أثر قانون االنتخاب لسنة  2016ىلع
بنية مجلس النواب الثامن عشر وأدائه

إرشاف:

مركز القدس للدراسات السياسية

ترشين الثاين /نوفمرب2017

عمن
ّ
اململكة األردنية اهلاشمية

أثر قانون االنتخاب لسنة  2016ىلع
بنية مجلس النواب الثامن عشر وأدائه

�أثر قانون االنتخاب ل�سنة 2016

على بنية جمل�س النواب الثامن ع�شر و�أدائه
المملكة األردنية الهاشمية
رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
()2018/1/204
مركز القدس للدراسات السياسية
أثر قانون االنتخاب لسنة  2016على بنية مجلس النواب الثامن عشر وأدائه

ع ّمان ،مركز القدس للدراسات السياسية2018 ،
( )40صفحة

ر.إ2018/1/204 :
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبّر هذا
المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

(ردمك) ISBN 978-9957-427-66-5

تــم إعــداد هــذه الدراســة بتمويــل مــن المعهــد الديمقراطــي الوطنــي والوكالــة األمريكية
للتنميــة الدوليــة ،وال تعبــر اآلراء الــواردة فيهــا عــن رأي المعهــد الديمقراطــي الوطنــي
أو رأي الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية

أثر قانون االنتخاب لسنة 2016
ىلع بنية مجلس النواب الثامن عشر وأدائه

إرشاف:

مركز القدس للدراسات السياسية

إعداد:

حسني أبور ّمان

مدير وحدة الدراسات ،مركز القدس

ترشين الثاين /نوفمرب2017

عمن
ّ
اململكة األردنية اهلاشمية

عمن ،اململكة األردنية اهلاشمية
ّ
مجيــع حقــوق امللكيــة الفكريــة حمفوظــة ملركز القــدس للدراســات السياســية،
ويظــر طبــع أو تصويــر أو ترمجــة أو إعــادة تنفيــذ الكتــاب كام ـ ً
ا أو جمــزء ًا
ُ
أو تســجيله عــى أرشطــة كاســيت أو إدخالــه عــى الكمبيوتــر أو برجمتــه عــى
إســطوانات ضوئيــة إال بموافقــة املركــز خطيـ ًا.

مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
مكتب ع ّمان
�ص .ب 213566 :ع ّمان  11121الأردن
هاتف + 962 6 5633080 :فاك�س+ 962 6 5674868 :
الربيد الإلكرتوينamman@alqudscenter.org :
مكتب بريوت
�ص .ب113 – 6684 :
هاتف + 961 1306036 :حممول+ 961 76768962 :
الربيد الإلكرتوينbeirut@alqudscenter.org :

املوقع الإلكرتوينwww.alqudscenter.org :

الإخراج الفني:
حممد جماهد

املحتويات
املقدمة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
أوالً :املالمح الرئيسية لقانون االنتخاب لسنة 7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2016

أ .القائمة النسبية املفتوحة �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
ب .طريقة احتساب الفوز للقوائم املرشحة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
ج .تقسيم الدوائر االنتخابية �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

د .حق القائمة يف استخدام رمزها يف دوائر أخرى �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
هـ .الكوتا النسائية ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
و -كوتا املسيحيني وكوتا الرشكس والشيشان ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

ثاني ًا :أثر قانون االنتخاب عىل ُبنية جملس النواب الثامن عرش ���������������������������������������������������������������������������������������10
أ -متثيل األحزاب السياسية يف جملس النواب �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

حزب جبهة العمل اإلسالمي ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
حزب املؤمتر الوطني «زمزم» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
حزب التيار الوطني �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
حزب االحتاد الوطني ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
حزب اجلبهة األردنية املوحدة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
حزب الوسط اإلسالمي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
حزب العدالة واإلصالح �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
األحزاب األخرى ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
ملخص متثيل األحزاب السياسية يف جملس النواب ��������������������������������������������������������������������������������������������������������16
خالصات ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17

5

ب -التمثيل النسائي يف جملس النواب ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19

 -1مشاركة النائبات يف اللجان النيابية الدائمة ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
 -2مشاركة النائبات يف املناصب القيادية للجان الدائمة ���������������������������������������������������������������������������������������������21
ج -الكتل النيابية يف جملس النواب ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

 -1عدد الكتل النيابية وعضويتها ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
 -2التكوين اجلندري للكتل النيابية ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
 -3مشاركة املرأة يف املناصب القيادية للكتل النيابية ������������������������������������������������������������������������������������������������������24

ثالث ًا :أثر قانون االنتخاب عىل أداء جملس النواب (الدورة العادية األوىل) �����������������������������������������������������������25
أ -عىل صعيد الدور الرقايب ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
ب -عىل صعيد الدور الترشيعي ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

ج -مناقشات البيان الوزاري والتصويت عىل الثقة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������28

 -1مناقشات الكتل النيابية للبيان الوزاري������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
 -2تصويت النواب والكتل النيابية عىل الثقة باحلكومة ����������������������������������������������������������������������������������������������29
 -3املرأة يف مناقشات الكتل النيابية للبيان الوزاري �������������������������������������������������������������������������������������������������������31
 -4مضامني تناول النائبات ملوضوع املرأة أثناء مناقشة البيان الوزاري ��������������������������������������������������������������31
د -مناقشات مرشوع املوازنة العامة لسنة 33����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2017

خالصات عامة �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
التوصيات العامة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
 .1توصيات موجهة للحكومة وجملس النواب ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
 .2توصيات موجهة لألحزاب السياسية �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38

6

املقدمة
هتدف هذه الدراسة إىل الوقوف عىل أبرز النتائج التي حتققت من تطبيق قانون االنتخاب اجلديد رقم 49

لسنة  ،2016والذي حل حمل قانون قديم اشتهر منذ تطبيقه العام  1993بتسمية «قانون الصوت الواحد» يف ظل
اختالف عدد املقاعد املخصصة للدوائر االنتخابية ،وتضمن يف صيغته التي ُ
ط ّبقت يف انتخابات العام 2013
مكون ًا فرعي ًا ّ
تشكل من  27مقعد ًا جرى التنافس عليها عىل نطاق اململكة كدائرة واحدة بنظام القائمة النسبية
املغلقة.
لقد طوى القانون اجلديد صفحة «قانون الصوت الواحد» ،وجاء بنظام انتخاب جديد هو «القائمة النسبية
املفتوحة» ،والذي يعدّ نظام ًا متقدم ًا باملعايري الديمقراطية .فهل ح ٌقق هذا النظام مع باقي أحكام القانون اجلديد
النقلة املنشودة يف حتسني بنية جملس النواب وبخاصة عىل صعيد التمثيل احلزيب ،ويف االرتقاء بأداء املجلس
النيايب؟ وإذا مل ُيقق هذا القانون اجلديد ما هو مؤمل منه ،فأين تكمن أسباب ذلك؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة،
نبدأ أوالً بالتذكري بأبرز مالمح قانون االنتخاب اجلديد.
أوالً :املالمح الرئيسية لقانون االنتخاب لسنة 2016

سنتناول يف هذا اإلطار العنارص التالية :نظام االنتخاب (القائمة النسبية املفتوحة) ،أحكام تقسيم الدوائر
االنتخابية ،طريقة احتساب الفوز ،وحق القائمة يف استخدام اسمها ورمزها يف دوائر انتخابية أخرى.
أ .القائمة النسبية املفتوحة:

تنص املادة ( )9من قانون االنتخاب رقم  49لسنة  2016عىل أنه «يتم الرتشح مللء املقاعد املخصصة للدائرة
االنتخابية بطريق القائمة النسبية املفتوحة».

وتعني «القائمة» :أن عىل كل مرشح لالنتخابات أن يكون عضو ًا يف قائمة انتخابية .ويكون احلد األدنى
للمرشحني يف القائمة هو ثالثة ،واحلد األقىص هو عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية من غري مقعد
الكوتا النسائية املخصص لكل حمافظة ولكل دائرة من دوائر البدو الثالث.
وتعني «النسبية» :أن كل قائمة مرشحة ،حتصل عىل مقاعد يف الدائرة االنتخابية بنسبة عدد األصوات التي
حصلت عليها من جمموع املقرتعني يف الدائرة االنتخابية إىل عدد املقاعد املخصصة للدائرة( .الفقرة /1أ)46/
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وتعني «املفتوحة» :أن عملية االقرتاع تتكون حسب الصيغة األردنية املعتمدة (الفقرة ج )9/من خطوتني؛

األوىل تتمثل باختيار واحدة من القوائم املرشحة ،والثانية ،تتمثل يف اختيار واحد أو أكثر من املرشحني يف

القائمة التي تم اختيارها ،وجيوز عدم اختيار أحد .ويتحدد املرشحون الذين حيصلون عىل املقاعد التي تفوز

هبا القائمة عىل أساس أعىل األصوات التي حيصل عليها املرشحون يف القائمة من غري املرشحني عىل املقعد
املسيحي ،واملقعد الرشكيس  -الشيشاين.

ب .طريقة احتساب الفوز للقوائم املرشحة:

تفوز القائمة االنتخابية املرشحة وفق مبدأ «النسبية» بعدد من املقاعد يف الدائرة االنتخابية بنسبة عدد

األصوات التي حصلت عليها من جمموع املقرتعني إىل عدد املقاعد املخصصة للدائرة .ومن الزاوية احلسابية،
فإن هذا يتطلب إجراء العمليات التالية:

• •تقسيم عدد األصوات التي حصلت عليها القائمة عىل جمموع أصوات املقرتعني يف الدائرة االنتخابية،
مرضوب ًا بعدد املقاعد املخصصة للدائرة.

• •توزيع مقاعد الدائرة (من غري املقاعد املخصصة للمسيحيني وللرشكس والشيشان) حسب «األعداد
الصحيحة» التي حصلت عليها القوائم بنتيجة العملية احلسابية يف البند السابق.

• •توزيع ما تبقى من مقاعد عىل القوائم بشكل متسلسل حسب نظام الباقي األعىل حتى االنتهاء من توزيع
تلك املقاعد.

ج .تقسيم الدوائر االنتخابية:

قسم قانون االنتخاب بموجب املادة ( )8منه اململكة إىل  23دائرة انتخابية ،وخصص هلا  115مقعد ًا وفق
ّ

نظام خاص صدر هلذه الغاية ،وبحسب تقسيم الدوائر االنتخابية يكون لدينا ثالثة أنواع من الدوائر ،هي :النوع
األول يتكون من املحافظات التي تشكل كل منها دائرة انتخابية واحدة ،وهذا يغطي تسع حمافظات من أصل

 12حمافظة هي جمموع املحافظات التي تتكون منها اململكة؛ ويتكون النوع الثاين من دوائر بدو الشامل والوسط

واجلنوب ،وهي دوائر مغلقة من الناحية الديمغرافية ،وتعامل معاملة املحافظات من حيث حصتها من الكوتا
النسائية.

