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غياب التوازن في 
تـــوزيـــع الــمــقــاعــد 
بسبب  الـــفـــائـــزة 
ــخــدام  عــــدم اســت
نـــســـبـــة حـــســـم، 
واستخدام طريقة 
الــبــاقــي األعــلــى 

الحتساب الفوز.

الوطنية.  القائمة  خمرجات  على  وتاأثريها   2013
النتخابات  تلك  خ�شائ�ص  اأب���رز  وا�شتعر�شت 
التي متثلت بارتفاع عدد القوائم الفائزة باملقاعد 
ح�شة  و�شعف  قائمة،   22 اإىل  والع�شرين  ال�شبعة 
القوائم الكبرية من املقاعد )ح�شلت قائمة واحدة 
مقعدين  على  ق��وائ��م  وث��الث  مقاعد،  ثالثة  على 
الأخ��رى مبقعد  القوائم  وفازت كل من  لكل منها، 
الفائزة  املقاعد  توزيع  التوازن يف  وغياب  واحد(، 
وا�شتخدام  ح�شم،  ن�شبة  ا�شتخدام  ع��دم  ب�شبب 
كان  الفوز، حيث  الأعلى لحت�شاب  الباقي  طريقة 
من نتيجة ذلك اأن تراوحت اأ�شوات القوائم الفائزة 
مبقعد واحد بني 14 األف �شوت اإىل 49 األف �شوت. 
من  عدالة  اأكرث  بديلة  خيارات  وجود  الورقة  وبّينت 
طريقة  وه��ي  الأع��ل��ى،  الباقي  طريقة 
�شانت لغي، و�شانت لغي معدل، ودي 
مبوجبها  �شينجح  ك��ان  وال��ت��ي  ه��ون��ت، 
قائمة  و15  و17،   ،19 ا�شتخدمت:  لو 
ح�ش�ص  �شيعزز  كان  ما  التوايل،  على 

القوائم الكبرية من املقاعد.
كان  التي  النتائج  ال��ورق��ة  واأو�شحت   
ن�شبة ح�شم،  ا�شتخدام  عليها  �شيرتتب 
واأجرت تطبيقًا عمليًا يف حالة ا�شتخدام 
ن�شب ح�شم من 1 %، 2 %، و5 %، وبّينت 
طرق  ا�شتخدام  بني  ما  التقاطع  درجة 

احت�شاب الفوز ون�شب احل�شم املختلفة.

اإ�شالح  »مرجعية  ا�شمته  ما  عند  الورقة  وتوقفت 
النقا�شية  الورقة  اأن  واعتربت  النتخاب«،  قانون 
الثانية جلاللة امللك عبداهلل الثاين حول احلكومة 
الثاين  كانون  اأوا�شط  يف  اأطلقها  والتي  الربملانية 
الهدف  حتدد  لأنها  الأه��م،  املرجعية  هي   ،2013
ا�شتعر�شت  كما  النتخابي،  النظام  تعديل  م��ن 

ورقـــة سياسات )5(
اإ�صالح  قانون النتخاب لتعزيز تمثيل 

الأحزاب في البرلمان

مقدمة

�شبل  ه��ذه  ال�شيا�شات  ورق���ة  تبحث 
يف  ال�شيا�شية  الأح��زاب  متثيل  تعزيز 
اإ���ش��الح  خ��الل  م��ن  النيابي  املجل�ص 
قانون النتخاب، اآخذين بالعتبار اأن 
قد  اجلديد  النتخاب  قانون  م�شروع 
 2012 ل�شنة  النتخاب  بقانون  انتقل 
انتخابات  اأ�شا�شه  على  ج��رت  ال��ذي 
ال��ذي  املختلط  ال��ن��ظ��ام  م��ن   ،2013
الوطنية،  للقائمة  27 مقعدًا  خ�ش�ص 
قاعدة  اإىل  ي�شتند  خمتلف  نظام  اإىل 
القائمة الن�شبية املفتوحة على م�شتوى 

الكبرية،  املحافظات  يف  ال��دائ��رة  اأو  املحافظة، 
م�شتغنيًا يف الوقت نف�شه عن القائمة الوطنية على 
ال�شيا�شية  الأح��زاب  حتبيذ  برغم  اململكة  م�شتوى 
للقائمة الوطنية وزيادة ح�شتها من مقاعد املجل�ص 

النيابي.
التي  الت�شريعية  البية  ال�شيا�شات  ورقة  و�شرحت 
ال��ع��ام  ال�شابقة  الن��ت��خ��اب��ات  اإط���اره���ا  يف  ج���رت 
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م�����ش��ام��ني ت��ل��ك ال���ورق���ة 
ال�شرتاتيجية  النقا�شية 
الو�شول  اأن  اعتربت  التي 
بناء نظام احلكومات  اإىل 
اإمن��ا  ال�شامل،  الربملانية 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى م��ت��ط��ل��ب��ات 
اأ�شا�شية ياأتي يف مقدمتها 
�شيا�شية  اأح�����زاب  ب����روز 
وط��ن��ي��ة ف��اع��ل��ة، وت��ط��وي��ر 
اجل���ه���از احل��ك��وم��ي على 
الأع����راف  وت��غ��ي��ري  واحل���ي���اد،  املهنية  م��ن  اأ���ش�����ص 
الربملانية من خالل تطوير النظام الداخلي ملجل�ص 
تاأطري ت�شكيل احلكومات الربملانية  النواب باجتاه 

وا�شتيعاب دور املعار�شة كحكومة ظل.

احلكومات  ت�شكيل  على  ال�شوء  ت�شليط  من  وملزيد 
ا�شتعر�شت  منها،  امل�شتفادة  والدرو�ص  الربملانية 
ورقة ال�شيا�شات عدة جتارب عربية ودولية م�شتقاة 
جتارب  �شملت  وامللكية،  اجلمهورية  الأنظمة  من 

تون�ص وفرن�شا وتركيا واململكة املتحدة واملغرب.

الأردن  انتخابات  جتربة  مراجعة  اإىل  وبال�شتناد 
وال��دول��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ت��ج��ارب   ،2013 ال��ع��ام 
لت�شكيل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ر�شمها  ال��ت��ي  وامل��رج��ع��ي��ة 
اجتاهات  ال��ورق��ة  ب��ل��ورت  الربملانية،  احلكومات 
التعديالت  وح��ّددت  النتخاب،  لقانون  الإ�شالح 
ل�شنة  الن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  م�����ش��روع  على  امل��ق��رتح��ة 
2015 يف هذا الإطار، وا�شتعر�شت اأبرز اخليارات 

القوى  تداولتها  والتي  العام  الوطني  الطابع  ذات 
ال�شيا�شية واحلزبية وموؤ�ش�شات جمتمع مدين، ويف 
واجهت  التي  احلزبية  الوطنية  القائمة  مقدمتها 

م�شكلة عدم الد�شتورية، ثم خيار القائمة الوطنية 
العامة على م�شتوى اململكة والذي ورد يف مطالبات 
للدرا�شات  القد�ص  ومركز  ال�شيا�شية  الأح���زاب 
على  املفتوحة  الن�شبية  القائمة  ونظام  ال�شيا�شية. 
حمافظات  على  الإبقاء  مع  اأي  املحافظة،  م�شتوى 
باعتبار  تق�شيم  ب��دون  وال��زرق��اء  واإرب��د  العا�شمة 
كل منها دائرة انتخابية كتعوي�ص جزئي عن عدم 
الأخذ بنظام القائمة الوطنية، والتخلي عن نظام 
لحت�شاب  اأخ��رى  طريقة  واعتماد  الأعلى  الباقي 

الفوز اأو ن�شبة ح�شم.

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

الدائرة العامة.

العام  يف  الوطنية  القوائم  جتربة  ت�شمنت  لقد 
قلة  اأب��رزه��ا  ال�شعف.  مظاهر  من  العديد   2013

عدد املقاعد املخ�ش�شة للقائمة الوطنية، اإذ اإنها 
متثل 18 % فقط من جممل ع�شوية جمل�ص النواب، 
ومع ذلك فقد ُعّد هذا التطور اإجنازًا مهمًا وبادرة 

ـــورقـــة  ـــبـــرت ال اعـــت
لجاللة  الــنــقــاشــيــة 
ــاء  ــن ب أن  الـــمـــلـــك 
ــظــام الــحــكــومــات  ن
ــة إنــمــا  ــي ــمــان ــرل ــب ال
ــــمــــد عـــلـــى  ــــعــــت ي
أساسية  متطلبات 
يأتي في مقدمتها 
بروز أحزاب سياسية 

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

منها مبقعد واحد فقط. 

الأح��زاب  لآم��ال  النتائج خميبة  ه��ذه  ج��اءت  لقد 
والنخب ال�شيا�شية لأنها مل تتمخ�ص عن فوز عدد 
من القوائم بعدد وافر من املقاعد ي�شاعد يف ت�شكيل 
كتل نيابية ذات ثقل موؤثر يف احلياة الربملانية. اأما 
فهي  النتائج،  هذه  اإىل  اأدت  التي  الأ�شباب  اأب��رز 
احلزب  الإ�شالمي،  العمل   جبهة  حزب  مقاطعة 
العمل  ا�شتمرار  على  احتجاجًا  البالد،  يف  الأك��رب 
بنظام ال�شوت املجزوء للق�شم الأكرب من املقاعد 
)82 %(، واعتماد طريقة اأعلى البواقي لحت�شاب 
ح�شم  ن�شبة  اعتماد  ع��دم  م��ع  ال��ف��ائ��زة،  القوائم 

)عتبة متثيل( للقوائم. 

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

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

ي�شعف قدرتها على حتقيق النتائج املرجوة. 

مخرجات  على  واأثرها  الت�صريعية  البيÄة 
القائمة الوطنية

ل�شنة  النتخاب  قانون  من  )ج/8(  الفقرة  ن�شت 
2012 على اإن�شاء دائرة انتخابية عامة على �شعيد 

ت�شمل  مغلقة  ن�شبية  قائمة  تكون  اأن  على  اململكة 
جميع مناطق اململكة ول ي�شتثنى منها اأبناء دوائر 
القانون،  يف  عليها  املن�شو�ص  والكوتات  البادية 
يتم  نيابيًا  مقعدًا  وع�شرون  �شبعة  لها  ويخ�ش�ص 
والقرتاع  فيها  الرت�شح  واإج��راءات  �شروط  حتديد 
اأح��ك��ام  وف��ق  الفائزين  اأ���ش��م��اء  وحت��دي��د  وال��ف��رز 
ال�شادرة   التنفيذية  والتعليمات  النتخاب  قانون 
مبقت�شاه. ون�شت الفقرة التالية )د( على اأن لكل 
العامة  النتخابية  للدائرة  �شوت  �شوتان،  ناخب 
)اأي للقائمة الوطنية(،  و�شوت للدائرة النتخابية 

املحلية.

