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  "قانون االنتخاب األردين  وسالمة التمثيل"

  
يونيو /  حزيران14لدراسات السياسية، بالتعاون مع كونراد أديناور، يوم الثالثاء املوافق         نظم مركز القدس ل

 حاضر "قانون االنتخاب األردين وسالمة التمثيل"، يف مقره الكائن يف جبل احلسني، ندوة سياسية بعنوان 2005
ألحزاب السياسية وعدد من فيها املهندس موسى املعايطة أمني عام حزب اليسار الدميقراطي،  حبضور قادة ا

، ومهتمني بالشأن السياسي واحلزيب واالنتخايب العام األردين، أدار الندوة املفكرين، رجال القانون، األكادمييني
  .سعادة النائب الدكتور روحي شحالتوغ

  
  .سعادة النائب روحي شحالتوغ، رئيس اجللسة

لدراسات السياسية، فشكراً هلذا املركز معظم من حضر نلتقي م من وقت آلخر يف مركز القدس ل  
موضوعني متالزمني حتدث فيهما املركز كثرياً ومها . إلصراره باستمرار على طرح موضوعات م الوطن واتمع

  . قانون االنتخاب وقانون األحزاب، وأحياناً احلريات العامة
اتوريات يساق الناس اىل صناديق يف أعىت الدكت"!. قانون االنتخاب وسالمة التمثيل"ندوة اليوم عن   

الناس اىل صناديق االنتخاب هو جزء " فجر"االنتخاب إلختيار جالدين، وال يعين االنتخاب هو الدميقراطية إطالقاً، 
الدميقراطية هي حكم األغلبية، وطاملا أننا نتحدث . من نظام الدولة وليس جزءاً من الدميقراطية، ألا عملية متكاملة

 من الناخبني ليختاروا ممثليهم، وهنا 1 +50التمثيل، فأي نظام انتخايب جيب أن يؤمن األغلبية املطلقة عن سالمة 
حنن نتحدث يف هذا املوضوع كثرياً، ألننا يف جمالسنا النيابية مل نصل إىل هذا احلد . يتحقق حكم األغلبية على األقلية

؟، من هنا !اختاروا ممثليهم ـ ميثل حكم األقلية على األغلبيةمن الناخبني % 20يف انتخاباتنا، فمجلسنا احلايل ـ  
  . ال بد من البحث يف سالمة التمثيل

كان من . متحدثنا هلذا اليوم هو املهندس موسى املعايطة، أمني عام حزب اليسار الدميقراطي األردين  
ضر، وإذا ما حضر سوف يديل بدلوه يف  محادة فراعنة، لكنه إىل اآلن مل حيذاملفترض أن يكون متحدثنا الثاين األستا

  .هذا املوضوع
  

  .األستاذ موسى املعايطة، أمني حزب اليسار الدميقراطي
، مما 1995 عام حتدثنا مطوالً يف العديد من الندوات عن قانون االنتخاب النافذ، الذي أقر يف أننا اعتقد  

 أساسي ومباشر يف قضية اإلصالح بشكلوارتباطه يدلل على أمهية هذا القانون يف العملية السياسية األردنية، 
  . من وجهات نظر خمتلفة ومتعددةاألخريةالسياسي الذي اشتد احلوار حوله يف األسابيع 

 ممثلة خنبه هي يف النهاية حكم الشعب عن طريق انتخاب "الدميقراطية" الدميقراطية، أقول أن قضية من أبدأ  
واحملاسبة ال يأيت باالنقالبات . واحملاسبةمبعىن وجود حكومات خاضعة للمراقبة . باستطاعته مراقبتها وحماسبتهاو ،له

 حبيث يقيم املواطن عمل هذه احلكومة عن طريق األغلبية الربملانية االقتراع،العسكرية، وامنا بآلية سلمية عرب صناديق 
 التالية إذا رأى أن االنتخاباتعته من خالل وإذا كان أداء احلكومة رديئا، وال يالئمه فباستطا.  للربملانأوصلهااليت 
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 التنفيذية السلطة يؤدي يف اية املطاف اىل تداول مما ، ما حيدث يف معظم الدولوهذا  أن يسقطها،  سيئاًأدائها
  .بطريقة سلمية

 حملية، يف الدول الشمولية كانت جتري انتخابات برملانية، . من العملية الدميقراطيةجزء االنتخاب،  
أعطي . أي عملية انتخابية هدف ، اليت تعتربحتادات شباب وامرأة، ولكن مع األسف مل يكن هناك تعددية سياسيةوا

، حيث جرى نقاش حول ضرورة التغيري، ولكن هناك "البعث" مؤمتراً حلزب سوريامثاالً، منذ فترة قصرية عقد يف 
، هذه املادة تنفي متاماً وجود أي "!الدولةقائد يف  حزب البعث هو احلزب الأن" الدستور السوري، تقول يف" مادة"

 فوز حزب البعث يف االنتخابات ـ ولكن أن تكون هذه املادة يف إمكانيةـ بغض النظر عن  تعددية سياسية
 عن طريق  خمتلفةربوز أي دور لوجهات نظر سياسية أخرىل الطريق على اي إمكانية يقطعالدستور، فهذا 

 تلغي فكرة "املادة" إال أن وجود هذه. بلديةو انتخابات برملانية جتري باستمرار سوريا أن ، وخباصةاالنتخابات
االنتخابات، ولكن أيضا باحترام التعددية السياسية واحترام ب يؤكد أن القضية ال تتعلق فقط مما. وجود الدميقراطية

  . آخرسياسي حزب البعث، أو اي حزب  يقوده، وليس أن تكون القيادة مقتصرة على ملنه أويمثلملخيار املواطن، 
 هذه بعنوانع يتعلق أيضاً و قانون االنتخاب، ليس من ناحية تكنيكية فقط، ولكن املوضملوضوع بالنسبة  

 عدالة التمثيل ومرتبط مبوضوع اخلالف السياسي اجلاري حول قضية اإلصالح أو ،" التمثيلسالمة"الندوة وهو 
  :، وهذا يتطلب األردنيفالسياسي 
، فإذا حتدثنا ! الظروف الواقعية املوجود يف األردناالعتبار بعني تطبيق قانون االنتخاب أخذين جيب أوالً،  

 االنتخاب املوجودة يف فرنسا أو أملانيا، أو تركيا، قواننيل متطابقاً ال يعين أن يكون األردن،عن قانون انتخاب يف 
  .نتخاب خيدم املصلحة والواقع الذي نعيش جيب أن نتحدث عن قانون اهلذا ، ظروفهبلد لهفكل 

 أمسه ال يوجد شيء  يف قوانني االنتخاب اعتقد أنه،"عصريأنتخاب " قانون مثل هناك تعابري أخرى قضية        
 الذي نستخدمه قد استخدمته القانون؟، ألن قوانني االنتخاب معروفة وحمددة، وميكن أن يكون !"عصري "قانون

 يوجد قانون انتخاب خيدم اهلدف السياسي الذي تريده فقطعام، أو ما زال مستخدماً، بعض الدول قبل مائة 
أعطى أمثلة، إيطاليا كان لديها قانون انتخاب يقوم على أساس القائمة .  ومعينةحمددةالنخب السياسية يف فترة 

 هذا القانون مل يعد خيدم نأ أو التمثيل النسيب على مستوى البلد ككل، ولكن بعد فترة وجد اإليطاليني النسبية
 للقائمة واجلزء خصص منه جزء" قانون انتخاب استخدامالتطور والتحوالت السياسية يف بالدهم، فتحولوا إىل 

 الدول الشرقية أو على سبيل املثال،.  عكس هذا القانونتعتمد قوانني دول أخرى هناك"!. اآلخر للتصويت الفردي
 اختارت قانوناً منذ  ـ نفس الفترة اليت بدأ ا األردنـ وهي 1989ما بعد  سابقاً،دول املعسكر االشتراكي 

لتعددية ا حيترم مشويل حيكمه احلزب الواحد، إىل بلد أهدافها يف التحول من بلد ة خدمله القدرة على البداية
 نافذةنسبية ما زالت  الالقائمةبالفعل وبعد مرور مخسة عشرة عاماً من التحوالت الدميقراطية نرى أن و. السياسية

واستطاعت زهاء مخسني عاماً،  خضعت اىل حكم مشويل اليت ،وفعالة وأدت اىل التعددية السياسية يف هذه البلدان
 جيب إذن . السياسية املوجودةواألحزاب خمتلف التيارات بني"  للسلطة التنفيذيةتداول"خ مبدأ يعرب هذا القانون ترس

 بالعامل جيب ربطه االنتخاب نتحدث عن قانون  عندماهلذاو. وخيدم أهدافناا  نبحث عن قانون يالئم واقعنأن
  . وباإلصالح السياسيالسياسي،
ال باإلصالح  أوالً، املسامهة بشكل فع، قانون االنتخاب؟ حتقيقها من خالل اليت نريداالهداف هي ما  
 وفعال يف العملية السياسية يف أساسيون هلا دور  سياسية حزبية حقيقية يكيةثانياً، املسامهة يف تطوير تعدد. السياسي
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 تكون هناك على أن ،كبرية أساسها الربامج السياسيحزبية  يتشكل من كتل برملانمبعىن أن يكون هناك . األردن
يراقبها أن  ينتخب هذه احلكومات الذي املواطن باستطاعة األغلبيات الربملانية، طريقحكومات منتخبة وخمتارة عن 

  . فيما بعد على أدائهاهاوحياسب
 مطبقة، وهناك طريقة غري ".القائمة"، أو على أساس "فردي" هناك طريقتني لالنتخاب، أن عروفمن امل  

