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2016

ع ّمان ،المملكة الأردنية الها�شمية

 2013وتاأثريها على خمرجات القائمة الوطنية.
وا�شتعر�شت اأب ��رز خ�شائ�ص تلك النتخابات
التي متثلت بارتفاع عدد القوائم الفائزة باملقاعد
ال�شبعة والع�شرين اإىل  22قائمة ،و�شعف ح�شة
القوائم الكبرية من املقاعد (ح�شلت قائمة واحدة
على ثالثة مقاعد ،وث��الث ق��وائ��م على مقعدين
لكل منها ،وفازت كل من القوائم الأخ��رى مبقعد
واحد) ،وغياب التوازن يف توزيع املقاعد الفائزة
ب�شبب ع��دم ا�شتخدام ن�شبة ح�شم ،وا�شتخدام
طريقة الباقي الأعلى لحت�شاب الفوز ،حيث كان
من نتيجة ذلك اأن تراوحت اأ�شوات القوائم الفائزة
مبقعد واحد بني  14األف �شوت اإىل  49األف �شوت.
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اإ�صالح قانون النتخاب لتعزيز تمثيل
الأحزاب في البرلمان
مقدمة

وب ّينت الورقة وجود خيارات بديلة اأكرث عدالة من
طريقة الباقي الأع �ل��ى ،وه��ي طريقة
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ �شانت لغي ،و�شانت لغي معدل ،ودي
ﺗـــﻮﺯﻳـــﻊ ﺍﻟــﻤــﻘــﺎﻋــﺪ ه��ون��ت ،وال�ت��ي ك��ان �شينجح مبوجبها
ﺍﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺰﺓ ﺑﺴﺒﺐ لو ا�شتخدمت ،19 :و ،17و 15قائمة
ﻋــــﺪﻡ ﺍﺳــﺘــﺨــﺪﺍﻡ على التوايل ،ما كان �شيعزز ح�ش�ص
ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ﺣـــﺴـــﻢ ،القوائم الكبرية من املقاعد.

تبحث ورق ��ة ال�شيا�شات ه��ذه �شبل
تعزيز متثيل الأح��زاب ال�شيا�شية يف
املجل�ص النيابي م��ن خ��الل اإ��ش��الح
قانون النتخاب ،اآخذين بالعتبار اأن
م�شروع قانون النتخاب اجلديد قد
انتقل بقانون النتخاب ل�شنة 2012
ال��ذي ج��رت على اأ�شا�شه انتخابات ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ واأو�شحت ال��ورق��ة النتائج التي كان
 ،2013م��ن ال�ن�ظ��ام املختلط ال��ذي ﺍﻟــﺒــﺎﻗــﻲ ﺍﻷﻋــﻠــﻰ �شيرتتب عليها ا�شتخدام ن�شبة ح�شم،
ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﻮﺯ.
واأجرت تطبيق ًا عملي ًا يف حالة ا�شتخدام
خ�ش�ص  27مقعد ًا للقائمة الوطنية،
ن�شب ح�شم من  ،% 2 ،% 1و ،% 5وب ّينت
اإىل نظام خمتلف ي�شتند اإىل قاعدة
درجة التقاطع ما بني ا�شتخدام طرق
القائمة الن�شبية املفتوحة على م�شتوى
احت�شاب الفوز ون�شب احل�شم املختلفة.
املحافظة ،اأو ال��دائ��رة يف املحافظات الكبرية،
م�شتغني ًا يف الوقت نف�شه عن القائمة الوطنية على
وتوقفت الورقة عند ما ا�شمته «مرجعية اإ�شالح
م�شتوى اململكة برغم حتبيذ الأح��زاب ال�شيا�شية
قانون النتخاب» ،واعتربت اأن الورقة النقا�شية
للقائمة الوطنية وزيادة ح�شتها من مقاعد املجل�ص
الثانية جلاللة امللك عبداهلل الثاين حول احلكومة
النيابي.
الربملانية والتي اأطلقها يف اأوا�شط كانون الثاين
و�شرحت ورقة ال�شيا�شات البية الت�شريعية التي
 ،2013هي املرجعية الأه��م ،لأنها حتدد الهدف
ج��رت يف اإط��اره��ا الن�ت�خ��اب��ات ال�شابقة ال�ع��ام
م��ن تعديل النظام النتخابي ،كما ا�شتعر�شت
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م�شكلة عدم الد�شتورية ،ثم خيار القائمة الوطنية
العامة على م�شتوى اململكة والذي ورد يف مطالبات
الأح ��زاب ال�شيا�شية ومركز القد�ص للدرا�شات
ال�شيا�شية .ونظام القائمة الن�شبية املفتوحة على
م�شتوى املحافظة ،اأي مع الإبقاء على حمافظات
العا�شمة واإرب��د وال��زرق��اء ب��دون تق�شيم باعتبار
كل منها دائرة انتخابية كتعوي�ص جزئي عن عدم
الأخذ بنظام القائمة الوطنية ،والتخلي عن نظام
الباقي الأعلى واعتماد طريقة اأخ��رى لحت�شاب
الفوز اأو ن�شبة ح�شم.

م �� �ش��ام��ني ت �ل��ك ال��ورق��ة
ﺍﻋـــﺘـــﺒـــﺮﺕ ﺍﻟـــﻮﺭﻗـــﺔ
ﺍﻟــﻨــﻘــﺎﺷــﻴــﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ النقا�شية ال�شرتاتيجية
ﺍﻟـــﻤـــﻠـــﻚ ﺃﻥ ﺑــﻨــﺎﺀ التي اعتربت اأن الو�شول
ﻧــﻈــﺎﻡ ﺍﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎﺕ اإىل بناء نظام احلكومات
ﺍﻟــﺒــﺮﻟــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﺇﻧــﻤــﺎ الربملانية ال�شامل ،اإمن��ا
ﻳــــﻌــــﺘــــﻤــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى م�ت�ط�ل�ب��ات
ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اأ�شا�شية ياأتي يف مقدمتها
ﺑﺮﻭﺯ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ب���روز اأح � ��زاب �شيا�شية
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ.
وط�ن�ي��ة ف��اع �ل��ة ،وت�ط��وي��ر
اجل��ه��از احل �ك��وم��ي على
اأ��ش����ص م��ن املهنية واحل �ي��اد ،وت�غ�ي��ري الأع���راف
الربملانية من خالل تطوير النظام الداخلي ملجل�ص
النواب باجتاه تاأطري ت�شكيل احلكومات الربملانية
وا�شتيعاب دور املعار�شة كحكومة ظل.

عرVص الم�صكلة
ت�شمن قانون النتخاب ل�شنة  2012والذي جرت
على اأ�شا�شه انتخابات جمل�ص النواب ال�شابع ع�شر
يف العام  2013تطوير ًا مهم ًا وغري م�شبوق يتعلق
بالنتقال من نظام ال�شوت الواحد غري القابل
للتحويل ،والذي درجت قوى �شيا�شية عديدة على
ت�شميته بال�شوت ال��واح��د امل �ج��زوء .اإىل نظام
خ�ش�ص اإىل جانب النظام ال�شابق ،ح�شة
خمتلط ّ
م��ن مقاعد املجل�ص النيابي ق��دره��ا  27مقعد ًا
ليجري التناف�ص عليها وفق نظام القائمة الوطنية
املغلقة على م�شتوى اململكة (الدائرة العامة) ،وبذا
اأ�شبح لدى الناخب �شوتان؛ �شوت يعطيه ملر�شح يف
دائرته املحلية ،و�شوت يعطيه لقائمة على م�شتوى
الدائرة العامة.

وملزيد من ت�شليط ال�شوء على ت�شكيل احلكومات
الربملانية والدرو�ص امل�شتفادة منها ،ا�شتعر�شت
ورقة ال�شيا�شات عدة جتارب عربية ودولية م�شتقاة
من الأنظمة اجلمهورية وامللكية� ،شملت جتارب
تون�ص وفرن�شا وتركيا واململكة املتحدة واملغرب.
وبال�شتناد اإىل مراجعة جتربة انتخابات الأردن
ال �ع��ام  ،2013وال �ت �ج��ارب ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة،
وامل��رج�ع�ي��ة ال�ت��ي ر�شمها ج��الل��ة امل�ل��ك لت�شكيل
احلكومات الربملانية ،ب�ل��ورت ال��ورق��ة اجتاهات
الإ�شالح لقانون النتخاب ،وح � ّددت التعديالت
امل�ق��رتح��ة على م���ش��روع ق��ان��ون الن�ت�خ��اب ل�شنة
 2015يف هذا الإطار ،وا�شتعر�شت اأبرز اخليارات
ذات الطابع الوطني العام والتي تداولتها القوى
ال�شيا�شية واحلزبية وموؤ�ش�شات جمتمع مدين ،ويف
مقدمتها القائمة الوطنية احلزبية التي واجهت

لقد ت�شمنت جتربة القوائم الوطنية يف العام
 2013العديد من مظاهر ال�شعف .اأب��رزه��ا قلة
عدد املقاعد املخ�ش�شة للقائمة الوطنية ،اإذ اإنها
متثل  % 18فقط من جممل ع�شوية جمل�ص النواب،
ومع ذلك فقد ُع ّد هذا التطور اإجناز ًا مهم ًا وبادرة
4

طيبة ميكن البناء عليها م�شتقب ًال ،لكن املفاجاأة
الأك ��رب متثلت يف النتائج ال�ت��ي متخ�شت عنها
النتخابات؛ فقد تر�شحت  61قائمة للتناف�ص على
املقاعد ال�شبعة والع�شرين ،وبا�شتثناء اأربعة قوائم،
فازت اإحداها بثالثة مقاعد ،وفازت ثالث منها،
كل واح��دة ،مبقعدين اثنني ،ف �اإن جميع القوائم
الفائزة الأخ��رى ،وعددها  18قائمة ،ف��ازت كل
منها مبقعد واحد فقط.

