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 مناظرة عامة بين مترشحات من الدائرة الثالثة بعمان  

 

 أطلقه المجلس الثقافي البريطاني الذي و ،ع اإلقليمي لصوت الشباب العربيضمن إطار فعاليات المشرو

حد بعمان، باستخدام أ رشحات الدائرة الثالثةتتأتي مناظرتنا األولى من نوعها في األردن بين م ،مؤسسة أنا ليندو

 .نموذج الشخصيات العامةهو و ،مناظرات المتعارف عليها عالميا  نماذج ال

 قرابة يوم تفصلنا عن يوم االقتراع في انتخابات تاريخية تتميز بوجود أكبر نسبة للمرشحات تصل إلى 12

 .2013 انتخاباتفي  %14 مقارنة 20%

 :ود الترحيب بالمرشحات بدون ترتيبأ

  الجبهة الموحدة. قائمة /رحاب القدوميالمحامية األستاذة 

  نة/ قائمة معا .الطراوالمهندسة بثينة 

 .الدكتورة ديمة طهبوب/ قائمة اإلصالح 

 قائمة صوت الحق /راــدكتورة روال الفال.  

لمن و ،مة ترتكز على العدالة في الوقتقواعد المناظرة حسب نموذج الشخصيات العا ؛ فإنللتذكير والتأكيد

 .فقط ينخالل دقيقتكل سؤال كل مرشحة تجيب على رتيب، لدينا العديد من األسئلة وبالت يتوجه السؤال

على الفعالية  ر الجهات القائمةعن وجهة نظبالضرورة الطروحات الواردة هنا ال تعبر ووفي النهاية فإن األفكار 

 .الكريم بالضرورة عن وجهة نظر الجمهور ال تعبرو

 

  ميسرة المناظرة: الدكتورة سوسن غرايبة

 

كيف تم التوافق على و ،محاور في برنامجك االنتخابي ةث: ما هي أبرز ثالالسؤال األول

 ؟ للقائمةالمشترك االنتخابي البرنامج 

 

  .األمان، ومن هنا جاء .. : مواطنة.. عدالةأهم ثالثة محاور هيمساء الخير جميعا ، : الطراونة بثنيةم

كي نصل إلى العدالة عملنا هذا الشعار على الشعار كبرنامج وطني كبير و ، توافقناشعار قائمتنا )معا (

الفكرة هذه و ،المساواة والعدالةأردن ردن الدولة المدنية وألو ،االجتماعية ولنصل إلى المواطنة الحقيقية

المسؤولة عن  ، وأناالشبابمناحي كثيرة خصوصا  في المرأة و قد أخذ برنامجناو، نريد الوصول إليهاالتي 

تتمكن من إعطاء الجنسية المرأة ال و 2016ال يمكن لحد اآلن ونحن في عام  ملف المرأة والشباب.

علينا  فيجب ب اختالفنا،بسب بعضنا البعضا ال نتقبل نن، أو أبطالة عالية شبابنا يعاني من، أو أن ألبنائها

  .قراطيهنا فنحن نرفع شعار األردن الديم، ومن توفير التعددية الفكرية والسياسية وقبول اآلخر

 

  .كنت وأن أكون بين أخواتي المرشحات و ،أن أكون بينكم سعيدةبسم هللا، السالم عليكم، : ديمة طهبوبد

إما رجال وإما  ،يحجل على رجٍل واحدة كي ال يبقى المجتمع ،أتمنى أن يتواجد المرشحون الذكور أيضا  

ز ، برنامجنا يرتكمحور طرحناه هو مفهوم اإلصالح وطرحنا شعار نهضة وطن وكرامة مواطن أهم .نساء
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منها ما يعنى ما يعنى بالمرأة وأيضا  قتصادية ومنها شبابية ومنها ا منهاعلى عدة مرتكزات منها سياسية و

، تواجهنا هي التحديات السياسية واالقتصادية كما هو معلوم فإن أكثر التحديات التيو ،مجال الصحيبال

في  األردني، بمعنى تقوية المجتمع الخارج إلىلذلك فإن سياستنا العامة في ذلك هي االنطالق من الداخل 

، المجتمع الدوليقليم أو في كان في اإل سواء   ،القوى هو ذخٌر لكل من حوله األردنن أل ،كل المجاالت

حة في الخارج من ثّم ننتقل في أي مصلو ،التي تشكل مشكلة في هذا المجتمعالملفات  معالجةفنحن نريد 

بل تشمل  ،د هذا البرنامج عبر لجنة كاملة وال تقتصر على المرشحينخارجية، أع ء  كانت إقليمية أوسوا

نجمع هيئة  أنقد حاولنا ، وشبابيةدية وسياسية وي تواجهنا اقتصابسبب تنوع التحديات الت ،هيئات استشارية

 إلىهي التي تصوغ البرنامج االنتخابي باإلضافة في هذه المجاالت، من المتخصصين استشارية 

بهذه  بالتالي فقد خرج، واألردنيةوفق إدراكها للتحديات وقد قامت بإعداده وفق معايير و ،المرشحين

ن أعمال مجلس أل ،ةاالنتخابي هو خطوط عريض البرنامجبأن هذا  قول، أظل أالصورة التي ترونها أمامكم

 هو الذي يهمنا، ما سيحصل بعد ذلك في مجلس النوابالنواب مختلفة فنحن نقول بأن األهم من ذلك هو 

حدة الختالف الخلفيات الثقافية يدرس كل قانون على  أنالمجلس عليه  إلىن يصل ألن كل نائب بعد أ

  .الفكرية لكل مرشحو

 

  .حيث كان ون الذكور هربوا من كل المناظرات، المرشحلالستضافة شكرا جزيال  بسم هللا، : روال الفراد ،

 برنامجنا االنتخابي ليس برنامجا  نحن ، ناظرات معهم سبقت هذه المناظرة وتم إلغاؤها كلهاهناك ثالث م

مرشحة في االنتخابات و مرشحا   45نامج لتحالف وطني يضم بل هو بر ،لقائمة صوت الحق انتخابيا  

لهيئة فقط  وليس برنامجا  لحكومة  لذلك وضعنا برنامجا  و ،ل البرلمان ككتلة نيابية وازنةونحلم بدخو ،النيابية

في جانب ، وفكرياجتماعي و إصالحاقتصادي و إصالحسياسي و إصالحهو يقوم على ، ومشرعة

فنحن وضعنا خطة  :قضايا تهم المواطن األردنيأود التركيز على ثالث  االقتصادي تحديدا   اإلصالح

وتحسين الخدمات  ،األردنية األسرةخفض نفقات و ،تحسين الرواتب في القطاع العام والقطاع الخاصل

هذا البرنامج تم  .توفير فرص عمل للشباب أيضاو ،األردنيةالنقل العام المقدمة لألسرة الصحية والتعليمية و

سنة ونصف مع ستة أحزاب أردنية  لمدةحيث عملنا  ،األردنية األحزابوضعه بالتوافق مع عدد من 

قبل دخول  طورنا هذا البرنامجو ،تحت إطار ما يسمى تيار التجديدلى شخصيات أردنية باإلضافة ع

قوم على إلغاء امتحان ي البرنامج، أهم عناصر هذا ونحن اآلن نواصل هذه المسيرة ،االنتخابات النيابية

 12ة ثانوية رابحا  حيث يحصل الطالب على شهادة دراسبستبداله بامتحان تحصيل مدرسي او ،التوجيهي

نطالب بمجانية باختالف التخصص، أيضا   يختلفامتحان قبول جامعي سنة دراسية وليس خاسرا لها، و

 ىإل، تبدأ برفع موازنة صندوق الطالب الجامعي الخطواتالرسمية عبر سلسلة من  الجامعاتالتعليم في 

 وهي كفيلة بتغطية ،كل قروض ومنح بدون فوائد للطبلةهذه األموال تقدم على شو ،مليون دينار 100

يازات مع الحفاظ على االمت ،، أيضا  نطالب بإلغاء الموازيات الطلبة الذين يدخلون الجامعاتمن نفق 90%

 التي حصل عليها األكادميين.

