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 البحث: ممخص

براز أىـ  ىدفت الدراسة إلى تتبُّع واقع الربيع العربي، وتأثيره عمى عممية اإلصالح السياسي في األردف، وا 
ظيار التحديات والمعّوقات ٕٔٔٓاألردني بعد العاـ مضاميف اإلصالح السياسي التي قاـ بيا النظاـ السياسي  ، وا 

 التي تواجو عمميات اإلصالح السياسي في األردف.
وقد وظفت الدراسة منيج تحميؿ النظـ لإلجابة عف فرضيتيا القائمة بوجود عالقة ارتباطية بيف الربيع العربي، 

تمؾ العالقة االرتباطية كانت موجبة، مف خالؿ إذ تبّيف لمدراسة أف  وبيف عمميات اإلصالح السياسي في األردف،
تعديؿ ثمثْي الدستور األردني، وصدور عّدة قوانيف معّدلة وجديدة تنّظـ العمؿ السياسي، وتساىـ في توسيع قاعدة 
المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتطوير ُبنى وىياكؿ جديدة في األردف مثؿ الييئة المستقمة لالنتخابات، 

 لدستورية.والمحكمة ا
أف التػػػأطير القػػػانوني لإلصػػػالح السياسػػػي فػػػي األردف متػػػوفر، ولكػػػف ال تػػػزاؿ ىنػػػاؾ وقػػػد وجػػػدت الدراسػػػة 

إشكالية في التطبيؽ بسبب مجموعة مف العوامؿ، مف أىميا: قوى الشد العكسي، وغياب دور المعارضػة السياسػية، 
السياسػية والتجنيػد السياسػي، ونمػط الثقافػة  وضعؼ األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مػف حيػث التعبئػة

 السياسية السائدة في المجتمع األردني.

ف استجابة النظاـ السياسي األردنػي لػبعض مطالػب الحػراكييف والتعامػؿ معيػـ بسػممية كما وجدت الدراسة أ
الحػػػراؾ  ، إذ تمّيػػػزٕٚٔٓ-ٕٔٔٓسػػػاىمت بشػػػكٍؿ كبيػػػر فػػػي تحقيػػػؽ االسػػػتقرار السياسػػػي فػػػي األردف خػػػالؿ الفتػػػرة 

نمػا طالػب باإلصػالحات وزيػادة  األردني عف غيره مف الحراكات في الدوؿ العربية بأنػو لػـ يطالػب باسػقاط النظػاـ، وا 
المشاركة السياسية، أضؼ إلى ذلؾ رسوخ القناعة لدى صػانع القػرار األردنػي بأىميػة اإلصػالح وتعزيػز الديمقراطيػة 

 فة فئات المجتمع األردني.كنيج حياة وزيادة المشاركة السياسية لتشمؿ كا

رفػػع درجػػات  فػػي ضػػون النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػة، تػػـ اقتػػراح مجموعػػة مػػف التوصػػيات، منيػػا:و 
عػادة النظػر فػي  الوعي السياسي لػدى المػواطنيف مػف أجػؿ بنػان ثقافػة سياسػية تقػود لمزيػٍد مػف المشػاركة السياسػية، وا 

اإلعػػالـ المختمفػػة لت ييػػر الصػػورة النمطيػػة لممػػرأة، وتسػػميط الضػػون عمػػى النسػػان االسػػتعانة بوسػػائؿ قػػانوف االنتخػػاب، و
 كمواطنات فاعالت.

 كممات مفتاحية

 الربيع العربي، اإلصالح السياسي
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 المقدمة

تحوالت تاريخية أسيمت في انطالؽ موجات الحراكات  ٕٔٔٓعاصرت المنطقة العربية منذ العاـ 
المجتمعية الساعية إلى التخمص مف كافة أشكاؿ التسمط، والدخوؿ في عممية انتقاؿ ديمقراطي، وقد ُأطمؽ 

، ٕٓٔٓ عمى تمؾ الحراكات مصطمح الربيع العربي الذي اشتعمت شرارتو في تونس في نياية العاـ
، ثـ اجتاحت حمى الربيع زيف العابديف بف عميوتمّخض عنو إسقاط نظاـ حكـ الرئيس التونسي السابؽ 

 العربي معظـ الدوؿ العربية، وأّدت إلى إسقاط أنظمة الحكـ في كؿ مف مصر، وليبيا، واليمف.

وتخّممت مراحؿ اإلطاحة باألنظمة السياسية األربع السابقة الذكر أحداث عنٍؼ وانتياكاٍت واسعة 
اف، بينما كانت المظاىرات التي خرجت في دوؿ عربية أخرى سممية، أي أنيا تأثرت بشكؿ لحقوؽ االنس

غير مباشر بأحداث الربيع العربي، وكاف األردف مف ضمف تمؾ الدوؿ، حيث استجاب النظاـ السياسي 
األردني لبعض مطالب الحراكييف، وتـ القياـ ببعض اإلصالحات السياسية التي امتصب غضب الشارع 

ردني، وقد ساعد في ذلؾ أيضا أف ىناؾ إجماعًا شعبيا عاما عمى شرعية النظاـ السياسي األردني، وأف األ
االحتجاجات التي خرجت فيو كانت فقط تنادي بالتخمص مف بعض التشّوىات التي أصابت القطاعات 

 االقتصادية والسياسية بسبب ظروؼ البيئتيف الداخمية والخارجية.

وال خالؼ عمى أف األردف قد سبؽ غيره مف الدوؿ العربية في المضي قدما بعمميات اإلصالح 
إصالحي في األردف؛ إذ بموجبو قد مثؿ أوؿ جيد  ٕٜ٘ٔالسياسي، حيث أف الدستور الذي صدر عاـ 

 (، إال أف أحداث الربيع العربي قد ساىمت٘٘، ٕٗٔٓأصبحت الحكومة مسؤولة أماـ البرلماف )الحياري
بشكٍؿ كبيٍر في إجران عممية إصالح سياسي سممي تدريجي قائمة عمى إعادة النظر في القوانيف التي 
تنظـ العممية السياسية، والقياـ بتعديالت دستورية طالت ثمثي الدستور األردني، وىذا ما ستتناولو ىذه 

القياـ بعمميات اإلصالح الدراسة، حيث أنيا ستبّيف وستتتّبع مدى فاعمّية أحداث الربيع العربي في 
 السياسي في األردف.

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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 أهمية الدراسة 

تكمف األىمية العممية لمدراسة في التعرؼ عمى أثر الربيع العربي عمى اإلصالح السياسي في 
األردف، وعمميا، فاف ىذه الدراسة ستثري المكتبة العربية وتدعميا نظريًا بأحد أىـ  الموضوعات الحيوية 

الساحة األردنية، والذي يمقى اىتماـ الباحثيف؛ لما لو مف دوٍر بالٍغ في تحقيؽ االستقرار المطروحة عمى 
السياسي، ىذا باإلضافة إلى تقديـ توصيات ومقترحات عممّية مف شأنيا أف تعالج بعض التحديات التي 

 تعيؽ عممية اإلصالح السياسي في األردف.

  أهداف الدراسة

 األىداؼ التالية:تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ 

 تتبُّع واقع الربيع العربي، وتأثيره عمى عممية اإلصالح السياسي. (ٔ
 .ٕٔٔٓإبراز أىـ مضاميف اإلصالح السياسي التي قاـ بيا النظاـ السياسي األردني بعد العاـ  (ٕ
 إظيار التحديات والمعّوقات التي تواجو عمميات اإلصالح السياسي في األردف. (ٖ
 

  ها مشكمة الدراسة وأسئمت

يؤثر الحراؾ المجتمعي في البيئة الداخمية لمنظاـ السياسي، ويقود إلى حالتيف متناقضتيف مف 
 الت يير، فاما أف يقود إلى حالة التحّوؿ الديمقراطي، أو يقود إلى حالة عدـ االستقرار السياسي.

الض ط عمى ومف ىنا تبرز مشكمة الدراسة مف خالؿ معرفة التأثير الحقيقي لمربيع العربي في 
النظاـ السياسي األردني لالستجابة لممطالب اإلصالحية التي تساىـ في تحقيؽ الديمقراطية، وتزيد مف 

 المشاركة السياسية في ظؿ حالة الت يرات والتطورات التي تشيدىا المنطقة العربية.

العربي عمى  وبنانًا عمى مشكمة الدراسة، فانو يمكف حصر سؤاليا الرئيسي في: ما ىو أثر الربيع
 ؟.ٕٔٔٓاإلصالح السياسي في األردف بعد العاـ 
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 فرضّية الدراسة ومتغيراتها 

هناك عالقة ارتباطية بين الربيع العربي، وبين تقوـ ىذه الدراسة عمى فرضيٍة رئيسيٍة مفادىا أف: 
االرتباطية موجبة أـ وستبّيف الدراسة فيما إذا كانت ىذه العالقة عمميات اإلصالح السياسي في األردن، 

 سالبة.

