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  الرقابة الدولية على االنتخابات
  ضمان نزاهتها أم انتهاك للسيادة

  
نظم مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع       

 حزيـران   6كونراد أديناور، يوم األثـنني املوافـق        
، يف مقره الكائن يف جبل احلـسني، نـدوة          2005
الرقابة الدولية علـى االنتخابـات،      "ة بعنوان   سياسي

، حاضـر فيهـا     "ضمان لرتاهتها أم انتهاك للسيادة    
الدكتور حازم قشوع، أمني عام حـزب الرسـالة،         
وذلك حبضور عدد من قادة األحزاب السياسة وعدد        
من املفكرين ورجال القانون واألكادمييني، وعدد من       

تخايب العـام   املهتمني بالشأن السياسي واحلزيب واالن    
األردين، أدار الندوة األستاذ مجال اخلطيب، املـدير        

  .التنفيذي للمركز
    

  األستاذ مجال اخلطيب، 
  .مدير اجللسة

  
مركز القدس للدراسات السياسية يرحب بكم مجيعاً       
يف هذه األمسية، اليت نلتقي فيها بالـدكتور حـازم          
قشوع أمني عام حزب الرسالة، حيث سيتحدث لنا        

رقابة الدولية علـى االنتخابـات، ضـمان        ال"حول  
  .، فليتفضل"لرتاهتها أم انتهاك للسيادة

  
  ،الدكتور حازم قشوع

  . أمني عام حزب الرسالة
  

بادئ ذي بدء اشكر مركـز القـدس للدراسـات،       
لسببني، األول أنه منحين الفرصة للتحدث إلـيكم،        

والثاين، ألنه اعترف بأن لألحزاب دوراً مهماً علـى         
لوطنية األردنية، مل أر منذ سنة حزيب حياضر        الساحة ا 

  . يف إحدى هذه الندوات
  

املوضوع الذي سأحتدث فيه هلذه الليلة حقيقـة ذو         
شجون، أمتىن من اجلميع أن يأخذوا حديثي برحابـة         

. أو على األقل أن يكون النقـاش موضـوعياً     . صدر
موضع الندوة يتعلق بأحد الشؤون اهلامة جداُ وهـو         

ـْم السيا " ، وبعامل آخر ال يقل أمهيـة وهـو         "!دةه
  . ، وسالمة شرعية املمثلني"!نزاهة االنتخابات"

  
اهلدف األول ألي عملية مستقلة ملراقبة االنتخابـات        

هـذا  . هو ضمان نزاهة العملية االنتخابية، هذه نقلة      
اهلدف موجود دوماً سواء جرت االنتخابات يف إطار        

 حديث أو نظام    النظام الدميقراطي أو نظام دميقراطي    
انتقايل، أي مبعىن أننا نتحدث على أن الـدول الـيت    

أيضا، يوجد عليهـا رقابـة أو       . سبقتنا بالدميقراطية 
الذي مثل  " أوبزيرفر"دعونا نطلق مصطلح    . مالحظة

فيه محادة فراعنة وخلدون الناصـر األردن حيـث         
، "أوبزيرفر، أو املالحظ  "شاركوا يف االنتخابات كـ     

ه مهمة ودور يتعلق مبفصلني مهمني من       هذا املالحظ ل  
  :العمل من العملية االنتخابية

  
  . األول، حتقيق الرتاهة مثلما أسلفت يف بداية حديثي* 
املصداقية هلا عاملني   . الثاين، التأكيد على املصداقية   * 

مهمني، العامل األول، يتعلق بالشأن احمللـي، وهـو         
 والـشق   املصداقية إجتاه الشعب والناخب واملواطن،    

إذن نتحـدث عـن     . اآلخر من املعادلة اجتاه الدولة    
الشرعية والسيادة، اللتان أضحتا يف ظـل العوملـة         
واألمور الكثرية املتعددة، جزء ال يتجزأ من منظومـة   
شراكة حقيقية بيننا وبني دول أخرى، بيننا وبني األمم 
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املتحدة، بيننا وبني صندوق النقد الدويل، وبيننا وبني        
، وال  "ليرباليـة سـيادة   "نتحدث عن   . لدويلالبنك ا 

نتحدث عن تعايش وال  "!. سيادة مطلقة "نتحدث عن   
نتحـدث  ". العيش الوحيد "نتحدث عن شيء خيص     

الوطنية واملـصلحة   عن شراكة حقيقية حتقق املصلحة
املشتركة للدول، وال نتحدث عن انغالق أيـدلوجي        

سي قد ال خيدم تقدمنا و مناءنا  على املستوى الـسيا          
نتحدث عن كيفية الرؤى    . واالقتصادي واالجتماعي 

أو خلق الرؤى، وخلق التنوير للمجتمع العـريب أو         
  .للمجتمع األردين على وجه اخلصوص

  
سيكون لدينا رقابة على االنتخابات من قبل فريـق         

، معد هلذه املهمة، أي مبعىن أنه تدرب، فتعلم،         !خمتص
و يتـابع   فأدرك، حىت اصبح كفء يف هذا الشأن وه       
العـرس  "مسرية العملية االنتخابية، الذي يـسمى       

  . منذ بداية التسجيل حىت إعالن النتائج" الدميقراطي
  

وله أيضاً دور مهم، خباصة يوم االنتخابات فإذا مـا          
حدث أية شكوك ما بني الناخبني، بصفته حيادياً، وله         

  . مصداقية، بإستطاعته أن خيفف وطأة هذه احلدية
  

، مبعىن بعد أن    "التقييم"لث املهم، هو عامل     العامل الثا 
يدقق يف نتائج االنتخابات، ويقيم أداء سري العمليـة         
الدميقراطية، ونرباسها صندوق االقتراع، يقوم بدراسة 
السلبيات اليت حدثت أو اليت شاهدها خالل سري هذه 

السؤال املطروح، ما هـو الـشيء الـذي         . العملية
؟، ما هي إجيابياته وما     سنستفيده من وراء تطبيق ذلك    

بالنسبة للسلبيات، حقيقة قرأت أكثر     . هي سلبياته؟ 
من سبعة كتب مل أر سلبية واحدة تتعلـق باملراقبـة           

بل رأيت . ؟!الدولية أو املراقبة احمللية على االنتخابات     
مث !. تطبيق لنظام ومنهاج عصري دميقراطي حـديث      

د لـدينا  رأيت أا تعزز مفهوم الدميقراطية، حبيث تول     
ألن . حس وطين باجتاه الذهاب إىل صندوق االقتراع      

صويت له معىن وقيمة، ووجودي وحضوري وحراكي       
ثالثاً، تقوي العالقة ما بني املواطن وممثليـه    !. له دوره 

وتأكيـد الـشفافية    . عن طريق ترسيخ املـصداقية    
  .ومنهاجيه عمل حديث وتعزيز املطلق

  
سالته، ماذا يعـين    اآلن حالة املشروع الدميقراطي ور    

؟، حنـن ال نعـيش      "املشروع الدميقراطي ورسالته  "
، والسيادة، مصطلح تعين أن تكـون       !مبجتمع مغلق 

الدولة قادرة على إختاذ قراراـا دون هيمنـة، اآلن          
 WTO،ما تفرضه   !نسيب" اهليمنة"أضحى مصطلح   

علينا يعترب تنفيذ سياسات ما ـدف الـدخول يف          
 يف عوملة البنك الدويل، ألننـا       برناجمها، وتعين دخولنا  

. حمتاجني له، أضحى تنفيذ لسياسة البنـك الـدويل        
ودخولنا يف صندوق النقـد الـدويل ومـشروطيته،      
أضحى أيضاً يف الكيفية اليت من خالهلا نسعى لتطبيق         
هذا الربنامج أو الشروع بإجنـاز، وحتـديث هـذه          

  .اخلطوة
  

لـى  نقطة أخرى، تنمية احلياة السياسية والعمـل ع       
إبرازها مبوضوعية، دائما بعد االنتخابات يكون لدينا       
تشكيك، ويقول لك بأا حمسومة، وآخر يقول لك        

هذا احلديث غري   ..؟، من قال لك هذا ؟     !بأا مفربكة 
صحيح، حىت أثبت للجميع مـصداقييت ونـزاهيت،        
وموضوعييت يف االنتخابات، جيب ابتداء أن انفي إىل        

يؤثر علـى شـرعية     " سطابور خام "األبد مشروعية   
متثيلي لقراري النيايب، وعليه فإن وجود فريق مراقبة،        
ابتداء أن يكون هذا الفريق حملي وحنن نفخـر أننـا           
نستطيع أن نقدم هذا املخرج من خالل مؤسـسات         
اتمع املدين واألحزاب، ونؤكد على مفهوم مهـم        
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إن جـرت برتاهـة تامـة       " نزاهة االنتخابات "وهو  
  .وحيادية

  
قطة األخرية هامة جداً، وهي ترسـيخ مـضمون         الن
برنامج األمم املتحدة للتنميـة     ".  احلاكمية الرشيدة "

والتقييم أحدث مـصطلح مسـي هـذا املـصطلح          
، وهذا املـصطلح يرتكـز اىل       "!باحلاكمية الرشيدة "
  .نقاط تقييمية) 10(

  
النقطة األوىل، املشاركة، اي مشاركة الشعب يف صنع 

الثانيـة،  !. ئرة هـذه املـشاركة    القرار، وتوسيع دا  
الرابعة، املـساءلة   . الثالثة، سلطة القانون  . الشرعية

وتقدمي اخلدمات امللموسة واالسـتدانة والـشفافية،       
إذن حنن  . وحسن استغالل املوارد، واملساءلة والتنفيذ    

نتحدث عن عشرة نقاط، اآلن تقيم الدول يف نـسبة      
 دول متقدمة يف الكيفية اليت حنن نبحث فيها، هل هذه

، وأحيانا نطلق عليها سياسياً دولـة       !أو دول متخلفة  
السؤال الثاين املطروح على املـستوى احمللـي     . نامية

هـل  !. اجلواب نعـم  ..األردين، هل حنتاج إىل هذا؟    
مـا هـي    . يوجد لدينا آفة يف اتمع تستحق ذلك؟      

اإلشكالية املوجـودة لـدينا يف اتمـع، األغلبيـة          
، أغلبية الساكنني يف هذا !لبية الالمباليةاألغ.. الصامتة

؟، هذه األغلبية ليـست هلـا       !الوطن، وليس املواطن  
عالقة، هذه األغلبية جيب أن حنضر هلا شد إجيايب، ال          

، والشد اإلجيايب يتأتى مـن      "شد عكسي "يسبب هلا   
. ثانياً، توزيع املقاعد النيابية حبرص. أوالً تأكيد الرتاهة
ن األحزاب واالنتخاب ليتماشى مع     ثالثا، تطوير قانو  

خامساً، إثبات مصداقية   . العدالة االجتماعية اليت نريد   
وحسن نية باجتاه التقدم والتقدمي داخل جمتمعنا لنبين        
مؤسساتنا على أسس نيابية، اليت دف من خالهلا إىل         
تداول السلطة اليت يتمناها جاللة امللـك ونتمناهـا         

هذا التمين، ما زلنـا     ولكن من الذي سيقود     . ؟!حنن
نبحث عن هذا الفريق، يف ظل عزوف حىت الـذين          

 يف  ،يأخذون االستحقاق الوطين عن تقدمي احلد األدىن      
وزير حيملون لقب معايل عـن      ) 600(ظل عزوف   

دولـة  "تقدمي احلد األدىن، وغريهم ممن حيمل لقـب         
أنا أحتدث اآلن عن مفهوم واحد، أقـول        "!. الرئيس

 هذا اتمع وحتافظ على وجوده      األحزاب اليت حتمي  
ومقدراته وممتلكاته، أحزاب جديرة بـاالحترام، وإىل       
أن تأخذ مكاا املالئم نستطيع أن نقول للجميع أننا         
دولة دميقراطية، عصرية، وحنن حقيقة أناس يليق بنـا      

  . التقدم والرقي
  

أو أكد إلخواين، أنين قرأت مخسة كتب بكـل دول          
 شيئاً، سليب يتعلق بقضية الرقابة إن       العامل، مل أر حقيقة   

لن أطيل حىت أفـتح اـال       . كانت حملية أو دولية   
  .لألسئلة واالستفسارات

  
  

