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  رؤيا أحزاب املعارضة"
قانون األحزاب السياسية   ملشروع

  "2005لعام 
  

نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم الـسبت        
، يف مقره الكـائن     2005أبريل  / نيسان   30املوافق  

رؤيا أحزاب  "يف جبل احلسني، مائدة مستديرة حول       
عارضة ملناقشة مشروع قانون األحزاب الـسياسية       امل

، وذلك حبضور أحـزاب املعارضـة،       "2005لعام  
ونشطاء حزبيني وأكادمييني وعدد من املهتمني بالشأن       
احلزيب والسياسي العام يف األردن، أدار الندوة النائب        

  .الدكتور روحي شخالتوغ
  

  النائب الدكتور روحي شخالتوغ
  
 نشكر مركز القدس، ونـشكر      مساء اخلري مجيعاً،    

 عريب الرنتاوي، على تنظيم هذه      ذمديره العام األستا  
املائدة املستديرة املخصصة ملناقشة الرؤيا املقدمة من        
قبل أحزاب املعارضة ملناقشة مشروع قانون األحزاب       
املؤقت الذي عرضته احلكومة، وكان ذلك يف اليومني        

  . األخريين من عمر احلكومة السابقة
  
ذكر أن مركز القدس للدراسات السياسية كان قد        وي

 عقدت يف فندق    ةنظم يف وقت سابق مائدة املستدير     
ـ     " الراديسون ساس " " 60"وحبضور ما يقـارب الـ

شخصية من العاملني يف القطاع العام، والشأن العام،        
ومبشاركة وزير التنمية السياسية وطـاقم الـوزارة،        

ز القدس يعيـد    واآلن مرك . ووزير الشؤون القانونية  
رد أحزاب املعارضة، على    "الكرة مرة أخرى، لقراءة     

بني أيـديكم رد اللجنـة      ". مشروع قانون األحزاب  

.  العليا ألحزاب املعارضة، على مـشروع القـانون       
كلمة ال  ) 21"(بقراءة متأنية ملشروع القانون، هناك      

، ومنها ميكن النظـر اىل      "!جيوز، وكلمة واحدة جيوز   
  .مشروع القانون

  
من قراءة لتاريخ األحزاب يف الوطن األردين، جند أن         
األحزاب األردنية عملت منذ اخلمسينات وحىت عام       

، بشكل سري، وعلين مقبول، وبقبضة لينة،       1989
و كان هنـاك قـانون ملنـع        . وبقبضة قاسية أحياناً  

 تقدم حزب جبهة العمـل      1989يف عام   . األحزاب
إللغاء قـانون   "ردين  اإلسالمي مببادرة إىل الربملان األ    

ومنذ ذلـك احلـني مت      . ، ومت له ذلك   "منع األحزاب 
 خرياً ـذا    استبشر األردنيني . إقرار قانون األحزاب  

القانون، لكن كان هناك عدم تكافؤ يف امليدان احلزيب، 
ـ كما عندنا يف األردن هناك يف مصر حزب واحد          
حيكم ـ يف مصر احلزب الواحد هو حزب بالقانون  

ردن هو حزب بالعرف والعادة، هـو حـزب         يف األ 
احلكومة الواحد الذي حيكم طيلة الوقـت، حـزب         
فضفاض واسع يستوعب املنتسبني من أقصى الـيمني        
إىل أقصى اليسار، ولكل من له مصلحة يف احلكـم،          

  .ولكل من له أجندة شخصية وخاصة
  

األحزاب املرخصة واحلزب العريف الكبري الواحد، فلم 
 أن تثبت وجودهـا يف الـساحة        تستطيع األحزاب 

  .الوطنية
  

يف هذه املائدة املستديرة حناول إلقاء الضؤ علـى رد          
دقائق، " 5"األحزاب، وسنتيح لكل حزب الرد ملدة       

فليتفضل من يريد أن يبدأ يف النقـاش        . يف نقاش عام  
وإبداء وجهة نظره يف املوضوع املوجود على بـساط      

  .البحث
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  . حشد/  عبلــة أبو علبــةةاألستاذ
  

وخمولة للحديث بأمسه، إال أنين     " حشد"أنا من حزب    
لست خمولة باحلديث بأسم أحزاب املعارضة، ولكـن     
لدي، كما لدى معظم احلاضرين، معلومات حول ما        
الذي قدمته أحزاب املعارضة يف املذكرة اليت وردت        

  .إىل دولة رئيس الوزراء
  

اب أوالً، من اجلدير ذكره أن مشروع قانون األحـز        
الذي حنن بصدد مناقشته صدر يف عهـد احلكومـة          

استبق وأقول أن وزيـر  . السابقة، إن كان لنا أن منيز     
التنمية السياسية يف احلكومة اجلديدة، وعلى لـسانه        
يقول أنه خيالف مشروع قانون األحزاب احلايل، الذي 
صدر وتبنته وزارة التنمية السياسية، ووزعته علـى        

نظر عن هذا الـرأي، فـإن       بغض ال . كافة األحزاب 
املشروع قدم لألحزاب وكان جيب على األحزاب أن        
تقدم قراءة أولية هلذا املـشروع مث تقـدم رؤيتـها           

  . بالتفصيل
  

ما سأقدمه، هي جمموع املالحظات اليت بنيت عليهـا         
هـذه املالحظـات تناولـت      . املالحظات التفصيلية 

ق، نصاً، مع وضع البديل، إما نواف     .. النصوص، نصاً   
أو نضع نصاً بديالً، وبناء عليه لـدي املالحظـات          

  :التالية
املالحظة األوىل، باإلمجال الظروف احمليطـة        

بإصدار قانون األحزاب اجلديد فيما يتعلق باحلريات       
العامة، تأخذ منحاً تراجعياً، ولنتـذكر أن مـشروع         
القانون صدر يف مناخ املعركة اليت وقعت بني وزارة         

بات املهنية، مبعانيها السياسية الـيت ال       الداخلية والنقا 
قـانون  "بالتايل هذا القانون    . نريد اخلوض فيها اآلن   

إذا ما أريد له أن يتحـول إىل قـانون أو           " األحزاب
يتطور اىل قانون أحزاب عصري ودميقراطـي فمـن         

الضروري أوالً أن تنتزع من طياته، جممل القـوانني         
ة األحزاب، هذا   والنقاط اليت تتعلق بتقييد حرية حرك     

من جهة، ومن جهة ثانية جيب أن يكـون مترافقـاً           
  .بالضرورة مع قانون متطور لالنتخابات الربملانية

  
عدم وجود، حىت ولو من باب اإلشارة، أو إعطاء أية          

قـانون  " تعديل"إشارات نفهمها جيداً، على إمكانية      
بادئة أقول، برأيي أن هذا يقوض أيـة        . االنتخابات
صدور قانون أحزاب عصري ودميقراطي،     إمكانية، ل 

ملاذا؟، ألننا نطالب، كما طالبـت كـل القـوى          .. 
االجتماعية، تقريباً، بتعديالت على قانون االنتخابات      

. النيابية يعتمد على مبدأ التمثيل النسيب، أو مناصفة       
ولكن قانون االنتخاب الذي يعتمد مبـدأ التمثيـل         

ياسية، مـن   النسيب من شأنه ان ينصف األحزاب الس      
شأنه أن يضع األحزاب السياسية على سوية معينة يف         
احلياة السياسية األردنية، حبيث تستطيع هذه األحزاب 
أن ختترب براجمها يف أوساط الشعب بناء على مضامني         
حمددة، تستطيع أن ختترب رموزها وقوا يف أوسـاط         

يف هذه احلالة، اجلانب واألساس الدميقراطي      . الشعب
وليس اإلجراء الفوقي، من منط أننا مسعنا       !. مهو احلك 

كثرياً، أن هذه األحزاب متعددة وكثرية، وبعضها ال        
يتجاوز أعداد قليلة جداً، واحلضور السياسي للعديد       

هذه املسائل، ميكن لقـانون     . اخل..منها ضعيف للغاية  
متطور ومتحضر ودميقراطي أن يبت يف هذه املـسالة         

 التمثيـل النـسيب،     بصورة دميقراطية على أسـاس    
يف هذه احلالة، جنبـاً إىل جنـب،        . والقائمة النسبية 

صدور قانون أحزاب وصـدور مـشروع قـانون         
انتخابات متطور وعصري، هذا من شأنه أن يستكمل        
العملية الدميقراطية من زاوية قانونية، من زاوية قوننة        

لكن هذا كما   . عمل األحزاب على أساس دميقراطي    
  .قعنعلم مجيعاً مل ي
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نصوص يف مشروع قانون األحزاب، املوجـود بـني      
أيديكم، إذا ما اعتمدت ميكن أن تعصف باإلجنازات        

حنن نعترب هذا   . 1992اليت وقعت لألحزاب منذ عام      
القانون رغم كل املآخذ عليه، واحداً من إجنـازات         

، كونه قد جاء بعـد عهـد        ةاحلركة الوطنية األردني  
، اليت أشار إليها رئيس طويل جداً من األحكام العرفية 

ال جيوز "من هذه النصوص على سبيل املثال،    . اجللسة
، "!ألي حزب أن يستند أو يؤسس على أساس طبقي        

أقول أن اتمع قائم على أساس طبقي، فمن الطبيعي         
ألي حزب أن يدافع عن طبقة معينـة، أو طبقـات           

فكيف ميكن حلزب ما أن ال يـستند علـى          .. معينة،
ذن على ماذا سيستند؟، خاصة إذا كان       أساس طبقي إ  

سيمثل فئة من فئات اتمع، وهذا هو تعريف احلزب         
األجدر يف هذه . يف كل البلدان وليس فقط يف األردن

احلالة ـ إذا كان ال جيوز ألي حزب أن يـستند أو   
يؤسس على أساس طبقي ـ أن يلتفت إىل التفـاوت   

مل على ردم   الطبقي اهلائل يف اتمع األردين، وأن يع      
هذه اهلوة الكبرية بني الطبقات االجتماعية وليس أن        
يقال أنه ال جيوز ألي حزب أن يستند على أسـاس           

على كل حال الظرف الـراهن والتفـاوت        !. طبقي
الطبقي اهلائل الذي ازداد بفعل سياسة اخلصخـصة        

اخل، جيـب   ..واعادة هيكلة االقتصاد يف القطاع العام     
واعتقد أنه يتوجب على . ؟!أن يؤسس ألحزاب طبقية

األحزاب أن تدافع عن مصاحل هذه الفئات ـ خاصة  
اليت تدهورت مصاحلها اىل حدود كبرية جداً، واليت مل 
يعد هلا حضور ال سياسي وال اقتصادي، كما كـان          
عليه الوضع يف السابق، اقصد شرائح واسـعة مـن          

وعلى األحزاب أن تدافع عن هـذا     . الطبقة املتوسطة 
وطن للجميع، وعلى اجلميـع أن يـشارك يف         ألن ال 

االستفادة من خريات الوطن وثرواتـه، وبالتـايل أن        
  .يشارك بسياسته

النص، ال يتناول أبعاد الصراع، مبعىن هل هو صراع         
، ألنه من املعروف أن     !سلمي، أو صراع غري سلمي    

كافة األحزاب تعمل حتت سقف الدسـتور، هـذا         
 جيوز للحـزب أن     مبتوت فيه، ولكنه من األساس ال     

هـذا خيـالف    . يؤسس أو يستند على أساس طبقي     
الواقع االجتماعي وضرورات االلتزام مبصاحل طبقات، 
تدهورت مصاحلها متاماً، أو طبقات أخرى، وميكـن        
ألحزاب أخرى أن تدافع عنها، مبعىن طبقات مستغلِة، 
هناك أحزاب موجود وتدافع عن مصاحل هذه الفئات        

  .الطبقية
  

لتزام بعقد مؤمتر سنوي، حبضور منـدوب       مسألة اال 
هـذا تـدخل ال     !. الوزارة للنظر يف جدول أعماله    

وإذا ما رفـض املنـدوب      . ضرورة له على اإلطالق   
هلذا ال جيوز   !.. جدول أعمال املؤمتر، ماذا سيحدث؟    

التعامل مع األحزاب كما لو كانـت واحـدة مـن           
  .اجلهات الرمسية اليت تشرف عليها، أجهزة الدولـة       

  
بالنسبة النتخاب األمني العام ملدة ثـالث سـنوات،         

لألمني العام ملدة   " التمديد"مبعىن آخر، ال جيوز تكرار      
أعتقد أنه وبغض النظر عـن      !. ثالث سنوات أخرى  

