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 األردن في البرلمانية الحكومة تشكيل ومعوقات اتمتطلب
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 الملخص
وفياألردنفيالبرلمانيةالحكومةتشكيلومعوقاتمتطلباتعرضتالدراسةلموضوع

يجابيات الحكومات  تقييم:لتحقيق جملة من األهداف منهاهدفتضوءماتقدمفإنالدراسة                           مزايا وا 

والسبل التي تقودالى حكومات  تحول دونها، التيالبرلمانية، وكيفية الوصول إليها، وما المعوقات 

أن "ها الفرضية التي مفادللتثبت من صحة و.تؤدي دورها على اكمل وجه  برلمانية فاعلة

ومن هذه الفرضية الرئيسية تنشق فرضية . الحكومات البرلمانية تعد خير نموذج لتطبيق الديمقراطية

أخرى تذهب إلى أن تشكيل الحكومة البرلمانية في األردن يساعد على تحقيق وضمان التوازن بين 

 ". يالسلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي االردن

قادته بها إلى جملة نتائج يأتي في  التحليلي الوصفي المنهجإلى استخدام عمدت الدراسة و 

 تعطي التي منه( 85) المادة في برلمانية حكومات تشكيل أجاز قد األردني الدستور أن: مقدمتها

 في التصويت حق والنواب األعيان مجلسي أحد في عضوا يكون الذي للوزير أو الوزراء لرئيس

 المواطنين دور تعزيز إلى السياسية المشاركة عملية تهدفو . المجلسين كال في الكالم وحق مجلسه

 أن عشر السابع النواب مجلس أعضاء الجابات الدراسة نتائج بينتو . السياسي النظام إطار في

 قوائم وجود عدم وهي، كبيرة بدرجة االردن في البرلمانية الحكومات تشكيل تعيق معيقات هناك

 وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات. جماهيرية قاعدة لها سياسية احزاب دوجو  عدم فقط، حزبية

زالة الدستور تعديلو . األحزاب لقانون شاملة مراجعة:اهمها  تشكيل تعيق التي واألحكام النصوص        وا 

 .الديمقراطية عماد هي الحزبية الحياة أنو .األردن في البرلمانية الحكومات

 النواب مجلس اعضاء، األردن في البرلمانية الحكومة ،وقاتمع ،متطلبات: الكلمات المفتاحية

 .عشر السابع االردني
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Abstract  

The study aimed to achieve a number of objectives including: the 

statement of the pros and pros parliamentary governments, and how to access 

them, and what obstacles without them, and the ways in which Tcodaly 

parliamentary governments actively play their role to the fullest. 

To prove the validity of the hypothesis that "the parliamentary 

government is the best model for the application of democracy. It is the main 

premise cleave another hypothesis argues that the formation of parliamentary 

government in Jordan helps to achieve and to ensure a balance between the 

legislative and executive branches in Jordan's political system." 

And proceeded study to use a methodology descriptive and analytical 

approach led them to inter the results come in the forefront: the Jordanian 

Constitution has authorized the formation of parliamentary governments in 

Article 52 thereof, which gives the Prime Minister or the Minister who is a 

member of a Senate and House of Representatives vote in his council right speak 

in both Houses. The aim of the process of political participation to strengthen the 

role of citizens in the framework of the political system. The results of the study 

answers to the members of the House of Representatives seventeenth that there 

are obstacles hindering the formation of parliamentary governments in Jordan, 

which is significantly, the lack of party lists only, the absence of political parties 

with a mass base. The study came out a number of recommendations including: a 

comprehensive review of the law of parties. And to amend the constitution and 

remove texts and provisions that hinder the formation of parliamentary 

governments in Alordn.oon party life is the backbone of democracy. 

 

Keywords: requirements, constraints, parliamentary government in Jordan, 

members of the Jordanian House of Representatives seventeenth.  
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 الفصل األول

 تهايخلفية الدراسة وأهم

 : مقدمة

ديمقراطي خالل العقود الماضية، وقد من تجربة العمل ال                                 مر  المجتمع األردني ، بعد ه مراحل 

                                                                                             اخذت تلك المراحل اوقات زمانية كثيرة، ففي كل مر ه، كان يتم فيها الذهاب الى الديمقراطي ة، يكون 

بدأ التطور التشريعي في األردن عام و  .تها، أي تحجيمهابعدها إرتداد عنها، أو التراجع في قو 

عضوا،  91المجلس التشريعي حين ذلك  م على اثر انتخابات شهر شباط، والذي كان يضم9353

تسعة منهم من العرب المسلمين، وثالثة من المسيحيين، واثنان من الشراكسة، وممثلين عن البدو 

وأستمر  5/4/9353المجلس التشريعي األول بتاريخ  م انتخاب أعضاءوقد ت ،من زعماء العشائر

لم يشترط الدستور، أي  .بعد ما حل نتيجة عدم موافقته على ملحق الموازنة 3/9/9399لغاية 

، حصول الحكومة على ثقة مجلس 94/1/9355الذي تم وضعه بتاريخ  القانون االساسي لالمارة

بالنظام البرلماني في االردن، ثقة مجلس م، اشترط، عمال 9385إال أن دستور العام . النواب

م، التي شاركت بها 9381وفي انتخابات العام  ،النواب بالوزارة المسؤولة امامه مسؤولية سياسية

( 99)االحزاب القومية واليسارية واالسالمية والعشائرية، برز الحزب الوطني االشتراكي الذي فاز بـــ

شيوعيون، وعضوان من حزب البعث العربي  –ية مقعدا، كما فاز ثالثة من الجبهة الوطن

نتيجة . االشتراكي، وخمسة من جماعة االخوان المسلمين، ووواحد من حزب التحرير االسالمي

 لذلك، كلف الملك، رئيس الحزب الوطني االشتراكي، سليمان النابلسي بتشكيل حكومة جديدة

 .( 19: 5198، القطاونة، والعطنة)
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م، والتي شكلها الحزب 9381/9381سميت حكومة سليمان النابلسي                      في الذاكرة الوطني ة،

                                                                                        الوطني االشتراكي، بالتعاون مع عد ة احزاب، سميت تلك الحكومة، أنها حكومة برلمانية، والسبب، 

                                                                              أن  الحزب الوطني األشتراكي، كان من بين أكثر األحزاب التي حصلت على مقاعد في مجلس 

. ملك الحسين الى تكليف رئيس الحزب بتشكيل الحكومة الجديدةالنواب، مما دفع المغفور له ال

وبحسب النصوص الدستورية، لم يكن هنالك، جواز او منع للجمع بين النيابة والوزارة، بنص 

صريح، مما اعطى النظام السياسي حرية التصرف بحسب مقتضى الحال، لذلك شكلت الحكومة 

م، أي 9381                                 م تعمر  طويال، ففي نيسان من العام لكن هذه الحكومة، ل. من اعضاء مجلس النواب

بعد قرابه الستة شهور، طلب الملك الى رئيس الحكومة عبر رئيس ديوانه الملكي، طلب من 

 . النابلسي تقديم استقالته، ليتم اقالتها، نتيجة خروجها عن التوجيهات الملكية

مرحلة االحكام العرفية،  م، دخلت البالد في9353بعدها، ومنذ ذلك التاريخ، والى العام 

                                                                                   ومن جملتها حظر االحزاب السياسية، الى أن جاءت هبه نيسان في ذلك العام، حيث عم ت البالد 

لقد استثمر تلك الحالة الشعبية، االحزاب السياسية، والتي . احتجاجات شعبية، على غالء المعيشية

عليمات صندوق النقد الدولي، دعت الى استئناف الحياة الديمقراطية، تزامن ذلك، مع تطبيق ت

والمتمثل، باالصالح السياسي و االقتصادي، وما يتطلبه ذلك، من ضروة وجود انفتاح سياسي، 

واجريت انتخابات مجلس . فتم في النتيجة العودة الى الديمقراطية. يتزامن مع الليبرالية االقتصادية

السياسية، والتي كانت محظورة  النواب الحادي عشر، مع غض الطرف عن  منع مشاركة االحزاب

 . (48: 9331غزال،) م9381منذ العام 

استمرت الحالة الديمقراطية، بالتوسع، فتم الغاء العمل باالحكام العرفية، كما صدرفي العام 

م، الميثاق الوطني االردني، والذي اكد النهج السياسي لكل االحزاب السياسية باالجماع على 9339

تبع ذلك صدور قانون جديد لالحزاب السياسية في . ام السياسي وااليمان بهالعمل من داخل النظ
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م، وبعد 9339األسرائيلية، في العام  –غير أن الدخول في عملية السالم العربية . م9335العام 

 –م، واقتراب توقيع معاهدة وادي عربه االردنية 9339األسرائيلية  –توقيع اتفاقية اوسلو الفلسطينية 

م، بدأ التراجع عن المسار الديمقراطي من جديد، فعدل قانون االنتخاب في العام 9334 ـرائيليةاألســـ

م، ليصبح للناخب صوتا واحدا، دون ان يتم تقسيم الدوائر االنتخابية بعدد المقاعد 9339

 . (918: 5118عياش، ) االنتخابية، كما هو الحال في بريطانيا على سبيل المثال

تحقيق الملكية الدستورية التي تنشأ في التي تساعد على برلمانية اآللية الحكومة ال تجسد

أنظمة برلمانية يقودها الملك ويميزها الفصل بين السلطة والحكم بحيث يحكم الشعب من خالل 

البرلمان الذي تنبثق الحكومة من رحمه، الفتا إلى أن جاللة الملك أكد على أهمية أن يقوم 

انين السياسية الرئيسة بما يضمن التوافق واالرتقاء بتجربة الحكومة البرلمانية المشرعون بتطوير القو 

 .والملكية الدستورية من خالل مركز الثقل الرئيسي الذي يمارس الحكم اال وهو مجلس الوزراء

الورقة النقاشية الخامسة شكل الحكم للملكية الدستورية، وأن المصطلحات هنا لها دالالت حددت و 

                                                                        الفكر اإلصالحي والتطور التاريخي للدولة األردنية، ذاكرا  محددات شكل الملكية  عميقة في

الشقران، ) الملكية ودورها في الحكم، ومجلس األمة، والحكومة، واألحزاب والمواطنون: الدستورية

عبداهلل الثاني ابن اصدرها الملك التي  الورقة النقاشية السادسة فيما عرضت (5: 5194والشوبكي، 

الورقة ، و "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"بعنوان  5191اكتوبر /تشرين األول 91، في لحسينا

النقاشية السادسة جاءت استكماال لألوراق النقاشية الخمسة السابقة، وقد ركزت على مضامين هامة 

ية القائمة لبناء مجتمع اردني حديث، وربما كان من أهم هذه المضامين تأصيل قواعد الدولة المدن

نما هي                                                                                                 على العدل والمساواة والديمقراطية، وان هذه الدولة المدنية ليست بأي حال دولة العلمانية وا 

 العمريين،) دولة تستند هويتها من الثوابت التي قامت عليها الدولة االردنية وهي الشرعية الدينية

5191  :9). 
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 :مشكلة الدراسة

في  الكشف عن متطلبات قيام الحكومة البرلمانيةتكمن إشكالية الدراسة في محاولتها 

وبيان المعوقات التي تحول واإلجتماعية  والقانونية والتي تتمثل في توافر الظروف السياسية األردن

 .دون تشكليل الحكومة البرلمانية في األردن

 :الدراســـة أسئلة

 :اإلجابة عن التساؤالت التالية دراستهيسعى الباحث من خالل 

 .الفقه الدستوري في فهوم الحكومات البرلمانية ما م -

 .في النظام السياسي االردني  ما متطلبات تشكيل الحكومات البرلمانية -

 .في النظام السياسي االردني ما معوقات تشكيل الحكومات البرلمانية -

 :ف الدراسةاهدأ

يجابيات الحكومات البرلمانية، وكيفية  متطلبات هدف الدراسة الى بيانت الوصول إليها، وما                                        وا 

فاعلة تؤدي دورها على اكمل الى حكومات برلمانية السبل التي تقودو المعوقات التي تحول دونها،

 .وجه

 :اهمية الدراسة

تكمن اهمية الدراسة في كونها من الدراسات الحديثة التي تتناول هذا الموضوع الذي يحتل 

، النظام السياسي األردني على وجه التحديد          عموما ، و  درجة كبيرة من االهمية في النظم السياسية

حيث ان موضوع تشكيل الحكومة البرلمانية يكتسب اهمية كبيرة في النظام السياسي االردني، لما 

ة من كذلك تبرز اهمية الدراس .عملية االصالح السياسي وتعميق المشاركة السياسية فيله من اثر 

وبيان  موضوع تشكيل الحكومة البرلمانية في االردن، كونها تعد من الدراسات القليلة التي عالجت
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مراحل والمتطلبات وفي محاولتها توضيح ال متطلباتها وتحديد المعوقات التي تحول دون تشكيلها،

 .من اجل تعزيزها ،الى حكومات برلمانية فاعلة                          التي يمكن أن تتحقق وصوال  

 :فرضية الدراسة

ومات البرلمانية تعد خير نموذج لتطبيق أن الحكتنطلق الدراسة من فرضية مفادها 

تشكيل الحكومة الفرضية الرئيسية تنشق فرضية أخرى تذهب إلى أن ومن هذه . الديمقراطية

التشريعية والتنفيذية في  تينبين السلطتحقيق وضمان التوازن يساعد على في األردن البرلمانية 

 .يالنظام السياسي االردن

 :حدود الدراسة

، وهي المرحلة التي شهدت 5191 -5199تقتصر الدراسة على الفترة الزمنية  :ةزمنيالحدود ال

وانشاء المحكمة الدستورية  تعديالت دستورية، شملت تعديل قانون اإلنتخاب فيها الدولة االردنية

خالل االوراق النقاشية ، وتبلورت الرؤية الملكية لالصالح والتغيير من والهيئة المستقلة لالنتخاب

 . يةالملك

 .المملكة األردنية الهاشمية: مكانيةالحدود ال

 :مصطلحات الدراسة

 الحكومة

       بلدا   تحكم الناس من مجموعة" الحكومة معنى أن إلى (Longman) لونجمان قاموسأشار : لغة

 (Della, 2003: 703) ." دولة أو
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ال ممارسة السلطة أنها شكل من أشك: هناك تعريفات عديدة لمعنى كلمة الحكومة ومنها:         إصطالحا  

المقصود من كلمة حكومة هو نظام الحكم أي ممارسة السلطة "وكذلك فإن  .في المجتمعات

 (1: 5115العزام،) ."صاحبة السيادة لوظائف الدولة

تشمل السلطة التشريعية والسلطة  ،ويقصد بالحكومة مجموع السلطات الدستورية في الدولة:          إجرائيا  

ن الحكومة تدير الجماعة وقوانينها ملزمة للمواطنينالتنفيذية والسلطة القضائ  .                                                       ية، وا 

  :الحكومة البرلمانية

أولئك الذين يزاولون  ،لمدة محدودة ، في أوقات دورية أوهي تلك التي يختار الشعب فيها:        إصالحا  

ن وفي هذه الحالة تعد إرادة تلك الهيئة الحاكمة معبرة ع، أو مهام الحكم باسمه( السلطة)السيادة 

ومنها انجلترا )كما هو الحال في الغالبية الكبرى من الدول ، (أي ارادة الشعب)إرادة الناخبين 

 .(19: 9339متولي، ( )وفرنسا

الحكومة التي تنبثق عن السلطة التشريعية وتكون  بأنهاالحكومة البرلمانية يمكن تعريف :          إجرائيا  

 .ن قبل الشعبمن الغالبية الحزبية في المجلس النيابي المنتخب م

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :االطار النظري: أوال

تفترض النظرية النيابية وجود أحزاب سياسية قادرة في الوصول لألغلبية البرلمانية من 

أو ائتالف عدة أحزاب سياسية للوصول لألغلبية ، خالل االنتخابات التي تجري على هذا األساس

أما في الحالة األردنية الراهنة فإنه من الصعوبة بمكان تحقيق . فيةالمطلقة وتشكل حكومة ائتال

اسية ينتيجة الظروف السياسية السائدة في المنطقة وقوانين اإلنتخاب وضعف األحزاب الس، ذلك

إلى ائتالف الكتل  ومن ثم اللجوءمما إنعكس على إمكانية تشكيل حكومة برلمانية،  ،األردنية
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لكن المشكلة تكمن في ضعف وهالمية الكتل  .تشكيل الحكومةلى اغلبية البرلمانية والوصول ال

نما على  ،أو برامج واضحة ومحددة، أيدلوجية -البرلمانية ألنها ال تتشكل على أسس فكرية             وا 

لتسقط  عقدها وانفراط، ما يقود إلى إنهيار هذه الكتل ومكونات إجتماعية أسس شخصية ومصلحية

 .بعدها الحكومات

نطالقا  من إفتراضات النظرية  ،ر اإلشارة إليه هو، إن استمرار النظم السياسيةوما تجد                               وا 

الوظيفية، تعتمد على درجة التكيف السياسي مع المطالب والتوقعات والمتغيرات المتسارعة، فكلما 

                                                                                     كان النظام السياسي قادرا  على استيعاب المطالب والتوقعات وقدرته في التعامل معها بجدية 

قدر تعلق األمر بالنظام بوعليه، و (. 51: 5118الموند، )                          ة يكون قادرا  على االستمراروفاعلي

: 5195المشاقبة، )                                      يتكيف تدريجيا  مع المتغيرات المتسارعةيفترض فيه أن فإنه  ،السياسي األردني

 النموذج البريطاني الدمج الكامليمثل ولتوضيح البنية النظرية للحكومة البرلمانية  .(949-945

 .وفيما يلي عرض مختصر للنموذجين البريطاني والفرنسيبين عضوية الحكومة والبرلمان، 

 . الحكومة والبرلمان الدمج الكامل بين عضوية: النموذج البريطاني -أ 

كان الملك او الملكة، بموجب العرف السياسي، يختار عضوا من بين كبار  في بريـــطانيا

لكن بعد ظهور الثنائية الحزبية، اصبح الملك ملزما، بموجب  رجاله، من يراه مناسبا لظروف الحكم،

العرف السياسي، أن يدعو الى تأليف الوزارة زعيم الحزب الفائز في االنتخابات، و الذي يشترط أن 

                                       وبالتالي اصبح دور الملكي ة في بريطانيا (. 515: 9331غزال، )يكون عضوا في مجلس العموم، 

ول دون اختياره، اذ أن اختياره ال يرجع في الحقيقة و الواقع الى يقتصر على تكليف الوزير األ

عثمان، )الملك، بل الى الشعب الذي اعطى االغلبية المطلقة لحزب العمال أو حزب المحافظين 

ذلك أن الناخب االنجليزي ينتخب نظريا مرشحا من (. 593: 9355يكن، )، (511: 9339

نائية الحزبية، ونتيجة للتنظيم واالنضباط، ينتخب الناخب دائرته، لكنه في الواقع وعن طريق الث
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ايضا في بريطانيا اذا استقال الوزير (. 91: 5111عليان،)ن في ان معا، نائبا ورئيسا للحكومة ياثن

االول، تاركا اكثرية في الحكم، فأن الحزب هو الذي يختار خلفا له، كذلك عندما ال يملك احد 

المطلقة في مجلس العموم، يبقى الملك ملزم بتكليف زعيم الحزب الذي  االحزاب الرئيسية االكثرية

: 5111عليان، )نال مقاعد النيابية اكثر، فأذا فشل يبقى الملك ملزم بتكليف زعيم الحزب المنافس 

94-98 .) 

التشريعية  السلطتينجعل النظام البرلماني في بريطانيا التشريع عملية مشتركة بين  وما

ولهذا فقد أعطى السلطة التنفيذية في حاالت محددة الحق في أن تتدخل في االجراءات والتنفيذية، 

التشريعية العادية، وأن تسهم في عملية سن القانون، وذلك عن طريق حقها في اقتراح القوانين، 

وقد  .                                                                                    والموافقة على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان أو االعتراض عليها اعتراضا  مطلقا  

ازلت السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية عن جانب من اختصاصاتها التشريعية كي تمارسها عن تن

طريق اللوائح التفويضية؛ وهي قرارات تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من البرلمان، 

، (انويأو الث)وهذا ما يعرف بظاهرة التشريع المفوض، أو التشريع الفرعي )ويكون لها قوة القانون 

: 9389صبري، ) (.لتمييزه عن التشريع االساسي الذي يصدر عن البرلمان في االحوال العادية

العمل الذي يضع االسس االولى للتشريع ويحدد مضمونه "ويعرف حق االقتراح بأنه  (58

 :Anson, 1922).، فاالقتراح وفق هذا التعريف هو العمل الذي يقدم للتشريع مادته"وموضوعه

253) 

 الفصل الكامل بين عضوية الوزارة و البرلمان. لنموذج الفرنسيا -ب 

مر النموذج الفرنسي بحاالت مد وجزر في الجمع بين الوزارة و النيابية، وفي  في فرنســـا

م، بموجب 9385في دستور . تحديد هوية، صاحب الصالحية في اختيار رئيس الحكومة
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ل و يضع حدا لوظائفه بناء على تقديم هذا االخير رئيس الجمهورية يعيين الوزير األو (: 5)المادة

استقالته الحكومية، دون أن يكون للجمعية الوطنية دخل في هذا االختيار، وقد اكد الجنرال ديغول 

م أن رئيس الجمهورية هو الذي 9314كانون الثاني في العام  99في مؤتمر صحفي عقده في 

ره سواء انجز المهمة التي عهد اليه بتنفيذها او النه يعيين الوزير االول، وهو الذي يملك حق تغيي

ذلك أن للرئيس اغلبية داخل الجمعية الوطنية، لكن في حال عدم وجود توافق . لم يعد موضوع ثقة

بين  رئيس الجمهورية و االغلبية البرلمانية ال يستطيع رئيس الجمهورية اقالة رئيس الحكومة، ذلك 

لبرلماني يتولى اختيار رئيس الوزارة، لكن دوره  ليس مطلقا، الن عليه أن  رئيس الدولة في النظام ا

 (.  19+18+ 91-95: 5111عليان، )االلتزام برأي االكثرية السائدة في البرلمان 

   :                         التطور الدستوري في االردن

1291                             تأسســت إمــارة شــرق األردن فــي عــام                                           ، وتــم االتقــاق بــين االميــر عبــداهلل بــن الحســين 

92               لى أن يكون يـوم            وبريطانيا ع 1291     أيـار                            وحـاول األميـر اإلسـراع فـي   .                    موعـدا  العـالن االمـارة   

                                                                                     تنفيذ تطلعات الشعب من حيث اشراكه في الحكم من خالل التشريع واإلدارة بواسـطة نـواب ينتخبـون 

                                                                                          لهذه الغاية فوافق على تأليف لجنة من ممثلي الشعب واجتمعت هذه اللجنة برئاسة ناظر العدلية في 

1291            ئل تموز سنة    أوا   9001                   الحضـرمي، والعـدوان،  )                                    ووضعت قـانون االنتخـاب للمجلـس النيـابي         

: 92                                                                             وأقـــرت الحكومـــة هـــذا القـــانون، وأثـــر إعـــالن االســـتقالل ثـــم تشـــكيل لجنـــة مـــن خبـــراء القـــانون   .  (

                                                                                    لوضع مشروع قانون أساسي لشرق األردن وقد تم وضع هذا المشروع بعد اجتماعات عقدتها اللجنـة 

                                                                               مــدير اآلثــار وبعــد استشــارة عــدد مــن رجــال القــانون وأهــل الــرأي مــن الزعمــاء، لكــن الحكومــة        برئاســة 

                                                                                          البريطانيــة كشــأنها دائمــا  وضــعت شــروطا  قاســية الســتمرار دفــع المعونــة الماليــة وقــد قبلتهــا الحكومــة 

                                                                                 مضطرة دون موافقة الشعب أو مشورته، وكان مـن بـين هـذه الشـروط أن يكـون األميـر غيـر مسـؤول 



10 
 

  .                                                                                      نسبة لإلدارة الحكومية وأن يبقى رمـزا  باعتبـار أن الحكـم يفتـرض أن يكـون دسـتوريا  فـي كـل حـال   بال

                                                                                     ويترتب على األخذ بهذا المفهوم أن تشكل حكومة دستورية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب، لكـن 

  ل                                                                                 شيئا  من هذا لم يحدث بـل أرجـق قـانون االنتخـاب وأهملـت مسـودة القـانون األساسـي بضـغط وتـدخ

                                                                                    مـن دار المعتمـد البريطــاني، وقـد أدى هـذا الوضــع إلـى مزيــد مـن سـيطرة المعتمــد وتحكمـه وأصــبحت 

                                                                                        السلطة في يده، ورأت بريطانيا أن الفرصة سانحة لتثبيت وضعها وسيطرتها بصورة قانونية منظمة، 

                                                                                   فصاغت أطماعها في قالب معاهدة دعت لتوقيعهـا رئـيس الحكومـة األردنيـة حيـث وقعهـا فـي القـدس

90   فــــي  1291     شــــباط      92                         ونشــــرت المعاهــــدة رســــميا  فــــي    / 1/ 1291         9383             ماضــــي، وموســــى،  )  

: 513   ) .  