، حبيث يستطيع أن 1989 انتخاب عام قانون، وهو ليس صوتأً فردياً وال قائمة، كما هو "! اجلمعيالصوت"وهو 
 مستخدماً يف لبنان، مازالعلى ما اعتقد أن هذا النظام و ،ائرة مرشحني، أو سبعة أو ستة حسب الدتسعةخيتار  

  . أخرىوهو غري مستخدم يف دول . وبعض الدول العربية
 حيصلمن ف األغلبية البسيطة، اعتماد، هناك طريقتني، نائب لكل دائرة، أو "الفردي" لالنتخاب بالنسبة  

، وامنا األغلبية %51 ليستلنائب باألغلبية، وهي على أعلى األصوات من املرة األوىل ينجح، وأما أن حيظى ا
 أو القائمة النسبية ،، وهذا النظام مستخدم يف فرنساثالثةاملطلقة، وهذا أحياناً يتطلب جولة ثانية بني مرشحني أو 

 سلبيات طريقة لكل . يف إيطاليا وإسرائيل، ورومانيا، وبعض الدول االشتراكية سابقاًمستخدمةالكاملة، وهي 
 هذا الشكل من الوضع السياسي يف البلد والفائدة املرجوة مبا يتوافق معابيات ولكن يف النهاية حتسم اإلجيابيات وإجي

  .من أشكال االنتخاب
من . االهداف ه حنو القائمة النسبية اليت ختدم هذ حاليا هو اليت نتوخاها، اعتقد أن التوجهاالهداف حتقيق  

واملقتصرة على سياسية، التعددية ال إىل اليت تفتقرئمة النسبية استخدمت يف الدول املالحظ يف تاريخ الدول، أن القا
 جلأت إىل خذ حقها يف التمثيلأل بروز تيارات ثالثة، وعلى املساعدةمن أجل وذلك  حزب أو حزبني فقط، وجود

 أخذاعة هذا احلزب  بسيطة باستطبأغلبيةألنه يف حال وجود حزبني فقط، وفاز حزب . النسبية القائمة استخدام
من % 50  من األصوات فإنه سيحوز على%20بنسبة مبعىن أنه إذا فاز أحد األحزاب  جملس النواب، أغلبية

 حقه فقط، مبعىن إذا  يأخذاحلزبف ، القائمة النسبيةأما يف حالة. الربيطانيةاالنتخابات يف  وهذا ما حصل . املقاعد
 األحزاب يساعد على تطوير ، وهوكثر عدالًهو األ  ب األسلو، وهذامن املقاعد% 20يأخذ % 20حصل على 

 العمل الفردي، هو العمل بشكل مجاعي وليس مجيعاًفالقضية األساسية لنا . السياسية ويساعد على جتميع الناس
  .مجاعيوالقائمة النسبية تساعد على العمل بشكل 

 تطبق الدول على مستوى الوطن ككل، وبعض  عدة طرق خمتلفة يف التطبيق، هناك قائمة نسبيةهلا القائمة  
  . األردنوهذا املستوى األخري ميكن تطبيقه يف  الواليات، أوالقائمة النسبية على مستوى احملافظات 

هذه  إما أن انتخب القائمة، وتسمى  الطريقة الكالسيكية، هناك طرق خمتلفة،، للقائمةاالنتخاب طرق  
 أن أختار شخص يف القائمة، وحتسب وإما. ه األصوات حتسب للقائمة وهذ،"ج "أو" ب "أو" أ"القوائم بـ 

.  األمساء املوجودة يف القائمة األصوات وليس حسب ترتيبأعلىاألصوات للقائمة، وبالتايل خيرج من القائمة 
 يف" 200 على صلح" ج"و، 400 على حصل" ب" صوت، و500 على حصل" أ "،"ج"و" ب "و" أ"عندي 

 يف مقعدين، خيرج من القائمة من حصل على اقل األصوات، وهي نسبتهم هذه صوت،" 1000 "النهاية هذا يعين
" أ"بينما الطريقة األكثر استخداماً هي أن تصوت للقائمة، يصوت للقائمة .  البلقاندول يف ة حالياًطريقة مستخدم

  .ينجحوا، أول ثالث حسب ترتيب القائمة %30 صوت إذن نسبتهم 300 على حصلت
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 الذيلكل منهما، وهذا هو % 50 املختلط، وهي اجلمع بني التصويت الفردي والقائمة، الشكل اكوهن  
مما يساعد على % 50، وأن يكون للقائمة %50 بنسبة القدميةيناسب األردن حالياً، حبيث أن نستمر على الطريقة 

  .ياسيةكبرية وأحزاب سبرملانية  احلزبية، وأن يصبح يف الربملان كتل احلياةتطوير 
 من ختلو ال تفرز بشكل ميكانيكي، ألن الدميقراطية ال  أن قوانني االنتخابيف، أيضاً جداً املهم من  

مراعاة متثيل أيضاً  من املهم . الذي يفتقر لألحزاب الفعالة والريادية واملبادرةالسلبيات، خاصة يف اتمع األردين
 الدوراتمن خالل . "اجلندر"قومي، أو على أساس أو ي،  أساس ديين، أو عرقعلىالتنوع يف اتمع سواء 

 وجنحت عن مقعد االقليات االقتراع،ة واحدة من خالل صناديق أمرااالنتخابية اليت جرت يف األردن مل تنجح إال 
% 50  تشكل نسبةاملرأة وانطباع بأنه بالرغم من كون صورةوهو املقعد الشركي، وهذا عامل مساعد، مما يعطينا 

 بالطبع من . املرأةدعمت" كوتا "لـ  من الزمن لفترةحباجة هلذا حنن .ل بنسبتها يف الربملانمثّ ال ت، إال أاتمع امن
 تفرقة فهذه" كوتا" يف بعض الدول مينع وجود . األقليات أو املرأة يف التمثيلمساعدةطرق دولة ألخرى ختتلف فيه 

 احلزب، أو يف قوائم داخل  للمرأة تقوم مبهمة وضع كوتا أننفسهااألحزاب يتوجب على بني امرأة ورجل، من هنا 
 % ".30 "على قوائمها، ولتكن هذه النسبة  دائمة للمرأة نسبةاليت ختصص لألحزاب السياسية  ماليةتقدمي حوافز

ة  زيادمن% 30من النساء يف قوائم يستطيع احلصول على نسبة % 30 وإذا قام احلزب بإجناح على سبيل املثال
على % 90 قائمة نسبية  أوالً،، من االنتخاب شكلنييتم عرباالنتخاب يف املغرب، . وهو متبع يف فرنسا. الدعم

االنتخابات  ألن ،ستوى الوطيناملعلى % 10نسبة  وثانيا،. مستوى احملافظات أو الواليات حسب التسمية املغربية
 اتفقت كل  ـ حيث حالة متطورة عن األردنذهه و ـ األحزاب السياسيةةشاركعلى مفقط يف املغرب مقتصرة 

 بإضافة  هذه النسبة من النساءللنساء فقط، حبيث أن تقوم كافة األحزاب % 10 أن تكون نسبة الـاألحزابهذه 
  .من النساء، بغض النظر من اي حزب ينجحوا% 10 وبالفعل هناك .اقوائمهعلى 

 دائماً ال النواب،ية العالقة بني الكثافة السكانية وعدد  التمثيل، هناك مسألة هامة، وهي قضعدالة قضية يف  
 . لألطرافمراعاة أن تكون هناكجيب دائماً و . نائبميثلهم  ناخب100 كل ، أحيانا ميثليوجد عالقة مباشرة

 . مستخدمة يف دول كثرية مثل فرنساهذهحبيث يف هذه املناطق يتم زيادة عدد النواب بالنسبة للكثافة السكانية، 
ونسبة   أعلىسكانية هناك كثافةف كبرية ة مدينكوا العاصمة،ضواحي باريس ختتلف نسبة التمثيل عن وسط في ف

 يف األقاليم كلما أبعدت وكذلك .أعلى عدد النواب ونسبة فيما الضواحي واألطرف كثافة سكانية اقل، نواب أقل
 نائب ميثل أن كللة فقط يف التوزيع على أساس حبيث ال تعتمد العدا.  يف أملانيامطبق وهذا النواب،يزيد عدد 

 فهي ليست الطفيلة لنقل وعلى سبيل املثال،. لمناطق البعيدة عن العاصمةل مراعاة هناك، !ال.. مواطن، 1000
 يف حني أن  اىل صاحب القراربسرعةحبيث كل اإلمكانيات موجودة يف عمان، ومطالب املواطن تصل ! كعمان

  .وفرة يف الطفيلةهذه اإلمكانيات غري مت
 عن النظر بغض ، له حقوق وعليه واجباتمتساوية، هو مواطن وعالقته يف الدولة ،قضية الفردل بالنسبة

يف . إقليمي أو عرقي أو ديين أساسأصله وفصله، وهي أساس اتمع احلديث، حبيث ال يكون هناك تفرقه على 
فهناك أناس " الوطن البديل"و" التوطني"على ان هناك هجوم ذه اإلشكالية كثرياً، وكهل التطرق مت األخريةالفترة 

آخذين ،  ووضوحبصراحةوالتصدي له ه تناقشمبيلزم النخب السياسية مؤيدين له وآخرين معارضني، هذا املوضوع 
 ا أب  األخذ بعني االعتبار الوقتبنفس حق لكل من يتمتع باجلنسية األردنية، ولكن "املواطنة" بأن بعني االعتبار

 ما زال يطمح ية ـ فلسطينأصول من  األردنيني املواطننيأقصد ، ـ"شعب "بـقضية خاصة وحساسة تتعلق 
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 ،"الوطن البديل"طروحات بإ يتمسك، وما زال القامتها، إسرائيلي رفض يقابلهبتشكيل دولته الوطنية املستقلة، 
 السياسي  اإلصالح مستمرين يفنبقىب أن ؟، جي!الذرائع السياسي حتت هذه اإلصالح يعين أن نلغي الولكن هذا 