أما النوع الثالث ،فهو املحافظات الثالث الكربى؛ العاصمة ،وإربد ،والزرقاء .وتتميز هذه املحافظات كام هو

مبني يف اجلدول ( ،)1بأهنا صاحبة احلصة األكرب من املقاعد ،وتأيت يف املرتبة األوىل من حيث عدد مقاعد كل منها
8

مقارنة مع بقية الدوائر .وقد تعامل قانون االنتخاب بشكل خمتلف مع هذه املحافظات الثالث عن بقية حمافظات
اململكة ،وذلك بتقسيمها إىل دوائر فرعية.

اجلدول ( :)1عدد دوائر ومقاعد حمافظات العاصمة وإربد والزرقاء

عدد الدوائر

عدد املقاعد

الرقم

املحافظة

.1

العا�صمة

5

28

.2

�إربد

4

19

.3

الزرقاء

2

12

11

59

املجموع

د .حق القائمة يف استخدام رمزها يف دوائر أخرى:

نص قانون االنتخاب يف الفقرة (ب )15/عىل حق القائمة االنتخابية يف استخدام اسمها ذاهتا ورمزها يف

أي دائرة انتخابية أخرى .ويتمثل اهلدف من النص عىل هذا احلق ،يف تعزيز حتسني بيئة املشاركة احلزبية يف

االنتخابات ،من حيث أن احلزب السيايس أو االئتالف احلزيب الذي لديه قوائم انتخابية مرشحة يف عدة دوائر

انتخابية ،يستطيع أن يتقدم للناخبني يف الدوائر التي ترشح فيها حام ً
ال االسم نفسه والرمز نفسه لقوائمه املرشحة.
هـ .الكوتا النسائية:

خصص قانون االنتخاب (الفقرتان :ب ،ج )8 /للمرأة كوتا من  15مقعد ًا ،موزعة بواقع مقعد لكل حمافظة،
ّ

ولكل دائرة من دوائر البدو الثالث .وعىل املرشحات عن املقعد املخصص للنساء الرتشح ضمن قوائم ،وال

تعترب املرشحة وفق ًا ألحكام هذا البند (د )9/2من ضمن احلد األعىل للمرشحني يف القائمة .وحتدد الفائزة

باملقعد املخصص للنساء يف كل حمافظة عىل أساس أعىل األصوات التي نالتها املرشحة من جمموع أصوات
املقرتعني يف دائرهتا االنتخابية .وفيام خيص حمافظات العاصمة وإربد والزرقاء املقسمة إىل دوائر فرعية ،تفوز

باملقعد املرشحة التي حتصل عىل أعىل نسبة من أصوات املرشحات مقسومة عىل عدد املقرتعني يف دوائرهن.
(البند /4أ.)46/

9

و -كوتا املسيحيين وكوتا الشركس والشيشان:

يتعني عىل املرتشحني عن املقاعد املخصصة للمسيحيني وللرشكس والشيشان أن يرتشحوا ضمن قوائم يف
الدوائر التي ُخ ّصص هلم فيها مقاعد (البند د/1أ .)9/ويفوز هبذه املقاعد املرشحون عن هذه املقاعد الذين
حيصلون عىل أعىل األصوات يف الدائرة االنتخابية.

ويصص نظام الدوائر االنتخابية رقم  75لسنة  ،2016للمسيحيني تسعة مقاعد؛ مقعدان يف كل من دائريت
ُ
البلقاء والكرك ،ومقعد يف كل من دوائر العاصمة الثالثة ،إربد الثالثة ،عجلون ،الزرقاء األوىل ،ومادبا .أما
ختصص ثالثة مقاعد هلم موزعة عىل دوائر العاصمة الثالثة واخلامسة ،والزرقاء
الرشكس والشيشان ،فقد تم ّ
األوىل.
ثانيًا :أثر قانون االنتخاب ىلع ُبنية مجلس النواب الثامن عشر
أ -تمثيل األحزاب السياسية يف مجلس النواب

• •حزب جبهة العمل اإلسالمي:

شارك حزب جبهة العمل اإلسالمي الذراع السياسية جلامعة اإلخوان املسلمني يف انتخابات العام 2016

باالئتالف مع جمموعة من أصدقاء احلزب يف إطار «التحالف الوطني لإلصالح» ،ومحلت قوائم هذا التحالف
مسمى قائمة «اإلصالح» يف معظم الدوائر التي ترشحوا فيها ،فيام عدا الدوائر التي قدّ موا فيها أكثر من قائمة،
أو وقع االختيار عىل أسامء أخرى كام يف إربد األوىل (البناء ،العهد) ،وإربد الثالثة (الوفاء) ،واملفرق (الوفاق)،
ومادبا (اإلصالح والتنمية) ،والعاصمة الرابعة (العدالة) التي سبقتهم فيها قائمة أخرى إىل استخدام االسم.

ضمت  111مرتشح ًا ومرتشحة ،وتوزعت عىل  15دائرة
بلغ عدد قوائم احلزب املرتشحة  20قائمة انتخابيةّ ،
انتخابية ،ما يعني أن احلزب قد رشح أكثر من قائمة واحدة يف عدد من الدوائر  ،ومثال ذلك ترشيح قائمتني يف
كل من دوائر العاصمة األوىل والعاصمة اخلامسة وإربد األوىل ،وترشيح ثالث قوائم يف دائرة العاصمة الثانية،
كام هو مبني يف اجلدول رقم ( .)2ولقد ارتبطت سياسة ترشيح أكثر من قائمة يف الدائرة الواحدة بمسعى حتسني
فرص احلزب للفوز بأكثر من مقعد بالنظر إىل أن صغر حجم الدوائر االنتخابية مع تطبيق نظام الباقي األعىل يف
توزيع املقاعد الفائزة ،يقلص فرص القوائم القوية نسبي ًا بالفوز بأكثر من مقعد واحد من غري املقاعد املخصصة
للكوتات.
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اجلدول ( :)2النتائج التي أحرزهتا قوائم التحالف الوطني لإلصالح يف انتخابات 2016

عدد �أ�صوات
القائمة

الفائزون

عدد
الأ�صوات

1

الإ�صالح

العا�صمة الأولى

5

6,647

مو�سى هنط�ش

5,207

2

العدالة

العا�صمة الأولى

4

6,323

---

---

3

الإ�صالح

العا�صمة الثانية

7

10,096

مو�سى الوح�ش

7,315

4

البناء

العا�صمة الثانية

5

6,055

---

---

5

التعاون

العا�صمة الثانية

5

12,535

عبداهلل العكايلة

8,768

6

الإ�صالح

العا�صمة الثالثة

7

9,172

�صالح العرموطي

8,067

دمية طهبوب

7,055

من�صور مراد

5,510

7

العدالة

العا�صمة الرابعة

5

12,335

�أحمد الرقب

9,306

8

الإ�صالح

العا�صمة اخلام�سة

8

11,402

م�صطفى الع�ساف

7,560

تامر بينو

7,844

9

التحالف
الوطني

العا�صمة اخلام�سة

8

6,269

---

---

10

الإ�صالح

الزرقاء الأولى

8

14,518

�سعود �أبو حمفوظ

11,512

حياة امل�سيمي

11,104

نبيل ال�شي�شاين

10,335

11

الإ�صالح

الزرقاء الثانية

4

4,651

---

---

12

البناء

�إربد الأولى

7

8,216

---

---

الرقم

عدد
ا�سم
الدائرة االنتخابية
املرت�شحني
القائمة

11

عدد �أ�صوات
القائمة

الفائزون

عدد
الأ�صوات

13

العهد

�إربد الأولى

7

6,537

---

---

14

الوفاء

�إربد الثالثة

5

7,291

يو�سف اجلراح

4.330

15

الإ�صالح

�إربد الرابعة

5

3,241

---

16

الوفاق

املفرق

5

4,738

---

---

17

الإ�صالح

العقبة

4

2,056

---

---

18

الإ�صالح

البلقاء

8

11,257

�إبراهيم ال�سيد

6,489

19

الإ�صالح

جر�ش

4

8,979

هدى العتوم

5,904

20

الإ�صالح
والتنمية

مادبا

4

5.497

---

---

املجموع:

 20قائمة

 15دائرة

111

157,815

الرقم

عدد
ا�سم
الدائرة االنتخابية
املرت�شحني
القائمة

 15فائز ًا

فازت قوائم التحالف الوطني لإلصالح بام جمموعه  15نائب ًا؛ من بينهم  10حزبيني والباقي من أصدقاء

احلزب .وقد انضم مجيع هؤالء ما عدا النائب يوسف اجلراح (إربد الثالثة) إىل كتلة اإلصالح النيابية التي شكّلها
احلزب يف جملس النواب.