                                          الخصائص والسلطات في النظام السياسي األردني

                                                                           حــدد الدســتور األردنــي ســمات الحكــم فــي األردن ونــص علــى أن المملكــة األردنيــة الهاشــمية 

                            نــه، وأن الشــعب األردنــي جــزء مــن                                لكهــا ال يتجــزأ وال يتنــازل عــن شــيء م                         دولــة عربيــة ذات ســيادة، م  

                                                                                            األمة العربية، ونظـام الحكـم فيهـا نيـابي ملكـي وراثـي، وأن اإلسـالم ديـن الدولـة، واللغـة العربيـة لغتهـا 

  .       الرسمية

  :    7100           وتعديالت عام      0597                                              خصائص النظام السياسي األردني وفقا  لدستور عام

  :                         األردن جزء من أمته العربية . أ  

        المملكــــة  "       علــــى أن       5199            وتعـــديالت عــــام       9385    عــــام                            نصـــت المــــادة األولــــى مـــن دســــتور

                                                                                       األردنية الهاشـمية دولـة عربيـة مسـتقلة ذات سـيادة ملكهـا ال يتجـزأ وال يتنـازل عـن شـيء منـه، الشـعب 

                                                      وهذا يدل بشكل واضح على تالفي النقص الحاصل فـي دسـتور سـنة   "                           األردني جزء من األمة العربية
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                                               باألمــة العربيــة، وبالتــالي فــإن األردن يعــد مــن الــدول                               حيــث لــم يــذكر عالقــة الشــعب األردنــي       9341

   .  (   588-   593 :      5115     خير،  )                               العربية السباقة في هذا المجال

  :                 األمة مصدر السلطات  . ب  

                                      األمــة مصــدر الســلطات، وتمــارس ســلطاتها علــى  "       علــى أن   (   54 )                     نــص الدســتور فــي المــادة 

                               وهـذا يشـير إلـى أن هـذا المبـدأ قــد   ،  (  54       المـادة    :                 الدسـتور األردنـي  )   "                           الوجـه المبـين فـي هـذا الدسـتور

      9341         أو دسـتور       9355                                                                  أصبح  ركيزة في الدساتير األردنية، فلم يكن له أي تأثير في دسـتور سـنة 

                                                                                              اللذين ركزا السلطة بيد مجلس الوزراء والملك من الناحية العملية، باإلضافة إلى الدور البريطاني في 

                                         لسياســـي الملكـــي األردنـــي يجمـــع مـــا بـــين الملكيـــة                                             اتخـــاذ مثـــل ذلـــك القـــرار فـــي ذلـــك الحـــين، والنظـــام ا

     األمـة  "                                                 ، التي يعتمـد فيهـا علـى الشـعب الـذي هـو مصـدر السـلطات *                         دستوريا  والملكية الحديثة  *       المقيدة

                                                                      وهـــو المصـــدر النهـــائي للشـــرعية هنـــا، والملـــك هـــو رأس الدولـــة ورمـــز اســـتمراريتها   "             مصـــدر الســـلطات

  . (   915-   911 :      9355      مهنا،  )                 ووحدتها الوطنية

  :                            تنظيم الحقوق والحريات العامة  . ج  

                                                                               جــاء تنظــيم الحقــوق والحريــات بموجــب الدســتور شــامال  واضــحا  دقيقــا  وكــافال  لممارســة تلــك 

      9341 و      9355                                                                           الحقــوق والحريــات العامــة، كمــا أن تنظــيم الحقــوق والحريــات ورد بالدســاتير الســابقة 

                            عليــة كانــت فــي تلــك الفتــرة بيــد                                                     غيــر أن ذلــك التنظــيم كــان هــزيال  إضــافة إلــى أن الســلطة الف      9385 و

                       جـــاء بتنظـــيم كامـــل للحقـــوق       5199      دســـتور        تعـــديالت                                       المعتمـــد البريطـــاني وســـلطة االنتـــداب، ولكـــن 

                                                           
هي تلك التي يقيدها الدستور وهي تطور للملكية المطلقة فقد يضطر الملك المطلق ان يتنازل : الملكية المقيدة  *

 .                              ستورية أو يتنازل عنها اختيار اللشعب عن كثير من الحقوق الد
هي الملكية التي تقوم على أساس توسيع صالحيات السلطة التنفيذية وتأخذ بمبدأ الفصل بين : الملكية الحديثة  *

 .السلطات وتسمح بتداول السلطة مع المحافظة على بعض الصالحيات الدستورية للملك
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          مـن المـادة   )                                                                         والحريات، حيث أولى هذا الموضوع أهمية وعناية تستحقها فخصص لـه فصـال  مسـتقال  

   .                                     ضمنه مختلف الحقوق والحريات وضماناتها  (   59           الى المادة    8

  :              بنظام المجلسين      األخذ . د  

                                                                                  أخذ الدستور األردني بأسلوب ثنائية المجلس وفيه يكون أحد المجلسين منتخبا  واآلخر معين 

                       علــى أن يتــألف مجلــس األمــة   (   15 )           نصــت المــادة        ، حيــث (  45 :      5111          المصــالحة،  )              مــن قبــل الملــك

      ألعيان                                                                 مجلس األعيان ومجلس النواب، والملك هو الذي يعين رئيس وأعضاء مجلس ا  :          من مجلسين

                أمـا مجلـس النـواب    ،                                                                ويقبل استقالتهم، على أن ال يتجـاوز عـددهم نصـف عـدد أعضـاء مجلـس النـواب

               تعــديالت الدســتور  )                                                                            فيتــألف مــن أعضــاء منتخبــين انتخابــا  عامــا  ســريا  ومباشــرا  وفقــا  لقــانون االنتخــاب

       رفـــض أو                                      ، ويمنحـــه الدســـتور األردنـــي ســـلطة قبـــول أو  ( .  11 ،    19 ،    91        م، مـــادة     5199          األردنـــي عـــام

   .                                                 تعديل السياسة العامة المقدمة من السلطة التنفيذية

                                                                               هيمنـــت الســـلطة التنفيذيـــة علـــى الســـلطة التشـــريعية  منـــذ عـــودة الحيـــاة السياســـية فـــي عـــام   و 

                                                         وقــد بــرز ذلــك مــن خــالل قــدرة الســلطة التنفيذيــة علــى الســيطرة علــى   ،  (  95 :      5118      راشــد،  )      9353

                                      دور الســــلطة التشــــريعية لســــبب ضــــعف المجــــالس                                        الســــلطات الــــثالث وهيمنتهــــا بشــــكل مباشــــر علــــى

                                                                                          التشـريعية وعـدم قـدرتها علـى القيـام بـدورها بشـكل فاعـل ممـا أثـر علـى العمليـة السياسـية فـي المملكـة 

    . (    5195          العضايلة،  )                  األردنية الهاشمية

 :الدراسات السابقة: ثانيا

كيلها الحكومة البرلمانية وتش في موضوعالدراسات المتخصصة  ندرةلمس الباحث 

 .وهي ،من الموضوع ولذلك تم االسترشاد بعدد من الدراسات القريبة ،ومتطلباتها ومعوقاتها
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 :الدراسات العربية

  الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في " بعنوان ،(7116المســـاعيد،)دراسة

لمانية على اعمال السلطة تناولت الدراسة الرقابة البر . "النظام النيابي االردني، دراسة مقارنة

التنفيذية بموجب الدستور في النظام النيابي االردني في ظل مبدأ الفصل بين السلطات 

وقد استخدم الباحث المنهج التاريجي والمنهج القانوني . حسب اسس النظام البرلماني

بمبدأ           ر األردني  يعمل الدســـتو : أوال. التحليلي المقارن، وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية

فلم تتركز في الدستور االردني السلطات في يد هيئة حاكمة . الفصل الوظيفي بين السلطات

واحدة، بل تم توزيعها وتقسيمها بين هيئات مختلفة، هي السلطة التنفيذية، والسلطة 

طاء يأخذ الدستور األردني  بثنائية السلطة التنفيذية، مع اع: ثانيا.التشريعية، والقضائية

ياخذ الدستور االردني بمبدأ التوازن : ثالثا.  الصالحيات لرئيس الدولة على حساب الحكومة

والذي يعني ان تتولى كل سلطة باالضافة الى اختصاصها بعض . بين السلطات

الصالحيات الموكولة الى سلطة اخرى بموجب نص الدستور، ومن ذلك حق السلطة 

حال غياب مجلس النواب وفقا الحكام الدستور، وحق التنفيذية في اصدار القوانيين في 

. يأخذ الدستور االردني  بمبدأ التعاون بين السلطات: رابعا. الملك في العفو الخاص

 .فالسلطة النفيذية هي المنفذه للقانون المشرع من السلطة التشريعية

  ة في لبنان االستشارات النيابية الختيار رئيس الحكوم"بعنوان  ،(7112عليان، )دراسة– 

مشكلة الدراسة، التي تناولها الباحث،أن هنالك تباين في تفسير كانت ."دراسة مقارنة

النصوص الدستورية من قبل المراجع السياسية تجاه، هل االستشارات النيابية التي نص 

م، ملزمة باجرائها ام بنتائجها لدى 9331للعام ( 89)عليها الدستور المعدل للمادة 

بينت نتائج الدراسة أنه وبموجب الفقرة الثانية من . في اختيار رئيس الحكومةالجمهورية 
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بعد التعديل الدستوري، اصبح ملزما أن يقوم رئيس الجمهورية، باجراء ( 89)المادة 

ومن ناحية . استشارات نيابية ومن ثم اطالع رئيس مجلس النواب رسميا على نتائجها

رئيس الجمهورية ملزم بحصلية االستشارات النيابية،  الممارسة، فقد بينت الباحثة أن على

حيث يصدر رئيس الجمهورية بيان التكليف الذي يحدد اسم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل 

الحكومة بصفه منفرده، ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوم بتسمية رئيس مجلس الوزراء 

النيابية بذلك،كما رئيس الحكومة منفردا، وال يحق له سحب التكليف اال اذا طالبت االكثرية 

م و اتفاقية الطائف للعام 9349يكون من الطائفة السنية، بموجب  الميثاق الوطني لعام 

 .م9331

 الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و اثره على "بعنوان  ،(7112دويـــك، ) دراســـة

الى معرفة الوســـائل الرقابية هدفت الدراســـة  ،"م5111-م5119االداء الحكومي في األردن 

الكتل واللجان البرلمانية التي هم  التي استخدمها اعضاء مجلس النواب الرابع عشر، عبر

م، ومعرفة 5111-م 5119اعضاء بها، تجاه  الرقابة على االداء الحكومي، خالل فترة 

لدراســـة على قامت ا. المعوقات التي واجهها اعضاء مجلس النواب في قيامهم بدور الرقابي

وتوصلت الدراســــة، الى نتيجة رئيسية مفادها، ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب . فرضية

الرابع عشر مقارنة بارتفاع الدور التشريعي للمجلس، على الرغم من ان غالبية اعضاء 

حيث بينت الدراسة، قلة استخدام . هم اعضاء، في الكتل و اللجان النيابية مجلس النواب،

النواب لوسائل الرقابة السياسية والمالية، كما كان هنالك، كثرة في االسئلة المكتوبة التي 

وكانت األسئلة الشفوية مقبولة نسبيا،  وجهها النواب للحكومة، لكن غالبيتها، كانت بال رد،

كما لوحظ أن عدد المذكرات النيابية كان جيدا، وكان هنالك قلة قليلة في استخدام وسيلة 

ستجواب، ولم يتم استخدام وسيلة التحقيق، وقلة في تقديم طلب المناقشة العامة، واالقتراح اال
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                   ام ا المعوقات التي . بقانون، اوبرغبة، ولم يتم سحب الثقة من أي وزير أو رئيس وزراء

اعاقت درجة الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، فتعود الى المصالح الشخصية للنواب، 

 . اس الذي تقوم عليه الكتل البرلمانيةوضعف االس

 اثر الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية والسلطة "بعنوان  ،(7115الخرشه، )دراسة

هدفت . االردن –فرنسا  –التشريعية في فاعلية االداء البرلماني، دراسة مقارنة، بريطانيا 

نفيذية و التشريعية على الدراسة الى معرفة ايجابيات وسلبيات الجمع بين عضوية السلطة الت

فاعلية االداء البرلماني، من الناحية النظرية والتطبيقية، من خالل استخدام المنهج الوصفي 

عبر دراسة النصوص الدستورية والعرفية ذات العالقة بموضوع . التحليلي، والمنهج المقارن

نظام البرلماني في االختالف عن ال. البحث، ومن ثم تحليلها الجراء مقارنة فيما بينها

الملك يسود وال )                                                                 البريطاني، الذي يكون فيه مركز الملك شرفي ا وادبيا انطالقا من مبدأ 

، فأن الملك في النظام البرلماني االردني، هو رئيس السلطات، وهو المحور االساس، (يحكم

ايضا . همفهو يرأس السلطة التنفيذية، والتشريعية، و القضائية، وهو من يعين الوزراء و يقلي

ففي النظام البرلماني البريطاني، فأن عضو مجلس اللوردات، ال يكون عضوا في الوزارة، 

لكن في النظام البرلماني االردني، اجاز الدستور لعضو مجلس االعيان أن يكون عضوا في 

في االختالف مع النظام البرلماني الفرنسي، . الوزارة الى جانب عضويته في مجلس االعيان

رنسا يحظر الجمع بين عضوية السلطتيين التشريعية والتنفيذية، فيما يجيز ذلك النظام ففي ف

 . البرلماني االردني
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 :الدراسات األجنبية

  (7109رونالد، )دراسة 

(Ronald L. Watts,2015), " Models of Federal Power Sharing " 

دراسة إلى أن ترتبط مدى تمكن وتوصلت ال" نماذج المشاركة الفدرالية في السلطة"بعنوان   

اإلتحاد الفدرالي من التوفيق بين التنوعات السياسية، ال بالتدابير الفدرالية المعتمدة وحسب، بل 

بإمكانية تعبير الشكل يالخاص أو المختلف لإلتحاد الفدرالي عن رغبات المجتمع المعني المحدد 

ث، يشهد تطبيق فكرة الفدرالية عامة، أو حتى                                                  ومتطلباته، بصورة مناسبة أيضا ، وكما يشدد هذا البح

                                                                                      ضمن فئة أكثر تحديدا  من اإلتحادات الفدرالية، تفاوتات ممكنة عديدة، في نهاية األمر، يتضمن 

تطبيق الفدرالية مقارنة إحتراسية عملية، من هنا فإن تطبيقها المتواصل في ظل الظروف المختلفة 

ين، قد يعتمد فعال على األفكار الجدية اإلضافية في مجال أو المتغيرة، خالل القرن الواحد والعشر 

 . تطبيقها هذا

 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

ومعوقات تشكيل  مزاياعلى إن ما يميز هذه الدراسة عن غيرها هي محاولتها الوقوف 

ة طرحها لهذا الحكومة البرلمانية في االردن ، وتكستب هذه الدراسة أهميتها من اهمية وحداث

الموضوع الذي يقع على جانب كبير من االهمية في النظام السياسي االردني ، حيث ال توجد 

دراسات سابقة تناولت الموضوع بشكل تفصيلي وهذا ما يميز الدراسات الحالية عن الدراسات 

 .السابقة
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 :الدراســـــة يةمنهج

ا المنهج بتعريف وتقويم األجزاء التي يتكون          وي عنى هذ :تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

منها الكل ألي قضية، وهو وسيلة للحصول على معرفة غنية وجديدة، والمنهج التحليلي والذي يأخذ 

                                                                                       صورا  ومستويات مختلفة تبعا  لطبيعة موضوع البحث، يعتبر تعدد عمليات التحليل شرطا  لتوفير 

يعمل على  تحليل الموضوع  إلى عناصر بسيطة أو                                          إدراك أعم وأشمل للقضية قيد الدراسة، إذ  

تقسيم الشيء إلى مكوناته ووحداته، تساعد على كشف جوهر الظاهرة أو هيكل الشيء، وتحديد 

عالقة العناصر أو األجزاء بعضها ببعض، وكيفية تألفها فيما بينها داخل اإلطار العام للكل، 

مة في الدور العام الذي يقوم به الكل ويساعد ذلك وتحديد وظيفة كل منها وما يمثله من ثقل ومساه

الباحث على التمييز بين ما هو أساسي أو ثانوي باإلضافة إلى الكشف عن المراحل المتعددة التي 

تمر بها الظاهرة في حركتها وتطورها ومعرفة أسبابها وانعكاساتها الواقعية على السياسة الخاصة 

حليلي اإلحصائي على جمع البيانات من مجلس تالمنهج الكذلك إعتمدت الدراسة عل . بالدولة

 .النواب األردني السابع عشر
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 الفصل الثاني

 نشأت وتطور فكرة الحكومة البرلمانية

البرلمانية تعني الحكومة ثمة إجماع بين فقهاء القانون الدستوري وعلماء السياسة على أن 

فالحكومة تعبير يشير إلى مجموع الهيئات  .السلطة نظام الحكم في دولة ما وكيفية ممارسته

كما  .والتنفيذية والقضائية، التشريعية، الحاكمة أو المسيرة للدولة، وهي السلطات الرئيسية الثالث

وهذا هو المعنى . تطلق الحكومة على السلطة التنفيذية فقط دون السلطتين التشريعية والقضائية

                                            أخرى إن فكرة الحكومة البرلمانية مر ت بمراحل  هذا من ناحية، ومن ناحية .الضيق للحكومة

تاريخية ساعدت على إيضاح المعنى الذي تذهب إليه بالتوافق مع صياغاتها النظرية والفلسفية، 

نشأت الحكومة البرلمانية وتطورها . وعلى هذا ستعالج هذين البعدينوبما نعهده في العصر الراهن، 

فكرة المبحث الثاني تطور و  .البرلمانية الحكومة هومومف معنى فيالمبحث األول  :في مبحثين

 .الحكومة البرلمانية 
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 :الحكومة البرلمانية في معنى ومفهوم: المبحث األول

استخدم مفهوم الشعب بالمعنى السياسي ألول مرة في الجمهورية الرومانية القديمة، ومن ثم 

كما  .في القرون الوسطى الذي ساد استخدم لتأكيد سلطة الشعب في مقابل مفهوم الحق اإللهي

م، حيث تبين أن الشعب هو واضع 9111اتضح استخدام هذا المفهوم في الثورة األمريكية عام 

سقاطها وتبديلها بأخرى والنظرة  .(18: 9351الجرف، )                                                             الدستور وأن له حق في اختيار الحكومة وا 

، وما بين اعتباره المجتمع بشكل عاممثل يتتراوح ما بين اعتباره  ،كمفهوم" الشعب"السياسية إلى 

مجموعة من األفراد، وذلك بحسب النظرة إلى العالم، فالنظرة الفردية إلى العالم تنتج الشعب 

                                                                                              مفهومها للشعب باعتباره مجموع أفراد يعيشون في مكان واحد، أما النظرة الكلية فتنتج مفهوما  كليا  

                                                        الفلسفة السياسية المكتوبة باللغة االنجليزية تقليديا  إلى وتميل  .يعبر عن إرادة األمةللشعب باعتباره 

التشكك في التفكير الكلي ويرى العديد من مفكريها المعارضين للمفهوم الكلي للشعب أنه لم يعد 

 (.991-991: 5199أبو زيد،)                                      يمكن اعتباره مستودعا  للسلطة السياسية" شعب"هناك أي 

يج اد نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل اإلدارة                                   يعتبر تحقيق االستقرار السياسي وا 

                                                                                     الحاكمة سلميا،  بدون تغيير األسس القانونية، ودون اللجوء للعنف مما يساعد على بناء دولة 

المؤسسات من أهم ايجابيات النظام الديمقراطي القادر على اختيار المسؤولين عن طريق 

خضاع المرشحين إلى حكم الرأي ال وجعل الحكام خاضعين للمسؤولية . عام                                                االنتخاب، وكذلك وا 

ويساعد بدوره على . والمراقبة أمام المحكومين، يؤدي إلى احترام القانون وحماية المصالح العامة

 .(1963،269:رايموند)تأمين درجة عالية من الكفاية وحسن اختيار الكفاءات المتميزة 

                          بعيدا  عن القوة والعنف عن وتساعد الديموقراطية كذلك على تعزيز عملية تداول السلطة 

طريق الوفاق والرضا بين المحكومين، مما يثبت والء الشعب للحكومة والوطن، ويغرس الثقة في 
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وتحقيق العدل الذي هو أحد . وتسمح  الديموقراطية ألفراد المجتمع بالدفاع عن حقوقهم. نفوسهم

تركيز على أهمية الثقافة وهذا يستوجب ال. األغراض السياسية التي تنشأ الدولة من أجلها

الديموقراطية ، من أجل إغناها بتجارب إنسانية معاصرة تزيل أي شكل من اشكال السلبيات التي قد 

تعزيز فرص الحرية في ممارسة المواطن  لذا فال بديل عن. تظهر من خالل التفاعل االجتماعي

تخابات ، وهذا يشكل جوهر لحقه في التصويت مما يساعد على الوصول إلى نتائج نزيهه في االن

 .(174: 2001،عبداهلل)العملية الديموقراطية 

يتولى البرلمان في الدولة سلطة الرقابة والتشريع، حيث أن لكل عضو من أعضاء مجلس و 

إقرار الخطة من النشاطات التي تدخل ضمن إختصاص البرلمان، النواب حق اقتراح القوانين، 

جتماعية والموافقة على مشروع ميزانية الدولة، وهذا النظام يعتبر أحد العامة للتنمية االقتصادية واال

تطبيقات الديمقراطية النيابية، فهو يعمل على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتسم 

 (:959: 9351عصفور،)النظام البرلماني بمجموعة من الخصائص من أبرزها ما يلي

عب يتمتع بسلطة حقيقية في مجالي التشريع والرقابة على                              وجود برلمان منتخب من ق بل الش .9

وذلك بهدف تحقيق رقابة الرأي العام على أداء أعضائه وقدرتهم على ( الحكومة)الوزارة أو 

 .القيام بمهامهم

حيث يتولى رئيس الدولة منصبه . الفصل بين منصب كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة .5

ما من خالل االنتخاب المباشر أو (                          ملكة، أميرا ، إمبراطورا  /                  يسمى حينئذ ملكا  )إما بالوراثة                                  وا 

وقد يكون رئيس الدولة هو رئيس الدولة ( يسمى حينئذ رئيس الوزارة أو الحكومة)غير المباشر 

ما بين  يكمن اإلختالفوهذا  لسلطة التنفيذيةلوهو بمثابة الرئيس الفعلي في األنظمة الرئاسية 

 .مانية والدستورية أواألنظمة الرئاسيةمة الملكية البرلظاألن
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أن رئيس الدولة يملك وال يحكم، فالغالب أنه مجرد رمز وبدون  ،                         في االنظمة الملكية عادتا   .9

أما في النظم الجمهورية، فاألصل أنه ال  .لؤو غير مسمصون و سلطات فعلية، وبالتالي فهو 

كاملة عما يرتكبه  .يته الجنائية                                                     يسأل سياسيا  إال إذا قضى الدستور بغير ذلك، وتقوم مسؤول

حدد الدستور هذه المسؤولية بالجرائم و من جرائم عادية شأنه في ذلك شأن أي فرد عادي، 

ذا كانت بعض الدساتير تنص على اختصاصات معينة  .الخاصة التي تتعلق بوظيفته                                                وا 

نما عن طريق وزرائه، و  لهذا ال يكفي                                                                        لرئيس الدولة، إال أن هذا األخير ال يباشرها بنفسه وا 

نما ال بد أن يوقع عليه أيضا  رئيس الوزراء في بعض األحيان  .                                                                                توقيعه لسريان قرار ما، وا 

تقوم السلطة التنفيذية بممارسة دورها السياسي وتكون مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان  .4

 ويختار رئيس. يتولى تعيين رئيس الوزراء الحكومةالذي ، أما رئيس الدولة فهو والشعب

من البرلمانيين البارزين في حزبه، أما في  هالوزراء، في حال كان زعيم حزب األغلبية، وزراء

حال عدم حصول أحد األحزاب على أغلبية واضحة، يختار رئيس الوزراء وزراءه من 

ذا كان األمر يتطلب (. الحكومة ائتالفية/ الوزارة)ن من قبل أحزابهم بحيث تكون يالمرشح                      وا 

 9333فوزي، ) لدولة على تعيين الوزراء، فإن هذه الموافقة تظل محض شكليةموافقة رئيس ا

:995-993). 

