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 واملتعلـق بقـانون     2001 متـوز    17صدرت اإلرادة امللكية باملوافقة على قرار جملس الوزراء الصادر يف           

اين يف رسالة وجهها إىل رئـيس  ودعا العاهل األردين امللك عبد اهللا الث . 2001 لسنة   34االنتخاب لس النواب رقم     
 2001الوزراء إىل اإلسراع يف اختاذ الترتيبات إلجراء االنتخابات قبل املوعد الدستوري للدورة العادية من العام القادم                 

.  
وتفسر مراجع قانونية ذلك بأن جترى االنتخابات قبل األول من تشرين أول من العام املقبل حيث أن هـذا                   

يصادف بدء الدورة العادية لس األمة ، ورجحت ذات املراجع أن يصار إىل تنظيمها يف شهر                املوعد حسب الدستور    
   .2001آب عام 

ويعترب بعض احملللني أن احلكومة جلأت إىل التأجيل نظرا لألوضاع السياسية السائدة وليس ملا تـذرعت بـه                  
ة ويئتها ، ويعتقد هؤالء أن احلكومة خـضعت لرمـوز           بتفاصيل القانون وعالقته بالبطاقة االنتخابية والدوائر االنتخابي      

ويقدرون . النخبة السياسية اليت ترفض اإلصالحات السياسية الكبرية قبل أن تظهر مالمح تسوية امللف الفلسطيين ائيا        
تصبح أن احلكومة تتخوف من حتويل بعض املرشحني االنتخابات إىل منتديات سياسية خترج حىت عن سيطرة منظميها ، و         

ساحات لطرح برامج غري أردنية وتكون حتريضية وموجهة ضد الدولة بأركاا ، وينوهـون إىل أن هنـاك يف أوسـاط          
احلكومة ختوفات من ظهور برامج متطرفة  قد تفرز إىل جملس النواب القادم شخصيات مشاغبة تتبىن برامج غري أردنية ،       

 اليت دفعت إىل التأجيل ، أن هناك خماطر قد تنجم نظرا ألن معظـم               ومن مجلة ما راح إليه هؤالء يف تقديرهم لألسباب        
التقديرات تشري إىل أن القضية الفلسطينية مرشحة للتصعيد على املستوى العسكري إما حبرب حمدودة ضد الفلسطينيني                

  . أو شاملة يقوم ا شارون ضد السلطة الفلسطينية ، وملا لذلك من انعكاسات على الوضع يف األردن  
  أبرز مالمح القانون اجلديد رفع مستوى اإلجراءات املتعلقة برتاهة  االنتخابات

جيمع املراقبون على أن القانون اجلديد سجل خطوة متقدمة على سابقه من الناحية اإلدارية واإلجرائية ، فقد                 
ريات العملية االنتخابيـة ،     ادخل بعض التحسينات والتعديالت اليت سترفع من مستوى الرتاهة والشفافية من ناحية جم            

  .حيث يبسط إجراءات التسجيل واالقتراع والفرز مما يعكس شفافية ونزاهة احلكومة يف عملية االقتراع والفرز 
عصري يقضي على الثغرات ، وميلك إجراءات وقائية صارمة ضد          "  وقد وصف وزير اإلعالم القانون  بأنه        

  " .تزوير األصوات 
  -: القانون اجلديد يتلخص يف النقاط التالية  ولعل أبرز ما خرج به

  . سنة 18 سنة إىل 19 تقليص سن الناخب من -1
 21 االنتخايب ، ولكنه رفـع إىل  1947وكان سن التصويت األدىن قد حدد بثماين عشرة سنة يف قانون عام        

  .  سنة 19،  مث خفض إىل 1960سنة يف عام 
  .حوال املدنية يتم مبوجبها االقتراع إصدار بطاقة ممغنطة جمانية من دائرة األ-2
  . مشاركة القضاء يف جلان االقتراع والفرز -3
فرز األصوات مباشرة يف مراكز االقتراع حبيث ينص القانون على أن ال تنقل إىل مركز خاص تقيمه وزارة  -4

  .الداخلية ، ويؤكد على تشكيل جلان هلذه الغاية ، يدخل فيها السلك القضائي 
  . عقوبات حبق من يدعي األمية عند عملية االقتراع  اختاذ-5
  .إعطاء الناخب حق االقتراع يف أي صندوق ضمن الدائرة االنتخابية الواحدة -6
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  رفع عدد النواب والدوائر يعزز دور الوجاهات التقليدية يف اتمع
 45 إىل 21 الدوائر من  مقعدا ، ورفع عدد104 مقعدا إىل 80أثار إقرار رفع عدد مقاعد جملس النواب من 