• •حزب املؤمتر الوطني «زمزم»:

يعدّ هذا احلزب إحدى التنظيامت املنبثقة عن حزب جبهة العمل اإلسالمي ومجاعة اإلخوان املسلمني ،
وقد حصل عىل الرتخيص يف عام  .2016ترشح العديد من كوادره يف قوائم خمتلفة برتشيح فردي وفاز منهم،

بحسب مصادر احلزب ،مخسة مرشحني ،كام هو مبني يف اجلدول ( .)3لكن قائمة « زمزم» يف دائرة إربد األوىل

هي الوحيدة التي محلت اسم احلزب ،وقد حصلت هذه القائمة التي اشتملت عىل سبعة مرتشحني عىل 4,865

صوت ًا ،غري أنه مل حيالفها احلظ للفوز بأحد مقاعد الدائرة الستة .ويالحظ أن أربعة من النواب اخلمسة املحسوبني
عىل حزب «زمزم» ،قد انضموا إىل كتلة نيابية واحدة هي كتلة الديمقراطية.
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اجلدول ( :)3الفائزون برتشيح فردي من حزب املؤمتر الوطني «زمزم»

الرقم

ا�سم الفائز

عدد
الأ�صوات

عدد �أ�صوات
ا�سم القائمة الدائرة االنتخابية
القائمة

الكتلة التي
ينتمي �إليها

1

ح�سن العجارمة

6,539

الن�شامى

العا�صمة اخلام�سة

10,528

الدميقراطية

2

بركات النمر

8,638

الراية

العا�صمة اخلام�سة

10,124

الدميقراطية

3

د� .إبراهيم
البدور

2,525

ال�شوبك

حمافظة معان

3,679

وطن

4

�إبراهيم �أبو العز

2.636

املنار

حمافظة العقبة

3.420

الدميقراطية

5

ح�سن ال�سعود

2,342

جبال الطفيلة

حمافظة الطفيلة

5,916

الدميقراطية

• •حزب التيار الوطني:
يتميز حزب التيار الوطني بوجود عدد كبري من النخب الوزارية والنيابية السابقة يف صفوفه ،لكنه يفتقر إىل

قاعدة اجتامعية متامسكة خاصة به كحزب سيايس ،وربام هلذا السبب مل يتقدم احلزب لالنتخابات بقائمة أو أكثر

متثله .غري أنه تقدم من كوادر احلزب لالنتخابات  19مرشح ًا ،فاز منهم أربعة مرشحني ،يف أربعة دوائر انتخابية،

سجلوا اختيارات خمتلفة،
كام هو مبني اجلدول ( .)4ويالحظ أن هؤالء الفائزين مل يشكلوا نواة كتلة نيابية ،بل ّ
حيث انضم اثنان منهم إىل كتلة وطن ،وثالث إىل كتلة العدالة ،فيام اختار الرابع أن يبقى مستق ً
ال خارج الكتل
النيابية.

اجلدول ( :)4الفائزون برتشيح فردي من حزب التيار الوطني

الرقم

ا�سم الفائز

عدد
الأ�صوات

ا�سم القائمة

الدائرة
االنتخابية

عدد �أ�صوات الكتلة التي
القائمة ينتمي �إليها

1

نواف املعلى

4,509

عني الوطن

الزرقاء الثانية

5,556

م�ستقل

2

عبداهلل زريقات

6,553

وطن

حمافظة الكرك

19,722

وطن

3

حممود العدوان

3,148

احلق

حمافظة البلقاء

8,654

وطن

4

حاب�س ال�شبيب

11,403

رعد ال�شمال

بدو ال�شمال

11,697

العدالة
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• •حزب االحتاد الوطني:
تأسس حزب االحتاد الوطني عام  ،2011وخاض انتخابات  ،2013حيث حصل عىل أكثر من  68ألف

خصص هلا القانون
صوت ،األمر الذي أهله للفوز بمقعدين من خالل القائمة الوطنية عىل مستوى اململكة التي ّ
 27مقعد ًا .أما يف انتخابات  ،2016فلم يشكّل احلزب قائمة باسمه .وترشح عدد من كوادره بشكل فردي ،نجح

منهم ثالثة يف ثالث دوائر انتخابية ،وهم نواب سابقون ،كام هو مبني يف اجلدول ( .)5وانضم هؤالء النواب إىل
كتل نيابية خمتلفة ،هي :التجديد ،العدالة ،والديمقراطية:
• •حزب اجلبهة األردنية املوحدة:
حزب اجلبهة األردنية املوحدة هو أحد األحزاب القليلة التي قدّ مت لالنتخابات قائمة واضحة املعامل متثل

احلزب ،محلت اسم «اجلبهة املوحدة» ،يف دائرة العاصمة الثالثة ،وحصلت هذه القائمة التي اشتملت عىل 7

مرتشحني عىل  1028صوت ًا ،ومل حتصل عىل أي مقعد ،حيث كان يلزمها أن حتصل عىل أكثر من  5526صوت ًا
لتحصل عىل املقعد األخري يف هذه الدائرة.

غري أن احلزب قد أعلن أن اثنني من أعضائه من بني تسعة ترشحوا بشكل فردي ،قد فازا بعضوية جملس

النواب ،ومها :د .فوزي الطعيمة (دائرة البلقاء) ،وموسى الزواهرة (دائرة الزرقاء الثانية) كام هو مبني يف اجلدول

( .)5ويالحظ أنه فيام انضم النائب د .فوزي الطعيمة إىل كتلة االحتاد النيابية ،فإن النائب موسى الزواهرة مل
ينضم إىل أي من الكتل النيابية الست يف جملس النواب.

• •حزب الوسط اإلسالمي:
خالف ًا لإلنجاز الذي حققه حزب الوسط اإلسالمي ،يف انتخابات  2013بحصوله عىل املركز األول من بني

مجيع األحزاب السياسية املرتشحة ،وعىل أكثر من  114ألف صوت ،وثالثة مقاعد من املقاعد الـ  27املخصصة

للقائمة الوطنية عىل مستوى اململكة ،فإن احلزب مل يتقدم بقائمة حتمل اسمه يف انتخابات  .2016ويبدو أن قائمة

االحتاد املرتشحة يف دائرة البلقاء هي األقرب لتمثيل احلزب ،حيث كان من بني شخصياهتا األساسيني النائب

السابق د .عيل الشطي ،لكن مل حيالفه احلظ ،وفازت باملقعد الذي أحرزته القائمة ،املرتشحة فضية أبو قدّ ورة.
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اجلدول ( :)5الفائزون برتشيح فردي من أحزاب سياسية حصلت عىل ثالثة مقاعد فام دون

الرقم

ا�سم الفائز

.1

ق�صي الدمي�سي
يحيى ال�سعود
�أحمد الهمي�سات

.2
.3

.1
.2

ف�ضية �أبو ق ّدورة
(تناف�سي ًا)
�سليمان الزبن

عدد
الأ�صوات
4.615
7,204
6.971

4,091
3,382

.1

د .فوزي الطعيمة
مو�سى الزواهرة

.1

غازي الهواملة
رجا ال�صرايرة

8,194

.1

مازن القا�ضي

8,722

.1

ن�ضال الطعاين

3,751

.1

في�صل الأعور

4,078

.1

�صوان ال�شرفات

5,080

.1

عبد القادر
الف�شيكات

5,608

.2

.2

5,282
3,037

2,381

عدد �أ�صوات
ا�سم القائمة الدائرة االنتخابية
القائمة

الكتلة التي
ينتمي �إليها

حزب االحتاد الوطني
الزرقاء الأولى
وطن
فر�سان القد�س العا�صمة الثانية
العا�صمة الرابعة
الإ�صالح
حزب الو�سط الإ�سالمي

14,183

التجديد
العدالة
الدميقراطية

حمافظة البلقاء

9,137

الدميقرطية

بدو الو�سط
البدر
حزب اجلبهة الأردنية املوحدة
حمافظة البلقاء
الأمة
الوحدة الوطنية الزرقاء الثانية
حزب العدالة والإ�صالح
حمافظة الطفيلة
الفار�س
حمافظة الكرك
وطن
حزب الوفاء الوطني
بدو ال�شمال
امليزان
حزب البعث العربي التقدمي
�إربد الأولى
�إربد الكرامة
حزب العون الوطني
الزرقاء الأولى
�أبناء الزرقاء
حزب الأن�صار
بدو ال�شمال
الأ�سد املت�أهب
حزب جبهة العمل الوطني

5,566

الدميقراطية

14,553

االحتاد
م�ستقل

4,090
19,722

م�ستقل
وطن

11,018

الوفاء الوطني

8,326

م�ستقل

13.049

التجديد

8,171

الوفاق الوطني

8,327

التجديد

االحتاد

الوطن

حمافظة مادبا

10,121
9.155

5,686
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• •حزب العدالة واإلصالح:

تأسس حزب العدالة واإلصالح العام  ،2012وهذه هي املرة األوىل التي يشارك فيها باالنتخابات النيابية،
ّ
بمرش َح ْي فرد ّي ْي ،حيث فازا يف دائرتني خمتلفتني ،انضم أحدمها إىل كتلة وطن  ،فيام بقي
وجاءت مشاركته
اآلخر مستق ً
ال خارج الكتل النيابية (انظر اجلدول .)5
• •األحزاب األخرى:

هناك مخسة أحزاب سياسية حصل كل منها عىل مقعد نيايب من خالل الرتشيح الفردي ،وهذه األحزاب،

هي :حزب الوفاء الوطني ،حزب البعث العريب التقدمي ،حزب العون الوطني ،حزب األنصار ،وجبهة العمل
الوطني الوطني (انظر اجلدول .)5

• •ملخص متثيل األحزاب السياسية يف جملس النواب:

باستثناء التحالف الوطني لإلصالح الذي قادته جبهة العمل اإلسالمي ،وترشحت قوائمه بشكل علني،
وحصل عىل  15مقعد ًا ،كام هو موضح يف اجلدول ( ،)6فإن الفائزين من األحزاب األخرى ،قد تراوح عددهم

ما بني مقعد واحد إىل مخسة مقاعد ،والتقت الرتشيحات الفائزة هلذه األحزاب اإلحدى عرشة يف أهنا مجيعها
ترشيحات فردية وغري علنية.

اجلدول ( :)6األحزاب واالئتالفات السياسية املمثلة يف جملس النواب ( )18بحسب عدد املقاعد الفائزة ونوع الرتشح

الرقم
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ا�سم احلزب /االئتالف

عدد املقاعد الفائزة

نوع الرت�شح

1

التحالف الوطني للإ�صالح

15

ائتالف حزبي علني

2

حزب امل�ؤمتر الوطني «زمزم)

5

فردي وغري علني

3

حزب التيار الوطني

4

فردي وغري علني

4

حزب التيار الوطني

3

فردي وغري علني

5

حزب اجلبهة الأردنية املوحدة

2

فردي وغري علني

الرقم

ا�سم احلزب /االئتالف

نوع الرت�شح

عدد املقاعد الفائزة

6

حزب الو�سط الإ�سالمي

2

فردي وغري علني

7

حزب العدالة والإ�صالح

2

فردي وغري علني

8

حزب الوفاء الوطني

1

فردي وغري علني

9

حزب البعث العربي التقدمي

1

فردي وغري علني

10

حزب العون الوطني

1

فردي وغري علني

11

حزب الأن�صار

1

فردي وغري علني

12

حزب جبهة العمل الوطني

1

فردي وغري علني

املجموع

38

• •خالصات:

1.1إن حصول قوائم حتالف اإلصالح الوطني يف انتخابات  2016التي جرت بموجب نظام القائمة النسبية
املفتوحة عىل  15مقعد ًا  ،أو ما نسبته  %11.5من جممل مقاعد املجلس النيايب ،مؤرش عىل أن القوة السياسية
املنظمة ،والتي تراعي يف تكتيكاهتا نقاط القوة والضعف يف نظام االنتخاب ،متتلك فرصة الفوز بحصة جيدة
من مقاعد جملس النواب.
2.2إن صغر حجم الدوائر االنتخابية مع احتساب الفوز بطريقة الباقي األعىل يف نظام القائمة النسبية املفتوحة
بدون عتبة حسم ،يشكل مكمن الضعف الرئييس يف هذا النظام ،وهذا يفرس ملاذا فازت  81قائمة ٌ
كل منها
بمقعد واحد ،من بني جممل القوائم الفائزة وعددها  103قوائم ،من بينها قائمتان فازت كل منهام بمقعد
كوتا نسائية فقط.
3.3إن نسبة القوائم الفائزة بأكثر من مقعد نيايب ،قد بلغت  22قائمة ،حسبام يوضح اجلدول ( ،)6وهي متثل
فرصة ،لكنها فرصة ذات أثر حمدود للغاية ،حيث اقترص جمموع املقاعد التي أحرزهتا هذه القوائم عىل 49
مقعد ًا أو ما نسبته  %37.7من عضوية املجلس النيايب.
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4.4إن القسم األكرب من القوائم التي فازت بأكثر من مقعد نيايب واحد ،بنسبة  %81.8من القوائم الفائزة ،إنام
فازت بمقعدين اثنني (اجلدول  ،)7أحدمها مقعد عام والثاين مقعد كوتا نسائي أو مسيحي أو رشكيس

شيشاين ،فيام يقترص عدد القوائم التي فازت بثالثة مقاعد عىل قائمتني ،والتي فازت بأربعة مقاعد نيابية عىل
قائمة واحدة.

اجلدول ( :)7تكوين القوائم الفائزة بأكثر من مقعد نيايب واحد يف انتخابات 2016

تكوبن القوائم الفائزة

فئة الفوز

التكرار

�إجمايل املقاعد

()18

مقعدان اثنان
مقعد عام ،ومقعد كوتا ن�سائية

10

20

مقعد عام ،ومقعد م�سيحي

7

14

مقعد عام ،ومقعد �شرك�سي� /شي�شاين

1

02

()3

ثالثة مقاعد
مقعدان عا ّمان ،ومقعد م�سيحي

1

3

مقعد عام ،ومقعد �شرك�سي� /شي�شاين ،ومقعد كوتا ن�سائية

2

6

()1

�أربعة مقاعد
مقعدان عا ّمان ،ومقعد م�سيحي ،ومقعد كوتا ن�سائية
املجموع

1

4

 22قائمة

 49مقعد ًا

5.5إن صغر حجم الدوائر االنتخابية ،حيث يقترص عدد املقاعد العامة املخصصة هلا (أي من دون الكوتات)
عىل  8 -3مقاعد ،حيد من أثر تغيري طريقة احتساب الفوز من «الباقي األعىل» إىل «دي هونت» ،حيث

يوضح اجلدول ( )8أن تطبيق طريقة «دي هونت» تزيد عدد القوائم التي يمكن هلا أن تفوز بمقعدين عا ّمني

من قائمتني إىل مخس فقط .ويقابل ذلك بطبيعة احلال أن الفائز باملقعد األخري يف الدوائر الثالث التي زادت
حصتها ،سيفقد مقعده.
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اجلدول ( :)8الفائزون باملقاعد العامة حسب طريقة احتساب الفوز

الدائرة االنتخابية

ا�سم القائمة

عدد �أ�صوات
القائمة

�أ�سماء الفائزين/

الباقي الأعلى

عدد الفائزين/

دي هونت

حمافظة الكرك

وطن

19,722

عاطف الطراونة
رجا ال�صرايرة

2

حمافظة الكرك

الكرك

19,002

م�صلح الطراونة
حممد العتايقة

2

العا�صمة الرابعة

القد�س ال�شريف

20,148

خري �أبو �صعيليك

2

�إربد

16,985

ريا�ض العزام

2

الأق�صى

17,830

حممد الظهراوي

2

�إربد الإولى
الزرقاء الأولى

6.6إن حتسني النظام االنتخايب من خالل وضع عتبة متثيل (نسبة حسم) عىل سبيل املثال ،سيبقى أثره حمدود ًا إذا
مل ينعكس من خالل حتقيق حتسني جوهري يف التمثيل النيايب لألحزاب السياسية ،ألنه سينجم عن ذلك يف
هذه احلالة تغيري أشخاص فقط ،ما يبقى الطابع الفردي ألعضاء املجلس النيايب سائد ًا.
ب -التمثيل النسائي يف مجلس النواب

إضافة إىل املقاعد اخلمسة عرش املخصصة للنساء يف املحافظات االثنتي عرشة ودوائر البدو الثالث ،كام هو
مبني يف اجلدول (-9أ) ،فقد نجحت النساء يف الفوز تنافسي ًا بخمسة مقاعد إضافية (اجلدول -9ب) ،وهذا
هو أعىل عدد من املقاعد تفوز هبا النساء تنافسي ًا منذ إقرار نظام الكوتا النسائية يف انتخابات عام  .2003وقد
توزعت املقاعد اخلمسة ضمن حمافظات :البلقاء (مقعد واحد) ،الكرك (مقعدان اثنان) ،جرش (مقعد واحد)،
وعجلون (مقعد واحد).
وجدير بالذكر أن أعىل عدد من املقاعد أحرزته النساء تنافسي ًا يف االنتخابات التي سبقت انتخابات  ،2016كان
يف انتخابات عام  ،2013حيث حصلت املرأة عىل ثالثة مقاعد إضافية .لكن بمقارنة عدد املقاعد التي أحرزهتا
املرأة تنافسي ًا يف انتخابات  2013و ،2016نجد أن االنتخابات األخرية قد تفوقت عىل سابقتها بام يقرتب من
الضعف بالنسبة املئوية إذا ما أخذنا باالعتبار عدد أعضاء املجلس الذي هبط من  150إىل  130مقعد ًا ،ما يعنى
أن نسبة النساء الفائزات تنافسي ًا قد ارتفعت من  %2إىل .%3.9
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اجلدول (-9أ) :الفائزات بمقاعد الكوتا النسائية يف انتخابات 2016

الرقم

املحافظة /الدائرة

ا�سم الفائزة

القائمة وعدد �أ�صواتها

عدد �أ�صوات الفائزة

1

العا�صمة 3

دمية طهبوب

الإ�صالح9172 :

7055

2

الزرقاء 1

حياة م�سيمي

الإ�صالح14518 :

11104

3

البلقاء

هيا مفلح

التجديد13492 :

5586

4

مادبا

مرام احلي�صة

العهد5248 :

4082

5

�إربد 2

انت�صار حجازي

حوران اخلري14762 :

10290

6

عجلون

منتهى البعول

العمل14213 :

5712

7

جر�ش

وفاء بني م�صطفى

الأ�صالة8974 :

4532

8

املفرق

رمي �أبو دلبوح

ال�صقور9858 :

7345

9

الكرك

منال ال�ضمور

وطن19722 :

5614

10

الطفيلة

ان�صاف اخلوالدة

عدالة5147 :

3053

11

معان

ابت�سام النوافلة

البرتاء5763 :

2832

12

العقبة

عليا �أبو هليل

العقبة6316 :

4067

13

بدو ال�شمال

زينب الزبيد

رعد ال�شمال11697 :

4627

14

بدو الو�سط

ر�سمية الكعابنة

الكرامة4204 :

2961

15

بدو اجلنوب

�شاهة �أبو �شو�شة

الوفاء6792 :

4150

اجلدول (-9ب) :النساء الفائزات تنافسي ًا يف انتخابات 2016
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الرقم

املحافظة /الدائرة

ا�سم الفائزة

القائمة وعدد �أ�صواتها

عدد �أ�صوات الفائزة

1

البلقاء

ف�ضية ابو ق ّدورة

االحتاد9137 :

4091

2

عجلون

�صفاء املومني

الوفاق11599 :

6616

3

جر�ش

هدى العتوم

الإ�صالح8979 :

5904

4

الكرك

رندة ال�ش ّعار

الوفاء للأغوار8702 :

5992

5

الكرك

�صباح ال�ش ّعار

ال�شم�س8539 :

6680

 -1مشاركة النائبات يف اللجان النيابية الدائمة:

باستثناء نائبة واحدة شاركت بعضوية جلنة دائمة واحدة ،فإن مجيع النائبات األخريات وعددهن  19نائبة،
شاركت ّ
كل منهن بعضوية جلنتني دائمتني كام هو مبني يف اجلدول ( .)9ومن بني اللجان الدائمة العرشين ،غطت
املشاركة النسائية  16جلنة دائمة بعضوية جاءت تكراراهتا عىل النحو التايل :نائبة واحدة ( 5جلان) ،نائبتان اثنتان

( 6جلان) ،ثالث نائبات (ثالث جلان) ،أربع نائبات (جلنة واحدة) ،وتسع نائبات (جلنة واحدة ،هي جلنة املرأة

وشؤون األرسة).

 -2مشاركة النائبات يف املناصب القيادية للجان الدائمة:

تتكون املناصب القيادية يف اللجنة الدائمة الواحدة من ثالثة مناصب ،هي :الرئيس ،ونائب الرئيس ،واملقرر.

