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 المقدمـــــــة  

للرأي حول   استطالعًا  األردنية  الجامعة  في  االستراتيجية  الدراسات  في  الديمقراطية  أجرى مركز  في األردن 
بين   السنوي  4/12/2007  –  29/11/2007الفترة  االستطالع  هو  وهذا  المركز    الرابع.  ينفذه  الذي  عشر 

مستجيبًا    1133ع المكتملة  ضمن برنامج دراسة التحول الديموقراطي في األردن. وبلغ حجم عينة االستطال
فرد. مما يعني أن نسبة    67في حين رفض المشاركة في االستطالع    سنة وأكثر  18ممن بلغت أعمارهم  

ويهدف االستطالع إلى معرفة توجهات المواطنين األردنيين نحو  %.  6% ونسبة الرفض  94المشاركة كانت  
ويشمل   عام.  بشكل  األردن  في  الديموقراطي  مستوى    عاالستطالالتحول  يراها  الديمقراطية  قياس  كما 

لسياسي الذي يرغب األردنيون فيه، وأي  لألردنيين، وما هو شكل النظام االديمقراطية  المواطنون، وماذا تعني  
م قياس  اضافة لذلك، ت نظام سياسي يرون أنه األفضل لحل مشاكل الفقر والبطالة والفساد المالي واإلداري.  

وتم تقييم دور األحزاب  وما هي العوامل األكثر إعاقة للديمقراطية في األردن.    ة،درجة ضمان الحريات العام
االستطالع   وتطرق  جماهيريتها.  ومدى  المشاركةإلى  أيضًا  السياسية  النواب    مدى  مجلس  انتخابات  في 

مدى  الخامس عشر،   تقييم  االستطالع  كما شمل  الناخبون.  لها  التي صوت  السياسية  االتجاهات  وما هي 
اهة االنتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر على مستوى الوطن ومستوى الدائرة االنتخابية. وقارن بين  نز 

عشر   الرابع  المجلس  بانتخابات  مقارنة  عشر  الخامس  للمجلس  االنتخابات  بنزاهة  الناس  اعتقاد  مدى 
التي جرت في   البلدية  ا  .2007تموز    31وباالنتخابات  لمرئي والمسموع ومدى  وتناول االستطالع اإلعالم 

في    بهالثقة   االستطالع  نتائج  أهم  وسنعرض  والدولية.  والعربية،  المحلية،  السياسية  باألخبار  يتعلق  فيما 
         :الفقرات التالية 
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 مفهوم الديموقراطية   :أوالا 

سياسية، وال يختلف هذا  على أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحريات المدنية وال الديمقراطية  تفهم غالبية األردنيين  
تى  وح   1999المتقدمة. ومنذ استطالع عام  الديمقراطية  في البلدان  الديمقراطية  الفهم، في جوهره، عن مفهوم  

%  63حريات مدنية وحقوق سياسية  على أنها  الديمقراطية  اإلجابات التي عرفت  هذا االستطالع بلغ معدل  
الديمقراطية  سي للديموقراطية، هناك فهم سيسيولوجي يعرف ، والى جانب هذا الفهم السيا من مجموع اإلجابات

( والمساواة  بالعدل  االجتماعية%21بربطها  وبالتنمية   )( واالقتصادية  والسياسية،  نسبة  12%،  وهناك   .)
 .  1كما يوضح الشكل رقم  %( 4)بسيطة تعرف الديمقراطية باألمن واالستقرار  

    يين  لدى األردنالديمقراطية : مفهوم  1الشكل رقم 
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حريات مدنية وسياسية  ة عدل ومساوا تنمية )اقتصادية، اجتماعية، ثقافية( أمن واسقرار 

 
وقددد احتسددبت النسددب مالحظة: كان للمستجيب الحق في إبداء أهم ثالثة عوامل يجب أن تتوافر في بلددد مددا حتددى نقددول إن هددذا البلددد ديمقراطددي. 

حتسددداب النسدددب علدددى أسددداس اإلجابدددات السدددتطالعات اعدددادة إ ولددديس المسدددتجيبين. وقدددد تدددم  لإلجابددداتفدددي هدددذا االسدددتطالع مدددن المجمدددوع ال لدددي 
 اطية السابقة ألغراض المقارنة.  الديمقر 
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 :  المالئم لألردنالنظام السياسي  
األردنيين   من  العظمى  األغلبية  أن  السابقة  االستطالعات  الديمقراطي،  أظهرت  السياسي  النظام  تفضل 

السياسي   النظام  التي  .  االستبدادي وترفض  الجديدة  األسئلة  من  مجموعة  بطرح  قمنا  االستطالع  هذا  وفي 
ول ن بصياغة مختلفة الختبار مدى االتساق في الرأي العام األردني تجاه الديمقراطية.    ،هذا الموقف   تقيس

  ،األسئلةن من الديمقراطية هو موقف إيجابي على الرغم من تغيير نتائج االستطالع أن موقف األردنييُتظهر 
نظام  % من المستجيبين أن " 50يرى    كما أن االختالف في موقفهم هو في الدرجة وليس في نوع الموقف.

