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االنتخابات األردنية :تعميق لألزمة ال أكثر
سفيان عبيدات *
جرت االنتخابات النيابية األردنية األخيرة على خلفية مشهد سياسي واجتماعي مأزوم .فالنمط األوتوقراطي الذي تكمذ
به البالد ال يممن أن يستمر إذا ما قام نظام حم نيابي في إطار من التعددية الكزبية السياسية الذي يمذمن المسذاواتية
ويرسخ التقاليد الديمقراطية في العمل السياسي .وليلك فقد حرص الكم دائما ً على تكصذين اسذتاثارب بالسذلبة بقعاقذة
تبور البنى السياسية االجتماعية األردنية لتعبيلها عن إنتاج طبقة قادرة على تولي الكم وتمثيل مصالح كافة شرائح
المجتمذ األردنذي .و ذذو األمذر الذذي قذاد بجانذذو عوامذل أخذرى إلذذى انقسذامات عموديذذة متعذددة فذذي المجتمذ األردنذذي
تغلغلت بسهولة فذي لذل ايذال الثقافذة الديمقراطيذة عذن البنيذة المجتمعيذة األردنيذة .وقذد شذملت نتيجذة ذيب االنتخابذات
نجاحا ً للكم في إدامة الوض الرا ن .لمن الوجه اآلخر لهيا النجاح و الفشل المكتوم الي يواجه كل الدولذة األردنيذة
في مواجهة التكديات المقبلة وعلى رأسها تكديات األزمة اإلقليمية الباحنة المتلخصة في األزمة السورية.
لم ولن يهداً غبار االنتخابات النيابية األردنيةة التةج تة ت
فةةةةج ال الةةةةي وال كةةةة ين مةةةةن ةةةةان ال ةةةةانج الماضةةةةج؛
فالتحديات التج انت ت اته السلطة والم ارضة على حةد
س اء ما زالت هج ذات التحةديات ،وسة تسةتم ة ل
ما دامت الكة و التةج تحمةم الم ادلةة السياسةية األردنيةة
هةةةةج ذات الكةةةة و والجديةةةةد الةةةة تةةةةاءت بةةةةه هةةةة
االنتخابات ه أنها شملت عاملً اشةاا ً ألسةباو ومظةاه
األزمةةة السياسةةية االتتماعيةةة التةةج ي ةةانج منهةةا األرد ،
وأعةةادت إنتاتهةةا علةةى شةةمم أزمةةات مت ةةددم وان سةةامات
عم ديةةة ي ةةانج منهةةا المجتمةةر األردنةةج من ة فت ة م ف لةةى
ال غم من أ المل ال زال محتمة اً للسةلطة وممسةما ً بمةم
خي هةةا فةةةج الةةبلد ،إال أنةةةه مضةةط ال العتبةةةارات دوليةةةة
ضةةاغطة بالدرتةةة األولةةى ،ومحليةةة بدرتةةة ثان يةةة ،إلةةى
إدارم الدولة من خةلل المسسسةات التةج حةددها الدسةت ر؛
فالدسةت ر األردنةج يةنل علةى أ نظةاك الحمةم نيةابج أوالً
وملمةةةج ثانيةةةاً ،تتةةة لى فيةةةه الحم مةةةة الكةةةسو الداخليةةةة
والخارتيةةة للدولةةة ،وتم ة مسةةسولة أمةةاك مجل ة ن ة او
منتخب انتخابا ً عامةا ً ومباشة اً ،بينمةا يتمتةر الملة بح ة
* محام أردني

دسةةت رية مةةن أهمهةةا أنةةه م ا ة ًى مةةن أ تب ةةة ومسةةسولية
ناتجةةة عةةن ت ؤسةةه للدولةةة ةة الحم مةةة هةةج ةةاحبة
ال الية فج إدارم شسو الدولة ،وبالتالج فل بد مةن وتة د
حم مة ي أسةها شةخل غية الملة وتمة مسةسولة أمةاك
مجل ن او منتخب
إال إ الةةنم األوتةةة ط ا ج الةة يةةةدي الملةة بةةةه الةةةبلد
يصةةطدك مةةر تةة ه فمةة م النظةةاك النيةةابج الملمةةج؛ فهةة ا
النةةة ن مةةةن األنظمةةةة السياسةةةية ،مةةةا ي فةةةه علةةةم الةةةنظم
السياسية و ما ه تار ال مم به فج األنظمةة الديم ا يةة
فج ال الم ،يتطلب بالض ورم الاصةم بةين السةلطة والملة
وف ةا ً ل اعةد
بحيي يم المل ه رأس الدولة ويتصة
الدسةةت ر ولةةي وف ةةا رادتةةه الحة م ويظةةم رمة اً لل حةةدم
