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  2010ة لالنتخابات األردنية رسميالئج نايف القاضي يعلن النتا .1

 ،وليد حسني  و ،رداد القالب ،   ربى كراسنة  نقالً عن مراسليها   11/11/2010، عمان،   العرب اليوم رت  نش
في مؤتمر صحافي امس نتائج االنتخابـات       اعلن   ، وزير الداخلية  ،نائب رئيس الوزراء نايف القاضي    أن  

  %.53 بنسبة اقتراع بلغت ،ب وناخبة مليون ناخ1.255 التي شارك فيها ،النيابية
نجحت في اجراء انتخابات ( مؤكدا ان الحكومة ،)مرضية جدا(واعتبر القاضي ان نسبة االقتراع العامة 

  ). وقللت من تأثيرها على نسبة االقتراع العام، وتجاوزت تحدي المقاطعة،حرة ونزيهة
 فازوا بعضوية ،من اعضاء المجلس السابق مرشحا 72 من بين ، نائبا31واظهرت نتائج االنتخابات ان 

  .المجلس السادس عشر
 ومن بين الفائزين اربعة ، من اعضاء مجالس نيابية سابقة8 و، نائبا جديدا ألول مرة81ودخل المجلس 

  . استقالوا قبل االنتخابات5 من اصل ،من اعضاء مجلس االعيان
 لم ، امرأة17 من بينهم ، مرشحا86 ضمت ،ة قوائم حزبي5 ترشحوا على ، حزبيا12وبينت النتائج فوز 

  .تفز منهن سوى امين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة على نظام الكوتا النسائية
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جاءت على  2010 األردنية  الفائزين في االنتخاباتنتائج أن 11/11/2010السبيل، عّمان، وذكرت 
  :التالي الشكل

 
 المقعد النتيجة  الفائز الفرعية  الدائرة
 مسلم 13238 خليل عطية 1 1عمان
 مسلم 5806 جعفر مروان العبدالالت 2 1عمان
 مسلم 2125 حسن محمود صافي 3 1عمان
 مسلم 3233 راشد عودة البرايسة 4 1عمان
 مسلم 2222 سالم عبداهللا الهدبان 5 1عمان
 مسلم 2502 محمد الذويب 1 2عمان
 مسلم 3267 محمد الكوز 2 2عمان
 مسلم 2811 محمد الحاليقة 3 2عمان
 مسلم 3618 يحيى السعود 4 2عمان
 مسلم 7358 غازي عليان 5 2عمان

 مسلم 2131 ممدوح العبادي 1 3عمان 
 مسلم 3792 ريم بدران 2 3عمان 
 مسلم 2309 عبدالرحيم البقاعي 3 3عمان 
 مسلم 3099 احمد الصفدي 4 3عمان 
 مسيحي 3198 غازي مشربش 5 3عمان 
 مسلم 5870 احمد الهميسات 1 4عمان 
 مسلم 5673 صالح الدين جبر المحارمة 2 4عمان 
 مسلم 5433 حمد ابو زيد 3 4عمان 
 مسلم 7615 المحامي صالح مفلح اللوزي 1 5عمان
 مسلم 4730  صالح عبد الكريم الوريكات.د 2 5عمان
 شيشان/شركس 1390 تامر شاهر بينو 3 5عمان
 مسلم 5282 دة النهار المناصيرفواز عو 1 6عمان
 مسلم 3963 لطفي محمود الديرباني 2 6عمان
 شيشان/شركس 2448 منير حسني صوبر 3 6عمان
 مسلم 7141 الدكتور انور العجارمة 1 ناعور

  مسلم 5951 فيصل الفايز 1  بدو الوسط
  مسلم 4408 مجحم الخريشا 2  الوسط بدو
  مسلم 3176 شاالشايش الخري 3  الوسط بدو

 مسلم 2311 عبداهللا النسور 1 السلط
 مسلم 3540 مصطفى شنيكات 2 1البلقاء
 مسلم 5820 خالد بزبز الحياري 3 1البلقاء
 مسلم 3006 محمود الخرابشة 4 1البلقاء
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 مسلم 5914 معتصم العواملة 5 1البلقاء
 مسيحي 1180 جمال قموه 6 1البلقاء
 مسيحي 4056 اوودضرار قيصر الد 7 1البلقاء

 مسلم 4309 شادي علي بركات العدوان 1 الشونة الجنوبية
 مسلم 3956 طالل الفاعور 1 ادير عال

 مسلم 3960 عبداهللا جبران النويرات 1 اعين الباشا
 مسلم 2878 عبد الكريم ابو الهيجاء 1 1اربد
 مسلم 4908 محمد خالد الردايدة 2 1اربد
 مسلم 6800 نيعبدالناصر بني ها 3 1اربد
 مسلم 2863 زيد شقيرات 4 1اربد
 مسلم 6070 الدكتور حميد بطاينة 5 1اربد

 مسلم 6167 حسني فندي الشياب 1 بني عبيد
 مسلم 3046 صالح فوزي مرجان 2 بني عبيد
 مسيحي 2215 جميل النمري 3 بني عبيد

 مسلم 3407 الدكتور بسام العمري 1 المزار الشمالي
 مسلم 9782  الزعبيفواز 1 الرمثا
 مسلم 6606 يوسف الشقران 2 الرمثا

 مسلم 5072 علي محمد سالم ملكاوي 1 بني كنانة
 مسلم 3336 يحيى حسين محمد عبيدات 2 بني كنانة
 مسلم 5443 عماد جبر بني يونس 1 الكورة

 مسلم 15326 مجحم حميد الصقور 1 األغوار الشمالية
 سلمم 4529 عاكف المقابلة 1 الطيبة

 مسلم 3250 نايف العمري 1 الوسطية
 مسلم 2228  المعايطة طالل 1 قصبة الكرك
 مسلم 4067 عبدالقادر مبارك الحباشنة 2 قصبة الكرك
 مسيحي 1647 عبداهللا غانم زريقات 3 قصبة الكرك

 مسلم 3218 ايمن هزاع المجالي 1 القصر
 مسيحي 1334 الدكتور طالل سابا العكشة 2 القصر

 مسلم 4290 محمود خلف النعيمات 1 زار الجنوبيالم
 مسلم 6787 المهندس عاطف يوسف الطراونة 2 المزار الجنوبي

 مسلم 1298 الدكتور رعد بن طريف 1 لواء فقوع
 مسلم  شريف توفيق الرواشدة 1 عي

 مسلم 2362 خلف الهويمل 1 االغوار الجنوبية
 ممسل 3179 سمير عبداهللا العرابي 1 1الزرقاء
 مسلم 5898 وسالمة عطاهللا منيزل الغويري 2 1الزرقاء
 مسلم 3425 خير اهللا حسين العقرباوي 3 1الزرقاء
 شيشان/شركس 4173 ميرزا قاسم بوالد 4 1الزرقاء
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 مسيحي 2692 بسام سالمه موسى الحدادين 5 1الزرقاء
 مسلم 2865 موسى بركات سعود الزواهرة 1 2الزرقاء
 مسلم 3461 وسف الحجوج الدوايمةمحمد ي 2 2الزرقاء
 مسلم 3217 علي سالم فاضل الخاليلة 3 2الزرقاء
 مسلم 4924 خلف ياسين الزيود 1 الهاشمية
 مسلم 2955 محمد جميل محمد جبرين 1 الرصيفة
 مسلم 2675 مرزوق حمد عواد الدعجه 2 الرصيفة
 مسلم 6779 عبدالكريم الدغمي 1 المفرق
 مسلم 4680 يفاتابراهيم شد 2 المفرق
 مسلم 5316 مفلح الرفالي الخزاعلة 3 المفرق
 مسلم 3932 نواف الخوالدة 4 المفرق

 مسلم 6328 غازي السرحان 1 بدو الشمال
 مسلم 6349  الشبيب حابس ركاد 2 بدو الشمال
 مسلم 8967 مازن القاضي 3 بدو الشمال

 مسلم 3033 خالد زاهر الفناطسة 1 1معان
 مسلم 2303 اهللا البزايغةعبد 2 1معان
 مسلم 1399 علي الرواشدة 1 2معان
 مسلم 5503 سامي الحسنات 1 3معان

 مسلم 3877 حمد الحجايا 1 بدو الجنوب
 مسلم 4822 وعواد الزوايدة 2 بدو الجنوب
 مسلم 3280 محمد قاسم المراعية 3 بدو الجنوب

 مسلم 6681 احمد مصطفى القضاة 1 1عجلون
 مسلم 4218 مهندس سميح المومنيال 2 1عجلون
 مسيحي 1957 رضا حداد 3 1عجلون
 مسلم 4388 الدكتور علي العنانزة 1 كفرنجة
 مسلم 5128 باسل عياصرة 1 جرش
 مسلم 3393 محمد خالد زريقات 2 جرش
 مسلم 3946 مفلح حمد منيزل الرحيمي 3 جرش
 مسلم 3650 احمد مصطفى محمود العتوم 4 جرش

