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( توزيع العينة بأوزانها النسبية حسب  1جدول )ال

 المحافظة 

 % العدد 

 32.6 575 العاصمة 

 5.2 92 البلقاء 

 13.4 236 الزرقاء 

 2.2 39 مادبا 

 17.6 310 اربد 

 4.0 70 المفرق 

 2.8 50 جرش 

 2.3 40 عجلون 

 8.2 145 الكرك 

 3.4 60 الطفيلة 

 3.9 69 معان 

 4.4 78 العقبة 

 100.0 1764 المجموع 

 

 لمقدمــــــــــــة ا

 

ا الدراسات  مركز  الجامعة الأجرى  في  ستراتيجية 

حول العام  للرأي  استطالعاً  أداء    األردنية  تقييم 

الحالي منذ انتخابه في تشرين الثاني  مجلس النواب  

 وإلى اآلن.  2009

-19/3  في الفترة ما بينتم تنفيذ االستطالع ميدانياً  

وقد    .  عبر إجراء المقابالت الوجاهية.  1/4/2009

  1764ع  العينة الوطنية المكتملة لالستطالبلغ حجم  

ً مستج المشاركة في  ، إذ رفض  1830.  من أصل  يبا

على    66  االستطالع  العينة  هذه  وتوزعت  فرداً.  

المملكة   )محافظات  الجدول  يبين  كما  (.  1كافة، 

ع قطاعات المجتمع األردني.   وتمثل هذه العينة جمي

% وبهامش خطأ 97إذ بلغ مستوى الثقة في العينة  

2%±   

على  ي التقرير  هذا  رشتمل  أقسام  :  ئيسيةأربعة 

األردني  ويعالج    ؛األول العام  للرأي  العام  التقييم 

النواب   مجلس  القسم  ،  الحالي ألداء  هذا  ويضم 

مدى  بي حول  العام   رضاانات  أداء    الرأي  عن 

الحالي مجلس  و  المجلس  ألداء  العام  الرأي  تقييم 

الدستورية   الحاليالنواب   مهماته  إنجاز  في 

نفاق العام.   وضبط اإل  ، األساسية: الرقابة، والمساءلة

في   المجلس  ألداء  المستجيبين  تقييم  إلى  إضافة 

وا األردن  على  مرت  التي  القضايا  مع  المواطنون.التعامل  يعرفها  كما  العربية  الثاني     لمنطقة  القسم  أما 

معرفة إلى  ألعمال    فيهدف  المواطنين  متابعة  النواب  المدى  النواب    ،الحاليمجلس  تواصل  مع ومدى 

في حين يهدف القسم الثالث إلى التعرف إلى تقييم المواطنين حول استقاللية  االنتخابية.   دوائرهم    مواطني

الرئيسية ألالم، و الحاليالمجلس   ا  داءحددات  النواب مع  لحاليالنواب خالل فترة المجلس  ، ومدى تواصل 

أما    .الحاليالمجلس    ، فيالثانيةللمرة  المواطنين، وتقييم المستجيبين لموضوع الكوتا النسائية التي طبقت،  

 متيازات التي تمنح عادة للنواب. يعكس اتجاهات الرأي العام نحو االالقسم الرابع ف 
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 وإلى اآلن القسم األول: تقييم أداء مجلس النواب الخامس عشر منذ انتخابه 

 

وتقييم أداء المجلس    ه إلى اآلن، مدى رضا الرأي العام عن أداء المجلس منذ انتخاب  إلى يهدف هذا القسم إلى التعرف  

امل مع مجموعة من الموضوعات  إضافة إلى دور المجلس في التع  لموكولة إليه دستورياً،القيام بمهامه الرئيسية افي  

 ت األهمية في المجتمع األردني.ذا

 مستوى الرضا العام عن أداء المجلس •

% من الرأي العام األردني بأنهم راضون    9.5د  أفا  ، إذالتقييم العام ألداء مجلس النواب الحالي بعدم اإليجابية  اتسم

المجلس  أداء  عن  انتخابه    الحالي  جداً  غي  واأفاد  %25.8  مقابل  ،وإلى اآلنمنذ  اإلطالق عن  ر راضيبأنهم  ن على 

% بأنهم راضون جداً عن  12.5أفاد    إذقيم المستجيبون أداء نواب دوائرهم االنتخابية،    المنوال نفسهأدائه.  وعلى  

ن على اإلطالق عن أداء نواب % أفادوا بأنهم غير راضي30.8ابل  ب دوائرهم منذ انتخابهم وحتى اآلن، مقأداء نوا

 رهم.دوائ

 راضين  وغير جداً  راضون بأنهم أفادوا الذين المستجيبون(  1) الشكل

 ن وإلى اآل النيابية االنتخابات  منذ دوائرهم نواب  وأداء الحالي،  النواب  مجلس أداء عن اإلطالق على
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أداء مجلس النواب الحالي أداء نواب دائرتك االنتخابية

 

عن أداء مجلس النواب الحالي منذ   اهمإلجابات المستجيبين حول مدى رض  وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية

النتائج أن أغلبية الرأي العام عبرت عن عدم رضاها    ،انتخابه وإلى اآلن وعن أداء نواب دوائر المستجيبين تظهر 

الحال المجلس  أداء  دوائرهم.   عن  نواب  أداء  وعن  راضو47اد  أف  إذ ي،  بأنهم  المستجيبين  من  وبدرجات    ،ن% 

% من المستجيبين بأنهم  44اد  وإلى اآلن، وأف  2007في تشرين الثاني/    نواب منذ انتخابهعن أداء مجلس ال  ،متفاوتة

كل من    ير راضية عن أداءغالرأي العام    أكثريةوإلى اآلن.  أي أن    انتخابهم  ن عن أداء نواب دوائرهم منذراضو

 .دوائر االنتخابية للمستجيبينالالمجلس الحالي وأداء نواب 
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تظهر النتائج أن المستجيبين في محافظة العقبة ،  حافظات عن أداء المجلسمستجيبين حسب المما يتعلق برضا ال  في

المجلس أداء  تقييم  في  إيجابية  األكثر  إذكانوا  راضو50.1أفاد    ،  بأنهم  أدا%  عن  متفاوتة ن  بدرجات  المجلس  ء 

.  أما المحافظات التي كانت % لكل منهما47.9العاصمة ومعان  %، تليها  49.7ثم عجلون    )كبيرة، متوسطة، قليلة(

المجلس  أق أداء  المستجيبين بأنهم  أفاد أكثر بقل  إذ  ،والمفرق  ،والكرك  ،الطفيلة  الحالي فهي:ل رضا عن  يل من ثلث 

، االنتخابية  ء المجلس.  أما تقييم المستجيبين حسب محافظاتهم ألداء نواب دوائرهمبدرجات متفاوتة عن أداراضون  

االنتخابية، ثم   ن عن أداء نواب دوائرهم% بأنهم راضو50.9إذ أفاد  األكثر إيجابية،    نعام  محافظة  فكان مستجيبو

فعجلون  49.6العاصمة   وبالمقابل%48.3،  لن  ،%.   الطفيلة  محافظة  مستجيبي  تقييم  دوائرهم  كان   االنتخابيةواب 

سلبية،   خم  إذ األكثر  من  أقل  )أفاد  المستجيبين  متفا18.8س  بدرجات  راضون  بأنهم  ثم %(  نوابهم،  أداء  عن  وتة 

 %. 38.9%، فإربد 32.5الكرك 

( المستجيبون الذين أفادوا بأنهم راضون )بدرجات متفاوتة( عن أداء المجلس 2) الجدول  

حسب المحافظات  تخابيةاالن وعن أداء نواب دوائرهم   

االنتخابية أداء نواب دوائرهم عنالرضا  أداء مجلس النواب  عنالرضا  المحافظة   

% % 

 49.6 47.9 العاصمة  

 44.5 46.4 البلقاء 

 43.2 47.6 الزرقاء  

 42.1 40.8 مادبا 

 38.9 47.6 اربد 

 40.1 38.6 المفرق  

 43.5 43.6 جرش  

 48.3 49.7 عجلون  

 32.5 38.3 الكرك  

 18.8 34.8 الطفلية  

 50.9 47.9 معان 

 43.3 50.1 العقبة  

 44.3 46.6 المجموع 

 

