رأينا، الج

 ثانيًا : دور مجمس النواب

أشار الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف إلى أف جكىر مسؤكليات كؿ نائب ىك خدمة 

سعكف لمصالح الصالح العاـ كيجب أف يمتـز بتمؾ المسؤكليات، كقد انتقد الممؾ أكلئؾ الذيف ي

شخصية ضيقة كالعتبارات شعبية ال تأخذ مصمحة الكطف العميا. كاعتبر الممؾ أف عمى النائب 

مسؤكلية حقيقية في التشريع كرقابة أداء الحككمة، ككصؼ الممؾ النائب الذم يتحكؿ إلى نائب 

ديـ الكطف خدمات بأنو يمثؿ شكالن مف أشكاؿ الفساد، كدعا الممؾ النكاب إلى نبذ الشخصنة كتق

 عمى أم اعتبار.

 ثالثًا: دور رئيس الوزراء ومجمس الوزراء

أكد الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف عمى ميمة الحككمة التي يجب أف تقدـ برنامجان مدتو 

أربع سنكات يحاسبيا عميو مجمس النكاب، كحكؿ آلية اختيار رئيس الكزراء الذم يجب أف تتكفر فيو 

ة عمى إدارة فريؽ كيفؤ مف الكزراء، كاعتبر الممؾ أف منح الثقة ىك أساس العمؿ خصاؿ القيادة كالقدر 

الديمقراطي كاستمرار عمؿ الحككمة ما دامت تحصؿ عمى رضا النكاب، حيث أنو دعا الحككمة 

 (.154: 2017إلى العمؿ كنيج الشفافية كالحاكمية الرشيدة)مشاقبة، 
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 رابعًا: دور الممكية

ية الياشمية أحد أىـ مككنات عممية القرار السياسي، حيث أطمؽ الممؾ تعد الممكية الدستكر 

عبد اهلل الثاني عبر كرقتو ىذه، نيج الممكية الدستكرية التي يسعى إلييا بحيث يبقى الممؾ يمسؾ 

 زماـ األمكر الرئيسية كفؽ ما يمي:

 المحافظة عمى الدستكر. -1

مف االنزالؽ نحك االستقطاب، ككصماـ المحافظة عمى دكر الممؾ كقائد مكحد يحمي المجتمع  -2

 أماف لمفقراء كالمساكيف.

 يتبنى الممؾ حماية منظكمة العدالة كالنزاىة كالمبادرات كتقدير الجيكد الفردية. -3

دفاعو عف القضايا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية كاألمف القكمي مف خالؿ مجمس  -4

لى الدستكر كحماية التراث الديني كالنسيج االجتماعي الكزراء الذم يتكلى إدارة البالد استنادان إ

 إذ اعتبرىا كاجبات لخدمة المكاطنيف األردنييف تقع عمى عاتقو.  

 صكف القيـ كالكحدة الكطنية كالتعددية كالمشاركة السياسية. -5

 خامسًا: دور المواطن

في المجتمع  أشار الممؾ عبد اهلل الثاني في الكرقة النقاشية الثالثة إلى دكر المكاطف

 (:2017األردني بثالث نقاط ىي )مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف، 

 دعكة المكاطنيف لالنخراط في الحياة العامة، كذلؾ كفقان لقانكف األحزاب. -1

احتراـ جميع المكاطنيف بعضيـ لبعض، كليس فقط مف تجمعيـ معرفة سابقة أك اتفاؽ في  -2

 الرأم.

بة المكضكعية مف قبؿ الجميع كالحكار الصادؽ المنفتح كالبناء، ممارسة المساءلة كالمحاس -3

 كالتكصؿ إلى حمكؿ تكافقية.
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كذلؾ أكد الممؾ عبد اهلل الثاني عمى الكعي كالبحث عف الحقيقة كمتابعة القضايا كاإلطالع 

عمى تفاصيميا كأف تككف مبنية عمى الحقائؽ كاقتراح األفكار كالحمكؿ السميمة باإلضافة إلى 

مكاطنة الفاعمة، إذ قاؿ: "عبر تنظيـ مجمكعات عمؿ كلقاءات عمى مستكل المجتمعات المحمية، ال

كعبر الفضاء اإللكتركني ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي كقنكات أخرل، فالمكاطنة الفاعمة كالمسؤكلية 

ر فيك حؽ تكجد فضاءن كطنيان عامان يككف فيو الحكار البناء الكسيمة األكلى لالعتراض، أما التظاى

كفمو الدستكر، فال يتـ المجكء إليو إال كخيار أخير. كىذه ىي الخطكة األكلى لتعزيز االحتراـ 

يجاد الحمكؿ العممية المنتجة")مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف،   (. 2017المتبادؿ كا 

 ديمقراطي("الورقة النقاشية الرابعة:" األىداف االستراتيجية لالصالح السياسي)التمكين ال

تأكيدان لما جاء في الكرقة األكلى كالثانية  2013حزيراف  2جاءت الكرقة الرابعة في 

عادة الدفع نحك الحياة الحزبية الحقيقية، فقد أكد الممؾ عبد اهلل الثاني عمى أف اليدؼ  كالثالثة، كا 

ؽ نيج األساس مف اإلصالح ىك تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مف خالؿ تعمي

الحككمات البرلمانية، لمكصكؿ إلى حككمات مستمدة مف أحزاب برامجية كطنية، كذلؾ بالتدرج عمى 

مدار الدكرات البرلمانية، كأطمؽ الممؾ مفيكـ حككمة الظؿ التي تمثميا أقمية برلمانية معارضة 

طمحات مثؿ كتنافسيا في بناء الرؤل الديمقراطية. كقدـ الممؾ في ىذه الكرقة العديد مف المص

المبنات األساسية لمثقافة الديمقراطية، حيث أكد عمى مبادرة برنامج التمكيف الديمقراطي الذم أطمقيا 

، كما كركز عمى المكاطنة الفاعمة ضمف ثالث محددات كىي: حؽ 2012كانكف األكؿ  10بتاريخ 

 (.2017ي بف الحسيف، المشاركة، ككاجب المشاركة، كمسؤكلية المشاركة)مكقع الممؾ عبد اهلل الثان

أطمؽ الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف الكرقة النقاشية الرابعة لتناقش نقطتيف ىامتيف عمى 

طريؽ الديمقراطية المتجددة كالتحكؿ الديمقراطي كىما: التمكيف الديمقراطي كالمكاطنة الفاعمة، حيث 

داء السياسي كتطكيره نحك األفضؿ عبر يتـ التركيز عمى تعزيز المجتمع المدني كدكره في مراقبة األ
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ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع لبناء نمكذج ديمقراطي خاص لألردنييف، ففي البداية تحدث 

الممؾ في ىذه الكرقة عف مفيكـ المكاطنة الفاعمة ككيؼ أف جكىر ىذا المفيكـ ىك مبدأ االلتزاـ 

سات الديمقراطية الراسخة سيككف ىك ضمانة النجاح كالمشاركة بمعنى أف االلتزاـ المشترؾ بالممار 

في مكاجية مختمؼ المعيقات. كالمشاركة في الحياة السياسية ال تعني فقط المشاركة في القضايا 

الكطنية التي يناقشيا مجمس األمة، بؿ تعني الحياة السياسية بمفيكميا األكسع أم المشاركة في 

كالحياة اليكمية لممكاطنيف مثؿ قضايا التعميـ كالنظافة العامة القضايا التي تمس المجتمعات المحمية 

)مكقع الممؾ عبد فالمكاطنة الفاعمة ترتكز عمى ثالثة أسس ىي .كالنقؿ كغيرىا مف الخدمات العامة

 :(2017اهلل الثاني بف الحسيف، 

ب حؽ المشاركة، حيث أف االنخراط في الحياة السياسية حقان أساسيان لكؿ مكاطف مع كجك  .1

 .حماية الحيز العاـ المتاح لمتعبير الحر عف اآلراء السياسية

كاجب المشاركة، حيث تشكؿ المشاركة السياسية في جكىرىا كاجبان كمسؤكلية، كعمى كؿ   .2

مكاطف أف يتحمؿ جزءان مف ىذه المسؤكلية كيؤدم كاجبو بالمشاركة الفاعمة في الحياة السياسية 

نخراط في الحياة السياسية ىك حؽ لممكاطف تكفمو كالمدنية اليكمية. كمع أف عدـ اال

 .الديمقراطية، إال أف ىذا يعني التخمي عف فرصة لخدمة الكطف الذم ىك لمجميع

مسؤكلية المشاركة، كتعني االلتزاـ بالسممية كاالحتراـ المتبادؿ بحسب الممارسات األربع التي  .3

الرأم اآلخر، تبني الحكار كالحمكؿ الكسط حددىا الممؾ في الكرقة النقاشية األكلى كىي؛ احتراـ 

 كرفض العنؼ، الشراكة في التضحيات كالمكاسب، كاالنخراط الفاعؿ.

كذلؾ يؤكد الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف في ىذه الكرقة عمى أىمية مؤسسات  

ز كلفت المجتمع المدني في تطكير النمكذج األردني الديمقراطي، تطكيران يكمف فيو تعظيمان لممنج

النظر إلى مكاطف الضعؼ دكف النيؿ مف ىيبة الدكلة، كأكد الممؾ أيضان عمى أف إطالؽ برنامج 
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التمكيف الديمقراطي يمثؿ تكريسان لمتقدـ عمى طريؽ إنجاز النمكذج األردني الديمقراطي الذم 

 سيتجذر بمدل قدرة الشعب األردني عمى عبكر محطات محددة، تؤشر عمى تقدـ كنضكج سياسي

كفي رؤية الممؾ، فإف مبدأ االلتزاـ  .حقيقي كمممكس، كليس مكاعيد نيائية مسبقة أك عشكائية

، كىي شرط أساسي لتحقيؽ التحكؿ الديمقراطي، «المكاطنة الفاعمة»كالمشاركة يشكؿ جكىر 

مكضحان أف العممية السياسية ال تنحصر في القضايا الكطنية التي يتـ مناقشتيا تحت قبة مجمس 

ة فقط، بؿ تشمؿ القضايا التي تمس المجتمعات المحمية كالحياة اليكمية لممكاطنيف، مثؿ حرص األم

األىالي عمى نكعية التعميـ التي يتمقاىا أبناؤىـ كبناتيـ في المدارس، كىمـك المكاطنيف كالمكاطنات 

 .إزاء قضايا الخدمات العامة التي تقدـ ليـ

 ول الديموقراطي" األىداف، المنجزات، األعراف السياسية"الورقة النقاشية الخامسة:" تعميق التح

، بعنكاف: "تعميؽ التحكؿ الديمقراطي" كالتي 2014أيمكؿ  13جاءت ىذه الكرقة بتاريخ 

أستيدفت جميع أطراؼ المعادلة السياسية، عمى حزمة مف المضاميف كالمفاىيـ التالية: )المكاطنة، 

البرلمانية المستقبمية(. كقد استيؿ  كالحككماتإلصالح المتدرج التمكيف، الدكلة المدنية، التعددية، ا

، كرغـ كقكع أجزاء مف منطقتنا ضحية لمصراع المذىبي كاإلرىاب كالفكر  الممؾ بقكلو "اليـك

المتطرؼ، كما يعنيو ذلؾ مف اختطاؼ مستقبؿ جيؿ كامؿ، إال أنني أؤمف بأف مسيرتنا اإلصالحية 

ف الداخؿ، التي تضمف مشاركة جميع أبناء كبنات كطننا في بناء األردنية المتدرجة كالنابعة م

مستقبمو". كأكد الممؾ أف ىدؼ الرؤية اإلصالحية يتمثؿ في ديمقراطية أردنية متجددة كحيكية تقـك 

عمى ثالث ركائز، كىي: ترسيخ متدرج لنيج الحككمات البرلمانية، تحت مظمة الممكية الدستكرية، 

)مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني بف فاعمة أك ما كصفتو "المكاطنة الفاعمة"معززان بمشاركة شعبية 

 .(2017الحسيف، 



80 
 

 

 

كاستعرض الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف أىـ محطات تطكر الحياة السياسية في األردف كالتي 

 صنفيا ضمف المحاكر التالية:

 :أواًل: محطات اإلنجاز التشريعي

في المممكة األردنية الياشمية كاف ليا الدكر البارز في  لقد تـ إقرار تعديالت دستكرية

نجاز حزمة جديدة مف  ترسيخ منظكمة الفصؿ كالتكازف بيف السمطات، كما أنيا تعزز الحريات، كا 

التشريعات الناظمة لمحياة السياسية، كقد شممت ىذه الحزمة: قكانيف االنتخاب، كاألحزاب السياسية، 

تساىـ بدكرىا في تعزيز أجكاء العمؿ السياسي كتشكيؿ األحزاب مف  كاالجتماعات العامة، كالتي

مختمؼ ألكاف الطيؼ السياسي. كتطبيؽ قانكف معدِّؿ لقانكف محكمة أمف الدكلة يحصر اختصاصيا 

في جرائـ الخيانة، كالتجسس، كاإلرىاب، كالمخدرات، كتزييؼ العممة، بما يكّرس المبدأ العاـ 

محاكـ المدنية فقط. كتطكير النظاـ الداخمي لمجمس النكاب)مشاقبة، لمحاكمة المدنييف أماـ ال

2017 :162).  

 ثانيًا: محطات اإلنجاز المؤسسي:

يشير ىذا المسار إلى تعزيز كبناء مؤسسات الدكلة عمى النحك التالي)مكقع الممؾ عبد اهلل 

 (.:2017الثاني بف الحسيف، 

كالرقابة عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة تخصيص محكمة دستكرية لتفسير نصكص الدستكر   -

 النافذة بما يضمف احتراـ حقكؽ كحريات جميع المكاطنيف كفقان لمدستكر.