 السياسي مع إبعاد الشبهة عن مسألة الوطن اإلصالح على تساعدنا كثريةهناك حلول .  احللول هلذه املعادلةإجيادمع 
 ـ  هناك دائماً قوى ألنشفافية، ب علينا أن نتحدث ذا املوضوع . التوطني أو املشاريع الشارونيةمشاريعالبديل أو 

 ههذ.  مصاحلها، فهي مستفيدة من الوضع احلايلحفاظاً على التغيري ترفض بغض النظر عن التسمية،  ـحمافظةقوى 
ولكن لألسف تستغل هذه القضية ملقاومة . األردن دائما تقاوم أي تغيري يف اي دولة يف العامل وليس فقط يف القوى
 أن هذه القضية هامة جيب التوصل لأقو وأنا األردن،  الدميغرافية يفالقضيةب باإلصالح وكل ما يتعلق يتعلق كل ما

 كل من حيمل بأنوجهة نظري أنه من اجل مراعاة هذا الوضع جيب أن نعترف من . بشأا بكل هدوء حلولاىل 
سواء يف العمل أو حقوقه ويتمتع بكافة حقوقه املدنية بدون أدىن متييز ضده، اجلنسية األردنية هو مواطن أردين، 

يف  الربملان يف إشكالية خباصة يف الربملان، ال اعتقد أنه سيكون هناك ،التمثيل السياسيب يتعلق فيماو .ى األخراليومية
  جيب أن أن الربملان والتمثيل السياسي ألي بلدذريعة دولة فلسطينية، حتت إقامة منلتهرب ا إسرائيل مساعدة عدم
  .أغلبية نيابية فلسطينية، وهلذا نرفض أن تكون فيه  اهلوية الوطنيةعنيعرب 

، ميكن أن نقول ! شبهة التوطني؟إبعاد السياسي ويساعد يف اإلصالح إذا قلنا ما هو القانون الذي خيدم 
،  الواحدة الدائرةيف خمتلطاً أو أن يكون هناك نظاماً األقاليم، أو احملافظاتإذا ما وضعنا القائمة النسبية على مستوى 

   . املطلوب منا مستقبالًوهو النسبية،قة الدائرة وعن طريق القائمة على طري واالنتخاب الفردي
 حىت، جيب أن حندد ؟ نعين فيهماذا" البديلالوطن " أو " التوطني" خنب سياسية، عندما نقول مع أحتدث
 جدد من الجئنيجدد أو  فلسطينيني  استقدام مهاجرينيعين عدم قبول، "التوطني"رفض هل !. نفهم ماذا نريد

 تستغل من قبل قوى ال تريد المهم جداً حىت يف رأي  هذه القضايا، حتديد .يا ولبنان وتوطينهم يف األردن ؟سور
  .اإلصالح أمامكحصان طرودة للوقوف اإلصالح، أو أن تستخدم 

  
  األسئلة واالستفسارات

  
  الدكتور روحي شحالتوغ،

وهو ماذا خيتلف األردين من  احد، موسى على الصراحة اليت حتدث فيها، لدي سؤال وذنشكر األستا  
اآلن نفتح باب النقاش واحلوار أمام اجلميع، . اصل فلسطيين يف األردن عن األمريكي من أصل فلسطيين يف أمريكا؟

  .من مخسة إىل ستة دقائق لك مداخل
  

  .سهيل صباح
 عنصر التمثيل النسيب يف تبدأ املفارقة يف جلستنا هذه خاصة بعد االنتخابات الرتيهة الوحيدة اليت دخل فيها  

!.  دولة، متت بلدان حتت االحتالل مها العراق وفلسطني، ومل يعمل منها روايات، ملاذا؟22هذه املنطقة اليت تضم 
، ملاذا يعطي االحتالل لسبب أو آلخر سقفاً للحرية أعلى ومتارس الدميقراطية؟، وملاذا "!سقف احلرية"اإلجابة هي 

بب أو آلخر بطريقة أو بأخرى من مستوى أو آخر من مستويات العامل السياسي؟، عندنا يداس هذا السقف لس
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نقطة االنطالق يف العمل الدميقراطي هي سقف احلرية املسموح به، فسقف احلرية . عندها يصبح كل حديثنا هباء
  .ليس قراراً وليس قانوناً انقالبياً أنه بيئة تصنع هلا مقوماا وعناصرها، وممارساا

. اك منجزات سياسية وإدارية تراكمت وخلقت جواً إقليمياً خاطئاً، وهذا جيب معاجلته باملقام األولهن  
أعطيك كتاب كامل عن األسر األردنية من أصل فلسطينية، وهي كثرية جداً، وأعطيك كتاب كامل عن األسر 

حنن أبناء . نها ميكن أن نقدمه لهالفلسطينية اليت أصوهلا أردنية، هذه حقائق، وهي موثقة، ومن يريد معلومات ع
مقولة االستثناء، الدميقراطية استثناء، املنح الدراسية استثناء، ضربنا ألطفالنا استثناء، وممارستنا لعالقتنا مع املرأة 

وجيب أن ال نتحدث إال لغتنا العربية ألننا أيضاً مستثنني من . إذن ليكن كل شيء نتحدث عنه استثنائي.. استثناء
  .ت، وهذا جيب أن جياب عنهاللغا

  
  .الدكتور خلدون الناصر

 شخصاً آخرين 22 شخصاً جنلس على الطاولة اآلن، وحنن نعرف بعضا البعض،  وهناك 22احلقيقة أننا   
% 99.9أقول أنه بنسبة . مل حيضروا، وأريد أن اضرب العدد خبمسة، وحنن الذين دائماً نتحدث عن هذا املوضوع

، قانون غري دستوري وغري عادل ويفرق بني األردنيني، 1993 االنتخابات املطبق منذ عام متفقني على أن قانون
  .بالدرجة األوىل، وحنن حناول أن خنرج من هذا الوضع

، وهذا هو املطبق "!حكم األقلية على األغلبية" بدأ سعادة النائب الذي أحترمه وأقدره، بأن هذا هو 
% 20هذا هو املنطق السائد يف األردن، "! ..حكم القوي على الضعيف"مسه هناك فيلم مصري ا. عندنا يف األردن

مجيع ما تطرق له الزميل املعايطة اصبح . من حيق هلم االقتراع فعالً هم الذين ينتجون االس النيابية يف األردن
، هل هناك نية حقيقية أريد أن أوجه سؤاالً. نريد أن خنرج من هذه املرحلة. واضحاً لدينا، وحمفوظاً عن ظهر قلب

وقرار سياسي للحديث بشكل جدي عن تعديل قانون االنتخاب؟، حىت نتكلم بالتفاصيل والنظم االنتخابية، والنظام 
اخل، لغاية اليوم ال يوجد لدينا شعور إطالقاً، وال ثوابت أن صاحب القرار سينتقل بنا ..املختلط ونظام القائمة النسبية

، عندما أقر قانون الصوت 1993وكما تفضل األخ موسى منذ عام .  نتمىن أن ننتقلهاهذه النقلة النوعية اليت
 خمالفاً للدستور، بني الفالح والبدوي، الواحد، وحنن نقول أن هذا القانون ظامل وغري عادل ويفرق بني األردنيني

 دستورنا هناك ثالث حسب. واملسيحي واملسلم، واألردنيني من اصل فلسطيين، واألردين من اصل شرق أردين
الشعب مصدر السلطات وهذه متفقني عليها فهي نص دستوري، بعدها السلطة التشريعية اليت تأيت يف ! سلطات

  .املرتبة األوىل، وثانياً السلطة التنفيذية، وثالثاً السلطة القضائية
اكم بنفس السوية؟، أتساءل هل السلطة القضائية تفرق بني أردين وآخر؟، هل نتقاضى مجيعاً أمام احمل  

كيف نتقاضى أمام احملاكم دون أن نسأل عن الطائفة وال عن عنصر وال عن الدين، وال أنت أردين من اصل 
كثري من إخوانا الشركس عادوا واخذوا جنسيات دول أجدادهم، هذا معتاش هذه !. فلسطيين، أو اصل سوري؟

ئنا من أصول مغربية سواء كانوا يف القدس أو عمان ونعرف الكثري من أصدقا. األيام، وكذلك إخوانا الشيشان
  .عادوا وأخذوا جنسيات مشال أفريقيا

  .حقيقة مل نكن نعرف موضوع التفرقة
 حقيقة أريد أن اعلق على ما أثاره األخ موسى، جيب أن نلغي من قاموسنا ائياً، موضوع احلديث عن 

 قلة خوفاً من متثيل نسبة على أخرى، حنن متساوون، قانون انتخابات وال سيما وأن هذه الفقرة اليت وضعتها
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الفلسطيين لو مكث لعشرة أجيال يف األردن، فله احلق الكامل باالعتزاز بأصله وفلسطينيته وله كامل احلق بأن يبقى 
يطالب بقضيته حىت حيصل على حقوقه، وعند ذلك له اخليار مبا هو مناسب له، فإذا عادت بالده فله احلق بأن 

 إليها، وأن مل تعد يبقى مواطناً أردنياً يعامل كما يعامل مثل املواطن األردين بدون أن يسأل عن هويته يذهب
إذن حنن متساوون مبوجب . أرجو أن نبدأ البحث يف هذا املوضوع، فنحن يف هذا حباجة إىل قرار سياسي. السياسية

  . ال حتمد عقباهالدستور، فإذا مل حتل هذه القضية فستؤدي مستقبالً إىل ما قد
  

  .األستاذ عمران اخلطيب
، "التوطني"أريد أن أحتدث يف نقطني، النقطة األوىل من حيث انتهى األستاذ موسى املعايطة، املتعلقة بـ   