هذا وقد بلغت مشاركة النائبات يف املناصب القيادية للجان الدائمة ما جمموعة  13منصب ًا ،توزعت بني رئيسة
واحدة ،وأربع نائبات رؤساء ،وثامين مقررات (اجلدول  .)10وبام أن جمموع املناصب يف مجيع اللجان الدائمة
تبلغ  60منصب ُا ،فإن حصة النائبات من هذه املناصب تبلغ  ،%21.7وتتفوق هذه النسبة عىل نسبة النائبات
اإلمجالية يف عضوية جملس النواب والتي تبلغ .%15.4

اجلدول ( :)10توزيع النساء يف جملس النواب عىل اللجان الدائمة واملناصب فيها

الرقم

ا�سم الفائزة

املحافظة /الدائرة

ع�ضوية اللجان
الدائمة

املنا�صب يف اللجان
الدائمة

1

دمية طهبوب

العا�صمة 3

( 2التوجيه ،املر�أة)

(1نائبة رئي�س)/

2

حياة م�سيمي

الزرقاء 1

( 2ال�سلوك ،املر�أة)

3

هيا مفلح

البلقاء

( 2العمل ،املر�أة)

/( 1مقررة)

4

مرام احلي�صة

مادبا

( 2الإدارية ،النزاهة)

( 1مقررة)/

5

انت�صار حجازي

�إربد 2

( 2العمل ،اخلدمات)

6

منتهى البعول

عجلون

( 2اخلارجية ،ال�سياحة)

7

وفاء بني م�صطفى

جر�ش

( 2احلريات ،املر�أة)

8

رمي �أبو دلبوح

املفرق

( 2القانونية ،املر�أة)

( 2مقررة +رئي�سة)
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الرقم

ا�سم الفائزة

املحافظة /الدائرة

ع�ضوية اللجان
الدائمة

املنا�صب يف اللجان
الدائمة

9

منال ال�ضمور

الكرك

( 2القانونية ،احلريات)

/( 1مقررة)

10

ان�صاف اخلوالدة

الطفيلة

( 2الرتبية ،العمل)

11

ابت�سام النوافلة

معان

( 2الإدارية ،الرتبية)

12

عليا �أبو هليل

العقبة

( 2الإدارية ،الرتبية)

13

زينب الزبيد

بدو ال�شمال

( 2االقت�صاد ،الريف)

( 2مقررة ،نائبة رئي�س)

14

ر�سمية الكعابنة

بدو الو�سط

( 2اخلارجية ،املر�أة)

( 1نائبة رئي�س)/

15

�شاهة �أبو �شو�شة

بدو اجلنوب

( 2ال�صحة ،الريف)

/( 1مقررة)

16

ف�ضية ابو ق ّدورة

البلقاء

( 2الزراعة ،املر�أة)

17

�صفاء املومني

عجلون

( 2الرتبية ،التوجيه)

18

هدى العتوم

جر�ش

( 1املر�أة)

19

رندة ال�ش ّعار

الكرك

( 2الزراعة ،املر�أة)

/( 1نائبة رئي�س)

20

�صباح ال�ش ّعار

الكرك

( 2الزراعة ،ال�سلوك)

/( 1مقررة)

 16جلنة

( 13رئي�سة 4 +نائبات
ر�ؤ�ساء 8 +مقررات)

 20نائبة

( 1مقررة)

ج -الكتل النيابية يف مجلس النواب

 -1عدد الكتل النيابية وعضويتها:

ضمت ما جمموعه  115عضو ًا ،من أصل
تَشكّل يف جملس النواب الثامن عرش ما جمموعه ست كتل نيابيةّ ،

 130عضو ًا ،هم عدد أعضاء جملس النواب .وتراوحت عضوية الكتلة الواحدة ما بني  13عضو ًا كحد أدنى،
و 24عضو ًا كحد أعىل .وجاء توزيع عضوية الكتل عىل النحو التايل املبني يف اجلدول ( .)10أما بقية األعضاء،

وعددهم  15عضو ًا ،فهم ُيصنّفون كمستقلني ،أي ليسوا أعضاء يف أي من الكتل النيابية.
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اجلدول ( :)11الكتل النيابية وعدد أعضائها يف الدورة العادية األوىل للمجلس الثامن عرش

الرقم

عدد الأع�ضاء

ا�سم الكتلة

1

الوفاق الوطني

24

2

العدالة

24

3

وطن

21

4

الدميقراطية

19

5

الإ�صالح

14

6

التجديد

13

املجموع

115

 -2التكوين اجلندري للكتل النيابية:

ُي ّبي اجلدول ( )12بأن عدد عدد النساء يف الكتل النيابية ،قد تراوح باألرقام املطلقة ،ما بني اثنتني يف الكتلة

الواحدة كحد أدنى ،إىل مخس نساء يف الكتلة الواحدة كحد أعىل .وفيام خلت جمموعة املستقلني التي بلغ عدد

أعضائها  15نائب ًا من أي امرأة ،فإن كتلة وطن احتلت املرتبة األوىل من حيث النسبة املئوية للنساء فيها ،إذ بلغت

نسبتهن  ،%23.8تلتها كتلة التجديد بنسبة  ،%23.1ثم كتلة اإلصالح التي ح ّلت يف املركز الثالث بنسبة .%21.4

وح ّلت يف املراكز الثالثة األخرية عىل التوايل :كتلة الوفاق الوطني بنسبة  ،%16.7وكتلة العدالة بنسبة ،%12.5
وأخري ًا كتلة الديمقراطية بنسبة .%10.5

اجلدول ( :)12التكوين اجلندري للكتل النيابية باألرقام املطلقة والنسب املئوية

عدد الأع�ضاء

عدد الن�ساء

ن�سبة الن�ساء

الكتلة
وطن

21

5

23.8%

التجديد

13

3

23.1%

الإ�صالح

14

3

21.4%
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عدد الأع�ضاء

عدد الن�ساء

ن�سبة الن�ساء

الكتلة
الوفاق الوطني

24

4

16.7%

العدالة

24

3

12.5%

الدميقراطية

19

2

10.5%

امل�ستقلون (غري الكتلويني)

15

0

00.0%

املجموع

130

20

%15.4

 -3مشاركة املرأة يف املناصب القيادية للكتل النيابية

شاركت النائبات العضوات يف مخس كتل نيابية ،وعددهن  20نائبة ،عىل ستة مناصب قيادية ،نصفهن عضوات
مكتب تنفيذي ،ومقررتان ،وناطقة إعالمية .وحتتل النائبات منصب ًا قيادي ًا واحد ًا يف أربع كتل ،ومنصبني يف كتلة
واحدة هي كتلة اإلصالح ،فيام مل تسجل املرأة يف كتلة التجديد أي مشاركة هلا يف املناصب القيادية للكتلة (انظر
اجلدول  .)13هبذا تكون  %30من النائبات قد شاركن يف مناصب قيادية يف الكتل النيابية ،مقابل  %19من
النواب.
اجلدول ( :)13عدد املناصب التي شاركت هبا النساء ونوعها ضمن الكتل النيابية يف الدورة العادية األوىل

ا�سم الكتلة

24

عدد
الأع�ضاء

عدد عدد املنا�صب التي �شاركت
بها الن�ساء
الن�ساء

نوع املن�صب

وطن

21

5

1

ع�ضوة مكتب تنفيذي

التجديد

13

3

0

-

الإ�صالح

14

3

2

مقررة  +ناطقة �إعالمية

الوفاق الوطني

24

4

1

مقررة

العدالة

24

3

1

ع�ضوة مكتب تنفيذي

الدميقراطية

19

2

1

ع�ضوة مكتب تنفبذي

ا�سم الكتلة

عدد
الأع�ضاء

عدد عدد املنا�صب التي �شاركت
بها الن�ساء
الن�ساء

امل�ستقلون (غري الكتلويني)

15

0

0

املجموع

130

20

6

نوع املن�صب
-

ثالثًا :أثر قانون االنتخاب ىلع أداء مجلس النواب (الدورة العادية األولى)
أ -ىلع صعيد الدور الرقابي:

بمقارنة مؤرشات الدور الرقايب املختلفة ما بني الدورة العادية األوىل للمجلس الثامن عرش .والدورة املقابلة

هلا (غري العادية) من عمر املجلس السابع عرش ،حسبام هو موضح يف اجلدول ( ،)14وعىل افرتاض أن جملس

النواب يكون يف دورته األوىل متحمس ًا للعمل ،فقد جاءت النتائج يف أغلبيتها يف غري صالح جملس النواب

الثامن عرش ،ما يعني أن الصدفة هي التي تتحكم بالنتائج أكثر من ارتباطها بالبنية املؤسسية للمجلس ،ألن أداء
جملس النواب سيبقى يف ظل البنية الراهنة أسري ًا للطابع الفردي ألعضاء جملس النواب.

فعىل سبيل املثال ،فقد بلغ عدد األسئلة النيابية التي أجابت عنها احلكومة وتلك التي مل جتب عنها 824 ،سؤاالً

يف الدورة العادية األوىل للمجلس الثامن عرش ،مقابل  1165سؤاالً يف الدورة األوىل (غري العادية) للمجلس

السابع عرش .وحتى إذا أخذنا باالعتبار الفرق يف عدد النواب بني املجلسني ،سنجد أن متوسط عدد األسئلة

لكل نائب هو ثامنية أسئلة يف الدورة األوىل للمجلس ( ،)17مقابل ستة أسئلة يف الدورة األوىل للمجلس (.)18

وانعكست النتيجة يف جمال املذكرات النيابية ،حيث بلغ عدد هذه املذكرات بمجموع أنواعها يف الدورة العادية

األوىل للمجلس الثامن عرش  118مذكرة ،مقابل  103مذكرات يف الدورة األوىل للمجلس السابق.

أما يف مؤرشات الرقابة األخرى ،فقد جاءت النتائج يف أغلبيتها يف غري صالح املجلس الثامن عرش يف دورته

األوىل ،وهذا ينطبق عىل مؤرشات مهمة جد ًا مثل االستجوابات (ستة يف الدورة األوىل للمجلس الثامن عرش

مقابل  17يف الدورة األوىل للمجلس السابع عرش)؛ ويف جمال طلبات املناقشة ،اقترص عدد الطلبات عىل ثالثة
يف املجلس الثامن عرش مقابل  15يف «أوىل» السابع عرش؛ ويف جمال االقرتاحات بقانون ،اقترص عدد هذه

25

االقرتاحات عىل مخسة يف «أوىل الثامن عرش» مقابل  17يف «أوىل السابع عرش» ,ويف جمال االقرتاحات برغبة ،مل
تكن هناك اقرتاحات برغبة مقابل مخسة اقرتاحات يف «أوىل السابع عرش».
اجلدول ( :)14اإلنجازات املقارنة يف جمال الرقابة النيابية بني املجلسني السابع عرش ،والثامن عرش (العادية األوىل)

