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 الخامسالفصل          

 المدنً واالحزاب السٌاسٌةالمجتمع           



 التً الرسمٌة غٌر والهٌئات األفراد من مجموعة عن هوعباره : المدنً المجتمع

 والثقافٌة والصحٌة والعائلٌة واالقتصادٌة التربوٌة المجاالت مختلف فً تعمل

 .والمهنٌة العمالٌة الخٌرٌةوالنقابات الجمعٌات مثل والخٌرٌة؛

االحزاب السٌاسٌة واالسرة والقبٌلة والطوائف : ٌستثنى من المجتمع المدنً كل من 

 .الدٌنٌة 

 :مقومات المجتمع المدنً

 

ًالفعل اإلرادي الحر أو التطوع               . 

التواجد فً شكل منظمات  . 

قبول التنوع واالختالف بٌن الذات واآلخرٌن    . 

عدم السعً للوصول إلى السلطة. 

 

 123-121ص 



 :ومن األمثلة األبرز العاملة فً إطار المجتمع المدنً

والنقابة هً عبارة عن مجموعة من النقابة لغًة تعنً الرئاسة؛ :المهنٌةالنقابات -1

االشخاص ٌعملون مع بعضهم البعض وهم من اصحاب مهنة واحدة وهم من الطبقة 

 .المثقفة 

 :وظائف النقابات المهنٌة 

 .الوظٌفٌةتنظٌم المهنٌٌن والعمال فً نقابات فاعلة وقادرة للدفاع عن حقوقهم -1

 .المشروعةتمكٌن العامل من إبداء رأٌه والتعبٌر عنه بالوسائل  -2

ضمان استقرار األجور والتعوٌضات المختلفة والحماٌة االجتماعٌة فً مجال -3

 .المهنٌةالتأمٌن الصحً والحماٌة من حوادث العمل واألمراض 

 .عقد دورات تدرٌبٌة للمنتسبٌن الٌها -4

 .المطالبة بتحسٌن معٌشة المنتسبٌن الٌها  -5

 

 124ص

 



تعمل على هو هٌئة أهلٌة تطوعٌة غٌر ربحٌة :االتحاد العام للجمعٌات الخٌرٌة  -2

 .االشراف على اداء عمل الجمعٌات الخٌرٌة فً كافة انحاء المملكة 

 

تحت إشراف وزارة التنمٌة فعملت مؤسسات العمل االجتماعً الرسمٌة واألهلٌة 
 :  أبرز هذه المؤسساتومن . لمكافحة الفقر فً المجتمع األردنً االجتماعٌة

 البشرٌةالصندوق األردنً الهاشمً للتنمٌة 

 الحسٌنمؤسسة الملك 

 الهاشمٌةالهٌئة الخٌرٌة 
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 المرأة فً إطار المجتمع المدنً:ثانٌا: 

كانت المراة فً بداٌة عهد االمارة تعمل فً المنزل وتعمل فً تربٌة الماشٌة 

والزراعة حٌث كان المجتمع االردنً ذكوري وعشائري ٌنتقص من دور المراة 

 .ومساواتها مع الرجل 

م حٌث سمح 1952تغٌر دور المرة فً المجتمع االردنً بعد صدور دستور عام 

وهناك مؤشرات ٌمكن قٌاس مدى تقدم للمراة بممارسة كافة االعمال اسوة بالرجل 

 :دور المراة فً االردن 

 والسٌاسٌةمنها التعلٌم والعمل والمشاركة فً الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة. 

 ودخلت المرأة مجاالت العمل التطوعً ضمن المؤسسات االجتماعٌة. 

 شاركت المرآة فً مجال الفن. 

 المسلحةفً القوات عملت المراة. 

عملت فً المصارف والبنوك. 