يذهب يف هذا الجتاه ،جاء بنظام انتخابي خمتلف
متام ًا ،حيث مت ال�شتغناء عن القائمة الوطنية
الن�شبية ،واعتماد القائمة الن�شبية املفتوحة على
م�شتوى املحافظة (اأو جزء من حمافظة يف حالة
املحافظات الكبرية بعدد �شكانها؛ العا�شمة واإربد
والزرقاء) .وترى الأح��زاب ال�شيا�شية اأن النظام
اجلديد اأفقدها امليزة الن�شبية للقائمة الوطنية،
واأن ال�شغر الن�شبي للدائرة النتخابية �شوف
ي�شعف قدرتها على حتقيق النتائج املرجوة.

لقد ج��اءت ه��ذه النتائج خميبة لآم��ال الأح��زاب
والنخب ال�شيا�شية لأنها مل تتمخ�ص عن فوز عدد
من القوائم بعدد وافر من املقاعد ي�شاعد يف ت�شكيل
كتل نيابية ذات ثقل موؤثر يف احلياة الربملانية .اأما
اأب��رز الأ�شباب التي اأدت اإىل هذه النتائج ،فهي
مقاطعة حزب جبهة العمل الإ�شالمي ،احلزب
الأك��رب يف البالد ،احتجاج ًا على ا�شتمرار العمل
بنظام ال�شوت املجزوء للق�شم الأكرب من املقاعد
( ،)% 82واعتماد طريقة اأعلى البواقي لحت�شاب
القوائم ال�ف��ائ��زة ،م��ع ع��دم اعتماد ن�شبة ح�شم
(عتبة متثيل) للقوائم.
ﻟــــــــﻢ ﺗـــﺘـــﻤـــﺨـــﺺ
ﺍﻟــﻘــﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋــﻦ ﻓــﻮﺯ ﻋــﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟــــﻘــــﻮﺍﺋــــﻢ ﺑــﻌــﺪﺩ
ﻭﺍﻓــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ
ﻳــــــﺴــــــﺎﻋــــــﺪ ﻓـــﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺛﻘﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.

البيÄة الت�صريعية واأثرها على مخرجات
القائمة الوطنية
ن�شت الفقرة (ج )8/من قانون النتخاب ل�شنة
 2012على اإن�شاء دائرة انتخابية عامة على �شعيد
اململكة على اأن تكون قائمة ن�شبية مغلقة ت�شمل
جميع مناطق اململكة ول ي�شتثنى منها اأبناء دوائر
البادية والكوتات املن�شو�ص عليها يف القانون،
ويخ�ش�ص لها �شبعة وع�شرون مقعد ًا نيابي ًا يتم
حتديد �شروط واإج��راءات الرت�شح فيها والقرتاع
وال �ف��رز وحت��دي��د اأ��ش�م��اء الفائزين وف��ق اأح�ك��ام
قانون النتخاب والتعليمات التنفيذية ال�شادرة
مبقت�شاه .ون�شت الفقرة التالية (د) على اأن لكل
ناخب �شوتان� ،شوت للدائرة النتخابية العامة
(اأي للقائمة الوطنية) ،و�شوت للدائرة النتخابية
املحلية.

ويف �شوء هذه النتائج،
فقد ت��رك��زت مطالب
ال� �ق���وى والأح� � � ��زاب
ال� ��� �ش� �ي ��ا�� �ش� �ي ��ة ع �ل��ى
زي��ادة ح�شة القائمة
الوطنية ،اإىل حوايل
ن�شف مقاعد جمل�ص
النواب ،اإل اأن م�شروع
ق� ��ان� ��ون الن� �ت� �خ ��اب
اجل� ��دي� ��د ،ب � ��دل اأن

وح ّددت املادة ( )12من القانون ر�شوم الرت�شح لأي
�شخ�ص لع�شوية جمل�ص النواب مببلغ خم�شمائة
دينار غري م�شرتدة .وب ّينت الفقرة (ب )16/اأن
عدد املر�شحني يف القائمة الواحدة ل يجب اأن يزيد
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على  27مر�شح ًا ،على اأن يتم ترتيبهم يف
املخ�ش�شة للدائرة النتخابية
العامة وهو العدد  27لحت�شاب
القائمة ح�شب ت�شل�شل الأولوية الذي يختاره
العدد الك�شري الذي يعتمد
مفو�ص القائمة (تنفيذ ًا ملبداأ
القائمة الن�شبية املغلقة) .ثم ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ لتحديد عدد املقاعد التي
ح � ّددت التعليمات التنفيذية ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ حت�شل عليها كل قائمة.
ﺍﻟــﻨــﺴــﺒــﻴــﺔ ﺍﻟــﻤــﻐــﻠــﻘــﺔ
رق��م ( )9احل��د الأدن��ى لعدد ﺣــــﺴــــﺐ ﺗــﺴــﻠــﺴــﻞ ج -اإذا مل ي�شتكمل توزيع
املر�شحني يف القائمة بت�شعة ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺎﺭه املقاعد ال�شبعة والع�شرين،
مر�شحني (الفقرة ب.)6/
يتم التو�شل للعدد النهائي
ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

وتتوىل جلنة النتخاب بح�شب
ال� �ف� �ق ��رة (ب )49/ج�م��ع
الأ� �ش��وات التي ح�شلت عليها كل قائمة،
ويتم مبوجب امل��ادة ( )52ت��وزي��ع املقاعد
املخ�ش�شة للقوائم يف الدائرة النتخابية
العامة بح�شب ن�شبة الأ�شوات التي ح�شلت
عليها ك��ل قائمة .ث��م اعتمدت التعليمات
التنفيذية رقم ( )9طريقة الباقي الأعلى
لحت�شاب الفوز للقوائم املر�شحة على النحو
التايل:

للمقاعد املوزعة باإ�شافة
مقعد للقائمة ذات الباقي
الأعلى ،ثم للقائمة ذات الباقي
الأعلى ال��ذي يليه وهكذا حتى
ي�شتكمل توزيع املقاعد ال�شبعة
والع�شرين.

نتائ èالقائمة الوطنية
تنفيذ ًا للتعليمات التنفيذية اخلا�شة
باحت�شاب ال �ف��وز ل�ل�ق��وائ��م املر�شحة،
نقوم بتق�شيم الأ� �ش��وات التي ح�شلت
عليها كل قائمة على جمموع الأ�شوات
ال�شحيحة املقرتعة للقوائم ،و�شرب
خارج الق�شمة بعدد املقاعد املخ�ش�شة
للقوائم .ثم يتم توزيع املقاعد اأو ًل على
الأعداد ال�شحيحة تنازلي ًا ح�شب قيمة
ه��ذه الأع��داد ،يلي ذل��ك توزيع املقاعد
املتبقية تنازلي ًا بح�شب اأعلى الك�شور
(البواقي) .بهذا نح�شل على النتائج
التالية املبينة يف اجل��دول ( )1من بني
 61قائمة مر�شحة:

اأ -يتم حتويل عدد الأ�شوات ال�شحيحة
ال �ت��ي ح���ش�ل��ت ع�ل�ي�ه��ا ك��ل قائمة
اإىل ن�شبة موية من جمموع عدد
الأ�شوات ال�شحيحة التي ح�شلت
عليها ك��اف��ة ال�ق��وائ��م يف ال��دائ��رة
النتخابية العامة.
ب -يتم ��ش��رب الن�شبة امل���وي��ة التي
ح�شلت عليها كل قائمة يف الدائرة
النتخابية العامة ب�ع��دد املقاعد
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اجلدول ()1
القوائم الوطنية الفائزة يف انتخابات  2013با�ستخدام طريقة الباقي الأعلى
مقعد
مقعد
فعلي)** رئي�س القائمة
ا�سم القائمة
الرقم
عدد الأ�صوات (توزيع �أويل)* (توزيع
3
2٫630
114٫458
حممد احلاج
 1الو�سط الإ�سالمي
2
2٫301
100٫159
رىل احلروب
� 2أردن �أقوى
2
2٫175
94٫682
عاطف الطراونة
 3وطن
2
1٫566
68٫149
حممد اخل�شمان
 4االحتاد الوطني
1
1٫125
48٫970
عبد الهادي املجايل
 5حزب التيار الوطني
1
0٫855
37٫208
�أحمد الرقيبات
 6الإنقاذ
1
0٫840
36٫555
مازن ال�ضالعني
 7العمالية واملهنية
1
0٫817
35٫565
جمحم ال�صقور
 8التعاون
1
0٫778
33٫858
علي العزازمة
 9كتلة الكرامة
1
0٫754
32٫840
�أجمد املجايل
 10اجلبهة املوحدة
1
0٫723
31٫477
حممد الزبون
 11الوحدة الوطنية
1
0٫711
30٫938
ح�سن عبيدات
 12البناء
1
0٫664
28٫894
م�صطفى ال�شنيكات
 13ال�شعب
1
0٫554
24٫115
رائد اخلاليلة
� 14أهل الهمة
1
0٫533
23٫222
في�صل الأعور
 15ال�صوت احلر
1
0٫466
20٫290
هيثم العبادي
� 16صوت الوطن
1
0٫466
19٫806
عبد الهادي حمارمة
 17العمل الوطني
1
0٫409
17٫834
حممد العمرو
 18القد�س ال�شريف
1
0٫381
16٫604
حمزة �أخور�شيدة
 19البيارق
1
0٫374
16٫313
�سعد البلوي
 20الفجر
1
0٫335
14٫620
معتز �أبور ّمان
 21كتلة �شباب الوفاق الوطني
1
0٫322
14٫012
حازم ق�شوع
 22املواطنة

(*) مقعد (توزيع �أويل) :هو حا�صل عمليتني ح�سابيتني؛ الأوىل هي تق�سيم عدد �أ�صوات القائمة على جمموع �أ�صوات املقرتعني ال�صحيحة
للقوائم الوطنية،والثانية هي �ضرب خارج الق�سمة بعدد املقاعد املخ�ص�صة للقوائم الوطنية ،وهذا يعطينا احل�صة اال�سمية من املقاعد
لكل قائمة� ،أي قبل تطبيق طريقة الباقي الأعلى.
(**) مقعد (توزيع فعلي) :هو نتيجة تطبيق طريقة الباقي الأعلى على التوزيع الأويل للمقاعد ،وهذا ميثل عدد املقاعد الفعلية التي ح�صلت
عليها القوائم الفائزة يف انتخابات .2013

حزبية وازنة يف جمل�س النواب.
 غياب التوازن يف توزيع املقاعد الفائزة ،حيثفازت قائمة حزب التيار الوطني التي ح�صلت
على حوايل � 49ألف �صوت� ،أي �أكرث من املتو�سط
احل�سابي ال�ل�ازم للفوز باملقعد وه��و ،47705
مبقعد واح ��د ف�ق��ط ،مثلها م�ث��ل ق��ائ�م��ة ح��زب
الر�سالة التي ح�صلت على � 14012صوت ًا.
 عدم ا�ستخدام ن�سبة ح�سم (عتبة متثيل) لتحديدالقوائم التي يحق لها �أن ت�شارك يف تقا�سم الفوز
باملقاعد املخ�ص�صة للدائرة العامة.

