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Abstract 

The study about the parliamentary elections in Kingdom of Jordan since the 

beginning of the parliamentary elections in 1928 to the last election in 

2016, the framework of the legal descriptive study was able to understand 

the electoral laws, in order to determine the impact of the social and 

political circumstances of the State and the implications of this on the 

formation of parliaments, political life and democratic transformation in 

Jordan. 

The study concluded that most of the electoral laws were expressing the 

principle of the nation sovereignty, which allows the establishment of 

conditions on the general election as a restricted vote, in addition to the its 

impact on traditional political culture and its strengthening the tribal nature, 

which increased its role in the elections and quota policy, in the absence or 

contraction the role of civil and political organizations and their national 

programs. In addition to its emphasis on the relationship between each law 

of election and the circumstances of the political regime and its dealing 

with the internal and external variables. 

Research keys: Democratic Election - Election Law - House of 

Representatives - Political Life. 
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 المقجمة

نغام ديسقخاطي, باعتباره الؾسيمة الفاعمة تعتبخ مدالة اختيار الشغام االنتخابي مؽ اىؼ القخارات بالشدبة ألؼ 
لسذاركة أفخاد الذعب في اختيار سمظتيؼ التذخيعية وإضفاء الذخعية عمييا وعمى األشخاص الحيؽ ستدشج ليؼ عسمية 

 صشع القخارات السيسة لمجولة, وأيزا كؾنو يؤثخ في مدتقبل الحياة الدياسية في البمج السعشي.

ومؽ خالل وضعيا وتعجيميا لمقؾانيؽ االنتخابية التي أنتجت السجالذ الشيابية خالل  والسسمكة األردنية الياشسية
مخاحل تظؾرىا, حاولت جاىجة أن تؾاكب بيا الغخوف الخاصة بالجولة ونغاميا الدياسي والجستؾرؼ، وأيزا 

تججه يقؾم بتعديد التحؾالت الدياسية واالجتساعية التي مخت بيا، فكان كل نغام انتخابي اتخح في فتخة زمشية 
مجسؾعة مؽ القيؼ ويدعى لتحقيق مجسؾعة مؽ األىجاف واألولؾيات التي يزعيا القائسؾن عمى اعتساد الشغام 

 االنتخابي، ومؽ ثؼ فإن لكل نغام حدشاتو ومداوئو. 

مؽ وفي ىحه الجراسة تؼ االعتساد عمى السشيج القانؾني, لمشغخ في نرؾص قؾانيؽ االنتخاب, والسشيج الؾصفي 
خالل جسع السعمؾمات عؽ الحقائق والؾقائع الدياسية حؾل العسمية االنتخابية في السسمكة األردنية وتختيبيا ومؽ ثؼ 

 تقجيؼ صؾرة وصفية عؽ تمػ الحقائق والسعمؾمات وتفديخىا لتكؾن أساسا لفيؼ الحياة الدياسية بظخيقة مشظقية.

لتالي: ماىي عخوف البيئة الجاخمية والخارجية التي أثخت في كسا تحاول الجراسة اإلجابة عمى الدؤال السحؾرؼ ا
تظؾر قؾانيؽ االنتخاب في األردن, وما انعكاساتيا عمى تذكيل السجالذ الشيابية والتحؾل الجيسقخاطي في السسمكة 

 الياشسية بشاء عمى مقاصج ومؤشخات االنتخابات الجيسقخاطية ؟.

خ لمبيئة الدياسية واالجتساعية واالقترادية الجاخمية لألردن, وأيزا بيشسا تخػ فخضية الجراسة بان ىشاك تأثي 
الغخوف اإلقميسية والرخاعات الجولية السحيظة بيا, عمى وضع الشغام االنتخابي وكيفية صياغتو, ومؽ ثؼ عمى 

ن. كسا ان ىشاك القؾانيؽ االنتخابية التي تذكل السجالذ الشيابية, وعمى مدار العسل الدياسي والجيسقخاطي في األرد
عالقة مظخدة بيؽ تعجد قؾانيؽ االنتخاب وتبجليا وبيؽ ما يسخ بو الشغام الدياسي مؽ تحؾل تجاه اإلصالح والسدار 

 الجيسقخاطي.

وييجف البحث إلى إلقاء الزؾء عمى تظؾر الشغؼ االنتخابية في األردن ومجػ تساشييا مع البيئة السحمية في كل 
ثيخ الشغام الدياسي عمى القؾػ السحمية التقميجية والسجنية قؾة وضعفا مؽ خالل قؾانيؽ مخحمة, وأيزا البحث في تأ

االنتخاب التي وضعيا, وكحلػ ييجف إلى معخفة العالقة التي تخبط القؾانيؽ االنتخابية مع مؤشخات االنتخابات 
 الجيسقخاطية.

لمسجالذ الشيابية استسخت لسجة تقارب التدعيؽ وتشبع أىسية الجراسة مؽ كؾن األردن شيج تاريخيا تجخبة انتخابية 
عاما, وكان ليا األثخ في تحقيق التؾازن االجتساعي والدياسي في السسمكة, ومؽ ثؼ االستفادة مشيا في حاالت 
متقاربة سؾاء في مدالة التظؾر في وضع القؾانيؽ ومجػ تساشييا وتأثيخىا في البيئة السحمية والحياة الدياسية, أو في 

ة السعؾقات واآلثار الدمبية السراحبة ليا, أيزا تذكل الجراسة أىسية عمسية باعتبارىا تسثل نسؾذجا يسكؽ معخف
االقتجاء بو مؽ قبل الباحثيؽ والسيتسيؽ, واالستشاد عميو مؽ قبل صشاع القخار أو السذخفيؽ عمى وضع قؾانيؽ 

 االنتخابات الججيجة, وبخاصة في الحالة ليبيا.
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ؼ الجراسات الدابقة التي تشاولت السؾضؾع بذكل تحميمي وان كانت تؾقفت عشج فتخة زمشية سابقة ليحه ىحا وتعج مؽ اى
الجراسة, وابتعادىا عؽ دراسة األسباب الحقيقية وراء عجم استقخار قؾانيؽ االنتخاب والسجالذ الشيابية. وىسا دراسة: 

نيؽ االنتخابات الشيابية األردنية واثخىا عمى اإلصالح وليج عبجاليادؼ العؾيسخ وىاشؼ دمحم الظؾيل, السؾسؾمة )قؾا
يؾسف سالمة حسؾد السديعجيؽ, . ودراسة 2012(, التي نذخت عام 2010-1989الدياسي لمفتخة السستجة مؽ 

. حيث تعج الشتائج 2015السؾسؾمة )األثار الدياسية لمشغام االنتخابي في األردن( والسشذؾرة بتاريخ مارس
ييسا ميسة خاصة فيسا أوصت بيسا مؽ إعادة الشغخ في القؾانيؽ والعسل عمى مديجا مؽ والتؾصيات في كم

 اإلصالحات فييا, وعجم تجخل الدمظة التشفيحية في العسمية االنتخابية والشغام االنتخابي.

 تقديمات الجراسة8

 السحؾر األول: االطار الشغخؼ لجراسة الشغام االنتخابي 

 ام الشيابي األردني في عل القؾانيؽ االنتخابية.السحؾر الثاني: تظؾر الشغ 

 السحؾر الثالث: اثخ قؾانيؽ االنتخاب عمى السجالذ الشيابية والحياة الدياسية في األردن. 

 قؾانيؽ االنتخاب بشاء عمى مؤشخات التحؾل الجيسقخاطيالسحؾر الخابع: واقع تظبيق  

 المحؽر األول

 ابياإلطار النعخي لجراسة النعام االنتخ 

 أوال 8 تعخيف االنتخاب

عخف االنتخاب في المغة بأنو االختيار واالنتقاء, أما في االصظالح فتعجدت التعخيفات حؾلو, مشيا أنو "اختيار  
أيزا يعخف بأنو "التشغيؼ القانؾني لسبجأ  ,الشاخبيؽ لذخص أو أكثخ مؽ عجد مؽ السخشحيؽ لتسثيميؼ في حكؼ البالد"

مذخوعية مسارسة الدمظة باسؼ الذعب الحػ يدسح لمشاخب بأن يؤيج أو يخفض سياسة ما, ويتسخض عشو اختيار 
الشؾاب السكمفيؽ بتظبيق سياسة معمؾمة", كحلػ يعخف بأنو نغاما قانؾنيا يجج نغامو ومكانتو في دستؾر أو بخنامج 

)فهج, مى مقتزاه شخص أو اكثخ لخئاسة مجمذ أو نقابة أو نجوة أو لعزؾيتيا ونحؾ ذلػ"أو الئحة ليختار ع
 (.92, 91ه, ص ص9247

أيزا تعخف االنتخابات بحدب راؼ )جؾزيف سؾبيتخ( بانيا "نغام تؾسيع قاعجة السذاركة في عسمية صشع القخار   
نتخابية", كسا يذار لالنتخاب أيزا بانو اآللية الدياسي مؽ خالل االنتخابات التشافدية, ولحلػ فيي ديسقخاطية ا

الذخعية لمتجاول الدمسى لمدمظة داخل الشغام الدياسي في السجتسع, ويشغخ إليو  بانو تخجسة إلرادة الذعب وقؾاه 
 .(991, ص 4004)ونذ, الدياسية لمتأكيج عمى السذاركة الدياسية 

 ثانيا8 طخق االنتخاب وأساليب تطبيقه

في األنغسة السعاصخة طخق وأشكال عجيجة يمجأ إلييا كل نغام الختيار الظخيقة التي يخاىا محققة لالنتخابات   
 لسرمحتو, وىحه الظخق متعجدة ومختمفة مشيا:

االنتخاب العام والسقيج: فاألول يكؾن فيو االقتخاع )حق الترؾيت( لجسيع السؾاطشيؽ مؽ غيخ التقيج بذخوط, إال  -1
الحػ يتؾافق مع سؽ الخشج السجني , أما الثاني فيؾ االقتخاع الحػ يذتخط لسؽ يسارس حق  اعتساد سؽ الخشج الدياسي
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)فهج, الترؾيت فيو شخطا متعمقة بالشراب السالي أو التعميسي, أو قج يجخل شخط الثخوة أو القؾة العقمية أيزا
 (.47ه,ص 9247

مييؼ بغيخ وساطة, فيؾ يكؾن عمى درجة واحجة االنتخاب السباشخ وغيخ السباشخ: فاألول يختار فيو الشاخبؾن مسث -2
في االختيار السباشخ لؼ يتؾلى أمؾرىؼ, أما الثاني فيختار فيو الشاس أشخاصا يسثمؾىؼ, ليكؾن بيجىؼ اختيار مؽ يخونو 

 .(944,ص 4094)هذام ,  (10ه, ص 9247)فهج,  مشاسبا, وىشا يكؾن عمى درجتيؽ أو اكثخ

ول يحق فيو لكل فخد أن يعبخ عؽ رأيو ليختار مؽ يخيج, وىشا يتسكؽ الفخد مؽ االنتخاب الفخدؼ والجساعي: فاأل -3
التعبيخ عؽ رأيو بؾصفو فخدا ومدتقال, فيؾ يزسؽ السداواة الحقيقية بيؽ السؾاطشيؽ, أما الثاني فيؾ االنتخاب الحػ 

فيتؼ تقديؼ السجتسع إلى  يكؾن لكل جساعة مؽ الجساعات التي يكؾن مشيا السجتسع أسؼ يعسل بالظخيقة الجساعية,
  جساعات وىيئات بحدب مياميؼ وحخفيؼ, فتكؾن ىيئة لمسيشجسيؽ وثانية لمفالحيؽ وغيخ ذلػ.

