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  المحتویات

  توطئة

  الملخص التنفیذي

  قوائم قبل یوم اإلقتراعالمشھد اإلنتخابي وال: الفصل األول

  الجدل حول قانون اإلنتخاب : أوال

  قانون اإلنتخاب في نسختھ األولى

  القوائم في قانون اإلنتخاب: ثانیا

  تشكیل القوائم العامة: ثالثا

  أ ــ حزب التیار الوطني

  ب ــ حزب الوسط اإلسالمي

  ج ــ حزب اإلتحاد الوطني

  د ــ حزب الجبھة األردنیة الموحدة

  حزب الرسالة ھـ ــ

  و ــ حزب الرفاه األردني

  ز ــ حزب الشباب األردني 

  ح ــ حزب العمل الوطني األردني

  ط ــ حزب دعاء األردني

  ي ــ حزب العدالة والتنمیة 

  ك ــ ائتالف األحزاب القومیة والیساریة 

  البرامج اإلقتصادیة والسیاسیة للقوائم اإلنتخابیة العامة: رابعا

  الح السیاسي  في برامج القوائم اإلنتخابیة العامةــ رؤیة اإلص ١

  أ ــ آلیة تشكیل الحكومات

  ب ــ التعدیالت الدستوریة

  ج ــ قانون األحزاب السیاسیة

  د ــ قانون اإلنتخاب

  رامج القوائم اإلنتخابیة العامة ــ اإلصالح اإلقتصادي في ب ٢

  ل القوائموجد: خامسا

  العامة أ ــ الحد األدنى لمرشحي القوائم
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  ب ــ تحدید سقف الدعایة اإلنتخابیة للقوائم العامة

  ج ــ آلیة إحتساب أصوات القوائم

  كیفیة التصویت للقوائمد ــ وعي الناخبین ب

  ھـ ــ اإلنسحابات  داخل القوائم

  "٢٧"صراع على المقعد الو ــ 

  على عتبات البرلمان: الفصل الثاني

  القوائم في صنادیق اإلقتراع

  ة القوائم اإلنتخابیة من القوة التصویتیة للمقترعینحص: أوال

  الوصول للبرلمانــ القوائم التي فشلت في  ١

  القوائم التي وصلت للبرلمان:  ٢

  "نموذج تطبیقي" وة التصویتیة الجغرافیة للقوائمــ الق ٣

  أ ــ قائمة الوسط اإلسالمي

  ب ــ قائمة حزب التیار الوطني

  موحدةج ــ قائمة حزب الجبھة ال

  د ــ قائمة حزب اإلتحاد الوطني

  ھـ ــ قائمة األردن أقوى

  و ــ قائمة وطن

  ــ القوة الصوتیة لمجلس النواب السابع عشر ونسبة تمثیل الناخبین  ٣

  "الترشح الفردي" أ ــ نواب الدوائر المحلیة

  ب ــ نواب الكوتا النسائیة

  ج ــ نواب القوائم

  الطعون في القوائم: ثانیا

  "قائمة المواطنة"بصحة نیابة " النھوض الوطني" طعن قائمةــ  ١

  قائمة ١٧بصحة نیابة " أردن أقوى" ــ طعن قائمة ٢

  بعدم دستوریة قانون اإلنتخاب" أبناء الحراثین" ــ طعن قائمة ٣

  القوائم العامة في مجلس النواب:  الفصل الثالث

  والكتل البرلمانیة المندمجةالقوائم : أوال

  نیابیة بأسماء القوائمــ كتل  ١
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  أ ــ كتلة وطن

  ب ــ كتلة الوسط اإلسالمي

  ج ــ كتلة اإلتحاد الوطني

  ــ نواب القوائم في كتل مفتوحة ٢

  أ ــ كتلة الوعد الحر

  ب ــ كتلة التجمع الدیمقراطي

  ج ــ كتلة الوفاق 

  د ــ كتلة المستقبل

  ھـ ــ قائمة النھج الجدید

  " المستقلون" واب القوائم بدون كتلــ  ن ٣

  نتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمةإالقوائم في : ثانیا

  نتخابات المكتب الدائمإــ  ١

  ــ اللجان الدائمة ٢

  تجاھات تصویت القوائم على الثقة بالحكومةإ: ثالثا

  الدور التشریعي لنواب القوائم: ارابع

  الدور الرقابي لنواب القوائم : اخامس

  أ ــ األسئلة

  اإلستجوابات ب ــ

  ج ــ المناقشة العامة

  غیاب نواب عن الجلسات: سادسا

  ــ نواب القوائم الغائبون بدون عذر ١

  ــ نواب القوائم المتغیبون عن الجلسات بعذر مسبق ٢

  الخالصة والنتائج والتوصیات:  الفصل الرابع

  التوصیات
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  مقدمة

  طراونھرئیس مجلس النواب المھندس عاطف ال

  أبحاث قد نختلف معھا ولكننا نحتاجھا

  

ال تزال تجربة القوائم االنتخابیة العامة في بواكیرھا، ومن الصعب الحكم علیھا اآلن سلبا أو ایجابا، 
وبالرغم من أن انھا شكلت إضافة مھمة ونقلة نوعیة في قانون االنتخاب إال أنھا تحتاج الحقا للمزید 

  .من إعادة النظر والتطویر

وبالرغم من انني ال اتفق تماما مع بعض ما ورد في ھذه الدراسة من نتائج، إال أنني أعتقد انھا تشكل 
إضافة مھمة في حقل الدراسات البرلمانیة التي یحتاجھا البرلمان بالدرجة األولى ویفتقد الیھا الباحثین 

  .والمھتمین وقبل ذلك الزمالء البرلمانیین

األخیرة أن اإلھتمام بالعمل البرلماني األردني ودراستھ وتحلیل منتجاتھ ویالحظ في السنوات العشر 
األدائیة من رقابیة وتشریعیة أصبح في سلم أولویات بعض مراكز الدراسات واألبحاث األردنیة 
والمحلیة والدولیة المختصة، وتم إنجاز العشرات من ھذه الدراسات التي یتوجب علینا كبرلمانیین 

ودراستھا واإلستفادة منھا، فضال عن ضرورة اھتمام المؤسسة البرلمانیة نفسھا بكل ما اإلطالع علیھا 
یتم إنتاجھ من دراسات في ھذا الجانب محلیا وعربیا ودولیا لما لھا من اھمیة في رفد العمل البرلماني 

  .نیین أنفسھمبالخبرات والدراسات المطلوبة في مجال العمل البرلماني، وتحدیدا ما یتعلق بعمل البرلما

إن ھذه الدراسة في مجملھا ترصد تجربة القوائم اإلنتخابیة العامة، وتتصدى لتقییم تجربة الزمالء 
نواب القوائم في مجلس النواب السابع عشر، وبالرغم من أنني ال أتفق مع العدید من النتائج التي 

لطة تشریعیة الى مثل ھذه توصلت ھذه الدراسة إلیھا، فإنني أؤكد على حاجتنا كبرلمانیین، وكس
الدراسات، وسواء تم اإلتفاق أو الخالف معھا، فإنھا تبقى بالمجمل جزءا من األعمال البحثیة الھامة 
التي تحاول تقییم التجربة البرلمانیة، وصوال الى حصر السلبیات التي قد تحدث دون قصد، 

ب األردني في السلطة التشریعیة واإلیجابیات التي یتوجب علینا كبرلمانیین منتخبین نمثل الشع
  .تعظیمھا وتطویرھا والبناء علیھا

إن تطویر الحیاة الدیمقراطیة األردنیة واإلرتقاء بھا تحتاج لتضافر جھود الباحثین والخبراء والنواب 
مجتمعین للعمل سویا لتحقیق ھذه المطالب جمیعھا، ولذلك فإن دعم البحث العلمي في الحقل البرلماني 
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یتواصل، ویتوجب اإلھتمام بھ ورعایتھ، ألنھ السبیل الوحید لتحقیق مطلب التطویر یجب أن 
  .والتحدیث واإلرتقاء بالعمل البرلماني

وفي ھذا الصدد فإنني أثمن ھذا البحث الدراسي، وفي الوقت الذي ال یتبنى فیھ مجلس النواب ما ورد 
ث أصبح ضرورة ملحة، وننظر بأمل إلى في ھذه الدراسة، فإنني أؤكد على أن ھذا النوع من األبحا

أن یتولى مجلس النواب بنفسھ إجراء مثل ھذه الدراسات واألبحاث القیمة فیما یتعلق بكل مناحي 
  .العمل البرلماني تقییما وتوجیھا

وأود تقدیم شكري للباحث الصحفي ولید حسني ولمركز البدیل لألبحاث والدراسات ولمؤسسة 
ذه الدراسة وإنجازھا، متمنیا المزید من البحث في ھذا الجانب، آمال من فریدریش ایبرت على دعم ھ

زمالئي النواب الكرام اإلطالع على كل ما تنتجھ المراكز البحثیة الوطنیة والعربیة والدولیة  من 
دراسات وتقاریر لإلستفادة مما فیھا من ایجابیات ولحصر السلبیات، والعمل على فتح حوارات حولھا 

الء البرلمانیین والمراكز البحثیة لما لھا من أثر إیجابي كبیر في تبادل الخبرات وتوضیح بین الزم
  .موقف مجلس النواب، ونقل صوتھ بالحوار المفتوح والبنَّاء
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  تقدیم مركز البدیل للدراسات واألبحاث

  جمال الخطیب 

  رئیس مركز البدیل 

  

 التي "والنتائج التجربة في قراءة -:في األردن العامة خابیةاإلنت القوائم" دراسةبین یدي القراء نضع 
من  وھي ،في األردن یبرتإیش مؤسسة فریدر مركز البدیل للدراسات واألبحاث بالتعاون مع اأعدھ
  .ولید حسني الباحث اعداد

 لكي یتسنى للمواطن والباحث واألكادیمي ذه الدراسةھ الجراءمركز البدیل للدراسات واالبحاث ى سع
 لتجربة، من اإلطالع على ا، وكذلك صناع القرارجتمع المدنيواإلعالمي والعاملون في منظمات الم

فالقانون الجدید یعتمد مبدأ . على قانون اإلنتخاب مؤخرا طرأفي ظل التعدیل الذي  وتطبیقاتھا العملیة
وبھذا یكون اخب صوتین النویمنح  ،نتخاب لقائمةنتخاب الفردي واإلالنظام المختلط الذي یجمع بین اإل

لمجتمع منظمات ا وجاء التعدیل في القانون الجدید استجابة لضغط. مبدأ الصوت الواحد قد تجاوز
، والتوجھ لیة اإلصالح التي تجري في األردنعمالمدني واألحزاب السیاسیة، كما أنھ جاء في سیاق 

وبالفعل فقد جرى . البرلماني زاب السیاسیة في العملوإشراك األح ،حكومات برلمانیةتشكیل نحو 
عملیة  في سیاق نتخاب واعتماد ھذا النظامقانون اإلول القیمة المضافة لھذا التعدیل على جدل واسع ح

أن ھذه التجربة لم تعزز حللین والباحثین والمراقبین بعض الم یرىصالح السیاسي في البالد إذ اإل
   ١.الدراسة ستتناولھاوتفعل دور األحزاب ألسباب 

                                                             

س وف ي كلم  ة جالل ة المل ك ف  ي افتت اح ال دورة غی  ر العادی ة األول ى لمجل          " الحكوم  ات البرلمانی ة، "إلعتم اد مب دأ    ـ ـ ب دأ التوج  ھ الحك ومي األردن ي مبك  را     ١
 ن دعو  فإنن ا  العالمی ة،  الممارس ات  أفض ل  ووف ق  وش فافیة،  بنزاھ ة  النیابی ة  االنتخاب ات  أجرین ا  أن بع د  "النواب السابع عشر قال بوضوح في خطاب العرش 

 إل ى  یق ود  اف ق تو إل ى  الوص ول  أج ل  م ن  الحكوم ات  تش كیل  ف ي  تش كیلھا،  ف ور  النیابی ة  والكت ل  الن واب  مجل س  م ع  التشاور نھج من وسنبدأ جدید، عمل لنھج
 م ن  الثق ة  عل ى  للحص ول  یتق دم  ث م  ال وزاري،  فریقھ حول األخرى السیاسیة القوى ومع النیابیة، الكتل مع للتشاور بدوره ھو ویبادر للوزراء، رئیس تكلیف
  ".سنوات أربع لمدة برامجي أساس وعلى التشاور، عملیة عن الناجم الوزاري البیان على النواب، مجلس

 أس  س عل ى  برلم  اني ائ تالف  ظھ ور  إل  ى ی ؤدي  ال ذي  والبرلم  اني، الحزب ي  العم ل  تق  دم عل ى  یعتم  د التش اور  آلی ة  تط  ور أن"ال ى  خطاب ھ    واش ار المل ك ف  ي  
  ".ظل كحكومة الرقابي، الدور یمارس معارض برلماني ائتالف ویقابلھ الحكومة، عنھ وتنبثق باألغلبیة یتمتع حزبیة،

 :رة غی  ر العادی  ة األول  ى لمجل  س الن  واب الس  ابع عش  ر عل  ى راب  ط مرك  ز الق  دس للدراس  ات السیاس  یة            خط  اب الع  رش ف  ي افتت  اح ال  دو     مراجع  ة ن  ص 
http://www.jpm.jo/index.php?type=news&id=2017    

 وإمكانّی  ة المفھ وم  إش كالّیة : األردن ف ي  برلمانّی ة  حكوم ة "ی ت دراس ة بعن  وان   مع روف البخ . د نش ر رئ  یس ال وزراء األس بق    ٢٠١٢وف ي ش ھر ایل ول س نة     
. وق ال د " الحكوم ات البرلمانی ة  "تح دث المل ك فیھ ا بوض وح ع ن      " بت را "أش ار فیھ ا ال ى تص ریحات مبك رة لجالل ة المل ك لوكال ة األنب اء األرنی ة           " التطبیق

 مس  یرة ح  ول والتكّھن  ات، الج  دل الفرنس  ّیة، األنب  اء لوكال  ة األخی  رة الص  حفّیة تص  ریحاتھ ف  ي اني،الث   عب  داهللا المل  ك جالل  ة حس  م لق  د"البخی  ت ف  ي مقالت  ھ، 
 م  ّرة مؤك  دًا، المس  یرة؛ ھ ذه  الس  تكمال الزمنّی  ة، واألط ر  اإلج  راءات لحزم  ة الطری  ق خریط ة  بوض  وح، وبس  ط، ومحطاتھ ا،  المقبل  ة، السیاس  ي، اإلص الح 

  ."الشامل اإلصالح برنامج الستكمال برلمانّیة، حكومة ثّم ومن جدید؛ نواب مجلس وجود سیشھد المقبل، العام مطلع أن أخرى،
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انطالقا من المكانة المركزیة تناول ھذه التجربة  علىفي مركز البدیل للدراسات لقد حرصنا 
 ، وخلقمامالى األصالح السیاسي نتخابي في دفع عجلة اإلنتخاب والنظام اإلوالمحوریة لقانون اإل

غیر وضوع ھذا الم حولالموسعة الدراسات  والجدیر بالذكر أن .اسیة والحزبیةبالتعددیة الس حالة من
وذلك بسبب  ٢،االنطباعي والعام أو التحلیل التحلیل السطحي طابع اوجدت فیغلب علیھ نوإ، ةمتوفر

وقلة المعلومات وصعوبة توفرھا والجھود التي ینبغي أن تبذل للوصول الى ما تم  حداثة الموضوع
  .الوصول الیھ 

الشكر الى الباحث ولید حسني  للدراسات واألبحاث ال یسعھ اال أن یقدم جزیل مركز البدیلإن 
موصول الى كل من ساھم في ھذه الالشكر لكي یتمكن من إعداد ھذه الدراسة، ف احثیث االذي بذل جھد

  .الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                            
ف ي األردن، وع دم تج ذر     البخیت في مقالت ھ ال ى ص عوبة تش كیل الحكوم ات البرلمانی ة ألس باب عدی دة م ن أھمھ ا ع دم تج ذر الحی اة الدیمقراطی ة              . وخلص د

  .التجربة الحزبیة

  :الغد على الرابط التاليالبخیت في جریدة . مراجعة مقالة د

http://www.alghad.com/index.php/article/578659.html  

قائم ة انتخابی ة عام ة، وتن اول ف ي الدراس ة التحلیلی ة         ٤٢یق للدراس ات دراس تین مھمت ین تن اول ف ي األول ى الب رامج اإلقتص ادیة لنح و          ــ وضع مركز الفین ٢
في البرامج اإلنتخابیة لتلك القوائم موضوع الدراس ة، وت م نش ر ھ اتین الدراس تین عل ى نط اق واس ع ف ي وس ائل           الثانیة مكانة البرامج السیاسیة واإلصالحیة 

. وتعتبر ھاتان الدراستان من اوائل الدراسات التحلیلیة األولیة التي أنجزت بھ دف التع رف عل ى ب رامج الق وائم اإلنتخابی ة العام ة       . اإلعالم األردنیة المختلفة
ق د ض من دراس تھ التحلیلی ة لمنج زات مجل س الن واب ف ي دورت ھ غی ر العادی ة األول ى الت ي              " راص د "حی اة لتنمی ة المجتم ع الم دني    أن مرك ز   ونشیر ھن ا ال ى  

تحل یال لمنج زات ودور الق وائم ف ي مجل س الن واب، إال أنھ ا ل م تك ن موض وعا قائم ا بذات ھ ف ي تقری ره التقییم ي                 ٢٠١٣صدرت في شھر تشرین األول س نة  
تقری را ع ن أداء مجل س الن واب ف ي دورت ھ غی ر العادی ة وص در قب ل تقری ر مرك ز راص د              دس للدراسات السیاس یة ق د أص در    الیھ، كما أن مركز الق المشار

  .راصد ومركز القدس لم تتطرقا بالتفصیل لتلك التجربة"قلیال على تجربة القوائم اإلنتخابیة في مجلس النواب، إال ان دراستي  عرج فیھ
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  تقدیم مؤسسة فریدریش ایبرت

 شوك -آنیا فیلر

  العراق  /المدیرة المقیمة لمؤسسة فریدریش ایبرت، مكتب االردن

الوطنیة إلى  ادخل االردن نظام القوائم ٢٠١٣البرلمانیة في شھر كانون الثاني مع اجراء االنتخابات   
مجموع  ،١٥٠من اصل  للقوائم االنتخابیة مقعدا ٢٧تخصیص قانون االنتخاب والذي تم بموجبھ 

ومع ذلك فقد . كجزء من عملیة االصالح التي طال انتظارھامقاعد البرلمان، وجاءت ھذه الخطوة 
  :النظام الجدید العدید من العوائق نجملھا بما یلي واجھ تطبیق ھذا

بالعادة، یتطلب نظام القائمة أن یكون ھناك عدد من االحزاب أو الكیانات السیاسیة األخرى  •
غیر ان . والتي تستند إلى قّیم واجندات مشتركة الختیار المرشحین ولتنظیمھم في قوائم

ب االحزاب السیاسیة التي تعد العبًا ھامُا الخریطة السیاسیة االردنیة ما زالت تتصف بغیا
ونظرُا لذلك، فإن ھناك عددا من . في عملیة صناعة الرأي العام وفي تكوین االغلبیات

القوائم شكلت لغرض خوض االنتخابات إذ تمحور بعضھا حول شخصیات مرموقة، ولھذا 
  .السبب ثبت بعد ذلك ان ھذه القوائم قصیرة العمر

صوت الواحد السائد في االردن، فقد حّیر نظام القوائم جمھور الناخبین بسبب تقلید نظام ال •
من حیث قرارھم لمن یصوتون في یوم االنتخاب وبخاصة وأن المعلومات كانت تنقصھم 

  .بشأن االدالء بالصوت الثاني

نظرًا ألن عدد النواب الذین تم انتخابھم وفق نظام القوائم كان متواضعا فإن أثر النظام   •
وفي ھذا السیاق یكفي أن نشیر إلى أن أقوى . ید على البرلمان الحالي ھو ایضًا متواضعالجد

قائمة  نجحت في الوصول الى البرلمان تمكنت من الفوز بثالثة مقاعدة  ٢١قائمة من بین 
فقط، ولھذا السبب ال یمكن  أن ینظر للقوائم بوصفھا أساسًا لتشكیل أغلبیات بالتالي ال یمكن 

  .ي صناعة القرار البرلمانيان تؤثر ف

 .بصرف النظر عن ھذه المحددات، فإن إدخال نظام القائمة ھو تطور ایجابي من دون شك •
بناءًا علیھ، فأنھ اذا ما أصبح االصالح االنتخابي اولویة في االجندة السیاسیة فإن ھناك 

ون ھذه مجاال في ھذه الحالة لمعالجة التحدیات التي واجھت نظام القوائم، وحتى تك
الخطوات فّعالة فأنھ یتوجب ان یرافقھا التزام راسخ لتقویة وتعزیز دور االحزاب السیاسیة 

  .وتسھیل عملیة تأسیسھا وعملھا
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تأمل مؤسسة فریدریش ایبرت ومركز البدیل للدراسات واالبحاث أن تساھم ھذه الدراسة في اطالق 
ن تساعد التوصیات التي جاءت بھا الدراسة ونأمل أ. حوار ونقاش حول النظام االنتخابي في االردن

  .على تعبید الطریق لخطوات اصالحیة أخرى

وتقوم مؤسسة فریدریش ایبرت االلمانیة من خالل مكاتبھا في اكثر من تسعین دولة حول العالم 
انسجامًا مع عقیدة ان . وبالتعاون مع شركاء محلیین بالعمل من اجل دفع الدیمقراطیة قدما

وبأن العملیة الدمقرطیة ھي صیرورة  ینبغي ان یشارك بھا كل " ة تحتاج إلى دیمقراطیینالدیمقرایط"
  .مكونات المجتمع

وفي االردن تقوم مؤسسة فریدریش ایبرت بتشجیع النقاش السیاسي المفتوح بدعم الجھود التي تبذلھا 
قًا مثل الشباب مؤسسات المجتمع المدني وتساعد على المشاركة الفعالة للجماعات المھمشة ساب

لذلك . وأعتقادنا الراسخ ھو ان المتطلب السابق للمشاركة الفعالة یكمن في توفر المعلومات. والمرأة
وعالوة . تھدف مؤسسة فریدریش ایبرت إلى المساھمة في تقویة االعالم المستقل وتدریب الصحفیین

لخبراء من ألمانیا والشرق على ذلك تقوم المؤسسة بتیسیر حوارات منتظمة بین صّناع القرار وا
  .االوسط

وبالتعاون مع مركز البدیل للدراسات واالبحاث تسعى مؤسسة فریدریش ایبرت إلى العمل على 
تعزیز المؤسسات الدیمقراطیة على مدار السنوات الماضیة، وقد ركزت احدث المشاریع على النظام 

  .ذلك على عمل الھیئة المستقلة لالنتخاباتالداخلي لمجلس النواب وعلى  تنظیم دور الكتل النیابیة وك

وبالنھایة نرجو لكم قراءة مفیدة للكتاب ونتطلع الھتمامكم المستمر في نشاطات ومنشورات مؤسسة 
  .فریدریش ایبرت
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  توطئة

 بالنسبة إلىللمجلس السابع عشر تجربة جدیدة من نوعھا ردنیة األشھدت اإلنتخابات البرلمانیة 
نتخاب للقوائم على نظام اإلاب نفسھ وذلك بعد ان تم اعتماد أو مجلس النو الدولةأو  الناخب األردني
أكید تجربة إیجابیة إلى حد بعید إذ وھي بالت  .نتخاب الفردي في الدوائراإلاضافة إلى مستوى الوطن 

النظام  تطویرولرقابة وتشریعا وتمثیال، ا الحقا لتطویر أداء مجلس النواب من المفترض البناء علیھ
  .والدفع بقوة نحو حیاة دیمقراطیة أردنیة أكثر تقدما وتطوراألردني اإلنتخابي ا

مقعدا  ٢٧تخصیص  إذ تموتمثلت تلك التجربة الجدیدة في اعتماد القائمة اإلنتخابیة العامة المغلقة 
% ١٨لغت المخصصة للقوائم العامة ب ن نسبة المقاعدأیعني  مامقعدا،  ١٥٠صل أللقوائم مجتمعة من 

  .مجلس النواب السابع عشر لمقاعدالكلي مجموع المن 

االردنیة بصورة من نوعھا في اإلنتخابات النیابیة  ولىوھي األوتعتبر تجربة القوائم اإلنتخابیة العامة 
و تلك التي أ لنظر عن نتائج التطبیقات الالحقةافبصرف . ختراقا لقانون الصوت الواحدإخرى أو أ

فستبقى الفكرة في حد ذاتھا تجربة جیدة یتوجب على الحكومات المراكمة علیھا  جربةرافقت تنفیذ الت
  .أثناء تطبیقھا في انتخابات المجلس النیابي السابع عشراإلختالالت التي برزت ومعالجة 

مواطن  تھدف إلى تحدیدمواطن الخلل والضعف في تلك التجربة، كما  كشف إلىھذه الدراسة  تھدف
اسیة والحزبیة یومساھمتھا في خلق التعددیة الس لبالدثرھا على العملیة السیاسیة في اأو فیھاالقوة 
  .لقوائم اإلنتخابیة العامةاتقدم تقییما لتجربة وعلیھ فان الدراسة   .صالح السیاسينیة واإلقوالت

لھ من وفي الوقت الذي تبدو فیھ ھذه الدراسة في سیاقھا المطلوب تماما، فإنھا ترى أن ما تم تداو
في سیاقات عامة، وضمن التقییمات الشاملة للتجربة اإلنتخابیة  لھذه التجربة جاء ٣دراسات وتحلیالت

                                                             
ع ر ھن ا ال ى دراس تین تحلیلیت ین أنجزھم ا مبك را مرك ز الفینی ق للدراس ات واألبح اث ف ي وق ت مبك ر وقب ل ی وم اإلقت راع إلنتخاب ات المجل س الس اب                   ــ نش ی  ٣

والدراس ة   قائم ة،  ٦١قائمة انتخابی ة عام ة م ن اص ل      ٤٢عشر، وتناولت الدراسة األولى تحلیل البرامج اإلقتصادیة التي وردت في البرامج اإلنتخابیة لنحو 
  .الثانیة تناولت تحلیل المضامین السیاسیة واإلصالح السیاسي في برامج تلك القوائم

الس ابع  وبعد انتھاء الدورة غیر العادیة األولى لمجلس النواب السابع عشر أصدر مرك ز الق دس للدراس ات السیاس یة دراس ة ح ول منج زات مجل س الن واب          
دراس تھ الموس  عة ع  ن منج  زات  " راص  د" ل ى تجرب  ة الق  وائم اإلنتخابی  ة العام ة، وبع  د ذل  ك أص در مرك  ز حی  اة    عش ر ف  ي دورت  ھ غی ر العادی  ة تط  رق فیھ  ا ا   

  .المجلس في دورتھ غیر العادیة األولى، وتطرق فیھا الى تجربة القوائم اإلنتخابیة باستفاضة اوسع مما تطرقت الیھ دراسة مركز القدس

ع الع ام، ول م تخص ص أی ة دراس ة قائم ة ب ذاتھا لتجرب ة الق وائم اإلنتخابی ة األول ى ف ي األردن، وھ ذا م ا               أن ھذه الدراسات بقیت محصور في سیاق الموضو
  .ھذه الدراسة التصدي لھ وإنجازه تحاول

ومی ة للق وائم   بقی ت محص ورة ف ي س یاق التغطی ة الص حفیة الی      أنھ ا  وأشیر ھنا إلى نشر العدید م ن التق اریر الص حفیة ع ن الق وائم العام ة قب ل اإلنتخاب ات إال         
اإلنتخابی ة العام ة    الق وائم العامة، وفور انتھاء العملیة اإلنتخابیة واإلعالن عن النت ائج النھائی ة ل م ی تم إنج از أي م ن الدراس ات او التق اریر التقییمی ة لتجرب ة           

  .في مجلس النواب، وھذا ما تتصدى ھذه الدراسة إلنجازه باطمئنان
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یتم تخصیص دراسة أو بحث منفصل عن تجربة  ولم ٤،قلة من مراكز الدراسات والبحث اجرتھاالتي 
ة، وبدعم من مؤسسة القوائم اإلنتخابیة وتقییمھا، ولھذا فإن ھذه الدراسة تصدت للقیام بھذه المھم

األردن وتعزیز النھج الدیمقراطي في  رائدة في دعم دراسات الدیمقراطیةفریدریش ایبرت األلمانیة ال
  .وبمشاركة من مركز البدیل للدراسات واألبحاث وفي العدید من دول العالم

م العامة إال أنھا وائال تزعم ھذه الدراسة أنھا أحاطت تماما بالمشھد اإلنتخابي المتعلق بالقوفي حین 
نھا نجحت باستكشاف تضاریس أحاولت رسم خارطة طریق للمستقبل استنادا لمعطیات التجربة، كما 
  .منھا للبناء علیھا في المستقبل جوالتجربة نفسھا ومعطیاتھا، وھذا ما یمنح ھذه الدراسة األھمیة المر

دعمت إنجاز ھذه الدراسة بما ھي علیھ إن ھذه الدراسة مدینة لمؤسسة فریدریش إیبرت األلمانیة التي 
اآلن في نسختھا النھائیة، ومدینة كذلك لمركز البدیل للدراسات واألبحاث الذي رعاھا منذ كانت 

وحید  الءفكرة، وقدم الكثیر من الدعم لھا وللباحث الذي استفاد تماما من التوجیھات التي قدمھا الزم
ل العدید من جلسات الحوار والنقاش، فلھم جمیعا من خالوفراس خیر اهللا  قرمش وجمال الخطیب

  .أزجي خالص اإلحترام والتقدیر

  ولید حسني زھره

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .ساتــ من أھمھا مركز الفینیق للدرا ٤
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  الملخص التنفیذي

تحت قبة مجلس النواب للوقوف على مدى نجاح  تجربة القوائم اإلنتخابیة إلى تقییمھذه الدراسة  سعت
  .رقابة وتشریعا بتقدیم أیة إضافات جدیدة للعمل البرلمانيھذه التجربة 

الترشح  باب أ من لحظة فتحیبد، األول : عملھا الزماني في نطاقین مجالوحصرت ھذه الدراسة 
الزمانیة  الحقبةوحتى لحظة انتھاء یوم اإلقتراع واإلعالن عن النتائج رسمیا، وتمتد ھذه  لإلنتخابات

النطاق أما  .یوم االقتراعھي بوتنتیل للترشح جللتس المخصصةھي الفترة الزمانیة وثالثین یوما إلى 
 ١٠ولى غیر عادیة اعتبارا من أمنذ لحظة دعوة مجلس األمة لإلجتماع في دورة  فیبدأالزماني الثاني 

وتغطي مساحة زمانیة  ،٢٠١٣/  ٨/  ١٠في  األولىوحتى انتھاء الدورة غیر العادیة   ٢٠١٣/ ٢/
  .دستوري للدورة غیر العادیةستة أشھر متواصلة تمثل العمر الكاملة تمتد على مدار 

تجربة القوائم العامة " كما ونوعا" من نوعھا التي تدرس وتحللوبالرغم من كون ھذه الدراسة األولى 
، وتصریحات نتخابیةثناء الحملة اإلأنتخابیة من خالل البرامج اإل(نتخابات وفي مجلس النواب إلافي 
نھا إال أ ،)وعمل ممثلیھ الفائزین تحت القبةوك ، ومن خالل متابعة ورصد دور سلعضائھا ومواقفھمأ

ومع ذلك یمكن اعتبار . ل بكل مجریات التجربة وتفاصیلھال كامكشال تزعم مطلقا بأنھا أحاطت ب
ستكشاف التجربة في نطاقیھا اإلنتخابي إوافیة لغایات الیھ من نتائج وتحلیالت  توصلتما بالدراسة 

  .والبرلماني

  :ملة توصیات من أبرزھالقد خلصت الدراسة الى ج

  .ــ العمل على تعدیل قانون االنتخاب بتجاوز قانون الصوت الواحد ١

%) ٥٠(بحیث یخصص  تقسیم مقاعد مجلس النواب مناصفة بین مرشحي الدوائر الفردیة والقوائم -٢
 لندانیوزیكألمانیا و"لدى العدید من الدول الدیمقراطیة في أوروبا لكل منھما كما ھو علیھ األمر 

  .فریقیاوأیضا في إ" وبولیفیا فنزویال" وفي أمریكا الالتینیة" وإیطالیا وھنغاریا

أو ائتالف من األحزاب  /أو الئتالف أحزاب و /أن تكون القوائم اإلنتخابیة حزبیة، لحزب و -٣
  .والمستقلین، و شریطة أن یكون الحزب مرخصا بما ال یقل عن ثالثة أشھر من موعد اإلقتراع 

  .عادة النظر بتوزیع  الدوائر اإلنتخابیة الفردیة إ -٤

ــ إعادة النظر شكال وموضوعا بنظام القوائم اإلنتخابیة، سواء لجھة تشكیلھا، أو لجھة المقاعد  ٥
  : المخصصة لھا في البرلمان، وتوزیع تلك المقاعد، وعلى أساس المبادئ التالیة 
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  إعتماد مبدأ التمثیل النسبي للقوائم  –أ 

للقوائم اإلنتخابیة العامة، ضمن حدود واضحة وملزمة، وبنسبة " الحسم"أو " العتبة"ـ إعتماد مبدأ ب ـ
  .مئویة محددة ألصوات المقترعین للقوائم

  .ختیار مرشحھ المفضل في القائمةإعتماد القوائم المفتوحة ولیست المغلقة، بأن یحق للناخب ا –ج 

  اقي بین القوائم إعتماد مبدأ االتفاق على توزیع البو -د

سسة  الكتل النیابیة حتى یتسنى تطویر ومأ مواصلة عملیة التطویر للنظام الداخلي لمجلس النواب -٥
تكون الكتل النیابیة  ھي أساس العمل  وحتى، ثیل النسبي لھا في المكتب الدائمفي المجلس وإعتماد التم

  .      النیابي الداخلي

زیل كافة اإلجراءات واإلشتراطات البیروقراطیة والتعجیزیة، وبما ــ تعدیل قانون األحزاب بما ی ٦
یؤكد على أن الحزب ھو ذلك اإلطار التنظیمي الذي یسعى للوصول للسلطة بالطرق السلمیة 

  والدیمقراطیة تحقیقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة

بر عمال ریادیا مقبوال بكل ناخب صوتا اضافیا یعتالالدراسة أن اعتماد القوائم العامة ومنح  وتبّین
بقي في  نتخابن قانون اإلأ عن حقیقةكشفت عملیا  ذاتھھا في الوقت ان إال المقاییس من حیث المبدأ،

عادة إوتم  ،صالح السیاسيولم یحدث اختراقا في عملیة اإل،قانون الصوت الواحد ھو  ،الجوھر نفسھ
 ،الوطني فكار وتوصیات لجنة الحوارأما فیھا فكار والمقترحات بالجمیع لنقطة البدایة بشطب كل األ

كشفت عن الكثیر من  االنتخابیة نفسھا أن التجربةفكار وتوصیات، كما وأمن  وما سبقھا ولحق بھا
عتماد مبدأ إاألسس التي قام علیھا ب فیما یتعلقالسلبیات التي یمكن معالجتھا مستقبال وتجاوزھا سواء 

إحتساب األصوات، وتوزیع  یاتلآساسھا إعتماد تشكیل القوائم،  وأالقوائم، أو األسس التي تم على 
  .المقاعد

ازاحة نھا ساعدت على ال أنھ وبالرغم من كون تجربة القوائم ھي تجربة جدیدة إأوتؤكد الدراسة 
یمكن تعزیز الكثیر من ھنا . لذي مثل لوقت طویل الموقف الرسميالقداسة عن مبدأ الصوت الواحد ا

  .والتطویر وفي سیاقات عدیدة مختلفة ا للمراجعةلھذه التجربة إذا ما تم إخضاعھ من اإلیجابیات

ة العامة في المملكة نتخابیمجموع األصوات التي حصلت علیھا القوائم اإلنسبة ن أھذه الدراسة  وبّینت
وتعتبر ھذه النسبة  .نتخابیةفي مختلف دوائر المملكة اإلالمقترعین من مجموع أصوات %  ٩٢,١ھي

عالیة ومفاجئة قیاسا بالتخوفات التي سبقت یوم االقتراع من عدم اقبال المقترعین على التصویت 
  .بكثافة لصالح القوائم 