  /األسئلة واالستفسارات
  جولة أوىل

  
الدكتور ذياب خمادمة، أستاذ العلـوم الـسياسية يف         

  .اجلامعة األردنية
  

حقيقة بعد استماعي للمداخلة، اليت ال أسـتطيع أن         
القيمة، أالحظ أنه بعد التدخل العـسكري       أصفها ب 

املباشر يف شؤون الدول، هناك يبدو عمليـة متهيـد          
على " الرقابة. "للتدخل املدين املباشر يف شؤون الدول     

االنتخابات، من اي جهة كانت، خباصة إذا كانـت         
بالنظام القائم، وعدم الثقة    " عدم الثقة "خارجية، تعين   
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أو باجلهات املشرفة علـى     باألنظمة والقوانني القائمة    
، وهي باعتقادي تشكل بعداَ آخر، مـن        !االنتخابات

األساس سـيادة   . أبعاد اهليمنة الداخلية على الدول    
صحيح أنه يف ظل العوملة وهيمنتـها، مـن         !. الدولة

، ولكن  "السيادة املطلقة "الصعوبة مبكان احلديث عن     
  . تبقى السيادة الداخلية على األقل، ومصانة

  
ل يف الشؤون الداخلية من قبل اجلهات الدولية        التدخ

حبجة اإلشراف على االنتخابـات، يعـين غيـاب          
يف األساس يف هذه الدولـة، وغيـاب        " الدميقراطية"

األنظمة الدميقراطية، ولو كان هنـاك فعـالً حيـاة          
دميقراطية سليمة يف أية دولة، ملـا كانـت احلاجـة           

هـذه  باألساس، إىل طرح مثل هذه التساؤالت، أو        
األفكار أو هذه القضايا باألساس، ومن املفروض قبل        
احلديث عن الرقابة اخلارجية أو الرقابـة الدوليـة،         

، واحلديث  !احلديث عن مسألة الدميقراطية يف الدولة     
يف حاالت معينـة    . عن األنظمة والقوانني الدميقراطية   

قد تكون هناك الرقابة الدوليـة علـى االنتخابـات     
يف حاالت  حمددة، خباصـة      " مؤقتاً"مقبولة، ومقبولة   

حينما يكون اتمع أو الدولـة حتـت محايـة، أو            
اخل، من أجل محاية مـصداقية      ..االستعمار أو اهليمنة    
ولكن يف دول مستقلة الرقابـة      . املواطنني، والناخبني 

الدولية فهي دون شك تعين شكل من أشكال التدخل  
  .يف الشؤون الداخلية للدول

  
نزاهة االنتخابات كما هـو احلـال يف        ميكن احلفاظ   

معظم الدول الدميقراطية يف العامل بأن تشكل جلنة عليا 
لإلشراف لالنتخابات بعيدة عـن هيمنـة الـسلطة         
التنفيذية، وحبضور هيئة مشكلة من السلطة القضائية       
ومنظمات اتمع املدين وممثلي األحزاب، أو القـوى        

 يكن هناك مصداقية اليت هلا حضور يف الربملان، وإذا مل      

يف أنظمة وقوانني ورموز اجلهـات املعنيـة يف هـذا           
املوضوع، هذا يعين أن كل النظام غري مرغوب فيه،         
وجيب العمل على تغريه، أو يف أحسن األحوال العمل         
على حتديث احلياة الدميقراطية، وإال لننتظر تـدخل        

  .القوى اخلارجية يف شؤوننا الداخلية
  

قبوالً، وهي من اإلفرازات السلبية      هذا أمر مل يعد م    
للعوملة ظواهر إجيابية، ولكـن التـدخل يف        . للعوملة

الشؤون الداخلية للدول هي من املظـاهر الـسلبية         
ملاذا ال يكون هناك رقابة على االنتخابات يف        . للعوملة

ملاذا يكون هذا   . اخل...أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا؟    
، فتحت هذا   ! الثالث؟ املوضوع حمصوراً يف دول العامل    

العنوان تطرح إشكاليات كثرية خباصـة اإلصـالح        
مجيـع  . اخلارجي، وهذا جزء من العملية اإلصالحية     

القوى الوطنية والسياسية، تارخييـا تطـرح مـسألة        
اإلصالح، أما قضية اإلصالح املطروحة حالياً، فقـد        
كانت مطروحة يف البلدان العربية ويف األردن منـذ         

ن املنصرم، ولكن باعتقادي مـا هـو        مخسينات القر 
مطروح حالياً هو شكل مـن أشـكال التـدخل يف           

  .الشؤون الداخلية للدول
  

  الدكتور خلدون الناصر،
  .أمني عام حزب العهد

  
الواقع، ما تفضل به الدكتور حازم ،أمني عام حزب         

. الرسالة، يستند إىل مرجعيات، و ثوابت ملـا قالـه         
، فيـه العديـد مـن       حقيقة موضوع الرقابة الدولية   

االجتهادات كما هي بالضبط الـنظم االنتخابيـة يف         
العامل، فلغاية اليوم النظم االنتخابية يف العامل جتد هلـا          
تفسريات واجتهادات متعددة ـ النظـام املخـتلط،    

اخل ـ وكل دولة حتاول أن تبحـث   ..ونظام القوائم 
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عن تربيرات للنظام االنتخايب الذي تعتمـده علـى         
  .  نظاماً مثالياً ومناسباً هلااعتباره

  
هي أيضا موضوع اجتهادات، فـال      " الرقابة الدولية "

ميكن أن يتفق اجلميع على أن الرقابة الدولية علـى          
االنتخابات ال متس السيادة، باإلضافة اىل نقاط أخرى    

الرتاهة، والتزويـر   "أشار إليها احملاضر الكرمي، مثل      
  ".اخل..
  

 علــى االنتخــاب، يف لــدى جتــربتني يف الرقابــة
، يف دولة ال تتحدث اللغة العربية إطالقا،        2001الـ

ونظام احلكم فيها شبه مشـويل، لكـن أتيحـت يل           
الفرصة، وملدة شهر ونصف، أن أدرس خارطة البلد        
جيداً، وعاداا وتقليدها، وشاركت يف الرقابة بصفيت       

لكـن أتيحـت يلّ     . حزبياً، وليس بأي صفة رمسيـة     
رف جغرافية البلد، حـددت بعـض       الفرصة بأن أع  

املطالب بواسطة أحد مترمجي اللغة العربيـة، لكـن         
احلقيقة اكتشفت يف تلك الدولة بعد أن عبأت منوذجاً 

؟، شـاهد   !أتى اىل غرفيت يف الفندق أنين شاهد زور       
، وهذا البلد هو روسيا البيضاء      !زور بالدرجة املطلقة  

 ، حيث شـاركت يف اإلشـراف علـى        "بيالروسيا"
وأتيحت يل الفرصة بداية هـذا      . انتخاباا الرئاسية 

العام أن أراقب ضمن فريق يف دولة عربية حقيقة، مل          
اشعر أي انتقاص يف لسيادا، ألننا نعرف اللغة أوالً،         
ونعرف البلد، وأين نذهب وكيف خناطب النـاس،        

  . ؟!لكن بقي دور املراقبني الدوليني اآلخرين مقيداً
  

، حيث  !خابات الرئاسة الفلسطينية  وكان ذلك يف انت   
متتع الوفد األردين حبرية االنتقـال وزيـارة مراكـز       
االقتراع ، الذي كان ميتلك وسائل نقـل أحـضرها    
الوفد معه من عمان، بينما كان املراقبني من الـدول          

األخرى مقيدين بوسائل النقل، بعائق اللغة، والذهاب       
ال . مج حمدد ضمن برنا " نوعاً ما "اىل مراكز االقتراع    

أقول أنين مع الرقابة الدولية أو ضدها إمنا عندما تطرأ     
هنـاك دول  . ظروف معينة، كمـا أشـار احملاضـر      

دميقراطياا راسخة، وأخرى دميقراطيتـها حديثـة،       
ودول أمسيتها ـ دول قيد اإلنشاء أو تعاين من بعض  

  .املشاكل، أو حروب أهلية
  

 أوالً من وجود    الرقابة احلقيقية على االنتخابات تأيت    
قانون انتخاب عادل ونزيه ودستوري وغري مشكوك       

إذن هناك تتحرك   . فيه، وهو ما نفتقر إليه يف  األردن       
األغلبية الساكنة، اليت تفضلت وأشارت إليها، ألـا   
ال تذهب اىل صندوق االقتراع، أو ال تذهب األغلبية         
الساكنة، وليست الصامتة ألن شعب يـدفع مليـار         

وياً للخلوي والتلفونات، وهذا يعـين، أنـه        دينار سن 
، فهي أغلبية ساكنة حقيقة،     )يطق حنك كثرياً  (شعب  

أغلبية ال تثق بقانون االنتخابات وتعلـم أن نتـائج          
لفت انتباهي شيء حقيقة يسجل     . االنتخابات مزورة 

إلخواننا يف فلسطني أن مؤسسات اتمع املدين ومنها        
الفعلي واحلقيقـي،   األحزاب، هي اليت تقوم بالدور      

قبـل  " غري الرمسيـة  "وحىت خترج النتائج االنتخابية     
ـ       سـاعة، إن مل     12اإلعالن عنها رمسياً على األقل ب

يكن اكثر من ذلك، حيث أا تأخذ عينات وتراقب،         
ومفتوح هلا اال للمراقبة احلقيقة، أنا هذا الحظته،        
وال يوجد داعي حقيقة، فهناك جلنة لالنتخابات فيها        
قضاة وفيها عناصر حمايدة ونزيهه، لكن الناخب كان        
مطمئناً بأن هناك مؤسسات اتمع املدين موجودة يف        
كل مركز اقتراع، هذه املؤسسات تعرف اجلغرافيـا        
والتاريخ وأهل البلد، والناس، وهم ينتمون لـنفس        
القرية واملنطقة، ويعرفون الناخب وتوجهاته، ويعرفون 
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من حاالت الضغط، أو متـت      إذا ما تعرض اىل حالة      
  !!.عملية تزوير

  
التقنيات احلديثة يف العامل اليت أجريت على البطاقات        

  . املمغنطة أو الشريط اإللكتروين، هي اليت متنع التزوير
  

الدولة اليت جتري انتخابات مزورة، سـواء يف ظـل          
وجود مراقبني دوليني، أو بـدوم، مـع األسـف،        

اليوم !. ها خترج للعلن  غسيلها الوسخ ينتشر ورائحت   
اكتشفت أنه حىت يف الواليات املتحدة األمريكية عام        

، بعد انتخابات رئاسة بوش األوىل، هناك تيار        2000
كبري من رجال القانون ومؤسسات اتمـع املـدين         
واألحزاب تطالب برقابـة دوليـة، حـىت، علـى          
االنتخابات الرئاسية يف أمريكا رغم وجود الرقابـة        

  .احمللية
  

نعود ونقول، الرقابة الدولية هي موضوع اجتهادي ال 
ميكن االتفاق عليه لكن حيكمه قانون عـادل وغـري          
ذلك تبقى االنتخابات برمتها، بوجود أو عدم وجود        

خباصة إذا كان الشعب مزور كما      " مزورة"مراقبني،  
  !.حيصل يف األردن

  
  األستاذ رافع البطاينة،

  
الرقابة !. الرقابة الدولية الدكتور حازم متفائل كثرياً ب    

الدولية ليس هلا تأثري سلباً أو إجياباً على االنتخابات،         
اعتقـد  . وقد تكون رقابة شكلية أو إجراءات معنوية      

أن الرقابة احمللية أكثر فاعلية من الرقابة الدولية، ألن         
الرقابة احمللية قد يكون هناك مراقبني هلم ميول مـع          

 ورقابة دقيقة، كوم    مرشحني، وهذه ستفرز منافسة   
كم من املراقبني سيأتون؟،    . مهتمني بنجاح مرشحهم  

املراقبني أحيانا يشكلون فرقاً تنتشر وتراقب يف أحناء        
العاصمة ولرمبا يف بعض احملافظات، ولكن من يراقب        

، يف عمليات   !يف  املدن واحملافظات والقرى األخرى؟     
ـ        ار التسجيل وأحيانا يف عمليات تسجيل عقود اإلجي

يتم التأكد من أن هذا الشخص يسكن يف هذا املنطقة         
  .أو تلك، ولكن من يراقب  عملية ترحيل البطاقات؟

