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1. املقدمة
من  مجموعة  بوصفه  الدميقراطية  مفهوم  في  الصدارة  موقع  النيابية«  »االنتخابات  حتتل 
اإلجراءات واملؤسسات التي يستطيع األفراد من خاللها املشاركة في عملية صنع القرارات السياسية 
عن طريق التنافس في انتخابات حرة ونزيهة. وبذلك ُتعّد االنتخابات آلية لتحقيق مجموعة من 
املقاصد، ومن أهمها: التعبير عن مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطة، وذلك من خالل إتاحة الفرصة 
االقتراع  وهو  القرارات،  صنع  عملية  في  السياسية  املشاركة  صور  أوضح  ملمارسة  الناخبني  أمام 
العام. واختيار احلكومات؛ حيث توفر االنتخابات الطريقة التي يتم من خاللها اختيار احلكومات 
على  للتداول  آلية  إتاحة  خالل  من  سلمية  بطرق  السياسية  الصراعات  وتسوية  شعبي،  بتفويض 

السلطة، وتوفير الشرعية السياسية أو جتديدها)1(.
لعملية  حصيلًة  ُيعّد  الذي  النواب  مجلس  شأن  من  األردني  الدستور  ُيعِلي  السياق  هذا  وفي 
النيابي  م الدستور في مادته األولى، التي حتّدث فيها عن نظام احلكم، كلمة  االنتخابات، وقد قدَّ
ع يدرك أهمية اجمللس النيابي في بناء الدولة، وبالتالي في  على كلمة امللكي، ما يشير إلى أن امُلشرِّ
ترسيخ شرعية احلكم امُلسَتِند إلى الشعب، حيث تنص املادة األولى من الدستور على أن :«اململكة 
األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ُمْلكها ال يتجزأ وال ينزل عن شيء منه، والشعب 

األردني جزء من األمة العربية ونظام احلكم فيها نيابي ملكي وراثي«)2(.
األردن؛ حيث  النيابية في  االنتخابات  تاريخ  لعام 2016 منعطًفا في  النيابية  االنتخابات  وُتعّد 
أقّره   )3( املفتوحة  النسبية  القائمة  يعتمد  انتخابي  قانون  وفق   -1993 عام  منذ  مرة  جرت-وألول 
مجلس النواب السابع عشر، بعد أن كانت ُتجرى وفق قانون الصوت الواحد)4( وبصيغ مختلفة. كما 
أن االنتخابات جرت في ظل إنهاء أبرز مكونات املعارضة األردنية- وهو حزب جبهة العمل اإلسالمي- 
حقبة من مقاطعة االنتخابات النيابية استمرت تسع سنوات، والتي بررها احلزب باستمرار اعتماد 
http://www.achr.eu/ في:  االنسان،  حلقوق  العربية  اللجنة  الدميقراطية،  االنتخابات  مفهوم  ماضي،  الفتاح  عبد  انظر   )1(

 art220.htm

84%D8%AF%%http://www.moi.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9 :2( انظر الدستور األردني في(
%8A%20%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9

 pdf.0_87%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9

)3( ويعني نظام القائمة النسبية في الدول ذات األحزاب القوية واملتنافسة أن يشكل كل حزب قائمة حتتوي على مرشحيه في 
االنتخابات، حيث يتم وفق النظام االنتخابي اختيار مرشح أو أكثر من القائمة احلزبية، بينما يتم حتديد نسب متثيل 
هذه األحزاب في البرملان بناًء على نسب األصوات التي حصل عليها كل حزب. ونظرًا لضعف احلالة احلزبية في األردن 
فقد سمح القانون بقيام مجموعة من األفراد بتشكيل قائمة محددة بناء على تيار يجمعهم أو فكر سياسي أو اجتماعي 

أو حزبي أو غيره.
)4( قانون يعتمد الدوائر الضيقة بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة.
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قانون الصوت الواحد لالنتخابات النيابية، والذي اعتبره مناقضًا ألهداف العمل احلزبي، وجاءت 
مشاركة احلزب في ظل التوتر الذي يشوب العالقة بني احلكومة وجماعة اإلخوان املسلمني، والتي 

ر السياسي عن مواقفها وسياساتها. يعد احلزب امُلعبِّ
وفي ظل القانون اجلديد وعدم وجود مقاطعة من أي تيار سياسي، جرت االنتخابات النيابية يوم 
20 أيلول/ سبتمبر 2016، وشارك فيها )1.492.044( ناخبًا بنسبة )%36.1( ِمّمن يحق لهم االقتراع. 
»التحالف  اسم  حتت  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  حصول  االنتخابات  هذه  نتائج  أبرز  من  وكان 
القوائم على  املباشر في  بالتنافس  الفوز  الوطني لإلصالح« على 15 مقعدًا، ومتكّن 5 سيدات من 

مستوى اململكة، إضافة إلى أن نسبة املشاركة كانت متدنية مقارنة بسابقتها.
وأشرفت على االنتخابات »الهيئة املستقلة لالنتخاب«، وهي ثاني انتخابات نيابية تشرف عليها 
الهيئة، وقد عملت الهيئة وفق قانونها على إجراء مراحل االنتخاب في مواعيدها، من حيث سجالت 
الناخبني واالعتراض عليها، ومراحل الترشح واالعتراض عليها، ومراحل االنتخاب وإصدار النتائج.
وعليه، فقد اعتمد هذا التقرير على األرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة املستقلة لالنتخابات، 
أما من حيث تصنيف املرشحني فقد اعتمد على ما يصدر عنهم من تصريحات وبيانات، علمًا بأن 
نسبة قليلة من املرشحني عّرفت عن نفسها وعن خلفياتها الفكرية أو احلزبية، باستثناء مرشحي 
»حزب جبهة العمل اإلسالمي« والتحالف الوطني لإلصالح املنبثق عنه لالنتخابات، ما جعل تصنيف 

اآلخرين يتسم بالصعوبة.
للقوائم  احلزبية  اخللفيات  بشأن  املعلومات  قّلة  التقرير  ي  ُمعدِّ واجه  ما  أبرز  ُيعّد  ولذلك 
وامُلرشحني، فباإلضافة إلى عدم توفر تلك املعلومات، فإن املرشحني والقوائم لم يبدوا اهتمامًا في 
إليه  ذهب  ما  يؤكد  ما  وهو  االنتخابية،  برامجهم  أو  الذاتية  سيرهم  في  احلزبية  خلفياتهم  إبراز 
التقرير من ضعف األحزاب في استقطاب الناخبني، وكْون اخللفية احلزبية، في الغالب، ذات أثر 
سلبّي على املرشح والقائمة. كما أن عدم توافر املعلومات الرسمّية من خالل موقع الهيئة املستقلة 
لالنتخابات بالسرعة املطلوبة، إضافًة إلى جتاهل املوقع لتصريحات رئيس الهيئة وتفاصيل املؤمترات 
الصحفية التي عقدها الرئيس أو الناطق باسم الهيئة، شكل حتديًا علميًا ومعلوماتيًا لدى معدي 
التقرير، وقد الحظوا تضاربًا في املعلومات التي نشرتها الصحف واملواقع اإلخبارية احمللية لهذه 
املؤمترات والتصريحات، وهو ما أدى إلى التردد والتدقيق في اعتماد التصريحات الواردة فيها على 

أهميتها للتقرير. 
كما أن عدم إصدار الهيئة للنتائج التفصيلية ملراكز االقتراع والصناديق واكتفائها بنشر نتائج 
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املراكز  هذه  من  عينات  على  تفصيلية  دراسة  إجراء  دون  حال  اإللكتروني  موقعها  على  الدوائر 
والصناديق ميكن تعميمها.

ومع تغطية التقرير جلوانب متعددة تتعلق بانتخابات مجلس النواب الثامن عشر، فإن جوانب 
أخرى ما زالت بحاجة إلى إلقاء مزيد من الضوء عليها، وخاصة ما يتعلق منها بقانون االنتخاب 
نسبة  تدني  مسألة  أن  كما  النيابي.  للمجلس  أكبر  تعزيز متثيلية  باجتاه  تعديله  وضرورة  املعتمد 
املشاركة في كل دوائر عّمان والزرقاء وإربد بحاجة إلى دراسة مفصلة تقدم توصيات لكافة اجلهات 

املعنية في البالد. 
توفرها،  في حال  والصناديق،  االقتراع  ومراكز  الدوائر  من  تفصيلية  عينات  دراسة  فإن  وأخيرًا 
وفق أسس إحصائية وعلمية ميكن أن ُتقّدم خريطة أكثر تفصياًل وعمقًا بشأن التوجهات السياسية 

واالجتماعية املرتبطة بالتصويت في االنتخابات.
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2. التوزع اجلغرافي للناخبني والدوائر واملقاعد
حظيت العاصمة عّمان بدوائرها اخلمس التي يبلغ عدد الناخبني فيها )1.557.385( ويشكلون 
اخملصصة  وتلك  الكوتا،  مقاعد  ضمنها  ومن  مقعدًا،  بـ)29(  الناخبني،  مجموع  من   )%37.7(
للمسيحيني والشركس والشيشان، وبذلك شّكلت املقاعد اخملصصة للعاصمة ما نسبته )22.3%( من 
مجمل مقاعد مجلس النواب، والبالغة )130( مقعدًا. أما محافظة إربد التي يبلغ عدد الناخبني فيها 
ص لها )20( مقعدًا شّكلت )15.4%( من  )748.752( وشّكلوا )18.1%( من مجموع الناخبني، فقد ُخصِّ
مقاعد اجمللس. وأما محافظة الزرقاء بدائرتْيها التي يبلغ عدد الناخبني فيها )581.007( وشّكلوا 
)14.1%( من مجموع الناخبني، فكان لها )13( مقعدًا، وشّكلت ما نسبته )10%( من مقاعد مجلس 

النواب.
وخصص القانون لكل من محافظتْي الكرك والبلقاء )11( مقعدًا، وشّكلت ما نسبته )8.5%( لكل 
منهما، كما خصص لكل واحدة من محافظات: معان، واملفرق، والطفيلة، ومأدبا، وجرش، وعجلون 
محافظات:  من  واحدة  لكل  خصص  حني  في  منها،  لكلٍّ   )%3.84( نسبته  ما  وشّكلت  مقاعد،   )5(
العقبة، وبدو الشمال، وبدو الوسط، وبدو اجلنوب )4( مقاعد، وشّكلت ما نسبته )3.07%( لكل منها.
مقاعد  من   )%47( بنسبة  الثالث  الكبرى  للمحافظات  مقعدًا   )62( القانون  خصص  وبذلك 
اجمللس، فيما بلغت نسبة من يحق لهم االنتخاب في هذه احملافظات )69.9%( من مجموع الناخبني 

في اململكة، بفارق متثيلي بلغ )22.9%( أقل من احلصة الطبيعية.
ومن هنا يشير بعض املراقبني إلى أن التباين الكبير بني نسبة الناخبني ونسبة املقاعد في املدن 
الرئيسة الثالث )عّمان، إربد، الزرقاء( التي تضم الكتلة األكبر من السكان، وتضم اجلزء األكبر من 
احلراك السياسي والنشاط االقتصادي واالجتماعي، ورمبا من املعارضة السياسية في البالد، ميثل 

خلاًل مبدئيًا في تركيبة مجلس النواب وخلاًل في متثيل الهيئة الناخبة.
وقد كانت هناك عدة محاوالت لرفع نسبة متثيل املدن الرئيسة في مجلس النواب، وبالفعل ارتفع 
عدد مقاعدها عّما كانت عليه في انتخابات سابقة وخصوصًا في محافظة الزرقاء، إال أن الفجوة ما 
زالت قائمة بني نسب عدد املقاعد ونسب عدد الناخبني في كلٍّ من محافظات عّمان وإربد والزرقاء. 

انظر جدول رقم )1(.
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جدول رقم )1( 
أعداد الدوائر االنتخابية واملقاعد النيابية حسب احملافظة والدائرة االنتخابية

عدد الدائرة االنتخابيةاحملافظة
الناخبني

النسب 
املئوية

للناخبني

عدد املقاعد اخملصصة 
لكل دائرة

الكوتا 
النسائية

عدد 
املقاعد 

النسب 
املئوية

للمقاعد ذكر/
شركس-مسيحيمسلم

شيشان

العاصمة
عمان

العاصمة/ الدائرة 
--5 7.03  290.177 األولى 

12922.3%

العاصمة/ الدائرة 
--6 9.70  400.452 الثانية 

العاصمة/ الدائرة 
411 5.86  242.198 الثالثة 

العاصمة/ الدائرة 
--4 6.03  249.125 الرابعة 

العاصمة/ الدائرة 
1-6 9.09  375.433 اخلامسة 

1.557.38537.7اجملموع

إربد

إربد/ الدائرة 
--6 7.89  325.918 األولى 

12015.4%

إربد/ الدائرة 
--4 3.51  144.883 الثانية 

إربد/ الدائرة 
-31 2.76  114.052 الثالثة 

إربد/ الدائرة 
--5 3.97  163.899 الرابعة 

748.75218.1اجملموع

الزرقاء

الزرقاء/ الدائرة 
611 10.89  449.753 األولى

11310% الزرقاء/ الدائرة 
--4 3.18  131.254 الثانية 

581.00714.1اجملموع
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%1118.5-7.2182 297.818 البلقاءالبلقاء
%1118.5-4.0582 167.280 الكرك الكرك
%153.84--1.294 53.217 معان معان
%153.84--2.304  95.055 املفرق املفرق

%153.84--1.324  54.638 الطفيلة الطفيلة
%153.84-2.5831  106.370 مادبامادبا
%153.84--2.614  107.637 جرشجرش

%153.84-2.4531  101.112 عجلونعجلون
%143.07--1.353  55.819 العقبة العقبة
بدو 

الشمال
البادية/ بدو 

%143.07--2.033  83.914 الشمال

بدو 
الوسط

البادية/ بدو 
%143.07--1.363  56.102 الوسط

بدو 
اجلنوب

البادية/ بدو 
%143.07--1.553  64.039 اجلنوب 

4.130.1451001039315130 اجملموع
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العاصمة  انتخابية، خمس في  دائرة  إلى )23(  مت  ُقسِّ اململكة  أن  رقم )1(  ُيالحظ من اجلدول 
ت كل محافظة من احملافظات  عمان، وأربع في محافظة إربد، واثنتني في محافظة الزرقاء، بينما ُعدَّ
األخرى دائرة انتخابية واحدة، كما ُعوِملت كل دائرة من دوائر البدو االفتراضية معاملة احملافظة، 
الدوائر  لكافة  صت  )115( ُخصِّ )130( مقعدًا، منها  الثامن عشر  النواب  وبلغ عدد مقاعد مجلس 
االنتخابية في اململكة، وتشمل )9( مقاعد للمسيحني، موزعة على سبع دوائر، و)3( مقاعد للشركس 
والشيشان موزعة على ثالث دوائر، اثنتني في العاصمة عمان والثالثة في محافظة الزرقاء، و)15( 
الـ)12(،  اململكة  بواقع مقعد واحد لكل محافظة من محافظات  النسائية  للكوتا  مقعدًا خصصت 

إضافة العتبار كل دائرة من دوائر البدو محافظة لغايات كوتا املرأة. 
ومن اجلدير ذكره أن القانون قد أتاح للمرأة أن تنافس على املقاعد اخملصصة للذكور مما جعل 
الرجال في حال  املنافسة على مقاعد  واألخرى من خالل  الكوتا،  واحدة من خالل  لها فرصتني: 

حصولها على أعلى األصوات ضمن القائمة التي ترشحت فيها.
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االنتخابات،  قبل  عشر  الثامن  النواب  مجلس  ملقاعد  امُلفترض  التوزيع   )2( رقم  الشكل  ويبني 
بحسب الديانة )مسيحي، مسلم(، والعرق )شركسي- شيشاني(، والكوتا اخملصصة للنساء.

شكل رقم )1(
عدد مقاعد مجلس النواب الثامن عشر
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يالحظ من الشكل )1( أن إجمالي مقاعد مجلس النواب الثامن عشر )130( مقعدًا، منها )103( 
للذكور املسلمني، و)9( مقاعد للمسيحيني، و)3( للشركس والشيشان، و)15( للكوتا النسائية.
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3. قراءة في خريطة املرشحني
بلغ عدد املرشحني لالنتخابات في كافة دوائر اململكة الثالث والعشرين والكوتا النسائية )1252( 
مرشحًا ومرشحة، موزعني على )227( قائمة بعد انتهاء فترات الطعن، ورغم انخفاض عدد املرشحني 
لالنتخابات النيابية لعام 2016 عن عدد املرشحني اإلجمالي لالنتخابات النيابية لعام 2013، والبالغ 
عددهم )1335(، أي مبقدار )6.62%(، إال أن نسبة املنافسة )عدد املرشحني إلى عدد املقاعد( ملرشحي 
انتخابات 2016 يفوق نسبة املنافسة ملرشحي عام 2013، حيث بلغت نسبة املنافسة في انتخابات 2013 
)8.9( مرشحًا لكل مقعد، فيما بلغت في انتخابات 2016 )9.6( مرشحًا لكل مقعد، ويعود السبب في 
ذلك إلى انخفاض عدد مقاعد مجلس النواب الثامن عشر بعشرين مقعدًا، حيث أصبحت )130( 

مقعدًا بداًل من )150( مقعدًا.انظر جدول رقم )2(.
جدول رقم )2(

أعداد املرشحني النتخابات 2016 حسب احملافظة والدائرة االنتخابية والقوائم

الدائرة احملافظة
االنتخابية

اعداد املترشحني النتخابات 2016

الشركس/ عدد اإلناثعدد الذكورعدد القوائم
العدد الكلياملسيحيونالشيشان

محافظة 
العاصمة

عمان

العاصمة/ 
1461130074الدائرة األولى 

العاصمة/ 
1263120075الدائرة الثانية 

العاصمة/ 
10521210964الدائرة الثالثة 

العاصمة/ 
1142110053الدائرة الرابعة 

العاصمة/ 
1372186090الدائرة اخلامسة 

محافظة 
إربد

إربد/ الدائرة 
1272110083األولى 

إربد/ الدائرة 
93490043الثانية 

إربد/ الدائرة 
83080738الثالثة 

إربد/ الدائرة 
834110045الرابعة 
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محافظة 
الزرقاء

الزرقاء/ الدائرة 
1274197893األولى

الزرقاء/ الدائرة 
93590044الثانية 

محافظة 
139218010110البلقاءالبلقاء

محافظة 
10751401389الكرك الكرك

محافظة 
82250027معان معان

محافظة 
72570032املفرق املفرق

محافظة 
93280040الطفيلة الطفيلة

محافظة 
10371101048مادبامادبا

محافظة 
93180039جرشجرش

محافظة 
62170628عجلونعجلون

محافظة 
82470031العقبة العقبة

محافظة 
بدو 

الشمال
البادية/ بدو 

819110030الشمال

محافظة 
بدو 

الوسط
البادية/ بدو 

1232130045الوسط

محافظة 
بدو 

اجلنوب
البادية/ بدو 

82380031اجلنوب 

227100225023631252اجملموع
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3 . 1. توزع املرشحني جهويًا ومناطقيًا
ُتشير قوائم املرشحني إلى أن ثمة تفاعاًل مع عملية الترشح لالنتخابات في جميع دوائر اململكة 
الثالث والعشرين، فدوائر محافظة عمان اخلمس ترشح فيها )356( مرشحًا، بنسبة )12.27( مرشحًا 
لكل مقعد، فيما ترشح في دوائر محافظة إربد األربع )209( مرشحًا، بنسبة )10.45( مرشحًا لكل 
مقعد،  لكل  مرشحًا   )10.53( بنسبة  مرشحًا،   )137( ترشح  الزرقاء  محافظة  دائرتْي  وفي   مقعد، 
وفي دائرة البلقاء ترشح )110( مرشحني، بنسبة )10( مرشحني لكل مقعد، وفي دائرة الكرك )89( 
9.6(( مرشحًا  بنسبة  )48( مرشحًا،  مأدبا  دائرة  وفي  لكل مقعد،  )8.10( مرشحًا  بنسبة  مرشحًا، 
لكل مقعد، وفي دائرة املفرق )32( مرشحًا، بنسبة )6.4( مرشحًا لكل مقعد، وفي دائرة جرش )39( 
مرشحًا، بنسبة )7.8( مرشحًا لكل مقعد، وفي دائرة عجلون )28( مرشحًا، بنسبة )5.6( مرشحًا 
لكل مقعد، وفي دائرة معان )27( مرشحًا، بنسبة )5.4( مرشحًا لكل مقعد، وفي دائرة الطفيلة )40( 
مرشحًا، بنسبة )8( مرشحني لكل مقعد، وفي دائرة العقبة )31( مرشحًا، بنسبة 7.75(( مرشحًا لكل 
مقعد، وفي دوائر البدو الثالث )106( مرشحني، بنسبة )8.83( مرشحًا لكل مقعد، انظر جدول رقم 

