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بوظيفة  الع�شرين  القرن  اأواخر  يف  املدين«  »املجتمع  مل�شطلح  احلديث  النبعاث  ارتبط 

مفرَت�شة له يف جمالت امل�شاركة الجتماعية وال�شيا�شية. وقد تطور مفهوم املجتمع املدين يف 

ِه »جمموعًة من التنظيمات التطوعية احلرة التي متلأ  التاأ�شيلت املعرفية املعا�شرة، فمن َعدِّ

املجال العام ما بني الأ�شرة والدولة لتحقيق م�شالح اأفرادها، ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري 

الحرتام والرتا�شي والت�شامح والإدارة ال�شلمية للتنوع والختلف«، اإلى من نظر اإليه بو�شفه 

الأخري  املفهوم  اإن  واجلماعية«.  الفردية  واملبادرات  والأن�شطة  للأفعال  م�شرحًا  اأو  »�شاحة 

املتبادل؛  والتاأثري  احلوار  ولأ�شكال  واجلماعات،  الأفراد  بني  للتفاعل  الأول  العتبار  يعطي 

�شواء حلّل امل�شكلت العامة، اأو لتحقيق م�شالح م�شرتكة، وهو ما ج�ّشده اآخر التعريفات التي 

.)CIVICUS( »ا�شتقرت عليها »منظمة التحالف العاملي مل�شاركة املواطنني

ل  فاإنها  »الف�شاء«،  اأو  »ال�شاحة«  مفهوم  على  املدين  للمجتمع  احلديثة  التعريفات  وبرتكيز 

تلغي اأهمية البنية التنظيمية واملوؤ�ش�شية للمجتمع املدين، ول اخل�شائ�س النوعية للمنظمات 

املدنية، واإمنا ت�صدد على اأهمية الفاعلية اأو االنخراط املدين اأو امل�صاركة يف احلياة العامة، 

وهو الأمر الذي ُيفرت�س اأن يكر�س دوَر املجتمع املدين ك�شريك ثالث للدولة والقطاع اخلا�س 

يف عمليات �شنع القرار، وو�شع ال�شيا�شات العامة.

املدين«،  »املجتمع  مل�شطلح  النبثاقة احلديثة  رافقت  والتي  املبكرة،  الغربية  الكتابات  كانت 

اأدوارًا »ثورية« خلل حقبة »املوجة الثالثة« للدميقراطية، وب�شكل اأكرث  قد ن�شبت للأخري 

حتديدًا مع انتقال بلدان اأوروبا الو�شطى وال�شرقية من اأنظمة احلكم ال�شمولية اإلى اأنظمة 

املوائد  عقد  يف  اأ�شا�شيًا  البلدان  تلك  يف  املدنية  املجتمعات  دور  ُعدَّ  حيث  تعددية،  �شيا�شية 

النتقال  اأمام  الطريق  مهَّد  مما  وال�شيا�شية،  الجتماعية  التوافقات  وحتقيق  امل�شتديرة، 

الدميقراطي.

تقدمي
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ويف ما بعد، تراجعت هذه النظرة الرومان�شية اإلى املجتمع املدين، والتي عّولت على اإمكانية 

تكرار مثل هذه الأدوار يف جمتمعات اأخرى، مثل جمتمعات ال�شرق الأو�شط، حيث توّقعت من 

وهو  وال�شيا�شي،  الجتماعي  التغيري  عمليات  يف  حمورية  اأدوار  لعب  فيها  املدنية  املجتمعات 

اإلى بلدان اجلنوب، ول �شيما  �شابقًا  البلدان ال�شرتاكية  الغربي من  انتقال الدعم  ما يف�شر 

ال�شرق الأو�شط والعامل العربي؛ بحجة ت�شجيع النتقال نحو الدميقراطية.

لكّن اأحداث ثورات »الربيع العربي«، اأظهرت بو�شوح اأن تلك الثورات ن�شبت، ثم ا�شُتلبت، وُجرّيت 

ونا�شجة،  فاعلة  مدنية  جمتمعات  اإلى  تفتقر  كانت  التي  البلدان  يف  متطرفة،  ُقوى  حل�شاب 

كما هي احلال يف ليبيا واليمن و�شورية. وحتى يف البلدان العربية التي متتعت بح�شور ن�شبي 

اأو  م ملنظمات املجتمع املدين على مدار عقَدين  فاإّن الدعم الغربي، املقدَّ للمجتمعات املدنية، 

اأكرث، مل ي�شعف هذه املنظمات للتاأثري يف جمرى احلراكات ال�شعبية وال�شبابية فيها، كما هي 

احلال يف م�شر، والأردن، واملغرب، وتون�س؛ اإذ لعبت احلركات الجتماعية التقليدية والتيارات 

ال�شيا�شية، وحتى القوى ال�شبابية العفوية وغري املُ�شّي�شة، الدور الأبرز يف الأحداث.

واليوم، وبعد تراجع النظرات الرومان�شية والإ�شقاطات النظرية التي َتن�شب اإلى املجتمعات 

نحو  اأكرث  واقعية  نظرات  لإحلل  الأوان  اآن  فقد  خارقة،  باأعمال  القيام  اإمكانية  املدنية 

بها  القيام  الأردين،  املدين  املجتمع  ومنها  العربية،  املدنية  للمجتمعات  ميكن  التي  الأدوار 

م�شتجدة  ومهام  حقول  يف  وكذلك  والجتماعية،  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  الإ�شلح  جمالت  يف 

و�شديدة الإحلاح، مثل: مكافحة التطرف والتع�شب، وكراهية الآخر، و�شيطنته وحتى قتله.

اإّن قراءة واقع املجتمع املدين يف االأردن قراءًة علمية نقدية، ال ت�صمح لنا فقط بروؤية نقاط 

لنا  ت�صمح  كما  فيه،  امل�صتَغّلة  غري  اأو  الكامنة  القوة  م�صادر  بروؤية  اأي�صًا  واإمنا  فيه،  ال�صعف 

مبحاولة التعرف على املهام املطلوبة؛ لتعزيز دور املجتمع املدين يف احلياة العامة الأردنية، 

ويف عمليات �شناعة القرار وال�شيا�شات.
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أوالً: نبذة عن التطور التاريخي للمجتمع املدين األردين

تاأثري  الأردنيني، حتت  واملجتمع  الدولة  �شاأن  �شاأنه  الأردن،  الأردين يف  املدين  املجتمع  تطور 

الأحداث والتطورات العا�شفة التي �شهدها العامل العربي منذ احلرب العاملية الأولى وحتى 

وقت قريب. فقد تاأّثر الأردن، اأكرث من اأّي دولة اأخرى يف ال�شرق الأو�شط، باحلروب والأحداث 

ال�شيا�شية، وكذلك بال�شطرابات القت�شادية والجتماعية التي تعّر�س لها الإقليم خلل 

نحو قرن من الزمن. 

ومنذ ن�شوء الدولة الأردنية يف ني�شان عام 1921، اأُعيد ت�شكيل حدود البلد وبنيته ال�شكانية 

اأكرث من مرة، حتت تاأثري احلروب والتقّلبات الإقليمية، ول �شيما حتت تاأثري احلروب العربية-

الإ�شرائيلية املتكررة ما بني عامي 1948 و1967، وموؤخرًا حتت تاأثري الغزو الأمريكي للعراق 

عام 2003، ثم احلروب الأهلية وال�شطرابات الداخلية يف كّل من العراق و�شوريا.

باأربع مراحل رئي�شة، ميكن  اإن املجتمع املدين يف الأردن، مّر حتى الآن  القول  وهكذا؛ ميكن 

تلخي�صها مبا يلي:

اأ. املرحلة الأولى
وهي املرحلة التي رافقت ن�شوء الدولة الأردنية، ما بني عامي 1921 و1948، حيث ن�شاأت اإلى 

جانب املوؤ�ش�شات احلكومية والت�شريعية والق�شائية وموؤ�ش�شات احلكم املحلي، نوّياُت املجتمع 

املدين، ممثلة بالهيئات الجتماعية، والنوادي الريا�شية والثقافية وال�شيا�شية، والأحزاب. 

ومل يتجاوز عددها حينذاك 50 منظمة. 

ب. املرحلة الثانية
لع�شرات  انبعاثًا قويًا  1948 و1967، وقد �شهدت  الواقعة ما بني حرَبي عامي  املرحلة  وهي 

مع  والوحدة  الأردن،  اإلى  الفل�شطينيني  اللجئني  هجرة  �شوء  يف  �شيما  ل  املدنية،  املنظمات 

التحديث  من  جديدًا  عهدًا  املرحلة  هذه  يف  الأردن  دخل  لقد   .1950 عام  الغربية  ال�شفة 

املجتمع  تطور  يف  اأثرت  التي  الأحداث  اأهم  من  وكان  والجتماعية.  القت�شادية  والتنمية 

املدين خللها، �شدور الد�شتور الأردين يف عام 1952، والذي كفل حق الأردنيني يف التنظيم 

ال�شيا�شي والنقابي والجتماعي، ووفر الأ�شا�س القانوين لعمل املنظمات الأهلية.

الأ�شنان،  واأطباء  )املحامون،  املهنية  النقابات  من  الأول  اجليُل  املرحلة  هذه  يف  ظهر  لقد 

ب�شدور  ذلك  واقرتن  اإلخ(،  وال�شحفيون...  الزراعيون،  واملهند�شون  واملهند�شون،  والأطباء، 



تقرير حالة البالد: املجتمع املدين األردين

7

قانون خا�س بكّل واحدة من هذه النقابات. كذلك، مت اإ�شدار القانون رقم )35( ل�شنة 1953، 

والذي كان اأول ت�شريع عّمايل يعرتف بحقوق التنظيم النقابي للعمال. تل ذلك تاأ�شي�س ع�شر 

1960، �شدر قانون جديد  نقابات عمالية، ثم قيام الحتاد العام لنقابات العمال. ويف عام 

للعمل، ينّظم يف الوقت نف�شه ت�شكيل النقابات العمالية. وكان قد �شدر اأوا�شط اخلم�شينات 

القومية  املعار�شة  اأحزاب  ولدة  املرحلة  هذه  �شهدت  حيث  للأحزاب،  حديث  قانون  اأول 

من  عدد  اإلى  اإ�شافة  الإ�شلمي،  التحرير  وحزب  امل�شلمني،  الإخوان  وجماعة  والي�شارية، 

الأحزاب القريبة من احلكم.

تلبث  للجمعيات اخلريية، ومل  ُو�شع قانون جديد  )اأوا�شط اخلم�شينات(،  نف�شها  الفرتة  ويف 

1959 اأول احتاد عام لها، تل ذلك �شدور قانون اجلمعيات  اأن �َشّكلت يف عام  هذه اجلمعيات 

والهيئات الجتماعية رقم )33( ل�شنة 1966، الذي ينظم �صروط ترخي�ص وعمل املنظمات 

يف  تتبع  كانت  التي  والتطوعية،  اخلريية  اجلمعيات  مقدمتها  ويف  الرئي�شة،  احلكومية  غري 

عملها لوزارة التنمية الجتماعية. وقد �شّكل هذا القانون املرجعية القانونية لعدد كبري من 

الداخلية،  لوزارات  تتبع  باتت  التي  والفنية  والريا�شية  والثقافية،  الجتماعية  املنظمات 

والثقافة، وال�شباب، والريا�شة، وغريها.

غري اأن هذه الفرتة، عادت ف�شهدت انقلبًا جوهريًا يف املناخ ال�شيا�شي الداخلي يف اأعقاب اإقالة 

1957(، حيث ُفر�شت الأحكام العرفية على البلد، وُجّمد العمل  حكومة النابل�شي )ني�شان 

بقانون الأحزاب، ولوحقت اأحزاب املعار�شة، فلجاأت اإلى العمل ال�شري، وتل�شت التنظيمات 

الطلبية والن�شائية، فيما اأخذت احلركات الطلبية الأردنية يف اخلارج بالزدهار.

ت. املرحلة الثالثة
تاأثرت هذه املرحلة )1967-1989( بنتائج حرب حزيران عام 1967، ول �شيما فقدان ال�شفة 

الغربية، والتي مت فّك االرتباط القانوين واالإداري معها بعد اأكرث من ع�صرين عامًا؛ نتيجة 

لتبلور الهوية الوطنية الفل�شطينية، واعرتاف العامل العربي مبنظمة التحرير الفل�شطينية 

ممثًل �شرعيًا ووحيدًا لل�شعب الفل�شطيني.

ازدهرت  ن�شبيًا،  �شيا�شيًا  انفراجًا   1967 عام  حرب  تلت  التي  القليلة  ال�شنوات  �شهدت  لقد 

خلله منظمات املجتمع املدين، لكن هذه املنظمات عادت لتواجه منذ اأواخر عام 1970، فرتة 

ع�شيبة ب�شبب القيود على حركتها، يف ظل العمل بقوانني الطوارئ والأحكام العرفية التي 

ُفر�شت حتت تاأثري اأحداث اأيلول الدامية.
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على اأن املنظمات املدنية بداأت ت�شتعيد ح�شورها وتاأثريها تدريجيًا. ففي اأوا�شط ال�شبعينات، 

بداأت بالظهور منظماٌت جديدة للن�شاء واملثقفني والفنانني والكّتاب وامل�شرحيني والت�شكيليني، 

وظهر  واملقاولني.  واجليولوجيني،  املمر�شني،  نقابات  املهنية:  النقابات  من  املزيد  وتاأ�ش�شت 

جيل جديد من املنظمات التطوعية يعمل يف جمالت البيئة والتنمية الجتماعية، ورعاية 

املعوقني، اإ�شافة اإلى ظهور �شناديق وموؤ�ش�شات تنموية وثقافية ذات نفع عام.

ث. املرحلة الرابعة
وهي املرحلة التي �شهدت انطلق عملية انفراج �شيا�شي وا�شعة يف عام 1989، والتي ما تزال 

م�شتمرة حتى يومنا هذا، مع تذبذبات وتراجعات بني احلني والآخر. على اأن هذه املرحلة، 

من  املزيد  وت�شجيل  القانونية،  ل�شرعيتها  املعار�شة  ال�شيا�شية  الأحزاب  ا�شتعادة  عرفت 

�شًا. الأحزاب ال�شيا�شية، حتى و�شل عددها اإلى 54 حزبًا �شيا�شيًا مرخَّ

النقابات،  مثل:  �شابقة،  مراحل  يف  منظماتها  ظهرت  التي  املدنية  القطاعات  جانب  واإلى 

واجلمعيات املهنية، واجلمعيات اخلريية والجتماعية، �شهدت الهيئات الثقافية خلل هذه 

املرحلة قفزة كبرية يف عددها. كما تاأ�ش�شت نقابة مهنية للفنانني، وعادت اإلى الظهور منظمات 

كانت حمظورة، مثل: احتادات املراأة والطلبة، واملنظمات ال�شبابية، ونقابة املعلمني. وظهرت 

ع�شرات املنظمات املدنية اجلديدة، التي تعمل يف جمالت الدفاع عن حقوق الإن�شان والبيئة، 

اإلى مراكز الأبحاث والدرا�شات، واجلمعيات  اإ�شافة  والتنمية ال�شيا�شية، ومكافحة الف�شاد. 

