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أجرى مركز القدس للدراسات السٌاسٌة استطالعا للرأي العام األردنً حول "البرلم ان واالنتخابات النٌابٌة" خالل الفترة من  13 – 6آذار
 /مارس  ،2009بهدؾ التعرؾ على ( )1نظرة المواطن للبرلمان الخامس عشر وتقٌٌمه ألدائه  )2(...أهم المشكالت (واألولوٌات
الوطنٌة) كما ٌراها المواطن األردنً وٌرتبها  )3(...نظرة المواطن األردنً للبرلمان وقانون االنتخ اب الذي ٌرٌد  ،وقد اشتملت العٌنة
ظات ،وبدرجة ثقة  %95ونسبة خطأ مسموح
الوطنٌة على  1200فردا ممن تبلػ أعمارهم  18سنة فما فوقٌ ،توزعون على مختلؾ محاؾ
به (.)%4 ±
ومن أجل تحقٌق هذه األهداؾ ،جرى استخدام اسلوب المعاٌنة الطبقٌة متعددة المراحل (ثالث مراحل ) ،حٌث جرى ؾي المرحلة االولى
سحب عٌنة (بلوكات) وفً المرحلة الثانٌة جرى سحب عٌنة أسر ،أما فً المرحلة الثالثة فقد تم سحب فرد مؤهل من أفراد كل أسرة تم
اختٌارها فً المرحلة السابقة.
والدراسة التً جرى تقسٌمها إلى ثالثة أجزاء ،و ننشر الٌوم ملخصا تنفٌذٌا لها ،هً جزء من مشروع "مرصد البرلمان األردنً " الذي
ٌنفذه مركز القدس للدراسات السٌاسٌة بدعم من المعهد الوطنً الدٌمقراطً للشؤون الدولٌة (.(IDN

القسم األول:
نظرة األردنٌٌن لالنتخابات والمجلس
الخامس عشر









أفاد  %58.7من األردنٌٌن بأنهم شاركوا فً
انتخابات  ،2007وقال  %5.6من المستج ٌبٌن
أنهم لم ٌكونوا قد بلؽوا السن القانونً ( 18سنة)
عند إجراء االنتخابات ،فً حٌن قال  %35.6من
أفراد العٌنة أنهم لم ٌشاركوا فً العملٌة االنتخابٌة
ألسباب مختلفة.
ولدى سؤال هؤالء (الذٌن لم ٌشاركوا انتخابات
 2007وكانوا بلؽوا السن القانونً فً حٌنها ) عن
أسباب عدم مشاركتهم  ،قال  %36.2منهم أن
ظروفا خاصة بهم حالت دون مشاركتهم ،وعزا ربع أفراد العٌنة ( )%24.1عدم المشاركة ألسباب لوجستٌة من نوع عدم ورود
اسمه فً كشوؾ المسجلٌن أو عدم امتالكه لبطاقة هوٌة أو
 %19.6من
انتهاء صالحٌتها وؼٌر ما ما هنالك ،كما رد
جدول رقم ()2
المستطلعة آراؤهم السبب إلى انتفاء الفائدة من ال مشاركة فً
دوافع الناخبٌن الختٌار مرشحٌهم فً االنتخابات النٌابٌة
حٌن قال  %14.4أنهم ما كانوا مقتنعٌن بأي من المرشحٌن،
%
العدد
هذا
وأورد  %4.4أسبابا أخرى ورفض  %1.3اإلجابة على
1.6
11
النتمائه السٌاسً أو الحزبً
السؤال.
47.7
لصلة قرابة عائلٌة وعشائرٌة تربطنً به 336
وبسؤال الذٌن شاركوا فً االنتخابات النٌابٌة ،عن الدوافع
5.2
37
ألنه متدٌن (رجل دٌن)
واألسباب التً حدث بهم النتخاب هذا المرشح أو ذاك ،أعاد
العائلٌة
نصؾ المستجٌبٌن تقرٌبا ( )%47.7ذلك إلى الروابط
16.2
ألنه مثقؾ وملم بقضاٌا الوطن والمواطن 114
والعشائرٌة وصالت القرابة والنسب التً تربطهم بالمرشح،
0.6
5
ألنه رجل أعمال
فً حٌن قال  %16.2ألنه "مثقؾ وملم بقضاٌا الوطن
1.9
13
ألنه واسع النفوذ
والمواطن" ،ورد  %15.6منهم السبب إلى "نزاهة المرشح
0.3
2
كونها أمراة
وحسن سٌرته وأخالقه " ،وقال  %6.1ألنه "حملته االنتخابٌة
كانت مقنعة " فً حٌن قال " %5.2ألنه متدٌن " ،و %4.3ألنه
4.3
30
نائب سابق خدم دائرته االنتخابٌة جٌدا
نائب سابق خدم دائرته االنتخابٌة جٌدا ،ولم ٌنتخب على أسس
6.1
43
حملته االنتخابٌة مقنعة بشكل عام
سٌاسٌة وحزبٌة سوى .%1.6
15.7
110
نزاهة المرشح وحسن سٌرته وأخالقه
ولم ٌظهر سوى  %16.3من الذٌن شاركوا فً االنتخابات
0.4
3
الاعرؾ
حماسا للمشاركة فً الحمالت االنتخابٌة لمرشحٌهم ،فً حٌن
قال  %83.7أنهم لم ٌشاركوا.
0.1
1
رفض االجابه
ومن بٌن الذٌن شارك وا فً انتخابات  ،2007عبّر %87.3
100
704
المجموع
منهم عن قناعته بأن لصوته أثر فً تقرٌر نتائج االنتخابات،
وقال  %10أن صوتهم ؼٌر مقرر ،وأجاب  %2.7منهم بال أعرؾ.
2