  
مل يدع أحد من املراقبني الـدوليني، الـذين كـانوا           
يراقبون على انتخابات يف أي دولة بأن االنتخابـات         

نزاهة االنتخابات تقوم على شـفافية      !. كانت مزورة 
عة الدولة يف البـت يف أي       إجراءات التسجيل، وسر  

جملس النواب ال ميكـن     . طعن يف إجراءات التسجيل   
أن يبت يف نتائج االنتخابـات، ويقـول أن هنـاك           

جيب أن تكون هناك حمكمـة، ألن احملكمـة         !. تزوير
تتطلب شهوداً يف ظل حمامني، وحلف اليمني، ويـتم         

  .خطوة.. اختاذ اإلجراءات خطوة 
  

اليـة وال تنـتقص مـن     الرقابة الدولية ليس هلـا فع     
، هي رقابة شكلية، تكون مربر للدولة لتمرير !السيادة

أية انتخابات حىت لو كانت مزورة فهـم يـشهدون          
رمبا تكون هناك رقابة دولية يهمها مسعة هـذه         . معها

هلـذا جيـب أن   . الدولة ومتيل هلا، وستشهد برتاهتها    
يكون هناك رقابة حملية فاعلة وقانون شفاف حديث،        

ة معنية باالنتخابات كالقضاء وخالف ذلـك       وأجهز
  .ليس له تأثري

  
  األستاذ أسامة خري،

  
 سيدي الكرمي من أين جئت بالعبارة املقدسة القائلة        

، من أين جئت بكل هذا      !؟"األحزاب تبين األوطان  "
القطع؟ بأنه يفترض أن يكون هناك دوراً لألحـزاب         
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 السياسية ويكون هلا عناية، من األطـراف الوطنيـة        
، ملاذا أحنيت بالالئمة على املـواطنني الـذين         !كافة

، اعتقـد أن التجربـة      "!األغلبية الساكتة "أمسيتهم  
الطويلة لألحزاب السياسية يف العامل العريب، ختولنـا        
التعرض بالنقد لدور األحـزاب الـسياسية بدايـة،         
وألهلية صيغة احلزب السياسي للعمل العام، ولعملها       

  . العربية يف حالتها الراهنةالسياسي يف اتمعات
  

أن األحزاب السياسية " أنت انطلقت من قول مقدس 
، هذه املقولة جيب نقدها، األحـزاب       "!تبين األوطان 

السياسية رأيناها عندما وصلت اىل السلطة يف بعض        
، وعندما عملت حتـت     !األقطار العربية ماذا فعلت؟   

  !. األرض ماذا فعلت؟
  

  .األستاذ مازن اايل
  

أحسد احملاضر، لطول باله ولتفاؤله حبدوث تغيري عن        
  . طريق األحزاب أو عن طريق مؤسسات اتمع املدين

  
أوالً، فيما خيص انتهاك السيادة، إذا كـان انتـهاك          
السيادة ملصلحة اجلماهري وملصلحة الشعب وملصلحة      

ثانياً، اهلـدف   . التغري، يف ظل هكذا أنظمة، فأنا معها      
لية إعطاء شهادة حسن سلوك، وهذه      من الرقابة الدو  

ثالثـاً، أقـول أن     . الشهادة يف العادة تعطى للدول    
التزوير ال يتم أثناء االنتخابـات، إمنـا يـتم قبـل            
االنتخابات، من خالل قانون االنتخاب واجلـداول       

الرقابة الدولية ال ميكن أن تصحح جمرى       . االنتخابية
ونتذكر أن صدام حسني حـصل علـى        . انتخابات

  .يف ظل الرقابة الدولية% 100
  

بالنسبة لألحزاب السياسية، جيب أن ال نتعامل مـع         
األحزاب بـصفتها التقليديـة، وال علـى أسـاس          
أيدلوجياا،  جيب أن يتعامل معها على أساس صيغتها        
احلديثة، حيث أا متثل مصاحل وفئـات يف اتمـع،          
وليست ممثلة ألفكار وأيدلوجيات مخسينات وستينات      

هذا األحزاب ميكن أن تلعب دوراً يف       . لقرن املاضي ا
احلياة السياسية، أما األحزاب ممثلة األيـدلوجيات ال        
ميكن أن يتسىن هلا لعب هذا دور ولن يسمح هلا بأن           

  .تلعبه
  
  

  جولة أوىل/ردود 
  

  .الدكتور حازم قشوع
  

عندما أحتدث مع النخبة يف هذا الوطن، ومع مثقفيه،         
أنا ال أحتدث عن أحزاب قمعيـة       "!. نعامة"لن أكون   

أحتدث عـن تعدديـة     . دكتاتورية إمنا عن مؤسسات   
موضوعية وال أحتدث عن شيء مشويل فقط، أو قاصر         

أحتدث عن كيفية التعـايش     . أو يعطى الشرعية فقط   
، ولنا ذلك يف    !ضمن املعطى القادم، فإن شئنا رفضناه     

د وأن شئنا كنا سباقني، وكان لدينا بع      . الوقت الراهن 
وأخذنا ما هو قادم ورسخنا مفاهيم اعتقد أنه يف هذه          
املرحلة حتديداً وفترة املخاض العميق الذي تـشهده        

ال أحتدث عن بعد جوسياسي، وال      . املنطقة حنتاج إليه  
ـّم املواطن         اىل جغرافيا سياسية، ولكين أحتدث عن ه
األردين، والكفية املثلى يف نقله، ألنين أنا مؤسسة، وال 

، ولكنين مؤسسة استقي برناجمي من      !أنين مثايل أدعى  
هم الوطن ومقدراته، واصيغة بصياغة برنامج ارسخ       

  !.فيه مفهوم املواطنة، وقدسية الوالء
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ولكن عندما أحتدث بنظرية فيجـب أن       .. ال أدعى   
العامل األول، جيـب أن     : يكون لدي عاملني مهمني   

سـة  الدرا. يكون لدي دراسة، والعامل الثاين، معطى     
تؤكد على السرية الذاتية، واملعطـى يؤكـد علـى          

املـستقبل يؤكـد أنـه ال شـيء أمسـه           . املستقبل
باستطاعيت أن أعـيش    " ، وال شيء أمسه     "!االنغالق"

هناك شيء أمسه التعايش ضمن سياسـات       "!. وحيداً
وال تريد هذا وال ذاك، .. ال تريد البنك الدويل. قائمة

ا الذين انتهوا بعدم ولكن  لن نكون حنن مثل منور آسي
  . فهمهم للربنامج

  
األصل يف املوضوع أن نتعامل بشفافية، إذا كان لدينا         

، سواء من الرقابة احملليـة أو       !مصداقية، ملاذا خناف؟  
الستاليت يراقبين، . حنن مراقبني دائماً. الرقابة الدولية 

فنحن مراقبني أعلنا   . وهناك أجهزة مرصودة ملراقبتنا   
حتدث وأقول هذه شهاديت، وهذا حسن      أ!. أم مل نعلن  

سلوكي، وهذا هو األردن، وهذه دميقراطييت، هلـذا        
  !.أريد استحقاقات على املستوى العاملي؟

 فيما يتعلق مبراقبة االنتخابـات، هـل حنتـاج اىل          
مؤسسات جمتمع ملراقبة هذه االنتخابـات؟، أقـول        

جيب أن يكون هناك مؤسسات جمتمع مـدين        !. نعم
 االنتخابات، وإذا ما شكك أحد منـا        لإلشراف على 

برتاهة االنتخابات، ستقول له بـأن فـالن راقـب          
اعتربها مشاركة  " للكوي"بالنسبة  . التسجيل والفرز 

أنا متفائـل وجيـب أن يكـون        . الناخبني يف التزوير  
املواطن أيضا متفائل يف مستقبل هذا الوطن، وجيب أن 

  .نرى دائماً الصفحة البيضاء
  
  
  
  

  جولة ثانية /تفساراتأسئلة واس
  

  األستاذ حممد رجا الشوملي
  

. رأس اهلرم هو الذي يقرر دميقراطية للشعب كـامالً   
حنن ندعي الدميقراطية وهي غري موجودة، حـىت يف         

. فنحن ال منارسـها   . البيت الدميقراطية غري موجودة   
الدميقراطية تبدأ بالنفس، وما جرى يف فلـسطني ويف         

حنن يف األردن لـسنا     . !العراق جرى حتت االحتالل   
  .حباجة إىل رقابة ائياً، ألن هذا انتهاك لسيادتنا

  
  .الدكتور حسن الرباري

  
اعتقد أن الرقابة اخلارجية على االنتخابات ليـست        
موضوع خالف، أنا ال أرى يف غيـاب أو حـضور           
الرقابة تأثري على نتيجة االنتخابات، أو حىت يف ثقـة          

ال أتفق مـع الـذين      . اتاملواطن األردين يف االنتخاب   
تطرقوا ملوضوع السيادة هو موضوع مبالغ فيه، ويف        
عصر العوملة مل يعد هناك حديث عن الـسيادة، ألن          
الدول تقيم عالقاا فيما بينها علـى مـا يـسمى           
باالعتمادية املتبادلة، وبالتايل اللجـوء اىل الـسيادة        

ضعيفة جداً من أجل طرحها يف      " ميكانزم"اعتقد هي   
هلذا مل أر فيها قضية خطرية، وأقـول أن         . املوقعهذا  

الكثري من مكتسبات احلالة الدميقراطية يف األردن هي        
" الكوتـا "لنعترف أن   "!. ضغوطات خارجية "نتيجة  

النسائية جاءت نتيجة لـضغط خـارجي، إجـراء         
االنتخابات األردنية يف موعدها أيضاً كانت نتيجـة        

 اليت أجريت يف    لضغط خارجي، واالنتخابات النيابية   
بني جاللة امللك واإلدارة  األردن نتيجة للقاء واضح

  . األمريكية اليت طلبت إجراء االنتخابات يف موعدها



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
  "وسالمة التمثيلقانون االنتخاب األردني  " 

 

10

بالتايل احلديث على أن هناك رغبة يف اإلصالح مـن          
األعلى اعتقد أنه حباجة إىل إعـادة نظـر يف ظـل            
املعلومات اليت يعرفها اجلميع، والقليل منا له اجلـرأة         

  .؟!ضعها على الطاولةلو
  

ال أعتقد أن هناك حاجة ملحـة للمجتمـع األردين          
ملسألة املراقبة الدولية لالنتخابات، وامنا املسألة هـي        
أولويات، حنن أوالً حباجة إىل قانون انتخاب عصري،        
نفصل فيه األمور حىت ال يصبح هذا القانون مشاعـة          
 تعلق عليه األحزاب فشلها يف الوصول اىل الناخـب        

  .األردين، وإىل الربملان
  

، اليت أعتقد أا تعرب عن      "!املقوالت املقدسة "أنا ضد   
اعتقد أن  . خلل أيدلوجي مل يتخلص منه احلزبيني بعد      

كارثة العمل السياسي يف األردن تعود اىل خـذالن         
احلزبيني لنا، فهم يطرحون شعارات براقة ليس هلـا         

يـة  األحزاب حباجة اىل مراجعة جد    . مضمون عملي 
لطريقة عملها السياسي، وحباجة اىل دخول أجيـال        
جديدة يف العمل السياسي ـدف حتـديث هـذه          

هلا، ألـا أصـبحت     " أفرهول  "األحزاب، وعمل   
مهترئة من داخلها، وما امسعه وأقراءه من مداخالت        

  !!.هذا رأي.. احلزبيني يف الصحف ويف الندوات
  

ور حـازم،   ال اعتقد أن اآللية اليت حتدث فيها الدكت       
، ال أعـرف    "،أو الـساكتة  "الصامتة"حول األغلبية   

اعتقد أنه جيب أن يكـون      . كيف ستؤثر يف حتريكها   
لألسف . هناك دور لألحزاب يف حتريك هذه األغلبية      

األحزاب ال تتمتع بثقة اجلماهري األردنية، ليس بسبب 
األحكام العرفية، وال بسبب وزارة الداخلية، السبب       

ثبتته الدراسة العلمية الوحيدة الـيت      األساسي هو ما أ   
أجريت على وضع األحزاب يف األردن، واليت تعترب        

انعكاساً لعشر سنوات من استطالعات الرأي الـيت        
من اتمع األردين، أو من     % 2أظهرت بأن أقل من     

