تم اصدار هذا المنشور من المعهد الهولندي
للديمقراطية متعددة األحزاب

اوراق السياسات لعام ٢٠٢٠- ٢٠١٩

اعداد المشاركين في برنامج بناء

ً
سياسيا
قدرات الشباب الناشطين

كلمة المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة األحزاب
تتنامــى أهميــة المشــاركة الشــبابية فــي الشــأن العــام ،بوصفهــا إحــدى أهــم دعامــات
المواطنــة والمشــاركة الديمقراطيــة فــي المجتمعــات المعاصــرة.
واســتنادا الــى رؤيتــه لدعــم الشــباب والمــرأة ،فقــد ســعى المعهــد الهولنــدي للديمقراطيــة
متعــددة االحــزاب فــي االردن ،ومــن خــال برنامــج "بنــاء قــدرات الشــباب الناشــطين سياسـ ً
ـيا
فــي االردن" ،الــى العمــل مــع الشــباب لتحفيــز مشــاركتهم فــي العمليــة السياســية مــن
خــال مناقشــة القضايــا التــي يواجهونهــا وتســليحهم بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة
لتحقيــق إمكاناتهــم ،وفــي ذلــك تأكيــد علــى أهميــة الشــباب وإســهاماتهم اإليجابيــة
كعوامــل للتغييــر.
كمــا ســعى المعهــد ومــن خــال ضــم الشــباب فــي برامــج تعــزز اكتســاب المهــارات التــي
يحتاجونهــا لتولــي أدوار قياديــة علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي ،الــى المســاهمة فــي
تمكينهــم مــن المشــاركة فــي صنــع القــرار بشــأن المســائل التــي تؤثــر علــى حياتهــم
ومجتمعاتهــم.
يعتبــر اعــداد اوراق السياســات العامــة مــن المهــارات األساســية التــي ركــز عليهــا المعهــد
فــي برامجــه كأحــد المهــارات ووســائل المشــاركة الشــبابية للتعبيــر عــن وجهــات نظرهــم.
يهــدف هــذا الكتيــب الــى جمــع عــدد مــن اوراق السياســات التــي عمــل علــى اعدادهــا
المشــاركون فــي برنامــج "بنــاء قــدرات الشــباب الناشــطين سياسـ ً
ـيا فــي االردن" لتشــكل

مجتمعــة اداة للعصــف الذهنــي وتبــادل األفــكار وتقديــم خيــارات بديلــة والبحــث حــول
قضايــا مجتمعيــة .
يتوجــه المعهــد الهولنــدي للديمقراطيــة متعــددة االحــزاب فــي االردن بجزيــل الشــكر
والتقديــر لــوزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة علــى تعاونهــم وجميــع المشــاركين
وكل مــن ســاهم فــي انجــاح هــذا البرنامــج وإعــداد هــذا الكتيــب علمــا بــأن اآلراء المعــرب
عنهــا فــي هــذا الكتيــب هــي آراء العامليــن علــى اوراق السياســيات المدرجــة أو مســتقاة مــن
مصادرهــا وال تعــرب بالضــرورة عــن آراء المعهــد الهولنــدي للديمقراطيــة متعــددة االحــزاب
فــي األردن.
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الملخص التنفيذي
تعــد الالمركزيــة مــن أهــم األحــداث و القوانيــن المســتجدة علــى صعيــد الســاحة األردنيــة
خــال الســنوات األخيــرة  ,ومــا زالــت حديــث األروقــة و الصالونــات والمجالــس السياســية ,
ال ســيما وان هــذه التجربــة تشــهد تحــوالت بيــن الفينــة واألخــرى تتعلــق بالمشــاكل التــي
واجهــت انتخاباتهــا والصالحيــات الممنوحــة ألعضائهــا المنتخبيــن والمعينيــن وضعــف
أدواتهــا أو المقيــاس الــذي مــن خاللــه ســيتم تقيــم تجربــة الالمركزيــة علــى أنهــا نجحــت
أو فشــلت .
لــذا تتضمــن هــذه الورقــة العديــد مــن المحــاور التــي تتعلــق فــي قانــون الالمركزيــة وتجربــة
مجالــس الالمركزيــة االربعــة وخصوصـ ًـا مجالــس المحافظــات ودوره فــي إقــرار المشــاريع
التنمويــة الرأســمالية والنقطــة االبــرز وهــي المشــاكل والتحديــات التــي واجهــت هــذه
المجالــس والحلــول والمقترحــة أمــام المشـ ّـرع لتعديــل القانــون بمــا يتناســب مــع نجــاح
ً
انســجاما مــع تلبيــة حاجــات المواطنيــن
هــذا التجربــة وجعلهــا أكثــر واقعيــة وأكثــر
المتعلقــة بالخدمــات والتنميــة .
ً
بعيــدا عــن الالمركزيــة الماليــة
إن شــكل الالمركزيــة فــي األردن هــي الالمركزيــة اإلداريــة
ممــا أدى ضعــف مجالــس المحافظــات وظهــر مفهــوم جديــد يتداولــه أعضــاء مجالــس
المحافظــات هــو مفهــوم ( المركزيــة اإلقــرار واإلعــداد ومركزيــة التنفيــذ )  ,وهــذا يعكــس
حجــم صالحيــة المركــز -الــوزارات صاحبــة المشــاريع  -من أجــل الصرف والتنفيــذ والمراقبة
واالشــراف والمتابعــة .
أدى ضعــف التنســيق بيــن المجالــس األربعــة ضمــن قانــون الالمركزيــة إلــى الصــراع بينهــا
بحثـ ًـا عــن صالحيــات أوســع خــارج إطــار القانــون ممــا أدى بعــض الفوضــى ونشــوب خالفــات
بيــن مجالــس المحافظــات مــن جهــة والبلديــات والحــكام اإلدارييــن مــن جهــة أخــرى
وبيــن داخــل المجالــس البلديــة والمجالــس المحليــة مــن جهــة أخــرى
يمكنهــم
كمــا أن عــدم وجــود أدوات لمجالــس المحافظــات كمبنــى أو ســيارات أو مــا
ّ
لمتابعــة المشــاريع وحاجــات المواطنيــن  ,أدى إلــى وجــود خلــل فــي عمــل مجالــس
المحافظــات.
ذكــرت هــذه الورقــة العديــد مــن الخيــارات والحلــول المتاحــة مــن اجــل الوصــول إلــى نقطــة
يجمــع عليهــا الجميــع مــن خــال تعديــل قانــون الالمركزيــة وتفويــض صالحيــات أكثــر
داخــل مجالــس الالمركزيــة فــي كل محافظــة .
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المقدمة
يرتبــط مفهــوم الالمركزيــة مباشــرة بمنهجيــة الحكــم الديمقراطــي ،ذلــك إن جوهــر
الالمركزيــة هــي توســيع قاعــدة المشــاركة الشــعبية فــي عمليــة صنــع القــرار ،مــن خــال
تفويــض ونقــل الصالحيــات مــن المركــز إلــى المســتويات المحليــة .إذ تعتبــر الالمركزيــة
مــن أهــم مبــادئ الحكــم الرشــيد المســتند علــى إشــراك أصحــاب المصلحــة مــن المواطنين
فــي صناعــة القــرار .والمبــرر الطبيعــي للتوجــه نحــو الالمركزيــة هــي الحقيقــة القائلــة بــأن
النــاس فــي مجتمعاتهــم المحليــة ومناطقهــم أعــرف وأدرى بحاجاتهــم وبالتالــي كان مــن
الضــرورة أن يتــاح لهــم الفرصــة فــي عمليــة صنــع القــرار الخدمــي والتنمــوي الــذي يمــس
حياتهــم اليوميــة.
وفــي خطــوة إصالحيــة واســعة توجــه األردن عــام  2015نحــو الالمركزيــة مــن خــال إقــرار
قانــون الالمركزيــة رقــم  49والــذي تمــت بموجبــه تطويــر األنظمــة و صياغــة شــكل
الالمركزيــة اإلداريــة علــى مســتوى المحافظــة علــى أســاس مجلــس منتخــب انتخابــا
عامـ ًـا مباشـ ً
ـرا يُ ســمى "مجلــس المحافظــة" والــذي ســيمتلك فــور انتخابــه القــرار التنمــوي
والخدمــي فــي المحافظــة.
ويُ قصــد بالالمركزيــة اإلداريــة توزيــع الوظائــف اإلداريــة بيــن الحكومــة المركزيــة وبيــن
الهيئــات المحليــة أو المصالــح المســتقلة .بعبــارة أخــرى توزيــع الوظيفــة اإلداريــة بيــن
ً
نســبيا
األجهــزة المركزيــة وبيــن ســلطات المركزيــة إقليميــة أومرفقيــة ،مســتقلة
وتخضــع لرقابــة الســلطة المركزيــة .وفــي هــذا النظــام ،تتمتــع الســلطة المحليــة بقــدر
مــن االســتقالل فــي ممارســة اختصاصهــا فتحتفــظ اإلدارة المركزيــة بــإدارة بعــض المرافــق
العامــة وتمنــح األشــخاص المعنويــة المحليــة ســلطة إنشــاء وإدارة بعــض المرافــق
العامــة ذات الطابــع المحلــي.
مــع إقــرار قانونــي البلديــات رقــم  41لســنة  2015والالمركزيــة رقــم  49لســنة  ،2015اتضحــت
المالمــح األساســية لهيكليــة الالمركزيــة فــي األردن كمــا أرادهــا المشــرع األردنــي ،ووفقــا
لهذيــن القانونيــن تشــكلت أربعــة مجالــس تشــكل بمجموعهــا منظومــة الالمركزيــة فــي
األردن وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
	• علــى مســتوى المحافظــة ،هنــاك مجلســان همــا المجلــس التنفيــذي ومجلــس
المحافظــة.
	• علــى مســتوى منطقــة البلديــة ،هنــاك مجلســان همــا المجلــس المحلــي والمجلــس
البلــدي.
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الخلفية العامة
" فكــرة الالمركزيــة فــي األردن جــاءت بوقــت غيــر مناســب لعــدم وجــود بنيــة تحتيــة
مناســبة باإلضافــة لوجــود ثغــرات فــي القانــون ال تســمح بــأن تكــون اإلجــراءات
المركزيــة أي أنهــا مــا زالــت مركزيــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى"
جوزڤين النوايسة – مجلس محافظة الكرك
نــص قانونــي البلديــات والالمركزيــة علــى مهــام محــددة لــكل مجلــس مــن هــذه
المجالــس بحيــث تــم تحديــد مســار التخطيــط التنمــوي بيــن هــذه المجالــس وفــق
منهجيــة التخطيــط مــن القاعــدة إلــى القمــة بحيــث تبــدأ عمليــة تحديــد االحتياجــات
مــن المواطنيــن فــي مجتمعاتهــم المحليــة علــى مســتوى المجالــس المحليــة .ثــم
يقــوم كل مجلــس محلــي برفــع قائمــة االحتياجــات إلــى المجلــس البلــدي ،وبعــد أن تقــر
البلديــات أدلــة احتياجاتهــا تقــوم برفعهــا للمحافــظ بوصفــه رئيســا للمجلــس التنفيــذي
ويقــوم المحافــظ بعــد ذلــك بإرســال مســودة دليــل احتياجــات المحافظــة إلــى مجلــس
المحافظــة وهنــاك يتــم مناقشــة الدليــل ووضــع األولويــات لمختلــف المشــاريع،ثم يتــم
إقــرار الدليــل بشــكله النهائــي مــن قبــل مجلــس المحافظــة المنتخــب .الحقــا ظهــرت
العديــد مــن المشــاكل والتحديــات المرتبطــة بالنمــوذج الــذي أنشــأه قانــون الالمركزيــة،
حيــث بــدأت الفجــوة تتســع وتــزداد بيــن صالحيــات أعضــاء المجالــس التــي اقرهــا القانــون
ً
فعليــا علــى جعــل المحافظيــن والمجالــس التنفيذيــة خاضعيــن
وقدرتهــم المحــدودة
للمســاءلة المزدوجــة والمبهمــة وغيــر العمليــة الــواردة فــي القانــون ،وأيضــا غيــاب التركيز
اإلداري لمؤسســات الدولــة التــي تتــواءم مــع تمكيــن مجالــس المحافظــات مــن ممارســة
صالحياتهــا ،األمــر الــذي يحــد بصــورة كبيــرة مــن اســتجابة المجلــس التنفيــذي لمطالــب
مجلــس المحافظــة وأولوياتــه.
المجلس
المحلي
مجلس
المحافظة

المجلس
التنفيذي

المجلس
البلدي
المجلس
المحلي

" مجالــس المحافظــات مــا زالــت تعمــل بالحــد األدنــى مــن الالمركزيــة  ,المركزيــة
اإلقــرار واإلعــداد ومركزيــة التنفيــذ واإلشــراف  ,وهــذا يضعــف عمــل المجالــس وال
يجعلهــا تقــوم بدورهــا علــى أكمــل وجــه وال يعطيهــا الــدور الحقيقــي فــي اإلدارة
المحليــة وتلبيــة حاجــة المواطنيــن "
أحمد السعودي  -مجلس محافظة الطفيلة.
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تواجــه المجالــس المشــكلة بموجــب هــذا القانــون عــددا مــن التحديــات التــي تؤثــر علــى
انفــاذ القانــون وتحقيــق األهــداف التنمويــة ذات العالقــة علــى مســتوى اإلدارة المحليــة و
يمكــن تلخيــص هــذه التحديــات بمشــاكل تتعلــق بالمهــام والصالحيــات ،وأخــرى تتعلــق
بتوفيــر الدعــم الفنــي ودعــم البنــى التحتيــة لتســهيل عمــل مجالــس المركزيــة
 1.مشــاكل وتحديــات ذات صلــة بالمهــام الوظيفيــة وتمويــل مجالــس المحافظــات
(الالمركزيــة الماليــة)1
لــم يــوكل القانــون أي مهمــة خدميــة خاصــة إلــى مجالــس المحافظــات ،وبمــا انــه لــم يتــم
إنشــاء هــذه المجالــس علــى هيئــة ســلطة محليــة فعليــه ،بــل اعتبرهــا مؤسســة تمثيــل
فستســعى باألســاس إلــى التأثيــر علــى عمليــة تقديــم الخدمــات مــن خــال المديريــات
القطاعيــة .وبالتالــي لــم يخصــص لهــا القانــون أيــة مــوارد ماليــة ألي غــرض (باســتثناء
تمويــل النفقــات التشــغيلية الضروريــة إلدامتهــا).
إن "الالمركزيــة الماليــة" فــي األردن هــي تســمية غيــر دقيقــة ألن مــا تقــوم بــه وزارة الماليــة
تحــت هــذا المســمى ال يتعلــق بتحويــل مــوارد ماليــة مــن المركــز إلــى ســلطة محليــة  -دون
الحديــث عــن إعــادة توزيــع الســلطات الماليــة -بــل انــه يقتصــر علــى إجــراء تعديــات علــى
هيكلــة الموازنــة العامــة إلفســاح المجــال لوحــدات حســابية حكوميــة إضافيــة.
وإذا مــا قــررت الحكومــة االنتقــال إلــى مــا هــو أبعــد مــن نمــوذج المحافظــة لالمركزيــة
الحالــي (عبــر تمكيــن مجلــس المحافظــة مــن خــال جهــاز تنفيــذي والحــد األدنــى مــن
البنيــة اإلداريــة الخاصــة بــه) ،فإنــه ســيتحتم عنــد ذلــك تحديــد المــوارد و الوظائــف التــي
يجــب تخصيصهــا للمجلــس.
 2.مشــاكل وتحديــات ذات صلــة بقــدرة مديريــة التنميــة المحليــة علــى دعــم مجلــس
المحافظــة
أوكل القانــون لمديريــات التنميــة المحليــة مهمــة تقديــم المســاعدة إلــى مجلــس
المحافظــة والمجلــس التنفيــذي ولكــن األمــر انتهــى بهــا فــي صيغتهــا الحاليــة الــى
عــدم مســاعدة أي منهمــا أو أن تلــك المســاعدة نســبية ويمكــن تشــبيه هــذه المديريــات
حاليـ ًـا بــوزارات تخطيــط مصغــرة داخــل اإلدارة المحليــة يقتصــر عملهــا الفعلــي فــي جلــه
علــى إعــداد تقاريــر حــول أنشــطة اإلدارة المحليــة ( الــى الحــد الــذي تتــاح فيــه البيانــات لهــا)،
وبالتالــي ال تمتلــك أيــة قــدرة فنيــة لدعــم الــدور الــذي يجــب أن يمارســه مجلــس المحافظــة
فــي التخطيــط اإلقليمــي وصنــع السياســات التنمويــة -الــذي ال يمارســه اآلن  ,إذ أن القانون
الحالــي ال ينــص علــى ذلــك. -
 3.ضعف التنسيق في العالقات بين مجالس اإلدارة المحلية األربعة:
هنــاك حاجــة ماســة لتوضيــح وتأطيــر العالقــة بيــن مجالــس المحافظــات والمجالــس
البلديــة والمحليــة وذلــك علــى اعتبــار أن الالمركزيــة منظومــة متكاملة من أربعــة مجالس،
 .1تمكيــن الهيئــات المحليــة المنتخبــة بعــض مســئوليات اإلنفــاق ،وبعــض صالحيــات تعبئــة اإليــرادات المحليــة لتمويــل
األنشــطة التــي تقــوم بهــا ،بمــا يكفــل لهــذه الهيئــات المحليــة االســتقاللية فــي صنــع قراراتهــا الماليــة
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وال يمكــن لهــا أن تؤتــي ثمارهــا المطلوبــة ونتائجهــا اإليجابيــة علــى حيــاة المواطنيــن إال
إذا عملــت هــذه المجالــس بشــكل تكاملــي ،وهــذا يعــود فــي جانــب كبيــر منــه إلــى تعــدد
المرجعيــات لمجالــس اإلدارة المحليــة بيــن عــدد مــن الــوزارات (المجالــس المحليــة
والمجالــس البلديــة – وزارة الشــؤون البلديــة ،المجالــس التنفيذيــة) -وزارة الداخليــة،
مجالــس المحافظــات  -وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة
هــذا باإلضافــة إلــى التضــارب فــي األدوار بيــن مجالــس اإلدارة المحليــة المختلفــة مــن
جانــب وبيــن مجلــس النــواب مــن جانــب آخــر :إن واحــدة مــن أهــم النتائــج المرجــوة مــن
تفعيــل مشــروع الالمركزيــة هــي أن يتفــرغ النــواب لدورهــم الرقابــي والتشــريعي ،وأن
يتــرك الــدور الخدمــي لمجالــس المحافظــات المنتخبــة ،ولكــن وبســبب أن التجربــة فــي
ً
قائمــا
تطبيــق الالمركزيــة مــا زالــت فــي بداياتهــا ،ال زال التنافــس علــى القضايــا الخدميــة
بيــن مجالــس المحافظــات وأعضــاء مجلــس النــواب ،وهــو األمــر الــذي مــن المتوقــع أن
يخــف تدريجيـ ًـا حتــى يعتــاد المواطنــون أن القضايــا الخدميــة هــي مــن اختصــاص مجالــس
محافظاتهــم.
 4.ضعف تجهيز البنية التحتية والدعم اللوجستي لمجالس المحافظات:
لقــد تــم انتخــاب المجالــس دون تجهيــز البنيــة التحتيــة الالزمــة لعملهــا ،ســواء بنيــة
إداريــة أو تشــريعية أو حتــى مســتلزمات وأدوات عمــل مثــل المقــرات والمكاتــب والســيارات
والكــوادر ،وهــذا يعــد مــن أهــم مواطــن الخلــل فــي عمــل منظومــة الالمركزيــة فــي األردن.
 5.عــدم اكتمــال عمليــة تفويــض ونقــل الصالحيــات مــن الحكومــة المركزيــة إلــى
المديريــات فــي المحافظــات:
إن تفويــض ونقــل الصالحيــات مــن الــوزارات المركزيــة إلــى مديرياتهــا فــي المحافظــات

هــو جوهــر مشــروع الالمركزيــة ،وقــد أظهــرت نقاشــات المشــاركين فــي مختلــف اللقــاءات
والجلســات أن عمليــة تفويــض الصالحيــات للمــدراء فــي المحافظــات لــم تتــم حتــى
اآلن بالشــكل المطلــوب ،وال زالــت العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بتنفيــذ المشــاريع
المقــرة علــى موازنــة المحافظــة بحاجــة إلــى قــرارات وإجــراءات مــن الــوزارات المركزيــة و
التأكيــد علــى ضــرورة العمــل علــى تفويــض ونقــل الصالحيــات مــن الــوزارات المركزيــة إلــى
المديريــات فــي الميــدان وذلــك ألن تفويــض ونقــل الصالحيــات هــو جوهــر الالمركزيــة.
" مــا زالــت المجالــس غيــر قــادرة علــى العمــل بســبب عــدم نقــل الصالحيــات مــن
العاصمــة إلــى المحافظــات وهــذا أدى إلــى إضعــاف دور مجالــس المحافظــات فــي
المتابعــة واالشــراف وجميــع النجاحــات التــي حدثــت فــي بعــض المحافظــات هــي
نتيجــة متابعــات فرديــة للمشــاريع داخــل العاصمــة "
م .راني الطورة – مجلس محافظة معان
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تحليل وخيارات السياسة
عملــت مجالــس الالمركزيــة منــذ تأسيســها بموجــب القانــون لتنفيــذ الــرؤى الملكيــة
بتطويــر نمــوذج لــإدارة المحليــة قائــم علــى إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي وتطويــر
وتنفيــذ أجنــدة التنميــة المحليــة عبــر منظــور تشــاركي قائــم علــى االســتجابة للمــوارد
واالحتياجــات المحليــة .إال أن القانــون وبصياغتــه الحاليــة حــال دون تعزيــز دور هــذه
المجالــس فقــد ظهــرت العديــد مــن المشــاكل والتحديــات المرتبطــة بالنمــوذج الــذي
أنشــأه قانــون الالمركزيــة والتــي تــم ذكرهــا ســابقا .وعليــه فــإن الخيــارات التــي يمكــن
تقديمهــا لتعزيــز أداء مجالــس الالمركزيــة وتمكينهــا مــن أداء دورهــا علــى مســتوى
المجتمعــات المحليــة وخلــق النمــوذج األمثــل لــإدارة المحليــة  .هــذه الخيــارات يمكــن
تلخيصهــا علــى النحــو التالــي:
 1.تفويــض ســلطة التنســيق والتوجيــه ومســاءلة مؤسســات الدولــة فــي المحافظــة
الــى المحافــظ ،حتــى يتمكــن مــن االســتجابة إلــى طلبــات مجلــس المحافظــة
والتعــاون معهــم مــن اجــل تحقيــق التنميــة المحليــة وتحســين الخدمــات وحتــى
يتســنى لألعضــاء مســاءلة ومحاســبة رئيــس المجلــس التنفيــذي وهــو المحافــظ.
 2.تعديــل قانــون الالمركزيــة بحيــث يتــم إضافــة مــادة تنــص علــى منــح أعضــاء مجالــس
المحافظــات القــدرة علــى الرقابــة األدائيــة ،بحيــث تملــك المجالــس القــدرة علــى
مســاءلة المجلــس التنفيــذي فــي حــال قصــور األداء فــي تنفيــذ المشــاريع المحالــة
إليــه.
بنــاء علــى التحليــل الســابق ،نجــد أن الخيــار األول هــو خيــار عملــي وســريع إال انــه يعتبــر
حــا مؤقتــا وال يلبــي طموحــات أعضــاء مجالــس المحافظــات فيمــا يمثــل الخيــار الثانــي
خيــارا اســتراتيجيا إذ يعالــج المشــكلة مــن جذورهــا إال انــه يحتــاج إلــى إطــار زمنــي طويــل
حيــث يمــر بقنــوات للمراجعــة القانونيــة والتشــاور الوطنــي مــن أجــل الخــروج بالصيغــة
التــي تعالــج كافــة هــذه التحديــات بشــكل جــذري .لقــد تــم اختيــار هذيــن الخياريــن ليكونــا
بمثابــة ّ
حليــن لهمــا ايجابيتهمــا وســلبيتهما ليســهل المقارنــة بينهمــا ليكــون أحدهما
حـ ً
ـا عمليـ ًـا واألخــر اســتراتيجيا .
إن خيــارات السياســة والتــي تطرحهــا هــذه الورقــة تتضمــن عــدد مــن خطــوات اإلصــاح
التشــريعي واالجتماعــي علــى عــدة مســتويات وعبــر شــراكة متعــددة مــع عــدد مــن
المؤسســات الوطنيــة والتــي يجــب تنفيذهــا مــن خــال وضــع خطــة عمــل تفصيليــة
مرتبطــة بإطــار زمنــي محــدد بحيــث تركــز خطــة العمــل علــى خلــق شــراكات متعــددة وعلــى
عــدة مســتويات لضمــان االثــر العــام وتحقيــق التغييــر المطلــوب.
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يقــدم الجــدول التالــي الخطــوات واإلجــراءات المقترحــة وذات العالقــة بخيــارات السياســة
والتــي تــم تعريفهــا ســابقا كنتيجــة للتحليــل الســابق:
الخيــار األول :تفويــض ســلطة التنســيق والتوجيــه ومســاءلة مؤسســات الدولــة فــي المحافظــة
الــى المحافــظ ،حتــى يتمكــن مــن االســتجابة الــى طلبــات مجلــس المحافظــة والتعــاون معهــم
مــن اجــل تحقيــق التنميــة المحليــة وتحســين الخدمــات وحتــى يتســنى لألعضــاء مســاءلة
ومحاســبة رئيــس المجلــس التنفيــذي وهــو المحافــظ
اإلجراءات اإلصالحية التنفيذية

