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تلك  اجتياز  النظام  جناح  أسرار  أحد  هو  األردن،  في  جرى  الذي  الدستوري،  اإلصالح 
االنعطافة التاريخية اإلقليمية والداخلية املهمة، ومتثّل ذلك في املرونة الشديدة التي 
بالكامل  الدستور  بفتح  السماح  التاريخية، فجرى  اللحظة  بها مع طبيعة  تعامل 
والسياسيني  اخلبراء الدستوريني  من  ّ عبر جلنة  مت ذلك  والتطوير. لكن  التعديل  أمام 
التغيير  الدولة بتالبيب  التغييرات في االجتاه املطلوب، فأمسكت مؤسسات  لتقنني 
املوجات  تأتيها  حتى  تنتظر  ولم  املنشود،  االجتاه  ترسيم  وفي  املطلوب  الداخلي 
أين؟!  إلى  نفسه  الشعب  ورمبا  هي  تعرف  ال  حيث  إلى  الرياح  بها  وتذهب  الداخلية 
لتعديل  ملكية  بإرادة  معيّنة  ملكية  جلنة  طريق  عن  أتى  التغيير  أنّ  من  وبالرغم 
الدستور، ما قد يشي بأنّنا أمام سيناريو "املنحة" شكلياً، أي أنّ الدستور منحة من 
متثّل  إذ  الشكلي،  للجانب   ً مغايرا يكون  قد  العملي  املضمون  أنّ   ّ إال للشعب،  امللك 
اإلقليمية  والتغيرات  جهة  من  الداخلية  بالضغوط  املسكونة  التاريخية  اللحظة 
ً لفهم التعديالت التي أنتجت  ً رئيسا ً وشرطا ً مهما العاصفة من جهة أخرى محدّدا

الدستور اجلديد.

وإذا أخذنا بعني االعتبار اللحظة التاريخية ومسار العملية التشريعية ميكن القول بأنّ 
الدستور اجلديد أقرب إلى سيناريو "العقد" أو "الصفقة" منه إلى سيناريو "املنحة"، 

إذ جاء مبثابة "نقطة توازن" بني تيارات سياسية مختلفة في البالد.
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متهيد

أطلق احلراك السياسي الشعبي في األردن في العام 2011، ما ميكن وصفه ب “ورشة اإلصالح  السياسي” 
األهم في عهد جاللة امللك عبداهلل الثاني التي ما زالت مستمرة حتى اآلن، وذلك من خالل تعديل جذري 
على الدستور والتشريعات الناظمة للحياة السياسية. لقد جاءت التعديالت الدستورية من خالل عملية 
البرملان  وبخاصة  الدولة،  ومؤسسات  جانب  من  والشعبية  السياسية  القوى  بني  مسبوقة   غير  تفاعليه 

األردني من جانب آخر، لتمّثل بداية انطالقة حلياة سياسية جديدة في األردن.

إن الهدف الرئيس من هذا الكتاب هو التوثيق املوضوعي واحملايد للظروف التي أفرزت التعديالت الدستورية 
والدارسني  للباحثني  مرجعاً  ليصبح  النهائية  بصورته  وضعه  سبقت  التي  والنقاشات  نفسه  والدستور 

واملهتمني بهذه املرحلة املهمة في تطّور احلياة السياسية باألردن.

وأنشطة  نتاج جلهود  و  حصيلة  أيضاً  هو  بل  املؤلفون  بها  قام  ودراسات  أبحاث  ليس حصيلة  الكتاب  هذا 
العام في  للرأي  املركز استطالعاً  أجرى  الدستورية، إذ  التعديالت  إعداد  املركز خالل مرحلة  بها  قام  عديدة 
22 آب/ اغسطس2011 يعتبر األول من نوعه ملعرفة اجتاهات الرأي العام واستكشافها حول التعديالت 
الدستورية املقترحة في حينه وتلك التي دار حولها جدٌل، وأهمية هذه التعديالت في تطوير احلياة السياسية 
باألردن. وبعد ذلك عقد املركز خلوة واسعة في البحر امليت في العاشر من أيلول/ سبتمبر شارك فيها عدٌد 
كبير من السياسيني والنواب واألكادمييني ملناقشة التعديالت املقترحة من قبل اللجنة امللكية في محاولة 
لبلورة فهم مشترك ألبعاد تلك التعديالت ثم تال ذلك مجموعة من اللقاءات مع خبراء وسياسيني ملناقشة 

التعديالت وتأثيراتها السياسية املتوقعة.

لقد شمل هذا الكتاب التعديالت الدستورية التي أقرت في العام 2014 ولكنه لم يشمل التعديالت على 
الدستور التي أقرت العام 2016 ألنها تقع خارج الفترة الزمنية للدراسة.

هذا الكتاب هو جهٌد جماعي وتشاركي بامتياز،  شارك فيه عدد كبير من الباحثني ومساعدي البحث باملركز، 
سواء كان ذلك في رصد التعديالت التي طرأت على الدستور وتوثيقها أو في إجراء استطالع الرأي العام أو 

تقدمي األوراق اخللفية أو في جلسات احلوار اخملتلفة .

وأخيراً يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل الزمالء الباحثني والزمالء الذين شاركو باالنشطة واجلهود التي 
ساهمت بانتاج هذا الكتاب،  وأخص بالذكر السيد محمد سالمة على التحرير اللغوي، والسيدة رانيا مشعل 

على تنسيق الطباعة والتصميم.
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مقّدمة

يعّد دستور “2011” مبثابة الدستور الثالث في تاريخ اململكة األردنية، ففي العام 1928 عمل النظام السياسي 
إلمارة شرق األردن، حتت مظلة القانون األساسي الذي صدر في العام 1928، ثم جاء أول دستور للمملكة األردنية 
مّثل خطوة  العام 1952، الذي  في  الثاني  الدستور  العام 1946، يليه  في  االستقالل  مرحلة  مع  الهاشمية 
نوعية ومتقدمة في تعريف السلطات األساسية ووضع أسس التوازن فيما بينها، واالقتراب أكثر من الصيغة 

الدميقراطية للنظام النيابي امللكي الوراثي.

لها  نظر  زمنية، التي  فترات  مدى  على  األردني  الدستور  مواد  على  متعددة  تعديالت  العام 1952 أجريت  بعد 
اخلبراء والسياسيون بوصفها تراجعاً عن الروح الدميقراطية التي صبغت ذلك الدستور، وحتجيماً لسلطة مجلس 
النواب، الذي ميّثل البند الرئيس -في الدستور- للتمثيل الشعبي املباشر. وبالرغم من أّن هذه النظرة قد تكون 
أخرى- التطورات  زاوية  أّنها تعكس – من  النواب( إالّ  واخملرجات )أي حتديد سلطة  النتائج  زاوية  من  صحيحة 
واألزمات  االستقرار  ذلك، وكان عنوانها بصورة مستمرة عدم  بعد  البالد  بها  مّرت  التي  والسياسية  التاريخية 
البالد،  الرئيسة في  التشريعات  إلى  الطبيعية  التي وجدت طريقها  الوجودية  والتحديات  والداخلية  اإلقليمية 
مّرت  التي  السياسية  األنظمة  في  احلال  هو  كما  اخملتلفة،  األنظمة  وحتى  القوانني  أو  الدستور  صعيد  على 

بظروف متشابهة.

متّثل التعديالت الدستورية، إذاً، في كثير من األوقات، استجابة موضوعية لطبيعة اللحظة التاريخية وتطوراتها 
والتدافعات السياسية التي تخلق ضرورات وحاجات تشريعية جديدة، فالدستور ال يولد من فراغ أو خارج السياق 
دستور  السابقة، وحتديداً  الدساتير  النظر، مثالً، إلى  ميكن  هنا  من  والثقافي.  واجملتمعي  والتاريخي  السياسي 
1952، الذي جاء بعد وحدة الضفتني ونتيجًة لشعور الدولة والقوى السياسية اخملتلفة بضرورة تطوير املعادلة 
السياسية الداخلية لتكون قادرة على احتواء التطورات السياسية واجملتمعية والتطلعات الشعبية الضاغطة 

لنظام أقرب للطابع الدميقراطي والنيابي.  

أحاط  واإلقليمية،  الداخلية  واجملتمعية  السياسية  والتطورات  التاريخية  اللحظة  أّي  املهم،  املتغير  هذا  مثل 
بوالدة الدستور اجلديد للمملكة، الذي ال تتوقف قيمته على مستوى مضمون التعديالت التي أجريت على مواد 
الدستور نفسه، بل أيضاً في أّنه يعكس اللحظة التاريخية سياسياً، وميّثل منوذجاً تشخيصياً لتعامل الدولة 
بإجراء  املعارضة  قبل  من  السياسية  واملطالبات  الداخلية  واالحتجاجات  العربي”  أحداث “الربيع  مع  األردنية 

إصالحات سياسية جوهرية في البالد.

 ورمبا يكشف هذا اجلانب الرئيس في قراءة دستور 2011، في أّنه ميّثل املّرة األولى بعد العام 1952 التي يتّم 
فيها فتح الدستور كامالً أمام القراءة واملراجعة املستفيضة لبنوده وإجراء التعديالت الالزمة عليه التي طالت 
أكثر من 40 مادة،  في ظل نقاش وتفاعل من قبل القوى السياسية والشعبية اخملتلفة داخل مجلس النواب 
وخارجه.  وإذا ما عدنا لقبل ذلك، فإن مجّرد املطالبة بتعديل الدستور كان يعتبر في ُعرف تيار سياسي معنّي في 

البالد مبثابة جتاوز للخطوط احلمراء ال يجوز االقتراب منها!

ثّمة ظرف تاريخي، إذاً، هو الذي خلق املناخ السياسي املواتي ملراجعة الدستور أو بعبارٍة أدّق إعادة كتابته مّرة 
رئيَسْي دولتني  إطاحة  العام 2011 إلى  بدايات  في  أّدت  العربي” التي  هو حقبة “الربيع  الظرف  أخرى، وهذا 
)مصر وتونس(، ثم في موجاتها التالية إلى مواجهات داخلية مسّلحة أدت إلى إطاحة رئَيسينْي آخرين )ليبيا 
واليمن(، ودخلت، إلى حّد ما، العديد من الدول العربية في طور جديد كان ينطوي  في حّده األدنى على اخلالفات 
والتجاذبات الداخلية الكبيرة وفي حّده األقصى على حروب داخلية وأهلية ُمدمره، وبينهما درجات ال تّقل خطورة 
عّما سبق من شيوع حالة الفوضى واالنفالت واألزمات السياسية الطاحنة واالنتكاسة األمنية والسياسية، 

داخلياً وخارجياً.
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ضمن هذه النماذج العربية في االستجابة للحظة الربيع أو الثورات الشعبية، أّياً كانت التسمية، من الضروري 
دراسة النموذج األردني، الذي شّكل مع النموذج املغربي حالة مختلفة عربياً في االستجابة ملستجدات املشهد 
السياسي. وكان هناك العديد من الدراسات واملطالعات، لكّن التركيز في تلك الدراسات والقراءات جاء على 
اإلصالح  أي  أهمية؛  األكثر  للجانب  مغفالً  جاء  أو  التركيز  يجرِ  لم  بينما  األمني،  أو  العملي  السياسي  اجلانب 
الصالحيات  حتّدد  التي  دولة،  أي  في  أهمية  واألكثر  األساسية  الوثيقة  هو  الدستور  أّن  من  بالرغم  الدستوري، 

والسلطات واحلقوق واحلريات والواجبات وشكل نظام احلكم.. وغيرها.

الدولة في  األردن، هو أحد أسرار جناح  الذي جرى في  الدستوري  الكتاب، إّن اإلصالح  نريد قوله هنا، في هذا  ما 
مع  التعامل  في  الشديدة  باملرونة  متتعت  التي  املهمة،  والداخلية  اإلقليمية  التاريخية  االنعطافة  تلك  اجتياز 
التاريخية، فجرى السماح بفتح الدستور بالكامل أمام التعديل والتطوير، لكن عبر جلنة من اخلبراء  اللحظة 
الذاتية  باملبادرة  الدولة  املطلوب، فأمسكت مؤسسات  االجتاه  في  التغييرات  لتقنني  والسياسيني  الدستوريني 
بها  وتذهب  الداخلية  املوجات  تأتيها  حتى  تنتظر  ولم  املنشود،  االجتاه  ترسيم  وفي  الداخلي  التغيير  بتالبيب 

الرياح إلى اجملهول والفوضي.

وبالرغم من أن عملية تغيير الدستور جاءت عن طريق جلنة ملكية معّينة بإرادة ملكية، ما قد يشي بأّننا أمام 
أّن الدستور منحة من امللك للشعب، إالّ أّن املضمون العملي قد يكون مغايراً  سيناريو “املنحة” شكلياً، أي 
للجانب الشكلي، فكما ذكرنا سابقاً متّثل اللحظة التاريخية املسكونة بالضغوط الداخلية من جهة والتغيرات 

اإلقليمية العاصفة من جهة أخرى محّدداً مهماً وشرطاً رئيساً لفهم التعديالت التي أنتجت الدستور اجلديد.

ومن الضروري، هنا، اإلشارة إلى نقطة غاية في األهمية، وهي أّن مهمة التعديل وإن كانت أنيطت رسمياً باللجنة 
امللكية لتعديل الدستور، إالّ أّن جلنة احلوار الوطني سبقتها إلى اقتراح تعديالت دستورية في السياق نفسه، 
من أجل تعزيز دور السلطة التشريعية  واملشاركة السياسية وجانب احلريات العامة في الدستور، حيث كانت 
جلنة احلوار أحد إفرازات عمليات التكيف واالستجابة التي قامت بها الدولة األردنية ملواجهة الضغوط الداخلية، 
وعكست في تكوينها التنوع السياسي واالجتماعي من اليمني إلى اليسار، وضّمت ألواناً وأطيافاً مختلفة من 

القوى السياسية واجملتمعية األردنية.

وبالعودة إلى تلك اللحظة التاريخية، فإّن التعديالت الدستورية لم تكن مدرجة، بدايًة، ضمن جدول أعمال جلنة 
احلوار الوطني، التي كانت دعوتها األساسية لتقدمي تعديالت على قانون االنتخاب واألحزاب، إالّ أّن إصرار أعضاء 
في اللجنة على إدراج التعديالت الدستورية على جدول أعمالها أّدى إلى زيادة هذه املهمة احليوية واجلوهرية على 
جدول اإلصالح السياسي في األردن، ومن ثم وضعه على الطاولة مع التغييرات واإلصالحات األخرى، بعدما كان 

هنالك تيار محافظ في البالد يريد جتّنب القبول بإجراء أي تعديل دستوري. 

فتحت مقترحات جلنة احلوار الوطني الباب لتأسيس جلنة متخصصة لفتح الدستور وإعادة كتابته مّرة أخرى، ثم 
قامت احلكومة بتعديالت أخرى، وصوالً إلى مجلس النواب الذي أقّره وأجرى عليه تعديالت، لتمريره إلى مجلس 
األعيان للموافقة عليه، قبل صدور اإلرادة امللكية إلقراره، أي بعد املرور بالعملية التشريعية املتكاملة التي متّثل 

في كل مرحلة من مراحلها طرفاً مهماً من أطراف العملية السياسية في البالد.

إّن الدستور اجلديد أقرب إلى سيناريو  القول  التشريعية ميكن  التاريخية والعملية  اللحظة  إذا أخذنا باالعتبار 
“العقد” أو “الصفقة” منه إلى سيناريو “املنحة”، إذ جاء مبثابة “نقطة توازن” بني تيارات سياسية مختلفة 
في البالد. ونود التأكيد هنا على أّن قوى املعارضة اخملتلفة على تعدد ألوانها األيديولوجية والسياسية لم تطرح 
في األردن شعار “إسقاط النظام”، كما هي احلال في دول أخرى، بل جعلت سقف التغيير واإلصالح الذي تطمح 
إليه هو “إصالح النظام”، وتطّورت شعاراتها السياسية من قضايا مطلبية إلى مطالب سياسية إلى املناداة 
بالعودة إلى دستور العام 1952 بوصفه الشعار األعلى بني الشعارات الرئيسة التي تبّنتها املعارضات األردنية 
سابقاً، وهو األمر الذي حتقق متاماً مع الدستور اجلديد، أي أّنه استجاب عملياً ملطالب املعارضة وفي الوقت نفسه 

جاءت متماشية مع رؤية امللك لإلصالح السياسي في األردن.
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ثّمة خالفات ظهرت، الحقاً، بني الدولة وجماعة اإلخوان املسلمني، التي متّثل اجلسم األكبر في املعارضة، حول 
رأى  بإجراء تغييرات  الدستوري للمطالبة  الدستورية، إذ طّورت اجلماعة مطالبها حتى في اإلصالح  التعديالت 
فيها صانعو القرار أّنها متّثل انقالباً دستورياً ناعماً على ثوابت الدولة األردنية، بطريقة غير مباشرة عبر تعطيل 

شبه كامل لصالحيات امللك الدستورية وسحبها منه لصالح مجلس النواب أو القوى السياسية اخملتلفة.

برزت اخلالفات بني صانع القرار وجماعة اإلخوان في املواد املتعلقة بتشكيل احلكومات، إذ أصّر اإلخوان على تعديل 
يجبر امللك بأن يختار رئيس الوزراء من ضمن حزب األغلبية، إضافة إلى بنود أخرى مثل انتخاب مجلس األعيان.. 
وغيرها. هذا االصرار من جانب اإلخوان املسلمني ورفضهم للتعديالت الدستورية وما متخض عنها من قوانني، 
وبخاصة قانون االنتخاب، أدى إلى النتيجة احلتمية ملقاطعتهم لالنتخابات النيابية التي جرت في العام 2013.

هذا  أّن مثل  الدولة  في  رأى سياسيون  الوزراء، إذ  رئيس  اختيار  بند  قابله خالٌف فقهي حول  السياسي  اخلالف 
التعديل قد يضع العصا في الدواليب ويعيق عمل النظام السياسي، لكّنه في األساس “عرف دستوري” في 
مع  للتعامل  املرونة  من  بقدر  يسمح  مبا  دستورياً،  نصاً  يكون  أن  بالضرورة  وليس  الدميقراطية  التجارب  أغلب 

اخلالفات بني القوى السياسية، طاملا أّن أي رئيس حكومة من املفترض أن يحصل على ثقة البرملان.

أي أّن اخلالف متحور فيما إذا كان من املفترض أن يكون على امللك اختيار رئيس احلكومة من حزب األكثرية النيابية 
أم االكتفاء باألعراف الدستورية واملواد الدستورية األخرى التي تقّيد صالحية االختيار امللكي مبنح مجلس النواب 
احلكومة الثقة، وهو األمر الذي ترجمه امللك الحقاً عبر التعّهد في خطاباته ورسائله ولقاءاته بأن تكون تسمية 
رئيس احلكومة بعد إجراء مشاورات نيابية، والتوجه نحو منهج احلكومات النيابية، وأّكد على هذا التوّجه في 
األوراق النقاشية امللكية، أي أّن هذه اخلطوات امللكية الذاتية مبثابة النص املوازي غير املكتوب املكّمل للتعديالت 
الدستورية اجلديدة، عبر تكريس أعراف دستورية وسياسية جديدة الذي مت ترجمته فعلياً عند اختيار د. عبداهلل 

النسورر رئيساً للوزراء .

ملا سبق؛ يُعّد الدستور اجلديد مبثابة نقلة نوعية في احلياة السياسية األردنية وفي تطور الدساتير، وهو األمر الذي 
الدراسات االستراتيجية واملتعاونني معه تسليط الضوء عليه في هذا  حاولت مجموعة من اخلبراء في مركز 

الكتاب، الذي نضعه بني أيديكم اليوم.

األردني  الدستور  تطّور  تاريخية عن  نبذة  األول منه  الفصل  أربعة فصول مع ملحقني، يتناول  الكتاب في  يقع 
احلياة  في  مهماً  تطوراً  مّثل  الذي  العام 1952  لدستور  أكثر  مفّصل  شرح  مع  عليه،  جرت  التي  والتعديالت 
السياسية وتكريس قواعد نظام احلكم والسلطات الرئيسة فيه. إضافة إلى أهّم التعديالت التي طرأت عليه. 
اللحظة  طبيعة  الدستوري محلالً  اإلصالح  انبثاق  ودوره في  الشعبي  إلى  احلراك  الثاني، فيتطرق  الفصل  أما 
املنشودة،  والسياسية  الدستورية  التعديالت  باجتاه  مطالبها  وتطور  الفاعلة  السياسية  والقوى  التاريخية 

والسقوف التي وضعتها من أجل ذلك.

أما الفصل الثالث؛ ُمخّصص للدستور اجلديد واملراحل التي مّر بها، من اقتراحات اللجنة امللكية وصوالً إلى إقراره 
نتائج  العام عبر حتليل  الرأي  الدستورية في ميزان  التعديالت  الرابع  الفصل  يناقش  امللكية. وأخيراً  اإلرادة  عبر 
املقترحة )حينها(، ومدى  بالتعديالت  الشارع  رأي  ملعرفة  االستراتيجية  الدراسات  أجراه مركز  للرأي  استطالع 

اطالعه عليها، وإدراكه لتأثيرها على تطور احلياة السياسية األردنية.

أما امللحق األول من الكتاب، فيقّدم جدوالً بالتعديالت التي حدثت في الدستور اجلديد ومواده اخملتلفة، فيما يقّدم 
امللحق الثاني جدوالً مقارناً بني التعديالت األخيرة أو الدستور اجلديد واملواد املوازية في الدساتير السابقة.
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الفصل األول : مراحل التطور التاريخي للنظام الدستوري األردني 

املقدمة

العام  من  الثاني/نوفمبير  تشرين  شهر  في  األردن  شرق  إمارة  تأسيس  بعد  حكومة  أول  تشكلت  عندما 
1921، كانت السلطات التنفيذية والتشريعية من اختصاص مؤسس اإلمارة، األمير عبد اهلل بن احلسني، 
وفي العام 1923 إنشى مجلس الشورى الذي اختص بسّن القوانني واألنظمة، واستمر اجمللس في العمل 

حتى مت إلغاؤه في العام 1927.

األردن”، الذي أجمع شراح القانون  القانون األساسي “دستور شرق  وفي 16 نيسان/أبريل 1928، مت نشر 
القوى  لدى  احتجاجاً  وّلد  ما  وهذا  العقد،  بطريقة  وليس  املنحة  طريق  عن  صدر  قد  أنه  على  الدستوري 
في 20  أبرمت  التي  البريطانية  األردنية  املعاهدة  روح  من  مستمداً  كان  أنه  وبخاصة  األردنية  السياسية 
شباط/فبراير  1928، ولم يأخذ مبسودة القانون األساسي الذي كانت قد وضعته جلنة خاصة مشكلة من 

قبل األمير عبد اهلل العام 1921. 

وبعد استقالل إمارة شرق األردن وحتويلها إلى اململكة األردنية الهاشمية بتاريخ 25 أيار/مايو 1946 جرى 
تعديل على القانون األساسي لعام 1928، إال أن املطالب الشعبية استمرت نحو املطالبة بوضع دستور 
جديد للبالد التي استقلت عن احلكم البريطاني، حيث أسفرت تلك املطالب عن إصدار دستور االستقالل 
األردني لعام 1946. وقد استمر دستور االستقالل حتى صدور الدستور احلالي بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 
1952 الذي جاء مّكرساً للنظام النيابي البرملاني الكامل بعكس الدساتير السابقة، وصدر الدستور احلالي 
عن طريق العقد، إذ نّص على أن الشعب األردني جزء من األمة العربية، وأن مجلس الوزراء مسؤول بشقيه: 

اجلماعي؛ والفردي أمام مجلس النواب. 

وقد مّر دستور العام 1952 مبراحل زمنية مختلفة، خضع أثناءها جملموعة من التعديالت اجلوهرية بدأت العام 
1945 واستمرت حتى العام 2014، أحدثت من خاللها توطيداً ألركان النظام النيابي الكامل والفصل بني 
السلطات، وعززت من صالحية مجلس النواب في الرقابة على السلطة التنفيذية، وتوفير ضمانات قانونية 
ودستورية لصون احلقوق واحلريات العامة لألردنيني. وسنتناول في هذا الفصل املراحل التاريخية في النظام 
األردن وحتى  إمارة شرق  األردنية منذ عهد تأسيس  الدولة  تعاقبت على  التي  والدساتير  األردني  الدستوري 
يومنا هذا، وذلك في ثالثة مباحث يخصص املبحث األول للحديث عن القانون األساسي إلمارة شرق األردن 
للعام 1928، واملبحث الثاني لدستور استقالل اململكة األردنية الهاشمية للعام 1946، واملبحث الثالث 

للدستور احلالي الذي صدر في العام 1952 وتعديالته.

املبحث األول: القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928

العام  أيار/مايو  من  والعشرين  اخلامس  في  استقاللها  إعالن  ومت   ،1921 العام  األردن  شرق  إمارة  أسست 
1923 بعد أن قامت بريطانيا باالعتراف بوجود حكومة دستورية مستقلة في إمارة شرق األردن. وكنتيجة

لذلك االعتراف أبرمت اتفاقية بني كل من حكومة شرق األردن واحلكومة البريطانية بتاريخ 1928/2/20، 
وسلطاته  باالنتداب  تتعلق  دستورية  وأحكاماً  شروطاً  تضمنت  التي   ،1928 العام  مبعاهدة  تعرف  التي 
وصالحياته على نظام احلكم، إذ امتازت هذه املعاهدة بأنها قيدت من صالحيات احلكومة واجمللس التشريعي، 
وجردتهما من سلطاتهما الدستورية، كما أعاقت ممارسة األمير نفسه لصالحياته وحّقه في إصدار القرارات 

ذات الصلة بإدارة شؤون الدولة.
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بتاريخ 1928/16/4، الذي  األردن  األساسي إلمارة شرق  القانون  املعاهدة، جرى وضع  وعلى أساس هذه 
أعطى إمارة شرق األردن شرعية دستورية إلدارة شؤون البالد. ومن ثم توالت األحداث والتطورات الدستورية 
بوضع قانون انتخاب مت إقراره ونشره بتاريخ 1928/6/17، إذ مّت مبوجبه انتخاب أول مجلس تشريعي إلمارة 
شرق األردن العام 1929، وخمسة مجالس تشريعية متالحقة خالل فترة سريان القانون األساسي العام 

.1928

وقد صدر القانون األساسي لعام 1928 بقرار أميري من األمير عبد اهلل األول بن احلسني، مؤسس إمارة شرق 
األردن، على شكل منحة من احلاكم للشعب تنازل مبوجبه احلاكم عن بعض صالحياته وسلطاته التي كان 
يتمتع بها إلى الشعب. فالصيغة التي صدر فيها القانون األساسي كانت صيغة قرار أميري منفرداً؛ مبعنى 
أنه لم تكن هنالك انتخابات الختيار مجلس تأسيسي تكون مهمته البحث والتداول في إصدار دستور جديد 
للبالد، ولم يتم تشكيل جلنة تأسيسية لوضع مسودة الدستور لغايات عرضها على الشعب لالستفتاء 

عليها. 

كما أن القانون األساسي لعام 1928 لم يصدر عن طريق العقد، وهي الطريقة التي تفترض في صياغة 
غير ملزم  الدستوري تشكيل جلنة من قبل احلاكم أو مجلس الوزراء لصياغة دستور جديد يكون مقترحاً 
حتى يتّم عرضه على اجمللس املنتخب من الشعب ليقوم مبناقشته وإقراره، ومن ثم املصادقة عليه، قبل أن 
يعاد إرسال مشروع الدستور اجلديد إلى السلطة التنفيذية للتصديق عليه، وإصداره متضمناً النص الذي 

يشير إلى أن نواب األمة قد وافقوا على صيغة هذا الدستور.

اإلصالحية  اجلهود  بدأت  فقد   ،1928 لعام  األساسي  القانون  إصدار  رافقت  التي  السياسية  البيئة  وعن 
حقيقياً،  بعد تأسيس الدولة األردنية العمل على تأسيس مجلس نيابي في شرق األردن ميثل البالد متثيالً 
فكانت مساعي األمير عبد اهلل كبيرة نحو تأسيس دولة عصرية في شرق األردن تقوم على أسس وقواعد 
دستورية نيابية كاملة، حيث قام سموه في عام 1923 بتأليف جلنة ممثلة لكافة مناطق األردن لوضع قانون 
للمجلس النيابي واالنتخابات النيابية، كما شّكل سموه جلنة أخرى من العلماء واملشّرعني لوضع الئحة 

قانون أساسي للبالد في كانون الثاني/يناير 1923.

وعندما أصبحت الظروف مهيأة إلجراء االنتخابات النيابية، وبشكل خاص بعد أن أعلنت احلكومة البريطانية 
في 25 أيار/مايو 1923 اعترافها باستقالل شرق األردن، بدأت املساعي احلكومية لتنظيم أول انتخابات 
رسمية في اإلمارة. إال أنها قد تأخرت ولم جتر إال بعد العام 1929 بسبب تأخر بريطانيا في توقيع معاهدة 
1928 مع األردن التي كانت تشّكل مطلباً أساسياً إلقرار الدستور الذي سيتم، بناًء على نصوصه، استكمال 
العملية االنتخابية النيابية. وبعد التوقيع على تلك املعاهدة بدأت احلياة النيابية تظهر في شرق األردن من 

خالل انتخاب خمسة مجالس تشريعية في ظل القانون األساسي لعام 1928.

املطلب األول: السلطة التشريعية في القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928

تضمن القانون األساسي للعام 1928 مجموعة من األحكام والنصوص الدستورية ذات الصلة بتشكيل 
السلطة التشريعية ووظائفها ومهمات عملها، وذلك على النحو التالي:

1- تشكيل اجمللس التشريعي
واألمير،  التشريعي  باجمللس  التشريعية  السلطة  تناط  أن  على  األردن  شرق  إلمارة  األساسي  القانون  نّص 

ويتألف اجمللس التشريعي من أعضاء منتخبني طبقا لقانون االنتخاب الذي ينبغي أن يُراعى فيه التمثيل 
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العادل لألقليات ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء اآلخرين الذين لم ينتخبوا ممثلني.1 فأهم األحكام 
الدستوري  املشرع  أن   1928 للعام  األساسي  القانون  في  التشريعي  اجمللس  بتشكيل  اخلاصة  الدستورية 
عضواً،  لقانون االنتخاب بواقع )16(  قد أخذ بنظام اجمللس الواحد، وهو اجمللس املنتخب من الشعب وفقاً 
إضافة إلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وعددهم )6(، الذين كانوا بحكم الدستور أعضاًء في اجمللس 

التشريعي لهم حق التصويت في اجمللس التشريعي.

وعن مدة اجمللس التشريعي، فقد كانت ثالث سنوات، إال أنه كان يجوز متديدها حتى خمس سنوات مبقتضي 
قانون خاص أو قانون مؤقت، على أن يقتصر هذا التمديد على اجمللس التشريعي املوجود عند َسّن القانون 

اخلاص أو القانون املؤقت.

وكان األمير يدعو اجمللس التشريعي إلى االجتماع في دورة عادية في اليوم األول من شهر تشرين الثاني/
نوفمبر من كل سنة، وإذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي أول يوم يليه، إال أنه كان يجوز لألمير أن يرجئ 
اإلرادة، وإذا  ولتاريخ يُعني في  إلى مدة ال تتجاوز الشهرين  الرسمية اجتماع اجمللس  بإرادة تنشر في اجلريدة 
لم يدع اجمللس التشريعي إلى االجتماع في ذلك اليوم، فإنه يجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي 

مبوجبها.2

وكانت رئاسة اجمللس التشريعي في القانون األساسي منوطة برئيس الوزراء أثناء حضوره اجتماعات اجمللس 
التشريعي كافة، وفي حال تغيبه كان يرأسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من األعضاء غير املنتخبني، 

وإذا لم يحصل تعيني فيرأس االجتماع أكبر أعضاء اجمللس التشريعي مقاماً من األعضاء غير املنتخبني.3

الرئيس، ما لم  احلاضرين ما عدا  وعن قرارات اجمللس التشريعي، فقد كانت تصدر بأكثرية أصوات األعضاء 
ينص على خالف ذلك في القانون األساسي، وال يصوت الرئيس إال إذا تساوت األصوات فيعطي الرئيس عند 

ذلك صوت الترجيح.4 

2- وظائف اجمللس التشريعي
والوظيفة  التشريعية  بالوظيفة   1928 لعام  األساسي  القانون  التشريعي مبوجب  اجمللس  وظائف  تتمثل 

الرقابية السياسية وذلك على النحو التالي:

الوظيفة التشريعية

كانت الوظيفة التشريعية للمجلس التشريعي في القانون األساسي إلمارة شرق األردن تنحصر على إقرار 
أو تعديل القائم منها من  مشاريع القوانني التي يقدمها اجمللس التنفيذي واقتراح مشاريع قوانني جديدة 
قبل أعضائه. كما كان للمجلس التشريعي القوة والسلطة في إجازة ما متس الضرورة إليه من القوانني من 
أجل السلم والنظام واحلكم الصالح لشرق األردن على أن تراعى في ذلك االلتزامات العهدية لسمو األمير.5 

وكان يعرض مشروع كل قانون على اجمللس التشريعي من قبل رئيس الوزراء أو رئيس املصلحة، فإذا وافق اجمللس 
على أي مشروع قانون فال ينفذ القانون ما لم يقبله األمير ويقترن بتوقيعه وينشر في اجلريدة الرسمية، إذ ال

1   املادة )25( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

2   املادة )29/1 و2( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928. 

3   املادة )32( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

4   املادة )35( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

5   املادة )36( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.
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 يسري مفعول أي قانون ما لم يقبله األمير ويقترن بتوقيعه داللة على ذلك القبول ومير شهر واحد على نشره 
في اجلريدة الرسمية إال إذا نص في القانون على أن يسري مفعوله من أي تاريخ آخر.1

وحول حق األمير في التصديق على مشاريع القوانني في القانون األساسي لعام 1928، فقد كان مطلقاً 
بحيث إذا  رفض األمير التصديق على أي مشروع قانون أقره اجمللس التشريعي فإنه ال يعتبر نافذاً. وقد أعطى 
القانون األساسي األمير سنة ميالدية واحدة “سنة تقوميية” من تاريخ رفع مشروع القانون إليه أن يوافق 
عليه بالصيغة التي رفعها إليه اجمللس التشريعي أو أن يرده إليه مشفوعاً ببيان أسباب عدم املوافقة،2 ولم 

يكن اجمللس التشريعي ميتلك أي حق دستوري في مواجهة رفض امللك التصديق على مشروع القانون. 

الوظيفة الرقابية

اجمللس  أعمال  رقابية على  ميتلك صالحيات   1928 لعام  األساسي  القانون  في  التشريعي  اجمللس  يكن  لم 
التنفيذي، إذ كان يقتصر حق أعضاء اجمللس التشريعي على الطرح على بساط البحث أية مسألة بشأن أي 
أمر له صلة باإلدارة العامة.3 فالوظيفة الرقابية للمجلس التشريعي كانت تقتصر على حق أعضاء اجمللس 
التنفيذي  اجمللس  العامة مع  املناقشة  املواطنني وطلب  والبيانات من  الشكاوى  وقبول  األسئلة  توجيه  في 
حول أي أمر له صلة باإلدارة العامة، ولم يكن اجمللس التشريعي ميتلك صالحيات مستوى االستجواب وطرح 
الثقة باحلكومة، كما لم تكن له سلطة رقابية على املعاهدات واالتفاقيات الدولية، وال على كيفية منح 
االمتيازات املتعلقة باستثمار ثروات البالد الطبيعية التي كانت تناط باألمير باعتباره أميناً عن حكومة شرق 
األردن إلدارة جميع املناجم واملعادن من أي نوع وصفة، ومنح حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج 

الزيت فيما يتعلق باملناجم أو املعادن املذكورة.4 

املطلب الثاني: السلطة التنفيذية في القانون األساسي لعام 1928

قرر القانون األساسي لعام 1928 تأليف مجلس تنفيذي من رئيس الوزراء وأعضاء آخرين ال يتجاوز عددهم 
نواب  أو من  اإلدارة  الرئيسيني في  املوظفني  إما من  الوزراء  رئيس  على توصية  بناء  األمير  يعينهم  اخلمسة 
األمة املنتخبني، حيث كانت الوظيفة  األساسية للمجلس التنفيذي إسداء املشورة إلى األمير دون أن يتمتع 
بصالحيات تنفيذية حقيقية في إدارة شؤون الدولة الداخلية واخلارجية.5 وقد كان اجمللس التنفيذي يجتمع 
حتت رئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما ينبغي ألن يتخذ من تدابير في األمور املتعلقة باملصلحة العامة، بحيث 

كانت نصائح ومشورات اجمللس التنفيذي ترفع إلى األمير التخاذ القرار املناسب حولها. 

 1928 لعام  األساسي  القانون  مبوجب  التنفيذي  اجمللس  أعضاء  على  السياسية  املسؤولية  نطاق  أما 
مسؤولني جتاه األمير مسؤولية  والوزراء  الوزراء  رئيس  وطبيعتها، فقد كانت مقررة جتاه األمير، بحيث كان 
األعمال  األمير عن جميع  فرد مسؤوال جتاه  وزير  للدولة، في حني كان كل  العامة  السياسة  مشتركة عن 
املتعلقة بوزارته. وكان األمير هو من يقيل رئيس الوزراء ويقبل استقالته من منصبه، كما يقيل األمير الوزراء 
ويقبل استقالتهم من مناصبهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وفي حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته 

يعتبر جميع الوزراء أنهم بطبيعة احلال قد أقيلوا أو استقالوا.6

1  املادة )38( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

2  املادة )39( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

3  املادة )40( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

4  املادتان )67( و)68( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

5  املادة )21( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

6  املادة )20( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.
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املطلب الثالث: السلطة القضائية في القانون األساسي لعام 1928

اعترف القانون األساسي لعام 1928 باستقالل السلطة القضائية ولو نظريا، إذ نص على أن جميع احملاكم 
قضاة  أن  على  األساسي  القانون  نّص  فقد  القضاة،  تعيني  آلية  وعن  شؤونها.1  في  التدخل  من  مصونة 
خاص  قانون  في  املدونة  النصوص  مبقتضى  إال  يعزلون  وال  أميرية  بإرادة  يعينون  والشرعية  املدنية  احملاكم 
يبحث في مؤهالتهم وتعيينهم ودرجاتهم ومنهاج سلوكهم.2 وقد صدر لهذه الغاية قانون خاص ينظم 
شؤون القضاة، وذلك تعزيزاً ملبدأ استقالل القضاء النظري الذي كرّسه القانون األساسي لعام 1928، إال أن 
املهمات والصالحيات املقررة مبوجب القانون على شؤون القضاة كانت مسندة لألمير واجمللس التنفيذي، وهذا 
ما يجعل من استقالل السلطة القضائية في القانون األساسي مجرد استقالل نظري ال تكرّسه النصوص 

القانونية على أرض الواقع.

محاكم مدنية؛  أنواع:  إلى ثالثة  القانون األساسي لعام 1928، فقد قّسمت  وعن تقسيمات احملاكم في 
على جميع األشخاص في اململكة  ومحاكم دينية؛ ومحاكم خاصة، إذ متارس احملاكم املدنية حق القضاء 
تقيمها حكومة شرق  التي  املطالبات  دعاوى  فيها  مبا  واجلزائية  املدنية  املواد  الهاشمية في جميع  األردنية 
األردن أو تقام عليها إال في املواد التي تفوض حق القضاء فيها إلى احملاكم الدينية أو احملاكم اخلاصة مبوجب 
أحكام القانون األساسي أو أي قانون آخر معمول به.3 ومن خالل هذا النص الدستوري الذي يعطي احملاكم 
املدنية حق القضاء في جميع املواد املدنية واجلزائية، فإنه ميكننا القول أن املشرع الدستوري قد قصد بها 

احملاكم النظامية التي تضم محاكم مدنية وجزائية. 

أما أوضاع احملاكم وأماكن انعقادها ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وإدارتها، فكانت تنظم بقوانني خاصة 
تراعي أحكام القانون األساسي، وكانت جميع احملاكمات علنية إال أنه كان يجوز للمحاكم أن تعقد جلسة 
سرية ألسباب يعينها القانون.4 وكانت األحكام القضائية تصدر باسم األمير، وكان يجوز قانوناً نشر إجراءات 

احملاكم وأحكامها ما عدا اإلجراءات السرية.

أما احملاكم الدينية في القانون األساسي لعام 1928 فقد قّسمت إلى محاكم شرعية سلمية ومجالس 
املواد  وفي  للمسلمني  الشخصية  األحوال  في  القضاء  حّق  وحدها  الشرعية  للمحاكم  كان  الطوائف، إذ 
اخملتصة بإنشاء أي وقف أوقف ملصلحة املسلمني، وفي طلبات الدية إذا كان الفريقان مسلمني، أو إذا رضي 
الشرعية حقها في  احملاكم  الشرعية، حيث تستعمل  في ذلك للمحاكم  القضاء  أن يكون حق  الفريقان 

القضاء وفقاً ألحكام الشرع الشريف.5

بها  تعترف  اعترفت، أو  التي  املسلمة  الدينية غير  الطوائف  الدينية، فهي مجالس  الطوائف  أما مجالس 
القوانني  عليها  تنص  التي  بالصورة  اجملالس  هذه  تتألف  إذ  األردن،  شرق  إمارة  في  مؤسسة  بأنها  احلكومة 
اخلاصة بها التي حتدد أيضا صالحياتها بشأن مسائل األحوال الشخصية التي قد تعني لها ملصلحة طائفة

معينة.6 واحملاكم اخلاصة كانت تستعمل حقها في القضاء مبقتضى أحكام قوانني خاصة بإنشائها وحتديد 
اختصاصاتها.

 

2  املادة )42( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

3  املادة )47( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

4  املادة )46( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

5  املادة )50( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.