)2( وشكل رقم )2(.
عدد  أن  ُيالحظ  إذ  املرشحني؛  عدد  في  املؤثرة  العوامل  من  الدائرة  في  الناخبني  عدد  ويعتبر 
املرشحني يتناسب طرديًا مع عدد الهيئة الناخبة في الدائرة، وعلى سبيل املثال بلغ عدد الناخبني 
في الدائرة الثالثة في عّمان )242.432( ولها أربعة مقاعد، ترشح فيها )63( شخصًا، فيما دائرة معان 
التي بلغ عدد ناخبيها )53.257( ولها أربعة مقاعد ترّشح فيها )27( شخصًا. كما أن عدد الناخبني 
البلقاء بلغ )297.818( ولها )11( مقعدًا، ترشح فيها )110( أشخاص، في حني أن عدد  في دائرة 

الناخبني في دائرة الكرك يبلغ )167.280(، ولها )11( مقعدًا، ترّشح فيها )89( شخصًا.
وإربد  عّمان  الثالث،  الرئيسية  املدن  دوائر  في  املرشحني  عدد  زيادة  مالحظة  ميكن  هنا  ومن 
والزرقاء، عنه في باقي الدوائر، حيث بلغ عدد املرشحني في عّمان وإربد والزرقاء )702( مرشحًا، 
مبعدل )11.3( مرشحًا لكل مقعد من أصل )62( مقعدًا، فيما بلغ عدد املرشحني في باقي الدوائر 

)550( مرشحًا مبعدل )8.1( مرشحًا لكل مقعد من أصل )68( مقعدًا.
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شكل رقم )2(
توزيع املرشحني حسب الدوائر االنتخابية

 

لم  املرشحني  الدوائر حظيت بعدد من  أن جميع  إال  الدوائر،  املرشحني في  أعداد  ورغم تفاوت 
تظهر فيه مالمح أي مقاطعة. كما أن التوزع اجلهوي للمرشحني ُيشير إلى مشاركة جميع مكونات 
اجملتمع األردني من شتى األصول واملنابت في االنتخابات: العشائر الشرق األردنية وعشائر األردنيني 
من أصل فلسطيني، واألردنيون من أصل شركسي وشيشاني، وأبناء البادية األردنية، واألردنيون من 
أتباع الدين املسيحي، والذكور واإلناث )انظر شكل رقم 3(، ورغم تفاوت هذه املشاركة إال أنها تظل 
مشاركة واضحة وليست رمزية، وينطبق ذلك على التوزع املناطقي للمرشحني، حيث تشير قوائم 

املرشحني إلى أن ثمة مرشحني من املدن والقرى واألرياف واخمليمات والبوادي.
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شكل رقم )3(
أعداد املرشحني والقوائم موزعني حسب اجلنس والديانة والعرق
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ويعطي ذلك مؤشرًا على أنه ال توجد مقاطعة أو إحجام عن الترشح والتفاعل مع االنتخابات لدى 
أي مكون من مكونات اجملتمع األردني، أو أي منطقة من مناطق األردن، وال في أي دائرة انتخابية.

وتشير قوائم املرشحني إلى أن ثمة تفاوتًا في اإلقبال على الترشح لالنتخابات بني مكونات اجملتمع 
وفي  اخلمس،  عمان  العاصمة  دوائر  في  ناخبًا   )4.374( لكل  واحد  مرشح  فثمة  ومناطقه،  األردني 
دائرتْي الزرقاء ثمة مرشح واحد لكل )4.575( ناخبًا، وفي دوائر إربد األربع مرشح واحد لكل )3.582( 
واحد  الكرك مرشح  وفي  ناخبًا،   )2718( لكل  واحدًا  لتصبح مرشحًا  البلقاء  في  تقل  وبينما  ناخبًا، 
 )2.970( لكل  مرشح  املفرق  وفي  ناخبًا،   )1.971( لكل  واحد  مرشح  معان  وفي  ناخبًا،   )1.879( لكل 
 ناخبًا، وفي الطفيلة مرشح واحد لكل )1.365( ناخبًا، وفي مأدبا مرشح واحد لكل )2.216( ناخبًا،
وفي جرش مرشح واحد لكل )2.760( ناخبًا، وفي عجلون مرشح واحد لكل )3.611( ناخبًا، وفي العقبة 

مرشح واحد لكل )1.800( ناخب، وفي دوائر البدو الثالث ثمة مرشح واحد لكل )1.925( ناخبًا.
وُيشار أن دائرة عجلون هي أقرب الدوائر للمحافظات الرئيسة الثالث من حيث عدد الناخبني 
لكل مرشح، وهذا يعود إلى قلة عدد املرشحني في الدائرة مقارنة بالدوائر األخرى. كما أن نسب عدد 
امُلرشحني إلى عدد املقاعد تساوي في دوائر املدن الرئيسة الثالث )عّمان، إربد، الزرقاء( )%11.32(، 
في حني تبلغ النسبة في احملافظات األخرى )7.05%(، مما يعني أن التنافس في احملافظات الرئيسة 
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الثالث أكبر منه في احملافظات األخرى، إال أن التفاعل مع االنتخابات من خالل الترشح ليس هو 
د احلكم على التفاعل الشعبي مع االنتخابات، حيث يبقى العنصر األهم  العنصر الوحيد الذي ُيحدِّ

هو نسبة املشاركة في االنتخابات كما سيأتي الحقًا.

2. 3. الواقع احلزبي في قوائم املرشحني 
أتاح قانون االنتخاب احلالي لألحزاب تشكيل قوائم على مستوى األردن من خالل استخدام نفس 
الشعار واالسم استنادًا إلى املادة )15/ ب( من قانون االنتخاب، كما أدى تقليل عدد الدوائر وتوسيع 
الدوائر،  والكتل على مستوى  واالئتالفات  التحالفات  الدفع باجتاه تشكيل  إلى  االنتخابية  الدائرة 
األمر الذي لم ُيمّكن عددًا من العشائر أو اجملموعات من حتقيقه العتبارات تنافسية وشعبية وللقدرات 

التي متلكها اجلهة للدعاية واملراقبة في احلملة االنتخابية وخالل عملية التصويت والفرز.
وجاء اعتماد مبلغ ألفي دينار، لكل مقعد يفوز به أي حزب سياسي مرخص في مجلس النواب 
لتحفيز األحزاب على إعالنها ملرشحيها احلزبيني، وهو أمر لم يكن في السابق، حيث كانت األحزاب 
ال تعلن عن مرشحيها إال بعد فوزهم في االنتخابات، وكانت األحزاب، باستثناء حزب جبهة العمل 
إعالنها عن اسماء مرشحيها رمبا يعني خسارتهم وفقدانهم ألصوات كثيرة  أن  تعتقد  اإلسالمي، 
والثقافة  احلياة  مستوى  وتراجع  جهة  من  األحزاب  هذه  ضعف  ظل  في  وذلك  عشيرتهم،  ومنها 

احلزبية في اجملتمع وإلى حدٍّ ما ضعف ثقة املواطنني باألحزاب وتخوفهم منها.
ورغم ذلك، فإن األرقام تشير إلى أن املشاركة احلزبية في هذه االنتخابات كانت ضعيفة، وقد ال 
يظهر ذلك بوضوح عند املقارنة بني مشاركة األحزاب في انتخابات عامْي 2010 و2013، خاصة وأن 

حزب جبهة العمل اإلسالمي وأحزابًا أخرى قد قاطعت تلك االنتخابات.
وبخصوص هذه االنتخابات، ورغم إعالن عدد كبير من األحزاب عن نيتها خوضها، إال أن قوائم 
 املرشحني تشير إلى أن ثمة )45( قائمة حزبية في كل اململكة من أصل )227( قائمة )انظر شكل رقم 4(،
وذلك في ضوء   ،)5 رقم  )انظر شكل  انتماءاتهم احلزبية  أعلنوا عن  )130( مرشحًا حزبيًا  وبواقع 
إذ باستثناء  الناحية املوضوعية؛  »القائمة احلزبية« من  االعتراف بصعوبة ضبط وحتديد مفهوم 
عن  وأعلنت  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  قادها  التي  الـ)20(  لإلصالح«  الوطني  »التحالف  قوائم 
نفسها من خالل مؤمتر صحفي ألمني عام احلزب ورئيس جلنة االنتخابات فيه، وإعالن قائمة »زمزم« 
في إربد التابعة حلزب »املؤمتر الوطني« املنبثق عما ُعِرف مببادرة زمزم -املنشقة عن جماعة اإلخوان 
املسلمني قبل عام ونصف-، وإعالن حزب »الوسط اإلسالمي« -املنشق عن جماعة اإلخوان املسلمني 
منذ أكثر من عقد- جملموع مرشحيه، حيث أعلن عن ستة عشر اسًما من املرشحني احلزبيني فقط، 
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عن  »حشد«  األردني  الدميقراطي  الشعب  حزب  وإعالن  واضحة،  مفصلة  قوائم  عن  اإلعالن  ودون 
مرشحة واحدة، وإعالن حزب الوحدة الشعبية عن ثالثة مرشحني ضمن قائمتْين. وإعالن قائمة 
ُتمثل حزب اجلبهة األردنية املوحدة )تيار وسط( في الدائرة الثالثة في عّمان، وإعالن ائتالف أحزاب 
وسطية خمس قوائم باسم »التجديد«. باستثناء ذلك، لم يعلن أي حزب آخر عن قوائم خاصة به 
في أي دائرة، بل إن بعض األحزاب لم يتمكن من تشكيل أي قائمة، مما دعاه لالنسحاب من العملية 
االنتخابية بالكامل، وبعضها انسحب محتجًا على بعض اإلجراءات وتطبيقات القانون، مثل حزب 
الشورى. ولم تعلن هذه األحزاب في املقابل عن دعمها حزبيًا أليِّ مرشحني آخرين، ما يشكل صعوبة 

أمام هذا التقرير في ضبط وحتديد القوائم احلزبية وواقعيتها للكثير من األحزاب.

شكل رقم )4(

نسبة القوائم احلزبية إلى مجموع القوائم العام

 

مجمو القوائم
81%

القوائم الحزبية
19%
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شكل رقم )5(
املرشحون احلزبيون )امُلعلنون(
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130المرشحين الحزبيين،  1252مجموع المرشحين، 

3. 2. 1. األحزاب السياسية ذات »املرجعية اإلسالمية«)1(
شارك ثالثة من األحزاب ذات »املرجعية اإلسالمية« في طرح مرشحني لالنتخابات النيابية، وهي:

3. 2. 1. 1. حزب جبهة العمل اإلسالمي 
شارك احلزب في قوائم التحالف الوطني لإلصالح الـ )20( مبجموع )118( مرشحًا، منهم )70( 
في عالقته مع  القائم  التوتر  ورغم  أن احلزب،  إلى  يشير  ما  رسميًا،  أعلن  كما  أعضاء احلزب  من 
أنشطته على خلفية خالف احلكومة مع جماعة  إقامة عدد من  وتعرضه ملضايقات في  احلكومة 
اإلخوان املسلمني التي ُيحسب احلزب على فكرها، غير أنه أظهر قدرًة على بناء حتالفات ذات قاعدة 
الذي  األكبر  وإثنية، ومتكن من تشكيل حتالف هو  ودينية  بل  شعبية عشائرية مناطقية وجهوية، 
أعلن عنه في انتخابات عام 2016، وتوزع على )15( دائرة انتخابية، وشمل مرشحات على كوتا املرأة 

)1( األحزاب ذات »املرجعية او اخللفية اإلسالمية«، هو مصطلح استخدم لغايات إعداد هذا التقرير وهو تعريف إجرائي ال يبنى 
عليه أي داللة سياسية خاصة، وهي األحزاب التي تنص أنظمتها الداخلية على تبني احلزب للفكر واملشروع اإلسالمي 
وأحكام الشريعة، أو األحزاب التي انشقت عن حزب إسالمي أو جماعة إسالمية كبيرة خلالفات شخصية أو فكرية، وخاصة 

عن جماعة االخوان املسلمني وحزب جبهة العمل اإلسالمي في احلالة األردنية. 
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ومرشحني للمقاعد اخملصصة للمسيحيني ومرشحني للمقاعد اخملصصة للشيشان والشركس.
وشملت قوائم التحالف دوائر عّمان اخلمس بواقع قائمتني )اإلصالح والعدالة( في دائرة عّمان 
األولى، وثالث قوائم )اإلصالح والتعاون والبناء( في دائرة عّمان الثانية، وقائمة واحدة )اإلصالح( 
في عّمان الثالثة، وقائمة واحدة )العدالة( في عّمان الرابعة، وقائمتني )اإلصالح والتحالف الوطني( 
في عّمان اخلامسة. وُيشار هنا إلى ثقة احلزب بشعبيته في معظم دوائر العاصمة عّمان حيث دعم 
قائمتْين في عّمان األولى واخلامسة ودعم ثالثة قوائم في عّمان الثانية، وذلك رغم ما يرافق هذا 

الدعم من إشكاالت في ظل نظام القائمة النسبية املفتوحة.
كما شملت قوائم التحالف قائمة واحدة )اإلصالح( في الدائرة األولى في الزرقاء، وقائمة واحدة 
)اإلصالح2( في دائرة الزرقاء الثانية، وقائمتني )البناء والعهد( في دائرة إربد األولى، وقائمة واحدة 
)الوفاء( في دائرة إربد الثالثة، وقائمة واحدة )اإلصالح( في دائرة إربد الرابعة، وقائمة واحدة )اإلصالح( 
في دائرة البلقاء، وقائمة واحدة )اإلصالح( في دائرة العقبة، وقائمة واحدة )اإلصالح( في دائرة جرش، 

وقائمة واحدة )اإلصالح والتنمية( في دائرة مأدبا، وقائمة واحدة )الوفاق( في دائرة املفرق.
فيما غابت قوائم التحالف عن ثمان دوائر انتخابية هي دائرة إربد الثانية، ودائرة عجلون، ودائرة 
معان، ودائرة الطفيلة، ودائرة الكرك، ودوائر البدو الثالث. فيما يبدو أن احلزب ال يحظى بدعم مهم 
في أيٍّ منها حسب التحليل، أو أن كوادره في بعض الدوائر فّضلت املشاركة خارج حدود التحالف مثل 

دائرة معان ودائرة الكرك. 
وضّمت قوائم مرشحي التحالف )17( امرأة، و )13( نائبًا سابقًا، و )4( مرشحني مسيحيني، و)3( 
مرشحني من الشركس والشيشان، كما ضّمت ضابطني متقاعدين من القوات املسلحة، ووزيرًا سابقًا، 
وكان من بينهم )40( مرشحًا من حملة الشهادات العليا، و)5( نقباء مهنيني سابقني، وأعضاء في 
أحزاب أخرى غير جبهة العمل اإلسالمي)1(. كما ضّمت قوائم التحالف مرشحني من شتى األصول 

واملنابت، ومن كافة التقسيمات اإلدارية، من مدن وأرياف ومخيمات.
»الفهم  من  تنطلق  رؤيته  فإن  الرسمي  موقعه  على  امُلعلن  االنتخابي  التحالف  برنامج  وحسب 
والسياسي،  االجتماعي  والعنف  واإلرهاب  التطرف  ورفض  وإنسانيته  وحيويته  املعتدل  اإلسالمي 
أكد  كما  بدونهما«.  والكرامة  النهضة  تتحقق  ال  أساسيتان  قيمتان  والعدالة  احلرية  بأن  واإلميان 
التحالف »إميانه بأن الوحدة الوطنية هي أساس وحدة البالد، وضمانة األمن واالستقرار« وأكد على 
التوافق  وأن  القانون،  بسيادة  يؤمن  كما  الواسع  الوطني مبفهومها  االنتماء  قيمة  تعظيم  »ضرورة 
 الوطني على املطالبة باإلصالح السياسي واالقتصادي حاجة وطنية لبناء نهج دميقراطي متقدم،
https:// وفي:   ،https://www.facebook.com/THALFWATNY الوطني على فيسبوك 2016/9/10 في:  التحالف  )1( صفحة 

 www.facebook.com/THALFWATNY/photos/a.1216374025052457.10737418
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وأن الشراكة الوطنية تقتضي حتّمل املسئولية، وحتقق التماسك، واستعادة هيبة الدولة واحترامها«)1(. 
األمن  على  بـ«احملافظة  واخلارجية  الداخلية  األردنية  السياسة  رؤيته ألهداف  التحالف  وحّدد 
اجلماعية  واملسئولية  القرار  حتمل  في  واملشاركة  الوطنية  الوحدة  وحفظ  البالد،  في  واالستقرار 
وحتقيق مشروع النهضة، مع التأكيد على ضرورة العمل على تعميق االنتماء الوطني األردني للبالد 
واحترام املواطنة وفق الدستور، مع احملافظة على عالقات سياسية واجتماعية متصلة وقوية بني 

احلكم والقوى السياسية واالجتماعية«)2(. 
ومن اجلدير بالذكر أن التحالف هو اجلهة الوحيدة التي طرحت برنامجًا انتخابيًا شاماًل ُمعلنًا 

باسمه، وموحدًا لكل قوائمه في كل الدوائر. 

3. 2. 1. 2. حزب الوسط اإلسالمي
 )8( على  موزعة  قائمة،   )14( خالل  من  مشاركته  عن  أعلن  فقد  اإلسالمي  الوسط  حزب  أما 
 )23( ومبشاركة  والعقبة،  والطفيلة  والكرك  واملفرق  والبلقاء  وإربد  والزرقاء  العاصمة  محافظات: 
مرّشحًا من احلزب، من إجمالي )84( مرشحًا ميثل عدد مرشحي القوائم التي شارك فيها احلزب 
كما أعلن، لكن احلزب أعلن أسماء )16( فقط من أعضائه املرشحني، كما لم يعلن أسماء القوائم 
التي شارك فيها، وأكد األمني العام للحزب أن ثمة حتالفًا بني احلزب وحزب »املؤمتر الوطني- زمزم« 
في بعض الدوائر االنتخابية التي لم يطرح فيها »الوسط« أيا من مرشحيه)3(، لكنه أيضًا لم ُيعلن 

صراحة عن القوائم وال املرشحني والدوائر التي مت التعاون فيها.
وخاض أعضاء حزب الوسط املعلنة أسماؤهم االنتخابات في قائمتي )الشعب( و)االحتاد( في 
الزرقاء،  في  األولى  الدائرة  في  )اخلير(  وقائمة  الكرك،  دائرة  في  )التغيير(  وقائمة  البلقاء،  دائرة 
وقائمة )الوفاق( في دائرة الثانية في الزرقاء، وقائمة )الوطنية( في الدائرة الثالثة في إربد، وقائمة 

)امليزان( في الدائرة الثانية في عّمان، وقائمة )السنبلة( في الدائرة اخلامسة في عّمان.
برنامجه  وارتكز  الوطن«،  لقضايا  الوحيد  احلل  هي  االنتخابات  في  »املشاركة  أن  احلزب  وأكد 

)1( انظر صفحة التحالف الوطني لإلصالح على اإلنترنت في:
81%D%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%http://www.thalfwatny.com/%D8%A8%D9  

84%D8%B5%D8%A7%86-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%63-%D8%A7%D9/8A%D8%A9%9

85%D8%B1-%D8%A7%85%D8%A4%D8%AA%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9

81-%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%%D9

84%D8%A7%D8%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%B7%D9%84%D9%%D8%A7%D9

 html.20-8-%AD-2016

)2( املصدر نفسه.
)3( مؤمتر صحفي ألمينه العام، صحيفة الغد، 28 آب/ أغسطس 2016.
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االنتخابي على »احلفاظ على الهوية الوطنية وهيبة الدولة وحفظ األمن االجتماعي ودعم القضية 
الشريف،  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية  الدولة  إقامة  أساس  على  إيجاد حل  عبر  الفلسطينية، 
ودعم املصالح العليا األردنية مبا في ذلك إيجاد حل ملشكلة اللجوء السوري ومحاصرة التطرف«)1(.