ولكين أطمئنهم ألن . هذه النقطة بالذات أصبحت هاجساً لدى العديد من املواطنني األردنيني وأحزاب وبرملانيني
نيني داخل فلسطني ال يوجد عندهم اي نية للرحيل من بالدهم، ألن املواطن الفلسطيين الذيُ دمر املواطنني الفلسطي

بيته يف خميم جباليا، بيت الهيا، رفح وجنني حىت لو فتحت كل احلدود أمامه فإنه ال يفكر بالرحيل مطلقاً، ألنه 
السيئة اليت عومل ا يف العديد من الدول جرب الرحيل واللجوء والرتوح يف خمتلف أرجاء العامل، ورأى املعاملة 

واعتقد أن املواطن الفلسطيين كان يتمتع حبقوق املواطنه يف بعض الدول األجنبية أفضل بكثري  منها يف . العربية
درجة "العديد من الدول العربية، وحتديداً املواطن الفلسطيين املقيم يف لبنان، والذي يعامل حىت اآلن كمواطن 

  "!.عاشرة
 بالنسبة هلاجس التوطني، أقول لقد كان األحكام العرب سابقاً يفرضون األحكام العرفية بدعوى حترير 

، واآلن يوجد هاجس يف األردن !فلسطني، والغوا االنتخابات الربملانية، وقضوا على الدميقراطية حتت نفس الذريعة
عندما أشار " راديسون ساس"خلية األردين يف فندق وغريها من الدول العربية، وهذا ما حتدث به وعرب عنه وزير الدا

أنه من غري املعقول أن ينجح سبعة نواب من خميم البقعة "، مضيفاً "!ضرورة أن نفتح عيوننا على مسألة التوطني"إىل 
أو الوحدات يف جملس النواب، وهلذا خصص فقط هلم مقعداً واحد، ألنه يف حال وصول سبعة نواب عن خميم 

،  وكأن شارون سينتظر لريى كم عدد التمثيل النسيب يف الربملان األردين، "!ن هذا يشجع سياسة شارونالبقعة، فأ
شارون ينفذ برنامج احلركة الصهيونية وال يوجد أحد يستطيع أن . 20 أو 10خباصة لذوي األصول الفلسطينية، 

فهذا برنامج . ذا لن مينع التهجريشرق أردنيني، فه% 100منعه، حىت لو غرينا كل أعضاء الربملان ليصبحوا 
  .موضوع منذ سنوات، ولكن كيف يتسىن لنا أن نقاوم ومننع تنفيذ هذا الربنامج؟

، !القضية األخرى، حسب الدستور األردين، هو أن كل مواطن يف األردن حيمل رقم وطين هو أردين  
قية، طاملا امحل رقم وطين، أن لذلك ليس من حق أي شخص، سواء كانت أصوله فلسطينية، أو سورية، أو عرا

يترشح لالنتخابات، فاز باألغلبية شركسي، أو عراقي، أو أتركي، فهذا ال يهم ما دام حيملون رقم وطين، فالدستور 
مسألة أخرى، هناك من يطرح أن الفلسطينيني املتواجدين يف   .هو من كفل هلم احلق يف الترشيح لس النواب

 ألف مواطن أو نصف 200 ألف مواطن، وفيما بعد تكاثروا وأصبحوا 100 كانوا األردن هم ضيوف عليه، سواء
مليون، أقول هذا كالم غري صحيح املواطنني الفلسطينيني ليسوا ضيوفاً، املواطن الفلسطيين املوجود يف األردن ليس 

ملواطن الفلسطيين املوجود يف ؟، أو يف العراق، ا!يف لبنان" عني احللوة"كما هو املواطن الفلسطيين املوجود يف خميم 
العراق وسوريا ولبنان حيمل وثيقة سفر فلسطينية صادرة عن هذه الدول، لكن املواطن من أصول فلسطينية، سواء 

 عندما جاءوا اىل األردن للعيش فيه وأقاموا 1967، أو قبل عام 1967، أو نزح عام 1948من الجئ يف عام 
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الضيف ال يقوم خبدمة . ؟، الضيف ال يدفع ضريبة وال ينتخب! أنتم ضيوفمشاريعهم، هل هؤالء الناس يقال هلم
ملاذا أقوم خبدمة العلم وبعدها يسحب جواز سفري، بذريعة أن !. العلم، طاملا أنا ضيف ملاذا تفرض علّي خدمة العلم

ويتم إعطائهم جدي ووالدي مولودون يف الضفة الغربية، ملاذا ال يطبق عليهم القانون ويتم سحب جواز سفرهم 
وهلذا نرجو أن يتم نسيان هاجس . ؟، ملاذا حيرم الفلسطيين من حقه يف املواطنة؟)سنتني(جواز سفر مؤقت 

، ألن الفلسطيين مترسخ ومتجذر يف أرضه، وجزء كبري من فلسطيين الشتات وحيملون جوازات سفر "التوطني"
ى التوقيع على اتفاق أوسلو جزء كبري من رأس املال وبعد أن جر. أمريكية واروربية، يتمنوا العودة اىل فلسطني

الفلسطيين الذي كان مستثمراً يف الواليات املتحدة وأوروبا، كان مهه الوحيد العودة اىل فلسطني واقامة مشاريع 
 كمواطن فلسطيين حىت لو كنت متمتعاً باجلنسية األردنية ليس عيباً أن أقول أنين فلسطيين، هذه.  استثمارية فيها

ليس جرماً حبق السيادة األردنية، ألن املواطن األردين عندما يذهب ويستقر يف الواليات املتحدة ويتجنس، لو كان 
  !.، وهلذا فمن حقي أن اعتز بأصويل الفلسطينية!من بين صخر أو بين حسن، يعتز ويقول أنين من أصول أردنية

حلرية فقط، وإمنا تكمن يف قيامنا بانتزاع هذه مسألة أخرى، بالنسبة لالنتخابات، املسألة ال تتعلق با  
، مبعىن القوى الشعبية واألحزاب هي اليت تنتزع احلرية، وال يتم انتظار احلكومة، أو وزير داخليتها أو وزير !احلرية

ض األحزاب السياسية يف لبنان والشخصيات السياسية اللبنانية هلا مجهور عري. التنمية السياسية أن مينحنا احلرية
صوت هلا يف االنتخابات ومكنها من الفوز سواء يف الس النيايب أو يف االس البلدية، ملاذا؟، السبب كون هذه 

لكن األحزاب . الشخصيات وهذه األحزاب حتملت املسؤولية الوطنية جلمهورها، يف البلديات يف املدن يف احملافظات
أما سبب عزوف اجلماهري األردنية عن . نية يف بعض األحياناألردنية تضع ال تتناسب مع رؤية اجلماهري األرد

عدا عن كون األحزاب . االنتساب لألحزاب ليس ألن براجمها غري جيدة، بل ألن براجمها غري منفذة أو مفعلة
، مثلما جرى أبان احتالل العراق، وإذا ما جرت مشكلة "اهلبات"السياسية يف األردن تتعامل فقط مع موضوع 

عدا أن األحزاب األردنية مل تلب . ، يف حني أن عمل األحزاب بني اجلماهري جيب أن يكون متواصالً!ظاهرةخترج م
ومل تدافع عن حاجات املواطن األردين يف القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، لذلك املواطن يبتعد عن 

  .عنها، أتصور أن اجلميع سينتسب لألحزاباألحزاب، وإذا ما شعرت هذه األحزاب باملواطن وحبقوقه ودافعت 
  

  .الدكتور حممد أبو هديب
لألسف . احلقيقة العملية هي عصف فكري، أكثر منه قوى ضاغطة لقوننة ما نتحدث عنه يف هذه اجللسة  

ون الشديد أنا عضو يف السلطة التشريعية، وكل ما نتحدث عنه ال يصل إىل الربملان القراره وامنا يتم صياغته يف قان
كنا نتمىن أن يشكل هذا املوضوع . ، لغاية اآلن مل يتم طرح قانوين األحزاب واالنتخاب على جملس النواب!مؤقت

الذي نتحدث فيه ـ ومل يقتصر طرحه يف هذا املكان، وامنا يف العديد من الندوات اليت عقدت يف أماكن أخرى ـ 
ة الوطنية وجلنة األقاليم، الذين هم ـ كما نسمع ـ أن يشكل رأي عام يأخذ به العاكفني اآلن على وضع األجند

لكن . يقومون اآلن بوضع اخلطوط العريضة لقانوين االنتخاب واألحزاب، وقوانني أخرى ناظمة للحياة السياسية
دائماً يف كل ندوة يطرح املوضوع مثار اجلدل، ـ مجيل جداً أن يتم احلديث فيه بصراحة متناهية، فنحن كلنا 

يب ووطنيني وأردنيني، وكلنا فلسطينيني وعرب ومسلمني ومسيحيني ـ وهذه هي الوسيلة إلجياد إخوان وحبا
حلول وخفض االحتقان ودرء الشبهات اليت يتحدث عنها الناس، ولكن لألسف هذا املوضوع ال يصل إىل جملس 

  .النواب ملناقشته
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اق نزيهة، رغم أا جرت حتت االحتالل،  قبل ما أنسى احتج على كالم زميلي احلبيب أن االنتخابات يف العر
من الناس مل يشاركوا فيها ونتائجها كارثية على العراق، وعلى األمة العربية، لكن ما جرى يف فلسطني هو % 42

  . شيء خمتلف مع أنه جرى حتت االحتالل
حيقق هلم أي قانون انتخاب، هو قانون عصري ما دامت األغلبية متوافقة عليه، ومادام خيدم الناس و  
  . ولكل دولة هلا خصوصيتها وعمليتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتركيبتها الدميقراطية وظروفها. مصاحلهم

