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 الشكر والتقدير

 

لية المرسلين سيدنا محمد صلى اهلل ع أشرفبسم اهلل والصالة والسالم على خاتم األنبياء و 

 وسلم. 

ي أستاذي ومعلم - تور/ محمد القطاطشهاألستاذ الدكأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى 
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 الرسالة.
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 اد الطالبة أية محمود الخرابشةإعد

 إشراف األستاذ الدكتور محمد حمد القطاطشة

 الملخص 

تتمثل أهمية الدراسة في محاولتها التعرف على التغيرات التي طرأت على قانون االنتخاب األردني 

، حيث انطلقت الدراسة من فرضية مؤداها أن هناك عالقة ارتباطيه بين قانون 5105( لسنة 52رقم )

 على أداء مجلس النواب السابع عشر. 5105( لسنة 52النتخاب رقم )ا

، وذلك من خالل دراسة تطور الحياة النيابية المنهج التاريخي اتبعت الدراسة عددًا من المناهج هي، 

في الحديث عن بعض النصوص القانونية المتعلقة بقانون االنتخاب  المنهج القانوني، 0191منذ عام 

ابي، وقد انتهت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات منها أن قانون االنتخاب ما زال عاجز والنظام االنتخ

عن تهيئة الظروف المناسبة لوالدة نخب سياسية جديدة، لن يمكن القانون بصورته الحالية عملية اإلصالح 

أسيس لمجلس لتالسياسي من تحقيق التطور المطلوب، عجز القانون عن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وا

نيابي يحظى بالشرعية والدعم من قبل جميع القوى السياسية واالجتماعية، وان مجلس النواب يفتقد إلى 

 ثقة المواطن األردني.

شرعمجلس النواب السابع  ،النظام االنتخابي األردني :الكلمات المفتاحية  
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Abstract 

The study aimed to show how influenced Election Law no"25" on the performance of  the 

17th House of  Representatives .The study came from the scenario ,that there is a connection 

between election law no "25" 2012 and the performance of  the House.  

  The study adapted several methods, Historical Method , in which it studied the evolution 

of  the parliament life since 1989. Legal Method ,in review of some legal text and transcript 

concerning the election law and the voting system.  

 The study came out with the conclusion that, the Election Law is still incapable of creating 

proper circumstances for new political elites to emerge . Current election law as an essential 

corner in any political reform ,current election law will not help achieving the required 

evolution of Jordan political reform. The inability of election law to widener the popular 

participation and establishing a parliament that is trusted and supported by political and social 

groups , and that the House of Parliament has lost trust and confidence of the citizens. 

Keyword: Jordan Electoral System, Performance of the Seventeenth Parliament 
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 ولالفصل األ 

 ميتهاوأهخلفية الدراسة 

  المقدمة:

يعد النظام االنتخابي الوسيلة العملية لتحويل اإلرادة الشعبية إلى مجلس ٌمنتخب، يمارس دورًا    

فعااًل في الحياة السياسية. فالنظام االنتخابي يؤثر بشكل واضح على السلوك االنتخابي والمشاركة 

ية وتشكيل رًا كبيرًا في توزيع المقاعد النيابداخل النظام، ويلعب دو  القيم السلطويةالسياسية، وعلى توزيع 

 الحكومة.

النظام االنتخابي هو مجموعة التشريعات المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب ممثل للشعب، 

أو مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ، أو غيرها من األشكال التمثيلية المعمول بها في العالم  البرلمانك

فهي  ,معياري تعتمد عليه األنظمة االنتخابية المعمول بها في العالم بيانتخا اليوم. وليس هناك نظام

، فإن الدول فيه  األوروبيكاالتحاد  تتنوع بتنوع الدول، وحتى في الدول التي تنتظم في اتحاد فيما بينها

 (051: 5102)البرزنجي، تتخذ أنظمة انتخابية مختلفة تمامًا عن بعضها البعض.

ام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات واالتجاهات السياسية إن أهم ما يميز أي نظ

الموجودة والعاملة في المجتمع المعني، وكلما كان النظام االنتخابي قادرًا على تمثيل أكبر لهذه الفئات 

 كان نظاًما انتخابًيا أكثر قوة وقدرة.
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وهو يعتمد بشكل أساسي على  التمثيل النسبيهناك العديد من األنظمة االنتخابية منها: و 

التشكيالت الحزبية في الدولة ويعطي هذه التشكيالت النسب الممثلة التي يحققونها في االنتخابات. ونظام 

ية وهو نظام معقد قلياًل يعتمد على انتخاب مندوبين ينتخبون بدورهم الممثلين للشعب. ثم الكلية االنتخاب

األردن، ونظام التصويت في دوائر أو مناطق، وغيرها  االنتخاب المختلط المطبق حاليا فيهناك نظام 

 من األنظمة.

 واألهداف الرئيسية من أي نظام انتخابي هي:

 شرائح وفئات وطبقات واتجاهات المجتمع المختلفة.ل ممثليناختيار  ضمان القدرة على .0

 .نتخابمان عدم التالعب في عملية االض .5

 ياألنظمة والقوانين المعمول بها ف إصالحفكرة  ضمان سير العملية السياسية بشكل يتناسب مع .3

 الدولة.

 ويمكن إضافة مجموعة من األهداف الفاعلة على صعيد العملية االنتخابية:  

 لمجتمع المحلي للنظام االنتخابي.مدى قبول ا .0

 مدى دقة نتائج االنتخابات. .5

 فاعلية العملية االنتخابية ودوريتها ونزاهتها. .3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A
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التاريخية  من الناحية ظروف كل دولةو طبيعة ن كما أ ،وسلبيات إيجابياتنظام انتخابي  ن لكلفي الواقع أ

ناسب نمط األنظمة االنتخابية الذي يت  ،بفي الغال ،و السياسية واالجتماعية واالقتصادية هي التي تحدد

 هذه الدولة أو تلك. أوضاع مع

عادل  خلق نظام انتخابي إلىتودي  أنهاالتي نستطيع القول الحقائق والوقائع وهناك مجموعة من 

 هي:

 تمتع جميع المواطنين بحق االنتخاب والترشح. .0

 دورية االنتخابات. .5

 حرية االختيار بين المرشحين. .3

 مستقلة لمراقبة االنتخابات. وجود هيئات .4

خرطون فيه المن أو أعضاؤهالمعطى التمثيلي الذي ينوب  األساسهي في  بالنسبة للمجالس النيابية أما

  .الشعب ألعضائها أفرادعن طريق انتخاب  هذه المجالس ، تأتيشؤونه إدارةعن الشعب في 

 مشكلة الدراسة:

مجلس النواب السابع  أداءعلى  5105بي األردني لعام أثر النظام االنتخاسة في تتمثل مشكلة الدرا

 مجلس النواب في التأثير على أعضاءالزيادة في عدد  أسهمت، وتتفرع منها تساؤالت عدة: هل عشر

 عمل المجلس، هل تجنب القانون الثغرات التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
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 هدف الدراسة:أ

 التالية: هدافاألتحقيق  إلىتسعى هذه الدراسة 

 المجالس النيابية بشكل عام. أداءتأثير النظام االنتخابي على معرفة  .0

 مجلس النواب السابع عشر. أداءعلى  5105التعرف على تأثير نظام االنتخاب لعام  .5

 مدى تأثر مخرجات العملية االنتخابية بالنظام االنتخابي. .3

حتى  0191في االنتخابات النيابية منذ عام  األردنبها  أخذتالنظم االنتخابية التي  أنواعمعرفة  .4

 اليوم.

 أهمية الدراسة:

ألردني االنتخاب ا نظامالدراسة من خالل محاولتها التعرف على التغيرات التي طرأت على  أهميةتنبع 

 .هوظائفو  من حيث تأثيره على تشكيلة المجلس النيابي الحالي ةالسابق األنظمة وما يميزه عن 5105لعام 

على عمل مجلس  5105ن تكون مرجعًا يعالج تأثير النظام االنتخابي لعام أعى هذه الدراسة كما تس

 النواب السابع عشر.

فاألهمية العلمية للدراسة تأتي من محاولتها العمل على بيان نقاط القصور في النظام االنتخابي الحالي 

خابي لتها االستشرافية لوضع قانون انتالمجلس. أما األهمية العملية فتأتي في محاو  أداءوكيف اثر على 

 يعكس المصلحة العامة للمجتمع من خالل معالجة نقاط الخلل التي تضمنها القانون الحالي. 
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 :وأسئلتها الدراسة ةفرضي

( 52بين قانون االنتخاب رقم ) ارتباطية ن هناك عالقةأساسية مفادها أفرضية الدراسة على  هذه تقوم

 النواب السابع عشر. مجلس وأداء 5105لسنة

 التالية: األسئلةعن  لإلجابةوتهدف هذه الدراسة 

 بشكل عام؟ األساسيةاالنتخابية  األنظمةما هي  .0

 ؟األردناالنتخابية التي طبقت في  األنظمةما هي  .5

 المجالس النيابية؟ أداءعلى  إيجابيام أ اً هل كان تأثير النظام االنتخابي سلبي .3

 مجلس النواب السابع عشر؟ أداءلمختلط الهدف في تحسين هل حقق النظام االنتخابي ا .4

 الدراسة:حدود 

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

 (5102-5105عام تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية الحدود الزمانية:  .0

، ألردنياتغطي هذه الدراسة الرقعة الجغرافية التي يسود فيها النظام السياسي  :الحدود الجغرافية .5
 لمملكة السياسية المعروفة.بحدود ا

ة ي، في الدورات البرلماناألردنيمجلس النواب  أعضاءتشمل هذه الدراسة  الحدود البشرية: .3
 المختلفة وفق الحدود الزمنية.
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 محددات الدراسة:

من  ةمجلس النواب السابع عشر مجموع أداءثره على أوتحليل   بموضوع النظام االنتخابيترتبط 

موضوع  ابينتخاالالنظام  تأثيرعملية فهم وتفسير  قالباحثة قد تعيي أية التي بر المحددات الموضوع

ور ابتداًء حول فكرة قلة المراجع والدراسات السابقة، عدم التمكن من الحصول تتمحوهذه المحددات  الدراسة

جزئية  ةالخالص على خالصة لعمل المجلس كامال طيلة مدته ذلك انه لم يكمل مدته الدستورية بعد وان

 منعقدا.ليست كاملة الن المجلس مازال 

 مصطلحات الدراسة:

 نظام انتخابي: .0

يمكن تعريف النظام االنتخابي بأنه وسيلة لترجمة أصوات الناخبين إلى نوع من التخصيص          

 ىلإفي االنتخابات  األصواتفهو الطريقة التي ٌيترجم بها عدد ، (559: 0114للموارد السياسية )مسعد ،

ة من مثل ن الترتيبات المؤسسيأ. وفي حين األخرىالمؤسسات المنتخبة  أومقاعد في المجالس التشريعية 

مكن ق تسجيل المقترعين ... الخ يحق التصويت وجدولة االنتخابات وساعات فتح مراكز االقتراع وطري

 (Roberts،0111 :043ن ٌتعد جزءًا من النظام االنتخابي.)أ

نظام االنتخابي: النظام االنتخابي المباشر وهو ،اختيار الناخبين لنوابهم مباشرة دون ن من الاوهناك نوع

ناخبين ثانويين وهو االنتخاب القائم على درجة واحدة. والنوع  الثاني هو، نظام االنتخاب  إلىاللجوء 

نتخاب القائم االغير المباشر وهو اختيار الناخبين لناخبين ثانويين يتولون أمر االنتخاب األخير، وهو 

 (340: 0192اربع درجات.)الكيالي، أو وقد يكون هذا االنتخاب على ثالث على درجتين
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 :الكوتا .2

منح لها. التي ت األصواتالمرشحين على ربح  أو األحزابهي طريقة تتطلب تخصيص المقاعد بين      

لتي ينبغي ا األصواتمن  نىاألدالعدد  أيوالطريقة المتبعة لمثل هذا التخصيص هي الحصة االنتخابية 

ائمة بوصفه احد المرشحين في ق أون يحصل عليها المرشح إلعالن انتخابه سواء في دائرة انتخابية أ

 الحزب.

 ( Roberts،0111 :040-045) 

 نظام االنتخاب بالقائمة: .3

وته صيكون التصويت في مثل هذا النظام للدوائر التي لها اكثر من مقعد، حيث يعطي الناخب       

اوية دوائر قد تكون متس إلىوتقسم الدولة  .بحسب عدد النواب المخصص للدائرة لقائمة من المرشحين

ويحدد لكل دائرة عدد من المقاعد التي يتم التنافس عليها بين المرشحين. وقد تكون  ،أو متفاوتة الحجم

 .(50: 0119الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة.)عبد الحي ،

 لنظام االنتخاب بالقائمة: وهناك نوعان

درجة في الم األسماء، االنتخاب بالقائمة المفتوحة وهو ما يسمح بإدخال تبديل وتعديل في األولالنوع 

 القائمة ،وذلك حسب اختيار الناخب وميوله السياسية، وهو ما ٌيسمى بالتشطيب.
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ب أن يبدل القائمة بمعنى أن ليس للناخ ، االنتخاب بالقائمة المغلقة: وهو ما يمنع التبديل فيالثانيوالنوع 

أسمًا باسم آخر بين المرشحين المذكورين في القائمة بل عليه أن يصوت إلحدى القوائم المتنافسة بدون 

 (340:  0192إدخال أي تبديل عليها.)الكيالي ،

 نظام التمثيل النسبي:  .4

ا تنوع يطبق في البلدان التي فيه ا،، ورفع الظلم والغبن عنهاألقلياتتمثيل  إساسنظام يقوم على     

  ن كل فئة من المواطنين تكون لهم نسبة في التمثيل في االنتخابات.عرقي وديني، حيث أ

 :طالنظام االنتخابي المختل

جة بين أكثر من نظام انتخابي في نفس الوقت لالستفادة من حسنات و الة المز يقوم على محاو      

 بية للبعض اآلخر. ويكون ذلك على النحو التالي:بعضها، والتخلص من اآلثار السل

 :يكون للناخب صوتان

ألحد المرشحين الذي يمثل دائرته االنتخابية ذات المقعد الواحد، ويفوز  األصواتيعطي أحد  .أ

 بالمقعد في هذه الدائرة المرشح الذي يحصل على أعلى األصوات.

ة أو دائرة االنتخابية المخصصة للقائميعطي صوته اآلخر إلحدى القوائم الحزبية على مستوى ال .ب

على مستوى الدولة، ويتم احتساب المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي 

لكل قائمة، بحيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد تتناسب مع عدد األصوات التي 

 حصلت عليها.
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ذ إ، 53/0/5103 أجرتهاخر انتخابات أشمية في الها األردنيةبه المملكة  أخذتوهذا النظام الذي 

منحت الناخب صوتين صوت لمرشح فردي على مستوى الدائرة المحلية، وصوت لقائمة على مستوى 

 الدائرة العامة )المملكة(.

 االطار النظري والدراسات السابقة:

 للدراسة: العاماالطار : أوال     

شعوبها  الدول التي تحترم حق بها تأخذللنظم السياسية التي  األمثل األساسباتت الديمقراطية هي       

 يف لديمقراطية هي مشاركة المواطنينفي المشاركة في صنع القرار السياسي، ولعل من ابرز مظاهر ا

االطار  فالعملية االنتخابية هي بمثابة .مجلس نيابي ممثل ومعبر عن الشعب إلفرازالعملية االنتخابية، 

مشاركة جمهور الناخبين في صناعة القرار السياسي، عبر اختيارهم لممثلين لهم في  القانوني لتنظيم

 المجلس المنتحب. 

مجالس نيابية  زإفراتضعها في سبيل التي  واألنظمة، من خالل القوانين العملية االنتخابيةوتدير الحكومة 

اطتها ن القوانين بوسو ت وتكمن قبل الحكوما األنظمةذ توضع إالنظر عن نوع النظام االنتخابي، بغض 

 نتخابية.لتنفيذ القوانين و تنظيم سير العملية اال أنظمةمن خالل القنوات الدستورية لوضع القانون، وتضع 

 1996( لسنة 11، جرت االنتخابات بموجب قانون االنتخاب رقم )1999منذ عودة الحياة النيابية عام 

قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب، وجرت ، 1999( لسنة 13وتعديالته، قانون مؤقت رقم)

، قانون معدل لقانون 1993( لسنة 15، بموجب قانون االنتخاب رقم)1993االنتخابات النيابية عام 
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، قانون معدل 1991( لسنة 14، بموجب قانون رقم)1991االنتخاب لمجلس النواب، ثم انتخابات عام 

 لقانون االنتخاب لمجلس النواب. 

قانون مؤقت، ثم عدل القانون  1001( لسنة 34صدر قانون االنتخاب رقم) 1001ام في ع

قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب )قانون مؤقت(، ثم  1001( لسنة11بموجب قانون رقم)

 قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب.  1003( لسنة 11قانون رقم)

قانون االنتخاب لمجلس  1010(لسنة 9، قانون رقم)1010ثم صدر قانون انتخاب مؤقت عام 

قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب،  1011(لسنة 19النواب، عدل القانون بموجب قانون رقم)

الن كل قوانين  من نوعه، األولقانون انتخاب لمجلس النواب وهو  1011( لسنة 15ثم صدر قانون رقم )

 مؤقتة وهذا القانون قانون دائم.االنتخاب السابقة كانت قوانين 

هي نظام  األنظمةمن  أنواعكانت ثالثة  األردناالنتخاب التي طبقتها  أنظمةومن ناحية 

 حولالمتدغير الواح نظام الصوت ،ثم1999لقائمة المفتوحة في انتخاباتا

، على التوالي، ثم نظام انتخابي مختلط جمع 1993،1991،1001،1003،1001،1010نتخاباتبا

 .1011ن النظام الفردي ونظام القائمة النسبية المغلقة في االنتخابات النيابية التي جرت عام بي

كان اختيار النظام االنتخابي يعتمد على الظروف المتعلقة بالمملكة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

ع دائما ، والن المملكة تتطلبما يجري في المنطقة والدول المجاورة لها تأثرهاوالظروف المحيطة بها ومدى 

 ألهدافامن جهة ويحقق  األردني الشعب ال رضاانتخابي يفرز مجلس نواب مميز، ينتطبيق نظام  إلى

 .    أخرىو يقوم بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه من جهة  منهالمرجوة 
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 الدراسات السابقة:ثانيا: 

وان: "اآلثار السياسية للنظام االنتخابي ( بعن2102دراسة المسيعدين، يوسف سالمة حمود) .0

 في األردن،" 

إنه لزيادة نسبة التصويت وزيادة تمثيل األحزاب والمرأة في البرلمان فانه يجب  إلىخلصت هذه الدراسة 

 األخذ بالمعطيات اآلتية:

لى عإعادة ثقة الناخبين في العملية االنتخابية، فعلى الرغم من وجود الهيئة المستقلة لإلشراف  .أ

االنتخابات إال أن ثقة المواطنين في الجهة المشرفة على العملية االنتخابية حالت دون مشاركة 

فاعلة فيها، وذلك نتيجة تراكمات سابقة تدخلت فيها السلطات المنظمة للعملية االنتخابية، ففي 

 زيهة.بالمئة من أفراد العينة أن االنتخابات النيابية لم تكن ن 23استطالع للرأي أفاد 

العدالة  ن غيابأتخابية والمقاعد المخصصة لها إذ البد من مراعاة عدالة التمثيل بين الدوائر االن .ب

 يؤدي إلى العزوف عن المشاركة في االنتخابات النيابية نتيجة عدم القناعة بجدواها.

اب من خاألخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة ألن من شأن ذلك إعطاء الفرصة للناخبين في انت .ج

يمثلهم، وذلك على نقيض القائمة النسبية المغلقة التي يتم فيها انتخاب القائمة ككل وليس مرشحًا 

 بعينه داخل القائمة.

زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة النسبية بحيث تصبح على األقل نصف عدد أعضاء  .د

 مجلس النواب.
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لنساء، من القائمة النسبية نسبة معينة لفضال عن نظام الكوتا المخصصة للنساء البد من أن تتض .ه

 وذلك من أجل زيادة تعزيز فرص النساء في الوصول إلى مجلس النواب.