االنتخاب الدخػ والعمشي: فاألول, ىؾ ترؾيت يقؾم بو الشاخب دون ان يعمؼ احج عؽ السخشح الحػ اختاره, أما  -4
ه , فيؾ يعتسج عمى إعالن أصحاب الفكخ والعمؼ لسؽ الثاني فالترؾيت فيو يكؾن عمشيا يغيخ الشاخب مؽ يختار 

يختارون, ويكؾن فيو دعؾة لمشاس الن يقتجوا بيؼ في اختيار األكفاء ويتعمسؾا مشيؼ كيفية تقييؼ األشخاص واألفكار, 
  غيخ ان الترؾيت العمشي لؼ يعج لو عيؾر في العرخ الحاضخ.

لشاخب حخا في األدالء برؾتو أو تخك الترؾيت, أما االنتخاب االختيارؼ واإلجبارؼ: فاألول يكؾن فيو ا -5
اإلجبارؼ فيؾ الحػ يكؾن فيو الشاخب ممدما بالتؾجو لرشاديق االقتخاع ليجلي برؾتو, وىشا يدتشجون إلى ان االنتخاب 

 (14ه, ص 9247)فهج,  وعيفة يجب عمى الشاخب ان يقؾم بيا لؾطشو, فيؾ حق عميو ال لو.

ب بالقائسة: فاألول يختار فيو الشاخب فخدا واحجا مؽ السخشحيؽ في دائختو االنتخابية, االنتخاب الفخدؼ واالنتخا -6
وىشا تقدؼ البالد إلى دوائخ انتخابية صغيخة ندبيا, الن الشاخب سيختار واحج فقط, إلى جانب ان الشاخب يكؾن اقجر 

اختيار قائسة تزؼ أكثخ مؽ فخد مؽ عمى معخفة السخشحيؽ, نتيجة لرغخ الجائخة, أما الثاني فيقؾم الشاخب فيو ب
القؾائؼ السخشحة في الجائخة االنتخابية, فاذا كان الشاخب ال يقجر أن يغيخ مؽ األسساء السجرجة في القائسة فتدسى 
ىحه بالقائسة السغمقة, وإذا كان الشاخب بإمكانو أن يختار مؽ األسساء)مثل الترؾيت باألفزمية أو  بالسدج( ما يخيج 

) هذام, (, 14ه, ص 9247)فهج, بالقائسة السفتؾحة, وىشا تكؾن فييا الجوائخ االنتخابية كبيخة  فتدسى ىحه
 (.945, ص 4094

االنتخاب باألغمبية والتسثيل الشدبي: فاألول يفؾز فيو مؽ حاز عمى اكبخ عجد مؽ أصؾات الشاخبيؽ, ويكؾن  -7
رل عمى اكبخ عجد مؽ أصؾات الشاخبيؽ بالسقارنة عمى دور أو دوريؽ, والفائد في الجور الؾاحج ىؾ مؽ يكؾن قج ح

مع أصؾات مشافديو, أما االنتخاب عمى دوريؽ فيؾ الحػ يتيح إعادة االنتخاب مخة أخخػ لمسخشحيؽ الحيؽ فازو في 
الجورة األولى لتحجد مؽ يحؾز عمى اغمبيو أصؾات الشاس, فال يتخشح في الجورة إال مؽ كان مخشحا في الجورة األولى 

أما الثاني التسثيل الشدبي فيؾ يزسؽ لكل قائسة أو حدب عجد مؽ  از عمى ندبة تؤىمو لجخؾل الجورة الثانية.أو ح
السقاعج تتشاسب مع ندبة األصؾات التي حرل عمييا السخشح, فاذا حاز عمى ربع األصؾات نال ربع السقاعج ومؽ 

 (.13, 12ه, ص ص9247 ()فهج,945,ص4094هذام, حاز عمى نرف األصؾات نال نرف السقاعج )

االنتخاب الذامل وانتخاب الجوائخ: فاألول تربح الجولة فيو دائخة واحجة كانتخاب رئيذ الجولة, بيشسا في الثاني  -8
 .(13, 12,ص ص 9247)فهج, يخشح فيو عجد مؽ األشخاص عؽ كل دائخة ليكؾن مسثال ليؼ في البخلسان 
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 االنتخاب والجيمقخاطية -ثالثا

عخف "جؾزيف شؾمبيتخ" الجيسقخاطية عمى أنيا مجسؾعة مؽ اإلجخاءات والسؤسدات التي يدتظيع األفخاد مؽ  
خالليا السذاركة في عسمية صشع القخارات الدياسية عؽ طخيق التشافذ في انتخابات حخة", مؽ ىشا تجج ان ىشاك 

 (.44,ص 4007)عبجالفتاح,خاطية إجخاءات تدبق الجيسقخاطية وىى مجسؾعة مؽ الحخيات والحقؾق الجيسق

وىحا ال يعشى ان الجيسقخاطية تتجدج باالنتخابات الجورية فقط وإنسا ال بج ان تكؾن ىحه االنتخابات نديية حتى  
يتدشى ليا ان تربح ركشا أساسيا مؽ أركان السسارسة الجيسقخاطية, فيي وسيمة لسذاركة اكبخ عجد مسكؽ مؽ 

دمظة إلى الحكام عؽ طخيق الذعب وبؾاسظة االنتخاب, بالتالي يجب ان يكؾن حق السؾاطشيؽ في عسمية أسشاد ال
 .(943,ص 4094هذام الخاللية, االقتخاع عاما دون ان يكؾن مقيجا )

دورية  –فاالنتخابات العامة الجيسقخاطية تدتشج إلى شخوط أىسيا: حق الترؾيت العام لكل السؾاطشيؽ البالغيؽ 
 -عجم حخمان أؼ جساعة مؽ تذكيل حدب سياسي ومؽ التخشح إلى السشاصب الدياسية –االنتخابات وانتغاميا 

حخية إدارة الحسالت االنتخابية عمى وضع ال يحخم فيو القانؾن  -حق التشافذ عمى كل مقاعج السجالذ التذخيعية
تسكيؽ الشاخبيؽ مؽ  -وال وسائل العشف السخشحيؽ مؽ عخض آرائيؼ وقجراتيؼ  وال الشاخبيؽ مؽ مشاقذة تمػ اآلراء

تسكيؽ السشترخيؽ في   -فخز األصؾات وإعالنيا بذفافية -األدالء بأصؾاتيؼ وسط جؾ مؽ الحخية والدخية 
 (.41,ص 4007)عبجالفتاح , االنتخابات مؽ مشاصبيؼ الدياسية حتى وقت االنتخابات التالية

 (57- 53 , ص ص4007)عبجالفتاح ,أما عؽ ابخز معاييخ نداىة االنتخابات فيي :

حق االقتخاع العام: أؼ حق كل مؾاطؽ بالغ ومدجل في سجل الشاخبيؽ, في االنتخابات دونسا تسييد عمى أساس  -1
 المؾن أو العخق أو غيخىا.

 تدجيل الشاخبيؽ بذفافية وحياد مؽ قبل القائسيؽ عمى إدارة االنتخابات .  -2

مقاعج في الييئات التسثيمية في البخلسانات, قانؾن انتخابي عادل وفعال يزسؽ تحؾيل أصؾات الشاخبيؽ إلى   -3
ويؾفخ آلية يسكؽ مؽ خالليا لمشاخبيؽ محاسبة مسثمييؼ, كسا يؾفخ حؾافد لمستشافديؽ مؽ أجل عخض بخامجيؼ أو 

 آرائيؼ بحخية, وتسثيل فئات السجتسع كافة.

قا عمى جسيع الشاخبيؽ دورية االنتخابات, أؼ تظبيق القؾاعج واإلجخاءات االنتخابية ذاتيا والسحجدة مدب -4
 والسخشحيؽ بذكل دورؼ ومشتغؼ وغيخ متحيد لفئة أو جساعة معيشة.

سخية االقتخاع وضسان حخية االقتخاع يؾم االنتخابات, وضسان حق الستشافديؽ في األشخاف عمى سيخ   -5
ؼ جية أو ىيئة ما االنتخابات في دوائخىؼ مؽ خالل مشجوبييؼ, وضسان حساية الجوائخ االنتخابية مؽ أؼ تجخل مؽ أ

بغخض التأثيخ في الشاخبيؽ لرالح مخشح معيؽ, وضسان امشيا وشفافية ونداىة عسمية فخز األصؾات, وإعيار 
 الشتائج وإعالنيا وإعظاء ميمة مشاسبة لتقمي الذكاوػ والظعؾن.

 -أما عؽ مقاصج االنتخابات الجيسقخاطية فيي :

ومؽ ثؼ إتاحة الفخصة أمام الشاخبيؽ لسسارسة السذاركة التعبيخ عؽ مبجأ أن الذعب ىؾ مرجر الدمظة,   -1
 الدياسية في عسمية صشع القخار.
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اختيار السخشحيؽ لمدمظة بتفؾيض شعبي مؽ خالل انتقال الدمظة إلى السخشحيؽ الفائديؽ في االنتخابات, فيي  -2
مؽ تقمج الحكؼ بجال مؽ  تؾفخ آلية لمتجاول عمى الدمظة سمسيا وتسكؽ قؾػ السعارضة حال فؾزىا في االنتخابات

 الحكؾمة القائسة.

تؾفخ الذخعية, الذعبية لمحكؾمة السشتخبة أو تججيج شخعية الحكؾمة القائسة, وأيزا محاسبة الحكؾمات  -3
 ومداءلتيؼ وقت االنتخابات.

تقؾم االنتخابات الجيسقخاطية بجور تعبؾؼ عام فيي مرجر رئيدي مؽ مرادر التجشيج الدياسي ووسيمة ميسة   -4
ؽ وسائل السذاركة الدياسية, كحلػ تقؾم بجور تثقيفي عام بالسدائل السترمة بالعسل العام والذؤون الدياسية قبل م

 (.50- 44,ص ص 4007)عبجالفتاح,عسمية االنتخابات وفى أثشاءىا 

 المحؽر الثاني

 تطؽر النعام النيابي األردني في ظل القؽانيؼ االنتخابية 

, لكشو 1924شح بجاية تأسيديا صجور أولى قؾانيؽ انتخاب السجمذ الشيابي في يؾليؾ شيجت السسمكة األردنية م  
بدبب الزغط اإلنجميدؼ السديظخ أرجئ تشفيح ىحا القانؾن, كسا أىسمت الئحة القانؾن األساسي, وبقية أمارة شخق 

لسعاىجة األردنية بسداعجة ا 1928األردن بجون مجمذ تذخيعي, إال ان وضع قانؾن االنتخاب مخة أخخػ عام 
, ومؽ ثؼ أجخيت االنتخابات وانعقج السجمذ 1928البخيظانية التي دعت لؾضع قانؾن ججيج لالنتخاب في يؾليؾ 

 .(57, 56, ص ص 4004)دمحم القطاطذة, 1929التذخيعي األول في أبخيل 

مؽ خالل انتخابات وبشاء عمى ىحا القانؾن حجد عجد أعزاء السجمذ بخسدة عذخ عزؾا يشتخبؾن عمى درجتيؽ 
لكؽ ىحا السجمذ األول لؼ , أولية وثانؾية, ويسثمؾن أربعة دوائخ انتخابية, وراعى القانؾن تسثيل السديحييؽ والذخكذ

يدتسخ طؾيال )الحػ مثل فيو حدب المجشة التشفيحية لمسؤتسخ الؾطشي بسسثميؽ( بدبب تخفيض السعؾنة البخيظانية 
جه السجمذ التذخيعي الثاني الحػ اكسل مجتو الجستؾرية )مثمو اكثخ مؽ ثالثة ليجيء مؽ بع, إلمارة شخق األردن