" هو نظام  من خالل االنتخابات النيابية  ارية واليمينية واإلسالميةاألحزاب القومية واليسفيه  تتنافس  برلماني  
أنه غير مالئم  %  24% انه مالئم قلياًل فيما يرى  16وأفاد    . %( 25)لألردن  أو مالئم    %( 25) مالئم جدًا  

ء األردنيين بآراء المجتمعات العربية األخرى نجد أن المجتمع األردني  اإلطالق لألردن. وعند مقارنة أرا  على
رى  مة هذا النظام لألردن، بينما ت الءال يختلف كثيرًا عن المجتمعين ال ويتي والجزائري في مدى اعتقاده بم

    .  2مة هذا النظام لهما كما يبين الشكل رقم ءبمال  المجتمعين الفلسطيني واللبنانينسب أعلى في كل من  
 

من    ارية واليمينية واإلسالميةاألحزاب القومية واليسفيه    تتنافس   نظام برلماني مة " : مدى مالء2الشكل رقم  
 مة هذا النظام لها.  ء" لألردن مقارنة مع آراء مجتمعات عربية أخرى بمدى مالخالل االنتخابات النيابية
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فلسطين  الجزائر  االردن 2006 األردن 2007 الكويت لبنان

مالئم جداً مالئم مالئم قليالً غير مالئم على االطالق

  الجامعة األردنية. –انات مقياس الرأي العام العربي. مركز الدراسات اإلستراتيجية وبي 2007المصدر: بيانات استطالع الديمقراطية في األردن 
 
 

جليًا  وعلى الرغم من وجود تفضيالت أخرى لدى الرأي العام األردني إال أن رفضه لالستبداد السياسي يبدو  
الرفض الُمطلق "لن بلغت نسبة من    " حيثظام برلماني تتنافس فيه فقط األحزاب اإلسالميةمن خالل حجم 
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%. وكما يرفض الرأي العام األردني االستبداد  51يقولون أن هذا النظام غير مالئم على اإلطالق لألردن  
نظام سياسي    % من األردنيين أن " 59يرفض أشكال االستبداد األخرى ويتجلى هذا الموقف بقول  و الديني  

" كما يوضح ذلك  ئج االنتخابات أو لرأي المعارضةتتولى فيه الحكم سلطة قوية تأخذ القرارات دون إعتبار لنتا
 .  1الجدول رقم 

 : 1الجدول رقم  

سوف أذكر لك بعض األنظمة السياسية القائمة اآلن في بعض دول الشرق األوسط، وأود أن أتعرف على مدى مالئمة هذه األنظمة  

 لتكون نظاماً سياسياً في األردن؟  

  

نظام برلماني 

تتنافس فيه فقط  

حزاب اإلسالمية  األ

في االنتخابات 

 النيابية 

نظام سياسي تتولى  

فيه الحكم سلطة قوية  

تأخذ القرارات دون  

إعتبار لنتائج  

االنتخابات أو لرأي  

 المعارضة  

نظام محكوم بالشريعة  

اإلسالمية بدون وجود 

 انتخابات او أحزاب سياسية 

نظام برلماني حيث  

األحزاب القومية  

واليسارية واليمينية  

إلسالمية تتنافس من وا

 خالل االنتخابات النيابية 

 25 23 8 7 مالئم جداً 

 25 16 12 16 مالئم

 16 15 14 15 مالئم قليالً 

غير مالئم على 

 24 37 59 51 اإلطالق 

 12 9 10 11 ال أعرف  

البطالة    كلحل مشال النسبة األكبر من األردنيين أن النظام السياسي البرلماني التنافسي هو "األفضل"    رى وت
أنه األفضل لحل مشكلة الفساد المالي واإلداري،    %38في األردن. إذ يرى    والفساد المالي واإلداري   والفقر

وعلى الرغم من حلول     % يرون أنه األفضل لحل مشكلة البطالة.35% أنه األفضل لحل مشكلة الفقر،  33
أحز  أو  انتخابات  بدون وجود  بالشريعة اإلسالمية  هذا  "نظام محكوم  أن  إال  الثانية،  المرتبة  في  اب سياسي" 

فق فيه  تتنافس  الذي  البرلماني  النظام  ألن  الشريعة،  ف رة  "احترام"  إلى  أقرب  اإلسالمية  الموقف  األحزاب  ط 
أدنى العمل   حصل على  لحزب جبهة  نسبة من صوتوا  أن  األربعة وكما سنرى الحقًا  األنظمة  بين  النسب 

دية التي تواجه المجتمع  نسبة من فضلوا هذا النظام لحل المشاكل االقتصا  من كانت أقل )كمؤشر( اإلسالمي  
   .2األردني كما يبين الجدول رقم  

 : 2الجدول رقم  
 البطالة  الفقر اإلداري  الفساد المالي و أي من األنظمة التالية هو األفضل لحل مشكلة "الفقر" ...   

 8 10 9 ي االنتخابات النيابية نظام برلماني تتنافس فيه فقط األحزاب اإلسالمية ف

 لنتائج   اعتبارنظام سياسي تتولى فيه الحكم سلطة قوية تأخذ القرارات دون  
 15 15 14 االنتخابات أو لرأي المعارضة  

 28 28 28 نظام محكوم بالشريعة اإلسالمية بدون وجود انتخابات او أحزاب سياسية 

 واليمينية واإلسالمية تتنافس  نظام برلماني حيث األحزاب القومية واليسارية
 35 33 38 من خالل االنتخابات النيابية.  

