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Abstract: 
This paper deals with the statement of legal provisions regarding the dissolution of the Jordanian parliament in 

light of the 2011 amendments that occurred to Jordan`s constitution of 1952. The importance of this paper comes in its 

statement of the most important legal implications of the issuance of a decision to dissolve Parliament, and the resulting 

fundamental prejudice to relations of authorities with each other, particularly the legislative and executive authorities, 

which requires a review of the composition and structure of the constitutional legal system for these authorities in 

Jordan, and the nature of the unbalanced relations between them, Therefore, this paper seeks to present a comparative 

study regarding the provisions regulating the dissolution of parliament in many countries, with the aim of finding the 

advantages and disadvantages of the constitutional provisions mentioned in the Jordanian constitution regarding the 

solution. Initially, the researcher touches on the concept of “dissolution of parliament” in general, its types and 

guarantees. Then, the researcher tackles the most important constitutional amendments that took place on the subject 

of dissolution of parliament in accordance with the Jordanian constitution issued in 1952. Finally, the paper presents 

conclusions and recommendations that include the need for the legislator to intervene in Jordan to amend the 

constitutional position in a way that is compatible with what it should be. 
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10/10/2020استالم البحث: 22/12/2020قبول البحث:   

ّ:الملخص
لعام  يألردنافي ضوء التعديالت التي طرأت على الدستور  ياألردنالبرلمان  حل  بلقانونية الخاصة حكام اناول هذا البحث بالدراسة بيان األيت    
لك من البرلمان، وما ينتج عن ذ حل  ثار القانونية المترتبة على صدور قرار بوتأتي أهمية هذه الدراسة في بيانها ألهم اآل، م2011في العام  م1952

انوني عادة النظر في تركيبة النظام القسيما التشريعية والتنفيذية، األمر الذي يتطلب إ  ال بعًضامساس جوهري في عالقات السلطات مع بعضها 
ما  قارنة فين هذه الدراسة سعت لتقديم دراسة مما بينها، وعليه فإ ، وطبيعة عالقاتها غير المتوازنة فيوهيكلته األردنالدستوري لهذه السلطات في 
دت في الدستور التي ور وسلبياتها، و  ةييجابيات النصوص الدستور إبهدف العثور على  ؛عديد من الدول البرلمان في حل  يتعلق بالنصوص الناظمة ل

حث في ن يشرع الباأنواعه وضماناته، قبل أوبيان ما هي  ،البرلمان" بشكل عام حل  الباحث في مبحث أول بيان مفهوم " وقد تناول، حل  بشأن ال ياألردن
، وقد انتهت الدراسة م1952الصادر عام  ياألردنا للدستور وفقً  ،البرلمان حل  الدستورية التي طرأت على موضوع  هم التعديالتأ ببيان  مبحث ثان  

 ن يكون عليه. أ م مع ما يجبءلتعديل الوضع الدستوري بما يتال ؛األردنمن المشرع في  ن يكون هنالك تدخاًل بنتائج وثم بتوصيات تتضمن ضرورة أ

، انتخابات.، استقالة الحكومةياألردنالبرلمان، التعديالت الدستورية، الدستور  حل  : المفتاحي ةالكلماتّ

 :المقدمة

البرلمان هو بمثابة السالالالالالالالالالالالالل الذي تقابل به  حل  ن يمكن القول إ
السالاللطة التنفيذية حق السالاللطة التشالالريعية في حجب الثقة عن الحكومة، 
وبهذا يكون هنالك نوع من القدرة على مواجهة البرلمان وصالالالالالالالالالالالالالالحياته 

ن م اعً تحقق نو  مهمة مسؤولية السياسية، مما يشكل ضمانةالمتعلقة بال
تكزات هم المر ا من أ يعد واحدً  حل  ن الفإالتوازن بين السالالالالالالالالالاللطتين، وعليه 

رن بين السالالالالالالالالالاللطات، بما يمنع هيمنة التي يقوم عليها مبدأ الفصالالالالالالالالالالل الم
 حل  حق  وجودخرى، فكان ال بد من إحدى السالالالاللطات على السالالالاللطة األ

لتحقيق مبدأ التوازن واالنسالالجام بين السالاللطات،  ؛ ليكون مصالالدًراالبرلمان
عن الحكومالالة وضخضالالالالالالالالالالالالالالاعهالا  رلمالالان في حجالالب الثقالالةفي مقالالابالالل حق الب

 .(1)لةللمساء
مع نشالالالالالالالالالالالالالالأة  حالالل  فقالالد نع على حق البرلمالالان في ال األردنوفي 

، ومسوغ ذلك وجود جذور تاريخية عززت النع عليه ياألردنالدستور 
ق، في النع على هذا الح ألن النظام البريطاني كان سالالباًقابالدسالالتور، 

 زمن.من ال خضعت لالنتداب البريطاني ردًحا األردنن وأل
عام  ركانت التعديالت الدسالالالتورية التي طرأت على دسالالالتو وقد 

إحالالالدى ثمرات اإلصالالالالالالالالالالالالالالل  ،م2011في عالالالام  األردنفي  م1952

عن اسالالالالالالالالالالالتجابة الحكومة للمطالب  ا، وتعبيرً األردنالسالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالي في 
عقاب اندالع ثورات عدة في أ في  األردنالشالالالالالالالالالالالالالعبية التي حدثت في 

هذه التعديالت بعض صالالالالالالالالالالابت أ، وقد تونس ومصالالالالالالالالالالر وليبيا وغيرها
ن هالذه ، إال أالبرلمالان حالل  وريالة ذات العالقالة بالنصالالالالالالالالالالالالالوص الالدسالالالالالالالالالالالالالت

 التعديالت لم تصل للمستوى المأمول.

ّهدافّالدراسة:ّأ
، البرلمان" حل  بيان موجز لمفهوم وماهي ة " إلىالدراسالالالالالالالالالالالة تهدف 

لقاء إهم الضالالالالالالالالالمانات المتعلقة به، ثم أ و  ،حل  و صالالالالالالالالالور الأنواع أثم بيان 
تي هم التعديالت الدسالالالتورية الأ ثار القانونية التي طالت آلالضالالالوء على ا

والمتعلقة بموضالالالالالالالالالالالالوع  م،2011في عام  ياألردنتمت على الدسالالالالالالالالالالالالتور 
عات بعدد من التشري حل  توضيح مسألة ال إلى، كما تهدف الدراسة حل  ال

تناسالالالب ، بما يياألردنالمقارنة، وما هو المناسالالالب لتطبيقه في الدسالالالتور 
 اجوهري   ادورً  تؤد يوال زالت  أد تالتي مع األوضاع السياسية والقانونية 

 .بعًضابتحديد عالقة السلطات مع بعضها 
 

https://doi.org/10.12816/0058852



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

334 
 

ّهميةّالدراسة:أ
مقارنة النصالالالالالالالالالالالوص القانونية  تتركز أهمية الدراسالالالالالالالالالالالة في محاولة

 في الدستور بغيره من الدساتير؛ إلظهار سلبياتالبرلمان  حل  الناظمة ل
قدام اإل في ياألردنللمشالالالالالالرع  تعد  حافًزايجابياتها، ومن ثم النصالالالالالالوص وض

 حل  ومنها تلك المتعلقة ب–على تعديل كثير من النصالالالالالوص الدسالالالالالتورية 
لتغيير المعادلة التي تعكس هيمنة واسالالالالالعة لصالالالالالالح السالالالالاللطة  -البرلمان

 التنفيذية على حساب المجلس المنتخب.
نتالالائج العمليالالة والقالالانونيالالة وال ،ثالالارثم إن هالالذه الالالدراسالالالالالالالالالالالالالالة تبين اآل

البرلمان، وما اسالالالالالالالالالتتبع ذلك من تأثير  حل  المترتبة على صالالالالالالالالالدور قرار 
ا، األجوهري بعالقات السالالالالالالاللطات مع بعضالالالالالالالها  مر الذي يتطلب بعضالالالالالالالً

 النظر بتركيبة النظام القانوني الدستوري لهذه السلطات.