استحداث ىيئة مستقمة لالنتخاب كالتي نالت االحتراـ كالتقدير داخؿ األردف كخارجو لدكرىا  -

النيابية كالبمدية مف خالؿ الرائد في إدارة االنتخابات النيابية كضماف نزاىة كشفافية االنتخابات 

 اإلشراؼ عمييما.
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تأسيس مجمس النكاب مركزان لمدراسات كالبحكث التشريعية يدعـ عمؿ النكاب كالمجاف النيابية  -

المتخصصة، كيضمف أف يستند عمؿ المجمس كقراراتو إلى األبحاث كالمعمكمات المدعكمة 

تمثمت بقياـ المجنة المالية في مجمس  بالبراىيف. كما أف ىناؾ جيكدان حثيثة لتعزيز الشفافية،

النكاب بمناقشة تفصيمية لمكازنات القكات المسمحة كاألجيزة األمنية، كالديكاف الممكي الياشمي 

 ، كذلؾ في سابقة كمبادرة نكعية لمجمس النكاب لالرتقاء بآليات كممارسات الرقابة.2014لمعاـ 

بية الرئيسة، مثؿ: ىيئة مكافحة الفساد، تدعيـ السمطة القضائية كعدد مف المؤسسات الرقا -

كديكاف المحاسبة، كديكاف المظالـ، كأنظمة الرقابة في القطاعيف الحككمي كالخاص كالمجتمع 

 المدني. كاالستمرار في دعـ المركز الكطني لحقكؽ اإلنساف. 

تطكير القطاع العاـ، مف خالؿ: البناء عمى ما تـ إنجازه مف دمج المؤسسات ضمف مسار  -

إعادة الييكمة، كاالستمرار في تحسيف مستكل الخدمات الحككمية، كتنمية المكارد البشرية، 

 كتطكير آليات صناعة القرار.

تطبيؽ العديد مف اإلصالحات في المؤسسات األمنية الكطنية، حيث أنطمقت ىذه الجيكد مع  -

 2011ت العامة في عاـ لمدير المخابرا الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيفالرسالة التي كجييا 

لممضي قدمان في إصالح ىذه المؤسسة الكطنية الرائدة. كفي خطكة إصالحية ال تقؿ أىمية، 

فإف الحككمة تعكؼ عمى تفعيؿ دكر كزارة الدفاع لتتكلى مسؤكلية جميع الشؤكف الدفاعية غير 

 القتالية، كلتككف بالطبع جزءان مف الحككمة كخاضعة لرقابة مجمس األمة.

 :ثًا: محطات التطور الخاصة بأطراف المعادلة السياسيةثال

يشير ىذا المسار إلى القيـ كالممارسات الجكىرية المكجكدة في الثقافة الديمقراطية 

كممارسات المكاطنيف، إضافة إلى أدكار األطراؼ الرئيسية في المعادلة السياسية، كتشمؿ: 

ش راؾ جميع مككنات المجتمع، كاحتراـ اآلخريف االعتداؿ، كالتسامح، كاالنفتاح، كالتعددية، كا 
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كالشعكر بيـ، كاحتراـ سيادة القانكف، كصكف حقكؽ المكاطف، كتأميف كؿ طيؼ يعبر عف رأم 

سياسي بفرصة عادلة لمتنافس عبر صناديؽ االقتراع. كاحتراـ مبدأ الحكار كتبنيو في سبيؿ تجاكز 

تيـ، كالمشاركة الفاعمة كالشراكة كتحكيؿ االختالفات، كالتالـز بيف حقكؽ المكاطنيف ككاجبا

 االختالفات إلى حمكؿ تكافقية.

 الورقة النقاشية السادسة:" سادة القانون " أساس الدولة المدنية"

)مكقع الممؾ عبد اهلل ، كتضمنت المحاكر التالية 2016تشريف أكؿ  16صدرت الكرقة بتاريخ 

 : (2017الثاني بف الحسيف، 

الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف في ىذه الكرقة إلى ضركرة إعداد خطة  أشار المحور األول:

تعتمد عمى الحقائؽ إلعداد الخطة اإلستراتيجية  إستراتيجية عمى مستكل كؿ دائرة كمؤسسة ككزارة؛ 

مبينان الرسالة كاألىداؼ كالتحديات الداخمية كالخارجية خاصة السياسية كاالقتصادية كاألمنية ككذلؾ 

عداد ىذه الخطة لتعزيز دكر القضاء الكا سطة كالمحسكبية كتجاكز القانكف مف قبؿ بعض األفراد كا 

 . كسيادة القانكف

كذلؾ أكضح الممؾ في ىذه الكرقة، بأف منظكمة التخطيط اإلستراتيجي الكطني الذم يبدأ 

فرص مبينان بأف مف بالمطالب الكطنية التي أشار إلييا في تحقيؽ العدؿ كالمساكاة كالنزاىة كتكافؤ ال

أساس المصالح الكطنية كالتي تعتبر العنصر األساسي في منظكمة التخطيط اإلستراتيجي كالمتمثمة 

البيئة اإلقميمية في الحسباف عند إعداد الخطة اإلستراتيجية الكطنية. كأشار الممؾ إلى  في أخذ

لى أف التقييـ في المراحؿ األخيرة لتنفيذ  أدكات ككسائؿ الرقابة كدكر التقييـ لمخطة اإلستراتيجية، كا 

الخطة ال يتدارؾ خطأ كال يصحح انحرافان؛ لذلؾ البد مف التقييـ أكالن بأكؿ كتحديد المؤسسات المعنية 

 . بذلؾ
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سيادة القانكف ىي أساسان لإلدارة الحصيفة، مف حيث تطكير اإلدارة كتحديث  المحور الثاني:

فساح المجاؿ لمقيادات اإل حداث التغيير الضركرم، كتعزيز النزاىة، اإلجراءات كا  دارية الكفؤة كا 

كتطبيؽ القانكف عمى المسؤكؿ قبؿ المكاطف كاإلستناد إلى تشريعات كاضحة كشفافة، كاإلدارة 

الحصيفة، كمحاربة الكاسطة كالمحسكبية، كتعزيز سيادة القانكف بكصفيا عمادان لمدكلة المدنية، 

اد الكفاءة كالجدارة أساسان كحيدان لمتعيينات، فضالن عف تطكير كالنظرة الشمكلية لمشباب، كاعتم

القضاء كاألجيزة المساندة لو، كتكفير الككادر الخبيرة كالمتخصصة، كتطكير السياسات كالتشريعات 

لتسريع عممية التقاضي، كتفعيؿ مدّكنة السمكؾ القضائي، كتحديث معايير تعييف القضاة كنقميـ 

 .زة الرقابة كالتفتيش القضائيكترفيعيـ، كتمكيف أجي

سيادة القانكف عماد الدكلة المدنية، أكد الممؾ عبد اهلل الثاني في ىذا المحكر أف  المحور الثالث:

الدكلة المدنية تحتكـ إلى الدستكر كالقكانيف، كىي دكلة المؤسسات، التي ترتكز إلى السالـ كالتسامح 

احتراـ الرأم اآلخر، كما أف ىذه الدكلة تحمي الحقكؽ كالعيش المشترؾ، كاحتراـ كضماف التعددية ك 

كتضمف الحريات، كىي ليست مرادفان لمعممانية، إذ إف الديف في الدكلة المدنية عامؿ أساسي في 

 .بناء منظكمة األخالؽ كالقيـ المجتمعية

مان بأف : أىمية امتالؾ الفريؽ الحككمي المنفذ القدرة عمى تنفيذ ىذه األمكر، عمالمحور الرابع

األفكار الكاردة في الكرقة، كما في األكراؽ النقاشية السابقة، تعتبر حزمة كاحدة، بما يستكجب 

تنفيذىا ككؿ كعدـ أخذ جزء منيا كترؾ اآلخر، حيث إف مكضكع االنتخابات كالمؤسسات الدستكرية 

كسكاء أكانت كأف ىناؾ سكء فيـ حكؿ مفيكـ الدكلة المدنية؛  .كالدستكر يجب أف تككف متماسكة

دكلة مدنية أـ دكلة القانكف أـ دكلة المكاطنة، فإف تمؾ المبادئ التي احتكتيا الكرقة يجب تنفيذىا 

 .كممارستيا فعميان دكنما تأخير كمماطمة، كبال تأكيؿ
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أشار الممؾ عبد اهلل الثاني في ىذه الكرقة إلى ثالثة مكاضيع تختص باإلصالح السياسي، كىي 

 :(2017اهلل الثاني بف الحسيف، )مكقع الممؾ عبد 

أشار الممؾ عبد اهلل الثاني إلى أف الخطكات التي سارت عمييا المممكة في سيادة القانون:  -

كما تبعيا مف تشريعات  2011سبيؿ اإلصالح السياسي بدءان مف التعديالت الدستكرية لعاـ 

رم جذرم كعميؽ مف كقانكف االنتخاب كالالمركزية. كجب عمييا أف تتماشى مع إصالح إدا

أجؿ تعزيز مبدأ سيادة القانكف عف طريؽ إفساح المجاؿ لمقيادات اإلدارية القادرة عمى اإلنجاز 

ليتقدـ صؼ جديد مف الكفاءات لممكاقع اإلدارية، كبالرغـ مف عدـ كصكؿ الجياز اإلدارم في 

عدالة كشفافية يؤدم الدكلة لممستكل المطمكب. كأكد الممؾ عمى أف التكاني في تطبيؽ القانكف ب

لضياع الحقكؽ كيضعؼ الثقة بأجيزة الدكلة مؤسساتيا، كأف تساىؿ بعض المسؤكليف في 

تطبيؽ القانكف يشجع البعض عمى االستمرار بأنتياؾ القانكف كيترؾ المجاؿ لفساد أكبر، 

ف كيضعؼ قيـ المكاطنة في المجتمع. كما أكد الممؾ عمى أف الدكلة المدنية ىي دكلة القانك 

التي تستند إلى حكـ الدستكر كأحكاـ القكانيف في ظؿ الثكابت الدينية كالشرعية، كترتكز عمى 

المكاطنة الفاعمة، كتقبؿ بالتعددية كالرأم اآلخر، كتحدد فييا الحقكؽ كالكاجبات دكف تمييز بيف 

اء السياسي المكاطنيف بسبب الديف أك المغة أك المكف أك العرؽ أك المستكل االقتصادم أك االنتم

 (.2016أك المكقؼ الفكرم )عبيدات، 

بّيف الممؾ عبد اهلل الثاني أنو ال يمكف أف الجياز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون:  -

يترسخ مبدأ سيادة القانكف إال بكجكد جياز قضائي كفؤ كنزيو كفاعؿ؛ فالمكاطف يمجأ إلى 

ؿ عمى حقكقو في أسرع كقت، كما أكد القضاء لثقتو بقدرة ىذا الجياز عمى إنصافو كالحصك 

الممؾ أف الجياز القضائي في األردف يتمتع بالسمعة الطيبة كالكفاءة العالية، كما شدد الممؾ 

عمى ضركرة كضع إستراتيجية كاضحة لمسنكات القادمة تعمؿ عمى صيانة كتطكير مرفؽ 

الفاعمة كالنزيية، كتييئة  القضاء كسائر األجيزة المساندة لو، مف أجؿ تعزيز البيئة القضائية
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البنية المؤسسية العصرية التي تميؽ بالقضاء، كتكفير ككادر خبيرة كمتخصصة، كتطكير 

السياسات كالتشريعات مف أجؿ تسريع عممية التقاضي كتيسيرىا كاالرتقاء بيا)الشريؼ، 

2016.) 

ىا المحاكـ تعتبر السمطة القضائية سمطة مستقمة عف بقية السمطات األخرل، حيث تتكال

( مف 27المختمفة كتصدر أحكاميا كفؽ القكانيف المعمكؿ بيا في المممكة. ىذا كقد نصت المادة )

الدستكر األردني عمى ذلؾ بقكليا "السمطة القضائية مستقمة تتكالىا المحاكـ عمى اختالؼ أنكاعيا 

ممكة مفتكحة لمجميع كدرجاتيا كتصدر جميع األحكاـ كفؽ القانكف باسـ الممؾ". كالمحاكـ في الم

كمصكنة مف التدخؿ في شؤكنيا، بمعنى أنو يحؽ لكافة األفراد كالييئات كالمؤسسات المختمفة 

االحتكاـ لمقضاء، كال تدخؿ في مجاؿ عمؿ المحاكـ عمى اختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا مف قبؿ أم 

اـ القضائي األردني باإلضافة إلى مبدأ استقالؿ القضاء في النظ، جية كانت رسمية أك غير رسمية

كمبدأ المساكاة أماـ القضاء، فقد أخذ النظاـ القضائي في المممكة بمبدأ مجانية القضاء، كيتضمف 

ىذا المبدأ أف مف يمجأ إلى القضاء ال يدفع أجكر التقاضي. كأف جميع أعضاء الجياز القضائي 

ال تتنافى مع مبدأ مجانية يحصمكف عمى مرتباتيـ مف الدكلة، ىذا كعممية دفع الرسكـ كالنفقات 

القضاء في المممكة األردنية الياشمية، حيث يعتبر القضاء خدمة عامة مف أجؿ المصمحة العامة 

لمحفاظ عمى حقكؽ اآلخريف، كذلؾ أخذ النظاـ القضائي األردني بمبدأ عالنية الجمسات، باعتبارىا 

بة الشعبية عمى أعماؿ السمطة إحدل الضمانات األساسية لمتقاضي ألنيا تشكؿ نكعان مف الرقا

 .(1)القضائية باإلضافة إلى أنيا تخمؽ نكعان مف الطمأنينة لدل المتقاضيف

                                                           
المتقاضيف كالعامة كمف ىنا فمف الممكف أف تككف كفي بعض القضايا تككف عمنية الجمسات ذات تأثير سمبي عمى  (1)

 101الجمسات سرية إذا رأت المحكمة ذلؾ مف أجؿ مراعاة النظاـ العاـ أك المحافظة عمى اآلداب كىذا ما نصت عميو المادة 
ـ أك المحافظة نظاـ العال( مف الدستكر بقكليا " جمسات المحاكـ عمنية إال إذا رأت المحكمة أف تككف سرية مراعاة ا2فقرة )

 عمى اآلداب".
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كلضماف حسف سير العدالة، أخذ القضاء األردني بمبدأ التقاضي عمى درجتيف إلعطاء الفرصة 

فيو  لمشخص أك الييئة التي حكـ لغير صالحيا مف عرض النزاع أماـ محكمة أعمى درجة لتفصؿ

مف جديد ليشيع غريزة العدالة في نفس المحككـ عميو كيحث محاكـ الدرجة األكلى عمى القياـ 

بدكرىا عمى أكمؿ كجو في تطبيؽ القانكف، كىي التي تنظر في الدعاكم لممرة األكلى. كىناؾ 

اؼ، محاكـ الدرجة الثانية كتنظر في القضايا أك المنازعات لممرة الثانية، كىي تتمثؿ باإلستئن

باإلضافة إلى محكمة التمييز التي تقؼ عمى قمة اليـر القضائي لضماف حسف تطبيؽ القانكف 

كتفسيره كتأكيمو. كيعتبر مبدأ التقاضي عمى درجتيف مف المبادئ اليامة كاألساسية لضماف تحقيؽ 

 العدالة كنزاىة القضاء.