أحقية املوضوع، واخللفية اليت حكمت هذا النص، إال 
أنين أدرك أنه ستصدر وصدرت مالحظات عديـدة        

ارخييني، منذ عشرات   تقول، أن هناك أمناء أحزاب ت     
السنني وهم على راس هذا احلزب أو ذاك، وبالتـايل   
من احملق القول أنه ال جيوز بقاء األمني العام يف منصبه           

. ألكثر من ثالث سنوات، أو شيء من هذا القبيـل         
هذه املسألة جيب أن تكون مرتبطة بالضرورة مبجمل        

العملية الدميقراطيـة ال تأخـذ      . قوانني احلزب نفسه  
كذا جمزأة، جمرد أن مكث أمني عام حزب سـنة أو           ه

سنتني ومل ينتخب سوى مرة واحدة، هل هذا يعين أن          
، !ال!..التغيري  يعترب مدخالً للعمليـة الدميقراطيـة؟       
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فليس بالضرورة أن يشكل هـذا مـدخالً للعمليـة        
الدميقراطية  بغض النظر عن وجاهة السبب الذي جاء 

  .على أساسه مثل هذا التعبري
  
ناك بند يقول يلتزم احلـزب باتبـاع األسـاليب          ه

الدميقراطية يف تشكيل هيئاتـه القياديـة، وجتـري         
انتخابات دورية منتظمة الختيار قياداته وفقاً لنظامـه       

حنن نقول أن اتباع األساليب الدميقراطيـة      . األساسي
جيد، وحنن ننادي ا، ولكن جيب تكون هذه البنود         

حلـزب الداخليـة،    بالضرورة جزءاً من منظومـة ا     
ونصوص بعينها وذه الطريقة لـيس بالـضرورة أن     

  .تكون حبد ذاا مداخل لشيوع الدميقراطية يف احلزب
  

ألعضاء احلزب احلق يف الطعن "غريبة جداً،) د(الفقرة 
، هل  !، أي حمكمة؟  "يف نتائج االنتخابات أمام احملكمة    
حنن نعرف درجـة    !. هناك حمكمة خاصة باألحزاب؟   

احلزيب لدينا، ويف الوضع الداخلي وإمكانيات      النضج  
اخل، بالتايل مثل هـذا املوضـوع يقـوض         ..التدخل

صالحيات هيئات احلزب الداخلية، اليت هـي مـن         
ماذا أبقـوا هليئـات     . املفترض أن حتاكم، وأن تدقق    

احلزب إذا كان كل واحد لديه مشكلة سيذهب إىل         
  .وع، اعتقد أنه ال يوجد منطق يف املوض!احملكمة؟

  
ال جيوز تفتيش مقـر أي      "،  )ب(الفقرة  ) 17(املادة  

، "التلبس، واجلرم املـشهود   : حزب باستثناء حالتني  
هذا االستثناء، عبارة عن مدخل شيطاين ألي مـه         

، أقـول أنـه مل      !ميكن أن تفتعل هلذا احلزب أو ذاك      
حيصل يف تاريخ األحزاب منذ تأسيسها، أن جرى أي         

أسـلحة،  "ى سبيل املثال    خرق فيها ملفت للنظر، عل    
وهذا لن جيري، واعتقد أن كـل       "!. اخل..ممنوعات  

حزب حريص بالضرورة على مسعته، وسالمة امليدان       
  .  الذي يعمل فيه

أن ينص احلـزب يف     "، يقول   "أ"الفقرة  ) 20(املادة  
) 2(،  " كـذا ..كذا  ....نظامه األساسي على التزامه   

والـرأي  على مبدأ التعددية الـسياسية يف الفكـر         "
ألنه إذا كان   . ، هذه مادة عامة غري مفهومة     "والقانون

يف داخل احلزب منابر، هـذا بالـضرورة سـيحول        
احلزب إىل منرب عام وحتته عدة منابر، ولن يكون هناك 

حسناً، حنن حنترم األحزاب اليت تؤيد هـذا،        . حزب
ولكن أيضاً هناك أحزاب ال تؤيد هذه األفكار، ومـا     

راطية؟، هناك نص على الدميقراطية،     عالقة هذا بالدميق  
وهناك نص على إلزام احلـزب ويتـه الـسياسية          

أنا ال أريد   ..؟، جيب أن يكون هناك منابر       !الداخلية،
، ألن هذا يعـين أن التماثـل        !!منابر داخل احلزب  

الفكري والتنظيمي الداخلي يف احلزب مفقود وميكن       
كن أن وأيضاً مي. أن يؤدي هذا إىل عدم متاسك احلزب

تكون هناك وجهات نظر خمالفة ألحـزاب أخـرى،         
وهلذا جيب أن تقول هذه األحزاب أن تعدد املنابر، ال          

هذه مسألة غريبة !. تناسب أو تناسب هويتنا السياسية
  .وجدلية، وتدخل يف باب وجهات النظر

  
أتساءل ملاذا تقحم اجلهات الرمسية نفسها يف حتديـد         

بنا قائم على أسـاس     حز. اهلوية الداخلية لألحزاب؟  
املركزية الدميقراطية، مبعىن خضوع األقلية لألغلبية،      
وهذا املبدأ ال عالقة له ذا املوضوع، فهل هذا يعين          
أن أشطب املركزية الدميقراطيـة كمبـدأ تنظيمـي         
دميقراطي داخلي وجمرب منذ عشرات السنني، والتزم    

ييع ، هذا برأيي يؤدي إىل مت     !مبوضوع املنابر الداخلية؟  
هوية األحزاب الداخلية، ويؤدي إيل عدم متاسـكها،        

  .وبالتايل عليها أن تعتمد شيئاً آخر
  

حيظر علـى  "، )7(فقرة ) 6(النقطة رقم ) 20(املادة  
احلزب التدخل يف شؤون الـدول واجلهـات غـري          
األردنية، أو التصرف داخل اململكة أو خارجها مبا قد    
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واجلهـات  يسيء إىل الوطن أو عالقته مع الـدول         
، اإلسـاءة إىل    !، ماذا تعين هذه الفقـرة؟     "!األخرى

ال (الوطن هذا ليس وارداً ألي حزب من األحزاب          
، لكن هل هذا الكالم اجليد يراد )!معارضة وال مواالة

به باطالً؟، مبعىن ممنوع على األحزاب أن تتـدخل يف          
ملـاذا؟  ! سياسات األردن اخلارجية، على سبيل املثال     

ع أن يكون لدى األحزاب وجهة نظر مبا        ملاذا ممنو ..
مـا هـذا    ..هو خارج حدود اململكة، كيف ذلك؟     

أم مجعية ..احلزب السياسي؟، هل هذا حزب سياسي،     
أو نادي رياضي له هوية اجتماعية حمدودة، وبالتايل ال      
شأن له مبا حيدث يف العامل اخلارجي، أين هـو املبـدأ           

القـوى  الدميقراطي الذي يقول، حق كل األحزاب و      
االجتماعية ممثلة بأحزاب أو غريها أن يكون هلا شأن         

هذه النقطة مع تأكيدي على     !. ورأي يف إختاذ القرار؟   
أن هناك ضرورة يف احلفاظ على الـسالمة العامـة،          
ملنطق األحزاب الـسياسي، يف تناوهلـا للجوانـب         
السياسية، سواء كان اجلوانب العربيـة أو العامليـة         

 يستطع احلزب أن يعرب عن رأيه       على أي إذا مل   . اخل..
اخل، فيما حيدث حولنا يف زمن العوملـة        ..يف صحافته 

وتشابك املصاحل وحتديدا يف بلد مثل األردن، اعتقد        
أن مثل هذا، حسب ما فهمه الكثريون على أن هذه          
ممنوعات، أمام الرأي يراد ا عدم انتقـاد سياسـة          

ل، أو  الواليات املتحدة األمريكية على سـبيل املثـا       
سياسة االحتالل األمريكي أو االحتالل الـصهيوين       

  .اخل..لفلسطني
  

اخرياً أقول أنين تناولت فقط اإلطار العام الذي بنيت         
على أساسه جممل النقاط احملـددة، الـيت وردت يف          
املشروع املقدم لدولة رئيس الوزراء، وسلمت لـه،        
بواسطة معايل وزير التنمية السياسية، دون أن أتطرق        

  .صاً لكل فقرة من فقرات مشروع القانونن
  

املهندس موسى املعايطة، أمني عام حـزب اليـسار         
  الدميقراطي،

  
. هناك هوامش كثرية نتفق عليها كأحزاب سياسـية       

أتفق أن قانون األحزاب جيب أن يترافق مع قـانون          
، لكن هذا ال يعـين أن نـرفض قـانون           !االنتخاب

يف النهاية جيب   . األحزاب حلني إقرار قانون االنتخاب    
  .أن نتعامل مع ما هو موجود

  
وحنن نتحدث عن قانون األحزاب، جيب أ، نطالـب         

، هذا اإلصـالح    "!إصالح سياسي حقيقي  "بإحداث  
أنا لست مـع    . السياسي، يعين تغيري قانون االنتخاب    

مفهوم قانون انتخاب عصري، ألن قـضية قـانون         
 عـام هنـاك     200االنتخاب معروفة وحمددة، ومنذ     

هنـاك  . استقرار على القوانني االنتخابية املوجـودة     
، على سبيل املثال    !قانون خيدم األهداف اليت نريدها    

أنا مع القائمة النسبية، ألنين أشعر أا تليب األهداف         
اليت أريدها، لكن لرمبا أن تكون القائمة النسبية غري         
عصرية بالنسبة إليطاليا، ألن إيطاليا كان لديها قائمة        

لكن من أجل الوصول إىل هدفنا يف       !. ة وغريا نسبي
تطوير احلياة السياسية واحلزبية، نريد تطبيق القائمـة        

فتعبريات عصري وغري عصري ..النسبية، باالشتراك، 
  .  غري موجودة يف قانون االنتخاب

  
مبناسبة تصريح وزير التنمية السياسية الذي عرب فيـه         

، !نتخاب جديد عن عدم ارتياحه أو تأييده لقانون اال      
أتساءل هل هناك اسـتراتيجية حقيقيـة يف الدولـة          

 لتطوير القوانني؟، معايل وزير التنمية السابق       ةاألردني
حممد داوودية، قدم وجهة نظر ميكن أن أقول عنـها          
أا كوجهة نظر شخصية وكحـزب يـسار، أـا          

،وعندما نقلنا وجهة نظرنا إىل معـايل وزيـر         !إجيابية
قال أنه مل يطلع على     " التل"ة اجلديد،   التنمية السياسي 
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، رغم أن جاللـة     !مشروع القانون اجلديد لألحزاب   
امللك يطالب حبياة حزبية، وبتداول السلطة التنفيذية       

من الواضح أن كل    !!. عن طريق األحزاب الربملانية،   
  !.حكومة من احلكومات املتعاقبة تعمل على مزاجها

لتنمية السابق، أو    لنتفق بغض النظر عما قاله وزير ا      
وزير التنمية السياسية احلايل، أن لنا احلق باملطالبة بأن         
يكون هناك رؤية حقيقية استراتيجية، حول قـضية         

، ألن كل وزير يأيت ينفي الـذي        !اإلصالح السياسي 
؟ والوزير اجلديد سيبدأ بلقـاءات      !قبله فهذه مشكلة  

ولقاءات جانبية، ولـن نـصل إىل       .. عالقات عامة، 
  .ة بشكل عامنتيج

  
، نـشر يف    !أريد أن استفسر حول قانون االنتخاب     

اجلريدة أن جلنة تنسيق أحزاب املعارضة طالبت بإلغاء        
عدم وجود تشكيل األحزاب على     "البند الذي يقول    

، حنن مع املنـع     .."!أساس طبقي، أو طائفي أو عرقي     
على أساس عرقي، أو طائفي، ولكن احلل الوحيد أن         

أساس طبقي، واملقصود بالطبقي،    يؤسس احلزب على    
أنه ال ميكن أن تشكل األحزاب إال علـى أسـاس           
مصاحل اقتصادية حتمي الرأمسالية، والطبقة العماليـة،       

اخل، على سبيل املثـال هنـاك       ..والطبقات الوسطى 
حزب العمال وحزب احملافظني يف بريطانيا كل حزب        

 وهذا. حيمي مصاحل اقتصادية لفئات معنية يف اتمع      
أيضا ينطبق علـى احلـزب اجلمهـوري واحلـزب          
الدميقراطي يف الواليات املتحدة، فكل حزب حيمـي        
مصاحل طبقة معينة، وهذا شيء طبيعي، وإال مل يكـن          
حزباً وامنا مجعية خري، فهل صحيح أن جلنة تنـسيق          
األحزاب متفقة على تشكيل أحزاب علـى أسـاس         

