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       تقدیم  
 ایبرت فریدریش مؤسسة  

 االنتخابات من جولةجدیدة المقررعقد ومن النواب، لمجلس عشر السادسة الدورة حالیُا األردن یشھد
 البدیل مركز وشریكھا إیبرت فریدریش مؤسسة إرتات لذلك، القریب المستقبل في البرلمانیة
 .أعضائھا وعمل البرلمانیة التجربة لتقییم المناسبة اللحظة  ھي اللحظة ھذه بأن واألبحاث، للدراسات

 المجتمع أركان مع البرلمان یتفاعل كیف تحقیقھا؟ تم التي إلنجازاتھم البرلمان اعضاء تصور ھو ما
 من كمجموعة بھ الكتاب ھذا تقدیم تم الذي الشكل أن مقتنعون نحن ،مثًال اإلعالم، مع األخرى؟
 من واسعة مجموعة یعطي المجلس، خارج من وباحثین برلمانیین قبل من المكتوبة الفصول

 عمل نتائج ستخالصإ قادرُاعلى سیكون القارئ فإن وبالتالي، ، واآلراء والتحلیالت التصورات
 لصیاغة ومدروسة صلبة قاعدة المجتمع لدى سیتكون ذلك، من األھم ،والحالیین السابقین النواب
 وشمال األوسط الشرق منطقة بلدان من قلیل عدد ھناك، القادمة  النیابیة للمجالس وتوقعات مطالب
  مستقبًال حدوثھ نأمل ما وھذا ،السیاسیة العملیة في ھاما ،دورا الماضي في برلماناتھا لعبت أفریقیا

 ومنذ وتكرارُا مرارا الثاني عبداهللا الملك جاللة دعا  إذ ، المنطقة في األخیرة األحداث إلى نظرًا
  .أقوى برلمان إلى طویل وقت

 المجتمع في الفاعلة والجھات القرار صناع من العدید مناقشات تركزت األخیرة، السنوات  وفي
 تسویة یمكن كان ذلك، من وبالرغم، عدیدة تفصیلیة بتوصیات للخروج التحدي ھذا على المدني
 المطبقة القوانین بعض إصالح أو جدیدة داخلیة وأنظمة قوانین بإصدار : إما الجوانب من العدید
 النواب مجلس أعضاء دور تعریف  وإعادة التفكیر سالیبأتغییر على مباشر بشكل یعتمد وھذا ،حالیُا

 بوسائل ممثًال لعملھم، وفعالة جدیدة آلیات لوضع النواب تشجیع المجتمع، على فیجب ،ووالیتھم
 .وأعضائھ البرلمان عمل مراقبة في ھاما دورا تلعب  التي المدني المجتمع ومؤسسات اإلعالم

 الحوارالبناء فإن ، وبناًءعلیھ للشعب، الممثلة القوة النواب مجلس أعضاء یكون أن ینبغي وأخیرًا،
 .األھمیة غایة في أمر النواب مجلس أعضاء والیة لتنفیذ السبل أفضل حول المصلحة أصحاب بین

 في الكتاب ھذا یسھم بأن متواضعة آمال ولدینا، لإلھتمام مثیرًا الكتاب ھذا سیجد القارئ بأن نأمل
  .ومواطنیھ األردن بمصلحة النتیجة في یصب مما األردني البرلماني العمل تحسین

 ٢٠١٢ أیلول عمان،

  فوجت أخیم    

 ایبرت فریدریش مؤسسة/ المقیم الممثل
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  تقدیم

الذي أعده مركز البدیل "  في األردن العمل البرلمانيمستقبل " نضع بین یدي القراء كتاب 
یبرت ، لكي یتسنى للمواطن والباحث إللدراسات واألبحاث بالتعاون مع مؤسسة فرید ریش 

منظمات المجتمع المدني ، وكذلك صناع القرار ، من اإلطالع واألكادیمي واإلعالمي والعاملون في 
الكتاب ، وأعدھا عدد من السادة النواب الذین واكبوا  ھذا على ھذه البحوث التي تقع بین دفتي

التجربة البرلمانیة من تحت القبة ومن خارجھا ، وباحثون تابعوا منذ سنوات العمل البرلماني 
  .الھامة التي واكبت مسیرة البرلمان األردني  بانجازاتھ وإخفاقاتھ والمحطات

ولقد حرصنا على أن تتضمن األوراق المقدمة محاور ھامة لتغطي كافة الجوانب المفصلیة في عمل 
المجلس وما یحیط بھ ، وأثرھا على مستقبل البرلمان ، سواء تطور الحیاة البرلمانیة في األردن ، 

مجلس النیابي أوالتشریع والرقابة  وقوانین اإلنتخاب والكوتا النسائیة ، والعالقة بین اإلعالم وال
  . وكذلك العالقة بین األحزاب والمجلس  ،

وتأتي أھمیة ھذا الكتاب  في ھذه المرحلة بالذات ، في ظل الربیع العربي وإنعكاساتھ على األردن ، 
خاصة وأن الحراك الشعبي ، فرض نفسھ على الخارطة ، مما ساھم في قطع شوط ھام ، وإن لم یكن 

نین ،أبرزھا قانون االنتخاب واألحزاب والمحكمة الدسوریة والھیئة الطموح ، في إنجاز بعض القوا
  .وغیرھا من القوانین الناظمة للعمل السیاسي، والجمعیات المستقلة 

 النشاط في اإلعالم كدورإن األدوار المحیطة بالعمل البرلماني متعددة وفي غایة األھمیة ، 
 ودور التنفیذیة، بالسلطة والعالقة الداخلیة، األنظمةو  بالمؤسسات، البرلمان وعالقة البرلماني،
  .، وقوانین اإلنتخاب ، وغیرھا والمرأة والدیمقراطیة، ،والمحاسبة والشفافیة األحزاب،

 اإلعالم وسائل مع التعامل یتقن ال من كلألن  البرلماني، العمل في اإلعالم دور أھمیةكما تكمن 
 البرلماني العمل تطویر یرتكز أن یجب لذلك ،ناجحًا برلمانیًا یكون أن یمكن ال اإلعالمیة والتقنیات

 وسائل عبر البرلمان جلسات نقل ضرورة و. الحدیثة اإلعالمیة بالمؤسسات العالقة تطویر على
 تحقیق یمكن فال الدیمقراطیة للعملیة الرئیسي المحور النواب مجلس یعتبرو  .المرئیة اإلعالم

 الوقت وبنفس ، وتطلعاتھم مصالحھم عن ویعبروالجماعات  فراداأل یمثل برلمان بال الدیمقراطیة
 برلمانا، ونزیھة حرة انتخابات نتیجة للجماھیر ممثال كان إذا إال قوي برلمان ھنالك یكون أن الیمكن
 التنمیة و اإلصالح عملیة في التنفیذیة للسلطة وشریكا النظام ركائز أھم حدأ یشكل بأنھ لدوره واعیا
 تھدف الدیمقراطیة إن وبالتالي ، سلطاتھا في تغولت إذا لجماحھا وكابحا ، تحققت إن لجھودھا مثمنا

 . قوي برلمان وجود على الوقت بنفس تعتمد إنھا كما ، سلیم برلمان إنشاء إلى

 و ، الدیمقراطي النظام في والفاعل الحقیقي دوره ألخذ للبرلمان المجال إفساح الضروري من ولذلك
 بعض تعدیل تشمل ةیمستقبل وخطط عمل استرتیجیة إیجاد خالل من إال الیتأتى األمر ھذا

 التعبیرفي  األول أساسیان دوران للبرلمان إن معلوم ھو فكما ، البرلمان في العالقة ذات التشریعات
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 تطبیق على العمل والثاني، عامھ سیاسات شكل على المصالح تلك وتجسید  المجتمعیة المصالح عن
 . والرقابة التشریع أي المجال ھذا في أدائھا ومراقبة التنفیذیة السلطة طریق عنھذه السیاسات 

 جلأ من، و النواب مجلس عضو لدى والقانونیة التشریعیة الثقافة تعزیزكما أن من األھمیة بمكان 
 وإعداد ، البرلماني العمل في العریقة الدول من الغیر تجارب على اإلطالعیجب  الثقافة ھذه تعزیز

 التشریع وأھمھا ، للبرلمان والتشریعیة الفنیة المجاالت في سترشادیةاإل الكتیبات من مجموعة
 المجلس، لعمل الداخلیةالنظمة ا على اإلطالع و واالستجواب السؤال مثل البرلمانیة الرقابة ووسائل
 العامة الموازنة مناقشة لیةآو الدولة في العامة السیاسات إعداد وكیفیة األعضاء وواجبات وحقوق

 أساتذة من والقانونیین البرلمانیین المتخصصین مع الدوریة اللقاءات وإجراء الورش عقد وكذلك
 . والمحامین القضاء رجال أو القانون

 علیھا یسیر التي الداخلیة األنظمة في مباشرا رتباطاإ ترتبط البرلماني التطویر عملیة أن كما
 نظمةاأل ھذه تمثل حیث ،ھداخل التشریعیة العملیة تسیر خاللھا ومن التشریعي عملھ في البرلمان

 وفي ، البرلماني العمل أسس في الھامة اإلجرائیة للقواعد تجسیدھا خالل من للبرلمان كبرى أھمیة
 نآ ، ولذلك المجتمع مع وشفافیة یسر بكل المجلس داخل والبرامج األفكار منظومة عن تعبیرھا
 في وعالقتھ النواب مجلس رئیس بدور منھا مایتعلق وخاصة النظمةا ھذه من العدید لتعدیل األوان

 منھا البعض یتعلق وقد ، المجلس داخل تشكیلھا لیةآو اللجان عمل تنظم التي تلك أو األعضاء، بقیة
 لمجلس التشریعیة الدورات مدد في المتعلقة كتلك للتعدیل األخرى ھي تحتاج دستوریة نصوص في

 اتجاھات لمختلف مراعاتھا الداخلیة نظمةاال تحققھا أن یجب التي الشروط أھم ومن ، النواب
 الرقابة ضمانة األخر واألمر ، والرأي التفكیر حریة للجمیع تتیح بحیث والحزبیة الفكریة األعضاء

 في طالھإ وبدون یسر بكل لھ تسھل بحیث التنفیذیة السلطة على النواب مجلس لعضو الفاعلة
 . التنفیذیة السلطة لعضو االستجواب أو السؤال توجیھ اإلجراءات

 مشروعات من العدید فھنالك ، مكثف وجھد جاد لعمل تحتاج ومقتضیاتھا القادمة المرحلة إن وأخیرا
 البرلمان قبة تحت ممثلیھم في خیرا یأملون واألردنیون ، تصدر الن األوان آن الھامة القوانین

 على یكونوا نأو ، السابقة المجالس في زمالئھم من السابقین عثرات اویتجاوز بان بھم ومستبشرین
  .مستوى الثقة التي تمنحھم إیاھا قواعدھم اإلنتخابیة 

    

  جمال الخطیب    
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  لباب األولا
  الملخص التفیذي

الذي أعده مركز البدیل للدراسات "  األردنالعمل البرلمان في  مستقبل  "یعرض كتاب
، عدد من الدراسات ، شارك في  األردنفریدریش إیبرت في  واألبحاث بالتعاون مع مؤسسة 

إعدادھا نواب وباحثون واكبوا مسیرة العمل البرلماني  تناولت ستة محاور تحیط  بالعمل 
عدد من القضایا التي آثرنا  ، وفي ھذه األورق إلقاء للضوء على األردنالبرلماني ومستقبلھ في 

، والكتاب یھدف الى بالغ على مستقبل العمل النیابي  محور اإلھتمام لما لھا من أثرتكون أن 
ي ولألكادیمیین والباحثین واإلعالمیین وصناع القرار ، األردنتوفیر مادة مرجعیة للمواطن 

ستعرض الكتاب عدد یلصعید ، ویة والدولیة على ھذا ااألردنلمكتبة العربیة ولوبالتالي إغناء 
  : من المحاور وھي 

  
مركز الباحث جمال الخطیب ، مدیر  ،إعداد  األردن في البرلمانیة الحیاة تاریخمحور   -

 .واألبحاث البدیل للدراسات
،  األردنإلقاء الضوء على الحیاة البرلمانیة  في في مقدمة البحث یتناول الباحث أھمیة  

للخروج باستنتاجات واستخالصات تؤشر لمستقبل العمل البرلماني وآفاق تطوره ، واإلرتقاء بھ 
بكل مكوناتھ لالنخراط في العمل ،  األردنوبالتالي  تنشیط وتطویر المجتمع المدني في 

عرض العالقة بین البرلمان تكما یس. والمساھمة في  تطویر القوانین والتشریعات البرلمانیة
ستور ومكونات السلطة التشریعیة وما یناط بمجلس النواب  كسلطة تشریع من إقرار والد

ث أنھ صاحب الحق في منحھا الثقة یواقتراح مشاریع القوانین، ، ومراقبة للسلطة التنفیذیة، ح
 ،األعیانمجلسي النواب ویتطرق الى العالقة القویة والمترابطة التي  تحكم عمل وأو حجبھا، 
مع اجتماع مجلس النواب، وإذا ما توقف  األعیانحیث یجتمع مجلس  الدستور،وعالقتھما ب

من  )١١(یوقف جلساتھ أیضا نظرا للمادة  األعیانمجلس النواب، أو تم حلھ ، فان مجلس 
ي أحكاما األردننھما یمثالن جناحي السلطة التشریعیة، فقد تضمن الدستور ي وألاألردنالدستور 

مواد منھا فقط ،و " ٤"ب األعیانمادة، خص الدستور مجلس  )٢٢(شاملة للمجلسین تصل الى 
ذو أولویة حین یذكر الى  األعیانویشار ھنا الى أن مجلس . مواد )٨(یخص مجلس النواب ب 

جانب مجلس النواب، ویتمتع بمكانة بروتوكولیة متقدمة على مجلس النواب ، ورغم 
إال ان مجلس النواب یتمیز بحق منح الثقة بالحكومة، أو  األعیانتقدمة لمجلس الصالحیات الم

 األعیاني منح بالمقابل مجلس األردنتھام الوزراء، لكن الدستور إبأحد أعضائھا، أو حق 
متیازات خاصة على ھذا الصعید، إذ یتشكل المجلس العالي لمحاكمة الوزراء من رئیس مجلس إ

، ینتخبھم باالقتراع إضافة الى خمسة من قضاة أعلى األعیانمن مجلس وثالثة أعضاء  األعیان
ان المجلس العالي اللذي كان من اختصاصاتھ محاكمة الوزراء تم الغائة  علما ،محكمة نظامیة

 في العددوالمنشور في الجریدة الرسمیة  ١/١٠/٢٠١١ستوري بتاریخ دبموجب التعدیل ال
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تعطي ) ٤( ، فقرة)٣٤( وعلى العموم، فان المادة،  الوزراءباالضافة الى حق اتھام ،  )٥١١٧(
، أو إعفاء أحد أعضائھ من العضویة، ویتساوى على ھذا األعیانالملك حق حل مجلسي 

  .من المادة ذاتھا) ٣( الصعید مع مجلس النواب الذي یملك الملك حق حلھ بموجب الفقرة
یعتبر مجلس النواب الحالي ھو المجلس السادس عشر،  األردنتاریخ الحیاة البرلمانیة في  وفي

ویتم انتخاب أعضائھ ) ١٩٤٧( یة منذ ان بدأت في عاماألردنالذي تعاقب على الحیاة النیابیة 
أما مدة المجلس فھي أربع سنوات، تبدأ من تاریخ إعالن نتائج  ،انتخابًا عامًا سریًا ومباشرًا

جلس النواب والذي  ینظم مول البحث النظام الداخلي لیتناو ، االنتخاب في الجریدة الرسمیة
، ) ١٩٩٦( الذي بقي معموال بھ حتى عام)١٩٥٢(من الدستور لعام ) ٨٣(عملھ بموجب المادة 

فتتاح إفصال تبین إجراءات ) ٢١(حیث تم إقرار نظام داخلي جدید لمجلس النواب یتألف من
النیابة، والنظر في الطعون، وكذلك نتخاب مكتبھ الدائم، وفحص وتدقیق صحة إالمجلس، و

لیات النظر في مشاریع القوانین ووصفھا، وتعدیلھا آتألیف اللجان الدائمة والمؤقتة للمجلس، و
 األعیانوإلغائھا، كذلك یتطرق إلى نظام عقد الجلسات، وحق الكالم ، وحاالت رد مجلس 

توجیھ األسئلة للوزراء،  لمشروع القانون بعد خروجھ من مجلس النواب، وینظم شكل وأسلوب
قتراح مشاریع القوانین، وطلبات رفع الحصانة البرلمانیة عن األعضاء وإجراءات تقدیم إوحق 

العرائض إلى مجلس النواب، وتسجیلھا وحق اطالع النواب علیھا، إضافة إلى قضایا إداریة 
وھي ستة  ألردناكما تتناول الدراسة قوانین االنتخاب وتعدیالتھا التي صدرت في  . أخرى

حین وضع أول )  ١٩٢٣(القوانین المعدلة لقوانین االنتخاب منذ عام  دد منقوانین انتخاب، وع
وقد بینت الدراسة عدد من ر ھذه القوانین ،اظروف إصد تضمنا، ماألردننتخاب في إقانون 

  : االستخالصات في العمل البرلماني أبرزھا 
والذي تمت على  ١٩٩٢حزاب لسنة قانون األصدور :في مجلس النواب الحادي عشر  -

نھاء االحكام إنتخابات مجلس النواب الثاني عشر وكذلك قانون رفع المسؤولیة نتیجة إساسھ أ
 .قانون محكمة العدل العلیا ١٩٩١العرفیة لسنة 

واجھت صعوبات كثیرة حیث نالحظ أن  األردنن الحیاة الحزبیة والتعددیة السیاسیة في أ -
أما التیار السیاسي ،زاب في العملیة السیاسیة والعمل البرلماني محدودة وغیر مؤثرة حمشاركة األ

قوى والمؤثر سواء على المستوى اإلسالمي ممثال بحزب جبھة العمل اإلسالمي فبقي الحزب األ
یین وعملھم العلني خالل األردنالرسمي أو الشعبي مستفیدا من تجربة جماعة األخوان المسلمین 

باردة التي استطاع األخوان فیھا بناء مؤسساتھم الخاصة التي قویت واشتد عودھا بمرور الحرب ال
 . ياألردنصبحت ذات تأثیر فاعل داخل المجتمع أالزمن و

قد شجع ونفراج الدیمقراطي جاء في مناخ تراجع اإل ٩٧أن  قرار مقاطعة اإلخوان عام  -
صل أأحزاب من  ٨الخطوة حیث قررت ھذا العدید من منظمات المجتمع المدني أن تأخذ نفس 

 .یة مقاطعة االنتخابات األردنحزبا إضافة إلى النقابات المھنیة واتحاد المرأة  ١٩
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عتماد نظام الصوت الواحد في إ: یعزى ضعف الحضور النسوي في البرلمان الى -
 نتخابات، وغیاب التنسیق النسائي، وغیاب الدعم المؤسسي للنساء، وعزوف بعض النساءاإل

  .المؤھالت من الترشیح، وغیاب مؤسسات المجتمع المدني في دعم النساء
ي ، وتأثیر ھذا الدور على مسار العملیة األردن، برز دور الشباب  ٢٠٠٧في انتخابات   -

٪ من أعضاء المجلس ٦٤اإلنتخابیة وما أفرزتھ من نتائج بحیث وصل بالمجموع العام ما نسبتھ 
 الذین یشاركون للمرة األولى في خوض غمار ھذه التجربة، وكذلكالمنتخبین ھم من سن الشباب 

نتخابات وحصولھم على العدید وممثلي الشركات التجاریة بقوة في ھذه اإل عمالدخول رجال األ
من مقاعد المجلس النیابي الخامس عشر ویعود تفسیر ذلك إلى صعود مفاھیم العمل ، وكذلك 

 تتراجع،  ٨٩مقعدًا في مجلس عام  ٢٦حتفظ ب ت تأن كانفبعد ،تراجع دور الحركة اإلسالمیة 
مقاعد  ٦حصل في ھذه االنتخابات سوى على تلم  انجد أنھ،  ٩٣مقعدًا في مجلس عام  ١٧إلى 

  .الذین خاضوا غمار المنافسة ٢٢ال  افقط من إجمالي عدد مرشحیھ
خفاقات التي تعانیھا ن نتائج انتخابات المجلس النیابي الخامس عشر كشفت عن حجم اإلأ -
یضا عن حجم الحضور العشائري في االنتخابات، وھو أحزاب،وكشفت النتائج في خط موازي األ

ن قوة العشیرة ال تزال ھي القوة الحقیقیة الطاردة أما ظھر جلیا في النتائج التي كشفت عن 
  .حزاب والتي تحسن الحلول مكانھالأل
فمنھم من ینتمي  الى العشائر ،ن المواالة  للدولة غلب على  المرشحی  ٢٠١٠ي انتخابات ف -

لقاعدتھ  زمةالكبرى ، ومنھم من شغل منصب حكومي ، ومنھم من یستطیع أن یلبي الخدمات الأل
مع وجود معارضة حزبیة  مبعثرة لم تستطیع أن  أعمالنتخابیة ، إضافة الى مستقلین ورجال اإل

  .تفعل شیئ أو تؤثر إذا ظلت مبعثرة
  
والكاتب النائب  : ادعدإ، مجلس النواب  المجتمع وعلىنتخاب على ثر قوانین اإلأمحور  -

  جمیل النمري 
نتخابي واحد إسوى نظام لم یشھد   ٩٣في تاریخھ وحّتى العام  األردنأن  البحث  مقدمة ، یبینالفي  

نتخابات النیابیة والبلدیة والنقابیة وغرف التجارة والصناعة كان یطبق في اإلالذي ھو نفسھ 
ایجابیة ھذا النظام الرئیسیة ھي الھامش الواسع ، وأن واالتحادات والجمعیات وحیثما ھناك انتخابات 

ختیارأمام الناخب وفرصة المرشح في مخاطبة مختلف األوساط ما دام الناخب والمریح في اإل
جتماعي في التصویت غیر دد متنوع من الناس بما ینقذ النمط اإلصواتھ الى عأیستطیع منح 

نھ ال یصنع تحالفات أذ إبالمقابل فھناك سلبیات للنظام  وجتماعیة السیاسي القائم على العالقات اإل
فالنظام ، وبالتالي  حقیقیة ویعّوم التزام المواطن الذي یستطیع أن یقول نعم لكل من یأتیھ طالبا صوتھ

  .صنة ویدیم سیولة الحیاة السیاسیةیدیم الشخ
 ، مقسما إیاھا الى مراحل ،  ٨٩المجالس النیابیة بعد التحول الدیمقراطي عام  كما یعرض الباحث 

المجلس النیابي الحادي عشر جاء كمحطة جدیدة كلیا عن المجالس السابقة التي كانت تنتخب في ف
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المجلس النیابي ، أماقرب للشورى المقننةأحزاب وتمثل صیغة ظل غیاب الدیمقراطیة وحظر األ
وقد كانت النتیجة تحجیم نسبة االخوان ، نتخب ھذا المجلس بنظام الصوت الواحد إ، فقد الثاني عشر 

المجلس النیابي ، فیما ھمیة العشیرة في حسابات المرشحین أالمسلمین والقوى السیاسیة وزیادة 
وفي مواجھة المقاطعة تسھلت ،  ١٩٩٧االنتخابات عام مقاطعة تمیز بقرار االسالمیین الثالث عشر 

. فحصلت فوضى خطیرة حیث كان ناخبون یسجلون عدة مرات  الدولة كثیرا في تسجیل الناخبین 
ن لمسوا عدم جدوى أاالسالمیون للمشاركة في االنتخابات بعد  فعادالمجلس النیابي الرابع عشر أما 

أن تم تعدیل قانون االنتخاب بزیادة عدد أعضاء مجلس المقاطعة، وقد انتخب ھذا المجلس بعد 
شھدت البالد بعد حكومة علي ابو فقد المجلس النیابي الخامس عشر ، أما  عضو ١١٠النواب إلى 

الراغب مزیدا من التحول نحو السیاسات االقتصادیة اللیبرالیة وزیادة نفوذ ممثلي ھذا االتجاه وكان 
ي أذ ال یوجد إوتسمیة تیار ھي مجازیة  ، رز لتجسید ھذا التیارباسم عوض اهللا الظاھرة األب. د
وقد شھدت المرحلة ،  أو أي شكل تنظیمي ولو ضمنیا ،عالن سیاسي یعلن عن وجود ھكذا تیارإ

) محمد الذھبي(والمخابرات ) عوض اهللا( ظھور صراع علني غیر مألوف بین مركزي الدیوان 
كثر أوكانت واحدة من  ، معروف البخیت.ظّل حكومة دفي  ٢٠٠٧دار انتخابات العام أالذي 

یضا التدخل الفض أیة باعتراف المعنیین وقد سبقھا األردناالنتخابات تزویرا في تاریخ االنتخابات 
  . دخال الجیش للتصویت بالثیاب المدنیةإو ٢٠٠٧في االنتخابات البلدیة صیف 

بعد عامین على وجوده قرر الملك ، وفیھ و المجلس النیابي السادس عشر یعرض الباحث حالة كما و
ن المجلس ال یمثل الشعب أعتراف ضمني بالتزویر وإحل المجلس الخامس عشر، وكان في ذلك 

  .جراء انتخابات جدیدةإوالشرعیة الدستوریة فتقرر 
كة ي تقسیم المملأ يوفي ظل المطالبات القویة بتغییر قانون االنتخابات الذھاب الى النظام البریطان

لكن في ظل العجز عن تقسیم بعض الدوائر وخصوصا القصبات جغرافیا . الى دوائر بعدد المقاعد
  .طلق علیھا صحفیا وصف الدوائر الوھمیة أطلق علیھ الدوائر الفرعیة والتي أتقرر اللجوء الى ما 

اب وبعد انتخ،  ٢٠١٠قاطع التیار االسالمي انتخابات العام  ٢٠٠٧ما حصل عام  وءلكن في ض
المجلس بوقت قصیر داھم الربیع العربي الجمیع وطرحت شعارات حل المجلس والدعوة الى 

 المجلس ویرى الباحث أن .صالح السیاسيانتخابات بقانون جدید یتیح مشاركة الجمیع وتحقیق اإل
بسمعة سیئة رغم انجازاتھ الكمیة والنوعیة التي تتعدى معظم المجالس السابقة، لكن مجيء  حظي 

ثم تشدید الھیمنة على المجلس بعد اندفاعتھ القویة في عدة مجاالت منھا مكافحة  ،  الربیع العربي
ت السیئة بل سوأ المواقف وعلى رأسھا التبرئة في قضایا الفساد ثم السلوكیاأرتد المجلس الى إالفساد 

  .حیانا المشینة التي لم تجد رادعاأو
 المقاعد ،  إذ  أصوات بعدد -  جتماعي للنظام األغلبياألثر البرلماني واإلوتعرض الدراسة كذلك  

وصعوبة توقع نتائج التحالفات التي  األصواتیعطي ھذا النظام نتائج یصعب توقعھا بسبب تعدد 
  . لواحد والبدائل الممكنةنظام الصوت ا ، وة یتعتمد على الصدق
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جتماعي في ظل الصوت الواحد وضرورة الواقع البرلماني والسیاسي واإل كما تطرق البحث الى 
فلعبة ،  اجتماعیة  -نظام الصوت الواحد ترك آثارا سلبیة خطیرة سیاسیة " ،  ویقول الباحث  التغییر

ساسھا تنازع أالنفوذ والسیطرة والحضور عادت مع الدیمقراطیة النسبیة بطریقة مشوھة ومتخلفة 
مثال األصول الشامیة او ( الفرص داخل العشائر أو الروابط العائلیة والمناطقیة واألصول في المدن 

تعود الروابط ففي غیاب الروابط من طراز حدیث  ، )المناطق والبلدات والمدن الفلسطینیة الخ
بل ان ھذا االنتعاش المرتبط بحسابات النفوذ والفرص عند ، األصلیة القدیمة لالنتعاش االنتھازي 

ي نوع یتم الوصول بھ من قبل البعض الى أو النفوذ من أصحاب المال أالطامحین للتصدر و
ضایا تافھة ینفخ على ق" الطوشات العشائریة "تساع إكما الحظنا في ، بدا أمستویات غیر عقالنیة 

  " .بھا الراغبون في التصدر
رادة إلكن الصوت الواحد یعكس ، ال یمكن تحمیل كل شيء للصوت الواحد  " ویختم الباحث بقولھ 

ن الخروج أ، ورادة سیاسیة واضحة للتقدم والتغییرإیعني توفر ، سیاسیة معینة بادامة القدیم وتغییره 
ظام النسبي یقلب كل الحسابات المحلیة وسوف ینعكس من الصوت  وخصوصا الخروج باتجاه الن

ثم على عالقات السلطة على طریق الخروج من توازنات ، ذلك على العالقات العائلیة والعشائریة 
  .بلیةمستقرؤى وشروط اللعبة القدیمة الى شيء أكثر حداثة وعقالنیة و

  
، أمین عام ابو علبة النائب عبلة: إعداد محور مجلس النواب واألحزاب السیاسیة ،   -

 ياألردنحزب الشعب 

ومدتھا ثالثة وعشرون ( م ١٩٨٩ –م ١٩٦٧شھدت البالد خالل الفترة الزمنیة الواقعة بین أعوام 
الى ان استؤنفت الحیاة  ،فراغًا تشریعیًا جرى التعامل معھ بآلیات سیاسیة مختلفة ومتفاوتة) عامًا 

  .م١٩٨٩النیابیة وأجریت انتخابات عامھ لمجلس النواب عام 
ثم حل  ،ثم صدر قرار بتأجیل االنتخابات ،م١٩٦٧فقد جرى التمدید لمجلس النواب المنتخب عام 

  .م١٩٧٤المجلس اثر إعالن قرارات قمة الرباط عام 
والمواد الدستوریة األخرى التي تسمح باعادة  وطبقا للمواد الدستوریة التي تتیح للملك حل المجلس

 ١٩٧٨المجلس النیابي المنحل بناءا على تنسیب من رئیس الوزراء ، وجھ الملك في أوائل نیسان 
رسالة لرئیس الوزراء في حینھ السید مضر بدران دعاه فیھا الى وضع قانون موقت یسمح بانشاء 

واب المنحل ، وفي ضوء ذلك تشكل المجلس مؤقت لیحل محل مجلس الن" مجلس وطني إستشاري"
  .١٩٨٢الوطني اإلستشاري  ومدتھ سنتان على مدى ثالث دورات حتى عام 

 ،م إلجراء تعدیالت دستوریة١٩٦٧وبین إجراءات الحل واالستدعاء للمجلس النیابي المنتخب عام 
 ،د لمجلس النواب العاشرثّم التمدی،ثمّ  إجراء انتخابات تكمیلیة ،وبما یسمح بھ مواد الدستور نفسھ

  .م١٩٨٦وصدور مشروع قانون انتخابات عام 
ن وضع المؤسسة التشریعیة في البالد لم یشھد استقرارًا منذ االحتالل اإلسرائیلي عام أیتضح 
  .م١٩٨٩م حتى عام ١٩٦٧
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ملھا فقد كان ع ،لم تكن أوضاع األحزاب السیاسیة أفضل حاًال في الفترة الزمنیة المشار إلیھا أعاله
في ظل غیاب وجود قانون ینظم عالقتھا بالحكم والمجتمع منذ  ،ووجودھا محكومًا بقانون الطوارئ

  .م١٩٩٢ولم یفرج عنھ سوى عام  ،م عندما عطل العمل بقانون األحزاب السیاسیة١٩٥٧عام 
ة محطة انتقال رئیسیة في تاریخ البالد نحو اإلفراج عن الحریات السیاسی١٩٨٩یمكن اعتبار عام 

 ،ثر ما بات یعرف بھّبة نیسان التي بدأت في معان وامتدت لتشمل معظم مناطق المملكةأ ،والعامة
  . على خلفیة المطالب المعیشیة بتحسین األوضاع المعیشیة وإطالق الحریات العامة في البالد

عن  ن ینمو ویتطور دور األحزاب السیاسیة في ظل غیاب سلطة التشریع والرقابةألم یكن ممكنا 
خصوصًا أحزاب المعارضة المعروفة ذات الھویة  ،وفي ظل فرض األحكام العرفیة ،الحیاة العامة

  .الیساریة والقومیة
م مع بدایة ١٩٨٩وھكذا فقد تزامن استئناف الحیاة النیابیة وانتخاب المجلس الحادي عشر عام 

خیة للتعبیر عن ووجدت فرصھ تاری ،نھوض لألحزاب السیاسیة التي شاركت في االنتخابات
  .برامجھا وسیاساتھا على نطاق جماھیري واسع

كل منھما لھ دور رئیسي في تحدید اإلطار السیاسي  ،واألحزاب السیاسیة ،قوانین االنتخابات النیابیة
نفراج الدیمقراطي قد فتحت ن مرحلة اإلأاألحزاب والبرلمان لذلك یمكن القول : للعالقة بین الركنین

امة ولكن بتحفظ شدید عبّرت عنھ القوانین المذكورة بل وتحكمت في قدرة األحزاب باب الحریات الع
  .على النھوض بمسؤولیاتھا السیاسیة والوطنیة الى حدود كبیرة

منذ بدایة  ،كما كان للتطورات السیاسیة النوعیة والتاریخیة على الصعیدین العربي والعالمي
ي البالد كما أشیر لذلك في أكثر من موقع في ھذا التسعینات دور مفصلي في الحیاة السیاسیة ف

كما تشكّل الثورات العربیة الراھنة بتداعیاتھا وخصائصھا المجتمعیة والدیمقراطیة عامًال  .البحث
  .رئیسیًا في مجرى األحداث الداخلیة؛ كما یتضح ذلك بالوقائع الیومیة المتسارعة

ن تعثرت في إي باب اإلصالحات الشاملة حتى ودناألرلقد فتحت الثورات العربیة والحراك الشعبي 
حتى یتحقق ھدف الشعب في الحریة والكرامة اإلنسانیة والمساواة وتطبیق القانون  ،بعض فصولھا

  .والوصول الى حكومات برلمانیة منتخبة
 

 محمدالمحامي  النائب  : إعداد،  على المجالس النیابیة االرقابة والتشریع وأثرھ  محور -
  الشروش 

،  أنواع التشریعات، وتعریف التشریع ، الوظیفة التشریعیة مضامین في المقدمة یعرض الباحث  
یترتب على تدرج التشریعات في القوة وجوب تقید كل صورة من صور التشریع بالصورة حیث 

یعلو على كل من التشریع العادي والتشریع  الدستورالتشریع األساسي أو حیث أن التي تعلوھا، 
  .الفرعي، والتشریع العادي یعلو على التشریع الفرعي

، كونھ یصدر في صورة مكتوبة ، وأنھ عبارة لھ قانونیة ال والقواعد  خصائص التشریعكما یعرض  
النواب  الوظیفة التشریعیة لمجلس، إضافة الى  لةعن قواعد تصدر عن سلطة عامة مختصة في الدو
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التشریع ھو الوظیفة األولى لمجلس األمة وتمارس وآلیة الوظیفة التشریعیة  ، حیث أن   األعیانو
سة تبین أھمیة اوالدر،  ھذه الوظیفة من خالل مشاریع القوانین التي تحیلھا الحكومة إلى مجلس األمة

رض الواقع وتكریسا لمبدأ األمة مصدر أن یكون حقیقة على أمبدأ الفصل بین السلطات بحیث  یجب 
ھو نیابي ملكي وراثي ،  األردني ، سیما وأن نظام الحكم في األردنالسلطات التي تضمنھا الدستور 

ساسیة المتعلقة بالتشریع وبالتالي ھذا ما یؤسس ألن تقوم السلطة التشریعیة بممارسة وظائفھا األ
والرقابة بصورة تحقق مبدأ الفصل بین السلطات فصال تشاركیأ بما یحقق المصلحة العامة للدولة 

  .بكل مكوناتھا شعبا وأرضا وسیادة ونظام حكم 
لعلھ من نافلة القول الحدیث عن التعدیالت الدستوریة التي تناولت ما یزید عن ثلث " یقول الباحث 
، وأن كثیرا من ھذه التعدیالت تناولت عمل السلطة التشریعیة من حیث قیامھا ١٩٥٢ مواد دستور

بكل وظائفھا األساسیة بصورة قانونیة واقعیة تحقق الھدف العام من وجود ھذه السلطة المناط بھا 
الدراسة تسلط الضوء و ."ن األمة ھي مصدر السلطات أالتشریع والرقابة وأن یعزز المبدأ القائل ب

ن الرقابة البرلمانیة بوسائلھا المتعددة المنصوص على أحكامھا أى أھمیة الرقابة البرلمانیة ، حیث عل
في النظام الداخلي ھي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعدیل النظام الداخلي لمجلس النواب 

یقي یأتي من خالل باعتبار أن ھذا النظام یحدد وسائل الرقابة البرلمانیة ، ولكن العمل البرلماني الحق
وتبین  الدراسة المناقشات تحت القبة في شأن النظام الداخلي  .تعدیل النظام الداخلي لمجلس النواب 

للمجلس النیابي ، وتؤكد على أن من العدالة القول بأن النظام الداخلي لمجلس النواب كان موضوع 
ي السادس عشر إقرار بأن یتم األردن بحث ومناقشة ، وتم خالل الدورة العادیة األولى لمجلس النواب

تشكیل لجنة نیابیة لتعدیل النظام الداخلي وإحالتھ إلى اللجنة القانونیة برئاسة النائب بسام حدادین 
عرق أومشاركة العدید من النواب لوضع تعدیل شامل وكامل لتعدیل النظام الداخلي بما یواكب 

ورھا ،  وتعزیز وسائل الرقابة البرلمانیة بما یوصل الدیمقراطیات من حیث تشكیل الكتل النیابیة ود
إلى رقابة برلمانیة حقیقیة وما یتعلق بآلیات ووسائل ھذه الرقابة وما ینسجم مع العمل البرلماني 

  .الحقیقي 
ویعزي الباحث الى أن تراكم التشریعات  لم یعط الوقت الكافي إلجراء ھذه التعدیالت والتي تبدو  

أن مشروع اللجنة النیابیة الموقرة المناط بھا دراسة تعدیالت النظام الداخلي قد ضروریة وملحة ، و
  .جاءت متقدمة وتنسجم مع سیاسة اإلصالحات السیاسیة التي یدعو الجمیع لھا 

وتماشیا مع األطر العامة لھذه الورقة والمتعلقة باألغلبیة البرلمانیة والمدى الواقعي والقانوني لعالقة  
على أدوات )  األعیانمجلس ( أو حجبھا عن الحكومة ، ولبیان مدى تأثیر الغرفة الثانیة منح الثقة 

الرقابة فان الضرورة تبدو ملحة الستكمال اإلصالح السیاسي للنظام الداخلي لمجلس النواب بما 
  .یتواءم مع التعدیالت الدستوریة 

ن تؤدي أوفي شأن األسباب الموجبة التي تستوجب تعدیل النظام الداخلي یوضح البحث بأنھ یجب  
رتباط وثیق بین عجلة اإلصالح السیاسي والدیمقراطي في البالد مع عجلة اإلصالح البرلماني إإلى 

النتخاب ن مجالس النواب تواجھ تحدیات جوھریة ال تقتصر على بنیتھا التي یحددھا قانون اأ، حیث 
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ویرى الباحث أن تطبیق النظام الداخلي . بل تتعداه إلى مصداقیة ھذه المجالس أمام الرأي العام 
وتعدیل أحكامھ یجب أن یستند إلى أسس وقواعد الدیمقراطیة البرلمانیة العصریة الذي یؤدي لتطویر 

  .اریة لھ اإلدارة الجماعیة لعمل المجلس الداخلي وتحقیق االستقاللیة المالیة واإلد
المتعلقة ومجلس النواب بوفي نھایة الدراسة یرى الباحث أنھ ال بد من القول أن المھمة المناطة  

بالتشریع والرقابة بحاجة إلى  رفد النواب بكوادر قانونیة واقتصادیة متخصصة حتى نؤسس لعمل 
جتھادات اإلنیابي رقابي تشریعي ویؤسس لواقع سیاسي حزبي یؤطر العمل الجماعي بعیدا عن 

  .الفردیة 
 

 : النائب دإعدا،  الواقع والتحدیات والتطلعات، األردنالكوتا النسائیة في محور  -
 . وفاء بني مصطفى ،لمحامیھا

قیاسا بعدد   األردنواقع المرأة وتدني مستوى مشاركتھا  في  الدراسة في المقدمة تستعرض  
 األردنبأن " ي ، تقول األردنالسكان والصورة النمطیة لھا في أذھان شرائح واسعھ من المجتمع 

ھتماما خاصا وتوجھا جدیا للنھوض بواقع المرأة ومشاركتھا وتكریس إشھد في اآلونة األخیرة 
نصاف إیتحقق دون صالح الشامل ال یمكن أن اإل بأنقدرتھا على ممارسة كافة حقوقھا حیث القناعة 
  .المرأة والتعامل مع قضایاھا بعدالة ومسؤولیة 

ي ال یعترف على عكس كثیر من األردنوفي جانب التشریعات تشیر الدراسة الى أن الدستور 
ة بالمساواة الصریحة بین الرجل والمرأة في الحقوق المدنیة والسیاسیة ، إلسالمیالدساتیر العربیة وا

مام القانون سواء ال تمییز بینھم أیون األردن"تنص ) ١(ي الفقره األردندستور فالمادة السادسة من ال
وعلى الرغم من المطالبات العدیدة . "و الدینأو اللغة أختلفوا في العرق إن إفي الحقوق والواجبات و

و في مؤسسات المجتمع المدني بتعدیل ھذه  األعیانمن كافة القیادات النسائیة السیاسیة في البرلمان و
یات الى أولھا في مرحلة التعدیالت األردنضافة لفظة إأو  ، ضافة لفظة الجنس الى آخرھاإالفقرة و

ال أن وجود قوى معارضھ لھذا التوجھ لم تمكن المرأة من الحصول على إم ٢٠١١الدستوریة لعام 
ضافة أو تعدیل ، كما ینص البند إین الجنسین دون أي ھذا التعدیل بحجة أن المادة تشمل المساواة ب

ان المرأة شریكة الرجل وصنوه في " على ياألردنمن المیثاق الوطني  من الفصل الخامس) ٦(
ي وتطویره مما یقتضي تأكید حقھا الدستوري والقانوني في المساواة والتعلیم األردنتنمیة المجتمع 

-  " والتثقیف والتوجیھ والتدریب والعمل وتمكینھا من أخذ دورھا الصحیح في بناء المجتمع وتقدمھ 
القا من البعد التاریخي نطإیة ومشاركتھا في الحیاة السیاسیة األردنكما تستعرض الورقة واقع المرأة 

قصاءا للمرأة عن ممارسة العمل إلمراحل التاریخیة لحیاة المجتمع البشري امعظم  شھدت یثح
عتقاد البعض بعدم مالئمة النساء لھذا العمل وأن األنشطة السیاسیة عامة إالسیاسي وھو ما عزز 

اند ذلك ویعیقھا عن أداء وظیفتھا االجتماعیة والتربویة ، وقد س،والعمل البرلماني خاصة لیس للمرأة 
وعززه بقوة السلوك الذكوري التنافسي على السلطة والقوة والمكانة االجتماعیة ، وفي ھذا الشأن 

بدایات العمل بنظام الكوتا النسائیة في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة الذي  الدراسة بینت
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أن على الدول "م ،وكان من أھم وأبرز توصیات المؤتمر ١٩٩٥نظمتھ األمم المتحدة في بكین عام 
قرارھا إعبر ، المشاركة أن تحاول فسح المجال أمام نساء للوصول الى المواقع والمجالس المنتخبة 

، وھو  "السفي ھذه المج) كوتا ( لسیاسات التمییز االیجابي المتمثلة بإعطاء النساء مقاعد مخصصة 
  . األردنم في ٢٠٠٣رض الواقع بانتخابات عام أما ترجم على 

الى نظام الكوتا ، وأن سبب تأخر   األردنوأجابت الورقة على عدد من التساؤالت أبرزھا حاجة 
سباب و الموروثات و الى عدم تقدیم الحلول العملیة یرجع العدید من األ األردنوضع المرأة في 

یة بعیدة عن قلب المعادلة السیاسیة األردني و ال زالت المرأة األردنالمجتمع  المنسجمة مع طبیعة
ن كل الالعبین الكبار ھم من الرجال و غالبا التعطى المكانة الطبیعیة و الحقیقیة التي تستحقھا ، أل

ة و بوییة وأبرزھا  السلطة األاألردنھم المعیقات و العقبات التي تقف في وجھ وصول المرأة أوبینت 
الذكوریة في المجتمع والصورة النمطیة وعدم الوعي الكامل لدى شریحة كبیرة من القطاع النسائي 
بأھمیة المشاركة في العمل البرلماني و السیاسي وعدم خبرة النساء في كل المحافظات و المناطق 

القتصادیة و ضعف القدرة اف ، أما على المستوى اإلقتصادي في مجال العمل السیاسي و البرلماني 
جل الترشح أو الحصول على التبرعات من أموال المالیة للمرأة و عدم استطاعة النساء توفیر األ

و انتشار ما یعرف بالمال السیاسي ،  األردنرتفاع كلف الحمالت في إلالنتخابات خصوصا في ظل 
من الصعب في كثیر من و االخ و الذین أو االب أتبعیة المراة االقتصادیة  لذكور العائلة كالزوج و
فھي العوامل األبرز على ھذا ،موالھم و مدخراتھم في معارك النساء االنتخابیة أن یغامروا بأحیان األ

، سمى للدولة على و المحدد األالدستور الذي  یعتبر التشریع األفوعلى المستوى التشریعي .الصعید 
فأن وجود نصوص دستوریة تضمن صراحة المساواة القانونیة في الحقوق و الواجبات بین الرجال 

لطالما شكل الصوت ، و سباب عدم وصول النساء أھم أو النساء وقانون االنتخاب الذي یعتبر  من 
نسبة  كذلك عدم وجود القوائم النسبیة و تحدید ، و الواحد عائقا لوصول المرأة للمواقع التمثیلیة

عتماد القوائم المفتوحة دون المغلقة مع عدم إمخصصة مسبقا للمرأة ضمن النظام االنتخابي و 
كذلك قلة عدد المقاعد المخصصة للنساء بحیث ال تضمن  ،ضمان مركز متقدم للمرأة في القائمة 

 .تمثیل حقیقي للنساء في المجالس المنتخبة
لتشریعیة منذ تأسیس اإلمارة حیث غابت المرأة منذ واقع المرأة في السلطة ا الدراسة وإستعرضت

م وكذلك ١٩٥٢م الى أن  قادت ھذا النضال رابطة الیقظة النسائیة التي تأسست في عام ١٩٢١عام 
عبر رفع مذكرات عدیدة من أجل منح المرأة حقوقھا السیاسیة ،  األردناتحاد المرأة العربیة في 

والذي أعطى المرأة المتعلمة حق االنتخاب  ٢/١٠/١٩٥٥فصدر قرار مجلس الوزراء الشھیر في 
یة التي نظمت حملة رفع مذكرات األردنم تشكلت اللجنة النسائیة ١٩٧٤دون حق الترشح ، وفي عام 

م حق المرأة في الترشح ١٩٧٤لسنة ) ٨(وعلى أثر ذلك منح قانون انتخاب مجلس النواب رقم 
وھو تاریخ عودة  ١٩٨٩و في عام  ،یخ المملكة واالنتخاب في مجالس النواب ألول مرة في تار

مرشح و لكن لم ) ٦٤٨(صل أسیدة من ) ١٢(ردنیین شھد ترشح الحیاة الدیمقراطیة بالنسبة لأل
ن ینتخب عدد من أن قانون االنتخاب كان یتیح للناخب أي سیدة من النجاح على الرغم من أتتمكن 
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ة الملك الراحل بتعیین السیدة لیلى شرف في مجلس فقام جالل ،المرشحین مساویا لعدد نواب دائرتھ 
  .ربعین عضوأالمكون في ذلك الوقت من  األعیان

إلحقاق  قانون انتخاب في المرحلة الراھنة المرأة  اتجاه جھود منظمات المجتمع المدني وبین البحث
للنساء في القائمة % ٢٥دیمقراطي وعصري ،  وما رافقھ من جھود نسویة ومذكرات تطالب بنسبة 

وعرجت الباحثة على  .مقعد في الدوائر الفردیة ) ١٥( وتثبیتضافة الى المطالبة بزیادة وإالوطنیة 
تھ على ھذا الصعید وختمت بالقول ، وما حقق١٩٨٢یة في المجالس البلدیة منذعام األردنواقع المرأة 

  ." األردني لن یكتمل و یزھر دون تحقیق العدالة و المساواة لنساء األردنالربیع "  
 

ولی  د حس  ني،  : مح  ور اإلع  الم والبرلم  ان، محط  ات الخ  الف وقط  ار المص  الحة ، إع  داد       -
 إعالمي وباحث

المح رك األساس ي لھ ا المص الح      لنواب م ع الص حافة یك ون   م ان كالأتتبنى ھذه الدراسة فرضیة تقول 
واإلمتی  ازات الشخص  یة للن  واب، ف  ي الوق  ت ال  ذي تع  یش فی  ھ العالق  ة ب  ین الج  انبین حال  ة م  ن الش  ك         

  .والریبة واإلتھام
س تنادا ال ى ع دة ح  وادث ومعطی ات توقف ت الدراس  ة      إختب ار ھ ذه الفرض  یة   إوت ذھب ھ ذه الدراس ة ف  ي    

التفاص  یل الدقیق  ة لك  ل حادث  ة عل  ى ح  ده، ل  تخلص   س  تعراض إعن  دھا واح  دة واح  دة دون ال  ذھاب ال  ى  
عتم دت ف ي األس اس عل ى     إالدراسة الى نتیجة تؤید الفرضیة التي وض عتھا ف ي مس تھل الدراس ة الت ي      

مجل  س  أعم  الالتجرب  ة الشخص  یة لكات  ب الدراس  ة م  ن خ  الل متابعت  ھ الحثیث  ة واللص  یقة ف  ي تغطی  ة       
  .النواب مدة ستة عشر سنة متواصلة

ت تطفوا على سطح العالق ة ب ین   أن األزمات الخشنة بین مجلس النواب والصحافة بدأ وتؤكد الدراسة
السلطتین إبان المجلس الرابع عشر م رورا ب المجس الخ امس عش ر وانتھ اءا ب المجلس الس ادس عش ر         

ن ك ل مجل س م ن المج الس ال ثالث دخ ل ف ي العدی د م ن األزم ات الخش نة م ع الص حافة              أؤكدة عل ى  م
ن الن واب ال یس تحقونھا   أزات التي تعتقد الص حافة  االتي وجھتھا الصحافة لتلك اإلمتی بسبب اإلنتقادات

  .موال الشعب إلستمالة النواب والتاثیر على مواقفھمأنھا تدفع من أو
وتؤكد ھذه الدراسة أن المجالس النیابیة السابقة على المجلس الرابع عشر لم تشھد ھذا ال زخم الج ارح   

الس لطة التش ریعیة وس لطة الص حافة، وإنم ا ب دات العالق ة تش ھد تح وال واض حا نح و            ف ي العالق ة ب ین    
اإلش تباك وتب ادل اإلتھام ات وفق دان الثق ة ب ین الج  انبین ب دءا ب المجلس الراب ع عش ر وانتھ اء ب  المجلس            

  .السادس عشر الحالي
ة تخ رج م ن ك ل    ن في كل تفاصیل المواجھات التي جرت بین الجانبین كانت الصحافأوتقول الدراسة 

ن مواق  ف الص  حافة الناق  ده أواح  دة منھ  ا مكلل  ة باإلنتص  ار عل  ى مجل  س الن  واب، وھ  و م  ا یؤك  د عل  ى   
ي یمیل بكلیتھ ال ى  األردني العام أن في كل مواجھة كان الرألمجلس النواب كانت في مكانھا خاصة و

الح دافعي الض رائب  ي امتیازات للنواب على حساب مصأدعم الصحافة وتبني مواقفھا الرافضة منح 
  .ییناألردن
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ن مج  الس الن  واب عل  ى تع  ددھا كان  ت تت  ولى ھ  ي األخ  رى خل  ق مس  احات م  ن    أوتش  یر الدراس  ة ال  ى 
ة بالحری   ات ق   الخ   الف م   ع الص   حافة عن   دما یعل   ق األم   ر بمناقش   ة الق   وانین والتش   ریعات ذات العال  

ن مواق ف الن واب تج اه ھ ذه الق وانین كان ت تمی ل دائم ا ال ى التش دد ف ي            أ، لدرجة اإلعالمیةالصحفیة و
خط  وة برلمانی  ة كان  ت ت  رى ض  رورة ف  رض قی  ود عل  ى حری  ة الص  حافة والتعبی  ر والنش  ر لتكم  یم            
الصحافة ومحاصرتھا بالقوانین الجائرة لغایات إسكاتھا وإلزامھا الصمت ف ي خط وات كان ت توص ف     

ق  انون ح  ق  كع  دیالت المتع  ددة عل  ى ق  انون المطبوع  ات والنش  ر،      عل  ى نح  و الت " إلنتقامی  ة "ع  ادة ب  ـ 
% ٥ق انون ھیئ ة مكافح  ة الفس اد، وق انون دع  م الثقاف ة وف رض ض  ریبة       والحص ول عل ى المعلوم  ات،   

  ".الخ..على الصحف 
ل س الراب ع عش ر    جواستعرضت الدراسة حاالت اإلشتباك الت ي وقع ت ب ین الن واب والص حافة م ن الم      

ض  رب الص  حفیین واالعت  داء عل  یھم تح  ت القب  ة ف  ي    أزم  ةوحت  ى المجل  س الس  ادس عش  ر عل  ى نح  و  
حصول النواب على اعفاءات جمركیة عل ى حس اب الخزین ة، ف ي س یاق       أزمةعشر، و عالمجلس الراب

س  فریات الن  واب ف  ي  ص  رف امتی  ازات مض  افة للن  واب ف  ي المجلس  ین الراب  ع عش  ر والخ  امس عش  ر، 
ق انون إش ھار الذم ة المالی ة،      أزم ة جلس الرابع عشر وكلفتھا المالی ة الكب رى عل ى خزین ة الدول ة، و     الم
تعدیالت ق انون المطبوع ات والنش ر ف ي المجلس ین الراب ع عش ر والخ امس عش ر والت ي ق ادت             أزمةو

" عل ى ق وائم س وداء   " الصحافة والنواب الى مواجھة خانقة دفعت ببعض الص حف لنش ر اس ماء ن واب    
 .عداء لحریة التعبیر والصحافة والنشرأاعتبارھم ب

ب رز تل ك المحط ات عل ى نح و مقاض اة الزمی ل خال د مح ادین باس م           أواستطردت الدراس ة باس تعراض   
حادث ة م ن نوعھ ا ی تم      أول مجلس النواب بس بب مقال ة كتبھ ا طال ب فیھ ا بح ل مجل س الن واب لتك و ن         

و مكاف اتھم ف ي   أقضائي، وتع دیل رواب ت الن واب    شرھا المجلس بقرار حتسجیلھا بھذا الخصوص وقد 
قب  ل الص  حف، ث  م الص  حول عل  ى   نالمجل  س م   أعم  الدت ال  ى مقاط  ة أالمجل  س الخ  امس عش  ر الت  ي 
انتق ادات الص حافة    أزم ة وازات السفر الحم راء وازدواجی ة الجنس یة، و   جالتقاعد المدني لمدى الحیاة و

  .نائبا لحكومة سمیر الرفاعي الثانیة وغیرھا ١١١لمنح ثقة 
غطی  ة تم  ام الحق وق الدس  توریة والقانونی  ة للص حفي ف  ي   أواس تھلت الدراس  ة موض  وعھا ب التوقف ملی  ا   

ن ثم ة  أالمجلس، واستعراض النطاق القانوني واألخالقي للنق د الص حفي للبرلم ان، مش یرة ال ى       أعمال
ال وعي ومعض لة    أزم ة ئیسیین یساعدان على عدم التفاھم بین الصحافة والنواب وھما عام ل  عاملین ر

البحث عن دور لكل طرف م ن طرف ي المعادل ة مش یرة ال ى ع دم وع ي الن واب عل ى مھم ة الص حافة            
ثیر ع ن موق ف الن واب تج اه الص حافة، وھن اك       أح د العوام ل الرئیس یة الفعال ة ف ي الت       أوحقوقھا تش كل  

الثق ة المتأص لة ب ین الج انبین، ول م تس تطع ك ل الجھ ود توض یحھا للج انبین            أزم ة وھ و  ،ث اني  العام ل ال 
  . عبر العدید من المؤتمرات وورشات العمل والتدریب للنواب على ذلك

ی  تم اللج  وء الیھ  ا لح  ل الخالف  ات الناش  بة ب  ین        يواستعرض  ت الدراس  ة س  ریعا الحل  ول التقلیدی  ة الت       
ن ھذا النوع م ن الحل ول ال یس اعد عل ى ایج اد حل ول واقعی ة وقانونی ة         أ الصحافة والنواب مشددة على

  .خالقیة لجذور المشكلةأو
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العالق ة ب ین مجل س الن واب والص حافة       أزم ة ھ ا بالتاكی د عل ى    یوتختم الدراس ة النت ائج الت ي توص لت ال    
لص حافة بس بب   تھام، وھي مواق ف یتخ ذھا الن واب تج اه ا    الشك وعدم الثقة والریبة واإل أتقوم على مبد

نھا تص ب ف ي اتج اه اغتی ال المجل س،      أخبار وتحلیالت وانتقادات یرى النواب أما تقدمھ للجمھور من 
س الحرب  ة لص  الح جھ  ات تری  د   أن الص  حافة تق  وم ب  دور ر أفض  ال ع  ن قناع  ات العدی  د م  ن الن  واب ب     

  .اإلنقضاض على المجلس
ب  ین مجل  س الن  واب والص  حافة یك  ون س  ببھا ومحركھ  ا الرئیس  ي قی  ام          أزم  ةی  ة  أن أیض  ا أویتض  ح 

ن أالصحافة بانتقاد االمتیازات الشخصیة التي یحصل النواب علیھ ا، وھ و م ا ی دفع ب النواب للش عور ب        
  .الصحافة تقوم بدور المحرض ضد المجلس

عل ى م ا تنش ره    ت ب ردات فع ل شخص یة ل بعض الن واب      أالصحافة مع النواب بدزماتوبالنتیجة فان كأل
الصحافة وفي بعض األحیان ك ان ھ ؤالء ینجح ون بج ر المجل س بص فتھ س لطة تش ریعیة لل دخول ف ي           

  .مواجھة مباشرة مع الصحافة
وفي كل األزمات التي نشبت بین الصحافة والنواب ف ان الص حافة ھ ي الت ي كان ت تكس ب المواجھ ة،        

عالم ي لك ن خس ارتھ األكب ر     سیاس ي واإل فیما كان المجلس یخسر معركتھ على عدة ص عد م ن بینھ ا ال   
كان  ت دائم  ا تل  ك الخس  ارة الش  عبیة الت  ي كان  ت تس  اھم بتآك  ل ش  عبیة المجل  س ونواب  ھ ل  دى جمھ  ور            

  .الناخبین
ن أوتخل  ص الدراس  ة ال  ى نتیج  ة نھائی  ة تجم  ل فیھ  ا مس  تقبل العالق  ة ب  ین الن  واب والص  حافة قائل   ة             

عض اء مجل س الن واب م ن العقلی ة      أیتخلص العدید من ن أنھ فلیس من المؤكد أالمعطیات الحالیة تؤكد 
الرافضة لحریة الصحافة وحقھا في نقد المجلس وتحلیل خطابھ ومواقفھ ومنجزاتھ واخفاقات ھ ألن ھ ذا   
جزء من الحق اإلنس اني ال ذي كفلت ھ الش رعة الدولی ة للجمھ ور ب االطالع  والمعرف ة والحص ول عل ى           

ي والق وانین المحلی ة المرعی ة ف ي ص یانة      األردن  ھا الدس تور  وجبأالمعلومات، وھي ذات الحقوق الذي 
ـ م ع الش رعة الدولی ة، لك ن مجل س        أحق الصحافة بالنشر والتعبیر وھ و م ا ینس جم ـ ـ م ن حی ث المب د       

ذا كان  ت إالن واب ل م یھض م ك ل ھ  ذه الحق وق واإلعتب ارات ف ي عالقت ھ الیومی  ة م ع الص حافة، خاص ة            
  .المجلس أعمالالصحافة تقوم بدور الناقد والرقیب على 
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   الباب الثاني
  الفصل األول

   األردنتاریخ الحیاة البرلمانیة في 
  

  ، باحثجمال الخطیب :  إعداد
  مركز البدیل للدراسات / المدیر التنفیذي 

  
 :مدخل تاریخي 

خروج باستنتاجات لل ةتقدیم ھذه القراءل ناتحفز ، األردنفي  البرلمانیة إن إلقاء الضوء على الحیاة 
تنشیط  تؤشر لمستقبل العمل البرلماني وآفاق تطوره ، واإلرتقاء بھ وبالتالي واستخالصات 

تطویر  والمساھمة في  نخراط في العمل ،مكوناتھ لإلبكل  األردنالمجتمع المدني في  آلیاتوتطویر
ختلفت حسب إ األردنالحیاة التشریعیة والنیابیة  في و ، األردنفي القوانین والتشریعات البرلمانیة 

الزمنیة ، حیث االنتقال من عھد اإلمارة إلى المملكھ ، ففي بدایات القرن شاركت منطقة  حقبال
الذي عقد سنھ )  المبعوثان مجلس( نذاك في مجلس النواب العثماني أو ما یسمى آ األردنشرقي 

اللواء  -ضمن والیة سوریا وقد مثل المنطقة في ھذا المجلس نائب واحد عن لواء الكرك ) ١٩٠٨(
وحتى أوائل )  ١٩١٤(الوحید في المنطقة آنذاك ، وقد أعید انتخابھ أیضا في المجلس الثالث عام 

األمیر عبد اهللا إلى شرق  ، وفیما بعد وصل)توفیق المجالـــــي(، وكان النائب ھو )١٩١٨(عــــام 
أیلول  ٢٠وتم تأسیس حكومة مستقلة وھي مرحلھ التجربة المحلیة وتمتد ھذه المرحلة من  األردن

وھي مرحلھ من أغنى المراحل رغم قصر المدة ، )١٩٢١(وحتى كانون أول عام ) ١٩٢٠(عام 
ھذه المرحلة وجود  وقد شھدت،عتراف الرسمي من قبل الدول الكبرى كبریطانیا وفرنسا وعدم اإل

مرت الحیاة البرلمانیة  وقد ،نتخاب المباشر نتخب أعضاؤھا على مبدأ اإلأخمس مجالس تشریعیھ 
  : وھيبسمات مھمة  منھابعد تأسیس اإلمارة بعدة مراحل تمیزت كل  األردنفي 

  
  )١٩٤٦ – ١٩٢٣(ما بین عام :المرحلة األولى 

بر ھذا الیوم عیدًا لالستقالل تعأ ثیح ١٩٢٣/ أیار /٢٥بتاریخ  األردنعتراف بحكومة شرق اإل مع
بعد مفاوضات شاقھ ما بین الملك المؤسس عبد اهللا بن الحسین والحكومة البریطانیة حیث اتجھت 

وكانت محاولة إنشاء ، ستكمال العناصر الدستوریة في مؤسسات الدولة إعتراف إلى النیة بعد اإل
 ،)١٩٢٤(ستمرت حتى شھر آب إوالتي ) ١٩٢٣(في تموز عام  ناألردأول مجلس تشریعي في 

ولكن اإلنجلیز بانتقاصھم لالستقالل قضي على فكرة االنتخابات وعلى مشروع القانون األساسي 
) ١٩٢٩(عد لھذا الغرض وأجریت االنتخابات وانعقد المجلس التشریعي األول في نیسان عام إالذي 

وكان من أھم ما ینتظر المجلس المصادقة على المعاھدة  ، برئاسة السید حسن خالد أبو الھدى
البریطانیة التي القت سخطا كبیر لما تضمنتھ من شروط قاسیھ والذي على أثره تم عقد مؤتمر عام 
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. ستقالل التام عن بریطانیا وكان من أھم مطالب المؤتمر اإل ،مندوبًا) ١٥٠(یمثل البــالد وحضـره 
 عاموالحكومة البریطانیة  األردنتفاق بین الحكومة في شرق اإلعقد و بعد إعالن اإلستقالل  و

یة ، وقد كانت المعاھدة تقییدا األردننتداب وشروط الحكومة الدستوریة ، حددت شروط اإل  ١٩٢٨
 .لصالحیات الحكومة والبرلمان 

أعطي  ١٩٢٨/ ١٦/٤بتاریخ  األردنوعلى ھذا األساس وضع القانون األساسي إلمارة شرق 
شرعیة دستوریة إلدارة شؤون البالد وعلیھ فقد وضع قانون انتخاب تم نشرة  األردنبموجبھ شرق 

نتخاب أول مجلس تشریعي في ذلك الوقت ، وقد تم انتخاب خمسة مجالس إل ١٧/٦/١٩٢٨بتاریخ 
وبذلك أصبحت الظروف مھیأة إلجراء االنتخابات ، ١٩٤٦-١٩٢٣تشریعیة خالل فترة اإلمارة 

ینص على نیة  ١٩٢٣أیار  ٢٥وبشكل خاص بعد أن أعلنت الحكومة البریطانیة تصریح في النیابیة 
وتنظیم معاھدة بین الطرفین بھذا  األردنوعطف الحكومة البریطانیة على االعتراف باستقالل 

 .الشأن
 بسبب تأخر بریطانیا في توقیع ١٩٢٨وعلى الرغم من ذلك لم تجر االنتخابات النیابیة إال بعد عام 

والتي كانت تشكل مطلبًا أساسیًا إلقرار الدستور الذي سیتم بناًء على نصوصھ  األردنالمعاھدة مع 
 ٢٠/٢/١٩٢٨یة البریطانیة في األردناستكمال العملیة االنتخابیة النیابیة وبعد التوقیع على المعاھدة 

 – ١٩٢٨( األردنوتشكل خالل الفتـرة األولـــى من تاریــخ  األردنبدأت الحیاة النیابیة تظھر في 
  .خمسة مجالس تشریعیة منتخبة)  ١٩٤٧

 
 المجلس التشریعي

نائبا منتخبا وفقًا  ١٦ویتألف من ) المجلس الواحد ( بنظام  ١٩٢٨أخذ القانون األساسي لسنة   
، وكان )٦(، وعددھم  فیذيلتنمجلس االوأعضاء  لمجلس التنفیذيلقانون االنتخاب ، ومن رئیس ا

 .أعضاء لھم حق التصویت في المجلس التشریعي  المجلس التنفیذيأعضاء 
یتألف المجلس التشریعي من أعضاء منتخبین طبقًا لقانون االنتخاب الذي ینبغي أن یراعى فیھ  و 

التمثیل العادل لألقلیات ومن رئیس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء اآلخرین الذین لم ینتخبوا 
 یرأس رئیس الوزراء أثناء حضوره اجتماعات المجلس التشریعي كافة، وفي حال تغیبھ، و ممثلین

یرأسھا الذي یعینھ رئیس الوزراء لتلك الغایة من األعضاء غیر المنتخبین وإذا لم یحصل تعیین 
 مدة المجلس ، أمافیرأس االجتماع أكبر أعضاء المجلس التشریعي مقامًا من األعضاء غیر المنتخبین

قت ثالث سنوات، ویجوز أن تمدد المدة حتى خمس سنوات بمقتضي قانون خاص أو قانون مؤ فھي
على أن یقتصر ھذا التمدید على المجلس التشریعي الموجود عند سن القانون الخاص أو القانون 

یجتمع المجلس التشریعي للدورة العادیة في الیوم األول من شھر تشرین الثاني من كل  و.المؤقت
ة سنة، وكذلك یجتمع المجلس في أي حین یدعوه سمو األمیر لالجتماع بصورة استثنائیة ، ومد

الدورة العادیة ثالثة شھور قابلة للتمدید واإلرجاء من قبل سمو األمیر حسب القانون األساسي 
تصدر قرارات المجلس التشریعي بأكثریة أصوات األعضاء الحاضرین ما عدا  و.والنظام الداخلي
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وت الرئیس إال أن یكون القانون األساسي قد أشترط حصول أكثریة ثلثي أعضاء المجلس، وإذا تسا
  .فیجب على الرئیس أن یعطي صوت الترجیح األصوات

 
  :وظائف المجلس التشریعي

 
تنحصر صالحیات المجلس التشریعي عل ى إق رار مش اریع الق وانین الت ي        :الوظیفة التشریعیة: أوًال

قت  راح مش  اریع الق وانین المقدم  ة م  ن أعض اء المجل  س، وإذا واف  ق    إلتنفی  ذي، وك ذلك  ایق دمھا المجل  س  
على أي مشروع قانون ال ینفذ القانون ما لم یقبلھ األمیر ویقترن بتوقیع ھ وینش ر ف ي الجری دة     المجلس 

الرسمیة، حیث أن صالحیات األمیر بالتصدیق مطلقھ، فإذا رفض األمیر التص دیق عل ى أي مش روع    
  .قانون أقره المجلس ال یعتبر نافذًا

 
تش ریعي الرقابی ة عل ى السیاس ة الحكومی ة      انحص رت ص الحیات المجل س ال    :الوظیف ة الرقابی ة  : ثانی اً 

فك  ان للمجل  س ح  ق ف  ي توجی  ھ األس  ئلة وقب  ول الش  كاوى       ،وعل  ى أي أم  ر ل  ھ ص  لة ب  اإلدارة العام  ة    
والبیان  ات م  ن الم  واطنین وطل  ب مناقش  ة إال أن ص  الحیات المجل  س الرقابی  ة ل  م ت  رق إل  ى مس  توى         

یة عل ى المعاھ دات واالتفاقی ات الدولی ة،     ستجواب وطرح الثقة بالحكومة، كما لم تكن لھ سلطة رقاباإل
  .وال على كیفیة منح االمتیازات المتعلقة باستثمار ثروات البالد الطبیعیة

  
  ١٩٧٤ – ١٩٤٦: المرحلة الثانیة 

، فبع  د ١٩٧٤ – ١٩٤٦م  ن ع  ام فكان  ت  األردنأم  ا المرحل  ة الثانی  ة م  ن ت  اریخ الحی  اة البرلمانی  ة ف  ي  
نت داب  والحكومة البریطانیة الت ي ت م بموجبھ ا إلغ اء اإل     األردنمعاھدة صداقة بین حكومة شرق  توقیع

استقالًال شامًال كدولة مستقلة ذات سیادة تق وم عل ى أس اس النظ ام      األردنعتراف باستقالل شرقي واإل
 ٢٥/٥/١٩٤٦وق  د انعق  د المجل  س التش  ریعي الخ  امس ف  ي دورة غی  ر عادی  ة  ف  ي        . وراثيالملك  ي ال   
ی  ة  األردندول  ة مس  تقلة، ومبایع  ة عب  داهللا األول ب  ن الحس  ین ملك  ًا دس  توریًا للمملك  ة         األردنإلع  الن 
، إج  راء ١٩٤٦ی ة ف ي ع ام    األردنوبموج ب ھ ذه الظ روف اقتض ت الض  رورة عل ى الدول ة       . الھاش میة 

نظ   رًا للتح   والت السیاس   یة واالقتص   ادیة     ١٩٢٨ى الق   انون األساس   ي لع   ام   تع   دیالت جوھری   ة عل     
واالجتماعیة التي أصبحت تعیشھا البالد والتي كان أھمھا تحقیق االس تقالل وتح ول الدول ة م ن إم ارة      

، ووضع دستور جدی د ی نظم ش ؤون ال بالد ت م       ١٩٢٨لذلك تم إلغاء القانون األساسي لعام . إلى مملكة
، ویع د ھ ذا الدس تور األول ال ذي أخ ذ  بنظ ام المجلس ین وال ذي         ١٩٤٧ل من شباط لع ام  نشره في األو

ومجلس النواب، وق د ت م تش كیل أول مجل س      األعیانأطلق علیھ اسم مجلس األمة و یتألف من مجلس 
 .٢٤/١٠/١٩٤٧أعیان بتاریخ 

ی ة نح و توحی د    دناألراتجھت الدولة  ١٩٤٨حداث حرب عام أوعلى اثر قرار تقسیم فلسطین ومن  ثم 
كم ا ح ل مجل س    . لتش مل الض فتین   ١١/٤/١٩٥٠الضفتین حیث قام ت ب إجراء انتخاب ات برلمانی ة ف ي      
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األول لیتم تعی ین أعض اء ج دد یض م ف ي عض ویتھ أعض ـاء م ن الض فتین، وبع د ذل ك ص ادق              األعیان
 .٢٤/٤/١٩٥٠المجلس المنتخب الجدید على وحدة الضفتین رسمیًا في 

ال  ذي ١٩٥٢ف اقتض ت الض  رورة إص دار دس تور جدی  د المع روف بدس  تور ع ام      ونتیج ة لھ ذه الظ  رو  
جاء بمبادئ أھمھا تقریر مبدأ سیادة األمة واعتبارھا مصدر السلطات واألخذ بمبدأ الفصل المرن ب ین  

  .السلطات القائم على التشارك والتكامل
 

 ١٩٤٧السلطة التشریعیة في ظل دستور 
ي حیث أخ ذ  بنظ ام المجلس ین     األردننقطة تحول في النظام البرلماني  ١٩٤٧كان صدور دستور عام 

وأطلق علیھ أسم مجلس األمة الذي یت ألف م ن مجل س ن واب منتخ ب م ن قب ل الش عب ومجل س أعی ان           
یختارھم المل ك عل ى أن ال یتج اوز ع دد أعض ائھ نص ف ع دد أعض اء مجل س الن واب المنتخ ب حی ث             

ح دد الدس تور   وق د   ،عشرة أعضاء   األعیانأعضاء مجلس النواب عشرین عضوًا ومجلس كان عدد 
لمدة سنتان ویجوز إعادة تعیین ھ ف ي ح ین یع ین المل ك       األعیانصالحیة الملك في تعیین رئیس مجلس 

ح دد دس تور   كما ،رئیسًا لمجلس النواب من األعضاء المنتخبین لمدة س نة واح دة ویج وز إع ادة تعیین ھ     
ثمانی  ة  األعی  انم  دة مجل  س الن  واب المنتخ  ب بأربع  ة س  نوات ف  ي ح  ین ح  دد م  دة مجل  س    ١٩٤٧ع  ام 

عن د اجتم اع مجل س الن واب      األعی ان یجتمع مجلس و .سنوات یجدد نصفھم كل أربع سنوات باالقتراع
،  حیث یعقد مجلس النواب دورة عادیة واحدة في غض ون ك ل س نة م ن مدت ھ      ،، وتوقف جلساتھ معھ

العادی  ة ثالث  ة أش  ھر وتش  ملھا أحك  ام اإلرج  اء والتأجی  ل والتمدی  د وفق  ًا لقواع  د ح  ددھا         وم  دة ال  دورة  
  .الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب

  
  :وظائف مجلس األمة 
 
 ،  ١٩٤٧تنحصر صالحیات مجلس األمة التش ریعیة ف ي ظ ل دس تور ع ام       :الوظیفة التشریعیة: أوال

اقتراح مش  اریع الق  وانین المقدم  ة م  ن أعض  اء المجل  س اس  تنادًا إل  ى النظ  ام ال  داخلي لك  ل م  ن مجل  س   ب  
  .إقرار مشاریع القوانین التي ترد من السلطة التنفیذیة، و١٩٤٧ومجلس النواب لعام  األعیان

 

مجلس األمة حق البح ث ع ن أي     ١٩٤٧ي لعام األردنأعطى الدستور  وبھا :الوظیفة الرقابیة : ثانیًا
ص الحیة توجی  ھ األس ئلة وطل  ب    األعی ان مس ألة أو أم ر ل  ھ ص لھ ب اإلدارة العام  ة، حی ث ك ان لمجل  س       

الص  ادر ع  ام   األعی  انالمناقش  ة ف  ي المس  ائل الت  ي تھ  م اإلدارة العام  ة وفق  ًا للنظ  ام ال  داخلي لمجل  س         
تمثل  في توجیھ األسئلة، طلب المناقش ة ، تق دیم   ، في حین أن صالحیات مجلس النواب كانت ت١٩٤٧

 .١٩٤٧الشكاوى والبیانات وذلك وفقًا لنظامھ الداخلي لعام 
وب  الرغم م  ن تل  ك الص  الحیات الرقابی  ة لمجل  س األم  ة، إال أنھ  ا بقی  ت مح  دودة فل  م ت  رق إل  ى مس  توى    

التص  دیق أو ل  م یع  ط مجل  س األم  ة ح  ق النظ  ر و    ١٩٤٧كم  ا أن دس  تور ع  ام  ، ط  رح الثق  ة ب  الوزارة 
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الرقاب ة عل ى المعاھ دات واالتفاق ات الدولی ة وك ذلك ح ق الرقاب ة عل ى كیفی ة م نح االمتی ازات المتعلق  ة             
  .باستثمار ثروات البالد الطبیعیة 

 
على األخذ بنظام المجلس ین،   ١٩٥٢أكد دستور عام : ١٩٥٢السلطة التشریعیة في ظل دستور عام 
دة األم  ة واعتبارھ ا مص در الس لطات كم  ا أخ ذ بمب دأ الفص  ل      وق د ج اء بمب ادئ أھمھ  ا تقری ر مب دأ س یا      

 .القائم على فكرة التوازن والتكامل) التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة(المرن بین السلطات الثالثة 
ویتم تعیین أعض ائھ م ن قب ل جالل ة المل ك ومجل س        األعیانمجلس ،یتألف مجلس األمة من مجلسین و
م ن   األعی ان یعین رئیس مجل س  ، وانتخابًا سریًا ومباشرًا من قبل الشعبیتم انتخاب أعضائھ ونواب ال

قبل جاللة الملك ومدة رئاستھ سنتان ویجوز إع ادة تعیین ھ، ف ي ح ین ینتخ ب مجل س الن واب رئیس ًا ل ھ          
، لمدة سنة واحدة في بدء كل دورة عادیة ویستمر حتى ب دء ال دورة الت ي تلیھ ا، ویج وز إع ادة انتخاب ھ       

أرب ع س نوات تب دأ م ن الت اریخ المح دد ف ي اإلرادة الملكی ة، ف ي ح ین م دة             فھي األعیانس مدة مجلأما 
، وفیم ا   مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاریخ إعالن نت ائج االنتخ اب الع ام ف ي الجری دة الرس میة      

 مقترنة باجتماعات مجل س الن واب وتك ون أدوار    األعیاناجتماعات مجلس  یتعلق باإلجتماعات فتكون
وتنعق  د . األعی  اناالنعق  اد واح  دة للمجلس  ین، وف  ي حال  ة ح  ل مجل  س الن  واب توق  ف جلس  ات مجل  س        

  .اجتماعات مجلس النواب على عدة دورات 
 
  ظائف مجلس األمة و
 
تم  ر العملی  ة التش  ریعیة ف  ي ث  الث مراح  ل تتمث  ل ف  ي ص  یاغة مش  اریع        : الوظیف  ة التش  ریعیة : أوًال

إص دارھا، ویم ارس مجل س األم ة مھام ھ التش ریعیة م ن خ الل وظیفت ین          الق وانین ومناقش تھا وم ن ث م     
اقتراح مشاریع القوانین وإق رار مش اریع الق وانین ال واردة م ن الس لطة التنفیذی ة، حی ث         : أساسیتین ھما

  .تنحصر سلطة مجلس األمة بحق قبول المشاریع أو رفضھا أو تعدیلھا
 

 ،م ة دور رق ابي باإلض افة إل ى عمل ھ الرئیس ي التش ریع       یم ارس مجل س األ    : الوظیفة الرقابی ة : ثانیًا
م  ن ناحی  ة ) الحكوم  ة ( الس  لطة التنفیذی  ة  أعم  العل  ى ) الرقاب  ة البرلمانی  ة(ویقص  د بالوظیف  ة الرقابی  ة 

لون أم ام مجل س   ؤوأدائھا لالختصاصات المخولة لھ ا بحك م الدس تور، ف رئیس ال وزراء وال وزراء مس        
األمة مسؤولیة مشتركة ع ن السیاس ة العام ة للدول ة ویم ارس مجل س األم ة اختصاص اتھ الرقابی ة م ن           

ي لمجل س األم ة م ن أج ل تمك ین أعض ائھ       األردن  خالل الوسائل الرقابیة الخاصة التي حددھا الدستور 
 طل ب المناقش ة  ،  حقی ـق الت، ط رح الثق ة   :بمتابعة ومراقب ة س یر الب رامج الحكومی ة وھ ذه الوس ائل ھ ي       

وباإلض   افة إل    ى  ، االس   تجواب واالتھ   ام  ، الس   ؤال ،  س   ماع الع   رائض والش   كاوى   ، إب   داء الرغب   ة  ،
اختصاص  ات مجل  س األم  ة الرقابی  ة والتش  ریعیة فأن  ھ یم  ارس اختصاص  ات مالی  ة م  ن خ  الل إق  رار         

  .مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والرقابة على الضرائب وعقود االمتیاز
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  حالة -١٩٥٦ النواب الخامس لسمج
تقاطع  ت الب  رامج االنتخابی  ة لألح  زاب ، ال س  یما األح  زاب القومی  ة والیس  اریة      ١٩٥٦ف  ي انتخاب  ات 

ج  الء الق  وات األجنبی  ة ، والقب  ول بالمعون  ة    إی  ة البریطانی  ة ، و األردنعل  ى المطالب  ة بإلغ  اء المعاھ  دة   
كبدیل للمعونة البریطانیة ، وانتھاج سیاسة عربیة تحرریة تقوم عل ى   األردنالعربیة المعروضة على 

التعاون مع األقطار العربیة ، وتعزیز قدرات الج یش والح رس ال وطني واس تكمال تعریب ھ ، وتطھی ر       
وق  د تمی  ز المجل  س الخ  امس بوص  ول أغلبی  ة    ، جھ  از الدول  ة م  ن الفس  اد ، واحت  رام الحری  ات العام  ة    

س  تقلین المؤی  دین لھ  ا ، وم  ن أھ  م الس  مات لھ  ذا المجل  س ف  وز عش  رین نائب  ا   األح  زاب المعارض  ة والم
من الضفة الغربی ة ، كم ا    ١١من الضفة الشرقیة و  ٩جدیدا لم یسبق انتخابھم في ھذا المجلس ، منھم 

م  نھم دون الخمس  ین ، % ٧٥كث  ر م  ن نص  ف أعض  اء الن  واب ھ  م دون األربع  ین عام  ا وح  والي    أأن 
م ن ذوي التحص یل دون الث انوي ، وف ي     ) ن واب  ٤(لتعلیمي والعلمي حیث أن رتفاع المستوى اإكذلك 

أم   ا األص   ول       ،)نائب   ا( ٢٢ذوي التحص   یل الج   امعي   م   ن األعض   اء ك   انوا م   ن   % ٥٥المقاب   ل 
، یل  یھم ) م  ن األعض  اء% ٤٠(للفئ  ات الوس  طى ك  ان الثق  ل الرئیس  ي فاالجتماعی  ة ألعض  اء المجل  س  
ورغ  م قص  ر م  دة المجل  س إال ان  ھ    %.٢٠ عم  الورج  ال األ% ٣٢.٥الم  الك الزراعی  ون والوجھ  اء 

  .خصب الفترات التي عرفھا العمل البرلمانيأمن كان 
وقد شھد المجلس في فترة حكومة سلیمان النابلسي أولى محاوالت إلغاء قانون الدفاع والمطالبة 

قرارا بتبادل العالقات  تخذت الحكومةإكما ، ناقش عدد من القوانینحیث بتطھیر الجھاز اإلداري ، 
إال أن الظروف السیاسیة عقب التمرد العسكري في معسكر ،  الدبلوماسیة مع االتحاد السوفیتي

عالن حكومة جدیدة ، بتكلیف عبد الحلیم إعالن األحكام العرفیة وإ ١٩٥٧نیسان /  ١٣الزرقاء في 
لخالدي ، تاله إبراھیم ھاشم النمر من أركان الحزب الوطني االشتراكي ، ثم تكلیف حسین فخري ا

واعتقال كوادر األحزاب وأعضاء حكومة النابلسي بما فیھم سلیمان النابلسي نفسھ عطل الحیاة 
فقد  ،وكان مجلس األمة ال یزال في دورتھ االستثنائیة ولم یدع لالنعقاد ثانیة  ،البرلمانیة المنشودة 

عبد القادر طاش (، وھم  الوطني االشتراكي  قدم عدد من النواب استقالتھم وھم ینتمون إلى الحزب
وكان في ) ، عبد الحلیم النمر ، صالح المعشر ، حكمت المصري ، ولید الشكعة ، نعیم عبد الھادي 

ھذه األثناء عدد من النواب بین االعتقال والمالحقة خارج البالد ، وتم إسقاط عضویة عدد من 
عقوب زیادین ، یوسف البندك ، سعید العزة ، عبد وھم شفیق ارشیدات ، ی، أعضاء مجلس النواب 

الخالق یغمور ، عبد اهللا الریماوي ، كمال ناصر ، فائق وراد ، وفضل احمد الداعور ، وأجریت 
مما یعني  ٤٠نائبا من اصل  ١٥انتخابات فرعیة لملء مقاعد النواب المفصولین ، وتم استبدال 

  .السیاسیة والبرلمانیة وتعطیل الحیاة الحزبیة األردنختتام مرحلة مھمة من حیاة إ
  

دا إضافة إل ى  قعنتھت االنتخابات إلى فوز القوى القومیة والیساریة بسبعة عشر ما : نتائج االنتخابات
  :التالي  ین مقربین من الیسار انظر الجدولأربعة مقاعد لمستقل
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      ١٩٥٦أول  االتجاه الحزبي والسیاسي تشرین(/ أعضاء مجلس النواب الخامس
المقاعد في الضفة   المجموع

  الغربیة
ع    دد المقاع    د ف    ي  

  الضفة الشرقیة
  اسم الحزب

  الحزب الوطني االشتراكي  ٥  ٧  ١٢
  حزب البعث  -  ٢  ٢
  الجبھة الوطنیة والحزب الشیوعي  -  ٣  ٣
  الحزب العربي الدستوري  ٥  -  ٥
  جماعة اإلخوان المسلمین  ٣  ١  ٤
  اإلسالميحزب التحریر   -  ١  ١

  المستقلون  ٧  ٦  ١٣
  المجموع  ٢٠  ٢٠  ٤٠

  
 )١٩٨٤ – ١٩٧٤عام  ذمن:(ة ثالمرحلة الثال

تعرض ت  ، فق د  ستش اریة  تجمید الحیاة البرلمانی ة و تش كیل المج الس الوطنی ة اإل    تمیزت ھذه المرحلة ب
واح  تالل الض  فة الغربی  ة،    ١٩٦٧إل  ى منعط  ف خط  ر بس  بب ح  رب ع  ام      األردنالحی  اة النیابی  ة ف  ي   

وكذلك بسبب األوض اع العربی ة والدولی ة الت ي كان ت س ائدة آن ذاك، وك ان ق رار م ؤتمر القم ة العرب ي             
عت  راف بمنظم ة التحری ر الفلس  طینیة   وال ذي ن ص عل ى اإل    ١٦/١٠/١٩٧٤المنعق د ف ي الرب اط بت  اریخ    

لعربي الفلسطیني والموافقة عل ى قی ام حك م فلس طیني ف ي الض فة الغربی ة        ممثًال شرعیًا وحیدًا للشعب ا
تلبی ة لق رار الم ؤتمر الم ذكور تجمی د       األردنبعد انتھاء االحتالل اإلسرائیلي لھا، كل ذلك فرض على 

إال أن  ھ وف  ي ت  اریخ   . ، بع  د أن ح  ل المجل  س النی  ابي التاس  ع    ١٩٧٤/ ١١/ ٢٣الحی  اة النیابی  ة بت  اریخ   
ت اإلرادة الملكی ة الس امیة ب دعوة المجل  س التاس ع لالنعق اد ف ي دورة اس تثنائیة م  ن        ص در  ٤/٢/١٩٧٦

وبت   اریخ . م   ن الدس   تور ) ٧٣(أج   ل إدخ   ال تع   دیالت عل   ى الدس   تور، حی   ث ج   رى تع   دیل الم   ادة       
م  ن الدس  تور ص  درت اإلرادة الملكی  ة الس  امیة بح  ل      ) ٧٣(، وبع  د ق  رار تع  دیل الم  ادة     ٧/٢/١٩٧٦

 .٧/٢/١٩٧٦من تاریخ  مجلس النواب اعتبارًا
للبح  ث ع  ن ص  یغة جدی  دة لس  د الف  راغ الدس  توري فك  ان أن أم  ر   األردنس  عى وانطالق  ًا م  ن ذل  ك فق  د 

بتش كیل المجل س ال وطني االستش اري      ١٩٧٨جاللة الملك الحسین بن طالل في شھر نیس ان م ن ع ام    
حی اة البرلمانی ة االنتخابی ة    وأكد في كتاب التكلیف السامي للحكومة أن إنشاء ھذا المجلس ل یس ب دیًال لل  

  .الكاملة التي سیتم العودة إلیھا حین تسمح الظروف الواقعیة لألردن بذلك
 

یعین رئیس المجلس الوطني االستشاري من قب ل جالل ة المل ك ب إرادة      : المجلس الوطني االستشاري
عض وًا ث م   ) ٦٠(یتكون من، ونعقاد المجلسإملكیة سامیة، ومدة رئاسة المجلس سنتان وھي نفس مدة 

، ویع   ین ١٩٨٢لس   نة ) ٢٥(عض   و بموج   ب الق   انون المع   دل رق   م   ) ٧٥(زاد ع   دد األعض   اء إل   ى  
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تكون مدة المجلس سنتین یعاد تشكیلھ في نھایتھ ا  ، واألعضاء بإرادة ملكیة بتنسیب من رئیس الوزراء
ه أو أي م  نھم م  ن  وأن یعف  ي أعض  اء  ،وفق  ًا ألحك  ام الق  انون وللمل  ك أن یح  ل المجل  س ف  ي أي وق  ت      

 .عضویة المجلس أو یقبل استقالتھ منھ
یفتتح المجلس بدعوة من رئیسھ وتنعقد أولى جلساتھ خالل أسبوع م ن ت اریخ تعی ین أعض ائھ، ویح یط      
رئ یس المجل  س رئ  یس ال  وزراء وال  وزراء علم  ًا بموع  د جلس  ات المجل  س ولھ  م ح  ق حض  ور جلس  اتھ    

أعض اء المجل س م ن ال وزراء ح ق التص ویت وإذا ط رأ م ا         واالشتراك في مناقشاتھ إال أنھ لیس لغی ر  
جتم اع ف ي الموع د ال ذي ی راه،      یستدعي عقد المجلس قبل الموعد المح دد یج وز لل رئیس أن ی دعوه لإل    

، ویح  دد المجل  س ت  اریخ وم  دة العطل  ة الس  نویة وعل  ى ال  رئیس أن یح  یط رئ  یس ال  وزراء علم  ًا ب  ذلك      
األعضاء على األقل عن د افتتاحھ ا عل ى أن تعتب ر قانونی ة      تعتبر جلسة المجلس قانونیة بحضور ثلثي و

إذا استمرت بحضور األغلبیة المطلقة لألعضاء وتصدر قرارات المجلس بأكثری ة أص وات األعض اء    
یت  ألف مكت  ب و ،الحاض  رین م  ا ع  دا ال  رئیس إال ف  ي حال  ة التس  اوي فیعط  ي ال  رئیس ص  وت الت  رجیح   

ائبین إثن ین ی تم انتخابھم ا م ن ب ین األعض اء ف ي أول        المجلس الوطني االستشاري م ن ال رئیس وم ن ن     
 .اجتماع یعقده المجلس وذلك باقتراع سري مستقل لكل منھما

الع  ودة إل ى الحی  اة البرلمانی ة، وبن  اء    ١٩٨٤بع د تجمی د الحی  اة البرلمانی ة أعل  ن ف ي ك  انون الث اني ع ام       
إل  ى االجتم  اع ف  ي دورة عل  ى ذل  ك ح  ل المجل  س ال  وطني االستش  اري، ودع  ي مجل  س الن  واب التاس  ع   

 .جل تعدیل إحدى مواد الدستورأاستثنائیة من 
وبع د طل ب منظم ة التحری ر الفلس طینیة ض رورة       ،  ١٩٨٨نعقاد مؤتمر القمة بالجزائر ع ام  إثر أعلى 

فك االرتباط بین الضفتین الشرقیة والغربیة باعتبار أن المنظمة ھي الممثل الش رعي والوحی د للش عب    
ق   رار ف  ك االرتب   اط ب   ین الض   فتین   ١٩٨٨ف   ي نھای   ة ش  ھر تم   وز ع   ام   األردنص   در أ ، الفلس  طیني 

  .وشرعت الحكومة في العودة إلى الحیاة البرلمانیة دون تمثیل الضفة الغربیة
  

  )٢٠١٢- ١٩٨٩منذ عام  :(المرحلة الرابعة
  )٨٩(عشر الحادي النواب مجلس

 ف   ي عش   ر الح   ادي الن   واب لمجل   س النیابی   ة االنتخاب   ات ب   اجراء الس   امیة الملكی   ة االرادة ص   درت
 لس   نة) ٢٣( رق   م االنتخ   اب لق   انون ووفق   ا ٨/١١/١٩٨٩ ف   ي االنتخاب   ات ج   رتق   د و ٣٠/٧/١٩٨٩

 الح ادي  الن واب  مجل س  انتخاب ات  تم ت  وق د ،  ١٩٨٦ لس نة ) ٢٢( رق م  القانون مع یقرأ والذيأ ١٩٨٩
 ھ ذا  بموج ب  ت م  فق د  ١٩٨٩ ع ام  م ن  نیس ان  ف ي  ت م  ال ذي  ياألردن   االنتخاب ات  ق انون  تع دیل  ثرأ عشر

 والغربی ة  الش رقیة  الض فة  س كان  عل ى  التمثی ل  وقصر الغربیة للضفة المخصصة المقاعد الغاء التعدیل
 ع دد  ص بح أ ك ذلك  ، الفلس طیني  للش عب  ووحی دا  شرعیا ممثال الفلسطینیة التحریر بمنظمة واالعتراف

 الن واب  مجل س  عض اء أ وع دد  عض وا ) ٤٠( االنتخاب ات  ق انون  تعدیل بموجب األعیان مجلس عضاءأ
  . نائبا) ٨٠(
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 طلب ات  قب ول  وت م  والترش یح  االنتخاب حق ممارسة على الواسع قبالباإل ١٩٨٩ عام انتخابات تمیزت
 عض   اءأ ترش   یح یمن   ع االنتخ   اب ق   انون نأ م   ن ب   الرغم السیاس   یة والتنظیم   ات ح   زاباأل مرش   حي
 دون ح زاب األ مش اركة  كان ت  ل ذلك  الدس تور  م ع  ھ دافھا أو مبادئھ ا  تتن افى  الت ي  ح زاب واأل التنظیمات

  .حزبیین مرشحین وجود من بالرغم الحزبیة نتماءاتاإل عن الرسمي عالناإل
 ٨٠نج  ح م  نھم  ، ٦٥٤نتخاب  ات م  ع بدای  ة التح  ول ال  دیمقراطي وك  ان ع  دد المرش  حین  جری  ت اإلألق  د 

دل و بأص واتھم   أوق د   ،قت راع قوی ا   قب ال الم واطنین عل ى ص نادیق اإل    إوھي عدد مقاع د المجل س وك ان    
نتخابی ة وج رت   مم ن تس لموا بطاق اتھم اإل   %  ٦٣،٢شخصا  ، وكانت تش كل نس بة    ٥٥٥٣٩٧حوالي 

وبھ  ذا ب  دأت الس  لطة التش  ریعیة     ١٩٨٦لس  نة ،    ٢٢نتخاب  ات رق  م   نتخاب  ات ف  ي ض  وء ق  انون اإل   اإل
ص دور  ) ١٩٩٣-١٩٨٩(ه الفت رة   شھدت ھذ ،بممارسة مھامھا الرقابیة السیاسیة والتشریعیة القانونیة