وحّددت املادة )12( من القانون ر�شوم الرت�شح لأي 
خم�شمائة  مببلغ  النواب  جمل�ص  لع�شوية  �شخ�ص 
اأن  الفقرة )ب/16(  وبّينت  دينار غري  م�شرتدة. 
عدد املر�شحني يف القائمة الواحدة ل يجب اأن يزيد 

ـــمـــخـــص  ـــت ــــــــم ت ل
الوطنية  الــقــوائــم 
عــن فــوز عــدد من 
ــعــدد  الــــقــــوائــــم ب
المقاعد  من  وافــر 
يــــــســــــاعــــــد فـــي 
نيابية  كتل  تشكيل 
ذات ثقل مؤثر في 

الحياة البرلمانية.
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يف  ترتيبهم  يتم  اأن  على  مر�شحًا،   27 على 
القائمة ح�شب ت�شل�شل الأولوية الذي يختاره 

ملبداأ  )تنفيذًا  القائمة  مفو�ص 
ثم  املغلقة(.  الن�شبية  القائمة 
التنفيذية  التعليمات  ح��ّددت 
رق��م )9( احل��د الأدن���ى لعدد 
بت�شعة  القائمة  يف  املر�شحني 

مر�شحني )الفقرة ب/6(.

وتتوىل جلنة النتخاب بح�شب 
ج��م��ع  )ب/49(  ال���ف���ق���رة 

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

التايل:

اأ- يتم حتويل عدد الأ�شوات ال�شحيحة 
قائمة  ك���ل  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ي ح�����ش��ل��ت 
عدد  جمموع  من  موية  ن�شبة  اإىل 
ح�شلت  التي  ال�شحيحة  الأ�شوات 
ال��دائ��رة  يف  ال��ق��وائ��م  ك��اف��ة  عليها 

النتخابية العامة.

التي  امل����وي��ة  الن�شبة  ���ش��رب  يتم  ب- 
ح�شلت عليها كل قائمة يف الدائرة 
املقاعد  ب��ع��دد  العامة  النتخابية 

النتخابية  للدائرة  املخ�ش�شة 
العامة وهو العدد 27 لحت�شاب 
العدد الك�شري الذي يعتمد 
التي  املقاعد  عدد  لتحديد 

حت�شل عليها كل قائمة.

توزيع  ي�شتكمل  مل  اإذا  ج- 
املقاعد ال�شبعة والع�شرين، 
يتم التو�شل للعدد النهائي 
باإ�شافة  املوزعة  للمقاعد 
الباقي  ذات  للقائمة  مقعد 
الأعلى، ثم للقائمة ذات الباقي 
حتى  وهكذا  يليه  ال��ذي  الأعلى 
ال�شبعة  املقاعد  توزيع  ي�شتكمل 

والع�شرين.

نتائè القائمة الوطنية

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

61 قائمة مر�شحة:

ملبداأ  )تنفيذًا  القائمة  مفو�ص 
ثم  املغلقة(.  الن�شبية  القائمة 
التنفيذية  التعليمات  ح��ّددت 
( احل��د الأدن���ى لعدد 
بت�شعة  القائمة  يف  املر�شحني 

وتتوىل جلنة النتخاب بح�شب 

يتم ترتيب المرشحين 
الوطنية  القائمة  في 
الــنــســبــيــة الــمــغــلــقــة 
حــــســــب تــســلــســل 
يختاره  الذي  األولوية 

مفوض القائمة.
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اجلدول )1( 
القوائم الوطنية الفائزة يف انتخابات 2013 با�ستخدام طريقة الباقي الأعلى

رئي�س القائمة  مقعد
)توزيع فعلي(** 

مقعد
)توزيع اأويل(*  عدد الأ�سوات ا�سم القائمة الرقم

حممد احلاج 3 2٫630 114٫458 الو�سط الإ�سالمي 1
رىل احلروب 2 2٫301 100٫159 اأردن اأقوى 2

عاطف الطراونة 2 2٫175 94٫682 وطن 3
حممد اخل�شمان  2 1٫566 68٫149 الحتاد الوطني 4

عبد الهادي املجايل 1 1٫125 48٫970 حزب التيار الوطني 5
اأحمد الرقيبات 1 0٫855 37٫208 الإنقاذ 6

مازن ال�شالعني 1 0٫840 36٫555 العمالية واملهنية 7
جمحم ال�شقور 1 0٫817 35٫565 التعاون 8

علي العزازمة 1 0٫778 33٫858 كتلة الكرامة 9
اأجمد املجايل 1 0٫754 32٫840 اجلبهة املوحدة 10
حممد الزبون 1 0٫723 31٫477 11 الوحدة الوطنية
ح�شن عبيدات 1 0٫711 30٫938 البناء 12

م�شطفى ال�شنيكات 1 0٫664 28٫894 ال�سعب 13
رائد اخلاليلة  1 0٫554 24٫115 اأهل الهمة 14
في�شل الأعور  1 0٫533 23٫222 ال�سوت احلر 15
هيثم العبادي  1 0٫466 20٫290 �سوت الوطن 16

عبد الهادي حمارمة  1 0٫466 19٫806 العمل الوطني 17
حممد العمرو  1 0٫409 17٫834 القد�س ال�سريف 18

حمزة اأخور�شيدة  1 0٫381 16٫604 البيارق 19
�شعد البلوي  1 0٫374 16٫313 الفجر 20

معتز اأبورّمان  1 0٫335 14٫620 كتلة �سباب الوفاق الوطني 21
حازم ق�شوع  1 0٫322 14٫012 املواطنة 22

)*( مقعد )توزيع اأويل(: هو حا�شل عمليتني ح�شابيتني؛ الأوىل هي تق�شيم عدد اأ�شوات القائمة على جمموع اأ�شوات املقرتعني ال�شحيحة 
للقوائم الوطنية،والثانية هي �شرب خارج الق�شمة بعدد املقاعد املخ�ش�شة للقوائم الوطنية، وهذا يعطينا احل�شة ال�شمية من املقاعد 

لكل قائمة، اأي قبل تطبيق طريقة الباقي الأعلى. 
)**( مقعد )توزيع فعلي(: هو نتيجة تطبيق طريقة الباقي الأعلى على التوزيع الأويل للمقاعد، وهذا ميثل عدد املقاعد الفعلية التي ح�شلت 

عليها القوائم الفائزة يف انتخابات 2013. 

خ�صائ�ص انتخابات الدائرة العامة
ات�����ش��م��ت ن��ت��ائ��ج ال���ق���وائ���م ال��وط��ن��ي��ة ب��ع��دد من 

اخل�شائ�ص اأبرزها:
على  قائمة   22 اإىل  الفائزة  القوائم  عدد  ارتفاع   -
ح�شاب حت�شني ح�شة القوائم الكبرية من املقاعد.
اإذ  املقاعد،  من  الكبرية  القوائم  ح�شة  �شعف   -
اقت�شر عدد القوائم الفائزة بثالثة مقاعد على 
قائمة واحدة، فيما فازت ثالث قوائم كل واحدة 
اأمام تطلع  منها مبقعدين. وهذه نتيجة حمبطة 
كتل  ت�شكيل  اإىل  ال�شيا�شية  والنخب  الأح���زاب 

حزبية وازنة يف جمل�ص النواب.
حيث  الفائزة،  املقاعد  توزيع  يف  التوازن  غياب   -
ح�شلت  التي  الوطني  التيار  حزب  قائمة  فازت 
على حوايل 49 األف �شوت، اأي اأكرث  من املتو�شط 
 ،47705 وه��و  باملقعد  للفوز  ال���الزم  احل�شابي 
ح��زب  ق��ائ��م��ة  م��ث��ل  مثلها  ف��ق��ط،  واح���د  مبقعد 

الر�شالة التي ح�شلت على 14012 �شوتًا.
- عدم ا�شتخدام ن�شبة ح�شم )عتبة متثيل( لتحديد 
القوائم التي يحق لها اأن ت�شارك يف تقا�شم الفوز 

باملقاعد املخ�ش�شة للدائرة العامة.
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الخيارات البديلة لطريقة الباقي الأعلى

على  اأمثلة  عدة  البديلة  اخليارات  تت�شمن  كذلك 
 ،2013 انتخابات  على  تطبيقها  مت  ح�شم  ن�شبة 
الفوز  احت�شاب  ط��رق  نتائج  مع  نتائجها  ومقارنة 
)اجلدول 8(، علما باأن قانون النتخاب ل�شنة 2012 
بالن�شبة  الأم��ر  وكذلك  ح�شم،  ن�شبة  يت�شمن  مل 

مل�شروع قانون النتخاب اجلديد ل�شنة 2015.

اأوًل: طريقة �صانت لقي 
Sainte- Laguë Method

لغي  �شانت  طريقة  بح�شب  املقاعد  ت��وزي��ع  يتم 
عليها  ح��ازت  التي  ال�شحيحة  الأ���ش��وات  بتق�شيم 
7،...اإلخ(   ،5  ،3  ،1( فردية  اأع��داد  على  القوائم 
ح�شب احلاجة، ثم توزيع املقاعد على اأعلى الأرقام 
 27  -1 من  الأرق���ام  وتبني  الق�شمة،  عن  الناجتة 

ت�شل�شل توزيع املقاعد التي فازت بها القوائم.  