3. 2. 1. 3. حزب »املؤمتر الوطني«
وهؤالء  مرشحًا،   )20( بـ  مشاركته  عن  »زمزم«  مبادرة  عن  املنبثق  الوطني«  »املؤمتر  حزب  أعلن 
املرشحون مزيج من أعضاء »جمعية اإلخوان املسلمني« املرخصة حديثًا، ومن أعضاء مبادرة زمزم 
التي مت ترخيص حزب لها باسم حزب »املؤمتر الوطني«، وحملت قائمة واحدة في الدائرة األولى في 
إربد باسم )زمزم(، فيما توزع أعضاء زمزم واجلمعية على قائمة )التجديد( في دائرة عمان الرابعة، 
وقائمتْي )العدالة والسنبلة( في الدائرة األولى في إربد، وقائمة )البناء والتجديد( في دائرة إربد 

الثالثة، وقائمة )القلم( في دائرة الكرك، وقائمة )املنار( في دائرة العقبة.
وخلصت قائمة زمزم برنامجها على لسان مرشحها نبيل الكوفحي بالقول: يشارك حزب املؤمتر 
الوطني »زمزم« في االنتخابات البرملانية لتحقيق أهداف وطنية عليا تتمثل: باحلفاظ على الدولة 
واستقرارها في ظل إقليم ملتهب، واالرتقاء بأداء املؤسسات العامة ووقف تدهورها، وتنقيتها مما 
أصابها من فشل وفساد في اإلدارة، وتعزيز األمل باملنهج السياسي السلمي في اإلصالح والتغيير 
حفاظًا على شبابنا من العنف والتطرف، وحتقيق العدالة االجتماعية بني املواطنني في ظل خلل 
كبير يهدد التماسك اجملتمعي واالنتماء الوطني، والتعاون مع كافة اإلصالحيني سواء كانوا نوابًا 
منتمني ألحزاب أو أفرادًا، ومع كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية خارج مجلس النواب«)2(.

3. 2. 2. األحزاب اليسارية والقومية
رشحت األحزاب اليسارية والقومية )12( مرشحًا من بينهم سيدتان، توزعوا على )7( قوائم في 
)6( دوائر انتخابية، ولم تتمكن هذه األحزاب من بناء قائمة موحدة حتمل برنامجًا واحدًا لذوي 
التوجهات القومية واليسارية، وهي قوى سياسية رئيسة من حيث احلضور الفكري واإلعالمي، لكّن 
انتخابات  نتائج  املثال  سبيل  على  )راجع  النيابية  االنتخابات  في  عادة  محدود  الشعبي  حضورها 
عامْي 2010، 2013(، وتعبر تصريحات األمني العام األول حلزب الشعب الدميقراطي األردني »حشد« 
أحزاب  »توجهات  إن  قالت:  حيث  األحزاب  هذه  بني  فيما  االتفاق  عدم  عن  علبة  أبو  عبلة  السيدة 
تتناسب  قوائم مع مستقلني  أكثر نحو تفضيل تسمية كل حزب ملرشحيه ضمن  تبلورت  االئتالف 

)1( مؤمتر صحفي ألمينه العام، صحيفة الغد، 28 آب/ أغسطس 2016.
https://www.facebook.com/nabilkofahi/posts/495266430670484 :2( موقع املرشح نبيل الكوفحي على فيس بوك(
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ورؤيته السياسية«. وهو ما أكدته تصريحات عضو املكتب السياسي حلزب الوحدة الشعبية »الوحدة« 
عبد اجمليد دنديس كذلك؛ إذ قال: »إن املشاركة حسمت أن يكون لدى كل حزب - يقصد األحزاب 

القومية واليسارية - مرشحون في قوائم مع قوى سياسية أخرى بشكل منفصل«)1(.
ويضم ائتالف األحزاب اليسارية والقومية كاّل من حزب الوحدة الشعبية »الوحدة«، وحزب الشعب 
العراق(،  العربي االشتراكي )جناح  البعث  األردني، وحزب  الشيوعي  الدميقراطي »حشد«، واحلزب 

وحزب البعث العربي التقدمي )جناح سوريا(، واحلركة القومية.
ويتوزع األعضاء املنتمون للتيار اليساري والقومي في قائمة )املشاركة والتغيير( في دائرة عّمان 
األولى، وقائمة )معًا( في دائرة عّمان الثالثة، وهي قائمة متثل التيار املدني حسب وصفها، ويشارك 
األولى،  إربد  دائرة  في  والسنبلة(  )األقصى  وقائمتْي  وقومية،  يسارية  ذوو خلفيات  مرشحون  فيها 
في  األولى  الدائرة  في  )الوطنية(  وقائمة  الكرك،  دائرة  في  لألغوار(  والوفاء  )الزيتونة  وقائمتْي 

الزرقاء.
ولم يطرح التيار اليساري والقومي برنامجًا انتخابيًا موحدًا، بل قّدمت كل قائمة برنامجًا خاصًا 
بها، فركزت قائمة املشاركة والتغيير على »العودة إلى برنامج اإلصالح الوطني الدميقراطي املؤسس 
األمن  وغياب  والبطالة  الفقر  واقع  لتغيير  رئيسية  كقاعدة  واملساواة،  االجتماعية  العدالة  على 
االجتماعي، وإعادة االعتبار للدور التشريعي الرقابي املستقل للبرملان بعيدًا عن سيطرة احلكومات، 

ومواجهة كافة أشكال التطرف واإلرهاب«)2(.
فيما رّكز حزب الوحدة الشعبية في برنامجه االنتخابي حسب أمينه العام سعيد ذياب على »إعادة 
الهيبة واالعتبار جمللس النواب، والفكاك من املؤسسات املالية الدولية، والدفع باجتاه سياسة االعتماد 
على الذات، وإعادة النظر مبنظومة القوانني الضريبية والقوانني الناظمة للحياة السياسية: قانون 
االنتخاب واألحزاب واملطبوعات والنشر واالجتماعات العامة، ودفع احلكومة من أجل أن تنطلق في 

)1( تصريحات لصحيفة الغد )عبلة أبو علبة وعبد اجمليد دنديس(، 2016/8/11 في:
86%D8%A7%D8%AA- %8A%D9 %http://a lghad.com/articles/1063922-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9

84-%8A%D9%83%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D9%%D8%B1%D8%A4%D9

83%D8%A9- %85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9 %85-%D9 %88%D8%A7%D8%A6%D9 %82%D9 %%D9

%84%D9%98%D8%A7%D9%80%98%E2%80%81-%E2%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%%D9

8A%%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9

98%80%98%E2%80%D8%A9%E2

)2( البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير واملشاركة، اليسار اليوم،2016/9/13 في:
86%D8%A%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%D9%/13/09/http://alyasarelyoum.com/2016  

8A-%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%7%D9

/85%D8%B4%D8%A7%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%80%D9%84%D9%%D9
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سياستها اخلارجية من مسألتني: أن تكون جزءًا من القوى التي تواجه املشروع األمريكي الصهيوني 
ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد حقوقه، وأن ُيعاد النظر فيه بعمق في 
املناهج وإعداد املعلمني بحيث يحّول طريقة التعاطي مع املعلومة بشكل مختلف عن أسلوب التلقني 

السائد«)1(.
3. 2. 3. أحزاب تيار الوسط)2(

لكن  االنتخابات  احلكومة-  من  -املقرب  الوسط  تيار  على  احملسوبة  األحزاب  من  عدد  خاضت 
دون قوائم معلنة، باستثناء قائمة حلزب اجلبهة األردنية املوحدة في دائرة عمان الثالثة، وخمس 
قوائم حتت اسم »التجديد«، وهي تضم مزيجًا من األحزاب الوسطية التي شكلت »التحالف الوطني 
لالنتخابات«، في 26 متوز/ يوليو 2016 وتضم احلزب الوطني الدستوري، وحزب اإلصالح، وحزب 
الرسالة، وحزب الشورى اإلسالمي، وحزب العدالة االجتماعية، وحزب البلد األمني، وحزب املساواة، 

وحزب الشهامة، وحزب احملافظني، وحزب األنصار، إال أن هذا التحالف لم يصمد طوياًل.
فقد أشارت قوائم املرشحني إلى ترشح أمني عام احلزب الوطني الدستوري في قوائم التحالف 
الوطني لإلصالح املدعوم من حزب جبهة العمل اإلسالمي، وأن أعضاء من حزب احلياة )وَسطي( 
 2016 أغسطس  آب/   14 في  اإلسالمي  الشورى  حزب  أعلن  بينما  التجديد.  قوائم  ضمن  ترشحوا 
تراجعه عن املشاركة في االنتخابات، معتبرًا أن قانون االنتخاب احلالي »ال يخدم مطلقًا املشاركة 

احلزبية«)3(.
ودائرة  عّمان،  في  واخلامسة  والرابعة  األولى  الدوائر  على  اخلمسة  التجديد  قوائم  وتوزعت 

البلقاء، ودائرة جرش.
بأن  القاضي  األول  الدستوري  املبدأ  »تكريس  على  املوحدة  األردنية  اجلبهة  حزب  برنامج  ورّكز 
السلطة  تغّول  وقف  وذلك من خالل  األردنية،  الدولة  في  التشريعية  السلطة  األولى هي  السلطة 
قبل  من  املنتخبة  البرملانية  الكتل  إلى  يستند  برملان  وبناء  التشريعية،  السلطة  على  التنفيذية 
الشعب«، وأكد احلزب في برنامجه على ضرورة »تقليل فرص الفساد من خالل وجود أحزاب سياسية 
تدافع عن حقوق الشعب وتواجه بؤر الفساد ورموزه...، وبرملان فاعل تكون األحزاب جزءًا أساسيًا منه، 

http://wihdaparty.com/3056 :1( موقع حزب الوحدة الشعبية على اإلنترنت في(
)2( أطلقت هذه التسمية على األحزاب التي متيل غالبًا لدعم سياسات احلكومات املتعاقبة، والتي تعتقد أنها ليست أحزابًا 
إسالمية باملفهوم السياسي وال أحزابًا قومية أو يسارية، فسّميت بأحزاب تيار الوسط على هذا األساس، وهي تسمية خاصة 
بها، ويستخدمها هذا التقرير لغايات التحليل والبيان دون مسئولية، وهي أحزاب ال يجمعها كيان محدد، وهي متفاوتة 

الوضع والقوة. 
)3( صحيفة الغد15 آب/ أغسطس 2016.
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وإعادة النظر في قانون الفساد واإلثراء بال سبب أو من أين لك هذا«. 
ويسعى احلزب إلى »إعادة النظر في سياسات الفريق االقتصادي، وإيقاف االقتراض من اجلهاز 
املصرفي احمللي، والتوجه إلى االقتراض اخلارجي عند الضرورة القصوى«، وفي السياسة اخلارجية 
يؤكد احلزب »على انسحاب إسرائيل من كافة األراضي احملتلة وإسقاط اجلدار العازل، والتمسك 

بحق العودة والتعويض، وإقامة عالقات متوازنة مع كل القوى التي متثل الشعب الفلسطيني«)1(. 

3. 3. املرشحات
شاركت في انتخابات عام 1989 )12( امرأة لم ُيحالف احلظ أيًا منهّن، وفي انتخابات عام 1993 
التي شهدت تغيير نظام االنتخاب من القائمة املفتوحة إلى نظام الصوت الواحد فازت امرأة واحدة 
فقط عن املقعد الشركسي والشيشاني في الدائرة الثالثة بعّمان، فيما اقتصر عدد املرشحات في 

تلك االنتخابات على ثالث فقط. 
وفي املقابل شهدت انتخابات عام 1997مشاركة نسائية أكبر حيث ترشحت )17( امرأة لم ُيحالف 
مجلس  في  الشاغر  للمقعد  التكميلية  االنتخابات  في  واحدة  امرأة  فازت  فيما  منهن،  أّيًا  احلظ 

النواب الثالث عشر في آذار/ مارس 2001 عن طريق اقتراع أعضاء مجلس النواب.
حيث  النسائية،  الكوتا  نظام  عليه  وأدخلت  االنتخاب  قانون  احلكومة  عّدلت   ،2003 عام  وفي 

خصصت لها )6( مقاعد، ثم ِزيدت هذه املقاعد إلى أن وصلت في القانون احلالي إلى )15( مقعدًا.
ونظرًا للميزات التي يتيحها قانون االنتخاب احلالي من حيث الكوتا والقدرة على التنافس فقد 
شهدت انتخابات عام 2016 مشاركة نسائية كبيرة من خالل الترشح، حيث بلغ عدد املرشحات )250( 
مرشحة بنسبة )20%( من مجموع املرشحني من اجلنسني، وهي النسبة األعلى في تاريخ االنتخابات 

النيابية في البالد.
وميكن تفسير اإلقبال الكثيف من النساء على الترشح بسبب نظام القائمة النسبية املفتوحة 
وبشكل  املرأة  أمام  متاحان  التنافس  نوعان من  ثمة  االنتخاب اجلديد، حيث  قانون  اعتمده  الذي 
متزامن: تنافس القوائم، بحيث تفوز القائمة التي حصلت على أعلى األصوات بعدد من املقاعد في 
الدائرة، والتنافس داخل القائمة، بحيث يفوز املرشح الذي نال أعلى األصوات على املقعد أو املقاعد 
ن املرأة من التنافس على مقاعد مجلس  التي حصلت عليها القائمة. كما أن قانون االنتخاب ُيمكِّ
النواب الـ)130(، فيما يتنافس الرجال على )115( مقعدًا فقط. ويضاف إلى ذلك أن املرأة املسيحية 
تستطيع أن تنافس املرشح املسيحي على املقعد املسيحي، كما تستطيع املرأة الشركسية أو الشيشانية 

https://www.facebook.com/united.2007/posts/1068858063211580:0 (((
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أن تنافس املرشح الشركسي أو الشيشاني على مقعد الشركس والشيشان، كما تنافس املرأة املسلمة 
املرشح املسلم من غير هذه التقسيمات، ما يتيح للمرأة الوصول إلى مقعد مجلس النواب ويزيد من 

قدرتها التنافسية ِعبر أربع فرص مقابل فرصة واحدة للمرشح الرجل في كلِّ التقسيمات.
بدوائرها اخلمس،  )عّمان  الثالث  الرئيسة  احملافظات  في  املرشحات  عدد  أن  إلى  القوائم  وُتشير 
والدائرة األولى في إربد، والدائرة األولى في الزرقاء( بلغت )53( مرشحًة من اجملموع، وبنسبة )%21.2(.

»التحالف  قوائم  على  املرشحات  باستثناء  ضعيفًة،  للمرأة  احلزبية  املشاركة  كانت  املقابل  وفي 
الوطني لإلصالح« اللواتي بلغ عددهّن )17( مرشحة، وثالث مرشحات ذات خلفية حزبية في القوائم 

األخرى، بنسبة )8%( للحزبيات املعلنات من بني جميع املرشحات من النساء. 
وتشير قوائم املرشحني إلى ترشح )5( سيدات مسيحيات للمقاعد املسيحية موزعات على النحو 
التالي: واحدة في دائرة عمان الثالثة، وواحدة في دائرة البلقاء، وواحدة في دائرة الكرك، وواحدة في 
دائرة الزرقاء األولى، وواحدة في دائرة مأدبا. وترشحت سيدتان عن املقعد )الشركسي- الشيشاني( 

إحداهّن في الدائرة الثالثة في عّمان، والثانية في الدائرة األولى في الزرقاء، انظر شكل رقم )6(.
شكل رقم )6(

املرشحات لالنتخابات النيابية 2016 من األحزاب واألقليات

 

3. 4. املرشحون في دوائر البدو
وقد  النسائية،  للكوتا  مقاعد   )3( منها  االفتراضية،  البدو  لدوائر  مقعدًا   )12( القانون  أعطى 
ُوزِّعت هذه املقاعد على ثالث دوائر: بدو الشمال وبدو الوسط وبدو اجلنوب، وشهدت هذه الدوائر 
تنافسًا انتخابيًا قويًا؛ إذ ترشح فيها )106( مرشحًا، أي ما نسبته )8.46%( من مجموع املرشحني 
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في جميع أنحاء اململكة، وبنسبة )8.83( مرشحًا لكل مقعد، وهي نسبة تفوق نسبة التنافس على 
املقاعد املسيحية البالغة )7( مرشحني لكل مقعد أو نسبة التنافس في احملافظات خارج احملافظات 
الكبرى الثالث والبالغة )7.05( مرشحًا لكل مقعد، أو مقاعد الشركس والشيشان البالغة )7.66( 

مرشحًا لكل مقعد، انظر شكل رقم )7(؟؟؟.
شكل رقم )7(

املرشحون في دوائر البدو

 

مجموع 
:  المرشحين
1252

92%

: مرشحو البدو
106

8%

امرأة،   )32( ترشحت  إذ   ،)%30.2( املرشحني  إلى  الثالث  البدو  دوائر  في  املرشحات  نسبة  وتبلغ 
وتفوق هذه النسبُة النسبَة العامة جلميع املرشحات على مستوى اململكة والتي بلغت )20%(، انظر 
شكل رقم )8(. وهو ما يعني أن احلصول على مقعد نيابي أصبح يتجاوز التحفظات العشائرية على 
دور املرأة السياسي والنظرة احملافظة السائدة جتاه املرأة وأنها ال تصلح للعمل النيابي العام، إضافة 

إلى ما توفره املرأة من أصوات للقائمة دون أن تنافس املرشحني من الرجال كما تقدم.
على هذه  الثالث، وطغت  الدوائر  في  احلزبيني  واملرشحني  احلزبية  القوائم  غياب  لوحظ  وقد 

القوائم واملرشحني األبعاد العشائرية واخلدمية في التشكيل.
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شكل رقم )8(
املرشحات في دوائر البدو

 

مجموع مرشحي 
106: البدو

70%

32: المرشحات
30%

3. 5. املرشحون املسيحيون
أعطى القانون )9( مقاعد للمسيحيني بنسبة )7%( من مجموع مقاعد مجلس النواب، موزعة 
بينما  إربد،  وثالثة  ومأدبا،  وعجلون،  عمان،  وثالثة  الزرقاء،  أولى  دوائر  من  كل  على  واحد  مبقعد 

ص لكل من دائرة البلقاء ودائرة الكرك مقعدان لكل منهما. ُخصِّ
وقد تقدم للمقاعد املسيحية )63( مرشحًا، بنسبة )7( مرشحني لكل مقعد، وهي نسبة تتوافق مع 
نسبة احملافظات خارج املدن الثالث الكبرى البالغة )7.05( مرشحًا لكل مقعد، وكان من بني املرشحني 
املسيحيني )5( سيدات وبنسبة )7.9%(، وهي نسبة أقل من النسبة العامة للمرشحات مقابل املرشحني 

والتي بلغت )20%( في اجململ، وهي مالحظة الفتة بحاجة إلى دراسة، انظر شكل رقم )9(.
إربد  دائرة  الثالثة، و)7( في  دائرة عمان  املرشحون على )57( قائمة، منها )9( قوائم في  وتوّزع 
الثالثة، و)9( في دائرة البلقاء، و)8( في دائرة الكرك، و)8( في دائرة الزرقاء األولى، و)10( في دائرة 

مأدبا، و)6( في دائرة عجلون، انظر شكل رقم )9(.
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شكل رقم )9(
نسب توزع املرشحني املسيحيني على الدوائر االنتخابية

بنسبة  مرشحًا،   )11( بلغ  احلزبية  اخللفية  ذوي  من  املرشحني  املسيحيني  عدد  أن  وُيالحظ 
)17.5%(، وهي نسبة تفوق نسبة املرشحني احلزبيني العامة إلى مجموع املرشحني العام والتي بلغت 

)10.4%(، وهي أيضا ظاهرة الفتة بحاجة إلى دراسة وحتليل خاص، انظر شكل رقم )10(.
يقودها  التي  الوطني لإلصالح«  »التحالف  قوائم  املسيحيني قد ترشحوا على  أربعة من  وكان   
حزب جبهة العمل اإلسالمي، وبحسب إعالن أمني عام »حزب الوسط اإلسالمي« فقد طرح احلزب 
عددًا من املرشحني للمقاعد املسيحية، لكنه لم يذكر أسماءهم أو الدوائر أو القوائم التي ترشحوا 
فيها)1(. كما ترشح مسيحي واحد على قوائم التيار اليساري والقومي في دائرة الكرك، وتشير األرقام 

السابقة إلى تفاعل املسيحيني في املشاركة في االنتخابات في جميع الدوائر املتاحة لهم.
الوسط  وحزب  اإلسالمي،  العمل  جبهة  حزب  يدعمها  قوائم  في  املسيحيني  مشاركة  وتعطي   
اإلسالمي، داللة مهمة بشأن عمق التعايش املشترك في اجملتمع األردني بني املسيحيني واملسلمني 
ومن ذوي االنتماءات احلزبية، كما يؤكد ذلك االعتدال في طرح األحزاب اإلسالمية في األردن ما 
يتيح الفرصة لتحالفات مع املسيحيني واخملالفني احلزبيني اآلخرين كما ظهر في تشكيالت هذه 

القوائم.

