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 ملخص

ضطراب وفوضى إقليمية عارمة، وعلى خلفية أزمة وطنية اجاءت انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر في ظروف تسل ِّط 

اجتماعية وسياسية. وقد راهنت السلطات األردنية على إجراء هذه االنتخابات قبل نهاية العام، -مركبة ذات أبعاد اقتصادية

على  الزًما، وإنما أساًسا كونه دليًًل عملي  ا م  عضوية مجلس النواب باعتباره استحقاقًا دستوري  ليس فقط التزاًما منها بتجديد 

 .نجاح المملكة األردنية في الحفاظ على أمنها واستقرارها

 

عد بحيث جاءت بعيدة كل ال ؛النهائية هاعلنت نتائج، أي بعد خمسة أيام من إجراء االنتخابات، أ  5102 /أيلولسبتمبر 52في 

عن األهداف المعلنة لإلصًلح السياسي، حين بشرت الدولة األردنية بأن المجلس النيابي الجديد سوف يكون فاتحة عهد 

 ."الحكومات البرلمانية"

 

 

 

 مقدمة

كانت متوقعة على  ،5102 /أيلولسبتمبر 51يوم  ،على الرغم من أن حصيلة انتخابات المجلس النيابي األردني الثامن عشر

، فاق 5102 /أيلولسبتمبر 52نطاق واسع،، إال أن وقعها الذي ظهر مباررة بعد خرو  النتائ  النهائية لهذه االنتخابات، يوم 

 أسوأ التوقعات وأكثرها تشاؤًما.

دة حكومة جديعيعد االنتخعابعات، في مقعدمتها تأجيل افتتاح دورة المجلس الجديد، وتألي  مرت بعاألردن أحعدام متسععععععارععة ب  

بغياب المجلس المنتخب حديثًا، وقبلها واقعة اغتيال الصععععععحفي  ،5102أيلول /سععععععبتمبر 52يوم  ،برئعاسععععععة د. هاني الملقي

ستمرة. هذه زال متسرائيل، بكل ما أثارته الواقعتان من تداعيات ال إوالنارعط السياسي ناه  حتر، وتوقي، اتفاقية الغاز م، 

 .ت األنظار، ولو مؤقتًا، عن حصيلة االنتخابات البرلمانية، وما انطوت عليه من دالالت ومعان  األحدام الدراماتيكية أراح

وقبل ذلك، ما هي السععععععياقات والمقدمات التي قادت  ؟ليهعا االنتخعابعات النيعابية األردنية األخيرةإفمعا هي النتعائ  التي انتهعت 

 اليها؟

 األردن: تدهور األحزاب وتنامي دور المستقلين.

 



 3 

 

: السياق السياسي لالنتخابات النيابية   األردنية األخيرةأوًلا

ضعععععطراب وفوضعععععى إقليمية عارمة، وعلى خلفية أزمة وطنية اجاءت انتخابات المجلس النيابي الثامن عشعععععر في ظروف 

اجتماعية وسععياسععية. وقد راهنت السععلطات األردنية على إجراء هذه االنتخابات قبل نهاية العام، -مركبة ذات أبعاد اقتصععادية

ا كونه دليًًل عملي  ا م  عضععوية مجلس النواب باعتباره اسععتحقاقًا دسععتوري  ليس فقط التزاًما منها بتجديد  على  الزًما، وإنما أسععاسععً

ما سععععما لها بءجراء هذه االنتخابات  ؛نجاح المملكة األردنية في الحفاظ على أمنها واسعععتقرارها في أحلك الظروف ايقليمية

ا على عًلقات األردن التعاقدية، والسعععععيما م، الواليات يجابي  إوهو األمر الذي ينعكس  ؛بهدوء بدون مفاجآت تعكر صعععععفوها

 المتحدة والدول الغربية األخرى.

 

، مستلهمة ثورات 5100ندلعت الموجة األولى من الحراكات الشعبية والشبابية األردنية في مطل، افقد  ،وبالعودة إلى الوراء

ا تمثع ِّ  031( ظهر معا يزيعد على 5100تونس ومصععععععر. وخًلل الععام األول   ل مختل  الجماعات والفئات االجتماعية حراكعً

والعمرية، التي انخرطت بدورها في مئات التحركات المطلبية والسعياسية. وهكذا وصل عدد التحركات خًلل ذلك العام إلى 

ق  عن وحاالت التو ،ايضععععراباتوالمهرجانات، والمسععععيرات، والتجمعات، واالعتصععععامات،  :مثل ،تحرًكا متنوًعا 3623

 .5105العمل. ولم يلبث أن تجاوز عدد هذه التحركات خمسة آالف تحرك في عام 

 

في  ،علن عن تشععععكيل حكومة جديدةتحت تأثير حالة السععععخط العام وضععععغوط الشععععارم تم عزل حكومة سععععمير الرفاعي وأ  

ا واسععععًا، غير أن جبهة قائدي  ا وعت طيفًا سعععياسعععي  ، وقامت األخيرة بتشعععكيل "لجنة للحوار الوطني" ضعععم  5100آذار مارس/

ضعععع، على جدول أعمال اللجنة الوصععععول إلى صععععيغة توافقية و  العمل ايسععععًلمي وبع  الرموز القومية قاطعت أعمالها. و  

ل الملك لجنة ملكية لمراجعة الدستور األردني، ولجنة رك   ،5100نيسان إبريل/لقانوني االنتخاب واألحزاب السعياسعية. وفي 

 االقتصادي.أخرى للحوار 

 

م تمن، الحكومة من التصعععدي بعن  مفرط للتظاهرات واالعتصعععامات للكن هذه المبادرات التصعععالحية م، الشعععارم األردني 

 الشعبية في دوار الداخلية وساحة النخيل، وسط العاصمة عمان، وفي الزرقاء ومدن أخرى.