، هذه مـشكلة إذا كـان هـذا         !طائفي، أو عرقي؟  
وهلذا أستغرب أن تطرح أحزاب املعارضـة   . يحاًصح

أحتدث عن نص حمدد، أنا مع إلغاء البند        . هذا الطرح 
املتعلق بالطبقي، لكن جيب أن يكون هناك بند واضح         

ومع إلغـاء   . بعدم تشكيل أحزاب عنصرية أو طائفية     
البند الذي يشترط عدم التدخل يف وجهات نظر دول 

نظريـاً  . و عدوة خارجية، بغض النظر دول صديقة أ     
وعلى أساس سلمي فإن احلزب سيتسلم الـسلطة،        
على ما يبدو أن هذا البند جاء يف ظل منـاخ غـري             

فإذا ما أقدم صحفي    . صحي تعاين منه الدول العربية    
) العربية(على كتابة رأيه يف مقال، حتمل هذه الدول         

يف بلـد   !. ملـاذا؟ .. الدولة األردنية مسؤولية ذلك   
احلزب أن يكون له وجهة نظر يف       دميقراطي من حق    

سياسات الدول، وحول أي قضية سياسـية، وهـذا         
  .ليس موقف احلكومة

  
بالنسبة لفترة األمني العام، يف القانون الـسابق ورد         
كلمة دورتني، لبقاء األمني العام يف منصبه، وأقول يف         

وأيـضاً  . البداية أن يتم حتديدها على أساس دورتني      
ورد يف القانون السابق هـو      أقول، أنه ليس كل ما      

سيئ، ولكن جيب أن يكون هنـاك قـانون متطـور           
  ، !لألحزاب

  
بالنسبة ملسألة التمويل لألحزاب ـ هي ليس منةْ أو  
هبة من احلكومة ـ هذه قضية هامـة جـداً وهـي     
موجودة يف كل البلدان الدميقراطية،  يف بريطانيا فقط   

األحزاب هلذا جيب أن نتعاون مع قانون . غري موجودة
ننتقد سلبياته ونؤكد على إجيابياته، وليس التعامل مع        

  .هذا القانون وكأنه قانون عريف
  

  ،الدكتور نظام بركات
  لعلوم السياسية يف جامعة الريموك أستاذ ا

  
لدي بعض التعليقات على ما قيل هنـا، وأرجـو أن         

بالنسبة لألساس الطبقي،   . تؤخذ كوا قضية للنقاش   
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 أو ال يؤسس احلزب على أسـاس        جيب أن ال يستند   
طبقي، حقيقة ما طرح هنا من وجهات نظر حول هذا    
املوضوع، كأستاذ علوم سياسية، أقول، أن األحزاب       

أو تسعى للمصلحة   . دائماً جيب أن تتبىن أهدافاً عامة     
العامة، وهذا ما مييزها، عن غريها من اجلمعيـات أو          

اعـات  فحينما منيز بني األحزاب وبـني مج      . النقابات
املصاحل، ومجاعات الضغط، أن األحزاب تتبىن أهدافاً       
عامة، بينما مجاعات املصاحل، فهي تعرب عن مـصاحل         

علـى  . جلماعات صغرية، وقد تكون مجاعات خاصة     
يف " نقابات عمال "، وهناك   "حزب عمال "سبيل املثال   

، أن حزب العمال ميكن     !ما الفرق بينهما؟  .. بريطانيا،
 عن حتـسني أوضـاع العمـال        أن يقول أنه يدافع   

بينما احتـاد النقابـات     . للوصول إىل املصلحة العامة   
العمالية، أو النقابات نفسها، تقول، أنا سأدافع عـن         
العمال ضد الطبقة الرأمسالية، ألن مهمتها الدفاع عن        
طبقة خاصة أو عن مصلحة خاصة، أما كحزب، فمن         

لتـايل  املفترض أن تتبىن األحزاب املصلحة العامة، وبا      
". جيب أن ال يستند احلزب علـى أسـاس طبقـي          "

، وأنـا   "حزب العمال "لنفترض أن اسم هذا احلزب،      
لست عامالً، بل من الطبقـة الربجوازيـة، وأتيـت      

هل يسمح يل   ..للحزب ألقول له أريد أن أنضم إليه      
جيب أن نفصل بني أن ال يـستند        "، هنا   !باالنضمام؟

بقي، وبني  على أساس طبقي، أو يؤسس على أساس ط       
، قد يدافع عن "!أن يدافع عن مصاحل جلماعات خمتلفة

مصاحل طبقات أو غريه، ولكن أال يستند على أساس         
أن ال يقبل يف    "ميكن أن تشترط يف العضوية،      . طبقي

، على سبيل املثال، وبالتايل     "!هذا احلزب إال الفالحني   
قد . خالفت فكرة العضوية املفتوحة واملصلحة العامة     

 عن حقوق الفالحني اعتقاداً مين بأن املدافعـة         أدافع
عن حقوق الفالحني سيحقق املصلحة العامة، ولذلك       
هناك فرق بني طرح حزب العمال يف إسرائيل وبـني          

" اهلستدروت"،  )احتاد نقابات العمال  " (اهلستدروت"

يتحدث عن عمال ضد طبقة برجوازية، بينما حزب        
 أوضـاع   العمال يسعى للمصلحة العامة، وحتـسني     
فهذه نقطة . العمال قد يؤدي إىل حتقيق املصلحة العامة

نثبتها، وهي أن احلزب جيب أن يتبىن أهـدافاً عامـة       
وبالتايل، أال يستند على أساس طبقي، وهذه قد تكون 
صحيحة، أما أن يدافع عن مصاحل طبقات خمتلفة، أو         

ألنـه  . يتبىن أفكار فيها مصاحل لطبقات قد ختتلـف       
ط العضوية، أو قد يـستند هـذا        يؤسس ضمن شرو  

  .احلزب على األساس الطبقي فقط
  

بالنسبة لتقييد فترة رئيس احلزب، قد يكـون جيـد          
فكرة تداول السلطة، ولكن جيب أن تكون الفكـرة         

ومفيـدة  . مطبقة على احلكومة وعلـى األحـزاب      
  . للطرفني

  
الفكرة اخلاصة بالتعددية السياسية، النص غري موجود       

 عبلـة، هـل     ةا أشارت إليه األستاذ   أمامي، ولكن م  
التعددية، يعين أن تكون تعددية داخل احلزب نفسه؟        

، ـ توضـيح،   !أم أن تكون التعدديـة يف الدولـة؟  
النص يقول، التعددية داخل احلـزب      :األستاذة عبلة   

، لرمبا قد يكون النص جاء ملكافحة أن ال ينفرد  "نفسه
 احلـزب   احلزب بالسلطة منفرداً، مبعىن أن يؤمن هذا      

بالتعددية السياسية على مستوى الدولة وليس داخل       
أنا اقبل بالتعددية الـسياسية داخـل       . احلزب نفسه 

  . الدولة
  

أن ينص احلـزب يف     "ـ توضيح من األستاذة عبلة      
على مبـدأ   ) 2(و..نظامه األساسي على الزمه بكذا    

،ـ أعتقـد أن    "التعددية السياسية يف الفكر والتنظيم    
املقصود ا هنا هو أنه !.. حة، ملاذا؟هذه الفكرة صحي 

، على مستوى الوطن،    !لن يكون هو احلزب الوحيد    
وأن . وأن يؤمن احلزب، بأنه حزب من عدة أحزاب       
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يؤمن أن يكون هو جزء من تعددية حزبية، ولـيس          
وهذه ال تعين ضمناً أن . حزباً وحيداً، أو حزب منفرد 

  . يكون داخل احلزب تعددية سياسية
  

ترض أن ال يكون داخل احلزب تعدديـة        صحيح يف 
فكرية، ألن احلزب من املفترض ان يكـون جتمـع          
ألشخاص على فكر حمدد، وهلذا  كيف سيكون بينهم         

فاملقصود ذه الفكرة أن هذه األحزاب منذ       . تعددية
فعلى سـبيل   . البداية ال تطرح نفسها كحزب وحيد     

 املثال، األحزاب االشتراكية تطرح نفسها باعتبارهـا      
أحزاباً وحيدة، فهي تسعى لقيام دولة حبكم حـزب         

واملقصود أن يكون االستثناء هنا، أن ال يسعى       . واحد
  .احلزب أن يكون حزباً منفرداً يف السلطة

  
  األستاذ رشيد شقري،

   احلزب الشيوعي األردين
  

أوالً، أتفق مع كل ما جاء يف مذكرة جلنة التنـسيق           
ا جزء من هـذه     العليا ألحزاب املعارضة، ألن حزبن    

بالعادة . ولكن أود أن أوضح بعض القضايا. األحزاب
أي قانون يقدم له أسباب موجبة، وتعودنا من كـل          

وهلذا أتساءل ما هي    . اجلهات أن تقدم أسباب موجبة    
!. األسباب املوجبة إلصدار قانون جديد لألحـزاب؟      

قانون النقابات عندما قدم للربملان، قدم له أسـباب         
من هو صاحب القرار يف     . بالنقاطموجبة ووضحت   

األحزاب . تقدمي األسباب املوجبة أو تعديل القانون؟     
املوجودة يف األردن، حسب قانون األحزاب الـذي        

 عامـاً،   13، يكون قد مر عليها      1992صدر عام   
مبعىن هل  جرى تقييم خربة األحزاب مجيعاً منذ عام          

؟، ما هي املالحظات اليت وقفت حجر عثرة        1992
يف هـذا  . ام األحزاب وأمام تنمية احلياة السياسية؟     أم

القانون مل تقدم أسباب موجبة، حىت يستطيع احلزب        
أو املواطن أن يعرف األسباب الداعية إلصدار قانون        

  . األحزاب
  

مع املسؤولني املعنـيني، أن     قلنا يف عدد من اللقاءات      
م هذا القانون ما زال صاحلاً، وجند فيه قانوناً جيداً خيد        

والسبب أن هذا القـانون     . احلياة السياسية يف البلد   
، الـذي عكـس     "امليثاق الوطين "صدر بعد صدور    

أو املصاحلة اليت متت بـني      " التوافق الوطين األردين  "
وبناء على  . ةكافة الرؤى واألطياف السياسية األردني    

مت إلغـاء قـانون مكافحـة       " امليثاق الوطين "صدور  
لت املوانـع أمـام تـشكيل       الشيوعية، وبالتايل، أزي  

  .األحزاب وحينها صدر القانون
  

، ! حنن نقول أن هناك أخطاء يف التطبيق، هذا صحيح        
من . ولكن من هي اجلهة صاحبة اخلُطا يف التصويب؟       

املفروض أن يتم تصويب احلزب الذي ليس له مقر،         
والذي ال يرفع ميزانيته للوزارة، هذه هي متطلبـات         

 اجلهات الرمسية املسؤولة،    احلزب، ومن املفترض من   
. وهي وزارة الداخلية، ان تتابع هذا احلزب، أو ذاك        

لألسف مل تتابع، بل بالعكس سهلت يف تقـديرنا، يف          
احلزب الشيوعي، أن تغرق األحـزاب يف األخطـاء         
واملمارسات مادامت غري خاضـعة للمـسائلة عـن         

  .القضايا الرئيسية اليت جيب أن تسأل عنها
  

 املالحظات حول هذا القانون، أعتقد      أيضاً لدي بعض  
أن املسألة الطبقية ليست معيبة، وال هي شيء خمجل،         
ألن الطبقات حقيقة موضوعية موجودة يف اتمـع،        
هناك أناس ميلكون، وهناك أناس ال ميلكون شـيئاً،         
وأناس مستغلَة وأناس مستِغلني، ويف عدد غري قليـل         

ل مـصلحة   فاحلزب من املمكن أن ميث    . من الطبقات 
اخل، وميكـن أن    ..طبقة، أو اثنني أو ثالث طبقـات،      
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. تكون هناك أحزاب أخرى متثل وجهات نظر خمتلفة       
احلزب !. فليست قضية معيبة أن يكون احلزب طبقياً      

ميثل مصاحل، حىت لو انضم إىل عضويته اآلالف مـن          
إذا كانت القضية الطبقية    . أنباء طبقة هو غري معين ا     

ح بتشكيل نقابات عمال، ونقابات     ، ملاذا يسم  "عيب"
الفرق بينهم أن هؤالء مل يـشكلوا       . ألصحاب العمل 