 مسلم 2684 برجس العبابسة 1 قصبة مادبا
 مسلم 4999 محمد سليمان الشوابكة 2 قصبة مادبا
 مسيحي 1844 الدكتور مبارك الطوال 3 قصبة مادبا

 مسلم 2600 عبد الجليل السليمات 1 ذيبان
 مسلم 4429 عبدالرحمن حناقطة 1 قصبة الطفيلة
 مسلم 3677 حازم العوران 2 قصبة الطفيلة
 مسلم 3620 ال القطاميننض 1 قصبة الطفيلة

 مسلم 2211 محمد الشروش 1 بصيرا



  

  

 
 

  

  6 ص                                   ملحق خاص               13/11/2010السبت  :التاريخ

 مسلم 2798 محمد عطااهللا ياسين 1 العقبة
 مسلم 2981 احمد حراره 2 العقبة

    عبلة أبو عبلة 1 كوتا نسائية
    أمل الرفوع 2 كوتا نسائية
    ناريمان الروسان 3 كوتا نسائية
   هدى أبو رمان 4 كوتا نسائية
    سلمى الربضي 5 ائيةكوتا نس

    ميسر السردية 6 كوتا نسائية
   سامية العليمات 7 كوتا نسائية
    خلود المراحلة 8 كوتا نسائية
    أسماء الرواضية 9 كوتا نسائية
   ردينة العطي 10 كوتا نسائية
   تمام الرياطي 11 كوتا نسائية
   وفاء بني مصطفى 12 كوتا نسائية

  
   وزراء سابقين8 من برلمانات سابقة وعينين و37 و حزبيا17ً ألول مرة و نائبا78ًز فو: القاضي .2

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لالنتخابـات نـايف             :  موفق كمال  -عمان  
،  نائبا ألول مـرة    78 نائبا الذين فازوا يوم أمس، دخل إلى مجلس النواب           120القاضي أن من بين الـ      

 وزراء فـي    8 نائبا في مجالس سابقة، واثنين من األعيان و        37 حزبيا و  17واشتملت قائمة الفائزين على     
  .حكومات سابقة

، مشيرا إلـى     %"53نسبة االقتراع العامة لالنتخابات التي جرت أول من أمس، بلغت           "وقال القاضي إن    
  ".هة والشفافيةالوضوح والنزا"أن األجواء التي تخللت عملية االقتراع سادها 

الحكومـة لـم تتـدخل فـي        "وأكد خالل مؤتمر صحافي، أعلن خالله نتائج االنتخابات الرسـمية، أن            
  ".االنتخابات، وارتكز دورها على تنفيذ القانون وااللتزام به تماما

وأعلن القاضي خالل المؤتمر، الذي عقد في المركز اإلعالمي الخاص باالنتخابات في المركز الثقـافي               
ملكي، القائمة النهائية والرسمية ألسماء الفائزين باالنتخابات، وعدد األصوات التي حصلوا عليها بمـا              ال

  .فيه الكوتا النسائية
وبين أن االنتخابات أفرزت نائبة واحدة فازت بالتنافس، وليس عن طريق الكوتا النسائية وهي مرشـحة                

يضم جميع صفات وحاالت األردنيين،     "مجلس الجديد   دائرة عمان الثالثة ريم مضر بدران، الفتا إلى أن ال         
  ".ويمثل إرادتهم من دون تدخل من أحد، انتخبه األردنيون بجميع أطيافهم وفئاتهم ومستوياتهم

لم تـؤثر أو تعكـر صـفو        "وحول أحداث الشغب والعنف التي رافقت عملية االقتراع، قال القاضي إنها            
منجز تحقـق للـوطن وأبنائـه،       "، واصفا االنتخابات بأنها     "يعاالستحقاق الدستوري الذي شارك فيه الجم     

  ".بحيث تحرك الجميع لالنتخاب
مشاركة الجميع في االنتخابات، كان بمثابة رد على الذين شككوا فيها وفقدوا مصداقيتهم، بعـد               "وقال إن   

قل من هذا   ، في حين كانت توقعات وزارة الداخلية تشير إلى أ          %53أن جرت وحققت نسبة عالية بلغت       
  ".الرقم

الحكومة تعاملت مع االنتخابـات     "من جانبه، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة إن           
 حزيـران   6باحترام وصدق شديدين، ووفق أحكام القانون منذ أن صدر قانون االنتخاب الجديـد يـوم                

  ".نالماضي، وحتى إجراء االنتخابات يوم أمس وإفراز الناجحي) يونيو(
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وأدلى األردنيون أول من أمس ومنذ السابعة صباحا بأصواتهم، واختاروا مجلس النواب السادس عـشر،               
إذ ظهرت بعدها أولى نتائج الفرز التى استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، وحصل فيها المرشح                 

ا ليسجل بذلك نيلـه      صوت 15326مجحم الصقور من دائرة اربد االنتخابية الدائرة الفرعية السابعة على           
  .أعلى األصوات في هذه االنتخابات

 دوائر فرعية، إضافة    108 دائرة رئيسية تضم     45وجرت عملية االقتراع في الدوائر االنتخابية، وعددها        
 المخصصة للمرأة، تنافست عليها المحافظات االثنتا عشرة ودوائر البادية الـشمالية            12إلى المقاعد الـ    

 صندوقا فـي  4220 مركز اقتراع، ووزعت 1492 بينما خصصت وزارة الداخلية      والوسطى والجنوبية، 
  .المحافظات واأللوية

وساد العملية االنتخابية، الهدوء، إذ استطاع الناخبون اإلدالء بأصواتهم بيسر، غير أن بعض المناطق في               
لسيطرة عليها  محافظتي الكرك والمفرق وبعض دوائر العاصمة عمان، شهدت تجاوزات محدودة، جرت ا           

  .من قبل األجهزة األمنية
 12 مرشحا، بينهم    120امرأة، فاز منهم    ) 134( مرشحا، بينهم    763: وترشح النتخابات المجلس الجديد   

  . امرأة13امرأة بنظام الكوتا، وامرأة بالتنافس ليصبح عدد السيدات الممثل في المجلس 
  11/11/2010الغد، عمان، 

  
   حصلوا على أصوات أقل من مرشحين خاسرينباًالدوائر الفرعية تفرز نوا .3

، التي تم اعتمادها في قانون االنتخاب المؤقـت،         )الوهمية(أدت الدوائر الفرعية    :  جهاد المنسي  -عمان  
  .إلى فرز نواب حصلوا على أصوات أقل من مرشحين خاسرين في الدائرة نفسها

نواب فائزين، األمر الذي يضع الكثيـر   مرشحاً حصلوا على أصوات أكثر من  30إذ يوجد ما يقرب من      
  ).الوهمية(من عالمات االستفهام حول مفهوم الدوائر الفرعية 

وكانت االنتخابات النيابية يوم الثالثاء الماضي، جرت بموجب قانون انتخاب مؤقت، اعتبرت مؤسـسات              
  ".إشكالي"مجتمع مدني وأحزاب سياسية أنه 

رقام التي حصل عليها كافة المرشحين من خالل الموقع اإللكتروني          وأعلنت الحكومة النتائج النهائية واأل    
  .لوزارة الداخلية أمس

 الفرعية الخامسة لم يحالف الحظ المرشح خليـل الهبارنـة بـالفوز رغـم               -ففي عمان، الدائرة األولى     
 الفرعيـة   - أصوات، فيما فاز المرشح حسن صافي بمقعد نيابي في نفس الـدائرة              2404حصوله على   

  . صوتا2125ًلثالثة رغم حصوله على ا
أما في دائرة عمان الثانية فقد أخفق المرشح يوسف القرنة في الفرعية الرابعة بالرغم من حصوله علـى                  

  . صوت، ولكن في الفرعية األولى2502 صوتاً، فيما فاز النائب محمد الذويب رغم حصوله على 3331
 في الترتيب الثالث بين مرشحي الدائرة، بعد كـل مـن            والالفت أن الرقم الذي حصل عليه القرنة يضعه       

  .محمد الذويب ومحمد الحاليقة ومحمد الكوز:  نواب فائزين هم3غازي عليان ويحيى السعود، وقبل 
 صوتا، متفوقا على الذويب     3193وينطبق هذا أيضا على المرشح محمد عشا الدوايمة الذي حصل على            

عليه المرشح في الفرعية الثالثة من الدائرة الثانية محمد فالح العابد           والحاليقة، كما أن الرقم الذي حصل       
  . صوتا، يفوق ما حصل عليه الذويب2548وهو 

 2616أما في عمان الثالثة فقد أخفق المرشح خالد رمضان في الفرعية الثانية بالرغم من حصوله علـى                  
 صوتاً، في   2823لرغم من حصوله على     صوتاً، كما أخفق المرشح محمد البستنجي في الفرعية الثالثة با         