 وفيما يتعمؽ بم يرات الدراسة، فيي:

 المت ير المستقؿ: الربيع العربي. -
 المت ير التابع: اإلصالح السياسي في األردف. -

 منهجية الدراسة 

لديفيد إيستون، والذي يشكل النظام السياسي فيه وحدة وّظفت الدراسة منيج تحميؿ النظـ 
التحميل الرئيسية، ويتكّون النظام السياسي من المدخالت، وعممية التحويل، والمخرجات، والتغذية 

 (ٚٔص-ٖٔ، صٜٜٙٔ)شمبي الراجعة التي تربط بينهما، 

عمى الحركة  وتقّدم الدراسة مبّرراتها في توظيف هذا المنهج بأن النظام السياسي يعتمد
والديناميكية والتفاعل بينه وبين البيئتين الداخمية والخارجية، وتمثل مطالب الحراك في اإلصالح 
السياسي مدخالٍت توجيهّيًة لمحكومات وأجهزتها، بينما تمثل بيئة النظام تجاوب الحكومات مع مطالب 

مى أرض الواقع، وتتفاعل مع الحراك، والبدء بعممية تحويل تظهر عمى شكل نتائج وآثار ممموسة ع
المجتمع من خالل عممية تحويل تنتهي في المخرجات، أْي عممية اإلصالح السياسي، وانتهاءًا ُتربط 
عادة التقييم لما ُأنجز وما  المدخالت والمخرجات بعممية جديدة تسمى التغذية الراجعة في ظل التقييم وا 

جراءات حكومية.  لم ُينجز من استجابات وا 

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

يعود مصطمح الربيع في الثورات إلى التاريخ األوروبي، حيث ُأطمؽ عمى سمسمة الثورات التي 
، وقد تـ استخداـ ىذا المصطمح مرة أخرى في ربيع ٜٗٛٔو  ٛٗٛٔحدثت في أوروبا خالؿ العاميف 

وؿ مرة في لبناف بعد اغتياؿ رئيس ، وفي المنطقة العربية تـ استخداـ مصطمح الربيع ألٜٛٙٔبراغ عاـ 
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،  ثـ اسُتخِدـ ىذا المصطمح لوصؼ التظاىرات ٕ٘ٓٓالوزران المبناني األسبؽ رفيؽ الحريري في العاـ 
 ٕٔٔٓوبداية العاـ  ٕٓٔٓالتي بدأت في العديد مف الدوؿ العربية منذ نياية العاـ 

 (.ٜٔ،صٕ٘ٔٓ)بصبوص

الحراؾ المطالب باإلصالح واحتراـ حقوؽ االنساف أصبحت االحتجاجات والثورات التي قاـ بيا 
وزيادة المشاركة السياسية في بعض الدوؿ العربية أمرًا واقعًا؛ نتيجًة لجممٍة مف العوامؿ االقتصادية كاغفاؿ 
دور التنمية في جميع المجاالت، وفشؿ خططيا، والركود االقتصادي، وتفّشي الفساد، واتساع الفجوة بيف 

عدالة توزيع الثروات، والعوامؿ السياسية وارتفاع نسب البطالة والفقر، وغياب ة والفقيرة، الطبقتيف ال ني
قصائيـ عف المشاركة السياسية،  كاالستئثار بالسمطة، وغياب الديمقراطية، وتيميش دور المواطنيف وا 

اسية قادرة عمى وعدـ وجود أحزاب سيمظاىر التعددية السياسية،  وانعداـ حرية التعبير عف الرأي، وغياب
الت م ؿ في المجتمع، والعوامؿ االجتماعية كانعداـ العدالة االجتماعية، والشعور بالظمـ وانتياؾ الكرامة 

التي تتعمؽ بنضوج أفكار سياسية رتّبت لت يير عالقة ، والعوامؿ الفكرية (ٖٗ، ٕ٘ٔٓ)العانياالنسانية 
سا عمى سيطرة الحاكـ أمنيًا وعسكريًا، واستبداده مع الحاكـ بالمحكوـ في الدوؿ العربية، والتي قامت أسا

نخبة سياسية عمى كافة مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، حيث استطاع الحراكيوف كسر 
فيو حاجز الخوؼ، وطالبوا بت يير طبيعة تمؾ العالقة، وأف تكوف قائمة عمى أساس عقد اجتماعي يتنازؿ 

المواطف عف بعض مف حقوقو السياسية مقابؿ تقديـ الدولة كافة الخدمات الالزمة لو مف صحة، وتعميـ، 
وتأميف مصدر رزؽ، وقد كاف لمعوامؿ التكنولوجية دوٌر ميـٌ في تسييؿ عممية االتصاؿ بيف الحراكييف، 

التي تحدث في مجتمعاتيـ ووضعيـ في صورة الت يرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والمجتمعات األخرى، األمر الذي أدى إلى تطور الحراؾ المجتمعي، وبروزه كوسيط إليصاؿ مطالب أفراد 

 (. ٜٖ، صٕٔٔٓالمجتمع إلى السمطة السياسية )النقرش،

 ومف الدراسات التي تناولت موضوع الربيع العربي وأثره عمى اإلصالح السياسي ما يمي:

التي انطمقت مف فرضية مفادىا أف ما يجري في العالـ العربي جان (، ٕٔٔٓدراسة شحادة ) (ٔ
نتيجًة لعّدة أسػػػػػػػػػػػػباب عّطمت حركة اإلصالح حتى أصبحت الثورات واالحتجاجات أمرًا واقعًا، 
وتوّصمت الدراسة إلى أف األنظمة السياسية العربية لـ تعد قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ المواطنيف، 

ستئثار بالسمطة أّدى إلى تيميش دور المواطنيف في المشاركة السياسية، وأوصت الدراسة وأف اال
فساح المجاؿ لممشاركة في العممية السياسية  بعدـ إغفاؿ دور التنمية في جميع المجاالت، وا 

 لجميع فئات الشعب.
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التي ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع عممية اإلصالح السياسي في (، ٕٕٔٓدراسة الخاليمة ) (ٕ
، وتحديد مفيوـ المشاركة السياسية في إطارييا النظري ٕٕٔٓ-ٜٜٜٔاألردف خالؿ الفترة 

براز  والعممي، والتعرؼ عمى آليات التفاعؿ بيف المشاركة السياسية والقرار السياسي في األردف، وا 
لمشاركة السياسية في األردف، وقد أوصت الدراسة بالحفاظ أثر اإلصالح السياسي عمى قنوات ا

عمى مبدأ الشفافية عند المباشرة بالفعاليات الحكومية، واالىتماـ بقنوات االتصاؿ بيف األفراد 
العادييف وأجيزة السمطة، ونشر الوعي بالحقوؽ المدنية والسياسية وصيانتيا، والعمؿ عمى 

 وسيادة القانوف وتكافؤ الفرص.  االستمرار في إقامة دولة المواطنة
التي قامت عمى فرضية مفادىا أف ىناؾ عالقة ارتباطية بيف مخرجات (، ٕٕٔٓدراسة المقداد ) (ٖ

السياسات واإلجرانات التي قامت بيا السمطة التنفيذية، وبيف تنامي مطالب اإلصالح المجتمعية 
تنامي الدعوات المطالبة باإلصالح  في األردف، وقد قامت الدراسة بتشخيص الواقع الذي أّدى إلى

نتيجة اآلثار السمبية لمسياسات واإلجرانات الحكومية ذات العالقة بالجانبيف السياسي 
واالقتصادي، وتوصّمت الدراسة إلى أف السياسات الحكومية كاف ليا عالقة مباشرة في تنامي 

ائج سمبية أّثرت عمى واقع المطالب المجتمعية باإلصالح، بسبب ما تركتو تمؾ السياسات مف نت
مكّونات الدولة األردنية، وبّينت الدراسة أيضًا أف التعاوف الدائـ مع المجتمع المدني مف خالؿ 
تياراتو وقواه في رسـ السياسات العامة لمدولة، والشراكة الفاعمة في تنفيذ تمؾ السياسات ىي الحؿ 

 عمى استقراره السياسي.األمثؿ لتجنيب األردف مف أي تداعيات سمبية قد تؤثر 
التي ىدفت إلى بياف أثر الحراؾ المجتمعي عمى عممية اإلصالح في (، ٕ٘ٔٓدراسة بصبوص ) (ٗ

، والتي شيد فييا األردف مظاىرات احتجاجية تزامنت مع ٕٗٔٓ -ٕٓٔٓاألردف خالؿ الفترة 
اقع معيشة الربيع العربي، وطالبت باجران إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية تحّسف مف و 

المواطنيف، وتزيد مف مستوى مشاركتيـ في الحياة العامة، وقد حّددت الدراسة العوامؿ والظروؼ 
الداخمية والخارجية التي أّدت إلى ظيور الحراؾ المجتمعي في األردف مع بياف أشكالو وآلياتو 

ئج، منيا أف ، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتإٕٔٓومطالبو وأسباب تراجعو بعد العاـ 
الوصوؿ إلى اإلصالح السياسي الحقيقي يتطمب إجران المزيد مف التعديالت الدستورية، وتعديؿ 
قانونْي االنتخاب واألحزاب، بينما يتطمب اإلصالح االقتصادي اتّباع آليات تيدؼ بالدرجة األولى 

جرانات التي تحقؽ إلى رفع مستوى معيشة المواطنيف، فيما يتطمب اإلصالح االجتماعي اتخاذ اإل
العدالة والمساواة بيف المواطنيف، وتؤسِّس لمبدأ سيادة القانوف، وتحافظ عمى منظومة األمف 
االجتماعي، وقّدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات، منيا تعديؿ مجموعة أخرى مف مواد 
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نية، وتفعيؿ الدستور، وت يير شّكؿ النظاـ االقتصادي المتّبع، واالستثمار الجاد لمموارد الوط
وسائؿ التنشئة االجتماعية مف أجؿ تحفيز المواطنيف عمى المشاركة اإليجابية والفّعالة في الحياة 

 العامة.  
 ماهّية اإلصالح السياسي -أوال

عممية تطوير وتعديؿ متدرج في طبيعة النظاـ السياسي ضمف الوسائؿ إف اإلصالح السياسي ىو 
صالح، ومف مظاىره: الشفافية، وسيادة القانوف، والمشاركة الشعبية في وىو ركف مرّسخ لمحكـ الالمتاحة، 

اتخاذ القرار، وفعالية اإلنجاز والعدؿ، والمحاسبة، ووضوح الرؤية االستراتيجية، وكفانة اإلدارة، والمسانلة 
(، وبمعنًى آخر، فاف اإلصالح الشامؿ ىو حالة عامة تقوـ في جميع ٕٖ،صٕٓٔٓ)المشاقبة وعموي،

ف النظاـ السياسي ب ية تصويب األخطان، أو تطوير الواقع، وبالتالي الوصوؿ إلى األفضؿ واألحسف أركا
 حسب رؤية الشعب.