 

 ر  قِّ المحكمة الدسعععتورية التي تعود المطالبة بها إلى مطل، التسععععينات حين أ   إنشعععاءكان من نتائ  المسعععار ايصعععًلحي األخير 

 الميثاق الوطني األردني، إلى جانب تشكيل الهيئة المستقلة لًلنتخاب.

 

ت مجموعة من التعديًلت الدستورية رملت نحو ثلث مواد الدستور األردني. ولعل أبرز التعديًلت ما قر  أ   ،وفي الوقت نفسه

 التي ألغت صًلحية الملك بتأجيل االنتخابات النيابية آلجال غير محددة في حالة الظروف القاهرة.  63المادة صاب أ

 

تحققت ايصععععًلحات الدسععععتورية والتشععععريعية األخرى، رغم محدوديتها ومحتواها التجميلي، تحت ضععععغط الشععععارم خًلل 

 لسلطات القيام بءصًلحات سياسية فورية. ، ووسط مناخات إقليمية ودولية فرضت على ا5105-5100السنوات 

 

لتزام الحكومات األردنية انحسعععار ضعععغوط الشعععارم والمسعععيرات األسعععبوعية والتحشعععدات المطلبية، تراج، اعلى أنه بمجرد 

الًلحقة باألجندة ايصعًلحية، وماطلت في صياغة أهم التشريعات ايصًلحية المنشودة، أي قانون االنتخاب لمجلس النواب 

 .5102فقط مطل، العام الحالي  ر  قِّ أ   الذي
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صفوف  تصدعت، اوبسعبب االنقسعام الذي تعرضعت له جبهة المعارضة السياسية على خلفية الموق  من الصرام في سوري

ئتًلف األحزاب القومية واليسععارية، كما اختفت "الجبهة ائتًلف المعارضععة السععياسععية وانقسععمت ما بين الحركة ايسععًلمية وا

ل ايطار الجام، للقوى السياسية والشعبية المعارضة. ونتيجة للضغوط األمنية فقد تراج، إلصعًلح" التي كانت تمث ِّ الوطنية ل

 نشاط الحراكات الشبابية والمناطقية، مما أزاح الضغوط الداخلية على الحكومة.

 

 ليم واالنشععععغال الدولي بالتهديد الذي باتتا بايرهابية المتطرفة في ايقفة دولي  وفي هذه األثناء، وم، صعععععود القوى المصععععن  

له على دول المنطقة بل والعالم، تحولت األنظار عن مطالب ايصعععًلح السعععياسعععي، ولم تعد الحكومات األردنية تشععععر تشعععك ِّ 

إقرار دفعة جديدة من التعديًلت  حد ِّ إلى اء تراج، التزامعاتهعا المعلنعة على حسععععععاب هعذا الصعععععععيعد. بل وذهبت بعالحر  جر  

عت من نطاق صععًلحيات الملك على حسععاب الوالية العامة للحكومة، وخاصععة في تعيينات قادة سعع  ، و  5102الدسععتورية في 

 مؤسسات الجيش واألمن والمخابرات العامة.

 

 

 :0202أيلول سبتمبر/طار التشريعي واإلجرائي ًلنتخابات ثانياا: اإل

سععععععبقعت االنتخعابعات النيعابيعة األخيرة جملة من التطورات القانونية وايجرائية، لعل أبرزها تكريس دور "الهيئة المسععععععتقلة 

لًلنتخاب" في ايرعععراف على االنتخابات النيابية، وتاليًا انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات المقررة في أواسعععط 

5106 . 

 

على خف  عدد المؤسععسععين إلى  ، الذي نص  5102لسععنة  33فهو صععدور قانون األحزاب السععياسععية رقم  ،أما التطور الثاني

ا، ونقل مرجعية تسعععجيل األحزاب السعععياسعععية إلى وزارة الشعععؤون السعععياسعععية بداًل من وزارة الداخلية. والحقًا  021 رعععخصعععً

ذلك بهدف تشععععجي، األحزاب على التررععععا ، و5102لسععععنة  23أصععععدرت الحكومة نظاًما جديدًا لدعم األحزاب، حمل رقم 

 لًلنتخابات النيابية وفتا فروم لها في المحافظات.

 

هللا النسور تقدمت به في أواسط  ، الذي كانت حكومة د. عبد5102لسنة  2لكن التطور األهم كان إقرار قانون االنتخاب رقم 

تخليه عن قانون "الصعععععوت الواحد" الذي أضعععععع  القانون الجديد، رغم الترحيب به من حيث  هذا. 5102أيلول سعععععبتمبر/

ي ذ( ال0الرقابة البرلمانية لنحو عقد ونصعع ، تضععمن نقاط ضععع  كبيرة، لعل أبرزها تراجعه عن نظام "القائمة الوطنية" 

 .5103مقعدًا في انتخابات  56ا بعدد لم يتجاوز ق جزئي  ب ِّ أوصت به لجنة الحوار الوطني، وط  

 

ت الحكومة نظام "القائمة النسععبية المفتوحة" الذي يسععما للمقترعين بءعطاء أصععواتهم مرة للقائمة بن  بموجب القانون الجديد ت