 5 5 3 وال واحد من هذه األنظمة 

 9 9 8 ال أعرف 

 100 100 100 المجموع  
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 قراطية ى الديممستو  :اا ثاني

م الرغم  على  الماضي  بالعام  مقارنة  األردن  في  الديمقراطية  لمستوى  األردني  العام  الرأي  تقييم  ن  أنخفض 
في  . حيث بلغ مستوى الديمقراطية  2007تشرين الثاني    20ونيابية    2007تموز    31إجراء انتخابات بلدية  

  اً . ويشكل هذا التراجع تغير 2006عام    6.3نقاط منخفضًا من    على مقياس من عشر  5.7االستطالع    هذا
الديمقر   اً جوهري لمستوى  العام األردني  الرأي  الناحية اإلحصائية في نظرة  بالعام  من  مقارنة  األردن  في  اطية 

و  لمستوى  السابق.  األردنيين  تقييم  الحكم  الديمقراطية  يعكس  لمحتوى  متقدمًا  فهمًا  أخرى  وبلدان  بلدهم  في 
  1993ويرى الرأي العام األردني أن مستوى الديمقراطية تحسن عما كان عليه عام  الديموقراطي بشكل عام.  

عامًا على بدء التحول الديمقراطي كما    17على الرغم من مرور  زال يراوح في منتصف الطريق  ما  ول نه  
 .   3يوضح الشكل رقم 

بحيث يعني الرقم : تقييم الرأي العام األردني لمستوى الديمقراطية في األردن وعدد من البلدان األخرى  3الشكل رقم  

  أن البلد ما زال في بداية الديمقراطية.  1ديمقراطي ألبعد الحدود والرقم  10
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اميركا   اسرائيل  لبنان  األردن  مصر  السعودية  سوريا  فلسطين  العراق 

 

المتحدة   الواليات  يقيمون  األردنيين  أن  نجد  أخرى،  دول  مع  األردن  في  الديمقراطية  مستوى  مقارنة  وعند 
األميركية وإسرائيل على أنهما ديمقراطيتان، على الرغم من أن تقييمهم لهاتين الديمقراطيتين انخفض بشكل  

العراق عام   الحرب على  بعد  تغير جوهري  و   .2003طفيف  فيه  ارتفاع  لم يحصل  من حدوث  الرغم  على 
.  7.8إلى    7.4طفيف في تقييم الرأي العام األردني لمستوى الديمقراطية في الواليات المتحدة حيث ارتفع من  
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  قراطية. وبقي هذا التقييم متسقًا معالعراق على أنها دول غير ديم ويقيمون السعودية، وسورية، وفلسطين، و 
الديم السابقة لمستوى  الدول منذ عام  راط قالتقييمات  تم    1999ية في هذه  التي  المعدالت  حيث تعكس ذلك 

ويحتل العراق أدنى تقييم بين الدول    .4كما يوضح الشكل رقم    2006وحتى    1999احتسابها ل ل بلد منذ  
المشمولة في الدراسة. وتجدر اإلشارة إلى أن تقييم األردنيين لمستوى الديمقراطية في العراق لم يرتفع في أي  

. وهذا مؤشر على أن الرأي العام األردني غير مقتنع بأن  1999االستطالعات التي تم تنفيذها منذ عام  من  
 ما يجري في العراق على الصعيد السياسي هو تحول نحو الديمقراطية.    

  في الدول المختلفة يعتمد على مدى استيعابهم   الديمقراطية أن تقييم المستجيبين لمستوى    إلى  اإلشارةوتجدر  
حد كبير، وال يعكس، بالضرورة، تقييمًا موضوعيًا    إلى، وهو فهم مرتبط بالحريات العامة  الديمقراطيةلمفهوم  
 يمكن تجاهله.    عدمه للدول المشمولة في االستطالع، ول نه مؤشر مهم ال  أوالداخلي   الديمقراطيلألداء 

 :  4الشكل رقم 

معدل متوسط الديمقراطية في هذه الدول حسب الرأي العام األردني منذ 1999 ولألردن منذ 1993
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 الديمقراطيةمؤشرات   :ثالثاا 

   الحريات العامة
يعرفون   األردنيين  أغلبية  أن  قناعتهم  الديمقراطية  بما  مدى  معرفة  الضروري  من  فإنه  العامة،  بالحريات 

في    تراجع طفيف اتجاه عام يشير إلى  بضمان هذه الحريات في األردن. وتعكس نتائج هذا االستطالع وجود  
العامة وتجدر اإلشارة إ  الحريات  العام األردني بضمان  الرأي  تراجع  مدى اعتقاد  التراجع يعكس  لى أن هذا 

الرأي، والصحافة،  تقييم مستوى الديمقراطية في األردن . وتشير المتوسطات الحسابية لإلجابات حول حرية 
أن هذه الحريات مضمونة إلى حد ما. حيث أن حرية الصحافة  إلى  وحرية االنتساب إلى األحزاب السياسية  

بذلك أفاد  إذ  ضمانًا،  الحريات  أكثر  بد  % 63هي  مقارنة  االستطالع،  هذا  المستجيبين  66  في  من  في  % 
، تليها حرية  2004% في استطالع عام  59بد  ، و 2005استطالع عام  % في  62  بدو   2006استطالع عام  

بد  59  الرأي بنسبة بد  ، و 2005استطالع عام  % في  61، وبد  2006عام  ستطالع  في ا   %64.3% مقارنة 
بأنها مضمونة    %40  النتساب لألحزاب السياسية التي يعتقد فقط ، ثم حرية ا2004% في استطالع عام  56