نؾاب مؽ حدب المجشة التشفيحية, إلى جانب مجسؾعة مؽ حدب التزامؽ األردني ذوػ التؾجو الؾطشي(, ثؼ جاء 
اء السجمذ , ليكسل مجتو الجستؾرية أيزا دون معارضة الحكؾمة, ومؽ بعجه ج1934السجمذ التذخيعي الثالث عام 

)دمحم  1942, والحؼ مجدت فتخة واليتو بدشتيؽ, ومؽ بعجه جاء  السجمذ الخامذ عام 1937التذخيعي الخابع في 
 (.91 -99, 7, ص ص 4001الحؽامجة, 

(, وتؼ عمى ضؾئو انتخاب مجمذ 9تحت رقؼ) 1947وبرجور الجستؾر الججيج وضع قانؾن انتخاب ججيج في ابخيل
نائبا مشتخبيؽ مباشخة مؽ الشاخبيؽ الحكؾر الحيؽ بمغت أعسارىؼ  20, والسكؾن مؽ 20/10/1947األول في  الشؾاب

وفي عيج ىحا السجمذ عيخت سشؾات,  8سشة فسا فؾق, كسا خرص القانؾن ثالثة مقاعج لمسديحيؽ ولسجة  18سؽ 
 .(4090 )امل, أول كتمة معارضة نيابية باسؼ كتمة السعارضة السدتقمة

ل في أداء ميامو إلى ان دخل عميو متغيخ السكؾن الفمدظيشي, الحؼ تظمب مشح الجشدية استسخ السجمذ األو 
الف ندسة في الزفة الغخبية أواخخ عام  433األردنية لمفمدظيشييؽ الحيؽ كان عجدىؼ حدب الؾثائق البخيظانية 

ل, ومؽ ثؼ بجا العسل عمى الف الجئ ندحؾا إلييا مؽ السشاطق التي احتمتيا إسخائي 430, باإلضافة إلى نحؾ 1947
دوائخ بشاء عمى ىحا القانؾن لمزفة الغخبية)أراضي  7, وأيزا تخريص 1949وضع قانؾن انتخاب ججيج عام
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عزؾا يسثمؾن الزفتيؽ )الغخبية  40نائبا عشيا, ليربح عجد أعزاء مجمذ الشؾاب  20فمدظيؽ( مؽ اجل انتخاب 
لتذخيعي ىؾ دخؾل األحداب بقؾة في االنتخابات, حيث حرمت عمى والذخقية(, وكان مؽ ابخز ما تسيد بو السجمذ ا

 ( .43 - 44, ص ص 4001دمحم الحؽامجة, مقعجا ) 24

وانتخابات  1954وانتخابات  1950أفخزت انتخابات عام  1950وبعج قخار الؾحجة األردنية الفمدظيشية عام 
شيابي الخامذ الحؼ اعتبخ اكثخ السجالذ مجالدا سيظخ الحدبييؽ عمى مجسل مقاعجىا, بل ان السجمذ ال1956

مقعجا مشيا,  26ديشاميكية في الحياة الشيابية في األردن, فاز الحدبييؽ بأغمبية مقاعجه األربعيؽ حيث حرمؾا عمى 
وكانت السعخكة االنتخابية في السسمكة جخت عمى أساس التكتالت الحدبية, ففاز الحدب الؾطشي االشتخاكي مثال 

التالي عيج إليو السمػ بتأليف الحكؾمة الججيجة, لتكؾن بحلػ حكؾمة الشابمدي أول وآخخ حكؾمة مقعجا, وب 11ب
 .(40, ص 4094()مالغ, 45 -43, ص ص 4001دمحم الحؽامجة, ) 2003حدبية حتى عام 

مؽ قبل رئيذ الؾزراء  وتست الجعؾة النتخابات ججيجة  1962في سبتسبخ 1960بعج أن حل السجمذ السشتخب عام
بعيجة عؽ التجخل الحكؾمي وعمى أساس التسثيل الحقيقي لجسيخة الشاخبيؽ, جخت انتخابات السجمذ الشيابي الدابع 

دون تجخل مؽ الحكؾمة, األمخ الحػ أدػ لشجاح عجد مؽ السعارضيؽ لمحكؾمة. ليأتي مؽ بعجه  1962في نؾفسبخ 
ئيذ الؾزراء وصفي التل, بجعؾػ عجم تمبيتو لظسؾح السجمذ الشيابي الثامؽ الحػ لؼ يكسل مجتو بدبب حمو مؽ قبل ر 

 1967األردنييؽ. ثؼ جاء انتخاب السجمذ التاسع في عل حكؾمة الذخيف حديؽ بؽ ناصخ االنتقالية في أبخيل 
وكان اغمب أعزائيا مؽ السعتجليؽ أو مسؽ كانؾا في األحداب السقخبة مؽ الشغام, أما أحداب السعارضة فقج تذتت 

اصبح نرف األعزاء في ارض محتمو, مسا اصبح  1967فتخة الحغخ, ولكؽ بؾقؾع حخب يؾنيؾ بيؼ الدبل في
متعحرا أجخاء االنتخابات في الزفة الغخبية, بالتالي حرمت تعجيالت دستؾرية لمتغمب عمى ىحه الشقظة, ومجد عسل 

 (.24 - 17ص , ص 4001)دمحم الحؽامجة, 1974إلى أبخيل  1971السجمذ بإرادة ممكية بتاريخ مارس 

تؼ التؾجو نحؾ السديج مؽ الجيسقخاطية والسداواة بالدساح بسشح السخأة  1974( لعام 8وفي عل قانؾن االنتخاب رقؼ )
 .(25,ص 4094هذام, حق التخشح واالنتخاب ألول مخة في األردن)

فة الذخقية, (, حيث خرص نرف السقاعج لمز*( بسخسؾم ممكي)22صجر قانؾن االنتخاب رقؼ )1986ثؼ في عام 
نائبا مؽ الزفة الغخبية مؽ قبل زمالئيؼ السشتخبيؽ في الزفة الذخقية, لكؽ بالخغؼ مؽ  77وقزى القانؾن بانتخاب 

كل ىحا التعجيل إال ان القانؾن لؼ يظبق في البالد, فسع فػ االرتباط اإلدارؼ والقانؾني مع الزفة الغخبية اعتبارا مؽ 
, 26 ,ص ص9777طارق, )يرمح, األمخ الحػ أدػ إلى وضع قانؾن ججيج  لؼ يعج ىحا القانؾن  1988/ 31/7
(, إذ  يعج ىحا القانؾن محظة ميسة في العالقات الفمدظيشية األردنية, حيث 23)يحسل رقؼ 1989, سشة(27

وكان واضحا أن ذلػ ىؾ جدء مؽ ترؾر لتشغيؼ العالقات  خرص تدعة مقاعج لمسخيسات الفمدظيشية في األردن,
 ) حديؼ ابؽ ية الفمدظيشية في الزفتيؽ الذخقية والغخبية في إطار حل سياسي إقميسي لمقزية الفمدظيشيةاألردن

 . (4002رمان, 

                                                           
سننة ممسنٌة منن  91( منه على أن:" لكل أردنً أكمل 3سنة، إذ نصت المادة ) 91هذا المانون سن االنتخاب إلى  خفض - *

المانون على إٌماف حك االنتخناب عنن الكسنكرٌٌن ةٌلنة وجنوده  فنً  ىالنواب". وابمعمره الحك فً انتخاب أعضاء مجلس 
د وعلننى درجننة 33الخدمننة الفكلٌننة. ونصننت المننادة ) د وسننرٌا  دواحنندة. ولنن( علننى ان ٌكننون االلتننراا علننى انتخنناب النننواب عامننا

كلف رئٌس الهٌئنة ( على تصوٌت األمً حٌث" ٌحك للناخب إذا كان أمٌا أن 64ٌد( من المادة )-خصص المانون الفمرتٌن )ج
أو أحد أعضائها بكتابة اس  المرمن  النذي ٌرٌند انتخابنه بصنوت مننخفض ال ٌن سر علنى سنرٌة االلتنراا علنى أن ٌتلنو رئنٌس 

 ( .0202) امل, الهٌئة االس  علٌه بكد كتابته وٌسلمه الورلة لٌضكها فً الصندوق"
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( الحؼ يتشاسب مع الؾضع الججيج, اقترخت الجوائخ االنتخابية 23وبعج فػ االرتباط وصجور قانؾن االنتخاب )رقؼ 
ؼ بعج ذلػ االنتخابات العامة لسجمذ األمة الحادؼ عذخ في عام في السسمكة عمى الجوائخ في الزفة الذخقية, لتجخ 

, (41, 49, ص ص 4094)مالغ, نائبا(, في عل تسثيل لفئات سياسية وحدبية وعذائخية  80)السكؾن مؽ 1989
مخشحا, يسثمؾن  )647عبخ الدساح لألحداب بالجخؾل لالنتخابات ولكؽ وفق الشغام الفخدؼ، فتخشح لالنتخابات )

( مخشح لكل مقعج، وكانت ندبة السذاركة في 8.2معغؼ القؾػ والفعاليات الدياسية، وبمغ معجل التشافذ العام )
 .(4005)ليث,  %63.2عسميو االقتخاع تقجر 

( مقعجا, بيشسا تحرل اإلسالميؾن 22وقج حرمت جساعة اإلخؾان السدمسيؽ في ىحا البخلسان )الحادؼ عذخ( عمى )
( مقعجا ذىبت لمقؾمييؽ واليدارييؽ. ويعج ىحا البخلسان مؽ انذط 12( مقعجا, باإلضافة إلى )11دتقمؾن عمى )الس

) مخكد البخلسانات األردنية وأكثخىا فعالية في الحياة الدياسية مؽ حيث الخقابة الدياسية عمى أعسال الحكؾمة
 .(2,ص 4094القجس, 

 1993مجمذ الشؾاب الحادؼ عذخ, وجخت االنتخابات في نؾفسبخ تؼ حل  1993وبحمؾل شيخ أغدظذ مؽ العام 
وتعجيالتو, والحػ نص عمى ان يكؾن لػ مؾاطؽ صؾت واحج  1993( لدشة 15وفقا لقانؾن االنتخاب السؤقت رقؼ )

السعجل, الحػ يتيح لمشاخب عجد مؽ السخشحيؽ مداويا  1986( لدشة 22لسخشح واحج, بجال مؽ القانؾن الدابق رقؼ )
, (42,ص 4094)مالغ,  جد الشؾاب السخرريؽ لجائختو, وقج جخت االنتخابات في عل مذاركة العسل الحدبيلع

مقعج، حيث  80مقعج مؽ اصل  32لؼ يتجاوز  -بدبب نغام الرؾت الؾاحج –إال أن نريبيا في مقاعج البخلسان 
مقعج، في حيؽ ان  49السشتخب بشدبو  كان التيار التقميجؼ السؾالي لمشغام ىؾ صاحب اكبخ تكتل نيابي في السجمذ

(مخشحو، انخفزؽ إلى ثالثة فقط، استظاعت واحجه 12بعج ان بمغؽ ) 1989عجد السخشحات في انتخابات عام 
 .(4005)ليث, فقط ان ترل إلى البخلسان

خ ولكؽ ىحا السجمذ كأغمب السجالذ الدابقة صجرت اإلرادة السمكية بحمو )السجمذ الثاني عذخ(  في سبتسب
وفقا لقانؾن  1997, وأيزا صجرت بأجخاء االنتخابات العامة لسجمذ الشؾاب الثالث عذخ في نؾفسبخ 1997

, فأناط صالحية تسجيج 39, الحؼ تزسؽ تعجيال عمى السادة 1997( الرادر في مايؾ 24رقؼ ) االنتخاب السؤقت
تعمقة بترؾيت األمي. ووفق اإلرادة الدامية الس 46االقتخاع إلى رئيذ المجشة السخكدية, إضافة إلى تعجيل السادة 