اإن النتيجة الوحيدة التي حققها ا�شتخدام طريقة 
الباقي الأعلى هو حت�شني فر�ص القوائم ال�شعيفة 
بعدد الأ�شوات التي اأحرزتها على الفوز مبقعد يف 
اأخ��رى  ط��رق  هناك  يوجد  بينما  ال��ن��واب،  جمل�ص 
اأن حت�شن ح�شة القوائم  كان من �شاأن الأخذ بها 
الكبرية بعدد اأ�شواتها، و�شوف تتناول ثالثة اأنظمة 
لحت�شاب الفوز للقائمة الن�شبية، هي: �شانت لقي، 
با�شتخدام  وذلك  هونت،  دي  املعدل،  لقي  �شانت 
حققتها  التي  بالنتائج  يتعلق  فقط  واح��د  مثال 
القوائم الوطنية املر�شحة يف انتخابات 2013، مبا 
ي�شاعد على تو�شيح الفروق بني هذه الطرق، وتبيان 
مزايا وعيوب كل واحدة منها )انظر اجلدول 8(، 
ل�شنة  اجلديد  النتخاب  قانون  م�شروع  ب��اأن  علمًا 

2015 ي�شتخدم طريقة الباقي الأعلى اأي�شًا. 
اجلدول )2(

مثال تطبيقي على توزيع مقاعد الدائرة العامة يف انتخابات 2013 على القوائم الفائزة بح�سب طريقة �سانت لغي
مقعد على 7 على 5 على 3 تق�سيم على 1 الأ�سوات القائمة الرقم

4 27/16351 19/22892  6/ 38153  1/ 114458 114458 الو�سط الإ�سالمي   1
3 22/20032 11/  33386 2/ 100159 100159 اأردن اأقوى 2
3 24/18936  13/31561 3/ 94682 94682 وطن 3
2 13630 20/22716 4/ 68149 68149 الحتاد الوطني 4
1 16323 5/ 48970 48970 ح. التيار الوطني 5
1 12403 7/ 37208 37208 الإنقاذ 6
1 8/ 36555 36555 العمالية واملهنية 7
1 9/ 35565 35565 التعاون 8
1 10/ 33858 33858 كتلة الكرامة 9
1 12/ 32840 32840 اجلبهة املوحدة 10
1 14/ 31477 31477 الوحدة الوطنية 11
1 15/ 30938 30938 البناء 12
1 16/ 28894 28894 ال�سعب 13
1 17/ 24115 24115 اأهل الهمة 14
1 18/ 23222 23222 ال�سوت احلر 15
1 21/ 20290 20290 �سوت الوطن 16
1 23/ 19806 19806 العمل الوطني  17
1 25/ 17834 17834 القد�س ال�سريف 18
1 26/ 16604 16604 البيارق 19
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عدد  ت��رتاج��ع  لغ��ي،  �شانت  طريقة  وبا�شتخدام 
طريقة  بح�شب  قائمة   22 م��ن  ال��ف��ائ��زة  ال��ق��وائ��م 
ارتفاع  ذلك  ويقابل  قائمة،   19 اإىل  الأعلى  الباقي 
يف عدد املقاعد التي حتوز عليها القوائم الكبرية، 
مبقدار  الأوىل  الثالث  القوائم  ح�شة  زادت  حيث 

ثالثة مقاعد مبعدل مقعد اإ�شايف لكل قائمة.

ثانيًا: طريقة �صانت لقي/ معدل 
يتم توزيع املقاعد بح�شب طريقة �شانت لغي املعدل 
عليها  ح�شلت  التي  ال�شحيحة  الأ�شوات  بتق�شيم 
...اإل��خ(   ،7  ،5  ،3 اأع��داد فردية )1،  القوائم على 
بالرقم   )1( الرقم  ا�شتبدال  مع  احلاجة،  ح�شب 
)1.4( ثم توزيع املقاعد على اأعلى الأرقام الناجتة 
عن الق�شمة، وتبني الأرقام من 1-27 ت�شل�شل توزيع 

املقاعد التي فازت بها القوائم.

وب��ا���ش��ت��خ��دام ط��ري��ق��ة ���ش��ان��ت لغ��ي/ 
الفائزة  القوائم  ع��دد  ترتاجع  معدل، 
الباقي  طريقة  بح�شب  قائمة   22 م��ن 
ذلك  وي��ق��اب��ل  ق��ائ��م��ة،   17 اإىل  الأع��ل��ى 
ارتفاع يف عدد املقاعد التي حتوز عليها 
اإحدى  ح�شة  زادت  حيث  قوائم،  اأرب��ع 
ثالث  ح�شة  وزادت  مبقعدين،  القوائم 
قوائم مبقدار ثالثة مقاعد مبعدل مقعد 

اإ�شايف لكل قائمة.

D’Hondt )ثالثًا: طريقة دي هونت )اأعلى المتو�صطات
املتو�شطات )دي هونت(  اأعلى  املقاعد بح�شب طريقة  توزيع  يتم 
5،...اإلخ(   ،4  ،3  ،2 اأعداد مت�شل�شلة )1،  بتق�شيم الأ�شوات على 
ح�شب احلاجة، ثم توزيع املقاعد تنازليًا على اأعلى الأرقام الناجتة 
عن الق�شمة. وتعترب هذه الطريقة الأكرث ت�شددًا يف توزيع املقاعد، 
حيث ل يح�شل على املقعد كحد اأدنى اإل من يح�شل على اأ�شوات 
تقرتب من ن�شف  متو�شط عدد الأ�شوات الالزمة للفوز مبقعد، 
اأ�شوات. وتبني الأرقام   47705 2013، ت�شاوي  وهي يف انتخابات 

من 1- 27 ت�شل�شل توزيع املقاعد التي فازت بها القوائم.

اجلدول )3(
مثال تطبيقي على توزيع مقاعد الدائرة العامة يف انتخابات 2013 بح�سب طريقة �سانت لغي/ معدل

مقعد على 7 على 5 على 3 تق�سيم على 1.4 �سوت القائمة الرقم
4 23/16351 14/22892  5/ 38153  1/ 81756 114458 الو�شط الإ�شالمي   1
4 26/ 14308 19/20032 7/ 33386  2/71542 100159 اأردن اأقوى 2
3 13526 20/18936 8/31561 3/67630 94682 وطن 3
2 13630 15/22716 4/48678 68149 الحتاد الوطني 4
2 24/16323 6/34979 48970 ح. التيار الوطني 5
1 12403 9/26577 37208 الإنقاذ 6
1 10/26111 36555 العمالية واملهنية 7
1 11/25404 35565 التعاون 8
1 12/24184 33858 كتلة الكرامة 9
1 13/23457 32840 اجلبهة املوحدة 10
1 16/22484 31477 الوحدة الوطنية 11
1 17/22099 30938 البناء 12
1 18/20639 28894 ال�شعب 13
1 21/ 17225 24115 اأهل الهمة 14
1 22/ 16587 23222 ال�شوت احلر 15
1 25/ 14493 20290 �شوت الوطن 16
1 27/ 14147 19806 العمل الوطني  17
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هونت(،  )دي  املتو�شطات  اأعلى  طريقة  وبا�شتخدام 
بح�شب  قائمة   22 من  الفائزة  القوائم  عدد  ترتاجع 
ذلك  ويقابل  قائمة،   15 اإىل  الأعلى  الباقي  طريقة 
اأربع قوائم،  التي حتوز عليها  ارتفاع يف عدد املقاعد 
لكل  مقعدين  مبعدل  قوائم  ثالث  ح�شة  زادت  حيث 
منها، وزادت ح�شة قائمة مبقدار مقعد اإ�شايف واحد.

رابعًا: ن�صبة الح�صم
تقرتن القوائم الن�شبية عادة بن�شبة ح�شم حمددة. 
اأي  م��ن  خ��ال   2012 ل�شنة  الن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  لكن 
وكذلك  امل�شاركة،  للقوائم  ح�شم  لن�شبة  حتديد 
ل�شنة  الن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  مل�����ش��روع  بالن�شبة  الأم���ر 
الن�شبة  باأن  احل�شم،  ن�شبة  فل�شفة  وتتمثل   .2015
املرتفعة تخدم القوائم القوية بعدد الأ�شوات التي 
القوائم  تخدم  املنخف�شة  والن�شبة  عليها.  حت��وز 
ال�شعيفة. ويتم تطبيق ن�شبة احل�شم باأن يتم �شطب 
القوائم التي مل حت�شل على هذه الن�شبة، واإعادة 
توزيع اأ�شواتها على القوائم الأخرى بن�شبة ح�شتها 
ولذا  ال�شحيحة.  املقرتعة  الأ�شوات  جمموع  من 

احل�شم  ن�شب  من  تطبيقية  اأمثلة  عدة  �شن�شتخدم 
)1 %، 2 %، 5 %( لرنى اأثر كل منها على النتائج.

يرتتب   %  1 قدرها  ح�شم  ن�شبة  اعتماد  عند   -1

ال�  ب�املقاعد  فقط  قائمة   20 ف��وز  ذل��ك  على 
انتخابات  يف  الوطنية  للقوائم  املخ�ش�شة   27

2013 كما هو مبني يف اجلدول )5(، ولي�ص 22 

قائمة كما هو مبني يف اجلدول )1(، ونالحظ 
الن�شبة مل حتل دون مناف�شة على  اأن هذه  هنا 
اأقل  اأ�شوات  على  ح�شلت  التي  للقوائم  الفوز 
من القائمة الأخرية الفائزة، حيث اأن ن�شبة 1 % 
القائمة  ح�شلت  بينما  �شوتًا،   11748 ت�شاوي 
الأخرية الفائزة على 14012 �شوتًا، لكن اإعادة 
على  حت�شل  مل  التي  القوائم  اأ���ش��وات  تدوير 
خ�شارة  عليها  يرتتب  التي  هي  احل�شم،  ن�شبة 
اآخر قائمتني فائزتني ل�شالح اثنتني من القوائم 

القوية )اأردن اأقوى، وطن(.

اجلدول )4(
مثال تطبيقي على توزيع مقاعد الدائرة العامة يف انتخابات 2013 بح�سب طريقة اأعلى املتو�سطات ) دي هونت(

مقعد على 5 على 4 على 3 على 2 على 1 تق�سيم  القائمة الرقم
5 27/ 22892 21/28615 9/38153 5/57229 1/114458 الو�شط الإ�شالمي    1
4 22/25040 15/33386 6/ 50080 2/100159 اأردن اأقوى 2
4 25/23671 17/31560 8/47341 3/94682 وطن 3
2 22716 13/34075 4/68149 الحتاد الوطني 4
2 23/24485 7/48970 ح. التيار الوطني 5
1 18604 10/ 37208 الإنقاذ 6
1 11/ 36555 العمالية واملهنية 7
1 12/ 35565 التعاون 8
1 14/ 33858 كتلة الكرامة 9
1 16/ 32840 اجلبهة املوحدة 10
1 18/ 31477 الوحدة الوطنية 11
1 19/ 30938 البناء 12
1 20/ 28894 ال�شعب 13
1 24/ 24115 اأهل الهمة 14
1 26/ 23222 ال�شوت احلر 15
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اجلدول )5( 
مثال تطبيقي على اعتماد ن�سبة ح�سم قدرها 1 % يف ظل ا�ستخدام طريقة الباقي الأعلى

رئي�س القائمة مقعد )توزيع فعلي(** مقعد )توزيع اأويل(* عدد الأ�سوات ا�سم القائمة الرقم
حممد احلاج  3 3٫43 114٫458 الو�شط الإ�شالمي  1
رول احلروب  3 3٫00 100٫159 اأردن اأقوى  2

عاطف الطراونة  3 2٫83 94٫682 وطن  3
حممد اخل�شمان  2 2٫04 68٫149 الحتاد الوطني  4