 الدستورية مجلس بوظائفه تقييم أداء ال •

الذي اتسم به   هنفس النمطتقييم الرأي العام ألداء مجلس النواب الحالي في القيام بوظائفه الدستورية األساسية،  لقد اتبع

% من المستجيبين 15أفاد حوالي    إذ.   وإلى اآلنعام عن أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه  مدى رضا الرأي ال

في الرقابة على  وعلى القيام بدوره في محاسبة الحكومة،    كان قادراً إلى درجة كبيرةالحالي  بأن مجلس النواب  

الحك مساءلة  وفي  التشريعات،  سن  وفي  العام،  أطيافاإلنفاق  تمثيل  وفي  نسبة    ،بالمقابلالمجتمع.     ومة،  كانت 

 )كما يبين الشكل(  %.20حوالي  المهمات القيام بهذهعلى  يكن قادراً لم  أفادوا بأن المجلس الذين المستجيبين

ما إذا كان المجلس قادراً على القيام    % من المستجيبين أفادوا بأنهم ال يعرفون20وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي  

عات، في مساءلة الحكومة، في الرقابة على اإلنفاق، وفي محاسبة الحكومة.  فيما كانت نسبة سن التشري  :بدوره في

 %.7إذا كان المجلس يمثل أطياف المجتمع  ما ال يعرفونالذين أفادوا بأنهم 
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 الرئيسية الدستورية بمهامه القيام على قادراً  يكن ولم كبيرة درجة إلى قادراً  كان  الحالي النواب   مجلس بأن أفادوا الذين المستجيبون(   2) شكلال
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 ا  بدور   ي م اءلة

الح ومة

 ا  بدور   ي   

الت ري ا 

 ا  بدور   ي الر ابة

 ل  ا ن ا  ال ا 

 ا  بدور   ي محا بة

الح ومة

 ا  يم   أ يا 

المجتم 

%
ل  ي    ادرا   ل  ا     ا   ادرا   ل  درجة  بير 

 

تبين االضطالع بمهمامه الدستورية،  ء المجلس الحالي في  يبين لتقييم أداإلجابات المستج  وعند أخذ الوسط الحسابي

%  50أفاد حوالي    إذ  ،ةالقيام بمهامه الدستورياً على نفسه في مدى نجاح المجلس في  منقسم  كان  أن تقييم الرأي العام

ناجحاً  كان  المجلس  متفاوتة  بأن  توافق حو  ()وبدرجات  مقابل  الدستورية،  بمهامه  القيام  العام  في  الرأي  الي نصف 

 (.   3) المهام.  كما يبين الشكل هم يكن ناجحاً في القيام بهذاألردني على أن المجلس ل
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 لي في القيام بوظائفه الدستورية  الرأي العام ألداء مجلس النواب الحا ( تقييم3)الشكل 
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%
ن   ال

 

أداء  أما في ما يتعلق ب المستجيبين عن  العامة لعامي  نواب دوائرهم في مناقشة  رضا  القوانين والموازنات  مشاريع 

الذهبي  2009و  2008 نادر  المهندس  لحكومة  الوزاري  البيان  أظهر  ، ومناقشة  التقييفقد  أن  النتائج  غير ت  كان  م 

 رهم ن إلى درجة كبيرة عن أداء نواب دوائ% من المستجيبين بأنهم راضو10لي  أفاد حوا   إذيجابي بصفة عامة،  إ

القوانين  االنتخابية مشاريع  مناقشة  لعامي    ،في  العامة  الموازنة  الوزاري  ومناق  ،2009و  2008ومناقشة  البيان  شة 

ين على اإلطالق عن أداء نوابهم في  المستجيبين بأنهم غير راض% من  20أفاد حوالي    ،وبالمقابل  لحكومة الذهبي.  

 الموضوعات نفسها.

في مناقشة القوانين والموازنات العامة والبيان   وإلى اآلن  خابية منذ انتخابهمداء نواب دوائرهم االنت( تقييم المستجيبين أل 4الشكل )

 الوزاري لحكومة الذهبي 
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را   ل  درجة  بير   ير را   ل  ا    
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منذ انتخابهم    االنتخابية  ساب الوسط الحسابي كنسبة مئوية لمدى رضا المتسجيبين عن أداء نواب دوائرهمتحعند او

ومناقشة البيان الوزاري لحكومة الذهبي، فإن أكثرية  ، 2009و  2008موازنتي عامي  و وانين،  مناقشة مشاريع القفي  

دوائرها نواب  أداء  العام غير راضية عن  يبي  ،الرأي  )  كما  الجدول  إن(.   3ن  أفادوا50أقل من    إذ  برضاهم    % 

متفاوتة  بو في  و  ومتوسطة؛  كبيرة؛)درجات  النواب  أداء  عن  القوانين،  قليلة(  مشاريع  العامة  ومناقشة  الموازنات 

 والبيان الوزاري لحكومة الذهبي.

مدى المستجيبين    وحول  المحافظةرضا  دوائرهم  حسب  نواب  أداء  اآلنفة  الموض في    االنتخابية  عن  الثالثة  وعات 

)أقل  ين بعدم النجاح  ، نجد أن المستجيبين في جميع المحافظات قد قيمت أداء نوابها في مناقشة مشاريع القوانالذكر

إ50من   المستجيبين(، بل  أفادوا بعدم رضاهم عن  ن أكثر  % من  من ثلثي المستجيبين في كل من الكرك والطفيلة 

الق مشاريع  مناقشة  في  نوابهم  عاأداء  موازنتي  مناقشتي  في  نوابهم  أداء  المستجيبون  قيم  كما    2008مي  وانين.  

أقل من    واعن أداء نوابهم كان  الرضاب  التي أفادت  ل محافظةبين في كالمستجي  نسبة  نبعدم النجاح، حيث إ  2009و

ء نوابهم في أفاد أكثر من ثلثي المستجيبين في كل من عجلون والطفيلة بأنهم غير راضين عن أدا، في حين  50%

 مناقشة الموازنتين.

البي  في ما يتعلق بتقييمأما   المحافظات ألداء نوابهم عند مناقشة  المهندس نادر  المستجيبين في  الوزاري لحكومة  ان 

بعدم   اتسم  فقد  بإسثناء  الذهبي،  تلك    محافظاتالنجاح  في  المستجيبون  انقسم  حيث  والعاصمة،  والبلقاء  المفرق 

 أو عدم رضاهم عن أداء نوابهم.نحو رضاهم  المحافظات

 ع القوانين،في مناقشة مشاري االنتخابية  ( مدى رضا المستجيبين ألداء نواب دوائرهم 3جدول ) ال

 ومناقشة البيان الوزاري لحكومة الذهبي  2009و 2008موازنتي عامي  

مناقشة موازنتي عام  مشاريع القوانينمناقشة  

 2009و  2008

 البيان الوزاري مناقشة 

% % % 

 50 48 48 العاصمة  
 52 48 46 البلقاء 

 50 48 48 الزرقاء 
 48 45 45 مادبا 
 38 38 38 اربد  

 53 48 49 المفرق 
 38 39 42 جرش 

 34 30 31 عجلون  
 45 43 39 الكرك  
 28 29 29 الطفلية  

 49 48 46 معان 
 39 40 43 العقبة 
 46 45 45 المجموع 
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 س تجاه مجموعة من الموضوعات العامةتقييم أداء المجل •

في  باإلضاف الحالي  المجلس  أداء  تقييم  إلى  فقد  ة  الدستورية،  بمهمامه  التعرفالقيام  إلى  الرأي    إلى   هدف استطالع 

ا النواب في مجموعة من  العام ألداء مجلس  الرأي  العاماألساسية    لموضوعاتتقييم  الرأي  في    التي تتصدر اهتمام 

عامة   البالد اآلن  ،بصفة  وإلى  الحالي  النواب  مجلس  انتخاب  منذ  وجدل  نقاش  موضع  كانت  تعزيز و  ،وقد  هي: 

السياسة  والخصخصة،  و  وتشكيالت الوظائف الحكومية؛  وسياسة اإلنفاق العام؛  صادية؛وسياسة الدولة االقت  الحريات؛

إذا كان هنالك    حول ما  رأي العام مدى اعتقاد ال  إلى التعرف    نمطهذا االستطالع    اتبعو   ومحاربة الفساد.   الخارجية.  