ق انون المطبوع ات واألح زاب     ، ١٩٩٣لس نة  | ٦م ن الدول ة رق م    أقانون محكم ة   ،العدید من القوانین 
 ١٩٣٥ت  م الغ  اء األحك  ام العرفی  ة وت  م الغ  اء ق  انون ال  دفاع لس  نة          و١٩٩٢لس  نة   ٣٢السیاس  یة رق  م  

وق د س اھمت ھ ذه الق وانین بتفعی ل المس یرة الدیمقراطی ة         ١٩٩٢لسنة  ١٢واستبدالھ بقانون الدفاع رقم 
 العادی ة  ال دورة  ف ي  ع رار  س لیمان  الس ید المرح وم   مع الي  الن واب  مجل س  رئاس ة  ت ولى ، وق د  یة األردن

  .المجلس عمر من خیرةاأل الثالث الدورات في عربیات عبداللطیف تورالدك ومعالي ولىاأل
 ف   ي المجل   س ح   لت  م  و اس   تثنائیة دورات وث   الث عادی   ة دورات رب  ع أ عش   ر الح   ادى المجل   س عق  د 

  .جدیدة نیابیة انتخابات جراءإ بسبب ٤/٨/١٩٩٣
 تم  ت وال ذي  ١٩٩٢ لس نة  ح زاب األ ق انون  إص دار : عش ر  الح ادي  الن واب  مجل س  انج ازات  ب رز م ن أ 
 حك ام األ نھ اء إ نتیج ة  المس ؤولیة  رف ع  ق انون  وك ذلك  عش ر  الث اني  الن واب  مجلس انتخابات ساسھأ على

  .العلیا العدل محكمة قانون ١٩٩١ لسنة العرفیة
 العراقی ة  الق وات  دخ ول  ع ن  نجم ت  الت ي  التط ورات  مواكبة المجلس ھذا عھد في حداثاأل برزأ ومن

 بحلھ ا  وطال ب  العربی ة  ال دول  ب ین  الخالف ات  لح ل  جنبیةاأل التدخالت المجلس رفض حیث الكویت الى
  . واسرائیل العرب بین السالم مفاوضات بدء وكذلك العربي البیت طارإ وضمن الحوار طریق عن
  
  حزاب والعملیة االنتخابیةاأل

عل  ى ع  ودة العم  ل  عام  اعش  ر  خمس  ة كث ر م  ن أالحی  اة الحزبی  ة ص  عوبات كثی  رة بع  د م  رور   واجھ ت 
 العم ل البرلم اني  ح زاب ف ي   مش اركة األ  ظل ت  وبالت الي   ی ة األردنالحزبي العلنیة الى الساحة السیاسیة 

منھ ا م ا   حزاب الى قبة البرلم ان  التي حدت من وصول األ عوامل، ومن أبرز المحدودة وغیر مؤثرة 
یضا بدور أتطور المجتمع وحزاب نفسھا ومنھا ما ھو موضوعي متعلق بمستوى ھو ذاتي متعلق باأل

أم ا م ن حی ث العام ل ال ذاتي فل م       .  السلطة التنفیذیة وموقفھا من العمل الحزبي خالل السنوات الس ابقة 
صال في حقب ة م ا قب ل الحی اة     أتستطع األحزاب والتي تطلق على نفسھا بالتاریخیة التي كانت موجودة 

دی  د وتس  توعب المتغی  رات الت  ي ح  دثت ف  ي    م م  ع الوض  ع العلن  ي الج ئالحزبی  ة تط  ویر برامجھ  ا لت  تال  
ھ  ذا باإلض   افة إل  ى غی   اب    ،المنطق  ة العربی  ة، فبق   ي خطابھ  ا تقلی  دیًا عقائ   دیًا ال یتعام  ل م   ع الواق  ع       
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الدیمقراطیة داخلھا وغلبة الخالفات الشخصیة مما أدى إلى انش قاقات كثی رة ف ي معظ م ھ ذه األح زاب       
-بقاھ ا منغلق ة عل ى بعض ھا     أف ھ ذه األح زاب و  ض ع وأساھم في خروج عدد كبی ر م ن كوادرھ ا    مما 

والتي حاولت التقدم بمشاریع تستوعب الواقع الجدی د متنقل ة م ن     نماذجعائلیة أو شللیة ما عدا بعض ال
الطرح الدوغماتي إلى طرح برامجي على المستوى الخارجي ینعكس على المستوى ال داخلي بتط ویر   

  . ١٩٩٠بعد دیمقراطیة تنظیمیة فكریة والتي تكونت ما 
رغم محاوالتھ ا للتوح د أو تجمی ع نفس ھا ف ي إط ار       ف   ٩٠األحزاب الوسطیة التي تشكلت بعد الع ام  اما 

حی ان  رتب اط ھ ذا الجان ب ف ي كثی ر م ن األ      إنھا باءت بالفشل أیض ا وذل ك بس بب الشخص نة و    أواحد إال 
اإلسالمي فبقي الح زب   أما التیار السیاسي اإلسالمي ممثال بحزب جبھة العمل ،بشخص األمین العام 

ق  وى والم  ؤثر س   واء عل  ى المس  توى الرس   مي أو الش  عبي مس  تفیدا م   ن تجرب  ة جماع  ة األخ   وان         األ
فیھا بن اء مؤسس اتھم الخاص ة     وایین وعملھم العلني خالل الحرب الباردة التي استطاعاألردنالمسلمین 

  . ياألردنمجتمع التي قویت واشتد عودھا بمرور الزمن واصبحت ذات تأثیر فاعل داخل ال
 ت رخیص  بطلب ات  یتق دم  االح زاب  م ن  ھائ ل  ك م  أدب   ١٩٩٢ لع ام ) ٣٢( رق م  االحزاب قانون بصدورو

،  االن دماج  ال ى  واضطرت ضعفھا بنقطھ االحزاب ھذه شعرت وقد ، المشروعیة عملھا یكتسب حتى
  .الدستوري الوطني الحزب سمإ تحت وسطیھ حزابأ تسعة اندمجت ٦/٥/١٩٩٧ وفي
 فاالنفت اح  النیابی ة،  االنتخاب ات  معرك ة  خ وض  عل ى  الم رأة  ق دام إ في تحول نقطة 1989 عام كانلقد 

 على األضواء وتسلیط السیاسي، دورھا لتعزیز المرأة تشجیع على ساعد السیاسیة والتعددیة السیاسي
 النسبة أن ورغم ، مرشحًا ٦٤٨ صلأ من امرأة ١٢ فترشحت، العامة الحیاة في والمشاركة قضایاھا

 للمجالس الرجال حتكارإ اختراق أجل من ھامة خطوة كانت أنھا غیر %١.٨٥ بلغت إذ متدنیة كانت
 متقدم ة  مواق ع  حقق ن  ق د  المرش حات  بع ض  أن غیر مرشحة أیة نجاح عدم من الرغم وعلى ، النیابیة

 م ن  %١.٠١ بنس بة  ص وتاً  )٢٠٥٣٠ (ص وات أ م ن  علی ھ  حص لن  م ا  ومجم وع  االنتخاب ات،  ھذه في
  .األصوات مجموع

  
  )1993(مجلس النواب الثاني عشر 

 ١٩٩٣عشیة  انتخابات مجلس النواب الثاني عشر والتي جرت في الثامن من تشرین الث اني م ن ع ام    
،باصدار قانون مؤقت مع دل   ٩٣ثر حل مجلس النواب الحادي عشر قامت الحكومة في آب أ، وعلى 

، ع  رف باس  م ق  انون الص  وت الواح  د، حی  ث اس  تبدلت فق  رات ف  ي       ١٩٨٦نتخ  اب لس  نة    لق  انون اإل
و یق ل عنھ ا   أالقانون كان ت تت یح للم واطن انتخ اب ع دد المقاع د المخصص ة لل دائرة الت ي ینتم ي الیھ ا            

وق  د ن  ددت جبھ  ة العم  ل االس  المي     ،بفق  رات تعطی  ھ الح  ق بانتخ  اب مرش  ح واح  د فق  ط ف  ي دائرت  ھ        
والیس  اریة وع  دد م  ن الن  واب المس  تقلین بھ  ذه الخط  وة ، واعتبرتھ  ا موجھ  ة ض  د      ح  زاب القومی  ةواأل

المعارض  ة االس  المیة والقومی  ة والیس  اریة  وتس  تھدف اض  عاف ف  رص نجاحھ  ا  ف  ي االنتخاب  ات  ،         
س تمرار  إنھ ا ق ررت المش اركة فیھ ا م ع      أال إح زاب بمقاطع ة تل ك االنتخاب ات     وبرغم تھدید القوى واأل

ھ  ا س  وف ت  ؤثر عل  ى ع  دد    ندراكھ  ا باإت المش  ار الیھ  ا  عل  ى ق  انون االنتخ  اب و   معارض  تھا للتع  دیال 
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ح  زاب السیاس  یة  االداء الض  عیف لأل أیتف  ق الب  احثون على    وف  ي ھ  ذا الش  أن   .مقاع  دھا ف  ي المجل  س   
وم ا   ٩٣ح زاب ف ي اتنخاب ات     ال عن تدني تمثی ل مرش حي ھ ذه األ   ؤوالتاریخیة وحدیثة النشأة كان مس

، ق  د أث  ر   ٩٣ن ق  انون االنتخ  اب وتعدیالت  ھ خاص  ة تع  دیل آب    أیض  ا أن  ھ م  ن الثاب  ت   أتبعھ  ا ، غی  ر  
  .بصورة كبیرة في تكوین المجلس الثاني عشر وھیمنة االتجاھات المحافظة والتقلیدیة

النسبة المئوی ة م ن الح ائزین عل ى بطاق ات      درت ق، وقد ) ٨٢٤.٦٦٤ (االقتراع  لقد شارك في عملیة 
  .%٤٥ فكانت نسبة المقترعین إلى الناخبین المسجلین أما ،  %٥٥.٦٩انتخابیة  

ن االجراءات المعقدة لتسجیل الناخبین في جداول الناخبین واستخراج البطاقات أدت تلقائی ا ال ى ابع اد    إ
قطاعات ھامة من السكان ممن ھم ف ي س ن االنتخ اب ع ن ممارس ة حقھ م ف ي االنتخ اب ، حی ث ت دفع           

نفس  ھم ف  ي ج  داول  أاالمتن  اع ع  ن المباش  رة ف  ي تس  جیل   ما م  نھم ال  ىتعقی  دات اج  راءات التس  جیل قس   
ن یقت رع الناخ ب ف ي مرك ز مح دد س لفا ل ھ        أش تراط ق انون االنتخ اب    إالناخبین ، ومن ناحیة ثانیة ف إن  

ع دم التوج ھ    من ضمن دائرتھ وعدم السماح لھ بممارسة ھذا الح ق خارج ھ ی دفع بع ض الن اخبین ال ى      
ن أقت  راع ، ی  ذكر ھن  ا ب  ن یبح  ث بنفس  ھ ع  ن مرك  ز اإلأذا تطل  ب ذل  ك إة قت  راع خاص  ال  ى ص  نادیق اإل

ج راءات  إكث ر المتض ررین م ن تعقی دات     أكثر كثافة سكانیة مثل عمان والزرقاء ھم سكان المناطق األ
  . التسجیل و االنتخاب 

كت التی  ارات السیاس  یة  المعارض  ة والنخ  ب السیاس  یة م  ن ع  دم عدال  ة توزی  ع المقاع  د وع  دم  كوق  د ش  
دى ال  ى ع  دم الثق  ة بالنظ  ام االنتخ  ابي وافتق  اره   أتناس  ب ع  ددھا ونس  بة ھ  ذه ال  دوائر م  ن الس  كان مم  ا    

  .التكاقؤ و المساواة بین الناخبین 
  

  :االحزاب السیاسیة والمرأة  
ة تترك ز ف ي المن اطق    ی  ابتخنن قاع دتھا اإل أح زاب السیاس یة والتی ارات المعارض ة تعتب ر      ن األأال شك 

خ ذ بمب دأ الص وت    خ رى ف ان األ  أوم ن ناحی ة    ، الشعبیة وخاص ة الم دن الكب رى مث ل عم ان والزرق اء      
الواحد دون تعدیل نظام االنتخاب بمجملھ وبشكل خاص میل نظام االنتخاب القائم نح و ع دم المس اواة    

زز الق  وة الص  وتیة للن  اخبین ف  ي ال  دوائر ذات الكثاف  ة البش  ریة القلیل  ة م  ن ناحی  ة ، ورف  ع حج  م       ق  د ع   
ن أللفوز في الدوائر ذات الكثافة البشریة العالیة من ناحی ة اخ رى، ورغ م القناع ة ب       زمةالأل األصوات

سالمیة والقومیة والیسارسة مسؤولون الى حد كبیر عن تراج ع ع دد مقاع دھم    مرشحي المعارضة اإل
نفس ھم وتنظ یم حمالتھ م االنتخابی ة بكف اءة      أخف اقھم ف ي توحی د    إفي المجلس النیابي الثاني عش ر بس بب   

ق  انون الص  وت ( ن التع  دیالت أن  ھ ال ب  د م  ن الق  ول ب   أال إولتنافس  ھم فیم  ا بی  نھم ف  ي ع  دد م  ن ال  دوائر  
العائلي على حس اب مرش حي   دین الى النفوذ المحلي والجھوي وقد رشحت المرشحین المستن )الواحد 

  .البرامج السیاسیة 
یعتب  ر تراج  ع ع  دد النس  اء الل  واتي تق  دمن بترش  یحھن ال  ى عض  ویة مجل  س الن  واب م  ن اثنت  ي عش  ر        

ن اخ  مؤش را ھام ا عل ى الم    ١٩٩٣الى ثالث مرشحات فقط ف ي انتخاب ات    ١٩٨٩مرشحة في انتخابات 
عط ى الن  اخبین  أعل ى ق  انون االنتخ اب وال ذي     ١٩٩٣النفس ي و السیاس ي ال ذي ولدت  ھ تع دیالت تم وز      
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ف ي   األردنت اریخ الحی اة النیابی ة ف ي     المرأه ف ي   التي تشارك فیھا األولىلقد كانت المرة  .صوتا واحدا
إال أن  ، ول  م یح  الف الح  ظ أي م  نھن  ،س  یدة ١٢حی  ث وص  ل ع  دد المرش  حات إل  ى   ١٩٨٩انتخاب  ات 

ض عف  أم ن نظ ام القائم ة المفتوح ة إل ى نظ ام الص وت الواح د،          ١٩٩٣تعدیل نظام االنتخاب في ع ام  
ورغ  م ذل   ك   ،واقتص  ر ع   دد المرش  حات إل  ى ث   الث س  یدات     ،فرص  ة وص  ول الم  رأة إل   ى البرلم  ان    

ن أداءھ  ا اس  تطاعت الس  یدة توج  ان فیص  ل الف  وز بأح  د المقاع  د المخصص  ة للشیش  ان والش  ركس، وأل   
جانیت المفتي ع ن دائ رة عم ان الثالث ة ع ن      بینما حصلت صوتا،  ١٨٨٥وحصلت على  ،بالجرأةتمیز 

  .صوتا ١١٩٥وحصلت على  ،صوتا، ونادیا بشناق من الزرقاء ٨٥٣على  ،المعقد الشركسي
 

   )١٩٩٧( مجلس النواب الثالث عشر 
) ١.٨٩٠.٠٣٥(عدد المسجلین في ج داول الن اخبین   تشرین ثاني وبلغ /٤ في إجراء االنتخابات لقد تم 
الس مة العام ة لالنتخاب  ات   ، وم  ن مم ن یح  ق لھ م االقت راع    % ٩٣.٦ فكان ت النس بة المئوی  ة  أم ا    ناخب ا 

مقاطع    ة جبھ    ة العم    ل اإلس    المي وجماع    ة اإلخ    وان المس    لمین وأح    زاب المعارض    ة والنقاب    ات  (
 ٢٨ان المس لمین مقاطع ة االنتخاب ات ف ي     أعلن مجلس ش ورى جماع ة اإلخ و   ، فقد وشخصیات سیاسیة

حیث صوت ثالثة من أعضاء المجلس إلى جانب المشاركة ، فیما صوت أربع ة ض دھا    ١٩٩٧تموز 
م ن قواع د   % ٦٥مما دفع المكتب التنفیذي إلى إجراء استفتاء ل دى قواع د الجماع ة أس فر ع ن وج ود       

د المجی  د ذنیب  ات لجری  دة الس  بیل ف  ي   اإلخ  وان م  ع المقاطع  ة ، كم  ا ذك  ر المراق  ب الع  ام للجماع  ة عب      
أب رزت فی ھ مظ اھر التراج ع ف ي مج االت        ١٤/٧/١٩٩٧صدرت الجماعة بیان في أ، و ١٥/٧/١٩٩٧

وأعلن ت الجماع ة    ، العمل النیابي والتشریعي والحریات العام ة والدیمقراطی ة وقض ایا سیاس یة أخ رى     
وریة ترسخ الفصل ب ین الس لطات   إجراء إصالحات دست :جملة من الشروط للتراجع عن قرارھا وھي

إلغ  اء ق  انون الص  وت ، و وتعط  ي المؤسس  ة التش  ریعیة حقھ  ا ودورھ  ا الكام  ل ف  ي التش  ریع والمراقب  ة  
إلغ اء ق  انون المطبوع ات والنش ر المؤق  ت    ، الواح د واس تبدالھ بق  انون حض اري یحق ق النزاھ  ة والع دل     

راءات التعس  فیة بح  ق األح  زاب  وق  ف كاف  ة اإلج   ، وحفاظ  ا عل  ى حری  ة الكلم  ة ودیمقراطی  ة الص  حافة  
العم  ل الج اد عل ى معالج ة األوض اع االقتص ادیة ومقاوم  ة      ، ووغیرھ ا م ن مؤسس ات المجتم ع الم دني     

إط  الق الحری  ات  ، وك  ذلك م  الءات ص  ندوق النق  د ال  دولي إمتن  اع ع  ن تنفی  ذ  جمی  ع أش  كال الفس  اد واإل 
  .عدو الصھیونيوقف التطبیع مع ال ، وأخیرا عتداءات والتجاوزات علیھا ووقف اإل

ثر ص دور بی ان الجماع ة رد ن اطق رس مي باس م الحكوم ة بتبری ر ق انون المطبوع ات والنش ر            أوعلى 
والمؤقت نظرا لت ردي عم ل الص حافة ومن ع انھی ار الق یم وإث ارة النع رات وھیب ة الدول ة كم ا ج اء ف ي              

ن الدول  ة ملتزم  ة  أو، ١٥/٧/١٩٩٩ ف  ي ی  ة بت  را ف  ي جری  دة ال  رأي  األردنبی  ان وزعت  ھ وكال  ة األنب  اء   
ب  إجراء انتخاب  ات نزیھ  ة ف  ي موع  دھا الدس  توري ، أم  ا بش  ان ق  انون الص  وت الواح  د فق  د أوض  ح أن      
القانون بات قانونا مقرا من قبل مجلس النواب بأغلبیة مریحة ، وفند رأي الجماعة فیم ا یتعل ق بعملی ة    

  .داخلیة في الحركة أزمةعن ستقالل القضاء ومحاربة الفساد واعتبر أن ھذا یعبر إالسالم وقضایا 



 33   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

نف  راج ال  دیمقراطي فق  د ش  جع ھ  ذا العدی  د م  ن   والن ق  رار مقاطع  ة اإلخ  وان ج  اء ف  ي من  اخ تراج  ع اإل  
حزب ا إض افة    ١٩ص ل  أأح زاب م ن    ٨منظمات المجتمع الم دني أن تأخ ذ نف س الخط وة حی ث ق ررت       

شخص  یة سیاس  یة  ٨٠أعلن  ت  ی  ة مقاطع  ة االنتخاب  ات ، ث  م األردنإل  ى النقاب  ات المھنی  ة واتح  اد الم  رأة   
جریت االنتخابات في موعدھا ف ي أج واء مقاطع ة    أواجتماعیة مقاطعة االنتخابات ترشیحا وانتخابا ، و

التي أجری ت عل ى أس اس ق انون      ١٩٩٣في حین شارك حزب الجماعة في انتخابات ، سیاسیة واسعة 
 ٨٩ع ة ف ي انتخاب ات    ش اركت الجما  ، ومقع دا   ٨٠ص ل  أمعق دا م ن   ١٦الصوت الواحد وحصل عل ى  

مقع دا ف ي المجل س ، وی ذكر أن ق رار       ٢٣التي جرت بموج ب نظ ام القائم ة المفتوح ة وحص لت عل ى       
مع  ا ف  ي إط  ار لجن  ة التنس  یق العلی  ا ألح  زاب    تتح  الفرب  ك األح  زاب المعارض  ة الت  ي  أالمقاطع  ة ف  ي 

األح زاب إل ى   المعارضة ، وفي ضوء تطورات الموقف من المقاطعة والحوار مع الحكوم ة انقس مت   
  :ثالث اتجاھات

أح زاب   ٤یدعو إلى المقاطع ة ویش مل جماع ة اإلخ وان وجبھ ة العم ل اإلس المي الت ي تش كل           :األول 
  .وثالث أحزاب أخرى في إطار لجنة التنسیق

یدعو إلى المشاركة المشروطة وتتبن اه س تة أح زاب سیاس یة تش ترط تجمی د الق وانین المؤقت ة          :الثاني 
  وانتخابات نزیھة وإشراف قضائي على االنتخابات

  .حزبا تقدم خمسة منھا فقط بمرشحین عنھ ١١یدعو إلى المشاركة ، ویضم  :الثالث 
شر على مع دل االقت راع ل م یك ن ی وازي م ا       رغم المقاطعة السیاسیة لالنتخابات ، إال أن تأثیرھا المباو

م ن أع داد   % ١٢إذ اقتصر التراجع في معدل االقت راع عل ى ح والي     ،تمثلھ المقاطعة من نفوذ شعبي 
  .المسجلین في قوائم االنتخاب

  
  :مشاركة المرأة

س    یدة رغ    م ق    رار المقاطع    ة لألح    زاب   ١٧إل    ى  ١٩٩٧وص    ل ع    دد المرش    حات ف    ي انتخاب    ات  
الس بب   ياألردن  الس ائدة ف ي المجتم ع    الثقافة األبویة  وتعتبروالشخصیات ومؤسسات المجتمع المدني، 

 ، معوق  ات ف  ي طری  ق وص  ول الم  رأة ال  ى مجل  س الن  واب     س  باب سیاس  یة أخ  رى إض  افة أل ،الرئیس  ي
رغم اإلدراك بان جدارة الم رأة وق درتھا وأداءھ ا    ) كوتا نسائیة(من تخصیص حصة  ولذلك كان ال بد

  .ھو الذي یفرض واقع ممیز للحركة النسائیة
تم تشكیل تحالف نس ائي وطن ي واس ع اس تطاع أن      ،ونتیجة لجھود نسویة وسیاسیة ، ١٩٩٦وفي عام 

وص  لوا ص  وتھم  أو ،لنس  اءم  ن مقاع  د البرلم  ان ل % ٢٠یق  ر برن  امج عم  ل تبن  ى المطالب  ة بتخص  یص   
، ، إال أن خالفات في إط ار الحرك ة النس ائیة حال ت دون اس تثمار ھ ذا الجھ د       األعیانلمجلسي النواب و

وت م   ،م ن اللج ان والمراك ز النس ائیة     دعم اً  ١٩٩٧ومع ذلك تلقت المرشحات لالنتخاب ات النیابی ة لع ام    
س  یة لالنتخاب  ات قل  ص ع  دد المرش  حات  ت  وفیر ال  دعم لب  رامج المرش  حات إال أن من  اخ المقاطع  ة السیا  

ثنتین من المرشحات حققن نت ائج طیب ة ف ي    إن أثر بالتالي على فرص النجاح الفعلي، علما بأالكفؤات و
 األص وات ي، توجان فیصل بترتیب الرابع عشر في المملكة على ص عید نس بة   األردنالعمل البرلماني 
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ي الت ي ج اء ترتیبھ ا م ن أعل ى      األردن  التي حصلت علیھا، واملي نف اع عض و قی ادة الح زب الش یوعي      
  .مرشحا بالمقیاس العام ٨٠أصوات أول 

الت  ي حص لت علیھ  ا   األص وات مجم وع  ف ، مرش  حة ةف  ي المجل س الثال ث عش  ر س ت عش ر    لق د فش لت   
 ١٩٩٧ترعین ف ي انتخاب ات   من إجمالي المق% ١.٦وھي تعادل  ،صوتا ١٣٨٦المرشحات لم یتجاوز 

ض عف  ص وتا ، ویع زى    ٣٩٣٣وحص لن عل ى    ،١٩٩٣، فیما ترشحت ثالث نساء فقط في انتخاب ات  
وغی  اب التنس  یق  ،اعتم  اد نظ  ام الص  وت الواح  د ف  ي االنتخاب  ات  الحض  ور النس  وي ف  ي البرلم  ان ال  ى  

وغی اب  ، یحوع زوف بع ض النس اء الم ؤھالت م ن الترش        ،غیاب ال دعم المؤسس ي للنس اء   النسائي ، و
  .مؤسسات المجتمع المدني في دعم النساء

  
  )٢٠٠٣( الرابع عشر  مجلس النواب

ي األردن  ن انتخابات المجلس الراب ع عش ر ج اءت ف ي ظ ل ظ روف سیاس یة معق دة ، ف الجوار          أال شك 
البل  د ال  ذي  األردنك  ان مش  تعال ف  ي ك  ل م  ن الع  راق وفلس  طین وم  ا یعنی  ھ ذل  ك م  ن انعكاس  ات عل  ى     

ض افة  إتربطھ عالقات اقتص ادیھ وسیاس یة ش رقا وعالق ات دیمغرافی ة واجتماعی ة واقتص ادیة غرب ا ،         
م ا الوض  ع ال  داخلي ف  ال ش  ك البع  دین ال  دولي   أ ،س  بتمبر / ١١ال ى البع  د ال  دولي المتمث  ل ف  ي ت  داعیات  

  .كما یرى البعض  ضافة الى تراجع   في الحالة الدیمقراطیةإقلیمي یرمي بظاللھ علیھ  ، واإل
م  ا وق  د ج  رت االنتخاب  ات وت  وزع المرش  حون ومن  دوبیھم عل  ى مختل  ف ص  نادیق ومراك  ز االقت  راع     أ

م وات   حوال المدنیھ لتقلیص حجم التزویر  خشیة التص ویت المتك رر واستحض ار األ   واعتماد ھویة األ
االنتخابی ة س یما م ا تح دث     بعاد العملی ة  أ، وسارت عملیة الفرز واعلنت النتائج وتم الطعن في  یعض 

  " .كي الھویات" عنھ كثیرون في عملیات 
م  ا نس  بتھ  ١٩٩٧ف  ي الوق  ت ال  ذي یلغ  ت فی  ھ ع  ام  %) ٥٩(جی  د بل  غ نس  بة  تمی  زت االنتخاب  ات باقب  ال

كم ا بل غ ع دد    ، %) ٦٢(نس بة   ١٩٨٩وف ي الع ام    ،%)٥٥(بلغت النسبة  ١٩٩٣وفي عام ، %) ٥٦(
 أس  یدة ف  ي س  اعة ب  د ) ٥٤(مرش  حا و ) ٧٦٥(، لینتھ  ي ال  ى  مرش  حة) ٦٧(بی  نھم ) ٨٢١(المرش  حین 
  .االنتخابات

  
  :عزوف ملحوظ 

ح د مكون ات   أتمیزت االنتخابات بنزعة انسحابیة وال مباالة لدى شریحة معقول ة م ن الفلس طینین وھ م     
یش كلون  ن ھناك غیاب لعدالة توزیع المقاعد عل ى ال دوائر االنتخابی ة الت ي     أالھویة الوطنیة نظرا منھم 

ففي الوقت الذي یحصل فی ھ تجمع ات الب دو ف ي الوس ط والش مال والجن وب         ، فیھا ثقال سكانیا واضحا
ل م یحص ل ھ ذا الع دد م ن الس كان       ) ٢١٢٣٣٢(مقاعد ویبلغ عدد الس كان ف ي المن اطق ال ثالث      ٩على 

%) ٨٢.٩(مقاعد فقط ، ولذلك سجلت اكبر نسبة اقتراع ف ي البادی ة حی ث بلغ ت النس بة       ٣سوى على 
  .دنى النسبأوھي %) ٤٣.١(فیما بلغت نسبة االقتراع في محافظة العاصمة 
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بلغ ت  ) ٤٩-٣٠(عمار الفائزین في المجل س للفئ ة العمری ة م ا ب ین      أن أاما الفئة العمریة فمن المالحظ 
ن  ھ تق دم ملح  وظ ف ي دم  ج الش باب ف  ي    أتقریب ا وھ ي تمث  ل فئ ة ش  بابیة وینظ ر ال  ى ذل ك عل ى       %) ٤٠(

ن نس  بة أم  ا م  ن حی  ث المھ  ن فق  د ل  وحظ   أ ،داء المجل  س النی  ابيأرف  ع كف  اءات ومھ  ارات و المجل  س و
ف ي ح ین بلغ ت نس بة     %) ٣٢(بن اء الق وات المس لحة المتقاع دین وم وظفین الحكوم ة بلغ ت        أالضباط و

   س اتذة الج امعیین والص یادلة عل ى م ا نس بتھ      طب اء والكت اب والمدرس ین واأل   المحامین والمھندس ین واأل 
  %) .١٨(وموظفي القطاع الخاص على نسبة  عمالفیما حصل رجال األ ،)%٤٧( 
  

  :االحزاب واالنتخابات 
مرشحا م ن ح زب العم ل     ٣٠منھم  ،مرشحا ٧٧حزاب ن الحزبي فقد بلغ عدد مرشحي األأما في الشأ

مرشح من جبھة العم ل   ١١ضافة الى إواحد ،  ١٧نجح منھم وعالن عنھم كمرشحین االسالمي تم اإل
 ٤ص الح ال دیمقراطي نج ح م نھم     باس م تجم ع اإل   ٨یضا نزلوا كمستقلین نجح منھم واح د كم ا ترش ح    أ
باس   م تجم   ع المس   تقلین    ٥ح   د و أمرش   ح باس   م التی   ار ال   وطني ال   دیمقراطي ل   م ی   نجح م   نھم       ١٣و

فقط ، ویذكر ھن ا   ٤سالمي نجح منھم رشحھم حزب الوسط اإل ١٠حد و أالدیمقراطیین لم ینجح منھم 
ح    زاب فیم    ا حص   ل مرش    حي األ  ،ص   وت ) ١٥٢١٧٢(س    المیین حص   لوا عل    ى  مرش   حین اإل ن الأ

  .صوت ) ٣١٠٣١(خرى على والتیارات السیاسیة األ
  

  :الحركة االسالمیة 
و ل م یح الفھم   أسالمي سواء الذین حالفھم الح ظ  إن جمیع من تقدم لالنتخابات تحت شعار أیمكن القول 

ص وتا ، لیش كلوا ب ذلك ق وة ص وتیھ      ) ٢٣٢٩٥٣(حص لوا عل ى   م ل م یكون وا،   أ، وسواء كانوا ح زبیین  
م ن  %) ١٧(من جملة البطاقات االنتخابی ة و  %) ١٠(من عدد المسجلین و %) ٨.٤(بلغت ما نسبتھ 

خ  وان المقت  رعین ، وم  ن ب  ین ھ  ؤالء حص  ل التی  ار الرئیس  ي ف  ي الحرك  ة االس  المیة وھ  و جماع  ة األ    
من %) ٨.٢(من عدد المسجلین و %) ٧(ا نسبتھ ي مأصوتا ،  ) ١٩٢٠٣٩(المسلمین حصلوا على 

  .من المقترعین %) ١٤(حملة البطاقات و 
مرش  حا فق  د حص  لت عل  ى     ٣٠م  ا القائم  ة الرس  میة لح  زب جبھ  ة العم  ل االس  المي والمكون  ة م  ن        أ
%) ١٢(حمل ة البطاق ات  و   من %) ٧.٢(المسجلین و من %) ٦(ي ما نسبتھ أصوتا ، ) ١٦٦٧٢٧(

  .من عدد المقترعین 
طیافھ  ا وھ  ي أبمختل  ف  األردنس  المیة ف  ي وتعك  س ھ  ذه النس  ب والمعطی  ات حج  م ونف  وذ الحرك  ة اإل  

كث ر نش  اطا  س  المي ھ و األ ن التی ار اإل أعتب ار  خ ذنا بع  ین اإل أوذل  ك اذا م ا  %) ٩-٧(ب ین  م ا  تراوح ت  
ریة ح زاب الیس ا  س المیة المتمی زة ع ن األ   ن ق وة الحرك ة اإل  أقباال على المش اركة، وال ش ك   إوتنظیما و

س اس ال ى نف وذ ھ ذه الحرك ة ومؤسس اتھا االقتص ادیة م ن جھ ة حی ث عمل ت علیھ ا             والقومیة تعود باأل
قب ال عل ى االنتخاب ات    وض عف اإل ،وغی اب الق وى المنافس ة    ،ض افة ال ى تنظیمھ ا الجی د     إلعقود مض ت  

ث ر  األ عقاب الح رب عل ى الع راق ، وك ذلك    أحباط التي سادت الشارع غلبیة الصامتة وحالة اإلأللدى ا
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قب ال عل ى االنتخاب ات ف ي عم ان والزرق اء ج  اءت       ال ذي تحدث ھ الق وانین الخاص ة حی ث بلغ ت نس بة اإل       
ن الحرك   ة م   ا كان   ت لتحص  ل عل   ى ھ   ذا الحج  م ف   ي المقاع   د ف   ي    أی  ة ، و األردنكغیرھ  ا م   ن الم   دن  

وانی ة ف ي   خثر العامل الفلسطیني في المعادل ة االنتخابی ة وغلب ة الحص ة األ    أالمحافظتین حتى باحتساب 
  .صل فلسطیني أردنیین من على لألالدوائر ذات الكثافة األ

  
  األحزاب الیساریة والقومیة

تجاھ ات القومی ة والیس اریة ف ي ھ ذه االنتخاب ات،       لم ی نجح التی ار ال وطني ال دیمقراطي وال ذي یمث ل اإل      
، )نقی ب المح  امین (وف وق ذل ك فش ل رم وزه ف ي الوص ول إل  ى قب ة البرلم ان، وأب رزھم حس ین مجل ي            

، زای  د الردای  دة وغی  رھم، إض  افة إل  ى ض  عف األح  زاب وع  زوف   )نائ  ب بعث  ي س  ابق(خلی  ل ح  دادین 
بعض ھذه التصریحات ش یئ م ن الص حة،     المواطنین عن المشاركة في العمل الحزبي، وقد یكون في

بعد ما یكون ع ن  أن ما جاء في المبررات األخرى فھو أوبخاصة ما یتعلق بقانون الصوت الواحد إال 
المنط  ق والتحلی  ل العلم  ي والموض  وعي ألس  باب فش  ل التی  ار ال  وطني والق  ومي إذا م  ا أخ  ذنا بع  ین           

ن أفیم ا ت رى بع ض األح زاب الیس اریة      ، )ناإلس المیین والیس اریی  (عتبار نجاح حزبین آخ رین م ن   اإل
الس  بب الرئیس  ي ف  ي ع  دم ترش  یح أح  د أعض  ائھ الح  زبیین یع  ود إض  افة ال  ى ق  انون االنتخ  اب ال  ذي ال   

ختراق الثنائیة القائمة ب ین الحكوم ة والحرك ة    إیسمح بالتعددیة السیاسیة في البرلمان، عدم القدرة على 
عتراف بھ ا ھ و ظھ ور ق وائم     جابیات التي تسجل وینبغي اإلن إحدى اإلیأسالمیة، واعتبر المسؤول اإل

للدیمقراطیین والیساریین والقومیین ـ قوائم حزبیة معلنة بصرف النظر عن م دى إنجازھا ـ وھ ذا ی دل      
  .على وعي مجتمعي

  :ال شك ان ھناك عوامل أخرى ذات عالقة بفشل وصول ھذا التیار إلى قبة البرلمان أبرزھا
ن وغی  ابھم ع  ن النش  اط السیاس  ي واالجتم  اعي ، فھ  م معروف  ون ل  دى أوس  اط    ض  عف المرش  حی : أوال

  .الحزب، ولیس خارجھ
  .ضعف األحزاب ذاتھا، وغیاب البرامج السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة : ثانیا
  .تكلس برامج األحزاب وفكرھا، وانعدام التطویر، وغیاب الشفافیة والدیمقراطیة في أوساطھا : ثالثا
دى إل  ى تبن  ي شخص  یات خ  ارج إط  ار    أل  دى ھ  ذه األح  زاب، مم  ا     ف  ؤع  دم وج  ود مرش  ح ك   : رابع  ا

  .األحزاب تحت ذرائع مختلفة أبرزھا عدم القدرة على تمویل الحملة االنتخابیة
  

  الكوتا النسائیة
للعرق و الدین، فھناك مقاعد مخصصة للشركس والشیشان و ) الكوتا(ي األردنقر القانون ألقد   

المسیحیین، أما الكوتا الخاصة بالمرأة فینظر إلیھا على أنھا مخالفة للدستور، حیث ال تمثل المرأة 
ن المرأة أقلیة سیاسیة و تعیش ضمن أ" األقلیة فھي نصف المجتمع، و لكنھ تم مراعاة ذلك من خالل 

جتماعي الذي یحرمھا من المشاركة، وأخذت بنظام الكوتا العدید من الدول مثل وث اإلمفھوم المور
ن الشرعیة الدولیة ومواثیق األمم المتحدة اعتبرت أن أمصر، سوریا، العراق، باكستان كما 
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موضوع الكوتا یدخل في إطار التمییز اإلیجابي المرحلي المؤقت الذي یستند الى األخذ بید المرأة، 
  .حضورھاودعم 

التي  األصواتوقد بلغ مجموع  ،من بین النواب المائة وعشرة، خصصت ستة مقاعد إضافیة للنساء
) بالمائة ٥٢(صوتا أكثر من نصـفھا  ١٢٦٩٨مرشحة،  ٥٣حصلت علیھا الفائزات الست من بین 

لم یحصل  األصواتصوتا، وھو عدد كبیر من  ٧١٣٣للفائزة األولى التي حصلت وحدھا على 
  .علیھ، أكثر من ثمانین بالمائة من السادة النواب

صوتا، وبذلك یصبح عدد الذین  ٢٣٦٨٤المرشحات اللواتي لم یحالفھن الحظ حصلن مجتمعات على 
بالمائة من  ٢.٧مواطنا ومواطنة، أي ما یعادل  ٣٦٣٨٢صوتوا للمرأة في االنتخابات النیابیة 

وھي نسبة ...بالمائة من المسجلین ١.٣لة البطاقات االنتخابیة و بالمائة من عدد حم ١.٧المقترعین و
  .متواضعة بكل المقاییس

ثمة غبن واضح من حیث توزیع المقاعد النسائیة على محافظات المملكة، فالعاصمة تتحول شیئا 
ثم كیف یمكن لمیزان العدالة أن یستقیم، في ، بالمعنى السیاسي والتمثیلي" األقل حظا"فشیئا إلى 

بین نائبة، وأخرى العشرین ضعفا، وھذه  األصواتالوقت الذي قاربت فیھ نسبة الفوارق في حجم 
 ،الفوارق على أیة حال تشمل المقاعد األصلیة في البرلمان، بل تبلغ الثالثین ضعفا بین بعض النواب

المقترعین رتفاع نسبة المقترعات، وتجاوزھا نسب إإن الظاھرة األھم في االنتخابات األخیرة، ھي 
مقترعا  ٦٥٥٥١٢مقترعة مقابل  ٧١٣٦١٤فقد بلغ عدد المقترعات ، في معظم محافظات المملكة

  .بالمائة ١٠٩أي بنسبة 
  

  )٢٠٠٧(الخامس عشر مجلس النواب
وما أفرزتھ من انتخاب أعضاء إضافة  ٢٠٠٧نوفمبر ٢٠في التي جرت  االنتخابات النیابیة  مثلت 

یة في المجال الدیمقراطي ، وھي تدعونا للتأمل في عمق المشھد الدیمقراطي األردننوعیة للتجربة
كتمال التحول إیة على طریق األردنجتماعیة ي وما یتبعھ من حراك في الخریطة السیاسیة واإلاألردن

ما تلمسناه من المشھد ، إن ھذا الدیمقراطي ضمن السیاق المنظور والمرئي وإنجاح نموذجھ الخاص 
غیرات اإلقلیمیة الساخنة أو القانون الذي أجریت على أساسھ ھذه االنتخابات وھو تیر المتأث ظل في

 ٣٥عددھا ( یة األردنقانون الصوت الواحد المثیر للجدل أو الدور الضعیف والھامشي لألحزاب 
 :امة لھذا المجلس ھال المالمح فمنخوان المسلمین األ( باستثناء حزب جبھة العمل اإلسالمي ) حزب

والمنافسة للعدید ) إجمالي عدد المرشحین ٩٩١مرشحة من أصل  ٨٩( المشاركة النسائیة الواسعة 
بروز  ، ومن المرشحات ، ووصول سبع نساء إلى قبة البرلمان أحداھن بالمنافسة الحرة المباشرة

ئج بحیث ي ، وتأثیر ھذا الدور على مسار العملیة اإلنتخابیة وما أفرزتھ من نتااألردندور الشباب 
٪ من أعضاء المجلس المنتخبین ھم من سن الشباب الذین ٦٤وصل بالمجموع العام ما نسبتھ 

وممثلي الشركات  عمالدخول رجال األ ، یشاركون للمرة األولى في خوض غمار ھذه التجربة
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التجاریة بقوة في ھذه االنتخابات وحصولھم على العدید من مقاعد المجلس النیابي الخامس عشر 
  .تراجع دور الحركة اإلسالمیة  وعود تفسیر ذلك إلى صعود مفاھیم العمل وی
  

 األحزاب 
یة، فقد كشفت األردنال تبدو نتائج االنتخابات النیابیة للمجلس الخامس عشر مرضیة للقوى الحزبیة 

، ومن وحتى االن ١٩٨٩حزاب منذ عام خفاقات المتعددة والشائكة التي تعانیھا األبقوة عن حجم اإل
ي ھي اخفاق حزب جبھة العمل األردنھم االخفاقات التي فرضت نفسھا على الشارع الحزبي أ

االسالمي الذي وجد نفسھ یحصد فقط ستة مقاعد فیما كانت طموحاتھ وحتى توقعاتھ تتجاوز ھذا 
 .الرقم بكثیر

انیھا خفاقات التي تعان نتائج انتخابات المجلس النیابي الخامس عشر كشفت عن حجم اإل
حزاب،وكشفت النتائج في خط موازي ایضا عن حجم الحضور العشائري في االنتخابات، وھو ما األ

حزاب ن قوة العشیرة ال تزال ھي القوة الحقیقیة الطاردة لألأظھر جلیا في النتائج التي كشفت عن 
 .والتي تحسن الحلول مكانھا

تركیبة جدیدة للمجلس تختلف في جوھرھا اسفرت نتائج انتخابات المجلس النیابي الخامس عشر عن 
ووفقا لتركیبة المجلس الجدید فان من یحسبون  ،وفي مضمونھا عن تركیبة المجلس النیابي السابق

ن المقاعد المحدودة التي نجحت المعارضة إعلى المعارضة التقلیدیة قل عددھم بشكل كبیر ، 
فالغالبیة  المجلس الخامس عشر أعمالالتقلیدیة بالحصول علیھا لن تشكل عامل ضغط كبیر على 

ن كان قلة منھم إعضاء المجلس الخامس عشر ال یمكن حسبتھم على المعارضة، وأالعظمى من 
 .، وھذا مرھون بالممارسة العملیة للنواب ن ینتھجوا سیاسات معارضة تجاه قضایا محددة أیمكن 

نھم لن أن االسالمیین في ھذا المجلس لم یعودوا یشكلون قوة معارضة ضاغطة على المجلس، كما إ
 لھم  كانبعد أن ف، المجلس بسبب قلة العدد  أعمالثیر على سیر أیشكلوا عامل توتر كبیر او عامل ت

في نجد أنھ لم یحصل و،   ٩٣مقعدًا في مجلس عام  ١٧تراجع إلى  ٨٩مقعدًا في مجلس عام  ٢٦
الذین خاضوا غمار  ٢٢مقاعد فقط من إجمالي عدد مرشحیھ ال  ٦ھذه االنتخابت سوى على 

عضائھا عن ترشیح أالمنافسة، وإلى جانب القائمة الرسمیة لجبھة العمل االسالمي أعلن خمسة من 
تخاذ عقوبات تنظیمیة ضد من إأنفسھم كمستقلین ، رغم تحذیر قیادة جبھةالعمل االسالمي من 

  . ترشحھ بدون موافقة الجبھة أو خارج قائمتھا یواصل
الحزب الشیوعي ،  - حشد  -حزب الشعب الدیمقراطي : والذي یمثل التیار الوطني الدیمقراطي"أما 

خرین ، ممن آ ١٢عضائھ رسمیا ، وتبني أفقرر ترشیح ستة من  ، ياألردنالبعث التقدمي ، العربي 
یلتقون مع التیار الوطني الدیمقراطي ویلتزمون بتنفیذ برنامجھ في االصالح السیاسي واالقتصادي ، 

یسعى لتشكیل قائمة ائتالف وطني مع الى أنھ  حزب الوحده الشعبیةفیما أشار  ،ولم یفوز احد 
ن تجربتھم في أب ى قیادیون آخرون في الحزألكن ر ،مجموعة من المرشحین الیساریین والقومیین

 .االئتالف مع آخرین في االنتخابات السابقھ غیر مشجعة ، ولم یتقدم أحد حسب النتائج
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ختار حزب الوسط االسالمي المستقل استراتیجیة عدم االعالن المسبق عن مرشحیھ ، مؤكدا إوقد 
ترشیحھ  نھ ترك الفرصة ألعضاء الحزب ألن یعلن كل منھمأفي بیان صحفي كتب بخط الید ، على 

فكار وبرامج الحزب من خالل العملیة االنتخابیة ، في أن یطرح أبالطریقة التي یراھا مناسبة ، على 
ن الحزب لن یعلن قائمة موحدة رسمیة لمرشحیھ ، وربما یشي ذلك بوجود أشارة واضحة الى إ

الت الى عدم حزاب الوسطیة والوطنیة ممختلف األ، كما أن اختالفات داخلیة حول أسماء المرشحین
في  اسماء مرشحیھا رسمیًا ، ودعمت عددا من المرشحین من اعضاءھا الذین شاركوأاعالن 

  .و مناطقھم ، ولیس باعتبارھم مرشحین حزبیین أاالنتخابات من خالل تمثیلھم لعشائرھم 
  

  )٢٠١٠(السادس عشرمجلس النواب  
انتخابات تشریعیة مبكرة جرت  باصواتھم في السادس عشرفي مجلس یون األردنأدلى الناخبون 

نظار مراقبین محلیین وأجانب في سابقة من نوعھا في أسالمیة وتحت وسط مقاطعة المعارضة اإل
 ٤٢٢٠ملیون شخص للتوجھ الى صنادیق االقتراع الـ ٢،٥وكان قد تم دعوة  نحو ، تاریخ المملكة

وشارك  ،النیابي السادس عشرعضاء المجلس أمحافظة الختیار  ١٢في محافظات المملكة البالغة 
ومن بین المرشحین ، مقعدا ١٢٠امرأة، تنافسوا على  ١٣٤مرشحا، بینھم  ٧٦٣في االنتخابات نحو 

  .نائبا من المجلس النیابي السابق ٩٧
قانونا موقتا لالنتخاب رفع عدد المقاعد ) مایو(آیار  ١٨یة في األردنوفي ظل إقرار الحكومة 

، نائبا ١٢٠الى  ١١٠عضاء المجلس من أوعدد  ١٢الى  ٦النواب من المخصصة للنساء في مجلس 
نتقاد منذ إالمثیر للجدل، و الذي ال یزال موضع " الصوت الواحد"بقى على نظام أن القانون أاال 

ن الناخب یحق لھ التصویت لمرشح واحد لمرة واحدة أوالذي ینص على ، ٩٣تطبیقھ منتصف عام 
  .دوائر فرعیة ١٠٨دائرة انتخابیة رئیسیة تضم  ٤٥تم تقسیم المملكة الى  كما، في الدائرة االنتخابیة

ومحافظة % ٣٤رقام المعلنة في نسب التصویت  كانت األدنى في العاصمة عمان بحسب األو
، وھما االكثر كثافة سكانیة في المملكة، مما یقتضي الوقوف والتوقف ، ھل كان ذلك %٣٦الزرقاء 

،  في ...جع تأثیر المال السیاسي ووعي المواطن أم لدالل أھل عمان ، أم بفعل المقاطعة ، أم ترا
% ٨٠و% ٨١قتراع في مناطق بدو الشمال والجنوب والوسط على نسب اإلأالوقث الذي  سجلت 

  .على التوالي% ٧٦و
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  - نتائجقراءة في ال
الى العشائر الكبرى ، ومنھم  فمنھم من ینتمي ، المواالة  للدولة عدد لیس قلیل على  واضحا كانلقد 

لقاعدتھ االنتخابیة ، إضافة  زمةمن شغل منصب حكومي ، ومنھم من یستطیع أن یلبي الخدمات الأل
، فقد تستطیع أن تفعل شیئ أو تؤثر ممع وجود معارضة حزبیة  مبعثرة ل أعمالالى مستقلین ورجال 

ي بحضور نحو ثالثة آالف مراقب قتراع الذي جرصوات الناخبین في اإلأتنافس المرشحون على 
یسمح فیھا بحضور مراقبین  التي  وھي المرة االولى في تاریخ المملكة. جنبیاأمراقبا  ٢٥٠محلي و

جانب وذلك بھدف دحض اتھامات التزویر  ،ومن الواضح أن نتائج االنتخابات النیابیة ، قد تكون أ
فقد بدا واضحًا ومن خالل قانون سماء التي فازت  مفاجئة للبعض من خالل المؤشرات واأل

االنتخاب وما تبعھ من اجراءات وصوًال الى یوم االقتراع ، تراجع ذوي المال السیاسي عما كان 
ورغم المعارضة  للقانون وما  ،،  وبالمقابل ظل الحفاظ على المنتج  العشائري ٢٠٠٧علیھ عام 

ھا ، والجدل حول نسبة التصویت شاب االجراءات وما حصل في یوم االنتخابات من تعكیر لصفو
ذ ان التفصیلة الجدیدة تنھي ھاجس تحول بعض إ فان المخرجات تعتبر اكثر راحة للحكومة ،

وبالرغم من عودة نحو ربع النواب السابقین الى  ،القیادات التقلیدیة الى معارضات اكثر من حكومیة
نتاج إلس السابق من محتواه باعادة ن صناع القرار لم یسمحوا بافراغ قرار حل المجأال إالمجلس 

من الواضح أن نتائج محافظة عمان فاجئت المراقبین ، سیما تراجع رأس و كامل للمجلس المنحل،
المال السیاسي وبعض الرموز السیاسیة ، رغم بقاء المؤثر العشائري الى حد ما ، ومع االخذ بعین 

    س لھا ثقل عشائري في  الدائرة الثالثة االعتبار الصوت السیاسي إذا ما لحظنا فوز شخصیات لی
  . خارج ھذا السیاق   ٧، ٦مع إستثناء  الدائرتین و ،)  العبادي ، الصفدي ، البقاعي ( 
  

قاطعت الحركة االسالمیة، ممثلة بحزب جبھة العمل االسالمي، الذراع : االسالمیون والمقاطعة 
ن أحزاب المعارضة االنتخابات باعتبار أبرز أو األردنالسیاسیة لجماعة االخوان المسلمین في 

ورغم قرار ، ٢٠٠٧في انتخابات " تزویر"بعد ما حدث من " لم تقدم ضمانات لنزاھتھا"الحكومة 
المقاطعة شارك سبعة مرشحین مستقلین من الحركة االسالمیة في ھذه االنتخابات سبق وجمدت 

ثناء أما قبل ووات وخطابھم الدبلوماسي خالل لالنتخاب" الناعمة"مقاطعة اإلسالمیین ، إن  عضویتھم
وما بعد النتائج، ستستمر وبدبلوماسیة أیضا ، سیما وأن  كثیر من قضایا  الخالف لم یتم حلھا بعد 

قانون االحوال الشخصیة  –قضیة المركز االسالمي ، واالعتراض على كثیر من التشریعات : مثل 
ن الحركة االسالمیة اتخذت قرارًا بمقاطعة مجلس أ، والعالقة مابین الصقور وحماس ، صحیح 

ن من أبمبرر  سماء عدد من رموزھم ،أعلى الرغم من العروض السخیة التي كانت تتداول  األعیان
لكن وبكل تأكید فان العالقة ما بین  ن یرتضي بمجلس التعیین،أیقاطع مجلس االنتخاب ال یمكن 

وقد شكك الشیخ حمزة منصور،  ،جادة لدى الطرفیناالسالمیین وصانع  القرار تخضع لمراجعة 
نھ من الواضح أمن نسبة االقتراع ورأى "أمین عام حزب جبھة العمل االسالمي لوكالة فرانس برس 

  . "أن المجلس لن یكون أحسن حاال من المجلس السابق، مجلس في معظمھ غیر مسیس
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    ٢٠١٢قانون اإلنتخاب لعام 

، وقبل أن یتم حل المجلس النیابي السادس عشر أقر  ٢٠١٢و من عام یولی/ قبل منتصف شھر تموز 
المجلس قانون انتخاب جدید بعد جدل واسع في األردن ترافق مع ربیع عربي ألقى بظاللھ على 

 من بدال مقعدا وعشرین سبعة الى للقائمة المخصصة النیابیة المقاعد عدد رفع تم بموجبھالمنطقة ، 
 . االصلي القانون مشروع في لھا مخصص كان كما مقعدا عشر سبعة

 للكوتا مقعدا ١٥ منھا یخصص مقعدا ١٥٠ النواب مجلس مقاعد عدد یصبح القانون وبموجب
 مختلف في المحلیة االنتخابیة للدوائر مقعدا ١٠٨ الى اضافة الوطنیة للقائمة مقعدا ٢٧و النسائیة

 . المملكة محافظات
 رئیس وحضور الدغمي عبدالكریم برئاسة عقدت التي الجلسة في للقانون النواب مناقشة وخالل

 للحكومة الثاني عبداهللا الملك جاللة توجیھات النواب ثمن الوزارة وھیئة الطراونة فایز الوزراء
 للقانون النواب مناقشة وخالل، مقعدا ٢٧ الى الوطنیة للقائمة المخصصة المقاعد زیادة على بالعمل
 منح على تعمل علیھ تعدیالت الجراء ساعة ٤٨ لمدة القانون بسحب الحكومة منھم عدد طالب

 الوزراء رئیس ان اال الوطنیة للقائمة واحد وصوت المحلیة االنتخابیة الدائرة في صوتین الناخب
 الدغمي الكریم عبد النواب مجلس رئیس منھ طلب ان بعد وذلك القانون سحب الحكومة رفض اعلن
 رد الى اخرون نواب دعا، فیما القانون بسحب الحكومة طالبوا الذین النواب مطالبات على الرد

 دعا فیما االصالح في االردنیین طموح الیلبي انھ الى مشیرین القانون على منھم احتجاجا القانون
 واشار، القانون من الثامنھ المادة من) ج( لفقرة ولیس كاملة القانون مواد فتح الى نوابال بعض 
 وتوجیھ اخرى مرة التدخل الى الملك جاللة یدعوا نأ شانھ من الواحد الصوت بقاء نأ الى نواب

 اكد حیث المحلیة الدائرة في للناخب صوتان یعطي القانون على خرآ تعدیل جراءإ الى الحكومة
 من الجمیع یمكن عصریا قانونا االنتخاب قانون یكون ان ضرورة على مرة من اكثر جاللتھ

 التعدیالت علیھ وتجري القانون الحكومة تسحب ان االصل فان لذلك االنتخابات في المشاركة
 نحن وھا التشریعیة البنى بدون تبنى ال الدیمقراطیات ان"قال فیھا  الوزراء رئیس، فیما ألقى الالزمة

 بعدما االنتخاب قانون تعدیل في سیسھم الذي الوطني النقاش في جدیدا فصال لنبدأ الیوم معا نعود
 مجلس في المؤسسي للعمل جاللتھ احترام عن عبر توضیح وھو السامیة بارادتھ الملك جاللة وشحھ
 بعدما الیوم نعود الروح وبذات العامة للقائمة بتوسیع السامي الملكي التوجیھ على وبناء وانھ االمة

 عدد زیادة بموجبھ تم معدل قانون بمشروع االنتخاب قانون على تعدیل باجراء الحكومة تقدمت
 الحزبیة الحیاة لتطویر فاعلة وسیلة تطبیقھا یعد والتي الوطنیة او العامة للقائمة المخصصة المقاعد

 االنتخابات في والشعبیة السیاسیة المشاركة عملیة توسیع الى خاللھا من نطمح التي البرامجیة
 السیاسیة القوى الیھا تطمح وكما الملك جاللة یریدیھا كما البرلمانیة الحكومات الى یقودنا بما النیابیة
  . "الوطنیة
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  المراجع والمصادر
المنش   ور ف    ي الجری    دة الرس    میة ف    ي  رئاس    ة ال    وزراء، ي ،مطبوع    ات األردن    الدس   تور   .١

 .١/١٠/٢٠١١تاریخ ) ٥١١٧(العدد
ي ، النش      أة األردن      محم      د المص      الحة ، اإلدارة البرلمانی      ة ف      ي مجل      س الن      واب    . د .٢

مطبوع   ات توثیقی   ة ، األمان   ة العام   ة لمجل   س الن   واب ، عم   ان    ،  ٢٠٠٢-١٩٢٩والتط   ور
،٢٠٠٣. 

،  األردنالش  بكة العربی  ة لمعلوم  ات حق  وق االنس  ان ، تقری  ر ح  ول االنتخاب  ات البلدی  ة ف  ي       .٣
٢٠٠٧/ ٣١/٧.  

منتدى االعالم البرلماني، اللقاء الثالث ،  نواب واعالمیون ونشطاء مجتم ع م دني یناقش ون     .٤
  ٢٠٠٦مارس / أذار ٨البرلمان،  التي تدعم عمل و استقاللیةالتعدیالت الدستوریة 

مالحظ  ات ح  ول انتخاب  ات مجل  س الن  واب " مرك ز عم  ان لحق  وق اإلنس  ان ، تقری  ر بعن  وان   .٥
 .٢٠٠٧،"ي الخامس عشراألردن

حق   وق اإلنس   ان واالنتخاب   ات ، كتی   ب باللغ   ة العربی   ة ع   ن الجوان   ب القانونی   ة والتقنی   ة           .٦
لإلنتخابات وجوانبھا المتصلة بحق وق االنس ان ، الع دد الث اني م ن سلس لة الت دریب المھن ي ،         

 . ١٩٩٤مركز حقوق اإلنسان ، جنیف ، األمم المتحدة ، 
ؤی ة  ف ي ق وانین اإلنتخ اب وت داعیاتھا       ر"مركز البدیل للدراسات والتدریب  ،جمال الخطیب  .٧

 .٢٠٠٧، ورقة عمل ، ورشة مشروع قانون یساھم في تطویر التعدیة الحزبیة ،"  
» ٧«.. األردنقانون انتخاب ف ي ت اریخ    ٢٧، مصطفى الریاالت یة،األردن صحیفة الدستور .٨

  10/10/2007، تعدیال » ٢٠«أساسیة و 
  15/09/2007إیالف ، :   موقع ٢٠٠٧النزاھة والحیادیة في اإلنتخابات  .٩

ھالة الخیاط،  حقوقیون ینتق دون ق انون االنتخ اب ویط البون باعتم اد      ، یة األردنصحیفة الغد  .١٠
  ١٠/٠٩/٢٠٠٧،  " القائمة النسبیة"

    ٢٠٠٧اكتوبر / تشرین أول  ١٠موقع البوابة البرلمانیة ،  .١١
المخالف   ات الت   ي ارتكب   ت ف   ي   الحكوم   ة س   كتت ع   ن  : ذنیب   ات، موق   ع البواب   ة البرلمانی   ة   .١٢

 .٢٠٠٧نوفمبر / تشرین ثاني ٢٦، ،  االنتخابات النیابیة
الص  حف تنح  از ال  ى تغطی  ة مس  یرة الحكوم  ة وتتجاھ  ل مھرج  ان    ،موق  ع البواب  ة البرلمانی  ة   .١٣

 ٢٠٠٧نوقمبر /تشرین ثاني ١٧االخوان ، 
حة نیاب  ة یطعن ون بص   " العم ل اإلس المي  "جھ اد المنس ي ،مرش حي    ،ی ة  األردنص حیفة الغ د     .١٤

 ٢٠٠٧/ ٥/١٢فائزین باالنتخابات ، 
ت دعو ال ى وض ع ق انون انتخ ابي جدی د       " رانی ا الص رایرة ،المعارض ة   ،یة األردنصحیفة الغد  .١٥

 ٥/١٢/٢٠٠٧"  باألحزاب"وإعادة النظر 
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راك  ان الس عایدة ، أوراق زائ دة تح رج الن  واب ف ي انتخاب ات لجن  ة      ، ی ة األردنص حیفة ال رأي    .١٦
 ١٠/١٢/٢٠٠٧یة ،  الشؤون العربیة والدول

، دینا سلیمان، عم ال المیاوم ة ف ي ال دوائر الحكومی ة یعتص مون        یةاألردنالدستور  صحیفة  .١٧
   ١٣/١٢/٢٠٠٧، »النواب«أمام 

 ، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة  األردننظام الحكم في  .١٨
البیئةالقانونی   ة "مرك   ز الب   دیل للدراس   ات والت   دریب    ،جم   ال ش   اكر الخطی   ب ، باح   ث      - .١٩

   ٢٠٠٧  ١،ورقة عمل ،المؤتمر المدني الموازي لمنتدىالمستقبل ، ط"تمع المدني  والمج
، كت  اب األح  زاب السیاس  یة ف  ي األردنجم  ال الخطی  ب،  بانورام  ا األح  زاب السیاس  یة ف  ي     .٢٠

 .عمان ٢٠٠٣،  مراكز القدس للدراسات السیاسیة اوراق عمل مؤتمر األردن
 ١٥/٩/٢٠٠٧موقع إیالف  اإللكتروني ،  .٢١
جمال الخطیب، ، المرأة والمشاركة السیاسیة، دراسة، مجلة نصف المجتمع، مرك ز الق دس    .٢٢

 .٢٠٠٢ األردنللدراسات السیاسیة، عمان، 
الجدی  د للدراس  ات ،  األردن، مرك  ز ) ٢٠٠٧ -٢٠٠٣(ي األردن  المرش  د ال  ى مجل  س األم  ة   .٢٣

 .٢٠٠٤،  ١ط
 .١٩٩٦، عمان ، ، مطبوعات مجلس األمة ١النظام الداخلي ، ط: مجلس النواب  .٢٤
 . األردن –، عمان  ١٩٩٠، كانون أول ١ي ، طاألردنالمیثاق الوطني  .٢٥
تم  وز  ٢٤،ص  حیفة ال  رأي ، ع  دد   ٢٠٠١لس  نة ) ١١(ق  انون الكوت  ا النس  ائیة المؤق  ت رق  م      .٢٦

٢٠٠١ . 
٢٧. http://www.parliament.jo/node/142  ي األردنمجلس النواب  موقع. 
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  الفصل الثاني
  مجلس النواب المجتمع وعلىثر قوانین االنتخاب على أ

  النائب جمیل النمري : إعداد 
  كاتب وصحفي 

 مقدمة
كان یطبق الذي  ھو نفسھ ، وسوى نظام انتخابي واحد  ٩٣في تاریخھ وحّتى العام  األردنلم یعرف 

في االنتخابات النیابیة والبلدیة والنقابیة ولغرف التجارة والصناعة واالتحادات والجمعیات وحیثما 
ینتخب الناخب على ھواه مرشحین بعدد المقاعد المقررة للدائرة االنتخابیة في  ،ھناك انتخابات 

 .ي ھیئة أو نقابةأمجلس النواب أو لمجلس 
 ،  أمام الناخب  ختیاراإلعملیة سیة ھي الھامش الواسع والمریح في یجابیة ھذا النظام الرئیإن إ

صواتھ الى عدد متنوع أوفرصة المرشح في مخاطبة مختلف األوساط ما دام الناخب یستطیع منح 
جتماعیة جتماعي في التصویت غیر السیاسي القائم على العالقات اإلبما ینقذ النمط اإل، من الناس 
ي أیكون لھ التزام مع قریب أو صدیق أو جار أو معرفة عمل أو صلة من  فكل فرد ،  والمجاملة

  . صوات یوزعھا على من شاءأو یعد بمنح صوتھ لھذا االعتبار وفائض أن یمنح أیستطیع  ، نوع
ذ انھ ال یصنع تحالفات حقیقیة ویعّوم التزام المواطن إ سالف الذكر  بالمقابل فھناك سلبیات للنظام

من و ،بدا صدقیة الوعودأوالمرشح لن یعرف ، یقول نعم لكل من یأتیھ طالبا صوتھ  الذي یستطیع أن
ج رأّما بین المرشحین فحدث وال ح!! الناس التي تكذب وال تفي بوعودھا على  سوف یسخط لم یفز 

ن تنجح في التحالف الخادع أ، واللعبة األصواتعن العھود وحلفان الیمین والمقایضات لتبادل 
  .اصواتھم وال تعطیھم اصواتك فتنجح على حسابھم فتحصل على

 ، وتتكرس سلبیات اجتماعیة یتوافق معھا النظام ویغذیھا وعلى رأسھا النفاق والمجاملة والمخادعة 
 .وباالجمال فالنظام یدیم الشخصنة ویدیم سیولة الحیاة السیاسیة 

ثر مجلس النیابي، فكان األال في یون بنظام الصوت الواحد لألنتخاباتاألردنفوجئ  ١٩٩٣عام 
  . جتماعي السیاسي للفترة التالیةمتد لیصبغ واقع مجلس النواب بل وكل الواقع اإلإصادما وعمیقا 

 
  ٨٩التحول الدیمقراطي عام   قانون اإلنتخاب بعد

  "١٩٩٣-١٩٨٩" المجلس النیابي الحادي عشر 
كانت تنتخب في ظل غیاب جاء ھذا المجلس كمحطة جدیدة كلیا عن المجالس السابقة التي 

ي انتخابات منذ أنھ لم تجر أوبما ، قرب للشورى المقننة أحزاب وتمثل صیغة الدیمقراطیة وحظر األ
عادة الحیاة النیابیة والتي إندما تقرر ع ٨٤في العام  ٦٦عید المجلس المنتخب عام أفقد  ٦٧عام 

تطالب بالدیمقراطیة والحریات وھو ما  ،٨٩صول انتفاضة عنیفة عام حبصیغتھا القائمة لم تمنع 
 ،األردنفي  ھاعھدندى الى انتخابات حرة بمشاركة القوى السیاسیة وتحت سقف شعارات عالیة لم أ
والتیار الدیمقراطي مرة ، خوان المسلمین مرة شراك األإفرزت مجلسا قویا فاضطرت السلطة الى أو
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راق في حرب الخلیج وتخییم اجواء ثقیلة وخطیرة نقالب على الطرفین بھزیمة العثم تم اإل ، ثانیة
 األردنفشارك  ، في الحرب األردنعلى البالد بفعل الحصار والعداء األمریكي والخلیجي لموقف 

  . ٩٣طیح بحكومة طاھر المصري ثم التحول الى نظام الصوت الواحد عام أفي مفاوضات السالم و
 ثم عبد اللطیف عربیات، ) المستقبل زبذي اسس حال( وقد ترأس ھذا المجلس السید سلیمان عرار 

عضوًا ومن أھم إنجازات ھذا المجلس الغاء األحكام العرفیة واقرار قانون  ٨٠وتكون المجلس من  ،
خرى ذات صلة بالدیمقراطیة و إقرار قانون محكمة العدل ألالحزاب وتغییر قانون الدفاع وقوانین 

  . العلیا 
  
  " ١٩٩٧ -١٩٩٣" عشر المجلس النیابي الثاني  -

خوان المسلمین والقوى وقد كانت النتیجة تحجیم نسبة األ، انتخب ھذا المجلس بنظام الصوت الواحد 
دائھم داخل المجلس أنعكس ذلك على إو، ھمیة العشیرة في حسابات المرشحین أوزیادة  ،السیاسیة

ما في األحوال العادیة أ ،لھا ي وقت تظھر اذا تم التحشیدأغلبیة مضمونة للسلطة في أصبح ھناك أو
  . و مشترك وتھیمن الفردیة والمصالح الخاصةأي نفس جماعي أى لفیفتقر المجلس ا

قر المجلس معاھدة أوسلو وأوجاء المجلس سیاسیا في ظل المفاوضات العربیة االسرائلیة ثم اتفاق 
طاھر المصري ثم سعد ھایل وقد ترأس المجلس السید ،  لیة باغلبیة كبیرةییة االسرائاألردنالسالم 
عضوًا وانتخب أعضاء المجلس بموجب قانون الصوت الواحد وشھد  ٨٠وتكون من  ،السرور

  .  ١٩٩٤یھ االسرائیلیھ في سنة األردنالمجلس توقیع معاھده السالم 
  
  "  ٢٠٠١-١٩٩٧" المجلس النیابي الثالث عشر  -

معارضة على سالمیون وغیرھم إلشدد ا ١٩٩٣في ضوء تجربة انتخابات الصوت الواحد عام 
ھلت الدولة اوفي مواجھة المقاطعة تس ، ١٩٩٧الصوت الواحد وقرروا مقاطعة االنتخابات عام 

 ، ناخبون یسجلون عدة مراتبعض ال فحصلت فوضى خطیرة حیث كان ، كثیرا في تسجیل الناخبین 
ولكن رفع ، شخاص لعشرات المرات أواستغل بعض المرشحین الفرصة ورصدت حاالت لتسجیل 

نخفاض نسبة المصوتین وثمة شكوك بحدوث تالعب إعدد الناخبین بصورة غیر حقیقیة كان سیعني 
كانت االنتخابات مثاال للفوضى التنظیمیة وغیاب الشفافیة في ظل حكومة عبد السالم ف ، بالنسب

   .كبیرة درجةتغیب عنھ السیاسة ب النتیجة مجلسابوكانت  ، المجالي وربما التزویر بنسبة معینة
عضوًا  ٨٠وتكون من  ، وقد ترأس المجلس السید سعد ھایل السرور ثم السید عبد الھادي المجالي

یوم وفاة  ١٩٩٩شباط عام  ٧نتقال السلطة إلى جاللة الملك عبد اهللا الثاني في إوشھد ھذا المجلس 
جاللة الملك الیمین الدستوري أمام مجلس قسم أوالده جاللة المغفور لھ الملك حسین بن طالل و

  .االمة



 46   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

وفي عھد ھذا المجلس تشكلت حكومة عبد الرؤوف الروابدة لعام ونیف ثم حكومة على ابو الراغب  
خرى أسنة لثم  ، سنة واحدةل ات جلت االنتخابأالتي حلت المجلس ضمن الفنرة الدستوریة لكنھا 

  .من القوانین المؤقتة ) ٢٠٥(صدرت خاللھا أ
  
  "  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٣" المجلس النیابي الرابع عشر  -

نتخب ھذا أن لمسوا عدم جدوى المقاطعة، وقد أسالمیون للمشاركة في االنتخابات بعد عاد اإل
حیث  ا ،عضو ١١٠المجلس بعد أن تم تعدیل قانون االنتخاب بزیادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 

تم زیادة عدد مقاعد كل دائرة في المملكة وتم تقسیم المحافظات إلى دوائر انتخابیة على مستوى 
ول مرة بستة مقاعد على مستوى المملكة وذلك كنتیجة ألحد األلویة وتم تخصیص كوتھ نسائیة أل

م الرد حتالل العراق قد خلق مناخا متوترا ومخاوف تإوكان وقوع  ، والأ األردنتوصیات لجان 
 ، اوال الذي جرت محاولة ترجمتھ الى رؤیة وبرنامج اصالحي ودیمقراطي األردنعلیھا بشعار 

وال أ األردنقرتھا لجنة أبو الراغب لھذه الغایة عدة لجان لترجمة الوثیقة التي أوشكلت حكومة 
ابات المھنیة نتخاب والنقحزاب واإلصالحیة لتطویر قوانین األإوقد قدمت توصیات ،  الوطنیة العامة

وقد ، خذت الحكومة فقط بنصف التوصیة الخاصة بالكوتا النسائیةأوقد  ، ومنظمات المجتمع المدني
وقد  ، ترأس ھذا المجلس السید سعد ھایل السرور ثم السید عبد الھادي المجالي لمعظم عمر المجلس

  .في غیاب المجلسالقوانین المؤقتة التي عملتھا الحكومة من مام فیض أوجد المجلس نفسھ 
  
  "٢٠٠٩ – ٢٠٠٧"المجلس النیابي الخامس عشر  -

قتصادیة اللیبرالیة بو الراغب مزیدا من التحول نحو السیاسات اإلأشھدت البالد بعد حكومة علي 
، باسم عوض اهللا الظاھرة األبرز لتجسید ھذا التیار . وكان د ، تجاهوزیادة نفوذ ممثلي ھذا اإل
عالن سیاسي یعلن عن وجود ھكذا تیار أو أي شكل إي أذ ال یوجد إوتسمیة تیار ھي مجازیة 

( وقد شھدت المرحلة ظھور صراع علني غیر مألوف بین مركزي الدیوان ،  تنظیمي ولو ضمنیا
معروف .في ظّل حكومة د ٢٠٠٧دار انتخابات العام أالذي ) محمد الذھبي(والمخابرات ) عوض اهللا

 ،یة باعتراف المعنییناألردنكثر االنتخابات تزویرا في تاریخ االنتخابات أوكانت واحدة من ،البخیت 
دخال الجیش للتصویت إو ، ٢٠٠٧یضا التدخل الفض في االنتخابات البلدیة صیف أوقد سبقھا 

ي مبرر موضوعي لھذه التطورات سوى شخصیة مدیر المخابرات أولم یكن ھناك  ،بالثیاب المدنیة
 ٦الى  خفیضھمخوان وتمرشحي اإل رسوبلم یكن ھناك مبرر لكذلك فة والمزاجیة، والمتطر

  .نواب ١١٠صل أمن !! مرشح  ١٢بحدود  طبیعيبشكل  كان سینجح لھم  ، حبث مرشحین 
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  "٢٠١٢-  ٢٠١٠ "المجلس النیابي السادس عشر -
قرر الملك حل المجلس الخامس عشر، وكان  المجلس النیابي السادس عشر بعد عامین على وجود

جراء إن المجلس ال یمثل الشعب والشرعیة الدستوریة فتقرر أو ، عتراف ضمني بالتزویرإفي ذلك 
  .انتخابات جدیدة

ي تقسیم المملكة أ يالذھاب الى النظام البریطانووفي ظل المطالبات القویة بتغییر قانون االنتخابات 
لكن في ظل العجز عن تقسیم بعض الدوائر وخصوصا القصبات جغرافیا . الى دوائر بعدد المقاعد

  .طلق علیھا صحفیا وصف الدوائر الوھمیة أطلق علیھ الدوائر الفرعیة والتي أتقرر اللجوء الى ما 
وبعد انتخاب ،  ٢٠١٠قاطع التیار االسالمي انتخابات العام  ٢٠٠٧ما حصل عام  وءلكن في ض

الربیع العربي الجمیع وطرحت شعارات حل المجلس والدعوة الى المجلس بوقت قصیر داھم 
حكومات  ٣وقد تم تغییر  .صالح السیاسيانتخابات بقانون جدید یتیح مشاركة الجمیع وتحقیق اإل

  .والحكومة الرابعة سترحل حال حلھا لمجلس النواب، على التوالي 
التي تتعدى معظم المجالس السابقة،  وقد حظي المجلس بسمعة سیئة رغم انجازاتھ الكمیة والنوعیة

لكن مجيء الربیع العربي ثم تشدید الھیمنة على المجلس بعد اندفاعتھ القویة في عدة مجاالت منھا 
سوأ المواقف وعلى رأسھا التبرئة في قضایا الفساد ثم السلوكیات أرتد المجلس الى إمكافحة الفساد 

  .عاحیانا المشینة التي لم تجد رادأالسیئة بل و
  

  )٨٩نظام (   أصوات بعدد المقاعد - جتماعي للنظام األغلبياألثر البرلماني واإل
وصعوبة توقع نتائج التحالفات التي  األصواتیعطي ھذا النظام نتائج یصعب توقعھا بسبب تعدد 

 ،ھمقد ینجح على حساب وال یصدق ھون مرشحا یصدق معھ اآلخرون أذلك  ، ةیتعتمد على الصدق
من األوساط  ن تكسب بقوةأالشخصیات العامة ذات المصداقیة یمكن  أیضا فان لكن ، اقوى منھ وھم

تشكیال خلیطا  ١٩٨٩وقد نتج عن انتخابات ، بما في ذلك شخصیات حزبیة  غیر الملتزمة وھي 
الشیوعي والبعث ( عشائریا وسیاسیا فقد نجح واحد من كل حزب من احزاب الیسار والقومیین 

والوحدة الشعبیة ونجح قومیون مستقلون كما نجح عشائریون ووزراء ومسؤولون سابقون وحشد 
وقد لعب المناخ السیاسي والنظام   خوان وخمسة اسالمیین مستقلینعضوا من األ ٢٢اضافة الى 

بالصوت  ١٩٩٣كثر من النصف بعكس انتخابات أاالنتخابي دورا في رفع نسبة السیاسیین الى 
لم یساھم في  ٨٩لكن نظام  ،النظام والمناخ السیاسي في تراجع نسبة السیاسیین یث ساھمحالواحد 
  .حزاب رئیسیةأظھور 

دام تقالید من المواربة والمخادعة كما ظھر دائما في انتخابات أن ھذا النظام االنتخابي أوالواقع 
ن یتصرف أیجب  فالمرشح ،النقابات المھنیة بدال من وضوح االلتزام وتحمل المسؤولیة والصدقیة

خواني الى ن یظھر تعاطفا مع الكل من اإلأوالناخب یستطیع " حب الكل تحظى بالكل"بطریقة 
الشیوعي وبینھما المرشحین العشائریین، أّما العمل الحقیقي للحسم فكلھ تحت الطاولة بالصفقات 

یحجب عنھم  التحتیة التي تفشل غالبا وتفتقد للصدقیة فكل طرف یرید اصوات اآلخرین في حین
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وفي ھذا النظام تتشكل كتل علنیة او مضمرة وغالبا ال ینزل المرشح مستقال فھو ینزل ، للفوز علیھم
ن ال یكون في كتلھ ألسباب تكتیكیة لكن علیھ عقد أمع آخرین ویمكن  األصواتفي كتلة لتبادل 

في الكتل بین بعضھم عضاء أعضاء في ھذه الكتلة أو تلك وھذا ما یفعلھ أیضا أصفقات تحتانیة مع 
ي الدخول فیھا والحصول على ما أدون اآلخرین أو حتى بخیانة الكتلة  األصواتبالتعاھد على تبادل 

  . أو یعقد صفقة جانبیة مع آخرین خارج الكتلة،عطي ما لدیھ ین أصواتھا دون أتیسر من 
لوضوح والخداع، والشك رساء تقالید غیر سویة  تقوم على عدم اإوھذا النظام االنتخابي ساھم في 

بدا التیقن من ثقل كل طرف واذا أدائما بأن النجاح لھذا أو ذاك جاء بفضل التالعب، فالنظام ال یتیح 
  .ما كان التمثیل عادال

واألول لدیھ قاعدة  ،األصواتن  اثنین من المرشحین تعاھدا على اعطاء بعضھما أوكمثال لنفرض 
خاّصة بھ من مائة صوت والثاني لدیھ قاعدة خاّصة بھ من خمسین صوت، وقد صدق األول مع 

صوت ولم یصدق الثاني مع األول فیحصل األول على مائة صوت فینجح  ١٥٠الثاني فیحصل على 
   .الثاني على حساب األول

طر أكل وھذا ال یساعد على تبلور ن یحجب عن الأوھكذا یحدث أن الكل یعد الكل والكل یمكن 
واسعة موحدة ذات محتوى سیاسي حیث تبقى الفردیة والتشاطر، فالقوائم في النظام السائد حّتى اآلن 

ن یعطي كل واحد اصواتھ لآلخرین في الكتلة بعكس نظام التمثیل النسبي أتقوم فقط على الثقة في 
ي أولكن نظام التمثیل النسبي لم یطبق عندنا في كیدا أللقوائم الذي یجعل االتزام واضحا وعلنیا و

  .ي مجال أوقت وال في 
  
  نظام الصوت الواحد والبدائل الممكنة 

ن الصوت الواحد عالج ثغرات نظام الكتلة السلبیة المذكورة آنفا حیث اصبح الوضوح إفي الواقع 
كثر ضیقا أصبح أوااللتزام ، األصواتافضل فال یمكن اعطاء الوعود واجراء الصفقات لتبادل 

 ، وجدیة والنجاح یتحقق بالقاعدة الحقیقیة الضیقة للمرشح وھي غالبا عشائریة باستثناء االسالمیین
لكن النظام لھ سلبیاتھ األخرى التي ال تقل خطورة بل تزید من حیث األثر السلبي على الحیاة 

نكفاء على القاعدة العشائریة وضیق الصفة السیاسیة وھذه السلبیات معروفة ال حاجة لتعدادھا مثل اإل
 ، التمثیلیة وضیق تمثیل كل مجلس النواب حیث یمثل الناجحون ما ال یزید عن ربع المصوتین

، وتراجع كثیرا الطابع السیاسي والبرامجي للنائب ، وطبعا تكرس نمط نائب الواسطة والمحسوبیة 
ن أن النظام االنتخابي البدیل یفترض لذلك فإووبالضرورة ساھم ذلك في تراجع الحیاة السیاسیة 

  :یستھدف تجاوز السلبیات الحالیة وتحقیق نتائج مرغوبة وھي
نكفاء المحلي للمرشحین وتمكینھم من العمل معا والتقدم بقوائم وطنیة تمھد التغلب على اإل -١

  .لظھور كتل سیاسیة كبرى
 .لناخبینوأن یمثل مجلس النواب غالبیة ا األصواتتقلیل الھدر في  -٢
 .أن یتناسب التمثیل داخل المجلس مع الخارطة االنتخابیة خارجھ -٣
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 .الى نائب الوطن تجاوز صیغة نائب الخدمات والواسطة والمحسوبیة -٤
  .تمكین شخصیات وطنیة ذات سمعة عاّمة لكن لیس لھا ثقل عشائري محلي من النجاح -٥

قد ال یكون ممكنا تلبیة كل ھذه األھداف معا وبنفس الجودة لكن النظام المقترح یجب أن یحقق ھذه 
وفي الذھن التصویت ، " نائب وطن"األھداف لدرجة معقولة وكثیرا ما یطرح مطلب أننا نرید 

لف مرشح یجوبون أكثر من أن یتنافس أالفردي على مستوى الوطن وھذا غیر واقعي فال یعقل 
یضا أوالبدیل فقط ھو العمل بنظام القوائم النسبیة ولكن یمكن  ،الد كلھا فردیا كل واحد یدعو لنفسھالب

لكن  ،ن یكون االنتخاب بالنظام األغلبي محلیا في الدوائرأي ،أالعمل بنظام العضویة المختلطة 
الدوائر على  ضافة الى المقاعد التي تمثلإنفسھم بقوائم وطنیة فیحصلون أالمرشحین یشتركون ھم 

وھذه الطریقة في نفس ، صوات مرشحي كل قائمة في المملكةأمزید من المقاعد بنسبة مجموع 
الوقت الذي تحافظ فیھ على المنافسة الفردیة في الدوائر تخلق تضامنا ووحدة لعدد كبیر من 

الى  فیحدث تحالف وطني بین مرشحین حزبیین ومستقلین یؤدي، المرشحین على المستوى الوطني 
  .حزاب رئیسیة برلمانیةأنجاخ كتل رئیسیة في البرلمان تمھد لظھور 

  
 الواقع البرلماني والسیاسي واالجتماعي في ظل الصوت الواحد وضرورة التغییر -

حتى نختبر مفاعیلھ في الحقبة  ٨٩واحدة بموجب النظام االنتخابي   انتخابیة جولة سوى تحدث لم
لكن النقابات المھنیة، تزودنا بالمختبر لھذا الفحص حیث یستمر العمل بھذا  ،الجدیدة للحیاة البرلمانیة

بل فقط تحالفات وكتل  ، حزاب سیاسیةأنھ ال یشجع على نشوء أوالنتیجة ھي  ،النظام حتى اآلن
و عدم االلتزام أبسبب حریة االلتزام  ةأغلبھا من المستقلین مع نتائج غیر متوقع، تفتقر للمصداقیة 

ن تكون النتائج انقالبیة عندما یكون االلتزام ضعیفا في أي عدد من مرشحیھا ویمكن أو أبالكتلة 
قلیة وھو حال أو حین توجد كتلة واحدة ملتزمة ومتماسكة حتى لو كانت أالكتلة والخیانات كثیرة 

  .الحیاة السیاسیة عندنا
ورة فائقة مع ایجابیات محددة ھي األلتزام مع الصوت الواحد تعاظمت السلبیات وتضخمت بص
وتحدید فرص الفئة المنظمة ،دنى مستوى أالواضح وتقلیل فرص النفاق والصفقات التحتیة الى 

  .صواتھا الفعلیةأواألقوى بصورة تقترب من نسبة 
یعني  ،وسع أي بعدد مقاعد أكثرأكثر دقة كلما كانت الدائرة أوبالمناسبة فان ھذا الحكم األخیر یكون 

 األصواتمن % ٢٠ن یعطي لحزب عنده أمقاعد لیس مرجحا  ةالصوت الواحد في دائرة من عشر
من % ٢٠لكن في دائرة من مقعد واحد فان من یملك  ،كثر من مقعدین أو ثالثة من عشرةأ

وما كل یحول دون ، من مقاعد كل دائرة % ١٠٠ن یحصل على المقعد أي أمن المرجح  األصوات
نھا مقابل الحضور أالعمل االسالمي على كل مقعد من مقاعد الدوائر الفردیة ھي  استیالء جبھة

ومع میل النظام عندنا  ،القوي في بعض المناطق فان حضورھا ضعیف جدا في مناطق أخرى
قتراب من التمثیل النسبي العادل تختفي وتبقى لتصغیر الدوائر فان ھذه المیزة في النظام وھي األ

  .السلبیات فقط
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جتماعیة فلعبة النفوذ والسیطرة إ - كن نظام الصوت الواحد ترك آثارا سلبیة خطیرة سیاسیة ل
ساسھا تنازع الفرص داخل أوالحضور عادت مع الدیمقراطیة النسبیة بطریقة مشوھة ومتخلفة 

مثال األصول الشامیة او المناطق ( العشائر أو الروابط العائلیة والمناطقیة واألصول في المدن 
ففي غیاب الروابط من طراز حدیث تعود الروابط األصلیة القدیمة ) والبلدات والمدن الفلسطینیة الخ

ن ھذا االنتعاش المرتبط بحسابات النفوذ والفرص عند الطامحین للتصدر إبل  ،نتھازينتعاش اإللإل
بدا أعقالنیة ي نوع یتم الوصول بھ من قبل البعض الى مستویات غیر أو النفوذ من أصحاب المال أو
  .على قضایا تافھة ینفخ بھا الراغبون في التصدر" الطوشات العشائریة "تساع إكما الحظنا في ، 

نتھازیة مفتعلة تنتعش بالضرورة قیم الوصولیة والواسطة إنتعاش ھذه الروابط بطریقة إومع 
السیر بخط معاكس وھذا یعني ، والمحسوبیة والعقلیة المافیویة في المجتمع وداخل مؤسسات الدولة

صاب أوھذا ما  ،نھیار مشاریع وخطط التقدم والتنمیة إوبالتالي  ، صالح والمؤسسیة والحداثةلإل
و شاملة أطر تفصیلیة أبصورة واضحة فھناك باستمرار خطط تحدیثیة على مختلف الصعد و األردن

  .القدیمةتنتھي الى ال شيء اذ یبتلعھا واقعیا الشد العكسي للعبة السلطة والنفوذ 
فالمجتمع بدأ ، ن لم یكن قد تراجع إبدا أینعكس ھذا بالضرورة على واقع البرلمان الذي لم یتقدم 

ن إفمثال  ،قل جودة من المرشحین بسبب شروط النیابیة األكثر رداءةأأكر نوعیة فیفرز أكثر 
ألفراد األقل لدة حالواسطة وتقدیم الخدمات والمعروف الشخصي لألقارب والمعارف ھو سالح وا

وبالتالي  ،ثقافة ومعرفة وقدرة على التعامل مع القضایا السیاسیة والبرامج والشؤون العام للدولة
صحاب السیرة الوظیفیة العالیة ومع األسالیب أفالوقت وقتھم على حساب المثقفین والمسیسین و

ھكذا فالنفوذ العشائري والمال و، القدیمة یلعب المال دورا متعاظما وكذلك الوالء للسلطة والتذیل لھا 
صبحت المصالح الشخصیة البحتة أطاح بمستوى النیابة ومصداقیتھا وأصبح ثالثیا حاسما أوالتزویر 

  .تحكم األداء ) باغلبھم( للنواب 
ضیف التدني أھذه ھي الصورة العامة المؤسفة التي انتھى الیھا مجلس النواب وفي المجلس األخیر 

  .وما الى ذلك! ثال في الطوشات واستخدام األكواب والمكتات وأخیرااألحذیة الخطیر في السلوك مم
ن النوایا الطیبة والكفاءة تبقى موجود دائما وفي بدایات عمر المجلس تقدمت على سواھا باألنجاز إ

ن عادت السلطة للتدخل بصورة ممنھجة ألكن تدریحیا وبمجرد  ، مام تحد الربیع العربيأكما ونوعا 
داء معقول نراھا ترتد الى الخلف أینا األداء یتردى ونفس العناصر التي كانت تحاول تقدیم أروقویة 

  . كثر الممارسات تخلفاأوتعود الى 
رادة سیاسیة معینة بادامة إطبعا ال یمكن تحمیل كل شيء للصوت الواحد لكن الصوت الواحد یعكس 

  .والتغییر رادة سیاسیة واضحة للتقدمإالقدیم وتغییره یعني توفر 
ن الخروج من الصوت  وخصوصا الخروج باتجاه النظام النسبي یقلب كل الحسابات المحلیة إ

وسوف ینعكس ذلك على العالقات العائلیة والعشائریة ثم على عالقات السلطة على طریق الخروج 
  .من توازنات وشروط اللعبة القدیمة الى شيء أكثر حداثة وعقالنیة ومستقبالنیة
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ا التوافق السیاسي االجتماعي على نظام انتخابي مالئمالحوار الوطني و   
صعب األمور فبعد أن تم اقرار قانون الصوت الواحد أیعتبر التوافق على نظام انتخابي بدیل من 

وقد  ،والذي جرت االنتخابات بموجبھ ذلك العام والجدل یحتدم حول تغییر النظام االنتخابي ٩٣عام 
ي المرتین طرحت صیغة مناوئة ارفقت مع فتم التوافق مرتین على صیغة لنظام انتخابي لكن األقلیة 

وقد كانت المرة األولى مع ،األولى لمنع االجماع وفي الحالتین على كل حال لم یؤخذ بالتوصیات 
م النسبیة المغلقة والتي صوتت باألغلبیة لصالح نظام یعتمد القوائ ٢٠٠٥لجنة األجندة الوطنیة عام 

على المستوى الوطني لخمسین بالمائة من المقاعد ونظام الدوائر الفردیة لخمسین بالمائة من 
أما مقترح لجنة الحوار الوطني فقد اقترح نظام التمثیل النسبي بالقوائم المفتوحة على  ،المقاعد

اولھا خصوصا في اطار وسنطرح ھنا مختلف المقترحات االساسیة التي تم تد ،مستوى المحافظات
  .لجنة الحوار الوطني والمالحظات علیھا

  
:األردن دائرة واحدة بنظام القوائم النسبیة المغلقة  

وفي كل  ،ھذا النظام لوحده مستبعد لكن یطرح كجزء من النظام بتخصیص نسبة من المقاعد لھ 
:األحوال یسّجل علیھ ما یلي   

باستثناء حزب واحدحزاب قوّیة متشكلة أعدم وجود  -١   

ولى لألنتخاباتصعوبة تحقیق حضور مثل مثل ھذه األحزاب من المّرة األ -٢   

 ن تتشكل القوائم والحالة ھذه من ائتالف فعالیات حزبیین وغیر حزبییین، ولما كان النظامأیجب  -٣
 یقتضي

ن تكون القائمة مرتبة سلفاأ .  
 

