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  ندوة
  "دستورية قانون االنتخاب املختلط"

  2005 آيار  24
  

نظم مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع       
، 2005 أيار 24كونراد أديناور، يوم الثالثاء املوافق 

يف مقره الكائن يف جبل احلسني، ندوة سياسية بعنوان         
، حاضـر فيهـا     "دستورية قانون االنتخاب املختلط   "

سعادة العني األستاذ أسامة ملكاوي، وذلك حبـضور        
عدد من قادة الفكر والقانون واألحزاب والسياسة،       
وعدد من املهـتمني بالـشأن الـسياسي واحلـزيب          
واالنتخايب العام األردين، أدار الندوة سعادة النائـب        

  .الدكتور روحي شخالتوغ
  
 

  النائب الدكتور روحي شخالتوغ،سعادة 
  . مدير اجللسة

  
نشكر مركز القدس للدراسـات الـسياسية علـى         
مواصلته البحث يف الشأن العام وشؤون املـواطنني،        

  . والقضايا السياسية املطروحة على اتمع
  

دسـتورية قـانون    "اليوم لدينا ورشة عمل بعنـوان       
دستور بتعليق بسيط، أقول أن ال"!. االنتخاب املختلط

األردين ساوى بني مجيـع املـواطنني يف حقـوقهم          
قوانني االنتخاب، منذ   . الدستورية، السياسية واملدنية  

 1928انتخاب أول مجعية تشريعية يف األردن عـام         
وقبلها، كان يف األردن جمالس شـورى منـذ عـام           

، وكانت تعني وختتلط فيها السلطة      1928،  1921

باملعرفة واحلكمـة   التنفيذية مع أشخاص مشهود هلم      
  . ويرأس هذا الس قاضي قضاة

  
ومع انتقال األردن إىل اجلمعية التـشريعية يف عـام          

أصبح املواطنون األردنيون غري متساويني يف      . 1928
ومنـذ ذلـك احلـني    . حقوقهم املدنية ـ السياسية 

منذ وقت طويل   . واجلدل مستمر حول هذه احلقوق    
، فـأي   وحنن نتحدث عن قانون انتخـاب عـصري       

القانون العصري، هـو    . القوانني هو قانون عصري؟   
القانون الذي يستخدم أدوات العصر، للـسري مـع         

وعصرنا عصر حريات، وعـصر انفتـاح،       . العصر
ولنتماشى مع العصرنة   "! بعجره وجبره "وعصر عوملة،   

يف هذا العامل يبحث مركز القدس للدراسات السياسية 
"! النتخاب املختلط بدستورية قانون ا  "يف هذه الندوة    

، "!قائمة نسبية ودوائـر   "وما يقصده باملختلط هو     . 
خطوة تدرجيـة أو    . وهي خطوة اىل القائمة النسبية    

مسلسل تنازالت تريد أن تصل به اىل مطالب الناس         
  .ومطالب اجلماهري أخرياً

  
 العـني أسـامة     ذمتحدثنا يف هذه النـدوة، األسـتا      

  .ملكاوي، فليتفضل
  

  .ستاذ أسامة ملكاويسعادة العني األ
  

يبدو أنين مل افهم الدعوة بشكل كامل، فقد اعتقدت         
أنين متحدث بني عدد من املتحدثني وإذا يب املتحدث         

  .الوحيد
  

احلديث عن قانون االنتخاب، حديث كثري ومتشعب،  
ويكاد أن يصبح احلديث اليومي لكافة فئات الشعب،    
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ن احلايل،  اليت بدأت تشارك يف توجيه انتقاداا للقانو      
  . وتطالب بقانون انتخاب عصري

  
ال أستـسيغه لـسبب أن      " عصري"الواقع أن تعبري    

العصر متغير، وجيب أن يكون القانون أيضاً متغيـر،         
إضافة إىل ذلك، أن قانون االنتخاب يصاغ مبا يتالئم         

  . مع كل جمتمع منفرداً
  

فيما يتعلق باألردن يتم تنظيم عملية االنتخاب وفقـاً         
من الدستور األردين الناظم للـسلطة      ) 67(دة  للما

التنفيذية والتشريعية، والذي على أساسه يتم إطالق       
وحتديد مالحمه الرئيـسية وفـق يف       " قانون انتخاب "

شروط معينة، يتم على أساسه إجراء انتخابات عامة        
  .يف البالد

  
الشرط األول، أن يكون االنتخاب عاماً، مبعىن أنـه         

الـذي يطبـق يف     " د اجلزئـي  منع أسلوب التجدي  "
إضافة إىل أن هنـاك بعـض       . االنتخابات األمريكية 

الربملانات يف العامل جتدد ثلث، أو ثلثي أعضائها كـل          
الدستور األردين منع هـذا   . وهكذا... سنة أو سنتني  

النهج، وشدد على أن يكون االنتخاب عاماً، أي أنه         
يشترط أن يكون أعضاء جملس النواب بالكامل هـم         

  . ضاءه منتخبني يف آخر انتخابات أجريتأع
  

، مبعىن أن يكفل    "السرية"الشرط الثاين، جيب احلفاظ     
قانون االنتخابات حرية املواطن يف اختيـار املرشـح         
الذي يرغبه دون متكني غريه من معرفـة اختيـاره،          
وذلك تفادياً لوقوع الضغط أو اإلكراه، أو الترغيب        

ر جوهري يف هـذه     يف عملية االختيار، فالسرية عنص    
  .االنتخابات

الشرط الثالث، أن يكون االنتخاب مباشراً، مبعىن أن        
يكفل القانون اختيار مرشحني مـن قبـل الناخـب          
مباشرة، دون وسيط أو مشاركة من الغري يف هـذا           

  .االختيار، ويف مرحلة انتخابية واحدة
  

فحـص  " املوضوع األساسي يف هذه الورشة هـو        
تخابية النسبية يف ظـل أحكـام       دستورية القوائم االن  

فحص الدستورية أمر جوهري يف ظـل       "!. الدستور
نظام االنتخاب، والقائمة   "احلملة القائمة باجتاه تطبيق     

، وأمتىن أن حناول معاً أن ال نقفز إىل إعطـاء           "النسبية
جواب، قبل ممارسة رياضة عقلية تقودنا إىل جـواب         

  . صحيح ومقنع
  

ع لطرق االنتخاب، جند أن   إذا ما قمنا باستعراض سري    
احلديث ضمن األدبيات السائدة يف األردن يتم عـن         

الـدائرة  "ونظـام   " الدائرة الفردية "ِنظاميي انتخاب   
دوائـر  "أما نظام املختلط    . الذي طبق سابقاً  " املغلقة