مييـ في قضائيـ غير أما القضاء في النظاـ السياسي األردني فيـ مستقمكف ال سمطاف ع

القانكف. كعممية تعييف القضاة في المممكة األردنية الياشمية في المحاكـ النظامية كعزليـ كترقيتيـ 

( مف 98تتـ بقرار يصدر عف المجمس القضائي يقترف بإرادة ممكية كفؽ أحكاـ القانكف )المادة )

ية: رئيس محكمة التمييز كرئيس الدستكر األردني(. حيث تشمؿ كممة قاضو أك قضاة الفئات التال

كأعضاء محكمة العدؿ العميا، كرئيس النيابة العامة، كمساعدم األميف العاـ لكزارة العدلية، كقضاة 

التشريع، كمفتش العدلية، كأعضاء محاكـ اإلستئناؼ، كالنائب العاـ كمساعدكه، كأعضاء محاكـ 

اة الصمح كالمدعيف العاميف، كأم قاض البداية، كقضاة أمانة العاصمة، كمحاكـ البمديات، كقض

 .يعكد مكضكع تعيينو إلى المجمس القضائي األردني 

ذكر الممؾ عبد اهلل الثاني أف مبدأ سيادة القانكف ال يمكف أف يترسخ إال بكجكد جياز 

قضائي كفؤ كنزيو كفاعؿ؛ فالمكاطف يمجأ إلى القضاء لثقتو بقدرة ىذا الجياز عمى إنصافو 

ف غاب ىذا األمر تزعزت ثقة المكاطف بالقضاء، كما أكد كالحصكؿ عمى  حقكقو في أسرع كقت؛ كا 

أف الجياز القضائي في األردف يتمتع بالسمعة الطيبة كالكفاءة العالية، كلكف اإلجراءات القضائية ما 



87 
 

 

 

زالت تأخذ كقتان طكيالن، كىناؾ نقص في الكادر الكظيفي كنقص في الخبرات النكعية الخاصة 

قضايا، كغيرىا مف التحديات التي تؤثر عمى إداء الجياز كحقكؽ المكاطف أك المستثمر ببعض ال

 (.2016)العيساكم، 

عمى ضركرة كضع إستراتيجية كاضحة لمسنكات عبداهلل الثاني بف الحسيف الممؾ كيركز 

بيئة القادمة تعمؿ عمى صيانة كتطكير مرفؽ القضاء كسائر األجيزة المساندة لو، مف أجؿ تعزيز ال

القضائية الفاعمة كالنزيية، كتييئة البنية المؤسسية العصرية التي تميؽ بالقضاء، كتكفير ككادر خبيرة 

كمتخصصة، كتطكير السياسات كالتشريعات مف أجؿ تسريع عممية التقاضي كتيسيرىا كاإلرتقاء 

ي في مراحمة كافة بيا، كما تناكؿ جاللتو كجكب العمؿ عمى ترسيخ ثقافة النزاىة في الجياز القضائ

كسابيـ الميارات الضركرية  كتفعيؿ مدكنة السمكؾ القضائي، كضركرة تعزيز قدرات القضاة كا 

إلصدار األحكاـ القضائية العادلة كالنزيية، كتطكير كتحديث كتمكيف أجيزة الرقابة كالتفتيش 

)مكقع الممؾ عبد كو القضائي لتككف تقارير التفتيش أداك قياس حقيقية ككاقعية ألداء القاضي كسمك 

 .(2017اهلل الثاني بف الحسيف، 

برئاسة   2016عيد إلى رئيس الكزراء األسبؽ، زيد الرفاعي، في عاـ قد ككاف الممؾ 

المجنة الممكية لتطكير الجياز القضائي كتعزيز سيادة القانكف، لكضع استراتيجية شاممة لمعالجة 

الرتقاء بأداء السمطة القضائية، بما في ذلؾ تكفير التحديات كمكاصمة عممية التحديث كالتطكير كا

اإلمكانيات المناسبة لمقضاة كرفع قدراتيـ كتطكير معايير الجدارة كالكفاءة في تعيينيـ كنقميـ 

كما أكد الممؾ في الرسالة الممكية أىمية تكفير بيئة مؤسسية عصرية  .كترفيعيـ كتحسيف أكضاعيـ

، كتطكير أدكات العمؿ كأساليبو بصكرة نكعية، كتحديث لمجياز القضائي كأجيزتو المساندة

نفاذ األحكاـ، كبما يشمؿ الجيات المعنية بيذه  اإلجراءات كالتشريعات لالرتقاء بعممية التقاضي كا 
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العممية كافة، كتفعيؿ كتمكيف أنظمة الرقابة كالتفتيش القضائي كالتدريب كاالستفادة مف أفضؿ 

 .(2016عدؿ، الممارسات العالمية )كزارة ال

كقد خرجت المجنة بالتكصيات التي تعتبر استكماالن لخطط كاستراتيجيات سابقة بدأت منذ 

كما تبعيا مف استراتيجيات تطكيرية تتابعت ما  2000إطالؽ المجنة الممكية السابقة لتكصياتيا عاـ 

خيرة التي كاإلستراتيجية األ 2008-2006ثـ اإلستراتيجية الثانية  2006-2004بيف االعكاـ 

الى تعديؿ عدد مف التشريعات كتنفيذ عدد مف المشاريع اليادفة  2012-2010أطمقت في العاـ 

كتيدؼ التكصيات إلى تنفيذ . إلى مكاكبة الحداثة كمكاصمة مسيرة اإلصالح القانكني كالقضائي

ات الحديثة األحكاـ كتقديـ الخدمات القانكنية مف خالؿ ككادر متخصصة كتفعيؿ اإلجراءات كالتقني

لحماية الحقكؽ كالحريات كالمساىمة في المحافظة عمى استمرار المجتمع كأمنو كتحسيف البيئة 

كتأخذ التكصيات أىميتيا مف  .االستثمارية كفؽ قيـ المساكاة كالحياد كالنزاىة كالكفاءة كالعدالة

خالفات كتحسـ مف األىمية القصكل لمقضاء الذم يعتبر الكعاء الذم تصب فيو كافة المشاكؿ كال

خاللو االختالفات القانكنية كالتي قد تتعمؽ بأم شأف مف شؤكف الحياة االقتصادية كاالجتماعية 

كالسياسية. كما يشار إلى القضاء دكمان كضمانة أساسية مف ضمانات التنمية االقتصادية التي ال 

الجكدة: فسرعة فصؿ يمكف ليا أف تتـ بدكف نظاـ قضائي قكم كفاعؿ كمستقؿ كسريع المقترف ب

التكصيات الجديدة  .القضية كجكدة الحكـ فييا مطمباف أساسياف ألية أطراؼ تمثؿ أماـ القضاء

تضمنت محاكر رئيسة لكؿ محكر مجمكعة مف األىداؼ المرجك تحقيقيا مف خالؿ خطط كمشاريع 

يسية يتـ العمؿ عمى تنفيذىا كفؽ برامج زمنية محددة ككاضحة حيث تضمنت المحاكر الرئ

التشريعات الحقكقية، كالتشريعات الجزائية، كتشكيؿ المحاكـ كالغرؼ المتخصصة في المحاكـ، 

كالمجمس القضائي، كالنيابة العامة، كالتفتّيش القضائي، كشؤكف القضاة، كالبيئة القضائّية 

 .(2016)العيساكم، 
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الؿ القضاء كما ركزت التكصيات عمى محكر كضعتو في رأس أكلكياتيا كىك تعزيز استق

كنزاىتو بيدؼ تعزير استقالؿ الجياز القضائي كمنحو نكعا مف أنكاع االستقالؿ المالي ك اإلدارم 

كمف ثـ تعزيز االستقالؿ الفردم لمقاضي كمأسسة قكاعد العمؿ المتعمقة بشؤكف القضاة كتطكيرىا 

 .ككادر كافية لمقضاءككضع آليات لتعزيز قكاعد السمكؾ القضائي كمراجعتيا كتأميف مكارد مالية ك 

كما تسيـ التكصيات في كضع التدابير المثمى لتعييف القضاة كنقميـ كترفيعيـ كانتدابيـ كتأميف 

مستمزمات األمف كاالستقرار الكظيفي ليـ كتعزيز دكر التفتيش القضائي في الرقابة كالتقييـ 

ي لمقضاء كبناء القدرة كالتكجيو. كتعزز التكصيات التي قدمتيا المجنة مف االستقالؿ المؤسس

المؤسسية لممجمس القضائي كتعييف الككادر الالزمة في كحدات المجمس كحكسبة إجراءات العمؿ 

ناطة ميمة تمثيؿ الحككمة في الدعاكل الحقكقية بجية أخرل خالؼ القضاء)كزارة العدؿ،  كا 

2016.) 

حكؿ الكرقة  المحاكر التنفيذية كخطة العمؿ 23/8/2017كقد أقر مجمس الكزراء في 

كيتكلى  .النقاشية السادسة لمممؾ عبد اهلل الثاني المكسكمة بػػ"سيادة القانكف اساس الدكلة المدنية"

اإلشراؼ عمى إعداد ىذه اإلستراتيجية كزارة تطكير القطاع العاـ بالتعاكف مع جميع مؤسسات الدكلة 

كتـ  .بتقديـ األفكار كالحمكؿ حكلياالحككمية ذات العالقة كتقـك جميع الكزارات كالمؤسسات العامة 

تبكيب المحاكر التنفيذية كخطة العمؿ إلى أربع حـز عمؿ تنفيذية تشمؿ نيج العمؿ الحككمي 

لممساىمة بترجمة ىذه المضاميف لقرارات كسياسات كخطكات تساىـ بترسيخ ىذه القيـ في منظكمة 

ضع إستراتيجية شاممة كعميقة كطمكحة : ك أوالً العمؿ العاـ، حيث تـ التبكيب عمى النحك التالي: 

لإلصالح اإلدارم لتعزيز سيادة القانكف كتطكير اإلدارة كتمكيف الكفاءات اإلدارية كرفع كفاءة 

المؤسسات كالمكظفيف: كسيككف لكزارات الشؤكف السياسية كالثقافة كالدكلة لشؤكف اإلعالـ كاألكقاؼ 

التنفيذية، مثمما ستقكـ األجيزة الرقابية العامة مثؿ  كالعدؿ كالداخمية كالشباب دكر بتطبيؽ المحاكر
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ديكاف المحاسبة كىيئة النزاىة كمكافحة الفساد تحديد مكاضع الخمؿ في تنفيذ الرقابة الفّعالة كالشفافية 

كانتشار المحسكبية كالتجاكزات اإلدارية كتقديـ المقترحات كالحمكؿ خالؿ جدكؿ زمني محدد كيتـ 

القطاع العاـ بيذه المقترحات لتضمينيا في اإلستراتيجية كتتعاكف جميع الكزارات تزكيد كزارة تطكير 

 .كالمؤسسات مع الييئات الرقابية بتنفيذ ىذه الميمة

متابعة تنفيذ ىذه الخطة ككضع معايير لقياس مدل التقدـ يتـ كعند إقرار ىذه اإلستراتيجية 

مكافحة المحسكبية، فيما يقدـ معيد اإلدارة المحرز في تطكير اإلدارة العامة كتمكيف الكفاءات ك 

العامة مقترحات دكرية لرفع كفاءة المكظفيف كاإلدارات العامة لتنفيذ اإلستراتيجية مع األخذ 

باالعتبار كضع معايير أداء لتحسيف مستكل األداء الحككمي في إطار الحككمة اإللكتركنية مع 

كسؤاؿ المكاطنيف كاستطالع آرائيـ بشأف اإلدارات التركيز عمى التطكير الذاتي كأخالقيات العمؿ 

كاألداء، كتتـ مراجعة مدكنة قكاعد السمكؾ الكظيفي كأخالقيات الكظيفة العامة، حيث تتكلى كزارة 

 .تطكير القطاع العاـ ىذه المراجعة لتقديميا لمجمس الكزراء 

خدمات الحككمية كاعادة كلترجمة الكرقة النقاشية قامت كزارة تطكير القطاع العاـ بتحسيف ال

ىندسة إجراءاتيا كتبسيطيا كأتممتيا كفؽ معايير دكلية كذلؾ مف خالؿ تعزيز الثقافة المؤسسية 

المرتكزة عمى ثقافة تقديـ الخدمة إلى جانب تفعيؿ الخدمة عمى مستكل المكظؼ مف خالؿ تطكير 

