
 فيالدلفيا تنظم اجلزء الثاين من ندوة األفاق املستقبلية لألحزاب واحلياة احلزبية

 
برعاية معايل السيدة ليلى شرف رئيس جملس أمناء جامعة فيالدلفيا وحبضور األستاذ الدكتور مروان 

الدراسات املستقبلية يف كمال مستشار اجلامعة وعدد من الشخصيات السياسية واحلزبية، أقام مركز 

جامعة فيالدلفيا اجلزء الثاين من ندوة اآلفاق املستقبلية لألحزاب واحلياة احلزبية يف األردن واليت 

 أدارها الدكتور إبراهيم بدران مدير املركز. 

 

ويف مستهل أعمال الندوة حتدث األستاذ الدكتور حممد أمني عواد رئيس جامعة فيالدلفيا حيث قال 

ان ارحب بكم مسؤولني كبارًا من جهة ومواطنني صاحلني من جهة أخرى كلنا مؤمنون وملتزمون  يسعدين

قولًًً وفعاًل بالعدالة واملوضوعية واحلوار اهلادئ والستماع لآلخر وتكافؤ الفرص, بعيدون عن احلب 

سؤولة نعي  كل املفرط للذات واألنانية متعاونون متحابون متكاتفون متمتعون بسقف عال من احلرية امل

ذي حق حقه ل نقبل لغرينا ما ل نقبله لنا, نسأل انفسنا ماذا فدمنا للوطن ل نسائله ماذا قدم لنا. أرحب 

ملركز الدراسات املستقبلية يف جامعة فيالدلفيا اليت نستكمل فيها   يف اجلزء الثاين من الندوة العاشرة  بكم

الباحثني األردنيني املرموقني بصفتهم مسؤولني يف أحزاهبم استضافتنا لنخبة من السياسيني احلزبيني و

 وممارسني للعمل احلزيب من جهة ثانية.

 

وأضاف قائاًل أن الفترة اليت انقضت على عقد اجلزء الول من الندوة قصرية تعد باألسابيع ال ان 

املشكلتني الكثر    تزالنالشواهد تظهر يوما بعد يوم ان مسألة تداول السلية واحلياة احلزبية الفعالة ل



تعقيدا يف املنيقة العربية والقل نضوجا وتوافقا ذلك ان مسألة الحزاب عمومًا ل ختص بلدًا عربيًا 

البوابة الرئيسية   بعينه وإمنا ه  مشكلة عربية عامة وكما أكدنا يف اجلزء الول من هذه الندوة فإن

التشتت والنقسام تبدأ بالتأكيد على سيادة القانون خلروج الدول العربية من حالة عدم التقدم و

واملشاركة يف صنع القرار ووضع اخليط الرصينة لنهوض القتصاد وتفعيل دور الشباب ومنظمات اجملتمع 

املدين والقوى السياسية وتداول السلية واصالح القياعات القتصادية الجتماعية املختلفة وتفعيلها. 

يف املقدمة لتنبثق عنها إدارة املوارد البشرية واملوارد اليبيعية وإدارة التعليم  تأيت اإلدارة السياسية

واملعرفة والعالقات اإلنسانية واملواطنة والتشريع. وقد أثبتت جتارب مجيع الدول بدون استثناء ان 

مي. ان حماولة التهرب من احلقيقة والتأجيل والترحيل كل ذلك ل حيقق ال مزيدا من التراجع والتأز

إل على   ليس حكرًا على حزب دون آخر ول جمموعة دون أخرى، وأن الدولة أي دولة ل تزدهر  احلكم

أساس املشاركة وتداول السلية. أن الحزاب واحلزبية رمبا تكون األداة األقوى والجنع ملثل هذه املشاركة 

 ولتنظيم عملية التداول.

 

امعة ان جامعة فيالدلفيا ستبقى كما عهدمتوها ملتزمة بتحمل ويف ختام كلمته أكد الدكتور رئيس اجل

مسؤوليتها الجتماعية وواضعة كل امكاناهتا الكادميية الفكرية البداعية يف خدمة الوطن مستشعرة 

مهومه وتيلعاته وسائرة على هنج القائد الباين جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احلسني حفظه اهلل 

 ورعاه.