عبد الهادي املجايل  1 1٫46 48٫970 ح. التيار الوطني  5
اأحمد الرقيبات  1 1٫11 37٫208 الإنقاذ  6
مازن ال�شالعني 1 1٫09 36٫555 العمالية واملهنية  7
جمحم ال�شقور  1 1٫06 35٫565 التعاون  8

علي العزازمة  1 1٫01 33٫858 كتلة الكرامة  9
اأجمد املجايل  1 0٫98 32٫840 اجلبهة املوحدة  10

حممد كرمي الزبون  1 0٫94 31٫477 الوحدة الوطنية  11
ح�شن عبيدات  1 0٫92 30٫938 البناء  2

م�شطفى ال�شنيكات  1 0٫86 28٫894 ال�شعب  13
رائد اخلاليلة  1 0٫72 24٫115 اأهل الهمة  14
في�شل الأعور  1 0٫69 23222 ال�شوت احلر 15
هيثم العبادي  1 0٫60 20290 �شوت الوطن 16

عبد الهادي حمارمة  1 0٫59 19806 العمل الوطني 17
حممد العمرو  1 0٫53 17834 القد�ص ال�شريف 18

حمزة اأخور�شيدة  1 0٫49 16604 البيارق 19
�شعد البلوي  1 0٫48 16313 الفجر 20

معتز اأبورّمان 0 0٫44 14620 كتلة �شباب الوفاق الوطني 21
حازم ق�شوع 0 0٫42 14012 املواطنة 22

عبلة اأبو علبة 0 0٫42 13917 النهو�ص الدميقراطي 23
حممد الداودية 0 0٫42 13901 التغيري 24

فايز زيادنة 0 0٫36 11887 �شرف الأمة 25

)*( مقعد )توزيع اأويل(: هو حا�شل عمليتني ح�شابيتني؛ الأوىل هي تق�شيم عدد اأ�شوات القائمة على جمموع اأ�شوات املقرتعني ال�شحيحة للقوائم الوطنية،والثانية 
هي �شرب خارج الق�شمة بعدد املقاعد املخ�ش�شة للقوائم الوطنية، وهذا يعطينا احل�شة ال�شمية من املقاعد لكل قائمة. 

)**( مقعد )توزيع فعلي(: هو نتيجة تطبيق طريقة الباقي الأعلى على التوزيع الأويل للمقاعد.

يرتتب   %  2 قدرها  ح�شم  ن�شبة  اعتماد  عند   -2

 27 ال�  ب�املقاعد  14 قائمة فقط  على ذلك فوز 
املخ�ش�شة للقوائم الوطنية يف انتخابات 2013 
كما هو مبني يف اجلدول )6(، ولي�ص 22 قائمة 

ومقابل ذلك،  اجل��دول )1(.  كما هو مبني يف 
مبقدار  الأوىل  ال�شت  ال��ق��وائ��م  ح�شة  ترتفع 
لكل  مقعدين  مبعدل  اثنتان  مقاعد؛  ثمانية 

منهما، واأربع قوائم مبعدل مقعد لكل منها. 
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اجلدول )6( 
مثال تطبيقي على اعتماد ن�سبة ح�سم قدرها 2 % يف ظل ا�ستخدام طريقة الباقي الأعلى

رئي�س القائمة مقعد )توزيع فعلي( مقعد )توزيع اأويل( عدد الأ�سوات ا�سم القائمة الرقم
حممد احلاج  4 4٫304 114٫458 الو�شط الإ�شالمي  1
رول احلروب  4 3٫767 100٫159 اأردن اأقوى  2

عاطف الطراونة  4 3٫561 94٫682 وطن  3
حممد اخل�شمان  3 2٫563 68٫149 الحتاد الوطني  4

عبد الهادي املجايل  2 1٫841 48٫970 ح. التيار الوطني  5
اأحمد الرقيبات  2 1٫399 37٫208 الإنقاذ  6
مازن ال�شالعني 1 1٫374 36٫555 العمالية واملهنية  7
جمحم ال�شقور  1 1٫337 35٫565 التعاون  8

علي العزازمة  1 1٫273 33٫858 كتلة الكرامة  9
اأجمد املجايل  1 1٫235 32٫840 اجلبهة املوحدة  10
حممد الزبون  1 1٫182 31٫477 الوحدة الوطنية  11
ح�شن عبيدات  1 1٫163 30٫938 البناء  12

م�شطفى ال�شنيكات  1 1٫086 28٫894 ال�شعب  13
رائد اخلاليلة  1 0٫906 24٫115 اأهل الهمة  14

ن�شبة ح�شم 2 % ت�شتثني القوائم التي حتوز على اأقل من 23٫497 �شوتًا من املناف�شة على الفوز باأي مقعد

اجلدول )7( 
مثال تطبيقي على اعتماد ن�سبة ح�سم قدرها 5 % يف ظل ا�ستخدام طريقة الباقي الأعلى

رئي�س القائمة  مقعد
)توزيع فعلي(**

مقعد
)توزيع اأويل(*

عدد الأ�سوات  ا�سم القائمة  الرقم

حممد احلاج   8  8٫187 114٫458 الو�شط الإ�شالمي  1
رول احلروب   7  7٫164 100٫159 اأردن اأقوى  2

عاطف الطراونة   7  6٫772 94٫682 وطن  3
حممد اخل�شمان   5  4٫874 68٫149 الحتاد الوطني  4

 ن�شبة ح�شم 5 % ت�شتثني القوائم التي حتوز على اأقل من 58٫743 من املناف�شة على الفوز باأي مقعد

جدول جتميعي:
التي  النتائج  من   )8( التجميعي  اجل��دول  يتكون 
الفوز  احت�شاب  ط��رق  يخ�ص  فيما  اإليها  تو�شلنا 
احل�شم  ون�شب  اجل����دول(،  م��ن  اليمني  )الق�شم 
)الق�شم الي�شار من اجلدول(. ويظهر هذا اجلدول 

من  واح��دة  اأي  اختيار  على  ترتتب  التي  النتيجة 
من  واح��دة  واأي  ال��ف��وز،  لحت�شاب  الأرب���ع  الطرق 
هذه  اإىل  وبال�شتناد  هنا.  املعرو�شة  احل�شم  ن�شب 
املعطيات، ميكن ل�شاحب القرار اأن يختار  طريقة 
احت�شاب الفوز اأو ن�شبة احل�شم التي يراها منا�شبة. 

يرتتب   %  5 قدرها  ح�شم  ن�شبة  اعتماد  عند   -3
 27 ال�  ب�املقاعد  فقط  قوائم   4 فوز  ذلك  على 
املخ�ش�شة للقوائم الوطنية يف انتخابات 2013 
كما هو مبني يف اجلدول )7(، ولي�ص 22 قائمة 
ومقابل ذلك،  اجل��دول )1(.  كما هو مبني يف 

ترتفع ح�شة هذه القوائم الأربع مبقدار ثمانية 
ع�شر مقعدًا؛ ثالث قوائم مبعدل خم�شة مقاعد 
مبقدار  واح��دة  وقائمة  منهما،  لكل  اإ�شافية 

ثالثة مقاعد. 
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اجلدول )8( 
جدول جتميعي: اأثر طريقة احت�ساب الفوز ون�سبة احل�سم على نتائج القرتاع للقوائم

اأثر ن�سبة احل�سم 
على النتائج

اأثر طريقة احت�ساب الفوز على النتائج

اأ�سوات اآخر 
قائمة فائزة قائمة  فائزة الن�سبة  اأ�سوات اآخر 

قائمة فائزة قائمة  فائزة الطريقة
- - - 14012 22 الباقي الأعلى

16303 20 % 1 - - -
- - - 16604 19 �شانت لقي
- - - 19806 17 �شانت لقي/ معدل
- - - 23222 15 دي هونت )اأعلى املتو�شطات(

24115 14 % 2 - - -
68149 4 % 5 - - -

)مالحظة: املتو�شط احل�شابي لعدد الأ�شوات الالزم للفوز مبقعد للقائمة الوطنية يف انتخابات 2013 هو 47705 اأ�شوات(

مرجعية اإ�صالح قانون النتخاب
امللك  جل��الل��ة  الثانية  النقا�شية  ال��ورق��ة  ت�شكل 
الثاين  كانون   16 يف  اأطلقها  التي  الثاين  عبداهلل 
انتخابات  اإجراء  تاريخ  اأ�شبوع من  اأي قبل   ،2013
الأه��م  املرجعية  ع�شر،  ال�شابع  ال��ن��واب  جمل�ص 
هذه  يف  النتخابي  النظام  م��ن  ال��ه��دف  لتحديد 
املرحلة، حيث حّددت هذه الورقة خيار راأ�ص الدولة 
ب�شاأن اآلية ت�شكيل ال�شلطة التنفيذية عرب ما �شماه 

احلكومة الربملانية.

الأ�شا�شي  امل��ب��داأ  اأن  م��ن  ال��ورق��ة  انطلقت  فقد 
ال�شعب  اختيار  يقوم على  للدميقراطيات احلديثة 
اإىل  ملمثلني ينوبون عنه يف اتخاذ القرارات، لفتًا 
اأنه برزت عدة مناذج يف تطبيق هذا املبداأ. واأ�شار 
رئا�شية  اأنظمة  اجلمهوريات  يف  يوجد  اأن��ه  اإىل 

مثاًل  الفرن�شي  النظام  واعترب  برملانية.  واأنظمة 
ل الرئي�ص املنتخب  على النظام الرئا�شي الذي ُيَخِوّ
تعيني احلكومة ب�شكل مبا�شر، مع ا�شرتاط موافقة 
الربملان يف بع�ص الأحيان. واعترب النظام الرتكي 
يتم  ما  غالبًا  التي  الربملانية  الأنظمة  على  مثاًل 
ت�شكيل احلكومة فيه من خالل رئي�ص وزراء ميثل 
حزب الأغلبية اأو ائتالفًا لأحزاب حتظى بالأغلبية 

يف الربملان.

فهو  امللك  اأمامه  توقف  الذي  الآخ��ر  النموذج  اأّم��ا 
بالأنظمة  و�شّبهه  الد�شتورية،  بامللكيات  يتعلق 
احلكومات  تت�شكل  حيث  الربملانية،  اجلمهورية 
اأو ائتالف  غالبًا من قبل حزب الأغلبية املنتخب، 
لأحزاب حتظى بالأغلبية يف املجل�ص الت�شريعي كما 

يف مملكتي اإ�شبانيا وبلجيكا.
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واأ�شارت الورقة اإىل م�شاع �شمن حميطنا الإقليمي 
لتطوير الأنظمة اجلمهورية كما يف م�شر وتون�ص، 
فيما ي�شكل املغرب والأردن مناذج مللكيات د�شتورية. 