الجهات ذات العالقة

اإلطار الزمني
( قصير ،متوسط ،طويل)

العمل على توفير البنية التحتية
الالزمة لعمل مجالس المحافظات

 مجلس الوزراء ديوان الرأي والتشريع وزارة االدارة المحلية -مجالس المحافظات

متوسط (  6شهور – سنة)

توحيد المرجعية لمجالس اإلدارة
المحلية كافة على مستوى الهياكل
وعلى مستوى التشريع

 مجلس الوزراء ديوان الرأي والتشريع وزارة االدارة المحلية -مجالس المحافظات

متوسط (  6شهور – سنة)

الخيــار الثانــي :تعديــل قانــون الالمركزيــة بحيــث يتــم إضافــة مــادة تنــص علــى منــح أعضــاء مجالــس
المحافظــات القــدرة علــى الرقابــة األدائيــة ،بحيــث تملــك المجالــس القــدرة علــى مســاءلة المجلس
التنفيــذي فــي حــال قصــور األداء فــي تنفيــذ المشــاريع المحالــة إليــه
تعديل قانون الالمركزية بما يمنح
مجالس المحافظات صالحيات
الرقابة والمساءلة على المجالس
التنفيذية بحيث يكون المجلس
ً
مسؤوال أمام مجلس
التنفيذي
المحافظة عن نتائج أعماله و لتأطير
العالقة وتوضيحها بين المجلس
البلدي ومجلس المحافظة

 مجلس النواب مجلس الوزراء ديوان الرأي والتشريع وزارة االدارة المحلية -مجالس المحافظات

 مجلس النوابدراســة وتصنيــف حــاالت التوقيــف
 مجلس الوزراءاإلداري وبشــكل خــاص تلــك المتعلقة
 ديوان الرأي والتشريعبالنســاء ووضــع نمــوذج لمعالجتهــا
 وزارة االدارة المحليةبشــكل عــادل وحقوقــي بحــت
 مجالس المحافظاتزيادة موازنات مجالس المحافظات
المخصصة للمشاريع الرأسمالية
واالعتراف لمجالس المحافظات
بالحق في االحتفاظ باألموال غير
المنفقة خالل السنة المالية للسنة
المالية الالحقة
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 مجلس النواب مجلس الوزراء ديوان الرأي والتشريع وزارة االدارة المحلية وزارة المالية -مجالس المحافظات

طويل ( 3-1سنوات)

طويل ( 3-1سنوات)

طويل ( 3-1سنوات)

التوصيات و الخاتمة
جــاءت هــذه التوصيــات لتبــرز أهميــة وجــود حلــول للمشــاكل وللخيــارات المتاحــة التــي
نســتطيع مــن خاللهــا الوصــول إلــى طريــق يســهم فــي إنجــاح تجربــة الالمركزيــة وتطويرها
بمــا يتناســب مــع حاجــة المحافظــات وتنميتهــا.
إذ تعتبــر الالمركزيــة تجربــة اصالحيــة مهمــة بحاجــة إلــى تقييــم مســتمر مــن أجــل
إنجاحهــا ومــن أجــل اشــراك المواطــن فــي صناعــة القــرار ومــن أجــل إقامــة مشــاريع تنمويــة
مــن شــأنها رفــع المســتوى الخدمــي فــي المحافظــات ومــن أجــل القضــاء علــى المشــاكل
َ
عبــأ يثقــل كاهــل الحكومــات
االجتماعيــة التــي يعانــي منهــا األردن والتــي اصبحــت
المتعاقبــة .إن خيــارات السياســة التــي تــم طرحهــا فــي هــذه الورقــة هــي حلــول عمليــة
وإســتراتيجية اعتمــدت بشــكل رئيســي علــى الجلــوس واالســتماع للعديــد مــن أعضــاء
مجالــس المحافظــات علــى مســتوى االردن كونهــم الفئــة التــي عاشــت هــذه التجربــة
بحذافيرهــا والذيــن أطلعــوا أكثــر علــى المشــاكل والتحديــات التــي واجهتهــم .
فــي هــذه الورقــة نجــد أنفســنا نميــل للخيــار الثانــي الــذي ينــادي "بـــتعديل قانــون الالمركزية
بحيــث يتــم إضافــة مــادة تنــص علــى منــح أعضــاء مجالــس المحافظــات القــدرة علــى
الرقابــة األدائيــة ،بحيــث تملــك المجالــس القــدرة علــى مســاءلة المجلــس التنفيــذي فــي
حــال قصــور األداء فــي تنفيــذ المشــاريع المحالــة إليــه" رغــم بعــض ســلبياته التــي اجتمعــت
ـارا يحمــل حـ ً
فــي مراحلــه الطويلــة إال أننــا وجدنــا فيــه خيـ ً
ـا جذريـ ًـا ويحافــظ علــى الالمركزيــة
ويمكــن مجالــس المحافظــات مــن بســط صالحياتهــا
بمفهومهمــا االداري والمالــي
ّ
بشــكل اكبــر فــي ظــل القانــون بعيـ ً
ـدا عــن الحلــول المؤقتــة والقــرارات الســريعة .
أن الوصــول إلــى قانــون اســتراتيجي فــي الالمركزيــة ســيعطي الفرصــة امــام فئــات الشــباب
والمــرأة مــن المشــاركة بقــوة فــي صنــع القــرار داخــل المحافظــات وإحــداث تغييــر جوهــري
يمــس قضايــا الشــباب والمــرأة التنمويــة والخدميــة او بمعنــى آخــر تمكينهــم فــي ايجــاد
بنيــة تحتيــة لالنطــاق نحــو المســتقبل  ,فمشــاركة الشــباب والمــرأة فــي االنتخابــات
الالمركزيــة كانــت جيــدة لكننــا بحاجــة أكثــر لتأطيــر هــذه المشــاركة بالقانــون لزيــادة االعداد
والوصــول إلــى عضويــة المجالــس المنتخبــة لتتحــول االمنيــات إلــى حقائــق ووقائــع .
امــام هــذه الخيــارات وتلــك الحلــول خطــوات ومراحــل تحتــاج إلــى الوقــوف علــى تفاصيلهــا
ومفترقاتهــا للخــروج بتوصيــات يترتــب عليهــا مســتقبل قانــون الالمركزيــة ومــدى
فاعليتهــا بتمكيــن المواطنيــن مــن معرفــة احتياجاتهــم التنمويــة التــي تنهــض
بالمحافظــات وتجعلهــا أكثــر قــدرة علــى االدارة المحليــة داخــل االردن .
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الملخص التنفيذي
يعتبــر الشــباب األردنــي المحــرك األساســي لعجلــة التقــدم والتنميــة فهــم يمثلــون
الحاضــر والمســتقبل ،األمــر الــذي يجعلنــا أمــام مســؤولية كبيــرة تحتــم علينــا ان نتطلــع
إلــى المســتقبل ونحــن متأكديــن مــن قــدرات الشــباب األردنــي اليــوم وقدراتهــم القياديــة
فــي إدارة مختلــف المناصــب القياديــة فــي مؤسســات الدولــة.
تبحــث ورقــة السياســات هــذه فــي أســباب ضعــف وصــول الشــباب إلــى المناصــب القياديــة
داخــل األحــزاب األمــر الــذي ســاهم فــي تهميــش دور الشــباب فــي الحيــاة السياســة وتقزيــم
الــدور الحيــوي الــذي يمكــن للشــباب أداؤه فــي إطــار سياســات التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة  .إذ تحــاول الورقــة إبــراز الــدور الهــام الــذي يمكــن للشــباب أداؤه مــن بنــاء
أجنــدات وطنيــة تســتجيب الحتياجــات وإمكانيــات المجتمعــات المحليــة .كمــا تبحــث
هــذه الورقــة فــي األســباب التنظيميــة والقانونيــة التــي أثــرت علــى وصــول الشــباب
للمواقــع القياديــة داخــل األحــزاب  .إضافــة لذلــك فــإن هــذه الورقــة تبحــث فــي األســباب
االجتماعيــة واالقتصاديــة وتتقصــى واقــع العمــل الحزبــي وذلــك بغيــة الوصــول إلــى
مجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــانها بنــاء بيئــات حاضنــة للعمــل الحزبــي الشــبابي
وتوفيــر الدعــم الفنــي والقانونــي الــذي مــن شــانه تســهيل وصــول الشــباب للمواقــع
الحزبيــة وضمــان وصــول أصواتهــم لبنــاء أجنــدات العمــل التنمــوي وخلــق بيئــات العمــل
السياســي بشــكل عــام.
فــي إطــار العمــل علــي هــذه الورقــة تــم مراجعــة عــدد مــن األنظمــة الداخليــة ألحــزاب
سياســية أردنيــة ممثلــة عــن (اليميــن ،الوســط ،اليســار) ،وتحليــل عــدد مــن الدراســات
المحليــة والدوليــة فــي مــا يخــص الشــباب ومشــاركتهم فــي األحــزاب ،حيــث تبيــن لدينــا
أن األحــزاب السياســية "الممثلــة للعينــة" لــم تتطــرق إلــى ان فئــة الشــباب لديهــا اإلمكانية
للوصــول إلــى المناصــب القياديــة داخلهــا ،أو فــي حــاالت أخــرى لــم تتطــرق إلــى فئــة الشــباب
فــي نظمهــا الداخليــة.
تقــدم هــذه الورقــة تحليــا فنيــا متخصصــا بنــاء علــى مراجعــة لعــدد مــن األنظمــة الداخلية
لألحــزاب وعــدد مــن الدراســات المحليــة التــي تناولــت تطــور العمــل الحزبــي والتشــريعات
الناظمــة لــه .والتــي أظهــرت ضعــف هــذه األنظمــة فــي توفيــر بيئــة داعمــة وجاذبــة
للعمــل الحزبــي الشــبابي  .حيــث لوحــظ أن هنــاك قصــورا واضحــا فــي دور هــذه األحــزاب فــي
إفســاح المجــال للشــباب للمشــاركة فــي العمــل الحزبــي وقصــورا فــي توفيــر برامــج لدعــم
قــدرات الشــباب فنيــا للوصــول إلــى مناصــب قياديــة.
وبنــاء علــى مــا ســبق ،تقــدم ورقــة السياســات عــدد مــن التوصيــات التــي مــن شــانها
دعــم وتوفيــر منــاخ آمــن للشــباب األردنــي لتفعيــل مشــاركتهم السياســية عبــر عــدد مــن
التوجيهــات اإلســتراتيجية والعمليــة فــي الوقــت ذاتــه .حيــث تتضمــن التوصيــات عــدد
مــن التوجهــات التــي مــن شــانها دعــم الشــباب فنيــا كتوفيــر مســاقات فنيــة وتدريســية
خاصــة بالمشــاركة السياســة والعمــل الحزبــي إضافــة إلــى برامــج تدريبيــة متخصصــة فــي
مجــال العمــل الحزبــي  .كمــا توصــي الورقــة بتطويــر أدوات العمــل الحزبــي وتشــريعاته
لتوفيــر بيئــات دامجــة للشــباب تســمح وتهيــئ الشــباب للوصــول الــى مناصــب قياديــة
داخــل هــذه األحــزاب تمهيــدا لــدور أكبــر علــى مســتوى السياســات الوطنيــة مــن خــال
مشــاركة فاعلــة وعادلــة فــي العمــل السياســي والتمثيــل البرلمانــي.
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المقدمة
يســتطيع الفــرد مــن خــال المشــاركة فــي الحيــاة العامــة الحصــول علــى حصتــه من الشــأن
العــام .وتقــدم المشــاركة السياســية مجموعــة مــن الفــرص التــي مــن شــانها تعزيــز هــذا
الــدور .فالمشــاركة السياســية تعنــى مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن أفــراد المجتمــع فــي
اكبــر عــدد ممكــن مــن األنشــطة والمجــاالت بحيــث تتماشــى هــذه المجــاالت مــع قــدرات
ومتطلبــات هــؤالء األفــراد ،1فأهــم مبــادئ الدولــة الحديثــة أن تكــون المشــاركة السياســية
مبــدأ ديمقراطيــا أصيــا فيهــا ويكــون ذلــك مــن خالل تأســيس مفاهيــم المواطنــة والحرية
ً
سياســيا تعزيــزا
والحقــوق والواجبــات بيــن أفــراد شــعبها،كما تعــد مشــاركة الشــباب
حقيقيــا لنظــام الديمقراطيــة وتطبيقــا عمليــا علــى المشــاركة وآليــات الديمقراطيــة.
فــي األردن ،يشــكل الشــباب الشــريحة األكبــر فــي المجتمــع حيــث ان  %63مــن نســبة
الســكان أقــل مــن  30عــام ،2الفئــة التــي يصنفهــا برنامــج األمــم المتحــد اإلنمائــي وجامعــة
الــدول العربيــة علــى أنهــا فئــة الشــباب ،الفئــة األحــق بالمشــاركة السياســية والتــي تعبــر
بشــكل خــاص عــن جوهــر المواطنــة.
فهــذه الفئــة بشــكل خــاص وفئــات المجتمــع االخــرى بشــكل عــام هــم أصحــاب الحقــوق
االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية والتــي كفلهــا الدســتور ،ولذلك،فــإن
توعيــة الشــباب بأهميــة مشــاركتهم السياســية ،وتأهيــل قطــاع الشــباب وتعزيــز
مشــاركتهم مــن خــال خلــق جــو مناســب بيــن الشــباب وصنــاع القــرار ،وزيــادة وعي الشــباب
وإدراكهــم لحقوقهــم المجتمعيــة والسياســية ،وتوعيتهــم بواجباتهــم ومســؤولياتهم
المجتمعيــة ،ومســاعدتهم مــن خــال إتاحــة الفرصــة لطــرح قضاياهــم وأرائهــم أمــام
صنــاع القــرار والسياســيين ومؤسســات المجتمــع المدنــي يعتبــر مــن أهــم أولويــات أجنــدة
التنميــة السياســية.
إال انــه قــد لوحــظ أن نســبة األحــزاب التــي تطرقــت فــي أولويــات برامجهــا االنتخابيــة فــي
عــام  2016لقضايــا دعــم الشــباب ( )%6فقــط ،وهــي نســبة ً متدنيــة جــدا وتنــذر بالخطــر ألنهــا
تعكــس واقعــا مريــرا مــن التهميــش والالمبــاالة لقضايــا التمكيــن الحزبــي الشــبابي
والعمــل السياســي .كمــا أنهــا تعــزز التوجهــات والنظــرة الســلبية بيــن الشــباب فيمــا
يخــص العمــل الحزبــي االمــر الــذي مــن شــانه زيــادة نســبة عــزوف الشــباب عــن المشــاركة
السياســية بكافــة مظاهرهــا .كمــا أظهــرت تقاريــر الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب أن نســبة
مشــاركة الشــباب فــي االنتخابــات البرلمانيــة لــم تتجــاوز  %6مــن نســبة المصوتيــن ،نتيجــة
لضعــف الثقــة فــي النظــام االنتخابــي وتحييــد أدوار الشــباب فــي المشــاركة السياســية
وضعــف مشــاركتهم السياســية نتيجــة لتهميــش أدوارهــم ضمــن المنظومــة الحزبيــة
الحاليــة .حيــث لوحــظ ضعــف وصــول الشــباب األردنــي إلــى المناصــب القيــادة داخــل
األحــزاب السياســية ،وتهميــش تطلعاتهــم وغيــاب رؤيتهــم عــن المناصــب القياديــة،
وتجاهــل السياســة العامــة للدولــة األردنيــة البرامــج التــي تدعــم وصــول الشــباب لهــذه
المناصــب الشــباب فــي كافــة مفاصــل الدولــة .هــذه األســباب باإلضافــة إلــى أســباب أخــرى
عــززت فــي مجملهــا عــزوف الشــباب األردنــي عــن المشــاركة السياســية بشــكل عــام.3
 .1طــارق محمــد عبــد الوهاب،ســيكولوجية المشــاركة السياســية  :مــع دراســة فــي علــم النفــس السياســي فــي البيئــة العربيــة (دار
غريــب للطباعــة والنشــر  )1999صفحــة(.)14

 .2حسب ما ورد في موقع يونسكو ،نسبة الشباب في المجتمع األردني مع العلم ان العمر من  24-15سنة
https://www.unicef.org/jordan/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
 .3تقرير راصد «دراسة توجهات األحزاب االردنية النتخابات البرلمانية لعام  ،2016صفحة(،)12
http://www.hayatcenter.org/uploads/2016/08/20160806140114ar.pdf
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تسهيل وصول الشباب األردني إلى المناصب القيادية في األحزاب السياسية

الخلفيــة العامــة
يســتطيع بــدأت الحيــاة الحزبيــة فــي األردن قبــل تأســيس أمــارة شــرق األردن فــي ســنة
 ،1921فقــد كانــت أبــرز أحــداث تلــك الفتــرة القــرارات السياســية المتعلقــة بالتقســيمات
الجغرافيــة "ســايكس بيكــو" و"وعــد بلفــور" ،األمــر الــذي ســاهم فــي انخــراط األردنييــن فــي
تكتــات سياســية مناهضــة لهــذه التقســيمات حيــث كان أبــرز تلــك التكتــات السياســية
والحزبيــة حــزب االســتقالل الســوري ،و الــذي تــم تأســيس فــرع لــه الحقـ ًـا فــي األردن بعــد
أنشــاء األمــارة وضمــت الحكومــة األولــى المشــكلة مــن قبــل رشــيد طليــع فــي عــام 1921
أعضــاء مــن الحــزب.4
كمــا شــهدت اإلمــارة فــي شــرقي األردن فــي الفتــرة مــا بيــن  1946/5/25-1921/3/2م نشـ ً
ـاطا
ابتداء مــن أول حكومة
حزبيــا متواصــا والــذي كان لــه األثــر الكبيــر فــي تشــكيل الحكومــات
ً
فــي اإلمــارة إلــى آخــر حكومــة قبــل إعــان المملكــة األردنيــة وإلــى حيــن صــدور أول قانــون
لألحــزاب فــي عــام  1956إلــى أن صــدر بعــده بســنة واحــدة قــرارا بتجميــد الحيــاة السياسـ َ
ـية
وإعــان حالــة الطــوارئ فــي البــاد لتتشــكل حيــاة األحــزاب الخفيــة والتــي اســتمرت فــي
العمــل الحزبــي حتــى عــودة االنفــراج الديمقراطــي الــذي حصــل فــي عــام  1992بعــد أول
انتخابــات نيابيــة أجريــت بعــد االنفــراج الديمقراطــي والــذي شــاركت بــه األحــزاب التــي كانــت
تعمــل طيلــة فتــرة األحــكام المعرفيــة وتصــل إلــى البرلمــان بنســبة كبيــرة.
ورغــم صــدور قانــون لألحــزاب ســنة  ٢٠٠٧إلــى أن الحيــاة الحزبيــة بقيــت ضعيفــة فــي
ظــل وجــود قانــون انتخابــي ال يســمح لهــا بالصعــود إلــى البرلمــان فــي ظــل التهميــش
المســتمر الــذي كانــت تتعــرض لــه فــي الســابق كمــا عــزز قانــون االنتخــاب الحالــي "الصــوت
الواحــد" صعــود أشــخاص يتمتعــون بدعــم عشــائري.
فــي الســنوات الالحقــة ومــع هبــة الربيــع العربــي  ،كان الشــباب األردنــي متصــدرا لهــذه
االحتجاجــات نتيجــة لضعــف الدولــة فــي إدارة ملــف الشــباب اقتصاديــا واجتماعيــا
وسياســيا مــن فــكان للشــباب الكلمــة فــي بعــض الملفــات الحاســمة والتــي ســاهمت
بإســقاط الحكومــات وتغييــر النهــج الــذي اســتمر لمــدة طويلــة مــن عمــر الدولــة األردنيــة.

أمــا فيمــا يخــص قانــون الصــوت الواحــد فقــد طالــت االحتجاجــات هــذا القانــون مطالبــة
باصــاح القانــون واســتبداله بقانــون انتخــاب عصــري وإصالحــي.5
أخيــرا  ،بالرغــم مــن اإلصالحــات السياســية إال أن عــدد المواطــن المنتســبين لألحــزاب
السياســية فــي األردن ال يــزال متدنيــا و يقــدر ب 34.957منتســب تصــل نســبة الشــباب
بينهــم  ،6% 36.47هــذه النســبة المتدنيــة مــن الشــباب داخــل األحــزاب السياســية لــم
تســاعد الشــباب بالوصــول إلــى مناصــب قياديــة داخــل أحزابهــم.
 .4موقع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،قسم األحزاب السياسية ،تاريخ األحزاب السياسية،
http://www.moppa.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=208
 .5يهــدم هــذا القانــون ثقافــة االنتخــاب عــن طريــق البرامــج الحزبيــة و يدعــم المرشــح بنــاء علــى رابطــة الــدم ،لذلــك فــإن هــذا
القانــون ال يدعــم البرامــج وال يعــزز االنتخــاب علــى أســاس الكفــاءة

 .6تقريــر المركــز الوطنــي لحقــوق االنســان لعــام  ،2018فصــل الحــق فــي تأســيس األحــزاب السياســية واالنتســاب إليهــا،
صفحــة(.)83
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تحليل خيارات السياسة
أدت محدوديــة وصــول الشــباب األردنــي إلــى المناصــب القياديــة داخــل األحــزاب السياســية،
الــى تهميــش تطلعــات الشــباب وغيــاب رؤيتهــم عــن القيــادات فــي المناصــب القياديــة،
كمــا ســاهم تجاهــل السياســة العامــة للدولــة األردنيــة لوجــود الشــباب فــي المناصــب
القياديــة فــي كل مفاصــل الدولــة فــي زيــادة تهميشــهم وتقزيــم أدوارهــم .يمكــن تفســير
انخفــاض أعــداد الشــباب المنخرطيــن فــي األحــزاب مــن خــال البحــث فــي عــدة أســباب
وعلــى عــدة مســتويات :المســتوى السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي حيــث
أثــر كل مســتوى مــن خــال عواملــه المتعــددة فــي الوصــول لهــذه النتيجــة التــي نتحــدث
عنهــا.
فــي إحــدى المقابــات مــع أحــد الشــباب األردنييــن مــن خــارج العاصمــة عمــان والمنتميــن
لحــزب سياســي وطنــي تأســس فــي الســنوات القليلــة الماضيــة  ،عبــر محمــد عــن خيبــة
أملــه واســتيائه مــن التجربــة الحزبية"كنــت متحمســا لالنضمــام إلــى أحــد األحــزاب االردنيــة
التــي تشــكلت مؤخــرا وكانــت تنــادي بالبرامجيــة والتشــاركية ألصطــدم بالواقــع الــذي كان
أمامــي حيــث كانــت هنــاك مجموعــة تســيطر علــى الحــزب فــي المحافظــة بحيــث لــم يكــن
باإلمــكان الترشــح دون االنضمــام إليهــم أو القبــول بآرائهــم ،وعندمــا حاولــت تجميــع
الشــباب لبنــاء إطــار شــبابي داخــل الحــزب بــاءت هــذه المحــاوالت بالفشــل لســيطرتهم
مــن حيــث العــدد علــى مفاصــل الحــزب بشــكل تــام".
تتداخــل األســباب التــي تســاهم أو ســاهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي محدوديــة
وصــول الشــباب فــي المناصــب القياديــة داخــل األحــزاب السياســية ،حيــث تلعــب األعــراف
االجتماعيــة فــي النظــر إلــى الشــباب علــى أنهــم ال يملكــون القــدرات الفنيــة والتنظيميــة
واإلداريــة الالزمــة للعمــل الحزبــي والتــي تؤثــر ســلبا علــى وصولهــم إلــى مواقــع قياديــة
داخــل االحــزاب كمــا تعــزز هــذه المعتقــدات االجتماعيــة دور كبــار الســن فــي الوصــول
والبقــاء فــي مثــل هــذه المناصــب باعتبارهــم األكثــر قــدرة علــى القيــام بمتطلبــات هــذه
المناصــب..
فيمــا تعــزز األزمــات والمشــكالت االقتصاديــة واالجتماعيــة كالفقــر والبطالــة و الفســاد
حالــة التهميــش الحزبــي للشــباب  .إذ تســاهم فــي تكريــس خــوف الشــباب مــن اإلقبــال
علــى العمــل الحزبــي والمشــاركة السياســية بشــكل عام،ذلــك أن العمــل الحزبــي والنشــاط
السياســي يضعــف مــن فــرص الشــباب فــي الحصــول علــى عمــل أو يؤثــر ســلبا فــي األمــن
الوظيفــي.
فعنــد مراجعــة المناهــج التعليميــة فــي المــدارس نجــد أن هــذه المناهــج تكــرس نظــام
تلقينيــا خاليــا مــن اإلبــداع وبنــاء القــدرات .كمــا أنهــا تســاهم بشــكل محــدد فــي الحــد مــن
فــرص الشــباب فــي إيجــاد مســاحات كافيــة للعمــل والتفكيــر الناقــد .حيــث أضعفــت
هــذه المناهــج مــن قــدرات الشــباب الفنيــة كمــا أنهــا حرمتهــم مــن التــزود بآليــات النقــد
والتحليــل لبنــاء رؤيتهــم الخاصــة علــى صعيــد مؤسســات الدولــة ومؤسســات المجتمــع
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المدني،األمــر الــذي ســاهم فــي تغييــب الشــباب عــن صياغــة السياســات العامــة ممــا يعنــي
غيــاب رؤيــة الشــباب عــن هــذه السياســات فــي حيــن أنهــم يمثلــون الشــريحة األكبــر فــي
المجتمــع األردنــي ،حيــث يشــكل الشــباب تحــت ســن  30عــام  %63مــن التركيبــة الســكانية
فــي األردن.
هــذا األمــر ســاهم فــي إهــدار فرصــة ديموغرافيــة عظيمــة لــأردن مــن أجــل تعزيــز األدوار
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وأثرهــا علــى أجنــدة التنميــة المســتدامة  .كمــا
أن هــذه المســألة ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى المــدى البعيــد مــن الالمبــاالة وعــدم
المشــاركة وشــعور متراكــم وعميــق مــن اإلحبــاط بيــن الشــباب يغــذي بشــكل خفــي
التطــرف والتنمــر.
إن اســتمرار تغييــب الشــباب عــن الحيــاة السياســة وتقييــد وصولهــم لمناصــب قياديــة
مــن شــأنه إحــداث أزمــات داخــل المجتمــع وعلــى مســتوى كافــة القطاعــات والمجــاالت،
ِ
حيــث يعــزز مثــل هــذا التهميــش والتغييــب فــي زيــادة مســتوىات الفقــر والبطالــة
والفســاد بيــن أفــراد الشــعب األردنــي ،كمــا سيســاهم فــي فقــدان األمــل وإحســاس الشــباب
األردنــي بعــدم جــدوى مشــاركتهم فــي أي مــن أدوات المشــاركة و بأهميــة آرائهــم ورؤيتهــم
لقيــادة الحاضــر والمســتقبل لــأردن ،إضافــة إلــى غيــاب الرؤيــة الشــبابية فــي الحلــول التــي
تســعى مؤسســات الدولــة القيــام بهــا لتحســين الوضــع القائم.كمــا يســاهم هــذا األمــر ،فــي
احتجــاز التطــور المطلــوب والمرغــوب بــه طبيعيــا للكــوادر الشــابة فــي العمــل السياســي
ويؤثــر ســلبا فــي الحــد مــن عمليــة التجديــد للعمــل الحزبــي والسياســي ،األمــر الــذي مــن
شــانه انســحاب الشــباب األردنــي مــن العمــل السياســي وزيــادة التهميــش الحزبــي للشــباب
بشــكل عــام.
إن المراجعــة الدقيقــة لألنظمــة الداخليــة لألحــزاب السياســية (اليمن،الوسط،اليســار)
فــي األردن والتحليــل الفنــي لعــدد مــن الدراســات المحليــة والدوليــة يؤكــد أن معالجــة
الوضــع الراهــن والتحديــات المطروحــة علــى الســاحة األردنيــة خصوصــا اإلصــاح السياســي
لــن يــأت إال مــن خــال فعــل سياســي قــوي وديمقراطــي يكــون الشــباب فيــه فاعــا رئيسـ ً
ـيا
وحقيقيـ ًـا ومباشـ ً
ـرا .إن تحقيــق اإلصــاح السياســي وتعزيــز وصــول الشــباب إلــى المناصــب
القياديــة يتطلــب مــن جميــع الفاعليــن رســم سياســات وخطــط متوســطة وطويلــة
األمــد تكــون محصلتهــا وضــع الشــباب فــي ســياقهم المجتمعــي الصحيــح كقــوة تغييــر
رئيســية ومبــادرة.
إذ يقــع علــى عاتــق األحــزاب السياســية بشــكل خــاص مســؤولية تحديــث برامجهــا وإعــادة
دمــج الشــباب فيهــا بشــكل رئيســي فــي مــن خــال برامــج متخصصــة لدعــم القيــادة
المســتقبلية للشــباب لألحــزاب و داخــل الدولــة األردنيــة.
فحتــى يومنــا هــذا ،ال تــزال األحــزاب السياســية األردنيــة تفتقــر ألدوات الخطــاب الشــبابي