 

 عام حزب اإلصالح الدكتور كليب الفواز عن تعثر احلياة احلزبية، موضحا ان العمل احلزيب وحتدث أمني

يشكل إحد مرتكزات احلياة السياسية مبعناها الشامل لفتا اىل ان احدى الشكاليات اليت واجهت نشوء 

الفكرية احلزبية  احلياة احلزبية يف بدايتها ه  اشكالية مرجعية الفكر واليت ما زالت واضحة يف احلياة

يف الوطن العريب واليت أوجدت حالة من عدم وضوح الرؤية وخلط األمور. وبني ان الحزاب كانت تفتقر 

منذ البداية وما زالت اىل عنصرين هامني ومها الفكار والتمويل فاألفكار مهمة لتشكيل العقيدة الفكرية 

لناس هبا اما التمويل فقد حرمت منه به بعض وبالتايل البداع خللق منهجية ميكن اتباعها واقناع ا

 الحزاب واعتمد يف جممله على اشتراكات وتربعات العضاء مع قلة عددهم.

 

وتناول ممثل حزب التيار الوطين الدكتور محدي مراد التوافق الوطين يف العمل احلزيب، معتربا ان 

اجياد عقبات تتناقض مع القرار السياس  الدميقراطية ل تتحقق ال بالعمل احلزيب ميالبا بضرورة عدم 

ودعم الحزاب واجياد حوار جاد بني الحزاب واختزال العدد الكبري من الحزاب امنا بالندماج او 



التحالفات وقبول الدولة اجلاد لألحزاب والعتراف العمل  هبا وافساح اجملال للعمل احلزيب دون مضايقات 

 والحزاب.واجياد سياسة مشتركة بني الدولة 

وحتدث ممثل حزب جبهة العمل السالم  حممد البزور حول الربامج الوطنية املشتركة مشريا اىل ان 

الحزاب تتفق يف برامج عملها على الصالح وحماربة الفساد وارساء قواعد احلرية والعدالة 

اجه الدولة من حتديات الجتماعية. وقال ان التحديات اليت تواجه الحزاب ه  التحديات ذاهتا اليت تو

اقتصادية واجتماعية وامنية وتربوية مشريا اىل ان املشكلة اليت تواجه الحزاب ه  وجود قوى شد 

عكس  تتهمها بعدم القدرة على الوصول اىل اجلماهري. وأشار إىل أنه ل ميكن للدميقراطية أن 

إقصاء جهة أو أخرى، وبني أن هناك  وتزدهر إل مبشاركة مجيع أطياف وأركان الييف السياس  دون  تنمو

العديد من القواسم اليت تتفق عليها األحزاب مثل عملية اإلصالح السياس  ومكافحة الفساد وإرساء 

 قواعد احلرية والعدالة واملساوة والتداول السلم  للسلية. 

 

معات ل بد أن ومن جهته أكد النائب الدكتور حازم قشوع أن الركيزة األساسية ألي جمتمع من اجملت

تتكرس فيه سيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الجتماعية وقوام ذلك املواطنة اليت تشكل الدعامة 

 األساسية ألي بناء دميقراط . 

 

ودعا الدكتور عوين خريس إىل قانون لألحزاب ينهض باحلياة الدميقراطية وتزدهر فيه حرية املواطن 

 عملية البناء واإلصالح الدميقراط .  ويكون للشباب دورهم املؤثر يف

 

أما الدكتور فؤاد دبور فأشار إىل أن اجلسر احلقيق  للوصول إىل التعاون بني الدولة واألحزاب ه  

القوانني الناظمة للحياة السياسية والدميقراطية واليت من أبرزها قوانني النتخاب والحزاب واحترام 

 الرأي والرأي اآلخر. 

 

مداهلل اليراونة رؤية الوسط اإلسالم  للوسيية والنهج املعتدل وأن الرسالة احلقيقية ألمن  وبني النائب

واستقرار الوطن ه  يف العمل املشترك بني اجلميع من أجل رفعة ومصلحة الوطن، فالوسيية ارتقاء 

 وتوازن وعدالة حتقق مصلحة الناس يف كل زمان ومكان. 

 

الدكتور سعيد ذياب على أن البيئة السياسية اليت نعيشها جيب أن تكون جاذبة للعمل احلزيب وليس وأكد 

معادية له ومعاقبة له، وأن التعددية حق نصه الدستور وأن قانون األحزاب جيب أن ينهض بالعملية 

  السياسية والربملانية وصول إىل حكومات برملانية دميقراطية. 