روا مسععبقًا من أن هذا النظام سععوف يؤدي وكان الخبراء قد حذ   .(5التي يختارونها ومرة ثانية ألي عدد من أعضععاء القائمة 

 لى انشقاقها، بداًل من أن يكرس التعاون بين أعضائها. إلى إرعال التنافس بين أعضاء القائمة الواحدة، وحتى إ

( السعععتبعاد القوائم التي ال تحقق الحد األدنى 3ه انتقاد آخر لقانون االنتخاب الجديد، كونه ال ينص على عتبة حسعععم ج ِّ كذلك و  

وب فهو تمسععك القانون بأسععلأما االنتقاد الثالث  .وهو ما يقود إلى تشععتيت األصععوات بين عدد كبير من القوائم ؛من األصععوات

المقاعد التي يتعذر ملؤها باألرقام الصععععععحيحة غير الكسععععععرية، بنسععععععبة عدد  ء( لمل4"أعلى البواقي" أو "البعاقي األعلى" 

وكشفت عن عدم عدالة توزي، المقاعد  5103بت في انتخابات ر ِّ األصوات التي تحصل عليها القوائم. وكانت هذه الطريقة ج  

 ة.بموجب تلك الطريق
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، لعدم حيث افتقر إلى العدالة ؛ه النقد إلى نظام توزي، مقاعد الدوائر االنتخابيةج ِّ وإلى جانب مسععععاون النظام االنتخابي، فقد و  

 تناسب عدد مقاعد الدوائر مقارنة بعدد سكان تلك الدوائر.

 

قتصرت إذ ا ؛انتقدت المنظمات النسعائية ضعآلة عدد المقاعد النيابية المخصصة للمرأة في قانون االنتخاب الجديد ،من جهتها

مقععدًا فقط، أي بمععدل مقععد واحعد لكعل محعافظة ولدوائر البدو الثًلم. وكانت الحركة النسععععععائية قد  02"كوتعا" المرأة على 

مقعدًا، وهو ما كان سيرف، تمثيلها  53ي أا يعادل عدد الدوائر االنتخابية، طالبت برف، حصة المرأة من مقاعد المجلس إلى م

 من إجمالي عضوية مجلس النواب. %06.6إلى 

 

 53دائرة إلى  42ن عددًا من اييجابيات، أبرزها تقليص عدد الدوائر االنتخابية من على أن قعانون االنتخعاب الجديد تضععععععم  

مقعدًا، مما  031مقعدًا إلى  021والسععععععكعانية، وخف  عدد مقاعد مجلس النواب من م، توسععععععي، رقعتهعا الجغرافيعة  ،دائرة

 ينسجم م، احتياجات خف  النفقات العامة والحد من ظاهرة التضخم العددي ألعضاء مجلسي النواب واألعيان.

 

أل  ناخب  511اف نحو األمر الذي أضعع ة؛وبينما ذهب القانون الجديد إلى منا حق االقترام لمن هم دون سععن الثامنة عشععر

سنة. وكان األجدر خف   31جديد وتعرض لنقد واسع،، فءن القانون أبقى على سعن التررا لعضوية مجلس النواب لمن أتم 

 يوم االقترام. ةسنة، ومنا حق االنتخاب لمن أتم سن الثامنة عشر 56أو  54سن التررا إلى 

 

ثونية على صععععيد العاصعععمة والمحافظات، لكن الدوائر العليا امارلقد خضععع، مشعععروم قانون االنتخاب الجديد إلى مناقشعععات 

ا لم يتجاوز ثًلثة أيام يقرار القانون من جانب مجلسععععي النواب واألعيان، وهو ما حال دون النظر في فرضععععت سععععقفًا زمني  

 حصيلة الحوارات الوطنية واستيعاب التوصيات في الصيغة النهائية للقانون.

 

  

 نتائج انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر: ثالثاا: قراءة في

 

 مشاركة انتخابية متواضعة -0

من إجمالي السععععكان الذين يحق  %36ناخب، وهو ما يعادل  094359111بلغ عدد األردنيين الذين رععععاركوا في االنتخابات 

 "(.  0نظر جدول "اقترام السابقة  نسب المشاركة االنتخابية، مقارنة م، جوالت اال قللهم االنتخاب. وتعد هذه النسب من أ

 

 (0جدول )

 (0202-0222تطور المشاركة في انتخابات المجالس النيابية األردنية )

 نسبتهم ممن يحق لهم اًلنتخاب عدد المشاركين السنة

5102 090,09222 72% 

5103 090889207 72.2% 

5101 090729,82 70.0% 

5116 090009,77 72.7% 

 المراقبة اًلنتخابية، أعوام مختلفة. المصدر: تقارير
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ت بصعععععورة خاصعععععة في الدوائر ذات األغلبية الفلسعععععطينية في ذكر هنا أن ظاهرة النكوص عن المشعععععاركة االنتخابية تجل  وي  

فردًا،  093269326ان وصعل عدد المسجلين فيها إلى ففي عم   ؛العاصعمة، وفي دوائر مدن كبرى أخرى، مثل الزرقاء وإربد

ا، أي  3259232عععدد المقترعين لم يتجععاوز لكن  ى تععدني عععدد المقترعين في دوائر المععدن الكبرى إلى عز  . وي  %52.6نععاخبععً

 االعتقاد السائد بافتقار نظام توزي، الدوائر إلى العدالة.