االأكادميية املتخ�ص�صة، واملنتديات الثقافية. 

ثانياً: واقع املجتمع املدين الراهن: البنية التنظيمية واملرجعيات 

القانونية

 

اأ. خريطة املجتمع املدين الأردين
اآلف  ت�شعة  بنحو   )2018( احلا�شر  الوقت  يف  الأردين  املدين  املجتمع  منظمات  عدد  ر  يقدَّ

2010. وذلك وفقًا للجدول  50% عن عدد هذه املنظمات يف عام  منظمة، اأي بزيادة قدرها 

والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  باحثي  مع  بالتعاون  اأعد  والذي  اأدناه،  الوارد  التجميعي 

الأردين )اأنظر جدول رقم »1«(.
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عدد  ر  ويقدَّ املدنية،  التنظيمات  من  رئي�شية  فئة  ع�شرة  ثماين  على  املنظمات  هذه  وتتوزع 

اأع�شاء هذه املنظمات بنحو 1,41 مليون ع�شو، ميثلون 23% من اإجمايل ال�شكان يف �شن العمل، 

البالغ عددهم 6,195,457 ن�شمة، بح�شب التعداد العام لل�شكان لعام 2015.

من  ومتعاقبة  خمتلفة  اأجيال  ح�شيلة  هي  الأردين،  املدين  للمجتمع  الراهنة  اخلريطة  اإّن 

مثل اجلمعيات  ن�شبيًا،  تقليدي وقدمية  ذات طابع  اجتماعية  ت�شّم جمعيات  فهي  املنظمات، 

اخلريية والتعاونية، وجمعيات حديثة اأكرث تخ�ص�صًا، وهناك اأي�صًا منظمات من اجليل الثاين، 

كالنقابات العمالية واملهنية، والغرف التجارية وال�شناعية؛ ومنظماٍت من الأجيال الأحدث، 

كمنظمات البيئة ومنظمات الدعوة وك�شب التاأييد )منظمات حقوق الإن�شان وحقوق املراأة، 

ب�شرعيتها  الر�شمي  العرتاف  اكت�شبت  منظماٍت  اإلى  بالإ�شافة  هذا  ال�شيا�شية(.  والتنمية 

واحتادات  ال�شيا�شية،  الأحزاب  مثل  الت�شعينات،  مطلع  يف  ال�شيا�شي  النفتاح  بعد  القانونية 

الطلبة، واملنظمات الن�شائية، ومراكز الأبحاث، واملنتديات الفكرية.

ن�صاأت  االأردين،  املدين  املجتمع  منظمات  من  الكربى  احل�صة  فاإن  التاريخية،  الناحية  ومن 

خلل العقود الثلثة الأخرية؛ حتت تاأثري النفتاح ال�شيا�شي والقت�شادي، وت�شارع احلراك 

االجتماعي، واالنخراط يف العوملة االقت�صادية.

اأما من الناحية العددية، فاإن اجلمعيات اخلريية واالجتماعية، على اختالف تخ�ص�صاتها، 

ت�شكل احل�شة الأكرب من منظمات املجتمع املدين الأردين، حيث بلغ عددها الإجمايل 6020)1( 

الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  امل�شجلة  اجلمعيات  وت�شكل   .2018 اآب  مطلع  حتى  جمعية 

اأكرث من 62% من اإجمايل اجلمعيات، اإذ بلغ عددها 3738 جمعية. تليها اجلمعيات امل�شجلة 

17,6%. وحّلت اجلمعيات واملنتديات  1061 جمعية، وبن�شبة  لدى وزارة الداخلية وعددها 

الثقافية امل�شجلة يف وزارة الثقافة يف املرتبة الثالثة بعدد ي�شل اإلى 678 جمعية اأو %11.2 

من الإجمايل.

ما  الو�شط  حمافظات  اأن  اإّل  جغرافيًا،  اجلمعيات  لتوزيع  امل�شطرد  التح�شن  من  الرغم  وعلى 

زالت حتظى باأكرث من 15,7% من اإجمايل اجلمعيات امل�شجلة، يف حني تتمتع العا�شمة بح�شة 

الأ�شد بعدد ي�شل اإلى 2497 جمعية، اأو نحو 45% من اإجمايل اجلمعيات على م�شتوى اململكة. 

من   %28 ن�شبته  ما  اأي  ع�شوًا،   394,732 والجتماعية  اخلريية  اجلمعيات  ت�شم  وعمومًا 

اإجمايل ع�شوية املجتمع املدين الأردين.

اأعدادها من �شجل اجلمعيات، وتتوزع مرجعياتها تبعًا لخت�شا�شها  التي مت احل�شول على  هذه اجلمعيات هي اجلمعيات   )1(
على 13 وزارة اأو مرجعية خمت�شة هي: التنمية الجتماعية، الداخلية، الثقافة، البيئة، ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية، 
الوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ�شلمية، ال�شحة، ال�شياحة والآثار، الزراعة، الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، ال�شناعة 

والتجارة، العدل، املياه والري.
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والجتماعية  اخلريية  اجلمعيات  بعد  الثانية  املرتبة  يف  التعاونية  اجلمعيات  وتاأتي  هذا، 

بعدد ي�شل اإلى 1592 جمعية، اأغلبها جمعيات متعددة الأغرا�س )54,5%(، تليها اجلمعيات 

الزراعية )20,4%(، واجلمعيات الإ�شكانية )10,7%( والتعاونية الن�شائية )%6,3(.

اإلى  عددهم  ي�شل  اإذ  اأع�شائها،  عدد  �شعيد  على  كبري  بثقل  التعاونية  اجلمعيات  وتتمتع 

146,022 �صخ�صًا، وهو ما ميثل 10,1% من اإجمايل احلجم العددي للمجتمع املدين. اإّل اأنها 
دورها  رغم  املدين،  املجتمع  ن�شطاء  من  اأو  الأكادميية  الدرا�شات  يف  كاٍف  باهتمام  حتظى  ل 

القت�شادي والجتماعي الكبري.

33 األف ع�شو، وهي  586 جمعية، نحو  ومن ناحية اأخرى ت�شم اجلمعيات العائلية، وعددها 

بذلك متثل الفئة الثالثة من حيث احلجم يف قطاع اجلمعيات، اإذ ت�شل ن�شبة ع�شويتها اإلى 

2,3% من اإجمايل ع�شوية منظمات املجتمع املدين.

وبذلك، متثل هذه الفئات الثلث )اجلمعيات اخلريية والجتماعية والتعاونية والعائلية( 

الأرقام  اأن  ورغم  الأردين.  املدين  املجتمع  ملنظمات  الإجمالية  الع�شوية  من   %40,7 نحو 

اأقل  على  التقليدي  والجتماعي  والعائلي  اخلريي  الطابع  هيمنة  ا�شتمرار  تعك�س  ال�شابقة، 

الثماين الأخرية �شهدت  ال�شنوات  اأن  اإل  الع�شوية يف املجتمع املدين،  بقليل من ن�شف حجم 

انخفا�صًا ن�صبيًا لهذه الهيمنة، مقارنة بخريطة املجتمع املدين االأردين لعام 2010، حني كادت 

ت�شل قاعدة الع�شوية فيها اإلى نحو ثلَثي اأع�شاء املجتمع املدين.

اجلدول رقم )1(
عدد منظمات املجتمع املدين وعدد اأع�شائها تبعًا لفئاتها 

عدد الأع�شاءعدد املنظماتفئة املنظمةالرقم

 394,732 3738 اجلمعيات اخلريية والجتماعية1

 146,022 1592اجلمعيات التعاونية2

 479,493 15النقابات املهنية3
 98,000 598الأندية الريا�شية وال�شبابية4

5
الهيئات الثقافية 

*حتديث من وزارة الثقافة
678

 10,000 

 35,000 68املنظمات الن�شائية6

 95,000 17النقابات العمالية7

  5,000 18احتاد املزارعني8

 53,000 94منظمات اأ�شحاب العمل9

 34,368 47الأحزاب ال�شيا�شية10

  2,148 124جمعيات بيئية11
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  3,750 1143ال�شركات غري الربحية12

 12,788 10نوادي املعلمني13

14
جمعيات عائلية

 33,000 586)وزارة الداخلية(

15
جمعيات ال�شداقة
  2,500 44)وزارة الداخلية(

16
نوادي اخلريجني

  5,700 78)وزارة الداخلية(

17
اجلمعيات العادية 
#353)وزارة الداخلية(

#46جمعيات اأجنبية18

 1,410,501 9249املجموع

من ناحية اأخرى، فاإن النقابات املهنية، والتي تعود ن�شاأتها اإلى مرحلة اخلم�شينات وال�شتينات، 

خالل  االأردين  املجتمع  يف  الهيكلية  التغريات  عن  تعبريًا  با�صطراد،  العددي  منوها  وا�صلت 

واملهني  التعليمي  التكوين  ذات  الو�شطى  للفئات  �شريع  بنمو  متيزت  والتي  الأخرية،  العقود 

املرتفع. وهكذا و�شل عدد ع�شوية هذه النقابات اإلى 479,493 ع�شوًا، وبذلك فاإن هذا القطاع 

من املجتمع املدين هو الأكرب من حيث الع�شوية، حيث ت�شل ن�شبة الع�شوية فيه اإلى اأكرث من 

ثلث اإجمايل ع�شوية منظمات املجتمع املدين الأردين.

لكن، ورغم هذا التطور العددي الكبري لع�صوية النقابات املهنية، وتاريخها الطويل كحا�صنة 

للحداثة والقيم املدنية والتقدمية، ورغم اأنها �شدت مكان الأحزاب ال�شيا�شية خلل الفرتة 

1957 - 1989، اإل اأن دورها الديناميكي ال�شابق تراجع بقوة يف ال�شنوات الأخرية، اإن مل يكن 

خلل العقدين الأخريين.

ويعك�ص هذا الرتاجع �صمور امل�صاركة الفعالة لالأع�صاء يف انتخابات ون�صاطات النقابات املهنية 

نف�شها، ف�شًل عن تراجع دورها العام يف احلراك ال�شيا�شي الوطني العام. علمًا اأن دورها الأخري 

يف قيادة حراكات اأيار/ حزيران 2018، �شد م�شروع قانون �شريبة الدخل الذي تقدمت به 

الرابع بعّمان  الدوار  اإلى حركة جماهريية وا�شعة يف  امللقي، والتي حتولت  حكومة د.هاين 

وال�شاحات العامة يف املحافظات، قد اأعاد اإليها بع�س العتبار والدور ال�شيا�شي.

الناحية  من  املهنية  النقابات  من  الن�شاأة  يف  الأ�شبق  اأي�شًا  وهي  العمالية،  النقابات  اأما 

واملدنية حتى مطلع  رئي�صيًا من احلركات االجتماعية  ت�صكل جزءًا  والتي ظلت  التاريخية، 

ال�شبعينات من القرن املا�شي، فقد وا�شلت تراجعها، �شواء من حيث عدد التنظيمات وتنوعها 

اأو من حيث الع�شوية، حتت تاأثري التدخلت الر�شمية يف �شوؤونها ويف عمليات اختيار قياداتها، 
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وكذلك جراء جمود وتكل�س القيادات امل�شتقلة للنقابات العمالية، والتي كانت اأكرث حتررًا من 

ال�شطوة الر�شمية.

وهذا الواقع يف�شر اقت�شار عدد النقابات على 17 نقابة فقط منذ اإعادة تنظيمها عام 1977 

احلجم  اأن  علمًا  فقط.  ع�شو  األف   95 اإلى  النقابات  اأع�صاء  عدد  وانخفا�ص  اليوم،  وحتى 

الإجمايل لقوة العمل املوؤهلة للنتظام يف نقابات عمالية ي�شل اإلى 2,5 مليون ن�شمة بح�شب 

اأرقام دائرة الإح�شاءات العامة لعام 2015، من بينهم 1,6 مليون عامل اأردين. اأي اأن النقابات 

احلالية ت�شتوعب ك�شرًا �شغريًا من الع�شوية املمكنة، يف ما لو حتررت احلركة العمالية من 

ال�شطوة الر�شمية والبريوقراطية والتكل�س القيادي، وخ�شعت لعملية اإ�شلح داخلي حُتولها 

اإلى قوة فاعلة يف احلياة القت�شادية والجتماعية.

النفتاح  عملية  اأطلقتها  التي  باملناخات  اإيجابيًا  املدين  املجتمع  بنية  تاأثرت  فقد  وعمومًا، 

ال�شيا�شي لعام 1989، ويتبدى اأثر هذه العملية يف ا�شتعادة الأحزاب ال�شيا�شية حقها يف الوجود 

املنظمات  عدد  منو  يف  وكذلك   ،2018 عام  يف  �شيا�شيًا  حزبًا   47 عددها  بلغ  حيث  والن�صاط، 

ن احلركة الن�صائية من ا�صتعادة حقها يف الوجود والن�صاط،  الثقافية واالأكادميية، ويف متكُّ

واأخريًا ولي�س اآخرًا، يف ا�شتعادة املعلمني احلكوميني حقهم يف التنظيم النقابي واملهني، بعد 

ن�شال طويل ومرير، حيث ت�شكل نقابة املعلمني النقابة اخلام�شة ع�شرة يف اجل�شم النقابي 

واملهني، بعد اكت�شابها ال�شرعية القانونية يف مرحلة احلراكات الأردنية )2013-2011(.

ومن التطورات احلديثة ن�شبيًا على بنية املجتمع املدين، ظهور ال�شركات غري الربحية التي 

القطاع  ما بني  الفجوة  ل عليها يف جت�شري  يعوَّ والتي  �شركة،   1143 اإلى  موؤخرًا  و�شل عددها 

اخلا�س واملجتمع املدين، وبناء �شراكات جمتمعية م�شرتكة.

فاإن املجتمع املدين الأردين يقف الآن على مفرتق فا�شل ما بني بنيته وممار�شاته  وعمومًا، 

التنظيمات  من  جديدة  اأجيال  دخول  بني  وما  القدمية  بالت�شريعات  واملقيدة  التقليدية 

املدنية، التي حتمل روؤى واأدوارًا اأكرث تقدمًا، �شواء على �شعيد حماولة اإ�شاعة قيم حقوقية 

وبيئية وتنموية م�شتدامة، اأو حتقيق متثيل اأف�شل للفئات الجتماعية، اأو بناء ف�شاء ثقايف 

واإبداعي، خا�شة لدى الفئات ال�شابة.