السياسي في  اإلصالح( بعنوان، دور مجلس األمة في 2102دراسة اللوزي، مالك عبدالرزاق) .2

 : 2100-0191ظل التحول الديموقراطي في المملكة األردنية الهاشمية

طي السياسي في ظل التحول الديموقرا اإلصالحسة إلى التعرف على دور مجلس األمة في هدفت هذه الدرا

جملة من االستنتاجات  إلى،وقد توصلت الدراسة 5100-0191 األعوامفي المملكة األردنية الهاشمية في 

جتمع مالسياسي وتفعيل الديموقراطية وتفعيل مؤسسات ال اإلصالحمنها أن األردن يسير بخطى ثابته نحو 

المدني وتنشيط الحركة الحزبية، وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير وتقوية وضع مجلس النواب دستوريًا 

بإعطائه صالحيات أكثر وذلك بعد إصالح وتطوير قانون انتخابي عصري يتماشى مع تطورات عام 

، األمر ت اجتماعيةمن أحزاب عصرية وليس من أفراد أو فئا مشكالً  فاعالً  اً نيابي اً ليفرز مجلس 5100

 الذي يتوقع منه تطوير العمل السياسي في األردن وتفعيل الديموقراطية .

( بعنوان "التطور التاريخي لقوانين االنتخاب في األردن 2100دراسة فريحات، أيمان عزبي ) .3

0129-2100 " 

،حيث 5100 وحتى عام 0159تتناول الدراسة تاريخ قوانين االنتخاب في األردن وتطورها منذ عام 

جرت االنتخابات في األردن وفق ستة قوانين انتخابية. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج 

والتوصيات ،تمثلت في أن قوانين االنتخاب في األردن نوعت بين أساليب االنتخاب، فبعد أن كانت 

مباشر السري ال االنتخاب إلىتأخذ باالنتخاب غير المباشر، وذلك بانتخاب النواب على درجتين، 
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 0141الذي يجري على درجة واحدة بانتخاب النواب مباشرة، وذلك بما يتالءم مع أخذ األردن عام 

بنظام برلماني قائم على مجلسين هما النواب واألعيان بدال من المجلس التشريعي الذي كان يجمع 

نتخاب ترط أسلوب االبين األعضاء المنتخبين وأعضاء السلطة التنفيذية في مجلس واحد، ولم يش

المباشر حصول المرشح الفائز على نسبة معينة من عدد المقترعين، واكتفت  بحصوله على أكبر 

عدد من األصوات. إضافة إلى أن قوانين االنتخاب أخذت بالقوائم المفتوحة والتي أعطت للناخب 

نتخابية الواحدة، إلى حق اختيار عدد من المرشحين ال يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة اال

 تطبيق مبدأ الصوت الواحد الذي يقيد الناخب باختيار مرشح واحد فقط.

مجلس النواب  أداء( بعنوان أثر النظم االنتخابية على 2101دراسة الغزاوي ،عمر عبداهلل) .4

 األردني: دراسة مقارنة ،مجلسي النواب الحادي عشر والخامس عشر

ل ، وذلك من خالية على أداء مجلس النواب األردنيالنظم االنتخاب هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر

بيان االختالف بين أداء مجلسي النواب األردني الحادي عشر والخامس عشر لوظائفهم التشريعية 

 والرقابية. 

وقد انطلقت الدراسة من فرضية مؤداها: أن هناك عالقة ارتباطية بين النظام االنتخابي المعمول به في 

 لىإخابات مجلس النواب األردني وأداء مجلس النواب لوظائفه التشريعية والرقابية. وخلصت الدراسة انت

يتجه نحو  االنتخابي النظام على أداء مجلس النواب ، فكلما كان إيجاباأن النظم االنتخابية تؤثر سلبًا أو 

ناء هذا النظام على وصول أب حيث يشجع الصوت الواحد للناخب كلما أثر سلبًا على أداء مجلس النواب،

بسبب تقديم الوالءات  مجلس النواب، إلىالعشائر وأصحاب رؤوس األموال والتجار والقطاع الخاص 
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ألصوات واستخدام  المال السياسي لشراء ا الضيقة مثل القرابة والعشيرة على الوالءات السياسية الحزبية،

ي يتجه كان النظام االنتخاب ة االنتخابية. بينما كلماالدائر  لضمان الفوز بهذا المقعد نتيجة لصغر حجم

حيث يشجع هذا النظام على وصول أصحاب  ،مجلس النواب أفضل أداءنحو تعدد األصوات كلما كان 

رابة مجلس النواب، وهو ما يسمح باختيار أصحاب الكفاءة والق إلىالكفاءة والخبرة من الحزبيين والمستقلين 

حجم الدائرة االنتخابية يقلل من استخدام المال السياسي في شراء األصوات  في آن واحد. كما أن كبر

 لضمان الفوز.

 الدراسات فيما يلي : غيرها منتتميز الدراسة الحالية عن 

مجلس  أداءعلى  5105بشكل مباشر تأثير النظام االنتخابي الجديد لعام  تتناول ن هذه الدراسةإ .0

السلبية و  اإليجابية األثارفي هذه الدراسة استكشاف  أحاول، بحيث )السابع عشر(النواب الحالي

 مجلس النواب . أداءلهذا النظام على 

ن هذه الدراسة تأتي كدراسة تكميلية للدراسات السابقة، حيث تناولت النظام االنتخابي لعام إ .5

 مجلس النواب السابع عشر. أداء( وأثره على 5105)

والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية بشكل خاص األحداث  ن هذه الدراسة تأتي في ظلإ .3

 .والعالم بشكل عام
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 منهجية الدراسة:

من اجل إثبات فرضية الدراسة واإلجابة على أسئلتها وتحقيق أهدافها، فقد استخدمت الباحثة مزيج من 

خالل دراسة  ك منكونه منهج يالئم هذه الدراسة، وذل المنهج التاريخيالمناهج البحثية لهذه الغاية، وهي 

في الحديث عن بعض النصوص القانونية  ثم المنهج القانوني، 0191تطور الحياة النيابية منذ عام 

 .نون االنتخاب والنظام االنتخابيالمتعلقة بقا
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 الفصل الثاني

 النظم االنتخابية

 المقدمة:

الشرعي لممثل الوحيد و ا البرلمانية الحكومات وأصبحتللحكم  اأساسالديمقراطية  أصبحتن بعد أ

للشعب، ال بد من البحث عن طريقة وآلية مناسبة تمكن المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرارات 

 ه.عبر االنتخابات العامة التي تمكن الشعب فيها من اختيار ممثلي إالتتم هذه المشاركة  السياسية التي ال

لمنتخبين االعتراف بحق المرشحين ا إلىالمواطنين الشرعية التي تدفع  إضفاءتفيد عملية االنتخاب في 

 (.Irbish,(1965) p:12)في توسيع نطاق المشاركة. الذي يساعدفي العمل السياسي، 

يجب تحديد معنى االنتخاب للوصول لمفهوم النظم االنتخابية، فاالنتخاب لغة معناه االختيار 

 (.240: 0114تخاب.) مرعشلي،االنصوته في  بإعطائهاختاره وانتقاه  وانتخبه: واالنتقاء،

االنتخاب اصطالحا هو سلطة قانونية يقررها المشرع للمواطنين الختيار السلطات العامة في الدولة، 

طة تعديل مضمونها وطرق تقرر السلطة القانونية من اجل الجماعة وليس الفرد ويحق للمشرع سل

   (Sarton,1976:66)استعمالها 

 همي،الشعب.)ف مشروعية ممارسة السلطة باسم لمبدأنظيم القانوني بانه الت أيضاكما يعرف 

 يئةه بانه السلطة الممنوحة بالقانون لبعض المواطنين الذين تتكون منهم أيضاويعرف  ،(010:  0199



17 
 

نصيب فيما يتعلق بت إرادتهمعن  اإلفصاحللنيابة عن طريق  أوالناخبين للمساهمة في الحياة العامة 

 الحكم. أمورالحكام وتسيير 

ي فاعل نظام انتخاب إلىاالنتخابية والوصول  األنظمةوتنوع  إيجادفي  األساسيلهذه المشاركة الدور ن إ

 يؤمن المشاركة في اتخاذ القرارات بشكلها الصحيح.

في الهيئات  مقاعد االنتخابية إلى األصواتلية ترجمة النظام االنتخابي فهو آ أما

لطريقة بانه ا أيضا،المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات(، ويعرف 5111)الرسورد وتافرون،،المنتخبة

ن الفائزين المرشحي إلىالمشتركة في عملية االنتخاب للوصول  األصواتالتي يتم بمقتضاها احتساب 

خصيص وضع صيغة رياضية مناسبة لت إلىبالمقاعد النيابية، مهما كان نوع النظام االنتخابي فهو يهدف 

 إدارةتخابية ،لية تقسيم الدوائر االنآ مرافقة لالنتخابات كتوزيع الناخبين، إداريةوتؤثر علية عوامل  اعدالمق

 (.011:  5111علي،.)واحتسابها األصواتلية فرز العملية االنتخابية، آ

التمييز بين النظام االنتخابي وقانون االنتخاب الذي يعرف بانه مجموعة القواعد المنظمة  يجب

االنتخابات وتقديم الطلبات للترشيح وتنظيم حمالت الدعاية  إلىلية االنتخابية ابتداء من الدعوة للعم

تخابي النظام االن أما، األصواتفرز  إلىالتي تسبق االنتخابات ثم مرحلة التصويت وصوال  واإلعالن

ي يختلف الذ صواتاألوجمع  إحصاء أسلوب إساسالتي تحدد الفائز والخاسر على  األليةيعرف على انه 

 (.033:  5100خر.)شمسة،آ إلىظام انتخابي من ن

دق والص باألمانةممثلين عن الشعب يتمتعون  اختيار على اً اذا كان النظام االنتخابي قادر 

 نظمةاألالن  اً ديمقراطي اً فان هذا النظام يكون نظام بإخالصويخدمون الناس  والموضوعية والشفافية
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ئة معينة من ف إنجاحهافي تغيير وظائف المؤسسات السياسية عن طريق  اً رئيسي اً االنتخابية تلعب دور 

 ذلك من الحكومات. أوهذا الشكل  أوذلك من توجهات الراي العام  أوهذا الراي  أوالطبقات االجتماعية 

السياسية المتعلقة بالنظم االنتخابية حيث يجب  اإلشكالياتالمساواة في التمثيل من اهم تعد 

ب النظام ارات ومن واجوالتي اآلراءانتخابات تمثيلية ترتبط بفكرة تعددية  أيهذه المساواة الن تامين 

التعددية،  بضمان هذه ن يحافظ عليها، يكون بذلك النظام االنتخابي ضامن لحرية المواطنيناالنتخابي أ

 يأويقضي على  حيث يحتكر حزب واحد الحكم األنظمةمن هنا كانت االنتخابات هي المعيار ما بين 

رية اذا حصل تنافس سياسي بح أماخر يكون هذا النظام غير ديمقراطي وتكون االنتخابات صورية، راي آ

 (.01 -02 :5112مطلقة دون قيود تكون االنتخابات تمثيلية.)سعد،

  :التالية المباحث إلى الفصل تقسيم يتم سوف التوضيح من ولمزيد

 .غلبيةباأل االنتخاب نظام: األول المبحث

 .النسبي التمثيل نظام: الثاني المبحث

 .المختلط االنتخابي النظام: الثالث المبحث
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 المبحث األول

 باألغلبيةنظام االنتخاب 

سنة  لىإ إنجلترافي ويرجع تاريخه  وابسطها يعد من اقدم نظم االنتخاب باألغلبيةاالنتخاب 

 (.31: 0190ان. )ناصف،عندما ادخله سيمون مونفورت في انتخاب البرلم 0512

لصحيحة ا األصوات أكثريةهو النظام الذي ينجح فيه المرشح الذي يحصل على  باألغلبيةاالنتخاب ن إ

صل على قائمة المرشحين التي تح أوالمشتركة في االنتخاب في الدوائر االنتخابية عند االنتخاب الفردي 

 .في نظام االنتخاب بالقائمة األصواتاكثر 

ية، حيث يسمى النسب واألغلبيةالمطلقة  األغلبية أساسيين؛نوعين  إلى باألغلبيةتخاب ويقسم االن

 األغلبيةظام النسبية بن األغلبيةويطلق على نظام  ،على دورين األغلبيةنظام  أيضاالمطلقة  األغلبيةنظام 

 على دور واحد.

الدول  ور واحد مطبق فيعلى د األغلبيةنظام  أيضاالنسبية وما يسمى  باألغلبيةنظام التمثيل 

 وكندا واليابان. األمريكيةوالواليات المتحدة  إنجلترااالنجلوسكسونية وعلى راسها 

ي العصور فعلى دورين منذ قيام النظم االنتخابية  أوالمطلقة  األغلبيةبنظام  أخذت فقد فرنسا أما

ي حاليا يستخدم فقط ف .يثةاالنتخابية الحد الناظمةن عرفت منذ أ النظام بهذا مصر . وتأخذالوسطى

انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية فالنظام المطبق في هذه المجالس هو االنتخاب بالقائمة 

 مجلس الشعب.  اباتانتخ إجراءومجلس الشعب طبق فيه التمثيل النسبي من وقت بدء باألغلبية المطلقة، 
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 (.11-11: 5100) زين الدين،

 :اآلتيينالمطلبين بهذا المبحث  أتناول سوف

 النسبية. األغلبيةنظام  :األولالمطلب 

 المطلقة. األغلبيةنظام  المطلب الثاني:

 األولالمطلب 

 النسبية األغلبيةنظام 

الصحيحة  األصواتحصل على اكثر  ما يعني هذا النظام فوز المرشح في االنتخابات اذا

ؤدي ي الغالبية المطلقة للصوات الصحيحة.ن اقل م األغلبيةتى لو كانت بالمقارنة بباقي المرشحين ح

ويعتمد هذا على  ،نظام الحزبين السياسيين إلىالبسيطة من الناحية العملية  أوالنسبية  باألغلبيةاالنتخاب 

والدليل على هذا هو النظام السياسي القائم في كل من الواليات المتحدة  ،تجانس الشعب بشكل كاف

نجلترا األمريكية  (.011: 0193دول االنجلوساكسونية.)شرقاوي،واغلب ال وا 

نجلترافي كل من الواليات المتحدة  ين في افظحزب العمال وحزب المح أساسيان؛بان يوجد حز  وا 

 األغلبيةظام بن األخذ إلىويعود الفضل  األمريكية.والديمقراطي والجمهوري في الواليات المتحدة  إنجلترا

في حال  إالالسياسية وهذا ليس ممكن  األحزابكون هناك ثنائية بهذا النظام ي األخذالنسبية ونتيجة 

ي كندا إلى نتيجة عكسية كما حصل فالتجانس والتآلف بين الشعب واذا افتقد الشعب هذا الشيء سيؤدي 

وفي  األخر.نظام مختلف عن  إلىوكل منهم ينتمي  إنجليزية وأخرىجماعة فرنسية  إلىتقسم  أنهاذ إ
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يرلندا وويلز إسكتلندافات في حدثت اختال إنجلترا عملت على  إقليمية أحزابظهور  إلى أدتالشمالية  وا 

 ألساسيةامشاكل في نظام الحزبين البريطانيين، هذه االستثناءات ال زالت محدودة وتبقى القاعدة  إحداث

 (.12: 5100،نالسياسية.)زين الدي األحزابثنائية  إلىالنسبية يؤدي  األغلبيةما ذكرناها سابقا بان نظام 

 الثانيالمطلب 

 المطلقة األغلبية نظام

 انه اذا كانت أي ،الصحيحة األصواتالمطلقة الحصول على اكثر من نصف  األغلبيةتعني 

ذا ا  و  .زائد واحد ن ليس بمعنى النصفة هي واحد وخمسو المطلق األغلبيةالصحيحة مائة فان  األصوات

إلى قاعدة صوت، هنا يمكن االستناد  20صوت وليس  21المطلقة  األغلبيةتكون  11 األصواتكانت 

ين ز الصحيحة التي تعطى في االنتخاب.) األصواتالمطلقة هي اكثر من نصف عدد  األغلبيةن مفادها أ

 (.11: 5100الدين،

 الناخبين مما يعني أصواتيكون الفائز في هذا النظام هو الذي حصل على اكثر من نصف 

لمطلقة ا فاألغلبيةا حصل عليه باقي الخصوم مفي مجموعها اكثر م تكون أصواتحصول الفائز على 

: 5102الناخبين مهما كانت نسبة الزيادة.)البرزنجي، ال صواتهنا هي ما زادت عن نصف العدد 

033.) 

في  اً ال يعتبر المرشح فائز االنتخاب بين المرشحين الن هذا النظام  إلعادةيتيح هذا النظام الفرصة 

أكثر من نصف عدد  أوالمطلقة من األصوات  األغلبيةاذا حصل على  إال األوللدور االنتخاب في ا
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عيدت االنتخابات مرة ثانية بشروط خاصة، وال يشترط في ، واذا لم يحصل ذلك أاألصوات الصحيحة

ا يجب األغلبية النسبية، في فرنسيكفي الحصول على  المطلقة إذ األغلبيةالدور الثاني الحصول على 

دد ع أصواتعلى ربع  وان يكون حاصالً  األولالمطلقة في الدور  األغلبيةصل المرشح على ن يحأ

حتى  األصواتالناخبين المقيدين في جدول االنتخاب وال يكون فائز اذا لم يحصل على هذا القدر من 

 0111من قانون االنتخاب الصادر سنة  051المطلقة حيث تنص المادة  األغلبيةعلى  وان كان حاصالً 

 "ال يمكن انتخاب مرشح من

 بها وربع اإلدالءالتي تم  األصواتالمطلقة من عدد  األغلبيةاذا حصل على  إال األولالدور  

 (.19-11: 5100". ) زين الدين،األقلعدد الناخبين المقيدين على 

دورين (  ى) نظام االقتراع عل أيضاالمطلقة فرنسا والتي يسمى  األغلبيةمن اغلب الدول تمسكا بنظام 

ن نصف م طبق في انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية وفي حالة عدم حصول احد المرشحين على اكثر

يجب  إلى عملية االقتراع الثانيعلى االقتراع ولالنتقال  أسبوعاالنتخابات بعد  إعادةيتم  األصواتعدد 

 .G.N.WANA)  .األوللدور الناخبين في ا أصواتمن  األقل( على %05نسبة ) على ن يحصل المرشحأ

(1997) .P55) 

Ozer. ( 1997).P.15). 

ن يحصل أ المرشح فيها علىالقانون  يفرض: األولى المطلقة صورتين؛ لألغلبيةن نستنتج مما سبق أ

رشحين م أعلىالصحيحة واذا لم يحصل عليها تعاد االنتخابات بين  لألصواتالمطلقة  األغلبيةعلى 

 .االنتخاب إعادةالمطلقة في  األغلبيةيحصل واحد من المرشحين على  ذاألصوات، إحاصلين على 
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 األصواتن على نسبة معينة م حصلواالمطلقة بين كل المرشحين الذين  األغلبيةالثانية: يشترط القانون 

يطة، حيث البس أوالنسبية هنا  باألغلبيةيتعدد المرشحون في هذه الحالة ويكتفي  %52 أو %01مثل 

 األغلبيةوتجعل  البسيطة، أوالنسبية  األغلبيةالدور الثاني يشترط  أمامطلقة ألغلبية الااألول ر يشترط الدو 

ور النسبية التي يجري االنتخاب فيها على د األغلبيةالمطلقة االنتخابات تجري على دورين على عكس 

 وما بعدها(. 511: 0114واحد. )الشرقاوي،

 : باألغلبيةمزايا نظام االنتخاب  .0

نظام انتخابي اخذ به في انتخابات الهيئات العامة ومجلس  باألغلبية أقدمبر نظام االنتخاب يعت

 (.091، ال يوجد سنة طبع: أيسمن. )اإلقليميةالدويالت والمجالس 

 يمتاز هذا النظام بعدة مزايا:و 

عالن وجمعها األصواتسهولة فرز  .أ  المرشح الفائز. وا 

ائر صغيرة دو  إلىوالمرشحين من خالل تقسيم الدولة  اخبينالنالتقارب واالنسجام بين  إلىيؤدي  .ب

 نسبيا.