6  املادتان )52( و)53( من القانون األساسي إلمارة شرق األردن لعام 1928.
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املبحث الثاني: دستور استقالل اململكة األردنية الهاشمية لعام 1946

وهو الدستور الثاني الذي تعاقب على الدولة األردنية، الذي تزامن صدوره مع إعالن استقالل إمارة شرق األردن 
عن االنتداب البريطاني وحتويلها إلى اململكة األردنية الهاشمية. وتعود بدايات إصدار هذا الدستور إلى آذار/
مارس من العام 1946 عندما وقعت حكومة شرق األردن معاهدة صداقة وحتالف مع احلكومة البريطانية 
التي مت مبوجبها إلغاء االنتداب وظهور شرق األردن كدولة مستقلة ذات سيادة. وقد عرضت هذه املعاهدة على 
مجلس الوزراء الذي قرر قبولها بتاريخ 30 آذار/مارس 1946، ومن ثم انعقد اجمللس التشريعي اخلامس في 
دورة غير عادية بتاريخ 1946/5/22 ملناقشة بنود املعاهدة، وفي يوم السبت املوافق 1946/5/22 عقد 
اجمللس التشريعي جلسته الثالثة في تلك الدورة وأصدر القرار اآلتي: »حتقيقاً لألماني القومية وعمال بالرغبة 
إلى  البلدية األردنية في قراراتها املبلغة إلى اجمللس التشريعي، واستناداً  التي أعربت عنها اجملالس  العامة 
حقوق البالد الشرعية والطبيعية وجهادها املديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية، وبناء على 
ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 3 جمادى اآلخرة 1365هـ املوافق 1946/5/15 
فقد بحث اجمللس التشريعي النائب عن الشعب األردني أمر استقالل البالد األردنية استقالالً تاماً على أساس 
النظام امللكي النيابي، مع البيعة بامللك لسيد البالد ومؤسس كيانها »عبد اهلل بن احلسني العظيم«، كما 
بحث أمر تعديل القانون األساسي األردني على هذا األساس مبقتضى اختصاصه الدستوري، ولدى املداولة 

واملذاكرة تقرر باإلجماع األمور التالية:

أوالً: إعالن البالد األردنية دولة مستقلة استقالال تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية.

ثانياً: البيعة باملُلك لسيد البالد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية “عبد اهلل بن احلسني املعظم” 
األردنية  اململكة  “ملك  اجلاللة  صاحب  حضرة  بلقب  األردنية  الدولة  رأس  على  دستورياً  ملكاً  بوصفه 

الهاشمية”.

ملا هو مثبت في الئحة قانون تعديل القانون األساسي  إقرار تعديل القانون األساسي األردني طبقاً  ثالثاً: 
امللحق بهذا القرار. 

رابعاً: رفع هذا القرار إلى سيد البالد عمالً بأحكام القانون األساسي ليوشح باإلرادة السنية حتى إذا اقترن 
بالتصديق السامي ُعد نافذا حال إعالنه على الشعب، وتولت احلكومة إجراءات تنفيذه مع تبليغ ذلك إلى 

جميع الدول بالطرق السياسية املرعية...”.

فكرد فعل على هذه الظروف والتحوالت السياسية والتاريخية التي أصبحت تعيشها البالد، وكان أهمها 
حتقيق االستقالل وحتول الدولة من إمارة إلى مملكة، مت إدخال تعديالت جوهرية على القانون األساسي لعام 
1928. إال أن املطالب الشعبية والبلدية قد دفعت نحو إصدار دستور جديد، فتم إلغاء القانون األساسي 
لعام 1928 ووضع دستور جديد ينظم شؤون البالد أقره اجمللس التشريعي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

من العام 1946، إال أن نشره ودخوله حيز النفاذ كان بتاريخ األول من شهر شباط/فبراير للعام 1947.

التي نشأت عن طريق العقد،  وعن أسلوب نشأة دستور االستقالل لعام 1946، فإنه يعتبر من الدساتير 
إذ تتلخص هذه الطريقة بأن مظاهر السيادة تفّوض من قبل الشعب إلى احلكام ملمارستها على النسق 
الذي عرضه الشعب وقبله احلاكم، فيبرم العقد بينهما. من هنا، فإن فكرة العقد تقوم على أساس سيادة 
الشعب وتفويض تلك السيادة للحاكم ملمارستها نيابة عنهم وباسمهم. وما يثبت صحة هذا التكييف 
الديباجة التي استهل بها دستور 1946 الذي جاء فيها ما نّصه “نحن عبد اهلل بن احلسني ملك اململكة 
التشريعي في  اجمللس  قرره  ما  على  وبناء  األساسي  القانون  من   )19( املادة  ومبقتضى  الهاشمية  األردنية 

جلسته املنعقدة بتاريخ 28 تشرين ثاني 1946 نصادق على القانون اآلتي ونأمر بإصداره”.
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املطلب األول: السلطة التشريعية في ظل دستور لعام 1946

يتألف من  كان  الذي  األمة  اسم مجلس  عليه  وأطلق  اجمللسني،  بنظام  أخذ  الذي  األول  الدستور  هذا  يعد 
تضمن  وقد   .1947/10/24 بتاريخ  أعيان  مجلس  أول  تشكيل  مت  إذ  النواب،  ومجلس  األعيان  مجلسي 
دستور اململكة األردنية الهاشمية لعام 1946 مجموعة من األحكام واملبادئ الدستورية اخلاصة بتشكيل 
السلطة التشريعية واختصاصاتها وعالقاتها مع السلطتني التنفيذية والقضائية، وذلك على النحو التالي:

1- تشكيل السلطة التشريعية

األمة من مجلسي  يتألف مجلس  األمة، إذ  بامللك ومجلس  التشريعية  السلطة  أناط دستور عام 1946 
لقانون االنتخابات الذي ينبغي أن يراعى  األعيان والنواب، ويتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبني طبقاً 

فيه التمثيل العادل لألقليات، ومدة مجلس النواب أربع سنوات.1

أما مجلس األعيان، فقد كان يتألف من عدد ال يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب مبا فيهم الرئيس 
يعينهم امللك من احلائزين على ثقة اجلمهور واعتماده بأعمالهم وخدماتهم لألمة والوطن، بحيث تكون مدة 
إعادة تعيني من  أن يجوز  باالقتراع على  أربع سنوات  عضويتهم ثماني سنوات يتجدد اختيار نصفهم كل 

سقط باالقتراع.2 

ويدعي  أردنياً،  يكن  لم  شخص  كل  عن  حتظر  فإنها  والنواب،  األعيان  مجلسي  في  العضوية  شروط  وعن 
بجنسية أو حماية أجنبية، ولم يتم الثالثني من عمره من النواب واألربعني من عمره من األعيان، ومن كان 
محكوماً عليه باإلفالس ولم يستعد اعتباره قانوناً، ومن كان محجوراً عليه ولم يرفع احلجر عنه، ومن كان 
محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة في جرمية غير سياسية ولم يعف عنه للجرمية التي 
حكم عليه من أجلها، ومن كانت له منفعة مادية ناشئة عن عقد – غير عقود استئجار األراضي- مع إحدى 
الدوائر العمومية األردنية إال إذا كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة 

أشخاص، ومن كان مجنوناً أو معتوهاً، ومن كان من أقارب امللك في الدرجة التي تعني بقانون خاص.3

وعلى كل عضو من أعضاء مجلسي األعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه ميني 
وعن  القيام.  إليه حق  املوكولة  بالواجبات  والقيام  األمة  وخدمة  الدستور  على  واحملافظة  للملك  اإلخالص 
رئاسة اجمللسني، فقد حدد الدستور صالحية امللك في تعيني رئيس مجلس األعيان ملدة سنتني على أن يجوز 
ادة تعيينه، كما أعطى امللك حق تعيني رئيس مجلس النواب من األعضاء املنتخبني ملدة سنة واحدة ويجوز 

إعادة تعيينه.4

وفيما يتعلق بأدوار انعقاد اجمللس، فقد كان مجلس األعيان يجتمع عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته 
معه. وكان امللك يدعو مجلس األمة إلى االجتماع في دورته العادية في اليوم األول من شهر تشرين الثاني/

نوفمبر من كل سنة، بحيث إذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي أول يوم يليه ال يكون عطلة رسمية.5 

1      املادة )33( من دستور العام 1946.

2      املادتان )36( و)37( من دستور العام 1946.

3      املادة )34( من دستور العام 1946.

4      املادتان )37( و)43( من دستور العام 1946.

5       املادة )40/أ( من دستور العام 1946. لقد اتبع امللك عبد اهلل األول عرفاً دستورياً يقضي بأن يقوم مجلس النواب بترشيح  ثالثة أشخاص من أعضاء اجمللس على أن يختار     

        امللك واحدا منهم ليكون رئيسا جمللس النواب، ومنذ العام 1950، بدا مجلس النواب باختيار شخص واحد بدال من ثالثة أشخاص، وكان امللك عبد اهلل األول يوافق على تعيينه 

رئيساً جمللس النواب. 
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إال أنه يجوز للملك أن يرجئ اجتماع اجمللس، وذلك بإرادة تنشر في اجلريدة الرسمية ملدة ال تتجاوز الشهرين 
ولتاريخ يحدد في اإلرادة امللكية. وإذا لم يقم امللك بدعوة اجمللس إلى االجتماع في التاريخ احملدد في الدستور، 
فإنه يجتمع من تلقاء نفسه وكأنه قد دعي، جيث تبدأ الدورة العادية جمللس األمة من التاريخ احملدد دستورياً

في اليوم األول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر ملدة ثالثة أشهر، ويحق للملك متديد الدورة ملدة ال تتجاوز ثالثة 
أشهر أخرى إلجناز أشغال مستعجلة، كما يحق له تأجيل جلسات مجلس األمة ثالث مرات فقط.1 

إضافة إلى الدورة العادية، كان مجلس األمة يعقد دورة فوق العادة )دورة استثنائية( بقصد إقرار أمور معينة 
يتم حتديدها في اإلرادة امللكية نفسها بحيث ال يحق للمجلس أن يبحث في هذه الدورة فوق العادة غير األمور 
املدرجة في اإلرادة امللكية التي صدرت الدعوة ألجلها.2 وكانت القرارات تصدر عن مجلسي األعيان والنواب 

بأكثرية أصوات األعضاء احلاضرين ما عدا الرئيس ما لم ينص على أكثرية معينة في الدستور. 

2- وظائف السلطة التشريعية

الرقابية  بالوظيفة التشريعية والوظيفة  تتمثل وظائف السلطة التشريعية مبوجب دستور لعام 1946 
السياسية، وذلك على النحو التالي:

الوظيفة التشريعية

لقد كّرس دستور 1946 الوظيفة التشريعية ألعضاء السلطة التشريعية املتمثلة باقتراح مشاريع القوانني 
وإقرار تلك املشاريع التي ترد إليهم من جانب السلطة التنفيذية. فالقانون مبوجب دستور 1946 لم يكن 
يصدر ما لم يقره مجلسا األعيان والنواب ويصادق عليه امللك ويقترن بتوقيعه داللة على ذلك القبول ومير 
شهر واحد على نشره في اجلريدة الرسمية إال إذا نص في القانون على أن يسري مفعوله من أي تاريخ آخر.3 

وعن أحكام تصديق امللك على مشاريع القوانني التي حتال إليه من قبل مجلسي األعيان والنواب، فقد كان 
التي  بالصيغة  ليوافق عليه  إليه  القانون  رفع  تاريخ  من  تقوميية(  )سنة  واحدة  امللك ميتلك سنة ميالدية 
ببيان أسباب عدم املوافقة،4 إذ لم يكن مجلس األمة ميتلك أي  رفعها إليه اجمللس أو أن يرده إليه مشفوعاً 
حق في مقابل رفض امللك التصديق على مشروع القانون، ولم يتضمن الدستور حكم انقضاء مدة السنة 
امليالدية دون أن يصدر قرار عن امللك بقبول مشروع القانون أو رفضه، وهذا ما يجعل من تصديق امللك على 

مشاريع القوانني في دستور عام 1946 تصديقاً مطلقاً.

فتمثلت في األحكام الدستورية  وعن أهم محددات الصالحية التشريعية جمللس األمة في دستور 1946 
اخلاصة بإقرار املوازنة العامة بحيث إذا امتنع اجمللس األمة عن النظر في مشروع امليزانية، فإن مجلس الوزراء 
إن  للمجلس.5  فيه  قدم  الذي  بالشكل  نافذاً  امليزانية  مشروع  اعتبار  يقرر  أن  امللك  ومبوافقة  احلق  ميتلك 
حقالسلطة التشريعية في مراقبة موازنة الدولة يسقط مبوجب الدستور إذا ما امتنع اجمللس أو رفض النظر 
في مشروع امليزانية املقدمة من مجلس الوزراء، إذ ميتلك مجلس الوزراء في هذه احلالة فرض مشروع امليزانية 

على مجلس األمة بالشكل الذي تقدمت فيه إلى اجمللس، وذلك مبوافقة امللك.  

1      املادة )40/أ وب وج( من دستور العام 1946.

2      املادة )41( من دستور العام 1946.

3      املادة )49( من دستور العام 1946.

4      املادة )50( من دستور العام 1946.

5      املادة )48( من دستور العام 1946.
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ثانياً: الوظيفة الرقابية

أسوة باجمللس التشريعي في القانون األساسي لعام 1928، لم يكن جمللس األمة مبوجب دستور عام 1946 
صالحيات رقابية حقيقية في مواجهة السلطة التنفيذية، إذ اكتفى الدستور األردني لعام 1947 بإعطاء 
أعضاء مجلس األمة احلق في أن يطرحوا على بساط البحث أية مسألة بشأن أي أمر له صلة باإلدارة العامة.1 
فالوظيفة الرقابية ألعضاء مجلس األمة كانت تقتصر على توجيه األسئلة وقبول الشكاوى والبيانات من 
املواطنني وطلب املناقشة العامة مع اجمللس التنفيذي حول أي أمر له صلة باإلدارة العامة، ولم يكن اجمللس 
ميتلك صالحيات رقابية على مستوى االستجواب وطرح الثقة باحلكومة، والسبب في ذلك أن كالً من رئيس 
الوزراء والوزراء كانوا مسؤولني جتاه امللك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، وأن كل وزير كان 

مسؤوال جتاه امللك عن جميع األعمال والقرارات املتعلقة بوزارته.2 

كما لم يكّرس دستور 1946 سلطة رقابية جمللس األمة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية حيث كان امللك 
هو من يعلن احلرب ويبرم املعاهدات بعد موافقة مجلس الوزراء.3 كما لم يكن جمللس األمة أي سلطة رقابية 
التي  األراضي  في  احلقوق  الطبيعية، فجميع  البالد  ثروات  باستثمار  املتعلقة  االمتيازات  منح  على كيفية 
تكون الرقابة على األرض فيها أو حق التصرف بها عائدا إلى احلكومة تناط بامللك، الذي له أن يستعمل هذه 
احلقوق باعتباره أمينا عن حكومة اململكة األردنية الهاشمية فتناط به أمر جميع املناجم واملعادن من أي نوع 
وصفة، سواء أكانت في أية أرض أو في أي ماء، فيمنح حق التعدين أو عقد إيجار التعدين أو استخراج الزيت 
فيما يتعلق باملناجم أو املعادن، ويفوض أو يؤجر أي جزء من أراضي الدولة أو يأذن بإشغالها للمدة التي يراها 

مناسبة.4 

املطلب الثاني: السلطة التنفيذية في دستور لعام 1946

كانت السلطة التنفيذية في دستور لعام 1946 تتألف من امللك ومجلس الوزراء الذي كان يتكون من رئيس 
الوزراء والوزراء يعينون من قبل امللك حسب احلاجة واملصلحة العامة. وقد ألغى دستور 1946 حكم حتديد 
عدد الوزراء على سبيل احلصر وحصر تعيينهم من املوظفني الرئيسيني في اإلدارة أو من نواب األمة املنتخبني، 

كما كان عليه احلال في القانون األساسي لشرق األردن لعام 1928. 

ويقيلهم ويقبل  الوزراء  ويقيله ويقبل استقالته، كما كان يعني  الوزراء  وقد كان امللك هو من يُعني رئيس 
استقالتهم من مناصبهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وفي حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر 

جميع الوزراء مقالني أو مستقيلني بطبيعة احلال.5

وعلى خالف اجمللس التنفيذي في القانون األساسي لعام 1928 الذي كان يقتصر دوره على إسداء املشورة 
الدولة  إدارة شؤون  في  تنفيذية حقيقية  صالحيات   1946 دستور  في  الوزراء  كان جمللس  األمير، فقد  إلى 
الوزراء  أو  الوزير  على تنسيب  بناء  بإرادات ملكية تصدر  امللك ميارس صالحياته  واخلارجية، إذ كان  الداخلية 
املسؤولون، وذلك مبوافقة رئيس الوزراء ويوقعونها، على أن يبدي امللك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع 

املذكورة.6 

1   املادة )52( من دستور العام 1946.

2   املادة )27( من دستور العام 1946.

3   املادة )26( من دستور العام 1946.

4   املادتان )76( و)77( من دستور العام 1946.

5  املادة )27( من دستور العام 1946.

6  املادة )31( من دستور العام 1946. 
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كاختصاص  املؤقتة  القوانني  إصدار   1946 دستور  في  الوزراء  جمللس  احلقيقية  الصالحيات  مظاهر  ومن 
تشريعي استثنائي، إذ أعطى الدستور جمللس الوزراء عندما يكون مجلس األمة غير منعقد احلق في أن يضع 
القوانني املؤقتة الالزمة في أي موضوع والتي تكون لها قوة القانون شريطة أن ال تخالف أحكام الدستور، 
وأن تعرض على مجلس األمة في بدء دورته التالية، إال أن شرط العرض لم يكن مطلقاً، إذ إن القوانني املؤقتة 

التي أجيزت لتأمني التزامات امللك  العهدية لم تكن تعرض بالصورة املذكورة.1 

وعن نطاق املسؤولية السياسية ألعضاء مجلس الوزراء مبوجب دستور عام 1946 وطبيعتها، فقد كانت 
عن  مشتركة  مسؤولية  امللك  جتاه  مسؤولني  والوزراء  الوزراء  رئيس  من  كل  كان  بحيث  امللك  جتاه  مقررة 
السياسة العامة للدولة، و كان كل وزير فرد مسؤوال جتاه امللك عن جميع األعمال املتعلقة بوزارته.2مطلب 

الثالث: السلطة القضائية في دستور عام 1946

إلى حد كبير مع تلك الواردة في القانون األساسي  تتشابه أحكام السلطة القضائية في دستور 1946 
دينية؛  ومحاكم  مدنية؛  محاكم  أنواع:  ثالثة  إلى  تقسم  كانت  فاحملاكم   ،1948 لعام  األردن  شرق  إلمارة 
ومحاكم خاصة، وللمحاكم املدنية حق القضاء على جميع األشخاص في اململكة األردنية الهاشمية في 

جميع املواد املدنية واجلزائية مبا فيها دعاوى املطالبات التي تقيمها احلكومة أو تقام عليها.3 وهذا ما يفهم
بالفصل في  تختص  التي  النظامية  احملاكم  هي  احملاكم  تقسيم  لغايات  املدنية  باحملاكم  املقصود  أن  منه 

جميع املنازعات املدنية واجلزائية على جميع األشخاص املقيمني داخل اململكة. 

وكانت جميع احملاكم وأماكن انعقادها ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وإدارتها تعني بقانون، وقضاة احملاكم 
املدنية والشرعية كانوا يعينون بإرادة ملكية وال يعزلون إال مبقتضى األنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء 
يتم  كان   1946 دستور  في  مهاتهم  مبباشرة  املتعلقة  األمور  وجميع  القضاة  شؤون  إن  امللك.4  مبوافقة 
تنظيمها مبوجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء مبوافقة امللك، في حني أن هذه األمور كانت تنظم مبوجب 
في  القانون األساسي لعام 1928 مبوجب قانون يصدر عن اجمللس التشريعي، وهذا ما ميكن اعتباره تراجعاً 
األردنية  اململكة  استقالل  إعالن  من  الرغم  على   1946 دستور  في  القضائية  السلطة  استقاللية  مبدأ 

الهاشمية وانتهاء االنتداب البريطاني. 

كما كانت احملاكم في دستور 1946 مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وجميع احملاكمات 
كانت علنية إال ألسباب معينة يحددها القانون فتعقد اجللسات سرية، وفي جميع األحوال تصدر احملاكم 

أحكامها باسم امللك.5 

الطوائف  ومجالس  سلمية  شرعية  محاكم  إلى  تقسم  فكانت   ،1946 دستور  في  الدينية  احملاكم  أما 
الدينية، إذ كانت احملاكم الشرعية وحدها حق القضاء في األحوال الشخصية للمسلمني، وفي املواد اخملتصة 
بإنشاء أي وقف أوقف ملصلحة املسلمني، وفي طلبات الدية إذا كان الفريقان مسلمني، أو إذا رضي الفريقان 

أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.6

1  املادة )53( من دستور العام 1946.

2  املادة )27( من دستور العام 1946. 

3  املادتان )56( و)60( من دستور العام 1946.

4  املادة )55( من دستور العام 1946.

5  املادتان )58( و)59( من دستور العام 1946.

6  املادة )63( من دستور العام 1946.
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وفيما يتعلق مبجالس الطوائف الدينية، فهي مجالس الطوائف الدينية غير املسلمة التي اعترفت أو تعترف 
بها حكومة اململكة األردنية الهاشمية، إذ تتألف هذه اجملالس بالصورة التي تنّص عليها القوانني اخلاصة 
صالحياتها بشأن مسائل األحوال الشخصية والوقف لغير املسلمني.1 وكانت احملاكم  بها التي حتدد أيضاً 

اخلاصة تستعمل حقها في القضاء مبقتضى أحكام قوانني خاصة بها.

املبحث الثالث: دستور اململكة األردنية الهاشمية لعام 1952

شهدت اململكة األردنية الهاشمية بعد صدور دستور العام 1946 تطورات سياسية، واجتماعية، واقتصادية 
نيابياً  النظام حكماً  يتبنى  إصدار دستور جديد  نحو  والسعي  الدستور  بذلك  العمل  إلغاء  كبيرة فرضت 
دميقراطياً كامالً. فقد اندلعت احلرب العربية اإلسرائيلية وما استتبعها من احتالل أجزاء من فلسطني في 

العام 1948 وجلوء عدد كبير من الفلسطينيني إلى األردن.

وقد ساهمت هذه األحداث السياسية في تغيير البنية السكانية والثقافية واالقتصادية للمجتمع األردني، 
السياسية  األحزاب  من  العديد  وظهور  األردنية،  الساحة  على  والقومي  السياسي  الوعي  تزايد  إلى  وأدت 
التي طالبت باحلفاظ على اجلبهة الداخلية األردنية ومتتينها في مواجهة املطامع اإلسرائيلية التي لم يكن 
باإلمكان حتقيقها في ظل دستور 1946 الذي لم يكن يتمتع بالثقة الشعبية ملعظم القوى السياسية 

والشعبية في األردن. 

فيتمثل في قرار الوحدة بني  أما التطور اآلخر الذي ساهم في إصدار الدستور األردني احلالي لعام 1952، 
الضفتني. ففي إطار سعي امللك عبد اهلل األول ملواجهة آثار حرب العام 1948 واحلفاظ على ما تبقى من 
األراضي الفلسطينية، فقد ُعِقدت العديد من املؤمترات ذات طبيعة نخبوية أو شعبية كمؤمتر نابلس؛ ومؤمتر 
أريحا؛ ومؤمتر عمان؛ إذ طالبت هذه املؤمترات بإنشاء دولة واحدة تضم الضفتني الشرقية والغربية، إال أن هذه 

املؤمترات أيضاً كانت تطالب بأن تتم هذه الوحدة في إطار إصدار دستور جديد يكون دميقراطياً ونيابياً.

وبعد حتقق الوحدة بني الضفتني في العام 1950، بدأت النقاشات تكبر داخل مجلس النواب متطرقة إلى 
وعد احلكومة بإعداد دستور دميقراطي ليحل مكان دستور 1946، إذ مت تشكيل جلنة إلعداد دستور جديد 
للبالد الذي مت إقراره من قبل مجلس األمة األردني بشقيه األعيان والنواب في أواخر العام 1951، وصادق عليه 

املغفور له امللك طالل بن عبد اهلل في 1952/1/8.

على الرغم من املطالبات السياسية والشعبية بإصدار دستور جديد، إالّ أن دستور العام 1952 يُعّد مثاالً 
على الدساتير التي نشأت عن طريق العقد، فهو وإن كان مببادرة من قبل القوى السياسية والشعبية في 
األردن التي دفعت نحو تشكيل جلنة ملكية لصياغته، إال أن نفاذه مت بعد عرضه على مجلس األمة وإقراره من 
قبل ممثلي الشعب واألعيان ومن ثم مصادقة امللك عليه، فيكون بذلك العقد االجتماعي قد أبرم بني احلاكم 
من جهة والشعب من جهة أخرى من خالل ممثليه املنتخبني في اجمللس النيابي.  من الدساتير التي تعتبر 

دساتيرَ بالَعقد، وذلك ألنه كان مببادرة من السلطة التنفيذّية ونوقش في مجلس النواب.

في مجال نظام  متطوراً  عن بقية الدساتير األخرى أنه يُعّد دستوراً  وأهم ما ميتاز به دستور العام 1952 
احلكم، إذ حتول النظام السياسي من نظام حكم تتركز فيه السلطات بيد السلطة التنفيذية التي يرأسها 
امللك ويتوالها بواسطة وزرائه إلى نظام سياسي نيابي ملكي وراثي كامل يعتمد مبدأ فصل السلطات املرن، 

واستقالل السلطات عن بعضها بعضاً في إطار من الرقابة املتبادلة بني هذه السلطات.

1  املادتان )65( و)66( من دستور العام 1946.
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كما يُعّد دستور العام 1952 مبثابة حتول نوعي في احلياة السياسية األردنية، فمن ناحية جاء هذا الدستور 
بُعيد مطالبات قوى سياسية وشعبية بأن تكون األمة مصدر السلطات وتوسيع صالحيات مجلس النواب 
وسلطاته باعتباره ميثل الشعب ويُعّبر عن همومهم وطموحاتهم، وأن تكون احلكومة مسؤولة مسؤولية 
مباشرة أمام مجلس النواب بحيث يستطيع اجمللس أن مينح الثقة للحكومة لكي تباشر أعمالها، وأن يحجب 

الثقة عنها فتجبر على االستقالة مبوجب الدستور. 

لذا، جاء دستور العام 1952 أكثر شموالً من سابقه من الدساتير، إذ غطى معظم مواطن اخللل والضعف 
واالجتماعية،  السياسية،  باجلوانب  املتعلقة  القضايا  جميع  وعالج  سبقته،  التي  الدساتير  احتوتها  التي 
فيها؛  احلكم  ونظام  الدولة  هي:  رئيسية  فصول  تسعة  في  األولى  للمرة  إصداره  عند  وجاء  واالقتصادية، 
التشريعية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  في  املتمثلة  الدولة  وسلطات  وواجباتهم؛  األردنيني  وحقوق 

والسلطة القضائية؛ والشؤون املالية؛ ومواد عامة؛ ونفاذ القوانني وإلغاؤها.

أما أبرز اخلصائص والسمات التي متيز بها دستور عام 1952، فيمكن إجمالها مبا يلي:

األخذ مببدأ الفصل بني السلطات الثالث، وهو فصل مرن، إذ أناط الدستور السلطة التنفيذية بامللك . 1
ومجلس الوزراء، والسلطة التشريعية بامللك ومجلس األمة، وجعل السلطة القضائية مستقلة عن 
التنفيذية  السلطتني  بني  الفصل  أن  يعني  وال  امللك.  باسم  أحكامها  تصدر  السابقتني  السلطتني 
التشريعية حق في مراقبة  بينهما، فللسلطة  تعاون  بل هناك مظاهر  والتشريعية هو فصل مطلق 
السلطة التنفيذية، ومساءلة الوزارة، والتصويت على الثقة، في حني تساهم السلطة التنفيذية في 
مساعدة السلطة التشريعية باملشاركة في تشريع القوانني، والتصديق عليها، وإصدار القوانني املؤقتة، 

ودعوة اجمللس التشريعي لالنعقاد، وإجراءات االنتخابات النيابية واإلشراف عليها.

التأكيد على الهوية القومية العربية للشعب األردني، وقد متثل ذلك في املادة األولى من الدستور التي . 2
تنص على أن “اململكة األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ال يتجزأ، وال ينزل عن 

شيء منه، والشعب األردني جزء من األمة العربية”.

األخذ مبعظم مظاهر مبدأ سيادة األمة، ومتثل ذلك في املادة )24( من الدستور التي تنص على أن “األمة . 3
مصدر السلطات، ومتارس سلطاتها على الوجه املبني في الدستور”.

إقرار النظام النيابي امللكي الوراثي، إذ قّدم دستور العام 1952 النظام النيابي على النظام امللكي، الذي . 4
حصره بأسرة امللك عبد اهلل األول بن احلسني، أفرد في املادة )28( منه أحكاماً خاصة بآلية انتقال وراثة 

العرش بني الذكور من أوالد الظهور.

األخذ بالنظام النيابي البرملاني الكامل كأسلوب في احلكم املتمثل بوجود رئيس للدولة )امللك( مصون . 5
غير مسؤول، ومجلس نواب منتخب من الشعب لفترة زمنية محددة وميارس صالحيات حقيقية، وأن 
النائب ميثل األمة بأكملها وال ميثل دائرة انتخابية معينة، وأن الوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب عن 

جميع األعمال املتعلقة بإدارة شؤون الدولة الداخلية واخلارجية. 

تنظيم احلقوق واحلريات العامة للمواطنني استنادا إلى قاعدة أساسية قوامها املساواة، فاعتبر دستور . 6
العام 1952 األردنيني متساوين أمام القانون، ال متييز بينهم في احلقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق 
أو اللغة أو الدين. وفي إطار تأكيده على احلقوق واحلريات األساسية، أحال الدستور األردني إلى القوانني 
العادية مهمة تنظيم ممارسة هذه احلقوق شريطة أن ال يتضمن القانون ما يتعارض أو ينتقص من النص 

الدستوري
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ومن خالل قراءة متأنية لنصوص وأحكام الدستور األردني لعام 1952 وصالحيات كل سلطة من السلطات 
الثالث فيه، نصل إلى نتيجة مفادها أن صيغة الدستور األردني كانت محكومة بتحقيق هدفني اثنني: األول 
التأسيس لنظام حكم برملاني يكون فيه مجلس النواب مجلس حكم، ويقوم هذا اجمللس ليس بالضرورة على 
تشكيل احلكومات، وإمنا على األقل التأثير بشكل جوهري في كيفية تشكيلها. وهذا ما يظهر جليا في املواد 
الدستورية التي كرّست رقابة لصيقة جمللس النواب على أعمال وقرارات السلطة التنفيذية متمثلة برئيس 
الوزراء والوزراء فيها. أما الهدف الثاني؛ فكان التحول إلى نظام حكم أكثر دميقراطية يحقق توازناً أكبر بني 

السلطات احلاكمة في الدولة. 

متابعة  خالل  من  وضوحاً  أكثر  يصبح   1952 العام  دستور  إلصدار  الهدفني  أو  االجتاهني  هذين  فهم  إن 
التوجهات التي كانت حتكم عملية صياغة الدستور في ذلك الوقت التي متثلت في توجهني اثنني: التوجه 
األول، هو التوجه احملافظ الذي كان يريد صياغة دستور يتضمن حتويل بعض الصالحيات املطلقة املوجودة في 
يد احلكومة ملصلحة مجلس النواب دون أن يتم حتويل جميع هذه السلطات وتسليم السلطة التنفيذية 
إلى والية البرملان. وكان ميثل هذا التوجه رئيس الوزراء في ذلك الوقت توفيق أبو الهدى، وامللك عبد اهلل األول، 
إضافة إلى بقية النخبة احلاكمة وجزء من اجمللس النواب آنذاك. أما التوجه الثاني، فهو الذي ميثله مجموعة 
من النواب الدميقراطيني إضافة إلى سياسيني كانوا يؤمنون بضرورة حتويل األردن إلى دولة أقرب ما تكون إلى 

الدولة الدميقراطية.

وعليه، فإن صياغة دستور 1952 كانت تُعّبر عن تقاطع هذين التوجهني والتناقض بينهما في إطار قبول 
هذين التيارين حتقيق الهدفني أو أحدهما أو أجزاء منهما وقدرة كل منهما على استخدام ما هو متاح لها من 
أدوات نفوذ وتأثير. إال أن اإلجناز األكبر متثل في تضمني دستور 1952 نصوصا متقدمة على تلك التي كانت في 
الدساتير السابقة تدفع نحو تكريس النهج الدميقراطي في احلكم في السلطات الثالث التي امتازت بأحكام 
دستورية لم يكن لها نظير في الدستورين السابقني. وسنتناول في هذا املبحث األحكام الدستورية اخلاصة 
األول للحديث عن السلطة  في ثالثة مطالب يخصص املطلب  الثالث في ظل دستور 1952  بالسلطات 
التشريعية في دستور 1952، واملطلب الثاني للحديث عن السلطة التنفيذية في دستور 1952، واملطلب 
الثالث للحديث عن السلطة القضائية في دستور 1952، واملطلب الرابع للحديث عن التعديالت الدستورية 

التي طرأت على الدستور األردني منذ العام 1952 وحتى قبل تعديل العام 2011.

املطلب األول : السلطة التشريعية في دستور العام 1952

األمة من  يتألف مجلس  وامللك، إذ  األمة  التشريعية مبجلس  السلطة   1952 لعام  األردني  الدستور  أناط 
مجلسي األعيان والنواب.1 فامللك وإن كان يرأس السلطة التنفيذية، فهو شريك في السلطة التشريعية 
يتعلق  امللك فيما  والنواب على  األعيان  األمة بشقيه  الدستوري مجلس  املشّرع  قّدم  األمة، إذ  مع مجلس 
مبمارسة صالحيات ومهمات السلطة التشريعية، وهذا ما من شأنه أن يتوافق مع نظام احلكم في اململكة 

األردنية الهاشمية كما حددته املادة )1( من دستور العام 1952 بأنه نيابي ملكي وراثي. 

التي  الدستورية  النصوص  خالل  من  تفهم  أن  ميكن  وامللك  األمة  مبجلس  التشريعية  السلطة  إناطة  إن 
فامللك في الدستور  تتضمن صالحيات امللك في السلطة التشريعية وتلك اخلاصة بالسلطة التنفيذية. 
من  األردني ميارس نوعني من الصالحيات والسلطات الدستورية: النوع األول سلطات امللك التي متثل جزءاً 
صالحيات السلطة التنفيذية التي يندرج حتتها حّل مجلس النواب، وإصدار األوامر بإجراء انتخابات مجلس 
النواب، ودعوة مجلس األمة إلى االجتماع في دورات برملانية وفضها، تأجيل جلسات مجلس األمة وإرجائها، 

ومتديد فترة الدورة العادية. 

1   املادة )25( من الدستور األردني لعام 1952.
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عامة،  التنفيذية بصفة  السلطة  مرتبطة بصالحيات  للملك، بل هي  ليست مطلقة  السلطات  إن هذه 
إلى  عودته  أو  دعوته  تأجيل  أو  االجتماع  إلى  األمة  مجلس  دعوة  أو  النيابية  االنتخابات  بإجراء  امللك  فإرادة 
جلسات استثنائية أو حّل مجلس النواب هي إرادات يفترض أن تقترن بتوقيع رئيس الوزراء والوزير املعني وفق 
أحكام الدستور، إذ ميارس امللك صالحياته بإرادة ملكية، وتكون اإلرادة امللكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير 

أو الوزراء اخملتصني، ويبدي امللك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع املذكورة.1 

أن سلطات  التشريعية، ذلك  السلطة  في  يكون شريكاً  ألن  امللك،  تؤهل  ال  الصالحيات  النوع من  إن هذا 
امللك اآلنفة الذكر هي صالحيات مقررة له باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية التي ميارسها بواسطة وزرائه، 
بالتالي تكون مقيدة بتوافق إرادتي امللك واحلكومة على املضي في إصدارها وتنفيذها، بحيث إذا ما رفض أحد 

الطرفني املوافقة على تثبيت توقيعه على أي منها فإن هذه الصالحيات ال ترى النور. 

األمة، وتتركز  التشريعية مع مجلس  السلطة  فتتعلق بشراكته في  امللك،  الثاني من سلطات  النوع  أما 
هذه السلطات في التصديق على القوانني التي يقرها مجلس األمة، فامللك هو الذي يصدق على القوانني 
ويصدرها ويأمر بوضع األنظمة الالزمة لتنفيذها.2 فكل مشروع قانون يقره مجلس األمة ال بد وأن يرفع الى 
امللك للتصديق عليه ليدخل حيز النفاذ، وبذلك تظهر الشراكة احلقيقية بني امللك والسلطة التشريعية 

في الدستور األردني.

1- تشكيل مجلس األمة

يتألف مجلس األمة في دستور العام 1952 من مجلسي األعيان والنواب، ويتكون مجلس النواب من أعضاء 
منتخبني انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً وفقاً لقانون االنتخاب, في حني يتكون مجلس األعيان من أعضاء يتم 
تعيينهم من قبل امللك من الشخصيات احلائزة على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للوطن. 

ومن األشخاص املؤهلني للعضوية  في مجلس األعيان رؤساء الوزارات والوزراء احلاليون والسابقون، ورؤساء 
التمييز  محاكم  وقضاة  ورؤساء  السابقون؛  املفوضون  والوزراء  والسفراء؛  السابقون؛  النواب  مجالس 
واالستئناف؛ إضافة إلى النواب الذين انتخبوا لدورتني نيابيتني؛ والضباط املتقاعدون من رتبة أمير لواء فأكثر. 
ومن الواضح أن الدستور األردني قد حدد أن أعضاء مجلس األعيان يجب أن يتم اختيارهم من الشخصيات 
احلائزة على »ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم لألمة والوطن«. فاملعيار األخير في اختيار أعضاء 
األشخاص اخملتارين لعضوية مجلس  مجلس األعيان يقوم على أساس مدى توافر ثقة املواطنني في هؤالء 

األعيان. 

ومن خالل استقراء النص الدستوري الذي حدد فئات أعضاء مجلس األعيان، ميكن اعتبار أن مصادر تشكيل 
مجلس األعيان هي كاآلتي: املصدر األول السياسيون الذين يتم اختيارهم من رؤساء الوزارات والوزراء احلاليني 
والسابقني، إضافة إلى رؤساء مجلس النواب الذين انتخبوا مرتني، واملصدر الثاني السلطة القضائية متمثلة
البيروقراطية  الثالث  واملصدر  االستئناف،  ومحاكم  التمييز  محكمة  من  العليا  احملاكم  وقضاة  برؤساء 
السياسية املمثلة بالسفراء والوزراء املفوضني، واملصدر الرابع البيروقراطية العسكرية ممثلة بكبار الضباط 

املتقاعدين من رتبة أمير لواء فأعلى.

وهذا يعني أن تشكيلة مجلس األعيان - حسب النصوص - متثل السلطات الثالث من تنفيذية وتشريعية 
وقضائية، فمجلس األعيان الذي تشكله احلكومة هو مجلس يعكس توازن قوى سياسية ومجتمعية، منها 
تلك التي متثل االجتاهات السياسية بحكم حصولها على مناصب وزارية أو مت انتخابها جمللس النواب، أو تلك

1  املادة )40( من الدستور األردني لعام 1952.

2  املادة )31( من الدستور األردني لعام 1952.
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التي متثل البيروقراطية العسكرية واملدنية، إضافة إلى متثيل السلطة القضائية؛ أي أن التوازن موجود على 
أرض الواقع بني السلطات الثالث في تشكيلة مجلس األعيان األردني. 

إن الدستور األردني الذي كرّس مبدأ الفصل املرن بني السلطات واستقالليتها عن بعضها بعضاً في الوقت 
نفسه، فاحلكومة مسؤولة مسؤولية تامة أمام مجلس النواب فال تستطيع أن تزاول أعمالها دون احلصول 
يجب أن يكونوا  على ثقة مجلس النواب واحملافظة علهيا. ومن ثم؛ فإن الوزراء املؤهلني ألن يصبحوا أعياناً 
قد حصلوا على ثقة الشعب من خالل ثقة نوابه ليصبحوا وزراء أصالً. فيما تكون ثقة املواطنني في النواب 
املؤهلني ليصبحوا أعياناً قد ُكّرست من خالل انتخابهم لدورتني نيابيتني. أما األعيان من السلك القضائي؛ 
مرتبط  الدولة  في  النفوذ  مراكز  عن  أو  التشريعية  أو  التنفيذية  السلطة  عن  هؤالء  استقاللية  فضمان 
أساساً باستقاللية السلطة القضائية عن بقية السلطات؛ مبعنى أن احلكومة غير مخيرة في اختيار أعضاء 
من السلك القضائي ليصبحوا أعياناً، ذلك أن هذا اجلهاز يفرز املؤهلني تلقائياً بآليات خاصة به دون تدخل من 
أي جهة. ويبقى املصدر األخير، واملتمثل باختيار األعيان من البيروقراطية العسكرية والسياسية، الذي قد 
يكون مدخالً ألن يصبح جزءاً من مجلس األعيان خارجاً عن إطار حتقيق ثقة املواطنني أو في دائرة نفوذ إحدى 
السلطات، وبالذات السلطة التنفيذية على وجه العموم، أو بتأثير رغبات امللك، وبخاصة أنه القائد األعلى 
العسكرية  البيروقراطية  أن  عليها  النص  مسوغات  تكون  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى  املسلحة.  للقوات 
والسياسية من املفترض أنها حازت على ثقة قطاعات من الشعب بفعل تدرجها الوظيفي وإجنازاتها، إضافة 
إلى أن هذه البيروقراطية، وبالذات الدبلوماسية والعسكرية، تتمتع - من حيث املبدأ - مبهنية عالية، ونظرياً 
البالد، وهي محاولة للعمل على أن يكون هنالك من ضمن  التيارات السياسية في  في  هي أقل انغماساً 
أعضاء مجلس األعيان فئات ذات خبرة مهنية حتقق التوازن مع التيارات السياسية املمثلة في مجلس األعيان. 