١٧ 

علیھا بشكل أفضل في حال تم الذھاب الى معالجة  إن تجربة القوائم بكل تفاصیلھا یمكن التأسیس
 نتخابإعادة النظر في قانون اإللك من نتخابیة العامة وما یتطلبھ ذاإلختالالت في تجربة القوائم اإل

  .نتخاب المعتمد في المملكةوفي نظام اإل

ء في سیاقات مختلفة لعل من وتوصلت الدراسة الى أن ارتفاع معدالت التصویت للقوائم العامة جا
  :ھمھاأ

ستخدام الصوت الثاني الذي حصلوا علیھ بموجب قانون االنتخاب، إعلى حرص الناخبون  .١
" ١١٨٦٢٩٤"بات البالغ عددھم الكلي الذین شاركوا في االنتخا المقترعین ین جمیعبومن 
 .نتخابیةفقط لم یمنحوا أصواتھم للقوائم اإلمقترعا  "١٠١٧٤٩"ا وناخبة فان بناخ

بالدرجة األولى، وھذا ما " العشیرة ابن"عتماد مبدأ التصویت لصالح إلجأ الناخبون الى  .٢
 لعالقاتاالثاني اإلضافي المخصص للقائمة لصالح ستخدام الصوت إعمل على تكریس مبدأ 

 .والمناطقیة الجھویةو العشائریة

 إذ حرصوا علىعمل الصوت الثاني المخصص للقائمة على توسیع خیارات الناخبین  .٣
على حصیلة  للحصولوھذا ما دفع بالقوائم في معظم دوائر المملكة ستخدام ھذا الصوت، إ

أن ھذه التجربة عملت  إال ،المناطقاضعة في بعض وإن كانت متوــ كبیرة جدا أصوات
 .نتخابیة الواحدةنتخاب مرشحین لیسوا من الدائرة اإلعلى تكریس إ

لیات آفتح حوارات حول مفھوم القائمة ومن حداثتھا على  بالرغمھذه التجربة  ساعدت .٤
غائبة عنھم ھمیتھا وبرامجھا، مما أشاع أجواء تثقیفیة لدى الناخبین كانت أالتعامل معھا، و

 .تماما

القبلیة والمناطقیة فرضت نفسھا إن عقلیة التصویت استنادا إلى العالقات والروابط العائلیة و .٥
على انتخابات القوائم، وھذا ما أدى بالنتیجة الى حمل مرشحین عشائریین ومناطقیین 

 .ابنعكس سریعا على أداء نواب القوائم تحت قبة مجلس النوإوھو ما  ،بالدرجة األولى

م ن معظم القوائم لم تقدألم یتم انتخاب القوائم على أسس برامجیة او سیاسیة واضحة، كما  .٦
قدمت في حین ان ھناك عددا قلیال من القوائم االخرى  و سیاسیة واضحةأبرامج خدماتیة 

 .للناخبین ما تعتقد أنھا برامج یمكنھا إقناع الناخبین بالتصویت لھا



١٨ 

من خالل  تتكرس التيحتساب أصوات القوائم إعملیة في  جرت إن سلسلة األخطاء التي .٧
عمل الھیئة المستقلة بھتزاز الثقة بالقوائم أوال، وإأدت الى " ٥قشوع ــ عبلة" معادلة

عتماد أسس أكثر صرامة ووضوحا في عمل الھیئة إیستدعي  وھذا. ثانیا لإلنتخابات
 . مستقبالالمستقلة 

اب القوائم في مجلس النواب ونوع اإلضافات التي قدمتھا القوائم وفیما یتعلق بالدور الذي قام بھ نو
  :نتخابیة لمجلس النواب فان الدراسة خلصت الى النتائج التالیةاإل

داء یمیزھا عن باقي النواب أتقدیم  ابیة التي وصلت الى قبة البرلمانــ لم تستطع القوائم اإلنتخ ١
بھویة  و خدماتيأتقدیم خطاب سیاسي  من حیثو أو الرقابة أسواء من حیث التشریع  ،خریناآل

  .واضحة

یة خصوصیة أمقعدا الى مجرد نواب عادیین ال یملكون  ٢٧ــ تحول نواب القوائم الذین شغلوا  ٢
نتخابیة عامة، إنھم نواب یمثلون قوائم أنواب القوائم  فقد تناسىتمیزھم عن نواب الدوائر الفردیة، 

  . غرار النواب الذین فازوا بمقاعد الدوائر الفردیة بأدائھم إلى نواب علىوتحولوا 

ة التي مثلتھا، مئفي إطار القا برلماني تقدم أداء منكثر أف القوائم التي فازت بمقعدین تتمكنلم ــ  ٣
اإلسالمي، وطن، اإلتحاد  الوسط"حملت اسمھا قوائم أسست كتال برلمانیة  ثن ثالأوبالرغم من 

نتخابیة، وتحولت الى نظام إنكفأت على نفسھا وتخلت عن كونھا تمثل قوائم إفإن ھذه القوائم  "الوطني
  .وھویتھا البرلمانیة ثانیا ما یوضح ھویتھا اإلنتخابیة أوال العمل بالكتلة، ولم تقدم

لعشرین في إطار الكتل البرلمانیة كما ھو واقع الحال مع النواب نواب القوائم السبعة وا دمجــ تم  ٤
داء نواب القوائم في ھذا الجانب تأثر سریعا أوللحقیقة فإن  .ین نجحوا عن الدوائر الفردیةالمستقلین الذ

 تستطعبیة العامة في الكتل البرلمانیة إذ لم ، واختفت تماما ھویات القوائم اإلنتخاالكتلويبالعمل 
  .بخطاب واضح الظھور ككیانات برلمانیة مستقلة

لق بالتشریع والرقابة في سیاقھ الطبیعي قیاسا بأداء النواب داء نواب القوائم فیما یتعأــ ظھر  ٥
" العمل الفردي"تعزیز ساھم في وائم على أدائھم الذاتي والفردي ما عتمد نواب القإمجتمعین، فقد 
 ،وفي قوائم مثل وطن، والوسط اإلسالمي .بین نواب القائمة الواحدة" التشاركیة"على حساب 

                                                             
باالشكالیة التي رافقت اعالن فوز المرشح حازم قشوع عن قائمة المواطنة ثم سرعان ما أعلن عن فوز المرشحة عبلة “ قشوع ــ عبلة”تتعلق معادلة ــ ٥

الوطني األمر الذي ابو علبة عن قائمة النھوض الوطني بدال من قائمة المواطن، ثم أعلن مرة أخرى عن فوز قائمة المواطنة بدال من قائمة النھوض 
وبالفعل حسمت محكمة االستئناف باعالنھا فوز قائمة . اربك المشھد االنتخابي ودفع بقائمة النھوض الوطني اللجوء إلى القضاء للبت في المسألة

  .صوتا فقط ٥٦المواطنة وبفارق 



١٩ 

تم اإلحتكام الى الفردیة المفرطة في ختفت القائمة والكتلة بعد أن إى ردن أقوأو ،واإلتحاد الوطني
و حتى في األداء الرقابي أ و الثقة بالموازنةأتخاذ القرارات سواء المتعلقة بالثقة بالحكومة إ

  .والتشریعي

بیة إلنتخاــ وكما فشلت القوائم التي نجحت بأكثر من مقعد برلماني في إبراز ھویتھا البرلمانیة وا ٦
نواب القوائم التي فازت بمقعد واحد فقط في إثبات ھویاتھا، وربما یعود ذلك  كقائمة وطنیة، فقد فشل

لكون تلك القوائم مجتمعة لم تتوافق فیما بینھا على الخطوط العریضة التي یمكن لھا مجتمعة العمل 
  .على أساسھا وفي الحد األدنى من التوافق

شتركوا في عضویة كتلة واحدة، ومع ذلك فان إن نواب القوائم ــ ویالحظ أن أكثر من نائب م ٧
ھؤالء النواب لم یستطیعوا أن یفرضوا ھویاتھم االنتخابیة على الكتلة التي ینتمون الیھا، وبالتالي تم 

  . صھر ھؤالء في إطار الكتلة األم

إلنتخابیة، ولم یظھر في الى البرلمان للعمل على الترویج لبرامجھا اــ لم تلجأ القوائم التي وصلت  ٨
من ي باعتباره المسطرة التي بالمجلس أي من القوائم التي أعلنت عن تمسكھا ببرنامجھا اإلنتخا

نتخابیة التي ألمحت باستثناء قلة قلیلة من القوائم اإلف. مع مختلف القضایا تتعامل بھا تحت القبةخاللھا 
دم لغة اإلشارة فان تلك القوائم بقیت تستخ ،اسھكثر من مرة الى وجود برنامج لھا وتعمل على أسأفي 

  .دراجھا لتحاسب وتراقب وتشرع على أساسھاأتخرج تلك البرامج من الى تلك البرامج إذ لم 

ــ من المالحظ أن نواب القوائم تحولوا تحت قبة البرلمان الى مجرد نواب یشبھون نواب الكوتا،  ٩
  .قوائم، ولیس باعتبارھم نواب قوائم عامةفقد حجزوا مقاعدھم تحت القبة على كوتا ال
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  الفصل األول

  المشھد اإلنتخابي والقوائم قبل یوم اإلقتراع

  الجدل حول قانون اإلنتخاب  أوال،

جیل متعمد من أقر مجلس النواب السادس عشر قانون اإلنتخابات النیابیة الجدید بعد جدل مطول وتأ
مة وتصدر اإلرادة الملكیة بالمصادقة علیھ في أواخر بل أن یخرج من مجلس األق قبل مجلس النواب

  : قد طرأت عدة تطورات على القانون الجدید مقارنة مع ما سبقھ من قوانین اذ یعتبرو .عمر المجلس

  .١٩٨٩سنة عودة الحیاة الدیمقراطیة لألردن نتخابات دائم منذ إأول قانون  .١

  .عضوا ١٥٠أعضاء مجلس النواب إلى أول قانون یتم فیھ رفع عدد  .٢

مقعدا قسمت  ١٥سائیة لیصل مجموعھا إلى أول قانون یتم فیھ رفع عدد مقاعد الكوتا الن .٣
مقاعد إضافیة  محافظة وخصصت ثالثة ١٢المملكة البالغ عددھا على عدد محافظات 

  .نوبالجبدو الوسط وبدو للدوائر اإلنتخابیة المغلقة المعروفة بدوائر بدو الشمال و

 مقعدا من مقاعد المجلس ٢٧تم تخصیص بموجبھ و ،أول قانون یعتمد مبدأ اإلنتخاب بالقوائم .٤
  .للقوائم الوطنیة

 .أول قانون انتخاب یتم تطبیقھ من قبل ھیئة مستقلة لإلنتخابات .٥

ن أبالرغم من  جدل نیابي وشعبي متواصل، خضمھذه المیزات المتعددة لقانون اإلنتخاب جاءت في 
سمح في حینھ لقطاعات سیاسیة وحزبیة متعددة المشاركة في اإلنتخابات بسبب عدیالت لم تتلك الت

  .حتجاجا على القانونإمقاطعتھا لھا 

ولعل من أبرز ما شھدتھ مناقشات النواب لقانون اإلنتخاب ھي تلك التفاصیل العدیدة التي رافقت 
مجلس النواب القانون مبكرا إلى  مشروعأحالت  فالحكومة .لسات المناقشة تحت القبة وخارجھاج

القوى السیاسیة والحراك الشعبي في حینھ بعض بوسط جدل برلماني وشعبي صاخب حولھ دفع 
 االصالح مطالب الحد األدنى من یلبي الالقانون  وحجتھم أن ،عالن مبكرا عن مقاطعة اإلنتخاباتلإل



٢٢ 

یمثل تراجعا عن قانون نھ أما تم وصفھ ب، كالبرلمانیة الحكومات لتشكیل االرضیة یمھد وال ،السیاسي
  ٦.صالح السیاسياإل عملیة السیر قدما فيوالتعھدات 

بعد أقراره  ٢٠١٢وائل شھر نیسان أن اإلنتخاب في مشروع قانو حكومة عون الخصاونھحالت ألقد 
شھر حزیران اقر المجلس مشروع القانون الذي صاحبھ  أواخروفي ،٧مباشرة من مجلس الوزراء

  ٨.اسع أدى بالضرورة إلى إعادة تعدیلھ سریعاجدل و

  قانون اإلنتخاب في نسختھ األولى

مقعدا، تم فیھا  ١٤٠نص قانون اإلنتخاب في نسختھ األولى على أن یكون العدد الكلي لمقاعد المجلس 
مقعدا فقط للقوائم اإلنتخابیة، ورفع عدد مقاعد الدوائر  ١٧مقعدا للكوتا النسائیة و ١٥تخصیص 

منح القانون لكل ناخب صوتین أحدھما للدائرة المحلیة وثانیھما للقوائم و .مقاعد ١٠٨لیة إلى المح
  .الوطنیة اإلنتخابیة

 :النقاط األخرى التي تضمنھا القانونومن 

نتخاب باعادة اإل وذلك نتخابیةالغاء اللجوء للقرعة اذا تساوى مرشحان في ذات الدائرة اإل .١
  .بینھما في تلك الدائرة

                                                             
ل ى كت اب التكلی ف الس امي لحكومت ھ الثانی ة إذ أك د فی ھ عل ى ان          مع روف البخی ت ف ي رده ع   . ــ على سبیل المثال ال الحصر م ا تعھ د ب ھ رئ یس ال وزراء د      ٦
 م والي  ی ا  سنض عھ  ...نری د  ال ذي  الجدی د  ل ألردن  حیاتی ة  ض رورة  ھ و  ب ل  فق ط  خی ارا  یع د  ل م  اإلص الح  ب أن  الس امي  التكلی ف  كت اب  ف ي  ورد ال ذي  التوجی ھ "

 اإلص الح  بتك ریس  ملتزم ة  الحكوم ة  ف إن  ل ذا، . المناس بات  في تطلق كلمات مجرد ولیس حیاتیا واقعا وأردنیة أردني كل ویلمسھ األرض على یترجم شعارا
 وبن ى  ومؤسس ات  مواق ع  وس یطال  المج امالت  أو الش كلیات  ع ن  بعی دا  معن ى  م ن  الكلم ة  ف ي  م ا  بك ل  إص الحا  وس یكون  ...أعمالھ ا  جدول في ونھجا مفھوما
 ف ي  یج ري  عم ا  ینقط ع  وال وش عبنا  بل دنا  وحاج ات  یت وائم  علمی ا  منح ى  مقارباتھ ا  في ستنحو وھي...مزاجیة وال فیھا تضارب ال منسقة منھجیة ضمن تحتیة
  ."التقدیر سوء أو الظروف وضغط الخبرة بانعدام أكان التطبیق عند حدثت التي األخطاء أو االختالالت وتجاوز أنجزنا ما تعمیق في یسھم وبما العالم

  : الملك على رابط  النص الكامل للرسالة متوفر على الموقع الرسمي لجاللة

http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/royalLettersResponses/view/id/1/parant_id/181.html   

 اإلص  الح ھ ي  األول ى  بالدرج ة  الجدی دة  الحكوم ة  مھم ة  أنالبخی ت عل ى   . یل الحكوم ة الت ي خلف ت حكوم ة د    واك د المل ك ف ي رس التھ لع ون الخص اونھ بتش ك       
 عل ى  لإلش راف  المس تقلة  الھیئ ة  مؤسس ات  وبن اء  البلدی ة،  االنتخاب ات  وإج راء  الدس توریة،  القن وات  وفق والقوانین التشریعات من یلزم ما وإعداد السیاسي،
 األخ رى،  عل ى  منھم ا  أي تغ ول  وع دم  التنفیذی ة،  والس لطة  التشریعیة السلطة بین التنسیق أھمیة یتطلب ذلك أن إلى مشیرا یة،الدستور والمحكمة االنتخابات

  .حینھ في إنجاز كل اإلنجاز مراحل على المواطنین وإطالع واضحة، ومعاییر أسس وفق السیاسي، اإلصالح منظومة إلنجاز طریق خارطة ووضع

  :او على رابط  ٢٠١١/  ١٠/  ١٨وسط اللندنیة العدد الصادر بتاریخ مراجعة جریدة الشرق األ

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=645615&issueno=12012#.UoD8aSc9Awo 

 ،٨/٤/٢٠١٢اقرت الحكومة مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاریخ ــ ٧
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=66012&CatID=13 

  http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=74940&Type=Pــ ٨
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 القانونمترشحا فقط، كما أقر  ١٧الحد األعلى لعدد المترشحین في كل قائمة بـ القانون  قرأ .٢
مترشحا وھو الحد األعلى  ١٧بأن تتشكل القائمة الوطنیة من مرشح واحد وحتى 

  .للمترشحین في القوائم اإلنتخابیة

تقل ھذا الجدل إلى ینقبل أن  جدال برلمانیا واسعاأخرى عدیدة في القانون الذي شھد  سماتوھناك 
خاصة ما یتعلق منھا بالمقاعد التي تم على القانون وبنتقادات سریعا لتنھال اإل خارج المجلس

  .تخصیصھا للقوائم الوطنیة

  القوائم في قانون اإلنتخاب انیا،ث

غیر تعدیل تم الذھاب سریعا إلى مقاعد القائمة الوطنیة  وعددنون وبسبب الجدل الذي جرى حول القا
  ٩.مقعدا ٢٧مقاعد أخرى لیصبح العدد الكلي للقوائم  ١٠إضافة ب  القانوني على جوھر

ولھذا جاء وعدد مقاعدھا ھو الذي أثار ذلك،  لقد بدا واضحا أن الجدل والخالف حول القوائم الوطنیة
وھي الجلسة األولى  ،تعدیل القانون سریعا وفي ذات الجلسة التي عرض فیھا مشروع تعدیل القانون

بذلك وضع نھایة لقانون  لیتم  ٢٠١٢وائل شھر تموز سنة أتي عقدت الدورة اإلستثنائیة الثانیة المن 
  ١٠.لم تكن سعیدة تماما بالنسبة لقوى سیاسیة وحزبیة وناشطین في الحراك الشعبي األردني اإلنتخاب

حت قبة لم یكن الجدل حول المقاعد المخصصة للقوائم اإلنتخابیة سواء ذلك الجدل الذي جرى ت
 فیھ ففي الوقت الذي أصرت .إلى أسس إصالحیة واضحةجرى خارجھا مستندا الذي البرلمان، أو 

الحكومة على اعتبار المقاعد المخصصة للقوائم اإلنتخابیة یأتي في سیاق تعزیز المشاركة الشعبیة في 
فإنھا ربطت كل  )یةالمحلیة والثاني للقائمة الوطنللدائرة واحد ( اإلنتخابات ومنح كل ناخب صوتین

  .ذلك الطرح باإلصالح السیاسي واإلنتخابي

ولم تتحول القوائم اإلنتخابیة حتى بموجب القانون الذي تم تعدیلھ بسرعة فائقة إلى موضوع جید 
ة ھمیتھا المضافة والجدیدة إلى روح العملیأھمیة القوائم في القانون وأإلقناع الشارع الشعبي األردني ب

ونطاقھا الجغرافي الذي یشمل كل األردن، فقد بقي معارضوا القانون تواھا اإلصالحي اإلنتخابیة ومس

                                                             
  http://www.alrai.com/article/525747.htmlــ ٩

ان التعدیل لغایات زیادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنیة، وان جاللة الملك صادق على " ھ أمام النواب فایز الطراون. ـ قال رئیس الوزراء دـ ١٠
". نتخاب قانون اإلنتخاب ثم وجھ الحكومة برغبة ملكیة بزیادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنیة، ورفض مطالبات من نواب بسحب القانون المعدل لال

http://www.alrai.com/article/525747.html  

http://www.alrai.com/article/525747.html
http://www.alrai.com/article/525747.html
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یتمسكون بمواقفھم المناھضة لھ، فیما كانت قوى حزبیة تدعوا إلى رفع عدد المقاعد المخصصة 
  ١١.مقعدا ٥٠للقوائم إلى 

ف وموضوع خال دائمقانون الجدید إلى موضوع جدل وفي ھذا السیاق تحولت القوائم اإلنتخابیة في ال
الحكومة تصر على أن اعتماد نظام  كانت فیھففي الوقت الذي  .مؤیدیھا ومعارضیھا بینمتواصل 

إلى اإلصالح  الذي یفضي في نھایة األمرالقوائم یشكل خطوة متقدمة في تحقیق اإلصالح اإلنتخابي 
الح السیاسي والوعود السیاسي، فقد كانت اإلتجاھات األخرى ترى فیھا التفافا على مبدأ اإلص

في ھذا الجانب، فیما كانت تیارات أخرى أقرب إلى وجھة نظر الحكومة ترى في إعتماد  الرسمیة
مبدأ القوائم ما یشبھ فتح طریق سھل أمام األحزاب السیاسیة للوصول إلى قبة البرلمان عن طریق 

  .القوائم

وائم یستھدف رفع تمثیل نسبة األردنیین وفي ذات الجدل حول القوائم رأى البعض أن اعتماد مبدأ الق
جاءت محاباة القوائم اإلنتخابیة أن اعتبار  علىفیما ذھب البعض بعیدا  ١٢،من أصل فلسطیني

  ١٣.عبر عنھ بوضوح نواب تحت قبة المجلسلإلسالمیین األمر الذي 

قانون على تحقیق ھي تلك المتعلقة بعدم قدرة ھذا ال ١٤ولعل أبرز ما شھده قانون اإلنتخاب من انتقادات
لقوة ة في المملكة والسكانیا الجغرافیمثیلیة لجمیع الناخبین إذ تجاھل نسب التوزیع السكاني واالعدالة الت

لم ینص قانون علق بتشكیل القوائم اإلنتخابیة، فیما یتو ١٥.لدوائر اإلنتخابیةمختلف االتصویتیة ل
شكیل القوائم، بل أبقاھا على إطالقھا، ولم تو حزبیة لأو فكریة أاإلنتخاب على أیة شروط  سیاسیة 

  .یحصرھا بأیة شروط باستثناء العدد األدنى لتشكیل القائمة

                                                             
 http://www.alghad.com/index.php/article/500584.html: ــ وفقا لبیان للحركة اإلسالمیة  ١١

/ ٨/٧، جریدة الغد العدد الصادر بتاریخ "ھل تزید نسبة تمثیل األردنیین من أصل فلسطیني في البرلمان.. العشرةالمقاعد "ــ أنظر، فھد الخیطان١٢
٢٠١٢:  

http://www.alghad.jo/index.php/portal/default/article/563107/%D9%85%D9%82%D8%A7%  

-http://alghad.com/index.php/article2/543509/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%87ــ ١٣
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-  

ش الذي افتتح بھ الملك اعمال الدورة غیر العادیة األولى لمجلس ــ من أبرز اإلنتقادات التي تم توجیھھا لقانون اإلنتخاب ما ورد في خطاب العر ١٤
 ندعو وعلیھ،. المتاح الوطني بالتوافق حظي ولكنھ مثالیا، یكن لم جدید انتخاب قانون أساس على االنتخابات أجریت لقد "النواب السابع عشر حین قال

 التنافس من األحزاب ویمكن التمثیل، عدالة ویعزز بالتوافق، یحظى بحیث نتخاب،اال نظام ومراجعة تجربتكم، تقییم على بناء القانون ھذا لمراجعة
  ."الحزبیة الحیاة تطور مع بالتوازي ویتطور التعددیة، مبدأ ویحمي البرلمانیة، الحكومات تجربة ویرسخ بعدالة،

 http://www.democracyjund.com/news1.html: سبیل المثال ال الحصر أنظر علىــ ١٥
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والقانون المعدل لقانون اإلنتخاب الدائرة اإلنتخابیة  ٢٠١٢لسنة  ٢٥ف قانون اإلنتخاب رقم عّر لقد
 المملكة مناطق جمیع شمللت القانون ھذا حكامأ بمقتضى المنشأة اإلنتخابیة الدائرة" العامة بأنھا
  ١٦".مقعدا وعشرون سبعة  لھا والمخصص

 عامة انتخابیة دائرة المملكة في تنشأ"بأن  من قانون اإلنتخابالمادة الثامنة من ) ج(نصت الفقرة و
 البادیة دوائر بناءأ منھا یستثنى وال ،المملكة مناطق جمیع تشمل مغلقة نسبیة قائمة تكون  نأ على

 تحدید یتم نیابیا مقعدا وعشرون سبعة لھا ویخصص ،القانون ھذا في علیھا وصالمنص والكوتات
 والنظام ھذاالقانون احكام وفق أسماءالفائزین وتحدید والفرز قتراعواإل فیھا الترشح جراءاتإو شروط

   ".القانون ھذا بمقتضى الصادرة التنفیذیة والتعلیمات

 المحلیة اإلنتخابیة للدائرةناخب صوتین األول  من المادة نفسھا على منح كل) د(ونصت الفقرة 
  .العامة اإلنتخابیة للدائرةوالثاني 

كیفیة قبول طلبات الترشح للقوائم ولسنا ھنا بصدد التوقف أمام النصوص اإلجرائیة األخرى المتعلقة ب
في  ھذه الدراسة ال ترى جدوى ن في القائمة واالنسحابات وغیرھا ألنوكیفیة الطعو أو مندوبیھا

ال عن أنھا مناقشة تلك النصوص لكونھا اقرب إلى القضایا اإلجرائیة منھا إلى القضایا الجوھریة، فض
  .وال تقدم شیئا جدیدا لھذه الدراسة معروفةت أصبح

  ثالثا، تشكیل القوائم العامة

موعد فتح قتراب إالتوجھ لتشكیل القوائم اإلنتخابیة مبكرا جدا وفور إقرار قانون اإلنتخاب، ومع  بدأ
ظھرت  ،٢٠١٢كانون األول سنة  شھر من والعشرین الثاني في النیابیة لالنتخابات الترشیح باب

قتصادیة إلتشكیل القوائم اإلنتخابیة العامة من شخصیات سیاسیة وحزبیة والتوجھات بشكل الفت 
من  تشكلت قبیل موعد التسجیل لإلنتخابات من مجموعة" إن معظم القوائمالالفت  .معروفة

  ١٧".الشخصیات التي جمعتھا أسس مناطقیة أو عائلیة، او قطاعات مھنیة وعمالیة أو أنشطة نقابیة

  :تشكیل القوائم اإلنتخابیة ما یليان أبرز ما یمكن التوقف عنده في آلیات 

ستئجار إوبدت ظاھرة  .ختیار مرشحیھاإن جمیع القوائم اإلنتخابیة العامة بدت حائرة في أ، أوال
ستكمال الحد األدنى على األقل لعدد مرشحي القائمة و حتى شرائھم لضمھم إلى القوائم إلأن المرشحی

                                                             
  . ٢٠١٢والقانون المعدل لقانون اإلنتخاب لسنة  ٢٠١٢لسنة  ٢٥من قانون اإلنتخاب رقم  ٢المادة ــ ١٦

 .١٣٢صفحة  ٢٠١٣النھائي لمخرجات مراقبة اإلنتخابات البرلمانیة االردنیة " راصد"تقریر ــ  ١٧



٢٦ 

على  واضحة لكل مراقب ومتابع، مما أدى بالنتیجة إلى تشكیل قوائم انتخابیة من مرشحین مجھولین
ئمة القا المرشحین عن أغلبفقد كان  وفي معظم الحاالتشحي القائمة الواحدة، بالنسبة لمر االقل

و فكریة، وفي الكثیر من الحاالت لم تكن ھناك معرفة أالواحدة ال یمتون لبعضھم بأیة صالت سیاسیة 
 . مسبقة بین اعضاء القائمة الواحدة

تضم مرشحین  األحزابخاصة التي شكلتھا بعض وببیة العامة من القوائم اإلنتخا لیلق عددوإذا كانت 
سیة والحزبیة، فإن الغالبیة العظمى من القوائم وجدت متجانسین على األقل في مرجعیاتھم السیا

بقوائم عدیدة إلى تشكیل  دفعوفي العثور علیھم أصال، مما  عوبات بالغة جدا في حمل المرشحینص
والعالقات الشخصیة، فضال عن دفع عروض مالیة لتغطیة العشائریة  االعتبارات اعتمادا على نفسھا

  .اضعة بالنسبة للغالبیة العظمى من القوائم اإلنتخابیة العامةالحمالت اإلنتخابیة التي بدت متو

فقط على حساب المرشحین اآلخرین " رأس القائمة" سیادة وقوةأدت ھذه الظاھرة إلى تكریس ، ثانیا
ن یكونوا على رأس أداخل القائمة نفسھا، وبرزت ظاھرة تشكیل القوائم من مرشحین اشترطوا 

فقط، وبدا باقي المرشحین " رأس القائمة وقائدھا" اھرة عززت من قوةھذه الظ .قوائمھم اإلنتخابیة
  .تخابیة والعشائریة لقائد القائمةوكأنھم یقومون بوظیفة جمع األصوات في مناطقھم اإلن

دت ھذه النتیجة إلى بروز خالفات داخل القوائم نفسھا، وفي  الكثیر من الحاالت فقد كان أ، ثالثا
خاصة في القوائم وبشغل المقاعد الخمسة األولى في القائمة الواحدة، الصراع واضحا على من سی

 .، اي تسعة مرشحینوح بھ للقائمة الواحدةأكثر من الحد األدنى المسم ضمتالتي 

نسحابات التي جرت في على نحو اإل نسحابات لمرشحینإائم اإلنتخابیة شھدت العدید من القو، رابعا
سجام داخل تلك لكشف عن عدم االناوقد أدت تلك الخالفات إلى  قائمة حزب الجبھة الموحدة مثال،

 و التوافقأنسجام دون اشتراط اإل من خاللھا تشكیل القوائمكشفت عن اآللیة التي تم القوائم، كما أنھا 
عتماد فقط على قاعدة تجمیع اإلوبالتالي كان  عتماد على معرفة مسبقة بین المرشحین،و حتى اإلأ

تسمح أخرى أكثر وضوحا واعتبارات ومعاییر عتماد قواعد إون د فظات المملكةالمرشحین من محا
 .لمرشحي القائمة الواحدة بالعمل بروح الفریق الواحد

وكأنھا ھي الھدف األول لحمل ھذا المرشح إلى مجلس " رأس القائمة وقائدھا" بدت ظاھرة، خامسا
  :الختیار رئیس القائمة على المباديء التالیةعتماد النواب، وفي كل القوائم التي تم تشكیلھا تم اإل

أ ــ أصحاب المال من رجال األعمال، الذین یملكون قوة مالیة كافیة تسمح لھم بشراء المرشحین، 
  .على الدعایة اإلنتخابیة بشكل واضح ال یحتمل التأویل والتفسیر واالنفاق
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 قوائم رؤساء یعرف" ائم قولھ إنھمرشحین في إحدى القوفي تقریر لھا عن أحد ال" الجزیرة"ونقلت
 مقابل المال على حصلوا مرشحین أعرف" مضیفا "،قوائمھم على للترشح لمرشحین المال یدفعون
 رصد الماضیة  األیام خالل"، قال التقریرو ".بالفوز مستحیلة وفرصھم متأخرة مواقع في ترشحھم
 بمزایا لبعضا ربطھا مشھد في ى،ألخر وانضموا قوائم من نسحبواإ لمرشحین عدة حاالت مراقبون

 بالتحالفات نظر إعادةا  أنھ على خرونآ وفسرھآ أخرى، دون قائمة في المرشح علیھا حصل أكثر
 القوائم بعضى عل الواضح السیاسي اللون من وبالرغم"، الجزیرة في تقریرھاوأضفات  ".اإلنتخابیة

 ألول تدخل شخصیات ضمت الغالبیة إنف سابقون وبرلمانیون سیاسیون أو حزبیون فیھا ترشح التي
  ١٨".لھ دفع مال مقابل ترشح بعضھم أن ظھر مغمورة، وأخرى اإلنتخابیة العملیة مرة

عتماد على العشیرة باعتبارھا الحامل األكثر قوة لدعم مرشح رأس القائمة، وأدى ھذا المبدأ ب ــ اإل
عن طریق الدعم ى مجلس النواب إلى حمل مرشحین عشائریین ترأسوا قوائم انتخابیة ووصلوا إل

  .قوائم مرشحون عن ھمأنالعشائري المباشر على الرغم من حقیقة 

عتمدت العدید من القوائم في إمتقاعدین في الدولة، وقد المن وزراء وكبار  ج ــ رجاالت دولة سابقین
  .تشكیلھا على ھؤالء باعتبارھم القوة الحاملة للقائمة

لكنھا في الباطن كانت تعتمد على األسس األخرى  لى أحزابھا ظاھراعتمدت عإ د ــ قیادات حزبیة
یة كانت السابقة التي أوردناھا آنفا، وفي القوائم التي شكلتھا األحزاب بدا واضحا أن القائمة الحزب

و لمكانتھ أعتماد على القوة المالیة لرأس القائمة، ، سواء لجھة اإلتخضع لذات العوامل سالفة الذكر
  .و لكونھ من رجاالت الدولة المتقاعدینأو للعشیرة، أھ، داخل حزب

تحاد الوسط اإلسالمي، الجبھة الموحده، التیار الوطني، اإلمثل  ــ ظھرت القوائم الحزبیة الرئیسیة ھـ
س قائمة الوسط فقد ترأ .قیاداتھا الحزبیةحامل ل نھا مجردأوك، الخ..الوطني، النھوض الدیمقراطي،

مینھ العام محمد الخشمان، تحاد أالحاج، وترأس قائمة حزب اإلالحزب محمد مین عام أاإلسالمي 
وترأس قائمة حزب الجبھة الموحدة وترأس قائمة حزب التیار الوطني، رئیسھ عبد الھادي المجالي، 

بو علبھ قائمة النھوض ألحزب حشد عبلھ  ولمجد المجالي، فیما ترأس األمین األأمینھ العام أ
  .تشكلت من ائتالف بین أحزاب المعارضة الدیمقراطي التي
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٢٨ 

عتماد لغایات تمثیل المحافظات، وبالتالي اإل األحزاب مرشحین غیر حزبیین أصال لقد ضمت قوائم
جعل القوائم ات عشائرھم ومناطقھم اإلنتخابیة األمر الذي على ھؤالء المرشحین في جمع أصو

 ،قادة ومؤسسي القوائم اإلنتخابیة العامة األخرىعدد من الحزبیة نفسھا تعتمد نفس النھج الذي اعتمده 
ن تعطي نفسھا أیة أدون  لة واحدة مع باقي القوائم األخرىأدخل األحزاب نفسھا في معاد وھذا

  .خصوصیة حزبیة

  :قائمة حزبیة ھي ١٣قائمة عامة فقد تم تشكیل  ٦١ ال ومن بین

لتي مثلت التیارات الحزبیة وھي القائمة الحزبیة الوحیدة ا: قائمة النھوض الدیمقراطي .١
أربعة أحزاب ھي البعث االشتراكي،  وذلك عن طریق ائتالفالسیاسیة القومیة والیساریة 

 ."والبعث التقدمي، والحركة القومیة، وحشد

 .حزب التیار الوطني .٢

 .حزب الجبھة الموحدة .٣

 .حزب اإلتحاد الوطني .٤

 ."تحت التأسیس" حزب العدالة والتنمیة .٥

تمت رئاستھا من قبل رح نفسھا باعتبارھا قائمة حزبیة والتي لقائمة لم تطوھذه ا: المواطنة .٦
 .ن قائمتھ تمثل حزب الرسالةأاألمین العام لحزب الرسالة حازم قشوع الذي لم یصرح ب

 .حزب العدالة والتنمیة .٧

 .حزب دعاء األردني .٨

 .حزب الوسط اإلسالمي .٩

 ."ھل العزمأقائمة " حزب الرفاه.١٠

  .العمل الوطنيحزب جبھة .١١     

 .حزب العدالة واإلصالح.١٢     



٢٩ 

  .حزب العدالة.١٣    

وفي ھذا اإلطار ال بد من التوقف إلستعراض األسس التي وضعتھا األحزاب إلختیار مرشحیھا في 
إلظھار تلك اإلشتراطات والمعاییر التي تكشف عن الكثیر من  قائمة ١١م الحزبیة البالغ عددھا القوائ

  .الدالالت

  التیارالوطني حزب أ ــ

  ١٩:معاییر إلختیار مرشحیھ وھي ثمانیةوضع حزب التیار الوطني 

 أبناء خدمة وفي العام العمل في دور صاحب المرشح یكون نأ،أي المحلي المجتمع خدمة .١
 .)عالمة ١٥( المعیار لھذا وخصص ومجتمعھ دائرتھ