املجل�س ()18
امل�ؤ�شرات الرقابية

الدورة
العادية الأولى

الدورة غري
العادية

الدورة
الدورة
الدورة
العادية الأولى العادية الثانية العادية الثالثة

الأ�سئلة التي وردت عليها
�إجابة من احلكومة

644

953

542

445

220

الأ�سئلة التي مل ترد عليها
�إجابة من احلكومة/

180

212

220

101

72

املجموع

824

1165

762

546

292

امل ��ذك ��رات ال �ت��ي �أج��اب��ت
املذكرات
عنها احلكومة

58

38

49

28

28

امل��ذك��رات ال�ت��ي مل جتب
عنها احلكومة

60

65

91

52

64

املجموع

118

103

140

80

92

امل ��ذك ��رات امل �ق��دم��ة من
املذكرات
اللجان الدائمة

25

11

60

38

35

امل ��ذك ��رات امل �ق��دم��ة من
جمموعة نواب

85

52

64

36

51

امل ��ذك ��رات امل �ق��دم��ة من
نواب ب�شكل فردي

6

39

16

6

6

امل ��ذك ��رات امل �ق��دم��ة من
الكتل النيابية

2

1

0

0

0

118

103

140

80

92

الأ�سئلة

املجموع
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املجل�س ()17

املجل�س ()18
امل�ؤ�شرات الرقابية
�أخرى

املجل�س ()17

الدورة
العادية الأولى

الدورة غري
العادية

الدورة
الدورة
الدورة
العادية الأولى العادية الثانية العادية الثالثة

اال�ستجوابات

6

17

33

7

9

طلبات املناق�شة

3

15

10

10

2

االقرتاحات بقانون

5

17

21

8

6

االقرتاح برغبة

0

5

2

5

0

العرائ�ض وال�شكاوى

6

2

2

1

0

ب -ىلع صعيد الدور التشريعي

يعدّ أداء جملس النواب الترشيعي يف الدورة األوىل ملجلس النواب الثامن عرش جيد ًا باملعنى النسبي (انظر
اجلدول  ،)15ويعود التحسن يف عدد القوانني املقرة يف الدورة األوىل ملجلس النواب الثامن عرش مقارنة مع

الدورة األوىل (غري العادية) للمجلس السابع عرش ،إىل إقرار النظام الداخيل اجلديد ملجلس النواب لسنة 2013

وتعديالته ،أكثر مما يتصل بوقوع تطور يف بنية جملس النواب التي مل تتغري عىل نحو جوهري ،حيث نص النظام
الداخيل اجلديد يف املادة ( )83عىل عدم جواز طلب النائب للكالم أثناء مناقشة مشاريع القوانني املحالة من

اللجان املختصة ما مل يكن قد تقدم بمقرتح لتعديل مواد القانون قيد البحث .ويف املقابل ،فإننا نالحظ أن عدد

االقرتاحات بقانون يف الدورة األوىل من والية املجلسني ،قد جاءت لصالح املجلس السابع عرش ،ما يؤكد أن
عنرص الصدفة هو الذي يفرس هذا الفرق أكثر مما قد يفرسه وجود فرق ما بني بنية املجلسني.

اجلدول ( :)15اإلنجازات الترشيعية املقارنة خالل الدورة األوىل من والية جمليس النواب ( )17و()18

الإجناز الت�شريعي
القوانني املحالة �إلى جمل�س الأعيان

جمل�س النواب ()17

جمل�س النواب ()18

19

33

منها:
 -1القوانني التي �أقرها جمل�س النواب مبا�شرة

2

2

 -2القوانني التي مت ردها

1
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الإجناز الت�شريعي

جمل�س النواب ()17

جمل�س النواب ()18

 -3القوانني التي �أقرت يف جل�سة م�شرتكة للأعيان
والنواب

3

5

اقرتاح بقانون �أحيل �إلى اللجنة املخت�صة

17

5

ج -مناقشات البيان الوزاري والتصويت ىلع الثقة

 -1مناقشات الكتل النيابية للبيان الوزاري:

رغم أن الكتل النيابية الست يف جملس النواب الثامن عرش ،قد ألقت خالل الدورة العادية األوىل كلامت

باسمها يف مناقشة البيان الوزاري حلكومة د .هاين امللقي ،إال أن أي ًا من هذه الكتل مل تكتف بكلمتها باعتبارها

كلمة ممثلة جلميع أعضائها ،بل انخرط أعضاؤها كام هو مبني يف اجلدول ( ،)16باستثناء واحد أو اثنني إضافة

إىل املتحدث باسم الكتلة ،يف إلقاء كلامت متثل كل واحد منهم ،وهو ما يضعف قيمة كلمة الكتلة باعتبارها كلمة
مجاعية ،ويكشف عن أن غياب التمثيل احلزيب الوازن يف جملس النواب ُيبقي أداء الكتل شكلي ًا ،وخاضع ًا للطابع
الفردي الغالب عىل بنية جملس النواب.

اجلدول ( :)16مناقشات الكتل النيابية وأعضائها للبيان الوزاري حلكومة د .هاين امللقي
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الرقم

الكتلة النيابية

عدد
الأع�ضاء

كلمة الكتلة

�أع�ضاء ناق�شوا البيان

%

1

العدالة

24

د .فوزي الطعيمة

23

%95.8

2

الإ�صالح

14

د .عبداهلل العكايلة

13

%92.9

3

الوفاق الوطني

24

مازن القا�ضي

22

%91.7

4

وطن

21

عبداهلل زريقات

19

%90.5

5

التجديد

13

د .خري �أبو �صعيليك

11

%84.6

6

الدميقراطية

19

د .خالد البكار

16

%84.2

7

امل�ستقلون

15

-

14

%93.3

وجهت عدد ًا من
غري أن أنه لوحظ أن كتلة اإلصالح التي تتسم بدرجة عالية من التوافق وااللتزام ،قد ّ

أعضائها أيض ًا ليشارك كل واحد منهم يف إلقاء كلمة باسمه ليس فقط للتعبري عن ذاته وخماطبة ناخبيه بشكل
خاص ،وإنام بدرجة رئيسية الستغالل فرصة احلديث أمام الرأي العام بالرتكيز عىل قضايا حمددة ،ما يوسع

هامش القضايا التي تكون الكتلة قد غطتها يف الوقت املتاح للكتل ولألفراد.

فعىل سبيل املثال قال النائب د .موسى هنطش أنا من كتلة اإلصالح ،و ُف ّوضت يف احلديث يف ثالثة حماور.

وركزت مداخلته عىل مواضيع الشباب ،الزراعة واملياه والبيئة ،والبرتول والغاز .وحتدث آخرون من موقع

تأكيد انتامئهم لكتلة اإلصالح أو جبهة العمل اإلسالمي .وقالت النائبة هدى العتوم أقدم كلمتي تكام ً
ال مع

كلامت اإلخوة يف كتلة اإلصالح النيابية فيام ُخ ّصص لكل منهم من حماور .هذا يف حني سيتبني معنا أن قرار

كتلة اإلصالح إزاء مناقشات مرشوع قانون املوازنة العامة ،قد متثل بحرص مداخالت الكتلة واألعضاء بأربع
مداخالت فقط.

 -2تصويت النواب والكتل النيابية عىل الثقة باحلكومة:

فازت حكومة د .هاين امللقي بثقة جملس النواب بأغلبية  84صوت ًا ،مقابل  40صوت ًا حجبوا الثقة ،وامتناع

أربعة نواب ،وذلك يف التصويت الذي جرى عىل الثقة يوم  ،2016/11/24وغاب عنه النائب خالد البكار ،ومل
يشارك فيه م .عاطف الطراونة بصفته رئيس ًا ملجلس النواب (انظر اجلدول -17أ).

وفيام خيص معدالت املواالة واملعارضة واحلياد يف موقف الكتل النيابية من الثقة باحلكومة ،يبني اجلدول

(-17ب) أن أعىل معدل للمواالة سجلته كل من كتلة الوفاق الوطني وكتلة العدالة بنسبة  ،%79.2بينام أعىل
سجلته كتلة اإلصالح بنسبة  ،%100يف حني أن كتلة وطن اشتملت عىل أعىل معدل للحياد
معدل للمعارضةّ ،
بنسبة  .%9.5و ُيستخلص مما سبق أن الكتل النيابية ،باستثناء كتلة اإلصالح ،مل يكن لدهيا موقف موحد جلميع

أعضائها من الثقة باحلكومة ،لكن موقف تلك الكتل اتسم بامليل بنسبة ال تقل عن ثالثة أرباع األعضاء نحو منح
الثقة للحكومة ،حيث تراوح معدل املوالة ما بني  %76.9كحد أدنى ،و %79.2كحد أعىل .أما كتلة اإلصالح،

فقد اختذت موقف ًا موحد ًا جلميع أعضائها بحجب الثقة عن احلكومة ،ما يعكس درجة التامسك وااللتزام لدى
الكتلة.
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اجلدول (-17أ) :تصويت أعضاء الكتل النيابية عىل الثقة بحكومة د .هاين امللقي

الرقم

الكتلة النيابية

عدد
الأع�ضاء

ثقة

حجب

امتناع

�أخرى

1

الوفاق الوطني

24

19

4

1

-

2

العدالة

24

19

5

-

-

3

وطن

21

16

2

2

 1مل ي�ص ّوت

4

الدميقراطية

19

15

3

-

 1غياب

5

الإ�صالح

14

0

14

0

-

6

التجديد

13

10

2

1

-

7

م�ستقلون

15

5

10

-

-

املجموع

130

84

40

4

2

اجلدول (-17ب):
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الرقم

الكتلة النيابية

معدل املواالة

معدل املعار�ضة

معدل احلياد

1

الوفاق الوطني

)%79.2( 19

)%16.7( 04

)%4.2( 1

2

العدالة

)%79.2( 19

)%20.8( 05

-

3

وطن

)%76.2( 16

)%09.5( 02

)%9.5( 2

الرقم

الكتلة النيابية

معدل املواالة

معدل املعار�ضة

معدل احلياد

4

الدميقراطية

)%78.9( 15

)%15.8( 03

-

5

الإ�صالح

)%00.0( 00

)%100( 14

-

6

التجديد

)%76.9( 10

)%15.4( 02

)%7.7( 1

7

م�ستقلون

)%33.3( 05

)%66.7( 10

-

 -3املرأة يف مناقشات الكتل النيابية للبيان الوزاري:

شاركت الكتل النيابية الست يف مناقشة البيان الوزاري حلكومة د .هاين امللقي بكلامت متثل هذه الكتل .ويف

رصد مضامني تناول هذه الكتل ملوضوع املرأة ،تبني أن مخس ًا من هذه الكتل مل تتطرق ملوضوع املرأة بتات ًا ،وأن

كتلة واحدة هي كتلة التجديد تعرضت ملوضوع املرأة من زاوية حمددة تتعلق بأبناء األردنيات اللوايت يتزوجن

أشخاص ًا غري أردنيني ،حيث أكّدت كلمة الكتلة هبذا اخلصوص عىل رضورة استمرار منح أبناء األردنيات

احلقوق املدنية املتعلقة بالتنقل والتملك والصحة والعمل والتعليم ،ودعوت احلكومة للسري بخطوات إضافية

لتفعيل البطاقة التعريفية التي اعتربوا أهنا ال تغني عن يشء يف الوقت احلايل ،وطالبت احلكومة بمنح حامل هذه
ن بناتنا وهلم علينا حق الرعاية والتقدير.
البطاقة مزيد ًا من احلقوق املدنية ،الفتني إىل أن هؤالء األردنيات ه ّ

