
مـــذكرة صـــادرة عن
مركز القدس للدراسات السياسية

بشأن

2015 مشروع قانون االنتخاب لسنة 

2015  
    



2

يرحب مركز القد�س للدرا�شات ال�شيا�شية مب�شروع قانون االنتخاب اجلديد 
اأوا�شط  النواب  اإىل جمل�س  الن�شور  اأحالته حكومة د. عبداهلل  2015 الذي  ل�شنة 
اأنه ي�شكل خطوة اإ�شالحية ملمو�شة اإىل االأمام مبغادرة  2015 من منطلق  اأيلول 
العام  منذ  واحلزبية  ال�شيا�شية  احلياة  �شّوه  الذي  املجزوء  الواحد  ال�شوت  نظام 
1993. غري اأن ذلك ال يلغي حقيقة وجود العديد من املثالب والنواق�س التي يتعني 
نقرتح  التي  التعديالت  اأبرز  يلي  وفيما  جتاوزها،  واالأعيان  النواب  جمل�شي  على 
على جمل�س النواب اأن يتبناها من اأجل تطوير  م�شروع قانون االنتخاب اإىل املدى 
الذي من �شاأنه اأن ي�شهم يف انتخاب جمل�س نيابي ميثل ال�شعب حقًا، ويعزز  احلياة 

احلزبية مبا يجعل من ت�شكيل احلكومة الربملانية  اأمرًا يف متناول اليد:

الـ 130 للقوائم  �أواًل: تخصيص 30 مقعدًا من مقاعد الـمجلس 
الوطنية في الدائرة العامة على مستوى المملكة. 

مع عليه االأحزاب ال�شيا�شية، وت�شكل اال�شتجابة له موؤ�شرًا  اإن هذا مطلب جتجُ
النواب لالرتقاء باحلياة احلزبية  ال�شيا�شية لدى جمل�س  االإرادة  توفر  على مدى 
فعاًل ال قواًل فقط. لقد �شكلت القوائم الوطنية يف قانون االنتخاب ل�شنة 2012 اأهم 
تطوير  لنظام االنتخاب يف تاريخ املجال�س النيابية، ولي�س من احلكمة يف �شيء اأن 
يتم الرتاجع عنه يف مناخ ينحو فيه م�شروع القانون اجلديد نحو تدارك مظاهر 

اخللل يف ت�شريعات االنتخاب ال�شابقة. 

صعيد  على  سواء  المفتوحة  القائمة  نظام  اعتماد  ثانيًا: 
المحافظة أو على صعيد الدائرة العامة. 

اإننا ندرك اأن القائمة الن�شبية املغلقة �شواء على م�شتوى املحافظة اأو على 
م�شتوى اململكة، توفر فر�شًا اأف�شل للفوز للقيادات احلزبية التي �شتختار املراكز 
االأوىل يف قوائم االأحزاب املر�شحة، لكننا ندعو للنظر يف اعتبارات اأخرى مهمة 
جدًا تدعم خيار القائمة الن�شبية املفتوحة، ويف مقدمتها؛ اأواًل، قطع الطريق على 
ا�شتخال�شات  اأهم  واحدة من  املر�شحة، وهذه  القوائم  ال�شيا�شي على  املال  تغّول 
اأ�شا�س مو�شوعي حقًا وعادل  توفري   وثانيًا،  املا�شية؛  النيابية  االنتخابات  جتربة 
لتحالف االأحزاب ال�شيا�شية. اإن الت�شويت للقائمة الن�شبية املفتوحة على مرحلتني 
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االأول  ال�شوت  وظيفة  اأن  يعني  القائمة(،  يف  ملر�شحني  و�شوت  للقائمة  )�شوت 
ترتيب  اإعادة  هو  الثاين  ال�شوت  ووظيفة  املقاعد،  من  القائمة  هو حتديد ح�شة 
القائمة  �شعيد  على  اأما  اأ�شوات.  من  �شيجنوه  ما  ح�شب  القائمة  على  املر�شحني 
الوطنية املفتوحة، فاإن الت�شويت يكون من مرحلة واحدة ويذهب ال�شوت مبا�شرة 
املقاعد  من  القائمة  معًا ح�شة  اآن  يحدد يف  ال�شوت  وهذا  املف�شل،  املر�شح  اإىل 

وترتيب املر�شحني ح�شب ثقلهم االنتخابي.  

من  فقط  واحد  مرشح  اختيار  في  الحق  الناخب  إعطاء  ثالثًا: 
القائمة التي صّوت لها. 