الشــمولي بالرغــم مــن التطــور التكنولوجــي والحداثــة المعاصــرة ،األمــر الــذي مــن شــانه
إضعــاف تأثيــر برامــج األحــزاب السياســية واســتدامة عملياتهــا خصوصــا علــى مســتوى
القــرى واألريــاف فالشــباب األردنــي بحاجــة إلــى تعزيــز ثقتــه بالعمــل الحزبــي والنشــاط
السياســي،وإذا فشــلت هــذه األحــزاب فــي تقديــم مثــل هــذه البرامــج او الوصــول للشــباب
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فــي القــرى واألريــاف فإنهــا لــن تكــون حاضــرة بقــوة فــي وجــدان الشــباب األردنــي  .إن
اإلصــاح الحزبــي القــادر علــى دمــج وتمثيــل الشــباب داخــل األحــزاب ونقــل رؤيتــه وتطلعاتــه
المســتقبلية مــن خــال تقديــم قيــادات شــابة سيســاهم فــي تعزيــز الممارســات
الديمقراطيــة إلدارة شــؤونها التنظيميــة وتعزيــز دور األحــزاب كأدوات فاعلــة لقيــادة
اإلصــاح والتجديــد التنمــوي.
ستســاهم الشــراكات القويــة بيــن عــدد مــن الجهــات والهيئــات الحكوميــة فــي أصــاح
العمــل الحزبــي وتعزيــز وصــول الشــباب إلــى المناصــب القياديــة داخــل األحــزاب كــوزارة
الشــؤون السياســية والبرلمانيــة ،وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي و وزارة
الشــباب ،مجلــس األمــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالمشــاركة السياســية،
ً
دورا حيويـ ًـا فــي تحســين وصــول
إضافــة إلــى األحــزاب السياســية ذاتهــا .كمــا تلعــب األســرة
ومشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية مــن خــال العــم النفســي واالجتماعــي الــذي
تســتطيع تقديمــه للقيــادات الحزبيــة الشــابة والتطمينــات حــول أدوارهــا وبرامجهــا..
إن علــى الحكومــات تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن ”األدوات“ التــي تكفــل لهــا التحقــق
مــن أن منظــور الشــباب قــد أدمــج فــي صياغــة السياســات وفــي تقديــم الخدمــات .فعلــى
الحكومــة أيضــا تعديــل توجيهــات السياســات العامــة بقصــد تعزيــز مشــاركة المواطنيــن
ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،بحيــث يتم إشــراك الشــباب و االســتعانة بالنماذج الشــبابية
الناجحــة وتوســيع نطــاق سياســاتها لتشــمل المواطنيــن مــن الشــباب.7
تقــدم هــذه الورقــة خيــارات سياســة لدعــم وصــول الشــباب للمناصــب القياديــة مــن خــال
خياريــن أساســين:
 1.إصــاح تشــريعي قانونــي لــكل مــن قانــون االنتخــاب وقانــون األحــزاب بحيــث يضمــن
التمثيــل الشــبابي والوصــول إلــى المناصــب القياديــة فــي األحــزاب والبرلمــان.
 2.إحــداث تغييــر فــي الممارســات والفكــر التقليدي للعمل الحزبي والسياســي للشــباب
ووصولهــم لمناصب قيادية.
إن خيــارات السياســة والتــي تطرحهــا هــذه الورقــة تتضمــن عــدد مــن خطــوات اإلصــاح
التشــريعي واالجتماعــي علــى عــدة مســتويات ومــن خــال الشــراكة مــع عــدد مــن
المؤسســات الوطنيــة والتــي يجــب تنفيذهــا مــن خــال وضــع خطــة محكمــة مرتبطــة
بإطــار زمنــي محــدد لدعــم النشــاط السياســي لطلبــة الجامعــات الحكوميــة والخاصــة
فــي ظــل وجــود اتحــادات طالبيــة منتخبــة وليــس التعييــن كمــا هــو الحــال فــي بعــض
الجامعــات أو حتــى غيــاب وجــود ممثليــن للطلبــة بشــكل عــام ،وذلــك لتحفيــز الشــباب
األردنــي علــى الترشــح عــن أحزابهــم .إضافــة لذلــك ،يتوجــب علــى وزارة الشــؤون البرلمانيــة
والسياســية تقديــم الدعــم فقــط لألحــزاب السياســية التــي تدعــم وصــول الشــباب إلــى
المناصــب القياديــة علــى أن ال يقتصــر الدعــم علــى الدعــم المالــي فحســب وإنمــا الــدم الفني
مــن خــال التأكيــد علــى أهميــة تعديــل قانــون االنتخــاب بشــكل يضمــن وصــول الشــباب
إلــى البرلمــان عــن طريــق مقاعــد مخصصــة للشــباب أو خفــض ســن الترشــح للراغبيــن
بالترشــح.
 .7تقريــر مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة العامــة فــي األردن والمغــرب وتونس،صفحــة ( ،)9منظمــة التعــاون والتنميــة

االقتصاديــة( ،)OECD
https://www.oecd.org/mena/governance/OECD%20Youth%20Participation%20Arabic%202018%20web%20v2.pdf
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إن كل مــا ســبق ذكــره يعتبــر خطــوات تراكميــة تدعــم حصــول الشــباب األردنــي علــى
البيئــة السياســية التــي تســهل وصولــه الــى مناصــب مــن شــانها قيــادة وإحــداث التغييــر
السياســي والتنمــوي المطلــوب  .فــي الوقــت ذاتــه  ،هنــاك حاجــة لخلــق منــاخ آمــن يحمــي
الشــباب الحزبــي مــن المضايقــات التــي يقــوم بهــا بعــض أفــراد األجهــزة األمنيــة عنــد
اســتصدار وثائــق امنيــة كحســن الســيرة والســلوك.
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يقــدم الجــدول التالــي تصــورا لــأدوار المطلوبــة لكافــة الجهــات الشــريكة ذات العالقــة
لتحقيــق التغييــر المطلــوب
الخيــار االول :إصــاح تشــريعي قانونــي لــكل مــن قانــون االنتخــاب وقانــون األحــزاب بحيــث يضمــن
التمثيــل الشــبابي والوصــول إلــى المناصــب القياديــة فــي األحــزاب والبرلمــان.
اإلجراءات اإلصالحية التنفيذية

الجهات ذات العالقة

اإلطار الزمني
( قصير،
متوسط ،طويل)

إعادة النظر في النظم الداخلية لجعل
المناصب القيادية متاحة للشباب ،من
خالل تخصيص مقاعد للقطاع الشبابي
ضمن إطار زمني محدد.

األحزاب السياسية
ووزارة الشؤون السياسية
والبرلمانية

متوسط
( 6شهور – سنة)

تقييد الدعم المالي لألحزاب السياسية
بدعم ترشح الشباب عنها.

وزارة الشؤون السياسية
والبرلمانية

متوسط
( 6شهور – سنة)

تعديل شروط الترشح لمجلس النواب
بخفض سن الترشح كما هو الحال في
المجالس المحلية.

مجلس النواب

متوسط
( 6شهور – سنة)

أعادة النظر في آلية إصدار وثيقة
«حسن السيرة والسلوك» التي يحتاجها
الكثيرين عند التقديم لعمل داخل
األردن وخارجها.

وزارة الشؤون السياسية
والبرلمانية ووزارة الداخلية
(األجهزة األمنية)

قصير
( 6 -2شهور)

خيــار السياســة :إحــداث تغييــر فــي الممارســات والفكــر التقليــدي للعمــل الحزبــي والسياســي
للشــباب ووصولهــم لمناصــب قياديــة مــن خــال العمــل مــع والتعــاون مــع المؤسســات
التعليميــة والتأثيــر فــي أســر الناشــطين سياســيا
تطوير المناهج الدراسية في المدارس
لتتضمن المهارات واألدوات التي تدعم
العمل السياسي وتمكين الشباب من
وزارة التربية والتعليم
ممارسة المهام المناطة إليهم للوصول
إلى المناصب القيادية في األحزاب
والبرلمان ومجالس البلدية والمحلية
منظمات المجتمع المحلي،
تطويــر برامــج تعليميــة وتوعيــة وبرامــج المؤسسات التعليمية في
لبنــاء القــدرات للشــباب فــي مجــال التعليم العالي األحزاب السياسية
المشــاركة السياســة والعمــل الحزبــي ووزارة الشؤون السياسية
والبرلمانية

طويل
( 3-1سنوات)

متوسط
( 6شهور – سنة)

تنفيذ حمالت للتوعية وكسب التأييد
والحشد من اجل احداث التغيير
المطلوب لوصول الشباب الى مناصب
قيادية داخل االحزاب والبرلمان

متوسط
منظمات المجتمع المحلي ووزارة
( 6شهور – سنة)
الشؤون السياسية والبرلمانية

تشجيع األحزاب السياسية لتطوير
برامج متخصصة لبناء قدرات الداخلية
وأنظمتها الستقطاب الشباب
وتحسين أدوارهم داخل األحزاب

منظمات المجتمع المحلي ووزارة
الشؤون السياسية والبرلمانية
واألحزاب السياسية

طويل
( 3-1سنوات)
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الخاتمة والتوصيات
نأمــل أن تشــكل هــذه الوثيقــة أداة معلوماتيــة ومعرفيــة تســاهم فــي رفــد صنــاع القــرار
والمعنييــن والذيــن يتوجهــون نحــو اإلصــاح بــأدوات تكامليــة بالتعــاون بيــن الســلطة
التنفيذيــة والمجتمــع المدنــي للمســاهمة فــي تطويــر البيئــة السياســية فــي األردن
لخدمــة مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية بشــكل عــام وبشــكل خــاص لدعــم
وصولهــم إلــى مناصــب قياديــة داخــل األحــزاب السياســية.
إذ نجــزم بــأن هــذه التوصيــات ســيتكون أداة مســاعدة لدعــم وصــول الشــباب األردنــي إلــى
مناصــب القياديــة داخــل األحــزاب ،مــن خــال مراعــاة الحزبييــن فــي حصولهــم علــى الوثائــق
األمنيــة بــكل ســهولة ويســر وتعديــل قانــون االنتخــاب ليضــم فــي تشــكيلة المقاعــد
البرلمانيــة مقاعــد مخصصــة للشــباب إضافــة إلــى زيــادة الدعــم المالــي لألحــزاب السياســية
التــي تقــوم بترشــيح الشــباب عنهــا وأخيــرا دعــم االتحــادات الطالبيــة فــي الجامعــات
ً
تحديــدا والحكوميــة بشــكل عــام لتشــجيع الطلبــة علــى ممارســة حقهــم فــي
الخاصــة
اختيــار ممثليــن عنهــم ومدافعيــن عــن حقوقهــم ،األمــر الــذي مــن شــانه تعميــق الثقافة
والفكــر السياســي لــدى األجيــال القادمــة بحيــث تتطــور المناهــج التعليميــة علــى شــكل
مســاقات تعليميــة داعمــة لتمكيــن الشــباب األردنــي سياســيا.
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تمكين المغترب األردني من

االقتراع في االنتخابات النيابية
الشباب و المناصب الحزبية القيادية
المملكة األردنية الهاشمية
تشرين ثان 2020

إعداد
• سمير مشهور
• عبدالله الطهراوي
• حمزة ابو الهيجاء
• يزيد حدادين
• عمرو الصالحي
• محمد عوض
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الملخص التنفيذي
تعتبــر حــواالت العامليــن األردنييــن فــي الخارج،إحــدى المصــادر المهمــة التــي يتغــذى
عليهــا االحتياطــي األجنبــي حيــث تبلــغ  3.4مليــار دوالر ســنويا ،1إذ يبلــغ عــدد األردنييــن فــي
الخــارج مــا يقــارب المليــون أردنــي حســب بيــان وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربين.2وعليــه
كان البــد مــن التحــرك مــن أجــل كتابــة ورقة سياســات تفتــح الطريق أمــام المعنييــن باتخاذ
القــرار التخــاذ إجــراءات لســن قانــون يعطــي الحــق لألردنييــن فــي الخــارج التصويــت مــن
خــال ســفارات بالدنــا ،وذلــك أســوة فــي العديــد مــن البلــدان التــي تتيــح المجــال لمواطنيهــا
المغتربيــن التصويــت فــي االنتخابــات النيابيــة ،ولعــل أبرزهــا الجمهوريــة اللبنانيــة ،حيــث
تعتبــر لبنــان مــن الــدول المتقدمــة فــي هــذا المجــال ،حيــث أن نســبة التصويــت تتجــاوز
 60%للبنانييــن فــي الخــارج ،ممــا يعطــي نوعــا مــن الدافعيــة إلــى نســخ هــذه التجربــة مــع
مراعــاة الظــروف األردنيــة  ،لتمكيــن المجتمــع وزيــادة مشــاركة المواطنيــن فــي العمليــة
االنتخابيــة.

المقدمة
بــدأت الحيــاة البرلمانيــة فــي األردن علــى هيئة مجالس تشــريعية مع بداية تأســيس اإلمارة
حيــث تعاقبــت  5مجالــس تشــريعية قبــل إعــان االســتقالل عــام  ، 1946ثــم بــدأ أول مجلس
تشــريعي عــام  1947بــدأت خاللهــا تتشــكل وبشــكل منتظــم مؤسســات الدولــة الحديثــة
فــي األردن.أمــام هــذا المشــهد ،مــرت الحيــاة البرلمانيــة فــي األردن بظــروف مختلفــة،
ومراحــل عديــدة ،حيــث شــكل دســتور  52نقطــة انطــاق جديــدة لــأردن ،تمثلــت بمــواد
وقوانيــن عصريــة أتاحــت تشــكيل حكومــات حزبيــة ،وســرعان مــا تراجعــت هــذه الخطــوات
بعــد محــاوالت انقالبيــة فاشــلة قادتهــا أحــزاب سياســية فــي ذلــك الوقــت ،لتدخــل البــاد
فــي خنــدق مــن األحــكام العرفيــة ،وبعــد احتــال الضفــة الغربيــة دخــل األردن فــي فــراغ
دســتوري انتهــى بتشــكيل المجالــس االستشــارية والتــي عملــت كمجالــس استشــارات
للحكومــة بأمــر ملكــي ،وبتنســيب مــن رئيــس الــوزراء ،واســتمر هــذا الحــال حتــى عــام 1984
حيــث أعــاد الملــك مجلــس البرلمــان الســابق " المجلــس التاســع ،وأعطــاه تمديـ ً
ـدا لعــدة
أعــوام ومــع التمديــد ســمي بالمجلــس العاشــر ،وتــم تعديــل الدســتور ،واســتمر المجلــس
حتــى هبــة نيســان عــام  1989والتــي جــاءت نتيجــة ظــروف اقتصاديــة صعبــة مــرت بهــا
البــاد ،وعلــى إثرهــا أعــاد الملــك الحيــاة البرلمانيــة فــي ظــل
قانــون  1986وتعديالتــه وفقــا لنظــام القائمــة المفتوحــة ،والــذي أتــاح للحيــاة الحزبيــة
العــودة مــن جديــد ،ولكــن تــم حــل مجلــس النــواب قبــل أن يكمــل مدتــه الدســتورية،
وتــم عمــل قانــون جديــد ســمي قانــون الصــوت الواحــد ،وجــرت علــى إثــره انتخابــات  1993و
1997وخاللهــا  -عــاش األردن فتــرة فــراغ دســتوري بــدون مجلــس نــواب مــا بيــن عامــي 2001
و 2003والحقــا تــم تعديــل قانــون االنتخابــات ليتضمــن كوتــا نســائية ،وعلــى إثــره أجريــت

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/d7dec196-6888-44b9-a189-652a1ee8a881.pdf .1
http://jsf.org/sites/default/files/Jordanian_Expatriates_3.pdf .2
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انتخابــات نيابيــة واســتمرت المجالــس البرلمانيــة حتــى اليــوم فــي تجــاذب بيــن الحــل أو
اســتكمال مراحلهــا الدســتورية .إذ تــم تعديــل فــي الســنوات القليلــة الماضيــة بشــكل
متكــرر ،حيــث عــدل القانــون عــدة مــرات فــي عــام  2010و  2012ومــن ثــم التعديــات األخيــرة
عــام 2015ومــن ثــم التعديــات األخيــرة فــي عــام 2015 .وفــي عــام  2016شــارك مــا يقــارب %36
مــن األردنييــن فــي االنتخابــات البرلمانيــة ،بمشــاركة عــدد قليــل مــن األحــزاب السياســية،
أمــا فــي عــام  2020فقــد شــهدت االنتخابــات عزوفــا كبيــرا مــن قبــل المواطنيــن إذ بلغــت
نســب المشــاركة .3%29.8

الخلفية العامة
أظهــرت نتائــج االســتبيان الــذي أعــده فريــق البحــث علــى عينــة مكونــة مــن  300مواطــن
أردنــي مقيــم خــارج المملكــة أن  % 75منهــم مهتمــون جــدا باالنتخابــات النيابيــة األردنيــة،
ولديهــم رغبــة شــديدة فــي المشــاركة ،واإلدالء بأصواتهــم ،وبــرر هــؤالء موقفهــم ،أنهــم
يقومــون بتحويــل المالييــن مــن الدنانيــر ســنويا ،لــأردن ،وأنهــم يفكــرون بالعــودة
واالســتقرار فيهــا ممــا يعطيهــم الحــق بالمطالبــة بتأميــن حقهــم بالتصويــت ،خصوصــا
أن النصــوص التشــريعية تؤثــر وبشــكل كبيــر علــى مســتقبل البــاد.
وقــد كان للعديــد مــن األحــزاب السياســية وجهــات نظــر متقاربــة ،مــع ظهــور مجموعــة
مــن التخوفــات حــول ضمــان نزاهــة االنتخابــات فــي الســفارات  ،حيــث أدلــى حــزب الشــراكة
واإلنقــاذ موقفهــم بعــد ســؤال مباشــر وجــه إليهــم مــن فريــق البحــث " :التحــدي هنــا
يكمــن فــي مســألتين :األولــى تتعلــق ببلــد اإلقامــة ،وهــل يملــك المواطــن األردنــي حــق
اإلدالء بصوتــه فــي ظــروف طبيعيــة دون أن يتعــرض ألي تأثيــرات تطعــن فــي نزاهــة
العمليــة االنتخابيــة ،والمســألة الثانيــة تتعلــق بمــدى قــدرة الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب
علــى ضمــان نزاهــة العمليــة االنتخابيــة ،ومشــاركة أصحــاب المصلحــة )وهــم المرشــحون
وأنصارهــم( فــي مراقبــة العمليــة االنتخابيــة وضمــان نزاهتهــا فــي الخــارج"
فــي حيــن كان لحــزب تخوفــات أخــرى " :نعتقــد أن الحكومــة لــم تتخــذ إجــراءات لغايــة اآلن
لعــدم قدرتهــا علــى تأميــن التكلفــة الماديــة والتنظيميــة الضخمــة لذلــك".
أخيــرا ،أبــدى العديــد مــن الطــاب المغتربيــن فــي ألمانيــا تفاؤلهــم مــن توجــه الدولــة نحــو
ذلــك خصوصــا فيمــا يتعلــق بزيــادة نســبة المشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة وهــو مــا
تحــاول الدولــة الترويــج لــه دائمــا.