 اقلیمیا،)  خاص،أواألھليالعام،ال القطاع( في سواء المرشح إلیھا وصل التي المناصب أعلى .٢
 ).عالمات ١٠( ودولیا محلیا

 وعدد )،الحزبیة النقابیة، البرلمانیة،( اإلنتخابات خالل من المرشح حققھا التي المواقع .٣
 أو المنتخبة اللجان خالل من المعني المجلس في وجوده تأثیر ومدى ،فیھا نجح التي المرات

 .)عالمات ١٥( الصائبة القرارات

 والسمعة والشرف والصدق الید بنظافة للمرشح مشھودًا یكون أن ، بمعنىالنزاھةو الشفافیة .٤
 .)عالمات ١٠( الطیبة

 الصائب الفكر إعطاء في الفاعلة ومشاركتھ فیھا وتأثیره الوطنیة الساحة على المرشح امتداد .٥
 .)عالمات ١٠( األزمات حل في

 خالل من المرشح الیھا ینتمي تيال الدائرة في للقائمة یصوتوا أن المتوقع الناخبین عدد .٦
 .)عالمة ١٥( الغایة لنفس ككل الوطن من یصوتوا ذینال وكذلك ،فیھا وجوده

 خبرة مراعاة مع فیھ الواضحة ونشاطاتھ الحزب في وموقعھ للحزب نتساباإل أقدمیة .٧
 .)عالمة ١٥( عام بشكل الحزبیة المرشح
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٣٠ 

 الترشح في ینفرد بحیث ككل الوطنیة القائمة مستوى على دائرتھ في الوحیدھو  المرشح ھل .٨
  ).عالمة ١٥(

  ٢٠:معاییر ھي ٦وضع ب ــ حزب الوسط اإلسالمي، 

 .الحزب في عضوًا یكون أن .١

 .الحزب في السیاسي العمل ومبادئ بأفكار امؤمن یكون أن .٢

 التطوعي، العمل وقطاعات شبابیة، عالمیة،إ عشائریة،( جتماعیةإ قاعدة لدیھ كونت أن .٣
  ).وجمعیات

 .وكارزمیتیة ویسر بسھولة للناس الحزب فكر یقدم أن .٤

 أوعلى منطقتھ في الناس حاجات تالمس میدانیة أعمالالقیام ب لھم سبقمن الذین أن یكون  .٥
 .الوطن مستوى

 في السابقة أعمالھ كل في والعامة جتماعیةاإل المستویات على  فساد شبھة لدیھأن ال تكون  .٦
  .والخاص العام القطاعین

  ٢١:معاییر إلختیار مرشحیھ وھي ١٠وضع  إلتحاد الوطني،ج ــ حزب ا

 .أخرى دولھ جنسیة والیحمل الجنسیھ أردني یكون أن .١

 .العمر من عامأ نیالثالث تمأ یكون أن .٢

 .ساسياأل بنظامھلتزم  وی وبرامجھ ومبادئھ الحزب ھدافأب یؤمن أن .٣

 .الحسنھ ةوالسیر الطیبھ بالسمعة یتمتع أن .٤

 .تواجده منطقة في  والتأثیر ةجتماعیإلا ةالمكان لدیھ كونت أن .٥

                                                             
  .ــ المصدر السابق  ٢٠

 .ــ المصدر السابق ٢١



٣١ 

 ٢٢.الترشیح طلب تقدیم خرعندآ سیاسي حزب أي إلى امنتسب یكون ال أن .٦

 .الكاملة والقانونیة المدنیة باألھلیة متمتعأ یكون أن .٧

 .خالقواأل بالشرف مخلة جنحةأو بجنایة علیھ امحكوم یكون ال أن .٨

 .سیاسیة غیر ةبجریم سنة عن تزید لمدة بالسجن علیھ امحكوم الیكون أن .٩

  .الحزب رئیس وبموافقة المركزي المجلس أعضاء من ةتزكی على یحصل أن.١٠

  ٢٣:معاییر ھي ٩وضع ، الموحدة األردنیة الجبھة حزبد ــ 

 .للمرشح والسیاسي الفكري التوجھ .١

 .الحزب في اعضو یكون أن .٢

 .للوطن انتمائھ  مدىو سیاسیًا،  تقییمھ .٣

 .اسیةالسی والخبرة العلمي المستوى .٤

 .العام العمل في للترشیح المتقدم انخراط مدى .٥

 .اإلنتخابي البرنامج في العضو التزام .٦

 .للمرشح جتماعيواإل السیاسي التاریخ .٧

 .الشائعات عن بتعاداإل .٨

  .والنزاھة لتزامواإلوالمقدرة  الكفاءة .٩

                                                             
لكون ھذا الشرط یناقض  ن ال یكون منتسبا لحزب آخر،أھذا تناقض واضح بین اشتراط ان یكون عضوا في الحزب ومؤمنا ببرنامجھ، واشتراط ــ ٢٢

عاما، فھذه اشتراطات طبیعیة نص علیھا الدستور وقانون اإلنتخاب،  ٣٠ن ال یقل عمره عن أردنیا، وأالشرط األول، فضال عن أن اشتراط ان یكون 
 .وبالتالي تنتفي ضرورة وجودھا أصال في سلسلة تلك اإلشتراطات
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  ٢٤، وضع المعاییر التالیةالرسالة حزبھـ ــ 

 .العلمیة المؤھالت .١

 .بالحدیث وطالقتھ ودرایتھ ثقافتھ مدى .٢

 .العامة للحیاة الناظمة بالقوانین إلمامھ .٣

 .بالحزب التزامھمدى  .٤

  .شعبیة قاعدة لدیھ كونت أن .٥

  ٢٥:معاییر وھي ٣وضع  ،األردني الرفاه حزبو ــ 

 .العلمیة الشھادة .١

 .والسیاسي جتماعياإل العمل .٢

  .والنزاھة التطوعي العمل .٣

  ٢٦:ھيمعاییر  ٤واعتمد  ،األردني الشباب حزبز ــ 

 .اسابق انائب یكون ال أن .١

 .وتطلعاتھم الشباب یمثل أن .٢

 .البرلمان في وتطبیقھ الحزب برنامج حمل على اقادرن یكون أ .٣

  ).مالیًا نظیف( علیھ ستفھامإ إشارات وجدت ال أن .٤

                                                             
 .ــ المصدر السابق ٢٤

  .ــ المصدر السابق ٢٥

  .ــ المصدر السابق ٢٦



٣٣ 

   ٢٧:معاییر ھي ٩وضع ، األردني الوطني العمل حزبح ــ 

 .الشخصیة السمعة .١

 .واألمانة الصدق .٢

 .العمل في اإلخالص .٣

 .العامة لخدمةا فيخبرة  لھ كونت أن .٤

 .تطوعيال خبرة في العمل لھ كونت أن .٥

 .شعبیة لھ كونت نأ .٦

 .المحافظات كافةان یغطي المرشحون في القائمة  .٧

 .البرلمان اوصل إذ الخدمة علىاقادر یكون أن .٨

  .القائمة عمل ببرنامج یؤمن أن .٩

  ٢٨:معاییر ھي ٤وضع ، دعاءاألردني حزبط ــ 

 اإلنتخابات في یؤیدوه أن المتوقع الشخوص عدد في بیانات قاعدة یملك أن" ةالشعبی القاعدة .١
 ."الشخصیة بطاقاتھم وأرقام

 ."وانجازاتھ نشاطاتھ الثقافة،" والكفاءة المقدرة .٢

 ."المحافظات كافة القائمة تمثل أن" الجغرافیا .٣

  ."سالجن إلى ضافةباإل العمریة الفئات كافة القائمة تمثل أن" العمریة الفئات .٤

  ٢٩:معاییر ھي ٦وضع ي ــ حزب العدالة والتنمیة، 
                                                             

  .ــ المصدر السابق ٢٧

  .ــ المصدر السابق ٢٨



٣٤ 

 .الثقافة .١

 .العلمي المؤھل .٢

 .العشائریة القوة .٣

 .جتماعیةاإل القوة .٤

 .للحزب االنتماء أقدمیة .٥

  .الحزبیة النشاطات .٦

  :والیساریة القومیة األحزاب ائتالفك ــ 

 .والنزاھة الشفافیة .١

 .العشائري الثقل .٢

 .السیاسي الثقل .٣

 .والیساریة القومیة حزاباأل ببرنامج یماناإل .٤

 ٣٠.األربعة األحزاب قیادات بین توافقي بشكل واختیارھم األعضاء ترتیب یتم .٥

ولعل من أبرز ما یمكن التوقف عنده ھنا ھو أن معظم القوائم اإلنتخابیة العامة لم تقدم برامج ، سادسا
قتصادیة اسیة واإلللمشكالت السیل برامج عمل تتضمن رؤیة انتخابیة متكاملة وواضحة، أو لنق

وباستثناء عدد محدود فقط من القوائم  .لحلول التي تقدمھا لتلك المشكالتالخ، وا..جتماعیة واإل
واضحة في ھذا الجانب، فقد اكتفت معظم القوائم األخرى باالعتماد على  اقدمت برامجالتي اإلنتخابیة 

ت اإلنتخابیة التي رفعھا مجرد شعارات دعائیة، ال تختلف في مضمونھا وشكلھا عن الشعارا
  .عن الدوائر المحلیة المستقلین العشرات من المرشحین

                                                                                                                                                            
  .ــ المصدر السابق ٢٩
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برزت ظاھرة في غایة األھمیة والدالالت تتعلق بالزحام وكثرة عدد المرشحین والقوائم، فقد ، سابعا
مرشحا  ٦٠٦مرشحا، مقابل ترشح  ٨٣٠قائمة انتخابیة ضمت في عضویتھا  ٦١بلغ عدد القوائم 
  .الدوائر المحلیة ومرشحة على

وحتى أبعد الحدود للمراقبین والناخبین وفي ھذا الجانب بدت حالة الزحام الشدید والمفاجيء مقلقة إلى 
 وال صحي غیر" ممدوح العبادي بانھ صفھ النائب السابق الدكتورووھو وضع للمرشحین أنفسھم، 

 ذات القوائم من محدود عدد یتنافس نأ المأمول كانو ...لھا التأسیس جرى أجلھا من التي الغایة یلبي
وفي سیاق  ٣١".بالجمیع سیضر بشكل األصوات یفتت فھو اآلن یحدث ما أما السیاسیة، البرامج

 نجاح الیعنياإلقبال على القوائم  أنالوزیر األسبق موسى المعایطة في تصریحات لھ مشابھ، قال 
 ال المرشحة القوائم أن، كما األردنیة تخاباتاإلن في األولى للمرة تطبق التي الوطنیة القوائم تجربة
  ٣٢".الحقیقي  المجتمعي الطیف لآلن تعكس وال سیاسیة، تیارات" تشكل

  "اإلنتخابي"السیاسيالمال ، ثامنا

سواء لغایات  في انتخابات المجلس السابع عشر لقد ظھر المال السیاسي اإلنتخابي بشكل الفت لالنتباه
  .ایات شراء مرشحین لضمھم للقوائم اإلنتخابیةشراء أصوات الناخبین، أو لغ

نھا أكثر ضغطا وحضورا في انتخابات المجلس السابع عشر منھا في أھذه الظاھرة وكبدت و
ومرشحین اخرین حد رؤساء القوائم اإلنتخابیة أتھام إانتخابات المجالس السابقة، وفي حالة نادرة تم 

 ٣٣.مفي احد السجون ألیام قلیلة ثم أفرج عنھ مم توقیفھت بحیث "،اإلنتخابي"باستخدام المال السیاسي
 وبالفعل، فقد أتخذت الحكومة اجراءات ھي األولى من نوعھا كما ونوعا عندما قامت بمالحقة

  .وقامت الحكومة باحالة بعضھم إلى اإلدعاء العامتھمین باستخدام المال السیاسي، الم

وائر المحلیة وواحد من مرشحي القوائم إلى من مرشحي الد ٥منھم  ،مرشحین ٦حالة لقد تم إ"
اإلدعاء العام، وتم إیداع بعضھم في السجن بتھم ومسمیات مختلفة تدور كلھا في فلك شراء 

                                                             
  :في تصریحات للجریرة نت، على الرابط التالي ــ ٣١

69cdbbbaba21-845d-47bf-2091-ra.net/news/pages/d639dda5http://www.aljazee  

  :على الرابط التالي" المستقبلا"ــ في تصریحات نشرھا موقع ٣٢

a.com/local/7735.html-http://www.almustaqbal  

دعي العام للتحقیق معھما بتھمة شراء أصوات وحجز بطاقات لناخبین بعد فض الدورة غیر العادیة األولى استدعي النائبان الدوایمة والكوز للمــ ٣٣
  . ٢٠١٣خر شھر أب أغسطس آوألمجلس النواب في 

http://www.aljazee
http://www.almustaqbal


٣٦ 

ة منحھم حصانة برلمانیبمقاعد نیابیة، األمر الذي  وافازوتم إطالق سراحھم بكفالة، واألصوات، 
  ٣٤".حالت دون متابعة قضایاھم 

  یاسیة للقوائم اإلنتخابیة العامةقتصادیة والسالبرامج اإل رابعا،

قتصادیة إتقدیم برامج سیاسیة ومن قائمة  ٦١معظم القوائم اإلنتخابیة العامة بعددھا البالغ  تتمكنلم 
إصالحیة شاملة في حمالتھا اإلنتخابیة أو حتى في برامجھا اإلنتخابیة التي خاضت اإلنتخابات على 

ات القوائم في ھذین الجانبین في منطقة تسمح بإثارة التساؤالت حول أبقى أفكار وطروحما أساسھا، 
قتصادیة، وثانیا إلما تحملھ تلك القوائم من طروحات یتعلق أولھا بتحدید المشكالت المحلیة السیاسیة وا

بدال من البرنامج  أساس ستقطاب الناخبین للتصویت علىإیمكن على أساسھا  بوضع حلول لھا
  .األشخاص

ر في مشھد اإلنتخابات أن تصویت الناخبین سواء للقوائم العامة أو حتى للمرشحین عن ولم یظھ
المرشحون على رفعھا في مثل  اعتادالدوائر المحلیة قد خضع للبرامج اإلنتخابیة أو للشعارات التي 

وفي  ٣٥،تلك المناسبات، وبقیت خیارات الناخبین في ھذا الجانب تقلیدیة ومحصورة في العشیرة
أو  ة والوظیفیة سواء لمرشحي القوائمجتماعیة والمالیة والخدماتیللمكانة اإلنطقة اإلنتخابیة أو الم

  .لمرشحي الدوائر المحلیة

  

  

  

  

                                                             
للتحالف المدني لمراقبة ، مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المدني المنسق العام ٢٠١٣التقریر النھائي لمخرجات مراقبة اإلنتخابات البرلمانیة األردنیة  ــ ٣٤

 . ١٥٥صفحة  ٢٠١٣ــ عمان ــ آذار "راصد"٢٠١٣ اإلنتخابات النیابیة 

 عش یرة  ٣٧ اكتس اح  یؤك ده  م ا  وھ و  السیاس یة،  العملی ة  ف ي  للعش ائر  المح وري  ال دور  عل ى  لتؤك د  للمجلس السابع عشر النیابیة نتخاباتاإل نتائج جاءتــ  ٣٥
 قبیل ة  تق دمتھا  مقع دا،  ٧٠ العش ائر  ھ ذه  من عشیرة ١٦ حصدت حین في المائة في ٦٠ بنسبة مقعدا ١٥٠ عددھا، بالغال النواب مجلس مقاعد من مقعدا ٩١لـ

  .مقعدا ١٣ على وحدھا حصلت التي حسن بني

  :تقریر مطول نشرتھ جریدة الشرق األوسط اللندنیة، ومتوفر على الرابط التالي

http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&article=721602&issueno=12531#.UoCKqCc9Awo  

http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&article=721602&issueno=12531#.UoCKqCc9Awo


٣٧ 

   ٣٦ــ رؤیة اإلصالح السیاسي  في برامج القوائم اإلنتخابیة العامة ١

یلیة شاملة، باستثناء لم تحظ البرامج اإلنتخابیة للقوائم العامة حتى إعداد ھذه الدراسة بأیة دراسة تحل
التي اعتمدت على تحلیل نوعي لجزء من  الصحفیة واإلعالمیةبعض التقاریر مركز الفینیق و دراسة

  .مضامین تلك البرامج العائدة لعدد محدود من القوائم

اإلصالح  إزاءتجاھات القوائم إومع أھمیة إجراء مثل تلك الدراسات لما لھا من أھمیة بالغة في تحدید 
اسي واإلقتصادي وغیرھا من المطالب والبرامج اإلصالحیة األخرى، فإن التقصیر ال یزال السی

  .واضحا في ھذا الجانب

جل تحلیل مضامین البرامج أومع ذلك فإن أھم الدراسات التحلیلیة األولیة التي صدرت في حینھ من 
اسات اإلقتصادیة والمعلوماتیة، اإلنتخابیة للقوائم العامة ذلك التقریر الذي أصدره مركز الفینیق للدر

ول فیھ استعراض ابرز ما تضمنتھ البرامج اإلنتخابیة للقوائم في مجالي اإلصالح السیاسي، اوح
  ٣٧.واإلصالح اإلقتصادي

  الحكومات تشكیل آلیةأ ــ 

 العامین خالل لالجد من واسعة مساحة تحتلإفي األردن  الحكومات تشكیل آلیةبالرغم من أن 
 مباشرة بطریقة الموضوع ھذا ولتاتن  التي اإلنتخابیة القوائم أن أة تمثلت فيالمفاجال أن إ الماضیین،

 رصدھا تم قائمة ٤٢ أصل من نتخابیةإ قوائم ثمان فقط ولتھاتن إذ ،للغایة محدودةكانت  مباشرة أوغیر
 ز الفینیقمرك لفریق یتسنى لم التي القوائم أن االعتبار بعین اخذ ما وإذا ،%٢٠ تقارب بنسبةو

  . فقط%  ١٣ إلى تنخفض النسبة فإن نتخابیة،إ برامج تصدر لم علیھا االطالع

                                                             
اإلصالح  :ة تقدیر موقفورق" على التقریر الذي صدر عن مركز الفینیق للدراسات اإلقتصادیة والمعلوماتیة بعنوان األولىــ نعتمد ھنا بالدرجة ٣٦

 ٦١صل أقائمة انتخابیة تم الحصول على برامجھا وشعاراتھا اإلنتخابیة من  ٤٢وتم فیھ تحلیل مضمون لبرامج " السیاسي في برامج القوائم اإلنتخابیة
ائم اإلنتخابیة، وتمثلت في موقف ، وتم اعتماد عدد من المؤشرات لقراءة مضامین برامج القو ٢٠١٢كانون ثاني  ٢٠قائمة، وصدر التقریر بتاریخ 

ر األساسیة القوائم اإلنتخابیة من آلیة تشكیل الحكومات والتعدیالت الدستوریة وقانون اإلنتخاب وقانون األحزاب السیاسیة، باعتبارھا تشكل المحاو
  .صالح السیاسي في األردنلعملیة اإل

قائمة، ومن أبرز ھذه القوائم، االتحاد الوطني، التیار الوطني،  ٦١ائمة انتخابیة عامة من أصل ق ٤٢ــ شمل ھذا التحلیل البرامج اإلنتخابیة العائدة إلى ٣٧
سالمي، ھل الھمة، العمالیة والمھنیة، الشعب، التجدید، العدل، الوسط اإلأالعدالة والتنمیة، صوت الوطن، الكرامة، العدالة والحریة، العمل والعمال، 

قصى، نشامى الوطن، أردن أقوى، التغییر، حدة، النھوض الدیمقراطي، وطن، التعاون اإلنتخابیة، العمل الوطني، األالوطنیة لإلصالح، الجبھة المو
  .، الرفاه، أھل العزم، القطاعات المھنیة، رایة الحقة دعاء، كتلة شباب الوفاق الوطنيالمواطنة، القدس الشریف، أبناء الحراثین، كتل

  :مراجعة الرابط التالي

39-27-13-20-01-2013-documents/3686-http://www.jordanpolitics.org/index.php/political  
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٣٨ 

 مختلفة، زوایامن  ولكن حزبیة، أو/و برلمانیة حكومات تشكیل أھمیة على القوائم ھذه برامج ركزتو
 قتصادیةواإل السیاسیة البرامج تعتمد حزبیة حكومات تشكیل" ضرورة إلى أشار من فمنھا
 بالحكومات یؤمن أنھ" أعلن اآلخر وبعضھا "،حزبیة رلمانیةب حكومات تشكیل"أو "،اعیةجتمواإل

 النیابیة والمشاورات الثقة إلى تستند برلمانیة حكومات بتشكیل" أخرى وطالبت "،البرلمانیة
 "،الشعب من ومحاسبتھا البرلمان قبل من الحكومات بتشكیل"اآلخر وطالب بعضھا "،الملزمة
 أخرى قوائم اكتفتفیما  "،تشكیلھا وطرق للحكومات جدیدة سیاسیة خیارات بإیجاد" طالبت وأخرى
  ٣٨".للسلطة السلمي ولداالت أمام الطریق وفتح السیاسیة التعددیة مبدأ إرساء" ضرورة إلى باإلشارة

  ب ــ التعدیالت الدستوریة 

 إما ،وتعدیالتھ لدستورا ولتاتن التي ھي فقطقوائم انتخابیة  عشررأى تقریر مركز الفینیق أن 
 ولتتنا التي القوائم وشكلت. تعدیلھ بضرورة أو نصوصھ، تطبیق بتفعیل أو علیھ بالمحافظة بالمطالبة

 القوائم مجمل من %١٦ و تحلیلھا تم التي اإلنتخابیة القوائم من %٢٤ نسبتھ ما الموضوع ھذا
  .اإلنتخابیة

 وأشارت "،بالدستور للمساس ولةمحا أي رضةمعا" بضرورةطالبت  القوائم بعضوقال التقریر إن 
 بعض إلجراء دعت وأخرى "،ومقنعة كافیة مؤخرا جرت التي الدستوریة التعدیالت" أن إلى بعضھا

 مراجعة أو المساس دون ولكن شعبیة، ستفتاءاتإ بإجراء یسمح نص واستحداث الدستوریة التعدیالت
 المراحل في دستوریة تعدیالت إجراء" أھمیة ىأخر وبینت ".للتشریع المصدر ھي الشریعة أن مبدأ

 تعاد حتى الدستور تعدیل استمرار" على بالعمل طالبت وأخرى تحددھا، أن دون ولكن "القادمة
 الدستوریة المواد تفعیل" ـب القوائم إحدى طالبت بینما  "،اللسلطات مصدر  باعتباره  حقوقھ للشعب
 مراحل على دستوریة تعدیالت بإجراء أخرى طالبت فیما "،السلطات بین الفصل على تنص التي

   ٣٩".وروحا  نصا الدستور الحرفي االلتزام واستعادة مصدرالسلطات الشعب مبدأ تطبیق تضمن

  

  

                                                             
 .أو تیارات سیاسیة/حزاب سیاسیة وأعن  ــ الحظ التقریر أن القوائم اإلنتخابیة التي تنأولت ھذا الموضوع ھي تلك المنبثقة٣٨

ولت موضوع تعدیل الدستور ھي القوائم المنبثقة عن أحزاب لبیة القوائم اإلنتخابیة التي تنارأى أن غافقد مالحظة ھامة مركز الفینیق ــ سجل تقریر ٣٩
  .سیاسیة أو تیارات سیاسیة

 



٣٩ 

   السیاسیة األحزاب قانونج ــ 

إن ملف قانون األحزاب السیاسیة في البرامج اإلنتخابیة لم یحظ باھتمام كبیر تقریر مركز الفینیق  أفاد
لم یظھر من بین أن مكانة ھذا الموضوع تراجعت إذ ى لامج القوائم اإلنتخابیة، مشیرا إفي بر

  . األولویات في خطاب تلك القوائم

تطرقت في برامجھا إلى ملف قانون األحزاب  فقط انتخابیة قوائم خمسوأشار التقریر إلى أن 
 القوائم مجمل من% ٨بنسبة و بیة،اإلنتخا  برامجھا تحلیل تم التي القوائم من% ١٢ بنسبةالسیاسیة و
  . اإلنتخابیة

 قانون تحدیث" ضرورة في الموضوع ھذا ولتتنا التي  اإلنتخابیة البرامج طروحات وانحصرت
 على أخرىقوائم  أكدت حین في، التحدیث ھذا تجاهإ أو الكیفیة إلى اإلشارة دون" السیاسیة األحزاب

  ".العمل على األحزاب شجیعت" ـب طالبت وأخرى "،األحزاب تشكیل  حریة"

 انتخابیتین قائمتین ھ لم یطالب باجراء تعدیالت على قانون االحزاب السیاسیة غیر ووفقا للتقریر فإن
 ومن أعضائھا من األحزاب تمویل یكون أن" في تمثلت التي التعدیالت ھذه مالمح إذ حددتا فقط

 یأخذ حزب أي حل یتم نأو الدخل، ضریبة من ذلك یحسب على أن األردنیة والمؤسسات الشركات
 الحزبیة التوعیة یتم نأو العامة، والجمارك الضرائب من األحزاب إعفاء یتم نأو الخارج، من تمویال

 لرعایة مستقلة ھیئة تشكیل إلى إضافة ،األحزاب منتسبي عن القیود ورفع والتعلیم التربیة مساقات في
  .الحزبي العمل تعیق التي الحزبیة الحیاة عن القیود برفع طالبت وأخرى "،الحزبي العمل

  اإلنتخاب قانوند ــ 

 فإنبالرغم من األھمیة البالغة لقانون اإلنتخاب والجدل الواسع الذي یدور حولھ منذ أكثر من عقدین 
 في انتخابیة قائمة ١٦ الیھ تطرقت إذ ،تذكر طریقة بأي برامجھا في ولھاتتن لم اإلنتخابیة القوائم غالبیة
  . اإلنتخابیة القوائم مجمل من%  ٢٦بنسبة وتحلیلھا  تم التي القوائم من% ٣٨ بنسبة جھابرام

 إجراءأو  ھو، كما علیھ الموافقة بین ما اإلنتخابات قانون حول اإلنتخابیة القوائم طروحات وتراوحت
 دون انونالق بتعدیل اإلنتخابیة القوائم من العدید قد طالبتو آخر، جانب من علیھ جذریة تعدیالت
 "،اإلنتخاب قانون ضد" أنھا إلى باإلشارة، مكتفیة تریده الذي اإلنتخاب قانون شكل إلى اإلشارة
 قانون بتحدیث" طالبت وأخرى اإلنتخاب، قانون على اعتراضھا على بعض القوائم وأكدت

  ".اإلنتخاب قانون تطویر"ـ ب أخرى وطالبت "،اإلنتخاب



٤٠ 

 عن المنبثقة القوائم كانت برامجھا في اإلنتخاب قانون ولتتنا التي القوائم غالبیةوأكد التقریر أن 
 المتعلقة الموضوعات أھمیة تراجعأشار فیھا إلى إلى نتیجة  خلص التقریرو .سیاسیة أحزاب

 النسبیة القائمة مقاعد على المتنافسة اإلنتخابیة القوائم برامج غالبیة لدى وأولویتھ السیاسي باإلصالح
 الذي األمر مقعدا، ١٥٠ أصل من مقعدا ٢٧ عددھا والبالغ عشر السابع النواب لسمج في المغلقة
 األولویات وبعض الفساد بمحاربة المطالبة أمام لدیھا الموضوع ھذا أولویات تراجع یعكس

 من الكبرى الغالبیة تشكیل بموجبھا تم التي الطریقة یعكس ، ممااألخرى جتماعیةواإل قتصادیةاإل
لم یمارس  شخصیات من القوائم ھذه تشكلت إذ سیاسیة، غیر أسس على قامت والتي خابیةاإلنت القوائم

  .قبل من یاسيس عملجزء كبیر منھا أي 

  

  رامج القوائم اإلنتخابیة العامة ــ اإلصالح اإلقتصادي في ب ٢

القوائم  مجینسحب ما قلناه سابقا حول قلة الجھود المتعلقة بتحلیل مضامین اإلصالح السیاسي في  برا
سنعتمد ھنا على و .في برامج القوائم اإلقتصاديموضوعات اإلصالح ب اإلنتخابیة العامة والمتعلقة

ولت مبكرا تحلیل مضامین اإلصالح الصادرة عن مركز الفینیق التي حا ورقة تقدیر الموقف
  ٤٠.اإلقتصادي في برامج القوائم اإلنتخابیة العامة

 تم التي اإلنتخابیة القوائم وبیانات برامج تحلیل ضوء فيتباین  خلصت ورقة تقدیر الموقف إلى وجود
 تشخیصھا في تباینوجود  إلى باإلضافة قتصادیة،اإل لموضوعاتوالمتعلقة با الیھا الوصول
 مقترحاتھا فيكما أن ھناك تفاوتا  الراھن، الوقت في األردن منھا یعاني التي االقتصادیة للمشكالت

  .المشكالت ھذه لحل

 ففي .الحلول تقدیمفي و األردني قتصاداإل ألزمة التشخیصي الجانبین في التفاوت ھذا التقریر وبرر
 قتصادیةاإل القضایاا دراستھ تتم التي اإلنتخابیة القوائم وبیانات برامج غالبیة ھفی ولتاتن الذي الوقت

 اإلنتخابیة القوائم برامج من اآلخر البعض أظھرفقد  تفاصیلھا، في الخوض دون عام بشكل األردنیة
 أحزاب عن المنبثقة اإلنتخابیة القوائم لدى جلیا ذلك وظھر. قتصادیةاإل الموضوعات ولاتن في عمقا

 سواء" والحزبي السیاسي العمل في خبرة ذات سیاسیة شخصیات تقودھا أو من تتكون أو سیاسیة
 القوائم ظھرتأ حین يف "،المعارضة إطار في أو الحكومة إطار في تعمل الشخصیات ھذه كانتأ

                                                             
إلقتصادیة في برامج القوائم اإلنتخابیة على موقع مركز الفینیق للدراسات اإلقتصادیة النص الحرفي لورقة تقدیر الموقف حول اإلصالحات ا أنظر،ــ ٤٠

  :والمعلوماتیة على موقع المركز 
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٤١ 

 الموضوعات ولاتن في ضعفا والعام السیاسي بالعمل العھد حدیثة شخصیات من المكونة اإلنتخابیة
  ٤١.قتصادیةاإل

 ال دعائیة شعاراتالعامة حملت  للقوائم اإلنتخابیة البیانات /البرامج من العدیدالتقریر أن  واستنتج
 بإجراء المطالبة مثل قتصادیةاإل القضایا بعض من محددة مضامین أو سیاسات وأ مواقف تتضمن
أو   الریشة وغاز المتجددة والطاقة الزیتي والصخر الیورانیوم لمشاریع واقتصادیة فنیة دراسات
 بمراجعة اإلنتخابیة القوائم بعض مطالبة جانب إلى جمیعھا، ھافتحإعادة و الخصخصة ملفات مراجعة
  .العامة الموازنة لمشروع جدید نظام باعتماد بعضھا ومطالبة ،آثاره ودراسة السابق قتصادياإل النھج

كما طالب  "،أحمر خط المواطن جیب"على شاكلة  شعاراترفعت  القوائم بعضوقال التقریر إن 
 یخدم بما والضریبة، والمستأجرین والمالكین، االجتماعي الضمان قوانین تعدیل بأولویة بعضھا

 اجتماعي وطني اقتصاد بناءو ،األردني قتصاداإل ھیكلة ادةبإع طالب اآلخر وبعضھا  المواطن،
 األدنى الحد ودراسة "،االقتصاد تنشیط"و" العمل تعزیزحق"و الشعب، فئات كل مصالح یراعي

  .الجمیع تناسب بصورة جتماعياإل الضمان قانون وصیاغة لألجور،

 على سلم االقتصادي عالموضو"یكون  أنتعھدت ب اإلنتخابیة القوائم بعضوأضاف التقریر إن 
 التغییر عملیة" أن القوائم بعض أعلنتفي حین  "،قوي اقتصاد دون كریم العیش وأنھ ،أولویاتھا
 ورفاه اقتصادیة وفرة إلى الوصول بھدف السیاسي صالحاإل مع جنب إلى جنبا تسیر والتطویر
 بتعزیز" أخرىقوائم  بتوطال "،معا تسیر الجیدة األشیاء كل نأ باعتبار سیاسي واستقرار اجتماعي
 في وقطاعیة قومیة تنافسیة وسیاسات استراتیجیات بوضع ...األردني قتصادلإل التنافسیة القدرة
  ".المملكة

كانت خالیة  المطالبتلك  من العدیدووصف التقریر مطالب القوائم التي خضعت برامجھا للتحلیل بان 
 االھتمام" بـعلى نحو المطالبة المطالب  هھذ لتحقیق محددة سیاسات أو تصورات تقدیمتماما من 

 قانون في النظر اعادة"و "،اقتصادي اطمئنان یسودھا مستقرة اجتماعیة حیاة بناء"و  "،النقل بقطاع
 العدالة وتحقیق "،المؤسسة على ویحافظ المتقاعدین مصالح یحقق بما االجتماعي الضمان

                                                             
لم یتمكن من  والسبب في ذلك ھو أن المركز قائمة،" ٦١"من أصل  فقط قائمة انتخابیة "٣٢"ج اإلنتخابیة لـ ــ  قام مركز الفینیق بتحلیل البرام٤١

ة واكتفت بإعالن الحصول على البرامج اإلنتخابیة لجمیع القوائم اإلنتخابیة لعدة أسباب، منھا أن العدید من القوائم اإلنتخابیة لم تصدر برامج انتخابی
بعض الشعارات العامة، وبعض القوائم اإلنتخابیة لم یتمكن المركز من التواصل مع أي من أعضائھا للحصول على برامجھم أسماء أعضائھا مع 

  .من مجمل القوائم اإلنتخابیة%  ٥٢ من البرامج والبیانات االنتخابیة أي بواقع" ٣٢"بتحلیل  المركز اإلنتخابیة، وبالتالي اكتفى

ألن عددھا محدود مقارنة ،الدوائر الفردیة  عنـ  بتحلیل برامج وبیانات القوائم اإلنتخابیة دون برامج وبیانات المرشحین واكتفى المركز  ــ حسب قولھ ـ
القوائم اإلنتخابیة أن تقدم تصورات واضحة لطبیعة المشكالت والتحدیات على أن تفید  فرضیة  وألن ھناكالدوائر الفردیة،  عنمع مئات المرشحین 

  .قتصادیة المعمول بھا حالیاقتصاد األردني من جھة، وعلیھا أن تمتلك مقترحات لسیاسات اقتصادیة محددة وبدیلة للسیاسات اإلا اإلالتي یواجھھ

 



٤٢ 

 الفئات مصالح یحقق بما والمستأجرین الكینوالم جتماعياإل الضمان قانون وتعدیل جتماعیة،اإل
 وعادل فعال نظام واقرار لمختلفة،ا بأشكالھا الفساد لظاھرة والتصدي والفقیرة، المتوسطة جتماعیةاإل

 الزراعة لقطاع ھتماماإل وایالء األسعار، غالء من والحد بعدالة، والثروة األردنیة الموارد لتوزیع
 والزراعي والتعلیمي الصحي بتطویرالقطاع البعض البوط "،المراعي لتطویر خطة وضع"و

  ".المستقلة المؤسسات جمیع ھیكلة عادةإ"و "،والخارجي الداخلي ستثماراإل تشجیع"و والصناعي،

 األردني، قتصادياإل للشأن اإلنتخابیة القوائم ولاتن طریقة في تفاوتوخلص  التقریر إلى وجود 
 القوائم ھذه ورؤساء أعضاء یحملھا التي الخبراتتباین ، ھمھاأ األسباب من العدید إلى تعود والتي

 المنبثقة اإلنتخابیة القوائم وبیانات برامج بین الملموس الفارق جانب إلى قتصادي،اإل للشأن ورؤیتھم
  ٤٢.فقط اإلنتخابات خوض لغایات تشكلت والتي سیاسیة أحزاب عن

  خامسا،  جدل القوائم

  ائم العامة د األدنى لمرشحي القوأ ــ الح

قبل أن تبدأ عملیة الترشیح والتسجیل بوقت طویل نسبیا أثیرت قضیة من یملك صالحیة تحدید الحد 
األدنى لمرشحي القائمة قبل أن یصدر قرار الدیوان الخاص بتفسیر القوانین بمنح الھیئة المستقلة 