)1( مؤمتر صحفي ألمينه العام، صحيفة الغد، 28 آب/ أغسطس 2016.
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شكل رقم )10(
نسبة املرشحني احلزبيني واملرأة من املرشحني املسيحيني
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3. 6. املرشحون الشركس والشيشان
أعطى القانون )3( مقاعد للشركس والشيشان بنسبة 2.3(%) من مجموع مقاعد مجلس النواب، 
موزعة على دوائر أولى الزرقاء، وثالثة عمان، وخامسة عمان، وقد تقدم لتلك املقاعد )23( مرشحًا 
منهم سيدتان، بنسبة )7.66( مرشحًا لكل مقعد)1(، وقد توزعوا على )10( قوائم في دائرة عمان الثالثة، 

و)7( قوائم في دائرة عمان اخلامسة، و)7( قوائم في دائرة الزرقاء األولى، انظر جدول رقم )11(.
ويالحظ ترشح )3( أشخاص من الشركس والشيشان على قوائم »التحالف الوطني لإلصالح«، 
وترشح شخص واحد منهم على قائمة »حزب اجلبهة األردنية املوحدة« القريب من تيار الوسط، كما 
ترشحت سيدة واحدة على قائمة محسوبة على التيار املدني في دائرة عمان الثالثة، بينما ترشح )4( 

أشخاص من الشركس والشيشان على قوائم يقودها رجال أعمال.

)1( وهي تقريبًا في معدل احملافظات خارج املدن الكبرى.



) 31 (

الشكل رقم )11(
توزيع املرشحني الشركس والشيشان على الدوائر
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3. 7. املرشحون املستقلون
ميكن تصنيف املرشحني من غير أعضاء األحزاب بوصفهم مرشحني مستقلني، وعليه، فإن 
غالبية املرشحني ميكن اعتبارهم مستقلني، وتبلغ نسبتهم حوالي )75%( من مجموع املرشحني، 
ويتوزعون على كافة القوائم، حتى احلزبية منها، وينتمي غالبيتهم إلى خلفيات عشائرية، وُيعّد 

كثير منهم في ِعداد وجهاء املناطق ورجال األعمال. 
أقرب  كانوا  ما  غالبًا  املستقلني  املرشحني  أن  إلى  السابقة  النيابية  اجملالس  جتارب  وتشير 
إلى احلكومة منهم إلى املعارضة، كما تشير إلى ضعف قدرة األحزاب السياسية بشكل عام على 
تنفيذ بعضها خالفًا لألحزاب  بإمكان احلكومة  التي  برامجهم اخلدمية  استقطابهم في ظل 

التي ال ميكنها املساهمة في تطبيق هذا النوع من البرنامج، أو أنها لم تولها االهتمام الكافي.
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4. قراءة في نتائج االنتخابات
جرت االنتخابات في 20 أيلول/ سبتمبر 2016 بإشراف الهيئة املستقلة لالنتخابات بعد أن مرت 
بجميع املراحل الدستورية والقانونية، من حيث نشر جداول الناخبني واعتمادها بعد انتهاء مرحلة 
االنتخاب  ثم  الطعون،  مرحلة  انتهاء  بعد  واعتمادها  املرشحني  طلبات  واستقبال  عليها،  الطعون 

فالفرز ثم إعالن النتائج واعتمادها.
واستعانت الهيئة في يوم االقتراع والفرز بـ)80( ألف موظف بينهم أعضاء جلان ورؤساء ومعاونون، 
وحوالي )10( آالف متطوع، و)50( ألف رجل أمن لتوفير احلماية األمنية للعملية االنتخابية أثناء 
أنحاء  االقتراع في جميع  وبلغ عدد مراكز  النتائج.  إعالن  بعد  وما  الفرز  وعملية  االقتراع  عملية 

اململكة )1483( مركزًا، فيما بلغ عدد صناديق االقتراع )4883()1(.
عّمان،  العاصمة  في  اخلمس  الدوائر  جميع  في  ساعة  ملدة  االقتراع  لتمديد  الهيئة  واضطرت 
وجميع دوائر اربد، والبلقاء ودائرتي الزرقاء األولى والثانية، وجرش ومأدبا. فيما لم تفصح الهيئة 
عن سبب التمديد، إال أن عددًا من تلك الدوائر خصوصًا في عّمان والزرقاء شهدت نسبة متدنية في 

إقبال املقترعني مقارنة بالدوائر األخرى.
وشارك في املراقبة على االنتخابات عدد من املنظمات احمللية واألجنبية بوجود حوالي )14( ألف 
مراقب، بينهم )676( مراقبًا أجنبيًا. وشاركت بعثة من االحتاد األوروبي وبعثة مشتركة للمعهدْين 

األمريكيْين؛ اجلمهوري الدولي والدميقراطي الوطني، وبعثة من جامعة الدول العربية.
أن تؤثر على سالمة  والدولية األولية أي مخالفات جسيمة ميكن  التقارير احمللية  ولم ترصد 

العملية االنتخابية وشرعيتها، إال أن تلك التقارير رصدت أوجهًا من القصور.
فقد انتقد التقرير األولي لبعثة االحتاد األوربي، التي ضمت )108( مراقبني، تقسيم الدوائر، 
حيث قال إن »تقسيم الدوائر ال يضمن املساواة في التصويت، على الرغم من أنها أفضل من تقسيمات 
خارج  جتري  كانت  التي  االنتخابية  »احلمالت  انتقد  كما   ،»2013 لعام  البرملانية  االنتخابات  دوائر 

مراكز االقتراع يوم االنتخاب والتي ال تتوافق مع القانون«)2(.
ورصدت البعثة الدولية للمعهدين اجلمهوري والدميقراطي، والتي ضمت )45( مراقبًا من )16( 
دولة، وجود مظاهر كثيفة للدعاية االنتخابية خارج العديد من قاعات االقتراع، برغم أن القانون 
مينع ذلك، ورصدت عدم ضمان سرية االقتراع بشكل دائم، حيث الحظ املراقبون عددًا من حاالت 

)1( وكالة األنباء األردنية- بترا، 2016/9/20
)2( انظر املوقع اإللكتروني لبعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات األردنية 2016 في:

 ar_----------------/10287/https://eeas.europa.eu/election-observation-missions/eom-jordan-2016
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»التصويت العلني«، بحيث أعلن ناخبون دعمهم أو أعلنوا عن تصويتهم لقائمة أو أشخاص معينني. 
النظام  بسبب متطلبات  االقتراع  قاعات  بعض  في  بطيئة  كانت  الفرز  أن عملية  البعثة  ذكرت  كما 
ب، والسماح للناخبني باختيار أكثر من مرشح، مما  االنتخابي اجلديد واستبدال ورقة االقتراع بكتيِّ
أدى إلى تعقيد عملية الفرز، وقد أدى ذلك إلى تأخير اإلعالن عن النتائج في بعض الدوائر لـ24 

ساعة إضافية عن املدة في االنتخابات السابقة)1(.
الذوادي،  إبراهيم  خليل  السفير  رئيسها  لسان  على  العربية  الدول  جامعة  بعثة  انتقدت  فيما 
عدم إتاحة الفرصة للمغتربني بالتصويت، وقال إن سجالت الناخبني لم تشمل املغتربني األردنيني 
املقيمني خارج اململكة، وذلك بسبب عدم وجود آلية في الوقت الراهن متّكنهم من ممارسة حقهم في 
عملية االقتراع، مضيفًا أن البعثة تأمل أن تكون هناك آلية لقيام املغتربني األردنيني مبمارسة حقهم 

االنتخابي في املستقبل)2(.
فيما وّثق مركز حماية وحرية الصحفيني )50( انتهاكًا مبنع التغطية وحجب املعلومات والتضييق 
وسوء املعاملة تعرض لها )28( صحفيًا أثناء قيامهم بالتغطية اإلعالمية يوم االقتراع، كما اشتكى 
عدد من املراقبني واملرشحني من املال السياسي أو شراء األصوات من ِقَبل بعض املرشحني، والتي رغم 

انتشارها، لم يتم ضبطها أو العمل للحد منها من ِقَبل اجلهات الرسمية. 
وشهدت العديد من محافظات اململكة احتجاجات فور صدور نتائج الفرز األولية، أعنفها كان في 
دائرة بدو الوسط، حيث ُسِلَبت ثمانية صناديق مع األوراق املوجودة فيها ثم عبئت من ِقَبل محتجني، 
وفق رئيس الهيئة املستقلة لالنتخاب)3(. غير أن الهيئة قررت في وقت الحق عدم إعادة االنتخاب 

واالكتفاء بنتيجة الصناديق التي ُفِرَزت.
ومأدبا  والرمثا  والبلقاء  والكرك  ومعان  والزرقاء  وإربد  عّمان  دوائر  في  املناطق  بعض  وشهدت 
احتجاجات على نتائج االنتخابات، إال أنها كانت محدودة وسرعان ما مت تطويقها من قبل قوات 

الدرك. 
وُقّدم خالل املدة الدستورية للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب الثامن عشر )39( طعنًا 
أمام محاكم االستئناف؛ )11( في عّمان، و)8( في بدو الوسط، و)3( في الزرقاء، و)3( في الكرك و)3( 

في البلقاء، )3( في جرش، )2( في مأدبا، )2( في عجلون، و)2( في إربد، و)2( في معان.
للرأي حول  استطالعات  أجرت  قد  واحمللية  الدولية  الرأي  استطالعات  مراكز  من  عدد  وكانت 

99s-september-%80%99s-international-election-observation-jordan%E2%80%http://www.iri.org/resource/iri-and-ndi%E2 )1(
 2016-legislative-20

)2( صحيفة الرأي، 2016/9/23
)3( وكالة االنباء األردنية- بترا، 2016/3/20. )2016/9/20(
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أجراه  النواب، ففي استطالع  دور مجلس  وآرائهم بشأن  االنتخابات  املتوقعة في  األردنيني  مشاركة 
املعهد اجلمهوري الدولي األمريكي تبني أن حوالي 38% من املستطلعني سيشاركون في االنتخابات، 
بينما نفى 63% وبشكل ُمطلق بأن يكون لهم أي دور في صنع القرار)1(. وكشف استطالع آخر، أجراه 
من   %31.5 أن  األردني  املدني  اجملتمع  لتنمية  احلياة  مركز  االنتخابات-  ملراقبة  »راصد«  برنامج 
امُلستطلعني ينوون املشاركة في االنتخابات، كما بّين أن 29% ال يعلمون إذا ما كانوا سيشاركون أم ال، 

فيما أشار 39.5% أنهم ال ينوون املشاركة في االنتخابات قطعًا)2(. 
وقد أقر رئيس الهيئة املستقلة لالنتخابات بأن هناك تراجعًا في الثقة لدى املواطنني بنزاهة 
العملية االنتخابية، وعزا هذا التراجع إلى املمارسات السابقة من ِقَبل بعض املسؤولني قبل تأسيس 

الهيئة)3(.
4. 1. نسبة املشاركة في التصويت

بلغت نسبة التصويت العامة لالنتخابات احلالية )%36.1(، وهي نسبة أقل من نسبة التصويت 
في انتخابات عام 2013، والتي بلغت )56.69%()4(، ومع ذلك فقد ارتفع عدد املقترعني في انتخابات 
2016 عنه في انتخابات 2013 مبقدار )204.357( آالف، حيث بلغ عدد املقترعني في انتخابات 2013 

)1.288.043( مقترعًا)5(، فيما بلغ عددهم في انتخابات 2016 )1.492.400( مقترعًا)6(. 
وميكن تفسير تدني نسبة املشاركة في االنتخابات احلالية عنه في االنتخابات املاضية بالرغم 
من ارتفاع عدد املقترعني، بطريقة احتساب النسبة، حيث مت احتساب نسبة املشاركة في االنتخابات 
احلالية بنسبة عدد املقترعني إلى عدد من يحق لهم االنتخاب وفق سجالت األحوال املدنية، فيما 
السجل  في  لالنتخابات  َسّجل  من  عدد  إلى  املقترعني  عدد  نسبة  املاضية  االنتخابات  في  كانت 

 International Republican Institute (IRI). Survey of Jordan Public Opinion. Survey of Jordan Public Opinion. National Poll. )1(
 in: http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2016_iri_poll_presentation_public_1.pdf .2016 .24-April 19

)2( انظر موقع مركز حياة لتنمية اجملتمع املدني في:
 /http://www.hayatcenter.org/ar/news/raseds-report-on-the-proceedings-of-voters-lists-display-arabic

)3( خالد الكاللدة، كلمة في افتتاح ورشة تدريب اإلعالميني على التغطية املستقلة لالنتخابات البرملانية والتي نظمها مركز 
حماية وحرية الصحفيني، صحيفة الغد، 2016/7/24، في:

84%D8%AF%D8 %84%D8%A7%D9 %83%D9 %84%D9 %http://a lghad.com/ar t icles/1025012-%D8%A7%D9

82%D8%A9- %84%D8%AB%D9 %%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9

86%D8%AA%D8%AE%D8%84%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%%D8%A8%D9

 85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9

 http://iec.jo/sites/default/files/All_0.pdf :4( الهيئة املستقلة لالنتخابات، انظر(
)5( املصدر نفسه.

82-%84%D8%A7%D9%http://www.entikhabat.jo/ar/content/%D8%A5%D8%BA%D9 :6( الهيئة املستقلة لالنتخابات، انظر(
84%%82-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%85%D9%%D8%AC%D9

82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A5%D9
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االنتخابي اخلاص بها، حيث كان عدد املسجلني في انتخابات 2013 )2.272.182( ناخبًا)1(. في حني 
بلغ عدد الناخبني املسجلني في جداول الناخبني في انتخابات 2016 )4.130.145( ناخبًا، أي بزيادة 

مقدارها )%15.86(.
وأسهمت إجراءات الهيئة املستقلة لالنتخاب في زيادة عدد من يحق لهم االنتخاب حني اعُتِمدت 
التسجيل لالنتخابات  املواطنني  املدنية كجداول للناخبني، دون الطلب من  دائرة األحوال  جداول 
قبل فترة طويلة من االنتخاب، وهي إجراءات )أي السابقة( كانت تؤدي إلى عزوف عدد كبير من 
املواطنني عن التسجيل، وبالتالي عدم مشاركتهم في االنتخاب، كما أن اإلجراءات اجلديدة سّهلت 
على املغتربني ممارسة حقهم االنتخابي حال وجودهم في األردن يوم االنتخاب، حيث كان اغترابهم 
قوائم  في  الفئة  هذه  أسماء  وجود  أن  إال  الناخبني،  جداول  في  تسجيلهم  دون  يحول  السابق  في 
الناخبني ساهمت في تدني نسبة املشاركة املئوية َكْون االنتخابات جرت وغالبيتهم خارج البالد كما 
هو معلوم، حيث ال يتيح لهم النظام االنتخابي احلالي ممارسة حقهم في االنتخاب عبر السفارات 

األردنية في اخلارج.
كما أن دخول فئة الشباب الذين أكملوا السابعة عشرة من أعمارهم وأمّتوا تسعني يومًا في سن 
العدد  زيادة  على  عمل  الناخبني)2(،  جداول  في  االقتراع  إلجراء  امُلحدد  التاريخ  قبل  عشر  الثامنة 

اإلجمالي للناخبني.
وذكر رئيس الهيئة املستقلة لالنتخاب خالد الكاللدة في مؤمتر صحفي مساء يوم 22 أيلول/ 
سبتمبر 2016 أن عدد املقترعات في اململكة بلغ )716( ألف سيدة، كانت نسبتهّن من عدد املقترعني 
اإلجمالي 44(%)، في حني بلغت نسبتهّن من عدد إجمالي الهيئة الناخبة من اإلناث )32.7%(. أما 
عدد املقترعني من الذكور فقد بلغ )775.684( شخصًا، وكانت نسبتهم من عدد املقترعني اإلجمالي 
الذكور نحو  الناخبة من  الهيئة  إجمالي  نسبتهم من عدد  بلغت  )56%(، في حني  اململكة نحو  في 

)40%()3(، انظر الشكلني رقم )12( و)13(. 

http://iec.jo/sites/default/files/All_0.pdf :1( الهيئة املستقلة، انظر(
82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%%84%D9%http://www.jc.jo/%D8%A7%D9 :2( الهيئة املستقلة لالنتخابات، انظر(

86-%D8%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9

84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%86-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%AF%D9%%A7%D9

88%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%81%D8%B3%D9%%D8%A8%D8%AA%D9

 4412/86%%D9

)3( صحيفة الرأي، 2016/9/23.
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شكل رقم )12(
عدد امُلقترعني ونسبته من العدد اإلجمالي
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شكل رقم )13(
نسبة املقترعني من عدد املسجلني 
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عامًا   30-17 فئة  من  املقترعني  عدد  أن  الكاللدة  ذكر  العمرية  املقترعني  بفئات  يتعلق  وفيما 
بلغ )532.157( شخصًا، ومن فئة 31-40 عامًا بلغ )145.052( شخصًا، ومن فئة 41-50 عامًا بلغ 
بلغ  عامًا   70-61 فئة  ومن  شخصًا   )304.021( بلغ  عامًا   60-51 فئة  ومن  أشخاص،   )146.104(

)200.456( شخصًا)1(، انظر شكل رقم )14(.

)1( صحيفة الرأي، 2016/9/23.
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شكل رقم )14(
توزيع املقترعني حسب الفئات العمرية
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وُتظهر األرقام أن اهتمام الرجال في االنتخابات ال يزال يفوق اهتمام النساء، وذلك بالرغم مما 
شهدته هذه االنتخابات من زيادة كبيرة في عدد املرشحات، وزيادة في عدد املقاعد التي حصلت عليها 

النساء. كما ُتظهر أن اهتمام املرأة األردنية في الشأن السياسي العام ال زال أقل من اهتمام الرجل.
ويرى العديد من املهتمني في شؤون املرأة أنها ال زالت تواجه صورًا من تقييد حريتها سواء في 
الذهاب لالقتراع أو االمتناع عن ذلك، وفي التصويت لهذا املرشح أو ذاك، ما يؤدي إلى ضعف احلافز 

للمشاركة في االنتخابات. 
كما ُتظهر أرقام الفئات العمرية أن اإلقبال األكبر على االنتخاب كان لفئة الشباب من عمر 30-17، 
حيث بلغت نسبتهم )35.66%( من مجموع املقترعني، في حني بلغت نسبة املقترعني من الفئة العمرية 
من 31-40 )9.7%( من اجملموع، وبلغت نسبة املقترعني من الفئة العمرية 41-50 )9.8%( من اجملموع، 
وبلغت نسبة املقترعني من الفئة العمرية 51-60 )20.37%( من اجملموع، وبلغت نسبة املقترعني من 

الفئة العمرية 61-70 )13.4%( من اجملموع.
ورغم أن األرقام تشير إلى إقبال شبابي كبير على االنتخاب مقارنة بالفئات العمرية األخرى، إال 
أنه من اجملازفة احلديث عن أن هذا يعكس جناحًا في جعل الشباب ينخرطون في العمل السياسي 

العام وفي اختيار ممثلي الشعب. 
نسبتهم  أن  لوجدنا  اجملتمع  في  30بعددهم   -17 العمرية  الفئة  من  املقترعني  عدد  قارنا  فلو 
)29.15%(، أي أن نسبة تفاعل الشباب مع االنتخابات لم تتعد الثلث، في حني بلغت نسبة املقترعني 
انخراط  أن  واضحة  داللة  ُيعطي  ما  اجملتمع.  في  عددهم  من   )%82(  70–51 السن  كبار  فئة  من 
الشباب في العملية السياسية ال زال ضعيفًا مقارنة بكبار السن الذين ُيبدون تفاعاًل أكبر في املشاركة 
السياسية، وذلك على الرغم من االهتمام الذي ُتبديه مؤسسات الدولة في تشجيع وحتفيز الشباب 
للمشاركة السياسية. وانعكس تفاعل كبار السن مع االنتخابات على النتائج التي تشير إلى فوز )72( 
النواب  بلغ عدد  النواب، فيما  بنسبة )55.3%( من عدد  أي  )50( عامًا،  أعمارهم عن  تزيد  مرشحًا 

الذين تبلغ أعمارهم من 30 - 44 عامًا )26( نائبًا بنسبة )%20(. 
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جدول رقم )3(
أعداد الناخبني واملقترعني ونسب املشاركة في االنتخابات

عدد األصوات لكل النسبةعدد املقترعنيعدد الناخبنياسم الدائرة
الكتل في الدائرة

22.864.969%290.17766.249العاصمة/ الدائرة األولى
العاصمة/ الدائرة 

20.781.100%400.45282.886الثانية
العاصمة/ الدائرة 

19.245.438%242.19846.507الثالثة
العاصمة/ الدائرة 

29.872.999%249.12574.262الرابعة
العاصمة/ الدائرة 

24.689.965%375.43392.512اخلامسة
23.3%1.557.385362.416 اجملموع

34.9110.302%325.918113.596إربد/ الدائرة األولى
51.872.669%144.88375.087إربد/ الدائرة الثانية
43.747.766%114.05249.798إربد / الدائرة الثالثة
49.378.141%163.89980.797إربد/ الدائرة الرابعة

