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يرحب مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية مب�شروع قانون االنتخاب اجلديد
ل�سنة  2015الذي �أحالته حكومة د .عبداهلل الن�سور �إىل جمل�س النواب �أوا�سط
�أيلول  2015من منطلق �أنه ي�شكل خطوة �إ�صالحية ملمو�سة �إىل الأمام مبغادرة
نظام ال�صوت الواحد املجزوء الذي �ش ّوه احلياة ال�سيا�سية واحلزبية منذ العام
 .1993غري �أن ذلك ال يلغي حقيقة وجود العديد من املثالب والنواق�ص التي يتعني
على جمل�سي النواب والأعيان جتاوزها ،وفيما يلي �أبرز التعديالت التي نقرتح
على جمل�س النواب �أن يتبناها من �أجل تطوير م�شروع قانون االنتخاب �إىل املدى
الذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف انتخاب جمل�س نيابي ميثل ال�شعب حق ًا ،ويعزز احلياة
احلزبية مبا يجعل من ت�شكيل احلكومة الربملانية �أمر ًا يف متناول اليد:
�أو ً
ال :تخصيص  30مقعدًا من مقاعد الـمجلس الـ  130للقوائم
الوطنية في الدائرة العامة على مستوى المملكة.

�إن هذا مطلب جُتمع عليه الأحزاب ال�سيا�سية ،وت�شكل اال�ستجابة له م�ؤ�شر ًا
على مدى توفر الإرادة ال�سيا�سية لدى جمل�س النواب لالرتقاء باحلياة احلزبية
فع ًال ال قو ًال فقط .لقد �شكلت القوائم الوطنية يف قانون االنتخاب ل�سنة � 2012أهم
تطوير لنظام االنتخاب يف تاريخ املجال�س النيابية ،ولي�س من احلكمة يف �شيء �أن
يتم الرتاجع عنه يف مناخ ينحو فيه م�شروع القانون اجلديد نحو تدارك مظاهر
اخللل يف ت�شريعات االنتخاب ال�سابقة.

ثاني ًا :اعتماد نظام القائمة المفتوحة سواء على صعيد
المحافظة أو على صعيد الدائرة العامة.

�إننا ندرك �أن القائمة الن�سبية املغلقة �سواء على م�ستوى املحافظة �أو على
م�ستوى اململكة ،توفر فر�ص ًا �أف�ضل للفوز للقيادات احلزبية التي �ستختار املراكز
الأوىل يف قوائم الأحزاب املر�شحة ،لكننا ندعو للنظر يف اعتبارات �أخرى مهمة
جد ًا تدعم خيار القائمة الن�سبية املفتوحة ،ويف مقدمتها؛ �أو ًال ،قطع الطريق على
تغ ّول املال ال�سيا�سي على القوائم املر�شحة ،وهذه واحدة من �أهم ا�ستخال�صات
جتربة االنتخابات النيابية املا�ضية؛ وثاني ًا ،توفري �أ�سا�س مو�ضوعي حق ًا وعادل
لتحالف الأحزاب ال�سيا�سية� .إن الت�صويت للقائمة الن�سبية املفتوحة على مرحلتني
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(�صوت للقائمة و�صوت ملر�شحني يف القائمة) ،يعني �أن وظيفة ال�صوت الأول
هو حتديد ح�صة القائمة من املقاعد ،ووظيفة ال�صوت الثاين هو �إعادة ترتيب
املر�شحني على القائمة ح�سب ما �سيجنوه من �أ�صوات� .أما على �صعيد القائمة
الوطنية املفتوحة ،ف�إن الت�صويت يكون من مرحلة واحدة ويذهب ال�صوت مبا�شرة
�إىل املر�شح املف�ضل ،وهذا ال�صوت يحدد يف �آن مع ًا ح�صة القائمة من املقاعد
وترتيب املر�شحني ح�سب ثقلهم االنتخابي.
ثالث ًا :إعطاء الناخب الحق في اختيار مرشح واحد فقط من
صوت لها.
القائمة التي ّ

