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إعداد الطالبة أية محمود الخرابشة
إشراف األستاذ الدكتور محمد حمد القطاطشة
الملخص
تتمثل أهمية الدراسة في محاولتها التعرف على التغيرات التي طرأت على قانون االنتخاب األردني
رقم ( )52لسنة  ،5105حيث انطلقت الدراسة من فرضية مؤداها أن هناك عالقة ارتباطيه بين قانون
االنتخاب رقم ( )52لسنة  5105على أداء مجلس النواب السابع عشر.
اتبعت الدراسة عددًا من المناهج هي ،المنهج التاريخي  ،وذلك من خالل دراسة تطور الحياة النيابية
منذ عام  ،0191المنهج القانوني في الحديث عن بعض النصوص القانونية المتعلقة بقانون االنتخاب
والنظام االنتخابي ،وقد انتهت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات منها أن قانون االنتخاب ما زال عاجز
عن تهيئة الظروف المناسبة لوالدة نخب سياسية جديدة ،لن يمكن القانون بصورته الحالية عملية اإلصالح
السياسي من تحقيق التطور المطلوب ،عجز القانون عن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتأسيس لمجلس
نيابي يحظى بالشرعية والدعم من قبل جميع القوى السياسية واالجتماعية ،وان مجلس النواب يفتقد إلى
ثقة المواطن األردني.
الكلمات المفتاحية :النظام االنتخابي األردني ،مجلس النواب السابع عشر
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The Effect of Jordan Electoral System of 2012 on the Performance of the Seventeenth
Parliament
By : Aya Mahmmoud Al Kharabshe.
Supervisor: Prof. Mohammed Hamad Al Katatsheh.
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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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:
يعد النظام االنتخابي الوسيلة العملية لتحويل اإلرادة الشعبية إلى مجلس ٌمنتخب ،يمارس دو اًر
فعاالً في الحياة السياسية .فالنظام االنتخابي يؤثر بشكل واضح على السلوك االنتخابي والمشاركة
السياسية ،وعلى توزيع القيم السلطوية داخل النظام ،ويلعب دو اًر كبي اًر في توزيع المقاعد النيابية وتشكيل
الحكومة.
النظام االنتخابي هو مجموعة التشريعات المعمول بها والتي ينتج عنها انتخاب ممثل للشعب،
كالبرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ ،أو غيرها من األشكال التمثيلية المعمول بها في العالم
اليوم .وليس هناك نظام انتخابي معياري تعتمد عليه األنظمة االنتخابية المعمول بها في العالم ,فهي
تتنوع بتنوع الدول ،وحتى في الدول التي تنتظم في اتحاد فيما بينها كاالتحاد األوروبي  ،فإن الدول فيه
تتخذ أنظمة انتخابية مختلفة تماماً عن بعضها البعض( .البرزنجي)051 :5102،
إن أهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات واالتجاهات السياسية
الموجودة والعاملة في المجتمع المعني ،وكلما كان النظام االنتخابي قاد اًر على تمثيل أكبر لهذه الفئات
انتخابيا أكثر قوة وقدرة.
نظاما
ً
كان ً
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وهناك العديد من األنظمة االنتخابية منها :التمثيل النسبي وهو يعتمد بشكل أساسي على
التشكيالت الحزبية في الدولة ويعطي هذه التشكيالت النسب الممثلة التي يحققونها في االنتخابات .ونظام
الكلية االنتخابية وهو نظام معقد قليالً يعتمد على انتخاب مندوبين ينتخبون بدورهم الممثلين للشعب .ثم
هناك نظام االنتخاب المختلط المطبق حاليا في األردن ،ونظام التصويت في دوائر أو مناطق ،وغيرها
من األنظمة.
واألهداف الرئيسية من أي نظام انتخابي هي:
 .0ضمان القدرة على اختيار ممثلين لشرائح وفئات وطبقات واتجاهات المجتمع المختلفة.
 .5ضمان عدم التالعب في عملية االنتخاب.
 .3ضمان سير العملية السياسية بشكل يتناسب مع فكرة إصالح األنظمة والقوانين المعمول بها في
الدولة.
ويمكن إضافة مجموعة من األهداف الفاعلة على صعيد العملية االنتخابية:
 .0مدى قبول المجتمع المحلي للنظام االنتخابي.
 .5مدى دقة نتائج االنتخابات.
 .3فاعلية العملية االنتخابية ودوريتها ونزاهتها.
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في الواقع أن لكل نظام انتخابي إيجابيات وسلبيات ،كما أن طبيعة وظروف كل دولة من الناحية التاريخية
و السياسية واالجتماعية واالقتصادية هي التي تحدد ،في الغالب ،نمط األنظمة االنتخابية الذي يتناسب
مع أوضاع هذه الدولة أو تلك.
وهناك مجموعة من الحقائق والوقائع التي نستطيع القول أنها تودي إلى خلق نظام انتخابي عادل
هي:
 .0تمتع جميع المواطنين بحق االنتخاب والترشح.
 .5دورية االنتخابات.
 .3حرية االختيار بين المرشحين.
 .4وجود هيئات مستقلة لمراقبة االنتخابات.
أما بالنسبة للمجالس النيابية هي في األساس المعطى التمثيلي الذي ينوب أعضاؤه أو المنخرطون فيه
عن الشعب في إدارة شؤونه ،تأتي هذه المجالس عن طريق انتخاب أفراد الشعب ألعضائها.

مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الد ارسة في أثر النظام االنتخابي األردني لعام  5105على أداء مجلس النواب السابع
عشر ،وتتفرع منها تساؤالت عدة :هل أسهمت الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب في التأثير على
عمل المجلس ،هل تجنب القانون الثغرات التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
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أهدف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .0معرفة تأثير النظام االنتخابي على أداء المجالس النيابية بشكل عام.
 .5التعرف على تأثير نظام االنتخاب لعام  5105على أداء مجلس النواب السابع عشر.
 .3مدى تأثر مخرجات العملية االنتخابية بالنظام االنتخابي.
 .4معرفة أنواع النظم االنتخابية التي أخذت بها األردن في االنتخابات النيابية منذ عام  0191حتى
اليوم.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من خالل محاولتها التعرف على التغيرات التي طرأت على نظام االنتخاب األردني
لعام  5105وما يميزه عن األنظمة السابقة من حيث تأثيره على تشكيلة المجلس النيابي الحالي ووظائفه.
كما تسعى هذه الدراسة أن تكون مرجعاً يعالج تأثير النظام االنتخابي لعام  5105على عمل مجلس
النواب السابع عشر.
فاألهمية العلمية للدراسة تأتي من محاولتها العمل على بيان نقاط القصور في النظام االنتخابي الحالي
وكيف اثر على أداء المجلس .أما األهمية العملية فتأتي في محاولتها االستشرافية لوضع قانون انتخابي
يعكس المصلحة العامة للمجتمع من خالل معالجة نقاط الخلل التي تضمنها القانون الحالي.
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فرضية الدراسة وأسئلتها:
تقوم هذه الدراسة على فرضية أساسية مفادها أن هناك عالقة ارتباطية بين قانون االنتخاب رقم ()52
لسنة 5105وأداء مجلس النواب السابع عشر.
وتهدف هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
 .0ما هي األنظمة االنتخابية األساسية بشكل عام؟
 .5ما هي األنظمة االنتخابية التي طبقت في األردن؟
 .3هل كان تأثير النظام االنتخابي سلبياً أم إيجابيا على أداء المجالس النيابية؟
 .4هل حقق النظام االنتخابي المختلط الهدف في تحسين أداء مجلس النواب السابع عشر؟

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
 .0الحدود الزمانية :تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية عام )5102-5105
 .5الحدود الجغرافية :تغطي هذه الدراسة الرقعة الجغرافية التي يسود فيها النظام السياسي األردني،
بحدود المملكة السياسية المعروفة.
 .3الحدود البشرية :تشمل هذه الدراسة أعضاء مجلس النواب األردني ،في الدورات البرلمانية
المختلفة وفق الحدود الزمنية.
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محددات الدراسة:
ترتبط بموضوع النظام االنتخابي وتحليل أثره على أداء مجلس النواب السابع عشر مجموعة من
بري الباحثة قد تعيق عملية فهم وتفسير تأثير النظام االنتخابي موضوع
المحددات الموضوعية التي أ
ابتداء حول فكرة قلة المراجع والدراسات السابقة ،عدم التمكن من الحصول
الدراسة وهذه المحددات تتمحور
ً
على خالصة لعمل المجلس كامال طيلة مدته ذلك انه لم يكمل مدته الدستورية بعد وان الخالصة جزئية
ليست كاملة الن المجلس مازال منعقدا.

مصطلحات الدراسة:
 .0نظام انتخابي:
يمكن تعريف النظام االنتخابي بأنه وسيلة لترجمة أصوات الناخبين إلى نوع من التخصيص
للموارد السياسية (مسعد  ،)559 :0114،فهو الطريقة التي ٌيترجم بها عدد األصوات في االنتخابات إلى
مقاعد في المجالس التشريعية أو المؤسسات المنتخبة األخرى .وفي حين أن الترتيبات المؤسسية من مثل
حق التصويت وجدولة االنتخابات وساعات فتح مراكز االقتراع وطريق تسجيل المقترعين  ...الخ يمكن
أن تٌعد جزءاً من النظام االنتخابي)043 :0111،Roberts(.
وهناك نوعان من النظام االنتخابي :النظام االنتخابي المباشر وهو ،اختيار الناخبين لنوابهم مباشرة دون
اللجوء إلى ناخبين ثانويين وهو االنتخاب القائم على درجة واحدة .والنوع الثاني هو ،نظام االنتخاب
غير المباشر وهو اختيار الناخبين لناخبين ثانويين يتولون أمر االنتخاب األخير ،وهو االنتخاب القائم
على درجتين وقد يكون هذا االنتخاب على ثالث أو اربع درجات(.الكيالي)340: 0192،
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 .2الكوتا:
هي طريقة تتطلب تخصيص المقاعد بين األحزاب أو المرشحين على ربح األصوات التي تمنح لها.
والطريقة المتبعة لمثل هذا التخصيص هي الحصة االنتخابية أي العدد األدنى من األصوات التي ينبغي
أن يحصل عليها المرشح إلعالن انتخابه سواء في دائرة انتخابية أو بوصفه احد المرشحين في قائمة
الحزب.
()045-040 :0111، Roberts
 .3نظام االنتخاب بالقائمة:
يكون التصويت في مثل هذا النظام للدوائر التي لها اكثر من مقعد ،حيث يعطي الناخب صوته
لقائمة من المرشحين بحسب عدد النواب المخصص للدائرة .وتقسم الدولة إلى دوائر قد تكون متساوية
أو متفاوتة الحجم ،ويحدد لكل دائرة عدد من المقاعد التي يتم التنافس عليها بين المرشحين .وقد تكون
الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة(.عبد الحي .)50 :0119،
وهناك نوعان لنظام االنتخاب بالقائمة:
النوع األول ،االنتخاب بالقائمة المفتوحة وهو ما يسمح بإدخال تبديل وتعديل في األسماء المدرجة في
القائمة ،وذلك حسب اختيار الناخب وميوله السياسية ،وهو ما ٌيسمى بالتشطيب.
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والنوع الثاني ،االنتخاب بالقائمة المغلقة :وهو ما يمنع التبديل في القائمة بمعنى أن ليس للناخب أن يبدل
أسماً باسم آخر بين المرشحين المذكورين في القائمة بل عليه أن يصوت إلحدى القوائم المتنافسة بدون
إدخال أي تبديل عليها(.الكيالي )340 : 0192،

 .4نظام التمثيل النسبي:
نظام يقوم على إساس تمثيل األقليات ،ورفع الظلم والغبن عنها ،يطبق في البلدان التي فيها تنوع
عرقي وديني ،حيث أن كل فئة من المواطنين تكون لهم نسبة في التمثيل في االنتخابات.
النظام االنتخابي المختلط:
المزوجة بين أكثر من نظام انتخابي في نفس الوقت لالستفادة من حسنات
يقوم على محاولة ا
بعضها ،والتخلص من اآلثار السلبية للبعض اآلخر .ويكون ذلك على النحو التالي:
يكون للناخب صوتان:
أ .يعطي أحد األصوات ألحد المرشحين الذي يمثل دائرته االنتخابية ذات المقعد الواحد ،ويفوز
بالمقعد في هذه الدائرة المرشح الذي يحصل على أعلى األصوات.
ب .يعطي صوته اآلخر إلحدى القوائم الحزبية على مستوى الدائرة االنتخابية المخصصة للقائمة أو
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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وهذا النظام الذي أخذت به المملكة األردنية الهاشمية في أخر انتخابات أجرتها  ،5103/0/53إذ
منحت الناخب صوتين صوت لمرشح فردي على مستوى الدائرة المحلية ،وصوت لقائمة على مستوى
الدائرة العامة (المملكة).