 أصـوات،   2309حين فاز عن الدائرة نفسها بمقعد نيابي عبدالرحيم البقاعي بأصوات أقل بلغ تعـدادها               
  . صوتا2131وكذلك ممدوح العبادي الذي حصل على 
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وفي دائرة عمان السادسة أخفق المرشح نصار القيسي في الفرعية األولى بالرغم مـن حـصوله علـى                  
  . صوتا3973ً صوتاً، بينما فاز المرشح لطفي الديرباني في الفرعية الثانية بحصوله على 5147

ما حصل في عمان انسحب على المحافظات األخرى، ففعلت الدوائر الوهمية فعلتها في الدوائر التي تـم                 
يـونس  تقسيمها الى أكثر من دائرة فرعية، ففي دائرة إربد األولى أخفق المرشحون محمـود عبابنـة و                

بالرغم من حصولهم علـى     ) الفرعية الخامسة (سمير عويس   ) الفرعية الثانية (الجمرة وشكري المراشدة    
  . صوتاً على الترتيب5631 و2899 و3958 و4769

 صـوتا، وفـاز المرشـح       2863في حين فاز المرشح زيد شقيرات في الفرعية الرابعة بحصوله على            
 صوتا، وفي دائرة إربد الثانية أخفق       2878 األولى وحصل على     عبدالكريم أبو الهيجاء بمقعد في الفرعية     

 صوتا في حين فاز النائب      3656المرشح سامي الخصاونة في الفرعية األولى بالرغم من حصوله على           
  . صوتا3046ًصالح درويش في الفرعية الثانية بحصوله على 

 صوتا،  9526الرغم من حصوله على     وفي إربد الثالثة أخفق المرشح محمد ذيابات في الفرعية األولى ب          
  . أصوات6606في حين فاز النائب أحمد الشقران في الفرعية الثانية بحصوله على 

الفرعيـة  (وفي محافظة البلقاء، أخفق المرشحون محمد العلوان ومحمد فالح العبادي وبسام المناصـير              
 أخفق ياسين الزعبي من      صوتاً على الترتيب، كما    4748 و 4974 و 5356رغم حصولهم على    ) الخامسة

  . صوتا3538ًالدائرة األولى الفرعية الثالثة بحصوله على 
 صوتاً، والنائـب    2938بينما فاز النائب عبداهللا النسور عن الدائرة األولى الفرعية األولى بحصوله على             

  . صوتا3621ًمحمود الخرابشة عن الدائرة األولى الفرعية الرابعة بحصوله على 
 صوتاً،  3273األولى الفرعية السابعة أخفق المرشح فخري الداوود بالرغم من حصوله على            وفي الدائرة   

 صوتاً، في حين فـاز      2398والمرشح جريس صويص عن ذات الدائرة الفرعية السابعة بحصوله على           
  . صوتا1367ًالنائب جمال قموه عن الدائرة األولى الفرعية السادسة بحصوله على 

ن األمر عينه، ففي الدائرة األولى بجرش أخفق المرشح يوسف القـواقزة فـي              محافظات أخرى عانت م   
 صوتاً، في حين فاز النائب محمد زريقات في الفرعيـة           4161الفرعية األولى بالرغم من حصوله على       

  . صوتا3393ًالثانية وحصل على 
مـن حـصوله علـى      وفي عجلون الدائرة األولى الفرعية األولى أخفق المرشح فهيم الصمادي بالرغم            

 صوتاً، بينما فـاز     5026، وأخفق المرشح زكي الزغول الفرعية األولى بالرغم من حصوله على            5936
  . صوتا4218ًالنائب سميح المومني عن الدائرة األولى الفرعية الثانية بحصوله على 

 من حـصوله    وفي محافظة معان الدائرة األولى أخفق المرشح محمد العنطز في الفرعية األولى بالرغم            
  . صوتا3280ً صوتاً، في حين فاز النائب عبداهللا البزايعة في الفرعية الثانية بحصوله على 2736على 

وفي محافظة مادبا الدائرة األولى الفرعية الثانية أخفق المرشح غالب الموازرة بالرغم من حصوله على               
 الفرعية األولى بحـصوله علـى        صوت، في حين فاز النائب برجس العبابسة عن الدائرة األولى          3802
  . صوتا2684ً

 صوتاً، في   5284وفي المفرق أخفق المرشح محمد أبو عليم في الفرعية الثالثة بالرغم من حصوله على               
 صوتاً كما فاز النائب نواف      4680حين فاز المرشح إبراهيم الشديفات في الفرعية الثانية بحصوله على           

  . صوتا3932ًعلى الخوالدة بالفرعية الرابعة بحصوله 
وفي الدائرة األولى بالطفيلة أخفق المرشح عبداهللا العكايلة في الفرعية األولى بالرغم من حصوله علـى                

 صوتاً، في حين فاز النائب حازم العوران في الفرعية الثانية بذات الدائرة األولى بحصوله علـى                 4412
  . صوتا3377ً
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 3910 الجازي في الفرعية األولى بالرغم من حصوله على          وفي دائرة بدو الجنوب أخفق المرشح عبداهللا      
  . صوتا3280ًأصوات، في حين فاز النائب محمد المراعية في الدائرة الفرعية الثانية بحصوله على 

  12/11/2010الغد، عمان، 
  
  

  وتوقعاتنا كانت أقل بكثير.. الحكومة متفاجئة من نسبة االقتراع:  األردنيوزير الداخلية .4
 في المئة التي أغلقت 53قال وزير الداخلية نايف القاضي إن نسبة االقتراع :  أيمن فضيالت-السبيل 

، مشيرا أن التوقعات الحكومية "مفاجئة غير متوقعة للحكومة"عليها صناديق االقتراع أول أمس شكلت 
  ".كانت أقل من ذلك بكثير"لنسبة االقتراع 

حدة الشعبية لم تؤثر على نسبة التصويت أو مجريات مؤكدا أن مقاطعة الحركة اإلسالمية وحزب الو
  .العملية االنتخابية، مشددا على أن الحكومة استطاعت تحقيق النزاهة والمشاركة في آن واحد

ووصف وزير الداخلية خالل مؤتمر صحفي عقده أمس لإلعالن عن نتائج النهائية للمجلس السادس عشر 
مستبعدا وقوع أي مصادمات أو استهداف للحركة اإلسالمية كرد ، "جيدة"عالقة الحكومة باإلسالميين بـ

  .على مقاطعتها لالنتخابات
من "، مشددا بأن "الحكومة ليس لديها أية نية لخلق صدامات مع الحركة اإلسالمية"وأكد القاضي أن 

رسوم ستستمر في نهجها الم"، موضحا أن الحكومة "يحاول خلق فتنة بين اإلسالمين والحكومة لن ينجح
  ".في معاملة أي قوى سياسية معترف بها في البالد

وشدد القاضي أن الحكومة ال ترغب بأي صدامات بين الحكومة واإلسالميين، أمال في أن يعود 
  .اإلسالميون إلى الصفوف التي تأمل الحكومة بأن تراهم فيها حتى يشاركوا في عملية اإلصالح

  11/11/2010السبيل، عّمان، 
  

  لى نتائج االنتخابات في العاصمة ومادبا ومعاناحتجاجات ع .5
 اجتاحت االحتجاجات على نتائج االنتخابات النيابية كثيرا من مناطق العاصمة : عصام مبيضين-السبيل 

  .ومادبا والكرك ومعان والمفرق والسلط
زراء، وشهد يوم أمس تجمع العشرات من المواطنين، من ضمنهم عدد كبير من النساء، أمام رئاسة الو

أغلبهم من مواطني الدائرة الخامسة التي تضم شفا بدران وصويلح وأبو نصير وغيرها؛ احتجاجاً على 
  .نتائج االنتخابات، وطالب عدد منهم بإعادة فرز صناديق االنتخابات

قائلين إن تجمعهم جاء احتجاجا على ما " السبيل"وتحدث معتصمون من أنصار المرشح زياد الحجاج لـ
  .وث تالعب في االنتخابات التي أفضت إلى عدم بلوغ مرشحهم إلى المجلس السادس عشرأسموه حد

وقال أنصار المرشح، ومنهم أكرم وعابد الحجاج، إنهم يملكون وثائق تبين وجود تالعب في األصوات 
وأطلق المعتصمون هتافات تندد باالنتخابات، مؤكدين أن هناك  .لصالح مرشحين آخرين في نفس الدائرة
  ".لماذا ال يعينون مجلس النواب تعيينا؟: "وقال معتصمون .تالعبا بالنتائج، وظلما وقع على مرشحهم

وطالب المعتصمون بإحقاق الحق، وإنصاف المرشح الذي أفرزته صناديق االقتراع، مطالبين بوقف ما 
لحاجة إلى العدالة في كما تحدثوا مطوالً عن ا. الذي يقولون إنهم يعانون منه" التهميش التاريخي"أسموه 

