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 في األردن فرصة ضائعةهي التغييرات في قانون االنتخابات 
 

أن بقبلة في األردن االنتخابات البرلمانية المُ انعقاد سبق ي) IRIالمعهد الدولي الجمهوري ( تقييم أجراه ظهرأ – ان، األردنعمَّ 
ماً  االنتخابيطار اإلالتي طرأت على التغييرات األخيرة  يجابية، إكانت رات يبعض التغيأن على الرغم من و، اً محدودتوفر تقدُّ

 إصالح أكبر.حداث فرصة إلإال أنها ضيَّعت ال
 

لتحديات ي لالتصدِّ لم يتم فإنه ، الُمقبِل 2013 كانون الثاني 23إجراؤها في زمع النتخابات البرلمانية المُ للمملكة اتستعد وبينما 
، مما أدى إلى 2012 حزيرانفي  هدااعتمتم الذي  إلصالح السياسي في قانون االنتخابات الجديداسبيل التي تعترض األساسية 

 :أتيالتحديات ما ي. ومن أبرز هذه بخيبة األملالجهات المعنية شعور العديد من 
 

سس على أُ نواب غالبية الب انتخااستمرار يضمن في األردن ل تحوِّ مُ الغير  واحدالت صونظام الالعمل ب استمرار •
المدعومين  الحزبيين أو المرشحين من بفرصة أكبر المدعومين عشائرياً  المستقلين المرشحينيحظى بحيث عشائرية 

 السياسية.من األحزاب 
  27قائمة وطنية بواقع على مع األحزاب السياسية  نافستالفي الحق القانوني للحركات السياسية والمرشحين المستقلين  •

 .حزاباألقتصر على مُ نظام  يحققهاالتي قد درجة الإلى  ةالسياسيب احزاألع مشاركة شجِّ يُ ال  مقعداً 
مقعد من  2010عام  حيث تراوح هذا العدد في، بعد لكل نائبألصوات ل يساومتال عدد غيرالقضية لم تتم معالجة  •

ة صخصَّ مُ لالمقاعد ا توزيعاألمر الذي يؤدي إلى عدم ب، ناخِ  46.000لكل واحد ناِخب إلى مقعد  7.500لكل واحد 
  .بشكل عادل

 
ة   النتخابالهيئة المستقلة ل إنشاءونّص على  2011على الدستور عام طرأ تغيير هو  األول ؛تأثير إيجابيلهما ن اتغييروثمَّ

ص قانون االنتخابات الجديد هو أن  ثانيالتغيير الوفي تاريخ األردن.  وذلك للمرة األولى نسبية على أساس قائمة  مقعداً  27يُخصِّ
تلقى تل برلمانية ن من إمكانية تطوير كُ حسِّ ، مما يُ دائرة االنتخابيةال وليس على أساسعلى مستوى الوطن ها بانتخيتم اجديدة 

 .على المستوى الوطني قبوالً 
 

المعهد الجمهوري الدولي  أجراه استطالع للرأي العام أظهرإذ بشأن االنتخابات المقبلة.  يينالمواطنين األردنهناك مخاوف لدى 
أن فرص حول سابق، والقانون ال أفضل منديد ما إذا كان قانون االنتخابات الجتباينت حول المواطنين أن آراء  2012 تموزفي 

من ها ذينفالتي تم ت، تسجيل الناخبين الناجحةحملة  تانتخابات نزيهة وشفافة. وكانإجراء عملية تضمن الهيئة المستقلة لالنتخاب 
لصالح بالثقة  تصويتاً كانت بمثابة ، الهيئة المستقلة لالنتخابعليها  تشرفأللقانون الجديد والتي  وفقاً  تشرين األوللى إ آب

النتخابات ونسبة المشاركة. لعداد اإلعلى الكثير اآلن . ويتوقف بالتسجيل لالنتخابات أردنيناخب مليون  2.280قام إذ ، لهيئةا
الحكومة األردنية مدى عزم على بشكل كبير يعتمد لها سوف انتخابات عملية في تنفيذ أول الهيئة في نهاية المطاف، فإن نجاح و