فاألحزاب يف  . ؟!الناخبني األردنيني له ثقة باألحزاب    
  .ة إىل عملحالة كارثية، حالة يرثى هلا، وهي حباج

  
 أنا مع الرقابة الدولية على االنتخابـات، القـضية         

أمـا   . ليست خالفية، وهي لن تؤثر على االنتخابات      
  .فقط" مشاعة"موضوع السيادة، اعتقد أنه عبارة عن 

  
  الدكتور فوزي السمهوري

  
بداية أختلف مع الدكتور حازم عندما يقول أن اآلفة         

أقول أنه ال يوجـد     . يف اتمع هي األغلبية الصامتة    
أغلبية صامتة، بل هناك أغلبيـة مقموعـة، حمبطـة،       

األسباب احلقيقية لعدم   . مهمشة، وال تثق باإلصالح   
  .مشاركة هذه األغلبية، اليت أشار إليها الدكتور حازم

  
، 1999بالنسبة لعملية مراقبة االنتخابات، يف عـام        

كان لنا جتربة حينما أجريت االنتخابـات البلديـة،         
نت اجلمعية األردنية حلقوق املواطن اليت قمعتـها        وكا

وأغلقتها الدولة لألسف حديثة العهد، حينها طلبت        
مقابلة وزير البلديات، توفيق كريشان، وقلت له نريد    
أن نشكل جلان مراقبة انتخابات البلدية، قال مـاذا         
تريدون أن تفعلـوا؟ قلنـا لـه نريـد أن نراقـب             

أريد أن أوجـه لـك      ، فتردد، فقلت له     !االنتخابات
سؤاالً مباشراً، هل تنوون أن تزوروا االنتخابـات؟،        

، فقلت لـه إذا كنـتم ال تنـوون تزويـر            !قال ال 
االنتخابات ماذا مينع من تشكيل جلان ملراقبة وتفقـد         

وبعد ذلك سنصدر تقريـر     !. سري العملية االنتخابية؟  
سنقول .. بالذي نراه ونالحظه، إذا زورمت االنتخابات     

اك تزوير، وإذا مل تزور سنقول أنه ال يوجـد          بأن هن 



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
  "وسالمة التمثيلقانون االنتخاب األردني  " 

 

11

فقال أكتب استدعاء   !.  ، فالقرار يعود إليكم   !تزوير
واتركه وسأحتدث معك غداً، فقلت ! يف هذا املوضوع

، هل ستتركه مثل بقية الوزراء يف    !له ملاذا االستدعاء؟  
األدراج، أم اســتدعاء حقيقــي وســتكب عليهــا 

، فتفاجأت !إلجراءلإلجراء؟، فقال ال سأكتب عليها ل    
يف عصر ذلك اليوم أنه حتدث معي بالتلفون، وقـال          

وبالفعـل  . وافقنا على طلبك لتشكيل جلان مراقبـة      
شكلنا جلان مراقبة، وقاموا بتسهيل دخولنا لقاعـات        
االقتراع، وقاعات الفرز، ورأينا بعض القضايا الـيت        
ميكن أن تؤثر بسري العملية االنتخابيـة وبنتائجهـا،         

كل عام كانت االنتخابات عادلة اىل حـد        ولكن بش 
، يف كـل اململكـة،      1999أصدرنا تقرير يف    . كبري

وقلنا أن التجربـة كانـت ناجحـة، وأن العمليـة           
االنتخابية بشكل عام كانت نزيهه، ونوهنا إىل بعض        
النقاط السلبية فيها، هنا أخذت اهليئات الدولية هذا        

ربة بلدية  التقرير اليت بدأت تتحدث عن نزاهة أول جت       
أردنية مراقبة، واعتقد أا كانت هي التجربة األخرية، 

، رأينا الكثري من عمليات التزوير      2001ألن جتربة   
وارتكبت األخطاء الشنيعة يف سري عملية انتخابـات        

  . البلديات
  

بتقديري أن وجود جلان مراقبة على سري االنتخابات،        
ـ          اء يف ظل االنفتاح وكسر احلدود، ويف ظل عدم بق

سيادة ألي دولة، والدولة اليت تدعي السيادة، ادعائها 
، ألنه ال يوجد دولة لديها سيادة وال جترؤ أن          !كاذب

  . تقول أن لدي سيادة، أو متارس السيادة مبفهومها
  

إذن إذا ما حضرت جلان مراقبة انتخابات خارجية لن         
تضيف مزيداً من انتقاص السيادة اىل األردن، أو أي         

 إمنا ستكون هي عملية مراقبة أو مزيداً        دولة أخرى، 
من الرقابة، ولكن جيب أن تكون مقرونة بوجود جلان         

ألن هذا ال يعين فقط أنه عندما       . مراقبة حملية مستقلة  
نكون ضعاف ونريد مساعدات اقتصادية نقول نريد       
مراقبة دولية، ويف نفس الوقت حنرم الشعب مبؤسساته 

  .من تشكيل جلان مراقبة
  

 نتحدث عن جلان املراقبة، هل االنتخابات فقط        عندما
، وكمـا أشـار     !، أنا بتقديري ال   !هي يوم االقتراع؟  

الدكتور خلدون بأننا حباجة اىل قانون انتخاب، ولكن        
أقول أن هناك ما هو أهم من قانون انتخاب، فعندما          
امسع أن مرشح ما تسخر له مؤسسة رمسية كاملـة،          

 أن هناك شخص ما     ، عندما أقول  !أليس هذا تزوير؟  
يف موقع رمسي وقبل االنتخابات بـشهر أو شـهرين          
يستقيل، ويكون قد سبق ذلك تعيني العديـد مـن          

، !مناصريه، وقدم خدمات ملنطقته أليس هذا تزوير؟      
ملاذا حيرم  . فهناك العديد من النقاط كان جيب رصدها      

شخص مثل مازن ريال أو الدكتور خلدون أو محادة         
ح آخر من أخذ نفس الفرصـة       فراعنة، أو أي مرش   

، بإمكـام   !للظهور ليخاطب اجلماهري بنفس القدر؟    
أن يدعوا بأنه يف آخر فترة بدأوا بإعطاء دقيقـتني أو           
ثالث للمرشح للظهور، ليس هذا ما أعنيه، ولكـن         

  .هناك إجراءات جيب أحاذها قبل ذلك
  

عندما نتحدث عن يوم االقتراع، على سبيل املثـال         
، وفجأة  2001 الدائرة الثالثة عام     ذهبت ألنتخب يف  

دخلت مجاعة أحد املرشحني يف باص لالقتراع، أنـا         
سألوين عن اهلوية وبدأوا بالتدقيق فيها، الباص كلـه         
دخل اىل قاعة االقتراع وانتخب ومل يسأل أحد منهم         

؟ فقط عندما سألوهم هل أنتم من مجاعـة         !عن اهلوية 
 التدقيق يف   ، فدخلوا حىت بدون   !، فردوا بنعم  !فالن؟

  !.هويام وانتخبوا وخرجوا
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البطاقات االنتخابية، مـن الـذي      " لكوي" بالنسبة  
اهلويـات،  " كوي"سرب لبعض املرشحني كيف يتم      

، الشعب ال يزور، ولكن     !من هو؟، هل هو الشعب؟    
  .الذي يزور هو من قاده إىل ذلك

  

 أتساءل من الذي دل املرشحني على بعض املوطنني        
خاب املرة نفسه عدة مرات، ويتم كويها       ليقوموا بانت 

يف كل مرة؟، الشعب يزور إرادته عن طريق بعـض          
املرشحني، الذين يريدون تسخري كـل اإلمكانيـات        

  .ملصاحلهم الشخصية، بعيداً عن املصلحة العامة
  

عندما أشار الدكتور حازم اىل أن دور جلان املراقبـة          
يس مـن   ختفف االحتقان، بتقديري أن جلان املراقبة ل      

واجبها أن ختفف االحتقان إذا ما حدث إشـكال يف          
أحد مراكز االقتراع، هي فقط تدون ما يدور وتعطي         
رأيها يف تأثري ما حدث على نتائج االنتخابات الـيت          

  .جرت
  

  :يف اية مداخليت، أخلص ما يلي
  

 أوالً أن عملية مراقبة االنتخابات ال تنـتقص مـن          
ب فتح اـال    السيادة، بل هي مطلب ضروري وجي     

أمام مؤسسات اتمع املدين لتشكيل جلـان مراقبـة       
حملية مع السماح هلا بالتحرك حبرية، وأن تـصل إىل          
كافة اإلجراءات بدءاً من االنتخابات، وهو ليس يوم        
االقتراع، اىل الفرز، وجيب أن متكن هذه اللجان من         
الدخول اىل قاعات الفرز وليس كما حـصل بعـام          

نع بأن يأيت مراقبني دوليني ليـشهدوا       ، وال ما  2001
  .إجراء االنتخابات يف األردن

  .الدكتور فايز الربيع
  

ويـسمون  " خيلفون"أوالً أريد أنصح الذين ما زالوا       
بأن هذا األمساء تكاد تكون يف      " نزيهة"و" حرة"بنام  

العامل العريب حباجة إىل اعادة بعث من جديد وكلمـا          
ان ذلك تفاؤل يف الواقع زاد اسم حرة ونزيهة كلما ك

السياسي واالجتماعي، فـنحن نتـوق اىل عنـوان         
انتخاباتنا دائماً أن تكون مطابقة لكل ما توصف به يف  

بأنه قد جرت االنتخابات وكانـت      "البالد العربية،   
  .؟"!نرجو ذلك.. انتخابات حرة ونزيهة،

  
النقد اإلجيايب والبناء هو جزء من عملية التطوير، فال         

نتحرج من عملية النقد، خباصة إذا كان ليس  جيب أن   
مبفهوم اجللد، وامنا لتطوير ما هـو أفـضل، وأن ال           
تكون السوداوية املطلقة عنوان رؤيتنا، وامنا تكـون        

  .جزء منها
  

" القرآن الكـرمي  "مفهوم التغيري حقيقة كما أشار له       
. ليس دائماً حنو األفضل، بل لرمبا يكون حنو األسواء        

رقابة دولية، ولكن ميكن أن تكون هذه نريد أن جنلب 
الرقابة عكس ما نتمناه، وأن تشهد بـشهادة غـري          

ليس دائماً اجلهات اليت تراقب تعطي      . مطابقة للواقع 
املدلول احلقيقي ملا جيري على ارض الواقـع، وقـد          
تكرس واقع غري حقيقي وغري صحيح، ولذلك اآلية        

، "!بأنفسهمال يغري اهللا ما بقوم حىت يغريوا ما         "تقول  
وجاء كلمة ما وقوم مطلقة دون أن حتدد اجتاه التغيري، 
فأحياناً يكون التغيري حنو األفضل، وأحياناً حنو األدىن،        

  .وبالتايل يسمى أيضا عملية تغيري
  

حقيقة عملية التغيري، ليس مسؤولية خاصة، إمنا هـي        
املسؤولية يف عملية التغيري وعملية     .. مسؤولية عامة،   
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وعملية النقد، هي ليس مسؤولية فرديـة،       اإلصالح  
ومن هنا جاء مفهوم الرقابة باإلسالم ـ  . وامنا مجاعية

وكنت أمتىن على الدكتور حازم أن يشري اىل مقدمـة       
الرقابة . فكرية على اعتبار أننا جمتمع عريب ـ ومسلم 

هي جزء أصيل من مفهومنا الفكري، والرقابة تبدأ من 
خاين البيت، تغلب   "ل  الذات، وهناك مثل شعيب يقو    

، وبالتايل الرقابة الذاتيـة هـي       "! حارس 100على  
ولذلك عندما كان عمر بـن      . األصل يف عملية البناء   

اخلطاب، وهو يسري يف شوارع املدينة، عندما مسـع         
األم تريد أن تغش احلليب والبنت رفضت، فقالـت         

فقالت البنت أن هناك من     .. األم هلا أن ال أحد يرانا     
، اهللا هـو    "!! ويرانا، وهو اهللا سبحانه وتعاىل     يراقبنا،

حنن ال خنجل   . الذي يراقبنا اآلن باملفهوم العام للرقابة     
من مسألة الرقابة ألا جزء أصيل من تارخينا الفكري         