.3
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تمكين المغترب األردني من االقتراع في االنتخابات النيابية

تحليل خيارات السياسة
وفيمــا يلــي مقتــرح تشــريعي لنــص قوانيــن متعلقــة بمشــاركة األردنييــن غيــر المقيميــن
علــى األراضــي األردنيــة تــم تطويــره بنــاء علــى مراجعــة قانونيــة لنصــوص تشــريعية مــن
الدســتور اللبنانــي ،مــع تصــرف بمــا يتناســب مــع المؤسســات الدســتورية والقانونيــة
األردنيــة:
المادة(:)1
يحــق لــكل أردنــي غيــر مقيــم علــى األراضــي األردنيــة أن يمــارس حــق االقتــراع فــي الســفارات
ً
واردا فــي القوائــم
والقنصليــات األردنيــة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون ،شــرط أن يكــون اســمه
االنتخابيــة وأن ال يكــون ثمــة مانــع قانونــي يحــول دون حقــه فــي االقتــراع.
المادة(:)2
تطبــق علــى عمليــة اقتــراع األردنييــن غيــر المقيميــن علــى األراضــي األردنيــة .األحــكام
العامــة التــي ترعــى اقتــراع األردنــي المقيــم فــي األردن وغيــر المخالفــة ألحــكام هــذا الفصــل.
المادة(:)3
فــور صــدور هــذا القانــون ،تدعــو وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن بواســطة الســفارات
والقنصليــات األردنيــة فــي الخــارج بالتعــاون مــع الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،بالطــرق
التــي تراهــا مناســبة ،األردنييــن الذيــن تتوفــر فيهــم الشــروط المذكــورة أعــاه ،لإلعــان
عــن رغبتهــم باالقتــراع فــي الخــارج وذلــك بتســجيل أســمائهم ،إمــا بحضورهــم الشــخصي أو
بموجــب كتــاب موقــع ومثبــت وفقــا لألصــول ،فــي الســفارة أو القنصليــة التــي يختارونهــا
مــع كافــة المعلومــات المطلوبــة المتعلقــة بهويتهــم ورقــم ســجلهم .ويجــب أن
ال تتجــاوز المهلــة المعطــاة للتســجيل ســنة واحــدة مــن الموعــد المقــرر لالنتخابــات
النيابيــة ،يســقط بعدهــا حــق االقتــراع فــي الخــارج فــي االنتخابــات النيابيــة التاليــة.
المادة (:)4
ترســل الســفارات والقنصليــات المعنيــة ،تباعــا وفــي نهايــة كل أســبوع ،إلــى وزارة الداخليــة
والبلديــات بواســطة وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن ،أســماء األشــخاص الذين ســجلوا
أســماءهم لديهــا .تقــوم الدوائــر المختصــة فــي الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بالتثبــت مــن
ورود االســم فــي القوائــم االنتخابية،وتنظــم بعــد انتهــاء المهلــة المعطــاة للتســجيل،
قوائــم انتخابيــة مســتقلة لــكل ســفارة أو قنصليــة بأســماء الذيــن تتوفــر فيهــم الشــروط
القانونيــة ،موزعــة حســب الدوائــر االنتخابيــة ،علــى أن ال يقــل عــدد المســجلين فــي الدائــرة
االنتخابيــة الواحــدة عــن ) عــدد معيــن مــن الناخبيــن يحــدد بنــاء علــى عــدد المقترعيــن( ،
وتضــع إشــارة تحــول دون إمكانهــم االقتــراع فــي محــل إقامتهــم األصلــي .ترســل الهيئــة
المســتقلة لالنتخابــات ،بواســطة وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن ،القوائــم االنتخابيــة
المســتقلة إلــى كل مــن الســفارات والقنصليــات المعنيــة ،حســب عــدد المقترعيــن الذيــن
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يحــق لهــم ممارســة حــق االقتــراع لديهــا ،وإعــداد صنــدوق اقتــراع ،أو أكثــر مــن صنــدوق
واحــد فــي حــال تجــاوز عــدد المســجلين فــي الدائــرة ) عــددا معينــا ( ،وذلــك فــي مقــر الســفارة
أو القنصليــة أو فــي أي مركــز آخــر مناســب ) يتــم تحديــده بنــاء علــى تنســيب الســفير أو
القنصــل(
المادة (:)5
يعيــن الســفير أو القنصــل ،بالتنســيق مــع الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بواســطة وزارة
الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن  ،لجنــة لــكل صنــدوق علــى أن ال تقــل عــن رئيــس وكاتــب
مــن بيــن الموظفيــن العامليــن فــي الســفارة أو القنصليــة ،أو مــن المتعاقديــن عنــد
الضــرورة ،ويحــدد صالحيــات كل منهــم .يجــوز وجــود مندوبيــن عــن المرشــحين خــال
إجــراءات االقتــراع والفــرز وإعــان النتائــج.
المادة (:)6
يجــري االقتــراع فــي الخــارج قبــل عشــرة أيــام علــى األكثــر مــن الموعــد المعيــن لالنتخابــات
النيابيــة فــي األردن ،وحســب الدوائــر االنتخابيــة المعنيــة ،بواســطة أوراق تعتمدهــا الهيئة
المســتقلة لالنتخابــات ومختومــة بختمها.تفتــح صناديــق االقتــراع مــن الســاعة الســابعة
صباحــا وحتــى الســاعة العاشــرة ليــا .يوقــع رئيــس لجنــة الصنــدوق علــى ورقــة التصويــت
الخاصــة بدائرتــه االنتخابيــة كمــا هــي محــددة عنــد التســجيل ويســلمه إلــى الناخــب بعــد
أن يتحقــق مــن هويتــه وورود اســمه علــى القائمــة االنتخابيــة .يقتــرع الناخــب بواســطة
جــواز ســفره األردنــي ،ســاري المفعــول ،يلــزم الناخــب بدخــول المعــزل ويصــوت علــى ورقــة
االقتــراع الخاصــة بــه ومــن ثــم يضــع الورقــة فــي صنــدوق االقتــراع .يثبــت اقتــراع الناخــب
بتوقيعــه أو بوضــع بصمتــه وتوقيــع أحــد أعضــاء لجنــة االقتــراع بجانــب اســمه علــى الئحــة
الشــطب الخاصــة بــكل عمليــة انتخابيــة.
المادة (:)7
بعــد ختــام عمليــة االقتــراع يفتــح صنــدوق أو صناديــق االقتــراع بحضــور الســفير أو القنصــل
شــخصيا أو مــن يندبــه فــي حــال تعــذر حضورهــم ألســباب قاهــرة ،ويتــم إحصــاء وفــرز أوراق
االقتــراع بحضــور رئيــس لجنــة الصنــدوق ومندوبــي المرشــحين فــي حــال وجودهــم
المادة (:)8
ينظــم محضــر بالعمليــة االنتخابيــة مــع بيــان بعــدد األصــوات التــي نالهــا كل مرشــح
ويوقــع مــن قبــل الســفير أو القنصــل وتلصــق النتائــج علــى بــاب الســفارة ،وتنشــر نســخة
منهــا علــى الموقــع الرســمي للهيئــة المســتقلة لالنتخابــات.
المادة (:)9
بعــد إعــان النتيجــة علــى الصــورة المبينــة أعــاه ،يضــع رئيــس اللجنــة فــي مغلــف
قوائــم الشــطب التــي وقــع عليهــا الناخبــون وجميــع وأوراق االقتــراع ومحضــر العمليــة

االنتخابيــة وورقــة فــرز أصــوات المرشــحين ويختــم المغلــف بالشــمع األحمــر ويرســل إلــى
الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات بأســرع وســائل االتصــال الممكنــة.
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المادة (:)10
تأميــن التطبيــق أحــكام هــذا الفصــل وضمانــا لحــق األردنييــن غيــر المقيميــن علــى األراضي
األردنيــة فــي االقتــراع فــي أماكــن إقامتهــم فــي الخــارج فــي االنتخابــات النيابيــة العامــة،
تتخــذ اعتبـ ً
ـارا مــن صــدور هــذا القانون،اإلجــراءات اآلتيــة:
 1.تضــع الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة وشــؤون
المغتربين،ضمــن مهلــة أقصاهــا ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون ،دراســة
تفصيليــة تتعلــق بآليــة اقتــراع األردنييــن المقيميــن خــارج األردن،فــي الســفارات
والقنصليات،علــى أن هــذه الدراســة لتحديــد التفاصيــل التطبيقيــة المتعلقــة
وماديــا ،مــع توصيــات بالحاجــات
بجهوزيــة تلــك الســفارات والقنصليات،بشــريا
ً
اللوجســتية والتقنيــة ومهــل تنفيذهــا وتكلفتهــا التقريبيــة.
 2.ترفــع الدراســة إلــى مجلــس الــوزراء التخــاذ التدابيــر التنفيذيــة المناســبة وتأميــن
االعتمــاد الــازم.
إن خيــار السياســة والتــي تطرحــه هــذه الورقــة تتضمــن عــدد مــن خطــوات اإلصــاح
التشــريعي والتنظيمــي علــى عــدة مســتويات ومــن خــال الشــراكة مــع عــدد مــن
المؤسســات الوطنيــة والتــي يجــب تنفيذهــا مــن خــال وضــع خطــة محكمــة مرتبطــة
بإطــار زمنــي محــدد
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أدنــاه مجموعــة اإلجــراءات لتفعيــل جهــود كافــة الجهــات الشــريكة ذات العالقــة لتحقيــق
التغييــر المطلــوب أال وهــو تمكيــن المغتــرب األردنــي مــن االقتراع فــي االنتخابــات النيابية
اإلجراءات اإلصالحية
التنفيذية

الجهات ذات العالقة

اإلطار الزمني
( قصير ،متوسط،
طويل)

الخيار األول  :مقترح تشريعي قانون متعلق بمشاركة األردنيين غير المقيمين على األراضي
األردنية في االنتخابات النيابية
• وضع مسودة القانون

الهيئة المستقلة لالنتخاب باإلضافة لوزارة
الخارجية و شؤون المغتربين

• تنفيذ دراسة تفصيلية
تتعلق بآلية اقتراع
األردنيين المقيمين
خارج األردن،في السفارات
والقنصليات ،على أن هذه
الدراسة لتحديد التفاصيل
التطبيقية المتعلقة
بجهوزية تلك السفارات
والقنصليات بشريا وماديا،
مع توصيات بالحاجات
اللوجستية والتقنية
ومهل تنفيذها وتكلفتها
التقريبية.

الهيئة المستقلة لالنتخاب باإلضافة لوزارة
الخارجية و شؤون المغتربين ،وزارة الشؤون
السياسية والبرلمانية

كانون الثاني
 – 2021كانون األول
2022

• تدريب الكوادر على آليات
االنتخاب الجديدة

الهيئة المستقلة لالنتخاب باإلضافة لوزارة
الخارجية و شؤون المغتربين ،وزارة الشؤون
السياسية والبرلمانية

كانون الثاني
 –2023آب 2023

• حصر المغتربين
األردنيين وذلك لتحديد
مراكز اقتراعهم

الهيئة المستقلة لالنتخاب باإلضافة لوزارة
الخارجية و شؤون المغتربين

كانون الثاني
 –2023آب 2023

• تصميم حملة توعية
بخصوص القانون الجديد

الهيئة المستقلة لالنتخاب باإلضافة لوزارة
الخارجية و شؤون المغتربين ووزارة اإلعالم
وجمعية سيدات ورجال األعمال األردنيين
المغتربين ،وزارة الشؤون السياسية
والبرلمانية

مجلس النواب ،وزارة المالية ،رئاسة الوزراء،
• توفيــر التمويــل المالــي الهيئة المستقلة لالنتخاب ،وزارة الخارجية
إلنفــاذ القانــون
وشؤون المغتربين ،وزارة الشؤون السياسية
والبرلمانية

كانون الثاني 2021
– كانون األول 2021

كانون الثاني 2023
– آب 2024

كانون الثاني 2024
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الخاتمة والتوصيات
تنطلــق العديــد مــن الــرؤى اإلصالحيــة لزيــادة المشــاركة السياســية وصنــع القــرار لألردنيين
مــن أهميــة ترســيخ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،وزيــادة فاعليــة المجتمــع فــي عمليــة
المراقبــة والضغــط علــى صنــاع القــرار ،ولذلــك تقــدم ورقتنــا العديــد مــن التوصيــات:

 1.مســارعة الحكومــة بتقديــم مقتــرح قانــون علــى الــدورة األولــى مــن مجلــس النــواب
يتضمــن تفاصيــل إتاحــة المجــال لألردنييــن غيــر المقيميــن فــي المملكــة للمشــاركة
فــي انتخــاب المجلــس النيابــي القــادم.
 2.اإلطــاع علــى مســودة النصــوص القانونيــة التــي تــم اقتراحهــا ،والبنــاء عليها،مــن
أجــل الوصــول إلــى صيغــة قانونيــة أفضــل.
 3.اإلطــاع علــى تجــارب الــدول الشــقيقة،العربية منهــا واألجنبيــة ،لصياغــة التجربــة
األردنيــة فــي إطــار توافــق شــعبي.
 4.إشــراك األحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المدنــي مثــل جمعيــة ســيدات
ورجــال األعمــال األردنييــن المغتربيــن فــي عمليــة صياغــة القانــون واإلجــراءات.
 5.اتخــاذ كافــة تدابيــر حمايــة حــق المواطنيــن فــي التصويــت وعــدم التدخــل الممنهــج
فــي العمليــة االنتخابيــة وضمــان نزاهــة االنتخابــات.
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قائمة المراجع
	• الدستور األردني
	• الدستور اللبناني.
	• التقريــر الســنوي ،البنــك المركــزي األردنــيhttps://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/ 2019/
d7dec196-6888-44b9	• .a189-652a1ee8a881.pdf
	• منتدي االستراتيجيات األردني،
	• http://jsf.org/sites/default/files/Jordanian_Expatriates_3.pdf
	• بيان البنك المركزي األردني عن الحواالت الخارجية 2019
	• موقع مجلس النواب األردنيhttp://representatives.jo/?q=ar ،
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رفع كفاءة أداء األحزاب وبرامجها

من خالل تحسين نظام المساهمة
المالية لدعم األحزاب السياسية
لعام 2019

المملكة األردنية الهاشمية
تشرين الثاني2020/

إعداد
• رغد حبش
• رجاء الغراغير
• طارق محمد
• ميس جبارة
• اسيل ياسين
• احمد الحمران
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رفع كفاءة أداء األحزاب وبرامجها من خالل تحسين نظام المساهمة المالية لدعم
األحزاب السياسية لعام 2019

الملخص التنفيذي
تعــد األحــزاب السياســية البنــاء األساســي للعمليــة السياســية فــي الســياق العــام للدولــة،
حيــث تعمــل األحــزاب علــى تقديــم تصــور شــمولي لعمليــة التنميــة مــن خــال العمــل
علــى تطويــر األجنــدة الوطنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية .وكي تحقــق األحزاب
أكبــر قــدر مــن الفعاليــة ،فــإن الحاجــة لدراســة العمــل الحزبــي وتطــور أداء األحــزاب يعتبــر
مــن األهميــة بمــكان خصوصــا وأن أداء األحــزاب فــي األردن يتســم بالهشاشــة والضعــف
وفقــا للعديــد مــن المعطيــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال الدراســات الســابقة والتــي جــرى
تأكيدهــا الحقــا مــن خــال الشــارع األردنــي عبــر أراء العديــد مــن الخبــراء العاملين فــي المجال
السياســي .إن هنــاك حاجــة ملحــة لمراجعــة نظــام المســاهمة الماليــة الحكومــي لألحــزاب
للعــام  2019وذلــك مــن أجــل تحســين عمــل األحــزاب.إذ تواجــه األحــزاب فــي األردن مشــاكل
متعددة.يكمــن جوهرهــا فــي الصــورة الســوداوية المغروســة فــي أذهــان المجتمــع وعــدم
تقبــل فكــره العمــل الحزبــي بيــن الشــباب ،حيــث أن عــدد المنتســبين لألحــزاب بيــن فئــة
الشــباب  12,748شــاب وشابة،وســنعرج للحديــث عــن جوانــب ضعــف األحــزاب مــن خــال
عــرض عــدد مــن المحــاور الفنيــة المتخصصــة لقضايــا المشــاركة السياســية الخجولــة
وضعــف انتشــار المشــاركة الحزبيــة فــي المجتمــع ممــا يدلنــا علــى ضــرورة صياغــة قوانيــن
انتخابيــة عصريــة تســمح بتقــدم األحــزاب والنخــب السياســية فــي البرلمــان لتكــون
البوابــة لــكل طامــح للعمــل السياســي ،وتوعيــة الشــباب ألهميــة الحيــاة الحزبيــة فــي هــذه
المرحلــة مــن عمــر األردن لممارســة نضــال سياســي منظــم وتحولهــا مــن أفــراد تمــارس
النضــال السياســي بشــكل فــردي بجهــود مبعثــرة الــى مجموعــات تعمــل بشــكل منتظــم
قــادرة علــى إحــداث اثــر سياســي واضــح ،وإحــدى هــذه المداخــل المهمــة لرفــع كفــاءة
األحــزاب هــو نظــام المســاهمة الماليــة الحكومــي لدعــم األحــزاب.
تكمــن أهميــة الورقــة فــي اســتعراض أهــم التعديــات الواجــب إجراءهــا علــى نظــام
المســاهمة الماليــة انطالقـ ًـا مــن ارتبــاط هــذه التعديــات المقترحــة بالمشــاكل األساســية
التــي تواجههــا األحــزاب فــي ســبيل رفــع أداءهــا وتحســينه علــى المــدى البعيــد
تهدف هذه الورقة إلى:
	• الخــروج بتحســينات وتعديــات ممكنــة علــى نظــام المســاهمة الماليــة الحكومــي
ً
انطالقــا مــن أهــم المداخــل
للمســاهمة فــي رفــع كفــاءة األحــزاب وبرامجهــا ،وذلــك
التــي ارتأينــا أولويتهــا فــي رفــع كفــاءة األحــزاب وبرامجهــا وهــي:
	• دمج األحزاب مع المجتمع المدني عن طريق المبادرات
	• التزام األحزاب بنشر موازناتها لتحصل على التمويل الحكومي
	• زيــادة ارتبــاط الدعــم بعــدد األصــوات التــي يحصــل عليهــا الحــزب مــن عــدد
األصــوات فــي دائرتــه عوضــا عــن المقاعــد
	• تحفيــز مشــاركة الشــباب والنســاء فــي األحــزاب مــن خــال ربــط التمويــل
الحكومــي بالمشــاركة الفعليــة لهــم.
	• عــرض أهــم االرتباطــات بيــن أهــم المشــاكل التــي تواجههــا األحــزاب وبيــن نظــام
المســاهمة الماليــة ،ممــا يفتــح البــاب القتراحــات ودراســات أخــرى ممكنــة علــى
ـاء علــى الدراســة التــي تــم
نظــام المســاهمة خصوصـ ًـا وعلــى قانــون األحــزاب عمومـ ًـا بنـ ً
إجراؤهــا.
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المقدمة
ً
ً
متــداوال بيــن األردنييــن ،خاصــة مــع
حديثــا
يغــدو الحديــث عــن دور األحــزاب ومشــاكلها
اقتــراب موعــد االنتخابــات البرلمانيــة ،والضعــف العــام لكافــة التكتــات الحزبيــة ،فالحالــة
عامــة مــن العــزوف عــن المشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة بشــكل خــاص ،وفــي الحيــاة
الحزبيــة والسياســية بشــكل عــام.إذ يعــود الكثيــر مــن حالــة اإلحبــاط التــي تلــف الحيــاة
السياســية فــي األردن إلــى ضعــف األحزاب،والتــي تعتبــر العصــب المحــرك ألي حيــاة
سياســية حيويــة ،وقوتهــا وضعفهــا همــا مؤشــران أساســيان لرصد ســير الحياة السياســية
بشــك لصحيــح مــن عدمــه.
يأتــي الحديــث عــن نظــام التمويــل الحكومــي لألحــزاب أيضـ ًـا مرافقـ ًـا القتــراب االنتخابــات
البرلمانيــة ،والمشــاكل األساســية التــي تواجههــا األحــزاب علــى عــدة مســتويات ،ســواء
كانــت فــي جانــب التمويــل ،أو فــي جانــب التشــريعات التــي تحــد مــن أي تمثيــل فاعــل
لألحــزاب ككيانــات سياســية داخــل البرلمــان ،أو فــي غيرهــا مــن المشــاكل االجتماعيــة أو
األمنيــة التــي تواجــه األحــزاب وتحــد مــن كفاءتهــا.
تســتعرض هــذه الورقــة مقترحــات العمــل لتحســين أداء األحــزاب مــن خــال توصيــات
عمليــة لتعديــل نظــام المســاهمة الماليــة الحكومــي الحالــي لهــا .حيــث ســيتم عــرض
أهــم المشــاكل التــي تؤثــر علــى أداء األحــزاب ســواء اجتماعيــة ،اقتصاديــة أو تشــريعية .كمــا
ســيتم عــرض المشــاكل الخارجيــة التــي تقيــد عمــل األحــزاب والمشــاكل الداخليــة والــي
تتعلــق بضعــف البنــي الداخليــة لألحــزاب وعــدم قدرتهــا علــى المواكبــة والمنافســة ،كمــا
ســيتم طــرح التعديــات المرتبطــة الممكنــة فــي نظــام التمويــل الحزبــي.
تــم إنجــاز هــذه الورقــة بمنهجيــة عمليــة ونوعيــة فــي ذات الوقــت وعبــر جمــع مصــادر
مختلفــة للخــروج بأهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى كفــاءة أداء األحــزاب فــي األردن ،تحديــد
ارتباطاتهــا بنظــام المســاهمة الماليــة الحكومــي ،واقتــراح التعديــات الممكنــة علــى
النظــام .مــن خــال اســتخدام مصــادر ومراجــع مختلفــة مــن كتــب وإصــدارات دوريــة
ودراســات ومراجعــة أدبيــات مختلفــة .كمــا تــم اعتمــاد أســلوب جمــع المعلومــات النوعيــة
مــن خــال المقابــات لشــخصيات متنوعــة ناشــطة فــي مجــال العمــل السياســي والحزبــي
والحقوقــي فــي األردن.