الدول اليت نتحدث عنها مثل بريطانيا وفرنسا وأملانيا سبقتنا منذ زمن لكن ال نستطيع أن ننقل جتارا 
وتقاليدنا، والن الدميقراطية يف بلدنا أصالً جديدة وهي ما زالت متر بالكامل، نظراً للظروف احمليطة بنا ولتركيبتنا 

بفترة خماض، وهناك شد وجذب بني أناس مؤيدين وأناس خائفني منها، وهناك أناس قفزوا مرة واحدة ويريد أن 
  .يجيفكك الدولة، ويريد أن يعدل الدستور، ملاذا نشغل أنفسنا حاليا بقضايا املفروض أن نصل إليها بالتدر

قضية املواطنة، واألخوان األردنيني من أصل فلسطيين، واألردنيني من اصل أردين أو شامي، أو حجازي،   
لكن القضية ال تأخذ ذه البساطة، ويف جمالس مثل هذه االس جيب أن يتم احلديث . كلنا أردنيني يف هذا البلد

  .بأمانة وبصدق ومبسؤولية كبرية لفلسطني ولألردن
قضية الفلسطيين املوجود يف أمريكا، جنسيته أمريكي وهو من أصل فلسطيين، خيتلف متاماً عن الفلسطيين   

الذي يعيش يف األردن، ألننا حنن لدينا قضية مهمة امسها قضية فلسطني، وهناك عدد كبري من املوطنني األردنيني من 
اً، وهلذا ال تستطيع أن تقيسهم مثل واحد قادم من أصول فلسطينية يعيشون على هذه األرض، فالقضية خمتلفة متام

القضية عندما تناقش ذه الطريقة ليس هي . فاألردن خمتلفة حىت عن سوريا ولبنان والعراق. نيجرييا أو من الصني
الذي يتحدث ذه الطريقة هذا إقليمي عنصري، غري وطين، وال هو . انتقاص من حق األردنيني من أصل فلسطيين

 عام، 100 قومي، القضية قضية حقوق، أنا ال اقبل أن أختلى عن احلق الفلسطيين، سواء كان أردين من عريب وال
 سنة، وهناك من يعيش يف صويلح وأربد منذ سنوات 60أن هناك من هو ساكن يف عمان من % 100وأنا أعرف 

هذا املواطن معروف وهو أسهم يف طويلة، وأعرف أنه لن يقوم غداً حبزم أغراضه ويبيع أمالكه ويرحل اىل أرضه، 
الفلسطيين الذي سكن األردن هو مواطن قدم من . بناء هذا البلد لكن القضية هي أنين ال ميكنين أن أفرط يف حقه

حيفا، يافا، عكا والقدس له حقوق، بعده عن وطنه وجريه واسكان أناس حمله، ترتب عليه مسؤوليات كبرية 
لذي يعيش فيه، هناك مسؤوليات حقوقه يف أرضه وملكه، فال جيوز أن نطرح األمر وعلى البلد املضيف أو البلد ا

هناك رؤساء حكومات . ، وهذا ال يريد الفلسطيين، وهذا ال يريد األردين، هذا كالم مرفوض"!عنصرية"بأن هذه 
ية من أصل فلسطيين ووزراء من اصل فلسطيين، وقضاة كذلك، وأساتذة جامعات، فالشعب واحد، لكن قض

 مواطنا من أصل فلسطيين إىل الربملان 50 أو 40التمثيل السياسي قضية خمتلفة متاماً اخلوف ليس من أن يصل 
 ـ ليس ذه الطريقة تفهم، وال هذه هي احلقيقة، األردين، ـ وذه الطريقة يستولون على مكتسبات األردنيني

 وشارون هو من يبين اجلدار العازل، وهو الذي وهو مشروع شارون،" املشروع األردين"اخلوف هو من ما يسمى 
البارحة حتدث السفري الربيطاين عن . من أراضي الضفة الغربية، عدا عن أن هناك مشاريع أخرى% 40سيلتهم 

؟، هذه القضايا يا إخوان إذا حنن على املستوى الوطين نتداوهلا !خطة سرية، ونفتها وزارة اخلارجية على استحياء
 وأن األردين ال يريد أن يعطي الفلسطيين حقه، واألردين خياف أن يأخذ الفلسطيين حقه، هذا معناه ذه البساطة،

القضية خمتلفة، وهناك الكثري من . أننا ضيعنا القضية األساسية واجلوهرية، اليت نناضل من أجلها منذ مخسني عاماً
القضية ال تقاس ذه البساطة، . خوف، الناس يريدون أن يتخلوا عنها سواء على صعيد رمسي أو على صعيد 
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والذي يتحدث ذه البساطة عن هذه القضية، مع احترامي لرأيه، فهو يظلم هذا البلد والناس املوجودين فيه سواء 
  . كانوا أردنيني من أصل فلسطيين أو أردنيني شرق أردنيني

 اىل حيفا ويافا، فهو حيمل رقم  حنن نتحدث عن حق للفلسطيين املهجر من بلده، أنا أعرف أنه لن يرجع
وطين، ويدخل على اجلامعة، وترتيبه يف ديوان اخلدمة ترتيب واحد مع األردين، وال مييز أحد عن اآلخر، وهناك 

، هي قضية حصلت برغبة من منظمة التحرير الفلسطينية، وأصبحت على أساسه هي "!فك االرتباط"أيضاً قضية 
عندما اختذ القمة هذا . لسطيين، وكان هذا قرار قمة عربية وليس قراراً أردنيااملمثل الشرعي الوحيد للشعب الف

  .القرار امللك حسني زعل، وترك القمة
كامل ذا " حق سياسي" أقول أن احلق املدين مكفول، ولكن احلق السياسي، ال ميكن أن يكون هناك 

يين الساكنني يف املخيمات، إال بعد احلل النهائي  عليه، وخصوصاً األخوة من اصل فلسطنالبلد لكل الناس املتواجدي
للقضية الفلسطينية حىت يأخذ حقه الكامل الذي ال يستطيع أن يزاود عليه أحد فيه، أما أن تقول أريد حق سياسي 

هذا . يف األردن وحق سياسي يف السلطة الفلسطينية وتأيت تقول بعدها، هذا حق مكفول، هذا كالم غري صحيح
 أن يكون صحيحاً لعشرة آالف أو عشرين ألفاً، ولكن يف األردن عدد السكان ميكن النصف أو تزيد احلديث ميكن

  .من هنا أو هناك، هذا احلديث ال يعين أننا إقليميني أو عنصريني، ولكنه حفاظ على حقوق الشعب الفلسطيين
ة، ويوجهون يل سؤال يف ظل  أنا رئيس الشؤون اخلارجية يف الربملان األردين، يأيت لزياريت وفود أجنبي

الواقع الراهن ما هو تصورك حلل قضية الالجئني؟، رغم قناعيت بأن العرب لن حيرروا فلسطني، ولكن ال جيوز يل أن 
، وأنكر حق البلد الذي تضرر من وجودهم، !أنكر حقهم يف العودة والتعويض، وأقول أنه جيب إسكام حيث هم

ولكن . ها بالبساطة كما هو مطروح اآلن هذا يعين أننا ننظر على بعضنا البعضهذه حقوق دولية، أما إذا ناقشنا
هذا ال يعين يتم هضم حق الفلسطيين، يف الترشح لالنتخابات، لكن حق سياسي كامل ال اعتقد ال أنا وال أنت، وال 

نية ائياً، سواء قال قانون االنتخاب الذي سيأيت سوف يعطي الفلسطيين حقه كامالً، إال بعد حل القضية الفلسطي
وزير الداخلية أو رئيس احلكومة، هذا كالم إذا مل يقوله بالعلن يقوله باخلفاء، والصحيح، اي وطين عريب شريف، 

حنن نعرف أنه ال ميكن أن ترحل . أردين أو فلسطيين جيب أن يتمسك حبق العودة والتعويض واملواطنة للفلسطيين
لكن ال جيب أن الغي حقهم يف . ح أم يريدون ذلك ولكن ليس باستطاعتهمكل عمان ويذهبوا اىل فلسطني، صحي

مممتلكا .  
احلل االقتصادي إنشاء مدن مؤهلة و إنشاء ". حل اقتصادي على ظهر احلل السياسي"املطروح حالياً هو 

هو آخر مدى للضفة مستودعات للعمال بالضفتني الشرقية والغربية ويكون االمتداد السياسي شرقا، واجلدار العازل 
، إال إذا كنا نريد أن نأخذ خاطر !الغربية غرباً، من يقبل هذا الوضع، هل الفلسطيين الشريف يقبل هذا الوضع؟

اململكة كان امسها . هذا احلديث جيب أن يقال بأمانة وبصراحة.. لبعضنا البعض حىت ال نزعل من بعضنا البعض
  .لفلسطينيني للعيش فيها ألننا مواطنني نعيش مع بعضنا البعضاململكة األردنية اهلامشية، وهلذا جاء ا

  
  .الدكتور خالد الزعيب

 موسى على حماضرته القيمة خاصة مبا يتعلق بقانون االنتخاب ذحقيقة اشكر مركز القدس، واشكر األستا  
  . روحي بدميقراطيته وانتماءه حلزب احلكومةذوأيضاً اشكر األستا. والتمثيل النسيب
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 املبدأ أميل اىل الرأي الذي تفضل به الدكتور حممد أبو هديب، حول موضوع التوطني من حيث  
 حينما يستدعي الواجب أن حنافظ على الوطن، سواء نحنن نقول كلنا أردنيو. واملواطنني الفلسطينيني واألردنيني

 هلا حق يف أعناقنا وحنن فلسطني. شرق النهر أو غرب النهر، وكلنا فلسطينيون حينما يستدعي الدفاع عن فلسطني
ننظر اىل املوقف على أنه موقف عريب، قومي وإسالمي لن نفرط يف فلسطني، وال يف أي ذرة من تراا ولن نفرط يف 