  .واإلسالمي، وإن مل ينضج باملفهوم السياسي بعد
  

وال .. الرقابة أتت يف اجتاه واحد، وهو اجتاه العوملـة        
 معاكسة، فالرقابة آتية من اخلارج، هذه       يوجد مراقبة 

، مبعـىن إذا    !داللة على أن الرقابة تتساوى األستاذية     
كان هناك رقابة هناك أستاذية، والذي يراقبنـا هـو          

وحنـن  .. أستاذنا، وأننا طلبة وحباجة إىل من يراقبنـا       
ثل هـذه   حقيقة ألننا أعطينا م   "! نستحق ما جيري لنا   "

األستاذ يف االمتحانـات    !. االنطباعات لكي نراقب  
ملاذا ألننا  ..نسميه مراقب، وحنن حباجة إىل من يراقبنا      

، فإذا ما انتفـى الغـش،       !خناف أن جيري هناك غش    
، فاملراقب قادم أصـالً، ألن      !فلسنا حباجة إىل مراقبة   

باملناسـبة  . هناك عملية غش وتزوير يف االنتخابـات      
، "!يقال من غشنا فليس منا    " أ خطأ   هناك حديث يقر  

، ألننـا   "!واألصل يف احلديث هو من غش فليس منا       
عندما نقول من غشنا فليس منا، كـاليهود الـذين          

، لكن حيرمونه على أنفسهم،     !يبيحون الغش لآلخرين  

من غـش فلـيس   "وهلذا جاء احلديث بصفة املطلق،    
، مبعىن أن الغش مبفهوم املطلق مرفوض بالنـسبة         "منا
بالتايل الرقابة باملفهوم العام هي ليـست خطـأ،         . لنا

ال يوجد شيء   !. وكأن الرقابة هنا تساوي األستاذية    
يف األردن امسه رقابة عكسية، فنحن ال نـذهب اىل          

؟، ولـن نراقـب     !مراقبة االنتخابـات األمريكيـة    
االنتخابات السويدية، ألم يعتربون أنفسهم أنـاس       

ا للرقابة اخلارجية على    ومن هنا جاء مفهومن   . فهمانني
، حقيقة الرقابة ال يوجـد فيهـا        !أا انتهاك لسيادتنا  

  .إشكالية
  

املناخ العام العاملي، حقيقة يشكل أداة ضغط مساندة،        
حملاولة تصحيح ـ ال أقول مسرية االنتخابات يف دول  
العامل الثالث ـ وامنا أقول جلزء من املسرية االنتخابية، 

خل ال ختجـل، وأصـبحت      وأصبحت الناس يف الدا   
يف اخلارج، أكثـر منـه يف       " الوسخ" تنشر غسيلها   

يف الداخل كانت أساليب التزوير سابقاً يف       . الداخل
فقد حتدث يل أحد املتصرفني ـ  "االنتخابات معروفة، 

كان متصرفاً يف الستينات ـ قال وأنا ذاهب ألراقب  
على االنتخابات يف إحدى املناطق يف منتصف الطريق، 

ت للسائق أن يعود أدراجه اىل البيت ألنين نسيت         قل
اآلن انتـهى  . ؟"!الصندوق الذي نريد أن نغريه هناك    

هذا املوضوع، ولكن هناك تزوير بطرق عديدة جداً،        
مثل ما حتدث األخوان عـن أسـلوب التزويـر يف           
التسجيل ويف النقـل ويف التـضييق علـى بعـض           

 القوانني  هلذا حنن جيب أن نطور، أوالً، يف      . املرشحني
اليت حتكم االنتخابات،  ويف اللجان الـيت تـشرف          
داخلياً على هذه االنتخابات حبيـث تكـون جلـان          

ونؤكد هنا علـى    . حيادية، ويكون هناك قضاء الرتيه    
ألن القضاء هـو األسـاس يف عمليـة         " نزيه"كلمة  

اإلشراف على االنتخابات وعلى عمليـات الفـرز        
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ية هي يئة   املناخ      ألن وظيفة اجلهات األمن   . والفصل
العام حلرية االنتقال واالنتخاب، لكن ليس وظيفتـها        
أن حتدد وأن تتدخل يف كل التفاصـيل املتعلقـة يف           
االنتخابات، ألنه يف احملصلة النهائية سيكون هنـاك        
تدخل غري مـشروع مـن الدولـة يف موضـوع            

  .االنتخابات
  

حقيقة كشعب ـ حنن ما بني تأييد مطلق للـشعب،   
ني الرفض املطلق له ـ ال يوجد لدينا إشـكالية   وما ب

كنت أناقش أحد الدكاترة، عميد كليـة       !. كشعب
حقوق، على موضوع االنتخابات، فبعـد أن اينـا         
النقاش قال، أنا أناقشك كدكتور، ولكـن عنـدما         

، هـذا شـيء     "!كأمي"أذهب ألعطي صويت أعطيه     
خميف، عميد كلية حقوق ويقول سأذهب ألصـوت        

، هذه خلل داخلي فينا،     !! يف االنتخابات  "أمي  "كـ  
  .وهي أخطر من موضوع املراقبة على االنتخابات

  
الرقابـة الـشعبية    "أخرياً أقول ملاذا ال نطرح شعار       

، أي مبعـىن أن  "!العربية على االنتخابـات العربيـة    
نستبدل الرقابة الشعبية األجنبية اخلارجية، بالرقابـة       

األحـزاب الـشعبية   الشعبية العربية، وأن يكون من      
العربية ومن النخب الفكرية، من مؤسسات اتمـع        

، وإذا كـان لـدينا      !املدين يف جامعة الدول العربية؟    
إشكالية يف موضوع السيادة، والرتاهـة والغـرب،        
يكون هذا حقيقة بديل للموضوع الغريب للرقابة على        

  !.االنتخابات؟
  

  .األستاذ محادة فراعنة
  

بيني أو أغلبيتهم، أثبت الدكتور     احلقيقة، كعادة احلز  
حازم أنه، قد قرأ درسه جيداً، وأجاب على عنـوان          

احملاضرة، هل املراقبة الدولية تشكل مساس للسيادة       
  . الوطنية، أم هي نوع من الشفافية اليت تساعد؟

  
حقيقة من فهمي ملا مسعت أن هنالك هاجس، وتطلع         

خالص ورغبة للدكتور حازم، وبالتايل وصل اىل االست      
، وهي الـيت تعطـي      !أن الرقابة الدولية هي األفضل    

النتائج، واعتقد أن هذا هو اجلواب على كل حالـة          
القلق اليت حتدث عنها الدكتور فايز، وانتهاء بكـل         

لذلك جيب أن يكون واضحاً أن حالـة         . املتداخلني
التغيري داخل اتمع جيب أن تكون أوالً نابعـة مـن       

 حنن لسنا مستشرقني، فـنحن    كأردنيني،!. حالة ذاتية 
 عندما حترك   1989مكشوفني لبعضنا البعض من عام      

أهايل معان ومعهم أهايل الطفيلة والكـرك جـرت         
ــه  ــات يف األردن، واســتعاد شــعبنا حقوق انتخاب
الدستورية، ومنذ ذلك الوقت، وأنا أدعي أنين نشيط        
ومشارك يف العديد من األنشطة، منذ ذلك الوقـت         

أرقـى مـا حـصل يف    . ؟!نتراجـع وإىل اآلن وحنن   
، وأرقى اللجان اليت نتجت، هي 1989انتخابات الـ

اللجنة امللكية لصياغة امليثاق األردين، اليت شارك فيها        
كل أطراف الطيف السياسي األردين أو أغلبيتـهم،        
ومع ذلك مررنا بعدة جتارب ومل نصل بعـد إىل مـا            

ت يطالب به رأس الدولة، وهو إقرار قانون انتخابـا        
يقول أنـه   ) رأس الدولة (امللك  . دميقراطي وعصري 

يريد قانون انتخابات دميقراطي وعـصري، وكـل        
احلكومات املتعاقبة بال استثناء مل تـستطع، بغيـاب         
اإلرادة السياسية، أن تصيغ قانون انتخابات دميقراطي 

ألن قانون الدميقراطي والعصري، الـذي      . وعصري
الً اىل جملـس    حتدث عنه الدكتور خلدون سيؤدي فع     

نواب خيتلف نوعياً عن االس األردنية املتعاقبة منذ        
  .؟!لذلك أنا منحاز للرقابة الدولية.  1989عام 



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
  "وسالمة التمثيلقانون االنتخاب األردني  " 

 

15

سبق أن شاركت بأربعـة جتـارب مراقبـة علـى           
االنتخابات يف ـ مملكة نيبال، وكانت أول انتخابات  
جتري يف تاريخ نيبال، وباملناسبة جنح فيها الشيوعيني،        

كة املغربيـة، وكـان نـصييب املراقبـة يف          ويف اململ 
  . 2003، ويف اليمن 1996الصحراء، ويف فلسطني 

  
وكان يفترض أن أشارك يف الوفد الرمسي األردين يف         

 يف فلسطني، ولكن لألسف مل يسمح       9/1انتخابات  
من خالل مراقبايت األربعة،    . اإلسرائيليني يل بالدخول  

 يشكلوا روافـع    اعتقد أن املراقبني الدوليني ميكن أن     
لكل من جيد لديه اإلحساس بالظلم أو بالغنب أكثر من 

املراقبات احمللية ضـرورية ومهمـة      . املراقبات احمللية 
ومفيدة لتطوير وتربية وتثقيف اتمع، ولكنين اعتقد       
أيضاً أن املراقبات الدولية مهمة ألا تشكل روافـع         
 حمصنة إذا حصلت على تقارير من قبل املتنافـسني،        

اعتقد أا قادرة على تقدمي رؤيـا وتقـارير أكثـر           
موضوعية، لكن  ال ميكن للمـراقبني الـدوليني أن          
يستخلصوا نتائج بدون احلصول على تقارير ميدانية       

 مراقباً من مجيع أحناء العامل، 128كنا يف نيبال    . عملية
وبكل تأكيد مل نستطيع تغطية كافة مراكز االنتخابات        

لكن عندما كانوا يشعرون بأن هناك      يف مملكة نيبال، و   
مساس أو ظلم كانوا حياولوا ويتصلوا فينا وهذا مـا          

لذلك اعتقـد أن املراقبـة   . حصل يف املغرب واليمن  
  .الدولية مفيدة لبلدان العامل الثالث

  
 الدولة الدميقراطية، الرأمسالية املتطورة بصرف النظر      

ـ         ا فيهـا   عن قومياا ال أحد يطالبها باملراقبة، حىت مب
إسرائيل الدولة املعادية لنا، ألنه غدا هنـاك تقاليـد          
ملئات وعشرات السنني يف هـذه الـدول واصـبح          

يف غالبيـة البلـدان     . السجل االنتخايب فيها واضحاً   
العربية ال يوجد سجل انتخايب واضح، سأعطي مثال        

، ومنذ 1961على ذلك، الكويت، استقلت منذ عام 
تخابات، إال أننا  مجيعـاً مل       ذلك اليوم جترى فيها االن    

نقرأ يف يوم من األيام أن الكويتيني يطالبون مبراقبـة          
دولية، ألن االنتخابات يف الكويت كانت بالفعل نزيه        

  . وواضحة
  

فغياب الرتاهة وكل الوسائل اإلدارية املنسجمة مـع        
احلقوق الدستورية للمواطنني هي اليت تدفع باآلخرين       

جتمع ندعي التطـور اإلجيـايب     كم. للمطالبة باملراقبة 
وأننا خنتلف عن اآلخرين، أقول أنـه رغـم هـذه           
االدعاءات، إال أنه ال يوجد لدينا سجل كامل لنعرف         
من هو الناخب، ال يف االنتخابات البلديـة، وال يف          

من هنـا   . ولذلك هناك مساس  يف النتائج     . الربملانية
أن اعتقد أن املراقبة الدولية مفيدة وضرورية وميكن        

لكن لو دفعـت    . تدفع اتمع األردين خطوة لألمام    
اتمع األردين خطوات لألمام لن يكون هناك نتائج        
تنسجم مع الواقع األردين، خباصة إذا مل يكن هنـاك          
قانون عادل منصف، غري ظامل، غري تقسمي، كما هو         
قائم حالياً، و كما صاغته حكومة علي أبو الراغب،         

تقد أن الرقابة الدولية شيء     لذلك اع . 2001يف سنة   
ضروري، فكل مطالب الفعاليات واألنشطة السياسية      