يف  الدميقراطية  تعميق  م�شار  اأن  امللك  اعترب  لقد 
الربملانية  احلكومات  اإىل  النتقال  يف  يكمن  بالدنا 
ائتالف  ي�شكل  مرحلة  اإىل  ن�شل  بحيث  الفاعلة، 
باأنه فور  النواب احلكومة. ووعد  الأغلبية يف جمل�ص 
انتهاء النتخابات النيابية اأواخر كانون الثاين 2013، 
ومن  الربملانية،  احلكومات  نهج  ب��اإط��الق  �شنبا�شر 
�شمنها كيفية اختيار رئي�ص الوزراء والفريق الوزاري. 

و�شّدد امللك على اأن ما يحدد الإطار الزمني لعملية 
تطوير  يف  جناحنا  هو  ه��ذه،  الدميقراطي  التحول 
ت�شتقطب  ب��راجم��ي،  اأ�شا�ص  على  �شيا�شية  اأح���زاب 
موؤهلة  بقيادات  وتتمتع  املواطنني،  اأ�شوات  غالبية 

وقادرة على حتمل اأمانة امل�شوؤولية احلكومية.

ودعا امللك اإىل املبا�شرة يف بناء نظام احلكومات 
املبادرة  �شتتم  اأوىل،  كخطوة  اأنه  واأكد  الربملانية. 
اإىل تغيري اآلية اختيار رئي�ص الوزراء بعد النتخابات 

الت�شريعية القادمة، وفقًا للمعايري التالية:
من  لي�ص  ال��ذي  ال���وزراء  رئي�ص  تكليف   •
جمل�ص  يف  ع�شوًا  يكون  اأن  ال�����ش��روري 
النواب بالت�شاور مع ائتالف الأغلبية من 

الكتل النيابية.
من  وا�شح  اأغلبية  ائتالف  يربز  اإذا مل   •
الكتل النيابية، فاإن عملية التكليف �شتتم 

بالت�شاور مع جميع الكتل النيابية.
• يقوم رئي�ص الوزراء املكّلف بالت�شاور مع 
الكتل النيابية لت�شكيل احلكومة الربملانية 

اجلديدة والتفاق على برناجمها، والتي 
جمل�ص  ثقة  على  احل�شول  عليها  ينبغي 

النواب، وال�شتمرار باملحافظة عليها.

يف  ال�شتمرار  ب�شرورة  قناعته  عن  امللك  واأع���رب 
من  نتعلمه  م��ا  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادًا  الآل��ي��ة،  ه��ذه  تطوير 
جتربتنا، ون�شوج نظام احلكومات الربملانية. واعترب 
ال�شامل  الربملانية  احلكومات  نظام  اإىل  الو�شول  اأن 
يعتمد على ثالثة متطلبات اأ�شا�شية، جاء يف مقدمتها 
اأحزاب وطنية فاعلة وقادرة على  بروز  اإىل  احلاجة 
املجتمعات  وهموم  واأول��وي��ات  م�شالح  عن  التعبري 

املحلية �شمن برامج وطنية قابلة للتطبيق. 

واأكد جاللته يف املرتبة الثانية على وجوب اأن يطور 
املهنية  م��ن  اأ�ش�ص  على  عمله  احلكومي  اجل��ه��از 
واحلياد، بعيدًا عن ت�شيي�ص العمل، مل�شاندة واإر�شاد 
ال��وزراء  اأن  خا�شة  الربملانية،  احلكومات  وزراء 
الذين يكلفون لتويل حقائب معينة، بح�شب مفهوم 
التكنوقراطي،  بالوزير  مقارنة  ال�شيا�شي  الوزير 
قد ل يتمتعون بخربة عملية �شابقة يف جمال عمل 

الوزارات التي �شيتولونها. 

الأع���راف  بتغيري  فيتمثل  ال��ث��ال��ث،  املتطلب  اأم���ا 
الربملانية من خالل تطوير النظام الداخلي ملجل�ص 
الأعراف يف  ت�شاهم هذه  اأن  النواب وذلك بهدف 
و�شوًل  الربملانية،  احلكومات  ت�شكيل  اآلية  تاأطري 
للتعاون  كاأ�شا�ص  عليها  متفق  ب��رام��ج  و�شع  اإىل 
اأح��زاب  ف��اإن  وباملقابل،  احلكومي.  وال���ش��ت��ق��رار 
اآلية  حتكم  اأع���راف  بلورة  اإىل  بحاجة  املعار�شة 
احلكومات  م�شاءلة  اأج��ل  من  بينها  فيما  التعاون 

وعر�ص روؤى بناءة بديلة )كحكومة ظل(. 
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تجارب عربية ودولية في ت�صكيل الحكومات البرلمانية  
تجارب من الأنظمة الجمهورية

2- الجمهورية الفرن�صية

من   )8( امل���ادة  بح�شب  اجلمهورية  رئي�ص  يعني 
)رئي�ص  الأول  ال��وزي��ر  وتعديالته،   1958 د�شتور 
هذا  تقدمي  على  بناء  مهامه  وينهي  ال����وزراء(، 
الأخري ا�شتقالة احلكومة، ويعني رئي�ص اجلمهورية 
اأع�شاء احلكومة وينهي مهامهم بناء على اقرتاح 
من الوزير الأول.  ويتوىل رئي�ص اجلمهورية بح�شب 

منطوق املادة )9( رئا�شة جمل�ص الوزراء.
بني  يجوز اجلمع  ل  اأن��ه  على  امل��ادة )23(  وتن�ص 
اأي  اأو  برملانية  ولي��ة  اأي  وت��ويل  احلكومة  ع�شوية 
اأي  اأو  الوطني  امل�شتوى  من�شب متثيلي مهني على 
وظيفة عامة اأو اي ن�شاط مهني. وتتحدد ال�شروط 
التي ُي�شتبدل مبوجبها اأ�شحاب مثل هذه الوليات 
اأ�شا�شي،  قانون  مبوجب  الوظائف  اأو  املنا�شب  اأو 
فيما يجري ا�شتبدال اأع�شاء الربملان طبقًا لأحكام 
اجلمع  ع��دم  يتحدد  اأن��ه  ُتبني  التي   )25( امل���ادة 
ال�شروط  جهته  من  يحدد  اأ�شا�شي  قانون  مبوجب 
التي ُينتخب مبوجبها الأ�شخا�ص الذين ينوبون عن 
النواب اأو اأع�شاء جمل�ص ال�شيوخ عند �شغور املقعد 
وذلك حتى يتم التحديد الكلي اأو اجلزئي للمجل�ص 
قبولهم  حال  يف  ا�شتبدالهم  اأو  اإليه  ينتمون  الذي 

تقلد وظائف حكومية.

3- الجمهورية التركية

من   )109( امل��ادة  بح�شب  ال��وزراء  جمل�ص  يتكون 
الد�شتور الرتكي من رئي�ص الوزراء والوزراء. ويعني 
اأع�شاء  بني  من  ال��وزراء  رئي�ص  اجلمهورية  رئي�ص 
رئي�ص  وير�شح  لرتكيا.  الكربى  الوطنية  اجلمعية 
من  اجلمهورية  رئي�ص  ويعينهم  ال���وزراء  ال���وزراء 
املوؤهلني  بني  من  اأو  الوطنية،  اجلمعية  اأع�شاء  بني 

1- الجمهورية التون�صية  

ي�شري الف�شل )89( من الد�شتور اإىل اأن احلكومة 
يختارهم  دول��ة  وكّتاب  ووزراء  رئي�ص  من  تت�شكل 
اجلمهورية  رئي�ص  مع  وبالت�شاور  احلكومة،  رئي�ص 
بالن�شبة لوزارتي اخلارجية والدفاع. ويكلف رئي�ص 
عن  الإع���الن  م��ن  اأ�شبوع  غ�شون  يف  اجلمهورية 
اأو  الحزب  مر�سح  لالنتخابات،  النهائية  النتائج 
عدد  اأكبر   على  المتح�سل  النتخابي  الئتالف 
بتكوين  ال�سعب،  ن����واب  بمجل�س  ال��م��ق��اع��د  م��ن 
احلكومة خالل �شهر  ويجدد مرة واحدة، ويف حالة 
عدد  للتكليف  يعتمد  املقاعد،  ع��دد  يف  الت�شاوي 

الأ�شوات التي مت احل�شول عليها. 
احلكومة،  تكوين  دون  املحدد  الأج��ل  جتاوز  وعند 
نواب  جمل�ص  ثقة  على  احل�شول  عدم  حالة  يف  اأو 
ال�شعب، يقوم رئي�ص اجلمهورية خالل ع�شرة اأيام 
باإجراء م�شاورات مع الأحزاب والئتالفات والكتل 
النيابية لتكليف ال�شخ�شية الأقدر من اأجل تكوين 
حكومة يف مدى �شهر واحد. واإذا مرت اأربعة اأ�شهر 
على التكليف الأول ومل مينح اأع�شاء جمل�ص نواب 
اجلمهورية  لرئي�ص  ف��اإن  للحكومة،  الثقة  ال�شعب 
اإىل  وال��دع��وة  ال�شعب  ن��واب  احل��ق يف حل جمل�ص 
وبحد  يومًا   45 خالل  جديدة  ت�شريعية  انتخابات 

اأق�شى 90 يومًا.
برنامج عملها على جمل�ص  تعر�ص احلكومة موجز 
املطلقة  بالأغلبية  املجل�ص  ثقة  لنيل  ال�شعب  ن��واب 
يتوىل  املجل�ص  ثقة  احلكومة  نيل  وعند  لأع�شائه، 
احلكومة  رئي�ص  ت�شمية  ف���ورًا  اجلمهورية  رئي�ص 
واأع�شائها. ومُينع مبوجب الف�شل )90( اجلمع بني 

ع�شوية احلكومة وع�شوية جمل�ص نواب ال�شعب. 
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بناء  يقيلهم  اأن  اجلمهورية  ولرئي�ص  اجلمعية،  لع�شوية 
على اقرتاح من رئي�ص الوزراء عند القت�شاء.

م بح�شب املادة )110( من الد�شتور، القائمة  وتقدَّ
اجلمعية  اإىل  ال����وزراء  جمل�ص  لأع�����ش��اء  الكاملة 
الوطنية الكربى لرتكيا، وُتدعى اجلمعية لالنعقاد 
ويقراأ  برملانية.  كانت يف عطلة  اإذا  الغر�ص  لذلك 
احلكومة  برنامج  ال��وزراء  اأح��د  اأو  ال��وزراء  رئي�ص 
اأمام اجلمعية الوطنية يف غ�شون اأ�شبوع على الأكرث 
اجلمعية  ت  وت�����ش��وِّ ال����وزراء،  جمل�ص  ت�شكيل  م��ن 
الوطنية على الثقة عقب ذلك. وتبداأ املناق�شة حول 
الت�شويت على الثقة بعد يومني كاملني من قراءة 

الربنامج، ويبداأ الت�شويت بعد يوم كامل من انتهاء 
املناق�شة.