بين الذين أفادوا بأن لهذا  ستجيالم  إلىومن ثم التعرف  دور لمجلس النواب في التعامل مع هذه الموضوعات أم ال.   

ن حوالي ثلث المستجيبين أفادوا بأنه لم يكن لمجلس النواب  ت النتائج أأظهرو   الموضوعات.  دوراً في هذهالمجلس  

إذا % من المستجيبين بأنهم ال يعرفون ما  30  -%25عبر  لتعامل مع هذه الموضوعات، فيما  الحالي أي دور في ا 

%  50ه الموضوعات.  أي أن أكثرية المستجيبين )أكثر من ب الحالي في التعامل مع هذكان هنالك دور لمجلس النوا

عن عبروا  المستجيبين(  بأ  من  يعرفون  ال  أو  يعتقدون  ال  الحالأنهم  النواب  لمجلس  هذه ن  مع  التعامل  في  دوراً  ي 

في دورحين    الموضوعات.   له  كان  النواب  مجلس  بأن  المستجيبين  ثلث  من  بقليل  أكثر  الدور    واوقيم  ، قيم  هذا 

في موضوعات الفساد   : باإليجابي  الحرياتو  ؛محاربة  العام  ؛ وتعزيز  اإلنفاق  االقتصادية  ؛وسياسة  الدولة    ؛ وسياسة 

كانت فيما  الخارجية.   بأن  والسياسة  أفادوا  الذين  المستجيبين  دورسبة  النواب  لمجلس  الدور    اً،ن  هذا  ووصفوا 

 . %24  الخصخصةو ؛%31وظائف الحكومية ين هما: تشكيالت الباإليجابي في موضوع

 إذا كان لمجلس النواب الحالي  ما  (اتجاهات الرأي العام نحو  4جدول ) ال

 لدور وتقييم هذا ا  ، دور في مجموعة من الموضوعات األساسية  

  لمجلس النواب دور في .... كان 

 المجموع 
  الدور هذا كان و 

 وهذا الدور إيجابي 

  هذاكان و

 دور سلبي ال

دور ال  ذا الكان هو

 إيجابي وال سلبي 

لم يكن له  

 دور في

ال أعرف إن كان  

 أم ال  له دور

 100 20 32 2 3 42 تعزيز الحريات  
 100 24 31 3 6 37 االقتصادية سياسة  

 100 28 32 2 4 34 الخارجية السياسة 
 100 25 27 3 6 39 سياسة اإلنفاق العام 

الوظائف   تشكيالت 

 الحكومية 
31 11 3 31 24 100 

 100 30 31 2 14 24 الخصخصة 
 100 19 31 2 5 43 محاربة الفساد 
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وأهم قضية مرت على    ، األردنمرت على  محلية  أهم قضية  تقييم أداء المجلس الحالي نحو   •

 قة العربية منذ انتخاب مجلس النواب لمنطا

خالل الفترة ما بين عربية حدثت  وأهم قضية    ،أهم قضية محلية مرت على األردن  إلىهدف االستطالع إلى التعرف  

.  أما أهم قضية محلية مرت على األردن  حسب تعريف الرأي العام األردني  وإلى اآلن انتخاب مجلس النواب الحالي  

المستجيبين بأن المجلس كان له  من    %64وقد أفاد    % من المستجيبين،41  نت ارتفاع األسعاركا، فخالل هذه الفترة

هذه   التعامل مع  في  أفاد  في  ،القضية دور  في  36ما  دور  له  كان  إن  يعرفون  أو ال  له دور  يكن  لم  المجلس  بأن   %

التعامل مع القضية كانوا راضين  في    % من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور58.   أم ال  التعامل مع هذه القضية 

   .درجات متفاوتة( عن أداء المجلس في التعامل مع هذه القضية)ب

قضية أزمة    فكانت،  % من المستجيبين(15)  األهمية  ناحيةالثانية من    التي حصلت على المرتبة  لية أما القضية المح

لنواب الحالي دوراً في التعامل مع هذه ن لمجلس االقضية بأ   من الذين سموا هذه   % 49إذ أفاد  ،  مكاتب البورصة

كا51مقابل    القضية إن  يعرفون  أو ال  دور  له  يكن  لم  المجلس  بأن  أفادوا  في%  أم ال  دور  له  مع   ن  هذه    التعامل 

كانوا راضين عن أداء المجلس    ،في معالجة هذه القضية  اً % من الذين قالوا بأن لمجلس النواب دور48  القضية.  

 تجاه هذه القضية. 

كان هنالك   إذا  ما  رائهم حولوإلى اآلن وآردن منذ انتخاب المجلس الحالي على األ مرت محليةهم قضية ( تعريف الرأي العام أل 5جدول )ال

 ومدى رضاهم  أم ال،  دور لمجلس النواب في التعامل مع هذه القضية

 

 أهم قضية محلية مرت على األردن منذ انتخاب مجلس النواب الحالي 
دور في التعامل مع القضية من    كان للمجلس فادوا بأنهأنسبة الذين 

 مجموع الذين سموا هذه القضية 

الرضا عن أداء مجلس النواب  

من   الحالي تجاه هذه القضية

الذين أفادوا بأن المجلس كان له  

 دور في التعامل مع هذه القضية 

عرف ال أ ال نعم % البند   % المجموع  

 58 100 6 30 64 41 غالء االسعار 

 48 100 12 38 49 15 مكاتب البورصة 

 50 100 7 46 74 5 البطالة 

 59 100 00.0 51 49 2 الفقر

خرىأ  17 64 27 9 100 61 

ذكرجابة/ ال أعرف/ رفض االال أ  20  
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  ، على غزة، فقد كانت الحرب  وإلى اآلنما يتعلق بأهم قضية عربية حدثت منذ انتخاب مجلس النواب الحالي    أما في

النواب   لمجلس  ه كان% من الذين سموا هذه القضية بأن  77  % من المستجيبين، وأفاد66وجاءت بالمرتبة األولى  

 % من الذين أفادوا بأن المجلس كان له دور في التعامل مع هذه القضية78في التعامل مع هذه القضية.   رالحالي دو

    مع هذه القضية.  هعن تعامل (بدرجات متفاوتة)نهم راضين ذكروا بأ

 

كان لمجلس   ما إذا حول ه اتواتجاه ، نخاب مجلس النواب الحالي حسب تعريف الرأي العامنحدثت منذ ا سياسية هم قضية عربيةأ (6)الجدول 

داء المجلس ييمه أل، وتقأم ال  النواب دور في التعامل مع هذه القضية   

الحالي أهم قضية سياسية عربية حدثت منذ انتخاب مجلس النواب  

2007ثاني التشرين   دور مجلس النواب في التعامل مع هذه القضية؟ 
درجة الرضا عن أداء مجلس النواب  

قضيةتجاه هذه ال الحالي  

عرف ال أ ال نعم % البند    % المجموع  

 78 100 6 17 77 66 الحرب على غزة  1

 66 100 4 23 74 11 القضية الفلسطينية بشكل عام  2

خرىأ 3  5 59 30 11  100 55 

ذكرال أعرف/ رفض االجابة/ ال أ 4  17  

 75  100 المجموع  8

 

 ات تصويت نوابه القسم الثاني: استقاللية مجلس النواب الحالي، ومحدد

 

التعرف   التنفيذية  إلىيهدف هذا القسم إلى  السلطة  الحالي، عن  النواب  العام نحو استقاللية مجلس  الرأي    ، اتجاهات 