أما فيما يتعلق مبوضوع قانون االنتخاب، حقيقة حنن نعلم من ناحية دستورية وقانونية، أن هذا . القدس، هذا أوالً
 وجهة نظري كقانوين وباحث وأمحل درجة الدكتوراه يف القانون، أقول أنه قانون غري قانون، هو قانون مؤقت ومن

، والقانون املؤقت جيب أن يعرض على جملس !دستوري، حيث عمل به ثالث دورات ومل يعرض على جملس النواب
. ن من أوصلهم إىل القبةفهذا انتخاباتنا وحن. ورغم ذلك فإننا حنترم نوابنا، و جمالسنا. النواب يف أول جلسة يعقدها

ولكن كان من املفروض من السلطة التشريعية أن تبادر هي، ألا متلك من ناحية دستورية، إىل إجبار احلكومة على 
  . حتويل قانون االنتخاب اىل جملس النواب ومن مث يطرح اىل التساؤل ويتم إعداد قانون عصري وحديث

سنوات، ) 6(ة امللك على حكومة أبو الراغب قبل حوايل فيما يتعلق مبوضوع العصرية، طرحها جالل
وكنا نتمىن أن خترج احلكومة بقانون عصري، ولكن لألسف مل حتقق لنا هذه األمنية، وكنت أمتىن أن يتم تفعيل 
األحزاب السياسية ويكون هناك قانون عصري، وأن تعطى األحزاب السياسية دور متثيلي فيها، وأن يتم تقسيم 

دائرة، هذا اقتراح قدمته يف إحدى أوراق العمل، على أن ) 60( أساس دوائر، حبيث يتم تقسيمه على الوطن على
منها تتم على أساس نسيب، ختصص لألحزاب السياسية والقوى الوطنية، والشخصيات، على أن % 40يكون 

  . تنضوي حتت قائمة نسبية تكون منها حزبية، أو منها شخصيات وطنية ترغب يف الترشح
لكن يف " عنواناً عريضاً"فيما يتعلق مبوضوع اإلصالح السياسي، أرى أنه يف وطننا العريب دف منه   

يف األردن طرح قائد الوطن أكثر من مرة اإلصالح السياسي، . ؟!أعماقنا ال نريد إصالحاً سياسياً، وال تنمية سياسية
  .تبادر األحزاب لتلبية مطالب امللك ولكنها مل تفعلوالتنمية السياسية، األحزاب السياسية، وكان من املفترض أن 

إن . بالنسبة ملوضوع القائمة النسبية، أنا من مؤيديها حىت خنلق رقابة قانونية وسياسية على دور احلكومات  
مل يكن هناك دور لألحزاب السياسية داخل جملس النواب،فسيبقى هذا الس ضعيفاً، ألن احلكومة متغولة، مع 

 للمجموعة اليت تقول أا لن متنح الثقة، اعتقد أن هذه اموعة، من حقها دستورياً أن تطرح رأيها لكنين احترامي
 صوتا، أقول 80، وسوف متنح الثقة، سوف تأخذ احلكومة إن مل يكن !اعتقد أا سوف تذوب كما يذوب الثلج

  . صوتا90ًلرمبا 
لدون، نقول أن لدينا سلطة قضائية نعتز ا، وقضائنا موضوع السلطة القضائية الذي تطرق له األستاذ خ  

عادل ونزيه وحيادي مقارنة بالكثري من الدول العربية، ولكن هناك تغول من قبل السلطة التنفيذية على السلطة 
زز القضائية يف بعض القضايا، وأنا ال أمتىن ذلك ملاذا؟، ألننا نريد أن نعزز استقاللية القضاء والقاضي حينما تتع

  .استقالليته يكون قاضيا قوياً يصدر قراره وهو مقتنع من الناحية القانونية
، هناك دراسات تعد اآلن، ـ وجيوز األخ حممد أبو هديب يعرف عنها بصفته "حق الالجئني"موضوع   

 ـ أريد عضواً يف اللجنة ـ من قبل مراكز البحث االستراتيجية األمريكية ـ الصهيونية يف كيفية تعويض الالجئني
؟ ـ أمريكا تطرح الدميقراطية لكنها غطاء لنا مجيعاً لنتحلى ذا !غري مطروح باملطلق" حق العودة"أن أصلح مجلة 

الغطاء، تطرح احلرية لنتحلى ذا الشعار، تطرح التنمية السياسية لنتحلى ذا املوضوع، وتطرح موضوع التعددية 
، وحنن أصحاب حرية أكثر منهم !ربية، أقول أننا دميقراطيني اكثر منهملنتحلى فيه، وتريد أن تطبقه يف الدول الع
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حق املواطن يف "دستورنا من أرقى وأمسى الدساتري املوجودة يف العامل، فهو حيمل كافة السمات اليت تنبع منها 
 يكون له ، وأن"املساواة، وله احلق يف احلرية، وحق تشكيل  األحزاب وحق االشتراك يف احلكومات ومراقبتها

، "!حق العودة"، اآلن مطروح إلغاء الشق األول وهو "!حق العودة أو التعويض"الطرح املوجود هو "!. وظيفة عامة
، كيف نعوض الالجئني؟، وكيف "!حق التعويض"فهو مرفوض بالنسبة ملراكز البحث، والطرح البديل فقط هو 

ذه الدول وعلى أنظمتها، ليتساوى فيها كافة نوطنهم يف الدول املقيمني فيها؟، وكيف نضغط على حكام ه
  . املواطنني مع الالجئني املوجودين على الساحة العربية

، حبيث يكفي "!مبلغ نقدي مايل"اآلن السيناريو املطروح بعدما قرأته هو أن يتم تعويضهم على أساس   
ن سواء يف األردن أو سوريا أو هذا املبلغ لشراء شقة، أو قطعة أرض، أو الختيار منطقة جغرافية داخل أي وط

  .، ويتم شراءها من قبل األمم املتحدة..!!كذا
أنا اقترح أن يتم إعداد قانون انتخاب يتم من خالله طرح قائمة نسبية، أي يتم التصويت عليها، ويرسل   

نالك فريق عمل هذا القانون إىل جملس  النواب واىل احلكومة واىل قائد الوطن، حىت يتم إعطاء رؤية صادقة بأن ه
يعمل ليل ار على إخراج قانون انتخاب عصري، ميثل حقيقة الوطن، ويوصل لس النواب الكفاءات اليت اعتقد 

  .وانتمائنا هلذا الوطن، هو بقدر ما يقدم كل مواطن منا اىل وطنه. أا ستساهم يف حرص على تنمية هذا الوطن
  

  .الدكتور فوزي السمهوري
ية تريد قانون انتخاب، وألي اجتاه؟، حنن ال نعلم، حىت هذه اللحظة، ماذا تريد الدولة هل الدولة األردن  

 من قانون االنتخاب؟، ألا هي اليت تضع مسودات القوانني، وهي اليت تضغط على جمموعات من النواب ةاألردني
وأنا أفعل ما .. قولوا ما تريدون"دة وهلذا فكالمنا اصبح ال قيمة له، وعلى قاع. واألعيان لتمرير هذا القانون أو ذاك

، وإذا كانت الدولة هلا إرادة بذلك، عليها أن تطلعنا على اهلدف الذي تريد أن تصل إليه، وأن تشركنا يف "!أريد
  . صياغة ما نريد

  كل من موسى واألستاذ حممد أن لكل بلد ظروفه، اعتقد أن هذه ذريعة تلجأ إليها ذأشار األستا  
ألن هذه الظروف . عاقبة كمربر للتهرب من استحقاق اإلصالح والتغيري، وليس ملراعاة الظروفاحلكومات املت

 بأن تتذرع بأن هناك قضية فلسطينية، وحتت هذا العنوان بدأت بقمع 1948جعلت احلكومات املتعاقبة منذ عام 
وح لنا أن نتحدث عن الفساد، وحتت ذات العنوان غري مسم. الناس واعتقاهلم، وإعالن األحكام العرفية والطوارئ

. أو عن التمييز، أو تداول السلطة أو انتخاب جملس أعيان، أو تأسيس مجعيات حقوق اإلنسان وغريها من العناوين
ملاذا كل هذه  الذرائع؟، !... إذن اىل مىت سيظل هذا العنوان املشجب الذي تعلق عليه احلكومات غسيلها الوسخ؟

 يصوروا جلاللة امللك أن هنالك خطراً حمدقاً من وراء اإلصالح، وهذا التحذير كما قال ألم هم دائماً يريدون أن
الدكتور روحي، هو فقط للدفاع عن مصاحلهم الشخصية، وإذا أردنا أن حناسب على ذلك لنعود ومنعن النظر يف 

 الداخلية؟، كيف نعزز من قوة الظروف اليت أراها هو يف كيفية تعزيز اجلبهة. أرصدم البنكية، ويف حجم ممتلكام
  .ومنعة األردن؟، وهذا ال ميكن أن يتأتى إال عرب دميقراطية ومساواة وعدالة بني املواطنني

، أي متثيل نعين؟، هل هو التمثيل السياسي؟، أم التمثيل السكاين، أم "سالمة التمثيل"بالنسبة ملوضوع   
يكون مجيع ما ذكر موجود، لكن ال يعين أن نغلب اجلغرافيا على بتقديري أن . اجلغرايف، أم نعين التمثيل مبجموعه؟

، ألننا مجيعاً أوالً وأخرياً مواطنون ونواب هو أن ننظر اىل ةحساب السياسي أو حساب مصلحة الدولة األردني
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افظة وال النائب كممثل للدولة األردنية، للشعب األردين مبجموع فئاته وطوائفه، وأعراقه، وال يقتصر متثيله على حم
هلذا جيب أن تكون الرؤية أوسع وامشل، وهذا ال . وخالفة.. لواء، أو جملس قروي، أو عشرية، أو فخذ يف عشرية 