 

  .استمدينا برنامجنا من ، نحن قائمة الجبهة الموحدة حضوركم: مساء الخير وأشكركم على رحاب القدوميأ

السياسية واالقتصادية واالجتماعية  :يشمل عدة محاور منها الذي، والموحدة األردنيةحزب الجبهة برنامج 

وصول الكتل السياسية  :البرنامج كان من أهم ثالث محاور فيو ،وكان من أقوى البرامج الحزبية ،والثقافية

في ورقته  ذكرهاهي رؤى جاللة الملك التي و ،انيةالبرلمان لكي نحقق الحكومة البرلم إلى األحزابو

ياسية للوصول الى حكومة نه يجب تعديل القوانين المتعلقة بالحياة السوالتي تنص على أ ،النقاشية الخامسة

مثل وضع السياسات حاربة الفساد قد وضعنا حلول لمو ،ر الثاني متعلق بمحارية الفسادالمحو .برلمانية
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ومالحقة  "اإلثراء بال سبب"أو  "لك هذا أينمن " :التشريعات مثلووضع القوانين و ،واالستراتيجيات

 32 إلىالتي وصلت و األردنمعالجة المديونية التي يعاني منها  وكذلك، الفاسدين وتشديد العقوبات عليهم

يكون بوضع السياسات دي، وتشجيع االستثمار مار حتى نعالج الوضع االقتصاكذلك تشجيع االستثمليار، و

، والحريات العامة اإلنسانمن المحاور أيضا  توسيع دائرة حقوق تراتيجات وكذلك التشريعات، واالسو

ب ألنهم فئة مهمة أيضا دعم الشبا، تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا  حقوق المرأة،  وحقوق اإلنسان تشمل

 في مجتمعنا، وكذلك العدالة االجتماعية.  جدا  

 

ذا تتوقعين أن تغيّري بالوضع مع صندوق النقد، ما األخيرة: في ضوء االتفاقية السؤال الثاني

 ؟االقتصادي حال فوزك في االنتخابات 

 

  .خاصة بما يتعلق بالوضع  ،: الحقيقة أن بعض البرامج االنتخابية تكون محلقةديمة طهبوبد

عملية حسابية بسيطة فسنرى أن  أجرينالو ومليار،  32بمديونية تبلغ  مثقل اآلن األردن، االقتصادي

حزمة  إلىبحاجة  نحن، فالحقيقة دينار لكل مواطن آالف 3 إلىمن المديونية تصل  مواطنحصة كل 

ونشجع  ،الهدر العام في القطاع الحكوميوقف في  وهذه التشريعات ستساهم ،إلصالح االقتصاديامن 

 األردنيالتاجر و األردنيةيكون لدينا منظومة تستثمر في المؤسسات  أننريد القطاع الخاص، و

نه يستتبعها التزامات ، مشكلة المديونية أالخارج إلىيكون منطلقنا من الداخل و ة،األردنيالمصانع و

 األحواليير هويات مناهجنا التعليمية حتى تغ تغيير على مستوىعلى مستوى القوانين االجتماعية و

، فعندنا في البرنامج االقتصادي برنامج منه سن هذه المنح مربوطة بشروط، كلها ألن المدنية

ألننا  األردنفي البيئة االستثمارية في  تثبامن ثم االقتصادية في األردن، و المالئةوي تشريعات تق

عدم ثبات البيئة التشريعية في مجال االستثمار تشكل بيئة المشكلة لكن  ،نمتلك بيئة جاذبة لالستثمارات

عاني ألننا ن ،العام اإلنفاق، كذلك عندنا توجه للمحاسبة فيما يخص األجنبيالعربي وطاردة للمستثمر 

، ألن هناك جزء من الكثير في الهدر العام وهذا يحتاج الى مراقبة، وأيضا  نريد أن نحّد من البطالة

انضموا  2015طل عن العمل عام ألف عا 36ما يتحدث البنك المركزي بأن هناك عند ،كبير نتحمله

 .%20.8لإلناث و %12.9العمل بنسبة تبلغ للذكور عاطل عن  آالف 209 لىإ

 

  .إصالحزراعي و إصالحيشمل  ،اقتصادي إصالحيجب أن يكون هناك بداية  :رحاب القدوميأ 

 ،ن يشمل توسيع الطبقة الوسطىب أيجبالتالي و ،في كل المجاالت االقتصادية إصالحصناعي و

إيجاد و ،مشاريع صغيرة إيجادالبطالة مثل للفقر و حلولنضع و ،جيوب الفقر والبطالة إلىالوصول و

علينا و ،ورفع الحد األدنى لألجور ،فرص عمل كذلك توفيرو ،سكنية أو مساكن شعبية للفقراء وحدات

أن  علينا أيضاو ،عدم احتكار الشركات الخاصة للسوقن نعمل على توسيع القطاع الخاص وكذلك أ

تشجيع المستثمر عبر تسهيل و ،وذلك بإيجاد حلول لهذه اآلفة ،امعالجتهنعمل على محاربة المديونية و

 ،األعباء الجمركية على المستثمرتخفيف ، ولتي من الواجب على المستثمر إجراؤهااإلجراءات ا

قات الجارية عن النف ناتج %93الدولة، ولدينا والترهل الوظيفي في  الدولة إدارة إلىعلينا أن ننظر و

 التي ال مبرر لها، مما يؤدي إلى عجز الدولة. و
 

 

  .فيها ثمنا  كبيرا   األردندفع  األولى، االتفاقية لثانية أفضل من االتفاقية األولى: االتفاقية اروال الفراد ،

المحروقات وارتفاع  وعلى رأسهاالكثير من السلع نتيجة رفع الدعم عن  ،بكل قطاعاته االقتصادية

، الثانية منشأة صناعية صغيرة متوسطة آالف 3أكثر  إغالق إلىهو ما أدى و ،والكهرباء سعر الطاقة
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مجلس السياسات االقتصادية  عنة توصي (38)مس صدر باأل، األولىبدأت بتصحيح مسار االتفاقية 

تخفيض الضرائب  :من ضمن هذه التوصيات المهمةتبنيها و إلىالحكومة  أدعوادعمها و أناو

بحيث نتخلص من  ،توحيد التعرفة الجمركيةو ،والرسوم الجمركيةبة المبيعات، ضري خصوصا  

 حاليا   ، نحناألردنيلكنني أود التركيز على أصل المشكلة في اقتصادنا  .التهرب الضريبي والجمركي

وليس لسداد لصالح سداد خدمة الدين مليون دينار تذهب  50مليار و 1، ر سنويا  مليار دينا 2نقترض 

كون التي تتهب لسداد عجز الموازنة الجارية والبقية تذالفوائد المترتبة على الدين، و إنماأصل الدين و

بدال  من أن توجهها  لألسف الحكومات ،من نفقات للرواتب، والباقي مشاريع رأسمالية %75معظمها 

من أجل  أنهاتقول  ،بنى تحتيةاستهالكي طرق و إنفاقمشاريع تدر عليها دخال  توجهها باتجاه  إلى

بسبب الرشوة والفساد والواسطة  ،ار يهرب من األردنتشجيع االستثمار، لكن في الواقع بأن االستثم

ون االستثمار عام رية أقررناها في قان، النافذة االستثماوالبيرقراطية والمحسوبية وتعطيل اإلجراءات

، يحتاج إلجراء معاملة عربي أو دوليو أ أردنيكان  ، المستثمر سواء  لكنها لم تفعل حتى اآلن 2014

وضع  ، وهذالى نصف ساعة في دبيالمعاملة إبينما تحتاج نفس هذه  أشهر، 6 إلى لألسف يحتاج

نقول  فإنناالسرعة في إنفاذها، لذلك و األعمال إنشاءلى درجة متأخرة في معيار درجتنا ما بين الدول إ

أن تدخل بشراكة مع القطاع الخاص من أجل ن تستثمر بمشاريع كبرى وإلى أجة بأن الحكومة بحا

 الضرائب.رفع هو لتقليدي وموارد لها من غير المورد ا إدخال

 

  .ن أ أريد( لكنني وتحدي المديونية: نحن وضعنا في برنامجنا نقطة مهمة )اقتصادنا بثينة الطراونةم

ن الشراكة ما بين القطاع العام ، فإنحن عبر تحقيقنا للدولة المدنية ،لمن لم يصله برنامجنا بعد أجيب

 أجزاءالذي ينخر كل و ،االستثمار هو الفساد أمامعائق  أهم، ولتحقيقهالقطاع الخاص هو ما نسعى و

طيل بتع إداري، فهو أيضا سا  لألموال فقطالفساد ليس اختال، فوالسياسية والمجتمعية اإلدارية بلدنا..