 .(42,ص 4094)مالغ,  2001أيزا حل مجمذ الشؾاب الثالث عذخ في يؾنيؾ 

سشة, باإلضافة إلى  18, الحؼ خفض سؽ الشاخب إلى 2001( لدشة 34ثؼ صجر قانؾن االنتخاب السؤقت رقؼ )
السؾعفيؽ الحكؾمييؽ مؽ حق التخشح, عشجما  إبقاءه عمى مشع افخد القؾات السدمحة مؽ حق االنتخاب وحخم بعض

اشتخط االستقالة مؽ الؾعائف قبل السؾعج السحجد لالنتخابات, أيزا وضع مؾانع لسسارسة حق االنتخاب وأيزا 
إلى  80دائخة, ورفع مقاعج مجمذ الشؾاب مؽ  45شخوط وقيؾد متعمقة بالتخشح, كسا تؼ فيو تقديؼ السسمكة إلى 

لفقخات متعمقة بسذاركة السخأة األردنية بتخريص كؾتا ندائية ليا مؽ ستة مقاعج, لزسان  . إضافة إلى وضعو104
( كيفية 36كسا حجد ىحا القانؾن في مادتو ). (4009) قانؽن االنتخاب المؤقت لمجمذ النؽاب, وصؾليا لمبخلسان 

ة االنتخابية، وتكميف دوائخ كحلػ قام القانؾن بتحديؽ مذاركة القزاء في اإلشخاف عمى العسمي اقتخاع األمي،
األحؾال السجنية بإعجاد الججاول االنتخابية، واستخجام البظاقة الذخرية التي تحسل اسؼ الجائخة االنتخابية لمسؾاطؽ 

في دوائخىؼ  بسثابة بظاقة انتخاب, كسا أتاح القانؾن لمشاخبيؽ اإلدالء بأصؾاتيؼ في أؼ مخكد مؽ مخاكد االقتخاع
 .(4090) امل, اء عسميات الفخز لمشتائج في مخاكد االقتخاع نفديااالنتخابية، وإجخ 
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( بعج غياب لمحياة 11)قانؾن االنتخاب السعجل رقؼ2003ىحا وقج جخػ بسؾجبو انتخاب مجمذ الشؾاب الخابع عذخ 
 الشيابية ألكثخ مؽ عاميؽ, لتكدب ىحه االنتخابات أىسية خاصة, باعتبارىا جاءت في عل عخوف سياسية محمية

. كسا (42,ص 4094)مالغ, %58.9وعخبية وإقميسية استثشائية, بحيث بمغت ندبة االقتخاع في ىحه االنتخابات 
فتح ىحا القانؾن السعجل الباب أمام دخؾل السخأة لسجمذ الشؾاب مؽ خالل تخريص كؾتا) ستة مقاعج( ندائية عمى 

 .(4001, 99)قانؽن انتخاب مجمذ النؽاب رقػمدتؾػ السسمكة

بشدبة  2007جخت االنتخابات التذخيعية في نؾفسبخ  2001لدشة  34وباالعتساد عمى نفذ قانؾن االنتخاب رقؼ  
امخأة, كسا حجدت المجشة العميا  199مخشحا مشيؼ  885%, حيث بمغ عجد السخشحيؽ 58مذاركة عامة بمغت 

بايشت مذاركة األحداب في ىحه االنتخابات دائخة انتخابية, وقج ت 45مخكدا لالقتخاع, مؾزعة عمى  1434لالنتخابات 
, 39,ص ص 4094هذام, بيؽ معارض ومؤيج, بيشسا كان لمتكتالت العذائخية في ىحه االنتخابات الجور القؾؼ )

34). 

( في 9تؼ وضع قانؾن انتخاب مؤقت رقؼ ) 2010وفي اطار االستعجادات النتخابات مجمذ الشؾاب الججيج لعام 
دائخة  108ارتفعت إلى  45الرؾت الؾحج, واعتساد الجوائخ االنتخابية الفخعية)مؽ  ، وفق نغام2010/ 19/5

فخعية( وتخريص مقعج لكل دائخة فخعية لزسان تسثيل كافة شخائح السجتسع, كسا تؼ إضافة أربعة مقاعج ججيجة في 
سقاعج " حج أدنى " ( مقعجا ك12محافغات العاصسة والدرقاء واربج، وتؼ اعتساد عجد الشاخبيؽ يزاف إلييا )

( عزؾا, وأفدح السجال لمسجنييؽ 120مخررة لمشداء، وبحلػ رفع القانؾن الججيج عجد أعزاء مجمذ الشؾاب إلى )
, 7()قانؽن انتخاب مجمذ النؽاب رقػ4090)امل, العامميؽ في القؾات السدمحة لسسارسة حقيؼ االنتخابي 

تعييؽ قاض مؽ الجرجة العميا مؽ ضسشيا  ة ىحه االنتخاباتإلى جانب تزسيشو لفقخات ججيجة لزسان نداى, (4090
كشائب لخئيذ المجشة العميا لالنتخابات, إضافة إلى تعييؽ قزاة كشؾاب لخؤساء المجان الخئيدية والفخعية, كسا اكج 
القانؾن مؾضؾع الدخية في االقتخاع خاصة في مؾضؾع الترؾيت العمشي  لألمييؽ, وأيزا الحج مؽ عسمية نقل 

ألصؾات وبيعيا, إضافة إلى تذجيج العقؾبات عمى بعض جخائؼ االنتخاب كبيع أو شخاء األصؾات التي يعاقب ا
سشؾات, وىحا األمخ يحج مؽ عاىخة السال الدياسي خالل عسميات  7مختكبيا باألشغال الذاقة مجة ال تديج عؽ 

 .(476, 475,ص ص 4094)وليج العؽيمخ, االنتخاب 

حرمت تظؾرات في العسمية االنتخابية, بإعظائيا طابعا  2013ؾاب الدابع عذخ لعام وفي انتخاب مجمذ الش
دستؾريا وصفو مدتقمة وميشية بعيجا عؽ األجيدة الخسسية األخخػ في الجولة, حيث تزسؽ الجستؾر الججيج السعجل 

سخشحيؽ في مخاقبة ( مشيا: حق ال67مبادغ أساسية لمعسمية االنتخابية لسجمذ الشؾاب في مادتو ) 2011لدشة 
األعسال االنتخابية, وعقاب العابثيؽ بإرادة الشاخبيؽ, وسالمة العسمية االنتخابية في مخاحميا كافة, إضافة إلى 

 .(4099)الجستؽر األردني المعجل, تزسيشيا نص بأنذاء ىيئة مدتقمة تذخف وتجيخ العسمية االنتخابية

واألنغسة  2010لدشة  9)الحؼ الغى قانؾن االنتخاب رقؼ  2012عميو جاء قانؾن االنتخاب لسجمذ الشؾاب لدشة 
مقعجا لمجوائخ  108والتعميسات الرادرة في عيجه( مزيفا بعض التعجيالت عمى القانؾن الدابق, مشيا اعتساده 

لمذخكذ والذيذان, وذلػ  3لمبجو, و 9لمسديحيؽ, و 9مقعجا لمشداء, و 15مقعجا لمجوائخ العامة, و 27الفخعية, و
فق نغام الرؾتان بالشدبة لمشاخب )لمجائخة العامة والسحمية(, واعتساده عمى القائسة الشدبية السغمقة )التي تذسل و 

مقعجا, ولكشو بالسقابل  27دائخة محمية, مع دائخة واحجة عامة(,  التي خرص ليا  45جسيع السشاطق السقدسة إلى 
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)قانؽن انتخاب مجمذ النؽاب والسؾقؾفيؽ مؽ حق االنتخابحخم كل مؽ القؾات السدمحة والذخطة والسحجؾز عمييؼ 
 (. 4094, 43رقػ 

مخشحا تشافدؾا عمى  105مخشحا, بيشيؼ  606بمغ عجد الستخشحيؽ في الجوائخ السحمية   2013وفي انتخابات عام 
 86بيشيؼ  مخشحا 819قائسة ضسؽ  61مقعجا, بيشسا بمغ عجد القؾائؼ الؾطشية الستخشحة عؽ الجائخة العامة  123

( مقتخعا, بشدبة 1.288.043عجد السقتخعيؽ في كافة دوائخ السسمكة ) سيجة تشافدت عمى ىحه القؾائؼ, كسا بمغ
وىؾ ما  -لمجوائخ العامة 3لمكؾتا, و 15 -مقعجا 18%(, وفازت الشداء بعجد 56.67تدجيل لمشاخبيؽ وصمت إلى )

( 27عجد القؾائؼ الؾطشية التي حرجت السقاعج ال )% مؽ أجسالي مقاعج مجمذ الشؾاب, أيزا بمغ 12ندبتو 
 .(4091االنتخابات النيابية8 ( قائسة )22السخررة لمجائخة العامة )

حدبا, بيشسا دعت أربعة أحداب أخخػ إلى السذاركة  14شاركت معغؼ األحداب في ىحه االنتخابات, بؾاقع ىحا وقج 
قاطعت خسدة احدب االنتخابات, فكان السجسؾع الكمي لعجد  في االنتخابات مؽ دون تقجيؼ مخشحيؽ عشيا, في حيؽ

 (.74, 79,ص ص 4093)يؽسف, مقعجا 33ىؾ  2013مقاعج األحداب في انتخابات عام

, 2012, فقج حرمت فيو تغيخات تختمف عؽ القانؾن الدابق لعام2016( لعام 6أما عؽ قانؾن االنتخاب رقؼ )
دائخة انتخابية, إضافة إلى اعتساده في مدالة التخشح عمى نغام القؾائؼ  23إلى  45ابخزىا تخفيزو لعجد الجوائخ مؽ 

الشدبية السفتؾحة )عمى أال يقل عجد السخشحيؽ عؽ ثالثة وال يديج عؽ عجد السقاعج السخررة لمجائخة االنتخابية(, 
ل واحج مؽ السخشحيؽ وان يقؾم الشاخب باألدالء برؾتو لقائسة واحجة فقط مؽ القؾائؼ السخشحة أوال ثؼ يرؾت لك

ضسؽ ىحه القائسة أو لعجد مشيؼ, كسا جعل القانؾن مؽ الجعاية لمسخشحيؽ حخة دون قيؾد, كحلػ اعتساده سؽ الثامشة 
عذخ عاما قبل تدعيؽ يؾما مؽ السؾعج السحجد ليؾم االقتخاع, وأيزا تذجيجه لمعقؾبات عمى الجخائؼ االنتخابية, وجعل 

, 4095() عخيب40948, 4)قانؽن انتخاب مجمذ النؽاب رقػقمة في العسمية االنتخابيةدورا لمسحاكؼ ولمييئة السدت
ىحا وبمغ عجد السذاركيؽ في انتخابات السجمذ الثامؽ عذخ مميؾن ونرف بشدبة إجسالية (, 946 -944ص ص 

 .(90, ص4094مخكد القجس8% )37.1عامة بمغت 

 المحؽر الثالث 

 لنيابية والحياة الدياسية في األردنأثخ قؽانيؼ االنتخاب عمى المجالذ ا

كان لرجور القؾانيؽ االنتخابية طيمة فتخة إنذاءىا وتعجيالتيا األثخ عمى الحياة الدياسية في  األردن, فيي جاءت 
لتؾاكب تظؾرات الؾضع الدياسي في البالد ولكي تتساشى مع البيئة الجاخمية والخارجية الستغيخة, فكان كل قانؾن 