الخلفية العامة
رغــم مــرور  30عامـ ًـا علــى عمليــة التحــول الديمقراطــي وانتهــاء األحــكام العرفيــة فــي األردن
منــذ  ،1989واآلمــال المعقــودة حينهــا لتحقيــق حيــاة سياســية تكــون األحــزاب السياســية
عصبهــا ومحركهــا ،فــإن األحــزاب لــم تســتطع بعــد مــرور كل هــذا الوقــت أن تتجــاوز نقطة
انطالقهــا ،وال زالــت تحظــى بــدور هامشــي فــي المشــهد السياســي األردنــي.
يعــود هــذا األمــر إلــى العديــد مــن العوامــل والمؤثــرات التــي ســنتطرق لذكــر أهمهــا فــي
األقســام التاليــة ،ولكــن يبقــى جانــب تمويــل األحــزاب حجــر األســاس فــي تمكيــن األحــزاب
ورفــع كفاءتهــا ،إذ أن ارتبــاط التمويــل بزيــادة كفــاءة وفاعليــة العمــل الحزبــي ،وتوفيــره
لألحــزاب وربطــه بحلــول أخــرى للمشــاكل المختلفــة التــي تواجههــا األحــزاب سيحســن
مــن فعاليــة هــذه األحــزاب وكفاءتهــا ويســاهم فــي حــل مشــاكل أخــرى مرتبطــة بكيفيــة
اســتحقاق التمويــل وكيفيــة صرفــه لتحقيــق أفضــل فائــدة.
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رفع كفاءة أداء األحزاب وبرامجها من خالل تحسين نظام المساهمة المالية لدعم
األحزاب السياسية لعام 2019
ولــو أردنــا حصــر وظائــف األحــزاب التــي تعــد مؤشــرا علــى فعاليتهــا وقيــاس كفاءتهــا
فهــي :الرقابــة باعتبارهــا أجهــزة رقابــة علــى ممارســات الســلطة ،والتجنيــد السياســي،
وخلــق القيــادات السياســية وإعدادهــا ،والتنشــئة السياســية ،والمشــاركة السياســية ودعــم
الثقافــة ،وتوســيع قاعــدة الوعــي السياســي ،وتزويــد الناخبيــن ببرامــج بديلــة للسياســة
العامــة ،وتنشــيط الــرأي العــام ،والمعارضــة .وهــي الوظائــف التــي علــى نظــام التمويــل
الحزبــي أن يســاعد األحــزاب علــى تحقيقهــا2* .
وقد مر نظام التمويل الحكومي لألحزاب في األردن بـ  4مراحل:
تــم اعتمــاد الدعــم المباشــر ألول مــرة فــي نظــام المســاهمة رقــم  89لســنة  ،2008إذ خصــص
فيــه  50ألــف دينــار تصــرف ســنويا علــى رواتــب العامليــن والنفقــات التشــغيلية واإليجــارات
أو أي أهــداف أخــرى تخــدم أهــداف الحــزب  .الحقــا ،أجــرت الحكومــة تعديــات علــى النظــام
عــام  2012فرضــت بعــض الشــروط علــى تلقــي التمويــل كمــرور ســنة علــى تاريــخ إعــان
تأســيس الحــزب وأال يقــل عــدد أعضائــه عــن  500عضــو ،وتــم تحديــد  15000دينــار كحــد أعلــى
ً
بنــودا تتعلــق
لألجــور والرواتــب .وأضــاف نظــام المســاهمة الماليــة رقــم  53لســنة 2016
بالدعــم اإلضافــي ،تتعلــق بتوزيــع أعضــاء الحــزب علــى  7محافظــات علــى األقــل وأال تقــل
ً
وأخيــرا صــدر نظــام المســاهمة الماليــة رقــم  155لدعــم األحــزاب
نســبة النســاء عــن .%10
لســنة  ،2019علــى أن يدخــل التنفيــذ فــي األول مــن تموز/يوليــو العــام  ،2020مخصصــا مبلغــا
ســنويا بنســبة ال تزيــد عــن  % 40مــن قيمــة االشــتراكات لألعضــاء المحصلــة بعــد مــرور ســنة
علــى تأســيس الحــزب وأال يقــل االشــتراك عــن  24دينــارا ســنويا للعضــو7* 3*.
ً
ـروطا وحوافــز
ومــع التعديــات التــي طــرأت علــى نظــام التمويــل الحزبــي والتــي أضافــت شـ
تزيــد مــن رقعــة انتشــاره الجغرافــي ،تحديــد أكثــر للمصاريــف المدفوعــة علــى األجــور
التشــغيلية وتمكيــن النســاء فــي األحــزاب ،فــإن الكثيــر مــن الجــدل ال زال يــدور حولــه،
ويواجــه الكثيــر مــن االنتقــادات ،مــن أهمهــا:
أن النظــام ال زال غيــر مجــدي فــي تفعيــل األحــزاب ،وأن التمويــل ال يكفــي األحــزاب لتغطيــة
نفقاتهــا التشــغيلية حتــى يســاعدها علــى حمــات كســب التأييــد واالنتشــار ،وارتبــاط
التمويــل بعــدد المقاعــد بينمــا األجــدر أن يكــون بعــدد األصــوات ،يعتبــر الحصــول عليــه
صعــب جـ ً
ـدا وشــبه غيــر ممكــن إال لألحــزاب الكبيــرة ،كمــا أن حوافــز دعــم المــرأة والشــباب
ال تتجــاوز  1500دينار.كمــا أن هنــاك انتقــادات متعلقــة ببقــاء وزارة الداخليــة مرجعيــة لألحزاب
واإلشــراف علــى شــؤونها ،بالرغــم مــن المطالبــات المتكــررة بــأن تصبــح وزارة العــدل هــي
الجهــة الحكوميــة التــي تتابــع شــؤون األحــزاب ،وبصــورة تحافــظ علــى اســتقالليتها كمــا
تضمــن القانــون ،ممــا يفســح مجـ ً
ـاال لتخفيــف التدخــل والتقييــد األمنــي لعمــل األحــزاب،
ً
والتخفيــف مــن االشــتراطات التــي تجعــل التمويــل مرتبطــا بقــرارات وزارة الداخليــة
وتفضيالتهــا.
أهم جوانب ومؤشرات ضعف األحزاب:
 .1ضعف المشاركة السياسية وتقييد الحريات
تعتبــر المشــاركة السياســية الحجــر األســاس للديمقراطيــة ،ومؤشـ ً
ـرا أساســيا علــى تطــور
المجتمــع ونظامــه السياســي ،وفــي هــذا الصــدد فقــد تــم تعريف المشــاركة السياســية من
قبــل دائــرة المعــارف الدوليــة للعلــوم االجتماعيــة علــى أنهــا " :األنشــطة االختياريــة التــي
يشــارك بمقتضاهــا أفــراد المجتمــع فــي اختيــار حكامهــم والمســاهمة فــي صنــع السياســة
العامــة للدولــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر “2 * .وبحســب تقريـ ٍـر للمركــز الوطنــي لحقــوق
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حزبــا (إجمالــي األحــزاب األردنيــة المرخصــة
اإلنســان فــي  ،2018فــإن عــدد المنتســبين لـــ 48
ً
ـابا ،فيمــا تبلــغ نســبة
حينهــا) بلــغ  34957منتسـ ًـبا العــام الماضــي مــن بينهــم  12748شـ ً
النســاء اللواتــي يتوليــن مناصــب قياديــة فــي هــذه األحــزاب  .6*%0.35وهــذه األرقــام توضــح
ضعــف المشــاركة الشــعبية فــي األحــزاب ،وعــزوف الشــباب بشــكل خــاص عــن المشــاركة.
*7
ويــرى شــادي أبــو راشــد (عضــو لجنــة قاعديــة فــي الحــزب الشــيوعي األردنــي) أن وراء هــذا
ً
تضييقــا كبيــرا لحريتهــا
العــزوف أســباب كثيــرة ،مــن أهمهــا أن األحــزاب تواجــه اليــوم
ســواء علــى أرض الواقــع أو مــن خــال منصــات التواصــل االجتماعــي ،وتواجــه نظــرةً
ً
ً
ـوداوية مــن منظــور المجتمــع األردنــي وذلــك بســبب ســيادة الثقافــة الفرديــة
مجتمعيـ ًـة سـ
والجهــل السياســي الحاصــل فــي األردن ،والتهميــش الناتــج مــن الحكومــات لألحــزاب
األردنيــة إضافــة إلــى المالحقــة األمنيــة للمنتســبين لألحــزاب ،وربطهــا الدائــم بمؤامــرات
خارجيــة وشــيطنتها هــو مــن أهــم أســباب العــزوف الشــعبي عــن المشــاركة الحزبيــة.
 .2الجانب التشريعي
تواجــه األحــزاب فــي هــذا الجانــب تحديــات مباشــرة تتمثــل فــي مضاميــن قانونــي األحــزاب
واالنتخابــات النيابيــة .حيــث توجــد نصــوص فــي كال القانونيــن تحــول دون إعطــاء فــرص
كافيــة لألحــزاب مــن أجــل التوســع فــي القواعــد االجتماعيــة ،وإيجــاد فــرص جديــة للتمثيل
فــي البرلمــان .فتأثيــر األحــزاب فــي الحيــاة السياســية يبقــى منقوصــا إذا لــم تتوفــر فــرص
ألن تكــون وبصــورة ديمقراطيــة جـ ً
ـزءا مــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة .وفــي األردن
فالســلطة التنفيذيــة ال يتــم انتخابهــا ،والســلطة التشــريعية يتحكــم بهــا قانــون إقصائي.
كمــا تفتقــر األحــزاب ألحــد أهــم أدوارهــا الرئيســة بســبب جوانــب تشــريعية ،فاالنتخابــات
النيابيــة والتمثيــل النيابــي داخــل قبــة البرلمــان غيــر مرتبــط بهــا كمــا فــي الديمقراطيــات
الحديثــة فــي العالــم ،وال توجــد طريقــة تمثيــل رســمي لألحزاب ككتــل داخل قبــة البرلمان.
فارتبــاط الجانــب التشــريعي بجانــب التمويــل هــو جــزء أساســي سنناقشــه فيمــا يلــي.
 .3نقص التمويل
يعتبــر التمويــل حجــر األســاس فــي عمــل األحــزاب وكفاءتهــا ،ولألحــزاب مصــادر تمويــل
مختلفــة لكــن المســاهمة الحكوميــة فــي التمويــل هــي جــزء أساســي مــن تمويــل األحزاب
فــي كافــة ديمقراطيــات العالــم .إذ أن الحفــاظ علــى األحــزاب ورفــع كفاءتهــا وانتشــارها
هــدف ألي دولــة ديمقراطيــة للحفــاظ علــى قوتهــا وازدهــار الحيــاة السياســية فيهــا.
وقــد تســتطيع األحــزاب االســتمرار بأقــل اإلمكانيــات ،ولكــن قدرتهــم علــى التأثيــر تكــون
ضعيفــة وغيــر فاعلــة أيضــا وذلــك بســبب قوانيــن التمويــل والحيــاة السياســية العامــة
فــي األردن ،والتــي تســهم فــي الحــد مــن مشــاركة األحــزاب فــي صنــع القــرارات والتــي
يجــب تغييرهــا بحيــث تراعــي كامــل مجريــات الحيــاة السياســية والمســاهمة فــي مشــاركة
األحــزاب فيهــا بشــكل حقيقــي وفاعــل.
 .4ضعف البنى الداخلية لألحزاب ونقص االنتشار
يعانــي العمــل الحزبــي فــي األردن منــذ فتــرة انتهــاء األحــكام العرفيــة ،حيــث بــدأ بعدهــا
قانــون الصــوت الواحــد فــي االنتخابــات ممــا أثــر علــى آليــة تشــكيل األحــزاب ،ممــا أدى بــدوره
إلــى إضعــاف العمــل الحزبــي وتقســيم المجتمــع األردنــي إلــى القاســم المشــترك األصغــر،
يتســن لألحــزاب بنــاء القواعــد القائمــة علــى األيديولوجيــة ،وبالتالــي فــإن األحــزاب
ولــم
َّ
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رفع كفاءة أداء األحزاب وبرامجها من خالل تحسين نظام المساهمة المالية لدعم
األحزاب السياسية لعام 2019
اليــوم غيــر قــادرة علــى االنخــراط بشــكل واضــح والتأثيــر علــى الحيــاة السياســية بشــكل
كبيــر وهــذا يرجــع أيضــا إلــى عــدم تقديــم األحــزاب نفســها فــي المجتمــع واســتقطاب
الشــباب واســتمرارية القوانيــن التــي تحــد مــن مشــاركتها فــي المجتمــع .وقــد أدت بعــض
االســتقطاب المرتبــط بالهويــة الوطنيــة إلــى التبــاس مفهــوم الهويــة الوطنية لــدى أقوى
ـى معاكسـ ًـا
األحــزاب فــي األردن ،ممــا جعــل أي دعــوة فــي األحــزاب لتوجــه وطنــي تأخــذ معنـ ً
لفهــم األحــزاب لدورهــا فــي المعارضــة ،فترفــض هــذه التوجهــات جملــة وتفصيــاً،
ممــا جعــل األحــزاب تنســلخ عــن المجتمــع األردنــي كونهــا قــررت االنســاخ عــن مفهــوم
الوطنيــة كامـ ً
ـا بمــا يمثلــه مــن مناصــرة للنظام .وابتعــدت عن الشــارع وهمومــه وقضاياه.
إذ جــرى االســتقطاب بعدهــا علــى أســس عرقيــة وعشــائرية فــي الكثيــر مــن الحــاالت ممــا
أدى إلــى فجــوة يصعــب ردمهــا بيــن األحــزاب والنســيج االجتماعــي ،وتــم إهمــال الشــأن
ً
تمامــا عــن الهمــوم الحقيقيــة للمواطــن األردنــي،
العــام المجتمعــي وابتعــدت األحــزاب
ولــم تســتطع األحــزاب مواكبــة صــوت الشــارع لعــدم اســتيعابها لــه وابتعادهــا عنــه *.5

تحليل خيارات السياسة
ً
تاليــا بربــط كل مشــكلة أساســية فــي أداء األحــزاب بالبنــد المرتبــط فيهــا فــي
ســنقوم
نظــام التمويــل ،بحيــث نقــدم مقترحــات لتعديــل نظــام التمويــل بمــا قــد يســاهم فــي رفــع
كفــاءة أداء األحــزاب.
 1.ضعــف االنتشــار المجتمعــي :حيــث ينــص بنــد النظــام الحالــي علــى تخصيــص
7آالف دينــار قيمــة المســاهمة الماليــة للحــزب لتغطيــة مصاريــف اإلعــام ،ونقتــرح
لحــل إشــكالية فعاليــة أداء األحــزاب وتوجههــا لوســائل اإلعــام بنديــن:
	• اشــتراط تقديــم مبــادرات اجتماعيــة يقــوم بهــا أعضــاء األحــزاب أنفســهم فــي
المحافظــات المختلفــة للحصــول علــى دعــم اختيــاري.
هــذا البديــل يقــدم حــل للتمــاس المباشــر مــا بيــن األحــزاب والقواعــد الشــعبية مــن خــال
إشــراك الفئــات العمريــة كافــة فــي مبــادرات تعــود بالنفــع علــى المجتمــع المحلــي بحيــث
يــرون لجهودهــم ثمــار بشــكل مباشــر وحقيقــي وملمــوس بقضايــا أو مشــكالت تهــم
مفتوحــا لألحــزاب للتالعــب
عمــوم الجمهــور المســتهدف .بينمــا يتــرك هــذا الحــل المجــال
ً
بالعواطــف مــن دون إيمــان حقيقــي بالهــدف األســمى للمبــادرات المقترحــة وكذلــك
إمكانيــة تدخــل األجنــدة الخاصــة لــرؤوس األمــوال المانحــة بكيفيــة ادارة وإنشــاء المبــادرات
وتوقيتهــا.
	• ربــط التمويــل بظهــور محــدد علــى وســائل اإلعــام واألنشــطة المجتمعيــة
وبأعــداد ورصــد تقديــم دقيــق لهــا
يتيــح هــذا الحــل لألحــزاب األقــل ً
حظــا فــي مــدة ظهورهــا علــى الشاشــات الفرصــة إلثبــات
نفســها وتقديــم رســالتها ومســاهمتها فــي المجتمــع المحلــي بصــورة عادلــة تضعهــا
ً
وأيضــا هــي رســالة لألحــزاب
علــى ذات المســتوى مــع نظرائهــا فــي الســاحة السياســية
لعمــل برامــج ومشــاريع تالمــس نبــض الشــارع تســتحق أن تعــرض علــى وســائل اإلعــام.
أمــا مــن جانــب آخــر فهــذا البديــل يشــجع المشــاريع الوهميــة المقامــة فقــط علــى مــرأى
العدســات بــدون قيمــة أو عمــل حقيقــي ومــن جانــب آخــر عــدم تحديــد الجهــات اإلعالميــة
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المنــاط بهــا هــذه المهمــة قــد يحـ ّـول اإلعــام إلــى إعــام مدفــوع ذو اتجــاه وأجنــدة منحــازة.
 2.ضعــف الثقــة باألحــزاب ،وعــدم صــرف تمويلهــا بأوجهــه المســتحقة:ونقترح لحــل
جــزء مــن هــذا اإلشــكال إلــزام األحــزاب بنشــر موازناتهــا الســنوية حتــى تتحصــل علــى
التمويــل الحكومــي.
إذ يطــرح هــذا البديــل حــل لمشــكلة الثقــة بمصــادر تمويــل األحــزاب بحيــث يكشــف
مصــادر وأيديولوجيــة الداعميــن لهــا .ويطمئــن الشــارع باســتحقاق الحــزب لتمويلــه وأوجــه
صرفــه ويقــدم بنيــة تحتيــة للمســتقبل التخــاذ قــرار فيمــا يتعلــق بمســتحقات األحــزاب
الماليــة .بينمــا نواجــه مشــكلة عــدم وجــود طــرق حقيقيــة للتأكــد مــن صحــة البيانــات
المقدمــة وإمكانيــة الغمــوض الشاســع فــي تســمية اإليــرادات والنفقــات .وعــدم وجــود
عواقــب قانونيــة إلســاءة اســتخدام المصــادر واســتحالة تحديــد مــا يعتبــر أو ال يعتبــر إســاءة
اســتخدام.
 3.ضعــف المشــاركة السياســية لألحــزاب :إذ ينــص بنــد النظــام الحالــي علــى صــرف 15
ألــف دينــار مســاهمة ماليــة إذا حقــق الحــزب نســبة  1بالمائــة وأكثــر مــن عــدد أصــوات
المقترعيــن فــي االنتخابــات النيابيــة .ونحــن نقتــرح زيــادة ارتبــاط الدعــم بعــدد األصوات
التــي يحصــل عليهــا الحــزب مــن عــدد األصــوات فــي الدائــرة عوضـ ًـا عــن عــدد المقاعــد
بتخصيــص مبلــغ (مقتــرح نصــف دينــار) لــكل صــوت يحققــه الحــزب ،وإلغــاء حــد
العتبــة المقتــرح لتحقــق صــرف الدعــم.
إذ يتيــح هــذا البديــل لألحــزاب التــي لــم يحالفهــا الحــظ بالحصــول علــى مقاعــد فــي دوائــر
معينــة الحصــول علــى الدعــم الحكومــي وتمنحهــا فرصــة ثانيــة إلعــادة إدارة برامجهــا
فــي المناطــق التــي لــم تنتخــب مرشــحها .يواجــه هــذا البديــل مســألة التالعــب باألصــوات
وشــرائها والتشــكيك بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة وتفــاوت توزيــع النفــوذ الحزبــي فــي
حاليــا.
خصوصــا تحــت نطــاق نظــام االنتخــاب المعمــول بــه
جميــع الدوائــر االنتخابيــة
ً
ً
 4.عــزوف الشــباب والنســاء عــن المشــاركة الحزبيــة :ونقتــرح زيــادة التمويــل بنســبة %5
للتمثيــل الشــبابي وبنســبة  %7للتمثيــل النســائي فــي المراكــز القياديــة فــي الحــزب
بشــرط أال تقــل عــن نســبة  %10مــن المراكــز القياديــة للشــباب و %5للنســاء (كمــا النظــام
المعمــول بــه فــي ألمانيــا)
ـبيا فــي الحيــاة الحزبيــة وينــأى
يحــث هــذا البديــل األحــزاب علــى إشــراك فئــات مهمشــة نسـ ً
بالعمــل الحزبــي عــن كونــه لعبــة الهرميــن ويشــرك أكبــر فئــات المجتمــع األردنــي فــي
عمليــة صنــع قــراره .ولكــن قــد يتــم التحايــل علــى هــذا البديــل بوضــع أســماء علــى ورق
بهيئــة صوريــة بــدون أي مســؤوليات أو وزن حقيقــي لهــؤالء األشــخاص فــي مناصبهــم.
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ونورد بعد هذا التحليل ،اثنين من المقترحات ذوي األهمية والتأثير األكبر
مشكلة
كفاءة
األحزاب

ضعف
المشاركة
السياسية
لألحزاب

عزوف
الشباب
والنساء
عن
المشاركة
الحزبية
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بند السياسة
المرتبــط فيها إن
وجد

 15ألف دينار
مساهمة مالية إذا
حقق الحزب نسبة
 1بالمائة وأكثر
من عدد أصوات
المقترعين في
االنتخابات النيابية

الحل المقترح

تقييم الحل

يتيح هذا البديل لألحزاب التي لم
زيادة ارتباط الدعم
يحالفها الحظ بالحصول على مقاعد
بعدد األصوات التي
يحصل عليها الحزب في دوائر معينة الحصول على الدعم
من عدد األصوات في الحكومي وتمنحها فرصة ثانية
ً
عوضا عن عدد إلعادة إدارة برامجها في المناطق
الدائرة
التي لم تنتخب مرشحها .يواجه هذا
المقاعد بتخصيص
البديل مسألة التالعب باألصوات
مبلغ (مقترح نصف
وشرائها والتشكيك بنزاهة العملية
دينار) لكل صوت
االنتخابية وتفاوت توزيع النفوذ
يحققه الحزب،
الحزبي في جميع الدوائر االنتخابية
وإلغاء حد العتبة
خصوصا تحت نطاق نظام االنتخاب
المقترح لتحقق
ً
حاليا.
المعمول به
صرف الدعم.
ً
زيادة التمويل بنسبة
 %5للتمثيل الشبابي
وبنسبة  %7للتمثيل
النسائي في المراكز
القيادية في الحزب
بشرط أال تقل عن
نسبة  %10من المراكز
القيادية للشباب و%5
للنساء (كما النظام
المعمول به في
ألمانيا)

يحث هذا البديل األحزاب على إشراك
نسبيا في الحياة
فئات مهمشة
ً
الحزبية وينأى بالعمل الحزبي عن
كونه لعبة الهرمين ويشرك أكبر
فئات المجتمع األردني في عملية
صنع قراره .ولكن قد يتم التحايل
على هذا البديل بوضع أسماء
على ورق بهيئة صورية بدون أي
مسؤوليات أو وزن حقيقي لهؤالء
األشخاص في مناصبهم.

ونرفق هنا الخطوات اإلجرائية المقترحة لتعديل األنظمة المقترح تعديلها:
الخيــار األول:زيــادة ارتبــاط الدعــم بعــدد األصــوات التــي يحصــل عليهــا الحــزب مــن عــدد األصــوات
فــي الدائــرة عوضـ ًـا عــن عــدد المقاعــد بتخصيــص مبلــغ (مقتــرح نصــف دينــار) لــكل صــوت يحققــه
الحــزب ،وإلغــاء حــد العتبــة المقتــرح لتحقــق صــرف الدعــم.
اإلجراءات اإلصالحية التنفيذية

الجهات ذات العالقة

اإلطار الزمني
( قصير ،متوسط،
طويل)
شهر

عقد اجتماعات تشاوريه بين األحزاب
ووزارة الشؤون السياسية لمناقشة
التعديل المقترح

مؤسسات المجتمع
المدني وجماعات الضغط،
األحزاب السياسية ،وزارة
التنمية السياسية
األحزاب ،وزارة التنمية
السياسية

شهر

عقد اجتماعات بين الحكومة ووزارة
التنمية السياسية

الحكومة ،وزارة التنمية
السياسية

رفع المقترحات من وزارة التنمية
السياسية لرئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء ،وزارة التنمية
السياسية

موافقة رئاسة الوزراء على تعديالت
النظام وإقراره

رئاسة الوزراء

اقتراح التعديل على األحزاب ووزارة
التنمية السياسية من خالل جماعات
الضغط ومؤسسات المجتمع المدني

أسبوعين
أسبوع
شهر

الخيــار الثانــي :زيــادة نســبة التمويــل بنســبة  ٪2للتمثيــل الشــبابي و ٪3للتمثيــل النســائي فــي
المراكــز القياديــة ،بشــرط أال تقــل نســبة التمثيــل عــن  ٪10مــن المراكــز القياديــة للشــباب و٪5
للنســاء.
اقتراح التعديل على النشطاء
السياسيين من الشباب والنساء ووزارة
التنمية السياسية من خالل جماعات
الضغط ومؤسسات المجتمع المدني

مؤسسات المجتمع
المدني وجماعات الضغط،
األحزاب السياسية ،وزارة
التنمية السياسية

عقــد اجتماعــات تشــاوريه بيــن األحــزاب
األحزاب ،وزارة التنمية
ووزارة الشــؤون السياســية لمناقشــة
السياسية
التعديــل المقتــرح

قصير ( 6شهور )

قصير ( 3شهور )

عقد اجتماعات بين الحكومة ووزارة
التنمية السياسية

الحكومة ،وزارة التنمية
السياسية

قصير ( شهر )

رفع المقترحات من وزارة التنمية
السياسية لرئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء ،وزارة التنمية
السياسية

قصير ( شهر )

موافقة رئاسة الوزراء على تعديالت
النظام وإقراره

رئاسة الوزراء

قصير ( 6شهور )
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الخاتمة والتوصيات
يعــد البــدء فــي تحســين وتطويــر األنظمــة والتشــريعات الناظمــة للحيــاة الحزبيــة انطالقــا
مــن الحاجــات المباشــرة والمشــاكل التــي نلمســها كل يــوم فــي الحيــاة الحزبيــة فــي
األردن خطــوة واســعة اتجــاه ربــط كل العوامــل المؤثــرة ببعضهــا وإيجــاد حلــول متوائمــة
ومتناســقة علــى عــدة مســتويات ،وقــد تــم العمــل فــي هــذه الورقــة علــى دراســة عامــة
ألبــرز المشــاكل التــي تؤثــر علــى كفــاءة األحــزاب وبرامجهــا ،إيجــاد ارتباطــات هــذه المشــاكل
بنظــام المســاهمة الماليــة الحكوميــة واقتــراح التحســينات الممكنــة عليــه للمســاهمة
فــي حــل هــذه المشــاكل .تؤكــد الورقــة علــى ضــرورة التركيــز علــى مــا يلــي:
	• تعزيــز عمــل األحــزاب علــى االنتشــار المجتمعــي مــن خــال ربــط تقديــم قيمــة
الدعــم بــكل صــوت يحصلــه الحــزب.
ويعمــل هــذا البنــد علــى تفعيــل النشــاط الحزبــي فــي الدولــة مــن خــال حــل بعــض
مشــكالته األخــرى بطريقــة غيــر مباشــرة ،مثــل ضعــف انتشــار األحــزاب اجتماعيــا وعــدم ثقة
الشــارع األردنــي بهــم ،حيــث ســتعمل األحــزاب فــي حــال تفعيــل هــذا البنــد علــى التواصــل
مــع الشــارع األردنــي وتقــوم بعمــل المبــادرات والبرامــج لتحقيــق أكبــر نســبة مــن األصــوات
الممكنــة لهــا وبالتالــي تحقيــق الثقــة واالنتشــار بشــكل أكبــر وكذلــك إمكانيــة أكبــر
للتمثيــل الحزبــي الحكومــي .كمــا أنــه يقلــل مــن تأثيــر اختــاف قوانيــن احتســاب األصــوات
ووزن المقعــد مــن األصــوات عبــر الســنوات ويجعــل التمويــل أكثــر ارتباطـ ًـا بانتشــار الحــزب
وعملــه بأقــل قــدر مــن المؤثــرات الخارجيــة.
	• تعزيــز المشــاركة الفعليــة للنســاء والشــباب فــي المواقــع القياديــة فــي األحــزاب،
وزيــادة التمويــل المرتبــط بوجــود النســاء والشــباب فــي مواقــع قياديــة فــي
الحــزب.
حيــث يتيــح هــذا االقتــراح تمثيــل أكبــر للشــباب وهــي الفئــة الكبــرى فــي المجتمــع األردني،
وتفعيــل إمكانــات الشــباب الحزبيــة ،ممــا يــؤدي إلــى تأثيــر أكبــر فــي الشــارع األردنــي وكذلــك
إلــى تجديــد ســبل العمــل الحزبــي وكســر جمــوده وعــدم قابليتــه لالنتشــار بيــن أطيــاف
المجتمــع األردنــي ،وكذلــك يتيــح للنســاء اســتالم مناصــب قياديــة ممــا يــؤدي إلــى تمثيــل
أعــدل لفئــات المجتمــع داخــل قيــادة الحــزب وليــس فقــط كمرشــحين قــد يكونــون
شــكليين فــي بعــض القوائــم للحصــول علــى الدعــم ،وبالتالــي طــرح األفــكار والمشــاريع
المختلفــة كل علــى حســب بيئتــه وتطلعاتــه.
ونــود التنويــه أننــا نــرى أن تبنــي هذيــن البنديــن فــي نظــام المســاهمة الماليــة ســيفيد
فــي إحــداث خطــوة لألمــام فــي أداء األحــزاب وعملهــا ،مــع الحفــاظ علــى ســبل الرقابــة
والمتابعــة التــي تضمــن التطبيــق الفعلــي لهذيــن البنديــن قبــل حصــول األحــزاب علــى
التمويــل وبالتالــي تحقيــق الهــدف فــي رفــع كفــاءة األحــزاب وبرامجهــا.
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قائمة المراجع
ً
أوال :اللوائح والقوانين والتشريعات واألنظمة
	• قانون األحزاب السياسية
	• نظام المساهمة في دعم األحزاب السياسية لسنة 2019
ً
ثانيا :المعاجم والموسوعات العلمية
	• المجمع الوسيط ( ،)2000مجمع اللغة العربية ،المكتبة الشرقية
ً
ثالثا :الكتب العربية
	• ابــو رمــان ،حســين وآخــرون ( ،)2010القوانيــن الناظمــة فــي العمــل الحزبــي فــي االردن،
مركــز القــدس للدراســات السياســية،األردن.
	• الشــياب ،محمــد( ،)2019تمويــل األحــزاب السياســية األردنية:دراســة فــي الضوابــط
القانونيــة والتنظيميــة ،وزارة الثقافــة،االردن.
	• المســيعدين،جمال ( ،)2014النظريــة السياســية والتطبيــق فــي المملكــة األردنيــة
الهاشــمية ،وزارة الثقافــة ،األردن.
ً
رابعا :االبحاث والدراسات ومقاالت ومنشورات
 1.زهرة ،وليد حسني ،التمويل السياسي لألحزاباألردنية :دراسة في التجربة والنتائج.
 2.عــدوان ،د .عبــد الحليــم ( ،)2014األحــزاب االردنيــة والمشــاركة السياســية :األحــزاب
القوميــة واليســارية انموذجــا ،مجلــة المشــكاة للعلــوم االجتماعيــة واالنســانية،
األردن.
 3.فريحات ،أيمن ( ،)2011التطور التاريخي لقوانين األحزاب السياسية باألردن
 4.قانــون األحــزاب السياســية األردنيــة :الجــدل العــام ( ،)2006مركــز القــدس للدراســات
السياســية.
 5.شاكر جرار “األحزاب السياسية ومسـألة الهوية في األردن “ ،موقع حبر2016 ،
 6.عمــاد عنــان“ ،عــزوف الشــباب األردنــي عــن االنضمــام لألحــزاب ،موقــع نــون بوســت
.2019،
 7.قــراءة نقديــة فــي قانــون األحــزاب السياســية رقــم ( )16لســنة 2012م ،موقــع زاد األردن،
2015
ً
خامسا :المقابالت الشخصية
	• شادي أبو راشد  -عضو لجنة قاعدية في الحزب الشيوعي.
	• سالم الفالحات –نائب أول لألمين العام في حزب الشراكة واإلنقاذ.
	• ديمة كرادشة  -حاصلة على دكتوراه علم اجتماع ومهتمة بالشأن العام.
	• سلمى النمس  -األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
	• عبلة ابو علبة – األمين األول لحزب الشعب الديمقراطي األردني
	• حازم الفقهاء–عضو المعهد الجمهوري الدولي
	• وفاء بني مصطفى  -نائب سابق