 شارك فيها خنب سياسية وحزبية وأكادمييون وباحثون

 

ندوة األحزاب السياسية واحلياة احلزبية يف األردن تثري الكثري من اآلراء والنقاش واألسئلة حول آفاق 

 التجربة احلزبية املستقبلية

 

 
 

زبية يف األردن اليت نظمهاا مركاز   على مدار يوم كامل، أثارت ندوة اآلفاق املستقبلية لألحزاب واحلياة احل

الدراسات املستقبلية يف جامعة فيالدلفيا جمموعة مان األفكاار واألسائلة والنقااش واحلضاور خاصاة وأن       

أوراق العمل حتدثت عن كثري من العناوين اليت هتم الناس واألحزاب وعوامل النجاح والصعاب اليت تواجه 

 التجربة احلزبية األردنية. 

 

كتور حممد أمني عواد رئيس جامعة فيالدلفيا قدم يف الندوة كلمة ألقاها نياباة عناه الادكتور    األستاذ الد

ابراهيم بادران مستشاار رئايس اجلامعاة، ومادير مركاز الدراساات املساتقبلية قاائاًلال ببداياة ل باد مان             

ه  مشكلة عربية  العتراف بأن احلياة احلزبية ومسألة الحزاب عمومًا ل ختص بلدًا عربيًا بعينه وإمنا

عامة. فجميع القيار العربية تقريبا تعاين من هذه املسألة ومل تصل فيها إىل حالة من التوافق الاوطين  

وحالة من التصاحل والتشارك بني الدولة . ورمبا ل نبالغ إذا قلنا أن واحدًا مان أساباب الربياع العاريب يف     

ائس يف عدد من البلادان هاو ذلاك الفشال الاذريع الاذي       املنيقة وبالتايل حتوله إىل ربيع دام أو خريف ب

وتاداول السالية اضاافة إىل الفشال يف إدارة الدولاة        تعاين منه البالد العربية يف التعامل ماع احلزبياة  

وشؤوهنا، وليس بسبب ترتيبات خارجية أو مؤامرات تدمريية هنا وهنااك. صاحيأ أن البواباة الرئيساية     

ة التخلف يبدأ بإدارة الدولة اليت تشامل فصاوًل أساساية عديادة ل جماال      خلروج الدول النامية من حال



لتفصيلها. ولكن تاأيت يف مقدمتاها اإلدارة السياساية د إدارة املاوارد البشارية واملاوارد اليبيعياة وإدارة        

ارة التيلعات التعليم واملعرفة والعالقات اإلنسانية واملواطنة والتشريع وبالتايل إدارة املسألة اجملتمعية وإد

ليس حكرًا على   املستقبلية . ورغم حماولت األنظمة العربية التهرب من مواجهة احلقيقة وه  ان احلكم

فصيل دون آخر، وأن الدولاة ل تساتقر إل علاى أسااس مباادئ املشااركة وتاداول السالية. وأن الحازاب          

عملية التداول، إل ان الواقع العمل  يثبت  واحلزبية ه  األداة األقوى والجنع ملثل هذه املشاركة ولتنظيم

يوما بعد يوم أن ل جدوى من هذا التهرب وأن الدميوقراطياة مان خاالل األحازاب متثال متيلباًا أساسايًا        

ومن هنا فقد جاء انعقااد هاذه النادوة يف جزئهاا األول ليلقا         بالضرورة ويستدع  حياة حزبية نشية.

قد صدرت يف هاذا    املسألة خاصة وان هناك تقارير عاملية ووطنيةالضوء من منظور وطين كل  على هذه 

اإلجتاااه وتاابني أن األقيااار العربيااة ل حتتاال الترتيااب واملكانااة امليلوبااة يف الدميوقراطيااة واحلاكميااة 

 اجليدةب.

 

وزير التنمية السياسية والربملانية الادكتور خالاد الكاللادة أثاار الكاثري مان النقااط يف حديثاه وحاواره          

حتديات سياسية وامنية واقتصاادية تواجاه الحازاب     وأجوبته على األسئلة اليت أثريت وقالال ان هناك

ل ميكن ايقاف او ابياء مسرية الصالح وقد استمعنا لتأكيد جاللاة   ه  بيريقها اىل احلل واملعاجلة ألنه

 تتوقاف حاب بظال التياورات    الرئيس المريك  قبل ايام بأن هذه املسرية مستمرة ولن  امللك خالل لقائه

النماوذج   واضاف الدكتور الكاللادة ان ذلاك يشاكل طمأناة للعاامل امجاع باان        .املقلقة على مستوى القليم