، فإننا نتحدث عنها    "خمتلفة األعداد، والقائمة النسبية   
 االنتخاب  حقيقة األمر أن أنظمة   . وكأا شيء واحد  

ليست " القائمة النسبية "يف العامل متعددة وخمتلفة حىت      
كلها واحدة، وقد ختتلف بطريقة وأخرى، بني دولـة     

  .وأخرى
  

وهـي  . دعونا نبدأ بتعداد سريع لطرق االنتخـاب      
باملناسبة ليست على سبيل احلصر، فهنـاك قـضايا         
متشاة حاولت مجعها، وهناك قضايا أخرى مل أحيطُ        

  .، ومل أستطع االطالع عليهاا علماً
  

هذا "!. النائب الواحد للدائرة الواحدة"اخليار األول، 
النظام خيتلف من دولة ألخرى، حيث تكتفي بعـض         
النظم االنتخابية باألكثرية، حيث يفوز من حيصل على 
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على سبيل املثـال، هنـاك مخـس        . أعلى األصوات 
مرشحني، وإذا ما حصل أحدهم على أعلى األصوات      

  . ، فهو يعترب هو الفائز%30ن تكن وإ
  

هناك نظم أخرى شبيهة ذا النظام، وبنفس الـدائرة         
االنتخابية الواحدة، ومرشح النائب الواحد، إال أنـه        
يتم اعادة عملية االنتخاب إذا مل حيصل صاحب أعلى         

، مـن أصـوات     %51األصوات على ما نـسبته      
ـ  . الناخبني ، هنـاك اختالفـات     %51حىت نسبة ال

يف االنتخاب الثاين، بعضهم جييز االشـتراك       . هاعلي
ألخر أعلى رقمني يف املنافسة، وبعضهم جييز ألكثـر         

مـن  % 12.5من أثنني، ويقول إذا حصل أكثر من        
.  جيوز للنائب أن يشترك يف االنتخاب الثاين       تاألصوا

إذن مسألة الدائرة الواحدة، للنائب الواحد، ليست       
ايا واملناهج داخل هذا    قضية واحدة، وامنا تتعدد القض    

  .اخليار
  

، وهذا النظام، مثـل     "القوائم املفتوحة "اخليار الثاين،   
النظام الذي كان مطبقاً يف األردن قبل اعتماد قانون         

، حيث خيتار الناخب، العدد الذي      "الصوت الواحد "
يرغبه من العدد املقرر من املرشحني، مبعىن باستطاعته        

اخل، .. اثنني، أو ثالثة     أن ينتخب من القائمة نائب أو     
إال أن هذا النظام، أيضاً، يوجد فيه عمليات ترجيح،         
فمثالً، بعض النظم االنتخابية تقول، أنه عندما تعمل        
الترتيب الذي حيصل على الرقم األول فهو خيـارك         

والذي حيصل على خيارك األخري، ليس هـو        . األول
 هنـاك . خيارك القوي، وبالتايل ترجيح اخليار األول     

معادالت يتم تطبيقها، حبيث لرمبا أول اسم بالقائمـة         
، بـسبب   تقد ال حيصل بالنتيجة على أعلى األصوا      

  "!. الترجيح"عملية 
  

، يكـون يف دوائـر      "النظام املختلط "اخليار الثالث،   
عادية كل دائرة فيها مرشحني أو ثالثة، وفيها قائمة         
نسبية عامة، حيث خيـصص قـسم مـن املقاعـد           

 إىل االنتخاب الفردي، وجزء آخـر إىل        االنتخابية،
  .االنتخاب النسيب يف كل دائرة

  
نظام االنتخاب النسيب على أسـاس      "اخليار الرابع،   
، حيث تفوز كل قائمة بنسبة تعادل       "الدائرة الواحدة 

وال تقف األمور عند هـذا      .  القائمة املفتوحة  تأصوا
احلد، وامنا تنطوي كل فئة منها على طيف واسع من          

، "!الـصوت املـرجح   "هناك شيء يسمونه    . اهجاملن
الـصوت  "داخل الـدائرة،  و    " الصوت املساوي "و

، تـأيت   "الصوت القبويل أو االسـتبعاد    "، و   "املعدل
للقائمة النسبية وتستبعد منها ما تشاء، أو قوائم من         

التـصويت  . "نوع آخر وهي أن تقبل منها من تشاء       
ا يدل على   ، الذي يعتمد على األولوية، وهذ     "التراتيب

احلاجة إىل دراسة معمقة قبل اختيـار طريقـة مـا           
  .لالنتخاب

  
عودة إىل املوضوع األصلي، لنطرح السؤال التـايل،        

يف الصورة  " القائمة النسبية "هل تتفق طريقة انتخاب     
املتداولة، اليت نتحدث فيها، مع نصوص الدسـتور         

وأجيب على هذا باألسئلة التالية، السؤال      !.األردين؟
ل، هل جيوز لقانون االنتخاب أن يضع شـروطاً         األو

استباقية على املرشحني زيـادة علـى مـا ورد يف           
، على أن ال تكون شروطاً "!نعم: "الدستور؟، اجلواب

فباإلمكان . متييزية، مبعىن أن ال تتضمن متييز بني الناس       
اخل، هذا حق   .. سنة 30 أو   25تغيري سن املرشح من     

ن الدسـتور األردين،    للقانون، الدليل على ذلـك، أ     
أظهر هنا حكمة املشرع الدستوري، مل ير يف املـادة          

ضرورة لوضع شروط املرشح، وامنـا وضـع        ) 75(
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شروط إستبعاد املرشح، مبعىن أا جـاءت عكـس         
النهج، وهي ليست شروطاً ائية، وامنا باسـتطاعتك        

ولذلك أحياناً جتد يف    . استبداهلا ووضع شروطاً غريها   
  .زيادة عما ورد يف الدستورالقانون شروط 

  
مبـدأ  "السؤال الثاين، هل حتقق القائمـة النـسبية         

؟، حنن قلنا أن شـروط ثالثـة أوردهـا          "العمومية
الدستور، وهي أن يكون عاماً، وسـرياً، ومباشـراً،         

مبـدأ  "ولكن هل هذه الشروط تستطيع أن حتقـق         
لـبعض  " مبدأ الكوتـا  "اعتمد األردن   . ؟"العمومية

ية، الدينية واالجتماعية، الـيت رأى أن       الفئات العرق 
فرصها يف املنافسة حمدودة بسبب من قلـة نـسبتها          

هناك فئات لو تركت للقواعد العامـة ملـا         . العددية
وقـد ورد هـذا     . وصل أحد منها إىل جملس النواب     

من القانون  ) 25(، يف املادة    1928النص يف دستور    
ون من القان ) 33( املادة   1947األساسي، ودستور   