:تقسیم األردن الى دوائر بعدد المقاعد   
ھو النظام المطبق بنسبة معینة من السابق فھناك الكثیر من الدوائر الفردیة وبقیة الدوائر قسمت  ھذا

وھي نفس الصعوبة اآلن لكن  ،في آخر انتخابات الى دوائر فرعیة وھمیة لصعوبة التقسیم الجغرافي
السیاسي الى في كل األحوال فھو عملیا النظام القائم الذي یحمل كل األمراض التي یھدف االصالح 

رضیة مزاوجتھ مع حسن األحوال ھناك فأجماع تقریبا على ذلك داخل اللجنة وفي إتجاوزھا وھناك 
  .نظام آخر

  
: المزاوجة بین الدوائر الفردیة والقوائم الوطنیة  

ھذا النظام الذي یطلق علیھ النظام المختلط المتوازي لقي حضورا وطرحتھ احیانا احزاب المعارضة 
ولكنھ في الحقیقة یجمع المالحظات السلبیة على كال النظامین فمن جھة عدم واقعیة القوائم المغلقة 
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الفردي المحلي، الوطنیة ومن جھة بقاء النسبة الكبرى من الناخبین والمرشحین اسیرة عیوب النظام 
  ولذلك فان حظوة ھذا المقترح تراجعت كثیرا داخل حوارات اللجنة 

 
 أصوات بعدد المقاعد على مستوى المحافظة

وقد كان أول توافق قررتھ اللجنة ھو عدم البقاء عند نظام الصوت الواحد  ٨٩أي العودة الى نظام 
دائرة واحد واصوات للناخب بعدد الراھن ورأى البعض ان افضل شيء ھو العودة الى المحافظة 

ولكن ھذا النظام المعمول بھ حتى اآلن في . اصوات للناخب ٣مقاعد الدائرة أو اقل من ذلك مثال 
النقابات المھنیة مطروح تجاوزه ویجب تذكر سلبیاتھ فھو لیس رافعة للتنمیة السیاسي والحزبیة 

ن نادرا ما یلتزمون أو یصدقون بتبادل ویبقي تغلیب جھة واحدة أقوى في ظّل تفتت اآلخرین الذی
   .األصوات

 
 المزاوجة بین نظامین على مستوى المحافظة

أخرى مثل القوائم على مستوى المحافظة ) خّالقة(مأزق األنظمة السابقة دفع الى البحث عن صیغ 
الى جانب الدوائر الفردیة أي یكون للناخب صوت للمرشح على مستوى الدائرة وصوت للمرشح 
على مستوى المحافظة لكن لم یكن واضحا دائما نوع التقسیم داخل المحافظة ھل ھو الدوائر الفردیة 

ولما كان ینبغي اقتطاع جزء من مقاعد الدوائر الحلیة لصالح مقاعد المحافظة . أم الدوائر الحالیة
 . فیجب اعادة تحدید الدوائر داخل المحافظة بعدد اقّل

:ائرفوضى توزیع المقاعد والدو  
غرقت كثیر من األوراق في توزیع المقاعد على المحافظات وداخل المحافظات فمن اجل تجاوز 
صیغة التصویت الحالي فكرت بعض األوراق في الصوت على مستوى المحافظة الى جانب 
التصویت للدائرة، ولعدم تكرار الصوت الواحد على المستویین اقترحت التصویت للقوائم على 

ظة لكن في دوائر صغیرة مثل العقبة ومادبا وجرش وعجلون ال یوجد عدد كاف من مستوى المحاف
مقاعد للدوائر  ٣فرأت زیادة عدد المقاعد مثال مادبا  ،المقاعد ألخذھا للقوائم على مستوى المحافظة

   .ومقعدین للمحافظة

:االرتجال وغیاب المقایسة في التطبیق  
ادة تقسیم الدوائر بعد تقلیص مقاعدھا لصالح قائمة المحافظة عإغالبا لم تكن ھناك اجابات على اسئلة 

ھذا الى جانب فوضى مفھوم القوائم ووظیفة  ،التي ال تفي عددیا بالغرض في المحافظات الصغیرة
رادت ابقاء نفس نظام التصویت الفردي لمرشح أو أوجودھا فبعض المقترحات تجاھلت النسبیة و

أكثر بالنسبة لقوائم المحافظات مما جعل من جدوى اضافتھا دون معنى واقترح البعض اعتماد 
النسبیة فیھا لكن اي تمثیل نسبي لمقاعد ال تزید عن اثنین في كثیر من الدوائروھذا االرتجال وسم 
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ل علیھا اثناء النقاش وأكثر من ذلك حین یقترح جعل حّصة الكثیر من التداول في المقترحات والتعدی
 . الكوتات من داخل ھذه القوائم فكیف یطبق ذلك في عجلون مثال

: مشكلة البدو والكوتات  
منذ البدایة كان ھناك توافق على الكوتات النسائیة والمسیحیة والشركسیة لكنھا اصبحت جزءا من 

ت الكوتات من الدوائر واحالتھا الى القوائم  دون أن فوضى المقترحات، فبعض المقترحات سحب
ترتبط بنموذج تطبیقي یثبتھا وكذلك حال البدو مع المقترحات التي ترید ادماجھم في 

ووضع الكوتات على القوائم في األنظمة المختلطة فكرة رائجة لكن ال تطرح آلیة مقنعھ ،المحافظات
 .الفرازھا 

:لقوائم والتمثیل النسبيا  
القوائم اصبحت جزءا ثابتا في غالبیة المقترحات لكنھا عانت من التباس الفھم والمصطلحات  فكرة

ووصلت  ،وبالحوار اتضح ان فكرة القائمة ال معنى لھا وال تؤّدي وظیفتھا اذا لم تقترن بالنسبیة
فقط ألسم  التصویت(ھل تكون مغلقة  ،النقاشات الى األشكال المختلفة للتصویت لقوائم التمثیل النسبي

التصویت ألشخاص من (أو حّرة  ) التصویت أیضا ألشخاص داحل القائمة (أو مفتوحة ) القائمة
 . )قوائم مختلفھ

: آفاق التوافق  
:ن نجد التاليأاذا أخذنا كل مكون على حدة یمكن   

.ن تكون المحافظة دائرة مع تقسیم الدوائر الكبرى الى متوسطةأالمیل الغالب  : الدائرة  

ن تكون مفتوحھ أن تكون القوائم على مستوى المحافظة ولیس الوطن  وأالمیل الغالب : القوائم 
 .ولیس مغلقة

من (، ولیس أغلبیا )لكل مقاعد بنسبة األصوات( المیل الغالب أن یكون التمثیل نسبیا :  التمثیل
.على یأخذ كل المقاعدأصوات أیحصل على   

  : مقترح لجنة الحوار الوطني
وحزیران من نفس العام وصلت لجنة الحوار الوطني  ٢٠١١شھر من الحوار بین مارس أبعد ثالثة 

وكان ھناك توافق ، التي شكلتھا الحكومة وشملت كل الوان الطیف السیاسي واالجتماعي الى صیغة 
  : على نقطتین أساسیتین في النظام االنتخابي

    توسیع الدوائر -١
  مغادرة الصوت الواحد  -٢
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وبقي الخیار ) دوائر بعدد المقاعد(رفض فكرة االردن دائرة واحدة وفكرة الدوائر الصغیرة وجرى 
تّم األخذ بصیغة النظام النسبي ،و ھو بین الصیغتین األغلبیة والنسبیة على مستوى الدوائر الواسعة

یزات للجمع بین م) أي أن یختار الناخب مرشحیھ داخل القائمة(لكن من خالل القوائم المفتوحة 
التصویت لألفراد كما كان یفعل الناس دائما، والتصویت للقوائم وتمكین المرشحین وتحفیزھم على 

وعلى كل حال یمكن . المشاركة في قوائم وتیسیر تشكیلھا بازاحة عقبة التفاھم على تراتب األسماء
تكار المقاعد من والصیغة تضمن عدم اح. ان یترك للقوائم ان تختار ان تبقى مغلقة أو تكون مفتوحة

  :طرف یملك أكثریة نسبیة، كما یوضح المثال التالي
  مرشحین ٩مقاعد ویتنافس علیھا  ٣ناخب ولھا ) ثالثین الف( ٣٠٠٠٠دائرة من : مثال 

على أأصوات وینجح المرشحون اصحاب  ٣للناخب  ):األغلبي ٨٩نظام (البدیل األول  -١
 ٣٥غلبیة نسبیة من األصوات مثال أ قد تذھب جمیع المقاعد لطرف واحد یملك ،األصوات

كما في المثال ادناه حیث حصل كل من مرشحي ) مرشحو القائمة ا( من األصوات % 
آالف  ١٠الف صوت وكانت معدل اصوات ثالثة مرشحین مستقلین  ١١القائمة ا على 

 .آالف صوت ٩صوت وثالثة آخرین 

 قائمة ا نجح     ١١٠٠٠ نجح    ١١٠٠٠ نجح     ١١٠٠٠

 مستقلین رسب    ١٠٠٠٠ رسب     ١٠٠٠٠ رسب      ١٠٠٠٠

 مستقلین رسب       ٩٠٠٠ رسب      ٩٠٠٠ رسب       ٩٠٠٠

  
. التنافس بین قوائم وتحصل كل قائمة على مقاعد بنسبة اصواتھا ):النظام النسبي(البدیل الثاني  -٢

 ئمة من ثلث األصواتفي المثال أدناه تحصل كل قائمة على مقعد حیث تقترب حّصة كل قا

أوصاحب ) اذا كانت مغلقة(رأس القائمة 
 اعلى األصوات فیھا اذا كانت مفتوحة

 قائمة ا ١١٠٠٠ مقعد

أوصاحب ) اذا كانت مغلقة(رأس القائمة 
 اعلى األصوات فیھا اذا كانت مفتوحة

 قائمة ب ١٠٠٠٠ مقعد

أوصاحب ) اذا كانت مغلقة(رأس القائمة 
 كانت مفتوحة اعلى األصوات فیھا اذا

 قائمة ج ٩٠٠٠ مقعد

  
تّم االجماع على التحول الى النظام النسبي لتكریس النظام الحزبي وانھاء التشتت وتفرد جھة واحدة 

  . في الساحة السیاسیة وتجنب مخاطر حیازتھا مقاعد أكبر بكثیر من حجمھا في ظّل النظام األغلبي
فراد ولتمكین المرشحین من حشد قاعدتھم ألتیسیر تشكیل القوائم ومراعاة تعود الناخب على انتخاب 
  . االنتخابیة لمصلحة قوائمھم تّم األخذ بنظام القوائم المفتوحة
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ختیار إي المزاوجة بین أصیغة القوائم المفتوحة تقترب من فكرة النظام المختلط في التصویت إن 
ومن حیث النتائج المزاوجة بین النسبیة واألغلبیة فكل قائمة تحصل على مقاعد  األفراد والقوائم،

  .بنسبة اصواتھا وداخل كل قائمة یحصل اصحاب أعلى األصوات على المقاعد
ھوجمت صیغة لجنة الحوار الوطني من بعض األطراف وخصوصا المعادیة لمبدأ التمثیل لقد 

 ، ي مقترح آخر توافقيأي الحقیقة لم یتح المجال النضاج وف، النسبي وتدریجیا تخلت عنھا الحكومة 
وكان كاتب ھذه الورقة قد اقترح البدیل الوحید اآلخر الذي یصلح كنظام مختلط لتحقیق نفس 

  . ن كان بجودة اقلإاالھداف و
 
: یلبي المبادىء المتفق علیھامختلط قتراح نموذج إ  

 الحفاظ وربما الكوتات بوجود یقترن وأیضا المنشودة ساسیةألا المبادىء یعتمد نظام تقدیم یمكن ھل
 حالة في منھا احد نجاح عدم تخشى التي الصغیرة األلویة تلك عملیا وھي التمثیل مكتسبات  على

   .المحافظات مستوى على التصویت

 ھذه مقدم بلور المجتمع في متناقضة واحیانا مختلفة متطلبات لتلبیة والحاجة الواقع تعقید بسبب 
 لكن القدیم بالنظام العمل من تمكن ألنھا تاییدا ووجدت مناسبة غیر في عرضت صیغة الورقة

 غیر اآللیة ألن لكن النسبي، التمثیل مبدأ وفق القوائم في المشترك العمل وتحفز تسمح بآلیة مصحوبا
 النظام صیغة من ابعد شيء اي یھضم ان یستطیع ال وسط في طریقھا شق من تتمكن لم مألوفة

  :والصیغة تتمثل بالتالي،  البسیط األغلبي

  . یحق للمرشحین في الدوائر النزول كمستقلین أو كأعضاء في القوائم      -

  . التمثیل أغلبي داخل كل دائرة ونسبي على المستوى الوطني للقوائم       -

  . )جولة الفرز األولى(ینجح لمقاعد الدائرة أصحاب أعلى األصوات فیھا         -

                     . )جولة الفرز الثانیة (على األصوات فیھا أینجح عن كل قائمة أصحاب        -

  :طریقة حساب األصوات والمقاعد
اصواتھ الخاّصة مع أصوات قائمتھ ویفوز    بجمع لكل مرشح:  الناجحون عن مقاعد الدائرة

  . أصحاب أعلى األصوات على التوالي
  

تجمع من كل دائرة أصوات كل قائمة بعد خصم نسبة ما نجح لھا في :  الناجحون عن كل قائمة
صوات القوائم وتحصل مقابلھا على نفس النسبة أصوات كل قائمة من مجموع أالدائرة، وتحدد نسبة 

  . من المقاعد المخصصة للقوائم
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ھا اثن ان تخص م   صواتھا واذا نجح لأ  مقاعد ونجح واحد للقائمة تخصم ربع ٤اذا كان للدائرة : مثال ( 
تذھب مقاعد القائمة الى أصحاب أعلى األصوات فیھا اال اذا قررت القائم ة  . )نصف اصواتھا وھكذا 

  .سلفا وأودعت بموافقة اعضائھا لدى الھیئة المستقلة لألنتخابات تراتبا مسبقا لألعضاء فیھا
حصلت القائمة على مرشحین و ٤في تلك الدائرة  )س(مقاعد وتقدم للقائمة  ٤للدائرة ب  :مثال

 ،آالف صوت وكان أحد مرشحیھا من بین األربعة أصحاب أعلى األصوات في الدائرة ١٠٠٠٠
صوت تضاف بنفس الطریقة الى أصوات القائمة في بقیة  ٧٥٠٠فیجمع لھذه القائمة من ھذه الدائرة 

  .الدوائر
من مجموع  %١٠الف صوت وھي تساوي  ١٠٠كان مجموع اصوات القائمة من كافة الدوائر 

مقعد ویسند  ٢مقعد تحصل القائمة  ٢٠فاذا كان مجموع المقاعد المخصصة للقوائم  ،أصوات القوائم
أو الى أول اثنین من قائمة األسماء اذا قدمت القائمة ، المقعدان ألصحاب أعلى األصوات في القائمة

  ترتیبا مسبقا لألسماء موقع علیھا بالموافقة من حمیع أعضاء القائمة
  

  :صالح السیاسيوأخیرا العودة الى الصوت الواحد مع االرتداد عن اإل
الصوت الواحد لم یدفن  أبتصریح عن ٢٠١٢بدأ رئیس الوزراء فایز الطراونة عھده في ربیع العام 

مقعد  ١٥وتدریجیا أخذت تتضح مالمح التراجع الى الصوت الواحد مع جائزة ترضیة ھي قائمة من 
  .للقوائم الوطنیة

ر التصریح موجھ إحباط واسعة، فوق اإلحباط األصلي من مشروع القانون بالصوتین والكوتا وأثا
وفق ما جاء بھ مشروع القانون المقدم الى مجلس .. !! الحزبیة الصغیرة، المغلقة، المقیدة، المجزأة 

وكان التغییر الوزاري نفسھ باألساس قد سجل في خانة الرسائل السلبیة  ،النواب من الحكومة السابقة
 !بشأن اإلصالح 

وكان ھناك مخاوف أن بعض دوائر القرار تعتقد أنھا تجاوزت أو بصدد تجاوز عنق زجاجة الربیع 
 وبالطبع كان سینعكس ذلك فورا على قانون االنتخاب بالعودة، العربي وال تحتاج لتقدیم أي تنازالت

كما تقرر  ٢٧أو حتى  ٢٠أو  ١٥ولعل إضافة قائمة وطنیة من  ،للصوت الواحد والدوائر الصغیرة
الجسم  لم تقنع أحدا، فبقاء الصوت الواحد لمقاعد الدوائر وھي  ٢٠١٢في التعدیل األخر مطلع تموز 

و  . . ناه األساسي لمجلس النواب یعني البقاء حرفیا على الوضع القدیم الذي افترضنا أننا تجاوز
  .وفق المثل الشعبي المعروف" كأنك یا ابوزید ما غزیت"

من الجمھور ترید الصوت الواحد، لتعزیز خیار % ٦٠وظھرت استطالعات تدعي أن أغلبیة 
غلبیة مجلس النواب كانت جاھزة لتبني ھذه أالتراجع الى الصوت الواحد وكما كانت الخشیة فان 

ومن   اإلنتخابات الى مقاطعة یھسیة وقوى الحراك الشعبي والشبابي فالتي قد تقود القوى السیا الردة 
الصعب تخیل أن ھناك من یغامر بدفع البالد بوعي أو بقصر نظر إلى ھذا االستعصاء السیاسي 

صالح السیاسي وقانون االنتخاب تمركزت في النھایة حول شيء واحد ھو ن قضیة اإلأ، الخطیر
ت لجنة الحوار الوطني على ھذا المبدأ ووافق الجمیع علیھ من فقد أجمع تجاوز الصوت الواحد 
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رأس ھرم السلطة الى جمیع المؤسسات وكانت المشكلة فقط في التوافق على البدیل، وقد اختارت 
لكن حكومة البخیت كان ) القوائم المفتوحة في المحافظات( لجنة الحوار الوطني البدیل األجود وھو 

و لم ) صوتین في الدائرة ( اصوات في الدائرة ثم الخصاونة  ٣لفردي ب لھا رأي آخر ھو النظام ا
 .الى الصوت الواحد انھ سیأتي بعدھم من یعیدنا  حد أبال یخطر على 

ھو الحّد األدنى المشترك لجمیع  كانن اعطاء الناخب صوتین بدال من صوت واحد في الدائرة إ
ھذا قاسم مشترك أدنى متجاھلة بان تنزل  رفضت "السلطة"لكن  القوى السیاسیة واالجتماعیة، 

جمیع المثقفین األردنیین والفعالیات ولعل  التعنت زمن الربیع العربي ودروس الثورات من حولنا
، بالخیبة وبطعم الخدیعة في ھذه العودة البائسة للصوت الواحد تالسیاسیة والنقابیة واالعالمیة شعر

فھي بالطبع تقدم نوعي لكنھ یقدم بأسوأ طریقة ةبما یحد من ) قعدم ٢٧(اما القائمة النسبیة المغلقة 
فالنظام متوازي وبذلك فان جمھور ومرشحي الدوائر ال یستفیدون منھ ویبقون  ،مفاعیلھ االیجابیة

،  ضمن اآللیات القدیمة بینما ھم لیسو مؤھلین لخیار آخر على المستوى الوطني لعناوین ال یعرفونھا
تصعب بصورة كاملة توافق فعالیات وقوى على االئتالف في قوائم بینما القوائم  والقوائم المغلقة

المفتوحة تیسر تالقي الجمیع في ما ال یزید عن بضعة قوائم تمثل التالوین الرئیسة وسیكون جمیع 
  .اعضاء القائمة متحمسین للعمل للقائمة في مناطق نفوذھم 

تحولت  إذالنواب قلل القیمة المضافة للقائمة الوطنیة  غلبیةأوبذلك فان خیار الحكومة الذي دعمتھ 
مشروع النظام الذي اقر ألول مرة كقانون دائم  سیمتحن ، إن  الى وصفة للفشل لفكرة التمثیل النسبي

ن المقاطعة اذا كانت واسعة ستقود الى التخلي عن مشروع االنتخابات المبكرة أبالممارسة مع 
  . بموجب ھذا القانون
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  الفصل الثالث
 مجلس النواب واألحزاب السیاسیة

األمین األول   عبلة ابو علبة النائب   :إعداد                                                          
" حشد " لحزب الشعب الدیمقراطي ألردني   

  :مقدمة سیاسیة
یة ومجالس األردنلتحدید والبحث في طبیعة العالقة بین األحزاب السیاسیة ‘ تتجھ ھذه الدراسة 

في ضوء المتغیرات السیاسیة النوعیة التي أدت الى نشوء مرحلة جدیدة  ،م١٩٨٩النواب منذ عام 
وبینھا وبین األحزاب السیاسیة من جھة  ،في العالقة بین مؤسسة الحكم والسلطة التشریعیة من جھة

  .اخرى
 ٤قبل وقوع االحتالل اإلسرائیلي في ( ي األردنلقد أجریت آخر انتخابات عامة لمجلس النواب 

لم تجر انتخابات عامة  ،بعد ھذا التاریخ ،م١٩٦٧نیسان عام  ١٨بتاریخ  ،)١٩٦٧حزیران عام 
  .م١٩٨٩لمجلس النواب حتى الثامن من تشرین الثاني عام 

 ،)ومدتھا ثالثة وعشرون عامًا (  ،١٩٨٩ - ١٩٦٧عوام أشھدت البالد خالل الفترة الزمنیة بین 
  :تراوحت بین ،ومتفاوتة ،جرى التعامل معھ بآلیات سیاسیة مختلفة ،فراغًا تشریعیًا

 / ١٨/٤حیث كانت نھایة مدتھ في  ،م١٩٦٧التمدید لمجلس النواب التاسع المنتخب عام  -
 .م١٩٧١

من الدستور بما یسمح بموجبھا )  ٧٢( بتعدیل المادة  ١٩٧٤صدور اإلرادة الملكیة عام  -
وفي التاریخ  ،تأجیل االنتخابات العامة بعد حل المجلس لمدة ال تزید عن السنة الواحدة

 .ثر إعالن قرارات قمة الرباطأنفسھ صدرت اإلرادة الملكیة بحل المجلس 

ودعوتھ الى االنعقاد للنظر في بعض  ١٩٧٦منحل عام إحیاء المجلس النیابي التاسع ال -
 .التعدیالت الدستوریة ثم صدور قرار بحّل مجلس النواب نفسھ بعد ثالثة ایام

م للنظر في التشریعات وحددت مدتھ ١٩٧٨تشكیل المجلس الوطني االستشاري األول عام  -
 .م١٩٨٢عام والثالث  ،م١٩٨٠تاله تشكیل المجلس االستشاري الثاني عام  ،بعامین

من ٧٣م إلدخال تعدیالت جدیدة على المادة ١٩٨٤إعادة مجلس النواب التاسع المنحل عام  -
 ).المجلس النیابي العاشر ( یجعل من المجلس الذي یعاد إحیاؤه مجلسًا جدیدًا  ،الدستور

وانتخاب سبعة نواب بدالء عن نواب الضفة الغربیة  ١٩٨٤إجراء انتخابات تكمیلیة عام  -
 .وذلك عن طریق مجلس النواب نفسھ ،شغرت مقاعدھمالذین 

تعرض الى حملة واسعة من النقد من قبل  ،١٩٨٦إقرار قانون جدید لالنتخابات عام  -
 .أحزاب المعارضة الوطنیة وقادة النقابات المھنیة

 .م١٩٨٨كانون الثاني  ١٧تمدید مدة مجلس النواب العاشر اعتبارًا من  -

بالترافق مع صدور قرار فك االرتباط  ١٩٨٨تموز  ٣٠حل مجلس النواب العاشر في  -
 .القانوني واإلداري مع الضفة الغربیة المحتلة



 59   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

 .١٩٨٨صدور إرادة ملكیة جدیدة بتأجیل انتخابات المجلس الحادي عشر في تشرین اول  -

لسنة  ٢٢قانون معدل لقانون االنتخابات  ،١٩٨٩لسنة  ١٤صدور القانون المؤقت رقم  -
١٩٨٦. 

ان  ،١٩٦٧الستعراض التاریخي السریع لوضع المؤسسة التشریعیة في البالد بعد عام یتضح من ا
في  ،قد ادخل الحالة السیاسیة في البالد ،التداعیات الواسعة لالحتالل اإلسرائیلي للضفة الغربیة

  :تمثل في ،مأزق كبیر
قدرتھ للوفاء  مر الذي أثر بالتالي علىاأل ،حالة القلق وعدم االستقرار لوضع مجلس النواب •

 .بمھامھ التشریعیة والرقابیة وغیاب سلطة التشریع نتیجة األوضاع المشار إلیھا

ضعف تأثیر األحزاب السیاسیة في مجریات األحداث والتطورات في الفترة الزمنیة  •
خصوصًا في المرحلة التي تلت االحتالل مباشرة  ،وتحدیدًا المعارضة منھا ،المشار إلیھا
ثناء أ ١٩٨٦كما برز عام  ،كما نلحظ تنامیا محدودًا لھذا الدور ،م١٩٦٧بعد عام 

. الصادر عن مجلس النواب العاشر ٢٢االحتجاجات الواسعة على قانون االنتخابات رقم 
كثر تفاعًال أواستمر ھذا التطور في دور األحزاب السیاسیة حتى ظھر بوضوح وبصورة 

 ،م١٩٨٩ففي السابع عشر من نیسان عام ، وتأثیرًا على مجرى الحیاة السیاسیة في البالد
وتحولت  ،في مدینة معان ثم امتدت الى عدد واسع من مدن المملكة" ھبة نیسان " وقعت 

بعد  ،الى حركة مطلبیھ سیاسیة شعبیة شاملة تدعو إللغاء األحكام العرفیة ومكافحة الفساد
كومة جدیدة واإلعداد ذلك بأیام قلیلة أقیلت الحكومة وكلف رئیس وزراء آخر بتألیف ح

م؛ على أساس قانون مؤقت صدر في ١٩٨٩إلجراء انتخابات عامة للبرلمان في نھایة عام 
 .م١٩٨٩تموز عام  ٨

كان ألحزاب المعارضة دور رئیسي في توجیھ الحركة الشعبیة االحتجاجیة التي انطلقت  •
ة بالوضع للمطالبة بتحسین األوضاع المعیشیة ورفض اإلجراءات الحكومیة المتعلق

طارًا سیاسیًا تمثل في المطالبة بعودة إحیث وضعت لھذه الحركة ، .االقتصادي في البالد
واستعادة سلطة التشریع والرقابة على السلطة  ،الحیاة البرلمانیة وإجراء انتخابات عامة

والتأجیل والتمدید لمجلس النواب  ،التنفیذیة بعد مرور ثالثة وعشرین عامًا من التوقف
 .م١٩٦٧تخب عام المن

كان البد لھذه المقدمة التاریخیة للوصول الى المرحلة الجدیدة التي تربعت على مساحة عام 
معلنة وفي سیاقات سیاسیة وموضوعیة عربیًا وإقلیمیا عن الشروع في التحول الدیمقراطي  ،م١٩٨٩

والقوى  ،صالحفي إطار صراعي بین القوى الداعیة لالستمرار في اإل ،والتعامل مع مستحقاتھ
  .األخرى المعارضة لھ

و أتشكل كل منھما عنصرًا حاسمًا  ،واألحزاب السیاسیة ،- البرلمان  –ن سلطة التشریع أمن المؤكد 
وقدرتھا  ،خذین باالعتبار دور المجالس النیابیة في التشریع والرقابةآ ،مؤثرًا في التطورات  الالحقة
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وكذلك دور األحزاب السیاسیة  ،ومدى استقاللیة قرارھا عن السلطة التنفیذیة ،على تفعیل ھذا الدور
  .وتحالفاتھا مع القوى االجتماعیة والسیاسیة ،بتالوینھا ومواقفھا واتجاھات عملھا

لقد أّدت مجمل ھذه التطورات الى تضخم دور السلطة التنفیذیة على حساب سلطتي التشریع 
وفرض  ،شعبیة المنظمة بسبب تعّطل الحیاة البرلمانیة من جھةحیث غابت الرقابة ال ،والقضاء

 ١٩٥٥فقد جرى تجمید العمل بقانون األحزاب الصادر عام  ، ١*األحكام العرفیة من جھة أخرى 
عندما اقّر قانون جدید لألحزاب  ،١٩٩٢ولم یستعاد العمل بھ حتى عام  ،١٩٥٧في نیسان عام 

ھبة " ثر أعلى تسمیتھا بمرحلة االنفراج الدیمقراطي على السیاسیة وبدأت مرحلة جدیدة اصطلح 
  .م١٩٨٩واستئناف الحیاة النیابیة عام " نیسان 

  
  :قوانین االنتخابات النیابیة وعالقتھا باألحزاب والحیاة السیاسیة

وكذلك األنظمة المستندة الیھ القاعدة  ،یشكل القانون الذي تجري على أساسھ االنتخابات النیابیة
الرئیسیة لصیاغة الحیاة السیاسیة وتحدید ھویة البرلمان ونسبة القوى الحزبیة واالجتماعیة المتمثلة 

كما یحدد النظام االنتخابي طبیعة العالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في إطار إدارة  ،فیھ
كما یتحدد ایضا . وتجاذبات تحددھا قوانین القوى المتحركة الصراع السلمي وفق قواعد وتوازنات

قدرة البرلمان والقوى المتمثلة فیھ على القیام بالدور التشریعي والرقابي وكذلك  ،على أساس القانون
نوعیة ممثلي الشعب وخبراتھم في الحیاة العامة وإمكانیاتھم على الوفاء بالتزاماتھم من خالل الكتل 

و في المناقشات العامة لألوضاع السیاسیة واالقتصادیة أ ،ختصاصلجان اإلو أالبرلمانیة 
  .واالجتماعیة في البالد

 ،وفقًا للتطورات السیاسیة ن تطرأ تغییرات على قوانین وأنظمة االنتخاباتأفإنّھ من الطبیعي  ،لذلك
یاسي في البالد إضافة الى ارتباط ھذه القوانین بطبیعة النظام الس ،وموازین القوى االجتماعیة

حیث یعتبر النظام االنتخابي حلقة في سلسلة مترابطة تتعلق بنظام  ،واإلطار الدستوري والتشریعي
  .الحكم ومبدأ تداول السلطة

  
  :نستعرض ھنا المحطات البرلمانیة حسب تسلسل التطورات على قانون االنتخابات النیابیة

تبنتھا  ،ثرهأم؛ وصدرت احتجاجات واسعة على ١٩٨٦ـ صدر قانون جدید لالنتخابات عام  ١
وتوزیع المقاعد النیابیة  ،على خلفیة ما سمّي بال دیمقراطیة القانون: األحزاب السیاسیة المعارضة

ا ي األسس والمرتكزات نفسھا التي قامت علیھأ: وعشائریة –أثنیة  –طائفیة  –على أسس إقلیمیة 
تخصیص مقاعد للمخیمات : ومن ضمنھا مثًال ،بكل ما تحملھ من مخاطر ومحاذیر ،القوانین السابقة

الفلسطینیة في الضفة الشرقیة منفصلة عن الدوائر التي تقع المخیمات في نطاقھا بكل ما یحملھ ذلك 
البادیة ن أھذا على الرغم من ،وكذلك تخصیص مقاعد مستقلة لسكان البادیة، من مخاطر سیاسیة

                                                             
  ١٩٩١، وصدرت إرادة ملكیة برفعھا في تموز ١٩٦٧فرضت األحكام العرفیة عام  - ١
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لیست وحدة إداریة  قائمة بذاتھا في البالد، ناھیك عن البداوة بالمعنى االقتصادي واالجتماعي 
لقد تركز النقد الموجھ  ،والثقافي التي لم تعد حالة قائمة في البالد منذ أكثر من عقدین من الزمان
ن ومعاییر موحدة لتمثیل لمشروع القانون على غیاب عدالة التمثیل وافتقاره الى االنسجام والتواز

المحافظات وعدم مواكبتھ للتطورات االجتماعیة والسیاسیة والدیمغرافیة العمیقة التي شھدتھا البالد 
 .خالل أكثر من ربع قرن

كان لالحتجاجات الواسعة على مشروع القانون أثره البّین على أصحاب القرار السیاسي، حیث لم 
ك الوقت بانتظار التطورات المتسارعة التي كانت تجري داخل یة انتخابات على أساسھ في ذلأتجر 

 األردندت األوضاع المعیشیة الى وقوع  تظاھرات واسعة في جنوب أفقد  ،البالد وفي المحیط
، واشتداد المطالبة بدمقرطة الحیاة السیاسیة وإباحة الحریات ١٩٨٩والمحافظات المجاورة عام 

نیسان  ١٦م وكان ذلك في ١٩٨٦لقانون عام  –ثرھا فقد صدر قانون معدل أوعلى  ،العامة في البالد
م، بعد إجراء عدد من التعدیالت الواسعة، التي اعتبرت في حینھا تراجعا واضحا من ١٩٨٩عام 

قبل السلطة التنفیذیة، التي رصدت وقرأت جیدا ما یجري داخل الوطن وفي المحیط العربي، 
تلة، عندما بدأت ھناك مرحلة جدیدة من النضال الشعبي الواسع وتحدیدا على أرض فلسطین المح

والشامل ضد االحتالل اإلسرائیلي على أساس برنامج وطني یكرس التمثیل الوطني الفلسطیني 
  .المستقل

كان للتطورات الداخلیة في البالد أثر حاسم على القرار السیاسي باستعادة الحیاة النیابیة بعد غیاب 
باالعتبار مطالب القوى السیاسیة والشعبیة، دون  -جزئیا  –قانون یأخذ  طویل، على أساس

المطالبة بتعدیل النھج االقتصادي وتحسین معیشة : االستجابة التامة لھذه المطالب التي اتسعت لتشمل
المواطنین، وإطالق الحریات العامة، وإلغاء األحكام العرفیة، وإجراء انتخابات عامة في البالد على 

س قانون دیمقراطي متقدم، یعطي فرصة لألحزاب والقوى السیاسیة أن تنھض من جدید، وتتقدم أسا
  .لترشیح ممثلیھا الى مجلس النواب على أساس برامج سیاسیة ووطنیة عامة

في الثامن من تشرین الثاني   ،م١٩٦٧ــ تقرر إجراء االنتخابات النیابیة العامة ألول مره بعد عام  ٢
  .صدر في نیسان من العام نفسھ –مؤقت  –أساس قانون جدید  م وعلى١٩٨٩عام 

جرى تقسیم المملكة بموجب القانون المشار الیھ الى عشرین دائرة انتخابیة وحدد عدد المقاعد 
عتمد لكل دائرة انتخابیة عدد من المقاعد، إبثمانین مقعدا للبرلمان الحادي عشر، النظام االنتخابي 

ب عدد من المرشحین حسب عدد المقاعد المحددة لدائرتھ االنتخابیة، حیث یحق لكل مواطن انتخا
ن الحزب الذي أكما یحدد الفائزون حسب نظام األغلبیة العددیة، ولیس حسب نظام النسبیة، بمعنى 

في دائرة ما، یستطیع ان یفوز بكامل مقاعد % ٢٥، ولنفترض انھا األصواتیملك أعلى نسبة من 
  !!في نفس الدائرة بأي مقعد% ١٥الحزب الذي یملك  الدائرة، بینما ال یفوز

ي ما نسبتھ ربع أعضاء أوھكذا فازت الحركة اإلسالمیة باثنین وعشرین مقعدا من أصل ثمانین، 
بلغت نسبة  ،)بمقعدین او ثالثة(البرلمان، بینما لم تفز األحزاب السیاسیة المعارضة األخرى سوى 
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كما بلغت نسبة المقترعین الى المسجلین في القوائم % ٤١ر١ المقترعین الى السكان في تلك الدورة
  .ولم تفز أیة امرأة على أساس ھذا القانون%. ٥٤ر٥
  

ن قانون أتتلخص في  :المالحظة الرئیسیة ھنا حول عالقة القانون االنتخابي باألحزاب السیاسیة
م االنتخابي القائم م، ولكن النظا١٩٨٦م تضمن تعدیالت متقدمة قیاسا بمشروع قانون ١٩٨٩عام 

على األغلبیة العددیة ولیس النسبیة لم یتح مجاال لألحزاب السیاسیة األخرى، ان تعقد تحالفات فیما 
من  ،بینھا لتفوز بعدد من المقاعد تتناسب وحجمھا ویصبح صوتھا مسموعا ومؤثرا في البرلمان

ن العمل أجھة أخرى، فقد خاضت األحزاب المعارضة االنتخابات وھي لیست مرخصة بعد، كما 
لغي العمل أكما ، م ١٩٩٢صدر قانون األحزاب السیاسیة عام ((بقانون الطوارئ كان ال یزال ساریا 

شاركة وال شك ان لھذه األسباب تأثیرھا على إحجام الناخبین عن الم)) م١٩٩١بقانون الطوارئ عام 
األوسع في االنتخابات وتحدید خیاراتھم السیاسیة، خصوصا عندما یتعلق االمر برموز المعارضة 

والتي تقدمت " األحزاب القومیة والیساریة"الوطنیة المضطھدة والمقموعة منذ عشرات السنین 
  .بترشیح نفسھا لالنتخابات

الصوت الواحد، ویعّد ذلك تراجعا  م اعتمد نظام١٩٩٣ـ القانون المؤقت الصادر في آب من عام  ٣
عن القانون السابق ألنھ اتجھ الى نظام الصوت المجزوء للتحكم في طبیعة الفائزین وبالتالي ھویة 

تمثیلھ االغلبي لقوى اجتماعیة محددة ومھیمنة وعالقتھ : مجلس النواب القادم بكل ما یعنیھ من
  .الردیفة للسلطة التنفیذیة

م ٢٠٠٢جراء تعدیالت على القانون في أعوام إم، و٢٠٠١نون جدید عام وعلى الرغم من صدور قا
ي ان أ ، م٢٠١٠م وحتى ١٩٩٣ن نظام الصوت الواحد بقي ثابتا وقائما منذ عام أال إم، ٢٠٠٣و

الدورات البرلمانیة الخمسة خالل ھذه الفترة الزمنیة أجریت على أساس ھذا القانون، الذي كان وال 
  .غ على تراجع الحیاة السیاسیة والحزبیة في البالدثر سلبي بالأیزال لھ 

أدى اعتماد نظام الصوت الواحد، ضمن تقسیم الدوائر بصورة غیر متساویة الى إقصاء دور 
األحزاب السیاسیة وتھمیشھا، وإحالل التمثیل الجھوي وأصحاب رأس المال محل التمثیل الوطني 

في سیاق التعامل  -ة بین معظم المرشحین وناخبیھم كما نشأت أنماط من العالقة االنتھازی. األوسع
والوالء العشائري  ،األصواتتقوم على استخدام المال األسود وشراء  ،-مع نظام الصوت الواحد 

  .وتقییم الكفاءة السیاسیة للمرشحین ،بدیًال للبرنامج والوطني ،المغلق
ي عن حمالت المرشحین الذین وجدوا ن األسوأ في ھذا القانون ھو غیاب البرنامج الوطني والسیاسإ

أنفسھم لیسوا مضطرین ألیة تكالیف سیاسیة تحملھم الى البرلمان، ال بل ربما شكل البرنامج 
وبعضھم ینتمي الى  –وبالتدقیق في حمالت معظم المرشحین  –السیاسي عبئا علیھم، ولذلك 

حیث تكرست مطالب الناخبین بتقدیم  ،اكتفوا ببعض الشعارات العامة –اتجاھات سیاسیة معروفة 
  .الخدمات المحلیة على امتداد دورات امتدت حوالي عشرین عاما



 63   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

حزاب ذات الطابع الدیمقراطي الیساري والشخصیات الوطنیة في مقدمة المتضررین من كانت األ
ا یفسر وھذ ،ھو برنامجھم السیاسي وتراثھم النضالي –المتوفر  –ھذا القانون، ألن رصیدھم األوحد 

جانبًا من ظاھرة محدودیة تمثیلھم في البرلمان على امتداد الدورات االنتخابیة التي اجریت على 
  .ساس ھذا القانونأ

حزاب السیاسیة وعدد واسع من النقابات واالتحادات ومؤسسات المجتمع لقد وجھت جمیع األ
والسیاسیة االنقسامیة وتجاوز  المدني، انتقادات حادة للقانون، خصوصا في ظل تفاعالتھ االجتماعیة

كما تناول عدد واسع من الحقوقیین . االستحقاقات الدیمقراطیة والتقدم والتحدیث للنظام السیاسي
المخالفات الدستوریة لنظام الصوت الواحد، وأثره في تشویھ العالقة بین السلطات الثالث كما نص 

  .علیھا الدستور
مع تقدیم مقترحات ألنظمة وقوانین انتخابات دیمقراطیة، للجھات ستمر النقد لھذا القانون، مترافقا إ

. م٢٠١٠م وحتى آخر انتخابات جرت على أساسھ في عام ١٩٩٣الرسمیة المعنیة منذ صدوره عام 
، في "من األحزاب والنخب السیاسیة واالجتماعیة"كما اتسعت دائرة القوى الرافضة لھذا القانون 

البرلمانات التي انتخبت على أساسھ، وجود كتل اجتماعیة مساندة ذات الوقت فقد كرس القانون و
یقدمون لھا  ،لنظام الصوت الواحد وھي التي أصبح لھا ممثلون فرعیون وجھویون في البرلمان

لقد أدى قانون الصوت الواحد الى فوز أغلبیة برلمانیة تنتمي الى قوى عشائریة ، خدمات مباشرة
وقد اخّلت ھذه النتائج  ،على اختالف أطیافھا ومصالحھا  –سیاسیة ورأسمالیة على حساب القوى ال

ن تتمتع بھا أبالتوازنات السیاسیة وتآكلت شیئا فشیئا الشرعیة الشعبیة والتمثیلیة الواسعة التي یجب 
  .على سلطة تشریعیة في البالدأ
   

شاركت فیھا جمیع القوى السیاسیة  –بعد تعطیل البرلمان سنتین / م٢٠٠٣الدورة البرلمانیة لعام 
نقول ھنا قوائم مجازا، ألن النظام االنتخابي كان ال : "و غیر معلنةأوالحزبیة، ضمن قوائم معلنة 

مرشحا،  ٦٤حزبا  ٣١فقدمت تسعة أحزاب سیاسیة من بین " ساس الصوت الواحدأیزال قائما على 
سم التیار الوطني إتحت  ١١ائمة من وانفردت لجنة تنسیق أحزاب المعارضة الوطنیة بتقدیم ق

 ١٧الدیمقراطي لكن الحظ لم یحالف أیا منھم في ھذه الدورة، بینما فاز لحزب جبھة العمل االسالمي 
نائبا، وحزب الیسار الدیمقراطي نائبان وحزب الوسط  ١١نائبا وللحزب الوطني الدستوري 

 ١١٠نائبا من أصل  ٣٣ا مجموعھ أي م: االسالمي نائبان وحزب حركة لجان الشعب نائب واحد
  .من مجموع أعضاء البرلمان% ٣٠مقاعد، وما نسبتھ 

حتى بلغت . ترافقت ظاھرة الفساد السیاسي واإلداري مع تطبیق والعمل على نظام الصوت الواحد
حدًا، اعترفت فیھ رموز الحكم بوقوفھا وراء ھذه الظاھرة وممارستھا لھا من حیث التزویر في 

العمل على إعالن المرشحین الناجحین على حساب مرشحین آخرین تفوقوا علیھم في  الصنادیق او
ولعل أفدح األخطاء التي ارتكبت على ھذا الصعید كان في االنتخابات التي جرت للدورة . األصوات

  .م، وفاز فیھا لجبھة العمل االسالمي ستة مرشحین فقط٢٠٠٧البرلمانیة عام 
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إلطار السیاسي لعملیة التحول الدیمقراطي التي فرضتھا الظروف لقد حدد قانون االنتخابات ا
م، حیث حاصر القانون إمكانیة تطویر الحیاة السیاسیة وإنتاج برلمان سیاسي ١٩٨٩الموضوعیة عام 

تتمثل فیھ األحزاب السیاسیة بصورة تتناسب مع ثقلھا وإمكانیات توسیع نفوذھا بین األوساط 
  .الشعبیة

لنسبیة والبرنامج الوطني الشامل عن القانون، ال بل غیاب وجود القائمة أصال ن غیاب القائمة اإ
واحالل الصوت الواحد بغض النظر عن النظام االنتخابي، قد أدى الى ما ھو أكثر من تراجع الحیاة 
السیاسیة والحزبیة في البالد، وكان لذلك كلھ أثر بالغ على أداء الدور التشریعي والرقابي على 

بنواب الخدمات،  األردنالتنفیذیة، حیث ھیمنت أغلبیة عددیة تنتمي الى ما بات یعرف في  السلطة
وتقلصت حجوم نواب الوطن تدریجیا على امتداد الدورات التي أجریت انتخاباتھا على أساس ھذا 

  .النظام
، )ة الیساریة والتقدمی( ن االختراقات التي وقعت من جانب عدد من القوى الحزبیة المعارضة إ

لعضویة البرلمان في ظل القانون المشار الیھ ووجود رموز لھا في البرلمان، تؤكد على حقیقة ھامة، 
ن تحدد خیاراتھا االنتخابیة، بصورة أكثر وضوحا أوھي وجود تیارات دیمقراطیة شعبیة یمكن 

أما  ،مة الوطنیةوصراحة، فیما لو اعتمد نظام انتخابي دیمقراطي استنادا الى التمثیل النسبي والقائ
النجاحات الجزئیة التي تحققت لعدد من األحزاب بفوز ممثل واحد عن كل منھا في الدورات المتتالیة 

األحزاب ( حزاب السیاسیة المشار الیھا في البرلمان حداث نقلة نوعیة في دور األإفلم تؤد الى 
ین رؤاھم السیاسیة، ورؤى بقیة ، بسبب قلة عدد الممثلین، والتفاوت الكبیر ب)القومیة والیساریة 

الكتل النیابیة التي تصب في النھایة، في مصلحة السلطة التنفیذیة، وتتحالف معھا، وتمرر مشاریع 
  .القوانین المنسبة من جانبھا

على ھذا الجانب الھام في العالقة بین األحزاب السیاسیة والبرلمان، ال بد من التعرض  ئوحتى نضی
  :لمحورین أساسیین

  .م١٩٨٩التطورات السیاسیة النوعیة التي واكبت الفترة الزمنیة منذ عام  ـ    أ 
ـ االتجاه العام للقوانین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي أقرتھا المجالس النیابیة في نفس   ب

  .الفترة الزمنیة
  

  التطورات السیاسیة
ت في البالد، وعلى أرض فلسطین، وفي أحدثت التطورات السیاسیة الجاریة منذ منتصف الثمانینا

المحیطین العربي والعالمي، انعطافة تاریخیة في التحوالت الدیمقراطیة وفي العالقات العربیة 
  .والتوازنات الدولیة وبدء مرحلة تاریخیة جدیدة في حیاة ودور األحزاب السیاسیة

الضفة الغربیة المحتلة م صدر قرار فك االرتباط اإلداري والقانوني مع ١٩٨٨في تموز عام  •
م وقد جاء ھذا ١٩٥٠یة الھاشمیة منذ عام األردنم والتي شكلت جزءا من المملكة ١٩٦٧عام 
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القرار في ضوء تصاعد االنتفاضة الشعبیة الفلسطینیة ضد االحتالل اإلسرائیلي وتكریس 
 .المطالب الوطنیة الفلسطینیة باالستقالل والعودة وتقریر المصیر

یة الفلسطینیة من جھة، وعلى العالقة األردنكان لھذا القرار انعكاساتھ الواسعة على العالقات 
یة من جھة أخرى، خصوصا تلك التي رأت في ھذا القرار ترجمة لموقف األردنمع األحزاب 

في قمة الرباط التي  ١٩٧٤أردني رسمي حیال استقاللیة التمثیل الفلسطیني، بدأ منذ عام 
  .اراتھا بمنظمة التحریر الفلسطینیة ممثال شرعیا وحیدا للشعب الفلسطینياعترفت قر

م للمطالبة ١٩٨٩عام  األردنتداخل ھذا القرار مع انفجار احتجاجات شعبیة في جنوب 
 –كما سبق وورد في ھذه الورقة  –بتحسین األوضاع المعیشیة، وعودة الحیاة البرلمانیة 

لسریعة لتلبیة المطالب السیاسیة تحدیدا، حیث أجریت ستجابة اوھكذا فقد اتجھ الحكم لإل
م على أساس قانون انتخابات یغطي ١٩٦٧االنتخابات النیابیة العامة ألول مرة منذ عام 

 الخارطة السیاسیة والجغرافیة الجدیدة بعد االحتالل

یاة وفي زخم ھذه التطورات، بدأت األحزاب والقوى السیاسیة المعارضة تستعید دورھا في الح •
العامة، حتى قبل إقرار قانون األحزاب السیاسیة وعودة األحزاب من جدید بعد خمسة وثالثین 
عاما من الحظر والمالحقة وإجراءات االعتقال وما شابھ، لنشطاء وكوادر وقادة األحزاب 

م، ١٩٨٩فكان لھا دور ملموس في ھبة نیسان، وشاركت في االنتخابات النیابیة عام . السیاسیة
حا وانتخابا على أساس برامج وشعارات سیاسیة تعبر عن مواقفھا حیال مجمل القضایا ترشی

 .الوطنیة والقومیة واالجتماعیة

وتعزیزا لھذه االنعطافة السیاسیة الجدیدة، فقد صدرت إرادة ملكیة بتشكیل لجنة ملكیة لصیاغة  •
اسیة الجاریة داخلیا ما اصطلح علیھ بالمیثاق الوطني وذلك من أجل استیعاب التطورات السی

وفي المحیط العربي في منھاج عمل جدید یأخذ باالعتبار تداعیات التطورات على األوضاع 
 .الداخلیة ویلبي الحاجات الملحة لوضع عقد جدید للعالقة بین مؤسسة الحكم والشعب

ضمت لجنة المیثاق ممثلین لكافة األطیاف السیاسیة في البالد بما فیھا قوى المعارضة 
ثّم  ،اللجنة صدور میثاق وطني أعمالوقد نتج عن  ،وشخصیات وطنیة ودیمقراطیة ،لیساریةا

ن یعتمد رسمیًا ویؤخذ بمضامینھ أولو قّدر لھذا المیثاق  ،م١٩٩١إقراره في مؤتمر عاّم سنة 
ألسھم في إرساء عقد جدید بین الحكم والشعب یقوم على اإلقرار بالتعددیة  ،السیاسیة المتقدمة

واإلفراج عن الحریات العامة وانتھاج سیاسات اقتصادیة  ،والفصل بین السلطات ،اسیةالسی
تقوم على تطویر اإلمكانات الوطنیة بدیًال للتبعیة وسیاسات التخاصیة التي أمالھا صندوق النقد 

  .الدولي
كانت التطورات السیاسیة اخذة في التسارع على جمیع الصعد وفي جمیع االتجاھات؛ فقد 

وتاله صدور قانون  ،م١٩٩١إلغاء األحكام العرفیة في آب  ،ترافق مع صدور المیثاق الوطني
كان ( م ١٩٩٣وقانون ینظم المطبوعات النشر عام ،م١٩٩٢ینظم عمل األحزاب السیاسیة عام 
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عوامل  ،وقد شكلت ھذه التطورات جمیعھا ،) ١٩٧٣أخر قانون للمطبوعات صدر عام 
واستئناف الدور العلني واالجتماعي لألحزاب السیاسیة  ،لحیاة السیاسیةایجابیة باتجاه تطویر ا

  ).م ١٩٧٥( المحظورة بقانون صدر عام 
في نفس الوقت كان المحیط العربي یتجھ الى تطورات دراماتیكیة أدت الى إحداث انقسامات 

الى عمیقة في االصطفافات العربیة الرسمیة وإجھاض منجزات سیاسیة تاریخیة نشیر ھنا 
  :مفاصلھا الرئیسیة التالیة

حرب الخلیج والعدوان األمریكي والغربي على العراق بكل تداعیاتھا واالنھیارات الواسعة  -١
في العراق وعدد من الدول العربیة  ،للبنى السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة ،التي رافقتھا

 .األخرى

لى أساس الشروط األمریكیة بدًال من بدء المفاوضات العربیة مع العدو الصھیوني في مدرید ع -٢
 .ن تستند الى القرارات والمواثیق الدولیة التي تحفظ الحقوق العربیة والفلسطینیةأ

وھیمنة سیاسات القطب / نھیار التوازن الدولي معھا إو ،نھیار المنظومة االشتراكیةإبدء  -٣
ادة الوالیات المتحدة بقی ،الواحد في إدارة العالم والتحكم في عالقاتھ وسیاساتھ العامة

 .األمریكیة

عقد اتفاق أوسلو بین قیادة منظمة  ،في ظل ھذا اإلخالل الھائل في التوازنات الدولیة والعربیة
یة وإسرائیل األردنوتاله اتفاق وادي عربھ بین الحكومة  ،م١٩٩٣التحریر الفلسطینیة وإسرائیل عام 

ي علیھ بأغلبیة خمسة األردنة البرلمان والذي اكتسب صفة المعاھدة بعد مصادق ،م١٩٩٤عام 
  .ھم مجموع أعضاء البرلمان في ذلك الوقت ،وخمسین صوتًا من اصل ثمانین

ادت ھذه التطورات بمجملھا الى إضعاف دور األحزاب الدیمقراطیة والتقدمیة والقومیة على وجھ 
وبسبب حالة الخلخلة والتصدع التي  ،بسبب فقدان غطاءھا العربي واالممي من جھة ،الخصوص

التي استندت إلیھا ھذه األحزاب وغّذتھا بالكوادر القیادیة والوسطى  ،أصابت القواعد االجتماعیة
ومن اجل مزید من االضاءه على ھذا العنصر الھام نشیر الى ان . على مدى عقود من الزمان

تخاصیة منذ أواخر الثمانینات وأوائل قد خضع لسیاسات ال –مع عدد من الدول العربیة  – األردن
كما أدت  –بشروط متواضعة جدًا  –یة األردنوترجمت ھذه السیاسات ببیع اصول الدولة  ،التسعینات

ي بسیاسات صندوق النقد الدولي ودوائر الرأسمالیة العالمیة األردنالى مزید من إلحاق االقتصاد 
تھمیشًا  ،ألعوام التالیة لبدء تطبیق ھذه السیاسةلقد شھدت ا... على حساب تنمیة االقتصاد الوطني

متواصًال لفئات الطبقة الوسطى التي فقدت قدرتھا على التنافس مع تفاعالت اتفاقیة التجارة الحرة 
مع تصاعد موجات الغالء ورفع ید الدولة  ،وتضاعفت أعداد العاطلین عن العمل ،واقتصاد السوق

یة األردنالتي كانت ضمن مسؤولیاتھا األساسیة منذ نشوء الدولة عن العدید من الخدمات وااللتزامات 
  .ومؤسساتھا
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نتائج التطورات السیاسیة على العالقة بین البرلمان واألحزاب السیاسیة في الفترة الزمنیة 
  : م وعلى مدى الدورات التي أعقبت ھذه التطورات١٩٨٩المحددة اي منذ عام 

 ،واجھ البرلمان  واألحزاب السیاسیة المعارضة : ١٩٩٣ – ١٩٨٩البرلمان الحادي عشر من 
لتقوم  ،وأصبحت السلطة التشریعیة حاضرة ،تحدیات واسعة عندما استؤنفت الحیاة البرلمانیة

وكان لمشاركة األحزاب السیاسیة القائمة  ،ياألردنبوظائفھا ودورھا المنصوص علیھ في الدستور 
حیث بلغت  ،واضح على سعة حجم المشاركة ترشیحًا وانتخابًاثر أآنذاك في االنتخابات البرلمانیة 

دى ممثلو األحزاب أوقد  ،%٦٣نسبة التصویت من مجموع الذین حصلوا على بطاقات انتخابیة 
عندما  ،السیاسیة الفائزون في البرلمان دورًا تطویرًا ھامًا في بنیة الھیكل العام لمجلس  النواب

 ".انیة كما أسھموا في رفع سویة الرقابة على السلطة التنفیذیة بادروا الى تشكیل الكتل البرلم

مقترحًا لقوانین جدیدة  ٢٥+ استجوابًا  ١٦+ سؤاًال  ٦٢٣وّجھ للحكومات في عھد المجلس المذكور 
 ،أعمالالبرلمان بند ما یستجد من  أعمالوقد استحدث في جدول ".... مقترحًا إجرائیا  ٢٥٠و 

قضایا السیاسیة والتطورات العربیة والدولیة آنذاك سیما ما یخص القضیة لمناقشة كّم واسع من ال
 .الخ....والحصار على لیبیا ،ولبنان ،والعراق ،الوطنیة الفلسطینیة

إلغاء : ھي ١٩٩٣ – ١٩٨٩منذ عام ) الحادي عشر ( برز القوانین التي صدرت في المجلس أولعل 
وقانون األحزاب  ،وقانون محكمة العدل العلیا ،وقانون المطبوعات والنشر ،األحكام العرفیة

  .السیاسیة وإلغاء قانون مقاومة الشیوعیة
كما شھدت ھذه الدورة حیویة سیاسیة بالغة بسبب التطورات المشار الیھا سابقًا وبدء مرحلة انفراج 

اب ول مره في مجلس النووتشكلت لجنة تحقیقات أل ،فأطلق سراح المعتقلین السیاسیین ،دیمقراطي
 ،قانونًا تناولت في معظمھا الحریات العامة ١٣٤كما اقّر  ،للتحقیق في قضایا فساد إداري ومالي –

  .والعمل ،الصحافة ،األحزاب السیاسیة ،االقتصاد ،القضاء
 ،ن معظمھم ینتمون للطبقة الوسطىأنجد  ،وبالتدقیق في التركیبة االجتماعیة للنواب في ھذه الدورة

محامین و  ،عاملون في التربیة والتعلیم ،أطباء ،مھندسین: نات اقتصادیًا وسیاسیًاالمزدھرة منذ الستی
یحملون تخصصات علمیة % ٩٥وبین ھؤالء  ،كانوا یعملون في الجیش واألجھزة العسكریة ١٣

  .وأكادیمیة
أوائل لم تكن البنیة االجتماعیة في تلك الفترة قد تأثرت بعد بالسیاسة االقتصادیة التي انتھجت منذ 

الوسطاء التجاریین في الحیاة " والكومبرادور " التسعینات وأدت الى بروز دور القطاع الخاص 
ن أغلبیة النواب ینتمون الى الطبقة أ) عشر الحادي( لذلك نجد في المجلس  ،العامة في البالد

  .الوسطى التي قامت بإدوار تاریخیة حاسمة في الحیاة السیاسیة وبناء االقتصاد الوطني
طاھر  ،مضر بدران: ن الحكومات الثالثة في عھد ھذا المجلس برئاسة كل منأوالجدیر بالذكر 

قد ضمت نوابًا شاركوا في ھذه الحكومات من بینھم حزبیو اإلخوان  ،وزید بن شاكر ،المصري
  . م١٩٩١المسلمین حیث شاركوا في عھد حكومة مضر بدران بخمسة وزراء عام 
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تصاعد التوتر بین أحزاب المعارضة الوطنیة  ): ١٩٩٧ – ١٩٩٣( المجلس الثاني عشر 
 ،بسبب إقرار قانون الصوت الواحد الذي عارضتھ إضافة الى األحزاب السیاسیة ،والسلطة التنفیذیة

یضاف الى ذلك بدء تطبیق سیاسات صندوق النقد الدولي  ،العدید من مؤسسات المجتمع المدني
بالقطاع العام وأدت الى إفقار فئات اجتماعیة واسعة؛ وعربیًا  والتخاصیة التي أضرت ضررًا كبیرًا

 ،اتفاق أوسلو وحرب الخلیج: عكست التطورات العربیة السلبیة نفسھا على الواقع السیاسي الداخلي
 .ثم تدھور قطب المنظومة االشتراكیة الحافظ للتوازن الدولي

مرشحًا  ٦٧ھذه االنتخابات وقدمت  مع ذلك فقد شاركت األحزاب السیاسیة المعارضة جمیعھا في
فقد تراجع حجم تمثیل األحزاب السیاسیة مقارنة مع عام  ،نھ وبسبب قانون الصوت الواحدأاال 

نائبًا ونائب واحد عن كل من حزب الوحدة الشعبیة  ١٧حیث فاز لجبھة العمل االسالمي  ،١٩٨٩
المستقبل والحزب العربي  وحزب ،والحزب الدیمقراطي االشتراكي ،وحزب البعث االشتراكي

وبرز في ھذه االنتخابات ممثلون ألحزاب یمینیھ مثل حزب العھد . وحزب الوطن ،الدیمقراطي
خفق في أو ،وحزب الیقظھ نائبان) نواب  ٤( ي األردننواب وحزب التجمع الوطني  ٩الذي فاز لھ 

  .ياألردنھذه االنتخابات مرشح الحزب الشیوعي 
ن مشاركة النواب فیھا جاءت بعد التعدیل الثاني أال إ ،عھد ھذا المجلستشكلت ثالث حكومات في 

وفي عھد حكومة زید بن  ،١٩٩٤على حكومة عبد السالم المجالي حیث شارك عشرة نواب عام 
نائبًا وكان ذلك عام  ٢٢وفي عھد حكومة الكباریتي شارك  ،م١٩٩٥نائبًا عام  ١٧شاكر شارك 

نواب فیھا  ٣عبد السالم المجالي حیث شارك . یدة من قبل دوبعد ذلك شكلت حكومة جد ،١٩٩٦
كما ، "لم یشارك نواب األحزاب السیاسیة المعارضة في ھذه الفترة "  ،م١٩٩٧وكان ذلك عام 

وكانت  ،سادت حالة من التوتر الشدید بین الحكومات وأحزاب المعارضة الوطنیة في تلك الفترة
مع ذلك فقد حصلت  ،اب في عضویتھا طلبًا لثقة البرلمانالحكومات المشكلة تسعى لمشاركة النو

  :ةالحكومات على أصوات متدنیة في ھذه المرحل
  صوتًا ٤١نالت  ١٩٩٣ :حكومة عبد السالم المجالي  -

 صوتًا٥٤ نالت  ١٩٩٥ :حكومة زید بن شاكر        -

 صوتًا ٥٧نالت  ١٩٩٦:حكومة عبدالكریم الكباریتي  -

 ٥٥خطر القوانین السیاسیة وھو اتفاق وادي عربة باغلبیة أصادق المجلس الثاني عشر على 
كما فرض تردي األوضاع المعیشیة على المجلس مناقشة قرار الحكومة رفع الدعم عن  ،صوتًا
وامتدت الى  –من الجنوب ایضاًً  –على وقع االحتجاجات الشعبیة العنیفة التي استؤنفت  ،الخبز

بینما  ،نائبًا ٥٧وقد صوت مع قرار الحكومة برفع الدعم  ،م١٩٩٦اطق المملكة في آب معظم من
  .نائبًا معظمھم نواب أحزاب المعارضة احتجاجًا على رفع سعر الخبز ٢٣قاطع جلسات المجلس 

قانونا تناولت مختلف القضایا االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  ٩٢قّر المجلس أفي مجال التشریع 
  .والقوات المسلحة والمزارعین والتجار ،یاسیة وما یتعلق بتنظیم مؤسسات الدولة ومرافقھاوالس
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ووجھوا استجوابًا واحدًا للحكومة تم سحبھ من قبل  ،سؤاًال ٦٦٦تقدم النواب في ھذه الدورة بـ 
ولجبھة  ،١١اما الكتل النیابیة فقد تشكلت سّت كتل نیابیة منھا للتجمع الدیمقراطي  ،مقدمھ فیما بعد

  .١٧العمل 
یتصاعد  أن دور أحزاب المعارضة الوطنیة الذي بدأ ،یتضح من االستعراض المعلوماتي السابق

 ،بدأ یصطدم بجملة تحدیات وتطورات سلبیة ،كما ظھر ذلك جلیا في الشارع والبرلمان ،٨٩عام 
ومن یناصرھا من  ،ولم تتمكن أحزاب المعارضة ،أدت الى انعطافھ سیاسیة كبرى الى الخلف
  :النواب المستقلین في البرلمان الحیلولة دون

 ). ١٩٩٣( إقرار قانون انتخابات نیابیة بدیل لقانون الصوت الواحد  -

 ). ١٩٩٤( وإقرار اتفاقیة وادي عربة مع العدو الصھیوني  -

 ). ١٩٩٦( وإقرار التوجھ الحكومي برفع الدعم عن الخبز  -

عكست موازین القوى الداخلیة في البالد وھي كما یتضح من الوقائع فموازین القوى في البرلمان 
او  ،منحازة تمامًا لصالح السلطات التنفیذیة والقوى االجتماعیة الحلیفة لھا سواء من القوى التقلیدیة

القوى الناشئة من الوكالء التجاریین التي بدأت تنمو وتصعد بسرعة بفعل السیاسات االقتصادیة 
واالتجاه نحو التماھي مع ، بدء خصخصة القطاع العام ورفع الدعم عن المواد األساسیةالجدیدة منذ 

  .اقتصاد السوق وتعلیمات صندوق النقد الدولي
ن احتجاجات أحزاب المعارضة في البرلمان على عدد من القوانین السیاسیة إف ،في نفس الوقت

لمیدان واالنفجارات الشعبیة التي لم تساندھا معارضة شعبیة في ا: واالقتصادیة األشد خطورة
وجدت دعمًا ثم  ،رتفاع األسعار ورفع الدعمإعلى خلفیة  ، ٩٦ – ٨٩وقعت في الجنوب اعوام 

ولكنھا بدأت تلقائیة وغیر مسیسة من قبل جموع المتضررین من  ،توجیھا من األحزاب السیاسیة
  .السیاسات االقتصادیة

بمضامینھا وأخطارھا لم تشكل في حینھا سببا  ،وادي عربة ن معاھدةأیضًا أومن المفارقات الكبیرة 
القوى الحزبیة الممثلة في البرلمان الى تنظیم ھكذا  أكما لم تلج ،لالحتجاجات الشعبیة الواسعة

  .احتجاجات بما یتناسب ومواقفھا الرافضة للمعاھدة
مصالحة والتعبیر عن  ي تتزعزع بقدرة البرلمان على تمثیلاألردنباختصار فقد بدأت ثقة الشارع 

عتقال التي طالت خصوصًا بعد حمالت اإل. طموحاتھ وأمانیھ في التقدم واإلصالح الدیمقراطي
في نفس  ،م١٩٩٦عددًا واسعًا من النشطاء السیاسیین والحزبیین على خلفیة أحداث الخبز عام 

جل ألصوت الواحد من الوقت بدأت المطالب تشتد باتجاه تعدیل قانون االنتخابات ومغادرة قانون ا
  . توسیع التمثیل السیاسي واالجتماعي في البرلمانات القادمة

  
  ) ٢٠٠١ – ١٩٩٧( المجلس الثالث عشر 

بناء علیھ فقد قررت أحزاب  ،جرت انتخابات ھذا المجلس على أساس قانون الصوت الواحد
زب جبھة العمل المعارضة الوطنیة مقاطعة االنتخابات وھي األحزاب الیساریة والقومیة وح
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بالمقابل أعلنت أحزاب یمینیة  ،كذلك أعلنت النقابات المھنیة واتحاد المرأة موقفًا مماثًال ،االسالمي
  .مشاركتھا في االنتخابات

جاءت مقاطعة االنتخابات النیابیة في ظروف سیاسیة واقتصادیة تسببت في ارتفاع حدة 
كما ألقت التطورات  ،وتضاعفت المطالبات العمالیة بتحسین ظروف العمل ،االحتجاجات الشعبیة

 ،)الحصار الغربي على العراق( السیاسیة العربیة ظاللھا على األوضاع العامة في البالد وتحدیدًا 
  .والمأزق الذي وصلتھ القضیة الوطنیة الفلسطینیة بعد اتفاق أوسلو

ن سابقتھا؛ اذ تقدم عشرون مرشحًا من األحزاب التي كانت نسبة المشاركة في االنتخابات اقل م
كما فاز عدد من النواب المستقلین القریبین  ،وفاز منھم خمسة فقط ،أعلنت موافقتھا على المشاركة

  .یة امرأة في ھذه الدورةأولم تنجح  ،من االتجاھات اإلسالمیة والقومیة الیساریة
تمحورت جمیعھا حول الزراعة والصناعة  ،٢٠٥بلغ عدد القوانین التي أنجزت في ھذه الدورة 

  .والكتاب والصحافة والمطبوعات والقضاء والضمان االجتماعي والموازنة العامة
وتشكل في ھذا المجلس ست كتل  ،سؤاًال وثمانیة استجوابات للوزراء ٥٢٤كما تقدم النواب بـ 

كما تشكلت في عھده أربع  ،عشربرلمانیة استمرارًا للعرف البرلماني الذي أرساه المجلس الحادي 
وعلي ابو  ،عبد الرؤوف الروابدة ،فایز الطراونة ،عبد السالم المجالي: حكومات ترأسھا كل من

  .الراغب
/ س الحكم بسبب مرض المغفور لھ جاللة الملك حسین أأثناء ھذه الدورة شھدت البالد تغییرًا في ر

من  ٢٩ة الملك عبداهللا الثاني العرش تطبیقًا للمادة ثم اعتالء جالل/  ١٩٩٩/  ٢/  ٧ثم وفاتھ بتاریخ 
  .الدستور

یة الى خارج البرلمان في ضوء تفاقم األوضاع األردنانتقلت معارضة األحزاب  ،خالل ھذه الدورة
م صدر ١٩٩٨ففي عام  ،والضغط المتواصل على الحریات العامة ،السیاسیة واالقتصادیة في البالد

وفي العام نفسھ ذھب وفد تشكل من  ،بوقف العمل بقانون المطبوعاتقرار محكمة العدل العلیا 
وفي العام نفسھ وقعت حادثة تلوث میاه  ،رئیس مجلس النواب وعدد من األعضاء الى إسرائیل

م صدر قانون لتصدیق انضمام ٢٠٠٠الشرب التي استقال على اثرھا وزیر المیاه وفي العام 
  .الى منظمة التجارة العالمیة األردن

م صدرت اإلرادة الملكیة بحل مجلس النواب الثالث عشر قبل انتھاء مدتھ القانونیة ٢٠٠١في تموز 
وبقى ھذا القرار  ،وفي الشھر والعام نفسھ صدر قرار بتأجیل االنتخابات العامة لمجلس النواب

عندما جرت انتخابات المجلس ) أي مدة عامین ( م ٢٠٠٣حزیران عام  ١٧ساریًا حتى تاریخ 
  .الرابع عشر
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  ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠٣( المجلس الرابع عشر 
كما كانت األجندة  ،جرت انتخابات المجلس الرابع عشر على أساس قانون الصوت الواحد ایضًا

التي صدرت في ظل )  ٢١٤عددھا ( السیاسیة واالقتصادیة مثقلة بكم ھائل من القوانین المؤقتة 
  .وفي عھد حكومة علي ابو الراغب ،غیاب البرلمان

القوانین المشار إلیھا جاءت في خدمة سیاسات الخصخصة وصندوق النقد الدولي ومنحازة تمامًا 
ودة التي انتعشت من وراء ھذه السیاسات على حساب الفئات الشعبیة األوسع للفئة االجتماعیة المحد

التي تضررت الى حدود بالغة من وراء القوانین المؤقتة المتعلقة بضریبة الدخل وضریبة 
  .المبیعات

وقبل ذلك وقع في الوالیات المتحدة ما بات یعرف  ،م٢٠٠٣كما وقع احتالل العراق في نفس العام 
كان لكل ھذه التطورات أثار سلبیة كبیرة على األولویات  ،م٢٠٠١بتمبر عام س ١١بإحداث 

وكذلك على دور األحزاب السیاسیة وقدرتھا على التصدي لھذه  ،الوطنیة والسیاسیة في البالد
  .التحدیات

شاركت األحزاب السیاسیة جمیعھا في خوض االنتخابات لھذه الدورة وفاز لجبھة العمل االسالمي 
ي من مرشحي قائمة القوى أبینما لم یفز  ،ھم مجموع أعضاء البرلمان١١٠نائبًا من اصل  ١٧

مرشحًا في ذلك الوقت كما فاز سبعة نواب لكتلة اإلصالح  ١٣الیساریة والقومیة التي تقدمت بـ 
 ،الرفاه ،الوسط االسالمي ،المستقبل ،الیسار الدیمقراطي ،أحزاب النھضة: الدیمقراطي التي ضمت

  .للجان الشعبیةوا
 ،في ھذه االنتخابات فازت ست نساء على قائمة الكوتا النسائیة التي أقرت في التعدیالت الجدیدة

یة األردنفقد عكست التطورات في البنیة االجتماعیة  ،وبالنظر الى التركیب االجتماعي للمجلس
ونشأت اثناء  ،المال سأوكانت اغلب المقاعد لصالح ممثلي العشائر ور ،نفسھا على مجلس النواب

وال " الصوت الواحد " وبعد االنتخابات صراعات حادة في األوساط االجتماعیة المتنافسة على 
  .زلنا نعاني أثارھا التدمیریة 

داء البرلمان تراجعًا لھذه الدورة فیما یخص قدرتھ على تمثیل وانجاز القوانین أكذلك فقد شھد 
  .شیة والحریات العامة في البالدالمتعلقة بالدفاع عن األوضاع المعی

غطیت فیھا كافة المجاالت السیاسیة  ،قانونًا ٣١٤أنجز المجلس لھذه الدورة ما مجموعھ 
ولكن باتجاھات تخدم السیاسة االقتصادیة التي فضھا صندوق النقد  ،الخ...واالقتصادیة والثقافیة

واالستثمار األجنبي والجمارك  ،وكالدولي بصورة رئیسیة حیث أقرت قوانین تتعلق بالضریبة والبن
  .الخ...والعقبة االقتصادیة

للتصدیق على االتفاقیة الدولیة لمنع  ٢٠٠٣اما القوانین السیاسیة فكان أخطرھا إقرار قانون عام 
یة الھاشمیة وحكومة الوالیات األردنوكذلك تصدیق اتفاقیة بین حكومة المملكة  ،تمویل اإلرھاب

  .شخاص الى المحكمة الجنائیة الدولیةالمتحدة بخصوص تسلیم أ
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كانت البالد ترزح تحت ضغوط سیاسیة واقتصادیة ھائلة خصوصًا وان قیادة اإلدارة األمریكیة في 
  .ذلك الوقت كانت مع الیمین المتطرف

تراجع دور أحزاب المعارضة الوطنیة في البرلمان لھذه الدورة لیس فقط بسبب  ،بصورة عامة
ولكن بسبب االحداث العربیة والعالمیة الطاغیة من جھة؛ وتفاقم  ،الخلل في توازن الحجوم

  .المشكالت االقتصادیة والسیاسیة في البالد من جھة أخرى
  

  ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٧( المجلس الخامس عشر 
یضا على قاعدة الصوت الواحد تردیًا غیر مسبوق في أذا المجلس التي جرت شھدت انتخابات ھ

وھیمنة االتجاھات الفئویة والعشائریة على حساب تنمیة دور  ،العالقات السیاسیة واالجتماعیة
األحزاب السیاسیة ورغم التعدیالت التي طرأت على القانون إال انھا أبقت على نظام الصوت 

  .الواحد
ووزراء سابقین ان تزویرًا قد تم  ،من المسؤولین الرسمیین من بینھم رؤساء وزراء كما اقّر عدد

فقد  ،أدى الى اختصار حجم الفائزین من أحزاب المعارضة الى الحدود الدنیا ،في ھذه االنتخابات
ي من القوى واألحزاب األخرى التي اكتفت أولم تفز  ،فاز لجبھة العمل االسالمي ستة مرشحین

  .أصدقاء وشخصیات وطنیةبترشیح 
استفحلت في األجواء السیاسیة ظاھرة التشكیك وعدم الثقة باالنتخابات وشاھد الناس بأم أعینھم 

األمر الذي أدى الى فوز غالبیة مرشحي النظام السیاسي  ،عملیات السطو على الصنادیق واستبدالھا
بتھاج الشعبي تجاوزًا لحق قوبل ذلك باال ،وعندما صدر قرار حل المجلس ،والدوائر الرسمیة

  .الشعب في وجود مؤسستھ التمثیلیة
  

  ) ٢٠١٢ – ٢٠١٠( المجلس السادس عشر 
جرت انتخابات المجلس السادس عشر في ظل أجواء سیاسیة داخلیة شدیدة التوتر بسبب إصرار 

من  ،الجانب الرسمي على اإلبقاء على الصوت الواحد وعدم االستجابة للمطالب الشعبیة بتعدیلھ
 –البرلمان  –الحكم : ضاءه على العناصر الرئیسیة التالیة في العالقة بین ثالثیةالمفید ھنا اإل

  :واألحزاب السیاسیة
ذ اتسمت ھذه العالقة إ/ واجھت الحركة اإلسالمیة ظرفًا مستجدًا في العالقة بینھا وبین الحكم  -١

 ،م١٩٩٤إقرار معاھدة وادي عربھ عام الثنائیة تاریخیا بالمصالحة وعقد االتفاقات وحتى تاریخ 
وأبقت على معارضة سیاسیة فوقیة في البرلمان والصحافة  ،لم تلجأ الحركة اإلسالمیة للمیدان

وقد طرأت مستجدات سیاسیة دولیة وعربیة عكست نفسھا على العالقة الثنائیة بین ... واإلعالم
) دورة انتخابات السادس عشر (  وفي الفترة الزمنیة المشار إلیھا ،الطرفین بصورة سلبیة

جل أمن  ،س الحكم ورئیس الوزراءأعقدت العدید من اللقاءات واالجتماعات الثنائیة مع ر
ولكن وضعًا داخلیًا محددًا  ،إقناعھم بالمشاركة في االنتخابات وفق صفقة تحدد فیھا مقاعد لھم
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د قاطعت الحركة اإلسالمیة وھكذا فق ،في الحركة اإلسالمیة حال دون قبولھم مبدأ المشاركة
وتمشیا مع الحفاظ على وحدتھم / انتخابات ھذه الدورة احتجاجًا على نظام الصوت الواحد 

ضمن أحزاب لجنة تنسیق ( كما قاطع ھذه االنتخابات حزب الوحدة الشعبیة ایضًا  .الداخلیة
  ).أحزاب المعارضة الوطنیة 

: تھا في االنتخابات وقدمت أحزاب كل منأعلنت األحزاب األخرى في لجنة التنسیق مشارك -٢
والحركة القومیة مرشحیھا ضمن قائمة وعلى /  البعث االشتراكي / الشیوعي / حزب الشعب 

أساس برنامج سیاسي عام یقوم على رفض الصوت الواحد والدوائر الوھمیة ویؤكد في نفس 
كانت ھذه ھي  ،النوابالوقت على حقھ المشاركة في االنتخابات أمال في الوصول الى مجلس 

وقد فاز من  ،المرة األولى التي تتباین فیھا أحزاب لجنة التنسیق ألحزاب المعارضة الوطنیة
  .على الكوتا النسائیة/ مجموع المرشحین لھذه األحزاب نائب واحد 

تطورات نوعیة على الصعید العربي أدت الى حدوث  ،ترافق مع بدایة دورة البرلمان العادیة -٣
وشھد وال زال العالم العربي  ،تغییرات واسعة في العالقة بین أنظمة الحكم والشعوب العربیة

وقد  ،ثورات شعبیة طالت فئات اجتماعیة واسعة كانت باألمس القریب مھمشة وال دور لھا
السیاسیة الحزبیة والشعبیة في  حیت تركزت المعارضة/  األردنطالت ھذه االحتجاجات 

في الوقت الذي تتسم فیھ تركیبة البرلمان السادس عشر بغلبة ممثلي  ،/وفي المیدان / الشارع 
وتفتقد لوجود معارضة سیاسیة منظمة نظرًا لنتائج االنتخابات التي  ،س المالأالعشائر ور

 .أجریت على نظام الصوت الواحد والدوائر الوھمیة

كان یمكن لو توفرت عدد من الشروط ان یبنى عقد  ،مناخات جدیدة ،م٢٠١١عام شھد بدایة ال -٤
الھامة  –جدید متقدم للعالقة بین الحكم والشعب وبدًال من ذلك فقد أجریت بعض اإلصالحات 

ن تراجعًا جدیدًا عن السیر في عملیة اإلصالح تشھده البالد أحتى  ،ولكنھا غیر كافیة –وال شك 
 .یةاألردنحالیا في الوقت الذي یتسع فیھ حجم المعارضة الشعبیة في المدن والقرى والبلدات 

حادة بین البرلمان المحافظ الذي ال یلبي طموحات الشعب تحدیدًا في  أزمةنتیجة لھذا الوضع نشأت 
  .القوى السیاسیة والحزبیة تحدیدًا تلك التي قاطعت االنتخابات األخیرةوبین  ،ھذه الفترة الزمنیة

قّر البرلمان تحت ضغط االحتجاجات الشعبیة مجموعة من القوانین اإلصالحیة أمن جھتھ فقد 
المحكمة / االجتماعات العامة / نقابة المعلمین / الھامة والنوعیة مثل التعدیالت الدستوریة 

 ،ولكنھ تماھى مع السلطة التنفیذیة في إقفال ملفات الفساد ،المستقلة لالنتخاباتوالھیئة / الدستوریة 
وقانون انتخابات نیابیة / وإقرار تعدیالت على قانون األحزاب یضیق على حریة األحزاب 

والباقي ینتخب على  ١٥٠على مستوى الوطن من اصل  ٢٧قائمة من ( بتعدیالت محدودة للغایة 
من % ٧٥أي إن نظام الصوت الواحد سیتحكم في عضویة أكثر من  ،)أساس الصوت الواحد 
  .أعضاء البرلمان القادم

وشمولھا لفئات اجتماعیة  ،ان استمرار الحالة االحتجاجیة الشعبیة الواسعة في البالد واتساع نطاقھا
ت ستؤدي حتمًا الى إحداث ضغط نوعي على السلطة التنفیذیة من اجل مزید من اإلصالحا ،جدیدة
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وتحدیدًا فیما یخّص قانون االنتخابات النیابیة وارتباطھا الجدلي باتساع نفوذ األحزاب  ،السیاسیة
قادر على إدارة عملیة اإلصالح الشامل وبما  ،وقدرتھا على إنتاج برلمان تمثیلي واسع ،السیاسیة

حكومات برلمانیة  وبما یؤدي فعلیا الى ،المتوسطة والفقیرة ،یخدم مصالح جمیع الفئات االجتماعیة
  .منتخبة ومشاركة حزبیة فاعلة ومؤثرة

  
  

 المصادر
حسین ابو  ،إعداد ھاني الحوراني ٢٠٠٧ – ٢٠٠٣ي األردنالمرشد الى مجلس األمة  -١

 .دار سندباد للنشر/ الجدید للدراسات  األردنمركز / ناصر احمد كامل  ،رمان

محمد المصالحة أمین . بإشراف د/  ٢٠٠١ – ١٩٨٩ األردنموجز الحیاة البرلمانیة في  -٢
الطبعة األولى / األمانة العامة للمجلس النواب  –مطبوعات توثیقیة / عام مجلس النواب 

 .٢٠٠٨عمان 

أمین : إشراف السید فایز الشوابكھ/  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٣ي الرابع عشر األردنمجلس النواب  -٣
الطبعة األولى / لمجلس النواب األمانة العامة –مطبوعات توثیقیة  –عام مجلس النواب 

 .٢٠٠٨عمان 

یة األردندار ورد / جمیل النمري / الدلیل لقانون بدیل  –اإلصالح السیاسي واالنتخابات  -٤
 .م٢٠١٠ –للنشر والتوزیع 

یة الھاشمیة األردنإصدار وزارة الشباب في المملكة /  ١٩٩٥ –ي األردنالمیثاق الوطني  -٥
 .عوض خلیفات. د –
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الرابع الفصل  

  على المجالس النیابیة االرقابة والتشریع وأثرھ
  

  محمد الشروش المحامي  النائب : اعداد 
  عضو اللجنة القانونیة 

     توطئة
) المبعوثان ( یون التمثیل النیابي خالل العقد األول من القرن العشرین في مجلساألردنلقد عرف 

في استانبول وكان توفیق ) المبعوثان ( مقعد واحد في مجلس األردنالعثماني  وخصص لشرقي 
عن لواء الكرك اللواء الوحید في منطقة ) المبعوثان ( المجالي أول نائب شرق أردني انتخب في

  .آنذاك  األردنشرق 
بأربعة أعضاء في المجلس  األردنالعثماني فقد مثل ) المبعوثان ( وعدا عن التمثیل في مجلس  

سوریا وھم  عبد المھدي محمود المرافي عن الطفیلة وعودة القسوس عن الكرك  العمومي في
وكان ھذا المجلس ومقرة دمشق بمثابة . ویوسف السكر عن السلط وعبد النبي النسعة عن معان 

مجلس نواب خاص ألدارة الوالیة ینتخب أعضاءه من قبل مجالس األدارة في األقصبة أي 
  . للقانون العثماني االنتخاب غیر المباشر طبقا 

تحت االنتداب البریطاني  األردنوقع  ١٩١٨عندما وضعت الحرب العالمیة أوزارھا في عام 
بموجب اتفاقیة سایكس بیكو ونتیجة لھذه التطورات واألحداث بدأت معركة تأسیس الدولة وبدأت 

بموجب القانون األساسي   ، والتشریعیة والنیابیة تشق طریقھا نحو الترسخ والثبات  األردنمسیرة 
على تشكیل مجلس -)٤١-٢٥(ونص في المواد  ١٩٢٨ \نیسان\١٦بتاریخ   األردنألمارة شرق 

وكانت صالحیات المجلس تقتصر على اقتراح مشاریع القوانین التي یقدمھا المجلس  ،تشریعي 
على السیاسة  أما الصالحیات الرقابیة ،ن یكون لھ الحق في اقتراح القوانین أالتنفیذي دون 

ذ لم یكن لھ الحق في توجیھ سؤال أو استجواب أو طلب مناقشة إالحكومیة فقد جرد المجلس منھا 
في تلك الفترة لم یكن مسمى الحكومة موجودا في القانون  مع العلم انھ أو طرح الثقة بالحكومة

  . االساسي
حدثا تاریخیا وكان من الطبیعي  ١٩٤٦\٥\٢٥یة الھاشمیة بتاریخ األردنكان إعالن استقالل المملكة 
وبموجب الدستور  ١٩٤٧بوضع دستور جدید للبالد وھو دستور  األردنان تبدأ المرحلة في تاریخ 

  .الجدید ألغیت المجالس التشریعیة واستبدلت بمجالس نیابیة منتخبة 
ل بین وعمل الدستور الجدید على ترسیخ مالمح تطویره للسلطة التشریعیة وبتأكید مبدأ الفص 

التشریعیة التي تم تحدیدھا لمجلس األمة السلطة السلطات حیث تم فصل السلطة التنفیذیة عن 
  .)٣٣ ( والملك كما ورد في المادة

وكان أول   ١٩٤٧ \١١ \٢٠یة الھاشمیة یوم  األردنوانتخب أول مجلس نواب بتاریخ المملكة  
وكان أول مجلس نیابي في ) ١٩٤٨ -١٩٤٧(رئیس مجلس نواب في تاریخ المملكة ھاشم خیر 
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عضو لكل ضفة ھو ٢٠یة الھاشمیة یمثل الضفتین الشرقیة والغربیة بواقع األردنتاریخ المملكة 
  . ١٩٥١\٥\٣  – ١٩٥٠\٤\٢٠مجلس النواب الثاني خالل الفترة من 

الذي نص في مادتھ األولى  ١٩٥٢دستور  ١٩٥٤\٦\٢٢ – ١٩٥١\٩\١واقر مجلس النواب الثالث 
یة الھاشمیة نیابي ملكي وراثي وھي المرة األولى التي ترد األردنعلى ان نظام الحكم في المملكة 

فیھا كلمة نیابي في الدستور لتسمیة ممیزة لنظام الحكم مما یدل داللة قاطعة على ان الحیاة النیابیة 
  .ي األردنأصبحت ركنا أساسیا في البناء السیاسي 

ھو النص على  ١٩٤٧ر ودستو ١٩٢٨القانون األساسي عن  ١٩٥٢ومن أھم ما یمیز دستور 
وأعطى الدستور ألول مرة مجلس النواب حق ) ٥١(مسئولیة الحكومة أمام مجلس النواب المادة 

لمجلس النواب حق  ١٩٥٢وأضاف دستور ) ٥٣(أو بأحد الوزراء المادة  ،طرح الثقة بالحكومة  
وكذالك ) ٥٧(استجواب الوزراء وتوجیھ األسئلة لھم ومحاكمتھم مجلس عال یؤلف حسب المادة 

المتضمن الحق في اقتراح مشاریع القوانین  ١٩٥٨ \٥\٤الجاري في ) ٩٥(لى المادة التعدیل ع
وتعدیالتھ  قد أرسى قواعد حیاه نیابیة راسخة وقواعد ثابتة في  ١٩٥٢ن دستور أوبھذا یمكن القول 

  .من الدستور) ٢٥(ممارسة السلطة التشریعیة لمھامھا حسب نص المادة 
من الدستور التي نصت ) ٢٥( مارس مجلس النواب سلطتھ التشریعیة حسب المادةی األردنوفي  

والنواب  األعیانتناط السلطة التشریعیة بمجلس األمة والملك ویتألف مجلس األمة من مجلسي على 
.  

المنشور  ٢٠١١ي سنة األردنبموجب تعدیل الدستور  ١٩٥٢أما وقد تم تعدیل واسع على دستور 
من الجریدة الرسمیة والذي تجاوز جمیع التعدیالت الجاریة  ٢٠١١\١٠\١بتاریخ  ٥١٧١في العدد 

من حیث عدد المواد التي تم تعدیلھا مع  ١٩٨٤وحتى  ١٩٥٤ي منذ عام األردنعلى الدستور 
من حیث )ریعیة السلطة التش(من ھذه التعدیالت قد تناولت العمل النیابي  أاإلشارة إلى ان جز

التشریع والرقابة وھو ما سنأتي على ذكره الحقا باعتبار ان مھمة مجلس األمة تتعلق بالتشریع 
والرقابة  وعلیھ فان محاور ومضامین ھذه الورقة وسوف نتناول الوظیفتین الرئیستین لمجلس 

كرھا مع اإلشارة إلى النواب وھما الوظیفة التشریعیة والوظیفة الرقابیة من خالل المحاور السالف ذ
  ٢٠١١التعدیالت الدستوریة لسنة 

  
  الوظیفة التشریعیة 

  :تعریف التشریع 
 السلطة العامةالعامة المجردة الملزمة الصادرة عن  القواعدمجموعة یعرف التشریع على أنھ  •

بعبارة أخرى ھو كل ، ومجموعة حقوقأو حقالتي تبیح أو تحظر أو تنظم  الدولةالمختصة في 
  .وثیقة مكتوبةالمختصة في  السلطةتصدر عن  قانونیة قاعدة

تتدرج أنواع التشریعات في أھمیتھا وقوتھا حسب الدور الذي تلعبھ في تنظیم الحیاة  •
  .لبعض منھا للبعض اآلخر؛ ومن مظاھر ھذا التدرج خضوع ا االجتماعیة
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التشریع قابل لإللغاء ، ف المجلس التشریعيالسلطة المختصة بحسب األصل بسن التشریع ھي  •
لنسبة للمستقبل ویكون اإللغاء أو النسخ بحیث یمكن إزالتھ ووقف العمل بھ برفع قوتھ الملزمة با

 .صراحة أو ضمنیا

  
  أنواع التشریعات 

یترتب على تدرج التشریعات في القوة، وجوب تقید كل صورة من صور التشریع بالصورة التي 
كما أن یعلو على كل من التشریع العادي والتشریع الفرعي،  الدستورتعلوھا، فالتشریع األساسي أو 

  .التشریع العادي یعلو على التشریع الفرعي
  
  خصائص التشریع 
یصدر في صورة مكتوبة ،  سیما وأنھ یتضمن قواعد قانونیة ، من خصائص التشریع ضرورة أن  

  . ةعبارة عن قواعد تصدر عن سلطة عامة مختصة في الدولكما أنھ 
Ø  التشریع مجموعة قواعد قانونیة...   

 فانھ تتوافر فیھ كل خصائص القاعدة ، وبالتالي وتجرید ،حیث یضع قواعد للسلوك فیھا إلزام
القواعد القانونیة التي یتكون منھا النظام القانوني باعتبار أن التشریع  نھ یتضمن أذ إالقانونیة ، 

  . ھو المصدر الرسمي األصلي األول للقانون
Ø  التشریع یصدر في شكل عبارات مكتوبة...  

