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  الملخص
یعتمد النظام الدستوري األردني في مبادئھ على قواعد النظام البرلماني  التي تقوم 

غیر المسؤول على دعامتین أساسیتین، اولھا ثنائیة السلطة التنفیذیة المكونة من الملك 
سیًاسیًا والذي یمارس صالحیاتھ من خالل الوزراء ، ومن الوزارة المسؤولة سیاسیا 
أمام البرلمان ، والدعامة الثانیة ھي  طبیعة العالقة بین العالقة بین السلطتین التنفیذیة 
والتشریعیة، حیث تمتاز ھذه العالقة بالتعاون والتوازن بین السلطتین التنفیذیة 

عیة، وفي التطبیق والممارسة لدى النظام الدستوري األردني یالحظ ان ھناك والتشری
فجوة بین النظریة والتطبیق  تتجسد في  رجحان دور السلطة التنفیذیة على حساب 
السلطة التشریعیة مما سبب خلل في التوازن بین السلطات ، ولعل من أھم األسباب 

على حساب السلطة التشریعیة إمتالك التي أدت إلى رجحان كفة السلطة التنفیذیة 
السلطة التنفیذیة بعض الوسائل  الدستوریة المباشرة وغیر المباشرة والتي لعبت من 
خاللھا السلطة التنفیذیة الدور الكبیر في تكوین السلطة التشریعیة بشقیھا مجلس النواب 

متعاقبة ونظم واألعیان ، وقد تعاظم ھذا الدور من خالل طبیعة  قوانین اإلنتخاب ال
تقسیم الدوائر االنتخابیة ،وكذلك اآللیة التي یتم من خاللھا تكوین مجلس األعیان الشق 
الثاني للسلطة التشریعیة ،وعلیھ تحاول دراستنا تسلیط الضوء على ھذه الوسائل وبیان 
ودورھا في تكوین السلطة التشریعیة بشقیھا مجلسي األعیان والنواب وكیف أدت ھذه 

  . إلى إحداث خلل في منظومة العالقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة الوسائل
 السلطة التشریعیة ، السلطة التنفیذیة ، مجلس النواب ، مجلس :المصطلحات الدالة 

  .  األعیان
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The composition of the legislative authority as one of the 
aspects of the relationship between the executive and 

legislative authorities in the Jordanian system  
  

Dr .Mohannad Saleh Altarawneh  
Abstract    

Jordan's constitutional system is based on principles of the 
parliamentary system, the rules of which are based on two main 
pillars, the first of a bilateral executive branch consisting of the 
King is in charge politically and who exercises his powers through 
his ministers, and the ministry responsible politically before the 
Parliament, and the second pillar is the relationship between the 
authorities of the State in particular trait the relationship between 
the executive and the legislature, where the relationship 
characterized by cooperation and balance between the executive 
and the legislature, and in practice, and practice the Jordanian 
constitutional order notes that there is a gap between theory and 
practice is reflected in the preponderance of the role of the 
executive branch to the legislative branch account, causing an 
imbalance in the balance of powers, and perhaps of the main 
reasons that led to the preponderance of the executive branch to 
the legislative branch account of having the executive branch some 
of the direct and indirect means, which played in which the 
executive branch in the composition of the legislature, both the 
House of Representatives and the Senate, has been growing this 
role through the nature of the election laws of the successive 
systems districting election, as well as the mechanism by which the 
composition of the Senate second part of the legislative authority, 
and it is trying our study highlight the means and the statement 
and its role in the formation of the legislature, both Senate and the 
House of Representatives and how these methods have led to an 
imbalance in the relationship between the executive and legislative 
branches system. 
Technical Terms     : the legislature, the executive branch, the House 
of        Representatives and the Senate 
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  ةمقدم                                                                
  

اص��ة ف��ي النظ��ام إن البح��ث ف��ي العالق��ة ب��ین ال��سلطتین التنفیذی��ة والت��شریعیة وخ
البرلم��اني یعتم��د ب��شكل أساس��ي عل��ى مب��دأ الف��صل ب��ین ال��سلطات الق��ائم عل��ى أس��اس  
توزیع وظائف الدولة إلى ثالث وظائف تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة، م�ع وج�ود ن�وع        
من التوازن والتعاون محدودي العالقة بین السلطات في الدولة، وب�صفة خاص�ة ب�ین       

یة، ول��ذلك إن الن��اظر ل��شكل النظ��ام البرلم��اني یج��د أن   ال��سلطتین التنفیذی��ة والت��شریع 
  .السمة األبرز في ھذا النظام ھو توزیع السلطات وتوازنھا

ولقد بیَّن الفقھ الدستوري ضرورة توزیع وظائف الدولة إلى عدِة ھیئاٍت مستقلة  
مع ضرورة الفصل بینھما أثناء ممارس�ة اخت�صاصاتھما م�ع ت�وفیر ق�در م�ن الرقاب�ة                   

 من ھذه السلطات تمارسھا تجاه األخرى للحد من إساءة استعمال السلطة، لكل سلطة
  .بمعنى أن تختص كل سلطة بممارسة وظیفة معینة دون تدخل من السلطة األخرى

غیر أن ھذه التوازنات سرعان ما أصابھا الخلل فقد شھد الفك�ر المعاص�ر ت�دخًال                 
 أص�بحت تل�ك ال�سلطة تم�ارس         للسلطة التنفیذیة في المجال التشریعي بشكل كبی�ر، إذ        

الوظیفة التشریعیة إلى جانب وظیفتھا التنفیذیة، وھذا األمر شكل اختالال واضحًا ف�ي      
  .العالقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، كان ھذا الخلل لصالح السلطة التنفیذیة

ولم��ا ك��ان النظ��ام األردن��ي ھ��و أح��د أن��واع األنظم��ة البرلم��اني فنج��ده یعتم��د ف��ي     
وینھ عل�ى رك�زتین أساس�یتین، األول�ى وھ�ي ثنائی�ة ال�سلطة التنفیذی�ة المكون�ة م�ن            تك

المل��ك غی��ر الم��سئول سیاس��یا وال��ذي یم��ارس ص��الحیاتھ م��ن خ��الل ال��وزراء، وم��ن      
ال��وزارة الم��سئولة سیاس��یا أم��ام البرلم��ان، وأم��ا الركی��زة الثانی��ة فھ��ي العالق��ة ب��ین      

فیذی�ة والت�شریعیة والت�ي تعتم�د عل�ى      السلطات في الدولة وخاصة ب�ین ال�سلطتین التن       
التعاون والتوازن في الصالحیات ، إال أنھ في الممارسة وفي التطبیق العملي نجد أن 
ھنالك تغوال من قبل السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في الكثیر من الجوان�ب   

 ول�ذلك  منھا آلیة تكوین السلطة التشریعیة بشقیھا مجلس النواب ومجل�س األعی�ان ،            
سوف تحاول ھذه الدراسة التحلیلیة تسلیط الضوء على بعض الن�صوص الدس�توریة            
الخاصة بھذه العالقة وبیان تطبیقھا على أرض الواقع نوبیان أھم المثال�ب والحق�ائق       
الت��ي ت���شوب العالق���ة ب���ین ال���سلطتین التنفیذی��ة والت���شریعیة وخاص���ة ف���ي الجوان���ب   

  .المتعلقة في تكوین السلطة التشریعیة
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ومن أھم الحقائق التي ستتناولھا الدراسة والتي من خاللھا سنحاول إثبات الدور 
الكبیر الذي تمارسھ السلطة التنفیذیة في تكوین السلطة التشریعیة في النظام 
البرلماني األردني ، من خالل قیام األولى بالدعوة إلجراء االنتخابات النیابیة أو حل  

  : ألعیان ، لذلك فإن دراستنا ستتوزع على النحو اآلتي البرلمان ، وتكوین محلس ا
  .دور السلطة التنفیذیة في تكوین البرلمان : المبحث األول 
  .دور السلطة التنفیذیة في تكوین مجلس األعیان : المبحث الثاني 
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  املبحث األول

  دور السلطة التنفيذية يف إجراءات تكوين الربملان 
  

لمان الجھاز التشریعي األصیل وفقًا للمبدأ الدیمقراطي، لكن من یعتبر البر  
فبعضھا المالحظ بھ أن دساتیر الدول تختلف فیما بینھا بشأن تكوین ھذا البرلمان، 

اآلخر یفضل نظام المجلس النیابي الواحد، ھا أخذ بنظام المجلسین النیابیین وبعضی
تقالید یرجع إلى ، وإنما بحتھة وال یرجع ھذا االختالف بین الدول إلى أسس نظری

   ١.الدول وسوابقھا الدستوریة
األردني، ث یتكون البرلمان یسین، حل وتأخذ المملكة األردنیـة الھاشمیة بنظام المج

  .من مجلسین ھما مجلس النواب ومجلس األعیان
وتلعب السلطة التنفیذیة في المملكة األردنیة الھاشمیة دورًا مھمًا في تشكیل   

أعضاء مجلس األعیان، من خالل قیامھا بتعیین البرلمان األردني، ویتجلى ذلك 
النتخاب مجلس وقیامھا بدور فاعل ومؤثر في عملیة االنتخابات العامة التي تجري 

  . النواب
ولمزید من التفصیل سنتناول في ھذا المطلب دور السلطة التنفیذیة في األردن في 

   : وھماالبرلمان بمجلسیھ النواب واألعیان، وذلك من خالل فرعین رئیسینتكوین 
  

  .األحكام الدستوریة العامة في تشكیل مجلسي النواب : الفرع األول 
لسلطة التنفیذیة على إجراءات العملیة االنتخابیة لمجلس تأثیر ا: الفرع الثاني  

  .النواب 

ل أل لن: لف  لعامة في تشكيل مجلسي  ية  ست ل   ألحكا 

یعتمد النظام النیابي على أساس قیام ھیئة نیابیة عن طریق االنتخاب لیمثل   
التي یتم بھا الرأي العام ومباشرة قیام السلطة عن الشعب، فاالنتخاب ھو الوسیلة 

بأنھ (حق االنتخاب ) جان جاك روسو(اختیار الھیئة التشریعیة ولقد ُعرف الفقیھ 
ویجيء تأكیدًا " الحق الذي ال یستطیع أي شخص أن ینزعھ من بین یدي المواطنین

  .٢على المبدأ الدیمقراطي المنتشر بین دول العالم
وعالجت مسألة تكوین مجلس النواب بعض مواد الدستور االردني ، وأحالت أیضًا 

 ال یكون عضوًا في - أ-١" من الدستور) ٧٥(ففي نص المادة .إلى قانون االنتخاب 
 من كان محكومًا علیھ باإلفالس -من لم یكن اردنیا، ج ب: لنوابمجلسي االعیان وا

                                                           
ال���سلطات ال���ثالث ف���ي الدس���اتیر العربی���ة ف���ي الفك���ر ال���سیاسي     ) ١٩٧٨( الطم���اوي، س���لیمان ، ١

 ) . ٩٨(دار الفكر العربي، صفحة: اإلسالمي، القاھرة 
ر ، إربد، مطبوعات جامعة الیرم�وك،  كشاكش، كریم ، نحو قانون انتخاب أردني دیمقراطي متطو   ٢

  م ٢٠١١الدستور األردني المعدل ) . ١٠٨(الطبعة األولى ، صفحة 
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 من - من كان محجورًا علیھ ولم یرفع الحجر عنھ، ھـ -ولم یستعد اعتباره قانونیا، د
كان محكومًا علیھ بالسجن مدة تزید على سنة واحدة بجریمة غیر سیاسیة ولم یعف 