إن أهم تعديل دستوري قد طرأ على أحكام تشكيل مجلس األعيان األردني كان عام 1974 الذي أعطى امللك 
احلق في حل مجلس األعيان أو إعفاء أحد أعضائه. وبذلك َفَقد مجلس األعيان عنصرا أساسيا من ضمانات 
استقالليته، وهي حفاظ األعيان على عضويتهم في اجمللس حلني تشكيله مرة أخرى. كما أن اجمللس بأكمله 
قد أصبح حتت سيطرة السلطة التنفيذية التي ميكن لها أن حتله متى شاءت. وإذا كانت السلطة التنفيذية 
هي احلكومة التي تتشكل على أساس االنتخابات النيابية، فيحق لتلك احلكومة التي متثل األغلبية أن حتل 
اجمللس قد أصبح  السيطرة عليه، وبذلك يكون  لها  التي يضمن  بالصورة  وتعيد تشكيله  األعيان  مجلس 

امتداداً للسلطة التنفيذية. 

وعن شروط العضوية في مجلسي األعيان والنواب، فقد ذكرت على سبيل احلصر بأن ال يكون عضواً في أي 
من مجلسي األمة من لم يكن أردنياً، ومن يحمل جنسية دولة أخرى، ومن كان محكوماً عليه باإلفالس ولم 
يستعد اعتباره قانونياً، ومن كان محجوراً عليه ولم يرفع احلجر عنه، ومن كان محكوماً عليه بالسجن مدة 
تزيد على سنة واحدة بجرمية غير سياسية ولم يعف عنه، ومن كان مجنوناً أو معتوهاً، ومن كان من أقارب 

امللك في الدرجة التي تعني بقانون خاص.1

أما مدة كل من مجلسي األعيان والنواب، فهي أربع سنوات شمسية، إال أنه يحق للملك أن ميدد مدة مجلس 
النواب بإرادة ملكية مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سنتني.2 ويترأس مجلس األعيان رئيسا يعينه امللك 
ملدة سنتني ويجوز إعادة تعيينه، في حني ينتخب مجلس النواب رئيساً له ملدة سنة واحدة في بدء كل دورة 

عادية، ويستمر حتى بدء الدورة التي تليها، ويجوز إعادة انتخابه3.

1    املادة )75( من الدستور األردني لعام 1952. 

2    املادة )68/1( من الدستور األردني لعام 1952.

3    املادتان )65( و)69( من الدستور األردني لعام 1952.
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واحدة  االنعقاد  أدوار  تعتبر  بحيث  النواب  مجلس  باجتماعات  مقترنة  األعيان  مجلس  اجتماعات  وتكون 
للمجلسني، وفي حالة حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس األعيان. ويعقد مجلس األمة في الدستور 

األردني الدورات الثالث التالية: 

الدورة العادية: التي يعقدها مجلس األمة في كل سنة شمسية من عمره تبدأ من اليوم األول من شهر 
تشرين األول/اكتوبر من كل عام، وذلك بدعوة من امللك الذي ميتلك احلق الدستوري بإرجاء انعقادها مدة ال 
تتجاوز الشهرين، وفي حال لم يقم امللك بدعوة مجلس األمة في التاريخ السابق، يجتمع اجمللس من تلقاء 
نفسه كما لو كان قد دعي مبوجب إرادة ملكية. مدة الدورة العادية ستة أشهر، ويجوز للملك متديدها مدة 
أخرى ال تزيد على ثالثة أشهر إلجناز ما قد يكون هنالك من أعمال. وعند انتهاء األشهر الستة األولى او أي 

متديد لها يفض امللك الدورة العادية.1 

الدورة االستثنائية: يعقد مجلس األمة دورة استثنائية بناء على دعوة من امللك نفسه أو بعريضة موقعة 
من األغلبية املطلقة من أعضاء مجلس النواب تبني األمور التي يراد البحث فيها، وفي جميع األحوال ال يجوز 
جمللس األمة أن يبحث في الدورة االستثنائية إال في األمور املعينة في اإلرادة امللكية التي انعقدت تلك الدورة 

مبقتضاها.2

الدورة غير العادية: يعقد مجلس األمة دورة غير العادية بعد حل مجلس النواب، إذ يجب إجراء انتخاب عام 
وتشكيل مجلس جديد بعد تاريخ احلل بأربعة أشهر على األكثر، حيث يجتمع اجمللس اجلديد في دورة غير 
عادية إلى حني بدء أعمال الدورة العادية األولى له في شهر تشرين األول/اكتوبر من ذلك العام. وتعتبر الدورة 
غير العادية كالدورة العادية وفق أحكام الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل، كما ال يجوز أن تتجاوز 
الدورة غير العادية في أي حال يوم )30( أيلول/سبتمبر وتفض في التاريخ املذكور ليتمكن اجمللس من عقد 
دورته العادية األولى في أول شهر تشرين األول/اكتوبر، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري 

تشرين األول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر فتعتبر عندئذ أول دورة عادية جمللس النواب.3

تكون جلسات كل من مجلسي األعيان والنواب علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب 
من احلكومة أو طلب خمسة من األعضاء ثم يقرر اجمللس قبول الطلب الواقع أو رفضه. وال تعتبر أي من هذه 
اجللسات قانونية إال إذا حضرتها األغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس، وتستمر اجللسة قانونية ما دامت هذه 
األغلبية حاضرة فيها، وتصدر قرارات كل من اجمللسني بأكثرية أصوات األعضاء احلاضرين ما عدا الرئيس إال إذا  
نّص هذا الدستور على خالف ذلك وإذا تساوت األصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح، وإذا كان 
التصويت متعلقاً بالدستور أو باالقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى األصوات باملناداة 

على األعضاء بأسمائهم وبصوت عال.4

2- وظائف مجلس األمة

ميارس مجلس األمة مبوجب دستور العام 1952 الصالحيات ذاتها التي كانت متارسها السلطات التشريعية 
في الدساتير السابقة واملتمثلة في الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية.  

1    املادة )78( بفقراتها )1 و2 و3( من الدستور األردني لعام 1952.

2    املادة )82( بفقراتها )1 و2 و3( من الدستور األردني لعام 1952.

3    املادة )73( بفقراتها )1 و2 و3( من الدستور األردني لعام 1952.

4  املادة )84( بفقراتها )1 و2 و3( من الدستور األردني لعام 1952.
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أوالً: الوظيفة التشريعية

متّر العملية التشريعية مبوجب الدستور األردني لعام 1952 مبراحل ثالث أساسية تتمثل في اقتراح مشاريع 
عليها  والتصديق  األمة  قبل مجلس  من  وإقرارها  ومناقشتها  الوزراء  قبل مجلس  من  وصياغتها  القوانني 
الذي له حق قبول  النواب  مشروع كل قانون على مجلس  الوزراء  امللك، إذ يعرض رئيس  وإصدارها من قبل 
املشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع احلاالت يرفع املشروع إلى مجلس األعيان إذ ال يصدر أي قانون إال إذا 

أقره اجمللسان وصدق عليه امللك.1

إن أهم ما مييز العملية التشريعية في الدستور األردني أن لكل من مجلسي األعيان املعني ومجلس النواب 
من  دائماً  تبدأ  التشريعية  العملية  كانت  وإن  التشريع،  مجال  في  ذاتها  والسلطات  الصالحيات  املنتخب 
مجلس النواب. فكل من اجمللسني ميتلك احلق في قبول مشروع القانون أو رفضه، بحيث إذا رفض أحد اجمللسني 
مشروع أي قانون مرتني وقبله اجمللس اآلخر معدال أو غير معدل يجتمع اجمللسان في جلسة مشتركة برئاسة 
رئيس مجلس األعيان لبحث املواد اخملتلف فيها ويشترط لقبول املشروع أن يصدر قرار اجمللس املشترك بأكثرية 

ثلثي األعضاء احلاضرين.2 

ال يسري  عليه، إذ  للتصديق  امللك  إلى  يرفع  والنواب  األعيان  قبل مجلسي  القانون من  إقرار مشروع  وبعد 
مفعول أي قانون إال بإصداره من جانب امللك ومرور ثالثني يوما على نشره في  اجلريدة الرسمية، إال إذا ورد نص 

خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.

وعن أحكام تصديق امللك على مشاريع القوانني في دستور العام 1952، فهي قد جاءت مختلفة متاماً عن 
تلك الواردة في الدساتير السابقة من حيث أن امللك لم يعد ميتلك حقاً مطلقاً في التصديق على مشاريع 
القوانني، فهو مقيد مبدة دستورية قوامها ستة أشهر إلصدار القرار بالتصديق على مشروع القانون أو رده إلى 
مجلس األمة، فإذا انقضت هذه املدة دون رد مشروع القانون، فإنه يعتبر نافذاً وبحكم املصدق، أما إذا رد امللك 
مشروع أي قانون )ما عدا الدستور( خالل مدة الستة أشهر وأقره مجلسا األعيان والنواب مرة ثانية مبوافقة 
ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل من اجمللسني، وجب عندئذ إصداره دون احلاجة إلى مصادقة امللك عليه.3 

إن األحكام السابقة في مجال تصديق امللك على مشاريع القوانني الذي لم يعد تصديقاً مطلقاً تتناسب 
مع طبيعة نظام احلكم الذي تبناه دستور 1952 الذي اعتبر أن امللك شريك في السلطة التشريعية وليس 
الترتيب  في  امللكي  النظام  على  النيابي  النظام  مقّدماً  وراثي،  ملكي  نيابي  احلكم  نظام  وأن  لها،  رئيساً 

وبالتالي في السلطات.

ثانياً: الوظيفة الرقابية

من املظاهر األخرى لتكريس دستور العام 1952 للنظام النيابي وتقدميه على النظام امللكي أن جعل كالً من 
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولني للمرة األولى مرة أمام مجلس النواب املنتخب وليس أمام امللك، إذ يثبت جمللس 
فرئيس  فيه.  واألعضاء  النواب وظيفة رقابية على جيمع األعمال والقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء 
الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس األمة مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير فرد 

مسؤول أمام مجلس النواب عن جميع األمور واألعمال املتعلقة بوزارته.4  

1  املادة )91( من الدستور األردني لعام 1952.

2 املادة )92( من الدستور األردني لعام 1952.

3  املادة )93( بفقراتها )2 و3 و4( من الدستور األردني لعام 1952.

4  املادة )51( من الدستور األدني لعام 1952.
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البرملانية على مجلس  الرقابة السياسية  النواب واألعيان لتفعيل  جمللس  الوسائل املقررة دستورياً  وتتعدد 
الوزراء، إذ ميتلك كل عضو من أعضاء مجلسي األعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول 
ملا هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك  أي أمر من األمور العامة وفقاً 
العضو، وال يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إال إذا كانت احلالة مستعجلة 

ووافق الوزير على تقصير املدة املذكورة.1

فمن أهم وسائل الوظيفة الرقابية جمللس األمة في دستور 1952 طرح الثقة عن الوزارة أو أحد أعضائها 
واملقررة جمللس النواب فقط دون األعيان باعتباره اجمللس املنتخب من الشعب، فإذا ما صوت مجلس النواب 
على عدم الثقة بالوزارة باألكثرية املطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كانت عدم 

الثقة بالوزير وجب عليه االستقالة.2

االستيضاح من  أمر مجهول، أو  معرفة  منه  يقصد  الذي  البرملاني  السؤال  األخرى  الرقابية  الوسائل  ومن 
للسائل  شخصياً  احلكومة عن نيتها مبعاجلة أمر ما، أو لفت انتباهها إلى أمر معني، إذ يعتبر السؤال حقاً 

سواء كان من أعضاء مجلس النواب أو من أعضاء مجلس األعيان.

وإلى جانب السؤال هناك االستجواب الذي يقصد به محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن 
من الشؤون العامة، والتحقيـق الذي يقوم على أساس الوصول إلى معرفة أمور معينة من خالل تشكيل 
جلان خاصة من أعضاء مجلسي األعيان أو النواب، ويتم من خالل اللجان جمع املعلومات املطلوبة بخصوص 

املوضوع الذي يراد الوقوف على حقيقته.

ومن الوسائل األخرى طلب املناقشة التي ميكن من خاللها الوقوف على احلقيقة وتبادل الرأي حول موضوع 
معني مع احلكومة لكشف احلقيقة أو لالطالع على سياسة احلكومة جتاه ذلك، وللحكومة أيضا حق طلب 
الرغبة،  إبداء  أيضاً  وهناك  في موضوع معني.  على سياساتها  اجمللس  إطالع  بقصد  البرملان  مع  املناقشة 
ويقصد بها تكليف احلكومـة بالقيام بعمل معني أو اتخاذ خطة معينة، وهي حق للمجلس باإلشراف العام 

على شؤون الدولة ومراقبة سياسة احلكومة.

ويضاف إلى الوسائل السابقة سماع العرائض والشكاوى، إذ يحق لكل أردني أن يرفع إلى أي من مجلسي 
األعيان أو النواب عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية. كما ميارس 
مجلس األمة رقابة مالية من خالل إقرار مشروع قانون املوازنة العامة للدولة والرقابة على فرض الضرائب 

وعقود االمتياز.

املطلب الثاني : السلطة التنفيذية في دستور العام 1952

ويتألف  الدستور.3  أحكام  وفق  وزرائه  بواسطة  يتوالها  بامللك  األردني  بالدستور  التنفيذية  السلطة  تناط 
وعدد من الوزراء حسب احلاجة واملصلحة العامة، بحيث  مجلس الوزراء في األردن من رئيس الوزراء رئيساً 
يعني امللك رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، كما يعني الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على 

تنسيب من رئيس الوزراء.4

لم يتضمن الدستور األردني أي شروط فيمن يعني رئيسا للوزراء أو عضواً في السلطة التنفيذية فيما يتعلق 
بالِسّن أو التخصص أو املؤهل العلمي، فامللك يتمتع بصالحية تقديرية واسعة في اختيار شخص رئيس 

الوزراء بناء على ثقة شخصية ومباشرة فيه، وبعد ذلك يقوم رئيس الوزراء املكلف باختيار فريقه الوزاري 

1  املادة )96( من الدستور األردني لعام 1952.

2  املادة )54( بفقراتها )1 و2 و3( من الدستور األردني لعام 1952.

3  املادة )27( من الدستور األردني لعام 1952.

4  املادة )35( من الدستور األردني لعام 1952.
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من األسماء الذين يرى فيهم القدرة على العمل ضمن روح الفريق الواحد واحلصول على ثقة مجلس النواب 
واحملافظة عليها.

إال أن الدستور األردني بحلته املّعدلة في العام 2011 فقد فرض قيداً على من يعني عضواً في مجلس الوزراء 
بأن يكون أردنياً وأن ال يحمل جنسية دولة أخرى، كما يحظر على عضو مجلس الوزراء في األردن أن يشتري أو 
يستأجر شيئاً من أمالك احلكومة ولو كان ذلك في املزاد العلني، كما ال يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً 

في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل جتاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.1 

إن العالقة بني امللك وأعضاء مجلس الوزراء في األردن تقوم على أساس أن امللك في النظام الدستوري األردني 
سلطات  له  كبريطانيا،  األخرى  امللكية  الدميقراطيات  خالف  على  فهو  احلكم،  شؤون  في  ويتدخل  يحكم 
للسلطة التنفيذية. إال أن امللك في األردن مصون  وصالحيات محددة في الدستور ميارسها باعتباره رئيساً 
من كل تبعة ومسؤولية، بالتالي فهو ال ميارس هذه الصالحيات والسلطات بشكل مباشر، وإمنا بشكل غير 
مباشر من خالل وزرائه في مجلس الوزراء. فامللك في األردن يحكم من خالل إرادات ملكية موقعة من رئيس 

الوزراء والوزير أو الوزراء اخملتصني على أن يبدي امللك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع املذكورة.2

إن هذه اآللية التي ميارس من خاللها امللك احلكم في األردن تسمى قاعدة التوقيع الوزاري اجملاور التي يقصد 
بها أن يوقع كل من رئيس الوزراء والوزير اخملتص إلى جانب توقيع امللك على اإلرادة امللكية السامية، إذ تهدف 
هذه القاعدة الدستورية إلى منع تفرد امللك في إصدار القرارات، كما تعّد الوسيلة التي تنتقل بواسطتها 
املسؤولية السياسية عن قرارات وتصرفات امللك منه إلى كل من رئيس الوزراء والوزراء، وذلك أمام مجلس 

النواب. 

إن كالً من رئيس الوزراء والوزراء يتحملون مسؤولية سياسية أمام مجلس النواب بشقيها املسؤولية الوزارية 
السياسية املشتركة واملسؤولية الوزارية السياسية الفردية،  فكل من رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام 
مجلس  أمام  مسؤول  وزير  كل  أن  كما  للدولة،  العامة  السياسة  عن  مشتركة  مسؤولية  النواب  مجلس 

النواب عن أعمال وزارته.3

ومن مظاهر املسؤولية الوزراية السياسية املشتركة في الدستور األردني أن كل وزارة جديدة تؤلف في األردن 
يجب أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خالل شهر واحد من تاريخ تأليفها، وذلك للحصول على 
النواب غير منعقد فإنه يدعى لالنعقاد  الوزارة وكان مجلس  الوزراي، فإذا تشكلت  ثقة اجمللس على بيانها 
لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من تاريخ
تأليفها، أما إذا تشكلت الوزارة وكان مجلس النواب منحالً؛ فعليها أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة 

على ذلك البيان خالل شهر واحد من تاريخ اجتماع اجمللس اجلديد.4

وبعد حصول الوزارة على ثقة مجلس النواب على بيانها الوزاري، ميتلك اجمللس املنتخب صالحيته طرح الثقة 
بهذه الوزارة كاملة أو بأحد الوزراء فيها، وذلك بناء على طلب موقع من عدد ال يقل عن عشرة أعضاء من 
مجلس النواب. فإذا قرر اجمللس عدم الثقة بالوزارة باألكثرية املطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها 

أن تستقيل، أما إذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.5

وإضافة إلى املسؤولية السياسية ألعضاء مجلس الوزراء، فهم يخضعون أيضاً ملسؤولية جنائية عما ينسب 
إليهم من جرائم ناجتة عن تأدية وظائفهم وذلك أمام احملاكم النظامية اخملتصة في العاصمة وفقاً ألحكام 

1  املادتان )42( و)44( من الدستور األردني لعام 1952.

2  املادة )40( من الدستور األردني لعام 1952.

3  املادة )51( من الدستور األردني لعام 1952.

4  املادة )53( بفقراتها )3 و4 و5( من الدستور األردني لعام 1952.

5  املادة )54( بفقراتها )1 و2 و3( من الدستور األردني لعام 1952.
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القانون، بحيث ال يحاكم الوزير في النظام الدستوري األردني إال بعد أن يصوت النواب بأغلبية أعضائه الذين 
يتألف منهم اجمللس على إحالته إلى النيابة العامة مع ضرورة إبداء األسباب املبررة لذلك، والوزير الذي تتهمه 
النيابة العامة إثر صدور قرار اإلحالة عن مجلس النواب يوقف عن العمل وال متنع استقالته من إقامة الدعوى 

عليه أو االستمرار في محاكمته.1
الدولة  إدارة جميع شؤون  في  فيتمثل   1952 لعام  األردني  الدستور  مبوجب  الوزراء  اختصاص مجلس  أما 
الداخلية واخلارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون مبوجب هذا الدستور أو مبوجب أي قانون 
وضع مبقتضاه إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى.2 فالدستور األردني قد أعطى مجلس الوزراء الوالية العامة 
العامة  الوالية  إطار هذه  أن يستثنى من  للدولةاألردنية، على  واخلارجية  الداخلية  الشؤون  إدارة جميع  في 
املسائل واألمور التي ينص الدستور أو القانون صراحة على إخراجها من إطار عمل مجلس الوزراء لصالح 

هيئة أو شخص آخر. 

ويوقع كل من رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء، وترفع هذه القرارات إلى امللك للتصديق عليها في 
األحوال التي ينص الدستور أو أي قانون أو نظام وضع مبقتضاه على وجوب ذلك، وينفذ هذه القرارات رئيس 

الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

وعن انتهاء مجلس الوزراء، فإن امللك ميتلك احلق الدستوري في إقالة رئيس الوزراء أو قبول استقالته، كما 
يحق للملك إقالة أي وزير أو قبول استقالته، وعند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء 

مستقيلني حكماً.3 

املطلب الثالث:السلطة القضائية في دستور العام 1952

تضمن دستور عام 1952 العديد من األحكام الدستورية اخلاصة بتشكيل السلطة القضائية وممارستها 
ملهمات عملها، فقد كرّس الدستور األردني استقاللية السلطة القضائية التي تتوالها احملاكم على اختالف 
أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع أحكامها باسم امللك.4 وأن احملاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل 

في شؤونها.5 كما أكد الدستور األردني على استقاللية القضاة، وأن ال سلطان عليهم في قضائهم لغير 
القانون.6 

ويعني قضاة احملاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانني، على أن ينشأ بقانون 
مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون املتعلقة بالقضاة النظاميني من تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم 
والقضاة  القضائية  السلطة  استقاللية  من  يعّزز  ما  وهذا  القانون.7  أحكام  وفق  التقاعد  على  وإحالتهم 
فيها، ويبعدهم عن تدخل السلطة التنفيذية في شؤون عملهم، إذ تعتبر هذه األمور من اختصاص اجمللس 
ليكون له االستقالل املالي واإلداري الكافي للقيام  مبوجب قانون استقالل القضاء  القضائي الذي ينشىء 

باألعمال املسندة إليه واملتعلقة مبتابعة شؤون القضاة النظاميني.

وتُعني أنواع احملاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص، وتكون جلسات احملاكم 
علنية كقاعدة عامة، ملا لم يتقرر عقدها سرية إذا رأت احملكمة ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على

1  املواد )55-57( من الدستور األردني لعام 1952.

2  املادة )45/1( من الدستور األردني لعام 1952.

3  املادة )50( من الدستور األردني لعام 1952.

4  املادة )27( من الدستور األردني لعام 1952.

5  املادة )101/2( من الدستور األردني لعام 1952.

6  املادة )97( من الدستور األردني لعام 1952.

7  املادة )98( بفقراتها )1 و2 و3( من الدستور األردني لعام 1952.
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إدانته  تثبت  حتى  بريء  املتهم  أن  قاعدة  األردنية  اجلزائية  احملاكم  تطبق  األحوال  العامة، وفي جميع  اآلداب 
بحكم قطعي.1

وعن أنواع احملاكم في دستور 1952 فتقسم إلى محاكم نظامية ومحاكم دينية ومحاكم خاصة، حيث 
متارس احملاكم النظامية في اململكة األردنية الهاشمية حق القضاء على جميع األشخاص في جميع املواد 
املدنية واجلزائية مبا فيها الدعاوى التي تقيمها احلكومة أو تقوم عليها باستثناء املواد التي قد يفّوض فيها 

االختصاص في نظر  تعد صاحبة  النظامية  فاحملاكم  أو محاكم خاصة.2  دينية  إلى محاكم  القضاء  حق 
جميع القضايا املدنية واجلزائية؛ وال يجوز سلب هذا االختصاص منها إال مبوجب قانون يفّوض حّق القضاء 

في مسائل محددة إلى محكمة خاصة أو دينية. 

للمحاكم  ويكون  األخرى.  الدينية  الطوائف  إلى محاكم شرعية، ومجالس  فتقسم  الدينية؛  احملاكم  أما 
وقضايا  للمسلمني،  الشخصية  األحوال  مسائل  في  اخلاصة  قوانينها  وفق  القضاء  حق  وحدها  الشرعية 
الدية إذا كان الفريقان كالهما مسلمني أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في 
ذلك للمحاكم الشرعية، واألمور اخملتصة باألوقاف اإلسالمية، إذ تطبق احملاكم الشرعية في قضائها أحكام 

الشرع الشريف 3.

أما مجالس الطوائف الدينية، فهي مجالس الطوائف الدينية غير املسلمة التي اعترفت أو تعترف احلكومة 
األردنية بأنها مؤسسة في اململكة األردنية الهاشمية، إذ تتألف هذه اجملالس وفقاً ألحكام القوانني اخلاصة 
ملصلحة  املنشأة  واألوقاف  الشخصية  األحوال  مسائل  بشأن  املذكورة  اجملالس  اختصاصات  حتدد  التي  بها 
التي ال  الشخصية  األحوال  املتعلقة مبسائل  واألحكام  األصول  اجملالس  العالقة، وتطبق هذه  ذات  الطائفة 
تعتبر من مسائل األحوال الشخصية للمسلمني الداخلة في اختصاص احملاكم الشرعية، على أن تنظم 

تشريعات هذه اجملالس شروط تعيني قضاتها وأصول احملاكمات أمامها.4

ومن هذه احملاكم ما  القوانني اخلاصة بها.  ألحكام  وفقاً  فتمارس اختصاصها في القضاء  احملاكم اخلاصة؛ 
ينشأ بحكم تفويض االختصاص في بعض املسائل احلقوقية أو اجلزائية إلى محاكم يتوالها قضاة نظاميون، 
احلياة  تطور  لضرورات  نتيجة  تنشأ  التي  الكبرى،  اجلنايات  ومحكمة  الدخل  وضريبة  اجلمارك،  كمحاكم 

االقتصادية واالجتماعية وحتتاج إلى تخصص في قضاياها. 

أما احملاكم التي يعارضها رجال السياسة والقانون وتثور الشهبات حول مخالفتها أحكام الدستور، فهي 
تلك احملاكم التي يفّوض بها العمل القضائي إلى قضاة أو هيئات إدارية ليسوا كلهم قضاة نظاميني؛ بل 
فهذه  الشرطة.  ومحكمة  العسكرية  واحملاكم  الدولة  أمن  محكمة  مثل  عسكريني؛  أو  عاديني  موظفني 
احملاكم التي تتشكل بهدف محاكمة أفراد من األجهزة العسكرية أو األمنية من قبل أشخاص عسكريني 
النظامية من  واحملاكم  القضائية  السلطة  سحب من صالحيات  -في جوهره-  مبثابة قضاة هو  يصبحون 
ناحية، وانتقاص من مبدأ املساواة في احلقوق بني املواطنني من ناحية أخرى، وذلك عندما تتم محاكمة فئة 
من املواطنني بحكم وظائفهم أمام محاكم غير تلك التي يتم التقاضي أمامها من قبل بقية أفراد الشعب. 

وكذلك احلال بالنسبة حملكمة أمن الدولة التي يحاكم أمامها املدنيون كقاعدة عامة من قبل قضاة مدنيني، 
على أن يستثنى من هذه القاعدة املدنيني املتهمني في جرائم محددة هي اخليانة والتجسس واإلرهاب وجرائم 
اخملدرات وتزييف العملة، فيتم محاكمتهم من قبل قضاة عسكريني يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب 

رئيس هيئة األركان املشتركة. 

1  املادة )101( بفقرتيها )3 و4( من الدستور األردني لعام 1952.

2  املادة )102( من الدستور األردني لعام 1952.

3  املادتان )105( و)106( من الدستور األردني لعام 1952.

4  املادة )109( بفقرتيها )1 و2( من الدستور األردني لعام 1952.
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املطلب الرابع: التعديالت الدستورية حتى العام 2011

خضع الدستور األردني احلالي منذ صدوره عام 1952 إلى سلسلة من التعديالت الدستورية التي هدفت 
بشكل أساسي إلى إضافة أو تعديل أو إلغاء بعض بنوده وأحكامه وذلك خالل الفترة ما بني العام 1954 

أنها قد جاءت استجابة ألسباب  التعديالت جميعها  القاسم املشترك لهذه  العام 1984، إذ كان  وحتى 
داخلية محلية تتمثل في تفعيل مبدأ الفصل بني السلطات وأسباب سياسية خارجية تتعلق معظمها 
بظروف االحتالل اإلسرائيلي لألراضي احملتلة التي توحدت مع اململكة األردنية الهاشمية منذ العام 1951 
وحتى العام 1988، واالحتاد بني األردن والعراق العام 1958. فقد جرى أول تعديل على الدستور األردني بتاريخ 
1954/2/24، وذلك بهدف احلّد من تغّول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والذي كان يعد 
النواب على السلطة  الرقابة السياسية جمللس  وتفعيل  الرئيسية للدستور األردني للعام 1946  السمة 
املتعلقة  الدستور  من  املادة )53(  فقد مت تعديل  التنفيذية وخصوصا عند تشكيل أي حكومة جديدة.1 
بطرح الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء، فقد اشترط النص بعد التعديل موافقة األكثرية املطلقة من النواب على 
طرح الثقة بالوزارة أو الوزير في حني كان النص السابق يشترط أكثرية ثلثي األعضاء. كما مّت تعديل املادة 
)78( من الدستور املتعلقة مبدة الدورة العادية، إذ مت زيادتها من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر. كما مت تعديل 
الفقرة )3( من املادة )54( بإلزام كل وزارة جديدة بأن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خالل 30 يوماً 
من تأليفهاً إذا كان اجمللس منعقداً وخالل شهرين إذا لم يكن منعقداً، وذلك لتطلب الثقة على ذلك البيان. 
أما إذا كان مجلس النواب منحال فعلى الوزارة اجلديدة أن تتقدم ببيانها الوزاري خالل خمسة عشر يوما من 
اجتماع اجمللس اجلديد. كما مّت إضافة الفقرة )2( إلى املادة )74( التي ألزمت احلكومة التي يحل مجلس 
النواب في عهدها أن تستقيل خالل أسبوع من تاريخ احلّل على أن جتري االنتخابات النيابية حكومة انتقالية.
أما التعديل الثاني على الدستور األردني فقد جرى بتاريخ 1955/10/12 وكان مبرره األساسي تغيير آلية 
تشكيل مجلس األعيان في املادة )65( حيث تقرر حق امللك في تعيني جميع أعضاء مجلس األعيان ملدة 
أربع سنوات ومت إلغاء اآللية السابقة والتي كانت تقوم على اختيار أعضاء مجلس األعيان ملدة ثماني سنوات
يتجدد تعيني نصف األعضاء باالقتراع كل أربع سنوات مع إمكانية إعادة تعيني من سقط باالقتراع، كما مت 
تعديل املادة )54( من الدستور وتقليص الدورة العادية جمللس النواب من ستة أشهر كما مت تعديلها العام 

1954 إلى أربعة أشهر.2

أما التعديل الثالث على الدستور فقد كان بتاريخ 1958/5/1 وذلك استجابة للظروف السياسية في 
ذلك الوقت واملتمثلة في إقامة االحتاد الهاشمي بني األردن والعراق العام 1958 حيث كان البد من تعديل 
الدستور األردني ليتوافق مع الدستور العراقي النافذ في حينه.3 فقد عدلت الفقرة )3( من املادة )54( 
املتعلقة بالبيان الوزاري حيث مت إعفاء أي وزارة جديدة من تقدمي بيان وزاري لها إذا ما تشكلت أثناء عدم انعقاد 
مجلس النواب أو حله بحيث يعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لها لغايات احلصول على ثقة مجلس النواب. 
كما عدل تشكيل اجمللس العالي لتفسير الدستور في املادة )57( ليتشكل من رئيس مجلس األعيان رئيسا 
وثمانية أعضاء ثالثة من األعيان يتم اختيارهم باالقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بعد أن كان 
برئاسة رئيس أعلى محكمة نظامية في األردن. وألغيت املادة )74( املتعلقة باستقالة احلكومةخالل اسبوع 
إذا حل مجلس النواب في عهدها ومت استبدالها مبا يفيد أن على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسهلالنتخاب 
أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح مبدة خمسة عشر يوما على األقل. كما عدلت املادة )89( بحيث أصبحت 

قرارات مجلسي النواب واألعيان تصدر بأغلبية أصوات احلاضرين ما عدا الرئيس  الذي

1   مت نشر هذا التعديل على الصفحة )321( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )1179( الصادر بتاريخ 1954/4/17.

2   مت نشر هذا التعديل على الصفحة )953( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )1243( الصادر بتاريخ 1955/10/16.

3   مت نشر هذا التعديل في عدد اجلريدة الرسمية رقم )1380( الصادر بتاريخ 1958/5/4.
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يصوت فقط للترجيح عند تساوي األصوات وذلك بدال عن النص السابق والذي كان يشترط صدور القرارات 
باألغلبية املطلقة. وعدلت املادة )94( من الدستور املتعلقة بالقوانني املؤقتة وذلك بإلغاء احلاالت احملددة 
على سبيل احلصر والتي كانت تعطي مجلس الوزراء حق إصدار قوانني مؤقتة - وهي الكوارث العامة وحالة 
احلرب والطوارئ واحلاجة إلى نفقات مستعجلة ال تتحمل التأجيل - واستبدالها بعبارة فضفاضة هي اتخاذ 
تدابير ضرورية ال حتتمل التأخير أو صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل كمبرر إلصدار قوانني مؤقتة. 
وأخيرا عدلت املادة )95( من الدستور ليتالءم مع الدستور العراقي حيث مت إعطاء عشرة أو أكثر من أعضاء 
أي من مجلسي األعيان والنواب أن يقترحوا قوانني على أن يحال كل اقتراح على اللجنة اخملتصة في اجمللس 
إلبداء الرأي ، فإذا رأى اجمللس قبول االقتراح أحاله على احلكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقدميه 
للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها. في حني كان النص القدمي يعطي احلق لكل عضو أو 

أكثر من أعضاء مجلسي األعيان والنواب اقتراح مشاريع قوانني.

الهاشمي  االحتاد  انتهاء  على ضوء  بتاريخ 1958/8/23  مت  فقد  الرابع على دستور 1952  التعديل  أما 
بني األردن والعراق وذلك بهدف تعديل النصوص التي مت اإلشارة فيها صراحة إلى دستور االحتاد العربي في 
في  إليهما  العربي(  االحتاد  )دستور  عبارة  إضافة  مت  واللتان  و)102(   )45( املادتني  وهي  األردني  الدستور 

التعديل الثالث.1

أما التعديل اخلامس فقد مت بتاريخ 1960/1/27 واقتصر على املادة )68( من الدستور والتي أعطت احلق 
للملك في متديد مدة مجلس النواب مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد على سنتني.2 إن املبرر األساسي 
لهذا التعديل هو مواجهة مشكلة عدم إمكانية إجراء انتخابات تشريعية في موعدها الدستوري بسبب 
ظروف االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية في ظل الوحدة بني الضفتني. لذا فقد مت إعطاء امللك احلق في 
انتخابات تشريعية  إجراء  تزيد عن سنتني كبديل عن  ال  ملدة  واليته  انتهاء  بعد  النواب  متديد مدة مجلس 
جديدة. وقد مت تطبيق النص السابق ألول مرة في 1971/4/15 عندما انتهت والية مجلس النواب الذي 
انتخب في 1967/4/15 ونظرا لتعذر إجراء انتخابات تشريعية جديدة في الضفتني الشرقية والغربية 
بسبب احتالل الضفة الغربية من قبل إسرائيل في حزيران من نفس العام فقد مت متديد مدة ذلك اجمللس 

استنادا ألحكام املادة )68( من الدستور حتى 1973/4/15.

أما التعديل السادس على دستور 1952 فقد مت بتاريخ 1965/4/1 حيث مت تعديل املادة )28( املتعلقة 
امللك من  والية  تنتقل  أن  للعهد على  وليا  الذكور  أخوته  أحد  اختيار  احلق في  امللك  وأعطي  العرش  بوالية 
صاحب العرش إليه. إن املبرر الرئيسي لهذا التعديل هو متكني املغفور له جاللة امللك احلسني بن طالل من 

تعيني أخوه سمو األمير احلسن بن طالل وليا للعهد.3

أما التعديل السابع على الدستور فقد جرى بتاريخ 1973/4/5 حيث مت تعديل املادة )88( من الدستور 
وأعطي مجلس النواب بأكثرية أعضائه املطلقة في حال شغور محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية 
دائرة انتخابية وألي سبب من األسباب احلق في انتخاب عضو مللء ذلك احملل من أبناء تلك الدائرة االنتخابية 
إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي مللء ذلك احملل هو أمر متعذر.4 إن 
الهدف األساسي من هذا التعديل هو مواجهة حالة تعذر إجراء انتخابات فرعية في حال شغور أحد مقاعد
مجلس النواب خاصة في ظل الوحدة بني الضفتني والظروف السياسية الصعبة التي كانت تعاني منها 

املنطقة في ظل االحتالل اإلسرائيلي حيث كان البد من إيجاد بديل عن إجراء انتخابات فرعية مللء الشاغر
 في مجلس النواب من خالل إعطاء مجلس النواب نفسه احلق في انتخاب أحد أبناء الدائرة االنتخابية لشغر 

املقعد النيابي. 

1  مت نشر هذا التعديل على الصفحة )776( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )1396( الصادر بتاريخ 1958/9/1.

2  مت نشر هذا التعديل على الصفحة )153( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )1476( الصادر بتاريخ 1960/2/16.

3   مت نشر هذا التعديل في عدد اجلريدة الرسمية رقم )1831( الصادر بتاريخ 1965/4/1.

4   مت نشر هذا التعديل في عدد اجلريدة الرسمية رقم )2414( الصادر بتاريخ 1973/4/8..
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التعديل الثامن على الدستور األردني حيث أعطي امللك حق حل مجلس  مت إجراء  وبتاريخ 1974/11/9 
األعيان وإعفاء أحد أعضائه من العضوية.1 كما مت تعديل املادة )73( من الدستور وإعطاء امللك احلق في 
تأجيل االنتخاب تأجيال عاما ملدة ال تزيد عن سنة واحدة إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء 
أن إجراء االنتخاب أمر متعذر. وبتاريخ 1976/2/7 مت إجراء التعديل التاسع بإلغاء عبارة )ملدة ال تزيد عن 
إذا كانت  امللك يتمتع بحق تأجيل االنتخاب تأجيال عاما  حيث أصبح  من تعديل عام 1974  سنة واحدة( 
التعديالت قد جاءت  إن هذه  أمر متعذر.2  االنتخاب  إجراء  أن  الوزراء  يرى معها مجلس  هناك ظروف قاهرة 
البالد في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي  التي كانت متر بها  استجابة للظروف السياسية االستثنائية 
الذي  العربية  القمة  التعديل استجابة ملقررات مؤمتر  كما جاء  األردن.  والوحدة مع  الفلسطينية  لألراضي 
عقد في الرباط بتاريخ تشرين أول عام 1974 عندما قرر امللوك والرؤساء العرب االعتراف مبنظمة التحرير 
فعلى أثر ذلك مت حل مجلس النواب األردني في 23  الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. 
تشرين الثاني 1974 وبالتالي كان البد أن يتم حل مجلس األعيان فأعطي امللك ألول مرة حق حل مجلس 
األعيان. كما عدلت املادة )73( من الدستور وأعطي امللك حق تأجيل االنتخابات التشريعية ملدة عام لتعذر 
إجراء انتخابات تشريعية في موعدها بعد قرار مؤمتر الرباط ثم الغي القيد الزمني على مدة تأجيل االنتخاب 

وأصبح امللك ميلك تأجيل االنتخاب تأجيال عاما إذا كان إجراء االنتخاب أمرا متعذرا. 

 أما التعديل العاشر واألخير على دستور 1952 فقد جرى بتاريخ 1984/1/9 حيث مت التصدي حلالة ما إذا 
استمرت الظروف القاهرة التي جتعل من إجراء االنتخاب أمر متعذرا وتبرر تأجيل االنتخاب تأجيال عاما حيث مت 
تعديل املادة )73( من الدستور وأعطي امللك حق إعادة مجلس النواب املنحل ودعوته لالنعقاد إذا ما استمرت 
الظروف القاهرة فترة طويلة على أن يعتبر ذلك اجمللس قائما من تاريخ صدور اإلرادة امللكية بإعادته. كما مت 
إضافة الفقرة )6( إلى املادة السابقة والتي أجازت إجراء االنتخاب العام في نصف عدد الدوائر االنتخابية 
على األقل بالرغم من استمرار الظروف القاهرة وذلك بأمر من امللك على أن يتولى األعضاء الفائزون انتخاب 
وأن يتم  االنتخاب فيها  التي تعذر إجراء  االنتخابية األخرى  الدوائر  في  يزيد على نصف عدد األعضاء  ما ال 

االنتخاب بأكثرية الثلثني على األقل. 3

إن مبررات التعديل السابق تكمن في توفير حلول دستورية للخروج من مأزق عدم إجراء انتخابات تشريعية 
لفترة طويلة بسب استمرار الظروف الطارئة التي بررت تأجيل االنتخاب تأجيال عاما وبالتالي إنفراد السلطة 
التنفيذية بالسلطة. حيث مت إعطاء امللك حقني أحدهما أن يقرر دعوة مجلس النواب األخير والذي انتهت 
واليته إلى االنعقاد من جديد بإرادة ملكية ، أو أن يقرر إجراء االنتخاب في نصف عدد الدوائر االنتخابية التي 
من املمكن إجراء االنتخاب العام فيها – واملقصود بها الدوائر االنتخابية في األردن - على أن يقوم الفائزون 
بانتخاب ممثلني من الدوائر االنتخابية التي يتعذر إجراء االنتخابات فيها – واملقصود بها الدوائر االنتخابية في 
الضفة الغربية. وهو ما مت تطبيقه عام 1984 حيث مت دعوة مجلس النواب التاسع الذي مت انتخابه في 18 
نيسان 1967 إلى االنعقاد بإرادة ملكية اعتبارا من 9 كانون الثاني 1984. وفي الثالث عشر من آذار 1984 
جرت انتخابات فرعية مللء املقاعد الشاغرة بسبب وفاة أعضاء مجلس النواب التاسع في الضفة الشرقية

ثم قام اجمللس بانتخاب أعضاء الضفة الغربية للمقاعد الشاغرة لتعذر إجراء االنتخابات فيها حيث عادت 
احلياة البرملانية إلى األردن. وقد استمر هذا اجمللس الذي اعتبر مجلس النواب العاشر حتى 30 متوز 1988 
  . بعد أن أكمل مدته الدستورية ومت متديدها حتى صدرت اإلرادة امللكية بحله قبل فك االرتباط بني الضفتني

1   مت نشر هذا التعديل في عدد اجلريدة الرسمية رقم )2523( الصادر بتاريخ 1974/11/10.

2   مت نشر هذا التعديل في عدد اجلريدة الرسمية رقم )2605( الصادر بتاريخ 1976/2/7.