باأدوار تنموية وحقوقية وتنويرية،  املدين احلديث يرتبط  املجتمع  فاإن  وكما هو معروف، 

كما  واملدر�شة،  الأ�شرة  جانب  اإلى  الجتماعية،  والتن�شئة  امل�شاهمة  يف  اأي�شًا  عليه  ل  ويعوَّ

ُينظر اإليه بو�شفه الوعاء الرئي�شي للتطوع وخدمة املجتمع وبث قيم املواطنة وامل�شاركة. اإّن 

هذه الأدوار ل ميكن القيام بها من دون جهود اإ�شلحية ومتكينية توجه نحو تغيري املفاهيم 

واملمار�صات التي ما زالت حتكم املجتمع املدين بفئاته املختلفة. وهو ما يتطلب جتديد احلوار 

عة منه يف ال�شياق الأردين املحدد. حول مفهوم املجتمع املدين والأدوار املتوقَّ
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وقعت  التي  الإيجابية  التغيريات  بع�س  ت�شتوعب  اأن  منها  كان  ما  املراجعة  هذه  اأن  والواقع 

مبعناها  املنظمات  فقط  ولي�ص  االأفراد  لن�صاط  وميدانًا  �صاحة  بو�صفه  املدين،  املجتمع  على 

واملجموعات  واحلملت  واملدونات  وال�شبكات  املبادرات  من  العديد  هنا  واملق�شود  التقليدي. 

احلوارية التي برزت خلل ال�شنوات الأخرية واأظهرت ح�شورًا مميزًا يف النقا�س العام وعلى 

يف  املدين  احلراك  من  النوع  هذا  درا�شة  فاإن  وعليه،  الجتماعي.  التوا�شل  �شبكات  �شعيد 

لتجنيبه  وكذلك  منه  وال�شتفادة  احلراك  لتطوير  ملّحة  مهمة  باتت  الفرتا�شي  الف�شاء 

الوقوع يف اأدوار �شارة باتت ظاهرة موؤخرًا، مثل نقل الإ�شاعات ال�شارة واأ�شكال الت�شهري غري 

امل�صوؤول باالأ�صخا�ص واملوؤ�ص�صات.

ب. الإطار القانوين الناظم لقطاعات املجتمع املدين
من  كبرية  جمموعة  على  تتوزع  حيث  املدين،  املجتمع  ملنظمات  القانونية  املرجعيات  تتعدد 

القوانني، ياأتي يف مقدمتها قانون اجلمعيات رقم )51( ل�شنة 2008، الذي يوؤّطر ق�شمًا كبريًا 

متويلها،  واأمور  اأعمالها  على  والرقابة  وت�شجيلها،  ت�شكيلها  حيث  من  املدنية،  املنظمات  من 

وموجبات حّلها وطبيعتها القانونية. اأما بقية القوانني الناظمة للمنظمات املدنية فهي:

قانون العمل رقم )8( ل�شنة 1996 وتعديلته، الذي ينظم عمل كّل من النقابات العمالية   -

ونقابات اأ�شحاب العمل.

قانون الأحزاب ال�شيا�شية رقم )39( ل�شنة 2015.  -

رقم  الربح  اإلى  تهدف  ل  التي  ال�شركات  ونظام   ،1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون   -

)73( ل�شنة 2010.

15 نقابة(  قوانني النقابات املهنية، حيث تتمتع كّل واحدة من هذه النقابات )وعددها   -

بقانونها اخلا�س بها.

املوؤقت رقم )70(  التجارة  2005، وقانون غرف  ل�شنة  ال�شناعة رقم )10(  قانون غرف   -

ل�شنة 2003.

قانون التعاون رقم )18( ل�شنة 1997.  -

ي�شكل قانون اجلمعيات رقم )51( ل�شنة 2008، املرجعية القانونية لت�شجيل وعمل قطاعات 

عدة من املنظمات املدنية التي يتبع كلٌّ منها اإلى وزارة اأو مرجعية حكومية حمددة. 

مرجعيتها  ُتعّد  التي  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  ت�شجيلها  يتم  اخلريية،  فاجلمعيات 

احلكومية، فيما يتم ت�شجيل الروابط واجلمعيات الثقافية يف وزارة الثقافة، وباملثل، ت�شجل 



14

النوادي ال�شبابية والريا�شية لدى وزارة ال�شباب )وقبل ذلك لدى املجل�س الأعلى لل�شباب(. 

لت يف وزارة الداخلية، حيث ُتعّد  اأن �ُشجِّ وهناك العديد من الهيئات الجتماعية التي �شبق 

ال�شداقة  وجمعيات  اخلريجني،  روابط  على  ينطبق  وهذا  احلكومية،  مرجعيتها  الأخرية 

وجمعيات رجال الأعمال، وبع�س اجلمعيات العاملة يف اأن�شطة اقت�شادية حمددة. هذا، وكانت 

املنظمات  وبع�س  والبيئة،  امل�شتهلك  وحماية  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  تعمل  مهمة  جمعيات 

الن�شائية، قد اختارت الت�شجيل يف وزارة الداخلية.

يعّد قانون اجلمعيات رقم )51( ل�شنة 2008، املرجعية الأولى، اإن مل تكن الوحيدة للقطاع 

الأو�شع من منظمات املجتمع املدين يف الأردن، حيث اأن نحو 6 اآلف جمعية مت ت�شجيلها لدى 

الوزارات املعنية مبوجب هذا القانون.

ُيذكر هنا، اأن هذا القانون يعّرف اجلمعيَة يف املادة الثالثة منه باأنها: »اأّي �صخ�ص اعتباري، 

موؤلف من جمموعة من االأ�صخا�ص ال يقل عددهم عن �صبعة، يتم ت�صجيلهم وفقًا الأحكام هذا 

القانون لتقدمي خدمات اأو القيام باأن�شطة على اأ�شا�س تطوعي، دون اأن ي�شتهدف الربح املادي، 

اأو حتقيق اأّي منفعة الأيٍّ من اأع�صائه اأو الأّي �صخ�ص حمدد بذاته، اأو حتقيق اأّي اأهداف �صيا�صية 

تدخل �شمن نطاق واأعمال واأن�شطة الأحزاب ال�شيا�شية، وفق اأحكام الت�شريعات النافذة«.

وقد اأف�شح القانون املجاَل اأمام ظهور �شكل جديد من اجلمعيات حتت ا�شم »اجلمعيات اخلا�شة« 

التي تنح�صر ع�صوية الواحدة منها يف جمموعة من االأ�صخا�ص، ال يقل عددهم عن ثالثة، وال 

يزيد عن ع�صرين. كما ظهرت اجلمعيات املغلقة التي تنح�صر ع�صوية الواحدة منها يف �صخ�ٍص 

واحد فاأكرث، وتقت�شر مواردها املالية على ما يقدمه لها الأع�شاء لغايات تنفيذ اأهدافها.

ويتم ت�شجيل اجلمعية من خلل تقدمي طلب ت�شجيل اإلى �شجل اجلمعيات يف وزارة التنمية 

طلب  على  باملوافقة  يقوم  الذي  ال�صجّل  اإدارة  جمل�ص  الإ�صراف  يخ�صع  والذي  االجتماعية، 

ي�صدر  مل  واإذا  املتطلَّبات.  مكتمل  الطلب  ت�صلُّم  تاريخ  من  يومًا   60 خلل  رف�شه  اأو  الت�شجيل 

لة حكمًا. قرار املجل�س على الطلب خلل هذه الفرتة، فاإّن اجلمعية ُتعّد م�شجَّ

التنمية  وزارة  هي:  وزارة   13 اإلى  و�شل  للجمعيات  املرجعية  الوزارات  عدد  اأن  هنا  وُيذكر 

ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزارة  البيئة،  وزارة  الثقافة،  وزارة  الداخلية،  وزارة  الجتماعية، 

الت�شالت  وزارة  والآثار،  ال�شياحة  وزارة  ال�شحة،  وزارة  الأوقاف،  وزارة  والربملانية، 

وتكنولوجيا املعلومات، وزارة العدل، ووزارة املياه والري.

وعلى كّل جمعية م�شجلة، اأن تقدم للوزارة خطة عملها ال�شنوية، وتقريرًا �شنويًا عن اإجنازاتها 

وميزانية  ونفقاتها،  واإيراداتها،  متويلها  مب�شادر  وك�شفًا  ال�شابقة،  ال�شنة  خلل  ون�شاطاتها 

اأو توقفت عن  اأعمالها،  مبا�شرة  اإخفاق اجلمعية يف  مدققة من حما�شب قانوين. ويف حالة 
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من   )20( املادة  فاإّن  القانون،  وفق  اأو�صاعها  توفيق  عن  تخّلفت  اإذا  اأو  �صنة،  ملدة  ممار�صتها 

القانون، تُعدُّ اجلمعيَة منحّلة حكمًا.

وَي�صرتط قانون اجلمعيات رقم )51( يف الع�شو املوؤ�ش�س يف اأّي جمعية، اأن يكون مواطنًا اأردين 

اجلن�شية، اأمت الثامنة ع�شر من عمره، واأن يكون كامل الأهلية، وغري حمكوم بجناية اأو جنحة 

خمّلة بال�شرف. كما اأجاز القانون ت�شجيل فرع يف اململكة جلمعية م�شجلة يف دولة اأجنبية، 

�شريطة اأن تكون غري هادفة للربح اأو حتقيق منفعة لأع�شائها، واأّل ت�شعى اإلى حتقيق اأهداف 

�شيا�شية اأو دينية.

ل  وعلى الرغم من اأن هذا القانون جاء متقدمًا على ما �شبقه من قوانني، وُيَعّد ثمرَة حوار مطوَّ

اأنه مل ي�شتوعب مقرتحات  اإّل  التنمية الجتماعية ومنظمات املجتمع املدين،  ما بني وزارة 

وتو�شيات املنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإن�شان. ومن النتقادات املوجهة اإليه: ا�شتمرار 

العرفية  العهود  اآثار  من  وهو  ال�شيا�شية«،  »الن�شاطات  ي�شمى  ما  اجلمعيات  ممار�شة  حظر 

ال�صابقة، مما يقّيد دور اجلمعيات يف التنمية ال�صيا�صية وت�صجيع امل�صاركة االنتخابية، ويعّزز 

ال�شيا�شية«،  و»امل�شاركة  »ال�شيا�شة«  من  الجتماعية  اجلمعيات  يف  الأع�شاء  املواطنني  خوف 

علمًا اأن وزارة التنمية الجتماعية تعزو ذلك اإلى وجود عدد من اجلمعيات التي تن�شط يف 

جمال ن�صر الثقافة الدميقراطية وال�صفافية والرقابة على االنتخابات والتمكني ال�صيا�صي 

اأن وجود هذه  والواقع  والربملانية.  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزارة  وتعمل حتت مظلة  والقانوين، 

يف  االجتماعية  اجلمعيات  انخراط  يربر  اأاّل  يجب  ال�صيا�صي  بال�صاأن  املتخ�ص�صة  املنظمات 

مناق�صة وت�صجيع امل�صاركة املدنية باأ�صكالها كافة يف االأوقات املنا�صبة مثل املوا�صم االنتخابية.

كما اإّن اإجراءات ت�شجيل اجلمعية، وطول املدة اللزمة لإجنازها، ُتَعّد من العيوب الرئي�شة 

يف القانون، حيث يتمتع اأمني �شجل اجلمعيات ب�شلحيات وا�شعة لرد الطلبات، بدعوى وجود 

م. ول ُيلزم القانون اأمنَي  نواق�س يف الأوراق املطلوبة، اأو وقوع اأخطاء �شكلية يف الطلب املقدَّ

�شر �شجل اجلمعيات بتقدمي تف�شري لأ�شباب رف�س طلب ت�شجيل اجلمعية.

اجلهات  موافقة  على  احل�شول  دون  من  تتم  ل  اجلمعيات،  ت�شجيل  عملية  اأن  املعروف  ومن 

على  باملوافقة  قراره  ال�شجل  جمل�س  لإ�شدار  اللزمة  املدة  طول  يف�شر  ما  وهو  الأمنية، 

الت�شجيل اأو رف�شه. كما يف�شر عدم اإيراد القانون اأّي مواد متّكن من التعرف على اأ�شباب رف�س 

ت�شجيل اجلمعية، وبالتايل، العرتا�س على قرار الرف�س.

املدين  للمجتمع  الت�شريعية  املرجعية  اأو  املظّلة  على  طراأت  التي  الإيجابية  التطورات  ومن 

ت�شجيل  يجيز  الذي  املا�شي،  القرن  ت�شعينات  اأواخر  يف  ال�شركات  قانون  اإقرار  الأردن،  يف 

ال�شركات غري الربحية، وهو �شكل جديد كان ُيفرت�س به اأن ي�شمح بتجاوز ال�شعوبات الإدارية 
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والبريوقراطية املرافقة لت�شجيل اجلمعيات.

ال�شابعة، على حق املواطنني يف  1997 يف مادته  ال�شركات رقم )22( ل�شنة  فقد ن�ّس قانون 

ربحية حتى  �شركة غري   149 القانون  ذلك  لت مبوجب  �ُشجِّ ربحية. وقد  �شركات غري  اإن�شاء 

 2007 ل�شنة   )60( رقم  النظام  فاأ�شدرت  عادت  احلكومة  لكن   ،2007 عام  حزيران  اأوا�شط 

لتنظيم عمل ال�شركات، وو�شعت قيودًا على حّق ال�شركات يف احل�شول على متويل من اجلهات 

مة لها من ِقبل الأردنيني اأنف�شهم. غري الأردنية، بل وعلى التربعات املقدَّ

فقد ن�شت الفقرة )اأ( من املادة )9( يف النظام املذكور على عدم جواز تلّقي اأو قبول املعونة اأو 

التربع اأو الهبة اأو التمويل من جهات غري اأردنية، دون احل�شول على موافقة جمل�س الوزراء، 

بناًء على تن�صيب الوزير املخت�ص.

كما ن�شت الفقرة )ب( من املادة نف�شها على عدم جواز تلقي التربعات العينية اأو النقدية، باأّي 

�صورة كانت، دون احل�صول موافقة الوزير املخت�ص. ويف كل االأحوال، فاإّن على هذه ال�صركات 

يف  ترغب  التي  الأموال  وم�شادر  واملربرات،  باجلهات  تف�شيلية  وبيانات  َخّطي،  طلب  تقدمي 

احل�شول عليها.

اأما الفقرة )ج( من املادة )11(، فقد ن�شت على اأن ملراقب ال�شركات، اأو من يثق به، اأن يقوم 

واأوجه  متويلها،  م�شادر  ومن  �شحتها  من  للتثبت  الربحية  غري  ال�شركات  �شجلت  بتدقيق 

اإنفاقها. وقد طلبت دائرة مراقبة ال�شركات من 70 �شركة غري ربحية ت�شويب اأو�شاعها وفقًا 

للنظام املذكور اآنفًا فور �شدوره عام 2007.