ال���وزراء  جمل�ص  فيها  يخفق  ال��ت��ي  احل���الت  ويف 
فيها  ت�شقط  التي  احل���الت  يف  اأو  الثقة،  نيل  يف 
واإذا  منها،  الثقة  ب�شحب  ت�شويت  نتيجة  احلكومة 
 45 ت�شكيل جمل�ص وزراء جديد يف غ�شون  ُيتح  مل 
اأو اإذا اأخفق جمل�ص الوزراء اجلديد يف نيل  يومًا، 
الثقة، يجوز لرئي�ص اجلمهورية اأن يدعو اإىل اإجراء 
اجلمعية  رئي�ص  مع  بالت�شاور  جديدة  انتخابات 

الوطنية )املادة 116(.

الأنظمة الملكية
1- المملكة المتحدة))(

يف  حاليًا(  )امللكة  امللك  اختيار  تكري�ص  مت  لقد 
اململكة املتحدة لزعيم احلزب الفائز يف النتخابات 
ع�شر،  التا�شع  القرن  مطلع  منذ  للوزراء  كرئي�ص 
وبالتايل فاإنه مبجرد الإعالن عن نتائج النتخابات، 
�شيعني  ال��ذي  ال�شخ�ص  ا�شم  العام  ال��راأي  يعرف 
ال�شنوية  ال���دورة  يفتتح  وامللك  املن�شب.  ه��ذا  يف 
للربملان، ويلقي خطبة العر�ص يف املجل�شني؛ جمل�ص 
العموم وجمل�ص اللوردات، ومتثل اخلطبة ملخ�شًا 

للربنامج احلكومي ملدة �شنة.
الوزراء ع�شوًا مقيمًا يف جمل�ص  بهذا يكون رئي�ص 
ال��وزراء،  ملعظم  بالن�شبة  احل��ال  وكذلك  العموم، 
وتت�شكل  ن��واب��ًا.  ال����وزراء  جميع  يكون  م��ا  وغ��ال��ب��ًا 
اأغلبية  على  لوحده  احلائز  احل��زب  من  احلكومة 

اأع�شاء جمل�ص العموم، اأو بالئتالف مع غريه.
املجل�ص،  من  الأمامي  ال�شف  يف  ال��وزراء  ويجل�ص 
فيما يجل�ص قبالتهم اأع�شاء من املعار�شة. ويعطي 

)(( See: Angleterre.org.uk/constitution.htm.

النيابية  للمعار�شة  اهتمامًا خا�شًا  العموم  جمل�ص 
زعيم  بقيادة  موؤ�ش�شيًا  طابعًا  عملها  ياأخذ  التي 
التي  الظل  حكومة  عليه  يطلق  ما  وهو  املعار�شة، 
لكل  مقابلة  »افرتا�شية«  حقائب  اأع�شاوؤها  يحمل 
وزراء  ُي�شغلها  التي  احلقائب  م��ن  فعلية  حقيبة 
دورة  ك��ل  يف  املعار�شة  ن���واب  ويتمتع  احل��ك��وم��ة. 
خالل  قوانني  م�شاريع  تقدمي  يف  باحلق  برملانية 
املجل�ص  يقبل  اأن  اأج��ل  من  ويتعني  يومًا.  ع�شرين 
ب�شفتها  احلكومة  عليها  توافق  اأن  القوانني،  هذه 
متثل الأغلبية، وهذا يتطلب اأن تكون هذه القوانني 

توافقية اأو غري جدلية.

2- المملكة المغربية
اأعطت الد�شاتري املغربية للملك حتى د�شتور 1996 
�شالحية تعيني رئي�ص احلكومة من خارج الربملان، 
اأحكام د�شتورية يتعني  وبالتايل مل يكن هناك من 
الأغلبية  من  ال��وزراء  رئي�ص  امللك  يختار  اأن  معها 
الربملانية. غري اأن د�شتور 2011، غرّي هذه املعادلة 
امللك  اأن  على  بو�شوح  ن�ص  حيث   ،)47 )الف�شل 
الذي  ال�شيا�شي  احلزب  من  احلكومة  رئي�ص  يعني 
وعلى  ال��ن��واب،  جمل�ص  اأع�شاء  انتخابات  ت�شدر 
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احلكومة  اأع�شاء  امللك  يعني  كما  نتائجه.  اأ�شا�ص 
منه،  مببادرة  وللملك،  رئي�شها.  من  باقرتاح  لكن 
بعد ا�شت�شارة رئي�ص احلكومة اأن يعفي ع�شوًا اأو اأكرث 
لرئي�ص  اأن  كما  مهامهم.  من  احلكومة  اأع�شاء  من 
اأكرث  اأو  ع�شو  اإعفاء  امللك  من  يطلب  اأن  احلكومة 
الفردية  ا�شتقالتهم  على  بناء  احلكومة  اأع�شاء  من 
اأو اجلماعية. ويرتتب على ا�شتقالة رئي�ص احلكومة 
وتوا�شل  امللك.  ل��دن  من  بكاملها  احلكومة  اإعفاء 
اجلارية  الأم��ور  ت�شريف  مهامها  املنتهية  احلكومة 

اإىل حني ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
وبح�شب الف�شل )49( من الد�شتور، يراأ�ص امللك 
رئي�ص احلكومة  يتاألف من  الذي  ال��وزاري  املجل�ص 
من  مببادرة  ال���وزاري  املجل�ص  وينعقد  وال���وزراء. 
اأن  وللملك  احلكومة.  رئي�ص  من  بطلب  اأو  امللك 
يفو�ص رئي�ص احلكومة برئا�شة جمل�ص وزاري بناء 

على جدول اأعمال حمدد.
رئي�ص  يتقدم  احلكومة،  لأع�شاء  امللك  تعيني  بعد 
احلكومة اأمام جمل�شي الربملان جمتمعني، ويعر�ص 
يت�شمن  اأن  ويجب  تطبيقه.  يعتزم  الذي  الربنامج 
هذا الربنامج اخلطوط الرئي�شية للعمل الذي تنوي 
الن�شاط  جمالت  خمتلف  يف  به،  القيام  احلكومة 
ال��ربن��ام��ج احل��ك��وم��ي مو�شوع  وي��ك��ون  ال��وط��ن��ي. 
يف  ت�شويت  يعقبها  املجل�شني،  كال  اأم��ام  مناق�شة 
بعد  بة  من�شّ احلكومة  وتعترب  ال��ن��واب.  جمل�ص 
عنها  املعرب  ال��ن��واب،  جمل�ص  ثقة  على  ح�شولها 
يتاألف  الذين  لالأع�شاء  املطلقة  الأغلبية  بت�شويت 

منهم، ل�شالح برنامج احلكومة. )الف�شل 88(.

اتجاهات الإ�صالح لقانون النتخاب 
امللك  جاللة  ر�شمها  التي  املرجعية  اإىل  بال�شتناد 
لإ�شالح قانون النتخاب واملتمثلة بت�شكيل احلكومات 
الربملانية، واإىل مفتاج تطبيق هذه املرجعية من خالل 
بروز اأحزاب وطنية فاعلة  ت�شكل كتاًل  نيابية تتوزع 
ت�شكيل احلكومة،  تقرر  اأغلبية  بني  الربملاين  امل�شهد 

الوظيفة  ف���اإن  ال��ظ��ل،  حكومة  دور  مت��ار���ص  واأق��ل��ي��ة 
حت�شني  هو  جديد  انتخاب  قانون  ل�شن  اجلوهرية 
يف  الفاعلة  امل�شاركة  يف  ال�شيا�شية  الأح��زاب  فر�ص 
وحتقيق  ع�شر،  الثامن  ال��ن��واب  جمل�ص  انتخابات 

اإجنازات تعزز نفوذها النيابي على نحو ملمو�ص. 

مراجعة تجربة انتخابات 2013
اإن اأبرز اخلال�شات التي خرجت بها الأحزاب من 
جتربة انتخابات حمل�ص النواب ال�شابع ع�شر عام 
اأح��زاب  اإيجاد  �شاأنه  من  ال��ذي  الجت��اه  يف   2013
طريقة  اعتماد  ه��و   املجل�ص،  يف  ن�شبي  ثقل  ذات 
الفوز  الأعلى لحت�شاب  الباقي  اأخرى غري طريقة 
املتو�شطات  اأعلى  طريقة  مثل  املر�شحة  للقوائم 

)دي هونت( اأو  اعتماد ن�شبة ح�شم.
ويف ظل الوعود احلكومية يف عام 2014 ب�شن قانون 
�شيا�شيًا  حزبًا   25 ممثلو  التقى  جديد،  انتخاب 
ميثلون الأغلبية ال�شاحقة لالأحزاب القائمة اآنذاك، 
�شبل  لبحث  عمل  اجتماعات  �شل�شلة  بعد  وتو�شلوا 
اإ�شالح قانون النتخاب ل�شنة 2012، ب�شكل توافقي 
احلكومة  مع  للحوار  كمنطلق  مبادىء  اإع��الن  اإىل 
�شعيًا  املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  النواب  وجمل�ص 
وراء حتقيق توافق وطني عام للتعديالت املن�شودة 
على قانون النتخاب والتي من �شاأنها حتقيق نقلة 
نوعية يف عملية الإ�شالح ال�شيا�شي التي تدعو اإليها 
اإع���الن  امل��ب��ادئ الذي  ال��دول��ة الأردن��ي��ة. وا�شتمل 
النظام  ب�شاأن  ال�شيا�شية  الأح���زاب  اإليه  تو�شلت 

النتخابي على النقاط الرئي�شية التالية:
1- �شرورة تطوير قانون النتخاب ملجل�ص النواب، 
الواحد  ال�شوت  نظام  تركة  م��ن  والتخل�ص 
وطني  توافق  �شمان  على  واحلر�ص   ، املجزوء 

حول القانون اجلديد.
2- زيادة عدد املقاعد املخ�ش�شة للقائمة الوطنية 
بحيث ي�شل اإىل 50 % من عدد مقاعد املجل�ص 

النيابي. 
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ال�شيا�شية،  بالأحزاب  الوطنية  القائمة  ح�شر   -3
اأو  واح��د  �شيا�شي  ح��زب  من  تت�شكل  اأن  على 
ير�شح  اأن  للحزب  وي��ح��ق  اأح����زاب،  ائ��ت��الف 

�شخ�شيات م�شتقلة على قائمته النتخابية.
4- اعتماد ن�شبة ح�شم )عتبة متثيل( للقوائم الوطنية 