 أما عن أسباب المشاركة فً االنتخابات ابتداءً ،فقد قال ثالثة أرباع المستجٌبٌن تقرٌبا ( )%72.7أنه واجب وطنً ،مقابل %10.2
اعتبروا المشاركة نوعا من المجاملة للمرشحٌن ،وقال  %9.8بأنها تعزٌز للدٌمقراطٌة ،وصرّح  %5.1بأنهم فعلوا ذلك بؽرض
الحصول على منافع شخصٌة فورٌة أو بعد فوز مرشحه فً االنتخابات.

المشاركة فً انتخابات :2011
 وبسؤال أفراد العٌنة عمّا إذا كانوا ٌنوون المشاركة فً انتخابات  2011قال
 73.2بأنهم سٌشاركون ،فً حٌن قال  %18.1بأنهم لن ٌفعلوا ،وقال
 %8.6بأنهم ؼٌر متأكدٌن ،ورفض  %0.1اإلجابة.
سجل إقلٌم الشمال أعلى نسبة ( )%77.9للذٌن ٌنوون المشاركة فً
مالحظةّ :
( ،)%73.6ثم إقلٌم الو سط
انتخابات ٌ ،2011لٌه إقلٌم إقلٌم الجنوب
(.)%71.3
ُ خمس المستجٌبٌن فقط ( )%20.6سوؾ ٌعٌدون انتخاب المرشح الذي سبق
لهم أن اختاروه فً انتخابات  2007إذا أعاد ترشٌح نفسه فً االنتخابات
المقبلة ،فً حٌن قالت نسبة مماثلة تقرٌبا ( )%21بأنهم لن ٌفعلوا ذلك ،وقال  %17.1بأنهم ؼٌر متأكدٌن بعد أو ال ٌعرفون من
سٌنتخبون ،فً حٌن لم ٌنطبق السؤال على  %41.2من العٌنة ،وآثر  %0.2عدم اإلجابة.
سجل إقلٌم الجنوب أعلى نسبة ( )%28.2للراغبٌن فً
مالحظةّ :
انتخاب مرشح آخر غٌر الذي انتخبوه فً عام  ،2007فً حٌن بلغت
النسبة ذاتها فً إقلٌم الشمال  ،%23.6ثم إقلٌم الوسط .%18.9

نزاه ة االنتخابات النٌابٌة – نقل األصوات وبٌعها :






أعرب  %37.1من المستطلعة آراؤهم عن اعتقاده بان انتخابات
 2007شهدت إلى "درجة كبٌرة " عملٌات بٌع وشراء أصوات
الناخبٌن ،وقال  %16أن هذه الممارسة وقعت بدرجة متوسطة،
فً حٌن قال  %8.4أنها حصلت بدرجة قلٌلة و 21.2قالوا أن االنتخابات لم تشهد مثل هذه الظاهرة ،وقال  17.1بأنه ؼٌر متأكد وال
ٌعرؾ ،ورفض  %0.3اإلجابة.
وقال  %33.2أن االنتخابات النٌابٌة األخٌرة شهدت عملٌات نقل جماعً لألصوات بدرجة كبٌرة %18.1 ،قالوا بدرجة متوسطة،
 %10.6قالوا بدرجة قلٌلة ،و  %19.6قالوا أن االنتخابات لم تشهد عملٌات نقل جماعً لألصوات ،وقال  %18.4بأنه ؼٌر متأكد
وال ٌعرؾ.
الؽالبٌة العظمً من األردنٌٌن ( )%85.8أٌدت فرض عقوبات أشد على المتورطٌن فً ظاهرة بٌع وشراء األصوات ،مقابل
 %10.7رفضوا ذلك و %3.2ؼٌر متأكدٌن وال ٌعرفون ما الذي ٌتعٌن عمله ،وامتناع  %0.2عن اإلجابة.
الؽالبٌة ذاتها تقرٌبا ( )%84.5أٌدت بدرجة كبٌرة منع المرشح المتورط بشراء األصوات من االستمرار فً ترشٌحه %5.6 ،أٌدت
هذا اإلجراء بدرجة متوسطة %5.9 ،أٌدته
بدرجة قلٌلة أو لم تؤٌده على اإلطالق
و %3.9قالوا :ال أعرؾ/ؼٌر متأكد.