نما ينبثؽ  وعمى ذلؾ، فاف اإلصالح الشامؿ اليرتبط فقط باجران انتخاباٍت برلمانيٍة أو رئاسيٍة، وا 
توى ونوعية التعميـ، ومواجية مف تطوير مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية، وتطوير مس

(، كما يرتبط اإلصالح بعممية إعادة ٘ٗ،صٕٕٔٓالتحديات االقتصادية، وتمكيف الشباب والمرأة )المقداد،
بنان الديمقراطية مف خالؿ تأىيؿ شرائح المجتمع حتى تكوف قادرًة عمى مجاراة كافة محاور عممية 

نما تضـ مجموعة مشاعر وقيـ واتجاىات ؛ ألف الديمقراطية ال تمثؿ فقط بنًى ومؤ اإلصالح سسات، وا 
 (.ٙ٘، صٕٛٓٓتحّفز عمى الممارسة الفاعمة لمحكـ مف ِقَبؿ الحكاـ والمحكوميف )المنوفي،

ومف خالؿ ىذا الطرح يمكف القوؿ أف مضاميف عممية اإلصالح ثالثة، أوليا: مضموف البنى  
وثالثيا: مضموف منظومة القيـ االجتماعية )المشاقبة والمؤسسات، وثانييا: مضموف التشريعات والقوانيف، 

 (ٜٙ، صٕٓٔٓوعموي 
ولموصوؿ إلى التحوؿ الديمقراطي ىناؾ مجموعة مف الشروط يجب عمى النظاـ السياسي االلتزاـ 

ؿ المؤسسة العسكرية في العمؿ السياسي، والقضان عمى جميع توُقؼ بيا، ومف بيف أىـ تمؾ الشروط:  تدخُّ
كسي المعادية لمديمقراطية، ووجوب أف تعمؿ مؤسسات الدولة في إطار مجتمع ديمقراطي قوى الشد الع

يتسـ بالحداثة السياسية واالقتصادية، واحتراـ التعددية الثقافية، وتفعيؿ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، 
مرًا مستحياًل، بؿ إنو وجدير بالذكر أف غياب بعض ىذه الشروط، أو عدد منيا ال يجعؿ قياـ الديمقراطية أ

 (.٘ٓٗ، صٕ٘ٓٓيجعمو أمرًا ممكنًا )داؿ، 
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 ٕٔٔٓاإلصالح السياسي في األردن بعد عام  -ثانياً 
ظيرت الحاجة لضرروة االستمرار بعمميات اإلصالح السياسي في األردف بسبب مجموعة مف 

ة لمممؾ عبداهلل الثاني بف الرؤية اإلصالحيالعوامؿ الداخمية والخارجية، حيث تمثمت العوامؿ الداخمية ب
الحسيف التي يمكف رصدىا سوانًا مف خطابو السياسي أو مف خالؿ المبادرات الممكية اليادفة إلى توسيع 
المشاركة السياسية، وتمكيف الشباب والمرأة، والسير في عمميات التحديث والتنمية الشاممة أو مف خالؿ 

، والتي وضعت أسس العممية اإلصالحية ٖٕٔٓتدانًا مف العاـ األوراؽ النقاشية التي بدأ الممؾ بنشرىا اب
مف مبادئ مثؿ تجذير الديمقراطية وترسيخيا واستمرارّيتيا، ووجود أحزاب حاضرة  في األردف ومتطمباتيا

في المشيد السياسي، ومجمس نيابي ُمنتخب عمى أساس حزبّي، وحكومات برلمانية تتشّكؿ مف األغمبية 
واإليماف بالتنوع واالختالؼ ينتخب عمى أساس البرامج وليس عمى أساس األشخاص، النيابية، ومواطف 

الذي ُيفضي إلى التوافؽ، وعدـ االنفراد بالرأي أو القرار تجنُّبًا لتكريس ثقافة اإلقصان والتيميش واالستبداد، 
مما قد يؤّدي إلى التطرؼ والعنؼ، وتعزيز ثقافة الحوار واحتراـ الرأي اآلخر، وترسيخ مفاىيـ ومبادئ 

الموقع االلكتروني لمممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف، (انوف المواطنة والمسانلة وسيادة الق
www.kingabdullah.jo ،) أضؼ إلى ذلؾ أف رفع سقؼ الحريات في األردف قد ساىـ في تشكؿ قوى

سياسية طالبت باصالح النظاـ، ووضع قوانيف تعزز مف المشاركة السياسية، ومجموعة مف المطالب 
 األخرى.

في األردف برغبة صانع  جية الدافعة لمقياـ بعمميات اإلصالح السياسيالعوامؿ الخار وقد تمثمت 
القرار في أف يكوف األردف نموذجا لمديمقراطية في اإلقميـ، وفي سبيؿ ذلؾ، استجاب األردف لمبادرة 

أيموؿ لعاـ  ٔٔالشراكة مف أجؿ التنمية والديمقراطية التي أطمقتيا الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث 
(، أضؼ إلى ذلؾ استجابة األردف لض ط الدوؿ األوروبية والمنظمات ٛٔ، ٕٙٓٓ)عبداهلل ٕٔٓٓ

وتعزيز  الحكومية وغير الحكومية الدولية بخصوص المضي قدما في عممية االصالح السياسي
 . الديمقراطية والمشاركة السياسية والحكـ الرشيد

 مخرجات عممية اإلصالح السياسي في األردن -ثالثاً 
 مف خالؿ النقاط التالية: ٕٔٔٓتناوؿ مخرجات اإلصالح السياسي في األردف بعد عاـ سيتـ      

 التعديالت الدستورية .ٔ
، ااّل أف ىذه ٜٗٛٔول اية عاـ  ٕٜ٘ٔتعديالت عميو منذ صدوره عاـ  ٜشيد الدستور األردني إجران 

حيث عممت تمؾ التعديالت عمى إعطان التعديالت كانت أحد أسباب تراجع الحياة الديمقراطية في األردف، 
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الثقؿ لوزف السمطة التنفيذية عمى حساب السمطة التشريعية، مف حيث حؽ التمديد سنتيف لمجمس األمة، 
التي كاف ليا أثر مباشر عمى الحياة االقتصادية  وحؽ تأجيؿ االنتخابات، وحؽ إصدار القوانيف المؤقتة

، ولـ يتـ بعد ذلؾ إجران أي تعديالت دستورية إلى أف (ٔ،صٕٕٔٓواالجتماعية والسياسية )فريحات
عمى ضون تطورات الربيع العربي في عدد مف الدوؿ  ٕٔٔٓاندلعت االحتجاجات الشعبية في عاـ 

العربية، إذ بدأ الحراؾ المجتمعي األردني بالمطالبة بعدد مف اإلصالحات السياسية واالقتصادية 
واإلداري، ثـ تطورت الشعارات لتطالب باإلصالحات الدستورية واالجتماعية ومكافحة الفساد المالي 

، لتعزيز دور مجمس النواب مف خالؿ تعزيز الفصؿ بيف السمطات، لمحيمولة ٕٜ٘ٔوالعودة لدستور عاـ 
ؿ السمطة التنفيذية عمى السمطات األخرى التشريعية والقضائية، وتطبيؽ الممكية الدستورية عمى  دوف ت وُّ

ينص عمى أنو نيابي ممكي وراثي  ٕٜ٘ٔالحكـ في األردف وفقًا لدستور أساس أف نظاـ 
(، األمر الذي دفع الممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف إلى الدعوة لتشكيؿ لجنة حوار ٗ، ٕٔٔٓ)نصراويف

، وتشكيؿ لجنة ممكية ٕٔٔٓ/ٖ/ٗٔوطني برئاسة رئيس مجمس األعياف حينئٍذ طاىر المصري بتاريخ 
إلجران مراجعة شاممة لمنصوص الدستورية  ٕٔٔٓ/ٗ/ٕٙبرئاسة أحمد الموزي بتاريخ لمراجعة الدستور 

 .ٕٜ٘ٔالواردة في دستور عاـ 
تسمـ الممؾ التعديالت الدستورية المقترحة، والتي شممت تعديؿ واستحداث  ٕٔٔٓ/ٛ/ٗٔوبتاريخ 

الوزران تمؾ أقر مجمس  ٕٔٔٓ/ٛ/ٕٗمادة جديدة، وبتاريخ  ٘ٔمادة مف الدستور، واستحداث  ٕٗ
تعّمقت بشكؿ أساسي في تعزيز صالحيات السمطة التشريعية وتحصيف مجمس النواب التعديالت، والتي  

نشان ىيئة مستقمة لالنتخابات، وأف يكوف الطعف في نيابة أعضان مجمس النواب أماـ القضان  مف الحؿ، وا 
ل ان المجمس العالي لتفسير الد نشان محكمة دستورية، وا  ستور، ومحاكمة الوزران أماـ القضان العادي، وا 

تقميص اختصاص محكمة أمف الدولة، إضافًة إلى توفير ضمانات دستورية لحؿ مجمس النواب العادي، و 
تتمثؿ باستقالة الحكومة التي تنسب بحؿ المجمس خالؿ أسبوع مف تاريخ الحؿ، وتكريس مبدأ الفصؿ بيف 

(، وقد صدرت اإلرادة الممكية السامية بتاريخ ٕٔٔٓو لعاـوتعديالت ٕٜ٘ٔالسمطات )الدستور األردني لعاـ
بالموافقة عمى تعديؿ الدستور بشكمو الذي أقّره مجمسا األعياف والنواب )الجريدة  ٕٔٔٓ/ٜ/ٖٓ

 (.ٕ٘ٗٗ، ٕٔٔٓالرسمية
إال أنيا أبقت عمى ، بنسبة كبيرة ٕٜ٘ٔاعتبرت التعديالت الدستورية بمثابة العودة لدستور 