لكزارة عمى محكر رفع كفاءة كتركز جيكد ا .نظاـ الخدمة المدنية كنظاـ تطكير الخدمات الحككمية

كفاعمية الجياز الحككمي كالذم يتـ مف خاللو دمج المؤسسات التي تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ 

مشتركة بشكؿ يعالج تداخؿ المياـ بيف الكزارات مف جية كبيف مختمؼ الدكائر كالمؤسسات 

تنظيمية لمؤسسات الحككمية مف جية أخرل كذلؾ مف خالؿ االستمرار بمراجعة كتطكير اليياكؿ ال

كما أشتممت سياسات التطكير عمى تجذير مبدأ سيادة  .الجياز الحككمي كأنظمة تنظيميا اإلدارم
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القانكف في اإلدارة العامة كسياسة تمكيف المرأة في القطاع العاـ كسياسة بناء كتعزيز قدرات 

كما تشتمؿ  .المكظؼ العاـ كتحسيف ظركؼ عممة كسياسة التطكير الذاتي لألداء المؤسسي

السياسات عمى سياسة تجذير الثقافة المؤسسية المبنية عمى مفيكـ الخدمة كأخالقيات العمؿ 

كسياسة دعـ اإلبداع كالتميز، إضافة إلى سياسة تمكيف الدكائر الحككمية في مجاؿ رسـ السياسات 

 .(2016لعيساكم، )االعامة كبناء الخطط اإلستراتيجية الخاصة بيا لتعزيز قدراتيا في تطكير ذاتيا

ترسيخ مبدأ المكاطنة كدكلة القانكف كحب الكطف كتمكيف الشباب اقتصاديان كسياسيان كمحاربة األفكار 

 المتطرفة: 

تتكلى كزارة الشؤكف السياسية كالبرلمانية اإلشراؼ عمى إعداد ىذه اإلستراتيجية كيككف عمى  -

الخمؿ كالحمكؿ المقترحة، كىذه الجيات  المؤسسات كاإلدارات التالية تقديـ تقييـ شمكلي بمكاضع

ىي كزارات التربية كالتعميـ كالثقافة كالشباب كاألكقاؼ كالمقدسات اإلسالمية كالداخمية "مديرية 

كتقـك كزارة الثقافة بإعداد  .األمف العاـ، المديرية العامة لقكات الدرؾ" كالعدؿ كدائرة اإلفتاء العاـ

دة القانكف كالمساكاة أمامو كتبيف حقكؽ ككاجبات المكاطنيف خطة كطنية لمتكعية حكؿ مبدأ سيا

كتتكلى دائرة  .كاإلجراءات التي تقكـ بيا الدكلة لزيادة الشفافية في اإلجراءات كالقرارات اإلدارية

اإلفتاء العاـ ككزارة األكقاؼ نشر قيـ المساكاة كالتعددية كالتسامح كعدـ اإلقصاء كتقديـ تقارير 

كتتكلى كزارة الشباب متابعة تنفيذ ما يتعمؽ بتمكيف الشباب كذلؾ  .كزراء بذلؾدكرية لمجمس ال

بالتعاكف مع الكزارات كالمؤسسات العامة ذات العالقة كمنيا؛ كزارة الشؤكف السياسية كالبرلمانية، 

كما تتكلى الكزارة متابعة تنفيذ الخطكات التنفيذية فيما يتعمؽ بمكافحة انتشار الفكر المتطرؼ 

ل الشباب كبالتعاكف مع الكزارات ذات العالقة كمنيا كزارة التربية كالتعميـ ككزارة التعميـ العالي لد

كدائرة قاضي القضاه ككزارة األكقاؼ ككزارة الداخمية عمى أف تزكد كزارة الشباب مجمس الكزراء 

  .بتقارير دكرية بيذا الخصكص
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لالزمة لتضمينيا في اإلستراتيجية لدعـ جيكدىا تقكـ كزارة الداخمية بتزكيد المجنة بالمقترحات ا -

كالمساىمة في تفعيؿ سيادة القانكف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف مثمما تقكـ الكزارة بتقديـ تقارير دكرية 

لمجمس الكزراء حكؿ تنفيذىا لمجكانب المتعمقة بعمميا في اإلستراتيجية حكؿ سيادة القانكف 

تقـك بتزكيد المركز الكطني لحقكؽ اإلنساف بتقارير دكرية  كالمساكاة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف، كما

بيذا الخصكص، فيما ستككف كزارة العدؿ ككزارة الداخمية داعمة لعمؿ المجنة كتطبؽ مخرجات 

 .(2017عمؿ المجنة الممكية )مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف، 

ئيس الكزراء بالتشاكر مع رئيسي حيث يقكـ ر  مجمس األمة كالتكاممية مع السمطة التشريعية: -

كأعضاء مجمسي األعياف كالنكاب حكؿ آليات التعاكف مع المجمسيف لمتفعيؿ األمثؿ لمبدأ سيادة 

كبما يرتقي لمستكل تطبيؽ القيـ التي كردت في ، القانكف كالتعاكف كالتشاكر حكؿ ىذه األمكر 

ا الرقابي كالتشريعي يتطمب تفعيؿ الكرقة عمى نحك شامؿ كأف استقالؿ السمطة التشريعية كدكرى

كيستقبؿ مجمس الكزراء الخطط التي  ، المصمحة العامة كاالبتعاد عف المحسكبية كالكساطة

)كزارة  تقدميا الكزارات كالجيات المعنية ليخمص المجمس إلى إجراءات محددة قابمة لمتنفيذ

 .(2016العدؿ، 

 المواطنة والدولة المدنية : -

المدنية في المكاطنة، حيث أكدت ىذه األكراؽ أف ساكني الدكلة عمى يتمثؿ أساس الدكلة 

مختمؼ أجناسيـ كمعتقداتيـ ىـ مكاطنكف، كأف المكاطنة في الدكلة المسممة ال تقكـ عمى أساس 

الديف، بينما كانت كثيقة )أك صحيفة( المدينة أكؿ دستكر مدني أكد عمى المكاطنة حينما اعتبر أف 

كمكقع ككالة األنباء  2017ة كاحدة مف خالؿ )مركز الرأم لمدراسات ،جّؿ سكاف المدينة أم

 (:2017األردنية 
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تعتبر الكرقة النقاشية الممكية السادسة كثيقة ميمة مف الكثائؽ السياسية لمدكلة األردنية  .أ 

تحمؿ في مككناتيا إرثان عظيمان مف الماضي كتقييمان دقيقان لمحاضر، كخريطة طريؽ لمستقبؿ 

قد ال تكجد في الدساتير، لكنيا مفيكـ يقكـ عمى أساس ” الدكلة المدنية“ف عبارة أفضؿ؛ كأ

سيادة القانكف كبياف معنى المكاطنة السميـ الذم يبيف ما لمجميع مف حقكؽ كما عمييـ مف 

 كاجبات.

تعتبر الكرقة النقاشية السادسة كثيقة عميا كمرجعية أساسية لعمؿ المحكمة الدستكرية  .ب 

ف كانت مكممة لألكراؽ النقاشية الخمس التي كالسمطات الث الث، كما أف ىذه الكرقة كا 

سبقتيا، إال أنيا ركزت عمى سيادة القانكف كما يترتب عمى ذلؾ مف عدالة كمساكاة بيف 

 المكاطنيف، مما يعزز مقكمات النظاـ بمؤسساتو كأفراده كيزيد مف استقراره.

اشية السادسة العديد مف األمكر األساسية كالميمة أكضح الممؾ عبد اهلل الثاني في الكرقة النق

باعتبار الدكلة المدنية ىي ديمقراطية تستند إلى الدستكر األردني الذم يقكـ عمى المساكاة في 

الحقكؽ كالكاجبات لكؿ المكاطنيف، بصرؼ النظر عف الديف أك العرؽ أك اإلثنية، كبالتالي فيي 

في مرتبة منزىة عف السياسة لتككف المرجعية الحضارية تحتـر التعددية كالتنكع، كتضع الديف 

 كاألخالقية لمدكلة كالمجتمع.

ذكر الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف أف الكاسطة كالمحسكبية ما الواسطة والمحسوبية:  -

ىي إال سمككيات تفتؾ بمسيرة التنمية كنيضة المجتمع، لككنيا تقّكض قيـ العدالة كالمساكاة 

ص، كشدد الممؾ عمى ضركرة زرع القناعة في شباب األردف بأف مستقبميـ، منذ كتكافؤ الفر 

إنيائيـ لدراستيـ الثانكية كخالؿ دراستيـ الجامعية كحتى إنخراطيـ في سكؽ العمؿ، غير 

مرتبط بقدرتيـ عمى تكظيؼ الكاسطة كالمحسكبية لتحقيؽ طمكحيـ، كاليتـ ىذا األمر إال 
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تضمف برامج متطكرة لترسيخ مبادلء المكاطنة كدكلة مف خالؿ استراتيجيات ىادفة ت

 القانكف.

  "تطكير العممية التعميمية أساس اإلصالح الشامؿ" الورقة النقاشية السابعة: 

جاءت الكرقة النقاشية السابعة بعد إقرار الخطة الكطنية لتنمية المكارد البشرية كىي تأتي 

"أف « الحسيف بف طالؿ»قكلة الممؾ الراحؿ مف حرص الممؾ عمى العنصر البشرم كتعزيزان لم

اإلنساف أغمى ما نممؾ، كعمينا أف نركز عمى تفاصيميا كعمقيا مف كؿ الجكانب، كعمينا أف ننتقؿ 

إلى كؿ مراحؿ التعميـ كىي تتضمف مدخالت كمخرجات لبعضيا البعض، ألنو أف فقدت إحدل 

 .(2017حاؿ مف األحكاؿ" )الزيدانيف، الحمقات رصانتيا فال نستطيع تأىيؿ عنصرنا البشرم بأم 

كركزت الكرقة السابعة عمى قبكؿ اآلخر كالعمؿ ضمف الفريؽ كالميارات كالنأم بالعممية 

التعميمية عف التفكير الضيؽ، كقد خضعت العممية التعميمية لمعديد مف المناكفات السياسية داخؿ 

البد أف ال تتكقؼ بأم حاؿ مف المدرسة كالجامعة كحتى في سكؽ العمؿ، كمكاكبة التحديث 

األحكاؿ مبينان أنيا لـ تكف بذات الكتيرة بالعيكد السابقة، كىذا أدل إلى كجكد مخرج غير مؤىؿ 

كتحصيف العنصر البشرم لتتحكؿ المدارس كالجامعات إلى مصانع لمعقكؿ البشرية  .بسكؽ العمؿ

مشاركان بالعممية كافة كتطبيقات كمناىج تجذر التفكير العميؽ كالعنصر البشرم كالبد أف يككف 

ذر لمطالب ىذا النكع مف التفكير سيحممو معو إلى  المعرفة كتكليدىا، كتبدأ أكالن بالمدرسة، فإذا ما جي

كأنو يجب المحاؽ بركب األمكر قبؿ فكات األكاف كيجب االستثمار بالطالب  .كؿ المحطات األكبر

لكرقة النقاشية السابعة لقناعة الممؾ بأف كتؤشر ا .ألف كؿ يكـ يذىب تذىب معو قصة إنجاز

تطكير قطاع التعميـ ىك الركيزة األساسية لإلصالح الشامؿ في مختمؼ القطاعات كاألكثر تأثيران في 

التعميـ في المممكة  مستقبؿ كليككفكالذم يتـ مف خاللو تككيف جيؿ الشباب كقادة ال األردف مستقبؿ

http://motamemservice.com/eg/Individuals/News/6075
http://motamemservice.com/eg/Individuals/News/6075
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انمكذجان في المنطقة كالعالـ مف حيث الكـ كالنكع بالسعي نحك خمؽ نظاـ تربكم يحقؽ التميز 

كاإلتقاف كالجكدة مف خالؿ استثمار المكارد البشرية كالفرص المتاحة كالمعرفة كثركة كطنية 

 .(2017)مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف، إستراتيجية 

تضمنت الكرقة النقاشية رؤية الممؾ عبداهلل الثاني مرتكزات أساسية أحاطت بمدخالت التربية 

 : (2017كشممت المحاكر التالية )الديكاف الممكي، 

االستثمار في رأس الماؿ البشرم )التعميـ( لو عكائد تنعكس عمى كافة  اإلستثمار في التعميم:

ر مناخان مناسبان ألطالؽ طاقات الطمبة كقدراتيـ اإلبداعية مجاالت كمناحي الحياة لذلؾ يجب تكفي

كالفكرية، فإف ازدىار الحضارات كالنيكض بالتنمية في الدكؿ المتقدمة كاف مف خالؿ االىتماـ 

 .بالتعميـ

البد مف اعتماد أساليب حديثة تخرج مف النمطية كالتمقيف كترتكز عمى الفيـ  أساليب التدريس:

كتنمية الميارات الذىنية العميا كالبعد عف ضيؽ األفؽ كاستشراؼ المستقبؿ بعقؿ كالتفكير كاإلبداع 

 منفتح.