3    مت نشر هذا التعديل في عدد اجلريدة الرسمية رقم )3201( الصادر بتاريخ 1984/1/9..
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الفصل الثاني: دور احلراك الشعبي والسياسي في انبثاق اإلصالح الدستوري في األردن

املقدمة

لم يأِت مشروع اإلصالح الدستوري من فراغ، بل في سياق سياسي وحلظة تاريخية دفعت إلى وضع هذا امللف 
على أجندة البرنامج اإلصالحي، وفي هذا اجلزء من الدراسة سنرصد طبيعة »اللحظة التاريخية« والسياق 
السياسي الذي نفترض أنه قد وقف وراء وضع فكرة »اإلصالح الدستوري« على أولويات األجندة السياسية، 
بعدما كان هذا املوضوع إلى فترة قريبة جداً غير مطروح للنقاش، بل وميّثل، وفقاً لشخصيات رسمية رفيعة 

»خطاً أحمر« ال يجوز االقتراب منه.1    

هذه اللحظة جتّسدت في ضغوط احلراك السياسي، مع تنامي التأثير السياسي للثورات العربية الدميقراطية 
واليمن  ليبيا  إلى  انتقلت  السياسي هناك، ثم  النظام  تغيير  تونس ومصر، وجنحت في  انطلقت في  التي 
وسورية، ما دفع باملراقبني واإلعالميني إلى احلديث عن دومينو التغيير أو تسونامي الدميقراطية في العالم 

العربي.     

وقد كان »للمتغيرات اإلقليمية« وقع واضح وتأثير ملموس على املشهد السياسي األردني، سواء من زاوية 
تعزيز احلراك السياسي، الذي بدأ قبلها ومنحها قوة وحضوراً أكبر، أو من زاوية إدراك صانع القرار في األردن 

لضرورة االستجابة ملطالب التغيير التي بدأت ترتفع في وسط العاصمة عمان ثم في احملافظات األخرى.

لقد تأثر األردنيون بحراك الشارع العربي، فبدأوا يطالبون بإجراء تغييرات جوهرية على التشريعات واملمارسات 
يرفع مطالباته  األردني  والتغيرات، وبدأ الشارع  تتواءم مع كل هذه اجملريات  أن  السياسية، التي من شأنها 
التي تركزت على اإلصالحات السياسية واالقتصادية، التي كان على راسها ضرورة تعديل الدستور، وتعديل 
قانوني االنتخابات واألحزاب، ومحاربة الفساد، وحتسني أوضاع العاملني وزيادة رواتبهم، إضافة إلى املطالبة 
الذي  املنشود،  االقتصادي   النمو  وحتقق  والبطالة،  الفقر  من مشكلتي  حتد  اقتصادية شاملة  بإصالحات 

ينعكس بدوره على املستوى املعيشي للمواطن.

وتباينت االستجابة الرسمية لدعوات وضغوط اإلصالح ما بني املمانعة ومحاولة احلّد من سقوف اإلصالح 
دستورية،  تعديالت  وجلنة  وطني،  حوار  جلنة  وتشكيل  حكومات،  بتغيير  له  املباشرة  واالستجابة  وأغواره، 
نحو  التوجه  عن  كاإلعالن  اإلصالح،  في  »جدّيته«  على  القرار  صانع  خاللها  من  يؤكد  موازية،  وخطوات 

انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لقانون انتخاب عصري جديد.

وطبيعته  في حجمه  يختلف  أنه  اإلصالح، إالّ  لرفع سقوف  وضع ضغوط  في  احلراك  دور  من  الرغم  وعلى 
وسقف مطالبه وزخمه في األردن عن الدول العربية األخرى التي جنحت فيها الثورات الدميقراطية. ومسّمى 
واألولويات  والسقوف  املطالب  محددة  أمام »لوحة شعبية«  ابتداًء- ليس موحداً، فنحن لسنا   – احلراك 
متشابكة بني اجلميع، كما كان احلال عليه في مصر وتونس خالل الثورة، بل نحن أمام حركات وقوى تقليدية 
 - وقواه  احلراك  أن جماعات  إال  وسماتها.  وأولوياتها  ومطالبها  اإلصالحية  في خطاباتها  وجديدة، تتفاوت 
على العموم- تتشكل من رافدين رئيسني، األول يتمثل في املعارضة التقليدية من أحزاب إسالمية وقومية 
األخيرة، وتقّدم خطاباً  السنوات  السطح خالل  التي ظهرت على  اجلديدة  بالقوى  يتمثل  ويسارية، والثاني 

مغايراً للخطاب األيديولوجي- املعارض التقليدي.

فيصل الفايز بعنوان »الفايز: امللك مرجعية لألردنيني جميعا واملَسُّ بصالحياته خط أحمر«، املنشورة في جريدة الدستور  الوزراء األسبق  رئيس  تصريجات  النظر  إلى  1  يرجى 

اليومية بتاريخ 2011/4/6.
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وفي هذا اجلزء من الدراسة، سنحاول الوقوف على طبيعة احلراك الشعبي والسياسي األردني الذي دفع باجتاه 
وضع فكرة »اإلصالح الدستوري« على الطاولة، وذلك من حيث تطور احلراك الشعبي والسياسي في األردن 
أول، وخطابات احلراك اإلصالحية  الرئيسة في مبحث  بها وبنية احلراك وسماته  َمّر  التي  الرئيسة  واملراحل 
املتباينة في األولويات واالصطفافات في مبحث ثاٍن وطبيعة االستجابة الرسمية لها من خالل جلنتي احلوار 

الوطني والتعديالت الدستورية في مبحث ثالث.

املبحث األول: تطور احلراك الشعبي والسياسي في األردن

على الرغم من الظالل الكثيفة التي ألقتها الثورات الدميقراطية العربية على املشهد احمللي، إال أن تتبع جذور 
احلراك السياسي اجلديد يعود بنا إلى قرابة أربعة أعوام قبل الربيع العربي، أي في حدود العام 2007، عندما 
ولدت مبادرة امللكية الدستورية في األردن، ثم بصورة أكثر وضوحاً في العام 2010 )أي قبل العام على اندالع 
الثورات العربية(، مع بروز حركات جديدة ذات مطالب مختلفة عن املعارضة األيديولوجية، كما هي احلال في 
حركة عمال املياومة. وهنا، ميكننا التمييز بني مراحل عدة في تطور احلراك الشعبي األردني هي مرحلة ما 
قبل الثورات الدميقراطية العربية، وانعكاسات التغيير العربي على الشارع األردني، واعتصام 24 آذار. وما 

بعده، انسياب احلراك من عمان إلى األطراف.

املطلب األول: مرحلة ما قبل الثورات الدميقراطية العربية

إلى سنوات قريبة لم يكن في املشهد السياسي سوى العبني محددين، وبصورة خاصة األحزاب السياسية، 
وحتديداً األيديولوجية املعارضة املعروفة )اإلخوان املسلمون، اليساريون والقوميون(. إال أن االنتخابات النيابية 
من املعارضة عبر تأسيس  جديداً  العام 2007، وّلدت نوعاً  التي شهدتها اململكة األردنية الهاشمية في 
ما سمي مببادرة »امللكية الدستورية«، وهي مبادرة مّثلت قفزة كبيرة عن طبيعة اخلطاب السياسي لدى 
خطاب  )باستثناء  السابقة  املراحل  في  تصل  لم  التي  السياسية،  سقوفها  ومستوى  األردنية  املعارضة 
بعض الشخصيات السياسية املعروفة، مثل ليث شبيالت( إلى املطالبة بتقييد صالحيات امللك عبر إحداث 

تعديالت دستورية وسياسية جوهرية.

وبالرغم من أن “املبادرة” ولدت من رحم نخبة من قيادات جماعة اإلخوان املسلمني )مثل: الدكتور رحيل 
غرايبة، وسالم الفالحات، ونبيل الكوفحي( بالتوافق مع شخصيات عشائرية وسياسية أخرى، إال أنها لم 
ما  للموافقة على  ونفياً  اجلماعة  قيادات  قبل  من  إنكاراً  واجهت  اجلماعة، بل  قبل  بتأييد رسمي من  حتظ 

طرحته من سقف سياسي جديد.1

وقد أُعلن عن مبادرة امللكية الدستورية قبل صعود احلراك الشعبي، فلم حتظ بحضور في أوساط سياسية 
وشعبية، بقدر ما عانت من محاولة التجاهل من قبل اإلعالم واألوساط الرسمية لها، ذلك بخالف احلراك 
الذي بدأ يظهر في العام 2010، مع بروز ثالثة خطابات وجماعات جديدة غير تقليدية في املشهد السياسي، 
األولى هي حركة عمال املياومة )الزراعة؛ واألشغال؛ ومؤسسة املوانئ في العقبة(، والثانية هي املتقاعدين 

العسكريني )الذين أصدروا بيان األول من أيار(، والثالثة هي اللجنة التحضيرية لنقابة املعلمني.

1      الدكتور محمد أبو رمان، األخوان املسلمون ما بعد مقاطعة انتخابات 2010: إعادة ترسيم الدور السياسي للحركة، صادرة عن مركز الدراسات االستراتيجية، 2011، ص 6. 
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ففيما يتعلق باحتجاجات عمال املياومة، فقد واجهت حكومة سمير الرفاعي في أشهرها األولى تصاعداً 
في وتيرة االعتصامات واالحتجاجات العمالية املتمثلة بعمال املياومة )الزراعة؛ واألشغال العامة؛ ومؤسسة
توفر اخملصصات  الزراعة بحجة عدم  وزارة  مياومة  خدمات عمال  إنهاء  قرار  بعد  وبخاصة  وغيرها(،  املوانئ 
املالية لدفع مستحقاتهم. وعلى إثر ذلك القرار قامت جلنة عمال املياومة بتنفيذ اعتصام احتجاجي أمام 
مختلف  من  مياومة  عمال  االعتصام  بهذا  شارك  وقد   ،2010 الثاني/يناير  كانون   26 يوم  الزراعة  وزارة 

احملافظات والوزارات تضامناً مع املفصولني من عمال الزراعة.1

وانتهت أزمة عمال مياومة الزراعة بعد قيام الوزارة بتثبيت حوالي 1100 عامل من أصل 1628 عامالً كانوا 
ضمن العاملني على نظام املياومة إلى الفئة الثالثة، وهذا ما اعتبره رئيس جلنة عمال املياومة في املؤسسات 
قطعته  الذي  بالعهد  الوفاء  إلى  الوزارة  داعياً  الوزارة،  قبل  من  إيجابية  خطوة  السنيد  محمد  احلكومية 

احلكومة على نفسها بتثبيت كامل العدد.2 

التربية  وتزامنت اعتصامات واحتجاجات عمال املياومة في العام 2010، مع إضرابات نفذها معلمو وزارة 
والتعليم في محافظات عدة كان أولها بتاريخ 14 آذار/مارس احتجاجاً على تصريحات وزير التربية والتعليم 
الدكتور إبراهيم بدران، إذ استمر هذا اإلضراب أليام عدة، وكان املطلب الرئيسي للمعلمني هو إنشاء نقابة 

خاصة بهم، كما طالبوا بإقالة وزير التربية والتعليم  وزيادة الرواتب والعالوات.3

نيسان/أبريل 2010، وقاموا  الكرك ومحافظات أخرى في يوم 24  واجتمع معلمون من مختلف مناطق 
بإصدار بيان لقاء الكرك للجنة التحضيرية إلحياء نقابة املعلمني، الذي أكدوا فيه على االستمرار باملطالبة 
جلان  األثناء  في  وتشّكلت  واإلضراب،  باالعتصام  اللجنة  قامت  وقد  للمعلمني.  نقابة  إنشاء  في  بحقهم 
بتحقيق  البخيت  حكومة  تَعِد  أن  قبل  الرفاعي،  سمير  حكومة  مع  صدام  في  دخلت  متعددة  معلمني 

مطالبهم بإنشاء نقابة خاصة، وبتنفيذ خطة رفع رواتبهم بنسبة 100 %.

وعلى صعيد احلركات الشبابية، تعتبر حركة »ذبحتونا« من احلركات التي ظهرت في تلك الفترة، إذ انطلقت 
احلركة مببادرة من حزب الوحدة الشعبية بتاريخ 30 آذار/مارس 2007 بتنفيذ اعتصام سلمي أمام مجلس 
النواب كباكورة نشاطات احلملة التي تهدف إلى املطالبة بحقوق الطلبة، وإيجاد حل ملشكلة ارتفاع الرسوم 
اجلامعية، إذ وّسعت هذه احلملة أهدافها لتشمل ملف احلريات الطالبية، والدعوة إلقامة احتاد عام للطلبة 

على مستوى األردن.4

بالتزاوج والتزامن مع هذه األزمات كانت قد برزت أزمة »عمال املوانئ« في شهر حزيران/ يونيو العام 2009، 
بعد أن أقدم عمال مؤسسة املوانئ على اإلضراب أليام عّدة احتجاجاً على ظروف العمل واملطالبة بامتيازات 
مستحقة لهم مثل السكن الوظيفي؛ وتثبيت عمال املياومة؛ وصرف بدل خطورة عمل. وفي بيان صادر عن 

جلنة عمال املياومة في املؤسسات احلكومية، التي كان يرأسها محمد السنيد آنذاك، أكدت اللجنة أنها 

1  يُعد الناشط محمد السنيد من عمال مياومة وزارة الزراعة أول من أطلق صرخة للمطالبة بحقوق عمال املياومة املنقوصة في 1 أيار/مايو 2006 وهي نواة تشكيل جلنة عمال 

املياومة في املؤسسات احلكومية، التي كان يرأسها السنيد وعضوية عماليني آخرين، إال أن اخلالفات الداخلية اشتعلت داخل اللجنة بعد إصدار بيان باسم اللجنة نشر ووزع على 

وسائل اإلعالم يفيد بانتخاب العامل أمجد احلجايا رئيساً للجنة خلفاً للسنيد بحضور ستة أعضاء من اللجنة، ما اعتبره السنيد اجتماعا غير قانوني. وقد اعتقل السنيد في 

مادبا يوم 10 أيار/مايو بعد أن قام بقيادة اعتصام احتجاجي أمام أحد املراكز البحثية في احملافظة خالل تواجد وزير الزراعة إللقاء محاضرة باملركز، وشارك ما يقدر بـ80ِ شخصاً 

من عمال املياومة املفصولني من وزارة الزراعة بذلك االحتجاج، وطالب املشاركون بإسقاط حكومة الرفاعي، يرجى النظر إلى تقرير صحفي بعنوان “اعتقال السنيد في مادبا 

بحضور وزير الزراعة”، املنشور على موقع “املدينة نيوز” بتاريخ 2010/5/9. 

2     يرجى النظر إلى تقرير صحفي بعنوان »الزراعة تُثَبت حوالي 1100 عامل مياومة ..« املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2010/7/1.

3  لقراءة تصريحات وزير التربية والتعليم إبراهيم بدران، يرحى النظر إلى خبر صحفي بعنوان )»األخوان املسلمون« يطالبون بإقالة بدران .. ومعلمون في الكرك ومعان مصرون 

على تعليق الدوام( املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2010/3/15.

http://www.thab7toona.org »4       للمزيد من التفاصيل، يرجى النظر إلى املوقع اإللكتروني حلملة »ذبحتونا
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تدعم مطالب عمال مؤسسة املوانئ، وتستنكر املضايقات التي تعرضوا لها أثناء اعتصامهم أمام امليناء 
رقم )1( من قبل قوات األمن1.         

من عمال  زمالئهم  مع  تضامني  اعتصام  بتنفيذ  االقتصادية  العقبة  في سلطة  املياومة  قام عمال  كما 
مؤسسة املوانئ البالغ عددهم نحو 3 آالف موظف وموظفة وعامل مياومة، إذ اعتبر هذا االعتصام األول في 
تاريخ أزمة عمال املوانئ، الذي شّكل نقطة بداية لسلسلة اعتصامات وإضرابات متتالية كنوع من الضغط 
على اجلانب احلكومي لتحقيق مطالب املعتصمني. وقد ُفض هذا االعتصام بعد تشكيل جلنة متّثل العمال 
االقتصادية  العقبة  رئيس سلطة  وبحضور  املؤسسة  بإدارة  اللجنة  هذه  اجتمعت  باسمهم، إذ  وتتحدث 
اخلاصة، فقد وعدت إدارة مؤسسة املوانئ بإيجاد حلول وتوافقات مع العمال للخروج من األزمة. إال أن إدارة 
املؤسسة لم تلتزم مبا وعدت به أثناء االجتماع، ما دفع العمال لتفيذ إضراب مفتوح يوم 27 حزيران/يونيو 
2009، وبعد ثالثة أيام من استمرار اإلضراب املفتوح، قامت قوات األمن بتفريق العمال املعتصمني أمام مبنى 
إدارة املؤسسة باستخدام القوة املفرطة، ما أدى إلى إصابة 11 عامالً، منهم حالة خطرة تعرضت للضرب 
مبنطقة الرأس، وهو العامل )عاهد العالونة(، ومت إيقاف ما يقارب 35 شخصاً آخرين من العمال املضربني.2  

اليسار  وحركة  املعارضة  أحزاب  طالبت  إذ  احلادثة،  على  واحلزبية  والنقابية  الرسمية  الفعل  رّدات  وتوالت 
املوقوفني  وكافة  املوانئ،  الناطق اإلعالمي باسم جلنة عمال  الراجح،  الهادي  االجتماعي إطالق سراح عبد 
وتلبية مطالب العمال، وقد أوعز رئيس الوزراء في ذلك الوقت نادر الذهبي بإيجاد حل عادل ومرٍض لقضية 
عمال املوانئ بالعقبة، وتقرر اإلفراج عن جميع الذين مت إيقافهم على خلفية االعتصام وتشكيل جلنة متثل 
جميع األطراف املعنية لدراسة مطالب العمال، واقتراح احللول الواقعية واملمكنة، فيما تضامنت حركات 
وطنية ومنظمات مجتمع مدني مع عمال املوانئ، وأكدوا على حقهم بالتعبير عن الرأي واالعتصام انطالقاً 

من كونها حقوقاً كفلها الدستور األردني. 

وبعد أيام عّدة، أعلن عمال املياومة في ميناء العقبة تعليق اعتصامهم حرصاً منهم على املصلحة الوطنية 
ووقف الهدر واخلسائر التي تعرض لها امليناء، ولفتح اجملال للحوار والتفاوض مع اجلهات املسؤولة بحسب 

تصريح رئيس جلنة عمال املياومة في املؤسسات احلكومية.3

العربي”، كان يقتصر نشاطها على  واللجان، التي تشّكلت في فترة ما قبل “الربيع  التجمعات  إن هذه 
تنظيم االعتصامات وإصدار البيانات، إال أن وتيرة النشاط بدأت تتسارع وتتزايد مع بداية العام 2010، إذ 
اشتركت فيما بينها في أنها كانت ذات مطالب عمالية وحقوقية تهدف لتحسني وضع العمال واملعلمني 
وتخفيض الرسوم اجلامعية، ولم تتطرق ألي مطالب سياسية في تلك الفترة، ولم تأِت على ذكر التعديالت 

الدستورية.

وتعديل  بالعدالة  واملطالبة  واالجتماعية  االقتصادية  لمات  التظُّ اجملموعات  هذه  مطالب  على  غلب  كما 
األوضاع، وحتصيل احلقوق االقتصادية، من دون وجود خطاب سياسي موازٍ لها، قبل أن يتطور دورها في مرحلة 
واملطالب  السياسي  السجال  خط  على  لتدخل  العربي(  الدميقراطي  الربيع  مرحلة  انبالج  )بعد  الحقة 

اإلصالحية التي تدور حوله.

وكان لتحرك املتقاعدين العسكريني العلني من خالل بيانهم الصادر بتاريخ ا أيار/مايو 2010 دور أساسي 
في نقل طابع احلركات اجلديدة من املطالب االقتصادية واخلدماتية إلى املطالب السياسية العامة، ورفع 

1  يرجى النظر إلى: البيان الصادر عن جلنة عمال املياومة في الدوائر احلكومية في التقرير الصحفي بعنوان »عمال املياومة في »سلطة العقبة« ينفذون اعتصاماً تضامنياً مع 

زمالئهم في املوانئ« املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2009/6/28.

2     للمزيد يرجى النظر إلى: تقرير صحفي بعنوان »أسماء جرحى أحداث »اعتصام املوانئ« املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2009/7/30.

3     يرجى النظر إلى : التقرير الصحفي بعنوان »عمال املوانئ يعلقون اعتصامهم للحيلولة دون وقوع املزيد من اخلسائر«، املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2009/8/6. 
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سقف اخلطاب السياسي مقارنة بخطاب املعارضة احلزبية التقليدية. وقد عكس البيان بصورة جديدة ما 
التي  والهواجس  جهة،  من  العام  بالقطاع  املرتبطة  االقتصادية  واملطالب  السياسي  اإلصالح  مطالب  بني 
يتحدث عنها »الشرق أردنيون« من توطني الالجئني الفلسطينيني وحل القضية الفلسطينية على حساب 
الهوية الوطنية األردنية، ما خلق رّدات فعل واسعة مؤيدة وأخرى مشككة بالبيان وغاياته. فقد تناول البيان 
الذي أصدره ما يقارب 60 ضابطاً متقاعداً من القوات املسلحة األردنية مجتمعني في منطقة املوقر جنوب 

شرق العاصمة عمان احملورين الرئيسيني التاليني:

احملور األول: َعرََض البيان بعض احلقائق – من وجهة نظرهم- على املواطنني األردنيني، وهي أن إسرائيل حتاول 
بخطوات تقوم بها إسرائيل على  تصفية القضية الفلسطينية على حساب األردن، وأن املشروع بدأ فعالً 
أرض الواقع مثل دفع الفلسطينيني إلى األردن وإجبارهم على التخلي عن مساكنهم في الضفة الغربية، 
لدى مجموعة  رحباً  ومنع املغادرين من العودة للضفة الغربية. وأضاف البيان أن هذه اخلطوات تالقي صدراً 
من املسؤولني في األردن إذ يسهلون مهمة االحتالل اإلسرائيلي ويسعون لنجاح خطته عن طريق عمليات 
التجنيس والرضوخ للضغوط األميركية في هذا السياق، ومنح أبناء الضفة الغربية وغزة حقوقاً سياسية 
ومحاصصة في النظام االنتخابي والوظائف العليا، ما يقود إلى الوطن البديل. كما أشار البيان إلى سياسات
اخلصخصة وبيع القطاع العام وسيطرة قوى “البزنس” على القطاع العام وهو ما أوصل الدولة إلى تضخم 

املديونية وعجز املوازنة واإلفالس وشيوع الفقر والبطالة واجلوع.

احملور الثاني: أكدت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريني أن جاللة امللك وحده هو الذي ميتلك سلطات 
دستـــــورية وال أحد غيره، ميارسها من خالل حكومة صاحبة والية عامة وحاصلة على ثقة مجلس النواب 
الدستور  بروح  لاللتزام  البيان  دعا  كما  السكاني.  وليس  اجلغرافي  التمثيل  أساس  على  بنزاهة  املنتخب 
ونصوصه، وأن تكون النزاهة والوطنية أسس اختيار األشخاص لتشكيل احلكومات وشغل املناصب العليا. 
اجلنسية  في  التداخل  إلنهاء  الالزمة  القوانني  وتشريع  االرتباط،  فك  قانون  بدسترة  اللجنة  طالبت  كما 
للمواطنني مع الضفة الغربية. وطالبت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريني إلى إعادة االعتبار للهوية 

الوطنية األردنية في كل اجملاالت، وإطالق حرية العمل والتنظيم السياسي واإلعالمي.1

في األوساط اإلعالمية والسياسية، وبخاصة رجاالت الدولة وكتبة األعمدة  والقى هذا البيان صدى واسعاً 
واحملللني السياسيني واملراقبني بشكل عام، إذ جاءت مواقف الشخصيات السياسية والُكّتاب مختلفة بني 
مؤيد ومعارض حتى إن بعضهم وصف ما ورد في البيان باالنقالب واجلرمية.2 إذ وصف رئيس الوزراء األسبق 
فيصل الفايز البيان بأنه سابقة في احلياة األردنية من حيث تعارضها مع التقاليد العسكرية والسياسية 
التي يتمتع بها بلدنا منذ تأسيسه وحتى اليوم، كما حّذر من إمكانية استغالل هذا البيان لضرب الوحدة 
داخلية،  فتنة  وقوع  من  عبيدات  أحمد  األسبق  الوزراء  رئيس  حّذر  كما  الداخلي،  الصف  ووحدة  الوطنية 
مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي سبيل إفشال املؤامرات اإلسرائيلية، ورافضاً لفكرة أن تفهم العالقة األردنية 
الفلسطينية أو أن تستغل لتصبح مدخالً لالنتقاص من حقوق املواطنة وواجباتها، أو سبباً إلضعاف الدولة 
عن  بديل  إلى  األردن  لتحويل  الصهيوني  املشروع  مترير  إلى  تؤدي  التي  الظروف  وخللق  الداخل،  من  األردنية 
فلسطني. أما النائب األسبق واملُعارضة توجان فيصل، فاعتبرت أن بيان املتقاعدين قد ُظلم بعد أن تبنته 
بعض األطراف مرّكزة على محور واحد دون بقية محاور البيان، وأضافت أن خطوة املتقاعدين لم تكن ناضجة 

كفاية، وأن البيان شابه بعض األخطاء في الصياغة، وترى أن بعض من ساعدوا املتقاعدين في الصياغة

1  لقراءة بيان املتقاعدين العسكريني بتاريخ 1 أيار/مايو 2010 يرجى النظر إلى: التقرير الصحفي بعنوان »بيان الوطنية للمتقاعدين العسكريني« املنشور على موقع “عمون 

اإلخباري” بتاريخ 2010/1/5.

احلكم والدولة فتح النار على ›بيان املتقاعدين‹ دفاع عن ›أردنية‹ ودور املصري والوزني والرفاعي.. وتنديد  أركان  بعنوان »األردن: بعض  صحفي  تقرير  ذلك  حول  النظر  2  يرجى 

بهتافات املالعب«، املنشور في جريدة “القدس العربي” بتاريخ 2010/5/4.
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ويعيد  ووصف الكاتب ناهض حتر البيان بأنه تاريخي،  بدا وكأنه إقليمياً.  فأدخلوا خطاباً  ركبوا موجتهم، 
الهيبة إلى احلراك السياسي الوطني للشرق أردنيني، وأن الواليات املتحدة واإلقليم والعالم ال يستطيعون 
بعد اآلن االكتفاء بالتحدث مع الفلسطينيني والنظام فقط دون الشرق أردنيني، وطالب خالد الكساسبة 
أن  املتقاعد علي احلباشنة  العميد  البيان  يرى مهندس  بدوره  للبيان.  تأييداً  بخروج مليون مواطن للشارع 
البيان قد جاء بعد أن ملس مع زمالئه عمليات التجنيس والتوطني على أرض الواقع، ما يهدد الهوية الوطنية 

األردنية والهوية الفلسطينية. 

واالجتماعية  االقتصادية  املؤسسة  العسكريني، أعلنت  املتقاعدين  بيان  إصدار  على  أيام  أربعة  مرور  وبعد 
غير  اجلهة  هذه  وأن  املؤسسة،  متثل  ال  أصدرته  التي  اجلهة  أن  القدماء  واحملاربني  العسكريني  للمتقاعدين 
على  تعمل  العسكريني  املتقاعدين  مؤسسة  أن  وأكدوا  العسكريني،  املتقاعدين  باسم  باحلديث  مخّولة 
التي  العسكرية  مببادئ  الوطن ومتسكهم  االقتصادية ملنتسبيها، كما شددوا على وحدة  الظروف  حتسني 

تأسس عليها اجليش العربي.1

ويُعّد هذا البيان األول من نوعه، إذ تكمن أهميته في محتواه وطبيعة اجلهة العسكرية التي أصدرته، فهو 
خروج عن العرف العسكري الذي انتهجته املؤسسة العسكرية في األردن لعقود طويلة التي كانت دائماً 
ما تنأى بنفسها عن اخلوض في السياسة، وتلتزم بالواجب العسكري. إال أن هذا البيان، وإن كان صادراً عن 
بعض العسكريني املتقاعدين، قد شّكل نواة خللية لعبت دوراً مهماً في احلياة السياسية الحقاً، إذ أصبحت 

هذه اللجنة حزباً فيما بعد يعرف بـِ »حزب املؤمتر الوطني األردني«.2 

البيان، وقد  شخصيات محدودة، برزت في  التقليدية، باستثناء  املعارضة  هناك ثمة لغة غير مألوفة لدى 
بدا وكأنه ينذر بتحوالت في طبيعة العالقة بني النظام وقاعدته االجتماعية )الشرق أردنية(، إذ وََجَه البيان 
الدستور  أن  تأكيد على  مبثابة  الرسالة  كانت  املالكة، فقد  العائلة  فيما يخص صالحيات  مباشرة  رسالة 
يعطي صالحيات محددة للملك فقط دون غيره، متارس عن طريق سلطاته، وال يعطي أية صالحيات أخرى 
ألي شخص من العائلة مهما كانت »صلة القرابة« جلاللة امللك. إن فحوى البيان وما يحويه من دالالت ذات 
سقف مرتفع كانت تعتبر من احملرمات واملوضوعات التي ال يجوز اخلوض فيها في ذلك الوقت جعل البيان 

محّط اهتمام ومتابعة الصالونات السياسية، وبخاصة أنه صدر قبل اندالع شرارة “الربيع العربي”.

وخالل هذه الفترة برزت املطالبة بالتعديالت الدستورية من خالل “جماعة األخوان املسلمني” في مرحلة 
البرملانية للعام 2010، إذ أعلنت اجلماعة في بيان املقاطعة عن برنامجها  التحضير ملقاطعة االنتخابات 
الذي يرتكز على ثالث عشرة نقطة، أبرزها إجراء تعديل دستوري يعيد التوازن بني السلطات الثالث، وحتقيق 
قانون  الوزاري، وإقرار  وفريقه  الوزراء  رئيس  اختيار  من  الشعب  فعليا، ومتكني  السلطات  األمة مصدر  مبدأ 

انتخابات مُيّكن األحزاب السياسية من الوصول للبرملان.  

ظل  في   2010 الثاني/نوفمبر  تشرين   9 في  عشر  السادس  النواب  جمللس  النيابية  االنتخابات  وإجريت 
مقاطعة احلزب األكثر تنظيماً )حزب جبهة العمل اإلسالمي( لتلك االنتخابات، وحتيل اجلماعة قرار املقاطعة 
إلى سبعة أسباب رئيسية تدور حول عدم وجود ضمانات لنزاهة االنتخاب، وتغيير كشوف الناخبني للعام 
2007، وضرورة تغيير قانون االنتخاب واجلهة املشرفة على االنتخابات، وضرورة استعادة هيبة مجلس النواب، 
العامة، وعبثية  احلريات  األمنية، والتضييق على  واألجهزة  القوات املسلحة  املنخرطني في  ورفض تصويت 

املشاركة السياسية وفق هذه املعطيات.3   

بعنوان »مؤسسة  الصحفي  التقرير  إلى  النظر  يرجى  يوم 4أيار/مايو 2010،  القدامى  واحملاربني  العسكريني  للمتقاعدين  واالجتماعية  االقتصادية  املؤسسة  بيان  لقراءة    1

املتقاعدين العسكريني: الوطن ال يقبل القسمة«، منشور على موقع عمون اإلخباري بتاريخ 2010/5/4.

2      للمزيد يرجى النظر إلى التقرير صحفي بعنوان »العسكر يعلنون تشكيل حزب املؤمتر الوطني« املنشور على موقع عمون اإلخباري بتاريخ 2010/1/21.

3      يرجى النظر إلى: تقرير صحفي بعنوان »شورى األخوان يقرر مقاطعة االنتخابات النيابية« املنشور في “جريدة الدستور” اليومية بتاريخ 2010/7/30.
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ومع أن حكومة سمير الرفاعي قد حصلت في شهر كانون األول/ديسمبر 2010 على ثقة 111 نائباً )من 
أصل 120( في مجلس النواب، إال أن االنعكاس املباشر لذلك كان اهتزاز صورة اجمللس منذ األيام األولى في 

الشارع، إذ بدأت بصورة مباشرة وفورية املسيرات الشعبية تطالب بحّل اجمللس اجلديد. 

أكبر في آخر عهد حكومة سمير الرفاعي، إذ بدأت املسيرة  سياسياً  وقد بدأ احلراك الشعبي يأخذ طابعاً 
األولى بصورة محدودة في 7 يناير/كانون الثاني 2011 في منطقة ذيبان، في محافظة مادبا احملاذية لعمان 

وذلك من خالل جتمع املئات من الشباب الذين يطالبون بتحسني الظروف املعيشية واألوضاع االقتصادية.1 

القوى  وبعض  الشارع  في  اجلديدة  القوي  حتمست  التونسية،  الثورة  في  السياسية  التطورات  بروز   ومع 
اليسارية إلى استنساخ منوذج التغيير، ودعت إلى مسيرة في اجلمعة التالية في مختلف احملافظات، بينما 

تبدأ املسيرة املركزية من اجلامع احلسيني.

وعلى غير املتوقع، فقد جنحت مسيرة اجلامع احلسيني في جتميع بضعة آالف، بعد أن متكن الشباب اليساري 
والقومي، مع غير امللتزمني بأحزاب سياسية، من حتقيق جتمع بهذا للمرة األولى مرة منذ سنوات. ثم انضمت 
في اجلمعة التالية “جماعة اإلخوان املسلمني” للمسيرات، ما منحها حضوراً شعبياً أكبر، وصدى إعالميا 
جتاه  إيجابية  رسائل  تقدمي  ومحاولة  اجلد،  محمل  علي  املسألة  أخذ  إلى  القرار”  بـ”مطبخ  ودفع  واسعا، 
التحركات السياسية الشعبية املتصاعدة.2 وقد ضمت مسيرات اجلامع احلسيني أغلب القوى السياسية 
املنادية باإلصالح والفاعلة بالشارع، سواء من القوي اليسارية مثل )حزب الوحدة الشعبية، وحزب البعث 
الشيوعي؛ وحزب البعث االشتراكي(، أو من حركة املعارضة الكبرى في البالد )جماعة اإلخوان املسلمني(، 
وحركة  التقدمي؛  والقومي  العسكريني؛  واملتقاعدين  املعلمني؛  )حركة  مثل  اجلديدة  املعارضة  القوى  أو 

»جايني«- واحلملة األردنية للتغيير(.

املطلب الثاني: انعكاسات التغيير العربي على الشارع األردني

في شهر  كانون الثاني/يناير من العام 2011 بدأت الثورات العربية تؤتي ثمارها، ومتكنت الثورتان التونسية 
واملصرية من إزاحة رأسي النظام هناك، ما منح زخماً ودفعاً كبيراً للحركات اجلديدة واملطالبة بالتغيير، وبرز 
ذلك في اشتداد عود مسيرات اجلامع احلسيني، ووالدة العديد من احلركات اجلديدة املطالبة بالتغيير، مثل: 

حركة جايني؛ وحركة دستور العام 1952؛ والتيار القومي التقدمي؛ والتيار الوطني التقدمي. 

جديدة  حكومة  وتكليف  الرفاعي،  سمير  حكومة  بإقالة  التغيير  ملطالب  امللكية  االستجابة  متّثلت  وقد 
للمرة  امللك كتاب تكليف يجعل  وّجه جاللة  بداية شباط/فبراير 2011، إذ  البخيت في  برئاسة معروف 
األولى من اإلصالح السياسي أولوية محددة، ويطالب احلكومة بقانون انتخاب متطّور يعكس توافقاً وطنياً.3 
وعلى الرغم من اختالف القوى السياسية في تقييمها، فقد ضمت حكومة البخيت شخصيات سياسية 
قريبة من األلوان اخملتلفة في املشهد السياسي، التي عملت -منذ البداية- على تقدمي رسائل ُحسن نية 
جتاه القوى السياسية املعارضة، فأعلن الرئيس البخيت خالل مرحلة تشكيل حكومته استعداده لتغيير 
قانون االجتماعات العامة بإلغاء النصوص القانونية التي تشترط موافقة احلاكم اإلداري على عقد االجتماع 
مببدأ اإلشعار، كما أعلن موافقته على إقامة نقابة للمعلمني، وقام بإرسال ملف قضية  العام واالكتفاء 

»الكازينو« )وهو ملف أثار اإلعالم حوله شبهات فساد واتهامات تطاول الرئيس نفسه(.حني كان رئيساً 

املزيد من التفاصيل عن مسيرة ذيبان، يرجى النظر إلى : التقرير الصحفي بعنوان »مسيرة بني حميدة: ارحل ارحل يا رفاعي وجودك ما الو داعي« منشور على موقع  1  لقراءة 

“عمون اإلخباري: بتاريخ 2011/1/7.
2  للمزيد من التفاصيل، يرجى النظر إلى: التقرير الصحفي بعنوان »مظاهرات في األردن احتجاجاً على غالء األسعار والبطالة« املنشور على موقع “بي بي سي” عربي اإلخباري 

بتاريخ 2011/1/14.
3     يرجى النظر إلى: كتاب التكليف السامي للدكتور معروف البخيت بتاريخ 2011/2/1 املنشور على املوقع اإللكتروني اخلاص بجاللة امللك.
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للوزراء خالل العام 2007، إلى البرملان للنظر فيه. كما أبدى البخيت استعداده لضم أعضاء من “جماعة 
اإلخوان املسلمني” إلى احلكومة اجلديدة، إال أن “اجلماعة” رفضت ذلك. وبالرغم من هذه الرسائل الرسمية 
اإليجابية؛ إال أن مسيرات اجلامع احلسيني لم تتوقف، إذ أصبحت موعداً ثابتاً كل يوم جمعة يحضرها اآلالف 
املدن األخرى تقوم بها احلركات  بالتزامن مع مسيرات في بعض  الناشطني اإلسالميني وغيرهم، وذلك  من 
الراديكالية، كالسلفية اجلهادية،  تيار معروف بأطروحاته  املعارضة، حتى دخل على خط تنظيم املسيرات 
الذي نّظم مسيرات متعددة تطالب بتطبيق الشريعة اإلسالمية وإطالق سراح السجناء السياسيني في 

التيار، واملطالبة مبعاملة أفضل لهم.

املطلب الثالث:  اعتصام 42 آذار وما بعده احلراك من عمان إلى األطراف

لقد مّثل االعتصام املفتوح الذي دعت إليه ائتالفات شبابية، أطلقت على نفسها شباب 24 آذار، انعطافاً 
التي حدثت  والتجاذب  واحلشد  التعبئة  حالة  من  بالرغم  األردن، إذ  في  السياسي  احلراك  في مسار  مهماً 
بعد فّض االعتصام الذي قاموا به في العاصمة عمان، فقد انتقل هذا احلراك الشبابي من العاصمة إلى 

احملافظات األخرى، وهو ما منحه أبعاداً سياسية ومجتمعية جديدة.

املفاجأة األولى كانت بحجم »التجاوب اإللكتروني« مع الدعوة إلى االعتصام عبر ما سمي بـ “حركة 24 
آذار”، التي أنشأت صفحة على مواقع التواصل االجتماعي، ودعت إلى اعتصام مفتوح في ميدان جمال عبد 
الناصر )احليوي في قلب العاصمة عمان(، للتسريع مبطالب اإلصالح ورفع سقوفه. وقد تشّكلت “حركة 
24 آذار” من جيل الشباب في احلركات السياسية التقليدية واجلديدة، إذ اشترك شباب من “جماعة اإلخوان 
وشبيبة  جايني،  )حركة  مثل  جديدة  وحركات  يساري  شباب  مع  اإلسالمي”  العمل  و”جبهة  املسلمني” 
الوحدة الشعبية( في تكوين اإلطار القيادي للحركة اجلديدة والتفاهم على الشعارات واملطالب املطروحة، 
وجرى اإلعداد العتصام مفتوح وكبير »يستنسخ« منوذج اعتصام ميدان التحرير في القاهرة، ويضغط على 

النظام من أجل التسريع في اإلصالحات اجلوهرية التي تطالب بها املعارضة.1

االعتصام بعد منتصف الليل،  ملصادر رسمية رفيعة، فإن القرار الرسمي كان بعدم السماح ببقاء  ووفقاً 
من أن يتحول إلى أداة  وذلك عبر تدخل أمني غير عنيف يؤدي إلى إزالة اخليمة وفّضه بأقل اخلسائر، خوفاً 
ضغط على الدولة، من خالل “جماعة اإلخوان املسلمني” التي كانت الدوائر الرسمية تعتبرها القوة اخلفية 

احلقيقية التي تقف وراء االعتصام وتتحكم مبساره.