 بتفسیر الخاص الدیوانصدر قرار و .دنى لمرشحي القائمة العامةلإلنتخاب الحق بتحدید الحد األ
 لسنة ٢٥ برقم بالنوا لمجلس االنتخاب قانونن م) ٨( المادة من ج الفقرة نص لتفسیر القوانین
  ٤٣.، بناء على طلب من الھیئة نفسھا٢٠١٢

 وجبأو العامة، نتخابیةاإل للدائرة مقعدًا وعشرین سبعة خصص المشرعوجاء في حیثیات القرار إن 
 نوعشری سبعة عن التزید بأسماء قائمة ضمن یكون نأ المقاعد ھذه الإلشغ بالترشح یرغب من على

  .مغلقة نسبیة القائمة وھذه مرشحًا،

                                                             
نمیة، صوت االتحاد الوطني، التیار الوطني، العدالة والت: القوائم التالیة مرتبة عشوائیا القوائم اإلنتخابیة التي تم تحلیل برامجھا اإلنتخابیة شملتــ ٤٢

سالمي، الوطنیة لإلصالح، الجبھة ھل الھمة، العمالیة والمھنیة، الشعب، التجدید، العدل، الوسط اإلأالوطن، الكرامة، العدالة والحریة، العمل والعمال، 
ر، المواطنة، القدس الشریف، قصى، نشامى الوطن، أردن أقوى، التغییالموحدة، النھوض الدیمقراطي، وطن، التعاون اإلنتخابیة، العمل الوطني، األ

  .أبناء الحراثین، كتلة دعاء، كتلة شباب الوفاق الوطني ، الرفاه، أھل العزم، القطاعات المھنیة، رایة الحق
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٤٣ 

 أعلى كحد مرشحًا وعشرین سبعة عن قائمة كل مرشحي عدد یزید ال نأ وجبأ المشرع نأ وحیث
 الفقرة ان حیث، والمغلقة النسبیة القائمة تتضمنھم الذین المرشحین لعدد األدنى الحد إلى یشیر نأ دون

 العملیة على اإلشراف حق نتخابلإل المستقلة الھیئة أعطت األردني الدستور من) ٦٧( المادة من) ٢(
 حق للھیئة النواب لمجلس االنتخاب قانون أعطى كما ،مراحلھا كل في وإدارتھا النیابیة نتخابیةاإل

 المغلقة، النسبیة القائمة في ترشحال وإجراءات شروط تحدید بمقتضاھا یتم تنفیذیة تعلیمات إصدار
 األدنى الحد تحدید صالحیة للھیئة أن ھذا على ینبني ما فإن الفائزین، أسماء وتحدید والفرز قتراعواإل
  .الغایة لھذه تصدرھا تنفیذیة تعلیمات خالل من المغلقة النسبیة القائمةي ف المرشحین لعدد

 القائمة في مرشحًا وعشرین سبعة من قلأ عدد تحدید تتولى أن للھیئة یجیز النص ھذا فإن بالتاليو
 لھذه الھیئة تصدرھا تنفیذیة تعلیمات بمقتضى وذلك للقوائم الترشح طلبات قبول لغایات المغلقة النسبیة
  ٤٤.الغایة

نقاش مفتوح قبل أن یضع ل القد كان الجدل حول الحد األدنى لمرشحي القائمة ضاغطا وموضع
ید لقوانین حدا لھ بقراره الذي فوض الھیئة المستقلة لإلنتخابات سلطة تحدالدیوان الخاص لتفسیر ا

ن یكون أمرشحین، بعد أن حسمت الھیئة المستقلة خیاراتھا بین  تسعةاألدنى الذي تقرر أن یكون  الحد
  .مرشحین ٩و أ مرشحا ١١دنى الحد األ

  ب ــ تحدید سقف الدعایة اإلنتخابیة للقوائم العامة

لم  العامةمطلب وضع الحد األعلى لسقف الصرف المالي للدعایة اإلنتخابیة للقوائم  بالرغم من أن
نھ كان أیحظ بجدل واسع في الشارع اإلنتخابي األردني أو حتى لدى النخب السیاسیة والحزبیة، إال 

على أحاضرا في إجتماعات الھیئة المستقلة لإلنتخابات التي حاولت التوجھ نحو وضع سقف مالي 
  .الحقا إال أنھا تراجعت عن ذلك ،ایة اإلنتخابیةللدع

 ظاھرة على لسیطرةا بھدفالمستقلة  الھیئة مامأ طرحت التي السیناریوھات حدألقد كان ھذا التوجھ 
، الطعام ووالئم االنتخابیة المقرات فخمأ إقامة في تمثلت التيو ،الماضیة االنتخابات شھدتھا يالت البذخ

 الحریة یعطي القانون نأ لھا كدواأ قانونیینبعد مشاورة الھیئة لذا التوجھ الھیئة عن ھتراجع وجاء 
 صریحة مخالفة تشكل ال دامت ما االنتخابیة حمالتھ في یریدھا التي االنفاق وجھأ باختیار للمرشح
  ٤٥.الصریحة طریقتھا في صواتاأل شراء عملیة الى شارةإ في ،االنتخاب لقانون

                                                             
، یمكن مراجعة نصھ كامال على "،٥١٨٤"، وصدر في الجریدة الرسمیة عدد رقم  ٢٠١٢/  ١٠/  ١٧ــ  صدر القرار بتاریخ  ٤٤

  http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=134691:رابط

  . ٢٠١٢/  ١٠/ ٢٠جریدة الرأي ـ العدد الصادر بتاریخ ــ ٤٥
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٤٤ 

أثناء مناقشتھ لقانون اإلنتخاب رفض مقترحا قدمھ نواب للنص صراحة  ن مجلس النوابإف ،وللحقیقة
  .على وضع حد أعلى للصرف المالي على الدعایة اإلنتخابیة للمرشحین بما في ذلك القوائم اإلنتخابیة

ولالستعاضة عن ذلك فقد أقرت الھیئة المستقلة لإلنتخاب أن تقدم كل قائمة بیانات حول مصادر 
إلنتخابیة، وھو ما قدمتھ والتزمت بھ القوائم اإلنتخابیة، إال أن ھذه البیانات تمویل دعایتھا ا

  .واإلقرارات بقیت محاطة بإطار مكتوم من السریة ولم یتم نشرھا لجمھور الناخبین والمراقبین

  ــ آلیة إحتساب أصوات القوائم ج 

لة ما قبل یوم اإلقتراع وما شھدت آلیة إحتساب األصوات للقوائم الكثیر من الجدل والغموض في مرح
 التي العامة نتخابیةاإل الدائرة بقوائم الخاصة التنفیذیة التعلیماتمن  ١٦بعدھا، ووفقا لنص المادة 

 المقاعد توزیع یتم" فانھ بالقوائم الفائزین احتسابحول طریقة  نتخابلإل المستقلة الھیئة أصدرتھ
 الباقي طریقة وباعتماد ،القانون من) ٥٢( للمادة وفقًا ،ةالعام نتخابیةاإل ائروالد في للقوائم المخصصة

  :النحوالتالي على دولیًا علیھا المتعارف األعلى

 عدد مجموع من مئویة نسبة ىإل قائمة كل علیھا حصلت التي الصحیحة صواتاأل عدد تحویل یتم - أ
  .لعامةا نتخابیةاإل الدائرة في القوائم كافة علیھا حصلت التي الصحیحة صواتاأل

 المقاعد بعدد العامة نتخابیةاإل الدائرة في قائمة كل علیھا حصلت التي المئویة النسبة ضرب یتم -  ب
 عدد لتحدید یعتمد الذي الكسري العدد حتسابإل) ٢٧( وھوالعدد العامة نتخابیةاإل للدائرة المخصصة

  .قائمة كل علیھا تحصل التي المقاعد

 العدد وھو المادة، ھذه من) ب( الفقرة في إلیھ المشار لكسريا العدد من الصحیح العد یكون -ج
  .فیھا المرشحین سماءأ لترتیب وفقًا قائمة كل علیھ حصلت يذال المبدئي

 بإضافة الموزعة للمقاعد النھائي للعدد التوصل یتم عشرینالو السبعة المقاعد توزیع یستكمل لم إذا -د
 ا توزیع یستكمل حتى وھكذا ،یلیھ الذي األعلى الباقي ذات ائمةللق ثم األعلى، الباقي ذات للقائمة مقعد

  .والعشرین السبعة لمقاعد

 مرشحیھا، جمیع فوز یعتمد مرشحیھا، عدد على أكثر أو قائمة بھا فازت التي المقاعد عدد زاد إذا -ه
 صواتاأل من الكلي المجموع من) القوائم( القائمة ھذه علیھا حصلت التي صواتاأل عدد یخصم ثم

 المقاعد حساب إلعادة المتبقیة المقاعد عدد إلى باالضافة المتبقي صواتاأل عدد ویعتمد الصحیحة،
  .ذاتھا بالطریقة األخرى القوائم بھا تفوز التي



٤٥ 

 ذات أوالقوائم القائمتین بین القرعة بإجراء الموضوع في الفصل یتم، أوأكثر كسران تساوى إذا - و
 اللجنة رئیس بین علیھا االتفاق یتم التي بالطریقة القوائم تلك ضيمفو بحضور المتساویة الكسور
  ٤٦.القوائم تلك ومفوضي الخاصة

 حتسابإالحقا شرحا لطریقة  ھاني بني حسین نتخابلإل المستقلة الھیئة باسم عالمياإل وقدم الناطق
 من قائمة كل علیھا حصلت التي النسبة وفق جريقائال إنھا ست العامة القائمة في التصویت نتائج

 نھاأب القائمة عرف نتخاباإل قانون نأ ضافأو .كافة القوائم علیھا حصلت التي صواتاأل مجموع
تحتوي  لن العامة الدائرة قتراعإ ورقة نأو كاملة للقائمة ھو بصوتھ الناخب دالءإ نأ يأ ،مغلقة نسبیة
 على شیربالتأ سیقوم الناخب نأو ،ورموزھا رقامھاأو القوائم سماءأ نماإو فیھا مرشح يأ سمإ على

 قائمة كل علیھا حصلت التي صواتاأل تحویل سیجري نھأ ضافأو .فقط ورمزھا ورقمھا القائمة سمإ
 مقعدا ٢٧ والبالغة العامة للدائرة المخصصة المقاعد بعدد النسبة ھذه ضرب ثم ومن مئویة نسبة الى

  ٤٧.مئة على وتقسیمھا

  للقوائم كیفیة التصویت بین بخد ــ وعي النا

حتساب إوآلیات نتخاب ثم آلیات اإل مقعدا ٢٧التي خصص لھا " م العامةالقوائ" دى نظامألقد 
المقاعد المخصصة للقوائم الى الكثیر من الجدل الشعبي األصوات والطریقة التي بموجبھا وزعت 

  .ستخدام ھذا النظامإحولھا لكونھا المرة األولى التي یتم فیھا 

ألسباب أخرى لعل في مقدمتھا عدم تقدیم وجبات تثقیفیة لجمھور الناخبین یتم  وبقي الجدل متواصال
  .من خاللھا توعیتھم بكل ما یحیط بالقوائم

وكشف یوم اإلقتراع عن حجم عدم وعي غالبیة الناخبین على القوائم وكیفیة انتخابھا، مما دفع بلجان 
  .ملكوا الوعي الكافي على كیفیة إنتخاب القائمةنتخاب الى تقدیم الشرح لجمھور الناخبین الذین لم یاإل

  ھـ ــ اإلنسحابات  داخل القوائم

ائمة خالفات داخلیة عقب التسجیل األمر الذي ق ٦١شھدت العدید من القوائم اإلنتخابیة البالغ عددھا 
 ن عدد المنسحبین من القوائم بقي محدوداأبالرغم من و .إلنسحاب من القوائمرشحین ابعض المدفع 

                                                             

  http://www.alghad.com/index.php/article/588268.html :جریدة الغد على رابط ــ٤٦
  http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=96561ــ  ٤٧
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٤٦ 

 تشكیلتھا، على ومرشحة مرشحا ١٥ بإدخال التعویض إلى انسحابات شھدت التي القوائم عمدت" فقد
  ٤٨".الواحدة القائمة في مرشحین ٩ وبمعدل قانونیا، لھا األدنى الحد لیبقى

 ١٠٣مرشحا ومرشحھ من بین  ٢٥وبلغ العدد الكلي للمنسحبین من الترشح في القوائم العامة 
الكلي لعدد المنسحبین من مرشحي القوائم والدوائر المحلیة، لیصبح العدد المجموع  ھم مرشحین

 عدد أصبح فیما ،سیدة ١٠٥ بینھم من ،امرشح ٦٠٦النھائي الكلي لعدد المرشحین للدوائر المحلیة 
  ٤٩.سیدة ٨٦ بینھم مرشحا، ٨١٩ العامة الدائرة في المرشحین

  "٢٧"صراع على المقعدالو ــ 

طرف ما شھدتھ انتخابات المجلس السابع عشر قصة التنازع على المقعد أـ من أغرب ــ ولربما ـ
 األخیر المخصص للقوائم اإلنتخابیة بعد أن تنازع علیھ المرشحان حازم قشوع رئیس قائمة

  ."النھوض الدیمقراطي" وعبلة أبو علبھ رئیسة قائمة "،المواطنھ"

ل التواصل اإلجتماعي، بل أصبحت جزءا وتحولت ھذه القضیة إلى مادة خصبة لإلعالم، وفي وسائ
تحولت الى قضیة مثیرة في وسائل اإلعالم مشككین في اإلنتخابات النیابیة إذ ال یتجزأ من خطاب ال

  ٥٠".الفیس بوك والتویتر"مثل  المختلفة وفي مقدمتھا وسائل التواصل اإلجتماعي

بمنح  قامت ثم ،االمر بادئ قشوع حازم سبقاأل الوزیر فوز نتخاباتلإل المستقلة الھیئة علنتأفقد 
، ثم یتدخل القضاء بعد ان قامت ابو علبھ لقشوع وتمنحھ لتعود ابوعلبھ عبلھ السابقة للنائب المقعد

 المحافظات دوائر في الفرز نتائج جمع عادةإ االستئناف محكمة قررتو .بالطعن لدى القضاء
 النھوض قائمة رفعتھا التي الطعن یةبقض المتعلقة الجلسة خالل ةالتقاریرالثالث في ختالفإل

  .المواطنة قائمة الفائزعن قشوع حازم النائب نیابة بصحة الدیمقراطي

 التي التدقیق لجنة تقریر في األصوات عدد جمع في أخطاء كتشفتإ عمان ستئنافإ محكمة وكانت
 أبوعلبة عبلة نبی ٢٧ رقم بالمقعد الفائز ھویة حسم أجل من األصوات فرز إلعادة المحكمة شكلتھا
  ٥١ .عن قائمة المواطنة قشوعالتي قررت فوز  للمحكمة تقریرھا اللجنة رفعت حیث قشوع، وحازم

                                                             
، او على ١٣/١/٢٠١٣ین بني ھاني جریدة الغد ــ العدد الصادر بتاریخ ــ تصریحات للنطاق اإلعالمي باسم الھیئة المستقلة لإلنتخابات حس٤٨

  http://www.alghad.com/index.php/article2/601156/103-:رابط

  .ــ المصدر السابق٤٩

  :، على رابط " یشعل صفحات التواصل اإلجتماعي.. بلھ مسلسل حازم وع"ــ تقریر بعنوان٥٠
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٤٧ 

  الفصل الثاني 

  على عتبات البرلمان

  القوائم في صنادیق اإلقتراع

عددھم نتخابیة على مجموع أصوات المسجلین النھائي في سجالت الناخبین البالغ إقائمة  ٦١تنافست 
بلغ العدد و .١١٧٨٨٦٤بلغ عدد االناث في حین  ١٠٩٣٣١٨ عدد الذكور منھم إذ بلغ ٢٢٧٢١٨٢

 ٦٠٦مرشحا ومرشحة، فیما بلغ عدد المرشحین عن الدوائر الفردیة  ٨١٩النھائي لمرشحي القوائم 
  .مرشحا ومرشحة

بقیت القوائم  العدد األكبر من المرشحین قد ذھب الى القوائم اإلنتخابیة العامة، فیماأن  ویالحظ 
دائرة إنتخابیة  ٤٥جمیعھا تتنافس على أصوات جمیع الناخبین في مختلف دوائر المملكة البالغ عددھا 

منح القوائم  األمر الذيبخالف مرشحي الدوائر الفردیة الذین یتنافسون على أصوات دوائرھم فقط، 
  .وتعدیالتھ ٢٠١٢لسنة  ٢٥نتخاب رقم اإلنتخابیة خصوصیة المنافسة المفتوحة بموجب قانون اإل

بینما بلغت " ١٠٩٣٣١٨" إذ بلغ عددھم من عدد المسجلین% ٤٨ر الذكو الناخبین عددلقد بلغت نسبة 
آخذین بالحسبان أن نسبة " ١١٧٨٨٦٤"بلغ عددھن اإلجمالي  حیث% ٥٢اإلناث  الناخباتنسبة 

 في المقیمین من یلالتسج لھم یحق الذین األشخاص من%  ٧٠التسجیل لالنتخابات وصلت إلى 
  .المملكة

عدد المسجلین النھائي في مختلف الدوائر اإلنتخابیة في المملكة، وھي ذات  ) ١(رقم ویوضح الجدول 
  .الدوائر التي دخلت القوائم اإلنتخابیة في منافسة مفتوحة للحصول علیھا

  

  یبین عدد المسجلین في دوائر المملكة من الذكور واالناث)  ١( رقم جدول 

  المجموع  إناث  ذكور  الدائرة  رقم

  ١٢٩٠٦٥  ٦٢٠٠٣  ٦٧٠٦٢  ١عمان   ١

                                                                                                                                                            
p://snarah.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3100:news&catid=24:healthhtt-ــ ٥١
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٤٨ 

  ١٨٧٤٠٨  ٨٨٢٦٨  ٩٩١٤٠  ٢عمان   ٢

  ٩٨٦٤٩  ٤٨٤٥١  ٥٠١٩٨  ٣عمان   ٣

  ١٢٧٩٨٦  ٦٢٢٢٦  ٦٥٧٦٠  ٤عمان   ٤

  ٧٤٩١٨  ٣٦٥٤٢  ٣٨٣٧٦  ٥عمان   ٥

  ٦٣٢٧٧  ٣٢٠٣٨  ٣١٢٣٩  ٦عمان   ٦

  ٢٦٦٧٤  ١٤٤٦٧  ١٢٢٠٧  ٧عمان   ٧

  ٧٠٧٩٧٧  ٣٤٣٩٩٥  ٣٦٣٩٨٢  المجموع

  ١٦٠٣١٤  ٨١١٧١  ٧٩١٤٣  ١اربد   ٨

  ٤٩٧٨٧  ٢٦٠٢٥  ٢٣٧٦٢  ٢اربد   ٩

  ٢٤٠٣٣  ١٣٣١٩  ١٠٧١٤  ٣اربد   ١٠

  ٤٨٦٥٦  ٢٤٦٤٢  ٢٤٠١٤  ٤اربد   ١١

  ٤٤١٨٦  ٢٤٧٨٩  ١٩٣٩٧  ٥اربد   ١٢

  ٤٤٩٨٨  ٢٦٠٦٨  ١٨٩٢٠  ٦اربد   ١٣

  ٤٨٧٠١  ٢٧٥٣٨  ٢١١٦٣  ٧اربد   ١٤

  ١٧٤٤٤  ٩٦٦٨  ٧٧٧٦  ٨اربد   ١٥

  ١٣٢٥١  ٧٣٦٠  ٥٨٩١  ٩اربد   ١٦

  ٤٥١٣٦٠  ٢٤٠٥٨٠  ٢١٠٧٨٠  المجموع

  ٨٩٩٧٢  ٤٧٨٦٦  ٤٢١٠٦  ١البلقاء   ١٧

  ٢٤١٩٤  ١٢٥٣٧  ١١٦٥٧  ٢البلقاء   ١٨

  ٢٦٥٨٨  ١٥١٤٣  ١١٤٤٥  ٣البلقاء   ١٩

  ٤٩٣٥٢  ٢٣٨٣٣  ٢٥٥١٩  ٤البلقاء   ٢٠

  ١٩٠١٠٦  ٩٩٣٧٩  ٩٠٧٢٧  المجموع

  ١١٨٢٤١  ٥٨٢٥٤  ٥٩٩٨٧  ١الزرقاء   ٢١



٤٩ 

  ٤٩٦١٤  ٢٤٩٧٤  ٢٤٦٤٠  ٢الزرقاء   ٢٢

  ٢١٧٩٥  ١١٨٠١  ٩٩٩٤  ٣الزرقاء   ٢٣

  ٨٦٧٩٤  ٤١٦٣٩  ٤٥١٥٥  ٤الزرقاء   ٢٤

  ٢٧٦٤٤٤  ١٣٦٦٦٨  ١٣٩٧٧٦  المجموع

  ٢٧٢٧٦  ١٤٨٦٦  ١٢٤١٠  ١الطفیلة   ٢٥

  ١٠٨٣٩  ٦٥٠٨  ٤٣٣١  ٢الطفیلة   ٢٦

  ٣٨١١٥  ٢١٣٧٤  ١٦٧٤١  المجموع

  ٣١٦٤١  ١٥٥٥٨  ١٦٠٨٣  العقبة  ٢٧

  ٣١٦٤١  ١٥٥٥٨  ١٦٠٨٣  المجموع

  ٣٨٤٠٩  ٢٠٤٩٣  ١٧٩١٦  ١الكرك   ٢٨

  ١٦٠٧٨  ٨٧٣٥  ٧٣٤٣  ٢الكرك   ٢٩

  ٣١٣٨٦  ١٧٨٩٢  ١٣٤٩٤  ٣الكرك   ٣٠

  ١٩٢٣٣  ١٠٧٤٨  ٨٤٨٥  ٤الكرك   ٣١

  ١٠٤٠٤  ٥٥٦٢  ٤٨٤٢  ٥الكرك   ٣٢

  ٧٣٩٧  ٤٣٢٤  ٣٠٧٣  ٦الكرك   ٣٣

  ١٢٢٩٠٧  ٦٧٧٥٤  ٥٥١٥٣  المجموع

  ٥٨٨١٧  ٣٢٩٩٩  ٢٥٨١٨  المفرق  ٣٤

  ٥٨٨١٧  ٣٢٩٩٩  ٢٥٨١٨  المجموع

  ٧٢٢٦٥  ٤٠١٤٥  ٣٢١٢٠  جرش  ٣٥

  ٧٢٢٦٥  ٤٠١٤٥  ٣٢١٢٠  المجموع

  ٥٤٣٧٣  ٣٠٧٥٨  ٢٣٦١٥  ١عجلون   ٣٦

  ١٦٦٧٥  ٩٦٧٠  ٧٠٠٥  ٢عجلون   ٣٧

  ٧١٠٤٨  ٤٠٤٢٨  ٣٠٦٢٠  المجموع



٥٠ 

  ٥٠٧٦٧  ٢٦٥٢٦  ٢٤٢٤١  ١مادبا   ٣٨

  ٢٠٩٦٤  ١١٨٥٤  ٩١١٠  ٢مادبا   ٣٩

  ٧١٧٣١  ٣٨٣٨٠  ٣٣٣٥١  المجموع

  ١٨٧٥١  ٩٢٥٣  ٩٤٩٨  ١معان   ٤٠

  ٦٧٣٣  ٣٧٣٥  ٢٩٩٨  ٢معان   ٤١

  ١١١٠٩  ٦٠٣٠  ٥٠٧٩  ٣معان   ٤٢

  ٣٦٥٩٣  ١٩٠١٨  ١٧٥٧٥  المجموع

  ٤٢٥٢١  ٢٣٥٥٩  ١٨٩٦٢  بدو الجنوب  ٤٣

  ٥٨٨٦٧  ٣٤٩٠٩  ٢٣٩٥٨  بدو الشمال  ٤٤

  ٤١٧٩٠  ٢٤١١٨  ١٧٦٧٢  بدو الوسط  ٤٥

  ١٤٣١٧٨  ٨٢٥٨٦  ٦٠٥٩٢  المجموع

  ٢٢٧٢١٨٢  ١١٧٨٨٦٤  ١٠٩٣٣١٨  المجموع الكلي

 

في عدد المسجلین خاصة في دوائر معان وبدو و االرتفاع ھولعل أبز ما ظھر في عملیة التسجیل 
 بلغ الدوائر مختلف في المقترعینالنتائج النھائیة أن عدد  واظھرت  %.١٠٠الجنوب لتصل الى 

 على)  ٢(بموجب الجدول رقم  موزعة ،% ٥٦.٦٩ بلغتبنسبة اقتراع نھائیة  ١٢٨٨٠٤٣
    ٥٢:النحوالتالي

  في اإلنتخابات في الدوائر اإلنتخابیةسب المشاركة ن)   ٢( رقم جدول 

  النسبة  الدائرة  الرقم

  %٣٧.٩٩  األولى العاصمة  ١

  %٣٧.٥٣  الثانیة العاصمة  ٢
                                                             

http://www.electionsjo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=345:2013-01-24-10-44-ـ٥٢
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٥١ 

  %٤٢.٦١  الثالثة العاصمة  ٣

  %٥٠.٨٤  الرابعة العاصمة  ٤

  %٤٢.٨٦  لخامسةا العاصمة  ٥

  %٥٠.٠٤  السادسة العاصمة  ٦

  %٦٧.٠١  السابعة العاصمة  ٧

  % ٤٩.٠٧  االولى اربد  ٨

  %٦٢.٢٢  اربدالثانیة  ٩

  %٧٢.٨٧  الثالثة اربد  ١٠

  %٦٣.٥٢  الرابعة اربد  ١١

  % ٦٢.٦٢  الخامسة اربد  ١٢

  %٦٥.٩٦  السادسة اربد  ١٣

  %٦٤.٠٨  السابعة اربد  ١٤

  %٧٠.٦٥  الثامنة اربد  ١٥

  % ٧٠.٥٠  التاسعة اربد  ١٦

  %٦٦.٩٣  االولى البلقاء  ١٧

  %٥٩.٧٩  الثانیة البلقاء  ١٨

  %٧٧.٩٩  الثالثة لبلقاءا  ١٩

  %٤٥.٠٨  الرابعة البلقاء  ٢٠

  %٦٢.٠١  االولى الكرك  ٢١

  %٧٢.٢٤  الثانیة الكرك  ٢٢

  %٦٨.٠٦  الثالثة الكرك  ٢٣

  %٨٧.٢٥  الرابعة الكرك  ٢٤

  %٦٩.٨٠  الخامسة الكرك  ٢٥



٥٢ 

  %٨٩.٩٠  السادسة الكرك  ٢٦

  %٥٧.٤١  االولى معان  ٢٧

  %٦٧.٣٤  الثانیة معان  ٢٨

  %٨٥.٤٠  ثالثةال معان  ٢٩

  %٤٤.٥٠  االولى الزرقاء  ٣٠

  %٥٥.٢١  الثانیة الزرقاء  ٣١

  %٦٤.٢٩  الثالثة الزرقاء  ٣٢

  %٤٤.٣٧  الرابعة الزرقاء  ٣٣

  %٧٣.٦٠  المفرق  ٣٤

  %٦٧.١٠  االولى الطفیلة  ٣٥

  %٧٨.٦٨  الثانیة الطفیلة  ٣٦

  %٦٩.٢٧  االولى مادبا  ٣٧

  %٧١.٢٨  االثانیة امادب  ٣٨

  %٧١.٨٧  جرش  ٣٩

  %٦٨.٩٤  االولى عجلون  ٤٠

  %٧٧.٥٥  الثانیة عجلون  ٤١

  %٦٢.٣٣  العقبة  ٤٢

  %٧٥.٤٥  الشمال بدو  ٤٣

  %٧٤.٧٨  الوسط بدو  ٤٤

  %٧٣.٣٥  الجنوب بدو  ٤٥

    



٥٣ 

سجلت  إذن دوائر العاصمة عمان سجلت أقل نسبة مشاركة، أالسابق ) ٢(رقم ویكشف الجدول 
تلتھا الدائرة األولى في العاصمة وبنسبة  % ٣٧,٥٣ تالدائرة الثانیة في العاصمة نسبة مشاركة بلغ

  .% ٣٧,٩٩ مشاركة بلغت

تلتھا الدائرة  %٨٩,٩٠ وسجلت الدائرة السادسة في الكرك أعلى نسبة مشاركة في المملكة إذ بلغت
الدائرة الثالثة في معان بة الثالثة من حیث المشاركة المرتوحل ب % ٨٧,٢٥ الرابعة في الكرك بنسبة

  .% ٨٥,٤٠ بلغت وبنسبة

التي تضمنھا الجدوالن السابقان تشكل مدخال ضروریا لقراءة معطیات القوائم  متلك النسب واألرقا
  .صوتا ١٢٨٨٠٤٣نفسھا تتنافس تنافسا مفتوحا على نتخابیة، التي وجدت اإل

  

  یة من القوة التصویتیة للمقترعینحصة القوائم اإلنتخاب: اوال

 ٥٦.٦٩ النھائیة قتراعاإل نسبة بلغت فیما ،١٢٨٨٠٤٣ بلغ الدوائر ختلفم في المقترعینقلنا إن عدد 
عن انتخابات المجلس %  ٣وھي بالتأكید نسبة أعلى بنحو  من المسجلین في جداول الناخبین، %

  . ٢٠١٠ التي جرت في عامالسادس عشر 

وارد أحد، فقد حصلت  نسبة عالیة جدا، لم تكن في قائمة ٦١لقد بلغت حصة القوائم اإلنتخابیة مجتمعة 
، بمعنى أنھا حصلت على نسبة عالیة جدا من مجموع %  ٩٢,١وصلت الى  قتراعإالقوائم على نسبة 

فقط لم  مقترع ١٠١٧٤٩صوتا، بمعنى أن  ١١٨٦٢٩٤وبمجموع أصوات بلغ  المقترعینأصوات 
  .٥٣یصوت للقوائم العامة، وھي نسبة ضئیلة جدا

  .ات التي حصلت علیھا القوائم، وحصص كل قائمة منھاونتوقف فیما یلي عند أبرز المعطی

  الوصول للبرلمانــ القوائم التي فشلت في  ١

معة على مجموع أصوات قائمة، حصلت مجت ٣٩بلغ عدد القوائم التي فشلت بالوصول الى البرلمان 
ة في محتلف الدوائر اإلنتخابی المقترعینمن مجموع أصوات  % ٢٥,٢٨بما نسبتھ   ٣٢٥٧٢٥بلغ 

  .في المملكة

                                                             
بینما وصل  صوتا من مجموع الناخبین،  ٤٤٠٤١ــ بلغ مجموع األصوات التي تم إبطالھا ولم تحتسب على مستوى المملكة بالنسبة للدوائر المحلیة  ٥٣

  % . ٨,٧٩صوتا، أي ما مجموعھ  ١١١٨٥ما مجموعھ " القوائم" مجموع اًألصوات الباطلة غیر المحتسبة على مستوى المملكة بالنسبة للدوائر العامة



٥٤ 

من مجموع األصوات التي  % ٢٧,٤٥لم تنجح في اإلنتخابات على نسبة وحصلت القوائم التي 
ضمت القوائم التي و .، وھي نسبة متدنیة جدا أیضاالمقترعینحصلت علیھا جمیع القوائم من أصوات 

الجدول  یوضحو .مرشحة ٤٧مرشحا، و  ٣٧٤مرشحا، من بینھم  ٤٢٠فشلت بالوصول الى البرلمان 
الوصول الى البرلمان، ائم التسعة والثالثین التي فشلت في التالي حصة كل قائمة من القو) ٣(رقم 

  .وعدد مرشحي كل قائمة، والنوع اإلجتماعي لمجموع المرشحین

  

  صتھا من أصوات الناخبینئم التي لم تنجح في االنتخابات وحالقوا ) ٣(رقم  جدول

  عدد األصوات  وعدد المرشحین النوع االجتماعي  القائمة  رقم

  العدد الكلي  أنثى  ذكر

  ٦٧٣٤  ٩  ١  ٨  العدالة والتنمیة  ١

  ٦٩١٨  ٩  ١  ٨  الھالل  ٢

  ٩٤٣٤  ٩  ٢  ٧  العدالة والحریة  ٣

  ٨٠٨٣  ١٢  ١  ١١  العمل والعمال  ٤

  ٦٣٠٢  ٩  ٠  ٩  نداء وطن  ٥

  ١٠١٢٥  ١٦  ٤  ١٢  ھل الخیرأ  ٦

  ٤٩١٣  ١٢  ٢  ١٠  تجدید  ٧

  ٧٩٤١  ١٠  ٢  ٨  ةعافائتالف ذوي اإل  ٨

  ١١١٧٧  ٩  ١  ٨  ھل التقوىأ  ٩

  ٦٧٩٣  ٩  ١  ٨  ردنيكتلة حزب دعاء األ  ١٠

  ١٠٨١٥  ١٢  ٠  ١٢  العدل  ١١

  ١٠٨٥٠  ١٠  ١  ٩  الوطنیة لالصالح  ١٢

  ٤١٠٠  ١١  ٠  ١١  بناء الھیةأ  ١٣

  ١٠٥٦٢  ١٣  ٢  ١١  البیان الحر  ١٤

  ١١٨٨٧  ٩  ٠  ٩  شرف األمة  ١٥



٥٥ 

  ١٣٩١٧  ١٤  ١  ١٣   النھوض الدیمقراطي  ١٦

  ١١٣٥٩  ١٣  ٢  ١١  الوحده  ١٧

  ٨٧٠٨  ٩  ٠  ٩  الوعد الصادق  ١٨

  ٦٩٨٠  ٩  ١  ٨  المواطن  ١٩

  ١٠٩٧٤  ١٥  ٦  ٩  قصىاأل  ٢٠

  ١٠٣٣٢  ١٢  ٢  ١٠  نشامى الوطن  ٢١

  ٤٧٨١  ١٢  ٠  ١٢  ھل العزمأ /الرفاه  ٢٢

  ٢٠٣٩  ٩  ١  ٨  القطاعات المھنیة  ٢٣

  ١٣٩٠١  ١١  ٠  ١١  التغییر  ٢٤

  ٣٢٩٢  ١١  ٠  ١١  الحق  ٢٥

  ٣٠٩٨  ٩  ١  ٨  لالمستقب  ٢٦

  ٩٠٦٦  ١٠  ٠  ١٠  فزعة وطن  ٢٧

  ٦٥٧٩  ١٠  ٠  ١٠  العدل والمساواة  ٢٨

  ٥٥٠١  ١٢  ٤  ٨  النور  ٢٩

  ١٠٧٩٩  ١١  ١  ١٠  اإلصالح الوطني  ٣٠

  ٨٧٠١  ١٠  ١  ٩  ابناء الوطن  ٣١

  ٨٩٦٩  ١٠  ٢  ٨  الفقراء الى اهللا  ٣٢

  ٢٩٠٨  ٩  ٠  ٩  السلط الوطنیة  ٣٣

  ١٠٤٠٠  ١٠  ١  ٩  العدالة واالصالح  ٣٤

  ٣٢٢٤  ٩  ١  ٨  لعدالةا  ٣٥

  ٥٩٥٢  ١٥  ١  ١٤  الوفاء  ٣٦

  ٨٤٧٤  ١٠  ١  ٩  بناء الحراثینأ  ٣٧

  ٨٨٤٧  ٩  ٢  ٧  رایة حق  ٣٨



٥٦ 

  ٢٠٢٩٠  ١٢  ١  ١١  صوت الوطن  ٣٩

  ٣٢٥٧٢٥  ٤٢٠  ٤٧  ٣٧٤  المجموع

  

  القوائم التي وصلت للبرلمان -٢

مان، إذ بلغ عددھا التالي عدد القوائم العامة التي نجحت بالوصول الى البرل) ٤(رقم یوضح الجدول 
وھي نسبة عالیة  % ٦٦,٨١وبنسبة بلغت   ٨٦٠٥٦٩ائمة، حصلت على مجموع أصوات بلغ ق ٢٢

   .تات مجتمعینلكووا  جدا، قیاسا بما حصل علیھ جمیع نواب الدوائر الفردیة

مجموع أصوات الناخبین تكشف عن قیاسا بالقوائم مجتمعة  علیھا التي حصلت% ٩٢,١إن  نسبة 
أن  یشیر الىالكبیر  جدا على إستخدام الناخبین لحقھم بالصوت الثاني للقوائم اإلنتخابیة، مما اإلقبال 

  .یفصل ھذا النوع من النظم اإلنتخابیةالناخب األردني 

أردن أقوى، وطن، " قوائم فقط نجحت بالحصول على مقعدین ویوضح الجدول التالي أن ثالث
  .مقاعد ھي قائمة حزب الوسط اإلسالمي ٣دة على ، بینما حصلت قائمة واح"االتحاد الوطني