كوحدة متضامنة، حيث يعمل رئيس الوزراء ووزرائه بروح في النظام البرلماني الوزراء  يعمل .8

الفريق الواحد، وأن لكل واحد منهم مسؤول أمام البرلمان والرأي العام عن سياسة الوزارة ككل، 

                                                                            لك أي وزير أن يتحلل من مسؤولية أي قرار يصدره مجلس الوزراء ما دام عضوا  فيه، وال يم

عليه أن يستقيل، وهذا الصفة التضامنية  فأنإعفاء نفسه من المسؤولية، الوزير  فإن أراد 

للوزارة تستلزم عدم تناقض الوزراء فيما يصدرونه من تصريحات، وعدم تصويتهم في داخل 

 .ت القوانين المحالة من الحكومةالبرلمان ضد مشروعا
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 (:913: 9333الخطيب،) وجود تداخل ورقابة متبادلة بين البرلمان والوزارة على النحو التالي .1

                                                                            أن رئيس الوزراء والوزراء هم أعضاء أيضا  في البرلمان ولهم الحق في حضور جلسات -أ 

 .انينالبرلمان والمشاركة في المداوالت وفي التصويت واقتراح مشروعات القو 

أن للنواب الحق بمراقبة الحكومة من خالل أسئلة يوجهها النواب لرئيس الوزراء والوزراء -ب 

جراء التحقيقات في أمور تقع في دوائر اختصاصهم                         فضال  عن طرح الثقة برئيس  ،                                               وا 

 . الوزراء، أو بأحد الوزراء أو بالوزارة ككل، وتسقط الوزارة إذا فقدت ثقة البرلمان

بمطالبة رئيس الدولة لحل البرلمان حينما تصطدم به، وأن هذا الحل  أن للوزارة الحق-ج 

يؤدي إلى إنهاء حياة البرلمان قبل األجل المحدد لها، ويختلف حق الحل عن حق 

التأجيل، فالتأجيل يعني فقط وقف جلسات البرلمان لمدة معينة، وبالتالي ال ينهي حياة 

 .لالبرلمان وال يؤثر على عضوية النواب بأي حا

 : ومن أهم خصائص الحكومة البرلمانية ما يلي 

كله أو بعضه من الشعب، فاالنتخاب هو جوهر النظام النيابي وبدون : وجود برلمان منتخب -أوال

                 وأحيانا  نجد بعض . "ال يكون النظام النيابي سوى مجرد مسألة صورية أو مجازية" :إنتخاب

ول الذين يتولون الحكم عن طريق الوراثة ال االنتخاب الدساتير تنسب الصفة النيابية إلى رؤساء الد

الذي يتم إنتخاب بعض أعضائه ويتم تعيين بعضهم أو إلى مجلس الشيوخ ( كالملوك واألباطرة)

  .(445: 9313ليلة، )"اآلخر

تعتبر أنها تزاول ( الملك أو البرلمان مثال)أن الهيئات المختلفة تزاول خصائص السيادة "

نما بصفتها ممثل لألمةشخصيفتها الليس بص سلطاتها وقد تقرر  .(514: 9354 بسيوني،( )                         ة وا 

فالملك يعتبر أن سلطته مستمدة من األمة . ذلك المبدأ في انجلترا منذ القرن السادس عشر

ولقد حدث في مرات عدة أن اجتمع البرلمان وقرر .                                          واليزاولها إال في صالح االمة طبقا  لقوانينها
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كما حدث ذلك بالنسبة للملك ادوارد الثاني ، عدم قيامهم بواجبات مناصبهمعزل بعض الملوك ل

 9155وكذلك فيما يتعلق بالملك جاك الثاني عقب ثورة سنة  .9933وريتشارد الثاني في عام 

 .(511-518: 9354بسيوني، )

نم-ثانيا            ا ممثال  عن                                                                          عضو البرلمان يمثل األمة كلها، بمعنى أنه ال يمثل دائرته االنتخابية فقط، وا 

 . الشعب

وهذا المبدأ نتيجة  ،ألعضاء البرلمان قسط من االستقالل عن الناخبين في ممارسة سلطتهم-ثالثا

عن الناخبين أن ليس ( بعض االستقالل)وينبنى على اعتبار النائب مستقال . طبيعية للمبدأ السابق

له إذا لم ينفذ تلك االرادة أو لهؤالء الحق في إمالء إرادتهم أو رغباتهم على النائب وال حق عز 

مجالس تمثيل )الرغبات كما كان الحال في فرنسا قديما قبل الثورة الفرنسية بالنسبة ألعضاء 

 .Les Etats Generauxالمعروف باسم ( الطبقات

بما يحقق رقابة الرأي العام على أعضاء البرلمان ، انتخاب أعضاء البرلمان يكون لمدة محددة-       رابعا  

يثبت عدم  نذيلكن الناخبين من عدم تجديد انتخاب االعضاء ال                  ن ذلك التجديد يم  بمعنى أ

 .صالحيتهم للقيام بمهمتهم

يجب أن يكون للمجلس النيابي سلطة واختصاصات معينة،في مجال الرقابة والتشريع -       خامسا  

 (.981-981-988: 9339،متولي)

رئيس الدولة ورئيس الحكومة،  يتسم النظام البرلماني بخاصية التمييز بين منصب كل من

                                                                                        حيث أن رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا ، سواء أكان ملكا  أو رئيس جمهورية، وتسري عليه قاعدة 

.                                                                       أما رئيس الح كومة، فهو ي مارس السلطة الفعلية بالتعاون مع زمالئه الوزراء(. يسود وال يحكم)أنه 

. بضرورة الجمع بين العمل الوزاري والنيابي ولهذا يختلف مصطلح الحكومة البرلمانية عند البعض

فالحكومة البرلمانية يقودها ويشارك فيها نواب حزب أو قوة سياسية ذات برنامج تتكاثف جهود 
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                                                                                             نوابها ووزرائها لتنفيذه، وليس عمال  إداريا  تجعل النائب يعطل دوره ويتفرغ للعمل الوزاري، ويسخر 

النتخابات قادمة، إذ أن الرئيس في الحكومة البرلمانية يكون هذا الموقع لتعزيز نفوذه وخدمة فرصه 

                                                                                         منتخبا  فهو ال يتمتع في هذا النظام بسلطات حقيقية، إال أنه يمارس سلطته من خالل الوزارة، ويتم 

 9311الغالي، )البرلمان، أو االنتخاب العام من قبل الشعب عن طريق  اختيار رأس الدولة

:985-911). 

يتم إنتخابهما من قبل يتكون من مجلس أو مجلسين، النظام البرلماني ف فيالبرلمان أما 

السلطات تكمن أولها بمناقشة مشروع  ويمارس مجموعة منالشعب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

                                                                                                الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة، أما الثانية فتكمن بس ن  وتشريع القوانين، بينما تتمثل 

وتختلف الوزارة في وظيفتها عن .                                                    الثة في مراقبة عمل الوزارة ومسآئلة الوزارة سياسيا  الوظيفة الث

تعد همزة الوصل بين الهيئة التنفيذية، والهيئة و البرلمان، فهي المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية، 

ضور على الوزراء ح بويج                                            والوزارة تكون مسؤولة سياسيا  أمام البرلمان، (.البرلمان)التشريعية 

جلسات البرلمان للدفاع عن انفسهم، ولو كانوا غير أعضاء فيه، وانتهى العرف إلى أنه من 

ويعد رئيس مجلس الوزراء هو . المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان

حزب األغلبية أو تحالف  تهبصف هوعلى األغلب يتم انتخاب رئيس ،الرئيس الحقيقي للحكومة

الذي  س الدولةرئيويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم استقالته ل. لبية في البرلماناألغ

 (.9: 5111سالم، )حل البرلمان والدعوة النتخابات عامة له الحق 

بحكومة  تم وصفها                                                                  ونظرا  لألهمية الخاصة التي تحتلها الحكومة في النظام البرلماني، فقد 

فالحكومة تعد إحدى أهم . نة التي تحتلها الحكومة في النظام البرلماني                        الوزارة، إعترافا  بالمكا

مرتكزات النظام البرلماني، ألنها تجسد مبدأ السيادة الشعبية وفكرتها في أفضل صورها الممكنة، 

 9519                                                                                      فالمبدأ الديمقراطي الذي يردد دائما  بعد أن أطلقة الرئيس األمريكي أبراهام لنكولن في عام 
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، مبدأ إنعكس صداه في الدساتير الديمقراطية "الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعبحكم "وهو 

 (.584: 5115المقاطع، )المختلفة 

الوزارة في النظام البرلماني هي الجزء الفعال من السلطة التنفيذية ألنها هي التي تمارس 

ة من أهمية ضخمة ودور ولما للوزار . هذه السلطة من الناحية الفعلية وتقوم بإدارة شؤون الدولة

وتتألف الوزارة علدة من . خطير في النظام البرلماني ذهب ببعض الفقهاء إلى تسمية بحكومة الوزارة

                                                                                        رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وعدد من الوزراء وقد تشمل أحيانا  عددا  من الوزراء بال وزارة 

أخرى وذلك بحسب الحاجة ومقتضيلت وعدد الوزراء يختلف من دولة إلى . ووكالء وزارات برلمانين

ويكون الوزراء برئاسة رئيسهم مجلس يسمى مجلس الوزراء، ويقع على عاتق هذا . المصلحة العامة

المجلس إدارة شؤون الدولة ووضع سياستها العامة والعمل على تحقيق اإلنسجام بين مختلف 

ي، دماح)ة لها سلطة إصدار القرارات الوزارات ولهذا فالمجلس هئية لها كياتها الذاتي ووحدة قانوني

9318 :543-581.) 
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  :الحكومة البرلمانيةكرة فتطور : المبحث الثاني 

اهتم المفكرون والفقهاء والفالسفة منذ القدم بدراسة النظم السياسية أو أنظمة الحكم واتجهوا 

ذا فقد ظهرت مدارس                                                                      في ذلك اتجاهات مختلفة وفقا  لمعتقداتهم وتصوراتهم وأفكارهم السياسية، ل

كثيرة تأثر أتباعها باألفكار التي يعتنقونها أو يتأثرون بها، ومن أبرز الفالسفة الذين تطرقوا لهذا 

                                                                                        الموضوع الفيلسوف أرسطو الذي نهج في تقسيمه ألنظمة الحكم نهجا  يقوم على التأثر بالعدد الذي 

الخطيب، ) حكم إلى أقسام ثالثةوهذا النهج العددي اقتضى أن يقسم أنظمة ال، يمارس السلطة

9311 :99 :) 

 .حكم الفرد .9

 .حكم األقلية .5

 . حكم األغلبية أو األكثرية .9

أشار ارسطو إلى وجود نظامين سياسيين، يتمثل األول بنظام يسعى لتحقيق المصلحة 

أما النظام الثاني فهو يسعى إلى تحقيق . العامة والصالح العام فهو نظام صالح من وجهة نظره

وفي كل األحوال تبقى مسألة ممارسة . ح ذاتية محدودة، يعتبر ،من وجهة نظره، نظام سيءمصال

السلطة والحكم هي األساس في تحديد أي تنظيم سياسي وهي تغلب على أية معايير أخرى لتقسيم 

 (.543: 9313ليلة، )األنظمة السياسية 

لطتين التشريعية والتنفيذية، فالنظام البرلماني يقوم على أساس التوازن والتعاون بين الس

وذلك يشير إلى أن هناك تعاون بين السلطتين وليس الفصل الشديد بينهما، وأن هناك توازن بينهما 

في القوة واالختصاصات، ووجود ثنائية السلطة التنفيذية، حيث تتكون السلطة التنفيذية في النظام 

، رئيس الدولة (991: 5119جنة، الهيا)البرلماني من جهازين متميزين عن بعضهما البعض

والوزارة، وهذا النموذج يقوم على التوازن والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات، ويعتبر النظام 
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السياسي البريطاني هو النموذج التقليدي لنظام الحكم البرلماني، لكنه نظام موجود في العديد من 

يطاليا أو الدول النامية مثل الهند                                          الدول سواء المتقدمة صناعيا  مثل اليابان وك فالنظام .                                         ندا وا 

البرلماني يعمل على تساوي كل سلطة منهما دون أدنى تبعية أو سيطرة ألحدهما عن األخرى 

كأصل عام في ذلك النظام، على أن هذا التساوي يعنى ضرورة تعاون السلطات من ناحية أخرى، 

التشريعية بالسلطة التنفيذية من ناحية وهذه السلطة  وذلك بتقرير عالقة متبادلة غايتها ربط السلطة

 (.519: 9331ربيع، )األخيرة بالسلطة األولى من ناحية أخرى 

الديمقراطية النيابية، ولعل أهم هذه فكرة في تطور      ما  مه                         هناك عوامل قد لعبت دورا  و 

نة قد ساهمت أولهما أن ثمة تطورات وحوادث تاريخية وظروف معي ،العوامل يتمثل في عاملين

ومنها الثورة الصناعية في                                                ومن ثم تطويرها الذي اخذ وقتا  في بعض المجتمعات، وعجلت بظهورها

أما ثاني هذه العوامل فيتمثل في اآلراء والنظريات الفلسفية  .9153عام  اوروبا والثورة الفرنسية

عقليات رجاالت  وكان لها األثر األكبر في تكوين، السياسية التي صيغت بصيغة ديمقراطية

فمنذ عام . الثورات الهامة في أمريكا وفرنسا، والتي دعمت  بدورها الحركة الديمقراطية في إنجلترا

استأثر مجلس العموم البريطاني بكافة المسائل المالية، حيث انحصر دور مجلس اللورادات  9411

                      ال  عن وجود عوامل أخرى هذا فض.                                                        تحديدا  في الموافقة على ما تم إقراره من قبل مجلس العموم

وهذه العوامل يمكن بلورتها ، أدت إلى وصول مجلس العموم لهذه المكانة وفي فترة زمنية قياسية

 :(8: 5198القبلي، ) فيما يلي

والذي أقر منذ الميثاق ، استخدام مجلس العموم حق الموافقة على أية ضريبة قبل تقريرها -9

على  9411                          ا  موافقة هنري الرابع عام حيث تأكد له أيض، Magna Charteاألعظم 

                                                           

كيــــة بريطانيــــة التــــزم فيهـــا الملــــك جــــون بالقــــانون اإلقطــــاعي                                              هـــي أول وثيقــــة دســــتورية فــــي التــــاريخ، وهـــي وثيقــــة مل                                                   
ــا بــارز ا مــن معــالم تطــو ر الحكومــة الدســتوري ة فــي     9598                                   والمحافظــة علــى مصــالح النــبالء فــي عــام           م                                                    م، وت عــدم معلم 

     نهجـا                                                                                         وانتفعت بها معظـم الـبالد الغربيـة فـي القـرون الالحقـة، ألن كثيـر ا مـن األقطـار الديمقراطي ـة اتبعـت   .         بريطانيا
   (. 5 :      5198        القبلي،  )                                  لقانون اإلنجليزي في إنشاء حكوماتها 
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ضرورة عرض كافة المسائل المالية على مجلس العموم لمناقشتها قبل عرضها على مجلس 

 .اللورادات

إصرار األثرياء من العامة على عدم المساهمة في النفقات الملكية، إال إذا تقرر لهم لعب  -5

وهو األمر الذي ، د دخولهم البرلمانوهذا الدور لن يتأتى إال بع، دور ما في تقرير الضرائب

 .أسهم في دعم قوة المجلس

تمثيل الطبقة الوسطى القوى في البرلمان قد أدى إلى تزايد قوته، حيث استغلت حاجة  -9

صدارها باعتبارها                                                                                     الملوك للمال فتقدمت بالتماسات بقوانين إلى الملوك للتصديق عليها وا 

 .                        قانونا  من قوانين الدولة

إال ( 9145-9145)              سنوات تقريبا   ستةالصراع بين الملك والبرلمان امتد  وبالرغم من أن

والملفت . لتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراعاخاللها تم من أن ذلك ال يعني غياب أي محاوالت 

أن تأتي إحدى هذه المحاوالت من قادة البرلمان أنفسهم الذين قاموا بإعداد مشروع عرف باسم 

                                                                   موا به إلى الملك الذي كان أسيرا  بين أيديهم لحظة إعداد هذا المشروعتقد( رؤوس المقترحات)

إال أنه قيد ،                                                      وبالرغم من أن هذا المشروع قد تضمن بندا  بعودة الملكية. (581: 5115المقاطع، )

 :هذه العودة بشروط عدة أبرزها

 .ضرورة وجود وزارة مسئولة أمام برلمان منتخب -9

 .حرياتهكفالة حقوق الشعب االنجليزي و  -5

إال أن الملك ، إسناد قيادة الجيش للبرلمان عشر سنوات على أن تعود بعدها هذه القيادة للملك -9

مما أدى إلى خسارته المعركة السياسية بعد أن خسر معركته ،                            لم يقد ر الموقف على نحو جيد
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ه صعوبة تذكر في التعجيل بتدبير محاكمة سريعة له ساقت (كرومويل)ولم يجد ، العسكرية

ومن ثم الغيت الملكية وأعلنت الجمهورية بزعامة كرومويل الذي منح لقب اللورد ، إلى المشنقة

 .Lord Protectorالحامي 

سعى كرومويل إلى اصدار قرار من مجلس العموم بإلغاء مجلس اللوردات كرد فعل من 

عموم الخاص جانبه على قيام مجلس اللوردات بعدم اإلذعان ورفض القرار الصادر من مجلس ال

وعمد كرومويل بعد حل البرلمان إلى ملء الفراغ الذي تركه على الساحة السياسية  .بمحاكمة الملك

اإلنجليزية، حيث لجأ إلى تشكيل برلمان جديد يتم تعيين أعضائه من بين األسماء الواردة بالكشوف 

لذلك  ،تيبها األبجديحيث تكون األولوية لألسماء بحسب تر ، التي تعد بواسطة الكنائس المحلية

 5198القبلي، ) أو البرلمان الهزيل Barebones Parliamentأطلق عليه اسم برلمان بربون 

مما اضطر كرومويل إلى الدعوة إلجراء ، إال أن تجربة البرلمان الهزيلة منيت بالفشل. (1:

بحوزته حيث منح حق االقتراع لكل مواطن ، انتخابات جديدة الختيار أعضاء مجلس العموم

وأن تكون مدة العضوية في هذا المجلس خمس ،                                               نصابا ماليا  قدره مائتي جنيه استرليني على األقل

 .(Jenkins,2012: 142) سنوات

للعمل بالتوفيق بين النظام الملكي ومبدأ الشرعية، حيث قيدت  9155أقدمت ثورة عام 

لمشورة البرلمان وحصر دور الملك                                   هام يتمثل في وجوب عمل الملك طبقا      ا  عد                   السلطات الملكية ب  

وبذلك اعتبرت هذه الثورة على حد تعبير البعض البداية التاريخية ال ، في مجرد تنفيذ إرادة البرلمان

أهم ما ينسب إلى تلك الثورة حصرها  ولعل ،القانونية للدستور العرفي اإلنجليزي بوصفة الراهن

ن الملوك منحو حق االعتراض على ما قد يصدره وعلى الرغم من أ .سلطة التشريع في يد البرلمان
                                                           

   أوليفــر كرومويــل قائــد عســكري وسياســي إنجليــزي، اعتبــره نقــاده أحــد القــادة الــديكتاتوريين، ي عــرف بأنــه هــزم الملــك                                                                                                      
لـد فـي   .                                         جعل إنجلترا جمهورية وقاد كومنولث إنجلتـرا  .                             يينفي الحرب األهلية اإلنجليزية       وتـوفي     33  98      أبريـل     58        و 

  .    9185       سبتمبر    9   في 
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بل أن هذا الحق لم ، البرلمان من تشريعات، إال أنهم لم يقدموا على استخدام هذا الحق بكثرة

 .(Jenkins,2012: 149) 9111                     يستخدم كليا  منذ عام 

ومن ناحية أخرى، كان لهذه الثورة الفضل الكبير في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات 

،                                                                 والذي كان تطبيقه في رأي البعض ليس له أثرا  مباشرا  لوثيقة الحقوق، قة عملية في إنجلترابطري