، مجلة من السجاالت ، وخلصت تقديرات عدد ال بأس به من املختصني واحملللني إىل أن احلكومة خبطوا هذه إمنا تعزز                     
دور القوى التقليدية ، وال تساهم جديا يف اخنراط األردنيني من أصل فلسطيين يف احلياة الـسياسية ، ويتوقـع بعـض                      

. اره ال يقضي أو يسهم يف وضع حد لظاهرة العزوف عن عملية االقتراع املنتشرة بني أوسـاطهم                  املراقبني أن ما مت إقر    
ويشار إىل أا بذلك أجلت أيضا ملف اإلصالحات السياسية ، وواصلت معركتها الدائرة لتقليص نفـوذ اإلسـالميني                  

  .بالتمسك بالصوت الواحد 
  .ديد يف أعداد النواب والدوائر وتوزيعها مقارنة بني القانون اجل ) 1(  ويوضح اجلدول رقم 

   )1( جدول رقم 
  

  القانون اجلديد                              القانون السابق
عدد املقاعـد     عدد النواب  عدد الدوائر  املنطقة االنتخابية

  املضافة
ــدد   عدد الدوائر عــــ

  النواب
  18  5  5  23  7  عمان

  14  3  2  16  9  اربد

  9  1  1  10  6  الكرك

  8  1  2  10  4  البلقاء

  6  1  4  10  4  الزرقاء

  6  3  3  9  3  البادية

  3  1  1  4  3  معان

  3  1  1  4  2  عجلون

  3  1  1  4  2  مادبا

  3  1  1  4  2  الطفيلة

  3  1  1  4  1  املفرق

  2  1  2  4  1  جرش

  2  1  -  2  1  العقبة

  80  21  24  104  45  اموع

  
مقعدا جديدا ، وهو ما يوحي بأن هناك زيادة يف عـدد املمـثلني               24يبني اجلدول أن القانون اجلديد أضاف       

احملليني ، ويعتقد مراقبون أنه يتيح اال والفرصة لنجاح العديد من الوجاهات الذين مل حيالفهم احلـظ يف االنتخابـات                    
يق فرصة فوزهم ، وبالتايل     املاضية نظرا لتفوقهم يف مناطق حمددة ، وبالتايل فإن زيادة عدد الدوائر جاء ليسهل عليهم حتق               

فإنه يرضي أعدادا كبرية من الطاحمني للقب نائب ، وقد يكون من عواقبه أيضا يف نفس الوقـت إسـهامه يف إذكـاء                       
اخلالفات القبائلية وزيادة تكريس هذه االنتماءات وهو ما يتناىف مع تطور احلياة السياسية وفـق متطلبـات التمـدن                   

  . والعصرنة 
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دة العديدة يف املقاعد وزعت على مجيع املناطق تقريبا وهو يأيت وكأنه يف سياق الترضية لكافة                ويالحظ أن الزيا  
فمثال يشري  . املناطق ، وليس حلل إشكالية التمثيل املرتبطة بالكثافة السكانية يف بعض املناطق وقلتها يف املناطق األخرى                 

  . نواب جدد 3 أن القانون أعطاهم بعض احملللني إىل أن تعداد ساكين البادية يتقلصون يف حني

  الدوائر االنتخابية
حسب القانون اجلديد فقد قسمت حمافظة العاصمة إىل سبع دوائر انتخابية بعد أن كانت مخـس دوائـر يف                   

ومن امللفت لنظر املـراقبني أن      .  ، وجرى استحداث دائرتني جديدتني مها السادسة ولواء ناعور           1997انتخابات عام   
وفيه جماميع شركسية وأردنيون مـن أصـل        -شرق أردنيني أصال    -ر يتميز بأن سكانه من أردنيني متأصلني        لواء ناعو 

وأما الـدوائر األوىل    . فلسطيين ، ولكن الغالبية لألردنيني من أصل شرق أردين من قبائل العبابيد والعجارمة و العدوان                
 أحد عشر مقعـدا     1997 يف اململكة ، فقد كان نصيبها يف عام          والثانية والثالثة ذات التعداد والكثافة السكانية األعلى      

 مقعدا بزيادة مقعدين ، وهو ال يشري إىل أن الزيادة جاءت متوازية مع نسب الزيادات على غريها مـن                    13وأصبحت  
  . املناطق 

 دوائر وحـصلت علـى مقعـدين        9ويف حمافظة اربد وبعد أن كانت مقسمة إىل ثالث دوائر فقد أصبحت             
  . مقعدا  14يني بعد أن كان نصيبها يف السابق إضاف

