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ــب إلــى تعزيــز الوعــي الســيايس لــدى الشــباب األردنــي نحــو المشــاركة فــي الحيــاة السياســية  يســعى الكتيّ
ــيايس  ــن الس ــج التمك ــم بربنام ــيايس ومعرفته ــم الس ــز وعيه ــال تعزي ــن خ ــك م ــي األردن، وذل ــة ف والحزبي
واألدوات الازمــة لممارســة دورٍ فاعــٍل فــي عمليــة اإلصــاح الســيايس.  يتضمــن الكتيــب عرضــًا أساســيًا موجــزًا 
ــاة  ــوم، ممــا يعــزز انخراطهــم   فــي الحي ــب المعرفــي األســايس لشــباب الي ــة تصقــل الجان لموضوعــات هاّم
السياســية والحزبيــة.   يَُقــسَّم الكتيــب إلــى محوريــن رئيســين: األول يتنــاول نظريــة الديمقراطيــة وتطورهــا 
)كمفهــوم الديمقراطيــة وأشــكال ممارســتها(، باإلضافــة إلــى مبــادئ الديمقراطيــة وقواهــا الفاعلــة، 
مجــاالت الممارســة الديمقراطيــة، والرمتكــزات الازمــة للحوكمــة الديمقراطيــة. أمــا المحــور الثانــي فيتنــاول 
البنــاء الديمقراطــي فــي األردن، مــن خــال تقديــم عــرٍض موجــزٍ لتطــور الحيــاة الترشيعيــة والنيابيــة إلــى جانــب 

ــة االنتخابيــة فــي األردن . ــة والعملي ــاة الحزبي تطــّور الحي

مقدمة
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يعــود منشــأ ومهــد مصطلــح “الديمقراطيــة” إلــى اليونــان القديــم حيــث مورَِســت أّول أشــكال الديمقراطيــة 
المبــارشة فــي أثينــا، فقــد كان الشــعب آنــذاك يمثّــل مصــدر الرشعيــة ويُمــارس الســلطة فــي اتخــاذ القــرارات 
بشــكل تشــاركي جماعــي.  مــرّ هــذا المصطلــح برماحــل تطــور عديــدة، بــدءًا باحــرام حقــوق اإلنســان مــع ظهــور 
رشيعــة حمورابــي عــام 1754 قبــل الميــاد، ومــرورًا بمفهــوم التشــاركية فــي صناعــة القــرار فــي دولــة أثينــا، 
ــار الممثّلــن فــي رومــا الجمهوريــة، وصــواًل إلــى ظهــور مفهــوم   الديمقراطيــة  وسياســية االنتخابــات الختي

المعــارصة مــع ترشيــع دســتور الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1789. 

ــق  ــف محــدد دقي ــى تعري ــه يصعــب االتفــاق عل ــًا، إال أنّ ولكــن بالرغــم مــن االنتشــار الواســع للمفهــوم عالمي
لمفهــوم الديمقراطيــة، بــل تــّم االتفــاق علــى مجموعــة مــن المعايــر والمــؤرشات الــي يمكــن أن تحــدد إن 
كان النظــام ديمقراطيــا أم ال. يمكــن تعريــف الديمقراطيــة لغــًة بأنهــا: الحكــم عــرب الشــعب، وهــذه  الرجمــة 
الحرفيــة للكلمــة اليونانيــة )Demokratia(؛ إذ أّن  Demos تعــي   الشــعب و kratia  تعــي حكــم.  أمــا اصطاحــًا، 
يمكــن تعريــف الديمقراطيــة بأنهــا العمليــة الســلمية لتــداول الســلطة بــن األفــراد أو الجماعــات، الــي تــؤدي 

المحور األول: نظرية الديمقراطية وتطورها

حكم

الشعب
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إلــى إيجــاد نظــام اجتماعــي ممــز يؤمــن بــه ويســر عليــه المجتمــع ككل علــى شــكل أخاقيــات اجتماعيــة.

 ســاهمت مجموعــة مــن التطــورات واألحــداث العالميــة منــذ القــرن الســابع عــرش فــي انتشــار الديمقراطيــة 
ــي،  ــتعمار الغرب ــة لاس ــروب المقاوم ــا، والح ــي أوروب ــة ف ــورة الصناعي ــر والث ــر التنوي ــور ع ــا، كظه وتطّوره
ــار االتحــاد الســوفيي عــام 1990،  ــًة بعــد انهي ــة خاّص ــة العالمي ــة واالجتماعي والتحــوالت السياســية واالقتصادي

ــورة االتصــاالت. ــة وث ــى التطــورات التكنولوجي إضافــًة إل
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أهمية الديمقراطية

تحقيــق االســتقرار الســيايس عــن طريــق  إيجــاد نظــام يســتطيع مــن خالــه الشــعب انتخــاب ُمَمثّليــه فــي  	
الربلمــان دون تغيــر األســس القانونيــة للحكــم.

الحدّ من الفساد، فعند تطبيق الديمقراطية يقّل الفساد وتزداد الرمُاقبة والُمساءلة والشفافية. 	

انخفــاض معــدالت الحركــة اإلرهابيــة؛  تــزداد الحــركات اإلرهابيــة  فــي األنظمــة الــي اليوجــد فيهــا حريــات  	
سياســية. 

قلّة الِناعات والِخافات بن أفراد المجتمع الديمقراطي. 	

شعور المواطن بالرِّضا والسعادة . 	

تمتّع المواطنن بالحقوق األساسية لإلنسان . 	

تحقيق المساواة في المعاملة بن كافة أفراد المجتمع. 	

تجديد قوى المجتمع وَخْلق قيادات جديدة. 	

َخْلق نظام سيايس أكرث  استرمارية. 	

تشجيع عملية اإلبداع  والتفكر الُحرّ. 	

تعزيز الوحدة الوطنية واالنسجام الوطي. 	
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أشكال الديمقراطية

ــار  ــاف معي ــق اخت ــي وف ــق الديمقراط ــة والتطبي ــيات الممارس ــف أساس ــدّة، إذ تختل ــكال ع ــة أش للديمقراطي
ــف، ومــن هــذه األشــكال: التصني

الديمقراطية	المحلّية	والديمقراطية	الوطنية	وفقًا	للمعيار	الجغرافي.•	

الديمقراطية	االجتماعية	والديمقراطية	الليربالية	وفقًا	للمعيار	االقتصادي	واالجتماعي	.•	

الديمقراطية	الرئاسية	والديمقراطية	الربلمانية	وفقًا	لمعيار	نظام	الحكم.•	

الديمقراطية	اإلسالمية	والديمقراطية	اليهودية	وفقًا	لمعيار	الدين.•	

ولكن المعيار األكرث انتشارًا في تصنيف الديمقراطية هو القائم على التميز بن:

الديمقراطية	المبارشة: 	
تقــوم علــى مشــاركة المواطنــن بشــكل مبــارش فــي صنــع القــرارات الخاصــة بالسياســات العامــة، مثــل 

ــًا. نمــوذج أثينــا القديمــة واالســتفتاءات العاّمــة حالي

الديمقراطية	غري	المبارشة	/التمثيلية/	النيابية: 	
تقــوم علــى انتخــاب المواطنــن لممثلــن عنهــم التخــاذ القــرارات الخاصــة بالسياســات العامــة، مــع إمكانيــة 
ممارســة المواطنــن التّأثــر علــى ممثليهــم خــال عمليــة صنــع القــرارات، حيــث يقــوم أفــراد الشــعب باختيــار 
مــن ينــوب عنهــم فــي التصويــت علــى القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة، يُطلــق عليهــم اســم الــنُّواب 

وهــو نظــام الُحكــم الَمعمــول بــه فــي غالبيــة دول العالــم حاليـّـًا.
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الديمقراطية	شبه	المبارشة: 	
ينتخــب أفــراد الشــعب مــن ينــوب عنهــم، ولكــن يمتلكــون فــي نفــس الوقــت الحــّق فــي 
طلــب َعْزلُــه وانتخــاب نائــب آخــر إذا أرضّ النائــب األول بمصالحهــم، وهــذا النــوع مــن الحكــم 

معمــوٌل بــه فــي بعــض دول العالــم كســويرسا وأمريــكا.

الديمقراطية	الشعبية: 	
يُطلــق هــذا النــوع مــن الُحكــم علــى الــدول الخاضعــة للنظــام الشــيوعيّ لــذا يُعــرف 
بموِجِبــه  يُفــرض  نظــاٍم معّقــٍد،  علــى  قائــٌم  أحياًنــا، وهــو  الســوفيتية  بالديمقراطيــة 
ــراُه البعــض تعارضــًا مــع مفهــوم  ــار األحــزاب وغرهــا ممــا ي ــى المواطــن طريقــة اختي عل

الديمقراطيــة

الديمقراطية	التوافقية: 	
أي التوافــق الســيايّس فــي مجتمــٍع مــا بــداًل مــن الــراع بــن األغلبيــة واألقليــة، وذلــك 
ــع اآلراء وإرشاك  ــذ بجمي ــة الحكــم الجماعــيّ واألخ ــى كيفي مــن خــال االتفــاق بينهمــا عل

ــة السياســية. ــارات فــي العملي ــع األحــزاب والتي جمي
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خصائص الديمقراطية

يجب أن تكون السلطة النهائية في اتخاذ القرارات مع  الذين تّم انتخابهم من قبل الشعب.•	
يجب أن تستند الديمقراطية على انتخابات ُحرّة ونزيهة.•	
يجب أن تحكم الحكومات الديمقراطية ضمن حدود تم وضعها بموجب القانون الدستوري.•	
يُسمح لألحزاب المعارضة أن تمارس نشاطها بحرية قبل وبعد االنتخابات.•	
يجب أن تقوم الحكومات الديمقراطية على المبادئ األساسية للمساواة السياسية.•	

مبادئ الديمقراطية

تستند العملية الديمقراطية لمجموعة من المبادئ األساسية التالية:

ضمان حقوق االنسان•	
سيادة القانون•	
احرام الحريات األساسية•	
تداول السلطة•	

التسامح•	
العدالة•	
المساواة.•	
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الحكومة الديمقراطية هي الشكل األفضل من أشكال الحكومة ألنها الشكل األكرثعرضة للُمساءلة بن •	
أشكال الحكم.

 تُحّسن الديمقراطية نوعية عملية ُصنع القرار. •	
تعدّ الديمقراطية وسيلة للتعامل مع الخافات و الراعات. •	
الديمقراطية في جوهرها ال تعي أنّه يوجد رابح أو خارس.•	
الديمقراطية  أفضل من غرها من أشكال الحكومة؛ ألنّها تسمح  بتصحيح أي خطأ .•	
تعزز الديمقراطية كرامة المواطن، ألنها تقوم على مبدأ المساواة السياسية.•	
تُرّسخ الديمقراطية  مبدأ الدستورية،  تخضع كافة السلطات والمواطنن في الدولة للدستور وتحتكم •	

للقضاء عند نُشوء الخافات.
تُرّسخ الديمقراطية مبدأ دولة القانون الي تحرم وتضمن حقوق المواطنن والمساواة بينهم.•	
تحفظ الحرّيات العاّمة في المجتمع كحرّية الرأي والتعبر واالجتماع والصحافة، إلخ...•	



المحور األول: نظرية الديمقراطية وتطورها14

التنشئة الديمقراطية والقوى الفاعلة فيها

ــَرف  ــث تُْع ــة، حي ــواع التنشــئة االجتماعي ــة نوعــًا مــن أن ــر التنشــئة السياســية والديمقراطي تعت
التنشــئة السياســية بأنّهــا العمليــة الــي يتــم مــن خاللهــا تشــكيل الثقافــة السياســية للمجتمــع. 
تشــمل هــذه العمليــة: “كل	أنــواع	التعليــم	الســيايس،	الرســمي	وغــر	الرســمي،	المخطــط	وغــر	
ــم	 ــواع	القي ــف	أن ــك	مختل ــن	ذل ــرد،	ويتضم ــاة	الف ــل	حي ــن	مراح ــة	م ــي	كّل	مرحل ــط،	ف المخط
ــى	 ــر	عل ــا	تؤث ــاة	السياســية،	ولكنّه ــارشة	بالحي ــة	مب ــا	عالق ــس	له ــي	لي ــاط	الســلوك	ال وأنم
الســلوك	الســيايس	للفــرد،	مثــل	اكتســاب	بعــض	االتجاهــات	االجتماعيــة	والخصائــص	الشــخصية	

الــي	قــد	يكــون	لهــا	أثــر	علــى	ســلوك	الفــرد	الســيايس.		