وا تمةةةان الةةة نيين مةةةا يتطلةةةب هةةة ا النظةةةاك منظ مةةةة
أح ة او سياسةةية متلزم ةة ونظةةاك انتخةةابج مت اف ة م ه ةا،
على أ يسد تكغيم هم ا نظاك إلى تكميم حم مة يُملف
ب ئاسةةتها زعةةيم أغلبيةةة أو ائةةتل ب لمةةانج تحمةةم الةةبلد
لات م محددم تتة لى خللهةا إدارم افةة الكةسو الخارتيةة
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والداخليةةة تحةةت رطابةةة الب لمةةا وه ة مةةا ي نةةج أ هم ة ا
حم مة هةج التةج تسةيط علةى الجةيج واألتهة م األمنيةة
وم اردها وتكمم ع يدتها ال سم ية واألمنيةة ،وهةج التةج
تدي النظاك االطتصاد للبلد ،وتةدي ال لطةات الخارتيةة
للدولةةة األردنيةةة وف ةا ً لمةةا تمليةةه مصةةال الدولةةة األردنيةةة
بمافة مم ناتها التج تكمم نظامها السياسج
وال ش ة فةةج أ تطبي ة ه ة ا السةةيناري يةةسد إلةةى تغيي ة
ت ه فةج ط اعةد الل بةة السياسةية فةج الةبلد وإلةى شةبه
ث ة رم ت ريةةة فةةج هيمةةم الطب ةةة السياسةةية بمةةا فيهةةا تلةة
المصطاة وراء الحمم فهة ا بالضة ورم ي نةج إطامةة نظةاك
مسةةاواتج ذو ح ةةة مط ة دم مةةن التنظةةيم وإعةةادم التنظةةيم
وال لنةةةة لل لطةةةات االتتماعيةةةة فةةةج المجتمةةةر األردنةةةج،
وي مةةم علةةى م ا مةةة ت اليةةد وطةةيم غائبةةة عنةةه فةةج ال طةةت
الحاض ة  ،وذل ة لضةةما اسةةتم ارية وتط ة ر ه ة ا النظةةاك
وف اليتةةه وهةة ا يجةةب أ يكةةمم افةةة مم نةةات المجتمةةر
األردنج فيه بحيي ال يُ ل وال يُلغى أ ممة منهةا أل
سةةبب ةةا و ة ل فة م ةةم همة ا نظةةاك يجةةب أ ي عةةى
طياك اطتصاد طائم على إنتاج ناعج وزراعج متح ر مةن
السةيط م االحتماريةةة بمختلةف أشةةمالها بحيةي ي مةةم علةةى
تحصةةين ال ة ار السياسةةج الة نج مةةن االرتهةةا لل امةةم
والضةةةغ الخارتيةةةة طةةةدر المسةةةتطان ،ويضةةةمن حمايةةةة
الديم ا ية والت ددية السياسية طدر ا ممةا مةن تةيثي ات
ال ضةةةر السياسةةةج الم ةةةد الةةة يحةةةي بالدولةةةة األردنيةةةة
ويتخللها
ومن هنا ،ف فم م النظاك النيةابج الملمةج تصةطدك حتمةاً،
لةةةةي ف ةةةة مةةةةر التمسةةةة بةةةةالنم األوتةةةة ط ا ج للحمةةةةم
وممتسةةباته فةةج األرد  ،بةةم تصةةطدك أيضةةا مةةر مجم عةةة
من المااهيم ال اسخة لدى م ظم ش ائ المجتمر األردنةج
والتةةج تت ةةارو وت ة ه ال افةةة الديم ط ا يةةة مةةن حيةةي
األسةةاس وهةة األمةة الةة ال يدر ةةه وعةةج الم يةة مةةن
المناضةةةةلين والمطةةةةالبين بالح يةةةةة ونكةةةة الديم ا يةةةةةة
واعتمادهةةا نظةةاك حمةةم فةةج المجتمةةر األردنةةج فممةةا ه ة
م ة و  ،فالديم ا يةةة ال ت تم ة علةةى ط ة انين ب ةةدر مةةا
ت تمة علةةى ث افةةة سياسةةية تكةةمم نظام ةا ً مجتم يةا ً طبةةم أ
تكةةمم النظةةاك السياسةةج وال ش ة أ غيةةاو ه ة ا ا درا
وعةةدك تج ة ر لةةدى أغلبيةةة األردنيةةين يسةةهم علةةى الحمةةم
إدامةةة األم ة ال اطةةر إلةةى أ ة ل أمةةد مممةةن ،ويةةسد إلةةى
ت مي ة األزمةةة االتتماعيةةة السياسةةية بةةدالً مةةن مغادرتهةةا
باتجا نظاك اتتماعج ديم ا ج ت دد

فبسةةةبب الغيةةةاو التةةةاريخج للمسةةةاواتية واالسةةةتح اط ا ية
وتةةةداول السةةةلطة واطت انهةةةا بالمسةةةسولية والمحاسةةةبة فةةةج
الدولةةةة األردنيةةةة منةةة طيامهةةةا ،ف ةةةد تطةةة ر ماهةةة ك مكةةة