ويعتقد بعض احملللني أن زيادة عدد الدوائر وزيادة عدد مقاعد الكرك ستزيد من فرص ظهور وجوه عشائرية                 
وأمـا  . وباملقارنة مع البلقاء وجرش فإن هناك زيادة نسبية حلساب حمافظة البلقاء وجرش مقارنة مع الكـرك                 . جديدة  

استأثرت بنصيب مقبول من التصحيح إذ نالت أربعة مقاعد إضافية ، وباملقابل فإن البادية حـصلت علـى        الزرقاء فقد   
  .ثالثة مقاعد إضافية يف حني أن دورها االقتصادي واالجتماعي ال يتنامى بنفس قوة غريها من احملافظات 

  الدوائر االنتخابية
  

  حمافظة العاصمة
  

  عدد النواب                     املنطقة  الدائرة
  مسلمني4  بسمان ، ماركا،  طارق  األوىل
  مسلمني4  الريموك ، النصر ، رأس العني ، بدر   الثانية

  مسيحي+ مسلمني 4  املدينة ، زهران ، العبديل    الثالثة 
القويسمة ، اجلويدة ، أبو علندا ، خريبة السوق ، جـاوا ، اليـادودة ، أم                   الرابعة

نة عمان الكربى وألوية سحاب ، اجليزة ، املوقر باستثناء بـدو            قصري ،املقابلني من أما   
  الوسط 

  مسلمني3

ــب 3 شفا بدران ، أبو نصري، اجلبيهة ، صويلح ، تالع العلي ، أم السماق ، خلدا   اخلامسة ــهم نائ ــسلمني من م
  شركسي أو شيشاين

غريب ، الـديار،    بدر اجلديدة ، منطقة وادي السري ، مبا فيها أحياء أم أذينة ال              السادسة 
  الصويفية من أمانة عمان واملدن والقرى التابعة للواء وادي السري 

ــب 3 ــهم نائ ــسلمني من م
  شركسي أو شيشاين 

  مسلم1  لواء ناعور   السابعة 
  حمافظة اربد
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  عدد النواب            املنطقة  الدائرة 
  مسلمني4  لواء القصبة  األوىل
  مسيحي1+مسلمني 2  لواء بين عبيد   الثانية 
  مسلم1  لواء املزار الشمايل  الثالثة

  مسلمني2  لواء الرمثا  الرابعة 
  مسلمني2  لواء بين كنانة   اخلامسة 
  مسلم1  لواء الكورة   السادسة 
  مسلم1  لواء األغوار الشمالية  السابعة 
  مسلم1  لواء الطيبة  الثامنة

  مسلم1  لواء الوسطية   التاسعة 
  حمافظة الكرك
  

  عدد النواب   نطقة امل  الدائرة
  مسيحي1+مسلمني 2  لواء القصبة    األوىل 
  مسيحي1+مسلم1  لواء القصر  الثانية 
  مسلمني2  لواء املزار اجلنويب  الثالثة 

  مسلم1  لواء األغوار اجلنوبية  الرابعة  
  مسلم1  لواء عي  اخلامسة   
  مسلم1  لواء فقوع  السادسة  

  حمافظة البلقاء
  

  عدد النواب   ة املنطق  الدائرة
  مسيحيني2+مسلمني 5  لواء القصبة ، لواء  ماحص والفحيص    األوىل 
  مسلم1  لواء الشونة اجلنوبية  الثانية 
  مسلم1  لواء دير عال  الثالثة 

  مسلم1  لواء عني الباشا  الرابعة  
  حمافظة الزرقاء

  
  عدد النواب   املنطقة   الدائرة
 الثورة العربية الكربى ، طارق بن زياد ، اإلسكان والتطوير           أحياء اجلندي ، املصانع ،      األوىل 

احلضري ، جناعة ، الضباط ، احلديقة ، الوسط التجاري ، الرتهة ، احلسني ، األمـري                 
شاكر ، رمزي واحملرقة ،النصر ، الغويرية ، الشيوخ ، األمري حممد ، برخ ، ابن سينا ،                  

اء اجلديدة ، اهلامشية اجلنوبية ، احلرفيني ،        اإلسكان القدمي ، معصوم ، البساتني ، الزرق       

ــن 3 ــسلمني أحــدهم م م
 1+الشراكسة أو الشيشان    

  مسيحي 
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  البتراوي ، معامل الطوب ، اهلامشي وقضاءي الضليل واألزرق  
أحياء عوجان ، امللك طالل ، األمري احلسن ، الفالح ، األمرية رمحة ، اجلبل األبيض ،                   الثانية 