ــا  ــن خالله ــراد م ــب األف ــددة، ويكتس ــترمة وُمتج ــة مس ــية عملي ــئة السياس ــدّ التنش ــك تع لذل
ــم والتوّجهــات وأنمــاط الســلوك والمعــارف السياســية الــي ترتبــط ببيئتهــم السياســية.   القي

ــة التنشــئة السياســية، وإّن  ــاج لعملي ــة للمجتمــع هــي َنَت إّن الثقافــة السياســية والديمقراطي
ــة  ــي تتضمنهــا هــذه الثقافــة هــي انعــكاس لنوعي ــم والتوجهــات وأنمــاط الســلوك ال القي
ــه  ــذي تلعب ــدور الرئيــي ال التنشــئة الــي يتعــرّض لهــا أفــراد المجتمــع. فــال يُمكــن تجاهــل ال
مؤسســات التنشــئة المختلفــة فــي تشــكيل الثقافــة السياســية والديمقراطيــة لــدى األفــراد، 
ــة،  ــكاله المختلف ــالم بأش ــة واإلع ــرورًا بالجامع ــادة، م ــة ودُْور العب ــن األرسة والمدرس ــدءًا م ب

ــي واألحــزاب السياســية . وصــواًل إلــى مؤسســات المجتمــع المدن
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مجاالت الممارسة الديمقراطية

تختلف مجاالت المشاركة الديمقراطية للمواطنني، إاّل أّن أبرز تلك المجاالت تتمثل بـ: 

األحزاب	السياسية:
وهــي إحــدى أهــم مجــاالت الممارســة الديمقراطيــة للمواطنــن، تتمثــل بالمشــاركة السياســية للمواطنــن في 
هــذه األحــزاب والّســعي نحــو الوصــول للســلطة أو المشــاركة فيهــا عــن طريــق المشــاركة فــي إعــداد برامــج 

عمــل إلدارة الســلطة فــي الدولــة فــي المجــاالت السياســية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة.  

المجالس	الترشيعية	والنيابية:
تعتــرب المجالــس النيابيــة مجــااًل رئيســيًا مــن مجــاالت الممارســة الديمقراطيــة، عــرب مشــاركة المواطنــن فــي 

ــع. ــات الترشيعيــة والرئاســية علــى اختــاف شــكل النظــام الديمقراطــي الُمتَّب االنتخاب

الهيئات	المجتمعية	والطالبية	المنتخبة:
ــات  ــار الهيئ ــي اختي ــن ف ــاركة المواطن ــرب مش ــة، ع ــة الديمقراطي ــًا للممارس ــااًل هام ــرى مج ــي األخ ــرَب ه تُْعَت
التمثيليــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي والُطّابــي كالجمعيــات واألنديــة والمجالــس الُطّابيــة الجامعيــة 

والمدرســية.
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الحوكمة الديمقراطية

ــي  ــي ف ــة حموراب ــور رشيع ــة ظه ــى بداي ــع إل ــذي يرج ــة” ال ــوم “الديمقراطي ــور مفه ــَدِم ظه ــن ِق ــم م بالرّغ
منطقــة الهــال الخصيــب عــام 1754 قبــل الميــاد واالنتشــار الواســع للديمقراطيــة عالميــًا الحقــًا، إاّل أنـّـه َيْصُعــب 
االتفــاق علــى آليــة تطبيــق حكيمــة، بــل تــّم االتفــاق علــى بعــض المعايــر والمــؤرشات الــي يمكــن أن تحــدد إن 

كان النظــام ديموقراطيــًا أم ال، مــن بينهــا: 

احرتام الحقوق االقتصادية واالجتماعية.•	

ضمان المشاركة المدنية والسياسية لكافة المواطنني دون تميزي. •	

وجود أحزاب سياسية فاعلة تعمل في بيئة حرة.•	

تطبيق سيادة القانون.•	

إجراء االنتخابات الحرة الزنيهة.•	

محاربة الفساد. •	

خضوع الحكومات وأجهزتها المدنية والعسكرية للمساءلة والمحاسبة والرقابة. •	

حرية واستقاللية اإلعالم بكافة أشكاله.•	

ضمان الوصول للمعلومة والتواصل مع المسؤول. •	

وجود مؤسسات المجتمع المدني والعمل في بيئة حرة. •	

مشاركة الرمأة والشباب بشكل فاعل في المجتمع.•	
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التداول الّسْلِمي للسلطة. •	

ــد  ــة وتقدّمهــا فــي أيّ بل ــق الديمقراطــي وتطــور الديمقراطي ــى التطبي ــاًل عل ــر المــؤرشات الســابقة دلي تُعت
ــاة السياســية العامــة. ــة فــي الحي ــة الديمقراطي ــق العملي ــى تطبي يســعى إل

أشكال أنظمة الحكم  والتميزي بينها

يمكن تصنيف أنظمة الحكم في العالم حسب معايري مختلفة يمكن عرضها كاالتي:

أنظمة	الحكم	حسب	استالم	رئيس	الدولة	مقاليد	الُحكم:

النظام	الَمَلِكيّ:	

ــدّد  ــة يح ــتور للدول ــود دس ــع وج ــة، م ــة بالوراث ــة الدول ــدّد رئاس ــخص مح ــه ش ــلم في ــذي يتس ــام ال ــو النظ وه
ــكًا. ــح مل ــى يصب ــخص ح ــي الش ــا ف ــب توفره ــرشوط الواج ال

النظام	الجمهوري:	

ــح  ــق االنتخــاب، بوجــود دســتور محــدد يوّض ــة عــن طري ــدَّد الدول ــه شــخص ُمَح ــذي يحكــم في وهــو النظــام ال
ــاب. ــلوب االنتخ ــح وأس ــخص الرمّش رشوط الش
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أنظمة	الحكم	حسب	طريقة	تولّي	السلطة:

نظام	الحكم	الديكتاتوري:
تُْحَتَكــر فــي هــذا النظــام جميــع الســلطات فــي يــد شــخص واحــد أو ســلطة محــددة، حيــث ال يُســمح بالتعــدّد 

ــع هــذا النظــام.   الســيايّس والحزبــيّ فــي الدولــة الــي َتتِّب

نظام	الحكم	الديمقراطي:
وهــو النظــام الــذي يعتمــد علــى مشــاركة مواطــي الدولــة فــي مختلــف شــؤونها، ويشــمل نظــام الحكــم 

الديمقراطــي ثاثــة أنــواع هــي: 

نظام	الحكم	الديمقراطي	المبارش:	
يحكــم الشــعب فــي هــذا النظــام نفســه بنفســه، عــن طريــق تحديــد اجتماعــات عاّمــة يحــر فيهــا جميــع أفــراد 
ــة قديمًا.نظــام	 ــا اليونانيّ ــة أثين ــي مدين ــام ف ــذا النظ ــق ه ــد ُطبّ ــا، وق ــف أموره ــة مختل ــم مناقش ــة لتت الدول
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الحكــم	الديمقراطــي	شــبة	المبــارش:
ــي الربلمــان، مــن خــال االســتفتاء  ــة بالتعــاون مــع ُمَمثّل فــي هــذا النظــام يشــارك الشــعب فــي أمــور الدول
ــة، أو االعــراض الشــعيبّ علــى القوانــن الــي تصدرهــا الســلطة  الشــعيب فــي األمــور السياســيّة والترشيعيّ

ــن محــددة. ــة، أو االقــراح الشــعيب لقوان الترشيعيّ

نظام	الحكم	الديمقراطي	غري	المبارش:	
وهــو النظــام الــذي ينتخــب فيــه المواطنــون نّوابــًا يمارســون الســلطات النيابــة عنهــم. تتمثــل أنظمــة الحكــم 

حســب العاقــة بــن الســلطات الثــاث: الســلطة الترشيعيــة، والســلطة التنفيذيــة، والســلطة القضائيــة.