للسةةلطة بمةةا فيهةةا السةةلطة التك ة ي ية و ة ت ليهةةا حتةةى
ساد اعت اد لدى الم ي ين بةي مةن يملة السةلطة يملة ةم
شجء فالسلطة أ بحت است ماراً م بحا ً يسة ى الم ية و
للتمتةةر بةةه وبةةدالً مةةن ال مةةم علةةى ت سةةي ماه ة ك تةةداول
السةةةلطة بةةةةالط الديم ا يةةةة أ ةةةةب هنةةةا اسةةةةتبطا
للسةةلطة لةةدى م ظةةم أ ة ا الم ادلةةة السياسةةية ،وأ ةةب
الس ة ج إليهةةا ب اسةةطة الت ة و مةةن الحمةةم وأته تةةه أم ة اً
بي ي ةا ً وبةةال غم مةةن أ الحمةةم لةةم يت طةةف تاريخي ةا ً عةةن
تنمية ه المااهيم ،إال أنه ان ل بها إلى هاوية أعم ب ةد
مجةجء الملة عبةد ل ال ةةانج إلةى الحمةم فةج عةةاك ،9111
حيي فُت البةاو للعةب تديةد لةدخ ل السةاحة هة أخطة
مةةن ةةم اللعبةةين الت ليةةديين ،أال وه ة المةةال؛ وأ ةةبحت
ب ةةة أ ةةحاو المةةال ،المك ة ون منهةةا وغي ة المك ة ون،
وبتكجير من الحمم ،ت ت د أ لهةا ح ةا ً فةج اسةتخداك المةال
لل ة ل إلةةى السةةلطة وممارسةةتها بالكةةمم ال ة تُمةةارس
فيةةه فةةج الةةبلد ،وبمةةا فيهةةا السةةلطة التكة ي ية عةةن ي ة
االنتخابات النيابية
الحمةم
ولضةما ديم مةة اسةتث ار الملة بالسةلطة ،حة
على تك يه البنى السياسية واالتتماعيةة بهةد شةم طةدرم
المجتمةةر األردنةةج علةةى انتةةاج ب ةةة مسهلةةة لت ة لج الحمةةم
بةةةالط الدسةةةةت رية وتم يةةةةم المصةةةال الح ي يةةةةة لمافةةةةة
ش ة ائ المجتمةةر األردنةةج وإف ة از حم مةةات نيابيةةة طةةادرم
علةةةى تةةة لج الحمةةةم وإدارم الدولةةةة وطةةةد انةةةت ال سةةةيلة
ار دائما ً على طان انتخةاو هة
ال ئيسية ل ل هج ا
طةةان الص ة ت ال احةةد الكةةهي ال ة ال يص ة ت الناخةةب
بم تبه إال لم شة واحةد فةج دائ تةه االنتخابيةة مهمةا بلة
عدد الم اعد المخصصة لتل الدائ م ويهد ه ا ال ةان
بكمله المج وء إلى ت يم حجم التم يم النيابج إلى أطصى
حةةد مممةةن ،بحيةةي ال يم ةةم النائةةب إال عةةدداً محةةدوداً مةةن
النةةاخبين وضةةمن أضةةي دائة م اتتماعيةةة محيطةةة بةةه ،مةةا
يكةةةجر إلةةةى حةةةد بيةةة الت تهةةةات المصةةةلحية االطليميةةةة
وال كائ ية والجه ية فج عملية التصة يت ،وهة مةا ينةت
عنه تمت س الناخبين فج تل الدوائ االتتماعيةة وعة لهم
عةةن محةةيطهم ال ة نج وال ة مج ال اسةةر ،وبالتةةالج نك ة ء
ب ةةة ه يلةةة مةةن الن ة او غي ة طةةادرم علةةى ت ة لج الحمةةم
وم اطبةةةة الحم مةةةة ،ويسةةةهم إدارتهةةةا وت تيههةةةا ،وحتةةةى
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شةةة اؤها ،أل للحمةةةم وأته تةةةه ديةةةن فةةةج ذمتهةةةا يتم ةةةم
بت ويةةدها بخةةدمات ومصةةال شخصةةية ونا يةةة لجمه رهةةا
لتسهيم و لها إلى م اعد الب لما
ولةةم يت ة الحمةةم ل ةةان الصة ت ال احةةد وحةةد أ يا ةةم
ف له فج تاتيت المجتمر األردنج ،وإنما عمم على التةدخم
الصةةةار المتمةةة ر فةةةج االنتخابةةةات النيابيةةةة فةةةج م احةةةم
الت شةةةةي واالطتةةةة ان مسةةةةتخدما ً فةةةةج ذلةةةة ناةةةة ذ دائةةةة م
المخاب ات ال امة ال اسر ،حتةى أ ةب ت بية االنتخابةات
الح م الن يهة نمتة سمجة عند األردنيةين وطةد أدى طةان
االنتخةةاو سةةيص الصةةيت والت ويةة المسةةتم للنتخابةةات
وتخييم شب تهةاز المخةاب ات علةى ةم تاا ةيم المكةهد