42.6%748.752319.278 اجملموع
22.9100.624%449.753102.944الزرقاء/ الدائرة األولى
32.641.383%131.25442.758الزرقاء/ الدائرة الثانية

25.1%581.007145.702 اجملموع
41.8121.501%297.818124.614البلقاء
61.8100.976%167.280103.451الكرك
52.226.940%53.21727.768معان
53.048.884%95.05550.391املفرق

59.631.333%54.63832.574الطفيلة
47.248.645%106.37050.255مأدبا
58.060.859%107.63762.403جرش

58.757.028%101.11259.333عجلون
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42.723.393%55.81923.817العقبة
60.849.997%83.91451.023بدو الشمال
63.434.038%56.10235.587بدو الوسط
68.443.436%64.03943.788بدو اجلنوب

 4.130.1451.492.400%36.11.452.386
 http://www.entikhabat.jo :املصدر: ُأعّد هذا اجلدول استنادًا إلى أرقام الهيئة املستقلة لالنتخابات

تشير األرقام )حسب جدول رقم 3( إلى أن عدد املقترعني في عّمان قد بلغ )362.416(، في حني 
بلغ عدد  إربد  وفي  ناخبًا،   )54.306( بلغت  بزيادة  أي   ،)308.110( انتخابات 2013  بلغ عددهم في 
بلغت  بزيادة  أي   ،)268.284(  2013 عام  انتخابات  في  عددهم  بلغ  في حني   ،)319.278( املقترعني 
 2013 انتخابات  في  عددهم  بلغ  في حني   ،)145.702( املقترعني  عدد  بلغ  الزرقاء  وفي   ،)50.994(
)132.534( ناخبًا، أي بزيادة مقدارها )13.168(. ما يعني أن عدد املقترعني في املدن الرئيسية زاد 
مبقدار )118.468(، وبنسبة زيادة بلغت )%16.7(، في حني بلغت زيادة عدد املقترعني في احملافظات 

األخرى )85.889( وبنسبة زيادة بلغت )14.8%(. 
وبلغت نسبة املشاركة في دوائر العاصمة عّمان )23.3%(، وفي إربد )42.6%(، وفي الزرقاء )%25.1( 
التي وصلت معدل نسبة االقتراع فيها  أي مبعدل )%30.33(، وهي نسبة أقل من بقية احملافظات 
)%55.6(، وكانت أعلى نسبة مشاركة في دائرة بدو اجلنوب إذ بلغت )%68.4(، في حني كانت النسبة 

األدنى في دائرة عّمان الثالثة )%19.2(، انظر جدول رقم )3( وشكل رقم )15( و)16(.
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شكل رقم )15(
نسب املشاركة حسب الدائرة االنتخابية
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شكل رقم )16(
أعداد الناخبني املقترعني حسب الدائرة االنتخابية
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ورغم زيادة عدد املقترعني في دوائر عّمان وإربد والزرقاء، إال أن األرقام تشير إلى تدني في نسبة 
املشاركة في االنتخابات النيابية فيها مقارنة بباقي مناطق اململكة، وهو تدن شهدته انتخابات سابقة 

وليس مقتصرًا على هذه االنتخابات، انظر األشكال )20-17(.
الرئيسية الثالث حتظى بأكبر فرص تعليم، حيث تضم معظم  وُيشار إلى أن دوائر احملافظات 
اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة، وهي مركز النشاط السياسي حيث تعقد معظم النشاطات 
القطاع  في  سكانها  من  واسع  قطاع  يعمل  حيث  االقتصادي  النشاط  مركز  وهي  فيها،  السياسية 
اخلاص مقارنة باحملافظات والدوائر األخرى التي يعمل معظم سكانها في القطاع العام، كما أنها 
متتاز بالتنوع السكاني، حيث يقطنها أردنيون من كافة األصول واملنابت، ما يقلل من مركزية العشيرة 

ويزيد من تعدد االنتماءات السياسية مقارنة باملناطق األخرى من اململكة.
ورغم أن تدني نسب املشاركة في دوائر بعينها ال يؤثر على شرعية ودستورية مجلس النواب، إذ 
يؤثر في متثيل  أن ذلك  إال  قانوني،  االنتخابات بشكل  إجراء  تنبع شرعيته ودستوريته من مجرد 

اجمللس لكافة األردنيني، خصوصًا في الدوائر التي شهدت نسبة مشاركة متدنية دون غيرها.
وميكن تفسير تدني نسبة املشاركة في احملافظات الرئيسية املشار إليها بعدة أسباب منها: اخللل 
أن  إال  األكبر  السكانية  الكتلة  تضم  أنها  رغم  إذ  النواب؛  مجلس  مقاعد  في  املدن  هذه  حصة  في 
إليه رئيس بعثة االحتاد األوروبي  أشار  توازي ذلك، وهو ما  النواب ال  حصتها من مقاعد مجلس 
ملراقبة االنتخابات جو لينني بقوله إن »تقسيم الدوائر وفق قانون االنتخاب احلالي عجز عن ضمان 
في  الدوائر  تقسيم  مع  مقارنة  التحسن  من  قدرًا  أنه ميثل  من  الرغم  على  التصويت  في  املساواة 

االنتخابات البرملانية السابقة لعام 2013«)1(.
ومن األسباب كذلك ضعف أداء مجالس النواب السابقة السياسي والتشريعي والقانوني واإلداري 
وعدم قدرتها على مواجهة قرارات السلطة التنفيذية خصوصًا فيما يتعلق بالشأن االقتصادي ورفع 
العشيرة في  تأثير  أن ضعف  إال  اململكة،  السبب ينطبق على جميع مناطق  كان هذا  وإن  األسعار، 
احملافظات الثالث انعكس على نسبة املشاركة. وهو ما تشير إليه بعثة االحتاد األوروبي أيضًا حيث 
أقرت بأن »تشكيل قوائم املرشحني »كان مبنيًا في الغالب على العشائرية«)2(، ويستثنى من ذلك قوائم 

التحالف الوطني لإلصالح بقيادة حزب جبهة العمل اإلسالمي.
)1( جو لينني رئيس مراقبي بعثة االحتاد االوروبي ملتابعة االنتخابات األردنية، حول االنتخابات البرملانية األردنية، ممثلية 

االحتاد االوربي في األردن، 2016/9/23 تاريخ الدخول 2016/10/8: انظر
http://eeas.europa.eu/delegations/jordan/10387/on-the-parliamentary-elections-in-jordan_ar

)2( املصدر السابق نفسه. 
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شكل رقم )17(
أعداد الناخبني واملقترعني في دوائر عّمان
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شكل رقم )18(
أعداد الناخبني واملقترعني في دوائر إربد
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شكل رقم )19(
أعداد الناخبني واملقترعني في دوائر الزرقاء
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شكل رقم )20(
أعداد الناخبني واملقترعني في بقية الدوائر
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4. 2. نتائج القوائم
كما ُذكر سابقًا، فقد تنافست في االنتخابات )227( قائمة على مستوى جميع الدوائر، استطاعت 
 )1.26( أي مبعدل   ،130 الـ  األقل من مقاعد اجمللس  واحد على  أن حتصل على مقعد  103 منها 

مقعدًا لكل قائمة، انظر شكل رقم )21(.
شكل رقم )21(

القوائم التي حصلت على مقعد واحد على األقل نسبة إلى مجموع القوائم

 
103مقعد واحد على األقل،  227مجموع القوائم، 

العام  للتنافس  اخملصصة  املقاعد  من  مقعد  من  أكثر  على  احلصول  قائمة  أي  تستطع  ولم 
الكرك  في  قائمتني  واملرأة(، سوى  والشركس  والشيشان  للمسيحيني  املقاعد اخملصصة  )باستثناء 
حصدت كل واحدة منها مقعدْين، وُيعزى ذلك في األساس إلى طبيعة املعادلة املتأثرة مبضروب عدد 
املقاعد وهو أعلى مضروب في اململكة مما مّكن القائمتني من حصد مقعدْين؛ حيث اعتبرت الكرك 

دائرة انتخابية واحدة.
وتشير النتائج بهذه التوزيعة إلى تشتت واضح في خريطة مجلس النواب القادم )كثرة القوائم 
التي يتشكل منها اجمللس(، فباستثناء قوائم »التحالف الوطني لإلصالح« العشر الناجحة والتي 
تشكل كتلة واحدة، ال يالحظ وجود كتل أخرى، إال أن هذا ال يعني أن ال يتم تشكيل كتل وحتالفات 
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داخل اجمللس، وهو ما حصل في اجملالس السابقة، إال أنها تبقى كتاًل غير متماسكة وليس لها تأثير 
واضح، وغير حزبية، ويأتي تشكيلها ألغراض محددة مثل انتخاب رئيس اجمللس واملكتب الدائم أو 

اختيار اللجان أو منح الثقة للحكومة.
وُيعزى هذا التشتت إلى نظام القائمة النسبية املفتوحة الذي أخذ به قانون االنتخاب، والذي 
يتيح للناخب اختيار من يريد داخل القائمة، كما ُيعزى إلى طريقة احتساب األصوات الذي أخذت 
به الهيئة املستقلة)1(، حيث لم تعتمد مبدأ »العتبة« الذي يلغي أصوات القوائم التي ال تتعداها، ما 

أتاح لعدد أكبر من القوائم الفوز مبقاعد.
وقد ينعكس التشتت على قاعدة املقعد الواحد ضعفًا في أداء مجلس النواب، إذ إن عدم وجود كتل 
كبيرة ومتماسكة في اجمللس يجعل من الصعوبة االتفاق على قرارات أو سياسة معينة انطالقًا من 
موقف سياسي أو اقتصادي له مرجعيته الفكرية، ما يتيح للسلطة التنفيذية مجااًل أكبر للمناورة 

لتمرير قرارتها، والدفاع عن سياساتها ووزرائها أمام اجمللس.
كما أن هذا التشتت رمبا ُيضعف فرص جناح تشكيل احلكومات البرملانية خالل فترة هذا اجمللس، 
فليس ثمة أي أغلبية مريحة في اجمللس ميكن أن ُتفرز حكومة، أو أن تكون قادرة على حجب الثقة عنها.

4. 3. نتائج األحزاب
ُتشير النتائج إلى تدني حصة األحزاب السياسية في اجمللس الثامن عشر؛ حيث لم يحصل أي 
حزب أعلن مشاركته في االنتخابات على أي مقعد باستثناء حزب جبهة العمل اإلسالمي، وتشير 
باسم  فازوا  مرشحًا   )15( أصل  من  سيدات  ثالث  بينهم  احلزب  أعضاء  من   )10( فوز  إلى  النتائج 

التحالف الوطني لإلصالح الذي شّكله احلزب.

)1( تنص املادة 46 من قانون االنتخاب على ما يلي:
أ- ُيحدد الفائزون باملقاعد النيابية وفقًا ملا يلي:

1- حتصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة االنتخابية بنسبة عدد األصوات التي حصلت عليها من مجموع املقترعني في 
الدائرة االنتخابية إلى عدد املقاعد اخملصصة للدائرة االنتخابية.

2- ُيحدد الفائزون باملقاعد املشار إليها في البند )1( من هذه الفقرة على أساس أعلى األصوات التي حصل عليها املرشحون في 
القائمة من غير املرشحني املشار إليهم في البند )1( من الفقرة )د( من املادة )9( من هذا القانون.

3- ُيحدد الفائزون باملقاعد املشار اليها في البند )1( من الفقرة )د( من املادة )9( من هذا القانون على أساس أعلى األصوات 
التي حصل عليها املرشح في الدائرة االنتخابية.

4- ُتحدد الفائزة باملقعد اخملصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى األصوات التي نالتها املرشحة من مجموع أصوات 
د الفائزة باملقعد على أساس  املقترعني في دائرتها االنتخابية، وإذا كانت احملافظة مقسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية ُتحدَّ

أعلى نسبة عدد أصوات نالتها أي من املرشحات في دائرتها من بني دوائر تلك احملافظة.
ر إكمال ملء املقاعد باألرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا ألحكام البند )1( من الفقرة )أ( من هذه املادة يتم  ب- في حال تعذَّ

اعتماد طريقة الباقي األعلى مللء هذه املقاعد.
ج- إذا تساوت نسبة األصوات بني قائمتني أو أكثر أو تساوت بني مرشحْين اثنْين أو أكثر فُيجري الرئيس القرعة بني املتساوين 

في نسبة األصوات أو عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس واملترشحون أو مندوبوهم إن ُوِجدوا.
http://www.entikhabat.jo/sites/default/files/instr.9.pdf
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شكل رقم )22(
املقاعد التي حصلت عليها األحزاب )املعلن عنهم من املرشحني(

 

حزبيين، 
10

8%

130مجموع المقاعد، 
92%

االنتخابات  في  مشاركتها  أعلنت  التي  األخرى  اإلسالمية  املرجعية  ذات  األحزاب  حتصل  ولم 
وطرحت أسماء مرشحيها على أيِّ مقعد؛ حيث حصلت قائمة »زمزم« املمثلة حلزب املؤمتر الوطني 
فائزة في  قائمة  أقل  )4.865( صوتًا، فيما حصلت  إربد على  األولى في  الدائرة  التي ترشحت في 
الدائرة على )8.326( صوتًا. كما خسر املرشح الوحيد الذي أعلن صراحة انتماءه جلمعية جماعة 
اإلخوان املسلمني والذي ترشح ضمن قائمة البناء والتجديد في دائرة إربد الثالثة. ولم يحصل أي 
من مرشحي حزب الوسط اإلسالمي الذي ُأعِلن عنهم على أيِّ مقعد، وبذلك خسر احلزب نوابه 

السابقني في اجمللس السابع عشر بالكامل.
وتشير النتائج أيضًا إلى خسارة كاملة لألحزاب اليسارية والقومية، حيث لم يحصل املرشحون 
امُلنتمون إلى تلك األحزاب على أي مقعد في اجمللس اجلديد. فقد خسرت املرشحة املعلنة حلزب 
التي ترشحت ضمن قائمة املشاركة والتغيير في دائرة عّمان  الشعب الدميقراطي األردني »حشد« 
األعمال، وحصل على  رجال  واحد شغله مرشح محسوب على  القائمة مبقعد  فازت  فيما  األولى، 
)10.582( صوتًا، فيما حصلت مرشحة »حشد« على )2.731( صوتًا. وخسر مرشحو حزب الوحدة 
وحصلت  األولى،  إربد  في  »السنبلة«  قائمة  على  ترشحوا  الذين  املعلنون  الثالثة  »وحدة«  الشعبية 
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كما  )8.326( صوتًا،  على  الدائرة  في  فازت  قائمة  أقل  فيما حصلت  )6.682( صوتًا،  على  القائمة 
خسرت قائمة »الوطنية« التي ترشح فيها عضوان للحزب في الزرقاء األولى، وحصلت على )2.819( 

صوتًا، فيما حصلت أقل قائمة فازت في الدائرة على )7.626( صوتًا.
التي  القائمة  وهي  الوسط،  تيار  على  احملسوب  املوحدة  األردنية  اجلبهة  حزب  قائمة  وخسرت 
فائزة في  قائمة  أقل  فيما حصلت  )1.078( صوتًا،  الثالثة وحصلت على  عّمان  دائرة  ترّشحت في 
ل ائتالف أحزاب تيار الوسط على  الدائرة على )5.526( صوتًا. وحصلت قوائم التجديد التي ُتمثِّ
مقعد واحد في دائرة البلقاء، فيما لم حتصل بقية القوائم على أّي مقعد؛ حيث حصلت القائمة 
في عّمان األولى على )1.357( صوتًا، فيما حصلت أقل قائمة فائزة على )6.647( صوتًا، وحصلت 
القائمة في عّمان الرابعة على )4.186( صوتًا فيما حصلت أقل قائمة فائزة على )6.965( صوتًا، 
وحصلت القائمة في دائرة عّمان اخلامسة على )4.826( صوتًا فيما حصلت أقل قائمة فائزة على 
)10.124( صوتًا، وحصلت القائمة في دائرة جرش على )5.973( صوتًا فيما حصلت أقل قائمة فائزة 

على )7.630( صوتًا.
وُتشير النتائج إلى فوز قائمة متثل التيار املدني حيث أعلنت ذلك صراحة في دعايتها االنتخابية، 
وبلغت  الدائرة  في  األصوات  أعلى  على  فقط، وحصلت  الثالثة  عّمان  دائرة  في  القائمة  وترشحت 

)10.973( صوتًا، وفازت مبقعد واحد بالتنافس العام ومقعد مسيحي بالكوتا.
وفور إعالن النتائج سارعت بعض األحزاب إلى إعالن أن لها مرشحني لم يكونوا معلنني من قبل 
وأنهم قد حصلوا على مقاعد في مجلس النواب، كما ذكرت ذلك منظمات مجتمع مدني مهتمة 
بالشؤون البرملانية)1(. وُيشار هنا إلى أن أولئك املرشحني لم يخوضوا االنتخابات وفق قواعد أحزابهم 
السياسية واالقتصادية  تأييدًا لتوجهاتها  أو  السياسية، وفوزهم ال يعني فوز أحزابهم  أو برامجها 

واالجتماعية.
وكان وزير التنمية السياسية قد أكد في هذا السياق أن »الدعم املالي اإلضافي الذي سُيْصرف 
للحزبيني الفائزين مبقعد نيابي في االنتخابات البرملانية، سيقتصر على مرشحني حزبيني معلنني 

مسبقًا للرأي العام وللناخبني)2(.
وبشكل عام، أظهرت نتائج االنتخابات أن األحزاب األردنية باستثناء حزب جبهة العمل اإلسالمي 
ال زالت ضعيفة وغير قادرة على بناء قاعدة شعبية تؤهلها للفوز في االنتخابات، وأكدت النتائج على 
ن اجتماعي ما زالت تطغى على املشهد االنتخابي في األردن؛ حيث تسعى األحزاب  أن العشيرة كُمكوِّ

)1( صحيفة الرأي، 2016/9/25.
)2( صحيفة الغد، 2016/9/25.
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النواب،  إلى ترشيح أعضاء فيها يتميزون بثقل عشائري للحصول على مقاعد في مجلس  غالبًا 
واستثناء كفاءات ليس لها ذات الثقل العشائري.

ويرى العديد من الباحثني أسبابًا مجملها ذاتية لضعف األحزاب، منها نقص اخلبرة احلزبية 
لدى الكوادر واألفراد، وارتباط تكوين األحزاب بشخصيات معروفة، بحيث أصبح هناك خلط بني 
أهداف احلزب وأهداف رئيسه، والتشابه الكبير بني أهداف وبرامج معظم األحزاب، وغياب النهج 
الدميقراطي داخل احلزب، واملوروث السياسي للفترة ما بني 1957-1989 والذي كان يحظر األحزاب 
وعملها، والتعبئة السياسية املعادية لألحزاب بوصفها »معادية للنظام!«، إضافًة إلى مخرجات قانون 

الصوت الواحد)1( وتداعيات تطبيقه ألكثر من عقدْين من الزمن. 
األحزاب، وحسب  إضعاف  في  األكبر  املسؤولية  تتحمل  الدولة  أن  ترى  األحزاب  أن معظم  غير 
األمني العام حلزب البعث التقدمي األردني السيد فؤاد دّبور الذي يرى أن ضعف العمل احلزبي سببه 

استبعاد األحزاب عن املشاركة في السلطة)2(.