 -4مضامني تناول النائبات ملوضوع املرأة أثناء مناقشة البيان الوزاري:

شاركت النائبات العرشون األعضاء يف جملس النواب الثامن عرش يف مناقشة البيان الوزاري حلكومة د .هاين

امللقي .و ّملا كانت مناقشة البيان الوزاري تنطوي عىل مناقشة للسياسات احلكومية يف خمتلف املجاالت ،فإننا

نسعى هنا للوقوف عىل مضامني تناول النائبات ملوضوع املرأة ،أثناء مناقشة البيان الوزاري .وجتدر اإلشارة

إىل أن ست ًا من النائبات مل يتطرقن يف كلامهتن ملوضوع املرأة ،وهن :انتصار حجازي (إربد  ،)2انصاف اخلوالدة

(الطفيلة) ،شاهة العامرين (بدو اجلنوب) ،صباح الش ّعار (الكرك) ،منال الضمور (الكرك) ،ومنتهى البعول

(عجلون)  ،فيام تناولت النائبات األخريات األربع عرشة موضوع املرأة بأشكال وحدود متفاوتة جد ًا ،وذلك
عىل النحو التايل:
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1.1د .حياة مسيمي (الزرقاء األوىل):
 -التأكيد عىل متكني األرسة وليس فقط متكني املرأة.
 -تقدير عمل املرأة داخل املنزل.
 -التأكيد عىل مشاركة املرأة يف سوق العمل وتقليل نسب البطالة.
 -السامح للمرأة بالعمل اجلزئي.
 -تسهيل بيئة العمل للمرأة يف األندية وتأمني احلضانات لألطفال.
 -إجياد محاية ترشيعية حقيقية للمرأة يف سوق العمل.
 -نقد إلغاء ختصص تربية الطفل من كليات املجتمع.
 -تفعيل بطاقة التسهيالت ألبناء األردنيات وحقوقهن يف العمل والتملك ورخص السوق.
2.2رسمية الكعابنة (بدو الوسط):
 -الدعوة إىل معاجلة مشكلة البطالة يف املجتمع.
 -املطالبة بمنح مشاريع إنتاجية للنساء يف مناطق البادية .
 -إنصاف املرأة من خالل القوانني والترشيعات.
3.3د .صفاء املومني (عجلون):
 -املطالبة بمساواة املرأة مع الرجل يف الفرص واحلقوق.
 -االستفسار من احلكومة عن اهتاممها باملرأة يف الريف والبادية واملخيم.
4.4د .ديمة طهبوب (العاصمة الثالثة):
 -املطالبة باملساواة بني الرجل واملرأة يف منح اجلنسية لألبناء ،ومنح أبناء األردنيات املتزوجات من غري
أردنيني احلقوق املدنية.
5.5وفاء بني مصطفى (جرش):
 -اإلشارة إىل عدم متتع النساء باحلقوق املدنية ألبنائهن.
 -مالحظة سيادة الذكورية يف املجتمع.
 -مالحظة عدم وجود حلول جدية ملعاجلة مشكلة البطالة.
6.6د .هدى العتوم (جرش):
 -املطالبة بالعالوة العائلية للمرأة وخاصة أنه يتم اقتطاع تأمني صحي منها ،ما يعكس تشوه ًا يف القوانني
واألنظمة.
7.7فضية أبو قدّ ورة (البلقاء):
 -اإلشادة بمكانة املرأة األردنية.
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8.8عليا أبو هليل (العقبة):
 -دعم املرأة ومتكينها.
 -توسيع الربامج التثقيفية يف إدارة املشاريع.
 -االهتامم بالقوانني والترشيعات الناظمة لعمل املرأة.
9.9ابتسام النوافلة (معان):
 -دعم املرأة يف املحافظة (معان) .
 -إجياد فرص عمل للنساء اخلرجيات يف املعاهد واجلامعات.
1010رندة الش ّعار (الكرك):
 -العمل عىل تطوير الربامج التشغيلية للمرأة يف احلصول عىل فرص عمل من أجل خفض نسب البطالة.
1111زينب الزبيد (بدو الشامل):
 -دعم املرأة واالستفادة من امكانيتها يف تنمية املجتمع وتطوره.
1212د .ريم أبو دلبوح (املفرق):
 -دعم مشاركة املرأة يف خمتلف املجاالت.
 -زيادة معدالت املشاركة االقتصادية واالجتامعية والسياسية للمرأة.
 -جعل البيئة الترشيعية مناسبة لتحفيز املشاركة.
 -دعم املشاريع اإلنتاجية للمرأة األردنية يف مجيع املحافظات.
 -إجياد موازنات حساسة ومعقولة للمرأة.
1313مرام احليصة (مادبا):
 -الدعوة إىل متكني وتعزيز دور املرأة .
 -الدعوة إىل زيادة مراكز جلان املرأة وتوسيع دورها لتصل القرى.
1414هيا الشلبي (البلقاء):
 -أشارت إىل ارتفاع مستوى التعليم للمرأة يف حني أن مشاركتها يف سوق العمل ال تتعدى %13
والعاطالت عن العمل .%35
عم إذا كان لدهيا رؤية اسرتاتيجية حقيقية لتمكني املرأة.
 -سؤال احلكومة ّ
عم إذا كان لدهيا اسرتاتيجيات وخطط تنموية مستقبلية تناسب احتياجات املرأة.
 -سؤال احلكومة ّ
د -مناقشات مشروع املوازنة العامة لسنة 2017

شاركت الكتل األربع يف جملس النواب الثامن عرش يف الدورة العادية األوىل بمناقشة مرشوع قانون املوازنة
العامة وخطاب املوازنة ،وألقت كل منها كلمة باسمها هبذا اخلصوص ،ومل يمنع ذلك من أن ينخرط معظم
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أعضاء الكتل بإلقاء كلامت شخصية متثل كل واحد منهم (انظر اجلدول  ،)18يستثنى من ذلك كتلة اإلصالح

التي حتدث من أعضائها ثالثة فقط إىل جانب الكلمة التي ألقيت باسم الكتلة ،وهذا هو االستثناء الوحيد عىل
صعيد الكتل النيابية الذي يعرب عن التزام وانضباط أعضاء كتلة اإلصالح للقرار اجلامعي املتخذ.
اجلدول ( :)18مناقشات الكتل النيابية وأعضائها للموازنة العامة

الرقم

الكتلة النيابية

عدد
الأع�ضاء

كلمة الكتلة

�أع�ضاء ناق�شوا
خطاب املوازنة

%

1

العدالة

24

جمحم ال�صقور

20

%83.3

2

الإ�صالح

14

د .عبداهلل العكايلة

3

%21.4

3

الوفاق الوطني

24

معتز �أبور ّمان

17

%70.8

4

وطن

21

مرزوق الهبارنة

19

%90.5

5

التجديد

13

ح�سان
خالد �أبو ّ

11

%84.6

6

الدميقراطية

19

د .م�صطفى ياغي

17

%89.5

7

امل�ستقلون

15

-

14

%93.3

بمقارنة مناقشة أعضاء الكتل النيابية لكل من البيان الوزاري حلكومة د .هاين امللقي وخلطاب املوازنة لسنة

 2017للحكومة نفسها ،يتضح أن النسبة املئوية لألعضاء الذين ناقشوا ك ً
ال من البيان الوزاري وخطاب املوازنة

هي نفسها يف حالة كتلتي وطن والتجديد ،ويف حالة النواب املستقلني (انظر اجلدول  .)19أما يف حالة الكتل

األخرى ،فإن الفرق الوحيد ذو الداللة خيص كتلة اإلصالح التي هبطت نسبة مناقشتها ما بني البيان الوزاري

سجل حد ًا أدنى هو مخس
وخطاب املوازنة حوايل  72نقطة مئوية .يف حني أن الفرق يف حالة الكتل األخرى وإن ّ

نقاط مئوية (كتلة الديمقراطية) ،وحد ًا أعىل هو  21نقطة مئوية (كتلة الوفاق الوطني) ،فإنه ال حيمل أية داللة

سوى تباين ميل النواب إللقاء كلامت خاصة باسمهم.
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اجلدول ( :)19مقارنة مناقشة أعضاء الكتل لكل من البيان الوزاري وخطاب املوازنة

الرقم

الكتلة النيابية

عدد
الأع�ضاء

ناق�شوا البيان الوزاري %

%

1

العدالة

24

%95.8

%83.3

2

الإ�صالح

14

%92.9

%21.4

3

الوفاق الوطني

24

%91.7

%70.8

4

وطن

21

%90.5

%90.5

5

التجديد

13

%84.6

%84.6

6

الدميقراطية

19

%84.2

%89.5

7

امل�ستقلون

15

%93.3

%93.3

ناق�شوا خطاب املوازنة

وملزيد من التوضيح فيام خيص مداخالت أعضاء كتلة اإلصالح األربعة (انظر اجلدول  ،)20نقارن فيام ييل
القضايا الرئيسية التي وردت يف كلامهتم:
اجلدول ( :)20املضامني الرئيسية ملناقشات أعضاء كتلة اإلصالح خلطاب املوازنة

د .عبداهلل العكايلة
(كلمة الكتلة)

�صالح
العرموطي

من�صور مراد

الفقر

الفقر

الفقر

عجز امليزان التجاري
معدالت البطالة

د .مو�سى الوح�ش
عجز امليزان التجاري

البطالة
ارتفاع الأ�سعار

رفع الأ�سعار
ال�ضريبة

ال�ضريبة

املديونية

املديونية

ال�ضريبة

رفع الأ�سعار
زيادة ال�ضرائب

اخل�صخ�صة

�شركة الكهرباء

عجز خزينة الدولة

تفعيل رقابة ديوان املحا�سبة

الأمن والأمان

�سلطة املياه

الأزمة االقت�صادية

الإنفاق غري املربر
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د .عبداهلل العكايلة
(كلمة الكتلة)

�صالح
العرموطي

ال�صحة

اتفاقية الغاز

االقت�صاد الأردين
تويل املنا�صب يف الدولة

د .مو�سى الوح�ش

من�صور مراد
الف�ساد

ال�سيا�سات املالية للحكومات املتعاقبة
تفعيل اال�ستثمار

خالصات عامة:
• •مل يسهم قانون االنتخاب اجلديد لسنة  2016يف خلق وضع جديد عىل صعيد متثيل األحزاب يف جملس
النواب .فقد اقترص عدد النواب الفائزين من بني املرشحني املعلنني عىل القوائم احلزبية عىل  15عضو ًا
ومجيعهم من املرشحني عىل قائمة التحالف الوطني لإلصالح ،فيام بلغ عدد النواب الفائزين من بني
املرشحني احلزبيني غري املعلنني عىل القوائم األخرى عىل  23عضو ًا يمثلون  11حزب ًا سياسي ًا .وهذا يعني
أنه برغم أن قانون االنتخاب ملجلس النواب لسنة  ،2016قد م ّثل خطوة إصالحية حمدودة لنظام االنتخاب
من خالل إلغاء «نظام الصوت الواحد غري القابل للتحويل» ،وتبني نظام القائمة النسبية املفتوحة عىل
مستوى الدائرة االنتخابية ،إال أن هذا القانون ما زال قارص ًا عن خلق ظروف مواتية لألحزاب إليصال
ممثلني معلنني عن عدد كاف منها حتت القبة عىل نحو يسهم يف تشكيل حكومات برملانية.