متابعة المواطنٌن ألداء الم جلس ودرجة
معرفتهم بالكتل النٌابٌة :
 أظهرت نتائج االستطالع أن ؼالبٌة
األردنٌٌن ال تتابع أعمال مجلس النواب
وأنشطته ،إذ قال  %39.6منهم أنهم ال
ٌتابعون أعمال المجلس على اإلطالق
و %28قالوا أنهم ٌتابعون بدرجة قلٌلة،
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مقابل ٌ %23.4تابعون بدرجة متوسطة و %7فقط ٌتابعون بدرجة كبٌرة.
وبسؤال الذٌن ال ٌتابعون أعمال المجلس عن سبب ذلك ،قال  %55.1منهم "لست مهتما" ،وأجاب  %44.8بأن "ال فائدة من ذلك"،
ورفض  %0.1اإلجابة على السؤال.
وبسؤال المستجٌبٌن عن مدى معرفتهم بوجود كتل برلمانٌة فً المجلس ،اتضح "النقص" فً معرفة المواطنٌن بفعالٌات المجلس
ودرجة تتبعهم ألنشطته ،فقد أفاد ثلثا المستجٌبٌن تقرٌبا ( )%65.9بأنهم ال ٌعرفون بوجود كتل برلمانٌة فً المجلس فً حٌن قال
 %16.6أنهم ٌعرفون بوجودها ،وأجاب  %17.1بال أعرؾ/ؼٌر متأكد ورفض  %0.4اإلجابة.
ولدى الطلب إلى األقلٌة ( )%16.6التً تعرؾ بو جود كتل برلمانٌة أن تسمً بعضها ،أخفق  %37.9فً تقدٌم أسماء صحٌحة
وكان الخلط بادٌا فً إجاباتهم بٌن الكتل واللجان الدائمة فً مجلس النواب ،وذكر  %36.9اسم كتلة حزب جبهة العمل اإلسالمً،
أما كتلة التٌار الوطنً ،التً أسماها البعض بتسمٌات قرٌبة ،وأحٌانا كتلة المهند س عبد الهادي المجالً فقد ذكرها  %21.1من أفراد
العٌنة ،وذكر  %4.2كتلة اإلخاء.
 %32.5ال توجد كتلة قرٌبة منهم،
وبسؤال المستجٌبٌن ممن ٌعرفون بوجود كتل برلمانٌة عن الكتل األقرب سٌاسٌا إلٌهم ،قال
وذكر  %26.9أسماء لكتل ؼٌر موجودة أو لجان نٌابٌة ،فً حٌن اعتبرا  %24.3أن كتلة حزب جبهة العمل اإلسالمً هً األقرب
إلٌه ،وقال  %12.1أنها كتلة التٌار الوطنً (بتسمٌات مختلفة أحٌانا ) فً قال  %2.5أنها كتلة اإلخاء ،ورفض  %1.8اإلجابة على
هذا السؤال.
أما عن أسباب تجمع النواب فً كتل برلمانٌة ،فقد تعددت آراء المستجٌبٌن الذٌن ٌعرفون بوجود كتل برلمانٌة ،لكنها رجحت المنابع
والعالقات الشخصٌة واالعتبارات الجهوٌة والعشائرٌة ،وحل التقارب السٌاسً والفكري فً آخر قائمة األسباب التً تؤدي إلى
تشكٌل كتل نٌابٌة.
وردا على سواء حول المحددات التً تقرر شكل وطبٌعة العالقة بٌن النائب والحكومة ،قال نصؾ المستجٌبٌن تقرٌبا ( )%49أنها
المصلحة الوطنٌة العلٌا ،فً حٌن عبر  %39.2منهم عن اعتقاده بأنها المصلحة الشخصٌة للنائب ولخص  %3.1هذه المحددات بما
أسماه "تصفٌة الحسابات" ورد الباقون بأخرى وال أعرؾ وؼٌر متأكد.

التواصل بٌن النائب والناخب :
 وبٌنت الدراسة كذلك ،أن درجة التواصل بٌن النواب وناخبٌهم ضعٌفة
للؽاٌة ،فقد أكدت العظمى من ال مستجٌبٌن ( )%88.6أن ال ٌتواصلون مع
نواب دوائهم االنتخابٌة ،فً حٌن قال  %11فقط أنهم ٌتواصلون مع نوابهم،
وامتنع  %0.4عن اإلجابة.
 أما عن أشكال هذا التواصل وأماكنه عند حصوله ،فقد شكلت المناسبات
االجتماعٌة األسلوب األكثر انتشارا للتواصل ،تلتها اللقاءات فً منازل
النواب ومكاتبهم ،لتحل فً أسفل القائمة االجتماعات العامة التً ٌنظمها
النائب بؽرض التواصل مع ناخبٌه وجمهور دائرته االنتخابٌة.