2920/http://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/viewFile/3389 :1( انظر(
)2( صحيفة الدستور، 2016/5/9.
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4. 3. 1. نتائج التحالف الوطني لإلصالح
جدول رقم )4(

قوائم التحالف الوطني لإلصالح واألصوات التي حصلت عليها والنسبة املئوية من اجملموع 
الكلي للمقترعني

عدد أسماء القوائم الدائرةالرقم 
النتيجةاألصوات

ترتيب القائمة 
بني قوائم 

الدائرة
1

األولى- عّمان 
5فائزة6647اإلصالح 

6خاسرة6323العدالة2
3

الثانية - عّمان
3فائزة10096اإلصالح

7خاسرة6055البناء4
1فائزة12535التعاون5
2فائزة9172اإلصالح الثالثة - عّمان6
2فائزة12335العدالةالرابعة - عّمان7
8

اخلامسة - عّمان
4فائزة11402اإلصالح 

التحالف 9
7خاسرة6269الوطني 

10
إربد/ األولى

7خاسرة8216البناء
10خاسرة6537العهد11
3فائزة7285الوفاءإربد/ الثالثة12
8خاسرة3241اإلصالحإربد/ الرابعة13
3فائزة14518اإلصالحالزرقاء/ األولى14
6خاسرة4656اإلصالحالزرقاء/ الثانية15
5فائزة11257اإلصالحالبلقاء16
6خاسرة4738الوفاقاملفرق17

اإلصالح مأدبا18
4خاسرة5497والتنمية

3فائزة8967اإلصالحجرش19
5خاسرة2056اإلصالحالعقبة20

157.802مجموع عدد األصوات
%10.57نسبة عدد األصوات
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نسبته  ما  على  بذلك  وحصل  االنتخابات،  في  مقعدًا  بـ)15(  لإلصالح  الوطني  التحالف  فاز 
)11.5%( من مقاعد مجلس النواب. كما حصل التحالف على )157.802( صوتًا، أي بنسبة )%10.57( 
من مجموع املقترعني في اململكة، ونسبة )15.17%( من مجموع املقترعني في الدوائر التي ترشح 
فيها. وشارك التحالف بـ )20( قائمة، حصلت )10( منها على مقاعد، أي بنسبة )50%(، وترشح في 
هذه القوائم )118( مرشحًا فاز منهم )15( مرشحًا، أي بنسبة )12.7%( من اجملموع الكلي ملرشحي 
بنسبة  االنتخابات  فيها  دائرة خاض   )15( دوائر من أصل   )9( التحالف في  وفاز  التحالف،  قوائم 
)60%(، وبنسبة )39.1%( من مجموع دوائر اململكة البالغة )23( دائرة، انظر جدول رقم )4( وشكل 

رقم )23(. 
شكل رقم )23(

نتيجة قوائم التحالف الوطني لإلصالح
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ويرجع هذا الفرق بني نسبة جناح القوائم وجناح املرشحني إلى طبيعة النظام االنتخابي القائم 
على القائمة النسبية املفتوحة، وإلى طريقة االحتساب التي اعتمدتها الهيئة املستقلة الحتساب 

األصوات، ما جعل من الصعوبة أن تفوز أي قائمة بأكثر من مقعد، وهو ما ُتظهره النتائج بوضوح.
وحصلت قوائم التحالف على مقاعد في دوائر عّمان اخلمس، وفي دائرة الزرقاء األولى وإربد 
الثالثة والبلقاء وجرش، فيما خسرت قوائم التحالف في دوائر الزرقاء الثانية وإربد األولى والرابعة 

ومأدبا واملفرق والعقبة.
كما فازت قوائم التحالف مبقعد واحد على األقل في جميع دوائر العاصمة عّمان، وفازت في 
املناطق  وهي  والشيشان(،  للشركس  ومقعد  نسائية،  وكوتا  )مسلم،  مقاعد  بثالثة  األولى  الزرقاء 
أقل  سّجلت  التي  املناطق  ذات  وهي  واجتماعيًا،  واقتصاديًا  سياسيًا  ونشاطًا  سكانية  كثافة  األكثر 
نسبة مشاركة في االنتخابات، وبالتالي ميكن النظر بإيجابية إلى مشاركة التحالف في االنتخابات 
وحصوله على مقاعد، وعلى نحٍو يعمل على تعزيز مشاركة الفئات األكثر عزوفًا عن االنتخابات في 
هذه املناطق، وبالتالي الوصول إلى مجلس نواب أكثر متثياًل جلميع املواطنني، وهو هدف تسعى إليه 

احلكومات دائمًا. 
وفازت على قوائم التحالف )3( سيدات، فازت إحداهن بالتنافس، أي بنسبة )15%( من مجموع 
السيدات الفائزات في اجمللس. حيث فازت سيدة عن محافظة العاصمة وسيدة عن محافظة الزرقاء 
على نظام الكوتا، فيما فازت سيدة في جرش بالتنافس. والسيدات الثالث هن أعضاء في حزب جبهة 
العمل اإلسالمي، ما يشير إلى أن اهتمام احلزب في املرأة وترسيخ دورها السياسي ال يقتصر على 
قيادات احلزب، بل تعداه إلى القواعد واألنصار الذين تفاعلوا مع ترشح املرأة على قوائم التحالف 

ودفعوا بها إلى واجهة العمل السياسي العام.
كما فاز ثالثة مرشحني للتحالف على مقاعد الشيشان والشركس، أي بنسبة )100%( من املقاعد 
اخملصصة لهم في اجمللس، أحدهم عضو في حزب جبهة العمل اإلسالمي. واملرشحون الذين دفع 
بهم التحالف من غير أعضاء جبهة العمل اإلسالمي شخصيات معروفة، وليست في وسط الشيشان 
والشركس فقط، فهما نائبان سابقان، ولهما حضور في األوساط العامة، ما ساهم في فوزهم. فيما 

خسر املرشحون املسيحيون األربعة الذين ترشحوا على قوائم التحالف.
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شكل رقم )24( 
املقاعد التي حصل عليها التحالف الوطني لإلصالح

 

التحالف 
15الوطني 
11.5%

130مجموع المقاعد، 
88.5%

يتعلق  فيما  املفتوحة،  النسبية  القائمة  نظام  من  استفاد  الوطني  التحالف  إن  القول  وميكن 
باملقاعد اخملصصة للمرأة، خصوصًا في الدوائر التي تضم هيئة ناخبة كبيرة، واملقاعد اخملصصة 
للمسيحيني والشيشان والشركس، فحزب اجلبهة الذي يدعم التحالف هو أكبر األحزاب األردنية 
وأكثرها انتشارًا في معظم مناطق اململكة، وأعضاؤه من أكثر أعضاء األحزاب األردنية التزامًا بقرارات 
احلزب، وبالتالي فإن املرشحني على قوائمه من تلك الفئات ستكون لهم ميزة احلصول على جميع 
قوائم  املرشحات في  نتائج  ُتظهره  ما  وهو  فيها،  ترشح  التي  القائمة  التي تصب لصالح  األصوات 
النتائج  ُتظِهر  باقي املرشحني، في حني  الالتي حصلن على أصوات متقاربة مع أصوات  التحالف 

تفاوتًا في األرقام التي حصل عليها املرشحون الذكور واإلناث في أغلب القوائم.
وفي اجململ ُيعّد نواب التحالف الوطني لإلصالح أكبر كتلة في البرملان تتشكل تلقائيًا بعد نتائج 
االنتخابات، فيما ال ُيستبعد أن تتشكل كتل أخرى قبيل انعقاد اجللسة األولى جمللس النواب، وقد 
أعلن التحالف الوطني لإلصالح عن نيته توسيع كتلته البرملانية لتضم أطيافًا أخرى من أعضاء 

اجمللس. 
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4. 4. نتائج املرأة
أظهرت نتائج االنتخابات فوز املرأة بـ)20( مقعدًا من مقاعد مجلس النواب الـ)130(، أي بنسبة 
)15.4%(. وقد فازت )15( سيدة وفق نظام الكوتا الذي ُيتيحه قانون االنتخاب، وفازت )5( سيدات 

بالتنافس، وهو انعكاس للفرص املتعددة التي ُيتيحها القانون للمرأة.
ويضم مجلس النواب الثامن عشر أكبر عدد من السيدات مقارنة باجملالس السابقة، مبا فيها مجلس 

النواب السابع عشر الذي ضم )18( سيدة، كما يضم أكبر عدد من السيدات اللواتي فزن بالتنافس.
الرئيسية عّمان وإربد والزرقاء الوصول إلى مجلس  املدن  ولم تستطع أي من السيدات في دوائر 
وعجلون  )جرش  أخرى  مناطق  في  سيدات  استطاعت  فيما  بالكوتا،  واكتفني  التنافس،  عبر  النواب 
والبلقاء والكرك( والتي توصف بأنها عشائرية، استطاعت الفوز مبقاعد عبر التنافس حيث تفوقن على 
املرشحني الذكور. وُيعزى ذلك إلى تفاوت عدد املقترعني بني املدن الرئيسية الثالث واملناطق األخرى، ما 

جعل فرصة فوز السيدات في احلصول على مقعد في املدن الرئيسية عبر التنافس أمرًا صعبًا. 
كما حصلت بعض السيدات على أعلى األصوات داخل القوائم التي ترشحن عليها، وفازت ثالث 
الوطني لإلصالح، وعضوات في حزب  التحالف  سيدات ذوات خلفية حزبية، جميعهن على قوائم 
جبهة العمل اإلسالمي، فيما لم تفز أي سيدة ذات خلفية حزبية من التوجهات األخرى في أيٍّ من 

الدوائر سواًء بالتنافس أو عبر الكوتا.
شكل رقم )25(

املقاعد التي حصلت عليها املرأة

 

20مقاعد المرأة، 
15%

130مجموع المقاعد، 
85%
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4. 5. نتائج النواب السابقني
فاز )59( نائبًا سابقًا من أصل )132( خاضوا االنتخابات، أي بنسبة )44.7%(، فيما خسر )34( 
نائبًا من األعضاء السابقني في مجلس النواب السابع عشر فقط ممن خاضوا االنتخابات. وبذلك 
تبلغ نسبة النواب السابقني في اجمللس احلالي )45.4%(، وهي أعلى من نسبة النواب السابقني في 

اجمللس السابع عشر التي قدرت بـ)40%( بفارق عدد املقاعد العام، انظر شكل رقم )26(. 

شكل رقم )26(
املقاعد التي حصل عليها النواب السابقون

 

59نواب سابقون، 
45%

130مجموع المقاعد، 
55%
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4. 6. النواب املستقلون
 22( واألقلية  واضحة،  سياسية  خلفية  وبال  مستقلون  النواب  غالبية  أن  االنتخابات  نتائج  ُتظهر 
لون 17% من عدد النواب الكلي( هم نواب التحالف الوطني لإلصالح )15 نائبًا( والنواب ذوو  نائبًا ُيشكِّ
اخللفية احلزبية الذين لم يترشحوا على أسس حزبية، ويقدر عددهم بسبعة نواب، مع األخذ باالعتبار 

صعوبة حتديد احلزبيني دون إعالن أنفسهم، وبذلك تقدر نسبة النواب املستقلني بحوالي )%83(.
وحسب التجارب السابقة فإن النواب املستقلني يتكتلون في حتالفات غالبا ما تكون غير متماسكة، 
وتظهر قوة هذه التحالفات عند القرارات الهامة مثل انتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه واللجان 

الدائمة في اجمللس، وفي مسألة الثقة في احلكومة واملوازنة العامة.
إذ  وغالبا ما تستطيع احلكومات مترير قرارتها، خصوصًا فيما يتعلق باملوازنة العامة للدولة؛ 
لم يسبق ألي مجلس أن رد املوازنة العامة، أو فيما يتعلق بالقرارات االقتصادية الصعبة مثل رفع 

األسعار والضرائب، أو السياسات اخلارجية.
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5. أثر نتائج االنتخابات على احلياة السياسية
اجلديد  اجمللس  أعضاء  مجموع  من  السابقون  النواب  يشكل  االنتخابات  نتائج  إلى  بالنظر 
)44.7%(، ويشكل النواب املستقلون )83%( منه، ويشكل نواب التحالف الوطني لإلصالح والنواب ذوو 

اخللفية احلزبية )%17(.
شكل رقم )27( 

توزيع مقاعد اجمللس حسب املستقلني واحلزبيني واملرأة
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شكل رقم )28(
توزيع مقاعد اجمللس حسب الكتل التي حصلت على أكثر من مقعد
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5. 1. أثرها على احلياة احلزبية
 تظهر النتائج ضعفًا واضحًا في أداء عموم األحزاب، ما يصعب أن يشكل اجمللس احلالي رافعة 

لألحزاب باستثناءات محدودة.
وقد يشير هذا الضعف احلزبي إلى عدم قناعة الناخبني بتلك األحزاب، وأحيانًا إلى عدم معرفة 
املواطنني بوجودها، رغم أن عدد األحزاب وفق وزارة التنمية السياسية وصل إلى اخلمسني، إضافة 
وبقيت  العرفية،  األحكام  فترة  طيلة  تشكلت  والتي  منها،  املتخّوفة  األحزاب  عن  السائدة  للنظرة 

سائدة بعد انتهائها عام 1989.
كما  باسمها،  قوائم  تشكيل  قدرتها على  االنتخابات عدم  األحزاب في هذه  ومن مالمح ضعف 
أن يعلنوا  بنيت على أسس عشائرية وجغرافية، دون  ظهر في ترشح عدد من احلزبيني في قوائم 

انتماءاتهم احلزبية. 
وصولها  سيجعل  بل  شعبيتها،  وإضعاف  تهميشها  في  سببًا  البرملان  عن  األحزاب  غياب  ويعّد 
أدائها  سوية  رفع  على  ذاتية  بجهود  األحزاب  تعمل  لم  ما  القادمة،  االنتخابات  في  للبرملان صعبًا 
واستقطاب أعضاء جدد، وإقناع اجلمهور ببرامجها وضرورة وجودها، وهذا يتطلب أن ُتوحد األحزاب 
جهودها وتشكل حتالفات وتكتالت فيما بينها. كما أن على اجمللس أن يوفر البيئة القانونية املناسبة 

لنمو األحزاب.
5. 2. أثرها على احلكومات البرملانية

 يرى امللك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية أن »مسار تعميق دميقراطيتنا يكمن في االنتقال 
إلى احلكومات البرملانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتالف األغلبية في مجلس النواب 
برملانية  دورات  عدة  إلى  احلاجة  إلى  تشير  املقارنة  الدولية  التجارب  أن  من  وبالرغم  احلكومة... 
د اإلطار الزمني لعملية التحول الدميقراطي هذه  إلنضاج هذه املمارسة واستقرارها، إال أن ما ُيحدِّ
املواطنني،  أصوات  غالبية  تستقطب  برامجي،  أساس  على  سياسية  أحزاب  تطوير  في  جناحنا  هو 

وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على حتمل أمانة املسؤولية احلكومية«)1(.
وال تساعد نتائج االنتخابات على الصعيد احلزبي على التوجه نحو هذه السياسة في تشكيل 
احلكومات، فالفكرة مبنية على وجود »ائتالف أغلبية في مجلس النواب«، وهو ما لم ُتظهره نتائج 
االنتخابات احلالية، كما تقوم على »تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية 
أصوات املواطنني«، وهو أيضًا ما لم ينتج عن هذه االنتخابات. وعليه يبدو أن األردن ال زال بعيدًا عن 

احلكومات البرملانية، على األقل في عهد اجمللس احلالي.
 html.250/http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/pages/view/id :1( املوقع الرسمي للملك عبد الله الثاني على اإلنترنت(
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5. 3. أثرها إقليميًا ودوليًا
الفلسطينية  القضية  خصوصًا  اإلقليمية  بالقضايا  السابقة  النيابية  اجملالس  اهتمام  برغم 

والحقًا القضية السورية، إال أن تأثيرها كان محدودًا في السياسات اخلارجية للدولة.
وحاول اجمللس النيابي السابع عشر الضغط على احلكومة لطرد السفير اإلسرائيلي من عّمان 
مثاًل في أكثر من مرة، وأصدر قرارًا باألغلبية مرتني يطالب فيها احلكومة بطرد السفير، غير أن 
مجلس  صالحية  من  ليست  النوع  هذا  من  قرارات  أن  بدعوى  النواب  لرأي  تستجب  لم  احلكومة 

النواب.
وقانونيًا ال ميلك مجلس النواب إصدار قرارات سياسية ُتعّد من صالحية السلطة التنفيذية، 
لكنه ميلك الضغط على احلكومة باألدوات الدستورية لدفعها على االلتزام بتوجهاته، وعلى رأسها 

حجب الثقة عن احلكومة واستجواب الوزراء.
وغالبًا ما تستفيد احلكومات من تشتت اجمللس وضعف معارضته السياسية نتيجة غياب كتل 
القضايا  في  السياسية  اجمللس  توجهات  من  احلكومات  وتتهرب  فيه،  وبرامجية  متماسكة  كبيرة 

اإلقليمية والدولية.
وسيبقى تأثير اجمللس احلالي في السياسة اخلارجية للدولة محدودًا مع النسبة الكبيرة للنواب 
املستقلني، لكن وجود التحالف الوطني لإلصالح قد يكون املتغير الذي يطرأ على اجمللس احلالي، 
ورمبا يكون له أثر في الضغط على احلكومات باجتاه تعديل بعض السياسات اإلقليمية والدولية 

الرسمية.
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6. توصيات
6. 1. تشكيل جلنة وطنية من خبراء قانونيني وسياسيني وحزبيني لدراسة قانون   
االنتخاب وتقدمي توصيات في ضوء االنتخابات احلالية تسهم في إفراز مجالس نيابية 
ي احلياة احلزبية في البالد، ما يسهم في تعزيز مسيرة الدميقراطية  أكثر متثياًل، ُوتقوِّ
الوطنية  ووحدته  أمنه  وحفظ  األردن  الستقرار  الضمانات  أبرز  ُتعّد  التي  واإلصالح 

والشراكة اجملتمعية في حتمل مسئولية النهوض بالبالد. 
الثامن  انتخابات اجمللس  استطاعت إجناز  أَنها  املستقلة  للهيئة  2. ُيحسب   .6  
عشر دون عراقيل رئيسية تذكر مع التحفظ على بعض الطعون التي أشارت إلى عدم 
قيام الهيئة بإجراء صارم ضّد شراء األصوات، والتي يقول أصحابها إنهم أبلغوا عنها في 
حينه، كما أن تأخر الهيئة في إعالن النتائج األولية في بعض الدوائر سّبب إرباكًا لدى 
املرشحني والرأي العام، علمًا بأنها لم تفصح عن أسباب مقنعة لهذا التأخير، ويعّد ما 
جرى في دائرة بدو الوسط من تعدٍّ على صناديق االقتراع سابقة خطيرة، وعلى الهيئة 
استخالص النتائج منها حتى ال تتكرر في االنتخابات القادمة خصوصًا في انتخابات 

احملليات القادمة.
حول  الرسمي  املصدر  يعتبر  الذي  الرسمي  الهيئة  موقع  أن  ُيالحظ   .3  .6  
االنتخابات كان بطيء التحديث؛ إذ كانت بعض وسائل اإلعالم تنشر بالتفصيل بيانات 
وتصريحات مسؤولي الهيئة قبل املوقع الرسمي للهيئة. وفي حال أريد أن تكون الهيئة 
مصدر املعلومات األقوى واألوثق فعليها أن تقوم باإلجراءات الكفيلة ِبحّل هذه املشكلة.