واالقتصادية واالجتماعية المؤثرة في المجتمع األردني، كما يهدف هذا القسم أيضاً إلى التعرف   وعن القوى السياسية

 والمحددات الرئيسية لتصويت النواب. ،ات التصويت في مجلس النوابجاهات فيالعوامل التي تؤثر  إلى

 استقاللية مجلس النواب  •

ن المجلس يتمتع باستقاللية % من المستجيبين بأ13أفاد    فعلى صعيد استقاللية المجلس الحالي عن السلطة التنفيذية،

اإلطالق   بأن المجلس ال يتمتع باستقاللية على% من المستجيبين  19إلى درجة كبيرة عن السلطة التنفيذية، فيما أفاد  

ب التنفيذية،  السلطة  أفاد  عن  الس23المقابل  عن  باستقاللية  النواب  مجلس  تمتع  مدى  حول  يعرفون  ال  بأنهم  لطة  % 

 ،% من المستجيبين51التنفيذية.  وعند احتساب الوسط الحسابي إلجابات المستجيبين، يظهر أن أكثرية الرأي العام  

م أن  النواترى  مقابل  جلس  التنفيذية  السلطة  عن  باستقاللية  يتمتع  ال  الحالي  أفادوا  49ب  يتمتع  %  المجلس  بأن 

 بدرجات متفاوتة( عن السلطة التنفيذية.باستقاللية )
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التنفيذية  السلطة عن الحالي النواب  مجلس استقاللية   نحو العام الرأي اتجاهات(  5) لالشك  

51
49

ال يتمت  با ت  لية    ال ل ة التن ي ية

يتمت  با ت  لية    ال ل ة التن ي ية

 

قـوى سياسـية واقتصـادية  جانـبأعضـاء مجلـس النـواب الحـالي لضـ وطات مـن  أما علـى صـعيد تعـرض

تجـاه  رئيسية فئاتلرأي العام منقسم إلى ثالث ا فقد تبين أنكيفية تصويتهم، ف  فيواجتماعية وإعالمية للتأثير  

رضـون لضـ وط األول يقـر بـأن النـواب يتع  سياسـية: فالقسـم جانب قـوى  مدى تعرض النواب لض وط من  

يعتقد القسم الثاني بأنهم ال يتعرضون لض وط، أما القسم الثالث فعبر عن عـدم  في تصويتهم، في حينللتأثير  

% مـن 53% و35يتعرضون لض وط أم ال.  فقد أفادت نسبة تتـراوح بـين    إذا كان النواب  حول ما  معرفته

األجهـزة األمنيـة؛  مـا؛كومـة، وزيـر لحا :مـن قبـل مستجيبي الرأي العام بأن النواب يتعرضون إلى ضـ وط

ووجهــاء  ،ربهم أقــا وجهــاء العشــائر؛كبــار االقتصــاديين.  ؛ أصــحاب النفــوذ السياســي مــن خــار  الحكومــة

 .للتأثير في تصويتهم وكما يبين الجدول  ،والصحافة  ،االنتخابية  هم وناخبي دوائر  ،يةمناطقهم االنتخاب

كيفيـة  فـيبـأن مجلـس النـواب يتعـرض لضـ وط للتـأثير   أفـادواالـذين  إن أكثر من ثالثة أرباع المسـتجيبين  

ــذه الضــ وط،  ،تصــويتهم  ــواب يســتجيبون له ــدون أن الن ــة يعتق ــر مــن ثالث ــاعهم أنإذ رأى أكث ــ أرب واب الن

يستجيبون لض وط الحكومـة، وزيـر مـا، األجهـزة األمنيـة، أصـحاب النفـوذ السياسـي، كبـار االقتصـاديين، 

الرأي العام بأن النواب أقـل اسـتجابة حين اعتقد  ووجهاء العشائر.  في  ،أقاربهم   ووجهاء مناطقهم االنتخابية،

ن النــواب إالمســتجيبين الــذين قــالوا  ااد ثلثــأفــ إذوالصــحافة المحليــة،  ،لضــ وط نــاخبي دوائــرهم االنتخابيــة

 .تلك الض وطل  النواب يستجيبونن ، أهاتين الجهتين  جانبيتعرضون لض وط من 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 ومدى استجابتهم لهذه الض وط  ، القوى السياسية واالجتماعية واالقتصادية  جانب ( مدى تعرض النواب لض وط من  7جدول ) ال

 ال أعرف )%(  ال)%( )%(نعم  جانب تعرض أعضاء المجلس لض وط من 

نسبة الذين أفادوا بأن أعضاء المجلس  

ن لهذه الض وط  الحالي كانوا يستجيبو

نهم وا إمن مجموع المستجيبين الذين قال

 يتعرضون لض وط 

 84 21 31 49 الحكومة بصفة عامة 

 75 25 39 36 وزير ما

 79 24 42 35 األجهزة األمنية  

 خار    أصحاب النفوذ السياسي من

 

 

 

 الحكومة 

 

 لحكومة ختتختاالالالال الحكومة

35 38 27 79 

 77 27 37 36 كبار االقتصاديين 

 66 17 50 34 دوائرهم االنتخابية  ناخبو

 66 21 44 35 الصحافة المحلية 

 76 18 34 49 وجهاء مناطقهم االنتخابية 

 76 16 31 53 شيوخ ووجهاء العشائر 

 74 15 38 47 أقاربهم 
 

 لنوابمحددات أداء ا •

، وإلـى اآلنأما على صعيد اتجاهات الرأي العام نحو محددات أداء النواب في المجلـس الحـالي منـذ انتخابـه 

 إذ، أم ال النـواب يتحلـون بالشـجاعة والجـرأة فـي تأديـة أعمـالهم  حول ما إذا كانانقساماً  فقد أظهرت النتائج  

% أنهـم ال يتحلـون 40مقابـل  ،جاعة والجـرأة يتحلـون بالشـ العام بأن النواب  الرأي  مستجيبي  % من50أفاد  

إنهـم % قـالوا 42مقابـل  ،% بأن النواب ال يـدافعون عـن مصـالح نـاخبيهم 48أفاد     فيمابالشجاعة والجرأة،  

يقومـون بمحاسـبة  بـأن النـواب%( 31أقل من ثلث المسـتجيبين ) أفادبالمقابل    يدافعون عن مصالح ناخبيهم،

إن أكثريـة الـرأي العـام متوافقـة )بنسـبة م ال يقومون بمحاسبة الحكومـة.   % بأنه52أفاد    في حينالحكومة،  

النـاخبين، وأن همهـم الرئيسـي تقـديم   آراء  ولـيس  ،اء الحكومـةن النواب يعبرون عن آر%( بأ60تزيد على  

خدمات خاصة ألصدقائهم وأقاربهم، وتكريس نفوذهم في المناطق االنتخابية.  أي أن الرأي العـام يميـل إلـى 

األول هـو  :ن أداء النواب في المجلس الحالي ال يعبر عن آراء الناخبين، بـل يصـب فـي اتجـاهين أساسـيينأ

 والثاني يهدف لتحقيق النواب مكاسب شخصية وذاتية.  ،العالقة مع السلطة التنفيذية

 في المجلس الحالي أداء النواب   ن العوامل األساسية التي تؤثر فيمجموعة م  نحو( اتجاهات الرأي العام 8جدول )ال

 ال أعرف/ رفض اإلجابة  أعارض  أؤيد  

أعضاء مجلس النواب يعبرون عن آراء الحكومة وليس عن آراء الناخبين    60 29 11 

أعضاء مجلس النواب ال يتمتعون باستقاللية عن الدوائر األمنية    41 39 20 

أعضاء مجلس النواب يتحلون بالشجاعة والجرأة في تأدية أعمالهم    05  40 10 

الهم الرئيسي للنواب تقديم خدمات خاصة ألصدقائهم ومعارفهم وأقاربهم    64 26 10 

حالي الدفاع عن مصالح ناخبيهم الهم الرئيسي ألعضاء مجلس النواب ال   42 48 10 

الهم الرئيسي ألعضاء مجلس النواب الحالي محاسبة الحكومة    31 52 17 

هو تكريس نفوذهم في مناطقهم االنتخابية   الهم األساسي ألعضاء مجلس النواب   62 26 12 
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 نتـائج أن أكثريـة الـرأي العـام ومن أجل تعميق الفهم بمحددات أداء النائب في المجلس الحالي، فقد أظهرت ال