، 1952األساسي، ومل يرد نص على ذلك يف دستور         
مما يعين أن املشرع الدستوري يرى أن هذه احلالـة          

، لكـن عنـدما تكـون       "!مؤبدة"جيب أن ال تكون     
  ". الكوتات"الظروف مالئمة جيب التخلي عن مبدأ 

  
يف تقديري اعتماد النظام املختلط، يف ظروف الوضع        

لنـوع انتخـايب    " كوتا"احلايل، هو عبارة عن وضع      
مبعىن أن باقي املواطنني الذين ليس هلم احلق يف      . جديد

املشاركة يف هذه الكوتا، يكون دورهم فيهـا فقـط          
كناخبني، ولن يكونوا مـشاركني، إال إذا تـوفرت         

  ".الكوتا"شروط 
  

السؤال الثالث، هل حتقق القائمـة النـسبية مبـدأ          
أن " اشراالنتخاب املب "االنتخاب املباشر؟ وتعين عبارة     

يكون دور الناخب يف حتديد املرشح مباشراً، أي أنه         
  . ال يوسط غريه يف حتديد رغبته

  
املطروح ال حيقق هذا الشرط،     " القائمة النسبية "نظام  

حيث يقتصر دور الناخب على حتديد قائمـة، قـام          
معدوها بتحديد التراتبية املسبقة للفوز، وقد تكـون        

على سبيل املثال إحدى . النتيجة مغايرة لرغبة الناخب
) 50(مرشحاً، يعبأها   ) 50(القوائم النسبية، تتضمن    

، 42،  41،  40(شخصاً، واملعروف مسبقاً أن رقم      
لن حيالفهم احلظ يف النجاح، كل مـا يف         ) 44،  43

يف حتليلي هـذا    . األمر أن أمسائهم وردت يف القائمة     
، ألن الذين أعدوا هـذه القائمـة، خاصـة          "!خطأ"

ألوىل، بغض النظر عـن سـعة الـشعبية         التيارات ا 
للمرشحني األوائل، مبعىن أن ترتيب األمساء هو ترتيب 

  .للناجحني، أكثر منها للتعبري عن رغبات املواطن
  

لقد جلأت دول معينة اىل احلد من هذا األثر وذلـك           
بإتاحة الفرصة للناخب بأن حيدد خياراتـه حـسب         

لكـن  ال يوجد مشكلة بأن تشكل قـوائم،        . األمهية
الناخب جيب أن يتدخل فيها، حبيث يضع أمهية هـذا         

، وهـي   "الترجيح"الصوت اليت حتدثنا عنه يف مبادئ       
  .إجراءات معقدة، حتتاج إىل حبث ودراسة

  
يف النتيجة، كما أنا أكون حريص دوماً، رغم أنـين          
أعلم أنه ليس يف هذه اجللسة من يـوافقين الـرأي،           

" ائمـة النـسبية  الق"، إال أنـين أرى أن     !وهذا توقع 
" ترجيح"بالشكل املتداول، إذا مل نعدل عليها بوسائل        

  . أخرى، تكون خمالفة للدستور
  

لقد ظننت أن هناك شركني يل يف الندوة، فعلى مـا           
  .يبدو أن اهلجوم سيكون موجهاً ضدي وحيداً
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  األسئلة واالستفسارات
  

سعادة النائب الدكتور روحي شحالتوغ، 
  .رئيس اجللسة

  
ادة العني أسامة ملكاوي علـى حماضـرته        نشكر سع 

القيمة واملفيدة، اليت بكل تأكيد حفزت احلضور على        
البـاب  . طرح األسئلة واالستفسارات واملداخالت   

  . املشاركة من األخوة احلضور مفتوح ملن أراد
  

  الدكتور خلدون الناصر،
  . أمني عام حزب العهد

  
ـ      ر لن اجم األخ أسامة، وحنن حنتـرم الـرأي اآلخ

بالتأكيد، ونشكره على سرده املوضـوعي لقـوانني        
ومما تقدم، قال الـدكتور     . االنتخاب املتبعة يف العامل   

روحي يف بداية احلديث، أن هذا املوضوع يشغل بال         
قـانون  "، حتديداً عنـدما نتحـدث عـن         األردنيني
سأتفق مع الدكتور  على عدم اسـتخدام        "!. عصري

، لكـن   "قانون جديـد  "ألقول  "! عصري"مصطلح  
سعادة النائب الفاضل أشار إىل أنه منذ تأسيس أمارة         
شرق األردن وحىت اليوم، مل يكن هنـاك عدالـة يف           
قوانني االنتخاب، وجممل القوانني الـيت طبقـت يف         

  . األردن كانت خمالفة لنصوص الدستور
  

 عـن قـانون     1991 صحيح أننا نتحدث منذ عام      
القائمة "انون  االنتخاب، وكنا نتأمل بأن يتطور إىل ق      

الذي تفضلت وأشرت لـه، بـأن أكثـر         " املفتوحة
القوانني اليت مورست يف األردن، تقريباً، هي قوانني         

القائمة املفتوحة، اليت تسمح للناخب اختيار واحد أو        
  .اثنني من مرشحيي منطقته االنتخابية

  ظهر علينا هذا املشروع الغريـب،        1993يف عام   
، "!الصوت الواحـد   "العجيب حقيقةً، وهو مشروع   

الذي أخذناه على استحياء عن القانون الربيطـاين،        
أحب أن اُذكّر   . ولكننا مل نطبقه كما يطبق يف بريطانيا      

عندما طبق  " قانون الصوت الواحد  "أن هذا القانون    
يف بريطانيا اشترط أن يكون املرشح حزبياً، حتت اي         

آخر شخصية بريطانية   " غالوي"ظرف من الظروف،    
حزباً قبل االنتخابات بشهر واحد، امساه حزب       شكل  

ترشح منفرداً، وحصد أصـوات مـن       ". احملترمني"
لكن ال يوجد مرشح . أصوات حزب العمال الربيطاين

هذا يعين إما نأخذ القانون بـشكل       . مستقل إطالقاً 
الصوت "ولكن ظروف قانون    !. متكامل وإما نتركه  

ت، ، وما جرى عليه من تعديال     1993عام  " الواحد
وهنا ال بد من اإلشارة اىل      . خاصة التعديالت األخرية  

توصيات الندوة اليت نظمها مركز القدس للدراسات       
، يف احلقيقة، وحنـن     11/2004 /21السياسية يف   

متأكدين أن املركز قد رفع التوصيات للجهات املعنية        
لكن أشري، إىل بعض    . ولكن لألسف مل يأخذ أحداً ا     