واملدنية تتعلق بضرورة صياغة قانون انتخاب متطور        
  .يتوافق مصاحل مع اتمع األردين

  
فيما يتعلق باألحزاب السياسية، اعتقد أن يف األردن        
يوجد جتربتني، التجربـة األوىل، حـزب اإلخـوان         

تيح هلم حرية العمل لـسنوات طويلـة،        املسلمني، أ 
لذلك اصبح لديهم تقاليد حزبية ومؤسـسات إخل،        
وهي التجربة الوحيدة املتواصلة واملـستقرة والـيت        
اعتقد أا جتربة إجيابية، رغم خصوميت حلزب اإلخوان 

أما التجربة الثانية، فهي جتربة األحـزاب       . املسلمني
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اً بأن اليسار   القومية، واليسارية، وجيب أن ندرك جيد     
هزم زمية الشيوعية واالشتراكية واالحتاد الـسوفييت       

، وأحـزاب التيـار     1989يف احلرب الباردة اية     
القومي فشلت يف جتربة عبد الناصر، وصدام حسني        
وحافظ األسد، ولذلك من الظلـم أن يـتم تقيـيم           

  .األحزاب السياسية يف ضؤ هاتني التجربتني
  

صة من غري احلزبني، جيـب أن       اعتقد أننا مجيعاً، وخا   
ننظر اىل األحزاب واحلزبيني باحترام، وسابقاً قلـت        

األول، : ذلك على هذه الطاولة، وذلك يعود لسبنب      
بأن احلزبيني أناس متطوعني على حساب زوجـام،        

السبب الثـاين،   . أوالدهم، أعماهلم، أوقام وجيوم   
يلي ال  ألم يؤمنون، بالعمل اجلماعي، أنا أغين على ل       

أحد يستطيع حماسبيت، ولكن احلزيب مهمـا كانـت         
درجة حزبه متدنية يف املراقبة الداخلية، إال أنه يتفوق         
علّي يف هاتني املسألتني، فهو متطوع أوالً وثانيا يؤمن         

أدعو كـل زمالئـي اىل احتـرام        . بالعمل اجلماعي 
احلزبيني واألحزاب، رغم خالفام معهم، ألنه لو مل         

ت مع األحزاب لكان انضم إليها، ولكن       توجد خالفا 
أال يهرب بذريعة عدم االتفاق أو بأن األحزاب غـري    

  .قادرة، ولكن على األقل أن حيترم احلزبيني
  

  .األستاذ فؤاد معمر، حزب الرفاه
  

قبل ان أيت اىل هنا كان موضوع هذه الندوة يف جلسة 
حوارية يف حزب الرفاه وكانت النتيجـة أن هنـاك          

ومتشائمني يف اجللسة وذلك من خالل بعض       متفائلني  
اآلراء اليت طرحت يف اجللسة، اليت كانت النتيجة قد         

وهلذا اشـكر   . حسمت يف غري صاحل الرقابة الدولية     
أخي رئيس احلزب ألنه التزم بنقل وجهة نظر احلزب، 
لكنهم تنفيذا للمبادئ الدميقراطية أتاحوا يل الفرصة       

اً يف هـذا األمـر      أن ابدي وجهة نظري بصفيت باحث     
  . باستقاللية تامة

  
بداية، موضوع الرقابة على االنتخابات، أو بـشكل        
عام، هي جزء من منظومة دولية اتفق عليها اتمـع          

كرقابـة  . البشري لتنظيم احلياة على الكرة األرضية     
على االنتخابات، على التجارة، على ريب األموال،       

أن يـسيء   على التسلح، ورقابة على كل ما ميكـن         
للمجتمع اإلنساين ويلحق به الضرر، إن كان أمنيـاً،       
أو صحياً، وحىت مبا يتعلق باحلياة االجتماعية والعامة        

إذن ملاذا نستثين الرقابة على االنتخابات من       . للناس
جمموعة الرقابة اليت م حياة ومستقبل البشرية بشكل  

  .هذا سؤال مطروح للنقاش!  .. عام؟
  

ول يف هذه اجللسة، ال جيوز أن نأخذه        املوضوع املتدا 
بصفة اإلقصاء الشامل للرقابة، وال بصفة اإلرضـاء        
الشامل ملن ال يريدون الرقابة، كما ال جيـوز أخـذه          
بصفة انتقائية، مبعىن أن ننتقي ما نريد يف هذا األمـر           
ألن هناك ثوابت، واالنتخابات تأيت وفقـاً لقـوانني         

 التجارية يوجـد    على سبيل املثال الشركات   . حمددة
، هؤالء الذين يريـدون     )ايزو(فيها شهادات التمييز    

شهادات التمييز هل يتـدخلون يف طبيعـة العمـل          
التجاري ويفرضون تدخالً دولياً للسيطرة واهليمنة؟،      
هم يريدون الشركات اليت تبدع وتلتزم يف العمـل         
يعطوها شهادات تشجعها على اإلبـداع واإلنتـاج        

قت الدول اليت تنفـذ قـوانني       يف نفس الو  . األفضل
شفافة ونزيهة، من حقها أن تشيد الدول األخـرى         

  .برتاهة وشفافية قوانينها، هذا ليس اختراقاً
  

. اتفق مع مفهوم السيادة، اليت تطرق له السيد احملاضر
فالسيادة اليوم مل تعد ملكاً ألحد، فهي شراكة، ألنه ال 
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 تـبين   جيوز أن تبين دولتني جارتني، واحدة منـهما       
سالحاً نوويا، والثانية حمرم عليها، هـذه أصـبحت         

إذن السيادة جيب أن تكون متفـق عليهـا         . ؟!تبعية
إقليميا ودولياً، والعامل يسري باجتاه توحيد الـسيادات        
على املستوى اإلقليمي، كي تنمو الدول وتقوى، ألنه        
ثبت أن النظم ذوات السيادات ازوءة ال تـستطيع         

 تلبية متطلبات شعوا االقتصادية     الصمود كدول، أو  
  . واالجتماعية

  
الرقابة على االنتخابات ختدم مفهوم األمن والـسالم        
العاملي، ألنه كلما شعر املواطن برتاهة االنتخابـات        
وبأن مرشحه ميثله بصدق، سواء كان من األقليـات         

كلما اسـتتب األمـر     .. أو..العرقية أو الدينية، أو   
 تعاون جمتمعي ولغة مشتركة     واالستقرار واصبح هناك  
  .وقوانني ونظم تريح الناس

  
اآلن حنن ندعو الدول لالستثمار يف األردن، بعد أن         
فتحنا أبوابه للتجارة العاملية على كافة األصعدة، هل        

!. ميكن أن نقول أن االستثمار هو تدخل يف السيادة؟        
وهلذا أقول ال بد أن يكون لدينا قـانون انتخـاب           

ه الرقابة الدولية، ألنه إذا مل هنـاك   ينسجم وروح هذ  
قانون انتخاب وفقاً هلذه الرؤيا تصبح كـل األمـور         

    . عبث
  

  .األستاذ مروان الفاعوري
  

  ومما يزدين يف حكم أندلس          
   ألقاب معتمد فيها ومعتضِد                               

   ألقاب مملكة يف غري موضعها     
   كاهلر حيكي انتفاخاً صولة األسد                      

اعتقد أننا كأحزاب سياسية، ال زالت عبارة حماوالت        
بسيطة وصغرية مل يـتح هلـا اـال وال الـشروط            
املوضوعية لكي تنمو أو تأخذ دورها، وهي ليـست         

إذا أردنا أن نتحدث عن جتـارب       . جمال نقاشنا اآلن  
ـ           اً األحزاب يف عدد من الدول جند أن هنـاك أحزاب

قدمت مشاريع كبرية، كاألحزاب يف تركيا واملغرب،       
والدول الغربية، وهناك أحزاب حتولت اىل عسكرة،       
كما حدث يف الكثري من الـدول العربيـة، بـدون           
اإلشارة إليها، كان نتائجها مدمرة ملا ميكن أن يسمى         

  .عمل حزيب
  

  ،األستاذ مازن ريال
  

أن  "ابتدأ أحب أن أقول، يف املوضوع مدار البحـث        
لكل املعضالت اليت   " الدميقراطية وغياا هي السبب   

أود أن أنوه اىل شيء، حقيقة أزعجين، مـع         . نعيش
احترامي لكل من طرح، أن الشعب األردين لـيس         

، وال جيوز أن نطلق على الشعب أنه        !شعباً مزوراً أبداً  
؟، الشعب مزورة إرادتـه، واملـسؤول       !شعب مزور 

 الذي حصل والذي سوف     األول واألخري عن التزوير   
احلكومـات هـي    . حيصل هي احلكومات املتعاقبـة    

املسؤولة عن كيفية ضبط احلالة االنتخابية، وخاصة،       
أنين جربت دورتني انتخـابيتني، بـأن التزويـر يف          
االنتخابات، كمـا تفـضل الـبعض، يبـدأ قبـل           

يف حالة نقل البطاقـات     . االنتخابات، وليس خالهلا  
وعة على البعض اآلخر، هـو   املسموح للبعض، واملمن  

تسهيل للتزوير وإفساح اال لبعض املرشحني لتزوير       
البطاقات وغريهـا،   " كوي"إرادة الشعب من خالل     

ويعترب تزويراً أيضاً تسخري مؤسسات الدولة للبعض       
  .من املرشحني، وحرمان البعض اآلخر
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ال يوجد شيء أمسه أغلبية صامتة، بل هناك أغلبيـة          
ملاذا ال نتحدث عن    . ه على رأسها  ، مضروب !مقموعة

، بل جيب   "البياض"واقتصار احلديث على    " السواد"
، أو نزيلـه،    !حىت نبيـضه  " السواد"ان نتحدث عن    

  .والسواد كثري
  

، ومع مـشاركة األحـزاب      !أنا مع الرقابة الدولية   
ومؤسسات اتمع املدين األردين يف هـذه الرقابـة،         

لعات رأس الدولـة  واليت ال  رأى أا تتعارض مع تط     
وبنفس الوقت جيب أن    . األردنية، وهو يطالب بذلك   

نبقى مطالبني وبقوة كأحزاب وأفراد بإجيـاد قـانون         
  .انتخاب عصري يتوافق مع تطلعات الشعب األردين

  
  .األستاذ حممد عمر

  
حتدثنا عن الرقابة، سواء بضرورة وجودهـا، أم ال،         
ولكن لدي مالحظة، أن هناك ثـالث أنـواع مـن           
الرقابة، هناك الرقابة املقرة من قبل األمم املتحدة اليت         
ال يوجد فيها أي نوع من األستاذية كمـا حتـدث           
الدكتور فايز ربيع، واليت يشارك فيها دول من العامل         
الثالث، كما شارك الـدكتور خلـدون الناصـر،         

هناك الرقابة املستقلة من قبل     . واألستاذ محادة فراعنة  
والرقابـة، الـيت    . مية املستقلة املنظمات غري احلكو  

يشوا اجلدل وهي الرقابة املقرة مـن قبـل بعـض           
الدول، مثل دول االحتاد األورويب، أو من الواليات         

  .املتحدة
  

 مالحظة أخرى، عندما اسـتتب الوضـع للدولـة         
القطرية العربية وامتلكت كل الوسائل املمكنة بصفتها 

ماً جترنا إىل   أصبحت املنتجة األوىل للثقافة كانت دائ     
يف األصل ال يوجد    . مربعها واىل النقاش الذي تبتغيه    

ملناقشة موضوع الرقابة الدولية، وما جيري اآلن هـو         
جمرد نقاش نظري، من مع، ومن ضد، ولكن املنـتج          
الثقايف السائد هو الذي يفرضه علينا، وهو املنطـق         

  "!. بأن الدميقراطية تتعارض وحترير فلسطني"القائل 
فرضون علينا مسألة اإلصالح، ولكن هل هـو      اآلن ي 

ومبا !. إصالح بناء على ضغوطات داخلية أم خارجية؟
أن الدولة هي اليت حتدد لنا ما هـو املطلـوب مـن             

علـى  " الرقابة الدولية "مناقشته، فنحن اآلن نناقش     
، ونناقش يف   "الصوت الواحد "أساس قانون انتخابات    