ن اقارب الملك في الدرجة التي  من كان م- من كان مجنونًا او معتوھًا، ز-عنھ، و
یمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي األعیان والنواب -٢. تعین بقانون خاص

أثناء مدة عضویتھ التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمیة العامة أو الشركات 
التي تملكھا أو تسیطر علیھا الحكومة أو أي مؤسسة رسمیة عامة سواء كان ھذا 

مباشرة أو غیر مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار األراضي التعاقد بطریقة 
  ." .  واألمالك ومن كان مساھمًا في شركة أعضاؤھا أكثر من عشرة أشخاص

یتألف مجلس النواب من أعضاء -١"من الدستور ) ٦٧(وكذلك نصت المادة 
ألمور والمبادئ منتخبین انتخابًا عامًا سریًا ومباشرًا وفقًا لقانون لالنتخاب یكفل ا

عقاب العابثین بإرادة -حق المرشحین في مراقبة األعمال االنتخابیة ب-أ: التالیة
تنشأ بقانون ھیئة مستقلة -٢سالمة العملیة االنتخابیة في مراحلھا كافة،-الناخبین، ج

تشرف على العملیة االنتخابیة النیابیة وتدیرھا في كل مراحلھا، كما تشرف على أي 
  . ".رى یقررھا مجلس الوزراءانتخابات أخ

لكل -أ" المادة الثالثة ) م٢٠١٢(وبالرجوع لقانون االنتخاب في النظام األردني لسنة 
أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسیة من عمره في التاریخ المحدد وفق احكام 

من ھذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجال ) ب(الفقرة 
یعتمد التاریخ -: لغایات احتساب عمر الناخب-داول النھائیة للناخبین، بفي احد الج

الواقع قبل اربعة اشھر من التاریخ المحدد النتھاء مدة مجلس النواب او من تاریخ 
  .حلھ اذا لم یكمل المجلس مدتھ حسب مقتضى الحال

حكام ھذا من ھذه الفقرة ، یعتمد تاریخ نفاذ ا) ١( على الرغم مما ورد في البند -٢
القانون الحتساب عمر الناخب لغایات االنتخابات النیابیة التي ستجرى ألول مرة بعد 

 یوقف استعمال حق االنتخاب -نفـاذ احكامھ وللھیئة اعتماد تاریخ الحق لذلك، ج
لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة واألمن العام وقوات الدرك والدفاع 

 -: یحرم من ممارسة حق االنتخاب- الخدمة الفعلیة، دالمدني أثناء وجودھم في
المحكوم علیھ باإلفالس ولم یستعد اعتباره قانونیًا، المجنون او المعتوه او المحجور 

 ال تقوم الدائرة بإعداد بطاقة االنتخاب لمن یوقف استعمال -علیھ ألي سبب آخر، ھـ
  ."من ھذه المادة ) د( و )ج(حقھ في االنتخاب او یحرم منھ وفق احكام الفقرتین 

لثاني  النتخابية لمجل : لف  لعملية  ج  ية على  لتنفي ة  لسل تأثي 

  :لن

عام دون أن یعني حق حق االنتخاب في النظام األردني  وبناء على ما تقدم یتبین أن
اء نھ ال یقتصر على الرجال، وإنما یشمل النسأإطالق ھذا الحق لجمیع السكان، كما 

كل " م الذي ُأدِخل على قانون االنتخاب، فورود لفظ ١٩٧٤عام خصوصًا بعد تعدیل 
على األجانب، ألن الحقوق السیاسیة حقوق وطنیة قیدًا أرید منھا أن تكون " أردني

ھا جعل الصالحیة لالنتخاب على من سن نمحلیة، أما بلوغ سن العشرین فقد أرید م
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" من القانون المدني األردني ) ٤٥( من المادة الذي حددتھ الفقرة الثانیةالرشد 
  . ٣" ثماني عشرة سنة

وعلى الرغم من تعمیم حق االنتخاب فإن ذلك ال یعني إطالق ھذا الحق دون قیود أو 
ن یكون حقًا أر حق االنتخاب فإنھ ال یمكن  في التوسع في تقریفمھما بولغشروط، 

قتراع العام، ومن  لجمیع السكان، فھناك بعض الشروط التي ال تتنافى ومبدأ اإلًاعام
  : الشروط بإیجاز  ھذهالجدیر بالذكر إستعراض

ال  شروط الجنسیة، حیث یقتصر التعیین أو االنتخاب في أیة ھیئة نیابیة على : 

لك ذویعود السبب في "  األصیليالوطن"ون بجنسیة الدولة  یتمتعنالمواطنین الذی
یرتبط بالبلد لمن یح ال یمكن االعتراف بھما إال شالترحق إلى أن حق االنتخاب أو 

  .٤معنیًا بأمورهالذي یعیش فیھ ارتباطًا وثیقًا یجعلھ حریصًا على مصلحتھ 
 ولعل من حسن الطالع اإلشارة إلى أن الفقھ قد إنقسم إلى فریقین حول من یحق لھم 
االشتراك بالحقوق السیاسیة من الوطنیین األصلیین والوطنیین بالتجنس ، فرأى 
الفریق األول أن ال  یحق للوطنیین بالتجنس مباشرة حقوقھم السیاسیة إال بعد 

للجنسیة وذلك حتى یثبت والؤھم للدولة، في حین انقضاء مدة معینة على اكتسابھم 
أن الفریق الثاني نادى بعدم التفریق بین الوطنیین األصلیین والوطنیین بالتجنس من 
حیث مباشرة حق االنتخاب أو مرور فترة زمنیة معینة حتى یستطیع المتجنس 

ني حیث ممارسة حقوقھ السیاسیة، وقد أخذ النظام اإلنتخابي األردني بالرأي الثا
یحق للمتجنس حال تجنسھ أن یمارس حقھ السیاسي باالنتخاب بشرط أن یكون منذ 

من قانون االنتخاب لمجلس النواب ) أ(فقرة ) ٣( سنوات وذلك وفقا لنص المادة ١٠
  ٥" .لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسیة" فإن حق االنتخاب مقرر 

بعض الفقھاء أن قصر االنتخاب على الرجال وفي ذلك رأى  شرط الجنس، :ثانيا 

دون النساء ال یتعارض مع مبدأ عمومیة االنتخاب، والحقیقة أن ھذا الشرط إذا لم 
العصر یكن یتعارض في العصر القدیم مع مبدأ االقتراع العام، فإنھ یتعارض معھ في 

الحدیث، وخاصة أن المرأة أصحبت تسھم في كل میادین الحیاة، وفي األردن لقد 
في العملیة حق االشتراك منح قانون االنتخاب األردني بمادتھ الثالثة النساء 

الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا .. لكل أردني أكمل" االنتخابیة بقولھا 
كل شخص ) أردني(، وتعني كلمة"بیة النھائیةكان مسجًال في أحد الجداول االنتخا
  ٦.ذكرًا كان أم أنثى الحق في االنتخاب

                                                           
 ) . ١١٩-١١٨(الوجیز في التنظیم السیاسي الدستوري ، مرجع سابق ، صفحة محمد،  الغزوي، ٣
 ) .١١٨(الغزوي ، ، الوجیز في التنظیم السیاسي، مرجع سابق، صفحة  ٤
-١٠٩(اط��ي ومتط��ور ، مرج��ع س��ابق، ص��فة   ك��شاكش، ك��ریم، نح��و ق��انون انتخ��اب أردن��ي دیمقر ٥

١١٠.( 
دار وائل للنشر والتوزیع ال�وجیز ف�ي   :  الغزوي، محمد، الوجیز في نظام االنتخاب األردني، عمان        ٦

 ).٢٦(نظام االنتخاب األردني، صفحة 
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تخاب األردني بسن  شرط السن أي تحدید سن معینة، وقد حدده قانون االن:ثالثا

 شرط عدم الحرمان من ممارسة حق :، ورابعًا)الثماني عشرة سنة شمسیة(
االنتخاب إال ما نص القانون حرمانھم من ھذا الحق، فقد نص قانون االنتخاب 

على حرمان بعض الفئات من ممارسة حق ) ج(الفقرة ) ٣(األردني في المادة 
تسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة یوقف استعمال حق االنتخاب لمن(االنتخاب 

 -واألمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودھم في الخدمة الفعلیة، د
 المحكوم علیھ باإلفالس ولم یستعد اعتباره -:یحرم من ممارسة حق االنتخاب

  ).قانونیًا، المجنون او المعتوه او المحجور علیھ ألي سبب آخر
موضوع نتفق مع الرأي الذي یقضي  بأن إیقاف حق االنتخاب وفي إطار ھذا ال

والترشیح لبعض الفئات مثل العاملین في القوات المسلحة واألمن العام والمخابرات 
والتي تشكل قطاعًا -العامة طیلة وجودھم في الخدمة الفعلیة، و إحجام ھذه الفئات  

قید على مبدأ عمومیة -لیس بالھین وفیھم أشخاص على قدر من الكفاءة والعلم  
االنتخاب، وعلیھ إن من الضرورة إشراكھم في العملیة االنتخابیة ، ذلك أن االشتراك 
في العملیة السیاسیة داخل الدولة أمٌر ال یتنافى مع الواجب العسكري، والبد من 
التفرقھ بین الطاعة العسكریة وممارسة حق االنتخاب كأحد الحقوق الشخصیة 

، وعلیھ نھیب بالمشرع عند تعدیل نص قانون اإلنتخاب  الحالي ٧الطبیعیة للفرد
 م تضمین نص یقضي بمشاركة افراد األجھزة األمنیة بالعملیة ٢٠١٦لسنة 

  .االنتخابیة طالما أن ذلك ال یتعارض مع واجبھم الوظیفي  
وبناء على ما تقدم نرى أن الشروط الالزم توافرھا في الناخبین عدیدة ومتنوعة، 

نظام یسمى نشأ تسھیل ذلك وال یمكن التحقق من توافرھا في كل ناخب على حده، ول
، وھي عبارة عن قوائم مرتبة أبجدیًا بصورة رسمیة )الجداول االنتخابیة(بنظام 

لكافة المواطنین الذین تتوافر فیھم عند لحظة تحدیدھا الشروط الخاصة بعضویة 
   ٨ھیئة الناخبین وممارسة الحق في التصویت 

ن تسبقھا بعض اإلجراءات التمھیدیة تبدأ ھذه أوحتى تتم العملیة االنتخابیة یستلزم 
م اإلجراءات من إعداد الجداول االنتخابیة، وتحدید الدوائر االنتخابیة، وإعداد اللجان 

الناخب الشروط المنصوص  إعداد الجداول االنتخابیة فإذا توافرت في ااالنتخابیة، أم
، كان لھ )٢٠١٦(علیھا في المادة الثالثة في قانون االنتخاب األردني  الحالي لسنة 

أن یتمتع بحقوقھ السیاسیة ومنھا حق االنتخاب غیر أن ممارسة ھذا الحق یتطلب 
سجًال في أحد الجداول االنتخابیة التي ینتمي إلیھا، ومعنى مأن یكون اسم الناخب 

لتسجیل في جداول االنتخاب یعد شرطًا لممارسة الحق ولیس شرطًا ذلك أن ا
حق، ففي كل دائرة من دوائر الدولة یوجد جداول انتخابیة تشتمل الالكتساب ھذا 

                                                           
الدس�تور  "  العواملة، منصور، الوسیط في النظم ال�سیاسیة، الكت�اب الث�اني، ف�ي النظ�ام األساس�ي          ٧

-٧٦-٧٥(ال�صفحات   ) دراس�ة تحلیلی�ة   (، وم�ا ط�رأ علی�ھ م�ن تع�دیالت            )١٩٥٢(األردني القائم عام    
٨١.( 