ّمشكلةّالدراسة:
دد من ود عبوج :ة في هذه الدراسالالالة أوالً تتلخع المشالالالكلة الرئيسالالال

االنتقادات والعيوب التي تضالالالالالمنتها النصالالالالالوص الدسالالالالالتورية التي تناولت 
ت ن التعديال، وثانًيا: إياألردنالبرلمان" في الدسالالالالالالالالالالتور  حل  موضالالالالالالالالالالوع "

وتأمل الكثيرون بأن تتالفى  م2011الدسالالالالالالالالالالالالالتورية التي طرأت في عام 
ألسالال  نها ولالسالاللبيات بتعديل النصالالوص كما يجب أن تكون، إال أهذه 

قى بت غير جوهرية على الفكرة الرئيسة بشكل عام؛ مما أجاءت تعديال
اضالالح تتمثل في الخلل البي ن والو  ،على مشالالكلة كبيرة قائمة في الدسالالتور

 بعالقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية.

ّاسئلةّالدراسة:
 نواعه؟البرلمان"، وما هي أ حل  د بمفهوم "ما هو المقصو  -
البرلمالالالان، ومالالالا  حالالالل  مفهوم  يردناألكيف تنالالالاول الالالالدسالالالالالالالالالالالالالتور  -

 رى؟خمقارنًة بالدساتير األ لناظمة له،النصوص الدستورية ا
 ل  حهم التعديالت الدسالالالالالالالالالالالالالتورية التي طرأت على مفهوم "ما هي أ  -

هم النتائج القانونية التي ترتبت وما أ  م،2011البرلمان" في عام 
 على هذه التعديالت؟

البرلمان في  حل  ي مدى جاءت النصالالالالالالالالالالالالالوص المتعلقة بأ إلى -
التي تضالالالالالالالالمن مبدأ  حل  ، متطابقة مع فكرة الياألردنالدسالالالالالالالالتور 

 التوازن بين السلطات في الدولة؟

ّمنهجيةّالدراسة:
تناول النصالالالالالالالالالالالوص ب، المنهج المقارن حث في الدراسالالالالالالالالالالالة اتبع البا

 بغيرها من النصالالالالوص مقارنةً  األردنالدسالالالالتورية الناظمة للموضالالالالوع في 
 .من اآلراء الفقهية بالعديد ذلك ا، معززً خرى الدستورية األ

 ل  حواعتمد الباحث المنهج القانوني من خالل وصالالالالفه لمفهوم 
هم واعه وصالالالالالالالالالالالالالوره، ثم تقديم وصالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالامل ألهم انان، وأ البرلم

 سالالالالالالالالالالواء في الدسالالالالالالالالالالتور ،البرلمان حل  النصالالالالالالالالالالوص القانونية المتعلقة ب

يجابيات والسالالالالالالالالالالالالاللبيات ، مع بيان اإلو في دسالالالالالالالالالالالالالاتير أخرى أ ياألردن
 واالنتقادات التي ظهرت.

ّ:ّمصطلحاتّالدراسة
 ،مجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة:ّالدستتتتتتتتتتور
 فراده، وتبين صالالالالالالالالالالالالالحياتمع وألالمنظمة للمجت ئتحمل القيم والمباد

تحدد السلطات في الدولة واختصاصاتها السلطة السياسية بالدولة، و 
فراد أليبين حقوق اويحدد  كل الدولة و  ،بعًضاوعالقتها مع بعضها 

 وحرياتهم.
 )parle( مشالالالالالالالالالالالالالتقالالة في االصالالالالالالالالالالالالالالل من كلمالالة كلمالالةالبرلمان:ّ

سالالبانيا إار، وقد تأسالالس أول برلمان في الفرنسالالية وتعني النقاو والحو 
، ثم اسالالالالالالالالالالالتخدم المصالالالالالالالالالالالطلح ألول مرة في بريطانيا عام م1118عام 

 جلس االمة أوم،  كق على البرلمان تسالالالميات مختلفةم، ويطل1236
أو أو الجمعية الوطنية  ،يالمؤتمر العام الوطنمجلس الشالالالالالالالالالالعب، أو 

والبرلمان هو هيئة تشالالالالالالالريعية تمثل السالالالالالالاللطة التشالالالالالالالريعية في  ا،غيره
ع بحسالب األصالل بجمي ختعالدسالتورية، حيث يذات الطبيعة الدول 

 .(2)تلمبدأ الفصل بين السلطا استناًداالسلطة التشريعية  صالحيات
رادتهم هو اإلجراء الذي به يعبر المواطنون عن إ: االنتخابات

ي لمانيين من بين عدة مر حين، فهورغبتهم في اختيار نوابهم البر 
لشغل منصب  ،فرادفرد أو مجموعة من األ جراء دستوري الختيارإ

 .(3)معين

ّ:الدراساتّالسابقة

 للدكتور خليلّ(:م2013البرلمانّبينّالنظريةّوالتطبيقّ)ّحلّ 
مان البرل حل  تناولت الدراسالالالالالالالالالالالة واقع ظاهرة  :عبد المنعم خليل مرعي

التي حدثت  حل  يل لقرارات الحل  تفيها و  ،في النظم السالالالالياسالالالالية العربية
صالالالالالالالالالالالالالول مقارنة هذه التجارب من قواعد وأفي هذه النظم، ومحاولة 

 متعارف عليها في النظم السياسية في دول العالم. حل  لل
البرلمانّدراسةّمقارنةّفيّبعضّّحلّ سلطةّرئيسّالدولةّفيّ

حسالالالالالالالالالالالالالين الزاملي  محمد عودة ّم(:2012الدستتتتتتتتتاييرّالعر يةّ)
ن في البرلما حل  تناولت الدراسالالالة سالالاللطات رئيس الدولة في الدراجي: 

 ، وبينت الدراسالالالالالة اختالفوالكويت األردنبعض الدسالالالالالاتير كالعراق و 
بين هذه النظم في منحها مثل هذه الصالالالالالالالالالحية  حل  لة التناول مسالالالالالالالالأ

عض دو قيود في ب حل  لرئيس الدولة، من منحها المطلق للرئيس بال
على هذه السالالالاللطة في بعض  النع على عدد من القيود إلىالدول، 

 في كل من هذه النظم. حل  سباب الالدول األخرى، مع بيان أ

ّالنظريّللدراسة:ّاإلطار
جراءات التي تحتويهالالا عالالادًة ا من اإلالبرلمالالان واحالالدً  حالالل  مفهوم  يعالالد  

ع عليه جراء نالبرلمان هو إ حل  للدولة، وعليه ف الوثيقة الدسالالالالالالالالتورية
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كون في ن ي، على أبهدف تقصالالالير المدة القانونية للبرلمان ؛الدسالالالتور
جراء انتخابات برلمانية جديدة، والمشالالالالالالالالالالالالالرع ا بالدعوة إلالغالب مرتبطً 
، بما عى للوصالالالالالالالالول لجملة من األهداف، يسالالالالالالالالحل  لى الفي نصالالالالالالالاله ع

ال  بما ال يخ ،يضمن حسن سير العمل الدستوري والعمل السياسي
مية هيترتب عليه أ  حل  النصالالالالالالالالالالوص الدسالالالالالالالالالالتورية،   يمكن القول إن ال

 مبدأ ما يضالالالالالالالالمن تفعيلب ،كبيرة بضالالالالالالالالمان العملية الديمقراطية بالدولة
ا على هة من فرض هيمنتي سلط، وبما يمنع أالفصل بين السلطات

نه د أ، فنجحل  الهيئات األخرى بالدولة، وكمثال واقعي على أهمية ال
سالالالالالالالالالالالالاليلالالة نتعرف منهالالا على البرلمالالان و  حالالل  في المملكالالة المتحالالدة يعالالد 

االتجاهات من صالالالالحيات قوية ذات لما لهذه  ؛ي العاماتجاهات الرأ
ما ها، موتغيير  حزاب الحاكمةسالالالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالالالات األفي تعديل ثير قوي تأ

 ،ن الشعب هو مصدر السلطاتالدستوري الذي يقر بأيكرس المبدأ 
 وهو صاحب السيادة بالدولة.