درجة الرضا عن المجلس ونواب الدائرة :
 بسؤال أفراد العٌنة الوطنٌة عن درجة
الرضا على أداء مجلس النواب الحالً
(بعد انتهاء الدورة العا دٌة الثانٌة للمجلس)،
قال  %8.9منهم أنهم راضون بدرجة
كبٌرة و  %39.6بدرجة متوسطة ،مقابل
 %17.9قالوا أنهم راضون بدرجة قلٌلة و
 %29ؼٌر راضٌن  ،و  %4.3ؼٌر
متأكد/الأعرؾ ،ورفض  %0.3منهم
اإلجابة على السؤال.
 أما عن مستوى الرضا عن أداء نواب
الدائرة االنتخابٌة للمستجً ب ،فقد قال
 %7.1منهم أنهم راضون بدرجة كبٌرة
و %33.7بدرجة متوسطة ،فً حٌن قال
 %17.1أنهم راضون بدرجة قلٌلة
و %35.2ؼٌر راضٌن على اإلطالق،
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جدول رقم ()3
أسالٌب التواصل وأماكن اللقاءات بٌن النائب وجمهوره
ال%
نعم%
المكان
فً مناسبة إجتماعٌة
38.1
61.9
فً منزله
44.0
56.0
فً مكتبه
61.6
38.4
فً إجتماع عام ٌنظمه
78.6
21.1

وقال  %6.6ؼٌر متأكد/ال أعرؾ ،ورفض  %0.3اإلجابة.
 درجة الرضا عن أداء النائبات فً البرلمان كانت الفتة لالنتباه ،فقد قال  %28.5أنهم راضون بدرجة كبٌرة عن أدائهن ،و %43.1
بدرجة متوسطة ،و %20.7بدرجة قلٌلة أو ؼٌر راضٌن على اإلطالق ،وقال  %7.3ؼٌر متأكد/ال أعرؾ ،ورفض  %0.3اإلجابة.
مالحظة :بدا الفتا لالنتباه أن المتوسط العام لدرجة الرضا عن أداء مجلس النواب بلغ  33.23فً حٌن بلغ المتوسط العام لدرجة الرضا
عن نواب الدائرة االنتخابٌة  ،28.79أما المتوسط العام لدرجة الرضا عن أداء النائبات فقد بلغ 64.46

القسم الثانً:
أولوٌات المواطن األردنً:
 احتلت قضاٌا الؽالء وارتفاع األسعار ( )%34.3والبطالة ( )%21.7والفقر ( )%17وتدنً األجور ( )% 7.7والفساد اإلداري
والمالً ( ، )%5.4المواقع الخمس األولى فً سلم األولوٌات الوطنٌة كما حددته إجابات أفراد العٌنة الوطنٌة على سؤال (مفتوح)
ٌطلب ذكر أهم هذه األولوٌات ،وقد لوحظ أن ق ضاٌا اإلصالح السٌاسً
جدول رقم ()5
والتحول الدٌمقراطً والحرٌات العامة بما فٌها حرٌة الصحافة واإلعالم،
جدول ٌبٌن الترتٌب التنازلً لألولوٌات الوطنٌة كما ٌراها
األردنٌون
لم تحظ بمكانة متقدمة على أجندة األردنٌٌن المنشؽلٌن كما تشٌر كافة
التقدٌرات بما ٌجابهون من تحدٌات اقتصادٌة واجتماعٌة.
%
ارتفاع األسعار وغالء المعٌشـة
 وحافظت هذه األولوٌات على ترتٌبها (تقرٌبا) حتى بعد أ ن تم تذكٌر
34.3
المستجٌبٌن بهذه األولوٌات وطلب إلٌهم اإلجابة بنعم أو ال عما إذا كانت
البطالة
21.7
الوقت
هذه القضٌة أو تلك تعد بمثابة مشكلة تواجه المواطن األردن ي فً
الفقر
17.0
ترتٌبها
الحالً أما ال ،حٌث حافظت القضاٌا الخمس األولى على نفس
تدنً األجور
7.7
باستثاء تقدم الفقر على البطالة وبنسبة ال تذكر إحصائٌا.
الفساد المالً واإلداري
5.4
 كما ظلت قضاٌا اإلصالح السٌاسً والحرٌات العامة والتحوالت
ندرة المٌاة
4.2
الدٌمقراطٌة فً مرتبة متدنٌة فً سلم أولوٌات المواطن األردنً المرحلة
التعلٌم العالً
2.5
الحالً .
ة

المجلس واألولوٌات الوطنٌة :