قوائم تمثل أحزابا ھي التي نجحت فقط بالوصول الى  ب معطیات الجدول التالي فان ثالثوبحس
الذي حصل على ثالثة مقاعد، والتیار الوطني الذي حصل  أحزاب الوسط اإلسالميوھي ، البرلمان

   .ى مقعدین ایضاعلى مقعدین في حین حصل حزب االتحاد الوطنیة عل

، وبنسبة بلغت  صوتا ٢٣١٥٧٧وحصلت ھذه القوائم الحزبیة الثالث على مجموع أصوات بلغ 
  .من مجموع األصوات التي حصلت علیھا القوائم الفائزة في اإلنتخابات % ٢٦,٩٠

  

  حصص القوائم الفائزة في اإلنتخابات من أصوات الناخبین والمقاعد ) ٤(رقم  جدول

  المقاعد  االصوات  النوع االجتماعي والعدد  القائمة  رقم

  العدد  أنثى  ذكر

  ٣  ١١٤٤٥٨  ٢٣  ٢  ٢١  سالميالوسط اإل  ١

  ٢  ١٠٠١٥٩  ١١  ١  ١٠  أردن أقوى  ٢



٥٧ 

  ٢  ٩٤٦٨٢  ٢٧  ٢  ٢٥  وطن  ٣

  ٢  ٦٨١٤٩  ٢٦  ٢  ٢٤  تحاد الوطنياإل  ٤

  ١  ٤٨٩٧٠  ٢٢  ٢  ٢٠  حزب التیار الوطني  ٥

  ١  ٣٧٢٠٨  ٢٠  ٢  ١٨  اإلنقاذ  ٦

  ١  ٣٦٥٥٥  ٢٠  ٣  ١٧  والمھنیة العمالیة  ٧

  ١  ٣٥٥٦٥  ١٠  ٢  ٨  التعاون  ٨

  ١  ٣٣٨٥٨  ١١  ٠  ١١  الكرامة  ٩

  ١  ٣٢٨٤٠  ٢٧  ٢  ٢٥  الجبھة الموحدة  ١٠

  ١  ٣١٤٧٧  ٢١  ١  ٢٠  الوحدة الوطنیة  ١١

  ١  ٣٠٩٣٨  ١٢  ١  ١١  البناء  ١٢

  ١  ٢٨٨٩٤  ١٥  ٢  ١٣  الشعب  ١٣

  ١  ٢٤١١٥  ١٢  ١  ١١  أھل الھمة  ١٤

  ١  ٢٣٢٢٢  ٢٥  ٢  ٢٣  الصوت الحر  ١٥

  ١  ٢٠٢٩٠  ١٢  ١  ١١  صوت الوطن  ١٦

  ١  ١٩٨٠٦  ٢١  ١  ٢٠  العمل الوطني  ١٧

  ١  ١٧٨٣٤  ١٥  ٣  ١٢  القدس الشریف  ١٨

  ١  ١٦٦٠٤  ١٩  ٢  ١٧  البیارق  ١٩

  ١  ١٦٣١٣  ٩  ٠  ٩  الفجر  ٢٠

كتلة شباب الوفاق   ٢١
  الوطني

١  ١٤٦٢٠  ٢٣  ٣  ٢٠  

  ١  ١٤٠١٢  ٢٠  ٢  ١٨  المواطنة  ٢٢

  ٢٧  ٨٦٠٥٦٩  ٤٠١  ٣٧  ٣٦٤  المجموع  

  



٥٨ 

قائمة عامة حصلت على  ٢٢صل أقائمة من  ١٧أن  النتائج التصویتیة للقوائم ویالحظ وفقا لمعطیات
  ".الباقي األعلى"حتسابإمقاعدھا البرلمانیة عن طریق 

 ،ملكل منھ مبدئیین مقعدینعلى   الحصول من ووطن أقوى وأردن اإلسالمي الوسطوتمكنت قوائم 
ثم تم  ، على مقعد واحد مبدئي لكل منھما  الوطني والتیار الوطني االتحادفیما حصلت كل من قائمة 

مقعدین شاغرین باحتساب الباقي األعلى لكل من قائمة الوسط اٍإلسالمي التي تبقى لھا قیمة كسر  تعبئة
مقعدا  ١٧لیتبقى %  ٠,٥١٦لتي تبقى لھا كسرا یساوي وقائمة اإلتحاد الوطني ا ،% ٠,٦٢ یساوي

  .ة على أساس إحتساب الباقي األعلىقائم ١٧ذھبت لـ 

  :ما باقي المقاعد السبعة عشر المتبقیة فقد كانت كسورھا على النحو التاليأ

  ٠.٨٥٤٠٣٠١٥٣ والكسرلدیھا اإلنقاذ لقائمة ١١ المقعد

  ٠.٨٤١٤٢٩١٤ لدیھا والكسر والمھنیة العمالیة لقائمةل ١٢ المقعد

  ٠.٨١٢٥١١٤٣٣ لدیھا والكسر التعاون لقائمة ١٣ المقعد

  ٠.٧٦٩٩٠٨٠١ لدیھا والكسر الكرامة لقائمة ١٤ المقعد

  ٠.٧٥٤٢٣٧٥٢ لدیھا والكسر الموحدة الجبھة لقائمة ١٥ المقعد

  ٠.٧٢١٥٥٧٩٧١ لدیھا والكسر الوطنیة الوحدة لقائمة ١٦ المقعد

  ٠.٧١٧٧٤٩٩٧٣ لدیھا والكسر البناء لقائمة ١٧ المقعد

  ٠.٦٦٦٣٧٦٦١٥ لدیھا والكسر الشعب لقائمة ١٨ المقعد

  ٠.٥٤٩٧٥٩٥٥٣ لدیھا والكسر الھمة أھل لقائمة ١٩ المقعد

  ٠.٥٣٢٥٨٨٩٤٣ لدیھا روالكس الحر الصوت لقائمة ٢٠ المقعد

  ٠.٤٦٧٩٤٥٢٨٨ لدیھا والكسر الوطن صوت لقائمة ٢١ المقعد

  ٠.٤٥٦٦٨٢٨٤٥ لدیھا والكسر الوطني العمل لقائمة ٢٢ المقعد



٥٩ 

  ٠.٤١١٣٣٣٠٤٧ لدیھا سروالك الشریف القدس لقائمة ٢٣ المقعد

  ٠.٣٨٤٢٦١٦٤٢ لدیھا والكسر البیارق لقائمة ٢٤ المقعد

  ٠.٣٧٣٤١٤٦١٦ لدیھا والكسر الفجر لقائمة ٢٥ المقعد

  ٠.٣٣٨٢٨٨٧١٧ لدیھا والكسر الوطني الوفاق لقائمة ٢٦ المقعد

  ٠.٣٢٤١٨٧٥٨٤ لدیھا والكسر المواطنة لقائمة ٢٧ المقعد

استنادا إلى نسبة البواقي التي حصلوا  مقعد على الوطني والتیار أقوى وأردن وطن قوائم تحصل ولم
 على ٠.١٣١و ٠.٢٨و ٠.١٧ھا لم تكن كافیة اذ حصلت ھذه القوائم على نسب ألن البواقيعلیھا 

  ٥٤.لمواطنةا قائمة  وھي  قائمة آخر لدى المتبقي الكسر من أقل كانت أنھا أي التوالي،

  "نموذج تطبیقي"قوائم وة التصویتیة الجغرافیة للــ الق ٣

خرى، فضال عن أن القوة الصوتیة الجغرافیة لجمیع القوائم اإلنتخابیة تتباین بین قائمة وأمن المؤكد 
  .خرى أیضاأتباینھا بین دائرة إنتخابیة و

التالي النسب المئویة التي حصلت علیھا ست قوائم نجحت في اإلنتخابات،  ) ٥(رقم  ویوضح الجدول
وھي  ،بیان القوة التصویتیة الجغرافیة لكل قائمة من القوائم الستكمثال توضیحي ل ناھا ھنااستخدم

  .الوسط اإلسالمي، والتیار الوطني، واإلتحاد الوطني، واألردن أقوى، وقائمة وطن

  أ ــ قائمة الوسط اإلسالمي

من مجموع %  ٢٦,٧٤تكشف معطیات الجدول أن قائمة الوسط اإلسالمي حصلت على ما نسبتھ 
في العاصمة من أصواتھا % ٢١,٤١التسع، فیما حصلت على نسبة أصوات محافظة أربد بدوائرھا 

  .من مجموع أصواتھا% ١٤,١لتي حصلت فیھا على ما نسبتھ تھا محافظة الزرقاء اعمان، تل

من % ٦,٤ت فیھا بالحصول على ما نسبتھ وتلتھا في المرتبة الرابعة محافظة البلقاء التي نجح
 %١,٧٤في دائرة بدو الجنوب  لھا نسبة أصواتوات، بینما حصلت على أدنى مجموع األص

اإلسالمي فیھا على ما  وتقاربت ھذه النسبة مع دائرة بدو الوسط  التي حصلت قائمة الوسط

                                                             
  http://amman1.net/jonews/coctile/34374.htmlــ  ٥٤

http://amman1.net/jonews/coctile/34374.html


٦٠ 

سجلت قائمة الوسط اإلسالمي تفوقا واضحا على باقي القوائم و .من مجموع أصواتھا % ١,٨١نسبتھ
ینما حلت في المرتبة الخامسة من مجموع القوائم الست من حیث الحصول الست في محافظة اربد، ب

  .على عدد األصوات في العاصمة

في محافظات اربد وعمان والزرقاء  ویالحظ ان القوة الصوتیة األكبر لقائمة الوسط اإلسالمي تتركز
رش، وبدرجات ھذه القوة في كل من الكرك والطفیلة ومادبا وعجلون وجوالبلقاء، في حین تقاربت 

أقل في كل من المفرق وبدو الشمال وتتقارب قوتھا الصوتیة وحضورھا في كل من العقبة وبدو 
  .الوسط والجنوب

  ب ــ قائمة حزب التیار الوطني

على أعلى نسبة من األصوات التي  فقطحصلت قائمة حزب التیار الوطني التي فازت بمقعد واحد 
محافظة الكرك وبنسبة أصوات  تلتھا، %٢٩,٦بنسبة بلغت ر العاصمة عمان دوائ فيحصلت علیھا 

، وفي المرتبة % ١٣,٧٦، وفي المرتبة الثالثة كانت في محافظة اربد وبنسبة بلغت % ١٦,٤١بلغت 
  %. ١٠,٦٥محافظة اربد وبنسبة أصوات بلغت  فيالرابعة كانت 

المفرق وبنسبة متدنیة  ظةمحاف فيدنى نسبة أصوات حصلت علیھا قائمة حزب التیار الوطني أوكانت 
ن من المالحظ أإال . % ٠,٩٦لوسط وبنسبة متشابھة بلغت تلتھا في العقبة وبدو ا % ٠,٨٦جدا بلغت 

إذ  بدو الجنوب دائرة كانت في حصلت  علیھا القائمة قیاسا بالقوائم األخرى أن أعلى نسبة تصویت
النسب التي حصلت علیھا القوائم  على نسبة من بینأ، وھي % ٨,٥٧على ما نسبتھ ائمة قالحصلت 

  .الست الواردة في الجدول التالي

  ج ــ قائمة حزب الجبھة الموحدة

في  األعلى تكشف معطیات الجدول التالي أن القوة التصویتیة لقائمة حزب الجبھة الموحدة كانت
  .فظاتوھي أعلى نسبة حصلت علیھا القوائم الست في المحا ،%٣٠,٩٢سبة بلغت نمحافظة اربد وب

وات في العاصمة عمان، تلتھا في صمن اًأل %١٥,٩الجبھة الموحدة على نسبة  وحصلت قائمة
انت في محافظة الكرك ، وفي المرتبة الرابعة ك% ٨,٢١الثالثة محافظة الزرقاء وبنسبة  المرتبة

دنى ، بینما سجلت محافظة المفرق أ%٦,٢١فظة البلقاء بلغت النسبة ، وفي محا%٧,١٥وبنسبة بلغت 
في حین تقاربت األصوات  ،%٠,٨٨وحدة وبنسبة متدنیة جدا بلغت منسبة تصویت لقائمة الجبھة ال
، % ٥,٠٥الوسط بدو ، و% ٥,٢٠بدو الشمال ة الموحدة في دوائر التي حصلت علیھا قائمة الجبھ

  %. ٥,٧٩الجنوب  بدوو



٦١ 

  د ــ قائمة حزب اإلتحاد الوطني

ا في العاصمة ى نسبة من مجموع اًألصوات التي حصلت علیھحصلت قائمة اإلتحاد الوطني على أعل
، وھي أعلى نسبة حصلت علیھا % ٢٢,٨٢، تلتھا محافظة البلقاء وبنسبة %٢٤,٣عمان وبنسبة 

  .ئم الست في محافظة البلقاءاالقو

، وفي المرتبة من أصواتھا في محافظة اربد% ١٣,٩٦الثالثة حصلت القائمة على  مرتبةوفي ال
ة كانت في بدو الشمال وبنسبة سوفي المرتبة الخام %٨,٨٣بنسبة كانت في محافظة الزرقاء والرابعة 
، %٠,٥١العقبة  لھا في دائرة حاد الوطني على أدنى اًألصواتحصلت قائمة اإلتو %. ٧,٢٥بلغت 
  .% ٠,٦٨ومعان ، % ٠,٦٠ ، والطفیلة % ٠,٥٣الجنوب وبدو 

  ھـ ــ قائمة األردن أقوى

ي تضمنھا الجدول التالي في ردن أقوى في المرتبة الثالثة من بین القوائم الست التحلت قائمة األ
على األصوات في العاصمة عمان بعد قائمة وطن، والتیار الوطني، فقد أعلى  ولالحص
من األصوات، وحلت في المرتبة الثانیة من بین  %  ٢٥,٢٤نسبتھ  ما على" األردن أقوى"حصلت

على األصوات في محافظة اربد بعد قائمة الوسط اإلسالمي وبنسبة أ القوائم التي حصلت على
ما على  فیھا، وفي المرتبة الثالثة حلت محافظة الزرقاء بحصول القائمة % ٢٣,٧٩بلغت أصوات 

بدو الجنوب دائرة نسبة أصوات في  ىلت قائمة األردن أقوى على أدنحصو .% ٩,٥٤ نسبتھ
بدو الشمال وبنسبة في دائرة ، و%١,٧٩بنسبة دو الوسط ب في دائرة ، ثم%١,٠٨ علىبحصولھا 

  .% ١,٩٥بلغت 

  و ــ قائمة وطن

فحسب . أعلى نسبة تصویت من بین القوائم الست في العاصمة عمان حصلت قائمة وطن على
على نسبة  كما أنھا حصلت. في عمان %٣٠,٩٣ الجدول التالي، فقد حصلت قائمة وطن على نسبة 

 حلت في المرتبةبھذا في محافظة اربد بدوائرھا التسع، و المقترعین من مجموع أصوات% ١٥
في المرتبة الثانیة بعد قائمة الوسط االسالمي في  القائمة فیما حلت ،الرابعة من بین القوائم الست
، وحلت في المرتبة الثانیة بعد قائمة التیار الوطني في الكرك % ٩,٧١الزرقاء بحصولھا على نسبة 

  .% ٨,٣٧ما نسبتھ ى بحصولھا عل

 ٠,٦٩المفرق ، ثم في % ٠,٦٣ال بدو الشم دائرة دنى نسبة تصویت فيأوحصلت قائمة وطن على 
  .%٠,٩٧وبنسبة بدو الوسط  دائرة ، ثم في% ٠,٨١الطفیلة ، ثم في %



٦٢ 

في جمیع  القوائم الستالنسب المئویة لألصوات التي حصلت علیھا مجموع یوضح  ) ٥(رقم  جدول
  اتالمحافظ

الوسط   المحافظة
  اإلسالمي

التیار 
  الوطني

الجبھة 
  الموحدة

االتحاد 
  الوطني

  األردن

  أقوى

  وطن

  %٣٩,٩٣  %٢٥,٢٤  %٢٤,٣٦  % ١٥,٩١  % ٢٩,٦  % ٢١,٤١  عمان

 ١٣,٧٦  % ٢٦,٧٤  اربد
%  

١٥  %٢٣,٧٩  %١٣,٩٦  % ٣٠,٩٢%  

 ١٠,٦٥  % ٦,٥٤  البلقاء
%  

٦,٩٨  %٦,٢٩  %٢٢,٨٢  % ٦,٢١%  

 ١٦,٤١  % ٤,٤٤  الكرك
%  

٨,٣٧  %٧,٠٤  %٦,٥٦  % ٧,١٥%  

  %١,٤٧  %٣,٥٧  %٠.٦٨  % ٢,١٩  % ١,٣٦  % ١,٩٣  معان

  %٩,٧١  %٩,٥٤  %٨,٨٣  % ٨,٢١  % ٣,٩٣  % ١٤,١  الزرقاء

  %٠,٦٩  %١,٨٠  %٥,٤٤  % ٠,٨٨  % ٠,٨٦  % ٢,٣٥  المفرق

  %٠,٨١  %٢,٢٨  %٠,٦٠  % ١,٢٣  % ١,٣١  % ٣,٤٥  الطفیلة

  %٢,٥٢  %٣,٧٥  %٢,٥٦  % ٤,٨٧  % ٤,٨٧  % ٤,١٥  مادبا

  %٣,٠٢  %٤,١٧  %٢,٥٩  % ٣,٤٣  % ١,٧٦  % ٤.٠٩  جرش

  %٦,٥  %٤,١٨  %١,٧٨  % ١,٩٨  % ٣,٠٩  % ٣,١٣  عجلون

  %١,٢٩  %١,٩٥  %٠,٥١  % ١,٢٩  % ٠,٩٦  % ١,٨٨  العقبة

  %٠,٦٣  %٣,٢١  %٧,٢٥  % ٥,٢٠  % ١,٨٩  % ٢,٢١  بدو شمال

  %٠,٩٧  %١,٧٩  %١,٥٢  % ٥,٠٥  % ٠,٩٦  % ١,٨١  بدو وسط

  %٢,٠٩  %١,٠٨  %٠,٥٣  % ٥,٧٩  % ٨,٥٧  % ١,٧٤  بدو جنوب

  



٦٣ 

التالي تفاصیل األصوات التي حصلت علیھا كل قائمة من القوائم الست  ) ٦(رقم  ویوضح الجدول
  .دائرة انتخابیة ٤٥في مختلف الدوائر اإلنتخابیة في المملكة البالغ عددھا 

  

نتخابیة من لداوئر اإلفي االنسب المئویة التي حصلت علیھا القوائم الست یبین  ) ٦(رقم  جدول
  ٥٥مجموع األصوات التي حصلت علیھا في جمیع دوائر المملكة

الوسط   الدائرة
  سالمياإل

التیار 
  الوطني

الجبھة 
  الموحده

تحاد اإل
  الوطني

األردن 
  قوىأ

  وطن

  ١٣,٩٥  ٣,٤٣  ٣,٢٢  ١,٣  ٢,١٤   ٢,٦٩  ١عمان 

  ٦,٢٤  ٦,٨٧  ٨,١٤  ١,٨٥  ٦,٦١   ٦,٩  ٢عمان 

  ٨,٤٣  ٣,١٣  ٢.٦٣  ٤,٥٠  ٧,١٩   ١,٧١  ٣عمان 

  ٤,٥١  ٤,٢٤  ٥,٥٢  ٣,٣٤  ٢,٩٣   ٣,٦٠  ٤عمان 

  ٣.٥٤  ٢.٩٨  ٢,٢٥  ٢,٤٨  ٢,٦٥   ٢,٨٣  ٥عمان 

  ٢,٦٦  ٢,٨٠  ١,٦٤  ١,٨٨  ٧,٢٤  ١,٩٤  ٦عمان 

  ٠,٦٠  ١,٧٩  ٠,٩٦  ٠,٥٦  ٠,٨٤  ١,٧٤  ٧عمان 

  ٥,٩١  ٨,٤٨  ٣,٢٥  ٩,٠٩  ٦,٥٠  ٥,٢١  ١اربد 

  ٢,٤٩  ٣,٢٨  ١,٧١  ٣,٦٨  ١,٧٤  ٢,٢٣  ٢اربد 

  ٠,٢٣  ٠,٨٨  ٠,٤٠  ٠,٦٤  ٠,٢٦  ٣,٨٨  ٣اربد 

  ١,١٨  ١,٦٤  ٤,٦٨  ١٠,٤٦  ١,٠٧  ٤,٤٧  ٤اربد 

  ١,٢٣  ٢,٠٧  ٠,٧٨  ١,٧٠  ٠,٨٨  ٣,٢٦  ٥اربد 

  ٠,٦٥  ٣,٦٧  ٠,٦٠  ١,٧٧  ١,٨٠  ٥,١٤  ٦اربد 

  ٢,٩٠  ١.٩٢  ١,٥٠ ٢,٠٢  ١,٠١  ١,٨٢  ٧اربد 

  ٠,١٩  ٠,٨٥  ٠,٣٤ ٠,٦٧  ٠,٢٦  ٠,٧٣  ٨اربد 

                                                             
الذي صدر عن مركز الحیاة لتنمیة  ٢٠١٣مدنا في وضع ھذا الجدول على التقریر النھائي لمخرجات مراقبة اإلنتخابات البرلمانیة األردنیة لسنة ــ اعت٥٥

  . ٢٤٤ــ  ٢٣٩ــ صفحة  ٢٠١٣مارس /ــ عمان ــ أذار " راصد" ٢٠١٣المجتمع المدني، المنسق العام للتحالف المدني لمراقبة اإلنتخابات النیابیة 



٦٤ 

  ٠,٢٢  ١  ٠,٧٠  ٠,٨٩  ٠,٢٤  ٠,٨٢  ٩اربد 

  ٢,٤٢  ٣,٦  ١٧,٢٢  ٤,٧٣  ٨,٩٠  ٣,٧٥  ١البلقاء 

  ٠,٤٢  ٠,٤٧  ٠,٨٤  ٠,٣٢  ٠,٩٦  ٠,٧٤  ٢البلقاء 

  ٠,٤٥  ٠,٥٥  ٢,٤٨  ٠,٥٢  ٠,٤٦  ١,٠٧  ٣البلقاء 

  ٣,٦٩  ١,٦٧  ٢,٢٨  ٠,٦٤  ٠,٣٣  ٠,٩٨  ٤البلقاء 

  ١,٧٠  ٢,٩١  ٠,٤٤  ٢,٠٦  ٤,٤٨  ١,٦٢  ١الكرك 

  ٠,٦٧  ٠,٥٣  ٠,٢٢  ٢,٥٢  ٥,١٠  ٠,٤٥  ٢لكرك 

  ٤,١٨  ٢,٢١  ٠,٢١  ١,٧٠  ١,٢٠  ١,٦٠  ٣الكرك 

  ٠,٦٢  ٠,١٦  ٥,٣٤  ٠,١٦  ٤,١١  ٠,٣٢  ٤الكرك 

  ٠,٤٢  ٠,٩٣  ٠,٢٦  ٠,٢٦  ٠,٩٥  ٠,١٧  ٥الكرك 

  ٠,٧٨  ٠,٣٠  ٠,٠٩  ٠,٤٥  ٠,٥٧  ٠,٢٨  ٦الكرك 

  ٠,٩٥  ١,١٢  ٠,٢٠  ١,٤٦  ٠,٥٥  ٠,٧٤  ١معان 

  ٠,١٨  ٠,٦٩  ٠,٢٨  ٠,٥١  ٠,٥٣  ٠,٤٦  ٢معان 

  ٠,٣٤  ١,٧٦  ٠,٢٠  ٠,٢٢  ٠,٢٨  ٠,٧٣  ٣معان 

  ٣,٠٩  ٤,٠٥  ٣,٨٨  ٥,٢١  ١,٨٩  ٥,٤٤  ١الزرقاء 

  ١,٨١  ١,٤٤  ١,٩٥  ١,٩٣  ٠,٦١  ٣,٢٨  ٢الزرقاء 

  ٠,٥٧  ٠,٥٥  ٠,٦٧  ٠,٢٠  ٠,١٣  ٠,٦٥  ٣الزرقاء 

  ٤,٢٤  ٣,٥٠  ٢,٣٣  ٠,٨٧  ١,٣٠  ٤,٧٣  ٤الزرقاء 

  ٠,٦٩  ٢,٦٥  ٥,٤٤  ٠.٨٨  ٠,٨٦  ٢,٣٥  المفرق

  ٠,٥٥  ١,٨٠  ٠,٢٣  ٠,٩٦  ٠,٩٣  ٢,٤٣  ١الطفیلة 

  ٠,٢٦  ٠,٤٨  ٠,٣٧  ٠,٢٧  ٠,٣٨  ١,٠٢  ٢الطفیلة 

  ٢,١٧  ٢.٨٠  ١,٧٠  ٤,٤٦  ٣,٤٥  ٣,٣٣  ١مادبا 

  ٠,٣٥  ٠,٩٥  ٠,٨٦  ٠,٤١  ١,٤٢  ٠,٨٢  ٢مادبا 



٦٥ 

  ٣,٠٢  ٤,١٧  ٢,٥٩  ٣,٤٣  ١,٧٦  ٤,٠٩  جرش

  ٦,٣٢  ٣,٢٥  ١.٥٠  ١,٥٤  ٢,٩٠  ٢,٥٦  ١عجلون 

  ٠,١٨  ٠,٩٣  ٠,٢٨  ٠,٤٤  ٠,١٩  ٠,٥٧  ٢عجلون 

  ١,٢٩  ١,٩٥  ٠,٥١  ١,٢٩  ٠,٩٨  ١,٨٨  العقبة

  ٠,٦٣  ٣,٢١  ٧,٢٥  ٥,٢٠  ١,٨٩  ٢,٢١  بدو شمال

  ٠,٩٧  ١,٧٩  ١,٥٢  ٥,٠٥  ٠,٩٦  ١,٨١  بدو وسط 

  ٢,٠٩      ١,٠٨  ٠,٥٣  ٥,٧٩  ٨,٥٧  ١,٧٤  بدو جنوب

  

   السابع عشر ونسبة تمثیل الناخبینــ القوة الصوتیة لمجلس النواب  ٤

اب الذین وصلوا لعضویة لمجلس النواب السابع عشر من ثالثة أنواع من النو ٥٦تتكون القوة الصوتیة
  :المجلس وفقا لطریقة الترشح واإلنتخاب، وھذه األنواع ھي

  "الترشح الفردي" أ ــ نواب الدوائر المحلیة

مقعدا،  ١٥٠مقاعد من أصل  ١٠٨خصص لمقاعد الدوائر الفردیة في مجلس النواب السابع عشر 
 وتیة للمقعد الواحد بلغتوبقوة صصوتا،  ٤٩٦٨٥٠ وبلغ مجموع األصوات التي حصلوا علیھا 

  ٥٧.صوتا ٤٦٠٠

دیة فإن نسبة تمثیل نواب الدوائر الفر ١٢٨٨٠٤٣وقیاسا لعدد الناخبین والبالغ عددھم اإلجمالي 
  .فقط %  ٣٨,٥٧مجتمعین لعدد الناخبین تبلغ  

دائرة  ٤٥نتخابیة من الدوائر البالغ عددھا إنسبة تمثیل نواب كل دائرة  )٧(رقم ویكشف الجدول 
  .تخابیة، وھي نسب تمثیل بدت متواضعة إلى حد كبیرإن

  ب ــ نواب الكوتا النسائیة
                                                             

 .ــ القوة الصوتیة تساوي عدد األصوات التي حصل علیھا مجموع النواب مقسومة على عدد مقاعد المجلس ٥٦

 .ــ حاصل مجموع ما حصل علیھ نواب الدوائر الفردیة مقسوما على عدد المقاعد المخصصة للدوائر الفردیة ٥٧
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مقعدا لتمثیل المرأة بزیادة ثالثة مقاعد لدوائر  ١٥خصص للكوتا النسائیة في المجلس السابع عشر 
محافظات  ضافة للمقعد المخصص لكل محافظة منإ "،الشمال والوسط والجنوب" البدو المغلقة
  .محافظة ١٢لغ عددھا المملكة البا

  .صوتا  ٢٩٥٨٢لى مجموع أصوات كلیة بلغت وحصلت نواب الكوتا النسائیة ع

تبلغ قیمة و .صوتا فقط ١٩٧٢ائیة في المجلس السابع عشر وتبلغ القوة الصوتیة لمقاعد الكوتا النس
نسبتھ لكة ما عدد الناخبین الكلي في مختلف دوائر الممل مقاعد الكوتا النسائیة مجتمعة قیاسا بتمثی

ال أن مجموع مقاعد الكوتا النسائیة مضافة الى مجموع مقاعد إ. وھي نسبة متدنیة جدا ،% ٢,٢٩
مقعدا، وبجمع األصوات التي حصلت علیھا نواب الكوتا النسائیة مضافة  ١٢٣الدوائر الفردیة تبلغ 

فع ة  الصوتیة ترتالى مجموع األصوات التي حصل علیھا نواب المقاعد الفردیة فان مجموع القو
صنادیق صوتا، وبنسبة تمثیل للناخبین الذین وصلوا الى   ٥٢٦٤٣٢بشكل متواضع لتصل الى 

  .فقط%  ٤٠,٨٧اإلقتراع تبلغ في مجملھا  

  ج ــ نواب القوائم

قائمة عامة، وبلغ مجموع األصوات التي حصلت  ٢٢مقعدا، فازت بھا  ٢٧خصص لنواب القوائم و
  .صوتا  ٨٦٠٥٦٩س النواب السابع عشر ما مجموعھ حت بالوصول الى مجلعلیھا القوائم التي نج

إن القوة الصوتیة لنواب القوائم بمقاعدھم السبعة والعشرین أعلى بكثیر من القوة الصوتیة مجتمعة 
تبلغ القوة الصوتیة و .نائبا ١٢٣البالغ عددھم الكلي مجتمعین لنواب الدوائر الفردیة والكوتا النسائیة 

، في حین تبلغ نسبة تمثیل نواب القوائم العامة لعدد "صوتا ٣١٨٧٢"القائمة الواحد ما مجموعھ لمقعد 
وھي نسبة أعلى بكثیر من نسبة تمثیل جمیع نواب الدوائر الفردیة  % ٦٦,٨١نسبتھالناخبین الكلي ما 

  .والكوتا النسائیة مجتمعین

لتي وصلت للبرلمان مع المجموع الكلي األصوات التي حصلت علیھا القوائم العامة اجمع إن حاصل 
مما سیرفع بشكل  ،صوتا ١٣٨٧٠٠١لفردیة والكوتا النسائیة سیصبح الذي حصل علیھ نواب الدوائر ا

  .في المجلس السابع عشر المقترعینكبیر جدا نسبة تمثیل 

ت التي ذھبت الى القوائم العامة جاءت من الصو المقترعینوال بد من التأكید على أن اصوات 
اإلنتخابي الثاني المخصص للقوائم، مما سیبقي آلیة احتساب نسبة التمثیل الكلي لمجلس النواب الحالي 

  .مناصفة بین المقاعد الفردیة والكوتا النسائیة مجتمعین، وبین مقاعد القوائم منفردة
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 ١٢٣مخصصة لھما الالبالغ عدد المقاعد لدوائر الفردیة والكوتا النسائیة وبذلك فان نسبة تمثیل نواب ا
أعلى بكثیر لعدد المقترعین نسبة تمثیل نواب القوائم  أنفقط، في حین  %  ٤٠,٨٧مقعدا تصل الى 

  .% ٦٦.٨١لتصل إلى 

بالتفاصیل القوة الصوتیة للمقاعد النیابیة المخصصة لكل دائرة انتخابیة من  )٧(رقم  جدول ویوضح
الناخبین الذین وصلوا الى صنادیق اإلقتراع، ونسبة  دوائر المملكة، ونسبة تمثیل نواب كل دائرة لعدد

  .تمثیل الكوتا النسائیة والقوائم العامة

  

القوة الصوتیة لمقاعد الدوائر اإلنتخابیة في المملكة ونسبة تمثیل كل دائرة في  ) ٧(رقم  جدول
  المجلس النیابي السابع عشر

المسجلون في   القوة الصوتیة للمقاعد  المقاعد  الدائرة
  لدائرةا

نسبة تمثیل 
  المسجلین  

  % ٢٧,٥٦  ١٢٩٠٦٥  ٣٥٥٧٩  ٥  ١عمان 

  % ١٤,٦٩  ١٨٧٤٠٨  ٢٧٥٣٣  ٥  ٢٥٨عمان 

  % ١٨,٩٥  ٩٨٦٤٩  ١٨٦٩١  م/ ٥  ٣عمان 

  % ١٦,٦٥  ١٢٧٩٨٦  ٢١٣٢١  ٣  ٤عمان 

  % ١٢,٦٢  ٧٤٩١٨  ٩٤٦١  ١ش/  ٣  ٥عمان 

  % ٢٣,٠١  ٦٣٢٧٧  ١٤٥٦٤  ١ش/ ٣  ٦عمان 

  % ٢٠,٠٩  ٢٦٦٧٤  ٥٣٥٩  ١  ٧عمان 

  % ١٨,٧١  ٧٠٧٩٧٧  ١٣٢٥٠٨  ٢٥  موعمج

  % ١٩,٧٠  ١٦٠٣١٤  ٣١٥٩٤  ٥  ١اربد 

  % ٢١,٧٠  ٤٩٧٨٧  ١٠٨٠٦  ١س/  ٣  ٢اربد 

  %١٤,١٧  ٢٤٠٣٣  ٣٤٠٧  ١  ٣اربد 

  % ٤٥,٦٩  ٤٨٦٥٦  ٢٢٢٣١  ٢  ٤اربد 
                                                             

) صوتا ٥١٦٠( قبل افتتاح الدورة غیر العادیة وحصل على مجموع أصوات  ــ شغل احد مقاعد الدائرة النائب المرحوم محمد علي المحسیري ٥٨
  .نتخابات التكمیلیة وفاز فیھا شقیقھ النائب عبد المحسیري واجریت اإل
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  % ٢٠,٤١  ٤٤١٨٦  ٩٠٢٠  ٢  ٥اربد 

  % ١٨,٠٢  ٤٤٩٨٨  ٨١١١  ١  ٦اربد 

  % ٢٣,٨٧  ٤٨٧٠١  ١١٦٢٥  ١  ٧اربد 

  % ٣٥,٣٣  ١٧٤٤٤  ٦١٦٣  ١  ٨اربد 

  % ٢٩,٤٦  ١٣٢٥١  ٣٩٠٥  ١  ٩اربد 

  % ١٨,٧٥  ٤٥١٣٦٠  ٨٤٦٣١  ١٧  مجموع

  % ٣٤,٤٢  ٨٩٩٧٢  ٣٠٩٧٢  ٢س/  ٧  ١البلقاء 

  % ٢٠,١٢  ٢٤١٩٤  ٤٨٦٨  ١  ٢البلقاء 

  % ٢١,٠٩  ٢٦٥٨٨  ٥٦٠٩  ١  ٣البلقاء 

  % ١٥,٥٨  ٤٩٣٥٢  ٧٦٩٢  ١  ٤البلقاء 

  % ٢٥,٨٤  ١٩٠١٠٦  ٤٩١٤١  ١٠  مجموع

  % ١٩,٩١  ٣٨٤٠٩  ٧٦٤٩  ١س/ ٣  ١الكرك 

  % ٢٥,٩٤  ١٦٠٧٨  ٤١٧١  ١س/٢  ٢الكرك 

  % ٢١,٧٨  ٣١٣٨٦  ٦٨٣٧  ٢  ٣الكرك 

  %  ٢٤,٩٣  ١٩٢٣٣  ٤٧٩٥  ١  )٥٩( ٤الكرك

  % ٢١,٩١  ١٠٤٠٤  ٢٢٨٠  ١  ٥الكرك 

  % ٣٩,١٦  ٧٣٩٧  ٢٨٩٧  ١   ٦الكرك 

  % ٢٩,٥١  ١٢٢٩٠٧  ٣٦٢٧٨  ١٠  مجموع

  % ٣٢,٤٨  ١٨٧٥١  ٦٠٩١  ٢  ١معان 

  % ٢٤,٤٧  ٦٧٣٣  ١٦٤٨  ١  ٢معان 

  % ٣٥,٥٣  ١١١٠٩  ٣٩٤٨  ١  ٣معان 

                                                             
  .ولىبعد انتھاء الدورة غیر العادیة األ ٢٠١٣ــ شغل ھذا المقعد النائب محمود الھویمل وتوفي في شھر اب أغسطس سنة  ٥٩
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  % ٣١,٩٣  ٣٦٥٩٣  ١١٦٨٧  ٤  مجموع