51

آليات تحسين التعليم عن ُبعد

في األردن في ظل جائحة كورونا
لعام 2019

المملكة األردنية الهاشمية
تشرين الثاني2020/

إعداد
• اماني الشورة
• اسيل مطالقة
• امجد المجالي
• فاتن الرهايفة
• سعاد علي
• عبدالله العوايدة

53

رفع كفاءة أداء األحزاب وبرامجها من خالل تحسين نظام المساهمة المالية لدعم
األحزاب السياسية لعام 2019

الملخص التنفيذي
مــع اجتــاح وبــاء كورونــا المســتجد "كوفيــد  "19لحواجــز الزمــان والمــكان ،جــاءت دعــوات
"التعلــم عــن بعــد" التــي صاحبــت انتشــار الفيــروس لتجتــاح هــي األخــرى حواجــز المــكان
والزمــان.
حيــث يُ عتبــر "التعليــم عــن بعــد" واحــدا مــن أحــد أهــم األدوات التعليميــة الحديثــة ،والتــي
يتــم فيهــا نقــل الحصــص الصفيــة والمعلومــات المنهجيــة عبــر وســائل التكنولوجيــا
مــن المؤسســة التعليميــة الــى الطالــب .وبســبب الظــروف الراهنــة ،تــم تفعيــل عمليــة
التعليــم عــن بعــد فــي األردن وإيقــاف ارتيــاد الطــاب للمــدارس ضمــن اإلجــراءات اإلحترازية
لتحقيــق التباعــد االجتماعــي منعـ ًـا النتشــار الفيــروس.
واســتطاعت الحكومــة األردنيــة تفعيــل بديــل يحاكــي األزمــة الحاليــة مــن خــال قنــوات
تلفزيونيــة و منصــات الكترونيــة أشــهرها منصــة درســك التعليميــة التــي تبــث الــدروس
المتلفــزة عبــر قنــاة األردن الرياضيــة وإعــادة بثهــا بشــكل منتظــم.
إال أن العديــد مــن األهالــي يعيــش حالــة مــن المعانــاة المســتمرة بســبب عمليــة التعلــم
عــن بعــد هــذه ،األمــر الــذي يدعــو إلــى دراســة أســباب هــذه المعانــاة وطــرح الحلــول التــي
مــن شــانها التخفيــف مــن هــذه المعانــاة وتحســين مخرجــات العمليــة التعليميــة
بشــكل ايجابــي.
تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى الصعوبــات التــي واجهــت المعنييــن فــي عمليــة
التعليــم عــن بُ عــد والتــي فرضــت علينــا كتجربــة كان علينــا أن نتحضــر لهــا منــذ مــدة
طويلــة ،ونوفــر لهــا التحضيــرات علــى شــتى المجــاالت العلميــة والتقنيــة والثقافيــة
واالجتماعيــة والمؤسســية ،حتــى نتمكــن مــن التعامــل مــع معطيــات الجائحــة .ونحــن
لــن ننكــر أننــا لــم نبــذل أي مجهــود لالرتقــاء إلــى مســتوى العصــر الرقمــي ،الــذي نعيــش
علــى هامشــه .فهــل ســتمكننا هــذه الجائحــة مــن تجــاوز مقــدار اإلحجــام والتــردد لدخــول
العصــر الرقمــي؟ هــذا هــو الرهــان ،وهــذا هــو مدخــل المســتقبل الــذي ينبغــي أن تتوحــد
فيــه الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة ،لكــي نتمكــن فــي حقبــة الحقــة مــن الحديــث عــن
ً
جذريــا ،وإال فإننــا ســنظل خــارج عصــر الرقمنــة.
تعليــم عربــي عــن بعــد بصــورة مختلفــة

المقدمة
واجــه القطــاع التعليمــي أزمــة كبيــرة بســبب تفشــي فيــروس كورونا-دفعــت التعلــم
اإللكترونــي نحــو الواجهــة ،فغــدا خيـ ً
ـارا ال بديــل عنــه .بالرغــم مــن إن اســتخدام اإلنترنــت في
العمليــة التعليميــة ليــس وليــد اليــوم بــل يعــود إلــى مــا قبــل عــام  .2000تســتخدم اليــوم
معظــم الجامعــات مــا يســمى "أنظمــة إدارة التعلــم" ( ،)Learning Management Systemsومــع ذلــك
،يواجــه المعلمــون تحديــات كبيــرة لمواكبــة هــذا التحــول المفاجــئ ،إال أنــه بالتخطيــط
المناســب يمكــن التغلــب علــى كثيــر مــن العقبــات.
فــي األردن ،يتمتــع كثيــر مــن األطفــال بإمكانيــة الوصــول ،لكــن الوصــول الشــامل لــم
يتحقــق بعــد .إذ يفتقــر أكثــر مــن  %16مــن الطــاب فــي األردن إلــى إمكانيــة الوصــول
إلــى اإلنترنــت ،أي أقــل بـــ  16نقطــة مئويــة عــن متوســط منظمــة التعــاون والتنميــة فــي
الميــدان االقتصــادي ،فيمــا ال يملــك ثلثهــم جهــاز كمبيوتــر يصلــح الســتخدامه فــي أداء
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الواجبــات المدرســية ،أي أقــل بـــ  25نقطــة مئويــة عن المعيــار المرجعي لمنظمــة التعاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي .وبإمعــان النظــر بمزيــد مــن التفصيــل ،يتبيــن أن هــذه
الفجــوة الرقميــة توجــد غالبـ ًـا فــي األســر منخفضــة الدخــل؛ فأقــل مــن  %30مــن الطــاب
الذيــن ينتمــون إلــى الفئــات األدنــى مــن الوضــع االقتصــادي لديهــم جهــاز كمبيوتــر ألداء
الواجبــات المدرســية ،وحوالــي  %50فقــط يتمتعــون بإمكانيــة الوصــول إلــى اإلنترنــت.
مــع مجــيء الجائحــة وتداعيــات الحجــر الصحــي ،وإغــاق المؤسســات التربويــة والجامعيــة،
ُطــرح "التعليــم عــن بعــد" ،والــذي يرتبــط ارتباطـ ًـا قويـ ًـا بالثــورة الرقميــة ،فوجدنــا أنفســنا

خــارج الســياق الرقمــي .كيــف يمكننــا ممارســة هــذا النــوع مــن التعليــم فــي غيــاب بنيــات
تحتيــة مالئمــة ،وتكويــن تربــوي وتعلمــي جديــد ،واســتعداد نفســي واجتماعــي وثقافــي
مختلــف ،لــدى طرفــي العمليــة التربويــة ،يجعــل إمكانيــة االســتفادة مــن هــذه التجربــة
مفيـ ً
ـدا ،ومحققـ ًـا للغايــة؟
ظــل تعليمنــا قائمـ ًـا علــى تقديــم المعلومــة عوضـ ًـا علــى تحصيــل المعرفــة ،والتلقيــن على
التفاعــل ،والــذي آل بنــا إلــى هــذا الحال،لــم نطــور تجــارب بيداغوجيــة وتعليميــة لنمــط آخــر
مــن التعليــم ولقــد غــزت هــذه الوســيلة التعليميــة الجديــدة فــي بيئــة محــدودة المــوارد
الرقميــة ،والــذي أدى إلــى تقطــع البــث واجتــرار المعلومــات ،وانعــدام الطــرق التقليديــة
فــي التواصــل مــع التلميــذ والطالب.جميعهــا كانــت أسـ ً
ـبابا اســتدعتنا إلــى عــدم التقــدم
فــي صناعــة البرمجيــات ،ولــم نأخــذ بأســباب الطــرق التربويــة المتصلــة بالتكنولوجيــا لــم
نســتوعب جيـ ً
ـدا المنظــور الجديــد للتربيــة.
لذلــك فــإن كل مــا قمنــا بــه ونحــن نحــاول توظيــف التكنولوجيــا الجديــدة للمعلومــات
والتواصــل هــو أن نعمــل بالذهنيــة القديمــة فــي بيئــة جديدة.حيــث أصبــح األســاتذة
يوظفــون تقنيــات العــارض اإللكترونــي ،وشــرائح العــروض التقديميــة حتــى قبــل الجائحة،
ولكــن بطريقــة تقليديــة ال تتــاءم مــع الوســائط الجديــدة لغيــاب تكويــن حقيقــي يتــاءم
مــع متطلبــات الحقبــة الجديــدة .فالمؤسســات التعليميــة غيــر مجهــزة ،والتالميــذ
والطــاب غيــر مستأنســين بهــذا النــوع مــن التعليــم .ويمكــن قــول الشــيء نفســه عــن
األســاتذة ،الذيــن يجتهــدون فــي غيــاب تكويــن دقيــق فــي اســتخدام هــذه التقنيــات،
إن المنصــات الجديــدة التــي توفرهــا التكنولوجيــا الجديــدة لــم يتــم التعامــل معهــا إال
علــى أســاس أنهــا "حــل مؤقــت" ،أمــا المحتــوى فهــو واحــد لــم يتغيــر ومــع ذلــك نجدهــم
يتحدثــون عــن التعليــم عــن بعــد؟
قــام فريــق البحــث برصــد آراء عينــة عشــوائية مــن الشــريحة المتأثــرة بعمليــة التعليــم
عــن بُ عــد وممــن يســاعدون الطالــب فــي عمليــة التعلــم عــن بعــد ،لتســليط الضــوء علــى
التحديــات التــي تواجههــم وتوثيــق مقترحاتهــم لتفعيــل العمليــة التعليميــة بطريقــة
تتناســب مــع ظروفهــم .نأمــل أن تســاند هــذه الورقــة صانعــي السياســات ممــن يعملــون
علــى تطويــر العمليــة التربويــة وخاصــة فــي ظــل هــذه الجائحــة .قــام فريــق البحــث بنشــر
اســتبيان الكترونــي مكــون عــدة أســئلة ،يتكــون مــن خيــارات متعــددة وإجابــات تفصيليــة،
حيــث أجــاب علــى هــذا االســتبيان  50شــخصا ،تــم توزيــع االســتبيان عليهــم بشــكل
عشــوائي باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي خــال فتــرة زمنيــة امتــدت ألســبوعان
مــن بدايــة العــام الدراســي  .اســتندت هــذه الورقــة علــى تحليــل آراء العينــة بشــكل نســبي
بحيــث أن المعلومــات الــوارد تحليلهــا مــا هــي إال آراء العينــة بشــكل مســتقل والبيانــات
التــي اســتندت عليهــا مــا هــي إال تحليــل نســبي مــن قبــل الباحثيــن ،مــع االســتناد إلــى
بعــض المراجــع المكتبيــة.
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الخلفية العامة
ً
دورا بالــغ األهميــة فــي رصــد وتعزيــز انخــراط الطــاب مــع مــواد التعلــم
تلعــب المــدارس
الرقميــة ،إذ تكشــف نتائــج برنامــج التقييــم الدولــي للطــاب أن معظــم المــدارس فــي
ً
جيــدا لمواصلــة تقديــم الــدروس بشــكل افتراضــي وتقديــم
األردن ليســت مســتعدة
مســاندة فرديــة للطــاب .فهنــاك  %43فقــط مــن الطــاب أعمــار  15ســنة فــي األردن
مقيــدون فــي مــدارس لديهــا منصــة فعالــة لدعــم التعلــم عبــر اإلنترنــت (حســب إفــادات
مديــري المــدارس) .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن أقــل مــن نصــف المــدارس يملــك المــوارد
المهنيــة الالزمــة للمعلميــن لالســتفادة مــن المــواد الرقميــة ،وهــذه نســبة أقــل بكثيــر
مــن متوســط منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا البالــغ  .%72كمــا تشــير النتائــج
أيضـ ًـا إلــى أن معظــم المعلميــن يفتقــرون إلــى المهــارات الفنيــة والتربويــة الالزمــة لدمــج
ً
أمــرا بالــغ
المــوارد الرقميــة فــي تدريســهم .ويعتبــر ربــط المــوارد الماديــة واإلنترنــت
إيكولوجيـ ًـا يحفــز تنميــة المهــارات فــي اســتخدام حلــول
األهميــة؛ حيــث إنــه يخلــق نظامـ ًـا
ّ
تكنولوجيــا التعليــم.
وفــي ظــل "أزمــة كورونــا" التــي يعيشــها العالــم؛ توجهــت غالبيــة المؤسســات التعليميــة
نحــو التعليــم اإللكترونــي كبديــل أنســب لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة .وزاد
بشــكل ملحــوظ اســتخدام تطبيقــات محادثــات الفيديــو عبــر اإلنترنــت مثــل "زوم" و"غوغل"
و"ميتينــغ" و"ويــب إكــس ميــت" وغيرهــا.
وحســب موقــع "تيــك كرنــش" ()tech crunch؛ فقــد بلغــت عمليــات تحميــل هــذه البرامــج
 62مليــون مــرة خــال فتــرة مــا بيــن  21-14مــارس/آذار  ،2020أي مــع بدايــة عمليــات حظــر
التحــرك فــي كثيــر مــن الــدول .كمــا تضاعــف اســتخدام الكثيــر مــن التطبيقــات والبرامــج
التعليميــة؛ مثــل حقيبــة غوغــل التعليميــة و"أوفيــس  ″365وتطبيقــات "أبــل" ومواقــع
خدمــات التقييــم واألنشــطة التفاعليــة
األردن كغيــره مــن الــدول توجــه للتعليــم عــن بعــد  ،عبــر تطويــر عــدد مــن األدوات
والمنصــات التعليميــة مــن أجــل توفيــر التعليــم للملتحقيــن بالمــدارس والجامعــات.إذ
ارتــأت وزارة التربيــة والتعليــم منــذ بدايــة األزمــة التعامــل مــع األزمــة بعــدة طــرق لضمــان
اســتمرارية التعليــم ومنهــا :
	• إطالق قنوات متلفزة على الرياضية األردنية "جو درسك".
	• إطــاق منصــة درســك للتواصــل بيــن المعلميــن والطــاب وتحميــل االختبــارات
الكاملــة للطــاب مــع شــرح الــدروس وتطويــر المنصــة قبيــل الفصــل الحالــي
لتصبــح كمدرســة الكترونيــة مصغــرة للتعامــل مــع الطــاب والمدرســين كحلقــة
وصــل وتطويــر تدريبــي للمعلميــن ضمــن محــاور أساســية لعمليــة التدريــب
كأدوات التعليــم وغيرهــا مــن أدوات التكنولوجيــا الحديثــة ،ومبــادئ واســتراتيجيات
وتطبيقــات تكنولوجيــا التعليــم ،والتعليــم المتمــازج ،والصــف المعكــوس ،وعلــم
بثقــة ،والتدريــس التأملــي وإطــاق برنامــج جســور التعلــم بدعــم مــن منظمــة األمــم
المتحــدة للطفولــة "يونيســف" ،لتعليــم ُمختلــط ُمبتكــر لمســاعدة مليــون طالــب
علــى إنعــاش تعلمهــم وتســريعه بعــد اضطــراب ناجــم عــن جائحــة فيــروس كورونــا.
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إال أن مســتخدمي هــذه المنصــات واجهــوا عــدد مــن الصعوبــات والتــي يمكــن وصفهــا
علــى النحــو التالــي:
	• واجــه نصــف مســتخدمي منصــة "درســك" مــن الطلبــة مشــاكل تقنيــة أثنــاء عمليــة
التســجيل والمتابعــة لهــذه المنصــة تــم توزيعهــا كاآلتــي:
	• ( ) %55مــن الطلبــة يســتخدمون المنصــة االلكترونيــة "درســك" التــي أطلقتهــا وزارة
التربيــة والتعليــم
	• () % 61منهــم راضــون عــن هــذه المنصــة بدرجــة كبيــرة ومتوســطة ،وهــذا يعنــي أن(
راض عــن المنصــة.
) %33.5مــن مجمــل عــدد الطــاب ٍ
	• ( )%72الغالبيــة العظمــى مــن المســتخدمين لمنصــة "درســك" راضــون عــن أداء
المدرســين الذيــن يقومــون بالتدريــس فــي هــذه المنصــة راضــون بدرجــة كبيــرة ،%26
راضــون بدرجــة متوســطة %46
راض عــن أداء المدرســين مــن مجمــل طــاب المدرســة .فــي حيــن
وهــذا يعنــي ان ٍ %39.6
أظهــرت النتائــج أن( )%51أي نصــف الطلبــة يتابعــون القنــوات التلفزيونيــة التــي تقوم ببث
الحصــص المدرســية (جــو درســك  ،)2 ،1و( )%66منهــم راضــون بدرجــة كبيــرة ومتوســطة
عــن هــذه القنــوات  ،وهــذا يعنــي ان  %33.7راضــون مــن مجمــل الطلبــة عــن القنــوات.
أخيــرا أظهــرت النتائــج التقييميــة أن( )%53مــن الطلبــة يتابعــون بشــكل يومــي منصــة
"درســك" أو القنــوات التلفزيونيــة (جــو درســك  )2 ,1وأن( )%21مــن الطلبــة يتابعــون المنصــة
ً
أســبوعيا.ومن
أو القنــوات مــرة واحــدة كل يوميــن أي بمعــدل مرتــان إلــى ثالثــة مــرات
الجديــر باالنتبــاه عــدم توفــر البنيــة التحتيــة المســاندة العمليــة للتعليــم عــن بعــد لــدى
عــدد كبيــر مــن العائــات والمتعلقــة بشــكل أساســي بمتابعــة نظــام التعليــم عــن بعــد،
كتوفــر االنترنــت وأجهــزة الهواتــف الذكيــة والحاســوب باإلضافــة إلــى مــدى ســهولة
االســتخدام والوصــول إلــى المواقــع االلكترونيــة ذات العالقــة.

تحليل خيارات السياسة
أشــار  % 46.7مــن العينــة المســتهدفة أن الحاجــة الســتمرار نظــام التعليــم عــن بعــد عنــد
انتهــاء اإلجــراءات االحترازيــة لجائحــة كورونــا ،ويفضلــون العــودة إلــى نظــام التعليــم
الصفــي فــي المــدارس وهــذا قــد يعــزى لضمــان متابعــة تقييــم نتائــج التعليــم مــن قبــل
المعلميــن المختصيــن واإلدارة المدرســية ،آو تفضيــل النظــام التعليــم الكالســيكي؛
ومــن جانــب آخــر ممكــن أن تــدل اإلجابــة علــى مقاومــة متوقعــة للتغيــر.
وبمــا أن غالبيــة عينــة الدراســة هــي مــن األمهــات فقــد يعــزى ذلــك أيضـ ًـا إلــى توجــه المــرأة
إلعــادة ترتيــب أولوياتهــا بمــا يخولهــا بالتعامــل مــع األنشــطة المنزليــة األخــرى .ومــن
الجديــر باالنتبــاه إلــى عــدم توفــر البنيــة التحتيــة المســاندة لعمليــة التعليــم عــن بعــد
لــدى عــدد كبيــر مــن العائــات ،والمتعلقــة بشــكل أساســي بمتابعــة نظــام التعليــم عــن
بعــد ،كتوفــر االنترنــت وأجهــزة الهواتــف الذكيــة والحاســوب ،باإلضافــة إلــى مــدى ســهولة
االســتخدام والوصــول إلــى المواقــع االلكترونيــة ذات العالقــة وفــي نفس الســياق ،عبر 1.31
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 %مــن العينــة المســتهدفة عــن عــدم تأكدهــم مــن نجاعــة اســتمرارية أو عــدم اســتمرارية
نظــام التعليــم عــن بعــد ،وقــد يعــزى ذلــك لضعــف الوثــوق بمخرجــات نظــام التعليــم عــن
بعــد مقابــل اعتيادهــم علــى التعليــم الكالســيكي أو التعليــم الوجاهــي ،والــذي يضمــن
باألســاس وجــود مراقــب مؤتمــن يرصــد النتائــج ويحللهــا عبــر االختبــارات المكتوبــة والــذي
يشــكل تواجــد وتفاعــل الطالــب الفعلــي فــي الصــف أحــد عناصــر العمليــة التعليميــة.
بينمــا فضــل  % 21.1مــن العينــة المســتهدفة اســتمرار نظــام التعليــم عــن بعــد حتــى بعــد
انتهــاء الحجــر المنزلــي ،وهــذا يعبــر عــن مــدى امتنــان أوليــاء األمــور للخدمــات التعليميــة
التــي تقدمهــا القنــوات التلفزيونيــة أو المنصــات التعليميــة ،والتــي تتضمــن متابعــة
دوريــة لمكتســبات عمليــة التعلــم مــن تغذيــة راجعــة وتقييــم ذاتــي باإلضافــة إلــى قضــاء
وقــت مفيــد فــي المنــزل ،ممــا يســمح ألوليــاء األمــور بالقيــام بمتابعــة دوريــة النجــازات
أوالدهــم التعليميــة
بــدوره يــرى جــزء مــن العينــة المســتهدفة أن الطالــب غيــر ملتــزم باألســاس بالتقيــد بنظام
التعليــم عــن بعــد ،وهــذا قــد يفســر بتنــوع أنمــاط التعلــم عنــد الطلبــة ،حيــث ان بعــض
الطالــب يســتقون النتائــج التعليميــة مــن خــال التجربــة وبعضهــم مــن خلــل المشــاهدة
والبعــض اآلخــر مــن خــال القــراءة والمطالعــة ،ويبــدو أن مــن كان لــه هــذا الــرأي كان قــد
طالــب بتوفــر كال النظاميــن أمــام الطالــب.
توفر التكنولوجيا
يعــد توفــر التكنولوجيــا عامـ ً
ـا مهمـ ًـا لنجــاح فكــرة التعلــم اإللكترونــي ،فبدونــه ســيغدو
األمــر مجــرد حلــم .وهنــاك مســتويات مختلفــة لهــذا التحــدي؛ فتوفــر األجهــزة وشــبكة
اإلنترنــت وســرعة اإلنترنــت ُ
وحـ َـزم اإلنترنــت ،كل منهــا يُ عـ ّـد تحديـ ًـا بذاتــه أو مجتمعـ ًـا مــع
األخريــات .فقــد يتوفــر للطالــب (أو حتــى المعلــم) الجهــاز ،إال أنــه قــد ال تتوفــر لديــه خدمــة
ً
أساســا ،وإن توفــرت فقــد تكــون بطيئــة ،أو ربمــا بحزمــة غيــر كافيــة لتغطيــة
إنترنــت
عــروض الفيديــو والمــواد ذات الحجــم الكبيــر.
جاهزية المعلم
الجاهزيــة الســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي عمليــة التعلــم ،وهذا ليــس انتقاصا منهم
ولكنــه واقــع فرضــه االكتشــاف المتأخــر لكثير من أجهــزة التكنولوجيــا والتطبيقات
قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة واكتساب عادات جديدة في الدراسة والورق.
أظهــرت دراســة أجراهــا ســتوبو وآخــرون( ،)2013أن المــواد الورقيــة المطبوعــة لهــا نســبة
تأثيــر عاليــة تفــوق الشاشــات ،فــي اســتيعاب المعلومــات المعقــدة .وأظهــرت دراســة أخرى
ـدرا أكبــر مــن الثقــة بالنفــس واســتكمال المهــام بشــكل أســرع ودقــة أعلــى باســتخدام
قـ ً
ً
بيئــات التعلــم الماديــة بــدال مــن بيئــات التعلــم الرقميــة (ألفريــدو آخــرون)2018 ،
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الحاجة إلى المزيد من مشاركة الوالدين
دورا حاسـ ً
ً
ـما فــي االســتجابة لتحديــات التعلــم عــن بعــد .إن
تمثــل مشــاركة أوليــاء األمــور

أحــد العوامــل التــي تحــد مــن المشــاركة هــو أن أوليــاء األمــور قــد ال يشــعرون بالثقــة فــي
قدراتهــم علــى دعــم أطفالهــم ،خاصــة إذا كانــت المدرســة صعبــة عليهــم .عــاوة علــى ذلــك،
يتعامــل العديــد مــن أوليــاء األمــور العامليــن ً
أيضــا مــع ضغوطــات التكيــف مــع العمــل عــن
بعد.