الشفافية من ن نعمل على سن التشريعات والقوانين والرقابة ويجب أ ،و الكبيرةالمشاريع الصغيرة أ

لنا االستثمار فإننا ندمر البالد، وأهم بند لذلك هو ذا عطحن إن أجل خلق بيئة صحيحة لالستثمار،

قد ذكرنا في مالئمة للمشاريع الصغيرة وبيئة  صحيحة لالستثمار، بيئة نخلق نيجب أمكافحة الفساد، و

كل هذا في برنامج لتخفيف تشجيع المشاريع الصغيرة وتشجيع السياحة العالجية، و أيضابرنامجنا 

ل المشاريع ألنه الحد من تعطواإلداري، فرص عمل وفتح مشاريع، وتخفيف الفساد  البطالة عبر خلق

 إلىيوصلنا  ألنهلقطاع العام ابالشراكة ما بين القطاع الخاص و م كل ما يتعلقنحن نحترو ،كله متداخل

  .دولة مدنية صحيحة ومجتمع متساوي

 

كيف سيتم تخطي الحواجز التي تمنع النساء من  ،البرلمان حال وصولك: في السؤال الثالث

النساء في الفجوة باألجور ما بين الرجال و مشكلةالنخراط في سوق العمل بشكل عام وا

 ؟ تحديدا  القطاع الخاص 

 

  .النساء أمكنالرجال فيجب علي أن الفجوة بين النساء و سدنن أ حقيقة إذا أردنا :رحاب القدوميأ، 

دينا قرار تنخرط المرأة في المجال السياسي، ول ن، يجب أواجتماعيا   واقتصاديا   ا  تمكين النساء سياسي

ال يقل عن  والحياة العامة بما السياسيةالمرأة في الحياة  إشراكنه يجب المتحدة الذي ينص على أ األمم

ون قانو %10 في األردن ال تزيد عن، ال تزال نسبة مشاركة المرأة من نسبة المشاركة 30%

ن بينما ينص على أ مقعدا   15ن كوتا النساء في المجلس ون تكاالنتخاب الحالي الذي نص على أ
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عن  وأعلنان نكثف جهودنا ، وحاولنا أوهذا ليس عادال   ،افظة عمانللكوتا لمح واحدا   عدا  يخصص مق

باللجنة الوطنية،  ا  لشؤون المرأة كوني عضو والوطنيةاللجنة مؤسسات المجتمع المدني وحملة عبر 

ن مشاركة نرى أ فإننابالتالي و ،للمرأة في كل دائرة انتخابية وفشلنا في ذلك ن نقر مقعدا  أ حاولناو

قتصادية فبالرغم من كل ، أما مشاركة المرأة في الحياة االما زال ضعيفا   السياسيةالمرأة في الحياة 

تها في زالت مشاركتها ضعيفة فمشارك مافالمبادرات من أجل إشراكها في الحياة االقتصادية الجهود و

أما بالنسبة لتملكها  ،%3جاوز ما نسبة امتالكها للعقارات فهي ال تتأ، % 14سوق العمل ال تتجاوز 

  .%10ال تتجاوز  بالميراثفنسبة اللواتي يطالبن بحقهن  ،من الميراث

 

  .اك حواجز متعلقة بالخدمات هنهناك حواجز مشروعية و ،من الحواجز: هناك جملة روال الفراد

نرى ماذا يقول لنا  ن، وسنحاول أوهناك حواجز متعلقة بالعادات والتقاليد، األردنيتوفرها بالمجتمع و

من النساء ال يعملن بسبب عدم توفر وسائل نقل حكومية بأسعار رخيصة  %34هناك  ،في ذلك العلم

في كل مناطق توفيرها لى تحسين وسائل النقل وإموجودة في المناطق التي يتواجدن بها، فنحن بحاجة 

ثاني عندما تحاول الدخول الى ، السبب الع السيدات على الخروج من بيوتهنّ جل تشجيمن أالممكلة، 

ن االقتراض من البنوك على سوق العمل وتعمل مشروع خاص بها فإنها ال تملك أصول تمكنها م

ن الذكر هو من ينفرد أالتقاليد التي تنص على العادات و إنماأساسها، وهذا سببه ليس القانون و

 تعرض إشكالية، أيضا هناك وهذه المسألة يجب أن تتغير ،منها اإلناث أخواتهيحرم بالميراث و

قانونا للتحرش الجنسي ألجل ذلك تبنينا و ،من قبل مدرائهمالسيدات للتحرش الجنسي في مواقع العمل 

سويق جل تمن أمسهمة عامة بحاجة لشركة  أيضانحن ، أيضا  نائبا لكنه لم يمر 23من  أكثروقع عليه 

، ألن المرأة عندما تأخذ قروض فإن هذه القروض تبقيها في والمتوسطة منتوجات المشاريع الصغيرة

ال تمتلك القدرة على تسويقها لو ، وهي نتجات غير خاضعة لمعايير موحدةتنتج م ألنهادائرة الفقر 

تسويق المنزلية الصغيرة و األعمالشركة مساهمة عامة مسؤوليتها وضع معايير موحدة لهذه  أنشأنا

 األهم، فسنسهم في تخفيف نسبة البطالةالعربية  لألسواق إنماو ،يس فقط للسوق المحليالمنتجات لهذه 

تعمل في أو  إنتاجيةو تعمل مطابخ ، أهو احتساب ساعات العمل المنزلي، فالمرأة تعمل في المطبخ

، آن األوان قتصاد الرسمي المحسوب في الدولةهذا ال يندرج ضمن االو ،المزارع وتنتج ألسرتها

 حات عمل مرنة للنساء في الشركات.ن نسمح بساأو ،هذا العمل ضمن االقتصاد الرسميليحتسب 

 

  .التي نسعى لها  وهذا البرنامج هو الدولة المدنية ،لدينا برنامج وطني : تحدثت سابقا  بثينة الطراونةم

بهذه العبارة يتلخص كل ما و ،المرأةالمساواة بين الرجل و ، بهذا البرنامج نحن نقول بأننا معجميعا  

و تقلل دخلها أو تقلل نة المرأة أو ال تساويها بالرجل أجميع القوانين التي تنتقص من مواطنقوله، 

سبب ترشحي للبرلمان أعاني منه، ودائما  أردنية أحمل هذا الملف و مرأةكإأنا  ،مناصبها فنحن ضدها

كأناس  نساء ورجال، ن نتحملهعلينا أجزء علينا كلنا هذا ، ومرأة عليها ضغوطاتإعاملة و كامرأة

فجميع  ، والمساواه مع الرجل،األردنن نفكر بوضع المرأة في يجب أحضاريين ونفكر بالتقدم و

اق ، وتعمل األورألبنائهان تعطي الجنسية يجب أفهي القوانين التي تحد من مواطنتها نحن ضدها، 

و لوالدها او لزوجها، المرأة شخص حر بذاته تابعة لذكر أ أنهاو فالمرأة ليست فقط للجنس أ ،الرسمية

 أنا، من هذا المنظور وهي التي تؤثر على كل الجوانب ،تمعهي نصف المجلديها مواطنة كاملة، وو

في ي الحد من حرية المرأة فنحن كل القوانين التي تسهم فو ، والمرأة لها كل االحترام،عن المرأة أتكلم

  .ونطلب بمساواتها مع الرجلضدها، الدولة المدنية 
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  .المرأة  لمث المجتمع قائمة على المحاصصة، قائمة في ،مشكلة بنيوية فكرية : هنالكديمة طهبوبد

و في المجتمع لن نضطر بعد ذلك ألن نحتاج للكوتا أ ننا قدمنا الكفاءة، فلو أوالرجل والذكر واألنثى

ي طريقة ، المشكلة هي فمشكلة مع المرأة وجد لدينا ن نقول بأنهأو أ ،نضطر لمعالجة وضع المرأة

أو أننا  ،بالكوتا ن نضع المرأة تحت جناحنا، وليس في أننا نريد أطي مع المرأة في المجتمع ابتداء  التعا

لى البرلمان فيختار كانت معايير الكفاءة في التوظيف أو الدخول إ األصل لو ،ن نيسر لها السبلنريد أ

ما اسمه )تأنيث  غريب شيئا   المتحدة لها مصطلح األمم ومع ذلك ،عن جنسه بعيدا   الكفؤالمجتمع 

نحن مجتمع يعاني فيه اإلناث   ؟ فهل نجد ذكورة في الغنى األردنيلى مجتمعنا (، فلو نظرنا إالفقر

حذرين في  ن نكونهذه المشكلة فإننا يجب أنصدر عندما والذكور من مشكلة الفقر، وبالتالي حتى 