نما يرجع في نظرهم إلى طريقة توليه الملك الحديد الذي واله البرلمان العرش وفقا  لشروطه  أي )                                                                                       وا 

لكية، التي غدت وهو األمر الذي غير المفهوم القديم للم، والتي وافق عليه الملك الجديد، (البرلمان

 :Jenkins,2012)                                              وبالتالي تغيرت صالحيات الملك وفقا  لهذه النظرة،                       جهازا  من أجهزة الدولة

، وقد أدى نشأة الوزارة المسئولة أمام البرلمان إلى انتقال سلطات الملك إلى مجلس الوزراء. (152

الملك يسود وال )رسخ مبدأ  أو بمعنى آخر،                                                 وهو األمر الذي غدا الملك معه سيدا  بال سلطات فعلية

أو ،                                                                            ولكن ما سبق ال يعني البتة أن الملك غدا بين عشية وضحاها مجردا  من كافة سلطاته، (يحكم

أن سلطاته غدت شكلية محضة، فالملك في ظل هذا النظام قد تمتع بممارسة بعض االختصاصات 

 :(519: 9318حمادي، ) ومنها ما يلي

                                                  العامة على أال يتم هذا األمر إال بناءا  على نصيحة من  مباشرة سلطات فعلية في الشئون -9

 .أحد الوزراء

أن العرف قد جرى على وجوب استشارة الملك في المسائل والقضايا السياسية ذات األهمية  -5

 .الخاصة

وخاصة في عهد الملك ، عندما جاءت أسرة هانوفر إلى حكم إنجلترا لتدعم سلطان الوزارة

استقر العمل منذ عهد هذه األسرة و اجتماعات مجلس الوزراء  بحضور لم يقمجورج األول الذي 

على أن تأخذ في اعتبارها العنصر الحزبي عند تشكيل الوزارة وحتى يصبح من السهل اتفاق 

أنه من المناسب أن يتم اختيار أعضاء تلك الوزارة من حزب . أعضاء تلك الوزارة حول رأي واحد
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                                  حيث لم يكن ذلك التجانس مرعيا  قبل ، نس فيما بين أعضائهاوذلك لضمان التجا، سياسي معين

 .ذلك الوقت

وخاصة  ،مما سبق، أخذت مالمح النظام البرلماني تتبلور منذ أواخر القرن السابع عشر

ثم ما لبثت أسس هذا النظام وقواعده التقليدية أن اتضحت وترسخت خالل . 9155بعد ثورة 

لألرستقراطية، أدى إلى ضعف  الممثلار بين الملك والبرلمان، فالصراع الذي د. القرنين التاليين

قدرة وتأثير الملك في الحياة السياسية في حين انتقلت مهام ممارسة الحكم إلى حكومة متضامنة 

المصدر " الشعبية"وهكذا أصبح البرلمان، الممثل لإلرادة . منبثقة عن البرلمان وتعمل تحت مراقبته

 .تحولت الملكية إلى مؤسسة رمزية تتولى وال تحكماألساسي للسلطة بينما 

ولقد بدأت الحركة الديمقراطية بتحقيق أولى انتصاراتها في هذا المجال في النصف األول 

تمكنت من دفع البرلمان إلصدار قانون يتضمن اإلقرار  9555ففي . من القرن التاسع عشر

إلنجليكانية، وفي العام التالي دفعت البرلمان بالحقوق السياسية للبروتستانت المنشقين عن الكنيسة ا

وبعد فترة من  9595وفي عام  .أيضا إلصدار قانون مماثل يقر بهذه الحقوق لألقلية الكاثوليكية

قانون "حققت الحركة الديمقراطية انتصارا هاما تمثل بصدور .النضال واالضطرابات الثورية العنيفة

عموم ووزعها على المدن والمقاطعات التي كانت محرومة الذي زاد عدد مقاعد مجلس ال" اإلصالح

كما وسع حق االنتخاب ليشمل فئات جديدة من المواطنين وذلك بتخفيض المقدار المطلوب   منها،

 . من الضرائب السنوية التي يجب على المواطن دفعها لخزينة الدولة من أجل التمتع بحق االنتخاب

لم يؤد إلى دائرة توسيع نطاق الجسم االنتخابي، إال  إال أن هذا االنتصار، على أهميته،

بحدود ضيقة استفادت منه بالدرجة األولى الطبقة البرجوازية الكبيرة التي زادت عدد ممثليها في 

ولهذا استمر نضال الحركة الديمقراطية الشعبية من اجل التوسيع التدريجي لحق   مجلس العموم،

التي أعلنت أن هدف نضالها ( الالئحية)لحركة الشارتية ، ا9595وظهرت في عام   االنتخاب،
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ولقد أثمرت جهود هذه الحركة شيئا . النهائي يتمثل بتحقيق مبدأ االنتخاب العام والشامل والسري

 9554صدر قانون يقضي بتخفيض مقدار الرسم االنتخابي، وفي عام  9511فشيئا ففي عام 

توجهت الحركة  9395ية بين المدن واألرياف، وفي صدر قانون آخر ألغيت بموجبه فروقات تمثيل

الديمقراطية الشعبية انتصاراتها بإقرار حق االنتخاب العام والشامل للرجال والنساء مع تميز واحد 

يكمن في أن الرجال يبلغون سن الرشد االنتخابي في الواحدة والعشرين، في حين أن النساء ال 

وفي عام . 9355ذا التمييز بموجب قانون صدر في عام يبلغونه إال في الثالثين وقد ألغي ه

 .سنة 95صدر قانون جديد قضى بتخفيض السن االنتخابي للرجال والنساء إلى  9311

لكي يأخذ كل معانيه  ،إن توسيع حق االنتخاب ليشمل كافة القطاعات الشعبية كان بحاجة

 9313فحتى عام ، بية داخل البرلمانأن يقترن بتغيير وزن المجلس الممثل لإلدارة الشع ،السياسية

كان مجلس اللوردات متمتعا بسلطات تشريعية ومالية وقضائية تميزه عن مجلس العموم وتعطيه 

 . مركز األولوية داخل البرلمان

تعد الوزارة في النظام البرلماني المحور الرئيسي في ميدان السلطة التنفيذية، حيث أنها 

الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة تتولى العبء األساسي في هذا 

بعض االختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو 

التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته األمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين إلى 

رارات المتصلة بشؤون الحكم إلى جانب صالحية حضور رئيس جانب رئيس الدولة على كافة الق

لذلك  الدولة أثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن األصوات،

يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري، حيث يسمى المجلس 

ولة ويسمى بالمجلس الوزاري إذا ما انعقد برئاسة رئيس بمجلس الوزراء إذا ما انعقد برئاسة رئيس الد

 . الوزراء
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 الفصل الثالث

 متطلبات ومعوقات تشكيل الحكومة البرلماني في االردن

في خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدورة غير العادية  الثاني حدد الملك عبداهلل

توجيهاته السياسية واالقتصادية،                ، وبعد أن قد م5199شباط  91لمجلس النواب السابع عشر في 

                                                                            ما عرضناه من رؤى وخارطة عمل، هي متطل بات التحو ل الديمقراطي، وهي قواعد لنهج "قال إن 

خطاب الملك عبد )"إصالحي، تتكامل فيه أدوار المجلس النيابي والحكومات البرلمانية، والمواطنين

أهم  متطبات من ن إ العرش،يفهم وبشكل واضح، ومن خالل خطاب  ،(5199اهلل الثاني، 

الحكومة البرلمانية العمل على تعميق نهج  الديمقراطية في المجتمع االردني والتي يشكل فيها 

ائتالف األغلبية الحزبية في مجلس النواب الحكومة، والنجاح في تطوير أحزاب سياسية على أساس 

ة وقادرة على تحمل أمانة برامجي تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهل

األول تناول يحثين من خالل مبوفي ضوء ما تقدم، سيعالج الفصل هذه الفكرة المسؤولية الحكومية، 

هذه المبحث الثاني معوقات تشكيل  الجعيفيما  ،في االردن ةمتطلبات تشكيل الحكومة البرلماني

  .الحكومة

  



34 
 

 :في االردن ةمتطلبات تشكيل الحكومة البرلماني: المبحث األول

عالجت الدراسة في المبحث األول من فصلها األول معنى ومفهوم الحكومة البرلمانية 

الوقوف على توافر تلك الركائز التي تعيين هنا تنهض عليها، وستحاول يمكن أن والركائز التي 

شكيل ت ما يتطلبهأهم  ولعلفي الحياة السياسية األردنية، من الحكومات على تشكيل هذا النمط 

 : ما يلي هو الحكومة البرلمانية في االردن 

وجود أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمع االردني ،  :     أوال  

ومع وصول . ضمن برامج وطنية  شاملة قابلة للتطبيق ، وهذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج

مع ي، ووفق برامج تمتد ألربع سنوات إلى مجلس النواب، أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطن

حصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة، سيكون هناك قدرة أكبر 

على إشراك نواب كوزراء في الحكومة، دعا الملك عبد اهلل الثاني في الورقة النقاشية الثالثة إلى 

منطقي من األحزاب الرئيسة شريطة أن يتجسد هذا الحزب عبر  تطوير األحزاب للوصول إلى عدد

برامجه المسؤولة عن معالجة الضعف والمساءلة والعدالة وحقوق األردنيين ووصف دور األحزاب 

ن ارتباط قانون                                                                                      بالمحوري، وأن توجيه الناخبين للتصويت يكون على أسس حزبية وبرامجية، وا 

 .حلم الحكومات البرلمانية أمر محال االنتخاب بقانون األحزاب جعل تحقيق 

حيث من المفترض تطوير عمل الجهاز الحكومي ، على : تطوير عمل القطاع الحكومي  :       ثانيا  

رشاد وزراء الحكومات البرلمانية،                                                                                           أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل، لمساندة وا 

الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد ال خاصة وأن هذا النموذج يعني بمفهومه األشمل أن الوزراء 

مفهوم الوزير السياسي مقارنة )يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها 

                                                                ولذا، فمن الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعا  موثوقا  للمعرفة (. بالوزير التكنوقراطي
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أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع                                             والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضا  

 .القرار

ألعراف البرلمانية من خالل تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب التصورات النمطية لتغيير :        ثالثا  

بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، وعلى مجلس النواب المباشرة بذلك واالستمرار في بناء هذه 

دف من هذا األمر، هو أن تساهم هذه األعراف في تأطير آلية تشكيل واله. األعراف وتطويرها

وهذا سيتطلب بلورة فهم مشترك حول . الحكومات من خالل التشاور والتوافق بين الكتل النيابية

كيفية وصول هذه الكتل إلى وضع برامج تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون واالستقرار 

زاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون في وبالمقابل، فإن أح. الحكومي

وال شك أن دور (. كحكومة ظل)ما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة 

 .المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية

فمن أهم متطلبات تشكيل الحكومة : دنيتحديد اخصاصات رئيس الوزارء في الدستور االر :        رابعا  

صاصات رئيس الحكومة  وأهم االختصاصات الدستورية في عدة تالبرلمانية تحديد صالحيات واخ

الملك يعين رئيس الوزراء "من الدستور األردني على أن ( 98)تنص المادة : أفرع على النحو التالي

،  وعلى ضوء هذا "على تنسيب رئيس الوزراء                                                    ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقبل استقالتهم بناء  

النص الدستوري الذي يوضح آلية اختيار وتعيين الوزراء، فإن رئيس الوزراء هو المسؤول عن 

تشكيل الوزارة من الناحية القانونية؛ أي أن حق اقتراح التنسيب بتعيين الوزراء الذين يرشحون لهذه 

ال بد من توضيح التفرقة ما بين اصطالحي التنسيب وعليه ف،                               المناصب يعد اختصاصا  مقررا  له

                                        فالتنسيب ال يعدو أن يكون اقتراحا  أوليا  ،                                              نظرا  الختالف النتائج القانونية المترتبة عليهما، والتعيين

وال يحدث أية آثار قانونية دون اكتمال المرحلة التي تليه، وصيرورة ، بأسماء من يدخلون الوزارة
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منح صفة قانونية معينة؛ وهذا التنسيب بطبيعة الحال غير ملزم للملك الذي له                     ذلك التنسيب قرارا  ي

، -بعد التنسيب من قبل رئيس الوزراء -حق االعتراض على بعض األشخاص من دخول الوزارة

                                                                                        وهذا الحق ينعقد له نظرا  لكونه رئيس السلطة التنفيذية، ولو لم ينص الدستور صراحة على ذلك، 

أما سلطة التعيين  فتكييفها بأنها سلطة ، (5118، حسن)بالرقابة قبل تعيينهموهو ما يطلق عليه 

والتي  –اتخاذ القرار النهائي والمتمثلة بصدور اإلرادة الملكية بتحديد وتسمية من سيدخلون الحكومة 

وهكذا تتضح داللة اصطالح التنسيب واختالفه . من اختصاص الملك -تعد من الناحية الدستورية

ح التعيين، حيث ال يرقى التنسيب الى مستوى التعيين من الناحية القانونية، فالتعيين عن اصطال

هو السلطة النهائية والذي يحقق اآلثار القانونية المترتبة عليه بمجرد صدوره من الملك بإرادة ملكية 

لوزير من الدستور، حيث يمنح التعيين صفة ا( 41)                                         وفقا  للشروط الدستورية المحددة في المادة 

، إال أن هناك عدة اعتبارات (58: 9335، شطناوي)للشخص ما لم يكن يحمل هذه الصفة مسبقا 

وعادة ما يراعى في هذا . بالتنسيب -حق رئيس الوزراء –معينة تحول دون إطالق هذا الحق 

 :التنسيب المبدئي هذه االعتبارات

 :تحقيق االنسجام بين أعضاء الوزارة .0

ل تشكيل الوزارة مسألة االنسجام والتضامن بين أعضائها، وهذا يراعي رئيس الوزراء حا

      وفقا   ،االنسجام والتضامن يعد من خصائص الوزارة في النظام البرلماني؛ لكونها الجهة المناط بها

دارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية،  ،من الدستور( 48)للفقرة األولى من المادة                                                   رسم وا 

مسؤوله بالتضامن أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للحكومة، وهذه  باإلضافة إلى كونها

: 9359، شيحا)المسؤولية يتحملها بالتضامن كل عضو يظل في الحكومة بعد اتخاذها لقراراتها

وعليها أن تحظى بثقة أغلبية أعضا المجلس النيابي، وفي حالة فقدان هذه الثقة عليها ، (498
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وال يستطيع أي من أعضائها التنصل من تلك المسؤولية ، (15: 9313، السيد) اتقديم استقالته

الجلسة التي اتخذت بها تلك القرارات، ومن                         أنه كان غائيا  ولم يحضر أو ، بحجة أنه لم يكن موافقا

مقتضيات تحقيق االنسجام والتضامن بين أعضاء الوزارة قيام رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري 

اقتضى ذلك، أي في حالة ارتكاب أحد الوزراء خطأ قد يعرض الحكومة بأكملها على حكومته كلما 

إلى المسؤولية التضامنية، وبذلك فإن القاعدة العامة المقررة في هذا الشأن بأن يقوم رئيس الوزراء 

بتنسيب األشخاص الذين يضمن تعاونهم معه في تسيير دفة الحكم، ألن عدم تحقق االنسجام بين 

 .ومة، قد يؤدي برئيس الوزراء في نهاية المطاف إلى تقديم استقالتهأعضاء الحك

 المشاورات بين رئيس الوزار والوزراء ومجلس النواب  .7

لم يلزم الدستور رئيس الوزراء بضرورة إجراء أي مشاورات مع أي جهة سواء أكانت حزبية 

في      مثال  كان الحال كما  ،أو مع أعضاء مجلس النواب من أجل اختيار أعضاء الفريق الوزاري

، إال أن هذا ال يمنع من إجراءه من باب (15: 9334، فوزي) 9341الدستور الفرنسي لعام 

االستئناس واالسترشاد غير الملزم له، وتكمن أهميتها في كسب تأييد غالبية أعضاء مجلس النواب 

 .الوزاريوضمان عدم حجب الثقة عن الحكومة في بداية تشكيلها عند التقدم ببرنامجها 

                                                        إيضاح عملية تشكيل الوزارة من الناحية الدستورية تعد حقا  تقدم، إلى أن ونخلص مما 

                                                                                          مشتركا  بين الملك ورئيس الوزراء، فهي من الناحية الدستورية حق ملكي، ومن الناحية العملية حق 

المنسب  لرئيس الوزراء، وتستوجب هذه العملية التوافق بين الملك ورئيس الوزراء حول األشخاص

                                                                                  بهم من قبل رئيس الوزراء، إال أن هذا التنسيب ليس ملزما  للملك حيث يمكنه االعتراض على 

ن كان هذا االعتراض غير واضح ومعلن للكافة ما عدا                                                                                بعض األشخاص من دخول الوزارة، وا 

 .رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة
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يتم  ،من حيث الواقع ،ارة في األردن، فقد رأى البعض أن تشكيل الوز تقدمباالضافة إلى ما 

المحافظات، أو تمثيلها ، كسواء من حيث تمثيلها للمناطق الجغرافية تقاليد سياسية          بناء  على 

  .(995 :5115 ،الطهراوي)ئف المجتمع كالمسيحيين والشراكسةلطوا

ؤون وعند البدء بتطبيق مفهوم الحكومة البرلمانية، فإن المسؤولية السياسية عن إدارة ش

ووزرائه وذلك أمام  الدولة ستلقى بشكل كامل على الحكومة البرلمانية ممثلة برئيس وزرائها المنتخب

 .(551: 5199 نصراوي،) مجلس النواب

                                                                              إن هناك تباينات عد ة لكل من هذه النماذج، لكن الثابت في األمر هو أنه اليوجد وصفة 

لدولة يعكس بالمجمل التاريخ للسياسي فالنظام ا. واحدة صحيحة بالمطلق تناسب جميع الدول

فاليوم، وضمن محيطنا اإلقليمي، نرى في مصر وتونس تطوير األنظمة . والثقافة الخاصة بها

 المملكة األردنيةوقد طورت . الجمهورية، في ما يشكل المغرب واألردن نماذج لملكيات دستورية

 .ثعلى مدار تسعة عقود، وستستمر في التطور والتحدي نادستور 

لقد درجت الممارسة السياسية تاريخيا في األردن على اختيار رؤساء الوزراء والفريق 

الوزاري على أساس مزاياهم القيادية وخبراتهم العلمية والعملية، والحصول دستوريا على ثقة مجلس 

تحديات وبالتالي، اعتمدت الوزارات المختلفة على ما لديها من خبرات ومعرفة للتعامل مع ال. النواب

ومع عدم وجود أحزاب سياسية فاعلة، ذات برامج وطنية قادرة على بناء . التي تواجه الوطن

االئتالفات، وعلى استقطاب غالبية أصوات المواطنين، فإن الممارسة السياسية درجت على أن 

ء لذلك، علينا أن نباشر في بنا. إشراك نواب في الحكومات هو من باب االستثناء وليس القاعدة

 .(5199، الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين)نظام الحكومات البرلمانية 
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 : معوقات تشكيل الحكومة البرلمانية في األردن: المبحث الثاني

، بتغول السلطة التنفيذية 5199كان الدستور األردني يتميز، قبل التعديل الدستوري لعام 

ورية، وكانت من أبرز معالم هذه الهيمنة في على السلطة التشريعية في ممارسة صالحياتها الدست

صالحيات السلطة التنفيذية الواسعة في الدستور والتي كانت تتجلى في حالتي القوانين المؤقتة وحل 

مجلس النواب، حيث تم إدخال مجموعة من التعديالت على أحكامه المنصوص عليها في الدستور 

 عندما مقتصرة المؤقتة القوانين اصدار فإن تورالدس من 34 المادة ووفقوالتي أشارت إلى أنه 

 الحرب حالة العامة، الكوارث حاالت في اليها اللجوء الوزراء ولمجلس منحال النواب مجلس يكون

 .التأجيل تحتمل ال ومستعجلة ضرورية نفقات إلى والحاجة والطوارئ

 تعرض أن على قانونال قوة الدستور أحكام تخالف ال أن يجب التي المؤقتة للقوانين ويكون

 متتاليتين عاديتين دورتين خالل فيها البت المجلس وعلى يعقده، اجتماع أول في األمة مجلس على

 المدة انقضت أو رفضها فإذا يرفضها، أو يعدلها أو القوانين هذه يقر أن وله إحالتها، تاريخ من

 يعلن أن الملك بموافقة الوزراء مجلس على وجب بها يبت ولم الفقرة هذه في عليها المنصوص

 ذلك يؤثر ال أن على القانون قوة من لها كان ما يزول اإلعالن ذلك تاريخ ومن       فورا ، نفاذها بطالن

 القوانين بإصدار للحكومة يسمح الدستور في األصلي النص وكان. المكتسبة والحقوق العقود في

 يحق منحل أو منعقد غير مةاأل مجلس يكون عندما" (٤٩) المادة تنص إذ أكبر بشكل المؤقتة

 تدابير اتخاذ تستوجب التي األمور في مؤقتة قوانين يضع أن الملك بموافقة الوزراء لمجلس

 لهذه ويكون للتأجيل قابلة غير مستعجلة نفقات صرف تستدعي أو التأخير تحتمل ال ضرورية

 على تعرض أن على القانون قوة الدستور هذا أحكام تخالف ال أن يجب التي المؤقتة القوانين

 على فيجب رفضها إذا أما يعدلها أو القوانين هذه يقر أن وللمجلس يعقده اجتماع أول في المجلس



40 
 

 أن على مفعولها يزول اإلعالن ذلك تاريخ ومن فورا بطالنها يعلن أن الملك بموافقة الوزراء مجلس

، وفيما يلي أهم (554-559: 5199 نصراوي،). "المكتسبة والحقوق العقود في ذلك يؤثر ال

  :معوقات تشكيل الحكومة البرلمانية في االردن 

  :ضعف العمل الحزبي .أ 

أن المشكلة األبرز للعمل الحزبي في األردن، ال تكمن في كثرتها وقلة المنتسبين لها 

فحسب، بل في غياب كتل وتيارات رئيسية يمكنها أن تنهي ظاهرة تفرد تيار بعينه لمؤسسات 

نشطة ومؤثرة تنتهي إلى تداول السلطة بين أحزاب  نيابيةي، ويمكنها أن تؤسس لحياة المجتمع المدن

ليس لديها برامج عمل أن غالبية األحزاب السياسية أحزاب شعارات فالمالحظ  .كبرى في البالد

                                            علما  بأن الشعارات قد ال تفيد، والبد من تقديم فاعلة لحل المشاكل التي تواجه المجتمع األردني 

وقد جرت محاوالت للتفاهم على بعض . (553-555: 5199نصراوي،) اء ملموسةأشي

اإلصالحات السياسية في البلد، مثل إعادة النظر في قانون االنتخاب وقانون تشكيل األحزاب، 

وذلك من أجل التنمية السياسية وتطوير الديمقراطية، ولكن لم تستطع األحزاب السياسية في البلد، 

في قانون االنتخاب وقانون األحزاب، من أجل التنمية السياسية وتطوير من إعادة النظر 

الديمقراطية، وكما لم تستطع األحزاب فيما بينها أن تتوصل إلى قواسم مشتركة، أن أغلبية األحزاب 