ّالبحثيقسيمّ
نواعهّأهمّأالبرلمان"،ّو يانّّحلّ ول:ّمفهومّ"المبحثّاأّل

ّوضماناتّيطبيقه.ّ

البرلمان"ّفيّضوءّنصوصّالدستورّّحلّ المبحثّالثاني:ّ"
ّويعدياليه.ّم1952لعامّّياألردن

ّاألول:المبحثّ
ّ:نواعهّوضماناتّيطبيقهأهمّأو يانّّالبرلمانّحلّ مفهومّ

 البرلمان:ّحلّ ول:ّمفهومّالمطلبّاأّل
ا تدور نها جميعً إيمكن القول و البرلمان"،  حل  تتعدد تعريفات "

توري، الدسالال نهاء وجود البرلمان قبل موعدهإب ةمتعلقحول فكرة واحدة 
نهاء إ هو البرلمان حل  ن إيمان الطماوي الدكتور سالالالالاللوفي ذلك يقول 

و أ ،ذا كان البرلمان يتشالالكل من مجلس واحدإ ،نيابة المجلس النيابي
سالالالالالين سالالالالالاس ازدواج المجلأذا ما قام البرلمان على إ ،مجلسالالالالالينحد الأ

 .(4)اوقبل الميعاد المحدد دستوريً 
انتهاء  لنهاء مدة نيابة المجلس النيابي قبإنه أب ايضالالالالً أوعر ف 

ة الفصالالالالالالالالالالالالالل التشالالالالالالالالالالالالالريعي تهاء مدي قبل انأمدة واليته الدسالالالالالالالالالالالالالتورية، 
 .(5)للمجلس
جراء الذي بمقتضالالالالالالالالالالالاه يتم وضالالالالالالالالالالالع نهاية للعهدة نه ذلك اإلأوب

 .(6)البرلمانية قبل نهايتها الطبيعية
 ،و وضع نهاية لمجلسي البرلمانأنه فرط أوهنالك من عرفه ب

 .(7)اقبل نهاية مدته المقررة دستوري   حدهماأو أ
القالالالالانوني الطبيعي ول الموعالالالالد حل  نهالالالالاء للبرلمالالالالان قبالالالالل إ وهو

 .(8)النتهاء مدته ووكالته على الشعب المحدد
 

 

ّيعديلّالدستور:المطلبّالثاني:ّ
لتي وهي ا :مرنةدسالالالالالالاتير ل تعديلهاتقسالالالالالالم الدسالالالالالالاتير من حيث 

يتم بها  تيبالطريقة ال، يمكن تعديلها بواسالالالالالالالطة السالالالالالالاللطة التشالالالالالالالريعية
ال إال تعدل وهي التي  :جامدةدسالالالالالالالالالالالالالالاتير و  ،تعديل القوانين العادية

 عليها في الدستور ذاته.  نع  ي  بإجراءات أ د وأكثر صعوبة 
 :الدستورّبتعديلّالمختصةّالسلطة

صالالالالالالالاحبة االختصالالالالالالالاص  سالالالالالالاللطةاختل  الفقهاء حول تحديد ال
 :ولم يتفقوا على طريقة معينة ،يةقواعد الدستور البتعديل 

 إلىينظر ّ:ذايهّللشتتعبّالتعديلّستتلطةّإعطاء ول:الرأيّاأّل
، الدولةبفكرة العقد االجتماعي عن  يعبرالدسالالالتور المكتوب على أنه 

 افةكالأي  ،أطراف العقالد كاللافقالة مو  هم تعالديلالإلتمالايشالالالالالالالالالالالالالترط   عليالهو 
ة يواجه صالالالالالعوبة عملينه يعاب على هذا الرأي أ، و الدولةبالمواطنين 

 افةكن تصالالور موافقة إ ذإ ،حد اسالالتحالة إتمام تعديل الدسالالتورلتصالالل 
 نإحيالالالالالث ، قالالالالالهيتعالالالالالديالالالالالل أمر ال يمكن تحقالفكرة على  نمواطنيال

 .(9)اإلجماع على  يء واحد ليس من طبع البشر
ّا:هنوابّأوّةاألمّممثليلّالتعديلّسلطةّعطاءإّالثاني:ّالرأي

 بهام القي يمكنها  ،دسالالالالالالالالالالالالالتورالفي تعديل  لك الحريةاألمة تمّنأ بما
ية فالجمعية التأسالالالالالالاليسالالالالالالال ،بنفسالالالالالالالها أو عن طريق ممثلين ينوبون عنها

وهي مسالالالالالالالالالالالالالتقلالالة ، األمالالة في إجراء التعالالديالالل حالالل  م حالالل  تهنالالا المنتخبالالة 
 ولهذا يمكنها أن ،وضرادتها هي إرادة األم ة ذاتها ،ة سالالواء بسالالواءكاألم

 فإن تعديل الدسالالالالالالالالالالالالالتور ،تتحرر من كل قيد إجرائي. وبناًء على ذلك
أو  ،)الشالالالالالالالالالالعب(ة يمكن أن يتم بالطريق المبا الالالالالالالالالالر بموافقة أفراد األم

 .(10)بالطريق النيابي )غير المبا ر( بواسطة ممثلي أو نواب األمة
ّلتياّالتأسيسيةّللسلطةّالتعديلّسلطةّإعطاءّالثالث:ّيالرأ

يمكن تعديل الدسالتور إال بالطريقة التي ينع  فال :الدستورّيحددها
 تمال ي، فومن قبل السالالالالالالالالاللطة التي يعينها لذلك، عليها الدسالالالالالالالالالتور ذاته

إال بواسالالالالالالالالالالالطة الجهة التي أناط بها الدسالالالالالالالالالالالتور القيام تعديل أي نع 
تبالالاعهالالا لتعالالديالالل ا وضالالالالالالالالالالالالالمن الشالالالالالالالالالالالالالروط واإلجراءات الواجالالب ،كبالالذلالال

 .(11)الدستور
 :الدستورّيعديلّحلّ مرا

 خيعتلويمكن ها، تختل  الدسالالالالاتير من حيث إجراءات تعديل
 :إلىتي يمر بها تعديل الدستور ال حل  المرا

تعالالالديالالالل  ن حق اقترالأّيأّ:التعتتديتتلّحاقتراّةحلتتّ مّرّولى:اأّل
عمل التي ت دولوذلك في ال، الدسالالالالالالالالالالالالالتور إما أن يتقرر للبرلمان وحده

أن  وأ ،لتأكيد صالالالالالالفتها الديمقراطية ؛السالالالالالاللطة التشالالالالالالريعية تدعيمعلى 
لى التي تعمل ع دولوذلك في ال، يتقرر للسالالالالالالالالالالالالاللطة التنفيذية وحدها

ذية للبرلمان والسالالاللطة التنفي الحقوقد يتقرر ، هذه السالالاللطة وقعدعم م
 .تينلسلطالتي تأخذ بمبدأ التعاون والتوازن بين ا دولفي ال امعً 
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مهمة إقرار ضرورة  توكل قدّ:التعديلّمبدأّإقرارّةحلّ مّرّالثانية:
ألة صالحية إقرار الفصل في مس تخوله أي ،للبرلمانتعديل المقترل 

 ضرورة إجراء التعديل أو عدم إجرائه.
ثة: ثال عدادّةحلّ مّرّال عديلّإ دسالالالالالالالالالالالالالالاتير تعهالالد بهالالذه الالال بعضّ:الت

 منحت الدسالالالالالاتير غلبأ أن  الإ ،هيئة منتخبة لهذه الغاية فقط إلىالمهمة 
وجوب اجتمالالاع ك ،معينالالة الالالالالالالالالالالالالروط  وفقالبرلمالالان القيالالام بهالالذه المهمالالة 

في حضالالالالالالالور  معينةأو ا الالالالالالالتراط نسالالالالالالالبة  ،مؤتمر الالالالالالالكل المجلسالالالالالالالين في 
 .لقراراتالجلسات أو اتخاذ ا

 جهةالدسالالالالالالالالالالالالالاتير ال بينت :للتعديلّالنهائيّاإلقرارّةحلّ مّرّالرابعة:
ما منها و  ،والطريقة التي يتم بها التعديل ،التي يحق لها إقرار التعديل

بعد  يأو إجراء اسالالالتفتاء  الالالعب ،يشالالالترط موافقة أغلبية معينة في البرلمان
 .الجمهوريةموافقة رئيس 

ّ:حلّ نواعّ)صور(ّالأالثالث:ّّالمطلب
لة، الدو بان على النظام السياسي المطبق البرلم حل  تعتمد طريقة 