ذلك سيواصل املسرية ولن  الردين الصالح  مستمر وان الردن ورغم قسوة التحديات اليت تواجهه جراء

ان  دولاة والنظاام السياسا  قريباا مبعا  اخار      يتوقف. واكد ان العمل احلزيب سيكون احاد مرتكازات ال  

واليت ستقود احلراك  الحزاب ه  اليت ستشارك يف ادارة دفة احلكومة وه  اليت ستشكل الكتل الربملانية

احلزيب يف الدول العريقة الايت اصابأ    السياس  والشعيب وه  اليت ستقود املعارضة ايضا على غرار العمل

واستدرك بالقول انه ل يرى ان قانون الحازاب احلاايل يسااعد الحازاب اىل      .العمل احلزيب راسخا فيها

الوصول اىل ما تيمأ اليه من حياة حزبية مؤسسية توصلها اىل جملس النواب وبالتايل تشكيل احلكوماة  

الربملانية وعليه فانه من املنيق  يف هذه املرحلة ان يسبق قاانون الحازاب قاانون النتخااب حاب ميكان       

 حزاب من ترسيخ دورها وان تصل اىل جملس النواب يف النتخابات القادمة.لأل

 

التنمياة السياساية السابق املهنادس موساى       وحول التغريات السياسية املستقبلية على األحزاب بني وزيار 

 املعايية يف ورقته أنه ل يوجد دميقراطية حقيقية دون أحزاب سياساية متثال املصااحل املختلفاة لفئاات     

الدميقراطياة   تمع وتسعى حلل اخلالفات بينها باليرق السالمية، مشاريا اىل ان النتخاباات جازء مان     اجمل

التناقضاات سالميا ولتبلاور ارادة     ولكنها ليست الساس فالدميقراطية مرتبية بالتعددية السياساية حلال  



ير الحزاب وتوحيد واكد ان قانون النتخاب يسهم يف تيوير التعددية السياسة وتيو .الناس وتعرب عنها

النسيج الاوطين للدولاة الردنياة وان الحازاب تساعى للوصاول اىل تشاكيل احلكوماات لتيبياق الفكاار           

 وبالتايل حيكم عليها اجملتمع من خالل التعبري عن مصاحله.

 

الوطين الدستوري الادكتور امحاد الشاناق عان األحازاب وقاانون        ويف الورقة اليت قدمها أمني عام احلزب

النتخاباات النيابياة يتيلاب احاالل النظاام       نتخاب قالال بان احلاديث عان دور الحازاب ومكانتاها يف    ال

يقتض  تغيريات جوهرية على النظاام النتخاايب، فالتعددياة     احلزيب يف قانون النتخابات النيابية وهذا

ة الفردياة والرقاباة   تعمل ال يف اطار معييات ختتلف عن معيياات املساؤولي   احلزبية ل تؤدي دورها ول

والنتخاب الفرديب. وعليه نتحدث عن شان متعلق بإدارة شؤون الدولة وهذا يتيلب استراتيجية  الفردية

وطنية برؤية مستقبلية حناو اعاادة النتااج السياسا  للدولاة باعتمااد النظاام احلازيب باديال ملعاادلت           

 ة احلديثة.تقليدية مبا حيفظ املنجز الوطين ويستجيب ملتيلبات الدول

 

وحتدث الدكتور موسى بريزات عن معيقاات العمال احلازيب يف األردن مان منظاور يراعا  حقاوق اإلنساان         

ويوازن بني السياسة واحلقوق قائاًلال ب ان التجربة احلزبية ما زالت متواضعة مجاهرييًا، وأهنا حباجة إىل 

اجون إىل رؤياة جتساد أمهياة البعاد     نضج أكرب وإىل ثقة أكرب من قبل الناس وخاصة الشباب الذين حيت

احلزيب يف حياهتم وقناعتهم بدور احلزب بعيدًا عن املصااحل اخلاصاة وهيمناة الفارد، ول باد مان وجاود        

برامج تقنع الناس لك  تعزز من الرتقاء باحلركة احلزبية اليت تظللها انتخابات حرة نزيهة تعزز أحزاب 

 كومات برملانية. ذات برامج قادرة على الوصول إىل تشكيل ح

 

وحاااول األحااازاب واجملتماااع قاااال الااادكتور ساااامل سااااري إن إساااتيالعات الااارأي العاااام الااايت          