االطار النظري والدراسات السابقة:
أوال :االطار العام للدراسة:
باتت الديمقراطية هي األساس األمثل للنظم السياسية التي تأخذ بها الدول التي تحترم حق شعوبها
في المشاركة في صنع القرار السياسي ،ولعل من ابرز مظاهر الديمقراطية هي مشاركة المواطنين في
العملية االنتخابية ،إلفراز مجلس نيابي ممثل ومعبر عن الشعب .فالعملية االنتخابية هي بمثابة االطار
القانوني لتنظيم مشاركة جمهور الناخبين في صناعة القرار السياسي ،عبر اختيارهم لممثلين لهم في
المجلس المنتحب.
وتدير الحكومة العملية االنتخابية ،من خالل القوانين واألنظمة التي تضعها في سبيل إف ارز مجالس نيابية
بغض النظر عن نوع النظام االنتخابي ،إذ توضع األنظمة من قبل الحكومات وتكون القوانين بوساطتها
من خالل القنوات الدستورية لوضع القانون ،وتضع أنظمة لتنفيذ القوانين و تنظيم سير العملية االنتخابية.
منذ عودة الحياة النيابية عام  ،1999جرت االنتخابات بموجب قانون االنتخاب رقم ( )11لسنة 1996
وتعديالته ،قانون مؤقت رقم( )13لسنة  ،1999قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب ،وجرت
االنتخابات النيابية عام  ،1993بموجب قانون االنتخاب رقم( )15لسنة  ،1993قانون معدل لقانون
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االنتخاب لمجلس النواب ،ثم انتخابات عام  ،1991بموجب قانون رقم( )14لسنة  ،1991قانون معدل
لقانون االنتخاب لمجلس النواب.
في عام  1001صدر قانون االنتخاب رقم( )34لسنة  1001قانون مؤقت ،ثم عدل القانون
بموجب قانون رقم( )11لسنة 1001قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب (قانون مؤقت) ،ثم
قانون رقم( )11لسنة  1003قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب.
ثم صدر قانون انتخاب مؤقت عام  ،1010قانون رقم()9لسنة  1010قانون االنتخاب لمجلس
النواب ،عدل القانون بموجب قانون رقم()19لسنة  1011قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب،
ثم صدر قانون رقم ( )15لسنة  1011قانون انتخاب لمجلس النواب وهو األول من نوعه ،الن كل قوانين
االنتخاب السابقة كانت قوانين مؤقتة وهذا القانون قانون دائم.
ومن ناحية أنظمة االنتخاب التي طبقتها األردن كانت ثالثة أنواع من األنظمة هي نظام
القائمة المفتوحة في انتخابات،1999ثم نظام الصوت الواحدغيرالمتحول
بانتخابات ،1993،1991،1001،1003،1001،1010على التوالي ،ثم نظام انتخابي مختلط جمع
بين النظام الفردي ونظام القائمة النسبية المغلقة في االنتخابات النيابية التي جرت عام .1011
كان اختيار النظام االنتخابي يعتمد على الظروف المتعلقة بالمملكة السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
والظروف المحيطة بها ومدى تأثرها بما يجري في المنطقة والدول المجاورة لها ،والن المملكة تتطلع دائما
إلى تطبيق نظام انتخابي يفرز مجلس نواب مميز ،ينال رضا الشعب األردني من جهة ويحقق األهداف
المرجوة منه و يقوم بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه من جهة أخرى.
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ثانيا :الدراسات السابقة:
 .0دراسة المسيعدين ،يوسف سالمة حمود( )2102بعنوان" :اآلثار السياسية للنظام االنتخابي
في األردن"،
خلصت هذه الدراسة إلى إنه لزيادة نسبة التصويت وزيادة تمثيل األحزاب والمرأة في البرلمان فانه يجب
األخذ بالمعطيات اآلتية:
أ .إعادة ثقة الناخبين في العملية االنتخابية ،فعلى الرغم من وجود الهيئة المستقلة لإلشراف على
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
استطالع للرأي أفاد  23بالمئة من أفراد العينة أن االنتخابات النيابية لم تكن نزيهة.
ب .البد من مراعاة عدالة التمثيل بين الدوائر االنتخابية والمقاعد المخصصة لها إذ أن غياب العدالة
يؤدي إلى العزوف عن المشاركة في االنتخابات النيابية نتيجة عدم القناعة بجدواها.
ج .األخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة ألن من شأن ذلك إعطاء الفرصة للناخبين في انتخاب من
يمثلهم ،وذلك على نقيض القائمة النسبية المغلقة التي يتم فيها انتخاب القائمة ككل وليس مرشحاً
بعينه داخل القائمة.
د .زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة النسبية بحيث تصبح على األقل نصف عدد أعضاء
مجلس النواب.
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ه .فضال عن نظام الكوتا المخصصة للنساء البد من أن تتضمن القائمة النسبية نسبة معينة للنساء،
وذلك من أجل زيادة تعزيز فرص النساء في الوصول إلى مجلس النواب.
 .2دراسة اللوزي ،مالك عبدالرزاق( )2102بعنوان ،دور مجلس األمة في اإلصالح السياسي في
ظل التحول الديموقراطي في المملكة األردنية الهاشمية:2100-0191
هدفت هذه الد ارسة إلى التعرف على دور مجلس األمة في اإلصالح السياسي في ظل التحول الديموق ارطي
في المملكة األردنية الهاشمية في األعوام ،5100-0191وقد توصلت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات
منها أن األردن يسير بخطى ثابته نحو اإلصالح السياسي وتفعيل الديموقراطية وتفعيل مؤسسات المجتمع
المدني وتنشيط الحركة الحزبية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير وتقوية وضع مجلس النواب دستورياً
بإعطائه صالحيات أكثر وذلك بعد إصالح وتطوير قانون انتخابي عصري يتماشى مع تطورات عام
 5100ليفرز مجلساً نيابياً فاعالً مشكالً من أحزاب عصرية وليس من أفراد أو فئات اجتماعية ،األمر
الذي يتوقع منه تطوير العمل السياسي في األردن وتفعيل الديموقراطية .
 .3دراسة فريحات ،أيمان عزبي ( )2100بعنوان "التطور التاريخي لقوانين االنتخاب في األردن
"2100-0129
تتناول الدراسة تاريخ قوانين االنتخاب في األردن وتطورها منذ عام  0159وحتى عام ،5100حيث
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
تأخذ باالنتخاب غير المباشر ،وذلك بانتخاب النواب على درجتين ،إلى االنتخاب السري المباشر
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الذي يجري على درجة واحدة بانتخاب النواب مباشرة ،وذلك بما يتالءم مع أخذ األردن عام 0141
بنظام برلماني قائم على مجلسين هما النواب واألعيان بدال من المجلس التشريعي الذي كان يجمع
بين األعضاء المنتخبين وأعضاء السلطة التنفيذية في مجلس واحد ،ولم يشترط أسلوب االنتخاب
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
حق اختيار عدد من المرشحين ال يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية الواحدة ،إلى
تطبيق مبدأ الصوت الواحد الذي يقيد الناخب باختيار مرشح واحد فقط.
 .4دراسة الغزاوي ،عمر عبداهلل( )2101بعنوان أثر النظم االنتخابية على أداء مجلس النواب
األردني :دراسة مقارنة ،مجلسي النواب الحادي عشر والخامس عشر
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر النظم االنتخابية على أداء مجلس النواب األردني ،وذلك من خالل
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
انت خابات مجلس النواب األردني وأداء مجلس النواب لوظائفه التشريعية والرقابية .وخلصت الدراسة إلى
أن النظم االنتخابية تؤثر سلباً أو إيجابا على أداء مجلس النواب  ،فكلما كان النظام االنتخابي يتجه نحو
الصوت الواحد للناخب كلما أثر سلباً على أداء مجلس النواب ،حيث يشجع هذا النظام على وصول أبناء
العشائر وأصحاب رؤوس األموال والتجار والقطاع الخاص إلى مجلس النواب ،بسبب تقديم الوالءات
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الضيقة مثل القرابة والعشيرة على الوالءات السياسية الحزبية ،واستخدام المال السياسي لشراء األصوات
لضمان الفوز بهذا المقعد نتيجة لصغر حجم الدائرة االنتخابية .بينما كلما كان النظام االنتخابي يتجه
نحو تعدد األصوات كلما كان أداء مجلس النواب أفضل ،حيث يشجع هذا النظام على وصول أصحاب
الكفاءة والخبرة من الحزبيين والمستقلين إلى مجلس النواب ،وهو ما يسمح باختيار أصحاب الكفاءة والقرابة
في آن واحد .كما أن كبر حجم الدائرة االنتخابية يقلل من استخدام المال السياسي في شراء األصوات
لضمان الفوز.
تتميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات فيما يلي :
 .0إن هذه الدراسة تتناول بشكل مباشر تأثير النظام االنتخابي الجديد لعام  5105على أداء مجلس
النواب الحالي(السابع عشر) ،بحيث أحاول في هذه الدراسة استكشاف األثار اإليجابية والسلبية
لهذا النظام على أداء مجلس النواب .
 .5إن هذه الدراسة تأتي كدراسة تكميلية للدراسات السابقة ،حيث تناولت النظام االنتخابي لعام
( )5105وأثره على أداء مجلس النواب السابع عشر.
 .3إن هذه الدراسة تأتي في ظل األحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية بشكل خاص
والعالم بشكل عام.
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منهجية الدراسة:
من اجل إثبات فرضية الدراسة واإلجابة على أسئلتها وتحقيق أهدافها ،فقد استخدمت الباحثة مزيج من
المناهج البحثية لهذه الغاية ،وهي المنهج التاريخي كونه منهج يالئم هذه الدراسة ،وذلك من خالل دراسة
تطور الحياة النيابية منذ عام  ،0191ثم المنهج القانوني في الحديث عن بعض النصوص القانونية
المتعلقة بقانون االنتخاب والنظام االنتخابي.
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الفصل الثاني
النظم االنتخابية
المقدمة:
بعد أن أصبحت الديمقراطية أساسا للحكم وأصبحت الحكومات البرلمانية الممثل الوحيد والشرعي
للشعب ،ال بد من البحث عن طريقة وآلية مناسبة تمكن المواطنين من المشاركة في اتخاذ الق اررات
السياسية التي ال تتم هذه المشاركة إال عبر االنتخابات العامة التي تمكن الشعب فيها من اختيار ممثليه.
تفيد عملية االنتخاب في إضفاء الشرعية التي تدفع المواطنين إلى االعتراف بحق المرشحين المنتخبين
في العمل السياسي ،الذي يساعد في توسيع نطاق المشاركة.)Irbish,(1965) p:12(.
يجب تحديد معنى االنتخاب للوصول لمفهوم النظم االنتخابية ،فاالنتخاب لغة معناه االختيار
واالنتقاء ،وانتخبه :اختاره وانتقاه بإعطائه صوته في االنتخاب (.مرعشلي.)240 :0114،
االنتخاب اصطالحا هو سلطة قانونية يقررها المشرع للمواطنين الختيار السلطات العامة في الدولة،
تقرر السلطة القانونية من اجل الجماعة وليس الفرد ويحق للمشرع سلطة تعديل مضمونها وطرق
استعمالها )(Sarton,1976:66
كما يعرف أيضا بانه التنظيم القانوني لمبدأ مشروعية ممارسة السلطة باسم الشعب(.فهمي،
 ،)010 : 0199ويعرف أيضا بانه السلطة الممنوحة بالقانون لبعض المواطنين الذين تتكون منهم هيئة
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الناخبين للمساهمة في الحياة العامة أو للنيابة عن طريق اإلفصاح عن إرادتهم فيما يتعلق بتنصيب
الحكام وتسيير أمور الحكم.
إن لهذه المشاركة الدور األساسي في إيجاد وتنوع األنظمة االنتخابية والوصول إلى نظام انتخابي فاعل
يؤمن المشاركة في اتخاذ الق اررات بشكلها الصحيح.
أما النظام االنتخابي فهو آلية ترجمة األصوات االنتخابية إلى مقاعد في الهيئات
المنتخبة(،الرسورد وتافرون،5111،المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات) ،ويعرف أيضا بانه الطريقة
التي يتم بمقتضاها احتساب األصوات المشتركة في عملية االنتخاب للوصول إلى المرشحين الفائزين
بالمقاعد النيابية ،مهما كان نوع النظام االنتخابي فهو يهدف إلى وضع صيغة رياضية مناسبة لتخصيص
المقاعد وتؤثر علية عوامل إدارية مرافقة لالنتخابات كتوزيع الناخبين ،آلية تقسيم الدوائر االنتخابية ،إدارة
العملية االنتخابية ،آلية فرز األصوات واحتسابها(.علي.)011 : 5111،
يجب التمييز بين النظام االنتخابي وقانون االنتخاب الذي يعرف بانه مجموعة القواعد المنظمة
للعملية االنتخابية ابتداء من الدعوة إلى االنتخابات وتقديم الطلبات للترشيح وتنظيم حمالت الدعاية
واإلعالن التي تسبق االنتخابات ثم مرحلة التصويت وصوال إلى فرز األصوات ،أما النظام االنتخابي
يعرف على انه األلية التي تحدد الفائز والخاسر على إساس أسلوب إحصاء وجمع األصوات الذي يختلف
من نظام انتخابي إلى آخر(.شمسة.)033 : 5100،
قادر على اختيار ممثلين عن الشعب يتمتعون باألمانة والصدق
اذا كان النظام االنتخابي
اً
والموضوعية والشفافية ويخدمون الناس بإخالص فان هذا النظام يكون نظاماً ديمقراطياً الن األنظمة

18

دور رئيسياً في تغيير وظائف المؤسسات السياسية عن طريق إنجاحها فئة معينة من
االنتخابية تلعب اً
الطبقات االجتماعية أو هذا الراي أو ذلك من توجهات الراي العام أو هذا الشكل أو ذلك من الحكومات.
تعد المساواة في التمثيل من اهم اإلشكاليات السياسية المتعلقة بالنظم االنتخابية حيث يجب
تامين هذه المساواة الن أي انتخابات تمثيلية ترتبط بفكرة تعددية اآلراء والتيارات ومن واجب النظام
االنتخابي أن يحافظ عليها ،يكون بذلك النظام االنتخابي ضامن لحرية المواطنين بضمان هذه التعددية،
من هنا كانت االنتخابات هي المعيار ما بين األنظمة حيث يحتكر حزب واحد الحكم ويقضي على أي
راي آخر يكون هذا النظام غير ديمقراطي وتكون االنتخابات صورية ،أما اذا حصل تنافس سياسي بحرية
مطلقة دون قيود تكون االنتخابات تمثيلية(.سعد.)01 -02 :5112،
ولمزيد من التوضيح سوف يتم تقسيم الفصل إلى المباحث التالية :
المبحث األول :نظام االنتخاب باألغلبية.
المبحث الثاني :نظام التمثيل النسبي.
المبحث الثالث :النظام االنتخابي المختلط.
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المبحث األول
نظام االنتخاب باألغلبية
االنتخاب باألغلبية يعد من اقدم نظم االنتخاب وابسطها ويرجع تاريخه في إنجلت ار إلى سنة
 0512عندما ادخله سيمون مونفورت في انتخاب البرلمان( .ناصف.)31 :0190،
إن االنتخاب باألغلبية هو النظام الذي ينجح فيه المرشح الذي يحصل على أكثرية األصوات الصحيحة
المشتركة في االنتخاب في الدوائر االنتخابية عند االنتخاب الفردي أو قائمة المرشحين التي تحصل على
اكثر األصوات في نظام االنتخاب بالقائمة.
ويقسم االنتخاب باألغلبية إلى نوعين أساسيين؛ األغلبية المطلقة واألغلبية النسبية ،حيث يسمى
نظام األغلبية المطلقة أيضا نظام األغلبية على دورين ،ويطلق على نظام األغلبية النسبية بنظام األغلبية
على دور واحد.
نظام التمثيل باألغلبية النسبية وما يسمى أيضا نظام األغلبية على دور واحد مطبق في الدول
االنجلوسكسونية وعلى راسها إنجلت ار والواليات المتحدة األمريكية وكندا واليابان.
أما فرنسا فقد أخذت بنظام األغلبية المطلقة أو على دورين منذ قيام النظم االنتخابية في العصور
الوسطى .وتأخذ مصر بهذا النظام منذ أن عرفت الناظمة االنتخابية الحديثة .حاليا يستخدم فقط في
انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية فالنظام المطبق في هذه المجالس هو االنتخاب بالقائمة
باألغلبية المطلقة ،ومجلس الشعب طبق فيه التمثيل النسبي من وقت بدء إجراء انتخابات مجلس الشعب.
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( زين الدين.)11-11 :5100،
سوف أتناول هذا المبحث بالمطلبين اآلتيين:
المطلب األول :نظام األغلبية النسبية.
المطلب الثاني :نظام األغلبية المطلقة.

المطلب األول
نظام األغلبية النسبية
يعني هذا النظام فوز المرشح في االنتخابات اذا ما حصل على اكثر األصوات الصحيحة
بالمقارنة بباقي المرشحين حتى لو كانت األغلبية اقل من الغالبية المطلقة للصوات الصحيحة .يؤدي
االنتخاب باألغلبية النسبية أو البسيطة من الناحية العملية إلى نظام الحزبين السياسيين ،ويعتمد هذا على
تجانس الشعب بشكل كاف ،والدليل على هذا هو النظام السياسي القائم في كل من الواليات المتحدة
األمريكية وانجلت ار واغلب الدول االنجلوساكسونية(.شرقاوي.)011 :0193،
في كل من الواليات المتحدة وانجلت ار يوجد حزبان أساسيان؛ حزب العمال وحزب المحافظين في
إنجلت ار والديمقراطي والجمهوري في الواليات المتحدة األمريكية .ويعود الفضل إلى األخذ بنظام األغلبية
النسبية ونتيجة األخذ بهذا النظام يكون هناك ثنائية األحزاب السياسية وهذا ليس ممكن إال في حال
التجانس والتآلف بين الشعب واذا افتقد الشعب هذا الشيء سيؤدي إلى نتيجة عكسية كما حصل في كندا
إذ أنها تقسم إلى جماعة فرنسية وأخرى إنجليزية وكل منهم ينتمي إلى نظام مختلف عن األخر .وفي
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إنجلت ار حدثت اختالفات في إسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية أدت إلى ظهور أحزاب إقليمية عملت على
إحداث مشاكل في نظام الحزبين البريطانيين ،هذه االستثناءات ال زالت محدودة وتبقى القاعدة األساسية
ما ذكرناها سابقا بان نظام األغلبية النسبية يؤدي إلى ثنائية األحزاب السياسية(.زين الدين.)12 :5100،

المطلب الثاني
نظام األغلبية المطلقة
تعني األغلبية المطلقة الحصول على اكثر من نصف األصوات الصحيحة ،أي انه اذا كانت
األصوات الصحيحة مائة فان األغلبية المطلقة هي واحد وخمسون ليس بمعنى النصف زائد واحد .واذا
كانت األصوات  11تكون األغلبية المطلقة  21صوت وليس  20صوت ،هنا يمكن االستناد إلى قاعدة
مفادها أن األغلبية المطلقة هي اكثر من نصف عدد األصوات الصحيحة التي تعطى في االنتخاب(.زين
الدين.)11 :5100،
يكون الفائز في هذا النظام هو الذي حصل على اكثر من نصف أصوات الناخبين مما يعني
حصول الفائز على أصوات تكون في مجموعها اكثر مما حصل عليه باقي الخصوم فاألغلبية المطلقة
هنا هي ما زادت عن نصف العدد ال صوات الناخبين مهما كانت نسبة الزيادة(.البرزنجي:5102،
.)033
فائز في
يتيح هذا النظام الفرصة إلعادة االنتخاب بين المرشحين الن هذا النظام ال يعتبر المرشح اً
االنتخاب في الدور األول إال اذا حصل على األغلبية المطلقة من األصوات أو أكثر من نصف عدد
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األصوات الصحيحة ،واذا لم يحصل ذلك أعيدت االنتخابات مرة ثانية بشروط خاصة ،وال يشترط في
الدور الثاني الحصول على األغلبية المطلقة إذ يكفي الحصول على األغلبية النسبية ،في فرنسا يجب
أن يحصل المرشح على األغلبية المطلقة في الدور األول وان يكون حاصالً على ربع أصوات عدد
الناخبين المقيدين في جدول االنتخاب وال يكون فائز اذا لم يحصل على هذا القدر من األصوات حتى
وان كان حاصالً على األغلبية المطلقة حيث تنص المادة  051من قانون االنتخاب الصادر سنة 0111
"ال يمكن انتخاب مرشح من
الدور األول إال اذا حصل على األغلبية المطلقة من عدد األصوات التي تم اإلدالء بها وربع
عدد الناخبين المقيدين على األقل" ( .زين الدين.)19-11 :5100،
من اغلب الدول تمسكا بنظام األغلبية المطلقة فرنسا والتي يسمى أيضا ( نظام االقتراع على دورين )
طبق في انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية وفي حالة عدم حصول احد المرشحين على اكثر من نصف
عدد األصوات يتم إعادة االنتخابات بعد أسبوع على االقتراع ولالنتقال إلى عملية االقتراع الثاني يجب
أن يحصل المرشح على نسبة ( )%05على األقل من أصوات الناخبين في الدور األول.

(G.N.WANA.

)(1997) .P55
Ozer. ( 1997).P.15).