 عملت فً القضاء 

اصبحت عضوا فً مجلس النواب 

 



للمراة السٌاسٌة المشاركة مظاهر : 

سبعٌنات فً البرلمانٌة الحٌاة فً الفعلٌة المرأة مشاركة بدأت :البرلمانٌة الحٌاة 

 النٌابٌة لالنتخابات والترشح التصوٌت فً حقها على حصلت حٌن الماضً القرن

 اعتبار على نص والذي (1974) عام االنتخاب لقانون معدل قانون صدور عند

 .السٌاسٌة الحقوق فً متساوٌٌن والمرأة الرجل

 سٌاسٌة، مواقع فً النساء توظٌف عملٌة بأنها:وهً النسائٌة بالكوتة ٌسمى ما وظهر

 تكن مهما المئوٌة النسب من محدد عدد للنساء ٌكون أن إلى الكوتا أنظمة وتهدف

   .الحكومٌة أو البرلمانٌة اللجان أو البرلمان فً المرشحٌن قائمة

دخلت السٌاسٌة الحٌاة نشاط اشتداد ومع الخمسٌنات بداٌة ففً : الحزبٌة لحٌاةا 

  عام األردنٌة األحزاب فً لها ظهور أو وكان السٌاسٌة الحٌاة األردنٌة المرأة

 الحكومة قٌام بسبب 1957 عام  الحزبٌة الحٌاة فً العمل ،وانقطع(م1951)

 1989 عام حتى الطوارىء قانون واعالن السٌاسة باالحزاب العمل باٌقاف

 . اخرى مرة االحزاب نشطت وبعدها
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بـ تتمثل المرأة تواجه التً التحدٌات: 

 : تتمثل ذاتها بالمرأة مرتبطة معٌقات :أوالً 

 .األردنٌة المرأة لدى السٌاسٌة الخبرة نقص فً-1

 عدم أو الحزبٌة، البرامج وإعداد السٌاسً الشارع مخاطبة على القدرة وعدم -2

 .السٌاسٌة الحٌاة فً المرأة دور بأهمٌة الوعً

 فً بواجباتها القٌام على قدرتها عدم خالل من فأكثر أكثر المرأة ضعف ظهر ولقد -3

 .والتدرٌب العمل ورشات و االنتخابٌة الحمالت

 الحزبً االنتماء على األسري االنتماء تغلٌب : ثانٌا

 .الحزبً للعمل المرأة لدى الدافعٌة توافر عدم:ثالثا

 المجتمع تثقٌف إلى تهدف التً السٌاسٌة الثقافة نشر على التركٌز عدم: رابعا

 فً حقه ممارسة أو لألحزاب االنتماء فً سواء األفضل معرفة على ومساعدته
 .والترشح التصوٌت

 130 ص



 المجتمع المدنًالتحدٌات التً تواجه: 

 .الدٌمقراطًالتحدي -1

 . الضعف المؤسسً للمجتمع المدنً -2

 .الحكومًضعف التموٌل وغٌاب الدعم -3

 .والحكوماتوغٌاب الحوار بٌن منظمات المجتمع المدنً -4

 .التطوعغٌاب ثقافة -5
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 االحزاب السٌاسٌة : ثالثا: 

هو عبارة عن مجموعة من االشخاص ٌعملون مع بعضهم الحزب                

البعض فً االمور السٌاسٌة ولهم نفس االفكار والمعتقدات  وغالبا ما تسعى تلك 

 .االحزاب للوصول الى السلطة 

مراقبة الجهاز الحكومً لالحزاب السٌاسٌة الوظٌفة االساسٌة وٌجب ان تكون 

الربط فً  وتلعب األحزاب السٌاسٌة دورا مهما .واالخطاء التً تقع بها الحكومة 

 بٌن المواطنٌن والحكومة

تعنً وجود أكثر من اتجاه سٌاسً أو حزب ٌعترف باالتجاهات أو : التعددٌة الحزبة 

 .القنوات القانونٌةضمن باألحزاب األخرى 
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 :وهناك ثالثة أنواع من األحزاب

                     

 

 

 

 