العمليــة
إن التعليــم اإللكترونــي أحــد وســائل التعليــم الحديثــة ،حيــث يُ ســاهم بتحفيــز
ّ
التعــرض للتعليــم بأســلوب التلقيــن
ويقويهــا ،كمــا يحمــي الطالــب مــن
التعليميــة
ّ
ّ
ّ
المباشــر الــذي يُ ســبب قتــل المهــارات اإلبداعيــة لديــه ،ويعـ ّـد التعليــم اإللكترونــي وســيلة
ً
التعليميــة ،وتعتمــد علــى جهــاز
العمليــة
جامعــة لجميــع األســاليب المســتخدمة فــي
ّ
ّ
التقنيــات المختلفــة الحديثــة ،كوســائل التخزيــن،
بشــكل مباشــر ،وكذلــك
الحاســوب
ّ
ٍ
اإللكترونــي
التعليــم
ســاعد
المختلفــة.
المعلومــات
علــى
المحتويــة
اإلنترنــت
ومواقــع
ّ
ممــا ســاهم
التعليميــة ،وإيجــاد أسـ
العمليــة
تقويــة
علــى
ـلوب جديــد لتقديــم المعلومــاتّ ،
ّ
ّ
ّ
ٍ
ّ
ّ
بالحريــة؛
ـي
ّ
فــي تركيــز المعلومــات فــي أدمغــة الطــاب ،كمــا يتصــف التعليــم اإللكترونـ ّ
إمكانيــة ّ
تلقــي المعلومــات عــن بعــد ،فــا يحتــاج الطالــب إلــى الذهــاب
إذ يمنــح الطالــب
ّ
المــدرس إلعطائــه المعلومــات ،بــل يبحــث عــن المعلومــات
وانتظــار
التعليــم،
لميــدان
ّ
محدديــن ،وذلــك مــن
ـت وزمــان
التــي يريدهــا فــي ّ
أي وقــت ومــكان يريــد ،دون االلتــزام بوقـ ٍ
ّ
خــال اســتخدام مواقــع اإلنترنــت واألقــراص المدمجة.وعندمــا قــرر وزيــر التربيــة والتعليــم
و وزيــر التعليــم العالــي بــأن يكــون جميــع المتطلبــات الدراســية عــن بعــد وبقــرار مفاجــئ
بســبب الجائحــة كان هنــاك الكثيــر مــن المعوقــات ومنهــا :
العمليــة
ممــا يجعــل
اإللكترونيــة لخطــر االختــراق
تعــرض المواقــع
	•
ّ
بــأي وقــت؛ ّ
ّ
ّ
ّ
اإللكترونيــة
تــام ،وعــدم الثقــة بمــا تعرضــه المواقــع
التعليميــة غيــر آمنــه بشــكل ّ
ّ
ّ
بشــكل كامــل.
ٍ
ّ
التعليميــة
ـن
ـ
الميادي
ـادة
ـ
وق
ـن
ـ
مي
المعل
ـب
ـ
تدري
ـي
ـ
ف
ـت
ـ
والوق
ـد
ـ
الجه
ـذل
ـ
لب
ـة
	• الحاجـ
ّ
ـي الحديــث.
حــول
ّ
كيفيــة التعامــل مــع وســائل التعليــم اإللكترونـ ّ
التعليميــة مــن إدخــال وســائل
	• رفــض العديــد مــن المعلميــن وقــادة المياديــن
ّ
اإللكترونيــة إلــى مجاالتهــم.
التعليــم
ّ
	• ّ
اإللكتروني.
التعليم
مبادئ
حول
المجتمع
بل
ق
من
الكامل
الوعي
قلة
ِ
ّ
ّ
الماليــة الالزمــة للبــدء فــي اســتخدام التعليــم
التمكــن مــن تغطيــة التكلفــة
	• عــدم
ّ
بشــكل كامــل.
اإللكترونــي
ٍ
ّ
ـكل مباشــر بالتعليــم
ـكل تـ ّ
	• صعوبــة إلغــاء التعليــم التقليـ ّ
ـام ،واســتبداله بشـ ٍ
ـدي بشـ ٍ
اإللكترونــي.
	• ّ
وخاصــة فــي المناطــق
التقنيــة
الصيانــة المســتخدمة فــي حــل المشــاكل
قلــة مراكــز
ّ
ّ
ّ
البعيــدة.
ّ
	• ّ
قلــة توفــر األشــخاص ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي مجــال إدارة مياديــن التعليــم
ّ
اإللكترونــيّ .
التحتيــة التــي تخــدم االتصــاالت.
توفــر البنيــة
قلــة
ّ
ّ
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الخيارات المقترحة لمشاكل التعليم عن بعد
ـي بيــن ّ
ـكل أكبــر ،مــن خــال عقــد نــدوات
النــاس بشـ ٍ
	• نشــر ثقافــة التعليــم اإللكترونـ ّ

اإللكترونــي.
توعيــة ،ونشــر منشــورات تحتــوي علــى فوائــد التعليــم
ّ
ّ
المجانيــة التــي تشــرح
ـي ،والمحاضــرات
	• عقــد دورات
ّ
لتعلــم وســائل التعليــم اإللكترونـ ّ
أهميتــه.
ّ
المتقدمــة فــي مجــال
وخاصــة تجــارب الــدول
الخارجيــة،
	• االســتفادة مــن الخبــرات
ّ
ّ
التعليــم اإللكترونــي وأخــذ العبــرة.
التحتية التي تخدم االتصاالت
	• تحسين البنية
ّ
	• قــد قدمــت وزارتــي التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي منصــات االلكترونيــة ومنهــا
منصــة درســك وحصــص تدريســية متلفــزة أمــا وزارة التعليــم العالــي والجامعــات
اعتمــدت نظــام التعليــم االلكترونــي الخــاص بالجامعــات باإلضافــة إلــى تطبيــق Microsoft
 teamsولكــن كان هنــاك بعــض المعوقــات التــي تعيــق الطلبــة للوصــول إلــى المنصات
المذكــورة ومنهــا عــدم إمكانيــة الطالــب بشــراء حــزم انترنــت وســوء البنيــة التحتيــة
الخاصــة فــي شــبكات االتصــاالت األردنيــة وعليــه ،وجــب علــى الحكومــة دعــم شــركات
االتصــاالت لتجهيــز بنيــة تحتيــة كاملــة متكاملــة  ،بحيــث تقــوم شــركات االتصــاالت
بتوزيــع حــزم مجانيــة خاصــة للطلبــة وذلــك لمســاعدتهم للوصــول لمنصــات التعلــم
االلكترونــي المختلفــة
	• لكــن هنــاك بعــض المشــاكل التــي يعانــي منهــا الطلبــة والتــي يمكــن حلهــا بشــكل
ذاتــي أي يجــب علــى الطلبــة ممارســة بعــض األمــور لتحســين تفاعلهــم علــى منصــات
االلكترونــي ومنهــا :
الم ّ
الم ّ
حفــزات الخارجيــة Extrinsic
تعلمــون علــى ُ
	• التحفيــز الذاتــي  :حيــث يعتــاد ُ
الم ّ
حفــزات الداخليــة  .Intrinsic Motivatorsولهــذا يجــدون صعوبــة فــي
 Motivatorsأكثــر مــن ُ
النهــوض بأنفســهم لتحقيــق أهدافهــم ،مــن دون الدفــع مــن األهــل أو المعلــم.
فيغيــب العديــد منهــم عــن الصفــوف عبــر اإلنترنــت أو يهملــون المهــام المدرســية.
ً
للم ّ
تعلــم علــى االســتمرار فــي القيــام بواجباتــه يمكــن تدريبــه علــى ُطـ ُـر ٍق
وتشـ
ـجيعا ُ
لتحفيــز الــذات ،ومنهــا:
	• التذكيــر الدائــم بالهــدف الــذي يقــف خلــف تعلمــه وترغيــب نفســه بالنتيجــة اإليجابية
ّ
يتوقعها.
التــي
ّ
والصور
ـوان
ـ
واألل
ـم
ـ
التصمي
ـة
ـ
جه
ـن
ـ
م
ـم
ـ
تعل
الم
ـخصية
ـ
ش
ـبه
ـ
يش
ـدرس
ـ
ال
ـكان
ـ
م
ـل
	• جعـ
ُ
َ
واألقــوال التــي يحبها.
ّ
المتعلــم عبــر اإلنترنــت غيــر ملــزم بــدوام محــدد ،فإنــه يميــل إلــى
	• إدارة الوقــت كــون أن ُ
ّ
تضييــع ســاعات طويلــة مــن نهــاره ال يســتثمر خاللهــا إال القليــل فــي التعلــم .ولهــذا
مــن المهــم تدريبــه علــى كيفيــة إدارة أوقاتــه وتنظيمهــا وتحديــد أولوياتــه .إذ يبــدأ فــي
معرفــة كيفيــة التخطيــط ليومــه ومواجهــة "ســارقي" الوقــت وتحديــد وقــت نهائــي
إلنجــاز عملــه والتقيــد بذلــك .وبهــذا يحــدد أوقاتــه ويقســمها بيــن الدراســة وممارســة
والتواصــل مــع مجتمعــه وعائلتــه
هواياتــه والترفيــه
ُ
الم ّ
ّ
تعلــم فــي أحيــان كثيــرة أن أســتاذه هــو مصــدر كل
	• التطبيــق الذاتــي
:يتوقــع ُ
معرفتــه العلميــة .حقيقـ ًـة ،علــى التربوييــن لفــت أنظــار طالبهــم إلــى أن الكثيــر مــن
المعلومــات التــي تســتعرض خــال الحصــة الدراســية تحتــاج إلــى التطبيــق لترســخ
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فــي الذهــن .مــن المفيــد أن يقـ ّـدم المعلمــون أفـ ً
ـكارا يمكــن تطبيقهــا خــارج جــدران
الم ّ
كدســات التــي يتلفنهــا وحياتــه
تعلــم الربــط بيــن ُ
الصــف وبذلــك يســتطيع ُ
الم ّ
ّ
ويتمكــن مــع الوقــت مــن أن يخلــق الروابــط بنفســه ويختبــر مــا اكتســبه
اليوميــة.
مــن معرفــة ومعلومــات.
الم ّ
التواصــل مــع رفاقهــم
تعلميــن الذيــن يفقــدون
التواصــل
	•
ُ
ُ
إن ُ
الجيــد عبــر اإلنترنــتّ :
ّ
يخســرون كثيـ ً
ـرا مــن صداقاتهــم ،وكذلــك التجــارب والمعلومــات التــي تفيدهــم .مــن
ً
جيــدة
المهــم هنــا تمرينهــم علــى كيفيــة فعــل ذلــك إلكترونيــا للحفــاظ علــى عالقــات ّ
معهــم أو لمشــاركتهم األفــكار.
ّ
ّ
المعلــم وطالبــه حاجــة أساســية
الجيــد بيــن
التواصــل
عــد
	• العالقــة مــع
المعلــم :يُ
ّ
ّ
الم ّ
تعلــم كيفيــة
لنجاحهــم األكاديمــي والمهنــي فــي الحيــاة .مــن المهــم أن يعــرف ُ
كتابــة رســالته أو ســؤاله بطريقــة واضحــة تضمــن إيصــال مــا يريــده.
حتــرف مــع
الم
المؤسســة :تعريــف الطــاب علــى
التواصــل مــع إدارة
	•
ُ
ُ
التواصــل ُ
ّ
ِ
اإلدارييــن عبــر اإلنترنــت .وإحــدى ُ
الطـ ُـرق الصحيحــة هــي كتابــة بريــد إلكترونــي مفهــوم
وبطريقــة مهنيــة .
	• امتــاك المهــارات التقنيــة ومهــارات البحــث :ال شــك فــي أن جيــل الـــ Technology Natives
يســتخدم وســائل التكنولوجيــا بشــكل تلقائــي .لكنــه يفتقــد إلــى بعــض المهــارات
ً
ّ
ســبقا لضمــان ســيرها
التعلــم والتــي يجــب معرفتهــا وتجربتهــا ُم
الالزمــة لعمليــة
جيــد .علــى ســبيل المثــال :إجــراء تقييــم عبــر اإلنترنــت ،إســتخدام Cloud Drives
بشــكل ّ
ٍ
ُ
للتباحــث
لمشــاركة الملفــات ،إســتخدام الـــ  Discussion Forumsو الـــ  Collaboration Toolsوغيرهــا
فــي موضــوع مــا وتنظيــم األفــكار.
ّ
التعلــم عــن بُ عــد
أهميتهــا غيــر محصــورة فــي
فــإن
	• أمــا امتــاك المهــارات البحثيــة
ّ
لكنهــا تبــرز خاللــه .حيــث كيفيــة اختيــار الكلمــات المفتاحيــة المناســبة وتقييــم
الم ّ
تعلــم كــي ال ينتظــر
المــرادة هــي مهــارات يحتاجهــا ُ
المصــادر وإيجــاد المعلومــة ُ
ّ
"اللقمــة" أن تصــل إلــى "فمــه" .وهــذا مــا يعانــي منــه بعــض المعلميــن اليــوم حيــث
وجــدوا أن طالبهــم يســتصعبون إيجــاد المعلومــة الصحيحــة بأنفســهم فــي حــال
ّ
تعــذرت عليهــم معرفتهــا.
ّ
ّ
المتعلقــة بالتعلــم عبــر اإلنترنــت :لــكل مقــام مقــال ،وكذلــك
	• االلتــزام باألدبيــات ُ
ّ
ّ
التعلــم عبــر اإلنترنــت لــه أدبياتــه التــي علــى المعلميــن إيصالهــا لطالبهــم .علــى
التحيــة والشــكر
للتواصــل ،وكيفيــة إلقــاء
ســبيل المثــال :اختيــار الوقــت المناســب
ُ
ّ
والــوداع ،فضـ ً
ـا عــن اختيــار صـ َـور مناســبة لوضعهــا علــى البروفايــل ،ومنهــا الحصــول
علــى راحــة "حقيقيــة" وهــذه المهــارة قــد ال ترتبــط بمــا ســبق بشــكل مباشــر ،لكــن
إتقانهــا يســاهم فــي تحســين ظــروف التعلــم عــن بعــد .وبينمــا يعتقــد الطــاب أن
ّ
التواصــل االجتماعــي ،فــإن ذلــك
التنقــل الســريع بيــن صفحــات
وقــت الراحــة يعنــي
ُ
يؤثــر عليهــم سـ ً
الم ّ
تعلميــن
ـلبا ،ألن يتســبب بتشــتيت أفكارهــم ،وعليــه ،فــإن إرشــاد ُ
ُ
لط ُــرق جميلــة فــي الترويــح عــن أنفســهم بأنفســهم يســاعدهم لشــحن طاقتهــم
مــن جديــد.
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الخاتمة والتوصيات
ً
نفســيا وانقطاعهــم
أن وجــود أبنائنــا فــي البيــت لعــدة أشــهر ضمــن ظــروف ضاغطــة
عــن التواصــل بمعلميهــم وأصدقائهــم هــو أمــر ليــس الســهل ،ولذلــك فــا بــد ان يعــود
التواصــل بيــن الطالــب والمعلميــن لــرأب الفجــوة وتحقيــق المســاواة ،وعلــى المؤسســات
التعليميــة ان تأخــذ بعيــن االعتبــار كل الحيثيــات الالزمــة علــى النحــو التالــي:
	• تحقيــق تقبــل واندمــاج الطالــب يحتــاج الــى اســتخدام التكنولوجيــا المصــورة ،فالبــد
أن تبقــى الصــور والفيديوهــات واالتصــال البصــري ليســاهم فــي نجــاح العمليــة التربويــة
	• تخصيــص وقــت أكثــر للمرشــدين النفســيين وجلوســهم بوقــت أطــول مــع الطالــب
والمعلميــن واألهــل إن أمكــن ،إذ مــن المؤكــد ان جميــع الفئــات فــي المؤسســات
التعليميــة تضــررت نفســيا خــال هــذه الجائحــة.
	• إعــادة النظــر بأســلوب التعليــم عــن بعــد واألخــذ بعيــن االعتبــار ،البنيــة التحتيــة
الضعيفــة عنــد أعــداد كبيــرة مــن العائــات ،إضافــة إلــى إعــادة النظــر بشــكل الــدروس
المتلفــزة وإضافــة المحتــوى الجــاذب للطالــب وخاصــة الفئــات العمريــة الصغيــرة على
صعيــد التكنولوجيــا .أخيــرا ،هنــاك حاجــة لتخصيــص دورات لتعليــم وبنــاء قــدرات
األهالــي فــي العمليــة التعليميــة ســواء المهــارات واألســاليب
و ختامــا ،يبقــى هنــاك ســؤال مهــم يــدور فــي خلــد الكثيريــن ،أال وهــو :هــل سيســتمر زخــم
التعلــم اإللكترونــي فيمــا بعــد كورونــا ،أم إنــه ســيخبو وتعــود األمــور إلــى مســارها الســابق؟
تتعــدد اآلراء هنــا بيــن مــن يظــن -أو ربمــا يتمنــى -أن تعــود األمــور إلــى مــا كانــت عليــه ،ومــن
يعتقــد أنــه ال رجعــة عــن التعلــم اإللكترونــي الــذي طــال انتظــار التحــول إليــه بشــكل أكبــر.
وربمــا يكــون هــذا محــور ورقتنــا السياســية القادمــة .
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قائمة المراجع
	• ورقة حقائق "التعليم عن بعد" في األردن في ظل أزمة كورونا https://bit.ly/3nCY13W
	• جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-واالستعداد للتعلم الرقمي في األردن
https://bit.ly/3ffoZeY
	• التعلم عن بعد :تقييم التجربة https://bit.ly/3fe8z6F
واستـراتيجي ُ
ُ
ـاتـــه (دليــل لصانعــي السياســات
أدواتـــه
	• التعليــــم عــــن بعـــــد مفهـومـــه،
ّ
فــي التعليــم األكاديمــي والمهنــي والتقنــي) ،اليونســكو https://bit.ly/3kQWxkK
	• إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد على األنظمة التعليمية في أنحاء العالم
https://bit.ly/3pMW5ri
	• تحديات التعلم اإللكتروني في ظل أزمة كورونا وما بعدها https://bit.ly/3kLXb2U
	• موجز سياساتي :التعـليم أثناء جائحة كوفيد  19 -وما بعـدها https://bit.ly/3fe9F2h
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أطر حق التعبير عن الرأي في اإلعالم
األردني المرئي
المملكة األردنية الهاشمية
تشرين ثان 2020

إعداد
• أحمد المستريحي
• راشد الخوالــــدة
• ذكــرى صـــالح
• أثير المناصيـــر
• عــامر أبو دلــو
• ابراهيم الكردي
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الملخص التنفيذي
تعتبــر حريــة التعبيــر جــزءا أساســيا ألجــل حمايــة قيــم المجتمــع وحمايــة الوطــن وأحــد
اهــم مبــادئ التنميــة المســتدامة إذ ال تســتقر األمــور سياسـ ً
ـيا أو اقتصاديـ ًـا أو اجتماعيــا دون
حريــة تعبيــر حقيقيــة.
إال أننــا نالحــظ عنــد الحديــث عــن حريــة التعبيــر فــي اإلعــام األردنــي فإننــا نشــاهد النمطيــة
والقواعــد التقليديــة القاســية التــي تنتهجهــا المؤسســات اإلعالميــة نتيجــة التضييــق
والقبضــة الشــديدة عليهــم ،والتحــدي فــي الوصــول للخبــر الحقيقــي والمعلومــة
والشــمولية فــي تغطيــة الخبــر وعقبــات بالموافقــات األمنيــة والمراقبــة الحكوميــة،
وعــدم القــدرة علــى إجــراء مقابــات حقيقيــة بأســئلة واقعية مع المســئولين ،ونــدرة وجود
غيــر وجهــة النظــر الواحــدة ،وتعليمــات وسياســات قاســية وقمعيــة لــدى المؤسســات
اإلعالميــة أجبــرت علــى وضعهــا نتيجــة للسياســة الحكوميــة تجــاه اإلعــام .هــذا بــدوره،
أدى لتقزيــم القنــوات اإلعالميــة المرئيــة األردنيــة ،إذ أنهــا لــم تعــد مصــدر الخبــر للكثيريــن
مــن أفــراد المجتمــع ،نتيجــة لقلــة الثقــة بمــا تقدمــه ،ولصبغتهــا الخدميــة التقليديــة،
وتفريــغ محتواهــا بعــدم تبنيهــا فــي كثيــر مــن األحيــان للقضايــا الحقيقيــة التــي تمــس
المواطــن وتمثــل واقــع واهتمامــات المجتمــع ،وارتفــاع ثقافــة المجتمــع الــذي أصبــح ال
يصعــب عليــه التمييــز فــي انحيــاز المؤسســات اإلعالميــة ،كمــا أدى إلــى إضعــاف اإلعالمــي
األردنــي إذ انــه وبمجــرد ظهــوره علــى قنــاة أو محطــة معينــة ،فإنــه يأخــذ صبغــة تلــك
المنصــة ويتقيــد بقيودهــا.
وتلعــب التشــريعات المتعلقــة فــي اإلعــام دورا مهمــا فيمــا وصــل إليــه إعالمنــا ،إذ
وتحديــدا المــادة
أن هنالــك قصــورا فــي القوانيــن الحاليــة الناظمــة للعمــل اإلعالمــي
ً
 11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ،وتعقيــدات فــي عــدم وجــود حمايــة لحــق الصحفــي
فــي الســؤال وحــق المجتمــع فــي المعرفــة ،وتعقيــدات ناتجــة عــن تداخــل القوانيــن ،و
الثغــرات العديــدة التــي تســاهم فــي تالعــب كبيــر فــي الشــكوى وطريقــة الشــكوى.
إن مــن المهــم أن يكــون هنــاك إيمــان حقيقــي بأهميــة حريــة التعبيــر فــي اإلعــام ودورهــا
فــي التنميــة علــى جميــع المحــاور ،فهنــاك حاجــة لدعــم الدولــة لإلعــام بحيــث ال يكــون
تابــع للســلطة التنفيذيــة ،وكذلــك هنــاك حاجــة لمراجعــة البيئــة التشــريعية بحيــث
تكــون حاضنــة للحريــات بشــكل قانونــي ،وقانــون يضمــن حــق الحصــول علــى المعلومــة
هــو خطــوة أساســية لذلــك ،وعلينــا االعتــراف بــأن هنــاك تداخــل قانونــي يجــب إصالحــه،
وضــرورة لتغييــر المناهــج وبنائهــا بطريقــة تخــدم الثقافــة اإلعالميــة فالمجتمــع األردنــي
والعالــم أجمــع قــد تغيــر وتطــور بشــكل مخيــف ،واألجيــال القادمــة هــي اذكــي بكثيــر ولــذا
فــان مــن المهــم إحــداث تطــور للمنظومــة اإلعالميــة وإال فــإن العواقــب ســتكون وخيمة.
أخيــرا ،إن مــن المهــم احتــواء النقــد والمعارضــة وليــس تضليلهــا لبنــاء المنظومــة
اإلعالميــة لتكــون رديفــا لجهــود التنميــة المســتدامة وتحقيــق أهدافهــا.
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المقدمة
تعتبــر حريــة التعبيــر مـــن الحريــات األساســـية لإلنســان المعتـــرف بهـــا دوليــ ًـا ووطنيــ ًـا ،إذ
يمكــن الــكالم عـــن مجتمــع تزدهـــر فيـــه حقـــوق اإلنســان دون المــرور بهــذه الحريــات التــي
تعـــد بحــق المدخــل الحقيقــي لممارســة الكثيــر مــن الحريــات والحقــوق العامــة الفكريــة
والثقافيــة وغيرهــا ،كحــق النقـــد وحريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر ،وحريــة البحــث
العلمــي واإلبــداع.
وتعتبــر حريــة التعبيــر لبنــة أساســية لإلعــام لتقدمــه ونجاحــه والقــدرة فــي المحافظــة
علــى وجــوده ،فــي ظــل البيئــة اإلعالميــة الشــديدة التنافســية ،وفــي ظــل ظهــور وســائل
التواصــل واإلعــام الحديــث والتــي تتمــدد وتتطــور بصــورة مذهلــة نتيجــة امتالكهــا اللبنــة
األساســية المطلــوب إيجادهــا فــي وســائل إعالمنــا التقليديــة أال وهــي حريــة التعبيــر
ومواكبــة التطــور التكنولوجــي والعالــم الحديــث.
فــي األردن  ،يتقاســم كل مــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام ملكيــة العديــد مــن الوســائل
اإلعالميــة ســواء كانــت رقميــة  ،مرئيــة او مقــروءة .إذ مكــن قانــون اإلعــام المرئــي
والمســموع لعــام  2002القطــاع الخــاص مــن االســتثمار فــي ملكيــة وســائل اإلعــام المرئيــة
والمســموعة ،أي الفضائيــات ومحطــات التفلــزة األرضيــة واإلذاعــات .كمــا ســاهم الحقــا كل
مــن قانــون األحــزاب الــذي أقــر عــام  ،1992وقانــون المطبوعــات والنشــر ،فــي كســر احتــكار
الســلطة التنفيذيــة لملكيــة وســائل اإلعــام المختلفــة.1
ً
وخصوصــا اإلعــام
بالرغــم مــن هــذه التعدديــة فــي المشــهد العــام إال أن اإلعــام األردنــي
المرئــي منــه فــي يومنــا هــذا ،يســلط عليــه تضيــق غيــر معهــود ،تضيــق يهــدم وال يبنــي،
بــدآ مــن التشــريعات الناظمــة لإلعــام ومــا يتعلــق بــه مثــل المــادة  11مــن قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة "المكممــة لألفــواه" والتــي وصفهــا رئيــس الــوزراء الســابق عمــر الــرزاز بأنــه
"مصيبــة" و "فضفاضــة" ،وانتهــاء بضعــف الثقافــة اإلعالميــة ســواء مــن اإلعالمييــن
نفســهم أو المؤسســات اإلعالميــة العاملــة والتــي ارســت دورهــا قواعــد بطريقــة تخالــف
المبــادئ األساســية لحــق الحصــول وتــداول المعلومــة وســلطت المزيــد مــن القيــود علــى
العمــل اإلعالمــي بحيــث فقــدت مصداقيتهــا .
تســلط هــذه الورقــة المزيــد مــن الضــوء حــول تحديــات اإلعــام األردنــي المرئــي وأهميــة
النهــوض بــه واهــم الخطــوات التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن القيــود المفروضــة عليــه
بشــكل يحســن األداء اإلعالمــي ورفــع مصداقيتــه علــى المــدى البعيــد  .كمــا تقــدم الورقــة
عــدد مــن الخيــارات والخطــوات اإلجرائيــة ذات العالقــة.
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أطر حق التعبير عن الرأي في اإلعالم األردني المرئي