إلى تصدر مجم عة من الن او الم منين للص رم وال ين
ال يم لة إال االن سةامات ال كةةائ ية والجه يةة واالطليميةةة
والمصةةةال الضةةةةي ة التةةةج ال يممةةةةن أ تلبةةةج المصةةةةلحة
الم تةةة م مةةةن النظةةةاك النيةةةابج ،وبةةةدا المجتمةةةر األردنةةةج
مجتم ةا ً طبليةا ً بمةةم مةةا يحملةةه هة ا الت بية مةةن م نةةى ولةةم
ت تص ه الصاة على ال كائ بماه مها الت ليد  ،وإنمةا
علةةى افةةة مم نةةات المجتمةةر األردنةةج ،بمةةا فيه ةا المم ة
الالسطينج فج م أما ن ت اتد فج األرد
وفج غياو وتة د حم مةات مسةسولة تتةداول السةلطة عةن
ي ة االنتخةةاو ،وباسةةتم ار ت ة لج المل ة لم اليةةد الحمةةم
الحمةةم علةةى ت سةةي ماه ة ك الم ة االم
بناسةةه ،ف ةةد ح ة
والم ارضة بماه مها التاريخج ال بج ا سةلمج أ إمةا
الةةة الء المطلةةة للحةةةا م أو ال وأ ةةةبحت المةةة االم ت نةةةج
م ة االم الملةة ومةةا ي يةةد ولةةي مةة االم الدولةةة األردنيةةة
ومصةةةالحها ،والم ارضةةةة بةةةدالً مةةةن أ تمةةة م ارضةةةة
لنه الحمم واتتهاداته أ بحت هج م ارضة المل الة
يمارس الحمم بناسه وطد ف م ه ا ف له فج ت سيم المجتمر
وتح ة يت تيةةار بي ة مةةن األردنيةةين علةةى ةةم ةةاحب
و احبة رأ م ةارو وأخة الحمةم ي مةم علةى إطصةاء
أ ةةةةحاو الةةةة أ الم ةةةةارو ويحةةةةاول إخةةةة اتهم طةةةةدر
المستطان من الحيام ال امة ،وبالتالج أ بحت الم ارضةة
الح ي ية دائما ً خةارج المل ةب السياسةج بةدالً مةن أ تمة
ظلً للسلطة وت ًء من آليتها ما فج األنظمة الديم ا يةة
المتصالحة
وبحل ل ال بير ال بج على المنط ةة وت امنةه مةر األزمةة
الماليةةة ال الميةةة ،بةةدأت نتةةائ هة ا الةةنم مةةن الحمةةم تطا ة
علةةى السةةط  ،وبةةدأت االحتجاتةةات الكة بية بةةالت بي عةةن
سةةخطها ومطالبهةةا بن ولهةةا إلةةى الكةةارن مسةةتلهمة بةة ل

مطالب االنتااضتين المص ية والت نسية فمانت المطالةب
بت ديم الدست ر وسن طان انتخاو عةادل وإلغةاء محممةة
أمن الدولة واست ادم األم ال المنه بةة ومحاسةبة الااسةدين
وإعادم أراضج الدولة التةج سةجلتها الحم مةة باسةم الملة
الكخصج ونكي ح ا أردنج مستم أب ى م ظةم ح تةه
فةةةج الكةةةارن وفةةةج المه تانةةةات الخطابيةةةة والتجم ةةةات
ال كةةائ ية ،وظةةم ه ة ا الح ة ا يكةةمم طةةدراً مةةن الضةةغ
علةةى الحمةةم ،وأخة الحمةةم يسةةتجيب لةةه حالةةة بحالةةة ،تةةارم
بمنتهةى اللي نةة ،وتةةارم بكةجء مةن ال نةةف وان لة الحمةةم
إلةةى اسةةتخداك البلطجيةةة مةةن أ ةةحاو السةة اب الجنائيةةة
للعتةةداء علةةى طةةادم ورم ة ز وناشةةطج الح ة ا السةةلمج،
وأخةة الحمةةم يصةةدر وعةة داً با ةةلك هنةةا وهنةةا فةةج
محاولة المتصا غضب الكارن
وفج اللحظةة التةج طةدر الحمةم فيهةا أ ال ة ى ال ظمةى لةن
تت ةةةةه لمصةةةةي مةةةةا ف لةةةةت مةةةةر النظةةةةامين المصةةةة
والت نسج ،ولما بدأ يلحظ أ األردنيين أهةدروا تهة دهم
خةةلل فتةة م ال بيةةةر ال بةةج دو أ يتممنةةة ا مةةن بلةةة رم
تمةةةتلت وتكةةةميلت سياسةةةية عةةةاب م أل يةةةا المجتمةةةر
األردنةةج طةةادرم علةةى ة ك ناسةةها بةةديم مسهةةم للمنافسةةة
على الحمم أو المكار ة فيه ،بما فج ذلة ح ةة ا خة ا
المسلمين التج أ بحت تكمم طل ا ً للنظةاك بسةبب ارتبا هةا