 

مقعدًا بمعدل مقعد واحد لكل محافظة، إلى العدالة، هو  02وهناك اعتقاد قوي بأن افتقار توزي، "كوتا المرأة"، التي تتمثل بـ 

 للذكور.  %41، مقابل %35.6أيًضا سبب تراج، نسب االقترام عند النساء، والتي لم تتجاوز 

 

 الترشح لالنتخاب بين التردد واإلقدام: -0

النتخاب ا تخابات مجلس النواب بالتردد والبطء الشعععععديد عند بدء العملية االنتخابية، بالنظر إلى أن قانوناتسععععم التررعععععا الن

خابات التررععععا الفردي لًلنت التررععععا بالمنضععععوين تحت لواء قوائم انتخابية، بينما اعتاد األردنيون نظام   الجديد حصععععر حق  

باب التررععيا حتى تسععارم عدد المتقدمين للتررععا بأسععماء القوائم، ليبلغ البرلمانية. لكن ما إن اقترب الموعد الرسععمي لفتا 

 ا.مقعدًا نيابي   031دائرة انتخابية، ويتنافسون على  53قائمة انتخابية، يتوزعون بدورهم على  552لون متررًحا يمث ِّ  0523

 3.2ما يعادل  5102في انتخابات ذ بلغت إ ؛5103رعععععهدت االنتخابات احتداًما يقترب من مسعععععتويات التنافس في انتخابات 

، التي جمعت ما بين الدوائر الفردية 5103مررعععحين لكل مقعد في انتخابات  01.0لكل مقعد، في مقابل أكثر من  ينمررعععح

 والدائرة العامة.

 

، 5103عام لة التنعافس في االنتخعابعات النيابية األخيرة فاقت معدالت التنافس في الدورات االنتخابية السععععععابقة على أن رععععععد  

 (.5نظر جدول اسة بعدد المررحين المتنافسين على مقاعد البرلمان  يقم  

 

 (0جدول )

 (0202-7,,0تطور المنافسة اًلنتخابية في اًلنتخابات النيابية األردنية )

عددددد مقددداعدددد  عدد المرشحين السنة

 المجالس

معددل التنافس عل  ك  

 مقعد

0333 772 82 2.2 

0336 702 82 2.8 

5113 227 002 2.2 

5116 887 002 8.2 

5101 227 002 2.7 

ا عل  المقاعد الفردية وعددها  2,8منهم  0708 5103 مرشددددددحا

ا عل  القوائم الوطنية وعدد مقاعدها  802، و007 مرشدحا

 .مقعداا 02

072 

(007 ) 

( +02) 

02.0 

(7.2) 

(72.0) 

5102 0077 072 ,.7 

 مشتق من مصادر مختلفة.* الجدول من إعداد الباحث، وهو 
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، والذي اعتمد الدائرة الوطنية للمرة األولى إلى جانب الدوائر الفردية، رف، ردة المنافسة 5105ذكر أن قانون انتخاب سنة ي  

إذ وصل عدد المتنافسين  ؛5103مقعدًا فقط( إلى مستويات غير مسبوقة في انتخابات  56على مقاعد الدائرة العامة  وعددها 

ا على كل مقعد، في حين لم يتجاوز عدد  31مررععععععًحا، بما يصععععععل إلى أكثر من  251اعدها إلى على مق مررععععععًحا متنافسععععععً

مقعدًا مخصًصا للتنافس الفردي  053لكل مقعد من إجمالي  ينمررح 2.6مررًحا، أو  232المررحين على المقاعد الفردية 

 دائرة. 42في دوائر المملكة، وكان عددها حينذاك 

 

 0202المشاركة الحزبية في انتخابات  -7

يعود ارتفام عدد المررععععععحين النتخابات المجلس النيابي الثامن عشععععععر واحتدام التنافس االنتخابي فيها إلى عوامل عدة، في 

ون انقعلى ا من هذه االنتخابات، رغم تحفظ وحتى انتقاد العديد منها تخاذ كافة األحزاب السععععععياسععععععية موقفًا إيجابي  امقعدمتهعا 

 االنتخاب الجديد.

 

ا، في حين بلغ عدد  21ا من أصععل حزبًا سععياسعععي   45بلغ عدد األحزاب التي انخرطت في المنافسععة االنتخابية  حزبًا مرخصعععً

(، 2  مررععًحا، حسععب مصععادر وزارة الشععؤون السععياسععية والبرلمانية 523مررععحي األحزاب والقوائم الحزبية أو المختلطة 

 حين على قوائم األحزاب في تاريخ االنتخابات األردنية.وهو عدد غير مسبوق للمرر

 

تخاذ جماعة ايخوان المسععععععلمين قراًرا مفاجئًا بالمشععععععاركة في االنتخابات االبد من ايرععععععارة إلى أهمية  ،وفي هعذا ايطار

 ؛(5103، 5101، 5116 ، في العدورات االنتخابية الثًلم األخيرة لععوام ، بخًلف موقفهعا المقعاطِّ 5102البرلمعانيعة لععام 

 وهو قرار لم تكن تتوقعه السلطات الحكومية، بل وأثار مخاوفها من تبعاته.

 

جبهة العمل ايسًلمي، اتخاذ مثل هذا القرار في  ة،خوان المسلمين وذراعها السياسير أنه لم يكن سعهًًل على جماعة ايذك  وي  

المتعاقبة على مدار السععنوات األخيرة، والسععيما منذ اندالم ثورات تها الحكومات األردنية ظل أوسعع، حملة عداء رسععمية رععن  

 الربي، العربي.