احتاد نقابات عام ميثلهم، وهؤالء شكلوا احتاد نقابات        
فالطبقية واردة، إذا كنا خنجل فيها، فلنلغـي        . عمال

طبقات إما العمال أو نلغي نقابات أصحاب العمـل         
ساس كـل   اليت نشأت الحقاً لنقابات العمال، على أ      

وإذا قلنـا أن هـذه مـسائل        . يدافع عن مصلحته  
اقتصادية ومصاحل، فمـن املعـروف أن االقتـصاد         
والسياسية وجهات لعملة واحدة، فال يوجد اقتصاد،       

  .بدون سياسة، وال سياسة بدون اقتصاد
  

يف هذا القانون يوجد تدخل كبري يف الشؤون الداخلية 
ثال، قبل  لألحزاب، تدخل غري معقول، على سبيل امل      

التأسيس إذا تويف عضو أو تغيب عضو، جيب أن تبلغ          
وزارة الداخلية، أو وزارة التنمية أنه تويف أو تغيب،         

هل إحضار عضو سهل، هل هـذا       .. أو نقص عضو  
وبعد الترخيص  . العضو جاهز، وحتضره يف أي حلظة؟     

نفس الترتيب، احلد األدىن كذا وإذا نقص عضو جيب       
..  تقع حتت طائلة املـسؤولية،     أن تبلغ، وإذا مل تبلغ    

  .خمالفة وعقوبة، وغرامة املالية بانتظارك
  

ملاذا تتدخل اجلهات الرمسية يف حياة احلزب، إذا مـا          
، أنا مل أقبله ألنين     !رفض هذا احلزب قبول عضو ما؟     

أشك فيه، وهلذا مل اقبله، ألنه مشبوه ألي سبب مـن        
ة احلزب ، وذه الطريقة تبقى قياد!األسباب، ال أريده

اليـوم  . ، ذاهبة وراجعة من احملـاكم     "جمرجرة"دائماً  
ال أريد أن أقبله،    . عندك قضية فالن، أو قضية عالن     

وال أملك وثائق متكين من توجيه التهمة هلذا الشخص    

يأتيين !. وذاك كذا.. أو ذاك، وأقول أن مة هذا كذا
أناس، من كل جنس ولون، وأحيانا هناك ضـرورة         

 لدينا تأكيدات حول هذا الشخص أو       ليس!. للتدقيق
والشك يؤخذ .. ذاك ولكن أحيانا يكون لدينا شكوك     

ميكن أن تبعث يل أي     . فهذا تدخل .. ملصلحة احلزب 
 شخصاً، ليخلقـوا يل مـشكلة       40 أو   30جهة ما   

" تتـورط "داخل احلزب، أو يقوموا بانقسام، وبعدها       
  .قيادة احلزب مع أناس كسبوا قضيتهم يف احملكمة

  
اذا تتدخل اجلهات الرمسية إذا اختار احلزب هـذا         مل

الشخص أميناً عاماً، ووجد أنه ما زال قـادراً علـى      
إجناز مهماته، ووجد أن هذه القيادة قادرة علـى أن          

، ـ  بعض األحزاب تعقـد   ! سنوات أخرى؟4ختدم 
 سنوات ـ هـذه   4مؤمتراا كل سنتني وبعضها كل 

ـ . القرارات احلزب هو الذي يتخـذها      سألة أن  وم
تتواجد يف قيادة احلزب ليست شكلية، وكأنك تؤدي        
وظيفة أو توقع على معامالت، فوجود أي نوعيـة يف    
قيادة احلزب اجلديدة يعترب خربة هلا، وخربة ملستقبل        

  . يف األردن
  

على أمهية الدعم املايل لألحزاب، ألن الغالبية العظمى        
لعضو ، ـ ا !أن مل تكن مجيعها تعاين من مشكلة مالية

" دينـاراً "أصـبح   " دينـارين "الذي كان اشتراكه    
ـ      !واحدة " 5"، والشخص املتربع، الذي كان يتربع ب

ـ فالوضـع   ! دنانري، اصبح يتربع بـدينارين فقط    
االقتصادي أثر على الناس، على عضو احلزب، وعلى        

وهلذا هناك حاجة حقيقيـة للـدعم املـايل         . املتربع
وضع العربـة   "لكن املشروع الذي قدم،     . لألحزاب

إذا كان لدى   : "، املشروع يقول ما يلي    "قبل احلصان 
 عضو، مسددين كامل اشـتراكام،      1000احلزب  

ومقدم أمسائهم يف كشف للوزارة املعنية، يتم إعطائه        
عـشرة  " رأس"، مبعىن عن كل     "!آالف دينار " 10"



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
 "ريةقانون االنتخابات والالمرآزية اإلدا" 

11

دنانري، وإذا توفرت هذه الشروط، يقـدم للحـزب         
 الكهربـاء والتلفونـات،     مسامهة يف أجرة املقر، يف    

القانون السابق ال يطلب أمساء األعضاء، وال       . واملياه
، هذا شيء   !يشترط بأم مسددين اشتراكام أم ال     

كل األحزاب تعـرف أن  . داخلي خيص احلزب نفسه  
؟، !هناك أناس ال يريدون أن يظهروا كأعضاء أحزاب       

يقول أنا مؤمن باحلزب، ولكن أحبذ ان أبقى يف دائرة 
  .ددةحم
  

  األستاذ حممد أبو مسرة، 
  .حركة جلان الشعب

  
األحـزاب يف   . عملت يف األحزاب منذ اخلمسينات    

األردن يف تلك الفترة كانت مشروعة وموجـودة،        
وكان األردن بلـد سـباق يف تـشريع األحـزاب           
واجلمعيات، والدستور األردين كان سـباقاً عنـدما        

حـق األردنـيني بتـشكيل األحـزاب        "وضع نص   
، بعـد   1952، وهذا التشريع مت عام      .."معياتواجل

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي نشر يف عـام         
حق تأليف األحزاب   "، والذي أعطى اإلنسان     1948

لكن لألسف الذي حـصل، يف عـام        ". واجلمعيات
، أن هذه األحزاب القوية تضاربت      1956،  1955

واختلفت  مع بعـضها الـبعض، وحـصل بينـها           
ا أساء اىل الدميقراطية، واحلرية اليت أدت اشكاالت، مم 

إىل تشكيلها، مما حدا بالدولة يف ذلـك الوقـت إىل           
هذه خطوة كانت مضرة، ولكـن      . األحزاب" حل"

  .نشأ عنها خطوة أسوأ وهي تشكيل األحزاب السرية
  

 وباتت تعمل يف اخلفاء، وكانت الدولـة تراقبـها،         
ـ         شكيل وتتنصت عليها، وبدون أن حتقق يف كيفية ت

هذه األحزاب أو بارتباطاا أو من ميوهلا، هذا يـدل          

على ماذا؟، يدل على أن العامل العريب عامة، واألردن         
خاص، يعيشون خماضاً سياسي منذ سنوات طويلـة،        
وحنن مل نصل بعد إىل التنميـة الـسياسية واحلزبيـة           
الكافية، اليت تؤهلنا ملمارسة الدميقراطيـة، واحلريـة        

أن الدولة تناشد وتطالب الـشعب      السياسية، رغم   
للمشاركة يف األحزاب ويف التعددية الـسياسية، ألن     

  .التعددية السياسية هلا فوائد يف احلياة التمثيلية
  

قانون التسعينات والقانون الذي صدر مؤخرا كلـها        
حنن حباجة إىل قـانون  . قوانني غري متماشية مع الواقع    

يعاجل مشكلة  خيتلف عن القوانني السابقة، وجيب أن       
املخاض السياسي الذي نعيشه، ومشكلة الضعف يف       

  .التنمية السياسية، والتربية السياسية
  

من صفات الناس يف األردن، أم خيافون من االنتماء         
، وأي شخص تنصحه بدخول حزب مـا        !لألحزاب

فأنه يتصور أمامه العقوبة والسجن والغرامـة، مـىت         
  ،!وس اجلماهري؟سنتمكن من إزالة هذا اخلوف من نف

  
اخل، كل قوانينها أيضاً    ..بالنسبة لالحتادات والنقابات    

حباجة إىل تغيري، وجيب أن يكون هناك تنسيق فيمـا          
الصحافة واإلعالم يف بلدنا ال تساهم يف التنمية        . بينها

أو التربية السياسية بسبب سيطرة بعض األطـراف        
تور والعاملني واملوظفني على الصحافة، ورغم أن الدس

كفل حرية التعبري إال أن هؤالء ما زالوا حباجـة إىل           
تربية واعداد حىت يسمحوا بنشر حرية الرأي والرأي        

  .اآلخر، وأن يسامهوا يف خلق قانون عصري
  

نريد قانون عصري يزيل اخلوف من نفوس اجلماهري        
لالنضمام لألحزاب، الوصول اىل الربملان، والسلطة      

األهداف جيب أن تكون    . االتنفيذية، حىت حنقق أهدافن   
مشتركة بني كافة األحزاب ، سواء كانت من أحزاب 
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معارضة ملـن ومـواالة     . املعارضة أو أحزاب املواالة   
ملن؟، احلكومة تذهب بعد شهرين، ثالثة، سنة، ولكن        

جيب على اجلميـع    . الشعب يبقى ثابتا، الدولة ثابتة    
فيذ انتهاج سياسة ثابتة، سياسة واحدة، ولكن آلية التن

وآلية التعبري وآلية االقتصاد، والطريقة اليت خندم فيها        
الشعب ال تتغري، نعم لتختلف األحزاب يف القـضايا         
الداخلية، ولكن جيب أن تتفق يف خدمـة الـشعب          

  .الواحد، والوطن واحد، واألمة واحدة
  

أحزابنا اليت نشأت يف الستينات، كانـت تـستمد         
ة، واألجنبية، وهذا   أفكارها ومتويلها من الدول ااور    

  .خطأ، جيب أن تكون املعارضة وطنية واملواالة وطنية
  

أنا ضد التدخل يف قضايا الدول اخلارجية، لكن مـع          
وهنا يأيت دور الصحافة بأن تفتح لنـا        . حرية الرأي 

أبواا حىت نعرب عن رأينا يف العديد من القضايا العاملية  
ضايا السلم، تعبري خمصص لنبذ العنف، وق.  واإلقليمية

ومثلما حنن ال حنبذ أن تتدخل الـدول األخـرى يف           
  .شؤوننا الداخلية، ملاذا حنن نتدخل يف شؤوا؟

  
القانون اجلديد، جيب أن يشكل من قبل جلنة وطنية،         
أو مؤمتر وطين، يضم مجيـع األطيـاف، املعارضـة          
واملواالة، والربملانيني والسياسيني وجتمع على جلنـة       

 فئات اتمع بعيد عـن العنـصرية        وطنية متثل كافة  
والفئوية والطائفية  والعشائرية واجلهوية، واإلقليمية،      

  . كلنا أردنيني يف األردن، نعمل خلدمة بلدنا، ووطنا
  

هذه اللجنة تعمل على صياغة قانون عصري خيـدم         
مجيع املتطلبات واألهداف، ويـأيت فيمـا بعـد دور          

 واحلـزب   .األحزاب القناع فئات الشعب برباجمهـا     
الذي يستطيع إقناع الناس بربناجمه يستطيع الوصول       
اىل الربملان، فنحن ال نريد أن نصل إىل مرحلة إعطاء          

، ألن املـرأة    ! للمرأة أعطيناهالألحزاب، كما   " كوتا"
أيضا قصرت يف الوصول اىل الربملان وبالتايل قصرت        
يف عملها ومل تستطع إقناع اجلماهري بقدراا، وهلـذا         

" الكوتا" الدولة املرأة إىل احلياة الربملانية عرب        أدخلت
ولكننا ال نريد إدخال األحزاب اىل الربملان بواسـطة         

  ".الكوتا"
  

جيب أن ننظم عملية التمويل، وأنـا مـع التمويـل           
اخلارجي لألحزاب، إذا كانت تتم حتت الـشمس،         
ومن خالل حركات واضحة يف البنوك، ودون قيود،        

ثري سياسي، يف احلـزب أو يف       ودون أن يكون هلا تأ    
  .مستقبل الدولة

  
  الدكتور حممد احلاج،

  . حزب جبهة العمل اإلسالمي
  

قانون األحزاب الذي أقـره الربملـان األردين عـام          
، ـ وكلكم على معرفة به ـ شكل عرسـاً    1992

أردنيا بال شك، حيث أقّر استئناف العمل احلزيب بعد         
لقانون يف ظـل    فترة انقطاع طويلة، واعتقد أن هذا ا      