، أرى من 1984لكن ميكننا العودة إىل القانون القدمي الذي كان نافذاً حىت عام . ميكن أن يتأتى إال من خالهلا
إذن عندما أقول . هو احملافظة وليس الدائرة، هذا هو األساسوجهة نظري أنه متطور، حيث كان مستوى التمثيل 

أن التمثيل هي دائرة احملافظة، وأخذ نسبة احملافظة نسبة إىل عدد السكان، أكون قد مجعت ما بني التمثيل الدميغرايف 
ذه الطريقة . لسياسيبالتايل عندما يتم إدخال قوائم نسبية نكون قد مجعنا إليها التمثيل ا. وما بني التمثيل اجلغرايف

  .ميكن أن نصل
، توجان جنحت بأصوات "!الكوتا"مل تنجح إال على " السيدة توجان فيصل" موسى إىل ذأشار األستا  

  .، لنجحت ذلك العام"النساء"ولو أن السيدة أميل نفاع مل ترشح نفسها عن . ثالث نواب
  . لس النواب جيب أن ميثل السكانأقول أن جملس األعيان هو الذي ميثل اجلغرافيا، يف حني جم  
، من الذي يريد الوطن البديل أو اخليار البديل؟، بالتأكيد الذي "للوطن البديل، التوطني واملواطنة"بالنسبة   

إجهاض !. ، إذن علينا أن نفكر مجيعاً كيف يتسىن لنا أن جنهض املخطط اإلسرائيلي؟"العدو اإلسرائيلي"يريده 
، وال يأيت حبرمام من احلقوق السياسية، بل !أتى عرب التمييز ضد املواطنني الفلسطينينياملخطط اإلسرائيلي ال ي

بالعكس إعطائهم حلقوقهم السياسية، هي إحدى اآلليات اليت من خالهلا يتم تعزير احملاوالت اهلادفة إىل إجهاض هذا 
األمر على الكيان الصهيوين لتعزيز املخطط اإلسرائيلي وعدم إعطاء هذه احلقوق هو آلية للمسامهة يف تسهيل 

األردنية ـ اإلسرائيلية "، املعاهدة !؟"التوطني"ثانياً، بالنسبة للتوطني، من الذي قال أنه يريد !. هذا أوالً.. التوطني
، و أقول لعضوي جملس النواب الدكتور حممد والدكتور روحي، تفضلوا "للتوطني"هي من شرعت " 80باملادة 

. ، وليس أنا وأنت من يريد التوطني"التوطني"، من اقر هذه املعاهدة هو من يريد !ون بإلغاء املعاهدةتبنوا مشروع قان
لكن حتت . عبء على من يتمسك حبق العودة، وأنا متمسك به أكثر من أي إنسان آخر" التوطني"أقول ما يلي، 

أبقى أنا صاحب اخليار . طيك حقوقك؟ال أستطيع أن تقول يا فوزي السمهوري ال أريد أن أع" حق العودة"عنوان 
  !.يف الرجوع من عدمه

 من أصول فلسطينية من حقوقهم السياسية هي دعوة غري صائبة، الدعوة اىل حرمان املواطنني األردنيني  
أن يكون هناك مواطنني متساويني، ألنين كيف . ألا باألساس تعزز جبهتنا الداخلية، االقتصادية واالجتماعية

ين الذي حيرمونه من مقعد جامعي على سبيل املثال، هم ال يريدون حرمانه من تقلد منصب وزاري أو سأقول ألب
أمني عام وزارة، بل حيرمونه من مقعد جامعي ويقولون له أنت مواطن متساوي مع اجلميع، ويف النهاية يقولون له 

وطالب آخر من حمافظات أخرى ال يؤهلك للحصول على بعثه دراسية ألنك من حمافظة عمان، % 96.5معدلك 
، هل ميكن أن يكون هنالك إصالح سياسي وبناء دولة دون دميقراطية !ملاذا هذا التمييز؟..يأخذ بعثه % 70معدله 

  !. حقيقية؟
بالنسبة لالنتخابات، أشرمت مجيعاً، أن ليست كل انتخابات هي دميقراطية، ولكن أقول أيضاً لن تكون   

 عرب قوانني االنتخابات من حقنا بعدالة ةخابات حرة، ونزيه، وعندما حترمنا الدولة األردنيهنالك دميقراطية بدون انت
التمثيل للوصول اىل جملس النواب اىل جملس األعيان ـ أي بانتخابنا لس األعيان ألنه ذا نعزز فصل السلطات ـ 

  . األردنال ميكن لنا أن ننهض ذا الوطن، وال أن نواجه املخططات اليت تستهدف
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والعودة فقط، ألننا ال نريد تعويضاً، " .. العودة"بالنسبة للعودة والتعويض، جيب أن يكون تركيزنا على   
ولكن ال أرى عذراً للرأي . ولكن تعويض الدول، أنا ال أمنع األردن أو سوريا، أو لبنان، أن تطالب بالتعويض

، ولكن إذا مل حتل "!ك عندما حتل القضية الفلسطينيةسأعطيك يا مواطن أردين من اصل فلسطيين حقوق"القائل 
أجيوز هذا املربر إلبقاء .  سنة أخرى؟200 سنة، هل سأبقى كل هذه اإلصالحات 200القضية الفلسطينية بعد 

قانون اجلنسية األردين، يسمح بازدواجية اجلنسية، إذن ما هو اخلطأ !. هذا الظلم الواقع على أغلبية الشعب األردين؟
  .أن أمتتع ذه احلقوقيف 

متكني الالجئني من العودة اىل الديار اليت تركوها وتعويض من ال يرغب : ، يقول ما يلي194القرار   
فهو مل يذكر . بالعودة، مث العمل على اعادة تأهيل الالجئني وتعويضهم عما حلق م من أضرار مادية وجسدية

  .، وهلذا كانت العودة أو التعويض"التعويض"
  
  . حازم قشوعلسيدا

اتفق مع أخي الدكتور حممد أبو هديب مبا ذهب إليه، فهو حتدث بلغة سياسية كأردن، واتفق معه بكيفية   
حنن حقيقة تائهني مبعدلتني، املعادلة األوىل بني التوافق . خطابنا السياسي كأردن باجتاه الطرف اآلخر من املعادلة

 على التمثيل الدميغرايف، اي مبعىن التمثيل الطائفي، الديين واجلنس والدميقراطية، فما زلنا حريصني كل احلرص
يف أمريكا كانوا أذكياء جداً . ، اعتقد أن املوضوع يتلخص يف السؤال اآليت، هل حنن نريد دميقراطية؟)اجلندرية(

اتفق الطرفان خالل احلرب األهلية األمريكية ما بني الشمال واجلنوب وكان هناك صراع ومعارك طاحنة، وعندما 
على مفهوم الوحدة، وإنشاء النسيج الدميغرايف الواحد، باجتاه أحادية الوطن واملواطنة، اعتقد أم خلقوا تنافس آخر 

، األكراد، "الدروز"مستقبالً، فلرمبا سيطالب " الكوتات"التوافق لرمبا يقودنا اىل سلسلة من . بني الشرق والغرب
هناك ". كوتا"يطالبون بـ " كقطاع ـ مهين"وغداً لرمبا العمال . لن يكون هلا ايةوالبهائيني، بكوتا لكل منهم، و

، ملاذا هذا الوقوف الضخم من قوى الشد العكسي املتمرسة ضد قانون "!خندق الشد العكسي"أناس كثُر يقفون يف 
سبب بسيط جداً ، وهو ، ب!انتخاب عصري حيقق التمثيل على أسس قائمة نسبية، أو على أسس حزبية، أو براجمية؟

أن املوجودين هم من يشكل احلكومات، ولو اصبح لدينا تيارات حزبية، ألصبحت األحزاب هي اليت تشكل 
  .احلكومات، بالتايل هي تكون من  يصنع القرار وتصبح مؤثرة

ءلة، عشر أحزاب، أو عشر نقاط موجبة، جتعلنا نتحدث عن القائمة النسبية، أوال، حنقق من خالهلا املسا  
فعضو جملس النواب عندما يكون حزبيا، ويكون له مرجعية حزبية، حزبه سيحاسبه على مدى تطبيق برناجمه أو 

ثانيا، تعزز النسيج اتمعي لوطننا، وبالتايل يصبح حممد أبو هديب جمرب أن يتحالف مع حازم . مدى قصوره يف أداه
ثالثا، ترسيخ مفهوم املؤسسات، .  عامل الوحدة الوطنيةقشوع لعدة عوامل حتقق النسيج االجتماعي املطلوب، أو

بالتايل يصبح لدينا مؤسسات وبرنامج أتقاطع معها أو أعارضها، على مدى تطبيقها هلذا الربنامج، عدا عن قصوره 
رابعاً، التحقيق يف دور السلطة، فنصبح نرى فريق عمل مع برنامج يذهب اىل احلكومة ويطبق . يف أداه يف مهمته

ربنامج، وليس يف أول جلسة من جلسات احلكومة يتم التعارف، وفيما بعد أمضي ثالثة أو أربعة اشهر، وأنا مل ال
احفظ شيء بعد، وال أعرف ما هي التنمية السياسية، ويذهب مجيل النمري، أو خلدون الناصر، أو األستاذ موسى 

خامساً، حنقق مفهوم التنمية السياسية، بنقل . ادلة؟أين وصلنا يف املع..أو حممد أبو هديب اىل الوزير للحديث معه 
اتمع األردين من حالة اجلمود والالمباالة والتقليل من احلالة املسمى باألغلبية الصامتة، وهذا حيقق مفهوم التنمية 
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الرشيدة، الدول حتقق مناءها وتطورها يف عشر نقاط حتددها احلاكمية . سادساً، حنقق احلاكمية الرشيدة. السياسية
، WTOحسب التعريفات املشمولني حنن فيها مثل " 2، أو 1ايزو، "مثل " الغري" بالتايل حتظى هذه الدول بـ