 لىإ استقرار حكومي وبالتالي إلىمتماسكة داخل البرلمان الذي يؤدي  أغلبيةيحقق هذا النظام  .ج

 استقرار سياسي.
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 االنتخاب باألغلبية: عيوب نظام . 2

صورتيه بالنظام ب األخذالن  ،التمثيلالسياسية من حقها في  واألقلياتالصغيرة  األحزابيحرم  .أ

 الصغيرة في الفوز بمقعد نيابي واحد. األحزابيقطع الطريق على 

وتصغير  بيةاألغلتكبير  إلىاالنتخابية بصورة مبالغ فيها تؤدي  وتكبيرها تضخيم النتائج .ب

: 0190وتحرم اتجاهات وتيارات مختلفة في المجتمع من الدخول للبرلمان. )الشاوي، األقليات

043.) 

 هاإهدار يتم  األصواتمن  اً البسيطة الن كثير  األغلبيةعدم التمثيل الصحيح خاصة نظام  .ج

ضاعتها  التي حصل األصواتالمهدرة اكثر من نسبة  األصواتتكون  األحيانوفي معظم  ،وا 

 عليها الفائز.

ة بالن فرصة الفوز بمقعد نيابي صع ،والدوائر االنتخابية باألصواتانتشار الرشوة والتالعب  .د

 طرق ملتوية للفوز. إلىاللجوء  إلى األحزابمقارنة بنظام التمثيل النسبي مما يدفع 

 ذ انه مالئم لبلد يتمتع بالتجانس والتآلف.إ ال يمكن تطبيقه في جميع الدول .ه
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 المبحث الثاني

 نظام التمثيل النسبي

 لياتاألقتمثيل  إلىاتجاه يدعو ظهور  إلىبنوعيه  األغلبيةاالنتقادات الموجهة لنظام  أدت

فتت لللحصول على مقاعد في البرلمان، من هنا  أمامهاقلل الفرصة  األغلبيةالسياسية الن نظام 

: 0149،تعديالت .)كامل إلدخالهناك مناداه  فأصبحالحالة نظر الكثير من المفكرين والمحللين  هذه

ه من بية بقدر ما تحصل عليالحق في التمثيل في المجالس النيا األقليات إلعطاءوما بعدها(.  315

 (.041: 0141مجموع الناخبين المقترعين.)صبري،  إلىنسبة  أصوات

ساد نظام التمثيل النسبي واقر في دستور فايمر سنة  األولى،لمية ابعد الحرب الع

ولندا والنرويج وسويسرا وطبق في ( وطبق في كل من ه011،)ايسمن،نفس المصدر السابق: 0101

( وطبق هذا النظام في 395: 0110وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.)بدوي،  لمانيا الغربيةأ

 .5101و 5112االنتخابات العراقية لمجلس النواب سنة 

 ولىأوكانت من  ،االشتراكية والحركات اليسارية األحزابفي الواقع يعد هذا النظام ثمرة جهود 

للتمثيل  همأمامالمجال  إفساحصغيرة من خدمة في ال لألحزابالمطالبين بتطبيق هذا النظام لما يقدمه 

 (.42: بال سنة طبع العادل لهم في المجالس النيابية.)غالب ولطيف،
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بدوا قد أو  إنجلترابالرغم من عدم تطبيقه في  اإلنجليزالعلماء والمفكرين  أنظاركان هذا النظام محط 

ابق: ) ايسمن، المصدر الس .يق العملييصل إلى حد التطبلم  اإلعجاببهذا النظام لكن هذا  إعجابهم

011.) 

ل تمثيل من خال األغلبيةيتلخص الهدف من نظام التمثيل النسبي في القضاء على مساوئ نظام 

و  414: 0111والعطار،  531: 0111التي حازت عليها.)الغالي، األصواتبنسبة  األقليات

 (.513: 0114الراس،  وأبو 514: 0115الجرف، 

خذ ؤ تالمرشحين و  أسماءو قائمة تقدم سبي بنظام القائمة إذ أن كل حزب أمثيل الننظام الت يأخذ

 (.021-022: 0141وصبري، 120: 0110التي يحصل عليها،)ليلة، األصواتالمقاعد بنسبة 

يصعب تطبيق هذا النظام مع التصويت الفردي الذي يخصص مقعد لكل مرشح في كل دائرة انتخابية 

 ¼ . أو 0/3المقعد بين المرشحين بنسبة مختلفة مثل يستحيل بالتالي تقسيم 

 (.044مصدر سابق:  )الشاوي،

س التي تحصل وتحوز عليها القائمة ولي األصواتيكون الفوز في هذا النظام وفق توزيع نسبة 

(. تنتخب كل دائرة 311: 0110.)بدوي،األغلبيةالمطلقة كما في نظام  األكثرية أو األصوات بأكثرية

ويعتمد ذلك على عدد السكان لكل دائرة انتخابية  1الى3 من الممثلين بشكل نموذجي يتراوحمن  اً عدد

 (Rodee, (1983) .p275)       المناصرين.األصوات للناخبين وتوزع الممثلين لكل دائرة بنسبة 
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ام ظتكمن فوائد هذا النظام في التعبير عن مختلف الحركات السياسية والتيارات والراي العام عكس ن

: 0195الغزال،الناخبين.) أصوات أكثريةالمقاعد للقائمة التي نالت  أغلبيةالذي يعطي  باألغلبيةاالنتخاب 

010.) 

لنيابية السياسية بهدف تمثيلها في المجالس ا األقليات أمامتمتاز هذه الطريقة بانها تفسح المجال 

  (.501: 0190ليها.)عصفور،التي حصلت ع األصواتيتناسب مع عدد  لها تمثيالً  أيضاوتكفل 

وهدفه  ،ن نظام التمثيل النسبي هو عملية لتحسين االقتراع بالقائمة العادية: إهوريو أندريه األستاذيقول 

مة على ذلك بحصول القائ يتماألنصار، و من  اً التي تجمع عدد واآلراءتامين التمثيل لالتجاهات  الساسي

 .لألصواتعدد مرات العدد الثابت من المجموع الكلي  أوتتناسب مع عدد مرات الحاصل  أصواتعدد 

 (.512: 0111)هوريو،

به المغلقة القائمة ش أوالقائمة المفتوحة  أوالقوائم المغلقة بنظام  يأخذن نظام التمثيل النسبي مع أ

 انه يتخذ صورتين رئيسيتين. إال

 :األتيةلمزيد من التوضيح سوف يقسم المبحث إلى المطالب 

 ول: التمثيل النسبي الكامل.المطلب األ

 المطلب الثاني: التمثيل النسبي التقريبي.
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 األول المطلب

 التمثيل النسبي الكامل

الدولة من خالل اعتبارها دائرة انتخابية واحدة تقسم  أساساالنتخابات على  إجراءالذي يعني 

مشترك( في وحد )القاسم االنتخابي المراكز انتخابية كبيرة، وفي الغلب يتم تحديد العدد االنتخابي الم إلى

 ال يتم تحديد المقاعد النيابية في البرلمان بشك دقيق وللفوز بقعد نيابي مقدما بينماالقانون االنتخابي 

 .األقلواحد يجب الحصول على العدد االنتخابي الموحد لمرة واحدة على 

 أخرىو هناك قائمتان، قائمة وطنية تكون  ما هو القائمة لذلك غالبانظام التمثيل النسبي  أساسن إ

 محلية 

 ساسيةاألن الفكرة هذا الموضوع هناك راي يقول إ االنتخابية. بخصوصعلى مستوى المناطق 

في اطار  اً ابيني اً التي ال تقابل مقعد األصواتهي بقايا التي يقوم عليها نظام التمثيل النسبي الكامل 

االنتخابي الموحد، فهي تجمع على المستوى القومي بقدر ما  المناطق االنتخابية وال تتساوى مع المعدل

 (.041مصدر سابق:  تحصل القائمة على هذا المعدل تحصل على مقاعد نيابية.)الشاوي،

غير انه يوجد راس معاكس الن نظام التمثيل النسبي الكامل ال يوجد فيه تقسيم لألصوات على 

ام حيث تعتبر الدولة دائرة انتخابية واحدة في هذا النظ ،تلألصواكسور  أوالمستوى المحلي ليكون بواقي 

 مكونة من مجموع المراكز االنتخابية.
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ن المرشحين ال ،وجهت انتقادات لهذا النظام بانه ال يوجد تجانس وتآلف بين الناخبين والمرشحين

 ألنه حزاباألتعدد  إلىكما يؤدي  .خاصة في نظام القائمة المغلقة ،غالبا األحزابمعينين من قبل  يكونوا

 على مستوى الدولة. األقلالصغيرة للفوز بمقعد نيابي على  األحزاب أماميفتح الباب 

 المطلب الثاني

 التمثيل النسبي التقريبي )على مستوى المناطق االنتخابية( 

د قوزع المقاعد النيابية على صعيد الدوائر االنتخابية لكثرة النتالدول هذا النظام حيث  بعض طبقت

 (.015: 0195الموجه لنظام التمثيل النسبي الكامل,) الغزال، 

 أيضان عدد نواب كل منطقة مسبقا كما أ اً المجلس النيابي في هذا النظام محدد أعضاءيكون عدد 

محدد مسبقا ال يوجد مكان للعدد االنتخابي الموحد بل يوجد معدل انتخابي لكل دائرة انتخابية، ويختلف 

ل دائرة لك األصواتالدوائر االنتخابية ويتم الحصول على المعدل عن طريق توزيع  المعدل باختالف

 .على عدد المقاعد المخصصة لها

امل الذي النسبي الك التمثيلدوائر انتخابية متعددة عكس نظام  إلىيستوجب هذا النظام تقسيم الدولة 

 (.029-021: 5102.)البرزنجي،الدولة فيه دائرة انتخابية واحدةتكون 

 مزايا نظام التمثيل النسبي:. 0

 الناخبين. إهدار أصواتتمثيل حقيقي للشعب وعدم  إلىيؤدي  .أ

 كل تجمع شعبي للحصول على مقعد داخل البرلمان . أوالصغيرة  أمام األحزابيفتح الباب  .ب
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 المشاركة في االنتخابات ويرفع نسبة المشاركة فيها. على يشجع الناخبين .ج

 رضة القوية داخل البرلمان.اظام البرلماني الحديث وهو المعتوفير اهم متطلبات الن .د

جميع  أماموروح النظام الديمقراطي ويفسح المجال  األمةسيادة  مبدأيتماشى هذا النظام مع  .ه

 شرائح المجتمع للتمثيل البرلمان.

 عيوب التمثيل النسبي: .2

ي تي تفوز بمقاعد فال األحزابوكثرة  يعاب على هذا النظام كونه يشجع التعددية الحزبية .أ

البرلمان وتشكيل حكومات ائتالفية ضعيفة غير قادرة على القيام بعملها بشكله الصحيح التي 

 ينتج عدم استقرار حكومي وسياسي.

ج وعملية حساب النتائ  .عمليات حسابية معقدة للحصول على النتائج إلىيحتاج هذا النظام  .ب

 .أيام إلىالنتائج  نإعالتأخر  إلىوقت طويل مما يؤدي  إلىتحتاج 

 الشخصيات المستقلة. أمامالباب وسد الطريق  إغالق .ج

دور الناخبين وقطع الصلة بين جمهور الناخبين والمرشحين خاصة في  أهميةالتقليل من  .د

 القائمة الحزبية المغلقة. أساساالنتخاب النسبي القائم على 

 توفير بيئة مناسبة للتالعب والتزوير في نتائج االنتخاب. .ه
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 المبحث الثالث

 النظام االنتخابي المختلط

 إلىائما يسعى د اإلنسانن األنظمة االنتخابية المختلفة وبما أ إلىعملت االنتقادات التي وجهت 

السعي والبحث عن نظام انتخابي يتماشى مع  إلىتوجهت دول وحكومات كثيرة  واألحسن، األفضل

 ،تعيشه لذياويتفق مع الواقع السياسي  ،ثقافية والتاريخيةظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وال

 لمبدأاحتى تطبق  وأخرعن طريق دمج نظام انتخابي  ،بعض الدول بنظم انتخابية مختلطة أخذتلذلك 

  الديمقراطي وتحقق التوافق واالنسجام بين االتجاهات السياسية والفكرية على اختالفها القائم في الدولة.

 .(23صدر سابق: م غالب ولطيف،(

 االنتخاب المعمول بها في دول أنظمةاالنتخابية المختلطة لكثرة  الناظمةحيث توجد العديد من 

في هذا المبحث نحن بصدد  ( 054: 5102)البرزنجي،نظام انتخابي في العالم، 000يوجد العالم 

 نظمةأ أيتجمع محاسن االنتخابية المختلطة التي تدمج اكثر من نظام انتخابي و  األنظمةالحديث عن 

تعدادها،  وأال يمكن حصرها  بحيث االنتخابية المختلطة األنظمةانتخابية خلطت، وهناك العديد من هذه 

 .وألمانياوهام في بعض البلدان وخصوصا فرنسا  أساسيكان لها دور  األنظمةوكثير من هذه 

 ولمزيد من التوضيح سيتم تناول هذا المبحث من خالل مطلبين.

 النظم االنتخابية المختلطة البسيطة. :األوللب المط

 النظم االنتخابية المختلطة المعقدة. :المطلب الثاني
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 األولالمطلب 

 النظم االنتخابية المختلطة البسيطة

 :إلىتقسم النظم االنتخابية البسيطة 

 إلىدائرة  لتقليل المقاعد النيابية المخصصة لك إلىفي هذا النظام  يعمدالتمثيل النسبي الناقص و  .0

لكبيرة ا لألحزابويعطي هذا النظام فرصة كبيرة  .اربع مقاعد عن طريق التمثيل النسبي أوثالث 

 .األغلبيةلتحصل على 

للمقاعد  اختيار المرشحين يتم ،دوائر انتخابية عدة إلىيعتمد هذا النوع من النظم على تقسيم الدولة  .5

قسم عن طريق التمثيل النسبي، حيث ي األخرض والبع األغلبية،المخصصة لبعضها عن طريق نظام 

بي وناخبين التمثيل النس أساسمجموعتين: ناخبين يقترعون على  إلىهذا النظام الناخبين والمرشحين 

تارون على يخومرشحين  األغلبيةومرشحين يختارون عن طريق  األغلبية.يختارون نوابهم عن طريق 

النسبية  ألغلبيةبان بوسائل انتخابية متعددة مثل االنتخاب التمثيل النسبي، ويمكن مزج النظامي أساس

 يةاألغلبقائمة على  أيتمثيل نسبي اذا لم تحصل  إلىوممكن تحويله  ،القائمة على دور واحد

  المطلقة.

متازة ويحفز نتائج م إلىن يؤدي سيطة نظامًا انتخابيًا مختلطًا يستطيع أتعد هذه الوسيلة الب

المطلقة  يةاألغلبقوائم ائتالفية قادرة على الحصول على  إلىالتفاهم للوصول  ىإلالمتعددة  األحزاب

 مشتركة. ةبرامج حكومي بإعدادوالى ضرورة القيام 
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لقوائم ا إلحدىن للتصويت أصوات الناخبين سدى النهم مضطرو بهذه الطريقة نضمن عدم ضياع 

 (11: 5100) زين الدين، المؤتلفة مما يجعل تصويتهم مجدي.

في ظل قانون االنتخاب الصادر  ،0154وسنة  0101ستخدم هذا النظام في فرنسا سنة ا

 وهي القوائم غير الكاملة والترشيح تكميلية تكمل هذا النظام أشكالوكان هناك ثالثة  ،0101سنة 

 القاسم ساسأن المقاعد التي ال توزع على زج بين القوائم بحرية تامة، حيث أوالم )المستقلون( الفردي

 أساس توزع على أنهامما يعني  األصوات،ى للقائمة التي حصلت على اكبر عدد من االنتخابي تعط

 المطلقة. األغلبيةقائمة على  أيالنسبية ما لم تحصل  األغلبية

ما ك ،متعددة أحزابغلبيات واضحة ومنسجمة مشكلة من إلى نشوء أمن مزايا هذا النظام انه يؤدي 

يعد هذا النظام  .على التفاهم وانقاص عددها األحزاببر هذا النظام ، واج0154و 0101حدث سنة 

 (.19: 5100ا. )زين الدين،االنتخابية التي عرفتها فرنس األنظمةمن انجح وافضل 

 المطلب الثاني

 نظم االنتخابية المختلطة المعقدةال

التمثيل  إلىب ر وتكون اق باألغلبيةتمزج هذه النظم بين نظام التمثيل النسبي ونظام التمثيل 

مانيا لاأللماني المعمول به في جمهورية أالواضحة على هذا النظام هو النظام  األمثلةالنسبي ومن 

صيل اكثر بالتف تقوم الباحثة. ولمزيد من التوضيح سوف األلمانيتينحتى اتحاد  0141الفيدرالية سنة

 .األلمانيعن النظام االنتخابي 

 ،حتى وقتنا هذا 0141لمانيا الفيدرالية منذ سنة رية أفي جمهو  األلمانيقام النظام االنتخابي 

ساس النظام هو الجمع بين نظام االنتخاب حيث أن أ .االنتخابية المختلطة األنظمةوهو من افضل 
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صف نواب ن ن، حيث إالبسيطة وبين نظام التمثيل النسبي واالنتخاب بالقائمة واألغلبيةالفردي 

ج( الممثل للشعب يتم انتخابهم  _وفقا لهذا النظام_ باالنتخاب الفردي )البوندستا األدنىالمجلس 

ل النسبية على دور واحد والنصف الثاني يتم انتخابهم باالنتخاب بالقائمة بالتمثي أوالبسيطة  باألغلبية

م تلمانيا يفي أ وهي عدد مقاعد )البوندستاج( اً مقعد 411بالتالي فان  ،النسبي على الدوائر االنتخابية

بالقائمة بالتمثيل  باالنتخابمقعد  549البسيطة و باألغلبيةالفردي  باالنتخابمقعد  549انتخاب 

 تاذا توفر  الإن تشترك في توزيع المقاعد بالتمثيل النسبي لألحزاب السياسية أالنسبي وال يجوز 

 فيها:اآلتية الشروط 

 أعطيتالتي  األقليحة على الصح األصواتمن  %2ن يكون قد حصل على نسبة األول: أالشرط 

 على مستوى الدولة الفيدرالية كلها.

على  اأيض باألغلبيةمقاعد في االنتخاب  ةعلى ثالث األقلن تحصل على الشرط الثاني: أ

 (.11-19: 5100مستوى الدولة. ) زين الدين، 

 أساسلى ع دائرة عند توزيعها أياذا لم تتوافر هذه الشروط ال يحصل الحزب على مقعد نيابي في 

 .التمثيل النسبي

ت على دوائر صغيرة يتم فيها التصوي إلىلمانيا تقسم ن الدوائر االنتخابية في أمن هنا نجد أ

يرة كبيرة تتكون من الدوائر الصغ وأخرىالنسبية على دور واحد  باألغلبيةاالنتخاب الفردي  أساس

الصغيرة  بون باالقتراع في كل من الدوائراالنتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي، ويقوم الناخ أساسعلى 

تقدم له ورقتان  ذين في نفس الوقت، وفي نفس المكان، إوالكبيرة، بالتالي يقوم الناخب بالتصويت مرت

الختيار  ىوأخر  ،واحدة النتخاب مرشح من الدائرة الصغيرة باالنتخاب الفردي ؛ن للتصويتقتابطاأو 



35 
 

يح الفردي بفوز تعلن النتيجة بعد الترش. بالقائمة بالتمثيل النسبي قائمة عن الدائرة الكبيرة باالنتخاب

العملية  لكن من الناحية .الصحيحة في نطاق الدائرة لألصوات األغلبية النسبية المرشح الحائز على

يصوتوا  نائر تقريبا الن الناخبين يفضلون أالمطلقة في كل الدو  األغلبيةيكون المرشح قد حصل على 

 ،مرشحينبين افضل اثنين من ال األمر الذي يجعلهم يختارون ،أصواتهموان ال يحرقوا  اً ديمج اً تصويت

لحزب حزبين فقط هما ا إلىلمانيا الدوائر الصغيرة في أ إلىالتي تتقدم  األحزابحصر  إلى أدىا مم

 والحزب االشتراكي الديمقراطي. المسيحيالديمقراطي 

توى التمثيل النسبي على مس أساسنتخابية على يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم اال

عن  ألحزاباالدوائر االنتخابية واتباع قاعدة اكبر المتوسطات بعد استبعاد المقاعد التي وزعت على 

النسبية، فاذا كان الحق لحزب ما في شغل عشرة مقاعد في  باألغلبيةطريق نظام االنتخاب الفردي 

عد في اطار الدائرة الصغيرة يشغل المقاعد الخمسة من فاز في دائرة كبيرة وكان قد فاز بخمسة مقا

الدوائر الصغيرة والخمسة المتبقية توزع على الفائزين من الحزب في الدائرة الكبيرة وفقا لترتيبهم في 

 القائمة.