االنفتاح والتعددية اليت طرحت، ويف ظل عهد جديد        
من الدميقراطية، كان قانوناً جيداً وبـذلت جهـوداً         

  . كبرية إلخراجه إىل حيز النور
  

 عامـاً علـى     13أنا مع تطوير القوانني، ولكن بعد       
إصدار هذا القانون، أقول أن يكون التطـوير حنـو          

.  ل أكرب على التعدديـة واإلصـالح      االنفتاح بشك 
ولكن لألسف أننا بعد هذه املدة الزمنيـة نتراجـع،          
ويطلب منا أن نتراجع، بدالً من أن نتقدم إىل األمام،          

  .        ملزيد من التضييق على األحزاب
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األحزاب السياسية يف األردن بشكل عام، وميكن أن        
ة يكون حزب جبهة العمل اإلسالمي، هو األقل معانا       

، مشكلة  "!مشكلة اإلحجام "من هذه املشكلة، وهي     
، ورفد دماء شابة جديدة للجسم      "عدم التجديد "من  

احلزب، وكما طرح بعض األخوة أن هناك ختوفاً من         
األحزاب من قبل الدولة، وهناك مع األسف ما زالت         

أمام . متارس مضايقات على األحزاب من قبل الدولة      
لتـشجيع، ولـيس إىل     هذه املعاناة حنن حباجـة إىل ا      

أما أن نرى بعض املمارسات، مـن قبيـل         . التضييق
الطلبة اجلامعيني من االنتساب لألحزاب، مادام      " منع"

ـ      سنة، فهو يعترب يف     18عمر الطالب اجلامعي فوق ال
مرحلة التشكل السياسي والثقايف، كيف نعود طلبـة        
اجلامعات وهم يف قمة الشباب، علـى احلـوارات         

ملاذا حيظر على األحـزاب     . قدمي اآلراء والتعددية وت 
اخل، ..استخدام القاعات يف النقابـات واجلمعيـات        

لتنظيم الندوات واالحتفاالت واألنشطة الـسياسية      
حىت إذا أراد احلزب تنظيم ندوة سياسـية يف         . فيها؟

صالة أفراح، يطلب مدير الصلة إذنا من األجهـزة         
 أن األمنية، وحسب مزاج احلـاكم اإلداري، ميكـن   

فاألصل ان تفـتح    !. يسمح بالندوة وميكن أن يرفض    
قاعات النقابات واجلمعيات  أمام تنـشيط العمـل         

  .احلزيب
  

حنن نطرح مسألة اإلصالح الـشامل، واإلصـالح        
االقتصادي مرتبط باإلصالح السياسي بشكل وثيـق       
جداً، وال ميكن إجراء إصـالح حقيقـي وانفتـاح          

قانون أحـزاب   حقيقي، إال يف ظل احلريات، يف ظل        
إىل جانب القوانني األخرى، مثـل قـانون         سياسية، 

االنتخابات وقانون االجتماعات، هذه جمموعة مـن       
القوانني، جيب أن تتطور حنو االنفتاح حىت ميكننا أن         

  .نسري حنو اإلصالح الشامل املطروح

أنا مع أن تكون املرجعية السياسية لألحـزاب وزارة         
اليت قدمتـها أحـزاب     النصوص  . التنمية السياسية 

املعارضة، حول مشروع القانون، نتجت عن تشكيل       
جلنة من أحزاب املعارضة، وهذه اللجنة وضعت نقاط       

أنا مع مراقبة التمويـل   . جديرة باالهتمام، ويؤخذ ا   
هناك فـرق بـني أن      . والنفقات، ال مشكلة يف ذلك    

يكون احلزب مموالً متويالً خارجياً ومرتبطاً سياسـياً،        
فهذا مرفوض، وبني ان يعـرب      .. ظيمات أخرى   وبتن

احلزب عن رأيه يف قضايا عاملية، وسياسات خمتلفـة،         
فهذا . سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو اجتماعية      

حزب سياسي جيب أن يعبر عن رأيه، ويتدخل يف كل          
القضايا العاملية، وهذا ال يعين أن يكون مرتبطاً هنـا          

. له حبق التعبري عن آرائه    املقصود هو السماح    . وهناك
 نواخرياً أنا مع ما طرحته وقدمته أحزاب املعارضة م        

  .مقترحات ومالحظات على قانون االحزاب
  

  السمهوري،  الدكتور فوزي
  ،ناشط يف جمال حقوق اإلنسان

  
دائما هناك سؤال، مل جند إجابة عليـه، وهـو هـل            
احلكومة أو الدولة األردنية حقيقة تريـد إصـالح         

إذا كانت  . ، هذا هو السؤال اجلوهري    !طي؟؟دميقرا
 تريد إصالح دميقراطـي،    ةاحلكومة أو الدولة األردني   

مبعىن، ما حتمله الدميقراطية من معىن وصون حلقـوق         
اإلنسان، فهذا يعين أنه يتوجب على احلكومة أن ترفع 
يدها عن الوصاية على كافة مناحي العمل السياسي،        

 ال معىن هلذه األعمال     ومؤسسات اتمع املدين؟ وإال   
إذا مل نتمتع باستقاللية، يف ظل احترامهـا للدسـتور      

أقول شيء على اهلامش، أن أحد الوزراء       . ؟!األردين
اجلدد، ـ كنت برفقة الدكتور روحي شخالتوغ ـ   

حنن هدفنا تقليل عدد األحـزاب يف األردن،        :" قال  
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إذن كيف تريد احلكومة انفتـاح      . ؟"!وليس زيادا 
أـا  "اطي، واحلكومة على لسان وزيرها تقول       دميقر

؟، فهذه اآلراء تتناقض مع مبدأ      "ضد تعدد األحزاب  
التعددية السياسية، ومع النهج الدميقراطي الذي حنن       

  .بصدده
  

بالنــسبة لقــانون األحــزاب، يف معظــم الــدول 
الدميقراطية، ال توجد قوانني أحزاب، ألنه إذا وجـد         

نح السلطة التنفيذيـة    قانون لألحزاب، فهذا يعين م    
الوصاية على نوعية األحزاب اليت تريـدها، وعلـى         

وهذا ينسف مبدأ الدميقراطيـة، إذن أي       !. نشاطاا
قانون موجود اآلن وينص على هذه القيود، ويعطـي         
للحكومة الوصاية والتدخل، فهذا القانون يتناقض مع       

  .الدميقراطية، وجيب أن يكون مرفوضاً
  

حات اليت قدمتها تنسيقية أحـزاب      فيما يتعلق باملقتر  
املعارضة، حول مشروع قانون األحزاب، بالتأكيد أا 
نصت على تعديالت جوهرية ومهمة جداً، ولكـن        
لألسف حىت يف املشروع املقترح لألحزاب، أن هذه        
األحزاب تستجيب، وجتيز متطلبات احلكومة، وكأن      

ـ     "!.. منةْ"الدميقراطية   زاب ملاذا توافق جلنة تنسيق أح
). 100– 50(املعارضة على رفع عدد املؤسسني من       
عـضو،  ) 200(احلكومة تقول عـدد املؤسـسني       

عضو، ) 100(وأحزاب املعارضة خفضت العدد إىل      
الذي جيب رفضه من " قبول املبدأ"ولكن اخللل هنا يف 

جيب أن أشكل حزب مـن اي عـدد مـن           . أساسه
 تقول،  أيضاً يف املقترح  . املواطنني، فقط عرب اإلشعار   

هي اليت توافق؟، أطالب بعـدم      " جلنة األحزاب "أن  
تواجد هذه اللجنة هناك باألصل، ألنك إذا أعطيـت     
الوصاية بغض النظر عن طريقة تشكيلها، لكن أشعر        

  .جلنة األحزاب باملوافقة على تأسيس األحزاب

العمل احلزيب، يف املداخالت اليت مسعتها، ال ميكن أن         
اً، يف ظل قوانني تقمع العمـل       يكون لدينا عمالً حزبي   

خاصة قانون االجتماعات العامـة وقـانون       . احلزيب
هذه قوانني هامة، وهلذا جيب أن      . املطبوعات والنشر 

يكون هناك نضال سلمي من أجل إلغائهـا، وإال إذا          
أن "أراد احلزب تنظيم نشاط ما ـ مثلما قال البعض، 

األحزاب مبسوطة ألنه جاءت موافقة سـريعة مـن         
ملاذا؟، من .. ؟،"9/5افظ، مسح هلا تنظيم مسرية يف احمل

هذا ..حقي أن أنظم مسرية بدون اخذ موافقة احلكومة
إذا أرادت احلكومة ان تلتزم بالدستور األردين، وأن        
تلتزم باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وامليثاق العاملي     
حلقوق اإلنسان الذي نشر يف اجلريدة الرمسية، والذي       

  .تمتع بقوة القانونأصبح ي
  

، عندما يقال أن هذه املادة موجودة يف        )ب/6(املادة  
مشروع قانون احلكومة وأيضا يف قـانون أحـزاب         

ملـاذا؟،  ... املعارضة، أن العنوان هو املقر الرئيسي،       
، وأنا غري ضامن    "املقر الرئيسي "كيف أضع العنوان    
؟، كيف يل أن استأجر مقر، وأنا       ةحصويل على املوافق  
، بالتايل هذه نوع مـن أنـواع        !مل اخذ املوافقة بعد؟   

  .القيود على األحزاب
  

ومن املالحظات اليت أوردها مشروع قانون أحـزاب   
، التعامل مع األحزاب، مع     )6/5(املعارضة يف املادة    

أنا اخلتف مع هـذا   ..اجلمعيات والنوادي الرياضية،    
 النص، ألنه ال جيب أن يكون على اجلمعيات واألندية        

الثقافية واالجتماعية أي رقابة، وجيب أن يكون هلـا         
نريد من األحزاب أن تكون جزءاً مـن        . حرية العمل 

، ولكن جيب املطالبة    !!وزارة التنمية السياسية؟، نعم   
  . برفع سقف ما نطالب به كأحزاب
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يعترب احلزب منحالً إذا نقص عدد      "،  )ب/12(املادة  
جـز حـزب   إذا ع" ، االقتراح يقـول    .."أعضائه،  

بتصويب عدد أعضائه، فلجنة شؤون األحزاب تطلب   
صحيح أن أقوم ". من احملكمة وقف نشاط هذا احلزب

بالطلب من احملكمة بوقف نشاط احلزب، لكن أقول        
، لكن لألسف السلطة التنفيذية تفسر هذه       !إىل مىت؟ 

املادة مثلما تشاء ومىت تشاء، يف ظل عـدم وجـود           
دة جيب أن تكون مقترنة هذه املا. تداول سلطة حقيقي

  .إليضاح السبب الذي مت وقف نشاط هذا احلزب
  

، مشروع القانون الـذي قدمتـه       )أ/14(يف املادة   
أحزاب املعارضة جيوز لألحزاب اسـتخدام املرافـق        

، أنا حقـي أن أسـتخدم،       !، ملاذا جيوز؟  .."احلكومية
أن حق لألحزاب حق يف اسـتخدام       "وجيب أن نقول    
، وإذا مل يكن يل احلق، ورفض مدير        "املرافق احلكومية 

املركز الثقايف أن أنظم يف املركز ندوة سياسية، مـاذا         
، إذا  "كحـق "، هلذا جيب أن يكون يل هـذا         !أفعل؟

  .كانت النقابة حمجوزة
  

، أنه ال جيوز حل احلزب وفقاً للنظـام         )أ/15(املادة  
  .األساسي، هذه نقطة مهمة، جيب النضال من اجلها

  
حل احلزب،  بقرار مـن وزارة       ) "24(ة  أما يف املاد  

هذه مهمة، لكن جيب أن     ..التنمية إذا خالف احلزب     
 العليا، يف األردن هي درجة     لال ننسى أن حمكمة العد    

ـ      استقالل حقيقي  "واحدة، فبالتايل علينا أن نطالب ب
، وأن نطالب بـأن تكـون احملكمـة ذات          "للقضاء

كمة أية  ، فمن السهولة مبكان أن ترفض احمل      "درجتني"
  .مطالب لألحزاب وهذا الرفض غري قابل لالستئناف

  
، جملس الوزراء يصدر األنظمة لتنفيذ      )26(يف املادة   

هذا القانون، ملاذا حنن نعطي احلق للسلطة التنفيذيـة         

 تريدها وبالكيفية اليت تريدها؟،     بإصدار األنظمة اليت  
جيب أن يكون هناك حدود عامـة، وأن ال تـصدر           