اإلى الربح حتت رقم )73( ل�شنة  2010، ُو�شع نظام جديد لل�شركات التي ل تهدف  ويف عام 

2010، بال�شتناد اإلى املادة )7( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997. ووفقًا للمادة رقم 

)2( من هذا النظام، فاإن ال�شركة التي ل تهدف اإلى الربح هي »�شركة ل تهدف اإلى حتقيق 

الربح، واإْن حتققت اأّي عوائد، فل يجوز توزيعها على ال�شركاء اأو امل�شاهمني فيها«.

القطاعات  �شمن  العمل  يف  الربحية  غري  ال�شركات  غايات  النظام،  من   )3( املادة  وحددت 

ال�شحية والتعليمية، ومتويل امل�شاريع ال�شغرية، والتدريب الذي يهدف اإلى تنمية املجتمع، اأو 

اأّي غاية ترتبط بالقطاعات املذكورة، ويوافق عليها مراقب ال�شركات.

لل�شركات غري الربحية تنظيم الندوات واملوؤمترات،  املادة )8( من النظام، فاإنه يحّق  ووفق 

وامل�شاركة يف اإعداد ون�شر التقارير والبحوث واملعلومات التي تت�شل بغاياتها.

وعلى ال�شركات غري الربحية مبوجب املادة )9(، اأن تقدم تقريرًا �شنويًا عن اأعمال ون�شاطات 

قة، وذلك خلل ال�شهور الثلثة الأولى من كل �شنة  ال�شركة، وم�شادر متويلها، وميزانية م�شدَّ

عة خالل ال�صنة. مالية، كما اإن عليها اإرفاق التقرير بخطة عملها واأن�صطتها املتوقَّ
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عام  مراقب  تن�شيب  على  على  وبناًء  للوزير،  يحّق  املذكور،  النظام  من   )12( املادة  ومبوجب 

خالفت  اأو  النظام،  اأو  القانون  اأحكام  خالفت  اإذا  الربحية،  غري  ال�شركة  ت�شفية  ال�شركات، 

نظامها الأ�شا�شي اأو عقد التاأ�شي�س، اأو مار�شت اأعماًل اأو اأن�شطة ل تدخل �شمن غاياتها، اأو نتج 

عن اأّي ن�صاط قامت به خمالفٌة للنظام العام اأو االآداب العامة.

ول بد من الإ�شارة اإلى اأن بع�س الت�شريعات الأخرى الناظمة لعمل منظمات املجتمع املدين، 

تنطوي على قيود على حرية التنظيم، كما هي حال قانون العمل رقم )8( ل�شنة 1996، الذي 

يح�شر عدد النقابات العمالية ب�شبع ع�شرة نقابة، اأْي كما كان عددها عندما اأُعيد تنظيمها 

بقرار من وزير العمل يف عام 1976.

نقابات جديدة من  قيام  العمال يحول دون  لنقابات  العام  الأ�شا�شي للحتاد  النظام  اإن  كما 

دون موافقته. ومن املعروف اأن قانون العمل �شاري املفعول منَح الحتاَد العام لنقابات العمل، 

د على النقابات الأع�شاء، وهو ما جّرد الأخريَة من حريتها يف تنظيم  َع نظام داخلي موحَّ و�شْ

�شوؤونها الداخلية، يف تعاُر�س �شارخ مع التفاقية الدولية رقم )98(، اخلا�شة بتطبيق مبادئ 

حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية.

وُيذكر هنا، اأن قانون العمل الأردين يقرر احلد الأدنى لعدد العمال الذين يرغبون يف تاأ�شي�س 

 20 من  اأدنى  حلّد  احلق  هذا  تعطي  الدولية  العمل  منظمة  اأن  حني  يف  �صخ�صًا،   50 بــ  نقابة 

عامًل.

كذلك، ما زال قانون العمل احلايل ي�صتثني موظفي احلكومة وم�صتخدميها وعمالها، وكذلك 

عمال الزراعة والب�شتنة واملنازل، والعمال غري الأردنيني، من حق التنظيم النقابي.

الأخرى،  الت�شريعات  من  العديد  وجود  من  �شلبًا،  الأردين،  املدين  املجتمع  ن�شاطية  وتتاأثر 

اأبرزها: قانون الجتماعات العامة رقم )51( ل�شنة 2008، الذي يعطي ال�شلحية للمحافظني 

واحلكام الإداريني بتعطيل اأو اإلغاء اأّي اجتماع عام دون اإبداء الأ�شباب، وكذلك قانون منع 

الدولة �شلحية  اأمن  اأو حمكمَة  العام  املدعي  الذي يعطي   2014 ل�شنة  الإرهاب رقم )18( 

اإرهابية. كما  بن�صاطات  االأ�صخا�ص، لال�صتباه بعالقتهم  اأو جمموعات من  اأ�صخا�ص  مالحقة 

اإقامتهم وحتركاتهم وو�شائل ات�شالهم،  اأماكن  تت�شمن هذه ال�شلحيات فر�س الرقابة على 

احلجز  حتت  اإليهم  تعود  اأموال  اأّي  وو�شع  وجودهم،  اأماكن  وتفتي�س  ال�شفر،  من  ومنعهم 

ظي ب�صبهة عالقتها باالإرهاب. التحفُّ
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ثالثاً: تحليل املجتمع املدين يف األردن

يف  ودوره  فاعليته  وقيا�س  الأردين،  املدين  املجتمع  حتليل  اإلى  �شعت  التي  الدرا�شات  تعددت 

الإ�شلح ال�شيا�شي وال�شيا�شات العامة. وُيَعّد »دليل موؤ�شرات املجتمع املدين يف الأردن؛ التقرير 

2010، اأكرث هذه الدرا�شات �شموًل، حيث اعتمد املنهجيَة  اأُِعّد عام  الوطني التحليلي« الذي 

املطبَّقة من ِقبل التحالف العاملي مل�شاركة املواطنني )CIVICUS( يف اأكرث من 40 بلدًا متت 

فيها مهمة تقييم حالة جمتمعاتها املدنية، ومن بينها الأردن.

الأردين،  املدين  املجتمع  حال  واقع  تعك�س  التقرير،  هذا  اإليها  خل�س  التي  النتائج  زالت  وما 

احلراكات  انفجار  تلت  التي  ال�شنوات  خلل  الإيجابية  املتغريات  بع�س  وقوع  من  بالرغم 

حزيران  اأيار/  يف  الكبري  ال�شعبي  النفجار  اإظهارها  اأعاد  والتي   ،)2012/2011( ال�شعبية 

2018، يف الدوار الرابع يف عمان وامليادين العامة يف مدن اململكة، احتجاجًا على فر�س قانون 

جديد لل�شرائب.

وا�صتخل�ص التقرير التحليلي النتائج التالية:

اأ. على م�شتوى التنظيم
مع اأن املجتمع املدين يف الأردن يتمتع، ب�شكل عام، مب�شتوى تنظيمي جيد، حيث حتظى الغالبية 

ال�صاحقة من منظماته بهيئات اإدارية منتَخبة، اإاّل اأّن ن�صبة متزايدة من هذه املنظمات يتم 

املجال�س  بقاء  جّراء  بركودها  يت�شبب  مما  التزكية،  باأ�شلوب  فيها  القيادية  الهيئات  اختيار 

نف�صها على راأ�صها لفرتات طويلة، وهو ما يتطلب العمل على ا�صتعادة اآليات التناف�ص االنتخابي 

الدميقراطي يف التجديد والتعاقب القيادي على املنظمات املدنية.

ومن ناحية اأخرى، اأظهر امل�شح التنظيمي حلالة منظمات املجتمع املدين الأردين )وهو امل�شح 

الذي ي�شكل اأحد م�شادر اإعداد التقرير الوطني التحليلي( وال�شادر عن مركز الأردن اجلديد 

للدرا�شات )حزيران 2010(، اأن ن�شبة ت�شل اإلى 44% من املنظمات املدنية متيل اإلى تفوي�س 

�صلطة اتخاذ القرارات فيها اإلى فريق عمل �صغري، اأو اإلى رئي�ص املنظمة، ولي�ص اإلى املجال�ص 

املنتَخبة.

من ناحية اأخرى، فاإّن ان�شواء غالبية املنظمات املدنية يف احتادات عامة اأو مظلت اأو �شبكات، 

مل َيُحْل دون ملحظة اأن م�شتوى التن�شيق والتعاون القطاعي بني هذه املنظمات ما زال �شعيفًا 

يف  الذاتي  التنظيم  خلربات  الأردين  املدين  املجتمع  افتقار  جانب  واإلى  النطاق.  حمدود  اأو 

ندرة  اأّن  اأي�شًا  لوحظ  فقد  تنظيمية،  خطط  اإلى  ترجمتها  وكيفية  املبادرات  متابعة  جمال 

وجود اأطر تن�شيقية عابرة للقطاعات ما بني منظمات املجتمع املدين، تقّلل من فاعلية هذه 
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املنظمات يف احلياة العامة اإلى حّد كبري، واإذا كانت ال�شنوات الأخرية �شهدت مبادرات لبناء 

حتالفات، اإل اأن هذه التحالفات ما زالت تقت�شر على عدد حمدود من املنظمات.

وبالإجمال، يبدو اأن املجتمع املدين الأردين يتمتع مبوارد ب�شرية جيدة من حيث الع�شوية، 

اجلمعيات  مثل  املدنية،  القطاعات  من  العديد  يف  منظمة  كل  لدى  الع�شوية  متو�شط  لكن 

املجتمع  منظمات  غالبية  اأن  ذلك  من  والأهم  العدد.  حيث  من  �شئيل  ال�شيا�شية،  والأحزاب 

املدين تفتقر للخربة واالأطر املوؤ�ص�صية والربامج القادرة على ا�صتقطاب املزيد من االأع�صاء 

هذه  يف  املطلوب  العمل  من  الأكرب  باجلزء  الإدارية  الهيئات  تقوم  حيث  اإليها،  واملتطوعني 

املنظمات.

موارد  بني  ما  َحِرج  توازن  وجود  التقرير  اأظهر  والتكنولوجية،  املالية  املوارد  �شعيد  وعلى 

املنظمات  اأغلبية  فاإن  وبالنتيجة،  معظمها.  لدى  مايل  عجز  وجود  مع  ونفقاتها،  املنظمات 

عها على �صعيد االأن�صطة اأو اإقامة م�صاريع  تتمتع باحلد االأدنى من املوارد، ما يحول دون تو�صُّ

مدّرة للدخل.

اأن الغالبية ال�شاحقة من منظمات املجتمع املدين تعاين من م�شكلت عدة  ومما ل �شك فيه 

على ال�شعيد املايل، تتعّلق بكفاية املوارد املالية، وم�شادرها، ومدى انتظامها ودميومتها، وقدرة 

ح�شن  ل�شمان  ومالية  اإدارية  ومهارات  خربات  توفر  ومدى  مواردها،  تنمية  على  املنظمات 

ا�صتخدام املوارد املتاحة.

عامة  ب�صفة  يعاين  االأردين  املجتمع  فاإّن  واالإقليمية،  العربية  املجتمعات  من  كثري  وبخالف 

وينطبق  املدين،  املجتمع  منظمات  متويل  اأو  لدعم  ر�شدها  ميكن  التي  املالية  املوارد  قلة  من 

املجتمع  منظمات  من  مهمة  ح�شة  جلوء  يف�شر  ما  وهو  واخلا�س.  العام  القطاعني  على  هذا 

املدين للتمويل اخلارجي، وخا�شة تلك املنظمات العاملة يف جمالت الدعوة وك�شب التاأييد 

الأبحاث  ال�شيا�شات )مراكز  التاأثري يف  العاملة يف جمالت  اأو  اأ�شا�شًا(  )املنظمات احلقوقية 

ومنظمات التنمية ال�شيا�شية.. اإلخ(.

اإّن حاجة العديد من منظمات املجتمع املدين للموارد الكافية متّثل ما ميكن ت�شميته »عقب 

مب�شادر  الت�شكيك  نزعة  ب�شيوع  و�شدقّيتها  املنظمات  هذه  موثوقية  تتاأثر  حيث  اأْخَيل«، 

التمويل اخلارجي، ويتم ربط هذا التمويل باأهداف وغايات »م�شبوهة«، مثل تنفيذ الأجندات 

الأجنبية والتطبيع وغريها من التهامات.

اأجندتها  لتبديل  املدنية  املنظمات  ا�شطرار  هي  بو�شوح،  واملنظورة  الفعلية  امل�شكلة  اأّن  على 

من  لها  كافية  موارد  ق  اإلى احلفاظ على تدفُّ ب�صبب حاجتها  اأجلها،  التي قامت من  االأ�صلية 

لة، حيث تتغري اأجندتها بني احلني والآخر. وب�شبب ذلك، فاإن العديد من  جانب املنظمات املموِّ
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املنظمات املدنية فقدت هويتها اخلا�شة وابتعدت عن الأهداف والغايات التي اأُن�شئت من اأجل 

ر هدفًا بحّد ذاته. حتقيقها، ومع الوقت اأ�شبح احل�شول على التمويل املي�شَّ

�شابقًا،  اإليه  امل�شار  الأردين  املدين  املجتمع  منظمات  حلالة  التنظيمي  امل�شح  يك�شف  واأخريًا، 

اإّل  الدولية،  املدين  املجتمع  العامل، وعلى منظمات  الأردن على  انفتاح  اأنه رغم وجود ميزة 

اأن  امل�شُح  اأظهر  حيث  حمدودة،  الدولية  املحافل  يف  الأردنية  املدنية  املنظمات  فاعلية  اأن 

املجتمع املدين الأردين م�شتقِبل اأكرث مما هو �شريك م�شاهم يف احلوارات و�شنع ال�شيا�شات على 

امل�شتويات الإقليمية والدولية.

ب. على م�شتوى ممار�شة القيم
َم املجتمع املدين االأردين على �صعيد هذا البعد باملقارنة  �صّجل التقرير الوطني التحليلي تقدُّ

مع الأبعاد الأخرى لتقييم املجتمع املدين، وهو ُبعد م�شتَمّد من خم�شة موؤ�شرات رئي�شة هي: 

البيئية،  املعايري  وال�شفافية،  ال�شلوك  مدونات  الداخلية،  العمل  لوائح  القرار،  �شنع  عملية 

واأخريًا اإدراك القيم يف املجتمع املدين.

باتخاذ  املتنَخبة  هيئاتها  اأو  جمال�صها  تقوم  املنظمات  من   %60 نحو  اأن  التقرير  اأظهر  فقد 

ُتتََّخذ  القرارات املهمة فيها، لكن هذا ال يعفي من مالحظة وجود ح�صة مهمة من املنظمات 

فيها القرارات بو�صائل اأخرى، مثل تفوي�ص رئي�ص املنظمة اأو فريق عمل �صغري مبهمة اتخاذ 

القرارات.