على قاعدة  أنفسناننا نعرض دعونا نخرج من هذا الصندوق رغم أ، صطلحات التي نطرحهاالم

عندهم السيرة الذاتية والقدرة والكفاءة العلمية و كنساء يمتلكن المعرفة أنفسنا، فنحن نعرض الكوتا

لماذا سأحصر و ؟ المرأة أساسعلى و الرجل أ أساس، لماذا سأظل اختار على رجل أيالتي تنافس 

فأنا ال أقدم نفسي كنائب امرأة بل أقدم نفسي كنائب وطن معني بقضايا  ؟ المرأة إشكاليةنفسي في حل 

 :بالطريقة التالية اإلشكاليةن نساهم بحل هذه كوني قلت ذلك فنحن يمكن أ .أة وقضايا الرجلالمر

المشاريع  نشجعفبإمكاننا أن  ،لن تخرج لتعمالعيب تقول أنه من غير الالئق أ ثقافةفالمرأة من باب 

ن التي من الممكن أ، المشاريع الصغيرة في البيت واألردنيمداها في المجتمع  أخذتالتي الصغيرة و

، وإذا ذهبنا إلى سوق جارا تعطيها مزيدا  من الحقوق نقابة لهاو نقوننها في ميسرة، أنقدم لها قروضا  

 صنعن أشياء منزلية يدوية بسيطة.  سنجد الكثير من النساء

 

 لالنتخابات النيابية في األردن ؟ما هو موقفك حول تخفيض سن الترشح : السؤال الرابع

 

  .إن لم يكن هناك أحزاب فأنا ضد فأنا مع تخفيض السن و أحزاب: إذا كان هناك الفــراروال د

، ألنه يتطلب اإلنسانعمل ممكن ان يفكر به  أصعبألن العمل البرلماني هو  .ن الترشحتخفيض س

قد راكم  اإلنسانن يكون يتطلب أوعة كبيرة من الخبرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ومجم

ربما قد رأيت في ، و21و أ 18شح مفتوحا للجميع بعمر ، عندما يكون سن الترمجموعة من الخبرات

في الحزب من عمر  موجودا  ، هذا الشاب كان سنة 22بعمر  برلمانياإحدى جوالتي في إيطاليا شابّا  

 األحزاب، لألسف فإن الشباب عندنا مقلعون عن االنخراط في يعمل داخل الحزب سياسيا  سنة و 15

ن نقول بأننا قادرون ا تنمية سياسية حقيقية تدفع بنا إلى أال يوجد عندن، وإليهايخافون من االنضمام و

 سياسيةزبية فأنا في الوضع الراهن ما لم تكن هناك تنمية ح ،سنة 30ت على تخفيض سن الترشح تح

ليست كما هي عليه بحيث تصبح قوانين لقوائم حزبية وتتحول القوانين ينخرط فيها الشباب والكبار و

كس شرو هناك شباب أ ن يكونوقتها ال مشكلة من أ ،مثل القانون الحالي اآلن من وضع سيء

الفئوية  ليس ضمن المنظومةمنظومة السياسية و، كله يتم تمثيله ضمن الأرمن وشيشان أو مسيحيين أو

لى ألننا قسمنا المجتمع األردني إ ،، هذا غير معقولالعرقية والعمرية والجندريةوالطائفية و

ن وينسف الهوية الوطنية ينسف دولة القانوهذا شيء ينسف المواطنة و، واصصات غريبة وعجيبةمح

و كشركس أو كشيشان، ويوم أمس كنت كوتات كشباب أ ن نبقى نبحث عنز أ، ال يجوالجامعة

، فقد آن األوان ألن ننتقل كوتا يريدونبضيافة األكراد وكانوا يبحثون عن كوتا، ونفس الشيء األرمن 

 االقتصادية ضمن المظلة الحزبية.تمثل فيها كل الفئات االجتماعية و ،لى حياة سياسية حزبية حقيقيةإ
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  .ترشحوا لالنتخابات بعمر األشخاص الذين  كم هو عدد نا أود أن أسأل سؤاال ..: أالطراونة بثينةم

، فأنا لست مع تخفيض ال يوجد الكثير، وال يترشح أحد دون سن الثالثة وثالثون عاما   الثالثين ؟ فعليا  

ث عن تخفيض سن عندما يكون هناك حياة حزبية فباإلمكان الحدياسب، ون العمر منأعتقد أالعمر و

ن عتقد ال يوجد هناك من ترشح على القوائم بعمر الثالثيأح لكن بالوقت الحالي فالعمر كافي، والترش

قد عرف توجهه  اإلنسانليكون و ،، وهو عمر مناسب للترشح33و أ 32، ربما يوجد بعمر عاما  

ن أل ،م وطنه وشعبهيتوجه وكيف يقرر، وقد خاض تجربة تؤهله ليخد أينليكون قد عرف و ،السياسي

ترشح يكون قد قرر أن يخدم بلده ووطنه، عنده ملف وأجندة لكن من يالترشح للبرلمان ليس وظيفة، و

 كل المرشحين غير الحاضرين يحملون أجنداتو أمامكمن كل المرشحات أعتقد أيحملها ويعمل بها، و

ن يستطيع أ سياسيا  و لم يكتمل فكريا   إنسان أين ، فال أظن أأوطانهممشاريع يريدون بها خدمة و

 بالنسبة لي فقد وأنا، يحل بها مشاكل الوطنحمل أجندة ومشروع يريد ان  إذا إالالترشح للبرلمان 

 األردندولة  -ن شاء هللاإ-ستكون  التيو ،والتي نبحث عنها جميعا   ،كانت أجندتي هي دولة المساواة

 .في قائمة معا  في برنامجنا الرؤية التي نراها تكون بالدولة المدنية ضمن و ،الديمقراطي

 

  .ألنه يدخل ضمن معادلة، ألنهم خفضوا سن  ،ظور إيجابيلى األمر من من: أنا أنظر إديمة طهبوبد

، فأنا من موقعي كأكاديمية أتعامل مع الطالب في 17سن االنتخاب لعمر  أيضاخفضوا الترشح 

نه قد يكون اكتسب من الوعي أنظر إلى الشباب إلى ألى الشباب كرصيد و، فأنا انظر إعةالجام

فمن المفروض أن  ،عام 30عام حتى عمر  17ن الشاب ينتخب بعمر أل ،المرحلة المطلوب في هذه

ن نظل نقول أ، أنا أخاف األمرحتى يمكنك من هذا  ،ذهنيفكري و إعداديكون الشاب في مرحلة 

 ،المفروض أن مجلس النواب هو بحد ذاته بيت خبرة، أصال حتى يكتسبوا الخبرة قليال  أخروهم 

برة الكبير فيها يرفد األصغر بيت خ أيضاالمختلفة هي  األعمارالتي فيها من و ،القوائم التي تتشكل

ن من أ أخاف، أنا فحتى التجربة نفسها هي بيت خبرة ،سنا، هذا كله تكوين خبرة وخبرة مكتسبة

 عندنا األردنن المناصب في ، ألالتدوير إعادةفي موضوع  ايحصرونيقولوا للشباب ظلوا بعيدين، و

التالي فمتى سنعطي الفرصة ب، وصارت محصورة فابن الوزير وزير والوزير يورث الوزير

سيجد  أيضاهو مجال للتدريب، و أيضا  ن يكون هذا ، أنحن نريد أن نعطي الفرصة للشباب ،للشباب

معطيات مجلس النواب ستعطيه كل ال أمانةحتى القوانين والكثير من الناس ليسمع منهم، وسيدرس 

، واعد للشباب برنامجنحن لدينا دورهم، و ويعززالتي تمكنه من أداء مهمته، فأنا مع أن يمكن الشباب 

ورعاية هذه المواهب، ونحن نطالب المواهب  ، فنحن بحاجة الى إنتاجالشبابية منها مشروع النجومية

مدرسية حتى ( من الشباب من البرلمانات الور على شرفات مجلس النواببأن يكون النظارة )الحض

 مع أكونبالتالي ال سنة و 17لشباب باالنتخاب في عمر نا كيف أسمح لأ، يكون لدينا هذا الوعي

نا دائما مع تمكين الشباب أ سنة 30ن يترشح في عمر بالتالي أو ،سنة 13ترشحه بعد أن يمر عليه 

 ليست مجتمعات هرمة.وألننا مجتمعات شابة 

 

  .وهذا حق مواطنة للشباب  ،: أنا مع تخفيض سن الترشح ومع تخفيض سن االنتخابرحاب القدوميأ