ي أدائـه كنائـب دوراً أساسـياً فـ ( على ستة عوامل تؤدي ثالثة أرباع المستجيبين  لى)بما يزيد ع  ةشبه متوافق

بـه مكاسـب ألقار%( تحقيـق النائـب  79اتيـة وشخصـية )مكاسـب ذالحالي هـي: تحقيـق النائـب    في المجلس

سياسـات لإن النائـب دائمـاً مؤيـد %(،  76مكاسـب ألصـدقائه ومعارفـه )%(، تحقيـق النائـب  79وعشيرته )

% بـأن تحقيـق النائـب 65فقد أفاد  بالمقابل%(، 71لنائب لض ط من الحكومة )%(، استجابة ا75الحكومة )

مثـل عـامالً ن استشارة النائب لناخبي دائرته ت% قالوا إ55و ،مكاسب لدائرته االنتخابية يمثل عامالً في أدائه

 أدائه. في

 ( نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن العوامل التالية مؤثرة في أداء نواب المجلس الحالي  9جدول )ال

 % البند 

ب مكاسب ذاتية وشخصيةتحقيق النائ   79 

 79 تحقيق النائب مكاسب ألقاربه وعشيرته 

ه ومعارفألصدقائة   تحقيق النائب مكاسب   76 

حكومة ات الإن النائب دائما مؤيد لسياس  75 

 71 استجابة النائب لضغط من الحكومة 

 70 عدم معرفة النائب وفهمه لبعض السياسات 

ية تحقيق النائب مكاسب لدائرته االنتخاب  65 

 55 استشارة النائب لناخبي دائرته 

 

ن ، فقـد كـابقة كافاةأداء النائب في المجلس الحاالي مان باين العوامال الساا  فيأما العامل األهم الذي يؤثر  

مـن المسـتجيبين بـأن تحقيـق %  23% من المستجيبين، فيمـا أفـاد  40مكاسب ذاتية وشخصية  تحقيق النائب  

مكاسـب ألقاربـه % بأن تحقيق النائـب 13  أدائه، وأفادة هو العامل األهم في  مكاسب لدائرته االنتخابيالنائب  

 أدائه كنائب. فيوعشيرته هو العامل األهم في التأثير  
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 الحالي؟ المجلس  في النائب  أداء   تحديد  في األهم (6) شكل
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 تح يق النائب م ا ب  اتية و خصية

 تح يق النائب م ا ب لدائرته االنتخابية

 تح يق النائب م ا ب أل اربه و  يرته

 ا تجابة النائب لضغ  م  الح ومة

    النائب دائما مؤيد ل يا ا  الح ومة

 ا ت ارا  النائب لناخبي دائرته

 تح يق النائب م ا ب الصد ائه وم ار ه

  د  م ر ة النائب و همه لب   ال يا ا 

  ال أ ر 

%

 

 

   اصل النواب مع مواطني دوائرهم االنتخابيةالقسم الثالث: متابعة أعمال مجلس النواب الحالي، وتو

 

التعرف   إلى  الجزء  هذا  والوقوف  إلىيهدف  الحالي،  النواب  مجلس  المواطنين ألعمال  متابعة  على    مدى 

وتواصلهم مع   ،آراء المستجيبين عن مدى تواصل أعضاء مجلس النواب الحالي مع المواطنين بصفة عامة

 .بصفة خاصة مواطني دوائرهم 

 

 أعمال المجلس الحالي: متابعة •

% من المستجيبين  60لي، إذ أفاد  أن أغلبية المستجيبين لم تتابع أعمال مجلس النواب الحاأظهرت النتائج  

يتأ لم  اإلطالق   ،ابعوا نهم  مقابل    ،على  المجلس.   إ3أعمال  قالوا  درجة %  إلى  المجلس  أعمال  تابعوا  نهم 

الرأي العام    مستجيبي  % من20جابات المستجيبين، فإن  كبيرة.  وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية إل



15 

 

العام أفاد% من ا80بدرجات متفاوتة )كبيرة، متوسطة، قليلة( مقابل  كان متابعاً ألعمال المجلس     والرأي 

 أعمال المجلس. والم يتابع  م بأنه

( نجد أن نسبة  14لس  وعند مقارنة نتائج هذا االستطالع مع نتائج استطالع تقييم أداء المجلس السابق )المج

 المتابعة كانت شبه متطابقة.

 الحالي   والمجلس 14  المجلس أعمال ( متابعة7) الشكل
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%

مجلس 14 المجلس الحالي

 

البالدوتظ في  سياسي  فترات حدوث جدل  في  تزداد  المجلس  أعمال  متابعة  أن  النتائج  مناقشة    ، هر  وأثناء 

 الموازنة العامة.

 لس الحالي والمواطنينالتواصل بين نواب المج •

% من المستجيبين أفادوا 18.6ما يتعلق بالتواصل بين المجلس الحالي والمواطنين، فقد أظهرت النتائج، بأن  أما في

% أفادوا بأنهم لم يلتقوا بأي من أعضاء  81مقابل  ،هم التقوا بأحد أعضاء مجلس النواب منذ انتخابه وإلى اآلنبأن

 المجلس. 
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 )%( اآلن  وإلى انتخابه  منذ الحالي النواب  مجلس  أعضاء من بأي  التقيت هل (8) الشكل
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ادوا بأنهم التقوا بأي من أعضاء المجلس، فقد كان مكان اللقاء األكثر بين هؤالء لقاء المستجيبين الذين أفمكان    وحول

الحالي المجلس  ونواب  مكا  ،المستجيبين  في  لقاء  مثلهو  عام  مناسبة    :ن  في  لقاء  أو  المسجد(  الشارع،  )السوق، 

المستجيبين لمنازل النواب كان مكان اللقاء الثاني هو زيارة    جاهة، فرح، عزيمة، أو عزاء.  في حين  :اجتماعية مثل

لقاء ن لقاء المستجيبين بنواب المجلس الحالي خالل  %.  ومن الجدير بالمالحظة أ 11%، فاللقاء بمجلس النواب  18

 الذين التقوا بنواب المجلس الحالي.  التي أوردها المستجيبون % من أماكن اللقاء5نظمه النائب كان بنسبة 

 لقائهم مكان  حسب اآلن وإلى  انتخابهم منذ الحالي المجلس  نواب  من بأي التقوا   بأنهم أفادوا نالذي المستجيبين توزيع( 9) الشكل
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فيلقد   الحالي  النواب  مجلس  أداء  المستجيبون  يتعل  قيم  إذما  بسلبية،  المواطنين  مع  بتواصله  من  4أفاد    ق   %

ً كاف كاناخبين ومتابعة نواب دوائرهم لقضايا الدائرة المستجيبين بأن تواصل نواب دوائرهم مع الن %  33جداً مقابل  يا

 على اإلطالق. ياً % على التوالي لم يكن كاف30و

كن  % لم ت21مقابل    ،ية جداً كاف  تن المستجيبين بأن متابعة نواب دوائرهم االنتخابية لقضايا الوطن كان% م8وأفاد  

أفاد  على اإلطالق.     يةكاف جتماعية )أفراح، عزاء، عزائم(  للواجبات االمتابعة نواب دوائرهم    ن% بأ18في حين 

 كانت غير كافية على اإلطالق.  ابالنو التي أفادت بأن متابعة نفسها وهي النسبةجداً،  يةكاف تكان

 

 

  بالواجبات  وقيامهم طنوالو االنتخابية الدائرة لقضايا  ومتابعتهم ناخبيهم مع النواب تواصل  بأن  أفادوا   الذين  المستجيبون( 10) شكل