بكة ي تها المص ة ية ،ولمةةا ةةا الحمةةم طةةد نجة فةةج تاتيةةت
النسةةي االتتمةةاعج األردنةةج خةةلل الاتةة م السةةاب ة علةةى
ال بير واستمملها خلله بنك أوهةاك متبادلةة ال أسةاس لهةا
بين المم نين األردنج والالسةطينج للمجتمةر األردنةج عةن
ي خل انطباعات ونك شائ ات عةن تسة ية لل ضةية
الالسةةطينية علةةى حسةةاو األرد  ،وهةة مةةا ال ي ةةدو عةةن
نه تح يت ومحاولة لبي الا طةة بةين مم نةات الكة ب
األردنةةةج عاطةةةة تمةةة ين تكةةةميلت سياسةةةية طةةةادرم علةةةى
ال مةةةم الجمةةةاعج وتكةةةميم عامةةةم ضةةةاغ علةةةى الحمةةةم
م ارضة ف الة ،عندها تممةن الحمةم مةن اسةت ادم ت ازنةه
ال اختم ت ء منةه بانةدالن االحتجاتةات الكة بية ،وبةدأ
بتناي سيناري إ لحج وهمج ملبيا ً للم ةايي ا ةلحية
التج تحا ج متطلبات ال ى ال ظمى
انةت ةم األ ة ا بمةا
أم المل مجلة النة او ،الة
فيهةةا الملةة تن تةةه بةةالم ور ،بةة ت اء ت ةةديلت دسةةت رية
أعدتها لجنة شملها الملة مةن خةارج مجلة النة او ،مةا
أمةةة الملةةة المجلةةة بسةةةن طةةةان انتخةةةاو تديةةةد ،ف ةةةاك
المجلةةةة بةةةة ط ار الت ةةةةديلت الدسةةةةت رية الخاليةةةةة مةةةةن
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المضم التج طدمت له ما هج ،وسن طان انتخةاو لةم
يغيةةة شةةةيثا ً مةةةن عيةةة و النظةةةاك االنتخةةةابج ال ةةةديم ،وب ةةةد
االنتهةةاء مةةن ذل ة  ،طةةاك المل ة بحةةم مجل ة الن ة او وأم ة
بة ت اء انتخابةةات نيابيةةة ب عةةد بةةدخ ل م حلةةة تديةةدم مةةن
ا لك السياسج فج األرد
علذذذى خلفيذذذة ذذذيا المشذذذهد جذذذرت االنتخابذذذات النيابيذذذة
األردنية األخيرة فما ي حماية تلك االنتخابات؟
ت ة ت االنتخابةةات بم تةةب طةةان انتخةةاو أطةة مجلةة
ن او أتت أغلبيته نتيجة عبي الحمم فج عمليات الت شةي
واالنتخةةاو ،وذلةةة بةةةاعت ا علنةةج مةةةن الملةةة ورئةةةي
وال زراء وغي هم من المسسولين غي م م ،لمةن دو أ
يتم إحالة أ مسةسول إلةى ال ضةاء أو حتةى ع لةه سياسةيا ً
أو م ن يةاً ،فمةةدي المخةةاب ات الة ارتةةب اسةةمه بت وي ة
انتخابةةةات عةةةامج  7002و  7090علةةةى السةةة اء ةةة فص
بت يينةةةه عضةةة اً فةةةج مجلةةة األعيةةةا ولةةةم يةةةيت طةةةان
االنتخةاو بجديةد علةى نظةةاك الصة ت ال احةد ،وإنمةا تمةت
زيةةةادم عةةةدد م اعةةةد مجلةةة النةةة او ب يةةةادم نسةةةبة الم تةةةا
النسائية وتخصيل ما نسبته  %91من الم اعد لما أسةما
ال ان بال ائم ال نية
و انت الت ةديلت الدسةت رية طةد نصةت علةى إنكةاء هيثةة
مست لة للنتخابةات ،وذلة اسةتجابة للحتجاتةات الكة بية
التةةج أدانةةت الت ويةة المسةةتم للنتخابةةات النيابيةةة التةةج
انةةت تةةدي ها وزارم الداخليةةة وتت ة لى دائ ة م المخةةاب ات
ال امةةة ت وي هةةا وبةةةدالً مةةن إتةةة اء ت ةةديلت دسةةةت رية
وطان نية ت ه ية ت ز است لل ال ضةاء وإخضةان تهةاز
المخةةةاب ات والةةة زراء لسةةةلطته حمايةةةة للنتخابةةةات مةةةن
الج ائم التج طد ي تمب نها بح ها وبدالً مةن إعطةاء الهيثةة
المسةةةت لة للنتخابةةةات ةةةلحيات تناي يةةةة وعدليةةةة ف الةةةة
ش ا مباش ل ئي الهيثة على ط ات عسم ية وأمنيةة
لحاةةظ سةةلمة سةةي االنتخابةةاتُ ،شةةملت الهيثةةة المسةةت لة
للنتخابةةةات ،و ُع ةةةدت رئاسةةةتها لةةة زي سةةةاب للخارتيةةةة