سنة  22، وهناك في بالد غربية نرى شباب بعمر كن الشباب من ممارسة حق المواطنةن يميجب أو

عندما ت للشباب و، عندنا مبادراحكومته، فالشباب لديهم فكر سياسيوزارة في منصب ويتولى 

 ،ألنني أجلس اآلن بين الشباب ، أنا سعيدة جدا  سياسيالفكر المبادرات تجدي أن لديهم تنظري لهذه ال

بالحياة السياسية، ولكن  مجاؤوا الهتمامهبالتالي و ،باب هم المهتمون بهذه المناظرةألن هؤالء الش

عليه تعهد  يؤخذ، عندما يكون الشاب في الجامعة ء الشباب ورفع المحظورات عنهميجب تحفيز هؤال

ن تأخذ مثل هكذا تعهد ألنه حق أنا أعتقد انه ليس من حق الدولة أ، فلى الحياة السياسيةبعدم الدخول إ
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جب ذكرها هو ، أيضا  من النقاط الوان يمارسهحق مواطنة يجب أو ،للشاب بممارسة الحياة السياسية

ليس أن نهمشهم ء الشباب يجب أن ننمي مواهبهم ونقوم بدعمهم والن الشباب صناع المستقبل، هؤأ

عمهم ألنهم هم من سيصنع المستقبل، وأكرر علينا أن ندو ،هذه الفئة هي من يصنع المستقبلألن 

يجب أن يمارسه ، الشباب أن تخفيض سن االنتخاب حق من حقوق أقول، والقول بأن هذا حق مواطنة

 الشباب.

 

 المواطنات األردنيات ؟ لبنات وأبناءما هو موقفك حول منح الجنسية : السؤال الخامس 

 

  .نين الثالث التي ذكرنا هذا القانون من ضمن القواو : موقفنا واضح في البرنامج،بثينة الطراونةم

وتقلل وانين التي تحد ، عدا عن الققانون جنسية، و 304، قانون  قانون 308قانون ، تحتاج الى تعديل

مثل ما يعطي  نية حتى تعطي جنسيتها ألبنائها ورقم وطني،ماذا ينقص األرد، المرأة من مواطنة

والدها أتتمكن من إعطاء ن طن كامل ال ينقصها شيء فإنه يجب أالرجل المواطنة ألبنائه فإنها كموا

حق  أحد يقولال أريد أن أسمع ، ومن البلدان الشقيقة أو من فلسطينكانوا  حتى إن، الجنسية األردنية

ت هم أيضا  لهم ، ولكن الشباب الذين يتزوجون من فلسطينياألن حق العودة نحن نطالب فيه ،العودة

 إذا أردنا أن نسيّس البرنامج علىو ، كم عدد األردنيين المتزوجين من فلسطينيات ؟عالقة بحق العودة

وطنية ألبنائها فإنه من حق  ، أنا أقول بأنه مثلما تعطي الذكور أرقاماأهوائنا فإننا ال نبني برنامجا  

، وألن ن فلسطيني أو من البلدان الشقيقة، بغض النظر سواء كاة ان تعطي أرقاما وطنية ألبنائهاالمرأ

، وجميع القوانين التي تنتقص من مواطنة المرأة نحن ضدها ه القضية تنتقص من مواطنة المرأةهذ

متساوية، فنحن مع تساوي الرجل مع المرأة، فأنا برنامج الدولة الببرنامجنا برنامج الدولة المدنية و

رية ، ونحن مع حانين التي تحّد من مواطنة المرأةسأظل أقولها نحن ضد كل القوقلتها أكثر من مرة و

 تساويها في الحقوق.المرأة و

 

  .القضية، ألن هذه : ال أظن أن أحدا على هذه المنصة أو خارج هذه المنصة ضد هذه ديمة طهبوبد

، أن ال يكون هناك انتقاص ألي أحد في المواطنة األصلالقضية قضية إنسانية وقضية مواطنة، و

األردنيات اإلناث هم أقل سواسية،  لم يقلو" ول "األردنيون سواء أمام القانونالدستور األردني يق

فإنه من حق أبنائه ي الجنسية لزوجته وبالتالي قضية المساواة ينطبق عليها أنه ما دام الرجل يعطو

تؤدي الدرجة األولى هي قضية إنسانية وقضية فالقضية ب ،مرأة أن تعطي الجنسية ألبنائها وزوجهاال

يحصل على كل حقوقه استقرار المجتمع، فأمن المجتمع مرتبط بحرية وعدالة واستقرار اإلنسان وإلى 

واطنتهم منقوصة إذا أراد أن بما يمكنه من أن يكون مواطن منتمي لهذا البلد، فهؤالء إن أحسوا بأن م

، فهذه كيف سنقنعه باالنتماء لهذا البلد، فر جوازا  للسفر أو إن أراد السفريصد يدرس أو يتعالج أو أن

وجه هذا البلد وفي وجه مجتمعه  تشكل ثلمة في ،تور األردنيالقضية تشّكل ثلمه في التعامل مع الدس

وأنا أدعم الحملة الواعدة  ،كين أفراده وإعطائهم الثقةتعزيز وتم الذي يهدف إلىو ،الجميل والمتوافق

ألوضاع التي يتعرض لها أبناؤهم التي انطلقت من األمهات المكلومات من االتي يجب أن تستمر و

فنحن نشكر النساء اللواتي كانوا أفرادا  قبل أن  ،()أمي أردنية وجنسيتها حق لي :وبناتهم وهي حملة

 مجلس النواب. امامقانونا  مشروع ثم أصبح ثم خاطبوا المؤسسات  ،يقدموا المبادرة

 

  .أبناء"من ولد ألب أردني فهو أردني و هقانون الجنسية األردني يقول بأنبداية  :رحاب القدوميأ 

على البند الذي يذكر فيه بأن "، من هذا النص جاء الحذر أو التحفظ األردنيون أردنيون أين ما ولدوا
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يرفع هذا ن يدرس هذا الموضوع ولى األردن أ، ولكن كان عائهاإعطاء جنسيتها ألبن من حق المرأة

حقوق الطفل تقول  .الدولية التي صادق عليها األردن ألن هذا التحفظ ال ينسجم مع المواثيق، التحفظ

صة خان تعطي جنسيتها ألبنائها ومرأة أن من حق ال، أنا أعتقد أمن حق الطفل الجنسية منذ والدته أن

ال تستطيع أن تعطي و األرملة ألنها تعاني ما تعانيه، ألنها متزوجة من غير أردني والمرأة المطلقة أ

 معن يكون هناك انسجام أيضا يجب أ ،هناك أي جنسية يحملها هذا الطفل أبنائها أي حقوق ألنه ليس

حقيقة  ردن،يه خارج األبنفس الوقت ال تستطيع أن تتنقل فالقوانين، فكيف نعطي المرأة حق الحضانة و

ن يعطي أ يع الرجل، لماذا يستطوجهة نظرهناك و ،دون مناقشة موضوع أخذ شوطا طويال  أن هذا ال

نوات خالل خمس سيث تصبح خالل ثالث سنوات عربية والتي قد تكون أجنبية بحجنسيته لزوجته و

ال تستطيع أن تعطي أبنائها  ، بينما المرأة األردنية ذات جذور أردنيةيعطي المرأة األجنبية جنسية

 ول بأن البعد اإلنساني هو األهم.لكني أقك من يقول بأن هناك بعد سياسي، والجنسية األردنية، هنا

 

 أبرز  واحدة من، أنا ا أتحدث بهذا الموضوع عن مواقف وليس عن وجهة نظرأن :روال الفرا. د

من منطلقين من منطلق  ، اعتبارا  أبنائهاألردنية بإعطاء الجنسية لزوجها والمدافعات عن حق ا

ن التي تقول "بأمن الدستور و 6 التي منحتها إياها المادةوالحقوق الدستورية ونة الكاملة المواط

و اللغة أو الدين" القانون وإن اختلفوا في العرق أالواجبات أمام األردنيين متساوون في الحقوق و

عندما تم طرح أن يضاف  اإلناث، ولذلكواألردني يشمل الذكور مصطلح األردنيون في الدستور و

مصطلح الجنس أو النوع االجتماعي تم رفضه باعتبار أن كل نصوص الدستور تستخدم مصطلح 

"أبناء في قانون الجنسية التي تقول بأن  9، أيضا المادة نيون بالجمع  للتعبير عن الجنسيناألرد

ما يميز  %10بحدود فة قلة منها إن معظم النصوص القانونية المختلف "أردنيون أين ما ولدوا األردني