س ٦٠ ١ش / ٥  ١الزرقاء 
/١  

١٤,٢٥  ١١٨٢٤١  ١٦٨٥٥ %  

  % ٢٦,٧٠  ٤٩٦١٤  ١٣٢٤٩  ٣  ٢الزرقاء 

  % ٣٠,٠٧  ٢١٧٩٥  ٦٥٥٥  ١  ٣الزرقاء 

  % ١٣,١٠  ٨٦٧٩٤  ١١٣٧٤  ٢  ٤الزرقاء 

  % ١٧,٣٧  ٢٧٦٤٤٤  ٤٨٠٣٣  ١١  مجموع

  % ٣٠,٠٩  ٥٨٨١٧  ١٧٦٩٨  ٤  المفرق

  % ٣٠,٠٩  ٥٨٨١٧  ١٧٦٩٨  ٤  مجموع

  % ٢٨,٤٦  ٢٧٢٧٦  ٧٧٦٣  ٣  ١الطفیلة 

  % ٢٠,٥٦  ١٠٨٣٩  ٢٢٢٩  ١  ٢الطفیلة 

  % ٢٦,٢١  ٣٨١١٥  ٩٩٩٢  ٤  مجموع

  % ٢٢,٩٨  ٥٠٧٦٧  ١١٦٦٨  ١س/ ٣  ١مادبا 

  % ٢٦,٨٥  ٢٠٩٦٤  ٥٦٣٠  ١  ٢مادبا 

  % ٢٤,١١  ٧١٧٣١  ١٧٢٩٨  ٤  مجموع

  % ٢٤,٩٤  ٧٢٢٦٥  ١٨٠٢٣  ٤  جرش

  % ٢٤,٩٤  ٧٢٢٦٥  ١٨٠٢٣  ٤  جموعم

  % ٢٨,١٢  ٥٤٣٧٣  ١٥٢٩٢  ١س/ ٣  ١عجلون 

  % ٢٩,٤١  ١٦٦٧٥  ٤٩٠٥  ١  ٢عجلون 

  % ٢٨,٤٢  ٧١٠٤٨  ٢٠١٩٧  ٤  مجموع

  % ١٨,٧٧  ٣١٦٤١  ٥٩٤٢  ٢  العقبة

  % ١٨,٧٧  ٣١٦٤١  ٥٩٤٢  ٢  مجموع

                                                             
  .الشركسي النائب میرزا بوالد بالتزكیة بعد ان لم یترشح احد في مواجھتھ ــ فاز بالمقعد٦٠
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  % ٣٦,٢٥  ٥٨٨٦٧  ٢١٣٤٥  ٣  بدو الشمال

  % ٣٦,٢٥  ٥٨٨٦٧  ٢١٣٤٥  ٣  مجموع

  % ٣٣,٢٨  ٤١٧٩٠  ١٣٩٠٩  ٣  بدو الوسط

  % ٣٣,٢٨  ٤١٧٩٠  ١٣٩٠٩  ٣  مجموع

  % ٢٣,٩١  ٤٢٥٢١  ١٠١٦٨  ٣  بدو الجنوب

  % ٢٣,٩١  ٤٢٥٢١  ١٠١٦٨  ٣  مجموع

  % ٢,٢٩    ٢٩٥٨٢  ١٥  الكوتا النسائیة

  % ٦٦.٨١    ٨٦٠٥٦٩  ٢٧  القوائم

الدوائر الفردیة 
  فقط

٣٨,٥٧    ٤٩٦٨٥٠  ١٠٨ "%  

المجموع بدون 
  القوائم

٤٠,٨٧    ٥٢٦٤٣٢  ١٢٣ %  

  

  الطعون في القوائم : ثانیا

. إلنتخاباتأو ضد الھیئة المستقلة ل ،حالة طعن إما في دستوریة قانون اإلنتخاب ١٧تم تسجیل 
رفضت المحكمة المختصة كل تلك الطعون باسثناء قبولھا طعنا بصحة نیابة نایف اللیمون عن و

بات في تلك الدائرة، وعندما أجریت الدائرة السادسة في الكرك، وقررت المحكمة بطالن نتائج اإلنتخا
  .اللیمون عنھا بالتزكیة المرشح فایز فاز ھااإلنتخابات التكمیلیة فی

  ا ثالث قوائم ضد قوائم أخرى وھي وكانت حصة القوائم من الطعون ثالثة طعون فقط، قدمتھ

  قائمة المواطنةطني بصحة نیابة النھوض الو ــ طعن قائمة ١

نتخابات إبو علبھ طعنھا لدى محكمة اإلستئناف بنتائج أض الوطني عبلھ قدمت مرشحة قائمة النھو
الذي فاز بھ النائب حازم قشوع عن قائمة المواطنة،  ٢٧المقعد بالفوز بالمتعلقة  القوائم الوطنیة

قد " حازم قشوع"ن رأت المحكمة أن قائمة المواطنة أبعد  د الطعن موضوعاوقررت المحكمة ر
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، بینما حصلت قائمة النھوض على مجموع صوتا١٣٩٩١صوات بلغت األ منب المقعد بعدد كس
  .صوتا لصالح قائمة المواطنة ٥٦، اي بفارق صوتا ١٣٩٣٥ أصوات بلغت

وبررت المحكمة رد الطعن موضوعا بأن الطعن الذي قدمتھ عبلھ أبو علبھ ال یرد على تلك النتیجة 
  .عوال یعیب صحة نیابة رئیس قائمة المواطنة حازم قشو

  قائمة  ١٧بصحة نیابة  أردن أقوى ــ طعن قائمة ٢

ن نتائجھم لم تصل قائمة وطنیة لكو ١٧نائبا یمثلون  ١٧ة نیابة حنھا بصطع" أردن أقوى"قدمت قائمة 
م وصلت نتائجھا الى قوائ ٣مطالبة بإبطال نتائج انتخابات القوائم الوطنیة باستثناء  الى واحد صحیح

  ".الف صوت ٤٣صواتھا الى وصل مجموع ا"واحد صحیح، 

ستنادا الى إ على نتائج اإلنتخاباتب ة في قرارھا إن الطعن انصلوردت محكمة اإلستئناف الطعن قائ
ن الدستور لم یجز الطعن بصحة أو عدم صحة التعلیمات كونھ حصر حق الطعن إبطالن التعلیمات، و

  .تعتبر إجراءا تنظیمیا فقط بالقوانین واألنظمة، ولم یرد حق الطعن بالتعلیمات التي

  قانون اإلنتخاب  ةبعدم دستوری" أبناء الحراثین" ــ طعن قائمة ٣

طعنا لدى محكمة استئناف عمان بعدم دستوریة قانون اإلنتخاب لكونھ ال " ابناء الحراثین" قدمت قائمة
  .یعتمد المساواة بین األردنیین، وقررت المحكمة رد الطعن شكال
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  الفصل الثالث

  القوائم العامة في مجلس النواب

  

  البرلمانیة والكتل  المندمجةالقوائم أوال، 

دخل نواب القوائم العامة الى مجلس النواب السابع عشر لشغل المقاعد السبعة والعشرین المخصصة 
واب القوائم من مجموع ن%  ٢٩,٦٢نواب لدیھم تجارب نیابیة سابقة ویمثلون  ثمانیةلھا ومن بینھم 

  .مما یعني أن غالبیة نواب القوائم یدخلون أول تجربة برلمانیة لھم

  قوائم ھي  ٧حاب التجارب النیابیة السابقة ومثل ھؤالء النواب أص

 .ومحمد الحاج الوسط اإلسالمي، ویمثلھا النائبان مصطفى العماويقائمة  .١

 .قائمة التعاون، ویمثلھا النائب مجحم الصقور .٢

 .اد الوطني، ویمثلھا النائب عبد المجید األقطشقائمة اإلتح .٣

 .قائمة وطن، ویمثلھا النائب عاطف الطراونھ .٤

 .قائمة التیار الوطني، ویمثلھا النائب عبد الھادي المجالي .٥

 .قائمة الشعب، ویمثلھا النائب مصطفى شنیكات .٦

  .قائمة الجبھة الموحدة، ویمثلھا النائب أمجد المجالي .٧

ي نجحت بالوصول الى البرلمان وتضم نوابا سابقین ھي التي عملت سریعا ویالحظ أن القوائم الت
فتتاح الدورة غیر العادیة األولى للمجلس التي افتتحت إعلى تشكیل كتل برلمانیة واإلعالن عنھا قبیل 

  . ٢٠١٣/  ٢/ ١٠رسمیا في 

یة دون ان یحملوا أیة تماما في كتل نیاب اندمجوان نواب القوائم أمن أبرز ما یمكن التوقف عنده ھو و
فان باقي  ووطن ،ھویة مستقلة أو خاصة بھم، وباستثناء قوائم الوسط اإلسالمي واإلتحاد الوطني

  .نواب القوائم إما أنھم التحقوا بكتل برلمانیة مختلفة، او أنھم آثروا البقاء مستقلین
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فضال (دوائرھم اإلنتخابیة ومنطلقاتھم وأفكارھم  واختالفومن المؤكد أن عدم انسجام نواب القوائم 
لم یسمح لھم حتى بمحاولة تشكیل كتلة نیابیة ) من القوائم فازت بمقعد واحد فقطعن  أن األغلبیة 

نواب فقط من نواب القوائم نجحوا بتشكیل كتل برلمانیة  من المھم التأكید ھنا على أن سبعةو .تمثلھم
من نواب القوائم أما البقاء مستقلین من دون كتل فضل اآلخرون حملت أسماء قوائمھم االنتخابیة، فیما 

  . أو االلتحاق بكتل أو االلتحاق بكتل أخرى

 دى مبكرا جدا إلى انتفاء صفةأ نیابیة أو البقاء مستقلین كتلنواب القوائم في  اندماج وبالتالي فإن
ني اي إطارھا الزمعنھم، وللحقیقة ووفقا لكل المعطیات التي تعتمدھا الدراسة ھنا ف" نواب القوائم"

فور  أو بعید إلى قوائمھم اإلنتخابیة المحدد، فإن نواب القوائم داخل مجلس النواب لم یشیروا من قریب
و نواب یعملون في إطار كتل أ إلى مجرد نواب مستقلین إذ تحول اكثرھموصولھم لمجلس النواب، 

  .برلمانیة لیست لھا أیة عالقة بفوزھم كنواب قوائم

عتماد صفة وحتى القوائم التي نجحت بتشكیل كتل برلمانیة بنفس أسمائھا أثناء اإلنتخابات لم تلجأ إلى ا
وبالرغم من حفاظھا على (إلسالمي، ووطن، واإلتحاد الوطني فكتل الوسط ا .كونھا تمثل نواب قوائم

ھا كتل تمثل قوائم لم تمارس أي دور تحت قبة مجلس النواب باعتبار) كقوائم نتخابیةمسمیاتھا اإل
ذابت ھویة القوائم تماما في باب العضویة أمام النواب اآلخرین وبالتالي فتحت  فھذه الكتل. نتخابیةإ

  .تل والكیانات البرلمانیة الجدیدة، باستثناءات قلیلة ومحدودة لقائمة حزب الوسط اإلسالميالك

  نیابیة بأسماء القوائم ــ كتل  ١

لوطني فان باقي القوائم التي ضمت نوابا سابقین نجحت بتشكیل كتل برلمانیة وباستثناء قائمة التیار ا
  :أسماء القوائم نفسھا التي خاضت اإلنتخابات على أساسھا وھي وحملت ثالث من ھذه القوائمسریعا، 

   أ ــ كتلة وطن 

أكبر الكتل  كانت وال تزال تمثلتتاح الدورة غیر العادیة األولى إذ فإتشكلت كتلة وطن سریعا وقبل 
البرلمانیة في المجلس، وعمل على تأسیسھا النواب عاطف الطراونھ، وخمیس عطیة، وخلیل عطیھ، 

  .نائبا في فترات الحقة ٢٨ووصل عدد أعضائھا الى 

الكثیر من  خسارةإال أن ھذه القائمة تعرضت للكثیر من اإلھتزازات الداخلیة أدت بالنتیجة الى 
عبد لة من دعم ترشیح رئیس الوزراء  الدكتور في مقدمتھا موقف الكتألسباب عدیدة كان  أعضائھا

  ."المشاورات لتشكیل حكومة برلمانیة" اهللا النسور لتشكیل حكومتھ الثانیة فیما بات یعرف بـ
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وضمت  ٦١،عضاء مجلس النوابأمن مجموع % ١٨,٦٦ن في فترات الحقة ما نسبتھ ومثلت كتلة وط
  :قوائم ھمنواب من نواب ال ٥ویتھا في عض

 .عاطف الطراونھ ــ قائمة وطن .١

 .ــ  قائمة وطن ٦٢خمیس عطیة .٢

 .م العبادي ــ قائمة صوت الوطنھیث .٣

 .ن ــ قائمة العمالیة والمھنیة مازن الجوازنھ الضالعی .٤

 .العمرو ــ قائمة القدس الشریفمحمد جمیل  .٥

ع الذي نة البرنامج الموسوتتبنى ھذه الكتلة برنامجا صدر في بیان عنھا، إال أنھ ال یرقى الى مكا
بھ بالبیان الذي یرتكز على الخطوط العامة والعناوین المفتوحة فقط، یتضمن برامج واضحة، وھو أش

  .شأنھ في ذلك شأن العدید من البیانات التأسیسیة التي أصدرتھا كتل برلمانیة

   المي ب ــ كتلة الوسط اإلس

ومن بین أعضائھا نوابھا  ٦٣،نائبا ١٥عضویتھا  وھذه الكتلة تمثل حزب الوسط اإلسالمي، وتضم في
محمد الحاج، ومصطفى العماوي، : قائمة الوسط اإلسالمي وھم الثالثة الذین فازوا في االنتخابات عن

عضائھا لیسوا أعضاء أتشكلت ھذه الكتلة مبكرا باعتبارھا كتلة حزبیة، لكن معظم و .وزكریا الشیخ
ذات طابع  من نواب القوائم األخرى، ربما لكونھا كتلة في حزب الوسط اإلسالمي، ولم تضم أي

  .ومسمى حزبي

محمد الحاج لرئاسة سالمي ھو ترشح رئیسھا النائب  الدكتور إن أبرز ما شھدتھ كتلة الوسط اإل
نتخابات الرئاسة أمام منافسھ النائب إمجلس النواب ممثال عن كتلتھ، وخسارتھ في الجولة الثانیة من 

  .سعد ھایل سرور

                                                             
للكتل  ــ نعتمد ھنا على أحدث المعلومات المتوفرة لدى األمانة العامة لمجلس النواب عن الكتل البرلمانیة وأعضائھا، فضال عن القوائم األولى٦١

 .مي عن األمانة العامة للمجلسل رسكالبرلمانیة التي صدرت في بواكیر عمل مجلس النواب بش

  ".لنھج الجدیدا"ــ استقال النائب خمیس عطیة من عضویة الكتلة مبكرا والتحق بكتلة ٦٢

 .ــ تقلص عدد أعضاء الكتلة بعد فصل النائب محمد عشا الدوایمة من عضویتھا بسبب اتھام الكتلة لھ بزیارة اسرائیل٦٣
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اهللا عبد العادة تكلیف الدكتور) الى جانب كتلة وطن(اعتبارھا أكبر الداعمین وظھرت ھذه الكتلة ب
بقیت ھذه الكتلة و .وعقدت في ھذا اإلتجاه تحالفا قویا مع كتلة وطنیل حكومتھ الثانیة، النسور لتشك

بسبب بیاناتھا  محافظة على أداء جید وحاضر، ولعلھا من الكتل األكثر حضورا في وسائل اإلعالم
  ٦٤.المتتالیة، ونشاطھا داخل البرلمان وخارجھ

  ج ــ كتلة اإلتحاد الوطني 

اللذان فازا عن قائمة الحزب الكتلة حزب اإلتحاد الوطني، وتضم في عضویتھا النائبان  تمثل ھذه
نواب، لیسوا جمیعھم أعضاء  ١٠وتضم في عضویتھا  .حمد الخشمان، وعبد المجید األقطشم :وھما

  .ي الحزبف

  ــ نواب القوائم في كتل مفتوحة  ٢

نضموا الى إنتخابیة أخرى أسسوا كتال برلمانیة تحت مسمیات أخرى جدیدة، أو إھناك نواب قوائم 
ال تمثل تیارا سیاسیا  أنھابمعنى   "،الكتل المفتوحة"كتل أخرى تحت مسمیات جدیدة، یمكن وصفھا بـ

  :اإلنتخابیة نفسھا، وھذه الكتل ھيلقوائم و خدماتیا موحدا، كما أنھا ال تمثل اأ

  أ ــ كتلة الوعد الحر 

و بآخر حزب الجبھة أنائبا وتمثل بشكل  ١٨وتشكلت ھذه الكتلة في بواكیر عمل المجلس من 
مجد المجالي رئیس الحزب نفسھ، الذي نجح في اإلنتخابات عن قائمة أالموحدة، ویرأسھا النائب 

  .حزبھ

  :عضاء من نواب القوائم ھمأ وتضم ھذه الكتلة ثالثة

 .لمجالي ــ قائمة الجبھة الموحده أمجد ا .١

 .زه أخو ارشیده ــ قائمة البیارق حم .٢

 .قائمة كتلة شباب الوفاق الوطنيمعتز أبو رمان ـ  .٣

                                                             
والھ  ا اإلع  الم اھتمام  ا أر بیان ات لتوض  یح موقفھ  ا م  ن قض ایا سیاس  یة واجتماعی  ة واقتص  ایة عدی دة     ـ ـ نش  طت كتل  ة ح  زب الوس ط اإلس  المي ف  ي إص  دا    ٦٤

مطالب المواطنین، مما منحھ ا افض لیة جی دة عم ا س واھا م ن ن واب الق وائم،          علىواضحا، كما نشطت بالقیام بزیارات میدانیة للعدید من المحافظات للحث 
  .مي كتلة حزب اإلتحاد الوطنيوتالھا في ھذا النشاط والحصور اإلعال
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  ب ــ كتلة التجمع الدیمقراطي 

، ووصل عدد تجاھات سیاسیة مختلفةإتشكلت ھذه الكتلة في بواكیر عمل المجلس باعتبارھا كتلة تمثل 
ستقرار الكتلة من حیث إستقاالت واسعة أدت الى عدم إعضوا قبل أن تشھد موجة  ٢٣اعضائھا الى 

العضویة، شأنھا في ذلك شأن معظم الكتل البرلمانیة التي تشكلت في الدورة غیر العادیة األولى 
  .بع عشرلمجلس النواب السا

  :لكتلة ثالثة من نواب القوائم وھموتضم ھذه ا

 .عبیدات ــ قائمة البناء حسن .١

 .مصطفى شنیكات ــ قائمة الشعب .٢

 .ر زوایدة ــ قامة األردن أقوىمنی .٣

نضم الى ھذه الكتلة لعدم إ ،ن النائب الزوایدة الذي یمثل قائمة األردن أقوى ونجح من خاللھاأویالحظ 
ي النائب رلى تشكیل كتلة باسم قائمتھ بالرغم من أن قائمتھ نجحت بمقعدین، ومثل المقعد الثان

 .الحروب

  ج ــ كتلة الوفاق 

  : وضمت ھذه الكتلة في عضویتھا ثالثة نواب من نواب القوائم ھم

 .لزبون ــ قائمة الوحدة الوطنیةمحمد كریم ا .١

 .ف األعور ــ قائمة الصوت الحرفیصل نای .٢

 .ــ قائمة أھل الھمةرائد یوسف الخالیلھ  .٣

نسحابات من إأنھا تعرضت ھي األخرى إلستقاالت و نائبا، إال ١٥وبلغ عدد أعضاء ھذه الكتلة 
 .عضویتھا

  د ــ كتلة المستقبل 

  :ب القوائم اإلنتخابیة العامة ھماوضمت ھذه الكتلة نائبان من نوا
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 .مجحم الصقور ــ قائمة التعاون .١

 .واطنةحازم قشوع ــ قائمة الم .٢

  .قاالت عدیدة من عضویتھانائبا قبل ان تتعرض الى انسحابات واست ١٨وبلغ عدد أعضاء الكتلة 

  ھـ ــ قائمة النھج الجدید 

من أعمال مجلس النواب في دورتھ غیر العادیة األولى، وضمت  مبكروتشكلت ھذه الكتلة في وقت 
  .من كتل أخرى والمستقلیننواب كان معظمھم من المنسحبین  ٨في عضویتھا 

  : كتلة نائبان من نواب القوائم ھماوضمت ھذه ال

 .ــ قائمة وطنخمیس عطیة  .١

  .بون العزازمھ ــ قائمة الكرامھعلي الز .٢

  " المستقلون"واب القوائم بدون كتل ــ  ن ٣

نتخابیة بتشكیل كتل برلمانیة، وبقي نواب ھذه القوائم ضمن إطار ما یعرف بـ إلم تنجح خمس قوائم 
  :وھؤالء النواب ھم" ،النواب المستقلین"

 .الوطنيمجالي ــ قائمة التیار عبد الھادي ال .١

 .لى الحروب ــ قائمة وطنر .٢

 .مد الرقیبات ــ قائمة اإلنقاذحأ .٣

 .عد عوض البلوي ــ قائمة الفجرس .٤

 .محارمھ ــ قائمة العمل الوطنيعبد الھادي ال .٥

كانت القائمة الوحیدة من بین القوائم التي تمتلك مقعدین ولم تشكل " األردن أقوى" ویالحظ أن قائمة
الخالف المبكر الذي نشب بین عضویھا النائب منیر زوایده والنائب رلى  كتلة برلمانیة، ربما بسبب
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نشقاقھما عن بعضھما البعض، وھو ذات اإلنشقاق الذي حدث بین نائبي الالحروب، مما دفع سریعا 
  .قائمة وطن، عاطف الطراونھ وخمیس عطیة

  المكتب الدائم واللجان الدائمة  نتخاباتإالقوائم في  ثانیا،

  ابات المكتب الدائم نتخإــ  ١

نتخابات المكتب الدائم عنوانا مبكرا في صراع بدا مفتعال بین النواب الجدد والنواب القدامى، إكانت 
عریض ومفتوح صراع وھو ، معا نعكس مبكرا على انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائمإمما 

  ."الصراع بین النواب القدامى والنواب الجدد" حمل عنوان

الوسط اإلسالمي على  كتلةدخلت نتخابات رئاسة مجلس النواب بعد أن إسریعا في  ا الصراعھذظھر 
سعد  في مواجھة النائب المھندس ة المجلس بترشیح رئیسھا الدكتور محمد الحاج نتخابات رئاسإخط 

راء جولة ثانیة من اإلنتخابات بینھما لیفوز النائب سعد سرور ھایل سرور، واضطر المجلس إلج
صوتا مقابل حصول منافسھ من كتلة الوسط  ٨٠ئاسة المجلس بعد حصولھ في الجولة الثانیة على بر

  .صوتا ٦٢محمد الحاج على  اإلسالمي

نتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة عن فشل نواب القوائم بالحصول على إدور القوائم في وأسفر 
النائب محمد الردایدة  وبالرغم من حصول ".ھالرئیس ونائبیھ ومساعدی"أي مقعد من مقاعد المكتب 

كتلة اإلتحاد الثاني لرئیس مجلس النواب ممثال عن كتلة اإلتحاد الوطني على مقعد المساعد  من
وبذلك تكون مقاعد المكتب الدائم قد خلت تماما من أي  .حسب على نواب القوائمال ی فھوالوطني، 

  . عضو یمثل نواب القوائم

محمد الحاج عندما خاض انتخابات رئاسة المجلس، فإنھ لم یخضھا على قاعدة أنھ  ویالحظ أن النائب
  .من نواب القوائم، وإنما خاضھا على أساس كتلة الوسط اإلسالمي

  ــ اللجان الدائمة  ٢

في تشكیل ھو نجاحھ التام من أبرز ما شھده مجلس النواب السابع عشر في دورتھ غیر العادیة األولى 
لجنة بالتوافق، ولم یضطر بالمطلق للجوء إلى اإلنتخاب، وھي  ١٤لدائمة البالغ عددھھا جمیع لجانھ ا

  .من المرات القلیلة والنادرة التي  یتم فیھا مثل ھذا األمر

نائبا من نواب القوائم في عضویة  ٢٣شارك  فقدالذین فازوا عن القوائم  ٢٧ الـ ومن بین النواب
الى جانب النائب  "،الشعب، الجبھة الموحدة، والتیار الوطني"ثالث اللجان باستثناء نواب القوائم ال
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عاطف الطراونھ من قائمة وطن، التي تم تمثیلھا بعضویة واحدة في لجنة فلسطین عن طریق النائب 
  .خمیس عطیھ

  :لم یشاركوا في عضویة أي لجنة فھمأما نواب القوائم الذین 

  .لوطنيالتیار ا عن قائمةعبد الھادي المجالي أ ـ 

  .الشعب عن قائمةمصطفى شنیكات ب ــ 

  .الجبھة الموحدةعن قائمة مجد المجالي ج ــ أ

  .د ــ عاطف الطراونھ، عن قائمة وطن

وفشلت القوائم في الحصول على أي من المقاعد القیادیة في اللجان الدائمة، باستثناء حصول النائب 
  .رر لجنة التوجیھ الوطنيزكریا الشیخ من قائمة الوسط اإلسالمي على مقعد مق

  نواب القوائم في اللجان الدائمة التالي عضویة )٨(رقم  ویوضح الجدول

  

  ١٧عضویة نواب القوائم في اللجان الدائمة في مجلس النواب  )٨(رقم  جدول

  القائمة  النائب  اللجنة الدائمة  الرقم

  سالميالوسط اإل  العماوي مصطفى  القانونیة  ١

  لبیارقا  أخورشیدة  حمزة

  شباب الوفاق الوطني  أبورمان عتزم  المالیة  ٢

  صوت الوطن  العبادي ھیثم

  الصوت الحر  األعور فیصل

  البناء  عبیدات حسن  الشؤون العربیة  ٣

  المواطنة  مقشوع حاز

  ٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠  اإلداریة  ٤

  القدس الشریف  العمرو محمد  التربیة والثقافة  ٥



٨١ 

  ردن اقوىأ  الحروب رلى

  الوسط اإلسالمي  الشیخ زكریا  التوجیھ الوطني  ٦

  الوسط اإلسالمي  الحاج محمد

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠٠٠٠  الصحة والبیئة  ٧

  التعاون  الصقور محجم  الزراعة والمیاه  ٨

  الفجر  البلوي سعد  العمل والتنمیة  ٩

  العمالیة والمھنیة  الضالعین مازن

  الوحدة الوطنیة  الزبون محمد

  أھل الھمة  الخالیلة رائد  الطاقة  ١٠

  األردن أقوى  الزوایدة منیر  السیاحة واآلثار  ١١

  العمل الوطني  المحارمة عبدالھادي  الحریات العامة  ١٢

  الكرامة  العزازمھ يعل

  تحاد الوطنياإل  شاألقط عبدالمجید  فلسطین  ١٣

  وطن  عطیھ میسخ

  تحاد الوطنياإل  الخشمان محمد

  ٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠  الریف والبادیة  ١٤

  

  ویت القوائم على الثقة بالحكومة اتجاھات تص ثالثا،

عبد اهللا النسور وسط مواقف  ة بالحكومة الثانیة التي شكلھا رئیس الوزراءجاء التصویت على الثق
النسور مع  ب نتائج المشاورات التي أجراھا الرئیس المكلف عبداهللانیابیة متضاربة ومتصارعة بسب

 .إلیھا الملك التي دعا" الحكومات البرلمانیة"ي سیاق البحث عن وسیلة لتطبیق مبدأ الكتل النیابیة ف
سلسلة مشاورات مع  باجراءفایز الطراونھ  لك قد كلف رئیس الدیوان الملكي الدكتورن كان المأبعد ف

 حظي في حینھأصبح الدكتور عبداهللا النسور صاحب الفرصة األكبر إذ النواب لتسمیة رئیس وزراء، 



٨٢ 

بدعم العدید من الكتل النیابیة كان في مقدمتھا كتلة الوسط اإلسالمي، وكتلة وطن، وكتلة الوفاق، 
  .وكتلة المستقبل

الحكومة "والرئیس المكلف من جھة اخرى حول من جھة وبین النوابسط الخالفات النیابیة البینیة وو
عالقة بین الجانبین في أسوأ حاالتھا، نواب یمثلون الكتل النیابیة، باتت ال وحول اشراك "،البرلمانیة

نفسامات واضحة في مواقف النواب والكتل البرلمانیة تجاه الحكومة، إفقد أدت تلك الخالفات إلى 
ة تطبیق وتجاه العالقة مع رئیسھا، خاصة بعد أن أعلن نھائیا عن فشل تلك المشاورات، وعدم إمكانی

  .مة النسور التي كانت قید التشكیلمبدأ الحكومة البرلمانیة باشراك نواب في حكو

تدخل لوضع حد الشراك النواب في حكومة برلمانیة وبخاصة بعد ان اتضح قد  وللحقیقة فإن الملك
صعوبة ان یحصل الرئیس المكلف عبداهللا النسور على ثقة النواب بعد تشكیل حكومتھ التي استبعد 

س الحكومة وساعده بالتالي في الحصول على أنقذ رئیالملك ھو من وبھذا المعنى فإن . منھا النواب
  ."ثقة على الحافة"وصفت في حینھ بأنھا ثقة مجلس النواب، وھي ثقة 

في حین  )٨٢( غالبیة النواب ن صوت بالثقة لھاأالنسور على ثقة متدنیة جدا، بعد  لقد حصلت حكومة
لجمیع اھات التصویتیة اإلتج )٩(رقم ویوضح الجدول  ٦٥،)٦٦(بلغ عدد النواب الذي حجبوا الثقة 
یكشف الجدول عن التباین الواضح في مواقف و .عبد اهللا النسور النواب على الثقة بحكومة الدكتور

 لمن الكتل البرلمانیة نفسھا أو حجبھا عن الحكومة، مما یؤكد أالنواب داخل الكتلة الواحدة تجاه الثقة 
ألسباب تتعلق بعدم لصعوبة تحقیق ھذا الھدف اه محدد تستطع حسم خیاراتھا ومواقفھا وتوحیدھا باتج

  .توفر أرضیة مشتركة للنواب داخل الكتلة الواحدة

، فقط% ٥٥,٠٣إذ بلغت إن نسبة التصویت بالثقة التي حصلت الحكومة علیھا تعتبر من أدنى النسب 
  .%٤٤,٢٩بینما بلغت نسبة الحجب 

  

  

                                                             
نائبا وتغیب عنھا نائب واحد لسفره خارج البالد وھو النائب بسام المناصیر، ولم یقم رئیس مجلس  ١٤٩ــ بلغ عدد النواب الذین شاركوا في الجلسة ٦٥

ریة یعتبران في سیاق الحجب ألن الدستور النواب سعد ھایل سرور بالتصویت، إال أن عدم تصویتھ وغیاب النائب المناصیر وفقا للتعدیالت الدستو
نائبا حتى یعتبر حاصال على  ٧٦واحد من أعضاء مجلس النواب، ولذلك فإن رئیس الوزراء یحتاج لنیل ثقة + اشترط أن یصوت بمنح الثقة النصف 

من النواب الحضور أي لم یصوت  ولھذا، الثقة، ولذلك فإن أي تصویت باإلمتناع أو بالغیاب یعتبر خسارة للحكومة ویحسب على التصویت بالحجب
 .بـاإلمتناع



٨٣ 

  ٦٦عبد اهللا النسور. د تجاھات تصویت النواب على الثقة بحكومةإ )٩(رقم  جدول

  تصویت  اسم  رقم  التصویت  االسم  الرقم

  حجب  البرایسھ محمد  ٢  ثقة  عطیھ خلیل  ١

  ثقة  الجالودي احمد  ٤  ثقة  ھایل الدعجھ  ٣

  ثقة  الكوز رائد  ٦  حجب  الشریف طالل  ٥

  ثقة  الدوایمة عشا محمد  ٨  حجب  السعود یحیى  ٧

  ثقة  القرنھ یوسف  ١٠  ثقة  عبد المحسیري  ٩

  حجب  عامرالبشیر  ١٢  ثقة  المسلماني جدمأ  ١١

  ثقة  الصفدي احمد  ١٤  ثقة  البقاعي عبدالرحیم  ١٣

  ثقة  الھمیسات أحمد  ١٦  ثقة  قعوار عاطف  ١٥

  حجب  الشوبكي عساف  ١٨  ثقة  خیرأبوصعیلیك  ١٧

  حجب  ابوسویلم موسى  ٢٠  حجب  اللوزي مریم  ١٩

  ثقة  القیسي نصار  ٢٢  حجب  بینو تامر  ٢١

  ثقة  خیر الدین ھاكوز  ٢٤  حجب  باديالع عبدالجلیل  ٢٣

  حجب  سمیرعویس  ٢٦  حجب  السواعیر عدنان  ٢٥

  حجب  الردایده محمد  ٢٨  ثقة  البطاینھ سلیم  ٢٧

  ثقة  العودات عبدالمنعم  ٣٠  ثقة  ھاني بني قاسم  ٢٩

  حجب  الشیاب حسني  ٣٢  ثقة  محمدالخصاونھ  ٣١

  ثقة  الشرمان محمد  ٣٤  ثقة  النمري جمیل  ٣٣

  ثقة  الزعبي وازف  ٣٦  حجب  لدرایسھا عبدالكریم  ٣٥

  حجب  الملكاوي باسل  ٣٨  حجب  عبیدات عبداهللا  ٣٧

                                                             
 .ــ فصلنا نواب القوائم عن الجدول، وافردنا لھم جدوال مستقال٦٦



٨٤ 

  ثقة  البكار خالد  ٤٠  حجب  یاسین بني یاسین  ٣٩

  حجب  مھیدات محمود  ٤٢  ثقة  عالونھ باسل  ٤١

  ثقة  ضرارالداود  ٤٤  حجب  الحیاري خالد  ٤٣

  ثقة  العبادي محمد  ٤٦  ثقة  الحیاري نضال  ٤٥

  غیاب  المناصیر بسام  ٤٨  حجب  الخرابشھ محمود  ٤٧

  ثقة  العدوان شادي  ٥٠  ثقة  قموه جمال  ٤٩

  حجب  یاغي مصطفى  ٥٢  ثقة  العالقمھ محمد  ٥١

  حجب  الشرفاء طھ  ٥٤  ثقھ  الضمور موفق  ٥٣

  حجب  المجالي اعطیوي  ٥٦  ثقة  الھلسھ فارس  ٥٥

  ثقة  البطوش بسام  ٥٨  حجب  حجازین رائد  ٥٧

  ثقة  الھویمل محمود  ٦٠  ثقھ  الطراونھ مداهللا  ٥٩

  ثقة  اللیمون نایف  ٦٢  حجب  الرواشده مصطفى  ٦١

  ثقة  كریشان عوض  ٦٤  حجب  الخطاب امجد  ٦٣

  ثقة  الفرجات عدنان  ٦٦  ثقة  الطورة بدر  ٦٥

  ثقة  سمیرالعرابي  ٦٨  حجب  خوري طارق  ٦٧

  ثقة  ابوھویدي یوسف  ٧٠  ثقة  العوضات اكریم  ٦٩

  ثقة  الحجوج محمد  ٧٢  ثقة  ابوالد میرز  ٧١

  ثقة  الخالیلھ موسى  ٧٤  حجب  الخالیلھ علي  ٧٣

  حجب  الظھراوي محمد  ٧٦  حجب  الزیود وصفي  ٧٥

  حجب  الدغمي عبدالكریم  ٧٨  ثقة  الدمیسي قصي  ٧٧

  حجب  الخزاعلھ نایف  ٨٠  ثقة  الخزاعلھ مفلح  ٧٩

  حجب  الشحاحده إبراھیم  ٨٢  حجب  الشدیفات محمد  ٨١

  بحج  القطاطشھ محمد  ٨٤  ثقة  العطیوي إبراھیم  ٨٣



٨٥ 

  ثقة  ركبھ ابو عدنان  ٨٦  حجب  السعودي محمد  ٨٥

  ثقة  الحمارنھ مصطفى  ٨٨  حجب  الشوابكھ زید  ٨٧

  ثقة  الخوالده عبداهللا  ٩٠  حجب  السنید علي  ٨٩

  ثقة  ھدیب محمد  ٩٢  حجب  الرحیمي مفلح  ٩١

  حجب  الزغول كمال  ٩٤  حجب  مصطفى بني وفاء  ٩٣

  ثقة  حداد رضا  ٩٦  حجب  عطا بني علي  ٩٥

  ثقة  البدري محمد  ٩٨  ثقة  الفریحات محمد  ٩٧

  حجب  الشبیب حابس  ١٠٠  حجب  الریاطي محمد  ٩٩

  ثقة  لخالديا اهللا ضیف  ١٠٢  لم یصوت  السرور ھایل سعد  ١٠١

  ثقة  ثامرالفایز  ١٠٤  ثقة  الزبن سلیمان  ١٠٣

  ثقة  الحجایا محمد  ١٠٦  ثقة  الخریشھ حدیثھ  ١٠٥

  ثقة  السعیدین اهللا ضیف  ١٠٨  ثقة  الزوایده سعد  ١٠٧

  ثقة  أبوعبطة  فاطمة  ١١٠  حجب  العجارمة نعایــم  ١٠٩

  حجب  الحمایدة حمدیة  ١١٢  ثقة  الغراعیـر آمنــة  ١١١

  حجب  العــطي ردینــة  ١١٤  حجب  الخلیـفات فاتـن  ١١٣

  حجب  الخوالدة انصــاف  ١١٦  ثقة  أبودلبــوح ریــم  ١١٥

  حجب  العـــزة نجــــاح  ١١٨  ثقة  الجمعـاني فلــك  ١١٧

  حجب  الریاطي تــمام  ١٢٠  حجب  الخطاطبـة خلـود  ١١٩

  حجب  الفایـــز ھند  ١٢٢  حجب  میـسرالسردیة  ١٢١

  ثقة  شوشـھ أبو شاھــھ  ١٢٣

القوائم اإلنتخابیة  بتجاھات تصویت نواإ تبّینالتالي ) ١٠(رقم  إن نظرة فاحصة لمعطیات الجدول
التباین الواضح في اإلتجاھات داخل مدى عن ، ویكشف عبد اهللا النسورحكومة الدكتور  علىالعامة 

نواب القائمة الواحدة التي فازت بأكثر من مقعد نیابي، وھي قوائم الوسط اإلسالمي، وأردن أقوى، 
  .واإلتحاد الوطني، ووطن



٨٦ 

قة ن من أصل ثالثة نواب من قائمة الوسط اإلسالمي منحا الثیأن نائب نفسھ وتكشف معطیات الجدول
في حین انقسم  "،مصطفى العماوي"وحجبھا نائب واحد " ،ج وزكریا الشیخمحمد الحا" للحكومة
  ."رلى الحروب" وحاجب لھا" منیر زوایده" قائمة األردن أقوى بین مانح للثقة أعضاء

 وحجبھا نائب واحد" ،عاطف الطروانھ" وتكرر المشھد نفسھ في قائمة وطن، فقد منحھا نائب واحد
لذي فرض نفسھ على قائمة اإلتحاد الوطني، فقد منحھا نائب وھو ذات المشھد ا "،خمیس عطیھ"

  ."عبد المجید األقطش" نائب واحدفي حین حجبھا " ،محمد الخشمان"واحد 

عداك عن نواب ھذه المعطیات تكشف عن عدم التوافق في المواقف حتى لدى نواب القوائم نفسھا، 
فسھم لم یستندوا الى قاعدة مشتركة لبناء من الواضح أن نواب القوائم أن ھكما أن .الكتلة الواحدة

تجاھات تصویتھم على الثقة بالحكومة، وھو ما یكشف عن أن بنیة القوائم في األصل لم تكن تستند إ
ملھا، ألن قائمتي الوسط غیر حزبیة في مج كونھائم امباديء ومنطلقات محددة، وال یشفع للقو إلى

ا اإلنتخابات على ھذا األساس، ووصل توخاض یتانقائمتان حزب ھما نيواإلتحاد الوط اإلسالمي
  .ا الى مجلس النواب على ذات القاعدةمنوابھ

من % ٥٥,٥٥منحوا الثقة لحكومة الدكتور النسور وبنسبة من نواب القوائم  ٢٧ن أصل نائبا م ١٥إن 
غت واب القوائم وبنسبة بلنائبا من ن ١٢مجموع نواب القوائم، في حین حجب الثقة عن الحكومة 

٤٤,٤٤ %.  