وبدأ االعتصام سلمياً في ميدان جمال عبد الناصر، وشارك فيه عدد كبير تباينت التقديرات حوله بني املئات 
واآلالف، واستمر اليوم األول إلى فجر يوم اجلمعة، وهاجم املعتصمون مدير دائرة اخملابرات العامة واحلكومة، 
وطالبوا بإصالحات دستورية وسياسية، تضمنها بيان موقع باسم الشباب يحتوي على مطالب بحل البرملان 

وحكومة وحدة وطنية ومكافحة الفساد وإصالح النظام الضريبي، ورفع القبضة األمنية عن البالد.2

إصابة  إلى  ذلك  أدى  وقد  بالقوة،  االعتصام  وفّكت  املكان  األمن  قوات  اقتحمت  التالي،  اليوم  مساء  وفي 
العشرات، ووفاة شخص خمسيني. وقد احتج أعضاء في جلنة احلوار الوطني التي كانت قد تشّكلت قبل 
في اللجنة املكونة من )48(  أسابيع قليلة من االعتصام على ما جرى بحق املعتصمني، وقّدم 16 عضواً 

استقالتهم من اللجنة، وعقدوا مؤمتراً صحافياً هاجموا فيه القمع الرسمي.3

النظر إلى: تقرير صحفي بعنوان »الداخلية: فض اعتصام 24 آذار بشكل سلمي« املنشور على موقع “الوكيل  التفاصيل حول “اعتصام 24 آذار”، يرجى  املزيد من  1  لقراءة 

اإلخباري” بتاريخ 2011/3/26. 

 http://www.youtube.com/watch?v=aQp9c-JnDJk :”2     شاهد مطالب “اعتصام 24 آذار” على موقع “اليوتيوب

3  يرجى النظر إلى: البيان الصادر عن املستقلني من جلنة احلوار الوطني في التقرير الصحفي بعنوان »16 عضواً في جلنة احلوار الوطني يقدمون استقاالتهم تضامناً مع شباب 

٢٤ آذار« املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2011/3/25.
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وشهدت العاصمة عمان في األيام التالية من االعتصام مسيرات تأييد للنظام، تخللتها حملة سياسية 
على “جماعة اإلخوان املسلمني”، واتهامات مبحاولتها االنقالب على نظام احلكم. وبدأ كأن هنالك محاولة 
وتعبئته ضّد “جماعة اإلخوان املسلمني”،  العشائر(  أبناء  )في احملافظات اخملتلفة ومن  الشارع  لتحشيد 
وهو ما انعكس مباشرة على املناخ السياسي، قبل أن يلتقي امللك بأعضاء جلنة احلوار الوطني )مبن فيهم 
املستقيلون( ويؤكد على أهمية الوحدة الوطنية ورفض العبث بها، قبل أن يعود األعضاء املستقيلون إلى 

اللجنة، وتتراجع األجواء املشحونة بعد أيام من أحداث “اعتصام 24 آذار”.1  

عناوين  تصدر  وبدأت  احملافظات،  إلى  احلراك  انتقال  مالحظة  بدأت  األحداث،  هذه  على  قليلة  أسابيع  وبعد 
إصالحية حتت مظلة اسماء عشائر أردنية )جتّمع بني حسن اإلصالحي، وجتّمع بني صخر اإلصالحي، وجتّمع 
بدأت  إذ  احملافظات،  في  الشعبية  احلراكات  ظاهرة  األثناء  في  برزت  كما  لإلصالح(.  األردنية  العشائر  أبناء 
للمطالبة  وذلك  احلزبيني،  وغير  احلزبيني  الناشطني  من  تتكون  محافظة،  كل  داخل  للحراك  جلان  تتشّكل 
الطفيلة(،  )مثل  معينة  محافظات  في  موحداً  طابعاً  أخذت  التي  واالقتصادية،  السياسية  باإلصالحات 

وطابعاً ومجموعات متعددة في محافظات أخرى )الكرك؛ ومعان(.

املسلمني(  اإلخوان  جماعة  )من  شخصيات  أطلقت   )2011 حزيران/يونيو  )شهر  نفسها  الفترة  وفي 
امتاز  الذي  لإلصالح”،  الشعبي  بـ “جتمع  يسمى  ما  مختلفة،  إصالحية  ومجموعات  وقومية،  وعشائرية 

خطابه اإلصالحي بسقف أعلى من قوى املعارضة التقليدية.2

إال أن اجملموعة التي ظهرت ورفعت سقف اخلطاب السياسي أكثر من غيرها تتمثل مبا يسمى بـ”تيار الـ36”، 
وهي شخصيات عشائرية معارضة، سبق ذلك اإلعالن عن تأسيس »نقابيون من أجل اإلصالح« في نهاية 
شهر أيار/ مايو من العام نفسه. وفي الفترة نفسها، أعلن رئيس الوزراء األسبق والسياسي املعارض أحمد 
قوى  على  التي ضمت شخصيات سياسية محسوبة  لإلصالح”  الوطنية  “اجلبهة  تأسيس  عن  عبيدات 
متعددة، مثل جماعة اإلخوان املسلمني؛ واليساريني؛ والقوميني؛ والليبراليني؛ ونقابيني وشخصيات مستقلة 

أخرى. 

املبحث الثاني: خطابات احلراك اإلصالحية املتباينة في األولويات واالصطفافات

باإلصالح  التي تطالب  واحلراكات  اجملموعات  أغلب  العامة بني مطالب  املشتركة  القواسم  الرغم من  على 
السياسي، إال أن هنالك تباينا واضحا في األولويات من جهة، واختالفاً جتاه قضايا شائكة متعلقة باإلصالح 
السياسي من جهة أخرى. هذا االختالف بني قوى احلراك ومجموعاته وخطاباته يستند إلى عوامل متعددة، 
منها ما هو ذو طابع أيديولوجي وسياسي، ومنها ما يقوم على اسس اجتماعية واقتصادية، وأحياناً ومطلبية 

ومناطقية.    

أما أهم القضايا املشتركة األساسية في خطابات احلراك، فتمثلت في املطالبة بإصالح النظام. فجميع 
وإمنا إصالحه، مبعنى أنها تقّدم  لم ترفع شعار »إسقاط النظام«  احلراكات الرئيسة )باستثناءات قليلة( 
رفعت شعار  وغيرها، التي  واليمن  وسوريه  ومصر  تونس  في  العربية  الشعبية   احلراكات  من  أقل  سقفاً 
»إسقاط النظام«. وإذا كان »إسقاط النظام« مبثابة مطلب حاسم واضح في أهدافه ومداه السياسي، 
فإن شعار »إصالح النظام«، على النقيض من ذلك، فضفاض هالمي، ميكن أن تختلف مستوياته ودرجاته 

وتتباين املطالب واألولويات حوله.

1  للمزيد من التفاصيل حول لقاء جاللة امللك بلجنة احلوار الوطني بتاريخ 2011/3/29، يرجى  النظر إلى: تقرير صحفي بعنوان »امللك يدين عنف »الدوار« ويؤكد »ال تبقوا 

أسرى ملا حدث«، املنشور على موقع “عمون اإلخباري: بتاريخ 2011/3/29.

2     يرجى النظر إلى: تقرير صحفي حملمد النجار، »انطالق التجمع الشعبي لإلصالح باألردن«، املنشور على موقع “اجلزيرة نت” بتاريخ 2011/6/2.
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من هنا، أتت أهمية طرح مجموعات من احلراك لفكرة »التعديالت الدستورية« واإلصرار عليها، وذلك في 
احلالية،  اللعبة  قواعد  تغيير  تضمن  جديدة،  دستورية  بقواعد  النظام«  »إصالح  مفهوم  لضبط  محاولة 
والوصول إلى توازن بني السلطات، والتغيير في طريقة تشكيل احلكومات، ورد االعتبار للبرملان األردني املنتخب 
عبر تقوية صالحياته وتعزيز دوره السياسي، وهي تكاد تكون مطالب عامة محل توافق بني القوى الرئيسة 

في احلراك.

وفي مقدمة القضايا التي توافق عليها احلراك في األردن ضرورة مكافحة الفساد، إذ يكاد يكون امللف األكثر 
لدى  عام  شعور  هيمنة  عن  ناجم  احلال  بطبيعة  وهو  والبيانات،  والتظاهرات  املسيرات  في  وتردداً  شعبية 
املواطنني بانتشار الفساد في الطبقات العليا وانتقاله إلى الدنيا، وبأن املواطن يدفع في األزمة املالية احلالية 
ثمناً لنهب املال العام والتسيب في موارد الدولة، وأخيرا اخلشية من أن املواطنني خسروا »مواردهم العامة« 

عبر اخلصخصة التي ذهبت جليوب الفاسدين،1 حسب مواقف العديدين باحلراك.

كما كانت تنادي أغلب احلراكات الشعبية والسياسية في األردن بحّل مجلس النواب وإجراء انتخابات على 
أساس قانون انتخاب جديد يعيد الثقة باملؤسسة البرملانية )مع وجود اختالفات حول بعض بنود هذا القانون، 
وحتديداً إشكالية األفضلية للعامل اجلغرافي أو الدميغرافي، أو نسبة متثيل األردنيني من أصول فلسطينية(، 
كما دعت احلراكات الشعبية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني على الرغم من وجود خالف حول تعريف هذه 
يد  وكّف  اإلنسان،  حقوق  واحترام  العامة  احلريات  وإطالق  إلدارتها،  املطلوبة  الشخصيات  وحتديد  احلكومة 

األجهزة األمنية عن التدخل في احلياة السياسية.2

أما املشكلة األساسية في مطالب احلراك؛ فتمثلت في حتديد األولويات. فاحلراك الشعبي يطالب باإلصالحات 
العامة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، وفي مقدمة ذلك اإلصالح السياسي. إال أن اجملموعات والقوى 
املشكلة له قد اختلفت كثيراً وتباينت في تعريف هذه املطالب وسقوفها وحتديد مضمونها. ذلك االختالف 
في طبيعته على  اعتمد  واالقتصادي(  السياسي  لإلصالح  املطروح  واملضمون  واالهتمامات  األولويات  )في 
املدن  )ما بني  وأبعاد جغرافية  الداخلية(  الفلسطينية   - األردنية  الدميغرافية:  )الثنائية  أبعاد اجتماعية: 
الكبرى »عمان والزرقاء وإربد« واحملافظات األخرى، بخاصة في اجلنوب »الكرك، معان، الطفيلة، الشوبك، 

القرى واألرياف في محافظات الشمال« وأبعاد أيديولوجية )بني القوى اإلسالمية؛ والقومية؛ واليسارية(.

األردنية  العالقة  )على خلفية  باملواطنة  مرتبطة  بصورة جلية حول قضايا  واالختالف  التضارب  وقد ظهر 
احلراك جتاهها بصورة حادة بني  انقسم  السورية، إذ  الثورة  املوقف من  والحقاً  الداخلية(،  الفلسطينية   -

اإلسالميني والليبراليني من جهة والقوميني واليساريني من جهة أخرى.

وإذا كان هذا االختالف حاضراً بني قوى احلراك، فمن الصعوبة مبكان - ملعرفة أهمية هذه االختالفات وأوزانها- 
وتقدير حجم احلراك الشعبي أو قياس مداه االجتماعي والسياسي، ذلك أن أغلب هذه احلراكات واجلماعات 
ما تزال في طور البداية والتشكل، وتتباين في أحجامها واجملموعات التي تقف وراءها، باستثناء “جماعة 
أصول  من  األردنيني  بني  الكبرى، وحتديداً  املدن  أوساط  في  كبيرة  بشعبية  التي حتظى  املسلمني”  اإلخوان 

فلسطينية، وبدرجة أقل في خيارات احملافظات والعشائر األردنية.

إلى  ولم يصل  الطوق”،  أنه لم “يشب عن  متّثلت في  األردني  الشارع  للحراك في  الرئيسة  السمة  أن  إال 
“مرحلة جماهيرية” موازية ملا حدث في دول أخرى، إذ كانت “الكتل السكانية” الكبرى محايدة عمليا، 

مبعنى أنه لم يتجاوز عدد املشاركني في أكبر املسيرات حتى املركزية بضعة آالف، وإن كانت محافظة مثل

اإلخباري” بتاريخ  األردن...« املنشور على موقع “البوابة  بعنوان »فساد اخلصخصة في  تقرير صحفي  إلى:  النظر  يرجى  األردن  في  اخلصخصة  عمليات  واقع  على  للتعرف      1

.2011/12/28

إليى: تقرير صحفي بعنوان »الطفيلة والكرك وذيبان والشوبك: احلكومة احلالية »غير دستورية«.. ومطالب بحل مجلسي األعيان  النظر  يرجى  احلراك  2     للمزيد عن مطالب 

والنواب..« املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2011/11/11. 
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حتى بدأت مجموعات من  تأخرت كثيراً  الطفيلة شهدت مسيرات كبيرة، مقارنة مبدن ومحافظات أخرى 
الشباب فيها حراكهم الشعبي، لكنهم بقوا أيضا بأعداد ضئيلة لم تتجاوز في أفضل احلاالت بضع مئات 

من املشاركني.

رت محاوالت تنسيق احلراك الشعبي، وحتديداً بني العاصمة عمان واحملافظات األخرى، ورُفعت عناوين عريضة 
جامعة لشخصيات معارضة مع اإلسالميني، إال أن مشهد احلراك عاد لينقسم مع األزمة السورية ونتائج 
في  متعددة،  أوجهاً  احلراك  صفوف  في  االختالف  واتخذ  العربية.  الدول  من  العديد  في  االقتراع  صناديق 
مقدمتها التباين ورمبا التضارب –أحياناً- في حتديد األولويات واملطالب، وحتديدا مع بروز تيار سياسي يجمع 
بوضع  فلكهم، يطالب  في  تدور  ومجموعات  األردني  الوطني  اليسار  من  ومجموعة  متقاعدين عسكريني 
رئيساً  موضوع “دسترة قرار فك االرتباط” على أولوية األجندة السياسية اإلصالحية، بوصف ذلك شرطاً 

لتحديد من هو املواطن األردني، وعدم ترك مسألة بهذا احلجم الكبير بعيداً عن التأطير التشريعي.

كما هدفت مطالب”دسترة فك االرتباط” إلى تبديد هواجس حماية الهوية الوطنية للدولة، مما يطلق عليه 
أنصار هذا االجتاه بالوطن البديل، عبر عمليات التجنيس، وهو بالطبع ما واجه قلقاً مقابالً من نخب سياسية 
أردنية - فلسطينية، من أن يكون موضوع “دسترة قرار فك االرتباط” مدخالً النتزاع حقوق سياسية ومدنية 

حصلوا عليها بوصفهم مواطنني أردنيني، وذلك بعد قرار وحدة الضفتني.1

اإلصالح  وجهة  وحتديد  األولويات  اختالف  وراء  الداخلي(  )بشقها  الفلسطينية  األردنية  العالقة  وتتوارى 
املطلوب ومضمونه، وال تقف هذه اإلشكالية عند احلدود السياسية، أي قلق تيار أردني من أن يكون اإلصالح 
باباً للتوطني وحل مشكلة الالجئني على حساب األردن، بل أيضا متتد إلى األبعاد االقتصادية، إذ تلقي األزمة 
االقتصادية بظالل واسعة على األطياف اخملتلفة، إضافة إلى تراجع دور القطاع العام ومكانته االجتماعية 
وأهميته االقتصادية، ما انعكس سلباً على األوضاع االقتصادية في احملافظات اخملتلفة، التي تعاني من غياب 
االستثمارات االقتصادية الكبرى. وفي املقابل تزداد مساحة الطبقة املستفيدة من القطاع اخلاص في املدن 
بالقطاع  مقارنة  واخلدمات  االتصاالت  مثل  قطاعات  في  الفردية  الدخول  مستوى  في  ارتفاع  مع  الكبرى، 
احلكومي. وهذا ما يفسر أولوية املسألة االقتصادية لدى اخلطاب اإلصالحي األردني في احملافظات، وحتديداً 
مطلب العدالة االجتماعية، مقارنة بأولوية مسألة التمثيل السياسي والسكاني واملطالب اإلصالحية في 

املدن الكبرى.

ملطالبها وخطاباتها اإلصالحية  وعلى العموم، ميكن تصنيف القوى السياسية، التي شّكلت احلراك تبعاً 
إلى ما يلي: 

• القوى السياسية والنقابية والشعبية في مدينة عمان، مثل أحزاب املعارضة واحلركات الشبابية اجلديدة 	
والتجمعات اإلصالحية، وأغلبها تقدم مطالب سياسية إصالحية عامة.

• القوى املناطقية، مثل حراكات احملافظات، تختلف في بعض مطالبها وسقوفها، لكنها تتفق أيضا على 	
املطالبة بإصالحات سياسية، وإن كانت تبرز في احملافظات بدرجة رئيسة اخلطابات التي تعطي األولوية 

للمطالب االقتصادية، والتأكيد على مبدأ احملافظة على الهوية الوطنية.

• القوى االحتجاجية اجلديدة، التي بدأت مبطالب اقتصادية ومهنية وعمالية، لكنها بدأت تشارك الحقاً 	
في النشاط السياسي، مثل حركة املعلمني وعمال املياومة.

رئيس مجلس النواب األسبق عبد الكرمي الدغمي في تقرير صحفي بعنوان »الدغمي يؤيد قوننة فك االرتباط ويؤكد:  إلى: تصريحات  األنظر  املوضوع، يرجى  1  للمزيد حول هذا 

سحب صالحيات امللك يعني االقتراب من »الوطن البديل«، املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2010/1/15. 
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أما فكرة التعديالت الدستورية في خطاب احلراك الشعبي، فقد بدأت منذ سنوات طويلة مع شخصيات 
تابعت  وفي السنوات األخيرة  إلى دستور عام 1952.  بالعودة  سياسية، مثل ليث شبيالت، التي طالبت 
مبادرة امللكية الدستورية هذه الدعوى وفتحت املطالبة بها من جديد. ومن ثم وبعد بروز “الربيع الدميقراطي 

العربي”، بدأت حتتل قضية التعديالت الدستورية مرتبة متقدمة على جدول املطالب اإلصالحية.

العام 2011، إذ أعلنت ما يسمى  بصورة متزايدة مع بداية  إلى دستور عام 1952  الدعوة للعودة  وبرزت 
بأن مرجعيتها هي الدستور األردني بحلته  بـ قوى احلراك الشعبي )مجموعات يسارية وقومية متعددة( 
األصلية التي صدر فيها العام 1952، وحذت حركتا “جايني” و”شباب التغيير” حذوها عندما اعتصمت 
بتاريخ 2011/2/16 للمطالبة بتطبيق دستور العام 1.1952 وأعلن من يطلقون على أنفسهم “قوى 
املسلمني  واإلخوان  املعارضة  تنسيق  احلال دعت جلنة  وكذلك  مبادرة “حركة دستور 1952”،2  شبابية” 

للعودة إلى دستور العام 3.1952

خالصة القول، إن أغلب مطالب املعارضة السياسية واحلراكات متثلت خالل تلك الفترة بالعودة إلى دستور 
العام 1952، مع إزالة التشوهات التي حدثت بعد ذلك، إال أن هذه املطالب نفسها تطورت في مرحلة الحقة 
تعديالت دستورية أكثر مما هو مطروح في دستور 1952، إذ طالبت جماعة اإلخوان  لتتمحور حول إجراء 
للجماعة لكنه بدأ يبرز بصورة  املسلمني بتطبيق فعلي لألمة مصدر السلطات، وهو مطلب ليس جديداً 
تتجاوز  كما أخذ احلديث عن تعديالت دستورية   أكبر في خطابها السياسي في احلراك الشعبي اجلديد. 
باجتاه تعزيز سلطة مجلس األمة، واحلد من صالحيات وسلطات  دستور العام 1952 يأخذ منحى واضحاً 

امللك، وصوالً إلى مبادئ امللكية الدستورية بصورة مقاربة للملكيات األوروبية املعاصرة. 

املبحث الثالث:بني جلنة احلوار الوطني واللجنة امللكية ملراجعة نصوص الدستور

فرضت الدعوات السابقة إلى اإلصالحات الدستورية نفسها بقوة على أجندة اللجان التي شكلتها الدولة، 
بداية بلجنة احلوار الوطني، ومن ثم اللجنة امللكية إلعادة صياغة الدستور، التي صدرت التعديالت األخيرة 
عبرها، مرورا بقناتي تنخيل وتعديل سواء لدى احلكومة أو مجلس األمة الحقاً قبل أن يتم توشيحها باإلرادة 

امللكية.

للمطالبة  احلراك  من  انطلقت  التي  والدعوات  الضغوط  جتاه  الدولة  مؤسسات  فعل  رّدات  اختلفت  وقد 
األمني  والتعامل  وغيرها،  البلد  وسط  مسيرات  في  الناعم  األمني  التعامل  بني  ما  السياسي،  باإلصالح 
اخلشن في فض “اعتصام 24 آذار”، واعتصام السلفيني اجلهاديني، ومحاوالت االحتواء واحلوار واملفاوضات 
في حالة عمال املياومة في وزارة الزراعة، واملعلمني، والقضايا املطلبية األخرى مثل طلبة جامعة الطفيلة، 

ودعم مسيرات موازية تلتزم بسقوف اإلصالح التي حتددها مؤسسات القرار.

وبالضرورة، فقد كانت استجابة الدولة ومؤسساتها ملطالب اإلصالح تشير بوجود إرادة سياسية لإللتزام 
إعادة  ثم  األردني،  الدستور  لنصوص  شاملة  مراجعة  إجراء  خالل  من  اإلصالح  ألجندة  محدد  زمني  مبسار 
النظر في مجموعة من القوانني السياسية اإلصالحية كقانون االنتخاب وقانون األحزاب السياسية، وإجراء 
االنتخابات البلدية والنيابية على هذا األساس، وصوالً إلى برملان جديد وحكومة تعكس قواه السياسية في 

مطلع العام 2013.

1     يرجى األنظر إلى: تقرير صحفي بعنوان اعتصام “جايني” و”شباب التغيير” أمام قصر رغدان للعودة لدستور 52« املنشور على موقع “عمان نت” بتاريخ 2011/2/16.

2     يرجى األنظر إلى: رلى كراسنة، قوى شبابية تطلق مبادرة حركة دستور 1952 غدا، مقالة املنشورة في جريدة “العرب اليوم” بتاريخ 2011/2/20. 

3     للمزيد أنظر تقرير صحفي بعنوان “متظاهرو احلسيني: ال للجنة احلوار الوطني والشعب يريد إصالح الدستور” املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2011/3/18. 
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بالرغم من إعالن هذه األجندة الزمنية، إال أن احلراك الشعبي قد استمر في الشارع، ومن الواضح أنه قد 
عكس اختالفاً مع مطبخ القرار في حتديد السقوف السياسية، فبينما تريد قوى في املعارضة تعديالت أكثر 
تأثيراً، وتتوافر على ضمانات ذاتية بتغيير قواعد اللعبة، فإن الدولة أصرت على مجرد تعديالت دستورية في 
السياق الرسمي، وهو ما أصبح الحقاً موضوعاً رئيساً للخالف بني مراكز القرار وقوى املعارضة السياسية، 

مثل: جماعة اإلخوان املسلمني، واجلبهة الوطنية لإلصالح.
وعلى الرغم من أن مؤسسات القرار كانت حريصة في إبداء ليونتها جتاه احلراك الشعبي، إال أن استخدام 
ميكن حتديده ضمن إطار رفض فكرة االعتصامات  رسمياً  األمن اخلشن في أوقات متعددة قد عكس مزاجاً 
في  وأدها  على  والعمل  التحرير  ميدان  في  املصرية  التجربة  الستنساخ  محاولة  بوصفها  متاماً،  املفتوحة 
بداياتها، ورفض محاوالت ولوج القوى السياسية املعارضة إلى مناطق تعتبرها الدولة أقرب لها مثل بعض 
محافظات الشمال واجلنوب، وضيق الصدر من استمرار احلراكات في الشارع، وعدم قبول القوى السياسية 
باجللوس إلى طاولة احلوار أو املشاركة في اللجان التي تشكلها احلكومة )مثل جلنة احلوار الوطني(، والشعور 
بأن هذه القوى تريد فرض قوتها على الدولة من خالل االستقواء بالشارع، وهو ما دفع إلى فكرة مواجهتها 

بالشارع، إلحضارها لطاولة احلوار.

الرسمي،  اإلصالح  أجندة  ضمن  البداية  في  يكن  لم  الدستوري«  »اإلصالح  موضوع  أن  ذكره  اجلدير  ومن 
قانوني االنتخاب  فقد كان التركيز في البداية على إعداد قوانني جديدة ناظمة للعمل السياسي، وحتديداً 
واألحزاب السياسية، ومن ثم إجراء انتخابات نيابية والوصول إلى برملان جديد تعهد له قضية “التعديالت 
الدستورية”. إال أن اندفاع احلراك السياسي، الذي مت تسمية عدد من قياداته اجلديدة مع شخصيات معارضة 
في جلنة احلوار الوطني، أدى إلى إدخالها ضمن األجندة الرسمية لإلصالح، قبل أن تتطور الفكرة لتشكيل 
جلنة ملكية لتعديل الدستور، بعد أن سبق امللك املغربي نظيره األردني في اإلعالن عن تعديالت دستورية 

جوهرية، وهو منط من استجابة األنظمة امللكية العربية للمطالب اجلماهيرية.

املطلب األول: جلنة احلوار الوطني

تنفيذاً للكتاب امللكي والدعوات السياسية الشعبية بتغيير قانون االنتخاب والوصول إلى قانون توافقي بني 
القوى والفئات السياسية لتجري على أساسه االنتخابات النيابية املقبلة، شكلت احلكومة جلنة إلدارة آليات 
احلوار من طاقم احلكومة نفسها، قبل أن تتراجع احلكومة عن الفكرة وتوافق على تشكيل جلنة وطنية من 

قوى وشخصيات أغلبها غير رسمي.

مختلف  حول  مكثف  وطني  حوار  إدارة  األردنية  احلكومة  قررت   2011 العام  من  آذار/مارس  شهر  ففي 
تسعى  التي  األهداف  إلى  التوصل  بغية  ومراجعتها،  السياسي  العمل  مبنظومة  املتعلقة  التشريعات 
عمادها  برملانية  حكومات  وتشكيل  متقدمة،  ودميقراطية  حزبية  حياة  إيجاد  وهي  حتقيقها،  إلى  احلكومة 
األحزاب السياسية، وتقدمي مشروعي قانونني توافقيني لالنتخابات العامة واألحزاب السياسية يلبيان هذه 
احلزبية  والقوى  التقليدية  املعارضة  أطياف  بني  اجلمع  اللجنة  تشكيل  في  احلكومة  راعت  وقد  األهداف.1 
واجلديدة )حركة املعلمني،  )اإلخوان، والوحدة الشعبية، والشيوعي، والوطني الدستوري، والتيار الوطني(، 
)اإلعالم،  اخملتلفة  والفعاليات  التقدمي(،  القومي  والتيار  العسكريني،  واملتقاعدين  االجتماعي،  واليسار 

واجملتمع احمللي، واجملتمع املدني، والتمثيل السكاني، والنقابات، واحتادات الطالب(.

1  لقراءة اسماء أعضاء جلنة احلوار الوطني يرجى األنظر إلى: التقرير صحفي بعنوان »مجلس الوزراء يشكل جلنة احلوار الوطني مبشاركة اإلسالميني« املنشور على موقع “عمون 

اإلخباري” بتاريخ 2011/3/18.
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وفي رسالة امللك إلى رئيس جلنة احلوار الوطني، طاهر املصري، متت اإلشارة إلى ضرورة إنهاء عمل اللجنة 
إال أن جماعة اإلخوان  على اإلسراع في عملية اإلصالح.1  وذلك حرصاً  أشهر من تشكيلها،  خالل مدة 3 
املسلمني قد اعتذرت عن املشاركة في جلنة احلوار، فاعتذر 4 من أعضائها الذين سماهم رئيس الوزراء عن 
العضوية في اللجنة، فيما بقي اثنان من النقابات واحتاد الطالب، وذلك بذريعة أن عملية اختيارهم لم تكن 
كما أن السبب الذي  في جماعة اإلخوان، وإمنا ألنهم ميثلون اجلهات التي ينتمون إليها.  بوصفهم أعضاء 
أعلنه اإلخوان لعدم املشاركة بلجنة احلوار الوطني يكمن في عدم إدراج التعديالت الدستورية على أجندة 
اللجنة بصورة واضحة من جهة، ولعدم وجود ضمانات بتنفيذ احلكومة خملرجات اللجنة من جهة ثانية.2 

واعتذر أيضا أحد األعضاء )لبيب قمحاوي( بذريعة عدم مشاورته في وضع اسمه باللجنة.

في املقابل، فقد أصر أعضاء اللجنة املعينني على وجود إشارة ملكية باحترام مخرجات اللجنة )وهو ما 
حتقق في رسالة امللك إلى طاهر املصري(، بالرغم من أن تعيني األعضاء لم يكن بإرادة ملكية.

الوالية  الذي ميتلك دستورياً  السادس عشر  النواب  تواجد مجلس  اللجنة في ظل  تشكيل هذه  وقد جاء 
جلنة  عمل  إطار  ضمن  تدخل  التي  السياسية  باحلياة  الصلة  ذات  القوانني  ومراجعة  التشريع  في  العامة 
احلوار الوطني. وهذا ما دفع البعض إلى القول إن احلكومة ومن خالل تشكيل جلنة احلوار الوطني، قد جتاوزت 
مجلس النواب املنتخب، وعمدت إلى تغييبه، وبخاصة أنها ضمت في عضويتها نائباً واحداً فقط، هو عبد 
الكرمي الدغمي، باعتباره رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في ذلك الوقت.3 وقد رد مجلس النواب 
على ذلك القرار بتشكيل جلنة حوار نيابية موازية للجنة احلوار الوطني، لكنه ما لبث أن قام بإلغائها بعد 

بضعة أيام على اإلعالن عن تشكيلها.

إن االختالف اجلوهري حول موجبات تشكيل اللجنة وصالحياتها وسقف عملها قد حدث قبل أن تبدأ أعمالها، 
إذ متثل في وصول إشارات متعددة بعدم رغبة “صانع القرار” بإدراج التعديالت الدستورية ضمن مهماتها، 
وهو ما حدا بعدد كبير من أعضائها إلى التلويح باالستقالة ابتداء، إذا لم تدرج التعديالت الدستورية. وفي 
الدستورية كانت موضع اختالف داخل مراكز  التعديالت  أن مسألة  إلى  هذا السياق، يشير مصدر موثوق 
القرار، ففي حني كان يرى مسؤولون أن فتح التعديالت الدستورية قد أصبح أمراً ضرورياً وال يوجد ما يقلق 
فيه، فإن مراجع أخرى في الدولة كانت تتخوف من أن يؤدي فتح “الدستور” إلى محاولة املس بصالحيات 

امللك وسلطاته.

وبالفعل، فقد متت املوافقة على إدراج التعديالت الدستورية ضمن عمل جلنة احلوار، إذ تشكلت ثالث جلان 
فرعية ضمن جلنة احلوار الوطني، اللجنة األولى تنظر في الديباجة مبا حتتويه من تعديالت دستورية مطلوبة 
لتطوير احلياة السياسية ومبادئ حتكم العمل السياسي، واللجنة الثانية تنظر في قانون االنتخاب، واللجنة 

الثالثة في قانون األحزاب السياسية.

من  العديد  قدّم  إذ  تشكليها،  من  مبكر  وقت  في  داخلية  مشكالت  الوطني  احلوار  بلجنة  عصفت  وقد 
أعضائها استقاالتهم منها احتجاجاً على قيام قوات األمن األردنية باستخدام القوة بشكل مفرط لفض 
اعتصام حركة سياسية أطلقت على نفسها اسم حركة “24 آذار” وذلك في اخلامس والعشرين من آذار/

مارس العام 2011، قبل أن يعود األعضاء املستقيلون إلى اللجنة.4   

1      يرجى األنظر إلى: رسالة جاللة امللك لدولة طاهر املصري بتاريخ 2011/3/14 املنشورة على املوقع االلكتروني الرسمي للملك عبد اهلل الثاني. 

2  لقراءة بيان مقاطعة اإلخوان املسلمني للجنة احلوار الوطني يرجى األنظر إلى: التقرير صحفي بعنوان »احلركة اإلسالمية ترفض املشاركة في احلوار احلكومي« املنشور على 

موقع عمون اإلخباري بتاريخ 2011/3/15. 

3     أنظر عامر إسماعيل، جلنة احلوار الوطني كما يجب أن تكون !!!، مقالة املنشورة على موقع “جفرا نيوز” اإلخباري بتاريخ 2011/6/16.

4     تقرير بعنوان »استقالة 16 عضوا من جلنة احلوار الوطني« املنشور على موقع “خبرني” اإللكتروني بتاريخ 2011/3/25.
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وقد أنهت جلنة احلوار الوطني عملها وسّلمت مخرجاتها لرئيس الوزراء في بداية حزيران/يونيو من العام 
1،2011 إذ تركزت مخرجاتها على ثالثة محاور رئيسة هي: قانون االنتخاب؛ وقانون األحزاب السياسية؛

 وإجراء تعديالت مقترحة على الدستور األردني. فحول قانون االنتخاب، متخضت توصيات جلنة احلوار الوطني 
القائمة  بني  يجمع  الذي  اخملتلط  االنتخابي  بالنظام  واستبداله  الواحد  الصوت  نظام  استبعاد  ضرورة  عن 
اإلبقاء  الوطن، مع  املفتوحـة على مستوى  النسبية  والقائمة  احملافظة  املفتوحـة على مستوى  النسبية 
على مبدأ “الكوتا” وزيادتها من خالل إضافة ثالثة مقاعد للنساء في مجلس النواب لدوائر البدو الثالث.2 

إجراءات  وتبسيط  القانون  بتعديل  الوطني  احلوار  جلنة  أوصت  فقد  السياسية،  األحزاب  قانون  وبخصوص 
تسجيل األحزاب السياسية وإزالة العقبات اإلدارية التي تواجه عملها، وتوفير الدعم املالي لتمكني األحزاب 
السياسية من القيام بنشاطاتها ضمن أحكام القانون، وتبسيط اإلجراءات الرقابية على أنشطتها املالية 
األردن،  داخل  من  املالي  التمويل  على  احلصول  على  قدرتها  وتسهيل  الرقابة،  تلك  بفاعلية  املساس  دون 
التمويل اخلارجي بأشكاله كافة، وحتديد صالتها مع اجلهات الرسمية وتبسيطها مبا  والتشديد على منع 

يضمن أقصى درجات احلرية في ممارسة أنشطتها السياسية. 

وعن التعديالت الدستورية، فقد اعتبرت جلنة احلوار الوطني أن عمليـة اإلصالح السـياسي ال ميكن أن تتم 
على الوجه املطلوب دون إدخال تعديالت جديدة على الدستور لتتماشى نصوصه مع مقترحات تعديل قانوني: 
االنتخاب؛ واألحزاب السياسية، وذلك بهدف االنتقال إلى مرحلة تشكيل حكومات األغلبية البرملانية.  ولتلك 
الغاية، فقد قدمت جلنة احلوار الوطني مجموعة من املقترحات لتعديل بعض مواد الدستور اخلاصة بالعالقة 
بني السلطتني: التشريعية؛ والتنفيذية، بهدف إعادة التوافق واالنسجام فيما بينها، وذلك من خالل إلغاء 
عاماً، وزيادة مدة الدورة العادية  صالحيات السلطة التنفيذية بتأجيل االنتخاب العام جمللس النواب تأجيالً 
جمللس األمة من أربعة إلى ستة أشهر. كما أوصت جلنة احلوار الوطني بإنشاء محكمة دستورية في األردن، 
وأن تتم محاكمة الوزراء السابقني أمام القضاء النظامي، حتى لو كان اجلرم قد وقع أثناء وجود الوزير على 
رأس عمله، وأن تتم إحالة الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب من اجمللس النيابي نفسه إلى القضاء 

النظامي.

وحول حّل مجلس النواب، أوصت جلنة احلوار الوطني بإضافة مادة دستورية تنّص على أن احلكومة التي توصي 
بحّل مجلس النواب يجب عليها أن تتقدم باستقالتها اخلطية خالل أسبوع من تاريخ على أن يكلف امللك 
من يراه مناسبا لتشكيل حكومة انتقالية تكون مهمتها إجراء انتخابات نيابية في غضون 60 يوما من 

تشكيلها، على أن تنتهي واليتها بانتهاء مهمتها هذه.

كما تطالب اللجنة بتعديل أحكام الثقة على البيان الوزاري في الدستور األردني تقضي بأنه يترتب على كل 
وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خالل شهر من تاريخ تأليفها إذا كان اجمللس منعقدا، 
وأن تطلب الثقة على أساس ذلك البيان، وأن امللك يدعو مجلس األمة لالجتماع في دورة استثنائية إلتاحة 

الفرصة للحكومة املؤلفة بتقدمي بيانها الوزاري إلى مجلس النواب وطلب الثقة من اجمللس على أساسه.

وأوصت اللجنة أيضاً بتعديل أحكام الوالية العامة جمللس الوزراء في الدستور األردني في الفقرة )1( من املادة 
)45( بحيث يثبت جمللس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية واخلارجية، وحذف االستثناءات 
الواردة في الفقرة التي تتضمن ما عهد أو يعهد به من تلك الشؤون مبوجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى 

أي شخص أو هيئة أخرى.

وحول إصدار القوانني املؤقتة، دعت اللجنة في توصياتها إلى تعديل املادة )94( من الدستور والعودة إلى 
النص الوارد في دستور العام 1952 لتصبح “عندما يكون اجمللس منحال أو غير منعقد يحق جمللس الوزراء

1     يرجى األنظر إلى: التقرير صحفي بعنوان »البخيت يتسلم السبت مخرجات عمل جلنة احلوار الوطني« املنشور على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2011/6/4. 

2     التوصيات الكاملة للجنة احلوار الوطني املنشورة على موقع “عني نيوز” اإلخباري بتاريخ 2011/5/24.
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الكوارث الطبيعية، حالة احلرب  مبوافقة امللك أن يضع قوانني مؤقتة ملواجهة الطوارئ في احلاالت التالية: 
والطوارئ، نفقات مستعجلة ال تتحمل التأخير، ويكون لهذه القوانني املؤقتة التي يجب أن ال تخالف أحكام 
أول اجتماع يعقده، وإذا لم يقرها وجب على مجلس  القانون على أن تعرض على اجمللس في  الدستور قوة 
الوزراء مبوافقة امللك أن يعلن بطالن نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول ما كان لها من قوة القانون على 

أن ال يؤثر ذلك في العقود واحلقوق املكتسبة”.

السامية  امللكية  اإلرادة  الكامل، كانت  تقريرها  في  النهائية  توصياتها  الوطني  احلوار  أن تصدر جلنة  وقبل 
قد صدرت بتشكيل اللجنة امللكية ملراجعة نصوص الدستور، إذ جاء التأكيد امللكي على االرتباط بني جلنة 
احلوار الوطني وجلنة تعديل الدستور بالقول “... إن اإلطار العام ملهمة هذه اللجنة هو العمل على كل ما 
من شأنه النهوض باحلياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بعني االعتبار ما سيصدر عن جلنة 
احلوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديالت الدستورية املرتبطة بقانوني االنتخاب واألحزاب السياسية”. 

صاغية لتطبيقها بل مت  ومع ذلك، فإن ما صدر عن جلنة احلوار الوطني من توصيات ومقترحات لم جتد آذاناً 
جتاهلها وااللتفات عنها. وهذا ما ظهر -بشكل جلي- في موضوع قانون االنتخاب األردني، إذ إنه في الوقت 
الذي أوصت فيه جلنة احلوار الوطني بإلغاء نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام التمثيل النسبي، أصرت 
احلكومة األردنية على اإلبقاء على نظام الصوت الواحد في قانون االنتخاب احلالي رقم )25( لسنة 2012 
مع إدخال خجول لفكرة القوائم الوطنية املغلقة ملا مجموعه )27( مقعداً، وهي الفكرة التي لم يكتب لها 
النجاح على أرض الواقع، فقد عجزت أي من القوائم االنتخابية الكثيرة التي تزاحمت على املقاعد النيابية 
عن إيصال وفرة من املرشحني إلى مجلس النواب، على الرغم من أنه قد أريد لتجربة القوائم الوطنية أن 

تكون نواة أحزاب سياسية وكتل برملانية داخل اجمللس النيابي. 

القوى  لدى  الشعور  تّولد  فقد  الوطني،  احلوار  جلنة  مخرجات  مع  السلبي  احلكومي  للتعاطي  ونتيجة 
السياسية واحلزبية األردنية املعارضة باإلحباط وبعدم جدوى املشاركة والتعاطي مع اللجنة امللكية ملراجعة 
نصوص الدستور بحجة أنها لن تختلف عن سابقاتها من احلركات اإلصالحية التي شهدتها الدولة األردنية، 
إذ كان االنطباع العام بأنه سيتم فرض النسخة الرسمية احلكومية من اإلصالح دون االلتفات إلى األصوات 

املعارضة للتوجهات احلكومية التي تنادي بقدر أكبر من اإلصالح. 

املطلب الثاني: اللجنة امللكية املكلفة مبراجعة النصوص الدستورية

في ظل تصاعد وتيرة “الربيع العربي” األردني، جاءت املبادرة امللكية بتشكيل جلنة ملكية ملراجعة نصوص 
الدستور األردني برئاسة رئيس الوزراء السابق املرحوم أحمد اللوزي وعضوية تسعة أشخاص أسند إليهم 

مهمة مراجعة نصوص الدستور األردني واقتراح أي تعديالت دستورية ضرورية عليه.1
أن الباعث األساسي ملراجعة نصوص الدستور األردني يكمن في إعادة صياغة العالقة بني  وقد ظهر جلياً 
السلطات الثالث في الدولة، التي كانت متتاز بهيمنة متارسها السلطة التنفيذية ممثلة مبجلس الوزراء على 
السلطة التشريعية ممثلة مبجلس األمة بشقيه: األعيان؛ والنواب وعلى السلطة القضائية. وهذا ما ميكن 
استنتاجه من رسالة التكليف امللكية للمرحوم أحمد اللوزي التي جاء فيها »... أن غايتنا من ذلك كله 
دستورية  صيغة  إلى  وصوال  والنيابي  احلزبي  السياسي  باألداء  واالرتقاء  السلطات،  بني  التوازن  ترسيخ  هو 
متكن مجلس األمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقاللية، باإلضافة إلى تكريس القضاء 
حكما مستقال بني مختلف السلطات والهيئات واألطراف، وأن يظل مرفقاً مكتمل البناء في جميع درجات 

التقاضي وأشكاله«.2 

بتعيني جلنة ملكية مكلفة مبراجعة نصوص الدستور بتاريخ 26 نيسان/ابريل 2011 وقد قدمت توصياتها إلى جاللة امللك بتاريخ 15 آب/ السامية  امللكية  اإلرادة  1      صدرت 

اغسطس2011.