ً  كان االجتماعية   اإلطالق  على  كاف غير أو  جداً   كافيا
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ال الوسط  احتساب  إلوعند  تحسابي  قيم  العام  الرأي  بأن  النتائج  تظهر  المستجيبين،  دوائره  جابات  نواب  واصل 

ن تواصل نواب % من المستجيبين بأ31وحيث أفاد  (  % فأكثر50ن معيار النجاح هو  إ  إذالنجاح )  االنتخابية بعدم

)د كافياً  كان  الناخبين  مع  أفاد  بوائرهم  فيما  متفاوتة(،  بأ34درجات  لقض%  متابعتهم  كانت ن  الدائرة  ايا ومشكالت 

قيم الرأي العام نواب دوائره كانت كافية.  و  % أفادوا بأن متابعة نواب دوائرهم لقضايا الوطن األساسية42كافية، و

 % في متابعة الواجبات االجتماعية )فرح، عزاء...الخ(.52لنجاح با

تواصل لمدى  المحافظات  حسب  المستجيبين  تقييم  صعيد  على  م  أما  نوابهم نوابهم  ومتابعة  االنتخابية،  دوائرهم  ع 

األساس الوطن  لقضايا  نوابهم  ومتابعة  االنتخابية،  الدوائر  ومشكالت  حلقضايا  النجاح،  بعدم  اتسمت  فقد  إ ية،  ن  يث 

قضايا   متابعة  أو  الناخبين،  بالتواصل مع  يقومون  دوائرهم ال  نواب  بأن  أفادت  في كل محافظة  المستجيبين  أكثرية 
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% منهم 51ستثناء الوحيد كان مستجيبي محافظة المفرق، حيث أفاد  ابية أو متابعة قضايا الوطن.  االالدائرة االنتخ

 ة. بأن نواب دوائرهم تابعوا قضايا الوطن األساسي

ة الواجبات  ن تواصل النواب مع ناخبيهم ومتابعتهم لقضايا دوائرهم االنتخابية والوطن ومتابع( المستجيبون الذين أفادوا بأ10الجدول )

 االجتماعية كان كافياً بدرجات متفاوته )وسط حسابي%( 

  

 المحافظة 

 البلقاء  العاصمة 
 

 الزرقاء 
 المجموع  العقبة  معان  الطفيلة  الكرك  عجلون جرش المفرق  اربد  مادبا 

 31 33 37 23 30 31 37 30 32 28 33 24 31 تواصل نواب دائرتك االنتخابية مع الناخبين

 34 34 36 27 29 32 39 37 32 31 37 31 34 ائرتك االنتخابية لقضايا ومشكالت الدائرة االنتخابية متابعة نواب د 

 42 41 45 39 40 32 41 51 41 39 47 38 41 ية متابعة نواب دائرتك االنتخابية لقضايا الوطن األساس

 52 41 52 47 43 43 64 65 53 44 58 52 50 متابعة نواب دائرتك للواجبات االجتماعية )افراح، عزاء.. الخ( 

 

وينعكس مستوى المتابعة المحدودة جداً ألعمال مجلس النواب الحالي على مدى معرفة المواطنين بالمجلس،  

% أسماء على أنها  11مستجيبين أنهم ال يعرفون نواب دوائرهم االنتخابية، فيما سمى  % من ال23فقد أفاد  

ن هذه األسماء التي ذكروها ليست أسماء نواب في المجلس الحالي، إذ  لنواب دوائرهم االنتخابية في حين أ

كانت   أغلبها  فيإن  كانوا  لنواب  الذين  المستجيبون  أما  المجلس.   لهذا  سابقة  نيابية  على    مجالس  قادرين 

 % من المستجيبين. 66تسمية اسم نائب أو أكثر 

 االنتخابية  دوائرهم  نواب  سميةت  على قادرين يكونوا  لم  الذين  المستجيبون( 11) شكل
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يفة ، هي معرفة ضعوإلى اآلنكما أن معرفة المستجيبين بالقوانين التي أقرها المجلس الحالي منذ انتخابه  

أفاد   إذ  مقابل  81لل اية،  الحالي،  المجلس  أقره  قد  قانون  أي  عن  يعرفون  ال  بأنهم  بأنهم  %19  أفادوا   %

أن  يعرف إال  الحالي،  المجلس  أقرها  قوانين  عن  على 15.3ون  واحد  قانون  تسمية  على  قادرين  كانوا   %

 األقل.

 القوانين  هذه تسمية على  قدرتهم ومدى الحالي،  المجلس  هاأقر التي بالقوانين معرفتهم مدى على  المستجيبين توزيع( 12) الشكل

81
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% من المستجيبين بأنهم ال يعرفون ما إذا قام نواب دوائرهم االنتخابية بتوجيه أسئلة للحكومة أو  50الي  وقد أفاد حو

 ألحد وزرائها أو باقتراح مشروع قانون، اقتراح استجواب وزير.
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 القسم: تقييم أداء النائبات في المجلس الحالي

 

جر هيلقد  كما  الحالي،  المجلس  انتخابات  ا  ت  في  على  الحال  بالنص  السابق،  النيابي  يتم    " كوتا" لمجلس  نسائية، 

وسابعة انتخبت   " الكوتا" نائبات، وتضم عضوية هذا المجلس ست نائبات انتخبن على أساس    ا انتخاب ستبموجبه

 الحر.  وهدف هذا االستطالع إلى تقييم الرأي العام لنظام الكوتا النسائية وتقييم أداء النائبات السيدات.التنافس ب

النتائج أن أكثرية الرأي  ا، % يعارضونه25النسائية مقابل    " الكوتا"   ـستمرار بالعمل ب% تؤيد اال69  العام   أظهرت 

أفاد   لهم  6فيما  بأن ال رأي  ال" الكوتا" تجاه  %  ال.  وتجدر  بالكوتا  للعمل  المؤيدين  بأن  نسائية في استطالع مالحظة 

 %.62كان  2007ول/ األتشرين 

 ( المؤيدون لالستمرار في الكوتا النسائية والمعارضون لها 13الشكل )
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ن أداء النائبات  أفادوا بأ  % 20  يتضح أنمقارنة أداء النائبات مع أقرانهم من النواب الرجال في هذا المجلس،    حولو

% أفادوا بأن أداء  25كان مثل أداء الرجال، و% بأن أداء النائبات  39فيما أفاد    ،كان أفضل من أداء النواب الرجال

 %. 17النائبات كان أسوأ من أداء النواب الرجال، وكانت نسبة ال أعرف 

(، تبين النتائج أن هنالك  14ي المجلس السابق )المجلس وعند مقارنة تقييم أداء النائبات في هذا المجلس مع النائبات ف

ً تحسن  سيدات في هذا المجلس. في تقييم أداء النائبات ال اً طفيف ا

 14( تقييم أداء النائبات في المجلس الحالي وفي المجلس 11جدول )

  قييم أداء النائبات في مجلس النواب السابقت تقييم أداء النائبات في المجلس الحالي  

 16 20 أداء النائبات أفضل من أداء النواب الرجال 2007الع استط

 36 39 مثل أداء النواب الرجال 

 27 25 أسوأ من أداء النواب الرجال 

 20 17 ال أعرف 
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   تمنح ألعضاء مجلس النوابتقييم الرأي العام لمجموعة من االمتيازات التي القسم: 

 

الروات زيادة  تم  الحالي،  المجلس  فترة  تأمينخالل  للنواب ومنحهم  الشهرية  كما    اً صحي  اً ب  الوزراء.   تأمين  يوازي 

ويهدف هذا   خالل هذا المجلس أو مجالس سابقة.    المؤسسات على تقديم امتيازات للنواب وبعض  درجت الحكومات  

 هذه الموضوعات.    نحوالرأي العام  اتجاهات إلىالقسم من االستطالع إلى التعرف 

أو تعديل نظام تأمينهم الصحي، فيما يتعلق برفع رواتب    النواب  رضة كبيرة لزيادة رواتببصفة عامة، هنالك معا