املر�شحة يف الدائرة العامة مبقدار )1(%. 
تبادل  على  بينها  فيما  القوائم  ات��ف��اق  ج��واز   -5
جمع  يتم  بحيث   ، لديها  ال��زائ��دة  الأ���ش��وات 
كافية  كانت  ف��اإذا  املوؤتلفة،  القوائم  اأ���ش��وات 
التي  للقائمة  املقعد  هذا  يذهب  مبقعد،  للفوز 
ال��زائ��دة.   الأ���ش��وات  من  الأك��رب  العدد  لديها 

اخل�شو�ص  بهذا  التفاقات  تكون  اأن  ويتعني 
بداية  منذ  العام  للراأي  ومعلنة  ر�شميًا  موثقة 

ت�شكيل القوائم. 
غ��ري اأن احل��ك��وم��ة اأع���دت م�����ش��روع ق��ان��ون جديد 
جمل�ص  اإىل  واأح��ال��ت��ه   ،2015 ل�شنة  ل��الن��ت��خ��اب 
عن  البعد  كل  بعيدًا  امل�شروع  هذا  فجاء  النواب، 
التخل�ص  با�شتثناء  ال�شيا�شية  الأح��زاب  اأولويات 
من تركة نظام ال�شوت الواحد املجزوء، حيث جاء 
م�شروع القانون اجلديد خلوًا من القائمة الوطنية، 
واعتمد نظامًا جديدًا هو القائمة الن�شبية املفتوحة 

على م�شتوى املحافظة/ الدائرة. 
التعديالت المقترحة على م�صروع قانون النتخاب ل�صنة 2015

الخيار الأول: القائمة الوطنية الحزبية

عليه  ت��واف��ق��ت  ال����ذي  امل���ب���ادىء  اإع����الن  ت�شمن 
مطلبني  على   2014 ال��ع��ام  ال�شيا�شية  الأح����زاب 
الأول هو رفع عدد املقاعد املخ�ش�شة  متالزمني؛ 
مقاعد  ن�شف  اإىل  ت�شل  بحيث  الوطنية  للقائمة 
جمل�ص النواب، والثاين هو ح�شر  القائمة الوطنية 

بالأحزاب ال�شيا�شية.
اإىل  النتخاب اجلديد  قانون  م�شروع  اإحالة  وُبعيد 
جمل�ص النواب، اأعرب ممثلو ع�شرين حزبًا �شيا�شيًا 
بيان)2( �شادر عنهم  امل�شروع يف  عن موقفهم من 
بتاريخ 2015/9/2. وطالب البيان الذي �شيغ بلغة 
»مت�شنجة« رف�شت امل�شروع وطالبت جمل�ص النواب 
برده، باإعداد قانون جديد يعتمد النظام املختلط 
يرتبط  وطنية  اأو  ع��ام��ة  ق��وائ��م  يت�شمن  بحيث 

ت�شكيلها بالأحزاب ال�شيا�شية ب�شكل ح�شري.

)2( امل�سدر: »20 حزبًا ترف�ص م�شودة قانون النتخاب«، �شحيفة 
الد�شتور اليومية، 2015/9/3.

ولفت البيان اإىل اأن الأوراق النقا�شية التي طرحها 
جاللة امللك اأكدت اأن الغاية والهدف الرئي�شي من 
الو�شول  هي  الأردن  يف  ال�شيا�شي  الإ�شالح  عملية 
فكرة  على  تعتمد  برملانية  حكومات  ت�شكيل  اإىل 
واعترب  والأقلية.  الأغلبية  بني  احلكومات  ت��داول 
يف  ي�شهم  اأن  ميكن  ل  اجلديد  القانون  اأن  البيان 
الكتل  اإليها  ت�شتند  كبرية  �شيا�شية  اأحزاب  ت�شكيل 
الربملانية، وبالتايل لن يوؤدي اإىل قيام برملان فاعل 

وقادر على حمل ركائز  احلكومات الربملانية.

الوطنية  القائمة  ح�صر  د�صتورية  ع��دم 
بالأحزاب ال�صيا�صية

ل��ق��د ب���ات ه��ن��اك اإق�����رار ب����اأن  امل��ط��ل��ب احل��زب��ي 
ال�شيا�شية،  ب��الأح��زاب  الوطنية  القائمة  بح�شر 
لتف�شري  العايل  املجل�ص  لقرار  �شندًا  د�شتوري  غري 
جمل�ص  ك��ان  فقد    .2012 ل�شنة   7 رق��م  الد�شتور 
من  الطلب   2012/4/19 بتاريخ  قرر  قد  ال��وزراء 
اإذا كان  املجل�ص العايل لتف�شري الد�شتور »بيان ما 
النتخاب باأ�شلوب القوائم مبا فيها القائمة املغلقة 
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يعترب انتخابًا مبا�شرًا وفق ما هو من�شو�ص عليه يف 
الد�شتور«، و»يف  املادة )67( من  الفقرة )1( من 
حالة اجلواب بالإيجاب، بيان ما اإذا كان ا�شرتاط 
النت�شاب اإىل حزب للرت�شيح �شمن القائمة جائزًا 

د�شتوريًا«.
واأفتى املجل�ص العايل لتف�شري الد�شتور باأن املق�شود 
اأنف�شهم  الناخبون  يقوم  اأن  املبا�شر هو  بالنتخاب 
كان  �شواء  اأح��د  و�شاطة  دون  ممثليهم  بانتخاب 
النتخاب  باأ�شلوب  اأو  القوائم  باأ�شلوب  النتخاب 
اإىل  تن�شرف  )مبا�شرًا(  كلمة  اأن  ذلك  الفردي، 
وا�شتخل�ص  املر�شحني،  اإىل  تن�شرف  ول  الناخب، 

فيها  مبا  القوائم  باأ�شلوب  النتخاب  اأن  املجل�ص 
القائمة املغلقة يعترب انتخابًا مبا�شرًا يتفق واأحكام 

الفقرة )1( من املادة )67( من الد�شتور.
اإذا  ما  املت�شمن:  الثاين  ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 
�شمن  للرت�شح  حزب  اإىل  النت�شاب  ا�شرتاط  كان 
باأن  املجل�ص  ق��رر  فقد  د�شتوريًا،  جائزًا  القائمة 
غري  اأو  حزبية  قوائم  كانت  �شواء  القوائم  ت�شكيل 
ا�شرتاط  واأن   ، د�شتوريًا  جائٌز  خمتلطة  اأو  حزبية 
غري  القائمة  �شمن  للرت�شح  حزب  اإىل  النت�شاب 
املنت�شبني  غري  حرمان  موؤداه  لأن  د�شتوريًا،  جائز 

لالأحزاب من ت�شكيل قوائم اأو امل�شاركة فيها.

الخيار الثاني: القائمة الوطنية على م�صتوى المملكة

يف  ج��اء  ما  رئي�شية  بدرجة  الثاين  اخليار  يعك�ص 
اإىل  ال�شيا�شية  للدرا�شات  القد�ص  مركز  مذكرة 
جمل�ص النواب مطلع ت�شرين الأول 2015 ، ومذكرة 
الأحزاب ال�شبعة ع�شر اإىل اللجنة القانونية ملجل�ص 

النواب بتاريخ 11 ت�شرين الأول 2015.
فقد رحبت مذكرة مركز القد�ص مب�شروع القانون، 
اأنها  غري  الأم��ام،  اإىل  اإ�شالحية  خطوة  واعتربته 
جت��اوزه��ا،  يتعني  ون��واق�����ص  مثالب  وج���ود  اأك���دت 
واقرتحت جملة تعديالت دعت جمل�ص النواب اإىل 
املدى  اإىل  القانون  م�شروع  تطوير  اأجل  من  تبنيها 
الذي ي�شهم يف انتخاب جمل�ص نواب ميثل ال�شعب 
حقًا، ويعزز احلياة احلزبية مبا يجعل من ت�شكيل 

احلكومة الربملانية اأمرًا يف متناول اليد. 
بتخ�شي�ص  الأول  ب��ن��ده��ا  يف  امل��ذك��رة  وط��ال��ب��ت 
للقوائم   130 ال�  ال�مجل�ص  مقاعد  من  مقعدًا   30
اململكة.  م�شتوى  على  العامة  الدائرة  يف  الوطنية 
الأحزاب  اأن هذا مطلب جُتمع عليه  و�شّددت على 
على  م��وؤ���ش��رًا  ل��ه  ال�شتجابة  وت�شكل  ال�شيا�شية، 
النواب  جمل�ص  لدى  ال�شيا�شية  الإرادة  توفر  مدى 
فقط.  ق���وًل  ل  ف��ع��اًل  احلزبية  باحلياة  ل��الرت��ق��اء 

وذّكرت املذكرة باأن القوائم الوطنية قد �شّكلت يف 
لنظام  تطوير   اأهم   2012 ل�شنة  النتخاب  قانون 
النتخاب يف تاريخ املجال�ص النيابية، واأنه لي�ص من 
احلكمة يف �شيء اأن يتم الرتاجع عنه يف مناخ ينحو 
مظاهر  ت��دارك  نحو  اجلديد  القانون  م�شروع  فيه 

اخللل يف ت�شريعات النتخاب ال�شابقة. 
املركز يف  دعا  القد�ص)3(،  ملركز  ن�شاط لحق  ويف 
ورقة بحثية تخ�شي�ص 27 مقعدًا للقائمة الوطنية 
على م�شتوى اململكة، اأي العدد نف�شه الذي ت�شمنه 
قانون النتخاب ل�شنة 2012، لت�شهيل مترير مقرتح 

القائمة الوطنية يف جمل�ص النواب.
اأن  اأك��دت  فقد  ال�شيا�شية،  الأح���زاب  مذكرة  اأم��ا 
القانون قد ت�شمن بع�ص املزايا الإيجابية  م�شروع 
يف  حقه  املواطن  اأفقد  اأنه  اإل  والفنية،  الإجرائية 
ال�شوت الثاين عرب اإلغائه القائمة العامة الوطنية، 
واعتربت اأن ذلك ي�شعف العمل احلزبي، ويحد من 

قانون  اخل��رباء يف  »ور�شة  بعنوان  ور�شة عمل  )3( جاء ذلك يف 
الن��ت��خ��اب: ال��ت��ع��دي��الت الأ���ش��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��روع ق��ان��ون 
بعّمان  بارك  �شنت�شري  فندق  يف  املركز  عقدها  النتخاب«، 

بتاريخ 2015/12/5.
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حزبية،  وبرامج  بروؤى  نيابية  كتل  ت�شكيل  اإمكانية 
بها  طالب  التي  الربملانية  احلكومات  من  ويجعل 
املذكرة  واأ�شارت  املنال.  بعيد  هدفًا  امللك  جاللة 
اإىل اأن الأحزاب املوقعة على املذكرة تعترب القائمة 
اأ�شا�شيًا يف قانون النتخاب  الوطنية مبداأ وحافزًا 
يف  واحلقيقية  الفاعلة  امل�شاركة  من  تتمكن  حتى 

النتخابات النيابية.