خالت وحتديداً كلمة الـدكتور     ما ورد فيها من مدا    
خالد الزعيب، اليت أكدت أن جاللة امللـك طلـب          
بكتاب التكليف السامي من حكومة دولة السيد علي        
أبو الراغب، وحدد له مهلة زمنية، أن يتم تـشريع          
قانون انتخاب جديد، حديث وعـصري، إال أنـه         

، بل بالعكس خرجت علينـا      !ولألسف ومل يتم ذلك   
 بقانون أكثر ظلمـاً ومـشوب       حكومة أبو الراغب  

بالعيب الدستوري، ورفعت اكثر من قـضية أمـام         
احملاكم، وردت احملاكم هـذه القـضايا شـكالً، ال          

  !.موضوعاً، ألننا نفتقر إىل حمكمة دستورية
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تفضل معايل العني وقال ان هناك قوانني، إال أا غري          
ــرات، و     ــانون ثغ ــل ق ــي ك ــة، فف مكتمل

مسودة قانون  "ر ندوة عن    يف آخ . إجيابيات،وسلبيات
، خلصنا إىل أن األردن، مل ير مثـل هـذه       "األحزاب

اجلدليــة الــيت أرجــو أن تــسمحوا يل بوصــفها 
وسعادة النائب  " الصواب"أنت تتحدث   "!. بالعقيمة"

كذلك، وإخواين وزمالئنا يف األحزاب األردنية على       
، وأصحاب الـرأي والفكـر يتكلمـون        "!صواب"
، إىل مىت   ! واألكادمييني كذلك  والقانونيني" الصواب"

، هل من املعقول أن يكون هنـاك        !سنبقى نتحدث؟ 
الصوت "هل قانون   !. إمجاع على أن القانون احلايل؟    

بوضعه احلايل، هو أفضل القوانني يف العـامل        " الواحد
 احلزبية بكل   فاألطيا.  لنطبقه؟ ةوحنن الدولة املختار  

ـ         ا وزن يف   ألواا، مهما كانت نظرتكم إليهـا، أو هل
اتمع أو ليس وزن، كثرية العدد أو قليلة، إضافة اىل   
األكادمييني، املفكرين والقانونيني كلهم أمجعوا على أن 

، وال حيقق   "مشوب بالعيب الدستوري  "هذا القانون   
لذلك أمتىن أن   . العدالة بني املواطنني مبوجب الدستور    

يتركز جهدنا هذه األيام على السعي الختـاذ قـرار          
ياسي، وإذا مل يتخذ مثل هذا القرار سنبقى ندور يف          س

حلقة  مفرغة، خاصة وأنه بني أيدينا كتاب من مئات          
الصفحات وقبله كتب من مئات الصفحات، وفيـه        

  .آراء كثرية
  

حقيقة أمتىن على مركز القدس أن يكمـل رسـالته          
وحياول جهده تطبيق التوصيات اليت خرجت يف ندوة        

وفمرب، ألن احلقيقة أن هذه     ن/  تشرين الثاين  21-22
  .الندوة مجعت ما مت قوله خالل العشر سنوات املاضية

  
قانون الصوت الواحد احلايل، قانون ظامل وجمحف حبق        

حقيقة إذا مل يتغري مثل هذا القانون       . املواطن األردين 

سيبقى األردن مصنفاً يف ذيل الـدول الـيت تطبـق           
أننـا دولـة    الدميقراطية ولن نستطيع إقناع العـامل ب      

  .شكراً، وآسف لإلطالة. دميقراطية
  

  .احملامي الدكتور خالد الزعيب
  

فيما يتعلق بالدستور، حنن دائماً نتحدث عن الدستور        
 لو مت   ةاألردين، الذي يعترب من أنقى الدساتري األردني      

. تفعيل نصوصه كما هي، لكننا خنتصر الدستور مبواد       
وجـود لكـل    خنتصر الدستور باحلقوق الدستورية امل    

مواطن أردين، سواء احلقوق الشخصية أو الـسياسية   
أو االجتماعية، هنالك تعـدي وجتـين علـى هـذا       

  .الدستور، هذا أوالً
  

 ذ، األستادثانياً، حنن نتحدث عن قانون انتخاب، أو أي
خلدون واألستاذ أسامة، بأننا لسنا حباجة إىل قـانون         

ـ       ضمن عصري، حنن حباجة إىل قانون حديث باملعىن يت
كافة األفكار اليت طرحت من قبل األحزاب السياسية        
ومن أصحاب الفكر والرأي ورجال القانون، حبيـث        
يكون هذا قانون انتخاب يتضمن القواسم املشتركة       
اليت يتفق عليها الشعب األردين، هذا إذا كنا حقيقة         
نريد أن نصل إىل جملس النواب، نواباً حقيقـيني ال           

ات التقسيم، حنن نريد نـواب      نواب خماتري فقط لغاي   
يناقشون كل قانون، كل مشروع قانون، على أن تتم         
املناقشة مبوضوعية تامة بتجرد ودون مصلحة شخصية 

  .ألي منهم
  

يف القانون، اعتقد كـوين  " الصوت الواحد "موضوع  
الصوت "كرجل قانون وكوين دكتور يف القانون، أن        

فني، هو صوت قاتل آلمال وطموحات املـثق      " الواحد
الذي لديه طمـوح    . احلزبني، السياسيني وقادة الرأي   
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أومن . ، مقتله "الصوت الواحد "ورشح نفسه، أصبح    
بأن يكون للدائرة صوت واحد إذا قـسمت األردن         

كنـت قـد    . إىل دوائر بعدد أعضاء جملس النواب     
أعددت ورقة عمل تتعلق ذا املوضـوع يف هـذا          

يف قانون " كوتاأضواء قانونية على ال"الكتاب، بعنوان 
، وعلى نظام   2001 لسنة   34االنتخاب املؤقت رقم    

تقسيم الدوائر االنتخابية، وحبثت فيها مـن نـواحي       
اليت متت، وبينـت    " العدالة"قانونية ودستورية مدى    

هنالـك  . مدى الظلم الذي وقع على بعض الدوائر      
دوائر مت جتزئتها وتفصيلها لنواب خاصـني، بينمـا         

تستحق أن يكون هلا أكثر مـن       هنالك دوائر كانت    
، ال  "عدالة مجاعية "نريد  !. وهنا وقع الظلم  ..،  !نائب

أن تكون العدالة مقتضبة، بل جيب أن تكون واضحة         
  .وسيدة وحنن نسعى دائماً اليها يف كل قضايانا

  
فيما يتعلق مبوضوع دستورية القوانني، سـبق يل أن         

احملكمـة  "كتبت إحدى املقاالت، تتعلق مبوضـوع       
، "احملكمة الدستورية "، أنا مؤيدي وجود     "دستوريةال