ومراكز البحوث األردنية تشري اىل ان األحزاب األردنية ، الكاربى والصاغرى، ل تصال      اجلامعات  جتريها

ىل أن األحازاب ليسات ها     ا  اىل الشارع األردين.، ول تتواصل معه. وتشاري جمرياات السياساة األردنياة    

لكاال   الوقااائع الفعليااة  الناااظم األكاارب أو األصااغر يف احلياااة السياسااية اإلجتماعيااة األردنيااة. وتشااري

أواجملتماع، وامناا     ل تعمل باتصاال ماع األحازاب     الدولة، اجملتمع، واألحزاب، اىل أن السياسة عندنا  من

القائماة املتفاقماة باني      اهلاوة اإلجتماعياة    تعماق  هاذه اإلشاكلية أن    ، عنهما معا..ومن شاأن    بانفصال

 األحزاب واجملتمع.

 

اإلشاكالية ااحلزبياة عنادنا، كماا ها  رمباا يف أي جماال آخار ،           وتشاري هاذه احلقيقاة اىل أن     وأضافال

إشكاالية ثقافية جمتمعية ، يف املقام األول. فال تتغذى األحزاب عندنا من ثقافة سياسية حزبية عصرية 

تتغااذى ماان الثقافااة اجملتمعيااة العامااة       ، تتيااور هبااا وتيورهااا ،يف الوقاات ذاتااه ، وامنااا     متحركااة



للسياسة والسياسيني ، ولألحزاب واحلزبيني. وما   بالشك واخلوف والعدائية   املسكونة )تارخيي.(  السائدة

ملواجهاة     تكفا  فاال   املشتركة بني هذه القوى الفاعلة الثالثة ،ها  الدميقراطياة،    دامت القضية الكربى

الدولاة ونظمهاا ومؤسسااهتا ، أو      وممارساهتا، أونقد  هذه اإلشكالية الكلية نقد كل من األحزاب وبراجمها

اإلشاكالية الثقافياة ،     اىل  لبد من التوجاه مباشارة    وامنا  نقد اجملتمع وبالدته اإلجتماعية السياسية،

 الكلية.  اللينة الصلبة ، للدميقراطية األردنية

 

، لتوليد التغيري الاذايت    متكني الثقافة /متكني اجملتمع  وأكد ساري أن اليريق املباشر اىل الدميقراطية هو

ولكناها مهماة      ، أو إستيعاب التغيري العامل  ..وتلك مهمة تنموية شاقة ألي ثقافة/جمتمع تقليدي سااكن. 

فحسب، وامنا جنااح السياساة واإلقتصااد،      مركزية ل يتوقف على جناحها جناح األحزاب واجملتمع املدين

ماا زال يعجاز عنادنا التغايري التنماوي )الياوع (         العلم والتعليم ،اإلعالم واإلتصال ..مجيع.. و يف حاني 

حركاة    تكثيف التفاعل الثقايف مع العامل. وهذه مهمة تتيحها  الذايت ، فان احدى الفضاءات املتاحة، ه 

واإلجتمااع والثقافاة     والسياساة   هاة ،بقاوة و إصارار، حنوعوملاة اإلقتصااد     العوملة اجلارياة الياوم واملتج  

عندنا كثري مان األحازاب و التنظيماات االسياساية وأالتياارات الفكرياة ..يارى يف هاذا           وما زال  مجيع..

 اإلجتاه العامل  ليس جزءآ من احلل ..وامنا هو جزء من املشكلة!!

 

بلة أبو علبة والسيد ظاهر عمرو والدكتور أجمد اجملايل نبذة وقدم الدكتور منري محارنة، والسيدة ع

تارخيية عن جتربتهم احلزبية وفلسفتها وانيالقتها واألجواء العامة اليت سادت والصعاب والتحديات 

اليت واجهتها كل مرحلة من املراحل والربامج اليت وضعت هلذه األحزاب واآلفاق اليت عملت خالهلا ورصد 

جربة احلديثة وعوامل النجاح والفشل اليت متر هبا أي جتربة حزبية وكيفية الوصول إىل أهم مالمأ الت

جتربة حزبية ناجحة قادرة على ترمجة براجمها السياسية وتيلعاهتا وإقناع الناس هبا للوصول إىل 

 قانون انتخايب مميز وخلق مؤسسات حزبية قادرة على جتسيد اإلرادة الشعبية من أجل إقامة حكومة

  برملانية.