تنقسم	أنظمة	الحكم	المتبعة	حسب	العالقة	بني	هذه	السلطات	إلى:

نظام	الحكم	المجليس: 

ويُســّمى بنظــام حكومــة الجمعيـّـة حيــث يتولــى الربلمــان مهــام الســلطة الترشيعيـّـة، وتتبــع الســلطة التنفيذيــة 
للربلمــان، وتعــد ســويرسا مــن الــدول تتبــع نظــام الحكــم المجلــي. 



المحور األول: نظرية الديمقراطية وتطورها20

النظام	الرئايس:

ــى  ــام عل ــذا النظ ــوم ه ــة، ويق ــلطة الترشيعي ــن الس ــوى م ــة أق ــلطة التنفيذي ــرِب الس ــذي يعَت ــام ال ــو النظ وه
انتخــاب رئيــس يجمــع بــن كل مــن رئاســة الدولــة ورئاســة الحكومــة المنبثقــة عنهــا، باإلضافــة إلــى الفصــل 
بــن الســلطات الثــاث، وتعتــرب الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا مــن األمثلــة علــى الــدول الُمتّخــذة لهــذا 

النظــام كنظــام حكــم لهــا.

 

النظام	الربلماني:

ــة، حيــث إّن لــكل مــن  ــة والترشيعيّ وهــو النظــام الــذي يقــوم علــى أســاس الموازنــة بــن الســلطتن التنفيذيّ
الربلمــان والحكومــة الحــق فــي إســقاط األخــرى، ومــن األمثلــة علــى الــدول المتخــذة لهــذا النظــام بريطانيــا.
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المحور الثاني: البناء الديمقراطي في األردن
يمكــن التعــرف علــى مســرة البنــاء والتطــور الديمقراطــي فــي األردن مــن خــال معرفــة مراحــل تطــور الحيــاة 

الترشيعيــة والحزبيــة واالنتخابيــة فــي األردن، والــي يمكــن اســتعراضها بشــكل موجــز كمــا يلــي:

إّن العمليــة الديمقراطيــة جــزء ال َيَتجــزّأ مــن نظــام الدولــة األردنيــة منــذ تأسيســها، كمــا تعتــرب األردن مــن أّول 
الــدول العربيــة الــي بــادرت فــي تطبيــق العمليــة الديمقراطيــة، حيــث جــرت أّول انتخابــات للمجالــس الترشيعيــة 
عــام 1929اســتنادًا للقانــون األســايس الصــادر عــام 1928، فقــد تمتعــت تلــك المجالــس بقــدر واســع مــن الحريــة 

الربلمانيــة والمنهجيــة الديمقراطيــة لكافــة التيــارات السياســية آنــذاك.

ومــن حيــث التجربــة الربلمانيــة، شــهد األردن فــي عهــد اإلمــارة انتخابــات خمســة مجالــس ترشيعيــة،  وثمانيــة 
ــكل  ــة بش ــلطة الترشيعي ــعت  أدوار الس ــد توّس ــذا،  فق ــا ه ــتقال ليومن ــد االس ــن عه ــًا  م ــًا نيابي ــرش مجلس ع
ــاء الديمقراطــي فــي األردن، ويمكــن اســتعراض  ــن األســايس للبن ــّم تعزيزهــا باعتبارهــا الرّك تدريجــي، وكمــا ت

ــة: التطــور الترشيعــي فــي األردن فــي الرماحــل التالي

الحياة الترشيعية في األردن
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الرمحلة	األولى:	
ــراف  ــا اع ــق عنه ــي انبث ــة ال ــة الثاني ــة الربيطاني ــدة األردني ــرام المعاه ــع إب ــأت م ــي نش وال
بريطانيــا بــاألردن وإعــان اســتقاله، والتّحــّول مــن إمــارة إلــى مملكــة، وإعــان الدســتور 
األســايس، وإقــرار أول قانــون انتخابــي فــي عــام 1947  والــي تــم بموجبــه إجــراء أول انتخابــات  
لمجلــس النــواب، ولكــن لــم يُكمــل المجلــس النيابــي األول مدتــه الدســتورية فقــد  ُحــلَّ َمطَلــع 
عــام 1950 نتيجــة لقــرار وحــدة الضفتــن، األمــر الــذي تِبعــه إجــراء انتخابــات المجالــس الاحقــة 
حــى عــام 1974 والــذي مثّــل نقطــة فاصلــة فــي قضيــة الوحــدة األردنيــة الفلســطينية عندمــا 
ــة  ــدًا للشــعب الفلســطيي نتيج ــًا ووحي ــًا رشعي ــر الفلســطينية ممث ــّم إعــان منظمــة التحري ت
ــًا  ــة أحداث ــس النيابي ــرة المجال ــت مس ــد تخلل ــاط. وق ــي الرب ــي ف ــة العرب ــرم القم ــاد مؤت انعق
هامــة منهــا تولـّـي الملــك الحســن الحكــم فــي المملكــة عــام 1953، وإقــرار الدســتور الجديــد، 
ــة.  ــي العربي ــي لألراض ــال الصهيون ــة االحت ــداث نتيج ــن أح ــا م ــا تبعه ــرب 1967 وم ــدوث ح وح
ووفقــًا لدســتور عــام 1947 ودســتور 1952 اللــذان شــكا نقطــة التحــّول فــي النظــام الربلمانــي 
األردنــي، تمثلــت الســلطة الترشيعيــة بمجلــس األّمــة الُمكــوَّن مــن مجلــس النــواب ومجلــس 
ــدة  ــرار وح ــد ق ــًا بع ــاء الحق ــدد األعض ــع ع ــان. ارتف ــاء لألعي ــواب و10 أعض ــوًا للن ــان: 20 عض األعي

ــادة المــدة الدســتورية لمجلــّي األمــة. الضفتــن، إضافــًة إلــى زي
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الرمحلة	الثانية:
ــدًا للشــعب  ــًا ووحي ــر الفلســطينية ممثــًا رشعي ــار منظمــة التحري ونتيجــة حتميــة إللغــاء وحــدة الضفتــن واعتب
ــي  ــس الوط ــكيل المجل ــم تش ــاد، ت ــي الب ــتوري ف ــراغ دس ــل وف ــدوث خل ــًا لح ــام 1974 وتفادي ــطيي ع الفلس
ــة بالتعــاون  ــاهم فــي المناقشــة السياســة العامــة فــي الدول ــح  ويُس االستشــاري ليقــدم المشــورة والنُص
ــاة النيابيــة مــن خــال   ــّم عــاد بعدهــا لممارســة الحي مــع الحكومــة، اســترم عمــل المجلــس حــى عــام 1984، ث
صــدور إرادة ملكيــة ســامية بدعــوة المجلــس النيابــي التاســع لانعقــاد والدعــوة لعقــد دورة اســتثنائية تبعهــا 
إجــراء انتخابــات فرعيــة لتعبئــة المقاعــد الشــاغرة عــن الضفــة الرشقيــة وتعبئــة مقاعــد الضفــة الغربيــة، ُســمي  