  .توزيع المناصب
وعلى بعد حفنة من الكيلومترات اندلعت أحداث شغب محدودة في منطقة القويسمة صباح أمس على 

وتجمع مئات المواطنين في وسط القويسمة، وطالبوا بإعادة فرز صناديق االنتخابات  .خلفية االنتخابات
تدفق رجال األمن إلى المنطقة للسيطرة على و .في المنطقة، مؤكدين وجود تالعب في األصوات

  .الوضع، وساد بعدها الهدوء المكان
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أن الدعوة ستوجه إلى اجتماع حاشد من قبل بعض العشائر في هذا المنطقة لتدارس " السبيل"وعلمت 
وفي معان وقعت أمس اشتباكات محدودة في شارع البتراء احتجاجاً على نتائج  .موضوع االنتخابات

وتجمع العشرات من أنصار المرشحين، وطالبوا بإعادة فرز الصناديق، مؤكدين أن تالعبا  .اتاالنتخاب
وأشاروا إلى استمرارهم في اتخاذ  .عبر الهاتف" السبيل"حدث فيها، بحسب بعض مواطنين تحدثوا لـ
  .إجراءات تصعيدية حتى إحقاق الحق، وفق قولهم
 السليمات في ذيبان ليلة أمس إلى إطالق نار كثيف وإلقاء كما تعرض المقر االنتخابي للنائب عبد الجليل

  .حجارة، وشهدت المنطقة اشتباكات متقطعة ومشاجرات، إلى أن حضرت الشرطة وفرقت الموجودين
وكان النائب يتلقى التهاني بنجاحه في االنتخابات في مقره، عندما تعرض المقر في حدود الساعة الحادية 

ثيف، تاله رشق حجارة، إلى أن حضرت قوات األمن، وتمكنت من تفريق عشرة ليالً إلطالق نار ك
أدى إلى وقوع أحداث شغب " العرس الديمقراطي"يشار إلى أن  .الموجودين في حدود الواحدة ليالً

  .شهدتها العديد من مناطق المملكة، احتجاجاً على نتائج االنتخابات وتشكيكهم في نزاهتها
، فيما شككت جهات عديدة بهذه %53جوال لم يتجاوز وفق أرقام الحكومة وشهدت االنتخابات إقباال خ

  .النسبة، واعتبرت أن النسبة الحقيقية أقل من ذلك بكثير
وكان رئيس بلدية قد قدم استقالته من منصبه احتجاجا على ما وصفه بعملية تزوير النتائج في دائرته 

  .االنتخابية
افظة الكرك جرت عمليات متبادلة لحرق منازل ألطراف متنازعة، وفي بلدة امرع بلواء فقوع شمال مح

على خلفية وفاة شاب وإصابة أربعة آخرين في مشاجرة وقعت أول أمس أثناء عملية االقتراع لالنتخابات 
  .النيابية

وكان شاب قد توفي وأصيب أربعة أشخاص آخرون إثر تعرضهم إلطالق عيارات نارية بكثافة في البلدة 
وأدخل المصابون . ل أمس، قبل انتهاء عملية االقتراع، ما أدى إلى توقف االقتراع عدة ساعاتمساء أو

  .األربعة إلى مستشفيات الكرك لتلقي العالج، في حين تم تشريح جثة المتوفي
 12/11/2010السبيل، عّمان، 

  
   شخصا23ً لقانون االنتخابات وضبط خرقاً 53 : حسين هزاع المجالي .6

 خرقا بحسب ما 53بلغ عدد  حوادث خرق قانون االنتخاب حتى مساء الثالثاء : حمران نبيل -السبيل
  .اعلن مدير االمن العام  اللواء الركن حسين هزاع المجالي

 خرقا في اقليم الوسط 17  خروقات  في  إقليم  العاصمة و8الخروقات توزعت بحسب المجالي  إلى 
 اقليم الجنوب  وخرق في العقبة وخرقان في منطقة  خروقات في5 خرقا  في اقليم  الشمال و20و

  .البادية
وبين المجالي أن هذه الخروقات  تنوعت من ضبط  رشاشين مع أشخاص حاولوا الدخول بهما إلى 

  4 محاولة لتصويت غير قانوني فيما كانت عدد حاالت  إطالق العيارات النارية 13مركز اقتراع  و
  .ا شخص23حاالت مبينا أنه تم ضبط 

بينما قال المجالي أن االجهزة االمنية اعتبرت  مقتل مواطن في إطالق نار بلدة إمرع في محافظة الكرك  
  .إخالل بالنظام العام  وليس خرق لقانون  االنتخاب

واوضح  المجالي أن إطالق النار الذي  تم  بعيدا عن مراكز االقتراع  ادى غلى مقتل مواطن ثالثيني 
  .ن وحالتهم العامة بين المتوسطة والحسنةوإصابة ثالثة آخري

  .فيما أصيب أربع من رجال األمن  خالل هذه اليوم  وهم ضابط درك وضابط أمن وضابطي صف أمن
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وأشار المجالي أن الخطة  االمنية  المعدة  سلف جرت  بنسبة كبيرة كم تم التوقع  وتابع أن بعض 
فيما تم توقع منطقة " فاترة"ون  منطقة ساخنة  فتبين انها المناطق خالفت التوقعات إذ كان يظن أنهاال ستك

  ".ساخنة"فتبين انها منطقة "  فاترة"
وتوقع  المجالي وقوع  بعض اإلشكاالت االمنية   بعد إعالن النتائج لكنه أكد أن قوات األمن  ستتعامل 

  .بحزم معها
بحسب ما اعلن مدير االمن العام   خرقا 53بلغ عدد  حوادث خرق قانون االنتخاب حتى مساء الثالثاء 

  .اللواء الركن حسين هزاع المجالي
 خرقا في اقليم الوسط 17  خروقات  في  إقليم  العاصمة و8الخروقات توزعت بحسب المجالي  إلى 

 خروقات في اقليم الجنوب  وخرق في العقبة وخرقان في منطقة 5 خرقا  في اقليم  الشمال و20و
  .البادية

 أن هذه الخروقات  تنوعت من ضبط  رشاشين مع أشخاص حاولوا الدخول بهما إلى وبين المجالي
  4 محاولة لتصويت غير قانوني فيما كانت عدد حاالت  إطالق العيارات النارية 13مركز اقتراع  و

  . شخصا23حاالت مبينا أنه تم ضبط 
 نار بلدة إمرع في محافظة الكرك  بينما قال المجالي أن االجهزة االمنية اعتبرت  مقتل مواطن في إطالق

  .إخالل بالنظام العام  وليس خرق لقانون  االنتخاب
واوضح  المجالي أن إطالق النار الذي  تم  بعيدا عن مراكز االقتراع  ادى غلى مقتل مواطن ثالثيني 

  .وإصابة ثالثة آخرين وحالتهم العامة بين المتوسطة والحسنة
  .  خالل هذه اليوم  وهم ضابط درك وضابط أمن وضابطي صف أمنفيما أصيب أربع من رجال األمن

وأشار المجالي أن الخطة  االمنية  المعدة  سلف جرت  بنسبة كبيرة كم تم التوقع  وتابع أن بعض 
فيما تم توقع منطقة " فاترة"المناطق خالفت التوقعات إذ كان يظن أنهاال ستكون  منطقة ساخنة  فتبين انها 

  ".ساخنة"ين انها منطقة فتب"  فاترة"
ستتعامل  وتوقع  المجالي وقوع  بعض اإلشكاالت االمنية   بعد إعالن النتائج لكنه أكد أن قوات األمن

  .بحزم معها
  12/11/2010السبيل، عّمان، 

  
  تقارير مراقبين تدعو للحد من التأثير العشائري على مجريات الحياة السياسية .7

إن العمليات السياسية في : "المعهد الديمقراطي الوطني لمتابعة االنتخابات نجاة شناعة قالت بعثة :السبيل
  ".األردن ما تزال تحتاج إلى تطوير؛ فالحريات اإلعالمية محدودة، وال توجد هيئة مستقلة لالنتخابات

ودعت البعثة في تقرير موسع لها صدر أمس حول مجريات العملية االنتخابية إلى ضرورة األخذ بعين 
االعتبار تأسيس هيئة انتخابية مستقلة؛ نظرا لكون االنتخابات ما تزال تحيطها درجة من التشكيك 

  .يذهاوالالمباالة من قبل الناخبين، ما دامت الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تنظيمها وتنف
ووفق التقرير، أبلغ مراقبو البعثة بأن ناخبين تعرضوا للمضايقة من قبل أعضاء من العشائر، ورصدت 

  .محاوالت للتصويت بهويات مزورة، وحاالت من التطاول على سرية التصويت
وفي هذا اإلطار، شددت البعثة على أهمية التصدي لقضية شراء األصوات ودور المال السياسي في 

