
 

 

 

 

 2022والمشاركة في األردن السياسي التمثيل 

 ورقة سياسات

 
  والفعل ر التعبيالمشاركة السياسية: 

 األردن االقتصاديةرؤية وتحديث المنظومة السياسية تتعلق ب 2022-2021 خالل أطلق األردن ثالث مبادرات إصالحية رئيسية

 متُنفَذ هذه المبادرات ضمن إطار سياسي يؤكد على ضرورة المشاركة السياسة الفاعلة لكي يت. ةالعام دارةاإل وإصالح 2033

لتنفيذ دراسة ميدانية مع مؤسسة كونراد أديناور بالشراكة االستراتيجية  لالستشاراتلذلك بادرت نماء . إنجاز هذه المبادرات

أكتوبر  /تشرين أولفي مقابلة  822من تتكون الجامعات طلبة وعينة من شخص  1256من تتكون  وطنية ممثلةعينة  تشمل

وثلثا عينة طلبة الجامعات،  (نصف العينة الوطنيةنحو )بأن األردنيين  متزايدمنتشر بشكل انطباع  وجدت الدراسة أن هناك .2022

ويمثل هذا . لعقوباتالتعرض خوف من الدون  علناة يالسياس قضاياالقادرون على التعبير بحرية عن آرائهم حول  أفادوا بأنهم

أنهم ال يستطيعون انتقاد قرارات تقول لبية األردنيين غكانت أ حيث الماضيين العقدينما كان سائداً خالل تغيرا كبيرا عالحال 

 . النمو بشكل كبير في واستمر 2011يتغير منذ عام  االنطباعبدأ هذا و .عقوباتالتعرض لدون خوف من  ،الحكومة علنا

 زيادة إلىيترجم  ولم لم يواكبه "السياسي ل"الفعإال أن  ،"التعبير حرية"وعلى الرغم من هذا التغيير في موقف األردنيين تجاه 

ً  بالسياسة غير مهتمين" بأنهمالذين أفادوا نسبة  بلغتبالسياسة، حيث األردنيين اهتمام في   12 ويشكلون نحو  (٪60 نحو) "إطالقا

 .  (٪5 )نحو "بالسياسة جدا مونمهت"بأنهم أفادوا  الذين ضعف

 لزواجا) تجاهاالو اءعزال في األنشطة االجتماعية، مثل المشاركة فيبشكل كبير  يشاركونالرغم من أن األردنيين  علىو

هذا  يثيرقليل جداً. ويبقى ، إال أن اهتمامهم ومشاركتهم في األنشطة السياسية (النزاعات االجتماعية جاهات فض فيو والخطوبة

 لزيادة اهتمامالذي يجب القيام به  مافي االنتخابات. وعليه،  التصويتباستثناء سياسيا،  تهممشارك عدم حول أسباب ساؤلتالالحال 

الذي يجب القيام  ماو؟ العمل السياسيمختلف أنواع ودرجات بالسياسة، وبالتالي االنخراط بشكل أكثر فعالية وتنوعا في  األردنيين

 ؟التي يقودها الملك والحكومة ،(المتعلقة بالتحديث السياسي واالقتصادي واإلداري) تنفيذ مبادرات اإلصالح الثالث به لضمان

 

 المشاركة االجتماعية والسياسية 

ضعف االهتمام بالسياسة بوضوح تام في مستوى مشاركة األردنيين في مختلف أنواع العمل السياسي، وخاصة المشاركة  يظهر

. تطوع في الحمالت السياسيةالعرائض والمظاهرات والوتوقيع االعتصامات المشاركة السياسية غير التقليدية، والتي تشمل 

إلى المشاركة على مستوى أعلى مما  كما هو متوقع،، ، مثل التصويت، يميل األردنيونبالمشاركة التقليدية عندما يتعلق األمرو

  .مثل توقيع العرائض التصويتالمتصلة بهو عليه عندما يتعلق األمر بالوسائل غير التقليدية غير 

 التقليدية بالفعالياتمقارنة  اءعزالو هاتيشاركون في المناسبات االجتماعية مثل الجاعددا أكبر من األردنيين جد االستطالع أن و