نستنتج مما سبق أن لألغلبية المطلقة صورتين؛ األولى :يفرض القانون فيها على المرشح أن يحصل
على األغلبية المطلقة لألصوات الصحيحة واذا لم يحصل عليها تعاد االنتخابات بين أعلى مرشحين
حاصلين على األصوات ،إذ يحصل واحد من المرشحين على األغلبية المطلقة في إعادة االنتخاب.
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الثانية :يشترط القانون األغلبية المطلقة بين كل المرشحين الذين حصلوا على نسبة معينة من األصوات
مثل  %01أو  %52يتعدد المرشحون في هذه الحالة ويكتفي باألغلبية النسبية هنا أو البسيطة ،حيث
يشترط الدور األول األغلبية المطلقة أما الدور الثاني يشترط األغلبية النسبية أو البسيطة ،وتجعل األغلبية
المطلقة االنتخابات تجري على دورين على عكس األغلبية النسبية التي يجري االنتخاب فيها على دور
واحد( .الشرقاوي 511 :0114،وما بعدها).
 .0مزايا نظام االنتخاب باألغلبية :
يعتبر نظام االنتخاب باألغلبية أقدم نظام انتخابي اخذ به في انتخابات الهيئات العامة ومجلس
الدويالت والمجالس اإلقليمية( .أيسمن ،ال يوجد سنة طبع.)091 :
ويمتاز هذا النظام بعدة مزايا:
أ .سهولة فرز األصوات وجمعها واعالن المرشح الفائز.
ب .يؤدي إلى التقارب واالنسجام بين الناخبين والمرشحين من خالل تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة
نسبيا.
ج .يحقق هذا النظام أغلبية متماسكة داخل البرلمان الذي يؤدي إلى استقرار حكومي وبالتالي إلى
استقرار سياسي.
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 .2عيوب نظام االنتخاب باألغلبية:
أ .يحرم األحزاب الصغيرة واألقليات السياسية من حقها في التمثيل ،الن األخذ بالنظام بصورتيه
يقطع الطريق على األحزاب الصغيرة في الفوز بمقعد نيابي واحد.
ب .تضخيم النتائج وتكبيرها االنتخابية بصورة مبالغ فيها تؤدي إلى تكبير األغلبية وتصغير
األقليات وتحرم اتجاهات وتيارات مختلفة في المجتمع من الدخول للبرلمان( .الشاوي:0190،
.)043
كثير من األصوات يتم إهدارها
ج .عدم التمثيل الصحيح خاصة نظام األغلبية البسيطة الن اً
واضاعتها ،وفي معظم األحيان تكون األصوات المهدرة اكثر من نسبة األصوات التي حصل
عليها الفائز.
د .انتشار الرشوة والتالعب باألصوات والدوائر االنتخابية ،الن فرصة الفوز بمقعد نيابي صعبة
مقارنة بنظام التمثيل النسبي مما يدفع األحزاب إلى اللجوء إلى طرق ملتوية للفوز.
ه .ال يمكن تطبيقه في جميع الدول إذ انه مالئم لبلد يتمتع بالتجانس والتآلف.
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المبحث الثاني
نظام التمثيل النسبي
أدت االنتقادات الموجهة لنظام األغلبية بنوعيه إلى ظهور اتجاه يدعو إلى تمثيل األقليات
السياسية الن نظام األغلبية قلل الفرصة أمامها للحصول على مقاعد في البرلمان ،من هنا لفتت
هذه الحالة نظر الكثير من المفكرين والمحللين فأصبح هناك مناداه إلدخال تعديالت (.كامل:0149،
 315وما بعدها) .إلعطاء األقليات الحق في التمثيل في المجالس النيابية بقدر ما تحصل عليه من
أصوات نسبة إلى مجموع الناخبين المقترعين(.صبري.)041 :0141 ،
بعد الحرب العالمية األولى ،ساد نظام التمثيل النسبي واقر في دستور فايمر سنة
(،0101ايسمن،نفس المصدر السابق )011 :وطبق في كل من هولندا والنرويج وسويس ار وطبق في
ألمانيا الغربية وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية(.بدوي )395 :0110 ،وطبق هذا النظام في
االنتخابات العراقية لمجلس النواب سنة  5112و.5101
في الواقع يعد هذا النظام ثمرة جهود األحزاب االشتراكية والحركات اليسارية ،وكانت من أولى
المطالبين بتطبيق هذا النظام لما يقدمه لألحزاب الصغيرة من خدمة في إفساح المجال أمامهم للتمثيل
العادل لهم في المجالس النيابية(.غالب ولطيف ،بال سنة طبع.)42 :
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كان هذا النظام محط أنظار العلماء والمفكرين اإلنجليز بالرغم من عدم تطبيقه في إنجلت ار وقد أبدوا
إعجابهم بهذا النظام لكن هذا اإلعجاب لم يصل إلى حد التطبيق العملي ( .ايسمن ،المصدر السابق:
.)011
يتلخص الهدف من نظام التمثيل النسبي في القضاء على مساوئ نظام األغلبية من خالل تمثيل
األقليات بنسبة األصوات التي حازت عليها(.الغالي 531 :0111،والعطار 414 :0111 ،و
الجرف 514 :0115 ،وأبو الراس.)513 :0114 ،
يأخذ نظام التمثيل النسبي بنظام القائمة إذ أن كل حزب أو قائمة تقدم أسماء المرشحين وتؤخذ
المقاعد بنسبة األصوات التي يحصل عليها(،ليلة 120 :0110،وصبري.)021-022 :0141،
يصعب تطبيق هذا النظام مع التصويت الفردي الذي يخصص مقعد لكل مرشح في كل دائرة انتخابية
يستحيل بالتالي تقسيم المقعد بين المرشحين بنسبة مختلفة مثل  3/0أو ¼ .
(الشاوي ،مصدر سابق.)044 :
يكون الفوز في هذا النظام وفق توزيع نسبة األصوات التي تحصل وتحوز عليها القائمة وليس
بأكثرية األصوات أو األكثرية المطلقة كما في نظام األغلبية(.بدوي .)311 :0110،تنتخب كل دائرة
عدداً من الممثلين بشكل نموذجي يتراوح من 3الى 1ويعتمد ذلك على عدد السكان لكل دائرة انتخابية
وتوزع الممثلين لكل دائرة بنسبة األصوات للناخبين المناصرين(Rodee, (1983) .p275) .
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تكمن فوائد هذا النظام في التعبير عن مختلف الحركات السياسية والتيارات والراي العام عكس نظام
االنتخاب باألغلبية الذي يعطي أغلبية المقاعد للقائمة التي نالت أكثرية أصوات الناخبين(.الغزال:0195،
.)010
تمتاز هذه الطريقة بانها تفسح المجال أمام األقليات السياسية بهدف تمثيلها في المجالس النيابية
وتكفل أيضا لها تمثيالً يتناسب مع عدد األصوات التي حصلت عليها(.عصفور.)501 :0190،
يقول األستاذ أندريه هوريو :إ ن نظام التمثيل النسبي هو عملية لتحسين االقتراع بالقائمة العادية ،وهدفه
الساسي تامين التمثيل لالتجاهات واآلراء التي تجمع عدداً من األنصار ،ويتم ذلك بحصول القائمة على
عدد أصوات تتناسب مع عدد مرات الحاصل أو عدد مرات العدد الثابت من المجموع الكلي لألصوات.
(هوريو.)512 :0111،
مع أن نظام التمثيل النسبي يأخذ بنظام القوائم المغلقة أو القائمة المفتوحة أو القائمة شبه المغلقة
إال انه يتخذ صورتين رئيسيتين.
لمزيد من التوضيح سوف يقسم المبحث إلى المطالب األتية:
المطلب األول :التمثيل النسبي الكامل.
المطلب الثاني :التمثيل النسبي التقريبي.
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المطلب األول
التمثيل النسبي الكامل
الذي يعني إجراء االنتخابات على أساس الدولة من خالل اعتبارها دائرة انتخابية واحدة تقسم
إلى مراكز انتخابية كبيرة ،وفي الغلب يتم تحديد العدد االنتخابي الموحد (القاسم االنتخابي المشترك) في
القانون االنتخابي مقدما بينما ال يتم تحديد المقاعد النيابية في البرلمان بشك دقيق وللفوز بقعد نيابي
واحد يجب الحصول على العدد االنتخابي الموحد لمرة واحدة على األقل.
إن أساس نظام التمثيل النسبي هو القائمة لذلك غالبا ما تكون هناك قائمتان ،قائمة وطنية وأخرى
محلية
على مستوى المناطق االنتخابية .بخصوص هذا الموضوع هناك راي يقول إن الفكرة األساسية
التي يقوم عليها نظام التمثيل النسبي الكامل هي بقايا األصوات التي ال تقابل مقعداً نيابياً في اطار
المناطق االنتخابية وال تتساوى مع المعدل االنتخابي الموحد ،فهي تجمع على المستوى القومي بقدر ما
تحصل القائمة على هذا المعدل تحصل على مقاعد نيابية(.الشاوي ،مصدر سابق.)041 :
غير انه يوجد راس معاكس الن نظام التمثيل النسبي الكامل ال يوجد فيه تقسيم لألصوات على
المستوى المحلي ليكون بواقي أو كسور لألصوات ،حيث تعتبر الدولة دائرة انتخابية واحدة في هذا النظام
مكونة من مجموع المراكز االنتخابية.
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وجهت انتقادات لهذا النظام بانه ال يوجد تجانس وتآلف بين الناخبين والمرشحين ،الن المرشحين
يكونوا معينين من قبل األحزاب غالبا ،خاصة في نظام القائمة المغلقة .كما يؤدي إلى تعدد األحزاب ألنه
يفتح الباب أمام األحزاب الصغيرة للفوز بمقعد نيابي على األقل على مستوى الدولة.

المطلب الثاني
التمثيل النسبي التقريبي (على مستوى المناطق االنتخابية)
طبقت بعض الدول هذا النظام حيث توزع المقاعد النيابية على صعيد الدوائر االنتخابية لكثرة النقد
الموجه لنظام التمثيل النسبي الكامل (,الغزال.)015 :0195 ،
يكون عدد أعضاء المجلس النيابي في هذا النظام محدداً مسبقا كما أن عدد نواب كل منطقة أيضا
محدد مسبقا ال يوجد مكان للعدد االنتخابي الموحد بل يوجد معدل انتخابي لكل دائرة انتخابية ،ويختلف
المعدل باختالف الدوائر االنتخابية ويتم الحصول على المعدل عن طريق توزيع األصوات لكل دائرة
على عدد المقاعد المخصصة لها.
يستوجب هذا النظام تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متعددة عكس نظام التمثيل النسبي الكامل الذي
تكون الدولة فيه دائرة انتخابية واحدة(.البرزنجي.)029-021 :5102،
 .0مزايا نظام التمثيل النسبي:
أ .يؤدي إلى تمثيل حقيقي للشعب وعدم إهدار أصوات الناخبين.
ب .يفتح الباب أمام األحزاب الصغيرة أو كل تجمع شعبي للحصول على مقعد داخل البرلمان .
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ج .يشجع الناخبين على المشاركة في االنتخابات ويرفع نسبة المشاركة فيها.
د .توفير اهم متطلبات النظام البرلماني الحديث وهو المعارضة القوية داخل البرلمان.
ه .يتماشى هذا النظام مع مبدأ سيادة األمة وروح النظام الديمقراطي ويفسح المجال أمام جميع
شرائح المجتمع للتمثيل البرلمان.
 .2عيوب التمثيل النسبي:
أ .يعاب على هذا النظام كونه يشجع التعددية الحزبية وكثرة األحزاب التي تفوز بمقاعد في
البرلمان وتشكيل حكومات ائتالفية ضعيفة غير قادرة على القيام بعملها بشكله الصحيح التي
ينتج عدم استقرار حكومي وسياسي.
ب .يحتاج هذا النظام إلى عمليات حسابية معقدة للحصول على النتائج .وعملية حساب النتائج
تحتاج إلى وقت طويل مما يؤدي إلى تأخر إعالن النتائج إلى أيام.
ج .إغالق الباب وسد الطريق أمام الشخصيات المستقلة.
د .التقليل من أهمية دور الناخبين وقطع الصلة بين جمهور الناخبين والمرشحين خاصة في
االنتخاب النسبي القائم على أساس القائمة الحزبية المغلقة.
ه .توفير بيئة مناسبة للتالعب والتزوير في نتائج االنتخاب.
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المبحث الثالث
النظام االنتخابي المختلط
عملت االنتقادات التي وجهت إلى األنظمة االنتخابية المختلفة وبما أن اإلنسان يسعى دائما إلى
األفضل واألحسن ،توجهت دول وحكومات كثيرة إلى السعي والبحث عن نظام انتخابي يتماشى مع
ظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية ،ويتفق مع الواقع السياسي الذي تعيشه،
لذلك أخذت بعض الدول بنظم انتخابية مختلطة ،عن طريق دمج نظام انتخابي وأخر حتى تطبق المبدأ
الديمقراطي وتحقق التوافق واالنسجام بين االتجاهات السياسية والفكرية على اختالفها القائم في الدولة.
)غالب ولطيف ،مصدر سابق.)23 :
حيث توجد العديد من الناظمة االنتخابية المختلطة لكثرة أنظمة االنتخاب المعمول بها في دول
العالم يوجد  000نظام انتخابي في العالم(،البرزنجي )054 :5102،في هذا المبحث نحن بصدد
الحديث عن األنظمة االنتخابية المختلطة التي تدمج اكثر من نظام انتخابي وتجمع محاسن أي أنظمة
انتخابية خلطت ،وهناك العديد من هذه األنظمة االنتخابية المختلطة بحيث ال يمكن حصرها أو تعدادها،
وكثير من هذه األنظمة كان لها دور أساسي وهام في بعض البلدان وخصوصا فرنسا وألمانيا.
ولمزيد من التوضيح سيتم تناول هذا المبحث من خالل مطلبين.
المطلب األول :النظم االنتخابية المختلطة البسيطة.
المطلب الثاني :النظم االنتخابية المختلطة المعقدة.
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المطلب األول
النظم االنتخابية المختلطة البسيطة
تقسم النظم االنتخابية البسيطة إلى:
 .0التمثيل النسبي الناقص ويعمد في هذا النظام إلى تقليل المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة إلى
ثالث أو اربع مقاعد عن طريق التمثيل النسبي .ويعطي هذا النظام فرصة كبيرة لألحزاب الكبيرة
لتحصل على األغلبية.
 .5يعتمد هذا النوع من النظم على تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية عدة ،يتم اختيار المرشحين للمقاعد
المخصصة لبعضها عن طريق نظام األغلبية ،والبعض األخر عن طريق التمثيل النسبي ،حيث يقسم
هذا النظام الناخبين والمرشحين إلى مجموعتين :ناخبين يقترعون على أساس التمثيل النسبي وناخبين
يختارون نوابهم عن طريق األغلبية .ومرشحين يختارون عن طريق األغلبية ومرشحين يختارون على
أساس التمثيل النسبي ،ويمكن مزج النظامين بوسائل انتخابية متعددة مثل االنتخاب باألغلبية النسبية
القائمة على دور واحد ،وممكن تحويله إلى تمثيل نسبي اذا لم تحصل أي قائمة على األغلبية
المطلقة.
تعد هذه الوسيلة البسيطة نظاماً انتخابياً مختلطاً يستطيع أن يؤدي إلى نتائج ممتازة ويحفز
األحزاب المتعددة إلى التفاهم للوصول إلى قوائم ائتالفية قادرة على الحصول على األغلبية المطلقة
والى ضرورة القيام بإعداد برامج حكومية مشتركة.
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بهذه الطريقة نضمن عدم ضياع أصوات الناخبين سدى النهم مضطرون للتصويت إلحدى القوائم
المؤتلفة مما يجعل تصويتهم مجدي ( .زين الدين)11 :5100،
استخدم هذا النظام في فرنسا سنة  0101وسنة  ،0154في ظل قانون االنتخاب الصادر
سنة  ،0101وكان هناك ثالثة أشكال تكميلية تكمل هذا النظام وهي القوائم غير الكاملة والترشيح
الفردي (المستقلون) والمزج بين القوائم بحرية تامة ،حيث أن المقاعد التي ال توزع على أساس القاسم
االنتخابي تعطى للقائمة التي حصلت على اكبر عدد من األصوات ،مما يعني أنها توزع على أساس
األغلبية النسبية ما لم تحصل أي قائمة على األغلبية المطلقة.
من مزايا هذا النظام انه يؤدي إلى نشوء أغلبيات واضحة ومنسجمة مشكلة من أحزاب متعددة ،كما
حدث سنة  0101و ،0154واجبر هذا النظام األحزاب على التفاهم وانقاص عددها .يعد هذا النظام
من انجح وافضل األنظمة االنتخابية التي عرفتها فرنسا( .زين الدين.)19 :5100،
المطلب الثاني
النظم االنتخابية المختلطة المعقدة
تمزج هذه النظم بين نظام التمثيل النسبي ونظام التمثيل باألغلبية وتكون اقرب إلى التمثيل
النسبي ومن األمثلة الواضحة على هذا النظام هو النظام األلماني المعمول به في جمهورية ألمانيا
الفيدرالية سنة 0141حتى اتحاد األلمانيتين .ولمزيد من التوضيح سوف تقوم الباحثة بالتفصيل اكثر
عن النظام االنتخابي األلماني.
قام النظام االنتخابي األلماني في جمهورية ألمانيا الفيدرالية منذ سنة  0141حتى وقتنا هذا،
وهو من افضل األنظمة االنتخابية المختلطة .حيث أن أساس النظام هو الجمع بين نظام االنتخاب
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الفردي واألغلبية البسيطة وبين نظام التمثيل النسبي واالنتخاب بالقائمة ،حيث إن نصف نواب
المجلس األدنى (البوندستاج) الممثل للشعب يتم انتخابهم _وفقا لهذا النظام_ باالنتخاب الفردي
باألغلبية البسيطة أو النسبية على دور واحد والنصف الثاني يتم انتخابهم باالنتخاب بالقائمة بالتمثيل
النسبي على الدوائر االنتخابية ،بالتالي فان  411مقعداً وهي عدد مقاعد (البوندستاج) في ألمانيا يتم
انتخاب  549مقعد باالنتخاب الفردي باألغلبية البسيطة و 549مقعد باالنتخاب بالقائمة بالتمثيل
النسبي وال يجوز لألحزاب السياسية أن تشترك في توزيع المقاعد بالتمثيل النسبي إال اذا توفرت
الشروط اآلتية فيها:
الشرط األول :أن يكون قد حصل على نسبة  %2من األصوات الصحيحة على األقل التي أعطيت
على مستوى الدولة الفيدرالية كلها.
الشرط الثاني :أن تحصل على األقل على ثالثة مقاعد في االنتخاب باألغلبية أيضا على
مستوى الدولة ( .زين الدين.)11-19 :5100 ،
اذا لم تتوافر هذه الشروط ال يحصل الحزب على مقعد نيابي في أي دائرة عند توزيعها على أساس
التمثيل النسبي.
من هنا نجد أن الدوائر االنتخابية في ألمانيا تقسم إلى دوائر صغيرة يتم فيها التصويت على
أساس االنتخاب الفردي باألغلبية النسبية على دور واحد وأخرى كبيرة تتكون من الدوائر الصغيرة
على أساس االنتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي ،ويقوم الناخبون باالقتراع في كل من الدوائر الصغيرة
والكبيرة ،بالتالي يقوم الناخب بالتصويت مرتين في نفس الوقت ،وفي نفس المكان ،إذ تقدم له ورقتان
أو بطاقتان للتصويت؛ واحدة النتخاب مرشح من الدائرة الصغيرة باالنتخاب الفردي ،وأخرى الختيار
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قائمة عن الدائرة الكبيرة باالنتخاب بالقائمة بالتمثيل النسبي .تعلن النتيجة بعد الترشيح الفردي بفوز
المرشح الحائز على األغلبية النسبية لألصوات الصحيحة في نطاق الدائرة .لكن من الناحية العملية
يكون المرشح قد حصل على األغلبية المطلقة في كل الدوائر تقريبا الن الناخبين يفضلون أن يصوتوا
تصويتاً مجدياً وان ال يحرقوا أصواتهم ،األمر الذي يجعلهم يختارون بين افضل اثنين من المرشحين،
مما أدى إلى حصر األحزاب التي تتقدم إلى الدوائر الصغيرة في ألمانيا إلى حزبين فقط هما الحزب
الديمقراطي المسيحي والحزب االشتراكي الديمقراطي.
يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم االنتخابية على أساس التمثيل النسبي على مستوى
الدوائر االنتخابية واتباع قاعدة اكبر المتوسطات بعد استبعاد المقاعد التي وزعت على األحزاب عن
طريق نظام االنتخاب الفردي باألغلبية النسبية ،فاذا كان الحق لحزب ما في شغل عشرة مقاعد في
دائرة كبيرة وكان قد فاز بخمسة مقاعد في اطار الدائرة الصغيرة يشغل المقاعد الخمسة من فاز في
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
القوائم المغلقة بالنسبة لنصف النواب على األقل ويكون الخيار للناخبين في تحديد المرشحين اللذين
يتم انتخابهم باالقتراع الفردي باألغلبية مع ذلك يتصف هذا النظام بالتعقيد وصعب تحقيقه من الناحية
العملية ،ومن المالحظان هذا النظام ال يحقق النتائج التي تترتب على االنتخاب باألغلبية الن
األحزاب متأكدة أنها سوف تحوز على عدد من المقاعد النيابية بما يتناسب مع عدد األصوات
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الصحيحة المعطاة في العملية االنتخابية مع ذلك يشهد هذا النظام اختفاء األثار السلبية والسيئة
للتمثيل النسبي وفي تقليل دور الناخب ومن حيث تعدد األحزاب السياسية.
ويسعى الناخبون أن يكون تصويتهم مجديا في الدوائر الصغيرة والكبيرة وان ال يضيعوا
أصواتهم لذلك تعمل األحزاب على جذب الناخبين مما يؤدي إلى هيمنة نظام ثنائية األحزاب في
الدوائر الصغيرة ويحاول الناخبون أن يكون تصويتهم مجدي كذلك في الدوائر الكبيرة أيضا فيكون
كال التصويتين في مكان ووقت واحد لذلك نجدهم يختارون القائمتين القريبتين من الفوز في االنتخابات
حيث أدت الجدية في التصويت من قبل الناخبين بتقليص عدد األحزاب في ألمانيا من  05حزب
سنة  0141إلى حزبين أو ثالثة(.زين الدين.)010-19 :5100،
طبقت األردن نظام انتخابي مختلط بدمج نظام االنتخاب الفردي ونظام االنتخاب بالقائمة
النسبية المغلق في أخر انتخابات لها سنة  5103والتي يقوم على أساس تقسيم الدولة إلى دوائر
انتخابية عددها ( )42دائرة انتخابية محلية باإلضافة إلى الدائرة االنتخابية العامة على مستوى الدولة،
يمنح هذا النظام الناخب صوتين صوت على مستوى الدوائر المحلية باختيار مرشح وصوت على
مستوى الدائرة االنتخابية العامة على مستوى الدولة ،بموجب هذا النظام كان عدد أعضاء مجلس
النواب ( )021مقعد مقسمين على النحو التالي )053( :مقعد للدوائر االنتخابية المحلية مقسمة إلى
حصص انتخابية كالتالي ( )02مقعد للكوتا النسائية ( )1مقاعد للمسيحيين(  )1مقاعد للبدو ()3
مقاعد للشركس والشيشان ،و( )51مقعد للدائرة االنتخابية العامة على مستوى الدولة ،يعطى للناخب
ورقتين اقتراع ورقة لالنتخاب الفردي باختيار مرشح بناء على برنامجه االنتخابي وورقة لالنتخاب
بالقائمة النسبية المغلقة باختيار مرشح من القائمة(.موقع الهيئة المستقلة لالنتخاب).
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ساعد هذا النظام بمشاركة عدد كبير من األحزاب في الترشح لالنتخابات لكن فرصة الفوز كانت
ضعيفة على أساس االنتخاب الفردي حيث فاز  53نائب حزبي على أساس االنتخاب الفردي أي ما
يعادل  %01من المقاعد المخصصة للدوائر المحلية ،على أساس القائمة النسبية المغلقة فازت األحزاب
بعشرة مقاعد من اصل  51مقعد مخصص للدائرة العامة بنسبة .%31
 .0مزايا النظام االنتخابي المختلط :
أ .منح الناخب خيارين للتصويت ،حيث يمنح الناخب صوتين صوت لمرشح فردي على مستوى الدائرة
االنتخابية والثاني لقائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن.
ب .إعطاء فرصة لألحزاب الصغيرة للفوز اذا كانت المقاعد النسبية كافية.
ج .التوصل لنتائج نسبية أفضل من أنظمة األغلبية وان كانت اقل من أنظمة النسبية.
د .التسبب في التشظي الحزبي بدرجة اقل من أنظمة األغلبية.
.2عيوب النظام االنتخابي المختلط:
أ .تشويش الناخبين حول طبيعة االنتخاب واجراءاته و تعقيد العملية االنتخابية.
ب .صعوبة توزيع المقاعد على القوائم كما في نظام التمثيل النسبي.
ج .وجود نوعين من النواب تحت قبة البرلمان األول يرتبط بدائرته ويدين لها ،أما الثاني فيرتبط بالتنظيم
الذي ينتمي له ويكون والئه للتنظيم وال عالقة له بالدائرة االنتخابية.
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الفصل الثالث
النظام االنتخابي في األردن وانعكاسه على الحياة البرلمانية
المقدمة:
يعد التطور في أنظمة االنتخاب في األردن دليال على تطور الحياة في جميع مجاالتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
تعتبر األردن من الدول التي لها تجربة انتخابية ناجحة؛ حيث استخدمت أنظمة انتخابية متنوعة؛
اعتمدت في تنوعها على الظروف الخاصة بها ،وتماشيا مع الواقع السياسي واالجتماعي الذي تعيشه،
كما راعت التنوع الفكري والثقافي للمواطنين ومستوى التعليم لديهم والتنوع العرقي والديني لهم ،علما أن
األردنيين عرفوا التمثيل النيابي منذ العقد األول من القرن العشرين في مجلس المبعوثان العثماني.
االنطالقة األولى للحياة البرلمانية بعد تأسيس إمارة شرق األردن سنة ( ،)0150كانت هذه المرحلة
تأسيس للدولة وتعزيز بنائها وبنيانها والنضال من اجل االستقالل ،تضمنت خمسة مجالس تشريعية
وبرز خاللها العديد من األحزاب السياسية ومن أهم ما يميز هذه المرحلة أن رئيس الوزراء كان رئيساً
للمجلس التشريعي في نفس الوقت.
بعد أن حصلت األردن على استقاللها في الخامس والعشرين من أيار  ،0141بدأت مرحلة
المجالس النيابية حيث وضع دستور سنة  0141كان نقطة تحول في النظام البرلماني اخذ بنظام
المجلسين واطلق علية مجلس األمة يتألف من مجلس نواب منتخب من الشعب ومجلس أعيان يعين من
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قبل الملك يكون عددهم ال يزيد عن نصف عدد مجلس النواب وكان عدد أعضاء مجلس النواب عشرين
عضواً بالتالي كان عدد مجلس األعيان عشرة أعضاء وتم تشكيل أول مجلس أعيان سنة  ،0141تشكلت
في هذه المرحلة عشرة مجالس نيابية كانت جميعها باستثناء مجلس النواب األول تمثل الضفتين بعد
إعالن الوحدة بينهما سنة  ،0121ثم جاء دستور  0125ليضمن الحقوق والحريات العامة وحقوق
اإلنسان ويكون سبقاً في هذا المجال.
أعطيت المرأة حق االنتخاب والترشح في سنة  0114تحديدا بذلك تكون المرأة ألول مرة تحصل
على هذا الحق في الترشح واالنتخاب ،في عام  0111انقطعت الحياة البرلمانية األردنية بسبب الظروف
السائدة في الدول العربية والعدوان اإلسرائيلي عليها واحتالل الضفة الغربية حتى سنة  0191إلى أن تم
استئنافها وبدأت مسيرة التحول الديمقراطي في عهد الملك الحسين بن طالل  ،وسوف يتم دراسة األنظمة
االنتخابية التي تعاقبت على الحياة البرلمانية في مرحلتي حكم الملك الحسين بن طالل والملك عبداهلل
الثاني بن الحسين.
لمزيد من التوضيح سيتم تقسيم الفصل إلى المبحثين اآلتيين:
المبحث األول :األنظمة االنتخابية في عهد الملك الحسين بن طالل.
المبحث الثاني :األنظمة االنتخابية في عهد الملك عبداهلل الثاني بن الحسين.
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المبحث األول
األنظمة االنتخابية في عهد الملك الحسين بن طالل
تميزت الحياة النيابية األردنية منذ البدايات بالتطور المستمر على صعيد الممارسة من جهة و
سن القوانين والتشريعات الناظمة لها من جهة أخرى ،مما جعلها قابلة لالستمرار واالنطالق والتجدد.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها األردن على األصعدة كافه إال أنها بقيت دولة متماسكة بفضل
حكمة قيادتها الرشيدة والتفاف شعبها حول القيادة الهاشمية وثقته بقدراتها وحرص الشعب األردني على
الوحدة الوطنية والوعي المستمر للتحديات التي يواجها ،من هنا كان قرار الملك الحسين استئناف الحياة
النيابية صائبا .وقد جاء هذا الق ارر انطالقا من ادراك ووعي الملك أن الخيار الديمقراطي الذي يقوم على
أسس الدستور هو المعبر عن رسالة القيادة الهاشمية وارادتها .
شهد عام  0191أحداث مفصلية ومهمة كان من ابرزها تفكك االتحاد السوفيتي السابق والمنظومة
االشتراكية ،فشل أنظمة الحزب الواحد ،كان االهتمام بالديمقراطية وحقوق اإلنسان من اهم سمات العصر
الجديد ،أدى اندالع حرب الخليج الثانية وما تبعها من نتائج مدمرة على الدول المحيطة وموقف األردن
الشجاع تجاه األزمة التي مرت بها المنطقة إلى توطيد العالقة بين الشعب والسلطة وأتاح المجال أمام
تعزيز تجربة ديمقراطية واعادة الحياة النيابية بقوة ،ومع الظروف االقتصادية الصعبة التي عانى منها
األردن والركود االقتصادي العربي الذي اثر على األردن وتقليل حجم المساعدات الخارجية لألردن ،بدا
األردن بإصالحات شاملة في المجال االقتصادي وكان ال بد من إشراك الشعب في تحمل المسؤولية
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لالزمة االقتصادية واستئنافا لمسيرة اختارها الهاشميون رم از وعنوانا لألردن الحديث وإلبقاء راية األردن
خفاقة في التقدم واإلنجاز عادت الحياة النيابية سنة .0191
لمزيد من التوضيح سيتم تناول هذا المبحث من خالل المطالب اآلتية:
المطلب األول :الحياة النيابية ()0113-0191
المطلب الثاني :الحياة النيابية ()0111-0113
المطلب الثالث :الحياة النيابية ()5110-0111