األمر الذي ینأى  .. التشریع وثیقة مكتوبة تضفي على التشریع الوضوح والتحدید والثبات إذ أن 
فمن الوثیقة المكتوبة نستطیع التعرف على تاریخ صدور  ،بالتشریع عن الغموض واإلبھام 

ان فیما لو صدر تشریع الحق یلغي أو التشریع وبالتالي تحدید نطاق سریان القانون في الزم
یخصص التشریع السابق ، إذ  سیكون تاریخ نفاذ التشریع الالحق محددا بدوره بطریقة یقینیة 

ومن خالل التشریع تعبر الدولة عن إرادتھا في صیاغة قانونیة فنیة دقیقة وبعبارات  ،مؤكدة
  . بیقھ في الحیاة العملیةوألفاظ  تؤدي إلى تالفي الكثیر من الغموض واإلبھام في تط

Ø التشریع یصدر عن سلطة عامة مختصة ...  
ال یتكون التشریع تلقائیا دون تدخل إرادة بصیرة واعیة بل تتولى وضعھ وصیاغتھ سلطة عامة 

ومن المعلوم قانونا ان الدستور ھو الذي یرسم الیة صدور  التشریعات  ،مختصة في الدولة
  .ویحدد مراحل وضعھا وتنفیذھا 

  
  النواب الوظیفة التشریعیة لمجلس

  :باألمور التالیة األعیانتتمثل الوظیفة التشریعیة لمجلس 
یجوز " من الدستور على انـھ ) ٩٥(حیث نصت المادة : اقتراح مشاریع القوانین  -١

حوا القوانین و النواب أن یقتر األعیانر من أعضاء أي من مجلسي لعشرة أو أكث
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المجلس  ة المختصة في المجلس إلبداء الرأي فإذا رأىاللجن على ویحال كل اقتراح 
الحكومة لوضعھ في صیغة مشروع قانون وتقدیمھ للمجلس  على قبول االقتراح أحالھ

  .في الدورة نفسھا أو في الدورة التي تلیھا
مناقشة مشاریع القوانین حیث یحیل الرئیس مشاریع القوانین المقدمة من قبل المجلس  -٢

النواب إلى اللجان المختصة التي تقوم بدراستھا واتخاذ قرارھا في الواردة من مجلس 
الموضوع الذي انتھت من دراستھ ومن ثم ترفع للرئیس  الذي یحیلھ بدوره على 

  .المجلس للتداول والمناقشة
في مرحلة اإلقرار في ثالث  األعیانتنحصر صالحیات مجلس : إقرار مشاریع القوانین -٣

  :وذلك على النحو التالي ) فض المشروع، تعدیل المشروعقبول المشروع، ر( مواقف 
قره مجلس النواب یرسل للحكومة لیرفع إلى أإذا وافق المجلس على مشروع قانون كما  •

  .الملك للتصدیق علیھ وإصداره ونشره في الجریدة الرسمیة
قره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس أإذا لم یوافق المجلس على مشروع قانون كما  •

بالرفض أو بالتعدیل أو بالحذف أو باإلضافة یعیده الرئیس إلى مجلس النواب  األعیان
  .إلعادة النظر فیھ

یحیلھ الرئیس إلى  األعیانإذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس  •
مرة ثانیة مباشرة  لتصدیقھ بمجموعھ ثم یرسل إلى الحكومة لرفعھ إلى  األعیانمجلس  
  .لتصدیق علیھالملك ل

أو بدل  األعیانإذا رفض مجلس النواب تعدیل مشروع قانون بالصیغة التي اقرھا مجلس  •
  .أو غیر فیھا یحیلھ الرئیس على اللجنة المختصة للنظر في المواد التي تم االختالف علیھا

للمرة الثانیة على قرار مجلس النواب كما أعید إلیھ یبلغ رئیس  األعیانإذا لم یوافق مجلس  •
رئیس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة یجتمع فیھا المجلسان  األعیانمجلس 

، ویشترط عندئذ إلقرار المشروع األعیانلبحث المواد المختلف فیھا برئاسة رئیس مجلس 
ع اإلشارة إلى ان مجلس األمة الحالي م أكثریة ثلثي األعضاء الحاضرین للجلسة المشتركة

قد اجتمع في جلسة مشتركة عندما ناقش قانون التقاعد المدني وقانون ) والنواب  األعیان(
من الدستور )  ٩٢(   بنص المادة أعماالوذلك  األعیانالبلدیات  برئاسة رئیس مجلس 

مرتین وقبلھ  اي قانون إذا رفض احد المجلسین مشروع: ( ي والتي تنص على األردن
المجلس اآلخر معدال أو غیر معدل یجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئیس 

لبحث المواد المختلف فیھا ویشترط لقبول المشروع ان یصدر قرار  األعیانمجلس 
المجلس المشترك بأكثریة ثلثي األعضاء الحاضرین وعندما یرفض المشروع بالصورة 

 ) ثانیة إلى المجلس في الدورة نفسھا المبینة آنفا ال یقدم مرة 
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  آلیة الوظیفة التشریعیة 
التشریع ھو الوظیفة األولى لمجلس األمة وتمارس ھذه الوظیفة من خالل مشاریع القوانین التي 

أو من خالل أعضاء مجلس ) والنواب األعیانمجلس (تحیلھا الحكومة إلى مجلس األمة ، بشقیھ 
األمة عن طریق اقتراح القوانین بتوقیع عشرة أعضاء أو أكثر ، وھذه االقتراحات تحال إلى اللجنة 
المختصة في المجلس إلبداء الرأي ، فإذا رأى المجلس قبول االقتراح احالھ على الحكومة لوضعھ 

  . سھا أو في الدورة التي تلیھا في صیغة مشروع قانون وتقدیمھ للمجلس في الدورة نف
ن یمر بمراحلھ الدستوریة یحال إلى مجلس النواب ومن أفأي مشروع قانون أو قانون مؤقت یجب 

ومن ثم إلى الحكومة وبعدھا یوشح باإلرادة الملكیة السامیة ویصدر في  األعیانثم إلى مجلس 
  . الجریدة الرسمیة 

   -:كما یلي  مراحل وإجراءات وآلیة عمل التشریع تكون
  

  . اإلجراءات والمراحل التشریعیة لمشاریع القوانین والقوانین المؤقتة  
تحال مشاریع القوانین أو القوانین المؤقتة من الحكومة إلى مجلس النواب بكتاب رسمي من دولة 

قره مجلس أرئیس الوزراء مرفقًا مشروع القانون أو القانون المؤقت واألسباب الموجبة لھ وكما 
الوزراء والذي یطلب فیھ إحالتھ ھذا المشروع على مجلس النواب إلقراره ، قد یكون ھذا المشروع 

) ٩١(المادة . أو القانون لھ صفة االستعجال بناًء على طلب من الحكومة أو كما یراه مجلس النواب 
  .من النظام الداخلي لمجلس النواب) ٦٥(والمادة . ي األردنمن الدستور 

المجلس   أعمالبعد ذلك یعرض رئیس مجلس النواب مشروع القانون أو القانون المؤقت في جدول 
وال یوضع مشروع أي قانون قید البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة عن المشروع 
واألسباب الموجبة قد وزعت على كل عضو من أعضاء مجلس النواب قبل ثالثة أیام على األقل من 

 .من النظام الداخلي لمجلس النواب ) ٦٧المادة ( بحثھ والمذاكرة فیھ البدء ب

وإذا كانت ھناك أسباب اضطراریة تستدعي النظر في ھذا القانون بصفة االستعجال فیجب على 
رئیس المجلس ان یضع ذلك األمر لرأي المجلس لیتخذ القرار المناسب فیھ فإذا أقرتھ األكثریة یقرأ 

قش أو یحال إلى اللجنة المختصة بصفة االستعجال ، فیقرأ وتتم مناقشة القانون المشروع علنًا وینا
والمجلس في ھذه الحالة لھ الحریة إما قبول القانون أو رفضھ أو تعدیلھ وفي  ،بعد ذلك في المجلس  

وال یصدر قانون إال إذا أقره المجلسان  األعیانجمیع الحاالت الثالثة یجب ان یرفع إلى مجلس 
  . وصّدق علیھ جاللة الملك ) والنواب األعیان(ھ بشقی

في حالة قبول القانون یحیل المجلس القانون إلى اللجنة المختصة والتي ھي بدورھا تقوم بدراسة 
ن تستدعي الوزیر المختص أو مقدم االقتراح أو من ترى لزوم أالقانون دراسة تفصیلیة ولھا الحق 

، ولكل وزیر مختص ومقدم اقتراح حق حضور جلسات سماع رأیھ وأصحاب العالقة والخبراء 
اللجنة إذا طلب ذلك ، ویبلغ بموعد االجتماع لبحث الموضوع الذي یتعلق بھ ولكل منھما حق 
االشتراك في المناقشة ، ویجوز أیضًا للوزیر المختص أن یصطحب معھ أو ینیب عنھ أحد كبار 
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من النظام الداخلي لمجلس ) ٥٨(بالذات المادة موظفي وزارتھ ، إال إذا رأت اللجنة حضور الوزیر 
ن تطلب ما تشاء وأن تزود بالمستندات والمعلومات والوثائق الضروریة أالنواب وللجنة الحق أیضًا 

الى رئیس  التي تریدھا أثناء مناقشة القانون موضوع البحث فإذا امتنع الوزیر ترفع اللجنة األمر 
  .  عماللسة ویعطى ھذا األمر األولویة على سائر األالمجلس لعرضھ على المجلس في أول ج

تطبع تقاریر اللجان مرفقًا بھا نصوص مشاریع القوانین والتعدیالت واألسباب الموجبة والتي   
أقرتھا اللجنة عن طریق جدول یبین فیھ المادة كما وردت في القانون األصلي والمادة كما وردت في 

وتوزع ھذه التقاریر على ) أصل وفصل القانون(سمیھ عندنا مشروع القانون ، وقرار اللجنة ن
األعضاء قبل البدء ببحثھ ومناقشتھ من قبل المجلس بمدة ال تقل عن أربع وعشرین ساعة إال إذا قرر 

من النظام الداخلي لمجلس ) ٧٠(المجلس إعطاء الموضوع صفة االستعجال فیبحثھ فورًا ، المادة 
ومناقشة القانون یطلب رئیس المجلس مقرر اللجنة المختصة للصعود إلى  النواب أثناء انعقاد الجلسة

المنبر لتالوة تقریر اللجنة ، وفي ھذه الحالة قد یقرر المجلس صرف النظر عن قراءة التقریر من 
قبل المقرر مكتفیًا بتوزیعھ على السادة أعضاء المجلس ، بعد ذلك تجرى مناقشة القانون من قبل 

لمجلس ویبحث مادة أصًال وتعدیًال، واقتراحات ، وبعد انتھاء المجلس من مناقشة السادة أعضاء ا
المادة والتعدیالت المقدمة بشأنھا تؤخذ الرأي على التعدیالت أوًال ویبدأ الرئیس بأوسعھا مدى 
وأبعدھا عن النص األصلي ثم یؤخذ الرأي على المادة ، فیجوز ھنا التصویت على كل فقرة من 

یعاد التصویت على المادة  دة على حده وفي حالة التصویت على كل فقرة على حده الفقرات الما
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب ) ٧١المادة (بمجملھا 

بعد مناقشة القانون مادة وإقرارھا من قبل المجلس یؤخذ رأي المجلس على المشروع بمجموعھ ، 
ویجوز للمجلس أن یؤجل اخذ رأي أعضاء المجلس على مشروع القانون بمجموعھ إلى جلسة تالیة 

عاد إلعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده بعد ذلك إذا تم إقرار القانون بأكثریة الحاضرین ی
طباعة وتدقیقھ من قبل رئیس اللجنة أو مقررھا وأمین سرھا بإشراف ومتابعة مدیریة شؤون النواب 

ستكمال إل األعیانمن جدید وكما أقره مجلس النواب ویرفع من قبل رئیس المجلس إلى مجلس 
انین المؤقتة نوه ھنا ھذا في حالة مشاریع القوانین والقوأن أنھ ال بد أاإلجراءات الدستوریة لكن ھنا 

مشروع (ن یقر المشروع أولكن في حالة المعاھدات أو االتفاقات الدولیة فللمجلس الحق فقط إما 
ن یدخل أي تعدیل على نصوص مشروع المعاھدة أو االتفاقیة على أو یرفضھ ولیس لھ أ) االتفاقیة

ما یؤخذ في  ىإلانھ یجوز للمجلس تأجیل النظر في مشروع االتفاقیة مع توجیھ نظر الحكومة 
  . من النظام الداخلي لمجلس النواب ) ٧٤المادة (مشروع المعاھدة أو االتفاق من نقص 

لمشاریع القوانین أو  األعیانھناك حالة تشریعیة ال بد من اإلشارة إلیھا أي في حالة رد مجلس 
 ١٩٩٩لسنة ) ١(مجلس النواب قرار المجلس العالي لتفسیر الدستور رقم  إلىالقوانین المؤقتة فجاء 

أو اإلصرار  األعیانجعل دور مجلس النواب ینحصر في أمرین إما بالموافقة على قرار مجلس 
على رأیھ السابق ولیس لمجلس النواب ان یبحث في مشروع القانون والقانون المؤقت من جدید بل 

بلھ المجلس للمواد المختلف علیھا فقط وفي حالة رفض احد المجلسین مشروع أي قانون مرتین وق



 81   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

لبحث  األعیاناألخر معدًال أو غیر معدًال یجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئیس مجلس 
المواد المختلف فیھا ویشترط لقبول المشروع ان یصدر قرار من المجلس المشترك بأكثریة ثلثي 

  . رة نفسھا األعضاء الحاضرین وعندما یرفض المشروع ال یقدم مرة ثانیة إلى المجلس في الدو
في المجالس السابقة كقانون ) والنواب األعیان(ن اجتمع المجلس المشترك أفھناك سوابق برلمانیة 

األحزاب السیاسیة ، وقانون الكسب غیر المشروع ، وقانون رعایة الشباب ، والوكالء والوسطاء 
ى جاللة الملك ن یرفع إلأوالنواب یجب  األعیان، ولكن كل مشروع قانون اقره مجلس  اوغیرھ

للتصدیق علیھ ویسري مفعول القانون بإصداره من جانب جاللة الملك ومرور ثالثین یومًا على 
نشره في الجریدة الرسمیة إال إذا صدر نص بالقانون بشكل خاص على ان یسري مفعولھ من تاریخ 

  . أخر 
وفي حالة لم یتم التصدیق على القانون من قبل جاللة الملك فلھ في غضون ستة أشھر من تاریخ 

ن یرده إلى المجلس مشفوعًا ببیان أسباب عدم التصدیق ، وھناك سابقة برلمانیة حصلت أرفعھ إلیھ 
یة في مجلس النواب الحادي عشر في القانون المعدل لقانون مؤسسة عالیة الخطوط الجویة الملك

من الدستور بخصوص ) ٩٣(یة وھي الرغبة الملكیة السامیة برد القانون عمًال بأحكام المادة األردن
یة على ان یتم تعیین رئیس مجلس إدارتھا األردنالخطوط الجویة الملكیة / إدارة مؤسسة عالیة 

ومدیرھا العام بإرادة ملكیة سامیة لتحقیق االستقرار والنماء المنشودین لھا الن إدارة ھذه المؤسسة 
والنواب والذي  األعیانتتطلب تخصصًا وتفرغًا للنھوض بأعباء مسؤولیاتھا بعكس ما أقره مجلسي 

  ) . وزیر النقل(بأحد الوزراء الذي ھو قرر أن یكون رئیس مجلس إداراتھا مرتبط 
ھناك حالة أخرى یجب أیضًا ان نتطرق إلیھا وھي حالة استرداد الحكومة لمشاریع القوانین 

والذي أجاز فیھ  ٢٠٠١لسنة ) ١(قرار المجلس العالي لتفسیر الدستور رقم (والقوانین المؤقتة فھنا 
س النواب في حالة كان المجلس منعقدًا أو منحًال للحكومة ان تسترد القوانین التي إحالتھا إلى مجل

من النظام ) ٦٥(من المادة ) ب(واستبعد قرار المجلس العالي لتفسیر الدستور األخذ بنص الفقرة 
یجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون (الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على ما یلي 

من النظام ) ب(الفقرة ) ٦٥(فھنا ال بد من تعدیل المادة . ) قبل التصویت على إحالتھ للجنة المختصة
الداخلي لمجلس النواب لیتناسب وقرار المجلس العالي لتفسیر الدستور والذي اعطى الحكومة ان 
تسترد القوانین المحالة إلى مجلس النواب في أي وقت تشاء سواء كان المجلس منعقدًا أو منحًال 

  .بدون قید أو شرط 
  

  لمجلس النواب الرقابیةالوظیفة 
والمھمة في الحیاة  األساسیةیعد مفھوم الرقابة البرلمانیة من المفاھیم  : الرقابة البرلمانیة مفھوم

جانب الوظیفة الرئیسیة لھا وھي  إلىللمجالس النیابیة  األساسیةالمھام  إحدىالبرلمانیة فھي تمثل 
الصادرة عن السلطة التنفیذیة لرقابة  عمالاأل تعني خضوع كافة: التشریع والرقابة البرلمانیة 

التنفیذیة فیدرسھا ویقیمھا ویتأكد من مدى مطابقتھا للقواعد والقوانین  السلطة أعمالالبرلمان فیتابع 
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 ان یؤیدھا إماوھو بالتالي ) المشروعیة والمالئمة(مالئمتھا للواقع والظروف المعاصرة  النافذة ومدى

السلطة التنفیذیة  أعمالالرقابة البرلمانیة على  أسالیبدساتیر مھمة تحدید وتتولى ال ،ان یحاسبھا  أو
في كل بلد وتبدو الرقابة  والتي تختلف باختالف طبیعة النظام السیاسي) واإلداریةالحكومیة (

المسؤولیة التضامنیة  أساسیقوم على  ألنھالبرلمانیة واضحة وجلیة في النظام البرلماني وذلك 
  . زارةوالشخصیة للو

السلطتین  ألنھا تحقق السیادة الشعبیة والتوازن بین زمةألتعد الرقابة البرلمانیة الحقیقیة ضرورة و
السلطات، فمن حق  التشریعیة والتنفیذیة، وترفع مستوى الحكم، فھي تمارس باسم األمة مصدر كل

المجتمع للسلطة ضرورة ال  السلطات وفًقا لما أقره الدستور ، وأن حاجة أعمالالشعب أن یراقب 
على جمیع اإلرادات، كونھا تسعى  یمكن االستغناء عنھا رغم ما یصاحبھا من أمر ونھى، إرادتھا

كانت المسائل المتصلة بالسیاسة الداخلیة  لقد ،إلى تنظیم وإدارة شؤون المجتمع بغیة تحقیق العدالة
ومع التطور الذي لحق . طة التنفیذیةاھتمام السل والسیاسیة للخارجیة للدولة، ھي في األصل من

مؤسسات أخرى تشارك السلطة التنفیذیة مسؤولیات  بالسیاسة المعاصرة للدول، أصبحت ھناك
فالبرلمان یشارك في السلطة من خالل قیامھ . البرلمان -شك دون–الحكم، ومن أھم ھذه المؤسسات 

حب السلطات األوسع على اإلطالق وبمعنى آخر، فإن البرلمان ھو صا بمھمتي التشریع والرقابة 
فھو الذي یشرع  ،األخرى التي تشارك السلطة التنفیذیة ممارسة السلطة في الدولة بین المؤسسات

كما أن البرلمان ھو . تطرحھا السلطة التنفیذیة علیھ، أو تلك التي یتقدم بھا أعضاؤه إلیھ القوانین التي
 یذیة، من خالل وسائل عدیدة، بغیة تنفیذ األداء الحكوميالسلطة التنف أعمالیقوم بالرقابة على  الذي

لذا تشكل الرقابة البرلمانیة الحقیقة الموازیة للسلطة  .للدستور والقوانین والنظام العام في المجتمع
  .التوازن بین السلطة والمسؤولیة التنفیذیة، إذ تلعب دوًرا في تحقیق

  
  : األثر المترتب على الرقابة البرلمانیة 

) المسؤولیة الوزاریة (ما یعرف بـ  إثارةعلى    على الرقابة البرلمانیة یقتصر الذي یترتب األثرن إ
لمبدأ الفصل  الحكومة وذلك تطبیقا  ھقرار اتخذت إیقاف أوتعدیل  أو إلغاء إلىالسیاسیة وال تتعداه  او

تطیع التأثیر على القرار یس ولكن حین یكون البرلمان فاعال فانھ  بین السلطات وذلك من حیث المبدأ
  بعد اتخاذ القرار أمالحكومي سواء كان قبل 

 وزرائھ ألحد أورئیس الوزراء  إلىان المسؤولیة الوزاریة سواء كانت موجھة  إلى اإلشارة تجدر
الوزراء  ألحد أوثر استجواب موجھ الى رئیس الوزراء أتثار بشكل مستقل بل تكون على  فھي ال

تكون السلطة تكون  فالشخص العام حین یخل بواجبات وظیفتھ فعلیھ تحمل تبعة المسؤولیة فحیث
  . المسؤولیة
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  : تفعیل الرقابة البرلمانیة
 منھا توفر المعلومات والبیانات أمورالرقابة كي تكون فاعلة ھو في توافر جملة  تقتضیھ ما أھم 

تلك البیانات  فھو وجود الكفاءة المتخصصة في تدقیق األخر األمر أمالدى البرلمان  زمةوالوثائق الأل
 إلیھوتدعم الرأي الذي یذھب  تؤید وأسانید أسباب إلىوالمعلومات والوثائق والتي تمكن من تحویلھا 

للجان الدائمة ومقدار ما یتمتع بھ البرلمان من   الثالث فھو المساحة الممنوحة األمر أما، البرلمان
الرقابة البرلمانیة متعددة وغیر مكبلة بقیود تفرغھا من محتواھا كلما  أدواترقابیة فكلما كانت  أدوات

   .فاعلیة اكبر للرقابة البرلمانیة إلىذلك  أدى
 أعمالتعتبر الوظیفة الرقابیة المھمة الثانیة لمجلس النواب لما لھا من دور كبیر ومھم في مراقبة و

ولون ؤرئیس الوزراء والوزراء مس (ان من الدستور ) ٥١(المادة  د نصتالسلطة التنفیذیة ، ولق
أمام مجلس النواب مسؤولیة مشتركة عن السیاسة العامة للدولة ، كما أن كل وزیر مسؤول أمام 

 أعمالوزارتھ ، فجاءت ھذه المادة مبینة أھمیة دور البرلمان في مراقبة  أعمالمجلس النواب عن 
ر عنھا من قرارات وتحاسبھا في أي وقت تشاء مع مراعاة أحكام السلطة التنفیذیة وما یصد

  . الدستور
وبالتالي فإن كل عمل تقوم بھ السلطة التنفیذیة من خالل وزرائھا ومؤسساتھا المختلفة یقع تحت 
مراقبة ومحاسبة مجلس النواب ولكي یتمكن المجلس من أداء ھذه المھمة وضع لنفسھ نظامًا داخلیًا 

  . ات الرقابة البرلمانیة على السلطة التنفیذیة وآلیة استخدامھاحدّد فیھ أدو
ومن الجدیر بالذكر أن األمانة العامة لمجلس النواب قد طورت جھازھا اإلداري وأنشأت قسما 
خاصا لشؤون الرقابة البرلمانیة ضمن ھیكلھا التنظیمي مھمتھ متابعة ھذه األدوات من حیث الكیفیة 

ھا ومراقبة مدى تطابقھا للدستور والنظام، وھذه األدوات ھي األسئلة، واآللیة التي تستخدم ب
االستجواب ، طلبات المناقشة ، االقتراحات برغبة ، االقتراحات بقانون ، الشكاوى والعرائض ، 

مجالس ال، وسنتناول كل أداة على حدة ، ومدى استخدامھا في  أعمالالمذكرات، بند ما یستجد من 
  . المتعاقبة
قانونا، و  ٢٨اقر السادس عشر في دورتھ العادیة الثانیة قد   مجلس النواب لجدیر بالذكر ان ومن ا
مقترحا  ١٤منھا، وتقدم المجلس بـ أربعةاستجوابات تم مناقشة  ٦سؤاال، بینما تقدم بـ ٢١٩وجھ 

  . بیانا ١٧عریضة وشكوى، كما اصدر  ١٤لمشروع قوانین، بینما رفع 
دوره الرقابي ھو ما تم على أثر ولعل من القضایا التي مارس فیھا مجلس النواب  السادس عشر 

مجموعة من األسئلة النیابیة التي تقدم بھا النائب محمود الخرابشة ، وموجھة الى وزارة الطاقة 
في الصحافة والثروة المعدنیة ، والمتعلقة بمسألة المفاعل النووي ، وعلى ضوء ما تم نشره وتداولھ  

األردنیة ، فقد تم تحویل ھذا السؤال بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب الى إستجواب وتمت 
  .المناقشة في ھذا الموضوع باعتبار أن ھذه ھي إحدى أدوات العمل العمل البرلماني الرقابیة 

كما أن المجلس من خالل بند ما یستجد من أعمال قد ناقش العدید من القضایا الوطنیة في أبعادھا 
السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة ، ومنھا الموقف األردني من النزاع القائم في سوریا ، ومنھا 
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لي ، وكذلك أیضا زیادة تعرفة الكھرباء ، كشأن اقتصادي یھم طبقة واسعة من أبناء المجتمع المح
  .ناقش العدید من القضایا اإلجتماعیة المتعلقة بالفقر والبطالة والمتصلة بالنظام العام 

وقد تم تكوین رأي عام لدى النواب بما یتعلق بحالة المفاعل النووي وكلفتھا االقتصادیة والبیئیة 
لنوویة وذلك كبدیل واالستفادة من تجارب الدول األخرى سواء التي تشجع التوجھ الى المفاعالت ا
  . من بدائل الطاقة ، وتلك الدول التي تبحث عن بدائل للطاقة تكون أكثر أمنا وأمانا 

  
  : أدوات الرقابة البرلمانیة  

المصلحة العامة ویتحقق  الحكومة مع أعمالان الھدف العام للرقابة البرلمانیة ھو التأكد من مدى مطابقة 
الھدف  أما ، إرادتھالشعب وھي المعبر عن  باعتبار ان السلطة التشریعیة ھي التي تمثل أدائھامن حسن 

فالھدف ) السؤال(فعندما یستخدم :التي یعتمدھا البرلمان  األداة الخاص من الرقابة فھو یختلف باختالف
عندما  اأم، تعزمھ الحكومة أمرالوقوف على  أوالتحقق من واقعة  أومجھول  أمرھو االستفھام عن 

 فان الھدف یكون ھو تبادل وجھات النظر : ) طرح موضوع عام للمناقشة(وسیلة رقابیة وھي  یستخدم

  بین الحكومة والبرلمان بشأن موضوع ما 
  . األفضل نحو تطویر أو محددة وإصالحات معینة عالجات إلى الوصول بھدف

الحكومة في  أداءالمحاسبة والمساءلة ولتقییم  فان الھدف سیكون ھو) : االستجواب(حین تستخدم  أما
ھي ابة من خالل وسائل غیر مباشرة وقد یمارس البرلمان الرق، و  الشؤون التي تدخل في اختصاصھا

المجلس النیابي في االطالع  فھي تساعد األھمیةوھذه الوسیلة في غایة : الرقابة عن طریق اللجان الدائمة 
 –) برنامج عمل الحكومة (الوزاري للحكومة  البیان  مناقشة .األداءذا الحكومي وتقییم ھ األداءعلى 
  . وموازنات الوحدات الحكومیة  الموازنة العامة إقرار

 

ي النافذ المفعول والنظام الداخلي لمجلس النواب فانھ یمكن األردنوبالرجوع إلى أحكام الدستور 
  : تعداد أدوات الرقابة البرلمانیة كما یلي 

  : األسئلة  -  ١ 
استقر علیھ  لما وفقاتقتضي دراسة السؤال كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة تحدید ماھیة السؤال 

لضمان تحقیق  لصحتھ وسالمتھ زمةي والشروط القانونیة الألاألردنالتشریع والفقھ الدستوري 
صریحة تنظم  ي تضمن نصوًصااألردنكان الغرض من السؤال، فإن التشریع  وأًیا .الھدف منھ

وفقا للمواد التالیة المنصوص علیھا في  اآللیة لضمان سالمتھا وتحقیق الھدف منھا ممارسة ھذه
  : النظام الداخلي لمجلس النواب  

یجھلھ في  أمرالوزراء عن  أوؤال ھو استفھام العضو من رئیس الوزراء الس ) ١١٤(المادة   -١
رغبة في التحقیق من حصول واقعة وصل علمھا  أوشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتھم 

  .من األمور أمراستعالمھ عن نیة الحكومة في  أو، إلیھ
   )١١٥ ( المادة  -٢



 85   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

  .الرئیس مكتوبا إلىن یقدم السؤال أعلى العضو   -أ 
ن یكون موجزا، وان ینصب على الوقائع المطلوب استیضاحھا وان یخلو أیشترط في السؤال   - ب

  .والجدل واآلراء الخاصةمن التعلیق 
ن یشتمل أیضر بالمصلحة العامة كما ال یجوز  أوال یجوز ان یخالف السؤال أحكام الدستور   - ج 

المس بشؤونھم  أواألشخاص  أسماءغیر الئقة ویجب ان یخلو من ذكر  أوعلى عبارات نابیة 
  الخاصة

ما ینشر في  إلىن یشیر أن یكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما ال یجوز أال یجوز   -د 
  .الصحف

و موكول أمرھا أن یتعلق موضوع السؤال بشخص النائب او بمصلحة خاصة بھ أال یجوز  -  ـھ
  .الیھ
ن یوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما ال یجوز توجیھھ اال لوزیر أال یجوز  ) ١١٦ (المادة -٣

  .واحد
  ) ١١٧( المادة   -٤
  توفرت في السؤال شروطھ إذاالوزیر المختص،  إلىیبلغ الرئیس السؤال   -أ  
  .أیامثمانیة  أقصاھایجیب الوزیر على السؤال خطیا خالل مدة   - ب
ول جلسة أ أعمالمقدم السؤال، ویدرج السؤال والجواب على جدول  إلىیبلغ الرئیس الجواب   -ج 

  .واالستجوابات واالقتراحات برغبة لألسئلةمخصصة 
  ) ١١٨( المادة   -٥
یبدي رغبتھ  أوعند عرض السؤال والجواب یعلن النائب اكتفاءه بالرد فیغلق بحث الموضوع،   -أ 

اكتفى  فإذاكما یعطى الوزیر حق الجواب  بإیجازبالكالم وعندھا یعطى وحده حق الرد على الوزیر 
استجواب وفق أحكام  إلىكان من حق النائب تحویل السؤال  وإالالنائب بعدئذ یغلق بحث الموضوع 

  .ھذا النظام
ذا كان األمر یمس شخصھ حیث یحق لھ حینئذ إال یسمح ألي عضو بالحدیث حول السؤال اال   -ب 

  .بإیجازالتعقیب 
نظر ال أثناءالتي توجھ للوزراء  األسئلةعلى  باألسئلةال تسري الشروط الخاصة )  ١١٩( المادة  -٦
یرد بشأنھا  ن لكل عضو حق التدخل في كل سؤالأ إذالموازنة العامة وفي مشروعات القوانین  في

  .والرد علیھ
 إذا إالدورة الحقة  أعمالالمقدمة في دورة سابقة في جدول  األسئلةال تدرج   ) ١٢٠ ( المادة  -٧ 

  .صرح مقدموھا بتمسكھم بھا بكتاب خطي یقدمونھ لرئیس المجلس
   ) ١٢١ ( المادة -٨
  .ن یتم ذلك في الجلسة التي یناقش فیھا السؤالأاستجواب على  إلىیجوز تحویل السؤال  -أ  
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لم تجب الحكومة خالل مدة شھر من ورود السؤال  إذااستجواب  إلىیجوز تحویل السؤال   - ب
  .  إلیھا

  
  االستجواب  -٢

وفیما یلي نصوص المواد المتعلقة باالستجواب كأداة من أدوات الرقابة البرلمانیة حسب النظام 
  الداخلي لمجلس النواب 

احدھم على تصرف لھ في شأن من الشؤون  أواالستجواب ھو محاسبة الوزراء   ) ١٢٢( المادة 
  . العامة
  ) ١٢٣ ( المادة

الرئیس مبینا فیھ  إلىان یقدم استجوابھ خطیا  أكثر أوعلى العضو الذي یرید استجواب وزیر   -أ 
  .الموضوعات والوقائع التي یتناولھا االستجواب، وعلى الرئیس تبلیغ الوزیر المختص باالستجواب

  .یشترط في االستجواب ما یشترط في السؤال  - ب 
   ) ١٢٤ ( المادة

 إال، أسبوعان أقصاھامدة على الوزیر ان یجیب رئیس المجلس خطیا على االستجواب، خالل  - أ 
  .رأى الرئیس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزیر على تقصیر المدة إذا

جمع معلومات یتعذر معھا تقدیمھ خالل المدة  أوتحقیق  إجراءكان الجواب یقتضي  إذا  - ب 
المذكورة، للوزیر ان یطلب من رئیس المجلس تمدید المدة ولمكتب المجلس تمدیدھا بالقدر الذي یراه 

  .مناسبا ویبلغ الرئیس مقدم االستجواب والوزیر بذلك
جلسة مخصصة لذلك، كما یدرج  أول أعمالیدرج االستجواب والجواب على جدول   -ج 

  .لم یرد جواب الوزیر خالل المدة المقررة إذاالستجواب على ذلك الجدول ا
االكتفاء بسبق توزیعھا على األعضاء، یعطى الكالم  أوبعد تالوة االستجواب والجواب علیھ   -د 

لمقدم االستجواب ثم للوزیر المستجوب ولكل منھما حق الرد مرة واحدة ثم یعطى الكالم لمن شاء 
  .من النواب

تبنى احد النواب موضوع  إذا إالأعلن المستجوب اقتناعھ یعلن الرئیس انتھاء البحث  إذا  -  ـھ
  .االستجواب فتتبع حینئذ األصول المحددة أعاله في النقاش

عدم اقتناعھ ولھ ولغیره من النواب طرح  أسبابلم یقتنع برد الوزیر، ان یبین  إذاللمستجوب   -و 
  .من الدستور) ٥٤(المادة  أحكاممراعاة الوزیر مع  أوالثقة بالوزارة 

 بیانات تتعلق باالستجواب أولكل عضو ان یطلب من الحكومة اطالعھ على أوراق )  ١٢٥ ( المادة
  . رئیس المجلس إلىالمعروض على المجلس ویقدم الطلب كتابة 

 إذا إالدورة الحقة  أعمالال تدرج االستجوابات المقدمة في دورة سابقة في جدول ) ١٢٦( المادة 
  .  صرح مقدموھا بتمسكھم بھا بكتاب خطي یقدمونھ لرئیس المجلس
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معاني  تأسیًسا على ما سبق فإن االستجواب یختلف عن السؤال في أنھ ال یحمل أي معنى من
للحكومة أو أحد  االستفسار، إذ أن عضو البرلمان یكون على معرفة كاملة بوقائع محددة تحمل اتھاًما

كما أن االستجواب  ھا، بھدف محاسبة من وجھ إلیھ في الشؤون التي تدخل في اختصاصھ،أعضائ
االستجواب فھو اتھام في أمر  یختلف عن السؤال في أن األخیر یوجھ لالستفسار عن الشأن العام، أما

الخاصة، الذي أثر أو یمكن أن یؤثر  یتعلق بالشأن العام، أو محاسبة الوزراء في شأن من الشؤون
 العمل المنتقد یرتبط بالخطأ الذيوفاالستجواب عمل منتقد داخل اختصاص الوزیر،  على الشأن العام

التي -  ، وعلیھ فإن طرح االستجواب یرتبط بھذا الخطأ ولكن األفعال یرتكبھ الوزیر وینسب إلیھ
السیاسي،  ىتنسب إلى الوزیر قد تكون خطأ بالمعنى القانوني أي مخالفة قاعدة دستوریة، أو بالمعن

الشخصیة للوزیر  أي أن الخطأ ھنا قد یشكل خطأ سیاسًیا یشمل الجانب الشخصي أو التصرفات
الشخصیة التي یدخل  وبالتالي یساءل الوزیر عن أخطائھ الوزاریة بالمعنى القانوني وأیًضا أخطائھ

ي الحكومة أو طرح الثقة ف ھذا وقد یؤدي االستجواب في نھایة األمر إلى. العنصر الشخصي فیھا
كما  ،منھ ) ٩٦(ي، على ھذه الوسیلة الرقابیة في المادة األردنوقد نص الدستور  بأحد أعضائھا

رئیس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس "ي على أن األردنمن الدستور )  ٥١( تنص المادة
 مجلس النواب عن النواب مسؤولیة مشتركة عن السیاسة العامة للدولة كما أن كل وزیر مسؤول أمام

  ".وزارتھ أعمال
اتھام الوزیر  إن طرح الثقة بالوزیر ھي نتیجة العالقة التي تربط بین االستجواب كمقدمة تقوم على

وسحب الثقة لیس  وبین سحب الثقة منھ كنتیجة لھذا االستجواب وإن كان االرتباط بین االستجواب
بنفسھا إن ھي استشعرت   الحكومة وتطرح الثقة إذ قد تبادر. على إطالقھ في فقھ القانون الدستوري

ویقدم االستجواب خطیا إلى الرئیس   عدم تأیید البرلمان لموضوع ما أو رفضھ لھ بالثقة فیھا
 عمالویحتوي على الموضوعات التي یرید النائب استجواب الوزیر بشأنھا ، ویدرج على جدول األ

إذا لم یقتنع النائب بما قدمھ الوزیر، یطرح بعد أسبوعین وبعد النقاش في موضوع االستجواب 
  ). ٥٤(الوزیر للثقة مع مراعاة إجراءاتھا المنصوص علیھا بالدستور المادة 

ال یجوز تقدیم استجواب فى موضوع سبق للمجلس الفصل فیھ في نفس ومن الجدیر بالذكر انھ     
بات المقدمة فى موضوع واحد أو وتضم االستجوا ،دور االنعقاد ما لم تطرأ وقائع جدیدة تبرر ذلك

فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضھا ارتباطا وثیقا ، وتكون االولویھ فى الكالم عند تعدد 
االستجوابات لمقدم االستجواب األصلي ، ثم لمقدم االستجواب األسبق فى القید بسجل االستجوابات 

  .  تجوابالمتعلقة بموضوع االس یكون الكالم بالنسبة لمقدمى األسئلة ،ثم
ي السادس عشر في دورتھ العادیة الثانیة قدم احد األردنومن الجدیر بالذكر ان مجلس النواب 

حد وزراء حكومة عون الخصاونة وبعد مناقشة السؤال وفقا لنصوص النظام أاعضائھ سؤاال إلى 
الداخلي لمجلس النواب قد تم تحویلھ إلى استجواب وبعد ذلك تم تحویل االستجواب إلى طرح الثقة 

  ) ٥٣ (المادة في بالوزیر مما ترتب علیھ التصویت على الثقة بالوزیر المعني حسب احكام الدستور 
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  ناقشة طلبات الم -٣
وفیما یلي نصوص المواد المتعلقة بطلبات المناقشة  كأداة من ادوات الرقابة البرلمانیة حسب 

  النظام الداخلي لمجلس النواب 
  .المناقشة ھي تبادل الرأي والمشورة بین المجلس والحكومة : ) ١٢٧(المادة 
من  أمرالمجلس بطلب مناقشة أي  إلىان یقدموا  أكثر أویجوز لعشرة أعضاء   - أ :  ) ١٢٨(المادة 

  .األمور والقضایا العامة
  .یجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة  - ب                   

 أعمالالرئیس الذي یدرجھ في جدول  إلىیقدم طلب المناقشة العامة خطیا   -أ :  ) ١٢٩( المادة 
  .جلسة تالیة أول

 إذا إالعشر یوما  أربعةیحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحیث ال یتجاوز   -ب                    
  .رأى المجلس ان الموضوع غیر صالح للنقاش فیقرر استبعاده

یحق طالبي المناقشة العامة وغیرھم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتھاء  : ) ١٣٠ ( المادة
  من الدستور) ٥٤(المادة  أحكامالمناقشة العامة، وذلك مع مراعاة 

  
ھي تبادل للرأي والمشورة بین المجلس والحكومة ، بحیث یجوز لعشرة من  :طلبات المناقشة 

أعضاء مجلس النواب أو أكثر أن یتقدموا بطلب مناقشة ألي موضوع أو أمر یعنى في قضایا عامة 
وسیاسة ، ویجوز أیضًا للحكومة أن تطلب المناقشة العامة وتكون طلبات المناقشات مقدمھ خطیًا إلى 

الجلسة ویقرر المجلس تحدید المناقشة العامة باالتفاق  أعمالذي یدرجھ على جدول رئیس المجلس ال
  . یومًا ) ١٤(مع الحكومة بحیث ال تتجاوز ھذه المدة 

  
  االقتراحات برغبة  -  ٤ 

ھو الرغبة في دعوة الحكومة للقیام بأي عمل ذي أھمیة یدخل في اختصاصھا : االقتراح برغبة 
ویجب أن یكون خطیًا ویقدم إلى رئیس المجلس والذي بدوره یحیلـھ إلي اللجنة المختصة والتي 

ة یومًا إما بالقبول أو الرفض ، في حالة القبول وموافق) ١٥(تعطي تقریرھا بھ خالل مدة أقصاھا 
مجلس النواب علیھ یكتب بھ لرئیس الوزراء وعلى رئیس الوزراء إبالغ المجلس بما تم على 

  .یومًا ویجوز للمجلس أن یقصر المدة ) ٣٠(االقتراح في مدة أقصاھا 
  
   االقتراحات بقانون -  ٥ 

ھي اقتراحات یقدمھا أعضاء مجلس النواب إلى رئیس المجلس سواء كانت : االقتراحات بقانون 
اریع أو تعدیل على بعض مواد القانون إذا تبین ھناك خلل في تطبیق ھذه المواد وقد نصت المادة مش

والنواب ان  األعیانمن الدستور على انھ یجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أٍي من مجلسي ) ٩٥(
یقترحوا القوانین ویحال كل اقتراح على لجنة مختصة من لجان المجلس إلبداء الرأي فإذا رأى 
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المجلس قبول االقتراح أحالھ على الحكومة لوضعھ في صیغة مشروع قانون وتقدیمھ للمجلس في 
  . نفسھا الدورة نفسھا أو التي تلیھا وال یجوز تقدیم االقتراح إذا رفضھ للمجلس في الدورة

  
  العرائض والشكاوى  -  ٦ 

یحق لكل أردني أن یرفع إلى مجلس النواب عریضة فیما لھ صلة بالشؤون العامة أو شكوى فیما 
ینوبھ من أمور شخصیة ویشترط في الشكوى أو العریضة أن تشمل على اسم مقدمھا وعنوانھ وال 

و القضاء وینظر مكتب المجلس یجوز أن تشتمل الشكاوى على أي مساس بالعرش أو مجلس األمة أ
  ).النظام الداخلي لمجلس النواب(  في ھذه الشكاوى ویحیلھا إلى الجھة المعنیة

  
  المذكرات  -  ٧ 

ي على المذكرات إال أنھا استخدمت في األردنلم ینص النظام الداخلي لمجلس النواب وال الدستور 
أدوات الرقابة البرلمانیة ، وھي  عدد من المجالس وأصبحت عرفا برلمانیا واعتبرت إحدى أھم

عبارة عن عریضة موقعة من نائب أو عدد من النواب ترفع إلى رئیس المجلس وتكون متضمنة 
ألفكار ھؤالء النواب إما حول قضایا عامة التي تھم الوطن والمواطنین أو لبعض القضایا الشخصیة 

  . مثل خدمات الدوائر االنتخابیة
  
   مالأعبند ما یستجد من  -  ٨ 

كل جلسة لمجلس النواب وقد یتفق أعضاء المجلس على  أعمالیوضع ھذا البند عادة على جدول 
 تحدید وقت معین للحدیث عن القضایا المھمة ذات الصفة العاجلة والتي ال تحتمل التأجیل لحین

طرحھا أمام المجلس ویشترط أن تكون الحكومة موجودة في الجلسة حیث یتم الرد من قبل رئیس 
  . الحكومة أو الوزیر المعني على قضیة تثار وقد اصطلح على تسمیتھ باألسئلة الشفویة

  
  طرح الثقة للحكومة  -  ٩ 

یشترط لبقاء  ھي إحدى الحقوق التي یملكھا مجلس النواب في مواجھة السلطة التنفیذیة حیث
الحكومة واستمرارھا حیازتھا لثقة المجلس وعلیھ فان مجلس النواب متى یشاء یحجب الثقة عن 

إما بطلب من رئیس : الوزارة أو أحد الوزراء التي علیھا أن تقدم استقالتھا ویكون طرح الثقة بحالین 
ألقل،وھي في حال أن الوزراء وھي في حال تقدیم البیان الوزاري ، أو بطلب عشرة نواب على ا

مجلس النواب وجد أن الحكومة قد خالفت البرامج التي وضعتھا أو تبین أي خلل في أداء السلطة 
  . التنفیذیة
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  البیانات الوزاریة  - ١٠ 
خطة تضعھا لجنة وزاریة تمثل توجھات الحكومة وبرامجھا األساسیة المتعلقة بمختلف الحقول 

لسیاسة الخارجیة ، وتتقدم على أساسھ بطلب الثقة من مجلس النواب والمیادین بما في ذلك برامج ا
خالل شھر من تاریخ تألیفھا إذا كان المجلس منعقدا ویعتبر خطاب العرش بیانھا الوزاري ،إذا كان 
المجلس غیر منعقد ، وقد تكتفي بعض الحكومات بخطاب العرش كبیان وزاري في حال كان 

  .المجلس منعقدا
  
  اتھـام الوزراء  -١١

وقبل اجراء یعتبر الوزیر مسؤول سیاسیا أمام مجلس النواب عن جمیع الشؤون المتعلقة بوزارتھ 
من الجریدة الرسمیة  كان  ٢٠١١ – ١٠-١تاریخ  ٥١١٧التعدیالت الدستوریة المنشورة في العدد 

أصوات األعضاء الذین لمجلس النواب حق اتھام الوزراء وال یصدر قرار االتھام إال بأكثریة ثلثي 
یتألف منھم مجلس النواب وعلى المجلس أن یعین من أعضائھ من یتولى تقدیم االتھام وتأییده أمام 

رئیسا وثالثة من أعضاء مجلس  األعیانالمجلس العالي ویتألف المجلس العالي من رئیس مجلس 
 ، ٥٦ ، ٥٥( یل المواد وبعد ان تم تعد.باالقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامیة األعیان

والتي تضمنت محاكمة الوزراء امام المحاكم النظامیة المختصة في العاصمة وان لمجلس ) ٥٧
اكمة النواب حق إحالة الوزراء إلى النیابة العامة وتالیا نصوص المواد المعدلة المتعلقة بمح

   -:الوزراء
ناتجة عن تأدیة وظائفھم أمام المحاكم  یحاكم الوزراء على ما ینسب إلیھم من جرائم: ) ٥٥(المادة 

  .النظامیة المختصة في العاصمة، وفقًا ألحكام القانون
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النیابة العامة مع إبداء األسباب المبررة لذلك :  ) ٥٦(المادة 

  .وال یصدر قرار اإلحالة إال بأغلبیة األعضاء الذین یتألف منھم مجلس النواب
ثر صدور قرار اإلحالة عن أیوقف عن العمل الوزیر الذي تتھمھ النیابة العامة : ) ٥٧ ( مادةال

  .مجلس النواب وال تمنع استقالتھ من إقامة الدعوى علیھ أو االستمرار في محاكمتھ
  

 الخالصة 

من خالل ما سبق ذكره ومع تأكیدنا على ان مبدأ الفصل بین السلطات یجب ان یكون حقیقة على 
ي فان نظام الحكم األردنرض الواقع وتكریسا لمبدأ األمة مصدر السلطات التي تضمنھا الدستور ا

  .لدینا ھو نیابي ملكي وراثي 
مما یؤسس الن تقوم السلطة التشریعیة بممارسة وظائفھا األساسیة المتعلقة بالتشریع والرقابة 
بصورة تحقق مبدأ الفصل بین السلطات فصال تشاركیأ بما یحقق المصلحة العامة للدولة بكل 

ة ولعلھ من نافلة القول الحدیث عن التعدیالت الدستوری،مكوناتھا شعبا وأرضا وسیادة ونظام حكم 
وان كثیرا من ھذه التعدیالت تناولت عمل السلطة  ١٩٥٢التي تناولت ما یزید عن ثلث مواد دستور 
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التشریعیة من حیث قیامھا بكل وظائفھا األساسیة بصورة قانونیة واقعیة تحقق الھدف العام من وجود 
مصدر السلطات ھذه السلطة المناط بھا التشریع والرقابة وان یعزز المبدأ القائل بان األمة ھي 

وحیث ان الرقابة البرلمانیة بوسائلھا المتعددة المنصوص على إحكامھا في النظام الداخلي ھي 
بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعدیل النظام الداخلي لمجلس النواب باعتبار ان ھذا النظام یحدد 

تعدیل النظام الداخلي لمجلس وسائل الرقابة البرلمانیة ولكن العمل البرلماني الحقیقي یأتي من خالل 
ولعلھ من العدالة القول بان النظام الداخلي لمجلس النواب كان موضوع بحث ومناقشة وتم ،النواب 

ن یتم تشكیل لجنة نیابیة أي السادس عشر إقرار األردنخالل الدورة العادیة األولى لمجلس النواب 
برئاسة النائب بسام حدادین ومشاركة العدید من  لتعدیل النظام الداخلي وإحالتھ إلى اللجنة القانونیة

النواب لوضع تعدیل شامل وكامل لتعدیل النظام الداخلي بما یواكب اعرق الدیمقراطیات من حیث 
تشكیل الكتل النیابیة ودورھا وتعزیز وسائل الرقابة البرلمانیة بما یوصل إلى رقابة برلمانیة حقیقیة 

  .قابة وما ینسجم مع العمل البرلماني الحقیقي وما یتعلق بآلیات وسائل ھذه الر
ن تراكم التشریعات لم یعط الوقت الكافي إلجراء ھذه التعدیالت والتي تبدو ضروریة أولكن یبدو 

ن مشروع اللجنة النیابیة الموقرة المناط بھا دراسة تعدیالت النظام الداخلي قد جاءت أوملحة و
وتماشیا مع األطر العامة لھذه  یاسة التي یدعو الجمیع لھامتقدمة وتنسجم مع سیاسة اإلصالحات الس

الورقة والمتعلقة باألغلبیة البرلمانیة والمدى الواقعي والقانوني لعالقة منح الثقة أو حجبھا عن 
على أدوات الرقابة فان الضرورة تبدو )  األعیانمجلس ( الحكومة ولبیان مدى تأثیر الغرفة الثانیة 

ا یتواءم مع التعدیالت صالح السیاسي للنظام الداخلي لمجلس النواب بمملحة الستكمال اإل
  .الدستوریة

ن تؤدي إلى ارتباط وثیق بین عجلة أان األسباب الموجبة التي تستوجب تعدیل النظام الداخلي یجب  
ن مجالس النواب أحیث  ،اإلصالح السیاسي والدیمقراطي في البالد مع عجلة اإلصالح البرلماني 

تواجھ تحدیات جوھریة ال تقتصر على بنیتھا التي یحددھا قانون االنتخاب بل تتعداه إلى مصداقیة 
وعلیھ فان تطبیق النظام الداخلي وتعدیل أحكامھ یجب ان یستند إلى  ،ھذه المجالس أمام الرأي العام 

اإلدارة الجماعیة لعمل المجلس أسس وقواعد الدیمقراطیة البرلمانیة العصریة الذي یؤدي لتطویر 
  .الداخلي وتحقیق االستقاللیة المالیة واإلداریة لھ 

ن المھمة المناطة لمجلس النواب المتعلقة بالتشریع والرقابة بحاجة إلى  أوفي الختام ال بد من القول  
رفد النواب بكوادر قانونیة واقتصادیة متخصصة حتى نؤسس لعمل نیابي رقابي تشریعي یؤسس 

  .لواقع سیاسي حزبي یؤطر العمل الجماعي بعیدا عن االجتھادات الفردیة 
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  لمراجعا
  ياألردنالدستور  -١

  النظام الداخلي لمجلس النواب -٢

مجموعة القرارات التفسیریة الصادرة عن المجلس العالي . ٢٠١٠ ،محمد  ،القطاونة  -٣
  المكتبة الوطنیة :  األردن. لتفسیر الدستور 

دائرة :  عمان. یة ومراحل تطورھا األردناة النیابیة الحی).  ٢٠١٠( ،عبداهللا  ،الطوالبة  -٤
  المطبوعات والنشر 

االصالح البرلماني مقترح نظام داخلي .  ٢٠١١،مركز البدیل للدراسات واالبحاث  -٥
   األردن–عمان .

، ٢٠٠٧نوفمبر /٢تشرین ١٨ ،موقع المراقب البرلماني األحد -٦
http://www.parobserver.org  

السلطة التنفیذیة في  أعمالالرقابة البرلمانیة على ) ٢٠٠٩. (شطناوي  عقلة فیصل -٧
 . ي األردنالنظام الدستوري 

 ا /http://ar.wikipedia.org/wiki، ویكیبیدیاالتشریع  -٨

الدفوع في قانون المحاكمات المدنیة والتجاریة  -٩
/http://ar.jurispedia.org/index.php     

١٠- http://www.parobserver.org 

فیصل عقلھ الشطناوي ، الرقابة البرلمانیة   -١١
www.mutah.edu.jo/dar/xxdata/abstrach/04n6.htm 

باحث : محمد قاسم المیاحي ، الرقابة البرلمانیة مفھومھا وسائلھا غایاتھا واثارھا -١٢
، ٢٠١٢/آب١، ١٦٩٦، المواطن نیوز ، العددقانوني

http://www.almowatennews.com/news_view_22812.html 

-http://www.fالبرلمانیة، -الرقابة-وسائل-أھم- ھى-ما -١٣

law.net/law/showthread.php?33048 -  
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  الفصل الخامس
  وأثرھا على المجالس النیابیة األردنالكوتا النسائیة في 

  
  وفاء بني مصطفى النائب المحامیھ: إعداد 

  
  :مقدمة 

حصائي رسمي تقدر إتشكل ما یقارب نصف المجتمع فنسبة النساء في آخر تقریر  األردنالمرأة في 
یرى بأن السمة الذكوریة ھي  األردنن المتتبع للمجتمعات العربیة ومنھا أاال  ) %٤٨.٥ ( بـ

الطاغیة على ھذه المجتمعات حیث ال یترك امام المرأة مجاالت واسعھ لتتمكن من أخذ مكانتھا 
الطبیعیة او ممارسة دورھا التشاركي الحقیقي ، بل تحشر في أغلب األحیان في زوایا وقوالب معینة 

املة كمواطنة تقف على قدم المساواة ولمھام محددة ، األمر الذي یحول دون حصولھا على حقوقھا ك
مع الرجال أمام القانون ، كما ترتب على ذلك تكریس للصورة النمطیة للمرأة في أذھان شرائح 

  .ي األردنواسعھ من أبناء مجتمعنا 
وحیث أن األوضاع اإلقلیمیة الجدیدة فرضت على أغلب دول المنطقة العربیة مراحل تحول انتقالیة 

م الدیموقراطیة الكامل او الجزئي وغیاب المشاركة السیاسیة للمواطنین الى حداثة تتفاوت من انعدا
التجربة الدیموقراطیة ، األمر الذي أدى الى بروز الواقع المریر الذي تعیشھ المرأة العربیة الى 
السطح ، والكشف عن  سیاسات االقصاء المتعمد وعدم المشاركة والتفعیل للمرأة في مواقع صنع 

  .ار ورسم السیاسات القر
شھد ویشھد اھتماما خاصا وتوجھا جدیا للنھوض  األردنومع كل ھذا فال بد من االعتراف بأن 

بواقع المرأة ومشاركتھا وتكریس قدرتھا على ممارسة كافة حقوقھا ومن أھمھا مشاركة المرأة في 
بل أن توضع على رأس أولویات الحیاة السیاسیة والعامة والتي ال بد أن ال یكتفى باالھتمام بھا فقط 

یة الى قناعة مفادھا أن االصالح الشامل ال یمكن أن األردنالتنمیة السیاسیة في البالد، فتصل الدولة 
  .یتحقق دون انصاف المرأة والتعامل مع قضایاھا بعدالة ومسؤولیة 

  
  :یة في التشریعات األردنواقع المرأة 

ي ال یعترف على عكس كثیر من الدساتیر العربیة واالسالمیة بالمساواة الصریحة بین األردنالدستور 
تنص ) ١(ي الفقره األردنالرجل والمرأة في الحقوق المدنیة والسیاسیة ، فالمادة السادسة من الدستور 

ق او اللغة یون امام القانون سواء ال تمییز بینھم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العراألردن  "
وعلى الرغم من المطالبات العدیدة من كافة القیادات النسائیة السیاسیة في البرلمان " .او الدین

والمدنیة في مؤسسات المجتمع المدني بتعدیل ھذه الفقرة واضافة لفظة الجنس الى آخرھا أو  األعیانو
م اال أن وجود قوى ٢٠١١یات الى أولھا في مرحلة التعدیالت الدستوریة لعام األردناضافة لفظة 

معارضھ لھذا التوجھ لم تمكن المرأة من الحصول على ھذا التعدیل بحجة أن المادة تشمل المساواة 
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بین الجنسین دون أي اضافة أو تعدیل علما بأنني ال أرى كمحامیة ومقرره للجنة القانونیة اثناء فترة 
عدیالت الدستوریة ذلك حیث أن النص لن یكون واضحا وصریحا في اقراره للمساواة دون ھذا الت

م تضمن عبارات صریحة تنص ١٩٩٠ي الصادر في عام األردنالتعدیل ، والدلیل أن المیثاق الوطني 
لبند على المساواة في المواطنة والمشاركة السیاسیة وفي كافة المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة ، فا

یون رجاال ونساءا أمام القانون سواء ال تمییز بینھم في الحقوق األردن" من الفصل االول ینص ) ٨(
والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدین وھم یمارسون حقوقھم الدستوریة ویلتزمون 

ي واطالق دناألربمصلحة الوطن العلیا وأخالق العمل الوطني بما یضمن توجیھ طاقات المجتمع 
  ."الوحدة والتقدم وبناء المستقبل قدراتھ المادیة والروحیة لتحقیق أھدافھ في 

ن المرأة شریكة الرجل وصنوه في تنمیة المجتمع أ" من الفصل الخامس ) ٦(كما ینص البند 
ي وتطویره مما یقتضي تأكید حقھا الدستوري والقانوني في المساواة والتعلیم والتثقیف األردن

  " .وجیھ والتدریب والعمل وتمكینھا من أخذ دورھا الصحیح في بناء المجتمع وتقدمھ والت
وعلى الرغم من اعترافي بأن الضمانات الدستوریة لوحدھا دون وجود ارادة سیاسیة حقیقیة ال تكفل 

 ،، اال أنھا خطوة مھمة في طریق الوصول اة والوصول الى مواقع صنع القرارحق المرأة بالمساو
ودخلت حیز النفاذ  األردنوھذا مع األخذ بعین االعتبار االتفاقیات والمواثیق الدولیة التي وقع علیھا 
تتعھد الدول "منھ على ) ٣(كالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي ینص في المادة 

ة والسیاسیة المنصوص األطراف بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجمیع الحقوق المدنی
الناس جمیعا سواء أمام القانون  "منھ على أن) ٢٦(كما تنص المادة  ،" علیھا في ھذا العھد

وفي ھذا الصدد یجب أن یحظر القانون أي  ،ویتمتعون دون أي تمییز بحق متساو في التمتع بحمایتھ
ي سبب، كالعرق أو اللون تمییز وأن یكفل لجمیع األشخاص على السواء حمایة فعالة من التمییز أل

أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو 
  . "الثروة أو النسب، أو غیر ذلك من األسباب

 األردنن الفقھ الدستوري الحدیث قد تجاوز مرحلة النص على المساواة التي ال زلنا في إوحقیقة 
ولم نستطع الى اآلن تحقیقھا ، الى مرحلة النص على حظر التمییز والتي تعتبر بأن  نراوح عندھا
والواقع أن ھذه . یمیز ضد المرأة یعتبر غیر دستوري ) قانون ، نظام أو تعلیمات ( أي تشریع 

للمحكمة الدستوریة وقانونھا والسیر في  األردنالتعدیالت تكتسب اآلن أھمیة أكثر في ظل إقرار 
ات انشائھا ، األمر الذي یرتب على ذلك وجود مرجعیة علیا تستطیع النساء االحتكام لھا اجراء

  .والطعن في أي تشریع ال یحقق المساواة بین الجنسین أو یمیز أحدھما على اآلخر 
  

  :یة والحیاة السیاسیة األردنالمرأة 
شھدت معظم المراحل التاریخیة لحیاة المجتمع البشري اقصاءا للمرأة عن ممارسة العمل السیاسي 
وھو ما عزز اعتقاد البعض بعدم مالئمة النساء لھذا العمل وأن األنشطة السیاسیة عامة والعمل 

ذلك وعززه البرلماني خاصة لیس للمرأة ویعیقھا عن أداء وظیفتھا االجتماعیة والتربویة ، وقد ساند 



 95   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

وقد ظھرت نتیجة   ،بقوة السلوك الذكوري التنافسي على السلطة والقوة والمكانة االجتماعیة 
لذلك عدد من النظریات التي بحثت في أفضل الطرق لوصول النساء الى مواقع صنع القرار في 

ر العمل السیاسي فظھرت نظریة التطور الطبیعي والتي تقول بمساعدة النساء على الوصول عب
تخطي وكسر العوائق االجتماعیة واالقتصادیة ، وان المجتمع سوف یصل في النھایة الى تمثیل 
عادل للنساء ، الى انھ حسب ھذه النظریة لن یصل اال عدد قلیل من النساء الى تبوء مواقع قیادیة ، 

كما أنھ لن یسھم  مر الذي لن یساعد في ادماج الرؤیا النسائیة وتغییبھا عن رسم السیاسات العامة ،األ
فأدت الحاجة الى ظھور نظریة التمییز االیجابي  ،بفاعلیة في التسریع بتغییر النظرة النمطیة للنساء 

في محاولة لجسر وتقلیل ھوة الفجوة والفارق بین الرجال والنساء والتي تبنت القول بأن التھمیش 
ة آثاره عبر الطرق العادیة بل ال بد أن واالقصاء العظیم للنساء عبر التاریخ ال یمكن تجاوزه ومعالج

 ،یكون ھنالك تمییز لصالح المرأة وتفضیل لھا حتى تصل الى تحقیق المساواة في نھایة المطاف 
لتفتح المجال لمشاركة ) الكوتا النسائیة (وعبر ھذه النظریة جاءت فكرة المقاعد المخصصة للنساء 

  . سیاسیة أوسع من قبل النساء في كافة مناحي الحیاة ال
وقد بدأت الكوتا النسائیة بالظھور بقوة في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة الذي نظمتھ 

م والذي نظم برعایة السیدة االولى في الوالیات المتحدة وقتھا ١٩٩٥األمم المتحدة في بكین عام 
د نسائي على رأسھ سمو بوف األردنووزیرة الخارجیة الحالیة االن ھیالري كلینتون ، وقد شارك 

األمیرة بسمھ ، وكان من أھم وأبرز توصیات المؤتمر أن على الدول المشاركة أن تحاول فسح 
المجال أمام نساء للوصول الى المواقع والمجالس المنتخبة عبر اقرارھا لسیاسات التمییز االیجابي 

وھو ما ترجم على ارض في ھذه المجالس ، ) كوتا ( المتمثلة بإعطاء النساء مقاعد مخصصة 
  .م ٢٠٠٣الواقع بانتخابات عام 

و البد من االقرار بأھمیة الدفع بالمشاركة الفاعلة للمرأة في دوائر صنع القرار عن طریق توسیع 
نطاق الفرص و الخیارات و البدائل المتاحة لھا و تستلزم تنمیة المرأة و تطویر قدراتھا و امكانیاتھا 

ي تمكنھا من احداث التغییر في مجتمعھا دون اھمال اھمیة الثقة بالنفس و لتمتلك عناصر القوة الت
  .التسلح بالمعرفة و التركیز على العمل ضمن اطار الجماعة 

  
  لماذا نحتاج الكوتا ؟

سباب و الموروثات و الى عدم تقدیم یرجع العدید من األ األردنن تأخر وضع المرأة في إ     
یة بعیدة عن قلب األردني و ال زالت المرأة األردنالحلول العملیة المنسجمة مع طبیعة المجتمع 

تعطى المكانة الطبیعیة و  ن كل الالعبین الكبار ھم من الرجال و غالبا الالمعادلة السیاسیة أل
كثر ما یتضح بالمشاركة السیاسیة فكانت النساء الى أقصاء علما بأن ھذا اإل ،الحقیقیة التي تستحقھا 

جل استخدامھن كقوة تصویتیة أوقت قریب ال یتم تذكرھن  في المعارك السیاسیة و االنتخابیة اال من 
ن اقرار المقاعد المخصصة للنساء في المجالس النیابیة و البلدیة غیر قواعد أحد المرشحین اال أل

ن عدد من العشائر اصبحت تلجأ الى اختیار أبل  ،باعداد اكبر بكثیر صبحت النساء تترشح أاللعبة و
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مر احدى بناتھا و تدفع بھا لالنتخابات و تفتخر العشیرة بابنتھا النائب كما ھو الحال مع الرجل األ
دى الى كسر الصورة النمطیة عن المرأة فأصبحت تشارك في الجاھات و العطوات و أالذي 

  .وحتى المظاھرات وھذه جمیعھا مناسبات كانت حكرا على الرجال الصلحات و االحتفاالت 
یة بصورة طبیعیة فیمكن تقسیمھا األردنھم المعیقات و العقبات التي تقف في وجھ وصول المرأة أاما 

  :على محاور ھي
  
 :الجانب االجتماعي •

او  بویة و الذكوریة في المجتمع حیث یمارس شخص واحد السلطة داخل االسرةالسلطة األ .١
  .العشیرة وھي عالقة تقوم على الخنوع و الخضوع  لتسلط رجال العائلة و سلطتھم 

و المراكز التي یمكن للمرأة اشغالھا و التي عادة ما  عمالالصورة النمطیة و التقلیدیة لأل .٢
 .تنحصر بقطاع التعلیم و الصحة 

اركة في العمل عدم الوعي الكامل لدى شریحة كبیرة من القطاع النسائي بأھمیة المش .٣
البرلماني و السیاسي و ضرورة توعیة النساء بأھمیة دعمھم للنساء المرشحات و التخلص 

 .من التبعیة للرجال في اختیار المرشحین 

عدم خبرة النساء في كل المحافظات و المناطق في مجال العمل السیاسي و البرلماني مما  .٤
 . المساعدة في ادارة الحمالتیستدعي التدریب و التثقیف و التوعیة و 

٥.  
  :الجانب االقتصادي •

موال او ضعف القدرة االقتصادیة و المالیة للمرأة و عدم استطاعة النساء توفیر األ .١
جل الترشح لالنتخابات خصوصا في ظل ارتفاع كلف أالحصول على التبرعات من 

 .و انتشار ما یعرف بالمال السیاسي  األردنالحمالت في 

ب او االخ و الذین من الصعب في و األأتبعیة المراة االقتصادیة  لذكور العائلة كالزوج  .٢
 .موالھم و مدخراتھم في معارك النساء االنتخابیة أن یغامروا بأحیان كثیر من األ

 

 :الجانب التشریعي  •

على و المحدد االسمى للدولة و علیھ فأن وجود نصوص فالدستور یعتبر التشریع األ  .١
دستوریة تضمن صراحة المساواة القانونیة في الحقوق و الواجبات بین الرجال و النساء 

ي كذلك تضمین الدستور مواد األردنمن الدستور ) ٦(وھنا تبرز الحاجة الى تعدیل المادة 
ى دستوریة التمییز االیجابي تنص صراحة على عدم دستوریة التمییز ضد المراة و عل

 .كالكوتا و كذلك تضمن المناصفة
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ھم اسباب عدم وصول النساء فلطالما أقانون االنتخاب فتعتبر صیاغة النظام االنتخابي من   .٢
شكل الصوت الواحد عائقا لوصول المرأة للمواقع التمثیلیة كذلك عدم وجود القوائم النسبیة 

ضمن النظام االنتخابي و اعتماد القوائم المفتوحة و تحدید نسبة مخصصة مسبقا للمرأة 
كذلك قلة عدد المقاعد  ،دون المغلقة مع عدم ضمان مركز متقدم للمرأة في القائمة 

 .المخصصة للنساء بحیث ال تضمن تمثیل حقیقي للنساء في المجالس المنتخبة

ن رفع و زیادة أیة ال تعتبر و من الجدیر بالذكر ان كافة الجھود الرامیة لرفع نسبة الكوتا النسائ
النسبة ھو غایتھا و انما تنظر لھ كوسیلة من اجل تحقیق عدالة التمثیل لفئة تشكل نصف السكان عددا 

  جل تحقیق التنمیة الشاملةأكما تھدف الى توظیف كامل الطاقات الموجودة في المجتمع وذلك من 
 

  :المرأة في السلطة التشریعیة 
مر بمراحل مختلفة من أشكال السلطة التشریعیة منذ عھد تأسیس االمارة عام  األردنمن المعلوم أن 

م حیث كانت ھنالك المجالس التشریعیة والتي بقیت حتى عھد االستقالل وتحول االمارة الى ١٩٢١
م وتم تشكیل مجلس األمة األول ١٩٤٧م ، فجاء أول قانون انتخاب في عام ١٩٤٦مملكة في عام 

خب وعشرة أعیان وشھدت ھذه المرحلة غیابا كامال للمرأة في الترشح أو من عشرین نائب منت
یة ونضالھا الذي بدأ في أوائل األردناالنتخاب أو التعیین ،اال أن الجھود الحثیثة للحركة النسائیة 

خمسینیات القرن الماضي للمطالبة بمنح المرأة حقوقھا السیاسیة باالنتخاب والترشح، وقد قادت ھذا 
 األردنم وكذلك اتحاد المرأة العربیة في ١٩٥٢رابطة الیقظة النسائیة التي تأسست في عام  النضال

عبر رفع مذكرات عدیدة ومجلس الوزراء من أجل منح المرأة حقوقھا السیاسیة ، فصدر قرار 
والذي أعطى المرأة المتعلمة حق االنتخاب دون حق  ٢/١٠/١٩٥٥مجلس الوزراء الشھیر في 

  :ترضى قائدات الحراك النسائي بھذا التمییز على المستویین الترشح ، فلم
 ) .غیر المتعلمة(أن تعطى المرأة المتعلمة الحق دون المرأة األمیة   .١

 . أن تعطى المرأة حق االنتخاب دون حق الترشح .٢
فتم العمل على تنظیم حمالت واسعھ من أجل منح المرأة لحقوقھا دون تمییز ، وعلى رأس ھذه 

  .ي األردنالحمالت كانت الراحلة المحامیة امیلي بشارات رائدة الحراك النسوي 
یة التي نظمت حملة رفع مذكرات وعلى أثر ذلك منح األردنم تشكلت اللجنة النسائیة ١٩٧٤وفي عام 

م حق المرأة في الترشح واالنتخاب في مجالس ١٩٧٤لسنة ) ٨(ب مجلس النواب رقم قانون انتخا
وحصل في ذات العام تطور سیاسي في أعقاب مؤتمر الرباط ،النواب ألول مرة في تاریخ المملكة 

الذي اعتبر منظمة التحریر الفلسطینیة ھي الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني ، فاتخذ جاللة 
وحتى ال یحصل خلل  ،م ١٩٧٤الملك قراره بحل المجلس التاسع في تشرین الثاني من عام 

خالل ) المجلس الوطني االستشاري(یة تم تعیین ما یسمى دستوري بالغیاب الكامل للسلطة التشریع
وفي الدورة األولى للمجلس الوطني ) ١٩٨٤- ١٩٧٨(فترة تعطل الحیاة النیابیة في االعوام 
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سیدات من أصل خمس وسبعین ، أما في الدورتین الثانیة والثالثة تم تعیین ) ٣(االستشاري تم تعیین 
  .سیدات من اصل خمس وسبعین  عضو) ٤(

جلس متم حل المجلس االستشاري و تم دعوة المجلس التاسع لالنعقاد و سمي بال ،١٩٨٤في عام 
و حل قبل فك االرتباط بیوم واحد حیث تم  بعدھا تعدیل قانون  ،٣٠/٧/١٩٨٨العاشر و بقي حتى 

وھو تاریخ عودة الحیاة  ١٩٨٩االنتخاب و اقتصرت االنتخابات على الضفة الشرقیة فقط في عام 
مرشح و ) ٦٤٨(سیدة من اصل ) ١٢(لدیمقراطیة بالنسبة لالردنیین وھذه االنتخابات شھدت ترشح ا

ن ینتخب أن قانون االنتخاب كان یتیح للناخب ألكن لم تتمكن اي سیدة من النجاح على الرغم من 
شرف  فقام جاللة الملك الراحل بتعیین السیدة لیلى ،عدد من المرشحین مساویا لعدد نواب دائرتھ 

  .ربعین عضوأالمكون في ذلك الوقت من  األعیانفي مجلس 
لم تترشح اال ثالث سیدات في ظل تعدیل قانون االنتخاب و انتاج نظام  ١٩٩٣في انتخابات عام 

صل ثمانین عضو و ذلك على أالصوت الواحد لمرشح واحد و تمكنت واحدة فقط من الفوز  من 
كثر النواب قوة و أو التي كانت حسب رأي الكثیرین من  المقعد الشركسي ھي السیدة توجان فیصل

  .ربعین عضوأصل أمن  األعیانكما قام الملك بتعیین سیدتین في مجلس  ،تأثیر 
والتي شھدت مقاطعة العدید من الفعالیات السیاسیة منھا جبھة العمل  ١٩٩٧في انتخابات عام 
حد مقاعد مجلس النواب أن شغور أاال  ي منھن الفوزأسیدة و لم تستطیع ) ١٧(االسالمي ترشحت 

قام المجلس باختیار السیدة نھى المعایطة كنائب وذلك دون اجراء  ٢٠٠١عضاءه عام أحد أبوفاة 
علما بان جاللة الملك قام بتعیین ثالث سیدات في مجلس  ،انتخابات عامة لملء المقعد الشاغر

  .ربعین عضو أصل أمن  األعیان
و ذلك في نھایة ) وال أ األردن(كانت قد تشكلت بارادة من الملك وضعت وثیقة ن ھیئة وطنیة أعلما ب
تطرقت الى ضرورة مراعاة تمكین المرأة من المشاركة انتخابا و ترشیحا و ضمان  ٢٠٠٢عام 

  .ن تكون بصورة مؤقتة و انتقالیةأوصول سیدات للبرلمان عبر حصة نسائیة على 
مرشح في ظل قانون انتخابات ) ٧٦٠(صل أیدة من س) ٥٤(ترشحت  ٢٠٠٣في انتخابات عام 

صل أیة كوتا مخصصة لھا حیث خصص للنساء ستة مقاعد من األردنول مرة المرأة عطى ألأ
  :و فازت ستة سیدات بمقاعد نیابیة ھن )  ١١٠(

 صوت عن الدائرة االولى الزرقاء ٧١٣٣حیاة المسیمي حصلت على  .١

 دائرة الثانیة مأدباصوت عن ال ١٠٤٨فلك الجمعاني حصلت على  .٢

 صوت عن الدائرة الخامسة اربد ١٦٨٤ناریمان الروسان حصلت على  .٣

 صوت عن الدائرة الثانیة الطفیلیة ٣٦٥انصاف الخوالدة حصلت على  .٤

 صوت عن الدائرة االولى الكرك ١٣٣٦زكیة الشمایلة حصلت على  .٥
 صوت عن الدائرة االولى الطفیلیة١١٣٢ادب السعود حصلت على  .٦
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على النسب المئویة من أعلما بأن اختیار الفائزات تم وفق ترتیب المرشحات اللواتي حصلن على 
التي حصلت  األصواتفي دوائرھن االنتخابیة و تتلخص طریقة االحتساب بقسمة عدد  األصوات

على ست نسب مئویة على أعلیھا المرشحة على مجموع اعداد المقترعین في الدائرة و من ثم تؤخذ 
وھذه الطریقة تعرضت للنقد  ،وى المملكة و تعلن صاحباتھا فائزات بعضویة مجلس النوابمست

  : الشدید لعدة اسباب منھا 
ان ھذه الطریقة حرمت مرشحات الدوائر الكبیرة من النجاح فحسب ھذه الطریقة ال یمكن  •

المفرق او حتى من الزرقاء في االحوال العادیة و  ،جرش  ،ن تنجح سیدات من عمان أ
 .لیس مرشحات حزب

صوات اعلى من بعض المرشحات من أھذه الطریقة لم تمكن سیدات حصلن على عدد ان  •
 .الفوز االمر الذي اعتبرنھ ظلم

ھذه الطریقة اخرجت عدة فائزات من ذات المحافظات و حرمت العدید من المحافظات ان  •
 .ائيمن التمثیل النس

 ١١٠:٦ھذا فضال عن االنتقاد العام بان عدد المقاعد المخصصة للنساء قلیل نسبیا فنسبة المقاعد ھي 
  .عضو في ذات العام ) ٥٥(من اصل ) ٦(بلغ عددھن  األعیاناما السیدات  ،% ٥اي 

مرشح حیث تم االبقاء ) ٩٦٥(صل أسیدة من ) ١٩٩(و التي شھدت ترشح  ٢٠٠٧ما انتخابات عام أ
نفس النظام االنتخابي السابق و لم یحدث اي تغییر بالنسبة للكوتا النسائیة سوا نجاح السیدة فلك  على

طار الكوتا ھذا باالضافة الى ستھ فائزات بالمقاعد المخصصة إالجمعاني بالتنافس الحر خارج 
  :عضو و اسماء الفائزات  ١١٠للنساء فأصبح عدد النساء في المجلس سبعة من مجموع 

 ف الخوالدة عن الدائرة الثانیة الطفیلیةانصا .١

 حمدیھ القویدر عن الدائرة السادسسة الكرك .٢

 ریم القاسم عن الدائرة الثالثة الزرقاء .٣

 ثروت العمرو عن الدائرة الثانیة الكرك .٤

 ناریمان الروسان عن الدائرة الخامسة اربد .٥

 امنة الغراغیر عن الدائرة الثالثة البلقاء .٦

جدل حول سیطرة الدوائر الصغیرة على المقاعد النسائیة مع بقاء احتساب عادت الأوھذه النتائج 
و استئثار محافظات  األصواتخذ بعین االعتبار لعدد الفائزات بنفس الطریقة  بالنسبیة و دون األ

علما بان ھذه االنتخابات شابتھا ادعاءات عدیدة بالتزویر و  ،الجنوب بحصة االسد من المقاعد 
انعدام للنزاھة طالت بعض المرشحات حسب قولھن حیث تم تعمد تزویر نتائجھن مثل حیاة المسیمي 
عضوة جبھة العمل االسالمي في الزرقاء باالضافة الى شبھات التزویر لصالح بعض الناجحات و 

 األعیانو بالنسبة لمجلس  ،ن قبل الملك قبل اكمالھ لمدتھ الدستوریة الناجحین وھذا المجلس تم حلھ م
  .تم تعیین سبع سیدات كعضوات
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مرشح و جرت ھذه ) ٨٥٣(سیدة من اصل ) ١٤٣(و التي شھدت ترشح  ٢٠١٠في انتخابات عام 
االنتخابات في ظل قانون جدید ونظام جدید للكوتا حیث تم زیادة المقاعد المخصصة للنساء الى 

نھ تم اشتراط ان ال یزید عدد الفائزات أمقعد و تم االبقاء على النسبیة في اعتماد الفائزات اال ) ١٢(
في اي محافظة او اي دائرة من دوائر البدو عن فائزة واحدة حیث شھدت كافة الدوائر وجود 

بدران  كما شھدت فوز السیدة ریم ،مرشحات ما عدا دائرة البادیة الجنوبیة لم تترشح اي سیدة 
علما بانھ لم تتمكن اي من مرشحات محافظة مأدبا او دائرة  ،بالتنافس عن الدائرة الثالثة عمان

  :البادیة الوسطى من الفوزعلى مستوى المملكة و فائزات المجلس السادس عشر ھن
 ناریمان الروسان عن الدائرة الخامسة اربد .١

 اسماء الرواضیة عن دائرة البتراء معان .٢

 عن الدائرة الفرعیة االولى البلقاء ھدى ابو رمان .٣

 خلود المراحلة عن الدائرة الفرعیة االولى الكرك .٤

 ردینة العطي عن الدائرة الرابعة الزرقاء .٥

 وفاء بني وصطفى عن الدائرة الفرعیة الرابعة جرش .٦

 امل الرفوع عن الدائرة الثانیة الطفیلة .٧

 )مسیحي(سلمى الربضي عن الدائرة االولى عجلون  .٨

 علبة عن الدائرة االولى عمان عبلھ ابو .٩

 سامیھ علیمات عن دائرة المفرق .١٠

 میسر السردیھ عن الدائرة الثانیة البادیة الشمالیة .١١

  تمام الریاطي عن الدائرة الفرعیة االولى العقبة .١٢
وھذا وقد سجل للكوتا في ھذه االنتخابات انھا شملت مناطق و محافظات تفوز منھا سیدات للمرة 

 ،ولى مثل جرش و المفرق وعجلون و البادیة باالضافة الى عمان التي حظیت بسیدتین الول مرة األ
ن طریقة االحتساب و االبقاء على النسبیة كان محل اعتراض و انتقاد الكثیر وخصوصا في ظل أاال 

ى غلب الدوائر و طالب الكثیرین باحتساب الفوز عن طریق اعلأل) وھمیة(جراء تقسیمات فرعیة إ
في المحافظة و علما بان ھذه االنتخابات كسابقتھا الحقتھا تھم التزویر و عدم النزاھة من  األصوات
قول بموضوعیة و طبقا لالحصاءات الصادرة عن أن أعالن النتائج و استطیع ول إلالیوم األ

ذلك داء النسائي في البرلمان السادس عشر كان جید نوعیا و المرصد البرلماني ان اجمالي األ
اعتمادا على عدة امور منھا االلتزام بالحضور و عدد المداخالت تحت القبة و التأثیر في التصویت 

باالضافة الى ترأس الكتل  ،و المشاركة في اللجان البرلمانیة كرئیسات و مقررات او عضوات 
)  كتلة التغییر( ياألردنالبرلمانیة فكانت السیدة وفاء بني مصطفى اول امراة ترأس كتلة في البرلمان 

  .فقد تم تعیین تسعة عضوات في المجلس  األعیانما بالنسبة لمجلس أ ،
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  المرأة و قانون االنتخاب المقبل
 األردنول قانون لالنتخاب دائم في تاریخ أبالمصادقة على  ٢٨/٦/٢٠١٢قام جاللة الملك بتاریخ 

حیث لطالما اجریت كافة االنتخابات السابقة في ظل قوانیین مؤقتة و عالرغم من االنتقادات العدیدة 
ن القانون ألھذا القانون و التي ُأعتبر اھمھا ھو االبقاء على الصوت الواحد في الدوائر المحلیة اال 

رفعھا حسب مقعد و التوجھ االن ل) ١٧(ول مرة قائمة نسبیة على مستوى الوطن بضم و أل
مقعد و المؤسف ھو عدم اشتراط وجود النساء بنسبة محددة في اي من ) ٢٧(توجیھات الملك الى 

القوائم المترشحة كنص في القانون االمر الذي كان سیشكل منعطف حقیقي في المسار السیاسي 
ب لعام ن قانون االنتخاأو مع  ،وسیخلق قیادات نسائیة سیاسیة على مستوى الوطن األردنلنساء 
والجید في ھذا ھو تدارك  الثغرة ) ١٥(و تعدیالتھ قد زاد عدد المقاعد المخصصة للنساء الى ٢٠١٢

السابقة بعدم وجود برلمانیات من بعض المحافظات  او دوائر البدو كمأدبا و بدو الوسط و الجنوب  
لمؤسف ھو عدم زیادة ن اأاال  ،ي محافظة او دائرة بدو دون برلمانیة تمثلھاأحیث لن یكون ھنالك 

باالضافة  ،) بعد الرفع( ١٥٠:١٥تساوي  ١٢٠:١٢فـــ % ١٠نسبة الكوتا في البرلمان و ثباتھ عند 
الى بقاء طریقة احتساب الفائزات وفقا للنسبیة عالرغم من ان مشروع القانون قبل اقراره من مجلس 

اال ان المجلس اعاد االحتساب  في المحافظة  األصواتالنواب جاء باحتساب الفائزات وفقا العلى 
  .الى طریقة النسبیة

ھذا و قد رافق اقرار القانون حمالت من العدید من المؤسسات و المنظمات النسائیة و على رأسھا 
مام مجلس النواب أي العام الذي بدأ حملة جمع توقیعات و وضع المذكرة األردناالتحاد النسائي 
مقعد في ) ١٥(للنساء في القائمة الوطنیة اضافة الى المطالبة بزیادة وتبیت % ٢٥للمطالبة بنسبة 

نھ ال غنى عن الكوتا النسائیة تحت اي أاننا بحاجة للكوتا و ( الدوائر الفردیة و رفعت الحملة شعار 
  ) .ظرف كان

  
  یة و المجالس البلدیةاألردنالمرأة 

ولكن قبل ذلك تم تعیین امرأة واحدة في  ١٩٨٢ة على حق االنتخاب و الترشح في عام حصلت المرأ
ول سیدة ترشحت لعضویة بلدیة فكانت من السلط و أما أ ،مانة عمان الكبرى أفي مجلس ١٩٨٠عام 

و جاءت النقلة النوعیة للنساء في عام ، و لكن الحظ لم یحالفھا بالنجاح  ١٩٨٦كان ذلك في عام 
عقاب مؤتمر بكین حیث وافق مجلس الوزراء على أو بمبادرة من سمو االمیرة بسمة وفي  ١٩٩٥
االمر الذي شجع السیدات على الترشح لالنتخابات  ،سیدة في عضویة المجالس البلدیة ) ٩٩(تعیین 

یدة ایمان فطیمات فازت كأول رئیسة تسعة كعضوات و الس) ١٠(امرأة فازت منھن ) ١٥(فترشحت 
  .بلدیة و ذلك لبلدیة الوھادنة

و عملیة دمج  ٢٠٠٣ما في عام أ ،فقط ) ٨(امرأة فازت منھن ) ٤٣(ترشحت  ١٩٩٩في عام 
سیدة لضمان ) ٩٨(و عینت ) ٥(امرأة فازت منھن) ٤٦(ترشحت ) ٩٩(البلدیات لیصبح عددھا
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وجود عضو نسائي واحد على االقل في كل بلدیة فكان توجھ الحكومة في ذلك الوقت ھو تخصیص 
  . مقعد واحد كحد ادنى للمرأة في عضویة المجالس البلدیة 

من % ٢٠و التي اجریت وفق قانون جدید منح النساء كوتا مقدارھا  ٢٠٠٧في انتخابات عام 
امرأة ) ٣٥٥(رج الكوتا مما رفع عدد المترشحات الى المقاعد باالضافة الى اللواتي یفزن من خا

) ٦(كما شھدت ھذه االنتخابات ترشح ،بالتنافس الحر ) ٢٣(على الكوتا و ) ٢٢٦(فازت منھن 
وفي قانون   یا من الفوز برئاسة بلدیة الحسا سیدات لموقع رئیس بلدیة و تمكنت المھندسة رنا الحجا

لسیدات في مجلس النواب من الضغط و حشد التأیید لصالح وتعدیالتھ تمكنت ا٢٠١١البلدیات لعام 
مر الذي من عدد المقاعد األ% ٢٥الى % ٢٠رفع نسبة الكوتا النسائیة في المجالس البلدیة من 

كما تم اعتماد التسجیل لالنتخابات  ،یة األردناعتبرتھ الكثیر من المؤسسات النسائیة نصرا للمرأة 
دفاتر العائلة كالسابق االمر الذي حد من تبعیة المرأة في التسجیل بموجب البطاقة الشخصیة و لیس 

  .كیفما یرید رب االسرة
  

  : الخاتمة
جل الحصول أیة في صراعھا الطویل من األردنالبد في نھایة ھذا االستعراض لواقع و تاریخ المرأة 

ن المرأة قد حققت تقدما جیدا عبر السنوات الماضیة أعلى نصیبھا العادل من التمثیل من االعتراف 
و لكنھ برأیي الشخصي غیر كافي فطریق الوصول الى مرحلة ترجمة القوة العددیة للنساء في 

ن الحفاظ على أي الى قوة حقیقیة موجودة في مواقع صنع القرار ال یزال طویل كما األردنالمجتمع 
السنین الحصول علیھا ال یتم اال بتوحید الجھود في المكتسبات التي استطاعت المرأة على مر 

  . مواجھة المتربصین بھا
ن أول من النساء المناضالت اللواتي فتحن لنا الطریق فعلینا دائما ستذكار الرعیل األإكما البد من 

ال كمال المسیرة و لوإنھ لو ال وجود نساء مثل ایملي بشارات و ایملي نفاع لما تمكننا من أنتذكر 
یة على طول األردنولتھ سمو االمیرة بسمة المعظمة لمسیرة المرأة أاالھتمام و الرعایة و الدعم الذي 

الطریق و خاصة عبر اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة و عبر التعاون مع اتحاد المرأة و االتحاد 
موقع من  فعلى كل امرأة تصل الى ،رض الواقع أالنسائي لما تحقق ھذا التطور و التغییر على 

بقاء الباب مفتوح وراءھا لتدخل بعدھا العدیدات فالتغییر ال إن تحرص على أمواقع صنع القرار 
  .یحدث بالوصول الفردي بل بالعمل الجماعي 
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  الفصل السادس
  اإلعالم والبرلمان

  "محطات الخالف وقطار المصالحة "
  ولید حسني. أ : إعداد 

  إعالمي وخبیر برلماني
  

مشھد التنازع الخالفي بین الصحافة ومجلس النواب مشھدا سریالیا في الكثیر من تفاصیلھ یبدو 
خذ مكانھ في السیرة الشخصیة للعالقة بین السلطة التشریعیة المتوجھ أی أوتداعیاتھ، وھو مشھد بد

عندما ولى دستوریا، وبین سلطة الصحافة الرابعة المتوجھ عرفا واعترافا، باعتبارھا السلطة األ
مجلس النواب، وبین رفض المجلس لھذه  عمالخذ زمام االطالع بنقدھا المباشر ألأت الصحافة تأبد

  .المھمة وحرصھ الكبیر على البقاء فوق النقد والتشخیص
لم یسجل دخول "  ٢٠٠٧ــ  ٢٠٠٣"وعلى مدى المجالس النیابیة السابقة للمجلس الرابع عشر 

شبھ بالتالوم والعتاب أالسلطة التشریعیة والصحافة في مواجھات مباشرة وحادة، وباستثناء عالقات 
ي في المجالس الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فقد بقیت العالقة بین الصحافة والنواب ف

  ".النواب والصحافة"اإلطار الذي تسمح بھ طبیعة الخالفات والمواقف بین طرفي المعادلة
في ھذه اإلطاللة على العالقة بین الصحافة ومجلس النواب تبرز بقوة معادلة في غایة األھمیة 

ن كل عالقة ساخنة وحادة بین مجلس النواب والصحافة تبدأ وتنتھي حین تذھب أوالخطورة وھي 
فة على اتساع مداھا لتوجیھ نقدھا ألیة امتیازات شخصیة یحصل النواب علیھا، في حین تقل الصحا

ھذه الحدة في العالقة إذا ما بقیت في إطار النقد الصحفي واإلعالمي لمنجزات المجلس وما یجري 
  .فیھ تجاه وظائفھ الدستوریة المتعلقة بالتشریع والرقابة

بقوة، ففي الوقت الذي تسمح الصحافة لنفسھا فیھ بتوجیھ سھام ھذه المعادلة یمكن اختبارھا ھنا و
نقدھا المباشر ألیة امتیازات شخصیة یحصل النواب علیھا فان ردة فعل النواب تجاه الصحافة تاخذ 
مداھا الحاد باالتھام والشتم والتجریح، وفي بعض الحاالت وصلت ردات الفعل الى ضرب 

م وتجریدھم من كامیراتھم وطردھم من تحت القبة بلغة جارحة المصورین الصحفیین واالعتداء علیھ
  .وباسلوب غیر مسبوق البتة

  :والشواھد على ذلك كثیرة ال یمكن االحاطة بھا في ھذه العجالة، ولكن یمكن التوقف عند ابرزھا
ضرب الصحفیین واالعتداء علیھم تحت القبة لكونھم قاموا بتصویر مشكلة نیابیة  أزمة .١

دمت فیھا االلفاظ النابیة وكاسات المیاه تحت القبة في المجلس الرابع عشر، داخلیة استخ
 .مجلس النواب أعمالدت برؤساء تحریر الصحف لالعالن عن مقاطعة أ

بین الصحافة ومجلس النواب الخامس عشربسبب انتقاد الصحافة لحصول النواب  أزمة .٢
 .یازات مضافة للنوابمتإعفاءات جمركیة على حساب الخزینة، في سیاق صرف إعلى 
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حادة بسبب كشف الصحافة عن سفریات النواب في المجلس الرابع عشر وكلفتھا  أزمة .٣
 .المالیة الكبرى على خزینة الدولة

اخرى بین المجلس والصحافة بسبب االنتقادات التي وجھتھا الصحافة لقرار مجلس  أزمة .٤
دى بالنواب أر الذمة المالیة، مما حكام قانون إشھاأالنواب الرابع عشر باستثناء النواب من 

 .للتراجع عن قرارھم

تعدیالت قانون المطبوعات والنشر في المجلسین الرابع عشر والخامس عشر والتي  أزمة .٥
على " سماء نوابأقادت الصحافة والنواب الى مواجھة خانقة دفعت ببعض الصحف لنشر 

 .والنشرعداء لحریة التعبیر والصحافة أباعتبارھم " قوائم سوداء

للمطالبة بحل المجلس الخامش " خالد محادین"بسبب مقالة كتبھا زمیل صحفي  أزمةو .٦
 .متتالیة وحاضرة في المجلس السادس عشر أزمةعشر، وھي 

 أعمالتعدیل روابت النواب او مكافاتھم في المجلس الخامس عشر ادت الى مقاطة  أزمةو .٧
 .المجلس

 .لتقاعد المدني في المجلس السادس عشرحصول النواب على جوازات السفر وا أزمةو .٨

انتقادات الصحافة لبقاء العدید من النواب في حالة انكار حملھم لجنسیات اجنبیة في  أزمةو .٩
 . ٢٠١١المجلس السادس عشر بعد اقرار التعدیالت الدستوریة في ایلول 

مر بحصول تعلق بموقف مجلس النواب المضاد ضد الصحافة حینما یتعلق االیرى ج ما نأك وھنا
قانون المطبوعات والنشر، قانون حق " النواب على فرصة لتكمیم الصحافة وفرض قیود علیھا

على % ٥الحصول على المعلومات، قانون ھیئة مكافحة الفساد، قانون دعم الثقافة وفرض ضریبة 
 ".ألخ..الصحف 

 أزمةالصحافة، ولكنھا ال تزال مفتوحة بین مجلس النواب و أزمةھذه القائمة ھي مجرد عناوین في 
قتراب الصحافة من اإلمتیازات الخاصة إذا ما تعلق األمر بمجرد إتنفتح على مصاریعھا دائما 

و تشریع یتعلق بحریة الصحافة او أي قانون أللنواب، فیما تظھر بقوة في حال قام المجلس بمناقشة 
ن أصفة المد والجزر بین السلطتین، ولیس من المتوقع  زمةالحریات العامة، وھو ما یعطي ھذه األ

  .تنتھي ھذه الحالة بینھما في المدى المنظور
مجلس النواب، وھي  أعمالمام ھذا المشھد تبرز عدة تساؤالت عن حقوق الصحافة في تغطیة أو

ولیة المتعلقة قرھا الدستور والقوانین المحلیة، ومدى مطابقة ھذه الحقوق لالتفاقیات الدأالحقوق التي 
  .بحریة النشر والتعبیر وتداول المعلومات

  
   حقوق التغطیة بین الصحافة والنواب

وتنقسم ھذه الحقوق الى حقلین رئیسیین ھما حق الصحفیین في تغطیة البرلمان من داخلھ، ثم حق 
  .مجلس النواب من خارجھ أعمالالصحافة في تغطیة 
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والصحفیة للبرلمان  اإلعالمیةولن نتطرق في ھذه العجالة الى الحقل الثاني المتعلق بحقوق التغطیة 
  .من داخل البرلمان اإلعالمیةمن خارجھ، وسنقتصر الحدیث ھنا على التغطیة 

ي وفي األردنن المعیار القانوني الذي یحكم عالقة الصحافة بالبرلمان متوفرة تماما في الدستور إ
ن اخرى في مقدمتھا النظام الداخلي لمجلس النواب نفسھ، وقانون المطبوعات والنشر، وقوانین قوانی

خرى تولت استنادا للدستور كفالة حق الجمھور بالمعرفة وفي مقدمتھا بالطبع االتفاقیات والمعاییر أ
  .الدولیة

جلسات المجلس، وتبدو مسطرة الحقوق الصحفیة داخل قبة البرلمان متمثلة بحق الصحافة بحضور 
ذا قرر إال إستنادا الى النص الدستوري الذي اعتبر جلسات المجلس جمیعھا مفتوحة للجمھور إ

المجلس غیر ذلك، ونشر مناقشات المجلس ونقلھا، وصوال الى حضور جلسات مناقشات اللجان إذا 
ة ھذه الحقوق مام مسطرأو، جتماعات االمام الصحافة لحضور أما قرر رئیس اللجنة اتاحة الفرصة 

القانونیة للصحفیین فان من حق الصحفي داخل البرلمان حضور جلسات المجلس الرسمیة التي تنعقد 
عضاء المجلس أن أذا اعتبر رئیس المجلس وبموافقة إتحت القبة، وضمان حریة النشر للصحفي، إال 

و القرارات سریة ال یجوز نشرھا، وللحقیقة فان عدد الجلسات السریة التي عقدتھا أناقشات مبعض ال
صابع الیدین، ومع ذلك فان الصحافة وجدت أال تزال في حدود  ١٩٨٩المجالس النیابیة منذ عام 

طریقة لنشر تفاصیل كثیرة جدا من وقائع الجلسات السریة التي اعتبرت في حینھ جلسات سریة وال 
  .و نشر وقائعھاأفیین حضورھا یجوز للصح

الى جانب حقوق الصحفي بحضور الجلسات الرسمیة للمجلس ثم جلسات لجانھ الدائمھ، فان من 
وراق وبیانات البرلمان ونشرھا، وللحقیقة أیضا الحصول على محاضر الجلسات وأحقوق الصحفي 

وراق كثیرة محاطة أائق وفان مجالس النواب تقدم الكثیر في ھذا الجانب للصحفیین، لكن تبقى وث
مانة العامة للمجلس باطالع الصحفیین علیھا على نحو مالیة المجلس، بسریة ممطلقة ال تسمح األ

  .، وغیرھا من الوثائق األخرىعن الجلسات وسفریات النواب، وغیاب النواب
حیان كثیرة أالوثائق، وفي  األحیان للوصول الى مثل ھذه ویجد الصحفیون ضالتھم في الكثیر من

بین الصحافة ومجلس النواب على  أزمات ندالعإلكان حصول الصحفیین على مثل ھذه الوثائق سببا 
التي نشبت بین الجانبین بسبب نشر الصحافة تقاریر رسمیة موثقة عن سفریات النواب  زمةنحو األ

  .الى الخارج في المجلس الرابع عشر
ي الذي كفل للصحافة حریة النشر والتعبیر، فقد كفل ردناألن الدستور أكید ھنا على أوال بد من الت

ن أحصانة واسعة للنائب لكل ما یقولھ تحت قبة المجلس فال یساءل على ما یقولھ تحت القبة، بمعنى 
الحصانھ النیابیة تحت القبة تقابلھا حقوق الصحافة بالنشر ونقل المعلومات الى الجمھور، وفي 

قوال للنواب تحت القبة ال یخضع للمساءلة أن تنشره الصحافة من أیمكن القوانین المرعیة فان كل ما 
 النائبع تیضا إذا ما تحرت الصحافة الدقة في النشر والنقل، لكون الصحافة تعتمد ھنا على ما یتمأ

  .ن تقبلھ الصحافة من رجل عاديأن كان ما یقولھ النائب تحت القبة ال یمكن أبھ من حصانة حتى و
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إیفاًء  "من قانون العقوبات نصت بوضوح على انھ)  ١٩٨ ( القضیة بالذات فان المادهوفي ھذه 
  : للغایة المقصودة من ھذا القسم، إن نشر أیة مادة تكون ذمًا أو قدحًا یعتبر نشرًا غیر مشروع إأل

 . إذا كان موضوع الذم أو القدح صحیحًا ویعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة -١

 :ضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناًء على أحد األسباب اآلتیةإذا كان مو -٢

إذا كان موضوع الذم أو القدح ھو في الواقع بیان صحیح ألي أمر قیل أو جرى أو أذیع   -  أ
  ." في مجلس األمة

وھذا النص ھو الذي یدعم بقوة حق الصحافة المطلق بنشر كل ما یدور تحت قبة المجلس بغض 
ال تحتھا من مناقشات واتھامات ونزاعات ومشادات كالمیة یصل بعضھا الى حد الشتم النظر عما یق

  .والردح وتبادل الضرب وغیرھا من األحداث التي قد تقع تحت القبة
البرلمان، من خالل  أعمالوتبرز في ھذا الجانب جدلیة الحق الدستوري للصحافة في نقل ونشر 

النواب "من الدستور فان جلسات المجلسین  ) ٨٥(الماده ضمانة الدستور للوصول للمعلومات، وفي 
نھ یجوز عقد جلسات سریة بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من أعلى " علنیة " األعیانو

كثر من واضح یتضمن كفالة أ، وھو نص "األعضاء ثم یقرر المجلس قیود الطلب الواقع أو رفضھ
  .فیھ حریة حضور الجلسات للمواطنین العادیینحق الصحافة بالنشر في الوقت الذي كفل 

العالمي ن عالوفي ھذا السیاق تبرز الكثیر من النصوص الدولیة التي وقع االدرن علیھا على نحو اإل
الحق للجمھور االطالع على المعلومات،ثم العھد الدولي  )١٩(لحقوق االنسان الذي كفل في الماده 

خیرا أ، وربما ) ٣٢( م المیثاق العربي لحقوق االنسانالماده الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ث
الدولة العربیة األولى الذي یصدر مثل  األردنقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي كان 