اإن الت�شويت على مرحلتني للقائمة الن�شبية املفتوحة، ي�شكل ركنًا اأ�شا�شيًا 
يف م�شروع قانون االنتخاب، غري اأن منح الناخب احلق يف الت�شويت لعدة مر�شحني 
مناف�شة  ويجُ�شعل  بها،  ي�شتهان  ال  اإ�شكاالت  يخلق  لها،  �شّوت  التي  القائمة  �شمن 
له  �شيكون  وهذا  نف�شها،  الواحدة  القائمة  داخل  املر�شحني  بني  الوطي�س  حامية 
تبعات اجتماعية �شلبية وخا�شة عندما يتعلق االأمر بقوائم ت�شكلها اأحزاب �شيا�شية 
اأو قوى اجتماعية. وهنا ال بد من التاأكيد باأن ال�شوت االأول الذي يجُعطى للقائمة 
هو ال�شوت املهم واحلا�شم الذي يحدد فر�س الفوز للقوائم املختلفة، بينما وظيفة 
ال�شوت الثاين الختيار املر�شحني املف�شلني للناخب �شمن القائمة هي فقط ترتيب 

املر�شحني داخل القائمة من حيث حجم االأ�شوات التي ح�شلوا عليها. 

ولهذا فاإنه ميكن معاجلة االآثار ال�شارة الختيار عدة مر�شحني من القائمة 
القائمة  على  التطوير  هذا  اإن  فقط.  واحد  مر�شح  باختيار  الثاين،  الت�شويت  يف 
وهذا  فقط،  له  املوؤيدة  االأ�شوات  ياأخذ  مر�شح  كل  اأن  يف  يفيد  املفتوحة  الن�شبية 
ي�شكل اأر�شية مريحة لتحالف االأحزاب، حيث ت�شتفيد االأحزاب املوؤتلفة من تعزيز 
هذه  مر�شحي  ترتيب  يتوقف  بينما  االأول،  ال�شوت  خالل  من  الفوز  يف  فر�شها 
اإغالق  يتم  بهذا  عادلة.  م�شاألة  وهذه  حزب  لكل  االنتخابي  الثقل  على  االأحزاب 
املر�شحني،  بني  الثاين  ال�شوت  توزيع  يف  املتوقعة  »الكاذبة«  االتفاقات  اأما  الباب 
كما اأنه ال يوفر فر�شة الفوز ملر�شح �شعيف ملجرد اأن مل يلتزم باالتفاق على توزيع 

ال�شوت الثاين عند اختيار املر�شحني املف�شلني يف القائمة.
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حسم  نسبة  واعتماد  البواقي  أعلى  نظام  عن  التخلي  ر�بعًا: 
)عتبة تمثيل(.

لقد حّدد م�شروع القانون )الفقرة 47/ب( باأنه يف حال تعذر ملء املقاعد 
باالأرقام ال�شحيحة غري  الك�شرية بن�شبة عدد االأ�شوات التي حت�شل عليها القوائم يف 
الدائرة االنتخابية، فاإنه يتم اعتماد طريقة الباقي االأعلى مللء هذه املقاعد املتبقية. 
وهذه هي الطريقة نف�شها التي ا�شتخدمت يف االنتخابات املا�شية، وتك�ّشف بو�شوح 
ما تنطوي عليه من عيوب ومزايا. اأما العيوب، فهي عدم العدالة يف توزيع املقاعد 
قائمتني ح�شلت  اأن  املتناف�شة، حتى  القوائم  الذي حققته  االأ�شوات  بحجم  قيا�شًا 
اأ�شعاف  اأ�شوات االأوىل ي�شاوي ثالثة  كل منهما على مقعد واحد،  بينما كان عدد 
ون�شف عدد اأ�شوات القائمة الثانية، ويرتبط بهذه النتيجة اأن هذه الطريقة تت�شمن 
مزية هي حماباة القوائم اأو االأحزاب ال�شعيفة. وهنا ال بد من طرح ال�شوؤال التايل: 
اأيهما اأكرث جدوى يف هذه املرحلة من االنتخابات، هل هو متثيل اأكرب عدد ممكن 
من القوائم اأو االأحزاب، اأم  حت�شني فر�س القوائم الكبرية يف ح�شد عدد اأعلى من 
املقاعد؟ بهذا ميكن اعتماد طريقة بديلة هي طريقة »دي هونت« التي تعد طريقة 
عادلة يف توزيع االأ�شوات الك�شرية. ف�شاًل عن ذلك فاإن نظام التمثيل الن�شبي يرتبط 
القوائم  ل�شالح  املقاعد  توزيع  من  ال�شعيفة  القوائم  ال�شتبعاد  ح�شم  بن�شبة  عادة 

الكبرية، بينما خال قانون االنتخاب من حتديد ن�شبة كهذه. 