ن يتم إعداد مـسبق هلـا،   لكن أوأيدها على أساس أ   
حبيث يتم تدريب كادر قضائي، حىت تأخـذ طـابع          

هنالك قوانني خمالفة للدستور، وهنالـك      . الدستوري
أيضاً، أنظمة وتعليمات خمالفة للدستور مـن خـالل     
املمارسة العملية شاهدناها وال أريد أن أسلط الضوء        

لذلك . عليها يف هذه اجللسة، ألا ليست موضوعنا      
 ال بد من إنشاء احملكمة الدستورية، حىت نضع أرى أنه

ضابط قانوين ملا يشرع عن جملس النواب، وملا يشرع         
  .عن احلكومة التنفيذية

  
أما فيما يتعلق مبوضوع اإلرادة السياسية، إن مل تكن         
اإلرادة السياسية، يف هذا الوطن فاعلة وحقيقية وهلا        
 دور يف إجناز قانون خيلق ردة فعل لـدى اجلميـع،          

وقانون انتخاب حديث تتفق عليه كافة األطـراف،        
سواء من األحزاب أو غريهـا، ويلـيب طموحـات          
الشعب األردين، فإنه لن يكـون هنـاك أي قـانون        

القـانون  . يطرح، وسوف نبقى على القوانني املؤقتة     
. 1989املؤقت ما زال نافذاً، كما تعلمون، منذ عام         

  .خالهلا كم دورة عقد جملس النواب؟
  
قوانني املؤقتة هي قوانني قاتلة، وإن مرت مبراحـل          ال

دستورية مقتضبة، لكنها من وجهة نظري فهي غـري         
دستورية،  والدليل على ذلك أن إحدى احلكومـات   

 قانوناً مؤقتاً وهذا ليس من العدالة       230شرعت حنو   
حنن مع العدالة اليت حتقق كافـة مطالـب         .  يف شيء 

ن وتليب طموحات   األحزاب السياسية ورجال  القانو    
  .الشعب األردين

 
  األستاذ فؤاد معمر،

  . أمني عام حزب الرفاه
  

، كما ذكر سعادة العـني،      1928نقول أنه منذ عام     
مرات وأدخلت  ) 6(تغري قانون االنتخاب يف األردن      

هـذا يعـين أن املـشرع     .عليه عشرات التعديالت
األردين باستطاعته أن يدخل تعديالت على الدستور       

 العدالة اتمعية، وتعزيز املكانة االقتـصادية،       باجتاه
وتعزيز قيم العدالة واملساواة يف اتمـع األردين، يف         

كأردنيني ليس لنا اعتـراض علـى       !. أي وقت يشاء  
، لكن املشرع هو الذي يفـسر القـوانني       "الدستور"

  .املتعلقة يف هذا األمر
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  ردود على االستفسارات
    

  
  .كاويسعادة العني أسامة مل

  
لقد سعدت مبا مسعت من األخوة املـداخلني، لكـن          

  ، "!الربملان سيد نفسه"هناك كلمة تقال بأن 
  

لرمبا النقطة اخلطرية يف هذا املوضوع، وهي أنـين مل          
دعوين أقـول معادلـة     . أحتدث عن الصوت الواحد   

القائمـة  "اعتقد أنه يف نظـام االنتخـاب        "رياضية  
الدوائر االنتخابيـة،   كان املواطن يف بعض     " املفتوحة
 من املرشحني، ويف دائـرة أخـرى        9/80ينتخب  

، 4/80، ويف دائـرة ثالثـة     5/80يشارك بانتخاب   
اخل، قــانون ..، 1/80، أو 2/80ودائــرة رابعــة 

 يف كل   1/80الصوت الواحد أصبح ينتخب املواطن      
هذه املعادلة الرياضية إذا كان هلا مدلول قد        !. اململكة

 أن يف قوانني االنتخاب جيب أن       وأقول. يكون مفيداً 
قـانون  " تعـديل "يكون لدينا فهم بأنه جيب أن يتم        

االنتخاب، كل دورة انتخابية، والسبب أن الـتغري        
االجتماعي والثقايف والدميقراطي، يف كل هذه األمور       
جيب أن يأخذ بعني االعتبار، وأن تـدفع بالقـانون          

يثي قلت  خالل حد . االنتخايب لالستجابة إىل املتغريات   
، نصا على نظام    1947، ودستور   1928أن دستور   

 مل ينص 1952لالقليات، يف حني أن دستور " الكوتا"
على ذلك، على اعتبار يفتح الباب أمـام إمكانيـة          
التخلي عن هذه الكوتات عندما تـصبح الظـروف         

وأسوأ الظروف مالئمة عندما تعلـم بـأن        . مالئمة
أنفسهم الـذين   ، هم   "الكوتات"املستفيدين من هذه    

. املسألة ليست جمرد قـرار    . حيتجون على هذا النظام   

اختاذ القرار سهل جداً، لكن جيب أن تالحظ نتـائج          
أقول أنه جيب تعديله واعادة النظر      .  هذه القرارات 

أقول . يف قوانني ذات الطبيعة السياسية بشكل دوري      
يف فرنسا  . جيب أن يكون مستقراً   " القانون املدين "أن  

لكـن  .  لديهم قوانني مطبقة من زمن نـابليون   مازال
القوانني ذات الطابع السياسي، اليت أطلقوا عليهـا         
اجلمهورية األوىل والثانية واجلمهورية الثالثة والرابعة،      
كان نتيجة لتغيريات دستورية وتشريعية، عندما تعلن       
اجلمهورية األوىل والثانية، فإن هناك فرق دسـتوري        

  .حلة جديدةدعا اىل اعتبارها مر
  

بالنسبة لتوزيع الدوائر، وهي من أحد املظامل للناس،        
دعوين أقـول أن    . هل هي تطابق مع عدد السكان؟     

فيما . كل جمتمع، يأخذ بعني اعتباره تركيبته اتمعية      
يتعلق بتخصيب اليورانيوم ال أعتقد أن هناك يوجـد         
مبدأين علميني لتخصيب اليورانيوم، بل مبدأ واحد يف 

. ، إذا ما طبق يصبح لدينا يورانيوم خمصب       !عاملكل ال 
إطالق الصواريخ لرمبا كان يف نظرية أو اثنتني، أما يف          
قوانني االنتخاب أكاد أجزم، أنه قلما جتد قوانني ذات 

وإذا كان هنـاك يف     . طابع سياسي متشاة يف دولتني    
التشريعات الدستورية دساتري متـشاة، سـتجدها       

معينة، أو يف حقبـة سياسـية       ضمن جمموعة جغرافية    
على سبيل املثال لرمبا جتد تـشااً يف قـوانني          . معنية