وهً األحزاب التً تتمسك بمبادئ أو إٌدٌولوجٌات وأفكار  :األحزاب اإلٌدٌولوجٌة-

وٌعد التمسك بها وما ٌنتج عنها من برامج أهم شروط عضوٌة . محددة وممٌزة

األحزاب االشتراكٌة الدٌمقراطٌة والشٌوعٌة، واألحزاب  األمثلة علٌهاومن . الحزب

 .الدٌنٌة وبخاصة اإلسالمٌة منها

االحزاب 

 االٌدٌولوجٌة

االحزاب 

 البرجماتٌة
احزاب 

 االشخاص



ٌتسم هذا النوع من األحزاب بوجود تنظٌم حزبً له برنامج  :البرجماتٌةاألحزاب -2

ٌتصف بالمرونة مع متغٌرات الواقع؛ بمعنى إمكانٌة تغٌٌر هذا البرنامج أو تغٌٌر 
 .   الخط العام للحزب وفقاً لتطور الظروف

هً من مسماها ترتبط بشخص أو زعٌم، فالزعٌم هو الذي  :األشخاصأحزاب -3

ٌنشئ الحزب وٌقوده وٌحدد مساره وٌغٌر هذا المسار، دون خشٌة من نقص والء 

وهذا االنتماء للزعٌم مرده لقدرته الكارٌزمٌة أو الطابع القبلً أو . بعض األعضاء له

 . الطبقً الذي ٌمثله الزعٌم

 

 :قوانٌن األحزاب فً األردن

 شروط ترخٌص االحزاب

 .ال ٌجوز تأسٌس الحزب على أساس دٌنً أو طائفً أو عرقً أو فئوي -1

 .وٌجب أن ال ٌقل عدد األعضاء المؤسسٌن ألي حزب عن خمسمائة -2
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 .تحدٌد الموارد المالٌة واعداد موازنة عامة سنوٌة -3

 .االلتزام بعقد مؤتمر سنوي-4

ال ٌجوز حل الحزب اال وفقا لنظامه الداخلً او بقرار او بقرار -5

 .قضائً

 .ٌلتزم الحزب فً ممارسة انشطته بالدستور والقانون-6

 شروط العضو المؤسس
 على األقلمنذ عشر سنوات أن ٌكون أردنٌا. 

أن ٌكون قد أكمل الحادٌة والعشرٌن من عمره. 

 ،أن ال ٌكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو األخالق واآلداب العامة أو بأي جناٌة
 .باستثناء الجناٌات ذات الصفة السٌاسٌة، مالم ٌكن قد أعٌد إلٌه اعتباره

 133ص .

 



أن ٌكون متمتعا باألهلٌة المدنٌة والقانونٌة الكاملة. 

أن ٌكون مقٌما عادة فً المملكة. 

أن ال ٌكون قاضٌا. 

 أن ال ٌكون عضوا فً أي حزب آخر أو أي تنظٌم سٌاسً غٌر
 أردنً

 أن ال ٌكون من المنتسبٌن للقوات المسلحة األردنٌة أو أي من
 .األجهزة األمنٌة أو الدفاع المدنً

 



 مراحل نشوء وتطور االحزاب االردنٌة

 1946-1921عهد االمارة : المرحلة االولى

 اهداف االحزاب فً عهد االمارة

 .البرٌطانًالمطالبة باالستقالل الكامل ومحاربة النفوذ -1

 .الكبرىوالدعوة لوحدة سورٌا -2

 .للبالدوالتمسك باألمٌر عبد هللا زعٌما -3

 .والنهوض بالبالد من كافة الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة -4