ابة الدولية على  يف لبنان، أو نناقش الرق2000قانون 
االنتخابات الرئاسية يف مصر، على أساس القـانون        

 شـرط   100الذي وضعه احلزب احلاكم أكثر من       
حبيث أن القانون فصل على مقاس الرئيس حـسين         

.. الدولة جترنا اىل مفاهيم انتـهاك الـسيادة       . مبارك
ملاذا فقط عندما تصبح املسألة ختص حقـوق        .. وكذا

يف الوقت  ! ىل مسألة سيادة؟  الشعوب تتحول األمور إ   
رأسـنا أىل   "الذي تنتهك فيه حقوقنا وسيادتنا مـن        

بالفعل، من قبل البنك الدويل ومـن قبـل         "! ساسنا
. صندوق النقد الدويل ومن قبل منظمة التجارة العاملية

حقوقنا منتهكة عندما نرفع سعر الـنفط، وعنـدما         
نطرح مبادرة عربية للسالم مع إسرائيل، ومنتهكـة        

وقنا عندما ال نستطيع الوقوف اىل جانب الشعب        حق
، هلذا جيب التدقيق يف كل ما تطرحه الدولة         !العراقي

  .علينا
  

اآلن عندما بدأنا نتحدث عن اإلصالح، بدأنا نسمع        
حىت من األحزاب، وخباصة يف األردن، أن من يريـد          

؟، سبحان اهللا، الكل    !اإلصالح هدفه تفكيك الدولة   
ولة اليت كنـا نـشتمها قبـل        ينربي للدفاع عن الد   

ساعات، وننعتها بالفاسدة، ويصبح هناك دفاع عـن        
البريوقراطية، وجتري تـساؤالت هـل أنـت مـع          
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البريوقراطية أم مع الكمربادور؟، وإذا حتدث الشعب       
اللبناين عن حاجته اىل انتخابات نزيه، تصبح املسألة        

. مؤامرة وتوطني وفك للمسارين، وتوقيـع سـالم       
 األخوان املسلمني اآلن بأم يريـدون       ومثلما يطرح 

رئيس وزراء منتخب، هذا الطرح موجود من عـام         
 وهو موضوع غري جديد، فيخرج أحـدهم        1950

ليقول أن هذا الطرح يعترب انفتاح من اإلخوان على         
، ونبدأ نستمع فجأة اىل إجتماعات      !الواليات املتحدة 

 من بني األخوان املسلمني والسفارة األمريكية، القصد 
كل هذا املنتج الثقايف الذي تشيعه الدولـة العربيـة          
إمجاالً، وجترنا اىل مربع نقاشـها، سـواء ملوضـوع          

  . الدميقراطية، أو اإلصالح، هو عملية جر
  

املسألة ال حتتاج فقط اىل نقاش ولكن هل حنن نريـد           
املطلـوب  . إصالحاً أم ال؟، هل نريد رقابـة أم ال؟        

قدمه الـدكتور فـايز     مقترحات، مثل املقترح الذي     
الربيع، وهو ملاذا ال تقوم بدور الرقابـة منظمـات          

وهلذا جيب أن يكون نصب أعني األحزاب       !. عربية؟
أن هناك دائماً مقترحات بديلة حىت ال تبقى دائمـاً          
الدولة ترهبنا يف احلديث الذي ال ينفع مثل انتـهاك          

إذا أردنـا األمريكـان أن      . السيادة والتدخل الدويل  
دولة قمعية فقط يرسلون لنا معتقلي غوانتانامو       نكون  

لتعذيبهم يف سجوا، وذه الطريقة ال يبقى شيء من         
واألمريكان ال يريدون دميقراطية،    !. الدميقراطية لدينا 

هلـم،  " ممسحة"ولكن الدول العربية اليت هي دائما       
  . وتستقوي علينا وددنا وترهبنا م

  
  ،الدكتور نظام بركات

  
ب أن نفرق بني مـصطلحني، أوالً، قـضية         بداية جي 

. مالحظة االنتخابات، وقضية مراقبـة االنتخابـات      

ما هو موجـود    !. اعتقد أن هناك فارق كبري بينهما     
على مستوى الرقابة الدولية، هو يف الغالب أقرب اىل         

، مبعىن أم يرسلوا مالحظني حـىت       "املالحظة"مفهوم  
  .هذا االيسجلوا مالحظتهم، وينتهي دورهم عند 

  
عندما نتحدث عن رقابة، أي رقابة، رقابة داخلية، أو         
رقابة الربملان، أو حىت مدقق احلسابات الذي يقـوم         
مبراقبة حسابات البنك أو الـشركة، هـي عمليـة          
مستمرة تبدأ منذ اللحظة األوىل، حيث تبدأ بتسجيل        
املالحظات، ومن املفترض أن يكون هنـاك متابعـة،         

ءات تتبع عملية الرقابة فبالتـايل،      وجزاءات أو إجرا  
تقتـصر علـى جمـال      " الرقابة الدولية "الواضح أن   

، وتقدمي تقرير، وينتهي دورهم عند هـذه        "املالحظة"
، بينما لو متت هذه العملية من خالل الرقابة         !النقطة

الداخلية، ويف الغالب تبدأ هذه من املالحظات الـيت         
بات ومن سجل   أشار إليها اإلخوان من قانون االنتخا     

اخل، وبعد االنتخاب جيـب أن      ..الناخبني، ومن كذا  
تكون هناك الطعون والشكاوي، وغريهـا وتغـيري        
النتيجة، إذا ما قدمت هذه الطعون للقضاء قد تلغى         
بعض نتائج الفائزين، أو يتم حماسبتهم على م تزوير         
وخالفه، بينما املراقبني الدوليني يف الغالب عند إصدار 

  . فهم اقرب اىل املالحظة منهم اىل الرقابة. التقارير
  

السؤال، هو ملاذا الرقابة؟، اعتقد أن اجلميع يف جمال         
اإلدارة أو يف العمل احلكومي، يعرفون مدى احلاجة         
اىل الرقابة فهي عملية أساسية، من أساسيات اإلدارة        
ألي عمل مؤسسي، اآلن هـل الرقابـة داخليـة أم         

نظمة، ويف كل املؤسسات    خارجية؟، حقيقة يف كل األ    
هناك حاجة اىل النوعني من الرقابـة، يف داخـل أي           
مؤسسة سواء كان يف اجلامعة أو يف البنك هناك رقابة          
داخلية، ويف نفس الوقت يطلب منهم االستعانة مبدقق 
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ملاذا؟، ألن املراقب الداخلي قـد      .. حسابات خارجي 
خل، يكون أكثر التصاقاًَ، أو معرفة مبا جيري يف الـدا         

ولكن أيضا لرمبا يكون هناك تواطأ، فبالتايل البحـث         
عن املدقق اخلارجي باعتباره ليس طرفا يف العمليـة         

، وهذا يعطيه  !الداخلية، وال يهمه هذا املرشح أو ذاك      
  .نوع من احليادية

  
أحد األخوان أشار إىل أن معظم تقارير املراقبني كانت 

 ولكن قد ، قد يكون صحيح،!إجيابية عن االنتخابات؟
يكون السبب أن الذين كانوا قد قبلوا مببدأ املراقبـة          
كانوا أصالً واثقني من أنفسهم بأن ليس لديهم نيـة          
واضحة للتزوير، فبالتايل جاء املراقبون وتوافقوا مع ما 
مت من عملية االنتخاب  وليس ألن املـراقبني دائمـاً         

، ألن الدولة مل تسمح بوجود      !يقدمون تقارير إجيابية  
املراقبني، إال عندما تكون واثقة من نفسها بأنه لـن          

  .حيدث أية عمليات تزوير
  

 املالحظ أن موضوع الرقابة والرقابة الدولية، اصبح       
. موضوعاً حديثاً، وموجود  اآلن على املستوى الدويل 

، فـالفكر   "الفكـر "اعتقد أننا عندما نتحدث عـن       
" وليةالرقابة الد "السياسي نادراً ما كان يتحدث عن       

على االنتخابات، أما األدبيات احلديثة والكتب اليت       
قرأناها، وضعت إجراءات تستطيع اآلن أن تقرأ كتاباً        

، وتقـرأ كيـف تـتم       !حيدد لك نزاهة االنتخابات   
االنتخابات من اخلطوة األوىل اىل اخلطـوة التاليـة،         
ووجود الستارة، والتصويت بصورة منفردة، أصبح       

 انتشارها والوعي ا سيساعد     هناك أدبيات أعتقد أن   
  .يف حتسني العملية االنتخابية أو زيادة نزاهتها

  
السؤال املطروح، هو ملاذا نراقب االنتخابات؟، هـل       
ألننا نؤمن بأمهيتها؟، هناك مشكلة يف إدراك أمهيـة         

إذا أدركنا أن االنتخابات مهمة وبأـا       . االنتخابات
سي وخالفه،  الرافعة لتحسني اإلدارة واإلصالح السيا    

معىن ذلك أن هناك إمكانية العطاء أمهيـة ملراقبـة          
أما إذا مل نوِل أمهية لالنتخابـات، وإذا        . االنتخابات

راقبناها أو مل نراقبها، وهذا شعور موجود عند جـزء     
هذه .. كبري من الناس، فإا لن تغري من الوضع شيء        

  .كارثة حقيقة
  

لقائلة بـأن   بالنسبة لقضية األحزاب، أنا مع الفكرة ا      
ولكن املشكلة  . األحزاب ركن أساسي يف الدميقراطية    

ومبـا أن   . هنا تكمن يف احملاسبة أو املراقبة، كما قيل       
التنافس سيجري على أساس حزيب، فاألحزاب هـي        
القادرة على مراقبة أمورها، ألن هذه القضية ختصها        
هي نفسها، وهي اليت تقرر ارسال مندوبني أو مراقبني       

أما إذا كانت العملية فردية حقيقة      . نتخاباتهلا يف اال  
هذه مشكلة، وهذا ما هو حاصل يف األردن، أنـين          
أرشح نفسي لالنتخابات، وإذا فزت من حياسبين بعد        
أن اذهب اىل الربملان؟، حىت لو قمت بعمليات تزوير،     
سأحتمل النتيجة أنا وحدي، ولكن حينما تكون هناك        

 عـشرة أو    مؤسسة سياسية، وهي احلزب، ترشـح     
عشرين شخص فإن من يتحمل مسؤولية التزوير هو        

فاحلزب سـيبقى   . احلزب، وليس الفرد، أو الشخص    
خيضع للرقابة وسيتأثر كافة مرشحي احلزب إذا مـا         

وحينما يكـون عـضوا يف      . وجهة له مة بالتزوير   
الربملان أداؤه ومراقبة عمله بعد االنتخاب، فأنا حينما        

 عمـل دراسـة لـربامج       أقدم برنامج، وأنا بصدد   
املرشحني لالنتخابات، أقدمها ممتازة جداً، السؤال من     
حياسبين على تنفيذ هذه الربامج إذا كنت فرداً؟، وأنا         

، !لرمبا يف املرة القادمة ارشح نفـسي، أو لرمبـا ال          
ولكن حينما أكـون    . وتنتهي العملية عند هذا احلد    

جزءاً من هذا احلزب، فاحلزب هو الـذي سـتحمل    



  دراسات السياسية ـدس للـز القـمرآ
www.alqudscenter.org  

  

______________________________________________________ 
  "وسالمة التمثيلقانون االنتخاب األردني  " 

 

21

ؤولية التنفيذ واحلساب أيضاً، فهذا العضو مل ينفذ        مس
وقضية احلزبية جـزء    . برناجمك و أنت املسؤول عنه    

أساسي من عملية الرقابة أيـضا، ألـا سـتراقب          
أفرادها، وأعضائها، وهي ستتحمل الرقابة الـشعبية       

  .باعتبارها هي املسؤولة عن عملية االنتخاب
  

ها األساسي هـو    اعتقد أن الرقابة الدولية اآلن دور     
، خاصـة   "!قـوة ردع  "دور معنوي، وقد تـشكل      

ولكن كرقابة فعلية . لألنظمة اليت قد تتجه حنو التزوير
حقيقة اعتقد ان الرقابة الداخلية أكثر فعاليـة، ألن         

هلذا . الرقابة الدولية ذات قيمة معنوية أكثر منها فعلية
نقول أنه جيب مشاركة، مؤسسات اتمـع املـدين         