 

ت الجماعة األم وحزبها السياسي إلى تيارات وتجمعات نقسامات داخلية عميقة رق  اخذ في ظروف وقوم كما أن هذا القرار ات  

ا أدى إلى خرو  مبادرة "زمزم" من حضععن الجماعة مم ؛حتوائها ولملمة رععظاياهاامتنافسععة، لم تفلا القيادات المحافِّظة في 

بد المحامي ع ،المراقب العام األسعععبق للجماعة ه  قاد   نشعععقاق  اوتحولها إلى حركة ثم إلى تنظيم حزبي مسعععتقل عنها. وتًل ذلك 

مي في عم الرسسعم ذات الجماعة. وقد استفاد التشكيًلن من الدال المنشعقون أنفسعهم كجمعية تحمل حيث سعج   ؛يباتن المجيد ذ  

 الحصول على الشرعية القانونية.

 

اسعععتقال بضععع، مئات من قادة وكوادر ايخوان القديمة والشعععابة من حزب جبهة العمل ايسعععًلمي، ليتوجه  ،وفي وقت الحق

 ذ".اسم "حزب الشراكة واينقاا تحت ا جديدً عيد االنتخابات البرلمانية األخيرة، إلى تسجيل نفسه حزبًا سياسي  بعضهم ب  

 

ت أعضعاء الحزب وحلفاءه، والسيما الذين تنافسوا ئتًلفية ضعم  اتقدم حزب جبهة العمل ايسعًلمي بقوائم انتخابية  ،رغم ذلك

ت قوائم "التحال  الوطني لإلصععععًلح" والقوائم مقاعد ايثنية والدينية  الشععععركس والشععععيشععععان والمسععععيحيين(. وغط  العلى 

لة لإلخوان وحلفائهم معظم الدوائر االنتخابية، لكن العدد الفعلي لعدد المررععععحين والمررععععحات تحت راية هذا األخرى الممث ِّ 
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لين ما مررععًحا ومررععحة إال أنه ظل الحزب األول من حيث عدد المتررععحين، مشععك ِّ  21التحال ، وأحيانًا خارجه، هبط إلى 

 من إجمالي الترريحات الحزبية. %53نسبته 

 

سعًلمية بقوائم أخرى، مثل حزب الوسعط ايسعًلمي الذي بلغ عدد المررعحين من إنفسعه تقدمت تشعكيًلت حزبية وفي الوقت 

 مررًحا. 04م بـ الذي تقد   (زمزم رخًصا وحزب المؤتمر الوطني  02أعضائه 

 

 يفصععاح عنأما على صعععيد أحزاب تيار الوسععط فقد تضععاربت أعداد مررععحيها، بالنظر إلى تكتم هذه األحزاب ورفضععها ا

أسعماء مررحيها، غير أن غالبيتها تقدمت بمررحين عنها وغالبًا بالتحال  م، رموز عشائرية. ويبقى أن نشير إلى أن التيار 

 مررًحا فقط. 06القومي اليساري تقدم بـ 

 

هرت د" قد أظذكر هنا أن دراسعة تحليلية لخلفيات المررعحين النتخابات مجلس النواب الثامن عشعر، أعدها تحال  "راصوي  

منهم يعتمد على نفوذه  %02.5من المررععععععحين يعتمدون على نفوذهم االجتماعي العشععععععائري والجهوي، بينما  %42.2أن 

من المتررععععحين هم إما متقاعدون  %52.3منهم على النفوذ الحزبي. ومما جاء في الدراسععععة ذاتها أن  %02االقتصععععادي و

من المتررحين من خلفيات تجارية وقطام أعمال. أما نسبة  %54.4ما جاء عسعكريون أو موظفون مدنيون في الحكومة. بين

 (.2  من إجمالي المتررحين %50.6المهنيين واألكاديميين على تنوم اختصاصاتهم فبلغت 

 

، النظام االنتخابي الجديد على بروز وبخًلف التوقعات بأن يخدم قانون االنتخاب وصعععععول قوائم حزبية وسعععععياسعععععية، رعععععج  

(، فضععًًل عن توسععي، نطاق رععراء 6ا، أبرزها "رععراء المررععحين" أنفسععهم ضععارة بالعملية الديمقراطية وجديدة نسععبي  ظواهر 

أصععععوات الناخبين. فبعد أن كانت الدوائر االنتخابية صععععغيرة وذات قاعدة عشععععائرية واجتماعية معروفة، ال يسععععهل رععععراء 

، ر عمليات رراء األصواتق القواعد االجتماعية للمررحين، ويس  األصعوات فيها علنًا، فءن توسعي، الدوائر سعما بخلط أورا

حيث تصعععب مراقبة هذه العملية كلما اتسعععت الدائرة االنتخابية، خاصععة أن وكًلء مررععحي "المال السععياسععي" باتوا رععركاء 

 (.2  وأعضاء في قوائم المررحين األكثر ثراء وحظوة

 

 عشر:نتائج انتخابات المجلس النيابي الثامن  -0

حيث جاءت بعيدة كل البعد  ؛النهائية هاعلنت نتائج، أي بعد خمسععة أيام من إجراء االنتخابات، أ  5102 /أيلولسععبتمبر 52في 

عن األهداف المعلنة لإلصعععًلح السعععياسعععي، حين بشعععرت الدولة األردنية بأن المجلس النيابي الجديد سعععوف يكون فاتحة عهد 

مة ليها، باعتماده نظام "القائإفترض بقانون االنتخاب الجديد أن يمهد طريق الوصععععععول ي  "الحكومات البرلمانية"، والتي كان 

 ل األحزاب السععياسععية ومررععحي البرام النسععبية المفتوحة"، وهو النظام الذي تم تقديمه باعتباره الرافعة التي سععوف توصعع ِّ 

 الوطنية إلى البرلمان.