و أكومة ة من الحا برغبو وزاري  أرئيس الدولة،  من ايكون رئاسالالالالالالي   حل  فال
رغبة ا من البرلمان نفسالالاله بذاتي  و أا من الشالالالعب نفسالالاله، و  الالالعبي  أالوزارة، 

 منه:
ّالرئاسي:ّحلّ :ّالوالّاأ

زاء كج ،حالالالل  ال إلىو يالالاله يكون لرئيس الالالالدولالالالة الحق في اللجوء 
اته، على اختصالالالاصالالال تجاوزيفرضالالاله الرئيس في حال محاولة البرلمان ال

 ،رئيس همزة وصالالالالالل بين الشالالالالالعب  والحكومة والبرلمانال وذلك بوصالالالالال 
ويقدم النصالالالالالالالالالالالالح والمشالالالالالالالالالالالالورة  ،ويراقب احترام كل منهما للصالالالالالالالالالالالالالح العام

لي عدم اوبالت ،في حال مخالفتهما لوظائفهما الدسالالالالالالالالالالالالالتورية للسالالالالالالالالالالالالاللطتين
  .(12)للمصلحة العامةتحقيقهما 

ة رئيس الدوللالبرلمان  حل  ناد االختصالالالالالالالاص في سالالالالالالالإويعني هذا 
ن هذه السالاللطة تعد أحد، وذلك من منطلق أن يشالالاركه  يه أدون  ،وحده

ي العام أر ن الأراء وافكار يعتقد آا يعتنقه من عم  رئيس الوسالالالالالالالالاليلة لدفاع 
 . (13)يؤيده فيها

ة خرى من األقليأوتشالالالالالالالالالالكيل  ،قالة الوزارةإللذا يعمد رئيس الدولة 
وتكون هذه الوزارة مؤيدة  ،لتدبير  الالالالالالالالالؤون الدولة ؛أو من خارج البرلمان

لى ، ويترتب عالبرلمان حل  رة على تحمل مسالالالالالالالالالالالؤولية وقاد ،لوجهة نظره
 .(14)البرلمان إجراء انتخابات جديدة حل  

 ا هوالبرلمان رئاسالالالالالي   حل  ن قيام رئيس الدولة بإويمكن القول هنا 
وزارة لن كان يستخدمه عن طريق اضقرار مبني على تقديره الشخصي، و 

 . (15)غلبيةقالة وزارة األإالجديدة التي يعينها عقب 
ئيس وانتخالالالالاب نواب جالالالالدد، فعلى ر  ،البرلمالالالالان حالالالالل   وفي حالالالالال

لذلك  ذعاناإل ،ذا ما تمسك النواب بسياسة البرلمان السابقإالجمهورية 
 .(16)و االستقالةأ

 فصل   على يقوم حكم نظام هو الرئاسي النظامن أ همبعضيرى و 
  ،(لمانر الب( والتشريعية ،س(الرئي (التنفيذية السلطات بين صارم

 .(17)للرئيس واسعة صالحيات ويمنح ، والقضائية
على هذه الطريقة  م1952لعام  ياألردنوقد نع الدسالالالالالالالالالالالالتور 

نه  أعلى  (34)ممن ( 3)، حيث نصت الفقرة مانالبرل حل  من طرق 
 مجلس النواب. حل  للملك ان ي

ّالوزاري:ّّحلّ :ّالاثانيّا
 ثر نشوب نزاع ما بين المجلسإالذي تقوم به الوزارة  حل  هو ال

بينهما،  ما ح من العسالالالير التعاون فيبحيث يصالالالب ،النيابي والحكومة
 وألمجلس ا حل  ب سالالالالالالالواءً  ،دولة لتقرير ما يراه رئيس اللمر يتم رفع األف
 حل  رر ذا قإف ،الحكم بين السالاللطات دور يؤد ي رئيسالف ،قالة الوزارةإ

 .(18)حل  البرلمان يصدر عندئذ مرسوم ال
ها نبسالالالالالالالالالبب الخالف النا الالالالالالالالالب بي حل  والوزارة إذ تتقدم بطلب ال

تكون و  ،ة الناخبين في هذا النزاعئبقصالالالالالالالالالالالالالد تحكيم هي ؛وبين البرلمان
 .(19) هي المسؤولة عن هذا الطلب

يذ قوانين من البرلمان لتنفذن السالالالتصالالالدار إ إلىفالوزارة تحتاج 
ض رف ن يظهر النزاع في حالأتالي يمكن سالالالالالالالالالالالياسالالالالالالالالالالالتها العامة، وبال

لوزارة ا هدفقرار معاهدة تإو رفض أ، هذه قوانينالمشالالالالالاريع البرلمان 
 .(20)فاذها في النظام القانوني للدولةنإ

 ةجراء انتخابات نيابيبين إلدعوة الناخ حل  ويتضالالالالالن مرسالالالالالوم ال
مر ألن اإف ها،ذاتسالفرت عن األغلبية البرلمانية السالابقة أ نإجديدة، ف

ذلك ف ،بيةت بهذه األغلأما إذا لم تأ، يكون قد حسالالم لصالالالح البرلمان
وضالالالالالالالالالالالوع ن الوزارة كانت على حق عند تمسالالالالالالالالالالالكها بصالالالالالالالالالالالدد مأيعني 
 .(21)النزاع

يتم بطلالالالالب من رئيس الوزارة،  ن كالالالالانضو الوزاري  حالالالالل  فحق ال
بموجب مرسالالالوم  ،حدهيس الدولة و ن اسالالالتخدامه قاصالالالر على رئأغير 

 .(22) يصدر خصيصا لذلك
تعلق ال ي حل  الليه الوزارة في إ أوقد يكون السالالالالالالالالالالالالالبب الذي تلج

 دخال بعضإبلرغبة لنما قد يكون ضالثقة منها، و بموضالالالالالالالالالالوع سالالالالالالالالالالحب 
ي أو أ ،ظام االنتخابو نأ ،التعديالت الدسالالالالالالالالالالالالالتورية في نظام الحكم

 .(23) الجوهرية ن يمس مصالح الدولةأنه أمن   خرآموضوع 

ّالشعبي:ّحلّ :ّالثالثاا
 حل  ممارسالالالالالالالة الشالالالالالالالعب لحق  يأباالسالالالالالالالتفتاء،  حل  ويسالالالالالالالمى ال

ث يتم يحكمله، بناء على طلب عدد معين من الناخبين، أالبرلمان ب
افق ذا و إالبرلمان، ف حل  عب لالسالالالالتفتاء حول مر على الشالالالالعرض األ

جلس م تشالالالالالالكيللجراء انتخابات جديدة، ضن، و البرلما حل  الشالالالالالالعب يتم 
ثابة لك بمذ عد   ،البرلمان حل  في حال رفض الشالالالالالالالعب نيابي جديد، و 

 .(24)عادة الثقة بالبرلمانإ 
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أن بصورة مبا رة حدى صورتين، إالشعبي  حل  ام الويتخذ نظ
و أاته، البرلمان ذ حل  ضوع على مو  استفتاء الشعبي منصبً يكون اال

 حل  سالالالالالالالتفتاء ليس هو ا الالالالالالالرة بأن يكون موضالالالالالالالوع االصالالالالالالالورة غير مب
ى ستفتاء عليه بمثابة الحكم علخرى يكون االأنما مسألة ضالبرلمان، و 

 نالخالف بي عنالالدا ه، وهالالذا مالالا يحالالدث دائمالالً حلالال  البرلمالالان ببقالالائالاله أو 
 .السلطتين التشريعية والتنفيذية

ّالذايي:ّّحلّ :ّالرابعاا
 حل  لالبرلمان، فا حل  في و الوزارة أ ال يتدخل رئيس الدولة، هناو 

جراءات الالزمة حسالالالالالالالالب ما ينع البرلمان نفسالالالالالالالاله، باتباع اإلكون من ي
 عليه الدستور. 