بياضة ، الدويك ، الزواهرة ، القمر ، املدينة املنورة ، مكة املكرمـة ،           األمري محزة ، أم     
 األمحد ، نصار ، األمرية هيا ، اجلرب ، قرطبة ، اجلنينة ، شومر ، البستان وقضاء بريين   

  مسلمني3

  مسلم1  لواء اهلامشية   الثالثة 
  مسلمني2  لواء الرصيفة    الرابعة 

  مناطق البادية
  

  عدد النواب   قة املنط  الدائرة
بــــدو 

  الشمال 
  مسلمني3  ويقصد م العشائر يف املنطقة نفسها

بــــدو 
  الوسط 

  مسلمني3  ويقصد م العشائر يف املنطقة نفسها

بــــدو 
  اجلنوب 

  مسلمني3  ويقصد م العشائر يف املنطقة نفسها

  حمافظة معان
  

  عدد النواب   املنطقة باستثناء بدو اجلنوب  الدائرة
  مسلمني 2  واء القصبة ل  األوىل 
  مسلم1  لواء الشوبك   الثانية 
  مسلم1  لواء البتراء   الثالثة 

  حمافظة عجلون
  

  عدد النواب   املنطقة   الدائرة
الــدائرة 

  األوىل 
  مسيحي1+مسلمني 2  لواء القصبة  

الــدائرة 
  الثانية 

  مسلم1  لواء كفرجنة

  حمافظة مادبا
  

  عدد النواب   املنطقة   الدائرة
  مسيحي1+مسلمني 2  لواء القصبة    وىل األ

  مسلم1  لواء ذيبان  الثانية 
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  حمافظة الطفيلة
  

  عدد النواب   املنطقة   الدائرة
  مسلمني 3  لواء القصبة    األوىل 
  مسلم1  لواء بصريا   الثانية 

  حمافظة املفرق
  

  عدد النواب   املنطقة   الدائرة
حمافظـــة 

  املفرق
  مني مسل4  باستثناء بدو الشمال 

  حمافظة جرش
  

  عدد النواب   املنطقة   الدائرة
حمافظـــة 

  جرش 
  مسلمني4  

  حمافظة العقبة
  

  عدد النواب   املنطقة   الدائرة
حمافظـــة 

  العقبة
  مسلمني2  باستثناء بدو اجلنوب

  

  القانون يرشح ظهور املزيد من املراجع والوجوه التقليدية
  -:ض النقاط اليت توقف عندها مجلة من املختصني وأبرزها لدى النظر إىل القانون اجلديد تربز هناك بع

  .ال يوجد تعديل جوهري يف إعادة صياغة التمثيل للمناطق ، ومراعاة كثافتها السكانية -1
 الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة ، فقد بلـغ عـدد            2000 وحسب الكتاب اإلحصائي السنوي لعام      

 واليت تشكل ما    1863908نصيب دوائر حمافظة العاصمة ذات التعداد       ويكون  .  نسمة 5,039,000سكان اململكة   
من املقاعد ، ويف حال ضم حمافظة الزرقاء إىل العاصمة يكون نصيب            % 22,11من السكان نسبة    % 36,98نسبته  

  .من املقاعد % 31,73حوايل % ) 52,71( احملافظتني اللتني تشكالن أكثر من نصف عدد سكان اململكة 
 عمـان   -  نسمة وهي     3,555498 -ب احملافظات ذات التعداد السكاين األعلى يف اململكة          ويصل نصي 

من املقاعد ، وهـو يـشري إىل أن حنـو           % 47,11من السكان حنو      % 70,55   ومتثل     -العاصمة والزرقاء واربد    
ادي واملنـاطق   من األمة وهم يف غالبيتهم من سكان الريف والبو        % 52,89من سكان اململكة ميثلون ب      % 29,45

  . املتناثرة األطراف حيث تغلب السلطة العشائرية والقبلية 
 نسمة ويشكلون مـا نـسبته       189357وقد استحوذ بدو الشمال والوسط واجلنوب البالغ تقديرهم حنو            

  . من املقاعد % 8,65من السكان على % 3,75



 ات السياسية مركزالقدس للدراس

8  حتسينات إجرائية عامة و رصيد إضايف لالجتاه احملافظ وميش للحياة السياسية احلزبية: قانون االنتخاب املؤقت 

خصوصا يف الواجهات العشائرية ويف     وحسب أحد احملللني فإن هناك ميل واضح لصاحل التجمعات التقليدية           
  .املناطق احملسوبة على الصف التقليدي للدولة 