  .افة إلى تبني إجراءات تضمن الحد من التأثير العشائري على الحياة السياسية في البالدذلك، إض
بتقسيم الدوائر االنتخابية على أساس الناخبين، " شبكة انتخابات العالم العربي"على صعيد متصل، أوصت 

ت العاملين وتحديد كل ناخب ومكان تصويته في أي من صناديق االقتراع، إضافة إلى رفع مستوى مهارا
  .في اإلدارة االنتخابية وإخضاعهم لتدريبات أكثر



  

  

 
 

  

  12 ص                                   ملحق خاص               13/11/2010السبت  :التاريخ

وشددت الشبكة في تقرير مفصل لها يوم أمس حول إجراءات العملية االنتخابية على ضرورة تطبيق 
  .م من وحول المركز االنتخابي في موضوع الدعاية االنتخابية100المعايير الدولية في بعد المسافة 

يل من األوراق الباطلة من خالل وضع قائمة بأسماء المرشحين على ورقة وأشارت إلى أهمية التقل
  .االقتراع مع صورهم، حسب الدوائر االنتخابية

وثمنت الشبكة إعطاء فرصة الرصد لشبكات المراقبة، ودعت إلى مراعاة تقارير المراقبين في تقييم 
  .ف تقويم العملية في المستقبلالعملية االنتخابية من خالل الدروس المستوحاة من التجربة، بهد

وخلصت الشبكة إلى أن تفاوت مستوى وكفاءة العاملين في لجان االقتراع تسبب في حرمان بعض 
الناخبين من التصويت والمشاركة، الفتة إلى أن وضع دوائر غير واضحة للتصويت، صعب على بعض 

  .في كل صندوق انتخابيالناخبين وسهل على آخرين، ما كان له أثر على عدد المقترعين 
واعتبرت الشبكة أن تسهيل مهمة تصويت الناخبين والتهاون في تطبيق القانون والتعليمات واإلجراءات، 
خاصة في الساعات األخيرة من عملية االقتراع، تسببت في حدوث تصويت جماعي وإخالل بسرية 

  .االقتراع في عدد قليل من المركز االنتخابية
 أن ترك ورقة االقتراع للكتابة من قبل الناخب أدى إلى رفع مستوى األوراق الباطلة، وأشار التقرير إلى

م، أدى إلى عدم وصول 500مشيرة إلى بعد المراكز االنتخابية من مركز تصويت الناخبين أكثر من 
  .مواطنين لممارسة حقهم االنتخابي خاصة المسنين والمرضى منهم

 12/12/2010السبيل، عّمان، 
  

      بهة العمل اإلسالمي  يقاطع انتخابات األردن حزب ج .8
الذراع السياسية (قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن : محمد النجار- عمان

  .تشرين الثاني المقبل/مقاطعة االنتخابات النيابية األردنية المقررة في نوفمبر) لجماعة اإلخوان المسلمين
 تواجدوا عند التصويت، فيما صوت للمشاركة في 70 عضوا من أصل 52  وجاء قرار المقاطعة بأغلبية

  . عضوا يشكلون أعضاء في مجلس الشورى120 عضوا من أصل 18االنتخابات 
وكما التقت قيادات من تياري الصقور والحمائم في التصويت لصالح المقاطعة في اجتماع مجلس شورى 

 قياديون بارزون في التيارين لصالح المقاطعة في جماعة اإلخوان المسلمين الخميس الماضي، صوت
  .اجتماع السبت

 وصوت لصالح قرار المقاطعة القياديان في تحالف الصقور والوسط زكي بني ارشيد ومحمد أبو فارس، 
  .فيما صوت للمقاطعة من جانب قيادات الحمائم المراقب العام السابق سالم الفالحات وارحيل غرايبة

  شورى جبهة العمل اإلسالمي المهندس علي أبو السكر وحمل رئيس مجلس 
سبب التوجه الكبير للمقاطعة في كل من جماعة اإلخوان المسلمين وحزب جبهة العمل اإلسالمي 

  ".أجواء اإلحباط السياسي في المملكة"لـ
سية التي قال إنها تخيم على األحزاب والتيارات السيا" باالنتباه لحالة اإلحباط" وطالب الحكومة 

  ".بدال من إغالق العيون عن هذه الحالة الخطيرة"واالجتماعية وأبناء الشعب األردني 
  31/7/2010الجزيرة نت، 

  
  "ضعيف جداً" الناخبين على االقتراع إقبال :سالميالعمل اإلحزب جبهة  .9

يوم أكد حزب جبهة العمل االسالمي أن اقبال الناخبين على االقتراع في االنتخابات التي تجري ال
 .،بحسب اآلالف من أعضائه المنتشرين في جميع المحافظات واأللوية"ضعيف جداً"
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تدنت على الرغم من الدفع والتحريض " الحقيقية"وقال في تصريح اصدره اليوم ان نسب االقتراع 
المتواصلين،والتسهيالت غير المسبوقة، التي جاءت من خالل التجاوزات المتمثلة بتزوير البطاقات، 

 .ء الذمم، والصراعات بين أنصار المرشحينوشرا
حجم المقاطعة والتجاوزات "ودعا الحكومة إلى التزام الموضوعية في بياناتها ومؤتمراتها الصحفية الن 

 ".المصلحة الوطنية تستوجب أبراز الحقائق"، والن "أكبر من أن يغطى
قائق التي رصدتها مصاده الخاصة، وقال الحزب انه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوضح فيه بالتفصيل كل الح

 .ووسائل اإلعالم، والمركز الوطني لحقوق اإلنسان، وشهادات المواطنين
طبيعية ليأس االردنيين من جدوى العملية "جاء نتيجة " تدني نسبة االقتراع"ان " العمل االسالمي"واعتبر 

ياة السياسية، ولقانون االنتخاب الذي االنتخابية بعد أن فقد مجلس النواب دوره الدستوري، وتأثيره في الح
كرس العصبية، وال سيما في ظل التعديل األخير لقانون االنتخابات، بابتداع الدوائر الضيقة التي يطلق 

 ".عليها الدوائر الوهمية
واشار الى ان التقارير الحكومة أتت خالفا لكل هذه الحقائق لتوصل رسالة إلى الرأي العام أن نسبة 

 ".مرتفعة، وأن المقاطعة لم تؤثر على نسبة االقتراعالمشاركة 
  9/11/2010موقع جبة العمل اإلسالمي،  

  
   حول االنتخابات خالل يومين ترصد االنتخابات وتصدر تقريراً"المقاطعة "قوى .10

يستعد حزب جبهة العمل االسالمي لعقد مؤتمر صحافي خـالل اليـومين            :  ربى كراسنة  -العرب اليوم   
عراض سير العملية االنتخابية وما نتج عنها استنادا لما رصدته من معلومات موثقـة مـن                المقبلين الست 

  .قواعدها ومصادرها في مختلف محافظات المملكة
ويجري المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية من جهته قراءة دقيقة ومعمقة لمجمل العملية االنتخابيـة               

  .وما رافقها من مظاهر وتمخض عنها من نتائج
وتكشف بدورها حملة مقاطعون من اجل التغيير التي تضم شبيبة حزب الوحدة الشعبية اهم مالحظاتهـا                

  .التي رصدتها حول العملية االنتخابية والتجاوزات التي رافقتها في بيان تصدره اليوم
العرب اليـوم ان الحـزب      ¯ وقال امين عام حزب جبهة العمل االسالمي حمزة منصور في تصريح ل           

 مؤتمرا صحافيا اليومين المقبلين يقدم فيه تحليال مفصال لسير العملية االنتخابية واالثار المترتبـة               سيعقد
  .عليها مستندين بذلك الى المعلومات التي رصدها الحزب وتوفرت لديه من عدة مصادر

 علـى   وحمل حزب جبهة العمل االسالمي الحكومة مسؤولية كل أشكال العنف والنتائج السلبية المترتبـة             
العملية االنتخابية وذلك بإصرارها على إجراء االنتخابات بموجب قانون الصوت الواحد المجـزوء ذي              

  . وأطلق الغرائز البدائية، الذي أجج مشاعر التعصب،الدوائر الوهمية
سعيد ذياب في تصريح لـ  العرب اليوم ان المكتب الـسياسي            . وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية د      

ري حاليا دراسة معمقة لما جرى في العملية االنتخابية من تجاوزات حكومية مـست نزاهـة                للحزب يج 
االنتخابات وحجم االنعكاسات الضارة على البنى االجتماعية جراء قانون الصوت الواحد على ان يصدر              

مستقبلية ما  واشار ذياب ان الحزب سيحدد بعد دراسته للعملية االنتخابية مرحلة عمله ال            .موقفه خالل ايام  
  .بعد االنتخابات

وكان ذياب قد اشار في تصريح سابق الى العديد من الشواهد والمؤشرات التي تولد لديهم شـعورا بـان              
  .االنتخابات شابها عدم نزاهة مشككا في االرقام الحكومية حول حجم المشاركة الشعبية