  .بالرغم من العدید من المالحظات السلبیة علیھ ٢٠٠٧ھذا القانون سنة 
خرى یضا في القوانین األأعلیھا انعكست  ردناألھذه المنظومة من االتفاقیات الدولیة التي وقع 

الخاصة بالصحافة على نحو قانون المطبوعات والنشر الذي كفل للصحافة حریة النشر والتعبیر 
  .والتماس المعلومات ونشرھا

قد نص على ان األصل في جلسات )  ٣١(ن النظام الداخلي لمجلس النواب وفي مادتھ رقم أإال 
ھ استدرك في ذات الماده بانھ قد تتحول الجلسة الى سریة اذا طلبھا خطیا المجلس العلنیة، إال أن

ویطرح الرئیس  األعیانتخلى قاعة الجلسة من الحضور من غیر الوزراء و"خمسة نواب وحینئذ
الطلب على المجلس للمداولة فیھ فاذا أقره تظل الجلسة سریة الى حین االنتھاء من الموضوع الذي 

  ".لھطلب عقدھا سریة ألج
، وھو النص الذي تم األعیانمن النظام الداخلي لمجلس  ) ٣١ ( تكرر ھذا النص في الماده  -ب    

  .األعیانس في النظامین الداخلیین لمجلسي النواب وكمن الدستور وانع) ٨٥ ( االستناد الیھ في الماده
 الى وضع اشتراط على )  ٨٣ (من الماده" ب"وذھب النظام الداخلي لمجلس النواب في الفقرة

على أجھزة االعالم المختلفة "المجلس حیث نص  عمالالصحافة ووسائل االعالم اثناء تغطیتھا أل
عمدت أي وسیلة اعالمیة الى تحریف ما " وفي حال، مراعاة الدقة عند نقل جلسات المجلس العلنیة
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ن إجراءات ـ الفقرة ج من نفس قیل في الجلسة أو تشویھھ  فللرئیس أن یتخذ بحقھا ما یراه مناسبا م
  ."الماده ـ

ولن نذھب بعیدا في ھذه اإلطاللة التاسیسیة في تفاصیل مضافة الى ھذه القضیة القانونیة التي تحتاج 
ن الفقھ الدستوري والقانوني الى جانب القوانین أللمزید من اإلجتھاد والتبریر والتأویل، ویكفي القول 

نسان منحت الصحافة الحق بتوجیھ النقد للشخصیة المتعلقة بحقوق اإلالمحلیة والشرعة الدولیة 
الشخصیة العامة في إطار عملھا ووظیفتھا، كما حصنت  أعمالیة حمایة على أالعامة، ولم تفرض 

فیھ الحیاة الشخصیة الخاصة جدا للشخصیة العامة، والمقصود ھنا كل ما یتعلق بالجانب الشخصي 
  .مكانتھا ووظیفتھا ونطاق عملھا للشخصیة العامة بعیدا عن

  
  النطاق القانوني واألخالقي للنقد الصحفي للبرلمان

خبار البرلمان تبدو أو أعمالمام تلك المعطیات القانونیة السابقة فان حقوق الصحفي في تغطیة أ
ة منسجمة تماما مع كل المعطیات الدستوریة والقانونیة المحلیة الى جانب ما تضمنھ الشرعة الدولی

  .لھذه الحقوق
ن ھناك العدید من المعضالت الجوھریة األساسیة التي أثرت بشكل موضوعي على العالقة بین أإال 

الوعي البرلماني  أزمةالنواب والصحافة على مدى المجالس البرلمانیة السابقة، وفي مقدمتھا تبرز 
الثقة بین الجانبین  أزمةوھناك  خالقیة بالبرلمان،على دور الصحافة وعالقتھا الوظیفیة والمھنیة واأل

  .التي كانت سببا في كثیر من المواجھات بینھما
  
  :الوعي ومعضلة البحث عن الدور أزمة: اوال

وتبرز ھنا معضلة الوعي المتبادل بین مجلس النواب والصحافة على ھذه الحقوق، ومعرفة حدود 
ومتى یفقد البرلمان حقھ بالتھجم على كل منھما، ومتى تفقد الصحافة حقھا بتوجیھ نقدھا للبرلمان، 

  .الصحافة ومحاولتھ مصادر حقھا القانوني والدستوري واالخالقي
وللحقیقة فان المعطیات مجتمعة ال تسجل الكثیر من الخروقات الصحفیة لھذه الحقوق في توجیھ النقد 
للبرلمان، لكن المعطیات نفسھا تكشف حاالت كثیرة من الخروقات التي وقع مجلس النواب فیھا ضد 

حفي، الصحافة متسلحا بمواقف متشنجھ ضد الصحافة كانت في معظمھا ضیق المجلس من النقد الص
مام الصحافة للنقد، متناسیا بانھ كمجلس برلماني یحمل مجتمعا أوعدم رغبتھ بالبقاء كھدف مفتوح 

ن كل عضو فیھ ھو بالمطلق شخصیة عامة ومن حق أالصفة اإلعتباریة للشخصیة العامة، و
طار وظیفتھا العامة ومكانتھا كشخصیة سیاسیة واعتباریة غیر إالصحافة والجمھور نقدھا في 

  .صنة من سھام النقد الموضوعيمح
مجلس النواب، فان  أعمالومن تجاربي الشخصیة الممتدة على مدى ستة عشر عاما في تغطیة 

تجاوزات عدیدة قامت بھا بعض الصحف ووسائل االعالم في الخلط بین الشخصي والعام اثناء 
یضا وفقا للطریقة أصي انتقاداتھا لمجالس النواب، إال أن ھذه االنتقادات كانت تخضع للحل الشخ
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یة في حل المشكالت، ولم تدفع بالمجالس البرلمانیة السابقة على المجلس الرابع عشر للوصول األردن
  .الى حد اإلشتباك المباشر مع الصحافة

حدى االجتماعات الھامة التي عقدت في البحر المیت في المجلس الرابع عشر بمساھمة من إفي 
ب العالقة بین الصحافة ومجلس النواب وشارك فیھ على مدى ثالثة ایام جامعة نیویورك لغایات تقری

نائبا وعدد من الزمالء الصحفیین كانت القضیة األساسیة التي یطرحھا النواب المناداة  ٦٠اكثر من 
  .ببناء شراكة بینھم وبین الصحافة

سلطتین، ولتقریب ن المؤتمر تم تخصیصھ بالكامل للبحث عن نقاط للمصالحة بین الأوبالرغم من 
بعد حدود التشنج، ولم نصل أالنواب في ذلك المؤتمر متشنجین الى  أوجھات النظر بینھما، فقد بد

وفي ذلك المؤتمر حظیت ، منا وأمانا بیننا كصحفیین وبین النوابأكثر أسیس لعالقة أبالنتیجة الى الت
، وقلت أننا كصحفیین نقوم بشرف تمثیل زمالئي الصحفیین للرد على مقوالت النواب وطروحاتھم

بدور اللسان والصوت واألذن والصورة لمجلس النواب، ونحن قناة التالقي والتلقي بین النواب 
فقد أقبل فیھ كصحفي القیام بدور الشریك لمجلس النواب فانني سأوالجمھور، وفي الوقت الذي س

بحث عن مھنة أخرى غیر مھنة الصحافة، أدوري كصحفي، وعندھا من األفضل لي كصحفي أن 
لكن  .قبل بدور الشریك، ومطلبكم في ھذا الجانب مرفوض تماماأن أألنني كصحفي ال یمكن 

البرلمانیین في المجلس الرابع عشر وما تاله من مجالس بقوا یصرون على المناداة باقامة عالقة 
حتى اآلن لكون الصحفیین جمیعھم  شراكة بین الصحافة وبینھم، إال أن ھذا المطلب لم یتحقق 

مجلس النواب، وفي  أعمالیؤمنون بالدور الذي یقومون بھ في حیادیتھم وفي دورھم الرقابي على 
  .اللحظة التي سیتحولون فیھا الى شركاء للمجلس سیفقدون قدسیة دورھم كصحفیین

 یزال ھو اآلخر غائما والدور الذي یدعوا النواب الیھ وھو دور الشراكة بین الصحافة والنواب ال
بعد حدود الغموض، فلم یقدم النواب خارطة واضحة لمفھوم الشراكة الذي ینادون بھ، أوغامضا الى 

  .ولم یبادر الصحفیون ایضا لتقدیم وجھة نظرھم في مفھوم الشراكة التي یرفضونھا
طاریھا إلنواب في مام ھذه الخارطة من المعطیات فال تزال جھود تحدید العالقة بین الصحافة واأو

األخالقي والقانوني تبحث عن نقاط التقاء وتفاھم بین الجانبین، وقد نظمت ثالثة ملتقیات في ھذا 
الجانب خالل السنوات العشر األخیرة ــ على األقل ــ للبحث في ھذه القضیة إال أنھ ولألسف الشدید 

دات یمكنھا رفع منسوب الوعي یة مستجأو المؤتمرات ألم ینبثق عن تلك الملتقیات والحوارات 
البرلمان، وحق الصحافة الدستوري والقانوني  أعمالالبرلماني على الدور الصحفي في الرقابة على 

  .المجلس ونقل نشاطاتھ واخباره او توجیھ النقد الیھ أعمالواالنساني في متابعة 
التي تجد في غیاب الوعي وھذه احدى المعضالت القائمة والممتده عبر مجالس النواب المتالحقة، و

رضا خصبة لمواصلة بناء األزمات وخلقھا تباعا مع الصحافة أعلى مھمة الصحافة من قبل النواب 
، وفي معظم تلك األزمات فان مجلس النواب ینقل دائما ازماتھ الداخلیة الى الصحافة باالشتباك 

وفي ھذا اإلطار ، ما سنتناولھ الحقانھا السبب المباشر في زجھ بتلك األزمات، وھذا أمعھا، ظنا منھ 
ایضا تبرز دائما اسئلة تبدو منطقیة ومقبولة الى حد كبیر، فقد طرح العشرات من النواب على مدى 
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المجلس، وكانت اإلجابات  أعمالالمجالس السابقة أسئلة عن الدور الذي تقوم الصحافة بھ في تغطیة 
المجلس، وتقدم  أعمالر الناقل والرقیب على في غنى عن الشرح والتبریر، فالصحافة تقوم بدو

خدمة نقل المعلومات للناخبین والمواطنین والراي العام مجتمعا، وھذا احد الحقوق اإلنسانیة 
  .للمواطنین بتلقي المعلومات واالطالع علیھا

بدور وكان النواب یثنون بطرح السؤال التالي، إذا كانت الصحافة تقوم بدور الرقیب علینا فمن یقوم 
  .الرقیب على الصحافة؟

وكانت اإلجابة في حدود ما أعرفھ وما اعتقد بھ، وما كنت انا شخصیا أجیب بھ إذا ما طرح علي 
ھذا السؤال وھو ان القوانین ھي التي تكفل فرض الرقابة على الصحافة، والقضاء ھو عنوان 

یة والحیاد، وعدم تتشویھ وعضواضح، فضال عن قیم العمل الصحفي المتمثلة بامانة النقل، والمو
  ".الحقائق والوقائع، وعدم خلط الخاص بالعام، وفي النھایة فان على كل متضرر اللجوء للقضاء

مثل تلك الحوارات الممتدة بین الصحفیین والنواب على مدى المجالس المتعاقبة في حدود علمي 
م تحدد مھمات ووظائف كل ویقیني وتجربتي المتواضعھ، كانت تؤسس لنوع من التالقي على مفاھی

طرف، إال أنھا بقیت في حدود الجھود الشخصیة، ولم تصل الى مأسسة واضحة یمكن اإلحتكام الیھا 
  .في العالقة الجمعیة بین الصحفیین وبین النواب

مامھم مفتوحة تماما للنیل من الصحافة في أوربما لھذه األسباب مجتمعة كان النواب یجدون الفرص 
فیھا عرض قوانین ذات عالقة باالعالم والصحافة وحریة التعبیر والنشر، دون النظر  یة لحظة یتمأ

یة، وإشاعة حریة التعبیر والنشر، األردنالى المصلحة الوطنیة العلیا في تمتین سیاج الدیمقراطیة 
بقدر رغبتھم برد الصاع صاعین للصحافة، مما یكشف عن ضیق افق برلماني في ھذا الجانب من 

  .الحكایة
  

  :الثقة  أزمة: ثانیا 
وإحدى أبرز المشكالت الجوھریة في عالقة الصحافة بالبرلمان تتمثل بإنعدام الثقة بین الصحافة 

متراكمة وموروثة من مجالس سابقھ، إال أنھا تبقى محكومة ایضا الى مستوى  أزمةوالمجلس، وھي 
تلعبھ الصحافة وتقوم بھ كوسیط حیادي  ھمیة الدور الذيأالوعي البرلماني الخاص لكل نائب على 

  .ناقل لألحداث والمعلومات بین مجلس النواب والجمھور
كثر وضوحا لدى النواب منھا الى الصحافة، والصحافة عند معظم أالثقة تبدو  أزمةوللحقیقة فان 

نا لصناعة ، فیما تبقى الصحافة تنظر لمجلس النواب باعتباره مكا"المتھم"البرلمانیین تبقى في إطار 
  .األحداث واألخبار وبناء القصص

ن النواب في معظمھم وعبر المجالس السابقة یفتقدون الوعي الكافي لمھمة الصحافة أویالحظ 
یضا ھي أحداث على ناخبیھم وعلى الجمھور، والصحافة  أواھمیتھا لھم، ومدى انعكاس ما تنقلھ من 

  .و ھدمھا استنادا ألداء كل منھم تحت القبةأالتي تساھم الى حد كبیر في بناء شعبیة النواب 
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ووفقا لتجربتي الشخصیة فقد شاركت في العدید من ورشات العمل التدریبیة للنواب في المجلسین 
عالم، واھمیة الرابع عشر والخامس عشر لتدریب البرلمانیین على كیفیة التعامل مع الصحافة واإل

نا وزمالء لي الى حد كبیر في أظم األحیان فقد نجحنا ذلك بالنسبة للنائب بالدرجة األولى، وفي مع
صناعة رأي برلماني تجاه الصحافة تبدى في مواقف للبرلمانیین بدت مسانده لحقوق الحریات 

  .الصحفیة
النائب الدیمقراطي بعقل وفكر وسلوك "ساسي وكبیر معادلة أالثقة تبرز بشكل  أزمةوفي محاور 

، وعلینا اإلعتراف بان العدید من النواب الذین "ر الدیمقراطيالنائب غی"في مواجھة " دیمقراطي
و في سلوكھم، وجاؤوا أوصلوا الى قبة المجلس عبر المجالس السابقة لیسوا دیمقراطیین في فكرھم 

ن أھم من ذلك ن الصحافة  عدو یجب الحذر منھ واالبتعاد عنھ، واألأالى المجلس وھم یعتقدون 
س الحربھ تجاه مناقشة المجلس لقوانین تتعلق أم األحیان بدور رھؤالء كانوا یقومون في معظ

  .بالصحافة والحریات العامة متبنین مواقف متشدده ضد الصحافة وضد الحریات العامة مجتمعة
ھذه الصورة یجب عدم إغفالھا او إسقاطھا من ألبوم المشھد، وحتى أواخر الدورة العادیة الثانیة 

، فان عشرات خطابات النواب تحت القبة وخارجھا كانت تشي للمجلس النیابي السادس عشر
  .بمواقف عدائیة للصحافة وتكیل لھا اإلتھامات وتعتبرھا عدوا لمجلس النواب ولھم

  
  اإلمتیازات في مواجھة الصحافة 

جدني  مدفوعا تماما لوضع فرضیة تجمل مشھد العالقة بین أمام تلك المعطیات السابقة فانني أ 
النواب والصحافة على قاعدة تقول انھ في كل لحظة یحصل النواب فیھا على امتیازات خاصة بھم 

بین النواب والصحافة، لكون  أزمةو حصولھم على ما یعزز تلك اإلمتیازات فانھا تتسبب بانفجار أ
  .لصمت على تلك اإلمتیازاتالصحافة ال تحسن فضیلة السكوت وا

  .حصول النواب على اعفاءات جمركیة لسیاراتھم أزمةحدث ذلك في  -
  .حكام قانون إشھار الذمة المالیةأحصل ذلك حین قاموا بتعزیز مكتسباتھم باستثناء انفسھم من  -
حدث ذلك عندما حصلوا على امتیازات غیر محدودة في السفر الى الخارج حتى وصل عدد  -

 .سنھ ١١نواب في المجلس الرابع عشر خالل اربع سنوات ما یعادل  ١٠٦التي قضاھا اللیالي 

حصل ذلك عندما وضعت خطة باتفاق ثنائي بین رئیس مجلس النواب الخامس عشر المھندس  -
عبد الھادي المجالي ورئیس الوزراء آنذاك نادر الذھبي تتعلق بتوحید مكافات النواب لتصل 

 .یادینار شھر ٤٥٠٠الى حدود 

حصل ذلك عندما ناضل النواب طویال للحصول على جواز السفر الدبلوماسي في المجلس  -
 .السادس عشر

حصل ذلك عندما خرج النواب عن وظیفتھم الدستوریة والتمثیلیة للشعب ودخلوا في لعبة  -
قرار قانون االنتخابات النیابیة بحصولھم على التقاعد المدني في إعندما رھنوا " المقایضة"
 .مجلس السادس عشرال
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  .ازدواجیة الجنسیة أزمةحصل ذلك في  -
زمات بین الصحافة والنواب تبرز معضلة اخرى تتعلق وامام ھذه الخارطة التوضیحیة لدواعي األ

ھذه المرة بموقف النواب من حریة التعبیر والنشر والصحافة، ففي اللحظة التي یتم فیھا عرض اي 
حافة وحریة التعبیر فان النواب یبدون تشددا مبالغا فیھ في قانون على مجلس النواب یتعلق بالص

  .كثیر من األحیان ظنا منھم انھم یملكون فرصة مؤاتیة لھم لإلنقضاض على الصحافة
  .ــ حدث ذلك في مناقشة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المجلس الرابع عشر

  .انون المطبوعات والنشرــ حصل ذلك في كل مرة یتم فیھا عرض تعدیالت على ق
  .من القانون المعدل لقانون ھیئة مكافحة الفساد ٢٣الماده  أزمةــ حصل ذلك في 

  
  وقطار المصالحة واإلتھام.. محطات الخالف

مام العدید من أوحتى تكتمل الصورة في جوانبھا التطبیقیة والنظریة ال بد من التوقف سریعا 
واقصد ھنا محطات الخالف األكثر بروزا واألكثر تأثیرا محطات الخالف بین النواب والصحافة، 

  .على العالقة بین الجانبین
بین النواب والصحافة تكون بسبب  أزمةن كل أوكما أشرت سابقا إلى الفرضیة التي تقول 

 أزمةن كل أاإلمتیازات الشخصیة التي یحصل النواب علیھا، فإنني أشیر ھنا وباطمئنان أیضا إلى 
داخلیة كانت تدفعھ لتفریغھا في  أزمات الصحافة یكون سببھا معاناة المجلس منبین النواب و

مواجھة الصحافة التي كانت عامال مھما في التأشیر على تلك األزمات ونقلھا الى الناخبین والرأي 
  :ولعل من أبرز ھذه المحطات ما یلي، العام

  
  : سفریات النواب ولیالیھم في الخارج: اوال 

وتكشفت سفریات النواب وما تعنیھ من صرف امتیازات مفتوحة لھم في المجلس الرابع عشر تحدیدا 
عندما تولت الصحف في حینھ إثارة ھذه القضیة ثالث مرات في تواقیت زمنیة مختلفة، لعل كان 

 ٣٥٠٥"نواب ما یعادل  ١٠٦عن قضاء وكشفت فیھ " العرب الیوم"ھ جریدةھمھا التقریر الذي نشرتأ
خارج المملكة دون احتساب عدد اللیالي التي قضاھا رئیس المجلس او اللیالي األخرى التي "لیلة 

  .قضاھا الموظفون ومرافقوا الوفود الى الخارج
  .سنھ خارج المملكة ١١وقالت الصحیفة في حینھ ان حسبة بسیطة ستكشف عن أن النواب قضوا 

ثار في حینھ أا الصحف الیومیة  على نشر تقریر األكبر كانت عندما توافق مندوبو زمةإال أن األ
لیلة "١٠٨٩"كبرى بین النواب والصحافة حین كشفت باالرقام ان النواب قضوا خارج المملكة أزمة

نھ أفي العامین األولین لعمر المجلس الرابع عشر الذي قامت قیامتھ ولم تقعد واعتبر المجلس 
  .اءھایتعرض لھجمة اعالمیة منظمة تقف الحكومة ور
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ودخلت الصحافة في شد وجذب واتھام من قبل النواب قبل ان تھدأ العاصفة قلیال، لیدخل المجلس 
اكثر شراسة بسبب قانون اشھار الذمة المالیة واالنتقادات الواسعة التي وجھتھا  أزمةوالصحافة في 

  .الصحافة للمجلس بسبب استثناء اعضائھ من احكام القانون
  

  الذمة المالیة قانون اشھار: ثانیا 
وجد مجلس النواب نفسھ في مواجھة مباشرة ومفتوحة مع الصحافة بسبب ما  ٢٠٠٥في مطلع عام 

نشرتھ عن استثناء النواب ألنفسھم من احكام قانون إشھار الذمة المالیة، فقد عرض مشروع القانون 
بأحكام القانون وإلزامھم بإشھار ذممھم  األعیانبعد تعدیالت اللجنة القانونیة علیھ بشمول النواب و

  .المالیة، بالرغم من ان لحكومة لم تشملھم بنص قانونھا الذي ارسلتھ الى النواب
ن المجلس في أي إال األردنوكان قرار قانونیة النواب في حینھ صائبا ویلقى قبوال من الرأي العام 

ف الیومیة مجتمعة بنشر عنوان واحد على جلستھ األولى الغى اضافة اللجنة القانونیة، لتقوم الصح
  ".شھار الذمةإالنواب یستثنون انفسھم من " صدر صفحاتھا في الیوم التالي وھو

ن ھذا العنوان الذي نشرتھ الصحف موحدا یكشف عن أواعتبر النواب في المجلس الرابع عشر 
واب انفسھم، وقاموا وجود مؤامرة على مجلس النواب الھدف منھا اإلساءة الى المجلس والى الن

بالمطالبة في الجلسة التالیة بطرد الصحفیین من تحت القبة ووجھوا اتھامات لھم بالكذب والتزویر 
  .منكرین ان یكونوا قد استثنوا انفسھم

وللحقیقة فان ھذه القضیة تحتاج للتجلیة والشرح، وبالرغم من كثرة وتعدد اإلتھامات التي قیلت ضد 
حدا لم یرغب باإلستماع للروایة الحقیقیة التي دفعت بالصحف الیومیة أ الصحفیین في حینھ فان

  .األربع في حینھ للخروج بنص موحد
وإذ أدلي بشھادتي الشخصیة ھنا  لكوني احد من تولى المشاركة في صیاغة العنوان وكنت في حینھا 

، "الرأي"ن السعایدهالى جانب زمالئي وھم راكا" العرب الیوم"مجلس النواب لـ أعمالاقوم بتغطیة 
، فألن من المفید كشف جزء من مالبسات تلك "الغد" ، وجھاد المنسي"الدستور"و مصطفى ریاالت

  .القضیة
یمكن مراجعتھا بتفاصیلھا في المحاضر الرسمیة "فقد كنا نشاھد ما یجري تحت القبة من مناقشات

ن یمسك أھم شيء یمكن أعن ، وتساءلنا اثناء الجلسة "لمجلس النواب والجریدة الرسمیة ایضا
ھم ما تم تعدیلھ على القانون ھو أن أالتقریر الذي سنكتبھ عن مجریاتھا، وتوافقنا في حینھ على 

ن یكون ھذا العنوان ھو محور تقریرنا عن أحكام القانون، وتوافقنا على أاستثناء النواب ألنفسھم من 
تمطر بشده وذھب كل منا الى جریدتھ وكتنبا الجلسة، وغادرنا قبة الملجس بعد رفع الجلسة والسماء 

  .حد ال من خارج صحفنا وال من داخلھاأن یتدخل أنفس العنوان والمضمون دون 
قول ھذا ردا على اإلتھامات التي قیلت في حینھ بحقنا وبحق صحفنا وما الزم ذلك من تداعیات، أ

على الصحف لتشویھ صورة وصلت الى قول نواب بان من كتب التقریر جھة خارجیة وتم توزیعھ 
  .المجلس
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في حینھ عن تعزیز حالة عدم الثقة بین الصحافة والنواب الذین ذھب بعضھم  زمةلقد اسفرت ھذه األ
ن رئیس المجلس في حینھ اجرى اتصاالتھ مع رئیس أالى اتھام الحكومة بالوقوف وراء ذلك، بل 

  .وراء ما نشرتھ الصحف حد من وزرائھأو أذا كان ھو إالوزراء انذاك متسائال عما 
مجلس النواب إثر الشتائم  أعمالن قررت الصحف مقاطعة أبعد  زمةحتواء األإفي النھایة تم 

  .واالتھامات التي وجھھا النواب في الجلسة التالیة لنا كصحفیین والمطالبة بطردنا ووصفنا بالكذب
اب وتدخلت نقابة الصحفیین محاورات ومداورات عدیدة بین الصحافة والنو زمةلقد شھدت ھذه األ

یام أن یتم الحقا وبعد أدانت فیھ موقف مجلس النواب من الصحافة، قبل أفي حینھ باصدار بیان 
عتذار للصحافة، إتجاوز كل تفاصیلھا، واستجاب رئیس المجلس ونواب الى تقدیم  زمةطویلة من األ

  .حكام القانونأستثناء اعضائھ من إفي الوقت الذي تراجع مجلس النواب فیھ عن 
  

  :ضرب الصحفیین: ثالثا 
قام نواب باالعتداء على الزمالء الصحفیین  ٢٠٠٦/ ١٢/ ١١بعد ذلك ذلك بنحو عام وتحدیدا في 

وضربھم وتكسیر كامیراتھم وطردھم من تحت القبة بسبب تصویرھم لمشادة كالمیة استخدمت فیھا 
ومحمد العدوان في سیاق رغبة النواب بعدم تصویر كاسات المیاه والشتائم بین النائبین محمد الثوابیة 

  .المشادة الكالمیة بین النائبین حفاظا على ھیبة المجلس وكرامتھ
مر رئیس المجلس عبد الھادي المجالي بمصادرة الكامیرات، وتم اخراج المصورین من تحت أو

من شرفتھم الى جانب  صوات النواب تتعالى لطرد الصحفیینأالقبة بالقوة في الوقت الذي كانت فیھ 
  .كیل الشتائم واالتھامات  لھم

ن ھذه المشكلة التي أذھب ھنا بعیدا في استحضار ما جرى وتداعیات ذلك، لكن یكفي القول أولن 
افتعلھا النواب كانت اكثر من كافیة لوضع النقاط على الحروف في العالقة بین الصحافة وبین 

  .مجلس النواب
رؤساء تحریر الصحف الیومیة إلجتماع عاجل في جریدة العرب الیوم وفور ھذه الحادثة تداعى 

مقاطعة جلسات ونشاطات مجلس النواب الى حین تقدیم اعتذار رسمي لالسرة الصحافیة فیھ قرروا و
  .یة وتأمین حمایة للصحافیین الذین یغطون جلسات مجلس النواباألردن

یة، األردنلمسبوقة في تاریخ الحیاة البرلمانیة دانة ھذه الحادثة غیر اإوصدرت عشرات البیانات في 
واستنكر مجلس نقابة الصحافیین في بیان صدر عنھ بعد اجتماع طارىء االعتداء على الصحافیین 

مطالبا رئاسة مجلس النواب االعتذار للصحافیین وقرر " تصرف غیر مسؤول" واصفا ایاه بانھ
اجراءات تصعیدیة في حال عدم االعتذار بالدعوة وضع اسماء نواب على القائمة السوداء كما لوح ب

  .العتصام امام المجلس
وذھب رئیس المجلس في النھایة الى االلتقاء برؤساء تحریر الصحف في مكتبھ، وتم تقدیم االعتذار، 

سبوع كامل، وھو ما أخبار مجلس النواب عن الصحف تماما ألكثر من أفي الوقت الذي غابت فیھ 
  .النواب وعلى المجلسشكل حالة ضغط على 
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" العرب الیوم"ولعل الطریف في القصة ان الصورة التي التقطھا الزمیل المصور محمد الرفایعھ 
لتلك المشادة بین النائبین فازت بجائزة الحسین لالبداع الصحفي كاحسن صورة صحفیة، وكان 

  .الرفایعھ من ضمن الزمالء المصورین الذین تعرضوا لالعتداء علیھم
  

  :اإلعفاءات الجمركیة على السیارات: رابعا
في المجلس النیابي الرابع عشر وجھت الصحافة انتقادات شدیدة لجھود كانت تبذل في حینھ لمنح 

جیل البت في ھذا أالنواب اعفاءات جمركیة على سیاراتھم، وحدثت مواجھة بین الجانبین، وتم ت
كانوا قد حصلوا قبل ذلك على امتیاز برفع  اإلمتیاز الجدید الذي سیحصل النواب علیھ بعد ان

  .دینار ٦٠٠مكافأتھم الشھریة 
وبعد ذلك باشھر معدودة تم التراجع عن منح نواب المجلس الرابع عشر ھذا االمتیاز واستبدالھ 

، وتم بالفعل استیراد ھذه "  325"من فئة "  BMW"بمنحھم عروضا مغریة على شراء سیارات
  .األردنالشركة األم عن طریق وكیل ھذه السیارات في  السیارات دفعة واحدة من

منحت  ٢٠٠٨لكن في المجلس الخامس عشر الالحق وتحدیدا في  مطلع شھر تشرین االول سنة 
، وقامت الصحافة بدورھا "سي سي 3500" عفاءا كامال على سیاراتھم حتى سعةإالحكومة النواب 

النواب بل قاموا بالسعي لدى الحكومة للحصول على  في انتقاد ھذا اإلمتیاز الجدید الذي  لم یعجب
  .موافقة بمنحھم الحق ببیع اإلعفاء الجمركي

ولم یكن النواب في حالة رضا عن ھذا اإلمتیاز الجدید بل باشروا بالسعي مباشرة لبیع اإلعفاء 
شھرین ي بعد حوالي أن یشتروا السیارات، وفي شھر كانون االول من العام نفسھ أالجمركي دون 

  .فقط قرر مجلس الوزراء منح النواب الحق ببیع اإلعفاء الجمركي
ولم تقف الصحافة مكتوفة األیدي عند ھذه الھدیة الحكومیة المجزیة، فقد نشرت الصحافة تقاریر 

وضحت فیھا حجم اإلمتیازات التي حصل نواب المجلس الخامس عشر علیھا، وانتقدت بشدة منحھم أ
اإلعفاء الجمركي، فیما قامت األحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وكتاب بتوجیھ انتقادات مباشرة 

مع الصحافة، وصلت الى حد توجیھ  أزمةدى الى دخول المجلس في أللنواب وللحكومة معا، مما 
  .إلتھامات للصحافة بانھا تقود حملة ضد مجلسھمالنواب 

وللحقیقة فان الصحافة لم ترى فقط في حصول النواب على االعفاء الجمركي ثم الحقا على حق بیعھ 
میدانا لنقد المجلس بل ذھبت لتعداد مجموع اإلمتیازات التي حصل المجلس علیھا، كرفع رواتبھم، 

، وحصولھم على حق تعیین سائق لكل نائب على وحصولھم على كوتات وظائف باعداد كبیرة
حساب المجلس، ومنحت كل نائب الحق بتوظیف شخص ھو یتولى تسمیتھ وتعیینھ لیقوم بدور مدیر 
المكتب، وتم الحقا تثبیتھم في وظائفھم، والحصول على كوتھ للحج، ثم حصولھم على مساعدات 

ي دائرتھ اإلنتخابیة، لیكون مجلس النواب نھم یستحقونھا كل فأمالیة لتوزیعھا على من یعتقدون 
  .كثر المجالس حصوال على اإلمتیازات والجوائز من بین مجالس النواب األخرىأالخامس عشر من 
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  :تحسین رواتب النواب : خامسا 
كان لھا  أزمةال تزال قضیة رفع رواتب النواب في المجلس الخامس عشر عنوانا فرعیا في 

  .كبرى مع الصحافة في حینھ أزمةخامس عشر وكانت سببا مباشرا في تداعیاتھا في المجلس ال
 ٢٠٠٩/ ٢/ ٢٧في عددھا الصادر یوم الجمعة " العرب الیوم"وبدات القصة حین انفردت جریدة

مس توصیة تدعو الى أن المكتب الدائم لمجلس النواب أقر في اجتماعھ ظھر أبنشر خبر قالت فیھ 
ن أدینار للنائب الواحد شھریا، مشیرة الى  ٤٥٠٠صل الى حوالي توحید مكافات النواب جمیعھم لت

اجتماع المكتب الدائم اقر تلك التوصیة بحضور رئیس المجلس المھندس عبد الھادي المجالي الذي 
ن تلك التوصیة كانت موضوع مشاورات وحوار بینھ وبین رئیس الوزراء أكد العضاء المكتب أ

  .جعھانادر الذھبي الذي وافق علیھا وش
ن التوصیة تدعو الى عدم جمع النواب بین راتبھم التقاعدي وبین أ"وقالت الجریدة في تفاصیل خبرھا

مشیرة استنادا الى " المكافأة الشھریة التي یتقاضونھا وبما یسمح بتوحید مكافات جمیع النواب
وبین ما یحصلون  نائبا یتمتعون بمیزة الجمع بین رواتبھم التقاعدیة ٧٥نحو "مصادر برلمانیة ان 

دینار، بینما ال یخضع  ٢٥٠٠علیھ من مكافات شھریة نظیر عضویتھم في المجلس والتي تصل الى 
نائبا لتلك المیزة لكونھم ال یحصلون على رواتب تقاعدیة مما یؤدي لتعمیق الفجوة المالیة  ٣٥نحو 

  ".بین النواب
قل، ستكلف الخزینة ملیون دینار على األن كلفة ھذه التوصیة في حال اقرارھا أضافت الجریدة أو

دینار بدل راتب سائق لكل نائب  ١٨٠ن النواب سیحصلون نھایة الشھر الجاري على أ"مشیرة الى 
تم االجراءات القانونیة المطلوبة، فیما كان النواب قد تمتعوا بزیادة مكافاتھم قبل بضعة اشھر بحدود أ

  ".دینار شھریا ٥٠٠
كبرى بین النواب والصحافة، ففي الوقت الذي تنصل المجلس   أزمةي تفجیر ھذا الخبر كان سببا ف

خذ مجالھا الواسع في توجیھ سھام نقدھا للنواب، وصوال أفیھ من تفاصیل ھذا الخبر كانت الصحافة ت
الى االتھام والتجریح، وفي اجتماعات ثالث متتالیة بین رئیس المجلس ورئیس اعضاء مجلس نقابة 

خذ أرئیس مجلس النواب یؤكد على العالقة بین الجانبین فیما كانت تفاصیل المعركة ت الصحفیین كان
  .مداھا الواسع في وسائل االعالم المختلفة

نا من كتب ونشر ھذا الخبر في حینھ فإنني اجدني مضطرا اآلن لكشف مالبسات ھذه أولكوني 
، وسالت  ٢٠٠٩/ ٢٦/٢یوم الخمیس عضاء المكتب الدائم قد عقد بعد ظھر أالقصة، فقد كان اجتماع 

ن یناقشوه وقد أفات عما یمكن یفي حینھ المساعد األول لرئیس المجلس النائب المھندس تیسیر شد
نھم سیستمعون الى رئیس المجلس الذي سیضعھم  في صورة أانتھى الدوام الرسمي فرد علي قائال 

  .یتعلق بتوحید مكافات النواب االتفاق لذي توصل الیھ مع رئیس الوزراء نادر الذھبي الذي
ن یتحدث لي بعد انتھاء اإلجتماع عما سیتم طرحھ أن من المھم أوسالتھ في حینھ إذا كان یرى 

انا لن أغادر مبنى المجلس سانتظر الى ما بعد "والنتائج فرحب بالفكرة، وقلت لھ على ما اذكر 
  ".انتھاء اجتماعكم لنتحدث
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ھ وقدم لي شرحا عن نتائج االجتماع، بل وتولى ھو بنفسھ عملیة والتقیت بالنائب شدیفات في مكتب
حساب الكلفة المالیة التي ستترتب على تنفیذ ھذا االتفاق، وسالتھ إن كان یسمح بالنشر، فاجاب 

  .بالموافقة شریطة ان یبقى اسمھ مغفال
علن انكاره أاملھا وقمت بالفعل بنشر ما قالھ النائب شدیفات، إال أنھ الحقا وبعد انكشاف القصة بك
خر كان ھو اآلخر آلھا، إال أنھ لم یعرف انني قمت بتوثیق واختبار كل ما قالھ لي من مصدر نیابي 

عضوا في المكتب الدائم، وعند مطابقة الروایتین تولدت لدي قناعة بمصداقیة القصة وتفاصیلھا وھذا 
  .ما دفعني في حینھ للنشر

وصوال الى قیام المكتب الدائم باصدار تعلیمات جدیدة تقرر  وتشعبت زمةلقد طالت تفاصیل ھذه األ
ي صحفي یرید أن أبموجبھا منع الصحفیین من التجول بین طوابق المجلس ومكاتب النواب، و

وال تقدیم طلب خطي لدائرة االعالم التي ستتولى ترتیب اللقاء وسیقوم أي نائب فیجب علیھ أااللتقاء ب
ن ینتھي من أبایصال الصحفي الى وجھتھ التي یرید، وانتظاره الى حد موظفي المكتب اإلعالمي أ

  .لقائھ لیقوم بمرافقتھ الى خارج المجلس
ن یمر على أمن المجلس، كما منع الصحفیین من أن على كل صحفي أوجاء في التعلیمات األخرى 

  .الدخول الى جناح رئیس المجلس
االنتقام، لم تصمد طویال فقد قرر الصحفیون رفض بعد حدود أھذه التعلیمات التي بدت انتقامیة الى 

ھذه التعلیمات جملة وتفصیال بدعم من رؤساء تحریر الصحف ونقابة الصحفیین، ولم یستطع 
  .المجلس تطبیق تعلیماتھ الجدیدة على الصحفیین، واضطر المجلس الحقا اللغائھا تماما

  
  :الثقة بحكومة الرفاعي أزمة: سادسا

تي وجھتھا الصحافة لمجلس النواب السادس عشر في بواكیر عملھ بسبب منحھ ثقة دت االنتقادات الأ
ى في أبین الصحافة والمجلس الذي ر أزمةنائبا لحكومة سمیر الرفاعي الثانیة الى "  ١١١"حوالي 

  .انتقادات الصحافة لھ تھجما علیھ، وتنفیذا لعمل مبرمج یستھدف النیل من شعبیتھ
، كان من زمةالصحافة، في الوقت الذي بذلت فیھ جھود حثیثة الحتواء األوتولى نواب مھاجمة 

اھمھا اللقاء الذي عقدتھ لجنة التوجیھ الوطني مع مجلس نقابة الصحفیین ورؤساء تحریر الصحف 
نذاك علي العاید ونقیب الصحفیین آبمشاركة وزیر االعالم  ٢٠١٠ول سنة واخر شھر كانون األأفي 

الى جانب رؤساء ومدراء تحریر الصحف والمواقع االلكترونیة والزمالء  والعدید من النواب
  .الصحفیین

أن النواب والصحفیین یقفون في صف واحد دفاعا عن الحریات وقالت لجنة التوجیھ الوطني 
وفقا  ، مبینة أن ھنالك مصلحة مشتركة ودائمة بین الطرفین في حمایة حریة التعبیر والنقد اإلعالمیة
افتعال مواجھة بین مجلس النواب "في بیانھا الذي صدر عنھا عقب اإلجتماع ورفضت فیھ لما جاء 

، عدم النفخ في بعض التصریحات وتحمیلھا فوق ما ال تحتمل متمنیةووسائل االعالم والصحفیین 
ذا صدرت انتقادات إن یحجبھا عن االخرین وبھذا المعنى أیرید حریة النقد لنفسھ ال یجوز  ن من أو
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ي حریة ابداء الرأي والتعبیر أن تقبل بنفس الروح أبعض االخوة النواب لوسائل اعالم فیجب من 
  ".تماما مثل االنتقادات التي یمارسھا االعالم والمراقبون والكتاب الصحفیون تجاه النواب 

  
  :تقاعد النواب :سابعا 

عندما اقر  ٢٠١١برزت ھذه القضیة في المجلس السادس عشر وتحدیدا في اواخر شھر اذار 
المجلس الغاء القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني الذي كانت حكومة سمیر الرفاعي األولى 
قد اقرتھ بناء عى رسالة ملكیة بھذا الخصوص وجھھا جاللة الملك للرفاعي قبل انتخابات المجلس 

  .علیھا األعیانب والسادس عشر باشھر وتضمنت الغاء كافة االمتیازات التي یحصل النوا
حضرھا لظروف خاصة أفي تلك الجلسة لم تقل الصحافة شیئا، وللحقیقة فان ھذه الجلسة بالذات لم 

بي، والتزمت الصحافة الصمت دون ان توجھ ایة انتقادات لمجلس النواب على قراره برفض 
ساسا بالحصول على أ القانون مما یعني ضمنا اإلبقاء على اإلمتیازات التي یحصلون علیھا والمتعلقة

  .التقاعد مدى الحیاة
، الذي قرر رئیسھ طاھر المصري إبقاءه في ادراج األعیانواحیل قرار مجلس النواب الى مجلس 

سنوات مضت، وكان الھدف من  ٥المجلس على نحو ما حصل في قانون جوازات السفر قبل نحو 
 األعیاندراج مجلس أن الجوازات في تسكین قانون التقاعد المدني ھو نفسھ الھدف من تسكین قانو

وھو تنفیذ توجیھات ورغبات ملكیة بمنع حصول النواب على امتیاز التقاعد المدني و تسكین 
  .الجوازات الدبلوماسیة الحمراء

الخراج القانون  األعیانوبعد مرور نحو عام على تسكین قانون التقاعد المدني اضطر مجلس 
ي قانون مؤقت دون أالتزاما بنص التعدیالت الدستوریة الجدیدة التي الزمت المجلسین بعدم ابقاء 

  .مناقشة خالل دورتین عادیتین، مما اعاد مشكلة تقاعد النواب الى الواجھة مرة اخرى
" والنواب األعیان"نواتخذ النواب من قانون التقاعد المدني عنوانا مفتوحا للمقایضة، ودخل المجلسا

ادت بالنتیجة الى عقد جلسة مشتركة بینھما تم فیھا اقرار قانون التقاعد المدني وحصل  أزمةفي 
  .النواب على التقاعد الذي ال یزال بانتظار مصادقة جاللة الملك علیھ

بسبب حرصھما على الحصول على  األعیانواخذت الصحافة دورھا الناقد لمجلسي النواب و
، والتاثیرات السلبیة التي رافقت الخالف بین المجلسین من جھة وبین الصحافة من جھة التقاعد

  .اخرى، حیث ذھب نواب عدیدون الى مھاجمة الصحافة وصرف اإلتھامات لھا
قرار قانون االنتخاب مقابل حصولھم على التقاعد، وھو ما ظھر إوظھر النواب وكأنھم یقایضون 

من جھة وبین النواب والصحافة من  األعیانالداخلیة بین النواب و زمةجلیا في تفاصیل إدارة األ
  .جھة اخرى
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  :جوازات السفر : ثامنا 
واسعة النطاق مع الصحافة  أزمةوتسببت رغبات النواب بالحصول على جوازات سفر دبلوماسیة ب

وازات سفر إثر اإلنتقادات التي وجھتھا وسائل اإلعالم لمجلس النواب على خلفیة منح أعضائھ ج
  .دبلوماسیة مدى الحیاة

موجة غضب نیابیة واسعة  ٣/٢٠١٢/ ٢٧وشھدت الجلسة الثالثون لمجلس النواب التي انعقدت في 
النطاق ضد الصحافة وتحولت الجلسة الى حفلة حقیقیة لصرف اإلتھامات للصحافة، وقام نواب 

من العبارات المسیئة نصل فیھ باستخدام الفاظ نابیة ضد الصحفیین دفعت بالمجلس الصدار بیان ت
إنھا تعبر عن رأي قائلیھا فقط وال تعبر عن رأي  قائالالتي تلفظ بھا النواب على اإلعالمیین 

  .  المجلس،قبل أن یشطبھا من محضر الجلسة
في ظل  باإلفالس السیاسي"بشدة مجلس النواب واتھمتھ  فیھھاجمت واصدرت نقابة الصحفیین بیانا 

  ".البحث عن مكتسبات شخصیة على حساب الوطن والمواطنانشغال نواب في 
شعور نواب بأن مجلسھم فقد "بیان نقابة الصحفیین اكثر من قاسي ضد النواب فقد جاء فیھ ان أوبد

شرعیتھ السیاسیة والشعبیة ویواجھ انتقادات حادة من مختلف الشرائح أدى الى فقدان البعض لتوازنھ 
  ".جزافا ودون مراعاة للقیم السامیة السیاسي وأصبح یكیل االتھامات

خرج عن سیاقھ المفترض قد أن مسار مجلس النواب  في بیانھا  ییناألردننقابة الصحفیین  تأور
وھو ما یتطلب من عقالء المجلس ترشید مواقفھ وأن یكون  "وبات عبئا على الوطن سیاسیا ومادیا، 

  ."السلوك أو التصریح النیابي منسجما مع قیمة المجلس
الرسمیة والخاصة إلى مقاطعة كل نائب تطاول وتھجم على  اإلعالمیةودعت النقابة المؤسسات 

انتصارا لكرامة الزمالء والمھنة وسط تأكید مجلس "القطاع الصحفي واإلعالمي بعبارات غیر الئقة 
  ".النقابة احترامھ وتقدیره ألي نقد بناء وموضوعي من غیر تجریح وال افتئات

االنتقادات لمجلس النواب على خلفیة انشغالھ بالحصول على التقاعد وجوازات السفر  واشتدت موجة
قرار قانون االنتخاب في إقرار حزمة القوانین االصالحیة وتعطیل إخفاقھ في إالدبلوماسیة، مقابل 

  . ن یتم حل المجلسأسبیل تعظیم مكتسباتھم الخاصة قبل 
ى القسم االول من أمع الصحافة، فقد ر أزمةعضائھ تجاه افتعال أوشھد المجلس انقساما في مواقف 

من ورائھا، وتضر كثیرا بسمعة  طائل الإثارة معركة مع وسائل اإلعالم والصحافة ن أالنواب 
ن أعلى صر القسم الثاني من النواب أنھ ال توجد مبررات مقنعة لھا،بینما أمجلس النواب خاصة و

  .عمل على حرق أوراقھ شعبیامجلس وتالالصحافة تتآمر على 
  

  : الجنسیات المزدوجھ: تاسعا 
خذت قضیة حمل بعض النواب جنسیات اجنبیة دون االعتراف بحملھم لھا الى قیام نواب بالتھجم أ

على الصحفیین خاصة بعد التقریر الذي نشرتھ جریدة الغد حول احتفاظ نواب بجنسیات اجنبیة دون 
  .صریحة للدستوراعترافھم بھا مما یشكل مخالفة 
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ممدوح العبادي مقاضاة جریدة الغد إذا . عالم والصحافة فیما اقترح النائب دوقام نواب بمھاجمة اإل
ن ما تقولھ غیر صحیح، فیما اقترح نواب عقد جلسة خاصة لمناقشة العالقة بین مجلس النواب أثبت 

  .ن ھذا المقترح لم یحصل على األغلبیة إلقرارهأوالصحافة إال 
  
  : التھدید بالقضاء:  شرًاعا

تتبدى إحدى أبرز األزمات بین مجلس النواب والصحافة في لجوء المجلس إما الى تھدید الصحافة 
  .بالقضاء، وإما الى اللجوء للقضاء فعال وفقا لما تجلى في قضیة الزمیل الصحفي خالد محادین

الزمیل محادین وكانھا عنوان مفتوح  یصلح تماما كمسطرة لقیاس ردات فعل النواب  أزمةوتظھر 
على ما تنشره الصحافة عن المجلس نقدا وتحلیال وتغطیة، فقد كتب الزمیل محادین مقالة 

داعیا فیھا جاللة الملك لحل المجلس الخامس عشر، وعندھا قامت .." مشان اهللا یا عبد اهللا"بعنوان
  .ب ولم تقعدقیامة النوا

خذ مكانتھا ھنا من كونھا دفعت برئیس مجلس النواب آنذاك عبد أوطرافة قضیة الزمیل محادین ت
ي، لتساھم ھذه الخطوة في تأجیج األردنمام القضاء أالھادي المجالي لرفع قضیة ضد محادین 

حیا في مجلس الخالف بین الصحافة والنواب مما دفع بجامعة نیویورك التي كانت تنفذ برنامجا اصال
في البحر  ٢٠٠٩ذار عام آالنواب لتنظیم مؤتمر للمصالحة وللتفاھم بین الصحافة والنواب في شھر 

  .یة نتائج حقیقیة في ھذا الجانبأیام دون التوصل الى أالمیت استمر ثالثة 
ل ن مجلس النواب خسر القضیة التي رفعھا ضد الزمیل محادین فان ھذه القصة لم تشكأوبالرغم من 

رادعا للنواب ففي المجلس السادس عشر وفي دورتھ العادیة الثانیة ارتفعت اصوات نیابیة تحت 
القبة منادیة بمقاضاة جریدة الغد لكونھا نشرت تقریرا اتھمت فیھ نوابا بحملھم جنسیة اجنبیة ولم 

  .یعترفوا بھا كتبھ في حینھ الزمیل الصحفي ایاد الجغبیر
جانبا كبیرا منھا  ٢٠١٢/ ١٢/٢وخصص المجلس السادس عشر في جلستھ المنعقد یوم االحد 

المكتب الدائم ثاره النائب رضا حداد وصوال الى المطالبة من أاستجابة لما " الغد"لمناقشة ما نشرتھ 
تي المتابعة الموضوع مع الحكومة على أن تالحق الصحیفة قضائیًا اذا ثبت عدم دقة المعلومات ب

  .العبادي النائب ممدوح في حینھ نشرتھا وفقا لما قالھ صاحب المقترح 
یضا وفي ذات الدورة وبعد مرور نحو شھر كان النواب في الجلسة أوفي المجلس السادس عشر 

یشنون ھجوما مسلحا بالشتائم والتھدید  ٢٠١٢/ ٢٧/٣الثالثین من جلسات المجلس المنعقده بتاریخ 
  .ویدعون لتحریك قضایا ضد صحفیین لم یسمونھم والوعید على الصحافة

و التأویل فقد قامت الصحافة بتوجیھ انتقاداتھا لمنح أوكان السبب في حینھ واضحا ال یحتمل التفسیر 
  .جوازات سفر دبلوماسیة مدى الحیاة، ومطالبتھم برواتب تقاعدیة األعیانالوزراء و

لم  زمةن ھذه األأولسنا ھنا بصدد الدخول في تفاصیل تلك الجلسة الشھیرة، ولكن علینا التاكید على 
نھا لم تصل الى حد تھدید النواب باللجوء أاخرى، وبالرغم من أزماتتتوقف عند ھذا الحد، فقد تلتھا
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ھام وعدم الثقة من نھا ساھمت باإلبقاء على عالقة متشنجة وغیر سویة یشوبھا اإلتأالى القضاء إال 
 .قبل الجانبین كل في اآلخر

وبالعودة الى قضیة الزمیل محادین باعتبارھا خیر دلیل على ما وصلت الیھ العالقات بین النواب 
والصحافة، فقد قام عشرات النواب بممارسة الضغوط على رئیس المجلس الخامس عشر  لتسجیل 

ه الخطوة من الخطوات النادرة وغیر المسبوقة قضیة باسم المجلس ضد الزمیل محادین، لتكون ھذ
وراق وجداول أیة، ولم استطع بالرغم من بحثي في وثائق واألردنفي تاریخ الحیاة البرلمانیة 

 ١٩٤٧مجلس النواب منذ دورتھ العادیة األولى في المجلس النیابي األول عام  أعمالومحاضر 
نھا أقول باطمئنان أولذلك  ..الرسمیة للمجلسجد مثیال لھذه القضیة في السجالت أن أوحتى اآلن 

ولى من نوعھا التي یلجأ فیھا مجلس النواب بصفتھ الدستوریة كسلطة تشریعیة سابقة وھي األ
نھا أیھ بضرورة حل المجلس ألسباب یرى ھو نفسھ ــ ربما ــ ألمقاضاة كاتب صحفي عبر عن ر

  .سباب جوھریة تدعوه لمطالبة الملك بحل المجلسأ
ن النواب أیھ وعن امنیاتھ، إال أن من حق الرجل التعبیر عن رأولم یستوعب النواب في حینھ 

ن ما كتبھ محادین یاتي أمجتمعین بقوا یعیشون في حالة الشك والتشكیك وعدم الثقة، معتبرین 
، ن یكمل عمره الدستوريأبتوجیھات من جھات خارج المجلس ترید اإلنقضاض علیھ وحلھ قبل 

مام الصحافة، فیما أصبح المجلس مكشوفا تماما أمجلس القضیة في قرار قضائي شھیر، ووخسر ال
عادة خیاطة العالقة وبناء نسیج جدید لھا، فیما كان نواب عدیدون إكانت جھود نواب تذھب لمحاولة 

  .یعلنون براءتھم من خطوة رئیس المجلس ومن یدعمونھ في رفع القضیة ضد الزمیل محادین
  
  : دیة إلحتواء األزماتلول تقلیح

من األزمات التي یجد نفسھ فیھا في مواجھة مباشرة مع  أزمةلم یكن أمام مجلس النواب في كل 
الصحافة غیر اللجوء الى الحلول التقلیدیة، ویتبدى ذلك بلجوء رئیس المجلس ــ عادة ــ إما باإللتقاء 

تحریر الصحف في مكتبھ او بزیارات و بعقد اجتماعات مع رؤساء أمع مجلس نقابة الصحفیین، 
  .مجاملة لمقرات الصحف

وتكررت كثیرا مثل ھذه الزیارات واللقاءات، من بینھا على سبیل المثال عقد لقاءین مع رؤساء 
الشھیرة التي وقعت في المجلس الرابع عشر بسبب ضرب المصورین  زمةتحریر الصحف في األ

ت بسبب قانون إشھار الذمة المالیة في المجلس الرابع التي نشب زمةالصحفیین تحت القبة، ثم األ
التي شھدھا المجلس الخامس  عشر المتعلقة بامتیازات النواب وتعدیل رواتبھم،  زمةعشر، ثم األ

  .زماتھ المتتالیة مع الصحافةأخیرا في المجلس السادس عشر في سلسلة أو
اء نفسھا للتدخل المباشر في تقریب خر فان بعض الكتل البرلمانیة كانت تتطوع من تلقآوفي خط 

وجھات النظر بین الجانبین، على نحو ما قامت بھ كتلة اإلخاء في المجلس الخامس عشر، فیما یلجأ 
  .نواب بشكل شخصي للتعبیر عن مواقفھم الخاصة الداعمة لحریة الصحافة ولحقھا بالنقد والتعبیر
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الناشبة، ولم تساھم مطلقا في  زمةاحتواء األن ھذا النوع من الحلول كان یتوقف دائما عند أإال 
ترسیخ مواقف واضحة تحدد العالقة بین الجانبین على أسس مدعومة بالقوانین والتشریعات، 
واعتراف كل منھما بحق األخر بالنقد البنَّاء والموضوعي، دون الوصول الى استخدام لغة اإلتھام 

  .والتجریح والنقد الخشن
ھذه الحلول على ھامش األزمات الناشبة بین البرلمان والصحافة وكانھا وفي كل مرة كانت تظھر 

ن تنشب مرة أحملة عالقات عامة تستھدف فقط إطفاء النیران المشتعلة بین الجانبین، لكنھا ما تلبث 
  .أخرى

وللحقیقة فإن ھذه األزمات في حد ذاتھا كان من یقف خلف إشعالھا دائما نواب كانوا یعبرون عن 
ن تمتد لتشمل مجلس النواب الذي یجد أالشخصیة تجاه الصحافة وما تلبث ھذه المواقف  مواقفھم

  .نفسھ في النھایة طرفا رئیسیا في األزمات
وفي النھایة فإن ھذا النوع من الحلول لم یساھم بوضع حد بین حق الصحافة بنقد المجلس وبین حق 

ة والقانونیة والدستوریة التي نظمت المجلس بالدفاع عن نفسھ ضمن األسس والقواعد التشریعی
  .العالقة بین الجانبین في إطار ضمانة الحقوق للجانبین دون قیام جھة بالتغوُّل على األخرى

  
  :ردات فعل النواب 

غفلنا العدید من األزمات األخرى ـ تبرز في المواجھة المضادة أفي كل ھذه التفاصیل السابقة ـ 
ردات فعل النواب تجاه حریة الصحافة من خالل استغالل السلطة التشریعیة لمجلس النواب لتشدید 

  :برز ما ظھر في ھذا الجانب ما یليأالعقوبات على الصحفیین والصحافة، ولعل من 
  

  :  ناظمة لحریة الصحافةالتشدد في تعدیالت القوانین ال: اوال 
وقد ظھر ذلك جلیا في كل مرة یتم فیھا عرض تعیدالت على قانون المطبوعات والنشر على مجلس 

  .النواب
  

  .من القانون المعدل لقانون ھیئة مكافحة الفساد ٢٣مناقشات الماده : ثانیا 
كافحة الفساد مفصال من القانون المعدل لقانون ھیئة م ٢٣وقد شكلت قصة مناقشات النواب للمادة 

حقیقیا من مفاصل العالقة بین الصحافة والنواب عندما تشدد المجلس بفرض عقوبات مالیة مبالغ 
  .فیھا على كل من ینشر خبرا او معلومات عن فساد دون التحقق منھا

  
  :الضریبة على الصحف: ثالثا 

على الصحف لصالح % ٥وظھرت ردة الفعل ھذه في المجلس الخامس عشر عندما اقر ضریبة 
  .صندوق دعم الثقافة

  .وبالرغم من الغاء ھذه الضریبة الحقا فقد جاء إقرارھا بتحیز واضح من النواب ضد الصحافة
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  النتائج
الشك وعدم الثقة  أن العالقة بین مجلس النواب والصحافة تقوم على مبدأمما سبق یتضح تماما 

والریبة واالتھام، وھي مواقف یتخذھا النواب تجاه الصحافة بسبب ما تقدمھ للجمھور من اخبار 
غتیال المجلس، فضال عن قناعات العدید من إنھا تصب في اتجاه أوتحلیالت وانتقادات یرى النواب 
  .على المجلسس الحربة لصالح جھات ترید اإلنقضاض أالنواب بان الصحافة تقوم بدور ر

بین مجلس النواب والصحافة یكون سببھا ومحركھا الرئیسي قیام  أزمةیة أن أیضا أویتضح 
ن أالصحافة بانتقاد االمتیازات الشخصیة التي یحصل النواب علیھا، وھو ما یدفع بالنواب للشعور ب

  .الصحافة تقوم بدور المحرض ضد المجلس
ت بردات فعل شخصیة لبعض النواب على ما أاب بدالصحافة مع النو أزمات وبالنتیجة فان كل

تنشره الصحافة وفي بعض األحیان كان ھؤالء ینجحون بجر المجلس بصفتھ سلطة تشریعیة للدخول 
  .في مواجھة مباشرة مع الصحافة

وفي كل األزمات التي نشبت بین الصحافة والنواب فان الصحافة ھي التي كانت تكسب المواجھة، 
عالمي لكن خسارتھ األكبر یخسر معركتھ على عدة صعد من بینھا السیاسي واإل فیما كان المجلس

كانت دائما تلك الخسارة الشعبیة التي كانت تساھم بتآكل شعبیة المجلس ونوابھ لدى جمھور 
  .الناخبین

عضاء مجلس النواب من العقلیة أن یتخلص العدید من أمام ھذه المعطیات فلیس من المؤكد أو
یة الصحافة وحقھا في نقد المجلس وتحلیل خطابھ ومواقفھ ومنجزاتھ واخفاقاتھ ألن ھذا الرافضة لحر

جزء من الحق اإلنساني الذي كفلتھ الشرعة الدولیة للجمھور باالطالع  والمعرفة والحصول على 
ي والقوانین المحلیة المرعیة في صیانة األردنوجبھا الدستور أالمعلومات، وھي ذات الحقوق الذي 

  .ـ مع الشرعة الدولیة أالصحافة بالنشر والتعبیر وھو ما ینسجم ــ من حیث المبد حق
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  الباب الثالث 
  المالحق 
   )١(ملحق رقم 

 ١٩٨٦لسنة  )٢٢(القوانین المعدلة لقانون رقم 

١٩٨٩ لعام )١٤( رقم قانون -١   
النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون  

 
   -١ المادة
 رقم القانون مع ویقرأ )١٩٨٩ لسنة النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون( القانون ھذا یسمى

 نشره تاریخ من بھ ویعمل واحد، كقانون االصلي بالقانون یلي فیما الیھ المشار ١٩٨٦ لسنة )٢٢(
  .الرسمیة الجریدة في

   -٢ المادة
  -:التالي النحو على االصلي القانون من )٧( المادة تعدل
 )النظر اعادة( ولجنة )االداري الحاكم( وعبارات )ياألردن( كلمة من كل تعریف بالغاء: اوال

  -:یلي بما عنھ واالستعاضة )الشخصیة االنتخابیة البطاقة(و
o الجنسیة القانون احكام بمقتضى یةاألردن الجنسیة یحمل انثى او ذكر شخص كل:   ياألردن 

  .یةاألردن
o المحافظة في القضاء اومدیر اوالمتصرف المحافظ:    االداري الحاكم.  
o برئاسة انتخابیة دائرة كل في الداخلیة وزیر من بقرار المشكلة اللجنة: النظر اعادة لجنة 

 المدنیة االحوال دائرة في المدني السجل امناء واحد القضاة احد وعضویة  االداري الحاكم
 وجود او الواحدة االنتخابیة الدائرة في اداري حاكم من اكثر وجود حالة  وفي الجوازاتو 

 من بتنسیب الداخلیة وزیر فیعین االداریة الوحدة في واحدة انتخابیة   دائرة من اكثر
  .للجنة رئیسا االداریین  الحكام احد المحافظ

o بموجب تصدر التي للناخب الشخصیة االنتخاب بطاقة: الشخصیة االنتخابیة البطاقة 
  .القانون ھذا حكاما  بمقتضى الداخلیة وزیر من تعلیمات

  -:آخرھا الى المقیم لكلمة التالي التعریف باضافة:    ثانیا
o یعتبر  وال فیھا مسكنھ یقع التي االنتخابیة المنطقة في عادة مقیما الشخص یعتبر:   المقیم

اي  في الیھ العودة حق یملك كان اذا ذاك مسكنھ عن تغیبھ بمجرد االقامة تلك   عن منقطعا
  .یشاء وقت

   -٣ المادة
  -:التالي النحو على االصلي القانون من )٣( المادة تعدل
 )عمره من شمسیة سنة عشرة تسع( عبارة بعد )سنة كل من تموز ٣١ في( عبارة باضافة: اوال

   .منھا )أ( الفقرة في الواردة
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  .منھا )ب( الفقرة من )٢( البند آخر الى )قانونا( كلمة باضافة: ثانیا
   -٤ المادة
 )المدنیة االحوال دائرة( عبارة بعد )والجوازات( عبارة باضافة االصلي القانون من )٨( المادة تعدل

   .فیھا الواردة
   -٥ المادة
  -:التالي النحو على االصلي القانون من )٩( المادة تعدل
 منھا )ب( الفقرة في الواردة )ایام ثالثة خالل فتعرضان الباقیتان النسختان اما( عبارة بشطب: اوال

   .)ایام سبعة خالل فتعرضان الباقیتان النسختان اما) بعبارة عنھا واالستعاضة
  -:التالي بالنص عنھ واالستعاضة منھا )جـ( الفقرة نص بالغاء: ثانیا

 ان بقیده الخاصة البیانات في خطأ حصل او حق یغیر الناخبین جدول في اسمھ یرد لم من لكل - جـ
 جدول في اسمھ ورد لمن یجوز كما بھ، الخاصة البیانات تصحیح او الجدول في اسمھ ادراج یطلب

 من اسماء قید اغفال على وكذلك االنتخاب، حق لھم لیس ممن غیره قید على یعترض ان الناخبین
 القانون ھذا بموجب المشكلة النظر اعادة لجنة الى طوابع دون كتابة االعتراض ویقدم الحق، ھذا لھم

  .الناخبین جدول عرض مدة انتھاء تاریخ من ایام سبعة خالل
  -:التالي بالنص عنھ واالستعاضة منھا )د( الفقرة نص بالغاء: ثالثا

 ایام سبعة على تزید ال مدة خالل الیھا المقدمة االعتراضات في قراراتھا النظر اعادة لجنة تصدر -د
 االماكن في ایام ثالثة لمدة عنھا باالعالن للمعترضین قراراتھا وتبلغ االعتراض تقدیم تاریخ من
 في البدایة محكمة لدى رسوم اي دون للطعن قابلة وتكون فیھا، الناخبین جدول اعالن تم التي

 تصدر ان المحكمة وعلى عنھا االعالن مدة انتھاء تاریخ من ایام خمسة خالل االنتخابیة المنطقة
 اعادة لجنة الى تبلیغھا ویتم ایام، خمسة على تزید ال مدة خالل الیھا المقدمة الطعون في قراراتھا

    .آخر مرجع اي امام للطعن قابلة غیر قطعیة وتكون صدورھا، من ایام ثالثة خالل النظر
  -:التالي بالنص عنھ واالستعاضة منھا )و( الفقرة نص بالغاء: رابعا

  .بموجبھا االقتراع عملیة وتجري الفرعیة او العامة النیابیة االنتخابات في النھائیة الجداول تعتمد - و
   -٦ المادة
  -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي القانون من )١٠( المادة نص یلغى
    -١٠ المادة

 خالل الدوائر تلك في النظر اعادة لجنة تزوید االنتخابیة الدوائر جمیع في المحاكم على یترتب -أ
 التي االحكام عن موجزا تتضمن بقائمة سنة كل من تموز شھر من )٣٠( و )١٥( بین الواقعة المدة

 في واحدة سنة على تزید لمدة بالسجن تقضي التي وتلك والحجر، باالفالس والمتعلقة اصدرتھا
  .عفو یشملھا لم والتي السیاسیة غیر الجرائم

 المختصة االنتخابیة الدوائر في النظر اعادة لجان تزوید والجوازات المدنیة االحوال دائرة على - ب
 االشخاص اسماء تتضمن بقائمة سنة كل من تموز شھر من )٣٠( و )١٥( بین الواقعة المدة خالل
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 جداول في النظر اعادة اجراءات تشملھا التي للمدة السابقة شھرا عشر االثني خالل توفوا الذین
  .الناخبین

   -٧ المادة
  -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي القانون من )١١( المادة نص یلغى
   -١١ المادة

 الناخبین جداول بتنقیح سنة كل من آب شھر من االول النصف خالل النظر اعادة لجنة تقوم -أ
 البیانات على اعتمادا الشطب علمیات واجراء اختصاصھا ضمن تدخل التي االنتخابیة للدائرة العائدة

 بالمالحظات الخاص الحقل في الشطب اسباب وتدوین الرسمیة الدوائر من الیھا الواردة والمعلومات
 الدوائر قیود مع والمعلومات البیانات تلك تتعارض ال ان ذلك في ویشترط الجداول، تلك في

  .الرسمیة
 في اسمھ تسجیل لھا التابع االنتخابیة الدائرة في النظر اعادة لجنة من یطلب ان شخص لكل - ب

  .فیھ تتوافر القانونیة الشروط كانت اذا الناخبین جدول
   -٨ المادة
  -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي القانون من )١٢( المادة نص یلغى
  -١٢ المادة
 )١١( المادة الحكام وفقا ھاأعمال النھاء المحددة المدة انتھاء من ایام سبعة بعد النظر اعادة لجنة تقوم
 او الناخبین جداول من اسماؤھم شطبت الذین االشخاص باسماء جداول بعرض القانون ھذا من

 عرضھا عن والتنویھ االداري الحاكم مركز في ظاھر مكان في وذلك ایام سبعة لمدة الیھا اضیفت
  .المحلیة الصحف في الوجھ ذلك على

   -٩ المادة
 الواردة )عرضھا تاریخ من ایام عشرة خالل( عبارة بشطب االصلي القانون من )١٣( المادة تعدل
  .)عرضھا مدة انتھاء تاریخ من ایام سبعة خالل( بعبارة عنھا واالستعاضة فیھا

   -١٠ المادة
  -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي القانون من )١٤( المادة نص یلغى
   -١٤ المادة

 )١٣( المادة بمقتضى الیھا قدمت التي االعتراضات بشأن قراراتھا اصدار النظر اعادة لجنة على
 قراراتھا وتبلیغ االعتراض، مدة انتھاء تاریخ من ایام سبعة على تزید ال مدة خالل القانون ھذا من

 الجداول اعالن تم التي االماكن في ایام ثالثة لمدة یعلق اعالن بموجب للمعترضین صدورھا حال
 من ایام ثالثة خالل االنتخابیة المنطقة في البدایة محكمة لدى للطعن قابلة وتكون علیھا، المعترض

 خمسة خالل الیھا المقدمة الطعون في قراراتھا تصدر ان المحكمة وعلى عنھا، االعالن مدة انتھاء
 علیھا ویترتب آخر، مرجع اي امام للطعن قابلة غیر قطعیة قراراتھا وتكون تقدیمھا تاریخ من ایام

   .لتنفیذھا صدورھا من ایام ثالثة خالل النظر اعادة لجنة الى تبلیغھا
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  -١١ المادة
  -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي القانون من )١٥( المادة نص یلغى 

   -١٥ المادة
 النھائیة الدرجة اكتسابھا بعد االنتخابیة للجداول مالحق انتخابیة دائرة كل في النظر اعادة لجنة تضع

 وزارة الى منھا النسخ احدى وترسل القانون، ھذا من )١٤( و )١٣( و (12) المواد احكام بمقتضى
  .االداري الحاكم لدى منھا الثانیة النسخة وتحفظ الداخلیة
   -١٢ المادة
 )القانون ھذا من )١٥( المادة احكام( بمقتضى عبارة بشطب االصلي القانون من )١٦( المادة تعدل

  .)القانون ھذا احكام بمقتضى( بعبارة عنھا واالستعاضة فیھا الواردة
   -١٣ المادة
 وردت حیثما )االداري الحاكم( عبارة بشطب االصلي القانون من )٢٢( المادة من )ب( الفقرة تعدل
  .)المحافظ( بكلمة عنھا واالستعاضة فیھا

   -١٤ المادة
 مطلعھا في الواردة )االداري الحاكم على( عبارة بشطب االصلي القانون من )٢٣( المادة عدلت

  .)المحافظ على( بعبارة عنھا واالستعاضة
   -١٥ المادة
  -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي القانون من )٢٤( المادة نص یلغى
 اسباب بیان فعلیھ القانون ھذا الحكام مطابقتھ لعدم الترشیح طلب رفض المحافظ قرر اذا -٢٤ المادة

 البدایة محكمة لدى لھ تبلغھ تاریخ من یومین خالل القرار على یعترض ان الترشیح ولطالب رفضھ
 في الفصل المحكمة وعلى اختصاصھا، ضمن االنتخابیة الدائرة تقع التي المحافظة مركز في

 اي لدى للطعن قابل غیر قطعیا قرارھا ویكون الیھا تقدیمھ تاریخ من ایام ثالثة خالل االعتراض
  .آخر مرجع
   -١٦ المادة
 مطلعھا في الواردة )االداري الحاكم یحتفظ( عبارة بشطب االصلي القانون من )٢٥( المادة تعدل

  .)المحافظ یحتفظ( بعبارة عنھا واالستعاضة
  -١٧ المادة

 مطلعھا في الواردة )االداري الحاكم على( عبارة بشطب االصلي القانون من )٢٧( المادة تعدل 
  .)المحافظ على( بعبارة عنھا واالستعاضة

   -١٨ المادة
 و )١٢( المادتین الحكام وفقا( عبارة بشطب االصلي القانون من )٣٦( المادة من )أ( الفقرة عدلت
   .)القانون ھذا الحكام وفقا( بعبارة عنھا واالستعضاة فیھا الواردة )القانون ھذا من )١٥(
  
  



 127   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

   -١٩ المادة
 اولئك عن یرغب من مع( عبارة بشطب االصلي القانون من )٤٤( المادة من )ب( الفقرة تعدل

  .آخرھا في الواردة )الحاضرین
   -٢٠ المادة
 عن منھم اي درجة تقل ال الذین( عبارة بشطب االصلي القانون من )٤٩( المادة من )أ( الفقرة تعدل
  .)االقل على الثانیة الفئة من بعبارة( عنھا واالستعاضة فیھا الواردة )الثانیة
   -٢١ المادة
 بالقانون الملحق )النواب مجلس في منھا لكل المخصصة والمقاعد االنتخابیة الدوائر جدول( یلغى

   .القانون بھذا المرفق بالجدول عنھ ویستعاض االصلي
15/ 4/ 1989  

  
  ١٩٨٩ لعام )٢٣( رقم قانون -٢
  النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون

  ١ المادة 
 القانون مع ویقرأ ) ١٩٨٩  لسنة النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون(  القانون ھذا یسمى 

 واحد كقانون تعدیل من علیھ طرأ وما االصلي بالقانون یلي فیما الیھ المشار ١٩٨٦ لسنة) ٢٢ (رقم
  .الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من بھ ویعمل

  ٢ المادة 
  -:الیھا التالیة )ب( الفقرة واضافة )أ( فقرة فیھا ورد ما باعتبار االصلي القانون من ٣٥ المادة تعدل 
 البطاقة تتضمنھا التي البیانات من بیان اي مؤقتة او دائمة بصورة یستثنى ان الداخلیة لوزیر )-ب(

  .الناخب صورة ذلك في بما المادة ھذه من )أ( الفقرة في علیھا المنصوص الشخصیة االنتخابیة
  ٣ المادة 
 بالقانون الملحق النواب مجلس في منھا لكل المخصصة والمقاعد االنتخابیة الدوائر جدول یلغى 

  .القانون بھذا المرفق بالجدول عنھ وییستعاض االصلي
4/ 7/ 1989  

  
  ١٩٩٣ لعام )١٥( رقم قانون -٣
النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون  

  )١( المادة 
 رقم القانون مع ویقرأ )١٩٩٣ النواب لسنة لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون( القانون ھذا یسمى

ویعمل  واحد كقانون تعدیل من علیھ طرأ وما االصلي بالقانون فیمایلي الیھ المشار ١٩٨٦ لسنة ٢٢
  .الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من بھ
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  )٢( المادة 
  -:التالي بالنص ویستعاض عنھ االصلي القانون من ٤٦ المادة من -ب- الفقرة نص یلغى

 تسلمھا التي االقتراع ورقة انتخابھ على في یرغب الذي الذي المرشح اسم یكتب ان الناخب على - ب
 ان امیا كان اذا للناخب ویحق فیھ لیضعھا االقتراع لصندوق      ویعود االقتراع ھیئة رئیس من

 بعد علیھ االسم الھیئة رئیس یتلو ان على انتخابھ یرید الذي المرشح اسم بكتابة الھیئة  رئیس یكلف
  .الصندوق لیضعھا في الورقة ویسلمھ االقتراع ھیئة من بمسمع كتابتھ

  )٣( المادة 
  -:بالنص التالي عنھ ویستعاض االصلي القانون من )٥٢( المادة نص یلغى

 وتحذف فقط االول االسم یعتمد المرشحین  اسماء من اسم من اكثر على االقتراع ورقة اشتملت اذا-أ
  .االسماء بقیة
 تكفي قرائن على تشتمل ولكنھا  واضح غیر االقتراع ورقة في المدون المرشح اسم كان اذا- ب

  .المرشح لذلك انھ على االسم    فیعتبر االلتباس من وتمنع علیھ للداللة
  )٤( المادة 

 صادر نظام اي في او القانون االصلي في ورد اینما القانون ھذا احكام مع یتعارض نص اي یلغى
  بمقتضاه

 

  ١٩٩٧ لعام )٢٤( رقم قانون -٤ 
  النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون

  )١( المادة 
 القانون مع ویقرأ"  ١٩٩٧ النواب لسنة لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون"  القانون ھذا یسمى

واحد  كقانون تعدیل من علیھ طرأ وما االصلي بالقانون یلي فیما الیھ المشار ١٩٨٦ لسنة )٢٢( رقم
  .الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من بھ ویعمل

  )٢( المادة 
 بالجدول عنھ ویستعاض منھ" ٣١" في المادة الیھ والمشار االصلي بالقانون الملحق الجدول یلغى

  .بھذا القانون الملحق
  
  )٣( المادة 

  -:التالي عنھ بالنص ویستعاض االصلي القانون من" ٣٩" المادة نص یلغى
  -:٣٩ المادة
 صباح من السابعة الساعة من او الفرعیة العامة النیابیة لالنتخابات المحدد الیوم في االقتراع یبدأ
 المدة ھذه المركزیةتمدید اللجنة ولرئیس نفسھ الیوم ساءم من السابعة في الساعة وینتھي الیوم ذلك

  .لذلك ضرورة ھناك ان لھ اذاتبین ، المساء ذلك من التاسعة الساعة حتى
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  )٤( المادة 
  -:بمایلي عنھا واالستعاضة منھا "ب" الفقرة بالغاء االصلي القانون من" ٤٦" المادة تعدل

 من تسلمھا التى االقتراع ورقة على  انتخابھ في یرغب الذي المرشح اسم یكتب ان الناخب على - ب
  .فیھ لیضعھا االقتراع     لصندوق ویعود االقتراع ھیئة رئیس

 یرید الذي المرشح اسم بكتابة اعضائھا  احد او الھیئة رئیس یكلف ان امیا كان اذا للناخب یحق -ج
 بعد  علیھ االسم الھیئة رئیس یتلو ان على االقتراع سریة على یؤثر ال   منخفض بصوت انتخابھ

  .الصندوق في لیضعھا الورقة ویسلمھ كتابتھ
 االدالء قبل االقتراع قاعة في  الحاضرین امام االمي الناخب اسم االقتراع ھیئة رئیس یعلن -د

 انھ یدعي ان للناخب یجوز ال و امیا اقترع بانھ المالحظات  حقل  في اسمھ مقابل ویؤشر بصوتھ
  .كذلك لیس  وھو امي

  
  ) ٢(ملحق رقم 

  ٢٠٠١ لعام) ٣٤( رقم قانون) أ(
  ) مؤقت قانون(  النواب لمجلس االنتخاب قانون

  -١ المادة
 في نشره تاریخ من بھ ویعمل ،)  ٢٠٠١ لسنة النواب لمجلس االنتخاب قانون(  القانون ھذا یسمى

  .الرسمیة الجریدة
  -٢ المادة
 إذا إال أدناه لھا المخصصة المعاني القانون ھذا في وردت حیثما التالیة والعبارات للكلمات یكون

  .غیرذلك على القرینة دلت
o الداخلیة وزارة: الوزارة.  
o الداخلیة وزیر: الوزیر.  
o القضاء مدیر أو المتصرف أو المحافظ: اإلداري الحاكم.  
o المرتبطة والمكاتب المحافظات في ومدیریاتھا والجوازات المدنیة األحوال دائرة: الدائرة 

  .بھا
o الجنسیة قانون أحكام بمقتضى یةاألردن الجنسیة یحمل أنثى أو ذكر شخص كل: ياألردن 

  .یةاألردن
o القانون ھذا أحكام وفق النواب مجلس أعضاء انتخاب في الحق لھ أردني كل: الناخب.  
o االنتخابي حقھ یمارس ناخب كل: المقترع.  
o النیابیة لالنتخابات ترشیحھ طلب قبول تم أردني كل: المرشح.  
o النواب مجلس بعضویة فاز مرشح كل: النائب.  
o النیابیة المقاعد من أكثر أو مقعد لھ خصص المملكة من جزء كل: االنتخابیة الدائرة 

  .القانون ھذا ألحكام استنادًا الصادر النظام بمقتضى



 130   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

o مراكز عدة أو مركز فیھ یعین االنتخابیة الدائرة من جزء كل: الفرعیة االنتخاب منطقة 
  .لالقتراع

o االنتخابیة دائرتھ ضمن اإلداري الحاكم یعینھ الذي المكان:  والفرز االقتراع مركز 
  .أكثر أو لجنة قبل من والفرز االقتراع عملیة اإلجراء

o القانون ھذا بموجب والمشكلة االنتخابات على اإلشراف لجنة: العلیا اللجنة.  
o من) أ( الفقرة لنص وفقًا الوزیر من بقرار محافظة كل في المشكلة اللجنة: المركزیة اللجنة 

  .القانون ھذا من) ٢٤( المادة
o لنص وفقًا الوزیر من بقرار انتخابیة دائرة كل في المشكلة اللجنة: االنتخابیة الدائرة لجنة 

  .القانون ھذا من )٢٤( المادة من) ب( الفقرة
o والجوازات المدنیة األحوال دائرة عن الصادرة الشخصیة البطاقة: البطاقة.  
o منقطعًا یعتبر وال معینة انتخابیة دائرة في المعتادة أقامتھ مكان یقع الذي ياألردن: المقیم 

 ، یشاء وقت أي في إلیھ العودة في رغب إذا المكان ھذا عن تغییبھ لمجرد فیھا اإلقامة عن
   .المملكة خارج المقیم ياألردن ذلك في بما

  االنتخاب حق
  -٣ المادة

 عام من األول الشھر من األول الیوم في عمره من شمسیة سنة عشرة ثماني اكمل أردني لكل-أ
  .النھائیة االنتخابیة الجداول أحد في مسجًال كان إذا النواب مجلس أعضاء انتخاب في الحق االنتخاب

 المدني والدفاع العام واألمن المسلحة القوات في للعاملین االنتخاب حق استعمال یوقف- ب
  .الفعلیة الخدمة في وجودھم طیلة العامة والمخابرات

  -:االنتخاب حق ممارسة من یحرم-ج
  .قانونیًا اعتباره یستعد ولم باإلفالس علیھ محكومًا كان من -١
 یشملھ ولم سیاسیة غیر بجریمة واحدة سنة على تزید لمدة بالسجن علیھ محجورًا كان من -٢

  .اعتباره لھ یرد لم أو عام عفو
  -٤ المادة

  .الواحد االنتخاب في واحدة مرة من اكثر االقتراع في حقھ یستعمل أن للناخب یجوز ال
  الناخبین جداول
  - ٥ المادة

 االنتخاب لھم یحق ممن انتخابیة دائرة كل في المقیمین بأسماء جداول إعداد الدائرة تتولى -١-أ
 یجوز وال منھم لكل الوطني الرقم أساس وعلى الحاسوب باستخدام الشخصیة البطاقة على الحاصلین

  .واحد جدول من أكثر في الناخب تسجیل
 بھا الخاصة الناخبین جداول في التسجیل خارجھا ، المقیمین االنتخابیة الدائرة أبناء من ألي یحق -2

  .الوزیر عن صادرة بتعلیمات تحدد ثبوتیة بوثائق معززًا للدائرة یقدم خطي طلب بموجب
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 بجمیع سنة كل من األول الشھر من األول النصف خالل الدائرة تزوید المختصة المحاكم على- ب
 القاضیة وكذلك والحجر باإلفالس والمتعلقة ، القطعیة الدرجة اكتسابھا بعد ، عنھا الصادرة األحكام

 على اعتبار رد أو عام عفو یشملھا ولم السیاسیة غیر الجرائم في السنة على تزید مدة بالسجن منھا
  .الوطنیة وأرقامھم المحكومین أسماء متضمنة تكون أن
 لشطب وذلك قیدھا تم قد الوفیات حاالت أن من للتأكد زمةالأل اإلجراءات اتخاذ الدائرة على-ج

  .فیھا المسجلین الناخبین جداول من المتوفین الناخبین
 خطیًا طلبًا یقدم أن أخرى انتخابیة دائرة إلى انتخابیة دائرة من إقامتھ مكان غیر جانب كل على-د

 انتقل التي االنتخابیة الدائرة في الناخبین جداول من أسمھ لشطب الدائرة إلى الثبوتیة بالوثائق معززًا
  .إلیھا إقامتھ مكان نقل التي االنتخابیة الدائرة في وتسجیلھ منھا

 للدوائر الناخبین جداول من األقل على نسخ بثالث المختص اإلداري الحاكم تزوید الدائرة على-ھـ
  .الغایة لھذه الوزیر یحدده الذي الموعد وخالل لھ التابعة االنتخابیة

 بھا زودتھ التي الناخبین جداول بعرض االنتخابیة الدائرة للجنة رئیسًا بصفتھ اإلداري الحاكم یقوم- و
 صحیفتین في عرضھا عن یعلن كما تسلمھا تاریخ من أسبوع ولمدة یقرره الذي المكان في الدائرة

  .األقل على محلیتین یومیتین
 في المدرجة بھ الخاصة البیانات في خطیًا حصل أو الناخبین جداول في أسمھ یرد لم ناخب لكل-ز

 تصحیح أو الجدول في أسمھ إدراج الشخصیة البطاقة على حصولھ بعد الدائرة من یطلب أن الجدول
  .الناخبین جداول عرض انتھاء تاریخ من أسبوع مدة خالل وذلك فیھ الحاصل الخطأ

 في المحددة المدة وخالل الدائرة لدى یعترض أن الناخبین جداول في أسمھ ورد ناخب ولكل-ح
 إغفال على أو االنتخاب حق لھ لیس ممن الجدول في غیره تسجیل على المادة ھذه من) ز( الفقرة

  .زمةالأل بالبیانات اعتراضھ یعزز أن على الحق ھذا لھم أشخاص أسماء تسجیل
 ھذه من) ح( و) ز( الفقرتین الحكام وفقًا المقدمة واالعتراضات الطلبات في البت الدائرة على -١-ط

 المدة انتھاء تاریخ من یومًا وعشرین واحدًا تتجاوز ال مدة خالل بشأنھا القرارات وإصدار المادة
  .لتقدیمھا المحددة

 المدة انتھاء تاریخ من أیام ثالثة خالل القرارات بتلك اإلداریین الحكام تزوید الدائرة وعلى -2
  .الناخبین جداول بدایًة فیھا عرضت التي ذاتھا األماكن في عرضھا ویتم إلصدارھا المحددة

 البدایة محكمة لدى بھا للطعن خاضعة المادة ھذه من) ط( الفقرة في المذكورة القرارات تكون-ي
 المحكمة وعلى ، عرضھا تاریخ من أیام ثالثة خالل اختصاصھا ضمن االنتخابیة الدائرة تقع التي

 أیام ثالثة خالل الدائرة إلى قراراتھا وتبلیغ ، تقدیمھ تاریخ من أیام عشرة خالل طعن كل في الفصل
  .صدورھا من

 الطعون في البدایة محاكم لقررات وفقًا االنتخابیة الدائرة في الناخبین جداول تعدیل الدائرة على-ك
 الحقة بكشوفات اإلداریین الحكام وتزوید القرارات ھذه تسلمھا من أیام خمسة خالل إلیھا المقدمة
  .نھائیة جداول الجداول ھذه لتصبح الجداول تعدیل إتمام تاریخ من أیام ثالثة خالل
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  -٦ المادة
  .الفرعیة أو العامة النیابیة االنتخابات إجراء في للناخبین النھائیة الجداول تعتمد

  النواب مجلس لعضویة الترشیح
  -٧ المادة
 المادة من) ١( الفقرة أحكام بمقتضى النواب لمجلس االنتخابات بإجراء أمره الملك یصدر أن بعد

 وینشر الوزراء رئیس یعلنھ االقتراع تاریخ بتحدید قرارًا الوزراء مجلس یتخذ الدستور من) ٣٤(
  .الرسمیة الجریدة في

  -٨ المادة
  -:یلي ما النواب مجلس لعضویة الترشیح بطلب المتقدم في یشترط

   .األقل على سنوات عشر منذ أردنیا یكون أن-أ
  .أجنبیة حمایة أو بجنسیھ یدعي ال أن- ب
  .النھائیة الناخبین جداول أحد في مسجًال یكون أن-ج
  .الترشیح مدة نھایة عند عمره من شمسیة سنة ثالثین أتم قد یكون أن-د

  .قانونیًا اعتباره یستعد ولم باإلفالس علیھ محكومًا یكون ال أن-ھـ
  .عنھ الحجر یرفع ولم علیھ محجورًا یكون ال أن- و
 عفو یشملھ ولم ، سیاسیة غیر بجریمة واحدة سنة على تزید لمدة بالسجن محكومًا یكون ال أن-ز

  .عام
 استئجار عقود غیر من عقد بسبب الحكومیة الدوائر إحدى لدى مادیة منفعة لھ یكون ال أن-ح

  .أشخاص عشرة من اكثر أعضائھا شركة في مساھمًا كان من على ینطبق وال واألمالك األراضي
  .معتوھًا أو مجنونًا یكون ال أن-ط
  .خاص بقانون تعین التي الدرجة في الملك أقارب من یكون ال أن-ي
  .أردني غیر سیاسي تنظیم أو حزب أو سیاسیة ھیئة ألي منتمیًا یكون ال أن-ك

  -٩ المادة
 الموعد قبل استقالتھ قدم اذا اال النواب مجلس لعضویة الترشیح ادناه المذكورین من الي یجوز ال

  -:قبولھا وتم للترشیح المحدد
  .العامة الرسمیة والھیئات والمؤسسات الحكومیة والدوائر الــوزارات موظفو -أ

  .والدولیة واالقلیمیة العربیة الھیئات موظفو - ب
  .االمانة وموظفو عمان امانة مجلس واعضاء عمان امین -ج
  .البلدیات وموظفو واعضاؤھا البلدیة المجالس رؤساء -د

  -١٠ المادة
  .واحدة انتخابیة دائرة في إال النواب مجلس لعضویة نفسھ یرشح أن شخص ألي یجوز ال
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  -١١ المادة
 لمدة ویستمر یومًا بثالثین االقتراع إلجراء المحدد الیوم قبل النواب مجلس لعضویة الترشیح یبدأ

  .انتھائھا بعد یقدم ترشیح طلب أي یقبل وال أیام ثالثة
  -١٢ المادة

 الدائرة في المالیة لمدیر یدفع أن النواب مجلس لعضویة نفسھ ترشیح في یرغب من كل على
  .لالسترداد قابل غیر للخزینة إیرادا یقید دینار خمسمائة مبلغ فیھا نفسھ یرشح التي االنتخابیة

  -١٣ المادة
 في المركزیة اللجنة رئیس إلى الترشیح طالب الشخص ذات ومن نسختین على الترشیح طلب یقدم-أ

 المطلوبة البیانات وسائر الثبوتیة الوثائق بھ مرفقًا ، الوزیر یقرره الذي األنموذج على المحافظة
 إشعارا الطلب مقدم ویعطى ، بمقتضاه الصادرة والتعلیمات واألنظمة القانون ھذا أحكام بمقتضى
  .طلبھ باستالم

 الترشیح طالب من المقدمة والبیانات والوثائق الطلب مطابقة من التأكد المركزیة اللجنة على- ب
  .تقدیمھ تاریخ من أیام ثالثة مدة خالل رفضھ أو الطلب بقبول قرارھا وإصدار

 الترشیح ولطالب ، رفضھا أسباب بیان فعلیھا الترشیح طلب رفض المركزیة اللجنة قررت إذا -١-ج
 ثالثة خالل اختصاصھا ضمن االنتخابیة الدائرة تقع التي البدایة محكمة لدى القرار على یعترض أن
 الفصل المحكمة وعلى ، حصرًا ومحددة واضحة ببیانات اعتراضھ في معززًا إصدار تاریخ من أیام
 قطعیًا المرشح اعتراض بشأن قرارھا ویكون إلیھا تقدیمھ تاریخ من أیام ثالثة خالل االعتراض في

 فور المركزیة اللجنة رئیس إلى قراراتھا تبلیغ وعلیھا ، آخر مرجع أي لدى للطعن قابل غیر
  .صدورھا

 البدایة محكمة قرار صدر التي أو قبلھا التي الترشیح طلبات المركزیة اللجنة رئیس یسجل -٢
 وعلیھ ، إلیھ منھا كل تقدیم وتاریخ وقت حسب حدة على انتخابیة دائرة لكل خاص سجل في بقبولھا

 یراھا التي األخرى واألماكن المحافظة مركز في وعرضھا المرشحین أولئك بأسماء قائمًة تنظیم
 یومیتین صحفیتین في القائمة تلك ونشر القطعیة الدرجة الترشیح طلبات اكتساب اكتمال حال مناسبة

  .األقل على محلیتین
 محكمة لدى االنتخابیة دائرتھ في المرشحین من أي ترشیح قبول في الطعن حق ناخب لكل-د

 البند في علیھا المنصوص المرشحین قوائم عرض تاریخ من أیام ثالثة خالل المختصة االستئناف
 من أیام خمسة خالل الطعن في الفصل المحكمة وعلى ، المادة ھذه من) ج( الفقرة من) ٢( رقم

 خالل المركزیة اللجنة رئیس إلى قراراتھا تبلیغ وعلیھا قطعیًا قرارھا ویكون إلیھا تقدیمھ تاریخ
  .صدورھا تاریخ من یومین

 بموجب المرشحین قائمة على أدخلت التي التعدیالت عن یعلن أن المركزیة اللجنة رئیس على-ھـ
 المرشحین قائمة عن بھا اإلعالن یتم التي ذاتھا وبالطریقة لھا تبلغھ فور االستئناف محكمة قرارات

 النھائیة القائمة ھي القائمة ھذه وتعتبر المادة ھذه من) ج( الفقرة من) ٢( رقم البند أحكام بمقتضى
  .النیابیة لالنتخابات للمرشحین
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  -١٤ المادة
 خطي طلب بتقدیم وذلك االقتراع بدء من ساعة) ٧٢( قبل ترشیحھ یسحب أن مرشح ألي یجوز
  .األقل على محلیتین یومیتین صحیفتین في ذلك عن یعلن أن وعلیھ المركزیة اللجنة لرئیس
  -١٥ المادة

 النیابیة المقاعد لعدد مساو انتخابیة دائرة أي في النھائیة القائمة في المرشحین عدد أن تبین إذا 
  .بالتزكیة عنھا فائزین المرشحون أولئك بعتبر الدائرة لھذه المخصصة

  -١٦ المادة
 والطوابع الرسوم من القانون ھذا بموجب تقدم التي والطعون واالعتراضات االستدعاءات تعفى

  بشأنھا الصادرة القرارات وكذلك
  .اإلداریین والحكام واللجان والھیئات المحاكم عن

   االنتخابیة الدعایة
  -١٧ المادة

 تاریخ من ابتداًء بھا القیام مرشح ألي ویسمح القانون ھذا أحكام وفق حرة االنتخابیة الدعایة تكون-أ
  .الترشیح قبول

  -:یلي بما التقید االنتخابیة الدعایة ممارستھ عند المرشح على یتعین- ب
  .القانون سیادة واحترام الدستور بأحكام االلتزام  -١
  .الغیر لدى والفكر الرأي حریة احترام -٢
  .المواطنین بین التمییز وعدم واستقراره الوطن وأمن الوطنیة الوحدة على بالمحافظة االلتزام -٣
  .العامة الرسمیة والمؤسسات والدوائر الوزارات في االنتخابیة الدعایة إجراء بعدم االلتزام -٤
 أو شخصیة بصورة سواًء المرشحین من لغیره انتخابیة دعایة ألي التعرض بعدم اللتزاما -٥

  .االنتخابیة حمتلھ في أعوانھ بواسطة
 والجامعات العبادة دور في االنتخابیة الخطب وإلقاء االنتخابیة االجتماعات وعقد تنظیم یمنع-ج

 تشغلھا التي األبنیة وكذلك العامة والشوارع والخاصة الحكومیة والمدارس العملیة والمعاھد
  .الحكومة إلشراف الخاضعة أو العامة الرسمیة والمؤسسات والدوائر الوزارات