مشكالت البٌئة والبٌنة التحتٌة

2.1

التأمٌن الصحً والخدمات العالجٌة

1.4

الدٌمقراطٌة واإلصالح السٌاسً

1.0

وقٌمً
ة
مشكالت اجتماعٌة

0.8

تطوٌر قطاع الزراعة

0.4

 ولدى سؤال أفراد العٌنة عن رأٌهم فً الكٌفٌة التً عالج بها مجلس
النواب الحالً هذه المشكالت ،وتعامل فٌها مع هذه األولوٌات ،قال
أخرى
0.3
 %3.7فقط أن أداء المجلس كان جٌدا جدا ،و  %20.1قالوا أنه جٌد
المواطنة والوحدة الوطنٌة
0.3
و %28.5قالوا أنه مقبول أو متوسط ،مقابل  %41.4قالوا أنه أداء
تطوٌر كفاءة القضاء وتعزٌز استقاللٌته
0.3
ضعٌؾ جدا ،و %6.3ؼٌر متأكد  /ال أعرؾ.
تطوٌر أنظمة التقاعد والضمان
 ولم تختلؾ إجابات المستجٌبٌن نوعٌا عندما انتقل السؤال إلى تقٌٌم أداء
0.3
االجتماعً
نواب الدائرة االنتخابٌة للمستجٌب فً التعامل مع هذه المشكالت ،حٌث
األمن الوطنً ومحاربة اإلرهاب
0.2
وصؾ  %3.7األداء بأنه جٌد جدا و  %16.4قالوا أنه جٌد و %22.8
حرٌة الصحافة واستقاللٌة االعالم
0.1
قالوا أنه مقبول أو متوسط ،مقابل  %47.4قالوا أنه ضعٌؾ جدا،
المجموع
100.0
و %9.5أجابوا ؼٌر متأكد/ال أعرؾ.
 وعبّر ما ٌقرب من  %70من المستجٌبٌن ( )%69.6عن اعتقادهم بأن تقدما لم ٌطرأ على معالجة هذه المشكالت برؼم مرور ما
ٌقرب من عامٌن على انتخاب المجلس الحالً ،فً حٌن قال  %21.5أن تقدما قد طرأ فً هذا المجال وقال  %8.7ال أعرؾ /ؼٌر
متأكد ورفض  %0.1اإلجابة على السؤال.
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القسم الثالث:
أي برلمان ٌرٌده األردنٌون ؟
أوال ،النظام االنتخابً :
 اعتمدت الدراسة منهجٌة السؤال المباشر عن "النظام االنتخابً" الذي ٌفضله األردنٌون وٌرون أنه األنسب لمجتمعهم ،باإلضافة إلى
 :أن
طرح عدد من األسئلة ؼٌر المباشرة ،المتعلقة بصورة البرلمان الذي ٌرٌده األردنٌون ،وذلك انطالقا من فرضٌة تقول
المواطنٌن عموما ٌختارون األنظمة التً عرفوها وجرّبوها ،فً حٌن تبقى األنظمة األخرى عصٌة ؼامضة ومجهولة نسبٌا برؼم
التوضٌحات والشروحات السرٌعة التً ٌقدمها الباحثون المٌدانٌون الذٌن درّبوا خصٌصا على التمٌٌز بٌن األنماط االنتخابٌة المختلفة.
 فً هذا السٌاق،
عرضت على
المستجٌبٌن أربعة
أنماط انتخابٌة سائدة
لالختٌار من بٌنها،
حٌث أٌدت ؼالبٌتهم
نظام
()%56.6
الصوت الواحد للناخب
الواحد المعمول به فً
االنتخابات النٌابٌة
األردنٌة منذ العام
%
 ،1993وأٌد
 %13.9تقسٌم األردن
إلى عدد من الدوائر
مماثل لعدد من مقاعد
المجلس النٌابً ،فً
%11.7
حٌن أٌد
تحوٌل األردن إلى
دائرة انتخابٌة واحدة واعتماد التمثٌل النسبً
جدول رقم ()6
المختلط
الكامل ،ودعم  %14النظام االنتخابً
التوزٌع النسبً للمبحوثٌن حسب أنماط االنتخاب المفضلة واإلقالٌم
الذي ٌقوم على تخصٌص صوتٌن لكل ناخب،
اقلٌم
اقلٌم
اقلٌم
واحد للقائمة الوطنٌة /الحزبٌة ،وآخر لممثل
الوسط الشمال الجنوب المجموع
الدائرة ،على أن ٌخصص نصؾ أو ثلث
56.6
55.2
النظام الحالً (صوت واحد للناخب الواحد ) 60 55.4
المقاعد النٌابٌة للقوائم الحزبٌة /الوطنٌة على
أن تخصص وبقٌة المقاعد لممثلً الدوائر
تمثٌل نسبً كامل
11.7
11.2
9.7 12.5
االنتخابٌة األخرى.
صوت واحد ومقعد لكل دائرة
13.9
13 11.9 14.8
 وبالسؤال عن "عدالة" توزٌع المقاعد النٌابٌة
النظام المختلط
14
14.7 15.9 13.2
على الدوائر االنتخابٌة وفقا للنظام المعمول
غٌر متأكد
3.8
5.9
2.5
4
بها حالٌا ،انقسم األردنٌون مناصفة تقرٌبا فً
اإلجابة على هذا السؤال  %44.3 :منهم قالوا
ضوا اإلجابة.
أنه عادل %41 ،قالوا أنه ؼٌر عادل %14.5 ،قالوا ؼٌر متأكد/ال أعرؾ ،و %0.2رؾ
مالحظة :إقلٌم الشمال جاء أوال من حٌث اإلحساس بعدم عدالة نظام توزٌع المقاعد على الدوائر االنتخابٌة ( )%49.2وصفوا النظام
بغٌر العادلٌ ،لٌه إقلٌم الوسط ( )%38.3ثم الجنوب (.)%36.8
 وعن "معاٌٌر العدالة فً توزٌع المقاعد على الدوائر " ،قالت الؽالبٌة العظمى من المستجٌبٌن ( )%72.2أنها "عدد السكان فً كل
دائرة" ،و %11.2قالوا بوجوب إعطاء المناطق األقل حظا استثناءات خاصة ،وتحدث  %14.7عن "ضرورات الحفاظ على هوٌة
البرلمان" وقال  %.04أخرى و %1.6ؼٌر متأكد/ال أعرؾ.
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ثانٌا ،جهة اإلشراف على االنتخابات النٌابٌة:
 أٌدت ؼالبٌة المستجٌبٌن ( )%51.2تشكٌل مفوضٌة وطٌنة علٌا
مستقلة لالنتخابات ،تشرؾ علٌها من األلؾ إلى الٌاء ،على أن تتشكل
من شخصٌات وطنٌة موثوقة ومشهود بكفاءتها ونزاهتها ،فضال عن
قضاة رفٌعً المستوى وممثلً ألدارات الدولة ذات الصلة ،فً حٌن
أٌد  %22.8بقاء وزارة الداخلٌة كجهة منوط بها تنظٌم االنتخابات
واإلشراؾ علٌها ،وطالب  %21.5أن تكون وزارة العدل هً جهة
اإلشراؾ ،وقال  %3.9ؼٌر متأكد/ال أعرؾ و %0.6طالبوا بجهات
إشراؾ أخرى كشٌوخ العشائر ورجال الدٌن وؼٌرهم.