خ�صائ�ص انتخابات الدائرة العامة
ات �� �س �م��ت ن �ت��ائ��ج ال��ق��وائ��م ال��وط �ن �ي��ة ب �ع��دد من
اخل�صائ�ص �أبرزها:
 ارتفاع عدد القوائم الفائزة �إىل  22قائمة علىح�ساب حت�سني ح�صة القوائم الكبرية من املقاعد.
 �ضعف ح�صة القوائم الكبرية من املقاعد� ،إذاقت�صر عدد القوائم الفائزة بثالثة مقاعد على
قائمة واحدة ،فيما فازت ثالث قوائم كل واحدة
منها مبقعدين .وهذه نتيجة حمبطة �أمام تطلع
الأح ��زاب والنخب ال�سيا�سية �إىل ت�شكيل كتل
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الخيارات البديلة لطريقة الباقي الأعلى
كذلك تت�ضمن اخليارات البديلة عدة �أمثلة على
ن�سبة ح�سم مت تطبيقها على انتخابات ،2013
ومقارنة نتائجها مع نتائج ط��رق احت�ساب الفوز
(اجلدول  ،)8علما ب�أن قانون االنتخاب ل�سنة 2012
مل يت�ضمن ن�سبة ح�سم ،وكذلك الأم��ر بالن�سبة
مل�شروع قانون االنتخاب اجلديد ل�سنة .2015

�إن النتيجة الوحيدة التي حققها ا�ستخدام طريقة
الباقي الأعلى هو حت�سني فر�ص القوائم ال�ضعيفة
بعدد الأ�صوات التي �أحرزتها على الفوز مبقعد يف
جمل�س ال�ن��واب ،بينما يوجد هناك ط��رق �أخ��رى
كان من �ش�أن الأخذ بها �أن حت�سن ح�صة القوائم
الكبرية بعدد �أ�صواتها ،و�سوف تتناول ثالثة �أنظمة
الحت�ساب الفوز للقائمة الن�سبية ،هي� :سانت القي،
�سانت القي املعدل ،دي هونت ،وذلك با�ستخدام
مثال واح��د فقط يتعلق بالنتائج التي حققتها
القوائم الوطنية املر�شحة يف انتخابات  ،2013مبا
ي�ساعد على تو�ضيح الفروق بني هذه الطرق ،وتبيان
مزايا وعيوب كل واحدة منها (انظر اجلدول ،)8
علم ًا ب��أن م�شروع قانون االنتخاب اجلديد ل�سنة
 2015ي�ستخدم طريقة الباقي الأعلى �أي�ض ًا.

�أو ًال :طريقة �سانت القي

Sainte- Laguë Method

يتم ت��وزي��ع املقاعد بح�سب طريقة �سانت الغي
بتق�سيم الأ��ص��وات ال�صحيحة التي ح��ازت عليها
القوائم على �أع��داد فردية (�...،7 ،5 ،3 ،1إلخ)
ح�سب احلاجة ،ثم توزيع املقاعد على �أعلى الأرقام
الناجتة عن الق�سمة ،وتبني الأرق��ام من 27 -1
ت�سل�سل توزيع املقاعد التي فازت بها القوائم.

اجلدول ()2

مثال تطبيقي على توزيع مقاعد الدائرة العامة يف انتخابات  2013على القوائم الفائزة بح�سب طريقة �سانت الغي
مقعد
على 7
على 5
على 3
تق�سيم على 1
الأ�صوات
القائمة
الرقم
4
27/16351 19/22892 6/ 38153
1/ 114458
114458
 1الو�سط الإ�سالمي
3
22/20032 11/ 33386 2/ 100159
100159
� 2أردن �أقوى
3
24/18936 13/31561
3/ 94682
94682
 3وطن
2
13630
20/22716
4/ 68149
68149
 4االحتاد الوطني
1
16323
5/ 48970
48970
 5ح .التيار الوطني
1
12403
7/ 37208
37208
 6الإنقاذ
1
8/ 36555
36555
 7العمالية واملهنية
1
9/ 35565
35565
 8التعاون
1
10/ 33858
33858
 9كتلة الكرامة
1
12/ 32840
32840
 10اجلبهة املوحدة
1
14/ 31477
31477
 11الوحدة الوطنية
1
15/ 30938
30938
 12البناء
1
16/ 28894
28894
 13ال�شعب
1
17/ 24115
24115
� 14أهل الهمة
1
18/ 23222
23222
 15ال�صوت احلر
1
21/ 20290
20290
� 16صوت الوطن
1
23/ 19806
19806
 17العمل الوطني
1
25/ 17834
17834
 18القد�س ال�شريف
1
26/ 16604
16604
 19البيارق
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ثاني ًا :طريقة �سانت القي /معدل
يتم توزيع املقاعد بح�سب طريقة �سانت الغي املعدل
بتق�سيم الأ�صوات ال�صحيحة التي ح�صلت عليها
القوائم على �أع��داد فردية (�... ،7 ،5 ،3 ،1إل��خ)
ح�سب احلاجة ،مع ا�ستبدال الرقم ( )1بالرقم
( )1.4ثم توزيع املقاعد على �أعلى الأرقام الناجتة
عن الق�سمة ،وتبني الأرقام من  27-1ت�سل�سل توزيع
املقاعد التي فازت بها القوائم.

وبا�ستخدام طريقة �سانت الغ��ي ،ت�تراج��ع عدد
ال�ق��وائ��م ال�ف��ائ��زة م��ن  22قائمة بح�سب طريقة
الباقي الأعلى �إىل  19قائمة ،ويقابل ذلك ارتفاع
يف عدد املقاعد التي حتوز عليها القوائم الكبرية،
حيث زادت ح�صة القوائم الثالث الأوىل مبقدار
ثالثة مقاعد مبعدل مقعد �إ�ضايف لكل قائمة.

اجلدول ()3

مثال تطبيقي على توزيع مقاعد الدائرة العامة يف انتخابات  2013بح�سب طريقة �سانت الغي /معدل
على 7
على 5
على 3
تق�سيم على 1.4
�صوت
القائمة
الرقم
23/16351
14/22892 5/ 38153
1/ 81756
114458
 1الو�سط الإ�سالمي
26/ 14308 19/20032 7/ 33386 2/71542
100159
� 2أردن �أقوى
13526
20/18936 8/31561
3/67630
94682
 3وطن
13630
15/22716 4/48678
68149
 4االحتاد الوطني
24/16323 6/34979
48970
 5ح .التيار الوطني
12403
9/26577
37208
 6الإنقاذ
10/26111
36555
 7العمالية واملهنية
11/25404
35565
 8التعاون
12/24184
33858
 9كتلة الكرامة
13/23457
32840
 10اجلبهة املوحدة
16/22484
31477
 11الوحدة الوطنية
17/22099
30938
 12البناء
18/20639
28894
 13ال�شعب
21/ 17225
24115
� 14أهل الهمة
22/ 16587
23222
 15ال�صوت احلر
25/ 14493
20290
� 16صوت الوطن
27/ 14147
19806
 17العمل الوطني

وب��ا� �س �ت �خ��دام ط��ري�ق��ة ��س��ان��ت الغ��ي/
معدل ،ترتاجع ع��دد القوائم الفائزة
م��ن  22قائمة بح�سب طريقة الباقي
الأع �ل��ى �إىل  17ق��ائ�م��ة ،وي�ق��اب��ل ذلك
ارتفاع يف عدد املقاعد التي حتوز عليها
�أرب��ع قوائم ،حيث زادت ح�صة �إحدى
القوائم مبقعدين ،وزادت ح�صة ثالث
قوائم مبقدار ثالثة مقاعد مبعدل مقعد
�إ�ضايف لكل قائمة.

مقعد
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ثالث ًا :طريقة دي هونت (�أعلى المتو�سطات) D’Hondt

يتم توزيع املقاعد بح�سب طريقة �أعلى املتو�سطات (دي هونت)
بتق�سيم الأ�صوات على �أعداد مت�سل�سلة (�...،5 ،4 ،3 ،2 ،1إلخ)
ح�سب احلاجة ،ثم توزيع املقاعد تنازلي ًا على �أعلى الأرقام الناجتة
عن الق�سمة .وتعترب هذه الطريقة الأكرث ت�شدد ًا يف توزيع املقاعد،
حيث ال يح�صل على املقعد كحد �أدنى �إال من يح�صل على �أ�صوات
تقرتب من ن�صف متو�سط عدد الأ�صوات الالزمة للفوز مبقعد،
وهي يف انتخابات  ،2013ت�ساوي � 47705أ�صوات .وتبني الأرقام
من  27 -1ت�سل�سل توزيع املقاعد التي فازت بها القوائم.
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اجلدول ()4

مثال تطبيقي على توزيع مقاعد الدائرة العامة يف انتخابات  2013بح�سب طريقة �أعلى املتو�سطات ( دي هونت)
مقعد
على 5
على 4
على 3
على 2
على  1تق�سيم
القائمة
الرقم
5
27/ 22892 21/28615
9/38153
5/57229
1/114458
 1الو�سط الإ�سالمي
4
22/25040
15/33386
6/ 50080
2/100159
� 2أردن �أقوى
4
25/23671
17/31560
8/47341
3/94682
 3وطن
2
22716
13/34075
4/68149
 4االحتاد الوطني
2
23/24485
7/48970
 5ح .التيار الوطني
1
18604
10/ 37208
 6الإنقاذ
1
11/ 36555
 7العمالية واملهنية
1
12/ 35565
 8التعاون
1
14/ 33858
 9كتلة الكرامة
1
16/ 32840
 10اجلبهة املوحدة
1
18/ 31477
 11الوحدة الوطنية
1
19/ 30938
 12البناء
1
20/ 28894
 13ال�شعب
1
24/ 24115
� 14أهل الهمة
1
26/ 23222
 15ال�صوت احلر