ذ الشيابي يرجر أو يعجل ىؾ في الحقيقة معبخا عؽ عخوف طارئة أو أزمة أو اندجاد سياسي أو حالة انتخاب لمسجم
إصالح تسخ بيا السسمكة, واستجعت إجخاء انتخابات ججيجة إليجاد مخخجا أو حل ليا. ومؽ الذؾاىج عمى مثل ىحه 

أثخت أو أثخت في الحياة الدياسية األردنية الحاالت التي جخت فييا انتخابات بخلسانية وفق قؾانيؽ ججيجة أو معجلة ت
 ىي:

ىحا القانؾن جاء إلضفاء الذخعية عمى  97468قانؽن االنتخاب األول لممجمذ التذخيعي الرادر عام   -9
السعاىجة األردنية البخيظانية والترجيق عمى القانؾن األساسي الحػ تشدجؼ نرؾصو وىحه السعاىجة, ونتيجة ليحا 

)دمحم الحؽامجة,  األردنية إلى عربة األمؼ محكخة تحتج فييا ضج الحكؾمة بدبب قانؾن االنتخابرفعت السعارضة 
 (. 92, 91,ص ص 4001
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 97248إلى  9719القؽانيؼ االنتخابية في الفتخة مؼ    -4

عائمة فقط يذكمؾن أعزاء السجمذ  36يالحع أنيا كانت داعسة لجخؾل العذائخ بأسسائيا, حيث كان أفخاد         
التذخيعي, وكان ىشاك رضا مؽ الدمظات الحاكسة واإلنجميد عمى ذلػ, ألنيسا يججان فييا)أؼ العذائخية( االستقخار 

 (.62,ص 4004)دمحم القطاطذة, عمى حداب الجيسقخاطية

 97648إلى عام  9730ؽانيؼ االنتخابية مؼ عام الق -1

وبجخؾل السكؾن -الغخبية والذخقية  -كانت ىحه القؾانيؽ والسجالذ الشيابية السشبثقة عشيا متأثخة بالؾحجة بيؽ الزفتيؽ
ية الفمدظيشي بتياراتو الفكخية والحدبية في الحياة الدياسية في األردن, الحؼ لعب دورا فاعال في السجالذ الشياب

)الثانية والثالثة والخابعة والخامدة(, حيث ساىؼ في تكؾيؽ كتل بخلسانية حدبية وطشية وقؾمية وعقائجية, اصظجمت 
ثؼ  1951مع الدمظة التشفيحية التي لؼ تكؽ مشدجسو معيا, ما أدػ بيا أؼ الحكؾمة إلى حل السجمذ الثاني في مايؾ

ي مجخيات انتخاب السجمذ الخابع, لسشع دخؾل أحداب , بيشسا تجخمت ف1954حل السجمذ الثالث في يؾنيؾ 
دمحم الحؽامجة, السعارضة في السجمذ, ومؽ ثؼ كانت الشتيجة تذكيل مجمذ ذوؼ اغمبيو مؤيجة لمحكؾمة )

 .(45 -43,ص ص 4001

, وكان مؽ 1956وبعج ان حل ىحا السجمذ الخابع وقيام انتخابات ججيجة تذكل السجمذ الشيابي الخامذ عام 
مقعج(, إذ سيظخ الحدب الؾطشي االشتخاكي عمى  40مقعجا مؽ اصل 26الحدبييؽ أيزا )تحرمؾا عمى  نريب

الحكؾمة, محاوال تعسيؼ فكخه االشتخاكي عمى الجولة, )بالتدامؽ مع الحسمة الشاصخية ضج األردن وإثارة الذارع ضج 
ل األحداب وإعالن األحكام العخفية بسؾجب , وصجور أوامخه بح1957السمػ(, ما اضظخ السمػ إلى إقالتيا في أبخيل 

دمحم الحؽامجة, )1992, لتبقى بعجىا الجولة بجون أحداب حتى صجور قانؾن األحداب عام 1957قانؾن الجفاع لعام
  (.40, 49,ص ص 4094)مالغ,  (45 -43,ص ص 4001

احيانا حكؾمات حدبية) ( إضافة إلى تكؾن كتل حدبية بخلسانية و 1974-1950كسا شيجت ىحه الحقبة الدمشية)
الحدبية( حرؾل عجم استقخار وحل متكخر لمسجالذ الشيابية بدبب انعجام -كحكؾمة سميسان الشابدي االئتالفية

التعاون بيؽ السجالذ والحكؾمات الستعاقبة)مثل معارضة السجمذ الخابع انزسام األردن لحمف بغجاد( أو بدبب 
، وأخخػ متعمقة بسؾقف األردن مؽ القزية الفمدظيشية، 1967ة كحخب قزايا سياسية, بعزيا مختبط بأحجاث داخمي

الحؼ نص عمى االعتخاف بسشغسة التحخيخ الفمدظيشية مسثال شخعيا ووحيجا  1974والستسثمة بقخار مؤتسخ الخباط عام 
ئيمي لمزفة لمذعب الفمدظيشي، والسؾافقة عمى قيام حكؼ فمدظيشي في الزفة الغخبية بعج انتياء االحتالل اإلسخا

, الغخبية, أيزا شيجت ىحه الحقبة زيادة في صالحيات مجمذ الشؾاب في عسمية التذخيع والخقابة عمى الحكؾمة
حرؾل الشؾاب ذوؼ الثقل العذائخؼ عمى عجد  إضافة إلى بحيث أصبحت الحكؾمة مدؤولة أمام مجمذ الشؾاب,

 74في السجمذ الثاني والثالث والخابع والخامذ قخابة أكبخ مؽ السقاعج، إذ كان عجد الشؾاب ذوؼ الثقل العذائخؼ 
 .(4094) دمحم محمؽد, نائبا   120نائبا مؽ أصل 

 4090إلى  9764قؽانيؼ االنتخاب مؼ عام -2

يالحع في ىحه الحقبة الدمشية ان بجايتيا جاءت بعج عيؾر مالمح التغييخ في الشغام الجولي  وآثار حخب الخميج  
مؽ الفمدظيشييؽ مسؽ يحسمؾن الجشدية األردنية, وأيزا بعج فػ االرتباط مع الزفة الغخبية اإلقميسية ورجؾع العجيج 

. ومؽ ثؼ كان عمى الدمظات الحاكسة العسل عمى إيجاد قؾانيؽ تتالءم مع الؾضع الججيج, وىشا كانت 1988عام 
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ظيشي فييا, وصخاعاتيا جسيعا أولى الخظؾات ىي التخمص مؽ عبئ األحداب والتيارات الفكخية وتأثيخ السكؾن الفمد
مع الحكؾمات الستعاقبة, فعسمت ىحه الدمظات لتحقيق ذلػ باعتسادىا لشغام الرؾت الؾاحج واالبتعاد عؽ نغام 

 .1989القائسة, بعج أول محاولة لالنفتاح الدياسي عام

ائخ التيارات الدياسية تكؾن مجمدا نيابيا عبخ عؽ مغاىخ التعجدية التي اشتسمت عمى س 1989فبعج انتخابات عام 
اإلسالمية والقؾمية واليدارية والسحافغة, واستظاع بحلػ ىحا السجمذ أن يسارس دورا بارزا في التحؾل الجيسقخاطي، 
وتكخيذ استقالليتو إزاء الدمظة التشفيحية، ومسارسة الخقابة عمييا، والسذاركة في عسمية صشع القخارات وإصجار 

وإلغاء قانؾن األحكام  1991ديسقخاطيا  )كإصجار قانؾن السيثاق الؾطشي األردني عام تذخيعات ججيجه حسمت طابعا  
، وقانؾن محكسو 1992، وقانؾن الجفاع لدشو 1992, وإصجار قانؾن األحداب الدياسية لدشو 1992العخفية عام

االستثشائية, وقانؾن (, كسا تؼ إلغاء القؾانيؽ 1993, وقانؾن السظبؾعات والشذخ لدشو 1992العجل العميا لدشو 
مكافحو الذيؾعية وغيخىا، واستظاع ىحا السجمذ مؽ خالل ضغط الذارع أن يجبخ الحكؾمة عمى اطالق سخاح 

 . (4094)دمحم محمؽد,  (4005)ليث, السعتقميؽ الدياسييؽ

، 1993عام ولكؽ الشغام الدياسي بعج ىحه التجخبة غيخ مؽ تؾجياتو باعتساده لشغام الرؾت الؾاحج في انتخابات 
غايات كان مؽ ورائيا: أوال, محاولة إبعاد الحخكة اإلسالمية عؽ مؾاقع التأثيخ في الحياة الدياسية, وثانيا بدبب ل

مؾاقف الحخكة السشاىزة لعسمية الدالم وتأثيخ التخكيبة الجيسغخافية ودور السخيسات الفمدظيشية واالنتفاضة 
, ىحا مؽ جانب, أما عؽ آثاره في الحياة (25,ص 4094يػ العجوان,)عبجالحم الفمدظيشية عمى الداحة األردنية

تخاجع العامل الدياسي لمحسالت االنتخابية وبخوز العؾامل الذخرية الدياسية األردنية مؽ جانب آخخ فتبخز في 
والعذائخية، مسا يعشي انتكاسو لمسشافدة والسذاركة التي تقؾم عمييا العسمية االنتخابية الجيسقخاطية، حيث لعب نغام 

تخشيح الرؾت الؾاحج دورا  في عدوف بعض السخشحيؽ وخرؾصا  الحيؽ ال يتستعؾن بؾزن عذائخؼ كبيخ عؽ 
( مخشحا  لكل مقعج، وجاءت ندبو السذاركة في ىحه االنتخابات متجنية 7،6انفديؼ، فانخفض معجل التشافذ إلى )

)ليث, %، كسا سيظخ التيار السحافع عمى اغمب السقاعج, ما أدػ لتخاجع أداء ىحا السجمذ 42حيث بمغت 
4005).  

, والتي تخافقت مع استسخار آثار األزمة 1997لشيابية عام أيزا تكخر العسل بشغام الرؾت الؾاحج في االنتخابات ا
االقترادية وتجني أداء البخلسان الدابق, فكانت نتائج ىحا القانؾن عمى مدتؾػ السذاركة الجساىيخية انخفاض ندبة 

اع فييا أما عؽ الجوائخ التي اعتسجت عمييا القؾػ السحافغة فؾصمت ندبو االقتخ , %11االقتخاع في بعض الجوائخ الى
، إضافة إلى مقاطعو بعض األحداب السعارضة ليحه االنتخابات وخرؾصا جبية العسل اإلسالمي, ندب عاليةإلى 

وىحا األمخ بجوره أدػ إلى بخوز التيار التقميجؼ السحافع مخة أخخػ، ولكؽ ىحه السخة بأغمبيو ساحقو، حيث بمغ 
 , (4005)ليث, ( عزؾ 80( عزؾ مؽ أصل )62عجدىؼ في السجمذ السشتخب )

)فيي أول انتخابات في  2001التي أجمت عؽ مؾعجىا السقخر في عام  2003أما عؽ االنتخابات البخلسانية  لعام 
عيج السمػ عبجهللا الثاني( لعجة أسباب مشيا: محاوالت القيادة الدياسية تحديؽ الؾضع االقترادؼ بعج تظبيق شخوط 

باإلضافة إلى أسباب متعمقة بالؾضع اإلقميسي كالحخب عمى  ,القتراديةصشجوق الشقج الجولي وتشفيح اإلصالحات ا
العخاق واالنتخابات اإلسخائيمية وعؾدة السفاوضات, والخكؾد االقترادؼ, وأيزا الخؾف مؽ نجاح البخلسانييؽ 