، ويتحدد بكل وضوح، فأنا يهمين جناح "التمثيل الدميغرايف"ثامناً، ننتهي بال رجعة من مفهوم . أو البنك الدويل
  !. الذي أفرح بنجاحه أكثر بكثري من محزة منصورحممد أبو هديب أو موسى املعايطة، أو خلدون الناصر

فيما يتعلق مبوضوع التوطني، أصبح لدينا مشكلة، فكلما أردنا أن نتقدم باإلصالح السياسي، خيرجوا   
لكنين متأكد بأن كل . ؟..!علينا بأجندات مثل، موضوع التوطني، أو عندما ترجع فلسطني، أو موضوعات أخرى

وواضح جداً، ويهدف .. ، بأن برناجمنا جتاه القضية الفلسطينية واضح%100ة متأكدون اجلالسني على هذه الطاول
اليت ال " قوى الشد العكسي"لكن من األفضل لنا مجيعاً أن نتجاوز . إىل إحقاق حق األردن كدولة وحكومة وشعب

  .، بذريعة حبها لفلسطني والقدس!تريد لنا أن نتقدم
، فهم عاشوا وتعايشوا مثل الفطر على "مصاحلهم"إال شيء واحد هو املتشككني واملترددين ال حيبون   

اخل، نريد حنن كأحزاب أن يكون الصانع الرئيس ..الكيفية واآللية املناسبة ألم هم صناع القادة واملكتسبات، 
دما عن. لقادتنا ولرباجمنا الوطنية أن تكون هي مؤسساتنا، وهي مؤسسات وطنية حمترمة، هي مؤسسات األحزاب

أقول ـ لرمبا يشاركونين إخواين أعضاء جملس النواب الكرمي ـ جيب ننتقل مبجلس النواب من جملس نواب خدمايت 
اىل جملس نواب سياسي يستند اىل أسس براجمية، فإننا حنتاج اىل قفزة نوعية واىل تكاتف أيدينا مجيعاً، مما يتيح لنا 

  .لعربية اهلامشية، ويتمتع  مبصداقية ووالء لقيادتهبناء النسيج الوطين األردين املؤمن برسالته ا
  

  .األستاذ ماجد اخلواجا
بإجياز شديد اتفق مع األستاذ حازم يف أن املوضوع، ليس موضوع متثيل نسيب أو موضوع انتخاب بقدر 

 كل عندما نضع قانون أحزاب عصري، فان هذا القانون يكاد خيتزل. ما هو موضوع قانون أحزاب بالدرجة األوىل
حنن علينا أن دف ". اجلندر"القضايا اليت نتحدث فيها، فهو خيتزل قضية أردين ـ فلسطيين، ويأخذ بعني االعتبار 

  .اىل إقرار قانون أحزاب جيعل الدخول اىل جملس النواب على أساس حزيب
د، وعالقة  سؤال موجه لألستاذ مجيل النمري، واألستاذ عريب، وما بني الدكتور زيد محزة وحيدر حممو

أذكر ذلك احلماس والتوهج اليومي لوزير التنمية السياسية حممد داودية، حبيث كدنا نقول أن . ذلك بالتمثيل النسيب
املوضوع أصبح على شفا خطوة واحدة، مث جاءنا الدكتور منذر الشرع، وشعرنا باللغة الوسطية واالعتدال، واآلن 

  .دري هل هناك من تعليق؟ هشام التل، ال أذوصلنا اىل معايل األستا
  

  .األستاذ مجيل النمري
عندما نتحدث عن قانون االنتخاب جيب أن يضمن هذا القانون سالمة التمثيل، من بني امور أخرى،   

خباصة متثيل املناطق املختلفة، موضوع شكوى دائم ومتجددة، بالنهاية إذا كان هذا هو أحد أوجه اإلصالح 
 نسب متثيل الدوائر االنتخابية، اعتقد أن هذا لن حيقق إصالحاً انتخابياً ولكن سيثري االنتخايب أي اعادة النظر يف

 مقاعد، إذا أردنا أن 9 مقاعد نيابية، وحمافظة الزرقاء هلا 9إذا قلنا أن حمافظة البلقاء هلا . فقط اشكاالت سياسية
 مقاعد، 6 مقعداً والبلقاء خيصص هلا 12حنقق سالمة وعدالة التمثيل جيب أن نقول أن الزرقاء جيب أن خيصص هلا 

 6 مقاعد، و6 مقاعد، وللزرقاء 6أعرض عليكم الصفقة التالية، لنخصص للبلقاء . لتعكس النسب السكانية تقريباً
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ماذا يعين هذا؟، هذا يعين أن أفكر بدل من اعادة ..  مقاعد األخرى يتم حتويلها على نظام القائمة النسبية، 
ملاذا أطرح ذلك؟، اهلدف . ية، اطرح مقترح لتجاوز هذه احملاصصة، فهو طريق السالمة األفضلاحملاصصة الدميغراف

الناس تتفق على أساس قوائم سياسية تلغي اجلهوية . هو جتنب أشكال سياسي خطري، و تتطور سياسي للبالد
ية الربامج هي األساس، وأيضاً واألصول واملنابت واجلغرافيا كأساس للتنمية السياسية، بل االنتماء اىل قائمة سياس

نتجاوز مفهومنا للخدمات مبعىن أحقق مجلة من اإلصالحات السياسية، وأختلص من  نائب اخلدمات، النائب 
اخل، أحقق إصالح سياسي وأجتنب مسألة احملاصصة الدميغرافية ملفهوم املواطنة، ..الفردي، وغياب الكتل املؤسسية
رح قوائم متثيل نسيب لكل البالد ولكن يتم أخذ جزء من مقاعد جملس النواب، وهذا يتم تدرجيياً، مبعىن ال أط

لتحويلها لقوائم التمثيل النسيب هذه خطوة اىل األمام تدرب الناس على مفهوم آخر، حينها يترشح عن القوائم 
جلب هلا أناس احلزبية والسياسية، مرشحني من البقعة ومن املخيمات األخرى، ألن من يريد أن يؤسس لقوائم سي

من كافة املناطق ختتلف حسابات الناس، وأكثر الناس إقليمية من أردنيني وفلسطينيني سيدخلون بقائمة، وسيذهب 
  .احلزب ليتوسل الصوت واملرشح من كل املناطق ملصلحة قائمته

ظام أدعو كل من يريد اإلصالح السياسي أن يعمل على تغيري الن. هذا هو الطريق األفضل الذي أراه  
وإذا . االنتخايب، وأن يدفع ذه االجتاه، ألن طريق اعادة احملاصصة الدميغرافية ينتج عنه توتر سياسي وال ينتج تغيري

أردت أن أحتدث بعبارات ابسط فأنه ال يغري شيء يف حياة البلد، بل يستبدل عبد اهللا اجلازي، بنائب آخر مع 
ذا املضمون ميكن أن حندث تطور سياسي وثقايف، . لوب هو التطويراالحترام للجميع، ولكن يف اية املطاف املط

  .أيضاً، بلغة الناس ومفاهيمها، هذه هي النقطة اجلوهرية
الحظ .  ما تبقى من قضايا املواطنة، جيب العمل على حلها تدرجييا وأن ال يطرح على أساس إقليمي فقط

 والواسطة واحملسوبية، لكن إذا ما حتدث ابن البقعة يف  عن الظلمأن ابن اجلنوب يتحدث اكثر من كل األردنيني
. يصبح حديث بن البقعة عن الواسطة واحملسوبية، يثري أشباح وشبهات. ذات املوضوع يصبح هناك إحساس خمتلف

وهلذا فإن مسؤولية النخب السياسية أن تعمل لتدوير . لذلك املشكلة السياسية قائمة، ومن الصعب إلغاء وجودها
كنا يف ندوة حوارية مت طرح كيفية البحث . ا وحللة العقد وليس خلق التصادم، ألن هذا لن يؤدي اىل نتيجةالزواي

  .عن خمارج بناءة، فنحن نعيش يف بلد واحد، لتطوير البلد واتمع، دون أن ندخل أنفسنا يف أزمات سياسية
  

  .رافع البطاينةالسيد 
 أصول فلسطينية، ونائب من جرش وآخر من اربد األثنني من أنا من دائرة فيها أربع نواب، نائبني من  

 12، أي منذ 1993احلقيقة، قانون انتخاب . أصول أردنية، لرمبا ال يوجد مشكلة لدينا فكلها نواب يف اية األمر
عاماً، وحنن نتحدث عن قانون انتخاب، عقدت عشرات الندوات، ويف كل ندوة خيرج علينا شخص خيرج 

أقول ليس من الصاحل العام أن خنتلف دائماً على موضوع األقلمة، جيب أن نركز جهودنا على . لنصاملوضوع عن ا
 على األبواب أي بعد سنة، ومل 2007إخراج قانون انتخاب، هناك من هلم مصاحل يف بقائنا خمتلفني، وانتخابات 

اس القانون القدمي، وألربع سنوات هلذا لرمبا ننتخب على أس. يلح يف األفق نوايا إلصدار قانون انتخاب جديد
وكنت أمتىن على األستاذ موسى الذي طاف بنا جبولة حول العامل عرب قوانني االنتخاب املختلفة أن يقدم لنا . قادمة

نتمىن من األخوة النواب طرح مشروع قانون . تصور ملشروع قانون، كشخص، أو كحزب يسار، ونتناقش حوله
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، حنن دائما ننتظر من احلكومة أن تتقدم مبشروع، ولكن على ما )طاعتهم إقرار قانون نواب باست10(انتخايب جديد 
  . يبدو أن احلكومة لن تتقدم بأي مشروع انتخايب جديد
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  أمساء املشاركني يف الندوة
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