حاضنة اإلرث مف الحضارة العربية  االعتزاز بمغتنا وتوظيف اإلرث الحضاري العربي اإلسالمي:

 اإلسالمية كتضميف العبر كالنيج التنكيرم لالنطالؽ نحك المستقبؿ. فالفكر اإلبداعي سمة إنسانية،

مكجكدة لدل كؿ فرد كليس حكران عمى فرد دكف أخر، لذا يجب أف تشتمؿ المناىج كاألنشطة 

الالمنيجية خطط كبرامج تنمية اإلبداع لمطمبة كافة، كىذا يتطمب االىتماـ بفركع المعرفة كميا 

 .كالتدريب عمى الميارات كالكشؼ عف ميكؿ الطمبة كاىتماماتيـ كآرائيـ

يتطمب إحداث التغيير المنشكد تحقيؽ أىداؼ عديدة كمنيا، بناء  لمدرسية:تطوير المناىج والكتب ا

المنياج كتضميف النصكص المختمفة منيج االعتداؿ كالتعامؿ مع األخر كاالعتراؼ باألخكة 
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اإلنسانية ميما أختمفت ثقافات الناس كأديانيـ، كىدؼ االعتراؼ باألخر إرساء مبدأ التعاكف معو 

 .صالح اإلنسانية عممان كعمالن كتبادؿ المنافع كالم

كيشير ذلؾ إلى االىتماـ بكؿ فركع المعرفة، كالتدريب عمى جميع الميارات،  التعميم والتدريب: 

باإلضافة إلى إفساح المجاؿ أماـ الطمبة بالتجريب، كىذا يتطمب تدريب الطمبة بشكؿ فردم أك 

كجيات نظر كؿ مجمكعة ألف بشكؿ مجمكعات مختمفة كذلؾ لمكشؼ عف االىتمامات كاآلراء ك 

اإلبداع سمة إنسانية، كىك مكجكد لدل كؿ فرد، لذا يجب أف تشمؿ خطة التنمية اإلبداعية جميع 

 .الطمبة كأف يعطى كؿ فرد حرية التجريب كالمغامرة كقبكؿ الفشؿ

عد تنمية الكوادر البشرية:  ادان أف تدريب الطمبة عمى التفكير كاإلبداع يتطمب اىتمامان كميالن كا 

كتأىيالن مف قبؿ المعمـ، لذلؾ فأف المعمـ بحاجة ألف يمر بخبرات تدريبية منظمة لمساعدتو عمى 

فيـ عمميتي التفكير كاإلبداع كتحميؿ عناصرىما كمقكماتيما كأساليب تدريبيا كتنميتيما لدل الطمبة 

 :نان بما يميكىذا يتطمب أف يككف لدل المعمـ إيما .كمعايير الحكـ عمى تحققيا لدل الطمبة

 .نظرة إيجابية نحك الطالب كقدرتو عمى التفكير -

 .يظير ميالن إيجابيان لممكاقؼ التي تثير التساؤؿ كالتفكير كيحتـر الرأم األخر كمناقشتو -

 يؤمف بأف التفكير كاإلبداع ميارات تتقكل كتنمك بالتدريب المنتظـ. -

 تقدير تفكير الطمبة كالمرحمة النمائية التي يمركف بيا. -

كيقصد بذلؾ التأكيد عمى مرتكزات الحكار كاحتراـ إنسانية اإلنساف، كىذا  الحوار وقبول األخر: 

يقتضي تحديد مساحة مشتركة لمحكار اإلنساني كاالعتراؼ باألخر، كليس إللغائو بؿ التكاصؿ معو، 

 كاالستفادة مف تجاربو.
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ارت عمييا األردف في سبيؿ يعتقد الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف أف الخطكات التي س

كما تبعيا مف تشريعات كقانكف االنتخاب  2011اإلصالح السياسي بدءان مف التعديالت الدستكرية 

كالالمركزية، كجب عمييا أف تتماشى مع إصالح إدارم جذرم كعميؽ مف أجؿ تعزيز مبدأ سيادة 

نجاز ليتقدـ صؼ جديد مف القانكف عف طريؽ إفساح المجاؿ لمقيادات اإلدارية القادرة عمى اإل

الكفاءات لممكاقع اإلدارية، كبالرغـ مف عدـ كصكؿ الجياز اإلدارم في الدكلة لممستكل المطمكب. 

إال أف الممؾ أشاد بالجيكد التي تبذليا مؤسسات الدكلة مف أجؿ بمكغ ىذا اليدؼ كالمجنة المميكة 

ة العمؿ كتقييـ اإلنجاز، كىيئة النزاىة لتعزيز منظكمة النزاىة الكطنية، كالمجنة الممكية لمتابع

 كمكافحة الفساد، كىيئة مكافحة الفساد كديكاف المظالـ.

كأكد الممؾ عمى أف التأني في تطبيؽ القانكف بعدالة كشفافية يؤدم لضياع الحقكؽ 

كيضعؼ الثقة بأجيزة الدكلة مؤسساتيا، كأف تساىؿ بعض المسؤكليف في تطبيؽ القانكف يشجع 

االستمرار بانتياؾ القانكف كيترؾ المجاؿ لفساد أكبر، كيضعؼ قيـ المكاطنة في  البعض عمى

المجتمع. كشدد الممؾ أيضان عمى ضركرة كجكد آليات رقابة فعالة متمثمة بأجيزة الحككمة الرقابية 

ككحدات الرقابة الداخمية في الكزارات كالمؤسسات كديكاف المحاسبة، كالدكر الرقابي لمبرلماف الذم 

يضع مصمحة الكطف كالمكاطف فكؽ كؿ اعتبار. كأف الدكلة المدنية ىي دكلة القانكف التي تستند 

إلى حكـ الدستكر كأحكاـ القكانيف في ظؿ الثكابت الدينية كالشرعية، كترتكز عمى المكاطنة الفاعمة، 

طنيف بسبب الديف كتقبؿ بالتعددية كالرأم اآلخر، كتحدد فييا الحقكؽ كالكاجبات دكف تمييز بيف المكا

)مكقع أك المغة أك المكف أك العرؽ أك المستكل اإلقتصادم أك اإلنتماء السياسي أك المكقؼ الفكرم 

 .(2017الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف، 

أشار الممؾ عبد اهلل الثاني إلى أف مفيكـ الدكلة المدنية يتمثؿ بشكؿ أساسي بمدل قدرة 

يانة حقكقيـ كالمساكاة بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات، كترسيخ مبدأ الدكلة عمى خدمة مكاطنييا كص
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العدالة كاإلنصاؼ كالنزاىة كالشفافية، كىذه القيـ كالمبادئ ال يمكف أف تتحقؽ إال مف خالؿ 

المصداقية كااللتزاـ بترسيخ مبدأ سيادة القانكف، الذم يعد الضركرة القصكل لنجاح عممية التحكؿ 

الحقيقي لصيانة الحقكؽ، كممارسة أجيزة الدكلة لسمطاتيا كفقان ألحكاـ  الديمقراطي، كالضامف

الدستكر، كعدـ االلتزاـ بتطبيؽ القانكف بنزاىة كشفافية سيؤدم إلى ضياع الحقكؽ كفتح المجاؿ أماـ 

التمادم بالفساد، األمر الذم سيككف نتيجتو الحتمية إضعاؼ الثقة بأجيزة الدكلة كتراجع أىـ 

 .(2017تمثمة بقيـ المكاطنة )مكقع الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف، مرتكزاتيا م

إف ترسيخ مبدأ سيادة القانكف أساس الدكلة المدنية مف منظكر الممؾ ال يمكف أف يتحقؽ إال 

مف خالؿ عممية تشاركية تساىـ بيا كافة مككنات الدكلة كالمجتمع، متخذة مف اإليماف بمبادئ 

اة كتكافؤ الفرص نيجان كأساسان مكجيان لمسمكؾ الكطني، كمستندة في عمميا العدؿ كالحرية كالمساك 

فساح المجاؿ أماـ  إلى خطة شاممة لمتنمية كالتطكير تيدؼ إلى تطكير كتحديث اإلجراءات، كا 

حداث التغيير اإليجابي المكاكب لمتطمبات العصر  .القيادات القادرة عمى اإلبداع كاإلنجاز كا 

مؿ التي تشكؿ تحديان في طريؽ اإلصالح المكصؿ إلى مرحمة الدكلة المدنية، كلمعالجة مكاطف الخ

إذ دعا الممؾ مف خالؿ الكرقة النقاشية السادسة كافة مؤسسات الدكلة إلى ضركرة تطكير أسمكبيا 

اإلدارم كفؽ مسار يخضع فيو الجميع، أفرادان كمؤسسات، لممراجعة كالتقييـ كالمساءلة، بشكؿ دكرم 

استثناء خاصة مف ىـ في مكاقع المسؤكلية، مف خالؿ اعتماد معايير عممية  مستمر دكف

 .مكضكعية تطبؽ عمى أرض الكاقع بكؿ نزاىة كشفافية

كككف مبدأ تطكير اإلدارة الحككمية برؤية الممؾ عبد اهلل يشكؿ مسيرة مستمرة تحتاج إلى 

خمؿ كجكانب التقصير كاالعتراؼ مراجعة كتقييـ دائميف، فإف الضركرة تفرض أكالن تحديد مكاطف ال

بيما كالعمؿ الجاد عمى معالجتيما، مف خالؿ تفعيؿ مبدأ المساءلة كأساس في عمؿ المؤسسات، 

  .بحيث يكافأ المبدع كيحاسب المقصر
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يتضح مف خالؿ األكراؽ النقاشية الممكية أف الممؾ عبد اهلل الثاني قد ركز بشكؿ كبير في 

اية بالمكاطف األردني كرعايتو أحد أبرز األفكار السياسية خطابو اإلصالحي عمى أف العن

كاإلصالحية الحضارية، إذ أشار الممؾ إلى أف القاعدة األساسية التي يركز عمييا الخطاب 

اإلصالحي ىك بناء اإلنساف األردني باعتباره "رأس الماؿ الحقيقي"، كىذا يستدعي تكفير سبؿ 

عداده إعداد ان كامالن يعد كاجب مقدس مف مسؤكليات الحككمات المتعاقبة، التعميـ كالتثقيؼ لو، كا 

فبناء اإلنساف ىك الضماف األساسي لتكفير مستقبؿ زاىر لمشعب األردني، كبدكف اإلنساف الكاعي 

ال يمكف بناء مؤسسات ديمقراطية، أك إيجاد تنمية اقتصادية ناجحة. كذلؾ أكد الممؾ في العديد مف 

كرة تكسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عممية اتخاذ القرارات ككضع خطاباتو السياسية عمى ضر 

الخطط كالبرامج بما يخدـ المناطؽ، كمف ىنا طرح الممؾ فكرة تقسيـ المممكة إلى أقاليـ، لسيكلة 

كصكؿ التنمية إلى كافة األقاليـ، كىذا قمة اإلصالح كالديمقراطية التي يسعى الممؾ لتجذيرىا في 

 دني في البادية كالريؼ كالمخيـ كالمدينة.نفكس الشعب األر 

كما أكد الممؾ عمى ضركرة بناء عالقة تعاكنية بيف السمطات الثالث، كليس عالقة شد حبؿ 

بما يضر بمصمحة الكطف كالمكاطف، حيث أف التأخير في التشريعات كاصدار القكانيف يؤثر عمى 

فالجميع جنكد ؛ ة أك التنفيذية أك مسؤكليفالمسيرة االقتصادية، فالجميع سكاء في السمطة التشريعي

لمكطف احتياط أك عامميف عندما يدعكىـ الكاجب يككنكا عمى قمب رجؿ كاحد لخدمة كطنيـ 

 كمميكيـ.

كيرل الممؾ عبد اهلل الثاني أف الديمقراطية كمرتكز أساسي لمدكلة المدنية، ىي في جكىرىا 

نيف كدكلة، كأف اإلصالح السياسي الذم يقكد عممية حية كبناء مؤسسي يمارسيا الجميع مف مكاط

نما يتطمب تطكيران مستمران لمنيج الذم  لمديمقراطية الحقة ال يقؼ عند تعديؿ القكانيف كاألنظمة، كا 

 يحكـ الممارسات كالعالقات بيف المكاطنيف كالجياز الحككمي.
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 معوقات الدولة المدنية في االردن 

عقبة في طريؽ اإلصالح كمنيا: تركيز السمطة، كىك تتعدد العكامؿ السياسية التي تشكؿ 

مف العكامؿ الميمة في إثارة الصراع السياسي، كذلؾ بعد أف فقد الفصؿ بيف السمطات بريقو، 

بتدخؿ الحككمة في كؿ مجاالت الدكلة، سياسيان كأمنيان كعسكريان، كسيطرة الحككمات عمى القرار في 

كمستقبميـ، أك مف خالؿ تغكؿ إحدل السمطات عمى جميع الشؤكف التي تتعمؽ بحياة الناس 

األخرل، كانعداـ المساءلة بجميع أشكاليا الدستكرية كالقانكنية كاألخالقية. كقد ترافؽ ذلؾ مع غياب 

قكاعد كاضحة كمستقرة لمعمؿ السياسي كلمتقاليد الديمقراطية، كطغياف االعتبارات الشخصية في 

دل إلى عدـ تداكؿ السمطة بطريقة سممية، كتيميش المعارضة مختمؼ المجاالت كالمستكيات، مما أ

لغاء دكرىا كميان، أك بمعنى آخر عدـ كجكد معارضة سياسية منظمة كفاعمة، رغـ العديد مف  بؿ كا 

التيارات كالقكل كالتنظيمات السياسية عمى الساحة العربية، كالتي ال ترتقي إلى مستكل األحزاب 

مة الديمقراطية. كيمكف اعتبار عجز األنظمة السياسية عف استيعاب السياسية المكجكدة في األنظ

القكل االجتماعية كالسياسية الجديدة خاصة الشباب كالمرأة، كانعداـ الحكار مع قطاعات كاسعة مف 

المجتمع، إلى فقداف ىذه القطاعات الثقة في جدكل العمؿ السياسي، كالتشكيؾ في جميع جكانب 

 مدكلة، بما في ذلؾ التشكيؾ في شرعية األنظمة السياسية نفسيا.كأشكاؿ األداء العاـ ل

يعد غياب فعالية مؤسسات المجتمع المدني كضعؼ أدائيا كدكرىا في عممية اإلصالح 

السياسي كتعزيز الديمقراطية في البالد، مف أىـ معضالت اإلصالح كمعيقاتو، كيعتبر تغمغؿ 

لمصالح المشركعة لمناس، كيعمؿ عمى فتح األبكاب الفساد في أجيزة الدكلة، مف أىـ ما ييدد ا

لخصكـ اإلصالح كالديمقراطية، لمتأثير في تشكيؿ السمطة التشريعية كتطكيعيا بصكرة أك بأخرل، 

كااللتفاؼ عمى سمطاتيا الرقابية كشمىيا، كيتحقؽ ذلؾ عندما تتمكف الحككمة مف فرض سيطرتيا 

أكثرية أعضاء مجمس النكاب، أك ضماف كالئيـ ليا مف عمى العممية االنتخابية، كتنجح في تعييف 
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خالؿ انتخابات صكرية أتقف إدارتيا المفسدكف. كىناؾ طبقة عنيدة مف النخب السياسية 

كالبيركقراطييف، ممف يخشكف انتقاؿ دكليـ مف النظاـ الريعي القائـ إلى آخر يعتمد عمى الجدارة 

ف بصكرة تدريجية( عمى االمتيازات كالمنافسة، حيث يركف أف مف شأف اإلصالح أف  يقضي )كا 

التي حازتيا عمى مدل فترة طكيمة مف الزمف في مقابؿ كالئيا لمنظاـ، كبالتالي، لـ تقؼ تمؾ الطبقة 

 بشكؿ حاـز ضد جيكد اإلصالح في حد ذاتيا، بؿ كعارضت أيضان سياسة النظاـ اإلصالحية.