بالمجلــس النيابــي العــارش والــذي اســترمّ حــى عــام 1988.
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الرمحلة	الثالثة:	
ــات  ــراء تعدي ــّم إج ــام 1988 ت ــة ع ــة الغربي ــع الضف ــي واإلداري م ــاط القانون ــّك االرتب ــرار ف ــدور ق ــر ص ــى إث عل
ــة وعــدد المقاعــد  ــر االنتخابي ــد بمــا يشــمل الدوائ علــى قانــون االنتخــاب األردنــي؛ ليتناســب مــع الوضــع الجدي
وتوزيعهــا. أجريــت االنتخابــات النيابيــة لعــام 1989 وفقــا للقانــون الجديــد رقــم 22 لعــام 1986 وتعدياتــه )يتكــون 
المجلــس النيابــي مــن 80 عضــوًا منتخبــًا أّمــا مجلــس األعيــان فيتكــون مــن 40 عضــوًا تــّم تعيينهــم بــإرادة ملكيـّـة 
ســامية(. اســترمّ المجلــس بالعمــل حــى عــام 1993 ليتــم انتخــاب مجلــًس جديــد وفقــًا لقانــون انتخــاب مؤقــت 
رقــم 15 لعــام 1993، ُعــدّل بموجبــه النظــام االنتخابــي مــن تعــدد األصــوات إلــى الصــوت الواحــد. اســترم هــذا 
المجلــس حــى عــام 1997 حيــث أجريــت انتخابــات جديــدة وفقــًا لقانــون مؤقــت جديــد رقــم 24 لعــام 1997 والــذي 
ــترمّ  ــد اس ــا، وق ــيّ وغره ــخص األم ــت الش ــة وتصوي ــر االنتخابي ــيمات الدوائ ــر بتقس ــادة النظ ــه إع ــّم بموجب ت
المجلــس النيابــي حــى عــام 2001. وفــي عــام 2003 أجريــت االنتخابــات للمجلــس النيابــي الجديــد الرابــع عــرش وفقــًا 
لقانــون جديــد ازداد بموجبــه عــدد المقاعــد مــن 80 إلــى 110 مقعــد وتــم تخصيــص 6 مقاعــد للنســاء بهــدف تشــجيع 
ــة. اســترمّ المجلــس حــى عــام 2007، فــي هــذا  ــى المواقــع القيادي ــرمأة السياســية والوصــول إل مشــاركة ال
العــام أجريــت للمجلــس النيابــي الخامــس عــرش انتخابــات جديــدة وفقــا لقانــون الصــوت الواحــد وتعدياتــه، إال 
أنّــه لــم يُكمــل مدّتــه الدســتورية. تــّم إجــراء انتخابــات جديــدة للمجلــس الســادس عــرش خــال الفــرة 2010 – 2012 
وفقــًا لقانــون الدوائــر الفرعيــة. خضــع هــذا المجلــس لتعديــات دســتورية وصلــت إلــى 42 مــادة دســتورية مــن 
أبرزهــا إنشــاء المحكمــة الدســتورية والهيئــة المســتقلة لانتخابــات لــإلرشاف علــى العمليــة االنتخابيــة. وفــي 
عــام 2013 تــّم إجــراء انتخابــات جديــدة للمجلــس النيابــي الســابع عــرش بــإرشاف مــن الهيئــة المســتقلة لانتخابــات 
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ــص  ــّم تخصي ــم، ت ــاب بالقوائ ــام االنتخ ــردي ونظ ــاب الف ــام االنتخ ــن نظ ــع ب ــذي يجَم ــاب ال ــام االنتخ ــًا لنظ وفق
ــة لــزداد عــدد مقاعــد المجلــس النيابــي إلــى 150  ــر المحليّ 27 مقعــدًا للقوائــم النســبية الُمغلقــة و123 للدوائ
مقعــدًا. اســترمّ المجلــس حــى عــام 2016، أجريــت انتخابــات المجلــس الثامــن عــرش وفقــًا لنظــام القائمــة النســبية 
المفتوحــة مــع اعتبــار المحافظــات دوائــر انتخابيــة،  وقــد تــّم زيــادة عــدد مقاعــد النســاء إلــى 15 مقعــد علــى 
مســتوى كافــة المحافظــات بمــا فيهــا مناطــق الباديــة األردنيــة إلــى جانــب تخفيــض العــدد الكلــي لمقاعــد 

المجلــس النيابــي إلــى 130  مقعــدا بــداًل مــن 150 مقعــدًا.
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  وّضحــت مــادة 24، 25 ،26 مــن الدســتور األردنــي ماهيــة عمــل الســلطات العامــة فــي الدولــة، وكمــا نّصــت 
علــى أّن األمــة هــي مصــدر الســلطات، ورشحــت كيفيــة ممارســتها لتلــك الســلطة . تتكــون هــذه الســلطات 
ــة.  تتشــارك  ــة والســلطة القضائي ــة والســلطة التنفيذي ــرشح الســابق - مــن الســلطة الترشيعي ــر بال -كمــا ذُك
الســلطة الترشيعيــة والســلطة التنفيذيــة فــي تقديــم القوانــن ومناقشــتها قبــل إقرارهــا مــن قبــل الســلطة 
الترشيعيــة. وتقــوم الســلطة القضائيــة بدورهــا فــي الفصــل فــي المنازعــات بــن المواطنــن والتقاضــي بينهــم 

عــرب المحاكــم المختلفــة.

ــار  ــال المس ــن ط ــن ب ــك الحس ــاد المل ــا أع ــام 1984 عندم ــي األردن ع ــي ف ــّول الديمقراط ــة التح ــدأت عملي ب
ــاق الوطــي  ــرار الميث ــات ،1989 وإق ــراء انتخاب ــة تلتهــا إج ــد مســرة توقــف طويل الديمقراطــي فــي األردن بع
ــام 2011   ــي ع ــع العرب ــرة الربي ــرورًا بف ــوم، م ــى الي ــة ح ــات النيابي ــراء االنتخاب ــترمار إج ــام 1991، واس ــي ع األردن
والتعامــل األردنــي الحكيــم مــع هــذه األحــداث ومــا نتــج عنهــا مــن إجــراء تعديــات دســتورية شــملت 42 مــادة 
ــي  ــون انتخاب ــة المســتقلة لانتخــاب، إقــرار قان ــي: إنشــاء المحكمــة الدســتورية والهيئ كان مــن أبرزهــا مــا يل
ــة،  ــية والربلماني ــاركة السياس ــة المش ــي عملي ــزاب ف ــل دور األح ــبية، تفعي ــم النس ــام القوائ ــًا لنظ ــد وفق جدي
ــي  ــاة السياســية والعامــة كالنظــام المال ــرار الترشيعــات الناظمــة للحي ــات العامــة، إق توســيع هامــش الحري
لدعــم األحــزاب، تعديــات النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب مؤخــرا، تعزيــز منظومــة حقــوق االنســان فــي األردن 