قارن هذه  ، وتُ 2005م  ا التي ُسجلت في استطالع ع  ذاتها  النسبةوهي    2006% عام  43مقارنة بد  في األردن  
. وفيما يتعلق بحرية التظاهر واالعتصام،  5كما يبين الشكل رقم    2004% في استطالع عام  38د  النسبة ب

، إال أن انخفاضًا  2006نسبة من يعتقدون بأنهما مضمونتان في عام  ن االرتفاع الطفيف على  فعلى الرغم م
انخفضت نسبة من يعتقدون بأن حرية التظاهر   جوهريًا حصل على هذه النسبة في هذا االستطالع. حيث

  % 42% في هذا االستطالع، وكذلك بالنسبة لحرية االعتصام من  35إلى    2006% عام  43مضمونة من  
بأنهما غير  % في هذا االستطالع. وبالرغم من ذلك،  34إلى    2006عام   إال أن األغلبية ما زالت تعتتقد 

   .5الشكل رقم  ( كما يبين % على التوالي66% 65)  مضمونتين
   في األردن مدى ضمان الحريات العامةالمتوسط الحسابي ل: 5الشكل رقم 
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نجد  و  أعاله،  النتائج  أظهرته  لما  العامة استتباعًا  الحريات  بان  يعتقدون  الذين  نسب  في  االنخفاض  أن 
بشكل عام تبقى نسب من يعتقدون  .  ؤكدًا لتراجع مستوى الديمقراطية م  إلى درجة كبيرة" يأخذ منحىمضمونة "
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بأنهم يستطيعون التعبير عن آرائهم بدون مخاطرة )هم الذين يعتقدون بأن هذه الحريات مضمونة إلى درجة  
تصام واالنتساب لألحزاب السياسية وبالمقارنة مع نسب  جدًا خصوصًا في مجاالت التظاهر واالعقليلة  كبيرة( 
ول ن بشكل أكثر بروزًا    ،حريات "التعبير ال المي وال تابي" كما هوعلى  نجد أن التراجع حصل    2006عام  

   . 6يوضح الشكل رقم حريات "التعبير العملي" مثل التظاهر واالعتصام واالنتساب لألحزاب السياسية كما 
 

 إلى درجة كبيرة    –: مدى ضمان الحريات 6الشكل رقم 
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 الخوف 
الخوف   أن  جلي،  وبشكل  واضحًا،  علناا بدا  الحكومة  انتقاد  تصورات    من  على  مبني  معها  واالختالف 

مرجعياً  إطارًا  تشكل  واالنطباعات  التصورات  هذه  وبقيت  سابقًا.  المستجيبين  لدى  تولدت    وانطباعات 
. فعلى الرغم من أن نحو ثالثة أرباع المستجيبين أفادوا بأنهم يخافون  انتقاد الحكومة للمستجيبين في موضوع  

% فقط أفادوا بأنهم سبق وأن تعرضوا  1.2انتقاد الحكومة علنًا خوفًا من عقوبات أمنية أو معيشية، إال أن  
أمنية او معيشية نتيجة انتقادهم للحكومة أو مشاركته وعند سؤال  م في نشاطات سلمية معارضة.  لعقوبات 

نه تعرض لد  أشخاص منهم إنهم تعرضوا للسجن، وآخر إ  4تي تعرضوا لها قال  هؤالء عن نوع العقوبات ال
نهم تعرضوا للتحقيق، وآخر ذكر "زيارة للمحافظ"،  قالوا إ  3رض "للتوقيف اإلداري"، و"عقوبة نفسية"، وآخر تع

لسجن"، وذكر آخر "سحب جواز السفر". وعند مقارنة هذه البيانات مع أعمار  "التهديد بالضرب واوذكر اثنين  
سنة. فيما ذكر الذين    34المستجيبين تبين أن أغلب هذه العقوبات وقعت على أناس تبلغ أعمارهم أكثر من  

 سنة السجن والتحقيق.     34أعمارهم عن   لتق
 



 10 

علنًا انتقاد الحكومة واالختالف معها في الرأي  من المستجيبين بأنهم ال يستطيعون  %  78  وأفاد ما مجموعه
في  %  76.7، وبد2006استطالع    % 74.6دون تعرضهم وأفراد عائالتهم لعواقب أمنية أو معيشية، مقارنة بد  

نسبة    . وبهذا ت ون 2003% في استطالع  83.2و    2004% في استطالع عام  80.6، وبد  2005استطالع  
قد   الحكومة  انتقاد  يخافون  االرتفاعار الذين  وهذا  قلياًل،  ول نه    تفعت  اإلحصائية،  الناحية  من  ليس جوهريًا 

في نسبة من يعتقدون   سبة الخوف من انتقاد الحكومة انخفاض نارتفاع يتطابق مع المؤشرات األخرى: فيقابل 
  وبلغت .  1999% عام  69.9بضمان الحريات العامة. وبشكل عام تبقى نسبة الخوف مرتفعة، حيث كانت  

يستطيعون  ال  بأنهم  يعتقدون  من  مثل   نسبة  المعارضة  السلمية  السياسية  النشاطات  في    :المشاركة 
السياسية   والندوات  والمحاضرات  والمهرجانات  والمقاالت،  والمنشورات  واالعتصامات،  )التظاهرات، 

  تطالع مقارنة بدفي هذا االس  % 82  (ألية عواقب )أمنية أو معيشيةتهم  وأفراد عائال   هم المعارضة( دون تعرض
استطالع    % 78.5 وبد 2006في  استطالع  %  77  ،  % في  77.6و    1999% عام  70.9بد  و ،  2005في 