المطلب األول
الحياة النيابية ()0113-0191
بعد انقطاع الحياة النيابية منذ 0111ألسباب وظروف صعبة عادت الحياة النيابية الستكمال
مسيرتها التي بداها الهاشميون ،جرت انتخابات مجلس النواب الحادي عشر في الثامن من تشرين الثاني
 0191بموجب قانون االنتخاب رقم ( )55لسنة  ،0191وتعديالته لسنة  ،0191وألغيت مقاعد الضفة
الغربية ،واقتصرت هذه االنتخابات على الضفة الشرقية بناء على قرار فك االرتباط سنة  ،0199وتم
تقسيم األردن وفق قانون االنتخاب المذكور إلى احدى وعشرين دائرة انتخابية واصبح عدد مقاعد مجلس
النواب نائباً 91واألعيان  41عيناً.
ومن التعديالت التي أجريت على هذا القانون تخفيض سن الناخب مما أدى إلى زيادة في أعداد
الناخبين ،وزيادة عدد المقاعد خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية (عمان واربد) ،حسب التقسيمات
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اإلدارية حظيت الدوائر األخرى بمضاعفة أعداد المقاعد فيها إلى ثالثة أضعاف في الغالب ،واستثني
جور
من االنتخاب كل من يحمل جنسية أجنبية أو حماية أجنبية ،من كان محكوما عليه باإلفالس أو مح اً
عليه أو محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة بقضية غير سياسية ،ومن كان مجنونا أو معتوها،
وأقارب الملك من الدرجة المبينة في قانون األسرة المالكة( .عبد الحي واخرون.)40-41 :0119،
بناء على القانون المؤقت رقم ) (53لسنة  0191قانون معدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب فقد
قسمت المملكة األردنية الهاشمية إلى ) (51دائرة انتخابية على النحو التالي:
قسمت محافظة العاصمة إلى ست دوائر انتخابية ،الدائرة األولى وشملت (بسمان ،ماركا ،طارق)
وكانت المقاعد النيابية المخصصة لها ثالثة للمسلمين ،الدائرة الثانية تشمل مناطق (اليرموك والنصر
وراس العين وبدر) وكانت المقاعد النيابية المخصصة لها ثالثة للمسلمين ،الدائرة الثالثة تشمل(المدينة
وزهران والعبدلي) خصص لها أربعة مقاعد لنواب مسلمين واحد منهم من الشراكسة أو الشيشان ومقعد
واحد مسيحي ،الدائرة الرابعة شملت(القويسمة ،الجويدة ،ابو علندا ،خريبة السوق ،جاوا ،اليادودة ،ام
قصير ،المقابلين من أمانة عمان الكبرى) ،وأقضية سحاب والجيزة والموقر باستثناء بدو الوسط ،كانت
المقاعد المحصصة لها نائبان مسلمان ،الدائرة الخامسة وشملت(شفا بدران ،ابو نصير ،الجبيهة ،صويلح،
تالع العلي ،ام السماق ،خلدا من أمانة عمان الكبرى) وقضائي وادي السير وناعور ،خصص لها خمسة
مقاعد واحد منهم من الشراكسة أو الشيشان ،الدائرة السادسة شملت لواء مأدبا وقضاء ذيبان وخصص
لها نائبان مسلمان ونائب واحد مسيحي.
وقسمت محافظة اربد إلى خمس دوائر انتخابية على النحو التالي:
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الدائرة األولى كانت تمثل مدينة اربد والمراكز والمناطق التابعة لمركز المحافظة مباشرة كان لها ثمانية
نواب مسلمين ونائب واحد مسيحي ،الدائرة الثانية (لواء جرش) مثلها نائبان مسلمان ،الدائرة الثالثة (لواء
عجلون) كان لها نائبان مسلمان ،الدائرة الرابعة ( لواء الرمثا ولواء بني كنانة) خصص لها ثالثة مقاعد
لنواب مسلمين ،الدائرة الخامسة(لواء الكورة ولواء األغوار الشمالية) كان لها نائبان مسلمان.
محافظة البلقاء كانت دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ستة مقاعد لنواب مسلمين ومقعدين
مسيحيين ،محافظة الكرك دائرة انتخابية واحدة لها سبعة نواب مسلمين ونائبان مسيحيان ،محافظة معان
دائرة انتخابية واحدة ولها خمسة نواب مسلمين ،محافظة الزرقاء دائرة انتخابية واحدة ولها خمسة نواب
مسلمين واحد منهم من الشراكسة أو الشيشان ونائب واحد مسيحي ،واعتبرت محافظة المفرق دائرة انتخابية
لها ثالث نواب مسلمين ومحافظة الطفيلة أيضا دائرة انتخابية واحدة لها ثالثة نواب مسلمين بينما قسمت
البادية إلى ثالث دوائر انتخابية األولى بدو الوسط والثانية بدو الشمال والثالثة بدو الجنوب لكل منها
مقعدان مسلمان(.الجريدة الرسمية 0451: 0191،إلى .)0451
مع هذه التقسيمات للمملكة فقد منح الناخب عدد أصوات مساو لعدد المقاعد النيابية في دائرته
مثال في محافظة البلقاء كانت دائرة انتخابية واحدة مخصص لها ثمانية مقاعد نيابية ،وكان الناخب له
حق االنتخاب ثماني مرات واإلدالء بثمانية أصوات ،كذلك في باقي الدوائر االنتخابية عدد األصوات
التي تمنح للناخب تعتمد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية وبهذا يكون النظام االنتخابي
المطبق في هذه االنتخابات والتي أخذت به المملكة هو نظام القائمة المفتوحة.
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دور فعاالً في إشراك األحزاب السياسية في العملية االنتخابية حيث شاركت وبشكل
لعب هذا النظام اً
علني ،في االنتخابات حتى قبل حصولها على الترخيص الرسمي ،وفاز عدد من ممثلي األح ازب بمقاعد
في البرلمان.
وفي هذه االنتخابات منحت المرأة حق المشاركة في العملية االنتخابية مرشحة وناخبة ألول مرة
في تاريخ الحياة النيابية .كما شهدت االنتخابات تنافسا شديدا بين المرشحين الذي كان عددهم (،)124
والقت إقباال واسعا من المواطنين على صناديق االقتراع حيث بلغ عدد أصوات الناخبين 222311
ناخب وناخبة أي بنسبة  %13,5من مجموع عدد البطاقات االنتخابية (.الطوالبة.)41 : 5101،
كانت هذه االنتخابات بمثابة عهد جديد في تاريخ الحياة النيابية األردنية من حيث النزاهة في
االنتخابات والحرية في التعبير والمحاسبة والمساءلة ،وفي عهد المجلس الحادي عشر وتأكيداً على
مبدا الحريات العامة تم إلغاء األحكام العرفية ،والغي قانون الدفاع لعام ( )0132وجاء عوضا عنه
قانون الدفاع رقم ( )03عام .0115
من ابرز إنجازات مجلس النواب الحادي عشر صدور قانون محكمة العدل العليا رقم ()05
لسنة  ،0115صدور قانون العفو العام وقانون معدل لقانون محكمة امن الدولة رقم ( )1لسنة ،0115
واقر المجلس قانون المطبوعات والنشر رقم ( )02لسنة  0115والعديد من القوانين التي تخدم الشعب،
صدر قانون األحزاب السياسية رقم (  )35لسنة  0115في عهد المجلس الحادي عشر تماشيا مع
الدستور وما كفله لألردنيين من حق في تشكيل األحزاب واالنتساب إليها ،بعدها تم ترخيص العديد من
األحزاب السياسية ومارست نشاطاتها وفعاليتها بشكل.
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جرت االنتخابات في عهد حكومة األمير زيد بن شاكر األولى ،وتشكلت في عهد المجلس
و ازرة مضر بدران الرابعة وو ازرة طاهر المصري وو ازرة األمير زيد بن شاكر الثانية وو ازرة الدكتور
عبدالسالم المجالي األولى ،تراس المجلس كل من سليمان عرار وعبداللطيف عربيات ،حل مجلس
النواب الحادي عشر في ( .0113/9/4الطوالبة ،مصدر سابق.)41 :