والدعوة إلى الحكم الدستوري وفصل السلطتٌن التشرٌعٌة عن -5

 .التنفٌذٌة



 السمات العامة لالحزاب فً مرحلة االمارة
 .تعدد األحزاب وقصر أعمارها◦

 .التشتت واالضطراب الذي كان ٌنتاب العمل السٌاسً الشعبً◦

 .التقلٌدٌةاألحزاب على الزعامات اعتماد -    

 للعقٌدة السٌاسٌة والتجربة العملٌة افتقارها -    

 .واضحةهذه األحزاب لم تكن معارضة تمتلك رؤٌة سٌاسٌة أغلب -    



 .م1957-1946المرحلة الثانٌة، ما بعد االستقالل 

ولعل ، تبلور األحزاب السٌاسٌة فً األردنمجموعة من العوامل فً ساهمت   
 :ابرزها

 م، وإعالن 1948تزاحم األحداث السٌاسٌة داخلٌاً وعربٌاً ودولٌاً؛ منها النكبة عام

الوحدة ما بٌن الضفتٌن وهو ما أثر على النسٌج االجتماعً والسٌاسً 

 .واالقتصادي األردنً

 إذ سمح بتألٌف األحزاب ومزاولة نشاطاتها بشكل ( م1952)صدور دستور
 .مشروع

 تنامً سٌاسة األحالف العسكرٌة والتكتالت الدولٌة التً تمثلت بحلف بغداد

الذي طرحته ( م1957)م الذي طرحته برٌطانٌا وبمشروع أٌزنهاور 1955

الوالٌات المتحدة وتنامً الحرب الباردة مابٌن المعسكرٌن االشتراكً بزعامة 

 االتحاد السوفٌتً والمعسكر الرأسمالً بزعامة الوالٌات المتحدة 

  136ص 

 

 

 

 



 تداعٌات تنامً الفكر القومً العربً مع بروز الناصرٌة واحتدام
 (.م1956)صدامها مع الدول الغرٌبة ال سٌما بعد عدوان 

 اختلفت األحزاب السٌاسٌة خالل هذه المرحلة متأثرة بدرجة كبٌرة بما

سبق اإلشارة له لتظهر لدٌنا أحزاب مؤسسة على أسس أٌدٌولوجٌة 
 :ٌمكن تقسٌمها إلى عدة اتجاهات أو تٌارات وهًمختلفة، 

 ضم أحزاب مختلفة تنطلق من اإلٌمان بالقومٌة : االتجاه القومً: أوالا

العربٌة وبضرورة قٌام دولة عربٌة واحدة من المحٌط األطلسً إلى 

 . الخلٌج العربً

 ٌنطلق من مبدأ اإلٌمان بالفكرة الوطنٌة : االتجاه الوطنً: ثانٌاا

األردنٌة كمجال للعمل والتطوٌر وتؤمن بتطبٌق الدٌمقراطٌة وتركٌز 

الجهود على التنمٌة وتعمٌق الممارسة الدٌمقراطٌة والتوسع فً 

 . الحرٌات العامة دون إهمال القضاٌا القومٌة

137ص 



،فً وٌعتمد سٌاسً حزب من أكثر ٌضم :اإلسالمً االتجاه ثالثاا 
 فً اإلسالمٌة الشرٌعة أحكام تطبٌق على لها األساسٌة المبادئ
 النبوٌة والسنة الكرٌم القرآن إلى استنادا المختلفة الحٌاة مناحً

 أبرز ولعل إسالمً واقتصاد إسالمٌة دولة بقٌام وٌنادي ،الشرٌفة
    :االتجاه هذا أحزاب

  عام عمان فً األردن فً تأسست :المسلمٌن اإلخوان جماعة -1
  المطبوعات من مجموعة المسلمٌن اإلخوان جماعة أصدرت (م1946)

 حل من الرغم وعلى "اإلسالمً الكفاح صحٌفة" :أهمها من والنشرات
 موجودة بقٌت الجماعة أن إال (م1957) نٌسان فً األردنٌة األحزاب

 ولٌست دٌنٌة خٌرٌة جمعٌة أنها اعتبار على األردنٌة الساحة على وفاعلة
 الحٌاة وعودة (م1989) عام السٌاسً االنفراج وبعد سٌاسٌاً، حزباً 

 سٌاسً كذراع اإلسالمً العمل جبهة حزب الجماعة شكلت الدٌمقراطٌة
 .لها

139-128ص 

 



 النبهانً الدٌن تقً برئاسة الحزب تأسس :اإلسالمً التحرٌر حزب -2

 من اإلسالمٌة األقالٌم تحرٌر :إلٌها دعا التً المبادئ ومن ،(م1952)