حزًبا  45ود عدد كبير من األحزاب السياسية التي خاضت االنتخابات  فعلى صعيد المشاركة الحزبية، وعلى الرغم من وج

ا أو عضًوا في عضًوا حزبي   32حزبًا، أوصلت  00 تعد  تحزبًا مرخًصا( إال أن األحزاب التي فازت بمقاعد لم  21من أصعل 

 (.3  مررًحا تقدمت بهم األحزاب المشاركة 523ائتًلف حزبي إلى مقاعد البرلمان، وذلك من أصل 

من  %41.2ا، أي نحو مقعدًا نيابي   02وبالتفصععيل، فازت جبهة العمل ايسععًلمي وقائمة "التحال  الوطني لإلصععًلح" بـععععععع 

(. وحسب وزارة الشؤون السياسية جاء 01من المقاعد ايجمالية  %05إجمالي المقاعد الحزبية في المجلس، وهو ما يعادل 

، وهو (زمزم ه حزب المؤتمر الوطني ي  لِّ ي  مقاعد، لِّ  6عبد الهادي المجالي، الذي أحرز تاليًا حزب "التيار الوطني"، بزعامة 

مقاعد نيابية. وحصععلت قوائم كل من األحزاب  2مؤخًرا عن جماعة ايخوان المسععلمين، حيث أحرز  حزب إسععًلمي اسععتقل  
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"الجبهة األردنية  :السععتة األخرى، وهي"العدالة وايصععًلح" على مقعدين لكل منهما. أما األحزاب و ،"الوسععط ايسععًلمي"

از فف ؛"االتحاد الوطني"و ،"العون األردني"و"البعث العربي التقدمي"، و"الوفاء"، و"جبهعة العمعل الوطني"، ودة"، الموحع  

 (.3نظر الجدول اكل منها بمقعد واحد في المجلس  

 

 (7جدول )

 0202 المقاعد التي حصلت عليها األحزاب المشاركة في انتخابات

 عدد الفائزين  عدد المرشحين اسم الحزب والقائمة الرقم

  07 22 جبهة العم  اإلسالمي وتحالف اإلصالح 0

 2 مرشح حزبي 07 التيار الوطني 5

 7 مرشح 00 المؤتمر الوطني )زمزم( 3

 0 مرشح  08 الوسط اإلسالمي 4

 0 , العدالة واإلصالح 2

 0 02 الجبهة األردنية الموحدة 2

 0 02 حزب الوفاء 6

 0 7 حزب اًلتحاد الوطني 2

 0 - حزب العون 3

 0 - جبهة العم  الوطني 01

 0 07 ئتالف األحزاب القومية واليساريةا 00

 0 2 قائمة الدولة المدنية/ معاا 05

ته وزارة ( باًلستناد إل  ملخص داخلي أعد  0202تشرين األول /أكتوبر 07المصددر: اعتمد إعداد الجدول أعال  عل  البيانات التي كشدفت عنها صدحيفة غال دغ )

 الشؤون السياسية والبرلمانية األردنية، وعل  مصادر صحفية أخرى وتحالف غنزاهة لمراقبة اًلنتخاباتغ.

 

 

 031من أعضاء البرلمان األردني الجديد، البالغ عدده  %53يتبين أن حصعة األحزاب والقوائم الحزبية لم تتجاوز  ر  ومما م  

( يتوزعون على تًلوين إسععععععًلمية متعددة، تعود بدورها إلى جذر واحد %06من النواب الحزبيين  أو  55مقعدًا، علًما بأن 

 خوان المسلمين.هو جماعة اي

 

من إجمالي مقاعد  %01مقعدًا، أي ما يعادل  04-03 ءن حجم أحزاب الوسععط في البرلمان الجديد لم يتعد  من ناحية أخرى، ف

من أعضععععععاء المجلس يتوزعون على قوائم "مسععععععتقلة"، وباألحرى قوائم قائمة على  %62المجلس النيابي. وبذلك فءن نحو 

 أسس عشائرية، أو على المال السياسي.

 

مررععععًحا. وجاءت نتائجها ضعععععيفة،  06إذ لم تتجاوز  ؛القومية واليسععععارية فكانت أقرب إلى الرمزيةأما مشععععاركة األحزاب 

إذ فاز مررا واحد عن البعث التقدمي، فيما أفادت مصادر صحفية بفوز  ؛هم من المجتم،معد عن تمثيل قطام وبعيدة كل الب  

 مررا آخر عن الحزب الشيوعي.
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لون قوى من مقاعد مجلس النواب الجديد، غالبية أعضائها يمث ِّ  %61صلت على أكثر من فءن القوائم غير الحزبية ح ،وهكذا

د قلوا رقابة برلمانية حقيقية على الحكومة في مرحلة عشعععائرية ومصعععالا اقتصعععادية ومالية، وبالتالي من المسعععتبعد أن يشعععك ِّ 

 تكون األصعب واألدق في تاريخ األردن المعاصر.