المطلب الثاني
الحياة النيابية ()0111-0113
بعدما أجريت انتخابات عام  0191على أساس نظام القائمة المفتوحة  ،أجريت االنتخابات
النيابية بنظام الصوت الواحد غير المتحول الذي أخذت به المملكة في االنتخابات التي جرت في
 ،0113/00/9بموجب القانون المعدل لقانون االنتخابات لسنة  ،0191الذي الغى نظام القائمة
واستعاض عنه بنظام الصوت الواحد غير المتحول الذي يمنح الناخب صوتا واحدا بغض النظر عن
عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية.
برغم الظروف السائدة في تلك الفترة واألوضاع اإلقليمية الصعبة استطاع األردن استكمال مسيرة
اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي واجراء االنتخابات ضمن الفترة التي نص عليها الدستور األردني،
حيث قسمت المملكة إلى  42دائرة انتخابية ولكل ناخب صوت واحد لمرشح واحد وكان لهذا النظام تأثير
واضح على العملية االنتخابية وعلى طبيعة الفئة التي سوف تصل إلى قبة البرلمان.
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على الرغم من كل الظروف السائدة والجدل الواسع الذي سبق عملية االنتخاب حول القانون الجديد
(قانون الصوت الواحد) ،إال أن صناديق االقتراع القت إقباال واسعا من الناخبين ،حيث بلغ عدد المقترعين
 951001ناخب وناخبة وكانت النسبة  %19,02بزيادة  %2مقارنة بانتخابات .0191
تميزت انتخابات المجلس الثاني عشر بانها األولى في تاريخ الحياة النيابية التي جرت في ظل
التعددية السياسية والميثاق الوطني ،واستطاعت المرأة وللمرة األولى الوصول إلى قبة البرلمان بالتنافس،
واعتبرت مقياسا لمدى فاعلية األحزاب السياسية لصدور قانون األحزاب رقم ) (35لسنة  0115قبل
إجراء االنتخابات الذي مكن األحزاب من المشاركة بشكل فاعل وملفت في االنتخابات والفوز بمقاعد
نيابية ،حصل حزب جبهة العمل اإلسالمي على  01مقعد ،حزب التجمع الوطني األردني على  4مقاعد،
حزب العهد على  3مقاعد ،حزب اليقضة على مقعدين ،الحزب الديمقراطي االشتراكي على مقعد واحد،
حزب البعث العربي االشتراكي مقعد واحد ،حزب الوطن مقعد واحد ،الحزب العربي الديمقراطي على
مقعدين ،وحصل حزب المستقبل على مقعد واحد ،ولم يحالف الحظ الكثير من األحزاب في إيصال
ممثليها إلى قبة البرلمان( .الطوالبة ،مصدر سابق)20-21 :
شهد هذا المجلس أحداثاً عديدة ابرزها الموافقة على معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية التي تم
توقيعها في وادي عربة عام .0114
جرت االنتخابات في عهد حكومة الدكتور عبدالسالم المجالي األولى وتشكلت في عهد
المجلس و ازرة األمير زيد بن شاكر الثالثة وو ازرة عبدالكريم الكباريتي وو ازرة الدكتور عبدالسالم المجالي
الثانية ،تراس المجلس كل من طاهر المصري تاله سعد هايل السرور.
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المطلب الثالث
الحياة النيابية ()2110-0111
صدرت اإلرادة الملكية السامية بأجراء االنتخابات العامة لمجلس النواب الثالث عشر بتاريخ
 0111/00/4وفقا لقانون الصوت الواحد ،قانون االنتخاب المؤقت رقم( )54الذي صدر في
 ،0111/2/02الذي تم بموجبه إجراء تعديل على النظام االنتخابي الملحق بالقانون األصلي والخاص
بتقسيم الدوائر االنتخابية ،وعدلت المادة ( )31حيث أنيطت صالحية تمديد االقتراع إلى رئيس اللجنة
المركزية إضافة إلى المادة ( )41التي تتعلق بتصويت األمي.
الحدث األبرز الذي شهدته فترة مجلس النواب الثالث عشر تسلم الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين
سلطاته الدستورية ،بعد وفاة الملك الحسين بن طالل ،اجتمع مجلس األمة بشقيه األعيان والنواب بجلسة
تاريخية تطبيقا للمادة ( )51من الدستور المتعلقة بقسم الملك اليمين الدستورية أمام مجلس األمة.
تولى الملك عبداهلل بن الحسين عرش المملكة األردنية الهاشمية في  0111/5/1وانتقل األردن إلى مرحلة
جديدة في تعزيز العالقات مع الدول العربية ،والمضي في إرساء قواعد التنمية والعدالة عن طريق توزيع
المكتسبات.
فمنذ تسلم الملك عبداهلل الثاني المسؤولية وضع حجر األساس لمسيرة اإلصالح الشامل في شتى
المجاالت االقتصادية ،السياسية ،االجتماعية والثقافية ،صمم الملك من خالل رؤيته الواضحة
لإلصالحات في جميع المجاالت ،على تحويل األردن لنموذج حيوي في المنطقة ،ودولة حديثة ذات قيمة
وكيان مستقل ومميز.
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انتخب هذا المجلس في عهد حكومة الدكتور عبدالسالم المجالي الثانية ،وتشكلت في عهد
المجلس و ازرة الدكتور فايز الطراونة وو ازرة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وو ازرة المهندس علي ابو الراغب
األولى ،تراس المجلس سعد هايل السرور تاله عبد الهادي المجالي( .الطوالبة ،مصدر سابق.)24 :
جميع المجالس السابقة جرت انتخاباتها بقانون االنتخاب رقم ( )55لسنة  ،0191الذي طبق
بتعديالته الصادرة في األعوام  .0111 ،0113 ،0199،0191نتيجة لفك االرتباط عدل جدول الدوائر
االنتخابية وعدد أعضاء مجلس النواب الذي اصبح ثمانين نائباً موزعة على عشرين دائرة انتخابية كانت
هذه التعديالت في العامين 0199و  ،0191وبناء على هذه التعديالت جرت انتخابات مجلس النواب
الحادي عشر باتباع نظام انتخابي هو نظام القائمة المفتوحة الذي كان يتيح للناخب اإلدالء بعدد أصوات
مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية ،ثم أصدرت الحكومة عام  0113قانون مؤقت معدل
لقانون االنتخاب  0191عرف بقانون الصوت الواحد الذي أعطى المواطن الحق بانتخاب مرشح واحد
فقط في دائرته وبهذا يكون النظام االنتخابي المتبع استبدل بنظام الصوت الواحد غير المتحول ،بدل من
الحق في التصويت بعدد المقاعد المخصصة للدائرة .القى هذا القانون معارضة واسعة من قبل الشعب
األردني بجميع أطيافه وفئاته ،وندد عدد من النواب واألحزاب القومية واليسارية وجبهة العمل اإلسالمي
بالقانون واعتبروه خطوة ضدهم إلضعاف فرص نجاحهم في االنتخابات ،وفي عام  0111صدر القانون
المؤقت رقم( )54لسنة  0111الذي اجرى تعديالً على جدول تقسيم الدوائر االنتخابية الملحق بالقانون
األصلي ،كما عدلت المادة( )31من القانون وأعطت صالحية تمديد مدة االقتراع إلى رئيس اللجنة
المركزية ،إضافة إلى تعديل المادة التي تتعلق بتصويت األمي ورقمها(.)41
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ظل قانون الصوت الواحد نقطة الخالف الرئيسة والحاسمة بين الحكومة وقوى المعارضة
والمنظمات النسائية والثقافية والنقابات المهنية ما بين األعوام  ،0111-0113وطالبت الجهات المعارضة
بتعديل هذا القانون واقرار قانون انتخاب ديمقراطي عصري يتماشى مع مطالب الشعب ،حيث وجهت
الكثير من االنتقادات لقانون االنتخاب هذا ،وكان من ابرزها اعتماده على العشائرية القبلية في اإلدالء
في الصوت الممنوح للناخب ألنه ال يوجد لديه خيار في التصويت ألكثر من مرشح فكان ال بد منه أن
يختار المرشح الذي ينتمي لنفس العائلة.
بناء على المواقف المذكورة والخالف بين الحكومة وبعض الجهات المطالبة بتعديل قانون
االنتخاب ،قاطعت الكثير من األحزاب و النقابات المهنية وشخصيات سياسية مستقلة انتخابات عام
 ،0111ونتيجة لذلك فقد تراجع عدد المرشحين عن االنتخابات السابقة وتراجع عدد النساء المرشحات
إلى النصف تقريبا ،وتأثر اإلقبال على صناديق االقتراع وانخفاض معدل المشاركة في االنتخابات ،مما
أدى إلى انتخاب مجلس نيابي ضعيف يفتقر إلى التنوع الثقافي والفكري والتمثيل السياسي و تمثيل المرأة.

المبحث الثاني
األنظمة االنتخابية في عهد الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين
بعد أن تسلم الملك عبد اهلل الثاني أمانة المسؤولية ،نهض األردن على طريق اإلصالح الشامل،
حيث اهتم بالتواصل مع أبناء شعبه في أرجاء المملكة كافة ،ليطلع على أوضاع عيشهم ويشاركهم
همومهم ومشاكلهم ويتلمس احتياجاتهم ،وكان ألسلوب الملك الفريد األثر الكبير في توطيد العالقات بين
القيادة والشعب وتهيئة األجواء المناسبة لتحقيق اإلصالحات على كافة األصعدة ،حيث تميز عهده بوجود
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اإلرادة السياسية والرؤية الملكية الواضحة في اإلصرار على إحداث التغيير والمضي قدما في ترسيخ
قواعد الديمقراطية.
فقد قال الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وهي الو حكومة
تتشكل في عهد الملك عبداهلل الثاني بن الحسين " إن الديمقراطية هي منهج الحياة األمثل ،تحتاج باستمرار
إلى تعميق ،والى تثقيف جماهيري بأصولها وممارستها من خالل وسائل التربية والتوجيه الوطني .إن
مؤسساتنا التشريعية مثار فخر واعتزاز لنا والمتنا ،وهي الممثل الصادق إلرادة شعبنا ،إننا نتطلع إلى قيام
تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصلحة العلي ،في اطار من االلتزام باإلصالحات
الدستورية لكل منها ،وعلى قاعدة التوازن والتعاون بينهما .كما نرى ضرورة توفير جميع التسهيالت التي
تعين السلطة التشريعية في أداء مهامها الجليلة ،وندعو إلى تعميق الحوار البناء المسؤول مع جميع
الفعاليات الوطنية في اطار من االلتزام بثوابتنا الدستورية ،بعيدا عن التعصب والتخندق ومحاولة احتكار
الصواب من أي طرف  ،فالحكمة ضالة المؤمن ،والجميع شركاء في حمل مسؤولية الوطن وتعزيز
مسيرته".
كما قال جاللته في كتاب التكليف السامي لحكومة المهندس علي ابو الراغب ثاني حكومة تتشكل
في عهد جاللته " إن الديمقراطية نهج ارتضيناه ألنفسنا ولن نحيد عنه مهما كانت الصعوبات والتحديات،
والديمقراطية في نظرنا تمثل الركيزة واألرضية الراسخة لبناء اردن عزيز قوي بمجموع طاقات شعبه
وقدراته ،وحتى نتمكن من الحفاظ على مسيرتنا الديمقراطية ،وفتح األفاق أمامها حتى تنمو وتزدهر ،فال
بد لنا من ممارسة هذا النهج الديمقراطي بروح عالية من الشعور بالمسؤولية ،وبفهم عميق لمعنى الحرية،
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فالحرية ال تعني ابدأ االعتداء على حريات األخرين ،أفرادا أو جماعات ،وليس هناك حرية دون ضوابط
قانونية وأخالقية وسلوكية ،تنبع من قيم المجتمع ومن تراثه ( "......الطوالبة ،مصدر سابق.)23 :
من هنا ،و تماشيا مع الرؤية الملكية في انتهاج الديمقراطية ،كان البد من إجراء انتخابات التي تعد
الطريقة المعبرة للديمقراطية وحرية المواطنين .جرت عدة انتخابات وتعاقبت مجالس نيابية منذ تسلم الملك
سلطاته الدستورية حتى يومنا هذا.
ولمزيد من التوضيح سيتم تناول هذا المبحث من خالل المطالب التالية:
المطلب األول :الحياة النيابية (.)5111-5113
المطلب الثاني :الحياة النيابية (.)5111-5111
المطلب الثالث :الحياة النيابية ()5105-5101
المطلب الرابع :الحياة النيابية ( -5105حتى اليوم).
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المطلب األول
الحياة النيابية ()2111-2113
شهر على موعد االنتخابات الدستوري ،جرت انتخابات مجلس النواب الرابع عشر
بعد انقضاء  01اً
عام  ،5113بعد غياب دام سنتين للحياة البرلمانية ،نتيجة الظروف التي كانت السائدة في المنطقة.
وقد جرت هذه االنتخابات اعتمادا على نظام الصوت الواحد غير المتحول  ،بموجب قانون االنتخاب
المؤقت رقم ( )34لسنة  ،5110والقانون المعدل رقم ( )00لسنة  ،5113الذي تضمن زيادة في عدد
الدوائر االنتخابية إلى( ،)42وزيادة عدد النواب ليصبح ( )001نواب .وألول مرة في تاريخ الحياة النيابية
األردنية ،تم تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية واسهامها في عملية صنع القرار من خالل تخصيص
مقاعد للمرأة وعددها ( )1مقاعد مع االحتفاظ بحقها في التنافس على باقي مقاعد الدائرة االنتخابية ،وتم
تعديل المادة المتعلقة بسن الناخب ،حيث تم تخفيض سن الناخب ليصبح ( )09بدالً من ( )01عام.
اقر المجلس العديد من القوانين التي كانت على جدول أعمال جلساته ،من هذه القوانين قانون إشهار
الذمة المالية ،قانون ضمان حق الحصول على المعلومة ،قانون المركز الوطني لحقوق اإلنسان ،قانون
المالكين والمستأجرين ،قانون هيئة مكافحة الفساد ،قانون منع اإلرهاب ،وقوانين أخرى.
ابرز األحداث التي زامنت المجلس هي إعالن رسالة عمان والتي تعد تجسيد لرؤية جاللة الملك
عبداهلل الثاني في الدفاع عن اإلسالم  ،التي ركزت على القيم اإلسالمية السمحة ،ووضحت أن اإلسالم
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دين التسامح واالعتدال ،تشكيل لجنة لوضع األجندة الوطنية والتي شكلت توافق وطني وعززت مسيرة
األردن التنموية والديمقراطية ،اطالق مبادرة كلنا األردن وتأسيس هيئة شباب لها.
في استطالع للراي العام أجراه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية حول تقييم أداء
مجلس النواب الرابع عشر  ،أظهرت النتائج أن الراي العام غير راض عن أداء المجلس وان تقييم الراي
العام للمجلس كان سلبياً بصفة عامة ،من وجهة نظر الراي العام لم ينجح المجلس بالقيام في الممنوحة
له من الدستور :الرقابة على السلطة التنفيذية ،سن التشريعات ،المساءلة ،التعبير عن قضايا المواطنين،
مراجعة وضبط األنفاق العام ،حيث كانت نسبة المستجيبين اللذين يرون أن المجلس قام باي من أدواره
المنوطة به دستوريا اقل من  ،%21أي أن المجلس لم يكن ناجحا في القيام بمهامه ،كما كان تقييم أداء
المجلس في التعامل مع القضايا التي يعتبرها المواطن من األولويات مثل الفقر ،البطالة ،ارتفاع األسعار
نفس التقييم السابق سلبي أيضا ،ولم يكن تقييم أداء المجلس في التعامل مع القضايا الهامة التي مرت
على األردن وعلى المنطقة العربية احسن حاال من أدائه في التعامل مع قضايا المواطنين وأولوياتهم.
ويعزى التقييم السلبي ألداء المجلس ضعف متابعة المواطنين لنشاطات المجلس ،وعدم االهتمام
بإنجازات المجلس ،وعدم نجاح مجلس النواب في جذب انتباه الشارع لألعمال واإلنجازات التي يقوم بها
وانخفاض الثقة في مجلس النواب بوصفة مؤسسة تمثل السلطة التشريعية ،حيث أظهرت النتائج أن ثقة
المواطن في مجلس األعيان ،القضاء ،الصحافة اليومية ،النقابات المهنية اعلى من ثقته بمجاس النواب.
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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الدكتور معروف البخيت ،وتراس المجلس المهندس سعد هايل السرور تاله المهندس عبد الهادي المجالي.
(الطوالبة.)21-22 :5101 ،

المطلب الثاني
الحياة النيابية( )2111-2111
جرت انتخابات المجلس الخامس عشر بعد صدور اإلرادة الملكية السامية في ،5111/00/51
بموجب قانون االنتخاب للمجلس الخامس عشر ،حيث لم يط ار عليه أي تعديل ،حيث جاء هذا المجلس
في فترة تعاقبت األزمات فيها مثل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد األساسية التي أثرت على أداء
المجلس النشغاله في المحاولة في التغلب على هذه األزمات ،ثم جاءت األزمة المالية العالمية وانعكاسها
على األوضاع االقتصادية وما نتج عنها من ركود اقتصادي.
معبر عن معاناة
منذ البداية كان مجلس النواب كان قليل الشعبية ،وضعيف في األداء ،ولم يكن
اً
المواطنين وهموم الشعب.
أظهرت نتائج استطالع للراي أجراه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية في أيار
 ،5111عدم رضا الراي العام عن أداء المجلس ،حيث كانت النسبة الراضية عن أداء المجلس بدرجات
متفاوتة  %41فقط ،إذ تراجع دور المجلس بشكل ملحوظ في مجال التشريع والرقابة ،مثال وجه المجلس
في دورته الثانية  014اسئلة للحكومة ،تلقى إجابات على  14سؤال فقط ،بينما وجه في الدورة األولى
 514سؤال ردت الحكومة على  011منها ويكون بذلك تراجع الدور الرقابي للمجلس ،وتراجع دوره
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التشريعي في دورته الثاني عن األولى حيث انجز  53مشروع قانون مقارنة بدورته األولى انجز 41
مشروع قانون وقانون مؤقت.
وتقاعس المجلس في البت بقوانين مفصلية مهمة ما أدى إلى إثارة الصحافة والراي العام ،فتأزمت
العالقة بين مجلس النواب والصحافة ،وكان لعدم التزام بعض النواب في حضور جلسات المجلس والتغيب
بدون عذر أصداء سلبية لدى الراي العام ،نتيجة لذلك صدرت اإلرادة الملكية بحل المجلس وبهذا يكون
المجلس حل قبل أن يكمل مدته الدستورية.
أشرفت على االنتخابات حكومة الدكتور معروف البخيت وتشكلت في عهد المجلس حكومة نادر الذهبي،
وتراس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي ( .الطوالبة)21 :5101 ،