يتميز هذا النظام بانه يعطي الناخب الحرية المطلقة في اختيار المرشح وينتج عنه اختفاء 

للذين ويكون الخيار للناخبين في تحديد المرشحين ا األقلغلقة بالنسبة لنصف النواب على القوائم الم

الناحية  مع ذلك يتصف هذا النظام بالتعقيد وصعب تحقيقه من باألغلبيةيتم انتخابهم باالقتراع الفردي 

الن  ةلبيباألغالعملية، ومن المالحظان هذا النظام ال يحقق النتائج التي تترتب على االنتخاب 

 األصواتسوف تحوز على عدد من المقاعد النيابية بما يتناسب مع عدد  أنها متأكدة األحزاب
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السيئة السلبية و  األثارالصحيحة المعطاة في العملية االنتخابية مع ذلك يشهد هذا النظام اختفاء 

 السياسية. األحزابللتمثيل النسبي وفي تقليل دور الناخب ومن حيث تعدد 

ن يكون تصويتهم مجديا في الدوائر الصغيرة والكبيرة وان ال يضيعوا الناخبون أويسعى 

ي ف األحزابهيمنة نظام ثنائية  إلىعلى جذب الناخبين مما يؤدي  األحزابلذلك تعمل  أصواتهم

فيكون  يضاأن يكون تصويتهم مجدي كذلك في الدوائر الكبيرة الصغيرة ويحاول الناخبون أ الدوائر

تين في مكان ووقت واحد لذلك نجدهم يختارون القائمتين القريبتين من الفوز في االنتخابات كال التصوي

حزب  05لمانيا من األحزاب في أالجدية في التصويت من قبل الناخبين بتقليص عدد  أدتحيث 

 (.010-19: 5100ة.)زين الدين،ثالث أوحزبين  إلى 0141سنة 

مة نتخاب بالقائنظام االنتخاب الفردي ونظام االنظام انتخابي مختلط بدمج  األردنطبقت 

دوائر  إلىتقسيم الدولة  أساسوالتي يقوم على  5103خر انتخابات لها سنة في أ النسبية المغلق

 الدائرة االنتخابية العامة على مستوى الدولة، إلى باإلضافةدائرة انتخابية محلية  (42)انتخابية عددها 

ين صوت على مستوى الدوائر المحلية باختيار مرشح وصوت على يمنح هذا النظام الناخب صوت

س مجل أعضاء، بموجب هذا النظام كان عدد مستوى الدائرة االنتخابية العامة على مستوى الدولة

 إلى( مقعد للدوائر االنتخابية المحلية مقسمة 053( مقعد مقسمين على النحو التالي: )021النواب )

( 3( مقاعد للبدو )1( مقاعد للمسيحيين) 1( مقعد للكوتا النسائية )02حصص انتخابية كالتالي )

خب للنا يعطىاالنتخابية العامة على مستوى الدولة،  ( مقعد للدائرة51شركس والشيشان، و)مقاعد لل

نتخاب برنامجه االنتخابي وورقة لال بناء علىورقتين اقتراع ورقة لالنتخاب الفردي باختيار مرشح 

 ..)موقع الهيئة المستقلة لالنتخاب(باختيار مرشح من القائمة بية المغلقةبالقائمة النس
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في الترشح لالنتخابات لكن فرصة الفوز كانت  األحزابساعد هذا النظام بمشاركة عدد كبير من 

ما  أياالنتخاب الفردي  أساسنائب حزبي على  53االنتخاب الفردي حيث فاز  أساسضعيفة على 

 ألحزاباالقائمة النسبية المغلقة فازت  أساسد المخصصة للدوائر المحلية، على من المقاع %01يعادل 

 .%31مقعد مخصص للدائرة العامة بنسبة  51بعشرة مقاعد من اصل 

 مزايا النظام االنتخابي المختلط : .0

منح الناخب خيارين للتصويت، حيث يمنح الناخب صوتين صوت لمرشح فردي على مستوى الدائرة  .أ

 على مستوى الوطن. مغلقةي لقائمة نسبية نوالثا االنتخابية

 الصغيرة للفوز اذا كانت المقاعد النسبية كافية. لألحزابفرصة  إعطاء .ب

 .النسبية أنظمة من اقل كانت وان األغلبية أنظمة من أفضل نسبية نتائجل التوصل .ج

 .األغلبية أنظمة من اقل بدرجة الحزبي التشظي في التسبب .د

 خابي المختلط:عيوب النظام االنت.2

جراءاته االنتخاب طبيعة حول الناخبين تشويش .أ  .االنتخابية العملية تعقيد و وا 

 صعوبة توزيع المقاعد على القوائم كما في نظام التمثيل النسبي. .ب

رتبط بالتنظيم الثاني في أمايرتبط بدائرته ويدين لها ، األولوجود نوعين من النواب تحت قبة البرلمان  .ج

 ويكون والئه للتنظيم وال عالقة له بالدائرة االنتخابية.الذي ينتمي له 
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 الفصل الثالث

 وانعكاسه على الحياة البرلمانية األردنالنظام االنتخابي في 

 المقدمة:

الحياة في جميع مجاالتها  تطوردليال على  األردناالنتخاب في  أنظمةيعد التطور في 

 .السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 ؛ة متنوعةانتخابي أنظمةحيث استخدمت  ؛التي لها تجربة انتخابية ناجحة من الدول ردناألتعتبر 

 ،وتماشيا مع الواقع السياسي واالجتماعي الذي تعيشه ،الخاصة بها اعتمدت في تنوعها على الظروف

 نهم، علما أل لتنوع العرقي والدينيكما راعت التنوع الفكري والثقافي للمواطنين ومستوى التعليم لديهم وا

 ي.شرين في مجلس المبعوثان العثمانمن القرن الع األولعرفوا التمثيل النيابي منذ العقد  نألردنييا

المرحلة  هذهكانت  ،(0150) سنة  األردنشرق  إمارة تأسيسللحياة البرلمانية بعد  األولىاالنطالقة 

ريعية خمسة مجالس تشل، تضمنت تأسيس للدولة وتعزيز بنائها وبنيانها والنضال من اجل االستقال

 اً ن رئيس الوزراء كان رئيسما يميز هذه المرحلة أ أهمالسياسية ومن  األحزابالعديد من  وبرز خاللها

 للمجلس التشريعي في نفس الوقت.

مرحلة  بدأت، 0141 أيارفي الخامس والعشرين من على استقاللها   األردنن حصلت بعد أ 

كان نقطة تحول في النظام البرلماني اخذ بنظام  0141 سنةدستور المجالس النيابية حيث وضع 

من  يعين أعيانمن مجلس نواب منتخب من الشعب ومجلس  يتألف األمةالمجلسين واطلق علية مجلس 
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مجلس النواب عشرين  أعضاءنصف عدد مجلس النواب وكان عدد  ال يزيد عن قبل الملك يكون عددهم

تشكلت  ،0141سنة  أعيانمجلس  أولوتم تشكيل  أعضاءعشرة  األعيانبالتالي كان عدد مجلس  اً عضو 

بعد  تينالضفتمثل  األولفي هذه المرحلة عشرة مجالس نيابية كانت جميعها باستثناء مجلس النواب 

ليضمن الحقوق والحريات العامة وحقوق  0125، ثم جاء دستور 0121الوحدة بينهما سنة  إعالن

 .ذا المجالفي ه اً ويكون سبق اإلنسان

مرة تحصل  ألول المرأةتحديدا بذلك تكون  0114حق االنتخاب والترشح في سنة  المرأة أعطيت

بسبب الظروف  األردنيةانقطعت الحياة البرلمانية  0111في عام  ،على هذا الحق في الترشح واالنتخاب

ن تم إلى أ 0191ية حتى سنة عليها واحتالل الضفة الغرب اإلسرائيليالسائدة في الدول العربية والعدوان 

 ألنظمةامسيرة التحول الديمقراطي في عهد الملك الحسين بن طالل ، وسوف يتم دراسة  توبدأا استئنافه

لملك عبداهلل اانية في مرحلتي حكم الملك الحسين بن طالل و االنتخابية التي تعاقبت على الحياة البرلم

 الثاني بن الحسين.

 :حثين اآلتيينالمب إلىسيم الفصل لمزيد من التوضيح سيتم تق

 االنتخابية في عهد الملك الحسين بن طالل. األنظمة :األولالمبحث 

 الملك عبداهلل الثاني بن الحسين. االنتخابية في عهد األنظمة المبحث الثاني:
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 األولالمبحث 

 الحسين بن طاللالملك األنظمة االنتخابية في عهد 

 ة وعلى صعيد الممارسة من جه المستمرمنذ البدايات بالتطور  نيةاألردحياة النيابية تميزت ال

 مما جعلها قابلة لالستمرار واالنطالق والتجدد. أخرى،القوانين والتشريعات الناظمة لها من جهة سن 

ل بقيت دولة متماسكة بفض أنها إال على األصعدة كافه األردنعلى الرغم من التحديات التي واجهها و 

على  ألردنياالرشيدة والتفاف شعبها حول القيادة الهاشمية وثقته بقدراتها وحرص الشعب  حكمة قيادتها

اة ، من هنا كان قرار الملك الحسين استئناف الحييواجهاالوحدة الوطنية والوعي المستمر للتحديات التي 

م على قراطي الذي يقو ن الخيار الديمر انطالقا من ادراك ووعي الملك أجاء هذا القراوقد  .النيابية صائبا

رادتهاالدستور هو المعبر عن رسالة القيادة الهاشمية  أسس  . وا 

 لمنظومة امفصلية ومهمة كان من ابرزها تفكك االتحاد السوفيتي السابق و  أحداث 0191 شهد عام

صر عمن اهم سمات ال اإلنسانبالديمقراطية وحقوق  االهتمام كان الحزب الواحد، أنظمةاالشتراكية، فشل 

 ألردنااندالع حرب الخليج الثانية وما تبعها من نتائج مدمرة على الدول المحيطة وموقف  أدى، الجديد

 أمامجال الم وأتاحتوطيد العالقة بين الشعب والسلطة  إلىبها المنطقة  مرتالتي  األزمةالشجاع تجاه 

عادةتعزيز تجربة ديمقراطية  منها  قتصادية الصعبة التي عانىالحياة النيابية بقوة، ومع الظروف اال وا 

، بدا دنلألر وتقليل حجم المساعدات الخارجية  األردنوالركود االقتصادي العربي الذي اثر على  األردن

الشعب في تحمل المسؤولية  إشراككان ال بد من و شاملة في المجال االقتصادي  بإصالحات األردن
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 األردنراية  وإلبقاءالحديث  لألردناشميون رمزا وعنوانا لالزمة االقتصادية واستئنافا لمسيرة اختارها اله

 .0191عادت الحياة النيابية سنة  واإلنجازخفاقة في التقدم 

 :اآلتيةالمطالب من خالل المبحث  تناول هذا يتمسلمزيد من التوضيح 

 (0113-0191الحياة النيابية ) :األولالمطلب 

 (0111-0113الحياة النيابية ) المطلب الثاني:

 (5110-0111)الحياة النيابية  المطلب الثالث:

 األولالمطلب 

 (0113-0191الحياة النيابية )

وظروف صعبة عادت الحياة النيابية الستكمال  ألسباب0111بعد انقطاع الحياة النيابية منذ 

ثاني لمسيرتها التي بداها  الهاشميون، جرت انتخابات مجلس النواب الحادي عشر في الثامن من تشرين ا

مقاعد الضفة  وألغيت، 0191، وتعديالته لسنة 0191( لسنة 55بموجب قانون االنتخاب رقم ) 0191

، وتم 0199هذه االنتخابات على الضفة الشرقية بناء على قرار فك االرتباط سنة  واقتصرتالغربية، 

جلس د معدد مقاعبح واصدائرة انتخابية  احدى وعشرين إلىوفق قانون االنتخاب المذكور  األردنتقسيم 

 عينًا. 41واألعيان  91نائباً  النواب 

 أعداد زيادة في إلى أدىعلى هذا القانون تخفيض سن الناخب مما  أجريتمن التعديالت التي و  

لتقسيمات حسب ا ،الناخبين، وزيادة عدد المقاعد خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية )عمان واربد(
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ني في الغالب، واستث أضعافثالثة  إلىفيها المقاعد  أعدادبمضاعفة  األخرىحظيت الدوائر  اإلدارية

 اً جور مح أو باإلفالسمن كان محكوما عليه  ،أجنبيةحماية  أو أجنبيةمن االنتخاب كل من يحمل جنسية 

عتوها، م أومن كان مجنونا و سياسية، عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة بقضية غير  اً محكوم أوعليه 

 (.40-41: 0119واخرون، الحي عبد)المالكة.  األسرةالدرجة المبينة في قانون  منالملك  وأقارب

قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب فقد  0191لسنة  )53(بناء على القانون المؤقت رقم 

 دائرة انتخابية على النحو التالي:  )51( إلىالهاشمية  األردنيةقسمت المملكة 

وشملت )بسمان، ماركا، طارق(  األولىست دوائر انتخابية، الدائرة  إلىعاصمة قسمت محافظة ال

لنصر تشمل مناطق )اليرموك وا ن، الدائرة الثانيةللمسلميوكانت المقاعد النيابية المخصصة لها ثالثة 

مدينة لوراس العين وبدر( وكانت المقاعد النيابية المخصصة لها ثالثة  للمسلمين، الدائرة الثالثة تشمل)ا

قعد الشيشان وم أومقاعد لنواب مسلمين واحد منهم من الشراكسة  أربعةوزهران والعبدلي( خصص لها 

واحد مسيحي، الدائرة الرابعة شملت)القويسمة، الجويدة، ابو علندا، خريبة السوق، جاوا، اليادودة، ام 

انت ر باستثناء بدو الوسط، كسحاب والجيزة والموق وأقضيةعمان الكبرى(،  أمانةقصير، المقابلين من 

المقاعد المحصصة لها نائبان مسلمان، الدائرة الخامسة وشملت)شفا بدران، ابو نصير، الجبيهة، صويلح، 

عمان الكبرى( وقضائي وادي السير وناعور، خصص لها خمسة  أمانةتالع العلي، ام السماق، خلدا من 

وقضاء ذيبان وخصص  مأدباة السادسة شملت لواء الشيشان، الدائر  أومقاعد واحد منهم من الشراكسة 

 نائبان مسلمان ونائب واحد مسيحي.لها 

 خمس دوائر انتخابية على النحو التالي: إلىوقسمت محافظة اربد 
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ها ثمانية كان ل كانت تمثل مدينة اربد والمراكز والمناطق التابعة لمركز المحافظة مباشرة األولىالدائرة 

الثة )لواء الدائرة الث احد مسيحي، الدائرة الثانية )لواء جرش( مثلها نائبان مسلمان،نواب مسلمين ونائب و 

عجلون( كان لها نائبان مسلمان، الدائرة الرابعة ) لواء الرمثا ولواء بني كنانة( خصص لها ثالثة مقاعد 

 ان مسلمان.الشمالية( كان لها نائب األغوارلنواب مسلمين، الدائرة الخامسة)لواء الكورة ولواء 

كانت دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ستة مقاعد لنواب مسلمين ومقعدين  البلقاءمحافظة 

مسيحيين، محافظة الكرك دائرة انتخابية واحدة لها سبعة نواب مسلمين ونائبان مسيحيان، محافظة معان 

ب ية واحدة ولها خمسة نوادائرة انتخابية واحدة ولها خمسة نواب مسلمين، محافظة الزرقاء دائرة انتخاب

الشيشان ونائب واحد مسيحي، واعتبرت محافظة المفرق دائرة انتخابية  أوسة مسلمين واحد منهم من الشراك

ت دائرة انتخابية واحدة لها ثالثة نواب مسلمين بينما قسم أيضالها ثالث نواب مسلمين ومحافظة الطفيلة 

كل منها لو الوسط والثانية بدو الشمال والثالثة بدو الجنوب بد األولىثالث دوائر انتخابية  إلىالبادية 

 (.0451 إلى 0451: 0191مقعدان مسلمان.)الجريدة الرسمية،

ه مساو لعدد المقاعد النيابية في دائرت أصواتمع هذه التقسيمات للمملكة فقد منح الناخب عدد 

ب له نيابية، وكان الناخمانية مقاعد مثال في محافظة البلقاء كانت دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ث

 صواتاأل، كذلك في باقي الدوائر االنتخابية عدد أصواتبثمانية  واإلدالءحق االنتخاب ثماني مرات 

التي تمنح للناخب تعتمد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية وبهذا يكون النظام االنتخابي 

 به المملكة هو نظام القائمة المفتوحة. أخذتالمطبق  في هذه االنتخابات والتي 
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 لالسياسية في العملية االنتخابية حيث شاركت وبشك األحزاب إشراكفي  فعاالً  اً لعب هذا النظام دور 

بمقاعد  باألحزافي االنتخابات حتى قبل حصولها على الترخيص الرسمي، وفاز عدد من ممثلي  ،علني

 .في البرلمان

مرة  ولألحق المشاركة في العملية االنتخابية مرشحة وناخبة  المرأةوفي هذه االنتخابات منحت  

(، 124شهدت االنتخابات تنافسا شديدا بين المرشحين الذي كان عددهم ) . كمافي تاريخ الحياة النيابية

 222311الناخبين  أصواتحيث بلغ عدد  واسعا من المواطنين على صناديق االقتراع إقباالوالقت 

 (.41:  5101من مجموع عدد البطاقات االنتخابية.) الطوالبة، %13,5بنسبة  أي  ناخب وناخبة

زاهة في من حيث الن األردنيةفي تاريخ الحياة النيابية  كانت هذه االنتخابات بمثابة عهد جديد

على  اً وتأكيداالنتخابات والحرية في التعبير والمحاسبة والمساءلة، وفي عهد المجلس الحادي عشر 

( وجاء عوضا عنه 0132والغي قانون الدفاع لعام ) العرفية، األحكاملغاء تم إالحريات العامة مبدا 

 .0115( عام 03قانون الدفاع رقم )

( 05مجلس النواب الحادي عشر صدور قانون محكمة العدل العليا رقم ) إنجازاتمن ابرز 

، 0115( لسنة 1من الدولة رقم )، صدور قانون العفو العام وقانون معدل لقانون محكمة ا0115لسنة 

، والعديد من القوانين التي تخدم الشعب 0115( لسنة 02واقر المجلس قانون المطبوعات والنشر رقم )

في عهد المجلس الحادي عشر تماشيا مع  0115( لسنة 35السياسية  رقم )  األحزابصدر قانون 

عديد من ليها، بعدها تم ترخيص النتساب إاألحزاب واالالدستور وما كفله لألردنيين من حق في تشكيل 

 شاطاتها وفعاليتها بشكل.السياسية ومارست ن األحزاب
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، وتشكلت في عهد المجلس األولىزيد بن شاكر  األميرجرت االنتخابات في عهد حكومة 

زيد بن شاكر الثانية ووزارة الدكتور  األميررة مضر بدران الرابعة ووزارة طاهر المصري ووزارة وزا

ت، حل مجلس سليمان عرار وعبداللطيف عربيا، تراس المجلس كل من األولىمجالي عبدالسالم ال

   (.41)الطوالبة، مصدر سابق:   .4/9/0113النواب الحادي عشر في 

 المطلب الثاني

 (0111-0113الحياة النيابية )

النتخابات ا أجريتنظام القائمة المفتوحة ،  أساسعلى  0191انتخابات عام  أجريتبعدما 

ي التي جرت ف  به المملكة في االنتخابات أخذتالنيابية بنظام الصوت الواحد غير المتحول الذي 

الذي الغى نظام القائمة ، 0191، بموجب القانون المعدل لقانون االنتخابات لسنة 9/00/0113

ن النظر ع واستعاض عنه بنظام الصوت الواحد غير المتحول الذي يمنح الناخب صوتا واحدا بغض

 عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية.