طالما  ايعي  طب امرً أنفسه بنفسه، وهذا يعد  حل  بحق البرلمان فهو 
 دة، فله الحق في التنازلمن السالالالالالالالالالالاليا ان البرلمان المنتخب يمارس جزءً أ

ى ال علإكبر األ كلثير بالشالالالالالالالالالالالالالأال يعود بالت حل  ن الأال سالالالالالالالالالالالالاليما ، هاعن
 .لبرلمان ذاتها

فال بد من إصالالالالالالالالالالالالالدار  ،هذا راد البرلمان اسالالالالالالالالالالالالالتخدام حقهأذا ما ضو 
 ،يتم وفق إجراء بسالالالاليط من البرلمان ال حل  فهذا ال ،تشالالالالريع خاص بذلك

ليه صالالالالالالالالراحة، نع الدسالالالالالالالالتور ع نال إإيمكن ممارسالالالالالالالالته  وهذا الحق ال
رئاسالالالالالالالالالالالالالي لا حل  للية كبيرة عندما يكون اللجوء همأالذاتي ب حل  ويتمتع ال

 .(25)اا عسيرً مرً أ
 ن فيالبرلمالالا حالالل  لجراءات التي يطلبهالالا الالالدسالالالالالالالالالالالالالتور ن اإلأغير 

 نادر امرً أالمجلس لنفسالالالالالالالالالالاله  حل  ما يجعل من م ؛تكون مشالالالالالالالالالالالددة الغالب
 .(26)اجد  

صالالالالالورة من على هذه ال م2005وقد نع الدسالالالالالتور العراقي لعام 
مجلس النواب  حل  نه يأ على (64 م)، حيث نصالالالالالالالالالالالالالت حل  صالالالالالالالالالالالالالور ال

 ائه.عضأ عضائه بناء على طلب من ثلثي أ لعدد غلبية المطلقة باأل

ّالبرلمان:ّحلّ المطلبّالثالث:ّضماناتّ
السلطة  مواجهةبخطير بيد السلطة التنفيذية  البرلمان سالل حل  

ون ق دهذا الحن النصالالالالالالالالالوص الدسالالالالالالالالالتورية ال تتر  إالتشالالالالالالالالالريعية، ولذا ف
 ازيجإويمكن  ،لهتحد من سلطة الحكومة من اللجوء  و قيودأضمانات 
 :باآلتيالضمانات 

ّ:ّضرورةّانعقادّمجلسّجديد:والّاأ
المجلس القديم، صراحة، دعوة الناخبين  حل  بحيث يتضمن قرار 

عالالدم الختيالالار ممثليهم في برلمالالان جالالديالالد، خالل مالالدة زمنيالالة محالالددة، و 
ذا إنه أعلى  ،ياألردنمن الدسالالالتور  (73 م)جواز تجاوزها، وقد نصالالالت 

بحيالالث يجتمع المجلس  ،جراء انتخالالاب عالالامإمجلس النواب  يجالالب  حالالل  
 ،كثر الالهر على األأربعة أب حل  دورة غير عادية بعد تاريخ الالجديد في 

من هذا الدسالالالالالتور.  (78 م)كالدورة العادية وفق احكام هذه الدورة  وتعد  
يسالالالالالالالالالالالالالتعيد المجلس  ،ةربعم االنتخاب عند انتهاء الشالالالالالالالالالالالالالهور األذا لم يتإ

 ،كنلم ي حل  ال ن  أا كويجتمع فورً  ،مل سالالالالالالالالالالالالاللطته الدسالالالالالالالالالالالالالتوريةكا حل  المن
 .(27)ن ينتخب المجلس الجديدأ إلىعماله أ ويستمر في 

ّ:حلّ :ّيسبيبّقرارّالثانياا
 ن تضالالالالع فيألزامية الحكومة بإنصالالالالت بعض الدسالالالالاتير على 

 ع د  ال ضلتي دفعتها التخاذ هذا القرار، و سالالالالالالالالباب االبرلمان األ حل  ر قرا
ور الدسالالالالالالالالالالالالالت ذلكة، ومن ية آثار قانونيأ، وال يرتب باطاًل  حل  قرار ال

ن أمير نه لألأعلى  (107 م)، حيث نصالالالالالالالالالت م1962الكويتي عام 
 (137 م). وكذلك حل  سالالباب الأبين  يه مة بمرسالالوم تمجلس األ حل  ي

لرئيس نه ال يجوز أ من، م2014ور المصالالالالالالالالالالالالالري لعام من الدسالالالالالالالالالالالالالت
 ،رار مسالالالالالالالالالالببوبق، ال عند الضالالالالالالالالالالرورةإمجلس النواب  حل  الجمهورية 

 .(28)وبعد استفتاء الشعب

ّ:حلّ :ّاستشارةّجهةّمعينةّقبلّالاثالثّا
رة ال بعد استشاإالبرلمان  حل  ال يجوز للحكومة  ذلكوبموجب 

 م)حيث نصالالالالالت ، الدسالالالالالتور المغربيكة معينه يحددها الدسالالالالالتور، جه
خبار ضو  ،نه للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستوريةأعلى  (96

 ،ورئيس مجلس المسالالتشالالارين ،ورئيس مجلس النواب ،رئيس الحكومة
 بعد خطاب حل  يقع الو حدهما. أو أا بظهير المجلسالالالالالالالالالالين معً  حل  ن يأ

 .(29)مةاأل إلىيوجهه الملك 

ّالبرلمانّفيّفتراتّزمنيةّمعينة:ّحلّ :ّعدمّجوازّارابعّا
ات البرلمان في فتر  حل  تنع بعض الدساتير على عدم جواز 

وعدم تعرضالالالالالالالالها  ،من البالدأبهدف المحافظة على  ؛وقات معينةأو أ
ن أبعضالالهم ، ويرى زمات ومشالالاكل سالالياسالاليةأخطار، مما قد يرتب لأل

السالالاللطة  تجاه اهذه الضالالالمانه تمنح السالالاللطة السالالاللطة التشالالالريعية توازنً 
 .(30) مركزها ى ويقو  ،ة التي يزداد بطشهاالتنفيذي

 م)حيث نصالالالت  ،الفرنسالالاليمثلة هذه الدسالالالاتير الدسالالالتور أومن 
 ،و اسالالالالالتقالل الوطنأ ،نظمة الجمهوريةأصالالالالالبحت أذا إنه أعلى  (16
وحال ترتب عليه توق   ،مهددة بخطر جسالالالالالالاليم راضالالالالالالاليهأ و سالالالالالالالالمةأ

خذ من ن يتأات العامة، جاز لرئيس الجمهورية السير المنتظم للسلط
 من رئيس ل  بعد اسالالالالالالالالالالالتشالالالالالالالالالالالارة ك ،جراءات ما تتطلبه هذه الظروفاإل

 ورئيس المجلس الدسالالتوري، ،رلمانورئيس مجلس الب ،مجلس الوزراء
ن ألى ع ،جراءاتالشالالالالالالالالالالالالالعب يخطره بهذه اإل إلىا ويوجه الرئيس بيانً 
ين هو تمك رئيسالاالجراءات التي يتخالالالالالالالذهالالالالالالالا  يكون الغرض من

قل مدة ممكنة من مبا الالرة وظائفهم، أالسالاللطات العامة الدسالالتورية في 
ع زاء تلالالالك االجراءات، ويجتمإي المجلس الالالالدسالالالالالالالالالالالالالتوري أؤخالالالذ ر ثم ي  

ة ظروف، وال يجوز لرئيس الجمهوريالبرلمان بقوة القانون في تلك ال
 الجمعية الوطنية خالل ممارسته لهذه السلطات االستثنائية. حل  ن يأ
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ا ّ:ّاالستفتاءّالشعبي:خامسا
 حل  عب على قرار تشالالالالالالالالالالالالالترط بعض الدسالالالالالالالالالالالالالاتير موافقة الشالالالالالالالالالالالالال

شالالالالالالالالالالعب البعد اسالالالالالالالالالالتفتاء ال إا ال يكون نافذً  حل  ن الأالبرلمان، بمعنى 
تمنح للشالالالالالالالالعب بوصالالالالالالالالفه صالالالالالالالالاحب  ةن هذه الضالالالالالالالالمانإعليه، وعليه ف
وهو صالالالالالاحب  ،ومرجع كل السالالالالاللطات في الدولة ،صالالالالاليلالسالالالالاللطة األ

 .(31)وم باختيار من يمثله في البرلمانوهو من يق ،السيادة والقرار
 م)المصالالالالالري، حيث نصالالالالالت مثلة هذه الدسالالالالالاتير الدسالالالالالتور أومن 