المطلب الثالث
الحياة النيابية ()2102-2101
حددت الحكومة يوم  5101/00/1موعداً إلجراء االنتخابات لمجلس النواب السادس عشر ،باتباع
نظام الصوت الواحد غير المتحول  ،وبموجب قانون االنتخاب المؤقت لعام  ،5101الذي كانت مواده
كافية لضمان نزاهة وشفافية االنتخابات ،حيث تم تغليظ العقوبة على كل من يحاول عرض شراء
األصوات سواء كان الناخب ام المرشح ،واعتبر شراء الصوات جريمة تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة
سبع سنوات ،وكان للقضاء دور فاعل وملموس في عملية االنتخاب ،إذ اصبح في كل لجنة انتخاب
قاض كنائب رئيس .كما نص القانون أيضا على أن يكون تصويت األمي همسا ،واذا لم يتم التصويت
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بالهمس يلغى التصويت .وكل من ادعى األمية وهو ليس أمياً يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة،
وغرامة ال تقل عن مئتي دينار وال تزيد عن خمسمائة .كما حرصت الحكومة على عدم نقل األصوات،
واتخذت إجراءات صارمة ضد ذلك ،كما سمح القانون للمدنيين العاملين في القوات المسلحة بممارسة
حقهم في االنتخاب.
قسمت الدوائر االنتخابية إلى مناطق (دائرة وهمية) وخصص لكل منطقة مقعد واحد ،وقد ارتفع عدد
الدوائر االنتخابية ال( )42إلى ( )019مناطق انتخابية ،وتم إضافة  4مقاعد جديدة في كل من محافظة
العاصمة والزرقاء واربد ،و  05مقعداً (كحد ادنى) حصة انتخابية للنساء ،لتعزيز دور المرأة في الحياة
السياسية وصناعة القرار ،وازداد عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح ( )051عضوا ,وكانت عملية تسجيل
الناخبين سهلة خاصة الناخبين الجدد ،اللذين بلغوا سن الثامنة عشر في األول من كانون األول لعام
.5101
جرت انتخابات تكميلية بسبب وفاة النائب راشد البرايسة لينجح بموجبها محمد راشد البرايسة .ومع
التعديالت الدستورية الجديدة فقد سقطت عضوية النائب شريف الرواشدة ألنه يحمل جنسية دولة أخرى،
فأجريت انتخابات تكميلية ليفوز النائب عبد الحميد الرواشدة ،وبلغ المجموع العام لمشاريع القوانين والقوانين
المؤقتة التي انجزها مجلس النواب السادس عشر  19قانونا ،وكان من أهمها قانون االنتخاب الجديد
لمجلس النواب الذي زاد بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح ( )021عضوا ،ومنح لكل ناخب
صوتين ،صوت للدائرة االنتخابية المحلية ،وصوت للدائرة االنتخابية العامة .كما شهدت المنطقة العربية
في حقبة المجلس السادس عشر العديد من الثورات واالنقالبات (الربيع العربي) ،التي شملت بلدان عربية
مختلفة( .الداوود)019-011 :5103 ،
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ووجه المجلس  120سؤاالً للحكومة ،كما وجه  02استجواباً خالل فترة المجلس السادس عشر (.موقع
مجلس النواب األردني) ،لم يكمل مجلس النواب السادس عشر مدته الدستورية ،إذ صدرت اإلرادة الملكية
السامية بحل مجلس النواب السادس عشر اعتبار من .5105/01/4
جرت االنتخابات في عهد حكومة سمير الرفاعي ،تراس المجلس فيصل الفايز ،وتاله عبدالكريم
الدغمي.

المطلب الرابع
الحياة النيابية()2102-2102
صدرت اإلرادة الملكية السامية بإجراء انتخابات نيابية بتاريخ  ،5105/01/4وفي 5103/0/53
أجريت االنتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر على أساس قانون انتخاب دائم هو األول من
نوعه منذ عودة الحياة النيابية عام  ،0191تم رفع عدد مقاعد النواب إلى ( )021مقعداً ،والحصة
االنتخابية للنساء إلى ( )02مقعداً ،بواقع مقعد واحد لكل محافظة ،ومقعد لكل دائرة من دوائر البدو
الثالث ،وتم تخصيص ( )51مقعداً للقوائم العامة ،حيث أخذت الدولة األردنية في انتخاباتها النيابية هذه
نظام انتخابي مغاير عن األنظمة التي اتبعتها سابقا ،فاعتمدت نظاماً انتخابياً مختلطاً يمنح بموجبه
الناخب صوتين ،صوت فردي في دائرة انتخابية محلية ،وصوت لقائمة نسبية مغلقة في دائرة انتخابية
عامة على مستوى المملكة ،وقسمت المملكة إلى ( )42دائرة انتخابية محلية ،باإلضافة إلى الدائرة
االنتخابية العامة على مستوى الدولة.
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انتخب مجلس النواب السابع عشر وسط أجواء شعبية غاضبة ورافضة لقانون االنتخاب الجديد ،ومقاطعة
سياسية للحركة اإلسالمية وقطاع واسع من الناخبين ،لكن نسبة المشاركة في االنتخابات بقيت تتراوح في
حدود المشاركة االنتخابية للمجلس السادس عشر.
بدا المجلس أعماله في أجواء متوترة وتفتقر لالرتياح بشكل عام خصوصا بعد انخراط المجلس في
مشاورات مع رئيس الوزراء( ،مشاورات تشكيل الحكومة البرلمانية) ،والتي لم تنجح في إشراك النواب في
الحكومة وتشكيل حكومة برلمانية ،ما أدى إلى التأثير سلبا على المجلس على الصعيد السياسي والشعبي
واإلعالمي .كما شهد المجلس الكثير من التحديات التي أثرت على أدائه ،فسياسات الحكومة الرامية إلى
رفع األسعار ،واالستحقاقات المتعلقة بمناقشة البيان الوزاري ،ومناقشة الموازنة العامة إلقرارها ،وشهد
المجلس تنامي واضح في ظاهرة العنف البرلماني التي انعكست سلبا على شعبية المجلس وهيبته.
كما أن مسالة النصاب القانوني أصبحت مشكلة يعاني منها المجلس ،على الرغم من القرار الجريء الذي
اتخذه رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور في نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات بدون عذ،
إال أن أغلبية النواب لم يتعامل مع هذا القرار بجدية ،وال زال المجلس يعاني إلى هذه اللحظة من هذه
المشكلة.
وقد انعقد المجلس إلى األن في ثالث دورات على النحو التالي :الدورة غير العادية ،تبعها دورة
استثنائية واحدة تراسها المهندس سعد هايل السرور ،الدورة العادية ،تبعها دورتان استثنائيتان ،وتراس هذه
الدورة المهندس عاطف الطراونة ،الدورة العادية الثانية ،تراسها المهندس عاطف الطراونة ،الدورة العادية
الثالثة (الحالية) ،يتراسها المهندس عاطف الطراونة( .الموقع الرسمي لمجلس النواب).
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الفصل الرابع
قانون االنتخاب رقم( )22لسنة  2102واثره على مخرجات العملية االنتخابية وأداء
مجلس النواب السابع عشر
المقدمة:
بعد استعراضنا ألنواع النظم االنتخابية الرئيسة في العالم ،وبعد ذكر األنظمة التي توالت على الحياة
النيابية في األردن ،فإننا سوف نقوم وبشيء من التفصيل مناقشة تأثير النظام االنتخابي الذي كان متبع
في انتخابات مجلس النواب السابع عشر التي أجريت بموجب قانون االنتخاب رقم( )52لسنة ،5105
وذلك ببحث مخرجات العملية االنتخابية ،واثر النظام المتبع بنوعية ممثلي الشعب ،اللذين تم إفرازهم بناء
علية من جهة ،ومن جهة أخرى تأثير هذه المخرجات ونوعية النواب على أداء المجلس لمهمة الدستورية
رقابةً وتشريعا.
وعليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين:
المبحث األول :اثر النظام االنتخابي عام  5105على مخرجات العملية االنتخابية.
المبحث الثاني :تأثير مخرجات العملية االنتخابية على أداء المجلس السابع عشر.
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المبحث األول
اثر النظام االنتخابي عام  2102على مخرجات العملية االنتخابية
إن للنظام االنتخابي المتبع في كل دولة أثاره المتباينة المترتبة علية ،من اآلثـار التي سـوف نتطرق
إليها هو أثـر النظام االنتخابي في كـل مـن نسبة التصويت ونسبة تمثيل األح ـزاب السياسية فـي مجلس
الـنـواب ،إضـافـة إلـى قـدرة النظام االنتخابي على تمثيل أكبر للنساء في مجلس النواب.
سنتناول هذه األثار من خالل المطلبين التاليين:
المطلب األول :األثار السياسية.
المطلب الثاني :األثار االجتماعية.

المطلب األول
األثار السياسية
إن أي نظام انتخابي تأخذ به دولة ما يكون له آثار سياسية تتمثل في نسبة التصويت ،ونسبة
تمثيل المرأة في مجلس النواب ،وعدد األحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان ،وستتناول الباحثة هذه األثار
بمزيد من التفصيل.
نسبة التصويت في االنتخابات تعد اهم مؤشر من المؤشرات التي ُيهتم بها في النظم الديمق ارطية،
دور في بناء ثقة المواطنين في االنتخابات ،فكلما زادت نسبة المشاركة في االنتخابات كانت
الن لها اً
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ناجحة ومعبرة عن رضا المواطنين وارادتهم ،كما أن زيادة المشاركة في االنتخابات تبرهن على مدى ثقة
المواطنين في نظامهم االنتخابي ،وكلما شعر المواطن بأن له درجـة أكبر من التأثير والفعالية السياسيةَ
أقبل دون تردد على المشاركة في االنتخابات.
وفي هذه الدراسة ما يهمنا هو اثر النظام االنتخابي التي أجريت علية انتخابات عام  ،5103في
نسبة التصويت في االنتخابات النيابية في األردن ،مقارنة باألنظمة السابقة ،سنقوم بمقارنة نسبة التصويت
في االنتخابات لمجالس النواب في الفترة  ،5103-0191مع العلم أن األردن اخذ بأكثر من نظام
انتخابي في تلك الفترة ،ويبين الجدول( )0نسبة التصويت في االنتخابات النيابية األردنية منذ عام .0191

الجدول ()0
نسبة المشاركة في االنتخابات النيابية األردنية في الفترة ما بين 2103-0191
السنة

عدد الناخبين المسجلين

عدد المقترعين

نسبة المقترعين إلى المسجلين (بالمئة)

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

62

يوضح الجدول رقم ( )0إن نسبة المشاركة والتصويت في االنتخابات النيابية لم تتعد  29,1بالمئة،
حيث كانت النسبة في انتخابات  0191التي أجريت بموجب نظام انتخابي يقوم على أساس االنتخاب
بالقائمة ،وفي عام  0113ارتفع النسبة لتصبح  22بالمئة ،وعام  0111واصلت النسبة ارتفاعها حيث
بلغت 22,1بالمئة ،وعام  5113بلغت النسبة  29,1بالمئة ،وفي عام 5111كانت النسبة 21,2بالمئة،
وبلغت عام  23 5101بالمئة ،علما أن االنتخابات من عام  0113حتى عام  5101أجريت وفق نظام
الصوت الواحد غير المتحول ،أما عام  5103بلغت نسبة المشاركة  21,1بالمئة وأجريت االنتخابات
بموجب نظا م انتخابي مختلط يقوم على الجمع بين نظام الصوت الواحد على مستوى الدائرة المحلية،
ونظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن.
نستنتج من تحليل هذه النسب ومقارنتها انه ال يوجد بينها تفاوت بل هي اقرب ما تكون متساوية في
بعض األحيان ،وان نسب التصويت حول معدالتها ،بالرغم من تنوع أنظمة االنتخاب واختالفها ،وبهذا
نخلص إلى إن أنظمة االنتخاب بتنوعها واختالفها لم تؤثر في جذب واستقطاب المواطنين للمشاركة في
االنتخابات ،مما يؤدي إلى زيادة النسبة في التصويت ،ومن جهة أخرى ال تقف زيادة نسبة التصويت
عند حدود تغيير النظام االنتخابي فقط ،وانما يتطلب ذلك إلى إعادة التوازن في التوزيع بين القوة التمثيلية
لمقاعد البرلمان ،حيث انه إلى األن لم يراعى التوازن بين عدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائر والكثافة
السكانية لها ،ويعود سبب تدني نسبة التصويت في االنتخابات إلى أن المكون الفلسطيني يشكل نسبة
عالية من عدد السكان غالبيتهم في العاصمة عمان ،والتي تعد نسبة التصويت فيها األقل من بين
محافظات المملكة ،على سبيل المثال بلغت نسبة التصويت في االنتخابات األخيرة  5103في دائرة بدو
الشمال  12بالمئة ،ولم تتجاوز نسبة التصويت في عمان  43,2بالمئة ،تعطي النسب المذكورة دليل
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واضح على تدني نسبة التصويت والمشاركة في االنتخابات لألردنيين من أصول فلسطينية (،التقرير
التفصيلي لمجريات العملية االنتخابية لعام  ،5103الهيئة المستقلة لالنتخاب ،عمان.)5103 ،
ويعود تدني نسبة التصويت إلى عوامل أخرى أهمها:
أ .تردي األوضاع االقتصادية ،وارتفاع نسبة البطالة.
ب .عدم اهتمام قطاع واسع من المواطنين في االنتخابات.
ج .عدم رضى المواطنين عن قانون االنتخاب والنظام االنتخابي القائم.
وعند الحديث عن المرأة ومشاركتها في الحياة النيابية ناخبة ومرشحة ،نجد أن المرأة حصلت على
هذا الحق عام  ،0114الن قوانين االنتخاب قبل ذلك حصرت حق االنتخاب والترشح بالذكور فقط ،بدءا
من هذا العام  0114أعطى المشرع األردني الحق للمرأة في المشاركة في االنتخابات مرشحة وناخبة،
بعد أن عدل الفقرة األولى من المادة الثانية من قانون عام  ،0111بحيث اصبح تنص أن األردني هو
كل شخص يحمل الجنسية األردنية سواء كان ذكر أو أنثى بمقتضى أحكام قانون الجنسية األردني ،لكنها
لم تمارس المرأة هذا الحق حتى عام  ،0194عندما أجريت انتخابات تكميلية لمجلس النواب (.صندوق
األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ،عمان :صندوق األمم المتحدة اإلنمائي(يونيفيم) ،)5111لكنها لم تمارس
حقها الكامل فقد مارست حقها كناخبة فقط.
كانت انتخابات  0191محطة مهمة لدى المرأة األردنية ،إذ أنها وللمرة األولى شاركت في االنتخابات
مرشحة وناخبة ،على الرغم من نسبة المرأة المتدنية مقارنة مع نسبة الذكور ،إال أن مشاركتها تعتبر
مؤشر إيجابيا ومهماً في الحياة النيابية(.القطاطشة.)051 :0119،
اً
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قامت الحكومة بإصدار قانون انتخاب مؤقت رقم( )1لعام  5101اثر حل مجلس النواب الخامس عشر،
والذي خصص مقاعد للنساء وعددها اثني عشر مقعدا ،بموجب نظام تقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد
المخصصة لكل منها رقم( )51لعام ( ،5101مديرية التشريع ،مجلس األعيان األردني) ،وفي عام 5105
صدر قانون االنتخاب الجديد رقم ( )52لعام  ،5105الذي زاد بموجبه عدد المقاعد المخصصة للنساء
لتصبح خمسة عشر مقعدا.
وقد أتاح القانون الفوز للمرأة والوصول إلى قبة البرلمان بعدة طرق ،إما عن طريق الفوز بإحدى
مقاعد الكوتا النسائية ،أو عن طريق المنافسة مع المرشحين على كافة المقاعد في الدوائر االنتخابية،
واألخيرة عن طريق القائمة النسبية المغلقة.
تبقى مشاركة المرأة في التمثيل في البرلمان ضعيفة على الرغم من أن تعديل القوانين كان لصالح
المرأة لتمكينها وتفعيل دورها في الحياة النيابية ،إال أن مشاركتها في الترشح بقيت متدنية ،حيث تشير
اإلحصائيات إلى تدني نسبة النساء من مجموع المرشحين لالنتخابات النيابية .انظر الجدول رقم(.)5
الجدول ()2
نسبة النساء من مجموع المرشحين النتخابات مجلس النواب األردني في الفترة ما بين -0191
2103
السنة

عدد المرشحين
ذكور

إناث

النسبة المئوية

الفائزات

0191

532

02

2

1

0113

230

3

115

0

0111

242

01

310

1

65

2113

152

24

1

5

2111

992

011

513

1

2101

923

042

0119

03

2103

0322

213

0211

09

المصدر :تقرير أوضاع المرأة األردنية ،الديمغرافية ،المشاركة االقتصادية  ،المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة (
نيويورك:صندوق األمم المتحدة اإلنمائي ،يونيفيم.)1004،