مف حيث منحو صالحية تعييف رؤسان الحكومات، وأعادت تقييد صالحياتو في حؿ  صالحيات الممؾ
البرلماف وحّددتيا بأحكاـ واضحة ال ي يب مف خالليا مجمس النواب لمدة تزيد عمى أربعة أشير، تجري 

 .(ٖٚٔ،صٕ٘ٔٓخالليا االنتخابات أو يعود البرلماف المنحؿ في حاؿ عدـ إجران االنتخابات )المشاقبة،
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 والتي ،ٕٗٔٓ العاـ في أخرى دستورية تعديالت النواب مجمس في القانونية المجنة أقّرت دوق
)الدستور األردني  التالي بالنص عنيا واالستعاضة الدستور مف ٕٚٔ المادة نص إل ان تضّمنت

 :(ٕٗٔٓوتعديالتو لعاـ ٕٜ٘ٔلعاـ
  .وسالمتو الوطف عف الدفاع في الجيش ميمة تنحصر .ٔ
 .والواجبات الحقوؽ مف لمنتسبييا وما والدرؾ والشرطة والمخابرات الجيش نظاـ بقانوف ُيبّيف .ٕ
 مف بقرار المخابرات ومدير الجيش قائد يعيف الدستور، مف ٓٗ المادة في ورد ما مف الرغـ عمى .ٖ

 .الممؾ
 لتصبح مف" "بالرغـ عبارة بشطب الدستور مف ٕٚٔ المادة النواب مجمس في القانونية المجنة وعدلت

 .الدستور مف ٓٗ المادة في الوارد بالشكؿ التقيد دوف العامة المخابرات ومدير الجيش قائد الممؾ عيف"ي

، وقد أقّرىا مجمس الوزران في جمسة استثنائية، ٕٙٔٓ/ٗ/ٜٔوصدرت تعديالت دستورية جديدة في 
 :(ٕٙٔٓوتعديالتو لعاـ ٕٜ٘ٔ)الدستور األردني لعاـوىي 

مى أف يمارس الممؾ صالحيات تعييف مناصب في الدولة، منيا: مف الدستور تنص ع ٓٗالمادة  -
ولي العيد، ونائب الممؾ، ورئيس وأعضان مجمس األعياف، ورئيس وأعضان المحكمة الدستورية، 
ورئيس المجمس القضائي، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الدرؾ مف خالؿ رئيس الوزران 

الت أصبح الممؾ يمارس صالحياتو منفردًا دوف اي تنسيب والوزير المختص، وبموجب ىذه التعدي
 او توقيع اي جية سوان كانت مف رئيس الوزران أو الوزير المختص.

يعني اف التعديالت اضافت عمى صالحيات الممؾ بتعييف مدير المخابرات  ٕٚٔتعديؿ المادة  -
ال تشتمؿ عمى  ٕٔٔٓوقائد الجيش تعييف مدير الدرؾ، حيث كانت التعديالت الدستورية لعاـ 

تعييف مدير الدرؾ، وأضافت ىذه التعديالت تعييف مدير المخابرات وقائد الجيش المذيف كاف 
تعيينيما يحتاج لتوقيع رئيس الوزران والوزير المختص، لكف ىذه التعديالت حصرت تعييف ىذه 

حب حسب المناصب منفردة بالممؾ دوف حاجة لتوقيع رئيس الوزران او اي وزير، وذلؾ ينس
عمى تعييف ولي العيد ونائب الممؾ ورئيس وأعضان مجمس األعياف  ٓٗالتعديالت عمى المادة 

 .ورئيس وأعضان المحكمة الدستورية ورئيس السمطة القضائية

حالة الوفاة لرئيس الوزران  ٕٔٔٓفقد اضافت التعديالت الدستورية لعاـ  ٓ٘وفيما يتعمؽ بالمادة  -
فقد  ٕٙٔٓاستقالة الوزران في حاؿ وفاة الرئيس، أما تعديالت عاـ ونص التعديؿ في حينو عمى 
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نصت عمى بقان الوزارة في حاؿ وفاة الرئيس بحيث يحؿ محؿ رئيس الوزران المتوفي نائبو ويبقى 
التي نصت عمى استقالة الوزران  ٕٔٔٓطاقـ الوزارة عمى رأس عممو عكس ما ورد في تعديالت 

 .انحكما في حاؿ وفاة رئيس الوزر 

مف الدستور تعني تمديد رئاسة مجمس النواب لعاميف بدال مف عاـ  ٜٙالتعديالت عمى المادة  -
وفؽ ما كاف واردا في الدستور بمعنى اطالة منصب رئيس مجمس النواب لعاـ اخر ليصبح عاميف 

 .بدال مف عاـ

د لرئيس مجمس كانت تتضمف في البداية ىذا المقترح اال اف النواب رفضوا التمدي ٕٔٔٓتعديالت  -
 .نوابيـ لعاـ آخر وال ي في حينيا النص لتعود ىذه التعديالت لنفس النص

 ٕٙٔٓ، وعام ٕٕٔٓإصدار قانونْي انتخاب عام  .ٕ
ُتعتبر عممية االنتخابات أىـ مؤشر عمى التطور الديمقراطي، وقد صدرت عّدة قوانيف تنّظـ العممية      

، ىذا باإلضافة إلى إنشان ٕٙٔٓ، وكاف آخر تمؾ القوانيف عاـ ٕٜٛٔاالنتخابية في األردف منذ عاـ 
 نتخابية بكاّفة مراحميا.الييئة المستقّمة لالنتخاب كمؤسسة مستقّمة ىدفيا اإلشراؼ عمى العممية اال

، والذي زاد بموجبو عدد مقاعد مجمس النواب ٕٕٔٓلسنة  ٕٛصدر قانوف االنتخاب المعدؿ رقـ 
 ٕٚمقعدًا لمكوتا النسائية، و ٘ٔمقاعد لمدوائر،  ٛٓٔمقعدًا حسب التقسيـ التالي:  ٓ٘ٔاألردني إلى 

لمدائرة االنتخابية المحمية، وصوت لمقائمة مقعدًا لمقوائـ الوطنية العامة، وأعطي المواطف صوتاف، صوت 
 (.ٕٕٔٓلسنة  ٕٛ)قانوف االنتخاب رقـ  النسبية الم مقة

أحدث قانوف انتخابات لمجمس النواب األردني حتى  ٕٙٔٓلسنة  ٙويعدُّ قانوف االنتخاب رقـ 
ـّ بموجبو إجران انتخابات ٜٕٔٓزمف إعداد ىذه الدراسة في عاـ  مجمس النواب ، وىو القانوف الذي ت

 .ٕٙٔٓالثامف عشر لعاـ 

مادة نّظمت إجران العممية االنتخابية في  ٚٙمف  ٕٙٔٓلسنة  ٙتكّوف قانوف االنتخاب األردني رقـ      
جميع مراحميا المختمفة ممف يحؽ ليـ االنتخاب، واإلجرانات في إعداد الجداوؿ لمناخبيف، وحؽ 

ائر االنتخابية، وآلّيات الترشح لمجمس النواب، وكوتا المرأة االعتراض عمى الجداوؿ المعمنة، وتقسيـ الدو 
والمسيحييف والشركس والشيشاف، واالعتراضات، والطعوف، والدعاية االنتخابية، وتعييف رؤسان المجاف 
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خراج النتائج النيائية، وعقوبات مخالفة إجرانات ومسيرة العممية االنتخابية ) قانوف االنتخاب والفرز، وا 
 .(ٕٙٔٓلسنة  ٙلمجمس النواب رقـ األردني 

عمى نظاـ انتخابي أساسو القائمة النسبية المفتوحة،  ٕٙٔٓلسنة  ٙواعتمد قانوف االنتخاب رقـ      
نما يجب أف يكوف المرشح ضمف قائمة ال يقؿ عدد المرشحيف  وتعني أف الترشح لالنتخابات ليس فرديًا، وا 

قانوف ) خصصة لمدائرة االنتخابية التي ستترشح فييا القائمة، وال يزيد عمى عدد المقاعد المٖفييا عف 
، وقد اعتمدت الييئة المستقمة لالنتخابات ما (ٕٙٔٓلسنة  ٙاالنتخاب األردني لمجمس النواب رقـ 

مرشّػحًا النتخابات مجمس النواب الثامف عشر، وترّشحت النسان بنسبة  ٕٕ٘ٔقائمة مّثميا  ٕٕٙمجموعو 
مرّشحة، وىي أعمى نسبة ترشيح لمنسان في تاريخ االنتخابات البرلمانية في  ٕٕ٘عالية وصمت إلى 

 األردف.

فيما يتعمؽ بطريقة االقتراع، فانو بامكاف الناخب التصويت لمقائمة فقط، وبامكانو أيضًا و 
التصويت السـ أو أكثر داخؿ القائمة، كما بامكانو وضع إشارة بجانب اسـ القائمة واسـ أو أسمان 

 ٙقانوف االنتخاب األردني لمجمس النواب رقـ )حيف مف ىذه القائمة الذيف يرغب في التصويت ليـ المرشّ 
، واليستطيع الناخب أف يصّوت ألكثر مف قائمة، أو أف يصّوت لقائمٍة معينٍة ومف ثـ (ٕٙٔٓلسنة 

األردني  قانوف االنتخاب) يصّوت لمرشحيف في قائمة أخرى، أو أف يصوت لمرشحيف مف قوائـ متعددة
 . (ٕٙٔٓلسنة  ٙلمجمس النواب رقـ 

فانو يتمثؿ )عمى األقؿ نظريًا( في تشػػػػجيع  وعػػف األثػػر الػسػياسػػػي لمقػائمػة النسػػػبية المفتوحة،
 المرشػػػػػػػػػػػػػػحيف عمى 

التحالؼ فيما بينيـ لمحصوؿ عمى أكبر عدد ممكف مف األصوات، وبالتالي الحصوؿ عمى فرص أكبر 
لمفوز بالمقاعد، وىذا األمر في حاؿ تحققو، سيؤدي إلى تكويف كتؿ سياسية مستقبمية، سيكوف ليا دوٌر في 

 ٕٙٔٓالحسينيدفع العمؿ البرلماني إلى األماـ اعتمادًا عمى العمؿ الجماعي، وبعيدًا عف الفردية )
www.ammonnews.com). 