م م ة ولمنةةه محةةافظ سياسةةيا ً إلةةى حةةد أنةةه ال يُظةةن أنةةه
يةسمن ب ممانيةةة طيةةاك نظةةاك حمةةم نيةةابج ح ي ةةج فةةج األرد
و ُعةةين لل مةةم م ةةه مجم عةةة مةةن الما ضةةين روعةةج فةةج
ت ييةةنهم ن ة ن مةةن الت زيةةر الطةةائاج وا طليمةةج ولمةةن م ةن
اللفةةت للنظة أ أبة ز اثنةةين مةةن هةةسالء الما ضةةين انةةا
من رتال ال ان الم وفين ،اشته أحدهم ب مله ةاو
مي تةةةه ال ئيسةةةية مجاملةةةة ا دارم الحم ميةةةة فةةةج إ ةةةدار
األحمةةاك ال ضةةائية علةةى حسةةاو ال دالةةة ،أمةةا ال ةةانج ،فه ة

محاك انت أولى منا ةبه ال سةمية هةج وزارم ال ةدل فةج
الساب حيي ناة سياسةة سةميت فةج
ال مانينيات من ال
ةا ال ية ال آنة ا
وطتهةا بم بحةة الجهةاز ال ضةائج الة
ي تبةة مةةن أنةة األتهةةة م ال ضةةائية فةةج ال ةةالم ال بةةةج
وعةةلوم علةةةى ذلةة  ،ف ةةةد اسةةتخدمت الهيثةةةة فةةج أعمالهةةةا
مجم عة من م ظاج وزارم الداخلية ال ين ا لهةم خبة م
فةةج ا ش ة ا علةةى االنتخابةةات السةةاب ة التةةج ت ة ت ف ةج
األع ة اك  2010و  7002ومةةا طبلهةةا بالت ةةاو مةةر تهةةاز
المخاب ات
وفةةةج ظةةةم إعةةةل تماعةةةة ا خةةة ا المسةةةلمين وم ظةةةم
تكميلت الم ارضة م ا تها للنتخابات النيابيةة تسةجيلً
واطت اعا ً ،طاك المل والحم مةة وتهةاز المخةاب ات بحملةة
واسةةة ة لتسةةةة ي االنتخابةةةات النيابيةةةةة ودفةةةر المةةةة ا نين
للتسجيم لها وطد تخلةم ذلة طيةاك الملة شخصةيا ً بل ةاءات
ف دية وتماعية مر مجم عة بي م من الناس لح هم علةى
المكةةار ة وتكةةجي هم علةةى تك ةميم ط ة ائم و نيةةة لخ ة و
االنتخابةات وانتكة ت الكةائ ات عةن تم يةم لتلة ال ة ائم
وم شةةحيها تب ة ن بةةه الةةدي ا الملمةةج وتهةةاز المخةةاب ات
ال امةةةةة ،وإ ةةةةا مةةةةن الصةةةة ب الجةةةة ك بح ي ةةةةة هةةةة
الكائ ات ف د ا هنا ما يسش على حتها من خةلل
عةةنهم حيةةازتهم ل ة وات
طي ةاك تةةم وأشةةخا لةةم ي ة
ب ناةةا مبةةال ائلةةة علةةى االنتخابةةات بمةةا فةةج ذل ة ش ة اء
األ ات وأخط ما نجم عن تل الل اءات التةج أت اهةا
الملةةةة مةةةةا أشةةةةير عةةةةن دعمةةةةه خللهةةةةا ل ةةةة ائم و نيةةةةة
وشخصيات تسدت حالة االست طاو األردنةج الالسةطينج
داخم المجتمر األردنج وطد انت خطة رم تكةجير الملة
لتل الجهات ه أنه حا ى فج خطابه م ها ما تصف تلة
الجهات ناسها به أنها ش أردنية أو فلسةطينية ،بةدالً مةن
و ةةاها علةةى أنهةةا تتمتةةر بح ة الم ا نةةة األردنيةةة دو
أو ا ف عية ت ة ز االن سةامات ال م ديةة فةج المجتمةر
األردنج ،وأخط ها االن ساك األردنج الالسطينج
لةةم تسةةجم ت ةةاري تديةةة عةةن ت وي ة فةةج االنتخابةةات ،ولةةم
أ أتهة م الدولةة طامةت بحكة الصةنادي ال ةادم،
يُ
فلةم يمةةن هنةةا دان لة ل ف ةد تماةةم بة ل طةةان الصة ت
لل ة ى السياسةةية
ال احةةد ال ة أدى إلةةى تةةدمي أ ف ة
المنظمةةةة للت شةةة وعبةةةد يةةة الب لمةةةا أمةةةاك النةةة او
الم منين ال ين تممنة ا مةن بنةاء شةبمة مصةال فيمةا بيةنهم
وبةةةين الحمةةةم وبةةةين ط اعةةةدهم االنتخابيةةةة وعةةة ز ذلةةة
الا ضى التج تسبب بها المةال السياسةج وال ة ائم ال نيةة
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التةةةج تمةةةاث ت الاط يةةةات ومةةةن بةةةين عكةةة ات ال ةةة ائم