27 المحور الثاني : البناء الديمقراطي في األردن

ــز دور مؤسســات المجتمــع  ومنحهــا االهتمــام الرســمي، تعزي
تعزيــز  الحكومــات،  مــع  االيجابــي  االشــتباك  فــي  المدنــي 
مشــاركة الــرمأة فــي الحيــاة العامــة مــن خــال تمكينهــا 
وتولّيهــا بعــض المناصــب القياديــة ودعــم قضاياهــا المختلفة، 
دعــم اإلعــام ومؤسســاته المختلفــة، توســيع نطــاق الحريــات 
حكومــات  إنشــاء  الصحفيــن،  توقيــف  ومنــع  االعاميــة 
لمنّصــات التواصــل االجتماعــي واالنفتــاح علــى المواطــن، خلــق 
ــدار  ــال إص ــن خ ــعبية م ــاركة الش ــم المش ــة لدع ــات عملي آلي
قوانــن الامركزيــة والبلديــات وإجــراء االنتخابــات المحليــة 
والبلديــة لتعزيــز المشــاركة الشــعبية للمواطنــن فــي عمليــة 
صناعــة القــرار، تعزيــز دور مجلــس النــواب الترشيعــي والرقابــي، 

ــات. ــس المحافظ ــات لمجال ــن أدوار الخدم ــي ع والتخل

التحــول  عمليــة  مامــح  أبــرز  اإلنجــازات  هــذه  شــكلت    
ــملت  ــا ش ــذا، كونه ــا ه ــى يومن ــي األردن ح ــي ف الديمقراط

. المجــاالت  تطــّور مســترمة فــي كافــة  عمليــة 
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الحياة الحزبية في األردن 

مــرت الحيــاة الحزبيــة فــي األردن برماحــل وأحــداث عديــدة ســاهمت فــي تنشــيط العمــل الحزبــي تــارة وفــي 
ــي تعــرّض لهــا األردن. يمكــن تقســيم مســرية  ــة ال ــة والخارجي ــرة بالظــروف الداخلي ــارّة أخــرى، متأث ــه ت تعطيل
العمــل الحزبــي فــي األردن إلــى أربــع مراحــل رئيســية: مرحلــة األحــزاب فــي عهــد اإلمــارة 1921، مرحلــة األحــزاب 
فــي عهــد االســتقالل 1946-1957، مرحلــة الحظــر إلــى االنفــراج الســيايس 1957  -1989 الــي تمثــل مرحلــة حظــر 
ــاة  ــى  نيســان عــام 1989 بعــد عــودة الحي ــة عــام 1967، وصــواًل إل األحــزاب السياســية وإعــالن األحــكام العرفي
ــي  ــل الحزب ــودة العم ــيايس وع ــراج الس ــة االنف ــريًا مرحل ــة، وأخ ــات النيابي ــراء االنتخاب ــة وإج ــية والحزبي السياس
والســيايس حــى وقتنــا الحالــي مــع ظهــور القوانــني الناظمــة للعمــل الســيايس والمشــاركة فــي االنتخابــات 

علــى اختالفهــا.
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الرمحلة	االولى	:	األحزاب	في	عهد	اإلمارة	1921
ــات  ــون الجمعي ــتثناء قان ــي، باس ــيايس والحزب ــل الس ــة للعم ــني ناظم ــرتة أي قوان ــك الف ــالل تل ــد خ ــم توج ل
العثمانــي لعــام 1909 الــذي اُعتــر مرجعــًا أساســيًا لتســجيل األحــزاب السياســية،  حــى أن صــدر القانــون األســايس 
والــذي صــدر عــام 1928 لــم يشــمل أي ِذكــر لألحــزاب السياســية وإن اقتــر علــى نــّص المــادة 15 والــي 
ــًا  تضمــن حــق التجمــع وتأســيس الجمعيــات، وقــد نشــأت عــدّة أحــزاب فــي تلــك الرمحلــة، بلــغ عددهــا 22 حزب
ــى أحــزاب وتنظيمــات  ــة والسياســية إل ــة مواقفهــا الفكري وتنظيمــًا وجماعــًة سياســية، قّســمت علــى خلفي
تقليديــة مواليــة  كأحــزاب أحــرار األردن والعهــد العربــي وغريهــا، وأحــزاب وتنظيمــات تقليديــة معارضــة كحــزب 
الشــعب األردنــي والحــزب الوطــي األردنــي والمؤتــرمات الوطنيــة الخمســة وغريهــا، باإلضافــة إلــى األحــزاب 
والتنظيمــات العقائديــة ذات الطابــع القومــي أو ذات الطابــع اليســاري أو اإلســالمي أو القومــي أو كالهمــا 

معــًا.

الرمحلة	الثانية	:	األحزاب	في	عهد	االستقالل	1957-1946 .
ــك  ــد المل ــي عه ــام 1952 ف ــد ع ــتور جدي ــدور دس ــية بص ــزاب السياس ــد األح ــى صعي ــة عل ــذه الرمحل ــزيت ه تم
ــى  ــية عل ــزاب السياس ــكيل األح ــي تش ــني ف ــّق األردني ــن ح ــًا يضم ــًا رصيح ــرة نص ــن ألول م ــذي تضّم ــالل وال ط
ــى  ــًة إل ــادة 16(، إضاف ــتور )الم ــف الدس ــام ال يُخال ــلميّة وذات نظ ــائلها س ــة ووس ــا مرشوع ــون غاياته أن تك
صــدور أول قانــون خــاص باألحــزاب السياســية عــام 1954، باإلضافــة إلــى صــدور قانــون جديــد معــدل عــام 1955، 
وقــد تشــكلت عــدّة أحــزاب تبعــًا لذلــك، مــن أبرزهــا حــزب النهضــة العربــي، حــزب الشــعب األردنــي، حــزب االتحــاد 

الوطــي، وجماعــة اإلخــوان المســلمني وغريهــا.