وطالبت مذكرة الأحزاب يف بندها الأول بت�شمني 
م�شروع قانون النتخاب، القائمة الوطنية الن�شبية 
جمل�ص  مقاعد  عدد  من   %  25 عن  تقل  ل  بن�شبة 
النواب، وهو ما ي�شاوي 33 مقعدًا. ودعت يف بندها 
الوطنية  القائمة  ت�شكيل  يحتكم  اأن  اإىل  ال��ث��اين 
ملعايري ت�شكل حوافز لالأحزاب ال�شيا�شية والقوائم 

الرباجمية.

الخيار الثالث: تبني نظام القائمة الن�صبية المفتوحة على م�صتوى المحافظة 

اجلديد  النتخاب  لنظام  ال��رتوي��ج  ب��داي��ة  اق��رتن 
لكن  انتخابية،  ك��دائ��رة  املحافظة  عن  باحلديث 
نحو  تتجه  احلكومية  النية  اأن  بعد  فيما  ات�شح 
واإربد  العا�شمة  الكبرية؛  الثالث  الدوائر  تق�شيم 
وفقًا  عددها  �شيكون  فرعية،  دوائر  والزرقاء،اإىل 
للت�شريحات الر�شمية: خم�ص دوائر يف العا�شمة، 

واأربع دوائر يف اإربد، ودائرتان يف الزرقاء. 
على  النتخاب  قانون  م�شروع  ن�ص  عدم  ظل  ويف 
ب��رزت  فقد  اململكة،  م�شتوى  على  وطنية  قائمة 
واجتماعية  �شيا�شية  وقوى  اأحزاب  لدى  تف�شيالت 
باأن تكون كل واحدة من حمافظات اململكة الثنتي 
التوجه  هذا  ويعك�ص  بذاتها.  قائمة  دائ��رة  ع�شرة 
تقل�شت  اأك��رب،  الدائرة  كانت  كلما  باأنه  القناعة 
فر�ص الفوز بال�شتناد فقط اإىل الولءات الفرعية، 
العامة  وال�شخ�شيات  للقوائم  الفوز  فر�ص  وزادت 
�شك  دون  يح�شن  وهذا  والربامج،  ال��روؤى  �شاحبة 

من نوعية النواب املنتخبني. 
ع�شر  ال�شبعة  ال�شيا�شية  الأح��زاب  مذكرة  اأن  ومع 
اإىل اللجنة القانونية يف جمل�ص النواب، اأ�شارت اإىل 
»تو�شيع الدائرة النتخابية املحلية ن�شبيًا« باعتباره 
اإل  اإحدى الإيجابيات يف م�شروع قانون النتخاب، 
اأن طريقة احت�شاب الفوز )طريقة الباقي الأعلى( 
التي تبناها م�شروع القانون، تقل�ص فر�ص القوائم 
النتخابية يف الدوائر التي تت�شكل من املحافظات 

املتو�شطة وال�شغرية احلجم يف احل�شول على اأكرث 
من مقعد، وهذا يفرغ النظام الن�شبي من حمتواه 
املحافظات  اأُبقيت  اإذا  ميكن  ولذلك  الإيجابي، 
غياب  عن  ن�شبيًا  تعو�ص  اأن  حالها  على  الكبرية 
اأن  حيث  اململكة،  م�شتوى  على  الوطنية  القائمة 
ملحافظة  يخ�ش�ص   2012 ل�شنة  النتخاب  قانون 
العا�شمة 25 مقعدًا، وملحافظة اإربد 17، وملحافظة 
الزرقاء 12 مقعدًا. وهذه املحافظات مر�شحة اأي�شًا 
بح�شب التق�شيم اجلديد املتوقع للدوائر النتخابية 
اأن يزداد عدد مقاعدها مبقدار �شبعة مقاعد)4(. 
�شُيخ�ش�ص  ال��ذي  املقاعد  ع��دد  ان  يعني  وه��ذا 
الذي  العدد  نف�شه  هو  �شيكون  العا�شمة  ملحافظة 
انتخابات  يف  الوطنية  للقائمة  خم�ش�شًا  ك��ان 
27 مقعدًا، فيما �شي�شبح عدد مقاعد  اأي   ،2013
حمافظة اإربد حوايل 20 مقعدًا، ومقاعد حمافظة 

الزرقاء 14 مقعدًا.  

النواب  جمل�ص  مقاعد  عدد  النتخاب  قانون  م�شروع  )4(حدد 
مبائة وثالثني مقعدًا، ومبا اأن عدد املقاعد املخ�ش�شة للكوتا 
للدوائر  املخ�ش�شة  املقاعد  وعدد  مقعدًا،   15 هو  الن�شائية 
 108 هو   2012 ل�شنة  النتخاب  قانون  ح�شب  النتخابية 
اإ�شافية �شيتم توزيعها على  مقاعد، لذا يوجد �شبعة مقاعد 
الأغلب على املحافظات الكبرية لتح�شني التنا�شب بني عدد 
رفعه  الذي  لل�شعار  لال�شتجابة  اأو  ال�شكان،  وعدد  املقاعد 
»مقعد  وهو  املراأة  ل�شوؤون  الوطنية  واللجنة  القد�ص  مركز 

ن�شائي لكل دائرة انتخابية«.
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الخيار الرابع: التخلي عن نظام الباقي الأعلى واعتماد طريقة اأخرى لحت�صاب الفوز اأو ن�صبة ح�صم

القوائم الكبرية يف ح�شد عدد اأعلى من املقاعد، 
تعزيزًا لفر�ص وجود كتل نيابية كبرية على طريق 
اعتماد  ميكن  بهذا  الربملانية؟  احلكومة  ت�شكيل 
عدالة  واأك��رث  بديلة  كطريقة  لقي/املعدل  �شانت 
نظام  ف��اإن  ذل��ك  عن  ف�شاًل  الأ���ش��وات.  توزيع  يف 
التمثيل الن�شبي يرتبط عادة بن�شبة ح�شم ل�شتبعاد 
القوائم ال�شعيفة من توزيع املقاعد ل�شالح القوائم 
حتديد  من  النتخاب  قانون  خال  بينما  الكبرية، 
تعديل  من  املن�شودة  النتيجة  اأن  غري  كهذه.  ن�شبة 
خالل  من  حتقيقها  ميكن  الفوز  احت�شاب  طريقة 
اأنها  اإقرار ن�شبة ح�شم، لكن م�شكلة ن�شبة احل�شم 
قد تكون مربكة يف التطبيق يف ظل التق�شيم املتوقع 
للدوائر النتخابية، من حيث تباين حجومها وعدد 
بتعديل  الأخذ  املف�شل  من  ولذلك  فيها،  الناخبني 
ح�شم،  ن�شبة  و�شع  ولي�ص  الفوز  احت�شاب  طريقة 
اأما اإذا مت الإبقاء على طريقة الباقي الأعلى، فاإنه 

يتعني و�شع ن�شبة ح�شم. 

لقد حّدد م�شروع القانون )الفقرة ب/47(باأنه يف 
غري  ال�شحيحة  بالأرقام  املقاعد  ملء  تعذر  حال 
الك�شرية بن�شبة عدد الأ�شوات التي حت�شل عليها 
اعتماد  يتم  فاإنه  النتخابية،  الدائرة  يف  القوائم 
املتبقية.  املقاعد  هذه  مللء  الأعلى  الباقي  طريقة 
يف  ا�شتخدمت  التي  نف�شها  الطريقة  ه��ي  وه��ذه 
تنطوي  ما  بو�شوح  وتك�شف  املا�شية،  النتخابات 
عدم  فهي  العيوب،  اأم��ا  وم��زاي��ا.  عيوب  من  عليه 
الأ�شوات  بحجم  قيا�شًا  املقاعد  توزيع  يف  العدالة 
قائمتني  اأن  حتى  املتناف�شة،  القوائم  حققته  الذي 
بينما  واح�����د،   مقعد  ع��ل��ى  منهما  ك��ل  ح�شلت 
اأ�شعاف  ثالثة  ي�شاوي  الأوىل  اأ���ش��وات  ع��دد  ك��ان 
ويرتبط  الثانية،  القائمة  اأ���ش��وات  ع��دد  ون�شف 
مزية هي  تت�شمن  الطريقة  اأن هذه  النتيجة  بهذه 
اأو الأحزاب ال�شعيفة. وهنا ل بد  القوائم  حماباة 
من طرح ال�شوؤال التايل: اأيهما اأكرث جدوى يف هذه 
عدد  اأكرب  متثيل  هو  هل  النتخابات،  من  املرحلة 
ممكن من القوائم اأو الأحزاب، اأم  حت�شني فر�ص 

التو�صي�������ات 
  1     اإعادة العمل بنظام القائمة الوطنية املغلقة على م�شتوى اململكة وتخ�شي�ص 27 مقعدًا لها على الأقل، كما 
كانت عليه احلال يف انتخابات جمل�ص النواب ال�شابع ع�شر، وذلك تلبية ب�شكل خا�ص ملطلب الأحزاب 

ال�شيا�شية.
2    الأخذ بنظام القائمة الن�شبية املفتوحة على م�شتوى املحافظة باعتبار كل منها دائرة انتخابية، اأي دون تق�شيم 

املحافظات الثالث الكبرية؛ العا�شمة واإربد والزرقاء اإىل دوائر فرعية.
 3    التخلي عن طريقة الباقي الأعلى لحت�شاب القوائم الفائزة، وال�شتعا�شة عنها اإما بطريقة اأخرى اأكرث عدالة 

مثل طريقة �شانت لغي معدل اأو طريقة دي هونت، اأو  اعتماد ن�شبة ح�شم.
  4    متويل احلمالت النتخابية لالأحزاب ال�شيا�شية �شمن �شقف معني لتعزيز م�شاركتها يف العملية النتخابية 

وحت�شني فر�شها يف الفوز.



مكتب عّمان
7، �شارع حيفا، جبل احل�شني، عّمان

�ص.ب 213566 عّمان 11121 الأردن
هاتف: 962-6-5633080+
فاك�ص:  962-6-5674868+

E-mail: amman@alqudscenter.org

مكتب بريوت 
�شارع احلمرا، عمارة امليزان، الطابق ال�شاد�ص

�ص.ب 113-6684
هاتف:  961-1-750282+
فاك�ص: 961-1-750281+

E-mail: beirut@alqudscenter.org

Website: www.alqudscenter.org 