  -١٨ المادة
 تحمل أن شریطة عملھم ومناھج وخططھم أھدافھم المتضمنة والبیانات اإلعالنات نشر للمرشحین-أ

  .والرسوم الترخیص من والبیانات اإلعالنات ھذه وتعفى الصریحة أسماءھم
 وفي االنتخابیة والبیانات واإلعالنات االجتماعات في الرسمي الدولة شعار استعمال یجوز ال- ب

 الغایة لھذه یمنع كما االنتخابیة الدعایة في تستخدم التي والصور والرسوم الكتابات أنواع سائر
  .النقل وسائط وعلى القاعات خارج الصوت مكبرات استعمال

 والكھرباء الھاتف وأعمدة الجدران على وضعھ أو انتخابي بیان أو إعالن أي إلصاق یحظر-ج
 قبل من لھا المخصصة األماكن وتحدد ، والكتابات والرسوم الصور ذلك في بما ، العامة واألمالك

 مخالفة أي إزالة في الحق وقت أي في المجالس ولھذه البلدیة والمجالس الكبرى عمان أمانة مجلس
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 المرشحین من والكتابات والرسوم الصور أو الملصقات تلك بھم تتعلق من نفقة على الحظر لھذا
  .إنذارھم إلى الحاجة دون

 بأي المساس االنتخابیة الدعایة ووسائل واإلعالنات والبیانات الخطابات تتضمن أن یجوز ال-د
 أو األقلیمیة أو القبلیة أو الطائفیة النعرات إثارة أو مباشرة غیر أو مباشرة بصورة آخر مرشح

  .المواطنین فئات بین العنصریة أو الجھویة
  .والفرز االقتراع مراكز من بالقرب والتجمعات المھرجانات إقامة یحظر-ھـ

  -١٩ المادة
 األمانة مجلس وأعضاء عمان وأمین العامة الرسمیة والمؤسسات الحكومة موظفي على یحظر

 من أي لصالح االنتخابیة بالدعایة القیام وموظفیھا وأعضائھا البلدیة المجالس ورؤساء وموظفیھا
  .عملھم أماكن في المرشحین

  -٢٠ المادة
 مساعدات أو تبرعات أو ھدایا االنتخابیة بالدعایة قیامھ خالل من یقدم أن مرشح أي على یحظر
 ذلك أكان سواء معنوي أو طبیعي لشخص بتقدیمھا یعد أو المنافع من ذلك غیر أو عینیة أو نقدیة

 أو الھدایا تلك مثل یطلب أن شخص أي على یحظر كما ، الغیر بواسطة أو مباشرة بصورة
  .مرشح أي من بھا الوعد أو المساعدات أو التبرعات
  االنتخابیة العملیات

   -٢١ المادة
  .ومباشرًا وسریًا عامًا االقتراع یكون
  - ٢٢ المادة

 الدوائر لبعض خاصًا یومًا یعین أن  للوزیر القانون ھذا من) ٧(  المادة في ورد مما الرغم على
 المصلحة او االنتخاب سالمة ذلك اقتضت اذا الوزراء مجلس حدده الذي الموعد غیر في االنتخابیة

  .العامة
  -٢٣ المادة
 تعرضھا التي األمور جمیع في والبت االنتخابات على لإلشراف علیا لجنة الوزیر برئاسة تشكل
  :عضویتھا في وتشمل ، المركزیة اللجان علیھا

  .الداخلیة وزارة عام أمین -أ
  .والجوازات المدنیة األحوال دائرة عام مدیر - ب
  .القضائي المجلس رئیس یسمیھ العلیا الدرجة من قاضیًا -ج
  .اللجنة لھذه سكرتیرًا الوزیر ویعین .الوزارة في المختصة المدیریة مدیر -د

  -٢٤ المادة
 محكمة رئیس وعضویة المحافظ برئاسة مركزیة لجنة محافظة كل في الوزیر من بقرار یشكل -أ

 ، بدایة محكمة وجود عدم حالة في العدل وزیر یسمیھ الصلح قضاة أحد او المحافظة في البدایة
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 ھذا في علیھا المنصوص بالمھام للقیام المحافظة في والجوازات المدنیة األحوال مدیریة ومدیر
  .القانون

 إداري حاكم برئاسة لجنة انتخابیة دائرة كل في المحافظ من وبتنسیب الوزیر من بقرار یشكل - ب
  .القانون ھذا في علیھا المنصوص المھام تتولى المدنیة األحوال  مكتب وأمین قاض وعضویة

 -:الوزیر أمام التالي الیمین العمل مباشرتھم قبل وأعضاؤھا المركزیة اللجنة رئیس یقسم -١ -ج
  )تام وحیاد ونزاھة بأمانة بمھمتي أقوم أن ، العظیم باهللا اقسم(

  .المحافظ أمام نفسھ الیمین االنتخابیة الدوائر لجان وأعضاء رؤساء ویقسم   -2
  -٢٥ المادة

 الناخبین جداول إعداد إتمام تاریخ من یومًا ثالثین خالل یصدر أن االنتخابیة الدائرة رئیس على -أ
 یتضمن ضروریًا یراه مكان أي وفي األقل على محلیتین یومیتین صحیفتین في ینشر قرارًا النھائیة

  -:یلي ما
  .فرعیة انتخاب مناطق الى االنتخابیة الدائرة تقسیم .١
 االقتراع صنادیق عدد بیان مع فرعیة انتخاب منطقة كل في والفرز االقتراع مراكز تحدید .٢

  .مركز كل في
 الفرعیة  االنتخاب مناطق العامة االنتخاب عملیة بعد تجرى فرعیة انتخاب أي إجراء عند تعتمد - ب

 ھذه من) أ( الفقرة في علیھ منصوص ھو لما وفقًا منھا لكل المخصصة والفرز االقتراع ومراكز
  .المادة
  -٢٦ المادة

 عن فئتھ تقل ال رئیس من لجنة كل وتؤلف ، والفرز االقتراع لجان االنتخابیة الدائرة لجنة تعین -أ
 منھم ألي تكون ال أن على الحكومة موظفي من جمیعھم ، أكثر او وكاتب اثنین وعضوین الثانیة
  .الثالثة للدرجة المرشحین أحد مع قرابة

 المنصوص القسم االنتخابیة الدائرة لجنة أمام والفرز االقتراع وكتبة وأعضاء رؤساء یؤدي - ب
  .عملھم مباشرتھم قبل وذلك القانون ھذا من (24) المادة من) ج( الفقرة في علیھ

 حالة توافرت اذا او عضویتھا من أي او والفرز االقتراع لجنة رئیس قیام دون ظروف حالت إذا -ج
  .مقامة یقوم من االنتخابیة الدائرة لجنة تعین ، منھم أي استبعاد
  -٢٧ المادة
 صباح من السابعة الساعة من  الفرعیة او العامة النیابیة لالنتخابات المحدد الیوم في االقتراع یبدأ
 مدة تمدید المركزیة اللجنة رئیس من بقرار ویجوز ، مساًء السابعة الساعة في وینتھي الیوم ذلك

  .لذلك ضرورة وجود لھ تبین اذا ساعتین على یزید ال بما االقتراع
  -٢٨ المادة
 یحضر أن اإلداري الحاكم من مصدق المرشح من خطي تفویض وبموجب ینتدبھ من او مرشح لكل

 الدائرة في والفرز االقتراع مراكز من مركز أي في صندوق ألي والفرز االقتراع عملیة ویراقب
  .مندوب من اكثر لھ یكون أن مرشح ألي یجوز وال االنتخابیة



 137   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

  -٢٩ المادة
 محاولة او عمل بأي القیام والفرز االقتراع مركز في یمنع أن والفرز االقتراع لجنة رئیس على
 أي من یطلب أن الحق ولھ ، االنتخابیة العملیة سیر حسن على التأثیر شانھ من كان اذا بھ القیام

 األمن رجال من یطلب وان والفرز االقتراع مركز مغادرة بھ القیام یحاول او بذلك یقوم شخص
  .ذلك رفض اذا بالقوة منھ إخراجھ

  -٣٠ المادة
 الدائرة بختم مختومًا یكون أن على الوزیر یعتمده الذي الخاص األنموذج على االقتراع یجري

  .والفرز االقتراع لجنة رئیس من وموقعَا ، االنتخابیة
  -٣١ المادة
  .الوزیر یقرره الذي الشكل على االقتراع صندوق یكون
  -٣٢ المادة

 وتنظیم بقفلھ یقوم ثم الصندوق خلو على الحضور إطالع بدء وقبل والفرز االقتراع لجنة رئیس على
  .مندوبیھم او الحاضرین المرشحین أمام اللجنة أعضاء جمیع ومن منھ موقعًا بذلك محضر
  -٣٣ المادة

  .االنتخابیة الدائرة في المرشحین أسماء بقائمة مزود األقل على واحد معزل صندوق لكل یخصص
  -٣٤ المادة
  . االنتخابیة دائرتھ في والفرز االقتراع مراكز من مركز أي في بصوتھ اإلدالء  للناخب یجوز
  -٣٥ المادة

 للممارسة االنتخابیة دائرتھ في یختاره الذي المركز في والفرز االقتراع لجنة أمام الناخب یحضر
  -:التالي النحو على االنتخاب في حقھ

  .البطاقة من والفرز االقتراع لجنة رئیس یتحقق -أ
 جدول في الوطني ورقمھ الناخب اسم عضویھا أحد او والفرز االقتراع لجنة رئیس یسجل - ب

  .الغایة لھذه معد خاص
  .لذلك المخصص المكان في البطاقة بختم عضویھا أحد او والفرز االقتراع لجنة رئیس یقوم -ج
  .االقتراع ورقة المقترع عضویھا أحد او الفرز او االقتراع لجنة رئیس یسلم -د

  .واحد مرشح من  اكثر اسم كتابة یجوز وال انتخابھ یرید الذي المرشح اسم بكتابة المقترع یقوم -ھـ
 من مرأى على الصندوق في الورقة بوضع ویقوم والفرز االقتراع لجنة لرئیس المقترع یعود - و

  .والحاضرین والفرز االقتراع ھیئة
  .المائي بالختم مختومة بطاقتھ للمقترع والفرز االقتراع لجنة رئیس یسلم -ز

  -٣٦ المادة
  -:التالي الوجھ على ، األمي الناخب اقتراع یتم
 اذا القانونیة المسؤولیة طائلة تحت وذلك والكتابة القراءة یحسن ال أمي انھ ي/األ الناخب یعلن -أ

  .باألمیة ادعائھ صحة عدم ثبت
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 اذا القانونیة المسؤولیة طائلة تحت وذلك والكتابة القراءة یحسن ال أمي انھ األمي الناخب یعلن - ب
  .باألمیة ادعائھ صحة عدم ثبت

 ثبت واذا  أمي الناخب أن والحاضرین اللجنة أعضاء على والفرز االقتراع لجنة رئیس یعلن -ج
 وتحجز االنتخاب حق ممارسة من حرمانھ یقرر الدعائھ خالفًا أمي غیر الناخب بأن اللجنة لرئیس
  .بطاقتھ

  .ذلك على بصمتھ او توقیعھ ویؤخذ أمي وانھ الوطني ورقمھ الناخب اسم الجدول في یسجل -د
 یرغب الذي المرشح أسم یسمى أن األمي الناخب من والفرز االقتراع لجنة رئیس یطلب -ھـ

  .وعضویھا والفرز االقتراع لجنة رئیس سوى أحد یسمعھ ال ھمسًا ، سري بشكل بانتخابھ
 ، ورقة على انتخابھ ي/األ یرید الذي المرشح اسم بكتابة والفرز االقتراع لجنة رئیس یقوم - و

 االقتراع ورقة طي إلبھ ویطلب للناخب یسلمھا ثم والفرز االقتراع لجنة عضوي على ویعرضھا
  .الصندوق في ووضعھا

  .المائي بالختم مختومة بطاقتھ للمقترع والفرز االقتراع لجنة رئیس یسلم -ز
  -٣٧ المادة
 عنھم المندوبون او المرشحون یقدمھا التي االعتراضات في الفصل والفرز االقتراع لجنة تتولى
  .قطعیة بشأنھا قراراتھا وتكون القانون ھذه أحكام وفق االقتراع قواعد تطبیق من ینشأ ما حول
  -٣٨ المادة
 یتم نسختین وعلى محضرًا صندوق لكل والفرز االقتراع لجنة تنظیم االقتراع عملیة من االنتھاء بعد

 على مندوبیھم او المرشحین من الحاضرین من یرغب وممن وأعضائھا اللجنة رئیس من توقیعھما
  -:یلي ما المحضر یتضمن أن
  .الصندوق ذلك في االقتراع حق مارسوا الذین الناخبین عدد -أ

 وسبب أتلفت او ألغیت او تستعمل لم التي واألوراق االقتراع في استعملت التي األوراق عدد - ب
  .ذلك
   النتائج وإعالن األصوات فرز ملیاتع

  -٣٩ المادة
 الموجودة األوراق اللجنة وتحصي الحضور أمام والفرز االقتراع لجنة قبل من الصندوق یفتح

 اللجنة وتنظیم ، الحضور أمام ظاھرة لوحة على وتسجیلھا مرشح كل نالھا التي األصواتو بداخلھ
 التي األصوات یتضمن االنتخابیة للدائرة الوزیر یعتمده الذي لألنموذج وفقًا نسختین على محضرًا

 الدائرة لجنة الى النسخ وترسل وأعضائھا اللجنة رئیس من المحضر ویوقع مرشح كل نالھا
  .االنتخابیة

   -٤٠ المادة
 اذا المرشح لذلك المكتوب االسم فیعتبر واضح غیر االقتراع ورقة في المدون المرشح اسم كان اذا

  .االلتباس وتمنع علیھ للداللة تكفي قرائن على تشتمل الورقة كانت
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  -٤١ المادة
  -:التالیة الحاالت في باطلة االقتراع ورقة تعتبر -أ

  .والفرز االقتراع لجنة رئیس من موقعة غیر او االنتخابیة الدائرة بختم مختومة كانت اذا .١
 اسم على تدل إضافات او معینة عبارات المرشح اسم الى باإلضافة الورقة تضمنت اذا .٢

  .الناخب
  .علیھ المدون المرشح اسم قراءة باإلمكان یكن لم اذا .٣
  .مرشح اسم من اكثر على االقتراع ورقة اشتملت اذا .٤

 الموجودة االقتراع اوراق عدد احصاء بعد تبین اذا ملغى بالصندوق الخاص االقتراع یعتبر كما - ب
  . الصندوق ذلك في المقترعین عدد من%) ٥( تتجاوز بنسبة تنقص او تزید انھا فیھ

  -٤٢ المادة
 فرز عملیة إجراء أثناء المرشحین من إلیھا تقدم التي االعتراضات في والفرز االقتراع لجنة تبت

  .قطعیًا القرار ھذا ویكون مناسبًا تراه الذي القرار وتصدر األصوات
  -٤٣ المادة

 توقعان نسختین على محضرًا والفرز االقتراع لجان من لجنة كل تنظم األصوات فرز انتھاء بعد -أ
  -:یلي ما المحضر یتضمن أن على وأعضائھا اللجنة رئیس من

  .الصندوق في المقترعین عدد .١
  .مرشح كل نالھا التي األصوات عدد .٢
  .باطلة اللجنة اعتبرتھا التي األوراق عدد .٣

 االقتراع وأوراق المقترعین قوائم المادة ھذه من) أ( الفقرة في علیھا المنصوص بالمحضر یرفق - ب
 الدائرة لجنة الى الحال في جمیعھا وتسلم ، تستعمل لم والتي أبطالھا تم والتي أستعملت التي

  .االنتخابیة
  -٤٤ المادة

 الدائرة في لالنتخابات النھائیة النتائج وإعالن مرشح كل نالھا التي األصوات جمع عملیة تجرى
 او المرشحین من الحاضرین أمام علنیة بصورة االنتخابیة الدائرة لجنة رئیس قبل من االنتخابیة
 واألوراق قراراتھا جمیع ومن منھ نسخة وترسل النتائج بتلك محضرًا اللجنة وتنظم عنھم المندوبین
  .الوزیر الى برفعھا بدورھا تقوم والتي المركزیة اللجنة الى  باالنتخاب المتعلقة
  -٤٥ المادة
 تساوت واذا نیابي مقعد لكل المقترعین أصوات أغلى نال الذي المرشح االنتخابات في فائزًا یعتبر

 مقتضى حسب بینھم او بینھما االنتخاب فیعاد واحد لمقعد المرشحین من أكثر او أثنین بین األصوات
  .العام االنتخاب إجراء تاریخ من أیام سبعة یتجاوز ال أن على الوزیر یحدده الذي الیوم في الحال
  -٤٦ المادة

 الیھ محاضرھا وصول من یومین على تزید ال مدة خالل لالنتخابات العامة النتائج الوزیر یعلن -أ
  .الرسمیة الجریدة في نشرھا ویتم
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  .بانتخابھ شھادة باالنتخابات فائز لكل الوزیر یصدر - ب
  .اشھر ستة عن تقل ال لمدة االنتخابیة األوراق بجمیع الوزارة تحتفظ -ج

  االنتخاب جرائم
  -٤٧ المادة

 مائتي عن تقل ال بغرامة او واحدة سنة على تزید وال اشھر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب
  -:التالیة األفعال من أیًا ارتكب من كل العقوبتین بكلتا او دینار خمسمائة على تزید وال دینار

  .أتلفھا او أخفاھا او علیھا استولى او حق بدون لغیره ببطاقة احتفظ -أ
  .االنتخاب في االقتراع بقصد غیره اسم او شخصیة انتحل - ب
  .واحدة مرة من اكثر االقتراع في حقھ استعمل -ج
  .كذلك لیس وھو الكتابة عن العجز او األمیة ادعى -د

 من مركز أي في العامة والسالمة األمن على خطًر بحملھ وشكل أداة أي او ناریًا سالحًا حمل -ھـ
  .مرخصًا كان لو حتى االنتخاب یوم الفرز و االقتراع مراكز

 التعرض او تأخیرھا او االنتخابیة العملیات على للتأثیر  الفرز و االقتراع مركز الى الدخول - و
  .األصوات شراء ذلك في بما إجرائھا عن المسؤولین من ألي بسوء

  .الصور من صورة بأي االنتخابیة العملیات إعاقة او االنتخابات حریة على التأثیر -ز
 وضعھا عدم او إتالفھا او األوراق او الجداول او االقتراع صنادیق من صندوق بأي العبث -ح

 یعاقب الحالة ھذه وفي وسریتھ االنتخاب إجراءات بسالمة المس بقصد عمل بأي القیام او بالصندوق
 التقدیریة المخففة األسباب استعمال عدم مع المادة ھذه في علیھا المنصوص للعقوبة األعلى بالحد
  .بحقھ

 ھذا من) ٢٠،١٩،١٨،١٧( المواد في علیھا المنصوص المحظورة عمالاأل من عمل أي ارتكب -ط
  .القانون
  -٤٨ المادة

 ال وبغرامة سنوات عشر على تزید وال سنوات خمس عن تقل ال مدة المؤقتة الشاقة باألشغال یعاقب
 صندوق على االستیالء حاول او استولى من كل دینار آالف خمسة على تزید وال دینار ألف عن تقل

  بالعقوبة تبعیًا المحرض او المتدخل من كل ویعاقب بداخلھ الموجودة األصوات فرز قبل االقتراع
  .الثلث الى السدس من مدتھا تخض أن بعد ذاتھا
  -٤٩ المادة

 او تنقیحھا او االنتخابیة الجداول وإعداد لتنظیم المعینین اللجان أعضاء من عضو أي ارتكب اذا
 اإلشراف إلیھم المعھود الموظفین من أي او األصوات وإحصاء الفرز او االقتراع عملیات إجراء

 عن تقل ال لمدة بالحبس فیعاقب التالیة األفعال من أیًا القانون ھذا أحكام بموجب العملیات ھذه على
 او دینار ألف عن تزید وال دینار خمسمائة عن تقل ال بغرامة او سنوات ثالث على تزید وال سنة
  -:العقوبتین بكلتا
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 بمقتضى ناخبًا یكون أن لھ یحق ال االنتخابیة الجداول من جدول أي في شخص اسم إدخال تعمد -أ
 فیھا یسجل أن لھ یحق الجداول تلك في شخص اسم إدخال عدم او حذف تعمد او القانون ھذا أحكام

  .األحكام تلك بمقتضى كناخب
 البیانات من بیان في او عنھ اإلعالن في او الترشیح طلب في كاذبًا بیانًا بذلك عالم وھو أورد - ب

 ھذا بمقتضى تنظیمھا یتم التي المحاضر من محضر أي في او تقدیمھ تاریخ في او فیھ الواردة
 بمقتضى تنظیمھا یتم أخرى وثیقة في او االنتخابیة الجداول على المقدم االعتراض في او القانون

  .القانون ھذا
 تزویر أي ارتكب او أخفاھا او حق بدون باالنتخاب المتعلقة الوثائق من وثیقة أیة على استولى -ج

  .تشویھھا او تمزیقھا او إتالفھا ذلك في بما فیھا
 قبل مبرر بدون أوقفھا او لذلك المحدد الوقت عن االقتراع عملیة بدء مشروع سبب بدون أخر -د

 او إعاقتھا بقصد إجراءاتھا من إجراء أي في تباطأ او القانون ھذا بمقتضى النتھائھا المقرر الوقت
  .تأخیرھا

 بعملیة البدء قبل عنھم المندوبین او المرشحین من الحاضرین أمام االقتراع صندوق بفتح یقم لم -ھـ
  .خلوه من للتأكد االقتراع

  .فیھا ورد ما تخالف وبصورة حقیقتھا غیر على االقتراع ورقة قرأ - و
 وفرز االقتراع  وإجراءات بعملیات المتعلقة القانون ھذا أحكام من حكم أي تنفیذ عن امتنع -ز

  .االنتخاب نتیجة في التأثیر بقصد الحكم ذلك خالف او األصوات
  -٥٠ المادة

 شھر عن تقل ال لمدة بالحبس مرتكبھا یعاقب لھا عقوبة على ینص لم القانون ھذا ألحكام مخالفة كل
 بكلتا او دینار مائتي على تزید وال دینارًا خمسین عن تقل ال بغرامة او اشھر ثالثة على تزید وال

  .العقوبتین
  -٥١ المادة
 من أشھر ستة مرور بعد القانون ھذا في علیھا المنصوص االنتخاب جرائم جمیع بالتقادم تسقط
  .االنتخابات نتائج إعالن تاریخ
  -٥٢ المادة

 بموجب منھا لكل المخصصة النیابیة المقاعد وتحدد االنتخابیة الدوائر من عدد الى المملكة تقسم
  .الغایة لھذه یصدر نظام
  -٥٣ المادة
  .القانون ھذا أحكام لتنفیذ زمةالأل األنظمة الوزراء مجلس یصدر
  -٥٤ المادة
  .بمقتضاه الصادرة واألنظمة القانون ھذا أحكام لتنفیذ زمةالأل التعلیمات الوزیر یصدر
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  -٥٥ المادة
 وجدول تعدیالت من علیھ طرأ وما) ١٩٨٦ لسنة) ٢٢( رقم( النواب لمجلس االنتخاب قانون یلغى

  .وتعلیمات أنظمة من بمقتضاه صدر وما بھ الملحق منھا لكل المخصصة والمقاعد االنتخابیة الدوائر
  -٥٦ المادة
   . القانون ھذا أحكام بتنفیذ مكلفون والوزراء الوزراء رئیس

  
  ٢٠٠١لسنة ) ٣٤(المعدلة لقانون رقم  القوانین) ب( 

٢٠٠٢ لعام) ٢٧( رقم قانون  ١-  
)مؤقت قانون() النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون ) 

  -١المادة
 القانون مع ویقرأ)  ٢٠٠٢ لسنة النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانــون(  القانون ھذا یسمى 

 نشره تاریخ من بھ ویعمل واحدا قانونا االصلي بالقانون یلي فیما الیھ المشار ٢٠٠١ لسنة) ٣٤( رقم
  .الرسمیة الجریدة في

  -٢المادة
  -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي القانون من) ٩( المادة نص یلغى
  -٩المادة

 الموعد قبل استقالتھ قدم اذا اال النواب مجلس لعضویة الترشیح ادناه المذكورین من الي یجوز ال
  -:قبولھا وتم للترشیح المحدد

  .العامة الرسمیة والھیئات والمؤسسات الحكومیة والدوائر الــوزارات موظفو -أ
  .والدولیة واالقلیمیة العربیة الھیئات موظفو - ب
  .االمانة وموظفو عمان امانة مجلس واعضاء عمان امین -ج
  .البلدیات وموظفو واعضاؤھا البلدیة المجالس رؤساء -د

  -٣المادة
  -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي القانون من) ٣٨( المادة من) أ( الفقرة نص یلغى 
  .الصندوق ذلك في االقتراع حق مارسوا الذین الناخبین عدد -أ

  -٤المادة
  -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي القانون من) ٤١( المادة من) ب( الفقرة نص یلغى 

 الموجودة االقتراع اوراق عدد احصاء بعد تبین اذا ملغى بالصندوق الخاص االقتراع یعتبر كما
  .الصندوق ذلك في المقترعین عدد من%) ٥( تتجاوز بنسبة تنقص او تزید انھا فیھ

  
  
  
 



 143   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

  ٢٠٠٣ لعام) ١١( رقم قانون -٢
  )مؤقت قانون( النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون

  -١المادة
 القانون مع ویقرأ)  ٢٠٠٣ لسنة النواب لمجلس االنتخاب لقانون معدل قانون(  القانون ھذا یسمى  

 واحدًا قانونًا تعدیل من علیھ طرأ وما االصلي بالقانون یلي فیما الیھ المشار ٢٠٠١ لسنة) ٣٤( رقم
  .الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من بھ ویعمل
  -٢المادة

 الدائرة لجنة( تعریف بعد الیھا التالي التعریف باضافة االصلي القانون من) ٢( المادة تعدل 
  ): االنتخابیة

 الفقرة من) ١( البند لنص وفقا الوزیر من بقرار الوزارة مركز في المشكلة اللجنة: الخاصة اللجنة 
  .القانون ھذا من)٢٤( المادة من) ج(

  - ٣المادة
 منھا) ج( الفقرة ترقیم واعادة الیھا التالیة) ج( الفقرة باضافة االصلي القانون من) ٢٤( المادة تعدل

  ).د( لتصبح
 قاٍض وعضویة اداري حاكم برئاسة خاصة لجنة الوزارة مركز في الوزیر من بقرار تشكل  -١-ج

 متابعة مھمتھا تكون الثانیة الفئة من الثانیة عن درجتھ تقل ال الدولة موظفي واحد العدل وزیر یسمیھ
 والمحددة المرشحات من الفائزات من الشغالھا المخصصة االضافیة النیابیة المقاعد موضوع
 الفقرة الحكام ووفقًا)  منھا لكل المخصصة والمقاعد االنتخابیة الدوائر تقسیم نظام( احكام بمقتضى

 أي لتحدید ضروریة یراھا التي التعلیمات اصدار وللوزیر القانون، ھذا من) ٤٥( المادة من) ج(
  .اللجنة عمل یقتضیھا اخرى مھام

  .المادة ھذه من) د( الفقرة من) ١( البند في علیھ المنصوص الیمین ، الوزیر امام ، اللجنة تقسم -٢
  -٤المادة

) ج(و) ب( الفقرات واضافة) أ( فقرة فیھا ورد ما باعتبار االصلي القانون من) ٤٥( المادة تعدل 
  -:الیھا التالیة) و(و) ھـ(و) د(و
 الدوائر جمیع في لالنتخابات النھائیة النتائج واعالن األصوات فرز عملیة من االنتھاء بعد - ب

 ھذا من) ٤٤( المادة الحكام وفقا لالنتخابات المركزیة اللجان قبل من الوزیر الى ورفعھا االنتخابیة
 عدد وتدقیق لمراجعتھا النتائج بتلك المتعلقة المحاضر الخاصة اللجنة الى الوزیر یحیل ، القانون

 للدوائر المخصصة النیابیة المقاعد من باي یفزن لم اللواتي المرشحات نالتھا التي األصوات
  .االنتخابیة

 نسبة اساس على للنساء المخصصة االضافیة بالمقاعد الفائزات اسماء الخاصة اللجنة تحدد -١-ج
 التي االنتخابیة الدائرة في المقترعین اصوات مجموع من مرشحة كل نالتھا التي األصوات عدد

 على حصلن اللواتي المرشحات المقاعد بھذه فائزة تعتبر النسب ھذه بین وبالمقارنة ، فیھا ترشحت
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 او مسیحیة او مسلمــة( الفائزة كون الى النظر دون االنتخابیة الدوائر جمیع في النسب اعلى
  .المغلقة االنتخابیة البدو دوائر من كونھـا او) شیشانیة او شركسیة

  .الفائزة المرشحة الختیار القرعة فتجري اكثر او مرشحتین بین النسبة تساوت اذا    -٢
 ، عنھن المندوبین او المرشحات من الحاضرات امام ، علنیة بصورة الخاصة اللجنة رئیس یعلن-د

  .للنساء المخصصة االضافیة بالمقاعد الفائزات اسماء
 وفقا الیھا توصلت التي وبالنتیجة اتخذتھا التي االجراءات بجمیع محضرا الخاصة اللجنة تنظم -ھـ

  .الوزیر الى وترفعھ المادة ھذه من) د( و) ج( الفقرتین الحكام
 االنتخابیة الدائرة في الفرعي باالنتخاب فیمأل النواب مجلس في  للنساء مخصص مقعد شغر اذا  - و

 من یومًا الستین تتجاوز ال مدة وخالل القانون ھذا الحكام وفقًا المقعد ذلك تشغل كانت بمن الخاصة
 النساء على لملئھ الترشیح یقتصر ان على ، المقعد بشغور الوزراء رئیس المجلس اشعار تاریخ

  .الدائرة تلك في الترشیح شروط فیھن تتوافر اللواتي
  

  )٣(ملحق رقم 
  ٢٠١٠ لعام) ٩( رقم قانون) أ(
  )مؤقت( النواب لمجلس االنتخاب قانون

  -١المادة
 في نشره تاریخ من بھ ویعمل ،)  ٢٠١٠ لسنة النواب لمجلس االنتـخاب قانون(  القانون ھذا یسمى 

  .الرسمیة  الجریدة
  -٢المادة

 لم ما أدناه لھا المخصصة المعاني القانون ھذا في وردت حیثما التالیة والعبارات للكلمات یكون  -أ
  -:ذلك غیر على القرینة تدل

o الداخلیة وزارة:الـوزارة .  
o الداخلیة وزیر:الوزیـر .  
o القانون ھذا احكام بموجب الصادر االنتخابیة الدوائر نظام:النظام .  
o القضاء مدیر أو المتصرف أو المحافظ:اإلداري الحاكم .  
o المرتبطة    والمكاتب المحافظات في ومدیریاتھا والجوازات المدنیة األحوال دائرة:الدائرة 

  . بھا
o الجنسیة قانون أحكام بمقتضى یةاألردن الجنسیة یحمل ، أنثى أو ذكر ، شخص كل:ياألردن 

  . یةاألردن
o القانون ھذا أحكام وفق النواب مجلس أعضاء انتخاب في الحق لـھ اردني كل:الناخب.  
o االنتخابي حقھ یمارس ناخب كل:المقترع .  
o النیابیة لالنتخابات ترشیحھ طلب قبول تم اردني كل:المرشح .  
o النواب مجلس بعضویة فاز مرشح كل:النائب .  
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o مبین ھو حسبما اكثر او واحدة فرعیة دائرة یشمل المملكة من جزء كل:االنتخابیة الدائرة 
  . النظام في

o لكل واحد نیابي مقعد اساس على النظام أحكام وفق مبینة فرعیة دائرة اي:الفرعیة الدائرة 
  .االنتخابیة الدائرة  في فرعیة دائرة

o إلجراء االنتخابیة دائرتھ ضمن اإلداري الحاكم یعینھ الذي المكان:والفرز االقتراع مركز 
  .  والفرز االقتراع عملیة

o القانون ھذا احكام بموجب المشكلة االنتخابات على اإلشراف لجنة:العلیا اللجنة.  
o من) أ( الفقرة احكام وفق الوزیر من بقرار محافظة كل في المشكلة اللجنة:المركزیة اللجنة 

  . القانون ھذا من) ٢٤( المادة
o المادة من) ب( الفقرة احكام وفق الوزیر من بقرار المشكلة اللجنة:االنتخابیة الدائرة لجنة 

   القانون ھذا من) ٢٤(
o ١( البند احكام وفق الوزیر من بقرار الوزارة مركز في المشكلة اللجنة:الخاصة اللجنة (

  .القانون ھذا من) ٢٤( المادة من ) ج( الفقرة من
o الدائرة عن الصادرة الشخصیة البطاقة:البطاقة.  
o عن منقطعًا یعتبر وال معینة انتخابیة دائرة في المعتادة إقامتھ مكان یقع الذي ياألردن:المقیم 

 بما یشاء، وقت أي في إلیھ العودة في رغب إذا المكان ھذا عن تغیبھ لمجرد فیھا اإلقامة
  . المملكة خارج المقیم ياألردن ذلك في

 دائرة لھا لیس التي االنتخابیة الدائرة)  الفرعیة الدائرة(  تعریف یشمل ، القانون ھذا لمقاصد - ب
  . فرعیة
  االنتخاب حــق
  -٣المادة

 سنة كل من األول الشھر من األول الیوم في عمره من شمسیة سنة عشرة ثماني أكمل اردني لكل -أ
   . النھائیة االنتخابیة الجداول احد في مسجًال كان إذا النواب مجلس أعضاء انتخاب في الحق

  العامة والمخابرات المسلحة القوات في العاملین للعسكریین االنتخاب حق استعمال یوقف - ب
  . الفعلیة الخدمة في وجودھم طیلة الدرك وقوات المدني والدفاع العام واألمن

   : االنتخاب حق ممارسة من یحرم -ج
   . قانونیًا اعتباره یستعد ولم باإلفالس علیھ محكومًا كان من .١
   . عنھ الحجر یرفع ولم آخر سبب ألي أو لذاتھ علیھ محجورًا كان من .٢
 یشملھ ولم سیاسیة غیر بجریمة واحدة سنة على تزید لمدة بالسجن علیھ محكومًا كان من .٣

   . اعتباره لـھ یرد لم أو عام عفو
  . معتوھًا أو مجنونًا كان من .٤
  -٤المادة

  . الواحد االنتخاب في واحدة مرة من أكثر االقتراع في حقھ یستعمل أن للناخب یجوز ال 
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  الناخبین جداول
  -٥المادة

 االنتخاب لھم یحق ممن انتخابیة دائرة كل في المقیمین بأسماء جداول إعداد الدائرة تتولى - ١ - أ 
 یجوز وال منھم لكل الوطني الرقم أساس وعلى الحاسوب باستخدام الشخصیة البطاقة على الحاصلین

   . واحد جدول من أكثر  في الناخب تسجیل
 بھا الخاصة الناخبین جداول في التسجیل خارجھا المقیمین االنتخابیة الدائرة أبناء من ألي یحق  -٢

   . الوزیر عن صادرة بتعلیمات تحدد ثبوتیة بوثائق معززًا للدائرة یقدم خطي طلب  بموجب
 بجمیع سنة كل من األول الشھر من األول النصف خالل الدائرة تزوید المختصة المحاكم على - ب

 القاضیة وكذلك والحجر باإلفالس والمتعلقة ، القطعیة الدرجة اكتسابھا بعد ، عنھا الصادرة األحكام
 على اعتبار رد أو عام عفو یشملھا ولم السیاسیة غیر الجرائم في السنة على تزید مدة بالسجن منھا
   . الوطنیة وأرقامھم المحكومین أسماء متضمنة تكون أن
 لشطب وذلك قیدھا تم قد الوفیات حاالت أن من للتأكد زمةالأل اإلجراءات اتخاذ الدائرة على -ج

   . فیھا المسجلین الناخبین جداول من المتوفین الناخبین
 خطیًا طلبًا یقدم أن أخرى انتخابیة دائرة إلى انتخابیة دائرة من إقامتھ مكان غّیر ناخب كل على  -د

 انتقل التي االنتخابیة الدائرة في الناخبین جداول من اسمھ لشطب الدائرة إلى الثبوتیة بالوثائق معززًا
   . إلیھا إقامتھ مكان نقل التي االنتخابیة الدائرة في وتسجیلھ منھا

 للدوائر الناخبین جداول من األقل على نسخ بثالث المختص اإلداري الحاكم تزوید الدائرة على - ھـ
   . الغایة لھذه الوزیر یحدده الذي الموعد وخالل لـھ التابعة  االنتخابیة

 زودتھ التي الناخبین جداول بعرض االنتخابیة الدائرة للجنة رئیسًا بصفتھ اإلداري الحاكم یقوم - و
 صحیفتین في عرضھا عن ویعلن تسلمھا تاریخ من أسبوع ولمدة یقرره الذي المكان في الدائرة بھا

   . األقل على محلیتین یومیتین
 في المدرجة بھ الخاصة البیانات في خطأ حصل أو الناخبین جداول في اسمھ یرد لم ناخب لكل -ز

 تصحیح أو الجدول في اسمھ إدراج الشخصیة البطاقة على حصولھ بعد الدائرة من یطلب أن الجدول
  .  الناخبین جداول عرض انتھاء تاریخ من أسبوع خالل وذلك فیھ الحاصل الخطأ

 الفقرة في المحددة المدة وخالل الدائرة لدى یعترض أن الناخبین جداول في اسمھ ورد ناخب لكل -ح
 تسجیل إغفال على أو االنتخاب حق لـھ لیس ممن الجدول في غیره تسجیل على المادة ھذه من) ز(

   . زمةالأل بالبیانات اعتراضھ یعزز أن على الحق ھذا لھم أشخاص أسماء
 ھذه من) ح(و) ز( الفقرتین ألحكام وفقًا المقدمة واالعتراضات الطلبات في البت الدائرة على -١ -ط

 المدة انتھاء تاریخ من یومًا وعشرین واحدًا تتجاوز ال مدة خالل بشأنھا القرارات وإصدار المادة
   . لتقدیمھا المحددة

 المدة انتھاء تاریخ من أیام ثالثة خالل القرارات بتلك اإلداریین الحكام تزوید الدائرة وعلى -٢
   . الناخبین جداول بدایة فیھا عرضت التي ذاتھا األماكن في عرضھا ویتم إلصدارھا  المحددة
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 التي البدایة محكمة لدى للطعن خاضعة المادة ھذه من) ط( الفقرة في المذكورة القرارات تكون -ي
 الفصل المحكمة وعلى ، عرضھا تاریخ من أیام ثالثة خالل اختصاصھا ضمن االنتخابیة الدائرة تقع
 من أیام ثالثة خالل الدائرة إلى قراراتھا وتبلیغ ، تقدیمھ تاریخ من أیام عشرة خالل طعن كل في

   . صدورھا
 الطعون في البدایة محاكم لقرارات وفقًا االنتخابیة الدوائر في الناخبین جداول تعدیل الدائرة على -ك

 الحقة بكشوفات اإلداریین الحكام وتزوید القرارات ھذه تسلمھا من أیام خمسة خالل إلیھا المقدمة
  . نھائیة جداول الجداول ھذه لتصبح الجداول تعدیل إتمام تاریخ من ایام ثالثة خالل
  -٦المادة

  . الفرعیة أو العامة النیابیة االنتخابات إجراء في للناخبین النھائیة الجداول تعتمد 
  النواب مجلس لعضویة الترشح
  -٧المادة

 المادة من) ١( الفقرة أحكام بمقتضى النواب لمجلس االنتخابات بإجراء أمره الملك یصدر أن بعد 
 وینشر الوزراء رئیس یعلنھ االقتراع تاریخ بتحدید قرارًا الوزراء مجلس یتخذ الدستور من) ٣٤(

  . الرسمیة الجریدة في
  -٨المادة

  -: یلي ما النواب مجلس لعضویة الترشیح بطلب المتقدم في یشترط 
   . األقل على سنوات عشر منذ أردنیا یكون أن -أ

   . أجنبیة حمایة أو بجنسیة یدعي ال أن - ب
   . النھائیة الناخبین جداول احد في مسجًال یكون أن -ج
   . الترشیح مدة نھایة عند عمره من شمسیة سنة ثالثین أتم قد یكون أن -د

   . قانونیًا اعتباره یستعد ولم باإلفالس علیھ محكومًا یكون ال أن -ھـ
   . عنھ الحجر یرفع ولم علیھ محجورًا یكون ال أن - و
   عام عفو یشملھ ولم سیاسیة، غیر بجریمة واحدة سنة على تزید لمدة بالسجن محكومًا یكون ال أن -ز
 استئجار عقود غیر من عقد بسبب الحكومیة الدوائر إحدى لدى مادیة منفعة لـھ تكون ال أن -ح

 عشرة من أكثر أعضاؤھا شركة في مساھمًا كان من على ذلك ینطبق وال واألمالك األراضي
   .أشخاص

   . معتوھا أو مجنونا یكون ال أن -ط
   . خاص بقانون تعین التي الدرجة في الملك أقارب من یكون ال أن -ي
  . اردني غیر سیاسي تنظیم أو حزب أو سیاسیة ھیئة ألي منتمیا یكون ال أن -ك

  - ٩المادة
 الموعد قبل استقالتھ قدم إذا إال النواب مجلس لعضویة الترشح أدناه المذكورین من ألي یجوز ال

   -: قبولھا وتم للترشیح المحدد
   . العامة الرسمیة والھیئات والمؤسسات الحكومیة والدوائر الوزارات موظفو -أ



 148   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

   . والدولیة واإلقلیمیة العربیة الھیئات موظفو - ب
   . األمانة وموظفو الكبرى عمان أمانة مجلس وأعضاء عمان أمین -ج
  . البلدیات وموظفو وأعضاؤھا البلدیة المجالس رؤساء -د

  -١٠المادة
 لمدة ویستمر یومًا بثالثین االقتراع إلجراء المحدد الیوم قبل النواب مجلس لعضویة الترشح یبدأ

  . انتھائھا بعد یقدم ترشیح طلب أي یقبل وال ایام ثالثة
  -١١المادة

  . واحدة فرعیة دائرة في إال النواب مجلس لعضویة نفسھ یرشح أن شخص ألي یجوز ال -أ
  .   اخرى فرعیة دائرة الى فیھا ترشیح بطلب تقدم التي الفرعیة الدائرة تغییر للمرشح یجوز ال - ب

  -١٢المادة
 من أي أو المالیة لوزارة یدفع أن النواب مجلس لعضویة نفسھ ترشیح في یرغب من كل على 

  . لالسترداد قابل غیر للخزینة إیرادا یقید دینار خمسمائة مبلغ مدیریاتھا
  -١٣المادة

 في المركزیة اللجنة رئیس إلى الترشیح طالب ذاتھ الشخص ومن نسختین على الترشیح طلب یقدم -أ
 المطلوبة البیانات وسائر الثبوتیة الوثائق بھ مرفقًا ، الوزیر یقرره الذي األنموذج على المحافظة
 بتسلم إشعارا الطلب مقدم ویعطى بمقتضاه الصادرة والتعلیمات واألنظمة القانون ھذا أحكام بمقتضى

   . طلبھ
 الترشیح طالب من المقدمة والبیانات والوثائق الطلب مطابقة من التأكد المركزیة اللجنة على - ب

   . تقدیمھ تاریخ من ایام ثالثة مدة خالل رفضھ أو الطلب بقبول قرارھا وإصدار
 ولطالب ، رفضھا أسباب بیان فعلیھا الترشیح طلب رفض المركزیة اللجنة قررت إذا - ١ -ج

 اختصاصھا ضمن االنتخابیة الدائرة تقع التي البدایة محكمة لدى القرار على یعترض أن الترشیح
 المحكمة وعلى حصرًا ومحددة واضحة ببیانات اعتراضھ معززًا إصداره تاریخ من ایام ثالثة خالل

 المرشح اعتراض بشأن قرارھا ویكون إلیھا تقدیمھ تاریخ من ایام ثالثة خالل االعتراض في الفصل
 فور المركزیة اللجنة رئیس إلى  قراراتھا تبلیغ وعلیھا ، آخر مرجع أي لدى للطعن قابل غیر قطعیًا

   . صدورھا
 البدایة محكمة قرار صدر التي أو قبلھا التي الترشیح طلبات المركزیة اللجنة رئیس یسجل -٢

 وعلیھ ، إلیھ منھا كل تقدیم وتاریخ وقت حسب حده على انتخابیة دائرة لكل خاص سجل في بقبولھا
 یراھا التي األخرى واألماكن المحافظة مركز في وعرضھا المرشحین  أولئك أسماء قائمة تنظیم

 یومیتین صحیفتین في القائمة تلك ونشر القطعیة الدرجة الترشیح طلبات اكتساب اكتمال حال مناسبة
   . األقل على محلیتین

 محكمة لدى االنتخابیة دائرتھ في المرشحین من أي ترشیح قبول في الطعن حق ناخب لكل -د
 البند في علیھا المنصوص المرشحین قوائم عرض تاریخ من ایام ثالثة خالل المختصة االستئناف

 تاریخ من ایام خمسة خالل الطعن في الفصل المحكمة وعلى ، المادة ھذه من) ج( الفقرة من) ٢(
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 من یومین خالل المركزیة اللجنة رئیس إلى قراراتھا تبلیغ وعلیھا قطعیًا قرارھا ویكون إلیھا تقدیمھ
  .صدورھا تاریخ

 بموجب المرشحین قائمة على أدخلت التي التعدیالت عن یعلن أن المركزیة اللجنة رئیس على -ھـ
 المرشحین قائمة عن بھا اإلعالن یتم التي ذاتھا وبالطریقة لھا تبلغھ فور االستئناف محكمة قرارات

 النھائیة القائمة ھي القائمة ھذه وتعتبر المادة ھذه من) ج( الفقرة من (2) البند أحكام بمقتضى
  . النیابیة لالنتخابات للمرشحین

  -١٤المادة
 خطي طلب بتقدیم وذلك االقتراع بدء من أیام سبعة قبل ترشیحھ یسحب أن مرشح ألي یجوز 

  . األقل على محلیتین یومیتین صحیفتین في ذلك عن یعلن أن علیھ والذي المركزیة اللجنة لرئیس
  -١٥المادة

 المخصص بالمقعد فائزًا المرشح ذلك فیعتبر الفرعیة للدائرة واحد مرشح إال یوجد ال انھ تبین إذا 
  .بالتزكیة لھا

  -١٦المادة
 كما والطوابع الرسوم من القانون ھذا بموجب تقدم التي والطعون واالعتراضات االستدعاءات تعفى 

  .اإلداریین والحكام واللجان المحاكم عن بشأنھا الصادرة القرارات تعفى
  االنتخابیة الدعایة
  -١٧المادة

 تاریخ من ابتداء بھا القیام مرشح ألي ویسمح القانون ھذا احكام وفق حرة االنتخابیة الدعایة تكون -أ
  .االقتراع یوم یسبق الذي الیوم نھایة في وتنتھي الترشیح قبول

  - : یلي بما االلتزام االنتخابیة الدعایة ممارستھ عند المرشح على یتعین - ب
   . القانون سیادة واحترام الدستور أحكام .١
   . االخرین لدى والفكر الرأي حریة احترام .٢
   . المواطنین بین التمییز وعدم واستقراره الوطن وأمن الوطنیة الوحدة على المحافظة .٣
  .العامة الرسمیة والمؤسسات والدوائر الوزارات في االنتخابیة الدعایة إجراء عدم .٤
 بواسطة أو شخصیة بصورة سواء المرشحین من لغیره انتخابیة دعایة ألي التعرض عدم .٥

   . االنتخابیة حملتھ في أعوانھ
 والجامعات العبادة دور في االنتخابیة الخطب وإلقاء وتنظیمھا االنتخابیة االجتماعات عقد یمنع -ج

 تشغلھا التي األبنیة وكذلك العامة والشوارع والخاصة الحكومیة والمدارس العلمیة والمعاھد
  . الحكومة إلشراف الخاضعة أو العامة الرسمیة والمؤسسات والدوائر الوزارات

  -١٨المادة
 تحمل أن شریطة عملھم ومناھج وخططھم أھدافھم المتضمنة والبیانات اإلعالنات نشر للمرشحین -أ

   . والرسوم الترخیص من والبیانات اإلعالنات ھذه وتعفى الصریحة أسماءھم
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 وفي االنتخابیة والبیانات واإلعالنات االجتماعات في الرسمي الدولة شعار استعمال یجوز ال - ب
 الغایة لھذه یمنع كما االنتخابیة الدعایة في تستخدم التي والصور والرسوم الكتابات أنواع سائر

   . النقل وسائط وعلى القاعات خارج الصوت مكبرات استعمال
 والكھرباء الھاتف وأعمدة الجدران على وضعھ أو انتخابي بیان أو إعالن أي إلصاق یحظر -ج

 األماكن وتحدد والكتابات والرسوم الصور ذلك في بما ، العامة واألمالك المروریة  والشواخص
 الحق وقت أي في المجالس ولھذه البلدیة والمجالس الكبرى عمان أمانة مجلس من لھا المخصصة

 والرسوم الصور أو الملصقات تلك بھم تتعلق من نفقة على الحظر لھذا مخالفة أي إزالة في
  . إنذارھم إلى الحاجة دون المرشحین من والكتابات

 بأي المساس االنتخابیة الدعایة ووسائل واإلعالنات والبیانات الخطابات تتضمن أن یجوز ال -د
 أو اإلقلیمیة أو القبلیة أو الطائفیة النعرات إثارة أو مباشرة غیر أو مباشرة بصورة آخر مرشح

   . المواطنین فئات بین العنصریة أو الجھویة
  . والفرز االقتراع مراكز من بالقرب والتجمعات المھرجانات إقامة یحظر -ھـ

  -١٩المادة
 األمانة مجلس وأعضاء عمان وأمین والعامة الرسمیة والمؤسسات الحكومة موظفي على یحظر 

 من أي لصالح االنتخابیة بالدعایة القیام وموظفیھا وأعضائھا البلدیة المجالس ورؤساء وموظفیھا
  . عملھم أماكن في المرشحین

  -٢٠المادة
 مساعدات أو تبرعات أو ھدایا االنتخابیة بالدعایة قیامھ خالل من یقدم أن مرشح أي على یحظر -أ

 ذلك كان سواء معنوي أو طبیعي لشخص بتقدیمھا یعد أو المنافع من ذلك غیر أو عینیة أو نقدیة
   . األصوات شراء ذلك في بما غیره بواسطة أو مباشرة بصورة

 من بھا الوعد أو المساعدات أو التبرعات أو الھدایا تلك مثل یطلب أن شخص أي على ویحظر - ب
  . مرشح أي

  االنتخابیة العملیات
  -٢١المادة

  . ومباشرا وسریا عاما االقتراع یكون 
  -٢٢المادة

 الدوائر لبعض خاصًا یومًا یعین أن للوزیر ، القانون ھذا من) ٧( المادة في ورد مما الرغم على 
 المصلحة أو االنتخاب سالمة اقتضت إذا الوزراء مجلس حدده الذي الموعد غیر في االنتخابیة

  . ذلك العامة
  -٢٣المادة

 تعرضھا التي األمور جمیع في والبت االنتخابات على لإلشراف علیا لجنة الوزیر برئاسة تشكل 
   : عضویتھا في وتشمل ، المركزیة اللجان علیھا

  . اللجنة لرئیس نائبًا ویكون القضائي المجلس رئیس یسمیھ العلیا الدرجة من قاضیًا -أ
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   .الوزارة عام أمین - ب
   . الدائرة عام مدیر -ج
  . الوزارة في المختصة المدیریة مدیر -د

 الوزیر ویعین. وزیرھا یسمیھ األولى عن درجتھ تقل ال السیاسیة التنمیة وزارة من موظف - ھـ
  . اللجنة لھذه سكرتیرًا

  -٢٤المادة
 محكمة رئیس وعضویة المحافظ برئاسة مركزیة لجنة محافظة كل في الوزیر من بقرار تشكل -أ

 ومدیر  اللجنة لرئیس نائبًا ویكون القضائي المجلس رئیس یسمیھ قضاتھا احد أو المحافظة في البدایة
  . القانون ھذا في علیھا المنصوص بالمھام للقیام المحافظة في والجوازات المدنیة األحوال مدیریة

 إداري حاكم برئاسة لجنة انتخابیة دائرة كل في المحافظ من وبتنسیب الوزیر من بقرار تشكل - ب
 المدنیة األحوال مكتب وأمین لرئیسھا نائبًا ویكون القضائي المجلس رئیس یسمیھ قاض وعضویة

  .القانون ھذا في علیھا المنصوص المھام لتتولى
 قاض وعضویة إداري حاكم برئاسة خاصة لجنة الوزارة مركز في الوزیر من بقرار تشكل - ١ -ج

 الثانیة عن درجتھ تقل ال الدولة موظفي وأحد لرئیسھا نائبًا ویكون القضائي المجلس  رئیس یسمیھ
 من إلشغالھا المخصصة اإلضافیة النیابیة المقاعد موضوع متابعة مھمتھا تكون األولى الفئة من

) ٤٢( المادة من) ب( الفقرة ألحكام ووفقًا النظام أحكام بمقتضى والمحددة المرشحات من الفائزات
 یقتضیھا أخرى مھام أي لتحدید ضروریة یراھا التي التعلیمات إصدار وللوزیر  القانون ھذا من

  . اللجنة عمل
   .المادة ھذه من) د( الفقرة من) ١( البند في علیھا المنصوص الیمین الوزیر أمام اللجنة تقسم -٢
   :الوزیر أمام التالیة الیمین العمل مباشرتھم قبل وأعضاؤھا المركزیة اللجنة رئیس یقسم - ١ -د

  . "تام وحیاد ونزاھة بأمانة بمھمتي أقوم أن العظیم باهللا اقسم "
  . المحافظ أمام ذاتھا الیمین االنتخابیة الدوائر لجان وأعضاء رؤساء یقسم  -٢

  -٢٥المادة
 ینشر قرارًا األقل على ایام بسبعة االقتراع موعد قبل یصدر أن االنتخابیة الدائرة لجنة رئیس على -أ

 مراكز تحدید یتضمن ضروریًا یراه مكان أي وفي األقل على محلیتین یومیتین صحیفتین في
   .مركز كل في االقتراع صنادیق  عدد بیان مع والفرز االقتراع

 االقتراع مراكز العامة االنتخابات عملیة بعد تجري فرعیة انتخابات أي إجراء عند تعتمد - ب
   .المادة ھذه من) أ( الفقرة في علیھ منصوص ھو لما وفقًا منھا لكل  المخصصة والفرز
  -٢٦المادة

 الحكومیة والدوائر الوزارات موظفي من والفرز االقتراع لجان االنتخابیة الدائرة لجنة تعین -أ
 تقل ال رئیس من لجنة كل تؤلف بحیث والبلدیات الكبرى عمان وامانة والعامة الرسمیة والمؤسسات

 المرشحین احد مع قرابة منھم ألي تكون ال أن على أكثر أو وكاتب اثنین  وعضوین األولى عن فئتھ
  . الثالثة او الثانیة او االولى الدرجات من
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 الدائرة لجنة أمام والفرز االقتراع وكتبة وأعضاؤھا والفرز االقتراع لجان رؤساء یؤدي - ب
 قبل وذلك القانون ھذا من) ٢٤( المادة من) د( الفقرة في علیھا المنصوص الیمین االنتخابیة
  .عملھم مباشرتھم

 إذا أو بمھامھم عضویھا من أي أو والفرز االقتراع لجنة رئیس قیام دون ظروف حالت إذا -ج
  . مقامھ یقوم من االنتخابیة الدائرة لجنة تعین ، منھم أي استبعاد حالة توافرت

  -٢٧المادة
 صباح من السابعة الساعة من الفرعیة أو العامة النیابیة لالنتخابات المحدد الیوم في االقتراع یبدأ 

 مدة تمدید المركزیة اللجنة رئیس من بقرار ویجوز ، مساء السابعة الساعة في وینتھي الیوم ذلك
  . لذلك ضرورة وجود لھ تبین إذا ساعتین على یزید ال بما االقتراع

  -٢٨المادة
 یحضر أن اإلداري الحاكم من مصدق المرشح من خطي تفویض وبموجب ینتدبھ من أو مرشح لكل 

 الدائرة في والفرز االقتراع مراكز من مركز أي في صندوق ألي والفرز االقتراع عملیة ویراقب
  . مندوب من أكثر لھ یكون ان مرشح  ألي یجوز وال االنتخابیة

  -٢٩المادة
 محاولة أو عمل بأي القیام والفرز االقتراع مركز في یمنع أن والفرز االقتراع لجنة رئیس على
 أي من یطلب أن الحق ولھ ، االنتخابیة العملیة سیر حسن على التأثیر شأنھ من كان إذا بھ القیام

 العام األمن قوة من یطلب وان والفرز االقتراع مركز مغادرة بھ القیام یحاول أو بذلك یقوم شخص
  . ذلك رفض إذا بالقوة منھ إخراجھ

  - ٣٠المادة
  .الوزیر یعتمده الذي الخاص األنموذج على االقتراع یجري
  -٣١المادة

  . الوزیر یقرره الذي الشكل على االقتراع صندوق یكون 
  -٣٢المادة

 یقوم ثم الصندوق خلو على الحضور اطالع االقتراع بدء وقبل والفرز االقتراع لجنة رئیس على
 أو الحاضرین المرشحین أمام اللجنة أعضاء جمیع ومن منھ موقعًا بذلك محضر وتنظیم بقفلھ

  . مندوبیھم
  - ٣٣المادة

 الفرعیة الدوائر في المرشحین أسماء بقائمة مزود األقل على واحد معزل صندوق لكل یخصص
  . الواحدة االنتخابیة للدائرة
  -٣٤المادة

 المخصصة والمقاعد االنتخابیة الدوائر تقسیم نظام بموجب االنتخابیة الدوائر من أي في للمسجلین -أ
 أي في االقتراع حق فرعیة دوائر إلى تقسیمھا تم والتي وتعدیالتھ ٢٠٠١ لسنة) ٤٢( رقم منھا لكل
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 لكل سجًال تقسیمھا تم التي االنتخابیة الدائرة لتلك الناخبین سجل ویعتبر الفرعیة الدوائر ھذه من
  .فیھا فرعیة دائرة

 للدائرة حددت التي والفرز االقتراع مراكز من مركز أي في بصوتھ اإلدالء للناخب یجوز - ب
  . الفرعیة دوائرھا من اي في االقتراع لھ یجوز التي االنتخابیة

  -٣٥المادة
 لممارسة االنتخابیة دائرتھ في یختاره الذي المركز في والفرز االقتراع لجنة أمام الناخب یحضر 

   -: التالي النحو على االنتخاب في حقھ
   . البطاقة من والفرز االقتراع لجنة رئیس یتحقق -أ

 جدول في الوطني ورقمھ الناخب اسم عضویھا احد أو والفرز االقتراع لجنة رئیس یسجل - ب
   . الغایة لھذه معد خاص

 المعتمد بالختم مختومة االقتراع ورقة المقترع عضویھا احد أو والفرز االقتراع لجنة رئیس یسلم -ج
  .والفرز االقتراع لجنة رئیس من وموقعھ الغایة لھذه الوزیر من
   .واحد مرشح من أكثر اسم كتابة یجوز وال انتخابھ یرید الذي المرشح اسم بكتابة المقترع یقوم -د

 من مرأى على الصندوق في الورقة بوضع ویقوم والفرز االقتراع لجنة لرئیس المقترع یعود -ھـ
   . والحاضرین والفرز االقتراع لجنة

 یحددھا التي زمةالأل اإلجراءات اتخاذ بعد بطاقتھ للمقترع والفرز االقتراع لجنة رئیس یسلم - و
  .االقتراع تكرار لعدم الوزیر
  -٣٦المادة

   -: التالي الوجھ على ، األمي او الكتابة او القراءة على القادر غیر الناخب اقتراع یتم 
   . البطاقة من والفرز االقتراع لجنة رئیس یتحقق  -أ

 المسؤولیة طائلة تحت وذلك أمي انھ او الكتابة او القراءة على قادر غیر انھ الناخب ھذا یعلن - ب
   .ادعائھ صحة عدم ثبت إذا القانونیة

 على قادر غیر الناخب ان والحاضرین اللجنة أعضاء على والفرز االقتراع لجنة رئیس یعلن -ج
 ممارسة من حرمانھ یقرر ادعائھ صحة عدم اللجنة لرئیس ثبت وإذا ، أمي انھ او  الكتابة او القراءة

   . بطاقتھ وتحجز االنتخاب حق
  .ذلك على بصمتھ أو توقیعھ ویؤخذ الوطني ورقمھ الناخب ھذا اسم خاص جدول في یسجل -د

 الدخول أثناء ینتخبھ أن یرید الذي المرشح اسم عن مسموع بصوت باإلعالن الناخب ھذا قام إذا -ھـ
  . باالقتراع لھ یسمح فال االقتراع قاعة إلى
 في یرغب الذي المرشح اسم یسمي أن الناخب ھذا من والفرز االقتراع لجنة رئیس یطلب - و

   . وعضویھا والفرز االقتراع لجنة رئیس سوى احد یسمعھ ال ھمسًا  سري بشكل انتخابھ
 ورقة على انتخابھ الناخب ھذا یرید الذي المرشح اسم بكتابة والفرز االقتراع لجنة رئیس یقوم -ز

 ورقة طي إلیھ ویطلب الناخب لھذا یسلمھا ثم والفرز االقتراع لجنة عضوي على ویعرضھا االقتراع
   . الصندوق في ووضعھا االقتراع
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 یحددھا التي زمةالأل اإلجراءات اتخاذ بعد بطاقتھ للمقترع والفرز االقتراع لجنة رئیس یسلم -ح
  .االقتراع تكرار لعدم الوزیر
  - ٣٧المادة
 عنھم المندوبون أو المرشحون یقدمھا التي االعتراضات في الفصل والفرز االقتراع لجنة تتولى
  . قطعیة بشأنھا قراراتھا وتكون القانون ھذا أحكام وفق االقتراع قواعد تطبیق من ینشأ ما حول
  -٣٨المادة

 یتم نسختین وعلى محضرا صندوق لكل والفرز االقتراع لجنة تنظم االقتراع عملیة من االنتھاء بعد 
 أو المرشحین من الحاضرین من یرغب ومن والكاتب وعضویھا اللجنة ھذه رئیس من توقیعھما
   -: یلي ما المحضر یتضمن أن على مندوبیھم

   . الصندوق ذلك في االقتراع حق مارسوا الذین الناخبین عدد -أ
 وسبب أتلفت أو ألغیت أو تستعمل لم التي واألوراق االقتراع في استعملت التي األوراق عدد - ب

  .ذلك
  النتائج وإعالن األصوات فرز عملیات

  -٣٩المادة 
  -: التالیة لألسس وفقا األصوات فرز عملیة تجري - أ 

  . الحضور أمام والفرز االقتراع لجنة من الصندوق یفتح .١
  .الحضور أمام االقتراع ورقة على المدون المرشح اسم أعضائھا احد أو اللجنة رئیس یقرأ .٢
 لذلك المكتوب االسم فیعتبر واضح غیر االقتراع ورقة في المدون المرشح اسم كان إذا .٣

  . االلتباس وتمنع علیھ للداللة تكفي قرائن على تشتمل الورقة كانت إذا المرشح
   -: التالیة الحاالت من أي في باطلة االقتراع ورقة تعتبر - ب

  .الوزیر من المعتمد بالختم مختومة غیر كانت إذا .١
   .والفرز االقتراع لجنة رئیس من موقعة غیر كانت إذا .٢
   . الناخب اسم على تدل إضافات أو معینة عبارات المرشح اسم إلى باإلضافة تضمنت إذا .٣
  . علیھا المدون المرشح اسم قراءة باإلمكان یكن لم إذا .٤
   .مرشح اسم من أكثر على اشتملت إذا .٥

 كل نالھا التي األصواتو الصندوق داخل الموجودة األوراق والفرز االقتراع لجنة تحصي -ج
  .الحضور أمام ظاھرة لوحة على وتسجلھا مرشح

 فرز عملیة إجراء أثناء المرشحین من إلیھا تقدم التي االعتراضات في والفرز االقتراع لجنة تبت -د
  . قطعیًا القرار ھذا ویكون مناسبًا تراه الذي القرار وتصدر  األصوات

 فیھ الموجودة االقتراع أوراق عدد إحصاء بعد تبین إذا ملغى بالصندوق الخاص االقتراع یعتبر -ھـ
  .الصندوق ذلك في المقترعین عدد من%) ٥( تتجاوز بنسبة تنقص أو تزید أنھا
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 على نسختین من محضرًا والفرز االقتراع لجان من لجنة كل تنظم األصوات فرز انتھاء بعد - و
 أن على والكاتب وعضویھا اللجنة رئیس من كل علیھما ویوقع ، الوزیر یعتمده الذي األنموذج
  - :یلي ما المحضر یتضمن
   . الصندوق في المقترعین عدد .١
   . مرشح كل نالھا التي األصوات عدد .٢
   . باطلة اللجنة اعتبرتھا التي األوراق عدد .٣
 التي االقتراع وأوراق المقترعین قوائم الفقرة ھذه في علیھ المنصوص بالمحضر یرفق .٤

 الدائرة لجنة إلى الحال في جمیعھا وتسلم تستعمل، لم والتي إبطالھا تم والتي استعملت
  . االنتخابیة

  -٤٠المادة
 وعدد فرعیة دائرة كل في المرشح نالھا التي األصوات جمع عملیة االنتخابیة الدائرة لجنة تجري -أ

  . منھا لكل  المقترعین
  .فرعیة دائرة كل في المقترعین أصوات أعلى نال الذي المرشح االنتخابات في فائزا یعتبر -  ب
 للدائرة الفرعیة الدوائر في لالنتخابات النھائیة النتائج االنتخابیة الدائرة لجنة رئیس یعلن -ج

  .مندوبیھم أو المرشحین من الحاضرین أمام علنیة بصورة االنتخابیة
 التي األصوات وعدد المقترعین عدد یتضمن النتائج بتلك محضرا االنتخابیة الدائرة لجنة تنظم -د

 المتعلقة واألوراق قراراتھا جمیع ومن منھ نسخة وترسل فرعیة دائرة كل في مرشح كل نالھا
  .المركزیة اللجنة إلى باالنتخاب

 ھو فرعیة دائرة كل في المقترعین عدد یعتبر ، القانون ھذا من) ٤٢( المادة أحكام لغایات -ھـ
  . الدائرة ھذه في المرشحین جمیع علیھا حصل التي األصوات مجموع
  -٤١المادة

 الدائرة في االنتخاب فیعاد الفرعیة الدائرة في المرشحین من أكثر أو اثنین بین األصوات تساوت إذا 
 ال أن على الوزیر یحدده الذي الیوم في الحال مقتضى حسب بینھم أو بینھما المعنیة االنتخابیة

  . العام االنتخاب إجراء تاریخ من ایام سبعة یتجاوز
  -٤٢المادة

 الدوائر جمیع في لالنتخابات النھائیة النتائج وإعالن األصوات فرز عملیة من االنتھاء بعد - أ 
 المادة ألحكام وفقًا لالنتخابات المركزیة اللجان من الوزیر إلى ورفعھا االنتخابیة للدوائر الفرعیة

 لمراجعتھا النتائج بتلك المتعلقة المحاضر الخاصة اللجنة إلى الوزیر یحیل القانون ھذا من) ٤٠(
 المخصصة النیابیة المقاعد من بأي یفزن لم اللواتي المرشحات نالتھا التي األصوات عدد وتدقیق
  . الفرعیة للدوائر

 مستوى على للنساء المخصصة اإلضافیة بالمقاعد الفائزات أسماء الخاصة اللجنة تحدد -١ - ب
 نالتھا التي األصوات عدد نسبة أساس  على البادیة دوائر من دائرة أي وفي المحافظات في المملكة

 بین وبالمقارنة ، فیھا ترشحت التي الفرعیة الدائرة في المقترعین أصوات مجموع من مرشحة كل
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 جمیع في النسب أعلى على حصلن اللواتي المرشحات المقاعد بھذه فائزات یعتبرن النسب ھذه
 المخصصة بالمقاعد الفائزات عدد المادة ھذه احكام بمقتضى یزید أن یجوز وال ، الفرعیة الدوائر
   . واحدة فائزة على المغلقة االنتخابیة البادیة دوائر من دائرة أي وفي محافظة كل في للنساء

 الختیار الحضور أمام القرعة الخاصة اللجنة فتجري أكثر أو مرشحتین بین النسبة تساوت إذا  -٢
  . الفائزة المرشحة

 اإلضافیة بالمقاعد الفائزات أسماء الحضور أمام علنیة بصورة الخاصة اللجنة رئیس یعلن -ج
  .للنساء المخصصة

 وفقا إلیھا توصلت التي والنتیجة اتخذتھا التي اإلجراءات بجمیع محضرا الخاصة اللجنة تنظم -د
   . الوزیر إلى وترفعھ المادة ھذه من) ج(و) ب( الفقرتین  ألحكام

 باالنتخاب فیمأل المادة ھذه احكام بمقتضى النواب مجلس في للنساء مخصص مقعد شغر إذا - ھـ
 وخالل القانون ھذا ألحكام وفقا المقعد ذلك تشغل كانت بمن الخاصة االنتخابیة الدائرة في الفرعي

 أن على ، المقعد بشغور الوزراء رئیس النواب مجلس إشعار تاریخ من یوما الستین تتجاوز ال مدة
  . الدائرة تلك في الترشیح شروط فیھن تتوافر اللواتي  النساء على لملئھ الترشیح یقتصر
  -٤٣المادة

 إلیھ محاضرھا وصول من یومین على تزید ال مدة خالل لالنتخابات العامة النتائج الوزیر یعلن -أ
   . الرسمیة الجریدة في نشرھا ویتم
   . بانتخابھ شھادة باالنتخابات فائز لكل الوزیر یصدر - ب
  . أشھر ستة عن تقل ال لمدة االنتخابیة األوراق بجمیع الوزارة تحتفظ -ج

  االنتخاب جرائم
  - ٤٤المادة

 مائتي عن تقل ال بغرامة أو واحدة سنة على تزید وال أشھر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب
   : التالیة األفعال من أیا ارتكب من كل العقوبتین ھاتین بكلتا أو دینار خمسمائة على تزید وال دینار

   . أتلفھا أو أخفاھا أو علیھا استولى أو حق بدون لغیره ببطاقة االحتفاظ -أ
 من مركز أي في العامة والسالمة األمن على خطرا بحملھ وشكل أداة أي أو ناري سالح حمل - ب

   . مرخصا كان لو حتى االنتخاب یوم والفرز االقتراع مراكز
 بسوء التعرض أو تأخیرھا أو االنتخابیة العملیات على للتأثیر والفرز االقتراع مركز إلى الدخول -ج

   . إجرائھا عن المسؤولین من ألي
   . الصور من صورة بأي االنتخابیة العملیات إعاقة أو االنتخابات حریة على التأثیر -د

 والفقرة) ١٩( و) ١٨(و) ١٧( المواد في علیھا المنصوص المحظورة عمالاأل من عمل أي -ھـ
  . القانون ھذا من (20) المادة من) ب(
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  - ٤٥المادة
 دینار خمسمائة على تزید وال دینار مائتي عن تقل ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب

  -: التالیة االفعال من ایًا ارتكب من كل
  . كذلك لیس وھو  الكتابة او القراءة على القدرة عدم او االمیة ادعاء -أ

   .االقتراع بقصد غیره اسم أو شخصیة انتحال - ب
   . واحدة مرة من أكثر االقتراع في حقھ استعمال  -ج
 أو لالقتراع المعدة األوراق أو االنتخابیة الجداول أو االقتراع صنادیق من صندوق بأي العبث  -د

 بقصد عمل بأي القیام أو بالصندوق وضعھا عدم أو إتالفھا أو األوراق أو الجداول ھذه من أي سرقة
  .وسریتھ االنتخاب إجراءات بسالمة المس
  -٤٦المادة

 عمالاأل من عمل اي ارتكب من كل سنوات سبع على تزید ال مدة الشاقة باالشغال یعاقب - أ 
  . القانون ھذا من) ٢٠( المادة من) أ( الفقرة في علیھا المنصوص المحظورة

 من كل سنوات عشر على تزید وال سنوات خمس عن تقل ال مدة الشاقة باألشغال یعاقب  - ب
 من كل ویعاقب ، والفرز االقتراع مركز من  االقتراع صندوق على االستیالء حاول أو استولى
  .الثلث إلى السدس من مدتھا تخفض أن بعد  ذاتھا بالعقوبة تبعیًا والمحرض المتدخل

  -٤٧المادة 
 أو تنقیحھا أو االنتخابیة الجداول وإعداد بتنظیم المعینین اللجان أعضاء من عضو أي ارتكب إذا

 اإلشراف إلیھم المعھود الموظفین من أي أو األصوات إحصاء او الفرز أو االقتراع عملیات إجراء
 عن تقل ال مدة بالحبس فیعاقب التالیة األفعال من أیا القانون ھذا أحكام بموجب العملیات ھذه على
 أو دینار ألف على تزید وال دینار خمسمائة عن تقل ال  بغرامة أو سنوات ثالث على تزید وال سنة
   -: العقوبتین ھاتین بكلتا

 بمقتضى ناخبا یكون أن لھ یحق ال االنتخابیة الجداول من جدول أي في شخص اسم إدخال تعمد -أ
 فیھا یسجل أن لھ یحق الجداول تلك في شخص اسم إدخال عدم أو حذف تعمد أو القانون ھذا أحكام
   . األحكام تلك بمقتضى ناخبًا

 البیانات من بیان في أو عنھ اإلعالن في أو الترشیح طلب في كاذبا بیانا بذلك عالم وھو أورد - ب
 ھذا بمقتضى تنظیمھا یتم التي المحاضر من محضر أي في أو تقدیمھ تاریخ في أو فیھ الواردة
 بمقتضى تنظیمھا یتم أخرى وثیقة في أو االنتخابیة الجداول على المقدم االعتراض في أو القانون

   . القانون ھذا
 تزویر أي ارتكب أو أخفاھا أو حق دون باالنتخاب المتعلقة الوثائق من وثیقة أي على استولى -ج

   . تشویھھا أو تمزیقھا أو إتالفھا ذلك  في بما فیھا
 قبل مبرر دون أوقفھا أو لذلك المحدد الوقت عن االقتراع عملیة بدء مشروع سبب بدون أّخر -د

 أو إعاقتھا بقصد إجراءاتھا من إجراء أي في تباطأ أو القانون ھذا بمقتضى النتھائھا المقرر الوقت
   . تأخیرھا
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 بعملیة البدء قبل عنھم المندوبین أو المرشحین من الحاضرین أمام االقتراع صندوق بفتح یقم لم -ھـ
   . خلوه من للتأكد  االقتراع

   . فیھا ورد ما تخالف وبصورة حقیقتھا غیر على االقتراع ورقة قرأ - و
 وفرز االقتراع وإجراءات بعملیات المتعلقة القانون ھذا أحكام من حكم أي تنفیذ عن امتنع -ز

  . االنتخاب نتیجة في التأثیر بقصد الحكم ذلك  خالف أو األصوات
  -٤٨المادة

 شھر عن تقل ال مدة بالحبس مرتكبھا یعاقب لھا عقوبة على ینص لم القانون ھذا ألحكام مخالفة كل
 بكلتا أو دینار مائتي على تزید وال دینارا خمسین عن تقل ال بغرامة أو أشھر ثالثة على تزید وال

  . العقوبتین ھاتین
  -٤٩المادة

 من أشھر ستة مرور بعد القانون ھذا في علیھا المنصوص االنتخاب جرائم جمیع بالتقادم تسقط 
  . االنتخابات  نتائج إعالن تاریخ
   عامـة أحكام
  -٥٠المادة

 فرعیة دائرة لكل واحد نیابي مقعد ویخصص فیھا فرعیة ودوائر انتخابیة دوائر إلى المملكة تقّسم 
  .الغایة لھذه یصدر  نظام بموجب

  -٥١المادة
  . القانون ھذا أحكام لتنفیذ زمةالأل األنظمة الوزراء مجلس یصدر 

  -٥٢المادة
  . بمقتضاه الصادرة واألنظمة القانون ھذا أحكام لتنفیذ زمةالأل التعلیمات الوزیر یصدر 

  -٥٣المادة
 والنظام تعدیل من علیھ طرأ وما) ٢٠٠١( لسنة) ٣٤( رقم النواب لمجلس االنتخاب قانون یلغى 

  . بمقتضاه الصادرة والتعلیمات
  -٥٤المادة

  . القانون ھذا أحكام بتنفیذ مكلفون والوزراء الوزراء رئیس 
  

  )٤(ملحق رقم 
 ٢٠١٢اإلنتخاب لعام  قانون نص

 

 تاریخ من بھ ویعمل) ٢٠١٢ لسنة النواب لمجلس االنتخاب قانون( القانون ھذا یسمى -١ المادة
 .الرسمیة الجریدة في نشره

 لھا المخصصة المعاني القانون ھذا في وردت حیثما التالیة والعبارات للكلمات یكون - أ -٢ المادة
 :ذلك غیر على القرینة تدل لم ما أدناه
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 .لالنتخاب المستقلة الھیئة: الھیئة

 .الھیئة مفوضي مجلس: المجلس

 .المجلس رئیس: الرئیس

 .بھا المرتبطة والمكاتب المحافظات في ومدیریاتھا والجوازات المدنیة األحوال دائرة: الدائرة

 .النافذ الجنسیة قانون أحكام بمقتضى األردنیة الجنسیة یحمل الذي الشخص: األردني

 .القانون ھذا أحكام وفق النواب مجلس أعضاء انتخاب في الحق لھ الذي األردني: الناخب

 .القانون وھذا الدستور أحكام وفق النیابیة لالنتخابات ترشحھ طلب قبول تم الذي الناخب: المرشح

 .القانون ھذا أحكام وفق االنتخابي حقھ مارس الذي الناخب: المقترع

 .القانون وھذا الدستور أحكام وفق النواب مجلس بعضویة الفائز المرشح: النائب

 وفق النیابیة المقاعد من أكثر أو واحد مقعد لھ خصص المملكة من جزء: المحلیة االنتخابیة الدائرة
 .القانون ھذا أحكام

 مناطق جمیع لتشمل القانون ھذا احكام بمقتضى المنشأة االنتخابیة الدائرة: العامة االنتخابیة الدائرة
 .مقعدا عشر سبعة لھا والمخصص المملكة

 .العامة االنتخابیة الدائرة أو المحلیة االنتخابیة الدائرة: االنتخابیة الدائرة

 ھذا أحكام وفق المجلس من بقرار محلیة انتخابیة دائرة كل في المشكلة اللجنة: االنتخاب لجنة
 .القانون

 .االنتخاب لجنة رئیس: االنتخاب رئیس

 إلجراء المحلیة االنتخابیة الدائرة في االنتخاب لجنة تحدده الذي المكان: والفرز االقتراع مركز
 .والفرز االقتراع عملیة

 .الدائرة عن الصادرة الشخصیة البطاقة: الشخصیة البطاقة

 ھذا احكام وفق االنتخاب حق لممارسة للناخب الدائرة تصدرھا التي البطاقة: االنتخاب بطاقة
 .القانون

 عن منقطعا یعتبر وال معینة محلیة انتخابیة دائرة في المعتادة اقامتھ مكان یقع الذي األردني: المقیم
 إقامة مكان لھ كان وان یشاء وقت أي في إلیھ العودة في رغب إذا عنھ تغیبھ لمجرد فیھ االقامة
 .المملكة خارج

 قانون واحكام القانون ھذا احكام وفق المجلس یصدرھا التي التنفیذیة التعلیمات: التنفیذیة التعلیمات
 .النافذ لالنتخاب المستقلة الھیئة

 .القائمة في المرشحین جمیع یفوضھ الذي الشخص: القائمة مفوض

 لم ما البادیة دوائر من دائرة اي) المحلیة االنتخابیة الدائرة( تعریف یشمل القانون، ھذا لغایات - ب
 .ذلك غیر على القرینة تدل

 احكام وفق المحدد التاریخ في عمره من شمسیة سنة عشرة ثماني اكمل اردني لكل -أ -٣ المادة
 .القانون ھذا احكام وفق النواب مجلس اعضاء انتخاب في الحق المادة ھذه من) ب( الفقرة

 :الناخب عمر احتساب لغایات - ب
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 .االقتراع لیوم المحدد التاریخ یعتمد -١ 

 الحتساب القانون ھذا احكام نفاذ تاریخ یعتمد الفقرة، ھذه من) ١( البند في ورد مما الرغم على -٢
 تاریخ اعتماد وللھیئة احكامھ نفاذ بعد مرة ألول ستجرى التي النیابیة االنتخابات لغایات الناخب عمر
 .لذلك الحق

 وقوات العام واألمن العامة والمخابرات المسلحة القوات لمنتسبي االنتخاب حق استعمال یوقف -ج
 .الفعلیة الخدمة في وجودھم أثناء المدني والدفاع الدرك

 :االنتخاب حق ممارسة من یحرم -د

 .قانونیًا اعتباره یستعد ولم باالفالس علیھ المحكوم -١ 

 .آخر سبب الي علیھ المحجور او المعتوه او المجنون -٢

 وفق منھ یحرم او االنتخاب في حقھ استعمال یوقف لمن االنتخاب بطاقة باعداد الدائرة تقوم ال -ھـ
 .المادة ھذه من) د(و) ج( الفقرتین احكام

 :بمقتضاه الصادر والنظام القانون ھذا أحكام نفاذ فور -٤ المادة

 .ومحتویاتھا االنتخاب بطاقة أوصاف التنفیذیة التعلیمات تحدد -أ 

 بطاقة على وحاصل االنتخاب لھ یحق من لكل انتخاب بطاقة إعداد الدائرة من الھیئة تطلب - ب 
 الدوائر حسب وذلك الدائرة قیود في الناخب إقامة مكان على بناء الوطني الرقم علیھا مثبت شخصیة
 .بمقتضاه الصادر والنظام القانون ھذا أحكام بمقتضى المحددة المحلیة االنتخابیة

 واالفالس بالحجر والمتعلقة عنھا الصادرة القطعیة األحكام بجمیع الدائرة تزوید المحاكم على -ج 
 الوطنیة وأرقامھم االحكام تلك بحقھم الصادرة لالشخاص الكاملة االسماء متضمنة تكون أن على
 آخر تاریخ أي أو سنة كل من وتموز الثاني كانون شھري بدایة وفي القانون ھذا أحكام نفاذ عند

 .المجلس یحدده

 عدم لضمان قیودھا من المتوفین األشخاص اسماء لشطب إجراءات من یلزم ما اتخاذ الدائرة على -د 
 .باسمائھم انتخاب بطاقات إصدار

 .االنتخاب بطاقات إعداد من باالنتھاء الھیئة بإشعار الدائرة تقوم -ھـ

 لدى االنتخاب بطاقات إعداد من االنتھاء عن التنفیذیة التعلیمات تحددھا التي بالكیفیة الھیئة تعلن -  و
 اإلعالن تاریخ من شھر خالل االنتخابیة بطاقتھ لیتسلم الدائرة مراجعة إلى ناخب كل وتدعو الدائرة
 .مناسبا تراه ما وفق أكثر أو واحدة لمرة المدة ھذه تمدید وللھیئة

 :المادة ھذه من) و( الفقرة أحكام وفق المحددة المدة خالل -ز

 تسجیل الدائرة من خطیًا الطلب خارجھا المقیمین المحلیة االنتخابیة الدائرة أبناء من ألي یحق -١ 
 .الدائرة تلك بابناء الخاص األولي الجدول في اسمھ

 او والشیشان للشركس مقعد تخصیص وتم محلیة انتخابیة دائرة من اكثر المحافظة في كان اذا -٢
 شركسي ناخب الي فیحق المحافظة، تلك دوائر من اكثر او محلیة انتخابیة دائرة في للمسیحیین مقعد

 خطیا الطلب المقعد، ذلك فیھا یوجد ال محلیة انتخابیة دائرة في مقیما كان إذا مسیحي او شیشاني او
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 ذلك لھا مخصص محلیة انتخابیة دائرة باي الخاص األولي الجدول في اسمھ تسجیل الدائرة من
 .نفسھا المحافظة ضمن المقعد

 محلیة انتخابیة دائرة المسیحي او الشیشاني او الشركسي فیھا یقیم التي المحافظة في یكن لم اذا -٣
 من خطیا الطلب الحال، مقتضى حسب فلھ للمسیحیین، او والشیشان للشركس مقعد لھا مخصص

 اخرى محافظة في محلیة انتخابیة دائرة باي الخاص األولي الجدول في اسمھ تسجیل الدائرة
 .المقعد ذلك لھا مخصص

 .الفقرة ھذه أحكام لتنفیذ الزمة ثبوتیة ووثائق واجراءات احكام اي التنفیذیة التعلیمات تحدد -٤

 اربعة خالل المادة ھذه من) ز( الفقرة احكام وفق الیھا المقدم الطلب في تفصل أن الدائرة على -ح
 :یلي ما مراعاة مع تقدیمھ تاریخ من یومًا عشر

 .الناخب الى وتسلیمھا االنتخاب وبطاقة الجداول بتعدیل الدائرة تقوم الطلب قبول حال في -١ 

 للفصل الھیئة إلى العالقة ذات والبیانات األوراق مع بإحالتھ الدائرة تقوم الطلب رفض حال في -٢
 .التنفیذیة التعلیمات تحددھا التي واالجراءات األحكام وفق فیھ

 البیانات في خطأ وجد ناخب لكل المادة، ھذه من) و( الفقرة أحكام وفق المحددة المدة خالل -ط
 لم شخص ولكل إقامتھ مكان على تغییر طرأ أو لھ المعدة االنتخاب بطاقة في المدرجة بھ الخاصة

 لمراعاة أو الخطأ لتصحیح الدائرة إلى خطي طلب تقدیم كان، سبب ألي لھ انتخاب بطاقة إعداد یتم
 وعلى التنفیذیة، التعلیمات تحددھا التي واإلجراءات األحكام وفق انتخاب بطاقة إلعداد أو التغییر
 :یلي ما مراعاة مع تقدیمھ تاریخ من یومًا عشر اربعة خالل الطلب في تفصل أن الدائرة

 حسب إصدارھا، أو االنتخاب بطاقة وتعدیل الجداول بتعدیل الدائرة تقوم الطلب قبول حال في -١ 
 .الناخب إلى وتسلیمھا الحال، مقتضى

 للفصل الھیئة إلى العالقة ذات والبیانات األوراق مع بإحالتھ الدائرة تقوم الطلب رفض حال في -٢
 .التنفیذیة التعلیمات تحددھا التي واالجراءات األحكام وفق فیھ

) ط( الفقرة من) ٢( والبند) ح( الفقرة من) ٢( البند في إلیھا المشار قراراتھا الھیئة تصدر -١ -ي
 قراراتھا من نسخًا الھیئة وترسل إلیھا، الطلب ورود تاریخ من یومًا عشر اربعة خالل المادة ھذه من
 إلى وتسلیمھا القرارات لتلك تنفیذًا إصدارھا أو االنتخاب وبطاقات الجداول بتعدیل لتقوم الدائرة إلى

 .الناخبین

 ھؤالء اسماء بقید الدائرة تقوم العالقة ذي الشخص أو الناخب طلب رفض الھیئة قرار كان إذا -٢
 .بالمعترضین خاصة جداول في واألشخاص الناخبین

 .التنفیذیة التعلیمات تحدده آخر شخص أي أو نفسھ الناخب إلى االنتخاب بطاقة تسلیم یتم -ك

 ان لھ سبق قد وكان القانون ھذا احكام وفق االنتخاب بطاقة على االعتراض في الناخب رغب اذا -ل
 .اعادتھا بعد اال شكال اعتراضھ یقبل فال االنتخاب بطاقة تسلم

 الجداول ھذه وتعتبر لذلك معدة جداول في االنتخاب بطاقة تسلیمھ تم الذي الناخب اسم الدائرة تقید -م
 .للناخبین اولیة جداول
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 علیھا المنصوص واالجراءات المدد انتھاء تاریخ من ایام سبعة تتجاوز ال مدة خالل الدائرة تقوم -ن
 .تحددھا التي بالكیفیة للناخبین األولیة بالجداول الھیئة بتزوید المادة ھذه في

 الموقع على المعترضین وجداول للناخبین األولیة الجداول بعرض الھیئة تقوم - أ - ٥ المادة
 وجداول دائرتھ في للناخبین األولیة بالجداول انتخاب رئیس كل وبتزوید بھا الخاص االلكتروني
 یتم الذي المكان في ایام سبعة لمدة عرضھا االنتخاب رئیس وعلى الدائرة، تلك في المعترضین

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

 من) ٢( البند في علیھا المنصوص المعترضین جداول في اسمھ ورد شخص أو ناخب لكل - ب
 التي البدایة محكمة لدى لطلبھ الھیئة رفض بقرار الطعن القانون ھذا من) ٤( المادة من) ي( الفقرة

 تاریخ من العاشر الیوم تتجاوز ال مدة خالل وذلك اختصاصھا ضمن المحلیة االنتخابیة الدائرة تقع
 .المادة ھذه من) أ( الفقرة أحكام وفق للجداول االنتخاب رئیس عرض

 اإلجراءات وفق الھیئة لدى یعترض أن للناخبین األولیة الجداول في اسمھ ورد ناخب لكل - ١ -ج
 ال مدة خالل وذلك للناخبین األولیة الجداول في غیره تسجیل على التنفیذیة التعلیمات تحددھا التي

 ھذه من) أ( الفقرة أحكام وفق للجداول االنتخاب رؤساء عرض تاریخ من السابع الیوم تتجاوز
 .لذلك الالزمة بالبینات اعتراضھ یعزز أن المادةوعلى

 خالل الفقرة ھذه من) ١( البند أحكام وفق إلیھا المقدمة االعتراضات في تفصل أن الھیئة على - ٢
 بقبولھا سواء االعتراضات تلك بنتیجة خاص جدول بإعداد تقوم وان ورودھا، تاریخ من ایام سبعة

 وفق االنتخاب رؤساء خالل من ایام سبعة لمدة الجداول ھذه عرض یتم ان وعلى رفضھا أو
 .التنفیذیة التعلیمات تحددھا التي االجراءات

 شخص اي من للطعن قابلة الفقرة ھذه من) ٢( البند أحكام وفق الصادرة الھیئة قرارات تكون -٣
 مدة خالل وذلك اختصاصھا ضمن المحلیة االنتخابیة الدائرة تقع التي البدایة محكمة لدى عالقة ذي
 .عرضھا تاریخ من السابع الیوم تتجاوز ال

) ج( الفقرة من) ٣( والبند) ب( الفقرة أحكام وفق إلیھا المقدمة الطعون في البدایة محاكم تفصل -د
 الھیئة بتزوید المحكمة تقوم أن على المحكمة، لقلم ورودھا تاریخ من ایام سبعة خالل المادة ھذه من

 بإرسال فورا الھیئة وتقوم صدورھا تاریخ من أیام ثالثة خالل عنھا الصادرة القرارات من بنسخ
 للناخبین األولیة الجداول لتصویب اجراءات من یلزم ما التخاذ الدائرة إلى القرارات تلك من نسخ

 .الغایة لھذه الصادرة التنفیذیة التعلیمات وفق تسلمھا تاریخ من ایام سبعة خالل االنتخاب وبطاقات

 ضوء على األوضاع وتصویب المادة ھذه في علیھا المنصوص والمواعید االجراءات انتھاء بعد -ھـ
 .الھیئة إلى الناخبین جداول بإرسال الدائرة تقوم قرارات، من صدر ما

 من) ٥( المادة أحكام وفق الدائرة من الیھ المرسلة الناخبین جداول المجلس اعتماد عند - أ - ٦ المادة
 .بمقتضاھا النیابیة االنتخابات وتجرى للناخبین نھائیة جداول الجداول ھذه تعتبر القانون، ھذا

 أخرى طریقة وبأي بھا الخاص االلكتروني الموقع على للناخبین النھائیة الجداول الھیئة تنشر - ١- ب
 .دائرتھ في للناخبین النھائیة بالجداول انتخاب رئیس كل وتزود التنفیذیة التعلیمات تحددھا
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 النھائیة الجداول في ورد ما مع المتطابقة االنتخاب بطاقات على تعدیل اي اجراء یجوز ال -١ -ج
 .للناخبین

 أي في للناخبین النھائیة الجداول في ورد ما مع المتطابقة االنتخاب بطاقة تسلیم للدائرة یجوز -٢
 .االقتراع یوم نھایة الى وقت

 ھذا أحكام نفاذ بعد مرة ألول تجرى التي النیابیة االنتخابات تلي نیابیة انتخابات أي لغایات - ٧ المادة
 :یلي ما یراعى القانون،

 تلیھا، نیابیة انتخابات اي لغایات أولیة جداول سابقة نیابیة انتخابات الي النھائیة الجداول تعتبر - أ
) ح(و) ز(و) د(و) ج( الفقرات أحكام لتطبیق التنفیذیة التعلیمات من الزمًا یراه ما إصدار وللمجلس

 .الجداول تلك على القانون ھذا من) ٤( المادة من) ي(و) ط(و

 تلك اعتماد فللھیئة القانون ھذا أحكام نفاذ بعد للناخبین جدیدة شخصیة بطاقات إصدار تم إذا -  ب
 أي إصدار المجلس وعلى انتخاب، بطاقات اصدار من بدال تالیة نیابیة انتخابات أي لغایات البطاقات
 .الغایة لھذه الزمة تنفیذیة تعلیمات

 من االول الیوم في عمرھم من عشرة الثامنة اكملوا الذین الناخبین اسماء اضافة الھیئة على -ج
 باي دوریًا الجداول ھذه تحدیث ولھا الناخبین جداول في سنة كل من وتموز الثاني كانون شھري

 .بمقتضاه الصادرة التنفیذیة والتعلیمات القانون ھذا واحكام یتفق بما مناسبة تراھا اخرى اجراءات

 مائة لھا یخصص المحلیة االنتخابیة الدوائر من عدد إلى نظام بموجب المملكة تقسم - أ -٨ المادة
 .القانون ھذا في المرفق للجدول وفقا نیابیة، مقاعد وثمانیة

 احكام وفق المقاعد بتلك الفائزات أسماء تحدید ویتم نیابیا مقعدا عشر خمسة للنساء یخصص - ب
 و) أ( الفقرتین الحكام وفقا النساء علیھا تحصل التي للمقاعد باالضافة. القانون ھذا من) ٥١( المادة

 .المادة ھذه من) ج(

 وال المملكة مناطق جمیع تشمل مغلقة نسبیة قائمة تكون ان على انتخابیة دائرة المملكة في تنشأ -ج
 سبعة لھا ویخصص القانون ھذا في علیھا المنصوص والكوتات البادیة دوائر ابناء منھا یستثنى

 اسماء وتحدید والفرز واالقتراع فیھا الترشح واجراءات شروط تحدید یتم نیابیا مقعدا ونعشرو
 .القانون ھذا بمقتضى الصادرة التنفیذیة والتعلیمات والنظام القانون ھذا احكام وفق الفائزین

 :التالي النحو على صوتان ناخب لكل یكون -د

 .المحلیة االنتخابیة لدائرتھ صوت -١ 

 .العامة االنتخابیة للدائرة صوت -٢

 الدستور، احكام بمقتضى النواب لمجلس االنتخابات بإجراء امره الملك یصدر ان بعد - أ -٩ المادة
 .الرسمیة الجریدة في وینشر الرئیس یعلنھ االقتراع تاریخ بتحدید قرارا المجلس یتخذ

 لبعض لالقتراع خاصا یوما یعین أن للمجلس المادة، ھذه من) أ( الفقرة في ورد مما الرغم على - ب
 االنتخاب سالمة ذلك اقتضت إذا الفقرة تلك احكام وفق حدده الذي الموعد غیر في االنتخابیة الدوائر

 .العامة المصلحة أو

  : یلي ما النواب مجلس لعضویة یترشح فیمن یشترط -١٠ المادة
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 .االقل على سنوات عشر منذ اردنیا یكون ان -أ