النسور من مجموع النواب الذین صوتوا بالثقة  وائم الذین منحوا الثقة لحكومةوبلغت نسبة نواب الق
ن مجموع النواب ، في حین بلغت نسبة نواب القوائم الذین حجبوا الثقة عن الحكومة م% ١٨,٢٩

  .% ٢٤,٢٤الحاجبین 

  النسور التصویت على الثقة بحكومة الدكتورم في تجاھات نواب القوائم وكتلھإیوضح  ) ١٠(رقم  جدول

  حجب  ثقة  الكتلة النیابیة  القائمة  النائب  رقم

    *  سالميالوسط اإل  سالميالوسط اإل  الحاج محمد  ١

  *    سالميالوسط اإل  سالميالوسط اإل  العماوي مصطفى  ٢

    *  سالميالوسط اإل  سالميالوسط اإل  الشیخ زكریا  ٣

    *  تحاد الوطنياإل  طني تحاد الواإل  الخشمان محمد  ٤

  *    تحاد الوطنياإل  تحاد الوطنياإل  عبد المجید األقطش  ٥

    *  وطن  وطن  الطراونھ عاطف  ٦



٨٧ 

  *    النھج الجدید  وطن  عطیھ خمیس  ٧

  *    المستقلین  ردن أقوىأ  الحروب رلى  ٨

    *  التجمع الدیمقراطي  أردن أقوى  زوایده منیر  ٩

    *  وطن  صوت الوطن  العبادي ھیثم  ١٠

  *    المستقلین  الفجر  البلوي سعد  ١١

    *  النھج الجدید  الكرامھ  العزازمھ علي  ١٢

  *    المستقلین  التیار الوطني  المجالي عبدالھادي  ١٣

    *  الوفاق  ھل الھمةأ  الخالیلھ رائد  ١٤

    *  الوفاق  الوحدة الوطنیة  الزبون محمد  ١٥

  *    التجمع الدیمقراطي  البناء  عبیدات حسن  ١٦

    *  الوفاق  الصوت الحر  عوراأل فیصل  ١٧

  *    وطن  العمالیة والمھنیة  الضالعین مازن  ١٨

  *    التجمع الدیمقراطي  الشعب  الشنیكات مصطفى  ١٩

  *    الوعد الحر  الجبھة الموحدة  المجالي مجدأ  ٢٠

    *  الوعد الحر  شباب الوفاق الوطني  رمانأبومعتز  ٢١

  *    الوعد الحر  البیارق  اخورشیده حمزه  ٢٢

    *  المستقبل  التعاون  الصقور حممج  ٢٣

    *  المستقلین  العمل الوطني  المحارمھ عبدالھادي  ٢٤

    *  المستقبل  المواطنھ  قشوع حازم  ٢٥

  *    المستقلین  نقاذاإل  الرقیبات حمدأ  ٢٦

    *  وطن  القدس الشریف  العمروجمیل  محمد  ٢٧

  ١٢  ١٥      المجموع  

  



٨٨ 

  ، الدور التشریعي لنواب القوائمرابعا

التشریع الى جانب الرقابة على أعمال الحكومة العمالن المناطان بمجلس النواب، ویشكالن مع یعتبر 
  .بعضھما البعض روح العمل البرلماني والمجالس النیابیة

، للنائب یعتمد إما على األداء الفردي إذ وفیما یتعلق بالجانب التشریعي فإنھ مثل العمل الرقابي تماما
  .و حتى القائمة الواحدةأو الكتلة الواحدة، أي ألفراد الحزب الواحد، وإما على األداء الجماع

عتماد على األداء الفردي ولیس على أنھ یتم باإل عنوتكشف معطیات العمل البرلماني في األردن 
ــ  ١٠األداء الجماعي، ولم یشھد مجلس النواب السابع عشر في دورتھ غیر العادیة األولى الممتدة من 

باستثناء الخطابات التي قیلت منظم لنواب القوائم العامة أي اداء جماعي  ٢٠١٣ــ   ٨ـ ـ ١٠الى  ٢
  .باسم الكتل البرلمانیة في مناقشات الثقة بالحكومة وبالموازنة، وفي بعض جلسات المناقشة العامة

 ،ئموسجلت القوائم اإلنتخابیة ونوابھا غیابا كامال وتاما عن تحدید ھویاتھا وفرض وجودھا كقوا
قوائم الوسط  كما ھو الحال معكقوائم  تطرح نفسھا ككتل برلمانیة ولیسباكتفت قوائم محددة و

ما باقي نواب القوائم األخرى فقد نسوا تماما أنھم نواب قوائم أاإلسالمي واالتحاد الوطني، ووطن، 
  .جزءا من كتل نیابیة قائمة أو مستقلینباعتبارھم عامة، وانخرطوا تماما 

عالن النتائج النھائیة إنفصال نواب القوائم عن قوائمھم فور وصولھم الى البرلمان لحظة إان وبذلك ف
وھذا ما بدا  .عن طریق الدوائر الفردیة المحلیةوصلوا الى البرلمان لنواب وكانھم ظھر ھؤالء اأ

كرس على تتولم  التي لم تظھر ھویة القوائم فیھا نعقاد الدورة غیر العادیة األولىإواضحا طیلة 
تظھر أنھ یخلو تماما من نواب القوائم إذ لم ولذلك یظھر مجلس النواب السابع عشر وك. األرض

ن انسحب نواب القوائم إلى الخلف وارتضوا أن أبعد ة العامة في مجلس النواب نھائیا القوائم اإلنتخابی
أو أنھم ارتضوا البقاء كنواب  ا ـ أسلفنا سابقتماما ــ كما  اندمجوا بھایكونوا إما جزءا من كتل برلمانیة 

  .مستقلین ال ھویة واضحة لھم

التشریعي والرقابي ألعمال نواب القوائم، وھو ما  ءھذه المعطیات تعكس نفسھا بقوة على األدا
ستثناء، فحتى الكتل النیابیة القائمة تفتقد للھویات إینسحب بالضرورة على النواب اآلخرین دون 

  .ضاغطالواضحة، أو الحضور ال

داءا عادیا جدا ال یختلف في مضمونھ وشكلھ عن باقي أداء ألقد بدا األداء التشریعي لنواب القوائم 
دائھم الفردي والشخصي بعیدا عما یمثلونھ من قوائم، أعتمد نواب القوائم على إ إذالنواب اآلخرین، 

الدرجة األولى حالة وھو ما یسري تماما على النواب أعضاء الكتل البرلمانیة، وھو ما یعكس ب



٨٩ 

ولیس على مجالس النواب األردنیة المتعاقبة اإلعتماد على األداء الفردي، والروح الفردیة في عمل 
  ."الحزبي أوالكتلوي " داء الجماعياأل

فیما یتعلق باألعمال التشریعیة، وما أشرنا الیھ سابقا ال ینفي بالضرورة األداء الفردي لنواب القوائم 
القوائم في المناقشات وتقدیم المقترحات والتعدیالت وغیرھا، وإذا ما أردنا أن نقدم  فقد شارك نواب

معظم نواب القوائم قدموا أداءا  على أنكشفا سریعا ألداء نواب القوائم فإن ھذه الدراسة یمكنھا التأكید 
مثیلیة كنواب ولكن بصفتھم الفردیة، ولیس بصفتھم الت تشریعیا مقبوال وبتفاوت واضح بین نائب وآخر

  .قوائم عامة

 بین ما تنوعت جلسة" ٦٤"األولى  غیرالعادیة دورتھ خالل عشر السابع النواب مجلس عقدلقد 
 للرقابة والثالثة اللتشریع منھ ثنتانإ أسبوعیًا جلسات ثالث عقدالى  ، ولجأالبرلمانیة والرقابة التشریع

وع قانون، وعقد جلسات مشتركة مع األعیان قانونا ومشر ١٩المجلس طیلة دورتھ غیر العادیة وأقر 
  ٦٧.القوانین بعض حوللحسم الخالف 

قد شارك نواب القوائم في طلبھا،  ٦٨قتراحات برغبةقانون واإلمشروع قتراحات بومن المالحظ أن اإل
سواء ما  وتم ذلك عن طریق التوقیع على الطلبات الخطیة التي یقدمھا نواب الى رئیس المجلس،

  .و اإلقتراح برغبةراح بقانون أقتیتعلق باإل

على  إذ وّقعوا بصفتھم الفردیة كنوابئم على تلك المطالبات والمذكرات ع العدید من نواب القواووّق
عمال أإال أنھا جمیعھا لم تدرج على جداول  .طلبات اقتراح بقانون ٥قتراح بقانون وإطلب  ١٧

  .المجلس بالرغم من إحالتھا الى اللجان المختصة

و اقتراح برغبة أو حتى مداخالت تتعلق أقانون اقتراح  یتقدم بأين أحدا من نواب القوائم لم أحظ ویال
بقى أجوائھ، وأبالتشریعات تحت مسمى قائمتھ، وھو ما عزز من غیاب القوائم التام عن المجلس و

برلمانیة بقیت  نائبا خارج العمل البرلماني، بالرغم من وجود كتل ٢٧القوائم اإلنتخابیة المتمثلة بـ 
  ."الوسط اإلسالمي، اإلتحاد الوطني، ووطن" تحمل أسماء قوائمھا

  

  
                                                             

،  ٢٠١٣القانون المعدل لقانون استقالل القضاء لسنة و، ٢٠١٢ل لقانون جوازات السفر لسنة ع قانون معدیراــ نوقشت في الجلسات المشتركة مش٦٧
  . ٢٠١٢المالكین والمستأجرین لسنة قانون معدل لقانون و

  .ــ وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب ٦٨



٩٠ 

  خامسا، الدور الرقابي لنواب القوائم 

لمجلس النواب أشكاال عدیدة من خالل األسئلة واإلستجوابات، ومناقشات الثقة الرقابي یأخذ الدور 
  .بالحكومات، والمناقشة العامة

  أ ــ األسئلة 

ولى لمجلس ب مجتمعین طیلة مدة انعقاد الدورة غیر العادیة األالنوا بھا تقدم التي لةاألسئ عدد بلغ
، وبنسبة ردود عالیة جدا سؤاًال) ٩٥٣(جابت الحكومة على أ ،سؤاًال) ١١٦٥( النواب السابع عشر

  % . ٨١,٨٠بلغت 

 ٢١,٢٠بلغت  فقط وھي نسبة متدنیة جدا وبنسبة مناقشة سؤاًال) ٢٤٧( األعمال ولاجد على أدرجو
فقط من مجموع األسئلة الموجھة للحكومة، وترتفع ھذه النسبة قلیال إذا ما قیست الى مجموع عدد % 

  .، وھي نسبة متدنیة جدا أیضا% ٢٥,٩١اإلجابات التي وردت من الحكومة حیث ستصل الى نسبة 

لجمیع النواب مناقشتھا  فیھا التي تمتعلى الجلسات األسئلة  توزیع )١١(رقم  ویوضح الجدول
  .ونتائجھا

  

  یوضح توزیع االسئلة ونتائجھا) ١١(رقم جدول 

عدد   رقم
  االسئلة

  جیلأت  نوقشت

  بطلب

كتفاء إ
  باالجابة

عدم 
  كتفاءإ

  ستجوابإ  غیاب

٤  ٦  ٤  ٩  ٢٦٩  ٢٥  ٥٠  ١  

٣  ٢٤  ٨  ٣  ٢  ١٨  ٥٨  ٢  

٣  ٤  ٠  ٣  ٢  ١٨  ٣٠  ٣  

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٥٧٠  ٤  

٥  ٣  ١٧١  ٤  ٤  ١٦  ٣٣  ٥  
                                                             

  .ــ أحد طالبي التاجیل كان النائب خیر ابو صعیلیك الذي أجل مناقشة سؤالھ بسبب غیاب الوزیر المختص٦٩

  .الیةــ أدرجت على جدول أعمال تلك الجلسة لكن لم یستطع المجلس مناقشتھا وتم نقلھا الى الجلسة الت٧٠

  .سؤالھ وضوعمب تحقیق لجنةعدم إكتفائھ باإلجابة مطالبا بتشكیل  محمد القطاطشھــ  أعلن النائب ٧١



٩١ 

٤  ٣  ١  ٦  ١  ١٩  ٣٤  ٦  

٣  ٥  ٢  ٤  ٥  ١٥  ٣٤  ٧  

  ٢٢  ٤٥  ١٦  ٢٩  ١٦  ١١١  ٢٧٤٧٢  مجموع

  

، سؤاال ٣٠٩ما مجموعھ سؤاال  ١١٦٥لقد بلغت حصة نواب القوائم من مجموع األسئلة الكلي البالغ 
فیصبح مجموع األسئلة التي وجھھا نواب القوائم للحكومة في الدورة غیر العادیة  ٧٣لغاء سؤالینإوتم 

بلغت نسبة األسئلة التي وجھھا نواب القوائم و .سؤاال ٣٠٧ابع عشر األولى لمجلس النواب الس
  .، أي اكثر من ربع عدد األسئلة% ٢٦,٣٥مجتمعین الى عدد األسئلة الكلي التي وجھھا النواب 

وسجل النائب مصطفى العماوي من قائمة الوسط اإلسالمي أعلى نسبة توجیھ أسئلة للحكومة، فقد 
سؤاال، فیما بلغت أسئلة النائب  ٢٨سؤاال، نوقش منھا خالل الدورة  ١٦٨بلغت األسئلة التي وجھھا 

أسئلة، ووجھ النائب محمد الحاج من  ٤سؤاال نوقش منھا  ١٥زكریا الشیخ من قائمة الوسط اإلسالمي 
نسبة األسئلة التي وجھھا  وبلغت .أسئلة نوقش منھا سؤاال واحدا فقط ٤قائمة الوسط اإلسالمي أیضا 

ن أ، بمعنى % ٥٤,٧٢ حوالىعماوي بالنسبة لعدد األسئلة الكلي التي وجھھا نواب القوائم النائب ال
بحسبة و .النائب العماوي قام منفردا بتوجیھ أكثر من نصف األسئلة التي وجھھا نواب القوائم مجتمعین

ة إجمالیة اال وبنسبسؤ ١٨٧قائمة الوسط اإلسالمي الثالثة قاموا مجتمعین بتوجیھ  إجمالیة فان نواب
  .% ٦٠.٩١بلغت 

وحلت النائب رلى الحروب من قائمة أردن أقوى في المرتبة الثانیة من حیث عدد توجیھ األسئلة بعد 
  %.  ١٣,٠٢سئلة فقط، وبنسبة بلغت أ ٦سؤاال نوقش منھا  ٤٠فقد وجھت  ،النائب العماوي

من أسئلة نواب  سؤاال ٦٠أن  یكشف اذ توزیع األسئلة على نواب القوائمویوضح الجدول التالي 
نعقاد إسؤاال طیلة  ٢٥٧فقط، في حین لم تتم مناقشة %  ١٩,٥٤وبنسبة بلغت القوائم فقط نوقشت 

  .عمال الدورة غیر العادیة األولى للمجلسأ

                                                             
ــ ظھر خطأ واضح في البیان الذي تاله رئیس مجلس النواب سعد سرور في مؤتمره الصحفي الذي عقده لالعالن عن منجزات مجلس النواب عقب ٧٢
عتماده نتیجة خطأ مطبعي على إن الرقم تم وضعھ وأسؤاال، ویبدو  ٢٤٧ن عدد االسئلة التي تم إدارجھا بلغ أي نتھاء الدورة إذ ورد في الكشف الرسمإ

  .األرجح

 .الداخلي لمجلس النواب ا یخالفان النظاممــ الغت األمانة العامة لمجلس النواب سؤالین للنائب مصطفى العماوي  ألنھ ٧٣



٩٢ 

نسبة أسئلة نواب القوائم التي طرحت للمناقشة قیاسا بالمجموع الكلي لعدد األسئلة التي  وبالنظر إلى
حصة أسئلة  ھ یمكن القول أنسؤاال، فان ٢٤٧اإلجمالي  ال األعمال والبالغ عددھأدرجت على جداو

، وھي نسبة تعادل ربع عدد األسئلة التي نوقشت، وھي %٢٤,٢٩بلغت  إذنواب القوائم تبدو جیدة 
  .نسبة تحتسب لصالح نواب القوائم

ورة غیر العادیة األولى نعقاد الدإي سؤال طیلة أقوائم لم تقدم  أن سبع) ١٢(رقم  ویكشف الجدول
ة الموحدة والبیارق والتعاون الجبھالكرامھ والتیار الوطني و ،وھي قوائم لمجلس النواب السابع عشر

  .والقدس الشریفواالتقاذ 

ستخدام األسئلة كأھم أدوات العمل إن نواب تلك القوائم لم یمارسوا حقھم الرقابي في أویعني ذلك 
ن اربعة نواب منھم ھم أصحاب أخاصة و، وھو تقصیر بادي للعیان وبھا النائبالرقابي التي یمتلك
  .نھم تخلوا عن ھذا الدور تماماأإال  ٧٤،تجارب نیابیة سابقة

  األسئلة التي وجھھا نواب القوائم للحكومة في الدورة غیر العادیة األولى )١٢(رقم  جدول

  ٢٠١٣/  ٨/  ١٠ــ  ٢٠١٣/  ٢/  ١٠

  لم یناقش  نوقش  ئلةاالس  النائب  القائمة  الرقم

  ١٤٠  ٢٨  ١٦٨  مصطفى العماوي  الوسط اإلسالمي  ١

  ١١  ٤  ١٥  زكریا الشیخ  الوسط اإلسالمي  ٢

  ٣  ١  ٤  محمد الحاج  سالميالوسط اإل  ٣

  ٣٤  ٦  ٤٠  الحروب رلى  ردن اقوىأ  ٤

  ٢  ١  ٣٧٥  منیر الزوایده  اردن اقوى  ٥

  ١٢  ٢  ١٤  خمیس عطیھ  وطن  ٦

  ٠  ١  ١٧٦  عاطف الطراونھ  وطن  ٧

  ١٢  ٥  ١٧  رائد الخالیلھ  ھل الھمةأ  ٨

                                                             
ومجحم الصقور " الجبھة الموحده" وامجد المجالي" اإلتحاد الوطني" وعبد المجید األقطش" یار الوطنيالت"ــ ھم النواب عبد الھادي المجالي ٧٤
  ".التعاون"

  .ــ حول النائب منیر زوایده أحد أسئلتھ الى استجواب٧٥

  .ولم یدرج ولم یناقش ــ حول النائب عاطف الطراونھ سؤالھ الوحید الى استجواب٧٦



٩٣ 

  ٤  ١  ٥  حسن عبیدات  البناء  ٩

  ٧  ٦  ١٣  عبد الھادي المحارمھ  العمل الوطني  ١٠

  ٤  ٠  ٤  مصطفى شنیكات  الشعب   ١١

  ٢  ٢  ٤  مازن الضالعین  العمالیة والمھنیة  ١٢

  ٤  ٠  ٤  حازم قشوع  المواطنة  ١٣

  ٢  ١  ٣  محمد الخشمان  تحاد الوطنياإل  ١٤

  ١  ١  ٢  معتز أبو رمان  ق الوطنيشباب الوفا  ١٥

  ٥  ١  ٦  فیصل األعور  الصوت الحر  ١٦

  ٢  ٠  ٢  ھیثم العبادي  صوت الوطن  ١٧

  ١  ٠  ١  سعد البلوي  الفجر  ١٨

  ١  ٠  ١  محمد الزبون  الوحدة الوطنیة  ١٩

  ٠  ٠  ٠  علي العزازمھ  الكرامھ  ٢٠

  ٠  ٠  ٠  عبد الھادي المجالي  التیار الوطني  ٢١

  ٠  ٠  ٠  المجالي امجد  الجبھة الموحدة  ٢٢

  ٠  ٠  ٠  حمزه اخو ارشیده  البیارق  ٢٣

  ٠  ٠  ٠  مجحم الصقور  التعاون  ٢٤

  ٠  ٠  ٠  حمد رقیباتأ  االتقاذ  ٢٥

  ٠  ٠  ٠  محمد جمیل العمرو  القدس الشریف  ٢٦

  ٠  ٠  ٠  عبد المجید االقطش  تحاد الوطنياإل  ٢٧

  ٢٥٧  ٦٠  ٣٠٧    المجموع  

  

  



٩٤ 

  ب ــ اإلستجوابات 

الدورة غیر العادیة األولى لمجلس النواب السابع عشر  خالل النواب قدمھا لتيا ستجواباتاإل عدد بلغ
 ٦نعقادھا البالغة إا لم یناقش أو یطرح أي منھا على جداول أعمال الدورة طیلة مدة ستجوابإ ١٧

  .أشھر

ات ستخدام حقھم في اإلستجوابات بقي في الحد األدنى، ووفقا لمعطیإداء نواب القوائم في أویالحظ أن 
ستجوابات فقط تم تسجیلھا في السجالت الرسمیة إالسجالت الرسمیة لمجلس النواب فان ثالثة 

  .من بین اإلستجوابات السبعة عشر التي سجلتلصالح نواب القوائم للمجلس 

  :منت اإلستجوابات المحاور التالیةوتعود اإلستجوابات الثالث للنائب رلى الحروب فقط، وتض

 اإلجابة وتمت السرحان، حقل في نفط وجود المعدنیة حول والثروة الطاقة وزیر استجواب .١
 .علیھ

 المصادر سلطة وقعتھا التي التفاھم مذكرة المعدنیة حول والثروة الطاقة وزیر استجواب .٢
 .علیھ اإلجابة وتمت الكوریة، الشركة مع الطبیعیة

 نضماملإل ديھن استراتیجي شریك دخول المعدنیة حول والثروة الطاقة وزیر استجواب .٣
  .علیھ اإلجابة وتمت الوطنیة، للشركة

لى الحروب لم تطلب إدراجھا وتمت اإلجابة علیھا، لكن النائب ر ةویالحظ أن ھذه اإلستجوابات الثالث
على جداول أعمال الجلسات لمناقشتھا، ولربما یعود السبب في ذلك لكون تلك اإلجابات قد غیرت من 

وصوال الى طرح  ةغیرت رغبتھا باإلستمرار بمناقشة اإلستجوابات الثالثقناعاتھا ومواقفھا، وبالتالي 
  .الثقة بوزیر الطاقة

عن والالفت لإلنتباه أن أربعة نواب من نواب القوائم واثناء مناقشة أسئلتھم تحت القبة أعلنوا رسمیا 
  :تحویل أسئلتھم إلستجوابات وھم

 ."وطن قائمة"عاطف الطراونھ  .١

 ."األردن أقوىقائمة "منیر زوایده  .٢

 ".قائمة الوسط اإلسالمي" زكریا الشیخ  .٣



٩٥ 

 ".قائمة الصوت الحر"فیصل األعور  .٤

ھؤالء النواب األربعة لم یقوموا بتسجیل إستجواباتھم لدى األمانة العامة لمجلس النواب،  إال أن
ة عالن عن ذلك تحت قبة المجلس وفي وسائل اإلعالم، لتتولى السجالت الرسمیواكتفوا فقط باإل

وا بما أعلنوا عنھ تحت القبة، زملمجلس النواب الكشف عن حقیقة كون ھؤالء النواب األربعة لم یلت
ون عادة لالتصال المتعاقبة والوزراء المعنیین یلجأربما ألسباب عدیدة لعل من بینھا أن الحكومات 

ستجوابھ إائب عن القضیة مثار النقاش، مما یؤدي الى تراجع الن حولبالنائب وتقدیم شروح ووثائق 
  .وحتى عن سؤالھ

یسحبون أسئلتھم بعد  كانواوھذه ظاھرة تكررت كثیرا في المجالس النیابیة السابقة، بل أن نوابا 
إرسالھا الى الجھة المختصة، ولعل أكثر مجالس النواب شھد سحبا لألسئلة كان المجلس السادس 

  .عشر السابق خاصة في دورتھ العادیة الثانیة

  اقشة العامة ج ــ المن

تعتبر المناقشات العامة التي یطلبھا النواب ویعقدھا المجلس نوعا من أنواع األعمال الرقابیة لمجلس 
عمال أنعقاد إالنواب على الحكومة، ووفقا للسجالت الرسمیة لمجلس النواب فان المجلس تلقى خالل 

  :ا یليطلب مناقشة عامة یمكن إجمالھا فیم ١٥دورتھ غیر العادیة األولى 

  .النسور عبداهللالدكتور   لحكومة الوزاري البیان مناقشة طلب  -١

 السوریین الالجئین وموضوع وأمنیًا واقتصادیا سیاسیا السوریة األزمة تداعیات حولطلبان  -٢
 للحكومة رفعت توصیات عدة المجلس وقرر األعمال جدول على أدرج( األردن على وتأثیره
  ).لمتابعتھا

 على أدرج( األخرى السلع وبعض النفطیة المشتقات أسعار رفع موضوع حول قشةمنا طلب  -٣
  ).مناقشتھ وتم األعمال جدول

 الحكومیة والمؤسسات الوزارات في الثالثة والفئة المیاومة عمال موضوع حول مناقشة طلب -٤
  ).لمتابعتھا للحكومة رفعت توصیات عدة المجلس وقرر األعمال جدول على أدرج(

 وتم األعمال جدول على أدرج( منھا والحد الجامعي العنف ظاھرة حول مناقشة طلبات ةست -٥
  ). مناقشتھ



٩٦ 

 العمل فرص على الوافدة للعمالة السلبي والتأثیر العمل سوق فوضى موضوع مناقشةطلبان ل -٦
 المحروقات قطاع وخصوصًا الخاص القطاع في العاملة الوافدة والعمالة نیاألردنی للعمال
 دموع تحدید یتم أن على الموضوع على الموافقة توتم األعمال جدول على أدرج( نشاءاتواإل

  ).الحقًا للمناقشة

 الطلب ستبعادإ تم األعمال جدول على أدرج( والكھرباء الطاقة مشكلة موضوع حول مناقشة طلب -٧
  ).للنقاش صالح غیر ألنھ

 المجلس قرر( الصھیوني االحتالل سجون في األردنیین األسرى موضوع حول مناقشة طلب -٨
  ).اللجنة إلیھ توصلت ما بصورة المجلس ووضع لدراستھ فلسطین لجنة إلى بكاملھ الملف إحالة

  :مة لم تدرج على جدول األعمال وھيوھناك خمسة طلبات مناقشة عا

  .الموانئ مؤسسة متقاعدي مشكلة حول طلب -١

 وانتشار النفایات وتراكم المیاه حیث من المفرق ةمحافظ على السوریة األزمة تداعیات حول طلب -٢
  .األمراض

  .الشبابي القطاع ومشكالت ھموم حول طلب -٣

  .التوجیھي امتحانات مشاكل حول طلب -٤

  .والتلفزیون اإلذاعة مؤسسة وضع حول طلب -٥

ب القوائم إن دور نواب القوائم في ھذا الجانب لم یختلف عن دور باقي النواب األخرین، فقد ساھم نوا
بدعم تلك الطلبات عن طریق التوقیع على المذكرات المتعلقة بطلبات المناقشة، والحقا المشاركة 

  .باألعمال النقاشیة

إن جمیع نواب القوائم قدموا مساھمات في تلك المناقشات بمستویات مختلفة، إال أن المالحظة األبرز، 
دموا خطابات بأسماء كتلھم، لكنھم لم یشیروا الى أن كتل الوسط اإلسالمي، واإلتحاد الوطني، ووطن ق

كنا ذھبنا الیھ سابقا من أن الكتل النیابیة التي قام نواب ثنون باسم قوائمھم، وھذا یؤكد ما أنھم یتحد
واب اختفت القوائم تماما من مجلس النفي داخلھا بحیث  العامةالقوائم  بدمجقوائم على تأسیسھا قامت 
  .والخطاب الفردي لنواب القوائم ب الكتلمبكرا لیحل محلھا خطا



٩٧ 

  غیاب نواب عن الجلسات : سادسا 

  نواب القوائم الغائبون بدون عذر ــ  ١

بقي مجلس النواب یعاني من حجم الغیابات الكبیرة عن جلساتھ، وفي عدد من الجلسات كان فقدان 
  .النصاب القانوني یحول دون استمرار انعقادھا

وألول مرة في تاریخ الحیاة  قرر رئیس مجلس النواب سعد سرور ٢٠١٣م للعا شھر آذار مارس ففي
سماء النواب الذین یحضرون الجلسات والذین یتغیبون عنھا أعتماد نشر إ ١٩٨٩البرلمانیة منذ سنة 

  .بعذر وبدون عذر في وسائل اإلعالم المخلتفة

مجلس سعد سرور في ھذا الجانب تخذه رئیس الإھمیة وایجابیة القرار الذي أنھ وبالرغم من أویالحظ 
  .إال أنھ لم یؤثر كثیرا في خفض منسوب الغیابات للنواب خاصة الذین یتغیبون بدون عذر مسبق

ونعتمد في ھذه الدراسة على نموذج فقط من مجموع تلك الغیابات، والكشوفات الرسمیة التي صدرت 
/  ٥/  ٢٦الفترة الواقعة ما بین  عن مجلس النواب بأسماء نواب القوائم المتغیبین بدون عذر في

  . ٢٠١٣/  ٨/  ٥وحتى الجلسة األخیرة التي عقدھا المجلس في دورتھ غیر العادیة بتاریخ  ٢٠١٣

وتغطي ھذه المساحة الجلسات السبع والعشرین األخیرة التي عقدھا المجلس، ونستھدف من ذلك ایراد 
  .ع الدراسة ــ عن تلك الجلساتمثال فقط على حجم تغیب نواب القوائم تحدیدا ــ موضو

ووفقا للجدول التفصیلي للجلسات وأسماء النواب المتغیبین من القوائم فان النائب أحمد رقیبات ممثل 
غیابا بدون عذر عن الجلسات السبع والعشرین  ٢٢قائمة اإلنقاذ سجل اعلى نسبة غیاب بواقع 

  .األخیرة، وھي نسبة غیاب مرتفعة جدا

في عدد الغیابات بدون عذر الخشمان من قائمة اإلتحاد الوطني في المرتبة الثانیة وحل النائب محمد 
  .جلسات وبفارق واسع جدا عن النائب الرقیبات ٧ بواقع

وحل في المرتبة الثالثة النائبان عبد الھادي المحارمة من قائمة العمل الوطني،  وعلي العزازمھ من 
  .نھماقائمة الكرامھ بواقع خمسة غیابات لكل م

ة الوسط اإلسالمي، وحل في المرتبة الرابعة من حیث الغیابات بدون عذر النائب محمد الحاج من قائم
  .غیابات لكل منھما ٤من قائمة التعاون  بمحموع ومجحم الصقور 



٩٨ 

نواب المرتبة الخامسة من حیث عدد الغیاب بدون عذر بواقع ثالثة غیابات لكل واحد منھم  ٦وتقاسم 
" قائمة العمالیة والمھنیة"من  الضالعین مازنو" ھل الھمةأقائمة " من الخالیلھ رائدوھم النواب 

 لعمروا محمدو "قائمة وطن"من  الطراونة عاطفو" قائمة التیار الوطني"من  المجالي عبدالھاديو
  ."قائمة الصوت الحر" من األعور فیصلو "قائمة القدس الشریف"من 

و  "قائمة الوحدة الوطنیة"د الزبون الغیاب بدون عذر النائبان محموتقاسم المرتبة السادسة من حیث 
  .بواقع غیابین فقط لكل منھما" قائمة البناء"حسن عبیدات 

 معتزابورماننواب ھم،  ٨بعة من حیث الغیاب عن جلسة واحدة بدون عذر وتقاسم المرتبة السا
قائمة الوسط " العماوي مصطفىو "قائمة الفجر" البلوي سعدو "وطنيقائمة كتلة شباب الوفاق ال"

 خمیسو  "قائمة اإلتحاد الوطني" االقطش عبدالمجیدو "قائمة الشعب" شنیكات مصطفىو "اإلسالمي
  ." قائمة البیارق" اخورشیده حمزهو  "قائمة أردن أقوى" الزوایدة منیرو "قائمة وطن" عطیة

قوائم لم  ح باستثناء نواب ثالثبتفاوت واض سجلوا غیابات بدون عذر وإنوائم نواب الق معظمإن 
التالي وھي قوائم ) ١٣(رقم ة التي یغطیھا الجدول نییسجلوا أي غیاب بدون عذر طیلة الفترة الزم