فة إىل أن هناك قضايا عامـة جيـب أن          بأنظمة، إضا 
تصدر بقانون، حىت ال تستطيع احلكومة بعد ذلك أن         
حتّل نفسها منها أو حتللّها بالطريقة اليت تفهمها هـي،    
وتصيغها على مزاجها، ومن مث نبدأ نناضل، ونقـول         

  .هذا صح ، أو هذا خطاء
  

اليت أشار إليها الدكتور نظام بركات،      ) 20(يف املادة   
دأ التعددية والفكر، اعتقد أن هـذه املـادة         حول مب 

مكاا الدستور األردين، وليس هذا املـشروع، ألن        
هذه ضمانات للسلطة، حىت ال يستطيع أي حـزب         

أيضاً فقد  . وصل للسلطة أن يغري ويبدل على مزاجه      
، !خال القانونني من حق االحزاب أن متتلك فضائيات       

من حـق   كما خال   . جيب أن متتلك األحزاب فضائية    
، هـذه   !األحزاب من استخدام التلفزيون واإلذاعة    

كيف يل أن اصل إىل قطاع واسع مـن         . نقاط مهمة 
  !.اجلماهري بدون التلفزيون واإلذاعة والفضائية؟

  
 أخرياً جيب أن نناضل حىت نفشل كافة القوانني اليت         
ختنق األحزاب والدميقراطية، ألن توجهـات جاللـة        

ألن احلكومة تفصل . سلطةامللك، تقول جيب تداول ال
القوانني مثلما تريد، حبيث ختدم أهدافها، وهذا خيالف        

  .املبادئ الدميقراطية واالنفتاح الذي نريده
  

  الدكتور امحد نوفل،
   أستاذ العلوم السياسية

  
القضايا اليت أثريت، النقطة األوىل، هناك أزمة ثقة بني         

كمـن  النقطة الثانية ت  . األحزاب السياسية واحلكومة  
داخل األحزاب السياسية نفسها، هـل األحـزاب        
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السياسية متفقة فيما بينها ـ كأحزاب معارضـة أو   
  !.أحزاب مواالة ـ على قانون أحزاب واحد؟

  
 حنن نتحدث عن وجود إشكالية بني احلكومة وبـني         

أيضاً هناك وجهات نظر متناقضة     . األحزاب السياسية 
ن األخوان  بني األحزاب السياسية نفسها، جمموعة م     

الذين ناقشوا قانون األحزاب السياسية وجهة نظرهم       
ختتلف كل االختالف عن ما تطرحه احلكومة اجتـاه         

لو افترضنا أن احلكومة وضعت     . األحزاب السياسية 
قانون متكامل يرضي األحزاب السياسية، واألحزاب      
رضيت عن هذا القانون عند تنفيذ هـذا القـانون،          

  . ة عند تطبيق هذا القانوناعتقد ستظهر عقبات كثري
  

هناك سؤال جوهري، هل احلكومة جادة يف بالسماح        
بوجود حياة حزبية طبيعية مثلما توجـد يف الـدول          

  . الدميقراطية؟
  

أختلف مع األخوان الذين طرحـوا قـضية، عـدم          
السماح لألحزاب الـسياسية باالرتبـاط بـأحزاب        

، خارجية أو تلقى دعم منها، ألن هذا كان فيما مضى         
اآلن بعد ايار االحتاد السوفييت، ال يوجـد مقـدرة          
حلزب أن يقدم دعماً مالياً حلزب آخـر، أو مقـدرة        

خيلع "فكل حزب جيب أن     . لدولة ما بدعم حزب ما    
  . ، فقضية التخوفات هذه ال مربر هلا"شوكه بيديه

  
فــالعراق مل تعــد تقــدم دعــم، ســوريا نفــس 

  !.وهكذا..الشيء
  

تخابات مـؤمترات األحـزاب     حق الطعن يف نتائج ان    
السياسية أمام احملكمة، هذه قضية عدم وجود ثقة ما         

  .  بني األحزاب السياسية واحلكومة
  

  سعادة النائب الدكتور
  . احملامي مجال الضمور 

  
قبل سنة ونصف من اآلن، مت دعوتنا إىل ندوة نظمها          
أحد األحزاب األردنية، وأذكر أن الدكتور فـوزي        

ضراً، وكنت حينها رئيسا للجنة     السمهوري كان حا  
احلريات العامة للمواطنني، وكان معروضا علينا قانون 

، وحتدث اجلميع، وكنت آخرين     "االجتماعات العامة "
اآلن طرحت نفس الفكرة، قلت أنا أدعو       . املتحدثني

منكم من ختتاروه، مخسة أو ستة إىل غايـة عـشرة           
ا أشخاص، تعالوا لنتشارك يف الرأي، عند عرض هذ       

القانون علينا يف اللجنة، انتظرنا األسـبوع األول مل         
حيضر أحد، وانتظرنا أسبوع أخر لعل وعسى أن يأيت         
ــانون  ــصورات لق ــشاركنا يف وضــع ت أحــد لي
االجتماعات، ومل حيضر أحد، فقدمنا القانون يف جلنة        

. احلريات العامة ومتت دراسته، ولقي ما لقي من نقد        
ة، وعضو جلنة احلريـات     أنا عضوا يف اللجنة القانوني    

العامة، يف الربملان، أنا على استعداد، أن أتبىن شخصياً 
كافة املقترحات اليت تفضلتم بـذكرها، ولكـنين ال         
أستطيع أن أتبىن هذه املذكرة، املقدمة كما هي، حنن         
لدينا جلنة قانونية تدرس هذا القانون وجتـرى عليـه         

عنا عـن   التعديالت، فاختاروا ما تشاؤون لتدافعوا م     
هذه التعديالت، وسوف أكون نصرياً صادقاً معكـم        
،إنشاء اهللا، يف اللجنة القانونيـة، ألن القـانون اآلن      
أحيل إىل اللجنة القانونية ـ قانون األحزاب ـ اآلن   
هذا القانون موجود يف الربملان، وطالبنا بوضعه على        

حىت نكون عمليني   . جدول أعمال اجللسة االستثنائية   
 ندعوا أصحاب االختصاص ليغنوا ويثروا      أكثر، كنا 

أجزنا قـانون املركـز     . بنقاشام القانون ويؤخذ ا   
الوطين حلقوق اإلنسان، كنا نستفيد من أعضاء املركز 
الوطين حلقوق اإلنسان، وذلك بوضع التعـديالت،       
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من التعـديالت الـيت     % 90وأصدقكم القول أن    
ملركز وضعتها اللجنة كانت بناء على اقتراحات من ا       

الوطين حلقوق اإلنسان، احلكومة دائمـاً تنظـر إىل         
السقف األعلى ملطالبها يف أي قانون، وهلذا نطالب أن 
تشاركونا عند إحالة القانون إىل اللجنة، فهل لديكم        
استعداد، أن تشاركونا وتبدوا رأيكم، فأنـا علـى         
استعداد أن أتبىن هذا املوقف، وزميلـي الـدكتور         

ي، بأن جتلسوا معنا، ال أستطيع      روحي يشاطرين الرأ  
أن أقول أننا نأخذ بكل التعديالت املقترحة، بل بكل         

حىت نستطيع أن نقول !. ما هو متاح يف عملية التعديل
أن هناك مشاركة حقيقية ما بني األحزاب، واحلكومة، 

  . شعبنا أمام اهللاأرضيناذا تكون راضيني وحنن 
  

  الدكتور مهند مبيضني، 
  .أستاذ جامعي

  
هناك أزمة بني النظام وبني املواطن وبني احلكومة وبني         

اخلطورة ليست هي يف مسالة القـانون، أو        . النواب
إقرار القانون، املسألة هي يف قضية تبسيط املسألة من         
قبل احلكومة، وإظهارها بأا قضية عادية، وميكن أخذ 
آراء أحزاب املعارضة ومن مث إقراره من قبل جملـس          

وكما قال الـدكتور    . بالتايل خيرج القانون  النواب، و 
الضمور أن القانون سيعرض على جملس النـواب يف         

ما حيدث اآلن من حراك سياسي      . اجللسة االستثنائية 
يف جملس النواب، جتاه إعطاء الثقـة باحلكومـة أو          
حجبها، مت تبسيطه بطريقة ساذجة جـداً، لتـشوه         

ـ    43ع احلراك السياسي، رغم إجيابيته، ـ وهو توقي
للحكومةـ علـى أسـاس     " عظام الرقبة "نائباً  من    

حجب الثقة، هذا تطور هائل جداً، وهـذه حلظـة          
تارخيية أمام جملس النواب، جيب أن تتمخض عنـها         

وعلى األحـزاب أن    . حركة سياسية، أو تيار سياسي    

تلتقط هذه اللحظة التارخيية اليت تتواجد فيها احلكومة    
تريد أن تربأ ذمتها مما     من الواضح أن احلكومة     . اآلن

حصل مع احلكومة السابقة، وهذا يعيـدنا إىل آليـة          
وكيف ينتج القانون يف    . إخراج القوانني يف هذا البلد    

حكومة املهندس أبو الراغب تعاملت مع      . هذا البلد؟ 
جاء فيصل الفـايز، بـوزارة      . األحزاب بشكل سيئ  

تنمية سياسية وجاء مبشروع قانون أحزاب سياسية،        
توضح حكومته ماذا حصل له، وال إىل أين وصل         ومل  

وتغـري وزراء، وجـاء وزراء جـدد        . هذا القانون 
ورغم أن وزير التنمية السياسية اجلديـد       . مببادرات

كان رئيس ديوان التشريع، إال أنه أبلـغ األسـتاذ          
موسى املعايطة أنه مل يطلع على مشروع القـانون ومل          

أنا متأكد أنه   . يعرض عليه، وكأنه يعيش يف الكونغو     
ولكن أين جملس النواب من هذه القـضية؟،        . ؟!رآه

  .هذه مسألة هامة جداً
  

هناك قضية تشجيع األحزاب، حنن لدينا يف اجلامعـة         
يدرسها كافة طلبة اجلامعة    " تربية وطنية "مادة تسمى   

األردنية، جائنا املخطط من وزارة التربيـة، وكأنـه         
لتجربـة  ، مـع احترامـي ل    "حزب البعث "أيدلوجيا  

السورية، ولكن هذه املادة تطرقت للدفاع املـدين،        
مـاذا تريـد أن تتحـدث       ..واجليش واملخـابرات    

للطلبة؟؟، هذه ثقافة عسكرية، وليست تنمية سياسية، 
أنت تطلب مين ثقافة تشجيع األحزاب،      . تنمية حزبية 

" متنع بقـانون "وشيوع األحزاب بني الشباب، وأنت      
طلبـة  " لألحزاب، وجيرب    طلبة اجلامعة من االنتساب   

أن يوقعوا على   )  آالف طالب  9حنو  (امللكية  " املكرمة
؟، كيف ميكن تشجيع    !تعهد بعدم االنتماء لألحزاب   

انتماء الشباب األحزاب إذا كانت كل هذه املوانـع         
  .موجودة؟؟

  



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
 "ريةقانون االنتخابات والالمرآزية اإلدا" 

18

قصة أخرى هناك مدرسني يف اجلامعة مت إاء خدمام         
ء على طلب من    من اجلامعة ألم منتمني ألحزاب بنا     

هناك زميل يل كان يـدرس يف       .. ؟.!املؤسسة األمنية 
اجلامعة، وملتزم ا، عارضت األجهزة األمنية تعينه يف    

؟، ما زال يـتم     "!مة"اجلامعة، فاالنتماء لألحزاب    
  .التعامل معها من قبل األجهزة األمنية

  
هناك أزمة عند الدولة تعتقد ان الناموس مهدد بشكل 

نتمىن . عقلية حتسبية وعرفية أوالً وأخرياً    معني، فهذه   
من رئيس الوزراء احلـايل، أن ينظـر يف مـشروع           

اليوم قال أنـه سـيعيد النظـر يف قـانون           . القانون
االنتخاب، إن كان هناك ضرورة، وقال أنه جاء ليليب         
تنفيذ األجندة الوطنية، وكتاب التكليف السامي قال       

فـإذا كـان    . يةأنه جيب أن يتم تنفيذ األجندة الوطن      
قانون االنتخاب غري مدرج على األجندة الوطنيـة،        
وهذا القانون جيب يتم تعديلـه مبوجـب األجنـدة          
الوطنية، كيف سيتم تعديل هذا القانون؟ وأتـساءل        
كيف تشكلت هذه األجندة ومن هـم األشـخاص         