المحور الثاني : البناء الديمقراطي في األردن30

الرمحلة	الثالثة:		من	الحظر	الى	االنفراج	السيايس	1957  -1989
ــل  ــر العم ــم حظ ــي ت ــليمان النابل ــة س ــة حكوم ــام 1957 وإقال ــة ع ــة الريطاني ــدة األردني ــاء المعاه ــد إلغ بع
الحزبــي واعتقــال النشــطاء الحزبــني نتيجــة إعــالن األحــكام العرفيــة الــي اســترمت حــى عــام 1989 فــي الوقــت 
الــذي قامــت فيــه حكومــة ُمــر بــدران بتجميــد األحــكام العرفيــة و إعــادة إحيــاء الحيــاة السياســية فــي البــالد 
ــى  ــرت عل ــي أث ــة ال ــة والخارجي ــد مــن األحــداث الداخلي ــة  العدي ــك الرمحل ــات، فقــد شــهدت تل ــراء االنتخاب وإج
مســرية العمــل الســيايس والحزبــي مــن أبرزهــا: حــرب  1967، وفقــدان الضفــة الغربيــة، ومعركــة الكرامــة 1968، 
وانتقــال قــوات المقاومــة الفلســطينية للعمــل داخــل المــدن والمخيمــات الفلســطينية، ومــا َتِبَعــُه مــن أحــداث 
ــك األحــزاب الــي ظهــرت  ــرز تل ــك القــوات مــن األردن عــام 1971 . ومــن أب ــم خــروج تل ــول عــام 1970 ،ومــن ث أيل
ــي،  ــة، والحــزب الشــيوعي األردن ــي االشــرتاكي، وحــزب الجبهــة الوطني ــة: حــزب البعــث العرب ــك الرمحل فــي تل

وتنظيمــات فلســطينية أخــرى.

الرمحلة	الرابعة	:	االنفراج	السيايس	2019-1989
ــاة السياســية والرلمانيــة فــي األردن فــي ظــّل إلغــاء األحــكام العرفيــة وحالــة الطــوارئ  بعــد اســتئناف الحي
ــي  ــية ف ــزاب السياس ــاركت األح ــث ش ــي، حي ــيايس والحزب ــا الس ــة عمله ــية لممارس ــزاب السياس ــادت األح ع
االنتخابــات النيابيــة الــي ُعقــدت فــي ذلــك العــام دون أيّ قيــود، وقــد شــاركت كافــة التيــارات الحزبيــة 
ــزاب  ــّجلة، وكمــا فــازت هــذه األح ــم تكــن ُمَس ــات وحــى إْن ل ــة فــي االنتخاب اليســارية واإلســالمية والقومي
فــي بعــض المقاعــد فــي المجلــس النيابــي، فمثــاًل حصلــت جماعــة اإلخــوان المســلمني علــى 22 مقعــدًا آنــذاك.

وقــد صــدر الحقــًا قانــون األحــزاب السياســية رقــم 32 لعــام 1992، والــذي نظــم آليــة تشــكيل األحــزاب وعملهــا، 
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ــي  ــية ف ــزاب السياس ــجيل األح ــرشوط تس ــق ب ــا يتعل ــدّد بم ــدم التش ــون بع ــاز القان ــث امت حي
تلــك الرمحلــة، فقــد حققــت هــذه الرمحلــة تحــواًل مــن االعــرتاف بوجــود األحــزاب السياســية 
إلــى اعــرتاف الدولــة بشــكل رســمي وقانونــي  بهــذه األحــزاب. شــهدت تلــك الرمحلــة إقبــااًل 
ــهدت  ــا ش ــية، كم ــة والسياس ــا الفكري ــالف توجهاته ــية باخت ــزاب السياس ــجيل األح ــريًا لتس كب
تفاعــاًل ونشــاطًا حزبيــًا كبــريًا مــن حيــث اندمــاج األحــزاب أو انفصالهــا، وزيــادة أعــداد التحالفــات 
واالئتالفــات الحزبيــة، والمشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة للمجالــس النيابيــة أو البلديــة وفقــًا 
للقوانــني االنتخابيــة المختلفــة. وفــي عــام 2007 تــم وضــع قانــون أحــزاب جديــد عــدل مــن رشوط 
العضويــة لتســجيل األحــزاب، كاشــرتاط عــدد 500 عضــو مؤســس )موزعــني علــى 7 محافظــات 
مــن بينهــم عــرشة بالمائــة مــن النســاء( األمــر الــذي ســاهم بتقليــص عــدد األحــزاب إلــى 39 
حزبــًا فــي نهايــة عــام 2015 تماشــيًا مــع متطلبــات القانــون الجديــد. وفــي عــام 2015 تــم إصــدار 
قانــون جديــد لألحــزاب السياســية رقــم 39 والــذي خّفــض مــن رشوط العضويــة للتســجيل مــن 
ــل الحكومــي لألحــزاب  500 عضــو إلــى 150 عضــو مــع اإلبقــاء علــى التشــدد فــي رشوط التموي
وفقــًا للنظــام الخــاص بذلــك، حيــث تــم تســجيل 11 حزبــًا جديــدًا فــي تلــك الفــرتة. ووفقــًا لهــذا 
القانــون ومنــذ نهايــة عــام 2016  تــّم تحديــد وزارة الشــؤون السياســية والرلمانيــة كرمجعيــة 
قانونيــة ورســمية لألحــزاب السياســية بعــد أن كانــت وزارة الداخليــة هــي الرمجعيــة الرئيســية 

لألحــزاب السياســية ســابقًا.
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تطور العملية االنتخابية في األردن

ــي،  ــاء الوط ــز االنتم ــة وتعزي ــة الديمقراطي ــية للعملي ــات الرئيس ــّم الضمان ــدى أه ــة إح ــات النيابي ــد االنتخاب تع
وعنــرًا أساســيًا للديمقراطيــة الحديثــة، ومــؤرشًا علــى مســتوى المعرفــة والتقــدم فــي الــدول، كمــا تعتــرب 
ــن  ــاواة ب ــق المس ــن تحقي ــي تضم ــة. فه ــن عادل ــًا لقوان ــة وفق ــات الديمقراطي ــكيل الحكوم ــيلة لتش وس

ــام . ــيايس الع ــي الس ــز الوع ــي تعزي ــاهم ف ــن وتس المواطن

فاالنتخــاب مفهومــًا: هــو عمليــة الختيــار أشــخاص مؤهلــن لتولــي مناصــب معينــة، وتتــم هــذه العمليــة عــن 
طريــق اختيــار الناخبــن المؤهلــن للتصويــت وفــق أحــد أنظمــة االقــراع المعتمــدة دوليــًا. فاالنتخــاب وســيلة 
ديمقراطيــة الختيــار ممثلــي الشــعب ضمــن رشوط واضحــة تحددهــا القوانــن الخاصــة بذلــك كالجنســية 

ــة والعــرم. ــة العقلي واألهلي

ــات بطــرق مختلفــة كاالنتخــاب  ــد أو العــام، تمــارس االنتخاب ــد وغــر المقي ــواع: كاالنتخــاب المقي ولانتخــاب أن
ــا  ــر أم ــب الدوائ ــامل أو حس ــاب الش ــة أو االنتخ ــرب القائم ــردي أو ع ــاب الف ــارش أو االنتخ ــر المب ــارش أو غ المب