 ."المواطنھ، والجبھة الموحدة، وصوت الوطن"

  

  جدول نواب القوائم المتغیبون عن الجلسات بدون عذر

  ٢٠١٣٧٧/  ٨/ ٥ـــ  / ٥/ ٢٦للفترة من 

  القائمة  النائب  الجلسة  تاریخ  الرقم

  نقاذاإل  الرقیبات حمدأ  ٢٦/٥/٢٠١٣ حداأل  ١

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ  ٢/٦/٢٠١٣ حداأل  ٢

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ  ٤/٦/٢٠١٣ الثالثاء  ٣

  ھل الھمةأ  الخالیلھ رائد

  اإلنقاذ  رقیبات حمدأ  ٥/٦/٢٠١٣ ربعاءاأل  ٤

                                                             
، وصدرت اإلرادة الملكیة بفض  ٢٠١٣/  ٨/  ٥غیر العادیة األولى بتاریخ  ــ عقد مجلس النواب في دورتھ٧٧

رت ستة وھو الموعد الدستوري إلنتھاء اعمال الدورة التي استم/  ٨/  ١٠الدورة غیر العادیة اعتبارا من 
  . ٢٠١٣/ ١٠/٢أشھر انطالقا من 



٩٩ 

  االتحاد الوطني  الخشمان محمد

  الكرامھ  عزازمھال علي

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ  ٩/٦/٢٠١٣ حداأل  ٥

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ  "جلستان" ١٢/٦/٢٠١٣ ربعاءاأل  ٦

  اإلنقاذ  الرقیبات احمد  ١٣/٦/٢٠١٣ الخمیس  ٧

  الكرامة  العزازمة علي

  شباب الوفاق  رمان ابو معتز

  اإلنقاذ  رقیبات حمدأ  ١٦/٦/٢٠١٣ حداأل  ٨

  الكرامھ  ةالعزازم على

  البناء  عبیدات حسن

  الفجر  البلوي سعد

  "صباحیة" ١٧/٦/٢٠١٣ االثنین  ٩

  

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ

  سالميالوسط اإل  الحاج محمد

  التیار الوطني  المجالي الھادي عبد

  الصوت الحر  األعور فیصل

  القدس الشریف  العمرو محمد

  اإلنقاذ  الرقیبات مدحأ  "مسائیة" ١٧/٦/٢٠١٣ االثنین  ١٠

  تحاد الوطنياإل  الخشمان محمد

  التیار الوطني  المجالي عبدالھادي

  ھل الھمةأ  الخالیلة رائد

  اإلنقاذ  رقیبات حمدأ  "جلستان" ١٨/٦/٢٠١٣ الثالثاء  ١١

  الكرامة  العزازمة علي

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ  ٢٣/٦/٢٠١٣ حداأل  ١٢



١٠٠ 

  سالميالوسط اإل  العماوي مصطفى

  الشعب  شنیكات مصطفى

  اإلنقاذ  رقیبات حمدأ  ٢٦/٦/٢٠١٣ ربعاءاأل  ١٣

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ  "جلستان" ٣٠/٦/٢٠١٣ حداأل  ١٤

  وطن  الطراونة عاطف

  الوحدة الوطنیة  الزبون محمد

  التیار الوطني  المجالي عبدالھادي

  سالمياإل الوسط  الحاج محمد  "صباحیة" ٢/٧/٢٠١٣ الثالثاء  ١٥

  التعاون  الصقور مجحم

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ

  العمل الوطني  عبد الھادي المحارمھ

  الصوت الحر  األعور فیصل

  وطن  الطراونة عاطف  "مسائیة" ٢/٧/٢٠١٣ الثالثاء  ١٦

  تحاداإل  االقطش المجید عبد

  تحاداإل  الخشمان محمد

  التیار  المجالي الھادي عبد

  اإلنقاذ  رقیبات مدحأ

  التعاون  الصقور مجحم

  الصوت الحر  األعور فیصل

  البناء  عبیدات حسن  ٣/٧/٢٠١٣ ربعاءاأل  ١٧

  االنقاذ  رقیبات أحمد  ٧/٧/٢٠١٣ حداأل  ١٨

  التعاون  الصقور مجحم

  وطن  الطراونة عاطف  ١٤/٧/٢٠١٣ حداأل  ١٩



١٠١ 

  وطن  عطیة خمیس

  تحاداإل  الخشمان محمد

  التعاون  الصقور مجحم

  العمل الوطني  المحارمة الھادي عبد

  اإلنقاذ  الرقیبات احمد  ١٦/٧/٢٠١٣ الثالثاء  ٢٠

  اإلنقاذ  الرقیبات احمد  ١٧/٧/٢٠١٣ ربعاءاأل  ٢١

  ھل الھمةأ  الخالیلھ رائد

  القدس الشریف  العمرو محمد

  الكرامة  العزازمة علي  ٢١/٧/٢٠١٣ حداأل  ٢٢

  ردن اقوىأ  الزوایدة منیر  ٢٤/٧/٢٠١٣ ربعاءاأل  ٢٣

  الوحدة الوطنیة  الزبون محمد

  تحاداإل  الخشمان محمد  ٢٠٣/  ٧/  ٣٠الثالثاء   ٢٤

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ

  العمالیة والمھنیة  الضالعین مازن

  العمل الوطني  المحارمھ الھادي عبد

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ  ٣١/٧/٢٠١٣ ربعاءاأل  ٢٥

  االتحادة والمھنیة  خشمانال محمد

  العمال  الضالعین مازن

  العمل الوطني  المحارمھ الھادي عبد

  الوسط اإلسالمي  الحاج محمد  ٤/٨/٢٠١٣ حداأل  ٢٦

  الوسط اإلسالمي  الحاج محمد  ٥/٨/٢٠١٣ االثنین  ٢٧

  تحاداإل  الخشمان محمد

  اإلنقاذ  الرقیبات حمدأ



١٠٢ 

  وطنيالعمل ال  المحارمھ الھادي عبد

  القدس الشریف  العمرو محمد

  البیارق  رشیده اخو حمزه

  

  :نواب القوائم المتغیبون عن الجلسات بعذر مسبق ــ  ٢

نائبا، وصل مجموع غیاباتھم بعذر مسبق  ٢٣بلغ عدد النواب الذین تغیبوا عن الجلسات بعذر مسبق 
  .غیابا ١٤٢الى   

ستنادا الى محاضر جلسات مجلس إى نواب القوائم، توزیع الغیابات عل )١٤(رقم  ویوضح الجدول
فتتاح الدورة غیر العادیة األولى إالنواب الرسمیة، ویغطي ھذا الجدول الفترة الزمنیة الممتدة من بدء 

  . ٢٠١٣/  ٨/  ٤وحتى نھایة الجلسة ما قبل األخیرة التي عقدت في  ٢٠١٣/  ٢/  ١٠في 

  

  ١٧بعذر عن جلسات الدورة غیر العادیة األولى لمجلس عدد غیاب نواب القوائم ) ١٤(رقم جدول 

  القائمة  عدد الغیابات  النائب  الرقم

  التیار الوطني  ١٨  المجالي الھادي عبد  ١

  الكرامھ  ١٢  العزازمة علي  ٢

  تحاد الوطنياإل  ١١  الخشمان محمد  ٣

  البیارق  ١١  رشیدة خوأ حمزة  ٤

  التیار الوطني  ٩  قشــوع حـــــازم  ٥

  الجبھة الموحدة  ٩  المجالي مجدأ  ٦

  وطن  ٨  الطراونة عاطف  ٧

  وطن  ٧  عطیة خمیس  ٨

  الصوت الحر  ٧  األعور فیصل  ٩

  الشعب  ٦  شنیكات مصطفى  ١٠



١٠٣ 

  صوت الوطن  ٦  العبادي ھیثم  ١١

  الفجر  ٤  البلوي سعد  ١٢

  العمالیة والمھنیة  ٤  الضالعین مازن  ١٣

  القدس الشریف  ٤  و العمر محمد  ١٤

  الوسط اإلسالمي  ٤  جالحا محمد  ١٥

  تحاد الوطنياإل  ٤  األقطش المجید عبد  ١٦

  البناء  ٤  عبیدات حسن  ١٧

  التعاون  ٣  الصقور جحمم  ١٨

  ردن اقوىأ  ٣  ه زواید منیر  ١٩

  ردن اقوىأ  ٢  الحروب رلى  ٢٠

  الوحدة الوطنیة  ٢  الزبون كریم محمد  ٢١

  العمل الوطني  ٢  المحارمة الھادي عبد  ٢٢

  شباب الوفاق الوطني  ٢  انرم ابو معتز  ٢٣

    ١٤٢    مجموع 
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  الفصل الرابع

  الخالصة والنتائج والتوصیات

ردني السابع عشر لمجلس النواب األ ات النیابیةنتخابفي اإل تقییم تجربة القوائمتصدت ھذه الدراسة  ل
ك التجربة الجدیدة واألولى من النجاح والفشل في تل مواطنعلى  الضوءتسلیط لمحاولة في  ،٢٠١٢

  .والخالف دن والتي رافقھا الكثیر من الجدلنوعھا في األر

باضافة صوت ثاني وبالرغم من أن التجربة في حد ذاتھا تشكل عمال ریادیا مقبوال من حیث المبدأ 
، وبالرغم من كونھا تجربة جدیدة كسرت الى حد ما خب یمنحھ لقائمة على مستوى الوطنللنا
ھات الصوت الواحد، فإن التجربة تحتاج للكثیر من المراجعة والتطویر وفي سیاقات عدیدة تابو

سواء لجھة األسس التي ثیر من أماكن الضعف العملیة على األرض كشفت عن الك ةالتجربف. مختلفة
حتساب لیات إآو إعتماد تشكیل القوائم، عتماد مبدأ القوائم، أو األسس التي تم على أساسھاإقام علیھا 

  .األصوات، وتوزیع المقاعد

نتخابیة العامة في ن مجموع األصوات التي حصلت علیھا القوائم اإلألقد توصلت ھذه الدراسة الى 
نتخابیة مختلف دوائر المملكة اإلفي  المقترعینمن مجموع أصوات %  ٩٢,١ اسبتھالبالغة نالمملكة 

ن ھذه النسبة العالیة جدا قد فاقت التوقعات أ ھي نسبة عالیة جدا، وباستطاعة الدراسة التأكید على
  .تماما

لقد بدت ھذه النسبة في حد ذاتھا فوق التوقعات مما یشیر إلى معطیات ایجابیة في غایة األھمیة في 
في سیاق إعادة النظر في لقوائم االنتخابیة العامة حال تم الذھاب الى معالجة اإلختالالت في تجربة ا

  .نتخاب المعتمد في المملكةنظام اإلقانون االنتخاب، وفي 

الناخبین تكشف عن التي حصلت  القوائم مجتمعة علیھا من مجموع أصوات %  ٩٢,١إن  نسبة 
جدا على إستخدام الناخبین لحقھم بالصوت الثاني الذي تم تخصیصھ للقوائم اإلنتخابیة،  اإلقبال الكبیر

بھذا النوع من النظام  لقوائم اإلنتخابیة لقناعتھمما یؤكد على أن الناخب األردني استطاع التصویت ل
  .متالك صوتین أمام صنادیق اإلقتراعإة بوال، ولرغبتھ بتجرأاإلنتخابي 

المشاركة في اإلقتراع المؤكد أن نسبة  فمن  اإلنتخابي المختلط وفي حال تم تطویر ھذا النظام
األخرى مما قد یشكل أرضیة جیدة  سترتفع، كما أن نسبة التصویت للبرامج اإلنتخابیة سترتفع ھي

  .إلنتخاب نواب على أسس سیاسیة وبرامجیة واضحة
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وتوصلت الدراسة الى أن ارتفاع معدالت التصویت للقوائم العامة جاء في سیاقات مختلفة لعل من 
  :ھمھاأ

ستخدام الصوت الثاني الذي حصلوا علیھ بموجب قانون إن الناخبین حرصوا تماما على أــ  ١
 ١١٨٦٢٩٤ات البالغ عددھم الكلي ین جمیع الناخبین الذین شاركوا في االنتخاببخاب ، ومن االنت

  .ناخبا وناخبة فقط لم یمنحوا أصواتھم للقوائم االنتخابیة ١٠١٧٤٩ناخیا وناخبة، فان 

وھذا ما عمل  بالدرجة األولى " ابن العشیرة"ح عتماد مبدأ التصویت لصالإــ لجأ الناخبون الى  ٢
تكریس مبدأ استخدام الصوت الثاني اإلضافي المخصص للقائمة لصالح ابن العشیرة، وللعالقات على 

  .المناطقیة

االدالء بھذا الصوت، ــ عمل الصوت الثاني المخصص للقائمة على توسیع خیارات الناخبین باتجاه  ٣
صوات وإن كانت األ عدید من العلى ئم في معظم دوائر المملكة على الحصول القواساعد وھذا ما 

نتخاب مرشحین لیسوا من أن ھذه التجربة عملت على تكریس ا متواضعة في بعض األحیان، إال
  .الدائرة االنتخابیة الواحدة

نھا جدیدة على الناخب األردني فإنھا ساعدت على فتح حوارات أــ إن ھذه التجربة وبالرغم من  ٤
تھا وبرامجھا، مما أشاع أجواء تثقیفیة لدى الناخبین ھمیأحول مفھوم القائمة والیات التعامل معھا، و

  .كانت غائبة عنھم تماما

نتخابات القوائم، إــ إن عقلیة التصویت للعالقات العائلیة والقبلیة والمناطقیة فرضت نفسھا على  ٥
وھو ما انعكس سریعا  ،ائریین ومناطقیین بالدرجة األولىوھذا ما أدى بالنتیجة الى حمل مرشحین عش

  .على أداء نواب القوائم تحت قبة مجلس النواب

ن معظم القوائم لم تقدم برامج أو سیاسیة واضحة، كما أــ لم یتم انتخاب القوائم على أسس برامجیة  ٦
خرى قلیلة قدمت للناخبین ما تعتقد أنھا برامج یمكنھا إقناع أو سیاسیة واضحة، مقابل قوائم أخدماتیة 

  .الناخبین بالتصویت لھا

حتساب أصوات القوائم الذي تكرس من خالل معادلة قشوع إــ إن سلسلة األخطاء التي  جرت في  ٧ 
عتماد إھتزاز الثقة بالقوائم أوال، وبعمل الھیئة المستقلة لإلنتخابات، مما یستدعي إــ عبلة قد أدت الى 

  .أسس أكثر صرامة ووضوحا في عمل الھیئة المستقلة في المستقبل

الدور الذي قام بھ نواب القوائم في مجلس النواب ونوع اإلضافات التي قدمتھا القوائم وفیما یتعلق ب
  :ن الدراسة خلصت الى النتائج التالیةإف ،نتخابیة لمجلس النواباإل
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یمیزھا عن باقي النواب  اداءأــ لم تستطع القوائم اإلنتخابیة التي وصلت الى قبة البرلمان، تقدیم  ١
و خدماتي بھویة أو حتى في تقدیم خطاب سیاسي أو الرقابة أث التشریع األخرین سواء من حی

  .واضحة

یة خصوصیة أمقعدا الى مجرد نواب عادیین ال یملكون  ٢٧ ال ــ تحول نواب القوائم الذین شغلوا ٢
نھم نواب یمثلون قوائم أتمیزھم عن نواب الدوائر الفردیة، والمقصود أن نواب القوائم تناسوا تماما 

  .خابیة عامة، وفور وصولھم الى قبة البرلمان تحولوا للتعامل باعتبارھم نوابا فردیینانت

ة التي مثلتھا، ئمن تقدم أداء برلمانیا في إطار القاأكثر أن فم تستطع القوائم التي فازت بمقعدیــ ل ٣
سالمي، الوسط اإل" قوائم أسست كتال برلمانیة ظلت تحمل نفس إسم القائمة ن ثالثأوبالرغم من 

نتخابیة، إفإن ھذه القوائم انكفأت على نفسھا وتخلت عن كونھا تمثل قوائم  "،وطن، اإلتحاد الوطني
  .ھویتھا البرلمانیة ثانیایتھا اإلنتخابیة أوال وال مل بالكتلة، ولم تقدم ما یوضح ھووتحولت الى نظام الع

رلمانیة، وتحول نواب القوائم الى نواب نواب القوائم السبعة والعشرین في إطار الكتل الب دمجــ تم  ٤
ي، ولالعمل الكتداء نواب القوائم في ھذا الجانب تأثر سریعا بأفردیین أو مستقلین، وللحقیقة فإن 

واختفت تماما ھویات القوائم اإلنتخابیة العامة في الكتل البرلمانیة، ولم تستطع الظھور ككیانات 
  .برلمانیة مستقلة، بخطاب واضح

داء نواب القوائم فیما یتعلق بالتشریع والرقابة في سیاقھ الطبیعي قیاسا بأداء النواب أ ــ ظھر ٥
" العمل الفردي"مجتمعین، فقد اعتمد نواب القوائم على أدائھم الذاتي والفردي، مما ساھم في تعزیز 

واإلتحاد  والوسط اإلسالمي وفي قوائم مثل وطن. بین نواب القائمة الواحدة" التشاركیة"حساب على 
تخاذ القرارات إوتم اإلحتكام الى الفردیة المفرطة في  اختفت القائمة والكتلة الوطني واردن أقوى

  .و حتى في األداء الرقابي والتشریعيأ ازنةو الثقة بالموأسواء المتعلقة بالثقة بالحكومة 

إلنتخابیة البرلمانیة وا ــ وكما فشلت القوائم التي نجحت بأكثر من مقعد برلماني في إبراز ھویتھا ٦
وربما  .ھویات قوائمھمنواب القوائم التي فازت بمقعد واحد فقط في إثبات  كقائمة وطنیة، فقد فشل

   .أو الحد األدني للعمل التشاركي فیما بینھا على الخطوط العریضةلعدم توافق تلك القوائم  یعود ذلك 

كوا في عضویة كتلة واحدة، ومع ذلك فان ھؤالء ــ یالحظ أن أكثر من نائب من نواب القوائم اشتر ٧
نتخابیة على الكتلة التي ینتمون الیھا، وبالتالي تم صھر النواب لم یستطیعوا أن یفرضوا ھویاتھم اإل

  . ھؤالء في إطار الكتلة األم
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في  ــ لم تلجأ القوائم التي وصلت الى البرلمان للعمل على الترویج لبرامجھا اإلنتخابیة، ولم یظھر ٨
ي باعتباره المسطرة التي تتعامل بالمجلس أي من القوائم التي أعلنت عن تمسكھا ببرنامجھا اإلنتخا

من قلیل  دباستثناء عدأساس برامجھا السابقة، وتجاھات تصویتھا على إبھا تحت القبة وتبني مواقفھا و
مل على أساسھ فان تلك القوائم االنتخابیة التي ألمحت في اكثر من مرة الى وجود برنامج لھا وتع

دراجھا لتحاسب أالقوائم بقیت تستخدم لغة اإلشارة الى تلك البرامج، ولم تخرج تلك البرامج من 
  .وتراقب وتشرع على أساسھا

ــ من المالحظ أن نواب القوائم تحولوا تحت قبة البرلمان الى مجرد نواب یشبھون نواب الكوتا،  ٩
  .كوتا القوائم، ولیس باعتبارھم نواب قوائم عامةفقد حجزوا مقاعدھم تحت القبة على 

  التوصیات 

ستكشاف القوائم اإلنتخابیة العامة ودورھا في البرلمان وقبل ذلك في إإن ھذه الدراسة التي حاولت 
  :یةتالالعملیة اإلنتخابیة بكاملھا تخلص الى التوصیات ال

  .دتجاوز قانون الصوت الواحبالعمل على تعدیل قانون االنتخاب  .١

لكل %) ٥٠( تقسیم مقاعد مجلس النواب مناصفة بین مرشحي الدوائر الفردیة والقوائم .٢
 نیوزیلنداكألمانیا و"منھما، كما ھو معتمدا لدى العدید من الدول الدیمقراطیة في أوروبا 

  .وأفریقیا "وبولیفیا فنزویال"وفي أمریكا الالتینیة "وإیطالیا وھنغاریا

أو ائتالف من األحزاب /أو الئتالف أحزاب و/ة حزبیة، لحزب ونتخابیأن تكون القوائم اإل .٣
والمستقلین، و شریطة أن یكون الحزب مرخصا بما ال یقل عن ثالثة أشھر من موعد 

  .قتراعاإل

  .نتخابیة الفردیةإعادة النظر بتوزیع  الدوائر اإل .٤

أو لجھة المقاعد  نتخابیة، سواء لجھة تشكیلھا،إعادة النظر شكال وموضوعا بنظام القوائم اإل .٥
  : قاعد، وعلى أساس المبادئ التالیةالمخصصة لھا في البرلمان، وتوزیع تلك الم

  إعتماد مبدأ التمثیل النسبي للقوائم  .أ

للقوائم اإلنتخابیة العامة، ضمن حدود واضحة " الحسم"أو " العتبة"إعتماد مبدأ   .ب
  .وملزمة، وبنسبة مئویة محددة ألصوات المقترعین للقوائم
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إعتماد القوائم المفتوحة ولیست المغلقة، بأن یحق للناخب اختیار مرشحھ المفضل   .ج
  .في القائمة

  .إعتماد مبدأ االتفاق على توزیع البواقي بین القوائم  .د

مواصلة عملیة التطویر للنظام الداخلي لمجلس النواب، لجھة تطویر وماسسة  الكتل النیابیة  .٦
لنسبي لھا في المكتب الدائم، وبأن تكون الكتل النیابیة  ھي في المجلس وإعتماد التمثیل ا
  .أساس العمل النیابي الداخلي

تعدیل قانون األحزاب بما یزیل كافة اإلجراءات واإلشتراطات البیروقراطیة والتعجیزیة،  .٧
وبما یؤكد على أن الحزب ھو ذلك اإلطار التنظیمي الذي یسعى للوصول للسلطة بالطرق 

  .مقراطیة تحقیقا لمبدأ التداول السلمي للسلطةالسلمیة والدی
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  المصادر والمراجع

  

  . ٢٠١٢والقانون المعدل لقانون اإلنتخاب لسنة  ٢٠١٢لسنة  ٢٥قانون اإلنتخاب رقم ــ  1

  . ٢٠١٣النھائي لمخرجات مراقبة اإلنتخابات البرلمانیة االردنیة " راصد"تقریر ــ  2

مركز الحیاة  ــ ٢٠١٣لتقریر النھائي لمخرجات مراقبة اإلنتخابات البرلمانیة األردنیة لسنة ا_  ٣
ــ " راصد"٢٠١٣لتنمیة المجتمع المدني، المنسق العام للتحالف المدني لمراقبة اإلنتخابات النیابیة 

  . ٢٠١٣مارس /عمان ــ أذار 

  .ـ الدستور األردني ٤

  .ب األردنيـ النظام الداخلي لمجلس النوا ٥
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Executive Summary 

Nowhere in the Middle East has the electoral law been as bitterly contested as in 

Jordan. Over more than two decades, the electoral law has become a major point of 
contention between various political forces, with the regime on one side and the 
Muslim Brotherhood and its political wing, the Islamic Action Front (IAF), on the 
other. 

Certain elements of the electoral law have been singled out by opposition forces as 

key factorsbehind the unfair and unfree results of the previous elections. Over the 
years, the state hasrefused to introduce any meaningful amendment to the electoral 
law,a position that instigated the boycott of electoral processes by key political 
players,namelythe Muslim Brotherhood and the IAF. Indeed, the 
government’sinsistence on adopting a single non-transferable voting system 
(SNTV), accompanied by accusations of vote rigging in 2007 and 2010 have 
created a sense of urgency and a need to effect change. While the state previously 
dismissed all demands for such reform, the events of the Arab Spring reshuffled 
Jordan’s political deck. 

The onset of the Arab Spring induced a charged political environment and led 

Jordan’s ruling elite to accept a plan for reform. Faced with increasing political 
activism, especially among the youth, the state acted swiftly, hoping to thwartthe 
emboldened Jordanianoppositional forces,who took to the street in significant 
numbers in 2011. In March, a National Dialogue Committee (NDC) was established 
to draft a proposal for what would be an amended electoral law.  

The NDC presented a draft law, only to be shelved once and for all. After talks and 

negotiations, the government and the parliament, having glossed over the 
committee’s good recommendations, produced a new electoral law in June 2012, 
touted by the state-run media as part of a reform process.  
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While the new electoral law retains the controversial SNTV system, it includes the 

introduction of the list system. The law allocates 27 seats to be elected via a list 
system, anunprecedented change in the modern history of Jordan. Oppositional 
forces viewthe 27 seats allocated for competition through the national listsas a 
positive step, but the result still falls short of a good electoral law. The Jordanian 
political spectrum is divided along identity lines and has no well-organized and 
strong political parties except for the IAF. It was hoped that the national lists would 
help bypass this identity division, encouraging various social groups to form lists 
and coalitions, and empower political parties to play a more prominent role in 
Jordanian politics. Nevertheless, the proposed number of 27 seats allocated to the 
national lists can hardly achieve these goals. 

This book is an attempt to assess the advantages as well as the defectsin 

implementing the national list system in the last parliamentary elections of January 
2013. It examines the following themes: mechanisms for forming lists and their 
platforms, the objectivity of the new list system, and the impact of the lists on 
parliament’s performance as a whole. The book concludes with recommendations. 

The issue of how the national list system would affect parliament’s performance 

was at the heart of the public debate. Needless to say, a majority of Jordanians do 
not hold the parliament in high esteem. Against this backdrop, proponents of the 
national list system have long argued that parliament’s performance would improve 
and reflect the interests and sentiments of the broader public. 

The book argues that while enacting this principle in the electoral law is a 

significant stride in the long path to reform, those who won their seats through the 
national list system have not demonstrated outstanding performance. On the whole, 
they have essentially become deputies in parliament similar to those who won their 
seats by contesting in individual electoral districts or even those who were elected 
via the quota system. 

More often than not, the 21 lists that won seats fell into the trap of the old system. 

In other words, except for three lists, the rest have integrated into parliamentary 
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blocks that do not reflect their list platforms. Ironically, some of the lists who won 
more than one seat even fractured. In two cases, members of the same list ended up 
joining two different blocks in parliament. It is not surprising though that the 
deputies joined blocks. A list of one member cannot stand alone without some kind 
of cooperation with other lists and other independent members. Hence, in an effort 
to be effective in parliament, members join blocks. Seen in this way, lists lost their 
identity within in the first week and hardly anyone still associates parliamentary 
memberswith their lists. The deputies’ performance in parliament will continue to 
be conditioned by the imperative to form blocks.  

It is worth noting that none of the national lists who made it to the parliament 

promotes its electoral platform. Therefore, they have not established benchmarks 
against which their performance can be measured. In several occasions, some lists 
refer generally to their electoral platform. And yet, when it comes to their voting 
record in the parliament, it is hard to see any link between their platforms and their 
voting behavior. All in all, the national lists’ performance presents nothing new.  

Looking at the experience from a different angle, one can safely argue that the 

enactment of the national lists system and the fact that a huge percentage of voters 
exercised their right to cast a second vote for lists means that the one-person-one-
vote system in Jordan is no longer sacrosanct. In fact, 92% of those whovoted,also 
used their second vote with regard to the national lists. If anything, it could be said 
that Jordanians would not take issue with eliminating the one-person-one-vote 
electoral law. 

As the book shows, political and democratic empowerment requires a legal 

foundation. The experience of the national lists reveals yet another insight into this 
paradigm. It would be futile to discuss democratic empowerment without enacting a 
new political parties’ law that eliminates all obstacles to entry and indeed 
encourages Jordanians to participate in political parties. The current culture of 
adversity towardspolitical parties is, by and large, the result of decades of damaging 
official policy. Therefore, it time for the state to play a role in the process. 
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The following three lessons are critical for the future improvement of Jordan’s 

political environment. First, the establishment of the Independent Election 
Commission(IEC) by constitutional amendments in support of free, fair and 
credible elections was a step that was widely welcomed by all stakeholders in 
Jordanian politics. It was the first time ever that an independent body oversaw the 
electoral process in all its phases. This effort was key in the state’s bid to restore the 
public’s trust in the elections process, particularly after wide accusations of rigging 
past elections. Nonetheless, the IEC made a number of mistakes, especially in the 
way it decided the winner of the last seat in the national list system. Some appealed 
to the court to decide on the issue. If not addressed in the future, this could chip 
away at the credibility of the newly established electoral institution. 

Second, with little electoral experience, voters who voted for the national lists were 

driven by geographical or tribal affiliations. Therefore, rather than reinforcing 
national identity, the votes did the opposite withsubnational identities still being a 
determining factor for the vast majority of voters. If the national lists had been 
confined to political parties, the voter behaviormay have been different.  

Third, elections took place amid a charged atmosphere in which the opposition 

boycotted elections. In fact, the opposition sought to weaken the voterturnout in 
order to undermine the regime. The state measured the elections’ success in terms 
of voter turnout and did everything in its power to secure at least a 50% 
participation rate. Perhaps for this reason, the government turned a blind eye to the 
spread of vote buying. Furthermore, it encouraged the participation of as many lists 
as possible for the purpose of attracting more voters. Therefore, Jordan’s elections 
were conducted in a confused atmosphere where vote buying was pervasive and the 
existence of 61 lists fragmented the process. 

That said, the electoral experience was overall a positive step upon which the state 

and society should build.On the whole, the book recommends the following:First, 
the electoral law should be amended to eliminate the one-person-one-vote system. 
The insistence on theSNTV system has been the key impediment to developing a 
healthy political environment and a strong parliament that can establish a checks 
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and balance system.Second, it is necessary to allocate approximately 50% of seats 
to the national list system, leaving the remaining percentage for electoral districts. 
Such a division is already being successfully implemented in severalEuropean 
democracies. The combination of allocating 50% of seats to national lists and 
eliminating the SNTV system would create an inclusive framework; it would 
thusreduce the risk of political parties and opposition forces boycotting the 
elections.  

Third, in order to inject life into and bolster political parties, the book suggests that 

national lists be confined to political parties. In other words, only members of 
established political parties would be able torun for election on a national list. Faced 
with this reality, voters would likely break with their traditional voting behavior, 
which is still tribal in nature. In the last elections, among the 61 national lists that 
participated, only a few were party-based. Furthermore, the lists should be open, 
meaningthat a voter should have the ability to choose names from different lists as 
opposed to just casting his or her vote for the whole list in one vote. 

Fourth, as being implemented in some well-established, functioning democracies, 

there should be an agreed-upon electoral threshold, which a party has to pass to be 
represented in parliament. This system would encourage small groups and parties to 
form coalitions in order to get their interests represented in the national parliament.  

Fifth, the political parties’ law should be amended to eliminate all bureaucratic 

obstacles that impede the work of political parties. While the national list system is 
a positive step, the political parties’ law remains an impediment. In order to have a 
healthy environment for political partiesin Jordan, a new electoral law must be 
enacted to help pave the way for genuine political reform. Jordan needs strong, 
functioning political parties seeking the sharing of power as opposed to weak 
parties that merely serve for window dressing.  

Finally, the parliamentary by-laws should be modified. Parliamentary blocks should 

get institutionalized once they are established. The current status of these blocks is 
in limbo. In other democracies, blocks are the basis for parliamentary 
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performance.The Jordanian parliament should adopt proportional representation of 
blocks in various committees in the parliament and the Bureau of the House. 

Foreword 

Anja Wehler-Schoeck, Resident Director, FES Jordan & Iraq 

With the parliamentary elections held in January of 2013, Jordan introduced a list 

system, based on which 27 out of the 150 members of parliament would be chosen. 
This move was a modest step towards a highly anticipated and long overdue reform 
of the electoral system. The implementation of this new system was, however,met 
by a number of obstacles:  

• A list system typically requires political parties or other entities, which – based 

on common values and agendas – choose candidates and organize them into a 
list. Yet, the Jordanian political landscape is still marked by an absence of 
parties –important actors in the opinion-making process and in the forming of 
majorities. Many of the lists were thus merely created for the purpose of the 
elections, were grouped around a prominent figure and proved short-lived in the 
aftermath. 

• Given the tradition of the single non-transferable vote system in Jordan, the 

introduction of the list system left many voters overwhelmed with their decision 
on election day, lacking informationon the casting of their second vote.  

• In view of the limited number of deputies, which were chosen according to the 
list system, the new system’s impact on the current parliament is naturally 
limited. As even the strongest out of the 21 successful lists was only able to win 
a total of three seats, the lists cannot be seen as a basis for forming majorities 
and influencing parliamentary decision-making. 
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Despite these limitations, the introduction of the list system is undoubtedly a 

positive development. If electoral reform is not again tabled but placed as a priority 
item on the political agenda, the challenges, which the new system has faced, can be 
tackled. To be effective, these steps must be accompanied by a firm commitment to 
strengthening the role of political parties and facilitating their founding and work. 

With this study, the Friedrich-Ebert-Stiftung Amman and Al-Badeel Center for 

Studies and Research would like to further the discussion of the electoral system in 
Jordan. We hope that the recommendations, which the study offers, will help pave 
the way for the next steps of reform. 

Through its offices in more than 90 countries around the globe, the German 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) and our local partners work in promoting 
democracy. True to our namesake’s credo “Democracy needs democrats”, we 
believe that democratization is a process, in which all groups of society must 
participate.  

In Jordan, FES promotes open political discussion, supports the efforts of civil 

society organizations and furthers active participation of previously marginalized 
groups such as women and youth. It is our conviction that a prerequisite for active 
participation is information. FES thus aims to contribute to the strengthening of 
independent media and the training of journalists. In addition, FES facilitates 
regular dialogue between political decision-makers and experts from Germany and 
the Middle East. 

Together with the Al-Badeel Center for Studies and Research, FES has been 

working on strengthening democratic institutions in Jordan for many years. Recent 
projects focused on the bylaws for Parliament, on the organization and role of the 
blocks in Parliament and on the work of the Independent Election Commission.  

We wish you an insightful read and look forward to your continued interest in the 

activities and publications of the Friedrich Ebert Foundation. 
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Foreword:                                                                                                                         
Necessary Research despite Some Disagreements 

 Excellence Engineer. Atef Attarawneh  

 Speaker of the 17th Jordanian ParliamentE 

 

The experience of national listsin Jordan is still in theinception stage. Thus, it is 

difficultto judge the experience negatively or positively despite the fact that the 
national listsconstitute a qualitative leap in Jordan’selectoral law. Still, the topic 
requires further researchand development.  

Though I do not fully concur with some of the study’s outcomes, I believe that the 

author’s research is an important addition to the field of parliamentary studies. It is 
the kind of scholarship that researchers, the interested public, and my fellow 
parliamentariansrequire and can greatly profit from. 

Over the past decade, research and analysis of the parliament’sconduct (namely, its 

performance, oversight, and legislation) has been prioritized by some specialized 
research centers both insideand outside of Jordan. Dozens of studies have been 
published that we – as parliamentarians–should acquaint ourselves with for our own 
benefit. Furthermore, the parliament as a whole should pay attention to studies 
produced here in Jordan or on a regional or international level, as they can provide 
insights and experience needed in this particular domain. 

By and large, this book scrutinizes the experience of the national lists and assesses 

the performance of my colleagues who were elected to the 17th Jordanian parliament 
throughthe national lists. Although I disagree with several of the study’s 
conclusions, this study remains an important part of research that aims to evaluate 
the parliamentary experience with the purpose of identifying the inadvertentpitfalls 
and advantages that we should underline and build upon. 
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Undoubtedly, developing Jordan’s democratic environment requiresexperts, 

researchers, and members of parliament to join forces and work together to realize 
this objective. Seen in this way, scientific research on parliament should be strongly 
supported, as it is the only way to effect modernization and excellence in 
parliamentaryperformance. 

From this perspective, I value this book. At a time when the Jordanian parliament 

does not embrace such research, I would like to emphasize that it is a necessity. We 
look forward to parliament’s own sponsorship of such studies and valuable 
research. 

I would like to thank the researcher, Waleed Husni, the al-Badeel Center for 

Research and Studies, and the Friedrich Ebert Foundation for supporting this study. 
I hope to see more research on this topic. I also hope that my colleagues in 
parliament will read such publications and reports (whether published 
internationally, regionally, or locally). This can help open a dialogue between my 
colleagues and research centers, which can have a positive impact through the 
sharing of experiences, clarifying the parliament’s positions, and conveying the 
parliament’s voice through constructive and open dialogue. 

  

  

  

  

  

  

  