ب يف سري العملية االنتخابية من بدايتـها إىل         واألحزا
ايتها وبالطبع جيب أن ال ننكر وال ننسى أن هنالك          
مؤسسات أخرى داخل الدولة، مثل الربملان والقضاء       

  .وغريه قد يكون هلا دور يف مراقبة االنتخابات
  

  .الدكتور منذر الصوراين
  

العقـل  "بداية أقول أن املنهجية اهلامشية ركزت على        
تقاقي "! عقل دجاجة "، ولكن العقل بقي     "!اإلنسانو

، "!!ولّد ميتاً "، واإلنسان حقيقة    !دائماً خارج السرب  
لذلك ال أمل يف تصحيح املسرية، وأنا أوأيد ما قالـه           
األستاذ محادة فراعنه أننا يف تراجع مـستمر كلمـا          

كلما تراجعنا إىل اخللف خطوات،    .. خطونا اىل األمام  
ء من مسلسل ال ينتهي، من حيث وأصبحنا حقيقة جز  

  .أننا أصبحنا أمة ميؤوس منها
  

 املراقبة أو الرقابة، حنن حباجة اىل رقابة داخلية علـى      
مؤسساتنا، وأنا شخصيا بدون حـرج، وأرغـب أن         
يكون لزمالئي سعة الستيعاب كالمـي، دخلنـا يف         

جتربة، شبيهة بتجربة حزب العهد، حقيقة لو كـان         
حصل ملا وصـلنا اىل بعـض       هناك رقابة على الذي     

اخلالفات مع زمالئنا يف احلركة الوطنيـة األردنيـة،         
الذي أنت يا دكتور حازم من ضـمنها، إىل جانـب           

لذلك معايشيت للواقع السياسي منـذ      . حزب العهد 
بداية اخلمسينات، أو منذ بداية تأسـيس اململكـة         
األردنية اهلامشية، ووضع الدستور األردين الذي وضع       

ح استراتيجية شاملة، لتحقيق اإلصالح سواء      لنا مالم 
. السياسي  أو االقتصادي، االجتماعي، أو الثقـايف        

حقيقة حنن املسؤولني عن هذا الترهل، وعن التراجع        
  .يف كل مساقات احلياة األردنية

  
  .األستاذ مازن اايل

  
، لدي كافة جلـسات     1952الدستور األردين لعام    

لذي دارت حوله،   جملس النواب وجلسات النقاش ا    
حقيقة شيء رائع ومدهش، وأنا أتوقع أنه كـان يف          

هـذا الدسـتور    . األردن رجال يثق فيهم فيما مضى     
اعتداء، قلبته رأساً على عقب، فلم      ) 13(تعرض إىل   

وهذا ما أصاب االحتاد    . 1952يعد له صلة بدستور     
الوطين األردين، واالحتاد الوطين العـريب، وامليثـاق        

  . دن أوالً، واألجندة الوطنية اليت ننتظرالوطين، واألر
  

ال نريد رقابة دولية، ألن احلكومة إذا ما أمـسكت          
بطرف اخليط، ستبقينا نتحدث عن الرقابة الدوليـة        

جيـب أن   . ، وننسى كل شيء آخر    !عشرات السنني 
نركز على األساسيات، اليت هي قانون االنتخـاب،        

يتحدث وقانون األحزاب، وقانون اجلمعيات الذي ال       
األخـوان املـسلمني    . عنه أحد، فهو قانون متخلف    

قوم ال تنبع فقط من كوم ميتلكون أمواالً أو مـن           
عاماً، األخوان املـسلمني    ) 50(كوم يعملون منذ    
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أقوياء مادام هناك قضية، وعندما حتل قضية فلسطني،        
  %.1األخوان املسلمني يرتل متثيلهم إىل 

  
  .الدكتور خلدون الناصر

  ) اخلةمد(
  

حقيقة أنا أمحل أمانة، راقبـت انتخابـات الرئاسـة          
الفلسطينية، ـ وردت يف مداخلة رئيس حزب الرفاه  
األستاذ حممد رجا الشوملي أنه جرت حتت االحتالل        
العسكري ـ حقيقة لنرجع للذاكرة، هنـاك كـان    
اتفاق على أن تقوم إسرائيل بإزالة احلواجز، وختلـي         

هنـاك حريـة حركـة      املدن، على أساس أن يكون      
هـو أوالً،   . للناخبني وكان هذا دورنـا األساسـي      

الشهادة لقانون انتخابات الرئاسة يف فلسطني، احلقيقة 
) 6(نرجع للقانون العـادل، حيـث كـان هنـاك           

مرشحني، وإخوانا يف الضفة الفلسطينية، بعد احتالل       
 عام مارسوا أرقى أنواع الدميقراطية مبنتهى احلرية      39

جز قاسية جداً وليس احتالل، وكـان       وبوجود حوا 
دورنا أن نقف على هذه احلواجز اإلسرائيليني كانوا        
يسهلون للمراقبني ألم مميزين بإشـارات خاصـة،        
ولكننا نرفض أن منر على احلواجز حىت نرى بأعيننـا          
أن هناك تسهيالت خلروج ودخول املقترعني من واىل        

 التـشييع   أنت ذهبت قبلنا بفترة يف    . مراكز االقتراع 
والعزاء وعانيت من احلواجز، ختيل املعانـاة الـذي         
عاناها املواطن الفلسطيين الذي كان ينتظر أكثر من        
مخس ساعات وست ساعات حىت يذهب اىل صندوق        

 مراقب أجـنيب  900فبضغط من أكثر من   . االقتراع
الذي كان مههم الوحيد هو تـسهيل األمـر علـى           

عروفة لكل العامل   قصة شارع صالح الدين م    . الناخبني
  . يف القدس الشرقية، إضافة اىل احلواجز للتأثري عليها

أحب أن أو أكد أا رسالة امحلها، أنه يف االنتخابات          
الفلسطينية مورست الدميقراطية نتمىن أن متـارس يف        

، %62نسبة االقتراع  جتاوزت     . مجيع الدول العربية  
اتيا حتت أقسى الظروف، وهذا يعيدنا اىل املوضوع ذ       

أنه كان هناك قانون عادل، وهناك آراء خمتلفة، هناك         
أناس قاطعوا االنتخابات وتقيدوا ا، وأحزاب أخرى       

اجتمعنا باملرشحني الستة،   . تنافست على االنتخابات  
وكل واحد كان يقدر متاماً كم باإلمكان حصوله على 
أصوات والنسب املئوية كادت أن تكون صـحيحة        

ئاسة الفلسطينية مل جتِر حتت     أو أكد أن الر   %. 100
االحتالل العسكري الصهيوين، بل جـرت مبنتـهى        
الشفافية، ألن املواطن يف الضفة الفلسطينية يرغـب        

. هذا ما أردت توضيحه. بذلك رغم الظروف القاسية
 1000السلطة يسرت األمور حيث وفرت أكثر من        

  .مركز اقتراع
  

  . األستاذ رافع البطاينة
  

جاء أحـد العجـائز     " رفة حصلت أريد أن أحتدث ط   
: ليديل بصوته، فسأله رئيس الصندوق ما امسك فقال       

فقال احملافظ هكذا حفظـوه،     ! املرحوم، فالن وفالن  
فقال له يا حج صوت على رقبتك، وبوجهك علـى          

، ال  !احلقيقة هناك تزوير شعيب وأنا مطلـع      "!!. القرب
أريد أن أحتدث عن األريـاف، التزويـر الـشعيب          

وهذا مل ينبع من احلكومة ولكـن القـضية         ! "باهلبل"
القضية ضـمرييه،   . تتعلق مبن يراقب على الصندوق    

ألن بعض املوظفني يساقوا اىل املشاركة جمربين وهلذا        
ال يهمه النتيجة، وبالتايل يتساهل مع التزوير لدرجة        
كبرية فهناك حرفنة بالتزوير، فلقد مت التزوير أمـام         

  .ناظري
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  جولة ثانية/ ردود 
  

  .الدكتور حازم قشوع
  
يف النهاية، اعتقد أنه من مصلحة الشعب األردين،           

ومؤسسات اتمع املدين، أن يكون هنالـك رقابـة         
دولية على االنتخابات ولعوامل عدة، أشرت هلـا يف         
بداية حديثي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، مـن          
مصلحة احلكومة بطريقة أو بأخرى أن يكون هنالك        

ية على االنتخابات يف ظل التصنيف للدول       رقابة دول 
ـ دولة متقدمة، دولة متخلفة، دولة متوسطة التقدم        

ال حـديث عـن     "ـ وهلذا أقول بكل وضوح، أن       
، أما أن نقـيس     "!دميقراطية يف األردن بدون أحزاب    

األحزاب البنائية احلالية، اليت منها األحزاب الليربالية       
ـ        سة العمـل   املنفتحة اليت تعمل على ختطـيط مأس

البنيوي، بأحزاب مشولية بدعوى بأا أحزاب فشلت،     
مـن وجهـة    . وهذه أحزاب مل تفشل، فهذا ال جيوز      

نظري كحزب أن األحزاب املوجودة فشلت ألـا        
باألساس مل تكن أحزاباً، وامنا كانـت عبـارة عـن           

  .دكتاتورية أشخاص يف مسميات حزبية
  

 منـا   حنن كأحزاب جيب أن ندافع عن القضايا اليت       
أريد . وبصوت عاٍل، حىت يسمع اجلميع هذا الصوت      

أن امسع صويت للتأكيد للناس أنه ليس فقط األحزاب         
الدينية من جتيد اخلطابة، ولكن هناك أحزاب ليربالية        

  .أيضاً  جتيد فن اخلطابة والقول
  

فيما يتعلق باملصطلحات، خاصة موضوع املواطنـة،       
ادر هي منبـع    واهلوية، يبدو يل أا خرجت عن مص      

  . لإلقليمية يف هذا الوطن

أعتقد أن يف هذا الوطن هناك من يـستحق           
ويف هذا الوطن عناصر فاعلة وعاملة بانتماء       .. احلياة

  . لنبين معاً أردن متطور ودميقراطي... صادق وخملص 
  

******  
  

  :السادة احلضورالسيدات و
 

باحث يف قضايا احلركـات     / إبراهيم غرايبة  
 .اإلسالمية

 .حزب الرسالة األردين/ أمحد حامت املبيضني 
 .ناشط سياسي/ نأسامة مطاح 
أستاذة العلـوم   / الدكتور بارعة النقشبندي   

 .السياسية
مركز القدس للدراسـات    / مجال اخلطيب  

 .السياسية
أمني عـام حـزب   /  الدكتور حازم قشوع   

 .الرسالة
باحث يف مركـز    / الدكتور حسن الرباري   

 . اجلامعة األردنيةالدراسات االستراتيجية،
عضو الس الوطين   / محادة فراعنة األستاذ   

 .الفلسطيين
أمني عام حـزب    / الدكتور خلدون الناصر   

 .العهد األردين
أسـتاذ العلـوم    / الدكتور ذياب خمادمـة    

 .السياسية يف اجلامعة األردنية
 .ناشط سياسي/ رافع البطاينة 
ناشط يف مؤسسات اتمع    / سامر خري أمحد   

  .املدين
 .حزب الرسالة األردين/ عماد عرندس 
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عضو الـس الـوطين     / عمران اخلطيب  
 .الفلسطيين

حـزب الوسـط    / الدكتور فايز الربيـع    
 .اإلسالمي األردين

 .حزب الرفاه األردين/ فؤاد معمر 
ناشط يف قضايا   / الدكتور فوزي السمهوري   

 .حقوق اإلنسان
 .باحث يف العلوم السياسية/ ماجد اخلواجا 
مازن ريال، أمني عام احلزب العريب      األستاذ   

 .األردين
حمامي، ناشـط يف قـضايا      / مازن اايل . أ 

 .حقوق اإلنسان
املهندس مروان فاعوري، حـزب الوسـط       

 .اإلسالمي األردين
  .حزب الرفاه األردين/ حممد رجا الشوملي 
 .كاتب صحفي/ حممد عمر 
 .حزب الرسالة األردين/ حممد مازن مبيضني 
 .ناشط سياسي/ دادحةميالن صالح امل 
أمني سر حـزب الرسـالة      /  ناجح األشقر  

 .األردين
/ جدان التهلوين الـساكت    و سعادة السيدة  

 .عضو جملس األعيان األردين
 

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  