السياسية غير التقليدية مثل المظاهرات  والفعالياتالتصويت مثل االتصال بالمسؤولين والكتابة في وسائل اإلعالم  تتضمنالتي ال 

 التي ال تتضمنالتقليدية  "السياسية األعمال" ـبالمرتبطة المادية والسياسية المتصورة على الرغم من أن التكلفة و .واالعتصامات

، اتاالحتجاج) التي تتطلب تكلفة أعلى األعمالعن  تختلف كثيرابطريقة  إليهاتكاد ال تذكر، إال أن الناس ال يلجأون  التصويت

ألنواع المختلفة من ل فال يوجد استغالل كافيعلى هذا النحو، و. الوقت أو الجهد أو المال من حيث (المظاهرات، االعتصامات

  صانعي السياسيات. اجندة  السياسي التي يمكن للناس من خاللها وضع مطالبهم على االتصالقنوات 

 نوع المشاركة نوع السلوك
عينة ال

 وطنيةال

 عينة طلبة

 اتالجامع
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 43.4 57.8 التصويت في أي نوع من االنتخابات التصويت التقليدي

ال يتضمن  تقليدي

 التصويت

 4.0 4.8 التوقيع على عريضة

 6.3 2.5 الدفاع عن قضية معينة في البرلمان 

 22.7 6.9 في وسائل اإلعالم الكتابة

 19.5 10.7 العمل في الحمالت السياسية 

 18.4 14.8 االتصال بمسؤول

 15.6 14.4 االتصال بعضو في البرلمان

 15.3 18.6 االتصال بممثل عن المجلس البلدي 

 2.1 0.7 التطوع لحزب سياسي

 25.3 9.3 رفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضية ما

 58.2 34.2 التبرع بالمال

 34.4 16.1 (حمالت النظافة العامة أو حمالت الحفاظ على البيئة)التطوع البيئي 

 10.9 6.3 بممثلي المنظمات األهلية أو المنظمات غير الحكومية االلتقاء

 19.5 12.7 ةالمشاركة في جلسات التشاور المجتمعي

 6.7 4.9 في نشاط نقابي  المشاركة

تقليدي ال يتضمن غير 

  التصويت
 4.5 2.0 االنضمام إلى مظاهرة

 االجتماعية التقليدية

 36.0 36.2 (اجتماعي في نزاعوساطة ) ةر جاهوحض

 91.7 89.3 (خطوبة أو زفافحفالت )ة ر جاهوحض

 90.4 93.2 ر عزاءوحض

 39.1 31.6  بالقبيلةتتعلق حضر أنشطة 

النسبة المئوية لألردنيين وطلبة الجامعات الذين شملهم االستطالع والذين أفادوا بأنهم شاركوا في هذه األنشطة على مدى السنوات : 1جدول ال
 الماضية 4 ـال

العمل في شاركة المأضعاف معدل  6 نحو بالمعدل، ،عالوة على ذلك، يبلغ مستوى مشاركة األردنيين في المناسبات االجتماعية

، التصويت في االعتبار أخذ عندو. الجامعات طالبلعينة بالنسبة  أضعاف 3وحوالي ، تيصوتال الذي ال يتضمنالتقليدي السياسي 

الوزن المرتبط بالتصويت إلى حد  السبب في ارتفاع ويعود. السياسيالعمل العمل االجتماعي والمشاركة في تنخفض النسبة بين 

يشعر الناس و. مع المناسبات االجتماعية التي يتعاملون بهامشابهة للطريقة كبير إلى أن األردنيين يتعاملون مع التصويت بطريقة 

تجاه المشاركة السياسية، إال إذا كان األمر  بهذا االلتزام، لكنهم ال يشعرون هي واجب المشاركة في المناسبات االجتماعية أن

 . يتعلق بالتصويت

أعداد كبيرة  حيث تقوم ،السلوك السياسيى المدني المبني على الهويات األولية""بما يمكن أن نسميه يمكن ربط التصويت وعليه، 