ند ال عإمجلس النواب  حل   هوريةنه ال يجوز لرئيس الجمأعلى  (137
 وبعد استفتاء الشعب. ،وبقرار مسبب ،الضرورة

ا ّ:حلّ :ّاستقالةّالوزارةّالتيّينسبّبالسادسا
نصت بعض الدساتير على وجوب استقالة الحكومة التي قامت 

ف ر ه، مما يتطلب تشالالالالالالالالكيل حكومة جديدة تشالالالالالالالالحل  البرلمان بمجرد  حل  ب
 يدناألر مثلة هذه الدسالالالالالالالاتير الدسالالالالالالالتور أعلى االنتخابات الجديدة، ومن 

الحكومة  نأعلى  (2) الفقرةفي  (74 م)حيث نصالالالالالالالالالالت  م،1952لعام 
يخ سالالالالالالالبوع من تار أتسالالالالالالالتقيل خالل  ،مجلس النواب في عهدها حل  التي ي

 .(32) ، وال يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليهاحل  ال

ّ:المبحثّالثاني
لعامّّياألردنورّالبرلمان"ّفيّضوءّنصوصّالدستّحلّ "

ّ:ويعدياليهّم1952
ت على ألتي طر هم التعالالالالديالت اأ الضالالالالالالالالالالالالالوء على  هالالالالاهنالالالالا نلقي
 :البرلمان حل  ، المتعلقة بموضوع م2011عام في  ياألردنالدستور 

ّ:حلّ المطلبّاألول:ّيسبيبّقرارّال
 حل  ذا إنه أمن الدسالالالالالالالالالتور على  (74 م)من  (1) نصالالالالالالالالالت الفقرة

 المجلس الجديد للسبب نفسه. حل  مجلس النواب لسبب ما، فال يجوز 
 حل  ذا تم إنه أن الحكمة من هذا النع هي أ همبعضالالالالالالالالالالالالالويرى 

وتم اسالالالالالالالالالالتفتاء هيئة الناخبين، فال معنى  ،المجلس القديم لسالالالالالالالالالالبب معين
مرة  اسالالالالتفتاء هيئة الناخبين عادةض و  ،المجلس الجديد للسالالالالبب نفسالالالاله حل  ل
 .(33) خرى أ

ومة الدسالالالتور الحكضالالالمني، فمتى منح والتسالالالبيب في هذه الحالة 
ن ضالالالالالالمال ؛ول والثانيقرارها األلزمها بتسالالالالالالبيب أفقد  ،حل  صالالالالالالالحيات ال

تورة، ناقصة ومب ةينا ضمانأفي ر  ةهذه الضمان، و حل  عدم تكرار سبب ال
لزامها إب ال ،هاحل  ن يلزم الدسالالالتور الحكومة بتسالالالبيب قرار أولى وكان األ

من  عالالددهالالذا النهج ، حيالالث سالالالالالالالالالالالالالالارت على حالالل  بعالالدم تكرار سالالالالالالالالالالالالالبالالب ال
ا ببً مسالالال حل  ن يكون قرار الأالتي نصالالالت صالالالراحة على جواز  ،الدسالالالاتير
حيث نصت  م،1962الكويتي عام الدستور ا، ومنها ا وصريحً وواضحً 

ه ن  يبي  مة بمرسالالالالالالالالالالالالالوم ت  حل  مجلس األن يأمير نه لألأعلى  (107 م)
 .حل  سباب الأ

في فقرتها )أ( من الدسالالالالالالالالتور اليمني لعام  (101 م)كما نصالالالالالالالالت 
ي سباب التي بنعلى األ حل  ن يشتمل قرار الأنه يجب أعلى  م،2001
 عليها .

الفقرة  (42 م)نصالالالالالت  م،2002ور البحريني لعام وفي الدسالالالالالت
مجلس النواب بمرسالالالالالالالالالالالالالوم تبين  يالاله  حالالل  ن للملالالك أعلى  ،منالاله (ج)
 .حل  سباب الأ

على  م،2014من الدسالتور المصالري لعام  (137 م)ونصالت 
 ،رةال عند الضالرو إمجلس النواب  ل  حنه ال يجوز لرئيس الجمهورية أ

 وبعد استفتاء الشعب. ،رار مسببوبق
، كون ذلك يحقق حل  بيب قرار الا تسالالالالالالفضالالالالالالل دائمً من األا ولذ

ام ي العأبحيث يتمكن الر  ،سالالاءة اسالالتخدام هذه السالاللطةإعدم  ةضالالمان
، مومعرفة لماذا ت حل  الحكم على قرار ال ،حل  سالالالالالالالالالالالالالباب الأمن خالل 

 .مامن عدمه تهوصحوبالتالي تقدير سالمة القرار 

ّالمطلبّالثاني:ّاستقالةّالحكومة:
 ،ياألردنمن الدسالالالالالالالتور  (74 م)من  (2)حيث نصالالالالالالالت الفقرة 

لس النواب في عهدها تسالالتقيل خالل مج حل  ن الحكومة التي يأعلى 
، وال يجوز تكليف رئيسالالالالالها بتشالالالالالكيل الحكومة حل  سالالالالالبوع من تاريخ الأ

 التي تليها. 
منع مجلس  نالهأن النع من  الالالالالالالالالالالالالالأا مع من يرى ونتفق تمالامالً 

ة سالالالالالالالالباب جديال ألإالنواب  مجلس حل  الوزراء من التنسالالالالالالالاليب للملك ب
سالالالالالالالالالتعد  ،حل  سالالالالالالالالالبوع من قرار الأل وخال ،ن الحكومةأ، ذلك وحقيقية

ن يضالالمن أنه أمن  الال مر الذيجب الدسالالتور، وهو األا بمو مقالة حكمً 
زن مجلس النواب، ويعيد التوا حل  عدم تعسالالالال  السالالالاللطة التنفيذية في 

 .(34)ن السلطتين التشريعية والتنفيذيةفي العالقة بي
مر هنا تشكيل حكومة جديدة محايدة تشرف على ويقتضي األ

ار يلضالالالالالالمان عدم تدخل الوزارة في هذه االنتخابات الخت ؛االنتخابات
 .(35)بي الجديدعضاء المجلس النياأ 

ي احتمال لتدخل الوزارة التي أجل مواجهة أمن هنا، فالحكمة 
 نجالالإل التالدخالل والتي يمكن لهالا ،في االنتخالابالات حالل  وافقالت على ال

ذا إ ،و سالالالياسالالالة رئيس الجمهوريةأالمر الالالحين الذين يؤيدون سالالالياسالالالتها 
 .(36)المجلس النيابي حل  راد أهو الذي  كان

، حيث منقوصالالالالالالة ةعلى ما نرى ضالالالالالالمان ةن هذه الضالالالالالالمانأال إ
ها، ئعضالالالالالالالالاأ  إلىا على رئيس الحكومة فقط، ولم تشالالالالالالالالر فرضالالالالالالالالت قيدً 

من عودة وزراء كانوا في الحكومة التي  مانعوبالتالي فليس هنالك 
ع ، ولذا نتفق مالجديدة التي سالالالالالالتشالالالالالالكل خرى في الحكومةأت مرة حل  

ليس و  ،عضاء الحكومةأ شمول القيد هنا ليسري على كافة من يرى ب
 مجلس النواب ال حل  ن قرار التنسالالالالالالالالالالاليب بأفقط رئيس الحكومة، ذلك 
زراء لوزراء بموافقة كافة الو بل مجلس ا ،ايتخذه رئيس الوزراء منفردً 

 .(37) يه
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 م)، حيث نصالالالالالت أاتير بهذا المبدخذت العديد من الدسالالالالالأوقد 
ل المجلس تسالالالتقي حل  نه في حالة أعلى  ،من الدسالالالتور السالالالوري  (85

  الالالخاصالالالها تشالالالرفأين رئيس الجمهورية حكومة من غير ويع ،الوزارة
 على االنتخابات.