, فيحه االنتخابات الشيابية (929, 920,ص ص 4094هذام,السعارضيؽ في الؾصؾل إلى مقاعج مجمذ الشؾاب )
العامة وبدبب االستسخار بشغام الرؾت الؾاحجة أفخزت نؾابا يشتسؾن إلى عذائخ أردنية أصيمة كبيخة أو صغيخة مؾالية 



                                                                                                           Āfāq iqtiṣā i             

afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣā i     Journal - Volume 5. Issue 9. June 2019.                                (14)                                 

                                     
 

 

AFIQ 
 

 
 

لمشغام الحاكؼ، وفي نفذ المحغة فذمت األحداب الدياسية العخيقة في إبخاز قؾتيا ما عجا حدب جبية العسل 
ى أسذ عذائخية بحتة لخمق حالة مؽ االختخاق اإلسالمي، الحؼ استخجم بعض السخشحيؽ في بعض السشاطق عم

والقيؼ الجيشية ليا تأثيخ كبيخ في حياة الشاس  "والسعخوف في السجتسع األردني أن "الجيؽ)لتمػ الذخائح االجتساعية 
 (.4005)ليث, ) ي أيزامؽ حيث أنيا مرجرا لمقيؼ والدمؾك االجتساعي وربسا الدياس

رغؼ  1993أفخزت مجمدا نيابيا ال يختمف كثيخا عؽ السجالذ الدابقة مشح عام فقج  2010أما عؽ انتخابات نؾفسبخ 
محاوالت الحكؾمة القيام بأجخاء حؾار مع الحخكة اإلسالمية التي أعمشت مقاطعتيا لالنتخابات ألقشاعيا بالسذاركة, 

بخلسانية مؽ افزل التجارب وأيزا سعييا لسديج مؽ التشؾع الجيسقخاطي بجفع كثيخ مؽ السخاقبيؽ العتبار التجخبة ال
 (.31, 34,ص ص 4094هذام, العخبية)

خجمة ويالحع مؽ خالل اعتساد نغام الرؾت الؾاحج خالل ىحه الفتخة ان السشافدات والسعارك االنتخابية قج تحؾلت ل
كحلػ السخشح عمى أساس عذائخؼ, فيي قج ابتجعت آليات لفخز مخشحيؽ يحغؾن باألجساع أو باألغمبية العذائخية, 

ىحا الشغام االنتخابي جعل مؽ العذائخ تتجو إلى تخشيح مؽ يسثميا لتقجيؼ الخجمات ألبشائيا وذلػ عمى حداب كؾنو 
نائبا لمؾطؽ, وبالتالي تجني مدتؾيات األداء تجاه القزايا العامة لحداب خجمة الشاخبيؽ والجوائخ االنتخابية 

 (.942 -941,ص ص 4007)دمحم المرالحة, لمشؾاب

 )نعام القائمة(4094إلى عام 4094قانؽن االنتخاب مؼ عام -3

بعج مجسؾعة مؽ التظؾرات التي شيجتيا السشظقة العخبية مؽ ثؾرات شعبية وسقؾط أنغسة وتأثخ الذعب األردني بيا, 
ة قام الشغام الدياسي بدمدمة مؽ اإلجخاءات لمحج مؽ تسجد ىحه الحخكات االحتجاجية والتعامل مع السظالب الذعبي

باإلصالح والجيسقخاطية, فعسل عمى إجخاء تعجيالت عمى الجستؾر األردني, خررت فقخات مشو لإلجخاءات 
االنتخابية, كسا عسل عمى إصجار قانؾن انتخاب ججيج وأنذاء ىيئة عميا مدتقمة تجيخ وتذخف عمى العسمية 

 االنتخابية.

, التي وصمت فييا ندبة  2013تخابات الشيابية لعام فكانت أول انتخابات ما بعج مؾجات التغييخ العخبية ىي االن
%, وبيشت عيؾر ارتفاع ممحؾظ في معجالت االقتخاع لألردنييؽ مؽ أصؾل فمدظيشية )ما  57االقتخاع العام ما يقارب 

 %(, في السقابل سجمت دوائخ الكثافة العذائخية تخاجعا بالقجر ذاتو في معجالت االقتخاع, إذ انخفزت40الى 30بيؽ 
%, لكؽ الحريمة الشيائية لالنتخابات اعتبخت األفزل مشح عقجيؽ مؽ الدمؽ, والدبب يعؾد لجور  76و 65ما بيؽ 

الييئة السدتقمة لالنتخابات التي جعمت مؽ العسمية االنتخابية تذيج الكثيخ مؽ الذفافية والشداىة واليدخ في الؾصؾل 
 .(4091)عخيب, بات, وأيزا دورىا في إنجاح ىحه االنتخاإلى السعمؾمة

كسا تبيؽ نتائج انتخابات مجمذ الشؾاب الدابع عذخ, مذاركة الكتل الشيابية ألول مخة مشح ما يديج عؽ الشرف قخن 
, وىحا يأتي في اطار ما التدم بو الشغام مؽ إجخاءات ضسؽ عسمية في مجاوالت تدسية رئيذ مجمذ وزراء ججيج

بل فان العسمية االنتخابية لؼ تأسذ عمى أرضية السيام الجستؾرية لسجمذ اإلصالح الدياسي في األردن، ولكؽ بالسقا
الشؾاب الحؼ ىؾ سمظة مؽ سمظات الجولة تقؾم بالتذخيع والخقابة عمى الحكؾمة وتسشحيا الثقة أو تحجبيا عشيا؛ بل 

تأطيخ مظالب  كانت أقخب إلى التعامل مع مجمذ الشؾاب كإطار وسيط بيؽ السجتسع والحكؾمة، يقؾم بالعسل عمى
)االنتخابات النيابية واإلصالح الشاخبيؽ في دائخة انتخابية مؽ أجل تعغيؼ حرتيؼ مؽ الخجمات أو السدايا 

 (.4091الدياسي, 
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وبشاء عمى تقخيخ الييئة السدتقمة لالنتخابات, يتبيؽ ان  2016أما عؽ انتخابات مجمذ الشؾاب الثامؽ عذخ لعام 
 ت إصالحية مؽ أىسيا:قانؾن االنتخاب قج جاء بخظؾا

عام مؽ  23اعتساده نغام التسثيل الشدبي مؽ خالل القائسة الشدبية السفتؾحة: وىحا األمخ جاء بعج اكثخ مؽ  -أ 
تظبيق وسخيان نغام الرؾت الؾاحج, إضافة إلى تظبيق القائسة الشدبية السغمقة. حيث يعج ىحا الشغام اكثخ عجالة 

والحدبي, بإعظائو لمشاخب الحخية في اختيار القائسة التي يخيجىا مع إمكانية وتسثيال وتجعيسا لمعسل البخامجي 
 (.4094)الخالصة التنفيحية,  السفاضمة بيؽ السخشحيؽ داخل القائسة

حدبا مدجال بالسسمكة, فاز مشيؼ سبعة أحداب  50حدبا سياسيا مؽ اصل  39وبشاء عمى ىحا الشغام شارك 
)مخكد  % مؽ عزؾية السجمذ الشيابي18.4مقعجا بشدبة  130مقعجا مؽ اصل  24بالحرؾل عمى 

 (.90, ص4094القجس8

تخفيض سؽ الشاخب بحيث ادرج في سجل الييئة الشاخبة كل مؽ بمغ ثسانية عذخ عاما قبل تدعيؽ يؾما مؽ  -ب 
اما, مسا ان يشيي الشاخب الثامشة عذخة ع 2012السؾعج السحجد ليؾم االقتخاع في حيؽ اشتخط القانؾن الدابق لعام

 فدح السجال لجيل ججيج مؽ الذباب لسسارسة حقيؼ االنتخابي .

تحدؽ ممحؾظ في ندبة مذاركة السؾاطؽ في االنتخابات الشيابية لمسجمذ الثامؽ عذخ مقارنة باألرقام السظمقة  -ج 
إلى  2013(ناخب، في حيؽ وصل عجد السذاركيؽ عام 1.492.400، إذ وصل عجد السقتخعيؽ إلى )2013لعام 

ناخب، وىؾ تحدؽ يحدب لمييئة السدتقمة وجيؾدىا في التؾعية والتثقيف والؾصؾل إلى السؾاطشيؽ  (1.288.000)
 بسختمف الؾسائل.

بحلت الييئة السدتقمة جيؾدا في مجال تسكيؽ وتعديد دور السخأة في إدارة العسمية االنتخابية، مؽ خالل  -د 
سل السخأة وقج أسفخت ىحه الجيؾد إلى زيادة عجد الشداء تخريص عجد كبيخ مؽ ورش العسل لمسؤسدات السعشية بع

%( مؽ عجد أعزاء مجمذ الشؾاب، في الؾقت الحؼ وصل 15. 38(سيجة شكمؽ ما ندبتو )20في السجمذ بؾاقع )
%( فقط وىؾ تحدؽ ممحؾظ  12شكمؽ ما ندبتو ) 2013( عام 150(سيجة فقط مؽ أصل )18عجد الشداء إلى )

 (.4094صة التنفيحية, الخالفي أداء السخأة )

 المحؽر الخابع8

 قؽانيؼ االنتخاب بناء عمى مؤشخات التحؽل الجيمقخاطيواقع تطبيق  

شيجت السسمكة األردنية تعجدا في قؾانيؽ االنتخاب وتكيفيا مع البيئة السحمية والخارجية وتأثيخىا في الحياة الدياسية, 
الجيسقخاطية التي قامت بيا ىحه الجراسة لقؾانيؽ االنتخاب مؽ ففي اطار األخح بالسؤشخات الستعمقة باالنتخابات 

 , يتزح التالي:2017والى عام 1928عام

 الجستؽر وتعديد ديمقخاطية االنتخاب8 -9

(, 2016 - 2011-1952-1947-1928بالشغخ إلى الجساتيخ األردنية الججيجة والسعجلة في الفتخات التالية)
لسذاركة الذعبية في تحسل السدؤولية مؽ خالل مجالذ نيابية مشتخبة, يالحع أنيا قج نرت عمى تعديد مبجا ا

مشح السخأة حق التخشح  1974لعام 8اقخ االنتخاب العام الدخؼ السباشخ, وقانؾن االنتخاب رقؼ  1952فجستؾر عام 
وفي اكج عمى مذاركة القزاء في األشخاف عمى العسمية االنتخابية,  2001لعام  34واالنتخاب, وفي قانؾن 
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جخػ الشص عمى الشغام االنتخابي وتعديد الشيج الجيسقخاطي مؽ خالل الييئة السدتقمة  2011الجستؾر السعجل لعام 
( والتي جاء فييا) تشذا بقانؾن ىيئة مدتقمة تذخف عمى العسمية 2/67لالنتخابات بسؾجب الشص الجستؾرؼ)

وأيزا تؼ   أؼ انتخابات أخخػ يقخرىا مجمذ الؾزراء( االنتخابية الشيابية وتجيخىا في كل مخاحميا, كسا تذخف عمى
) الجستؽر (4091( )دمحم سالػ, 75, 73, 72, 71,16,15, 8, 7تعديد ىحا السبجأ مؽ خالل السؾاد التالية:) 

 (.4099األردني المعجل,

 قؽانيؼ االنتخاب والتحؽل الجيمقخاطي والمذاركة الدياسية -4

ومجػ مظابقتيا لسؾاد الجستؾر وتحقيقيا  2016والى  1989رت مؽ عام بالشغخ إلى قؾانيؽ االنتخاب التي صج
, 1989لدشة  23لإلصالح الدياسي, تجج تدعة قؾانيؽ أصجرتيا الدمظة التشفيحية كقؾانيؽ مؤقتة )وىي القانؾن رقؼ 