الفردي  االختيار التي ال تقوم على "والعائليةوالدينية على أساس روابطهم الجغرافية والقبلية والعرقية بالتصويت األردنيين من 

بالسلوك  وتؤثر ال تزال ذات صلةها نماء إلى أن هذه العوامل تالسابقة التي أجردراسات العدد من تشير  كما  .المستقل بالضرورة

تركتز على الهويات األولية  اهأن إال  ،"مشاركة مدنية" اظهر على أنهتقد المشاركة السياسية  هفي حين أن هذو .االنتخابي السياسي

قيم طلبتها ونقل  التاثيرالجامعات األردنية إلى حد كبير في  لم تنجحإضافة إلى ذلك، . المدنيةالسياسة  هوياتالأكثر من  والفرعية

باإلعتماد على  مشاركةفال .الحر إلى الهويات المدنية القائمة على االختيارالتي حملوها للجامعات  الموروثة من الهويات األولية
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المدنية القيم والسلوك السياسي المشاركة الهوية االجتماعية غير االختيارية بينما تشمل عتمد على ، في هذا السياق، تالهويات األولية

 .الحر القائم على االختيار

 

 المدنية السياسة  والمشاركة ةالسياسي األحزاب

 األحزابهذه الميل أو الرغبة في التعامل مع في إلى جانب ضعف ضئيلة جدا في األحزاب السياسية  العضوية أنوجد االستطالع 

العدد القليل جداً من  وأرجع. االنتخابات البرلمانية أو البلدية في لصالحها، بما في ذلك عدم الرغبة في التصويت من قبل الناس

 أي) إلى أسباب شخصية في المقام األول دوافعهمالذين لديهم توجه إيجابي نحو األحزاب، ( الوطنية وطلبة الجامعات)العينيتن 

  . إلصالحاتلوأخيرا أهمية األحزاب السياسية  ،أفضلسياسي في تمثيل تليها الرغبة  ،(الطموح السياسي

البرامج الحزبية  مثل القصور الحزبيتشمل عدة سباب إلى أاألحزاب السياسية أعادت الغالبية من العينيتن عدم فعالية في المقابل، 

في  أوجه القصوركما تشمل  ،األحزاب إلى برامج ذات معنى وضعف وجودها في البرلمانافتقار التي ال تلبي احتياجات الناس و

السياسية نضمام إلى األحزاب الحكومة ال تشجع الناس على االبأن لدى نسبة مؤثرة  التصور، بما في ذلك منظومة السياسيةال

التي ال تشجع  التصورات الدينيةببعض  لمرتبطةا القيموكذلك  ،األحزاب السياسية والعوائق القانونية والتشريعيةمن  العدد الكبيرو

 . عقوباتمثل الخوف من  المتصورةوالمخاطر  ،على تقسيم األمة إلى شيع وأحزاب

 المدنيةالسياسة المشاركة المبنية على الهويات األولية و السياسيةلمشاركة نسج تفاعل بناء بين اوالسؤال اآلن هو كيف يمكن 

لزيادة المشاركة السياسية من جهة وتعزيز فعالية األحزاب السياسية لتصبح أكثر جاذبية لألردنيين؟ المبنية على االختيار الحر 

 ؟ولة من خالل منظومة التحديث السياسيالتي تجاوزتها الدالمفاهيم التصورات واألفكار ووما هو المطلوب للتغلب على بعض 

 أنإذ ترى األغلبية من األردنيين تشير الدراسة إلى أن المعالجة لهذه الحالة تحتاج للكثير من العمل من قبل األحزاب السياسية. 

االستطالع  أظهروقد . من األشكال، بأي شكل بالمشاركةإلى حد كبير في إقناع األردنيين وغير فعالة كانت غير نشطة  األحزاب

. الماضية 12ـ خالل األشهر ال ةسياسي ةحزبي فعاليةلحضور  دعوتهمالجامعات تمت  ةب٪ من طل8.8و  العينة الوطنية٪ من 4.4أن 

وكان لهذا الحضور . اتهذه الفعالي أنهم حضروا ٪ من عينة طالب الجامعة25٪ من العينة الوطنية و 14.5ومن بين هؤالء، أفاد 