ومبا اأن احلاكمية اجليدة ال تقت�صر على وجود جمال�ص منتَخبة على راأ�ص املنظمات املدنية، اإذ 

ت�شمل اأي�شًا التداوَل القيادي، وم�شاركة الأع�شاء )اجلمعيات العمومية( والهيئات الو�شيطة 

مُيلي  هذا  فاإّن  امل�صتفيدة،  الفئات  مع  مفتوحة  خطوط  ووجود  القرارات،  اتخاذ  عملية  يف 

تطوير الأنظمة الداخلية الناظمة لعمل منظمات املجتمع املدين لتوفري حاكمية دميقراطية 

وتفاعلية لديها.

�شعيد  على  امل�شتطَلعة  املدنية  املنظمات  لدى  كبري  نق�س  وجوَد  الوطني  التقرير  اأظهر  كما 

اللوائح الداخلية لل�شمانات اخلا�شة بحقوق العاملني ولل�شيا�شات اخلا�شة بعمل املراأة. حيث 

اأقرت  فيما  املراأة.  بعمل  تعليمات خا�شة  اأو  �شيا�شات  بعدم وجود  املنظمات  من   %70 اأفادت 

48% منها بعدم وجود �شيا�شات لديها خا�شة مبعايري العمل. وباملثل، اأفادت 64.5% من هذه 

املنظمات اأنه ل توجد لديها �شيا�شات خا�شة باملعايري البيئية.

ومع اأن هذه الأرقام ل ت�شكل مفاجاأة، حيث تفتقر غالبية منظمات املجتمع املدين يف الأردن 

اأو  البيئة  اأو  بالعاملني  �شيا�شات ومعايري و�شوابط خا�شة  اإلى وجود  اللزم بحاجتها  للوعي 
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اإّل اأن الوجه الإيجابي الذي اأظهره التقرير يتمثل يف اإعراب ن�شبة عالية من  لعمل املراأة، 

املنظمات عن رغبتها يف تبني �شيا�شات ومعايري و�شوابط كهذه يف امل�شتقبل.

ومن ناحية اأخرى، اأظهر التقرير وجود قلق �شديد جتاه ظهور ظواهر ف�شاد يف �شفوف منظمات 

املجتمع املدين، حيث راأى 47% من امل�شتطَلعني اأن هذه الظواهر متكررة اأو متكررة جدًا. ورغم 

اأن  اإّل  الف�شاد،  ظواهر  تكرار  من  ي�ْشكون  الذين  املنظمات  قادة  من  امل�شتطَلعني  ن�شبة  ارتفاع 

الأكرث اإقلقًا هو حمدودية اجلهود املبذولة من هذه املنظمات لتعزيز الإف�شاح املايل لديها، 

اأو اإظهار �شفافية مالية اأكرب عرب مواقعها الإلكرتونية.

قادة  ثلَثي  من  اأكرث  بنّي  املدين،  املجتمع  داخل  والتمييز  الت�شامح  عدم  ظواهر  �شعيد  وعلى 

قادة  ثلث  من  تقرتب  ن�شبة  اأن  غري  الت�شامح،  عدم  من  متكررة  ظواهر  وقوع  عدم  املنظمات 

منظمات املجتمع املدين اأكدوا وجود اأمثلة على عدم الت�شامح داخل منظمات املجتمع املدين، 

واإْن كان دور القوى التي متار�س التمييز وعدم الت�شامح هو دور هام�شي بل ومعزول.

ويف ما يخ�ص ظواهر العنف داخل املجتمع املدين، وبح�صب ما اأو�صح امل�صح التنظيمي حلالة 

37.2% من عينة قادة املجتمع املدين يرون وجود  2010، فاإن  منظمات املجتمع املدين لعام 

اأطراف داخل منظماتهم، ل ترتدد يف ممار�شة العنف للتعبري عن نف�شها. ومع اأن هذه النتيجة 

ككل  الأردين  املجتمع  داخل  العنيفة  املمار�شات  انت�شار  اإلى  بالنظر  اأي�شًا  مفاجئة  لي�شت 

)اجلامعات، ملعب كرة القدم، وحتى �شد معلمي املدار�س والأطباء، والعاملني يف املوؤ�ش�شات 

العنف  ثقافة  مواجهة  يف  املدين  املجتمع  دور  �شعف  هو  امللفت  اأن  اإّل  الأخرى(،  احلكومية 

واملمار�شات غري املت�شاحمة.

ت. على �شعيد الأثر املدَرك
يتّم قيا�س هذا البعد من خلل درا�شة جمموعة من املوؤ�شرات، اأبرزها حتليل تاأثري املجتمع 

املدين على ال�شيا�شات والجتاهات العامة.

الإدراكات  اأّن   )2010( الأردين  املدين  املجتمع  حلالة  التحليلي  الوطني  التقرير  اأظهر  لقد 

تقييمًا  تعطي  الجتماعية،  والق�شايا  املجالت  على  لتاأثريه  املدين  املجتمع  لقادة  الذاتية 

اإلى  بالنظر  مفهومًا  ذلك  ويبدو  العامة.  ال�شيا�شات  على  املدين  املجتمع  لأثر  هو  مما  اأف�شل 

املدين  املجتمع  حركة  جمالت  تقّيد  ال�شيا�شية،  بالبيئة  خا�شة  وحمّددات  عوائق  وجود 

العوائق واملحّددات عندما تتعلق بن�شاطات  العامة، بينما تقّل هذه  ال�شيا�شات  وتاأثريه على 

املجتمع املدين يف املجالت غري ال�شيا�شية، مثل الق�شايا الجتماعية والقت�شادية.

ومما يلفت النتباه، اأّن اإدراكات اأ�شحاب امل�شالح لتاأثري املجتمع املدين يف احلالتني )ال�شيا�شات 
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لأثر  املدين  املجتمع  لقادة  الذاتي  التقييم  من  اإيجابية  اأكرث  كانت  الجتماعية(  والق�شايا 

منظماتهم على ال�شيا�شات العامة والق�شايا الجتماعية على حّد �شواء. وهو ما ميكن تف�شريه 

املجتمع املدين حول مردودية  الت�صاوؤم واالإحباط لدى قادة  ي�صتهان به من  بوجود قدر ال 

ن�شاطاتهم على املجتمع وال�شيا�شات العامة.

الأكرث  باملجالت  اإدراكهم  يف  املدين  املجتمع  منظمات  وقادة  امل�شالح  اأ�شحاب  من  كّل  ويتفق 

والتنمية  خا�س،  ب�شكل  واملهم�شني،  الفقراء  دعم  يَعّد  اإذ  املدين،  املجتمع  لدى  ن�شاطية 

ن�شاطًا من جانب املجتمع املدين.  الرئي�شة الأكرث  الجتماعية والتعليم وال�شحة، املجالت 

كما اإن الطرفني )اأ�شحاب امل�شالح وقادة املجتمع املدين( يتفقان اأي�شًا على اأن تاأثري املجتمع 

املدين يف هذه املجالت يرتاوح ما بني املتو�شط واملحدود. ما يعني اأن تاأثريات املجتمع املدين، 

�شواء يف املجال الجتماعي اأو ال�شيا�شي، ل تتنا�شب اأي�شًا مع جمهوداته.

على  املدين  املجتمع  اأثر  اأن  اإلى  التقرير  ل  تو�صُّ هي  اأهمية،  االأكرث  النتيجة  كانت  ورمبا 

اأو  الت�شامح  اأو  الثقة  الجتاهات يف املجتمع الأردين يكاد يكون حمدودًا على �شعيد م�شتوى 

الروح العامة.

الت�شامح  وقيم  الإن�شان  حقوق  ثقافة  ب�شعف  اأفادت  �شابقة  درا�شات  نتائج  يوؤكد  ما  وهو 

�شعف  نقطة  عن  يك�شف  وهذا  نف�شه.  املدين  املجتمع  منظمات  داخل  بالآخر  والعرتاف 

التي  الراهنة،  والوطنية  الإقليمية  البيئة  ظل  يف  الأردين  املدين  املجتمع  لدى  جوهرية 

للإرهاب  العام  التاأييد  ارتفاع  حد  اإلى  و�شلت  والتي  واملغالة،  التطرف  موجة  ارتفاع  ت�شهد 

الأبعاد  بتطوير  الهتمام  ي�شتدعي  ما  وهو  اخل�شوم.  �شد  املتطرفة  العنفية  واملمار�شات 

القيمية والتعليمية والتنويرية يف عمل منظمات املجتمع املدين، ل �شيما يف جمالت حقوق 

الإن�شان والقيم واملواطنة وال�شلوك احلياتي.

ث. على �صعيد االنخراط املدين
ي�صف موؤ�صُر االنخراط املدين االأن�صطَة الر�صمية وغري الر�صمية لالأفراد واملنظمات يف �صعيها 

لتحقيق امل�شالح اجلماعية.

وقد اأظهر التقرير الوطني التحليلي امل�صار اإليه اآنفًا، اأن االنخراط املدين، اأو امل�صاركة، كان 

اأكرث املجالت اإخفاقًا لدى املجتمع املدين الأردين، حيث تبنّي وجود �شعف وا�شح على �شعيد 

اأع�صاء املنظمات املدنية يف االأن�صطة ال�صيا�صة، ف�صاًل عن وجود �صعف  انخراط )م�صاركة( 

عام على �شعيد التطوع الجتماعي وال�شيا�شي على حّد �شواء.

عمقه،  اأو  مداه  حيث  من  املدين  االنخراط  �صعف  اأ�صباب  حتليل  عند  التف�صريات  وتتعدد 
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ن« بع�ص  �ص« بل و»تعفُّ ولعل اأبرز هذه التف�صريات جمود التنظيمات االجتماعية، وحتى »تيبُّ

قطاعاتها، جراء هيمنة »الوجوه القدمية« عليها، واحليلولة دون التداول الدوري على قيادة 

هذه املنظمات، وكذلك االإحباط العام جّراء تعرث جهود االإ�صالح والتغيري يف البالد، مما اأدى 

اأو ل  اإلى اقتناع بعقم امل�شاركة  اإلى و�شول قطاعات من الن�شطاء الجتماعيني وال�شيا�شيني 

جدواها، وال �صيما امل�صاركة ال�صيا�صية. وعزت بع�ص التف�صريات �صعف االنخراط وامل�صاركة 

املدنية اإلى ترّدي الأو�شاع املعي�شية وا�شمحلل الطبقة الو�شطى.

2013، على  ُنّفذ عام  1082 مواطنًا/ مواطنة،  ا�شتطلع لآراء عينة موؤلفة من  واأظهر  هذا، 

هام�ص درا�صة حول املجال�ص البلدية املنتَخبة يف االأردن، �صعف االإقبال على ع�صوية منظمات 

املجتمع املدين والأحزاب ال�شيا�شية على حد �شواء. وقد خرجت الدرا�شة ال�شتطلعية التي 

اأعّدها معهد ب�شر لدرا�شات املجتمع املدين )2014( بالنتائج التالية:

1. الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين

ب�شوؤال املواطنني عن انتمائهم اإلى واحدة اأو اأكرث من منظمات املجتمع املحلي يف مناطقهم، اأفاد 

نحو ثلثة اأرباع امل�شتطَلعني )72%( اأنهم لي�صوا اأع�صاء يف اأيٍّ من منظمات املجتمع املدين، فيما 

اأفاد اأكرث من الربع )28%( اأنهم اأع�شاء يف واحدة على الأقل من منظمات املجتمع املدين.

اجلدول رقم )2(
الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين

الن�شبة املئويةالعدد

28%303اأع�شاء

72%779لي�شوا اأع�شاء

100%1082املجموع

وتتوّزع ن�شبة الأع�شاء يف منظمات املجتمع املدين تبعًا للنوع الجتماعي، والبالغة 28% من 

اإجمايل العينة، على 31% من الذكور و23% من الإناث.

وتعطي هذه الأرقام موؤ�شرًا مهمًا على تديّن امل�شاركة املدنية حتى يف اأب�شط م�شتوياتها، مثل 

الع�شوية يف ناٍد اأو جمعية خريية اأو احتاد اأو نقابة، حيث ما زالت حمدودة جدًا يف املجتمع 

واملهند�شني  الأطباء  مثل  املهن،  من  العديد  نقابات  يف  الع�شوية  اأن  من  الرغم  على  الأردين، 

واملحامني، تعّد اإلزامية من اأجل مزاولة املهنة.

ومع اأن العزوف العام عن امل�شاركة يف املنظمات الأهلية وال�شيا�شية على اختلفها لي�س اأمرًا 

جديدًا يف املجتمع الأردين، اإل اأن تدين م�شتوى امل�شاركة املدنية اإلى هذه الن�شبة املتوا�شعة 

جدًا يعّد اأمرًا مفاجئًا اإلى حّد ما. فالأ�شل اأن ينتمي املواطن اإلى العديد من املنظمات املدنية 
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اأو  اأو مهنية  اأو نقابة عمالية  ناٍد ريا�شي  اإلى منظمة واحدة، فهو قد يكون ع�شوًا يف  ولي�س 

جمعية خريية، اأو يف جميع هذه الأنواع على حّد �شواء.

باأنه  ال�شيا�شية،  غري  املنظمات  ع�شوية  يف  ممثلة  املدنية،  امل�شاركة  عن  العزوف  ر  يف�شَّ وقد 

ناجتًا عن عدم  يكون  التطوعي، وقد  العمل  اأو  العام  العمل  اللمبالة جتاه  نوعًا من  يعك�س 

القتناع بالدور الذي تلعبه هذه املوؤ�ش�شات، اأو اأنه يعك�س عدم الثقة فيها، اأو عدم القتناع 

بالقيمة امل�شافة التي يحققها الن�شمام اإلى هذه املوؤ�ش�شات.

ق يف ربط م�صاألة الع�صوية يف منظمات املجتمع املدين مع موؤ�صرات اأخرى، يالَحظ  وعند التعمُّ

وجود علقة طردية ما بني امل�شتوى التعليمي للمواطن وع�شويته يف اأحد منظمات املجتمع 

املدين. حيث اأظهرت الدرا�شة اأن الع�شوية تزداد مع ارتفاع املوؤهل العلمي للفرد. فقد تبنّي اأن 

7% فقط من الأفراد الأمّيني اأع�شاء يف منظمات جمتمع مدين، لرتتفع هذه الن�شبة باّطراد، 

و�شوًل اإلى 33% من حمَلة البكالوريو�س، و64% من حمَلة ال�شهادات العليا.

وعلى م�شتوى اآخر، يلَحظ اأّن اأعلى ن�شبة ع�شوية )59%( كانت بني فئة املهنيني، كالأطباء 

اأجل  من  النقابة  ع�شوية  ت�شتلزم  التي  عملهم  طبيعة  بحكم  وذلك  واملحامني،  واملهند�شني 

الطَلبة  يليها   ،)%33( املكتبية  املهن  اأ�شحاب  بني  التالية  الن�شبة  وجاءت  املهنة.  مزاولة 

)25%(، ثم العاطلون عن العمل )14%(، فاحلرفيون )13%(، فرّبات املنازل )%9(.