العرب اليـوم  ان حملـة       ¯ دعاس ل فاخر  . ونوه بدوره رئيس المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية د        
مقاطعون من اجل التغيير ستستعرض في بيان تصدره اليوم ابرز مالحظاتها التي رصدتها حول سـير                

  .العملية االنتخابية والتجاوزات التي رافقتها
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وشكك دعاس في االرقام التي اصدرتها الحكومة بشان نسب التصويت في العملية االنتخابية في مختلف               
  . المملكةمحافظات

وكان حزب الوحدة الشعبية قد قدم يوم االنتخابات قراءة اولية لعملية االنتخابات واصفا يـوم االقتـراع                 
بالعنف والتزوير والقتل بسبب قانون الصوت الواحد الذي ادى الى ضرب النسيج االجتمـاعي وتقـسيم                

  .المجتمع الى فئات وشرائح وعشائر متناحرة
ديد من حاالت شراء األصوات التي تمت ممارستها علـى أبـواب مراكـز              ونوه الحزب الى رصده الع    

االقتراع جهاراً نهاراً وبالجملة في مختلف المناطق من خالل ابتكار طرق جديدة كإخراج أوراق اقتراع               
  .رسمية مختومة من مراكز االقتراع وكتابة اسم المرشح عليها للقيام بتبديلها بأخرى فارغة
  13/11/2010العرب اليوم، 

  
  !ما بعد االنتخابات النيابية .11

  هاشم خريسات
انجلى غبار نهار يوم انتخابي طويل وليلة طويلة ايضا من عمليات فرز االصوات ليتم اعالن الفـائزين                 

 ، الذي يعول عليه الكثير رغم من اختالف االجتهادات في الحكم عليـه            ،من نواب المجلس السادس عشر    
ابية التي ال يمكن ان تجد اجماعا عليهـا الن نتائجهـا تحمـل النجـاح                وهذه هي طبيعة المعارك االنتخ    

 اال ان االجراءات يفترض ان تكون قد انتهت لتبدأ بعد ذلك مسيرة نيابية جديـدة تحمـل                  ،واالخفاق معا 
 بعد ان اهتزت الثقة كثيرا      ،اآلمال بان تكون مختلفة في ادائها وقادرة على حمل تطلعات الوطن وهمومه           

  .!لمجال وانعكست آثارها على المسيرة االردنيةفي هذا ا
 فانهم في غمرة    ،اذا كان الفرحون منشغلين في احتفاالت اعالن النتائج التي افرزتهم ممثلين عن دوائرهم            

 بعـد ان    ،ذلك يفترض ان ال يرموا الوعود والعهود وحبر البيانات وشعارات الحمالت خلف ظهـورهم             
 متناسين ان ما هو ملقى علـى عـاتقهم مـن            ،حتالل مقاعدهم تحت القبة   حققوا الحلم ونالوا المراد في ا     

 وان كانوا قد اجادوا فنون اللعبة االنتخابية لتكون الى صفهم وعلى            ،مسؤوليات هو االصل في اختيارهم    
  .!حساب غيرهم

 ،تمـال أما من لم يحالفهم الحظ فمن المهم ان يتقبلوا النتائج بسعة صدر وتجمل بالصبر وقدرة على االح                
 لكن في كـل   ،الن من الطبيعي الية انتخابات عامة ان تكون القلة هي الفائزة والكثرة هي من تدفع الثمن               

 ما دام الجميع يحتكمون الى عملية ديمقراطية لها         ،االحوال ال يعتبر كل فائز ناجحا وال كل مخفق خاسرا         
 وساعد على   ،ن التوقعات الى حد كبير     وان كانت بعض النتائج قريبة م      ،مفاجاتها التي ليست في الحسبان    

ذلك تحديد الدوائر التي كانت الكثير من افرازاتها واضحة وال تحتاج الى مزيد من التكهنات او ضـرب                  
  .!الودع

وهي الحكم الفيصل على قانون االنتخاب المؤقت النهـا        .. مالمح مجلس النواب القادم ترتسم امام الجميع      
 بخاصة وانه سيكون في مقدمة القوانين المؤقتة التي ستتم احالتها على من             ،تظهر ايجابياته وسلبياته معا   

 وهنا يمكن ان يتبارى المؤيدون والمعارضون في تحليل ما اسفرت عنه االنتخابات             ،تم انتخابهم بموجبه  
 في الوقت الذي ال بد      ، ليدافع كل عن وجهة نظره وصواب رأيه       ،النيابية من مظاهر المشاركة والمقاطعة    

واالهم هو اسـتخالص    " من قبع قبع ومن ربع ربع     "ان يكون لسان الحال فيه هو المثل االردني الشهير          و
  .!الدروس والعبر المستفادة لتبين عناصر القوة والضعف في العملية الديمقراطية

اذا ما كانت مصالحه العليا هي في المقام االول من اهتمامـات نـواب              .. الفائز االكبر يظل هو الوطن      
 فهم يشكلون السلطة التشريعية والرقابية في صفحتها الجديدة بموجب ما نص عليه             ،المجلس حديث العهد  

 وفيما اذا كانوا على قـدر       ، وسيكون الرهان لصالحهم او عليهم مع كل جلسة يعقدونها         ،الدستور االردني 
حديات الداخليـة والخارجيـة     متطلبات االداء النيابي بمفهومه الرفيع او ما يعاكس ذلك في التعامل مع الت            
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 والتي ال يمكن تجاوز ابعادها اال بمشاركة فاعلة من          ،التي تفرض نفسها على االردن كما هو حاله دوما        
 وتقديم اصدق تعبير عن القواعد االنتخابية التـي قامـت بواجبهـا فـي               ،ممثلي الشعب في صنع القرار    

  ! .انتخابهم لكي يؤدوا واجبهم على خير وجه
 13/11/2010يوم، عمان، العرب ال

 
  2010قراءة أولية في انتخابات  .12

   عريب الرنتاوي
 ، تشكيل جملة من االنطباعات والفرضـيات      ،يتيح لنا أي استقراء سريع لسير العملية االنتخابية ونتائجها        

 حول بعض الظاهرات التـي سـبقت االنتخابـات          ،تصلح كنقطة انطالق لجدل وطني عميق ومتواصل      
 وبعد االطـالع    ، فإننا اليوم  ،"العنف االنتخابي المتنقل  "وإذا كنا باألمس قد تحدثنا عن       . تهاورافقتها وأعقب 

 كان ، نقول أن التاسع من نوفمبر ـ تشرين الثاني ،على االنطباعات األولى للمراقبين المحليين واألجانب
  . أقله حين يتصل األمر بالتدخالت والتجاوزات الحكومية،يوماً انتخابياً نظيفاً

 فقد وجهت نتائجهـا     ، بدت االنتخابات كمحطة عسيرة على األحزاب السياسية المشاركة فيها         ،في النتائج 
 إذ حتى األحزاب التي اعتمدت مرشحين من ذوي         ، إن لم نقل جميعها    ،صفعة قاسية لمعظم هذه األحزاب    

 ،لى قادتها منذ اآلن    وسوف يتعين ع   ، أخفقت في إيصال عدد كافْ من مرشحيها للعبدلي        ،الثقل العشائري 
تحـت   "،أو المرشحين السريين الذين طالما بشرونا بهـم " الخاليا النائمة"البحث في أنجع الوسائل إليقاظ      

  ".طائلة اإلغماء لهول المفاجأة
 تنهض شاهداً عل سوء التقدير      ،والحقيقة أن تجربة التيار الوطني ومرشحيه االثنين والثالثين الجسورين        

 وبات يتعين عليه العـودة ألسـالبيه        ، خسر الحزب ثالثة أرباع قائمته في االنتخابات        بعد أن  ،والحساب
ونخص هذا الحزب   ..  وليس قبل الوصول إليها    ،القديمة في حشد المؤيدين بعد الجلوس تحت قبة البرلمان        

 بعـد   ،يدين بل ألنه التجربة األقوى على هذين الصع       ، ليس ألنه التجربة األضعف حزبياً وانتخابياً      ،بالذكر
 صح على حزب الجبهة األردنية الموحد وائـتالف         ، وما يصح على هذا الحزب     ،اإلخوان حزباً وجماعة  

 واالئتالف الوطني الديمقراطي الممثل ألحزاب ،أحزاب الوسط وقائمة الوسط اإلسالمي ـ حزب الرسالة 
  .اليسار والقوميين والبعثيين

 رغـم أن بعـض      ، لم تأت بأكثر من أحد عـشر نائبـاً         ، موالية ومعارضة  ،جميع هذه األحزاب مجتمعة   
قواعـد  " لو أنهم اعتمدوا على ، ما كان لهم أن يحتفلوا اليوم بفوزهم    ،الفائزين تحت مظلة الحزب وشعاره    

 جاؤوا بأصـوات عـشائرهم      ، ذلك أن أكثر من ثالثة أربع هؤالء الحزبيين الفائزين         ،"الحزب وبرنامجه 
  .وحمائلهم