6. 4. ال شك أن نسبة التصويت املتدنية في محافظات املدن الرئيسية الثالث   
)عّمان وإربد والزرقاء( مقارنة باملناطق األخرى تفرض على الهيئة دراستها، واخلروج 
حقهم  ممارسة  على  الناخبني  من  الكبيرة  الكتلة  هذه  تشجيع  في  تساهم  بتوصيات 
االنتخابي، وتزيل كثيرًا من حتفظاتهم سواًء ما يتعلق بعدد الدوائر أو املقاعد اخملصصة 

لها، أو غير ذلك من أسباب، وبالتعاون مع احلكومة القادمة ومجلس النواب اجلديد.
6. 5. أما بالنسبة لألحزاب فقد شهدت هذه االنتخابات خسارة كبيرة لألحزاب   
باستثناء حزب جبهة العمل اإلسالمي، وهي أمام حتديات كبيرة، البد عليها أن تتوحد 
وأن تعمل جاهدة لتجاوزها وإيجاد صيغة مناسبة لتقدميها جمللس النواب للعمل على 
كتلة  في  املعارضة  أحزاب  تالقي  تكون صيغة  ورمبا  الشعبية.  قواعدها  وزيادة  تنميتها 
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واحدة وأحزاب الوسط في كتلة أخرى ورمبا كتلة ثالثة من األحزاب، رمبا يشكل رافعة 
مهمة، وقد يكون التالقي على أساس العمل الوطني والعربي املشترك في ظل التنوع 
واالختالف في املواقف السياسية والفكرية من قضايا أخرى هو القاسم املشترك األكبر 

للعمل معًا، كما هو حال كل االئتالفات بني الدول واألحزاب في العالم. 
6. 6. أما بخصوص مجلس النواب فهو أمام حتد حاسم ليقدم منوذجًا بأدائه   
السابقة  اجملالس  عن  املواطنني  لدى  الذهنية  الصورة  ل  ُيعدِّ والدميقراطي  املهني 
الضعيفة، وسيساعد هذا كثيرًا في بناء الثقة الشعبية التي خسرتها مجالس سابقة 
وجّراء  والسياسية،  االقتصادية  قراراتها  على  للحكومات  النواب  معظم  موافقة  جراء 
ممارسات النواب وشجاراتهم، داخل اجمللس، والتي شّوهت صورة املؤسسة النيابية أمام 

الناخبني.
6. 7. إذا أراد النظام الرسمي األردني، والسلطة التنفيذية فيه، األخذ بالتوجهات   
امللكية واألوراق النقاشية الساعية نحو تطوير الواقع الدميقراطي السياسي في البالد، 
من املتوقع أن هذا يتطلب شراكة حقيقية بني السلطتني التنفيذية والتشريعية نحو 
خلق بيئة سياسية ُتقّدم منوذجًا للعمل الوطني املشترك أمام املواطنني الشباب ما ُيعيد 
اإلقصاء  عن  بعيدًا  ومواطنيه  الوطن  مصالح  خلدمة  سعيهما  في  بالسلطتني  الثقة 

والتهميش واالتهامات التي ال ُتثمر وطنًا وال ُتعزز قّوته. 
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املالحق
نتائج االنتخابات حسب القوائم في كل دوائر اململكة

جدول رقم )1(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة األولى- العاصمة عّمان

اسم الدائرة  عدد الناخبني عدد املقترعني الرقم  أسماء القوائم  عدد االصوات النتيجة ترتيب 
القائمة

العاصمة/ 
الدائرة 
األولى 

  4 املشاركة والتغيير 11437 فائزة 1
  14 قول وفعل 9067 فائزة 2
  11 الشعب 7282 فائزة 3
  3 اخلير  7019 فائزة 4
  6 االصالح 6647 فائزة 5
  8 العدالة 6323 خاسرة 6
  1 الوحدة والتنمية  5740 خاسرة 7
  10 معا نستطيع  4529 خاسرة 8
  7 التضامن 2460 خاسرة 9
  2 الرباط 2375 خاسرة 10
  5 التجديد 1357 خاسرة 11
  9 النهضة  469 خاسرة 12
  12 الفجر اجلديد 159 خاسرة 13
  13 يالو 105 خاسرة 14

290.177 66.249 مجموع االصوات  64969
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شكل رقم )1(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة األولى- العاصمة عّمان
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جدول رقم )2(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الثانية- العاصمة عّمان

اسم الدائرة  عدد 
الناخبني

عدد 
املقترعني الرقم  أسماء القوائم  عدد االصوات النتيجة ترتيب 

القائمة

العاصمة/ 
الدائرة الثانية 

9 التعاون 12535 فائزة 1
1 فرسان القدس 10121 فائزة 2
3 االصالح 10096 فائزة 3
2 النخلة 8527 فائزة 4
7 العروبة 6807 فائزة 5
12 الصقور احلرة 6590 فائزة 6
4 البناء 6055 خاسرة 7
8 األردن يجمعنا 5684 خاسرة 8
5 امليزان 5259 خاسرة 9
6 التغيير 4914 خاسرة 10
10 السوسنة السوداء 4436 خاسرة 11
11 االسطورة 76 خاسرة 12

 400.452 82.886 مجموع االصوات  81100
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شكل رقم )2(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الثانية- العاصمة عّمان
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جدول رقم )3(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الثالثة- العاصمة عّمان

اسم 
الدائرة 

عدد 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

العاصمة/
الدائرة 
الثالثة

1فائزة10973معا3  
2فائزة9172االصالح4  
3فائزة5658اجناز10  
4فائزة5526املستقل عمان2  
5خاسرة4200عمان6  
6خاسرة4176القدس1  
7خاسرة2319النور5  
8خاسرة1983صوت احلق9  
9خاسرة1078اجلبهة املوحدة7  

10خاسرة353نعم8
45438مجموع االصوات 242.19846.507 
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شكل رقم )3(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الثالثة- العاصمة عّمان
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) 69 (

جدول رقم )4(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الرابعة- العاصمة عّمان

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

العاصمة/ 
الدائرة 
الرابعة

 

1فائزة20148القدس الشريف5  
2فائزة12335العدالة4  
3فائزة9155االصالح1  
4فائزة6965الضفتني2  
5خاسرة5501الوعد11  
6خاسرة4186التجديد3  
7خاسرة3524البركة9  
8خاسرة3456النهضة10  
9خاسرة3364الفرسان8  
10خاسرة2894العهد6  

11خاسرة1471الراية7
  72999مجموع االصوات 249.12574.262
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شكل رقم )4(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الرابعة- العاصمة عّمان
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جدول رقم )5(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة اخلامسة- العاصمة عّمان

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

العاصمة/ 
الدائرة 
اخلامسة

1فائزة12366احلزم3  
2فائزة12200االحتاد والعمل4  
3فائزة11850الوفاء6  
4فائزة11402االصالح1  
5فائزة10528النشامى12  
6فائزة10124الراية10  
7خاسرة6269التحالف الوطني11  
8خاسرة5451احلق2  
9خاسرة4826التجديد9  
10خاسرة3444السنبلة5  
11خاسرة722مسار وطن8  
12خاسرة642الشعب7  

13خاسرة141سيدات االردن13
  89965مجموع االصوات 275.43392.512
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شكل رقم )5(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة اخلامسة- العاصمة عّمان
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جدول رقم )6(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة إربد

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

إربد/ الدائرة 
األولى

1فائزة16985إربد12  
2فائزة13309امليزان4  
3فائزة12437العداله8  
4فائزة12329االقصى6  
5فائزة9583الزيتونة3  
6فائزة8326إربد الكرامه9  
7خاسرة8216البناء2  
8خاسرة7629االحتاد1  
9خاسرة6682السنبله10  
10خاسرة6537العهد5  
11خاسرة4865زمزم11  

12خاسرة3404شباب وطن7
  110302مجموع االصوات 325.918113.596

إربد/ الدائرة 
الثانية

1فائزة14762حوران اخلير8  
2فائزة12608العدالة4  
3فائزة9554الفقير1  
4فائزة7531الكنانه2  
5خاسرة7395الشعبية3  
6خاسرة6853اليرموك5  
7خاسرة5974البركة7  
8خاسرة4130الكرامة6  

عدد 
الناخبني

عدد 
9خاسرة3829الزيتونة9املقترعني

  72636مجموع االصوات 14527275087
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إربد/ الدائرة 
الثالتة

1فائزة12276االحتاد4  
2فائزة10046الدميقراطية1  
3فائزة7285الوفاء5  
4خاسرة5810السالم3  
5خاسرة4440الوطنية2  
5خاسرة3994البناء والتجديد7  
6خاسرة3349اهل الهمة6  

عدد 
الناخبني

عدد 
7خاسرة477االنصار8املقترعني

  47677مجموع االصوات 11350949798

إربد/ الدائرة 
الرابعة

1فائزة15253النشامى3  
2فائزة14479الوفاء6  
3فائزة10835الزيتونة2  
4فائزة10815االسد7  
5فائزة8996التعاون5  
6خاسرة7737الكرامة1  
7خاسرة6785املستقبل8  

عدد 
الناخبني

عدد 
8خاسرة3241االصالح4املقترعني

  78141مجموع االصوات 163.89980.797
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شكل رقم )6(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة األولى- محافظة إربد
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شكل رقم )7(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الثانية- محافظة إربد

 

14762

12608

9554

7531 7395
6853

5974

4130 3829

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1

حوران الخير العدالة الفقير الكنانه
الشعبية اليرموك البركة الكرامة
الزيتونة Linear ( (الزيتونة
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شكل رقم )8(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الثالثة- محافظة إربد
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شكل رقم )9(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الرابعة- محافظة إربد
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جدول رقم )7(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة البلقاء

اسم الدائرة  عدد 
الناخبني

عدد 
املقترعني الرقم  أسماء القوائم  عدد االصوات النتيجة ترتيب 

القائمة

البلقاء

  5 العدالة 17084 فائزة 1
  8 االمة 14553 فائزة 2
  11 التجديد 13492 فائزة 3
  10 الكرامة 13481 فائزة 4
  1 االصالح 11257 فائزة 5
  6 ابناء البلقاء 9807 فائزة 6
  4 االحتاد 9137 فائزة 7
  13 احلق 8654 فائزة 8
  7 دير عال 8495 خاسرة 9
  3 الشعب 6939 خاسرة 10
  9 واعتصموا 6602 خاسرة 11
  2 الفجر 1961 خاسرة 12

12 شباب االردن 39 خاسرة 13
297.818 124.614 مجموع االصوات  121501   
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شكل رقم )10(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة البلقاء
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جدول رقم )8(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة الكرك 

اسم الدائرة  عدد 
الناخبني

عدد 
املقترعني الرقم  أسماء القوائم  عدد االصوات النتيجة ترتيب 

القائمة

الكرك

  1 وطن 19722 فائزة 1
  2 الوفاء لألغوار 8702 فائزة 5
  3 ابناء الكرك 19002 فائزة 2
  4 الشمس 8539 فائزة 6
  5 التغيير 5816 خاسرة 8
  6 القلم 4539 خاسرة 9
  7 احلق 15214 فائزة 3
  8 الزيتونة 10299 فائزة 4
  9 النخوة 2070 خاسرة 10

10 النجاح 7073 خاسرة 7
167.28 103.451 مجموع االصوات  100976   

جدول رقم )9(
 ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة معان

اسم الدائرة  عدد 
الناخبني

عدد 
املقترعني الرقم  أسماء القوائم  عدد االصوات النتيجة ترتيب 

القائمة

معان

  2 احلق يعلو 6837 فائزة 1
  5 البتراء 5763 فائزة 2
  4 الشوبك 3685 فائزة 3
  3 العمل 3679 فائزة 4
  1 الكرامة 2674 خاسرة 5
  7 التعاون 1617 خاسرة 6
  8 التوكل على الله 1549 خاسرة 7

6 العدالة 1139 خاسرة 8
59296 27768 مجموع االصوات  26943   
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شكل رقم )11(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة الكرك
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شكل رقم )12(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة معان
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جدول رقم )10(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة الزرقاء

عدد عدد الناخبنياسم الدائرة 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

الزرقاء/ الدائرة 
األولى

1فائزة17830االقصى1  
2فائزة14971يقني10  
3فائزة14518االصالح2  
4فائزة14183وطن6  
5فائزة13049ابناء الزرقاء3  
6فائزة7626اهل العزم7  
7خاسرة6792النهضة11  
8خاسرة3947وفاق8  
9خاسرة3184اخلير4  
10خاسرة2819الوطنية5  
11خاسرة998فرسان التغيير9  

12خاسرة807النشميات12
  100724مجموع االصوات 449.753102.944

الزرقاء/ الدائرة 
الثانية

1فائزة8954الوفاء للوطن1  
2فائزة5686الوحدة الوطنية9  
3فائزة5554عني الوطن5  
4فائزة4925املستقبل الزرقاء3  
5خاسرة4912الكرامة2  
6خاسرة4656االصالح7  
7خاسرة3240الوفاق4  
8خاسرة2253البناء6  

عدد عدد الناخبني
9خاسرة1408احلق8املقترعني

  41588مجموع االصوات 13175142758
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شكل رقم )13(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة األولى- محافظة الزرقاء
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شكل رقم )14(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في الدائرة الثانية- محافظة الزرقاء
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جدول رقم )11(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة املفرق

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

املفرق

1فائزة9885الصقور7  
2فائزة8907املفرق للجميع1  
3فائزة7956حزم6  
4فائزة7566وطن2  
5خاسرة6617االسود4  
6خاسرة4738الوفاق3  

7فائزة3745البركة5
  49414مجموع األصوات 50391 

شكل رقم )15(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة املفرق
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جدول رقم )12(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة الطفيلة

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

الطفيلة

1فائزة6745الزيتونة1  
2فائزة5917جبال الطفيلة2  
3فائزة5147عدالة4  
4فائزة4090الفارس5  
5خاسرة3905احلارث6  
6خاسرة2374الوفاء بالعهد8  
7خاسرة2186املستقبل للطفيلة3  
8خاسرة762مبادرة9  

عدد 
الناخبني

عدد 
9خاسرة211العطاء7املقترعني

  31337مجموع االصوات 5522431737
 

شكل رقم )16(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة الطفيلة
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جدول رقم )13(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة مأدبا

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

مادبا

1فائزة8327الوطن3  
2فائزة8082الوحدة الوطنية1  

3فائزة5848املستقبل مأدبا10
4خاسرة5497االصالح والتنمية9  
5خاسرة5248العهد7  
6خاسرة5220الكرامة4  
7خاسرة4147التوفيق من الله6  
8خاسرة2873النور5  
9خاسرة1982مأدبا2  
10خاسرة1421الشعب8  

  48645مجموع االصوات 106.3750.255

شكل رقم )17(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة مأدبا
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جدول رقم )14(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة جرش

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

جرش

1فائزة11122االرض5  
2فائزة8974االصالة2  
3فائزة8967االصالح4  
4فائزة7635البركة6  
5خاسرة6193الوطنية3  
6خاسرة5959التجديد1  
7خاسرة5840اسود9  
8خاسرة5179الزيتونة8  

عدد 
الناخبني

عدد 
9خاسرة989جرش7املقترعني

  60858مجموع االصوات 107.63760.858

شكل رقم )18(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة جرش
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جدول رقم )15(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة عجلون

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

عجلون

1فائزة14213العمل6  
2فائزة11599الوفاق2  
3فائزة9838جبل عجلون1  
4خاسرة9192االحتاد5  
5خاسرة7438خيط الذهب4  

6خاسرة4648الفجر3
  56928مجموع االصوات 10096259335

شكل رقم )19(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة عجلون
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شكل رقم )20(
 ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة العقبة
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جدول رقم )17(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في دوائر البدو

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

الشمال

1فائزة11697رعد الشمال7  
2فائزة11018امليزان4  
3فائزة8171االسد املتأهب5  

4خاسرة7134الكرامة3
5خاسرة6567وطن6  
6خاسرة3166الوفاء للبادية1  

7خاسرة1478السرحان املوحدة2
8خاسرة766أهل احلزم8

49997مجموع االصوات8391451023
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الوسط

1فائزة5566البدر3  
2فائزة5044الوفاء5  
3فائزة4880البركة2  
4خاسرة4204الكرامة10  
5خاسرة3798املستقبل1  
6خاسرة3694البادية7  
7خاسرة1830التغيير8  

8خاسرة1470احملبة في الله9
9خاسرة1184اجلود4
10خاسرة1107بيرقنا12
11خاسرة797البواسل6

عدد 
الناخبني

عدد 
12خاسرة464العدل11املقترعني

  34038مجموع االصوات 5610235587

اجلنوب

1فائزة8176البيرق2
2فائزة7624املستقبل املشرق4
3فائزة6792الوفاء5
4خاسرة6420االصالة7
5خاسرة5814العاصفة1
6خاسرة4175ابناء اجلنوب3
7خاسرة4088الكرامة8

عدد 
الناخبني

عدد 
8خاسرة347العدالة6املقترعني

640394378843436
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جدول رقم )16(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة العقبة

عدد اسم الدائرة 
الناخبني

عدد 
ترتيب النتيجةعدد االصواتأسماء القوائم الرقم املقترعني

القائمة

العقبة

1فائزة6322العقبة3  
2فائزة3797الفجر8  
3فائزة3420املنار6  
4خاسرة2651النهضة2  
5خاسرة2056اإلصالح5  
6خاسرة1920االجماع7  
7خاسرة1714الوحدة الوطنية1  

عدد 
الناخبني

عدد 
8خاسرة1519الوفاء للوطن4املقترعني

  23399مجموع االصوات 55.82323.399

شكل رقم )21(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة بدو الشمال
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شكل رقم )22(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة بدو الوسط

 

5566

5044

4880

4204

3798

3694

1830

1470

1184
1107 797 464

البدر

الوفاء

البركة

الكرامة

المستقبل

البادية

التغيير

المحبة في هللا

الجود

بيرقنا

البواسل

العدل



) 93 (

شكل رقم )23(
ترتيب القوائم بحسب النتائج في محافظة بدو اجلنوب
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Executive Summary

Jordan’s General Election of 2016 

Political and Statistical Study

1. Introduction
General elections occupy top place in the concept of democracy as a se-
ries of procedures and institutions to empower individuals to take part in the 
decision-making process by means of free and fair polling. The Constitution 
of Jordan concentrates on Parliament as the output of this. Article One stip-
ulates that “The Hashemite Kingdom of Jordan is an independent sovereign 
Arab State. It is indivisible and no part of it may be ceded. The Jordanian 
people are a part of the Arab Nation, and its ruling regime is parliamentary 
with a hereditary monarchy.”

In this respect, the last parliamentary general election was a turning point. It 
took place, for the first time since 1993, under the “Open Relative List Sys-
tem” which was approved by the last Parliament. From 1993 till 2013 the 
general elections that were held in the Kingdom were under the “One-Vote 
System” but in different forms. As well, participating in the election was the 
Islamic Action Front (IAF), the main opposition party in the country, which 
boycotted the polls for the last nine years. 

With no boycotts from any political party, the parliamentary race took place 
on September 20, 2016, in which 1,492,044 of the registered electorates, 
36% turnout, took part in the polls. The IAF took part under the National Alli-
ance for Reform (NAR), which won 15 seats. The general turnout was lower 
than in the previous election that was held in 2013. This time five women 
candidates won through direct competition and not on the quota allocated to 
them. 

This present report is based on official figures issued by the Independent 
Election Commission (IEC). However, classifications are based on state-
ments made by prospective candidates since few announced their political 
background or partisanship, other than those standing under the IAF and 
NAR flagships.
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What may have been the biggest obstacle to the authors of this report also 
– besides the little information about partisan background – candidates and 
member lists standing for parliament were not interested in clarifying their 
agendas or spelling out their programs. That would support the study’s con-
clusions that political parties still do not have the ability to attract voters, and 
thus believe showing their true political colors would hinder them.

Another scholarly and information challenge emanated from the slow up-
date of the IEC website concerning election news and neglecting statements 
made by its secretary-general and its commission spokesman. There was 
even contradiction in the news published by local newspapers and on their 
websites of what was being said in regularly held IEC press conferences 
about the results. All this meant the authors were somewhat hesitant about 
the preciseness of such news. 

Moreover, the IEC were only satisfied with posting the constituencies’ results 
on their website and didn’t give information of what was happening in polling 
stations around the Kingdom. And thus meant the report authors had difficul-
ty in presenting a generalized picture about the state of the election. 

However, while the report sheds light on the different aspects of the elec-
tion’s race, others still need to be covered, especially on the newly-adopted 
electoral system and its need to be modified further for better representation. 
As well, a detailed study needs to be made to counteract the low electoral 
turnout in Amman, Zarqa and Irbid as experienced in the general election 
and to pass it to the relevant national bodies.

2. Geographical Distribution of Electorates, Constituencies 
and Seats 
Jordan’s capital, Amman, has five electoral constituencies of 1,557,385 of the 
national electorates at 37.7%. These comprise 29 seats including those allo-
cated for Circassians, Chechens and Christians. The five constituencies thus 
represent 22.3% of the total number of 130-seat Lower House in Jordan’s 
bicameral parliament that has a royally-appointed Upper House as well.

Zarqa in the north-east of the Kingdom has two constituencies. In the Sep-
tember elections 581,007 voters were registered at 14.1% of the total. Zerqa 
enjoys 13 seats, 10% of the total parliamentary seats.
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Irbid in north of the country, had 748,752 registered voters in the last elec-
tions, 18.1% of the total and have 20 parliamentary seats at 15.4% of the 
Lower House.

The new electoral law gives women a quota of 15 seats, one for each of the 
12 governorates of the Kingdom and one each of the three Badia (desert) 
constituencies to make up the total. For Christians, 9 seats are assigned to 
them in Amman, Zarqa, Irbid, Madaba, Kerak, Balqa and Ajlun. Circassians 
and Chechens are allocated three seats in Amman and Zarqa.

3. Candidates’ Map
After the appeal period, the number of male and female candidates standing 
in the Kingdom’s 23 constituencies was 1,252 in 227 electoral lists. In spite of 
the drop in the number of candidates in contrast with the 2013 parliamentary 
election that was 1,335 at 6.62%, the competition ratio of candidates to seats 
was higher; In 2013 it was 8.9 but in 2016 it was 9.6. This was due to the fact 
seats in the 18th Lower House dropped from 150 to 130.

3.1. Territorial Distribution

The lists created much interaction in the process of prospective candidates 
standing in the 23 constituencies. In Amman 356 candidates at 12.27% stood 
for election; In Irbid 209 candidates stood at 10.45%; In Zarqa it was 137 at 
10.53%; In Balqa it was 110 candidates at 10%; In Kerak it was 89 at 8.10%; 
In Madaba it was 48 at 9.6%; In Mafraq it was 32 at 6.4%; In Jerash the 
number of candidates were 39 at 7.8%; In Ajlun it was 28 at 5.6%; In Ma’an 
it was 27 at 5.6%; In Tafeela it was 40 candidates at 8%; In Aqaba it was 31 
candidates at 7.75%; and in the three Badia constituencies there were 106 
candidates at 8.83%.