أوروبا الشرقية، أو دساتريها الـيت شـرعت بعـد          
، والسبب أنه كان هناك مـسائل عديـدة         "احلدث"

  مشتركة فيما بينها
  

 بالنسبة لتوزيع الدوائر، يف بريطانيا الدوائر ليـست        
ي احلكومـة، مبعـىن     والذي يقسم الدوائر ه   . ثابتة

بالتايل يتم تغيري أشكال الدوائر وفقاً      !. احلزب احلاكم 
لقوة احلزب احلاكم يف منطقته، فقد جيد من األصوب         
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أن يضم يف منطقة ما له أغلبية فيها اىل منطقة كربى           
ثانية وضعه ضعيف فيها، حىت يعزز وضعه يف هـذه          

  .املنطقة، مبعىن أن توزيع الدوائر ليس ثابتاً
    

بالنسبة لعدد السكان، يف مؤمتر احلزب اجلمهـوري        
األمريكي، باملناسبة احلزبني اجلمهوري والـدميقراطي      
يطبقون نفس املبدأ، أذكر أنين قرأت يف إحصائية عام         

، أن مندوب احلزب يف املؤمتر العام للحـزب   1975
ويف .  شخص، يف املناطق الريفية الصغرية     2075ميثل  

 شـخص، إذن    34500ب  كاليفورنيا ميثل املنـدو   
املسألة السكانية ليست بالـضرورة أن تكـون ذات    

املسألة اجلغرافية ليست بالـضرورة أن      . معيار معني 
تكون هي املعيار الوحيد، قانون االنتخاب العادل، هو 
الذي يستطيع أن يقود البلد إىل وضع أفضل، ويشعر         

 وقد ال جتد نظام   . املواطنني أم هم من أختار ممثليهم     
واحد، أو منوذج واحد، فال بد من املزج، وال بد من           

املشكلة يف األردن أننا نفسر املـصطلحات       . الدراسة
ليست ذات  " القائمة نسبية . "وال ننتبه إىل مدلوالا   

أيضا جيب ان نأخذ من     . مفهوم مباشر وحمدد وواضح   
جتارب اآلخرين، يف إسرائيل مثالً القائمة النـسبية يف     

لكن ماذا تنتج دوماً، تنـتج جهـات        الدولة كلها، و  
متطرفة جداً، وهلذا فمن وجهة نظري أن هذا النظام         
فرضته طبيعة اتمع اإلسرائيلي الذي تـشكل مـن         
جمموعة مهاجرين ال رابط بينهم إال أحالم مستقبلية،        

وهذا النظـام لـيس     . دفعتهم إىل اختيار هذا النظام    
" املخـتلط النظام  "إذا أخذنا   . مطبقاً يف دول عديدة   

املطبق يف أملانيا، فإننا جند أن هذا النظام جـاء وفـق            
  .ظروف أملانيا االحتادية

  
فيما يتعلق بتجزئة الدوائر يف هذا النظام يطلق عليه،         

إذا ما اطلعت عليه يف إحدى املوسوعات       " جراماندر"

من يظن أن أي حكومة من      . جتد ماذا يعين هذا النظام    
!. النتخابات فهو واهم  احلكومات تقف سلبية أمام ا    

أقول جيب على احلكومة أن ال تتدخل بطـرق غـري           
مشروعة، لكن أن تتخذ احلكومة مواقف سلبية أمام        

، فاحلكومة اليت   !االنتخابات هذا أمر عاٍر عن الصحة     
تتخذ موقف سليب من االنتخابـات هـي حكومـة          

، وما كان جيب أن تكون، وليس هناك مربر         !عاجزة
  .لوجودها

  
 ملوضوع االشراف القضائي، ولنأخـذ علـى    بالنسبة

سبيل املثال النظام القضائي املصري، دعوين أقول، يف        
مصر، كان نظام أنور السادات، كان يريد أن يشهر         
بدكتاتورية عبد الناصر، وإىل دميقراطيته، فوضـع يف        
دستوره اشياء كثرية، على سبيل املثال جتد نص يقول         

، وهذه لن جتدها    "!الصحافة هي السلطة الرابعة   "أن  
والسبب أن أنور الـسادات  !. يف أي دستور يف العامل    

ويف موضوع القضاة حاول . حاول أن جيامل الصحافة
جياملهم يف االنتخابات، حيث كـان يف فتـرة مـن           
الفترات عدد القضاة غري كـاٍف لالشـراف علـى        

املفروض أن ال   . االنتخابات العامة، فوضع هلا حلول    
 االنتخابات، ولكن توكل املهمة     تشرف احلكومة على  

، يتـشكل   "هيئة وطنية مـستقلة   "إىل جهة مستقلة،    
اعضائها من احلكومة واملواطنني، والقـوى الفاعلـة        
احملايدة يف اتمع، الـيت لـيس هلـا مـصلحة يف            

  .االنتخابات، ولكن يهمها فقط مصلحة يف الوطن
  

فيما يتعلق بتفعيل الدستور، الواقع، أنه يف إحـدى          
سوف لن  "،  )وزير إعالم (رات صرح أحد الوزراء     امل

؟، قاهلا يف ندوة باشراف وزارته "!نفعلْ القانون الفالين
فقلت له . وأمام جمموعة من االعالمني من دول أخرى

أن احلكومة جاءت لتفعل القوانني، فالوزير الذي ال        
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يريد أن يفعل قانون وينفذه فهو مقصر، ألنه يف كل          
قول أن رئيس الوزراء والـوزراء      قانون يوجد نص ي   

فالقانون والدستور ليس !. مكلفون بتنفيذ هذا القانون
الدستور ليس فيه مواد احتياطية، إمنا فيه مواد . اختيار

غري فاعلة أو غري مفعلة، هلا أوقاا، خاصة ما يتعلـق          
  . وكذا.. بالوصاية على العرش، وما يتعلق بكذا

  
 أن قانوننا أشار إىل كل      فيما يتعلق باحلريات، الواقع   

 1928أنواع احلريات، ودعين أقـول أن دسـتور         
افضل مما هو موجـود يف      " ضمان للحريات "يتضمن  

املشكلة أننا حباجة إىل قوانني عامة،      ". العهد الدويل "
أكثر مبدئية وتفسر مبادئ دستورية يكون هلا حـق         

مثالً عندما نقـول    !. السيادة على القوانني األخرى   
اخل، هذا ال يكفي،    ..الشخصية، حرية التفكري    احلرية  

خاصة إذا مل تقدر على وضعها يف مواد رئيسية ليست       
وأقول إذا تـدخل    . عرضة للتعديل عرب قوانني مؤقتة    