ثالثا :الرقابة على االنتخابات :
 أٌدت الؽالبٌة الساحقة من األردنٌٌن (  )%93.5وجود
رقابة محلٌة على االنتخابات  ،تقوم بها هٌئات أهلٌة
مستقلة من منظمات اجتماعٌة ومؤسسات مجتمع مدنً،
وعارضها  %5.6من أفر اد العٌنة.
 وانخفضت النسبة بشكل كبٌر جدا لدى السؤال عن رأي
المستجٌب بوجود رقابة عربٌة على االنتخابات ،حٌث
أٌد ثلث الم ستجٌبٌن تقرٌبا ( )%35.5رقابة عربٌة
على االنتخابات ،وعارضها  ،%62وقال  %2.5أنه
ؼٌر متأكد/الأعرؾ.
 وأٌد أقل من ربع األردنٌٌن ( )%22.6وجود رقابة دولٌة على االنتخابات ،وعارضها ثالثة أرباع األردنٌٌن ( )%74.4وقال %3
ؼٌر متأكد  /ال أعرؾ.
جدول رقم ()7
درجة قبول أ و رفض األردنٌٌن لمختلف أشكال الرقابة على االنتخابات النٌابٌة
ال أعرف
ال
نعم
%
العدد
%
العدد
%
العدد
نوع الرقابه
.9
10
5.6
أهلٌة مستقلة 67 93.5 1122
رقابه عربٌة
2.5
30
62.0 744 35.5 426
رقابة دولٌة
3
37
74.4 893 22.6 271

رابعا ،البرلمان ،األحزاب والمعارضة:








أكثر من نصؾ األردنٌٌن ( )%54.3أٌدوا وجود معارضة
 %31.3منهم ،وقال
قوٌة فً البرلمان ،وعارض ذلك
 %13.5بانهم ؼٌر متأكدٌن وال ٌعرفون ،ورفض %0.8
اإلجابة.
 %37من األردنٌٌن أٌدوا وجود كتل حزبٌة كبرى وفاعلة فً
مجلس النواب ،وعارض ذلك  %40.5منهم ،وقال %22.3
ؼٌر متأكد /ال أعرؾ ،وامتنع  %0.2عن اإلجابة على
السؤال.
 %14.4من األردنٌٌن أٌدوا بدرجة كبٌرة تشكٌل الحكومة من
قبل الكتلة /التٌار /الحزب الذي ٌحصل على ؼالبٌة المقاعد فً
مجلس النواب %18.5 ،أٌدوا بدرجة متوسطة%13.1 ،
أٌدوا بدرجة قلٌلةن  %34.1ال ٌؤٌدون على اإلطالق،
 %19.1ؼٌر متاكد/الأعرؾ %0.7 ،رفض اإلجابة.
ولدى سؤال أفراد العٌنة عمّا إذا كانوا سٌمنحون أصواتهم
لمرشح حزبً أم مستقبل ،وبفرض أنهم سٌشاركون فً
االنتخابات المقبلة ،قال  %10.5أنهم سٌختارون مرشحا
حزبٌا فً حٌن قال  %71.9أنهم ٌفضلون مرشحا مستقال،
وتبٌن أ ن  %11.7ؼٌر متأكدٌن أو ال ٌعرفون بعد ،ورفض
 %1.4اإلجابة ،وأصر  %4.4على رفض السؤال
االفتراضً وعبر عن رفضهم المشاركة فً االنتخابات المقبلة.
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خامسا :الكوتات فً مجلس النواب :
 الكوتا النسائٌة:
 ثالثة أرباع األردنٌٌن تقربٌا (ٌ )%72.4ؤٌدون تخصٌص مقاعد للنساء (كوتا) فً مجلس النواب ،مقابل ربع
( )%24.1ال ٌقبل بذلك ،و %3.5ؼٌر متأكد /ال أعرؾ.
 وللتعرؾ على درجة تأٌٌد الكوتا النسائٌة ومستواها ،طلب إلى المستجٌبٌن اإلجابة على سؤال "إلى أي درجة توافق
على تخصٌص كوتا نسائٌة  %41.1 :قالوا إلى درجة كبٌرة %28.4 ،إلى درجة متوسطة %5.7 ،إلى درجة قلٌلة،
 21.3بالمائة ال أوافق على اإلطالق %3.2 ،ؼٌر متأكد /الأعرؾ %0.3 ،رفض اإلجابة.
 هؤالء ( %70.2من األردنٌٌن ) رأوا أن "نظام الكوتا " عزز دور المرأة فً الحٌاة العامة ،مقابل  %23.2قالوا
بخالؾ ذلك ،و %6.6ؼٌر متأكد /ال أعرؾ.
 ورأت ؼالبٌة أردنٌة وا ضحة ( )%61.7أن طرٌقة احتساب الكوتا بحاجة لتعدٌل ،مقابل  %24.3رأوا االستمرار
بها كما هً علٌه ،وقال  %13.2ؼٌر متأكد/ال أعرؾ ،و %0.9رفض اإلجابة.
 أيّد  %58.5من األردنٌٌن زٌادة عدد "المقاعد اإلضافٌة" المخصصة للنساء ،عارض الزٌادة  ،%37.2وقال %4.3
ؼٌر متأكد/ال أعرؾ ،و %0.1امتنع عن اإلجابة.
 وبسؤال أفراد العٌنة الوطنٌة عن أفضل طرٌقة لتمثٌل المرأة فً البرلمان ،الكوتا أم من ضمن "مقاعد مضمونة على
لوائح األحزاب فً نظام انتخابً نسبً كامل أم مختلط ،فضّل  %41.3من األردنٌٌن نظام الكوتا ،وأٌد %39.8
المقاعد المضمونة على لوائح األحزاب ،وقال  %16.7أنهم ؼٌر متأكدٌن أو ال ٌعرفون ،ورفض  %2.2اإلجابة.
 وحثت ؼالبٌة األردنٌٌن ( )%54األحزاب على تقدٌم مرشحات على قوائهم االنتخابٌة ،وفً مواقع مضمونة إذا ما
جرى اعتماد نظام نسبً كامل أو مختلط ،وعارض هذا التوجه  %30.4منهم ،وقال  %14.4ؼٌر متأكد/ال أعرؾ،
ورفض  %1.3اإلجابة.
 الكوتا المسٌحٌة:
من
%
 أٌد 26.2
جدول رقم ()8
األردنٌٌن بدرجة
درجة تأٌٌد األردنٌٌن للكوتات المختلفة المعمول بها فً قانون انتخاب مجلس النواب
كبٌر تخصٌص عدد
الشركس والشٌشان
المسحٌٌن
البادٌة
النساء
من المقاعد فً
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
الدرجة
مجلس النواب
للمواطنٌٌن
إلى درجة كبٌرة
22.8
274
26.2 315 36.9 442 41.1 493
المسٌحٌٌن ،و%32
لى درجة متوسطه
30.7
369
32.0 384 32.3 387 28.4 341
أٌدوا "الكوتا
بدرجة
المسٌحٌة"
لى درجة قلٌله
14.6
175
13.1 157
8.7
105
5.7
68
متوسطة،
23.3
279
ال أوافق على اإلطالق 21.5 258 15.7 188 21.3 256
و %13.1بدرجة
ال أعرف
8.0
96
6.6
79
6.0
72
3.2
39
قلٌلة و %21.5ال
ٌؤٌدون على
رفض االجابه
0.6
7
0.6
7
0.5
6
0.3
3
%
6.6
اإلطالق ،و
المجموع
100
1200 100 1200 100 1200 100 1200
ؼٌر متأكد/ال
أعرؾ ،و %0.6رفض اإلجابة.
 كوتا الشركس والشٌشان:
 أٌد  %22.8بدرجة كبٌرة تخصٌص مقاعد للمواطنٌن من أصول شركسٌة وشٌشانٌة ،وأٌد الفكرة ذاتها بدرجة
متوسطة  %30.7من العًنة ،و  %14.6بدرجة قلٌلة %23.3 ،ال ٌؤٌدون على اإلطالق و  %8ؼٌر متأكد /ال
أعرؾ ،و %0.6رفض اإلجابة.
 كوتا البادٌة (الدوائر المغلقة):
 أيّد  %36.9من األردنٌٌن وبدرجة كبٌرة تخصٌص مقاعد للبدو فً مجلس النواب %32.3 ،أٌدوا بدرجة متوسطة،
 %8.7أٌدوا بدرجة قلٌلة %15.7 ،رفضوا على اإلطالق %6 ،ؼٌر متأكد/ال أعرؾ %0.5 ،رفض اإلجابة.
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 فً المقابل ،أٌد ربع األردنٌٌن تقرٌبا ( )%25.6وبدرجة كبٌرة إضافة كوتا البدو (الدوائر المؽلقة ) إلى مقاعد
المحافظات المناظرة لها وإدماجها فٌها ،فً حٌن أٌد الفكرة بدرجة متوسطة  %30.8من األردنٌٌن ،وبدرجة قلٌلة
 ،%13.1ولم ٌؤٌدها على اإلطالق  ،%22.1وقال  %8.1ؼٌر متأكد/ال أعرؾ ،و %6رفض اإلجابة.