 . على موقفهم من االحزابأثر إيجابي 

من  ٪89، مقابل ما يقرب من ما إلى حدمفيدة مفيدة جدا أو كانت  هامن العينة الوطنية، أنالفعاليات حضروا  نصف الذين أفاد إذ

يمكن أن مرة أخرى بينما  هاأنهم سيحضرون، "مفيدة جداً "أن هذه الفعاليات  من كلتا العينتين، وأفاد الذين وجدوا،. عينة الطالب

 .مرة أخرى "مفيدة إلى حد ما"وجدوها  منيحضر معظم 

لحضور جدا، قليال  كانت عددهمأن على الرغم من  ،ذلك، فقد تمت دعوة معظم األردنيين المنتمين إلى حزب سياسيلباإلضافة 

عينة طالب الجامعات، ل وبالنسبة. الفعالياتأكثر من نصفهم أنهم حضروا مثل هذه وأفاد الماضية،  12 ـعلى مدى األشهر ال فعالية

الماضية، وأشار  12 ـعلى مدى األشهر ال الفعالياتأفادوا بأنهم ينتمون إلى أحزاب سياسية فقط تمت دعوتهم إلى  منفإن ربع 

 .هاحضروإلى أنهم نصفهم 

 والتعريفعضاء ب األلكس فعالياتتنظيم ( أ)وأن تصبح أكثر استباقية في  العمل بنشاط أكثريتعين على األحزاب السياسية ولذلك، 

المرغوبة نسبة الإلى  للوصولدعوة المزيد من األردنيين ( ج)العامة؛  اتالموجهة نحو السياس الفعالياتتنظيم المزيد من ( ب) ؛بها

 الخدمات العامة استكشاف الجوانب الهامة التي تهم األردنيين مثل القضايا المتعلقة بالنقل وأسعار الطاقة وتوفير( د)مشاركة؛ و لل

يمكن أن تؤدي إلى زيادة احتمال التصويت فعاليات من هذا النوع لحضور  الناسن دعوة أ تشير النتائج إلىو. مثل المياه والكهرباء

 .في االنتخابات حزابألل

على مدى األشهر  ةسياسي ةحزبي فعاليةإلى  تمت دعوتهماألردنيين الذين  ثلث نحوذكر  إذ. ا االستنتاجهذ االستطالعوتدعم نتائج 

وترتفع . 2024في االنتخابات البرلمانية المقبلة لعام  سياسيلحزب سيصوتون بالتأكيد أو ربما الماضية أنهم سيصوتون  12 ـال

الذي حضروا  ٪ بين أعضاء األحزاب السياسية100 إلى، والسياسية فعاليات األحزاب الذين حضروا بين %75 إلى هذه النسبة

 تمت دعوتهمالذين  ثلثذكر قليال بين طالب الجامعات، حيث  ةمختلفت النتائج كانو .شهرا الماضية 12فعاليات سياسية خالل الـ 

لحزب سياسي في سيصوتون شهرا الماضية أنهم سيصوتون بالتأكيد أو ربما  12 ـعلى مدار ال ةسياسي ةحزبي فعاليةلحضور 

 أفادوا بأنهم منبين ٪ 88إلى  توصل ا، لكنهالفعالياتمثل هذه  حضروا منبين  بشكل كبيرالنسبة رتفع تاالنتخابات المقبلة، ولن 

 . أحزاب سياسية أعضاء في
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النسبة المئوية لألردنيين وطالب الجامعات الذين شملهم االستطالع والذين أفادوا بأنهم سيصوتون لحزب سياسي في االنتخابات : 1الشكل 
، الفعالية ذه، وما إذا كانوا قد حضروا مثل هةسياسي ةحزبي فعاليةقد تمت دعوتهم لحضور  نتحول ما إذا كا سؤالهم، مع 2024البرلمانية لعام 

 كانوا أعضاء في حزب سياسيوما إذا 

المواطنين لحصول على دعم له تأثير مهم من اجل ااألحزاب السياسية  فعالياتفي أن مضمون النشاطات  وجدت الدراسة