لدشة  11, ورقؼ2003لدشة  11, ورقؼ2001لدشة  34, ورقؼ 1997لدشة  24, ورقؼ 1993لدشة  15ورقؼ 
( جسيعيا حسمت مؽ اإليجابيات 2016لدشة  6, وقانؾن رقؼ 2012لدشة  25, ورقؼ  2010لدشة  9ورقؼ  ,2007

ما يسكؽ البشاء عمييا لتحقيق إصالح سياسي حقيقي عمى الداحة األردنية خرؾصا قؾانيؽ االنتخاب لدشؾات 
جيعا عمى السذاركة األوسع ذ, وت, حيث شيجت دورا لمقزاء في العسمية االنتخابية2016, 2012, 2010, 1989

في التخشح واالقتخاع واالنجماج في العسمية الدياسية باعتساد نغام القائسة في الترؾيت, ما يعشي وجؾد تحؾل 
% 5.3بؾاقع  2007مخشحا عام 31ديسقخاطي خاصة بالشدبة لمسخشحيؽ الحدبييؽ, حيث زادت ندبة مذاركتيؼ مؽ 

,ص ص 4094)وليج العؽيمخ, %9بؾاقع  2010مخشحا عام 71إلى  885مؽ مجسؾع الستخشحيؽ البالغ عجدىؼ 
 .(4094( )الخالصة التنفيحية, 471, 474, 474

أؼ  819مخشحا عشيا )مؽ بيؽ السخشحيؽ البالغ عجدىؼ  204حدبا عجد  14قجم  2013بيشسا في انتخابات عام  
 100قائسة أم الجوائخ السحمية بؾاقع  11ع ما يعادل ربع السخشحيؽ تقخيبا( سؾاء عمى مدتؾػ الجوائخ العامة بؾاق

جاءت السذاركة الحدبية فاعمة  2016. وفي انتخابات عام (49, 40, ص ص 4092)حديؼ ابؽرمان8 مخشح
نائبا يشتسؾن  32, فاز مشيؼ 243مؽ حيث التخشح أو االنتخاب, حيث بمغ عجد السخشحيؽ مؽ األحداب الدياسية 

ذكل القؾائؼ في ىحه االنتخابات ىي القؾائؼ السختمظة التي ضست حدبيؽ مؽ كافة حدبا, وكانت الدسة األعؼ ل 11ال
)عخيب الخنتاوي8 االتجاىات ومدتقميؽ شاركؾا في تحالفات مع تيارات مدتقمة وأحداب ذات تؾجيات فكخية مختمفة

 (.947, ص4095

ليا جاء متأخخا بشاء عمى قانؾن  , إال ان تخريص كؾتا1971كسا مشحت السخأة حق االنتخاب والتخشح مشح عام    
)وفي قانؾني  2010مقعجا في قانؾن االنتخاب لعام  12بؾاقع ستة مقاعج ثؼ ارتفعت إلى  2001االنتخاب لعام

مقعجا(, ليفتح ىحا األمخ السجال النجماج السخأة في الحياة  15ارتفعت إلى  2016وعام  2012االنتخاب لعام 
ا عمى السذاركة الدياسية, حيث زادت مذاركتيا ووعي السجتسع بجورىا الدياسي, الدياسية كشاخبة ومخشحة ويذجعي

, حرل تظؾر وزيادة 1993فبعجما غابت مذاركتيا مشح إعظائيا الحق االنتخابي وحرؾليا عمى مقعج واحج عام 
ة( فازت دائخ  45دائخة مؽ اصل  27)مؾزعة عمى  2003مخشحة النتخابات عام  54في ندبة السذاركة إذ تقجمت 

 134تقجمت  2010امخاة, وفي انتخابات عام 199تخشحت  2007نداء بالسقاعج الشيابية, وفي انتخابات  6
ولكؽ   امخأة. 203تخشحت  2013وفي انتخابات عام  (,417, 416,ص ص 4092)صالح عبجالخزاق, مخشحة

بالخغؼ مؽ ىحه الديادة إال ان مقارنتيا مع ندبة مذاركة الخجال يالحع ان ىشاك ضعفا في تسثيل السخأة في مجمذ 
الشؾاب بدبب السؾروث االجتساعي مؽ تخبية وثقافة تقميجية, إضافة إلى ضعف مؤسدات السجتسع السجني وانعكاسيا 
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أيزا في غياب التشديق الشدائي وحجاثة التشغيسات الشدائية سمبا عمى دور السخأة في التأثيخ في السؾاطشيؽ , 
,  72,ص ص 4093)يؽسف, وضعف السؾارد السالية لمسخأة, والتي تحؾل دون تسؾيل الحسالت االنتخابية ليا

73.) 

ثال أما عؽ عالقة الشغؼ االنتخابية بسؤشخ السذاركة الدياسية, فيالحع أنيا لؼ تكؽ مؤثخة رغؼ تغيخ ىحه الشغؼ, فس 
% وانتخابات عام 55كانت  1993% بيشسا انتخابات عام 53كانت ندبة السقتخعيؽ  1989في انتخابات عام 

% وانتخابات 57.5كانت  2007% وانتخابات عام 58.9كانت  2003% وانتخابات عام 55.7كانت  1997
تكؽ مؤثخة في استقظاب %. فيحه الشدبة تبيؽ أنيا لؼ 56.7كانت  2013% وانتخابات عام 53كانت  2010عام 

السؾاطشيؽ لمسذاركة في االنتخابات, ما يعشي ان ىشاك عؾامل أخخػ تقف وراء ىحه الشدب الستقاربة, يبجو مؽ أىسيا 
ضعف مذاركة السكؾن الفمدظيشي األردني بالترؾيت في االنتخابات, إضافة إلى فقجان الثقة في قجرة البخلسان عمى 

,ص 4093)يؽسف, مة وعجم مباالة قظاعات واسعة مؽ السؾاطشيؽ باالنتخاباتإحجاث تغييخ في سياسات الحكؾ 
 (.66,  64ص 

 تعجد نعام االنتخاب لمؽاكبة اإلصالح الدياسي -1

 بيؽ عجة تقديسات أىسيا: 1928تعجدت نغؼ االنتخاب السظبقة النتخاب مجمذ الشؾاب مشح عام 

السجالذ التذخيعية الخسدة األولى بشغام االنتخاب االنتخاب السباشخ وغيخ السباشخ: حيث تؼ انتخاب أعزاء  -أ 
ان انتخاب أعزاء السجمذ التذخيعي يتؼ مؽ  1929مؽ قانؾن االنتخاب لعام 6غيخ السباشخ, اذ أوضحت السادة 

 خالل انتخابات أولية وثانؾية.

اعتساد   1989 -1960االنتخاب الفخدؼ واالنتخاب بالقائسة: حيث شيجت األنغسة االنتخابية بيؽ عامي  -ب 
نغام الترؾيت الفخدؼ ألكثخ مؽ مخشح دون ان يعشي ذلػ اعتساد طخيقة االنتخاب بالقائسة, بيشسا السخحمة مؽ عام 

تؼ اعتساد نغام القائسة الحؼ يدتظيع مؽ خاللو الشاخب الترؾيت لعجة مخشحيؽ في دوائخ  1993إلى عام  1989
 تؼ اعتساد نغام القائسة السغمقة والسفتؾحة(. 2016إلى عام  2012متعجدة. )وأيزا في السخحمة مؽ عام 

تحؾل نغام  2010والى انتخابات عام  1993نغام الرؾت الؾاحج غيخ الستحؾل فبجاية مؽ انتخابات عام  -ج 
 االنتخاب مؽ القائسة إلى نغام الرؾت الؾاحج الحؼ يتيح لمشاخب الؾاحج صؾتا واحجا.

صؾتيؽ لكل ناخب األول لمجائخة االنتخابية والثاني عمى  2012لعام الشغام السختمط: حيث مشح قانؾن االنتخاب  -د 
أخحت طخيقة االنتخاب الشغام  2013مدتؾػ الجولة )بسؾجب نغام القائسة الشدبية السغمقة(, ففي انتخابات عام 

ص  , ص4093)يؽسف سالمة, الفخدؼ والقائسة معا, مع اعتساد التسثيل الشدبي عمى أساس قاعجة اكبخ البؾاقي 
63 ,64). 

 الخاتمة8

شيجت قؾانيؽ االنتخاب مشح بجاية صجورىا تغييخات متتالية في مجال زيادة الزؾابط الالزمة لزسان نداىة 
االنتخابات وتبديط إجخاءاتيا وتؾافقيا مع معاييخ االنتخابات الجيسقخاطية, فيي قامت وعمى مخاحل بتخفيض سؽ 

ؾاطشيؽ في االنتخابات الشيابية, وأيزا بإعظاء عاما ، لمدساح بسذاركة واسعة لمس18ثؼ إلى  19إلى  20الشاخب مؽ
األقميات والسخأة حرص مؽ السقاعج االنتخابية لتحقيق مبجا العجالة والسداواة بيؽ مختمف شخائح السجتسع, وأيزا 
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كفمت لمجساعات الدياسية السذاركة عبخ اعتسادىا لشغام القائسة في اكثخ مؽ قانؾن انتخاب, كحلػ عدزت العجيج 
يؽ االنتخاب مذاركة القزاء في اإلشخاف عمى العسمية االنتخابية، وإنذاء ىيئة مدتقمة تجيخ وتذخف عمى مؽ قؾان

 العسمية االنتخابية, إضافة إلى العجيج األمؾر السؤثخة في الحياة الدياسية والسعبخة عمى التحؾل الجيسقخاطي.

قؾانيؽ االنتخاب وتعجيالتيا الستكخرة وتجخل اإلرادة لكؽ بالسقابل فان االنتخابات البخلسانية التي شيجت تعجدا في 
السمكية في ذلػ, وأيزا عجم استقخار السجالذ الشيابية, ىي في الحقيقة تبدر مجػ تعقج الؾضع الدياسي 
واالجتساعي الجاخمي ومجػ تأثيخ البيئة السحيظة في الذأن األردني, فاألزمات  الجاخمية وتأثيخ القزية الفمدظيشية 

ؾن الفمدظيشي والرخاع بيؽ العذيخة والكيانات الدياسية في الديظخة عمى مفاصل الجولة وعجم اعتساد والسك
الحكؾمات البخلسانية, وتعديد السحاصرة والتؾازنات السجتسعية بجال مشيا, كل ىحه جعمت مؽ ازمو الحياة الدياسية 

لشغخ في قؾانيؽ االنتخابات. فيي كميا تعج وتشاقزيا مؤشخا عمى سقؾط العجيج مؽ السجالذ الشيابية وإعادة ا
, وىحه مدكشات ديسقخاطية مذخوطة ومؾجو لكي تتجشب وقؾع األزمة أو الرخاع أو الرجام السجتسعي لفتخة محجودة

 في الحقيقة جاءت متؾافقة مع فخضية الجارسة.

ػ تكيفو مع القؾانيؽ االنتخابية, الدياسية في األردن ومج دور السخكب العذائخؼ في الحياة أيزا تبيؽ ىحه الجارسة
خاصة نغام الرؾت الؾاحج, الحػ أثبتت التجخبة في األردن وفي دول العالؼ الثالث والعخبي خرؾصا ان ىحا 
الشغام اصبح مجخال لبخوز دور القبيمة أو الظائفة في االنتخابات الشيابية وفي العسل الدياسي ككل, وىشا ال نبتعج 

)انتخاب مجمذ الشؾاب(  2014والحالة الميبية في قانؾن عام  2017ية في قانؾن االنتخاب لعامكثيخا فالحالة المبشان
 تعكذ دور السخكب الظائفي والقبمي والجيؾؼ في تذكل السجمذ الشيابية.