 ذإ ،مشالالالكلة الطبيعة القانونية للحكومة بعد تقديم اسالالالتقالتهاوتثور 
هو ما جديدة، و تشالالالالالكيل حكومة  حينعمالها لأب االسالالالالالتمرارينبغي عليها 

خالف ب ياألردنعمال، ولم يتعرض الدستور حكومة تصريف األ سمىي
اسالالالالالالالالتمرارية سالالالالالالالالير عمل  ، حيث يقتضالالالالالالالالي المنطقذلكى لخر أ دسالالالالالالالالاتير

ايا والتعامل مع القضالالالالال ،و وق  الحياةأالمرافق العامة، فال يمكن تعليق 
 حين تشكيل حكومة جديدة. إلىفراد المجتمع اليومية أل

ن هذه الحكومة تبقى بدون رقابة أ إلىوتبدو خطورة المسالالالالالالالالالالالالالألة 
طيع القيام ال تسالالتفالتشالالريعية،  الدورةأو انتهاء  ،حل  البرلمانية في حالة 

 بأي عمل يتطلب مثل هذه الرقابة. 
عمال بعض األاسالالالالالالالالالالالتبعاد اسالالالالالالالالالالالتقر العرف على  ولهذا السالالالالالالالالالالالبب

غير اعتيادية  كونها أعمااًل  ؛من صالالالالالالالالالالالالالالحيات هذه الحكومةوخروجها 
قترحات متقديم  يجوز لهافال ، ضالالالالالالالالالالالالالرورةوال تتطلبها ال ،ينيةوغير روت
ارات القر كون مسالالائل الدسالالتور من ، دسالالتوريةنصالالوص لغاء أو إلتعديل 

عقد و ن، مشالالالاريع قوانيينبغي اقتراحها، كذلك اقترال  ي التالمصالالاليرية، ال
عالالاقالالد إلبرام قروض، أو القيالالام بالالالتة، و لمعالالاهالالدات الالالدوليالالاالتفالالاقيالالات وا

أوامر تعيينات في  إصالالالالالالالالالالالالالدارجديدة، وليس لها باء مالية أع إحداث أي
نها أجراءات من  إقرارات أو  تتخذ أين و أأ، قيادية والعلياالدرجات ال

 . ها مالي اتقييد الحكومة الالحقة أو ترهق

ّجراءّانتخاباتّيشريعيةّجديدة:إالمطلبّالثالث:ّ
(، 5)و(، 4) م الغالالاء الفقراتتبموجالالب التعالالديالت الالالدسالالالالالالالالالالالالالتوريالالة 

 :والتي كانت تنع على (،73 م)من  (6)و
ذا كالالالانالالالت هنالالالا  إ ،جراء االنتخالالالاب العالالالامإن يؤجالالالل أللملالالالك  -4

مر أجراء االنتخالالالالابالالالالات إن أوف قالالالالاهرة يرى معهالالالالا مجلس الوزراء ظر 
 متعذر.
اسالالالالالالتمرت الظروف القاهرة المنصالالالالالالوص عليها في الفقرة ذا إ -5

عالالادة إ بنالالاًء على قرار من مجلس الوزراء فللملالالك  ،( من هالالذه المالالادة4)
ع من جمي ائمالً هالذا المجلس قالا ويعالد  ودعوتاله لالنعقالاد،  حالل  المجلس المن

الوجوه من تالالاريخ صالالالالالالالالالالالالالالدور اإلرادة الملكيالالة بالالإعالالادتالاله، ويمالالارس كالالامالالل 
وتنطبق عليه أحكام هذا الدسالالالالتور بما في ذلك  ،صالالالالالحياته الدسالالالالتورية

الالالدورة التي يعقالالدهالالا في هالالذه  وتعالالد  ه، حلالال  المتعلق منهالالا بمالالدة المجلس و 
 بغض النظر عن تاريخ وقوعها. ،ة لهالحالة أول دورة عادي

مجلس الوزراء أن إجراء االنتخالالالالالاب العالالالالالام في إذا رأى  -6
بالرغم من  ،نصالالالالالالالالالالالالال  عدد الدوائر االنتخابية على األقل أمر ممكن

اسالالالالالالالالتمرار الظروف القاهرة المشالالالالالالالالار إليها في هذه المادة، فللملك أن 
ويتولى األعضالالالالالالالالالالاء الفائزون يأمر بإجراء االنتخاب في هذه الدوائر، 

عضالالالالالالالالالالالاء عن الدوائر فيها انتخاب ما ال يزيد على نصالالالالالالالالالالال  عدد األ
يكون  على أن ،االنتخابية األخرى التي تعذر إجراء االنتخابات فيها

 وأن يتم االنتخالالاب من قبلهم ،انعقالالادهم بالالأكثريالالة ثالثالالة أربالالاع عالالددهم
عليها  والطريقة المنصالالوصلألحكام  اوفقً  ،بأكثرية الثلثين على األقل

الدسالالالالالالالالتور ويقوم األعضالالالالالالالالاء الفائزون واألعضالالالالالالالالاء  من (،88 م)في 
المنتخبون بموجالالب هالالذه الفقرة بالالانتخالالاب بقيالالة األعضالالالالالالالالالالالالالالاء عن تلالالك 

 .وفق األحكام المبينة في هذه الفقرة ،الدوائر
صالالالالالالالالالالالالالبح تفعيالالل هالالذا النع ألغالالاء هالالذه الفقرات، إبنالالاء على و 

، بحرمان الحكومة من سالالالل خطير اواضالالحً  ومنحه الحياة من جديد
تخابات جيل االنأل التعديل، ويتمثل في منحها حق تقب كانت تملكه
هذه الظروف كان يعود ن تقدير أظروف قاهرة، خاصالالة و  حال توافر

حيث  م،2001ا عام و ما حدث فعلي  وه ،للسالالالالالالالالالالالالاللطة التنفيذية وحدها
 ي ضرورة لذلك.أاء االنتخابات النيابية دون جر إ الحكومة لتأج  

لنواب ا مكانية غياب مجلسإوبالتالي فهذا التعديل يعني عدم 
يجب على الحكومة التي يتم تشالالالالكيلها بعد  ، أ الالالالهر أربعةكثر من أل
ريخ من تا أ الالالالالالالالهرربعة أيام بانتخابات تشالالالالالالالالريعية خالل مدة الق حل  ال
ه، ويستعيد كامل صالحيات ،حل  ، وبغير ذلك يعود المجلس المنحل  ال

ن ركشالالالالالريعية لممارسالالالالالة مهامها كوبالتالي ضالالالالالمان وجود السالالالالاللطة الت
 :ركان الدولة المؤسالالالالالالالسالالالالالالالة على وجود سالالالالالالاللطاتها الثالثأمن  جوهري 

 ،من الدسالالتور (73 م)ا لنع يذية والتشالالريعية والقضالالائية، تطبيقً التنف
 ل  حبحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ ال

كالدورة العادية وفق هذه الدورة  وتعد   ،كثر الالالالالالالالالالالالالهر على األأربعة أب
ذا لم يتم االنتخاب عند انتهاء إمن هذا الدسالالالالالالالالالالالالتور، ف (78 م)حكام أ

 ،ةكامل سالالاللطته الدسالالالتوري حل  يسالالالتعيد المجلس المن ة،ربعاأل األ الالالهر
نتخب ن ي  أ إلىعماله أ ويسالالالالالالالتمر في  ،لم يكن حل  ال ن  أا كويجتمع فورً 

 المجلس الجديد.
 ،ذلك القيدالنع على بن حرص المشالالالالالالالالالالرع أ بعضالالالالالالالالالالهمويرى 
ب ي سالالالالالالالبعطيل انعقاد المجلس الجديد ألدم تفعالة لع ةيمثل ضالالالالالالالمان

انعقاد تمثلة بوبالتالي عدم تعطيل الحياة النيابية الم ،سالالالالالالالالالالالالالبابمن األ
 .(38)المجالس التشريعية

مثلة الدسالالالالالالالاتير التي سالالالالالالالارت على هذا النهج الدسالالالالالالالتور أومن 
نه لرئيس أعلى  (12 م)حيث نصالالالالالالالالالالالالالت  م،1958لعام الفرنسالالالالالالالالالالالالالي 

ن أ ،السورؤسالالالالالالالالالاء المج ،ولور مع الوزير األالجمهورية بعد التشالالالالالالالالالا
ت العالامالة بعالد مالدة ال وتجري االنتخالابالا، الجمعيالة الوطنيالة حالل  يعلن 

 .حل  ا بعد اليومً  (40)وال تزيد على  ،ايومً  (20)تقل عن 
على  ،من الدسالالتور الكويتي (071 م)لك ما نصالالت عليه وكذ

 ،ل  حمجلس األمة بمرسالالالالالالالالوم تبين  يه أسالالالالالالالالباب ال حل  لألمير أن ينه أ
 حل  مرة أخرى، وضذا  هاذاتسالالالالالالالالباب لألالمجلس  حل  على أنه ال يجوز 

ال  موعالالالالدالمجلس وجالالالالب إجراء االنتخالالالالابالالالالات للمجلس الجالالالالديالالالالد في 
 ن لم تجر االنتخابات خالل تلكإ، فحل  جاوز  الالالالالالهرين من تاريخ التي
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 اع فورً ويجتم ،كامل سالالاللطته الدسالالالتورية حل  المدة يسالالالترد المجلس المن
نتخالالب المجلس أن ي   إلىسالالالالالالالالالالالالالتمر في أعمالالالالاله لم يكن، وي حالالل  كالالأن ال
 الجديد.