تكمال مسيرة اس األردنالصعبة استطاع  اإلقليمية واألوضاعبرغم الظروف السائدة في تلك الفترة 

جراءالسياسي والتحول الديمقراطي  اإلصالح ، ألردنيااالنتخابات ضمن الفترة التي نص عليها الدستور  وا 

 أثيرتدائرة انتخابية ولكل ناخب صوت واحد لمرشح واحد وكان لهذا النظام  42 إلىحيث قسمت المملكة 

 قبة البرلمان. إلىواضح على العملية االنتخابية وعلى طبيعة الفئة التي سوف تصل 
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على الرغم من كل الظروف السائدة والجدل الواسع الذي سبق عملية االنتخاب حول القانون الجديد 

ين واسعا من الناخبين، حيث بلغ عدد المقترع إقباالن صناديق االقتراع القت ال أإ)قانون الصوت الواحد(، 

 .0191مقارنة بانتخابات  %2بزيادة  %19,02ناخب وناخبة وكانت النسبة  951001

ظل  في تاريخ الحياة النيابية التي جرت في األولىتميزت انتخابات المجلس الثاني عشر بانها 

، ن بالتنافسقبة البرلما إلىالوصول  األولىللمرة المرأة و استطاعت و ثاق الوطني، التعددية السياسية والمي

قبل  0115لسنة  )35(رقم  األحزابالسياسية لصدور قانون  األحزابسا لمدى فاعلية واعتبرت مقيا

االنتخابات الذي مكن األحزاب من المشاركة بشكل فاعل وملفت في االنتخابات والفوز بمقاعد  إجراء

مقاعد،  4على  األردنيمقعد، حزب التجمع الوطني  01على  اإلسالميبية، حصل حزب جبهة العمل نيا

مقاعد، حزب اليقضة على مقعدين، الحزب الديمقراطي االشتراكي على مقعد واحد،  3حزب العهد على 

لى عحزب البعث العربي االشتراكي مقعد واحد، حزب الوطن مقعد واحد، الحزب العربي الديمقراطي 

 الإيص األحزاب فيمقعدين، وحصل حزب المستقبل على مقعد واحد، ولم يحالف الحظ الكثير من 

 (20-21: سابق مصدر الطوالبة،) قبة البرلمان. إلىممثليها 

لتي تم ا اإلسرائيلية األردنيةالموافقة على معاهدة السالم عديدة ابرزها  أحداثاً شهد هذا المجلس 

 .0114ام توقيعها في وادي عربة ع

وتشكلت في عهد  األولىجرت االنتخابات في عهد حكومة الدكتور عبدالسالم المجالي 

زيد بن شاكر الثالثة ووزارة عبدالكريم الكباريتي ووزارة الدكتور عبدالسالم المجالي  األميرالمجلس وزارة 

 اهر المصري تاله سعد هايل السرور.الثانية، تراس المجلس كل من ط
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 لثالمطلب الثا

 (2110-0111الحياة النيابية )

العامة لمجلس النواب الثالث عشر بتاريخ  نتخاباتاال بأجراءالملكية السامية  اإلرادةصدرت 

( الذي صدر في 54قانون االنتخاب المؤقت رقم)، الواحد الصوت قانونل وفقا 4/00/0111

الخاص و  األصليلحق بالقانون تعديل على النظام االنتخابي الم إجراءالذي تم بموجبه  ،02/2/0111

رئيس اللجنة  إلىصالحية تمديد االقتراع  أنيطت( حيث 31بتقسيم الدوائر االنتخابية، وعدلت المادة )

 .األمي( التي تتعلق بتصويت 41المادة ) إلى إضافةالمركزية 

ن الحسين باالذي شهدته فترة مجلس النواب الثالث عشر تسلم الملك عبداهلل الثاني  األبرزالحدث 

لنواب بجلسة وا األعيانبشقيه  األمةاجتمع مجلس الل، الملك الحسين بن ط وفاة سلطاته الدستورية، بعد

 .األمةمجلس  أمام( من الدستور المتعلقة بقسم الملك اليمين الدستورية 51تاريخية تطبيقا للمادة )

مرحلة  إلى األردنوانتقل  1/5/0111 الهاشمية في األردنيةتولى الملك عبداهلل بن الحسين عرش المملكة 

وزيع تقواعد التنمية والعدالة عن طريق  إرساءالمضي في و  ،جديدة في تعزيز العالقات مع الدول العربية

 .المكتسبات

في شتى  ملالشا اإلصالحلمسيرة  األساسالثاني المسؤولية وضع حجر منذ تسلم الملك عبداهلل ف

الواضحة  رؤيتهمن خالل  الملك صمم ،االجتماعية والثقافيةالمجاالت االقتصادية، السياسية، 

لنموذج حيوي في المنطقة، ودولة حديثة ذات قيمة  األردنعلى تحويل  ،لإلصالحات في جميع المجاالت

 وكيان مستقل ومميز.
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انتخب هذا المجلس في عهد حكومة الدكتور عبدالسالم المجالي الثانية، وتشكلت في عهد 

لدكتور فايز الطراونة ووزارة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة ووزارة المهندس علي ابو الراغب المجلس وزارة ا

 .(24مصدر سابق:  )الطوالبة، ، تراس المجلس سعد هايل السرور تاله عبد الهادي المجالي.األولى

، الذي طبق 0191( لسنة 55جميع المجالس السابقة جرت انتخاباتها بقانون االنتخاب رقم )

نتيجة لفك االرتباط عدل جدول الدوائر  .0111، 0113، 0199،0191 األعوامعديالته الصادرة في بت

انت موزعة على عشرين دائرة انتخابية كنائبًا مجلس النواب الذي اصبح ثمانين  أعضاءاالنتخابية وعدد 

لس النواب نتخابات مجوبناء على هذه التعديالت جرت ا، 0191و 0199هذه التعديالت في العامين 

 أصواتعدد ب اإلدالءنظام القائمة المفتوحة الذي كان يتيح للناخب  هوالحادي عشر باتباع نظام انتخابي 

قانون مؤقت معدل  0113الحكومة عام  أصدرتثم  ،مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية

الحق بانتخاب مرشح واحد  المواطن أعطىعرف بقانون الصوت الواحد الذي  0191لقانون االنتخاب 

فقط في دائرته وبهذا يكون النظام االنتخابي المتبع استبدل بنظام الصوت الواحد غير المتحول، بدل من 

القى هذا القانون معارضة واسعة من قبل الشعب  .الحق في التصويت بعدد المقاعد المخصصة للدائرة

 إلسالمياالقومية واليسارية وجبهة العمل  واألحزابوفئاته، وندد عدد من النواب  أطيافهبجميع  األردني

صدر القانون  0111في االنتخابات، وفي عام فرص نجاحهم  إلضعافبالقانون واعتبروه خطوة ضدهم 

على جدول تقسيم الدوائر االنتخابية الملحق بالقانون  تعديالً  اجرىالذي  0111( لسنة 54المؤقت رقم)

رئيس اللجنة  إلىصالحية تمديد مدة االقتراع  وأعطتن القانون ( م31، كما عدلت المادة)األصلي

 (.41ورقمها) األميتعديل المادة التي تتعلق بتصويت  إلى إضافةالمركزية، 
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ظل قانون الصوت الواحد نقطة الخالف الرئيسة والحاسمة بين الحكومة وقوى المعارضة 

وطالبت الجهات المعارضة ، 0111-0113 األعوامن ات المهنية ما بيوالمنظمات النسائية والثقافية والنقاب

قراربتعديل هذا القانون  قانون انتخاب ديمقراطي عصري يتماشى مع مطالب الشعب، حيث وجهت  وا 

 إلدالءاوكان من ابرزها اعتماده على العشائرية القبلية في  ،الكثير من االنتقادات لقانون االنتخاب هذا

ه أن نمن مرشح فكان ال بد م ألكثرال يوجد لديه خيار في التصويت  ألنهفي الصوت الممنوح للناخب 

 يختار المرشح الذي ينتمي لنفس العائلة.

بناء على المواقف المذكورة والخالف بين الحكومة وبعض الجهات المطالبة بتعديل قانون 

ات عام تخابو النقابات المهنية وشخصيات سياسية مستقلة ان األحزاباالنتخاب، قاطعت الكثير من 

 ، ونتيجة لذلك فقد تراجع عدد المرشحين عن االنتخابات السابقة وتراجع عدد النساء المرشحات0111

على صناديق االقتراع وانخفاض معدل المشاركة في االنتخابات، مما  اإلقبال وتأثرتقريبا،  إلى النصف

 .المرأةي و تمثيل ي والتمثيل السياسالتنوع الثقافي والفكر  إلىانتخاب مجلس نيابي ضعيف يفتقر  إلى أدى

 الثاني المبحث

 الحسين بنا الثاني عبداهلل الملك عهد في االنتخابية األنظمة

لشامل، ا اإلصالحعلى طريق  األردنالمسؤولية، نهض  أمانةالملك عبد اهلل الثاني  ن تسلمبعد أ

ركهم عيشهم ويشا أوضاعلى ، ليطلع عكافة المملكة أرجاءشعبه في  أبناءحيث اهتم بالتواصل مع 

القات بين الكبير في توطيد الع األثرالفريد  الملك ألسلوبكان و ، همومهم ومشاكلهم ويتلمس احتياجاتهم

بوجود  ههد، حيث تميز عاألصعدةعلى كافة  اإلصالحاتالمناسبة لتحقيق  األجواءالقيادة والشعب وتهيئة 
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سيخ والمضي قدما في تر  التغيير إحداثعلى  اإلصرار السياسية والرؤية الملكية الواضحة في اإلرادة

 ة.قواعد الديمقراطي

حكومة  لوافي كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وهي الملك  فقد قال

تحتاج باستمرار  ،األمثلن الديمقراطية هي منهج الحياة ملك عبداهلل الثاني بن الحسين " إتتشكل في عهد ال

ن . إوسائل التربية والتوجيه الوطنيوممارستها من خالل  بأصولهاهيري اعميق، والى تثقيف جمت إلى

قيام  إلىا نتطلع ننإ شعبنا، إلرادةمؤسساتنا التشريعية مثار فخر واعتزاز لنا والمتنا، وهي الممثل الصادق 

 باإلصالحاتتزام ار من االلتعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصلحة العلي، في اط

ت التي كما نرى ضرورة توفير جميع التسهيال .الدستورية لكل منها،  وعلى قاعدة التوازن والتعاون بينهما

تعميق الحوار البناء المسؤول مع جميع  إلىمهامها الجليلة، وندعو  أداءتعين السلطة التشريعية في 

ة احتكار بعيدا عن التعصب والتخندق ومحاول ،ابتنا الدستوريةالفعاليات الوطنية في اطار من االلتزام بثو 

المؤمن، والجميع شركاء في حمل مسؤولية الوطن وتعزيز طرف ، فالحكمة ضالة  أيالصواب من 

 مسيرته".

مة تتشكل ني حكو ثا كما قال جاللته في كتاب التكليف السامي لحكومة المهندس علي ابو الراغب

حديات، ولن نحيد عنه مهما كانت الصعوبات والت ألنفسنامقراطية نهج ارتضيناه ن الديفي عهد جاللته " إ

الراسخة لبناء اردن عزيز قوي بمجموع طاقات شعبه  واألرضيةوالديمقراطية في نظرنا تمثل الركيزة 

 تزدهر، فالحتى تنمو و  أمامها األفاقوقدراته، وحتى نتمكن من الحفاظ على مسيرتنا الديمقراطية، وفتح 

 ،بد لنا من ممارسة هذا النهج الديمقراطي بروح عالية من الشعور بالمسؤولية، وبفهم عميق لمعنى الحرية
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جماعات، وليس هناك حرية دون ضوابط  أو أفرادا، األخريناالعتداء على حريات  ابدأفالحرية ال تعني 

 (.23طوالبة، مصدر سابق: ) ال تنبع من قيم المجتمع ومن تراثه......" وسلوكية، وأخالقيةقانونية 

عد انتخابات التي ت إجراءالبد من  كان ،و تماشيا مع الرؤية الملكية في انتهاج الديمقراطية ،من هنا

 الملكنذ تسلم مجرت عدة انتخابات وتعاقبت مجالس نيابية  .الطريقة المعبرة للديمقراطية وحرية المواطنين

 سلطاته الدستورية حتى يومنا هذا.

 ن التوضيح سيتم تناول هذا المبحث من خالل المطالب التالية:لمزيد مو 

 (.5111-5113: الحياة النيابية )األولالمطلب 

 (.5111-5111المطلب الثاني: الحياة النيابية )

 (5105-5101المطلب الثالث: الحياة النيابية )

 حتى اليوم(. -5105المطلب الرابع: الحياة النيابية )
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 األولالمطلب 

 (2111-2113اة النيابية )الحي

، جرت انتخابات مجلس النواب الرابع عشر الدستوري على موعد االنتخابات اً شهر  01 انقضاء بعد      

 نطقة.السائدة في الم التي كانت ، بعد غياب دام سنتين للحياة البرلمانية، نتيجة الظروف5113عام 

بموجب قانون االنتخاب  ، احد غير المتحولاعتمادا على نظام الصوت الو  االنتخابات هذه جرتوقد 

زيادة في عدد  الذي تضمن، 5113( لسنة 00، والقانون المعدل رقم )5110لسنة  (34المؤقت رقم )

مرة في تاريخ الحياة النيابية  وألول نواب. (001، وزيادة عدد النواب ليصبح )(42)إلى االنتخابيةالدوائر 

سهامهاالمشاركة السياسية  في المرأةتم تعزيز دور  األردنية، يص في عملية صنع القرار من خالل تخص وا 

 ( مقاعد مع االحتفاظ بحقها في التنافس على باقي مقاعد الدائرة االنتخابية، وتم1وعددها ) للمرأةمقاعد 

  عام. (01من ) ( بدالً 09، حيث تم تخفيض سن الناخب ليصبح )بسن الناخب المادة المتعلقةتعديل 

 شهارإجلساته، من هذه القوانين قانون  أعماللس العديد من القوانين التي كانت على جدول اقر المج

ون ، قاناإلنسانالذمة المالية، قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، قانون المركز الوطني لحقوق 

 .أخرى، وقوانين اإلرهابفحة الفساد، قانون منع لكين والمستأجرين، قانون هيئة مكاالما

رسالة عمان والتي تعد تجسيد لرؤية جاللة الملك  إعالنالتي زامنت المجلس هي  األحداثابرز      

 اإلسالم نووضحت أالسمحة،  اإلسالمية، التي ركزت على القيم  اإلسالمعبداهلل الثاني في الدفاع عن 
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ت مسيرة ني وعزز الوطنية والتي شكلت توافق وط األجندةدين التسامح واالعتدال، تشكيل لجنة لوضع 

 هيئة شباب لها. وتأسيس األردنالتنموية والديمقراطية، اطالق مبادرة كلنا  األردن

 أداءييم حول تق األردنيةفي الجامعة  االستراتيجيةمركز الدراسات  أجراهفي استطالع للراي العام      

اي المجلس وان تقييم الر  ءأدان الراي العام غير راض عن أظهرت النتائج أمجلس النواب الرابع عشر ، 

بصفة عامة، من وجهة نظر الراي العام لم ينجح المجلس بالقيام في الممنوحة  اً العام للمجلس كان سلبي

له من الدستور: الرقابة على السلطة التنفيذية، سن التشريعات، المساءلة، التعبير عن قضايا المواطنين، 

 دوارهأن المجلس قام باي من المستجيبين اللذين يرون أ العام، حيث كانت نسبة األنفاقمراجعة وضبط 

 داءأ ن المجلس لم يكن ناجحا في القيام بمهامه، كما كان تقييمأي أ، %21المنوطة به دستوريا اقل من 

 األسعار مثل الفقر، البطالة، ارتفاع األولوياتالمجلس في التعامل مع القضايا التي يعتبرها المواطن من 

 مرت  المجلس في التعامل مع القضايا الهامة التي أداء، ولم يكن تقييم أيضاسلبي السابق نفس التقييم 

 .اتهموأولويفي التعامل مع قضايا المواطنين  أدائهوعلى المنطقة العربية احسن حاال من  األردنعلى 

الهتمام م اعدو ، المجلس ضعف متابعة المواطنين لنشاطات المجلس ألداءويعزى التقييم السلبي       

وم بها التي يق واإلنجازات لألعمالعدم نجاح مجلس النواب في جذب انتباه الشارع و المجلس،  بإنجازات

ن ثقة ائج أنتال أظهرتوانخفاض الثقة في مجلس النواب بوصفة مؤسسة تمثل السلطة التشريعية، حيث 

 .ابنية اعلى من ثقته بمجاس النو ، القضاء، الصحافة اليومية، النقابات المهاألعيانالمواطن في مجلس 

انتخب المجلس في عهد حكومة المهندس علي ابو الراغب الثانية، وتشكلت في عهد المجلس حكومة 

المهندس علي ابو الراغب الثالثة، وحكومة فيصل الفايز، تلتها حكومة الدكتور عدنان بدران، ثم حكومة 
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 هايل السرور تاله المهندس عبد الهادي المجالي. الدكتور معروف البخيت، وتراس المجلس المهندس سعد

 (.21-22: 5101 )الطوالبة،

 المطلب الثاني

 (2111-2111الحياة النيابية) 

، 51/00/5111في   السامية الملكية اإلرادة صدور بعد جرت انتخابات المجلس الخامس عشر      

تعديل، حيث جاء هذا المجلس  أيعشر، حيث لم يطرا عليه الخامس بموجب قانون االنتخاب للمجلس 

 أداءعلى  ثرتأ األساسية التيالمشتقات النفطية والمواد  أسعار فيها مثل ارتفاع األزماترة تعاقبت في فت

كاسها المالية العالمية وانع األزمة، ثم جاءت األزماتفي المحاولة في التغلب على هذه المجلس النشغاله 

  نها من ركود اقتصادي.االقتصادية وما نتج ع األوضاععلى 

اة عن معان اً ، ولم يكن معبر األداءمجلس النواب كان قليل الشعبية، وضعيف في  البداية كانمنذ 

 . المواطنين وهموم الشعب

 أياري ف األردنيةفي الجامعة  االستراتيجيةمركز الدراسات  أجراهنتائج استطالع للراي  أظهرت      

المجلس بدرجات  أداءالمجلس، حيث كانت النسبة الراضية عن  أداء، عدم رضا الراي العام عن 5111

ذ تراجع دور المجلس بشكل ملحوظ في مجال التشريع والرقابة، مثال وجه المجلس فقط، إ %41متفاوتة 

 األولىسؤال فقط، بينما وجه في الدورة  14على  إجاباتللحكومة، تلقى  اسئلة 014في دورته الثانية 

منها ويكون بذلك تراجع الدور الرقابي للمجلس، وتراجع دوره  011حكومة على سؤال ردت ال 514
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 41انجز  األولىمقارنة بدورته  مشروع قانون 53جز حيث ان األولىفي دورته الثاني عن  التشريعي

 مشروع قانون وقانون مؤقت.

 تأزمتفالراي العام، الصحافة و  إثارة إلى أدىوتقاعس المجلس في البت بقوانين مفصلية مهمة ما      

العالقة بين مجلس النواب والصحافة، وكان لعدم التزام بعض النواب في حضور جلسات المجلس والتغيب 

كون لمجلس وبهذا يالملكية بحل ا اإلرادة، نتيجة لذلك صدرت سلبية لدى الراي العام أصداءبدون عذر 

 ن يكمل مدته الدستورية.المجلس حل قبل أ

خابات حكومة الدكتور معروف البخيت وتشكلت في عهد المجلس حكومة نادر الذهبي، شرفت على االنتأ

 (21: 5101) الطوالبة،  وتراس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي.