�إن الت�صويت على مرحلتني للقائمة الن�سبية املفتوحة ،ي�شكل ركن ًا �أ�سا�سي ًا
يف م�شروع قانون االنتخاب ،غري �أن منح الناخب احلق يف الت�صويت لعدة مر�شحني
�ضمن القائمة التي �ص ّوت لها ،يخلق �إ�شكاالت ال ي�ستهان بها ،و ُي�شعل مناف�سة
حامية الوطي�س بني املر�شحني داخل القائمة الواحدة نف�سها ،وهذا �سيكون له
تبعات اجتماعية �سلبية وخا�صة عندما يتعلق الأمر بقوائم ت�شكلها �أحزاب �سيا�سية
�أو قوى اجتماعية .وهنا ال بد من الت�أكيد ب�أن ال�صوت الأول الذي ُيعطى للقائمة
هو ال�صوت املهم واحلا�سم الذي يحدد فر�ص الفوز للقوائم املختلفة ،بينما وظيفة
ال�صوت الثاين الختيار املر�شحني املف�ضلني للناخب �ضمن القائمة هي فقط ترتيب
املر�شحني داخل القائمة من حيث حجم الأ�صوات التي ح�صلوا عليها.
ولهذا ف�إنه ميكن معاجلة الآثار ال�ضارة الختيار عدة مر�شحني من القائمة
يف الت�صويت الثاين ،باختيار مر�شح واحد فقط� .إن هذا التطوير على القائمة
الن�سبية املفتوحة يفيد يف �أن كل مر�شح ي�أخذ الأ�صوات امل�ؤيدة له فقط ،وهذا
ي�شكل �أر�ضية مريحة لتحالف الأحزاب ،حيث ت�ستفيد الأحزاب امل�ؤتلفة من تعزيز
فر�صها يف الفوز من خالل ال�صوت الأول ،بينما يتوقف ترتيب مر�شحي هذه
الأحزاب على الثقل االنتخابي لكل حزب وهذه م�س�ألة عادلة .بهذا يتم �إغالق
الباب �أما االتفاقات «الكاذبة» املتوقعة يف توزيع ال�صوت الثاين بني املر�شحني،
كما �أنه ال يوفر فر�صة الفوز ملر�شح �ضعيف ملجرد �أن مل يلتزم باالتفاق على توزيع
ال�صوت الثاين عند اختيار املر�شحني املف�ضلني يف القائمة.
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رابع ًا :التخلي عن نظام أعلى البواقي واعتماد نسبة حسم
(عتبة تمثيل).

لقد حدّد م�شروع القانون (الفقرة /47ب) ب�أنه يف حال تعذر ملء املقاعد
بالأرقام ال�صحيحة غري الك�سرية بن�سبة عدد الأ�صوات التي حت�صل عليها القوائم يف
الدائرة االنتخابية ،ف�إنه يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى مللء هذه املقاعد املتبقية.
وهذه هي الطريقة نف�سها التي ا�ستخدمت يف االنتخابات املا�ضيةّ ،
وتك�شف بو�ضوح
ما تنطوي عليه من عيوب ومزايا� .أما العيوب ،فهي عدم العدالة يف توزيع املقاعد
قيا�س ًا بحجم الأ�صوات الذي حققته القوائم املتناف�سة ،حتى �أن قائمتني ح�صلت
كل منهما على مقعد واحد ،بينما كان عدد �أ�صوات الأوىل ي�ساوي ثالثة �أ�ضعاف
ون�صف عدد �أ�صوات القائمة الثانية ،ويرتبط بهذه النتيجة �أن هذه الطريقة تت�ضمن
مزية هي حماباة القوائم �أو الأحزاب ال�ضعيفة .وهنا ال بد من طرح ال�س�ؤال التايل:
�أيهما �أكرث جدوى يف هذه املرحلة من االنتخابات ،هل هو متثيل �أكرب عدد ممكن
من القوائم �أو الأحزاب� ،أم حت�سني فر�ص القوائم الكبرية يف ح�صد عدد �أعلى من
املقاعد؟ بهذا ميكن اعتماد طريقة بديلة هي طريقة «دي هونت» التي تعد طريقة
عادلة يف توزيع الأ�صوات الك�سرية .ف�ض ًال عن ذلك ف�إن نظام التمثيل الن�سبي يرتبط
عادة بن�سبة ح�سم ال�ستبعاد القوائم ال�ضعيفة من توزيع املقاعد ل�صالح القوائم
الكبرية ،بينما خال قانون االنتخاب من حتديد ن�سبة كهذه.
خام�س ًا :زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية بتخصيص مقعد لكل
دائرة انتخابية.