 العقٌدة على المبنً المستنٌر بالفكر اإلسالمٌة باألمة والنهوض ،االستعمار

 .كله للعالم اإلسالم رسالة تحمل التً اإلسالمٌة الدولة وإقامة ،اإلسالمٌة

 ،"الراٌة"و "الصرٌح" صحٌفة أبرزها الصحف من العدٌد الحزب وأصدر
 .الٌوم حتى رسمً غٌر كحزب األردن فً نشاطه ٌمارس الحزب واستمر

 



 ارتبط هذا االتجاه باألٌدولوجٌا الماركسٌة ": الماركسً"االتجاه الٌساري : رابعاا

ووجود طبقتٌن داخل المجتمع طبقة ُمستِغلة فكرة الصراع الطبقً القائمة على 

القائم على الملكٌة الجماعٌة قٌام النظام االشتراكً وطبقة مستَغلة، وضرورة 

ودكتاتورٌة البرولتارٌا لوسائل اإلنتاج وسٌطرة الدولة على كافة مراحل اإلنتاج، 
 (.  الطبقة العاملة)

 



 :السمات العامة لألحزاب السٌاسٌة فً هذه المرحلة

فقد كان هناك قومٌون وإسالمٌون وٌسارٌون، ، عكست األحزاب تنوعاً أٌدولوجٌا

ومثلت األحزاب عامالً هاماً فً هذه الفترة فً تنشٌط الحراك السٌاسً على 
 .وشكلت فً بعض األحٌان مصدر قلق للسلطة، المستوى الداخلً

 مثلت األحزاب امتداداً لتٌارات وأٌدلوجٌات خارجٌة المصدر سواء منها الدٌنٌة أو

القومٌة أو الشٌوعٌة وكثٌراً مما وجدت فً مثل هذه الظاهرة مؤشراً على إمكانٌة 
 .تسلل نفوذ الدول األخرى إلى األردن عبر هذه القوى السٌاسٌة الحزبٌة

(  17)فحصدت ، تمكنت األحزاب من تحقٌق نتائج فً االنتخابات النٌابٌة العامة
 (.م1956)مقعداً فً انتخابات 

 حققت هذه األحزاب قدراً من الجماهٌرٌة وأصبح لها قواعدها ونشاطاتها
 .ومنشوراتها، مما ساهم فً زٌادة الوعً السٌاسً

 عرفت الحركة الحزبٌة فً هذه الفترة حٌوٌة من خالل الدور الذي أدته القوى

الحزبٌة الفلسطٌنٌة فً الضفة الغربٌة التً كانت متقدمة إلى حد ما عن نظٌرتها 
 141ص . فً شرق األردن من حٌث مدى المشاركة الحزبٌة

 



(:م1989)مرحلة االنفراج السٌاسً . المرحلة الثالثة  

ولعل تمٌزت هذه المرحلة بتغٌرات محلٌة ودولٌة لعبت دورا فً بلورت العمل السٌاسً 
 :أبرزها

األزمة االقتصادٌة التً تمثلت بانهٌار سعر صرف الدٌنار : المستوى المحلًعلى  -1

األردنً إلى ما دون النصف نتٌجة ارتفاع حجم المدٌونٌة، وما تبع ذلك من سٌاسات 

م أو حركة معان أو ثورة 1989حكومٌة تقشفٌة وزٌادة الضرائب أدت إلى هبة نٌسان 

، (م1991)واالنفتاح الدٌمقراطً وعودة الحٌاة النٌابٌة، والمٌثاق الوطنً . الخبز

 (.م1992)وصدور قانون األحزاب السٌاسٌة لسنة 

 

بتفرد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بزعامة " أحادي القطبٌة"ظهور نظام عالمً جدٌد -2

والتً كانت مقدماته وحدة األلمانٌتٌن ( م1991)العالم بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً 