 

ى الرغم من الصععععورة الكئيبة التي رسععععمتها االنتخابات األخيرة، لبنية المجلس النيابي الجديد، فقد أنه عل إلى يبقى أن نشععععير

انطوت على بع  "النكهات" ايضعافية، لعل أبرزها فوز "قائمة معًا" التي نافست على مقاعد الدائرة الثالثة وحازت أعلى 

 019363ة التحال  الوطني لإلصعععًلح، إذ حصعععلت "معًا" على األصعععوات، متقدمة على بقية القوائم المنافسعععة بما فيها قائم

 لقائمة التحال  الوطني لإلصًلح. اصوتً  39065في مقابل  اصوتً 

 

المهندس خالد رمضعان، وهو نارعط قومي ونقابي بارز في نقابة المهندسين،  ،وهكذا نجحت "قائمة معًا" في إيصعال رئيسعها

د هذا الفوز وكذلك وصععععععول قيس زيادين، وهو حفيد القطب الشععععععيوعي الشععععععهير يعقوب زيادين، إلى مقاعد المجلس. ومه  

 بات.عيد االنتخااألرضية السياسية لتحول "معًا" إلى حزب سياسي، كما أعلن عن ذلك رئيس القائمة ب  

 

تنافسعععن على  02منهن بالتنافس الحر و 2مررعععحة إلى مقاعد البرلمان،  51أما النكهة ايضعععافية الثانية فتمثلت في وصعععول 

، وهي %0294مقاعد "الكوتا" النسعائية المقررة بموجب القانون الجديد. وهكذا بلغت نسعبة النسعاء في البرلمان الثامن عشر 

ر ذك  . وي  %0596والسادس عشر  %05إذ كانت نسعبتهن في المجلس السعاب، عشعر  ؛األردنية األعلى في تاريخ الحياة النيابية

 برلمانيات سابقات. ن  وصلن إلى المجلس الجديد، ك   51نائبة من أصل  02هنا أن 

 

 

 .باحث وناشط أردني 

 

 الهوامش

 نتخابية واحدة، يتم التنافس علىانظعام "القعائمعة الوطنيعة" أو "العدائرة الععامعة" هو نظعام انتخعابي يتععامعل م، البلعد بعاعتباره دائرة  (0 

تي حيث يقوم الناخب باالقترام للقائمة ال ؛المقاعد المحددة لها ما بين األحزاب والجماعات السعياسية أو األفراد المؤتلفين في قوائم

 ن غيرها من القوائم المتنافسة على مقاعد الدائرة الوطنية أو الدائرة العامة.يختارها دو

 اانتخابي   االنيابية في األردن اعتمد نظامً  5103الذي جرت على أسععاسععه انتخابات  5105لسععنة  52ذكر أن قانون االنتخاب رقم وي  

وصععععوت آخر يمنحه الناخب لقائمة مغلقة على مسععععتوى  ، يجم، ما بين نظام الصععععوت الواحد للناخب في الدوائر المحليةامختلطً 

تتنافس عليها القوائم  امقعدً  56مقاعد، فيما خصعععععص للدائرة العامة  012ص للدوائر المحلية المملكة "الدائرة العامة". وقد خصععععع  

مثيل األحزاب السياسية في وتوزي، المقاعد االنتخابية على ت 5105أبو رمان، حسعين، "أثر قانون االنتخاب لسنة  :الوطنية. انظر

 .5103 /تموز، مركز القدس للدراسات، يوليو"مجلس النواب

 

نظام القائمة النسععععععبية هو أحد األنظمة االنتخابية المصععععععممة للتنافس االنتخابي بين األحزاب أو القوائم الحزبية، وقد يعتمد النظام  (5 

ألخير( أو القائمة النسععععععبية المغلقة، والفارق بينهما أن نظام القائمة حال األردن في قانونها ا يالقعائمعة النسععععععبيعة المفتوحة  كما ه

النسعععععبية المفتوحة يسعععععما للناخب بأن يقترم مرة لصعععععالا القائمة التي يختارها ومرة أخرى لصعععععالا أي عدد يريده الناخب من 

خلق حالة تنافسععية بين أعضععاء القائمة ب االقترام المفتوح ألي عدد من أعضععاء القائمة في المررععحين من ذات القائمة. وقد تسععب  

 ر عليها عن بقية المررحين من أعضاء القائمة لضمان نجاحه.الواحدة، مما كان يؤدي إلى حجب كل منهم األصوات التي يؤث ِّ 
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ذلك فءن وبأما نظام القائمة النسععبية المغلقة فيؤكد على أن األسععاس هو االقترام للقائمة ككل، وهذه وظيفة الصععوت األول للناخب، 

 عدد األصوات التي تحصل عليها القائمة تقرر ترتيبها العام بين القوائم، وبالتالي حظها بالفوز من عدمه.

أما الصعوت الثاني للناخب فيعطى للمررعا المفضل له من بين أعضاء القائمة، والهدف منه تحديد ترتيبه من بين أعضاء القائمة، 

 أيلول/الدليل العملي على فشل نظام القائمة النسبية المفتوحة هو نتائ  انتخابات سبتمبر حيث يفوز من يحظى بأعلى األصعوات.إن

من المقاعد.راج، المصدر  0.1ما يعني أن كل قائمة فازت بما متوسطه  031ائم على المقاعد الـعععع وق 015حيث حصلت  ؛5102

 ال النظم اًلنتخابية، دلي  المؤسددسددة الدولية الديمقراطيةغأشدد ا القضععايا المتعلقة بنظم التمثيل النسععبي في: السععابق. انظر أيضععً 

 .012/016، ص 5112  جماعي، تعريب: أيمن أيوب، ستوكهولم، السويد، . مؤل  IDEA، "واًلنتخابات

 

الحد األدنى من األصعععوات التي يحتاجها حزب أو قائمة ما للفوز بتمثيل ما له في البرلمان،  يالمقصعععود بعتبة أو نسعععبة الحسعععم ه (3 