حرماف فئة كبيرة مف الشباب مف حؽ  ٕٙٔٓلسنة  ٙويؤخذ عمى قانوف االنتخاب األردني رقـ 
االنتخاب خاصًة إذا ما أجريت االنتخابات في النصؼ الثاني مف السنة؛ وذلؾ بسبب ما ورد في الفقرة أ 

سنة شمسية مف عمره في تاريخ األوؿ مف شير  ٛٔوالتي نصت عمى أف لكؿ أردني أكمؿ  ٖمف المادة 
 ات النيابية الحؽ في انتخاب أعضان مجمس النواب، كماكانوف ثاني مف العاـ الذي ستجري فيو االنتخاب
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أف تقسيـ الدوائر االنتخابية يتـ مف خالؿ نظاـ، وىذا األمر قد يساىـ في ت وُّؿ السمطة التنفيذية فيما 
أف الترشح لممقاعد ، أضؼ إلى ذلؾ يتعمؽ بقسيـ الدوائر االنتخابية، وخاصًة في ظؿ غياب مجمس األمة

د المخصصة لممسمميف( يتـ بطريؽ القائمة النسبية المفتوحة فقط، وال يتيح الفرصة لمترشيح النيابية )المقاع
الفردي والمستقؿ كما ىو متاح لمرشحي المقاعد المخصصة لمشركس والشيشاف والنسان والمسيحييف، وىذا 

أو أيديولوجي،  األمر قد يساىـ في إيجاد قوائـ انتخابية ال يجمع بينيا أي قاسـ مشترؾ فكري أو سياسي
 .وال يجمعيا في كثير مف األحياف إال تحالؼ رأس الماؿ مع قوة العائمة أو العشيرة

 

 إنشاء الهيئة المستقمة لالنتخاب .ٖ
تّمت  ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٔبتاريخ  ٚٔٔ٘بموجب التعديؿ الدستوري المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقـ      

العممية االنتخابية، وتديرىا في جميع مراحميا، باإلضافة إلى التوصية بانشان ىيئة مستقمة تشرؼ عمى 
(، وتتمّتع الييئة ٕٔٔٓإشراؼ ىذه الييئة عمى أي انتخابات أخرى يقّررىا مجمس الوزران )الجريدة الرسمية

داري، وليا الحؽ في تمّمؾ األمواؿ المنقولة وغير المنقولة، والقياـ  بشخصية اعتبارية وباستقالؿ مالي وا 
يع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيؽ أىدافيا، ويكوف مقّر الييئة في العاصمة عّماف، ولمييئة الحؽ بجم

 (.ٖ، المادة ٖٕٔٓفي افتتاح فروع أو مكاتب ليا في محافظات المممكة )قانوف الييئة المستقمة لالنتخاب 

 ٕ٘ٔٓلسنة  ٜٗإصدار قانون الالمركزية رقم  .ٗ
، والذي بموجبو أجريت انتخابات مجمس المحافظات ٕ٘ٔٓلسنة  ٜٗصدر قانوف الالمركزية رقـ 
، وبموجب ىذا القانوف أصبح لكؿ محافظة مجمس إداري يسمى ٕٚٔٓألوؿ مرة في األردف في عاـ 

داري، ويتكّوف مف عدد مف األعضان يحّدد  )مجمس المحافظة(، لو شخصية اعتبارية ذات استقالؿ مالي وا 
% لمنسان مف ٓٔصدر ليذه ال اية، وُيضاؼ إلى ذلؾ العدد ما نسبتو عددىـ مف خالؿ نظاـ خاص ي

% مف عدد األعضان ٘ٔعدد المقاعد المخّصصة ألعضان المجمس المنتخبيف، ويعّيف مجمس الوزران 
ـّ تحديد مدة المجمس بػ  المنتخبيف أعضانًا في المجمس، عمى أف تخصص ثمث ىذه النسبة لمنسان، وقد ت

ـ إعالف أسمان الفائزيف في الجريدة الرسمية، وتنتيي بانتيان تمؾ المدة، أو بحّؿ سنوات تبدأ مف يو  ٗ
 (.ٕ٘ٔٓلسنة  ٜٗالمجمس وفقًا ألحكاـ القانوف )قانوف الالمركزية رقـ 

وقد حّدد قانوف الالمركزية مجموعة المياـ التي يتوالىا مجمس المحافظة، وىي )قانوف الالمركزية رقـ 
 (:  ٕ٘ٔٓلسنة  ٜٗ
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 إقرار  مشاريع الخطط االستراتيجية والتنفيذية المتعمقة بالمحافظة، والتأكد مف تنفيذىا. -
 إقرار مشروع موازنة المحافظة ضمف السقوؼ المحددة ليا مف وزارة المالية. -
 دراسة احتياجات المحافظة مف المشاريع التنموية والخدمية، وتحديد أولوياتيا. -
 مارية المقدمة مف المجمس التنفيذي.إقرار المشاريع الخدمية واالستث -
 مناقشة تقارير عمميات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الرسمية تنفيذىا. -
اقتراح المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العاـ عمى المحافظة، ورفعيا لممحافظ التخاذ اإلجرانات  -

 الالزمة.
المختصة بما يكفؿ تحسيف أدان الدوائر الرسمية وضع التوصيات والمقترحات لمجيات  -

 والمؤسسات العامة العاممة ضمف المحافظة.
 إبدان الرأي في الموضوعات التي يرى المحافظ استشارتو بيا. -
اقتراح إنشان مشاريع استثمارية، والقياـ بمشروعات مشتركة مع المحافظات األخرى بموافقة  -

 الجيات المختصة.
قرار المشاريع تصديؽ الموازنات ال - سنوية لمبمديات الواقعة ضمف اختصاص مجمس المحافظة، وا 

 الرأسمالية لجميع البمديات في المحافظة.
تحديد المناطؽ الواقعة ضمف حدود المحافظة التي تعاني مف نقص الخدمات والتنمية أو بعض  -

 المشاكؿ الطارئة، واقتراح الحموؿ ليا مع الجيات المختصة.
أعضان المجمس التنفيذي في المواضيع الداخمة ضمف اختصاصو، والمدرجة  حؽ مناقشة أي مف -

 عمى جدوؿ أعماؿ المجمس.
 تشكيؿ لجاف الزمة لتنفيذ اختصاصاتو، مع تحديد مياـ كؿ لجنة. -

وجديٌر بالذكر أف أبرز ما في قانوف الالمركزية األردني ىو وجود مجمسيف، ىما: المجمس التنفيذي الذي 
بالمئة مف  ٘ٔبالمئة مف أعضائو منَتخبيف، و ٘ٛومجمس المحافظة الذي سيكوف يمثؿ الحكومة، 

أعضائو ُمعيَّنيف، كما أف قانوف الالمركزية سييدؼ إلى تقميؿ الض ط عمى مراكز صنع القرار في 
العاصمة عّماف، ونقميا إلى المحافظات التي تممؾ القدرة عمى تقدير احتياجاتيا السنوية، والعمؿ عمى 

ذ مشاريعيا الخاصة بما يساىـ في إيجاد فرص عمؿ ألبنان المحافظات، كما أف ىذا القانوف سيعزز تنفي
سنة، وسيعمؿ قانوف  ٕ٘مف المشاركة السياسية لمشباب، حيث اف سف الترشح لمجالس المحافظات ىو 
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دمات إلى الالمركزية عمى تخفيؼ الض ط عمى السمطة التشريعية، حيث أف النواب سيتحولوف مف نواب خ
 نواب وطف، مما يعني زيادة الدور السياسي والرقابي لمجمس النواب.

 ٕ٘ٔٓ، وعام ٕٕٔٓإصدار قانونْين لألحزاب السياسية عام  .٘
لسنة  ٙٔحزبًا بعد صدور قانوف األحزاب رقـ  ٖٕإلى  ٕٕٔٓوصؿ عدد األحزاب السياسية عاـ 

ب سياسي أردني عمى أساس المواطنة وقد نّصت مواد ذلؾ القانوف عمى أف يؤسس كؿ حز ، ٕٕٔٓ
والمساواة بيف كاّفة األردنييف، وااللتزاـ بالديمقراطية واحتراـ التعددية السياسية، كما نّصت مواد القانوف 
عمى عدـ جواز تأسيس الحزب عمى أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، أو فئوي، أو تفرقة بسبب الجنس 

لسنة  ٙٔ، وقد حمؿ قانوف األحزاب السياسية رقـ (ٕٕٔٓنة لس ٙٔأو األصؿ )قانوف األحزاب رقـ 
مواد اعتبرت إيجابية كال ان صالحيات وزارة الداخمية في الموافقة عمى تأسيس األحزاب، ومنح  ٕٕٔٓ

ل ان صالحية السمطة التنفيذية بحؿ األحزاب ونقؿ تمؾ  ىذه الصالحيات لمجنة شوؤف األحزاب، وا 
 تباط الحزب بجية أجنبية، أو إذا ثبت قبوؿ الحزب ألي تمويؿ خارجي.الصالحية لمقضان إذا ثبت ار 

، والذي حّدد اجرانات التسجيؿ والتمويؿ والتبعية، وقد نّصت ٕ٘ٔٓثـ صدر قانوف األحزاب لسنة 
مواد ذلؾ القانوف عمى أف يؤسس كؿ حزب سياسي أردني عمى أساس المواطنة والمساواة بيف كاّفة 