خام�سًا: زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية بتخصيص مقعد لكل 
دائرة انتخابية.

يف  انتخابية  كدائرة  غالبًا  املحافظة  �شيعتمد  االنتخابية  املقاعد  توزيع  اإن 
املحافظات ال�شغرية واملتو�شطة الثقل ال�شكاين، و�شيتم تق�شيم املحافظات ذات 
اأ�شغر. ويف  دوائر  اإىل  والزرقاء،  واإربد  العا�شمة  ال�شكانية ويف مقدمتها  الكثافة 
بنًا بحقوق املراأة  هذا االإطار، فاإن تخ�شي�س مقعد ن�شائي لكل حمافظة، يلحق غجُ
يف املحافظات الكبرية، ولذا فاإن من االإن�شاف تو�شيع دائرة التمثيل الن�شائي على 
لكل  مقعد  تخ�شي�س  بدل  انتخابية  دائرة  كل  للمراأة يف  مقعد  بتخ�شي�س  االأقل 

حمافظة، ما دام اأن املحافظات لن تت�شكل كل منها من دائرة انتخابية واحدة.



5

�ساد�سًا: تحويل دوائر البادية إلى دوائر جغرافية ودمجها في إطار 
المحافظات التي تنتمي إليها.

مل تعد كوتا دوائر البادية لها ما يربرها من زمن، ما دام اأن البداوة مل تعد 
بديل  واعتماد  الكوتا،  اال�شتغناء عن هذه  يتعني  ولذا  واإنتاج،  قائمة كنظام حياة 
عملي لهذه الدوائر يكفل لها االحتفاظ مبقاعدها، لكن على اأ�شا�س حتويلها اإىل 
دوائر جغرافية يف نطاق املحافظات التي هي جزء منها، وهي حمافظات املفرق 
والعا�شمة ومعان. اإن هذه املعاجلة لكوتا دوائر البادية، تقل�س حجم االختالالت 
يف قانون االنتخاب، وتوؤمن دمج هذه الدوائر يف منظومة املقاعد الرئي�شية، بحيث 
ي�شبح من حق اأبناء وبنات مناطق البادية الرت�شح يف اأي مناطق اأخرى يف اململكة، 
فيما �شي�شبح يف املقابل من حق اأبناء الدوائر  االأخرى املناف�شة على املقاعد التي 

�شتخ�ش�س ملناطق البادية. 

تواجدهم،  بلدان  في  االقتراع  بحق  للمغتربين  االعتراف  �سابعًا: 
وتأمين مشاركة العاملين في إدارة االنتخابات في االقتراع.

ت�شتمر قوانني االنتخاب يف جتاهل حق االأردنيني يف اخلارج مبمار�شة حقهم 
الد�شتوري يف امل�شاركة يف االنتخابات دون م�شوغات مقبولة، وهذا ما يجب معاجلته 
وتكليف  االقرتاع،  بحق  املواطنني  لهوؤالء  باالعرتاف  احلايل  االنتخاب  قانون  يف 
وميكن  ذلك،  تكفل  التي  العملية  االإجراءات  باتخاذ  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة 
لالأردن اأن ي�شرت�شد بتجربة ع�شرات البالد العربية واالجنبية التي تنظم ملواطنيها 
انتخابات بلدانهم. كذلك هناك فئة يتم حرمانها من  يف اخلارج م�شاركتهم يف 
وهذا  االنتخابية،  العملية  اإطار  يف  اإدارية  مهمة  تتوىل  اأنها  ملجرد  االنتخاب  حق 
ي�شمل ع�شرات االآالف من املواطنني من اأع�شاء اللجان  ومندوبي املر�شحني على 
�شناديق االقرتاع، واملراقبني من موؤ�ش�شات املجتمع املدين، واملوظفني يف املدار�س، 
وغريهم، وهذا ما يتطلب معاجلته بتاأمني م�شاركة هوؤالء يف االقرتاع يف �شناديق 

خا�شة.
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رقابة  تحت  االنتخابية  الحمالت  على  لإلنفاق  سقف  وضع  ثامنًا: 
رسمية متخصصة  