  .الذين صاغوها
  

  الدكتور حممود عليمات،
  . أستاذ جامعي

  
حباجة إىل إجابة، لنفترض    لدى سؤال، وهذا السؤال     

أنه مت إقرار القانون الذي نريد، هل نستطيع أن نقنع          
ألن األحزاب  !. الناس باالنضمام لألحزاب املوجودة؟   

هي جزء من التنمية السياسية، والتنمية السياسية مـا    
زالت حباجة إىل قوانني إلقرارها يف البلد، فهل ميكن         

يضاً هنـاك   تشجيع األحزاب بدون تنمية سياسية؟، أ     
التنمية االقتصادية، وهناك فقر وبطالة بني الـشباب،        
هناك رؤوس أموال أردنية مهاجرة، ملاذا ال تعود هذه         

األموال للمـشاركة يف االسـتثمارات بـدالً مـن          
اخلصخصة وبيع الـشركات ملـستثمرين أجانـب،        

  .الستيعاب هذه البطالة؟؟
  

ـ         ى أما خبصوص التمويل، ملاذا ال تعتمد األحزاب عل
نفسها، بدالً من االعتماد على احلكومـة يف عمليـة          
الدعم، لنعطي مثال على ذلك حزب جبهة العمـل         
اإلسالمي يعمل ضمن عمل مؤسسي، وله مـشاريع        

ملاذا ال تقوم األحزاب    . تغطي احتياجات هذا احلزب   
  . بعمل مشاريع مشاة واالعتماد على نفسها مادياً؟

هي اليت أثبتـت    األحزاب اليت هلا برامج واهداف،      
ملاذا ال نعترف بأن هناك بعض      . وجودها على الساحة  

ملاذا . األحزاب متشاة من حيث املبادئ واألهداف؟     
ال تأتلف فيما بينها حىت تستطيع أن تنتـشر علـى           
الساحة األردنية؟، أنـا ضـد عمليـة الطبقيـة يف           

  .االهداف
  

مداخلة، من قبل رئيس اجللسة سعادة النائـب       
  : ي شخالتوغالدكتور روح

  
مت االستفسار من قبل وزارة التنميـة الـسياسية أن          
مشروع قانون األحزاب مل حيـول بعـد إىل جملـس         
النواب ملناقشته، ويبدو أن األستاذ الـدكتور مجـال         
الضمور اختلطت عليه األمساء، حيث على ما يبدو أن 

  .القانون املقدم لس النواب لرمبا هو قانون النقابات
  

  تيسري أبو عرجة،الدكتور 
  . أستاذ جامعي

  
لدى مالحظات قصرية، حول مدى مجاهريية وشعبية       
هذه األحزاب، يف حياتنا، كذلك حول دور الصحافة        
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يف دعم احلياة احلزبية، نسأل عن وضع الصحافة، وما         
هو دورها وصـلتها بالدولـة، وصـلتها بـاإلرادة          
السياسية؟، هل اإلرادة السياسية للدولة موجودة أم       

الصحافة اليومية، هي صحافة رمسية، ولكـن       . غائبة؟
السؤال، أين هي الصحافة احلزبية؟، أحيانا يف تارخينا        

عدم وجود  !. عندما تغلق صحيفة احلزب، فأنه ينتهي     
أداة إعالمية ألي حزب، يغيب هذا احلزب عن حياة         

  . الناس و اتمع
  

ذُكر على لسان مقدم الندوة قضية احلزب احلاكم يف         
ر، وهو احلزب الوطين، وهـو حـزب الدولـة          مص

املصرية، حقيقية إىل جانب ذلك احلزب الكبري، توجد 
أحزاب كثرية، بعضها موجود بقوة وصحافته تقـرأ        

سأذكر منها األهايل والوفـد،     . يومياً وهلا تأثري كبري   
. وهي حلزب التجمع وحزب الوفد علـى التـوايل        
ـ         الة ومسعت بعض األخوان يتحدثون عن قاعة أو ص

أفراح، أجد يف عمان كل يوم يف املطاعم والـشقق          
الفندقية تقام األفراح، واألحزاب ال جتد قاعة تعقـد         
فيها ندوة سياسية، فكيف سيكون هلا دوراً مؤثراً يف         

  .حياة الناس؟
  

  الدكتور خلدون الناصر،
  . أمني عام حزب العهد

  
بداية أود أن أتقدم بالشكر اىل جلنة التنسيق العليـا          

حزاب املعارضة الوطنية األردنية على تقدميها جواباً       أل
مفنداً ومكتوباً، ألننا نذكر مجيعاً، إىل أن مسودة اليت         
أشارت إليها يف بداية اجللسة، بأن احلكومة قد أبلغتنا         
بأا ليس هلا صلة مبا شرعته احلكومة السابقة فيمـا          
يتعلق بقانون األحزاب ،بينما كتب التكليف السامي       

 بأن احلكومات مكلفة، وأنت قلت بأن احلكومة       تقول

كان مـن   . هي حكومة ترحيل ملف وإدارة أزمات     
اخلطأ أن ال ترد األحزاب على مسودة املشروع وأن         
تتعامل معها جبدية، وكان هذا االجتاه نوعاً ما سـائد          
عند بعض إخواننا يف جلنة التنسيق العليـا ألحـزاب        

ة املـستديرة يـوم     املعارضة، حىت مشاركتها يف املائد    
  .، كان برتوكوليا2/4ً
  

 يف معظم الردود اليت وردت من األحـزاب علـى          
مسودة املشروع، هناك توافق وأنا أشكر ما جاء، يف         

مادة، ... املقدمة اليت سبقت وفندت املشروع مادة       
على أن القانون النافذ حالياً مبضمونه ومواده يفـي         

ـ  %. 100باحلاجة وهذا كالم صحيح      ارت وما أش
إليه الزميلة األخت عبلة وكافة األحزاب، ومعظـم        
األخوان، أنه يفي باحلاجة على الرغم مما اشتمل عليه         

، وكنا نتوقع أن يأيت مـشروع قـانون         !من مثالب 
اجلديد، ليزيل كافة العراقيل، والتدخالت اليت تضيق       

ما جـاء يف مـسودة مـشروع        . على احلياة احلزبية  
املسودة األوىل صدرت يف    . القانون حقيقة ليس عبثياً   

، 27/3، ويف رد حـزب العهـد يف   25/8/2004
ليس رداً عشوائيا، ألننا كنا مطلعني علـى مـسودة          

اليت " املناقضة"القانون، ومن مث اطلعنا على املسودة       
، عن املسودة اليت صدرت يوم      /20/3صدرت يوم   

ــوم  25/4 ــستديرة ي ــدة امل ــدمناها يف املائ ، وق
ألخوان احلضور تسلموا رد    ، ومعظم ا  2/4/2005

  .حزب العهد على مسودة املشروع
  

أقول، عند احلكومة الورق يبقى ورقاً، مثل الضريبة        
والدين، فال ينهي الورقة إال ورق، مسودة املشروع        
من أخطر ما ميكن، وعدم الرد عليها، وكأنه قبـول،          
نكرر الشكر ألنه مت الرد عليها، رغـم اختالفنـا يف         

ن جيب الرد عليها وحنن نتحدث عن       بعض النقاط، لك  
نصف األحزاب األردنية، وليس عن حزباً منفـرداً،        
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ونتمىن على بقية األحزاب أن ال تقف ساكنة بعملية         
نعلم متاماً، ونكرر ما قاله الزميـل       . الرد ولو شكلياً  

املهندس موسى املعايطة، بأن الوزير احلـايل، الـذي         
حقيبـة  حيمل ثالث حقائب، آخر حقيبة منها هـي         

التنمية السياسية، وكأننا نقول أننا حنن يف طور إلغاء         
نائب رئيس الـوزراء، ووزيـر الـشؤون        . الوزارة

أكد لنا بأنـه مل     "الربملانية، ووزير التنمية السياسية،     
؟، وهو يف ذلك الوقت كان "!يطلع على تلك املسودة

، ال ميكن أن    "!رئيس ديوان التشريع  "يشغل منصب   
روع، دون أن متر علـى ديـوان        تطرح مسودة مش  

حنن قـد   !.. ؟، فإذا كان ينكر فما العمل؟     !التشريع
نكون نتعاطف مع هذه احلكومة إىل هذا اليوم، ألا مل 
تستكمل بعد مراحلها الدستورية، قد ننتظر إىل عقد        
الدورة العادية، أو إىل الدورة االستثنائية، لكن هـي         

، وتـستطيع  سلطة تنفيذية، تستطيع أن تفعل ما تفعل   
أن ترفع وتبين ودم، وتعمر، لغاية طـرح بياـا يف      
اجللسة االستثنائية، أو إذا انتظرنا إىل الدورة العادية،        
يكون قد آن األوان ـ حسب العمر الزمين الوسطي  

؟، الذي حفزين على ! ـ لتغريها  ةللحكومات األردني
الكالم، هو أخطر ما مسعناه اليوم، دعونا ننسى كل ما 

 موجود بني أيدينا، مسودة مشروع يقولون بـأن         هو
هذه ورقة، واألحزاب اليت تريد أن تعطـي إجابـة          
فليكن، وبعدها نسمع تصرحيات، مطمئنة، جـاءت       

، يف خضم اإلشكاليات الـيت      20/3هذه الورقة يوم    
كانت سبب احتقان كبري يف األردن، املتعلق مبوضوع        

ء طبيعي فشي. على قانون النقابات" صفة االستعجال"
، مسودة قانون، ألنه مـن غـري        20/3أن تقدم يف    

املعقول أن يدخلوا يف خضم يف حالة احتقانية جديدة،     
ألن من شأن هذا القانون نسف كل ما لـه عالقـة            
بالعمل احلزيب، وكاد أن يقضي عليه، لـو مت فعـالً           

وأكد لنا أنه مل يتم إقـراره  . إقراره من جملس الوزراء   
.  حيـول إىل جملـس النـواب       من جملس الوزراء ومل   

، ونؤكـد مـن     )خماطباً رئيس اجللسة  (وأكدت أنت   
خالل أمني عام الوزارة، الذي قد يكون ضحية بعدم         

  .وصول املعلومة له
  

 قانون الذي سيتم  81 قبل أيام نشرت الصحافة ألـ      
القوانني اليت ستعرض   . مناقشتها يف الدورة االستثنائية   
دة بإدراج النواب، وهم على الدورة االستثنائية موجو   

حىت  أن قانون    . مل يطلبوا قوانني أخرى لتحال إليهم     
النقابات مت جتنبه من قبل جملس النواب، وجاء فريـق    
آخر من جملس النواب، وقدم عريضة أخرى لبحـث    

وجملس النواب مل يطلـب مناقـشة       . قانون النقابات 
قانون النقابات وافقده صفة االستعجال بناء على رأي 

وإذا صح ما قاله الدكتور مجال      . قالء يف هذا البلد   الع
وهو قانوين وعضو اللجنة القانونية يف جملس النواب،        
بأن قانون األحزاب يف أدراج جملس النواب، حنن إذن 
أمام حالة غريبة عجيبة، وأمام معركة كبرية قادمـة،         
ألن هذا القانون إذا طرح على جملس النواب ـذه          

سنا مع اللجنة القانونية، أو مع      الوضعية، حىت لو جل   
جملس النواب وحتاورنا حوله، فنحن أمـام إشـكالية    

صحيح جملس النواب يساعد ويدعم، وهـو       . كبرية
أيضاً حباجة إىل دعم واستشارات، وآراء، أقول أنـه         
يف جملس النواب ليس كلـهم الـدكتور مجـال أو           

اخل، أرجو ..الدكتور روحي، أو األستاذ بسام حدادين
تابع هذا املوضوع، اطلب من مركز القدس إذا        أن ن 

صح هذا الكالم أن يدعو فوراً كافة األحـزاب إىل          
ندوة جديدة ملناقـشة هـذا األمـر، وأن ال تقـف        

تـدليس  "األحزاب مكتوفة األيدي، فالعملية فيهـا       
هل حنـن   . لألحزاب، للشعب وللمواطنني  " وخداع

حسبة خضرة، أو حمال قماش، ـ عليك أن  تـضع   
 ما عندك، وأنا اخفض أكثر ما عندي ـ ومثلما  أعلى

ـ         15قال األخوان قانون األحزاب عمره مل يتجاوز ال
عاماً، وحنن نريد أن نطوره ونريده لألحسن، فال جيوز       
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أن تنطوي قوانني ناظمة للعمل احلزيب، حىت الـذين         
ينادون بعقد مؤمتر وطين، جيـب أن نـضع عالمـة           