 وفي العملية االنتخابية بشكل عام.الهيئة منع التدخل في عمل في 
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 التقييمالتي خرج بها فريق نتائج ال
 

، 2012 تشرين األول 21-17 ا بينالفترة م فيفي األردن تواجد الذي و، لمعهد الجمهوري الدوليالتابع ل وجد فريق التقييم
بتشييد بنيانها وتنظيم هياكلها وفي الوقت فهي تقوم  المزدوجة؛المهمة مع الهيئة المستقلة لالنتخاب لطريقة تعامل  كبيراً  دعماً 
 مع منظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية همفي اجتماعاتأعضاء الفريق  تم إعالمقد و. بالتحضير لالنتخاباتتقوم  نفسه

  يتمتعون باالنفتاح وسهول التواصل معهم. هامن رئيساية بدأن أفراد كادرها بالشفافية و ةلتزمالهيئة مأن ب
 
استمع ، وتحديداً . يعاجمالتسجيل المع قضايا كيفية تعامل المؤسسة متعلقاً ب في معظم األحيانالذي يُؤخذ على الهيئة كان النقد و

 ةعديدحاالت لفريق الاستمع على سبيل المثال، فة طرق. عدَّ بى تجلَّ يي ذ، والتسجيل الجماعيّ الة شكاوى حول الفريق عدَّ أعضاء 
ل يمكن أن تإال أنه بموجب القانون األردني، تها قانونيرغم  ، وهي عمليةمأعضاء أسرته ونلسجِّ الذين يُ  سراألُ  أفرادلبعض  تحوَّ
حين، من خالل بأن المرشَّ  ممزاعِ إلى مساِمع أعضاء الفريق  تناهىكما إرادتهم. بما يخالف ألفراد تسجيل اأو إلى احتيال بسهولة 
لون وكالء،  مبلغ من إما من خالل دفع وذلك ، كأداة ضغط ةبياختناال همبطاقات ونحتجزيؤهلين في مجتمعهم، وناخبين مُ يُسجِّ
أو  نعيَّ مُ ح رشَّ دعم مُ على الناخب وافق بطاقات التسجيل في حال إتالف نة أو عيَّ التصويت بطريقة مُ مقابل لناخبين المال ل

  .معيَّنين ُمرشَّحين
 

 هاطارتباكيفية  بشأن ه ما يزال هناك قلقأنبوجد فريق التقييم إال أن ، حتى اآلنمصداقية ب حظيتالهيئة على الرغم من أن 
التخاذ إجراء ضغط  ممارسةعلى الهيئة القضاء أو السلطات البلدية، وعدم قدرة  وأاألخرى، مثل الشرطة حكومية سلطات الالب

لتعاون مع عن اهذه الهيئات الحكومية األخرى من جانب أن هناك عزوف بغ الفريق بالقد تم إ. ومشاكلال أجل حلِّ من  فعلي
 .لجهات الحكوميةاذه ه نطاق نفوذوذلك بسبب الحد من الهيئة 

 
وزارة أفراد كادر بعض بب من اللجنة أن تحتفظ لِ لتحضير لالنتخابات، طُ بالهيئة ن تقوم اوالمتاح أل نظرا للوقت القصير نسبياً 

الهيئة تستحق على الرغم من أن وللعملية.  فنيةدارة الاإل، للمساعدة في في السابق االنتخاباتكانت تدير التي والداخلية األردنية، 
عتمد ت تإذا أصبح شكّ قد تكون موضعاً للاستقاللية اللجنة إال أن ، وجيزةفي فترة إنجاز عملية التحضير لالنتخابات الثناء على 