تدن واضح في نسبة النساء المرشحات من مجموع المرشحين في السنوات التي يبينها الجدول رقم
( ،)5وأيضا في نسبة النساء (النواب) ،حيث كانت النسب متفاوتة ومتذبذبة خالل األعوام المذكورة ،ما
يدل على التردد الواضح لدى النساء في الترشح لالنتخابات ،وزادت نسبة الترشح لالنتخابات عام ،5113
ويعود ذلك إلى تخصيص مقاعد للنساء واقرار الكوتا النسائية ،ثم تراجعت هذه النسبة في انتخابات
 5111نتيجة لنظام احتساب أصوات الفائزات ال يشجع النساء في الترشح في الدوائر الكبيرة ،إذ أن نسبة
فوز المرأة في الدوائر الصغيرة تكون اكبر منها في الدوائر الكبيرة ،وفي عام  5101و 5105زادت نسبة
مشاركة المرأة في الترشح.
ومن ناحية تأثير النظام االنتخابي في مشاركة المرأة فان الجدول السابق رقم( )5يؤكد تأثير النظام
االنتخابي المتبع على نسبة تمثيل المرأة إذ أن تطبيق نظام القائمة المفتوحة في انتخابات عام  0191لم
يكن له أي تأثير في إيصال المرأة إلى قبة البرلمان على الرغم من ترشح اثنتي عشر امرأة ،أما نظام
الصوت الواحد الذي طبق منذ عام  0113حتى عام  ،5101استطاعت المرأة أن تحصل على عدد
متفاوت من المقاعد ،لكنها استطاعت أن تحصل على اعلى عدد من المقاعد البرلمانية في أخر انتخابات
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أجريت في ظل نظام انتخابي مختلط ،حيث حصلت على ثالثة مقاعد عن طريق التنافس :مقعدين من
خالل الدوائر المحلية والثالث عن طريق القائمة النسبية ،فاصبح بذلك مجموع النساء في مجلس النواب
ثمانية عشر نائبا ،لتكون بذلك اعلى نسبة في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة األردنية.
أما فيما يتعلق باألحزاب السياسية فان نسبة مشاركتها وتمثيلها كانت متفاوتة ،ففي انتخابات عام
 0191وتطبيق نظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخب عدد أصوات مساو لعدد المقاعد المخصص
لدائرته ،ضم مجلس النواب كتال كبيرة من األحزاب وأكبرها هي كتلة التيار اإلسالمي ،حيث حصلت
على  55مقعدا أي ما نسبته  51,2بالمئة من مجموع مقاعد مجلس النواب الحادي عشر ،وكتلة التيار
القومي واليساري التي حصلت على  05مقعد.
يرجع فوز كتلة التيار اإلسالمي بنسبة كبيرة إلى سببين :األول أن قانون حظر األحزاب السياسية عام
 0121لم يشملها على أساس أنها جمعية خيرية ليس حزب وهذا ما جعلها اكثر تنظيما ،والثاني أن نظام
االنتخاب المطبق يخدم األحزاب التي تكون منظمة الذي ينطبق على كتلة التيار اإلسالمي.
كان اثر تطبيق نظام الصوت الواحد منذ عام  0113حتى عام  5101واضحاً في ضعف نسبة تمثيل
األحزاب ومشاركتها في االنتخابات ،ألنه لم يمكن األحزاب من الفوز والوصول إلى البرلمان خصوصا
األحزاب الصغيرة .كما أن نظام الصوت الواحد قد عمل على ترسيخ االنقسامات الداخلية لألحزاب ،كما
انه ال يشجع األحزاب على العمل على توسيع قواعدها االنتخابية ألنه يتيح للناخب صوتاً واحداً فقط.
وبشكل عام يعزى ضعف تمثيل األحزاب تحت قبة البرلمان إلى عدة أسباب:
 .0ال يوجد برامج حزبية تجذب المواطنين لالنضمام إليها.
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 .5عدم الرغبة في العمل السياسي واالنخراط في األحزاب.
 .3العشائرية والقبلية تطغى على الوالء لألحزاب ،فاألغلبية يمنح صوته للمرشح الذي يجمع بينه رابط
الدم والعشيرة ليس األيديولوجية والفكر.
وفي عام  5103تم تبني نظام انتخابي يجمع بين صوت للدائرة المحلية ،وصوت لقائمة نسبية
تطور في تمثيل األحزاب خصوصا الصغيرة منها ،الن تطبيق نظام القائمة النسبية
مغلقة ،الذي يعتبر
اً
المغلقة وجد لهذه الغاية ،مع ذكر أن نظام الباقي األعلى الذي اعتمد في هذه االنتخابات هدفه زيادة
الفرصة في تمثيل االحزاب الصغيرة تحت قبة البرلمان ،بالمقارنة بطريقة "دي هونت" وهدفها زيادة تمثيل
األحزاب الكبيرة حتى تتمكن الفوز بأغلبية المقاعد الالزمة لتشكيل حكومة دون الحاجة إلى تشكيل ائتالف
مع حزب اخر( .ابو رمان.)01 :5104،
معظم األحزاب األردنية شاركت في هذه االنتخابات ،حيث شارك  04حزباً من خالل مرشحين عنها
على مستوى الدائرة المحلية وعلى مستوى القائمة النسبية المغلقة ،وقاطعت خمسة أحزاب االنتخابات،
وأربعة أحزاب ادعت أنها شاركت في االنتخابات لكن بدون تقديم مرشحين عنها ،والمتتبع لنتائج
االنتخابات النيابية لعام  5103يجد محدودية الفوز لألحزاب بمقاعد على مستوى القائمة النسبية المغلقة
بسبب عدم اقتصار هذه القوائم على األحزاب فقط .أما على مستوى مرشحي األحزاب عن الدوائر المحلية
كانت النسبة مرتفعة مقارنة باالنتخابات النيابية السابقة التي أجريت بموجب قانون الصوت الواحد باستثناء
انتخابات عام  ،0113ونالحظ ارتفاع النسبة مع العلم أن عدد من األحزاب قاطع االنتخابات خصوصا
جبهة العمل اإلسالمي الذي يعتبر من اكثر األحزاب تنظيما في األردن.
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المطلب الثاني
األثار االجتماعية
نشأت الدولة األردنية مع ظهور إمارة شرق األردن ،وقامت على أسس وأركان أهمها العشائر
التي مثلت البنية التحتية االجتماعية والسياسية واألمنية لإلمارة الناشئة .وبقي هذا الركن األصيل حاض اًر
في مسيرة الدولة حتى اليوم .وخالل تلك العقود كانت العشائر تمارس دو اًر هاماً في تشكيل هوية الدولة
وخطابها وحتى تشريعاتها ،حيث كان قانون العشائر صاحب دور كبير في إدارة المشكالت والعالقات
االجتماعية ،وما زال حتى اليوم يظهر في العديد من القضايا .ولم يمنع وجود العشائر الدولة من الذهاب
نحو التعليم والتطوير والمدنية بل كانت العشائر جزءاً فاعالً في تحديث الدولة ،وبقيت العشيرة مرجعاً
قيمياً وأخالقياً وحاضنة لفكر الدولة .كما بقيت اإلطار األكثر تماسكاً وبخاصة في ظل ضعف العمل
الحزبي في الحياة السياسية االردنية ،وبقيت األكثر تأثي اًر في العمليات السياسية مثل االنتخابات النيابية
والبلدية.
وباستعراض الحضور العشائري في التشريعيات الحالية الناظمة للعملية االنتخابية ،ونظ اًر لطبيعة
المجتمع األردني العشائرية التي تساهم بشكل كبير في اعتماد المرشحين على القاعدة االجتماعية
والعشائرية للوصول إلى البرلمان ،فقد ساهم قانون االنتخابات الحالي في تعزيز "الخيار العشائري" كأبرز
الطرق التي يسلكها المرشحون للوصول إلى مقعد مجلس النواب ،وذلك مقارنة مع قانون االنتخاب السابق
الذي يقوم على مبدأ تعدد األصوات ،والذي خاضت من خالله القوى السياسية والمرشحون انتخابات عام
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ٍ
مساو لعدد مقاعد دائرته بحيث يستطيع الموازنة بين االعتبارات
 ،0191يسمح للناخب بعدد أصوات
السياسية والعشائرية ،ويعطى بذلك فرصة للقوى السياسية للتنافس بشكل أفضل.
أما مبدأ الصوت الواحد الذي اعتمد أساسا إلجراء االنتخابات النيابية منذ عام  0113حتى عام
5101

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

االعتبارات السياسية والفكرية تتضاءل أمام اعتبارات االختيار والتنافس العشائري ،ليصبح التنافس بالدرجة
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
تختلف عملية فرز المرشحين في هذه المناطق كثي اًر عما سبق ،حيث تغلب االعتبارات الشخصية
والداخلية في كل عشيرة على اختيار المرشح أو التنافس بين المرشحين.
وتغلب هذه المقاربة في الحضور العشائري باالنتخابات األخيرة  5103في المدن ذات األغلبية
األردنية الساحقة التي ترتبط بشكل كبير باالنتماءات العشائرية والقبلية ،بحيث يتركز تصويت أغلب
الناخبين وفقاً 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
العشائر األردنية في المدن األخرى مثل العاصمة عمان واربد والزرقاء والتي يقطنها مختلف شرائح
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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مجلس النواب بتمثيل عشائرهم ومناطقهم االنتخابية بالدرجة األساسية ،بحيث سيعبر عدد كبير من النواب
في مواقفهم والقضايا التي يطرحونها في المجلس بمطالب عشائرهم أو مناطقهم بخصوص قضايا الخدمات
وفرص العمل وغيرها من المطالب الخدماتية ألبناء دوائرهم االنتخابية.
وقد جاءت نتائج االنتخابات النيابية األردنية التي جرت الختيار مجلس النواب السابع عشر والتي
أجريت بتاريخ  5103/0/53لتؤكد الدور المحوري للعشائر في العملية السياسية ،وهو ما يؤكده اكتساح
 31عشيرة لـ 10مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها  021مقعدا ،وذلك بما نسبة  11بالمئة
في حين حصدت  01عشيرة من هذه العشائر  11مقعدا منها ،تقدمتها قبيلة واحدة (قبيلة بني حسن)
التي حصلت وحدها على  03مقعدا.
وبالنسبة للعشائر في موضوع الحكم فإنها كانت وما زالت صمام األمان للحياة االجتماعية
والسياسية في األردن ،وان دورها في التفاعالت السياسية مع اإلدارة يؤكد أن العشائر كانت دائما هي
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
التاريخ ومن أكبر الضوابط والمقومات الدالة على قوة الدولة.
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
وحتى إرادة السياسيين ال تستطيع تغيير قرار مواطن تعود منذ عقود على فهم االنتخابات بأنها اختيار
لشخص وليس لبرنامج حزبي سياسي أو اقتصادي.
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المبحث الثاني
تأثير قانون االنتخاب رقم( )22لسنة  2102على أداء مجلس النواب السابع عشر
قال الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين عند المصادقة على قانون رقم( )52لسنة  5105قانون
االنتخاب لمجلس النواب" ،نحن عبداهلل الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية بمقتضى
المادة( )30من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا األعيان والنواب نصادق على القانون االتي ونامر
بإصداره واضافته إلى قوانين الدولة" ،وصادق الملك على القانون بتاريخ .5105/1/54
جاء قانون االنتخاب الجديد وهو أول قانون انتخاب دائم ،فجميع قوانين االنتخاب السابقة كانت
قوانين مؤقتة ،على امل التغيير لألحسن واألفضل من ناحية رضا المواطنين عن قانون االنتخاب ،ومن
ناحية أخرى عن مجلس النواب وتحسين أدائه التشريعي والرقابي ،فصياغة قانون االنتخاب بشكل يلبي
احتياجات المواطنين وتطلعاتهم مع مراعاة الواقع االجتماعي والسياسي والديموغرافي له ضروري لضمان
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
لكل نظام انتخابي تأثير على المجلس النيابي وأدائه ،وفي هذا المبحث سوف تدرس الباحثة
مدى تأثير قانون االنتخاب رقم( )52على أداء مجلس النواب السابع عشر.
لمزيد من التوضيح سوف يقسم المبحث إلى المطالب اآلتية:
المطلب األول :اثر قانون االنتخاب رقم ( )52لسنة  5105على الوظيفة التشريعية لمجلس النواب.
المطلب الثاني :اثر قانون االنتخاب رقم ( )52لسنة  5105على الوظيفة الرقابية لمجلس النواب.
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المطلب األول
اثر قانون االنتخاب رقم ( )22لسنة  2102على الوظيفة التشريعية لمجلس النواب
تمارس وظيفة التشريع من خالل مناقشة القوانين التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب ودراستها
أو من خالل اقتراح عشرة نواب أو أكثر لمشروع لقانون ما .وفي حالة ورود مشروع القانون من الحكومة
إلى المجلس فانه يرد إلى رئيس المجلس ,وبعدها تتم قراءة المشروع علناً في المجلس أو االكتفاء بتوزيعه
المسبق على األعضاء فيقرر المجلس إما بقبوله واحالته على اللجنة المختصة واما رفضه واحالته إلى
مجلس األعيان ,وفي حالة قبوله واحالته للجنة فان اللجنة تدرس المشروع وتضع تعديالته واالقتراحات
المختلفة ,ليصار بعد ذلك إلى مناقشته داخل المجلس مادة مادة أصال وتعديال واقتراح اللجنة واقتراحات
أعضاء المجلس ،وبعد االنتهاء من التصويت على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون برمته ,واذا
قررت األكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع إلى مجلس األعيان .وفي حالة اقتراح أعضاء المجلس
للقانون فانه يحال مع أسبابه الموجبة والمبادئ األساسية على اللجنة المختصة ألبداء الرأي ,فاذا رأى
المجلس بعد االستماع لرأي اللجنة قبول االقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون
وتقديمه للمجلس ليأخذ اجراءته.
يتبوأ مجلس النواب أهمية كبرى في الدولة تتمثل في سن التشريعات التي تقوم الدولة بانتهاجها،
الذي بدوره يؤثر على تطورها أو تراجعها ،إضافة إلى مراقبة أداء الحكومة التي تطبق هذه التشريعات،
ويمثل مجلس النواب أيضا مرتك از أساسيا في العملية الديمقراطية ويعتبر صمام األمان لها (.موقع مجلس
النواب األردني).
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بين تقرير اعده "الراصد البرلماني" في تحليله للخلفيات األكاديمية والعلمية ألعضاء مجلس النواب السابع
عشر ،إن  20,3بالمئة من عضاء المجلس هم من حملة شهادة البكالوريوس ،و 50,3بالمئة من حملة
شهادة الدكتوراه ،وبين تحليل الفئات العمرية أن  11بالمئة من أعضاء المجلس بين الفئة العمرية من
سن ( )11-40سنة ،وان  52بالمئة من أعضاء المجلس هم نواب حزبيون.
ومن خالل تقرير لتقييم األداء لمجلس النواب السابع عشر في الدورة العادية األولى والثانية الذي
أصدره مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني -راصد تبين أن أعمال مجلس النواب في الدورة العادية الثانية
كبير للمجلس خالل الدورة الثانية تعد قياسية مقارنه بالدورة السابقة،
من الناحية التشريعية حققت
إنجاز اً
اً
جاء مجلس النواب السابع عشر بمجموعة من القوانين التي أقرت ونشرت في الجريدة الرسمية ،إضافة
إلى عشرات القوانين األخرى التي ما تزال تمر بمراحل التشريع المختلفة ،من دراستها داخل لجان المجلس
الدائمة ،إلى انتظارها مصادقة الملك.
لكن بشكل عام فان دور المجلس التشريعي ليس كما ينبغي أن يكون لعدة أسباب:
 .0التوتر المستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مما اثر سلبا على األداء التشريعي
للمجلس.
 .5تعرض مجلس النواب لالنقسام الداخلي فريق مؤيد واألخر معارض لرئيس الوزراء.
 .3عدم وجود الثقة بين النواب انفسهم إذ سادت ظاهرة التشكيك داخل المجلس.

74

المطلب الثاني
اثر قانون االنتخاب رقم ( )22لسنة  2102على الوظيفة الرقابية لمجلس النواب
تعتبر الوظيفة الرقابية المهمة الثانية لمجلس النواب لما لها من دور كبير ومهم في مراقبة أعمال
السلطة التنفيذية .ولكي يتمكن المجلس من أداء هذه الرقابة وهذه المهمة فقد حدد نظامه الداخلي أدوات
الرقابة البرلمانية وآلية استخدامها ,وهذه األدوات هي:
السؤال :فالسؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو احد الوزراء عن امر يجهله في شأن من
الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ،أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ،أو
استعالمه عن نية الحكومة في امر من األمور .وعلى من وجه إليه السؤال أن يجيب خالل مدة ال
تتجاوز ثمانية أيام.
االستجـواب :واالستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.
وعلى الوزير أن يجيب على االستجواب خالل مدة ال تتجاوز  50يوما إال اذا رأى رئيس الوزراء أن
الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة ,ويحق للمستجوب اذا لم يقتنع برد الوزيران يطرح الثقة
بالو ازرة أو الوزير مع مراعاة أحكام المادة( )24من الدستور.
المناقشــة العامــة :المناقشة هي تبادل للرأي والمشورة بين المجلس والحكومة في أي موضوع يعني في
قضايا عامة وسياسية .ويحق لطالبي المناقشة طرح الثقة بالحكومة مع مراعاة أحكام المادة ( )24من
الدستور.
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االقتــراح برغبــــــة :االقتراح برغبة هو الرغبة في دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في
اختصاصها.
طرح الثقة بالحكومة  :حيث تطرح الثقة بالو ازرة أو بأحد الوزراء بناء على طلب موقع من عدد ال يقل
عن عشرة نواب .ويتم طرح الثقة في جلسة خاصة تسمى الجلسة الخاصة بطرح الثقة بالحكومة .واذا
قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء أو الو ازرة بأكملها وجبت هنا االستقالة للوزير أو الو ازرة .
التحقيق :لمجلس النواب الحق في عمل تحقيقات من اجل االطالع والتحقيق من قضايا محددة .وتتم
عمليات التحقيق من خالل لجان خاصة يتم تشكيلها لذلك األمر .حيث تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس
التخاذ ما يلزم( .الموقع الرسمي لمجلس النواب األردني).
وبينت المؤشرات لتقرير اعده برنامج مراقبة أداء البرلمان راصد التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع
المدني ،نتائج أعمال النواب تراجع الدور الرقابي للمجلس خالل الدورة الثانية مقارنة بالدورة السابقة رغم
قيام المجلس بتخصيص جلسة أسبوعية للجانب الرقابي.
لقد أظهرت المؤشرات بخصوص األداء الرقابي للمجلس في دورته العادية الثانية انخفاض في
استخدام النواب لألدوات الرقابية مقارنه بالدورة العادية األولى حيث أن عدد األسئلة التي وجهت خالل
الدورة العادية الثانية أكثر من  241سؤاال مقارنة ب( )115سؤاالً في الدورة العادية األولى ،أما
االستجوابات فقد بلغ عددها  1استجوابات مقارنة بـ(  )33استجواباً في الدورة العادية األولى.
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة فقد تساوت من حيث العدد في الدورتين العاديتين األولى والثانية بـ ()01
طلبات ،في حين انخفض عدد االقتراحات بقانون المقدمة من النواب في الدورة الثانية ،حيث بلغت حوالي
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 9اقتراحات في حين كان مجموعها في الدورة العادية األولى (  )50اقت ارحاً ،وتراوحت المذكرات في
الدورة الثانية بين  91-12مذكرة من النواب واللجان المختصة فيما قدمت مجموعة من المذكرات بلغ
عددها
(  )041مذكرة في الدورة العادية األولى.
المتتبع ألداء مجلس النواب السابع عشر الرقابي يجده متراجع عما كان علية في السابق ،ويرجع السبب
إلى مرافقة مجلس النواب السابع عشر لعدد من الظواهر التي تعد األولى من نوعها في تاريخ الحياة
النيابية األردنية:
 .0ظاهرة االستقاالت من المجلس والجاهات النيابية ،حيث اعلن النائب عبد الهادي المجالي نيته
في تقديم استقالته واستطاعت جاهة مكونة من  11نائب أن تغير راية.
 .5ظاهرة العنف البرلماني ،ليست ظاهرة جديدة على البرلمانات بشكل عام لكن الجديد فيها ظهور
األسلحة األوتوماتيكية داخل البرلمان.
 .3ظاهرة االنخراط في الدفاع عن النفس ،انشغل المجلس في الدفاع عن نفسه وتحسين صورته
أمام المواطنين.
 .4ظاهرة الغياب المتكرر دون عذر مقبول مما أدى إلى رفع الكثير من الجلسات المهمة لمناقشة
القوانين لفقدان النصاب القانوني للمجلس.
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 .2ظاهرة النواب الجدد في مواجهة النواب القدامى ،حيث بلغت نسبة النواب الجدد في المجلس 15
بالمئة أي  15نائبا جديدا دخلوا الحياة البرلمانية ألول مرة ،دفعت هذه النسبة إلى النواب الجدد
بالبحث عن طريقة إلثبات انفسهم واعتباراتهم أمام النواب القدامى.