املشرع بقوانني مؤقتة يف مثل هذه القوانني يصبح هذا         
  !. خمالفاً للدستور

  
فيما يتعلق باحملكمة الدستورية، كلمـة احملكمـة، يف         

، هو األب   "جملس الدولة "سا يطلقون عليها اسم     فرن
الروحي لكل القوانني، وهو الذي يقوم بدور احملكمة        
الدستورية، ولعل الذين أخذوا عنه قلدوا هذا املنهج،        
وهذا الس مؤلف من رؤساء اجلمهوريات السابقني، 
ومن ثالث أشخاص خيتـارهم رئـيس اجلمهوريـة،      

"!. عية الوطنيـة  وثالث أشخاص خيتارهم رئيس اجلم    
يف . إذن احملكمة الدستورية ليست مؤلفة من قـضاة       

مصر احملكمة الدستورية مؤلفة من قضاة، ألن أنـور         
السادات كان ميهد لعمل سياسي وال ميهد لـسياسة         

احملكمة الدستورية ليست مفتوحة لكل من      !. الدولة
فهي ليس حمكمة للعامة، ألنه     . يرغب يف الشكوى هلا   

ة لكل شخص يريد أن يقتص مـن        لو كانت مفتوح  
يتم اللجوء اىل . القانون ألصبحت البلد تعج بالفوضى

احملكمة الدستورية عندما يرى رئيس اجلمهوريـة أو        
اجلمعية الوطنية أو رئيس الوزراء، أن هذا القرار، أو         
حمكمة جملس الدولة يف فرنـسا، عنـد البحـث يف           

" لسا"دستورية معاهدات وقوانني، فيتم استشارة      
الذي يتمتع بصالحية إصدار قرارات، لكنها ليست       
باملعىن الذي نتحدث عنه، ولن يكون متاحاً لنا لـو          
أردنا أن نطبق التجربة األصيلة، فلن يكـون متـاح          

ليـست  "للمواطن أن يلجأ إىل هذا الس،  وهـذا        
علـى  " النظام الرقايب الدستوري  "وقت احلديث عن    

  . أريد أن أخذ وقتاً طويالًالقوانني يف األردن، ألنين ال
  

حنن لدينا جمموعة أحزاب، ليست يل القـدرة علـى          
تقييمها، لكن هل نريد اإلتيان بقانون يقـوي هـذه          
األحزاب القائمة، أو يعزز من املـشاركة احلقيقيـة         

يف رأيي أن األحزاب ال تنشاء إال يف ظل         . للمجتمع؟
، مثل قضايا احلريـة واالسـتقالل       !قضايا غري عادية  

. والوحدة، حينها تكون األحزاب العربية قوية جـداً       
جيـب أن ال    . حنن حباجة إىل تأسيس جمتمع مدين قوي      

يكون هناك قيود على إنشاء أي مجعية مهمـا كـان           
" تـداول "غرضها، بـشرط أن ال يكـون هـدفها          

، ألن ما مييز مؤسسات اتمع املدين عـن         !السلطة؟
 السلطة،  "لتداول"األحزاب، هي أن األحزاب تسعى      

هذا شرط يف كل قوانني األحزاب يف العامل، لكن ما           
مييز مؤسسات اتمع املدين أا تسعى للمحافظة على        
املصاحل العامة، سواء كانت لفئة معينـة أو موعـة       

  .مواطنني
   

يف تقديري ال بد من التأسيس للمشاركة من خـالل          
 تعزيز مؤسسات اتمع املدين، ألا هي اليت ختلـق        
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ال اعتقد أن أحزابـاً ال تـستطيع        . جمتمع املشاركة 
احملافظة على مكاتبها، تستطيع أن تكسب مكاتب يف        

  . جملس الوزارء ويف جملس النواب
  
  

  أسئلة واستفسارات
  جولة ثانية/

  
  .سعادة النائب الدكتور روحي شحالتوغ

  
احلكومة، هي حزب من األحـزاب، وهـي أقـوى          

 فهذه احلـزب ال      عاماً، 80األحزاب، حزب عمره    
ولـن  . يعطي املساحة املطلوبة لبقية األحزاب للعمل     

  !.يعطيهم هلا طوعاً
  

احملكمة الدستورية، احملكمة العليا، جملس الـشورى،       
كلها موجودة يف أكثر الدول دميقراطية، ويف أكثـر         
الدول ديكتاتورية، شاه إيران مل يكن ينقصه ال جملس         

دسـتور  . سـتور نواب وال جملس أعيان ومل ينقصه د      
كان لديه حمكمة دسـتورية،     ) سياد بري (الصومال  

والس القضائي أعلى حمكمة ينظر يف قضايا عامـة،         
لكن هناك فرق يف استخدام الـشعوب للمحـاكم         

احملكمة الدستورية  ليست من اهتمامات      . الدستورية
  .احلكومة األردنية

  
  .احملامي الدكتور خالد الزعيب

  
 باإلجابة على الكثري من   أسامةذبالطبع تفضل األستا

النقاط القانونية والدستورية اليت مت االستفسار عنها،       
املوضوع األول، . لكنين أريد أن أعلق على موضوعني

وهو أن جاللة امللك عبد اهللا الثاين، يف زمن حكومة          
أننـا نـؤمن باإلصـالح،      "علي أبو الراغب، قال     

 حباجـة إىل    واإلصالح جيب أن ينبع من الداخل وأننا      
، ولذلك كان هم احلكومـة أن تـأيت         "!تنمية الوطن 

؟، ومارست احلكومة دورها    !بقانون انتخاب عصري  
على الـرغم   . ملدة أربع سنوات ومل يأِت هذا القانون      

أنه مل يلِب طموحات هذا الـوطن، إال أنـه رحـل            
مث جاءت حكومة   . املشروع إىل احلكومة اليت أعقبتها    

دفها ومهمتـها األساسـية أن      فيصل الفايز، وكان ه   
السياسية، وذهبـت   " قانون لألحزاب "يكون هناك   

، ورحل اىل احلكومـة     !احلكومة ومل تلد هذا القانون    
احلالية، إال أن هذا احلكومـة طرحـت موضـوع          

وهنا ال بد من القول، إمـا أن        ".  األجندة الوطنية "
احلكومة ال تنفذ وال تعمل على اإلرادة السياسية، وال 

 أن تنفذها، واما أن يكون هناك تقاعـساً مـن           تريد
الشعب واألحزاب السياسية ومن كافة مؤسـسات       "

أمحـل جـزء    . اليت ال تطالب حبقوقها   " اتمع املدين 
جملسي النواب واألعيان جزًء من هـذه املـسؤولية،       
موما ميثالن السلطة التشريعية وميلكان من السلطة       