أن نقول بان مصطلح بين الرجل والمرأة وتخص اإلناث بالذكر، ولذلك فإن األصل في التفسير 

ملتقى األردنيات  2013 عاملذلك فقد أسست ، ورجال  ومرأةون الجنسية يشمل االثنين األردني في قان

ساهمنا في الحصول وعملنا بكثب و ،دى أولوياتنا التشريعيةذه القضية من إحوضعنا هو ،البرلمانيات

قل كانت أو ،2014المزايا الخدمية التي أقرتها رئاسة الوزراء عام وعلى ما يسمى بالبطاقة التعريفية 

أيضا البرلمانيات العربيات للمساواة بعد ذلك أسست شبكة ، وبكثير من سقف األمل الذي نسعى له

نحن ندرك أن هناك انا أود ان أسال سؤاال، و كاملة. مواطنةهدف وللوصول إلى الى ذات ال للوصول

ان الحكومة تخاف ومواردنا محدودة تبعات سياسية وتبعات اقتصادية وتبعات اجتماعية وأننا بلد فقير و

أنها غير  تقولسية فيما لو منحت الجنسية لهؤالء، ومن أن تضم إليها عدد كبير من الملتحقين بالجن

دالة العلمواطنين األردنيين من دون هؤالء، فانا أقول أن الحقوق وقادرة على تلبية متطلبات ا

 االجتماعية ال مساومة عليها.

 

 ؟: ما هو موقفك من ظاهرة انتشار المخدرات السؤال السادس

 

  .بتشديد العقوبة على ، بداية ب أن نعمل على معالجة هذه اآلفة: ال شك أنها آفة يجرحاب القدوميأ

أن نعمل على تأهيل ومعالجة متعاطي علينا يجب ن للمخدرات في قانون العقوبات، ووجيالمر

ونعيد  ،ئة من الشباب علينا أن نعالجهمخاصة المتعاطين الصغار حتى ال نخسر هذه الفو ،المخدرات

ات وتاجر المخدرات وتشديد أنا مع معاقبة المروج للمخدر، فتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع وليس معاقبتهم

لمرة األولى فيجب علينا تأهيله ، أما من يتعاطى المخدرات لوهذا ما جاء في قانوننا ،العقوبة عليه

تنتشر بشكل ملحوظ في  لألسف الشديد الصحيح أن آفة المخدرات .ومعالجته ودمجه في المجتمع
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لهيئات التدريسية في المدارس ا من خالليجب أن يكون هناك رقابة أشد و ،امعات والمدارسالج

الجامعات، ين يروجون المخدرات في المدارس والى هؤالء المروجين الذكذلك الوصول  ،والجامعات

 الذين نتأمل فيهم خيرا . ،لمستقبلألننا نخسر شبابنا صانعي ا

 

  .اإلدمان من : أوال  نحن نطالب في برنامجنا االنتخابي أن ندرج موضوع معالجة الفـــراروال د

 يوجد لدينا مراكز تكفي الو ،ألنه غير مشمول حاليا   ،الحكومي المخدرات في مظلة التأمين الصحي

من  المزيد من المراكز وأن تكون جزءا   بإنشاءلذلك فنحن نطالب و ،لعالج واستيعاب الشباب المدمنين

في قانون المخدرات الذي جاء إلينا  ا  صريحانية فأنا اتخذت موقفا  حاسما  والمسألة الث .نفقات الحكومة

ترويج يظ العقوبة على كل حلقات إنتاج وتوزيع وساهمت في تغلو ،تحت القبة قبل بضعة شهور

األهم من ذلك أنني قاتلت الحكومة، ومن قبل وبات التي أرسلتها إلينا وغلظناها عن العق ،المخدرات

، المخدرات عبر وضعها في المشروباتاطي خداعهم بتعغرر بالشباب والفتيات ولرفع عقوبة الذي ي

اإلرادة،  بملءألن هذا الشخص ال يبيعك المخدرات  ،عتها من ستة أشهر إلى ثالث سنواتحيث رف

يجرك إلى هذا ويضع لك المخدرات في األطعمة و ،ولكنه يقوم باستغاللك ويخدعك من محل الثقة

حيي إدارة مكافحة المخدرات نا أأو ،الداء على كل من يتاجرون بهذا بقوةمع الضرب و فأنا ،الطريق

داخل األردن،  إلىالتي كان من المنوي تهريبها و ،مليون حبة كبتاجون يوم أمس 13 الذين ضبطواو

ال يكون هناك أي  أنهذه اآلفة يجب وألننا في منطقة خطيرة،  ،ا مستهدفشبابنفنحن مستهدفون و

للمرة األولى حيث تغلبنا على الثغرة التي لكن أنا لدي موقف مع المتعاطي تهاون أو تسامح معها، 

استفاد منها البعض تسهيالت للمتعاطي للمرة األولى وحيث كان هناك  ،مرت في القانون السابق

 .القانون الجديدمشروع قد تغلبنا عليها في و ،بادعائهم التعاطي للمرة األولى

 

  .سائل الالزمة للقضاء ملل من كافة الوواضح في البرنامج حيث ال كلل وا موقفن :بثينة الطراونةم

الالزمة لتوعية أفراد  تنفيذ البرامجوتصميم و ،على إنتاج وتوزيع وتعاطي المخدرات في مجتمعنا

أنا أركز على هذا الموضوع ألن المخدرات آفة و ،وإقامة مراكز تأهيل فاعلة ومتطورة ،المجتمع

إذا واجهوا إشكاليات كالبطالة ، ون نفكر أن التغيير سوف يأتي منهمشبابنا الذي ،ضي على شبابناوتق

حتى نخفف من توجههم الى يأخذ الشباب حقوقهم وعملهم  أنفيجب  ،المخدراتفسيتوجهوا إلى 

ر يكون موضوع المخدرات في بالدنا موضوع مرو أنأتمنى  أنا، والمخدرات، ألن بلدنا مستهدف

برنامج توعية شامل لكل الشباب  لكن في الوضع الحالي يجب أن يكون هناكو وليست قائمة عندنا،

خدرات تقضي على عائلة المتعاطي المخدرات الن الم إلىخلق فرص عمل لهم حتى ال يتوجهوا و

أنها آفة المدارس بويجب توعية الشباب في الجامعات و تمع بأكمله هي آفة يجب محاربتها،على المجو

فأنا  أو أن ال نصل لمستوى معالجتهمإذا وفرنا لهم البيئة المناسبة بالتوعية و ،همستقضي على مستقبل

ألنها آفة  ،اضطرار الحل العالجينوعي شبابنا قبل أن نصل إلى أفضل أن نحارب هذه اآلفة و

 نخرت مجتمعنا.لينا وال يمكن أن نحل مشاكلنا إذا دخلت هذه اآلفة عو ،وستقضي على مستقبل البلد
 
 

  .سنة يسجل لدينا ألف  : في آخر إحصائية لدائرة مكافحة المخدرات قالت أنه في كلديمة طهبوبد

مثل هذا بناته يسجل عنده ا بأن المجتمع األردني المحافظ والمعني بتربة أبنائه و، تخيلوقضية مخدرات

نحن بحاجة  أوال   .قضية يتم بأكثر من طريقةالحقيقة أن التعامل مع هذه ال ،العدد من قضايا المخدرات

آلية التي تنص على أهمية الروح ، لماذا تزال من المناهج اوفكريا   واجتماعيا   تحصين الشباب دينيا   إلى

قول بأن اإلنسان مسؤول عن روحك فنحن نريد أن نكون ثقافة اجتماعية ت ،أهمية الحفاظ على الروحو

، كذلك ي إلى حصانة فكرية واجتماعيةتؤد، فلماذا تزال هذه اآلية من المناهج فهي قوتكوجسمك و
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، فأنا مع من مروج أو متعاطي اإلنسان سواء  كيفية التعامل مع جب أن يكون هناك حصانة قانونية وي

، فنحن عندما ثقافة العقاب يجب أن تتغير عندنا، بمعنى أن تكره الخطيئة دون أن تكره المخطئأن 

فكيفية التعامل مع هذا األمر يجب أن يكون  ،جراما  ن إلى السجن يصبحون أكثر إندخل هؤالء المذنبي

أن نوفر لهم و ،االجتماعي أن ندمجهم في الخيريبتغيير ثقافة العقاب عندنا مثل أن ندمجهم بالعمل 

دمة ، كذلك في الدول المتقوالمؤسسات كي يعملوا ونشغلهم عن هذه اآلفةأسباب الدخول في األندية 