�إن توزيع املقاعد االنتخابية �سيعتمد املحافظة غالب ًا كدائرة انتخابية يف
املحافظات ال�صغرية واملتو�سطة الثقل ال�سكاين ،و�سيتم تق�سيم املحافظات ذات
الكثافة ال�سكانية ويف مقدمتها العا�صمة و�إربد والزرقاء� ،إىل دوائر �أ�صغر .ويف
هذا الإطار ،ف�إن تخ�صي�ص مقعد ن�سائي لكل حمافظة ،يلحق ُغبن ًا بحقوق املر�أة
يف املحافظات الكبرية ،ولذا ف�إن من الإن�صاف تو�سيع دائرة التمثيل الن�سائي على
الأقل بتخ�صي�ص مقعد للمر�أة يف كل دائرة انتخابية بدل تخ�صي�ص مقعد لكل
حمافظة ،ما دام �أن املحافظات لن تت�شكل كل منها من دائرة انتخابية واحدة.
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�ساد�س ًا :تحويل دوائر البادية إلى دوائر جغرافية ودمجها في إطار
المحافظات التي تنتمي إليها.

مل تعد كوتا دوائر البادية لها ما يربرها من زمن ،ما دام �أن البداوة مل تعد
قائمة كنظام حياة و�إنتاج ،ولذا يتعني اال�ستغناء عن هذه الكوتا ،واعتماد بديل
عملي لهذه الدوائر يكفل لها االحتفاظ مبقاعدها ،لكن على �أ�سا�س حتويلها �إىل
دوائر جغرافية يف نطاق املحافظات التي هي جزء منها ،وهي حمافظات املفرق
والعا�صمة ومعان� .إن هذه املعاجلة لكوتا دوائر البادية ،تقل�ص حجم االختالالت
يف قانون االنتخاب ،وت�ؤمن دمج هذه الدوائر يف منظومة املقاعد الرئي�سية ،بحيث
ي�صبح من حق �أبناء وبنات مناطق البادية الرت�شح يف �أي مناطق �أخرى يف اململكة،
فيما �سي�صبح يف املقابل من حق �أبناء الدوائر الأخرى املناف�سة على املقاعد التي
�ستخ�ص�ص ملناطق البادية.
�سابع ًا :االعتراف للمغتربين بحق االقتراع في بلدان تواجدهم،
وتأمين مشاركة العاملين في إدارة االنتخابات في االقتراع.

ت�ستمر قوانني االنتخاب يف جتاهل حق الأردنيني يف اخلارج مبمار�سة حقهم
الد�ستوري يف امل�شاركة يف االنتخابات دون م�سوغات مقبولة ،وهذا ما يجب معاجلته
يف قانون االنتخاب احلايل باالعرتاف له�ؤالء املواطنني بحق االقرتاع ،وتكليف
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب باتخاذ الإجراءات العملية التي تكفل ذلك ،وميكن
للأردن �أن ي�سرت�شد بتجربة ع�شرات البالد العربية واالجنبية التي تنظم ملواطنيها
يف اخلارج م�شاركتهم يف انتخابات بلدانهم .كذلك هناك فئة يتم حرمانها من
حق االنتخاب ملجرد �أنها تتوىل مهمة �إدارية يف �إطار العملية االنتخابية ،وهذا
ي�شمل ع�شرات الآالف من املواطنني من �أع�ضاء اللجان ومندوبي املر�شحني على
�صناديق االقرتاع ،واملراقبني من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،واملوظفني يف املدار�س،
وغريهم ،وهذا ما يتطلب معاجلته بت�أمني م�شاركة ه�ؤالء يف االقرتاع يف �صناديق
خا�صة.
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ثامن ًا :وضع سقف لإلنفاق على الحمالت االنتخابية تحت رقابة
رسمية متخصصة