وليس  .جاهزة لتوجيه النقد للحكومة وعندما يطلب منها الحل تجد نفسها عاجزة عن تقديم البدائل

ما يقتضي إيجاد  ،                                                             بالقول أن هذا النوع من األحزاب يشكل عبئا  على المواطن والحكومةمن المبالغة 

 . حلول مناسبة للحد من تشكيل هذا النوع من األحزاب

 .دور العشيرة في الحياة السياسية  .ب 

تعتبر ظاهرة العشيرة والقبيلة في المجتمع العربي إحدى الظواهر األساسية التي يتكون منها 

التي تشكل البنية االجتماعية والذهنية للمواطن العربي، حيث أن ما يشهده المجتمع المجتمع، و 
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العربي يشير ويؤكد على دور العشيرة في إنتاجها، بالرغم من التحوالت الكبيرة التي تمت في بنية 

 (.9-9:  5191الرواشدة،)هذه المستويات كافة 

ردني ال يتضمن مؤسسات أو هياكل والمالحظ، أنه على الرغم من أن النظام السياسي األ

سياسة أن                                                                                     تحدد رسميا  دور العشائر في العملية السياسية، إال أن الواقع العملي والتطبيقي يؤشر لنا 

ولعل اهتمام الحكم في األردن .                                                                الدولة تستوعب فعليا  التركيبة العشائرية وتعترف بها وتتعامل معها

لعناصر الرئيسية التي يستمد منها شرعيته، هو شاهد على في التأكيد على جذوره العشائرية، كأحد ا

 (.5195مركز الدراسات االستراتيجية، )أخذه بعين االعتبار للتركيبة العشائرية في البالد 

                                                                             ومن مراجعة لدور العشائر في األردن، نجد أنه شهد تحوال  في العملية االنتخابية منذ 

إذ أصبح تنظيم األحزاب السياسية  9353ابية منذ عام الذي مهد النتخابات ني" االنفتاح السياسي"

تشير إلى  9353، كما بدت انتخابات عام 9335                                       ومنظمات المجتمع المدني قانونيا  في عام 

تبنى األردن قانون الصوت الواحد في   9339وفي عام . محدودية الدور السياسي للعشائر

اعتمد نظام القوائم االنتخابية، إذ كان من شأن                                              االنتخابات خالفا  لقانون االنتخابات السابق الذي 

القانون الجديد قلب الوزن االنتخابي اإلجمالي لكل عشيرة، إذ أخذ بعض المرشحين العشائريين 

بالفوز بمقاعد في البرلمان ببساطة من خالل تصويت أفراد عشيرتهم لهم، كما تمكنت بعض 

حذا هذا الوضع ببعض المحللين أن يستنتجوا العشائر من الفوز بأكثر من مقعد لمرشحيها، وقد 

 .بأن دور منظمات المجتمع المحلي قد قوض لصالح العشائر بسبب دورها السياسي حديث النشأة

وهكذا نجد أن العشيرة، أو العشائر كان لها دور واضح في رسم تشكيلة مجلس النواب ما 

يقرب من ثلثي األردنيين، بأن الدور  إذ يرى، ما. أضعف من ثقة األردنيين بمجلس النواب وكفاءته

                                                                                  المركزي للبرلمان في التشريع والمساءلة قد ضع ف بسعي النواب للحصول على خدمات حكومية 
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ألنفسهم وأقربائهم وأصدقائهم، وبهذه الطريقة أطاح االعتقاد بأن النواب يعملون للحصول على 

                                    إذ ي نظر إلى نظام توزيع الخدمات على خدمات ألفراد عشيرتهم بسمعة مجلس النواب بين األردنيين 

 (.5195الدراسات االستراتيجية،  مركز)صري ال شمولي حأنه نظام 

    م                                                                                   ويعد  االنتماء للعشيرة أمرا  بالغ األهمية ويشكل منظورا  جديدا  للعالقة بين العشائر والحركة 

ي تساهم بشكل كبير في اإلضافة إلى طبيعة المجتمع األردني العشائرية التباإلسالمية في األردن، 

اعتماد المرشحين على القاعدة االجتماعية والعشائرية للوصول إلى البرلمان، فقد ساهم قانون 

كأبرز " الخيار العشائري"باعتماده مبدأ الصوت الواحد في تعزيز  5119االنتخابات السابق لعام 

وذلك بإعتماد كثير من المرشحين  .الطرق التي يسلكها المرشحون للوصول إلى مقعد مجلس النواب

األحزاب على الوصول على العشيرة في نجاحهم في اإلنتخابات البرلمانية في ضوء ضعف قدرة 

 (.5: 5194أبورمان، ) للبرلمان

 : غياب فاعلية مؤسسات المجتمع المدني .ج 

كافة                                                                              أن للتنشئة االجتماعية والسياسية دورا  هاما  في عملية بناء المجتمع والدولة على 

األصعدة، إذ ال يمكن للوحدات المجتمعية إحداث أي تغيير في التنمية السياسية و التحوالت 

المنشودة إال من خالل اإلعداد الذي يوجه الفرد والجماعة ومؤسسات المجتمع المدني نحو الخطط 

حول والتنشئة السياسية هي من الركائز األساسية في عملية الت. التي تصب في تحقيق األهداف

الديمقراطي في األردن، والتي تعتمد على حرص النظام السياسي في تعليم أفراد المجتمع على 

حقوقهم المكفولة بالقانون، سواء بالنسبة ألعداد البرامج الالزمة لذلك، أو بالتقييم المستمر في 

اك التعرف على مدى فاعلية هذه البرامج، حتى تعطي نتائج إيجابية في تحقيق غايات الحر 

كاألسرة، والمدرسة، ووسائل اإلعالم، :  االجتماعي والسياسي، من خالل قنوات التنشئة المتعددة
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                                                                  وفي ضوء ذلك تتغير ارتباطات الفرد القبلية سياسيا  إلى اعتماد معيار .  ومؤسسات المجتمع المدني

راكز صنع القرار الكفاءة في االختيار، ويصبح لدى أفراد المجتمع القناعة بأن محدد الوصول إلى م

أو  هو عامل الكفاءة وتكافؤ الفرص، وليست المراكز االقتصادية، أو االنتماءات العشائرية،

 (.8: 5111المقداد، )اإلقليمية 

االنعكاسات السلبية للوضع الدولي والعربي المتأزم على المسار الديمقراطي األردني بشكل :      أوال  

األردني الداخلي برزت مجموعة من العوامل السلبية فعلى المستوى . عام والنيابي بشكل خاص

بفعل تأثيرات الوضع الدولي التي ساهمت بتكريس حالة اإلحباط هذه، وتتمثل هذه العوامل 

بالظروف االقتصادية الصعبة وما نتج عنها من ظواهر الفقر والبطالة وارتفاع األسعار في الوقت 

عن إيجاد حلول جذرية لها، األمر الذي أضعف  الذي عجزت فيه الحكومات والمجالس النيابية

وهذا ما كان يدفع . دافعية المواطنين للمشاركة في االنتخابات بسبب ضعف الثقة بالمجالس النيابية

القيادة السياسية، ممثلة بالملك، إلى السعي المكثف في التواصل مع كافة القوى السياسية 

ر هذه النظرة السلبية التي ال يمكن معها تحقيق مصلحة واالجتماعية قبيل كل مرحلة انتخابية لتغيي

األردن العليا، والتأكيد على أن المشاركة الفاعلة هي من أهم متطلبات مستقبل التنمية في 

 (.  11-14: 5194، العفيف)األردن

ر الممارسات السلبية لبعض المرشحين والنواب المخالفة للقيم واألعراف البرلمانية، كانتشا:        ثانيا  

ظاهرة شراء األصوات، ، وعدم التزامهم بمسؤولياتهم الوطنية، والتالعب بالبطاقات االنتخابية 

مثل . واعتبار المنصب النيابي مركز لخدمة مصالح شخصية أو جهوية أو عشائرية بالدرجة األولى

دت هذه السمات أدت إلى استفحال ظواهر سلبية مثل الوساطة والمحسوبية، بل األكثر من ذلك أ

إلى بروز العديد من حاالت العنف المادي والمعنوي من قبل عدد من النواب بسبب تدني مستوى 
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ثقافتهم الديمقراطية وعدم القدرة على االلتزام بضوابطها األخالقية والقانونية، األمر الذي انعكس 

 .                                                     سلبا  على حالة التنمية السياسية ومسيرتها نحو التطور

في إثبات وجودها من حيث مستوى المشاركة في الحياة السياسية واالنتشار  إخفاق األحزاب :       ثالثا  

في األوساط الشعبية بسبب تدني مستوى المؤسسية لديها، وضعفها من الناحية التنظيمية والمالية، 

وعدم قدرتها على وضع برامج سياسية قادرة على مواجهة التحديات التي تقف في وجه الدولة 

 . إلى عدم ثقة المواطنين بها والمجتمع، مما أدى

                                                                             وجود مجموعة من المفاهيم السلبية في الثقافة االجتماعية المؤثرة سلبا  في السلوك  :       رابعا  

وهذه . الديمقراطي واالنتخابي والتي ال تزال تشكل حالة مستمرة رغم كل الجهود المبذولة لتغييرها

القيم واألعراف الديمقراطية الحقيقية التي السلوكيات محركة بدوافع عشائرية وشخصية ال تنسجم مع 

   (.19: 5194، العفيف)تتحقق من خاللها المصلحة الوطنية العليا

 :تعديل الدستور االردني .د 

سمح الدستور األردني بتشكيل حكومة برلمانية دون الحاجة إلى إجراء أي تعديل على  

لدستورية األخرى وأهمها المادة من الدستور يجب أن تقرأ مع النصوص ا( 98)أحكامه، فالمادة 

من الدستور التي تعطي األردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ( 91)

من الدستور التي تعطي ( 85)على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية، وكذلك المادة 

يان والنواب، حق التصويت في                                                         رئيس الوزراء أو للوزير، الذي يكون عضوا  في أحد مجلسي األع

التي تلزم كل وزارة جديدة بأن تقدم بيانها ( 89/9)مجلسه وحق الكالم في كال المجلسين، والمادة 

كما أن . الوزاري إلى مجلس النواب خالل شهر واحد من تاريخ تأليفها لتطلب الثقة على ذلك البيان

عيين رئيس الوزراء برئيس الحزب الفائز في من الدستور وتقييد حق الملك في ت( 98)تعديل المادة 
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االنتخابات قد يثير أزمة دستورية في حال رفض رئيس الحزب الفائز تشكيل الحكومة لسبب أو 

من الدستور بحيث ( 48/9)آلخر، وحول مهام واختصاصات الحكومة، فقد جرى تعديل المادة 

الداخلية والخارجية باستثناء ما قد  أصبح مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة

عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر إلى أي شخص أو هيئة 

أو )من النص الدستوري القديم واستبدالها بعبارة ( أو أي تشريع آخر)فقد تقرر حذف عبارة . أخرى

مجلس الوزراء يتعلق بإدارة شؤون الدولة بما يفيد أنه ال يجوز سلب أي اختصاص ل( أي قانون آخر

الداخلية أو الخارجية إال بموجب أحكام الدستور والقانون، وليس بموجب أي تشريع آخر، كما كان 

 نصراوي،)                                                                           في النص الدستوري قبل التعديل، وهو المصطلح الذي يشمل كال  من القانون والنظام

5199 :594). 

ي الدستور األردني بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن هدفت المسؤولية السياسية للحكومة ف

فمن أهم مظاهر مسؤولية الحكومة في الدستور األردني، والتي طالتها . مع السلطة التشريعية

التعديالت الدستورية، أحكام البيان الوزاري للوزارة الجديدة، والتي أدخل عليها تعديال جوهريا يتمثل 

                                                            ش بيانا وزاريا للحكومة التي تتشكل إذا كان مجلس النواب منحال  في إلغاء حكم اعتبار خطاب العر 

فبموجب النص الدستوري المعدل، فإن كل وزارة جديدة تؤلف يجب عليها أن تقدم . أو غير منعقد

فإذا .                                                                                  بيانا  وزاريا  إلى مجلس النواب، وأن تطلب الثقة على أساسه، وذلك خالل شهر من تشكيلها

ن مجلس النواب غير منعقد، فإنه يجب عليها أن تدعو مجلس األمة تشكلت وزارة جديدة وكا

لالنعقاد في دورة استثنائية، وأن تقدم بيانها الوزاري للحصول على ثقة مجلس النواب خالل شهر 

                                    أما  إذا كان مجلس النواب منحال  فعلى (. من الدستور األردني، 89/4)المادة )من تاريخ تشكيلها

تقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من اجتماع الوزارة الجديدة أن ت

 (.من الدستور األردني، 89/8)المادة ) المجلس الجديد
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تكتسب الحكومة في األردن شرعيتها الدستورية الكاملة من تاريخ حصولها على ثقة مجلس 

لذا، فإنه يجب أن (. 1: 9358، الغزوي)النواب وليس من تاريخ صدور اإلرادة الملكية بتشكيلها

تكون الفترة بين تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب قصيرة نسبيا، لكي ال تثور 

 .مشكالت حول دستورية القرارات التي تتخذها الوزارة الجديدة قبل حصولها على ثقة مجلس النواب

عديالت الدستورية على أن آلية التصويت على البيان الوزاري، اشترطت التبوفيما يتعلق 

                                                                                     يحصل البيان الوزاري ألي وزارة جديدة على ثقة مجلس النواب باألغلبية المطلقة ألعضائه، واال  

فالتصويت على البيان الوزاري بموجب النص الدستوري قبل التعديل .                              اعتبر البيان الوزاري مرفوضا  

التصويت بموجب النص الدستوري كان يقضي بعدم حجب الثقة عن البيان الوزاري، في حين أن 

يؤثر هذا التعديل إلى تعارض آلية تصويت مجلس . المعدل يكون على منح الثقة للبيان الوزاري

النواب على البيان الوزاري للوزارة الجديدة مع آلية تصويت المجلس على طرح الثقة بالحكومة أو 

من الدستور والتي لم يتم تعديلهما، ( 84)من المادة ( 9و5)أحد وزرائها فاستنادا ألحكام الفقرتين 

فإنه إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء فيها باألكثرية المطلقة من مجموع عدد 

 .(3: 5194أبورمان، ) أعضائه وجب عليها أو على الوزير المعني أن يستقيل

من ( 84)من المادة ( 9و5)من خالل ما تقدم يبدو إن هناك حاجة ماسة لتعديل الفقرتين 

الدستور األردني المتعلقتين بآلية التصويت على طرح الثقة بالحكومة أو أحد الوزراء فيها، بحيث 

يكون لمجلس النواب الحق في التصويت على الثقة في الحكومة أو أحد الوزراء فيها باألغلبية 

ة على البيان الوزاري للوزارة المطلقة من مجموع أعضائه، كما هو الحال في التصويت على الثق

الجديدة، وهو األمر الذي من شأنه أن يعزز من مكانة مجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية، 

 .                                          وأن يخلق نوعا  من التوازن في العالقة بينهما
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يعتبر  ، الذيضعف الكتل البرلمانيةباإلضافة إلى ما تقدم، يمكن رصد حالة أخرى وهي 

همة التي تتصدر المشهد السياسي والدستوري نظرا الرتباطها الوثيق مالدستورية من الموضوعات ال

بعملية اإلصالح وتحديدا تشكيل الحكومات في األردن، فقد أكد جاللة الملك في أكثر من مناسبة 

أن اآللية التقليدية في تشكيل الحكومات قد انتهت إلى غير رجعة، وأن اختيار رئيس الوزراء 

 .كون من داخل مجلس النواب وبالتشاور مع الكتل النيابيةوالوزراء سي

والكتلة النيابية هي عبارة عن تجمع لعدد من النواب وتوافقهم على مجموعة من المبادئ 

واألفكار المشتركة، حيث تتشكل الكتل النيابية عادة بعد ظهور نتائج االنتخاب وقبل انعقاد دورات 

ندة عمل لتنفيذها أثناء انعقاد المجلس وعلى خطوط عريضة المجلس إذ يتفق بعض النواب على أج

كما يمكن تشكيل الكتل النيابية في أي وقت أثناء انعقاد الفصل . لبرنامج عمل مشترك يجمعهم

التشريعي بأن يتوافق عدد من النواب على آلية معينة للتعامل مع مستجدات العمل النيابي 

 .(541: 5199نصراوي،)البرلمانية والموضوعات التي يتم طرحها على الدورة

إن كل من نصوص الدستور األردني والنظام الداخلي لمجلس النواب قد جاءت خالية من 

أية أحكام صريحة لتنظيم الكتل النيابية من حيث إنشائها أو الرقابة عليها أو آلية عملها أو حتى 

ب ال يعترف بوجود الكتل النيابية فالنظام الداخلي لمجلس النوا. انتهائها وأحكام االنسحاب منها

ويتعامل معها بإعتبارها من األعراف البرلمانية، وهو ما أبقى هذه الكتل خارج أي دعم مالي أو 

لوجستي من قبل مجلس النواب نفسه، وحرمها من االستقرار والثبات وأضعف دورها في العمل 

 .النيابي

ة فيتمثل في أن تشكيلها لم يكن قائما على أما واقع الكتل النيابية في مجالس النواب السابق

نما على أساس العالقات الشخصية أو المصلحية أو الجهوية بين                                                                                    أسس برامجية أو سياسية، وا 
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النواب، فهي كانت دائما بعيدة كل البعد عن أية ايديولوجيات سياسية أو برامجية مشتركة تلزم كافة 

د البرلمان األردني عن تشكيل الكتل النيابية وفي دراسة أعدها مرص .أعضائها المنتسبين لها

تشكيالت الكتل النيابية وأدوارها الوظيفية "وأدوارها الوظيفية في مجلس النواب السادس عشر بعنوان 

فقد ثبت أن تشكيل الكتل النيابية في مجلس النواب السابق " 91في الدورة العادية الثانية للمجلس الـ

إلى مستوى البرامج السياسية، وأن تشكيلها كان دائما ما يبدأ من  كان يقوم على مبادئ ال ترقى

خالل نواب أقوياء يملكون قدرات مالية واسعة وينجحون بإستقطاب نواب آخرين إلى كتلهم التي 

يريدون تشكيلها، مما ساهم كثيرا في إبقاء عمل الكتل في إطار النادي أو الجمعية الداخلية أو 

 . (5: 5194ان، أبورم) التجمع المصلحي

ويرى الباحث أن تشكيل الحكومة البرلمانية في األردن اليزال بعيد المنال في ضوء ضعف 

األحزاب السياسية في األردن وعدم القدرة على تشكيل كتل برلمانية قادره على تشكيل حكومة 

وقانون اإلنتخاب برلمانية باإلضافة إلى المعوقات الدستورية والقانونية وعلى رأسها قانون األحزاب 

وهذا يتطلب توعية المواطن األردني بأهمية إختيار برلمان فاعل يكون قادر على تشكيل الحكومة 

بإعادة النظر بقوانين الناظمة للعملية السياسية بما يساهم في البرلمانية وأن يقوم مجلس النواب 

 .تشكيل حكومة برلمانية ناحجة
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 الرابعالفصل 

 ـةاجراءات الدراســـ

يتناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي أتبعتها الدراسة والمتضمنة منهج الدراسة 

ومجتمعها وعينتها وأداتها وطريقة استخراج صدقها وثباتها وكذلك إجراءات الدراسة وفيما يلي 

 :عرض لذلك

 :الدراسة الميدانية: المبحث األول

 :مجتمع وعينة الدراسة

حيث يتكون  النواب االردني السابع عشراعضاء مجلس  يتكون مجتمع الدراسة منو 

، وهم يشكلون ما        نائبا  ( 84)تم اختيار عينة عشوائية مكونة من و نائب،  (981)مجلس النواب من 

 .من مجتمع الدراسة% 91نسبته 

 :وفيما يلي عرض  لخصائص عينة الدراسة حسب المتغيرلت التالية

 حسب متغير العمرتوزيع أفراد العينة 

 (0-4)جدول رقم 

 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب العمر

 العمر العدد لمئويةاالنسبة 
 عام( 31-41)من  9 8.8%
 عام( 40-91)من  94 58.3%
 عام( 90-61)من  59 95.3%
 60أكثر من  91 53.1%
 المجموع 84 911.1%
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دني كانت االر  النوابمن أعضاء مجلس %( 95.3) تشير نتائج الجدول السابق الى أن

%( 53.1( )عام 19)من تزيد اعمارهم عن بينما كانت نسبة ( عام 11-89)اعمارهم ما بين 

اعضاء مجلس  مما يشير الى أن %( 99.4( )عام 49)وكانت نسبة التي  قل اعمارهم عن 

 .النواب السابع عشر كانو من من لهم خبرة وكفاءة في القضابا العامة

 الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير

(7-4)جدول رقم   

الجنسالتوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب   

 الجنس العدد المئوية النسبة
 ذكر 89 34.4%
 انثى 9 8.1%
 المجموع 84 911.1%

 النواب االردني السابع عشرمن أعضاء %( 34.4)تشير نتائج الجدول السابق الى أن 

اث مما يشير الى ان معظم أعضاء مجلس من اإلن%( 8.1)كانت من الذكور بينما كانت نسبة 

  .من الذكور النواب

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد مرات النجاح بمقعد نيابي

(3-4)جدول رقم   

عدد مرات الفوزالتوزيع النسبي ألفراد الدراسة حسب   

 عدد المرات العدد المئوية النسبة
 مره واحده 34 63.0%
 اكثر من مره 51 91.1%
 المجموع 54 100.0%
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 االردني النوابمن أعضاء مجلس %( 19.1)تشير نتائج الجدول السابق الى أن 

ممن فازو بأكثر من %( 91.1)بينما كانت نسبة من فازو بمرة واحدة كانت من  السابع عشر

 . ممن فازو مره واحدة مجلس النوابمما يشير الى ان معظم أعضاء  من مرة

 :أداة الدراسة:        ثالثا  

لباحث بإعداد إستبانة حول متطلبات ومعوقات تشكيل الحكومات البرلمانية في االردن اقام 

دراسة استطالعية على اعضاء مجلس النواب السابع عشر ، وتم توزيع اإلستبانة إلى مجاالت 

معوقات تشكيل ، متطلبات تشكيل الحكومة البرلمانية،  النوابالبيانات الشخصية العضاء مجلس )

           كبير جدا ، : ، وسيعتمد الباحث مقياس ليكرت الخماسي بإتباع التدريج التالية(رلمانيةالحكومة الب

 .                                                                كبير، كبير بدرجة متوسطة، كبير بدرجة قليلة، كبير بدرجة قلية جدا  

 :المعالجة اإلحصائية:        رابعا  

 :تم إستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية

رتب ومستوى الدور لإلجابة عن السؤال المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وال

 :األول وسيتم الحكم على مستوى الدور بإستخدام المعيار اإلحصائي اآلتية

ما هو رأي أعضاء مجلس النواب بالحكومات " تتمحور الدراسة حول سؤال كبير هو 

ات فعلى الصعيد األول من التحليل والمتمثل في استخراج المتوسط" البرلمانية في االردن ؟ 