 . ( 7انظر الشكل رقم ).  2004% في استطالع عام 78.7و الى  2003استطالع 
 : الخوف من انتقاد الحكومة علناا  7الشكل رقم 

  هل تستطيع علناً انتقاد الحكومة واالختالف معها في الرأي دون تعرضك وأفراد عائلتك ألية عواقب )أمنية أو معيشية( ؟
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 :  معيقات الديمقراطيةرابعاا: 
عام األردني من األسباب التي تشكل معيقات أمام الديمقراطية في األردن، قمنا بسؤال  لتحديد موقف الرأي ال

المستجيبين عن السبب األكثر إعاقة للديمقراطية في األردن من مجموعة من األسباب. وكان السبب األكثر  
هو   بنسبة  إعاقة  والمحسوبية"  والواسطة  واإلداري  المالي  الفساد  تبعه  18.9"انتشار  االستقرار  عد "%،  م 

. وإذا ما أضفنا إلى ذلك عوامل عدم االستقرار اإلقليمي األخرى األكثر تحديدًا مثل  %9.8بنسبة    "اإلقليمي
نجد أن عامل    ،اإلسرائيلي وعدم االستقرار في العراق والتخوف من مسألة الوطن البديل  -الصراع الفلسطيني

يشكل اإلقليمي  االستقرار  عام  نق  10منخفضًا    %،27.4  عدم  عليه  كان  مئوية عما  كان    2006اط  حيث 
من المستجيبين يرون بأن المعيقات    %40.1  نجد أن  ،وعند مقارنة المعيقات الداخلية بالخارجية  %.37.3

المستجيبين أن معيقات    % من52.8  ، بينما يرى 2006% عام  50في هذا االستطالع مقارنة بد    هي خارجية
داخلية  الدي هي  األردن  في  بد  مقراطية  مقارنة  االستطالع  هذا  عام  42.9في  استطالع  في  كما  %2006   .

   . 3يوضح الجدول رقم 
 : األسباب األكثر إعاقة للديمقراطية في األردن.  3الجدول رقم

رمز   يقات ــــــــــــــــــــــــالمع
 العائق 

 النسبة 
2006 

 النسبة  
2007 

 18.9 12.7 داخلي    انتشار الفساد المالي واإلداري والواسطة والمحسوبية
 9.8 17.6 خارجي  عدم االستقرار اإلقليمي  

 9.3 11.0 خارجي  عدم رغبة الواليات المتحدة في وجود ديمقراطية باألردن  
 8.2 4.9 داخلي  وجود النظام العشائري في المجتمع  

 7.1 9.4 خارجي  استمرار الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  
 6.8 7.8 ي خارج التخوف من الوطن البديل  

 6.7 4.0 داخلي  عدم استعداد الشعب لممارسة الديمقراطية  
 4.1 4.9 داخلي  التخوف من سيطرة التيار اإلسالمي على البرلمان  
 4.1 4.4 داخلي  عدم مواءمة الديمقراطية لثقافة المجتمع األردني  

 3.9 4.5 داخلي  عدم رغبة أصحاب المصالح السياسية في وجود ديمقراطية باألردن  
 3.9 4.5 داخلي  عدم جدية السلطة التنفيذية بإحداث تحول ديمقراطي في األردن  

 3.7 2.5 خارجي  استمرار عدم االستقرار في العراق  
 3.4 1.7 خارجي  عدم وجود أنظمة ديمقراطية في دول الجوار 

 3.0 3.0 داخلي  عدم رغبة أصحاب المصالح االقتصادية ال بيرة في وجود ديمقراطية باألردن  
 0.7 2.3  أسباب أخرى  

 6.4 4.7  ال أعرف + رفض اإلجابة  
 100 100  المجموع  
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 األحزاب السياسية : امساا خ

 تقييم أداء األحزاب 
من   المستجيبين  موقف  يتحسن  جوهري.  تقييم  لم  بشكل  السياسية  األحزاب  أفادأداء    ربع حوالي    حيث 

معني  غير  أو  يعرفوا  لم  بأنهم  العمل المستجيبين  ممارسة  في  ال  أم  نجحت  قد  األحزاب  كانت  إذا  فيما  ين 
وحتى هذا االستطالع، يتبين أن تقييم األردنيين    1996السياسي. وبالمقارنة مع االستطالعات السابقة منذ  

في   أزمة  من  تعاني  األحزاب  أن  يرى  العام  الرأي  زال  ما  إذ  جوهريًا،  يتغير  لم  السياسية  األحزاب  ألداء 
ى الشارع. وعند سؤال المستجيبين عما إذا كانت األحزاب السياسية في األردن تعمل على خدمة  الوصول إل

%  58.7أنها تعمل لخدمة مصالح قياداتها مقارنة بد    %61.5  مصالح الناس ام خدمة مصالح قياداتها، أفاد 
  ، مقابل 2004% في استطالع عام  49.1بد  و   ،2005في استطالع عام    %53.3، وبد  2006في استطالع  

بد    13% مقارنة  االستطالع،  هذا  في  الناس  مصالح  لخدمة  تعمل  بأنها  عام  14أفادوا  استطالع  في   %
  .  وتجدر اإلشارة الى أن 2004% في استطالع عام  12.8بد  ، و 2005في استطالع  %  13.8، وبد  2006
في استطالع عام    % 29.7، وبد  2006  % في استطالع عام 24  % أجابوا بأنهم ال يعرفون، مقارنة بد24.4