تم متابعتهم حتى يبقوا نظيفين فعندما يخرج المذنبون إلى المجتمع ت ،يوجد ضابط للمتابعة السلوكية

حيث يجب على  ،أيضا  دينيلمخدرات، فالعالج هو عالج اجتماعي وقانوني وبعيدين عن او

حصانة الدينية على أهمية الروح وأهمية المؤسسات الدينية أيّا  كان شكلها أن تأخذ دورها في رفع ال

 سد.الجالحفاظ على البدن و

 

م القائمة النسبية كيف تقيّمين الكوتا النسائية بصيغتها الحالية تحت نظا :السؤال السابع

 المفتوحة ؟

 

  .لكننا مضطرون و ،وال أحبها ،ال أقبل المحاصصات أنني شخصيا   : أنا كما تحدثتديمة طهبوبد

الذي تندرج لإلصالح ونحن في التحالف الوطني ، ولكن القانون أن نترشح لمقاعد الكوتا تحت هذا

 نا أيضا  قدمامرأة لمقعد الكوتا، و 15ى قدمنا بمعن ،امرأة 19قائمتنا في الدائرة الثالثة في إطاره قدمنا 

لكن نريد أن نقول للمجتمع و ،نقول بأننا ال نريد الكوتا فقطحالة متقدمة بأن نساء حتى نقدم نموذج و 4

حن نوفر لك الفرصة كي تصوت لها وتنجح في سيرتها فنا ووقدرته ه طالما أنك واثق بكفاءة المرأةبأن

ال زال المشرعون يقولون لنا بأن  .من يؤمنون بالكوتا ولكننا مضطرون لهانا لست م، فأبالتنافس

 أخذتأنا أرى أن هذه المرحلة ، وأو مرحلة بينية كي نمّكن المرأة الكوتا عبارة عن مرحلة متدرجة

للمرأة كإنسان  صل لتغيير هذه العقلية بحيث أنظر إلىفمتى سن، لتمكينطويلة دون أن نصل إلى ا سنين

نريد أن نقول لكل الناس ولشبابنا هذا ما نريد تغييره وض النظر عن جنسه كذكر أو أنثى، وبغ كفؤ

نأمل أن تصعدوا المرأة نحن و ،الكوتا فقط رغم أننا مضطرون لهبأننا ال نطرح أنفسنا على مقاعد 

ال أعرف متى ، ا كلعنة، فهذا أمر يجب أن ال يلزمنبالتنافس عبر زيادة التصويت لها وعيكمبقراركم و

للشعب آمل أن يكون في هذا دور ، وكل شيء لعنة أتمنى أن نتخلص منها، الكوتات في سنتخلص منها

 في هذا يستوي أيضا  الشباب فنحن نتحدث عن فئة مثقفة، و عن فئةونحن نتحدث عن عمان و ،المثقف

عطاء األولوية للنساء في الكوتات بإ نظام بإلغاءأن يكون لكم دور إيجابي  فرجاء   ،المدن األخرى

نافسن الرجال في يرى نساء اليوم على مقاعد التنافس، ألن النساء يقدمن كل ما يلزم و، كي نالتصويت

س ر لمجلأن نصدّ وأن يكون قرع الجرس بأيديكم و الجرس،ن األوان أن نقرع آف، كل المؤهالت

أن  19ن يكون النساء اللواتي قدمانهن لهذه المقاعد نحن حاولنا أالنواب نساء على مقاعد التنافس، و

  .استوفينا كل الشروط التي ترضي الجميعيكون لديهن الخبرات العلمية والعملية و

 

  .فإذا نظرنا  %50: الكوتا بصيغتها الحالية غير مقبولة فالكوتا يجب أن تكون بنسبة بثينة الطراونةم

فلذلك هي نصف المجتمع تعدادا   ،ألف أنثى 125ألف ذكر و  125فيها إلى الدائرة الثالثة فسنجد أن 

في  ، فهل يعقل بأن تمثل نساء خمس دوائر في عمان امرأة واحدةويجب أن تحظى بنفس نسبة التمثيل

ن المرأة من لتمكي %50كوتا فيجب أن تصل الكوتا إلى كذلك في إربد ؟ بما أننا قبلنا بالعمان و

نسبة الكوتا إلى نسبة كي نصل إلى مساواة المرأة مع الرجل فيجب أن نصل و ،مشاركتها السياسية

كتها بمشارأنا بالنسبة لي فيجب أن تأخذ المرأة حقها بالكامل سواء في البرلمان أو  %30ليس و 50%
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قول أن فلذلك أنا أإليها والتي نحملها كبرنامج وطني، بالدولة المدنية التي نتوجه في المناصب، و

كي يكون  %50أتمنى أن نصل إلى مستوى أن تكون الكوتا بنسبة و ،الكوتابو المساواة تكون بالبرلمان

 ليس امرأة واحدة لكل خمس دوائر.وهناك مساواة 

 

  .الشق القانوني والشق لمرأة في البرلمان تتكون من شقينمشكلتنا مع وجود ا: روال الفراد ،

ثقة كافية بالمرأة بدفعها ليست هنالك هي و ،كلة اجتماعية يجب ان نعترف بهاعندنا مش االجتماعي.

ثالث نساء بالتنافس في المجلس السادس عشر و، بدليل أن امرأة واحدة نجحت المواقع المنتخبة إلى

اتي نجحن بالتنافس في هذا من اللووالذي كنت فيه و ،لمان السابع عشرنجحن بالتنافس في البرفقط 

حتى نظام لمرأة في البرلمانات األردنية، ونه بدون كوتا لن يكون هناك مكان لهذا يعني أالمجلس، و

من عدد  %70ي تضم التو ثالثة محافظاتفال يعقل أن  ،موجود اآلن غير عادل على اإلطالقالكوتا ال

 تمثلن مقعد للكوتا في حي 15نساء من أصل تمثل بثالث )عمان وإربد والزرقاء( الناخبين السكان و

د الكوتا هذا خلل واضح وخلل من مقاع %30مقعد رغم أنها تمثل  12المحافظات األخرى على 

لقب الكوتا فهذا هو أن نطلق على تمثيلها  من المعيبن المرأة ليست كوتا والمسألة الثانية وهي أ كبير.

فعندما نعرف أن عدد نسبة الناخبين من  غير كافي.وهو غير عادل ولحد األدنى من التمثيل للمرأة، ا

أن المرأة  ولنق فنحن مثل المرأة عبر مقاعد الكوتا فقط.فيكون من المعيب أن ت %52النساء تمثل 

فالمرأة عندما  ،وقية مترابطةحتى تنصف فنحن بحاجة الى منظومة تشريعية حقبحاجة ألن تنصف و

ال أنها تأخذ الجنسية عندما نقول لها مث ،ليس مواطن كامل المواطنةمواطن تابع و أنهاعلى  إليهاننظر 

، تكون هي مواطن من الدرجة الثانيةمن أبيها لكنها ال تستطيع أن تمنح الجنسية إذا  فسمن زوجها و

وأن  ،جعلها مواطنا من الدرجة األولىأن ن فيجب أوال   ،الناخب بمواطن من الدرجة الثانيةكيف سيثق و

 ير كل التشريعات التي تميز ضدها.المساواة عبر تغيباإلنصاف والعدالة و حقوقها كاملةتأخذ 

 

  .ن يكون عدد إنصاف للمرأة في القانون الحالي بأحقيقة ليس هناك عدالة اجتماعية و :رحاب القدوميأ

أردنا أن نعمل مقارنة بين المحافظات فعمان بدوائرها الخمسة لها مقعد إذا و ،مقعد 15مقاعد الكوتا 

أيضا  رغم الفارق  ماليين بينما تكون حصة الطفيلة أو مادبا مقعد واحد 4واحد رغم أن عدد سكانها 

ألن أملي تحديدا  أدعو الشباب  أنا، لذلك في هذا الموضوع إنصافإذا  ليس هناك  .في عدد السكان

ة يجب أن نوصل المرأألننا مجتمع حضاري و ،ريق التنافسيدفعوا بوصول المرأة عن ط بالشباب أن

بأنه يجب أن تكون  المتحدة أصدرت قرارا   األممأن  أنا قلت سابقا   .عن طريق التنافسلى البرلمان إ

قاعد عملنا مقارنة بين ممع األسف الشديد فإذا  ،% 30مشاركة المرأة في الحياة السياسية ال تقل عن 

لتي يقوم إذا  يجب أن نلتزم بقرارات األمم المتحدة ا ،% 10مقاعد المجلس فالنسبة ال تتجاوز الكوتا و

 ذكر بأننا قمنا بحملة كي يكون هناك مقعد كوتا لكل دائرةأحب أن أ . أيضا  األردن بالمصادقة عليها

أنه مع األسف الشديد فإن صاحب إال لجنة الوطنية لشؤون المرأة، لاكمؤسسات مجتمع مدني وانتخابية 

تدعم المرأة وتدعم مسيرة  بسمة األميرةسمو توصية رغم أن القيادة الهاشمية والقرار لم يأخذ بهذه ال

فأود القول لهم أن  ،ضمن الحمالت المكثفة كان هناك من يعارض الكوتانه وأيضا  أود القول أ المرأة.