ببساطة المشاركة مف أجؿ المشاركة.  كما أف التأكيد عمى زيادة دكر المكاطف ال يعني 

ذلؾ أف أحد أىداؼ مشاركة المكاطف ىك فتح األنظمة السياسية التي أضحت متصمبة بفعؿ أسمكب 

صنع القرار المؤسسي كاإلدارة البيركقراطية، كالثالكث المككف مف التجارة كالعمؿ كالحككمة، كتكسيع 

ستجابة الحككمات لمدل أكسع مف المتطمبات نطاؽ إشراؾ المكاطف في السياسة ىك طريقة تضمف ا

السياسية، بمعنى أف تحصؿ ىذه المطالب عمى اىتماـ عادؿ مف الحككمة كأف تطكر قدرة الحككمة 

 .(277 : 1996 دالتكف،) عمى التعامؿ مع جميع الحاجات االجتماعية

قاص مف كمف أىـ العكامؿ السياسية التي تعيؽ اإلصالح قياـ الحككمة كأجيزتيا باالنت

استقاللية القضاء، كفي ىذه الحالة يصبح القضاء أك بعض مكاقعو المؤثرة، كسيمة لتحقيؽ مآرب 

الحككمات، التي ال تتكرع أحيانان عف استخداـ سمطة القضاء لمتنكيؿ بخصكميا، كمف الطبيعي أف 

معيـ عادة  تفرز ىذه الحاالت، مجمكعات مف المستفيديف مف مكاقع السمطة كالنفكذ، يتـ التعامؿ

-145 :2006 العناني،) باعتبارىـ مف دعامات السمطة، كتفتح ليـ األبكاب لمعبث بالماؿ العاـ

146). 

تقكد ىذه السمطة كالنفكذ إلى ما يسمى باالستبداد، بمعنى تكظيؼ السمطة عمى أساس رغبة 

، ذلؾ سيكاجو فرد أك مجمكعة مستبدة، كاالستبداد يضحي باإلنساف كيقضي عمى األمف كاالستقرار

في النظاـ االستبدادم أك النظاـ الذم تحدده رغبة فرد أك جماعة، شريحتيف ال أكثر. إحداىما 



102 
 

 

 

الغالبية العظمى مف الناس كسكادىـ، كىـ الذيف يتحاشكف الصداـ حفاظان عمى حياتيـ، كيبتمى 

م النظاـ القائـ ىؤالء بالذؿ كاالزدكاجية. كحيف يسخط ىؤالء عمى النظاـ كالسمطة المكجكديف، أ

عمى شخص أك مجمكعة، فإنيـ يمجؤكف إلى التممؽ كالرياء، كي يحافظكا عمى أمنيـ الشخصي، 

كىكذا يتككف مجتمع فاقد لميكية أك أف ىكيتو ستككف مشكىة كممزقة، كلف يككف بكسع أبنائو القياـ 

فيتحكلكف إلى قكل بأم شيء. كتتمثؿ الشريحة األخرل بأكلئؾ الذيف تتكلد لدييـ دكافع الكفاح 

ضاربة، حيث أف المعارضة حيف تعجز عف التصريح بكجيات نظرىا في إطار نظاـ أك قانكف، 

فإف الشعكر باإلحباط سيتممكيا، كسيتحكؿ المرء حينئذ إلى ذليؿ متممؽ يضحي بكامؿ إرادتو كي 

دة ذاتيا، بمعنى يمرر معاشو اليكمي، أك أنو سيمتجئ إلى الكسيمة التي لجأت إلييا السمطة المستب

أف القكة ستجابو بالقكة، كحينيا ربما جر ىؤالء المجتمع إلى العصياف كالتمرد، كنجحكا في إسقاط 

النظاـ ككصمكا بدكرىـ إلى السمطة. كحيث أنيـ لـ ينشؤكا في أجكاء الحرية فسيفتقدكف رحابة 

 .(61 -60: 2004 خاتمي،) الصدر الكافية، كسيفرضكف عمى البالد نكعان آخر مف االستبداد

مف ىنا، تحتاج الدكلة إلى أسس لمتنظيـ، حذران مف الفكضى كعرقمة مسيرة اإلصالح، 

كيتمثؿ ذلؾ في التمسؾ بالقانكف، كيمكف أف يعارض المرء قانكنان ما، كىذا مف حقو لكف ال يحؽ لو 

ف مبدأ سيادة القاك  أف يخالفو طالما أنو قانكف، كىذا ىك سر التقدـ كالتنمية. نكف جاء ليحقؽ العدالة ا 

كالمساكاة كالشفافية كالمساءلة عمى جميع مؤسسات الدكلة كأفرادىا دكف استثناء كخاصة ممف ىـ 

في مكاقع المسؤكلية، مف خالؿ ممارسات حقيقية عمى أرض الكاقع. كال يمكف ألم إدارة أف تتابع 

ادة القانكف كنيج ثابت كركف مسيرتيا اإلصالحية كترفع مف مستكل أدائيا ككفاءتيا دكف تبني سي

 .أساسي لإلدارة

إف التطبيؽ الدقيؽ لمكاد القانكف يعد مف المتطمبات الضركرية ألم عممية تحكؿ ديمقراطي 

ناجحة. كما أف سيادة القانكف تضمف ممارسة أجيزة الدكلة لسمطاتيا كفؽ الدستكر كالقانكف. فال 
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عمؿ خارج ىذا اإلطار. لذا، تشترؾ الحككمة يمكف لدكلة ديمقراطية تحتـر حقكؽ اإلنساف أف ت

جراءات، فمؤسسة البرلماف  كأجيزة الدكلة كافة في حمؿ مسؤكلية ما تتخذه مف قرارات كسياسات كا 

تمارس دكرىا في التشريع كالرقابة، كالقضاء المستقؿ النزيو كاألجيزة األمنية مناط بيا تطبيؽ 

القانكف الذم يحميو كيحمي أبناءه دكف تمييز أينما  القانكف، ليطمئف المكاطف بأنو يستظؿ بسيادة

كاف في ربكع ىذا الكطف العزيز. كىذا يتطمب بالضركرة تطبيؽ القانكف عمى الجميع دكف محاباة أك 

دارة  تساىؿ كعمى المسؤكؿ قبؿ المكاطف، كما يجب أف يستند إلى تشريعات كاضحة كشفافة، كا 

 .حصيفة ككفؤة

خيرة عف الدكلة المدنية، كقد حدث لغط كبير حكؿ مفيكـ ىذه كثر الحديث في اآلكنة األ

الدكلة، كمف الكاضح أنو ناتج عف قصكر في إدراؾ مككناتيا كبنائيا. إف الدكلة المدنية ىي دكلة 

تحتكـ إلى الدستكر كالقكانيف التي تطبقيا عمى الجميع دكف محاباة؛ كىي دكلة المؤسسات التي 

طات كال يسمح لسمطة أف تتغكؿ عمى األخرل، كىي دكلة ترتكز عمى تعتمد نظاما يفصؿ بيف السم

السالـ كالتسامح كالعيش المشترؾ كتمتاز باحتراميا كضمانيا لمتعددية كاحتراـ الرأم اآلخر، كىي 

دكلة تحافظ كتحمي أفراد المجتمع بغض النظر عف انتماءاتيـ الدينية أك الفكرية، كىي دكلة تحمي 

ات حيث يتساكل الجميع بالحقكؽ كالكاجبات، كىي دكلة يمجأ ليا المكاطنكف الحقكؽ كتضمف الحري

في حاؿ انتياؾ حقكقيـ، كىي دكلة تكفؿ الحرية الدينية لمكاطنييا كتكرس التسامح كخطاب المحبة 

 .كاحتراـ اآلخر كتحفظ حقكؽ المرأة كما تحفظ حقكؽ األقميات

ليست مرادفا لمدكلة العممانية، فالديف في  إف ىذه المبادئ تشكؿ جكىر الدكلة المدنية، فيي

الدكلة المدنية عامؿ أساسي في بناء منظكمة األخالؽ كالقيـ المجتمعية، كىك جزء ال يتجزأ مف 

دستكرنا. كال يمكف أف نسمح ألحد أف يستغؿ أك يكظؼ الديف لتحقيؽ مصالح كأىداؼ سياسية أك 

 .خدمة مصالح فئكية



104 
 

 

 

 الخاتمة:

سي األردني عمى فكر الثكرة العربية الكبرل، فيك يمثؿ الفمسفة السياسية يستند الفكر السيا

التي تقكـ عمييا النظاـ السياسي كتمتـز بيا القيادة السياسية في كؿ تحركاتيا، كيرتكز ىذا الفكر 

عمى ثالثة مبادئ رئيسية ىي الحرية كالكحدة كالحياة الفضمى، كقد تبمكرت نتيجة لتدىكر أكضاع 

العربية في الدكلة العثمانية كالتي باتت في مطمع القرف العشريف أمران ال يمكف إحتمالو، لقد الكاليات 

أصبحت ليذه المبادئ داللتيا بعد أف قدر لألردف أف يتمتع بإستقاللو كأف يعبر عف إرادتو، فالحرية 

بالمسؤكلية  تعني القدرة عمى التمتع بالحقكؽ كالكفاء باإللتزامات في إطار مف الكعي كاإلحساس

كليس الفكضى كالتخريب، كعمييا تستند المشاركة السياسية، إذ ال يمكف أف تتـ ىذه األخيرة بدكف 

حرية، كالكحدة ىي أسمى األىداؼ كلذلؾ ال بد أف تككف كطيدة األركاف راسخة البنياف تقكـ عمى 

ف التحكـ كاألىكاء أساس مف العمـ كالدراية، كقياس األمكر بمقايسيا السميمة. كتككف بعيدة ع

كالنزكات،  كالحياة الفضمى حياة كاقعية تقكـ عمى تحقيؽ اإلكتفاء الذاتي لممكاطنيف مع تمتعيـ 

بالحرية اإليجابية بحيث يككف كؿ كاحد منيـ نمكذجان في كطف نمكذجي، إنيا مشاركة في بناء 

إيجاد التكافؽ كاإلنسجاـ بيف مجتمع قائـ عمى العدالة، فمنذ بداية تأسيس الدكلة األردنية سعت إلى 

مككنات المجتمع األردني كصيرىا في إطار بكتقو كطنية كاحدة، كىذا ما يتضح مف خالؿ تتبع 

األكؿ كالتي قامت عمى أساس العمؿ الدؤكب لمقضاء عمى كؿ  سياسة الممؾ المؤسس عبد اهلل

 .الخالفات كالصراعات القائمة في المجتمع كاإلرتقاء بو نحك حياة أفضؿ

كأف الدكلة المدنية كفؽ رؤية الممؾ تتضمف تحديد الكاجبات كالمسؤكليات، الممقاة عمى عاتؽ 

كؿ فرد كمؤسسة، فالكؿ مسؤكؿ عف أفعالو كتصرفاتو في الدكلة المدنية الجامعة لمختمؼ المكّكنات 

أم كالرأم االجتماعية، كالتي تحتكـ إلى الدستكر كالقكانيف، كتؤمف بالعيش المشترؾ، كاحتراـ الر 
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اآلخر، كتحمي الحقكؽ، بصرؼ النظر عف العرؽ أك الديف أك الجنس، فالديف في الدكلة المدنية، 

  .عامؿ أساسي في بناء منظكمة األخالؽ، كالقيـ المجتمعية

 : النتائج

 خرجت الدراسة بالنتائج التالية :

الجميع دكف محاباة، الدكلة المدنية ىي دكلة تحتكـ إلى الدستكر كالقكانيف كتطبيقيا عمى  -

دكلة المؤسسات التي تعتمد نظاـ الفصؿ بيف السمطات، كىي دكلة السالـ كالتسامح 

كالعيش المشترؾ باحتراميا لمتعددية كاحتراـ الرأم األخر، كدكلة تحافظ عمى األفراد 

كالمجتمع كتحمييـ بغض النظر عف انتماءاتيـ الدينية كالفكرية، كما أػنيا دكلة تحمي 

ؽ كتضمف الحريات، كيتساكل فييا الجميع بالحقكؽ كالكاجبات كىي دكلة تكفؿ الحرية الحقك 

الدينية كتكرس التسامح كالمحبة كاالحتراـ، دكلة تحفظ حقكؽ المرأة كما تحفظ حقكؽ 

 .األقميات

  تعتبر الكرقة النقاشية السادسة كثيقة عميا كمرجعية أساسية لعمؿ المحكمة الدستكرية

ف كانت مكممة لألكراؽ النقاشية الخمس التي سبقتيا، كالسمطات الثال ث، كما أف ىذه الكرقة كا 

إال أنيا ركزت عمى سيادة القانكف كما يترتب عمى ذلؾ مف عدالة كمساكاة بيف المكاطنيف، 

مما يعزز مقكمات النظاـ بمؤسساتو كأفراده كيزيد مف استقراره ، كأكضح الممؾ عبد اهلل الثاني 

اشية السادسة العديد مف األمكر األساسية كالميمة باعتبار الدكلة المدنية ىي في الكرقة النق

ديمقراطية تستند إلى الدستكر األردني الذم يقكـ عمى المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات لكؿ 

 المكاطنيف، بصرؼ النظر عف الديف أك العرؽ أك اإلثنية.
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 ارس سمطاتيا عمى الكجو المبيف نص الدستكر األردني عمى أف األمة مصدر السمطات كتم

ف إستخداـ تعبير األمة كما  في الدستكر األمر الذم يعني أنو أخذ بمبدأ سيادة الشعب كا 

 أطمؽ عمى البرلماف تعبير مجمس األمة.