وبا�ستخدام طريقة �أعلى املتو�سطات (دي هونت)،
ترتاجع عدد القوائم الفائزة من  22قائمة بح�سب
طريقة الباقي الأعلى �إىل  15قائمة ،ويقابل ذلك
ارتفاع يف عدد املقاعد التي حتوز عليها �أربع قوائم،
حيث زادت ح�صة ثالث قوائم مبعدل مقعدين لكل
منها ،وزادت ح�صة قائمة مبقدار مقعد �إ�ضايف واحد.
رابع ًا :ن�سبة الح�سم
تقرتن القوائم الن�سبية عادة بن�سبة ح�سم حمددة.
لكن ق��ان��ون االن�ت�خ��اب ل�سنة  2012خ�لا م��ن �أي
حتديد لن�سبة ح�سم للقوائم امل�شاركة ،وكذلك
الأم ��ر بالن�سبة مل���ش��روع ق��ان��ون االن�ت�خ��اب ل�سنة
 .2015وتتمثل فل�سفة ن�سبة احل�سم ،ب�أن الن�سبة
املرتفعة تخدم القوائم القوية بعدد الأ�صوات التي
حت��وز عليها .والن�سبة املنخف�ضة تخدم القوائم
ال�ضعيفة .ويتم تطبيق ن�سبة احل�سم ب�أن يتم �شطب
القوائم التي مل حت�صل على هذه الن�سبة ،و�إعادة
توزيع �أ�صواتها على القوائم الأخرى بن�سبة ح�صتها
من جمموع الأ�صوات املقرتعة ال�صحيحة .ولذا
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�سن�ستخدم عدة �أمثلة تطبيقية من ن�سب احل�سم
( )% 5 ،% 2 ،% 1لرنى �أثر كل منها على النتائج.
 -1عند اعتماد ن�سبة ح�سم قدرها  % 1يرتتب
على ذل��ك ف��وز  20قائمة فقط بـاملقاعد الـ
 27املخ�ص�صة للقوائم الوطنية يف انتخابات
 2013كما هو مبني يف اجلدول ( ،)5ولي�س 22
قائمة كما هو مبني يف اجلدول ( ،)1ونالحظ
هنا �أن هذه الن�سبة مل حتل دون مناف�سة على
الفوز للقوائم التي ح�صلت على �أ�صوات �أقل
من القائمة الأخرية الفائزة ،حيث �أن ن�سبة % 1
ت�ساوي � 11748صوت ًا ،بينما ح�صلت القائمة
الأخرية الفائزة على � 14012صوت ًا ،لكن �إعادة
تدوير �أ��ص��وات القوائم التي مل حت�صل على
ن�سبة احل�سم ،هي التي يرتتب عليها خ�سارة
�آخر قائمتني فائزتني ل�صالح اثنتني من القوائم
القوية (�أردن �أقوى ،وطن).

اجلدول ()5
مثال تطبيقي على اعتماد ن�سبة ح�سم قدرها  % 1يف ظل ا�ستخدام طريقة الباقي الأعلى

ا�سم القائمة
الرقم
 1الو�سط الإ�سالمي
� 2أردن �أقوى
 3وطن
 4االحتاد الوطني
 5ح .التيار الوطني
 6الإنقاذ
 7العمالية واملهنية
 8التعاون
 9كتلة الكرامة
 10اجلبهة املوحدة
 11الوحدة الوطنية
 2البناء
 13ال�شعب
� 14أهل الهمة
 15ال�صوت احلر
� 16صوت الوطن
 17العمل الوطني
 18القد�س ال�شريف
 19البيارق
 20الفجر
 21كتلة �شباب الوفاق الوطني
 22املواطنة
 23النهو�ض الدميقراطي
 24التغيري
� 25شرف الأمة

)**

عدد الأ�صوات مقعد (توزيع �أويل)* مقعد (توزيع فعلي
3٫43
3٫00
2٫83
2٫04
1٫46
1٫11
1٫09
1٫06
1٫01
0٫98
0٫94
0٫92
0٫86
0٫72
0٫69
0٫60
0٫59
0٫53
0٫49
0٫48
0٫44
0٫42
0٫42
0٫42
0٫36

114٫458
100٫159
94٫682
68٫149
48٫970
37٫208
36٫555
35٫565
33٫858
32٫840
31٫477
30٫938
28٫894
24٫115
23222
20290
19806
17834
16604
16313
14620
14012
13917
13901
11887

3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

رئي�س القائمة
حممد احلاج
روال احلروب
عاطف الطراونة
حممد اخل�شمان
عبد الهادي املجايل
�أحمد الرقيبات
مازن ال�ضالعني
جمحم ال�صقور
علي العزازمة
�أجمد املجايل
حممد كرمي الزبون
ح�سن عبيدات
م�صطفى ال�شنيكات
رائد اخلاليلة
في�صل الأعور
هيثم العبادي
عبد الهادي حمارمة
حممد العمرو
حمزة �أخور�شيدة
�سعد البلوي
معتز �أبور ّمان
حازم ق�شوع
عبلة �أبو علبة
حممد الداودية
فايز زيادنة

(*) مقعد (توزيع �أويل) :هو حا�صل عمليتني ح�سابيتني؛ الأوىل هي تق�سيم عدد �أ�صوات القائمة على جمموع �أ�صوات املقرتعني ال�صحيحة للقوائم الوطنية،والثانية
هي �ضرب خارج الق�سمة بعدد املقاعد املخ�ص�صة للقوائم الوطنية ،وهذا يعطينا احل�صة اال�سمية من املقاعد لكل قائمة.
(**) مقعد (توزيع فعلي) :هو نتيجة تطبيق طريقة الباقي الأعلى على التوزيع الأويل للمقاعد.

 -2عند اعتماد ن�سبة ح�سم قدرها  % 2يرتتب
على ذلك فوز  14قائمة فقط بـاملقاعد الـ 27
املخ�ص�صة للقوائم الوطنية يف انتخابات 2013
كما هو مبني يف اجلدول ( ،)6ولي�س  22قائمة
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كما هو مبني يف اجل��دول ( .)1ومقابل ذلك،
ترتفع ح�صة ال�ق��وائ��م ال�ست الأوىل مبقدار
ثمانية مقاعد؛ اثنتان مبعدل مقعدين لكل
منهما ،و�أربع قوائم مبعدل مقعد لكل منها.

اجلدول ()6

مثال تطبيقي على اعتماد ن�سبة ح�سم قدرها  % 2يف ظل ا�ستخدام طريقة الباقي الأعلى

رئي�س القائمة
عدد الأ�صوات مقعد (توزيع �أويل) مقعد (توزيع فعلي)
ا�سم القائمة
الرقم
4
4٫304
114٫458
حممد احلاج
 1الو�سط الإ�سالمي
4
3٫767
100٫159
روال احلروب
� 2أردن �أقوى
4
3٫561
94٫682
عاطف الطراونة
 3وطن
3
2٫563
68٫149
حممد اخل�شمان
 4االحتاد الوطني
2
1٫841
48٫970
عبد الهادي املجايل
 5ح .التيار الوطني
2
1٫399
37٫208
�أحمد الرقيبات
 6الإنقاذ
1
1٫374
36٫555
مازن ال�ضالعني
 7العمالية واملهنية
1
1٫337
35٫565
جمحم ال�صقور
 8التعاون
1
1٫273
33٫858
علي العزازمة
 9كتلة الكرامة
1
1٫235
32٫840
�أجمد املجايل
 10اجلبهة املوحدة
1
1٫182
31٫477
حممد الزبون
 11الوحدة الوطنية
1
1٫163
30٫938
ح�سن عبيدات
 12البناء
1
1٫086
28٫894
م�صطفى ال�شنيكات
 13ال�شعب
1
0٫906
24٫115
رائد اخلاليلة
� 14أهل الهمة
ن�سبة ح�سم  % 2ت�ستثني القوائم التي حتوز على �أقل من � 23٫497صوت ًا من املناف�سة على الفوز ب�أي مقعد

ترتفع ح�صة هذه القوائم الأربع مبقدار ثمانية
ع�شر مقعد ًا؛ ثالث قوائم مبعدل خم�سة مقاعد

 -3عند اعتماد ن�سبة ح�سم قدرها  % 5يرتتب
على ذلك فوز  4قوائم فقط بـاملقاعد الـ 27
املخ�ص�صة للقوائم الوطنية يف انتخابات 2013
كما هو مبني يف اجلدول ( ،)7ولي�س  22قائمة
كما هو مبني يف اجل��دول ( .)1ومقابل ذلك،

�إ�ضافية لكل منهما ،وقائمة واح��دة مبقدار
ثالثة مقاعد.

اجلدول ()7

مثال تطبيقي على اعتماد ن�سبة ح�سم قدرها  % 5يف ظل ا�ستخدام طريقة الباقي الأعلى
رئي�س القائمة
مقعد
مقعد
عدد الأ�صوات
ا�سم القائمة
الرقم
**
(توزيع �أويل)* (توزيع فعلي)
حممد احلاج
 1الو�سط الإ�سالمي
8
8٫187
114٫458
روال احلروب
� 2أردن �أقوى
7
7٫164
100٫159
عاطف الطراونة
 3وطن
7
6٫772
94٫682
حممد اخل�شمان
 4االحتاد الوطني
5
4٫874
68٫149
ن�سبة ح�سم  % 5ت�ستثني القوائم التي حتوز على �أقل من  58٫743من املناف�سة على الفوز ب�أي مقعد

جدول جتميعي:
يتكون اجل��دول التجميعي ( )8من النتائج التي
تو�صلنا �إليها فيما يخ�ص ط��رق احت�ساب الفوز
(الق�سم اليمني م��ن اجل� ��دول) ،ون�سب احل�سم
(الق�سم الي�سار من اجلدول) .ويظهر هذا اجلدول
12

النتيجة التي ترتتب على اختيار �أي واح��دة من
الطرق الأرب��ع الحت�ساب ال�ف��وز ،و�أي واح��دة من
ن�سب احل�سم املعرو�ضة هنا .وباال�ستناد �إىل هذه
املعطيات ،ميكن ل�صاحب القرار �أن يختار طريقة
احت�ساب الفوز �أو ن�سبة احل�سم التي يراها منا�سبة.