 تدريجية.لة انتقالية ورة عن مرحهي عباما هي إال تجربة، والكوتا 
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 د التنافس أم عبر مقاعد الكوتا ولماذا ؟هل تفضلين الفوز عبر مقاعالسؤال الثامن: 

  .والحزب عندما أجمع  ،نا رقم واحد في قائمتي وهي قائمة الجبهة الموحدةحقيقة أ :رحاب القدوميأ

كان يحدوهم  ،اللجنة التنفيذية بالترشحعندما احترمت قرار لتنفيذية بأن أترشح لالنتخابات وبلجنته ا

لي أمل أن بين مجموع هؤالء الشباب ك نا حاليا  ، وأرلمان عن طريق التنافسالب إلىاألمل بأن أصل 

بنا نمتلك لجنة شباب ، نحن في حزأصل عن طريق التنافس أنأفضل و ،أصل عن طريق التنافس

عن طريق  نافس فليكن مقعدا  ل على مقعد التإن لم أحص، وويقومون ببرامج فعالة جدا   ،فاعلة جدا  

أصل  ألن حزبي كله أمل أن ،لقائمتي مترئسة، ولكنني عندما ترشحت لالنتخابات ترشحت الكوتا

شاء هللا سأصل  أمل بالحضور أن يدعموا هذا التوجه وإنوأنا كلي ثقة و ،للبرلمان عن طريق التنافس

 عن طريق التنافس.

 

  .حصلت على أعلى األصوات في  ألنني، ه بمثل حالتي فالمسألة واضحة جدا  : أعتقد أنروال الفراد

ال على مقعد في التنافس الحر و حصلتو ،ت الماضية ضمن قائمة أردن أقوىالمملكة في االنتخابا

بالتنافس نجح ، وأنا اطمح أن أيمضي قدما لألمام أنيمكن لإلنسان أن يتمنى التراجع للوراء بل يطمح 

تميزات ا نساء ممن مقاعد البرلمان يحصل عليه %50أتمنى أن أرى و ،مقعد حر حصل علىوأن أ

كبار، هذه مسؤولية المجتمع ه مسؤوليتنا جميعا كشباب ونساء و، وهذأردنيات شجاعات وبالتنافس

رسالة للغرب بأننا إن لم نكن نريد و العالم جميعا   إلىالمجتمع األردني بإمكانه أن يوصل رسالة و

لك بالنسبة للمسيحيين كذوبعدها نلغي كل الكوتات، و ،لتدخل إلى البرلمانالكوتا فلننجح المرأة بالتنافس 

أن يتحدث  2016آن األوان لألردن في عام  ،فنحن بحاجة إلى تمثيل سياسي ،و الشيشانأو الشركس أ

كي تستقطب بها أصوات  ،ن داخل القوائم الحزبيةبتمثيل حزبي وإن كان هناك محاصصات فلتك

و المرأة أو يريد أن يمثل المحاصصات اإلثنية اء كان يريد أن يمثل جيل الشباب أسو ،الجماهير

من خالل التنافس يمثل من خالل القائمة الحزبية و كل هذا يجب أن ،المختلفة في المجتمع األردني

 ،في الشوارعالمعروضة ور الصعلى اسم الشخصيات و وليس ،الطروحات واألفكارالبرامجي على 

  .قبة البرلمان إلىأحلم أن أعود بالتنافس و ،أنا مرأة أردنية ونجحت بالتنافس

 

  .بطرح لة من خالل برنامجنا االنتخابي وفنحن أرسلنا رسا ،جوابنا واضح طبعا  : بثينة الطراونةم

فالمرأة أعلى من الكوتا  ،ال تمثل فقط بالكوتان المرأة ين أنا واإلعالمية منال بزادوغ بأشخصيت

أنا أطلب من كل مرأة حرة أردنية أن تصوت كي يصل عدد و ،على التنافس -إن شاء هللا-وسنفوز 

، فهذه النسبة هي النسبة الصحيحة كما قلت سابقا   %50ل نسبتهن إلى كبير من النساء إلى المقاعد لتص

، د إيصاله بأننا ال نطالب بالكوتاهذا ما أري .الناضجات فكريا  ساويات لتمثيل السيدات الحرات المت

 ان أنجح بالتنافس أيضا   أتمنىأنا و ،ا نساء من غير الدائرة الثالثةوأتمنى أن ينجح على مقاعد الكوت

أن يفزن لنوصل رسالة بأننا أعلى من محاصصة امرأة واحدة لخمس  يتمنونكل النساء المترشحات و

يجب أن نوصل هذه الرسالة سواء بالدائرة الثالثة أو الخامسة أو بإربد التي نا كبير وحن عددفن ،دوائر

يجب أن نوصل هذه الرسالة إلى جميع أعضاء المجتمع أننا  ،تحوي خمس دوائر وتمثلها امرأة واحدة

 ،التنافسيده بلكل ما نر -بإذن هللا-، وسنصل ما نساوي الذكر باألنثى بدولتنا سنأخذ مقاعد تنافسية مثل

وأن نصل بفكرنا وليس  ،جد من يتمنى أن يصل عبر الكوتا وأكيد نتمنى أن نكون تنافسيينال يوو

هو الذي يسهم و ،نا هو الذي يطرحنا على المجتمعنتمنى أن يكون البرنامج الذي بين أيديو ،بشخوصنا

 شكرا لكم.كان أو أنثى، و نس ذكرا  بغض النظر عن الج ،بنجاحنا
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  .فنحن في كتلتنا في قائمة  ،برنامجللكتلة وللول الذي أتمناه هو نجاح النجاح األ: طهبوبديمة د

كنا  ، ونمثل جميعنا الفكرة سواء  الثالثة نعمل بنفس الواحد للكل والكل للواحداإلصالح في الدائرة 

جاح للكتلة ابة ن، فنجاح أي واحد منا هو بمثاال  أو نساء  مسيحيين أو مسلمين، أردنيين او شركسرج

هو قياس واستفتاء لوعي الشعب حقيقة األمر اآلخر فوز المرأة  م أنفسنا للمجتمع.بنفس هذه الكتلة نقدو

إذا وضعتموني بميزان مع الرجل فإذا قدم و سؤال ماذا تريدون ؟ أنا شخصيا   كي يجيب على ،األردني

إذا قدم لكم الرجل العمل و ،ميةالعللكم الرجل الشهادات العلمية فنحن أيضا  قدمنا لكم الشهادات 

 فنحن أيضا   ،كل المستويات إذا قدم لكم الرجل الخدمة فيو ،فنحن قدمنا لكم العمل الميدانيالميداني 

 امل المرأة على أنها فقط إمراة وهذا هو ما يؤخرها،، فإذا كان هناك خلل في المجتمع عندما يعقدمناها

بأنني  أقولاألمر اآلخر أنا  .هذا المجتمع فبل أن يقدمنا جنسناا في خبرتننحن نريد أن تقدمنا كفاءتنا و

ملية فال تعطف علي ال بالتنافس العتقتنع بقدرتي العقلية الفكرية و فإذا لم ،ال أريد أن يعطف علّي أحد

نزيل نريد أن  ،صحاب هذه الفكرة رجال  كان أو امرأةأأّيا  كان  ،آن األوان أن نقدم الفكرة ،وال بالكوتا

فإذا قدمنا الكفاءة فستؤول األمور إلى أن  ،قدموا الكفاءةوأمهاتنا لتبعات التي ورثناها عن آبائنا وكل ا

 شكرا .و ،وصول إلى هذه المستوياتالمرأة إذا أثبتت نفسها فستستطيع ال

*** 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع 

 عماد أبو صالح 

 مستشار ومدرب مناظرات إقليمي

 العام لهامنسق صاحب فكرة الفعالية وال

0799047357 - 0776002142 