أوال، عندما تناقش األحزاب السياسية األمور التي تهم األردنيين، بما في ذلك النقل وأسعار الطاقة وتوفير الخدمات . لألحزاب

مناقشة مثل ثانيا، إذا امتنعت األحزاب السياسية عن . ن المتوقع أن يرتفع مستوى ثقة األردنيين في األحزاب السياسيةالعامة، فم

االردنيين الذين تمت دعوتهم للنشاطات  ثلث نحووأشار  .أكثربشكل  قد تفقد الدعمإنها المتعلقة بالسياسة العامة، ف هذه المسائل

على و. بالفعالياتريا صحاإلجابة على سؤال يتعلق  ههذجاءت ، ولم تكن مفيدة الفعالياتإلى أن  روها،وحض (قليلعدد الحزبية )

في البرلمان المقبل، لتمثيل النسبي على أساس الألحزاب السياسية للقائمة الوطنية مقعدا  41وبما أنه سيتم تخصيص  -هذا النحو 

نسب من  يرفعقد مما لهذه المقاعد يمثلون برامج سياسية واضحة تجاه السياسات العامة  نالمرشحيالتأكد من أن فمن المهم 

  . السياسي التمثيلويحسن فعالية العامة  المشاركة

وتحتاج . 2022-2021 عامي خاللثالث رؤى إطالق خالل العقدين الماضيين، وخاصة مع العديد من المبادرات  األردن  قدملقد 

٪ 60أشار تصورات راسخة على الرغم من أنه تم معالجتها بالقوانين. مثالً،  ومع ذلك، هناك. النور رىوقتا حتى ت هذه الرؤى

 ةعام ةسياسيقامة فعالية إلبالدعوة أحد أعضاء الحزب السياسي قيام من طالب الجامعات الذين شملهم االستطالع إلى أنه في حال 

حيث إال أن هذا التصور ال يتطابق مع اإلطار القانوني الجديد، . بهم من قبل السلطاتاجتماع في حرم جامعي، سيتم استجواأو 

 : عن نصين هما ةالسياسي المنظومةاللجنة الملكية لتحديث مخرجات تمخضت 

يحّق لطلبة مؤسسات التعليم العالي األعضاء في الحزب ممارسة األنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون  (1)

 . تضييق أو مساس بحقوقهمأّي 

التعرض ألي أردني، أو مساءلته، أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه  انون عدمقيكفل ال (2)

 . الحزبي

؟ ويرجع تغيير كبير في التشريعات  وجودلى الرغم من حقيقة السلبي ع التصورهذا بقاء  استمرار تساؤال حول سبب يطرحهذا و

وأن نشاطها  ألحزاب السياسيةعمل المساحة مشروعة  تعتبر لم تكنذلك جزئيا إلى التصور السائد منذ فترة طويلة بأن الجامعات 
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ثالثة عقود األردن طبق األحكام العرفية ألكثر من  ويرجع ذلك إلى أن. وغير قانوني في شؤونها تدخال يعتبرفي الجامعات كان 

قانون وإقرار  1989انتخابات عام  حتىر النشاط السياسي وحظ وائل التسعينيات منهأالقرن الماضي إلى من منتصف خمسينيات 

  . 1992لألحزاب السياسية حتى عام 

لجنة التحديث السياسي فحوى تماشيا مع  ممارسة أنشطة األحزاب السياسية في الجامعاتل نظاماالحكومة مؤخرا وأصدرت 

فعاليات ضبط  بخصوص الجامعية السلطة داراتاإل، بشكل غير مباشر، ا النظاممنح هذوي. حرية النشاط السياسي تشجيعو

ية وتغيير تواريخ أو أماكن عقد فعاليات األحزاب السياس طلباتعلى  الموافقةاألحزاب السياسية في حرم الجامعات، بما في ذلك 

 . تلك الفعالياتجداول أعمال  أو

، إال لمسائل اللوجستية واألمنيةبا شؤون الطالبب المعنيينوخاصة  اتالجامع إدارةمن الضروري إشراك  يبدوفي حين أنه قد و