اجلدول ()8

جدول جتميعي� :أثر طريقة احت�ساب الفوز ون�سبة احل�سم على نتائج االقرتاع للقوائم
�أثر طريقة احت�ساب الفوز على النتائج
قائمة فائزة

الباقي الأعلى

22

�أ�صوات �آخر
قائمة فائزة
14012

الطريقة

الن�سبة

�أثر ن�سبة احل�سم
على النتائج
�أ�صوات �آخر
قائمة فائزة
قائمة فائزة

-

-

-

-

-

-

%1

20

16303

�سانت القي

19

16604

-

-

-

�سانت القي /معدل

17

19806

-

-

-

دي هونت (�أعلى املتو�سطات)

15

23222

-

-

-

-

-

-

%2

14

24115

-

-

-

%5

4

68149

(مالحظة :املتو�سط احل�سابي لعدد الأ�صوات الالزم للفوز مبقعد للقائمة الوطنية يف انتخابات  2013هو � 47705أ�صوات)

مرجعية �إ�صالح قانون االنتخاب
ت�شكل ال��ورق��ة النقا�شية الثانية جل�لال��ة امللك
عبداهلل الثاين التي �أطلقها يف  16كانون الثاين
� ،2013أي قبل �أ�سبوع من تاريخ �إجراء انتخابات
جمل�س ال �ن��واب ال�سابع ع�شر ،املرجعية الأه��م
لتحديد ال�ه��دف م��ن النظام االنتخابي يف هذه
املرحلة ،حيث ح ّددت هذه الورقة خيار ر�أ�س الدولة
ب�ش�أن �آلية ت�شكيل ال�سلطة التنفيذية عرب ما �سماه
احلكومة الربملانية.
فقد انطلقت ال��ورق��ة م��ن �أن امل �ب��د�أ الأ�سا�سي
للدميقراطيات احلديثة يقوم على اختيار ال�شعب
ملمثلني ينوبون عنه يف اتخاذ القرارات ،الفت ًا �إىل
�أنه برزت عدة مناذج يف تطبيق هذا املبد�أ .و�أ�شار
�إىل �أن��ه يوجد يف اجلمهوريات �أنظمة رئا�سية
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و�أنظمة برملانية .واعترب النظام الفرن�سي مثا ًال
على النظام الرئا�سي الذي ُي َخ ِّول الرئي�س املنتخب
تعيني احلكومة ب�شكل مبا�شر ،مع ا�شرتاط موافقة
الربملان يف بع�ض الأحيان .واعترب النظام الرتكي
مثا ًال على الأنظمة الربملانية التي غالب ًا ما يتم
ت�شكيل احلكومة فيه من خالل رئي�س وزراء ميثل
حزب الأغلبية �أو ائتالف ًا لأحزاب حتظى بالأغلبية
يف الربملان.
�أ ّم��ا النموذج الآخ��ر الذي توقف �أمامه امللك فهو
يتعلق بامللكيات الد�ستورية ،و�ش ّبهه بالأنظمة
اجلمهورية الربملانية ،حيث تت�شكل احلكومات
غالب ًا من قبل حزب الأغلبية املنتخب� ،أو ائتالف
لأحزاب حتظى بالأغلبية يف املجل�س الت�شريعي كما
يف مملكتي �إ�سبانيا وبلجيكا.

و�أ�شارت الورقة �إىل م�ساع �ضمن حميطنا الإقليمي
لتطوير الأنظمة اجلمهورية كما يف م�صر وتون�س،
فيما ي�شكل املغرب والأردن مناذج مللكيات د�ستورية.

اجلديدة واالتفاق على برناجمها ،والتي
ينبغي عليها احل�صول على ثقة جمل�س
النواب ،واال�ستمرار باملحافظة عليها.

لقد اعترب امللك �أن م�سار تعميق الدميقراطية يف
بالدنا يكمن يف االنتقال �إىل احلكومات الربملانية
الفاعلة ،بحيث ن�صل �إىل مرحلة ي�شكل ائتالف
الأغلبية يف جمل�س النواب احلكومة .ووعد ب�أنه فور
انتهاء االنتخابات النيابية �أواخر كانون الثاين ،2013
�سنبا�شر ب��إط�لاق نهج احلكومات الربملانية ،ومن
�ضمنها كيفية اختيار رئي�س الوزراء والفريق الوزاري.

و�أع��رب امللك عن قناعته ب�ضرورة اال�ستمرار يف
تطوير ه��ذه الآل �ي��ة ،ا��س�ت�ن��اد ًا �إىل م��ا نتعلمه من
جتربتنا ،ون�ضوج نظام احلكومات الربملانية .واعترب
�أن الو�صول �إىل نظام احلكومات الربملانية ال�شامل
يعتمد على ثالثة متطلبات �أ�سا�سية ،جاء يف مقدمتها
احلاجة �إىل بروز �أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على
التعبري عن م�صالح و�أول��وي��ات وهموم املجتمعات
املحلية �ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق.

و�شدّد امللك على �أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية
التحول الدميقراطي ه��ذه ،هو جناحنا يف تطوير
�أح��زاب �سيا�سية على �أ�سا�س ب��راجم��ي ،ت�ستقطب
غالبية �أ�صوات املواطنني ،وتتمتع بقيادات م�ؤهلة
وقادرة على حتمل �أمانة امل�س�ؤولية احلكومية.
ودعا امللك �إىل املبا�شرة يف بناء نظام احلكومات
الربملانية .و�أكد �أنه كخطوة �أوىل� ،ستتم املبادرة
�إىل تغيري �آلية اختيار رئي�س الوزراء بعد االنتخابات
الت�شريعية القادمة ،وفق ًا للمعايري التالية:
• تكليف رئي�س ال ��وزراء ال��ذي لي�س من
ال���ض��روري �أن يكون ع�ضو ًا يف جمل�س
النواب بالت�شاور مع ائتالف الأغلبية من
الكتل النيابية.
• �إذا مل يربز ائتالف �أغلبية وا�ضح من
الكتل النيابية ،ف�إن عملية التكليف �ستتم
بالت�شاور مع جميع الكتل النيابية.
• يقوم رئي�س الوزراء املك ّلف بالت�شاور مع
الكتل النيابية لت�شكيل احلكومة الربملانية
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و�أكد جاللته يف املرتبة الثانية على وجوب �أن يطور
اجل�ه��از احلكومي عمله على �أ�س�س م��ن املهنية
واحلياد ،بعيد ًا عن ت�سيي�س العمل ،مل�ساندة و�إر�شاد
وزراء احلكومات الربملانية ،خا�صة �أن ال��وزراء
الذين يكلفون لتويل حقائب معينة ،بح�سب مفهوم
الوزير ال�سيا�سي مقارنة بالوزير التكنوقراطي،
قد ال يتمتعون بخربة عملية �سابقة يف جمال عمل
الوزارات التي �سيتولونها.
�أم��ا املتطلب ال�ث��ال��ث ،فيتمثل بتغيري الأع ��راف
الربملانية من خالل تطوير النظام الداخلي ملجل�س
النواب وذلك بهدف �أن ت�ساهم هذه الأعراف يف
ت�أطري �آلية ت�شكيل احلكومات الربملانية ،و�صو ًال
�إىل و�ضع ب��رام��ج متفق عليها ك�أ�سا�س للتعاون
واال��س�ت�ق��رار احلكومي .وباملقابل ،ف ��إن �أح��زاب
املعار�ضة بحاجة �إىل بلورة �أع��راف حتكم �آلية
التعاون فيما بينها من �أج��ل م�ساءلة احلكومات
وعر�ض ر�ؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل).

تجارب عربية ودولية في ت�شكيل الحكومات البرلمانية
تجارب من الأنظمة الجمهورية
 -1الجمهورية التون�سية
ي�شري الف�صل ( )89من الد�ستور �إىل �أن احلكومة
تت�شكل من رئي�س ووزراء وكتّاب دول��ة يختارهم
رئي�س احلكومة ،وبالت�شاور مع رئي�س اجلمهورية
بالن�سبة لوزارتي اخلارجية والدفاع .ويكلف رئي�س
اجلمهورية يف غ�ضون �أ�سبوع م��ن الإع�ل�ان عن
النتائج النهائية لالنتخابات ،مر�شح الحزب �أو
االئتالف االنتخابي المتح�صل على �أكبر عدد
م��ن ال�م�ق��اع��د بمجل�س ن ��واب ال�شعب ،بتكوين
احلكومة خالل �شهر ويجدد مرة واحدة ،ويف حالة
الت�ساوي يف ع��دد املقاعد ،يعتمد للتكليف عدد
الأ�صوات التي مت احل�صول عليها.
وعند جتاوز الأج��ل املحدد دون تكوين احلكومة،
�أو يف حالة عدم احل�صول على ثقة جمل�س نواب
ال�شعب ،يقوم رئي�س اجلمهورية خالل ع�شرة �أيام
ب�إجراء م�شاورات مع الأحزاب واالئتالفات والكتل
النيابية لتكليف ال�شخ�صية الأقدر من �أجل تكوين
حكومة يف مدى �شهر واحد .و�إذا مرت �أربعة �أ�شهر
على التكليف الأول ومل مينح �أع�ضاء جمل�س نواب
ال�شعب الثقة للحكومة ،ف��إن لرئي�س اجلمهورية
احل��ق يف حل جمل�س ن��واب ال�شعب وال��دع��وة �إىل
انتخابات ت�شريعية جديدة خالل  45يوم ًا وبحد
�أق�صى  90يوم ًا.
تعر�ض احلكومة موجز برنامج عملها على جمل�س
ن��واب ال�شعب لنيل ثقة املجل�س بالأغلبية املطلقة
لأع�ضائه ،وعند نيل احلكومة ثقة املجل�س يتوىل
رئي�س اجلمهورية ف ��ور ًا ت�سمية رئي�س احلكومة
و�أع�ضائها .ويمُ نع مبوجب الف�صل ( )90اجلمع بني
ع�ضوية احلكومة وع�ضوية جمل�س نواب ال�شعب.
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 -2الجمهورية الفرن�سية
يعني رئي�س اجلمهورية بح�سب امل��ادة ( )8من
د�ستور  1958وتعديالته ،ال��وزي��ر الأول (رئي�س
ال� ��وزراء) ،وينهي مهامه بناء على تقدمي هذا
الأخري ا�ستقالة احلكومة ،ويعني رئي�س اجلمهورية
�أع�ضاء احلكومة وينهي مهامهم بناء على اقرتاح
من الوزير الأول .ويتوىل رئي�س اجلمهورية بح�سب
منطوق املادة ( )9رئا�سة جمل�س الوزراء.
وتن�ص امل��ادة ( )23على �أن��ه ال يجوز اجلمع بني
ع�ضوية احلكومة وت��ويل �أي والي��ة برملانية �أو �أي
من�صب متثيلي مهني على امل�ستوى الوطني �أو �أي
وظيفة عامة �أو اي ن�شاط مهني .وتتحدد ال�شروط
التي ُي�ستبدل مبوجبها �أ�صحاب مثل هذه الواليات
�أو املنا�صب �أو الوظائف مبوجب قانون �أ�سا�سي،
فيما يجري ا�ستبدال �أع�ضاء الربملان طبق ًا لأحكام
امل��ادة ( )25التي ُتبني �أن��ه يتحدد ع��دم اجلمع
مبوجب قانون �أ�سا�سي يحدد من جهته ال�شروط
التي ُينتخب مبوجبها الأ�شخا�ص الذين ينوبون عن
النواب �أو �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ عند �شغور املقعد
وذلك حتى يتم التحديد الكلي �أو اجلزئي للمجل�س
الذي ينتمون �إليه �أو ا�ستبدالهم يف حال قبولهم
تقلد وظائف حكومية.
 -3الجمهورية التركية
يتكون جمل�س ال��وزراء بح�سب امل��ادة ( )109من
الد�ستور الرتكي من رئي�س الوزراء والوزراء .ويعني
رئي�س اجلمهورية رئي�س ال��وزراء من بني �أع�ضاء
اجلمعية الوطنية الكربى لرتكيا .وير�شح رئي�س
ال��وزراء ال��وزراء ويعينهم رئي�س اجلمهورية من
بني �أع�ضاء اجلمعية الوطنية� ،أو من بني امل�ؤهلني