2      من رسالة جاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني إلى املرحوم أحمد اللوزي، رئيس اللجنة امللكية املكلفة مبراجعة نصوص الدستور بتاريخ 26 نيسان/ابريل 2011. 
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إن أهم املالحظات على تشكيل اللجنة امللكية أنها ضمت أعضاء من اللون والطيف السياسي نفسيتها. 
فعلى الرغم من التفويض املفتوح الذي منحته الرسالة امللكية للجنة، إال أن تركيبتها احملافظة عموماً، 
بالنسبة لبعض املراقبني، كانت بحد ذاتها مبثابة سقف مسبق للتعديالت املطلوبة، إذ تكونت اللجنة من 
أربعة رؤساء وزراء سابقني من ضمنهم رئيسها املرحوم أحمد اللوزي، وعضوية رئيس اجمللس القضائي األردني 
في ذلك الوقت والرئيس السابق له، وخبير اقتصادي واجتماعي، ووزير عدل سابق، إضافة إلى وزيرين سابقني 

ليسا في مجال القانون.1

فلم تضم اللجنة امللكية في عضويتها ممثلني عن األطياف السياسية اخملتلفة من حزبيني ونقابيني وممثلني 
عن احلراك الشعبي، كما لم تضم أكادمييني ومختصصني في مجال القانون الدستوري، وضمت فقط عضواً 
واحداً من مجلس النواب املنتخب هو رئيس اجمللس في ذلك الوقت، وهو ما ميكن اعتباره استبعاد تام جمللس 
إليه من  قدمت  التي  التعديالت  إقرار  على  فقط  دوره  الدستور، واقتصار  تعديل  اقتراح  عملية  عن  النواب 
في مجال تعديل  قبل اللجنة امللكية ملراجعة نصوص الدستور. وبهذا يكون األردن قد خط خطا إصالحياً 
الدستور مختلفاً عن ذلك الذي اتبعته الدول العربية امللكية األخرى كاملغرب، الذي قام فيها امللك بتشكيل 
السياسية  األحزاب  وقادة  والرأي  املعرفة  أصحاب  مع  ليتشاركوا  ودستورياً  قانونياً  فقيهاً   )19( جلنة من 

للخروج بتعديالت على الدستور املغربي تتجاوب مع مطالب الشعب املغربي، وذلك في العام 2.2011

وجاءت الرواية احلكومية بأن اللجنة امللكية قد سعت إلى التواصل مع كافة أطياف اجملتمع األردني من خالل 
فتح اجملال أمام جميع القوى السياسية والشعبية بأن تتقدم إليها باقتراحاتها وأفكارها حول التعديالت 
املطلوب إدخالها على الدستور األردني، إال أن األحزاب السياسية والقوى الشعبية عّبرت في أكثر من مناسبة 
عن عدم رضاها عن مستوى تواصل اللجنة الشعبي، إذ اشتكى ناشطون وحزبيون من جتاهل اللجنة امللكية 

ملراسالتهم واقتراحاتهم اخلاصة حول تعديل نصوص الدستور.3

الدستور من خالل  فقد بقيت مشاركتها في عملية تعديل  الكبرى،  السياسية  األحزاب  أما على صعيد 
للجنة  اخلاصة  واقتراحاتها  توصياتها  إرسال  على  فقط  اقتصرت  خجولة،  امللكية  اللجنة  مع  التفاعل 
امللكية حول رؤى كل منها لإلصالح الدستوري في األردن. وقد جّسدت تلك االقتراحات رؤى حزبية وشخصية 
بحتة لألحزاب السياسية، ولم تنطلق من مصلحة عامة مشتركة، وذلك بسبب اختالف الواقع السياسي 
اجتاه إسالمي  املعارضة من  أطياف قوى  الذي تشددت فيه بعض  الوقت  ففي  األردن.  العاملة في  لألحزاب 
وتيارات يسارية أخرى في انتقاد اللجنة امللكية ملراجعة نصوص الدستور مطالبة باستبدالها بلجنة أخرى 
لصياغة دستور جديد، رحبت أحزاب سياسية أخرى باخلطوة اإلصالحية، ودعت اللجنة إلى العمل على إزالة 
كافة التشوهات التي طرأت على الدستور األردني والعودة إلى دستور عام 1952 بصيغته األولى مع تقليص 

صالحيات امللك الدستورية لصالح رئيس وزراء منتخب من الشعب.4   

كما طالبت األحزاب السياسية بتكريس مبدأ األمة مصدر السلطات من خالل تغيير آلية اختيار مجلس 
األعيان في األردن، وهو اجمللس األعلى في مجلس األمة األردني الذي يتم اختيار أعضائه مباشرة من قبل امللك، 

وذلك لصالح انتخاب أعضائه من قبل الشعب.5 

اللوزي رئيسا، وعضوية كل من: طاهر املصري، ورجائي املعشر، وفايز الطراونة، وفيصل الفايز، وطاهر حكمت، وراتب الوزني، وسعيد التل،  اللجنة من: املرحوم أحمد  1  تشكلت 

ومروان دودين، ورياض الشكعة.

الدولية  املؤسسة  قبل  أعدها كل من: محمد مدني؛ وإدريس املغروي؛ وسلوى الزرهوني، دراسة نقدية للدستور املغربي للعام 2011، املنشورة من  إلى: دراسة  األنظر  2  يرجى 

للدميقراطية  واالنتخابات حول بناء الدستور، 2012.

3      بيان للجنة التحضيرية للمؤمتر الوطني لإلصالح الذي تنتقد فيه التعديالت الدستورية املقترحة، املنشور على موقع “عمان نت” بتاريخ 2011/9/13.

4   بيان صادر عن التيار الوطني التقدمي »احلد األدنى لإلصالح هو العودة إلى دستور 1952 أوالً« املنشور على موقع “كل األردن” اإلخباري بتاريخ 2011/2/3.

5   بشير املومني، التعديالت الدستورية، قراءة في موقف اإلخوان املسلمني، مقالة املنشورة على موقع وكالة “زاد األردن” اإلخبارية بتاريخ 2011/8/20. 
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ويعود السبب في غياب أي دور بارز لألحزاب السياسية عن عملية تعديل الدستور إلى الواقع الذي تعيشه 
تلك األحزاب. ففي األردن فإن عدد األحزاب السياسية املرخصة محدود، يزيد عددهم وينقص بصورة سريعة 
بني احلني واآلخر وذلك بسبب ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية ملعظم تلك األحزاب السياسية، ما يضطرها 
إلى إغالق أبوابها وإلغاء ترخيصها بسبب عدم قدرتها على التقيد بأحكام القانون. فمعظم األحزاب األردنية 
غير قادرة على استئجار مقرات لها، أو حتى تعيني محاسب يقوم بإعداد موازنتها السنوية لغايات تسليمها 
إلى السلطات الرسمية، فتجد نفسها مضطرة لطلب سحب ترخيصها طوعاً واختياراً نتيجة عدم قدرتها 

على االلتزام بالقواعد القانونية الناظمة لعمل األحزاب السياسية في األردن.

العمل  جبهة  حزب  فهو  األعضاء؛  حيث  من  وعدداً  تأثيراً  وأكثرها  األردنية  السياسية  األحزاب  أكبر  أما 
اإلسالمي، الذراع السياسية جلماعة األخوان املسلمني في األردن التي هي جماعة مرخصة في وزارة التنمية 
ويحمل حزب جبهة العمل اإلسالمي  االجتماعية كجمعية مبوجب قانون اجلمعيات األردني لعام 2008. 
نفس املبادئ واألفكار التي تقوم عليها جماعة األخوان املسلمني املتمثلة في سعيهم الوصول إلى البرملان 

لسن تشريعات تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، ورفع شعار “اإلسالم هو احلل”. 

ويُعّد حزب جبهة العمل اإلسالمي أكبر تكتل حزبي في األردن، إذ يزيد عدد أعضائه عن )13( ألف عضو، في 
الوقت الذي تعجز فيه بعض األحزاب األخرى عن احلفاظ على احلد األدنى لتأسيس حزب سياسي في األردن 
املتمثل في )500( عضو، وأغلب التقديرات تشير إلى أن أعضاء حزب جبهة العمل اإلسالمي منفرداً يفوق 
حجم كافة األحزاب الـسياسية األردنية األخرى مجتمعة، فضال عن وجود اآلالف من أعضاء جماعة األخوان 

املسلمني غير منتمني للحزب بشكل رسمي.1

وعادة ما يشار إلى كل من جماعة األخوان املسلمني وحزب جبهة العمل اإلسالمي بـ”احلركة اإلسالمية” 
ذلك على الرغم من أن أحدهما مصنف على أنه »جمعية خيرية« واآلخر على أنه »حزب سياسي« إال أن 
كليهما ميارس العمل السياسي، وتكون االجتماعات املشتركة بني الطرفني دائمة االنعقاد، ويشغل العديد 

من األشخاص مناصب قيادية في كل من اجلماعة واحلزب في الوقت نفسه.

وإلى جانب حزب جبهة العمل اإلسالمي، هناك حزب الوسط اإلسالمي الذي أسس في العام 2001 على 
وجماعة  اإلسالمي  العمل  جبهة  حزب  عباءة  من  خرجوا  ونقابيني  حزبيني  ناشطني  تضم  مجموعة  أيدي 
األردنيون  يعرفها  التي  التقليدية  اإلسالمية  احلركة  بديل عن  املسلمني، وكان طموحهم تشكيل  األخوان 
وقد فاجأ حزب الوسط اإلسالمي كافة املراقبني واحملللني بالنتائج التي حققها في  منذ عشرات السنني. 
االنتخابات التشريعية جمللس النواب السابع عشر التي جرت في بداية العام 2013، إذ حصل احلزب على 
أعلى عدد من مقاعد “القوائم الوطنية”، كما أنه قد حصل على أعلى عدد من مقاعد الدوائر االنتخابية 

التي استحوذت عليها األحزاب السياسية.

أما أحزاب اليسار في األردن، التي تُعّد من قبيل أحزاب املعارضة، فهي تتبنى أفكاراً ذات امتداد خارجي مثل: 
حزب البعث العربي االشتراكي القريب من البعث العراقي؛ وحزب البعث التقدمي القريب من سورية، وحزب 
الوحدة الشعبية الذي يتبنى أفكار اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ واحلزب الشيوعي األردني الذي يتبنى
األفكار الشيوعية التقليدية التي قام عليها االحتاد السوفييتي في السابق؛ فضال عن أحزاب أخرى قومية 
وناصرية وعروبية، وجميعها صغيرة احلجم وضعيفة التأثير في احلياة السياسية األردنية 2وأمام هذا الواقع 
إصالح  بعملية  األردنية  احلكومة  تستفرد  أن  املستغرب  من  يكن  لم  األردن  في  املبتدئ  والسياسي  احلزبي 
دستورها بنكهة واحدة حكومية دون أي صبغة معارضة، ذلك بسبب غياب االنسجام بني صفوف األحزاب 
السياسية وعجزها عن رسم سياسة واحدة مشتركة للمعارضة األردنية، ذلك على الرغم من وجود جلنة 

تنسيق عليا ألحزاب املعارضة األردنية تضم في عضويتها: حزب جبهة العمل اإلسالمي؛ وحزب الوحدة 

1   تقرير بعنوان »أفق اخلارطة السياسية باألردن بعد االنتخابات وتعديالت الدستور«، املنشور على موقع “العربية اإللكتروني” بتاريخ 2013/3/7.

2        أفق اخلارطة السياسية باألردن بعد االنتخابات وتعديالت الدستور، املرجع السابق.
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البعث  وحزب  الشيوعي؛  واحلزب  االشتراكي؛  العربي  البعث  وحزب  الدميقراطي؛  الشعب  وحزب  الشعبية؛ 
العربي التقدمي؛ واحلركة القومية للدميقراطية املباشرة.1 

أما القوى النسائية واجلهات املدافعة عن حقوق املرأة، فقد كانت أكثر حماسة وفعالية، إذ رأت في تعديل 
األردنية،  اجلنسية  واملرأة في مجال إعطاء  الرجل  الدستور فرصة سانحة للمطالبة بتحقيق املساواة بني 
فطالبت بتعديل املادة )6( من الدستور وإضافة كلمة )اجلنس( إليها، إذ نصها “األردنيون أمام القانون سواء 

ال متييز بينهم في احلقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”. 

وفي هذا اجملال، فقد انقسمت اآلراء الفقهية والقانونية إلى قسمني، األول يرى أن إضافة كلمة “اجلنس” إلى 
املادة الدستورية السابقة سيفرض على الدولة تغيير قانون اجلنسية األردني لصالح حتقيق املساواة في منح 
اجلنسية لكل من األردني واألردنية بحيث يصبح لألردنية املتزوجة من غير أردني احلق في أن متنح اجلنسية 
األردنية ألبنائها.2 أما الرأي الثاني، فقد اعتبر أن الدستور األردني ينص صراحة على املساواة بني الرجل واملرأة 
دون احلاجة إلى إضافة كلمة »اجلنس« إلى املادة )6( من الدستور، وأن مظاهر االختالف التي وردت في هذه 
املادة الدستورية التي يجب عدم التمييز على أساسها بني الرجل واملرأة، العرق واللغة والدين، قد جاءت على 
سبيل املثال وليس على سبيل احلصر، وأنه من غير املمكن تضمني املادة الدستورية السابقة كافة املعايير 
واألسس التي ميكن أن يقوم على أساسها التمييز بني الرجل واملرأة، بالتالي فإن املساواة مفروضة دستورياً 

حتى في ظل غياب كلمة »اجلنس«.3 

أما الناشطون في مجال حقوق اإلنسان، فقد وجدوا في تعديل الدستور ضالتهم للمطالبة بتوسيع نطاق 
الدستور  في  إليها  مشاراً  يكن  لم  جديدة  دستورية  حقوق  وإضافة  لألردنيني،  األساسية  واحلريات  احلقوق 
النشطاء  نادى  كما  والشيخوخة.4  والطفولة  واألمومة  األسرة  وحماية  التعذيب  حظر  أهمها  األردني، 
إدانته بحكم قضائي  تثبت  حتى  بريء  املتهم  بأن  األردني  الدستور  العادلة في  احملاكمة  بتكريس ضمانات 
محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية أنشئت  قطعي، وامتد نطاق تلك املطالب إلى ضرورة إلغاء 
في ظل حالة الطوارئ واألحكام العرفية التي سادت في األردن في اخلمسينيات من القرن املاضي، التي متتاز 
بأن املدنيني فيها يحاكمون من قبل قضاة عسكريني يعينون من قائد اجليش أو من قضاة مدنيني في بعض 

احلاالت يعينون من قبل رئيس الوزراء نفسه.5

للعام 2011، الذي طغى  الدستورية  التعديالت  في  للعشيرة  واجللي  الواضح  الدور  للنظر  الالفت  ويبقى 
-في بعض األحيان-على دور األحزاب السياسية. فالعشيرة كانت دائماً ما متثل املؤسسة السياسية األهم 
واألقوى في األردن، وقد أثبت “الربيع العربي” أنها ما تزال األقدر على املشاركة السياسية والتأثير في الرأي 
العام، إذ توسع دورها السياسي بعد “الربيع العربي”، وانخرطت في دعوات اإلصالح، وشّكلت لتلك الغاية 
مطالبها  خاللها  من  وصاغت  السياسي  العمل  خاللها  من  مارست  السياسية  باألحزاب  أشبه  تكتالت 
ورؤيتها لإلصالح وموقفها من التعديالت الدستورية.6 وعليه، فال مجال للشك بأن العشائر األردنية ستظل 
العباً مهماً في احلياة السياسية خالل السنوات املقبلة، فقد كان لها حضور مميز في عملية تعديل الدستور 

التي ابتدأت قبل تشكيل اللجنة امللكية من خالل جلنة احلوار الوطني.

1       دليل األحزاب السياسية األردنية الصادر عن مركز القدس للدراسات السياسية بتاريخ 2013/6/1.

2       رانية اجلعبري، احلركة النسائية لن توقف مطالبتها بإضافة كلمة )اجلنس( للمادة 6 من الدستور، مقالة املنشورة في جريدة العرب اليوم األردنية بتاريخ 2011/9/17.

3       إسالم احلرحشي، حق أبناء األردنيات في جنسية أمهاتهم ثابت في الدستور األردني، مقالة املنشورة على موقع “السوسنة األردنية” بتاريخ 2014/10/26.

4  رسالة إلى أعضاء اللجنة امللكية األردنية لتعديل الدستور من الشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بتاريخ 

.2011/7/5

5      قانون محكمة أمن الدولة رقم )17( لسنة 1959 وتعديالته املنشور على الصفحة )529( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )1429( الصادر بتاريخ 1959/7/1. 

6      نور العمد، رفض عشائري للتعديالت الدستورية، مقالة املنشورة على موقع عمان “نت اإلخباري” بتاريخ 2011/8/22.
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اخلالصة

الثورات  بدء  قبل  احلالي  الزخم  مبثل  األردني  الشارع  لدى  مطروحاً  الدستوري  اإلصالح  موضوع  يكن  لم 
الدميقراطية العربية التي خلقت مناخاً سياسياً جديداً، وأدت إلى حتوالت في املزاج العام. وقد تلقف احلراك 
السياسي في األردن منذ انطالقته اجلديدة )مع مسيرات اجلامع احلسيني( فكرة التعديالت الدستورية، ما 

دفع بدوائر القرار إلى القبول مببدأ إجراء حزمة من التعديالت لتطوير احلياة السياسية واحلزبية والنيابية. 
بإسقاط   - أخرى  عربية  دول  في  احلال  هو  كما   – يطالب  لم  األردن  في  الشعبي  احلراك  أن  من  وبالرغم 
النظام، وجعل سقفه السياسي »إصالح بنية النظام«، إال أن هذا السقف قد انعكس -بشكل كبير- في 
الوقوف عليها في عملية اإلصالح  التي ميكن  تعزيز املطالبة بتعديالت دستورية، بوصفها األرض الصلبة 

السياسي، وهذا ما منح هذه التعديالت في األردن أهمية خاصة في املطالب الشعبية.

وقد تطور مطلب اإلصالح الدستوري من مجرد الدعوة للعودة إلى دستور العام 1952 لتحصني مجلس 
النواب وتقويته في مواجهة السلطة التنفيذية إلى املطالبة ببنود أخرى متعددة، وصلت بقوى سياسية 
احلقيقي  مضمونها  تعديالت  إجراء  أو  امللك«  صالحيات  »تقليص  عن  احلديث  إلى  معارضة  وشخصيات 
املعارضة  من  ضيقة  دوائر  في  محصوراً  بقي  احلراكي   املطلب  هذا  أن  إال  الدستورية.  سلطاته  من  احلد 

والسياسيني دون أن ينعكس عبر حالة من التوافق والتفاهم السياسي الشعبي.

وقد تباينت أولويات احلراك وأهدافه ما بني احلركات التقليدية واجلديدة وقوى سياسية مختلفة في رؤيتها 
الرأي حول  للمشهد واملعادلة السياسية اجلديدة املطلوبة، وهذا ما انعكس بالضرورة على االختالف في 
ماهية التعديالت الدستورية املطلوبة ما بني تيار يرفض تقليص صالحيات امللك، وتيار يصر على تعديالت 
معينة، وتيار آخر يطالب بدسترة قرار فك االرتباط، ما جعل من مضمون التعديالت الدستورية وسقفها 

ومداها ووجهتها موضوعاً جدلياً، كما برز بوضوح عند إقرارها من قبل مجلس األمة.
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الفصل الثالث: التعديالت الدستورية لعام 2011 

املقدمة

سبقت اإلشارة إلى أنه، وخالل عمل جلنة احلوار الوطني، قام امللك بتكليف رئيس مجلس األعيان األسبق 
التكليف  كتاب  مبوجب  إليها  عهد  الدستورية  للتعديالت  ملكية  جلنة  برئاسة  اللوزي  أحمد  املرحوم 
التوازن  الدستوري، وترسيخ  السياق  السياسية في  باحلياة  النهوض  العمل على كل ما من شأنه  مهمة 
إلى صيغة دستورية متكن مجلس األمة  السياسي احلزبي والنيابي وصوالً  باألداء  بني السلطات، واالرتقاء 
بني  مستقالً  من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقاللية، إضافة إلى تكريس القضاء حكماً 
مختلف السلطات والهيئات واألطراف، وأن يظل مرفقاً مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله. 

وقد تسّلم جاللة امللك مخرجات اللجنة امللكية في احتفال كبير بتاريخ 2011/8/14 في باحة قصر 
رغدان، وبحضور حشد من رجال الدولة واألمراء واملسؤولني والسياسيني واإلعالميني، وأعضاء جلنتي التعديالت 
الدستورية واحلوار الوطني ودبلوماسيني غربيني وعرب، وألقى جاللة امللك كلمة رحب فيها باخملرجات طالباً 
عبر مراجعة احلكومة ومجلسي النواب  إجناز التعديالت في إطار زمني ال يتجاوز الشهر، وهو ما مت فعلياً 

واألعيان مع إحداث بعض التعديالت اجلديدة.1   

املبحث األول: مقترحات اللجنة امللكية ملراجعة نصوص الدستور

تعددت مقترحات اللجنة امللكية ملراجعة نصوص الدستور األردني لعام 1952 وتنوعت لتشمل السلطات 
الثالث في الدولة، التشريعية؛ والتنفيذية؛ والقضائية، إضافة إلى موضوع احلقوق واحلريات األساسية التي 

وردت في الفصل الثاني من الدستور األردني بعنوان “حقوق األردنيني وواجباته”.

املطلب األول: التعديالت الدستورية املقترحة على السلطة التشريعية

الدستورية  املواد  لتعديل  اقتراحاً   )14( ما مجموعه  الدستور  مبراجعة  املكلفة  امللكية  اللجنة  اقترحت 
مادة من مواد الدستور املتعلقة في هذا  املتعلقة بالسلطة التشريعية، التي َمّست تغيرات على )13( 
اجلانب وذلك من أصل )34( مادة دستورية تضمنها الدستور األردني قبل التعديل ُكرِّست لتنظيم عمل 

السلطة التشريعية. 

فقد تقّدمت جلنة مراجعة الدستور مبجموعة من املتقرحات ذات الصلة بتشكيل مجلس النواب وانتخابه 
امللكية  اللجنة  اقترحت  النيابية،  باالنتخابات  املتعلقة  املواد  ففي  داخله.  العمل  وآلية  فيه،  والعضوية 
انتخابات  حول  أثير  الذي  اجلدل  ورائها  من  الرئيسي  الدافع  كان  التعديالت  من  ومهمة  واسعة  مجموعة 
لذا، فقد  و2010.  تداوله من تدخل في مجريات االنتخابات النيابية لعامي 2007  نيابية سابقة، وما متّ 
اقترحتلجنة مراجعة الدستور إجراء تعديالت على املواد املتعلقة بانتخاب مجلس النواب، تنص على إنشاء 
هيئة مستقلة تشرف على االنتخابات النيابية تكفل سالمة العملية االنتخابية في مراحلها كافة، وتضمن 

للمرشحني احلق في مراقبة العملية االنتخابية، وعقاب العابثني بإرادة الناخبني.2

1      يرجى األنظر إلى خطاب امللك في تسليم التعديالت الدستورية بتاريخ 2011/8/14 املنشور على املوقع اإللكتروني للملك عبد اهلل الثاني ابن احلسني. 

2      مقترحات اللجنة امللكية ملراجعة الدستور على املادة )67( من الدستور.
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وبالنص على إنشاء هيئة تشرف على االنتخابات، أخرجت اللجنة احلوار حول سالمة االنتخابات النيابية من 
أن تكون احلكومة مسؤولة عن العملية االنتخابية، وتركت احلوار الذي اقترح بأن تكون السلطة التنفيذية 
ممثالً  الهيئة املستقلة الذي ميكن أن يكون القضاء  هي املسؤولة عن االنتخابات النيابية إلى قانون إنشاء 

فيها.

وفيما يخص شروط العضوية في مجلس النواب، فقد قدمت اللجنة تعديالً على املادة )75( من الدستور 
تقضي بشطب الفقرة )و( منها وإضافة فقرة جديدة تنص على أن »ال يحمل جنسية أجنبية«، وإضافة 
أو  احلكومة  مع  التعاقد  عضويته  مدة  أثناء  والنواب  األعيان  مجلسي  أعضاء  من  عضو  كل  على  »ميتنع 
األشخاص املعنوية العامة أو الشركات أو املنشآت التي متلكها الدولة أو األشخاص العامة األخرى أو تساهم 
فيها سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزما أو موردا أو مقاوال وسواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة« كفقرة 
جديدة، وإضافة جملة »أو خالف أي عضو أحكام الفقرة )2( من هذه املادة« اخلاصة بإسقاط العضوية 

للفقرة )2( من النص األصلي للدستور.1 

إن مرد هذا التعديل، وبصرف النظر عن حاجته، كان يهدف إلى إنهاء أية إمكانية لنشوء تضارب في املصالح 
عند السادة النواب الذين يقومون بدور الرقابة على احلكومة ومرتبطني مع احلكومة بعقود. وبالطبع، فإن 
عقود  إمكانية  على  أبقى  قد  أنه  املصالح، إال  تضارب  عالج موضوع  قد  تعديله  املقترح  الدستوري  النص 
اإليجار بني احلكومة والنواب. وفي هذا السياق اقترح البعض أن يكون العمل البرملاني عمالً كلياً بدوام كامل، 

مبعنى أنه ال يحق للنائب أو العني ممارسة أي مهنة إضافية أثناء فترة تواجده في مجلس النواب.2 

واملتعلقة   )88( املادة  من  التالية  الفقرة  بشطب  اقتراحاً  الدستور  مبراجعة  املكلفة  اللجنة  قدمت  كما 
بأن  االقتراح  كان  إذ  األعيان،  أو  النواب  مجلسي  أعضاء  أحد  محل  شغر  لو  فيما  التكميلية،  باالنتخابات 
تشطب الفقرة التالية »أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية ألي سبب من 
أمر  احملل  ذلك  انتخاب فرعي مللء  إجراء  أن  الوزراء  يرى معها مجلس  قاهرة  وكانت هنالك ظروف  األسباب 
متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه املطلقة وخالل شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو 
مللء ذلك احملل من بني أبناء تلك الدائرة االنتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها 
اجمللس مناسبة«.3 وبالطبع، فإن الفقرة الثانية من هذه املادة التي قامت اللجنة باقتراح إلغائها لم تكن 
أصال جزءا من دستور 1952 وإمنا أُضيفت في تعديل العام 1984 الذي جاء في سياق دعوة مجلس النواب 
إلى االنعقاد وفي ظل خيار عدم إمكانية إجراء انتخابات نيابية تكميلية في الضفة الغربية، فقد أجريت 
في الضفة الشرقية وأضيف هذا التعديل ليتيح لنواب البرملان الذين بقوا على قيد احلياة أو الذين فازوا في 
االنتخابات النيابية التكميلية في الضفة الشرقية انتخاب أعضاء عن دوائر الضفة الغربية من مرشحني 
ترشحوا عن تلك الدوائر. وهذا ما جرى بالفعل خالل عودة احلياة النيابية إلى األردن خالل الفترة 1984 – 

1985، وبالطبع، فإن بقاء هذه الفقرة بُعيد انتخابات 1989 لم يكن له مبّرر على اإلطالق. 

وفي املادة )89( من الدستور، واملتعلقة بجلسات مجلسي النواب واألعيان، قّدمت اللجنة امللكية املكلفة 
أمام مجلس  العرش  تبوئه  إثر  امللك  ونصها: »يقسم   )29( املادة  رقم  بإضافة  اقتراحاً  الدستور  مبراجعة 
األمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس األعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص لألمة«4 إلى املواد )34(، 

)79(، )92( في الفقرة األولى من هذه املادة، إذ أصبح نصها بعد التعديل كالتالي: »باإلضافة إلى 

1      املادة )75( من الدستور بعد مقترح التعديل.

2  يحّق للنائب أو العني أن يزاول مهنته األصلية إن كانت في القطاع اخلاص؛ كصاحب مكتب هندسي أو محام أو مقاول، وهذا ما كان يجري خالل الفترات املاضية، لكن أشير في 

الورشة احلوارية التي عقدها مركز الدراسات االستراتيجية ملناقشة التعديالت الدستورية املقترحة، إلى وجهة نظر التفرغ التام؛ واألهم من ذلك وسائل التحقق من عقود غير 

مباشرة مع احلكومة.

3     الفقرة التي اقترحت اللجنة امللكية شطبها من املادة )88( من الدستور قبل التعديل.

4     املادة )29( من الدستور األردني التي اقترحت اللجنة املكلفة مبراجعة الدستور إضافتها إلى الفقرة )1( من املادة )89(.
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األحوال التي يجتمع فيها مجلسا األعيان والنواب بحكم املواد )29، 34، 79 و92( من هذا الدستور فإنهما 
يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء«.1

امللكية  اللجنة  اقترحت  للمجلس، فقد  رئاسته  النواب  رئيس مجلس  لتولي  الزمنية  باملدة  يتعلق  وفيما 
تعديل املادة )69( من الدستور التي تنص على أن مدة رئاسة اجمللس سنة شمسية لتصبح مدة رئاسة 

اجمللس سنتني شمسيتني.2 

أما أهم مقترحات اللجنة الذي يعكس -إلى حد كبير- مجريات احلراك الشعبي في األردن وأصداء “الربيع 
العربي” الذي ركز على فئة الشباب، فتمثل في اقتراحها تخفيض السن القانوني لعضو مجلس النواب 

من )30( إلى )25( عاماً، ما يتيح الفرصة إلى توسيع دائرة الذين ميكن لهم الترشح.3

الترشح جمللس النواب ينطوي على خطورة التأثير سلبا على نوعية املمثلني  ومع ذلك، فإن تخفيض ِسّن 
في اجمللس، وأن يفتح اجملال أمام دخول أشخاص ال ميتلكون اخلبرة السياسية وال املعرفة في العمل العام 
إلى أروقة البرملان بسبب املال السياسي، كما أن صغر ِسّن النائب من شأنه أن يؤثر في مهماته التشريعية 

والرقابية بسبب جهله بإجراءات سير العمل داخل اجمللس. 

وال يرد القول إن هناك العديد من النظم الدستورية املقارنة التي تعتمد ِسّن الترشح جمللس النواب بأقل من 
)30( سنة خلفض ِسّن الترشح في األردن، ذلك أن االنتخابات التشريعية في تلك الدول جترى على أساس 
سياسياً  عن حزب سياسي معني، فيكون مؤهالً  حزبي، بحيث يخوض املرشح االنتخابات التشريعية ممثالً 
لالنخراط بالعمل النيابي باعتباره منتميا لذلك احلزب السياسي منذ سنوات رغم صغر ِسّنه. كما ال يكون 
موضوع امتالك املرشح املال الكافي لتمويل حملته االنتخابية عائقا أمام ترشحه ذلك أن احلزب الذي ينتمي 
ِسّن  تخفيض  األردن، فيكون عدم  في  نفتقرها  التي  األمور  االنتخابية، وهي  نفقات حملته  له سيتحمل 

الترشح جمللس النواب إلى )25( سنة شمسية في محله ومتفقاً مع واقع احلال.

وعن تشكيلة مجلس األعيان األردني، وعلى الرغم من علو األصوات التي كانت تطالب بتعديل املادة )36( 
من الدستور فيما يتعلق بآلية تشكيل مجلس األعيان املعني والبدء بتطبيق نظام انتخاب مجلس األعيان 
امللكية  اللجنة  أن  السلطات، إال  الشعب مصدر  الدميقراطية بشكل كامل ومبدأ  بحجة حتقيق مفهوم 
آلية  النظر في  بإعادة  تتعلق  أحكام  أي  ولم تضمن مقترحاتها  املطالب  بهذه  تأخذ  لم  الدستور  لتعديل 

تشكيل مجلس األعيان املعني لصالح البدء في انتخابه. 

إن االنتقال إلى مرحلة انتخاب مجلس األعيان في الوقت احلاضر هي خطوة مبكرة في النظام الدستوري 
األردني، وذلك بسبب تركيبة اجملتمع األردني احلالية التي يطغى عليها الطابع العشائري، وبسبب عدم تبلور 
احلياة احلزبية بشكل يسمح لألحزاب السياسية بالتنافس في انتخابات مجلس األعيان، وهما األمران اللذان 

قد يسفران عن اختيار نسخة مكررة من مجلس النواب في حال انتخاب مجلس األعيان.4 

الغاية  وضمان  اجمللس  استقاللية  على  احلفاظ  هو  االقتراع  صندوق  عن  األعيان  إبعاد  من  الهدف  أن  كما 
األساسية من إنشائه وهي اعتباره اجمللس األعلى الذي يقوم مبراجعة األعمال والقرارات الصادرة عن مجلس

1     الفقرة )1( من املادة )89( من الدستور بعد التعديل.

2     تعديل مقترح من قبل اللجنة امللكية على البند األول من املادة )69( من الدستور.

3     املادة )70( من الدستور قبل التعديل، ومقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور.

4  اعتبر عضو اللجنة امللكية السيد طاهر املصري أن »الهياكل احلزبية في البالد ليست مؤهلة بعد النتخاب مجلس األعيان ولم نصل ملرحلة متقدمة بسبب هذه الهياكل التي 

لم تتبلور بشكل كامل..« يرجى النظر إلى جريدة “الرأي” األردنية بتاريخ 2011/8/17.
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اعتباره  من  اجمللس  إنشاء  من  الغاية  يحقق  أن  ال يضمن  األعيان  مجلس  أعضاء  فانتخاب  األردنى.  النواب 
بيت خبرة ومرجعية عليا في األمور التشريعية.  فمعظم الشخصيات املعروفة بخدماتها للوطن واألمة 
واملشهود لها بالنزاهة واالستقامة من خالل سنوات اخلدمة الطويلة في العمل العام قد تعزف عن الترشح 

النتخابات مجلس األعيان، وإذا ما ترشحت فال توجد هناك أية ضمانات على أنها ستفوز في االنتخابات.

إن النظم الدستورية املقارنة التي تأخذ بانتخاب اجمللس األعلى )األعيان( تطبق آلية انتخاب مختلفة عن 
تلك التي جتري مبوجبها انتخاب أعضاء اجمللس األدنى )النواب( والتي تعتمد على أساس مبدأ املساواة في 
التقسيمات اإلدارية كقاعدة عامة، وعلى فرض شروط عضوية للمجلس األعلى تختلف عن تلك اخلاصة 
ليكونوا  السياسية  الكفاءات  وإفراز  االنتخابية،  العملية  مبخرجات  التحكم  بهدف  وذلك  األدنى  باجمللس 
أعضاء في اجمللس األعلى. إال أن مثل هذه األحكام يصعب تطبيقها في األردن على األقل في الوقت احلاضر، 
وذلك بسبب االختالف حول التقسيمات اإلدارية النتخابات مجلس النواب؛ نظرا لعدم االستقرار على نظام 
انتخابي معني، ما يجعل من االتفاق على تقسيمات إدارية النتخابات مجلس األعيان أمراً غاية في الصعوبة. 
ستكون  األعيان  مجلس  انتخابات  في  ملرشحيهم  الناخبني  اختيار  في  ستتحكم  التي  العوامل  أن  كما 
مشابهة لتلك العوامل التي تتحكم بانتخابات مجلس النواب التي هي أبعد ما تكون عن عنصري الكفاءة 
والقدرة على العمل البرملاني العام، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا في أية انتخابات ألعضاء مجلس األعيان 

في األردن. 
 

مليول  ما يخضع  دائماً  وأنه  امللك  املعني هو مجلس  األعيان  أن مجلس  من  البعض  أما بخصوص مخاوف 
نزع  اخملاوف من خالل  تبديد مثل هذه  البرملاني، فإنه ميكن  ممارسة عمله  أثناء  التنفيذية  السلطة  ورغبات 
صالحية امللك في حل مجلس األعيان وعزل أعضائه، فيستقر الدور الدستوري جمللس األعيان، ويتخلص العني 
من أية سيطرة محتملة من السلطة التنفيذية على مصيره في مجلس األعيان، فيتحصن لكي يلعب دوره 

البرملاني كامال.

وفيما يتعلق بالطعن بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة )71( من الدستور، فقد كان من 
ضمن اختصاص مجلس النواب نفسه، وذلك من خالل تقدمي الناخب طعناً في نيابة من فاز عن دائرته إلى 
القضاء  املادة، فقد أصبح نصها كالتالي: “يختص  املقترح بخصوص هذه  وبعد تقدمي  سكرتيرة اجمللس. 
بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب أن يقدم إلى محكمة البداية التابعة لها 
الدائرة االنتخابية للنائب املطعون بصحة نيابته خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج االنتخابات في 
اجلريدة الرسمية طعنا يبني فيه أسباب طعنه، وتشكل هيئة احملكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من 
ثالثة قضاة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة ألي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خالل ثالثني يوما 

من تاريخ تسجيل الطعن لديها”.1 

وبذلك تكون اللجنة امللكية قد أخذت خطوة إلى األمام بتجريد مجلس النواب من حق تقرير صحة نيابة 
أعضائه؛ إذ إن واحدا من املآخذ على النص الدستوري السابق إعطاء مجلس النواب، وهو صاحب مصلحة في 
النظر بطعون املرشحني لالنتخابات، ما يعني أن يصوت اجمللس بعد انعقاده على صحة نيابة أحد أعضائه. 
هو  القضاء  ليكون  التشريعية  السلطة  القضائية على  السلطة  رقابة  قّوى من  قد  املقترح  أن هذا  كما 

الفيصل في تقرير صحة عضوية مجلس النواب.

وعلى صعيد أحكام حل مجلس النواب، فقد متّ تقدمي مقترح من اللجنة امللكية، بإلغاء الفقرات )4 و5 و6( 
من املادة )73(، التي كانت تنص على ما يلي:

4- بالرغم مما ورد في الفقرتني )1، 2( من هذه املادة للملك أن يؤجل إجراء االنتخاب العام إذا كانت هناك 
ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء االنتخاب أمر متعذر.

1     مقترح املادة )71( املقّدم من اللجنة امللكية لتعديل الدستور.



63

  الفصل الثالث                                                                                                                     التعديالت الدستورية لعام 2011

5- إذا استمرت الظروف القاهرة املنصوص عليها في الفقرة )4( من هذه املادة فللملك بناء على قرار من 
إعادة اجمللس املنحل ودعوته لالنعقاد، ويعتبر هذا اجمللس قائما من جميع الوجوه من تاريخ  الوزراء  مجلس 
صدور اإلرادة امللكية بإعادته، وميارس كامل صالحياته الدستورية، وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور مبا في 
ذلك املتعلق منها مبدة اجمللس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه احلالة أول دورة عادية له بغض النظر 

عن تاريخ وقوعها.

6- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء االنتخاب العام في نصف عدد الدوائر االنتخابية على األقل أمر ممكن بالرغم 
من استمرار الظروف القاهرة املشار إليها في هذه املادة، فللملك أن يأمر بإجراء االنتخاب في هذه الدوائر. 
األخرى  االنتخابية  الدوائر  عن  األعضاء  عدد  على نصف  يزيد  ال  ما  انتخاب  فيها  الفائزون  األعضاء  ويتولى 
التي تعذر إجراء االنتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثالثة أرباع عددهم، وأن يتم االنتخاب من 
قبلهم بأكثرية الثلثني على األقل ووفقا لألحكام والطريقة املنصوص عليها في املادة )88( من الدستور، 
ويقوم األعضاء الفائزون واألعضاء املنتخبون مبوجب هذه الفقرة بانتخاب بقية األعضاء عن تلك الدوائر وفق 

األحكام املبينة في هذه الفقرة”.1

أصال  قد وضعت  كونها  منها  والضرورة  الغاية  انتفاء  مع  متاماً  يتناسب  املواد  هذه  بإلغاء  املقترح  هذا  إن 
االنتخابات  للتعامل مع قضية طارئة، هي قضية احتالل الضفة الغربية في العام 1967، إذ تعذر إجراء 
النيابية في اإلقليم اآلخر للدولة األردنية جراء ذلك. ومع أن هذه النصوص كانت بحكم النصوص املُتعطلة 
وغير الضرورية في ظل قرار فك االرتباط في العام 1988، وإجراء انتخابات نيابية عامة في العام 1989، 
ونشوء السلطة الفلسطينية، إال أنها قد بقيت موجودة في الدستور األردني، وكان من الضرورة بإلغائها 

لفقدانها مبرراتها األصلية.

إذ شطبت  النواب؛  املتعلقة بحل مجلس  املادة )74(  من  جزء  بإلغاء  كما قدّمت اللجنة امللكية اقتراحاً 
خمسة  مبدة  الترشيح  ابتداء  قبل  يستقيل  أن  لالنتخاب  نفسه  ترشيح  ينوي  الذي  الوزير  »وعلى  جملة 
عشر يوما على األقل«، وأضيفت فقرة جديدة تنص على: »احلكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها 

تستقيل من احلكم خالل أسبوع من تاريخ احلل«.2

وحول اختصاصات مجلس النواب املتعلقة بإقرار قانون املوازنة العامة، فقد اقترحت اللجنة امللكية إضافة 
جملة »وموازنات املؤسسات املستقلة« إلى الفقرة األولى من املادة )112( من الدستور، ليصبح نصها بعد 
مقترح التعديل »يقدم مشروع قانون املوازنة العامة وموازنات املؤسسات املستقلة والوحدات احلكومّية إلى 
مجلس األمة قبل ابتداء السنة املالية بشهر واحد على األقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور«. إن إدراج 
موازنات املؤسسات املستقلة إلى جانب املوازنة العامة هو ضمان لعدم غياب موازنة أي وحدة حكومية عن 

رقابة اجمللس النيابي في ظل رواج انطباعات النتشار الفساد في هذه املؤسسات.

أما التعديل األخير املقترح املتعلق بالسلطة التشريعية، فيتعلق باملادة )119( من الدستور الذي يقضي 
بتمكني مجلس األعيان من مراجعة التقرير السنوي لديوان احملاسبة، بعد أن كان االطالع على ذلك التقرير 
النواب في  إلى مجلس  األعيان  اقتراح إضافة مجلس  إذ مت  النواب وحده؛  ومراجعته من صالحيات مجلس 
الفقرة )1( من هذه املادة، لتستبدل العبارة في الفقرة نفسها إلى »أحد اجمللسني«، لتصبح صيغة الفقرة 
وبيان  وملحوظاته  آراءه  يتضمن  عاما  تقريرا  والنواب  األعيان  إلى مجلسي  احملاسبة  ديوان  »يقدم  كالتالي 
اخملالفات املرتكبة واملسؤولية املترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد اجمللسني منه 
ذلك«.3 ولعل هذا التغيير يقع في إطار التغيرات اإليجابية التي تضمنتها مقترحات جلنة مراجعة الدستور. 

1    الفقرات )4 و5 و6( من املادة )73( قبل التعديل.

2     املادة )74( من الدستور قبل التعديل وبعده.