. السياسي متاح بالجامعات بحدود متواضعةالعمل بما يضمن تبديد التصور القائم بأن  لقانونللدستور واالمهم ضمان امتثالهم من أنه 

 االتصالووزارة والشؤون السياسية  والبرلمانية وفي المقام األول وزارة الداخلية  -هنا  تؤديهوبالمثل، فإن للحكومة دورا مهما 

  . القوانين الجديدة وطمأنة األردنيين بشكل عام، والطالب على وجه التحديد، بأن حقوقهم محفوظةب متأكيد التزامن حيث الحكومي، 

 

 ل استشراف المستقب

بأن تضمن المؤسسات العامة وكذلك األحزاب السياسية توصي الدراسة التي تم جمعها في االستطالع،  الشواهد العمليةاستنادا إلى 

بضرورة وصى تكما . اتساق أعمالها مع مستوى الخطاب الذي أنتجته بالفعل واعتمدته بعد توصيات لجنة التحديث السياسي

 بخطابيقترن ذلك أيضا ويمكن أن . التحديث السياسيعملية موحد نحو تنفيذ مناخ  لبناءالخطاب نفس التأكيد على ب االستمرار

 . السياسيةالمشاركة التي تواجه  المعيقاتإدانة االرتكان إلى شجع على المشاركة، بدال من يإيجابي 

 المؤطرةمع توصيات لجنة التحديث السياسي، يمكن أن نشهد تحوال نحو المشاركة  خطاب موحد ومتسق يتماشى من خالل بناءو

وتؤسس لعمل سياسي نوعي له أثر إيجابي وعدم االكتفاء بالتركيز على القياس الكمي  ؤسسية التي تدعم حقا روح القانونوالم

ارتفاعا من )٪ 40إلى  2024خابات البرلمانية لعام وهذا يعني أن زيادة نسبة إقبال الناخبين في االنت. )رفع نسبةالمشاركة( فقط

لن تكون ذات مغزى ولن تنعكس في البناء الفعال لمبادئ الواجب المدني بين األردنيين على سبيل المثال،  ،(2020٪ في عام 29.9

 الموجهة نحو السياساتوالتمثيل المشاركة أنشطة صحية ومناخ مؤسسي متسق يعزز ويشجع سياسية إذا لم تكن مصحوبة ببيئة 

تخضع ، ووعلى درجة من الوعي بالمسؤولية، ل في الثقافة السائدةالتحووتؤدي إلى تحقيق  السياسية األحزاب وتقودهاالعامة 

 .المواطن أماملمساءلة ل

 برامجه وأنشطته وينبغي أن تساهم. بهذا الشأن له دور مهم -المحلي والدولي على حد سواء  -وأخيرا، فإن القطاع غير الحكومي 

جميع معا نحو تحويل توصياتها، وحتى القوانين التي الفي المقام األول في تحقيق أهداف رؤية التحديث السياسي، بحيث يعمل 

 . والقياس النوعي والكمي قابلة للتنفيذمشتركة  رؤية ، إلى عنها انبثقت

بشكل أوثق مع األحزاب العمل ( أ) بـ :منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية  توصي الدراسةذلك، ل

والمساعدة في األصوات، األعضاء والتوعية، وحشد قدراتها من حيث  ، لتعزيزة التأسيسالسياسية، بما في ذلك األحزاب حديث

الحمالت الفعالة والرسائل بتنفيذ بناء قدراتها فيما يتعلق ( ب)وأولوياتهم؛  واهتماماتهمتوجيه نهجها تجاه احتياجات المواطنين 

نحو أهداف واضحة في مجال السياسة العامة، مصحوبة بخطط عمل محددة  رسالتهاالمتعلقة بالحمالت، وكذلك فيما يتعلق بتوجيه 

العمل مع المواطنين ( د)و تنفيذ اإلصالحات الجديدة؛ العمل مع الجامعات لدعمها في ( ج)؛ وتشاركية بطبيعتهاوقابلة للقياس جيدا 

 . المقبلة الهامةعلى رفع مستويات وعيهم باإلصالحات الجديدة من جهة، وبناء معارفهم وقدراتهم قبل االنتخابات البرلمانية 
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