 .اخرى دولة جنسیة یحمل ال ان - ب 

 .االقتراع یوم في عمره من شمسیة سنة ثالثین اتم قد یكون ان -ج

 .قانونیا اعتباره یستعد ولم باإلفالس علیھ محكوما یكون ال ان -د

 .عنھ الحجر یرفع ولم علیھ محجورا یكون ال ان -ھـ

 .عنھ یعف ولم سیاسیة غیر بجریمة واحدة سنة على تزید مدة بالسجن علیھ محكوما یكون ال ان - و 

 .معتوھا او مجنونا یكون ال ان -ز 

 .خاص بقانون تعین التي الدرجة في الملك اقارب من یكون ال ان -ح 

 او تملكھا التي الشركات او العامة الرسمیة المؤسسات او الحكومة مع متعاقدا یكون ال ان -ط 
 غیر او مباشرة بطریقة التعاقد ھذا كان سواء عامة رسمیة مؤسسة اي او الحكومة علیھا تسیطر
 شركة في مساھما كان ومن واالمالك االراضي استئجار عقود من كان ما باستثناء مباشرة

 .اشخاص عشرة من اكثر اعضاؤھا

 قبل استقالتھ قدم اذا اال النواب مجلس لعضویة الترشح ادناه المذكورین من ألي یجوز ال -١١ المادة
  : الترشح طلب لتقدیم المحدد الموعد من االقل على یومًا ستین

 .والعامة الرسمیة والھیئات والمؤسسات الحكومیة والدوائر الوزارات وموظفو الوزراء -أ

 .والدولیة واالقلیمیة العربیة الھیئات موظفو - ب 

 .االمانة وموظفو عمان امانة مجلس واعضاء عمان امین -ج

 .البلدیات وموظفو واعضاؤھا البلدیة المجالس رؤساء - د

 أحد في مسجال یكون ان النواب مجلس لعضویة نفسھ ترشیح في یرغب من كل على - ١٢ المادة
 .للخزینة ایرادا یقید لالسترداد قابل غیر دینار خمسمائة مبلغ یدفع وأن للناخبین النھائیة الجداول

 .واحدة انتخابیة دائرة في اال النواب مجلس لعضویة نفسھ یرشح ان شخص ألي یجوز ال -١٣ المادة

 قبل یكون ان على المجلس یحدده الذي التاریخ في النواب مجلس لعضویة الترشح یبدأ - ١٤ المادة
 الدوام اوقات خالل ایام ثالثة لمدة ویستمر األقل، على یوما بأربعین االقتراع إلجراء المحدد التاریخ
 .المدة ھذه انتھاء بعد یقدم ترشح طلب اي یقبل وال الرسمي

 على شخصیا الترشح طالب من محلیة انتخابیة دائرة أي في الترشح طلب یقدم -أ - ١٥ المادة
 المجلس یعتمده الذي النموذج على فیھا الترشح ینوي التي الدائرة في االنتخاب رئیس الى نسختین

 والتعلیمات واالنظمة القانون ھذا احكام بمقتضى المطلوبة البیانات وسائر الثبوتیة الوثائق بھ مرفقا
 .طلبھ بتسلم اشعارا الطلب مقدم ویعطى بمقتضاه، الصادرة التنفیذیة

 بیوم یوما المجلس إلى بھا المرفقة والبیانات والوثائق الترشح طلبات إحالة االنتخاب رئیس على - ب
 سبعة خالل رفضھ أو الطلب بقبول قراره المجلس ویصدر التنفیذیة، التعلیمات تحددھا التي بالوسیلة

 .الطلب تسلمھ لتاریخ التالي الیوم من ایام

 تبلیغ االنتخاب رئیس وعلى الرفض، اسباب بیان فعلیھ الترشح طلب رفض المجلس قرر اذا -١-ج
 .التنفیذیة التعلیمات تحددھا التي بالطریقة الرفض قرار الترشح طالب
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 المحلیة االنتخابیة الدائرة تقع التي االستئناف محكمة لدى القرار في یطعن ان الترشح لطالب -٢
 ومحددة، واضحة ببینات طعنھ معززا القرار تبلغھ تاریخ من ایام ثالثة خالل اختصاصھا ضمن
 لدیھا، الطعن تقدیم لتاریخ التالي الیوم من ایام ثالثة خالل الطعن ھذا في الفصل المحكمة وعلى
 الرئیس الى تبلیغھ ویتم آخر، مرجع اي لدى للطعن قابل وغیر قطعیا الطعن بشأن قرارھا ویكون

 .صدوره فور

 القائمة مفوض بوساطة المجلس إلى العامة االنتخابیة الدائرة في الترشح طلب یقدم -أ -١٦ المادة
 أحكام بمقتضى المطلوبة البیانات وسائر الثبوتیة الوثائق بھ مرفقا المجلس یعتمده الذي النموذج على
 بتسلم إشعارا الطلب مقدم ویعطى بمقتضاه، الصادرة التنفیذیة والتعلیمات واالنظمة القانون ھذا

 .طلبھ

 القائمة في ترتیبھم ویتم مرشحا عشر سبعة عن تزید ال ما بأسماء قائمة الترشح بطلب یرفق - ب
 المرشحین من كل من موقعة القائمة ھذه وتكون القائمة، مفوض یختاره الذي االولویة تسلسل حسب
 .التنفیذیة التعلیمات تحددھا التي والشروط األحكام وفق

 ھذه احكام وفق المقدم الترشح بطلب المرفقة القائمة الى االنتخابیة العملیة خالل االشارة تتم -ج
 .الحال مقتضى حسب القائمة اسم باستعمال المادة

 من اكثر او اسم رفض او قبول او كامال رفضھ أو الطلب بقبول قراره المجلس یصدر - ١ -د
 خالل وذلك االضافیین، المرشحین اسماء ذلك في بما بھ، المرفقة القائمة في المذكورین المرشحین

 سبب الي الترشح طلب رفض المجلس قرر وإذا الطلب، تسلمھ لتاریخ التالي الیوم من أیام سبعة
 الرفض قرار الحزب عام امین تبلیغ یفوضھ من او الرئیس وعلى الرفض أسباب بیان فعلیھ

 .التنفیذیة التعلیمات تحددھا التي بالطریقة

 في الطعن الترشح بطلب المرفقة القائمة في المذكورین المرشحین من ولكل القائمة لمفوض -٢
 معززا القائمة مفوض تبلیغ تاریخ من ایام ثالثة خالل عمان استئناف محكمة لدى الرفض قرار

 الیوم من ایام ثالثة خالل الطعن ھذا في الفصل المحكمة وعلى ومحددة، واضحة ببینات الطعن
 اي لدى للطعن قابل وغیر قطعیا الطعن ھذا بشأن قرارھا ویكون لدیھا، الطعن تقدیم لتاریخ التالي
 .صدوره فور الرئیس الى تبلیغھ ویتم اخر، مرجع

 المادة ھذه أحكام وفق المقدم الترشح بطلب المرفقة القائمة إلى االنتخابیة العملیة خالل اإلشارة تتم -د
 .الحال مقتضى حسب المتآلفة األحزاب اسماء أو الحزب اسم باستعمال

 أو أكثر أو واحد اسم رفض المادة ھذه في إلیھا المشار والطعون لإلجراءات نتیجة تقرر إذا -ھـ
 باسم عنھ االستعاضة فیتم الترشح بطلب المرفقة القائمة في المذكورین المرشحین أسماء من شطبھ

 تحددھا التي بالطریقة الترشیح شروط علیھم او علیھ تنطبق ممن القائمة مفوض یقدمھ اكثر او
 .التنفیذیة التعلیمات

 محكمة من قرار صدر التي او المجلس من قبولھا تم التي الترشح طلبات الھیئة تسجل -أ - ١٧ المادة
 ووقتھ منھا كل تقدیم لتاریخ وفقا حدة على انتخابیة دائرة لكل خاص سجل في بقبولھا االستئناف

 .السجل ذلك أساس على االنتخابیة للدائرة المرشحین وقوائم باسماء قائمة تنظیم الھیئة وعلى
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 تم الذین االنتخابیة للدوائر المرشحین وقوائم أسماء لعرض الالزمة االجراءات الرئیس یتخذ - ب
 األسماء تلك نشر المجلس وعلى المحافظة مركز وفي للھیئة االلكتروني الموقع على طلباتھم قبول

 .مناسبة المجلس یراھا أخرى وسیلة وأي یومیتین محلیتین صحیفتین في والقوائم

 دائرتھ في المرشحین من اي ترشح طلب بقبول المجلس قرار في الطعن حق ناخب لكل -١ -ج
 المقدم الترشح طلب بقبول المجلس قرار في أو المختصة االستئناف محكمة لدى المحلیة االنتخابیة

 محكمة لدى وذلك بالطلب المرفقة القائمة في المرشحین أسماء من أي بقبول أو حزب عام أمین من
 .عمان استئناف

 عرض تاریخ من ایام ثالثة خالل الفقرة ھذه من) ١( البند في علیھ المنصوص الطعن یقدم -٢
 معززا یكون ان على المادة ھذه من) ب( الفقرة في علیھا المنصوص المرشحین وقوائم اسماء
 التالي الیوم من ایام ثالثة خالل الطعن ھذا في الفصل المحكمة وعلى ومحددة، واضحة ببینات
 الى تبلیغھ ویتم آخر مرجع اي لدى للطعن قابل وغیر قطعیا بشأنھ قرارھا ویكون الیھا تقدیمھ لتاریخ
 .صدوره فور الرئیس

 وقوائم أسماء على ادخلت التي التعدیالت لعرض الالزمة االجراءات اتخاذ المجلس على -د
 من) ج( الفقرة من) ٢( البند أحكام بمقتضى الصادرة االستئناف محاكم قرارات بموجب المرشحین

 المرشحین وقوائم أسماء عرض بموجبھا یتم التي ذاتھا بالطریقة وذلك تبلغھا فور المادة ھذه
 لالنتخابات للمرشحین نھائیة والقوائم االسماء ھذه وتعتبر المادة، ھذه من) ب( الفقرة احكام بمقتضى
 .النیابیة

 إلى خطي طلب بتقدیم ترشیحھ یسحب أن محلیة انتخابیة دائرة في مرشح ألي یجوز -أ -١٨ المادة
 .الدائرة تلك في االنتخاب رئیس

 الترشح بطلب المرفقة المرشحین قائمة من شخص أي اسم یسحب أن القائمة لمفوض یجوز - ب
 تقدیم یتم الحالة ھذه وفي القائمة، تلك من اسمھ سحب مباشرة المرشح یطلب أن أو بواسطتھ المقدم

 عنھ بدیال اسما القائمة مفوض ویقدم الھیئة، إلى مباشرة المعني المرشح أو القائمة مفوض الطلب
 .التنفیذیة للتعلیمات وفقا

 من أیام عشرة قبل المادة ھذه من) ب(و) أ( الفقرتین أحكام وفق االنسحاب طلب تقدیم یشترط -ج
 .لالقتراع المحدد الیوم

 وفي االلكتروني موقعھا على االنتخابیة الدائرة في مرشح أي اسم سحب عن اإلعالن الھیئة على -د
 .مناسبة المجلس یراھا أخرى وسیلة وأي یومیتین محلیتین صحیفتین

 المخصصة النیابیة المقاعد لعدد مساو االنتخابیة الدائرة في المرشحین عدد ان تبین اذا - ١٩ المادة
 .بالتزكیة المرشحین اولئك فوز المجلس یقرر الدائرة لتلك

 والنظام القانون ھذا احكام بموجب تقدم التي والطعون واالعتراضات االستدعاءات تعفى -٢٠ المادة
 اللجان عن بشأنھا الصادرة القرارات وكذلك القانون ھذا بمقتضى الصادرة التنفیذیة والتعلیمات
 .للمحامین الوكاالت رسوم ذلك في بما وطوابع رسوم أي والمحاكممن والھیئات
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 الترشح بدء تاریخ من بھا القیام ویسمح القانون ألحكام وفقا حرة االنتخابیة الدعایة تكون -٢١ المادة
 .لالقتراع المحدد الیوم یسبق الذي الیوم بنھایة وتنتھي القانون ھذا من) ١٤( المادة أحكام وفق

 االنتخابیة الدعایة مدة خالل المرشحین جمیع معاملة الرسمیة االعالم وسائل على -أ -٢٢ المادة
 .ومساواة بحیاد

 :یلي بما االلتزام االنتخابیة الدعایة ممارستھ عند المرشح على - ب

 .القانون سیادة واحترام الدستور احكام -١ 

 .اآلخرین لدى والفكر الرأي حریة احترام -٢

 .المواطنین بین التمییز وعدم واستقراره الوطن وأمن الوطنیة الوحدة على المحافظة -٣

 والعامة الرسمیة والمؤسسات الحكومیة والدوائر الوزارات في االنتخابیة الدعایة اجراء عدم -٤
 .العبادة ودور التعلیمیة والمؤسسات

 مؤیدیھ بوساطة او شخصیة بصورة سواء المرشحین من لغیره انتخابیة دعایة ألي التعرض عدم -٥
 .االنتخابیة حملتھ في

 عملھم وبرامج وخططھم أھدافھم المتضمنة والبیانات اإلعالنات نشر للمرشحین -١-أ - ٢٣ المادة
 .والرسوم الترخیص من والبیانات اإلعالنات ھذه وتعفى الصریحة، أسماءھم تحمل أن شریطة

 أنواع سائر وفي االنتخابیة واإلعالنات االجتماعات في الرسمي الدولة شعار استعمال یجوز ال -٢
 الصوت مكبرات استعمال یمنع كما االنتخابیة، الدعایة في تستخدم التي والصور والرسوم الكتابات

 .النقل وسائط على

 والشواخص والكھرباء الھاتف أعمدة على وضعھ أو انتخابي بیان أو إعالن أي إلصاق یحظر -٣
 أو إعالن أي الصاق یحظر كما والكتابات، والرسوم الصور ذلك في بما العامة واألمالك المروریة

 بالسالمة تضر بطریقة تركیبھ او انتخابي بیان أو إعالن أي وضع أو الجدران على انتخابي بیان
 في الحق البلدیة والمجالس الكبرى عمان أمانة ومجلس واالسكان العامة االشغال ولوزارة العامة،
 او الصور أو الملصقات تلك بھم تتعلق من نفقة على وقت اي في البند ھذا ألحكام مخالفة أي إزالة

 قبل من لھا المخصصة االماكن وتحدد إنذارھم إلى الحاجة دون المرشحین من الكتابات او الرسوم
 .حكمھا في ومن البلدیة والمجالس الكبرى عمان امانة مجلس

 ألي اإلساءة االنتخابیة الدعایة ووسائل واإلعالنات والبیانات الخطابات تتضمن أن یجوز ال -٤
 أو القبلیة أو الطائفیة النعرات إثارة أو مباشرة غیر أو مباشرة بصورة آخر شخص ألي أو مرشح

 .المواطنین بین العنصریة أو الجھویة أو اإلقلیمیة

 .والفرز االقتراع مراكز من متر مائتي عن تقل مسافة على والتجمعات المھرجانات إقامة یحظر -٥

 عمان أمانة مجلس أو واإلسكان العامة األشغال وزارة من الطلب االنتخاب لرؤساء أو للھیئة - ب
 ألحكام مخالف أنھ وجد إذا مكان أي من انتخابي بیان أو إعالن أي إزالة البلدیة المجالس أو الكبرى
 .القانون

 مجلس وأعضاء عمان وأمین والعامة الرسمیة والمؤسسات الحكومة موظفي على یحظر -٢٤ المادة
 اي لصالح االنتخابیة بالدعایة القیام وموظفیھا واعضائھا البلدیة المجالس ورؤساء وموظفیھا األمانة
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 لھذه المملوكة والموجودات الوسائل من اي استخدام یحظر كما. عملھم اماكن في المرشحین من
 .مرشح الي االنتخابیة الدعایة في المؤسسات

 أو تبرعات أو ھدایا االنتخابیة بالدعایة قیامھ خالل من یقدم أن مرشح أي على یحظر -٢٥ المادة
 سواء معنوي أو طبیعي لشخص بتقدیمھا یعد أو المنافع من ذلك غیر أو عینیة أو نقدیة مساعدات

 ھدایا أي لغیره او لنفسھ یطلب أن شخص أي على یحظر كما بالوساطة أو مباشرة بصورة ذلك كان
 .مرشح أي من بھا الوعد أو مساعدات أو تبرعات أو

 المرشحین لجمیع االنتخابیة الدعایة بأعمال القیام فیجوز للقائمة الترشح طلب قبول بعد -٢٦ المادة
) ٢٥( إلى) ٢١( من المواد أحكام الحزب على وینطبق الترشح، بطلب المرفقة القائمة في المذكورین

 .القانون ھذا من

 .ومباشرا سریا عاما االنتخاب یكون -٢٧ المادة

 رئیسھا یعین انتخاب لجنة محلیة انتخابیة دائرة لكل المجلس من بقرار تشكل -أ -٢٨ المادة
 والتعلیمات واالنظمة القانون ھذا في علیھا المنصوص بالمھام للقیام تشكیلھا قرار في واعضاؤھا

 .بمقتضاه الصادرة التنفیذیة

 من أي أو الرئیس أمام العمل مباشرتھم قبل االنتخاب لجنة وأعضاء االنتخاب رئیس یقسم - ب
 .وحیاد ونزاھة بأمانة إليَّ الموكولة بالمھام أقوم أن العظیم باهللا أقسم: التالیة الیمین المجلس أعضاء

 فیھ حدد قرارات االقل على ایام بسبعة االقتراع موعد قبل تصدر أن الھیئة على -أ - ٢٩ المادة
 كل في والفرز االقتراع صنادیق عدد بیان مع محلیة انتخابیة دائرة كل في والفرز االقتراع مراكز
 أي وفي یومیتین محلیتین صحیفتین وفي للھیئة االلكتروني الموقع على القرار ینشر أن على مركز
 .مناسبا الھیئة تراه مكان

 المادة ھذه من) أ( الفقرة في إلیھا المشار المحلیة االنتخابیة للدوائر والفرز اإلقتراع مراكز تعتمد - ب
 .العامة اإلنتخابیة للدائرة وفرز اقتراع مراكز

 فور الصندوق ذلك في االولیة االنتخاب نتیجة یعلن ان والفرز االقتراع مركز رئیس على -ج
 .الفرز عملیة من االنتخاء

 للدائرة المخصصة االقتراع صنادیق عن مستقلة اقتراع صنادیق المحلیة االنتخابیة للدوائر یكون -د
 للدائرة اقتراع صندوق كل بمحاذاة یكون ان على الصنادیق، لتلك مساو وبعدد العامة االنتخابیة
 .العامة االنتخابیة للدائرة اقتراع صندوق المحلیة االنتخابیة

 دائرتھ ضمن والفرز االقتراع مراكز من مركز اي في بصوتھ االدالء للناخب یجوز - ٣٠ المادة
 .المحلیة االنتخابیة

 االقتراع لجان رؤساء تعیین اجراءات التنفیذیة التعلیمات بمقتضى المجلس یحدد -أ - ٣١ المادة
 والمؤسسات الحكومة موظفي من یكونوا ان على المحلیة االنتخابیة للدائرة واعضاءھا والفرز

 االنتخابیة الدائرة في أو الدائرة تلك في المرشحین أحد مع منھم ألي تكون ال وأن والعامة الرسمیة
 .الثانیة الدرجة حتى قرابة العامة
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 الیمین عملھم مباشرتھم وقبل االنتخاب لجنة أمام واعضاؤھا والفرز االقتراع لجان رؤساء یقسم - ب
 .القانون ھذا من) ٢٨( المادة من) ب( الفقرة في علیھا المنصوص

 تم إذا أو بمھامھ عضویھا من أي أو والفرز االقتراع لجنة رئیس قیام دون ظروف حالت إذا -ج
 .محلھ یحل من تعیین اجراءات التنفیذیة التعلیمات تحدد سبب ألي منھم أي استبعاد

 في وینتھي النیابیة لالنتخابات المحدد الیوم صباح من السابعة الساعة في االقتراع یبدأ - ٣٢ المادة
 في االقتراع مدة تمدید یفوضھ من أو المجلس من بقرار ویجوز ذاتھ، الیوم مساء من السابعة الساعة

 .لذلك ضرورة وجود تبین إذا مناسبة یراھا التي للمدة محلیة انتخابیة دائرة أي

 االنتخابیة الدائرة في والفرز االقتراع عملیة یحضر ان خطیا ینتدبھ من أو مرشح لكل - أ -٣٣ المادة
 واحد مندوب من أكثر لھ یكون أن مرشح ألي یجوز وال التنفیذیة، التعلیمات وفق ویراقبھا المحلیة

 .صندوق كل عند

 ھذه من) أ( الفقرة لغایات المرشح معاملة العامة االنتخابیة الدائرة في انتخابیة قائمة كل تعامل - ب
 .المادة

 من عمل بأي القیام والفرز االقتراع مركز في یمنع أن والفرز االقتراع لجنة رئیس على -٣٤ المادة
 مغادرة بذلك یقوم شخص أي من یطلب أن الحق ولھ االنتخابیة العملیة سیر حسن على التأثیر شأنھ

 .ذلك رفض إذا إخراجھ األمن افراد من یطلب وأن والفرز االقتراع مركز

 كل تختم أن على االقتراع لورقتي المجلس یعتمده الذي النموذج على االقتراع یكون -٣٥ المادة
 .والفرز االقتراع لجنة رئیس من وتوقع المعنیة المحلیة االنتخابیة الدائرة بخاتم اقتراع ورقة

 .المجلس من المعتمدة للمواصفات وفقا االقتراع صندوق یكون -٣٦ المادة

 كل خلو على الحضور اطالع االقتراع، بدء وقبل والفرز االقتراع لجنة رئیس على -٣٧ المادة
 یرغب ومن اللجنة أعضاء جمیع ومن منھ موقعا بذلك محضرا وینظم بقفلھ ویقوم اقتراع، صندوق

 .الحاضرین مندوبیھم او المرشحین من

 الدائرة في االقتراع وصندوق المحلیة االنتخابیة الدائرة في االقتراع لصندوق یخصص -٣٨ المادة
 في المرشحین وبأسماء بأقالم مزودا یكون أكثر أو معزل بمحاذاتھ، الموجود العامة االنتخابیة

 للدائرة ترشح طلبات العامون أمناؤھا قدم التي األحزاب وقوائم وبأسماء المحلیة االنتخابیة الدائرة
 .القانون ھذا من) ١٦( المادة أحكام وفق العامة االنتخابیة

 -:یلي لما وفقًا االنتخاب في حقھ الناخب یمارس -٣٩ المادة

 خالل من الناخب شخصیة من اللجنة تتحقق والفرز االقتراع لجنة أمام الناخب حضور عند - أ
 الجدول في الناخب اسم وجود من تتحقق كما معًا وتطابقھما االنتخاب وبطاقة الشخصیة بطاقتھ
 ذلك على التأشیر ویتم الحاسوب، اجھزة بوساطة المحلیة االنتخابیة الدائرة في للناخبین النھائي
 .االنتخابي حقھ مارس قد الناخب بان الكترونیا الجدول

 سجل في الوطني ورقمھ الناخب اسم بقید عضویھا أحد أو والفرز االقتراع لجنة رئیس یقوم -  ب
 .بالمقترعین خاص

 .االقتراع ورقتي المقترع عضویھا أحد أو والفرز االقتراع لجنة رئیس یسلم -ج
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 :المقترع یقوم -د

 ورقة على كلیھما أو منھما أي على التأشیر أو اثنین مرشحین أو واحد مرشح اسم بكتابة -١ 
 .التنفیذیة التعلیمات تحدده ما وفق المحلیة االنتخابیة للدائرة المخصصة االقتراع

 .العامة االنتخابیة الدائرة في االنتخاب لغایات وذلك واحدة قائمة رقم أو اسم على بالتأشیر -٢

 اللجنة من مرأى على لھا المخصص الصندوق في اقتراع ورقة كل بوضع المقترع یقوم -ھـ
 .والحاضرین

 .لذلك المخصصة الحبر بمادة اصبعھ بوضع المقترع الزام یقرر ان للمجلس - و

 مؤشرا االنتخاب ببطاقة ویحتفظ الشخصیة البطاقة للمقترع والفرز االقتراع لجنة رئیس یعید - ز
 .التنفیذیة التعلیمات تحددھا التي بالكیفیة باالستعمال علیھا

 إجراء یقرر أن للمجلس المادة، ھذه من) ھـ(و) د( و) ج( الفقرات في ورد مما الرغم على -ح
 لھذه تصدر تنفیذیة تعلیمات بموجب وشروطھا أحكامھا تحدد الكترونیة بوسائل االقتراع عملیة
 .الغایة

 على القدرة عدم او األمیة یدعي الذي الناخب اقتراع طریقة التنفیذیة التعلیمات تحدد -٤٠ المادة
 .الدستور من ٦٧ المادة في علیھا المنصوص االنتخاب سریة مع یتوافق بما الكتابة

 االشخاص لتمكین القانون ھذا من) ٣٩( المادة في علیھا المنصوص االجراءات تتبع -٤١ المادة
 تحددھا خاصة إجراءات أي مراعاة مع مرافقیھم بوساطة االنتخاب في حقھم ممارسة من المعوقین
 .الغایة لھذه التنفیذیة التعلیمات

 أو المرشحون یقدمھا التي االعتراضات في الفصل والفرز االقتراع لجنة تتولى -٤٢ المادة
 الصادرة التنفیذیة والتعلیمات القانون ھذا أحكام وفق االقتراع أحكام تطبیق بخصوص مندوبوھم
 .بذلك خاص محضر في تدوینھا یتم أن على صدورھا فور نافذة قراراتھا وتكون بمقتضاه،

 على محضرا صندوق لكل والفرز االقتراع لجنة تنظم االقتراع، عملیة من االنتھاء بعد - ٤٣ المادة
 أو المرشحین من الحاضرین من یرغب وممن وعضویھا اللجنة رئیس من توقیعھما یتم نسختین

  : یلي ما المحضر یتضمن أن على مندوبیھم

 .والفرز اإلقتراع مركز اسم -أ

 .الصندوق رقم - ب 

 .اللجنة تسلمتھا التي االقتراع اوراق عدد -ج 

 .االقتراع حق مارسوا الذین الناخبین عدد -د 

 وسبب أتلفت أو ألغیت أو تستعمل لم التي واألوراق االقتراع في استعملت التي األوراق عدد -ھـ
 .ذلك

 الموجودة األوراق وتحصي الحضور أمام صندوق كل بفتح والفرز االقتراع لجنة تقوم -٤٤ المادة
 واضحة بصورة ویعرضھا واضح بصوت الورقة عضویھا من أي أو اللجنة رئیس ویقرأ بداخلھ
 أمام ظاھرة لوحة على وتسجیلھا قائمة وكل مرشح كل نالھا التي األصوات تدوین ویتم للعیان
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 .الحضور

 :التالیة الحاالت من اي في باطلة االقتراع ورقة تعتبر -أ -٤٥ المادة

 االقتراع لجنة رئیس من موقعة غیر أو المحلیة االنتخابیة الدائرة بخاتم مختومة غیر كانت اذا -١ 
 .والفرز

 .الناخب اسم على تدل اضافات او معینة عبارات الورقة تضمنت اذا -٢

 تم التي القائمة تحدید باإلمكان یكن لم أو علیھا المدون المرشح اسم قراءة باإلمكان یكن لم اذا -٣
 .علیھا التأشیر

 .االول االسم فیؤخذ اسم من اكثر على االقتراع ورقة اشتملت اذا -٤

 .قائمة من أكثر على العامة االنتخابیة للدائرة المخصصة االقتراع ورقة في التأشیر تم اذا -٥

 .واحدة مرة فیحتسب االقتراع ورقة في الواحد المرشح اسم تكرر اذا - ب

 والفرز االقتراع لجنة رئیس من والموقعة المختومة االوراق عدد ان االصوات فرز بعد تبین اذا -ج
 والفرز االقتراع لجنة رئیس على الحالة ھذه وفي الصندوق ذلك في المقترعین عدد عن تقل أو تزید

 وفقا القرار المجلس لیتخذ الرئیس باشعال بدوره یقوم والذي بذلك فورا االنتخاب رئیس اشعار
 .الھیئة تضعھا التي التنفیذیة للتعلیمات

 او المرشحون یقدمھا التي االعتراضات في الفصل والفرز االقتراع لجنة تتولى -٤٦ المادة
 یتم أن على صدورھا فور نافذة بشأنھا قراراتھا وتكون األصوات فرز عملیة إجراء أثناء مندوبوھم

 .بذلك خاص محضر في تدوینھا

 خمس من محضرین والفرز االقتراع لجنة تنظم األصوات فرز عملیة من االنتھاء بعد -أ - ٤٧ المادة
 اللذین للنموذجین وفقا العامة االنتخابیة للدائرة ومحضرا المحلیة االنتخابیة للدائرة محضرا: نسخ

 المرشحین من الحاضرین من یرغب وممن واعضائھا اللجنة رئیس من ویوقعان المجلس یعتمدھما
 .مندوبیھم او

 :یلي ما المحلیة االنتخابیة الدائرة محضر یتضمن - ب

 .والفرز االقتراع مركز اسم -١ 

 .الصندوق رقم -٢

 .اللجنة تسلمتھا التي االقتراع أوراق عدد -٣

 .الصندوق في المقترعین عدد -٤

 .مرشح كل علیھا حصل التي االصوات وعدد المرشحین أسماء -٥

 .ذلك وسبب والملغاة الباطلة االقتراع اوراق عدد -٦

 .المركز في الموجودین المراقبین واسماء المرشحین مندوبي اسماء -٧

 :یلي ما العامة االنتخابیة الدائرة محضر یتضمن -ج

 ورد ما باستثناء المادة ھذه من) ب( الفقرة في إلیھ المشار المحضر تضمنھا التي البیانات جمیع -١ 
 .منھا) ٥( البند في

 .قائمة كل علیھا حصلت التي األصوات عدد -٢
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 باسماء قوائم المادة ھذه من) ج(و) ب( الفقرتین في علیھما المنصوص بالمحضرین یرفق -د
 ویتم ملغاة، أو باطلة اعتبارھا تم والتي تستعمل لم والتي استعملت التي االقتراع وأوراق المقترعین

 .االنتخاب رئیس إلى الحال في یسلمان مستقلین مغلفین في رزمھا

 اصوات اعلى نال مرشح كل المحلیة االنتخابیة الدائرة عن باالنتخابات فائزا یعتبر -٤٨ المادة
 او اثنین بین االصوات تساوت واذا الدائرة لتلك المخصصة النیابیة المقاعد عدد حسب المقترعین

 الذي الیوم في بینھم االنتخاب یعاد الفائزین او الفائز اسم تحدید تعذر بحیث المرشحین من اكثر
 .المجلس یحدده

 :یلي ما اإلنتخاب لجنة تتولى -٤٩ المادة

 األولیة النتائج وإعالن المحلیة االنتخابیة الدائرة في مرشح كل نالھا التي األصوات جمع - أ
 أو المرشحین من الحاضرین أمام علنیة بصورة االنتخاب رئیس من الدائرة تلك في لالنتخابات

 ومن منھ نسخة الھیئة إلى وترسل النتائج بتلك نسختین على محضرا االنتخاب لجنة وتنظم مندوبیھم
 .الدائرة تلك في االنتخابیة بالعملیة المتعلقة واألوراق اللجنة قرارات جمیع

 إلى وترسل بذلك نسختین على محضر وتنظیم قائمة كل علیھا حصلت التي األصوات جمع -  ب
 .العامة االنتخابیة للدائرة االنتخابیة بالعملیة المتعلقة األوراق جمیع ومن منھ نسخة الھیئة

 المجلس یشكل القانون، ھذا من) ٤٩( المادة احكام وفق اعمالھا االنتخاب لجان انھاء عند - ٥٠ المادة
 الرئیس الى ورفعھا المحلیة االنتخابیة الدوائر النتخابات األولیة النتائج بتدقیق تقوم خاصة لجنة

 .المجلس على لعرضھا

 الفائزات اسماء القانون ھذا من) ٥٠( المادة في الیھا المشار الخاصة اللجنة تحدد -١-أ -٥١ المادة
 عدد اعلى اساس على البادیة دوائر من دائرة كل وفي محافظة كل في للنساء المخصصة بالمقاعد

 في او المحافظة في كانت سواء المحلیة االنتخابیة دائرتھا في مرشحة كل نالتھا التي لالصوات
 ھذه احكام وفق للنساء المخصصة بالمقاعد الفائزات عدد یزید ال ان وعلى البادیة، دوائر احدى
 .واحدة فائزة على البادیة دوائر من انتخابیة دائرة كل وفي محافظة كل في الفقرة

 احدى في او المحافظة مستوى على اكثر او اثنتین مرشحتین بین االصوات نسبة تساوت اذا -٢
 .االصوات نسبة في المتساویات المرشحات بین االنتخاب یعاد البادیة، دوائر

 المخصصة بالمقاعد الفائزات اسماء الحضور امام علنیة بصورة الخاصة اللجنة رئیس یعلن - ب
 .المقاعد ھذه بشأن لالنتخابات اولیة نتائج وتعتبر للنساء،

   الیھا توصلت التي االولیة والنتائج اتخذتھا التي االجراءات بجمیع محضرا الخاصة اللجنة تنظم -ج
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  ١٩٥٢ لعام) ٨٣١( رقم نظام - أ -)٦(ملحق رقم 
  النواب لمجلس الداخلي النظام

  االول الفصل
  - ١ المادة

  )المجلس افتتاح(
 ینصرف ثم العرش خطاب اعضاؤه ویستمع الدستور من) ٧٨( المادة بمقتضى األمة مجلس یفتتح
  .مجلسھ الى والنواب األعیان من كل

   -٢ المادة
 في لیشرع القانوني النصاب حصول عند وذلك األولى جلستھ بعقد ذلك بعد النواب مجلس یبدأ

 قیام تعذر واذا سنًا الحاضرین النواب اكبر الرئاسة كرسي ،فیتبوأ المجلس الدائم مكتب انتخاب
 بانتخاب مھمتھ وتنتھي سنًا یلیھ بمن یجوز  استخالفھ األسباب من لسبب الرئاسة بواجبات االكبر

  .الدائم الرئیس
   -٣ المادة
 النواب ویقسم عمالباأل الشروع قبل  الدستور من) ٨٠( المادة حكم بانفاذ الموقت الرئیس یقوم

  -:بالصیغة اآلتیة یمینھم
 وأقوم األمة أخدم وأن الدستور على أحافظ وان والوطن للملك مخلصًا أكون أن العظیم باهللا اقسم(

  .مجددًا انتخبوا جمیعھم المجلس أعضاء كان اذا ھذا)القیام حق الموكولة الي بالواجبات
   -٤ المادة

 على الصیغة عرض وبعد العرش خطاب على الرد صیغة لوضع أعضائھ من لجنة المجلس ینتخب
 وذلك الملكیة الىاألعتاب الرد لرفع الرئیس یرافقھ منھ وفدًا ینتخب المجلس علیھا وموافقتھ المجلس

  .العرش خطاب القاء یوم من واحد اسبوع خالل
  

  الثاني الفصل
  ) ووظائفة الدائمي المجلس مكتب( 

  -٥ المادة
 یوم الى وظیفتھ وتمتد للرئیس ومساعدین للرئیس ونائبین رئیس من الدائمي المجلس مكتب یتألف
  .استقالتھ امر في المجلس فیبت أحدھم استقال التالیة، واذا العادیة الدورة افتتاح
   -٦ المادة
 والنظام  الدستور أحكام تطبیق ویرعى الرادتھ وطبقًا باسمھ ویتكلم یمثلھ الذي ھو المجلس رئیس

 ویدیر ویضبطھا انتھاءھا ویعلن الجلسات یفتتح الذي وھو ونظامھ أمنھ على فیھ ویحافظ الداخلي
 ویراقب قرارات من المجلس یصدره ما ویعلن موضوع البحث ویحدد الكالم في ویأذن المناقشات

 یشرف عام وبوجھ والكتابیة ، االداریة عمالاأل لجمیع العامة االدارة ولھ  السكرتیرین أعمال



 174   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

 یتخلى وعندئذ المناقشات في یشترك أن وللرئیس .جمیعھا المجلس أعمال سیر حسن على الرئیس
  .تنتھي حتى الیھ یعود وال الرئاسة كرسي عن

   -٧ المادة
  ویتولى المجلس مناقشات في اشتراكھ او الرئیس غیاب حال في المجلس رئاسة االول النائب یتولى

 المجلس مناقشات في اشتراكھما او االول ونائبھ الرئیس غیاب حال في المجلس الثاني رئاسة النائب
  .سنًا االعضاء اكبر المجلس فیتولى رئاسة ونائباه الرئیس وتغیب حدث واذا

   -٨ المادة
 بكل یقومان عام وبوجھ االقتراع نتائج ورصد الجلسات مضابط تحریر بمراقبة الرئیس مساعد یقوم
  .عمالاأل من بھ القیام منھما الرئیس یطلب ما

   -٩ المادة
  المجلس مكتب عضویة وبین الوزارة بین الجمع یجوز ال
  

  الثالث الفصل
  )الدائمي المجلس مكتب انتخاب كیفیة (

   – ١٠ المادة
 قبل من باالقتراع وذلك اآلراء تصنیف على لالشراف باالنتخاب المبادرة عند النواب من ثالثة یعین

 انتخابھ یرید الذي العضو اسم علیھا یكتب ورقة الجلسة في حاضر نائب كل ویعطى الرئیس المؤقت
 المكان في ورقتھ ویلقي بذاتھ النائب فیحضر فواحدًا النواب واحدًا المؤقت الرئیس ویدعو ، رئیسًا
 النواب نصف على بواحد یزید ما أي - المطلقة االكثریة یحرز الذي والعضو ، الغرض لھذا المعد

 األصوات على اكثر حصال اللذان االثنان یؤخذ االكثریة ھذه تتوفر لم واذا رئیسًا یكون - الحاضرین
 االغلبیة في الحالة بھذه ویكتفي .فقط علیھما االنتخاب حینئذ ویجري للرئاسة مرشحین ان ویعتبر
  .بینھما یقترح اآلراء تساوت واذا النسبیة
   -١١ المادة
  .الرئاسة كرسي تبوء الى الجدید الرئیس ویدعو الرئیس انتخاب نتیجة المؤقت الرئیس یعلن
   -١٢ المادة
  .الرئیس انتخاب في جرت التي بالطریقة فواحدًا واحدُا النائبین انتخاب یجري
   -١٣ المادة

  .للرئیس مساعدین یكونان النسبیة االكثریة على یحصالن واللذان واحدة بقائمة المساعدان ینتخب
   -١٤ المادة

  .عامًا األعیان ومجلس الملك جاللة بھ الرئیس احاط الدائمي المجلس مكتب تشكیل تم متى
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  الرابع الفصل
  )النیابة صحة وتحقیق الطعون فحص(

   -١٥ المادة
 - الحاجة الیھ تدعو حسبما - اكثر او لجنة انتخابیة دورة كل بدابة في ینتخب ان المجلس على

 في المطعون العضو یشترك ال ان على المجلس الى المقدمة النیابة الطعون وصحة في للتحقیق
  .بصحة نیابتھ التحقیق الیھا یعھد التي اللجنة في نیابتھ
   -١٦ المادة
  .النیابة وتحقیق الطعون فحص لجنة على المجلس الى الواردة الطعون عرائض الرئیس یحیل
   -١٧ المادة

  :اآلتیة البیانات من تستوثق ان اللجنة على
 في علیھ المنصوص االجل فوات قبل المجلس سكرتیریھ الى الطعن وصول -١

  .الدستور من) ٧١( المادة
  .الطاعن توقیع صحة -٢
 .االقل على ذاتھ االنتخاب یوم النائب في توافرات القانونیة السن ان -٣

  – ١٨ المادة
 االجل في كتابة دفاعھ اوجھ لیبدي انتخابھ صحة في المطعون الى الطعن من صورة اللجنة ترسل 

  . لھ تحدد الذي
   -١٩ المادة

 یوضح كتابیة بیانات تحدده الذي االجل في اللجنة طلب على بناء او نفسھ تلقاء من یقدم ان للطاعن
  .الطعن في الواردة باالوجھ جاء عما تخرج طعنھ وال بھا

   – ٢٠ المادة
  ان منھما ولكل اقوالھ لسماع انتخابھ صحة في المطعون او الطاعن تستدعي ان رأت اذا للجنة

  .المجلس اعضاء غیر من ذلك بمحام في یستعین
  -٢١ المادة

 احد تنتدب ان ولھا الحقیقة لكشف موصال تراه ما واجراء سماعھ لزوم ترى من استدعاء حق للجنة 
  .التحقیق الجراء منھا فرعیة لجنة او اعضائھا

   -٢٢ المادة
 التحقیق انتھاء تاریخ من یومًا عشر خمسة یتجاوز ال میعاد في المجلس لرئاسة تقریرھا اللجنة ترفع

  .لنظره المحددة الجلسة في التقریر ویتلى
   – ٢٣ المادة
 بقرار اال باطلة النیابة تعتبر وال القرار ھذا نتیجة الرئیس ویعلن النیابة صحة في المجلس یفصل
  .المجلس اعضاء ثلثي باكثریة یصدر
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   – ٢٤ المادة
 بنتیجة للمجلس ظھر اذا حقیقة فوزه عن االنتخاب اسفر الذي المنتخب اسم اعالن سلطة للمجلس
  .النتیجة اعالن في الفرز لجنة خطأ الطعن في التحقیق
 في یشترك ان ولھ نیابتھ صحة في النظر عند المجلس جلسة یحضر ان عضو لكل -  ٢٥ المادة

  .بالطعن متصل شأن اي في األصوات اخذ عند الجلسة یغادر ان بشرط المناقشة
  

  الخامس الفصل
  ) المجلس لجان (

   – ٢٦ المادة
 وظیفتھا وتنتھي التالیة اللجان تألیف الى عادیة دورة كل بدء في یصار المجلس مكتب یؤلف ان بعد
  :التالیة العادیة الدورة افتتاح یوم في

 بتزیید عالقة لھا التي المالیة والقوانین العامة الموازنة تدقیق ووظیفتھا :المالیة اللجنة -١
 والشؤون بالموازنة المختصة االقتراحات في والنظر تنقیصھا او النفقات او الواردات

  .المالیة
 في والنظر المجلس على تعرض التي القوانین مشاریع تدقیق ووظیفتھا :القانونیة اللجنة -٢

  .المجلس اعضاء من المقدمة القانونیة االقتراحات
 الى ترفع التي والعامة الخاصة والبیانات الشكایات تدقیق ووظیفتھا :االداریة اللجنة -٣

  .العامة باالدارة صلة لھ امر اي بشأن مسألة أیة وبحث المجلس
 یخص فیما الدولیة واالتفاقیات المعاھدات في النظر ووظیفتھا :الخارجیة الشؤون لجنة -٤

  .بھا المختصة القانونیة اللوائح وفي الخارجیة السیاسة
   – ٢٧ المادة

 للنظر لتألیفھا ماسة الحاجة ان یرى مؤقتة أخرى للجان اعضاء اآلراء باكثریة ینتخب ان للمجلس
  .الیھا الموكولة المھمة بانتھاء مدتھا وتنتھي السابقة المادة في المبینة المواضیع غیر في

   – ٢٨ المادة
 ان لجنة كل وعلى السري باالقتراع انتخابھم یجري االقل على اعضاء ثالثة من لجنة كل تتألف

 ویتولى الیھا المودعة القضایا عن اللجنة تقاریر المقرر فیضع ومقررًا رئیسًا اعضائھا من تنتخب
  .والتقریر الرئاسة وظیفتي بین الجمع ویجوز المجلس في مناقشتھا عند عنھا والدفاع شرحھا
   – ٢٩ المادة
 یكن لم ما االعضاء رأي یجمع ان اللجنة لرئیس یجوز وال المطلقة باالكثریة اللجنة قراراتت تؤخذ

  .الجلسة حاضرًا اكثرھم
   – ٣٠ المادة
  .لالجتماع اعضائھا ودعوة ابحاثھا وتحدید ھاأعمال بتنظیم اللجنة رئیس یقوم
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   – ٣١ المادة
 المجلس من قرار ھنالك یكون ان اال االوراق احالة تاریخ قدم باعتبار الیھا احیل ما في اللجنة تدقق

  .اللجنة الى احیلت التي المواضیع من غیره على موضوع بتقدیم یقضي
   – ٣٢ المادة
 من ولكل سماعھ لزوم ترى من او االقتراح مقدم او الشأن ذي الوزیر استدعاء تطلب ان للجان

 اللجنة تحدده الذي الموعد وفي ذلك طلب اذا جلساتھا حضور في الحق االقتراح مقدم او الوزیر
 یستصحب ان وللوزیر .معدود رأي لھ یكون ان دون المناقشة في االشتراك في الحق منھما ولكل

  .وزارتھ موظفي كبار احد عنھ ینیب او نعھ
   – ٣٣ المادة

  .النجازه معینًا وقتًا لھا یحدد ان فلھ اللجان احدى في تأخر قد موضوعًا ان المجلس رأى اذا
   -٣٤ المادة

 الذین االعضاء اسماء فیھ تسجل لجنة كل في الستعمالھ دفترًا تقتني ان المجلس سكرتاریة على
 على اللجنة مع السكرتیر ویوقع فیھا قرارات من یتخذ وما جلسة كل ووقائع اللجنة اجتماع حضروا

  . القرارات ھذه
   – ٣٥ المادة
 درسھ من اللجنة انتھت موضوع كل في مفصال تقریرًا المجلس رئیس الى اللجنة رئیس یرفع

 على وتوزیعھ بطبعھ الحال في یأمر ان المجلس رئیس وعلى ، المجلس على عرضھ وقررت
 باكثریة المجلس یعده ان اال المناقشة في البدء من االقل على ساعة وعشرین اربع قبل االعضاء

  .الحال في قراءتھ لزوم فیقرر المستعجلة المواد من اآلراء
  -٣٦ المادة

  .دائمتین لجنتین من اكثر في عضوا المجلس عضو یكون ال 
  

  السادس الفصل
  ) والغاؤھا وتعدیلھا ووضعھا القوانین مشاریع (

   – ٣٧ المادة
  .المجلس على لعرضھا النواب مجلس رئیس الى القوانین مشاریع الوزراء رئیس یحیل
   -٣٨ المادة

 المجلس على عرضھ یراد الذي القانون مشروع عن نسخة عضو كل الى المجلس سكرتیر رسلی
  لوضعھ الموجبة االسباب على المحتویة الالئحة مع

   -٣٩ المادة
 وزعت قد نسخة تكن لم ما المجلس في والمذاكرة البحث موضع قانون اي مشروع یوضع ال

 اسباب ھنالك كانت اذا انھ على. فیھ بالمذاكرة البدء من االقل على ایام ثالثة قبل علىاالعضاء



 178   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

 كثریة اال اقرتھ فاذا الراي في ذلك یضع ان الرئیس على فیجب حاال فیھ النظر تستدعي اضطراریة
   المذكورة المدة مرور فینتظر واال علنًا الحال في یقرا

   -٤٠ المادة
 ، المذاكرة تجري ثم المجلس في علنًا القانون مشروع یقرأ السابقة المادة في المعینة المدة مرور عدب

 اللجنة على احالتھ امر یضع ان الرئیس فعلى القانون ھذا لمثل حاجة ھنالك ان المجلس رأى فاذا
  .األعیان مجلس الى فیحیلھ القانون ھذا لمثل حاجة ال ان قرر واذا الرأي في المختصة

   -٤١ المادة
 المعمول القوانین احد تعدیل او جدید قانون وضع المجلس انعقاد مدة خالل اكثر او عضو اقترح ذاا

 یضع المجلس في االقتراح قراءة وبعد لذلك الموجبة االسباب یبین ان علیھ وجب الغائھ او بھا
 الى یحال االقتراح قبول تقرر فاذا ال ام االقتراح  لقبول احتیاج ھنالك كان اذا ما  الراي في الرئیس
   لبحثھ المختصة اللجنة

  
  السابع الفصل

  ) اآلراء واخذ الجلسات عقد(
   – ٤٢ المادة

  االعضاء ثلثي بحضو اال الجلسة یفتتح ان المجلس لرئیس لیس ) أ(
  المجلس لیقره تلیھا التي الجلسة في مجلسة كل محضر یتلى ) ب(

   -٤٣ المادة
 وجب اللجان احدى على احیل الذي القانون مشروع على تعدیل اي ادخال االعضاء احد طلب اذا

 لھذا الموجبة واالسباب تعدیلھا یقترح التي المواد فیھ یبین تقریرا المجلس رئیس الى یقدم ان علیھ
 وفي القانون مشروع الیھا احیل التي اللجنة الى ذكره السالف التقریر المجلس رئیس یحیل  التعدیل

 بنى التي االسباب شفھیا یوضح ان  التعدیل مقترح على یترتب المشروع في المجلس مذاكرة اثناء
 بحث والمناقشة  البحث موضع المذكور االقتراح وضع باالكثریة المجلس قرر فاذا اقتراحھ علیھا

  . یرفض االكثریة تؤدیھ لم واذا فیھ المجلس
   -٤٤ المادة
 یومًا المجلس یعین) ٣٥( المادة في المبین الوجھ على االعضاء على اللجنة تقریر یوزع ان بعد

 مادة كل القانون مشروع مواد في المذاكرة تجري المذكور المعین الیوم وفي  ، مواده في للمذاكرة
 رأي الى یرجع ان ویجب ، المناقشة اثناء او قبل سواء علیھا ادخالھ مقترح تعدیل اي مع بمفردھا
  .المقترح والتعدیل ةرالمذكو المواد من مادة كل رفض او قبول على االقتراع في االكثریة

   -٤٥ المادة
 یطلب االراء باكثریة لحدتھا مادة كل والمناقشة للبحث المعورض القانون مشروع مواد تقبل ان بعد

 الى یرفع رفضھ او قبولھ االكثریة قررت فاذا بمجموعھ القانون مشروع على االقتراع الرئیس
 مواد من مادة ایة حذف او اضافة او تعدیل او تبدیل تجیز التي االكثریة. األعیان مجلس رئیس
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 جمیع في النواب احد فصل او الوزراء احد باتھام او الوزراء باحد او بالوزارة الثقة او الدستور
   المجلس اعضاء ثلثي اكثریة ھي انما مذاكراتھ ادوار
   -٤٦ المادة
 باكثریة المجلس قرارات تصدر ذلك خالف على الدستور في عنھا نص التي االحوال عن عدا

  .التساوي حالة في اال الرئیس عدا ما الحاضرین االعضاء اصوات
  -٤٧ المادة

 باحد او بالوزراة الثقة على باالقتراع او بالدستور متعلقا التصویت كان اذا - أ
  عال وبصوت باسمائھم االعضاء على بالمناداة األصوات تعطى ان فیجب الوزراء

 برفع اما األصوات  تجمع) أ( الفقرة في علیھا المنصوص االحوال عدا فیما -  ب
 الى القیام او االیدي رفع طریقتي عن یعدل وال السري باالقتراع القیام او االیدي

  ذلك في االكثریة قررت اذا اال السري االقتراع
   -٤٨ المادة
 ویعلن  القائمین او المرفوعة االیدي او تصنیفھا بعد المجموعة االقتراع اوراق علنًا الرئیس یعد

  الحال في النتیجة
  

   -٤٩ المادة
 الذین اسماء عضو كل یكتب بان وذلك السري باالقتراع ولجانھ المجلس في االنتخابات تجري

 او الرئیس مساعدا یجمع ثم االقتراع اوراق لجمع المعدل المكان في یضعھا ورقة في ینتخبھم
  الحال في النتیجة لیعلن الرئیس على یعرضونھا ورقة في اآلراء المجلس سكرتاریة

   – ٥٠ المادة
 وفاقًا علیھ المناقشة تجري المجلس في للمذاكرة آخر اقتراح اي او القانونن مشروع یوضع عندما
  .النظام ھذا من الثامن الفصل الحكام

  
  الثامن الفصل

  ) الجلسات ونظام المجلس مذكرات (
  - ٥١ المادة

 اثبات بعدم یأمر ان لھ وكذلك یمنعھ ان فللرئیس واال الرئیس لھ اذن اذا اال یتكلم ان الحد یجوز ال
 الخالف وعند مشروع سبب لغیر الكالم في االذن یرفض ان للرئیس ولیس.الجلسة بمحضر اقوالھ

  .المجلس رأي یؤخذ ذلك على
   -٥٢ المادة
 على محال موضوع في بالكالم طلب اي قید یجوز وال تقیدھا بترتیب الكالم في االذن طلبات تقید

  بھ الخاص التقریر ایداع قبل اللجان احدى
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   -٥٣ المادة
 تأیید الكالم من الغرض كان اذا اال وھكذا فاالول  االول الطلب في االسبقیة بترتیب االذن یعطى

 طالب الول باتداول االذن یعطى فعندئذ فیھا المعارضة او تعجیلھا او للبحث المطروحة االقتراحات
 بصرف ذلك ویتكرر فیھ المعارضین الول ثم تعدیلھ مقترحي من طالب فالول االقتراح مؤیدي من

  .ذلك طلبوا كلما المناقشة اثناء اقوالھم تسمع ان في الحق دائما لھم فان الترتیب عن النظر
   -٥٤ المادة
  التالیة االحوال في الكالم في دائما یؤذن

  المناقشة بعدم الدفع ابداء .١
  التاجیل طلب .٢
 یجب اخر موضوع في الفصل بعد ما لى للبحث المطروح الموضوع في النظر ارجاء .٣

  اوال فیھ البت
   الكالم طالب بشخص یتعلق قول على الرد .٤
   الداخلي النظام احكام مراعاة الى النظر توجیھ .٥
 الراي اخذ یتم حتى فیھ المناقشة علیھاوقف یترتب االصلي الموضوع على اولویة الطلبات ھذه ولكل
  .مقالھ الخطیب یتم ان بعد اال االحوال ھذه في الكالم في یؤذن ان ذلك مع یسوغ وال علیھا
   -٥٥ المادة

  المنبر على او اماكنھم في وقوفا االعضاء ویتكلم المجلس او للرئیس اال بالكالم التوجھ یجوز ال
   -٥٦ المادة
 وعند نضوجھ بعد فیھ المناقش الموضوع في بالمذاكرة االكتفاء الجلس من یطلب ان عضو لكل

 طلب یوضع ثم واحد لمعارض بالكالم یسمح  یعارضھ من وجد اذا القبیل ھذا من طلب اي وقوع
 ختام الرئیس فیعلن واال بموجبھ یعمل  المناقشة في  االستمرار تقرر فاذا التصویت في االكتفاء
   الحد بالكالم ذلك بعد یسمح وال المذاكرة

   – ٥٧ المادة
) ٨٦( المادة مراعاة مع الحكومة عن المتكلم عقب للرد االذن یطلب ان في دائمًا الحق عضو لكل
  .النظام ھذا من

  – ٥٨ المادة
 الفقرة حكم مراعاة مع واحدة مسألة في مرات ثالث من اكثر یتكلم ان االعضاء الحد یجوز ال 

  .(53) المادة من االخیرة
  – ٥٩ المادة

 غیره اقوال یكرر اال المتكلم وعلى المقاطعة وعدم الكالم نظام على المحافظة االعضاء على یجب 
 عن العضو حاد فاذا فیھ رأیھ یؤید عما وال للبحث المطروح الموضوع عن یخرج واال االعضاء من

   .نظره الرئیس لفت ذلك من شيء
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   – ٦٠ المادة
 الى عاد ثم واحدة جلسة في مرتین السابقة المادة في تقدم مما شيء الى الماكلم نظر الرئیس لفت اذا

 الذي الموضوع في الكالم من الجلسة بقیة منعھ في المجلس رأي یأخذ ان فللرئیس ذاتھا المخالفة
  .مناقشة دون ذلك في القرار ویصدر الیھ نظره لفت

 یقرر ان الرئیس طلب على بناء للمجلس جاز یمتنع ولم الكالم من منعھ تقرر عضو كل - ٦١ المادة
 الجلسة بقیة عمالاأل في االشتراك من الحرمان القرار ھذا على ویترتب .الجلسة قاعة من اخراجھ

  .فیھا صدر التي
   -٦٢ المادة

 شائنة امور اسناد او الشخصیات في الخوض او رئیسھ او المجلس بكرامة المساس مطلقًا یجوز ال
  .بالنظام یخل ان شأنھ من امر اي ارتكاب او قصد بسوء
   – ٦٣ المادة

 وینبھھ باسمھ الرئیس ینادیھ) ٦٢( المادة في علیھا المنصوص المخالفات احدى ارتكب عضو كل
 سماع بعد المجلس ویفصل الكالم من یمنعھ ان الحال اقتضى اذا وللرئیس النظام على المحافظة الى

  :وھي الرئیس اقتراح على بناء علیھ التالیة الجزاءات  احد توقیع أمر في مناقشة دون العضو اقوال
  .اللوم توجیھ -١
  .الجلسة بقیة الكالم من منعھ -٢
  .الجلسة أعمال بقیة في االشتراك من وحرمانھ االجتماع قاعة من اخراجھ -٣
 الذي العضو عاد فاذا ، شھر على تزید ال مدة المجلس أعمال في االشتراك من حرمانھ -٤

 االقتضاء عند للمجلس كان ذاتھا الدورة في بالنظام االخالل الى االخیر الجزاء علیھ وقع
 من حرمانھ یقرر ان مناقشة ودون العضو اقوال سماع وبعد الرئیس اقتراح على بناء

  .شھرین على تزید ال لمدة المجلس أعمال في االشتراك
  – ٦٤ المادة

 في المجلس قرار ملخص اعالن المجلس أعمال في االشتراك من الحرمان قرار على یترتب 
  .العضو یمثلھا التي االنتخابیة الدائرة
   – ٦٥ المادة
  .تلیھا التي او المخالفة فیھا وقعت التي الجلسة في المجلس قرار یصدر
   – ٦٦ المادة

 قرار على بناء الجلسة قاعة من للخروج الرئیس الیھ یوججھا التي للدعوة العضو یمتثل لم اذا
 تنفیذ یكفل ما الوسائل من یتخذ ان فللرئیس) ٦٣( المادة من الثالث والبند) ٦١( للمادة طبقًا المجلس

 عمالاأل في االشتراك من الحرمان یمتد الحالة ھذه وفي یرفعھا او الجلسة یوقف ان ولھ  القرار ھذا
  .القرار ھذا فیھا صدر التي للجلسة التالیة الثالث الجلسات الى ذاتھ تلقاء من
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   – ٦٧ المادة
 من ابتداء حكمھا وقف یطلب ان السابقة المادة بمقتضى عمالاأل في االشتراك من حرم الذي عضوال

 ذلك ویتلى)  المجلس قرار احترام عدم على یأسف بأنھ(  كتابة یقرر بان حرمانھ لیوم التالي الیوم
  .الجلسة في

   – ٦٨ المادة
 وفي واحد انعقاد دور في الثالثة للمرة اخراجھ یتقرر الذي العضو على السابقة المادة حكم یسري ال

 للجلسة التالیة الثمان الجلسات الى المجلس أعمال في االشتراك من الحرمان زمان یمتد الحالة ھذه
  .االخیر القرار فیھا صدر التي

   -٦٩ المادة
 وفقھا النظام یعد لم فان الجلسة وقف على عزمھ اعلن اعادتھ من الرئیس یتمكن ولم النظام اختل اذا
 الیوم الى الرئیس اجلھا الجلسة اعادة بعد بالنظام االخالل استمر فاذا ساعة نصف على تزید ال مدة

  الجلسات عقد فیھ یصح الذي التالي
   – ٧٠ المادة

 المخالفات احدى علیھا یترتب التي االقوال الجلسة محضر من تحذف بأن یأمر ان للرئیس
 االمر في قراره اصدر المجلس الى العضو احتكم فاذا)  ٦٢( و 95 )( المادتین في عنھا المنصوص

  .مناقشة دون
   – ٧١ المادة
 المناقشة تجري ھل: یقرر ثم اعضاء خمسة او الحكومة طلب على بناء سریة بصفة المجلس ینعقد
 قبل من سریة الجلسة بعقد الطلب ویقدم ال ام علنیة جلسة في امامھ المطروح الموضوع في

 المجلس قرار ویصدر الدخول في لھم رخص من باخراج یأمر وحینئذ الرئیس الى كتابة االعضاء
 فیھا المعارضین من واثنان السریة مؤیدي من اثنان االكثر على فیھا یشترك مناقشة بعد الطلب في

  .الجلسة بمحضر الطلب على الموقعین اسماء وتدرج
   -٧٢ المادة
  ذلك المجلس جاز اذا اال السریة الجلسات حضور السكرتیر عدا ما المجلس موظفي من الحد لیس

   -٧٣ المادة
 ھذه وتحرر الرئیس مساعدي احد بمراقبة السكرتیر السریة الجلسات محاضر  بتحریر یقوم

 االعضاء لغیر یجوز وال السكرتیر ویحفظھا علیھا للموافقة ذاتھا الجلسة في وتتلى المحاضر
  .علیھا االطالع

   -٧٤ المادة
 االنعقاد الى العودة في الرئیس یستشیره سریة بصفة المجلس عقد علیھ ترتب الذي السبب زال متى

  عالنیة
   -٧٥ المادة

  .الرئیس من باذن اال الجلسة انعقاد حال المجلس من  نھائیًا ینصرف ان االعضاء من الحد یجوز ال
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   -٧٦ المادة
 ھاأعمال جدول ویعرض التالیة الجلسة انعقاد یوم المجلس بموافقة الرئیس یعلن جلسة كل انتھاء قبل

  .انعقادھا قبل االعضاء بھ ویخطر بالمجلس لذلك المعدلة اللوحة على
   -٧٧ المادة
 والمشروعات  المذاكرات من تلي ما تفصیل على یحتوي جلسة كل أعمال لجمیع محضر یحرر

 كل في االعضاء اسماء وكذلك القرارات من صدر وما واالراء المناقشات من دار وما واالقتراحات
 الرسمیة للجریدة ملحق في الجلسة محضر وینشر منھم واحد كل رأس بیان مع باالسم بالنداء اقتراع

 لمتطلبات وفقا ویعده المجلس سكرتیر الملحق ھذا واعداد بتحریر ویقوم .علیھا المجلس موافقة بعد
 مواضیع من  علیھ االطالع االعضاء یھم ما كل الرئیس بموافقة فیھ یدون ان ویجوز المجلس

  التشریعیة عمالاأل وخالصة الھامة  البرلمانیة االخبار وكذا النیابیة اللجان واجتماعات ومقررات
 عن نھائیا تقریرا دورة كل آخر في یحوي ان یجوز  كما واجتماعاتھ دوراتھ مختلف في للمجلس
 االنتخابات بعد  یصدر عدد اول في یدون كما الدورة تلك خالل ونشاطھ ولجانھ  المجلس أعمال
  المعلومات  ھذه جمیع صحة عن مسؤوال السكرتیر ویكون جدید نائب لكل موجزة سیرة

  
  التاسع الفصل

   ) القوانین مشاریع رد (
  - ٧٨ المادة

 او الیھ مضافًا او معدال او مرفوضا المجلس اقره كما  القانون مشروع األعیان مجلس رد اذا
 ھذا من والسابع السادس الفصلین احكام وفق فیھ  المذاكرة فتجري  صیغتھ في مبدال او منھ محذوفا
  النظام
   -٧٩ المادة

 تجري ان بعد فیھ اوبدل رفضھ او األعیان مجلس من الیھ ورد كما القانون مشروع المجلس قرر اذا
 مجلس رئیس الى  ثانیة یرفع النظام ھذا من والسابع السادس الفصلین احكام وفق بشأنھ المعاملة
  األعیان
   -٨٠ المادة

) ٩٢( المادة احكام عندئذ فتطبق الیھ اعید كما المجلس لقرار  مخالفتھ على األعیان مجلس اصر اذا
  .الدستور من
  

   العاشر الفصل
  ) االسئلة (

   – ٨١ المادة
 الیھ علمھا وصل واقعة حصول من التحقیق في رغبتھ او یجھلھ أمر عن العضو استفھام ھو السؤال

  .االمور من امر في الحكومة نیة عن  استعالمھ او



 184   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

  – ٨٢ المادة
 والجدل التعلیق من خالیًا استیضاحھا المطلوب اللوقائع على منصبًا موجزًا السؤوال یكون ان یجب 

 الحكام مخالفًا او العامة بالمصلحة ضارًا السؤال توجیھ یكون ال ان یجب كما .الخاصة واآلراء
 بشؤونھم یتعلق فیما بھم المساس او اشخاص اسماء ذكر او نابیة عبارات على یشتمل واال الدستور
 كما الیھ امرھا موكول  خاصة مصلحة او النائب بشخص متعلقًا السؤال موضوع یكون واال الخاصة

  .القضاء امام معلق بأمر مساس فیھ یكون واال الصحف في ینشر ما الى یشیر اال یجي
    -٨٣ المادة

 یبلغھ الذي المجلس رئیس الى كتابة یقدمھ ان الوزراء احد الى السؤال توجیھ یرد الذي العضو على
  جلسة اقرب أعمال جدول في ویدرجھ المختص الوزیر الى

   -٨٤ المادة
  واحد لوزیر اال یوجھ ان وال واحد عضو من اكثر السؤال یوقع ان یجوز ال

  -٨٥ المادة
 المجلس رأى اذا اال ایام ثمانیة االجابة تأجیل یطلب ان ولھ الجلسة في السؤال عن الوزیر یجیب 

 ھذه وفي كتابة سؤالھ عن االجابة یطلب ان وللعضو ، ذلك على الوزیر ووافق  االجل ھذا تقصیر
 وتنشر السؤال مقدم الى لیبلغھا اسبوعین خالل  المجلس رئیس الى االجابة  الوزیر یرسل الحالة
 على مقصورة  الحالتین في االجابة تكون ان ویجب. الجلسة محضر في عنھا واالجوبة االسئلة ھذه
  .استیضاحھ السؤال مقدم طلب ما

   -٨٦ المادة
  واحدة مرة بایجاز علیھ یرد او الوزیر یستوضح ان غیره دون السؤال قدم للعضوالذي

   -٨٧ المادة
  .الجلسة في استجواب الى السؤال تحویل یجوز ال

   -٨٨ المادة
 بجدول یدرج ما شيء ذلك بعد بقي فاذا واالجوبة لالسئلة الجلسة اول في ساعة نصف یخصص

  التالیة الجلسة أعمال
   -٨٩ المادة

 المیزانیة في المناقشة عند الوزراء الى منھا یوجھ ما على باالسئلة الخاصة االجراءات تنطبق ال
  شاءوا وقت اي في یؤجلوھا ان لالعضاء فان القوانین مشروعات وفي
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  عشر الحادي الفصل
  ) برغبات االقتراحات (

   – ٩٠ المادة
 بھ المجلس الرئیس ویخبر المجلس ریاسة الى كتابة یقدم ان یجب االعضاء الحد برغبة اقتراح كل
 لجنة على محال بموضوع متعلق االقتراح كان فاذا االداریة اللجنة على الحالتھ جلسة اول في

  الموضوع مع لبحثھ مباشرة الیھا الرئیس بھ بعث اخرى
   -٩١ المادة

 تحال التي االقتراحات عن مختصرًا تقریرا یومًا عشر خمسة مدى في تقدم ان االداریة اللجنة على
 المختصة اللجنة على احالھا فیھا النظر جواز المجلس قرر فاذا رفضھا او فیھا  النظر بجواز علیھا

  .بالموضوع
   -٩٢ المادة

  الیھا ذلك  ابلغ الحكومة على برغبة اقتراح احالة على المجلس وافق اذا
   -٩٣ المادة
 ثالثة تتجاوز ال مدة في علیھم احیلت التي برغبات االقتراحات في یتم بما المجلس الوزراء یخبر
  .اقصر اجال المجلس قرر اذا اال اشھر

  
  عشر الثاني لالفص

  )االستجوابات (
   – ٩٤ المادة

 العامة الشؤون من شأن في لھ تصرف على الوزراء احد او الوزارة محاسبة ھو االستجواب
  ).٨٢( المادة من الثانیة الفقرة احكام االستجواب في وتراعى

    -٩٥ المادة
 یتناولھا التي والوقائع الموضوعات عامة بصفة فیھ مبینا للرئیس  مكتوبًا استجوابھ المستجوب یرسل

 في المناقشة موعد لتجدید جلسة اقرب أعمال جدول في یدرجھ ان الرئیس وعلى  االستجواب
   موضوعھ

   -٩٦ المادة
 رأى اذا اال ایام ثمانیة عن یقل ال بحیث الوزیر اقوال سماع بعد المناقشة موعد المجلس یحدد

  .الوزیر وموافقة لالستعجال وجھًا المجلس
   -٩٧ المادة

 معًا تشرح وان واحدة موضوعات او بوقائع الخاصة االستجوابات في المناقشة میعاد تحدید یجوز ال
  .تقدیمھا ترتیب اعتبار دون
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   -٩٨ المادة
 معا تشرح وان واحدة موضوعات او بوقائع الخاصة االستجوابات تجمع ان المجلس بموافقة یجوز
  تقدیمھا  ترتیب اعتبار دون

   -٩٩ المادة
 على المعروض باالستجواب متعلقة بیانات او اوراق على اطالعھ الحكومة من یطلب ان عضو لكل

  المجلس رئاسة الى كتابة الطلب ھذا ویقدم المجلس
   - ١٠٠ المادة

 المناقشة في االشتراك لالعضاء یجوز الوزیر اجابة وبعد استجوابھ موضوع المستجوب یشرح
 یطرحوا ان االعضاء من ولغیره ولھ اقتناعھ عدم اساب یبین ان یقتنع لم اذا ذلك بعد وللمستجوب

   الدستور من) ٥٤(  المادة مراعاة مع الثقة مسألة
   - ١٠١ المادة

  االقتراحات من عداه ما على االولویة عمالاأل جدول الى البسیط االنتقال القتراح
   - ١٠٢ المادة

  االسئلة عدا ما عمالاأل جدول في المدرجة المواد سائر على االسبقیة لالستجوابات
   – ١٠٣ المادة
 اكثر او واحد ذلك طلب اذا اال المجلس فیھ ینظر فال یسترده ان باالستجواب طلبًا قدم من لكل یجوز

  .االعضاء بقیة من
  عشر الثالث الفصل

  ) المناقشة طلب(
   – ١٠٤ المادة
 طرح المجلس من تطلب ان في الحق للحكومة وكذلك االقل على اعضاء عشرة ایده اذا عضو لكل

  .والحكومة المجلس بین فیھ الرأي لتبادل للمناقشة عام ھام موضوع
   - ١٠٥ المادة
  .المناقشة ھذه موعد لتحدید جلسة اول في المجلس على یعرضھ الذي الرئیس الى كتابة الطلب یقدم

 صالح غیر الموضوع اعتبار رأى اذا اال ایام عشرة یتجاوز ال بحیث لذلك میعادا المجلس ویحدد
  .استبعاده فیقرر للمناقشة

   - ١٠٦ المادة
 ان عضو فلكل الجلسة في سحبھ فاذا لھ المحددة الجلسة قبل طلبھ یسحب ان المناقشة لطالب یجوز ال

  فیھ النظر استمرار یطلب
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  عشر الرابع الفصل
  ) البرلمانیة الحصانة رفع طلبات (

   – ١٠٧ المادة
 وتقدیم لفحصھا القانونیة اللجنة على  النواب احد نحو جزائیة اجراءات اتخاذ في االذن طلبات تحال
  .عنھا تقریر
   - ١٠٨ المادة
 متى فیھا اواالستمرار االجراءات اتخاذ في یأذن وھو ، التھمة موضوع في یفصل ان للمجلس لیس
   .النیابي عملھ لتعطیل النائب على التأثیر منھا الغرض لیس ان تبین

  - ١٠٩ المادة
  المجلس اذن غیر من الحصانة عن ینزل ان للنائب لیس 

  - ١١٠ المادة
 مجتمعا االمة مجلس یكون ال التي المدة خالل ما لسبب النواب مجلس اعضاء من عضو اوقف اذا 

 ذلك ضد المتخذة االجراءات النواب مجلس یبلغ ان الدورة افتتاح بمجرد  الوزراء رئیس فعلى فیھا
  .الالزم باالیضاح  مشفوعة العضو
   - ١١١ المادة

 التحقیق  یستدعیھ ما جمیع تتخذ ان المختصة للسلطات كان البرلمانیة الحصانة رفع المجلس قرر ذاا
  .االجراءات من  والمحاكمة

  
  عشر الخامس الفصل

  ) العرائض (
   – ١١٢ المادة
 فیما البیانات یرفع وان شخصیة امور من ینوبھ فیما الشكوى المجلس الى یرفع ان اردني لكل یحق

  .العامة بالشؤون صلة لھ
   - ١١٣ المادة
 ویجب اقامتھ ومحل مقدمھا مھنة بھا مذكورًا مقدیمھا او مقدمھا من موقعة العریضة تكون ان یجب

  نابیة الفاظا تحتوي واال القضاء او البرلمان او العرش بمقام المساس على  تشتمل اال
   - ١١٤ المادة

 اسم بیان مع ورودھا تاریخ حسب مسلسلة بارقام عام جدول في تقید للمجلس المقدمة العرائض
  .موضوعھا وملخص العریضة مقدم وعنوان

   - ١١٥ المادة
 اقتراح او بمشروع متعلقة كانت اذا اال االداریة اللجنة على بالجدول المقیدة العرائض الرئیس یحیل

 مع لفحصھا علیھا یحیلھا الرئیس فان االخرى المجلس لجان احدى على محال موضوع او
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 السابقة المواد في الواردة الشروط تستوفى ال التي العرائض بحفظ یأمر ان وللرئیس .الموضوع
  .تكن لم كأن واعتبارھا

   – ١١٦ المادة
  .االداریة اللجنة رئیس من ذلك طلب متى عریضة ایة على االطالع في الحق عضو لكل

  – ١١٧ المادة
  .تقریرھا في وتبین العرائض من علیھا احیل ما االداریة اللجنة تفحص 

  .الوزراء الى منھا ارسالھ یجب ما -١
  .رفضھ ینبغي ما -٢

 في تشیر ان االخرى اللجان وعلى ، فیھ للفصل المجلس على اللجنة رأي المجلس رئیس یعرض
  .علیھا المحالة العرائض الى تقاریرھا

   – ١١٨ المادة
 تتجاوز ال مدة في ذلك منھم طلب كما الیھم بھا بعث التي العرائض في تم بما المجلس الوزراء یخبر

  .الشھر
   – ١١٩ المادة
  .أمرھا في تم بما بیانًا العریضة مقدم الى المجلس رئیس یرسل

  
  عشر السادس الفصل

  ) المجلس في والنظام السالم على المحافظة (
   – ١٢٠ المادة
 الرئیس ویتواله وحده المجلس اختصاص من داخلھ في السالم على والمحافظة المجلس نظام ضبط

 أیة عن ومستقلة المجلس رئیس امرة تحت وتكون الغرض لھذا كافیة قوات توضع .المجلس باسم
  .اخرى سلطة
   – ١٢١ المادة
 انعقاد مدة التام السكون یلزموا ان المجلس شرفات في الدخول في لھم یرخص من على یجب

 المالحظات یراعوا وان استھجان او استحسان عالمات یظھروا واال جالسین  یظلوا وان الجلسات
  .النظام بحفظ المكلفون لھم یبدیھا التي

   - ١٢٢ المادة
 لم فان القاعة بمغادرة یكلف الدخول في لھم رخص ممن بالنظام اخالل او ضوضاء منھ یقع من كل

  .الحال اقتضى اذا المختصة للجھة وتسلیمھ باخراجھ یأمر ان فللرئیس  یمتثل
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  عشر السابع الفصل
  ) ومأذونیتھم االعضاء تغیب(

   – ١٢٣ المادة
 الذي االجتماع یحضروا لم الذین االعضاء باسماء تقریرًا اجتماع كل في یرفع ان السكرتیر على
 عذر عن ناشئًا یكن لم التغیب ان للمجلس ظھر فاذا التقریر ذلك بقراءة یأمر ان الرئیس وعلى سبقھ

 جلسة كل عن المتغیب العضو مخصصات من مبلغ حسم اآلراء باكثریة یقرر ان فلھ مشروع
  .میاوماتھ مع یتناسب
   – ١٢٤ المادة

 على المجلس اذن على یحصل ان البعیدة الجھات احدى الى یسافر ان اضطر عضو كل على جبی
 التي المأذونیة العضو ذلك یمنح ان المجلس فلرئیس ومستعجلة اضطراریة اسباب حدوث عند انھ

 طلبھ تجعل التي االسباب على محتویًا العضو الیھ یرفعھ الذي التقریر على بناء مناسبة یراھا
   .الشأن ھذا في ابطاء بال باالمر المجلس یعلم ان الرئیس وعلى مشروعًا

  
  عشر الثامن الفصل

  ) متنوعة أحكام (
   – ١٢٥ المادة
 المنصوص الیمین یدیھ بین یقسم ان قبل المجلس في مقعده یتبوأ ان مجددُا انتخب عضو ألي لیس
  .الدستور من (80)المادة في علیھا
   – ١٢٦ المادة

 تتجاوز ال لمدة لالستراحة مؤقتًا الجلسة یرفع ان األعضاء طلب على بناء او نفسھ تلقاء من للرئیس
  .دقیقة الثالثین

   - ١٢٧ ادةالم
 النظر استعجال یقرر ان االسباب بیان وبعد الحكومة او اعضائھ احد طلب على بناء للمجلس یجوز

  .علیھ معروض موضوع اي في
   - ١٢٨ المادة

 المجلس على یعرضھا ان الرئیس وعلى كتابة المجلس رئیس الى یقدمھا االستقالة یرید عضو كل
  قبولھا المجلس تقریر وقت من اال نھائیة تعتبر وال جلسة اول في

   - ١٢٩ المادة
  ذلك المجلس اعالن بمجرد الدوائر من یخلو بما الوزراء رئاسة المجلس رئیس یبلغ 

   - ١٣٠ المادة
  بھم الثقة عدم على لالقتراع ایام عشرة لمدة المناقشة تاجیل یطلبوا ان دائما اوالوزراء للوزیر یحق
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   - ١٣١ المادة
 في لالجتماع یدعوه ان فللرئیس حدده  ان سبق الذي الموعد قبل المجلس عقد یستدعي ما طرأ اذا

  یراه الذي الموعد
   - ١٣٢ المادة

 مقدموھا صرح اذا اال عمالاأل جدول في سابقة دورة في المقدمة واالستجوابات االسئلة تدرج ال
  المجلس رئاسلة الى یرسلونھ كتابي باخطار بھا بتمسكھم

   - ١٣٣ المادة
 طبقًا المستعجلة االداریة الشؤون بتصریف مدتھم انتھاء رغم واعضاؤه السابق المجلس مكتب یقوم

  الجدید المكتب اعضاء انتخاب یتم ان الى وذلك الختصاصاتھم
   - ١٣٤ المادة

 المجلس فینتخب رئیس او  دائمي مجلس مكتب لھ یكن ولم عادیة غیر دورة في المجلس اجتمع اذا
 المكتب وظیفة وتمتد النظام ھذا من  الثالث االول الفصلین  الحكام وفقا الرئیس او الدائمي المكتب

  تلیھا التي العادیة الدورة افتتاح یوم الى الحالة ھذه في المنتخب الرئیس او
   - ١٣٥ المادة

 على اعضاء عشرة من علیھ موقع كتابي اقتراح على بناء اال النظام ھذا احكام  تعدیل یجوز ال 
 اذا اال  التعدیل یقبل وال  القانونیة اللجنة على الحالتھ علىالمجلس االقتراح ھذا  ویعرض االقل

  . المجلس اعضاء اكثریة علیھا وافقت
   - ١٣٦ المادة
 من) ٩٢٨( العدد في المنشور ١٩٤٧/١١/١٦ في الصادر النیابي للمجلس الداخلي لنظام یلغى

  .١٩٤٧/١١/٢٧  بتاریخ الصادر  الرسمیة الجریدة
   - ١٣٧ المادة
  الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من النظام بھذا یعمل

  
 ١٩٥٧ لعام) ٨٠٠( رقم نظام) ب(ملحق 

  ياألردن النواب لمجلس الداخلي للنظام معدل نظام
 

   -١ المادة
 من ابتداء بھ ویعمل)  ١٩٥٧  لسنة النواب لمجلس الداخلي للنظام المعدل النظام( النظام ھذا یسمى
 الخامس االمة لمجلس االولى الدورة االشتراعیة تاریخ

   -٢ المادة
 - :اخرھا الى التالیة الفقرة باضافة النواب لمجلس الداخلي  النظام من ٧٧ المادة تعدل

 یدون ان ویجوز المجلس لمتطلبات وفقا ویعده المجلس سكرتیر الملحق ھذا واعداد بتحریر ویقوم (
 اللجان واجتماعات ومقررات مواضیع من  علیھ االطالع االعضاء یھم كل ما الرئیس بموافقة فیھ
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 دوراتھ مختلف في للمجلس  التشریعیة عمالوخالصة األ الھامة  البرلمانیة االخبار وكذا النیابیة
 ولجانھ المجلس  أعمال عن نھائیا تقریرا دورة كل آخر في یحوي ان یجوز  كما واجتماعاتھ

 نائب لكل موجزة سیرة االنتخابات بعد  یصدر عدد اول في یدون كما الدورة تلك خالل ونشاطھ
  )المعلومات  ھذه جمیع صحة عن مسؤوالالسكرتیر  ویكون جدید

  
 ١٩٩٦ لعام) ٨٠٠( رقم نظام) ٧(ملحق 

 .الدستور من) ٨٣( المادة بمقتضى صادر/  النواب لمجلس الداخلي النظام

  -١ المادة

 في نشره تاریخ من بھ ویعمل) ١٩٩٦  لسنة النواب لمجلس الداخلي النظام( ھذا النظام یسمى
 .الرسمیة الجریدة

 االول الفصل

  العادیة الدورة افتتاح

  -٢ المادة

 الكریم القرآن بتالوة المجلس انعقاد یبدأ -١

 خطبة الى باالستماع الدستور من) ٧٨(  المادة بمقتضى  االمة لمجلس العادیة الدورة تفتتح -٢
 .مجلسھ الى والنواب األعیانمن  كل ینصرف ثم ، العرش

 -٣  المادة

 اكبر الرئاسة وتیولى ، االولى جلستھ النواب مجلس یعقد ، مجلسھم الى النواب  انصراف بعد 
  بواجبھ منھم أي قیام تعذر واذا ، سنًا حاضرین عضوین ویساعده اصغر سنًا الحاضرین النواب

 .المجلس رئیس مھمتھم بانتخاب وتنتھي ، سنًا یلیھ بمن استخالفھ یجوز االسباب من لسبب

  -٤ المادة

) ٨٠(  المادة ألحكام سندا ، المجلس أمام الیمین یقسم ان ، عملھ في الشروع وقبل ، نائب كل على
 للملك  مخلصًا أكون أن العظیم باهللا  اقسم: "نقصان او زیادة  دون وبالنص التالي ، الدستور من

 ".القیام حق الي الموكولة  بالواجبات واقوم ، اخدم االمة وأن الدستور على احافظ وأن ، والوطن

 -٥  المادة

 .رئیسھ انتخاب قبل المجلس من  قرار أي إصدار او مناقشة أي إجراء یجوز ال 

 -٦ المادة

 المجلس یقرھا أن وبعد ، العرش خطبة على الرد صیغة لوضع أعضائھ من لجنة المجلس  ینتخب 
 خطیة القاء من یومًا عشر اربعة خالل وذلك  الملك الى لرفع الرد الرئیس یرافق وفدًا ینتخب
  .العرش
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 الثاني الفصل

 ووظائفھ المجلس مكتب

  -٧ المادة

 .والمساعدین ونائبیھ الرئیس من المجلس مكتب یتألف -أ

 عضو مركز شغر اذا وكذلك ، قبلھا فان ، باستقالتھ المجلس یبت المكتب أعضاء أحد استقال اذا - ب
 .یعقدھا جلسة أول في محلھ یحل المجلس من ینتخب ، االعضاء من

 .المجلس مكتب وعضویة الوزارة منصب بین الجمع یجوز ال -ج

 . التالیة العادیة  الدورة افتتاح یوم الى  المكتب وظیفة تمتد -د

 دائرة ضمن المستعجلة الشؤون تصریف ویتولى ، انعقاد دورتي بین المجلس المكتب یمثل -ھـ
 .اختصاصھ

  فینتخب ، شاغرة جمیعھا او المكتب مراكز احد وكان ، استثنائیة  دورة في المجلس اجتمع اذا - و
 العادیة الدورة افتتاح یوم الى الحالة ھذه في المنتخب وظیفة وتمتد المراكز ، تلك یشغل من المجلس
 .التالیة

 -٨  المادة

 :التالیة المھام المجلس رئیس یتولى 

 الرادتھ وطبقًا باسمھ والتكلم المجلس تمثیل -أ

  وقراراتھ المجلس مداوالت في الداخلي والنظام الدستور احكام تطبیق مراعاة - ب

 المجلس جلسات من جلسة كل أعمال جدول وضع  -ج

  موضوع  وتحدید فیھا النقاش وادارة وضبطھا  وانتھائھا افتتاحھا واعالن ، الجلسات رئاسة -د
 بالكالم اإلذن وإعطاء البحث

 تنفیذھا ومتابعة المجلس قرارات اعالن -ھـ

 اعضائھ وكرامة المجلس كرامة لحفظ زمةالأل االجراءات اتخاذ - و

 للمجلس االداري الجھاز رئاسة -ز

 -٩ المادة

 یعود وال الرئاسة  كرسي عن یتخلى الحالة ھذه وفي ، المجلس مناقشات في  االشتراك حق للرئیس 
 .البحث مدار  الموضوع في المجلس قرار النقاش وصدور  انتھاء بعد اال الیھ

 -١٠  المادة

 بمھمتھ قیامھ تعذر او غیابھ حالة في واختصاصاتھ المجلس رئیس صالحیة االول النائب یتولى -أ 
  یقدمھا التي واالقتراحات  واالستجوابات االسئلة بحث عند أو  المجلس مناقشات  في اشتراكھ أو

 .المجلس في نائبًا باعتباره الرئیس

 األول  ونائبھ الرئیس غیاب حالة في واختصاصاتھ المجلس رئیس صالحیة  الثاني النائب یتولى - ب
  واالستجوابات االسئلة بحث او المجلس مناقشات في اشتراكھما بمھمتھما او قیامھما تعذر أو

 .المجلس في نائبین باعتبارھما یقدمانھا التي  واالقتراحات



 193   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

 االعضاء اكبر المجلس رئاسة یتولى  بمھامھم القیام علیھم تعذر أو ونائباه الرئیس تغیب اذا -ج
 .سنًا الحاضرین

 -١١  المادة

 :التالیة األمور الرئیس باشراف ، المساعدان یتولى -أ 

 وخالصاتھا الجلسات محاضر تحضیر مراقبة -١

 وتوقیعھا وخالصاتھا السریة  الجلسات محاضر تحریر -٢

 المجلس في االقتراع  نتائج رصد -٣

                    طلباتھم ترتیب حسب  الكالم طالبي اسماء قید -٤

  الجلسات اثناء النظام بحفظ المتعلقة األمور على االشراف -٥

  الختصاصاتھ تنفیذًا الرئیس منھما  یطلبھ بما القیام -٦

 بمھام یقوم من الحاضرین  النواب من الرئیس  یكلف الجلسة عن احدھما أو المساعدان اذاتغیب - ب
 .الغائب

 -١٢  المادة

  - :ھذاالنظام في علیھ منصوص ھو لما باالضافة ، التالیة الصالحیات المجلس مكتب یتولى 

 بھا والتحقیق  االقتراع، ونتیجة  وخالصاتھا الجلسات محاضر حول االعتراضات دراسة -أ
 .المناسب القرار وإصدار

 ذلك في بما  بشأنھا المناسب االجراء واتخاذ للمجلس   المقدمة والشكاوى العرائض دراسة - ب
 .اللجان الىاحدى إحالتھا

 من نائبیھ احد او الرئیس كان اذا اال رؤسائھا  واختیار المجلس تمثل التي الوفود تشكیل  -ج
 .الرئاسة  لھ فتكون اعضائھا

 .تنفیذھا على واالشراف السنویة المجلس موازنة اعداد -د

 .الوظیفي  كادرھا وضع و للمجلس العامة لالمانة  التنظیمي الھیكل اقرار -ھـ

 -١٣  المادة

 المجلس مكتب انتخاب 

 .االقتراع عملیة على لالشراف نواب ثالثة السن رئیس یعین -أ

 .االقتراع عملیة بدء یعلن ثم ، ذلك یعلن أن للرئاسة مرشح كل من السن رئیس یطلب - ب

 ورقة منھم كًال  االشراف لجنة وتعطي ، واحدًا واحدًا الحاضرین النواب السن رئیس یدعو -ج
 .واحدة اقتراع

 ، الخاص المعزل في ، االقتراع ورقة على رئیسًا انتخابھ یرید الذي  المرشح اسم النائب یكتب -د
 .الحضور من مراى على الخاص في الصندوق بداتھ الورقة ویضع

 -١٤  المادة

 .للحاضرین المطلقة األكثریة أحرز من الرئیس بمنصب فائزًا یعتبر -أ 
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 علىاعلى حصال اللذین  المرشحین بین  االنتخاب یعاد ، األكثریة تلك مرشح أي یحرز لم اذا - ب
 القرعة  یجري األصوات تساوت واذا ، النسبیة االكثریة  یحرز فائزًا من  ویعتبر ، األصوات

 .بینھما

 -١٥  المادة

 .الرئاسة كرسي تبوء الى المنتخب الرئیس ویدعو االنتخاب نتیجة السن رئیس یعلن 

 -١٦ المادة

 .الرئیس انتخاب في جرت التي  بالطریقة فواحدًا واحدًا النائبین انتخاب یجري -أ 

 مساعدین یكونان النسبیة األكثریة عىل یحصالن  واللذان واحدة بقائمة المساعدان ینتخب - ب
 .للرئیس

 .بینھم القرعة تجري المنصب لنفس أكثر أو مرشحین بین األصوات تساوي عند -ج

 -١٧ المادة

 .المكتب أعضاء باسماء  الوزراء ورئیس األعیان مجلس ورئیس الملك المجلس رئیس یحیط 

 -١٨  المادة

 على ، السري باالقتراع المجلس في االنتخاب عملیات جمیع تجري المجلس  في  االنتخاب اسلوب 
  .االنتخاب على الھیئة  المشرفة اعضاء وتواقیع المجلس خاتم تحمل ، نموذجیة  أوراق
 -١٩  المادة

 .الملغاة أو البیضاء األوراق انتخاب عملیة أي في األكثریة حساب في تدخل ال 

 -٢٠  المادة

 :اقتراع ورقة كل ملغاة تعتبر -أ 

  المشرفة الھیئة أعضاء من  موقعة وغیر  المجلس بخاتم  مختومة غیر -١

 فیھا مدون اسم أي قراءة باالمكان یكن لم اذا -٢

 المرشحین من أكثر أو اخر أسم فیھا  كان اذا انھ غیر ، مرشح غیر فیھا  المدون االسم كان اذا -٣
 .بالنسبة لھم  صحیحة فتعتبر

 .كانت نوع أي من للناخب تمییز أو تعریف عالمات احتوت اذا -٤

 قائمة في وارد ھو كما المرشح اسم غیر  غیرھا او القابًا أو  اشارات أو اسماء  تضمنت اذا -٥
 .الترشیح

 المطلوب عدد یفوق األسماء من عددًا تضمنت اذا اقتراع ورقة كل من الزائدة األسماء تشطب - ب
 .انتخابھم

  -٢١ المادة

  .االنتخاب فیھا تم التي  الجلسة نھایة بعد مباشرة االقتراع أوراق االنتخاب على المشرفة الھیئة تتلف
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 الخامس الفصل

 الطعون في الفصل

 -٢٢ المادة

 .االنتخاب  نتیجة اعالن منذ النیابة حقوق ویمارس نائبًا المنتخب یعتبر 

  -٢٣  المادة

 أكثر أو واحدة لحنة ، تكمیلیة او عامة انتخابات تلي  دورة كل بدایة في  ینتخب أن المجلس على -أ
 .أعضائھ من عضو أي نیابة بصحة  المقدمة الطعون في للتحقیق ، الحاجة الیھ تدعو حسبما ،

 التحقیق الیھا یعھد الذي النائب  فیھا  یشترك أن یجوز وال ، اعضاء خمسة من  اللجنة تتألف  - ب
 .نیابتھ صحة في

 لألحكام وفقًا ھاأعمال وتمارس تعقدھا جلسة أول في لھا ومقررًا رئیسًا الطعون لجنة  تنتخب -ج
 .النظام ھذا في الواردة المجلس بلجان المتعلقة

 -٢٤ المادة

 اعالن تاریخ من یومًا عشر خمسة وخالل ، ایصال لقاء ، للمجلس العامة لألمانة یقدم أن ناخب لكل
 محددًا فیھ المطعون نیابة صحة لعدم القانونیة  االسباب فیھ یبین طعنًا دائرتھ في االنتخاب نتیجة
 .االسم

 -٢٥ المادة

 .النیابة صحة وتحقیق الطعون لجنة على المجلس الى الواردة الطعن طلبات المجلس  مكتب یحیل 

 -٢٦ المادة

 :التالیة األمور من التحقق اللجنة على -أ 

 الدائرة في االنتخاب نتیجة اعالن تاریخب من یوما عشر خمسة  خالل للمجلس الطعن ورود -١

 .وتوقیعھ الطاعن اسم صحة -٢

 .باالسم نیابتھ بصحة المطعون تحدید -٣

 .الطاعن استدعاء في للطعن  المبررة القانونیة األسباب وجود -٤

 .بذلك المجلس وتبلغ شكًال الطعن اللجنة ترد السابقة األمور من أي یتحقق لم اذا - ب

 -٢٧  المادة

 بصحة المطعون النائب الى  ومرفقاتھ الطعن من صورة اللجنة ترسل ، شكًال الطعن قبول بعد 
  مدة خالل وذلك ، محامیھ قبل من أو مباشرة ، خطیًا دفاعھ  اوجھ یبدي أن لھ الذي ، نیابتھ

 .تبلیغھ تاریخ من یومًا خمسةعشر

 -٢٨ المادة

 مذكرات ، تحددھا التي المدة وخالل ، اللجنة طلب على  بناء أو نفسھ تلقاء من ، یقدم ان للطاعن 
 أوردھا التي  القانونیة األسباب عن المذكرات تلك تخرج ال أن شریطة ، طعنھ بھا یوضح  كتابیة

  .الطعن في
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 -٢٩ المادة

 بمحام االستعانة حق منھما ولكل أقوالھ لسماع نیابتھ بصحة المطعون أو الطاعن استدعاء حق للجنة 
 .المجلس اعضاء من یكون ال ان على ، واحد

 -٣٠ المادة

 ذلك في بما الحقیقة لكشف االجراءات من یلزم ما واتخاذ ، والخبراء الشھود  استدعاء حق للجنة 
 .التحقیق الجراء  منھا فرعیة لجنة أو اعضائھا احد تنتدب أن لھا ان كما ، الیمین تحلیف

 -٣١ المادة

 على  حضورھا یقتصر جلسة في ، قرارھا واصدار للتداول تجتمع ، تحقیقاتھا اللجنة تكمل أن بعد 
 تقدیم مھلة  انتھاء تاریخ من شھران اقصاھا فترة خالل للمجلس قرارھا وترفع اللجنة  اعضاء
 .مناسبة یراھا التي للمدة الفترة تمدید لھ الذي المجلس  ابالغ علیھا ذلك من تتمكن لم فان ، الطعون

  -٣٢ المادة

 ویعلن النیابة صحة في المجلس یفصل ثم ، للمجلس تالیة جلسة أول في اللجنة تقریر یتلى - أ
 .القرار الرئیس