ال نية التج تكملت وت شةحت للنتخابةات ،نجحةت عةدم
ط ة ائم ف ة وم ظةةم ال ة ائم لةةم يةةنج منهةةا س ة ى شةةخل
واحةةد هةة زعةةيم ال ائمةةة ،وبالتةةالج عةةاد المجلةة لكةةمله
ال ةةديم المم ة مةةن مجم عةةة مةةن الن ة او المسةةت لين ال ة
يم لةةةة دوائةةةة انتخابيةةةةة ضةةةةي ة ،وتجم ةةةةات عكةةةةائ ية
و تات نسائية وع طية و ائاية
لةم يةد ُ
ن الملة زعةةيم األغلبيةة النيابيةة السةتم اته بتكةةميم
حم مةة ألنةةه لةم يمةةن هنةا أغلبيةةة نيابيةة ،ولةةم يمةن هنةةا
زعيم فبا ضافة إلةى أ االنتخابةات لةم تاة ز ةتلً نيابيةة
وإنما ةتلً وتحالاةات هلميةة ومسطتةة ،فة م ظةم النة او
ال ين أف زتهم االنتخابات لم تمن ن عيتهم تصةل للتة زي
ولةةةي لةةةديهم خبةةة م عمليةةةة أو حم ميةةةة تةةةسهلهم لتسةةةيي
أعمال الة زارات ،فمةا أ طة ر الملة إتة اء مكةاورات
نيابيةة لتسةمية رئةي الة زراء ،وهة إتة اء غية مسةب
فةةةج األرد  ،وال يُظةةةن أنةةةه مسةةةب فةةةج أ نظةةةاك نيةةةابج
ملمةج و لةف الملة رئةةي الةدي ا الملمةج بالتكةاور مةةر
الن او لتسمية رئةي الحم مةة ،وبالمناسةبة ،فة األ ةم
أ رئي الدي ا الملمج فةج األنظمةة النيابيةة الملميةة هة
م ظةةف ت ينةةه الحم مةةة فةةج ال ص ة وإحةةدى وظائاةةه هةةج
م اطبة سل الملة وضةما أ ال يمة فةج ال صة مةن
ه مناوئ لسياسات الحم مة التةج أتةت بيغلبيةة ب لمانيةة
وطاك رئي الدي ا بالتكاور مةر النة او الة ين سةي ا فةج
حافلت تماعية إلى ممتبه فج الدي ا الملمج واسةتم ت
المكاورات ألسابير ألم غي ماه ك ،إذ أ تسمية رئةي
ال زراء من المممن أ تيخة ي مةا ً واحةداً حتةى لة اسةتُمر
إلةةى رأ ةةم نائةةب علةةى حةةد ثةةم تمخضةةت المكةةاورات
عةةن تمليةةف رئةةي الحم مةةة ال ة تة ت االنتخابةةات فةةج
عهةةد  ،وه ة لةةي نائب ةا ً وال يم ةةم ح ب ةا ً سياسةةيا ً أو طائمةةة
و نية أو تلة ب لمانية ثم ت دمت الحم مةة ببيةا وزار
إلى مجل الن او تلته تلسات نيابيةة عا ةاة ةا تةدخم
الدي ا الملمج وتهاز المخاب ات فيها محدوداً علةى غية
ال ةةةادم ،ونةةةت عنهةةةا فةةة ز الحم مةةةة بال ةةةة النيابيةةةة بكةةة
األنا
ه هج حماية االنتخابةات النيابيةة األردنيةة ولمةن أهميةة
الحماية ال تممن هنا ،فتل مجة د تاا ةيم ونتةائ للمكةهد
األردنج المختم ،إنمةا تممةن األهميةة فيمةا سةي اته الدولةة
األردنية من تحديات داخلية وخارتية ومةدى طةدرم الدولةة
األردنية على م اتهة تل التحديات فج ظم نظاك سياسةج

غيةة ممتمةةم األر ةةا ؛ فاأل ةةم أ غايةةة وتةة د مجلةة
نيةةابج منتخةةب هةةج تح ي ة ش ة عية نظةةاك الحمةةم األردنةةج
ال و اه الدست ر بينه نظاك نيابج ملمج ،أ أ الجسةم
النيابج ه ر ةن النظةاك السياسةج األردنةج إال أ الحمةم،
مم م بالمل  ،ال يبدو أنه ي يد أ يصب ه ا النظاك ح ي ةة
ألنةةه حتمةةةا ً سةةة ينهةةةج اناةة اد الملةةة بالسةةةلطة ويطةةةي
بممتسبات ه ا االنا اد ،وس يا و رطابةة علةى اناةا
ةةم م ة ارد الدولةةة بمةةا فيهةةا االناةةا ال سةةم ال ة أخ ة
يتضةةخم بكةةمم ياةة حجةةم الدولةةة األردنيةةة والت اماتهةةا
ال سةةةم ية ويةةةسث سةةةلبا ً علةةةى م ازنةةةة الصةةةحة والت لةةةيم
و ة ل ف ة ه ة ا النظةةاك مةةن المات ة و أ يم ةةم مصةةال