لع�ضوية اجلمعية ،ولرئي�س اجلمهورية �أن يقيلهم بناء
على اقرتاح من رئي�س الوزراء عند االقت�ضاء.
وتق َّدم بح�سب املادة ( )110من الد�ستور ،القائمة
الكاملة لأع���ض��اء جمل�س ال���وزراء �إىل اجلمعية
الوطنية الكربى لرتكيا ،و ُتدعى اجلمعية لالنعقاد
لذلك الغر�ض �إذا كانت يف عطلة برملانية .ويقر�أ
رئي�س ال��وزراء �أو �أح��د ال��وزراء برنامج احلكومة
�أمام اجلمعية الوطنية يف غ�ضون �أ�سبوع على الأكرث
م��ن ت�شكيل جمل�س ال� ��وزراء ،وت���ص� ِّوت اجلمعية
الوطنية على الثقة عقب ذلك .وتبد�أ املناق�شة حول
الت�صويت على الثقة بعد يومني كاملني من قراءة

الربنامج ،ويبد�أ الت�صويت بعد يوم كامل من انتهاء
املناق�شة.
ويف احل ��االت ال�ت��ي يخفق فيها جمل�س ال ��وزراء
يف نيل الثقة� ،أو يف احل��االت التي ت�سقط فيها
احلكومة نتيجة ت�صويت ب�سحب الثقة منها ،و�إذا
مل ُيتح ت�شكيل جمل�س وزراء جديد يف غ�ضون 45
يوم ًا� ،أو �إذا �أخفق جمل�س الوزراء اجلديد يف نيل
الثقة ،يجوز لرئي�س اجلمهورية �أن يدعو �إىل �إجراء
انتخابات جديدة بالت�شاور مع رئي�س اجلمعية
الوطنية (املادة .)116

الأنظمة الملكية
 -1المملكة المتحدة
لقد مت تكري�س اختيار امللك (امللكة حالي ًا) يف
اململكة املتحدة لزعيم احلزب الفائز يف االنتخابات
كرئي�س للوزراء منذ مطلع القرن التا�سع ع�شر،
وبالتايل ف�إنه مبجرد الإعالن عن نتائج االنتخابات،
يعرف ال��ر�أي العام ا�سم ال�شخ�ص ال��ذي �سيعني
يف ه��ذا املن�صب .وامللك يفتتح ال��دورة ال�سنوية
للربملان ،ويلقي خطبة العر�ش يف املجل�سني؛ جمل�س
العموم وجمل�س اللوردات ،ومتثل اخلطبة ملخ�ص ًا
للربنامج احلكومي ملدة �سنة.
بهذا يكون رئي�س الوزراء ع�ضو ًا مقيم ًا يف جمل�س
العموم ،وكذلك احل��ال بالن�سبة ملعظم ال��وزراء،
وغ��ال�ب� ًا م��ا يكون جميع ال���وزراء ن��واب � ًا .وتت�شكل
احلكومة من احل��زب احلائز لوحده على �أغلبية
�أع�ضاء جمل�س العموم� ،أو باالئتالف مع غريه.
ويجل�س ال��وزراء يف ال�صف الأمامي من املجل�س،
فيما يجل�س قبالتهم �أع�ضاء من املعار�ضة .ويعطي
(((

(1) See: Angleterre.org.uk/constitution.htm.
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جمل�س العموم اهتمام ًا خا�ص ًا للمعار�ضة النيابية
التي ي�أخذ عملها طابع ًا م�ؤ�س�سي ًا بقيادة زعيم
املعار�ضة ،وهو ما يطلق عليه حكومة الظل التي
يحمل �أع�ضا�ؤها حقائب «افرتا�ضية» مقابلة لكل
حقيبة فعلية م��ن احلقائب التي ُي�شغلها وزراء
احل�ك��وم��ة .ويتمتع ن��واب املعار�ضة يف ك��ل دورة
برملانية باحلق يف تقدمي م�شاريع قوانني خالل
ع�شرين يوم ًا .ويتعني من �أج��ل �أن يقبل املجل�س
هذه القوانني� ،أن توافق عليها احلكومة ب�صفتها
متثل الأغلبية ،وهذا يتطلب �أن تكون هذه القوانني
توافقية �أو غري جدلية.
 -2المملكة المغربية
�أعطت الد�ساتري املغربية للملك حتى د�ستور 1996
�صالحية تعيني رئي�س احلكومة من خارج الربملان،
وبالتايل مل يكن هناك من �أحكام د�ستورية يتعني
معها �أن يختار امللك رئي�س ال��وزراء من الأغلبية
الربملانية .غري �أن د�ستور  ،2011غيرّ هذه املعادلة
(الف�صل  ،)47حيث ن�ص بو�ضوح على �أن امللك
يعني رئي�س احلكومة من احلزب ال�سيا�سي الذي
ت�صدر انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�ن��واب ،وعلى

�أ�سا�س نتائجه .كما يعني امللك �أع�ضاء احلكومة
لكن باقرتاح من رئي�سها .وللملك ،مببادرة منه،
بعد ا�ست�شارة رئي�س احلكومة �أن يعفي ع�ضو ًا �أو �أكرث
من �أع�ضاء احلكومة من مهامهم .كما �أن لرئي�س
احلكومة �أن يطلب من امللك �إعفاء ع�ضو �أو �أكرث
من �أع�ضاء احلكومة بناء على ا�ستقالتهم الفردية
�أو اجلماعية .ويرتتب على ا�ستقالة رئي�س احلكومة
�إعفاء احلكومة بكاملها من ل��دن امللك .وتوا�صل
احلكومة املنتهية مهامها ت�صريف الأم��ور اجلارية
�إىل حني ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
وبح�سب الف�صل ( )49من الد�ستور ،ير�أ�س امللك
املجل�س ال��وزاري الذي يت�ألف من رئي�س احلكومة
وال ��وزراء .وينعقد املجل�س ال��وزاري مببادرة من
امللك �أو بطلب من رئي�س احلكومة .وللملك �أن
يفو�ض رئي�س احلكومة برئا�سة جمل�س وزاري بناء
على جدول �أعمال حمدد.
بعد تعيني امللك لأع�ضاء احلكومة ،يتقدم رئي�س
احلكومة �أمام جمل�سي الربملان جمتمعني ،ويعر�ض
الربنامج الذي يعتزم تطبيقه .ويجب �أن يت�ضمن
هذا الربنامج اخلطوط الرئي�سية للعمل الذي تنوي
احلكومة القيام به ،يف خمتلف جماالت الن�شاط
ال��وط �ن��ي .وي �ك��ون ال�برن��ام��ج احل�ك��وم��ي مو�ضوع
مناق�شة �أم��ام كال املجل�سني ،يعقبها ت�صويت يف
من�صبة بعد
جمل�س ال �ن��واب .وتعترب احلكومة ّ
ح�صولها على ثقة جمل�س ال�ن��واب ،املعرب عنها
بت�صويت الأغلبية املطلقة للأع�ضاء الذين يت�ألف
منهم ،ل�صالح برنامج احلكومة( .الف�صل .)88
اتجاهات الإ�صالح لقانون االنتخاب
باال�ستناد �إىل املرجعية التي ر�سمها جاللة امللك
لإ�صالح قانون االنتخاب واملتمثلة بت�شكيل احلكومات
الربملانية ،و�إىل مفتاج تطبيق هذه املرجعية من خالل
بروز �أحزاب وطنية فاعلة ت�شكل كت ًال نيابية تتوزع
امل�شهد الربملاين بني �أغلبية تقرر ت�شكيل احلكومة،
17

و�أق�ل�ي��ة مت��ار���س دور حكومة ال�ظ��ل ،ف ��إن الوظيفة
اجلوهرية ل�سن قانون انتخاب جديد هو حت�سني
فر�ص الأح��زاب ال�سيا�سية يف امل�شاركة الفاعلة يف
انتخابات جمل�س ال�ن��واب الثامن ع�شر ،وحتقيق
�إجنازات تعزز نفوذها النيابي على نحو ملمو�س.
مراجعة تجربة انتخابات 2013