% أفادوا بأن ال رأي  11، وذلك% عارضوا  74رواتب النواب مقابل    المستجيبين رفع% من  15نواب، فقد أيد  ال

% عدم اعطاء  12%، وآثر  62ضه وعار  ،لـتأمين الوزراء  مماثالً   اً صحي  اً % منح النواب تأمين27أيد حين   في   . لهم

 . رأي

ً نحهم تأمين( اتجاهات الرأي العام نحو رفع رواتب النواب وم 14شكل )ال  يوازي تأمين الوزراء  اً صحي   ا
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  الرأي العام األردني فإن  ما يتعلق بما درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديمه من امتيازات للنواب،    أما في

االمتيازات هذه  مثل  لمنح  مؤيد  أن  غير  حين  ففي  لت  منح ،  نائب  لكل  وعينية  مالية  الفقراء،  مساعدات  على  وزيعها 

حصلت على تأييد أكثر بقليل من نصف المستجيبن   ،وتأمين منح مالية يقوم النواب بتوزيعها على الطلبة المحتاجين

المستجيبين يع55% و56 ثلث  أكثر من  فإن  التوالي،  فيما عارض  % على  العام  56ارضونها،  الرأي    منح % من 

 ء سيارات النواب  من عفاإالرأي العام األردني    الها، وعارض ثلث  %  36  تأييد  عدد من الوظائف لكل نائب مقابل

الجمركية تأييد    الرسوم  ببيع  24مقابل  للنواب  السماح  المستجيبين  أرباع  ثالثة  عارض  كما  المستجيبين.   من   %

ة  ها.  وعارض نصف الرأي العام األردني تخصيص مقاعد جامعيل%  15  تأييد  مقابل  ،ي لسياراتهماإلعفاء الجمرك

 للنواب أو تأمين عدد من تأشيرات الحج لكل نائب لتوزيعها. 

الحكومة أو المؤسسات   قيامدرجة الحكومات وبعض المؤسسات على تقديم امتيازات للنواب، هل تؤيد أو تعارض ( 15)جدولال

 % ......؟يف

 ال اعرف  أعارض  أؤيد  

 10 66 24 إعفاء سيارات النواب من الجمارك 

بيع اإلعفاء الجمركي لسياراتهم  السماح للنواب ب  15 74 11 

عدد من الوظائف لكل نائب   منح  36 56 8 

 8 50 42 تأمين عدد من تأشيرات الحج لكل نائب وتوزيعها 

 8 51 41 تخصيص مقاعد جامعية تعطى للنواب 

منح مالية يقوم النواب بتوزيعها على الطالب  تأمين  55 39 6 

ل نائب لتوزيعها على الفقراء مساعدات مالية وعينية لك  منح  56 37 7 

 

 

 

 وأزمة الثقة  ، : مجلس النواب الحالي، الرأي العامالخالصة

 

من موقعه   انطالقاً  األردنية  الدولة  بنيان  في  األساسية  الركائز  أحد  يمثل  النواب  التشريعية  مجلس  السلطة  قلب  في 

أهمية بال ة لكونه هو سلطة منتخبة بشكل مباشر من   احدى السلطات الثالثة التي نص عليها الدستور.  والمجلس ذا

قبل المواطنين، ويقوم بتمثيلهم والتعبير عنهم وينوب مباشرة عنهم في ممارسة الحكم.  كما أن مجلس النواب ممثالً 

رأي العام  التي تقوم بدور الرقابة والمساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية.  لذا فإن تقييم ال  عن المواطنين هو المؤسسة

 المؤسسة التمثيلية دستورياً هو غاية في األهمية. 

إن تقييم الرأي العام لمجلس النواب الحالي ومنذ انتخابه وحتى اآلن هو تقييم سلبي، فعلى صعيد رضا الرأي العام  

يام بمهامه بصفة عامة أو رضا المستجيبين عن أداء نوابهم كان سلبي، كما أن تقييم المجلس في القعن أداء المجلس  

الدستورية كان تقييماً يتسم بعدم اإليجابية، وهذا ينطبق على تقييم أداء المجلس في التعامل مع موضوعات رئيسية  

وراه أهمية  تعزيزنذات  الفساد،  محاربة  مثل  األردني،  المجتمع  في  والسياسة    ة  االقتصادية  السياسة  الحريات، 

ي ما  توافق  بل  الخصخصة.   للدولة،  لمجلس  الخارجية  دور  عدم وجود  على  األردني  العام  الرأي  نصف  عن  زيد 

 النواب في هذه الموضوعات.  وكان تقييم 



23 

 

اطني دوائرهم  كما أن تقييم الرأي العام لمدى تواصل المجلس مع المواطنين بصفة عامة أو تواصل النواب مع مو

ع ألعمال المجلس وغير ذا صلة أو معرفة  كان بمجمله سلبياً. ترجم هذا بوجود رأي عام واسع غير متاب  االنتخابية

المجلس   النائب وتصويته في داخل  أداء  العام حول محددات  الرأي  المجلس أو نوابه. كما إن اتجاهات  بما يقوم به 

محدد األساسي ألداء النائب هو تحقيق مكاسب شخصية وذاتية. كما أن الرأي  تتسم بالسلبية.  فالرأي العام يرى أن ال

مجلس النواب عن السلطة التنفيذية.  كما أن هنالك نسبة كبيرة من الرأي العام    الستقالليةحول تقييمه    العام منقسم

 لهذه الض وط. ترى أن نواب المجلس يتعرضون لض وط من قوى اجتماعية وسياسية واقتصادية وأنهم يستجيبون

 

فإن   السياق  الحالي منذ 42وفي هذا  المجلس  إيجابي حققه  إنجاز  أهم  العام األردني ال يعرف ما هو  الرأي  % من 

أفاد   فيما  م29انتخابه،  أرباع  %  ثالثة  أن حوالي  أي  المجلس.  لهذا  إيجابي  انجاز  أي  يوجد  ال  بأنه  المستجيبين  ن 

% من الرأي  8%( كانوا غير قادرين على تسمية انجاز ايجابي لهذا المجلس. فيما سمى  71الرأي العام األردني )

ايجابي، في انجاز  أهم  العدوان اإلسرائيلي عليها كان  أثناء  أنه كان دعم غزة  أفاد  العام  بأن 6ما  المستجيبين  % من 

%.  ولعله من المفيد، اإلشارة  4تخفيض أسعار المحروقات    تالها   انجاز،معالجة مشكلة ارتفاع األسعار كانت أهم  

إلى أن دور المجلس في اإلنجازات التي ساقها المستجيبون كان دوراً في النقاش وليس في وضع سياسات ملموسة 

 أسعار النفط عالمياً. النخفاضخفيض أسعار المحروقات الذي كان لنتيجة وينطبق هذا بشكل كبير على ت

 وحتى تنفيذ االستطالع  انتخابهالرأي العام ألهم إنجاز حققه مجلس النواب الحالي منذ   ( اتجاهات15الشكل )
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معالجة مشكلة ارتفاع
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تخفيض أسعار المحروقات

أخرى)متفرقات(

ال أعرف عن أي انجاز

ال يوجد أي انجاز

%

 

ب الحالي والتقييم السلبي للمجلس في مجاالت إن عدم قدرة أكثرية الرأي العام على تسمية انجاز هام لمجلس النوا

التواصل   أو  الدستورية  الحجلى  القيام بمهامه  أداء هذا  أن  العام غير متفاءل في  الرأي  أن  المواطنين ترجم في  مع 

أفاد   فلقد  المتبقية من واليته،  الفترة  المواطنين خالل  لمستوى طموحات  أن  39سيرتقي  المجلس يمكن  أداء  بأن   %
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طنين.  فيما % أفادوا بأنه لن يرتقي إلى مستوى طموحات الموا45مستوى طموحات المواطنين مقابل    يرتقي إلى

% بأنهم ال يعرفون إذا ما كان أداء هذا المجلس سوف يرتقي أم ال.  أي أن حوالي ثلث الرأي العام فقط ما 16أفاد  