لقد �أحال قانون االنتخاب يف الفقرة (21ب) حتديد الأحكام والأ�س�س
وال�ضوابط املتعلقة بالدعاية االنتخابية مبا يف ذلك �ضوابط الإنفاق املايل مبوجب
تعليمات تنفيذية ت�صدر عن الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب� .إن �أهمية هذا املو�ضوع
تتطلب عدم االكتفاء بتوجهات عامة ي�صعب مراقبتها ،بل يجب و�ضع �سقوف
حمددة للإنفاق على احلمالت االنتخابية كمعيار من معايري عدالة االنتخابات
وحماربة اال�ستخدام غري امل�شروع للمال ال�سيا�سي ،و�أن تخ�ضع هذه ال�سقوف
لرقابة �صارمة من قبل جلان ر�سمية ت�شارك فيها الهيئة امل�ستقلة وديوان املحا�سبة،
ولعله من الأجدى �أن ين�ص قانون االنتخاب على هذه املعايري وال�ضوابط والأدوات
ويرتك للهيئة امل�ستقلة لالنتخاب �أن ت�ضع التفا�صيل بتعليمات ت�صدر لهذه الغاية.
ويف كل الأحوال ،ميكن اال�ستفادة يف هذا املجال من جتارب بلدان عربية كاملغرب
وتون�س وم�صر وغريها.
تا�سع ًا :اعتماد نظام تقسيم الدوائر االنتخابية ضمن قانون
االنتخاب.

متيل قوانني االنتخاب الأردنية �إىل تق�سيم الدوائر االنتخابية بنظام
ي�صدر عن جمل�س الوزراء ،الحق ًا ل�صدور قانون االنتخاب ،وهذا يعطي ال�سلطة
التنفيذية امتياز ًا للتحكم بهذا املكون الأكرث ح�سا�سية يف العملية االنتخابية� .إننا
ندرك �أن هناك �إ�شكالية تتعلق بهذا اجلانب ،ذلك �أن الأ�صل هو �أن ال يخو�ض
النواب انتخابات هُ ْم و�ضعوا قانونها وق�سموا دوائرها االنتخابية ،لكن � َأما و�أننا
�أمام الدورة النيابية الأخرية التي تف�صلنا عن انتخابات جمل�س النواب الثامن
ع�شر ،ف�إننا نقرتح �أن يت�ضمن القانون ملحق ًا بتق�سيم الدوائر االنتخابات مراعاة
لل�شفافية الواجبة ،وحر�ص ًا على �ضمان التوازن والعدالة يف تق�سيم الدوائر،
ولي�س هناك ما مينع من التوافق على م�سودة هذا امللحق ما بني احلكومة واللجنة
القانونية ملجل�س النواب.
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عا�شر ًا :دعم التوجه لإلبقاء على كوتا مفتوحة لمقاعد المرأة
والمسيحيين والشركس والشيشان

ا�شتمل م�شروع قانون االنتخاب على تطوير مهم يتعلق بالتعامل مع
كوتات املر�أة وامل�سيحيني وال�شرك�س وال�شي�شان باعتبارها متثل حد ًا �أدنى ،مع
الإبقاء لهذه الفئات على حق التناف�س على جميع املقاعد الأخرى (البندان
الأول والثاين من الفقرة  9د)� .إن �أهمية هذا التوجه عالوة على كونه ال
مينع الفئات امل�شمولة بهذه الكوتات من حقها يف املناف�سة املفتوحة على �سائر
املقاعد� ،إمنا تكمن يف كونه ي�سمح بتوفري م�ؤ�شر للحكم على مدى احلاجة
للكوتا ،فكلما تبني �أن هذه الفئات قادرة على حتقيق الفوز بعدد معقول من
املقاعد تناف�سي ًا ،مقارنة بالعدد املخ�ص�ص للكوتا ،تتعزز مربرات اال�ستغناء
عن الكوتا� ،أما بدون ذلك ،فت�صبح الكوتا �أبدية ،وهذا ما وقع مع الكوتات
القدمية اخلا�صة بامل�سيحيني وال�شرك�س وال�شي�شان والبدو منذ �أول انتخابات
�شهدها �شرق الأردن يف عهد الإمارة ،بينما تركت قوانني االنتخاب الأخرية
الفر�صة للن�ساء للمناف�سة على مقاعد جمل�س النواب خارج الكوتا الن�سائية،
وهذا على �سبيل املثال ،م ّكن �سيدتني يف انتخابات جمل�س النواب ال�سابع ع�شر
من الفوز تناف�سي ًا يف الدوائر املحلية و�سيدة واحدة يف الدائرة العامة.
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