• •ينطوي نظام نظام القائمة النسبية املفتوحة بالشكل الذي ُط ّبق به عىل مثالب تتمثل بغياب عتبة متثيل (نسبة
حسم) ،واعتامد نظام الباقي األعىل لتوزيع املقاعد الفائزة ،وهذا يشكل انحياز ًا لصالح القوائم الضعيفة
واألحزاب ذات النفوذ املحدود ،بدل أن تعزز فرص األحزاب والقوائم القوية يف احلصول عىل مقاعد
إضافية بام حيسن من تكوين جملس النواب.
• •مل تشكل جتربة الكتل النيابية حتى اآلن قيمة مضافة حقيقية لعمل جملس النواب ،وبخاصة عىل صعيد
تطوير األداء الربناجمي واملؤسيس ألعضاء املجلس .وباستثناء كتلة اإلصالح النيابية ،فإن الكتل النيابية
األخرى تفتقر للتامسك وااللتزام بموقف موحد يتفقون عليه سواء يف مسائل الثقة واملوازنة ،أو فيام
خيص دورهم الترشيعي والرقايب.

• •يشكو الفصل اخلاص بالكتل واالئتالفات النيابية من ثغرات تؤدي إىل عدم االلتزام بتشكيل اللجان
الدائمة من أعضاء الكتل النيابية وفق مبدأ التمثيل النسبي ،وهذا ُيضعف السلوك السيايس ألعضاء
الكتل باعتبارهم ممثلني لكتلهم ويلتزمون بتوجهاهتا .كام أن حرص حق تشكيل الكتلة بنسبة  %10كحد
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أدنى من األعضاء ،حيرم األعضاء من تشكيل كتل أكثر جتانس ًا من الناحية الفكرية والسياسية إذا ما أتيح

هلم تشكيل كتل بعدد أقل من النواب.

• •يف إطار مظاهر االختالل عىل صعيد عدالة التمثيل بني الدوائر االنتخابية ،فإن توزيع مقاعد الكوتا
النسائية ،يمثل هو اآلخر مظهر ًا حاد ًا من االختالل وغياب العدالة اجلندرية ،ففيام حتصل كل واحدة

من الدوائر االثنتي عرشة الصغرية واملتوسطة ،عىل مقعد للكوتا النسائية ،فإن أكرب ثالث حمافظات والتي

مت ّثل  %72.5من عدد السكان األردنيني ،ال حتظى سوى بثالثة مقاعد للكوتا النسائية فيها ،وهذا ُغب ٌن
شديد يلحق بتمثيل النساء يف حمافظات العاصمة وإربد والزرقاء ،يتعني معاجلته لتحقيق نوع من التوازن
يف متثيل املرأة يف الدوائر املختلفة ،ال سيام أن فرص النساء يف املحافظات الكبرية باحلصول تنافسي ًا عىل
مقاعد هي أضعف من فرصهن يف الدوائر الصغرية واملتوسطة ،وهذا ما يؤكده أن النساء اخلمس اللوايت

فزن تنافسي ًا كن مرشحات يف دوائر عجلون وجرش والبلقاء والكرك ،بينام مل تفز أي مرشحة يف دوائر

العاصمة وإربد والزرقاء تنافسي ًا.

• •لقد بينت جتربة التحالف الوطني لإلصالح بلجوئه لالئتالف مع شخصيات سياسية صديقة غري حزبية،
والتقدم بقوائم مرشحة يف الدوائر التي للتحالف فيها نفوذ انتخايب حقيقي ،أن مصلحة األحزاب السياسية

كانت تقتيض اللجوء إىل بناء أوسع حتالفات سياسية ممكنة يف كل الدوائر التي يكون هلذه االئتالفات فيها
وزن انتخايب مناسب ،وعدم حرص اهتامم احلزب بفوز أمينه العام أو عدد حمدود من قياداته أو كوادره.

صوت هلاُ ،يشعل منافسة حامية
• •إن منح الناخب احلق يف التصويت لعدة مرشحني ضمن القائمة التي ّ
الوطيس بني املرشحني داخل القائمة الواحدة ،وهذا سيكون له تبعات سلبية خاصة عندما يتعلق األمر
بقوائم تشكلها أحزاب سياسية أو قوى اجتامعية .وهلذا فإنه يمكن معاجلة اآلثار الضارة الختيار عدة

مرشحني من القائمة يف التصويت الثاين ،باختيار مرشح واحد فقط .إن هذا التطوير عىل القائمة النسبية
املفتوحة يفيد يف أن كل مرشح يأخذ األصوات املؤيدة له فقط ،وهذا يشكل أرضية مرحية لتحالف
األحزاب ،حيث تستفيد األحزاب املؤتلفة من تعزيز فرصها يف الفوز من خالل الصوت األول ،بينام

يتوقف ترتيب مرشحي هذه األحزاب عىل الثقل االنتخايب لكل حزب وهذه مسألة عادلة .هبذا يتم

إغالق الباب أما االتفاقات «الكاذبة» املتوقعة يف توزيع الصوت الثاين بني املرشحني ،كام أنه ال يوفر
فرصة الفوز ملرشح ضعيف ملجرد أن مل يلتزم باالتفاق عىل توزيع الصوت الثاين عند اختيار املرشحني
املفضلني يف القائمة.
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التوصيات العامة:
 .1توصيات موجهة للحكومة ومجلس النواب:

• •إجراء تعديل جوهري عىل القانون جلهة ختصيص نصف مقاعد جملس النواب عىل األقل لقوائم وطنية
نسبية عىل مستوى اململكة ،عىل أن تتشكل القائمة املرتشحة من حزب أو ائتالف أحزاب ،وبغري ذلك
يتعني أن جتمع القائمة عدة آالف من تواقيع املواطنني ( ُيتفق عليه) ،هذا إىل جانب تعديل طريقة احتساب
الفوز باعتامد عتبة متثيل (نسبة حسم) ،ونظام بديل لنظام الباقي األعىل لتحسني فرص القوائم القوية يف
احلصول عىل مزيد من املقاعد ،واالقرتاب من توفري رشوط تشكيل احلكومات الربملانية .وتعديل طريقة
التصويت وذلك بإدالء الناخب بصوته لقائمة واحدة من القوائم املرتشحة أوالً ،ثم يصوت ملرشح واحد
صوت هلا ،بدالً من التصويت جلميع املرتشحني أو عدد منهم.
فقط من القائمة التي ّ

• •توفري الدعم املايل لألحزاب السياسية ارتباط ًا بشكل رئييس بمعيار مشاركتها يف االنتخابات النيابية
بمرشحني معلنني يمثلون هذه األحزاب ،وحتديد قيمة هذا الدعم وفق عدد األصوات االنتخابية التي
حتصل عليها ،وعدد املقاعد النيابية التي تفوز هبا ،وذلك من أجل حتفيز أكرب عدد ممكن من األحزاب عىل
املشاركة الفاعلة يف االنتخابات ،وتغطية التكلفة املالية هلذه املشاركة وفق معيار النتائج التي ُتققها.
• •تعديل فصل الكتل واالئتالفات النيابية يف النظام الداخيل ملجلس النواب باالجتاه التايل:

 -السامح ألي جمموعة يقل عددها عن  13عضو ًا ،وهو العدد الالزم كحد أدنى لتشكيل الكتلة ،بتشكيل
كتلة مصغرة بمسمى «جمموعة نيابية» ،ويكون للمجموعة حقوق مماثلة حلقوق الكتل الرسمية ،لكن
بمزايا نسبية أقل تراعي فارق العدد.
 -تشكيل اللجان الدائمة ملجلس النواب بشكل ملزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية واملستقلني.
 -زيادة احلصة املخصصة من املقاعد النيابية للنساء من  15مقعد ًا ،بواقع معقد لكل حمافظة ودائرة من
دوائر البدو الثالث ،إىل ما ال يقل عن  %30من إمجايل عضوية جملس النواب انسجام ًا مع االسرتاتيجية
الوطنية للمرأة األردنية ( ،)2017 - 2013والتي وافق عليها جملس الوزراء ،وتوخي العدالة يف رشوط
الفوز بتلك النسبة من املقاعد.

 .2توصيات موجهة لألحزاب السياسية:

• •دعوة األحزاب السياسية التي لدهيا قواسم فكرية وسياسية متقاربة خلوض االنتخابات النيابية وفق
أوسع االئتالفات املمكنة لتحسني فرصها يف الفوز  ،ولتعزيز مناخ التوافقات احلزبية فيام بينها عىل أسس
برناجمية وعملية.

38

• •دعوة األحزاب السياسية للحرص عىل أن تكون ترشيحاهتا لالنتخابات النيابية معلنة باعتبارها متثل
أحزاب ًا أو ائتالفات حزبية ،وإدراك حقيقة أن الرتشيحات غري املعلنة حزبي ًا ،والتي تراهن عىل كسب
أصوات الوالءات الفرعية العشائرية والدينية واجلهوية ،قد توصل أصحاهبا إىل قبة جملس النواب ،لكنها
ترشيحات غري ذات جدوى للعمل احلزيب.

• •عىل األحزاب السياسية أن تعطي األولوية يف خطاهبا املوجه للحكومة وجملس النواب عىل مطلب تشكيل
احلكومات الربملانية ،وما يستلزمه ذلك من تغيري جوهري يف نظام االنتخاب ،ويف مقدمة ذلك ختصيص
نصف مقاعد جملس النواب لقوائم تقودها أحزاب أو ائتالفات حزبية.
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