الخلفية العامة
إن اإلعــام األردنــي وخصوصـ ًـا اإلعــام المرئــي  ،يســلط عليــه تضييــق غيــر معهــود ،تضييــق
يهــدم وال يبنــي ،ابتــداء مــن التشــريعات الناظمــة لإلعــام ومــا يتعلــق بهــا ،فالمــادة  11مــن
قانــون الجرائــم اإللكترونيــة "المكممــة لألفــواه" و التــي وصفهــا رئيــس الــوزراء الســابق
عمــر الــرزاز بأنــه "مصيبــة" و "فضفاضــة" والتــي عرضــت الحقــا علــى مجلــس النــواب ولكــن
لــم تجــر عليهــا التعديــات المرجــوة و المتمثلــة بإلغــاء المــادة  11مــن قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة نتيجــة لتعارضهــا مــع القواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات رقــم  16لســنة
1960م والمتعلقــة بتجريــم الــذم والقــدح والتــي تعتبــر قواعــد كافيــة .إذ لــم يكــن هنــاك
حاجــة قانونيــة تســتدعي اســتحداث نــص خــاص يتعلــق بالجريمــة ذاتهــا فــي حــال وقعــت
عنصــرا مــن
بواســطة اســتخدام الوســائل اإللكترونيــة؛ فالوســيلة كمــا نعلــم ليســت
ً
عناصــر التجريــم والوســائل اإللكترونيــة أصبحــت وبحكــم القانــون مــن الوســائل العلنيــة
المنصــوص عليهــا فــي المــادة  73مــن قانــون العقوبــات والتــي تقــع بهــا جريمــة الــذم أو
أن نــص المــادة  11أصبــح مــن بــاب لــزوم مــا ال يلــزم.2
القــدح .أي ّ
أن
ناهيــك عــن أن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ذاتــه ،أشــار وبموجــب نــص المــادة  15منــه إلى ّ
أي جريمــة معاقــب عليهــا بموجــب أي تشــريع نافــذ تقــع باســتخدام الشــبكة المعلوماتية
او النظــام المعلوماتــي او موقــع إلكترونــي يعاقــب عليهــا بالعقوبة المنصــوص عليها في
ذلــك التشــريع.الخطورة األكبــر الكامنــة فــي نــص المــادة  11مــن قانــون الجرائــم اإللكترونية
تتمثــل فــي عــدم مراعاتهــا لمبــدأ قانونــي أصيــل يحكــم التشــريعات الجزائيــة وهــو مبــدأ
التفريــد العقابــي؛ فقانــون العقوبــات عندمــا جــرم الــذم والقــدح والتحقيــر جــاء بتفصيــل
قانونــي دقيــق لــكل حالــة علــى حــدة وصــوال إلــى وضــع عقوبــة متفــردة وخاصــة لــكل فعــل
وفقــا لمســتوى الخطــورة الجرميــة التــي يعكســها ،فــي حيــن جــاءت المــادة  11مــن قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة لتضــع أفعــال الــذم والقــدح والتحقيــر علــى ســوية واحــدة ،وهــذا أرهــق
حريــة التعبيــر وممارســتها علــى أرض الواقــع فأصبحــت المــادة  11مدخـ ًـا لتوقيــف األفــراد
بســبب التعبيــر عــن آرائهــم أو بســبب مــا ينشــرونه .وفــي هــذا الســياق وإن ّ
كنــا نؤكــد علــى
ّ
وفقــا للمعاييــر
أن هنــاك ممارســة للحــق فــي حريــة التعبيــر تتجــاوز حــدود النقــد المبــاح
ّ
ً
الوطنيــة ،إال أن هــذا التجــاوز يجــب أال يتخــذ
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ووفقــا للتشــريعات
ّ
ذريعــة لتوقيــف اإلعالمييــن واألفــراد فــي قضايــا ال تســتوجب طبيعتهــا ذلــك.
إن هنــاك حاجــة تشــريعية ملحــة وقائمــة تســتدعي مقاربــة نــص المــادة  11مــن قانــون
أن
الجرائــم اإللكترونيــة فــي إطــار نــص المــادة  1/128مــن الدســتور األردنــي التــي أكــدت ّ
القوانيــن التــي تصــدر بموجــب الدســتور لتنظيــم الحقــوق والحريــات يجــب أال تؤثــر علــى
جوهــر هــذه الحقــوق أو تمــس أساســياتها .هــذه المقاربــة أمســت ضروريــة إذا مــا أردنــا لحرية
التعبيــر أن تمــارس دورهــا فــي تعزيــز قيــم المســاءلة والمحاســبة وترســيخ قيــم التعدديــة
تعــد حريــة التعبيــر عمادهــا
وبنــاء المنظومــة الديمقراطيــة واإلعالميــة الســليمة التــي
ّ
ومرتكزهــا األساســي.
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إضافــة لذلــك ،يعانــي اإلعــام األردنــي مــن سياســة القمــع الحكوميــة والتضييــق األمنــي،
حيــث تحدثــت إحــدى اإلعالميــات العامــات فــي اإلعــام المرئــي األردنــي عــن هــذا القمــع:
" فــي وقــت الــرزاز" الــذي أتــى مــن الشــارع ليعبــر عــن الشــارع اال انــه مــارس أســوأ أنــواع
العقوبــات والتضييــق علــى اإلعــام ،إذ كان هنــاك نــوع مــن البلطجــة علــى اإلعــام. ".
فــي ذات الســياق ،نشــر األميــن العــام لجبهــة العمــل اإلســامي الشــيخ مــراد العضايلــة
تغريــدة وهــو نــدد فيهــا بغيــاب تغطيــة وســائل اإلعــام لمــا يحصــل مــع المعلميــن.
وقــال العضايلــة فــي تغريــده" :نقابــة المعلميــن كشــفت بــأن اإلعــام المرئــي والمســموع
واإللكترونــي والورقــي الحكومــي والخــاص يخضــع للقــرار األمنــي ".وقــال العضايلــة" :ســقفه
غرفــة المحقــق إال مــن رحــم ربــي واضــاف :وان كان أحمــد الزعبــي قــد نعــى النقابــات فإنــي
واســتقالليته ،".وعنــد ســؤال إحــدى اإلعالميــات عــن مــن يتدخــل أكثــر
أنعــى اإلعــام
ّ
الحكومــة ام الجهــات األمنيــة فــي التضييــق فقالــت" " :الخــردل أخــو الخــل" ،الحكومــة
واألمــن هــم مــن يعملــون علــى التضييــق والقمــع أمــا المخابــرات فهــي تعمــل بمحــور
آخــر أغلبــه حمايــة ليــس أكثــر".

3

كمــا أن االعــام نفســه يعانــي بســبب المؤسســات اإلعالميــة نفســها وطبيعــة تعليماتهــا
وسياســاتها اإلعالميــة النمطيــة والقواعــد التقليديــة القاســية والتــي تطبــق فــي كثيــر
مــن االحيــان بصــورة تعســفية .حيــث علــق الصحفــي األســتاذ خالــد القضــاة بقولــه" إن
حريــة التعبيــر هــي وجهــة نظــر داخــل المؤسســات اإلعالميــة" حيــث عبــر بأســف االســتاذ
القضــاه بقولــه" أن اإلعالمــي بمجــرد تقديمــه طلــب للعمــل فــي المؤسســة اإلعالميــة فأنــه
ملــزم بالتقيــد مــع المؤسســة بسياســاتها وتعليماتهــا ،وشــدد أنــه علينــا أن نعمــل علــى
تخفيــف تلــك القيــود.
كمــا تحــدث أحــد اإلعالمييــن العامليــن فــي اإلعــام المرئــي قائــا" إن المؤسســات
اإلعالميــة األردنيــة تنقــل الخبــر فــي اإلطــار الحكومــي وهنــاك الكثيــر مــن القضايــا لــو تحدثنا
بهــا أو عبرنــا عــن رأينــا ســوف نطــرد مــن القنــاة ،وعلــق ايضـ ًـا عــن واقــع حــال المؤسســات
اإلعالميــة" :ال يوجــد لديهــم قضايــا ووجهــة نظــر واضحــة ،األخبــار بســيطة التــي يتــم
عرضهــا وال تتجــاوز األمــور البســيطة مثــل كورونــا وغيرهــا" ".وهنــاك خطــوط حمــراء مثــل
اتفاقيــة الغــاز والســام وغيرهــا يمنــع الحديــث بشــكل كلــي عنهــا ،بعكــس المؤسســات
الخاصــة "الحــرة" غيــر التابعــة ألي جهــة".
وختامـ ًـا فــإن المراقبــة الذاتيــة لعبــت دورا فــي تأطيــر وتقييــد حريــة التعبيــر فــي اإلعــام
األردنــي إذ يــرى عــدد مــن المطلعيــن مــن أصحــاب العالقــة أن اإلعالمــي األردنــي يقيــد نفســه
ويحــد مــن حريــة التعبيــر التــي يمتلكهــا بشــكل قانونــي ،لخشــيته مــن فقــدان وظيفتــه
او مالحقــة امنيــة ،او مــن الجهــل القانونــي لديــه وقلــة الوعــي بالثقافــة اإلعالميــة بشــكل
عــام.

 .3األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي /أكبر أحزاب المعارضة في األردن
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فــي ســياق هــذه الورقــة  ،تــم إجــراء عــدد مــن المقابــات مــع إعالمييــن وإعالميــات أردنييــن
الســتقصاء آرائهــم وتجاربهــم فــي هــذا المجــال ،وكانــت تلــك المقابــات ســرية بشــكل ُكلي
لحفــظ حــق اإلعالمــي ،حيــث أعــرب معظمهــم عــن اســتيائهم مــن القيــود التشــريعية
والمؤسســية التــي تحــد مــن العمــل اإلعالمــي الحــر والحقيقــي

تحليل خيارات السياسة
كمــا تقــدم الحقــا فــإن اإلعــام االردنــي يعانــي مــن سياســة القمــع الحكوميــة والتضييــق
األمنــي فوفقـ ًـا إلحــدى اإلعالميــات العامــات فــي "قنــاة محليــة أردنيــة ،وسـ ً
ـابقا مــع قنــاة
دوليــة" تحدثــت قائلــة" ::أن حريــة التعبيــر هــي جــزء مــن حمايــة قيــم المجتمــع وحمايــة
البلــد وجــزء مــن التنميــة المســتدامة فأنــت مــن خــال االعــام الحــر تحمــي إرث وفكــر
النــاس ،ولــن تســتقر األمــور سياسـ ً
ـيا أو اقتصاديـ ًـا أو بــأي جانــب دون حريــة تعبيــر حقيقيــة
فهــي المكــون األساســي للمجتمــع الصلــب ،وإن لــم تعمــل علــى دعــم حريــة التعبيــر
ً
تامــا أن مؤسســاتنا ســتصبح فقــط مؤسســات تابعــة ،وســوف يهجرهــا الجمهــور،
تأكــد
ألن اإلعــام لــم يعــد يؤمــن بمصــدر الخبــر ،ويؤثــر بشــكل بســيط بالنــاس ألن مجتمعنــا ال
يتابــع القنــوات المحليــة ،ألن قنواتنــا خدميــة والشــعب ال يريــد القنــاة الخدميــة"
إن مــن المهــم أن تملــك المؤسســات اإلعالميــة حريــة الطــرح والتعبيــر ألن األردن يمتــاز
بنســب التعليــم العاليــة ،والروابــط والعالقــات القويــةن إضافــة الــى ارتفــاع نســبة الوعــي
لــدى كافــة أفــرد المجتمــع بحيــث يســتطيع التمييــز إذا مــا كانــت هــذه المؤسســات
متحيــزة او حــرة ذات مصداقيــة .كمــا يالحــظ إن المجتمــع األردنــي يتبنــى القضايــا
الحقوقيــة والمجتمعيــة أكثــر مــن المؤسســات اإلعالميــة ،وقــد عبــرت احــدى العاليــات
بقولهــا "أنهــا تاســف علــى وضــع إعالمنــا المحلــي ،فقبــل التعبيــر عــن المعلومــات يجــب
أن نمتلكهــا ،و أن نملــك حريــة التعبيــر عــن اآلراء بالكامــل وبــدون قيــود".
أمــا فــي جانــب تحديــات اإلعالمــي واالنعــكاس الشــخصي و إطــار حريــة تعبيــر المؤسســات
اإلعالميــة،
فيالحــظ أن اإلعــام المحلــي ُمقنــن ومقيــد ،ويؤثــر ذلــك علــى العمــل اإلعالمــي .حيــث
يالحــظ ان هنــاك تباينــا فــي أداء هــذه القنــوات وقواعــد العمــل فيهــا فعلــى ســبيل المثــال
توفــر قنــاة األردن اليــوم حريــات كاملــة وطــرح لقضايــا حقيقيــة ،أمــا القنــوات المحليــة
ً
أساســا ألنهــا تابعــة ومقيــدة باإلضافــة للذكوريــة والعشــائرية
كالمملكــة فــا تقــارن
الموجــودة داخــل القنــاة نفســها وهنــاك انتقــاص وتقليــل واضــح مــن المــرأة
إن العمــل اإلعالمــي فــي قنــاة معينــة او أذاعــه وإن كان ال يؤثــر علــى التوجهــات الشــخصية
لإلعالمــي أل آرائــه إال انــه مجبــر علــى االحتفــاظ بهــا لنفســه ويمنــع مــن التعبيــر عنهــا حتــى
علــى المنصــات الشــخصية ألنــه ملــزم بموجــب عقــد العمــل مــن التعبيــر عــن وجهــة
نظــره /نظرهــا علــى بعــض القضايــا المحليــة والدوليــة بســبب طبيعــة عمــل القنــاة والتــي
فــي األغلــب مملوكــة او تابعــه للدولــة األمــر الــذي ينعكــس علــى طبيعــة المعلومــات
التــي تقــدم  ،مــدى شــفافيتها ،موضوعيتهــا وحياديتهــا .

70

فالقنــوات العالميــة قــادرة علــى توفيــر تغطيــة حقيقيــة ومحايــدة لألحــداث فــي اغلــب
األحيــان فــي فشــل اإلعــام األردنــي فــي توفيــر هــذ1ه التغطيــة المحايــدة  ،وبقــي علــى حاله
إعالمــا مســيرا وفقــا لتوجهــات الحكومــة الرســمية بــل ومنحــازا لألســف ،.فعلــى ســبيل
المثــال  ،فــي قضيــة المعلميــن ،وفــرت كافــة القنــوات والــدول تغطيــة شــاملة لألحــداث
فيمــا عجــزت القنــوات الرســمية بســبب التعليمــات عــن مناقشــتها ،والــذي يعتبــر إشــارة
قويــة لحجــم االنتهــاك والتحجيــم لحريــة اإلعــام.
فالوصــول للخبــر الحقيقــي والمعلومــة والشــمولية فــي تغطيــة الخبــر محفــوف دائمــا
بالتحديــات وهنــاك صعوبــات تشــوب العمــل العالمــي بســبب عــدم قــدرة علــى الوصــول
لجميــع الحقائــق المتعلقــة بالخبــر عقبــات مرتبطــة بالموافقــات األمنيــة والرقابــة،
وعــدم القــدرة علــى إجــراء مقابــات حقيقيــة بأســئلة واقعيــة مــع المســئولين .فالنمطيــة
والقواعــد التقليديــة القاســية التــي تنتهجهــا المؤسســات ،و قلــة اإلبــداع والمهنيــة
والمصداقيــة دائمــا هــي ســيدة الموقــف ،كمــا أن قصــور القوانيــن وتحديـ ً
ـدا المــادة  11مــن
الجرائــم اإللكترونــي ،وتعقيــدات المتعلقــة بعــدم وجــود قوانيــن لحمايــة حــق الصحفــي
فــي الســؤال وحــق المجتمــع فــي المعرفــة وعــدم خبــرة القنــوات اإلعالميــة وتطويرهــا بمــا
يناســب مــع احتياجــات المجتمــع والتطــور التكنولوجــي،
ً
مثــا عنــد (تطبيــع بعــض الــدول مــع الكيــان) ،
فاإلعــام المحلــي ُمقنــن ومقيــد،
اســتطاعت العديــد مــن القنــوات اإلعالميــة طــرح الموضــوع بشــفافية إال اإلعــام األردنــي
والــذي منــع مــن تــداول او اســتضافة مســئولين للحديــث عنهــا األمــر الــذي ســاهم فــي ،
تقزيــم دور اإلعــام وتهميشــه بشــكل واضــح  .أن معظــم القنــوات فــي األردن والتــي
تتجــاوز الخطــوط الحمــراء يتــم تنبيههــا وإغالقهــا كقنــاة األردن والتــي انتهــى الحــال
بإغالقهــا فاإلعــام يســير حســب المــزاج الحكومــي ليــس أكثــر ،فمثـ ً
ـا "الملقــي" لــم يكــن
مهتمــا بالحديــث اإلعالمــي كثيـ ً
ـرا ،أمــا فــي وقــت "الــرزاز" الــذي أتــى مــن الشــارع المفــروض،
مــارس أســوأ أنــواع العقوبــات والتضييــق علــى اإلعــام ،وكان هنــاك نــوع مــن البلطجــة علــى
اإلعــام .كان هنــاك حالــة نــادرة تســمى "األردن اليــوم" وقــد اختفــت أمــا اآلن فاإلعــام األردنــي
يحتضــر لــم يعــد هنــاك مصداقيــة بيــن النــاس واإلعــام ،المواطــن أصبــح هــو المذيــع
والمصــور وغيرهــا.
إن الحكومــة األردنيــة بحاجــة إلعــادة النظــر بالقيــود المفروضــة علــى اإلعــام بشــكل عــام
واإلعــام المرئــي بشــكل خــاص ،وهــذا يتــم مــن خــال مراجعــة األطــر القانونيــة الناظمــة
للعمــل اإلعالمــي  ،علــى ان يتــم فــي الوقــت نفســه دعــم الدولــة لإلعــام والعمــل علــى
اســتقالليته وضمــان حــق الســؤال والحصــول علــى المعلومــة لإلعالمييــن .
أيضــا يالحــظ قصــور المناهــج التعليميــة وضعفهــا فيمــا يخــص العمــل اإلعالمــي وحــق
الحصــول علــى المعلومــة ســواء علــى مســتوى التعليــم األساســي او التعليــم الجامعــي
األمــر الــذي ســاهم فــي ضعــف الثقافــة اإلعالميــة بيــن أفــراد المجتمــع  .إن مــن المهــم أن
يتــم تغييــر المناهــج وبنائهــا بشــكل يدعــم الثقافــة اإلعالميــة مــع توفيــر إيمــان حقيقــي
بأهميــة حريــة التعبيــر ودورهــا فــي التنميــة علــى جميــع المســتويات.
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إن خيــارات السياســة والتــي تطرحهــا هــذه الورقــة تتضمــن عــدد مــن خطــوات اإلصــاح
التشــريعي والتنظيمــي علــى عــدة مســتويات وعبــر الشــراكة مــع عــدد مــن المؤسســات
الوطنيــة والتــي يجــب تنفيذهــا مــن خــال وضــع خطــة محكمــة مرتبطــة بإطــار زمنــي
محــدد.
أدنــاه مجموعــة اإلجــراءات لتفعيــل جهــود كافــة الجهــات الشــريكة ذات العالقــة لتحقيــق
التغييــر المطلــوب اال وهوتحســين التعبيــر عبــر اإلعــام المرئــي

اإلجراءات اإلصالحية التنفيذية

الجهات ذات العالقة

اإلطار الزمني
( قصير ،متوسط،
طويل)

الخيار األول  :مقترح تشريعي قانون متعلق بإلغاء المادة  11من قانون الجرائم االلكترونية
• تقديم ورقة سياسات متخصصة حول مجلس النواب ،هيئة اإلعالم
المادة  11وآثارها السلبية وبيان االعتبارات رئاسة الوزراء ديوان الرأي
والتشريع
القانونية التي تدعم خيار اإللغاء

متوسط()6-3

الخيــار الثانــي :مراجعــة المناهــج المدرســية والجامعيــة لتحســين صــور اإلعــام المرئــي ودوره فــي
عمليــة التنميــة المســتدامة وتعزيــز منظومــة حقــوق اإلنســان
الخيــار الثالث:تنفيــذ حمــات حشــد وكســب تأييــد لتغييــر النظــرة النمطيــة حــول اإلعــام
وتحقيــق اســتقالليته
المعهد الهولندي ،مدرسة
السياسات التابعة للمعهد،
محطات تلفزيونية وإذاعية

قصير (6-3
شهور)

المعهد الهولندي ،مدرسة
• تطويــر خطــة لحملــة الكســب وحشــد
السياسات التابعة للمعهد،
التأييــد
محطات تلفزيونية وإذاعية

قصير (6-3
شهور)

• توفير الدعم المالي لتنفيذ أنشطة
حملة الحشد وكسب التأييد

المعهد الهولندي ،مدرسة
السياسات التابعة للمعهد،
محطات تلفزيونية وإذاعية

قصير (6-3
شهور)

• تنفيذ حملة كسب التأييد من خالل
قنوات ومنابر إعالمية متعددة

المعهد الهولندي( مدرسة
السياسات) التابعة للمعهد،
محطات تلفزيونية وإذاعية

متوسط
(6شهور 1-سنة)

• تشكيل فريق فني لتطوير محاور
خطة الحشد وكسب التأييد
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الخاتمة والتوصيات
وختامــا  ،يمكننــا القــول أن التشــريعات هــي العامــل األساســي لنهضــة اإلعــام ،فهنــاك
الكثيــر مــن القوانيــن الفضفاضــة والقاصــرة مثــل المــادة  11مــن الجرائــم اإللكترونيــة و
الكثيــر مــن التعقيــدات  ،إضافــة لعــدم وجــود قوانيــن لحمايــة حــق الصحفــي فــي الســؤال
وحــق المجتمــع فــي المعرفــة وتالعــب كبيــر فــي الشــكوى وطريقــة الشــكوى فنحــن
بحاجــة لقوانيــن تدفــع بتكويــن بيئــة صديقــة للحريــات مــن خــال تاميــن حــق الحصــول
علــى المعلومــة كخطــوة أولــى.
فالعالــم تغيــر وتطــور بشــكل مخيــف ،واألجيــال القادمــة هــي اذكــي بكثيــر وإذا لــم يكــن
هنــاك تطــور ســيكون هنــاك تالشــي لإلعــام .إن هنــاك حاجــة إلهــداء الحريــات وتوســيع
نطاقهــا عبــر المنابــر اإلعالميــة المختلفــة ألن الحريــات ال تقتصــر علــى شاشــة والقمــع
يخلــق معارضــة مضللــة .يجــب احتــواء النقــد والمعارضــة وليــس تضليلهــا  .فمــن
المهــم مراجعــة البيئــة التشــريعية بحيــث تكــون حاضنــة للحريــات بشــكل قانونــي،
و دعــم الدولــة لإلعــام والعمــل علــى اســتقالليته و إلغــاء المــادة  11مــن قانــون الجرائــم
اإللكترونيــة وضمــان حــق الســؤال والحصــول علــى المعلومــة لإلعالمييــن ضمــان حــق
المعرفــة للمجتمــع
و ضــرورة تغييــر المناهــج وبنائهــا بشــكل يدعــم الثقافــة اإلعالميــة مــع توفــر إيمــان
حقيقــي بأهميــة حريــة التعبيــر ودورهــا فــي التنميــة علــى جميــع المحــاور و إلغــاء جميــع
التشــريعات القديمــة ،وخلــق تشــريعات جديــدة تواكــب احتياجــات النــاس ونمــط حياتهــم
ألن اإلعــام سيســقط بــدون تشــريعات ناظمــة متطــورة تناســب المشــهد الحالــي.
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