 . وما بعدھا) ٢٦( المرجع السابق، صفحة  الغزوي، سلیم، الوجیز في نظام االنتخاب األردني،٨
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 من لعلى أسماء من لھم حق ممارسة الحقوق السیاسیة، والقاعدة أن یكون لك
   .٩أدرج أسمھ في جداول االنتخاب الحق في مباشرة حق االنتخاب

وتتضح األھمیة البالغة إلعداد جداول االنتخابات وتأثیرھا المباشر على حسن أداء 
العملیة االنتخابیة وتحقیقھا ألھدافھا من كونھا أساسًا للنظام الدیمقراطي النیابي 

لبرلمانات وتعبیر النواب عن اإلرادة السلیم ومن ثم ركیزة صحة التمثیل النیابي في ا
الحقیقیة لالمة، فإذا تسرب الخلل أو العبث إلى تلك الجداول كانت النتیجة الحتمیة 
لذلك ھو عدم التعبیر الصحیح عن إرادة األمة، ومن ھنا جاءت األھمیة البالغة لدور 

 الجداول لكل من اإلدارة في العلمیة االنتخابیة باعتبارھا األمینة على سالمة القید في
  .١٠انطبقت علیھ شروط أعضاء ھیئة الناخبین

ومن الجدیر بالذكر أن النظام األردني قد استحدث الھیئة المستقلة لالنتخاب، والتي 
، وھي ھیئة مستقلة تتمتع )٢٠١٢(لعام ) ١١(تأسست بموجب القانون رقم 

ات باستقالل مالي وإداري، مھمتھا االشراف على العملیة بشخصیة اعتباریة ذ
االنتخابیة النیابیة وادارتھا في كل مراحلھا، وعلى أي انتخابات أخرى یقررھا 
مجلس الوزراء، وعلى الھیئة ان تتخذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتمكینھا من 

ئ العدالة والمساواة إدارة وتنفیذ انتخابات نزیھة، حیادیة وشفافة تستند على مباد
  .وتكافؤ الفرص وسیادة القانون

م ، ضرورة التسجیل في ٢٠١٦من قانون االنتخاب األردني لعام ) ٥(و المادة 
الجداول، حیث تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقیمین في كل دائرة انتخابیة 

حاسوب على ممن یحق لھم االنتخاب والحاصلین على البطاقة الشخصیة باستخدام ال
. أساس الرقم الوطني لكل منھم وال یجوز تسجیل الناخب في أكثر من جدول واحد

١١  
ومن ناحیة أخرىنجد أن  قانون االنتخاب األردني وضح لنا بالتفصیل آلیة تنظیم 
عمل ھذه الجداول، حیث وضع لكل  دائرة انتخابیة ثالث نسخ یوقع علیھا لجنة 

ف من رئیس وعضوین جمیعھم من موظفي الحكومة تنظیم جدول الناخبین التي تتأل
ویعینھم الحاكم اإلداري، وتقدم ھذه النسخ إلى الحاكم اإلداري خالل خمسة عشر 

كم اإلداري على النسخ ویحتفظ بواحدة منھا ایومًا من تاریخ تألیف اللجنة، یوقع الح
حیح طبقا لدیھ، وال یجوز تعدیل أي نسخة من ھذه النسخ إال ما كان یتعلق بالتص

تعرضان خالل سبعة فما النسختان الباقیتان أللقراءة التي تصدر وفق أحكام القانون، 
في مكان ظاھر في مركز الحاكم منھا أیام من تاریخ تقدیم نسخ الجداول إلیھ واحدة 

ن في مكان بارز یعینھ الحاكم اإلداري، ھذا وتكون مدة واإلداري، والنسخة الثالثة تك
م وعلى المختار أو الجھة المكلفة بالعرض أن یقدم ورقة ضبط العرض عشرة أیا

                                                           
 ) .٢٣٣( الشطناوي، فیصل، النظام الدستور األردني، صفحة ٩

 ) .١٢٣(كشاكش، كریم، المرجع السابق، صفحة ١٠
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موقعة منھ ومن أعضاء الھیئة االختیاریة تثبت عرض الجدول بالصورة 
  ١١.المذكورة

 وفي ھذا اإلجراء یكمن  تأثیر السلطة التنفیذیة -أما عن تقسیم الدوائر االنتخابیة
الدول  فھنالك قاعدة عامة متبعة في معظم -غیر المباشر على تكوین مجلس النواب

ھي تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة متعددة، تنتخب كل منھا نائبًا أو أكثر ممثًال 
                                                           

  ) ٧٨-٧٧( الغزوي، سلیم، الوجیز في نظام االنتخاب األردني، مرجع سابق ، صفحة ١١

 المق�دم م�ن قب�ل ال�سلطة التنفیذی�ة ع�ام            وھذا ماتضمتھ المادة الخامسة من قانون اإلنتخ�اب الجدی�د         -

 تق��وم الھیئ��ة بع��رض الج��داول األولی��ة للن��اخبین وج��داول     - أ-٥الم��ـادة (م حی��ث ق��ضت أن  ٢٠١٥

الموق��ع االلكترون��ي الخ��اص بھ��ا وب��أي وس��یلة اخ��رى تراھ��ا الھیئ��ة مناس��بة        --المعترض��ین عل��ى  

وج��داول المعترض��ین ف��ي تل��ك  وبتزوی��د ك��ل رئ��یس انتخ��اب بالج��داول األولی��ة للن��اخبین ف��ي دائرت��ھ    

ال��دائرة، وعل��ى رئ��یس االنتخ��اب عرض��ھا لم��دة س��بعة ای��ام ف��ي المك��ان ال��ذي ی��تم تحدی��ده بمقت��ضى    

 .التعلیمات التنفیذیة، ویعلن عن مكان عرضھا في صحیفتین محلیتین یومیتین

م�ن  ) ٢( لكل ناخ�ب أو ش�خص ورد اس�مھ ف�ي ج�داول المعترض�ین المن�صوص علیھ�ا ف�ي البن�د              -ب

من ھذا الق�انون الطع�ن بق�رار رف�ض الھیئ�ة لطلب�ھ ل�دى محكم�ة البدای�ة               ) ٤(من المادة   ) ي(رة  الفق

الت��ي تق��ع ال��دائرة االنتخابی��ة ض��من اخت��صاصھا وذل��ك خ��الل م��دة ال تتج��اوز ع��شرة ای��ام م��ن ت��اریخ  

 .من ھذه المادة) أ(عرض رئیس االنتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة 

الجداول األولیة للناخبین أن یعترض ل�دى الھیئ�ة وف�ق اإلج�راءات             لكل ناخب ورد اسمھ في       -١ -ج

التي تحددھا التعلیمات التنفیذیة على تسجیل غیره في الجداول األولیة للناخبین وذل�ك خ�الل م�دة ال              

من ھذه الم�ادة  ) أ(تتجاوز سبعة ایام من تاریخ عرض رؤساء االنتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة      

اضھ بالبینات الالزمة لذلكوعلى أن یعزز اعتر . 

م�ن ھ�ذه الفق�رة خ�الل     ) ١(على الھیئة أن تفصل في االعتراضات المقدمة إلیھا وفق أحكام البند          -٢

س��بعة ای��ام م��ن ت��اریخ ورودھ��ا، وان تق��وم بإع��داد ج��دول خ��اص بنتیج��ة تل��ك االعتراض��ات س��واء      

 خ�الل رؤس�اء االنتخ�اب    بقبولھا أو رفضھا وعلى ان یتم ع�رض ھ�ذه الج�داول لم�دة س�بعة ای�ام م�ن        

 .وفق االجراءات التي تحددھا التعلیمات التنفیذیة

من ھذه الفق�رة قابل�ة للطع�ن م�ن اي ش�خص      ) ٢(تكون قرارات الھیئة الصادرة وفق أحكام البند       -٣

ذي عالق�ة ل��دى محكم�ة البدای��ة الت�ي تق��ع ال�دائرة االنتخابی��ة ض�من اخت��صاصھا وذل�ك خ��الل م��دة ال       

 .ن تاریخ عرضھاتتجاوز سبعة ایام م

م�ن الفق�رة   ) ٣(والبن�د  ) ب( تفصل محاكم البدای�ة ف�ي الطع�ون المقدم�ة إلیھ�ا وف�ق أحك�ام الفق�رة           -د

م�ن ھ��ذه الم��ادة خ��الل س�بعة ای��ام م��ن ت��اریخ ورودھ��ا لقل�م المحكم��ة ، عل��ى أن تق��وم المحكم��ة    ) ج(

ص�دورھا وتق�وم الھیئ�ة    بتزوید الھیئة بنسخ من القرارات الصادرة عنھا خالل ثالثة أیام من ت�اریخ    

فورا بإرسال ن�سخ م�ن تل�ك الق�رارات إل�ى ال�دائرة التخ�اذ م�ا یل�زم م�ن اج�راءات لت�صویب الج�داول               

األولیة للن�اخبین وبطاق�ات االنتخ�اب خ�الل س�بعة ای�ام م�ن ت�اریخ ت�سلمھا وف�ق التعلیم�ات التنفیذی�ة                        

 .الصادرة لھذه الغایة
ص علیھ�ا ف�ي ھ�ذه الم�ادة وت�صویب األوض�اع عل�ى         بع�د انتھ�اء االج�راءات والمواعی�د المن�صو      -ھـ

  ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبین إلى الھیئة



 - ١٩٤٣ -

لألمة جمعاء، فالنائب ال یمثل دائرتھ االنتخابیة فقط وإنما یمثل األمة جمعاء، وھذا 
یعد ركنًا أساسیًا من أركان النظام األردني، ولو رجعنا إلى الدستور األردني لوجدنا 

ض لمسألة تحدید الدوائر االنتخابیة بین أحكامھ حیث ورد في نص المادة أنھ لم یتعر
عامًا  یتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبین انتخابًا( من الدستور األردني ٦٧

وتعتبر مسالة تقسیم الدوائر االنتخابیة برأینا ) سریًا ومباشرًا وفاقًا لقانون لالنتخاب 
الھا قانون االنتخاب وفقا إلى ما ورد في نص من أھم المواضیع  التي یجب أن یتو

من الدستور األردني ولیس إلى نظام كما تضمنھ قوانین اإلنتخاب ) ٦٧(المادة 
المتعاقبة وھذه مخالفة دستوریة نراھا في القانون اإلنتخاب السابق الصادر عام 

، من )٥٢( ، حیث تضمنت ٢٠١٦م ومسودة قانون اإلنتخاب الصادرة عام ٢٠١٢
تقسم المملكة إلى عدد من " م  على أن ٢٠١٢ون االنتخاب األردني الصادر عام قان

الدوائر االنتخابیة وتحدد المقاعد النیابیة المخصصة لكل منھا بموجب نظام یصدر 
قانون اإلنتخاب  األردني  الجدید الصادرة أ - ٨،  وكذلك نص المادة "یةالھذه الغ

تقسم المملكة إلى دوائر انتخابیة یخصص لھا مائة وثالثون مقعدًا ( م ٢٠١٥عام 
لغایات ھذا القانون تعامل كل دائرة من  نیابیًا وفقا لنظام خاص یصدر لھذه الغایة ، ب

 -معاملة المحافظة ، ج) الشمالیة والوسطى والجنوبیة(دوائر البادیة الثالث 
القل من المقاعد النیابیة المخصصة لكل یخصص للنساء مقعدا واحدا على ا

   .١٢محافظة
م على آلیة تقسیم ٢٠١٢ لسنة ٢٥ من قانون اإلنتخاب رقم ٨ھذا وقد نصت المادة 