المرجحة واالنحرافات المعيارية لفقرات المقياس تم اعتماد  المستويات اآلتية من التقدير لسؤال 

(  999)والمعني بالمعيقات التي تعيق تشكيل الحكومة البرلمانية ، وسؤال رقم (  914)رقم 

 :والمتعلق بمحاباة النائب لقاعدته االنتخابية في حال اصبح هذا النائب وزيرا  

 .بدرجة كبيرة( 9.14 -   9) .9
 .بدرجة متوسطة ( 9.18-5.43)  .5
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 .بدرجة قليلة( 5.81-9.54)  .9
 .لن يقوم على االطالق / التشكل( 4  -9.58) .4
 .ال يوجد رأي .8

 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة: المبحث الثاني

 : بيانات الدراسة الميدانية تحليل 

 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة عرض 

كيف يتم تشكيل الحكومات والتي ينطبق عليها صفة " السؤال األول على مايلي  نص

 :، حيث جاءت النتائج على النحو التالي "الحكومات البرلمانية؟

 (4-4)جدول رقم 

 تشكيل الحكومات والتي ينطبق عليها صفة الحكومات البرلمانية

 النسبة العدد الفقرة
مشكلة على اساس نيابية ياسية وكتل في حال وجود أحزاب فقط لها برامج س

 حزبي
93 55.4 

في حال وجود كتلة او تكتالت داخل المجلس ذات برامج محددة و تحظى 
 باألغلبية وتكون مشكله على اساس غير حزبي

95 51.3 

 91.3 95 أن تتشكل فقط من أعضاء مجلس النواب
ذات برامج في حال وجود احزاب سياسية مع كتلة او تكتالت داخل المجلس 

 محددة  و تحظى باألغلبية 
3 99.4 

 1.1 4 أن تتشكل الحكومة بالتشاور مع أعضاء مجلس النواب
 9.1 5 التنسيب من المجلس بإسم رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة 

 4.8 9 اخرى
 011.1 *62 المجموع
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حكومات بأن تشكيل البوجود اراء لدى اعضاء مجلس النواب السابق يتضح من الجدول 

 على أساسبرلمانية يتم تشكيلها يكون في حال وجود أحزاب فقط لها برامج سياسية وكتل البرلمانية 

أما التصور الثاني فيقوم على أساس تشكيل حكومة برلمانية ، %(55.4) وبنسبة مقداره  حزبي ،

ذات برامج لنيابي اغلبيه داخل المجلس وجود أو أ برلمانية و تكتالتة برلمانية أوجود كتلمن خالل 

فيما برز التصور الثالث  لدى اعضاء مجلس النواب %(. 51.3)سياسية محددة بنسبة مقدارها 

تشكيل الحكومات  السابع عشر حول شكل الحكومة البرلمانية في االردن من خالل أمكانية

 ، في حين أفاد ما نسبته%(91.3) ةنسبفقط وب لنواباأعضاء مجلس خالل من  البرلمانية 

بأن التشكيل يكون في حال وجود أحزاب سياسية مع كتلة او تكتالت او اغلبية داخل %( 99.4)

المجلس، أما الباقي فقد ذكر أسباب أخرى مثل التشاور مع أعضاء المجلس، التنسيب من المجلس 

 .بإسم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة  واخرى 

االردني عضاء مجلس النواب سة من أأن أكثر من نصف افراد عينة الدراوهذا يشير الى 

يكون في حال وجود أحزاب فقط لها برامج البرلمانية بأن تشكيل الحكومات السابع عشر يعتقدوا 

 و تكتالتة برلمانية أوجود كتلأو من خالل  ،حزبي  على أساسبرلمانية يتم تشكيلها سياسية وكتل 

، مما يعني أن أهم رامج سياسية محددة ذات بالنيابي غلبيه داخل المجلس وجود أو أ برلمانية

قوية مؤثرة في العملية ويكون لها برامج متطلبات تشكيل حكومة برلمانية في االردن وجود أحزاب 

سياسية محددة وواضحة ، أما الشرط الثاني فيتمثل بوجود كتل برلمانية فاعلة في البرلمان يكون لها 

في حين أن الشرط الثالث يقوم على أساس وجود  ومشكلة على أسس قوية ،برامج سياسية واضحة 

 .أغلبية داخل المجلس النيابي 

هل برأيك يمكن ان يتم تشكيل حكومات "بالنسبة الى السؤال الثاني والذي ينص على 

 :، فقد جاءت النتائج على النحو التالي "برلمانيه في االردن بنفس المواصفات التي ذكرتها؟
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 (9-4)جدول رقم 
 مات برلمانيه في االردنتشكيل حكو 

 النسبه العدد 
 81.1 51 نعم
 81.1 51 ال

 911.1 84 المجموع
 

" بنعم"للذين أفادوا %( 81)يتضح بأن هناك انقسام بين أفراد العينة وبنفس النسبة 

ولتوضيح المواصفات التي ذكرها النواب والتي ينطبق عليها صفة ، "ال"والذين افادو بـ 

ية فقد تم مقارنة تلك المواصفات مع امكانية أو عدم امكانية تشكيل الحكومات البرلمان

 (. 1-4)الحكومات البرلمانية في االردن بناء عليها حسب الجدول ادناه رقم 

برأيك كيف يتم تشكيل الحكومات والتي ينطبق عليها صفة الحكومات البرلمانية وهل من الممكن 
اب ؟تشكيلها بنفس المواصفات التي ذكرها النو   

 (6-4)جدول رقم 
 تشكيل الحكومات والتي ينطبق عليها صفة الحكومات البرلمانية

 
 مواصفات الحكومة البرلمانية

 هل من الممكن تشكيلها بنفس المواصفات
 المجموع ال نعم

 النسبه العدد النسبه العدد النسبه العدد
في حال وجود أحزاب فقط لها برامج سياسية 

 اس حزبيوكتل مشكلة على اس
5 45.9 99 81.3 93 911 

55.5 98.8 

في حال وجود كتلة او تكتالت داخل المجلس 
ذات برامج محددة و تحظى باألغلبية وتكون 

 مشكله على اساس غير حزبي

95 11.1 1 99.9 95 911 
99.9 93.4 

 911 95 99.9 4 11.1 5 أن تتشكل فقط من أعضاء مجلس النواب
55.5 95.3 
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في حال وجود احزاب سياسية مع كتلة او 
تكتالت داخل المجلس ذات برامج محددة  و 

 تحظى باألغلبية 

4 44.4 8 88.1 3 911 

99.9 91.9 

أن تتشكل الحكومة بالتشاور مع أعضاء 
 مجلس النواب

9 58.8 9 18.1 4 911 
5.5 3.1 

التنسيب من المجلس بإسم رئيس الوزراء و 
 الحكومة  أعضاء

1 1 5 911 5 911 
1 1.8 

 911 9 1 1 911 9 اخرى
5.9 1 

 89.1 *91 المجموع
911 

99* 41.9 
911 

11 911 

 سؤال متعدد االجابات* 

بأنه يمكن تشكيل حكومات برلمانية في االردن ( 1-4)حيث يتضح من الجدول اعاله رقم 

برامج محددة وتحظى باألغلبية وتكون مشكله  في حال وجود كتلة او تكتالت داخل المجلس ذات

لها برامج  فقطيليها في حال وجود أحزاب %(  99.9)على اساس غير حزبي وبنسبة مقدارها 

سياسية وكتل مشكلة على اساس حزبي وايضا في حال تشكيل الحكومة فقط  من أعضاء مجلس 

 . لكل منها% (  55.5)النواب وبنسبة مقدارها 

اسباب عدم امكانية تشكيل حكومات برلمانيه في االردن بنفس المواصفات التي  ولدى السؤال عن

 :ذكروها، جاءت اجاباتهم على النحو التالي 

 (2-4)جدول رقم 

 امكانية تشكيل حكومات برلمانيه في االردن

 النسبه العدد الفقرة
ضعف / لعدم وجود احزاب سياسيه قويه ولها حصه في مقاعد النواب

 زبية في االردنالحياة الح
54 85.8 

 91.9 1 وجود تكتالت داخل المجلس متغيرة وليس لها برامج واضحه 
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 1.9 9 الدستور الحالي ال يسمح بتشكيل الحكومات البرلمانيه 
 1.9 9 ألن القانون لم يسمح لالحزاب فقط بخوض االنتخابات النيابية 

 4.3 5 عدم نضوج التجربة الديمقراطيه بعد/ بحاجه لوقت 
 4.3 5 لم يذكر السبب 

 011.1 40 المجموع
مكانية تشكيل حكومات برلمانية أبأن هناك سببين رئيسيين لعدم السابق ويتضح من الجداول 

 ةحزاب سياسيه قويأعدم وجود يتمثل السبب االول بفي االردن بنفس المواصفات التي ذكرها النواب 

سبب الو ، (85.8)بلغتزبية في االردن وبنسبة ولها حصه في مقاعد النواب وضعف الحياة الح

 ة بلغتوبنسب،  ةوجود تكتالت داخل المجلس متغيره وليس لها برامج واضحفيتمثل بثاني ال

وعدم نضوج التجربة االنتخاب  ضافة الى بعض االسباب االخرى مثل قانونأ، %(91.9)

 . ةكيل الحكومات البرلمانيال يسمح بتش الذياالردني الحالي               خيرا  الدستور أالديمقراطية و 

الى اي درجة تعتقد بأن ادناه تشكل " بالنسبة الى السؤال الرابع والذي ينص على 

، فقد جاءت النتائج على النحو " عائق لتشكيل حكومات برلمانيه في اي انتخابات نيابية

 :التالي 

 (8-4)جدول رقم 
 ي انتخابات نيابيةأتشكيل حكومات برلمانيه في معوقات 

رقمها في  الفقره الرقم
 االستبانه

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة 9.15 9.14 9_914 عدم وجود قوائم حزبيه فقط 9
 كبيرة 1.15 9.91 5_914 عدم وجود احزاب سياسيه لها قاعده جماهيريه  5
عدم وجود كتل برلمانيه مبنيه على برامج  9

 جلس النوابسياسيه واضحه داخل م
 كبيرة 1.55 9.95 9_914

عدم تعود الناخبين في منح اصواتهم للمرشحين  4
على اساس اتجاههم الحزبي وانما على اساس 

 العائله، مرشح العشيره،) شخصي مثل
 (الخ...صداقه

 كبيرة 1.11 9.95 4_914
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عدم وجود قانون انتخاب مجلس النواب يؤدي  8
درة على الى انتخاب اعضاء مجلس لهم الق

 تشكيل كتل برلمانيه فعاله 
 متوسطة 9.91 5.59 8_914

 متوسطة 9.94 5.59 1_914 كثرة وجود االحزاب السياسيه العامله في االردن 1
 متوسطة 9.91 5.55 1_914 تأثير المال السياسي على نتائج االنتخابات  1

 متوسطة 1.93 0.28  الدرجة الكلية 
 

 ومن وجهة نظر أعضاء مجلس النواب السابع عشر فأنه بأن( 5-4)يتضح من الجدول 

وهي  ،تشكيل الحكومات البرلمانية في االردن معوقات لها تأثير مباشر وكبير على أمكانيةهناك 

عدم وجود كتل و ، ةجماهيري ةحزاب سياسيه لها قاعدأعدم وجود و عدم وجود قوائم حزبيه فقط ، 

، وعدم تعود الناخبين في االردنيداخل مجلس النواب  ةبرلمانيه مبنيه على برامج سياسيه واضح

مرشح )ساس شخصي مثل أنما على أتجاههم الحزبي و أساس أصواتهم للمرشحين على أمنح 

ما باقي المعيقات فتبين بأنها تعيق تشكيل الحكومات أ(. الخ... العشيرة ، العائلة ، صداقة 

 .البرلمانية بدرجة متوسطة 

هل انت مع او ضد ان يكون النائب " والذي ينص على ( 8)قم بالنسبة الى السؤال ر 

 :جاءت النتائج حسب الجدول  أدناه"  وزير ؟

 (5 -4)جدول رقم 

 يكون النائب وزير موقف النواب من أن

 النسبه العدد 
 15.5 93 مع ان يكون النائب وزير
 51.5 98 ضد ان يكون النائب وزير

 011.1 94 المجموع
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أما الذين %( 15.5)أن نسبة الذين يؤيدون بأن يكون النائب وزير والذي يوضح ب

 %(.51.5)يعارضون هذه الفكرة فبلغت النسبة 

فقد تم االستفسار من الذين يؤيدون بأن يكون النائب وزير عن ( 1)بالنسة الى السؤال رقم 

 :أسباب تأييدهم لذلك حيث جاءت اجاباتهم على النحو أدناه 

 (01-4)جدول رقم 

 افراد العينة لتوزير النواب سباب تأييد أ

 النسبة العدد الفقرة
 49.3 58 ان يكون اكثر قدرة على خدمة قاعدته االنتخابية وتنفيذ وعوده لهم

 91.8 91 ومحاسب من قبل المواطنين اكثر/ سيكون النائب تحت الرقابة اكثر
ون ابن ألن الشعب انتخب النائب لذلك يكون له قاعده شعبيه قويه ويك

 الشعب
91 91.8 

 95.9 1 أن يكون صاحب قرار 
 9.8 5 الحكومات في الدول المتقدمه تشكل من قبل النواب

 8.9 9 الحكومة البرلمانية تتشكل عادة من النواب
 011.1 92 المجموع

أن يتم  تعيين اعضاء الحكومة من النواب ، ويتضح من الجدول بأن أبرز األسباب لتأييد 

، كما %( 55.9)                                               جتهادا  في عمله وخدمة المواطنين وبنسبة مقدارها أكثر أائب سيكون هي أن الن

وألن %(   91.8)من قبل المواطنين اكثر وبنسبة مقدارها  بشكل أكبر سيكون النائب تحت الرقابة

ضافة أ، %( 91.8)                     وبنسبة مقدارها ايضا   ةقوي ةشعبي ةالشعب انتخب النائب لذلك سيكون له قاعد

كثر قدرة على خدمة قاعدته االنتخابية وتنفيذ وعوده لهم وبنسبة مقدارها أن النائب سيكون الى أ

 %( . 95.9)وسيكون صاحب قرار وبنسبة مقدارها %(  98.5)

عن أسباب عدم ( 1)ولدى سؤال الذين افادوا بأنهم ضد أن يكون النائب وزير سؤال رقم 

 ( :99-4)على النحو المذكور في الجدول رقم تأييدهم ألن يكون النائب وزير جاءت النتائج 
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 (00-4)جدول رقم                                         

 ألن يكون النائب وزير افراد العينة عدم تأييدأسباب 

 النسبه العدد الفقرة
النائب باألصل تشريعي ورقابي / لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات

 وليس تنفيذي
99 14.1 

 99.5 5 ستغالل منصبه لخدمة قاعدته االنتخابيةسيقوم يا
 99.5 5 المرحلة الحالية ال يوجد حكومة برلمانية

 8.3 9                                                               الوزير يجب ان يكون قويا  وال يوجد حاليا  نائب قوي ليكون وزيرا  / النائب
 8.3 9 ستكون مسؤوليات النائب كبيره 

 011.1 02 المجموع
عزيز مبدأ الفصل بين السلطات  بنسبة وقدرها والذي يوضح بأن أبرز األسباب هي ت

%(  99.5)كما انه سيقوم باستغالل منصبه لخدمة قاعدته االنتخابية بنسبة وقدرها %(  14.1)

 %(.99.5)وفي المرحلة الحالية ال يوجد حكومه برلمانيه بنسبة وقدرها 

اليه حكومه هل تعتقد أن الحكومة الح"والذي ينص على ( 5)بالنسبة الى السؤال رقم 

ليست برلمانيه ات التي يتم تشكيلها في األردن بأن الحكوم%(  58.5)د ما نسبته ، أفا" برلمانيه؟

فقط بأن الحكومة الحالية برلمانيه كما هو موضح في الجدول %(  94.5)في حين أفاد مانسبته 

 :أدناه(  95)رقم 

 (07-4)جدول رقم 

 ةبرلماني ةحكوم ةالحكومة الحالي

 النسبه العدد 
 94.5 5 نعم
 58.5 41 ال

 011.1 94 المجموع
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افادوا بأن الحكومة الحالية حكومه برلمانيه وعن  نذيلولدى االستفسار من النواب ال

اسباب اعتقادهم بذلك افاد كافة النواب بأنه قد تم اختيار رئيس الوزراء بالتشاور مع الملك 

 .وأعضاء مجلس النواب

ين أفادوا بأن الحكومة الحالية ليست حكومه برلمانيه فقد جاءت أما بالنسبة للنواب الذ

 :أدناه( 99-4)اجاباتهم على النحو الموضح بالجدول رقم 

 (03-4)جدول رقم 

 لنواب الذين أفادوا بأن الحكومة الحالية ليست حكومه برلمانيها

 النسبه العدد 
 81.5 95 لم يكن رئيس الوزراء والوزراء من اعضاء مجلس النواب 

 91.9 93 لم يختار المجلس هذه الحكومة و انما تم االستشارة فقط لرئيس الوزراء
 95.1 5 لعدم وجود تمثيل حزبي او تكتل سياسي واضح فيها 

 9.5 5 تم تشكيل الحكومة والرئيس بحسب الدستور وهو من صالحيات الملك
 9.5 5 لم يذكر سبب

 011.1  63 المجموع
برز اسباب اعتقادهم بأن الحكومه الحاليه ليست حكومه برلمانيه هي والذي يبين بأن أ 

، %(81.5) في انه لم يكن رئيس الوزراء والوزراء من اعضاء مجلس النواب بنسبة وقدرها 

كما انه لم يتم اختيار الحكومة من قبل المجلس وانما تم االستشارة فقط لرئيس الوزراء بنسبة 

جود تمثيل حزبي او تكتل سياسي واضح فيها بنسبة وقدرها وايضا لعدم و %( 91.9)وقدرها 

(95.1 )% 

على فرض أنه تم تشكيل حكومه " والذي ينص على ( 99)بالنسبة الى السؤال رقم 

                                                                                         برلمانيه وأصبح أحد النواب وزيرا  ، برأيك الى أي درجة تعتقد أن هذا النائب الوزير سوف يقوم 
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، فقد جاءت النتائج كما هي في " على باقي المواطنين أم البالمحاباه وتفضيل قاعدته االنتخابيه 

 :أدناه( 94-4)الجدول رقم 

 (04-4)جدول رقم                                         

                                              تشكيل حكومه برلمانيه وأصبح أحد النواب وزيرا  

 

 

 

 

 

أفادوا بأنه سوف يقوم بالمحاباه بدرجة كبيره ومتوسطه، %( 81) والذي يتبين منه بأن 

منهم بأن النائب الوزير سوف يقوم بالمحاباه بدرجه قليله ، في  %(91.1)كما أفاد مانسبته 

 .بأنه لن يقوم بأي محاباه على االطالق%( 53.1)حين أفاد ما نسبته 

 :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  3.3

 :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصها( 0)

في درجة اعتقاد ( α=1.18)لة ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدال

النواب بوجود عدد من المعيقات تعيق تشكيل الحكومات البرلمانية في االردن تعزى لمتغير 

(  One Way ANOVA)ولفحص الفرضية نستخدم اختبار تحليل التباين األحادي . العمر

 (:98-4)والجدول رقم ( 94)كما هو واضح في الجدول رقم 

 

 

 النسبه العدد 
 91.1 51 سوف يقوم بالمحاباه الى درجه كبيره

 99.1 1 ه الى درجه متوسطه سوف يقوم بالمحابا
 91.1 3 سوف يقوم بالمحاباه الى درجه قليله
 53.1 91 لن يقوم بأي محاباه على االطالق 

 9.1 5 رفض االجابه 
 011.1 94 المجموع
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 ( 09-4)الجدول رقم 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفئات متغير العمر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر
31-41 9 9.5819 1.9151 
40-91 94 5.1514 1.1953 
90-61 59 9.1519 1.4859 
+60 91 9.1151 1.3555 

 1.2016 0.2228 94 المجموع
حادي لفحص داللة الفروق في درجة اعتقاد النواب نتائج اختبار تحليل التباين األ

 :بوجود عدد من المعيقات تعيق تشكيل الحكومات البرلمانيه في االردن تعزى لمتغير العمر

 (06-4)جدول رقم 
اعتقاد النواب بوجود عدد من المعيقات تعيق تشكيل الحكومات البرلمانيه في االردن تعزى 

 لمتغير العمر
 مجموع مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحريه

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الدالله

 1.813 0.783 1.411 9 9.511 بين المجموعات
 1.899 81 58.815 خالل المجموعات

  93 76.267 المجموع
وهذا يعني أن الفرضية   1.18< بأن مستوى الداللة  ( 91-4)ويتضح من نتائج الجدول 

 α)نه ال توجد فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى الدالله صحيحية والتي تنص على ا

في درجة اعتقاد النواب بوجود عدد من المعيقات تعيق تشكيل الحكومات البرلمانيه في ( 1.18=

 .االردن تعزى لمتغير العمر 
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 :النتائج النتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها( 7)

في درجة اعتقاد ( α =1.18) توى الداللة ال توجد فروق ذات دالله احصائيه عند مس

النواب بوجود عدد من المعيقات تعيق تشكيل الحكومات البرلمانية في االردن  تعزى لمتغير 

لعينتين مستقلتين " ت"عدد مرات الفوز بمقعد نيابي ولفحص الفرضيه تم استخدام اختبار 

 :يوضح نتائج فحص هذه الفرضيه ( 91-4)والجدول 

 (02-4)جدول رقم 

اعتقاد النواب بوجود عدد من المعيقات تعيق تشكيل الحكومات البرلمانية في االردن  تعزى لمتغير 

 عدد مرات الفوز بمقعد نيابي

درجات  (71= ن)اكثر من مرة  (34=  ن)مرة واحده 
 الحريه

مستوى  "T"قيمة 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الدالله

9.3 1.88 9.8 1.94 85 9.914 .000* 

 (1.19)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   *

وهذا يعني رفض   1.18> بأن مستوى الداللة ( 91-4)ويتضح من نتائج الجدول 

في ( α=1.18)الفرضية المذكورة واعتبار وجود فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى الدالله 

يل الحكومات البرلمانيه في االردن درجة اعتقاد النواب بوجود عدد من المعيقات تعيق تشك

تعزى لمتغيرعدد مرات الفوز بمقعد  نيابي،حيث افاد النواب الذين فازوا اكثر من مرة بمقعد 

 .نيابي بوجود معيقات بدرجة اكبر من النواب الذين فازوا  مرة  واحدة

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة  والتي نصها( 3) 

في ان يكون ( α=1.18)ة احصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالل

 . النائب وزير أم ال من وجهة نظر النواب تعزى لمتغير العمر
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( One Way ANOVA)ولفحص الفرضية نستخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

 (:93-4)والجدول رقم ( 95-4)كما هو واضح في الجدول رقم 

 (08-4)جدول رقم 

 م ال من وجهة نظر النواب تعزى لمتغير العمران يكون النائب وزير أ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر
31-41 3 1.67 .58 
40-91 14 1.21 .43 
90-61 21 1.33 .48 
+60 16 1.19 .40 

 45. 1.28 54 المجموع
 

 (05-4)جدول رقم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحريه
 المربعات

مستوى  Fيمة ق
 الدالله

 235. 3 705. بين المجموعات
 203. 50 10.128 خالل المجموعات 334. 1.161

  53 10.833 المجموع
وهذا يعني أن   1.18< بأن مستوى الداللة  (  93-4)ويتضح من نتائج الجدول 

الدالله الفرضية صحيحية والتي تنص على انه ال توجد فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى 

(α =1.18 )في ان يكون النائب وزير أم ال من وجهة نظر النواب تعزى لمتغير العمر . 
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 :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصها( 4)

ان يكون النائب ( α =1.18) ال توجد فروق ذات دالله احصائيه عند مستوى الداللة 

عدد مرات الفوز بمقعد نيابي ولفحص الفرضيه وزير أم ال من وجهة نظر النواب تعزى لمتغير 

 :يوضح نتائج فحص هذه الفرضيه( 51-4)لعينتين مستقلتين والجدول " ت"تم استخدام اختبار 

 (71-4)جدول رقم 

 يكون النائب وزير أم ال من وجهة نظر النواب تعزى لمتغير عدد مرات الفوز بمقعد نيابي

درجات  (71= ن)اكثر من مرة  (34=  ن)مرة واحده 
 الحريه

مستوى  "T"قيمة 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الدالله

9.53 1.41 9.58 1.44 85 1.949 1.95 

وهذا يعني بأن   1.18< بأن مستوى الداللة  ( 51-4)ويتضح من نتائج الجدول 

الله الفرضية صحيحية والتي تنص على انه ال توجد فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى الد

(α =1.18 )في ان يكون النائب وزير ام ال  تعزى لمتغيرعدد مرات النجاح بمقعد نيابي. 