 وزارة الداخلية.كادر على بشكل كبير جداً 
 

المجتمع المدني ات مجموع إحدى، إذ قامت لقلقيثير االتدريب للموظفين هو مجال تقديم  عدمفإن ، بالهيئةوأخيرا، فيما يتعلق 
دائرة أفراد كادر ئة من افي الم 53أن هناك ما نسبته  تأظهر ة استقصائيةدراساء جربإالمراقبة المحلية في التي تشارك 

على الرغم من أي تدريب قبل فترة التسجيل. و واعملية تسجيل الناخبين لم يتلقالمشاركين خالل األحوال المدنية والجوازات 
 االنتخابات.بدء قتراع قبل اال راكزمفي  ونفرد يعمل 24.000تدريب المتمثل بطموح ها الهدفالثناء على الهيئة لذلك، ينبغي 

 
مستوى إلى  لم ترقَ تعتبر التغييرات األخيرة في اإلطار االنتخابي  صريحةمعارضة بشأن قانون االنتخابات، هناك أما 

جبهة العمل هذه الجماعات حزب  أبرزن فيها عات السياسية، بماجمفي األردن. ودعا عدد من الإحداثها  المطلوب صالحاتاإل
، كانون الثاني الُمقبِل/يناير 23المزمع عقدها في نتخابات االمقاطعة إلى ، ينمسلمالحزب السياسي لحركة اإلخوان ال اإلسالمي
على أسس نواب معظم الاالستمرار في انتخاب من خالل ضمان  الوضع الراهنبأنه يكّرس  القانون االنتخابي الجديدُمتهمين 
التقييم التابعة بعثة وتلحظ . الواحدنظام الصوت بسبب استمرار سريان  اً تحديدهذه الدعوة لمقاطعة االنتخابات جاءت و. عشائرية

في الدوائر مقعد لكل من الناخبين  ياً متساو اً عدد يشترطضائعة إلعادة النظر في نظام الفرصة الدولي لمعهد الجمهوري الل
 .ؤدي إلى برلمان أكثر تمثيالً يأن  ي من شأنهذلاألمر ا، االنتخابية

 
حجر الزاوية في وتُشكِّل هذه القضية تعزيز األحزاب السياسية،  فقد كانتخرى في قانون االنتخابات األضائعة الفرصة أما الو

، مقعد 27مقعد إلى  17من قائمة العلى الرغم من زيادة عدد مقاعد وألردن أكثر ديمقراطية. الثاني الملك عبد هللا  جاللة رؤية
السياسية األحزاب مشاركة ع شجِّ ب ال يُ احزمستقلين للتنافس مع قوائم األالمرشحين السياسية والحركات لالحق القانوني لإال أن 

، باإلضافة لذلك، إذا أراد األردن تشجيع انتخاب برلمان أكثر تمثيالً و .حزاباألُمقتصر على نظام يحققها التي قد درجة الإلى 
النسبة الحالية من أعلى من المقاعد  ل نسبةشكِّ يُ النسبية وطنية المن القوائم ها بانتختي يتم امقاعد الاليجب أن يكون عدد  فإنه

 .في المائة 18 البالغة
 
 

 أنه ال يزال منرغم ، تكميم األفواهالجديد كان محاولة من قبل الحكومة لالمطبوعات والنشر قانون أن بالتقييم وتم إبالغ فريق 
 يجب أن توفّر، ضمن هذا السياقاالنتخابية. و تأو الحمالية االنتخابالعملية تغطية على القانون الجديد هذا المنتظر رؤية تأثير 

وقت بثِّ على  الهواء، ولكن ال توجد لوائح تنصُّ على لجميع المرشحين  متساوياً  وقتاً وسائل االعالم الرسمية في األردن 
بعض تفضيل يتم ويمكن أن  (الواسطة) عملية مفتوحة للمحسوبيةاليترك ، األمر الذي على الهواءالمرشحين تصريحات 
بهذا الشكل ساءة استخدام وسائل اإلعالم يكون إلقد و. في ساعات ذروة المشاهدةتغطية بمنحهم  بشكل غير عادلالمرشحين 

قوم توسائل االعالم الرسمية بأن المجتمع المدني الفريق ات أحد مجموعأخبرت على سبيل المثال، فعواقب سلبية مباشرة. 