 النتائج

عكذ ان اغمب قؾانيؽ االنتخاب وتعجيالتيا وما سبقيا مؽ حل لمسجالذ الشيابية وعجم استقخارىا ىي في الحقيقة ت -1
عخوف السسمكة الجاخمية والخارجية )والتراقيا بالقزية الفمدظيشية( ونغاميا الدياسي وتأثيخ التؾازنات الجيسغخافية, 

وقانؾن االنتخاب   2012وقانؾن االنتخاب لعام 1993وقانؾن االنتخاب لعام 1989فقانؾن االنتخاب لعام
 نججىا معبخة عؽ ذلػ. 2016لعام

في اغمب تعجيالت قؾانيؽ االنتخاب وتظؾرىا تعديد مبجأ السذاركة الذعبية ومؾاكبة  تحاول القيادة الدياسية -2
 .فيي معبخة عؽ تظؾر التجخبة الدياسية لمجولة السدتججات والسظالب الذعبية والبيئة اإلقميسية والجولية,

 تعج الجشدية مؽ أبخز التحجيات التي تؾاجو قؾانيؽ االنتخاب )الثشائية في السؾاطشة(. -3

إن ىشاك صخاع داخمي تذيجه الداحة األردنية مكؾن مؽ ثالثة أقظاب ىي: السكؾن الفمدظيشي والسكؾن  -4
العذائخؼ األردني والتيارات اإلسالمية واألحداب الدياسية. وبالتالي فان العجيج مؽ قؾانيؽ االنتخاب تعاممت في كل 

حياة الدياسية, وأحيانا في إبعاده أو الحيمؾلة دون مخة مع أحج ىحه الستغيخات, أحيانا في إطار دعسو لمجخؾل في ال
وصؾلو إلى السجمذ الشيابي والتأثيخ في مجخيات الحياة الدياسية, وأحيانا أخخػ لتقييج قؾػ السعارضة وتكؾيؽ قؾػ 
 مزادة ليا) كالرخاع بيؽ العذائخية والحدبية(, وأبخز دليل عمى ذلػ قانؾن الرؾت الؾاحجة) الجاعؼ لمعذيخة عمى

حداب السكؾن الفمدظيشي( وقانؾن القائسة) إلرضاء األحداب اإلسالمية والسكؾن الفمدظيشي وقؾػ السعارضة(. ما 
 العذائخية والتشغيسات السجنية تعج مؽ أبخز الفاعميؽ في تعجيالت قؾانيؽ االنتخاب. يعشي أن
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% في أغمبيا, 50فييا ال تتعجػ ندبة  ىشاك حقيقة تقؾل أنو رغؼ تعجد قؾانيؽ االنتخاب إال أن السذاركة الذعبية -5
%. وىحا يعظي مؤشخا أن الشغام الدياسي في األردن يعاني مؽ خمل 57% و52فيي تتخوح في السجسل ما بيؽ 

في الفرل بيؽ الدمظات والتعجدية الدياسية ومؽ ىيسشة بعض الدمظات عمى األخخػ وبخاصة التشفيحية عمى 
ػ سمظات واسعة وحقيقية بغض الشغخ عؽ بشؾد الجستؾر وضسان ذلػ, ما يعشي التذخيعية, التي يبجوا أنيا ال تسم

 فقجان الثقة الذعبية في أداءىا.

نتيجة الستقخار نغام الرؾت الؾاحجة وتجعييؼ لمسذاركة العذائخية لسجة تقارب العقجيؽ مؽ الدمؽ, فإنو حتى   -6
شاخب والسخشح تخسخ لجيو العسل بذكل فخدؼ بجل بعج اعتساد نغام القائسة في بعض القؾانيؽ االنتخابية, فإن ال

 الجساعي, فأصبح التخكيد مؽ قبل الشاخب عمى السخشح نفدو بغض الشغخ عؽ قائستو وبخنامجيا الدياسي.

وضع شخوط عمى االنتخاب العام  إن أغمب القؾانيؽ االنتخابية كانت معبخة عؽ مبجأ سيادة األمة الحؼ تجيد -7
 باعتباره إقتخاعا مقيجا.

, إال أنيا لؼ تحرل عمى أية مقعج إال في عام 1955رغؼ إعظاء السخأة في األردن حق االنتخاب مشح عام   -8
, وىحا يجل عمى سيظخة العقمية الحكؾرية والقبمية عمى السجتسع األردني وغياب لجور السخأة في العسل 1993

 .الدياسي

 المخاجع

 اوال8 القؽانيؼ والتذخيعات -

 29/9/2011, 2011ي السعجل لعام الجستؾر األردن

 2012/ 1/7(, 25قانؾن انتخاب مجمذ الشؾاب رقؼ )

 . 2016مارس  15(, 6قانؾن انتخاب مجمذ الشؾاب رقؼ )

 .2003( لدشة11قانؾن انتخاب مجمذ الشؾاب رقؼ)

 2012( لدشة 28قانؾن االنتخاب السعجل رقؼ )

 19/7/2001(, 34قانؾن االنتخاب السؤقت لسجمذ الشؾاب رقؼ )

 2010/ 5/ 19(، 9قانؾن االنتخاب السؤقت لسجمذ الشؾاب رقؼ )

 ثانيا8 الكتب

(, تظؾر قؾانيؽ انتخاب السجالذ التذخيعية والشيابية في األردن, )عسان: دائخة السظبؾعات 2010امل رضؾان)
 األردنية(.

السقاعج االنتخابية عمى تسثيل األحداب وتشازع  2012(, اثخ قانؾن االنتخابات لدشة2014حديؽ أبؾ رمان, وآخخون)
 الدياسية في مجمذ الشؾاب, )عسان: مخكد القجس لمجراسات الدياسة (.

 (, مجخل إلى الشغام الدياسي في األردن, )عسان: دار البذيخ(.1999طارق رشاد محسؾد)

 ار كشؾز اشبيميا(.ه(, االنتخابات وأحكاميا في الفقو اإلسالمي, )الخياض: د1429فيج بؽ صالح العجالن )
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 , )عسان: مخكد الخاؼ لمجراسات(.2003وحتى  1923(, الحياة الشيابية في األردن مؽ 2003دمحم الحؾامجة )

(, تظؾر الحياة الدياسية في األردن في عيج السغفؾر لو جاللة السمػ حديؽ, )عسان: 2002دمحم حسج القظاطذة )
 مخكد سعج لمخجمات(.

 ثالثا8 الخسائل الجامعية

( دور مجمذ في اإلصالح الدياسي في عل التحؾل الجيسقخاطي في السسمكة 2012مالػ عبجالخزاق المؾزؼ,) يشايخ
, رسالة ماجدتيخ, )عسان: كمية اآلداب والعمؾم, جامعة الذخق  2001 -1989األردنية الياشسية"

 األوسط(.

السذاركة الدياسية في السسمكة األردنية  ( اثخ اإلصالح الدياسي عمى عسمية2012ىذام سمسان الخاليمة, )مايؾ 
 , رسالة ماجدتيخ, )عسان: كمية اآلداب والعمؾم, جامعة الذخق األوسط(. 2012-1999الياشسية 

 رابعا8 الجوريات

 السذاركة الدياسية لمسخأة األردنية. (2014يؾنيؾ 11)دفاتخ الدياسة والقانؾن, عجد  صالح عبجالخزاق الخؾالجة ,

( التعجدية الحدبية في 2012, 31اع العجوان, )مجمة كمية بغجاد لمعمؾم االقترادية الجامعة, عجدعبجالحميؼ مش
 األردن األحداب اإلسالمية نسؾذجا, 

( متى تكؾن االنتخابات ديسقخاطية, 2007, خخيف 16عبجالفتاح ماضي, )السجمة العخبية لمعمؾم الدياسية, العجد 
 ت.مخكد دراسات الؾحجة العخبية, بيخو 

( دور السكؾن العذائخؼ في الدياسة 2009, صيف 23دمحم السرالحة, )السجمة العخبية لمعمؾم الدياسية, عجد 
 األردنية, مخكد دراسات الؾحجة العخبية, بيخوت.

, 3, عجد9وليج عبج اليادؼ العؾيسخ, ىاشؼ دمحم الظؾيل,) مجمة جامعة الذارقة لمعمؾم اإلندانية واالجتساعية, السجج
(, قؾانيؽ االنتخابات الشيابية األردنية واثخىا عمى اإلصالح الدياسية لمفتخة السستجة مؽ 2012اكتؾبخ
1989-2010. 

( اآلثار الدياسية لمشغام االنتخابي 2015, مارس  433يؾسف سالمة السديعجيؽ, )مجمة السدتقبل العخبي, عجد 
 .في األردن

 خامدا8 التقاريخ والمؤتمخات

( الخالصة التشفيحية لمتقخيخ التفريمي النتخابات السجمذ الشيابي األردني الثامؽ عذخ, 20-9-2016______, )
 )عسان: الييئة السدتقمة لالنتخابات(.

 ( تظؾر الحياة الحدبية في األردن, )عسان: مخكد القجس لمجراسات الدياسية(.2017عخيب الخنتاوؼ, وآخخون, )

تجخبة الحدبية والبخلسانية في األردن والسغخب, )عسان: مخكد القجس ( ال3/12/2016-1______,) ورشة عسل, 
 لمجراسات الدياسية(.
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 الرحفسادسا8 

 .. قخاءة أولى.2013(, انتخابات 2013ديدسبخ  24, 16714عخيب الخنتاوػ )جخيجة الجستؾر, عجد 

 (, تظؾر الحياة الشيابية في األردن مشح تأسيديا.2012ابخيل18)جخيجة الجستؾر األردنية,  دمحم محسؾد العشافخة

 سابعا8 شبكة المعمؽمات الجولية " االنتخنت"

 https://iec.jo/ar/node/293(, الييئة السدتقمة لالنتخاب. 2013االنتخابات الشيابية )

 (, السخكد العخبي لألبحاث ودراسة الدياسات.2013/فبخايخ/ 27)االنتخابات الشيابية واإلصالح الدياسي

file:///C:/Users/ALWATHEK/Desktop/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7
%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/ccb2
ae95-c676-4877-a1d0-8a7cd30c771f.htm 
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 صمخدتمال

والى آخخ  1928تشاولت الجراسة العسمية االنتخابية في السسمكة األردنية, مشح بجايات االنتخابات البخلسانية عام 
لقؾانيؽ االنتخاب, لسعخفة مجػ  -, وذلػ في اطار دراسة وصفية قانؾنية2016عسمية انتخاب لسجمذ الشؾاب عام 

, وانعكاسات ذلػ عمى تذكل وعسل السجالذ الشيابية والحياة تأثيخىا وتأثخىا بالغخوف االجتساعية والدياسية لمجولة
 الدياسية والتحؾل الجيسقخاطي في األردن. 

وضع  ىحا وقج خمرت الجراسة إلى ان أغمب القؾانيؽ االنتخابية كانت معبخة عؽ مبجأ سيادة األمة, الحؼ تجيد
ىا بالثقافة الدياسية التقميجية وتعديدىا في بعض شخوط عمى االنتخاب العام باعتباره اقتخاعا مقيجا, إضافة إلى تأثخ 

جؾانبيا لمظابع العذائخؼ, الحؼ تعاعؼ دوره في االنتخابات وسياسات السحاصرة والجيؾية, مقابل غياب أو تقمص 
لجور السشغسات السجنية والدياسية وبخامجيا الؾطشية. إضافة إلى تأكيجىا لمعالقة بيؽ كل قانؾن انتخاب وعخوف 

 الدياسي وتعاممو مع الستغيخات السحمية والخارجية, ومحاولتو التكيف معيا واستيعابيا. الشغام

 لحياة الدياسية.، االسجمذ الشيابي، قانؾن االنتخاب، االنتخاب الجيسقخاطي 8الكممات الجالة

 