ّ:الخايمة
البرلمان في ضالالالالوء  حل  من خالل ما تقدم من دراسالالالالة لموضالالالالوع 

لة من جم إلى، توصالالالالالالالالالالالالل الباحث م2011التعديالت الدسالالالالالالالالالالالالتورية لعام 
 :النتائج والتوصيات

ّالنتائج:
يمكن و "، البرلمان حل  "لالاليكاد يتفق الفقه على مفهوم ومعنى واحد  .1

نهاء إب ةتمحور حول فكرة واحدة متعلقيو  المعنى يدورن إالقول 
 وجود البرلمان قبل موعده الدستوري.

 ل  ححيان على موضوع لب الطابع السياسي في كثير من األيغ .2
ير في تحديد مصالالالمهم ا ا اسالالالية دورً يرادة السالالالفتؤد ي اإلالبرلمان، 
 ه.ئو عدم بقائه أوفي بقا ،البرلمان

 ا رئالاسالالالالالالالالالالالالاليال  حال  يكون قالد  حالل  ، فالالاتالبرلمالانال حالل   ق طر  تعالددت .3
ارة، و الوز أا برغبة من الحكومة و وزاري  أبواسالالالالطة رئيس الدولة، 

ان يا من البرلم ذات  حال  و أا من الشالالالالالالالعب نفسالالالالالالاله،   الالالالالالالعبي  حال  و أ
 نفسه.

يالالد ا با خطيرً يمثالالل سالالالالالالالالالالالالالالحالالً البرلمالالان  حالالل  ن اتفق الفقالاله على أ .4
ن إسالالالالالالالالاللطة التشالالالالالالالالالريعية، ولذا فمواجهة الالسالالالالالالالالاللطة التنفيذية في 
و أ تتر  مثل هذا الحق دون ضالمانات النصالوص الدسالتورية ال

من سالالالالالالالالالالالاللطة الحكومة من اللجوء  -حد ما إلى- دون قيود تحد  
 هذا الحق. إلى

تهي ن تن، حتى بعد أن اسالالالالالالالالالالالتمرار عمل البرلمان بالقيام بعملهإ .5
د وجو همية أ  إلىيشالالالالالالالالالالالالالير  ،حين انتخاب برلمان جديد إلىمدته 

،ومكون  ،سالالالالالاسالالالالاليالسالالالالاللطة التشالالالالالريعية كركن أ  مهم  وضالالالالالروري 
 للحياة التشريعية في الدولة.

م بعد ،كرسالالالت بعض الدسالالالاتير مبدأ الشالالالعب مصالالالدر السالالاللطات .6
ما نلبرلمان على السالالالالالاللطة التنفيذية، وضا حل  قصالالالالالالرها صالالالالالالالحية 

عب ذاته، لتمكينه من التعبير عن امتدت هذه الصالالالالالالالحية للشالالالالالال
 بما يمنع هنا تدخل السالالالاللطة ،لبرلمانعضالالالالاء اإرادته واختياره أل
 التنفيذية في ذلك.

 يألردناعلى الدسالالتور التعديالت الدسالالتورية التي تمت ال زالت  .7
 لتعدي إلىالبرلمان، بحاجة  حل  والمتعلقة ب م،2011عام في 

 التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات.بما يحقق 
ّالتوصيات:

لمان في الدسالالالالالالتور البر  حل  ن النصالالالالالالوص الناظمة لمسالالالالالالالة إ .1
نصالالالالالالالالالالالالالوص ظالالالل بأتي نتيجالالالة طبيعيالالالة ومنطقيالالالة ، تالالالياألردن

، بما أظهر ت بمبدأ الفصالالالالالالالالل بين السالالالالالالالاللطاتخل  أدسالالالالالالالالتورية 

في التوازن بين السالالالالالالالالاللطتين لصالالالالالالالالالالح السالالالالالالالالاللطة  ااختالاًل بي نً 
التنفيذية، مما يجعل العالقة تعاني من مشالالالالالالالالالالالالاكل نجم عنها 
ضالالالالالالالالع  وتبعية مفرطة من السالالالالالالالاللطة التشالالالالالالالالريعية للسالالالالالالالاللطة 

عالالادة التوازن بين مطالالالالالب بالالإ ، وعليالاله فالالالمشالالالالالالالالالالالالالرعالتنفيالالذيالالة
إلرادة  اوصالالونً  ،لمبدأ سالاليادة القانون  اا ومطبقً السالاللطتين محققً 
غة إعادة صيامن الوسائل التي تؤدي لذلك  لةالشعب، ووسي

اس ال على أس ،الدستور على أساس المساواة بين السلطتين
 التبعية واالنقياد.

 حل  وبشالالكل نصالالوص محددة على اسالالباب ال ،صالالراحة النع   .2
 مام الصالالالالالالالحياتالبرلمان، بهدف الوقوف أ حل  التي تؤدي ل

 طذلك، بحيث يتم وضالالالالالع ضالالالالالوابمطلقة للسالالالالاللطة التنفيذية بال
 يترتب عليها من نتائج وما ،تكفل الحد من هذه الصالالالالالالالحية

لمنتخب من قبل ا المجلس اا مبا الالالالالالالالالرً خطيرة تمس مسالالالالالالالالالاسالالالالالالالالالً 
 رادته.الشعب والمعبر عن إ

ن أهم التعديالت المقترحة إ، فولىًء على التوصالالالالالالالالالالالالية األوبنا .3
 البرلمان: حل  بما يتعلق  في

 بما يلزم الحكومة بتسالالالالبيب (74 م)ولى من تعديل الفقرة األ ،
كون ، بحيث يحل  لزامها بعدم تكرار سالالالالالالالالالبب الإها ال بحل  قرار 

سباب على األقرار الن يشتمل أ، و اا وواضحً مسببً  حل  قرار الل
سوة بالعديد من الدساتير التي نصت على أالتي بني عليها، 

 .ذلك

  ا على ، حيالالث فرضالالالالالالالالالالالالالالت قيالالدً (74 م)من  (2)تعالالديالالل الفقرة
رئيس الحكومالالة فقط بعالالدم تشالالالالالالالالالالالالالكيالالل حكومالالة جالالديالالدة، ونرى 

وليس فقط رئيسالالالالالالالها،  ،عضالالالالالالالاء الحكومةأ القيد لكافة  الالالالالالالمول 
 ت على ذلك.سوة بالعديد من الدساتير التي نص  أ

 :المراجع

 المراجعّالعر ية:ّ:أوالّا
زاء إحالالاكم بو زيالالد، محمالالد عبالالد الحميالالد، مالالدى سالالالالالالالالالالالالاللطالالة الأ  -1

القاهرة: دار  –ا، مصالالالالالالالرا وقانونً رعً التشالالالالالالالريعات الظنية والوضالالالالالالالعية  الالالالالالال
 .م1995النهضة العربية، الطبعه الثانية، 

البحري، حسن، القانون الدستوري والنظرية العامة، منشورات  -2
 م.1966ولى، دمشق: الطبعه األ –تراضية، سوريا الجامعة االف

الحياري، عادل، القانون الدسالالالالالالالالالالالالالتوري والنظام الدسالالالالالالالالالالالالالتوري  -3
ولى، ثقافة للنشالالالالالالالالر والتوزيع، الطبعه األعمان: دار ال –األردن، ياألردن
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