 :النتائج النتعلقة بالفرضية الخامسة والتي نصها( 9)

في اعتقاد النواب ( α=1.18)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

 . العمر بأن الحكومه الحاليه حكومه برلمانيه تعزى لمتغير

(  One Way ANOVA)ولفحص الفرضية نستخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

 (:55-4)والجدول رقم ( 59-4)كما هو واضح في الجدول رقم 
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 (70-4)جدول رقم 

 اعتقاد النواب بأن الحكومه الحاليه حكومه برلمانيه تعزى لمتغير العمر

 االنحراف المعياري لمتوسط الحسابيا العدد العمر
31-41 9 5.11 .00 
40-91 94 9.13 .43 
90-61 59 9.31 .30 
+60 91 9.59 .40 

 36. 0.89 94 المجموع
 

 (77-4)جدول رقم 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحريه

مستوى  Fقيمة  متوسط المربعات
 الدالله

 7.022E-02 .532 .663 3 211. بين المجموعات
خالل 

 المجموعات
6.604 50 .132 

  53 6.815 المجموع
وهذا يعني بأن   1.18< بأن مستوى الداللة  (  55-4)ويتضح من نتائج الجدول 

الفرضية صحيحية والتي تنص على انه ال توجد فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى الدالله 

(α =1.18 )يه حكومه برلمانيه  تعزى لمتغير العمر في اعتقاد النواب بأن الحكومه الحال. 

 :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة والتي نصها( 6)

في اعتقاد ( α =1.18) ال توجد فروق ذات دالله احصائيه عند مستوى الداللة 

النواب بأن الحكومه الحاليه حكومه برلمانيه  تعزى لمتغير عدد مرات الفوز بمقعد نيابي 

يوضح نتائج فحص ( 51)لعينتين مستقلتين والجدول " ت"م استخدام اختبار ولفحص الفرضيه ت

 :هذه الفرضيه 



67 
 

 (73-4)جدول رقم 
 عتقاد النواب بأن الحكومه الحاليه حكومه برلمانيه  تعزى لمتغير عدد مرات الفوز بمقعد نيابيا

مستوى  "T"قيمة  درجات الحريه ( 71=ن)انثى  ( 34= ن)ذكر 
 االنحراف المتوسط نحرافاال  المتوسط الدالله

9.58 1.91 9.58 1.91 85 1.153 1.45 

وهذا يعني بأن   1.18< بأن مستوى الداللة  ( 59-4)ويتضح من نتائج الجدول 

الفرضيه صحيحه والتي تنص على انه ال توجد فروق ذات دالله احضائيه عند مستوى الدالله 

 (α =1.18 )ليه حكومه برلمانيه تعزى لمتغير عدد مرات في اعتقاد النواب بأن الحكومه الحا

 . الفوز بمقعد  نيابي

 :النتائج النتعلقة بالفرضية السابعة والتي نصها( 2) 

في درجة االعتقاد ( α=1.18)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

ي المواطنين تعزى بأن النائب الوزير سوف يقوم بالمحاباه وتفضيل قاعدته االنتخابية على باق

 One Way)ولفحص الفرضية نستخدم اختبار تحليل التباين األحادي . لمتغير العمر

ANOVA  ) (:54-4)كما هو واضح في الجدول رقم 

 (74-4)جدول رقم 
االعتقاد بأن النائب الوزير سوف يقوم بالمحاباه وتفضيل قاعدته االنتخابية على باقي المواطنين 

 تعزى لمتغير العمر
مجموع  ر التباينمصد

 المربعات
متوسط  درجات الحريه

 المربعات
مستوى  Fقيمة 

 الدالله
 2.460 3 7.379 بين المجموعات

1.531 .219 
خالل 

 1.607 48 77.140 المجموعات

  51 84.519 المجموع



68 
 

وهذا يعني بأن   1.18< بأن مستوى الداللة  (  54-4)ويتضح من نتائج الجدول 

التي تنص على انه ال توجد فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى الدالله الفرضية صحيحية و 

(α =1.18 ) في درجة االعتقاد بأن هذا النائب الوزير سوف يقوم بالمحاباه وتفضيل قاعدته

 .تعزى لمتغير العمر" االنتخابية على باقي المواطنين

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنه والتي نصها( 8)

في درجة االعتقاد ( α =1.18) ق ذات دالله احصائيه عند مستوى الداللة توجد فرو 

بأن هذا النائب الوزير سوف يقوم بالمحاباه وتفضيل قاعدته االنتخابيه على باقي المواطنين 

لعينتين " ت"تعزى لمتغير عدد مرات الفوز بمقعد نيابي ولفحص الفرضيه تم استخدام اختبار 

 :يوضح نتائج فحص هذه الفرضيه ( 58)مستقلتين والجدول 

 (79-4)جدول رقم 
االعتقاد بأن هذا النائب الوزير سوف يقوم بالمحاباه وتفضيل قاعدته االنتخابيه على باقي 

 المواطنين تعزى لمتغير عدد مرات الفوز بمقعد نيابي
درجات  (05=ن)اكثر من مرة  (33=ن)مرة واحدة 

 الحريه
مستوى  "T"قيمة 

 االنحراف المتوسط االنحراف طالمتوس الدالله
5.14 9.51 5.1 .9.58 81 9.18 *1.14 

 (.α=1.19)                                داله احصائيا  عند مستوى الدالله   *

وهذا يعني رفض   1.18> بأن مستوى الداللة ( 58-4)ويتضح من نتائج الجدول 

 α)الفرضية المذكورة واعتبار بأنه توجد فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى الدالله 

في درجة االعتقاد بأن هذا النائب الوزير سوف يقوم بالمحاباه وتفضيل قاعدته ( 1.18=

االنتخابيه على باقي المواطنين تعزى لمتغير عدد مرات الفوز بمقعد نيابي حيث افاد النواب 
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 الذين فازوا اكثر من مرة بأن هذا النائب الوزير سوف يقوم بالمحاباه وتفضيل قاعدته االنتخابيه

 .على باقي المواطنين بدرجة اكبر  من الذين فازوا مرة واحدة
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 الخامسالفصل 

 الخاتمة 

 المتقدمة البلدان في العامة السياسة صنع في التنفيذية السلطة تلعبه الذي الدور من بالرغم

 التوازنف دورها، واضمحالل التشريعية السلطة غياب يعني ال هذا أن إال سواء، حد على والنامية

 ،       قائما   يبقى تنفيذها وتقييم التنفيذية السلطة أعمال مراقبة في التشريعية السلطة ودور السلطتين، بين

وفي ظل النظام الدستوري . الديمقراطية الدول في          انتشارا   األكثر  البرلمانية الحكومة وتعتبر

 : التالية الصور من أكثر وأ صورة تأخذ أن يمكن البرلمانية أو النيابية الحكومة األردني، فإن

 عملية ظل في      حرا            انتخابا   منتخب برلمان ثقة على الحكومة تحصل أن :األولى الصورة -

  . الشعب ارادة عن         حقيقيا           تعبيرا          معبرا   البرلمان يكون بحيث ونزيهة حرة انتخابية

 تعيينه قبل ةالحكوم رئيس شخص في النيابية والكتل األحزاب مشاورة تتم أن :الثانية الصورة -

 فريقه في ثانية البرلمان مع التشاور في المكلف الرئيس يقوم أن على الملك، جاللة قبل من

  .النواب مجلس خارج من يتكون والذي الوزاري

 رئيس شخص في النيابية والكتل البرلمان في الفاعلة االحزاب مشاورة تتم أن :الثالثة الصورة -

 أعضاء من       عددا   حكومته تشكليه في الحكومة رئيس يضم ان على تعيينه، قبل الحكومة

 . النواب مجلس

 تشكيلة في البرلمانية االكثرية حزب رئيس بتكليف الملك جاللة يقوم أن :الرابعة الصورة -

         وغالبا   الحكومة تشكيل على والكتل األحزاب بقية مع بالتشاور المكلف الرئيس ويقوم الحكومة،

 .النواب مجلس اعضاء من جلها في الحكومة هذه تكون ما
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 :اإلستنتاجات: أوال

أن و  أن الحكومات البرلمانية تعد خير نموذج لتطبيق الديمقراطية"إنطالقا من الفرضية التي مفادها 

يساعد على تحقيق وضمان التوازن بين السلطتين التشريعية  تشكيل الحكومة البرلمانية في األردن

 :فقد خلصلت الدراسة الى جملة استنتاجات وأهمها ي،دنوالتنفيذية في النظام السياسي االر 

 من السياسي، النظام إطار في المواطنين دور تعزيز إلى السياسية المشاركة عملية تهدف 

 أو فيها التأثير أو السياسية والقرارات العامة السياسات صنع عملية في مساهمتهم خالل

 المشاركة فاتساع للديمقراطية، الرئيسي رالمظه السياسية المشاركة وتعتبر الحكام، اختيار

  .الديمقراطية على العملي التعبير يمثل السياسية العملية في للمواطنين السياسية

 الحكومات تشكيل أن عشر السابع النواب مجلس أعضاء الجابات الدراسة نتائج أشارت 

 على كلةمش وكتلواضحة ومحددة،  سياسية برامج لها فقط أحزاب وجود حال في يكون

 تكتالت او كتله وجود حال في يكون التشكيل بأن يليها ،%( 55.4)  مقداره وبنسبة أساسها

 افاد ثم ومن%( . 51.3) مقدارها بنسبة محددة سياسية برامج ذات المجلس داخل اغلبيه او

 أعضاء من فقط يكون البرلمانية الحكومات تشكيل بأن االعضاء من%( 91.3) نسبته ما

 أحزاب وجود حال في يكون التشكيل بأن%( 99.4) نسبته ما أفاد حين في ، ابالنو  مجلس

 مثل أخرى أسباب ذكر فقد الباقي أما ، المجلس داخل اغلبية او تكتالت او كتلة مع سياسية

  الحكومة وأعضاء الوزراء رئيس بإسم المجلس من التنسيب ، المجلس أعضاء مع التشاور

 . واخرى

 أفراد بين انقسام هناك أن عشر السابع النواب مجلس أعضاء الجابات الدراسة نتائج بينت 

  ."ال" بـ افادو والذين" بنعم" أفادوا للذين%( 81) النسبة وبنفس العينة
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 حكومات تشكيل يمكن أنه عشر السابع النواب مجلس أعضاء الجابات الدراسة نتائج أشارت 

 و محددة برامج ذات المجلس داخل تكتالت او كتلة وجود حال في االردن في برلمانية

 يليها ،%( 99.9) مقدارها وبنسبة حزبي غير اساس على مشكلة وتكون ،باألغلبية تحظى

 في وايضا ،حزبي اساس على مشكلة وكتل سياسية برامج لها فقط أحزاب وجود حال في

  .هامن لكل% (  55.5) مقدارها وبنسبة النواب مجلس أعضاء من فقط الحكومة تشكيل حال

 سببين هناك  أن عشر السابع النواب مجلس أعضاء الجابات الدراسة نتائج من  يتضح 

 ذكرها التي المواصفات بنفس ،االردن في برلمانية حكومات تشكيل امكانية لعدم رئيسيين

 الحياة وضعف النواب مقاعد في حصه ولها قويه سياسيه احزاب وجود عدم ،هيو  النواب

 داخل تكتالت وجود هو ثاني سبب يليها ،( 85.8) مقدارها نسبةوب االردن في الحزبية

 بعض الى اضافة ،%(91.9) مقدارها وبنسبه  واضحه برامج لها وليس متغيره المجلس

 نضوج وعدم النيابية االنتخابات بخوض فقط لالحزاب يسمح لم القانون مثل االخرى االسباب

  . البرلمانية الحكومات بتشكيل يسمح ال اليالح الدستور         واخيرا   بعد الديمقراطية التجربة

 تعيق معيقات هناك أن عشر السابع النواب مجلس أعضاء الجابات الدراسة نتائج بينت 

 عدم فقط، حزبية قوائم وجود عدم ،وهي كبيرة بدرجة االردن في البرلمانية الحكومات تشكيل

 سياسيه برامج على مبنية انيةبرلم كتل وجود عدم جماهيرية، قاعدة لها سياسية احزاب وجود

 اساس على للمرشحين اصواتهم منح في الناخبين تعود وعدم النواب، مجلس داخل واضحه

(. الخ...  صداقة العائلة، العشيرة، مرشح) مثل شخصي اساس على وانما الحزبي اتجاههم

 .متوسطة بدرجة البرلمانية الحكومات تشكيل تعيق بأنها فتبين المعيقات باقي اما

 األسباب أبرز أن عشر السابع النواب مجلس أعضاء الجابات الدراسة نتائج من يتضح 

 مقدارها وبنسبة المواطنين وخدمة عمله في          اجتهادا   اكثر سيكون النائب ألن هي للتأييد
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 اكثر المواطنين قبل من ومحاسب/ اكثر الرقابة تحت النائب سيكون كما ،%(55.9)

 قويه شعبيه قاعده له سيكون لذلك النائب انتخب الشعب ألنو %(  91.8) مقدارها وبنسبة

 اكثر سيكون النائب أن الى اضافة ،%(91.8)       ايضا   مقدارها وبنسبة الشعب ابن ويكون

 وسيكون%( 98.5) مقدارها وبنسبة لهم وعوده وتنفيذ االنتخابية قاعدته خدمة على قدرة

 . (%95.9) مقدارها وبنسبة قرار صاحب

 ذات فروق توجد ال انه عشر السابع النواب مجلس أعضاء الجابات الدراسة نتائج أشارت 

 الحكومات تشكيل تعيق المعيقات من عدد بوجود النواب اعتقاد درجة في احصائيه داللة

 . العمر لمتغير تعزى االردن في البرلمانيه
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  :التوصيات:        ثانيا  

 بالعديد القيام  من البد االردن في برلمانية تحكوما الى وللوصول اعاله المذكورة النتائج على بناء

 : منها ذلك لتحقيق الخطوات من

 الحزب الن االمر، لزم ان تشريعات من به يتعلق ما وكل األحزاب، لقانون شاملة مراجعة 

 قانون في الحزبية القائمة دور لتعزيز ، تشريع من اكثر يحكمها والبيئة بيئة، في يعيش

 في التنوع ايجاد الى يؤدي بما البرلمان مقاعد ثلث الحزبية لقوائمل يحجز بحيث االنتخاب،

 عن        معبرا   النهائي بشكله المجلس ليصبح النواب، مجلس داخل والسياسية الفكرية التوجهات

 بدورها لتضطلع لها،           ومستوعبا   وتوجهاته، وتياراته اطيافه بمختلف له        وممثال   المجتمع، رؤى

 . الدستورية يفتهلوظ المجلس اداء في الفاعل

 زالة الدستور تعديل  .األردن في البرلمانية الحكومات تشكيل تعيق التي واألحكام النصوص        وا 

 حددها كما بأدوارها السياسية المعادلة أطراف قيام يتطلب البرلمانية للحكومة الوصول أن 

 .والمواطن والحكومة، واألحزاب، األمة، مجلس من     كل   على دور فهناك الدستور،

 للحكومة الفقري العمود هي السياسية واألحزاب الديمقراطية، عماد هي الحزبية الحياة أن 

 المجتمع تثقيف في بدورها األحزاب قيام وضرورة الحزبي العمل تفعيل يتطلب مما البرلمانية،

 .للناس حقيقية عملية برامج وتقديم األحزاب بأهمية
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 المصادر والمراجع

 :المصادر

 ترجمة منصور القاضي. المعجم الدستوري (.9331) ايف ،مينيو يفيه اول ،دوهاميل، 

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت

 جامعة الكويت :الكويت .موسوعة العلوم السياسية. (9331) ربيع، محمد محمود. 

  الجزء األول .موسوعة السياسة(. ب ت)الكيالي، عبد الوهاب. 

 :المراجع العربية

 :لكتبا

  دار الكتاب الجديد : بيروت ،الوسيط في القانون الدستوري (.5119)أبو خزام، إبراهيم

 .المتحدة

 الدار النظم السياسية والقانون الدستوري (.9335) بسيوني عبداهلل، عبدالغني ،

 .الجامعية

  دار مجدالوي للنشر والتوزيع: عمان. موسوعة علم السياسة (.5114)الجاسور، ناظم. 

 دار وائل : عمان. نظام الحكم في المملكة األردنية الهاشمية(. 5119)د، أمجد حدا

 .للطباعة

  دار النهضة  :القاهرة .النظم السياسية والقانون الدستوري .(5118)حسبو، عمرو أحمد

 .العربية

 دار مجدالوي: ، عمانالتربية الوطنية(. 5119) الحضرمي، عمر والعدوان، مصطفى.  
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 مطبعة اإلرشاد: بغداد. النظم السياسية(. 9318)ي، شمران دحما. 

 مكتبة دار الثقافة للنشر : عمان .الوجيز في النظم السياسية (.9333) الخطيب،  نعمان

 .والتوزيع

 51القسم الثاني، دستور لبنان، ج. المجموعة الدستورية (.9311) خطيب، انور ،

 .السلطات العامة

  دار النهضة  :القاهرة .ت في الحكومات المقارنةدراسا .(9311)الخطيب، محمد فتح اهلل

 .العربية

  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري .(5111)الخطيب، نعمان أحمد .

 .9دار الثقافة للنشر والتوزيع، إصدار : عمان

  دار الثقافة للنشر : عمان .البسيط في النظام الدستوري .(5194)الخطيب، نعمان أحمد

 . والتوزيع

  ،عمان .مبادئ في النظم السياسية .(9351)محفوظ  ،عبد المنعمو الخطيب، نعمان: 

 .ر الفرقاناد

 مطابع وزارة األوقاف: ، عمانم0573الدستور األردني منذ عام (. 5115)خير، هاني. 

  السلطة التشريعية وضمان استقاللها في النظم  .(5115)الدباس، علي محمد

 .المؤلف :عمان .الديمقراطية النيابية

 الدار العلمية : عمان .النظم السياسية والقانون الدستوري .(5119) ذنيبات، محمد

 .الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع

 جدة، مركز م7111-م0521العالقات الخليجية العربية (. 5118)راشد، سامح محمد ،

 .الخليج لألبحاث
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 دار العلم  :بيروت .للبنانيالوسيط في القانون الدستوري ا (.9311) رباط، ادمون

 .للماليين

 المؤسسة الحديثة  :طرابلس. الطبعة الثانية، القانون الدستوري العام (.5115) رعد،  نزيه

 .للكتاب

  بدون ناشر :عمان .مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (.9331)الزعبي، خالد. 

 مطبعة الجامعة األردنية :عمان .دراسات في الوظيفة العامة .(9335) علي، شطناوي. 

  دار وائل : عمان .النظام الدستوري األردني الكتاب الثالث .(5199)شطناوي، علي

 . للنشر

  منشأة : األسكندرية .النظم السياسية والقانون الدستوري .(5111)شيحا، إبراهيم

 . المعارف

 بدون : بيروت .الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري (.ن.د) شيحا، إبراهيم

 .ناشر

 القانون الدستوري وتحليل النظام الدستوري  .(9359) شيحا، ابراهيم عبد العزيز

 .الدار الجامعية :بيروت .المصري في ضوء المبادىء الدستورية العامة

 دار النهار للنشر :بيروت .النظام اللبناني في ثوابته وتحوالته (.5111) صايغ، داوود. 

  بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني  حكومة الوزارة، .(9389)صبري، السيد

 .المطبعة العالمي :، القاهرةفي انجلترا

  الكويت .اختصاصات الحكومة المستقيلة، دراسة مقارنة (.9351)الطبطبائي، عادل: 

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
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 دار : مصر .معاصرةالسلطات الثالث في الدساتير العربية ال (.9311) الطماوي، سليمان

 .الفكر العربي

 دار الثقافة للنشر  :عمان .النظم السياسية والقانون الدستوري .(5115) الطهراوي، هاني

 .والتوزيع

  المكتبة القانونية: بغداد .القانون الدستوري (.5113)عبد الحميد، خليل. 

 ام المختلط، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظ(. ن.د) عبد السالم، عبد العظيم

 .دار النهضة العربية :القاهرة .دراسة مقارنه

 دون دار نشر، دون طبعة .أصول العمل النيابي .(5118) عبد اللطيف، وائل. 

 أسس التنظيم السياسية –النظم السياسية  .(9358) عبد اهلل، عبد الغني بسيوني. 

 .الدار الجامعية :االسكندرية

 منشأة المعارف: اإلسكندرية. الدستوري القانون (.ن.د) عبد الوهاب، محمد. 

 سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام  (.9338) بسيوني عبداهلل ،عبدالغني

 .المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع .البرلماني

 القاهرة. النظم السياسية والقانون الدستوري(. 9339) عثمان، محمد عثمان حســــــــــــين: 

  .لجامعيةالدار ا

 بدون ناشر: عمان، أشكال الحكومات (.5115) العزام، سهيل محمد. 

  منشأة  :، اإلسكندريةالمبادئ األساسية في القانون الدستوري .(9351)عصفور، سعد

 .المعارف

 منشأة المعارف :االسكندرية .األنظمة النيابية الرئيسة (.5115) كامل عفيفي ،عفيفي . 
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 الطبعة الرابعة .ادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةمب (.9311) الغالي، كمال، 

 .جامعة دمشق: دمشق

 مؤسسه عز الدين  :بيروت .الدساتير، والمؤســـات السياسية (.9331) غزال، اسماعيل

 .للطباعة والنشر

 مصر .البرلمان، دراسة مقارنة تحليلية لبرلمانات العالم. (9334) فوزي، صالح الدين: 

 .عربيةدار النهضة ال

  دار النهضة العربية: القاهرة. النظم السياسية .(9333)فوزي، صالح الدين. 

 التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور  (.ن.د) فوزي، صالح الدين

 .دار النهضة العربية: القاهرة .الفرنسي

  دار : ، عمانالتربية الوطنية(. 5198)القطاونة، أحمد هاني، والعطنة، غازي فناطل

 .كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع

  دار النهضة  :بيروت .الدولة والحكومة –النظم السياسية  .(9313)ليلة، محمد كامل

 .العربية للطباعة والنشر
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 المالحق

 (0)ملحق رقم 

 مع اعضاء مجلس النواب دراسة ميدانية

 _________________: استمارة رقم 

 _________________: اسم النائب  

 __________________:اسم الباحث 

 _____________: تاريخ اجراء المقابلة 

 : مقدمة 

مساء الخير أنا طالب الماجستير ، عبد الكريم حسن المصري من جامعة / صباح الخير 
الشرق االوسط  ، اقوم بإجراء دراسة ميدانية مع عدد من اعضاء مجلس النواب عن الحكومات 

 .ة في االردن البرلماني
                                                                             وذلك الستكمال متطلبات رسالة الماجستير بالعلوم السياسية ، وأود أن تمنحني بعضا   

وأؤكد لكم أن جميع المعلومات التي نحصل عليها سوف . من وقتكم لإلجابة على بعض األسئلة
تعامل بسرية مطلقة وسيتم إدخالها على الحاسوب بطريقة لن تظهر منها أي معلومات 

 .شخصية
 

 هل أنت على استعداد للمشاركة في هذا االستطالع؟ 011

 نعم

 ال

0 

7  انه المقابلة 

 |__| 

 .حول رقم  اإلجابة أو اإلجابات التي تنطبق يرجى وضع دائرة :     للباحث: مالحظة
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 برأيك كيف يتم تشكيل الحكومات والتي ينطبق عليها صفة الحكومات البرلمانية ؟ 010

___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________ 

___________________________________________________

_______________________________________ 

  

 

|__||__| 

 

 هل برأيك ، يمكن ان يتم تشكيل حكومات برلمانية في االردن بنفس المواصفات التي ذكرتها؟ 017

   014انتقل إلى السؤال 0 نعم

 

|__| 

 013انتقل إلى السؤال 7 ال

   014انتقل إلى السؤال 8 رفض االجابة
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 لماذا ال يمكن ان يتم تشكيل الحكومات البرلمانية؟ 013

 

 

014 

 .يقال انه يوجد عدد من المعيقات تعيق تشكيل الحكومات البرلمانية في االردن 

في اي "  عدم وجود قوائم حزبية  فقط" تعتقد ان ( كبيرة ، متوسطة ، قليلة ) الى اي درجة  

 على االطالق ؟يابية يشكل عائق لتشكيل حكومات برلمانية ام انها ال تشكل عائق انتخابات ن

 (.اسأل وبنفس األسلوب عن جميع البنود المدرجة في الجدول أدناه: )الباحث

 

0.____________________________________________________ 

7.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

 _||__|

|_ 

_||__|

|_ 

_||__|

|_ 
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تشكل ...... اعتقد ان 

 عائق الى درجة

ال تشكل 

 عائق على

 االطالق

 رفض

 اإلجابة

  

 قليلة متوسطة كبيرة

 |__ 5 4 9 5 9 عدم وجود قوائم حزبية فقط.0

| 

|__ 8 4 3 2 1 لها قاعدة جماهيريةعدم وجود احزاب سياسية .7

| 

عدم وجود كتل برلمانية مبنية على برامج سياسية .3

 واضحة داخل مجلس النواب

9 5 9 4 5 __|

| 

عدم تعود الناخبين في منح اصواتهم للمرشحين .4

على اساس اتجاههم الحزبي  و انما على اساس 

... مرشح العشيرة ، العائلة ، صداقة ) شخصي مثل 

 (خال

9 5 9 4 5 __|

| 

عدم وجود قانون انتخاب مجلس النواب يؤدي الى .9

انتخاب اعضاء مجلس لهم القدرة على تشكيل كتل 

 برلمانية فاعلة

9 5 9 4 5 __|

| 

|__  5 4 9 5 9 كثرة وجود االحزاب السياسية العاملة في االردن. 6

| 

|__  5 4 9 5 9 تأثير المال السياسي على نتائج االنتخابات.2

| 
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 هل انت مع او ضد ان يكون النائب وزير؟ 019

 لماذا انت مع ان يكون النائب وزير ؟ 016

 

0.___________________________________________________ 

7.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 

 018انتقل إلى السؤال 

  

|__||__| 

|__||__| 

|__||__| 

 

   016انتقل إلى السؤال  0 مع ان يكون النائب وزير

 

|__| 

 012انتقل إلى السؤال 7 ضد ان يكون النائب وزير

 018انتقل إلى السؤال 8 رفض االجابه
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 لماذا انت ضد ان يكون النائب وزير ؟ 012

 

0._________________________________________________________ 

7._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

 

  

|__||__| 

|__||__| 

|__||__| 

 

 هل تعتقد ان الحكومة الحالية  حكومة برلمانية ؟ 018

   015انتقل إلى السؤال  0 نعم

 

|__| 

 001انتقل إلى السؤال 7 ال

 000انتقل إلى السؤال 8 رفض االجابه
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 لماذا تعتقد ان الحكومة الحالية برلمانية؟ 015

 

0._____________________________________________________ 

7._____________________________________________________ 

3._____________________________________________________ 

 000انتقل إلى السؤال 

 ||__|

|__ 

||__|

|__ 

||__|

|__ 

 لماذا تعتقد ان الحكومة الحالية حكومة ليست برلمانية؟ 001

 

0.____________________________________________________ 

7.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

 _||__|

|_ 

_||__|

|_ 

_||__| 

 

 

 

000 

على فرض انه تم تشكيل حكومة برلمانية  و اصبح احد النواب وزيرا و هذا النائب الوزير تم 

وال ينتمي ( الخ .... قة مرشح العشيرة ، العائلة ، صدا) انتخابه بناء على اسباب شخصية مثل 

 .ألي حزب سياسي له برامج سياسية محددة 

تعتقد ان هذا النائب الوزير سوف يقوم ( كبيرة ، متوسطة ، قليلة ) برأيك ، الى اي درجة 

بالمحاباة و تفضيل قاعدته االنتخابية على باقي المواطنين ام انه لن يقوم بأي محاباة على 

 االطالق ؟
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   0 باة الى درجة كبيرةسوف يقوم بالمحا

 

|__| 

 7 سوف يقوم بالمحاباة الى درجة متوسطة

 3 سوف يقوم بالمحاباة الى درجة قليلة

   4 لن يقوم بأي محاباة على االطالق

   8 رفض االجابة

 البيانات التعريفية

 :العمر 710

 

_____________________________ 
 ||__|

|__ 

 :الجنس 717

 __||  0 ذكـر

 2 أنثـى 

 عن اي دائرة انتخابية؟ 713

 ____________________________:الدائرة 

 _________________________: المحافظة 

 ||__|

|__ 

 كم مرة نجحت بمقعد نيابي؟ 714

|__||  ____________________________:عدد المرات  

|__ 
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 (7)الملحق رقم 

 اإلستبيان قديم معلوماتبتأسماء من قام 

 الرقم االسم
 9 المحامي حمزه اخو رشيده                            
 5 محمد عواد العالقمه                                
 9 معتز محمد ابو رمان                                
 4 ميسر السرديه                                      

 8                                   يوسف ابو هويدي  
 1 حديثه جمال الخريشه                                
 1 حابس ركاد الشبيب                                  
 5 سليمان الزبن                                      
 3 ريم ابو دلبوح                                     

 91 ر ابو صعيليك                                    خي
 99 محمد عشا الدوايمه                                 
 95 علي بني عطا                                       
 99 مصطفى ياغي                                        

 94             ابراهيم العطيوي                       
 98 نايف الليمون                                      

 91 محسن الرجوب                                       
 91 محمد الردايده                                     

 95 ضيف اهلل الخالدي                                  
 93                                امجد آل خطاب       

 51 مصطفى الرواشده                                    
 59 الدكتور عساف الشوبكي                              
 55 عبد الهادي محارمه                                 
 59 سعد البلوي                                        
 54 فارس الهلسه                                       
 58 عدنان الفرجات                                     
 51 عبداهلل خوالده                                    

 51 محمد اسماعيل السعودي                              
 55               بسام المناصير                       

 53 رائد الخاليله                                     
 91 المحامي مازن الضالعين                             
 99 الدكتور موفق الضمور                               
 95 مفلح فالح العشيبات                                
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 99                                  ضيف اهلل السعديين
 94 جمال عيسى قموه                                    
 98 الدكتور نايف الخزاعله                             
 91 سعد الزوايده                                      
 91 سمير عبداهلل العرابي                              

 95 عاطف الطراونه                                     
 93 محمد الشرمان                                      
 41 سامح جمال                                         
 49 قاسم بني هاني                                     

 45                 مفلح الخزاعله                     
 49 محمد العبادي                                      

 44 رائد حجازين
 48 جميل العمري                                       
 41 الدكتور محمد الزبون                               
 41 ياسين بني ياسين                                   
 45 فلك الجمعاني                                      
 43 الدكتور محمد الحاج                                

 81 الدكنور مصطفى شنيكات                              
 89 محمود عواد الخرابشه                               

 85                بدر العسوفي الطوره                 
 89 رضا حداد                                          
 84 موسى الخاليله                                     
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 (3)الملحق رقم 

 مخرجات التحليل اإلحصائي

Multiple Response 

$q101 Frequencies 
  Responses Percent of 

Cases   N Percent 

$q101a 

في حال وجدود احزاب فقط  لها  1
برامج سياسية و كتل مشكلة على 

 اساس حزبي
19 28.4% 35.2% 

في حال وجود كتلة او تكتالت  2
او اغلبية داخل المجلس و تكون 

 مشكلة على اساس ليس حزبي
18 26.9% 33.3% 

في حال وجود احزاب سياسية  3
مع كتلة او تكتالت او اغلبية داخل 

 لنواب تتفق مع بعضهامجلس ا
9 13.4% 16.7% 

 %22.2 %17.9 12 من اعضاء مجلس النواب 4
بالتشاور مع اعضاء مجلس  5

 %7.4 %6.0 4 النواب

التنسيب من المجلس باسم  6
 %3.7 %3.0 2 رئيس الوزراء و اعضاء الحكومة

 %1.9 %1.5 1 حسب الدستور 7
 %1.9 %1.5 1 بايجاد قانون انتخاب عصري 8
وجود قاعدة شعبية العضاء  9

 %1.9 %1.5 1 مجلس النواب

Total 67 100.0% 124.1% 
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$q101 Frequencies 
  Responses Percent of 

Cases   N Percent 

$q101a 

في حال وجدود احزاب فقط  لها  1
برامج سياسية و كتل مشكلة على 

 اساس حزبي
19 28.4% 35.2% 

في حال وجود كتلة او تكتالت  2
او اغلبية داخل المجلس و تكون 

 مشكلة على اساس ليس حزبي
18 26.9% 33.3% 

في حال وجود احزاب سياسية  3
مع كتلة او تكتالت او اغلبية داخل 

 لنواب تتفق مع بعضهامجلس ا
9 13.4% 16.7% 

 %22.2 %17.9 12 من اعضاء مجلس النواب 4
بالتشاور مع اعضاء مجلس  5

 %7.4 %6.0 4 النواب

التنسيب من المجلس باسم  6
 %3.7 %3.0 2 رئيس الوزراء و اعضاء الحكومة

 %1.9 %1.5 1 حسب الدستور 7
 %1.9 %1.5 1 بايجاد قانون انتخاب عصري 8
وجود قاعدة شعبية العضاء  9

 %1.9 %1.5 1 مجلس النواب

Total 67 100.0% 124.1% 
a. Group    

 

q102 هل برأيك ، يمكن ان يتم تشكيل حكومات برلمانية في االردن بنفس المواصفات التي ذكرتها؟ 
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  Frequenc
y Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 50.0 50.0 50.0 27 نعم 1

 100.0 50.0 50.0 27 ال 2

Total 54 100.0 100.0  
$q103 Frequencies 

  Responses Percent of 
Cases   N Percent 

$q103a 

لعدم وجود احزاب سياسية قوية  1
و لها حصة في مقاعد 

وجود احزاب سياسية /النواب
 ضعيفة

12 29.3% 44.4% 

ضعف الحياة الحزبية في  2
عدم قناعة المواطنين / ناالرد

 باالحزاب
12 29.3% 44.4% 

ألن القانون لم يسمح لالحزاب  3
 %11.1 %7.3 3 فقط بخوض االنتخابات النيابية

عدم نضوج /بحاجة لوقت 4
 %7.4 %4.9 2 التجربة الديمقراطية بعد

الدستور الحالي ال يسمح  5
 %11.1 %7.3 3 بتشكيل الحكومات البرلمانية

تكتالت داخل المجلس  وجود 6
 %25.9 %17.1 7 متغيرة و ليس لها برامج واضحة

 %7.4 %4.9 2 لم يذكر السبب 7
Total 41 100.0% 151.9% 

                                               
                                               
                                               

             a. Group 
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q104_1 عدم وجود قوائم حزبية فقط 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 59.3 59.3 59.3 32 كبيره 1
 77.8 18.5 18.5 10 متوسط 2

 85.2 7.4 7.4 4 قليله 3
التشكل عائق على  4

 االطالق
7 13.0 13.0 98.1 

 100.0 1.9 1.9 1 ض االجابهرف 8
Total 54 100.0 100.0  

q104_2 عدم وجود احزاب سياسية لها قاعدة جماهيرية 
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 77.8 77.8 77.8 42 كبيره 1
 88.9 11.1 11.1 6 متوسط 2

 96.3 7.4 7.4 4 قليله 3
ى التشكل عائق عل 4

 االطالق
2 3.7 3.7 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
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q104_3 عدم وجود كتل برلمانية مبنية على برامج سياسية واضحة داخل مجلس النواب 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

V
alid 

 66.7 66.7 66.7 36 كبيره 1

 90.7 24.1 24.1 13 متوسط 2

 94.4 3.7 3.7 2 قليله 3

التشكل عائق  4
 على االطالق

1 1.9 1.9 96.3 

 100.0 3.7 3.7 2 رفض االجابه 8

Total 54 100.0 100.0  
q104_4  عدم تعود الناخبين في منح اصواتهم للمرشحين على اساس اتجاههم الحزبي  و انما على
  (الخ... مرشح العشيرة ، العائلة ، صداقة ) اساس شخصي مثل 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 77.8 77.8 77.8 42 كبيره 1

 88.9 11.1 11.1 6 متوسط 2

 96.3 7.4 7.4 4 قليله 3

التشكل عائق على  4
 االطالق

1 1.9 1.9 98.1 

 100.0 1.9 1.9 1 رفض االجابه 8

Total 54 100.0 100.0  

 

q104_5  قانون انتخاب مجلس النواب يؤدي الى انتخاب اعضاء مجلس عدم وجود
 لهم القدرة على تشكيل كتل برلمانية فاعلة

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
 42.6 42.6 42.6 23 كبيره 1
 63.0 20.4 20.4 11 متوسط 2
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 68.5 5.6 5.6 3 قليله 3
التشكل عائق على  4

 القاالط
16 29.6 29.6 98.1 

 100.0 1.9 1.9 1 رفض االجابه 8
Total 54 100.0 100.0  

q104_6 كثرة وجود االحزاب السياسية العاملة في االردن 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 48.1 48.1 48.1 26 كبيره 1
 57.4 9.3 9.3 5 متوسط 2

 68.5 11.1 11.1 6 قليله 3
التشكل عائق على  4

 االطالق
16 29.6 29.6 98.1 

 100.0 1.9 1.9 1 رفض االجابه 8
Total 54 100.0 100.0  

q104_7 تأثير المال السياسي على نتائج االنتخابات 
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 37.0 37.0 37.0 20 كبيره 1
 55.6 18.5 18.5 10 متوسط 2

 75.9 20.4 20.4 11 قليله 3
التشكل عائق على  4

 االطالق
10 18.5 18.5 94.4 

 100.0 5.6 5.6 3 رفض االجابه 8
Total 54 100.0 100.0  
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q105 هل انت مع او ضد ان يكون النائب وزير؟ 
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

مع ان يكون النائب  1
 وزير

39 72.2 72.2 72.2 

ضد ان يكون النائب  2
 وزير

15 27.8 27.8 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
 

$q106 Frequencies 
  Responses Percent of 

Cases   N Percent 

$q106a 

 %17.9 %12.3 7 ان يكون صاحب قرار 1
ان يكون اكثر قدرة على  2

ته االنتخابية و خدمة قاعد
 تنفيذ وعوده لهم

9 15.8% 23.1% 

الن النائب يكون اكثر  3
اجتهادا في عمله و خدمة 

 المواطنين
16 28.1% 41.0% 

سيكون النائب تحت  4
ومحاسب من / الرقابة اكثر 

 قبل المواطنين اكثر
10 17.5% 25.6% 

الن الشعب انتخب النائب  5
لذلك يكون له قاعدة شعبية 

 و يكون ابن الشعبقوية 
10 17.5% 25.6% 
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الحكومات في الدول  6
المتقدمة تشكل من قبل 

 النواب
2 3.5% 5.1% 

استحقاقات الحكومة  7
 البرلمانية

3 5.3% 7.7% 

Total 57 100.0% 146.2% 
a. Group    

$q107 Frequencies 
  Responses Percent of 

Cases   N Percent 

$q107a 

مبدا الفصل بين لتعزيز  1
النائب باالصل / السلطات 

تشريعي رقابي و ليس 
 تنفيذي

11 64.7% 73.3% 

سيقوم باستغالل منصبه  2
 لخدمة قاعدته االنتخابية

2 11.8% 13.3% 

المرحلة الحالية ال يوجد  3
 حكومة برلمانية

2 11.8% 13.3% 

الوزير يجب ان / النائب  4
يكون قويا و ال يوجد حاليا 

 ب قوي ليكون وزيرانائ
1 5.9% 6.7% 

ستكون مسؤوليات النائب  5
 كبيرة

1 5.9% 6.7% 

Total 17 100.0% 113.3% 
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$q106 Frequencies 
  Responses Percent of 

Cases   N Percent 

$q106a 

 %17.9 %12.3 7 ان يكون صاحب قرار 1
ان يكون اكثر قدرة على  2

ته االنتخابية و خدمة قاعد
 تنفيذ وعوده لهم

9 15.8% 23.1% 

الن النائب يكون اكثر  3
اجتهادا في عمله و خدمة 

 المواطنين
16 28.1% 41.0% 

سيكون النائب تحت  4
ومحاسب من / الرقابة اكثر 

 قبل المواطنين اكثر
10 17.5% 25.6% 

الن الشعب انتخب النائب  5
لذلك يكون له قاعدة شعبية 

 و يكون ابن الشعبقوية 
10 17.5% 25.6% 

الحكومات في الدول  6
المتقدمة تشكل من قبل 

 النواب
2 3.5% 5.1% 

استحقاقات الحكومة  7
 البرلمانية

3 5.3% 7.7% 

Total 57 100.0% 146.2% 
a. Group 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



104 
 

q108 هل تعتقد ان الحكومة الحالية  حكومة برلمانية ؟ 
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
 14.8 14.8 14.8 8 نعم 1
 100.0 85.2 85.2 46 ال 2

Total 54 100.0 100.0  
$q109 Frequencies 

  Responses Percent of 

Cases   N Percent 

$q109a 

تم اختيار رئيس الوزراء  1

بالتشاور مع الملك و اعضاء 

 مجلس النواب

8 100.0% 100.0% 

Total 8 100.0% 100.0% 

a. Group    

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

$q110 Frequencies 
  Responses Percent of 

Cases   N Percent 

$q110a 

لم يكن رئيس الوزارء او  1
احد من الوزراء من اعضاء 

 مجلس النواب
32 50.8% 69.6% 

لم يختار المجلس هذه  2
الحكومة و انما تم االستشارة 

 فقط لرئيس الوزراء
12 19.0% 26.1% 

بي او لعدم وجود تمثيل حز  3
 تكتل سياسي واضح فيها

8 12.7% 17.4% 

تم تشكيل الحكومة و  4
الرئيس بحسب الدستور وهو 

 من صالحيات الملك
2 3.2% 4.3% 

الحكومة لم تستشر  5
المجلس و لم تنسق معه في 

الحكومة قامت /اي شيء
 بتهميش المجلس

7 11.1% 15.2% 

 %4.3 %3.2 2 لم يذكر سبب 6
Total 63 100.0% 137.0% 

a. Group    
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q111  على فرض انه تم تشكيل حكومة برلمانية  و اصبح احد النواب وزيرا و هذا النائب
وال ( الخ .... مرشح العشيرة ، العائلة ، صداقة ) الوزير تم انتخابه بناء على اسباب شخصية مثل 
  . ينتمي ألي حزب سياسي له برامج سياسية محددة

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

سوف يقوم بالمحاباة الى  1
 درجة كبيرة

20 37.0 37.0 37.0 

سوف يقوم بالمحاباة الى  2
 درجة متوسطة

7 13.0 13.0 50.0 

سوف يقوم بالمحاباة الى  3
 درجة قليلة

9 16.7 16.7 66.7 

لن يقوم بأي محاباة على  4
 االطالق

16 29.6 29.6 96.3 

 100.0 3.7 3.7 2 رفض االجابة 8
Total 54 100.0 100.0  

 

 العمر العمر
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 30 - 
40 

3 5.6 5.6 5.6 

2 41 - 
50 

14 25.9 25.9 31.5 

3 51 - 
60 

21 38.9 38.9 70.4 

4 61 + 16 29.6 29.6 100.0 
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 العمر العمر
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 30 - 
40 

3 5.6 5.6 5.6 

2 41 - 
50 

14 25.9 25.9 31.5 

3 51 - 
60 

21 38.9 38.9 70.4 

4 61 + 16 29.6 29.6 100.0 
Total 54 100.0 100.0  

q202 الجنس: 
  Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
 94.4 94.4 94.4 51 ذكر 1
 100.0 5.6 5.6 3 انثى 2

Total 54 100.0 100.0  
q203 عن اي دائرة انتخابية؟ 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 9 ائب وطنن 1
محافظة  2

 العاصمة
5 9.3 9.3 25.9 

 38.9 13.0 13.0 7 محافظة البلقاء 3
محافظة  4

 44.4 5.6 5.6 3 الزرقاء
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 46.3 1.9 1.9 1 محافظة مادبا 5
 57.4 11.1 11.1 6 محافظة اربد 6

محافظة  7
 المفرق

6 11.1 11.1 68.5 

 70.4 1.9 1.9 1 محافظة جرش 8
محافظة  9

 عجلون
2 3.7 3.7 74.1 

محافظة  10
 الكرك

7 13.0 13.0 87.0 

محافظة  11
 الطفيلة

2 3.7 3.7 90.7 

محافظة  12
 معان

5 9.3 9.3 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
q204 كم مرة نجحت بمقعد نيابي؟ 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

1 34 63.0 63.0 63.0 
2 10 18.5 18.5 81.5 
3 5 9.3 9.3 90.7 
4 4 7.4 7.4 98.1 
5 1 1.9 1.9 100.0 

Total 54 100.0 100.0  
 

 