مة سبع دوائرإنتخابیة ، صمملكة بحیث یعطى لمحافظة العاالدوائر االنتخابیة في ال
ومحافظة إربد تسع دوائر، ومحافظة البلقاء أربع دوائر، ومحافظة الكرك ست 

محافظة الزرقاء أربع دوائر، ومحافظة المفرق ودوائر، ومحافظة معان ثالث دوائر، 
 ومحافظة جرش دائرة واحدة، ومحافظة الطفیلة دائرتین، ومحافظة مادبا دائرتین،

لى إدائرة واحدة ومحافظة عجلون دائرتین، ومحافظة العقبة دائرة واحدة، إضافة 
  .ائر، بدو الشمال، وبدو الوسط، وبدو الجنوب والبادیة وقد قسمت لثالث د

م بعض األحكام الخاصة ٢٠١٥ورجع قانون اإلنتخاب األردني  الحالي الصادر عام 
الرابعة منھ أنھ اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة بھذه التقسیمة حیث بینت المادة 

انتخابیة وتم تخصیص مقعد للشركس والشیشان او مقعد للمسیحیین في دائرة 
انتخابیة او اكثر من دوائر تلك المحافظة، فیحق ألي ناخب شركسي او شیشاني او 

لب خطیا من مسیحي إذا كان مقیما في دائرة انتخابیة ال یوجد فیھا ذلك المقعد  الط
الدائرة تسجیل اسمھ في الجدول األولي الخاص باي دائرة انتخابیة مخصص لھا ذلك 
المقعد ضمن المحافظة نفسھا اذا لم یكن في المحافظة التي یقیم فیھا الشركسي او 
الشیشاني او المسیحي دائرة انتخابیة مخصص لھا مقعد للشركس والشیشان او 

ال، الطلب خطیا من الدائرة تسجیل اسمھ في للمسیحیین، فلھ حسب مقتضى الح

                                                           
  م ٢٠١٥ونرى أن ھنالك مخالفة دستوریة في قانون اإلنتخاب األردني الصادر عام - ١٢
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الجدول األولي الخاص باي دائرة انتخابیة في محافظة اخرى مخصص لھا ذلك 
  . ١٣المقعد

اء على ما تقدم  نالحظ أن عدد الدوائر االنتخابیة في المملكة األردنیة الھاشمیة وبن
دائرة، وعدد المقاعد النیابیة لكل دائرة یتراوح بین مقعد إلى خمسة مقاعد ، ) ٤٥(

یأخذ عدد السكان ومن الجدیر بالذكر ھنا نرى أن نظام تقسیم الدوائر االنتخابیة لم 
 جود تفاوت في عدد السكان بین الدوائر ظلى ذلك أننا نالحبعین االعتبار، والدلیل ع

ث لم یكن ھنالك تناسب بین عدد المقاعد النیابیة المخصصة لكل یاالنتخابیة، بح
دائرة مع عدد السكان في تلك الدائرة، والتي یجب أن تتناسب طردیًا بحیث كلما زاد 

لمخصصة لھا تحقیقًا للعدالة عدد السكان في تلك الدائرة زاد عدد المقاعد النیابیة ا
وانسجامًا مع المبادئ الدیمقراطیة في الدولة، إضافة إلى أن النظام  لم یلتزم بأساس 
أحد في توزیع الدوائر االنتخابیة داخل المملكة، فتارة نجده یوزع الدوائر على 
أساس الرقعة الجغرافیة وتارة نجده یوزعھا على أساس رباطة الدم، وھذا أمر یثیر 
التساؤل عن مدى الحاجة لمثل ھذا النوع من التقسیمات، ونرى  أنھ آن األوان 
إلعادة النظر في ھذه التقسیم حتى نصل إلى تناسب بین الدوائر االنتخابیة والتوزیع  

  .الدیموجرافي بین السكان في مختلف المحافظات 
یھا نظام تقسیم  القواعد التي إعتمد علأنولعلنا نتفق مع الكثیرین الذین اعتبروا 

نتخابیة في تقسیم الدوائر جاءت مفتقرة إلى معناھا ومضمونھا الحقیقي إذ إالدوائر
لم یعتمد النظام في تقسیمھ معیارًا واحدًا یطبق في كافة الدوائر االنتخابیة على قدم 
المساواة أمام القانون بین الناخبین في ممارسة حقوقھم االنتخابیة الدستوریة، حیث 

مقاعد یكون للناخب فیھا صوت واحد، بینما الدائرة لھا خمسة ائرة المخصصة أن الد
  .١٤المخصصة لھا مقعد واحد للناخب صوت واحد أیضًا 

من الدستور االردني والتي ) ٦٧(ومن الجدیر بالذكر اإلشارة ھنا إلى نص المادة 
یتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبین انتخابًا عامًا ومباشرًا : "تنص على أن

ال تترك " قانون االنتخاب"ووفقًا لھذا النص فإن عبارة ". وفاقًا لقانون االنتخاب
جانبًا یرتبط باالنتخابات النیابیة یفلت من التنظیم بموجب قانون، وعلى وجھ 

. بیة وتحدید عدد المقاعد النیابیة لكل دائرةالخصوص تقسیم الدولة إلى دوائر انتخا
قانون االنتخاب تنص على )  أ/٨(وھنا نجد أنھ على خالف ھذه القاعدة، فإن المادة 

تقسیم المملكة إلى دوائر انتخابیة یخصص لھا مائة وثالثون مقعدًا نیابیًا وفقًا "
 صریح على ونرى أن ھذه المادة شكلت خروٍجا". لنظاٍم خاص یصدر لھذه الغایة

من الدستور وتفرغھ ) ٦٧(المطلوب في قانون االنتخاب المسمى الوارد في المادة 
من مضمونھ ومحتواه، وذلك ألن النظام الذي تصدره الحكومات وفقًا للدستور 
األردني، إما أن یكون نظامًا مستقًال یتم إصداره استنادًا إلى الدستور مباشرًة، كما 

                                                           
 لمزید من التفصیل المادة الثانیة الج�دول المرف�ق معھ�ا م�ن نظ�ام تق�سیم ال�دوائر االنتخابی�ة رق�م            ١٣
 . ، والمقاعد المخصصة لكل منھا)٢٠٠١(لسنة ) ٤٢(

 ).٢٣٦( الشطناوي، فیصل، النظام الدستوري األردني، مرجع سابق، صفحة ١٤
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من الدستور، ) ٤٥/٢، ١١٤، ١٢٠(حصورة في المواد ھو الحال في األنظمة الم
وإما أن یكون نظامًا تنفیذیًا وظیفتھ مجرد تفصیل ما أجملھ القانون، دون إضافة أي 

وتقسیم الدوائر وتحدید عدد المقاعد . من الدستور) ٣١(حكم إلیھ، وذلك وفقًا للمادة 
  .ن األنظمةلكل دائرة بموجب نظام، ال یدخل تحت أي من ھذین النوعین م

ومن جانب آخر نرى أن إمتالك السلطة التنفیذیة مكنة إصدار نظام تقسیم الدوائر 
االنتخابیة یشكل وسیلة تأثیر غیر مباشرة على العملیة االنتخابیة تمارسھا السلطة 
التنفیذیة، فعندما نص قانون االنتخاب األردني على أن یكون تقسیم الدوائر 

المخصصة لھا بموجب نظام صادر من قبل السلطة االنتخابیة وعدد المقاعد 
التنفیذیة، وھذا وفقا للمنظور الدستوري یعني أن السلطة التشریعیة تفوض للسلطة 
التنفیذیة مكنة إصدار قواعد عامة ومجردة تمس حقوق االفراد في الدولة وحریاتھم 

الحریات على الرغم من أن إصدار التشریع الذي یحكم تلك الحقوق و. بموجب نظام
ھو إختصاص أصیل للسلطة التشریعیة ولیس للسلطة التنفیذیة وغیر قابل 
للتفویض، إضافة إلى أن الدستور األردني ال یعرف النظام التفویضي الذي تفوض 

حیث . السلطة التشریعیة بمقتضاه السلطة التنفیذیة إصدار أنظمٍة لھا قوة القانون
التنفیذیة صالحیة إصدار قوانین مؤقتة لھا اكتفى الدستور األردني بإعطاء السلطة 

  .قوة القانون وفقًا للشروط الدستوریة
 وعلیھ فإنھ یتضح لنا و بشكل جلي تأثیر السلطة التنفیذیة على تكوین مجلس 

تقسیم الدولة إلى دوائر  فمن ناحیة نرى أن - في ھذه الجزئیة بالذات-النواب 
ل دائرة، لیس موضوعًا إداریًا ُیترك أمره انتخابیة وتحدید عدد المقاعد المخصصة لك

للسلطة التنفیذیة لكي تنظمھ بموجب نظام تصدره، وإنما ھو موضوع یرتبط بشكل 
مباشر بحقوق وحریات دستوریة لمواطنین، ولتجمعات ووحدات بشریة لھا 
توجھاتھا السیاسیة واالجتماعیة، ولھا مصالحھا المتنوعة، وعلیھ ال یجوز تنظیمھ 

لھ عن طریق نظام صادر من قبل السلطة التنفیذیة سیما وأن ذلك فیھ مخالفة أو تناو
یتألف مجلس النواب من ( من الدستور األردني ٦٧دستوریة لمنطوق نص المادة 

وفي ھذا تغول ) أعضاء منتخبین انتخابًا عامًا سریًا ومباشرًا وفقًا لقانون اإلنتخاب
یعي الذي یعتبر إختصاصا أصیال من السلطة التنفیذیة على اإلختصاص التشر

للسلطة التشریعیة ،ومن ناحیة أخرى نالحظ إن فرصة إستغالل السلطة التنفیذیة 
لصالحیتھا في توزیع الدوائر االنتخابیة قد تكون كبیرة  في إختیار من تشاء من 

  . أعضاء البرلمان 
للجان النیابیة، وأخیرًا تنتھي اإلجراءات التمھیدیة للعملیة االنتخابیة في تشكیل ا

حیث تشكل بقرار من وزیر الداخلیة لجنة مركزیة یكون رئیسھا المحافظ وعضویة 
رئیس محكمة البدایة في المحافظة أو أحد قضاة الصلح یسمیھ وزیر العدل في حال 

األحوال المدنیة الجوازات العامة في المحافظة، ورئیس عدم وجود محكمة بدایة، 
  ١٥.نصوص علیھا قانونًاوذلك للقیام بالمھام الم

                                                           
 .أ/٢٤ قانون االنتخاب األردني نص المادة ١٥
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یبدأ االقتراع في ) " ٢٧(ھذا وتبدأ العملیة االنتخابیة باالقتراع وفقًا لنص المادة 
 أو الفرعیة من السابعة صباحًا، ویجوز ،الیوم المحدد لالنتخابات النیابیة العامة

دة االقتراع بما ال یزید على ساعتین إذا دید محقرار من رئیس اللجنة المركزیة تب
باشر متبین لھ ضرورة لذلك ، ویجري االقتراع على االنتخاب العام بشكل سري و

جتماعیة وذلك باألغلبیة النسبیة وبالقائمة المفتوحة، مع تمثیل بعض الفئات اإل
وبعض األقلیات وبالتالي فإنھ یتم على درجة واحدة بحیث یكفل قانون االنتخاب 
سالمة االنتخاب وحق المرشحین في مراقبة األعمال االنتخابیة وعقاب العابثین 

اب من ویتألف مجلس الن"من الدستور ) ٦٧(بإرادة الناخبین حیث نصت المادة 
والعمومیة ..." باشرًا وفقًا لقانون االنتخاب مأعضاء منتخبین انتخابًا عامًا سریًا و