 المطلب الثالث

 (2102-2101) الحياة النيابية

اع اتبب االنتخابات لمجلس النواب السادس عشر، إلجراء اً موعد 1/00/5101حددت الحكومة يوم  

، الذي كانت مواده 5101بموجب قانون االنتخاب المؤقت لعام نظام الصوت الواحد غير المتحول ، و 

راء ش عرض كافية لضمان نزاهة وشفافية االنتخابات، حيث تم تغليظ العقوبة على كل من يحاول

لسجن لمدة ا لىإجريمة تصل العقوبة فيها واعتبر شراء الصوات  ،المرشحام الناخب سواء كان  األصوات

ذ اصبح في كل لجنة انتخاب إ سبع سنوات، وكان للقضاء دور فاعل وملموس في عملية االنتخاب،

ويت لم يتم التص اذاألمي همسا، وا  ن يكون تصويت رئيس. كما نص القانون أيضا على أ قاض كنائب
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ة،  تقل عن سنيعاقب بالحبس مدة ال أمياً وهو ليس  األميةوكل من ادعى  .بالهمس يلغى التصويت

 ،األصواتكما حرصت الحكومة على عدم نقل  .ئةاوغرامة ال تقل عن مئتي دينار وال تزيد عن خمسم

كما سمح القانون للمدنيين العاملين في القوات المسلحة بممارسة ، ضد ذلكصارمة  إجراءاتواتخذت 

 .حقهم في االنتخاب

عدد  عوقد ارتفوخصص لكل منطقة مقعد واحد،  مناطق )دائرة وهمية( إلىقسمت الدوائر االنتخابية  

مقاعد جديدة في كل من محافظة  4 إضافة( مناطق انتخابية، وتم 019) إلى( 42الدوائر االنتخابية ال)

اة في الحي المرأة)كحد ادنى( حصة انتخابية للنساء، لتعزيز دور  اً مقعد 05العاصمة والزرقاء واربد، و 

وكانت عملية تسجيل ( عضوا, 051مجلس النواب ليصبح ) أعضاءداد عدد واز  السياسية وصناعة القرار،

لعام  لاألو من كانون  األولالناخبين سهلة خاصة الناخبين الجدد، اللذين بلغوا سن الثامنة عشر في 

5101. 

 ومع .جرت انتخابات تكميلية بسبب وفاة النائب راشد البرايسة لينجح بموجبها محمد راشد البرايسة       

، أخرىولة يحمل جنسية د ألنهالتعديالت الدستورية الجديدة فقد سقطت عضوية النائب شريف الرواشدة 

انين والقوانين بلغ المجموع العام لمشاريع القو انتخابات تكميلية ليفوز النائب عبد الحميد الرواشدة، و  فأجريت

قانون االنتخاب الجديد  أهمهان وكان م قانونا، 19المؤقتة التي انجزها مجلس النواب السادس عشر 

( عضوا، ومنح لكل ناخب 021مجلس النواب ليصبح ) أعضاءلمجلس النواب الذي زاد بموجبه عدد 

قة العربية كما شهدت المنط .ن، صوت للدائرة االنتخابية المحلية، وصوت للدائرة االنتخابية العامةيصوت

بية نقالبات )الربيع العربي(، التي شملت بلدان عر في حقبة المجلس السادس عشر العديد من الثورات واال

 (019-011: 5103الداوود، مختلفة. )
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) موقع خالل فترة المجلس السادس عشر. اً استجواب 02للحكومة، كما وجه  سؤاالً  120ووجه المجلس 

ملكية لا اإلرادةذ صدرت واب السادس عشر مدته الدستورية، إ، لم يكمل مجلس الن(األردنيمجلس النواب 

 .4/01/5105السامية بحل مجلس النواب السادس عشر اعتبار من 

جرت االنتخابات في عهد حكومة سمير الرفاعي، تراس المجلس فيصل الفايز، وتاله عبدالكريم 

     الدغمي.

 طلب الرابعمال

 (2102-2102الحياة النيابية)

 53/0/5103وفي  ،4/01/5105بتاريخ انتخابات نيابية  بإجراءالملكية السامية  اإلرادةصدرت       

من  ولاألانتخاب دائم هو قانون  أساسعلى االنتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر  أجريت

، والحصة اً ( مقعد021) إلى ، تم رفع عدد مقاعد النواب0191نوعه منذ عودة الحياة النيابية عام 

واحد لكل محافظة، ومقعد لكل دائرة من دوائر البدو بواقع مقعد  ،اً ( مقعد02) إلىاالنتخابية للنساء 

ذه في انتخاباتها النيابية ه األردنية أخذت الدولةللقوائم العامة، حيث  اً ( مقعد51وتم تخصيص ) الثالث،

ح بموجبه يمن اً مختلط اً انتخابي اً التي اتبعتها سابقا، فاعتمدت نظام األنظمةنظام انتخابي مغاير عن 

رة انتخابية في دائ مغلقة نسبية تخابية محلية، وصوت لقائمةوت فردي في دائرة انالناخب صوتين، ص

الدائرة  إلى باإلضافة( دائرة انتخابية محلية، 42) إلىقسمت المملكة ، و على مستوى المملكة عامة

 .االنتخابية العامة على مستوى الدولة
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عة ضة لقانون االنتخاب الجديد، ومقاطشعبية غاضبة وراف أجواءانتخب مجلس النواب السابع عشر وسط 

وقطاع واسع من الناخبين، لكن نسبة المشاركة في االنتخابات بقيت تتراوح في  اإلسالميةسياسية للحركة 

 حدود المشاركة االنتخابية للمجلس السادس عشر.

لمجلس في امتوترة وتفتقر لالرتياح بشكل عام خصوصا بعد انخراط  أجواءفي  أعمالهبدا المجلس       

النواب في  إشراكتنجح في مشاورات مع رئيس الوزراء، )مشاورات تشكيل الحكومة البرلمانية(، والتي لم 

بي سلبا على المجلس على الصعيد السياسي والشع التأثير إلى أدىالحكومة وتشكيل حكومة برلمانية، ما 

 لىإ، فسياسات الحكومة الرامية أدائهعلى  أثرتكما شهد المجلس الكثير من التحديات التي  واإلعالمي.

، وشهد هاإلقرار ، واالستحقاقات المتعلقة بمناقشة البيان الوزاري، ومناقشة الموازنة العامة األسعاررفع 

 المجلس تنامي واضح في ظاهرة العنف البرلماني التي انعكست سلبا على شعبية المجلس وهيبته.

الذي  ءالجريلة يعاني منها المجلس، على الرغم من القرار مشك أصبحتن مسالة النصاب القانوني كما أ

، النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذ أسماءاتخذه رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور في نشر 

 ذهههذه اللحظة من  إلىالنواب لم يتعامل مع هذا القرار بجدية، وال زال المجلس يعاني  أغلبيةن إال أ

 المشكلة.

الدورة غير العادية، تبعها دورة  في ثالث دورات على النحو التالي: إلى األن انعقد المجلسوقد      

استثنائية واحدة تراسها المهندس سعد هايل السرور، الدورة العادية، تبعها دورتان استثنائيتان، وتراس هذه 

ية طف الطراونة، الدورة العادالدورة المهندس عاطف الطراونة، الدورة العادية الثانية، تراسها المهندس عا

 )الموقع الرسمي لمجلس النواب(.الثالثة )الحالية(، يتراسها المهندس عاطف الطراونة. 
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 الفصل الرابع

 وأداءخرجات العملية االنتخابية واثره على م 2102لسنة  (22قانون االنتخاب رقم)

 مجلس النواب السابع عشر

 مقدمة:ال

الت على الحياة التي تو  األنظمة االنتخابية الرئيسة في العالم، وبعد ذكرالنظم  ألنواعبعد استعراضنا  

ذي كان متبع النظام االنتخابي ال تأثيرمن التفصيل مناقشة  وبشيءسوف نقوم  فإننا، األردنالنيابية في 

، 5105( لسنة 52رقم) بموجب قانون االنتخاب أجريتفي انتخابات مجلس النواب السابع عشر التي 

بناء  فرازهمإببحث مخرجات العملية االنتخابية، واثر النظام المتبع بنوعية ممثلي الشعب، اللذين تم وذلك 

 المجلس لمهمة الدستورية أداءهذه المخرجات ونوعية النواب على  تأثير أخرىمن جهة، ومن جهة  علية

 .رقابًة وتشريعا

 المبحثين التاليين: إلىوعليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل 

 على مخرجات العملية االنتخابية. 5105اثر النظام االنتخابي عام : األولمبحث ال

 المجلس السابع عشر. أداءمخرجات العملية االنتخابية على  تأثيرالمبحث الثاني: 
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 األولالمبحث 

 لعملية االنتخابيةا على مخرجات 2102اثر النظام االنتخابي عام 

ي سـوف نتطرق اآلثـار الت من المترتبة علية،المتباينة  أثارهدولة  ن للنظام االنتخابي المتبع في كلإ 

كـل مـن نسبة التصويت ونسبة تمثيل األحــزاب السياسية فـي مجلس  إليها هو أثـر النظام االنتخابي في  

 .النواب تمثيل أكبر للنساء في مجلس ىإلـى قـدرة النظام االنتخابي عل الـنـواب، إضـافـة

 من خالل المطلبين التاليين: األثار سنتناول هذه

 السياسية. األثار :األولالمطلب 

 االجتماعية. األثارالمطلب الثاني: 

 األولالمطلب 

 السياسية األثار

نسبة و  ثار سياسية تتمثل في نسبة التصويت،آبه دولة ما يكون له  تأخذنظام انتخابي  أين إ        

 األثارذه ه ستتناول الباحثةالممثلة تحت قبة البرلمان، و  ألحزابافي مجلس النواب، وعدد  المرأةتمثيل 

 بمزيد من التفصيل.

طية، المؤشرات التي ُيهتم بها في النظم الديمقرا نسبة التصويت في االنتخابات تعد اهم مؤشر من       

 كانتابات نتخفي بناء ثقة المواطنين في االنتخابات، فكلما زادت نسبة المشاركة في اال اً الن لها دور 
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رادتهمالمواطنين  ناجحة ومعبرة عن رضا دى ثقة م تبرهن على، كما أن زيادة المشاركة في االنتخابات وا 

المواطنين في نظامهم االنتخابي، وكلما شعر المواطن بأن له درجـة أكبر من التأثير والفعالية السياسيةَ  

 .على المشاركة في االنتخابات دون ترددأقبل 

، في 5103علية انتخابات عام  أجريتفي هذه الدراسة ما يهمنا هو اثر النظام االنتخابي التي و       

سبة التصويت السابقة، سنقوم بمقارنة ن باألنظمة، مقارنة األردننسبة التصويت في االنتخابات النيابية في 

من نظام  بأكثر اخذ األردنن ، مع العلم أ5103-0191في الفترة  في االنتخابات لمجالس النواب

 .0191منذ عام  األردنية( نسبة التصويت في االنتخابات النيابية 0انتخابي في تلك الفترة، ويبين الجدول)

 

 (0الجدول )

 2103-0191في الفترة ما بين  األردنيةنسبة المشاركة في االنتخابات النيابية 

 المسجلين )بالمئة( لىإنسبة المقترعين  عدد المقترعين عدد الناخبين المسجلين السنة
0191 011011922 2401425 23 
0113 012101219 9221214 22 
0111 014911919 9221422 2211 
2113 213221415 013591914 2911 
2111 214521122 014001132 2112 
2101 213131001 012211123 23 
2103 212121092 012991143 2511 
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بالمئة،  29,1 في االنتخابات النيابية لم تتعد نسبة المشاركة والتصويتن ( إ0يوضح الجدول رقم )     

االنتخاب  أساسبموجب نظام انتخابي يقوم على  أجريتالتي  0191حيث كانت النسبة في انتخابات 

واصلت النسبة ارتفاعها حيث  0111بالمئة، وعام  22ارتفع النسبة لتصبح  0113بالقائمة، وفي عام 

بالمئة،  21,2كانت النسبة5111بالمئة، وفي عام  29,1بلغت النسبة  5113ة، وعام بالمئ22,1بلغت 

وفق نظام  أجريت 5101حتى عام  0113ن االنتخابات من عام بالمئة، علما أ 23 5101وبلغت عام 

االنتخابات  بالمئة وأجريت 21,1بلغت نسبة المشاركة  5103عام  أماالصوت الواحد غير المتحول، 

م انتخابي مختلط يقوم على الجمع بين نظام الصوت الواحد على مستوى الدائرة المحلية، بموجب نظا

 على مستوى الوطن. ونظام القائمة النسبية المغلقة

في  تساويةمنستنتج من تحليل هذه النسب ومقارنتها انه ال يوجد بينها تفاوت بل هي اقرب ما تكون      

وبهذا  ،االنتخاب واختالفها أنظمةعدالتها، بالرغم من تنوع ، وان نسب التصويت حول ماألحيانبعض 

االنتخاب بتنوعها واختالفها لم تؤثر في جذب واستقطاب المواطنين للمشاركة في  أنظمةن إلى إنخلص 

ت ال تقف زيادة نسبة التصوي أخرىومن جهة  زيادة النسبة في التصويت، إلىاالنتخابات، مما يؤدي 

نمام االنتخابي فقط، عند حدود تغيير النظا وة التمثيلية التوازن في التوزيع بين الق إعادة إلىيتطلب ذلك  وا 

لم يراعى التوازن بين عدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائر والكثافة  األن إلىلمقاعد البرلمان، حيث انه 

ي يشكل نسبة نن المكون الفلسطيإلى أالسكانية لها، ويعود سبب تدني نسبة التصويت في االنتخابات 

ن بين م األقلمن عدد السكان غالبيتهم في العاصمة عمان، والتي تعد نسبة التصويت فيها عالية 

في دائرة بدو  5103 األخيرةمحافظات المملكة، على سبيل المثال بلغت نسبة التصويت في االنتخابات 

طي النسب المذكورة دليل بالمئة، تع 43,2سبة التصويت في عمان بالمئة، ولم تتجاوز ن 12الشمال 
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التقرير  )،فلسطينية أصولمن  لألردنيينواضح على تدني نسبة التصويت والمشاركة في االنتخابات 

  (.5103، الهيئة المستقلة لالنتخاب، عمان، 5103التفصيلي لمجريات العملية االنتخابية لعام 

 :أهمها أخرىعوامل  إلىويعود تدني نسبة التصويت 

 االقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة. األوضاعتردي  .أ

 عدم اهتمام قطاع واسع من المواطنين في االنتخابات. .ب

 ى المواطنين عن قانون االنتخاب والنظام االنتخابي القائم.عدم رض .ج

لى حصلت ع المرأةن ياة النيابية ناخبة ومرشحة، نجد أومشاركتها في الح المرأةوعند الحديث عن     

الن قوانين االنتخاب قبل ذلك حصرت حق االنتخاب والترشح بالذكور فقط، بدءا  ،0114هذا الحق عام 

ي االنتخابات مرشحة وناخبة، في المشاركة ف للمرأةالحق  األردنيالمشرع  أعطى 0114من هذا العام 

هو  األردنين اصبح تنص أ ، بحيث0111من المادة الثانية من قانون عام  األولىن عدل الفقرة بعد أ

، لكنها نياألردقانون الجنسية  أحكامبمقتضى  أنثى أوسواء كان ذكر  األردنيةخص يحمل الجنسية كل ش

انتخابات تكميلية لمجلس النواب.) صندوق  أجريت، عندما 0194هذا الحق حتى عام  المرأةلم تمارس 

، لكنها لم تمارس (5111)يونيفيم(اإلنمائيالمتحدة  األممصندوق  ، عمان:للمرأة اإلنمائيالمتحدة  األمم

 حقها الكامل فقد مارست حقها كناخبة فقط.

شاركت في االنتخابات  األولىوللمرة  أنهاذ األردنية، إ المرأةمحطة مهمة لدى  0191كانت انتخابات     

بر ن مشاركتها تعتإال أ، المتدنية مقارنة مع نسبة الذكور المرأةمرشحة وناخبة، على الرغم من نسبة 

 (.051: 0119القطاطشة،في الحياة النيابية.) اً ومهم بياإيجا اً مؤشر 
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اثر حل مجلس النواب الخامس عشر،  5101( لعام 1قانون انتخاب مؤقت رقم) بإصدارقامت الحكومة 

والذي خصص مقاعد للنساء وعددها اثني عشر مقعدا، بموجب نظام تقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد 

 5105(، وفي عام األردني األعيانمديرية التشريع، مجلس ، )5101ام ( لع51المخصصة لكل منها رقم)

، الذي زاد بموجبه عدد المقاعد المخصصة للنساء 5105( لعام 52صدر قانون االنتخاب الجديد رقم )

 لتصبح خمسة عشر مقعدا.

 إحدىبفوز عن طريق ال إماقبة البرلمان بعدة طرق،  إلىوالوصول  للمرأةالقانون الفوز  أتاحوقد     

المرشحين على كافة المقاعد في الدوائر االنتخابية،  عن طريق المنافسة مع أوالنسائية، مقاعد الكوتا 

 عن طريق القائمة النسبية المغلقة. واألخيرة

لصالح  ن تعديل القوانين كانان ضعيفة على الرغم من أفي التمثيل في البرلم المرأةتبقى مشاركة     

ث تشير ن مشاركتها في الترشح  بقيت متدنية، حيإال أوتفعيل دورها في الحياة النيابية، لتمكينها  المرأة

 (.5تدني نسبة النساء من مجموع المرشحين لالنتخابات النيابية. انظر الجدول رقم) إلى اإلحصائيات

 (2الجدول )

-0191بين  في الفترة ما األردنيالنساء من مجموع المرشحين النتخابات مجلس النواب  نسبة
2103 

 الفائزات النسبة المئوية عدد المرشحين السنة
 إناث ذكور

0191 532 02 2 1 
0113 230 3 115 0 
0111 242 01 310 1 
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2113 152 24 1 5 
2111 992 011 513 1 
2101 923 042 0119 03 
2103 0322 213 0211 09 

 

)  المرأةية، المشاركة االقتصادية ، المشاركة السياسية والعنف ضد ، الديمغرافاألردنية المرأة أوضاعالمصدر: تقرير 

 (.1004، يونيفيم،اإلنمائيالمتحدة  األممنيويورك:صندوق 

 

ء المرشحات من مجموع المرشحين في السنوات التي يبينها الجدول رقم تدن واضح في نسبة النسا    

ذكورة، ما الم األعواممتفاوتة ومتذبذبة خالل  في نسبة النساء )النواب(، حيث كانت النسب وأيضا(، 5)

، 5113يدل على التردد الواضح لدى النساء في الترشح لالنتخابات، وزادت نسبة الترشح لالنتخابات عام 

قرارتخصيص مقاعد للنساء  إلىويعود ذلك  نتخابات النسبة في ا هذهالكوتا النسائية، ثم تراجعت  وا 

ن نسبة أ الترشح في الدوائر الكبيرة، إذ الفائزات ال يشجع النساء في تأصوانتيجة لنظام احتساب  5111

زادت نسبة  5105و 5101، وفي عام في الدوائر الصغيرة تكون اكبر منها في الدوائر الكبيرة المرأةفوز 

 في الترشح. المرأةمشاركة 

النظام  تأثير( يؤكد 5ق رقم)فان الجدول الساب المرأةالنظام االنتخابي في مشاركة  تأثيرومن ناحية     

لم  0191ن تطبيق نظام القائمة المفتوحة في انتخابات عام المرأة إذ أاالنتخابي المتبع على نسبة تمثيل 

نظام  أما ،امرأةقبة البرلمان على الرغم من ترشح اثنتي عشر  إلى المرأة إيصالفي  تأثير أييكن له 

ن تحصل على عدد المرأة أ، استطاعت 5101عام حتى  0113الصوت الواحد الذي طبق منذ عام 

تخابات خر انى عدد من المقاعد البرلمانية في أن تحصل على اعلفاوت من المقاعد، لكنها استطاعت أمت
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في ظل نظام انتخابي مختلط، حيث حصلت على ثالثة مقاعد عن طريق التنافس: مقعدين من  أجريت

لس النواب في مج فاصبح بذلك مجموع النساء قائمة النسبية،خالل الدوائر المحلية والثالث عن طريق ال

  .األردنية للمرأةثمانية عشر نائبا، لتكون بذلك اعلى نسبة في تاريخ المشاركة السياسية 

السياسية فان نسبة مشاركتها وتمثيلها كانت متفاوتة، ففي انتخابات عام  باألحزابفيما يتعلق  أما      

مساو لعدد المقاعد المخصص  أصواتئمة المفتوحة الذي يتيح للناخب عدد وتطبيق نظام القا 0191

      صلت ، حيث حاإلسالميهي كتلة التيار  وأكبرها األحزابلدائرته، ضم مجلس النواب كتال كبيرة من 

بالمئة من مجموع مقاعد مجلس النواب الحادي عشر، وكتلة التيار  51,2ما نسبته  أيمقعدا  55على 

 مقعد. 05اليساري التي حصلت على القومي و 

لسياسية عام ا األحزابن قانون حظر األول أسببين:  إلىبنسبة كبيرة  اإلسالمييرجع فوز كتلة التيار    

نظام  نما جعلها اكثر تنظيما، والثاني أ جمعية خيرية ليس حزب وهذا أنها أساسلم يشملها على  0121

 .اإلسالمين منظمة الذي ينطبق على كتلة التيار التي تكو  األحزاباالنتخاب المطبق يخدم 

في ضعف نسبة تمثيل  اً واضح 5101حتى عام  0113تطبيق نظام الصوت الواحد منذ عام  كان اثر

وصا البرلمان خص إلىالفوز والوصول  من األحزاب يمكن لم ألنهومشاركتها في االنتخابات،  األحزاب

كما  ،لألحزاباالنقسامات الداخلية  ترسيخ عمل على قد احدن نظام الصوت الو األحزاب الصغيرة. كما أ

 فقط. اً واحد اً يتيح للناخب صوت ألنه على العمل على توسيع قواعدها االنتخابية األحزابانه ال يشجع 

 :أسبابعدة  إلىتحت قبة البرلمان  األحزابوبشكل عام يعزى ضعف تمثيل 

 ليها.إ اطنين لالنضمامو ال يوجد برامج حزبية تجذب الم .0
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 .األحزابعدم الرغبة في العمل السياسي واالنخراط في  .5

نه رابط يمنح صوته للمرشح الذي يجمع بي فاألغلبية، لألحزاب الوالء العشائرية والقبلية تطغى على .3

 والفكر. األيديولوجيةالدم والعشيرة ليس 

ية وصوت لقائمة نسبتم تبني نظام انتخابي يجمع بين صوت للدائرة المحلية،  5103وفي عام     

ة خصوصا الصغيرة منها، الن تطبيق نظام القائمة النسبي األحزابفي تمثيل  اً مغلقة، الذي يعتبر تطور 

الذي اعتمد في هذه االنتخابات هدفه زيادة  األعلىن نظام الباقي لمغلقة وجد لهذه الغاية، مع ذكر أا

دة تمثيل المقارنة بطريقة "دي هونت" وهدفها زياالفرصة في تمثيل االحزاب الصغيرة تحت قبة البرلمان، ب

شكيل ائتالف ت إلىلالزمة لتشكيل حكومة دون الحاجة االمقاعد  بأغلبيةالكبيرة حتى تتمكن الفوز  األحزاب

 .(01: 5104)ابو رمان، مع حزب اخر.