بالديمقراطية واحتراـ التعددية السياسية، وعدـ جواز تأسيس الحزب عمى أساس ديني،  األردنييف، وااللتزاـ
 .(ٕ٘ٔٓأو طائفي، أو عرقي، أو فئوي، أو تفرقة بسبب الجنس أو األصؿ )قانوف األحزاب السياسية لسنة

 وعمى صعيد التطبيؽ العممي لمتجربة الحزبية األردنية، ترى الدراسة أف دور األحزاب السياسية
األردنية ال يزاؿ ضعيفًا، وتورد الدراسة مثااًل عمى ذلؾ عف طريؽ استعراض خارطة المشيد الحزبي 

حزبًا سياسيًا ترشحًا وانتخابًا  ٜٖالنتخابات مجمس النواب الثامف عشر، حيث شارؾ في تمؾ االنتخابات 
حزبًا سياسيًا،  ٓ٘عددىا  % مف إجمالي األحزاب السياسية المسجمة بالمممكة والبالغٛٚوبنسبة تصؿ إلى 
حزبًا سياسيًا بالمشاركة في االنتخابات عف طريؽ االنتخاب فقط، وبمغ عدد  ٔٔوقد أعمف رؤسان 

% مقارنًة بنسبة اإلناث التي بم ت ٚ.ٔٛحزبيًا، وكانت نسبة الذكور منيـ  ٖٕٗالمرشحيف الحزبييف 
قائمة بمجموع  ٕٙأكثر مف حزب في  قائمة حزبية، بينما شارؾ ٖٚ%، وقد شارؾ حزب واحد في ٖ.ٛٔ
قائمة ترّشحت النتخابات مجمس النواب الثامف عشر، وقد تفاوت حجـ التنافس  ٕٕٙقائمة مف أصؿ  ٜٜ

الحزبي ما بيف الدوائر االنتخابية بصورة كبيرة )الموقع اإللكتروني لمييئة المستقمة 
 ( .                           www.iec.joلالنتخاب،
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ويالحظ مف ذلؾ أف ىناؾ فقدانا لمثقة بيف المواطف واألحزاب، وكؿ ىذا يدفع إلى القوؿ بتراجع 
لعالقة بيف البرلماف ا وصوليا لمبرلماف، وضعؼ تأثيرىا في الحياة السياسية األردنية، وعميو يمكف القوؿ أف

برلمانية في األردف ال يتـ بنانًا واألحزاب السياسية األردنية ضعيفة وغير فّعالة، وأف إجران االنتخابات ال
عمى أسس حزبية، وأف كثرة تعديؿ قانوف االنتخاب، وعدـ االستقرار التشريعي في ىذا األمر ساىـ في قمة 
المشاركة السياسية سوانًا مف قبؿ األحزاب السياسية أو مف قبؿ المواطنيف، إضافًة إلى ذلؾ، فقد ساىمت 

المواطنيف عف االنتمان لألحزاب السياسية بسبب الموروث التاريخي كثرة تعديؿ قانوف األحزاب، وعزوؼ 
تجاه األحزاب السياسية ، وتدّني درجة المؤسسية لدى األحزاب السياسية، وشخصنتيا ، واعتمادىا عمى 

 نخبة المؤسسيف، كؿ ذلؾ ساىـ في إضعاؼ تمؾ األحزاب وعدـ تفعيؿ دورىا في الحياة العامة.

     ٕٗٔٓلسنة  ٕٔغير المشروع رقم إصدار قانون الكسب  .ٙ
( بيدؼ تعزيز الثقة بأدان مف يتوّلى مياـ ٕٗٔٓ( لسنة )ٕٔصدر قانوف الكسب غير المشروع رقـ )

العمؿ العاـ ومسؤولياتو السياسية واإلدارية واالقتصادية والمالية واالجتماعية، ومسانلة كؿ مخؿٍّ بواجبات 
لعامة وحمايتيا مف االعتدان عمييا، وما يتبع ذلؾ مف إلحاؽ وظيفتو، وترسيخ مفيوـ حرمة األمواؿ ا

إشيار قانوف  ٕٗٔٓلسنة  ٕٔالضرر باالقتصاد الوطني، وقد أل ى قانوف الكسب غير المشروع رقـ 
توسيعًا لدائرة الشخصيات المطموب منيا إشيار ذمتيا ، وتضّمف ٕٙٓٓلسنة  ٗ٘الذمة المالية رقـ 

( مف ٕٙٓٓ( لسنة )ٗ٘القواعد الواردة في قانوف إشيار الذمة المالية رقـ )المالية، وتعدياًل عمى بعض 
حيث المدد والجزانات المترتبة عمى مخالفة أحكاـ القانوف المذكور، مع المحافظة عمى تسمية دائرة إشيار 

، ٕٔوىيكميا التنظيمي )قانوف الكسب غير المشروع رقـ  الذمة المالية وصالحياتيا واختصاصاتيا
ٕٓٔٗ                   .)    

 ٕٗٔٓإصادر قانون إعادة هيكمة مؤسسات ودوائر حكومية عام  .ٚ
ـّ إقرار قانوف إعادة ىيكمة المؤسسات والدوائر حكومية في عاـ  ، بيدؼ إل ان ودمج مؤسسات ٕٗٔٓت

اع تتبع لمقطاع العاـ، وتتشابو مف حيث المياـ واالختصاصات، أو تختص بمعالجة قضايا متعّمقة بقط
واحد، وقد جان قرار إل ان ودمج المؤسسات استجابًة لمطالب إصالحية انتقدت كثرة إنشان المؤسسات 
والييئات المستقمة والحكومية بال حاجة، ول ايات نفعية، أو نتيجة سون التخطيط واإلدارة، األمر الذي كّبد 

كبير في رواتب موّظفي تمؾ الييئات خزينة الدولة خسائر فادحة، نتيجة زيادة حجـ النفقات، واالرتفاع ال
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ـّ إل ان )، والمؤسسات، وضعؼ الرقابة عمييا ( مؤسسات وىيئات مستقّمة، ىي: ٚوبموجب ىذا القانوف، ت
الييئة التنفيذية التخاصّية، والييئة اإلدارية لتنمية البيئة االستثمارية واألنشطة االقتصادية، وصندوؽ إدارة 

تأميف، وىيئة تنظيـ العمؿ اإلشعاعي والنووي، وسمطة المصادر الطبيعية، المخاطر الزراعية، وىيئة ال
ـّ دمج ) ـّ دمج ىيئة ٖ( ىيئات لتصبح في مجموعيا )ٙومؤسسة تشجيع االستثمار، كما ت ( فقط، إذ ت

تنظيـ قطاع الكيربان مع ىيئة تنظيـ قطاع الطاقة والمعادف، ودمج ىيئة المناطؽ التنموية والمناطؽ الحّرة 
ىيئة تشجيع االستثمار، ودمج ىيئة اإلعالـ المرئي والمسموع مع دائرة المطبوعات والنشر تحت  مع

ـّ إنشاؤه؛ ومسّمى ىيئة اإلعالـ،  ـّ تحديد مرجعية وزارية لكؿ مجمس أو صندوؽ حكومي متخّصص ت ت
مجمس أو وذلؾ بيدؼ تفعيؿ عممية الرقابة عمى األعماؿ، وتحمُّؿ المسؤولية الكاممة عف أنشطة كؿ 

 (. ٕٗٔٓلسنة  ٚٔصندوؽ حكومي )قانوف إعادة ىيكمة مؤسسات ودوائر حكومية رقـ 

 ٕٙٔٓإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام  .ٛ
، ٕٙٔٓلسنة  ٖٔأنشئت ىيئة النزاىة ومكافحة الفساد بموجب قانوف النزاىة ومكافحة الفساد رقـ 

تع ىيئة النزاىة ومكافحة الفساد بشخصية اعتبارية لتخمؼ ديواف المظالـ، وىيئة مكافحة الفساد، وتتم
داريًا، وتيدؼ إلى ضماف االلتزاـ بمبادئ النزاىة الوطنية، ومكافحة الفساد مف خالؿ  مستقمة ماليًا وا 

تتمّثؿ بمالحقة كؿ مف يرتكب أيًا مف أفعاؿ الفساد المجّرمة وفقًا مجموعة مف اإلجرانات واآللّيات التي 
يئة، والقياـ بالجيود الالزمة لتجفيؼ منابع الفساد، وتوعية المواطنيف بآثار الفساد السمبية ألحكاـ قانوف الي

والخطيرة عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وعمى صورة األردف لدى المستثمريف 
 (.ٕٙٔٓلسنة  ٖٔقانوف النزاىة ومكافحة الفساد رقـ والمؤسسات الدولية )

 ٕٕٔٓالدستورية عام إنشاء المحكمة  .ٜ
، والذي نصت مواده عمى أف ىذه المحكمة ٕٕٔٓلسنة  ٘ٔصدر قانوف المحكمة الدستورية رقـ 

داري، وليا تممُّؾ األمواؿ المنقولة وغير المنقولة والقياـ بجميع  تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقالؿ مالي وا 
القضائية المحامي العاـ المدني، وحسب نص التصرفات الالزمة ألدان مياميا وينوب عنيا في اإلجرانات 

المادة الرابعة فاف ىذه المحكمة تختص بالرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة النافذة، وتفسير نصوص 
أعضان كؿ سنتيف مف تاريخ تعييف األعضان  ٖأعضان بمف فييـ الرئيس، و ٜالدستور، ويعيف الممؾ 

 (.ٕٕٔٓلسنة  ٘ٔـ التسعة )قانوف المحكمة الدستورية رق
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 معيقات اإلصالح السياسي في األردن  -رابعا

واجو األردف منذ نشأتو العديد مف المشاكؿ والتحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ نتيجًة 
لحالة عدـ االستقرار التي تشيدىا المنطقة المحيطة بو، وتبعّيتو اقتصاديًا وسياسيًا لمجيات المانحة إقميميًا 

ليًا، مما ساىـ بشكؿ مباشر في التأثير عمى مسيرة اإلصالح الشامؿ، وقد كانت التحديات االقتصادية ودو 
أبرز وأكثر تأثيرًا عمى المجتمع األردني، وُيضاؼ إلى ذلؾ عدـ حدوث إجماع شعبي عمى بعض القوانيف 

انوف االجتماعات العامة، المؤثرة عمى العممية السياسية، ومنيا قوانيف االنتخاب، وقوانيف األحزاب، وق
وقانوف اإلعالـ، وقد زادت مؤثرات البيئة الخارجية اإلقميمية والدولية مف إعاقة تمؾ الجيود الرامية إلى 

 اإلصالح في األردف.