 ، مرشحان اثنان تمردا على حزبيهما المقـاطعين لالنتخابـات         ،حزبيين المنضبطين يضاف إلى هؤالء ال   
 ، أو مر فيها وحظي بعضويته ذات يـوم        ،وعدد آخر محسوب على هذا الحزب أو قريب من ذاك التيار          

 ، اكتشف أن له صديقين أو مؤيدين أو عضوين        ،والطريف أن حزباً قرر المشاركة في االنتخابات تصويتاً       
  .ي حجز مقعدين لهما تحت القبةنجحا ف

 ، بدوائره الوهمية أو غير الوهميـة      ، أن قانون الصوت الواحد للناخب الواحد      ، ونقول اليوم  ،قلنا من قبل  
 في ظـل    ، ولن تكون لألحزاب فرصة حقيقية للوصول إلى البرلمان        ،ليس قانوناً صديقاً للنساء واألحزاب    

 ولو مـن بـاب      ، أو هكذا المأمول   ، سوف تحدث حراكاً حزبياً     والمؤكد أن نتائج االنتخابات    ،هذا القانون 
  ".النقد والنقد الذاتي"أضعف ممارسات 
 لقـد أخطأنـا     ، ما تكشّف عن رغبة األردنيين بمعاقبة نوابهم ومجلسهم السابق المنحل          ،وفي النتائج أيضاً  

نحـل إلـى قبـة       إذ تنبأ بعودة أزيد من نصف أعضاء المجلـس الم          ،وأخطأ كاتب هذه السطور شخصياً    
 ليبقى السؤال عما إذا كان تغيير       ، األردنيون قرروا تغيير الوجوه واألسماء وكان لهم ما أرادوا         ،البرلمان
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 سينعكس على مستوى االداء ومضمون السياسات والتشريعات التي سيتبناها المجلـس            ،الوجوه واألسماء 
  . أم ال؟،المقبل

 أن يميز الذين اشتروا األصـوات ونقلوهـا فـي           2010ي  ويمكن للقارئ الحصيف لنتائج االنتخابات ف     
 وأحياناً أقل من خُمـس األصـوات        ، وإال كيف نفسر حصول هؤالء على أقل من ربع         ،2007انتخابات  

 وتكشفت االنتخابـات  ،إلى موطنها األصلي  " الطيور المهاجرة " بعد أن عادت     ،التي حصلوا عليها من قبل    
  .بامتياز" لعبة حجوم"عن 

  ." فإلى الغد،ة أخرى مع ظاهرات أخرى تكشفت عنها االنتخاباتولنا وقف
  11/11/2010، الدستور، عّمان

  
  

   فزاعة الوطن البديلتستمرهل  .13
  شاكر الجوهري

  ..لم تفرز اإلنتخابات البرلمانية األردنية أي شيىء لم يكن متوقعاً
وج التركيبـة العـشائرية، مـع       التشكيلة الجديدة لمجلس النواب هي ذات التشكيلة السابقة، من حيث تزا          

  .أصحاب رؤوس األموال، مع حدوث تغييرات ضرورية في بعض الوجوه واألسماء
 نائباً في 29بل لم يتغير كذلك معدل النواب السابقين الذين تمكنوا من اإلحتفاظ بمقاعدهم، وقد بلغ عددهم               

  .تهذه المرة، وهو رقم قريب مما كان يقع في أغلب اإلنتخابات التي سبق
أما النواب الجدد، فقد جاؤوا من ذات التركيبة السابقة العشائرية ـ الرأسمالية، وعلى نحو ال يحـدث أي   

  .تغيير، حالهم حال النواب الجدد الذين سبقوهم لجميع المجالس السابقة
  :وألن شيئاً لم يتغير بحكم

  .اإلبقاء على قاعدة الصوت الواحد في قانون اإلنتخاب: أوالً
  .اضافة الدوائر الوهمية إلى هذا القانون: ثانياً
اإلبقاء على توزيعة الدوائر اإلنتخابية كما هي، التي تخصص عدداً أكثر من المقاعـد للتجمعـات                : ثالثاً

  .السكانية األقل
بسبب كل ذلك، وغيره، أبقى النظام اإلنتخابي على سوء توزيع المقاعد على الدوائر اإلنتخابيـة، مبقيـاً                 

اذة التي يمكن تلخيصها في أن المصنفين تحت عنوان األقل حظاً، هم األكثـر تمثـيالً فـي                  الظاهرة الش 
  .مجلس النواب

 25فعمان التي يبلغ عدد سكانها ثالثة ماليين نسمة، هم أكثر من نصف سكان األردن، يحظون فقط بـ                  
  ..!! مقعدا120ًمقعداً من أصل 

  ..!! مقعدا26ًد إلى وقد رفع فوز أبو علبة عن الكوتا النسائية العد
بسبب هذه العوامل، وغيرها، فإن مجلس النواب الذي سربت الحكومة، خـصوصاً لقـوى فاعلـة فـي                  
المجتمع الدولي، أنه سيحقق نقلة على طريق زيادة تمثيل األردنيين من أصل فلسطيني مـن مواطنيـه،                 

  :انجز
 نواب في المجلس السابق، إلى      110  نائباً من أصل   18تراجع عدد النواب من أصل فلسطيني، من        : أوالً
  ..! نائبا120ً نائباً من أصل 12
بـين  (تضاعف حجم اإلنقسام داخل العشيرة الواحدة، بدالً مما كان يتسم به اإلنقسام بين العـشائر                : ثانياً

  ).عشيرة وأخرى
  .فشل األحزاب السياسية بالحصول على مقاعد معتبرة لجهة العدد: ثالثاً
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 مرشحاً،  32 مقاعد من أصل     6لوطني بزعامة المهندس عبد الهادي المجالي على فقط         لقد حصل التيار ا   
 110وهو الذي كان يحوز كتلة األغلبية الساحقة في المجلس السابق، بأكثر من خمسين نائباً من أصـل                  

  .نواب، ما مكنه من اإلحتفاظ برئاسة المجلس ألربع دورات متتالية
مقعد شغلته عبلة أبو عبلة، األمـين األول        .. مجتمعة فقط ثالثة مقاعد   أما األحزاب األخرى، فقد احرزت      
ومقعد آخر حصل عليه  أيمن المجـالي        . ، عن الكوتا النسائية   "حشد"لحزب الشعب الديمقراطي األردني     

  .أمين عام حزب الجبهة الدستورية، والثالث حصل عليه موسى الزواهرة عن حزب الوسط اإلسالمي
  . نائبا17لن دون ذكر اسماء النواب أو األحزاب، أن عدد النواب الحزبيين هو وزير الداخلية، أع

أما حديث حزب التيار الوطني عن حصوله على عشرين مقعداً أخرى، لم تكن عضوية الفـائزين بهـا                  
بالتيار معلنة، فإنه ال يزيد عن طموحات بتوسعة تحالفات التيار داخل مجلـس النـواب، بـضم نـواب                   

  .الكتلة، كما حدث في المجلس السابقمستقلين إلى 
بالتأكيد أن األحزاب السياسية التي غامرت بعدم مقاطعة اإلنتخابات، رغبة في اإلستفادة مـن مقاطعـة                

وهي في ضوء ذلك، ورغم عدم صـدور أي اتهـام           . اإلسالميين، تندب حظها اآلن، وتبدي فعل الندامة      
  .المقبلةبتزوير اإلنتخابات، لن تغامر بخوض اإلنتخابات 

الذي يستخدم في تفصيل البدالت الجاهزة في       " القالب"تحققت هذه النتائج، ألن القانون اإلنتخابي لعب دور         
  .المصانع

بمعرفة الجهات الرسمية، بما يضمن فـوز مـن تريـدهم    ) الفرعية(لقد تم توزيع مقاعد الدوائر الوهمية  
، واألصوات التي   2010لوا عليها في انتخابات     الحكومة، ولكن بفارق كبير جداً بين األصوات التي حص        

، دون وجود ما يبرر هذا التراجع الكبير في عـدد األصـوات،             2007كانوا حصلوا عليها في انتخابات      
  .غير تراجع معدالت التزوير

، حـصل فـي     2007أحد هؤالء، وكان قد حصل على أكثر من عشرة آالف صـوت فـي انتخابـات                 
  !؟.. ألفين ونيف من األصواتاإلنتخابات الحالية على فقط

  "..!!مثايل"ومثل هذا النائب 
المفترض في ضوء النتائج المشار إليها لتمثيل األردنيين من أصول فلسطينية، أن تطمئن الفئات المغالية               

. في وطنيتها األردنية إلى أن التوطين السياسي، الذي كانت تتخوف، وتحذر منه، لم تبدأ خطواتـه بعـد                 
  .2014مع اجراء انتخابات .. سوأ الحاالت إلى أربع سنوات مقبلةوهو مؤجل في ا