Lists also show the different ratios of candidates to electorates between 
the Jordanian components and territories. These are as follows: Amman: 1 
to 4,374; Zarqa: 1 to 4,575; Irbid: 1 to 3,582; Balqa: 1 to 2,718; Kerak: 1 to 
1,879; Ma’an: 1 to 1,971; Mafraq: 1 to 2,970; Tafeela: 1 to 1,365; Madaba: 
1 to 2,216; Jerash: 1 to 2,760; Ajlun: 1 to 3,611; Aqaba: 1 to 1,800; and the 
three Badia constituencies: 1 to 1925.

Despite the disparate numbers of candidates, none of the constituencies 
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witnessed any boycott on any ethnic or other grounds: East Jordanian tribes, 
Jordanians descending from Palestinian origins, Jordanians from Circassian 
and Chechen origins and Christian Jordanians, nor on the basis of sex.

3.2. Lists’ of Partisan Participation

Numbers indicate there was a weak participation on the basis of partisanship 
or political parties in the last polls. This may not have been so obvious when 
compared with the 2010 and 2013 elections, when the IAF and other political 
parties boycotted the electoral process.

In the run up to the last 2016 election, although many parties expressed 
their intention to field candidates, only 45 out of 122 lists of 130 candidates 
announced their partisan backgrounds. In objective terms, this was basically 
attributed to the difficulty in determining what a ‘partisan list’ is. There were 
exceptions to this however. They included the 20 NAR lists led by the IAF, 
the Irbid ‘Zamzam list’ – belonging to the Islamic National Congress (INC) 
which split from the Muslim Brotherhood 18 months ago; and the Islamic 
Centre Party (ICP) – which also split from the Muslim Brotherhood, 12 years 
ago and which fielded 16 candidates without presenting clear lists. There 
was a nominee from the People’s Democratic Party and three nominees from 
the People’s Unity Party in two lists; There was a list for the United Jordanian 
Front (centre) for Amman’s 3rd constituency; and there was a 5-list coalition 
of centre parties called Renewal. Other than this no other parties were able 
to form a single list, forcing them to withdraw from the entire process. Final-
ly, the Shura Party left the race in protest at some of the procedures. Such 
parties such as the last one did not proclaim to support any other candidates, 
adding to the complexity of the report’s mission in ascertaining the parties’ 
lists and its status.

3.2.1. Political Parties of Islamist Roots

Following are the three political parties with Islamic roots that took part in the 
2016 September election:



) 99 (

3.2.1.1. Islamic Action Front

Under the 20 NAR lists, as officially announced, there were 118 candidates, 
70 of which were IAF members. In spite of the government’s pressure due to 
the dispute with the Muslim Brotherhood represented by the Islamic Action 
Front, the IAF is was able to forge alliances on tribal, territorial, ethnic and 
even religious grounds. It managed to announce “NAR lists” in 15 constituen-
cies, including fielding several candidates for the women, Christian, Circas-
sian and Chechen seats.

3.2.1.2. Islamic Centre Party 

The ICP announced 14 lists in Amman, Zarqa, Irbid, Balqa, Mafraq, Kerak, 
Tafeela and Aqaba, with 23 members out of 84 candidates. However, only 
16 names ran under the ICP ticket, nor were these lists specified. Its secre-
tary-general said there was a coalition with the Islamic National Congress in 
a number of constituencies, but none of these lists, candidates or constituen-
cies, where made clear.

3.2.1.3. Islamic National Conference

The INC fielded 20 candidates, they were a mixed of those who split from the 
IAF and the newly-licensed party. It had lists in Irbid’s 1st constituency (Zam-
zam), in Irbid’s 3rd constituency (Building and Renewal), Amman’s 4th constit-
uency (Renewal), Kerak (Pen), and Aqaba (Beacon).

3.2.2 Leftist and Arab-Nationalist Parties 

Leftist and pan-Arab parties fielded 12 candidates, including two women, in 
7 lists in 6 constituencies. They could not form a united list because of their 
different ideologies. In fact, they have a powerful intellectual and journalistic 
presence in the last election, but these parties often have limited popular 
support.

They included the People’s Unity Party; People’s Democratic Party; Jordani-
an Communist Party; Arab Socialist Baath Party (Iraq affiliate); Arab Progres-
sive Baath Party (Syria affiliate); and the Arab Nationalist Movement.
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3.2.3. Centre Parties 

A number of centre parties close to the government, fielded candi-
dates without explicit lists. The exception to this is the list of the United 
Jordanian Front in Amman’s 3rd constituency, in addition to five lists 
under the Renewal slogan combining several centre parties running 
under the National Alliance for Election (NAE) which was launched on 
July 26 2016. It included the National Constitutional Party, Al Risala 
(Message) Party, Islamic Shura Party, Social Justice Party, Secure 
Country Party, Equality Party, Gallantry Party, Conservatives Party 
and the Ansar Party. However, the NAE did not last long.

3.3. Female Candidates 

Due to the privileges provided by the current electoral system of having a 
quota for women and giving them the ability to compete freely at the same 
time, the 2016 election witnessed the highest ever participation. There were 
250 women candidates, 20% running in the election.

However, women’s partisanship participation was low except in the 17 NAR 
lists and of the 3 candidates running in the lists of other parties. But even 
here these announced participations made up only 8% of all female contend-
ers.

As well, there were five women running on Christian seats in Amman’s 3rd 
constituency, in Balqa, Kerak, Zarqa’s 3rd Constituency and Madaba. There 
were also two women candidates for the Circassian-Chechen seat in Am-
man’s 3rd constituency and Zarqa’s 1st constituency. 

3.4. Badia Candidates 

The law allocated 12 seats for the three north, centre and south Badia con-
stituencies, each having a women quota seat. A fierce competition was wit-
nessed in the last election, as there were 106 candidates running, making up 
8.64% of those in the Kingdom. Furthermore, their high 8.83 candidates ratio 
to a seat is higher than the competition for the Christians seats were seven 
candidates stood for every seat fought. There was high competition in the 
small governorates outside the three big ones of 7.05 candidates for every 
seat or the 7.66 for the Circassians and Chechens seats.
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3.5 Christian Candidates 

According to the law, nine – that is 7% – of the Lower House seats are allo-
cated for Christians. These are as follows: 1 in Amman’s 3rd constituency, 1 in 
Zarqa’s 1st constituency, 1 in Ajlun, 1 in Madaba, 1 in Irbid, 2 in Balqa and 2 
in Kerak.

For these seats, 63 candidates ran, making a ratio of 7 to every seat, close to 
that of the small governorates of 7.05. Among the Christian candidates were 
five women at 7.9%, which was far less than the 20% women participation on 
the national level. This information needs to be researched further.

Partisan Christian candidates were 11 at 17%, exceeding the total percent-
age of partisan candidates that were 10.4%, an interesting phenomenon.

3.6. Circassian and Chechens Candidates 

The law gives Circassians and Chechens 3 seats in the Lower House of Par-
liament, that is 2.3% distributed among Amman’s 3rd and 5th constituencies 
and Zarqa’s 1st. Twenty-three candidates ran for these seats, including two 
women at by 7.66 of the votes for each seat. There were 10 lists in the first, 7 
in the second and 7 in the third. 

Among them, were three Circassians and Chechen nominees running on the 
NAR ticket, one the UJF, one woman of the Civil Movement in Amman’s 3rd 
constituency and four in lists led by businessmen.

3.7. Independent Candidates 

As those who are not members of parties are considered “independents”, 
they constituted the majority, 75% of the total candidates. Independents were 
found in all electoral lists, including, and surprisingly, party political ones. 
They mostly come from tribal backgrounds, social dignitaries and business-
men.

Judging from previous parliaments, MPs tend to be more pro-government 
than to the opposition. The parliamentary experience, in general, show the 
weakness of political parties, they are not able to compete against indepen-
dent candidates because of the latter offer “service programs”, mostly to be 
implemented by the government. Parties are not in a position to do these 
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and/or have not paid sufficient attention to such kinds of programs.

4. Analysis of Election Results

The election was organized on September 20, 2016 by the IEC. It went 
through all the constitutional stages of publishing the electorates’ tables, 
receiving candidates’ applications, approving them after the appeal period, 
balloting, counting and announcing and approving the final results.

The process was further monitored by a number of national and foreign 
organizations through 14,000 observers. Among the 767 foreigners, were 
participants from the European Union, a joint mission of the US International 
Republican and National Democratic Institutes and the Arab League.

The national and international preliminary reports did not find any notable 
breach of the electoral process’ regulations and legitimacy, but there were 
some defects.

The EU mission which sent 108 observers criticized the division of constitu-
encies for not securing fair votes, although it is better than that of the 2013 
general election. It also referred to the electoral campaigns that took place 
outside polling stations on election day and which violated the law.

In addition, some observers and candidates complained about “political mon-
ey” or “vote buying” by some candidates. Even though this was common the 
authorities did little to control it.

4.1. Turnout

The turnout was 36.1% in the 2016 election much less than the 2013 polls 
of 56.69%. But this time 1,492,400 voters registered, 204,357 more than the 
2013 election, which was 1,288,043.

The low turnout was attributed to the way the vote calculations were made. 
In the 2016 election the calculations became based on the ratio of the elec-
torates to those eligible to vote according to the records of the Civil Status 
Department. This was different from the 2013 general election where it was 
the ratio of the electorates to those who had registered in the CSD’s ballot 
records. Thus in 2016 those eligible to vote were 4,130,145, 15.86% higher 
than the 2,272,182 in 2013.
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According to the IEC, women constituted 44% of the total electorates, but 
just 32%, that is 716,000, went to the polling stations. In contrast, men con-
stituted 56% of the total electorates, but only 40% that is 775,684 cast their 
votes on the day of the election. 

With regard to the voter’s age distribution according to the IEC, the 17-30 
year-old category was 532,157 electorates; the 31-40 year-old category was 
14,052; the 41-50 year-old category was 146-104; the 51-60 year-old catego-
ry was 304,021; and the 61-70 year-old category was 200,456. 

Statistics show that in spite of the rise in the number of women candidates 
and their actual seats, men are still more interested in election and politics.

According to experts in women’s issues, females continue to face restrictions 
on their freedoms in terms of balloting, abstaining or voting for a certain can-
didate. All this has lead to low motivations.

As for turnout, it was 23.3% in Amman, 42.6% in Irbid and 25.1% in Zarqa. 
This is in contrast to the average 55.6% turn out registered in other gover-
norates. The highest however, was in South Badia at 68.4%, while the lowest 
was in Amman’s 3rd constituency (19.2%). 

Although the electorates of Amman, Irbid and Zarqa are higher, their turn out 
is lower than other governorates – a phenomenon also witnessed in previous 
elections. This is in spite of the fact that the “big three” have the best edu-
cation opportunities, including most public and private universities, form the 
centre of most political activities and host most of the private sector activity, 
in contrast with the other governorates and constituencies, where most peo-
ple are employed in the public sector. The big three are distinguished by their 
demographic diversity, of having Jordanians of all origins and were the tribe 
has less influence as counteracted by other political affiliations. 

It is true that the low percentages of some constituencies do not affect the 
legitimacy and constitutionality of Parliament, for it is merely sufficient to rec-
ognize that the general elections are held in a legal manner. However, that 
would impact the representation of all Jordanians, especially in those constit-
uencies where turnout is low.

This is attributed to a number of factors including the fact these three gov-
ernorates have a smaller share in the Lower House, modest performance 
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of previous Parliaments in the political, legislative, legal and administrative 
processes and the weak influence of the tribe.

4.2. Lists 

Throughout the kingdom, there were 227 electoral lists but only 103 man-
aged to gain at least 1 seat of the total 130, 1.26 seat for every list.

4.3. Parties

Political parties only gained a small share in the 18th Lower House of Parlia-
ment. None of the parties that took part in the election race won a seat. The 
only exception was the IAF, it won 10 seats under the NAR who total gain 
was 15 seats including 3 for women.

None of the other parties with Islamist reference that announced they were 
taking part in the elections won a seat. The same applies to all the leftist and 
Arab-nationalist parties. The centre UJF also lost. The Renewal List of the 
centre parties’ coalition did win 1 seat in Balqa. Also the Civil Movement, 
which only fielded candidates in Amman’s 3rd constituency, won two seats: 
One in general competition and another allocated for Christians.

Overall, results showed Jordanian political parties, except the IAF, were still 
too weak to build a popular base and win elections. On the other hand, the 
tribe as a social component continues to dominate the election landscape. 
Even parties that fielded their own candidates, attempted to choose those 
with a tribal backing to make sure they would win. It meant also excluding 
other more competent candidates.

According to academics, this is largely because of a number of factors. First, 
members of political parties do not have the adequate experience. Second, 
formation of some of these parties is associated with their founders, top well-
known personalities, politicians and those that served in public life, mixing 
the “boss” with “the group”. Third, there are significant similarities in the 
political programs of most parties and there are no detailed agendas to put 
forward to the electorates. Fourth, the concept of democracy is absent within 
most parties. Fifth, there is the political legacy of the 1957-1989 period, when 
partisan activities were prohibited and condemned as ‘anti-state’. Sixth, there 
are repercussions of the one-vote system applied for over two decades.
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However, most political parties hold the regime accountable for their weak-
ness. Fu’ad Dabbour, Secretary General of the Jordan Progressive Baath 
Party, says the reason why parties are “weak” is because they were excluded 
from power.

4.3.1. NAR Results

The NAR won 15 seats, making 11.5% of the Lower House. It obtained 
157,802 of the national votes cast, that’s 10.57% of the Kingdom’s ballots; it 
increased to 15.17% in the constituencies where NAR candidates were field-
ed. Among the 20 lists it had, 10, that’s 50%, managed to win seats. Among 
the 118 candidates it put forward, 15, that’s 12.7% were returned to Parlia-
ment.

 The NAR won 60% of the vote in nine out of 15 constituencies. However in 
the total 23 constituencies it got 39.1%. 

The disparity between the lists’ and candidates’ percentages is attributed to 
the election system based on the Open Relative List and the way votes are 
calculated by the IEC. In fact, as is seen in the results, it is very difficult for a 
list to hold more than one seat.

The NAR won seats in all of Amman’s constituencies, in addition to those of 
Zarqa’s 1st, Irbid’s 3rd, Balqa and Jerash. On the other hand, it lost in Zarqa’s 
2nd, Irbid’s 1st and 4th, Madaba, Mafraq and Aqaba.

In the NAR lists, three women managed to win, including one by general 
competition, making 15% of the women in the Lower House. As the three of 
these are IAF members, it is an indicator of the party’s interest in the political 
role of women on the leadership and grassroot levels.

Besides, the three candidates fielded for the Chechen and Circassian seats 
won the race hands down, getting 100% of the votes cast, including one 
member of the IAF. On the other hand, none of the NAR’s Christian candi-
dates could get enough votes to enter parliament.

In general, NAR MP’s constituted the largest bloc in the Lower House that 
took shape after the results. The NAR already stated it will not to ally itself 
with other blocs or MP’s in the Lower House.
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4.4. Women

Among the 130-seat Lower House, 20 women, 15.4%, won seats. Fifteen 
seats are already allocated to them through the women quota, the other five 
won in open competition. This shows the greater chances provided by the 
election law.

Thus the 18th Lower House represents the highest percentage ever given 
to women, even higher than the 17th Parliament where women only got 18 
seats. Furthermore, this house got the highest number of women through 
open competition.

4.5. Former MP’s

Out of 132, 59 former MP’s, 44.7%, who ran in this election were re-elected. 
This is much higher than in the 17th Lower House were 34 MPs who stood for 
re-election lost their seats. Thus, former MP’s make up 45.4% of the current 
legislature, where it was 40% in the 17th Parliament. This maybe attributed to 
the re-organization of the seats.

4.6. Independent MP’s

Only a minority of the MPs, 22 at 17% are party affiliated. These are NAR 
members, in addition to those who did not run on a partisanship basis – 
thought to be seven MP’s – although it is not easy to give an exact number 
because some candidates preferred to announce their affiliations. Therefore 
it can be said that 83% of the MP’s run as independents. 

Based on experience, independent MP’s form coalitions that are often inco-
herent. These blocs show their power when significant decisions are made, 
such as electing the speaker of the Lower House, his assistants and per-
manent committees’ members, as well as giving the government the vote 
of confidence. This sets the scene for making sure government legislations 
especially related to the general budget and other hard economic issues like 
raising prices, taxes and foreign policy are passed.

5. Impact of Results of Political Scene
As mentioned earlier, former MP’s form 44.7% of the Lower House, includ-
ing 83% as independents and 17% as NAR members and of other political 
affiliations.
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5.1. Partisan Landscape

The results show obvious weakness of most parties, which hardly al-
lows the composition of the new Parliament leverage for partisan ac-
tion.

Such powerlessness emanate from the fact that many voters just don’t be-
lieve in these parties or that many have not heard of them. Moreover there is 
a continuing “fear” of political parties despite the end of the martial law era in 
1989. 

Another indicator of the fragility of these parties lies in the fact they are still 
unable to form lists with their own names and identities. Instead, some parti-
san candidates, in this election and previous ones, ran on lists based on trib-
al and geographical foundations without announcing their political affiliation. 

Consequently, unless these parties exert greater effort to improve their per-
formance, attract new members and convince the people of their programs 
and significance, their absence from Parliament will further lead to their 
political exclusion and weaken their popularity. As well, they need to unify 
their efforts in the form of building alliances, while Parliament has to provide 
a suitable legal context for better political arties.

5.2. Parliamentary Government

The election results, including the last one, do not promote the formation of 
governments on a partisanship basis. The concept is about a majority coali-
tion in Parliament, which has not taken shape. There are no political parties, 
developed on political programs, to attract the popular vote. Jordan stills ap-
pears to be far long way off from having parliamentary governments, at least 
as far as this Parliament is concerned.

 Regional and International Landscape

Despite the former parliaments’ interest in regional issues, like those 
of Palestine and later Syria, their influence was limited on the state’s 
foreign policy.

In statutory terms the Lower House cannot make any political decision which 
is part of the domain of the executive authority. However, it can pressure the 
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government, using the confidence vote and ministers’ interpellation.

The government uses the Lower House’s incongruity and weak opposition 
to follow its own policies on regional and international issues. With the high 
number of independent MP’s, the impact of the Lower House on the state’s 
foreign policy is expected to be limited. However, NAR members may con-
stitute a variable that would exert pressure on the government to alter some 
official regional and international stands.

6. Recommendations 

6.1. A national commission of legal and political experts need to be formed to 
investigate the election law and make recommendations in light of the recent 
process. When better representative Parliaments are found and partisan life 
is empowered, democracy and reform can be consolidated to secure genu-
ine stability, security, national unity and societal partnership which would lead 
to the progress of the kingdom.

6.2. In general, the IEC’s efforts in the latest general election are valued. 
There were no major obstacles, except in some cases. For instance, com-
plaints were made against “political money” which applicants said they re-
ported at the time. Another was the IEC delay of announcing the preliminary 
results without providing good reasons, confusing the candidates and the 
public. Another one was the theft of the Central Badia ballot boxes, which 
represented an unprecedented serious mistake. The IEC needs to take heed 
so these incidents would not be repeated in the future and in the upcoming 
local elections.

6.3. The IEC website – election’s official source – was slow to update, acting 
after the other forms of media communications which published the detailed 
statements made by IEC officials. If it intends to present itself as the source 
of power and reliability for the election results it needs to take serious steps 
to solve these problems.

6.4. The low turnout in the major cities of Amman, Irbid and Zarqa in contrast 
with other areas, should force the IEC to look into the issue further to try to 
find ways of reversing it. Recommendations need to be made to encourage 



) 109 (

greater number of voters to practice their constitutional right. In fact, their 
reservations of not going to the polls needs to be tackled in cooperation with 
the new government and the Lower House of Parliament.

6.5. Except for the IAF, the parties that lost in the last election are facing 
significant challenges. They need to unite their efforts and strive to set a 
suitable formula to develop and expand their grassroots. They could find 
good leverage if the opposition parties meet in one bloc, those of the centre 
in another and perhaps a third alliance. They could also cooperate in national 
and pan-Arab action to establish a common interest in light of the differences 
in political and intellectual attitudes to other issues. This is the typical case in 
coalitions between states and parties all over the world.

6.6. As for the legislature itself, it is facing a challenge to present a model 
of professional and democratic performance to change the citizens’ stereo-
type prevailing over past houses of parliament. That would help much in 
re-building the confidence lost in MPs because the great majority in the past 
had given “carte-blanche” approvals to governments and their political and 
economic policies. This is not to say anything about the quarrels seen under 
the dome, especially in the previous Lower House session and over the past 
years. 

6.7. Finally, the Jordan political system – and government – should adopt 
the royal directives and documents to truly advance the Kingdom’s politics 
and democracy and create a genuine partnership between the executive and 
legislative authorities to build a model for joint national action. This way, the 
youth and other important sectors in society would have greater confidence 
in serving the homeland away from exclusion and accusations – which do 
not build nor reinforce a nation.