يف  ع�شوية  ن�شبة  اأعلى  فجاءت  ال�شّن،  بعامل  مدنية  مبنظمة  النتظام  علقة  حيث  من  اأما 

منظمات املجتمع املدين يف الفئة العمرية )46-60( عامًا، وذلك بن�شية 30%، تليها مبا�شرة 

ال�شباب والطلبة  اأما فئة   .%31 الفئة العمرية )31-45( عامًا، حيث ي�شكل الأع�شاء فيها 

الذين ينتمون اإلى الفئة العمرية )18-30( عامًا فكانت ن�شبة الع�شوية فيها 26%. واأخريًا 

بلغت ن�شبة الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين 15% لدى الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عامًا.

منظمات  يف  ع�شوية  ن�شبة  اأعلى  اأّن  امللفت  من  كان  املحافظات،  بني  ما  مقارن  �شعيد  وعلى 

ن�شبي كبري،  وبفارق  تليها،   ،%37 بن�شبة  الطفيلة، وذلك  املدين ظهرت يف حمافظة  املجتمع 

31% من املواطنني امل�شتطَلعني يف حمافظة الكرك، ثم 29% يف كّل من املفرق ومعان، ثم %27 

يف العقبة، فـ 25% يف اإربد، و24% يف عجلون، واأخريًا 22% يف جر�س. 

ومبعيار م�شتوى الدخل ال�شهري للأ�شرة، لحظت الدرا�شة وجود علقة طردية بني م�شتوى 

منظمات  يف  ع�شوية  ن�شبة  اأعلى  اأن  تبنّي  حيث  املدين،  املجتمع  منظمات  وع�شوية  الدخل 

املجتمع املدين ظهرت بني املواطنني الذين يزيد دخل اأ�شرهم عن 1000 دينارًا �شهريًا، وذلك 

600 و1000 دينار. ثم  اأ�شرهم بني  41% من الذين يرتاوح دخل  50%، تليهم ن�شبة  بن�شبة 

دينار.  و600   300 بني  ما  اأ�شرهم  دخل  يرتاوح  الذين  املواطنني  بني   %27 ع�شوية  ن�شبة 



تقرير حالة البالد: املجتمع املدين األردين

25

300 دينار �شهريًا، حيث بلغت  اأ�شرهم عن  وجاءت يف املرتبة الأخرية فئة الذين يقّل دخل 

ن�شبة الع�شوية بينهم 15% فقط. 

2. الع�شوية يف الأحزاب ال�شيا�شية

حزب  اأّي  اإلى  تنتمي  ل  اأنها   ،%93 على  تزيد  وبن�شبة  العينة،  من  العظمى  الغالبية  اأفادت 

�شيا�شي، فيما اأفاد اأقّل من 7% فقط اأنهم اأع�شاء يف اأحزاب �شيا�شية. ول ُيَعّد تدين الع�شوية 

يف الأحزاب اأمرًا مفاجئًا، فقد اأكدت ذلك العديد من الدرا�شات ال�شتطلعية الدورية ملركز 

الدرا�شات الإ�شرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية.

اجلدول رقم )3(
الع�شوية يف الأحزاب ال�شيا�شية

الن�شبة املئويةالعدد

6.7%73اأع�شاء
93.3%1010لي�شوا اأع�شاء

100%1083املجموع

وتوزعت ن�شبة الأع�شاء يف الأحزاب ال�شيا�شية، والبالغة 7%، ما بني 9% من الذكور، و%3 

من الإناث.

يف  والع�شوية  التعليمي  امل�شتوى  بني  ما  طردية  علقة  وجود  النتائج  حتليل  من  وَيظهر 

على  احلا�شلني  املواطنني  بني  ظهرت   )%16( ع�شوية  ن�شبة  اأعلى  اأن  تبني  فقد  الأحزاب، 

حَملة  بني   %  7 بلغت  حيث  التعليمي،  امل�شتوى  مع  تنازليًا  الن�شبة  هذه  وتقّل  عليا،  درا�شات 

بني  و%3  العامة،  الثانوية  �شهادة  حَملة  بني  و%4  الدبلوم،  حَملة  بني  و%6  البكالوريو�س، 

حَملة �شهادة الدرا�شة البتدائية، واأخريًا 3% بني فئة الأميني.

ومن حيث التوزيع املهني للعينة امل�شتطَلعة، لوحظ اأن اأعلى فئة ع�شوية يف الأحزاب ال�شيا�شية 

ظهرت عند فئة املهنيني، وذلك بن�شبة 11%، تليهم اأ�شحاب املهن املكتبية )10%(، ثم 6% من 

احلرفيني، و4% من الطلبة، و2% من العاطلني عن العمل، واأخريًا 1% من ربات املنازل اللواتي 

�شاركن يف ال�شتطلع.

كذلك، ظهرت اأعلى ن�شبة ع�شوية يف الأحزاب بني الأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 46 

و60 عامًا، وذلك بن�شبة 10%، تليها 8% من الأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 31 و45 عامًا، 

ثم 6% من الأفراد الذين تزيد اأعمارهم على 60 عامًا، ثم 5% من ال�شباب ما بني 18 و30 عامًا.
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مواطني  بني  ال�شيا�شية  الأحزاب  يف  ع�شوية  ن�شبة  اأعلى  ظهرت  املحافظة،  م�شتوى  وعلى 

الكرك وبن�شبة 11%، ثم 10% يف معان، ثم 7% يف العقبة.

املرتفع،  الدخل  وم�شتوى  الأحزاب  يف  الع�شوية  بني  ما  طردية  علقة  وجود  اأي�شًا،  وامللفت 

حيث ظهرت اأعلى ن�شبة ع�شوية )16%( يف الفئة التي تزيد دخول اأ�شرها عن 1000 دينارًا 

�شهريًا، وبلغت 7% عند من ترتاوح دخول اأ�شرهم بني 600 و1000 دينار، ثم 6% لدى الأفراد 

الذين يرتاوح دخل اأ�شرهم ما بني 300 و600 دينار، واأخريًا 5.5% عند املواطنني الذين تقل 

دخول اأ�شرهم عن 300 دينار �شهريًا. 

بيئة  وجود  عدم  اأبرزها  املدين،  االنخراط  ل�صعف  عدة  تف�صريات  اأُعطيت  فقد  وعمومًا، 

»املعادية«  بـ  و�شفها  ميكن  املوجودة  البيئة  اإن  بل  امل�شاركة،  على  زة  حمفِّ وقانونية  �شيا�شية 

للم�شاركة، ل �شيما ذات الطبيعة ال�شيا�شية، حيث اأن القوانني والأنظمة اخلا�شة بالتنظيمات 

الجتماعية واملدنية تنحو اأكرث نحو فر�س قيود وحمددات ت�شريعية واإدارية على التنظيمات 

باأنواعها املختلفة، بداًل من اأن ت�صجع على حتفيز امل�صاركة والن�صاطية. هذا، وُتَعّد موؤ�ص�صات 

التعليم العايل، ول �شيما اجلامعات، مثاًل بارزًا على البيئة املعادية للعمل احلزبي وامل�شاركة 

ال�شيا�شية.

ول بد من القول هنا اإن املجتمع املدين يعمل يف �شياق �شيا�شّي حمافظ، رغم تكرار حماولت 

ومبادرات الإ�شلح ال�شيا�شي خلل العقود الثلثة الأخرية. فعلى الرغم من اأن الأردن قطَع 

للثقافة  جذرية  مغادرة  اإلى  حاجة  هناك  اأّن  اإل  ال�شيا�شي،  النفتاح  �شعيد  على  اأ�شواطًا 

ال�شيا�شية التقليدية القائمة على �شيا�شات الهوية، املعززة للنتماءات الأولية، الع�شائرية 

والقبلية والإرثية، والتوجه نحو اعتماد �شيا�شات فعالة لبناء دميقراطية م�شتدامة.

رابعاً: البيئة العامة املحيطة بعمل املجتمع املدين

اعتمد التقرير الوطني حلالة املجتمع املدين امل�شار اإليه اآنفًا، يف حتليل البيئة العامة املحيطة 

باملجتمع املدين الأردين، على درا�شة ثلثة »�شياقات« هي: ال�شياق القت�شادي-الجتماعي، 

عن  الإجابة  بهدف  وذلك  الجتماعي-الثقايف.  وال�شياق  الجتماعي-ال�شيا�شي،  وال�شياق 

ال�شوؤال التايل: هل ُتوفر البيئة العامة �شروطًا ملئمة لنمو املجتمع املدين اأم اإنها تلعب دورًا 

معيقًا لتطوره؟

وقد خرج التقرير بتقييم للبيئة العامة يعطيها 55.3 نقطة على مقيا�س من مائة نقطة، وهو 

املتو�شط احل�شابي لنتائج ال�شياقات الثلثة �شابقة الذكر، حيث �شجل ال�شياق القت�شادي-
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 51.2 الجتماعي-ال�شيا�شي  ال�شياق  �شجل  فيما  نقطة،   64.8 بـ  الأعلى  التقييم  الجتماعي 

نقطة، وحّل ال�شياق الجتماعي-الثقايف يف املرتبة الثالثة، مع 49.9 نقطة.

هي:  رئي�شة  موؤ�شرات  باأربعة  الأخذ  خلل  من  الجتماعي-القت�شادي  ال�شياق  تقييم  ومت 

الأ�شا�شي(،  العامة والتعليم  دليل الإمكانات الأ�شا�شية )وهو يقي�س معايري خا�شة بال�شحة 

ين اخلارجي اإلى  الف�شاد، انعدام امل�شاواة، واأخريًا ال�شياق القت�شادي الذي يقي�س ن�شبة الدَّ

اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل.

على �شعيد ال�شياق الجتماعي-ال�شيا�شي، وهو الذي يقي�س موؤ�شرات فرعية )مثل: احلقوق 

خربة  التنظيم،  التجمع  حقوق  الفردية،  واحلريات  القانون  حكم  واحلريات،  ال�شيا�شية 

انخفا�صًا  املوؤ�صرات  اأظهرت  فقد  الفعالية احلكومية(،  املدين،  املجتمع  لدى  القانوين  االإطار 

عامًا، ما يف�ّشر ت�شاعد املطالبة باإ�شلحات فورية وعميقة جلملة من الت�شريعات وال�شيا�شات 

العمل،  وقانون  واجلمعيات،  ال�صيا�صية  واالأحزاب  واملحلية،  الربملانية  باالنتخابات  اخلا�صة 

وقانون الجتماعات العامة وغريها.

و�شّجل ال�شياق الجتماعي-الثقايف اأدنى املوؤ�شرات اخلا�شة بالبيئة العامة املحيطة باملجتمع 

املدين، اإذ ح�شل على 49.9 نقطة، كمح�شلة قيا�س ثلثة موؤ�شرات فرعية هي الثقة )31.3 

نقطة(، الت�شامح )27.5 نقطة(، واحلراك العام )91 نقطة(.

وهو  الثقة،  موؤ�شر  يرتفع  حيث  الجتماعي،  الراأ�شمال  يف  كبريًا  هدرًا  الدرا�شة  ر�شدت  لقد 

اأحد املفاتيح الرئي�شة لزدهار الراأ�شمال الجتماعي على م�شتوى العائلة والروابط الإرثية، 

كالع�شرية واجلماعات املرجعية، لكن موؤ�شر الثقة يرتاجع على م�شتوى العلقة ما بني املجتمع 

واملوؤ�ش�شات، �شواء اأكانت حكومية اأم مهنية، ف�شًل عن الثقة ما بني الأفراد.

م يف امل�صتوى  وقد اأظهرت الدرا�صة اأن الثقة البينية بني املواطنني ال تزداد حتت تاأثري التقدُّ

التعليمي للأفراد، بل بدا كما لو اأن التعليم يلعب دورًا عك�شيًا على هذا ال�شعيد. اإذ تبنّي اأنه 

التعليم لدى الأفراد تدّنت درجة الثقة بينهم. ويف الوقت نف�شه �شجلت  كلما ازداد م�شتوى 

اإلى توّخي احلذر يف  اأن ما يزيد على ثلَثي املواطنني امل�شتطَلعني )68.2%( مييلون  الدرا�شة 

التعامل مع النا�س، مقابل ما دون الثلث )31.8%( اأظهروا ثقتهم بغالبية النا�س.

الذين  ن�شبة  تدين  ورغم  الف�شاد،  مواجهة  يف  اجتماعي  تراٍخ  وجود  عن  الدرا�شة  وك�شفت 

على  ماأخذًا  يرون  ل  اأو   ،)%5 )دون  احلكومة  الوظيفة  اأداء  اأثناء  للر�شوة  قبوًل  ُيظهرون 

احلكومة  من  ة  م�شتحقَّ غري  امتيازات  على  احل�شول  جتاه  اأو   )%17( ال�شريبي  التهرب 

الأردين،  املجتمع  يف  القيمي  التدهور  من  املزيد  �شهدت  الأخرية  ال�شنوات  اأن  اإّل   ،)%29.4(

العلقة  انعك�شت على  للغاية،  اإلى م�شتويات متدنية  باملوؤ�ش�شات  الثقة  ما يف�شر تراجع  وهو 
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من  واملوؤ�ص�صات  املجتمع  بني  ما  العالقة  على  وكذلك  املختلفة،  واجلماعات  االأفراد  بني  ما 

جهة، والدولة من جهة اأخرى. وهو ما اأكدته العديد من الدرا�شات احلديثة، واآخرها درا�شة 

م�شتوى  هو  ما  الأردين:  الجتماعي  املال  »راأ�س  بعنوان  الأردين«  الإ�شرتاتيجيات  »منتدى 

الثقة يف موؤ�ش�شاتنا وملاذا؟«.

وعلى الرغم من النمو العددي للجمعيات ولبقية منظمات املجتمع املدين ب�شورة م�شطردة منذ 

عام 1989، اأي منذ بداية مرحلة النفتاح ال�شيا�شي، وهو ما يعّد موؤ�شرًا على ازدهار اأر�شدة 

املقابل  الثلثة الأخرية �شهدت يف  العقود  اأن  اإّل  املرحلة،  الراأ�شمال الجتماعي خلل هذه 

هدرًا فادحًا لهذه الأر�شدة، جراء تدهور الثقة العامة باملوؤ�ش�شات، وما بني الأفراد اأنف�شهم، 

عة على الت�شامن املجتمعي وامل�شاركة املدنية واأ�شكال التوافق والتعاون. وغياب مناخات م�شجِّ

يف  املتمثل  الغني،  الجتماعي  املال  »راأ�س  اإن  فوكوياما  فران�شي�س  يقول  ال�شدد،  هذا  ويف 

العائلة  الواقعة بني  الو�شيطة  املنظمات  العائلي، وتعدد  الثقة خارج الإطار  ارتفاع من�شوب 

والدولة، وارتفاع م�شتوى التوا�شل الجتماعي العفوي، كانت عوامل حا�شمة لت�شكيل البنية 

القت�شادية، يف املجتمعات املتقدمة التي عرفت ظهور موؤ�ش�شات اقت�شادية وجتارية كربى يف 

وقت مبكر«. 