  إف نظاـ الحكـ في المممكة األردنية الياشمية ىك نيابي ممكي كراثي، أم أنو يقـك عمى

انب كممكي كراثي مف جانب آخر. فيك نيابي ألنو يرتكز صفتيف رئيسيتيف، فيك نيابي مف ج

عمى كجكد مجمس برلماني منتخب مف الشعب لفترة زمنية محددة، كلمباشرة السمطات العامة 

بإسـ الشعب بإعتباره مصدر السمطة، كالمجمس بيذا التحديد يتشكؿ كفقان لنظرية النيابة التي 

إرادة النكاب بإعتبارىـ ممثميف الشعب، كمع ذلؾ  تجسد اإلدارة العامة، حيث تظير األخيرة في

 فالمجمس مستقؿ في عممو عف ىيئة الناخبيف.

  أركاف الدكلة المدنية تكاممية،  كمف أىميا  سيادة القانكف كجكد قضاء يطبؽ بينت الدراسة أف

القكانيف كيساعد في إرساء مبادئ العدؿ بكجكد سمطة عميا، كىي سمطة الدكلة، كيمجأ إلييا 

األفراد عندما تنتيؾ حقكقيـ أك تيدد باإلنتياؾ، كىذه السمطة ىي التي تطبؽ القانكف كتحفظ 

الحقكؽ لكؿ األطراؼ، كتمنع األطراؼ مف أف يطبقكا أشكاؿ العقاب بأنفسيـ، كمف ثـ فإنيا 

تجعؿ مف القانكف أداة شفافة تقؼ فكؽ األفراد جميعان، مظمة عدالة تكفر السمـ كاألماف 

 .لمجميع

  تتأسس الدكلة المدنية عمى نظاـ مدني مف العالقات التي تقكـ عمى السالـ كالتسامح كقبكؿ

اآلخر كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات، كالثقة في عمميات التعاقد كالتبادؿ المختمفة، ىذه القيـ 

كد ىي التي تشكؿ ما يطمؽ عميو الثقافة المدنية، كىي ثقافة تتأسس عمى مبدأ االتفاؽ؛ أم كج

حد أدنى مف القكاعد التي تشكؿ خطكطان حمراء ال يجب تجاكزىا، عمى رأسيا احتراـ القانكف، 

كىك يشكؿ القكاعد المكتكبة لتأتي بعده قكاعد عرفية عديدة غير مكتكبة تشكؿ بنية الحياة 
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اليكمية لمناس، تحدد ليـ صكر التبادؿ القائـ عمى النظاـ ال الفكضى، كعمى السالـ ال 

كعمى العيش المشترؾ ال العيش الفردم، كعمى القيـ اإلنسانية العامة ال عمى القيـ  العنؼ،

 .الفردية أك النزعات المتطرفة

  أف الدكلة المدنية ال تستقيـ إال بالمكاطنة، كيتعمؽ ىذا الشرط بتعريؼ الفرد الذم يعيش عمى

نما  أرض ىذه الدكلة، فيذا الفرد ال ييعرؼ بمينتو أك بدينو أك بإقميمو أك بمالو أك بسمطتو، كا 

ييعرؼ تعريفان قانكنيان اجتماعيان بأنو مكاطف، أم أنو عضك في المجتمع لو حقكؽ كعميو 

ذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فييا قيمة السالـ  كاجبات، حيث القانكف يؤسس قيمة العدؿ، كا 

 .االجتماعي، فإف المكاطنة تؤسس في الدكلة المدنية قيمة المساكاة

 ف بناء الدكلة المدنية يتطمبي إصالحان سياسيان عمى قانكف االنتخاب، كقانكف األحزاب أ

الحالييف، لبناء األحزاب الكطنية التي تسعى مف خالؿ برامجيا المطركحة إلى اإلصالح، 

تحت القبة، مف خالؿ مسؤكلياتيا التشريعية كالرقابية، كصكالن إلى حككمات برلمانية كحزبية 

 .تداكؿ السمطة سمميان تعتمد آلية 

 التوصيات:

 في ضكء نتائج الدراسة فأنيا تكصي بما يمي :

التأكيد عمى آلية تشكيؿ الحككمات كالتدكاؿ السممي لمسمطة مف خالؿ تشكيؿ حككمات حزبية  -

 أك برلمانية لما لذلؾ مف أثر عمى قياـ الدكلة المدنية. 

لبيئة المالئمة لتكسيع قاعدة مشاركتيـ في العمؿ عمى تطكير التشريعات التي تساىـ في تييئة ا -

 الحياة العامة، كتفعيؿ دكرىـ كمكاطنيف فاعميف كداعميف كمؤثريف في التنمية الكطنية الشاممة.
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زالة العقبات التي تعيؽ التحكؿ  - تطكير القكانيف كاألنظمة التي تسيـ في بناء الدكلة المدنية كا 

 إلى الدكلة الكطنية.

صدم الحككمة لدكرىا الرئيسي لمعمؿ عمى تعزيز ىيبة الدكلة مف خالؿ التأكيد عمى ضركرة ت -

 سيادة القانكف كعدـ التياكف في تطبيؽ القكانيف كاألنظمة كمحاربة الكاسطة كالمحسكبية.

يقع عمى األحزاب السياسية مسؤكليات االندماج كصكالن إلى عدد منطقي مف األحزاب الرئيسية  -

لتي تمثؿ مختمؼ آراء الطيؼ السياسي كتبني برامج حزبية الممتدة عمى مستكل الكطف، كا

 كاضحة كشاممة.

التناغـ بيف النصكص الدستكرية كالقانكنية المتضمنة لمحقكؽ السياسية كالمدنية كعدـ التمييز  -

كالمساكاة. كبيف تجسيدىا الفعمي، إذ ال يساعد إنطكاء دستكر الدكلة عمى مقتضيات ذات 

ة كاالجتماعية كبمبدأ المساكاة بيف الجميع. طالما بقيت الممارسة الصمة بالحقكؽ االقتصادي

 بعيدة عف النفاذ إلى ركح المكاطنة الكاممة.

كضع خارطة طريؽ تتضمف رؤية كاضحة كأىدافان محددة كفؽ أرقى معايير النزاىة كالشفافية  -

 .كخدمة مصالح المكاطنيف بمستكل عاؿو 

 زة البرلماف الرقابية ككحدات الرقابة الداخمية في الكزارات إيجاد آليات رقابية فاعمة متمثمة بأجي

 كالمؤسسات المستقمة كديكاف المحاسبة، كمكافحة الفساد، كديكاف المظالـ. 

  ،االستمرار في تطكير البرلماف كالقضاء كالمحكمة الدستكرية كالييئة المستقمة لالنتخابات

كالقصكر عمى المستكل التشريعي كالفني بالشكؿ الذم يضمف السرعة في معالجة جكانب الخمؿ 

 .بما يعزز ثقة المكاطنيف بمؤسسات الدكلة

  ككفقان لمرؤية الممكية تتمثؿ أىـ المتطمبات الحيكية الممحة لترسيخ مبدأ سيادة القانكف كأساس

 :إليجاد الدكلة المدنية، التركيز أكالن عمى جانبيف ميميف ىما
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ككنيا ظاىرة تشكؿ عائقان يحكؿ دكف النيكض بالكطف كتدمير أكالن: محاربة الكاسطة كالمحسكبية 

إنجازاتو، كذلؾ لتعارضيما مع قيـ العدالة كالمساكاة كتكافؤ الفرص كقيـ المكاطنة الصالحة التي 

 .تعد أساس تطكر أم مجتمع

ثانيان: تطكير الجياز القضائي ككف مبدأ سيادة القانكف ال يمكف أف يتحقؽ إال مف خالؿ نظاـ 

 .ائي نزيو كفاعؿ يتمتع بمستكل مف المينية العاليةقض
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 المراجعالمصادر و  قائمة

 المصادر:

  ،القاىرة.تاريخ األمم والمموكاإلماـ الطبرم ، 

 :المراجع العربية

 الكتب:

 ( 2012إبراىيـ، سميـ .)دراسة نقدية لمنقاش  -نحو الدولة المدنية في العالم العربي

اإلمارات: مركز اإلمارات  حول العممانية والدين والدولة،الدائر بين المثقفين العرب 

 لمدراسات كالبحكث االستراتيجية.

 (مالمحححل النظحححام السياسحححي المقتحححرح2015أبػػػك المجػػػد، أشػػػرؼ عبػػػد الفتػػػاح )  عمحححى ضحححوء

المبحححادئ الدسحححتورية العامحححة : دراسحححة تحميميحححة لمواقحححع الدسحححتوري مقارنحححة محححع الدسحححاتير 

 .القكمي لالصدارات القانكنية القاىرة: المركزالمعاصرة، 

 ( 1983أبك دية، سعد .)عماف، د.ف.عممية إتخاذ القرار في سياسة األردن الخارجية ، 

 ( مفيكـ الدكلة المدنية في الفكر الغربي كاإلسالمي، 2014األنصارم، أحمد بكعشريف .)

ث ، المركز العربي لألبحاسمسمة: دراساتدراسة مقارنة لبعض النصكص التأسيسية، 

 كدراسة السياسات.

 ،مفيوم الدولة المدنية في الفكر الغربي واإلسالمي (. 2014أحمد بكعشريف ) األنصارم

. الدكحة: المركز العربي لألبحاث كدراسة )دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية(

 السياسة. 
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 ( 1964الجرؼ، طعيمة .)مكتبة . القاىرة: نظرية الدولة، األسس العامة لمتنظيم السياسي

 القاىرة الحديثة.

 ( 2003الحضرمي، عمر كالعدكاف، مصطفى .).عماف: دار مجدالكم. التربية الوطنية 

 ( 1972الحيارم، عادؿ .)عماف.القانون الدستوري والنظام السياسي األردني ، 

  دار  :دمشؽ ،2، طالتنمية السياسية التنمية االقتصادية واألمن .(2004)خاتمي، محمد
 .الفكر

 مالحظات حول مقومات ومرتكزات السياسة الخارجية(. 2000ب، عبد اإللو )الخطي. 

 (2002خير، ىاني .) عماف: مطابع كزارة األكقاؼ.م1923الدستور األردني منذ عام ، 

  عمافدور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية. (1996)دالتكف، رسؿ جيو ،: 
 .دار البشير

  .)الجزء الثاني. القاىرة: مؤسسة الحمبي.اإلمامة والسياسةالدينكرم، ابف قتيبة )د.ت . 

 ( 2005راشد، سامح محمد .) جدة: مركز م2000-م1970العالقات الخميجية العربية .

 الخميج لألبحاث.

 (1937رأفت، كحيد )القاىرة: المطبعة العصرية.القانون الدستوري ، 

 ( تطور الفكر السياسي، الكتاب الثا1971سابيف، جكرج .)ترجمة: راشد البرارم،  لث ،

 القاىرة: دار المعارؼ باالشتراؾ مع مؤسسة فرانكميف لمطباعة كالنشر.

 ( ا1999السعيديف، ضيؼ اهلل سعد عكاد .) لخطاب السياسي لمممك عبد اهلل الثاني ابن

، رسالة ماجستير، جامعة آؿ البيت، الحسين وأثره عمى االصالح والتحديث في األردن

 كمة ،المفرؽ،معيد بيت الح

 (1994شكر،زىير )3، بيركت: المؤسسة الجامعية،طالوسيط في القانون الدستوري. 
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 ،بيػركت مػاميال، عػرب محمػد ترجمػة ،السياسحي الفكر تاريخ (1985)جػاؾ جاف شكفالييو: 

 .كالتكزيع كالنشر لمدراسات الجامعية المؤسسة

 ( 1985الظاىر، حسف محمد .)مطبعة حساف.. القاىرة: تطور الفكر السياسي 

 ( 1940عثماف ،عثماف خميؿ )مطبعة األىالي، بغدادالقانون الدستوري ،. 

 ( 1947عثماف، خميؿ عثماف .)دار الفكر العربي. القاىرةاإلدارة العامة وتنظيميا :. 

 ( 1966العطار، فؤاد .)القاىرة: دار النيضة النظم السياسية والقانون الدستوري ،

 العربية.

  دار الفارس لمنشر  :، عمافمتطمبات اإلصالح في العالم العربي .(2006)العناني، جكاد
 .كالتكزيع

 ( 1974غالي، بطرس بطرس كعيسى، محمكد خيرم.)القاىرة: المدخل الى عمم السياسة .

 مكتبة األنجمك المصرية.