افة ش ائ المجتمر األردنج بكمم مساواتج وينطل مةن
تل المصةال فةج إدارم شةسو الدولةة الداخليةة وعلطاتهةا
الخارتيةة وتحالااتهةةا االطليميةةة والدوليةة وعلةةى أ حةةال،
فةة نجةةاك الحمةةم فةةج إدامةةة ال ضةةر الةة اهن هةة نجةةاك
طصةي األمةد أل هة ا لةن ي ةةيم دولةة المسسسةةات التةج مةةن
المممن أ تصمد فج وته التحديات
يممن التحد ال ئيسةج فةج أ األرد  ،مةا ةم المنط ةة،
ت اتةةه مكة وعا ً ةةهي نيا ً ي يةةد أ يح ة مصةةال الميةةا
ا سةةةة ائيلج فةةةةج المنط ةةةةة ،وأهةةةةم وسةةةةائم تح يةةةة هةةةة ا
المك ة ون ه ة إب ةةاء البنيةةة االتتماعيةةة والسياسةةية مم طةةة
وضةة ياة فةةج ةةم الةةدول المحيطةةة بالسةةطين التاريخيةةةة
وتت ةاو ال ة ى ال ظمةةى وعلةةى رأسةةها ا دارم األم يميةةة
مةةر ه ة ا المك ة ون بط ة مباش ة م وغي ة مباش ة م؛ فهةةج
ت اب على مدي ما يدعج الحمةم أنةه ي ة ك بةه مةن إ ةلك
سياسج ،وما تنا تكجر وت وج ل ةان الصة ت ال احةد،
فج إرشةاداتها ا ةلحية علةى ن طةة تمةاد وحيةدم
وت
وهةةةج التم يةةةةم ال ةةةةادل لل ةةةةم السةةةةمانج الالسةةةةطينج فةةةةج
االنتخابةةةات األردنيةةةة وعلةةةى الةةة غم مةةةن أ األردنيةةةين
الالسةةةطينيين يجةةةب أ يتمت ةةة ا غيةةة هم مةةةن األردنيةةةين
بح ة م ا نةةة متسةةاوية ،إال أ ا ة ار علةةى الت امةةم
م هةةةم وو ةةةاهم بةةةينهم ث ةةةم سةةةمانج فلسةةةطينج وليسةةة ا
مةةة ا نين أردنيةةةين هةةة نةةة ن مةةةن أنةةة ان ت سةةةي الا طةةةة
والمحا صة فج الدولة األردنية؛ فبدالً من التكجير علةى
وضةةر طةةان انتخةةاو ي حةةد النسةةي االتتمةةاعج األردنةةج
بمافةةة مم ناتةةه وبنةةاء مجتمةةر متماس ة ينب ة االن سةةامات،
هنا إ ة ار علةى تة وي ال ة انين التةج ت سة االن سةاك
وتض ف الدولة األردنيةة ،وهة الم ادلةة ال ت تصة علةى
الت ي على االن ساك األردنج الالسطينج ،وإنما تنص
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إلةةةةى بةةةةاطج مم نةةةةات المجتمةةةةر األردنةةةةج ،فهةةةةج تمةةةة س
ال كائ ية وما ينةت عنهةا مةن ان سةامات وف طةة بةين أبنةاء
ال كائ األردنية ع ضا ً عن دمجهم فج مسسسةات ح بيةة
وفم ية مدنية
ومن المسسف أ الم ارضةة فةج األرد بمافةة أ يافهةا ال
ت طى إلى مست ى ه التحةديات فهةج ال تطة ك ب نامجةا ً
سياسةةةيا ً م ن ةةةا ً وطةةةابلً للحيةةةام ،وهةةةج ت ةةةانج مةةةن التاسةةة
واالن سةةاك ويسةةيط علةةى تامي هةةا منطةة الغلبةةة والامةة
المطل ال ال يتسر ل بة ل اخخة والحة ار م ةه ،وعلةى
رأس ه الم ارضة تيار ا خ ا المسلمين ،الة يكةمم
طل ا ً للسلطة ولباطج أ ة ا الم ارضةة بةال غم مةن أنةه ال
يمل ب نامجا ً للحمم طابم للتطبي وطةد زاد مةن هة ا ال لة
تج بةةةة ا خةةة ا فةةةج مصةةة وإرها ةةةات طةةةدومهم علةةةى
الساحة الس رية وبالتالج ف ه الم ارضةة غية طةادرم
ةةةلك النظةةةاك
علةةةى ال ةةة ل إلةةةى مجلةةة النةةة او
االنتخةةابج والبةةدء فةةج إحةةدا تغييةة تةة ر فةةج الحيةةام
السياسية األردنية
وفةةج ظةةم حالةةة الكةةلم التةةج تسةةيط علةةى افةةة أ ة ا
الم ادلة األردنية وعدك طةدرتهم علةى الا ةم ،يب ةى المكةهد
األردنج مات حا ً بانتظار ما سة تنتجةه األزمةة الطاحنةة
فج المحي االطليمج