 .المجلس اعضاء ثلثي بأكثریة یصدر  بقرار اال باطلة  العضو نیابة تعتبر ال -  ب

 -٣٣  المادة

 نتیجة ، للمجلس ظھر اذا حقیقة فوزه عن االنتخاب أسفر الذي المرشح اسم اعالن سلطة للمجلس 
 .النتیجة اعالن في خطأ ، الطعن في التحقیق

  -٣٤ المادة

 ، المناقشة في یشترك أن ولھ ، نیابتھ صحة في النظر عند المجلس جلسة یحضر أن نائب لكل
 .بالطعن متصل شان أي في  األصوات أخذ قبل الجلسة یغادر أن شریطة

 -٣٥  المادة

 المجلس لجان 

 -:التالیة اللجان اعضاء عادیة دورة كل بدء في المجلس ینتخب

 القانونیة اللجنة -١

 واالقتصادیة المالیة اللجنة -٢

 والدولیة العربیة الشؤون لجنة -٣

 االداریة اللجنة -٤

 والشباب والثقافة التربیة لجنة -٥

 الوطني التوجیھ لجنة -٦

 والبیئة الصحة لجنة -٧

 والمیاه الزراعة لجنة -٨

 االجتماعیة والتنمیة العمل لجنة -٩

 المعدنیة والثروة الطاقة لجنة - ١٠
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 واآلثار والسیاحة العامة الخدمات لجنة - ١١

 المواطنین وحقوق العامة الحریات لجنة - ١٢

 فلسطین لجنة - ١٣

 والبادیة الریف لجنة - ١٤

  -٣٦  المادة

 - :التالیة المھام القانونیة باللجنة تناط

 والتشریعات العام  واالنتخاب بالدستور تتعلق التي بقوانین واالقتراحات القوانین مشاریع دراسة -أ
 االجراء  وقوانین القضائیة واالتفاقیات القضائي والتنظیم والمحاكم  والحقوقیة والجنائیة المدنیة

 والمؤثرات  والمخدرات العام والعفو والدفاع واالیجار  واالستمالك  والجنسیة الشخصیة واألحوال
 لجنة  اختصاص في  تدخل ال قوانین واي ، التشریعات تلك حكم في وما  والنقابات والسیر النفسیة
 .اخرى

   .تعدیلھ واقتراحات للمجلس الداخلي  النظام دراسة - ب
 .النواب بحصانة تتعلق التي القضایا دراسة -ج

 .التشریعیة النصوص صیاغة في االخرى المجلس لجان مساعدة -د

 -٣٧ المادة

 - :التالیة المھام واالقتصادیة المالیة باللجنة تناط 

 .بھا تتعلق التي واالقتراحات العامة الموازنة قانون مشروع دراسة -أ

 .المستقلة الدوائر موازنات دراسة - ب

 .انقاصھا أو أوالنفقات الواردات بزیادة عالقة لھا التي المالیة القوانین دراسة -ج

 وما  واالستثمار والصرافة والعملة والتأمین والبنوك والشركات والتجارة التموین قوانین دراسة -د
 .المواضیع ھذه حكم في

 .المستقلة ودوائرھا  للحكومة الختامیة الحسابات دراسة -ھـ

 .المحاسبة دیوان تقاریر دراسة - و

 .التمویني الوضع دراسة  -ز

  -٣٨  المادة

 -:التالیة المھام  والدولیة العربیة الشؤون بلجنة تناط

 واالسالمیة العربیة والعالقات الخارجیة بالسیاسة صلة لھا التي واالقتراحات األمور كل في النظر -أ
 .والدولیة

 .الخارجیة  بالسیاسة تختص التي واالتفاقیات المعاھدات دراسة - ب

 .البرلمانیة واالتحادات االخرى البرلمانات مع العالقات تنظیم -ج

 .المجلس یصدرھا التي  السیاسیة البیانات مشاریع اعداد -د

  -٣٩  المادة

 - :التالیة المھام االداریة باللجنة تناط
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 .المحلیة واالدارة العامة باالدارة تتعلق التي واالقتراحات واألمور القوانین دراسة -أ

 وانھاء التعیین  اسس وبخاصة ، العمومیین بالموظفین تتعلق التي  واألمور القوانین دراسة - ب
 .والتعویض والتقاعد الخدمة

 .االداري والتفتیش الرقابة دیوان تقاریر دراسة -ج

  -٤٠ المادة

 التي واالقتراحات واألمور القوانین جمیع دراسة"  :التالیة المھام والشباب والثقافة التربیة بلجنة تناط
 "والثقافةوالشباب العالي والتعلیم والتعلیم بالتربیة تتعلق

 -٤١ المادة

 تتعلق التي واالقتراحات واألمور القوانین جمیع دراسة"  - :التالیة المھام الوطني التوجیھ بلجنة تناط 
 ".واألوقاف واالرشاد والوعظ والصحافة والمطبوعات باالعالم

 -٤٢ المادة

 تتعلق التي واالقتراحات واألمور القوانین جمیع دراسة" - :التالیة المھام والبیئة الصحة  بلجنة تناط 
  ".البیئة وشؤون الصحیة والتأمینات الصحیة والخدمات العامة بالصحة

  -٤٣ المادة

 تتعلق التي واالقتراحات واألمور القوانین جمیع دراسة"  - :التالیة المھام والمیاه الزراعة بلجنة تناط
 والمیاه ، الحیوانیة والثروة التصحر  من وحمایتھا الزراعیة واألراضي والبلعیة المروریة بالزراعة

 ".الصحي والصرف والسدود واستخداماتھا

 -٤٤ المادة

 واالقتراحات واألمور القوانین  جمیع دراسة" :التالیة المھام االجتماعیة والتنمیة العمل  بلجنة تناط 
 واالتحادات والجمعیات االجتماعیة والتامینات المھني والتدریب والعمال العمل بشؤون تتعلق التي

 الوطنیة المعونة مجال في  تعمل التي  الوطنیة والصنادیق االجتماعیة  التنمیة وشؤون الخیریة
  .والتشغیل والتنمیة

 -٤٥ المادة

 واالقتراحات واألمور  القوانین جمیع دراسة" -:التالیة المھام  المعدنیة والثروة الطاقة بلجنة تناط 
 التي واالتفاقیات  المعدنیة والثروة االخرى  الطاقة ومصادر والغاز والنفط بالكھرباء تتعلق التي

 ".بھا تتعلق

  -٤٦ المادة

  - :التالیة المھام واالثار العامةوالسیاحة الخدمات بلجنة تناط

 على والسیر والنقل العامة باالشغال تتعلق التي واالقتراحات واالمور القوانین جمیع دراسة - أ
 .واالتصاالت والبرید الطرق

 واآلثار تطویرھا وسبل بالسیاحة تتعلق التي واالقتراحات واألمور القوانین جمیع دراسة" -  ب
 .حمایتھا وسبل

 -٤٧ المادة
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 واألمور القوانین جمیع دراسة" -:التالیة المھام المواطنین وحقوق العامة الحریات  بلجنة تناط 
 ".الدستور كلفھا التي وحقوقھم المواطنین بحریات تتعلق التي واالقتراحات

 -٤٨  المادة

 -:التالیة المھام فلسطین بلجنة تناط 

 .بفلسطین المتعلقة السیاسیة التطورات في النظر -ا

 .فلسطین في والمسیحیة االسالمیة والمقدسات ومكانتھا القدس بوضع االھتمام - ب

 .لبالدھم عودتھم بھدف ، والنازحین الفلسطینیین الالجئین أوضاع ومعالجة متابعة-ج

 .األردن الى الفلسطینیین والمبعدین المنفیین شؤون متابعة -د

 المجاالت في العالقات تلك  وتمتین وفلسطین األردن بین  االخویة العالقات بتوثیق االھتمام -ھـ
 .واالقتصادیة والتربویة واالجتماعیة والثقافیة  السیاسیة

 -٤٩ المادة

 التالیة المھام والبادیة الریف بلجنة تناط 

 .خدماتھما وتطویر ، وتنمیتھا والبادیة الریف بإعمار تتعلق التي واالقتراحات األمور جمیع دراسة

  -٥٠ المادة

 زاد اذا السري  باالقتراع المجلس ینتخبھم ، اقصى كحد عضوًا عشر احد من الدائمة اللجنة تتألف -أ
 .المقرر العدد عن  المرشحین عدد

 من یعد لم لجنتین في انتخب فاذا ، دائمتین لجنتین من أكثر في عضوًا النائب یكون أن یجوز ال - ب
 .لعضویتھا انتخب لجنة من خطیًا انسحابھ اعلن اذا اال اخرى  لجنة ألي  الترشیح حقھ

 .نائبھ أو المجلس رئیس منصب وبین اللجان عضویة بین الجمع یجوز ال -ج

 -٥١  المادة

  ومھامھا وظائفھا  المجلس ویحدد ، لتشكیلھا  ماسة الحاجة أن یرى مؤقتة لجانًا یشكل ان للمجلس 
 .الیھا الموكولة المھمة  بانتھاء منھا أي مدة وتنتھي ، اعضائھا وعدد

 -٥٢ المادة

 معینة مواضیع  لدراسة  فرعیة لجنة اعضائھا من تختار أن المؤقتة او الدائمة اللجان من لجنة لكل 
 .األصلیة اللجنة الى ھاأعمال بنتیجة تقریرًا تقدم أن الفرعیة اللجنة وعلى ،

 -٥٣ المادة

  المجلس من  قرار على بناء معین أمر أو قانون مشروع لدراسة أكثر أو لجنتین اجتماع یجوز 
 .مناسبًا تراه الذي بالشكل لھا ومقررًا رئیسًا اللجنةالمشتركة وتنتخب

 -٥٤  المادة

 أعضائھا بین من لتنتخب االجتماع الى عادیة دورة كل أول في لجنة كل المجلس رئیس یدعو-أ 
 .ومقررًا رئیسًا

 .المجلس في قراراتھا عن والدفاع ابحاثھا  وتحدید ھاأعمال بتنظیم  اللجنة رئیس یقوم - ب
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 عنھا  والدفاع التقاریر تلك شرح ویتولى لدیھا المودعة القضایا عن اللجنة تقاریر المقرر یضع -ج
 .المجلس في مناقشتھا عند

 .الرئیس غیاب عند  اللجنة المقرر یرأس -د

 .یحضره لجنة اي اجتماع المجلس رئیس یترأس -ھـ

 ضبط یتولى اللجنة سر أمین بمھام للقیام) االقل على( المجلس موظفي أحد المجلس رئیس یكلف - و
 .االداریة اجراءاتھا ومتابعة جلساتھا وقائع

 -٥٥  المادة

 بناء بمھامھ الرئیس قیام تعذر عند الدعوة بتوجیھ المقرر ویقوم ، رئیسھا من بدعوة اللجنة تجتمع -أ 
 لرئیس یقدم طلب على بناء اللجنة تجتمع كما ، المجلس رئیس من او  األخیر ھذا  من تكلیف على

 .االقل على اعضائھا ثلث من المجلس

 أو الرئیس بینھم من یكون ان على اعضائھا اكثریة بحضور ، قانونیة اللجنة اجتماعات تعتبر - ب
 .المقرر

 وسائر  واالقتراحات المشاریع من بنسخة مرفقًا الجلسة بموعد اعضاءھا اللجنة  سر امین یبلغ -ج
 .األقل على  بیوم المعین الموعد قبل وذلك عمالاأل جدول على المدرجة المعامالت

 -٥٦ المادة

 التذین والخبراء لجنة كل  سر وامانة المجلس اعضاء على اللجان جلسات حضور یقتصر -أ  
  .تستدعیھم

  الجانب یرجح األصوات تساوي وعند ، الحاضرین األعضاء بأكثریة اللجان قرارات تؤخذ - ب 
  .الجلسة رئیس معھ صوت الذي
 -٥٧ المادة

 مشاریع باستثناء ، الیھا االحالة تاریخ قدم باعتبار الیھا المحالة والمواضیع األمور اللجنة تدرس 
 .سواھا على تقدیمھا اللجنة أو المجلس یقرر التي واألمور  المستعجلة  القوانین

 -٥٨  المادة

 .رأیة سماع لزوم ترى من أو االقتراح اومقدم المختص الوزیر استدعاء تطلب أن للجنة -أ

 أن وعلیھا ، ذلك طلب اذا اللجنة جلسات حضور حق االقتراح ومقدم المختص الوزیر من لكل - ب
 ، المناقشة في االشتراك حق منھما  ولكل ، بھ یتعلق الذي الموضوع لبحث االجتماع بموعد تبلغھ
 .الجلسات لحضور احدھم عنھم ینیبوا أن فلھم االقتراح مقدمو تعدد واذا

 اللجنة رأت اذا اال ، وزارتھ موظفي كبار أحد عنھ ینیب أو معھ یصطحب أن للوزیر یجوز -ج
 .بالذات الوزیر  حضور

  تطلبھا التي والمعلومات والوثائق بالمستندات تزویدھا المختص الوزیر من تطلب أن للجنة -د
 على لعرضھ المجلس رئیس الى األمر اللجنة ترفع الوزیر  امتنع فاذا ، البحث بموضوع وتتعلق
  .عمالاأل  سائر على اولویة واعطائھ تالیة جلسة أول في المجلس

 



 201   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

  -٥٩  المادة

 النجاره معینًا وقتًا لھا یحدد أن فلھ اللجان احدى في تأخر قد  موضوعًا أن المجلس رأى اذا

 -٦٠ المادة

 الجلسة حضروا الذین األعضاء اسماء فیھ تدون تفصیلي محضر اللجان جلسات جلسة لكل یوضع 
 وأمین ومقررھا اللجنة رئیس المحضر ویوقع ، قرارات من فیھا اتخذ وما ووقائعھا عنھا أوغابوا
 .سرھا

 -٦١ المادة

 دراستھ من اللجنة انتھت موضوع كل عن مفصًال تقریرًا المجلس رئیس الى اللجنة رئیس یرفع 
 أعمال جدول في اللجان تقاریر یدرج أن المجلس رئیس وعلى ، المجلس على  عرضھ وقررت
  .المستعجلة  للمشاریع االولویة إعطاء مع وصولھا ترتیب وفق المجلس

 -٦٢ المادة

 االقتراحات اصحاب بھ  یتمسك ما اال الدورةالتالیة ابتداء عند  اللجنة أعمال جدول في یدرج ال 
 .اللجنة الى یقدمونھ خطي بطلب

 -٦٣ المادة

 .عذر دون جلسات ثالث  حضور عن یتغیب الذي اللجنة عضو حكمًا مستقیًال یعتبر 

 -٦٤  المادة

 المواضیع یناقش أن ولھ ، فیھا عضوًا یكون ال التي  اللجان جلسات حضور حق نائب لكل  
 مشاریع .التصویت في االشتراك حق لھ یكون ان دون ، االقتراحات  وتقدیم  البحث على المطروحة

 القوانین

  -٦٥  المادة

 الموجبة باألسباب مرفقة النواب مجلس رئیس الى القوانین مشاریع  الوزراء رئیس  یحیل -أ
 .المجلس على لعرضھا

 .المختصة للجنة احالتھ على التصویت قبل القانون مشروع استرداد  الوزراء لمجلس یجوز - ب

 -٦٦  المادة

 باألسباب مرفقًا اقتراح كل ویحال القوانین یقترحوا أن المجلس أعضاء من أكثر أو لعشرة یجوز -أ 
  المجلس رأى فاذا ، الرأي إلبداء  المجلس في المختصة اللجنة على األساسیة  والمبادئ الموجبة

 قانون مشروع صیغة في لوضعھ  الحكومة على احالة االقتراح  قبول اللجنة لرأي  االستماع بعد
 .تلیھا التي الدورة في أو نفسھا الدورة في  للمجلس  وتقدیمھ

 یجوزاعادة ال ، المجلس ورفضھ السابقة الفقرة وفق  المجلس اعضاء بھ تقدم بقانون اقتراح كل - ب
  .نفسھا الدورة في تقدیمھ
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  -٦٧  المادة

 المشروع عن نسخة تكن لم ما المجلس في  والمذاكرة  البحث قید قانون أي مشروع یوضع ال -أ
 بالمذاكرة البدء من األقل على أیام ثالثة قبل عضو كل على وزعت قد  لوضعھ الموجبة واألسباب

 .فیھ

 أن الرئیس على فیجب االستعجال بصفة فیھ النظر تستدعي  اضطراریة اسباب ھناك كانت اذا - ب
 اللجنة الى یحال أو ویناقش علنًا المشروع یقرأ  األكثریة اقرتھ فاذا ، الرأي في األمر ذلك یضع

 .الصفة بتلك  المختصة

 -٦٨  المادة

 على توزیعھ بسبق االكتفاء المجلس رأى اذا اال ، المجلس في علنًا قانون أي  مشروع یقرأ 
 على إحالتھ أمر الرأي في الرئیس یضع القانون لذلك حاجة ھناك أن المجلس رأى فاذا ، األعضاء

  .األعیان مجلس الى فیحیلھ القانون ھذا لمثل  الحاجة أن المجلس قرر اذا أما ، المختصة اللجنة
 -٦٩ المادة

 تقدیم علیھ وجب ، اللجان الحدى محال قانون أي مشروع على تعدیل إدخال األعضاء أحد طلب اذا 
  االقتراح الرئیس  ویحیل ، لذلك الموجبة واالسباب المقترح  التعدیل فیھ یبین الرئیس الى تقریر
 .المختصة للجنة

 -٧٠ المادة

 لھا الموجبة واألسباب  وتعدیالتھا  القوانین مشاریع نصوص بھا مرفقًا اللجان تقاریر تطبع 
 أربع عن تقل ال بمدة  مناقشتھا في البدء قبل األعضاء على التقاریر تلك وتوزع ، اللجنة واقتراحات
  .فورًا فیبحثھ االستعجال صفة الموضوع إعطاء المجلس قرر اذا اال ساعة وعشرین

  -٧١ دةاالم

 مكتفیًا التالوة عن النظر صرف المجلس قرر اذا اال بشأنھ اللجنة وقرار القانون مشروع یتلى -أ
 .علىاالعضاء  التوزیع  بسبق

 اللجنة واقتراح وتعدیًال اصًال منھا كل تالوة بعد ، مادة مادة المشروع مواد مناقشة تجري - ب
 التعدیالت على الرأي یؤخذ بشأنھا المقدمة  التعدیالت و المادة  مناقشة من االنتھاء وبعد ، المختصة

 .المادة على الراي یؤخذ ثم األصلي النص عن وأبعدھا مدى بأوسعھا ویبدأالرئیس ، أوًال

 یعاد ال  الحالة ھذه وفي حده على  الواحدة المادة فقرات من فقرة كل على التصویت یجوز -ج
 .بمجملھا المادة على التصویت

 -٧٢ المادة

 أو المختصة اللجنة علىتعدیل  تعدیل إدخال أو األصلي للنص  تعدیًال یقترح عضو كل على یجب 
 قرار  صدور قبل االقتراح قدم فاذا  الجلسة رئیس الى خطیًا  اقتراحھ یقدم أن ، جدیدة مواد اضافة
  الجلسة في  بحثھ فیجري المناقشة اثناء قدم اذا أما ، المختصة  اللجنة الى الرئیس یحیلھ اللجنة
  .لدراستھ للجنة إحالتھ تقرر  اذا اال ، علیھ الرأي ویؤخذ
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 -٧٣  المادة

 یؤجل أن للمجلس ویجوز بمجموعھ المشروع على الرأي یؤخذ المواد مناقشة من االنتھاء بعد -أ 
 مواده من أكثر أو مادة في المناقشة العادة تالیة جلسة الى  بمجموعھ المشروع على الرأي أخذ

 .المجلس اعضاء من عشرة أو الحكومة او مقررھا أو اللجنة رئیس أو المجلس رئیس ذلك اذاطلب

 .األعیان مجلس رئیس الى یرفع رفضھ أو المشروع قبول األكثریة قررت اذا - ب

 -٧٤  المادة

 یقر أن فلھ كان نوع أي من اتفاق أو معاھدة على بالموافقة قانون مشروع علىالمجلس عرض اذا 
 على االتفاق أو المعاھدة مشروع نصوص على  تعدیل  أي یدخل أن لھ ولیس یرفضھ او المشروع

 مشروع في یوجد ما الى الحكومة نظر توجیھ مع المشروع في النظر تأجیل للمجلس یجوز انھ
  .نقص من االتفاق او المعاھدة

 ٧٥ المادة

 الموافقة فاما ، نقطتین على بھ المذاكرة فتجري مرفوضا القانون مشروع األعیان مجلس رد اذا -أ
 .السابق النواب مجلس قرار على االصرار واما األعیان مجلس قرار على

 -:التالیة االحكام فتطبق معدال القانون األعیان مجلس رد اذا - ب

 .المجلسین بین علیھا المختلف المواد في البحث یقتصر -١

 مجلس قرار على االصرار على القانون مشروع او اللجنة قرار مناقشة عند المجلس یصوت  -٢
 .األعیان مجلس قرار على الموافقة واما السابق النواب

 احكام حینئذ تطبق ، الیھ اعید كما النواب مجلس قرار مخالفة على األعیان مجلس اصر اذا -ج
  .الدستور من) ٩٢( المادة

 

 الثامن الفصل

 المجلس في التصویت

 -٧٦ المادة

 أصوات بأكثریة المجلس قرارات تصدر ، ذلك غیر على الدستور في نص التي الحاالت باستثناء 
 .الترجیح صوت اعطاء الرئیس على األصوات تساوي وعند ، الرئیس عدا ما الحاضرین األعضاء

 -٧٧  المادة

 - :التالیتین الحالتین في عال وبصوت ، بأسمائھم األعضاء على بالمناداة األصوات تعطى -أ 

  - مخالف - موافق  -:التالیة الكلمات باحدى الجواب ویكون بالدستور متعلقًا التصویت كان اذا -١
  ممتنع

  - :التالیة  الكلمات باحدى الجواب ویكون ، بالوزراء او بالوزارة بالثقة متعلقًا التصویت كان اذا -٢
 امتناع - حجب - ثقة
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 األیدي برفع التصویت یجري  المادة  ھذه من) أ( الفقرة في علیھا المنصوص الحالتین  غیر في - ب
 وفقًا الحدیثة التقنیة الوسائل باستخدام او الرئیس یقرره لما وفقًا الحدیثة  التقنیة الوسائل باستخدام او
 . الرئیس یقرره لما

 إعادة االقل على نواب عشرة وطلب األیدي برفع جرى تصویت  اي حول شبھة حصلت اذا-ج
 .باالسم المناداة بطریقة أو والقعود  القیام بطریقة واجراؤه اعادتھ وجب التصویت

 -٧٨  المادة

 .مادة مادة المؤقتة والقوانین القوانین مشاریع على التصویت یجري -أ 

  .فصًال فصًال العامة الموازنة على التصویت یجري -  ت
  

 التاسع الفصل

 الجلسات نظام

 -٧٩  المادة

 نصف افتتاحھا یؤخر المجلس أعضاء ثلثا یحضر لم فاذا ، المحدد الموعد في  الجلسة الرئیس یفتتح 
 .القادمة الجلسة موعد یحدد القانوني النصاب یكتمل ولم  المدة ھذه مضت واذا ، ساعة

 -٨٠ المادة

 وعشرین بأربع  الجلسة قبل األعضاء على ویوزعھ ، الجلسة أعمال جدول المجلس رئیس یحدد 
  .األقل على ساعة
 -٨١  المادة

 المحضر فملخص عذر بدون فالغائبین بعذر الغائبین النواب اسماء تتلى الجلسة افتتاح اعالن بعد -أ 
 .تالوتھ عدم المجلس قرر اذا اال السابقة الجلسة في

 على بناء أو نفسھ تلقاء من الرئیس یقره الذي  التصحیح  اجراء بعد المحضر ملخص یصدق - ب
 .النواب احد طلب

 المحضر الى الرجوع بعد فیھ المجلس مكتب ینظر ، المحضر  ملخص على خالف وقع اذا -ج
 .فیھ للبت المجلس على یعرض  بذلك تقریرًا  ویضع التفصیلي

 :التالیة  الحاالت في الجلسة نھایة في الجلسة محضر ملخص یصدق -د

 .مؤقت  قانون او قانون مشروع في البحث انتھاء عند -١

 .بالوزراء او  بالحكومة الثقة  جلسة في -٢

 .اواالستثنائیة  العادیة الدورة من األخیرة الجلسة في -٣

 . الجلسة في الحاضرین أكثریة تقرھا التي الحاالت في -٤

 مكتب علیھ التصدیق یتولى الجلسة محضر ملخص  تصدیق دون قاھرة ظروف حالت اذا - ھـ
  .المجلس
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   -٨٢  المادة
 جمیع فیھ ویدون عذر بدون أو بعذر الغائبین اسماء فیھ تبین تفصیلي محضر جلسة لكل یحرر -أ

 ھذه ملخص ویدون  قرارات من  صدر وما ومناقشات  أبحاث فیھا دار وما الجلسة اجراءات
 .المجلس وأمین الجلسة رئیس المحاضر على ویوقع ، خاص سجل في المحاضر

 منھم كل وراي الحاضرین االعضاء اسماء المحضر یضم ان یجب باالسم بالنداء االقتراع عند - ب

  االكثر على یوما عشر خمسة مھلة في  النواب على ویوزع التفصیلي المحضر یطبع -ج

 علیھ المجلس موافقة بعد  الرسمیة الجریدة ملحق في التفصیلي المحضر ینشر -د

   -٨٣  المادة
 في  إدرجھا بعد اال منھا شيء أي نشر او نشرھا یجوز ال سریة وبیاناتھ المجلس اوراق تعتبر -أ

 .للحكومة تحویلھا أو عمالاأل جدول

 .العلنیة المجلس  جلسات نقل عند الدقة مراعاة المختلفة االعالم اجھزة على - ب

  یتخذ أن فللرئیس ، تشویھھ أو الجلسة في  قیل ما  تحریف الى اعالمیة  وسیلة أي عمدت اذا -ج
 .اجراءات من مناسبًا  یراه ما بحقھا

   -٨٤  المادة
 خطي بطلب األاقل على نواب خمسة تقدم  او الحكومة  طلبت اذا انھ غیر ، علنیة المجلس جلسات

 ویطرح األعیانو الوزراء غیر من الحضور من  قاعةالمجلس تخلى  سریة  الجلسة تكون أن
 من االنتھاء حین الى سریة  الجلسة تظل أقره فاذا فیھ للمداولة  علىالمجلس  الطلب الرئیس

 .ألجلھ سریة عقدھا طلب الذي  الموضوع

   -٨٥  المادة
 مساعدا المحضر بتحریر ویقوم ، ذلك غیر المجلس قرر اذا اال ، السریة للجلسة محضر یحرر
 وال المجلس رئیس یحدده الذي المكان في یحفظ ثم الجلسة رئیس  معھما ویوقعھ الجلسة رئیس
 .علیھ االطالع والحكومة النواب لغیر یجوز

   -٨٦  المادة
 وتعتبر مفتوحة الجلسة عالن? فللرئیس ، المناقشة موضوع من  االنتھاء قبل جلسة أي رفعت اذا

 .األولى للجلسة استمرارًا الموضوع نفس لمناقشة  التالیة الجلسات

    -٨٧  المادة
 .األكثر على عمل جلسات أربع كل بعد برغبة واالقتراحات واالستجوابات لالسئلة جلسة  تخصص

   -٨٨ المادة
 الكالم نظام

 الكالم من یمنعھ أن فللرئیس واال ، الرئیس لھ ویأذن الكالم یطلب أن بعد اال یتكلم ان الحد یجوز ال
  .الجلسة محضر في أقوالھ اثبات بعدم ویأمر

  
 



 206   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

   -٨٩  المادة
 رأي  یؤخذ ذلك على الخالف وعند ، مشروع سبب لغیر  بالكالم االذن یرفض أن للرئیس لیس

 .المجلس

   -٩٠ المادة
 على محال موضوع في بالكالم طلب أي قید یجوز وال تقدیمھا بترتیب بالكالم االذن طلبات تقید

 .بھ الخاص القرار عرض قبل  اللجان احدى

   -٩١ المادة
 عن التنازل الكالم طالبي من ولكل ، الطلب في األسبقیة  ترتیب حسب لطالبیھ بالكالم الرئیس یأذن
  .لغیره دوره
   -٩٢  المادة

 تأیید  الكالم من الغرض كان اذا اال وھكذا  فاألول األول الطلب في األسبقیة بترتیب االذن یعطى
 طالب الول بالتداول اإلذن یعطى فعندئذ فیھا المعارضة أو تعدیلھا أو للبحث المطروحة  االقتراحات

 بصرف ذلك ویتكرر فیھ المعارضین  ألول ثم تعدیلھ مقترحي من طالب فألول االقتراح  مؤیدي من
  اللجان ورؤساء والمقررون الحكومة ومندوبو  فالوزارة  حال كل وعلى الطلبات ترتیب عن النظر
 .ذلك طلبو كلما  المناقشة اثناء اقوالھم تسمع ان في دائما الحق لھم فان  الترتیب  بھذا مقیدین غیر

   -٩٣ المادة
 -:ترتیبھا وحسب التالیة الحاالت في بالكالم  دائمًا یؤذن

 النظام نقاط -ا

 النقاش تأجیل طلب - ب

  بھا مدعى واقعة تصحیح طلب -ج

 الكالم طالب یمس  قول على الرد طلب -د

 االقتراح سحب  طلب -ھـ

 لجنة الى الموضوع احالة طلب - و

 النقاش باب اقفال طلب -ز

   -٩٤  المادة
 المتحدث یتم ان بعد النقاش الرئیس یوقف) ٩٢(  المادة في الواردة المواضیع في الكالم طلب عند

 االستئناف الرئیس فیطرح  للمجلس الرئیس قرار  استئناف ویجوز ، فورًا بالطلب ویبت ، كالمھ
 .للتصویت

   -٩٥ المادة
 او ، الداخلي النظام أحكام أو  الدستور أحكام یخالف النقاش بأن العضو یدفع أن النظام  بنقاط یقصد

 كان اذا اال النقاش من وقت اي في الدفع ھذا ویثار ، البحث مدار الموضوع عن خروجًا فیھ ان
   .التصویت في شرع قد المجلس
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   -٩٦  المادة
 یبرر وان معینة لمدة النقاش موضوع  البند بحث تأجیل العضو یطلب أن ، النقاش بتأجیل یقصد

 .مناقشة ودون فورًا  للتصویت الرئیس طرحھ االقتراح على ثني فاذا ، بایجاز طلبھ

   -٩٧ المادة
 بموضوع تتعلق مھمة نقطة حول مختصر  توضیح تقدیم ، بھا المدعى الواقعة  بتصحیح یقصد
 .بھا  االجتماع ابالغ ینبغي النقاش

  -٩٨  المادة
 عنھ الكالم في  استعملت أو  شائنة امورًا  لھ یسند أو ، بكرامتھ یمس ما الكالم في ورد عضو لكل 

 في او مباشرة المتكلم عقب ذلك طلب اذا یرد أن ، موقفھ او كالمھ فھم أسيء أو الئقة غیر عبارات
  المتكلم من  االعتذار طلب ولھ فھمھ أسيء ما تصحیح أو  الیھ وجھ ما لنفي ، یطلبھ آخر وقت أي
 .التحقیق الى الموضوع احالة او

   -٩٩  المادة
 مؤیدیھ من ثالثة للنقاش المطروح الموضوع في تكلم اذا اال النقاش  باب إفقال اقتراح یجوز ال -أ

 )وجدوا ان( االقل  على معارضیھ من وثالثة

 الموضوع جوھر في قدمت التي  االقتراحات  تحدید الرئیس على وجب  االقتراح على ثني اذا - ب
 .المناقشة باب  بعداقفال علیھا  التصویت  یتعین والتي مناقشتھ تجري الذي

 باب افقال  اقتراح على اعتراضھم  اسباب لشرح  األكثر على  اثنین  لمتحدثین الرئیس یسمح -ج
 .النقاش أقفال الرئیس أعلن المجلس علیھ وافق فاذا  للتصویت االقتراح الرئیس یطرح ثم ، النقاش

 .بحثھ  استوفى قد الموضوع ان رأى اذا النقاش  باب إقفال یقترح ان للرئیس -د

 العامة والموازنة والثقة  بالدستور المتعلقة المواضیع في النقاش باب قفل اقتراح یجوز ال -ھـ
 .الكالم  طالبي جمیع یتحدث أن بعد اال العامة  والمناقشة

   -١٠٠  المادة
 اما المنبر من یتكلم أن المتكلم الى الرئیس طلب اذا اال ، المنبر على أو مكانھ من  العضو یتكلم
 .المنبر من اال یتكلم فال  اللجنة مقرر

   - ١٠١ المادة
 .المجلس الى أو الرئیس الى اال الكالم توجیھ یجوز ال

   -١٠٢  المادة
 ، العامة أوالمناقشة بالثقة المتعلقة المواضیع في واحدة مرة من أكثر یتكلم أن للعضو یجوز ال

  االقتراح مقدم  على ذلك یسري وال اخرى مسألة أي في  مرتین من اكثر او العامة  اوالموازنة
  .ومقرریھا اللجان ورؤساء والوزراء
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   -١٠٣  المادة
 األعضاء من مجموعة أو عضو لكل مناسبًا یراه الذي الوقت تحدید المجلس بموافقة للرئیس یحق
 الثقة ومناقشة العامة والمناقشة  واالستجواب السؤال ذلك  في بما امر أي في الحدیث عند

 .والموازنة

   -١٠٤  المادة
 المجلس بكرامة مساس فیھا أو الئقة غیر عبارات أو نابیة ألفاظًا  المتكلم  یستعمل ان مطلقًا یجوز ال
 ال كما ، العامة اآلداب أو العام بالنظام  مساس أو ، الھیئات او األشخاص بكرامة او  رئیسھ، او

 .بالنظام مخال امرًا العضو یأتي ان مطلقًا  یجوز

   - ١٠٥ المادة
 -:التالیة الحاالت في المجلس من  قرار بدون ، كالمھ متابعة عن المتكلم منع حق للرئیس -أ

 الدستور علیھ نص ما غیر في مسؤولیاتھ تناول أو یلیق ال بما للملك تعرض اذا -١

 الرئاسة اذن  بدون تكلم  اذا -٢

  النیابیة الكتل أو  اللجان احدى أو النواب احد بحق نابیة  بعبارات تفوه اذا -٣

 للغیر الخاصة للحیاة تعرض اذا -٤

  قطعي قضائي بحكم مؤیدة أقوالھ تكن  لم ما ، ھیئة او لشخص  بالتحقیر تعرض اذا -٥

 القضاء أمام معروضة  قضیة لوقائع اذاتعرض -٦

 بھا لھ المسموح الكالم مدة انتھت اذا -٧

  المجلس من بقرار اال الكالم من  المتكلم منع یجوز ال السابقة الحاالت غیر في - ب
   -١٠٦  المادة

  غیره اواقوال أقوالھ تكرار وعدم عنھ الخروج وعدم وآدابھ النقاش  بموضوع التقید  المتكلم على -أ
 اتضح قد رأیھ ان او  الموضوع عن خرج انھ الى المتكلم نظر یلفت أن وحده وللرئیس األعضاء من

   بالكالم  لالسترسال مجال ال وان  كاف بشكل
 كالمھ على مالحظات  ابداء او  المتكلم مقاطعة الرئیس لغیر یجوز ال - ب

 لفت أوجب ما  على واستمر  واحدة جلسة في مرتین كالمھ اثناء  نظرالمتكلم الرئیس لفت اذا -ج
 ، نفسھ الموضوع في  الكالم من الجلسة بقیة منعھ على المجلس رأي یأخذ أن فللرئیس نظره

 .مناقشة بدون القرار ویصدر

   -١٠٧  المادة
 على بناء للمجلس جاز بالنظام لالخالل عاد أو یمتنع ولم الكالم من منعھ المجلس قرر عضو كل

 من  إخراجھ یقرر ان الرئیس طلب على ویترتب ، الجلسة قاعة من اخراجھ یقرر أن الرئیس طلب
 بقیة المجلس أعمال في االشتراك من العضو حرمان اإلخراج قرار على ویترتب ، الجلسة قاعة

  .ینسحب لم ولو الجلسة عن غائبًا واعتباره المحضر في قالھ مما شئ  اثبات وعدم الجلسة
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   - ١٠٨ المادة
 أن فللرئیس ، طوعًا ینفذه ولم الجلسة بقیة حضور من العضو بحرمان المجلس من قرار صدر اذا

 الى تلقائیًا الحرمان یمتد الحالة ھذه وفي  القرار لتنفیذ یلزم ما االجراءات من وتتخذ الجلسة یوقف
 .التالیة الثالثة الجلسات

   - ١٠٩ المادة
 مركز في المجلس  قرار ملخص اعالن المجلس أعمال في االشتراك من الحرمان قرار على یترتب
 .الحرمان مدة عن  مخصصاتھ وقطع العضو یمثلھا التي االنتخابیة  الدائرة

   - ١١٠ المادة
 التالي الیوم من ابتداء القرار وقف یطلب أن  المجلس أعمال في  االشتراك من حرم الذي  للعضو

 أول في ذلك ویتلى  المجلس قرار احترام عدم عن خطیًا  واعتذاره  أسفھ بإعالن وذلك لحرمانھ
  .تالیة جلسة
   - ١١١ المادة

 .المحددة  مواعیدھا في المقررة االجتماعات حضور  عضو كل على -أ

 علیھ وجب  المجلس من نھائیًا االنصراف أو الجلسة قاعة  لمغادرة العضو  اضطر اذا - ب
 .الرئیس من االستئذان

   - ١١٢ المادة
 جدول ویعرض التالیة الجلسة انعقاد موعد المجلس بموافقة الرئیس یعلن جلسة كل  انتھاء قبل -أ

 .النظام ھذا أحكام وفق انعقادھا قبل بھا عضاءاأل ویبلغ المجلس لوحة على ھاأعمال

 الجلسة الى األعضاء یدعو أن فللرئیس لھا المحدد الموعد قبل الجلسة عقد  یستدعي ما طرأ اذا - ب
 .یحددھا التي

 تلك موعد بتحدید الرئیس المجلس ویفوض ، محدد غیر یوم الى التالیة الجلسة  تأجیل یجوز -ج
 .الجلسة

   -١١٣  المادة
 في النظر استعجال یقرر أن األسباب بیانھ وبعد الحكومة أو العضو طلب على بناء  للمجلس یجوز
  .علیھ معروض  أمر

 

 عشر الحادي الفصل

 االسئلة

   -١١٤  المادة
 التي الشؤون من شأن في یجھلھ أمر عن الوزراء أو الوزراء رئیس من العضو استفھام ھو السؤال
 عن استعالمھ او ، الیھ علمھا وصل  واقعة حصول من التحقق في رغبتھ أو اختصاصاتھم في تدخل

  .األمور من  أمر في الحكومة نیة
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   - ١١٥ المادة
 . مكتوبًا الرئیس الى  السؤال یقدم أن العضو على -أ

 یخلو وأن  استیضاحھا المطلوب الوقائع على ینصب وأن ، موجزًا یكون ان السؤال في یشترط- ب
 .الخاصة واآلراء والجدل  التعلیق من

  یشتمل أن یجوز ال كما العامة  بالمصلحة یضر أو الدستور أحكام السؤال یخالف ان یجوز ال -ج
  بشؤونھم المس او األشخاص اسماء ذكر من یخلو ان ویجب الئقة غیر أو نابیة عبارات على

 .الخاصة

 في ینشر ما  الى یشیر أن یجوز ال كما المحاكم تنظره بأمر مساس السؤال في یكون أن یجوز ال -د
 .الصحف

 .الیھ امرھا موكول او بھ خاصة بمصلحة او النائب بشخص السؤال موضوع یتعلق أن یجوز ال -ھـ

   - ١١٦ المادة
 .واحد لوزیر  اال توجیھھ یجوز ال كما واحد عضو من أكثر السؤال یوقع ان یجوز ال

   -١١٧  المادة
 .شروطھ السؤال في توفرت اذا ، المختص الوزیر الى السؤال الرئیس یبلغ -أ

 .ایام ثمانیة اقصاھا مدة خالل خطیًا  السؤال على الوزیر یجیب - ب

 جلسة اول أعمال جدول على والجواب  السؤال ویدرج ، السؤال مقدم الى الجواب الرئیس یبلغ -ج
  .برغبة واالقتراحات واالستجوابات لالسئلة  مخصصة

   -١١٨  المادة
 رغبتھ یبدي أو ، الموضوع بحث فیغلق  بالرد اكتفاءه النائب یعلن والجواب السؤال عرض عند -أ

 فاذا الجواب حق الوزیر  یعطى كما  بایجاز  الوزیر على الرد حق  وحده یعطى وعندھا بالكالم
 استجواب الى  السؤال  تحویل النائب حق من كان واال الموضوع بحث یغلق بعدئذ النائب  اكتفى
 .النظام ھذا أحكام وفق

  حینئذ لھ یحق حیث شخصھ یمس األمر كان اذا اال السؤال حول بالحدیث عضو ألي یسمح ال - ب
 .بایجاز التعقیب

  -١١٩  المادة
  الموازنة في النظر اثناء للوزراء توجھ التي االسئلة على باالسئلة الخاصة الشروط تسري ال 

 .علیھ والرد بشأنھا یرد سؤال كل في التدخل حق عضو لكل ان اذ  القوانین مشروعات في العامة

   -١٢٠  المادة
 مقدموھا  صرح اذا اال  الحقة دورة أعمال جدول في  سابقة دورة في  المقدمة  االسئلة تدرج ال

 .المجلس لرئیس یقدمونھ خطي بكتاب بھا بتمسكھم

   - ١٢١ المادة
 .السؤال فیھا یناقش التي الجلسة في ذلك یتم ال أن على  استجواب الى السؤال تحویل یجوز -أ
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 السؤال ورود من شھر مدة خالل الحكومة تجب لم اذا استجواب الى السؤال  تحویل یجوز - ب
 .الیھا

 عشر الثاني الفصل

 االستجوابات

   -١٢٢  المادة
 .العامة الشؤون من شأن في لھ تصرف على احدھم أو الوزراء محاسبة ھو  االستجواب

   - ١٢٣ المادة
 فیھ مبینًا الرئیس الى خطیًا  استجوابھ یقدم أن أكثر أو وزیر  استجواب یرید الذي العضو على -أ

 .باالستجواب المختص الوزیر تبلیغ الرئیس وعلى ، االستجواب یتناولھا التي والوقائع الموضوعات

  .السؤال في یشترط ما االستجواب في  یشترط -  ت
   -١٢٤  المادة

 ال ، اسبوعان اقصاھا مدة خالل ، االستجواب على خطیًا المجلس رئیس یجیب ان الوزیر على -أ
 .المدة تقصیر على  الوزیر ووافق مستعجلة الحالة أن الرئیس رأى اذا

 المدة خالل تقدیمھ معھا یتعذر معلومات جمع أو تحقیق إجراء یقتضي الجواب  كان اذا - ب
 الذي بالقدر تمدیدھا المجلس ولمكتب المدة تمدید المجلس رئیس من یطلب ان للوزیر ، المذكورة

 .بذلك  والوزیر  االستجواب مقدم الرئیس ویبلغ مناسبًا یراه

 یدرج كما ، لذلك مخصصة جلسة اول أعمال جدول على  والجواب االستجواب یدرج -ج
 .المقررة المدة خالل الوزیر جواب یرد لم اذا الجدول ذلك على االستجواب

 الكالم یعطى ، األعضاء على توزیعھما بسبق االكتفاء أو علیھ والجواب االستجواب تالوة بعد -د
 شاء لمن الكالم یعطى ثم واحدة مرة الرد  حق منھما ولكل  المستجوب للوزیر ثم  االستجواب لمقدم
 .  النواب من

 موضوع   النواب أحد تبنى اذا اال  البحث انتھاء الرئیس یعلن اقتناعھ المستجوب أعلن اذا -ھـ
 .النقاش في أعاله المحددة األصول  حینئذ فتتبع  االستجواب

 طرح النواب من ولغیره ولھ اقتناعھ عدم أسباب یبین ان ، الوزیر برد یقتنع لم اذا للمستجوب - و
 .الدستور من) ٥٤( المادة احكام مراعاة مع الوزیر او بالوزارة الثقة

  - ١٢٥ المادة
 المعروض باالستجواب تتعلق بیانات أو اوراق على إطالعھ الحكومة من  یطلب ان عضو لكل 

 .المجلس رئیس الى كتابة الطلب  ویقدم المجلس على

   -١٢٦  المادة
 مقدموھا صرح اذا اال الحقة  دورة أعمال جدول في سابقة دورة في المقدمة االستجوابات تدرج ال

  .المجلس لرئیس یقدمونھ  خطي بكتاب بھا بتمسكھم
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 عشر الثالث الفصل

 العامة المناقشة

   -١٢٧  المادة
 .والحكومة المجلس بین والمشورة الرأي تبادل ھي المناقشة

   - ١٢٨ المادة
 والقضایا األمور من أمر أي مناقشة بطلب المجلس الى یتقدموا أن أكثر أو أعضاء لعشرة یجوز -أ 

 العامة

 .العامة المناقشة  تطلب ان للحكومة یجوز - ب

   -١٢٩  المادة
 .تالیة جلسة أول أعمال جدول في یدرجھ الذي الرئیس الى خطیًا العامة المناقشة طلب  یقدم -أ

 ان المجلس رأى اذا اال یومًا عشر  اربعة یتجاوز ال بحیث العامة المناقشة موعد المجلس یحدد - ب
 .استبعاده فیقرر للنقاش صالح غیر الموضوع

   -١٣٠  المادة
 ، العامة المناقشة انتھاء بعد بالوزراء او بالوزارة الثقة طرح وغیرھم العامة المناقشة لطالبي یحق

  .الدستور من) ٥٤(  المادة أحكام مراعاة مع  وذلك
  

 عشر الرابع الفصل

 برغبة االقتراحات

   -١٣١  المادة
 .اختصاصھا في یدخل أھمیة ذي عمل بأي للقیام الحكومة دعوة ھو برغبة االقتراح

   -١٣٢  المادة
 اللجنة على إحالتھ الرئیس وعلى ، المجلس رئیس الى خطیًا برغبة االقتراح تقدیم العضو على

 .المختصة

   -١٣٣  المادة
 فیھ توصي ، علیھا  احالتھ من یومًا عشر خمسة خالل  االقتراح عن موجز تقریر تقدیم  اللجنة على

 .الوزراء رئیس الى الرئیس أبلغھ قبولھ على المجلس  وافق فاذا  قبولھ أو  االقتراح برفض

   -١٣٤  المادة
 ، شھرًا تتجاوز ال مدة خالل الیھ  أحیل الذي االقتراح في تم بما المجلس ابالغ  الوزراء رئیس على
  .أقصر أجًال المجلس قرر  اذا اال
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 عشر الخامس الفصل

 النیابیة الحصانة

    -١٣٥  المادة
  اداریة أو جزائیة اجراءات  اتخاذ أو جزائیًا العضو مالحقة المجلس  انعقاد دورة خالل یجوز ال

 وفي ، المشھود الجنائي الجرم حالة بإستثناء ، المجلس باذن اال توقیفھ أو علیھ القبض القاء او بحقھ
 .فورًا بذلك  المجلس إعالم یجب الصورة بھذه علیھ القبض حالة

   - ١٣٦ المادة
 بمذكرة مشفوعًا ، المجلس رئیس الى الجزائیة االجراءات باتخاذ اإلذن طلب الوزراء رئیس یقدم

 .عاجلة اجراءات اتخاذ یستلزم التي واألدلة وزمانھ ومكانھ  الجرم نوع  على تشتمل

   -١٣٧  المادة
 تتجاوز ال مدة خالل عنھ تقریر وتقدیم فیھ والنظر لفحصھ القانونیة اللجنة الى الطلب الرئیس یحیل

  .مباشرة بالطلب البت للمجلس جاز  المدة تلك خالل  التقریر یقدم لم فان ، اسبوعین
   -١٣٨  المادة

 مناقشة  وتستمر ، تالیة جلسة أول في المجلس على القانونیة اللجنة تقریر الرئیس یحیل -أ
 یتخذ المطلوبة  االجراءات التخاذ كافیًا سببًا  المجلس وجد فاذا ، باألمر نھائیًا البت حتى الموضوع

 .المطلقة باألكثریة الحصانة برفع قراره

 أفعال على لیسري یمتد وال االذن طلب في  الوارد بالفعل محصور الحصانة رفع قرار ان - ب
  .أخرى
  - ١٣٩ المادة

 االجراءات باتخاذ اإلذن على دوره یقتصر وانما التھمة موضوع في یفصل أن للمجلس لیس 
 عملھ لتعطیل النائب على التأثیر لیس منھا الغرض ان لھ تبین متى فیھا  االستمرار أو  القانونیة
 .النیابي

   - ١٤٠ المادة
 أن  الوزراء رئیس فعلى ، منعقدًا المجلس فیھا یكون ال التي المدة خالل ما لسبب عضو أوقف اذا

 یقرر أن وللمجلس ، الالزم  باالیضاح مشفوعة المتخذة االجراءات  اجتماعھ عند  المجلس یبلغ
 .فورًا إیقافھا أو االجراءات تلك  استمرار

  -١٤١  المادة
 اللجان واجتماعات  المجلس جلسات حضور في الحق یوقف ولم الحصانة عنھ رفعت الذي للعضو 

 .والتصویت المناقشة في والمشاركة

   -١٤٢  المادة
  .المجلس موافقة دون  حصانتھ عن یتنازل أن النائب حق من لیس

  
 



 214   
 

العمل البرلماني في األردن مستقبل  

 عشر السادس الفصل

 والشكاوى العرائض

    - ١٤٣ المادة
 ینوبھ  فیما شكوى أو العامة  بالشؤون صلة لھ فیما عریضة المجلس الى یرفع أن اردني لكل یحق
 .شخصیة أمور من

   - ١٤٤ المادة
 .الكامل وعنوانھ  ومھنتھ اسمھ فیھا ذاكرًا مقدمھا الشكوى أو العریضة على یوقع أن یجب -أ

 ، القضاء أو االمة مجلس أو بالعرش مساس أي على الشكوى أو العریضة تشتمل أن الیجوز  - ب
 .الئقة غیر عبارات أو نابیة  الفاظ على تحتوي أن یجوز وال

 .المطلوبة الشروط فیھا تتوفر ال التي  والشكاوى  العرائض بحفظ یأمر أن للرئیس -ج

   -١٤٥  المادة
 مقدمھا اسم بیان مع ورودھا تاریخ حسب  متسلسلة بأرقام عامة جداول في والشكاوى العرائض تقید

 .موضوعھا عن  وملخص وعنوانھ

   -١٤٦  المادة
 او حفظھا اما  وللمكتب  لدراستھا المجلس مكتب على والشكاوى العرائض المجلس رئیس یحیل -أ

 .المجلس أوذ المختص الوزیر او المختصة اللجان الى  احالتھا

 او  حفظھا اما وتقرر بدراستھا اللجنة تقوم المختصة اللجنة الى  الشكوى أو العریضة احیلت اذا - ب
 .المختص الوزیر أو المجلس الى  إحالتھا أو علیھا المعروضة الموضوعات مع بھا التصرف

 تم بما بیانًا مقدمھا الى الرئیس ویرسل ، الیھ المحالة  الشكوى أو العریضة على الوزیر یجیب -ج
 .فیھا

   -١٤٧  المادة
  .المجلس رئیس من ذلك طلب متى عریضة أي على االطالع حق عضو لكل

 

 عشر السابع الفصل

 والغیاب االجازات

   -١٤٨  المادة
 .بھا المباشرة قبل الرئیس الى االجازة طلب یقدم -أ

 .أقل أو اسبوعین مدتھا كانت اذا اإلجازة على الموافقة للرئیس - ب

 .للموافقة المجلس على  األمر الرئیس یعرض االسبوعین اإلجازة مدة تجاوزت اذا -ج

 .المجازین النواب اسماء عن المجلس أعالم یجب الحاالت كل في -د

   -١٤٩  المادة
 بیان مع بذلك الرئیس اخطر اذا اال لجانھ أو المجلس جلسات احدى عن یتغیب أن للعضو یجوز ال

 .العذر
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   - ١٥٠ المادة
  النواب بأسماء جدوًال المجلس عام أمین یضع  القانوني النصاب اكتمال عدم بسبب جلسة تعقد لم اذا

  .التالیة الجلسة محضر في ذلك ویدرج عذر بدون المتغیبین
 

 عشر الثامن الفصل

  المجلس في واألمن النظام على المحافظة

   -١٥١  المادة
 یقوم ، وحده المجلس اختصاص من حرمھ ضمن وحولھ المجلس داخل واالمن النظام على المحافظة

 .منھ بطلب اال المجلس شرطة غیر  األمنیة القوات  استدعاء یجوز وال المجلس باسم الرئیس بذلك

   -١٥٢  المادة
 وتتلقى اخرى سلطة أي عن  ومستقلة الرئیس إمرة تحت تكون األمن لحفظ كافیة قوات توضع
  .منھ األوامر
   -١٥٣  المادة

 ان الرئیس على ، المجلس  حرم داخل الجنایة نوع من جرمًا آخر شخص أي أو نائب ارتكب اذا -أ
 .یمثلھا من حضوره فور  القضائیة للسلطة وتسلیمھ معین مكان في  وحجزه علیھ بالقبض یأمر

 .القانونیة التدابیر التخاذ القضائیة السلطة إبالغ فللرئیس الجنحة نوع من الجرم كان اذا - ب

   -١٥٤  المادة
 المخصصة األماكن في یجلس ان ، والحكومة األعیان  بأستثناء المجلس اجتماع وقت ألحد یجوز ال

 .الرئیس من بإذن اال المجلس قاعة دخول او لألعضاء

  -١٥٥  المادة
 انعقاد مدة التام السكون یلزموا أن المجلس شرفات الى الدخول في لھم یرخص من على یجب 

 التعلیمات یراعوا وان  االستھجان او االستحسان عالمات یظھروا واال ، جالسین یظلوا وأن  الجلسة
 .النظام بحفظ المكلفون او الرئیس لھم یبدیھا التي

    - ١٥٦ المادة
 فان الشرفة بمغادرة یكلف ضوضاء او ضجیجًا  أحدث أو بالنظام وأخل بالدخول لھ رخص  من كل

  .الحال اقتضى اذا المختصة للجھة وتسلیمھ بالقوة بإخراجھ یأمر أن فللرئیس یمتثل لم
 

 عشر التاسع الفصل

 االستقالة

   -١٥٧  المادة
 وعلى ، شرط بأي مقیدة تكون أن دون ، الرئیس الى خطیا یقدمھا أن االستقالة یرید عضو كل على

  .رفضھا او قبولھا لیقرر تالیة جلسة أول في المجلس على  یعرضھا ان الرئیس
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   -١٥٨  المادة
 المجلس قرار صدور قبل الرئیس الى یقدمھ خطي بكتاب استقالتھ عن یرجع أن المستقیل للنائب
 .بقبولھا

   -١٥٩  المادة
 قبول المجلس أعالن بمجرد اإلنتخابیة  الدوائر من یخلو بما  الوزراء رئاسة المجلس رئیس یبلغ

  .االستقاالت
 

 العشرون الفصل

 البرلمانیة الشعب

   -١٦٠  المادة
 .الدولي البرلماني واالتحاد العربي البرلماني االتحاد لغایات برلمانیة شعبة المجلس یعتبر -أ

 .المجلس رئیس البرلمانیة الشعبة یرأس - ب

   -١٦١  المادة
 الدائمة اللجان ورؤساء المجلس مكتب من البرلمانیة للشعب التنفیذیة اللجنة تتشكل -ا

 المجلس برئاسة التنفیذیة اللجنة تجتمع - ب

 اعضائھا بین من لھا مقررًا اللجنة تنتخب -ج

 ما للمجلس وتنسب المختص البرلماني باالتحاد تتعلق التي االمور  جمیع  دراسة اللجنة تتولى -د
  بخصوصھا واجراءات قرارات من تراه

  
 والعشرون الحادي الفصل

 عامة أحكام

   - ١٦٢ المادة
 .الجلسة تلك في األعیان لمجلس الداخلي بالنظام یعمل والنواب األعیان  مجلسي اجتماع حالة في

   -١٦٣  المادة
 .االقل على أعضاء عشرة من موقع خطي اقتراح على بناء اال النظام ھذا احكام تعدیل یجوز ال -أ

 .القانونیة اللجنة الى احالھ قبلھ فاذا المجلس على االقتراح یعرض - ب

 جاز واال االكثر على شھر مدة خالل المجلس الى توصیاتھا وتقدم االقتراح اللجنة تدرس -ج
 .مباشرة باالقتراح النظر للمجلس

 .المجلس أكثریة علیھ وافقت اذا اال التعدیل یقبل ال -د

   -١٦٤  المادة
 من) ١١٠٥( العدد في والمنشور ١٩٥٢/٤/١٦ في الصادر) النواب لمجلس الداخلي النظام( یلغى

  .الرسمیة الجریدة
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 ٢٠٠٠ لعام) ٢١( رقم نظام) ب(ملحق 

 ٢٠٠٠لسنة النواب لمجلس الداخلي للنظام معدل نظام

   -١المادة
 الداخلي النظام مع ویقرأ)  ٢٠٠٠ لسنة النواب لمجلس الداخلي للنظام معدل نظام(  النظام ھذا یسمى

 الیھ المشار ١٩٩٦/٣/١٦ تاریخ) ٤١٠٦( رقم الرسمیة الجریدة عدد في النواب المنشور لمجلس
 .الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من ویعمل بھ واحدا نظاما االصلي بالنظام یلي فیما

   -٢المادة
 -:التالي بالنص عنھ ویستعاض االصلي النظام من) ٧٥( المادة نص یلغى

 ٧٥ المادة

 الموافقة فاما ، نقطتین على بھ المذاكرة فتجري مرفوضا القانون مشروع األعیان مجلس رد اذا -أ
 .السابق النواب مجلس قرار على االصرار واما األعیان مجلس قرار على

 -:التالیة االحكام فتطبق معدال القانون األعیان مجلس رد اذا - ب

 .المجلسین بین علیھا المختلف المواد في البحث یقتصر -١

 مجلس قرار على االصرار على القانون مشروع او اللجنة قرار مناقشة عند المجلس یصوت  -٢
 .األعیان مجلس قرار الموافقة على واما السابق النواب

 احكام حینئذ تطبق ، الیھ اعید كما النواب مجلس قرار مخالفة على األعیان مجلس اصر اذا -ج
  .الدستور من) ٩٢( المادة

  
  

 ٢٠٠٦ لعام) ٧٧٧( رقم نظام) ج(ملحق 

 الدستور من) ٨٣( المادة بمقتضى صادر/  ٢٠٠٦ لسنة النواب لمجلس الداخلي للنظام معدل نظام

 -١ المادة

 الداخلي النظام مع ویقرأ)  ٢٠٠٦ لسنة النواب لمجلس الداخلي للنظام معدل نظام( النظام ھذا یسمى
 نظامًا تعدیل من علیھ طرأ وما االصلي بالنظام یلي فیما الیھ المشار ١٩٦٦ لسنة النواب لمجلس
 . الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من بھ ویعمل واحدًا

 -٢ المادة

 التقنیة الوسائل باستخدام او( عبارة بإضافة االصلي  النظام من) ٧٧( المادة من) ب( الفقرة تعدل
  . آخرھا الى)  الرئیس یقرره لما وفقًا الحدیثة
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some deputies against press publications. In some cases, these reactions 
succeeded in dragging the Council in its legislative capacity to enter into a 
direct confrontation with the press. 

In all the crises that erupted between the press and the parliament, the press 
was the winner, while the Council lost his battles on several levels, including 
political and media, but the Parliament lost most of its popularity, which 
contributed in the decrease of the popularity of the Deputies. 

Finally, the study outlines the future of the relationship between the 
parliament and the press, with current information confirming that it is not 
certain whether a number of PMs will get rid of the mentality of rejection 
denying the media's right of freedom to criticize the Council, to provide its 
audience with a critical analysis of PMs' discourse, attitudes, achievements 
and failures. In addition, one might note the fact that human rights are 
guaranteed by international constitutions and regulations which allow the 
public to access information. Moreover, the same rights are stipulated in the 
Jordanian Constitution: preserving the right for publishing and freedom of 
expression, in congruency – in principle – with the international standards. 
However, the House did not integrate and apply all of these rights and 
considerations in its daily relationship with the press, especially knowing 
that the press acts as a critical monitor of the work of the Council. 
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travel passports, as well as enjoying dual nationality. In addition, the press 
criticized the 111 deputies for giving their confidence to the second 
government of Samir Rifa'i.  

The paper examines in depth the constitutional and legal rights of journalists 
in covering the work of the Council, and reviews the legal and ethical scope 
of media criticism of the Parliament, noting that there are two main factors 
that help to lack of understanding between the press and the House, namely 
the lack of awareness and the dilemma of searching for the role of each party 
in the equation.  

The author indicates that the Deputies' lack of awareness about the task of 
the press as its right constitutes one of the main factors that affect the 
position of Deputies toward the press. The second factor is the crisis of 
confidence prevailing between the two sides, where all efforts through the 
many conferences, workshops and training sessions for Deputies could not 
clarify the role of the media. 

The researcher reviews the traditional mechanisms which are applied to 
resolve disputes between media and the Parliament, stressing that such 
mechanisms do not help to find realistic, legal and ethical solutions for the 
roots of the problem. 

The conclusions and findings of the study confirm that the crisis between the 
Council and media is based on suspicion, mistrust, and accusations. The 
Council took these attitudes and stands against the press, due the 
articles/essays presented to the public through news, analysis and criticisms 
that are directed towards the destruction of the Council. In addition, many 
Representatives are convinced that press acts as the spearhead for the benefit 
of parties that intend to pounce the Council. 

According to the paper, it is clear that most crises between the House and the 
press have been caused and motivated by the press when it criticized 
personal privileges obtained by the members of the Council. This caused 
MPs to feel that the press was instigating against the Council. As a result, all 
the crises between the media and the deputies began as personal reactions by 
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In the analysis, it is pointed out that the various Councils used to create areas 
of disagreement with the press when dealing with issues related to discussing 
laws and legislation and concerned with the freedom of the media, so much 
so that the positions of Deputies towards these laws always tended to make 
things more difficult. This coincides with a conviction widespread in the 
Parliament believing that it is necessary to impose restrictions on the 
freedom of the media in order to muzzle and siege it with unfair laws for the 
purpose of silencing the media, through steps prescribed as “retaliatory” 
against the multiple amendments to the Press and Publications Law, the law 
for the right to access information, the Law of the Anti-Corruption 
Commission, the law to support the culture, and the imposition of a tax of 
5% on newspapers. 

The study reviews these cases of confrontation that took place between the 
House and the press during the terms of the 14th to the 16th Councils, the 
hitting and attacking of journalists under the dome (during the 14th Council), 
the crisis caused by granting MPs customs exemptions at the expense of the 
treasury,  additional  privileges for the MPs in both the 14th and 15th 
Councils, as well as the travels of the Members during the 14th Council, 
which were implemented at a huge cost to the state treasury.  

In addition, there was the crisis of the law on financial disclosure, and the 
crisis concerning the modifications of the Press and Publications Law in both 
the 14th and 15th Councils, which resulted in a stifling crisis between the 
press and the House of Representatives, and caused some newspapers to 
publish the names of Deputies on “black lists” considering them as the 
enemies of the freedom of speech, press and publishing. 

The study reviews the most prominent cases that are represented in the 
prosecution of Khalid Mahadin because he wrote an article demanding for 
the dissolution of the House of Representatives. This incident was the first to 
be recorded in this regard, as the Council decided it through the verdict of the 
Judicial Council, with the amendment of the salaries or bonuses of the 
members of the 15th Council, which caused the media to boycott the Council. 
In addition, the members have had civil retirement for the whole life and red 
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relationship between the two sides witnesses a state of doubt, suspicion and 
accusations. 
 
It goes further to test this hypothesis based on several incidents and data, 
each of which the study examines without going into the details of each 
incident separately. The study concludes in supporting the original 
hypothesis, based mainly on the personal experience of the author, through 
an intensive follow-up and a close coverage of acts of the House of 
Representatives for a period of sixteen consecutive years. 

The study confirms that the crisis between the House and the media began 
surfacing during the 14th, the 15th and ending with the current 16th Council. 
All these incidents confirm that each of the three Councils entered into many 
tough conflicts with the media because the latter criticized the privileges 
enjoyed by the Members of Parliament. The media are convinced that the 
Deputies do not deserve them and that those privileges are paid from the 
people's money to win a seat in the House of Representatives and to impact 
on the people’s attitudes. 

The author argues that former parliaments prior to the 14th Council did not 
witness this injuring relationship between the legislative authority and the 
media, but the relationship at that time began already witnessing a clear shift 
towards confrontation, the exchange of accusations, and mistrust between the 
two sides. This began from the term of the 14th Council ending with the 16th 
and current Council. 

The study states that in all confrontations that took place between the two 
sides, the press was the winner against the Council. This confirms that the 
positions of the critical press towards the Council of Representatives was in 
place and was built on a real basis, especially knowing that in each 
encounter, the Jordanian public opinion tends to support the press and adopts 
positions that reject giving any privileges to the Congress at the expense of 
the interests of the Jordanian taxpayers. 
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According to the study, women had been absent there since the founding of 
the emirate in 1921, until the Women Awakening Association, founded in 
1952, and the Arab Woman Union in Jordan led the struggle by raising 
several comments in order to grant women their political rights. As a result, 
the promulgated decision of the Council of Ministers was issued on 2 
October 1955, giving educated women the right to vote without the right to 
be a candidate. In 1974, the Jordanian Women Association organized a 
campaign to raise comments, leading to a new election law for the 
parliamentary elections of 1974 (law No. 8), which gave women the right to 
candidate and be elected to the Council for the first time in the history of the 
Kingdom. The year 1989, the date of the return of democratic life for 
Jordanians, witnessed the nomination of twelve women out of a total of 648 
candidates, but no woman was able to succeed despite the fact that the 
election law allowed voters to elect a number of candidates that is equal to 
the number of deputies in their department. Late King Hussein appointed 
Laila Sharaf as a member of the Senate which consisted at that time of forty 
members. 

The research shows the efforts of civil society organizations to help women 
at this stage to adopt a democratic modern election law, with accompanying 
efforts and notes demanding to allocate 25% for women in the national list in 
addition to calling to increase and fix 15 seats in individual departments. The 
researcher examines the status of Jordanian women in Municipal Councils, 
their achievements at this level, and concludes by saying: “Jordan will not be 
completed bloom without the achievement of justice and equality for women 
in Jordan.” 

 

Media and Parliament – Dispute Stations and Reconciliation Train 

By Waleed Hosny, Researcher 

This study adopts a hypothesis stating that all the conflicts between the 
Members of Parliament and the media have a main driving force which is 
represented in personal interests and privileges for MPs, while the 
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try to make way for women to gain access to the sites and elected councils 
through the approval of the policies of positive discrimination, by giving 
women allocated seats ‘quota’ in these councils,” which was translated on 
the ground during the elections of 2003 in Jordan. 

The paper answers a number of questions, especially on Jordan's need for the 
quota system. In fact, there are various reasons behind the deficits of the 
status of women in Jordan including legal provisions, the non-provision of 
practical solutions that are consistent with the nature of Jordanian society and 
that the Jordanian woman is still far from the heart of the political equation. 
Since all the big players are men, natural and real statuses are not given to 
women. The study mentions the most important impediments and obstacles 
that face Jordanian women to access Parliament and practice political life, 
namely: patriarchy, masculinity in society, the stereotypes and lack of full 
awareness of many women about the importance of participation in 
parliamentary and political work, as well as the lack of women's experience 
in all provinces and regions in the field of political action and parliamentary 
work. At the economic level, her weak capacity and the inability to provide 
funds or receive donations in order to be a candidate in elections, especially 
in light of the high cost of campaigns in Jordan and the proliferation of so-
called “political money”, and women's economic reliance on males (e.g. 
spouse, father or brother) makes it difficult for many of them to risk their 
money and savings in female electoral battles. At the legislative level, the 
constitution which is considered the highest determinant for the state, with its 
constitutional provisions that insure legal equality in rights and duties 
between men and women, and the election law are among the most important 
reasons for non-arrival of women. The one-vote-system prevented women 
access to the Parliament. In addition, the lack of proportional lists, the 
determination of a prior specified proportion in the electoral system, the 
adoption of open lists (compared with closed ones), there was no guarantee 
for women to have an advanced position on the list, not to forget that the 
small number of seats allocated to women prevented true representation for 
women in the elected Council. 
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conviction that comprehensive reforms cannot be achieved without fairness 
to women and dealing with their issues fairly and responsibly.”  

In the field of legislation, the study indicates that the Jordanian Constitution 
does not recognize – unlike many constitutions of Arab and Islamic countries 
– the explicit equality between men and women with regard to civil and 
political rights. Article 6, paragraph 1 of the Jordanian Constitution states: 
“The Jordanians, before law, are equal in their rights and duties regardless of 
race, religion and language.” Despite many calls from all political women 
leaders in the Parliament, the Senate and in the institutions of civil society to 
amend this paragraph and add the word sex at the end of the paragraph, or 
add the word Jordanian women at the beginning of the paragraph in the 
constitutional amendments in 2011, the presence of a strong opposition to 
this attitude did prevent women to achieve this amendment on the grounds 
that the article includes gender equality, without any additions or 
modification. Furthermore, Article (6) of Chapter V, states: “The woman is a 
partner to men and equal to him in the development and progress of the 
Jordanian society, which requires confirmation of her constitutional and legal 
rights and equality in education, culture, guidance, training and employment 
and enable her to take their rightful role in the construction and progress of 
the society.“ 

The paper also reviews the reality of Jordanian women and their participation 
in political life from a historical dimension, as most historical stages of 
human society witnessed a marginalization of women with regard to political 
activities, which reinforced the belief of some people that women are not fit 
for this work, and that political activities in general and parliamentary work 
in particular are not for women, thereby preventing her from performing her 
social, educational and tasks. This was strongly supported by the competitive 
behavior of male for power, and social status.  

In this regard, the study shows the beginnings of the introduction of a women 
quota in the wake of the Fourth World Conference on Women organized by 
the United Nations in Beijing in 1995, when among the most important 
recommendations of the Conference were: “The participating States should 
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(Senate) on the mean of control, it becomes evident that there is an urgent 
need to complete the political reform of the procedures of the Council, in a 
way that is consistent with the constitutional amendments. 

Regarding the reasons that cause the need to amend the internal procedures, 
the paper shows that it must lead to a close link between political and 
democratic reforms in the country and parliamentary reform, as the 
parliament faces significant challenges that are not limited to its structure 
determined by the election law, but extends to the public credibility of the 
Council. The researcher believes that the application of the internal 
procedures and the modification of its provisions must be based on the 
principles and rules of modern parliamentary democracies, leading to the 
development of a collective management of the internal work of the Council 
and to achieving a financial and administrative independence of the Council. 

Finally, the researcher underlines that the task assigned to the Council in 
terms of legislation and oversight requires providing the House of 
Representatives with specialized legal and economic experts to establish a 
qualitative parliamentary work, establish a legislative oversight and to create 
a political party that works on teamwork basis but not on individual 
interpretations. 

 

The Women Quota in Jordan:  
Status, Challenges and Aspirations 

By Attorney Wafaa Bani Mustafa, Member of Parliament 

In the introduction, this chapter reviews the status of women, the low level of 
political participation in Jordan compared with the population and the 
stereotype towards woman in the minds of large segments of the Jordanian 
society. The researcher argues: “Recently, Jordan has witnessed a special 
attention and serious concern for the advancement of women, their 
participation and to devote their ability to exercise all their rights, with the 
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Constitution. In this context, many of these amendments dealt with the tasks 
of the legislative authority in terms of performing all main functions legally 
and realistically, so as to achieve the overall objective that was entrusted 
with the legislation in order to control and to promote the principle that states 
“the nation is the source of the authorities.” 

Moreover, the paper attempts to shed light on the importance of 
parliamentary oversight, as the parliamentary control with its various means 
is stipulated in the rules of internal procedure. These rules need – more than 
ever before – to be amended, since such procedures define the means of 
parliamentary control. 

The researcher presents the discussions that took place under the dome 
regarding the internal procedures of the Council, stressing that it is fair to say 
that the internal procedures of the House of Representatives were the subject 
of research and discussion, with a consent – during the first ordinary session 
convened by the Jordanian Parliament (the 16th Council) – to form a 
Parliamentary committee with a task to amend the by-laws and refer them to 
the Legal Committee. This committee was chaired by Deputy Bassam 
Haddadin, with the membership of several other Deputies. The task of this 
committee was to put a comprehensive and complete amendments in line 
with the oldest democracies, in terms of the formation of parliamentary blocs 
and their roles, to promote the means of parliamentary control, to achieve 
real parliamentary control, with the application of the related mechanisms 
and means of such control, in line with the real parliamentary work. 

The researcher stresses that the amount of legislation did not provide enough 
time to make these modifications which seem necessary and urgent, and that 
the draft of the parliamentary committee which had been entrusted to study 
amendments of the internal procedures was in line with the policy of political 
reforms which everyone calls for. 

Congruent with the general framework of this paper, concerning the 
parliamentary majority and the real and legal extent of giving or withholding 
confidence to the government and to show the impact of the second chamber 
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phases, until the people achieve freedom, human dignity, equality, the rule of 
law and access to elected parliamentary governments. 

 

Monitoring and Legislation and their Effect 
on the Parliamentary councils 

By Attorney Mohammad Shroosh, Member of Parliament 

The introduction of this chapter presents the functions, definition and the 
types of legislation, as the paper arranges legislations according to their 
importance, each form of the legislation comes below the more important 
one, with the primary legislation or the Constitution comes above all of 
ordinary legislations and sub-legislations, while the ordinary legislations are 
ranked above the sub-legislation. 

In addition, the paper presents the features of the legislation and its legal 
rules, being issued in written form, with rules issued by a competent public 
authority of the State, in addition to the legislative function of the Parliament 
and Senate, as well as the mechanism of the legislative function, since 
legislation is the primary function of the Council and exercises this function 
through draft laws presented by the Government to the Council. 

The study shows the importance of the principle of the separation of powers, 
which should be dedicated to the slogan “the nation is the source of 
authority, as stipulated in the Jordanian Constitution” especially knowing 
that the Jordanian regime is a parliamentary monarchy and hereditary. 
Therefore, this lays the foundation to enable the legislative authority to 
exercise its core functions relating to legislation and monitoring in such a 
way that it fulfills the principle of the separation of powers in a participatory 
way to achieve the public interest for the state with all of its components 
(people, land, sovereignty and the ruling system).  

The researcher adds: “Perhaps it is necessary to talk about constitutional 
amendments that dealt with more than one third of the articles of the 1952 
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The year 1989 can be considered a major phase in the history of the country, 
leading to the an opening of political and public freedoms, resulting in what 
has become known as the “uprising of Nissan” (the uprising of April) which 
began in Ma'an and spread to include most areas of the Kingdom. This 
uprising took place due to the demands to improve the living conditions and 
public freedoms in the country. 

It was impossible to develop the role of political parties under the absence of 
legislation and oversight for the public life, and under the imposition of 
martial law, especially against the opposition parties which are known to be 
of a left-wing and nationalist identity. 

Accordingly, the resumption of parliamentary life and the election of the 11th 
Council in 1989 were congruent with the beginning of the advancement of 
the political parties which participated in the elections, creating a historical 
opportunity to express and announce their programs and policies on a wide 
public scale.  

The election and political party laws have each a key role to play in 
determining the political framework of the relationship between two pillars: 
the political parties and the parliament. Accordingly, it could be said that the 
phase of democratic openness had opened the door for public freedoms, 
though with strong limitations expressed in the said laws, not to forget that 
these laws controlled the ability of parties to fulfill their political and 
national responsibilities to a large extent.  

The quality of political and historical developments at the Arab and universal 
levels since the early Nineties had a critical role in the political life in the 
country. This has been referred to in more than one location in this research. 

On the other hand, the current Arab revolutions with their characteristics and 
implications represent a major factor in the course of internal events; as 
evidenced by the daily accelerating facts. 

Furthermore, the Arab revolutions and popular movement in Jordan have 
opened the door for comprehensive reforms, even if they stalled in some 
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During the period between 1967 and 1989 (a duration of twenty-three years), 
Jordan experienced a legislative space that was handled with various and 
different political mechanisms, until parliamentary life was resumed with the 
general elections of the Council of Representatives in 1989. 

The term of the 1967 Council was extended, and then a Decree to postpone 
the election was issued. Afterwards, the Council was dissolved after the 
Rabat Summit Declarations in 1974. 

In accordance with the articles of the legislation that allow the King to 
dissolve the Council, as per other legislative articles that allow the revival of 
the dissolved Council, and based on a recommendation from the Prime 
Minister, His Majesty the Kind sent a letter to the Prime Minister (at that 
time H.E. Modar Badran) at the beginning of April, 1978, calling to put a 
temporary law that allows the establishment of a National Consultative 
Council) to replace the dissolved Parliament Council. As a result, the 
National Consultative Council was established, with a two year term, and 
continued until 1982.  

Among the procedures of dissolving and based on a call for the Parliament 
Council that was elected in 1967 – in order to make constitutional 
amendments as permitted by the Constitution itself – complementary 
elections were conducted. As a result, the term of the 10th Council was 
extended and the draft election law was issued in 1986. 

It is evident that the status of the legislative institution of the country has not 
seen stability from the Israeli occupation of the Palestinian Territories since  
1967 until 1989. 

The situation of the political parties was not better during the above said 
period. Their work and existence was governed by an emergency law, with 
the absence of a law regulating the relationship of government and society 
since 1957, when the law of political parties had been suspended, only to be 
released as late as 1992. 
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On the other hand, the study presents the parliamentary and social impact on 
the majority system – voices according to the number of seats. Such a system 
results in unpredictable results due to the multiplicity of voices and the 
difficulty to predict the outcomes of alliances that mainly rely on credibility, 
the one-vote system and the existence of other alternatives. 

Furthermore, the paper discusses the parliamentary, political and social status 
under the one-vote system, and the need for change. The researcher says: 
"the one-vote system caused negative and dangerous social effects. The 
game of influence and domination and audience led to a distorted democracy 
in an underdeveloped way, not to forget the conflict for opportunities within 
the clans or family members, regional, and origins in the cities (for example, 
the Shami / Syrian or Palestinian areas, towns and cities, etc.).  

In the absence of modern links, the original relationships are strongly related 
with a recovery that is linked with calculations of influence and seizing 
opportunities. Such prosper and calculations of the opportunities and 
domination are considered by ambitious, wealthy people, or dominant actors 
who are neither objective nor wise. We have seen in the tribal quarrels and 
fights on trivial issues blown out by those who wish to dominate.  

The researcher concludes: “We cannot blame the one-vote system as it 
reflects a specific political will, which preserves the old procedures and 
means the existence of a clear political will for progress and change. In 
addition, to abandon this system, especially applying a relative proportional 
system, will change all local calculations and will be reflected on the family 
and clan relationships, and then, it will be reflected on the relations of the 
authority by quitting balances and conditions of the old game into something 
more modern, rational, with a view to a good future.” 

 

The House of Representatives and Political Parties 

By Abla Abu Elbeh, Member of Parliament 
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other organizational form, even if implicitly. This phase witnessed an open 
conflict – unusual – between the pillar of the Royal Court (Awadallah) and 
the Intelligence Department (Mohammed Al-Dhahabi) who ran the 2007 
elections under the reign of Dr. Ma'rouf Bakhit. This phase saw one of the 
most fraudulent elections in the history of Jordanian elections, and was 
preceded by a severe state intervention during the municipal elections in 
2007, as well as the participation of the Army members and staff who wore 
civilian clothes to vote in the election process. 

Finally, the researcher shows the state of the 16th Council. After two years of 
its existence, the King had decided to dissolve the 15th Council, with an 
implicit recognition of fraud and that the Council did not represent the 
people and the constitutional legitimacy, leading to a decision to hold new 
elections. 

In light of the strong claims to change the election law, it was decided to 
refer to the British system, meaning the division of the kingdom into districts 
according to the number of seats. However, in light of the inability to divide 
some electoral districts, especially the geographical districts, it was decided 
to resort to the so-called “sub-districts”, which were nicknamed (as described 
by journalists: the “virtual districts”). 

But in light of what happened in 2007, the Islamic movement boycotted the 
2010 elections, and shortly after the election of the Council, the Arab Spring 
attached everyone, with slogans demanding to dissolve the Council, calling 
for a new law that allows everyone's participation and to achieve political 
reform. 

The researcher believes that the Council has received a bad reputation 
despite its quantitative and qualitative achievements that exceeded the 
achievements of most of the previous Councils. But with the advent of the 
Arab Spring, and the following tighter control over the Council after its 
strong movements in several areas, including anti-corruption, the Council fell 
back to its worst attitudes, especially the acquittal in cases of corruption and 
misconduct and – sometimes – outrageous acts that did not find a deterrent. 
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parliamentary, municipal elections and trade unions and chambers of 
commerce and industry, unions, associations. The positive point for this 
system is the large, wide and comfortable part in the voter's choice, and the 
opportunity for the candidate to address the various circles as long as the 
voter can give his or her votes to a variety of people, in order to save the 
social habit of a non-political voting which is based on social relations. In 
contrast, there are negative aspects of the system as it does not create real 
alliances and floats the obligation to the citizen, who can say yes to whoever 
comes asking for his voice, and thus the system keeps personalization and 
prevents sustainable political life. 

In addition, the researcher reviews the Parliament Councils after the 
democratic transition in 1989. The paper divides them into stages: the 11th 
Council of Deputies came as a completely different new stage compared to 
the previous councils which had been elected in the absence of democracy 
and the prohibition of the activities of political parties. These had been 
comparable to the closed Shura Council. However, the 12th council was 
elected by the one-vote system, and the result was the domination of the 
Muslim Brotherhood and political forces increasingly showing the 
importance of the clan at the expense of the candidates.  

On the other hand, the 13th Council witnessed a decision by the Islamists to 
boycott the elections of 1997. In facing such a boycott, the state was 
extremely tolerant in the registration of voters, leading to a dangerous chaos, 
as voters used to register several times. The 14th Council witnessed a return 
of Islamists after they felt the futility of their earlier boycott. This 14th 
Council was elected after amending the election law by increasing the 
number of its members to 110. As for the 15th Council, the country 
witnessed – after the Government of Abu Al-Raghib – more transition to 
liberal economic policies and an increase of the influence of this trend 
among the representatives.  

Dr. Bassem Awadallah was the most prominent figure to reflect this trend. 
The naming of this current is a metaphorical, since there is no political 
declaration that announces the existence of such a stream, nor is there any 
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of women coordination, the lack of institutional support for women, the 
reluctance of some qualified women to candidate, and the absence of civil 
society organizations in supporting women. 

- In the 2007 elections, the role of the Jordanian youth became stronger, with 
an impact on the electoral process and its results, resulting in the success of 
64% of the elected Council members, who are mainly youth, of those who 
participate for the first time in this experience. This enabled businessmen and 
representatives of companies to win many of the seats in the 15th Council. 
This can be attributed to the improvement in work concepts, as well as the 
declining role of the Islamic movement (in 1989, it occupied 26 seats and 
then dropped to 17 seats in the 1993 Council). Finally, in the 2007 elections, 
the Islamic Movement gained only six seats (through a total of 22 
candidates). 

- The results of the elections the 15th Council revealed the level of the 
failures by the parties. In addition, the findings revealed the level of clan 
affiliations in the elections, which was clearly evident in the results which 
revealed that the strength of the clans is still the real power which replaces 
the parties and keeps them away.  

- In the 2010 elections, loyalty to the state was prevailing. Some of the 
members of parliament belong to the major clans, others served in 
government positions, and some of them can provide the necessary services 
to their electoral base, with independents and businessmen with scattered 
opposition parties who could not do anything or affect if remained scattered. 

 

The Impact of Election Laws on Society and the  
House of Representatives 

By Jamil Nimri, Member of Parliament 

The introduction of the paper shows that Jordan, in its history and until the 
year 1993, has only witnessed one electoral system that was applied in 
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of retuning a draft by the Senate after release from the House of 
Representatives. These regulations also manage the form and style of asking 
questions to ministers, the right to propose draft laws, requests of lifting 
parliamentary immunity for members, and the procedures for petitions to the 
House of Representatives, the recording thereof and the members' right to 
access information as well as other administrative issues. The study 
examines the election laws and their amendments issued in Jordan. These 
include six election laws, and dozens of amendments to election laws since 
1923 when the first election law in Jordan was issued. The researcher 
reviews the conditions for issuing these laws and the study presents a number 
of conclusions regarding the parliamentary work, namely: 

- During the 11th Council: the issuance of the Party Law in 1992, which was 
the basis for electing the 12th Council, as well as the issuance of removing  
responsibility due to canceling the  martial law for the year 1991 (the Law of 
the Supreme Justice Court). 

- The political life and political pluralism in Jordan faced many difficulties, 
as the study notes that the participation of parties in the political process and 
parliamentary work is limited and ineffective, whereas the trend of Political 
Islam, which is represented by the Islamic Action Front, remains the party 
with the strongest influence both at the official and the popular level, 
benefiting from the experience of the Jordanian Muslim Brotherhood and 
their work in the public during the Cold War, where the Brotherhood was 
able to build its own institutions which strengthened and intensified over 
time and became an active influence in the Jordanian society. 

- The decision taken by the Muslim Brotherhood to boycott the 1997 
elections came at the time of a climate of a democratic breakthrough. This 
has encouraged many civil society organizations to take the same step, as 8 
out of 19 parties in addition to the trade unions and the Jordanian Women's 
Union decided to boycott the elections. 

- The weak representation and participation of Women in Parliament is 
attributed to the adoption of the one-vote system in the elections, an absence 
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dissolved, the Senate will suspend its work) because of article 11 of the 
Jordanian Constitution, and since both councils represent two wings of the 
legislative authority.  

The Jordanian Constitution includes comprehensive rules and provisions for 
the two Councils which amount to 22 articles. The Senate's constitution 
allocates only four articles, whereas for the House of Representatives, it 
contains eight articles. It is worth mentioning here that the Senate occupies a 
priority when mentioned in parallel with the House of Representatives, and 
enjoys an advanced protocol character compared with the House of 
Representatives. However, despite the advanced powers of the Senate, the 
House of Representatives is characterized by the right to give confidence to 
the government, or one of its members, or the right to accuse ministers. In 
contrast, the Jordanian Constitution grants special privileges for the Senate at 
the level of the Higher Council of Ministers for the trial of the President of 
the Senate and three members of the Senate Council, who are elected by 
voting, in addition to the five judges of the highest court. Article 34, 
Paragraph 4 gives the King the right to dissolve the Senate or to exclude a 
member from membership in the Council. This also applies for the House of 
Representatives as the King has the right to dissolve it, in accordance with 
paragraph 3 of the same article. 

In the history of parliamentary life in Jordan the current parliament is the 16th 
occupying Jordanian parliamentary life since it began in 1947. Members are 
elected generally, secretly and directly. The term of the Council is four years 
commencing from the date of the announcement of the election results in the 
official gazette. The internal regulations of the House of Representatives 
regulate the work under Article 83 of the Constitution issued in 1952, which 
remained in force until 1996, when new internal rules for the House of 
Representatives were approved. This article consists of 21 chapters showing 
the procedures of inaugurating the Council, the election of the permanent 
office, monitoring and auditing appropriately of the membership, viewing the 
appeals as well as forming permanent and temporary committees of the 
Council, mechanisms of considering draft laws, modification and 
cancellation, the procedure of holding sessions, the right to speak and cases 
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Executive Summary 

 

“The future of Parliamentary Work in Jordan”, prepared by the Al Badeel 
Studies and Research Center, in cooperation with the Friedrich Ebert 
Foundation in Jordan, presents a number of studies, prepared by MPs and 
researchers who witnessed the progress of parliamentary work. The book 
examines six themes that handle parliamentary work and its future in Jordan. 
These papers shed light on a number of issues which were chosen because of 
their significant impact on the future of Parliament. The book aims at 
providing a reference material for Jordanian citizens and academia, 
researchers, journalists and decision-makers, thus enriching the Jordanian, 
Arab and international library at this level.  

 

The History of Parliamentary Life in Jordan 

By researcher Jamal Al-Khatib,  
Executive Director of Al-Badeel Studies and Research Center 

At the beginning, the researcher sheds light on the importance of 
parliamentary life in Jordan, concluding with findings that give an indication 
of the future of parliamentary work. It shows the prospects for its 
development, and how to improve it and thus to activate the development of 
civil society in Jordan with all its components to engage in work, and 
contribute to the development of laws and statutes. Moreover, the paper 
examines the relationship between parliament and the constitution and the 
components of the legislative authority and the tasks entrusted to the House 
of Representatives, since it is considered as the legislative authority in terms 
of adoption and proposing draft laws, and controls the executive authority, 
where it has the right to give or block confidence. The paper also deals with 
the strong coherent relationship that governs the work of the House of 
Representatives and the Senators, their relationship with the Constitution, the 
relationship between the Council and the Senate (if the Council stops or is 
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In addition, some of these regulations are related to some constitutional texts 
which also need modification, such as those which deal with the legislative 
term of the Council of Representatives. One of the main conditions which 
must be achieved by the internal regulations, however, is to observe different 
ideological directions of the members, in such a way that insures the freedom 
of thought, expression and opinion. In addition, it is necessary to guarantee 
an effective monitoring of the executive authority by the members so as to 
facilitate – without prolonging – the proceedings to ask the question or 
questioning members of the executive authority.  

Finally, the next stage and requirements need hard work and serious 
intensive efforts. It is time to issue many drafts of important laws, and the 
Jordanian citizens hope for good results from their future representatives in 
the Parliament. On the other hand, the citizens are optimistic to overcome the 
deficits of the former members and hope that they will now be at the level of 
confidence which was the basis to gain the trust of their electoral base.  
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It is therefore necessary to enable the Parliament to take a real and effective 
role in the democratic system. This is only possible through the creation of a 
work strategy which includes the amendment of some of the relevant 
legislations. In this context, it is well known that Parliament has two main 
roles: Firstly, the expression of societal interests and the integration of those 
interests in public policies; secondly, to work on the application of these 
policies by the executive authority and monitoring its performance in this 
area (meaning: legislation and monitoring).  

It is also important to promote the members’ awareness about the legislative 
and legal culture. In order to promote such a culture, it is necessary to view 
the experiences of other countries in parliamentary work, and to prepare a set 
of manuals for the technical and legislative areas of the Parliament, namely, 
legislation and the means of parliamentary oversight such as questioning, 
interrogation and access to the internal regulations of the Council's work, the 
rights and duties of members, how to prepare public policies of the state, the 
mechanisms of discussing the general budget, as well as the methods and 
procedures of conducting workshops and regular meetings with 
parliamentarians and legal professionals, law professors or judges and 
lawyers. 

The process of parliamentary development is directly linked to the internal 
laws and internal regulations which are applied by the Parliament through its 
legislative work. With these regulations and laws enforced, the parliament 
runs the legislative process. The regulations have a great importance for the 
Parliament through the incorporation of the important procedural rules in the 
foundations and principles of parliamentary work, in the systems to express 
ideas and programs within the Council with ease, and through being 
transparent to the public. Therefore, it is time to modify many of these 
regulations, especially the ones related to the role of the Speaker of 
Parliament and his relationship with the rest of the members, or in terms of 
the rules that regulate the work of the committees and the mechanism of their 
formation within the Council.  
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The importance of this book comes at a critical stage, due to the implications 
of the Arab Spring and its repercussions on Jordan, especially since the 
popular movement – that  imposed itself on the political map – contributed to 
significant achievements (while these were not its ambition) through the 
completion of certain laws, most notably the electoral law, the political 
parties law, the creation of a Constitutional Court and of the Independent 
Electoral Commission, as well as the issuance of other laws that govern 
political work. 

The functions of parliamentary work are various and very important. This 
includes the role of the media in parliamentary activity, the relationship 
between the Parliament and other institutions, drafting internal regulations, 
the relationship with the executive authority, the role of political parties, 
transparency and accountability, democracy, women and the election laws. 

In addition, since the media play an important role in the parliamentary 
work, it is well known that all those who do not master dealing with the 
media and media technologies can’t be successful members of the Council. 
Accordingly, the development of parliamentary work must focus on the 
development of an appropriate relationship with modern media institutions, 
with the need to broadcast the parliamentary sessions through the audiovisual 
media.  

As a matter of fact, the House of Representatives is considered the main 
means for the democratic process; democracy can never be achieved without 
a parliament representing the needs of individuals and groups, and with the 
freedom to express their interests, opinions and aspirations. On the other 
hand, we cannot say that there is a strong parliament unless it represents the 
public based on free and fair elections, producing a parliament that is aware 
of its role, which forms one of the most important pillars of the system and 
constitutes a partner of the executive power in the process of reform and 
development. If these efforts are achieved, then such a council will 
appreciate and oversee them in case of violations. Consequently, democracy 
aims at creating an appropriate Parliament which will depend on the 
existence of a strong Parliament Council. 
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end of the day, the Members of Parliament should be the representatives of 
exactly this public. Therefore, a constructive dialogue among all stakeholders 
about how best to fulfill the mandate of the Members of Parliament is of 
utmost importance. 

We hope that you, the esteemed reader, will find this book interesting 
reading. In addition, our modest, hope is that the book can contribute to 
advancing the work of the Parliament in the interest of Jordan and all its 
citizens. 

Amman, September 2012 
Achim Vogt 
Resident Director 
Friedrich Ebert Foundation 
 

Preface from Al Badeel Studies and Research 

It is our honor to present to you, the reader, this publication on “The future of 
Parliamentary Work in Jordan”, prepared by the Al Badeel Studies and 
Research Center, in cooperation with the Friedrich Ebert Foundation. The 
purpose is to enable citizens, researchers, scholars and academia, media and 
members of civil society organizations, as well as decision-makers, to make 
use of this book which was prepared by several MPs who witnessed and 
practiced this experience within and outside the Parliament. In addition, 
additional chapters have been prepared by researchers who have followed the 
parliamentary work, its failures and accomplishments for several years, 
including the significant milestones that have accompanied the march of the 
Jordanian Parliament. 

We have been keen to include papers with important themes that cover all 
critical aspects of the work of the Council, its surroundings, their impact on 
the future of Parliament, whether in terms of the evolution of parliamentary 
life in Jordan, legislation or monitoring, the election laws, the women quota, 
and the relationship between media and the Parliament as well as the 
relationship between the political parties and the Council. 
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Preface from the Publisher 

Currently, Jordan experiences the work of its 16th Parliament. A new round 
of parliamentary elections is planned for the near future. The Friedrich Ebert 
Foundation and its cooperation partner, Al Badeel Center for Studies and 
Research, saw this as a suitable moment to take stock of the parliamentary 
experience as well as of the work of its Members. How are the achievements 
of the Members of Parliament perceived, and – maybe more importantly – 
how do the Members themselves see their tasks, their challenges and 
successes? How does the Parliament interact with other pillars of society, for 
instance with the media? 

We are convinced that the specific format of this book, presenting a 
collection of chapters written by Members of Parliament as well as by 
Researchers outside the Council, gives a broad spectrum of analyses, 
perceptions and opinions. Thereby, the reader will be able to draw his or her 
own conclusions about the work of former and present Houses of 
Representatives. More importantly, the public will have a better and solid 
base to formulate demands and expectations for future Jordanian 
Parliaments. 

There are few countries in the Middle East and North Africa where 
parliaments have, in the past, played an important role in the political 
process. This might and should hopefully change in the future given the 
recent events in the region. In Jordan, His Majesty, King Abdullah II, has 
repeatedly and for a long time called for a stronger Parliament. In recent 
years, many discussions of decision-makers as well as civil society actors 
have centered on this challenge and come up with many detailed 
recommendations. However, while some aspects can be settled through new 
or reformed laws and internal procedures, a lot will depend on a change of 
mentalities and a new self-conception of the Members of Parliament about 
their role and mandate. The public, represented – among others – by the 
media and civil society actors can play an important role here through 
monitoring the work of the Parliament and its Members and by encouraging 
the Deputies to develop new and efficient mechanisms for their work. At the 
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