 نهاحين عمن خالل مرش اً حزب 04شاركت في هذه االنتخابات، حيث شارك  األردنية األحزابمعظم      

تخابات، االن أحزابعلى مستوى القائمة النسبية المغلقة، وقاطعت خمسة على مستوى الدائرة المحلية و 

والمتتبع لنتائج  شاركت في االنتخابات لكن بدون تقديم مرشحين عنها، أنهاادعت  أحزاب وأربعة

ستوى القائمة النسبية المغلقة بمقاعد على م لألحزابيجد محدودية الفوز  5103االنتخابات النيابية لعام 

المحلية  عن الدوائر األحزابعلى مستوى مرشحي  أما .فقط األحزاببسبب عدم اقتصار هذه القوائم على 

لواحد باستثناء بموجب قانون الصوت ا أجريتكانت النسبة مرتفعة مقارنة باالنتخابات النيابية السابقة التي 

قاطع االنتخابات خصوصا  األحزابن عدد من نسبة مع العلم أونالحظ ارتفاع ال ،0113انتخابات عام 

 .األردنتنظيما في  األحزابالذي يعتبر من اكثر  اإلسالميجبهة العمل 
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 المطلب الثاني

 االجتماعية األثار

نشأت الدولة األردنية مع ظهور إمارة شرق األردن، وقامت على أسس وأركان أهمها العشائر 

صيل حاضرًا وبقي هذا الركن األ .ة االجتماعية والسياسية واألمنية لإلمارة الناشئةالتي مثلت البنية التحتي

وخالل تلك العقود كانت العشائر تمارس دورًا هامًا في تشكيل هوية الدولة  .في مسيرة الدولة حتى اليوم

قات الإدارة المشكالت والع فيحيث كان قانون العشائر صاحب دور كبير  ،وخطابها وحتى تشريعاتها

ولم يمنع وجود العشائر الدولة من الذهاب  .االجتماعية، وما زال حتى اليوم يظهر في العديد من القضايا

ة بل كانت العشائر جزءًا فاعاًل في تحديث الدولة، وبقيت العشيرة مرجعًا نينحو التعليم والتطوير والمد

ثر تماسكًا وبخاصة في ظل ضعف العمل كما بقيت اإلطار األك .قيميًا وأخالقيًا وحاضنة لفكر الدولة

الحزبي في الحياة السياسية االردنية، وبقيت األكثر تأثيرًا في العمليات السياسية مثل االنتخابات النيابية 

 والبلدية.

نظراً لطبيعة و وباستعراض الحضور العشائري في التشريعيات الحالية الناظمة للعملية االنتخابية، 

كبير في اعتماد المرشحين على القاعدة االجتماعية ائرية التي تساهم بشكل المجتمع األردني العش

والعشائرية للوصول إلى البرلمان، فقد ساهم قانون االنتخابات الحالي في تعزيز "الخيار العشائري" كأبرز 

بق االطرق التي يسلكها المرشحون للوصول إلى مقعد مجلس النواب، وذلك مقارنة مع قانون االنتخاب الس

الذي يقوم على مبدأ تعدد األصوات، والذي خاضت من خالله القوى السياسية والمرشحون انتخابات عام 
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، يسمح للناخب بعدد أصوات مساٍو لعدد مقاعد دائرته بحيث يستطيع الموازنة بين االعتبارات 0191

 .السياسية والعشائرية، ويعطى بذلك فرصة للقوى السياسية للتنافس بشكل أفضل

حتى عام  0113االنتخابات النيابية منذ عام  إلجراء أساساما مبدأ الصوت الواحد الذي اعتمد أ

فيلزم الناخب بصوت واحد، وفي المدن والمناطق التي يغلب عليها الطابع العشائري فإن    5101

لتنافس بالدرجة ااالعتبارات السياسية والفكرية تتضاءل أمام اعتبارات االختيار والتنافس العشائري، ليصبح 

األساسية ميزان قوى بين العشائر الموجودة في الدائرة االنتخابية، والمرشح الذي يمتلك فرص نجاح أكبر 

هو الذي يمتلك قاعدة عشائرية أكبر، أو يحظى بإجماع عشيرته أو ينتمي إلى تحالف عشائري، وال 

ة يث تغلب االعتبارات الشخصيتختلف عملية فرز المرشحين في هذه المناطق كثيرًا عما سبق، ح

 .والداخلية في كل عشيرة على اختيار المرشح أو التنافس بين المرشحين

في المدن ذات األغلبية  5103 األخيرةوتغلب هذه المقاربة في الحضور العشائري باالنتخابات 

تصويت أغلب  زاألردنية الساحقة التي ترتبط بشكل كبير باالنتماءات العشائرية والقبلية، بحيث يترك

الناخبين وفقًا لالعتبارات العشائرية والقبلية وليس االعتبارات السياسية أو األيدولوجية أو الحزبية، ومن 

مثل هذه المدن السلط والكرك والطفيلة ومعان والرمثا، والمناطق والدوائر االنتخابية التي تتمركز فيها 

ربد والزرقاء والتي يقطنها مختلف شرائح العشائر األردنية في المدن األخرى مثل العاصمة  عمان وا 

 .المجتمع األردني

ومما يساعد على الحضور العشائري تلك االنتخابات هو توزيع الدوائر االنتخابية ذاتها، التي 

اعتمدت على التقسيم الجغرافي وليس على الكثافة السكانية، وبالتالي سيرتبط إفراز عدد كبير من أعضاء 
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تمثيل عشائرهم ومناطقهم االنتخابية بالدرجة األساسية، بحيث سيعبر عدد كبير من النواب مجلس النواب ب

في مواقفهم والقضايا التي يطرحونها في المجلس بمطالب عشائرهم أو مناطقهم بخصوص قضايا الخدمات 

 .دوائرهم االنتخابية ألبناءوفرص العمل وغيرها من المطالب الخدماتية 

تي النواب السابع عشر وال الختيار مجلس نتخابات النيابية األردنية التي جرتقد جاءت نتائج االو  

لتؤكد الدور المحوري للعشائر في العملية السياسية، وهو ما يؤكده اكتساح  53/0/5103بتاريخ  أجريت

بالمئة  11مقعدا، وذلك بما نسبة  021مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها  10عشيرة لـ 31

مقعدا منها، تقدمتها قبيلة واحدة )قبيلة بني حسن(  11عشيرة من هذه العشائر  01حين حصدت  في

 .مقعدا 03التي حصلت وحدها على 

وبالنسبة للعشائر في موضوع الحكم فإنها كانت وما زالت صمام األمان للحياة االجتماعية 

ن دورها في التفاعالت السياسية مع األردنوالسياسية في  ي يؤكد أن العشائر كانت دائما ه دارةاإل، وا 

ركيزة لالستقرار أو التغيير، وكان تأثير العالقة التبادلية بين العشائر واإلدارة عامل قوة لإلدارة، وتأثرت 

قوة الدولة بهذا العنصر كما تأثر هذا العنصر نفسه بقوة الدولة، إن هذا العنصر كان عامال حاسما عبر 

 .ط والمقومات الدالة على قوة الدولةالتاريخ ومن أكبر الضواب

وبالرجوع الي ديمغرافية المجتمع وطبيعته وفكره المتوارث، فإنه من الصعب أن ينقلب المجتمع 

بين ليلة وضحاها ويترك ما اعتاد عليه من ممارسات وخيارات في موسم االنتخابات، وأن القوانين وحدها 

ار مواطن تعود منذ عقود على فهم االنتخابات بأنها اختي وحتى إرادة السياسيين ال تستطيع تغيير قرار

 .لشخص وليس لبرنامج حزبي سياسي أو اقتصادي
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 المبحث الثاني

 السابع عشر النواب مجلس أداءعلى  2102( لسنة 22قانون االنتخاب رقم) تأثير

قانون  5105لسنة  (52المصادقة على قانون رقم)عند الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين  قال

تضى الهاشمية بمق األردنيةاالنتخاب لمجلس النواب، "نحن عبداهلل الثاني ابن الحسين ملك المملكة 

والنواب نصادق على القانون االتي ونامر  األعيان( من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا 30المادة)

ضافته بإصداره  .54/1/5105 "، وصادق الملك على القانون بتاريخقوانين الدولة إلى وا 

قانون انتخاب دائم، فجميع قوانين االنتخاب السابقة كانت  أولوهو  جاء قانون االنتخاب الجديد

، ومن قانون االنتخاب عنالمواطنين  غيير لألحسن واألفضل من ناحية رضاعلى امل الت قوانين مؤقتة،

كل يلبي قانون االنتخاب بش، فصياغة التشريعي والرقابي أدائهوتحسين مجلس النواب عن  أخرىناحية 

مع مراعاة الواقع االجتماعي والسياسي والديموغرافي له ضروري لضمان  هماحتياجات المواطنين وتطلعات

 .انتخابات حرة ونزيهة وشفافة

 لباحثةتدرس ا، وفي هذا المبحث سوف وأدائهعلى المجلس النيابي  تأثيرلكل نظام انتخابي 

 مجلس النواب السابع عشر.  أداء( على 52)قانون االنتخاب رقم تأثيرمدى 

 :اآلتيةالمطالب  إلىقسم المبحث يلمزيد من التوضيح سوف 

 لمجلس النواب. التشريعيةعلى الوظيفة  5105( لسنة 52: اثر قانون االنتخاب رقم )األولالمطلب 

  جلس النواب.لم رقابيةعلى الوظيفة ال 5105( لسنة 52المطلب الثاني: اثر قانون االنتخاب رقم )
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 األولالمطلب 

 لمجلس النواب التشريعيةعلى الوظيفة  2102( لسنة 22اثر قانون االنتخاب رقم )

 ودراستها وابالن مجلس إلى الحكومة تحيلها التي القوانين مناقشة خالل من التشريع وظيفة تمارس

 كومةالح من القانون مشروع ورود حالة وفي .ما لقانون لمشروع أكثر أو نواب عشرة اقتراح خالل من أو

 بتوزيعه كتفاءاال أو المجلس في علناً  المشروع قراءة تتم وبعدها, المجلس رئيس إلى يرد فانه المجلس إلى

حالته بقبوله إما المجلس فيقرر األعضاء على المسبق ما المختصة اللجنة على وا  حالتهو  رفضه وا   إلى ا 

حالته قبوله حالة وفي, األعيان مجلس  االقتراحاتو  تعديالته وتضع المشروع تدرس اللجنة فان ةللجن وا 

 اقتراحاتو  اللجنة واقتراح وتعديال أصال مادة مادة المجلس داخل مناقشته إلى ذلك بعد ليصار, المختلفة

 واذا, هبرمت القانون مشروع على الرأي يؤخذ المواد على التصويت من االنتهاء وبعد ،المجلس أعضاء

 لمجلسا أعضاء اقتراح حالة وفي. األعيان مجلس إلى يرفع رفضه أو المشروع لقبو  األكثرية قررت

 رأى فاذا, الرأي ألبداء المختصة اللجنة على األساسية والمبادئ الموجبة أسبابه مع يحال فانه للقانون

 قانون وعمشر  صيغة في لوضعه الحكومة على أحاله االقتراح قبول اللجنة لرأي االستماع بعد المجلس

 .اجراءته ليأخذ للمجلس وتقديمه

لة بانتهاجها، التي تقوم الدو كبرى في الدولة تتمثل في سن التشريعات  أهميةيتبوأ مجلس النواب 

عات، الحكومة التي تطبق هذه التشري أداءمراقبة  إلى إضافةتراجعها،  أوالذي بدوره يؤثر على تطورها 

موقع مجلس  )لها. األمانملية الديمقراطية ويعتبر صمام في الع أساسيامرتكزا  أيضاويمثل مجلس النواب 

 (.األردنيالنواب 
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 السابع النواب جلسم ألعضاء والعلمية األكاديمية للخلفيات تحليله في "البرلماني الراصد" اعده تقرير بين

 حملة من بالمئة 50,3و البكالوريوس، شهادة حملة من هم المجلس عضاء من بالمئة 20,3 نإ عشر،

 من العمرية الفئة بين المجلس أعضاء من بالمئة 11 نأ العمرية الفئات تحليل وبين ،الدكتوراه ادةشه

  .حزبيون نواب هم المجلس أعضاء من بالمئة 52 وان سنة،( 11-40) سن

الثانية الذي و  األولىلمجلس النواب السابع عشر في الدورة العادية  األداءومن خالل تقرير لتقييم 
 نيةأعمال مجلس النواب في الدورة العادية الثان راصد تبين أ -نمية المجتمع المدنيالحياة لت مركز أصدره

، السابقة دورةتعد قياسية مقارنه بال الثانية للمجلس خالل الدورة اً كبير  اً إنجاز  من الناحية التشريعية حققت
 ضافةإ الرسمية، الجريدة في ونشرت أقرتبمجموعة من القوانين التي  عشر السابع النواب مجلس جاء
 المجلس جانل داخل دراستها من المختلفة، التشريع بمراحل تمر تزال ما التي األخرى القوانين عشرات إلى

 .الملك مصادقة انتظارها إلى الدائمة،

 :أسبابلعدة  ن يكونما ينبغي ألكن بشكل عام فان دور المجلس التشريعي ليس ك

التشريعي  اءاألدشريعية والسلطة التنفيذية مما اثر سلبا على التوتر المستمر بين السلطة الت .0

 للمجلس.

 معارض لرئيس الوزراء. واألخرتعرض مجلس النواب لالنقسام الداخلي فريق مؤيد  .5

 ذ سادت ظاهرة التشكيك داخل المجلس.م وجود الثقة بين النواب انفسهم إعد .3

 

 

 



74 
 

 المطلب الثاني

 لمجلس النواب على الوظيفة الرقابية 2102( لسنة 22اثر قانون االنتخاب رقم )

 أعمال مراقبة في ومهم كبير دور من لها لما النواب لمجلس الثانية المهمة الرقابية الوظيفة تعتبر

 أدوات خليالدا نظامه حدد فقد المهمة وهذه الرقابة هذه أداء من المجلس يتمكن ولكي .التنفيذية السلطة

 :هي األدوات وهذه, دامهااستخ وآلية البرلمانية الرقابة

 نم شأن في يجهله امر عن الوزراء احد أو الوزراء رئيس من العضو استفهام هو فالسؤال: السؤال

 أو ،ليهإ علمها وصل واقعة حصول من التحقق في رغبته أو ،اختصاصاتهم في تدخل التي الشؤون

 ال مدة خالل يجيب نأ سؤالال ليهإ وجه من وعلى. األمور من امر في الحكومة نية عن استعالمه

 .أيام ثمانية تتجاوز

 .مةالعا الشؤون من شأن في له تصرف على حدهمأ أو الوزراء محاسبة هو واالستجواب: االستجـواب

 نأ رئيس الوزراء رأى اذا إال يوما 50 تتجاوز ال مدة خالل االستجواب على يجيب نأ الوزير وعلى

 الثقة يطرح انالوزير  برد يقتنع لم اذا للمستجوب ويحق, المدة يرتقص على الوزير ووافق مستعجلة الحالة

 .الدستور من( 24)المادة أحكام مراعاة مع الوزير أو بالوزارة

 في عنيي موضوع أي في والحكومة المجلس بين والمشورة للرأي تبادل هي المناقشة: العامــة المناقشــة

 من( 24) المادة أحكام مراعاة مع بالحكومة الثقة حطر  المناقشة لطالبي ويحق .وسياسية عامة قضايا

 .الدستور
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 في ليدخ أهمية ذي عمل بأي للقيام الحكومة دعوة في الرغبة هو برغبة االقتراح: برغبــــــة االقتــراح

 .اختصاصها

 يقل ال عدد من موقع طلب على بناء الوزراء بأحد أو بالوزارة الثقة تطرح حيث:  بالحكومة الثقة طرح

ذا. بالحكومة الثقة بطرح الخاصة الجلسة تسمى خاصة جلسة في الثقة طرح ويتم .نواب عشرة عن  وا 

 . لوزارةا أو للوزير االستقالة هنا وجبت بأكملها الوزارة أو الوزراء بأحد الثقة عدم النواب مجلس قرر

 تتمو . محددة اياقض من والتحقيق االطالع اجل من تحقيقات عمل في الحق النواب لمجلس: التحقيق

 المجلس لىإ تقريرها اللجنة تقدم حيث. األمر لذلك تشكيلها يتم خاصة لجان خالل من التحقيق عمليات

 (.األردني)الموقع الرسمي لمجلس النواب  .يلزم ما التخاذ

 البرلمان راصد التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع أداءاعده برنامج مراقبة  بينت المؤشرات لتقريرو 

السابقة رغم  ةمقارنة بالدور  الثانية نتائج أعمال النواب تراجع الدور الرقابي للمجلس خالل الدورة المدني،

 للجانب الرقابي. أسبوعيةقيام المجلس بتخصيص جلسة 

لقد أظهرت المؤشرات  بخصوص األداء الرقابي للمجلس في دورته العادية الثانية انخفاض في 

الرقابية مقارنه بالدورة العادية األولى حيث أن عدد األسئلة التي وجهت خالل استخدام النواب لألدوات 

( سؤااًل في الدورة العادية األولى، أما 115)بسؤاال مقارنة  241الدورة العادية الثانية أكثر من 

 ( استجوابًا في الدورة العادية األولى.33استجوابات مقارنة بـ)  1االستجوابات فقد بلغ عددها 

( 01يما يتعلق بطلبات المناقشة فقد تساوت من حيث العدد في الدورتين العاديتين األولى والثانية بـ  )وف

طلبات، في حين انخفض عدد االقتراحات بقانون المقدمة من النواب في الدورة الثانية، حيث بلغت حوالي 



76 
 

في ، وتراوحت المذكرات حاً ( اقترا50ة العادية األولى ) اقتراحات في حين كان مجموعها في الدور  9

مذكرة من النواب واللجان المختصة فيما قدمت مجموعة من المذكرات بلغ  91-12الدورة الثانية بين 

  عددها

 . مذكرة في الدورة العادية األولى (041)  