 (.م1990)، وحرب الخلٌج الثانٌة (م1989)
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ونتٌجة لما سبق اإلشارة إلٌه من تغٌرات  ظهر عدد من األحزاب السٌاسٌة الجدٌدة 
 :إلى جانب األحزاب القدٌمة التً تمت اإلشارة ألبرزها

 األحزاب اإلسالمٌة-1

 االحزاب القومٌة-2

 االحزاب الٌسارٌة -3

 (الوطنٌة)االحزاب اللٌبرالٌة-4

 اهداف هذه االحزاب

،  الدفاع عن وحدة التراب األردنً والسٌادة الوطنٌة، وحماٌة المؤسسات الدستورٌة

، والتأكٌد على إقامة وطن حر ٌقوم على تكامل األدوار بٌن القطاعٌن العام والخاص

 .واالرتقاء بالمستوى الثقافً للشعب
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 الفترةومن السمات العامة لألحزاب فً هذه 

أن أكثرها أحزاب أصبحت قدٌمة فقدت برٌقها باستثناء حزب جبهة  -1

 .اإلسالمًالعمل 

 .االنقساماتعانت من التمزق وكثرة  -2

 .بالضعف وتدنً مستوى المؤسسٌة وبروز األبعاد الشخصٌةاتسمت -3



 :1991المٌثاق الوطنً لعام : رابعا

مواثٌق، وَمٌاثٌُق، جاء من الفعل الثالثً وثق وثقة؛ وهو ما : اسم،  والجمع: المٌثاق
ًٌّا شخصان أو أكثر  .  ٌتعاهد أو ٌتحالف علٌه رسم

خطة عمل توافقٌة بٌن القوى السٌاسٌة فً دولة ما : ٌعرف المٌثاق اصطالحا على أنه
 .تستهدف تحقٌق األهداف المجمع علٌها من قبل األطراف المشاركة

بمبادرة من جاللة الملك الحسٌن بن ( م1991)جاء المٌثاق الوطنً األردنً لعام 
وكان استجابة للظروف والحاجات التً استجدت وتطورت منذ ، طالل رحمه هللا

كما كان من جهة أخرى تلبٌة لطموحات الشعب ، إنشاء الدولة وقٌام مؤسساتها
 .  األردنً وتطلعاته الوطنٌة والقومٌة واإلنسانٌة

 :1991ومن اهم االسباب التً ادت الى وضع المٌثاق الوطنً عام 

 1989عام التً مست معظم فئات الشعب األردنً  األزمة السٌاسٌة واالقتصادٌة -1

ونشوء حالة من التوتر عمت بقٌة  (1989)وقوع أحداث الجنوب فً نٌسان عام -2
 .أنحاء المملكة
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 والتوافق تاكٌدها تم التً المبادىء او المٌثاق محاور إجمال وٌمكن

 : علٌها

الحكم فً وأسلوبا منهجا الدٌمقراطٌة الممارسة على التأكٌد. 

  الجامعة األردنٌة الهوٌة على التأكٌد. 

 والفلسطٌنً األردنً الشعبٌن بٌن المصٌرٌة الوحدة تأكٌد•

 .الشامل الوطنً األمن على التأكٌد•

 :التالٌة واالركان المرتكزات على األردنً الوطنً األمن ٌعتمد

 . العربً القومً األمن من جزء األردنً الوطنً األمن -1

 إدراكها من الوطنً لألمن مفهومها فً األردنٌة السٌاسة تنطلق-2

 . العربٌة االمة ٌهدد الذي والتبعٌة التجزئة لمخاطر

 144 ص

 

 

 

 



 قواتنا لدى االحتراف مفهوم تعمٌق األردنً الوطنً األمن تحقٌق ٌتطلب -3

 .وتطوٌرها قدراتها وتعزٌز قاعدتها، توسٌع على والعمل المسلحة،

 أكمل على بواجباتها للقٌام وتأهٌلها الوطنً األمن أجهزة بتطوٌر العناٌة -4

 .الخارجً الدولة أمن حماٌة عن مسؤولٌاتها لمقتضٌات وفقا وجه،