وبالقيا�س، فاإّن وجود جمتمع مدين فّعال، ووجود علقات ثقة اإيجابية بني املواطنني، ُيَعّدان 

من اأهّم العوامل يف النمو القت�شادي وازدهار املجتمعات ال�شحية.

ومن بني االأمور التي الحظها التقرير يف ما يتعلق بال�صياق االجتماعي-الثقايف، اأن االنتخابات 

لإنتاج  ميدان  اإلى  حتّولت  العامة،  وامل�شاركة  املواطنية  ملمار�شة  فر�شة  تكون  اأن  من  بدًل 

الع�شبيات ال�شيقة واإعلء الولءات التقليدية والنحيازات للجماعات املرجعية التقليدية، 

اأو اأنها حتولت اإلى فر�شة �شائعة، جراء املقاطعة والإحجام عن امل�شاركة ال�شيا�شية.

اإلى فر�س ت�شريعات، مثل قانون »ال�شوت الواحد«، وقوانني الأحزاب ال�شيا�شية  ويعود هذا 

املتعاقبة، والتي �شاهمت يف اإ�شعاف الأحزاب ال�شيا�شية من ناحية، ويف اإعلء �شاأن اجلماعات 

الإرثية )القبلية والع�شائرية( واملناطقية، انطلقًا من »�شيا�شات الهوية«، من ناحية اأخرى. 
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خامساً: نقاط القوة ونقاط الضعف يف منظامت املجتمع املدين

اأظهرت هذه املراجعة وجود جوانب قوة وجوانب �شعف لدى املجتمع املدين الأردين. وتاليًا 

فاعلية  من  حتد  التي  ال�صعف  وبنقاط  وتغليبها،  تعظيمها  يجب  التي  القوة  بنقاط  تذكري 

املجتمع املدين وتاأثريه.

اأ. نقاط القوة
الثمانينات  نهاية  يف  انطلقت  التي  ال�صيا�صي  االإ�صالح  عمليات  وتعرثُّ  تذبذب  من  بالرغم   .1

من القرن املا�شي، اإّل اأن حالة النفتاح ال�شيا�شي القائمة وّفرت بيئة �شيا�شية اأف�شل لنمو 

منظمات املجتمع املدين الأردين وتو�شيع ع�شويتها.

ن انت�شارها اجلغرايف  لقد ازدادت املنظمات املدنية عدديًا خلل العقود الثلثة الأخرية، وحَت�شَّ

يف اأرجاء الأردن. كما �شهدت بنية املجتمع املدين تنوعًا يجمع ما بني املنظمات العاملة على 

هذه  وظائف  وتعددت  املحلي.  امل�شتوى  على  عملها  يقت�شر  منظمات  وبني  الوطني  امل�شتوى 

املنظمات واأدوارها ما بني رعاية م�شالح القطاعات والفئات الجتماعية، ولعب اأدوار اأخرى 

مثل ك�شب التاأييد والدعوة وبناء القدرات والتمكني.

وخلل ال�شنوات الأخرية، ان�شّم اإلى ف�شاء املجتمع املدين جيٌل جديد من اجلماعات املدنية 

تعمل على �شكل جمموعات و�شبكات فاعلة على مواقع التوا�شل الجتماعي، وهذه اجلماعات 

ق�شايا  عن  الدفاع  مهمة  يتبنون  الذين  والن�شطاء  ال�شغط  جماعات  من  خليط  عن  عبارة 

حمددة )�شيا�شية وبيئية وفكرية ومطلبية معي�شية.. اإلخ(.

تلعب  اأ�شبحت  اأنها  اإل  القانوين،  باملعنى  مة  منظَّ غري  املجموعات  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأدوارًا مهمة يف املجال العام، ل �شيما من خلل مواقع التوا�شل الجتماعي، كما اأظهرت ذلك 

التحركاُت الحتجاجية الأخرية )نهاية اأيار ومطلع حزيران 2018(.

الأطراف  مع  تعاُملها  يف  اقرتاحية،  كقوة  الأردين  املدين  املجتمع  دور  فاعلية  ازدياد   .2

من  الرغم  وعلى  واملوؤ�ش�شات.  القوى  من  وغريها  اخلا�س  والقطاع  والربملانية  احلكومية 

اأن  اإّل  واحلكومة،  املدين  املجتمع  بني  ما  خا�شة  املتبادل،  والتاأثري  احلوار  اآليات  �شعف 

وال�شيا�شات  الت�شريعات  تطوير  �شعيد  على  مهمة  اأدوارًا  لعبت  املدين  املجتمع  منظمات 

واقرتاح قوانني جديدة خلل العقدين الأخريين.
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وعلى �شبيل املثال، فاإن فكرة منح »كوتا« خا�شة باملراأة ُطرحت من ِقَبل اأحد مراكز الدرا�شات 

لعبت  واقع. وقد  اإلى  اأن تتحول  الأطراف قبل  وا�شطدمت مبقاومة متعددة   ،1993 يف عام 

مراكز الدرا�شات العاملة يف جمال ال�شيا�شات اأدوارًا مهمة يف اقرتاح تطويرات على القوانني 

اخلا�صة باالأحزاب واالنتخابات وقانون اجلمعيات وغريها. بل اإن عددًا من مراكز االأبحاث 

تخ�ص�صت يف ال�صنوات االأخرية يف اإدارة حوارات جمتمعية حول م�صاريع القوانني املحالة على 

ج بتقدمي  الربملان، وكانت هذه احلوارات، التي جرت على م�شتوى املحافظات والأقاليم، تتوَّ

احلكومية  واجلهات  النواب  جمل�س  اإلى  الت�شريعات  بهذه  اخلا�شة  التو�شيات  من  جمموعة 

املعنية.

وينطبق هذا اأي�شًا على بع�س املنظمات الن�شائية التي �شاهمت يف اإدخال تعديلت على قانون 

العقوبة  مثل  ال�صليية،  الظواهر  بع�ص  من  احلّد  ويف  ال�صخ�صيةـ  االأحوال  وقانون  العقوبات 

املخففة على جرائم ال�صرف والزواج املبكر للفتيات.

هذا ولعبت بع�س منظمات املجتمع املدين يف ال�شنوات الأخرى اأدوارًا هامة على �شعيد مراقبة 

االنتخابات النيابية ور�صد االأداء الربملاين، وتقدمي تقارير موازية للتقارير احلكومية عن 

حالة حقوق الإن�شان يف الأردن.

اإّن انفتاح الدولة الأردنية على العامل ودخولها يف �شراكات واتفاقات مع الحتاد الأوروبي،   .3

والوليات املتحدة وغريهما، ف�شًل عن موقعها الإقليمي الو�شيط يف ال�شرق الأو�شط، اأدى 

اإلى زيادة الهتمام الدويل باملجتمع املدين الأردين وتوفري موارد خارجية مهمة له، وهو 

جمالت  يف  فاعلة  اأدوار  لعب  على  املدين  املجتمع  منظمات  من  مهمة  قطاعات  �شاعد  ما 

حقوق الإن�شان، والبيئة، ومتكني املراأة وال�شباب، وامل�شاركة ال�شيا�شية.

ات�شالية  وقدرات  حتتية  وببنية  ب�شرية  مبوارد  املدين  املجتمع  فئات  معظم  تتمتع   .4

الفئات  اإلى  الو�شول  العمل من دون عوائق كبرية، ومن  لها  واإعلمية مقبولة، مما ي�شمح 

امل�شتفيدة واأ�شحاب امل�شالح عمومًا.

ب. نقاط ال�صعف
زال  ما  الأردن،  يف  املدين  املجتمع  بعمل  املحيط  الجتماعي-ال�شيا�شي-الثقايف  ال�شياق   .1

للدولة،  لي  تدخُّ دور  ل�صالح  غالبًا  يعمل  لذلك  وثقافيًا،  �صيا�صيًا  ومتزمتًا  حمافظًا  �صياقًا 

املدين، ويعيق  للمجتمع  املبادرة  يقاوم حرية  �شياق  فهو  اأمنية، ولذلك  بهواج�س  حمكوم 

ترجمة ال�شراكة الجتماعية بني الدولة واملجتمع املدين اإلى ممار�شات عملية ملمو�شة.
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النقابات  مثل  املدين،  املجتمع  منظمات  يف  الجتماعي  الثقل  ذات  القطاعات  من  العديد   .2

الدولة،  نفوذ  عن  ال�شتقللية  اإلى  تفتقر  اخلريية،  واجلمعيات  والتعاونية  العمالية 

االأو�صع من  القطاعات  الدفاع عن م�صالح  ما يعيق قدراتها يف  اأو تخ�صع لتدخالتها، وهو 

املواطنني، وُي�شعف دورها يف التاأثري على ال�شيا�شات العامة. مما ي�شيء بالتايل اإلى �شورة 

املجتمع املدين الأردين واإلى الأردن ككل، وي�شعه يف خانة الدول غري احلّرة.

وتتمتع  الع�شوية  مبداأ  على  تعتمد  املدين  املجتمع  منظمات  معظم  اأن  من  الرغم  على   .3

مبجال�س اإدارية، اإّل اأنها تت�شف ب�شعف تداول املواقع القيادية، ب�شبب اللجوء اإلى اأ�شلوب 

املمار�شة  و�شعف  القيادي،  التجديد  �شعف  اإّن  الإدارية.  الهيئات  اختيار  يف  »التزكية« 

الدميقراطية داخلها، يقلل من جاذبيتها وقدراتها ال�شتقطابية للأع�شاء واملوؤازرين.

اأن هذا ل  اإّل  رغم وجود مظلت وطنية و�شبكات قطاعية بني منظمات املجتمع املدين،   .4

يرتجم نف�شه على �شعيد التن�شيق والفعالية ما بني هذه املنظمات قطاعيًا، ما يقّلل فر�شها 

يف تعبئة املوارد املتاحة وتوزيعها بعدالة بني املنظمات املختلفة.

تعاين املنظمات املدنية من تدين ال�شفافية املالية لديها، وهو ما يحّد من الثقة املجتمعية   .5

بها. كما اإن دورها يف مكافحة الف�شاد ما زال �شعيفًا.

نات م�شرتكة للممار�شات الف�شلى  رغم �شروع منظمات املجتمع املدين يف و�شع لوائح ومدوَّ  .6

املتابعة  اآليات  اإلى  تفتقر  نات  واملدوَّ اللوائح  هذه  اأن  اإّل  وال�شفافية،  احلاكمية  جمال  يف 

واملراقبة والتقييم من اأجل تفعيلها.

مع اأن غالبية املنظمات املدنية تعتمد على الع�شوية والتطوع، اإّل اأن قدرتها على جتنيد   .7

وتعبئة املتطوعني ما زالت �شعيفة جدًا.

و�شاملة  وحمددة  وا�شحة  عمل  لإ�شرتاتيجية  ككل،  املدين  املجتمع  منظمات  افتقار  اإّن   .8

ملكونات املجتمع املدين املختلفة، ي�صعف قدراتها اجلماعية على احلوار مع كّل من الدولة 

والقطاع اخلا�س واملمولني اخلارجني، كما يحّد من قدرتها على حتديد اأولوياتها العامة، 

ما يرتك املجال وا�شعًا للأطراف اخلارجية، ول �شيما املمولني الأجانب، يف �شياغة هذه 

الأولويات.

تعاين معظم منظمات املجتمع املدين من �شعف م�شادرها التمويلية، ل �شيما من احلكومة   .9

الأردين  املجتمع  قطاعات  بع�س  لدى  ال�شلبية  النظرة  اإن  كما  املحلي.  اخلا�س  والقطاع 

املدين وعلى  املجتمع  توؤثر على م�شداقية  الأجنبي  التمويل  ال�شيا�شية جتاه  واحلركات 

ر حمدودية الدعم املجتمعي ملنظمات املجتمع املدين. الثقة العامة به، وهو ما قد يف�شِّ
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خالصة واستنتاجات وتوصيات

الذي  املجال  اأو  »احليز  فيه  يرى  الذي  هو  واأ�شملها  املدين  للمجتمع  التعريفات  اأحدث  اإّن 

الن�صائية  املحلية واملجموعات  املختلفة كاجلمعيات  ت�صعى من خالله احلركات والتنظيمات 

الطبقات  خمتلف  متثل  التي  الأخرى  املدنية  التنظيمات  وكذلك  الثقافية،  واملنظمات 

الجتماعية، كاملنظمات املهنية والنقابات العمالية، اإلى اأن تت�شكل من اأجل التعبري عن اآرائها 

وتقوية نفوذها«.

اأو املجال املدين الذي يوفر احلرية لقيام التنظيم الذاتي  اأن املجتمع املدين هو »احليز  اأي 

الن�شط ملجتمع التعددية، والذي هو �شروري لتاأمني �شلطة الدولة«. فاملجتمع املدين ل يعادي 

لها يف االأمور التي تخ�ص حرية املجتمع. الدولة، واإمنا يحّد من تدخُّ

اإّن تقوية وتعزيز دور املجتمع املدين يف الأردن تعني تطوير احلياة العامة واملجال العام، فهذا 

املجتمع اإذ يقف على م�شافة ما بني احلياة اخلا�شة للأفراد وما بني الدولة، فاإنه ي�شتمل على 

املفهوم ال�شامل لكل من احلركات الجتماعية واملواطنة، وهو يجمع ما بني احلقوق والواجبات، 

وكل ما يتعلق مبمار�شتهما واإعادة النظر فيهما واإعادة تعريفهما بني احلني والآخر.

املواطنة،  وواجبات  حقوق  عن  احلديث  يعني  اإمنا  املدين  املجتمع  عن  احلديث  فاإن  وعليه، 

ما  التعاقدية  العلقات  وعلى  التطوعية،  واملبادرة  القانون  وحكم  امل�شاواة  على  القائمة 

ففي  املدين«.  املجتمع  عن  تعبري  اأعلى  هي  »املواطنة  اإن  يقال  لذلك  واملحكوم.  احلاكم  بني 

هوؤلء  يوؤدي  املقابل  ويف  الأفراد،  اإلى  احلقوَق  الدولُة  متنح  النا�شجة،  املدنية  املجتمعات 

الأفراد واجباتهم جتاه الدولة، ويتم ذلك من خلل عقد اجتماعي مرن.

ر جمتمع مدين نا�صج، ت�صتطيع املنظمات املدنية اأن تلعب اأدوارًا مهمة كو�صيط ما  وعند توفُّ

بني موؤ�ص�صات الدولة واملواطنني، كما ميكن للدولة مبوؤ�ص�صاتها املختلفة اللجوء اإلى منظمات 

باأع�صائها،  اخلا�صة  امل�صالح  وتلك  املحلية  الق�صايا  يخ�ص  ما  يف  ال�صت�صارتها  املدين  املجتمع 

بينما ميكن ملنظمات املجتمع املدين تقدمي تغذية راجعة بعد العودة اإلى اأع�شائها.