 .   2004% في استطالع عام 35.3، وبد 2005
 

 جماهيرية األحزاب وحجمها بين المواطنين 
 

فقط   تمثل  القائمة  السياسية  األحزاب  جميع  أن  الى  االستطالع  في  الواردة  المعلومات  من  %  9.7تشير 
%  6  ، وبد 2006ستطالع عام  % في ا6.8  التطلعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمواطنين مقارنة بد

% ال يرون أن  90. وهذا يعني ان أكثر من  2004% في استطالع عام  9.8وبد  ،  2005في استطالع عام  
تطلعا تمثل  القائمة  حزباالحزاب  وكان  هذه.  هو  تهم  اإلسالمي  العمل  لتطلعات    جبهة  تمثياًل  األكثر 

س حزب  أي  من  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  بذل المواطنين  أفاد  إذ  آخر،  أردني  من  5.6كياسي   %
في استطالع  %  4، وبد  2006في استطالع عام  %  4.2  مجموع المستجيبين في هذا االستطالع، مقارنة بد

الذي تم تنفيذه    2003% منهم في استطالع عام  14.7و،  2004% في استطالع عام  6.6، وبد  2005عام  
في   جرت  التي  النيابية  االنتخابات  الدستوري  17/6/2003بعد  الوطني  الحزب  الثانية  المرتبة  في  وجاء   .

في  %  0.6، فيما حصل على  2006التي حصل عليها في استطالع عام  ذاتها  وهي النسبة  %  0.7  بنسبة
،  2003% في استطالع عام  1.0، مقارنة بد  2004في استطالع عام  ذاتها  النسبة  وب،  2005استطالع عام  

 %.  0.5منها نسبة  أما بقية األحزاب، فلم يتجاوز أي
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وعند سؤال المستجيبين السؤال التالي: "أي من األحزاب الموجودة حاليًا في األردن تعتقد بأنه مؤهل لتشكيل  
في استطالع    %82.4، وبد  2006% في استطالع عام  90.4بد  بد "وال واحد"، مقارنة    %80  حكومة؟"، أجاب

عام  84.2وبد  ،  2005عام   استطالع  في  فيم%2004  على.  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  حصل    ا 
التي حصل عليها   ها ذاتالنسبة  وهي  ،  2006في استطالع  %  2.5  % في هذا االستطالع، مقارنة بد3.4نسبة

عام   استطالع  استطالع  3.5بد  مقارنة    2005في  في  التطلعات    2004عام  %  تمثيل  عن  يختلف  )وهذا 
في استطالع  %  0.6  % في هذا االستطالع مقارنة بد1.1  سبةالواردة سابقًا( وحل ثانيًا الوطني الدستوري بن

النسبة ألي منها2005في استطالع عام    % 0.4بد  د و 2006عام   أما بقية األحزاب، فلم تتجاوز   .0.3  .%
أفاد حيث  للسلطة.  ما  سياسي  حزب  وصول  تجاه  مواقفهم  على  لألحزاب  المستجيبين  تصور    وينعكس 

بلون شخصيًا بوصول حزب سياسي ال يتفق معهم الى السلطة مقارنة بد  من المستجيبين بأنهم ال يق  % 68.9
عام  64 استطالع  في  وبد  %2006  عام  %  58.4،  استطالع  عام  57.7بد  و ،  2005في  استطالع  في   %

وقال2004 بد  12.5%  ،  مقارنة  يقبلون،  استطالع  13.4، و2006استطالع عام  % في 12.4  أنهم  في   %
 .  2004عام  في استطالع% 11، وبد 2005 عام 
 

العبارتين   من  "أي  المستجيبين  سؤال  فعند  مجتزًأ،  األردني  الشارع  لدى  السياسي  الحزب  مفهوم  زال  وما 
بأن عبارة "الحزب  من المستجيبين في هذا االستطالع    %60.9  التاليتين هي األقرب الى وجهة نظرك"، أفاد

في  تالم الحكم" هي األقرب لوجهة نظرهم،  هو تنظيم سياسي يسعى للمشاركة في العملية السياسية دون اس 
النسبة هذه  كانت  استطالع  65.8  حين  في  و%2006  استطالع  63.4،  في  في  63.7و،  %2005   %

أفادوا بأن عبارة "الحزب هو تنظيم سياسي يهدف الى استالم الحكم    % 31.6  . مقابل2004استطالع عام  
في    % 21.9، وبد  2006% في استطالع عام  24بد  بالوسائل الدستورية" هي األقرب لوجهة نظرهم مقارنة  

. وربما يعكس هذا الفهم حالة االنفصال التي  2004% في استطالع عام  25.1وبد    ،2005استطالع عام  
 حزاب السياسية بالناس بشكل عام. تلخص عالقة اال

 

 

 

 
 
 
 
 



 14 

 االنتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر :سادساا 
 

 المشاركة في االنتخابات  
% من  79.5في االنتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر. وأفاد    صوتوا% من المستجيبين بأنهم  55اد  أف

% أنهم صوتوا في دائرة أخرى  20بأنهم انتخبوا في الدائرة االنتخابية التي يسكنوها، فيما قال    صوتواالذين  
يسكنوها.   التي  للناغير  الوصول  في  االنتخابية  الحمالت  فعالية  مدى  أفاد  وعن  مجموع  26خبين،  من   %

الحملة   أثناء  معهم  باالتصال  قاموا  االنتخابية  حمالتهم  أعضاء  أحد  أو  المرشحين  أحد  بان  المستجيبين 
النسبة نحو    ،االنتخابية  قاموا باالنتخاب فعاًل. وأفاد  45.7وتشكل هذه  الذين  تم  29.9% من  الذين  % من 

ه االنتخابية بأنهم منحوا صوتهم نتيجة لهذا االتصال  االتصال معهم من قبل المرشح أو أحد أعضاء حملت
 الشخصي.  