 لة حسابية للنظام االنتخابي المعتمد. وبغيابما عن طريق القانون أو كمحص ِّ إوعادة يعتمد مختل  النظم االنتخابية نسعبة حسعم ما، 

القوائم الضعععيفة تبقى ضععمن حسععابات توزي، القوائم، وتختل  نسععبة  الحال في األردن، فءن أصععوات يعتبة أو نسععبة حسععم، كما ه

للمقاعد المنتخبة حسب النظام النسبي، والهدف هو  %2لمانيا تعتمد نظاًما مختلفًا تصل نسبة الحسم إلى أالحسم من بلد آلخر، ففي 

تقل نسععبة الحسععم في بلدان أخرى مثل  وضعع، عراقيل أمام وصععول األحزاب المتطرفة والفارععية من الوصععول إلى البرلمان. بينما

وذلك للدائرة العامة  الوطنية( التي  ،%0. وفي األردن تطالب األحزاب السععياسععية باعتماد نسععبة حسععم ال تتجاوز %0هولندا عن 

 .003، ص مصدر سابقانظر، أركال النظم االنتخابية،  من مقاعد المجلس النيابي. %21يجب أن تضم 

 

ترجم إلى أعداد صععععحيحة من المقاعد، ولكل منها نتائ  مختلفة عند التعامل م، بواقي األصععععوات التي لم ت   هناك عدة طرق لكيفية (4 

المقاعد  تالدخول إلى البرلمان، لكنها تشععت ِّ في ن فرص األحزاب الصععغيرة ترجمتها إلى مقاعد فائزة. فطريقة الباقي األعلى تحسعع ِّ 

سعععععم "دي هونت" اعرف بقاعد محددة أو مقعد واحد. في حين أن هناك طريقة أخرى ت  ل بمبين عدد كبير من القوائم، كل منها ممث  

D’Hondt  تقوم على احتساب أعلى المتوسطات، وبرغم أن عدد أصوات المحتسبة بهذه الطريقة يقل عن متوسط عدد األصوات

ها من ن، للحصول على مقاعد أكثر، بما يمك ِّ الًلزمة للفوز بمقعد، إال أنها تستبعد األحزاب الصغيرة وتزيد فرص األحزاب الكبيرة

 تأمين األغلبية الًلزمة لتشكيل حكومة بدون حاجة لًلئتًلف م، أحزاب صغيرة.

 

ذا كععانععت الغععايععة تقويععة دور األحزاب في الحيععاة إا الخبراء االنتخععابيون أن األردن بحععاجععة إلى اعتمععاد طريقععة دي هونععت، ويرج ِّ 

 .2/6، ص مصدر سابقانظر: أبو رمان، حسين،  فرص قيام "حكومات برلمانية".البرلمانية والسياسية، وزيادة 

 

 .5102تشرين األول /أكتوبر 53نظر جريدة "الغد" األردنية، ا (2 

 

 .5102أيلول/سبتمبر 3، صحيفة "السبيل" األردنية، 5102تحليل راصد لمررحي االنتخابات النيابية لعام  (2 

 

 5"، صععععععحيفععة "الغععد"، ؟جميعل النمري، "كي  نرى القععانون بعععد تجربعة االنتخععابععاتتحعدم عن هععذه الظععاهرة النععائعب السععععععابق  (6 

 .5102تشرين األول /أكتوبر

 

نما أيًضا إستثنائية في تمويل حمًلتهم الدعائية، وال يقتصعر اعتماد المررعحين الذين يتمتعون بءمكانات مالية كبيرة على قدرتهم اال (2 

المقصععود هنا قيام رععخصععيات محترفة بعمليات رععراء األصععوات لصععالا هؤالء، من و ،على تجنيد عدد من "المفاتيا االنتخابية"

خًلل نظام متسلسل من الوكًلء والوسطاء. ولما تحول النظام االنتخابي مؤخًرا من االعتماد على الترريا الفردي للدوائر المحلية 

(، فقد أصععبا 05محافظات من أصععل  3ة المحافظة  في إلى نظام القائمة النسععبية المفتوحة، وم، توسعع، تلك الدوائر لتغطي مسععاح

ن على تشعكيل قوائم تضعم مررعحين بعدد مقاعد الدائرة التي يخوضعون المنافسعة فيها. وهكذا يالنفوذ المالي مجبر والمررعحون ذو

على أن يقوم هؤالء الوكًلء، أي وسععطاء رععراء األصععوات، إلى قوائمهم،  فقد عمد مررععحو "المال السععياسععي األسععود" إلى ضععم ِّ 

ميتهم ت تسععععاألخيرون بتوجيه األصععععوات التي لديهم لصععععالا رئيس القائمة، في مقابل األموال التي حصععععلوا عليها منه. ولذلك تم  
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ن وظيفة تررععحهم مسععألة رععكلية تقتصععر على تأمين "رععكل" القائمة لغايات االنسععجام م، متطلبات إبمررععحي "الحشععوات"، أي 

نظر: النمري، جميل، "كي  نرى القانون بعد تجربة اكسععب أكبر عدد من األصععوات للقائمة ولرأسععها. القانون، وفي الوقت نفسععه 

 .5102تشرين األول /أكتوبر 5"، صحيفة "الغد"، ؟االنتخابات

 

 .5102تشرين األول /أكتوبر 53نظر "الغد"، اباالعتماد على بيانات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.  (3 

 

 عضًوا، كما تبين م، تشكيل كتل المجلس النيابي. 03إلى  02قائمة جبهة العمل ايسًلمي من  انخف  عدد نواب (01 

 