ويتساءل أحد احملللني عن الدافع وراء زيادة مقاعد البدو يف الوقت الذي تقلص فيه عددهم بعـد عمليـات                
  .  التمدين وتأكيد التوجيه امللكي على ضرورة فتح األبواب للنخب احلديثة املواكبة لروح العصر 

النفوذ " وقد اعترب أحد احملللني أن القوى احملافظة املوجودة اآلن يف احلكومة انتصرت وفرضت بصماا ، وأن                 
يف احلكومة عكس نفسه من خالل ختصيص سبعة مقاعد للسلط القصبة يف التوزيع اجلديد ، واعترب بعـضهم                  " السلطي  

  .أنه ال مربر لزيادة مقاعد البدو 
 األمام يف طريق اإلصالح السياسي وتقوية دور األحزاب وتنشيط احليـاة الـسياسية              ال يشكل دفعة إىل   -2

  . األردنية 
وقد وصفه بعض احملللني البارزين خبطوة إىل الوراء ، وال تنسجم مع حجم التوقعات والرهانات ، نظرا ألـا       

  . السامي للحكومة وبياا الوزاري ال جتسد الرغبة يف التنمية السياسية احلزبية اليت حث عليها كتاب التكليف 
ويعترب بعض احملللني قانون االنتخابات وترحيل استحقاقه مبثابة انتصار للتيار احملافظ وتراجع عـن برنـامج                

مصدر أردين ذكر بأن احلكومة ختوفت من      . اإلصالح السياسي ، فلم يأت بذكر على ما أشيع عن كوتا حزبية أو نسائية             
 العشرة مقاعد اليت كانت تفكر بتخصيصها لقائمة حزبية ألول مرة يف االنتخابـات العامـة ،                 حصول اإلسالميني على  

وأضاف نفس املصدر أن رئيس احلكومة اطلع على استطالعات وتقارير أفادت بان جبهة العمل اإلسـالمي ستحـصد                 
  .سبعة أو مثانية مقاعد من مقاعد الكوتا احلزبية العشرة وذلك لضعف األحزاب األخرى 

  وقد شكل القانون ضربة جديدة للتيار اإلسالمي الذي ميثل قانون الصوت الواحد عدوه األول ، وحمافظـة                 
على الوضعية التقليدية االنتخابية لألردنيني من أصول فلسطينية على عكس ما تردد من نية لتأهيل الفلسطينيني سياسيا                 

حزاب املعارضة كانت قد طالبت بزيادة مقاعد املناطق اليت تعيش          ويشار إىل أن أ   . وزيادة وتسريع اخنراطهم يف اتمع      
  .فيها غالبية أردنية من أصل فلسطيين من أجل حتقيق عدالة أكثر يف التمثيل 

الزيادة يف عدد املقاعد ويف ذات الوقت زيادة عدد الدوائر يسهم يف بروز أطياف اجتماعية حملية خمتلفـة                  -3
ويذكيها ، وهو يزيد من نفوذ ومواقع املراجع والزعامات احمللية والقبلية التقليدية على حساب اتمع املدين وحتضريه ،                  

ماهريي اليت جتد مناخات مناسبة هلا يف ظل  التجمعـات اخلليطـة             وال يتوقع له أن يسهم يف زيادة نشاط األحزاب اجل         
عشوائيا ، وبالتايل ستصطدم هذه األحزاب بصعوبات انتزاع مقاعد هلا بني التجمعات البشرية يف الدوائر االنتخابية اليت                 

  . حتفز على فرز التالوين على قاعدة العالقات القبلية 
يب أن ال يلقى بعض األشخاص الذين كانوا ينتخبون على أساس النفـوذ             ويتوقع بعض املتتبعني للشأن االنتخا    

الذايت وليس العشائري أو القبلي  فرصا مؤاتية للنجاح لتقلص املساحة اجلغرافية والسكانية ، وبالتايل مل يعـد اـال                    
  .مفتوحا أمام غالبيتهم لالستفادة من توظيف النفوذ املايل أو الوظيفي 

 من النواب السابقني أن ال حيالفهم احلظ يف حال الترشح ثانية وذلك لعـائق تقـسيمات                  كما ويتوقع لنسبة  
الدوائر أمامهم ،  ونظرا ألن بعضهم ركز اهتمامه على منطقة ، أو جتمع مل يعد ضمن دائرته ، وهذا الـضرر يـصيب                        

  . بشكل أكرب نواب األقليات يف بعض املدن والدوائر 
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