 
% من الذين صوتوا بأنهم اتخذوا قرار التصويت للمرشح الذي انتخبوه  62.1أفاد    اتخاذ قرار التصويتوعن  

أفاد   فيما  االقتراع.  يوم  من  أسابيع  ثالثة  من  أكثر  االقتراع  13.2قبل  يوم  قبل  القرار  اتخذوا  بأنهم  منهم   %
% قبل يوم االقتراع بأسبوع، و  8.8% بأنهم اتخذوا القرار قبل يوم االقتراع بأسبوعين، و  5.8ثالثة أسابيع، وب

 % اتخذوا القرار يوم االقتراع.  8.7
 

% فقط بأنه تم نقلهم بإحدى وسائل النقل المؤمنة من  16.5أفاد    وصول الناخبين لمركز االقتراعوعن طريقة  
األغل أما  المرشحين.  األصدقاء،  59.6بية  قبل  أو  العائلة  مع  االقتراع  لصندوق  ذهبوا  فقط  الناخبين  من   %

 % بأنهم ذهبوا لوحدهم. 14.7وأفاد 
 

بأنه ُعرض عليهم شخصيًا أو  % من المستجيبين  16فقد أفاد    بيع وشراء األصواتأما فيما يتعلق بموضوع  
شار هذه الظاهرة في الدوائر االنتخابية التي  أحد األقارب واألصدقاء شراء أصواتهم االنتخابية. وعن مدى انت 

أفاد   المستجيبون  فيها  جدًا،  15.8إنتخب  كبيرة  درجة  إلى  منتشرة  كانت  الظاهرة  بان  انتخبوا  الذين  من   %
% بأنها لم  37% إلى درجة قليلة جدًا، فيما قال  9% إلى درجة قليلة، و  15.9% إلى درجة كبيرة، و14و

% من األردنيين يعتقدون بأن  95ومن الجدير بالذكر أندوائرهم االنتخابية.   ت ن منتشرة على اإلطالق في  
   هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الديمقراطية. 
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موضوع   االنتخابات  وفي  للمجلس  21.8أفاد  نزاهة  النيابية  االنتخابات  بأن  المستجيبين  مجموع  من   %
غير نزيهة في استطالع ما قبل االنتخابات.  % توقعوا أن ت ون  18، مقارنة بد  الخامس عشر لم ت ن نزيهة

نزيهة،66.4وأفاد   أنها كانت  بد    %  قبل االنتخابات.  54مقارنة  % توقعوا أن ت ون نزيهة في استطالع ما 
أفاد   بال أعرف 11.1فيما  بد    %  االنتخابات27.7مقارنة  قبل  ما  استطالع  في  الدائرة  %  أما على صعيد   .
لذين انتخبوا أن االنتخابات كانت نزيهة في دوائرهم االنتخابية التي انتخبوا  % من ا77.4فقد أفاد  االنتخابية  

 % بأنها لم ت ن نزيهة.  17.3فيها، فيما أفاد 
 

عن   األسبابأما  االنتخابات    أبرز  بأن  يعتقدون  الذين  المستجيبون  أوردها  كانت  التي  فقد  نزيهة،  ت ن  لم 
اع  في  األهم  السبب  هي  األصوات  وشراء  بيع  االنتخابات ظاهرة  نزاهة  بعدم  الناس  بذلك    ، تقاد  أفاد  حيث 

وعة موهناك مج%.  2%، ثم مشاكل الهويات  10خلل في اإلجراءات بنسبة  %. وحل في الموقع الثاني  70
 من األسباب األخرى المتفرقة.  

 
البلديةوعند   االنتخابات  نزاهة  بمدى  النيابية  االنتخابات  نزاهة  مدى  في    مقارنة  أجريت  موز  ت  31التي 
% أنها كانت  27% من المستجيبين بان االنتخابات النيابية كانت أكثر نزاهة، فيما يرى  41.7يرى    2007

الدرجة   النزاهة، ويرى  نفسها  على  أن  15من  يذكر  البلدية.  االنتخابات  نزاهة من  أقل  كانت  بأنها  تقييم  % 
تموز   في  التي جرت  البلدية  االنتخابات  لنزاهة  األردني  العام  كالتالي الرأي  كانت  42  : كان  بأنها  أفادوا   %

    إذا كانت نزيهة أم ال. ما % بأنهم ال يعرفون 23.5% أفادوا بأنها كانت غير نزيهة، وأفاد 33.5نزيهة، 
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التصويت لدى الناخبيأما   ن، فقد أظهرت النتائج أن النسبة األكبر من الناخبين صوتوا على  عن اتجاهات 
أساس عشائري،  