األغلبیة النسبیة لقطاعات بلمجلس النواب أن یجري االنتخاب تعني في االنتخاب 
على أن یشمل ذلك كافة الفئات استثناء الشعب من یحق لھم االنتخاب دون 

االجتماعیة بما في ذلك األقلیات ، والسریة بقصد تحقیق الضمانات األساسیة لنزاھة 
  .١٦. العملیة االنتخابیة 

اما آلیة اإلقتراع  فتتم من خالل حضور الناخب أمام ھیئة االقتراع المدرج أسمھ ،
د في ذلك المركز، وبعد أن یتحقق رئیس الھیئة من وجود وجوفي جدول الناخبین الم

 بموجب بطاقتھ الشخصیة، یضع على قیده في یتھإسمھ في ذلك الجدول ومن شخص
منھ التوجھ یطلب  على حضوره وتسلیمھ ورقة االقتراع ، بعد أن الجدول إشارة تدل

، لیستعمل حقھ في االقتراع ، وبعد أن تنتھي ھذه العملیة تنظم ھیئة المعزلإلى 
االقتراع محضرًا توقعھ مع من یرغب من المرشحین الحاضرین أو المندوبین عنھم، 

ناخبین الذین مارسوا حق یتضمن المحضر عدد الناخبین في مركز االقتراع، وعدد ال
االقتراع وعدد األوراق ویوضع المحضر على الجزء العلوي من صندوق 

  . ١٧االقتراع
ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة فرز أصوات المقترعین وذلك بإشراف لجنة مركزیة، حیث 

حصى اللجنة األوراق قتراع والفرز أمام الحضور وُتصندوق من قبل لجنة اإلیفتح ال
الموجودة بداخلھ واألصوات التي نالھا كل مرشح وتسجلھا على لوحة ظاھرة أمام 

الذي یعتمد من قبل  النموذج حضرًا على نسختین وفقمالحضور، وتنظم اللجنة 
  . ١٨  الوزیر إلى الدائرة االنتخابیة

ویتم اإلعالن عن النتائج النھائیة لالنتخابات بعد أن تجري عملیة جمع األصوات 
التي نالھا كل مرشح في الدائرة االنتخابیة من قبل اللجنة المركزیة بصورة علنیة، 

ذ نال على أعلى أصوات المقترعین لكل مقعد ر المرشح فائزًا في االنتخابات إعتبوی
حد یعاد واثنین أو أكثر من المرشحین لمقعد انیابي، وإذا تساوت األصوات بین 

                                                           
 ) ١٠١(لثقافة، صفحة دار ا:  الزعبي، تیسیر، قانون االنتخاب األردني، عمان١٦
 ). ١٠٩-١٠٨( الغزوي، محمد سلیم، الوجیز في قانون االنتخاب األردن، مرجع سابق، صفحة ١٧
 م٢٠١٢وما بعدھا من قانون االنتخاب األردني لعام ) ٣٩(صیل نص المادة  لمزید من التف١٨
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 الوزیر على أن ال یتجاوز هي الیوم الذي یحددفل ااالنتخاب بینھما حسب مقتضى الح
  ١٩.ھذا الموعد سبعة أیام من تاریخ إجراء االنتخاب العام 

 والتي وبناء على ما تقدم وبصرف النظر عن تفصیالت الدقیقة للعملیة االنتخابیة
 تشرف علیھا الھیئة المستقلة لإلنتخاب المعینة من قبل السلطة التنفیذیة، نرى إن

ة االنتخابیة السلطة التنفیذیة تملك وسائل مختلفة تؤثر فیھا على سیر العملی
ونتائجھا، تتمثل بعدم المساواة الفعلیة في التمثیل عن طریق حیث كان لھا دور بارز 
من خالل امتالكھا المكنة القانونیة في إصدار نظام تقسیم الدوائر االنتخابیة الذي 

و تجمیعھا وفقًا للترتیبات التي تراھا السلطة التنفیذیة مناسبة أأدى تقطیع الدوائر 
  .لھا 

یمكن لنا أن نخلص في القول أن للسلطة التنفیذیة دور باز في تكوین البرلمان من و
خالل ما تملكھ من مكنة تشریعیة مكنتھا في تحدید بعض إجراءات لعملیة االنتخابیة 
أو تقسیم الدوائر االنتخابیة و التي كما نعتھا الكثیرین جاءت ال تنسجم مع روح 

خاب المتعاقبة ، أم أنظمة صدرت بموجب قانون الدستور، سواء أكانت قوانین انت
 بینالدیمقراطي التوازن  الحقیقي واالنتخاب، وبأن ھذه الترتیبات لم تحقق االنسجام

  ٢٠. تؤدي إلى االختالل بینھماالسلطتین التنفیذیة والتشریعیة بقدر ما 
                                                           

 م ٢٠١٢من قانون االنتخاب األردني لعام ) أ/٤٥ ( نص المادة١٩
مین ال��سیاسي  یعق��وب، ح��سین، الف��صل والت��وازن ب��ین ال��سلطتین التنفیذی��ة الت��شریعیة ف��ي النظ��ا  ٢٠

  ).٢٣٨(األردني واللبناني، مرجع سابق، صفحة 
 ولعل من حسن الطالع اإلشارة ھنا ونحن بصدد  الح�دیث ع�ن  ال�دور المتن�امي لل�سلطة التنفیذی�ة                     -

م  ٢٠١٢في تكوین البرلمان والذي ظھر بشكل جلي في تشكیل البرلمانات األردنیة ال�سابقة م�ا قب�ل      

تخ��اب عن��دما وض��عتھ ال��سلطة التنفیذی��ة ودون أي م��شاركة م��ن    نوبال��ذات ف��ي ن��صوص ق��وانین اإل 

 ك���ان آخرھ���ا ص���دور اإلرادة الملكی���ة بت���اریخ  و، یة عل���ى ش���كل ق���وانین مؤقت���ھ  ال���سلطة الت���شریع

، ال�صادر اس�تنادًا   )٢٠٠١(ل�سنة  ) ٣٤( بالموافقة على قانون االنتخاب المؤقت رق�م     ٢٣/٧/٢٠٠١

م ، وق��رار ٢٠١١لھا ف��ي الدس��تور األردن��ي ع��ام  م��ن الدس��تور والت��ي ت��م تع��دی  ) ٩٤(ل��نص الم��ادة 

نظام تقسیم الدوائر االنتخابی�ة والمقاع�د المخص�صة لك�ل منھ�ا           " مجلس الوزراء في الموافقة على      

، وبھ�ذا ف�إن الت�شریعات المتعلق�ة ف�ي تك�وین مجل�س الن��واب        )٢٠٠١(ل�سنة  ) ٤٢(وھ�و نظ�ام رق�م    

م وضعھا من قبل السلطة التنفیذی�ة، وح�سب   ت، قد )٢٠٠٣(األردني الذي تم انتخابھ في صیف عام   

 ف�ي إق�رار ھ�ذه الت�شریعات      دورٍ راه مناس�بًا دون أن یك�ون لل�سلطة الت�شریعیة ، أيّ            ت� الترتیب ال�ذي    

نتخابی��ة، ام تق�سیم ال��دوائر اإل ظ��والب�د م��ن التركی�ز عل��ى ع�دم دس��توریة ق�انون االنتخ��اب المؤق�ت ون     

 والحق��وق العام��ة ، ألن��ھ ی��نظم حری��ة الن��اخبین    فق��انون االنتخ��اب ی��دخل م��ن ب��اب ق��وانین الحری��ات   

ن ھ�ذه االنتخاب�ات ھ��ي   إاالنتخ��اب للمجل�س النی�ابي، حی��ث    والمرش�حین وحق�وقھم العام��ة ف�ي مج�ال    

الحریات التي ال تقوم الدیمقراطی�ة بغیرھ�ا، األم�ر ال�ذي ال یج�وز      والخطوة األولى لممارسة الحقوق    

ھ�ذا م��ا یؤك��ده الفھ��م ال��سلیم لن��صوص الدس��تور،  ع�ھ أن ی��صدر ق��انون االنتخ��اب كق��انون مؤق��ت، و م

وبناء على ذلك، فإن القانون الذي ینظم االنتخاب لمجلس النواب، وكذلك النظام ال�صادر ف�ي تق�سیم            

كق�انون  صدر ت� ال ب�د أن  والدوائر االنتخابیة یدخالن من باب الحری�ات األساس�یة للم�واطن األردن�ي،           

م�ن  ) ٦٧(م�ة، ومم�ا یؤك�د ذل�ك أن الم�ادة      وم�ن الحك عادي من مجلس األمة، ولیس كقانون مؤق�ت      
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یت�ألف مجل�س الن�واب م�ن أع�ضاء منتخب�ین أنتخاب�ًا عام�ًا ومباش�رًا وفق�ًا                 " الدستور تنص على أن     

، تعني التح�ریم الدس�توري لتنظ�یم االنتخاب�ات ع�ن      "وفقًا لقانون انتخاب  " فعبارة" لقانون االنتخاب 

  .٢٠طریق قانون مؤقت

نتخاب من القوانین المسماة في الدستور األردني، والذي ال یج�وز أن  قانون اإل ویضاف إلى ذلك أن     

مؤقت�ًا، وھنال�ك أربع�ة ق�وانین م�سماة ف�ي       أو وص�فًا  یأخذ اسمًا أو وص�فًا آخ�ر حت�ى ول�و ك�ان أس�مًا        

خت��صاص الدس�تور األردن��ي ت�ستوجب ص��دورھا بھ�ذا االس��م ، لت��صدر م�ن مجل��س األم�ة ص��احبة اال     

من الدس�تور،  ) ٥٨(ورد ذكره في المادة الذي ، وھي قانون العقوبات األردني األصیل في التشریع    

، م��ن الدس��تور، وق��انون ال��دفاع ال��ذي ورد )٦٧(وق��انون االنتخ��اب ال��ي ورد ذك��ره ف��ي ن��ص الم��ادة  

ًا ق�انون الموازن�ة ال�ذي ورد أس�مھ ف�ي الم�ادتین             ر، من الدس�تور وأخی�     )١٢٤(دة  اي نص الم  فذكره  

من الدستور، ) ١١٢(نوع یجوز إصداره كقانون مؤقت بترخیص من المادة      ، وھذا ال  )١١٣-١١٢(

مطلوب لذاتھ من أجل إجراء االنتخابات بن�اء علی�ھ ،   وى، ولذلك فإن قانون االنتخاب ، كقانون مسمّ     

أو ومن ثم فإن أي قانون لالنتخابات ال یصدر عن مجلس األمة من أجل أن تكون قوتھ كامن�ة فی�ھ،           

یك�ون ت��شریعًا غی�ر دس��توري، وی�ضاف إل��ى م�ا س��بق أن ق�انون االنتخ��اب      ) ٦٧ (ل�نص الم��ادة وفق�ًا  

  . بطبیعتھ من القوانین التي ال تستدعیھا حالة الضرورة واالستعجال
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ب اطا  

  دور اط اذ  ون س ان

       األحكام الدستوریة العامة في تشكیل مجلس االعیان األردني: الفرع األول
أخذ الدستور األردني فیما یتعلق بشكل السلطة التشریعیة بنظام المجلسین حیث 
تتكون السلطة التشریعیة فیھ إلى شقین وھما مجلس النواب ومجلس األعیان ، 
ولعلھ من األھمیة بمكان التعریف بصور الھیئات النیابیة في العالم وتقییم النظام 