فإذا .  قانون ما ميكنهما من طرح اي مشروع أو أي       
كنا نريد أن نرحل كل مشروع اىل احلكومـة الـيت           

ال نريد أن نقف عند     !. تليها، فإننا لن ننجز اي عمل     
نقطة ونقول أننا نعمل، بل نريـد أن نعمـل فعـل            

باألمس انتـهت أعمـال مـؤمتر دافـوس         . حقيقي
" اإلصالح"االقتصادي الدويل، يف البحر امليت، وكان 

 الذي يعترب عالمة يف تـاريخ       هو عنوان هذا املؤمتر،   
األردن احلديث، الذي يؤمن باإلصـالح الـسياسي        
ويؤمن باحلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان، وبتفعيل 
مؤسساته احلكومية لكي ننسجم مع اتمع الـدويل،   

سـؤايل اىل األسـتاذ أسـامة       . فنحن نطمح اىل هذا   
ملكاوي، من خالل رؤيتك للحكومات اليت ترحـل        
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وانني، اىل مىت نبقى نرحل كـل أزمـة مـن      هذه الق 
حكومة إىل احلكومة اليت تليها، أمل يكن هنـاك رأي           
لسي النواب واألعيان يف موضوع ترحيـل هـذه         

  .األزمات؟
  

  سعادة العني أسامة ملكاوي،
  

ال احلكومة احلالية، وال احلكومة السابقة  هلما عالقة         
ة عـن  عبـار " األجندة الوطنيـة  . "باالجندة الوطنية 
دعين أقول كوين عضو فيها لرمبـا       . مشروع مستقل 

آرائي ليست ليربالية كثرياً، ولكين أو أكد لك أن ما          
يطرح من أفكار وما سينتج عنـها مـن توصـيات           

وسـتتبىن  . ستكون خطوة إىل األمام باجتاه اإلصالح     
كل دعوات اإلصالح املتعلقة بـاإلدارة الرشـيدة،        

 لتنفيذ ما ميكن    وسيتم وضع جدول زمين   . والشفافية
تنفيذه منها خالل سنة أو سـتة اشـهر، أو مخـسة            

  .أو كذا..سنوات، 
  

الواقع مسألة ترحيل قانون االنتخابـات، كنـت يف         
" قـانون االنتخـاب   "الربملان السابق، وعرض علينا     

ومتت مناقشته، وجدنا فيه معضالت كثرية جداً، فال        
ـ    . تظنوا أن املسألة سهلة    ن أن  املسألة أكثر صعوبة م

قانون االنتخاب الذي . ؟"!مرضي"جتد قانون انتخاب 
وكان اهلدف منه !. كتب للعراق، كتب خارج العراق

األخذ بعني االعتبار مـسألة تقـسيمات الـشعب         
. العراقية، لكنه ال يعرب عن طموحات الشعب العراقي       

ما حيدث يف فلسطني، هو األخذ بالنسبية والقائمـة         
ة أو حل وسـط بـني       املشتركة، وهي خطوة تفاوضي   

. قوتني سياسيتني كبريتني،  تريد الوصـول اىل حـل        
هلـذا  . الوضع لدينا حباجة إىل ما هو أكرب من ذلـك         

. ؟!أقول ال بد من قانون انتخاب ال يأخذ مبا حنن عليه

أنا مع العودة اىل الدائرة املصغرة، وال يكون فيهـا          
نائـب واحـد    "أكثر من مرشح واحد للربملان، اي       

جيب تصغري الدوائر االنتخابيـة،     "!.  الواحدة للدائرة
ومنـها تتفـادى    !. اليت منها تنطلق لتحقيق العدالة    

لكن هذه الفكرة اليت أحتـدث فيهـا،        . اإلشكاليات
بالرغم من أا كانت مطلب لبعض القادة احلزبيني يف         

ـ  ، عندما كنا نناقش قانون األحزاب،      2000سنة ال
" النظـام املخـتلط   "وهذه مل تعد قائمة، يف حني  أن         
  .أصبح هو املطلب الوحيد راهناً

  
، ملاذا ال أقبل واحد من دائرة       !  الواقع أن لدينا خلل   

جيب أن يكون   . معينة، أن يرشح نفسه يف دائرة ثانية      
لدينا قانون انتخاب يسري بنا اىل األمام، وحيافظ على         

هناك أكثر مـن    . مواقعنا دون أن يرجعنا اىل اخللف     
قوانني االنتخـاب، ورمبـا نكـون        منوذج من    23

ـ  ، ولكن املسألة ال تكفي أن نطالب،       24النموذج ال
، فال يكفي أن    !بل جيب أن نعي ماذا نريد، وأن نعمل       

  !. أقول أريد قائمة نسبية
**********  
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  :السادة احلضورالسيدات و
  
  

عضو جملس  / عادة األستاذ أسامة ملكاوي   س 
 .األعيان األردين

مركز القدس للدراسـات    /  اخلطيب مجال 
 .السياسية

أمني عـام حـزب     / الدكتور حازم قشوع   
 .الرسالة األردين

 .ناشط سياسي/ املهندس خالد الدروع 
 .ناشط سياسي/ خالد الزعيباحملامي  
 أمني عام حزب حركـة      / خالد الشوبكي  

 .جلان الشعب األردين
باحـث يف مركـز القـدس       / خالد وليد  

 .للدراسات السياسية
أمني حزب العهد   / ور خلدون الناصر  الدكت 

 .األردين
مركز القدس للدراسـات    / راشيل الطوال  

 .السياسية
عـضو جملـس    / الدكتور روحي شخالتوغ   

 .النواب األردين
ناشـط  / الدكتور عبد طالـب الزاهـري      

 .سياسي
دائرة املطبوعـات   / األستاذ عصام خطاطبة   

 .والنشر
 .دين أمني عام حزب الرفاه األر/ فؤاد معمر 
 باحث يف مركـز     /الدكتور فارس بريزات   

 .الدراسات االستراتيجية
 أمني عام احلزب العريب     /املهندس مازن ريال   

 .األردين

رئيس حـزب   /  حممد رجا الشوملي   ذاألستا 
 .الرفاه األردين

 أمني عام حـزب     /املهندس حممد الشهوان   
 .الفجر اجلديد العريب األردين

 .ناشط سياسي/ حممد عمر 
امني عـام حـزب     /  حممد العوران  الدكتور 

 .األرض العربية األردين
حـزب الـشعب    / الدكتور حممد املصري   

 .الدميقراطي األردين
 .ناشط سياسي/ هندس مصطفى واكدامل 
يـسار الـدميقراطي    حزب ال/وحيد قرمش  

 .األردين
  

 
  
  
  

  
  