3    التعديل على الفقرة )1( من املادة )119( كما ورد من اللجنة املكلفة مبراجعة الدستور.
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إن مقترحات اللجنة في ما يتعلق بالسلطة التشريعية، باستثناء سحب حق مجلس النواب من البت في 
صالحية نيابة األعضاء، وتخفيض الِسّن القانوني ملرشح االنتخابات النيابية، إضافة إلى النص على إنشاء 
هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخابات النيابية؛ بقيت متمحورة حول إلغاء املواد التي أضيفت بعد حرب 
1967 وضياع أحد أقاليم الدولة واستحالة إجراء انتخابات هنالك في ظل االحتالل. فجميع هذه املواد كان 
يجب أن حتذف من الدستور في أول دورة عادية جمللس النواب احلادي عشر الذي انعقد بعد انتخابات 1989؛ إذ 
إن انتخابات 1989 كانت تعبيرا عن تعطيل عملي وفعلي لتلك املواد. وبالطبع، فإن بقاء هذه املواد بحد ذاته 
يساهم في إمكانية استخدامها من قبل السلطة التنفيذية بشكل يعبر عن تفردها بالسلطة واحلكم. 

اجللسات االستثنائية  إلغاء  بأن يتم  اللجنة لم تقم بتقدمي مقترحات جوهرية ترتبط مثالً  باحملصلة، فإن 
جمللس النواب، بحيث يبقى هذا اجمللس دائم االنعقاد مع إجازة سنوية أسوة باإلجازة القضائية على اعتبار 

أن هذا اجمللس هو مجلس حكم ال يجوز غيابه أو على مستوى العالقة بني اجمللس املعني واجمللس املنتخب.

املطلب الثاني: التعديالت الدستورية املقترحة على السلطة التنفيذية 

قّدمت اللجنة امللكية مبراجعة الدستور األردني مجموعة من التوصيات اخلاصة بتعديل)9( مواد ذات صلة 
احلكومة، وعالقتها مبجلس  وصالحيات  الوزراء  العضوية في مجلس  تتعلق بشروط  التنفيذية  بالسلطة 
على املادة )42( من  النواب. ففيما يتعلق بشروط العضوية في مجلس الوزراء، أضافت اللجنة مقترحاً 
ال يحمل  أن  شرط جديد، وهو  في  يتمثل  أردني”  إال  الوزارة  يلي منصب  أن “ال  تنص على  التي  الدستور 
جنسية دولة أخرى.1 مثل هذا املقترح الذي جاءت به اللجنة كان الزما عليها بعد أن غّيرت النص املتعلق 
بشروط عضوية مجلسي األعيان والنواب، واستبدلت جملة “حماية دولة أخرى” إلى عدم حصوله على 
عن جو عام تكّرس خالل العقدين املاضيني، وبصرف النظر  “جنسية دولة أخرى”. كما أنه قد جاء تعبيراً 
عن كونه انطباعا أو حقيقة، بأن النخبة السياسية هي نخبة مزدوجة اجلنسية، وما استتبع هذا اإلدعاء من 
تساؤالت حول مدى االنتماء للوطن ومصاحله، وتزايد احتمالية تضارب املصالح بني أعضاء مجلس الوزراء. 
التفريق بني من حصل على اجلنسية األجنبية  وفي هذا السياق، كانت هناك وجهة نظر تقضي بضرورة 
بحكم الوالدة، ومن سعى للحصول عليها بدواعي الهجرة أو ألسباب أخرى، إال أن هذه التفرقة لم تقبل بها 

اللجنة امللكية، ولم تُضّمنها تعديلها املقترح على املادة )42( من الدستور.

كما أضافت اللجنة شرطاً جديداً على املادة )50( من الدستور اخلاصة باستقالة الوزراء حكماً هي حالة 
وفاة رئيس الوزراء، إذ أصبحت املادة بعد مقترح التعديل تنص على أنه »عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته 

أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلني حكما«.2

من   )35( املادة  تعديل  حول  كبير  جدال  ثار  فقد  األردني،  الدستور  في  احلكومة  بتشكيل  يتعلق  ففيما 
الدستور املتعلقة بحق امللك في تعيني رئيس الوزراء والوزراء وقبول استقالتهم، إذ نادى البعض بتطبيق 
مبدأ احلكومة البرملانية من خالل تقييد حق امللك في تعيني رئيس الوزراء من احلزب الفائز باألغلبية، إال أن 

اللجنة امللكية لم تقدم أي اقتراح بخصوص تعديل أحكام املادة )35( من الدستور.

إن الدستور األردني بنصوصه احلالية يسمح بتشكيل حكومة برملانية دون احلاجة إلى إجراء أي تعديل على 
أحكامه، فاملادة )35( من الدستور يجب أن تُقرأ مع النصوص الدستورية األخرى، وأهمها املادة )16( من 
الدستور التي تعطي األردنيني احلق في تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية على أن تكون غاياتها 
مشروعة ووسائلها سلمية، وكذلك املادة )52( من الدستور التي تعطي رئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون 

عضواً في أحد مجلسي األعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكالم في كال اجمللسني، واملادة 

1     مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )42( من الدستور.

2     مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )50( من الدستور
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)53/3( التي تلزم كل وزارة جديدة بأن تقدم بيانها الوزاري إلى مجلس النواب خالل شهر واحد من تاريخ 
تأليفها لتطلب الثقة على ذلك البيان. فهذه املواد في مجموعها تقود إلى احلكم بأنه إذا ما جرت انتخابات 
برملانية على أساس حزبي في األردن، فإن امللك سيكون ملزما بتعيني رئيس حزب األغلبية رئيسا للوزراء، ذلك 
من خارجه، وهو ما حدث  على اعتبار أن األصل في تشكيل احلكومة أن يتم من داخل البرملان واالستثناء 
تشكيل حكومة برملانية من  العام 1956 عندما جرت انتخابات برملانية في األردن على أساس حزبي، ومتّ 

احلزب الوطني االشتراكي الذي فاز بأغلبية املقاعد في مجلس النواب برئاسة املرحوم سليمان النابلسي.1
برئيس احلزب الفائز في  الوزراء  من الدستور وتقييد حق امللك في تعيني رئيس  كما أن تعديل املادة )35( 
االنتخابات قد يثير أزمة دستورية في حال رفض رئيس احلزب الفائز تشكيل احلكومة لسبب أو آلخر، وذلك 
ما حدث العام 1956 عندما اعتذر رئيس احلزب الوطني االشتراكي املرحوم عبد احلليم النمر عن تشكيل 
احلكومة، ومتنى على امللك الراحل احلسني بن طالل تعيني املرحوم سليمان النابلسي رئيسا للوزراء بصفته 
األمني العام للحزب ذي األغلبية البرملانية، الذي كان قد ترشح لالنتخابات ولم يحالفه احلظ. فلو كان النص 
الدستوري كما يرغب البعض في تقييد حق امللك في اختيار رئيس الوزراء برئيس احلزب الفائز ملا جاز تعيني 

سليمان النابلسي رئيسا للوزراء. 

وفيما يخص صالحيات احلكومة، قّدمت اللجنة امللكية اقتراح تعديل على الفقرة )1( من املادة )45( من 
الدستور من شأنه توسيع صالحيات مجلس الوزراء، إذ تنص املادة الدستورية قبل مقترح التعديل »يتولى 
مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية واخلارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من 
تلك الشؤون مبوجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى«؛ فجاء االقتراح بحذف 

عبارة »أو أي تشريع آخر« من املادة األصلية في الدستور.2 

وبالطبع، فإن هذا املقترح قد جاء في سياق كثرة احلديث عن املؤسسات املستقلة أو الهيئات التي متنحها 
قوانينها عدم خضوعها لوالية احلكومة العامة على الرغم من أنها مؤسسات عامة؛ وهو ما أصبح يسمى 

بغياب الوالية العامة في األردن. 

إال أن خطورة هذا األمر غير مرتبطة بامتداد والية احلكومة على املؤسسات العامة؛ بل إنها تؤدي إلى والية 
هي  مؤسسات  من  يتم  العامة  الوالية  من  احلكومة  فانتقاص  واملدنية؛  األهلية  الهيئات  على  احلكومة 

خاضعة للحكومة أصال.

أما في ما يتعلق بالقوانني املؤقتة، فقد متّ اقتراح تعديل البند )1( من املادة )94( ليتم حصر احلاالت التي 
يحق جمللس الوزراء فيها إصدار قوانني مؤقتة بالكوارث العامة، وحالة احلرب والطوارئ، واحلاجة إلى نفقات 
مستعجلة ال تتحمل التأجيل. فقد جاء مقترح اللجنة لتعديل املادة )94( من الدستور على النحو اآلتي: 
“عندما يكون مجلس األمة غير منعقد أو منحالً يحق جمللس الوزراء مبوافقة امللك أن يضع قوانني مؤقتة 

ملواجهة الطوارئ” اآلتي بيانها:

-  الكوارث العامة. أ

ب - حالة احلرب والطوارئ.

ج- احلاجة إلى نفقات مستعجلة ال تتحمل التأجيل.

العام 1956 فاز احلزب الوطني االشتراكي بأحد عشر مقعدا وثالثة أعضاء من اجلبهة الوطنية )اثنان شيوعيان( وعضوان من حزب البعث، وخمسة أعضاء من  انتخابات  في   1

حزب اإلخوان املسلمني والتحريريني، يرجى النظر  إلى: الدكتور مصطفى صالح العماوي، التنظيم السياسي والنظام الدستوري، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

عمان، 2009، ص 191.

2     مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )45( من الدستور.
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أن تعرض  العادي على  القانون  قوة  الدستور  أحكام  تخالف  أن ال  التي يجب  املؤقتة  القوانني  لهذه  ويكون 
على اجمللس في أول اجتماع يعقده، فإذا لم يقرها، وجب على مجلس الوزراء مبوافقة امللك أن يعلن بطالن 
نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول ما كان لها من قوة القانون على أن ال يؤثر ذلك في العقود واحلقوق 

املكتسبة«.1 

إن هذا املقترح كان مبثابة تقدم كبير، وبخاصة أنه قد عالج مشكلة توسع احلكومات في إصدار القوانني 
وذلك في فترة سنتني فقط من  قانونا مؤقتاً،  املثال أصدرت حكومة واحدة )231(  فعلى سبيل  املؤقتة؛ 
عمرها، كما أن جميع قوانني االنتخاب النيابية منذ العام 1989 حتى العام 2012 كانت قوانني مؤقتة. 
من  كبير  تقدم  بالفعل  وهو  احلصر،  سبيل  على  محددة  بحاالت  املؤقت  القانون  إصدار  حاالت  حصر  فتم 
املقترح  ظل  في  وبخاصة  العامة،  الوالية  صاحب  األمة  جمللس  التشريع  في  احلق  في  االعتبار  إعادة  ناحية 
السابق بتمديد مدة الدورة العادية إلى ستة أشهر، والتأكيد على أن االختصاص التشريعي جمللس الوزراء هو 

اختصاص استثنائي يجب عدم التوسع في تفسيره والقياس عليه.

كما اقترحت اللجنة امللكية ملراجعة الدستور تعديالً على البند )2( من املادة )33( فيما يتعلق مبعاهدات 
الصلح والتحالف؛ إذ متّ توسيع مفهوم املعاهدات واالتفاقات لتشمل معاهدات الصلح والتحالف والتجارة 
واملالحة واملعاهدات األخرى، كما متّ إدراج جملة »تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها« إلى 

املادة )33( ليصبح النص املقترح كما يلي:

 امللك هو الذي يعلن احلرب ويعقد الصلح ويبرم املعاهدات.1. 

معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واملالحة واملعاهدات األخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي . 2
األردنيني  أو مساس بحقوق  النفقات  أو حتميل خزانتها شيئا من  أو نقص في حقوق سيادتها  الدولة 
العامة أو اخلاصة ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها مجلس األمة، وال يجوز في أي حال أن تكون الشروط 

السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية«.2

وفيما يتعلق بطلب احلكومة الثقة من مجلس النواب، فقد اقترحت جلنة مراجعة الدستور مجموعة من 
التعديالت الشكلية التي لم ترق ملستوى املساس بآلية طرح الثقة على أساس احلجب وليس املنح؛ مبعنى 
أن احلكومة تستطيع أن تباشر أعمالها في ضوء حجب نصف أعضاء اجمللس الثقة عنها وامتناع النصف 
األكثرية  ثقة  احلصول على  احلكومة  أنه يجب على  يتناول  كان  متزايداً  أن حواراً  الرغم من  وعلى  الثاني. 
البسيطة من أعضاء مجلس النواب حتى تباشر أعمالها بدل النص األصلي، إال أن اللجنة لم تقترح تعديالت 

على هذا املوضوع. 

بدورة  اجمللس  انعقاد  احلكومة في حال عدم  ثقة  بيان  تركز على  اللجنة كانت  املقابل، فإن مقترحات  وفي 
عادية. وعليه، فقد أوجب التعديل دعوة اجمللس النيابي لالنعقاد لدورة استثنائية، في حال لم يكن اجمللس 
منعقدا، ليتم تقدمي بيان احلكومة الوزاري، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من انعقاده. كما 
أوجب التعديل في حال إذا كان مجلس النواب منحال أن تقدم احلكومة بيانها الوزاري، وأن تطلب الثقة على 
أساسه خالل شهر من اجتماع اجمللس اجلديد؛ إذ كان خطاب العرش يعتبر بيانا وزاريا لها في كلتا احلالتني 

مبوجب النصوص الدستورية قبل مقترح التعديل. 

1    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )94( من الدستور.

2    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )33( من الدستور.
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وعليه، فقد متت إضافة بندين للمادة )53( من الدستور؛ إذ أصبح البند )4( ينص على أنه »إذا كان مجلس 
النواب غير منعقد يدعى لالنعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وأن تطلب الثقة 
على ذلك البيان خالل شهر من انعقاده«، والبند )5( ينص على »إذا كان مجلس النواب منحال فعلى الوزارة 

أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من اجتماع اجمللس اجلديد«.1

النواب هو  أن مجلس  التأكيد على  إلى  تهدف  إيجابية  توصيات  تعتبر  املقترحات  أن هذه  الرغم من  على 
املؤسسة التي من خالل ثقتها ميكن للحكومة أن تباشر أعمالها، إال إن عدم انعقاد اجمللس بدورة عادية ال 
ميثل إعطاء احلكومة بطاقة مرور ملباشرة أعمالها؛ إذ يفرض املقترح على اجمللس االنعقاد بدورة استثنائية 
تتيح له مناقشة بيان الوزارة. كما أن على اجمللس اجلديد أن يطرح الثقة على احلكومة التي تتشكل في 
الفترة التي يكون فيها اجمللس منحالً. وبذلك، فإن مقترحات اللجنة قد تخلصت من خطاب العرش الذي 
استخدم من جانب حكومات على أساس أنه بيان وزاري، وإعادته إلى موقعه الطبيعي من أنه خطاب يعكس 

أعمال الدولة خالل العام.

وزارياً  كما تكمن أهمية هذا املقترح في تفادي املشكالت التي كانت تنجم عن اعتبار خطاب العرش بياناً 
للحكومات التي تشكل في غياب مجلس النواب املتمثلة في الزج باسم امللك في نقاشات مجلس النواب 
بطرح الثقة، وهو ما يخالف أهم أركان النظام امللكي بأن امللك مصون وغير مسؤول. كما أن اعتبار خطاب 
الثقة  على  النواب  مجلس  تصويت  جدية  في  سلبا  يؤثر  ما  دائما  كان  اجلديدة  للوزارة  وزاريا  بيانا  العرش 
باحلكومة، إذ إنه من غير املتوقع أن يُّقِدم أي نائب على حجب الثقة عن البيان الوزاري للحكومة الذي هو في 

حقيقته خطاب العرش السامي.2 

في حال  الوزاري  البيان  لتقدمي  الشهر  مدة  ربط  قد  أنه  الدستوري  التعديل  ملقترح  يسّجل  الذي  األمر  أما 
انعقاد  بتاريخ  بتاريخ تشكيل احلكومة وليس  النواب  انعقاد مجلس  التي تتشكل في ظل عدم  احلكومة 
الدورة االستثنائية. فعلى الوزارة اجلديدة التي تتشكل في ظل عدم انعقاد مجلس النواب أن تدعو اجمللس 
الوزاري خالل شهر من تاريخ تشكيلها، وذلك كي ال متاطل  وأن تقدم بيانها  لالنعقاد في دورة استثنائية، 

احلكومة في دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية، وبالتالي تأخير تقدمي بيانها الوزاري.

وعلى الرغم من إيجابيات التعديل السابق، إال أنه ما زال يؤخذ على اللجنة امللكية أنها لم تراع طول املدة 
أو اجتماع مجلس  الوزارة اجلديدة  تأليف  تاريخ  الشهر من  أن مدة  وذلك  الوزاري،  البيان  الدستورية لتقدمي 
النواب اجلديد بعد احلل لغايات تقدمي البيان الوزاري هي مدة طويلة نسبياً. فاحلكومة في األردن يفترض أن 
تكتسب شرعيتها الدستورية الكاملة من تاريخ حصولها على ثقة مجلس النواب وليس من تاريخ صدور 
اإلرادة امللكية بتشكيلها. لذا، فإنه يجب أن تكون الفترة بني تشكيل احلكومة وحصولها على ثقة مجلس 
النواب قصيرة نسبيا، وذلك حتى ال تثور مشكالت حول دستورية القرارات التي تتخذها الوزارة اجلديدة قبل 

حصولها على ثقة مجلس النواب.  

في جتريد  األمام  إلى  الدستور خطوة  مراجعة  ومحاكمتهم، فقد خطت جلنة  الوزراء  اتهام  وعلى صعيد 
مجلس النواب من صالحيات قد أعطاه إياها دستور 1952 بأن ميثل اإلدعاء العام من خالل حقه في اتهام 
النواب من  فكان ما يتمتع به مجلس  الدستور حملاكمتهم.  العالي لتفسير  إلى اجمللس  وإحالتهم  الوزراء 
سلطات في هذا اجملال على حساب صالحيات السلطة القضائية صاحبة الوالية العامة في القضاء على 

جميع األردنيني في األمور املدنية واجلزائية.

1      مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )54( من الدستور.

لم تتقدم حكومة سمير الرفاعي بأي بيان وزاري العام 2010، بل اعتبرت خطاب العرش بياناً وزارياً لها لغايات احلصول على ثقة مجلس النواب، ما أدى إلى حصولها على ثقة   2

غير مسبوقة بأغلبية 111 نائبا من أصل 119 نائبا.
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لذا، فقد نصت التعديالت املقترحة على تغيير دور مجلس النواب بأن يكون له حق إحالة الوزراء إلى القضاء 
األسباب املبررة حسب نص املادة  إبداء  بدال من اتهامهم، كما كان في النص األصلي للدستور، وذلك مع 
)56( املقترح “جمللس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء األسباب املبررة لذلك وال يصدر 
هذا النص املقترح أكثر  يُعّد  كما  النواب”.1  الذين يتألف منهم مجلس  قرار اإلحالة إال بأكثرية األعضاء 
إيجابية؛ ذلك أن سلطة االتهام جمللس النواب في دستور 1952 كانت تشترط موافقة ثلثي األعضاء، فيما 

جاء املقترح اخلاص بإحالة الوزراء يتطلب مجرد موافقة األكثرية البسيطة.

ومع ذلك، تبقى املشكلة الرئيسية في حصر قرار اإلحالة مبجلس النواب وحده، الذي ميثل إشكالية حقيقية 
تتعلق بإعطاء اجمللس حقاً من حقوق السلطة القضائية، فمجلس النواب يفترض نظرياً أن يكون مجلس 
األغلبية السياسية التي تقوم بتشكيل احلكومة، وهذا ما يقلل من فرص إحالة وزراء من االجتاه السياسي 

نفسه إلى احملاكمة.

ويرتبط باتهام الوزراء محاكمتهم عما ينسب إليهم من جرائم ناجتة عن تأدية وظائفهم ، إذ كانت هذه 
املهمة تتم أمام اجمللس العالي لتفسير الدستور الذي كان يتألف من: رئيس مجلس األعيان رئيسا وعضوية 
ثالثة أعيان يتم اختيارهم عن طريق االقتراع السري، وأقدم خمسة قضاة أعلى محكمة نظامية في األردن. 
فأوصت اللجنة امللكية أن تتم احملاكمة أمام محكمة االستئناف النظامية في العاصمة، فجاء نص املادة 
)55( في توصيات اللجنة تنص على أن »يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناجتة عن تأدية 
وظائفهم أمام محكمة االستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعني 

اجمللس القضائي رئيسها وأعضاءها، وتصدر أحكام احملكمة باألغلبية«.2

إن هذا املقترح، بحد ذاته، هو إلغاء للمجلس العالي الذي كان ميثل -من حيث اجلوهر- محكمة خاصة ليس 
لها مسّوغ في سحب صالحيات اجلهاز القضائي. كما أن مقترح محاكمة الوزراء أمام القضاء النظامي هو 
تكريس ملبدأ الفصل املرن بني السلطات، واستقاللية كل سلطة عن األخرى. لذا جاء التعديل املقترح على 
املادة )57( من الدستور لضمان أن تصبح السلطة القضائية هي املسؤولة مباشرة عن محاكمة الوزراء، 
وبذلك فقد أصبحت حتتوي على بندين، البند األول يتعلق بطبيعة احملاكمة التي يقدم الوزراء أمامها؛ وهي 
الوزراء  محاكمة  عند  النظامية  االستئناف  محكمة  »تطبق  إلى  األول  البند  فيشير  استئناف،  محكمة 
قانون العقوبات املعمول به في اجلرائم املنصوص عليها فيه وتعني بقانون خاص اجلرائم التي تترتب عليها 

مسؤولية الوزراء في األحوال التي ال يتناولها قانون العقوبات«.

أما البند الثاني، فيتعلق بعمل الوزير من حيث توجيه االتهام له إلى حني صدور قرار قطعي بحقه؛ إذ نص 
املقترح على أن »ال يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل إال بعد صدور حكم قطعي بإدانته وال 

متنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو االستمرار في محاكمته«.3

1     مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )56( من الدستور.

2     مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )55( من الدستور.

3    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )57( من الدستور.
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املطلب الثالث: التعديالت الدستورية املقترحة على السلطة القضائية 

بالسلطة  املتعلقة  التعديالت  من  العديد  الدستور  نصوص  مبراجعة  املكلفة  امللكية  اللجنة  اقترحت 
ت )6(  القضائّية؛ إذ كان عدد التعديالت املقترحة فيما يتعلق مبواد السلطة القضائّية )8( تعديالت، مسَّ
مواد دستورية تتعلق بالسلطة القضائية من أصل )113( مادة. أولى هذه املقترحات تتعلق باملادة )27( 
إذ اقترحت اللجنة أن تضاف كلمة  التي تصف السلطة القضائية بشكل عام؛  املادة  من الدستور، وهي 
»مستقلة« بعد السلطة القضائّية مباشرة، ليصبح نص املادة »السلطة القضائّية مستقلة تتوالها 

احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع األحكام وفق القانون باسم امللك«.1

كما اقترحت اللجنة تعديال على املادة )98( املتعلقة بتعيني القضاة؛ إذ مت إضافة بند جديد إلى هذه املادة 
ينص على أن »ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون املتعلقة باحملاكم النظامية وله وحده حق تعيني 
ذلك بعد أن كان  الوظيفية املتعلقة بالقضاة«،  القانون صالحياته في الشؤون  النظاميني ويبني  القضاة 
بإرادة  ويعزلون  والشرعية  النظامية  احملاكم  »يعني قضاة  القول  على  املادة مقتصرا  لهذه  األصلي  النص 
ملكّية وفق أحكام القوانني«.2 إن مثل هذا االقتراح اخلاص بتعديل املادة )98( لتنص على إنشاء مجلس 
قضائي بقانون يعكس استحقاقاً طبيعياً في ضوء قانون استقالل القضاء؛ إذ إن وضع اجمللس القضائي قبل 
ب بتعيني القضاة  للسلطة التنفيذية في القرارات التي تصدر عنه، حيث كان يَُنسِّ التعديل كان خاضعاً 
إلى وزير العدل، الذي كان ميتلك الصالحية األخيرة في التصديق على هذا التنسيب؛ وبهذا يكون مقترح جلنة 
مراجعة الدستور قد َحَصرَ هذه الصالحية باجمللس القضائي وحده دون وزير العدل باعتباره مستقالً مبوجب 

قانون استقالل القضاء.

وعلى الرغم من أن النص الدستوري املقترح يحصر صالحية تعيني القضاة باجمللس القضائي، إال أن اقتراحات 
اللجنة لم تتضمن تعديال على الفقرة األولى من املادة )98(، التي تشير إلى أن تعيني القضاة يتم بإرادة 
ملكية. إن أحكام اإلرادة امللكية كما جاءت في املادة )40( من الدستور تقضي بأنها يجب أن تكون موقعة 
من رئيس الوزراء والوزير، أو الوزراء اخملتصني؛ مبعنى أن أي إرادة ملكية تتضمن تعيني قضاة يجب أن تكون 
القضائي  اجمللس  إرادة  النظر عن  نظريا، وبصرف  يفترض  الذي  العدل، األمر  ووزير  الوزراء  رئيس  موقعة من 
التوقيع على  التعيني في حال رفضهما  إيقاف هذا  ووزير العدل سلطة  الوزراء  بتعيني القضاة، أن لرئيس 

اإلرادة.

وفيما يتعلق بالقضاء اإلداري، فإن اللجنة امللكية أضافت للمادة الدستورية رقم )100( جملة »يتضمن 
قانونها أن يكون القضاء اإلداري على درجتني«.3 فبعد أن كان القضاء اإلداري على درجة واحدة يصدر قرارات 
باألحكام  والطعن  التقاضي  احلق في  درجتني يكرس  العليا، أصبح على  العدل  قطعية من قبل محكمة 

الصادرة عن احملكمة اإلدارية االبتدائية إلى محكمة االستئناف اإلدارية. 

كما اقترحت اللجنة تعديل املادة )101( من الدستور املتعلقة باحملاكم اخلاصة، إذ أضافت بندين جديدين 
ينص البند األول على أنه »ال يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية ال يكون جميع قضاتها 
مدنيني، ويستثنى من ذلك جرائم اخليانة العظمى والتجسس واإلرهاب«. أما البند الثاني، فقد نص على 
وأضيف أيضا إلى البند املتعلق بعلنية جلسات هذه احملاكم جملة  حتى تثبت إدانته«.  أن »املتهم بريء 
تبعت كلمة اآلداب مباشرة، لتكون اإلضافة كالتالي »وفي جميع األحوال يكون النطق باحلكم في جلسة 

علنية«.4

1    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة )27( من الدستور.

2    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة )98( من الدستور.
3    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة )100( من الدستور.

4    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة )101( من الدستور.
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على البند الثاني  وفي املادة )109( من الدستور األردني اخلاصة مبجلس الطوائف، أضافت اللجنة تعديالً 
منها إذ تبعت اإلضافة كلمة الدينية مباشرة، ليصبح نص هذا البند املقترح »تعني في القوانني املذكورة 

األصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية في احملاكمة أمامها وشروط تعيني قضاتها«.1

مدنية، باستثناء  أمام محاكم  إال  املدنيون  يحاكم  ال  أن  على  الدستور  مراجعة  مقترح جلنة  مع  واتساقا 
القضايا املتعلقة بجرائم اخليانة العظمى والتجسس واإلرهاب، فقد اقترحت جلنة مراجعة الدستور في 
املادة )110( بندا ينص على إنشاء محكمة أمن دولة، تكون مهمتها النظر في القضايا التي استثنيت 
منها. فوفقا ملقترح اللجنة يصبح النص الدستوري »تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها 

على جرائم اخليانة العظمى والتجسس واإلرهاب«.2

وبهذا، فإن جلنة مراجعة الدستور قد ذهبت خطوة إلى األمام في االجتاه الصحيح، عندما أبقت حكم أنه ال 
يجوز محاكمة املدنيني إال أمام محاكم مدنية، إال أنها عادت وتراجعت خطوتني إلى الوراء في النص على 
استثناء احملاكمة في قضايا اإلرهاب، واخليانة العظمى، بحيث حددت قواعد تستثنى منها هذه القضايا من 

احملاكمة املدنية، بل وأنشأت محكمة أمن دولة ودسترها بنص صريح في صلب الدستور.

أما ُجل التعديالت املقترحة على السلطة القضائية، فتمثلت في إنشاء محكمة دستورية ملرة األولى في 
كان  أن  فبعد  الدستور.  نصوص  وتفسير  واألنظمة  القوانني  دستورية  على  الرقابة  مهمتها  تكون  األردن 
لتفسير  العالي  للمجلس  الدستورية  النصوص  تفسير  صالحية  يُعطي  التعديل  قبل  األردني  الدستور 
الدستور، انتقلت هذه الصالحية مبوجب مقترح اللجنة امللكية إلى احملكمة الدستورية املنوي إنشاؤها. وقد 
رئيس مجلس األعيان رئيسا، وثمانية  هم:  كان اجمللس العالي لتفسير الدستور يؤلف من تسعة أعضاء 
أعضاء ثالثة منهم يعينهم رئيس مجلس األعيان من أعضائه باالقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة 
نظامية بترتيب األقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء احملاكم التي تليها بترتيب األقدمية أيضا«.3 

وقد كان يسند للمجلس العالي لتفسير الدستور إضافة إلى التفسير مهمة محاكمة الوزراء عما ينسب 
إليهم من جرائم متعلقة بوظائفهم، وهذا ما كان يتعارض مع التشكيلة السياسية للمجلس من أربعة 
من مجلس األعيان، بشكل يخل مببادئ احملاكمة العادلة واحلق في التقاضي املقرر مبوجب القانون  أعضاء 
الدولي حلقوق اإلنسان واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها األردن وأصبحت جزءا من املنظومة 

القانونية فيه. 

األردني  للدستور  خامس  فصل  إضافة  امللكية  اللجنة  اقترحت  الدستورية،  احملكمة  إنشاء  سبيل  وفي 
مخصص للمحكمة الدستورية، تنص املادة )58( املقترحة منه في بندين على أن »تنشأ بقانون محكمة 
دستورية في اململكة األردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة 
بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم امللك، وينعقد نصاب احملكمة بحضور سبعة من 
أعضائها على األقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية 
ستة أعضاء على األقل«، بينما نص البند الثاني على أن »تكون مدة العضوية في احملكمة الدستورية أربع 

سنوات قابلة للتجديد، وال يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم«.4

املقترحة، مت إضافة بندين ينص األول على أن »تختص احملكمة الدستورية بالرقابة على  وفي املادة )59( 
دستورية القوانني واألنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم امللك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة جلميع 

السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد احلكم تاريخا آخر لنفاذها، وتنشر 

1    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة )109( من الدستور.

2    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة )110( من الدستور.

3    املادة )57( من الدستور األردني لعام 1952 قبل التعديل.

4    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة )58( من الدستور.
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كما ينص  أحكام احملكمة الدستورية في اجلريدة الرسمية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها«. 
البند الثاني على »للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن 
مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي األمة باألكثرية املطلقة ويكون قرارها نافذ املفعول بعد نشره 

في اجلريدة الرسمية«.1

الطعن في  تقدمي  لها حق  يُسمح  التي  باجلهات  واملتعلقة  الدستور  املقترحة من   )60( املادة  وبخصوص 
دستورية القوانني واألنظمة على سبيل احلصر، فقد أضيف بند لهذه املادة ينص على أن »يكون للجهات 
التالية على سبيل احلصر حق الطعن في دستورية القوانني واألنظمة النافذة لدى احملكمة الدستورية: 1- 

مجلس الوزراء، 2- مجلس األعيان، 3- مجلس النواب. 
كما تناولت املادة )60( املقترحة آلية طعن األفراد بعدم الدستورية بالقول »إذا أثير الدفع بعدم الدستورية 
الدفع  أثير  التي  احملكمة  تتبعها  التي  االستئناف  محكمة  رئيس  إلى  حتيله  أن  فعليها  محكمة  أي  أمام 

أمامها، ولرئيس محكمة االستئناف إحالة املوضوع إلى احملكمة الدستورية إذا وجد ما يبرر ذلك«.2
في قضاة  توافرها  الواجب  الشروط  من  اللجنة مجموعة  املقترحة، تبّنت  الدستور  من   )61( املادة  وفي 
احملكمة الدستورية، فكان نصها في البند األول  »يشترط في عضو احملكمة الدستورية أن يكون قد بلغ 
اخلمسني من العمر، وأن يكون من قضاة محكمة التمييز احلاليني أو السابقني أو من أساتذة القانون في 
اجلامعات العاملني أو املتقاعدين أو من احلقوقيني واخملتصني«. وفي البند الثاني »يحدد القانون طريقة عمل 
وقراراتها،  وبأحكامها  وبإجراءاتها  بها  املتعلقة  الشؤون  وجميع  أمامها  الطعن  وكيفية  وإدارتها  احملكمة 

وتباشر احملكمة الدستورية أعمالها بعد وضع القانون املتعلق بها موضع التنفيذ«.3

املطلب الرابع: التعديالت الدستورية املقترحة على احلقوق واحلريات األساسية 

قّدمت اللجنة امللكية ملراجعة الدستور تعديالت مقترحة على )9( مواد تتعلق باحلقوق واحلريات وهي املواد: 
)6، 7، 8، 11، 15، 16، 18، 20، 128(. ومتّ التأكيد على مجمل احلقوق واحلريات في املادة )128( بإضافة 
البند )1( الذي ينص على »ال يجوز أن تنال القوانني التي تصدر مبوجب هذا الدستور لتنظيم احلقوق واحلريات 
من جوهر هذه احلقوق أو متس أساسياتها«.4 ولعل إضافة هذا البند له أهمية قصوى بخاصة في إطار أن 
املواد الدستورية املتعلقة بحقوق املواطنني وحرياتهم كانت تنص على ضمان حريات املواطنني وحقوقهم 
في إطار القانون املنظم لهذه احلريات، ما يعني أن النص الدستوري قد فتح الباب ألن يكون القانون مقيداً 
للحق الدستوري. لذا، فإن إضافة هذا البند على مقترحات اللجنة امللكية ميثل ضمانة حقيقية لعدم تفريغ 

نصوص الدستور التي تضمن احلقوق واحلريات من خالل القوانني املنظمة لها.

كما أضافت اللجنة امللكية على املادة )6( من الدستور بندين؛ هما البندان )1( و)4(، وينص األول على 
وجوب الدفاع عن الوطن وأرضه، في حني ينص البند الثاني على أن األسرة هي املقوم األساسي للمجتمع. 

وعليه، أصبحت املادة )6( تنص على ما يلي:

أو 1.  اللغة  أو  العرق  وإن اختلفوا في  والواجبات  ال متييز بينهم في احلقوق  القانون سواء  أمام  األردنيون   
الدين.

الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه واحلفاظ على السلم االجتماعي واجب مقدس على كل أردني.. 2

1    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة )59( من الدستور.

2    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة )60( من الدستور.

3    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل املادة)61( من الدستور.

4    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )128( من الدستور.
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تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع األردنيني.. 3

األسرة أساس اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها . 4
وقيمها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي اإلعاقات ويحميهم من االستغالل«.1

ويبدو أن إضافة هذين البندين إلى نص املادة )6( من الدستور، وهي املادة التي تنص على حقوق املواطنني 
واملساواة بينهم وعدم التمييز، إضافة غريبة وليست ضرورية خاصة فيما يتعلق بالبند الرابع الذي يتحدث 
عن األسرة بوصفها أساسا للمجتمع، ففي حني أن أساس اجملتمع -حسب نظرية العقد االجتماعي- يجب 
 - ذاته  بحد   - هو  واألخالقي  الديني  احملتوى  ضمن  وتعريفها  األسرة  إقحام  فإن  بالتالي  املواطن،  يكون  أن 

انتقاص من املواطنة املعتمدة على الفرد.

كانت  وحرياتهم  املواطنني  بحقوق  املتعلقة  للمواد  الدستور  مراجعة  جلنة  مقترحات  فإن  عام،  وبشكل 
قامت  اجملال  هذا  ففي  واحلريات.  احلقوق  على  االعتداء  حالة  في  اجلرم  على  التأكيد  في  إيجابية، وبخاصة 
اللجنة بإجراء تعديالت عدة على نصوص دستورية مختلفة، أهمها ما يتعلق باملادتني )7( و)8( من الدستور 
حيث مت التأكيد على ضمان احلريات العامة وجترمي االعتداء عليها وصون كرامة اإلنسان؛ وجرى إضافة بند إلى 
املادة)7( ينص على أن »كل اعتداء على احلقوق واحلريات العامة أو حرمة احلياة اخلاصة لألردنيني يعتبر جرمية 
يعاقب عليها القانون«.2 كما ُعّدل محتوى املادة )8( من الدستور بإضافة البند )2( له الذي مينع تعذيب 

أي شخص يتم القبض عليه أو حبسه؛ إذ أصبحت املادة )8( املقترحة تنص على ما يلي:

ال يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته أو مينع من التنقل إال وفق أحكام القانون.. 1

 كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال 2. 
يجوز تعذيبه )بأي شكل من األشكال( أو إيذاءه بدنيا أو معنويا كما ال يجوز حجزه في غير األماكن 
مما  اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص حتت وطأة أي شيء 

تقدم أو التهديد بشيء منه يُهدر وال يُعوَّل عليه«.3 

إن مقترح جلنة مراجعة الدستور اخلاص بتضمني منع التعذيب في نصوص الدستور يُعّد إضافة مهمة جداً، 
في الضمانات  وتأتي في سياق مصادقة األردن على اتفاقيات منع التعذيب الدولية. كما أنه يُعّد تطويراً 

الدستورية حلماية حقوق األفراد وحرياتهم من خالل حظر إيذائهم وحجزهم ومعاقبتهم.

التي تنص على أن  املادة )11(  على  منه«  كما قامت اللجنة امللكية باقتراح إضافة جملة »وال أي جزء 
العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعني في  إال للمنفعة  منه  »ال يستملك ملك أحد وال أي جزء 
القانون«،4 وذلك بهدف التأكيد على حماية حق امللكية اخلاصة باألفراد. إضافة إلى تعديل إلزامية التعليم 
من املرحلة االبتدائية لتصبح للمرحلة األساسية، وذلك في املادة )20( املقترحة التي جاء فيها »التعليم 
امللكية فيما يتعلق  اللجنة  إن مقترحات  إلزامي لألردنيني وهو مجاني في مدارس احلكومة«.5  األساسي 
بإلزامية التعليم كانت ضرورية من منطلق أن قانون التربية والتعليم األردني حني وِضع الدستور كان يحدد 
أن التعليم اإللزامي هو التعليم االبتدائي، إال أن تطورات التربية والتعليم حتمت على التعليم اإللزامي أن 

ميتد للسنوات العشر األولى من سنوات الدراسة املدرسية.

1   مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )6( من الدستور.

2    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )7( من الدستور.

3    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )8( من الدستور.

4    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )11( من الدستور.

5    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )20( من الدستور.
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البحث  يؤكد على حرية  الدستور  من   )15( املادة  إلى  بند  إضافة  والفكر، فقد متت  التعبير  وحول حريات 
العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقافي، كما متّ التأكيد على أن حرية النشر ووسائل اإلعالم مكفولة ضمن 

حرية الصحافة والطباعة، إذ جاء النص املقترح من اللجنة كما يلي:

 تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل 1. 
التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون.

 تكفل الدولة للمواطنني حرية البحث العلمي، كما تكفل حرية اإلبداع األدبي والفني والثقافي مبا ال 2. 
يخالف النظام العام واآلداب العامة.

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة ضمن حدود القانون.. 3

ال يجوز تعطيل الصحف وال إلغاء ترخيصها إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون.. 4

يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات واملؤلفات . 5
واإلذاعة ووسائل االتصال رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

ينظم القانون أسلوب املراقبة على موارد الصحف«.1. 6

إن جميع املواد املقترحة في مجال حرية الصحافة من شأنها أن تعمل على تقوية هذه احلرية وتعزيز ممارستها، 
وإعاقة عملية تعطيل الصحافة من خالل أوامر إدارية أو حكومّية بحيث أنها حتيل أمر التعطيل إلى القضاء 

ليفصل في األمر. 

كّرسته مقترحات اللجنة امللكية في املادة )16(  دستورياً  وفيما يخص إنشاء النقابات، فقد أصبح حقاً 
املقترحة من الدستور، التي كان نصها:

لألردنيني حق االجتماع ضمن حدود القانون.. 1

مشروعة . 2 غاياتها  تكون  أن  على  السياسية  واألحزاب  والنقابات  اجلمعيات  تأليف  في  احلق  لألردنيني 
ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور.

ينظم القانون طريقة تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها«.2. 3

كما متّ التأكيد على احلق في سرية جميع وسائل املراسالت واالتصال دون حتديدها باملراسالت البريدية والبرقية 
واخملاطبات الهاتفية، وعلى ضرورة إصدار أمر قضائي ملراقبتها وفقاً للمادة )18( املقترحة من الدستور التي 
االتصال  وغيرها من وسائل  الهاتفية  واخملاطبات  والبرقية  البريدية  املراسالت  أن »تعتبر جميع  تنص على 

سرية ال تخضع للمراقبة أو التوقيف أو املصادرة إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون«.3

1    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )15( من الدستور.

2    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )16( من الدستور.