 معلوم لدینا أن ھذه الصور تنوعت وتبعھا تنوع األردني بین ھذه األنظمة ،فكما ھو
في أنواع البرلمانات النیابیة وآلیة عملھا وذلك بتعدد وإختالف األنظمة الدستوریة 
التي تنشئھا وتبین آلیة تكوینھا وعملھا ، وإن من أھم ھذه الصور التي تناولھا 

 یسمى بنظام الفقھ الدستوري نظامین األول یسمى بنظام المجلس الواحد والثاني
  . المجلسین 

وإن النظام األول وھو نظام المجلس الواحد أو كما نعتھ البعض بنظام المجلس 
الفردي الذي تناط فیھ السلطة التشریعیة بمجلس واحد  أیا كان اإلسم الذي سمى بھ 
المجلس ، ومن المالحظ بھ أن جمیع الدول العربیة البسیطة أخذت في نظام المجلس 

ثناء المملكة األردنیة الھاشمیة ومملكة البحرین اللتان أخذتا بنظام الواحد بإست
في حین أن أغلب الدساتیر جعلت تشكیل المجلس الواحد باإلنتخاب لیعبر .المجلسین 

عن الحیاة النیابیة الصحیحة ، إال أن بعضھا جعلھ بالتعین كالدستور القطري على 
دستور المصري ، ومن ھنا تكن أھیمة سبیل المثال ،وبعضھا باإلنتخاب والتعین كال

فكرة التعیین في المجلس الواحد عند البعض ، حیث أن التعیین أحیاننا یتیح المجال 
لبعض الكفاءات من دخول البرلمانات واإلستفادة من مؤھالتھم وخبراتھم ،إضافة 
إلى سد النقص في تحقیق المساواة بالتمثیل بین مختلف فئات الشعب بحیث یمكن 

ض األقلیات أن یكون لھم ممثلون في البرلمان المكون من مجلس واحد ، ولكن لبع
ھذا الرأي یشترط دائما أن یبقى عدد المنتخبین من أعضاء المجلس الواحد من أكثر 

  .األعضاء المعینین للحفاظ على صفة المجلس النیابیة 
التشریعیة وأما النظام الثاني فیسمى بنظام المجلسین والذي تناط فیھ السلطة 

بمجلسین یشتركان في تولي المكنة التشریعیة بصفتھ إختصاصًا أصیال للمجلسین، 
ونشأ ھذا النظام نتیجة لتطور تاریخي في إنجلترا حیث بدأ في مجلس اللوردات ثم 
أعقبھ مجلس العموم بعد فترة زمنیة طویلة ، وذلك نتیجة إلنتشار الدیمقراطیة 

ئل الھامھ في الدولة كالمسائل الخاصة المالیة، وحدوث إصالحات حددت بعض المسا
والعالقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة ، ومن المالحظ بھ أن أغلب الدساتیر 
العالمیة في الوقت الراھن قد تبنت ھذا النظام وأعطتھ أسماء مختلفة تبعا إلختالف 

المتحدة األمریكیة الظروف في كل منھا ، فعلى سبیل المثال البرلمان  في الوالیات 
الذي یتكون من مجلسین ھما مجلس الشیوخ ومجلس النواب ، وكذلك في فرنسا 
یتكون البرلمان فیھا من مجلس الشیوخ الجمعیة الوطنیة ، في حین ان الدساتیر 
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العربیة لم تتجھ إلى األخذ بنظام المجلسین باستثناء المملكة االردنیة الھاشمیة  
  .   ومملكة البحرین 

  
  

م ٢٠١٦ من الدستور األردني في صورتھا المعدلھ لعام ٧٥وقد عالجت المادة 
المالمح األساسیة لمن یتولى عضویة محلس األعیان وھذه ذاتھا السمات التي 
اشترطھا الدستور األردني في عضو مجلس النواب  وھي أحكام شاملة للمجلسین 

ن ال  یكون اردنیا، أو  منھا أن ال یكون عضوًا في مجلسي االعیان والنواب، وأ
محكومًا علیھ باإلفالس ولم یستعد اعتباره قانونیا، أو  محجورًا علیھ ولم یرفع 
الحجر عنھ، أو محكومًا علیھ بالسجن مدة تزید على سنة واحدة بجریمة غیر 
سیاسیة ولم یعف عنھ، أو مجنونًا او معتوھًا، أو أن یكون من اقارب الملك في 

قانون خاص وكذلك بین الدستور أنھ یمتنع على كل عضو من الدرجة التي تعین ب
أعضاء مجلسي األعیان والنواب أثناء مدة عضویتھ التعاقد مع الحكومة أو 
المؤسسات الرسمیة العامة أو الشركات التي تملكھا أو تسیطر علیھا الحكومة أو أي 

اشرة مؤسسة رسمیة عامة سواء كان ھذا التعاقد بطریقة مباشرة أو غیر مب
باستثناء ما كان من عقود استئجار األراضي واألمالك ومن كان مساھمًا في شركة 

  ." .أعضاؤھا أكثر من عشرة أشخاص
) ٦٢( ولقد أخذ الدستور األردني بنظام إزدواج مجلس األمة  ، حیث نصت المادة

مجلس األعیان ومجلس النواب ، : من الدستور أن یتألف مجلس األمة من مجلسین 
تبنى الدستور نظام تعیین أعضاء مجلس األعیان وكان ذلك بناء على منطوق كما 

الملك یعین أعضاء مجلس " من الدستور والتي نصت على أن  ) ٣٦(نص  المادة 
یمارس الملك و" األعیان ویعین من بینھم رئیس مجلس األعیان ویقبل استقالتھم 

قع علیھا رئیس الوزراء صالحیة بتعیین أعضاء مجلس األعیان بإرادة ملكیة یو
ووزیر الداخلیة باعتباره الوزیر المختص، ولم یحدد الدستور األردني عددًا معینًا 

كما .  ال یتجاوز نصف عدد مجلس النوابدلھذا المجلس وكل ما اشترطھ من عد
یتألف مجلس األعیان بما فیھ الرئیس من " من الدستور ) ٦٣(المادة قررت ذلك 

  ".عدد مجلس النوابعدد ال یتجاوز نصف 
وفیما یتعلق بتركیبة مجلس األعیان فلقد جرى أن المجلس یتألف من عدد ال یتجاوز 
نصف عدد أعضاء مجلس النواب تمامًا وھو الحد األقصى المسموح بھ في 

، )١/٣(الدستور، وإن ھذا الترتیب یفید بأن السلطة التنفیذیة تملك صالحیة تعیین 
وھذه منذ نشأة مجلس األمة، فعلیًا رس ھذه الصالحیة أعضاء مجلس األمة وھي تما

وسیلة فعالة، حاسمة تملكھا السلطة التنفیذیة تجاه السلطة التشریعیة، ویتبین تأثیر 
المشتركة بین مجلسي  في الجلسات وخاصـة. ھذه الوسیلة على أكثر من صعید

  .األعیان والنواب
 انتماء أعضاء مجلس األعیان ومن المالحظ بھ أن الدستور األردني اشترط وجوب

 یشترط في عضو مجلس "من الدستور) ٦٤(إلى طبقات معینة وذلك وفقًا للمادة 
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األعیان أن یكون من إحدى الطبقات التالیة روؤساء الوزراء  و الوزراء السابقون ،  
ومن أشغل سابقًا مناصب السفراء والوزراء المفوضین ورؤساء مجلس النواب، 

الشرعیة والضباط وحكمة التمییز ومحاكم االستئناف النظامیة ورؤساء وقضاة م
المتعاقدون من رتبة آمر لواء فصاعدًا، والنواب السابقون الذین انتخبوا للنیابة ال 
أقل من مرتین ومن ماثل ھؤالء من الشخصیات الحائزین على ثقة الشعب اعتمادًا 

  .طنوبأعمالھم وخدماتھم لألمة وال
عالوة على الشروط  ) ٧٥(ر األردني في الفقرة األولى من المادة  كما اشترط الدستو

السابقة وجوب إنتماء عضو مجلس األعیان إلى إحدى الطبقات السابقة الذكر، 
وجوب أن یكون بالغًا من السن أربعین سنة شمسیة من عمره، وھناك شروط أخرى 

ال یدعي بجنسیة نص علیھا الدستور تتمثل بأن یكون مجلس األعیان أردنیًا وأن 
حمایة أجنبیة والیكون محكومًا علیھ باإلفالس ولم یستعد إعتباره قانونیًا، إضافة إلى 
ذلك أن ال یكون محجوزًا علیھ أو أن یكون محكومًا علیھ بالسجن مدة ال تزید على 

  .سنة واحدة بجریمة غیر سیاسیة ولم یعف عنھ
 إختیار أعضاء مجلس األعیان ویالحظ أن النص الدستوري قد حدد طبقات سبع یتم

من بینھم ،ثم جاء بطبقة ثامنة حدد لھا مواصفات توجب من یتم إختیاره من ھذه 
 ونرى في ھذا الشأن ضرورة تعزیز الطبقة مماثال لشخصیات الطبقات السبع ،

الرقابة السیاسیة والقضائیة بمدى توافر ھذه الشروط في العین، وضرورة وجود 
 اللجوء إلیھا للطعن، سیما وأن المشرع االردني قد أغفل مثل وسائل قانونیة یمكن

  .ھذه األمور
من الدستور األردني على جواز إسقاط ) ٧٥(   واما  نص الفقرة الثانیة من المادة 

عضویة أحد أعضاء مجلس األعیان إذا حدثت أیة حالة من حاالت عدم األھلیة 
ء عضویتھ ، فإذا ما حدث ذلك من الدستور أثنا)٧٥(المنصوص علیھا في المادة 

تسقط عضویتھ بقرار من المجلس بأكثریة ثلثي أعضائھ ویرفع القرار إلى جاللة 
  .الملك إلقراره 

وقبل تعدیل النص الدستوري -ن العین أردنیًا ووھنالك شروط أخرى تتمثل بأن یك
 وأن ال یكون محكومًا علیھ_ كان یشترط في العین عدم حملھ جنسیة دولة أخرى 

لك أن ال یكون محكومًا علیھ بالسجن مدة  ذلىإاعتباره، إضافة یفقد باإلفالس ولم 
  .٢١تزید على سنة واحدة بجریمة غیر سیاسیة ولم یعَف عنھ

                                                           
م ، یعتب��ر ال��شخص ١٩٥٤ل��سنة ) ٦(م��ن ق��انون الجن��سیة األردنی��ة رق��م  ) ١٤(  ت��نص الم��ادة -٢١

ع الوج��وه عل��ى أن��ھ الیج��وز ل��خ ت��ولي    ال��ذي إكت��سب الجن��سیة األردنی��ة ب��التجنس أردنی��ا م��ن جمی��    
المناصب السیاسیة ، والدبلوماسیة ، والوظائف العامة التي یحددھا مجلس ال�وزراء ، أو أن یك�ون     
عضوًا ، في مجلس األم�ة إال بع�د م�ضي ع�شر س�نوات عل�ى األق�ل عل�ى إكت�ساب جن�سیتھ األردنی�ة                      

ت المھنیة إال بعد إنقضاء خمس س�نوات    ،كما الیحق لھ الترشیح للمجالس البلدیة والقرویة والنقابا       
  . على األقل على إكتسابھا 

 . ٢٤٩-٢٤٨(الشطناوي، فیصل، النظام الدستوري األردني، مرجع سابق، صفة : وكذلك أنظر-
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 وفي إطار ھذا الموضوع ال تفوتنا اإلشارة إلى مسألة في غایة األھمیة وھي تعیین 
ة الفقھاء  قد وقفوا موقفًا مناھضًا من أعضاء المجلس النیابي حیث نجد أن غالبی