يرجع السبب و ، الرقابي يجده متراجع عما كان علية في السابق السابع عشر مجلس النواب ألداءالمتتبع 

اة من نوعها في تاريخ الحي األولىمرافقة مجلس النواب السابع عشر لعدد من الظواهر التي تعد  إلى

 :األردنية النيابية

ظاهرة االستقاالت من المجلس والجاهات النيابية، حيث اعلن النائب عبد الهادي المجالي نيته  .0

 ة.ن تغير راينائب أ 11من  واستطاعت جاهة مكونة استقالتهفي تقديم 

ظاهرة العنف البرلماني، ليست ظاهرة جديدة على البرلمانات بشكل عام لكن الجديد فيها ظهور  .5

 داخل البرلمان. األوتوماتيكية األسلحة

ظاهرة االنخراط في الدفاع عن النفس، انشغل المجلس في الدفاع عن نفسه وتحسين صورته  .3

 المواطنين. أمام

رفع الكثير من الجلسات المهمة لمناقشة  إلى أدىما ظاهرة الغياب المتكرر دون عذر مقبول م .4

 القوانين لفقدان النصاب القانوني للمجلس.
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 15ظاهرة النواب الجدد في مواجهة النواب القدامى، حيث بلغت نسبة النواب الجدد في المجلس  .2

ب الجدد االنو  إلىمرة، دفعت هذه النسبة  ألولنائبا جديدا دخلوا الحياة البرلمانية  15 أيبالمئة 

 النواب القدامى. أمامانفسهم واعتباراتهم  إلثباتبالبحث عن طريقة 

 المطلب الثالث

 2102( لسنة 22نون االنتخاب رقم )مالحظات حول قا

 أكمل منل االنتخابات في المشاركة إتاحة في تتمثل رئيسية إيجابية القانون تضمن: 3 المادة .0

 ندعو عون الباحثة تدفإ وعليه ،االنتخابات ليوم ددالمح التاريخ في عمره من عشرة الثامنة سن

 اباتلالنتخ المقررة الفترة في عشرة الثامنة سن أكمل من كل إدراج إلى المدنية األحوال دائرة

 .موعدها تحديد بمجرد القادمة،

 لتسجي ىإل المدنية األحوال دائرة المحلية، دعوة االنتخابية الدائرة في الناخبين تحديد: 4 المادة .2

عالن الفعلية، إقامتهم مكان حسب الناخبين  المستقلة يئةاله موقع على للناخبين األولية الجداول وا 

فساح الوسائل، من غيرها وعبر ،اإللكتروني لالنتخابات  أماكن حيحلتص الناخبين أمام المجال وا 

 مبررات نبدو  أخرى دوائر في تسجيلهم بنقل السماح وعدم محددة، ثبوتية وثائق وفق إقاماتهم

 .مقبولة
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  :ز/ 5 الفقرة 4 المادة .3

 تنقل" ترحلةم قبائل" إلى المسيحيين وكذلك والشيشان الشركس تحويل من الحكمة تدري الباحثة ما ال

 لها يوجد يالت الدوائر إلى لها، مخصص مقعد لها يكن لم إذا فيها، تقيم التي الدوائر من تسجيلها

 .بها خاص مقعد

 في يلهمتمث لضمان األدنى الحد تمثل أنها والمسيحيين والشيشان الشركس وتاك مقاعد أن واألصل

 والشيشان الشركس لمرشحي السماح هو الحقة المواطنة مع يتفق الذي والحل. النواب مجلس

 الفئات هذه نم للناخبين يسمح بما إقامتهم، كانت حيثما الدوائر مقاعد على ينافسوا أن والمسيحيين

 (.الدائم إقامتهم مكان) األصلية دوائرهم خارج أصواتهم لترحيل حاجة دونما لهم باالقتراع

 :الترشح سن: 01 المادة .4

 للطاقات الشابة تشجيعاً  عامًا، 52 إلى عاماً  ثالثين من النواب مجلس لعضوية الترشح سن تخفيض يجب

 . سنة 09 يأ االقتراع، سن عم يتساوى للترشيح سناً  تعتمد المتقدمة الدول بأن علماً  لمجلس،ا على دخول

تحتوي  راعاقت ورقة إعداد مثل األميين، لتصويت دولياً  عليها المتعارف ألساليبا القانون يطبق لم. 2

 أقارب نم ثقة شخص اصطحاب أو بينهم، للتمييز المرشحين، أرقام أو والقوائم، المرشحين رموز على

 .االقتراع مراكز لجان تدخل عن بعيداً  بصوته اإلدالء في لمساعدته األمي
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لمستقلة عن الهيئة انظام يصدر  عن طريقتطوير مواد القانون ذات الصلة بالدعاية االنتخابية،  يجب .1

عطاء المرشحين فرصًا متساوية في البث،  بدوره يضمنلالنتخابات،  حياد وسائل اإلعالم الرسمية، وا 

 .لمجالواعتماد الممارسات األفضل المعروفة عالميًا في هذا ا
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 الخاتمة

 االستنتاجات والتوصيات

 :أواًل: االستنتاجات

 تباطيةار  هناك عالقة نأ على الفرضية التي مؤداها أجابتبحمد اهلل هذه الدراسة التي  أتممت  

مجلس النواب، وتبين انه لم يكن لقانون االنتخاب  وأداء 5105( لسنة 52بين قانون االنتخاب رقم )

الدراسة من خالل التعريف  أسئلةعلى  اإلجابةلدراسة ا المجلس، كما حاولت اءأدعلى  إيجابي تأثير

 ألنظمةابشكل عام، وذكرت   األنواعوذكر مزايا وعيوب كل من هذه  أنواعهااالنتخابية وبيان  باألنظمة

 حتى يومنا هذا. 0191منذ عودة الحياة النيابية عام  األردناالنتخابية التي طبقتها 

مجلس النواب السابع عشر من  أداءعلى  5105( لسنة 52نون االنتخاب رقم)ويبرز اثر قا

خالل مخرجات العملية االنتخابية المتمثلة في: نسبة التصويت، التي كانت متشابهة على الرغم من 

االنتخاب بتنوعها  أنظمةن ،ونستخلص أ5103حتى عام  0191عام  اختالف النظام االنتخابي منذ

ي زيادة ساهمت  ف أنها إال في جذب واستقطاب المواطنين للمشاركة في االنتخابات، واختالفها لم تؤثر

في  ألعلىان نسبة النساء في مجلس النواب السابع عشر هي المرأة في البرلمان، حيث أنسبة تمثيل 

 .األردنيةتاريخ الحياة النيابية 

 اً اسبمن اً انتخابي اً نظام ردناأللم تطبق  اآلن إلىوبينت الدراسة من خالل ما سبق ذكره انه  

ب لتكوين اسالمرجوة منه، ولم يكن النظام االنتخابي المختلط النظام المن األهدافيراعي الظروف ويحقق 
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شر مجلس النواب السابع ع أداءفي تحسين  العقائدي ولم يكن فعاالً  أوالسكاني  الديموغرافي  األردن

 .الرقابي أوعلى الصعيد التشريعي 

 االستنتاجات التالية:  إلىلذلك فقد خلصت هذه الدراسة  واستناداً 

ما زال قانون االنتخاب عاجزًا عن تهيئة الظروف المناسبة لوالدة نخب سياسية وبرلمانية جديدة  .0

 والدولية.  اإلقليميةتماشي حاجة الساحة الوطنية السياسية على ضوء المستجدات 

خطوات سياسية واجتماعية  أيةذ ااتخ وعليهوأعضائه ثقة المواطنين فقدان مجلس النواب  .5

 الستعادتها والحصول عليها. 

السياسي من تحقيق التطور المطلوب  اإلصالحن القانون وبصورته الحالية لن يمكن عملية إ .3

 السياسي. اإلصالحفي عملية  أساسييشكل ركن  ألنه

عية والدعم ي يحظى بالشر عجز القانون عن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتأسيس لمجلس نياب .4

 من قبل جميع القوى السياسية واالجتماعية . 

لية آن المرأة، ذلك أالتي حصلت عليها  الصواتالمعتمدة في احتساب عدد  األسسعدم عدالة  .2

لتي ا األصواتتمثلت باحتساب عدد التي حصلت عليها كل مترشحة  األصواتاحتساب عدد 

لمحافظة، عي اد مقترعي الدائرة المحلية، وليس عدد مقتر حصلت عليها المترشحة مقسوما على عد

ة التي حصلت عليها المترشح األصواتعدد  أساسعلى ن يتم احتسابها وان العدالة تقتضي أ

عدد  أساستخصيص المقاعد النسائية كان على مقسوما على عدد مقترعي المحافظة، سيما وان 

 .  عدد الدوائر المحلية أساسالمحافظات وليس على 
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رفض جمهور الناخبين والمواطنين بشكل عام لنظام الصوت الواحد،  ذلك انه ال يحقق المساواة  .1

 في ثقل الصوت االنتخابي ) القوة التصويتية(. 

جلس م لتعزيز دوراالنتخابية  األنظمةعلى التوافق على افضل  األردنيعدم قدرة الرأي العام  .1

 به.  النواب للقيام بمهامه الدستورية المنوطة

مرشحين، دون لل أصواتهمتأثيرًا على الناخبين في قرار منح  األقوىرابط الدم وصلة العشيرة هي  .9

 طبيعة النظام االنتخابي الموجود.  إلىالنظر 

 اإلصالحومؤسسات توعوية تدعم ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني، وعدم وجود هيئات   .1

 . المنشود اإلصالحيوالتطور السياسي لنشر الفكر 

 التوصيات:ثانيًا: 

استعادة الثقة في مجلس النواب واستنهاض دوره الدستوري بوصفه سلطة الرقابة  إلىالحاجة  .0

 والتشريع في الدولة. 

الذي يمكن القائمة من  األدنىتضمين القانون نصوص تحدد نسبة تتضمن الحد  إلىالحاجة  .5

 الدخول في التنافس عند توزيع المقاعد. 

اعد المقداخل المحافظات وعدد  المتعلقة بتقسيم الدوائر االنتخابية ساألسضرورة وضوح  .3

 ن يؤخذ بعين االعتبار الكثافة السكانية لكل دائرة والتمثيل الديمغرافيالمخصصة لكل دائرة، على أ

 . فيها 
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ه داخليا ومراقبت أدائهاالمخولة سلطة تطبيق القانون، وذلك بضبط  األجهزةضرورة تفعيل دور  .4

، وضبط الجرائم االنتخابية وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل سالمة سير العملية ابتداءً 

 االنتخابية. 

عتضمن متابعة ومالحقة مرتكبي الجرائم االنتخابية  أحكامتضمين قانون االنتخاب  .2 مالحقة  طاءوا 

 الجرائم االنتخابية صفة االستعجال. 

ية جداول الناخبين، وضرورة اتباع المعايير الدول ادأعدالتقليدي المعتمد في  األسلوبعن  التخلي  .1

 . أعدادهاالمعتمدة في 

سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، ومحاربة الفساد بشكل جذري وبصورة  إصالحات إجراء .1

لى تسيير التي تعمل ع وأجهزتهاتحقق الغاية المرجوة منه وذلك الستعادة ثقة الشارع في الحكومة 

 لعملية االنتخابية.مرفق االنتخاب وا

بيئة  ادإيج، والعمل على األردني المجتمع أفرادلدى  اإلصالحيتعزيز الوعي والفكر السياسي  .9

وذلك  ،أخرىتفاعلية بين صانعي القرار والمشرعين من جهة، وبين جمهور الناخبين من جهة 

سياسية  ألسسوفقا  ،لغايات ضمان انخراطهم في العملية السياسية ومشاركتهم في االنتخابات

شائرية الع أسسمثل  ،التقليدية المعتمدة لالنتخاب واختيار النواب األسسمنهجية بعيدا عن 

 الضيقة.  واإلقليمية

ية الرقابي على صعيد مهامه السياس وأدائهليات ناجعة لتفعيل دور مجلس النواب إيجاد آضرورة  .1

 . والمتمثلة بالرقابة والمساءلة
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جهود للرقي وكتله لتكثيف ال إفرادهية في مجلس النواب لتركيز جهود سياسات داخل إيجادضرورة  .01

 التشريعي للمستوى المطلوب للتصدي لقضايا المجتمع المستجدة وتطورها.  باألداء

شراكتواصل مجلس النواب مع المواطنين، وتكثيف دور المشاركة الشعبية، تكثيف  .00 في  هموا 

تاحةعلى مشاريع القوانين، الفعاليات السياسية والمناقشات القانونية  للتعبير عن  أمامهمالمجال  وا 

 وتوجهاتهم.  آرائهم
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 أواًل: المصادر:

 . 0125لسنة  األردنيالدستور  -

 . 5105( لسنة 52قانون االنتخاب رقم )  -

 األصليوالنظام االنتخابي الملحق بالقانون  0111( لسنة 54قانون االنتخاب المؤقت رقم ) -

 وائر االنتخابية.والخاص بتقسيم الد

 .0113( لسنة 02قانون االنتخاب رقم )  -

، قانون معدل لقانون االنتخاب ونظام تقسيم الدوائر 0191( لسنة 53القانون المؤقت رقم )  -

 االنتخابية.

 وتعديالته. 0191لسنة  (55نتخاب رقم )قانون اال -

 (.0451-0451)صفحة  0191تموز  الصادرة في (3139) الجريدة الرسمية العدد  -

 . 0199قرار فك االرتباط بين الضفتين عام  -

 ثانيًا: المراجع: 

 الكتب: (0

 .، مصرالقاهرة ،عالم الكتاب"، التنظيمات السياسية الشعبية (. "0114)  شافعي ،أبو الراس -

وتوزيع المقاعد االنتخابية  2102اثر قانون االنتخاب لسنة (. "5104أبو رمان، حسين )  -

مان، ع"، مركز القدس للدراسات السياسية، ياسية في مجلس النوابعلى تمثيل األحزاب الس

 األردن. 

 ة.المطبعة العصري، ترجمة عادل زعيتر " ،أصول الحقوق الدستورية"  .بال سنة طبع، نايسم -
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، القاهرة، النهضة العربية(، دار 0، ) طالكتاب األول"، النظم السياسية(. "0110)ثروت  بدوي، -

 .مصر

األنظمة االنتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة (. " 5102) ك حميدسرهن ،البرزنجي -

 .، بيروت، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية"، االنتخابات

األسس  -النظريات والنظم السياسية، مبادئ القانون الدستوري(. "0115)  طعيمة، الجرف -

 .، مصرالقاهرةلحديثة، "، مكتبة القاهرة ادراسة مقارنة -العامة للتنظيم السياسي

لمؤلف  (. "المعجم الحديث للتحليل السياسي ترجمة0111الجلبي، سمير عبد الرحيم ) -

(Geoffre Roberts  And Alistair Edwards الدار العربية للموسوعات، 0(" ،  ) ط ،)

 بيروت، لبنان. 

 ،، عمان"األردن فيالنيابية التطور التاريخي للحياة التشريعية و (. "0114) خليل ،الحجاج -

 .األردن

"، دار الفكر الجامعي، "النظم االنتخابية المعاصرة " دراسة مقارنة(. 5100زين الدين، بالل ) -

 اإلسكندرية، مصر.

النظم االنتخابية، دراسة حول (. "5112) عصام نعمة ،إسماعيل علي و، مقلدو عبدو  ،سعد -

(، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 0ط " ، )العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي

 لبنان. 

 بغداد: مركز البحوث القانونية. "القانون الدستوري ) نظرية الدستور(.(. 0190الشاوي، منذر ) -
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دار النهضة ، الجزء األول"، النظم السياسية في العالم المعاصر(. " 0190) سعاد ،الشرقاوي -

 .، القاهرة، مصرالعربية

 المطبعة العالمية.مكرر(.  4" ، )ط مبادئ القانون الدستوري(. "0141) السيد ،  صبري -

"، دائرة المطبوعات والنشر، الحياة النيابية األردنية ومراحل تطورها(. " 5101الطوالبة، عبد اهلل ) -

 عمان، األردن. 

"، النظام االنتخابي األردني: تحليل وتقييم وتوصيات(. "0119عبد الحي، وليد وأخرون )  -

 معة اليرموك، اربد، األردن. جا

اة منش "،المبادئ األساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية(. "0190) سعد، عصفور -

 .، مصراإلسكندرية ،المعارف

 ،دار النهضة العربية" ، النظم السياسية والقانون الدستوري(. "0111-0112)فؤاد  ،العطار -

 .، مصرالقاهرة

دار  "،المبادئ األساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصر"(. 5111)سعيد السيد  ،علي -

 ، مصر.القاهرة ،الكتاب الحديث

(، دار الكتاب، 9"، )ط مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية(. " 0111الغالي، كمال ) -

 دمشق، سورية. 

 ، لبنان.يروتب (، 0"، )طالقانون الدستوري والنظم السياسية(. " 0195)  إسماعيل ،غزالال -

جامعة عين "، الحياة السياسية والحزبية فياالنتخاب وأثره  (. "0199عمر حلمي ) ،فهمي -

 .، مصرالقاهرة شمس، دار الثقافة الجامعية،
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 (.5"، )طالقانون الدستوري والقانون األساسي العراقي(. "0149-0141) مصطفى ، كامل -

 ، بغداد، العراق. مطبعة السالم

"، الجزء األول، المؤسسة العربية للدراسات موسوعة السياسة(. "0192وهاب )الكيالي، عبد ال -

 والنشر، بيروت، لبنان. 

التصميم من أجل المساواة: النظم االنتخابية ونظام (. "5111)ريتا  ،ستينا وتافرونالرسورد،  -

 ستوكهولم. ،المؤسسة الديمقراطية واالنتخابات"، الكوتا

 ، مصر.القاهرة ،مكتبة النهضة"، النظم السياسية(. "0111-0111)  محمد كامل ،ليلة -

 .لعراق، ابغداد" ، القانون الدستوري" .سنة طبع  بال  نوري، لطيفو  علي غالب خضير ،الماني -

، (0)ط، المجلد الثاني، "في اللغة والعلوم الصحاح(. "0114)  نديم ومرعشلي اسامة ،مرعشلي -

 دار الحضارة العربية.

 ، مصر. القاهرة ،مجمع اللغة العربية" ، المعجم الوسيط" أخرون، إبراهيم و  ،مصطفى -

، "مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة(. "  0190ناصف، عبداهلل ) -

 .  ، القاهرة، مصردار النهضة العربية

 رجمة عليت، الجزء األول"، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية(. "0111)اندريه  ،هوريو -

 .(5، )طوأخرون مقلد

 الرسائل والدوريات والمجالت.  (2

دفاتر القانون  "،النظم االنتخابية وعالقتها باألنظمة الحزبية (. "5100) ةسشم، ةقبوشنا -

 والسياسة، عدد خاص. 
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 )عمان( الهيئة المستقلة لالنتخاب، 5103التقرير التفصيلي لمجريات العملية االنتخابية لعام  -

5103. 

)يونيفيم  صندوق األمم المتحدة اإلنمائيوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )عمان: صند -

5111.)) 

: دراسة األردنيمجلس النواب  أداءاثر النظم االنتخابية على (. "5101الغزاوي، عمر عبد اهلل ) -

مقارنة، مجلسي النواب الحادي عشر والخامس عشر" ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 . األردنالبيت، المفرق، آل 

-0159 األردنلقوانين االنتخاب في  التاريخي(. " التطور 5100عزبي ) إيمانفريحات،  -

 / ديسمبر. أول، كانون 4، العدد 2، مجلد واألثارللتاريخ  األردنيةالمجلة "، 5100

اسة در ، األردنالمجالس النيابية والتطور الديمقراطي في (. "0119)  محمد حمد، القطاطشة -

وم سم العلق ،سيو س، جامعة قناة الغير منشورة دكتوراهالة سر " ، 0113و 0191 لبرلمانيالحالة 

 .، مصرالسياسية

 السياسي في ظل التحول اإلصالحفي  األمة" دور مجلس (. 5105اللوزي، مالك عبد الرزاق ) -

منشورة، , رسالة ماجستير غير "2100-0191الهاشمية  األردنيةالديمقراطي في المملكة 

 . األردنجامعة الشرق الوسط، 

"، األردنالسياسية للنظام االنتخابي في  األثار(. " 5102المسيعدين ، يوسف سالمة حمود ) -

 .433 المستقبل العربي، العدد مجلة
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