تمثمت العوامؿ المحمية المعرقمة لجيود اإلصالح بوجود نخب وقوى شد عكسي ترفض وقد 
قصان شرائح كبيرة مف المجتم ع عف المشاركة في الحكـ، وعدـ تبمور نخب جديدة مف اإلصالح، وا 

المجتمع تكوف مسؤولة عف إحداث عمميات اإلصالح، ووجود فجوة بيف ما جان في كتب التكميؼ السامي، 
وبيف التطبيؽ، ومف الممكف إرجاع ذلؾ إلى الت يير السريع في الحكومات، وعدـ التجانس بيف الفريؽ 

وعدـ وجود نية حقيقية مف قبؿ الحكومات المشّكمة في تطبيؽ مضاميف كتب  الوزاري قد أّدى إلى التمكؤ،
التكميؼ السامي اليادفة إلى اإلصالح الشامؿ، أضؼ إلى ذلؾ غياب دور المعارضة السياسية القادرة 
عمى المشاركة بالسمطة، أو نشر الثقافة والوعي السياسي، وبروز قواعد شعبية تأخذ شكؿ الزعامات 

والطائفية والقبمية والعائمية، وغياب مؤسسات المجتمع المدني القادرة عمى تحقيؽ الضبط التقميدية 
(، ٖٚ، صٕٕٔٓاالجتماعي والسياسي، وأدان أدوار رقابية تصحح مف مسيرة النظاـ السياسي )المقداد،

ف في ىذا وغياب الدور الرقابي الفاعؿ لمجمس النواب، وضماف الحكومات األردنية المتعاقبة بأنيا بمأم
الجانب، وضعؼ المجالس النيابية األردنية مف حيث مّدة إنجاز القوانيف، وجدّية مناقشتيا، ومدى توافقيا 

الثقافة السياسية (، وأخيرا، فاف نمط ٜ،صٕٕٔٓمع الصالح العاـ )مركز القدس لمدراسات السياسية، 
رعية وثقافة الخضوع، وُيعمي مف قيـ السائد في المجتمع األردني، والذي يقوـ في ال الب عمى ثقافة ال

الذكورة عمى حساب األنوثة ساىـ في تأخير استيعاب قيـ الديمقراطية والمواطنة واستبداليا مكاف القيـ 
 (.ٛٚ، صٕ٘ٔٓالقديمة )المشاقبة،

حرب عاـ  أىـ األحداث السياسية اإلقميمية التي أثرت سمبًا عمى استكماؿ مسيرة اإلصالح:ومف 
معركة الكرامة و  ،ٜٚٙٔؽ أعداد كبيرة مف الالجئيف الفمسطينييف إلى األردف، وحرب عاـ ، وتدفُّ ٜٛٗٔ
احتالؿ الكويت لمعراؽ، وما نتج و  ،ٜٛٛٔ -ٜٓٛٔالحرب اإليرانية العراقية خالؿ األعواـ و  ،ٜٛٙٔعاـ 
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مريكي لمعراؽ عف ذلؾ مف خسارة األردف لمسوؽ العراقية الكويتية، وجزٍن مف السوؽ الخميجية، وال زو األ
، والذي كاف لو آثار سمبية عمى االقتصاد األردني؛ بسبب توّقؼ تصدير النفط الذي كاف ُيقّدـ ٖٕٓٓعاـ 

لألردف عمى شكؿ ىبات، والجزن اآلخر يتـ شراؤه بأسعاٍر تفضيمية، وانقطاع اإلمدادت مف خط ال از 
دف لمعراؽ نتيجًة لخطورة األوضاع ، وتوقُّؼ حركات الشحف مف األر ٕٔٔٓالمصري ابتدانًا مف العاـ 

 .ٕٔٔٓاألمنية، والكمفة الباىظة الستقباؿ الالجئيف السورييف منذ العاـ 

ويمكف رصد األحداث السياسية الدولية التي أثرت أعاقت مسيرة اإلصالح في األردف باألزمة 
اجع عائدات السياحة، ، وآثارىا عمى حواالت الم تربيف األردنييف، وتر ٕٛٓٓاالقتصادية العالمية عاـ 

تبعات االزمة وارتفاع صافي الديف العاـ، وتراجع حجـ المساعدات الخارجية، وارتفاع عجز الموزانة، و 
المالية في أوروبا، خاصًة وأف منطقة اليورو تشّكؿ أحد أىـ الالعبيف في التجارة الخارجية األردنية، وما 

برى نتيجة األزمة المالية العالمية، وتأثيرىا عمى األردف شيدتو الواليات المتحدة األمريكية مف تبعاٍت ك
باعتبارىا أحد أىـ الشركان التجارييف لألردف، وخاصًة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، والحرب عمى 

 اإلرىاب.

 الخاتـمة والنتائج

متشابية ساىمت عّدة عوامؿ في انتشار موجات الربيع العربي بيف مختمؼ الدوؿ العربية، وكانت 
في المجمؿ، وتمّثمت بمجموعٍة مف العوامؿ السياسية واالقتصادية والفكرية واالجتماعية، وانتشار وسائؿ 
التواصؿ االجتماعي التي كاف ليا أىمية خاصة في الربيع العربي مف حيث توظيفيا لتنسيؽ خروج 

وىو ما ساىـ في خروج  المظاىرات، ولنقد الحكومات، وتميُّز تمؾ الوسائؿ بسرعة نقؿ المعمومة،
 المظاىرات بشكٍؿ أكبر.

واختمفت أساليب التعامؿ مع الحراكييف بحسب طبيعة السمطة الحاكمة، فقد شيدت كؿ مف مصر 
وسوريا وتونس واليمف وليبيا حاالت انتياؾ لحقوؽ االنساف، واستعماؿ منيجي وغير مبرر لمعنؼ، بينما 

واستجابت لبعض مطالب الحراكييف، ومف تمؾ الدوؿ األردف،  تعاممت دوؿ أخرى مع الحراكييف بالسممية،
فقد رصدت الدراسة آلّيات استجابة النظاـ السياسي األردني لمطالب الحراكييف بخصوص اإلصالح 
نشان الييئة المستقمة لالنتخاب،  السياسي، حيث تمّثمت تمؾ اآلليات باصدار قوانيف جديدة لالنتخابات، وا 

صدار قانوف جديد ل صدار قانوف الالمركزية بيدؼ توسيع قاعدة المشاركة وا  ألحزاب السياسية، وا 
السياسية، والتعديؿ عمى قوانيف المطبوعات والنشر، وقانوف االجتماعات العامة، والسماح بالتظاىر 
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والخروج في مسيرات بعد أخذ التصريحات الالزمة، أضؼ إلى ذلؾ التعديالت الدستورية التي شممت 
ؿ السمطة التنفيذية عمى السمطتيف التشريعية والقضائية،  تعديؿ ثمثيْ  الدستور، وساىمت في الحد مف ت وُّ

ـّ إجران تعديالت دستورية ثالث مرات في األعواـ   عمى التوالي. ٕٙٔٓو ٕٗٔٓو ٕٔٔٓوقد ت

وبعد تحميؿ الواقع السياسي األردني رصدت الدراسة مجموعة مف المعيقات التي عرقمت مسيرة 
 ح السياسي فيو.اإلصال

 

 النتائج والتوصيات 

وجػػدت الدراسػػة أف العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف الربيػػع العربػػي واإلصػػالح السياسػػي كانػػت موجبػػة، مػػف 
خالؿ تعديؿ ثمثْي الدستور األردني، وصدور عّدة قوانيف معّدلة وجديدة تنّظـ العمؿ السياسػي، وتسػاىـ فػي 

رار، وتطػػػوير ُبنػػػى وىياكػػػؿ جديػػػدة فػػػي األردف مثػػػؿ الييئػػػة توسػػػيع قاعػػػدة المشػػػاركة الشػػػعبية فػػػي صػػػنع القػػػ
 المستقمة لالنتخابات، والمحكمة الدستورية.

أف التأطير القانوني لإلصالح السياسي في األردف متوفر، ولكف ال تزاؿ ىنػاؾ وقد وجدت الدراسة 
دور المعارضػة إشكالية في التطبيؽ بسبب مجموعػة مػف العوامػؿ، مػف أىميػا: قػوى الشػد العكسػي، وغيػاب 

السياسػػػية، وضػػػعؼ األحػػػزاب السياسػػػية ومؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني مػػػف حيػػػث التعبئػػػة السياسػػػية والتجنيػػػد 
 السياسي، ونمط الثقافة السياسية السائدة في المجتمع األردني.

ف استجابة النظاـ السياسي األردني لبعض مطالب الحراكييف والتعامؿ وأخيرا، فقد وجدت الدراسة أ
، ٕٚٔٓ-ٕٔٔٓممية ساىمت بشكٍؿ كبير في تحقيؽ االسػتقرار السياسػي فػي األردف خػالؿ الفتػرة معيـ بس

نمػػا  إذ تمّيػػز الحػػراؾ األردنػػي عػػف غيػػره مػػف الحراكػػات فػػي الػػدوؿ العربيػػة بأنػػو لػػـ يطالػػب باسػػقاط النظػػاـ، وا 
قػرار األردنػي طالب باإلصالحات وزيادة المشػاركة السياسػية، أضػؼ إلػى ذلػؾ رسػوخ القناعػة لػدى صػانع ال

بأىميػػة اإلصػػالح وتعزيػػز الديمقراطيػػة كػػنيج حيػػاة وزيػػادة المشػػاركة السياسػػية لتشػػمؿ كافػػة فئػػات المجتمػػع 
 األردني.