مسألة  تعیین أعضاء المجلس النیابي مستندین بذلك  أن العضو الذي یتم تعیینھ 
حول من عضو تسیدین بالوالء لمن یعینھ، ومن ثم فإن العضو الذي تم تعیینھ سی

لمان، لى أداة تأثیر مباشرة لصالح السلطة التنفیذیة داخل البرإنیابي ینوب عن األمة 
وبالتالي ال یستطیع عضو البرلمان ممارسة دوره الرقابي كممثل ونائب عن الشعب 

یستقیم مع التنظیم ال ن ھذا الحق المقرر للسلطة التنفیذیة أتجاه تلك السلطة، كما 
  .٢٢السیاسي الواحد فإنھ ال یستقیم مع نظام تعدد األحزاب

تاحة إفي حین نجد رأي آخریعتبر أن تعیین بعض أعضاء المجلس النیابي فیھ 
الفرصة للسلطة التنفیذیة لتدارك تقلبات االنتخابات أو لتفادي النقص في الكفاءات، 

فراد المؤھالت والكفاءات لكنھم ال یستطیعون الوصول  في بعض األرفقد یتواف
  . ٢٣لعضویة المجالس المنتخبة أو یرغبون بذلك 

 یتنافى مع مرونرى في ھذا الشأن أن تعیین بعض أعضاء المجلس التشریعي أ
مبدأ االنتخاب الكامل في تشكیل المجالس ب التي تقتضي األخذ المبادئ الدیمقراطیة

العضو الذي الفقھاء من أن التشریعیة بكافة صورھا، ونتفق مع ما ذھب إلیھ بعض 
تم تعیینھ سیدین بالوالء لمن یعینھ، ومن ثم فإن العضو الذي تم تعیینھ سیتحول من 

  .لح السلطة التنفیذیةعضو نیابي ینوب عن األمة إلى أداة تأثیر مباشرة لصا
دور مجلس األعیان في العملیة التشریعیة وأثر ذلك على العالقة بین : الفرع الثاني 

  .السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 
ومن صالحیات مجلس األعیان في النظام األردني والذي إعتمد في قواعده على 

ن السلطة التشریعیة ، قواعد  النظام البرلماني وفیھ كما تقدم الذكر مجلسان یمثال
وتكون فیھ الغلبة لمجلس النواب ألنھ یمثل اإلرادة الشعبیة كونھ المجلس المنتخب 
من قبل الشعب ،وللجدیة المناقشات وتنظیمھا ، أما مجلس األعیان فقد خصھ 
الدستور األردني بصالحیات ال تقل أھمیة عن صالحیات مجلس النواب ومن ھنا 

ن على العملیة التشریعیة في الدولة حیث أن أھم یكمن تأثیر مجلس األعیا
  .الصالحیات المناطة بھ  صالحیة التشریع الذي یشترك فیھا كل من المجلسین معا 

 وعن اإلختصاص التشریعي لمجلس األعیان نجد أن الدستور األردني أعطى حق 
ور إقتراح مشاریع القوانین ألعضاء مجلس األمة، النواب واألعیان، وینص الدست

أي من مجلسي النواب یجوز لعشرة أعضاء من  على أنھ ٩٥األردني في المادة 
واألعیان أن یقترحوا القوانین على اللجنة المختصة في المجلس إلبداء الرأي، فإذا 
رأى المجلس قبول اإلقتراح ، وكل مشروع قانون إقترحھ أعضاء أي من مجلسي 

دة تقدیمھ في الدورة نفسھا ، وال األعیان والنواب ورفضھ المجلس ال یجوز إعا

                                                           
تین التنفیذی��ة والت�شریعیة ف��ي األنظم��ة   ش�ریف،أیمن ، االزدواج ال��وظیفي والع��ضوي ب�ین ال��سلط  ٢٢

 ) . ٢١٣(السیاسیة المعاصرة،      المرجع سابق، صفحة 
 . وما بعدھا) ٦٧( العواملة، منصور، الوسیط في النظم السیاسیة، مرجع سابق، صفحة ٢٣
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یكون إنعقاد المجلس صحیحًا إأل بحضور ثلثي أعضاء المجلس ،ویتخذ المجلس 
  .قراراتھ باألغلبیة المطلقة للحاضرین 

 وأما في حالة خالف كل من مجلسي األعیان والنواب حول مشروع قانون معین أي 
لھ المجلس اآلخر ، معدًال بمعنى إذا رفض أحد المجلسین مشروع قانون مرتین وقب

او غیر معدل ففي مثل ھذه الحالة یجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة 
رئیس مجلس األعیان لبحث المواد المختلف بشأنھا ویشترط لقبول المشروع أن 
یصدر قرار المجلس المشترك بأكثریة ثلثي األعضاء الحاضرین ، وعندما یرفض 

 آنفًا الیقدم مرة ثانیة إلى المجلس في الدورة نفسھا ، المشروع في الصورة المقدمة
وإن الھدف من الجلسة المشتركة ھو إیجاد صیغة موحدة یتفق علیھا كل من 

، ومن صالحیات مجلس األعیان أیضًا الصالحیة المالیة والتي یشارك . المجلسین 
مجلسین فیھا مجلس النواب ،وذلك بواسطة اإلشراف على أمر اإلنفاق ، أي أن ال

  )٢٤ (.معا ھما اللذان یوافقان على االعتمادات المطلوبة من الحكومة 
وبناء على ما تقدم نرى  أن بالرغم من أن  الصالحیات التشریعیة المناطة  لمجلس 

 تشكل أحیاننا  وسیلة ضغط على السلطة التنفیذیة تجبرھا على أن تتبع األعیان 
سیاسة تساھم في رسمھا السلطة التشریعیة ،وفي ضبط العملیة التشریعیة أحیاننا 
،إال أن الواقع أثبت على خالف ذلك حیث أن أعضاء مجلس األعیان ھم في أغلبھم 

أغلبھم لھم باع طویل في من أصل حكومي ولھم میل للسلطة التنفیذیة حیث أن 
العمل الحكومي والسلطة التنفیذیة ، ولذلك یعتبروا الذراع السلطة التنفیذیة داخل 
السلطة التشریعیة ،وأثبتت التجارب  مشرع قانون الموازنة وغیره من مشاریع 
القوانین المختلفة ، ومن ھنا یكمن تأثیر السلطة التنفیذیة على االختصاص 

  .التشریعي

                                                           
 أنضر الدكتور محمد ح�سین یعق�وب، الف�صل والت�وازن ب�ین ال�سلطتین التنفیذی�ة الت�شریعیة، ف�ي               ٢٤

  ).٢٣٧(النظامین األردني، واللبناني، مرجع سابق، صفحة 
م ١٩٥٢ الدس�تور األردن�ي ال�صادر ع�ام      ومن الجدیر بالذكر ھنا  أن مجلس األعیان سابقا في ظ�ل           -

ف��ي ص��ورتھ غی��ر المعدل��ھ ك��ان یت��ولى إخت��صاصا ق��ضائیا والت��ي تتمث��ل ف��ي ق��درة المجل��س الع��الي       
المشكل باسم مجلس األعیان على محاكمة الوزراء والمشاركة في محاكمتھم على أثر إتھامھم م�ن           

اء أم��ام مجل��س ع��ال عل��ى   قب��ل مجل��س الن��واب ،حی��ث ورد ف��ي الدس��تور ال��سابق ان یح��اكم ال��وزر    
ماین�سب إل��یھم م��ن ج��رائم ناتج��ھ ع��ن تأدی��ة وظ��ائفھم ،ویؤل��ف المجل��س الع��الي م��ن رئ��یس مجل��س   
األعیان رئیسًا وم�ن ثالث�ة أع�ضاء م�ن مجل�س األعی�ان یعین�وا ب�اإلقتراع وخم�سة ق�ضاة م�ن أعل�ى                      

  .محكمة نظامیة 
 ھذا النص الدستوري وجعل من ھذا وقد أحسن المشرع الدستوري األردني صنعا عندما قام بتعدیل        

ع�ن تأدی�ة وظ�ائفھم أم�ام المح�اكم النظامی�ة        محاكمة الوزراء على ما ینسب إلیھم من ج�رائم ناتج�ة  
القانون، في ح�ین أن لمجل�س الن�واب ح�ق إحال�ة ال�وزراء إل�ى         المختصة في العاصمة، وفقًا ألحكام

ال�ذین   ار اإلحال�ة إال بأغلبی�ة األع�ضاء   العامة مع إبداء األس�باب المب�ررة ل�ذلك وال ی�صدر ق�ر      النیابة
مجل��س الن��واب، وإن ف��ي تع��دیل ھ��ذا ال��نص إرج��اع اإلخت��صاص الق��ضائي لل��سلطة        -یت��ألف م��نھم  

  القضائیة صاحبة اإلحتصاص األصیل في القضاء بمختلف أنواعھ 
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نب آخر نرى أن ھنالك ضعف في التبریر الذي ُیعطى فیھ للسلطة التنفیذیة  ومن جا
لى تعیین الكفاءات داخل المجلس إحق تعیین بعض أعضاء المجلس النیابي استنادًا 

النیابي إذ ینبغي ترك ھذا األمر لممثلي الشعب، ومع التسلیم جدًال بصحة ھذا 
حتى لى األقل أغلبیتھ بالتعیین التبریر، فیجب أن یكون تشكیل المجلس كلھ أو ع

ھذا التبریر، فتعیین عدد محدود من أعضاء المجلس النیابي بقرار من یتفق مع 
  .ي من ناحیة التأثیر على اتجاھات المجلسدالسلطة التنفیذیة لن یج
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  اخلامتة

بعد أن أنھینا دراسة العالقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام األردني 
ین السلطة التشریعیة أنموذجا ،فإنھ یجدر بنا عرض أھم النتائج والتوصیات تكو

  .التي تم التوصل إلیھا
  

  لنتائج 

لقد توصلت الدراسة في العالقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام األردني 
والتي ركزت في محورھا الرئیسي عن جانب ھام من ھذه العالقة وھو تكوین السلطة 

لتشریعیة إلى نتیجة رئیسیة مفادھا أن ھذه العالقة یعتریھا عدم التوازن، ففي الممارسة ا
والتطبیق للقواعد الدستوریة الخاصة في ھذه العالقة نجد أن السلطة التنفیذیة قد تنامى 
دورھا في تكوین السلطة التشریعیة بشقیھا مجلس النواب واألعیان وذلك من خالل قانون 

  :اءات العملیة االنتخابیة وتشكیل مجلس األعیاناالنتخاب وإجر

 كشفت لنا الدراسة أن إجراءات العملیة االنتخابیة  والتي تمتلك السلطة التنفیذیة :ال 

فیھا زمام المبادرة واإلشراف والمتابعة أو من خالل إصدارھا للتشریعات الناظمة للعملیة 
اءت ال تنسجم مع روح الدستور، سواء أكانت االنتخابیة  كنظام تقسیم الدوائر االنتخابیة ج

قوانین انتخاب المتعاقبة ، أم أنظمة صدرت بموجب قانون االنتخاب، وبأن ھذه الترتیبات 
لم تحقق االنسجام الحقیقي والتوازن الدیمقراطي بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بقدر 

  .  ما تؤدي إلى االختالل بینھما

اسة أن السلطة التنفیذیة في النظام األردني وعلى صعید عالقتھا  كشفت ھذه الدر:ثانيا

بالسلطة التشریعیة وخاصة في الجانب المتعلق بدورھا في تشكیل ھذه األخیرة أصبح لھا 
مكان الصدارة، ومعنا ذلك أن التوازن الذي كان قائمًا بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