 ( 1963غالي، بطرس كعيسى، محمكد خيرم .) .القاىرة: مكتبة مبادئ العموم السياسية

 رية.األنجمك المص

 المنظمػػػة 1ط بيػػػركت: ، ترجمػػػة: فػػػايز الصػػػياغ،عمحححم االجتمحححاع (2005)غػػػدنز، انتػػػكني ،

 .العربية لمترجمة

 (2011فيبػػػػػػر، مػػػػػػػاكس )ترجمػػػػػػػة جػػػػػػػكرج كتػػػػػػػكرة،  العمحححححححم والسياسحححححححة بوصحححححححفيا حرفحححححححة ،

 القاىرة:المنظمة العربية لمترجمة، الطبعة األكلى.

 (2011فيبر، ماكس )جمة كتحقيػؽ، صػالح ىػالؿ ك ، تر مفاىيم أساسية في عمم االجتماع

 محمد الجكىرم، القاىرة : المركز القكمي لمترجمة، الطبعة األكلى.
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 ( 1997قدكر، عمر أحمد .)شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق األمن، الطبعة األولى .

 القاىرة: مكتبة مدبكلي.

  ( 2001قطامي، نايفة .)مطباعة . عماف: دار الفكر لتعميم التفكير لممرحمة األساسية

 كالنشركالتكزيع. 

 ( 1963كتيؿ، رايمكند .)بغداد، ترجمة فاضؿ زكي.العموم السياسية، الجزء الثاني ، 

 ،الرياض:  .المدنية والدولة المدنى منظمات المجتمع .(2015عارؼ ) احمد الكفارنة

 االمنية. لمعمكـ نايؼ العربية جامعة

 ( 2001الككارم، عمي خميفة .)ة في البمدان العربية، مشروع دراسات المواطنة والديقراطي

 بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية. الديمقراطية في البمدان العربية.

  .)القاىرة: دار الفكر العربي.النظم السياسيةليمة، كامؿ )د.ت ، 

 (  1959ماضي، منيب ك مكسى، سميماف .)عمافتاريخ األردن في القرن العشرين ، 

 ( 1952متكلي، عبد الحميد .)اإلسكندرية.المفصل في القانون الدستوري . 

 (2013مجاىد،حكرية تكفيؽ )القاىرة: مكتبػة الفكر السياسي من أفالطون إلى محمد عبده،

 األنجمك المصرية، الطبعة السادسة.

 ( 2012محاسنو، حسف .) واثرىا في تنمية الحياة السياسية  2011التعديالت الدستورية

 ، عماف: المؤلؼاألردنية

 عماف: مركز  عشرة أعوام من الكفاح والبناء.(. 1988حافظة، عمي )جمع كأعداد( )م

 الكتاب األردني.

 ( )عماف: شركة سمير  عامًا من التاريخ. 25(. 1978محافظة، عمي )جمع كتكثيؽ

 مطاكع لمنشر.



114 
 

 

 

 ( 2010محافظة، محمد عبد الكريـ كآخركف .)الجامعة الياشمية8، طالتربية الوطنية ، 

  ،عماف: دار البشيرمدخل إلى النظام السياسي في األردن(. 1999طارؽ رشاد )محمكد . 

 ( 2007مشاقبة، أميف .).عماف: الحامد لمنشر  السياسة الخارجية األردنية ودول الجوار

 كالتكزيع.

 ( 2009مشاقبة، أميف .)عماف: منشكرات أمانة عماف الكبرلالنظام السياسي األردني . 

 ( 2012المشاقبة، أميف .)الطبعة الثانية، عماف، مطابع النظام السياسي األردني .

 الدستكر التجارية.

 ( 2017المشاقبة، أميف .) النظام السياسي األردني "القانون الدستوري اآلردني لعام

 . الطبعة الثانية عشر، عماف: مطابع الدستكر التجارية."2017وتعديالتو لعام  1952

 (ا2010مشاقبة، أميف .)سمطات الثالث، عمان، أوراق عمل مؤتمر الدستور لممك وال

 ، الجامعة األردنية.األردني في ستين عاماً 

 ( 2000المصالحة، محمد .)عماف: دار الحامد لمنشر.دراسات في البرلمانية األردنية ، 

 ( 2013معيد عصاـ فارس لمسياسات العامة كالشؤكف الدكلية .) آفاق الدولة المدنية بعد

 . بيركت: الجامعة األمريكية.ربيةاالنتفاضات الع

 ( 1988مينا، أميف .)عماف: دار الجميؿ.التحديث واالستقرار السياسي األردني ، 

 ( 1993النجار، عبدالكىاب )صيدا : المكتبة العصرية . الخمفاء الراشدون ، 

  )كزارة التعمػػيـ مبححادئ القححانون الدسححتوري )نظريححة الدولححة(نعمػػة ، كطػػراف زغيػػر ،)ب ت ،

 لي كالبحث العممي، العراؽ. العا

 ( 1971اليمسا، أديب .) أسس التشريع والنظام القضائي في األردن معيد البحوث

 . القاىرة: جامعة الدكؿ العربية.والدراسات العربية
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 :المجالت والدوريات

 مجمة البيان. نقد الميبرالية. مركز البحكث كالدراساتػ (2009) الطيب ،بكعزة . 

 العدد مجمة الديمقراطية(. األردف تعديالت دستكرية ميمة، 2012) عبد المنعـ، فارس ،

 ، يناير.45

 ( دكر األحزاب السياسية في اإلصالح السياسي في األردف. 2006المصالحة، محمد .)

 (، كانكف الثاني. 66، العدد )المجمة الثقافية

 ( ؿ الديمقراطّي في الكطف العر 2007المقداد، محمد أحمد بّي كمرتكزاتو (، أسس التحكُّ

 (.7(، العدد )13، األردف. المجمد )مجمة المنارة)األردف: حالة الدراسة(، 

 القوانين والدساتير:

  ـ.2011الدستكر األردني 

  1952الدستكر األردني لعاـ. 

  ـ2012قانكف االنتخاب األردني المعدؿ لسنة  

  جريدة الرسمية، . المنشكر في ال2016لسنة  13قانكف النزاىة كمكافحة الفساد رقـ

 .2016أيار  18( 2592-2578ص)

 التقارير الدولية:

  ،2011تقرير لجنة التعديالت الدستكرية. 

  ،2011تقرير لجنة الحكار الكطني. 

  والمقابالت: المؤتمرات

 ( 2016أبك حمكر، محمد .) الجمسة الحوارية الثامنة عشر بعنوان: سيادة القانون

 كر العربي، عماف.، منتدل الفأساس الدولة المدنية
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 ( كرقة عمؿ حكؿ التعديالت الدستكرية في األردف، الجامعة 2012الحمكرم، محمد .)

 .أوراق عمل مؤتمر الدستور األردني في ستين عاماً األردنية، عماف، 

   ،كانكف األكؿ  8رسالة جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني إلى رئيس الكزراء عبد اهلل النسكر

2012. 

 (. الممؾ في الدستكر األردني/ حقكؽ ككاجبات، الجامعة األردنية، 2012ف )العضايمة، أمي

 .أوراق عمل مؤتمر الدستور األردني في ستين عاماً عماف، 

  ( الدكلة الدينية كالدكلة المدنية، 2012عمياف، إبراىيـ خميؿ .) مؤتمر بيت المقدس

 ، فمسطيف.الثالث

 ( مقابمة الممؾ مع ككالة األنباء األمريكية.)أسكشيتيد برس 

 ( إشكالية العالقة بيف الديف كالسياسة2012كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية .).  مؤتمر بيت

،  القدس: 1، تحرير محمكد سعيد اشقر كخالد الزكاكم، جالمقدس االسالمي الدولي الثالث

 كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية.

 البحوث المنشورة:

 نقدم تقييـ."  الثقافية كاليكية العكلمة: كالعكلمة بالعر (1998) عابد محمد ،الجابرم 

 الفكرية الندكة كمناقشات بحكث: كالعكلمة العرب في. الثقافي المجاؿ في العكلمة لممارسات

 مركز: بيركت،الخكلي أميف أسامة تحرير. العربية الكحدة دراسات مركز نظميا التي

 العربية. الكحدة دراسات

 ( 2007الدبعي، رائد .)اخكاف اليب التغيير السياسي، لدى حركات اإلسالم السياسيأس ،

 .2005-1928مصر نمكذجان 
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 قطر في كاالجتماعي االقتصادم الرفاه سياسات (1993)حمكد الكريـ عبد ،الدخيؿ :

 كالدراسات البحكث مركز: القاىرة جامعة، القاىرة: السياسية كآثارىا كانجازاتيا طبيعتيا

 .السياسية

 الدولة المدنية الديمقراطية وخطرىا عمى الثورات (. 2011بف أحمد ) الصبرم، عارؼ

 . منشكرات مركز الكممة الطيبة لمبحكث كالدراسات، صنعاء، اليمف العربية

 ( تعديالت دستكر 2011العضايمة، اميف .)كاثرىا عمى تنظيـ السمطات في  1952

 ، جامعة مؤتة.بحث منشوراألردف، 

 الصحف والجرائد اليومية:

 ،(. الكرقة النقاشية السادسة كدكرىا في تكجيو منظكمة التخطيط 2017مفمح ) الزيدانيف

 .2017كانكف الثاني / يناير  23االستراتيجي. جريدة الدستكر، الثنيف 

 (2005ماضي ، أبك العال) مجمة ،""الكسط حزب رؤية" المدنية كالدكلة الدينية الدكلة 
 المصرية  اليالؿ

 ( سمسمة مقاالت في صحيفة العرب اليكـ األردنية 2011نصراكيف، ليث  .)20-18-

29/8. 

 المواقع اإللكترونية:

  ،نقالن عف: 08/12/2012تشكيؿ لجنة ممكية لتعزيز منظكمة النزاىة برئاسة النسكر ،

http://www.alghad.com. 

 ( الدكلة المدنية 2005خالد، خالد يكنس .) الديمقراطية الدستكرية. الحكار المتمدف، العدد

 /. http://www.ahewar.org، نقال عف المكقع: 1305

http://www.alghad.com/
http://www.alghad.com/
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 ( سيادة القانكف أساس الدكلة المدنية. الكرقة النقاشية السادسة. 2016الديكاف الممكي .)

 /https://rhc.joنقال عف الرابط: 

 ( الييئة2012الركاشدة، حسيف .) ،1نظيفة،  بانتخابات «أمؿ» عف دفاعا المستقمة 

 .http://www.rawafednews.comعف:  ، نقالن 2012 أيمكؿ

 ( الكرقة النقاشية السادسة كدكرىا في تكجيو منظكمة التخطيط 2017الزيدانيف، مفمح .)

كانكف الثاني، نقال عف الرابط:   23االستراتيجي. جريدة الدستكر، 

www.addustour.com 

 ( 2013الشكابكة، فايز.)  قراءة في الكرقة النقاشية الرابعة.. نحك تمكيف ديمكقراطي

 /http://alrai.com، نقال عف الرابط: 06-09كمكاطنة فاعمة. جريدة الرأم، عدد 

 (2011العامرم، محمد مكسى )نقالن عف الرابط المدنية كالدكلة اإلسالمية الدكلة ،
  http://sahafahnet.net/news385546.html:االلكتركني

 ( الدكلة المدنية2014عباس، سامي .)" المفيكـ.. المبادئ.. التطبيؽ شبكة البصرة 

http://www.albasrah.net 

 (  2011عبد العزيز ، ىشاـ مصطفى .)نقال عف  مانية.الدولة المدنية بين االسالم والعم

  http:///olamaa-yemen.net الرابط 

 ( الدكلة المدنية بيف اإلنساف كالعممانية، ج2011عبد العزيز، ىشاـ مصطفى .)منتدل 1 ،

سالـ اليكـ، نشرت بتاريخ  /، نقال عغف الرابط: 15/2اإلو

http://www.muntada.islamtoday.net 

 (2006عبدالمجيد، كحيد  )نقالن عف مصر في المدنية الدكلة تقبؿكمس الديني اإلحياء  ،
  www.alarabiya.netالرابط االلكتركني:

http://sahafahnet.net/news385546.html
http://www.albasrah.net/
http://www.alarabiya.net/
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 ( اشكالية الحكـ االسالمي كالدكلة المدنية، نقالن عف الرابط الكتركني:2015عفاف، محمد ) 

http://www.huffpostarabi.com/ 

 ( في 2013العناقرة، محمد .) :عيد ميالد جاللة الممؾ. نقال عف الرابط

http://www.ammonnews.net/article/143619 

 ( دعكة لغرؼ قضائية اقتصادية متخصصة لتفعيؿ الرؤية الممكية. 2016العيساكم، ىبة .)

 /http://www.alghad.comنقال عف الرابط: 

 ( خبراء: سيادة القانكف تتـ مف خالؿ تفعيؿ 2017محاديف، نبيؿ .) إجراءات كسائؿ

 /http://alrai.com/articleالرقابة. جريدة الرام، نقال عف الرابط: 

  مكقع األمـ المتحدةwww.un.org/ar/index.htmlhttp:// 

 ( قراءة في األكراؽ النقاشية لجاللة الممؾ. جريدة الغد، عد2014نجار، ىيفاء حجار .) د

  /http://www.alghad.com تشريف الثاني، نقال عف الرابط: 30

 ( لجنة ممكية لتطكير القضاء كتعزيز سيادة القانكف. نقال عف المكقع: 2016كزارة العدؿ .)

http://www.moj.gov.jo/DetailsPage/ 

 الدينية... نعـ لمدكلة المدنية، كيكيبيديا االخكاف المسمميف ، ال لمدكلة (2012)يحيى الجمؿ 
 / http://www.ikhwanwiki.comنقالن عف :

 المقابالت:

  ،)كتـ نشرىا في  (،2013)مقابمة الممؾ مع ككالة األنباء األمريكية )األسكشيتد برس
 ،  .21/3صحيفة العرب اليـك

 

http://www.un.org/ar/index.html
http://www.moj.gov.jo/DetailsPage/
http://www.moj.gov.jo/DetailsPage/
http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.ikhwanwiki.com/
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