 

 



   
 

 
 العدد التاسع  

  2102 – 7 – 2: تاريخ اإلصدار   
 ISSN: 2663-5798                                                                                                                           www.ajsp.net 

 

22 
 

 التوصيات

 في ضون النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، فقد تمت التوصية بما يمي: 

تقود لمزيٍد مف رفع درجات الوعي السياسي لدى المواطنيف مف أجؿ بنان ثقافة سياسية  .ٔ
 المشاركة السياسية، وتفعيؿ دور مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية عمى اختالفيا.

إعادة النظر في قانوف االنتخاب مف حيث تحديد نسبة مقاعد لألحزاب السياسية ال تقؿ  .ٕ
%( مف مجموع مقاعد البرلماف، وأف يتـ السماح  لألشخاص بالترّشح بشكٍؿ ٓ٘عف )

( سنة شمسية مف عمره قبؿ ٛٔردي، وأف يتـ السماح لكؿ أردني أكمؿ )مستقؿ أو ف
 موعد االقتراع بأربعة أشير الحؽ في انتخاب أعضان مجمس النواب.

االستعانة بوسائؿ اإلعالـ المختمفة لت يير الصورة النمطية لممرأة، وتسميط الضون عمى  .ٖ
تحقيؽ إنجازات في جميع  النسان كمواطنات فاعالت، صاحبات رؤية وتفكير قادرات عمى

األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ووضع خطة واضحة لدعـ المرشحات 
الكفؤات، القادرات عمى الحصوؿ عمى نسب تصويت مرتفعة في دوائرىف االنتخابية، 

 وتجنب ترشيح اكثر مف امرأة في الدائرة الواحدة.
والرسائؿ العممية حوؿ موضوع الحراؾ وأثره إجران المزيد مف الدراسات واألبحاث والندوات  .ٗ

 في استجابة النظـ السياسية لعمميات اإلصالح.
 قائمة المراجع

 ( .ٕ٘ٔٓبصبوص. حمزة .) ٕٓٔٓأثر الحراك المجتمعي عمى عممية اإلصالح في األردن-
 أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة العمـو اإلسالمية. عماف. األردف.. ٕٗٔٓ

 ( .عدد ٕٔٔٓالجريدة الرسمية .)ٕٗٗ٘  
 ( .عدد ٕٔٔٓالجريدة الرسمية .)٘ٔٔٚ 
 ماذا تعني؟: القائمة النسبية المفتوحة في قانوف االنتخاب .(ٕٙٔٓ) .محمد .الحسيني. 

www.ammonnews.com 
 ( .ٕٗٔٓالحياري. أحمد .) اإلصالحات السياسية والدستورية وتأثيرها عمى العالقة بين

 رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة األردنية. عماف. األردف.الة األردنية(. السمطات )الح
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 ( .ٕٕٔٓالخاليمة. ىشاـ .) أثر اإلصالح السياسي عمى عممية المشاركة السياسية في المممكة
(. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الشرؽ األوسط. ٕٕٔٓ -ٜٜٜٔاألردنية الهاشمية )

 عّماف. األردف.
  ترجمة: نمير مظّفر(. المؤسسة العربية ٕط) .الديمقراطية ونّقادها(. ٕ٘ٓٓبرت. )داؿ. رو( .)

 لمدراسات. بيروت. 
  وٕٗٔٓ. ؤٕٔٓوتعديالتو لألعواـ  ٜٛ٘ٔالدستور األردني لعاـ .ٕٓٔٙ. 
 ( .معركة الت يير في العالـ العربي. ٕٔٔٓشحادة. إياد .) .(. ٗٛٔع)مجمة دراسات دولية

 القاىرة.
 ( .ٜٜٙٔشمبي. محمد .) .المنهجية في التحميل السياسي: المفاهيم. المناهج. االقتراب

 بيت الحكمة لإلعالـ والنشر والتوزيع.القاىرة.واألدوات. 
 ( .ٕ٘ٔٓالعاني. عمي .)( ٕٓٔٓالديمقراطية ودول الربيع العربي: الواقع والمستقبل-ٕٓٔ٘.) 

 (. دار المأموف لمنشر والتوزيع. عّماف. ٔ)ط
 ( .اإلصالح السياسي: خبرات عربية. ٕٙٓٓعبداهلل. ثنان .) .المجمة العربية لمعموم السياسية

 (. ممؼ اإلصالح السياسي.ٕٙٓٓ(. خريؼ)ٕٔع)
 ( الدستور األردني والحقوؽ الشخصية. ٕٕٔٓفريحات. عبد ال فار .) مؤتمر الدستور األردني

 . الجامعة األردنية. عماف.في ستين عاماً 
  (.ٕٗٔٓ( لسنة )ٚٔإعادة ىيكمة مؤسسات ودوائر حكومية رقـ )قانوف 
 ( ( لسنة )ٙٔقانوف األحزاب رقـٕٕٓٔ.)  
 ( ( لسنة )ٕٛقانوف االنتخاب رقـٕٕٓٔ .) 
 ( ( لسنة )ٙقانوف االنتخابات رقـٕٓٔٙ.)  
 ( ( لسنة )ٕٔقانوف الكسب غير المشروع رقـٕٓٔٗ.) 
 ( ( لسنة )ٜٗقانوف الالمركزية رقـٕٓٔ٘.) 
 ( ( لسنة )٘ٔقانوف المحكمة الدستورية رقـٕٕٓٔ .) 
 ( ( لسنة )ٖٔقانوف النزاىة ومكافحة الفساد رقـٕٓٔٙ.) 
 ( ( لسنة )ٔٔقانوف الييئة المستقمة لالنتخاب  رقـٕٕٓٔ.) 
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 ( .ٕٓٓٓالقرعاف. سمطاف .) :العوامل المؤثرة عمى نمط الثقافة السياسية في الريف األردني
. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة آؿ البيت. لواء المزار الشماليدراسة ميدانية لقرى 

 .المفرؽ. األردف
 ( .ٖٕٔٓمركز القدس لمدراسات السياسية.) :دراسة مقارنة حول  المرصد البرلماني األردني

 عماف. األداء الرقابي والتشريعي لمجمس النواب. 
 ( .ٕٓٔٓالمشاقبة. أميف و عموي. المنتصر باهلل .)دار  الح السياسي والحكم الرشيد.اإلص

 الحامد لمتوزيع والنشر. عّماف. 
 ( .ٕ٘ٔٓالمشاقبة. أميف.)  .المؤلؼ. عماف.النظام السياسي األردني 
 ( .شكالّية العالقة مع السياسات الحكومية: ٕٕٔٓالمقداد. محمد (. دعوات اإلصالح في األردف وا 

مجمة اتحاد كميات  (.ٕٓٔٓ-ٕٔٓٓتحميمية )مؤشرات االستقرار السياسي واالقتصادي دراسة 
 . جامعة اليرموؾ. إربد. إالداب العربية

 ( .ٕٛٓٓالمنوفي. كماؿ .)سمسمة مفاىيـ.  .مفهوم الثقافة السياسية: دراسة نظرية تأصيمية
 المركز الدولي لمدراسات إالستراتيجية والمستقبمية. القاىرة. 

  .الموقع االلكتروني لمممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيفwww.kingabdullah.jo 
  .الموقع االلكتروني لييئة النزاىة ومكافحة الفسادwww.iec.jo 
 ( .سمسمة مقاالت عف اإلصالح السياسي. ٕٔٔٓنصراويف. ليث .) صحيفة العرب اليوم

 عماف.األردنية. 
 ( .ٕٔٔٓالنقرش. عبداهلل .)(. المؤلؼ. عماف. ٔ)ط. العربي من وحي الربيع 
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THE IMPACT OF ARAB SPRING ON POLITICAL REFORM IN 

JORDAN 

The study aimed to follow the reality of the Arab Spring and its impact on the 

process of political reform in Jordan, and highlight the most important contents of the 

political reform carried out by the Jordanian political system after 2011, and to show 

the challenges and obstacles facing the political reform processes in Jordan. 

 The study used the systems analysis approach to answer its hypothesis that 

there is a correlation between the Arab Spring and the political reform processes in 

Jordan. Thestudy found that this relationship was positive 

through the amendment of two-thirds of the Jordanian constitution, the promulgation 

of several new and amended laws regulating political action, and the expansion of 

popular participation in decision-making and the development of new structures and 

structures in Jordan such as the Independent Electoral Commission and the 

Constitutional Court. 

 The study found that the legal framework for political reform in Jordan is 

available, but there is still a problem in implementation due to a number of factors, the 

most important of which are: The absence of the role of political opposition, the 

weakness of political parties and civil society institutions in terms of political 

mobilization and political recruitment, and the pattern of political culture prevalent in 

Jordanian society. 

The study also found that the response of the Jordanian political system to some 

of the demands of the movement and dealing with them peacefully contributed 

significantly to the political stability in Jordan during the period 2011-2017. The 

Jordanian movement distinguished from other movements in the Arab countries that it 

did not demand the overthrow of the regime, but to increase political participation. 

In addition, Jordanian policymakers are convinced of the importance of reform 

and the promotion of democracy as a way of life and increase political participation to 

all sectors of Jordanian society. 

In light of the findings of the study, a number of recommendations were proposed, 

including: raising political awareness among citizens in order to build a political 

culture leading to greater political participation, reconsidering the election law, and 

using various media to change the stereotype of women, and highlighting women as 

active citizens. 
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