المطلب الثالث
مالحظات حول قانون االنتخاب رقم ( )22لسنة 2102
 .0المادة  :3تضمن القانون إيجابية رئيسية تتمثل في إتاحة المشاركة في االنتخابات لمن أكمل
سن الثامنة عشرة من عمره في التاريخ المحدد ليوم االنتخابات ،وعليه فإن الباحثة تدعو ندعو
دائرة األحوال المدنية إلى إدراج كل من أكمل سن الثامنة عشرة في الفترة المقررة لالنتخابات
القادمة ،بمجرد تحديد موعدها.
 .2المادة  :4تحديد الناخبين في الدائرة االنتخابية المحلية ،دعوة دائرة األحوال المدنية إلى تسجيل
الناخبين حسب مكان إقامتهم الفعلية ،واعالن الجداول األولية للناخبين على موقع الهيئة المستقلة
لالنتخابات اإللكتروني ،وعبر غيرها من الوسائل ،وافساح المجال أمام الناخبين لتصحيح أماكن
إقاماتهم وفق وثائق ثبوتية محددة ،وعدم السماح بنقل تسجيلهم في دوائر أخرى بدون مبررات
مقبولة.
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 .3المادة  4الفقرة  /5ز :
ال تدري الباحثة ما الحكمة من تحويل الشركس والشيشان وكذلك المسيحيين إلى "قبائل مترحلة" تنقل
تسجيلها من الدوائر التي تقيم فيها ،إذا لم يكن لها مقعد مخصص لها ،إلى الدوائر التي يوجد لها
مقعد خاص بها.
واألصل أن مقاعد كوتا الشركس والشيشان والمسيحيين أنها تمثل الحد األدنى لضمان تمثيلهم في
مجلس النواب .والحل الذي يتفق مع المواطنة الحقة هو السماح لمرشحي الشركس والشيشان
والمسيحيين أن ينافسوا على مقاعد الدوائر حيثما كانت إقامتهم ،بما يسمح للناخبين من هذه الفئات
باالقتراع لهم دونما حاجة لترحيل أصواتهم خارج دوائرهم األصلية (مكان إقامتهم الدائم).
 .4المادة  :01سن الترشح:
يجب تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من ثالثين عاماً إلى  52عاماً ،تشجيعاً للطاقات الشابة
على دخول المجلس ،علماً بأن الدول المتقدمة تعتمد سناً للترشيح يتساوى مع سن االقتراع ،أي  09سنة.
 .2لم يطبق القانون األساليب المتعارف عليها دولياً لتصويت األميين ،مثل إعداد ورقة اقتراع تحتوي
على رموز المرشحين والقوائم ،أو أرقام المرشحين ،للتمييز بينهم ،أو اصطحاب شخص ثقة من أقارب
األمي لمساعدته في اإلدالء بصوته بعيداً عن تدخل لجان مراكز االقتراع.
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 .1يجب تطوير مواد القانون ذات الصلة بالدعاية االنتخابية ،عن طريق نظام يصدر عن الهيئة المستقلة
لالنتخابات ،يضمن بدوره حياد وسائل اإلعالم الرسمية ،واعطاء المرشحين فرصاً متساوية في البث،
واعتماد الممارسات األفضل المعروفة عالمياً في هذا المجال.
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الخاتمة
االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات:
أتممت بحمد اهلل هذه الدراسة التي أجابت على الفرضية التي مؤداها أن هناك عالقة ارتباطية
بين قانون االنتخاب رقم ( )52لسنة  5105وأداء مجلس النواب ،وتبين انه لم يكن لقانون االنتخاب
تأثير إيجابي على أداء المجلس ،كما حاولت الدراسة اإلجابة على أسئلة الدراسة من خالل التعريف
باألنظمة االنتخابية وبيان أنواعها وذكر مزايا وعيوب كل من هذه األنواع بشكل عام ،وذكرت األنظمة
االنتخابية التي طبقتها األردن منذ عودة الحياة النيابية عام  0191حتى يومنا هذا.
ويبرز اثر قانون االنتخاب رقم( )52لسنة  5105على أداء مجلس النواب السابع عشر من
خالل مخرجات العملية االنتخابية المتمثلة في :نسبة التصويت ،التي كانت متشابهة على الرغم من
اختالف النظام االنتخابي منذ عام  0191حتى عام ،5103ونستخلص أن أنظمة االنتخاب بتنوعها
واختالفها لم تؤثر في جذب واستقطاب المواطنين للمشاركة في االنتخابات ،إال أنها ساهمت في زيادة
نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ،حيث أن نسبة النساء في مجلس النواب السابع عشر هي األعلى في
تاريخ الحياة النيابية األردنية.
وبينت الدراسة من خالل ما سبق ذكره انه إلى اآلن لم تطبق األردن نظاماً انتخابياً مناسباً
يراعي الظروف ويحقق األهداف المرجوة منه ،ولم يكن النظام االنتخابي المختلط النظام المناسب لتكوين
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األردن الديموغرافي السكاني أو العقائدي ولم يكن فعاالً في تحسين أداء مجلس النواب السابع عشر
على الصعيد التشريعي أو الرقابي.
واستناداً لذلك فقد خلصت هذه الدراسة إلى االستنتاجات التالية:
 .0ما زال قانون االنتخاب عاج اًز عن تهيئة الظروف المناسبة لوالدة نخب سياسية وبرلمانية جديدة
تماشي حاجة الساحة الوطنية السياسية على ضوء المستجدات اإلقليمية والدولية.
 .5فقدان مجلس النواب وأعضائه ثقة المواطنين وعليه اتخاذ أية خطوات سياسية واجتماعية
الستعادتها والحصول عليها.
 .3إن القانون وبصورته الحالية لن يمكن عملية اإلصالح السياسي من تحقيق التطور المطلوب
ألنه يشكل ركن أساسي في عملية اإلصالح السياسي.
 .4عجز القانون عن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتأسيس لمجلس نيابي يحظى بالشرعية والدعم
من قبل جميع القوى السياسية واالجتماعية .
 .2عدم عدالة األسس المعتمدة في احتساب عدد الصوات التي حصلت عليها المرأة ،ذلك أن آلية
احتساب عدد األصوات التي حصلت عليها كل مترشحة تمثلت باحتساب عدد األصوات التي
حصلت عليها المترشحة مقسوما على عدد مقترعي الدائرة المحلية ،وليس عدد مقترعي المحافظة،
وان العدالة تقتضي أن يتم احتسابها على أساس عدد األصوات التي حصلت عليها المترشحة
مقسوما على عدد مقترعي المحافظة ،سيما وان تخصيص المقاعد النسائية كان على أساس عدد
المحافظات وليس على أساس عدد الدوائر المحلية .

82

 .1رفض جمهور الناخبين والمواطنين بشكل عام لنظام الصوت الواحد ،ذلك انه ال يحقق المساواة
في ثقل الصوت االنتخابي ( القوة التصويتية).
 .1عدم قدرة الرأي العام األردني على التوافق على افضل األنظمة االنتخابية لتعزيز دور مجلس
النواب للقيام بمهامه الدستورية المنوطة به.
 .9رابط الدم وصلة العشيرة هي األقوى تأثي اًر على الناخبين في قرار منح أصواتهم للمرشحين ،دون
النظر إلى طبيعة النظام االنتخابي الموجود.
 .1ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني ،وعدم وجود هيئات ومؤسسات توعوية تدعم اإلصالح
والتطور السياسي لنشر الفكر اإلصالحي المنشود.
ثانياً :التوصيات:
 .0الحاجة إلى استعادة الثقة في مجلس النواب واستنهاض دوره الدستوري بوصفه سلطة الرقابة
والتشريع في الدولة.
 .5الحاجة إلى تضمين القانون نصوص تحدد نسبة تتضمن الحد األدنى الذي يمكن القائمة من
الدخول في التنافس عند توزيع المقاعد.
 .3ضرورة وضوح األسس المتعلقة بتقسيم الدوائر االنتخابية داخل المحافظات وعدد المقاعد
المخصصة لكل دائرة ،على أن يؤخذ بعين االعتبار الكثافة السكانية لكل دائرة والتمثيل الديمغرافي
فيها .

83

 .4ضرورة تفعيل دور األجهزة المخولة سلطة تطبيق القانون ،وذلك بضبط أدائها ومراقبته داخليا
ابتداء ،وضبط الجرائم االنتخابية وتقديم مرتكبيها للقضاء بصورة تكفل سالمة سير العملية
ً
االنتخابية.
 .2تضمين قانون االنتخاب أحكام تضمن متابعة ومالحقة مرتكبي الجرائم االنتخابية واعطاء مالحقة
الجرائم االنتخابية صفة االستعجال.
 .1التخلي عن األسلوب التقليدي المعتمد في أعداد جداول الناخبين ،وضرورة اتباع المعايير الدولية
المعتمدة في أعدادها.
 .1إجراء إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية ،ومحاربة الفساد بشكل جذري وبصورة
تحقق الغاية المرجوة منه وذلك الستعادة ثقة الشارع في الحكومة وأجهزتها التي تعمل على تسيير
مرفق االنتخاب والعملية االنتخابية.
 .9تعزيز الوعي والفكر السياسي اإلصالحي لدى أفراد المجتمع األردني ،والعمل على إيجاد بيئة
تفاعلية بين صانعي القرار والمشرعين من جهة ،وبين جمهور الناخبين من جهة أخرى ،وذلك
لغايات ضمان انخراطهم في العملية السياسية ومشاركتهم في االنتخابات ،وفقا ألسس سياسية
منهجية بعيدا عن األسس التقليدية المعتمدة لالنتخاب واختيار النواب ،مثل أسس العشائرية
واإلقليمية الضيقة.
 .1ضرورة إيجاد آليات ناجعة لتفعيل دور مجلس النواب وأدائه الرقابي على صعيد مهامه السياسية
والمتمثلة بالرقابة والمساءلة.
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 .01ضرورة إيجاد سياسات داخلية في مجلس النواب لتركيز جهود إفراده وكتله لتكثيف الجهود للرقي
باألداء التشريعي للمستوى المطلوب للتصدي لقضايا المجتمع المستجدة وتطورها.
 .00تكثيف تواصل مجلس النواب مع المواطنين ،وتكثيف دور المشاركة الشعبية ،واشراكهم في
الفعاليات السياسية والمناقشات القانونية على مشاريع القوانين ،واتاحة المجال أمامهم للتعبير عن
آرائهم وتوجهاتهم.

85

أوالً :المصادر:
 الدستور األردني لسنة .0125 قانون االنتخاب رقم (  )52لسنة .5105 قانون االنتخاب المؤقت رقم ( )54لسنة  0111والنظام االنتخابي الملحق بالقانون األصليوالخاص بتقسيم الدوائر االنتخابية.
 قانون االنتخاب رقم (  )02لسنة .0113 القانون المؤقت رقم (  )53لسنة  ،0191قانون معدل لقانون االنتخاب ونظام تقسيم الدوائراالنتخابية.
 قانون االنتخاب رقم ( )55لسنة  0191وتعديالته. الجريدة الرسمية العدد (  )3139الصادرة في تموز  0191صفحة (.)0451-0451 قرار فك االرتباط بين الضفتين عام .0199ثانياً :المراجع:
 )0الكتب:
 أبو الراس ،شافعي (  " .)0114التنظيمات السياسية الشعبية" ،عالم الكتاب ،القاهرة ،مصر. أبو رمان ،حسين ( " .)5104اثر قانون االنتخاب لسنة  2102وتوزيع المقاعد االنتخابيةعلى تمثيل األحزاب السياسية في مجلس النواب" ،مركز القدس للدراسات السياسية ،عمان،
األردن.
 -ايسمن ،بال سنة طبع " .أصول الحقوق الدستورية"  ،ترجمة عادل زعيتر ،المطبعة العصرية.
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 بدوي ،ثروت (" .)0110النظم السياسية" ،الكتاب األول ( ،ط ،)0دار النهضة العربية ،القاهرة،مصر.
 البرزنجي ،سرهنك حميد ( " .)5102األنظمة االنتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهةاالنتخابات" ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان.
 الجرف ،طعيمة ( " .)0115النظريات والنظم السياسية ،مبادئ القانون الدستوري -األسسالعامة للتنظيم السياسي -دراسة مقارنة" ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة ،مصر.
 الجلبي ،سمير عبد الرحيم (" .)0111المعجم الحديث للتحليل السياسي ترجمة لمؤلف(  ( ، ")Geoffre Roberts And Alistair Edwardsط ،)0الدار العربية للموسوعات،
بيروت ،لبنان.
 الحجاج ،خليل (" .)0114التطور التاريخي للحياة التشريعية والنيابية في األردن" ،عمان،األردن.
 زين الدين ،بالل (" .)5100النظم االنتخابية المعاصرة " دراسة مقارنة" ،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية ،مصر.
 سعد ،عبدو ومقلد ،علي و إسماعيل ،عصام نعمة (" .)5112النظم االنتخابية ،دراسة حولالعالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي"  ( ،ط ،)0منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت،
لبنان.
 -الشاوي ،منذر (" .)0190القانون الدستوري ( نظرية الدستور) .بغداد :مركز البحوث القانونية.
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 الشرقاوي ،سعاد ( " .)0190النظم السياسية في العالم المعاصر" ،الجزء األول ،دار النهضةالعربية ،القاهرة ،مصر.
 صبري  ،السيد ( " .)0141مبادئ القانون الدستوري" ( ،ط  4مكرر) .المطبعة العالمية. الطوالبة ،عبد اهلل ( " .)5101الحياة النيابية األردنية ومراحل تطورها" ،دائرة المطبوعات والنشر،عمان ،األردن.
 عبد الحي ،وليد وأخرون ( " .)0119النظام االنتخابي األردني :تحليل وتقييم وتوصيات"،جامعة اليرموك ،اربد ،األردن.
 عصفور ،سعد (" .)0190المبادئ األساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية" ،منشاةالمعارف ،اإلسكندرية ،مصر.
 العطار ،فؤاد (" .)0111-0112النظم السياسية والقانون الدستوري"  ،دار النهضة العربية،القاهرة ،مصر.
 علي ،سعيد السيد (" .)5111المبادئ األساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصر" ،دارالكتاب الحديث ،القاهرة ،مصر.
 الغالي ،كمال ( " .)0111مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية"( ،ط  ،)9دار الكتاب،دمشق ،سورية.
 الغزال ،إسماعيل (  " .)0195القانون الدستوري والنظم السياسية"( ،ط ،)0بيروت ،لبنان. فهمي ،عمر حلمي ( " .)0199االنتخاب وأثره في الحياة السياسية والحزبية" ،جامعة عينشمس ،دار الثقافة الجامعية ،القاهرة ،مصر.
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 كامل ،مصطفى ( " .)0149-0141القانون الدستوري والقانون األساسي العراقي"( ،ط.)5مطبعة السالم ،بغداد ،العراق.
 الكيالي ،عبد الوهاب (" .)0192موسوعة السياسة" ،الجزء األول ،المؤسسة العربية للدراساتوالنشر ،بيروت ،لبنان.
 الرسورد ،ستينا وتافرون ،ريتا (" .)5111التصميم من أجل المساواة :النظم االنتخابية ونظامالكوتا" ،المؤسسة الديمقراطية واالنتخابات ،ستوكهولم.
 ليلة ،محمد كامل ( " .)0111-0111النظم السياسية" ،مكتبة النهضة ،القاهرة ،مصر. الماني ،علي غالب خضير ولطيف ،نوري بال سنة طبع " .القانون الدستوري"  ،بغداد ،العراق. مرعشلي ،نديم ومرعشلي اسامة ( " .)0114الصحاح في اللغة والعلوم" ،المجلد الثاني( ،ط،)0دار الحضارة العربية.
 مصطفى ،إبراهيم وأخرون " ،المعجم الوسيط"  ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،مصر. ناصف ،عبداهلل ( " .) 0190مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة"،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر.
 هوريو ،اندريه (" .)0111القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" ،الجزء األول ،ترجمة عليمقلد وأخرون( ،ط.)5
 )2الرسائل والدوريات والمجالت.
 بوشناقة ،شمسة ( " .)5100النظم االنتخابية وعالقتها باألنظمة الحزبية" ،دفاتر القانونوالسياسة ،عدد خاص.
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 التقرير التفصيلي لمجريات العملية االنتخابية لعام  ،5103الهيئة المستقلة لالنتخاب (عمان).5103
 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة (عمان :صندوق األمم المتحدة اإلنمائي (يونيفيم.))5111
 الغزاوي ،عمر عبد اهلل (" .)5101اثر النظم االنتخابية على أداء مجلس النواب األردني :دراسةمقارنة ،مجلسي النواب الحادي عشر والخامس عشر"  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
آل البيت ،المفرق ،األردن.
 فريحات ،إيمان عزبي ( " .)5100التطور التاريخي لقوانين االنتخاب في األردن -0159 ،"5100المجلة األردنية للتاريخ واألثار ،مجلد  ،2العدد  ،4كانون أول /ديسمبر.
 القطاطشة ،محمد حمد ( " .)0119المجالس النيابية والتطور الديمقراطي في األردن ،دراسةالحالة لبرلماني 0191و  ، "0113رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة قناة السويس ،قسم العلوم
السياسية ،مصر.
 اللوزي ،مالك عبد الرزاق ( " .)5105دور مجلس األمة في اإلصالح السياسي في ظل التحولالديمقراطي في المملكة األردنية الهاشمية  ,"2100-0191رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرق الوسط ،األردن.
 المسيعدين  ،يوسف سالمة حمود ( " .)5102األثار السياسية للنظام االنتخابي في األردن"،مجلة المستقبل العربي ،العدد .433
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