لكن هؤالء لن يعدموا سبباَ لمواجهة التحذير، بعد فوز محمد الحجوج، أحد رجال محمد دحالن، عـضو                 
  .، بأحد مقاعد محافظة الزرقاء"فتح"اللجنة المركزية لحركة 

ألكبر في اإلنتخابات، هي في واقع الحال ليست        ومع ذلك، فإن العشائر التي تظهر اآلن في مظهر الفائز ا          
كذلك، ذلك أن الفوز اإلنتخابي ال يعوض اإلنقسام الذي اعترى كل عشيرة على نفـسها، وسـفك دمـاء                   
بعض افراد العشائر من الذين ال يقررون شيئاً في الشأن العام، إن على صعيد العشيرة، وإن على صعيد                  

  .الدولة
 الفشل الذي كان من نصيب اقطاب الحياة البرلمانية األردنيـة علـى مـدى               هذه الحقيقة تتجلى كذلك في    

مجالس سابقة، حيث فشل باإلحتفاظ بمقعده نواب بمثل وزن سعد هايل السرور، الدكتور عبد العكايلـة،                
  .إلخ..هاشم الدباس، وعبد اهللا الجازي

أن يمتد ذلك، أو ينعكس     إذا هي انتخابات طوت صفحة، وفتحت صفحة جديدة على صعيد الوجوه، دون             
  ؟..فمن هي الوجوه الجديدة التي ستلعب دوراً قيادياً في المجلس الجديد. على البرامج واألداء

تشيى األسماء بـ فيصل الفايز، المرشح األوفر خطاً لتولي رئاسة المجلس، وهو ما كان متوقعـاً منـذ                  
النسور وزير الخارجية األسـبق، والـدكتور       والدكتور عبد اهللا    . أعلن نيته خوض اإلنتخابات البرلمانية    
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وكذلك عبد الكريم الدغمي البرلماني     .. محمد الحاليقة، نائب رئيس الوزراء األسبق، والخبير اإلقتصادي       
  .المخضرم، والوزير األسبق، الذي أفلت من مفرمة الوجوه الجديدة

  11/11/2010، المستقبل العربي
  

  فلسطينيو األردن الخاسر األكبر  .14
  هشام خريسات . م

أي مقاعـد انتخابيـة     " كوتـا "قليل منا من يعارض أن يكون لألردنيين من أصل شركسي أو شيـشاني              
مخصصة لضمان تمثيلهم في مجلس النواب علما بأنه مضى على هجرتهم إلى وطنهم األردن أكثر مـن                 

م وتراثهم، بل يعتبرهم    مائة عام، كما أننا ال نرى ضيرا في تمسكهم بلغتهم وعاداتهم واعتزازهم بقوميته            
النظام السياسي األردني من الفئات األشد والء وإخالصا وكان نصيبهم وال زال مـن المواقـع األمنيـة                  
والعسكرية والسياسية الحساسة دليال على مكانتهم الراسخة في النسيج الوطني األردني والدولة األردنيـة              

  . الحديثة
االنتخابية وتبـوؤهم المناصـب     " الكوتا" المسيحيين من حيث     ويمكن بنفس القياس الحديث عن األردنيين     

الحساسة ودورهم الفاعل في قطاعات االقتصاد والصناعة والمال، وخصوصا أن تجـذرهم الحـضاري              
واالجتماعي وتواجدهم كمواطنين على تراب األردن ربما يعود بكثير منهم إلـى مـا قبـل الفتوحـات                  

  . انتخابية تضمن تمثيلهم النيابي" كوتا"رض أن تكون لهم اإلسالمية، ورغم ذلك ال نجد من يعا
ولكننا نجد الكثيرين ممن يعيبون على المواطنين األردنيين من أصل فلسطيني أي من الذين هجروا قسرا                

 عندما يطالبون بتمثيل برلماني يعكس نسبتهم الحقيقية        1967 ونكسة عام    1948إلى األردن بعد نكبة عام      
ردني علما بأن اندماجهم كمكون رئيسي في النسيج االجتماعي يعتبر حديثا قياسا إلـى              داخل المجتمع األ  

  . األردنيين الشركس والمسيحيين
وال أريد أن أدخل في جدل عقيم حول نسبة األردنيين من أصل فلسطيني خصوصا وأن عوامل عديـدة                  

وإلى الضفة الغربية والقـادمين     مثل الحاصلين وغير الحاصلين على أرقام وطنية والحركة المستمرة من           
منهم إلى األردن والخارجين منه إلى دول االغتراب وتبعات قرار فك االرتباط واالجتهـادات القانونيـة                

كل هذه العوامل وأهمها التكتم الذي تمارسه دائرة اإلحـصاءات          –واإلدارية المختلفة حول تفسير تطبيقه      
نية حول أعداد األردنيين من أصـل فلـسطيني جعلـت مـن           العامة في جميع بياناتها وإحصاءاتها السكا     

% 60على أقـل التقـديرات و       % 40الصعب تحديد نسبة دقيقة وواضحة، ولكني أظنها تتراوح ما بين           
  . على أكثرها

وبالنظر إلى هذه النسبة الكبيرة التي تمثل نصف المجتمع األردني، وحيث أن دستور المملكة األردنيـة                
 األردنيين متساوون في الحقوق والواجبات، كان من الطبيعي أن تكون مخرجـات   الهاشمية نص على أن   

قانون االنتخابات النيابية تمثل المجتمع تمثيال عادال كما يحرص على تمثيل األقليات العرقيـة والدينيـة،                
وز وليس من المعقول أن يكون عدد النواب الذين فازوا مؤخرا ذكورا وإناثا من أصل فلسطيني ال يتجـا                 

من عدد أعضاء مجلس النواب بينما نسبتهم في المجتمع تتراوح ما بـين             %) 13(نائبا أي أقل من     ) 15(
40 %- 60 .%  

أم إنهم تأثروا بمقاطعة الحركة اإلسـالمية       ! فهل قاطع األردنيون من أصل فلسطيني االنتخابات النيابية؟       
ي يحمل هم القضية الفلسطينية وحق العودة جنبا        األردنية التي تمثل بالنسبة لهم الجسم السياسي األكبر الذ        

أم إن مرشحي الحركـة اإلسـالمية المتجـذرة فـي           ! إلى جنب مع برنامجه السياسي الوطني األردني؟      
المناطق ذات الكثافة الفلسطينية مثل عمان والزرقاء والمخيمات غابوا هذه المرة وغاب معهـم التمثيـل                

الدوائر ذات األغلبية السكانية الفلسطينية في عمـان والزرقـاء          حتى في بعض    ! الديمغرافي الفلسطيني؟ 
تقلص التمثيل الفلسطيني بوضوح وغرابة مما يوحي بضعف المشاركة والحماس والفاعلية المعهودة، كما             
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أن أحد الفائزين في تلك الدوائر حاز على ضعف األصوات التي حصل عليها زمالؤه الفائزون اآلخرون                
  "! لسحب األرقام الوطنية..  ال: "ألنه حمل شعار

إن أشد المتأردنين حساسية لهذا الموضوع الشائك الذي أتحدث عنه دون وجل يتـأففون بمـرارة مـن                  
بتأييدهم لقانون االنتخابـات الحـالي ذي       -ادعاءات من يسمون أنفسهم أصحاب الحقوق المنقوصة، وهم         

لذي ال يراعي نـسبة األردنيـين مـن أصـل           الصوت الواحد والدوائر الوهمية والتمثيل الديموغرافي ا      
 يعون تماما أنهم يقدمون على طبق من ذهب مزيدا من الحجـج             -فلسطيني خصوصا في عمان والزرقاء    

لهذه االدعاءات التي تصب في النهاية لصالح مشروع الـوطن البـديل المـدعوم صـهيونيا وأمريكيـا           
  . والمرفوض أردنيا وفلسطينيا

ابي لهذه الشريحة االجتماعية الضخمة في مجتمعنا األردني ثمرة مـرة للطـالق             التمثيل الني " تهميش"إن  
البائن بينونة صغرى بين الحكومة والحركة اإلسالمية، ويتحمل الزوج والزوجة كالهما إثمـه وتبعيتـه،              

الذين هم صف متقدم فـي صـفوف        " التهميش"وهو كما أسلفنا يصب شئنا أم أبينا في خانة دعاة مقاومة            
  . الجريمة التاريخية الكبرى القادمة في حق األردن والقضية الفلسطينية–لبين بالوطن البديل المطا

ال شك بأن مجلس النواب القادم قد خسر كثيرا من مقاطعة الحركة اإلسالمية لالنتخابات النيابية، كما أن                 
هم .. أصل فلسطيني األردنيون من   : "الحركة اإلسالمية قد خسرت أيضا، ولكن نستطيع القول بكل أسف         

  ".الخاسر األكبر
  11/11/2010، المستقبل العربي

  
  

  
  

   
  
  
  
  
  
  

    