 أفضل. زال يحبوه األمل بأن أداء مجلس النواب الحالي قد يرتقي إلى أداء 

 ستوى طموحاتهم أداء مجلس النواب ليكون على م الرتقاء( المستجيبون حسب توقعاتهم 16شكل )
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وينعكس تقييم أداء المجلس بصفة عامة وضعف األمل في أن يرتقي هذا األداء خالل الفترة المتبقية في توافق حوالي  

( العام  الرأي  تأييدهم23ربع  على  عام    %(  في  أي  الدستورية  واليته  إكمال  قبل  الحالي  المجلس  يحل    2011ألن 

 % أن يستمر المجلس حتى نهاية واليته الدستورية.64لم يبدوا رأياً في حين أيد % 14مقابل 
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 ( المستجيبون حسب تأييدهم لحل مجلس النواب الحالي استمراره حتى نهاية واليته 17شكل )
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النواب في مدى اعت العام ألداء مجلس  السلبي  التقييم  المجلس يتوافق مع توجهاته.  وينعكس هذا  أداء  الرأي بأن  قاد 

تعني أن أداء    10يمثل أن أداء المجلس ال يتوافق مع توجهات الرأي في حين    1.  حيث أن  10-1فعلى مقياس من  

فإن الرأي العام أفاد بأن أداء مجلس النواب الحالي يتوافق وبدرجة المجلس يتوافق بشكل تام مع توجهات المواطنين، 

مع تطلعات الرأي العام بمعنى أن مدى توافق أداء المجلس مع تطلعات المواطنين هو أقل من النصف.  وعند    4.9

جد أن أداء  مقارنة أداء كل من الحكومة الحالية، مجلس األعيان الحالي والصحافة المحلية مع تطلعات المواطنين ن

 س األعيان الحالي، فمجلس النواب. الصحافة كان األقرب لتوجهات المواطنين تلتها الحكومة، فمجل

 

 إلى أي مدى يتوافق أداء كل من مجلس النواب، مجلس األعيان، 10إلى   1( على مقياس من 18الشكل )

 الحكومة، الصحافة المحلية مع توجهاتك  

 ي أنها تتوفق بشكل تام( يعن 10يعنى أنها ال تتوافق  1)
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س أداء مجلس النواب الضعيف من وجهة نظر المستجيبين على توجهات المواطنين نحو المشاركة في العملية  وينعك

أفاد   غداً،  تجرى  نيابية  انتخابات  في  يشاركون  سوف  كانوا  ما  إذا  المستجيبين  سؤال  فعند  عامة،  بصفة  االنتخابية 

العام في األردن بأنهم سوف يقومون بالتصويت في ا61 الرأي  إذا ما جرت هذه االنتخابات % من  نتخابات نيابية 

 % أفادوا بأنهم غير مقررين.6% أفادوا بأنهم لن يشاركوا في االنتخابات و33مقابل 

 ( على فرض أن انتخابات نيابية سوف تجرى غداً، هل سوف تصوت في هذه االنتخابات؟ 19شكل )
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)  ريةاكثإن   لعدم  70المستجيبين  قرارهم  بأن  غداً  نيابية  انتخابات  جرت  ما  إذا  ينتخبوا  لن  بأنهم  أفادوا  الذين   )%

بعدم   لقرارهم  عزا %  فيما  قضاياهم  مع  التعامل  قدرته على  أو  النواب  في مجلس  ثقتهم  إلى عدم  يعود  المشاركة 

 إلى  المشاركة في االنتخابات

العام الرأي  معرفة  أو عدم  و/  المجلس  أداء  أن  المهتمين   بمعنى  غير  نسبة  ارتفاع  إلى  يؤدي  المجلس  به  يقوم  لما 

 بالمشاركة في االنتخابات وبالتالي المساهمة في تحديد المشاركة السياسية بصفة عامة 

 وا في انتخابات نيابية يتم اجراءها غداً ( االسباب التي اوردها المستجيبون الذين أفادوا بأنهم لن يشارك16الجدول )

 % 

 69 دة من النواب الحاليين وعدم الثقة بان النواب يعملون ايال فائ

 5 الن النواب يحققون مصالحهم الذاتية وليس مصالح الشعب 

 1 يمثلون الحكومة وليس الشعب 

 2 االنتخابات مزورة 

 4 عدم وجود اشخاص مناسبين

 11 اخرى 

 1 خابات ال اريد انت

 6 غير مهتم في االنتخابات 

 2 ال اعرف 

 100 جموع الم
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% أفــادوا بــأنهم يثقــون بهــا إلــى )وبــدرجات متفاوتــة 51وعند قياس مدى ثقة المواطنين بمؤسسة مجلس النواب فإن  

م علــى % بانهم ال يثقون بمؤسسة مجلس النواب.  بمعنــى أن الــرأي العــام منقســ 49كبيرة، متوسطة، قليلة( فيما أفاد  

الثقة بمؤسسات مختلفة في اطار الدولة والمجتمــع األردنــي، يظهــر مدى ثقته بمؤسسة مجلس النواب.  بل إن مقارنة  

 أن الرأي له ثقة أكبر في الصحافة المحلية، رجال الدين، الحكومة... الخ.

ا نتــائج االســتطالع، يســاهم إن استمرار تقييم الرأي ألداء مجلس النواب على هذا المستوى من السلبية التــي أظهرتهــ 

شارع في المجلس الحالي وفي اتساع فجوة الثقة بين المواطنين ومجلسهم التمثيلــي.  بيئــة بالضرورة في تراجع ثقة ال

عن أعضاء مجلس النواب هي بيئة سياسية غير صحية وتفتقــد   ومثيلهمسياسية تنطوي على أزمة ثقة بين المواطنين  

والدولة بصفة عامة.  إن تراجع الثقة بل أنها تساهم في توسيع فجوة الثقة بين المواطنين الشروط المطلوبة للتوازن.   

تآكــل ثقــة المــواطنين بمؤسســات الدولــة األخــرى.  إن تكــريس عــدم الثقــة هــو   تســاهم فــيفي مجلس النواب ســوف  

أجــواء الالمبــاالة تجــاه  االست ناء عن عنصر أساسي للدولة الحديثة.  كما أن أزمة الثقة هذه عامل رئيســي فــي خلــق

ي ضمن االطر الدستورية والشرعية والقانونيــة.  إضــافة إلــى عــزوف المــواطنين وعــدم في العمل السياس  االنخراط

 ثقتهم بقدرة األطر المؤسسية عن التعبير السياسي عنهم وبالتالي عدم قدرتها على ت يير واقعهم. 

جلــس، ع ســوية األداء فيمــا يتعلــق بالمهمــات الدســتورية للمإن عدم قيام مجلــس النــواب وأعضــاءه بالعمــل علــى رفــ 

والمساهمة في النقاش والجدل حول الموضوعات الرئيسية دائمة الحضور في المجــال العــام.  إضــافة إلــى التأســيس 

ألدوات تواصل فعال وغير التقليدية بين مجلس النــواب وأعضــاءه مــن ناحيــة وجمهــور النــاخبين مــن ناحيــة أخــرى 

 إلى زيادة فجوة الثقة بين المواطنين والمجلس.سوف يؤدي 

 

 الخالصة

أظهرت النتائج بأن تقييم الرأي لمجلس النواب الحالي منذ انتخابه كان بصفة عامة سلبياً، فأكثرية الرأي العام أفادت  

ن أداء  بأنها غير راضية عن أداء مجلس النواب بصفة عامة أو أداء نواب دوائرها في المجلس.  إن عدم الرضا ع

المنوطة به دستورياً: سن التشريعات، الرقابة على اإلنفاق العام،   بأدوارهلس  المجلس قد ترجم بتقييم سلبي ألداء المج

محاسبة الحكومة، مساءلة الحكومة.  حيث عكس الرأي العام عدم نجاح مجلس النواب الحالي في أي من األدوار  

أن أداء المجلس كان  الدستورية بمعنى  بأدورةعلى أن المجلس قام  نالمستجيبي% من 50السابقة حيث توافق أقل من 

 غير ناجحاً.
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