سادسا :شروط الترشٌح لالنتخابات النٌابٌة :
 سن الترشٌح:
 عارضت ؼالبٌة األردنٌٌن ( )%71تخفٌض سن المرشح لالنتخابات من  30عاما إلى  25عاما ،وأٌد التخفٌض %28
فقط ،وقال  %1.1ؼٌر متأكد/ال أعرؾ.
 المستوى التعلٌمً للمرشح:
 أٌدت ؼالبٌة عظمى من األردنٌٌن ( )%86.2ضرورة أن ينص قانون االنتخابات ،وفً بند شروط الترشٌح لعضوٌة
المجلس على "حد أدنى معقول " للمستوى التعلٌمً للمرشح ،وعارض  %12منهم وقال  %1.7ؼٌر متأكد /ال أعرؾ،
و %0.1امتنع عن اإلجابة.
 الحد األدنى للمستوى التعلٌمً للمرشح:
 أما عن المستوى التعلٌمً للمرشح فقد اقترح ثالثة أر باع األردنٌٌن تقرٌبا ( )%72.1أن ٌكون حامال للشهادة الجامعٌة
األولى (بكالورٌوس ،لٌسانس ) %17.9 ،دراسات علٌا (ماجستٌر أو دكتوراة ) %9.1 ،شهادة الثانوٌة العامة ،و %0.9
شهادة اإلعدادٌة.

سابعا :قواعد ومبادئ عامة:
 الطعون:
 أٌد نصؾ األردنٌٌن ( )%49.8أن ٌتولى القضاء مسائل البت
فً الطعون فً نتائج االنتخابات النٌابٌة ،وقال  %34أنه
ٌتعٌن ترك مسؤولٌة البت فً الطعون للجهة المشرفة على
االنتخابات ،وقال  %10.9فقط أنه ٌتعٌن ترك المسألة
%5.3
للبرلمان نفسه ،كما هو معمول به حالٌا ،واقترح
جهات أخرى (لجان خاصة ،محكمة دستورٌة وؼٌر ذلك).
 المال السٌاسً  -تكالٌف الحمالت:
 أكثر من ثلثً األردنٌٌن ( )%68.1طالبوا بتحدٌد سقؾ أعلى
لتكالٌؾ الحمالت االنتخابٌة ومصروفاتها ،تفادٌا النتشار ما
بات ٌعرؾ باسم "المال السٌاسً " 23.5 ،رفضوا مثل هذا
التحدٌد %8.3 ،قالوا ؼٌر متأكد /ال أعرؾ %0.1 ،رفض
اإلجاب.
ة
 األردنٌون فً الخارج:
 ثالثة أرباع األردنٌٌن ( )%74أٌدوا مشاركة األردنٌٌن المقٌمٌن فً الخارج فً االنتخابات النٌابٌة ،وأن تتخذ اإلجراءات
الكفٌلة بتمكٌنهم من مزاولة هذا الحق والواجب %24.1 ،قالوا بخالؾ ذلك ،و ،%1.9قالوا ؼٌر متأكد/ال أعرؾ.
 تصوٌت العسكرٌٌن:
 ؼالبٌة األردنٌٌن ( )%69.8أٌدت تصوٌت العسكرٌٌن فً االنتخابات النٌابٌة،
متأكد/ال أعرؾ %0.6 ،رفض اإلجابة.
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 %25.7عارضت ذلك %3.9 ،ؼٌر