مؤمتر وطين بتاريخ   استفهام ونقف، فنحن عقدنا أكرب      
األردن، ولدينا ميثاق وطين مت وأده ومل ينجو منه ومل          

 الذي أقر بإرادة    1991يسلم من امليثاق الوطين عام      
وطنية أكرب وثيقة عهد بني خمتلف األطياف السياسية        
والنظام ممثالً بسلطاته الثالثة، الذي، نـص بعـد أن          

نه يف  ، بأ )16(عرف وأكد على املادة الدستورية رقم       
ال جيوز أن تنطوي القوانني   "الفصل الرابع من امليثاق،     

الناظمة العامة لألحزاب على أحكام تؤدي ضمناً أو        
صراحةً إىل تعطيل احلـق الدسـتوري يف تأسـيس          

هذا حديث مهم جداً، مبيثـاق      ". األحزاب السياسية 
وطين أقر وأمجع عليه مؤمتر شعيب، واقـره جملـس          

ث خالف حينها، هـل     نواب، وإذ تذكرون أنه حد    
يطرح باستفتاء شعيب، أو يـتم االكتفـاء بوكالـة          

  ). 11(، واكتفينا بوكالة النواب يف الس !النواب؟
  

وأقر هذا على مستوى شعيب ووطين، وسرنا عليه، إال 
أنه ولألسف مت وأده، ومل ينجو منه، وأرجو مراجعـة         

  . ؟!فصوله الثمانية، إال قانون األحزاب بأعجوبة
  

ن األحزاب اعتقد أنه قانون ممتـاز، حـضاري،         قانو
وعصري، وهو حباجة إىل تفعيل ليس من األحـزاب،        
إمنا حباجة إىل تفعيله من قبل السلطة التنفيذية صاحبة         

وتفـضلوا  . العالقة املنصوص عليها بنفس القـانون     
األخوان وذكروا إذا حزب مل يقدم ميزانيته، أو ثبت         

و خيالف الدسـتور،    عليه أنه يتصل بدولة خارجية، أ     
ولكن هناك نوع مـن عقـود ااملـة واملـسايرة           

  .الواضحة
  

 حنن اليوم أمام حالة قد تكون ضـبابية، هنـاك ردة           
عنيفة عن اإلصالح السياسي يف األردن، هناك عمل        

إن ما نـراه    . يتناقض بالكامل مع رؤية جاللة امللك     
ينفذ على ارض الواقع خيتلف كلياً مع ما يريده جاللة 

حنن نتحصن بكتب التكليف واخلطابات رغم       . امللك
ذلك مل نسمع شيئاً عن جلنة احلوار وجلان األقـاليم،          

ويف األخري نسمع من عضو مهم      "! غايبني فيله "وكلنا  
وإذا .. جداً من جملس النواب، أن القانون موجـود،       

  .كان موجود فعالً لنحضر أنفسنا ملعركة قادمة شرسة
  

خوة غري حزبيني، الذين أكن هلـم  أخرياً أمتىن على األ 
كل احترام، ونستمع إلـيهم صـاغني باهتمـام يف          
احلوارات والندوات وورش العمل، أن يتقـوا اهللا يف         
جلد األحزاب األردنية، وأن يعطونا من خربام، إما        

حنن األحزاب نقبـل أن جنلـد   . باملشورة، أو باحلوار  
 بعضنا وحنن متفقني على ذلك ولكن أن جنلـد مـن          

خارج العمل احلزيب، ونبقى نستمع دائماً اىل اامات        
وكذا، يا إخوان يف املعادلـة      .. بأن األحزاب وكذا    

جهة ثانية، تناولوها بالنقد واجللد، أو قارنوا بعدالة،        
وارجوا أن تتناولوا موضوع األحزاب بـشيء مـن         

  ".احلنية"
  

  سعادة النائب الدكتور روحي شحالتوغ،
  

حدثاً، اعتقد أن احلوار كان مثري       مت 13استمعنا إىل   
جداً، ووجهات النظر جديرة بأن تـسجل وتـدون         

  .وتؤخذ جبدية بالغة
  

اليت ذكرها الـدكتور خلـدون      ) 16(أُذكّر باملادة   
لألردنيني حق االجتماع ضمن حدود     "الناصر، أوالً،   

     حقاً لألردنيني،  " 16"القانون، والقانون األردين أقر
مل، حق التعبري، وحـق يف      حق االجتماع، حق الع   (

) 2(، ونــأيت اىل املــادة )اخل..خماطبــة الــسلطات
" لألردنيني احلق يف اجلمعيات واألحزاب الـسياسية      "
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على أن تكون غايتهم مشروعة ووسـائلها سـلمية         
وذات نظم ال ختالف أحكام الدستور، فمـشروعيتها        
من الدستور مباشرة وليست من قوانني مستمدة من        

ينظم القـانون طريقـة     "تقول  ) 3(دة  واملا. الدستور
تأليف اجلمعيات واألحـزاب الـسياسية ومراقبـة        

األخرى اليت  ) 15(كما ورد يف احلقوق ال    ". مواردها
  .قيدها القانون

  
هناك اتفاق يف اموع على أن هذا القانون خيفـض          
سقف احلريات عن القوانني السابقة،  بالتفـصيالت        

ملتحدثني عارضـوا   كل عرض تفصيالً خمتلفاً، بعض ا     
باإلمجاع حنن نريد قـانون     . تفصيالت البعض اآلخر  

الذي بـني أيـدينا،     " مشروع القانون "أحزاب غري   
حـىت نـستطيع أن     . وافضل وحمسن للقانون النافذ   

نوصل صوتنا للسلطة التشريعية املعنية مستقبالً بإقرار       
من ثالثة  " جلنة مصغرة "هذا القانون، جيب أن نشكل      

عارضة، وثالث من أحزاب املواالة، أو      من أحزاب امل  
األحزاب الوسطية، وثالثة من األكادمييني والعـاملني       
يف جمال تعليم السياسة واإلعـالم، وإذا شـئتم أن          
تضموا من شئتم مـن ممثلـي الـشعب والـسلطة           

وال بد من بنيـة حتتيـة       . التشريعية، وندون توصياتنا  
ة املتساوية  لإلصالح، والبنية التحتية هي احلقوق املدني     

طبعاً احلقـوق املدنيـة     . للمواطنني يف متثيل أنفسهم   
السياسية املتساوية، تنتج جملس برملان، والدولة وفق       
النص الدستوري دولة نيابية ملكية وراثيـة، جملـس    
األعيان احلايل جملس تشريعي منافس لس النـواب        
وليس مكمالً له، فهناك ضرورة كما يف كل الـدول          

اس، اقصد املساحة الكـبرية واملـساحة       أن ميثل الن  
الصغرية، أو اموعة الكبرية أو اموعة الـصغرية،        

فعلى جملـس   . مجيعها متساوية وممثلة يف هذا الوطن     
األعيان أن ميثل هذه الشرائح وبالتساوي وباالنتخاب       

  . املباشر، وليكن وفق قانون من طبقات

عنـدما  ، إال   "طبقة"مل يذكر الدستور األردين كلمة      
أشار اىل جملس النواب، فالطبقة موجودة يف دستورنا،        
وباإلمكان إضافتها اىل مشروع قـانون األحـزاب        

الدورة النيابية جيب . املنوي عرضه على جملس النواب 
أن تكون طوال العام وليست أربعة شهور، وفتـرة         

يف الـدورة   . استثنائية، والسني ليسا سيدا نفسيهما    
 جيب أن تعمـل    . لس ليس سيد نفسه   االستثنائية ا

طوال العام حىت تكون احلكومة منتخبة مـن هـذه          
  .السلطة انتخاباً مباشراً، وميكن تداول السلطة

  
هل هو مستمد من    .  بالطبع خنتلف حول هذا القانون    

ال بد من إنشاء حمكمة دسـتورية       !. الدستور أم ال؟  
امليثاق الـوطين   !. توضح لنا هل هذا دستوري أم ال      

اىل .. نص على إنشاء حمكمة دستورية، ماطلنا فيهـا       
، أيـضاً   "األردن أوالً "، وجلنـة    "األردن أوالً "جلنة  

أوصت بإنشاء حمكمة دستورية، واللجنة املختـصة        
بالقضاء أوصت بتأجيل هذا املوضوع، والقضاء ليس       

البنية التحتية جيب أن تقوم باستعادة القضاء       . مستقالً
فالقضاء املدين لـيس صـاحب   املدين لكافة سلطاته،    

هناك استثناءات يف القضاء تعيـق      . الوالية القضائية 
األحزاب وتعيق القوانني وأية تطبيقات، هذا جـزء        

كل ما دعونا إىل اسـتقاللية القـضاء، مت         . ضروري
زيادة رواتبهم القضاة وأعطيـت هلـم امتيـازات         

استقالليتهم تكمن يف أنه يف     . وسيارات وقطع أراضي  
تعيني القاضي جيب أن يكون لديه حـصانة،        حال مت   

رئـيس  . حبيث ال يستطيع رئيس الوزراء أن يطرده      
لذلك ال  !.  الوزراء بعينه يطرد رئيس جملس القضاء؟     

الـذي  "؟، وكما يقول املثل     !حيكم إال مثلما يقال له    
  "!. يدفع لك مصاري، بدك تغين له

  
طبعاً التعديالت الدستورية جعلت جملس األعيان غري       

. حمصن، وما وبدورها مل حتصن جيداً جملس النـواب        
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هذه هي البنية التحتية اليت جيب التفكري فيها، وفيما         
بعد نفكر يف القوانني العامة الناظمة للحريات، مثـل         

أطلقت عليه اسم قانون منـع      (قانون االجتماعات،   
فقانون منع االجتماعات هو قـانون      ). االجتماعات

د نفكر أيـضاً يف قـانون       وفيما بع . تداول معلومات 
قـانون األحـزاب    . انتخاب وقانون أحزاب سياسية   

قـانون  . الذي أراه مناسباً هو قانون إخطار للدولـة       
العقوبات هو الذي مينع اي حزب من اخلطأ، ما تبقى          
هو مزامحة لقانون العقوبات، واالستقرار اإلداري أمام 

وإذا وافقتم علـى اقتراحـايت،      . حمكمة العدل العليا  
. فشكلوا جلنة تصيغ هذه الردود، بكل موجوداـا       

واعتقد أن أحزاب املعارضة واملواالة واألكـادمييني       
  .قادرين على وضع األمور يف نصاا

  
  

************  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :السادة احلضورالسيدات و
  

 . باحث/إبراهيم مرشد 
أستاذ العلـوم   / محد سعيد نوفل  الدكتور أ  

 .  الريموكالسياسية، جامعة
 . أستاذ جامعي/ الدكتور تيسري أبو عرجة 
 . باحث يف مركز القدس/مجال اخلطيب 
عضو جملس  /   الدكتور مجال الضمور   سعادة 

 .النواب األردين
 . باحث وناشط سياسي/املهندس حامت رشيد 
امني عام حـزب    / الدكتور خلدون الناصر   

 .العهد األردين
 . احلزب الشيوعي األردين/رشيد شقري 
عـضو  / سعادة الدكتور روحي شحالتوغ    

  .جملس النواب األردين
باحـث يف الـشؤون     / األستاذ مسري مسعان   

 .الفلسطينية
 حـزب الـشعب     /األستاذة عبلة أو علبة    

 .الدميقراطي األردين
مـدير مركـز    / األستاذ عريب الرنتـاوي    

 .دس للدراسات السياسيةالق
 ناشط يف جمال    /الدكتور فوزي السمهوري   

 .نسانحقوق اإل
 .جلان الشعب األردينحزب / حممد أبو مسرة 
 حزب جبهة العمـل     /ر حممد احلاج  الدكتو 

 .اإلسالمي
 . صحفي وباحث/حممد خري الرواشدة 
  .حزب األمة األردين/ حممد دغمش 
امني عام حـزب العدالـة      / حممد العجرمي  

 .والتنمية األردين



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
 "ريةقانون االنتخابات والالمرآزية اإلدا" 

24

مجعيـة العلـوم    /الدكتور حممود عليمـات    
 .السياسية األردنية

أسـتاذ جـامعي    / الدكتور مهند مبيـضني    
 .وكاتب صحفي

امني عام حـزب    /  املهندس موسى املعايطة   
 .اليسار الدميقراطي األردين

 أسـتاذ العلـوم     /الدكتور نظام بركـات    
 .السياسية، جامعة الريموك

حزب اليـسار الـدميقراطي   / وحيد قرمش  
 .األردين

 .كاتب، صحيفة الرأي/ هاشم القضاة 
 .حثة با/وصال كنعان 

  
*********  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