بل ذلك  إذ  غ 
34.5  ،%

نسبة   تبعها 
صوتوا   الذين 
موالي   لمستقل 

وبلغت  
ثم  31.8  ،%

الذين   نسبة 
لمستقل   صوتوا 

ثم    %،6.4
توجهات  %. ومن الواضح أن  4.2مستقل معارض    %، ثم  4.5إلسالمي  الذين صوتوا لحزب جبهة العمل ا

الناخبين االنتخابات  تصويت  نتائج  قبل  مقارنة  عند  الفعلي  التصويت  عن  تختلف  قبل  ،  ما  استطالع 
   .  4االنتخابات بنتائج استطالع ما بعد االنتخابات كما يوضح الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .  4الجدول رقم  

 ة:  األخير النيابية االنتخابات في صوتك بمنح قمت التالية االتجاهات من أي الى
ستقوم  التالية االتجاهات من أي إلى ات كان النص "في استطالع ما قبل االنتخاب

 " القادمة؟ النيابية االنتخابات في صوتك بمنح

 قبل االنتخابات بعد االنتخابات

 47.2 34.5 عشائري

 10 31.8 موالي  مستقل

 1.7 6.4 مستقل 

 8.5 4.5 اإلسالمي  العمل جبهة حزب

 3.4 4.2 معارض مستقل

 4.0 2.8 القومي  االتجاه

 1.3 2.7 رى  أخ

 7.3 1.9 اإلسالمي  العمل جبهة بحزب ملتزم غير إسالمي مرشح

 2.2 4. اليساري  االتجاه

 12.5 12.7 رفض اإلجابة + أعرف ال

 100 100 المجموع  
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 اإلعالم المرئي والمسموع   : بعاا سا

 المصادر األكثر وثوقاا بخصوص خبر سياسي محلي  
و  الذين حددوا المصدر األكثر وثوقًا بخصوص خبر سياسي محلي أن التلفزيون األردني ه% من  51يعتبر

% في  48بدو ،  2005% في استطالع  43، و2006% في استطالع عام  43  بد  أكثر المصادر وثوقًا مقارنة
%  29% في هذا االستطالع وبد  28 ، تليه الجزيرة بنسبة2003% في عام 52.2، و بد 2004استطالع عام 

%  20.6د  ، وب2004% في استطالع  25، وبد  2005% في استطالع عام  27، وبد  2006في استطالع عام  
استطالع   محلي .  2003في  سياسي  خبر  بخصوص  وثوقًا  األكثر  المصدر  كانت  فقد  العربية    بنسة   أما 

   % في هذا االستطالع. 4.7
 

 المصادر األكثر وثوقاا بخصوص خبر سياسي عربي 
من الذين حددوا المصدر األكثر وثوقًا بخصوص خبر سياسي عربي أن الجزيرة هي أكثر  %  57.1  يعتبر

بد  المصاد مقارنة  وثوقًا،  استطالع  45.3ر  في  وبد  %2006  استطالع  %  42،  في  39وبد  ،  2005في   %
عام   وبد  2004استطالع  استطالع  35.5،  بنسبة2003%في  األردني  التلفزيون  يليها  هذا  30.4  ،  في   %
% في  33، وبد  2005% في استطالع عام  29، وبد  2006% في استطالع عام  25  مقارنة بد  االستطالع،  

في    % 17.5% مقارنة بد  12.8  ، ثم قناة العربية بنسبة2003% في استطالع  32.3، وبد  2004طالع  است
% في  7.9، وبد   2004% في استطالع  14، وبد  2005في استطالع عام    %12  ، وبد2006استطالع عام  

 .   2003استطالع 

 المصادر األكثر وثوقاا بخصوص خبر سياسي دولي 
ال%  57.3  يرى  الذين حددوا  أكثر  من  هي  الجزيرة  أن  دولي  سياسي  بخصوص خبر  وثوقًا  األكثر  مصدر 

، وبد  2004و    2005% في استطالعي  41، وبد2006% في استطالع عام  44.3بد  المصادر وثوقًا مقارنة  
استطالع  34.9 في  بنسبة %2003  األردني  التلفزيون  يليها  بد18.8  ،  مقارنة  االستطالع،  هذا  في   %  
، و بد  2004% في استطالع  31، وبد  2005في استطالع    %26  بدو ،  2006في استطالع عام    % 24.2
% في استطالع عام  17.5% في هذا االستطالع مقارنة بد  13.5  ، ثم العربية بنسبة2003% في عام  31.2

و 2006 استطال13بد  ،  في  عام  %  وبد  2005ع  استطالع  14،  في  بد  %2004  استطالع  8.5،و  في   %
2003 . 

 
  



 18 

  ومبيوتر واإلنترنت  انتشار ال :اا ثامن

%  38، وإلى  2004عام  % في  35الى    2003% في عام  29.5ارتفعت نسبة من يستخدمون ال مبيوتر من  
استطالع إلى  2006و  2005ي  في  االستطالع  هذا  في  طفيفًا  وارتفعت  من  .  % 39.9،  نسبة  وارتفعت 

عام   منذ  االنترنت  بلغت  2002يستخدمون  إذ  عام  17.4و%  15.6،  عام  17.5و  %2003   %2004  ،
ومن    %.23.6، وفي هذا االستطالع ارتفعت طفيفًا إلى  2006% في عام  22.2و،  2005% عام  22.8و

 سنة فأكثر.   18الجدير ذكره هنا ان هذه النسب تنطبق فقط على الذين تترواح أعمارهم بين 