ــي: ــدة يمكــن إيجازهــا فيمــا يل ــى المســتوى الوطــي فقــد مــرّت برماحــل عدي ــات عل االنتخاب

الرمحلة	األولى:	1947-1928 
ــام 1928  ــي األردن ع ــات ف ــراء أول انتخاب ــم إج ــث ت ــارة حي ــد اإلم ــات عه ــذ بداي ــي األردن من ــات ف ــرت االنتخاب ج
ــة الاحقــة حــى صــدور  ــات المجالــس الترشيعي النتخــاب المجلــس الترشيعــي األول لعــام 1929، ليتبعهــا انتخاب

ــد. الدســتور الجدي



33 المحور الثاني : البناء الديمقراطي في األردن

الرمحلة	الثانية:	1974-1952••
بعــد إصــدار دســتور عــام 1952 والــذي تحّولــت بموجبــه المجالــس الترشيعيــة إلــى مجالــس نيابيــة وفقــًا لمبــدأ 
األمــة مصــدر الســلطات، واإلقــرار بمبــدأ االنتخــاب العــام الــرسي والمبــارش، أجريــت ثــاث انتخابــات للمجالــس 
ــكيل  ــاب والتش ــة االنتخ ــة وطريق ــس النيابي ــن المجال ــة تكوي ــت طريق ــن تعرض ــام 1967، ولك ــى ع ــة ح النيابي
والتمثيــل إلــى الجمــود وبعــض التغيــرات الجذريــة نتيجــة لمجموعــة مــن األحــداث السياســية الداخليــة 
ــَع ذلــك مــن احتــال للضفــة الغربيــة، وتوقــف الحيــاة  والخارجيــة، أهمهــا حــرب عــام 1967 وحــرب 1968، ومــا َتِب
السياســية النيابيــة، وانعقــاد مؤتــرم القمــة العربــي فــي الربــاط عــام 1974 ، واالعــراف بمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية ممثــًا رشعيــًا وحيــدًا للشــعب الفلســطيي األمــر الــذي يعــي انتهــاء وحــدة الضفتن.الرمحلــة	
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الثالثــة:	2016-1984 
ــة  ــة مختلف ــن انتخابي ــًا لقوان ــة وفق ــات النيابي ــادت االنتخاب ــل. ع ــف طوي ــد توق ــة بع ــات النيابي ــادت االنتخاب ع
تراوحــت بــن القبــول والرفــض الشــعيب والحزبــي، ابتــداًء مــن نظــام تعــدد األصــوات فــي انتخابــات 1989 مــرورًا 
ــم  بقانــون الصــوت الواحــد 1993 -1997 -2003 – 2007 -2010 ووصــواًل لقانــون االنتخــاب، الــذي أخــذ بنظــام القوائ
النســبية المغلقــة والمفتوحــة فــي انتخابــات 2012- 2016، مــع حــرص المــرشع علــى إقــرار نظــام المقاعــد 
ــن  ــت القوان ــث تضمن ــة، حي ــب القيادي ــى الرمات ــول إل ــاء والوص ــاركة النس ــجيع مش ــا( لتش ــة )الكوت المخصص
االنتخابيــة ابتــداًء مــن قانــون عــام 2001 والــذي خصــص 6 مقاعــد للنســاء والــي تــّم زيادتهــا الحقــًا فــي عــام 2010 
إلــى 12 مقعــدًا مخصصــًا للنســاء وبعدهــا وصــل العــدد إلــى 15 مقعــدًا بعــد تخصيــص 3 مقاعــد للــرمأة فــي 

ــاث. ــة  الث ــة األردني مناطــق البادي

ــة  ــات الترشيعي ــت بموجبهــا االنتخاب ــة أجري ــن انتخابي ــة قوان ــوم ثماني ــام 1928 وحــى الي ــذ ع عرفــت األردن من
ــذ عهــد  ــة من ــَع األردن عــرب مســرته الترشيعي ــي رافقتهــا. َجَم ــات المهمــة ال ــى التعدي ــة، إضافــًة إل والنيابي
ــارش لانتخــاب )بعــد عــام  ــن( وغــر المب ــع القــرن العرشي ــارش لانتخــاب )فــي مطل ــن األســلوب المب اإلمــارة ب

 .)1952

كمــا يمكــن اإلشــارة إلــى أّن الــرمأة األردنيــة حصلــت فــي عــام 1974 علــى حــق االنتخــاب بعــد أن كانــت محرومــة 
ــاب  ــن االنتخ ــت قوان ــا ضمن ــذاك، كم ــاب آن ــون االنتخ ــل قان ــّم تعدي ــد أن ت ــك بع ــابقًا وذل ــق س ــك الح ــن ذل م
حــق تمثيــل كافــة المواطنــن والفئــات االجتماعيــة واألقليــات، بحيــث تــّم تخصيــص مقاعــد لهــم كالشيشــان 

والرشكــس والنســاء. 



35 المحور الثاني : البناء الديمقراطي في األردن

وقــد أخــذت قوانــن االنتخــاب األردنيــة بنظــام القوائــم المفتوحــة، كمــا نــّص علــى ذلــك قانــون 1986، فقــد 
أجريــت انتخابــات عــام 1989 وفقــا لذلــك، واألخــذ بنظــام الصــوت الواحــد لانتخابــات الاحقــة منــذ عــام 1993 حــى 
عــام 2011 ومــا رافــق ذلــك مــن اعراضــات ومشــاكل نتيجــة تطبيــق ذلــك النظــام الــذي أضعــف قــدرة األحــزاب 

السياســية علــى المشــاركة والوصــول إلــى الربلمــان .

ــن  ــرار القوان ــي إق ــر ف ــكل كب ــي األردن  بش ــي ف ــادي واالجتماع ــيايس واالقتص ــور الس ــاهم التط ــد س فق
االنتخابيــة وتعدياتهــا الاحقــة، الــي ســاهمت فــي تطويــر العمليــة االنتخابيــة فــي كافــة جوانبهــا التنظيميــة 
ــون  ــاب لتك ــتقلة لانتخ ــة المس ــاء الهيئ ــرار إنش ــم إق ــام 2012 ت ــتورية لع ــات الدس ــة للتعدي ــة، ونتيج واإلجرائي
الجهــة المرشفــة والُمَنظِّمــة للعمليــة االنتخابيــة فــي األردن بعــد أن كانــت وزارة الداخليــة هــي الجهــة 
ــيخ  ــا وترس ــا وتطويره ــة وحوكمته ــة االنتخابي ــد العملي ــي تجوي ــاهم ف ــذي س ــر ال ــات، األم ــة لانتخاب المنظم
مبــادئ الشــفافية والناهــة والحياديــة لتصبــح الجهــة المعنيــة باالنتخابــات علــى كافــة المســتويات الربلمانيــة 

ــات  ــس المحافظ ــة ومجال والبلدي
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