واالأ�ش�س  االأحكام  حتديد  )21ب(  الفقرة  يف  االنتخاب  قانون  اأحال  لقد 
وال�شوابط املتعلقة بالدعاية االنتخابية مبا يف ذلك �شوابط االإنفاق املايل مبوجب 
املو�شوع  هذا  اأهمية  اإن  لالنتخاب.  امل�شتقلة  الهيئة  عن  ت�شدر  تنفيذية  تعليمات 
�شقوف  و�شع  يجب  بل  مراقبتها،  ي�شعب  عامة  بتوجهات  االكتفاء  عدم  تتطلب 
االنتخابات  عدالة  معايري  من  كمعيار  االنتخابية  على احلمالت  لالإنفاق  حمددة 
ال�شقوف  هذه  تخ�شع  واأن  ال�شيا�شي،  للمال  امل�شروع  غري  اال�شتخدام  وحماربة 
لرقابة �شارمة من قبل جلان ر�شمية ت�شارك فيها الهيئة امل�شتقلة وديوان املحا�شبة، 
ولعله من االأجدى اأن ين�س قانون االنتخاب على هذه املعايري وال�شوابط واالأدوات 
ويرتك للهيئة امل�شتقلة لالنتخاب اأن ت�شع التفا�شيل بتعليمات ت�شدر لهذه الغاية. 
ويف كل االأحوال، ميكن اال�شتفادة يف هذا املجال من جتارب بلدان عربية كاملغرب 

وتون�س وم�شر وغريها. 

قانون  ضمن  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  نظام  اعتماد  تا�سعًا: 
االنتخاب.

بنظام  االنتخابية  الدوائر  تق�شيم  اإىل  االأردنية  االنتخاب  قوانني  متيل 
ي�شدر عن جمل�س الوزراء، الحقًا ل�شدور قانون االنتخاب، وهذا يعطي ال�شلطة 
التنفيذية امتيازًا للتحكم بهذا املكون االأكرث ح�شا�شية يف العملية االنتخابية. اإننا 
يخو�س  ال  اأن  هو  االأ�شل  اأن  ذلك  اجلانب،  بهذا  تتعلق  اإ�شكالية  هناك  اأن  ندرك 
واأننا  اأَما  لكن  االنتخابية،  قانونها وق�شموا دوائرها  ْم و�شعوا  هجُ انتخابات  النواب 
الثامن  النواب  انتخابات جمل�س  تف�شلنا عن  التي  االأخرية  النيابية  الدورة  اأمام 
ع�شر، فاإننا نقرتح اأن يت�شمن القانون ملحقًا بتق�شيم الدوائر االنتخابات مراعاة 
الدوائر،  تق�شيم  يف  والعدالة  التوازن  �شمان  على  وحر�شًا  الواجبة،  لل�شفافية 
ولي�س هناك ما مينع من التوافق على م�شودة هذا امللحق ما بني احلكومة واللجنة 

القانونية ملجل�س النواب. 
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عا�سرً�: دعم التوجه لإلبقاء على كوتا مفتوحة لمقاعد المرأة 
والمسيحيين والشركس والشيشان

مع  بالتعامل  يتعلق  مهم  تطوير  على  االنتخاب  قانون  م�شروع  ا�شتمل   
كوتات املراأة وامل�شيحيني وال�شرك�س وال�شي�شان باعتبارها متثل حدًا اأدنى، مع 
)البندان  االأخرى  املقاعد  جميع  على  التناف�س  حق  على  الفئات  لهذه  االإبقاء 
ال  كونه  على  عالوة  التوجه  هذا  اأهمية  اإن  د(.   9 الفقرة  من  والثاين  االأول 
مينع الفئات امل�شمولة بهذه الكوتات من حقها يف املناف�شة املفتوحة على �شائر 
احلاجة  مدى  على  للحكم  موؤ�شر  بتوفري  ي�شمح  كونه  يف  تكمن  اإمنا  املقاعد، 
من  معقول  بعدد  الفوز  على حتقيق  قادرة  الفئات  هذه  اأن  تبني  فكلما  للكوتا، 
اال�شتغناء  مربرات  تتعزز  للكوتا،  املخ�ش�س  بالعدد  مقارنة  تناف�شيًا،  املقاعد 
الكوتات  مع  وقع  ما  وهذا  اأبدية،  الكوتا  فت�شبح  ذلك،  بدون  اأما  الكوتا،  عن 
انتخابات  اأول  والبدو منذ  وال�شي�شان  وال�شرك�س  بامل�شيحيني  القدمية اخلا�شة 
االأخرية  االنتخاب  قوانني  تركت  بينما  االإمارة،  عهد  يف  االأردن  �شرق  �شهدها 
الن�شائية،  الكوتا  النواب خارج  للمناف�شة على مقاعد جمل�س  للن�شاء  الفر�شة 
وهذا على �شبيل املثال، مّكن �شيدتني يف انتخابات جمل�س النواب ال�شابع ع�شر 

من الفوز تناف�شيًا يف الدوائر املحلية و�شيدة واحدة يف الدائرة العامة.  
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