 تم لصالح السلطة التنفیذیة على حساب السلطة قد أصابھ خلل، وأن ھذا الخلل إنما
ومن المؤكد أن اختالل التوازن بین . التشریعیة الممثل الحقیقي للشعب والمعبر عن إرادتھ

السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في كل من النظامین السابقین لھ آثار سلبیة على 
  .مالدیمقراطیة وما تھدف إلیھ من حمایة لحقوق األفراد وحریاھ

بینت لنا الدراسة أن السلطة التنفیذیة لعبت دورًا بارزا ومھمًا في تكوین البرلمان : ثالثا  
األردني بمجلسیھ األعیان والنواب، فعن دور السلطة التنفیذیة بتكوین مجلس النواب 
كشفت ھذه الدراسة  أن السلطة التنفیذیة تملك من الوسائل غیر المباشرة التي أثرت من 

لى تكوین ھذا المجلس، من ھذه الوسائل قواعد قوانین اإلنتخاب المتعاقبة وكان خاللھا ع
م ، وكذلك تقسیم نظام تقسیم الدوائر االنتخابیة ٢٠١٦آخرھا قانون اإلنتخاب األردني لعام 

و التي جاءت مفتقرة لمعناھا ومضمونھا الحقیق حیث أنھا لم  تعتمد على معیار واحدًا 
  . االنتخابیـة یطبق في كافة الدوائر

 إن موضوع  تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة وتحدید عدد المقاعد المخصصة لكل :بعا 

دائرة، لیس موضوعًا إداریًا ُیترك أمره للسلطة التنفیذیة لكي تنظمھ بموجب نظام تصدره، 
وإنما ھو موضوع یرتبط بشكل مباشر بحقوق وحریات دستوریة لمواطنین، ولتجمعات 

ت بشریة لھا توجھاتھا السیاسیة واالجتماعیة، ولھا مصالحھا المتنوعة، وعلیھ ووحدا
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خلصت دراستنا إلى عدم جوازیة  تنظیمھ أو تناولھ عن طریق نظام صادر من قبل السلطة 
 من الدستور األردني ٦٧التنفیذیة سیما وأن ذلك فیھ مخالفة دستوریة لمنطوق نص المادة 

اء منتخبین انتخابًا عامًا سریًا ومباشرًا وفقًا لقانون یتألف مجلس النواب من أعض(
وفي ھذا نرى تغوال واضحا من السلطة التنفیذیة على اإلختصاص التشریعي و ) اإلنتخاب

الذي یعتبر إختصاصا أصیال للسلطة التشریعیة ،ومن ناحیة أخرى نالحظ إن فرصة 
االنتخابیة قد تكون كبیرة  في إستغالل السلطة التنفیذیة لصالحیتھا في توزیع الدوائر 

  .إختیار من تشاء من أعضاء البرلمان 

 وفي معرض حدیثنا عن دور السلطة التنفیذیة في تشكیل مجلس النواب كشفت :خامسا  

ھذه الدراسة أن للسلطة التنفیذیة دور كبیر في تشكیل المجلس وذلك من خالل إمتالكھا  
ة االنتخابیة ونتائجھا، في توزیع المقاعد وسائل مختلفة تؤثر فیھا على سیر العملی

االنتخابیة في الدوائر المختلفة حیث كشفت الدراسة أن السلطة التنفیذیة  رتبت ھذه 
من ونجد أن دورھا برز بشكل مباشر من . الدوائر وفقًا للترتیبب الذي تراه مناسبة لھا 

وت الواحد وكان آخرھا إعتمادھا  قانون اإلنتخاب السابق  الذي إعتمد على  نظام الص
م  ولو أن القانون اعتمد على قوائم وطنیة غیر قائمة المحافظة إال ٢٠١٢انتخابات  عام 

أن الطابع العام للقانون السابق كان نظام الصوت الواحد ، وعلیھ خلصت دراستنا إشراف 
ستور، السلطة التنفیذیة على إجراءت تشكیل مجلس النواب  السابق ال تنسجم  مع روح الد

سواء أكانت قوانین على شكل قوانین انتخاب أو  أنظمة صدرت بموجب قانون االنتخاب، 
وبأن ھذه الترتیبات لم تحقق االنسجام الحقیقي والتوازن الدیمقراطي بین السلطتین 

  .التنفیذیة والتشریعیة بقدر ما تؤدي إلى االختالل بینھما

سا    یة على عمل وتشكیل  مجلس األعیان كشفت لنا  فیما یتعلق بأثر  السلطة التنفیذ:سا

ھذه الدراسة أن ھنالك فجوة بین النظریة والتطبیق أو الغایة التي من اجلھا أعطي مجلس 
األعیان جزء من المكنة التشریعیة وفقا للدستور، ففي النظریة نجد أن األصل في منح 

فة إلى أن ھذه الوسیلة  مجلس االعیان ھذه الصالحیة ھو  ضبط التشریع وإحكامھ باإلضا
تشكل أداة ضغط على السلطة التنفیذیة تجبرھا على أن تتبع سیاسة معینھ تخدم الصالح 
العام  ،إال أن الواقع أثبت على خالف ذلك حیث أن أعضاء مجلس األعیان ھم في أغلبھم 
من أصل حكومي ولھم میل للسلطة التنفیذیة حیث أن أغلبھم لھم باع طویل في العمل 

لحكومي والسلطة التنفیذیة ، ولذلك یعتبروا الذراع السلطة التنفیذیة داخل السلطة ا
التشریعیة ،وأثبتت التجارب  أن مجلس االعیان في معظم المشاریع المقدمة قد تبنى 
االتجاه الحكومي  في مشاریع قوانین مختلفة ، ومن ھنا یكمن تأثیر السلطة التنفیذیة 

  .ریعي الكبیر على االختصاص التش
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صيا   لت

 توصي  الدراسة بضرورة إعادة النظر في  الوسائل المباشرة وغیر المباشرة التي :ال 

تمتلكھا السلطة التنفیذیة والتي أثرت من خاللھا على تكوین ھذا المجلس، منھا إعادة 
م ومن أھم القواعد التي یجب ٢٠١٦النظر في بعض قواعد قانون اإلنتخاب األردني لعام 

اعاتھا في ھذا القانون إفساح القانون المجال لألحزاب السیاسیة للتكتل وتوسیع قاعد مر
اإلنتخاب  وذلك من خالل االنتقال من قواعد نظام الكتل المغلقة إلى نظام الكتل االنتخابیة 
المفتوحة ، إضافة إلى إعادة النظر في  نظام الكوتا للنساء أو دوائر البدو لما في ذلك من 

ات دستوریة وتأثیر غیر مباشر من السلطة التنفیذیة على تشكیلة مجس النواب ، و إشكالی
نظام تقسیم الدوائر االنتخابیة بحیث یراعى فیھا مسألة  التوازن السكاني ومعیار واحد في 
توزیع ھذه الدوائر وعلیھ نرى أنھ آن اآلوان إعادة النظر في التقسیمات اإلداریة للدوائر 

الدولة  حتى نصل إلى تناسب بین الدوائر االنتخابیة والتوزیع  الدیموجرافي االنتخابیة في 
  .بین السكان في مختلف المحافظات 

 في معرض  الحدیث عن دور السلطة التنفیذیة في تشكیل مجلس األعیان  ودور ھذا :ثانيا 

جلس المجلس  في العملیة التشریعیة توصي الدراسة بأنھ وعلى الرغم من أھمیة وجود م
األعیان ضمن منظومة السلطة التشریعیة لكن ذلك ال یحول دون  مراجعة النصوص 
الدستوریة الخاصة بتشكیلھ وتقلیص عدد أعضاؤه وحصر التشریع بمجلس النواب ، حیث 
خلصت الدراسة ان تعیین عضو الھیئة التشریعیة  أمر یتنافى مع المبادئ الدیمقراطیة 

خاب الكامل في تشكیل المجالس التشریعیة بكافة صورھا، التي تقتضي األخذ بمبدأ االنت
وأن  عضو السلطة التشریعیة الذي تم تعیینھ سیدین بالوالء لمن یعینھ سیما وإمن منح 
مكنة قانونیة خاصة في التشریع ، ومن ثم فإن العضو الذي تم تعیینھ سیتحول من عضو 

  . لسلطة التنفیذیةنیابي ینوب عن األمة إلى أداة تأثیر مباشرة لصالح ا

 في معرض حدیثنا عن تشكلیة مجلس األعیان نالحظ ان الدستور األردني  قد حدد :ثالثا 

سبع طبقات یتم إختیار أعضاء مجلس األعیان من بینھم ،ثم جاء بطبقة ثامنة حدد لھا 
مواصفات معینھ  توصي دراستنا في ھذا الشأن ضرورة تعزیز الرقابة السیاسیة 

دى توافر ھذه الشروط في العین، وضرورة وجود وسائل قانونیة یمكن والقضائیة بم
اللجوء إلیھا للطعن لكل شخص ذي مصلجة للطعن بمدى عدم تطابق ھذه الشروط وأن یتم 

  .تضمین ذلك في الدستور األردني 

 توصي الدراسة أن یتم تضمین نص دستوري یقضي بأن تكون مسالة تقسیم :بعا 

   من إختصاص السلطة التشریعیة ولیس السلطة التنفیذیة ، الدوائر االنتخابیة
  
  
  
  

  قائمة المراجع
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طبوعات جامعة  كشاكش، كریم ، نحو قانون انتخاب أردني دیمقراطي متطور ، إربد، م.٢
  .م٢٠١١الدستور األردني المعدل . الیرموك، الطبعة األولى

  .الوجیز في التنظیم السیاسي الدستوري محمد،  الغزوي، .٣
دار وائل للنشر والتوزیع : الغزوي، محمد ، الوجیز في نظام االنتخاب األردني، عمان. ٤

  الوجیز في نظام االنتخاب األردني
" وسیط في النظم السیاسیة، الكتاب الثاني، في النظام األساسي العواملة، منصور، ال. ٥

  )دراسة تحلیلیة(، وما طرأ علیھ من تعدیالت )١٩٥٢(الدستور األردني القائم عام 
دار : ، دفاعًا عن الدیمقراطیة وأحكام الدستور، عمان)٢٠٠٥( الحموري ، محمد .٦

  الثقافة للنشر والتوزیع
ازن بین السلطتین التنفیذیة التشریعیة في النظامین یعقوب حسین، الفصل والتو.٧

  السیاسي األردني واللبناني
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، مظاھر االزدواجیـة وآثارھا في سن القوانین العادیة )١٩٩٤(عبد الھادي ، بشار . ١٠
ووضع األنظمة المستقلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في المملكة األردنیة 
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دراسة (المستقلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في المملكة األردنیة الھاشمیة 
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منشأة : ، الدستور المصري فقھًا وقضًا، االسكندریة١٩٦٥فھمي، مصطفى أبو زید ، . ١٢
  المعارف

الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي ) ١٩٩٣(ي، عمر حلم. ١٣
  دار النھضة العربیة: ، القاھرة)دراسة مقارنة(والبرلماني 

  .التشریعات* 
  .م ٢٠١٦الدستور األردني بصورتھ المعدلة عام .   ١
  .م ٢٠١٢الدستور األردني لسنة  .  ٢
    ١٩٥٢الدستور األردني لسنة  .  ٣
   م٢٠١٦ لسنة ٥٣٦٢ون اإلنتخاب األردني  رقم قان.   ٤ 

     م  ٢٠١٢ لسنة ٢٥قانون اإلنتخاب األردني رقم  . ٥
 ).٢٠١٢(لعام ) ١١(قانون الھیئة المستقلة لإلنتخاب  رقم .   ٦


	النتائج 