�إن �أبرز اخلال�صات التي خرجت بها الأحزاب من
جتربة انتخابات حمل�س النواب ال�سابع ع�شر عام
 2013يف االجت��اه ال��ذي من �ش�أنه �إيجاد �أح��زاب
ذات ثقل ن�سبي يف املجل�س ،ه��و اعتماد طريقة
�أخرى غري طريقة الباقي الأعلى الحت�ساب الفوز
للقوائم املر�شحة مثل طريقة �أعلى املتو�سطات
(دي هونت) �أو اعتماد ن�سبة ح�سم.
ويف ظل الوعود احلكومية يف عام  2014ب�سن قانون
انتخاب جديد ،التقى ممثلو  25حزب ًا �سيا�سي ًا
ميثلون الأغلبية ال�ساحقة للأحزاب القائمة �آنذاك،
وتو�صلوا بعد �سل�سلة اجتماعات عمل لبحث �سبل
�إ�صالح قانون االنتخاب ل�سنة  ،2012ب�شكل توافقي
�إىل �إع�لان مبادىء كمنطلق للحوار مع احلكومة
وجمل�س النواب وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين� ،سعي ًا
وراء حتقيق توافق وطني عام للتعديالت املن�شودة
على قانون االنتخاب والتي من �ش�أنها حتقيق نقلة
نوعية يف عملية الإ�صالح ال�سيا�سي التي تدعو �إليها
ال��دول��ة الأردن �ي��ة .وا�شتمل �إع�ل�ان امل�ب��ادئ الذي
تو�صلت �إليه الأح��زاب ال�سيا�سية ب�ش�أن النظام
االنتخابي على النقاط الرئي�سية التالية:
� -1ضرورة تطوير قانون االنتخاب ملجل�س النواب،
والتخل�ص م��ن تركة نظام ال�صوت الواحد
املجزوء  ،واحلر�ص على �ضمان توافق وطني
حول القانون اجلديد.
 -2زيادة عدد املقاعد املخ�ص�صة للقائمة الوطنية
بحيث ي�صل �إىل  % 50من عدد مقاعد املجل�س
النيابي.

 -3ح�صر القائمة الوطنية بالأحزاب ال�سيا�سية،
على �أن تت�شكل من ح��زب �سيا�سي واح��د �أو
ائ �ت�لاف �أح� ��زاب ،وي�ح��ق للحزب �أن ير�شح
�شخ�صيات م�ستقلة على قائمته االنتخابية.
 -4اعتماد ن�سبة ح�سم (عتبة متثيل) للقوائم الوطنية
املر�شحة يف الدائرة العامة مبقدار (.%)1
 -5ج��واز ات�ف��اق القوائم فيما بينها على تبادل
الأ� �ص��وات ال��زائ��دة لديها  ،بحيث يتم جمع
�أ��ص��وات القوائم امل�ؤتلفة ،ف ��إذا كانت كافية
للفوز مبقعد ،يذهب هذا املقعد للقائمة التي
لديها العدد الأك�بر من الأ� �ص��وات ال��زائ��دة.

ويتعني �أن تكون االتفاقات بهذا اخل�صو�ص
موثقة ر�سمي ًا ومعلنة للر�أي العام منذ بداية
ت�شكيل القوائم.
غ�ير �أن احل�ك��وم��ة �أع ��دت م���ش��روع ق��ان��ون جديد
ل�لان�ت�خ��اب ل�سنة  ،2015و�أح��ال �ت��ه �إىل جمل�س
النواب ،فجاء هذا امل�شروع بعيد ًا كل البعد عن
�أولويات الأح��زاب ال�سيا�سية با�ستثناء التخل�ص
من تركة نظام ال�صوت الواحد املجزوء ،حيث جاء
م�شروع القانون اجلديد خلو ًا من القائمة الوطنية،
واعتمد نظام ًا جديد ًا هو القائمة الن�سبية املفتوحة
على م�ستوى املحافظة /الدائرة.

التعديالت المقترحة على م�شروع قانون االنتخاب ل�سنة 2015

الخيار الأول :القائمة الوطنية الحزبية
ت�ضمن �إع �ل�ان امل� �ب ��ادىء ال���ذي ت��واف �ق��ت عليه
الأح ��زاب ال�سيا�سية ال�ع��ام  2014على مطلبني
متالزمني؛ الأول هو رفع عدد املقاعد املخ�ص�صة
للقائمة الوطنية بحيث ت�صل �إىل ن�صف مقاعد
جمل�س النواب ،والثاين هو ح�صر القائمة الوطنية
بالأحزاب ال�سيا�سية.
و ُبعيد �إحالة م�شروع قانون االنتخاب اجلديد �إىل
جمل�س النواب� ،أعرب ممثلو ع�شرين حزب ًا �سيا�سي ًا
عن موقفهم من امل�شروع يف بيان((( �صادر عنهم
بتاريخ  .2015/9/2وطالب البيان الذي �صيغ بلغة
«مت�شنجة» رف�ضت امل�شروع وطالبت جمل�س النواب
برده ،ب�إعداد قانون جديد يعتمد النظام املختلط
بحيث يت�ضمن ق��وائ��م ع��ام��ة �أو وطنية يرتبط
ت�شكيلها بالأحزاب ال�سيا�سية ب�شكل ح�صري.

((( امل�صدر 20« :حزب ًا ترف�ض م�سودة قانون االنتخاب»� ،صحيفة
الد�ستور اليومية.2015/9/3 ،
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ولفت البيان �إىل �أن الأوراق النقا�شية التي طرحها
جاللة امللك �أكدت �أن الغاية والهدف الرئي�سي من
عملية الإ�صالح ال�سيا�سي يف الأردن هي الو�صول
�إىل ت�شكيل حكومات برملانية تعتمد على فكرة
ت��داول احلكومات بني الأغلبية والأقلية .واعترب
البيان �أن القانون اجلديد ال ميكن �أن ي�سهم يف
ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية كبرية ت�ستند �إليها الكتل
الربملانية ،وبالتايل لن ي�ؤدي �إىل قيام برملان فاعل
وقادر على حمل ركائز احلكومات الربملانية.
ع��دم د�ستورية ح�صر القائمة الوطنية
بالأحزاب ال�سيا�سية
ل�ق��د ب ��ات ه �ن��اك �إق� ��رار ب � ��أن امل�ط�ل��ب احل��زب��ي
بح�صر القائمة الوطنية ب��الأح��زاب ال�سيا�سية،
غري د�ستوري �سند ًا لقرار املجل�س العايل لتف�سري
الد�ستور رق��م  7ل�سنة  .2012فقد ك��ان جمل�س
ال��وزراء قد قرر بتاريخ  2012/4/19الطلب من
املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور «بيان ما �إذا كان
االنتخاب ب�أ�سلوب القوائم مبا فيها القائمة املغلقة

يعترب انتخاب ًا مبا�شر ًا وفق ما هو من�صو�ص عليه يف
الفقرة ( )1من املادة ( )67من الد�ستور» ،و«يف
حالة اجلواب بالإيجاب ،بيان ما �إذا كان ا�شرتاط
االنت�ساب �إىل حزب للرت�شيح �ضمن القائمة جائز ًا
د�ستوري ًا».
و�أفتى املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور ب�أن املق�صود
باالنتخاب املبا�شر هو �أن يقوم الناخبون �أنف�سهم
بانتخاب ممثليهم دون و�ساطة �أح��د �سواء كان
االنتخاب ب�أ�سلوب القوائم �أو ب�أ�سلوب االنتخاب
الفردي ،ذلك �أن كلمة (مبا�شر ًا) تن�صرف �إىل
الناخب ،وال تن�صرف �إىل املر�شحني ،وا�ستخل�ص

املجل�س �أن االنتخاب ب�أ�سلوب القوائم مبا فيها
القائمة املغلقة يعترب انتخاب ًا مبا�شر ًا يتفق و�أحكام
الفقرة ( )1من املادة ( )67من الد�ستور.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين املت�ضمن :ما �إذا
كان ا�شرتاط االنت�ساب �إىل حزب للرت�شح �ضمن
القائمة جائز ًا د�ستوري ًا ،فقد ق��رر املجل�س ب�أن
ت�شكيل القوائم �سواء كانت قوائم حزبية �أو غري
حزبية �أو خمتلطة جائ ٌز د�ستوري ًا  ،و�أن ا�شرتاط
االنت�ساب �إىل حزب للرت�شح �ضمن القائمة غري
جائز د�ستوري ًا ،لأن م�ؤداه حرمان غري املنت�سبني
للأحزاب من ت�شكيل قوائم �أو امل�شاركة فيها.