اإّن املجتمعات املدنية النا�شجة والقوية ل ت�شكل تهديدًا ل�شلطة الدولة، ويجب على الأخرية 

حرية  احرتام  دون  فمن  لها.  مناف�شًا  اأو  للتهديد  م�شدرًا  اأو  خ�شمًا  بو�شفها  اإليها  تنظر  اأّل 

عة منها،  املتوقَّ الأدوار  اأن تلعب  املنظمات  لهذه  املدين ل ميكن  املجتمع  وا�شتقللية منظمات 

وال�شلم  الوطنية  الوحدة  تعزيز  على  العمل  اأو  والتطرف،  والإرهاب  العنف  مكافحة  مثل 

بها فقط يف  القيام  الأدوار ميكن  فهذه  بالآخر.  الت�شامح والعرتاف  ون�شر قيم  الجتماعي 

مناخات النفتاح والثقة والدميقراطية.
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د الرئي�شي للراأ�شمال الجتماعي، وهو يحتوي على موارد متنوعة،  اإّن املجتمع املدين هو املج�شِّ

اأريد توظيف هذه املوارد، فل بد من توفري  �شيا�شية واقت�شادية وثقافية ومعنوية، واإذا ما 

املواطنني وبثقافتهم  اإيجابية يف الرتقاء بوعي  اأدوار  بلعب  له  مناخات دميقراطية ت�شمح 

ال�شيا�شية ويف تدريبهم على امل�شاركة ال�شيا�شية واملمار�شة الدميقراطية.

فاأر�صدة راأ�ص املال االجتماعي ل�صيقة بالفعل االجتماعي، وتتلّخ�ص يف نوعني من امل�صادر: 

النقابات والأحزاب  اأهداف معينة، مثل  الأفراد اختياريًا لتحقيق  علقات و�شبكات يقيمها 

واجلمعيات؛ ومنظومة قيمية، مثل الثقة وال�شفافية واحرتام الآخر والرغبة يف التعاون معه 

والعقلنية.

انطلقًا من هذه املفاهيم، فاإن التو�شيات التالية ت�شعى اإلى تقوية وتعزيز دور املجتمع املدين 

يف الأردن يف احلوار وال�شراكة الجتماعية، ويف �شياغة ال�شيا�شات الوطنية.

اأ. تو�شيات عامة
العمل على بناء اإطار تن�شيقي وطني يجمع منظمات املجتمع املدين ليكون مبثابة املظلة   .1

لعمليات بناء قدرات قادة هذه املنظمات وكوادرها، وليكون اإطارًا متثيليًا لها يف ال�شراكة 

املجتمعية مع موؤ�ش�شات الدولة والقطاع اخلا�س. اإّن القطاع املدين يفتقر حتى الآن لإطار 

تن�صيقي ومتثيلي، وهو ج�صم اجتماعي �صخم بال عنوان معروف ي�صمح مبخاطبته واحلوار 

معه.

القيادة  مهارات  تطوير  يف  �ص  متخ�صّ الر�صيد  واحلكم  للقيادة  معهد  اإن�صاء  على  العمل   .2

الر�شيد  للحكم  الف�شلى  املمار�شات  ن�شر  يف  لي�شاهم  املدين،  املجتمع  منظمات  يف  والإدارة 

املجتمع  داخل  ال�شراكات  وبناء  التاأييد  ك�شب  مهارات  تطوير  ويف  وامل�شاءلة،  وال�شفافية 

املدين ومع القطاَعني العام واخلا�س.

وبناء  الجتماعية  التن�شئة  يف  الأردين  املدين  املجتمع  دور  لتعزيز  عمل  اأجندة  تطوير   .3

ثقافة مدنية ُتعلي من �شاأن قيم العمل والنتاج والتطوع وامل�شاركة املدنية، حترتم الآخر 

احللول  وتغّلب  العنف  ممار�شة  وترف�س  املواطنني،  بني  التمييز  وثقافة  ب  التع�شّ وتقاوم 

التفاو�شية وال�شْلمية، ما ي�شمح للمجتمع املدين بتعظيم الراأ�شمال الجتماعي يف الأردن.

العمل على رفع م�شتوى التقدير الجتماعي للتطوع، من خلل جهود ت�شريعية و�شيا�شية   .4

تتبناها الدولة والقطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين، مثل و�شع قانون خا�س لرعاية 

التطوع وتنظيم �شوؤونه، وو�شع جوائز خا�شة مُتنح للجامعات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 

قة يف تنفيذ برامج رعاية التطوع، واإر�شاء تقاليد تكرمي املتطوعني، وو�شع برامج  املتفوِّ
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وتوفري  املتطوعني  من  املزيد  ا�شتقطاب  على  تعمل  الأهلية  للمنظمات  خا�شة  تدريبية 

احلوافز لهم. 

القطاع  ماأ�ش�شة  على  املدين  املجتمع  لقطاع  املكونة  الأطراف  خمتلف  جانب  من  العمل   .5

وتن�شيق اجلهود وتوحيدها و�شوًل اإلى مظلة وطنية ممثلة للمجتمع املدين.

والعمل على  املدين  املجتمع  الأردنية ومنظمات  الدولة  ما بني  القائمة  العلقة  ت�شويب   .6

معاجلة الختللت وتعزيز الإيجابيات وذلك من خلل زيادة قنوات التوا�شل بينهما، مبا 

ميكن املجتمع املدين من الإ�شهام يف معاجلة العديد من التحديات املجتمعية والتنموية.

اأهمية الو�شول اإلى تعريف موحد جامع ملنظمات املجتمع املدين لت�شهيل نفاذ الت�شريعات   .7

القائمة على تنظيم البيئة العاملة والناظمة ملنظمات املجتمع املدين.

�شرورة وجود مراجعة دورية لآليات التعامل مع منظمات املجتمع الدين لإيجاد علقة   .8

مثالية وتكاملية يف ما بينها.

�شيما  ول  املدين،  املجتمع  ملنظمات  الناظمة  للبيئة  املكونة  الت�شريعات  مراجعة  اهمية   .9

قانون اجلمعيات.

10. اأهمية تطبيق منظمات املجتمع املدين الأردين ملبادئ احلوكمة التي ت�شتمل على ممار�شة 

بيانات  قاعدة  اإلى  الو�شول  على  العمل  كذلك  املايل.  املوقف  عن  والإف�شاح  ال�شفافية 

مالية ت�شمل كافة منظمات املجتمع املدين، وذلك للتعرف على �شلمة و�شعها املايل وكذلك 

من  وغريها  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الأردين  املدين  املجتمع  م�شاهمة  على  التعرف 

املوؤ�شرات الهامة.

القرار  اتخاذ  بعمليات  باإ�صراكهم  وذلك  املدين  املجتمع  ن�صاطات  يف  ال�صباب  دور  تعزيز   .11

املتعلق باأن�شطة واأعمال املنظمات املعنية.

12. درا�شة قانون الجتماعات العامة وتعديله بهدف تي�شر ن�شاطات منظمات املجتمع املدين 

ويناء علقة �شفافة وت�شاركية مع احلكومة.

متثيلهم  وزيادة  املدين،  املجتمع  منظمات  يف  اخلا�شة  احلاجات  ذوي  دور  وتعزيز  دعم   .13

واإعطائهم الفر�شة يف اإبداء اآرائهم يف الق�شايا الأ�شا�شية التي تهم املجتمع الأردين.

14. دعوة املجل�س القت�شادي والجتماعي اإلى عقد املزيد من اجلل�شات ملناق�شة واقع املجتمع 

االأردين للخروج بورقة �صيا�صات، تقدم حلواًل عملية مرتبطة بجدول زمني للعمل على 

النهو�س بواقع املجتمع املدين.

يتوج  مبا  مدنية  اأطر  يف  الع�شائرية  املجتمعات  لإدماج  وعملية  نظرية  مقاربات  بلورة   .15
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الدور التاريخي للع�صائر االأردنية يف الدفاع عن ق�صايا الوطن وحفظ ال�صالم االجتماعي.

16. توفري اأطر رقابية ذاتية على اأعمال منظمات املجتمع املدين من خلل ملتقيات دورية 

قطاعية ووطنية، ت�شمح مبناق�شة امل�شكلت والتحديات والبحث امل�شرتك عن حلول.

لت�شمل  والقرى،  املحافظات  يف  املدين  املجتمع  ملنظمات  دعمها  لزيادة  احلكومة  دعوة   .17

الأندية ال�شيا�شية والثقافية والجتماعية يف تلك املحافظات.

ب. تو�شيات اإلى منظمات املجتمع املدين
اإيلء املزيد من الهتمام لبناء ال�شبكات والتحالفات والتن�شيق وتبادل اخلدمات واملعلومات   .1

بني املنظمات املدنية. 

و�شع مهمة ن�شر قيم الت�شامح واحلوار وقبول الآخر وثقافة الّلعنف على اأجندة عمل   .2

داخل  الإق�شائية  واملمار�شات  التطرف  مكافحة  على  والعمل  الأردن،  يف  املدين  املجتمع 

منظمات املجتمع املدين وخارجها.

تطوير منهجية وا�شحة ملنظمات املجتمع املدين لقيا�س اأثر ن�شاطاتها على املجتمع الأردين   .3

وعلى عملية �صناعة القرار. وتدريب القادة والن�صطاء على ا�صتخدام موؤ�صرات ملمو�صة 

وقابلة للقيا�س عند تقييم اأثر منظماتهم.

بهدف  والت�شالية،  الإعلمية  اأدواته  وتطوير  تن�شيط  على  املدين  املجتمع  ت�شجيع   .4

التعريف بـاأن�شطته وبراجمه.

دعوة منظمات املجتمع املدين بفئاتها املختلفة، اإلى حفظ وتطوير قواعد البيانات عنها   .5

�شنويًا، واإلى و�شعها على مواقعها الإلكرتونية، اأو ن�شرها يف تقاريرها ال�شنوية.

بناء قدرات املنظمات املدنية يف جمال حتقيق ال�شتدامة طويلة املدى، مبا يف ذلك ت�شجيع   .6

هذه املنظمات على اإقامة وقفيات حديثة.

تطوير قدرات منظمات املجتمع املدين يف الجتاه الذي يوؤّهلها لل�شراكة مع القطاع اخلا�س،   .7

ويف مقدمة ذلك:

تطوير البعد املوؤ�ش�شي للمنظمات املدنية عن طريق اعتماد مبادئ احلوكمة الر�شيدة  اأ.   

والدميقراطية الداخلية وال�شفافية وامل�شاءلة.

التقدم مب�شاريع جْمدية للقطاع اخلا�س، على اأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وتنطوي  ب.   

على موؤ�شرات حمددة لقيا�س املردود والفعالية، اأْي اأن تكون مْقنعة للقطاع اخلا�س.
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ت. تو�شيات اإلى املوؤ�ش�شات احلكومية والر�شمية
دعوة ال�شجل الوطني للجمعيات يف وزارة التنمية الجتماعية اإلى تطوير قاعدة البيانات   .1

ومواردها  ع�شويتها  وحجوم  اأنواعها  لت�شمل  ال�شجل،  يف  لة  امل�شجَّ اجلمعيات  عن  النوعية 

الإ�شرتاتيجية  اخلطط  وو�شع  اأعمق لحتياجاتها  درا�شات  باإجراء  ي�شمح  مبا  ونفقاتها، 

اللزمة للنهو�س باأو�شاعها.

والداخلية  العمل  ووزارات  الثقافة  وزارة  مثل  العلقة،  ذات  الأخرى  الوزارات  دعوة   .2

لة لديها. وال�شوؤون ال�شيا�شية وغريها، لتوفري بيانات نوعية عن املنظمات امل�شجَّ

املدنية،  املنظمات  واقع  عن  دورية  م�شوح  اإجراء  اإلى  العامة  الإح�شاءات  دائرة  دعوة   .3

)غري  التطوعية  الأن�شطة  يف  املدين  املجتمع  م�شاهمة  عن  درا�شات  اإجراء  اإلى  وكذلك 

هذا  على  القومية  احل�شابات  اأنظمة  وتطوير  الإجمايل،  املحلي  الناجت  ويف  الربحية( 

ال�شعيد.

ث. تو�شيات اإلى القطاع اخلا�س ومنظمات الأعمال
تطوير ثقافة ال�شراكة الجتماعية وامل�شوؤولية الجتماعية يف موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س   .1

وت�شجيعها على نقل خرباتها الإدارية واملحا�شبية والفنية اإلى منظمات املجتمع املدين.

مفهوم  اعتماد  خلل  من  ال�شباب  و�شط  للبطالة  عملية  حلوًل  ُتقّدم  عمل  برامج  طرح   .2

»التطوع من اأجل العمل«.

ج. تو�شيات خا�شة باجلامعات ومراكز البحث واملجتمع الأكادميي
طلبة  توجيه  وعلى  البحوث،  من  املزيد  اإجراء  على  الأبحاث  ومراكز  اجلامعات  ت�شجيع   .1

الدرا�صات العليا لتناول واقع املجتمع املدين، من خالل اأبحاث متخ�ص�صة، وال �صيما اإجراء 

»درا�شات حالة« حول جوانب القوة وال�شعف فيه.

املحيطة  املحلية  املجتمعات  خلدمة  تطوعية  برامج  لتطوير  الأردنية  اجلامعات  دعوة   .2

التي تفر�شها  القيود  ال�شيا�شية والجتماعية، ورفع  امل�شاركة  الطلبة على  بها، وت�شجيع 

الإدارات اجلامعية على الأن�شطة ال�شيا�شية داخل احلرم اجلامعي.
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ح. تو�شيات اإلى املنظمات املانحة والدولية
على  يقوم  الذي  املدين  املجتمع  من  الأكرب  الكيان  وم�شكلت  لق�شايا  اأكرب  اهتمام  اإيلء   .1

لني والإعلم ين�شرف ملنظمات الدعوة وك�شب التاأييد، والتي ل  الع�شوية، لأن اهتمام املموِّ

تقوم يف معظم الأحوال على الع�شوية. 

اأو حديثة الن�شاأة، وعدم املبالغة  التعامل بواقعية مع منظمات املجتمع املدين اجلديدة   .2

اأو كادر  ال�صابقة  امل�صاريع  التعجيزية عليها، مثل وجود �صجّل طويل من  ال�صروط  بو�صع 

يف  توافرها  ي�صعب  التي  ال�صروط  من  وغريها  دة،  معقَّ حما�صبية  اأنظمة  اأو  كبري  وظيفي 

املنظمات املبتدئة.

نتائج  ع  توقُّ يف  املبالغة  وعدم  القائمة،  املدين  املجتمع  منظمات  مع  بواقعية  التعامل   .3

ذ ل�شنة واحدة،  دراماتيكية من امل�شاريع التي تنفذها، مثل تقييم مدى جناح امل�شروع املنفَّ

مبعايري كّمية ونوعية ل ميكن حتقيقها خلل مدد ق�شرية.
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