وهو  ،ينمرشحلإعالنات اآلن تذيع هدف أولئك الذين يقاطعون االنتخابات، وأن وسائل اإلعالم الخاصة ستسلبية تحملة بتوظيف 
  االنتخابات.من شهر قبل على أن الحمالت االنتخابية ال يمكن أن تبدأ إال  نصُّ يي ذال لقانون االنتخابات اً انتهاكيُشكِّل أمر 

 
 لحمالتل الحكوميتمويل اللمسألة بشكل كاٍف التصدي ، في تي سبقتهالقوانين ال، مثل 2012عام لقانون االنتخابات وقد فشل 
لإلنفاق على الحمالت االنتخابية يمكن أن يخلق مشاكل أثناء فترة على أ أن عدم وجود حدّ  المعنيين. وقال عدد من االنتخابية

  الحملة االنتخابية الرسمية.
 
الجهات لين وحلِّ الناخبين والمُ وفي الرأي بين الناخبين في المناطق الريفية  ظاً ملحو اً مالحظة أخيرة، الحظ الفريق اختالففي و

مسافة  تقريباً  تبعدعجلون، وهي مدينة محافظة في د في مكتب خدمة الجمهور قِ اجتماع عُ خالل والسياسية في العاصمة. المعنية 
المشاركة في  ونعتزمالذين يتجربة أكثر إيجابية من المواطنين لإلى الشمال من عمان، استمع الفريق بالسيارة  نتيساع

، على الرغم من ذلك. وهماختياردالء بأصواتهم بمحض إلل اً جميع واسجلقد أنهم وأفراد أسرهم ب واشهد نالذيواالنتخابات 
واب النين بالتي تنشأ قوى األصالت البمقارنة وطنية القائمة نظام الباستخدام أقل أن هناك مساءلة من  همقلقعن  همأعرب بعض

  .دوائر االنتخابيةالفي خبين والنا
 
 تلهّفينوالم همتاصوأدالء بالذين يخططون لإلالشباب ولئك أورّحب أعضاء الفريق بمقابلة عدد من الشباب  منالفريق تمّكن و

نجاح األحزاب والمرشحين فإن دة من سكان األردن، تزايِ ل الشباب شريحة مُ شكِّ يُ وبينما األحزاب السياسية. حول لمعرفة المزيد 
 نجاح اإلصالحات في األردن.في  ةمتزايديكسب أهمية  ة الشبابفي حشد مشاركالمعنية باالنتخابات ومؤسسات الدولة 

 
الممتدة ما بين األردن من الفترة الهيئة المستقلة لالنتخاب في على دعوة من  تقييم بناءً عملية ال ى المعهد الجمهوري الدوليأجر
نتخابية والسياسية، اإلصالحات اال في مجالفي األردن ذي تم إحرازه التقدم المدى لقياس  2012 تشرين األول /أكتوبر 17-21

البعثة خالل فريق الأجرى أعضاء وقد . لبالدمصداقية العملية االنتخابية في اقياس شفافية و من خاللهيمكن  خط أساسوتوفير 
كل من الجوانب الفنية والسياسية لالنتخابات قاموا بمراجعة ، والجهات واألطراف المعنيةع مجموعة متنوعة من مقابالت م

 قبلة.البرلمانية المُ 
 

ريم عبيدات، ، ولمجلس األطلسيلالتابع  ي للشرق األوسطمركز رفيق الحرير دانيا جرينفيلد، نائب مديرهم أعضاء فريق البعثة 
المعهد األوسط وشمال أفريقيا بالشرق  شعبةمدير  ، نائبيركليبريتشين غواالنتخابات، ووسائل اإلعالم في مستقلة خبيرة 

  .الجمهوري الدولي
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