الخيار الثاني :القائمة الوطنية على م�ستوى المملكة
يعك�س اخليار الثاين بدرجة رئي�سية ما ج��اء يف
مذكرة مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية �إىل
جمل�س النواب مطلع ت�شرين الأول  ، 2015ومذكرة
الأحزاب ال�سبعة ع�شر �إىل اللجنة القانونية ملجل�س
النواب بتاريخ  11ت�شرين الأول .2015
فقد رحبت مذكرة مركز القد�س مب�شروع القانون،
واعتربته خطوة �إ�صالحية �إىل الأم��ام ،غري �أنها
�أك ��دت وج��ود مثالب ون��واق����ص يتعني جت��اوزه��ا،
واقرتحت جملة تعديالت دعت جمل�س النواب �إىل
تبنيها من �أجل تطوير م�شروع القانون �إىل املدى
الذي ي�سهم يف انتخاب جمل�س نواب ميثل ال�شعب
حق ًا ،ويعزز احلياة احلزبية مبا يجعل من ت�شكيل
احلكومة الربملانية �أمر ًا يف متناول اليد.
وط��ال�ب��ت امل��ذك��رة يف ب�ن��ده��ا الأول بتخ�صي�ص
 30مقعد ًا من مقاعد الـمجل�س الـ  130للقوائم
الوطنية يف الدائرة العامة على م�ستوى اململكة.
و�ش ّددت على �أن هذا مطلب تجُ مع عليه الأحزاب
ال�سيا�سية ،وت�شكل اال�ستجابة ل��ه م��ؤ��ش��ر ًا على
مدى توفر الإرادة ال�سيا�سية لدى جمل�س النواب
ل�لارت�ق��اء باحلياة احلزبية ف�ع� ً
لا ال ق��و ًال فقط.
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وذ ّكرت املذكرة ب�أن القوائم الوطنية قد �ش ّكلت يف
قانون االنتخاب ل�سنة � 2012أهم تطوير لنظام
االنتخاب يف تاريخ املجال�س النيابية ،و�أنه لي�س من
احلكمة يف �شيء �أن يتم الرتاجع عنه يف مناخ ينحو
فيه م�شروع القانون اجلديد نحو ت��دارك مظاهر
اخللل يف ت�شريعات االنتخاب ال�سابقة.
ويف ن�شاط الحق ملركز القد�س((( ،دعا املركز يف
ورقة بحثية تخ�صي�ص  27مقعد ًا للقائمة الوطنية
على م�ستوى اململكة� ،أي العدد نف�سه الذي ت�ضمنه
قانون االنتخاب ل�سنة  ،2012لت�سهيل مترير مقرتح
القائمة الوطنية يف جمل�س النواب.
�أم��ا مذكرة الأح��زاب ال�سيا�سية ،فقد �أك��دت �أن
م�شروع القانون قد ت�ضمن بع�ض املزايا الإيجابية
الإجرائية والفنية� ،إال �أنه �أفقد املواطن حقه يف
ال�صوت الثاين عرب �إلغائه القائمة العامة الوطنية،
واعتربت �أن ذلك ي�ضعف العمل احلزبي ،ويحد من
((( جاء ذلك يف ور�شة عمل بعنوان «ور�شة اخل�براء يف قانون
االن �ت �خ��اب :ال�ت�ع��دي�لات الأ��س��ا��س�ي��ة ع�ل��ى م���ش��روع ق��ان��ون
االنتخاب» ،عقدها املركز يف فندق �سنت�شري بارك بع ّمان
بتاريخ .2015/12/5

�إمكانية ت�شكيل كتل نيابية بر�ؤى وبرامج حزبية،
ويجعل من احلكومات الربملانية التي طالب بها
جاللة امللك هدف ًا بعيد املنال .و�أ�شارت املذكرة
�إىل �أن الأحزاب املوقعة على املذكرة تعترب القائمة
الوطنية مبد�أ وحافز ًا �أ�سا�سي ًا يف قانون االنتخاب
حتى تتمكن من امل�شاركة الفاعلة واحلقيقية يف
االنتخابات النيابية.

وطالبت مذكرة الأحزاب يف بندها الأول بت�ضمني
م�شروع قانون االنتخاب ،القائمة الوطنية الن�سبية
بن�سبة ال تقل عن  % 25من عدد مقاعد جمل�س
النواب ،وهو ما ي�ساوي  33مقعد ًا .ودعت يف بندها
ال�ث��اين �إىل �أن يحتكم ت�شكيل القائمة الوطنية
ملعايري ت�شكل حوافز للأحزاب ال�سيا�سية والقوائم
الرباجمية.

الخيار الثالث :تبني نظام القائمة الن�سبية المفتوحة على م�ستوى المحافظة
املتو�سطة وال�صغرية احلجم يف احل�صول على �أكرث
اق�ترن ب��داي��ة ال�تروي��ج لنظام االنتخاب اجلديد
باحلديث عن املحافظة ك��دائ��رة انتخابية ،لكن
من مقعد ،وهذا يفرغ النظام الن�سبي من حمتواه
ات�ضح فيما بعد �أن النية احلكومية تتجه نحو
الإيجابي ،ولذلك ميكن �إذا �أُبقيت املحافظات
تق�سيم الدوائر الثالث الكبرية؛ العا�صمة و�إربد
الكبرية على حالها �أن تعو�ض ن�سبي ًا عن غياب
والزرقاء�،إىل دوائر فرعية� ،سيكون عددها وفق ًا
القائمة الوطنية على م�ستوى اململكة ،حيث �أن
للت�صريحات الر�سمية :خم�س دوائر يف العا�صمة،
قانون االنتخاب ل�سنة  2012يخ�ص�ص ملحافظة
و�أربع دوائر يف �إربد ،ودائرتان يف الزرقاء.
العا�صمة  25مقعد ًا ،وملحافظة �إربد  ،17وملحافظة
الزرقاء  12مقعد ًا .وهذه املحافظات مر�شحة �أي�ض ًا
ويف ظل عدم ن�ص م�شروع قانون االنتخاب على
بح�سب التق�سيم اجلديد املتوقع للدوائر االنتخابية
قائمة وطنية على م�ستوى اململكة ،فقد ب��رزت
�أن يزداد عدد مقاعدها مبقدار �سبعة مقاعد(((.
تف�ضيالت لدى �أحزاب وقوى �سيا�سية واجتماعية
وه��ذا يعني ان ع��دد املقاعد ال��ذي �س ُيخ�ص�ص
ب�أن تكون كل واحدة من حمافظات اململكة االثنتي
ملحافظة العا�صمة �سيكون هو نف�سه العدد الذي
ع�شرة دائ��رة قائمة بذاتها .ويعك�س هذا التوجه
ً
ك��ان خم�ص�صا للقائمة الوطنية يف انتخابات
القناعة ب�أنه كلما كانت الدائرة �أك�بر ،تقل�صت
� ،2013أي  27مقعد ًا ،فيما �سي�صبح عدد مقاعد
فر�ص الفوز باال�ستناد فقط �إىل الوالءات الفرعية،
حمافظة �إربد حوايل  20مقعد ًا ،ومقاعد حمافظة
وزادت فر�ص الفوز للقوائم وال�شخ�صيات العامة
الزرقاء  14مقعد ًا.
�صاحبة ال��ر�ؤى والربامج ،وهذا يح�سن دون �شك
من نوعية النواب املنتخبني.
ومع �أن مذكرة الأح��زاب ال�سيا�سية ال�سبعة ع�شر
(((حدد م�شروع قانون االنتخاب عدد مقاعد جمل�س النواب
�إىل اللجنة القانونية يف جمل�س النواب� ،أ�شارت �إىل
مبائة وثالثني مقعد ًا ،ومبا �أن عدد املقاعد املخ�ص�صة للكوتا
«تو�سيع الدائرة االنتخابية املحلية ن�سبي ًا» باعتباره
الن�سائية هو  15مقعد ًا ،وعدد املقاعد املخ�ص�صة للدوائر
االنتخابية ح�سب قانون االنتخاب ل�سنة  2012هو 108
�إحدى الإيجابيات يف م�شروع قانون االنتخاب� ،إال
مقاعد ،لذا يوجد �سبعة مقاعد �إ�ضافية �سيتم توزيعها على
�أن طريقة احت�ساب الفوز (طريقة الباقي الأعلى)
الأغلب على املحافظات الكبرية لتح�سني التنا�سب بني عدد
املقاعد وعدد ال�سكان� ،أو لال�ستجابة لل�شعار الذي رفعه
التي تبناها م�شروع القانون ،تقل�ص فر�ص القوائم
مركز القد�س واللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة وهو «مقعد
ن�سائي لكل دائرة انتخابية».
االنتخابية يف الدوائر التي تت�شكل من املحافظات
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الخيار الرابع :التخلي عن نظام الباقي الأعلى واعتماد طريقة �أخرى الحت�ساب الفوز �أو ن�سبة ح�سم
لقد ح ّدد م�شروع القانون (الفقرة ب)47/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.
وه��ذه ه��ي الطريقة نف�سها التي ا�ستخدمت يف
االنتخابات املا�ضية ،وتك�شف بو�ضوح ما تنطوي
عليه من عيوب وم��زاي��ا� .أم��ا العيوب ،فهي عدم
العدالة يف توزيع املقاعد قيا�س ًا بحجم الأ�صوات
الذي حققته القوائم املتناف�سة ،حتى �أن قائمتني
ح�صلت ك��ل منهما ع�ل��ى مقعد واح� ��د ،بينما
ك��ان ع��دد �أ��ص��وات الأوىل ي�ساوي ثالثة �أ�ضعاف
ون�صف ع��دد �أ��ص��وات 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،
تعزيز ًا لفر�ص وجود كتل نيابية كبرية على طريق
ت�شكيل احلكومة الربملانية؟ بهذا ميكن اعتماد
�سانت القي/املعدل كطريقة بديلة و�أك�ثر عدالة
يف توزيع الأ� �ص��وات .ف�ض ًال عن ذل��ك 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 .غري �أن النتيجة املن�شودة من تعديل
طريقة احت�ساب الفوز ميكن حتقيقها من خالل
�إقرار ن�سبة ح�سم ،لكن م�شكلة ن�سبة احل�سم �أنها
قد تكون مربكة يف التطبيق يف ظل التق�سيم املتوقع
للدوائر االنتخابية ،من حيث تباين حجومها وعدد
الناخبني فيها ،ولذلك من املف�ضل الأخذ بتعديل
طريقة احت�ساب الفوز ولي�س و�ضع ن�سبة ح�سم،
�أما �إذا مت الإبقاء على طريقة الباقي الأعلى ،ف�إنه
يتعني و�ضع ن�سبة ح�سم.

التو�صيـــــــات
� 1إعادة العمل بنظام القائمة الوطنية املغلقة على م�ستوى اململكة وتخ�صي�ص  27مقعد ًا لها على الأقل ،كما
كانت عليه احلال يف انتخابات جمل�س النواب ال�سابع ع�شر ،وذلك تلبية ب�شكل خا�ص ملطلب الأحزاب
ال�سيا�سية.
 2الأخذ بنظام القائمة الن�سبية املفتوحة على م�ستوى املحافظة باعتبار كل منها دائرة انتخابية� ،أي دون تق�سيم
املحافظات الثالث الكبرية؛ العا�صمة و�إربد والزرقاء �إىل دوائر فرعية.
 3التخلي عن طريقة الباقي الأعلى الحت�ساب القوائم الفائزة ،واال�ستعا�ضة عنها �إما بطريقة �أخرى �أكرث عدالة
مثل طريقة �سانت الغي معدل �أو طريقة دي هونت� ،أو اعتماد ن�سبة ح�سم.
 4متويل احلمالت االنتخابية للأحزاب ال�سيا�سية �ضمن �سقف معني لتعزيز م�شاركتها يف العملية االنتخابية
وحت�سني فر�صها يف الفوز.
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