3    مقترحات اللجنة امللكية لتعديل الدستور، املادة )18( من الدستور.
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املبحث الثاني: أهم مجريات إقرار مجلس األمة للتعديالت الدستورية لعام 2011 

الدستور  نصوص  مبراجعة  املكلفة  امللكية  اللجنة  قّدمت  أشهر  األربعة  قرابة  استمرت  عمل  فترة  بعد 
توصياتها حول إجراء العديد من التعديالت على نصوص الدستور األردني، إذ طالت مقترحات اللجنة تعديل 
أكثر من )42( مادة دستورية، التي مت وضعها في إطار مشروع قانون معّدل للدستور متت مناقشته وإقراره 

من قبل مجلس األمة، وصادق عليه امللك وفقا لألصول الدستورية.1

إن املالحظة األساسية حول مجريات التعديالت الدستورية لعام 2011 متّثلت في أنها قد متت مبعزل تام 
عن أي مشاركة جمللس النواب خارج إطار دوره الدستوري املتمثل في إقرار التعديالت التي قّدمت إليه من 
السلطة التنفيذية. فدور النواب املنتخبني قد اقتصر فقط على إقرار التعديالت الدستورية دون املشاركة 
احملرك  يكون  أن  النواب  من مجلس  األردنيون  فيه  يتوقع  كان  الذي  الوقت  اقتراحها، ففي  أو  في صياغتها 
الرئيسي لعملية اإلصالح الدستوري في األردن من خالل التقدم مبقترح تعديل الدستور قبل أن يطلبه امللك، 
أو على األقل املشاركة احلقيقية مع اللجنة امللكية في صياغة مقترحات التعديل، فقد اقتصر دور مجلس 

النواب على مجرد مناقشة التعديالت الدستورية واملوافقة عليها داخل أروقة البرملان. 

وقد جرى إقرار التعديالت الدستورية من قبل مجلس األمة استنادا ألحكام املادة )126/1( من الدستور 
األعيان  من مجلسي  كل  أعضاء  من  الثلثني  أكثرية  جتيزه  أن  الدستور  تعديل  إلقرار  تشترط  التي  األردني 
والنواب. لذا، فقد ُعرض مشروع تعديل الدستور على مجلس النواب إلقراره، أذ خضعت مواده إلى مناقشات 
مستفيضة مطولة انتهت إلى تصويت مجلس النواب على مجمل مشروع التعديل بواقع )98( نائباً فيما 
رفضه نائب واحد فقط ولم ميتنع أي من النواب عن التصويت في حني غاب عن جلسة التصويت التي عقدت 

يوم 2011/9/24 ما مجموعه )21( نائبا.2

إن أهم ما مّيز جلسات مجلس النواب اخلاصة مبناقشة التعديالت الدستورية لعام 2011 أنها قد جرت في 
ظل غياب الوعي الكامل لدى كافة أعضاء اجمللس مباهية اإلجراء الدستوري الذي كانوا يقومون به وأهميته، 
يتمتعون بخبرة  الذين  النواب اخملضرمني  النيابية على عدد معني من  واملناقشات  املداخالت  اقتصرت  فقد 
نيابية واسعة وسبق لهم التواجد في مجالس نيابية سابقة، في حني لم تبد األغلبية العظمى من السادة 
النواب احلماسة ذاتها عند مناقشة التعديالت الدستورية، فقد تغيب العديد منهم عن جلسات اجمللس في 
ذلك الوقت، وكان هناك دائما تخّوف لدى رئاسة اجمللس من ضياع النصاب القانوني للجلسات التي ُخصصت 

ملناقشة التعديالت الدستورية وإقرارها. 

وعندما رفع مشروع تعديل الدستور إلى مجلس األعيان إلقراره كانت الدورة االستثنائية جمللس األمة اخملصصة 
إلقرار التعديالت الدستورية قد شارفت على االنتهاء، إذ كان يجب أن يتم فّضها قبل األول من شهر تشرين 
األول/أكتوبر، موعد انعقاد الدورة العادية جمللس األمة، وذلك استناداً ألحكام املادة )78( من الدستور. وقد 
استتبع هذا األمر أن كان جمللس األعيان فترة زمنية قصيرة نسبيا إلقرار التعديالت الدستورية قبل نهاية 
شهر أيلول/سبتمبر من ذلك العام، فقد كان يخشى أن يقوم اجمللس برد أي تعديل أقره مجلس النواب على 

مواد الدستور، وهو ما كان سيخلط األوراق بسبب العامل الزمني الضيق إلقرار التعديالت الدستورية. 

الذي أقره مجلسا األعيان والنواب بتاريخ 2011/9/30 التي مت نشرها على الصفحة )4452( من  الدستور بشكله  باملوافقة على تعديل  السامية  امللكية  اإلرادة  1  صدرت 

العدد رقم )5117( من اجلريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2011/10/1.

2     حمزة السعود، النواب يقر تعديالت الدستور ويعطلونها حتى 3 سنوات، مقالة املنشورة على موقع “عمان نت” بتاريخ 2011/9/24.
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إال أن النتيجة كانت أن أقر مجلس األعيان مشروع تعديل الدستور كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد 
يومني فقط من املناقشات وبأغلبية )51( عينا.1 

أما أهم التعديالت الدستورية التي ثار اخلالف حول إقرارها بني مجلسي األعيان والنواب، فتمثلت في املادة 
النواب على صيغة معينة  فبعد أن صّوت مجلس  من الدستور التي املتعلقة بحل اجمللس النيابي.   )74(
تتمثل في أنه »ال يجوز حل مجلس النواب إال ألسباب واقعية وظروف طارئة، وإذا حل مجلس النواب لسبب 
ما فال يجوز حل اجمللس اجلديد لألسباب ذاتها«، أعيد التصويت مرة أخرى ليستقر األمر على النص بصيغته 

احلالية الذي يقضي بأنه »إذا حل مجلس النواب لسبب ما فال يجوز حل اجمللس اجلديد للسبب نفسه«.2 

احلائط  بعرض  التي ضربت  النواب  داخل مجلس  االستفهام  لعالمات  إثارة  الدستورية  التعديالت  أكثر  أما 
بقية التعديالت الدستورية بأن عّطلت نفاذها والبدء بتطبيقها، فتمثلت في املادة )39( من مشروع تعديل 
الدستور التي تنص على أن »جميع القوانني واألنظمة وسائر األعمال التشريعية املعمول بها في اململكة 
األردنية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر مبقتضاه مبا ال يتجاوز ثالث 
التعديالت  العديد من  نفاذ  أوقف  قد  النواب  يكون مجلس  الدستوري  التعديل  فبمقتضى هذا  سنوات«. 
الالزمة  القوانني  إصدار  التشريعية  للسلطة  يتسنى  لكي  وذلك  سنوات،  ثالث  أقصاها  ملدة  الدستورية 
إلنفاذها أو تعديل أو إلغاء القائم منها. ففي الوقت الذي كان فيه مقترح احلكومة يقضي بتعطيل نفاذ 
التعديالت الدستورية ألجل غير مسمى حتى يتم إلغاء أو تعديل القوانني ذات الصلة، قام مجلس النواب 

بتحديد فترة زمنية قوامها ثالث سنوات إلمتام هذه املهمة. 

تعديل  مشروع  من   )36( املادة  إقرار  على  النواب  مجلس  صّوت  فقد  للدولة،  املالية  األمور  صعيد  وعلى 
الدستور التي تنص على أن »يقدم مشروع قانون املوازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات احلكومية 
إلى مجلس األمة قبل ابتداء السنة املالية بشهر واحد على األقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري 
عليهما نفس األحكام املتعلقة باملوازنة في هذا الدستور، وتقدم احلكومة احلسابات اخلتامية إلى مجلس 

األمة في نهاية كل ستة شهور من انتهاء السنة املالية«. 

إن األثر الدستوري املترتب على هذا اإلقرار يتمثل في أن احلكومة قد أصبحت ملزمة بتقدمي مشروع قانون 
موازنات املؤسسات املستقلة مع مشروع قانون املوازنة العامة، فكثيراً ما تعّرضت احلكومات للنقد بسبب 
تباطؤها في إرسال موازنة الوحدات املستقلة إلى ما بعد إقرار املوازنة العامة للدولة، إذ ترسلها بعد ذلك 
بشكل سري بعيدا عن التدقيق النيابي واإلعالمي. كما أقر مجلس النواب تعديالً دستورياً يلزم ديوان احملاسبة 
أو  األعيان  إليه ذلك أحد مجلسي  دورة عادية وكلما طلب  بداية كل  األمة في  إلى مجلس  تقاريره  بتقدمي 
النواب، في حني كان النص الدستوري قبل التعديل يقتصر فقط على أن يقدم ديوان احملاسبة تقاريره إلى 
مجلس النواب فقط دون األعيان، وذلك بناء على طلبه. وهذا التعديل من شأنه أن يوسع من نطاق الرقابة 
السياسية على احلكومة فيما يتعلق بالشؤون املالية للدولة، كما وردت في تقرير ديوان احملاسبة لتشمل 

مجلس األمة بشقيه األعيان والنواب.

أما داخل أروقة مجلس األعيان، فقد كادت فرصة إقرار التعديالت الدستورية قبل موعد استحقاق الدورة 
العادية أن تتعثر، وذلك بإعادة بعض املواد الدستورية إلى مجلس النواب، إذ صّوت األعيان على عدم املوافقة 
على مادتني من مواد تعديل الدستور كما وردت من مجلس النواب، قبل أن يعاد التصويت عليها مرة أخرى، 

1      ماجد األمير، )األعيان( يقر التعديالت الدستورية، مقالة منشورة في جريدة “الرأي” األردنية بتاريخ 2011/9/29.

2  تقّدم )77( نائبا مبقترح إعادة التصويت على املادة )74( من الدستور استنادا إلى أحكام املادة )73( من النظام الداخلي جمللس النواب لعام 1996 الذي كان نافذا وقتئذ، وكان 

يسمح بإعادة فتح النقاش قبل التصويت على مشروع القانون مبجمله، إذ  صوت )86( نائبا لصالح العودة إلى مقترح اللجنة القانونية، في حني خالف العودة لنص اللجنة 

)19( نائبا، بينما امتنع )3( نواب عن التصويت، وغاب )12( نائبا.



76

  الفصل الثالث                                                                                                                     التعديالت الدستورية لعام 2011

ويتم تأييد ما توصل إليه النواب بشأنهما. فقد اختلف السادة األعيان مع النواب حول ِسّن املرشح للنيابة، 
ففي الوقت الذي رفض فيه مجلس النواب تخفيض ِسّن املرشح جمللس النواب من )30( إلى )25( سنة، 
صّوت مجلس األعيان لصالح تخفيض ِسّن املرشح. إال أنه ما لبث أن أعاد التصويت ومتت املوافقة على قرار 

مجلس النواب برفض تخفيض ِسّن الترشح.1 

كما ظهر خالف أيضا بني األعيان والنواب حول احلكم الذي أضافه مجلس النواب فيما يتعلق بحل مجلس 
النواب الذي يقضي بأنه »إذا حل مجلس النواب لسبب ما فال يجوز حل اجمللس اجلديد للسبب نفسه«، 
وتنص الفقرة الثانية منها »احلكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خالل أسبوع من تاريخ 
األعيان على ذلك  السادة  فعند تصويت  تليها«.  التي  احلكومة  بتشكيل  رئيسها  تكليف  يجوز  احلل، وال 
املقترح كما جاء من مجلس النواب لم يحز على األغلبية املطلوبة دستوريا إلقراره، فقد صّوت لصاحله )39( 
عينا فقط وخالفه )14( عينا. إال أن مجلس األعيان قد عاد وأقر ذلك النص املقترح عند إعادة التصويت 
الذي مت بناء على مذكرة قدمها )10( أعيان، إذ حازت تلك املادة الدستورية على تأييد )50( عينا ومعارضة 

عني واحد فقط.2

خالصة القول، إن إقرار التعديالت الدستورية من قبل مجلس األمة قد مت بفترة زمنية قياسية ال تتناسب 
االستثنائية جمللس  الدورة  إلى فض  واحلاجة  الوقت  التعديالت ومضمونها، وذلك بسبب ضيق  مع طبيعة 
األمة، وهو األمر الذي لم يعط فرصة كافية للفعاليات السياسية واحلزبية أن تتشارك مع األعيان والنواب 
في مناقشة التعديالت الدستورية. فقد اقتصر دور األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع احمللي وقطاعات 
احلراك الشعبي على إرسال مالحظاتهم وتعليقاتهم على التوصيات التي تقّدمت بها جلنة تعديل الدستور 
التي أفرغتها احلكومة في مشروع قانون لتعديل الدستور، إذ استقبلت اللجنتان القانونيتان في مجلسي 
األعيان والنواب العديد من املالحظات حول توصيات جلنة تعديل الدستور، إال أن ضيق الوقت قد حال دون أن 
يتم إتاحة اجملال الكافي أمام أصحابها للدفاع عنها أثناء فترة إقرار التعديالت الدستورية. فجاءت مداوالت 
اللجنتني القانونيتني سرية، ومخرجاتها غير متوافقة مع املطالب السياسية واحلزبية التي قّدمت إليهما، 
ما كان له األثر األكبر في إضفاء الصفة احلكومية الرسمية على التعديالت الدستورية ومضمونها، وبخاصة 

فيما يتعلق بالعالقة بني السلطات الثالث. 

1       تقرير بعنوان، »األعيان يقر سن املرشح للنيابة ب 30 سنة«، املنشور على موقع “اإلصالح اإلخباري” بتاريخ 2011/9/28.

2      مصطفى رياالت، »األعيان يقر مشـروع تعديل الدستور كما ورد من النواب«، مقالة منشورة في “جريدة الدستور” األردنية بتاريخ 2011/9/29.
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الفصل الرابع: أثر التعديالت الدستورية لعام 2011 على النظام الدستوري األردني

املقدمة

اللجنة  رئيس  اللوزي،  أحمد  املرحوم  إلى  امللك  جاللة  وجهها  التي  امللكية  الرسالة  استقراء  خالل  من 
امللكية املكلفة مبراجعة نصوص الدستور، ميكن الوقوف على األهداف والغايات األساسية لعملية مراجعة 
وتكريس  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني  بني  العالقة  في  التوازن  إعادة  في  املتمثلة  الدستور  نصوص 
استقالل السلطة القضائية. فأهم ما كان مييز النظام الدستوري األردني قبل عملية تعديل الدستور في 
أنه يكّرس هيمنة من قبل السلطة التنفيذية، ممثلة بامللك ومجلس الوزراء، على السلطة  العام 2011 
تغّول  تعزز من  التي  وتنوعت  املظاهر  تعددت  والنواب، إذ  األعيان  األمة ممثال مبجلسي  التشريعية ومجلس 
مجلس الوزراء على مجلسي األمة بشقيه املنتخب واملعني. لذا، فقد كان ال بد من إجراء مراجعة شاملة 
التشريعية على حساب  للسلطة  االعتبار  األساسية إلعادة  الدستورية  ومرتكزاتها  العالقة  ألسس هذه 

السلطة التنفيذية. 

كما كان النظام الدستوري األردني قبل العام 2011 يثير تساؤالت عدة حول استقاللية السلطة القضائية، 
السلطة  تشكيل  بتنظيم  الصلة  ذات  الدستور  صلب  في  والنصوص  األحكام  ضعف  خالل  من  وذلك 
القضائية، وتعيني القضاة ومتابعة شؤونهم، وتشكيل احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، والتوسع في 
مفهوم احملاكم اخلاصة على حساب احملاكم النظامية صاحبة الوالية العامة في الفصل في جميع الدعاوى 

املدنية واجلزائية التي تقام على جميع األشخاص في الدولة. 

وفي هذا الفصل، سنتناول أثر التعديالت الدستورية لعام 2011 على النظام الدستوري األردني للتثبت من 
مدى حتقيقها لألهداف والغايات التي أجريت من أجلها، وذلك في مبحثني اثنني يتناول املبحث األول إعادة 
التوازن إلى العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، على أن يتناول املبحث الثاني تعزيز استقاللية 

السلطة القضائية. 

املبحث األول:  إعادة التوازن إلى العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

إن السمة البارزة في الدستور األردني قبل التعديل كانت تغّول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 
التنفيذية  السلطة  الهيمنة في صالحيات  تبرز معالم هذه  الدستورية، إذ كانت  في ممارسة صالحياتها 
الواسعة في الدستور التي كانت تتجلى في حالتي إصدار القوانني املؤقتة وحل مجلس النواب، واللتني مت 
إدخال مجموعة من التعديالت الدستورية على أحكامهما في الدستور األردني. كما جرى مراجعة لألحكام 
الدستورية ذات الصلة باختصاصات احلكومة الدستورية وإطار مسؤوليتها السياسية أمام مجلس النواب، 

وذلك بهدف حتقيق التوازن مع السلطة التشريعية. 

ففيما يتعلق مبهمات واختصاصات احلكومة، فقد أُقر مقترح اللجنة امللكية حول املادة )45/1( من الدستور 
بحيث أصبح مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية واخلارجية باستثناء ما قد 
عهد أو يعهد به من تلك الشؤون مبوجب هذا الدستور أو أي قانون آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى. فقد 
تقرر حذف عبارة »أو أي تشريع آخر« من النص الدستوري القدمي واستبدالها بعبارة »أو أي قانون آخر« مبا 
يفيد أنه ال يجوز سلب أي اختصاص جمللس الوزراء يتعلق بإدارة شؤون الدولة الداخلية أو اخلارجية إال مبوجب 
التعديل، وهو  الدستوري قبل  النص  آخر كما كان في  أي تشريع  والقانون، وليس مبوجب  الدستور  أحكام 

املصطلح الذي يشمل كالً من القانون والنظام.
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إن مجلس الوزراء وإن كان من غير املمكن أن يتخلى عن اختصاصاته لشخص أو جهة أخرى مبوجب نظام 
إدارة جميع شؤون  العامة للحكومة في  الوالية  األخير قد أكد على  الدستوري  التعديل  أن  صادر عنه، إال 
أحكام  مبوجب  إال  منها  اختصاص  أي  سحب  إمكانية  تقييد  خالل  من  وذلك  واخلارجية،  الداخلية  الدولة 
الدستور أو مبوجب قانون خاص يصدر عن السلطة التشريعية، وهو ما من شأنه أن يعزز من والية احلكومة 
في اتخاذ كافة القرارات املتعلقة بالشأن العام، ما لم يقرر الدستور أو القانون أن مثل هذه الصالحية مقررة 

لشخص معني أو هيئة أخرى غير احلكومة.   

أما فيما يتعلق باملسؤولية السياسية للحكومة في الدستور األردني، فقد طرأت عليها تعديالت جوهرية 
هدفت بشكل أساسي إلى حتقيق التوازن مع السلطة التشريعية. فمن أهم مظاهر مسؤولية احلكومة 
في الدستور األردني والتي طالتها التعديالت الدستورية لعام 2011 أحكام البيان الوزاري للوزارة اجلديدة، 
التي  للحكومة  وزارياً  بياناً  العرش  حكم اعتبار خطاب  إلغاء  أُدخل عليها تعديل جوهري يتمثل في  التي 
تتشكل إذا كان مجلس النواب منحال أو غير منعقد. فبموجب النص الدستوري املعدل، فإن كل وزارة جديدة 
تؤلف يجب عليها أن تقدم بياناً وزارياً إلى مجلس النواب، وأن تطلب الثقة على أساسه وذلك خالل شهر 
من تشكيلها. فإذا تشكلت وزارة جديدة وكان مجلس النواب غير منعقد، فإنه يجب عليها أن تدعو مجلس 
األمة لالنعقاد في دورة استثنائية، وأن تقدم بيانها الوزاري للحصول على ثقة مجلس النواب خالل شهر من 
تاريخ تشكيلها.1 أما إذا كان مجلس النواب منحال، فعلى الوزارة اجلديدة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وأن تطلب 

الثقة على ذلك البيان خالل شهر من اجتماع اجمللس اجلديد.2 

إن أهمية هذا التعديل الدستوري تكمن في تفادي املشكالت التي كانت تنجم عن اعتبار خطاب العرش بياناً 
وزارياً للحكومات التي تشكل في غياب مجلس النواب واملتمثلة في الزج باسم امللك في نقاشات مجلس 
النواب بطرح الثقة، وهو ما يخالف أهم أركان النظام امللكي بأن امللك مصون وغير مسؤول. كما أن اعتبار 
خطاب العرش بيانا وزاريا للوزارة اجلديدة كان دائما ما يؤثر سلبا في جدية تصويت مجلس النواب على الثقة 
باحلكومة، إذ إنه من غير املتوقع أن يقدم أي نائب على حجب الثقة عن البيان الوزاري للحكومة الذي هو في 

حقيقته خطاب العرش السامي.3 

حال  في  الوزاري  البيان  لتقدمي  الشهر  مدة  ربط  قد  أنه  األخير  الدستوري  للتعديل  يسّجل  الذي  األمر  أما 
انعقاد  بتاريخ  بتاريخ تشكيل احلكومة وليس  النواب  انعقاد مجلس  التي تتشكل في ظل عدم  احلكومة 
الدورة االستثنائية. فعلى الوزارة اجلديدة التي تتشكل في ظل عدم انعقاد مجلس النواب أن تدعو اجمللس 
تاريخ تشكيلها، وذلك كي ال متاطل  الوزاري خالل شهر من  وأن تقدم بيانها  لالنعقاد في دورة استثنائية، 

احلكومة في دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية وبالتالي تأخير تقدمي بيانها الوزاري.

وعلى الرغم من إيجابيات التعديل السابق، إال أنه ما زال يؤخذ على الدستور األردني طول املدة الدستورية 
لتقدمي البيان الوزاري ذلك أن مدة الشهر من تاريخ تأليف الوزارة اجلديدة أو اجتماع مجلس النواب اجلديد بعد 
احلل لغايات تقدمي البيان الوزاري هي مدة طويلة نسبيا. فاالجتاه األغلب من الفقه الدستوري يعتبر احلكومة 
في األردن تكتسب شرعيتها الدستورية الكاملة من تاريخ حصولها على ثقة مجلس النواب وليس منثقة 
الوزارة  تتخذها  التي  القرارات  دستورية  حول  مشكالت  تثور  ال  حتى  وذلك  نسبياً،  قصيرة  النواب  مجلس 

اجلديدة قبل حصولها على ثقة مجلس النواب.  

وحول آلية التصويت على البيان الوزاري، فقد اشترطت التعديالت الدستورية لعام 2011 أن يحصل البيان 
الوزاري ألي وزارة جديدة على ثقة مجلس النواب باألغلبية املطلقة ألعضائه، وإال اعتبر البيان الوزاري مرفوضا 

1       املادة )53/4( من الدستور األردني لعام 1952.

2       املادة )53/5( من الدستور األردني لعام 1952. 

لم تتقدم حكومة سمير الرفاعي بأي بيان وزاري العام 2010، بل اعتبرت خطاب العرش بياناً وزارياً لها لغايات احلصول على ثقة مجلس النواب، ما أدى إلى حصولها على ثقة   3

غير مسبوقة بأغلبية 111 نائبا من أصل 119 نائبا.
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ويتحتم على احلكومة أن تستقيل.1 هذا على خالف النص الدستوري قبل التعديل الذي كان يشترط أن 
يحجب الثقة عن البيان الوزاري األغلبية املطلقة من النواب، وإال فإن احلكومة كانت تعتبر كأنها قد حصلت 
على ثقة مجلس النواب. فالتصويت على البيان الوزاري مبوجب النص الدستوري قبل التعديل كان يتّم على 
عدم حجب الثقة عن البيان الوزاري، في حني أن التصويت مبوجب النص الدستوري املعدل يكون على منح 

الثقة للبيان الوزاري.  

إن مثل هذا التعديل قد أدى إلى تعارض آلية تصويت مجلس النواب على البيان الوزاري للوزارة اجلديدة مع 
آلية تصويت اجمللس على طرح الثقة باحلكومة أو أحد وزرائها. فاستنادا ألحكام الفقرتني )2و3( من املادة 
)54( من الدستور التي لم يتم تعديلهما، فإنه إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة أو أحد الوزراء فيها 

باألكثرية املطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أو على الوزير املعني أن يستقيل.

إن هذا التشدد في آلية التصويت على طرح الثقة باحلكومة أو في أحد الوزراء فيها في الدستور األردني، 
يشكل معاقبة جمللس النواب على ممارسة صالحياته الدستورية في الرقابة السياسية على احلكومة والوزراء 
فيها، إذ إنه من حق مجلس النواب محاسبة احلكومة كاملة أو أحد الوزراء فيها عن جميع القرارات التي 
البيان  على  فيهما  يراقب  الذين  نفسهما  والكيفية  باألسلوب  العام، وذلك  بالشأن  وتتعلق  تصدر عنهم 
الوزاري للحكومة عند تشكيلها ملرة األولى.كما أن اإلبقاء على معيار عدد النواب الذين يحجبون الثقة عن 
من مظاهر هيمنة  احلكومة لضمان بقائها أو رحيلها وليس النواب الذين مينحونها الثقة يشكل مظهراً 
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وذلك من خالل اعتبار النائب الذي ميتنع عن التصويت أو الذي 
يتغيب عن جلسة الثقة مبثابة أنه قد منح الثقة للحكومة. فبموجب هذه اآللية املعتمدة على التصويت 
السلبي للحكومة وليس اإليجابي، فإنه ميكن للحكومة أن تستمر بعملها حتى لو كان من حجب عنها 

الثقة أكثر ممن منحها إياها، ولكن املهم أن ال يحجب عنها الثقة نصف عدد النواب زائد واحد.2 

بآلية  املتعلقتني  األردني  الدستور  من   )54( املادة  من  و3(   2( الفقرتني  لتعديل  ماسة  حاجة  هناك  إن 
التصويت على طرح الثقة باحلكومة أو أحد الوزراء فيها، بحيث يكون جمللس النواب احلق في التصويت على 
الثقة في احلكومة أو أحد الوزراء فيها باألغلبية املطلقة من مجموع أعضائه كما هو احلال في التصويت 
على الثقة على البيان الوزاري للوزارة اجلديدة، وهو األمر الذي من شأنه أن يعزز من مكانة مجلس النواب في 

مواجهة السلطة التنفيذية، وأن يخلق نوعاً من التوازن في العالقة بينهما.

القوانني املؤقتة

الظروف  في  التنفيذية  للسلطة  الوحيد  االستثنائي  التشريعي  االختصاص  املؤقتة  القوانني  وضع  يُعّد 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتني  بني  التوازن  في  اإلخالل  إلى  يؤدي  فيه  التوسع  فإن  لذا  االستثنائية، 
فقد مت  فكما كان متوقعاً،  التشريعية.  املمنوحة للسلطة  التشريع  العامة في  الوالية  بنطاق  واملساس 
إدخال عدد من التعديالت على املادة )94( من الدستور تتمثل في إعادة حتديد حالة الضرورة التي تُعّد شرطا 
إلصدار القوانني املؤقتة، وتعديل شرط الزمن املوجب إلصدار القوانني املؤقتة، وحتديد فترة زمنية  أساسياً 

جمللس األمة إلقرار القوانني املؤقتة. 

1     املادة )53/6( من الدستور األردني لعام 1952.

2     األستاذ الدكتور أمني العضاية، تعديالت دستور 1952 وأثرها على تنظيم السلطات في األردن، بحث املنشور في مجلة “مؤتة للبحوث والدراسات” العدد )4( لعام 2002، 

ص 169. 



80

الفصل الرابع                                                                                                  أثر التعديالت الدستورية لعام 2011 على النظام الدستوري األردني

دستور  تضّمنه  الذي  األصلي  بالنص  العمل  إعادة  على  االتفاق  جرى  فقد  الضرورة،  بحالة  يتعلق  ففيما 
وحالة  العامة،  الكوارث  لتشمل  احلصر  سبيل  على  الضرورة  حاالت  يحدد  كان  الذي  إصداره  عند   1952
احلرب والطوارئ، واحلاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة ال تتحمل التأجيل.1 فقد مت إلغاء التعريف الواسع 
التي تستوجب  األمور  املؤقتة في  القوانني  بإصدار  الذي كان يسمح للحكومة  الضرورة  الفضفاض حلالة 
اتخاذ تدابير ضرورية ال حتتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة التأجيل، وهو األمر 
الذي من شأنه أن يلغي السلطة التقديرية جمللس الوزراء في تقدير وجود حالة الضرورة من عدمها، التي 
السلطة  بعالقتها مع  أخّل  التنفيذية بشكل  السلطة  التوسع في تفسيرها لصالح  يتم  دائما ما  كان 
التشريعية. فصالحية إصدار القوانني املؤقتة من قبل السلطة التنفيذية هي صالحية استثنائية يجب 

عدم القياس عليها أو التوسع في تفسيرها وذلك تطبيقا للقواعد العامة في التفسير.2 

وعلى الرغم من حتديد حاالت الضرورة على سبيل احلصر، إال أن عبارة »احلاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة 
البعض املشرع  التعديل حيث طالب  العبارة األصلية قبل  اتساعا ومرونة عن  ال تقل  التأجيل«  ال حتتمل 
الدستوري بأن يحدد أكثر مالمح تلك النفقات املستعجلة والضرورية التي ال حتتمل التأجيل وتّبرر للحكومة 
املادة )94/1/ج(  الدستورية قد تصدت لتفسير أحكام  أن احملكمة  إال  إصدار قوانني مؤقتة ملواجهتها. 
ثار تساؤل حول  التأجيل عندما  التي ال حتتمل  من الدستور فيما يتعلق بالنفقات املستعجلة والضرورية 
أن  الدستورية  احملكمة  اعتبرت  فقد  مؤقت،  كقانون   2013 لعام  العامة  املوازنة  قانون  إصدار  دستورية 
النفقات الرأسمالية التنموية املستحدثة هي نفقات ضرورية ومستعجلة ال حتتمل التأجيل، وأنها على قدر 
كبير من األهمية بالنسبة للنفقات العامة ما يبرر إصدار قانون املوازنة العامة لعام 2013 كقانون مؤقت.3  

أما فيما يتعلق بشرط الزمن الواجب إلصدار القوانني املؤقتة، فقد مت تعديل املادة )94( من الدستور بحيث 
القوانني املؤقتة عندما يكون مجلس األمة منحال فقط دون حالة  على إصدار  الوزراء  اقتصر حق مجلس 
أن يكون مجلس األمة غير منعقد، وذلك على خالف النص الدستوري قبل التعديل الذي كان يعتبر إرجاء 

اجتماع مجلس األمة أو تأجيل جلساته مبررا جمللس الوزراء إلصدار قوانني مؤقتة.4 

إن هذا التعديل هو تعديل إيجابي، ذلك أن السماح جمللس الوزراء بإصدار قوانني مؤقتة في فترتي اإلرجاء أو 
التأجيل كان يؤدي إلى نتائج غير مقبولة دستورياً. فالسلطة التنفيذية كانت دائماً ما تسعى إلى ممارسة 
وذلك لغايات إصدار قوانني مؤقتة قد ال يصدرها مجلس  مجلس األمة وتأجيل جلساته،  حقها في إرجاء 

األمة إذا كان في حال انعقاد.5 كما أن مجلس النواب أثناء فترتي اإلرجاء أو التأجيل موجود وقائم وميكن

1  لقد متّ تعديل املادة )94( من الدستور ملرة األولى مبوجب التعديل الذي متّ على الدستور األردني بتاريخ 1958/5/1 ونشر في اجلريدة الرسمية في العدد رقم )1380( بتاريخ 

1958/5/1 على الصفحة 518 وذلك في ضوء الوحدة مع العراق. يرجى النظر إلى: محمد عبد السالم الزيات وهاني خير، أحكام الدستور والنظام الداخلي للبرملان والسوابق 

البرملانية في التطبيق، الطبعة األولى، مطبعة القوات املسلحة األردنية، عمان، 1971.

2  يرجى النظر إلى: الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور واالنحراف في استعمال السلطة التشريعية، مقالة منشورة في مجلة “مجلس الدولة املصري”، 

السنة الثالثة، 1952، ص 16، والدكتور محمد كامل ليلة: القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة،1967، ص 429 الهامش. للمزيد حول يرجى النظرية إلى الضرورة 

أنظر الدكتور أحمد مدحت علي، نظرية الظروف االستثنائية، دراسة مقارنة في فرنسا ومصر، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1978، والدكتور يحيى اجلمل، نظرية 

القانون  في  الضرورة  نظرية  العصار،  يسري محمد  والدكتور  القاهرة، 2002،  الثالثة،  الطبعة  مقارنة،  دراسة  املعاصرة،  تطبيقاتها  وبعض  الدستوري  القانون  في  الضرورة 

الدستوري والتشريع احلكومي في فترات إيقاف احلياة النيابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995. 

3  يرجى النظر إلى: قرار التفسير الصادر عن احملكمة الدستورية رقم )2( لسنة 2013 واملنشور في اجلريدة الرسمية في العدد رقم )5195( على الصفحة )177( بتاريخ 17 

كانون الثاني/يناير 2013.    

الفرق بني إرجاء وتأجيل مجلس األمة أن اإلرجاء يكون للدورة العادية التي من املفترض دستوريا أن تبدأ في األول من تشرين األول/أكتوبر من كل عام، فتملك امللك إرجاء  4  إن 

الدورة مدة ال تزيد عن شهرين استنادا ألحكام املادة )1/78( من الدستور. أما التأجيل؛ فهو يقع على جلسات مجلس األمة أثناء اجتماعه، وذلك بإرادة ملكية لثالث مرات فقط 

استنادا ألحكام املادة )81( من الدستور.  

5     الدكتور عادل احلياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني، املرجع السابق، ص 666. 
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فكل من  التشريعي األصيل دون احلاجة إلصدار قوانني مؤقتة.1  دوره  دعوته في أي وقت لالنعقاد ملمارسة 
اإلرجاء والتأجيل جللسات مجلس األمة من قبل امللك يعدان مبثابة حل مؤقت للبرملان يستعمل عندما يقع 
خالف بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ويكون قابال للحل خالل فترة وجيزة،2 وال يرقيان إلى مستوى حل 

دائم جمللس األمة لتبرير إصدار قوانني مؤقتة. 

ومن التعديالت األخرى على املادة )94( من الدستور وضع قيد زمني على مجلس األمة إلقرار القوانني املؤقتة 
التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، وذلك خالل دورتني عاديتني متتاليتني جمللس األمة حتت طائلة إعالن بطالن 
تلك القوانني املؤقتة فورا من قبل مجلس الوزراء. إن الهدف من حتديد فترة زمنية جمللس األمة إلقرار القوانني 
املؤقتة هو معاجلة مشكلة بقاء القوانني املؤقتة لفترة زمنية طويلة في مجلس األمة دون إقرارها، فهناك 
قوانني مؤقتة بقيت في أدراج مجلس األمة سنوات عديدة لعدم وجود التزام دستوري على اجمللس إلقرارها 

خالل فترة زمنية معينة.3

إال أن حتديد فترة زمنية جمللس األمة إلقرار القوانني املؤقتة بدورتني عاديتني متتاليتني يثير تساؤالً فيما إذا ُحلَّ 
مجلس النواب بعد انقضاء الدورة العادية األولى وتشّكل مجلس نواب جديد خالل أربعة أشهر على األكثر 
من تاريخ احلل، فهل ميتلك مجلس النواب اجلديد دورتني عاديتني متتاليتني جديدتني إلقرار القوانني املؤقتة؟ أم 
أن الدورة العادية التي انقضت على اجمللس املنحل حتتسب ضمن فترة الدورتني العاديتني التي ميتلكها مجلس 

النواب اجلديد إلقرار القوانني املؤقتة؟

إن نص املادة )94( من الدستور قد جاء مطلقا بحيث ميتلك مجلس األمة دورتني عاديتني متتاليتني إلقرار 
القوانني املؤقتة من تاريخ عرضها عليه وبصرف النظر عن اجمللس الذي يقرها أو يعدلها، سواء أكان هو اجمللس 
نفسه الذي ُعرضت عليه تلك القوانني املؤقتة ابتداًء في أول اجتماع له، أو أي مجلس آخر تشّكل في ضوء 
قرار احلل بعد انقضاء الدورة العادية األولى، بحيث يتبقى جمللس النواب اجلديد دورة عادية واحدة إلقرار القوانني 

املؤقتة التي ُعرضت على اجمللس الذي سبقه.   

وعلى الرغم من التعديالت اإليجابية السابقة على املادة )94( من الدستور، إال أن املشّرع الدستوري قد أبقى 
على مظهر أساسي من مظاهر هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية فيما يتعلق بالقوانني 
املؤقتة، وذلك عندما علَّق مصير القانون املؤقت الذي رفضه مجلس األمة أو الذي لم يتم إقراره خالل الفترة 
الدستورية بيد مجلس الوزراء وامللك. فقد أبقت املادة )94( من الدستور بعد التعديل على حكم النص 
السابق الذي كان يشترط إلعالن بطالن القانون املؤقت الذي يرفضه مجلس األمة أن يعلن مجلس الوزراء 

بطالن ذلك القانون املؤقت فورا، وأن يوافق امللك على ذلك البطالن. 

إن األصل أن يتقرر بطالن القانون املؤقت من تاريخ رفضه من مجلس األمة أو عند عدم إقراره بعد مضي دورتني 
عاديتني متتاليتني وذلك دون احلاجة إلى تعليق البطالن على أي قرار من مجلس الوزراء أو موافقة من امللك. 
فقد يتعسف مجلس الوزراء في ممارسة حقه في إعالن بطالن القانون املؤقت الذي رفضه مجلس األمة أو 
الذي انقضت الفترة الزمنية دون إقراره وذلك من خالل تعمده عدم إعالن البطالن أو السكوت أو التأخر فيه 
تعنتاً وتعّسفاً منه.4 وقد كان آخر مثال على ذلك هو عندما رفض مجلس األمة القانونني املؤقتني رقم )5( 

لسنة 2003 )قانون جوازات السفر( ورقم )42( لسنة 2003 )قانون معدل لقانون جوازات السفر(

قررته محكمة العدل العليا األردنية في أحد أحكامها بأن مجلس األمة ال يكون منعقداً في فترة التأجيل املنصوص عليها في املادة )81( من الدستور،  ما  1  هذا على خالف 

بالتالي فإن من حق مجلس الوزراء مبوافقة جاللة امللك وضع قوانني مؤقتة خالل تلك الفترة، يرجى النظر إلى القرار رقم 1972/31 املنشور على الصفحة )30( من عدد مجلة 

“نقابة احملامني” بتاريخ 1973/1/1. 

2     األستاذ الدكتور أمني العضايلة، الوجيز في النظام الدستوري األردني، الطبعة األولى، دار الثقافة، عمان، 2010، ص 91.

3  إن أكبر مثال على ذلك أن القانون املدني الذي صدر كقانون مؤقت العام 1976 قد بقي بصفته كقانون املؤقت أكثر من عشرين عاما قبل أن يتم إقراره من مجلس األمة العام 

1996. كما أن قانون تنظيم املدن والقرى األردنية رقم )79( لسنة 1966 وتعديالته ما زال قانونا مؤقتا منذ ذلك التاريخ ولم يتم إقراره بعد. 

4     الدكتور عادل احلياري، القوانني املؤقتة في األردن، بحث منشور في مجلة نقابة احملامني األردنيني، امللحق رقم 1، السنة 25 ، حزيران/يونيو 1977، ص 12.
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في شهر كانون األول/ديسمبر 2011، إذ أعلنت احلكومة وقتها أنها ستؤخر إعالن بطالن هذين القانونني 
املؤقتني كونها بحاجة إلى )90( يوما على األقل من أجل إعادة العمل بقانون جوازات السفر لعام 1،1969 
وهو األمر الذي يشكل مخالفة ألحكام املادة )94( من الدستور التي تشترط إعالن بطالن القانون املؤقت 

الذي رفضه مجلس األمة فورا.

كما أن امللك له احلق الدستوري في أن يرفض املوافقة على إعالن مجلس الوزراء بطالن القانون املؤقت الذي 
إعالن بطالن  يوقف  أن  إقراره، وهو ما من شأنه  دون  الدستورية  املدة  انقضت  الذي  أو  األمة  رفضه مجلس 
القانون املؤقت، وهذا ما حدث العام 2012 عندما رفض جاللة امللك املوافقة على إعالن بطالن القانون املؤقت 
رقم )10( لسنة 2010 املّعدل لقانون التقاعد املدني رقم )34( لسنة 1959 رغم رفضه من مجلس األمة 
وإعالن بطالنه من قبل احلكومة.2 لذا، فمن األفضل أن تسمو إرادة البرملان في رفض القوانني املؤقتة على إرادة 
مجلس الوزراء وامللك، بحيث يعتبر القانون املؤقت باطال مبجرد رفضه من مجلسي األعيان والنواب أو انقضاء 
املدة الدستورية املقررة إلقراره دون احلاجة لتعليق نفاذ البطالن على إعالن احلكومة البطالن وموافقة امللك 

عليه.

حل مجلس النواب 

تنبع أهمية َحّل مجلس النواب من كونه ينطوي على حق السلطة التنفيذية في إنهاء حياة البرملان مبكراً 
قبل موعده الدستوري الذي حدده الدستور بأربع سنوات شمسية.3 فهو على خالف ما يشاع من أنه يعتبر 
امتهاناً إلرادة األمة املمثلة في نوابها، فإنه يعد احتكام إلى إرادة األمة ودعوة موجهة إلى الناخبني ليقولوا 
لذا فقد أفرد الدستور األردني مجموعة من الضمانات  النزاع القائم بني احلكومة والبرملان.4  كلمتهم في 
اإلجرائية املتعلقة بحّل مجلس النواب لكي ال تتعّسف السلطة التنفيذية عند استعمالها هذا احلق، إذ 

طالت التعديالت الدستورية األخيرة بعض هذه الضمانات دون غيرها.

إن أول هذه الضمانات أن تكون اإلرادة امللكية بحّل مجلس النواب مسببة. فعلى الرغم من أهمية التسبيب، 
إال أن التعديالت الدستورية األخيرة لم تنص صراحة على أن تكون اإلرادة امللكية بحّل مجلس النواب مسببة، 
بل أبقت على شرط التسبيب مشاراً إليه بشكل غير مباشر في املادة )1/74( من الدستور التي تنص على 

أنه إذا حّل مجلس النواب لسبب فال يجوز حل اجمللس اجلديد للسبب نفسه.

أما الضمانة الثانية حلّل مجلس النواب، فقد أوجدها املشّرع الدستوري من خالل تعديل املادة )2/74( من 
الدستور التي تلزم احلكومة التي يحّل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خالل أسبوع من تاريخ احلل، 

بحيث ال يجوز تكليف رئيسها بتشكيل احلكومة التي تليها.

إن هذا احلكم من شأنه أن مينع مجلس الوزراء من التنسيب للملك بحّل مجلس النواب إال ألسباب جدية 
وحقيقية، ذلك أن احلكومة وخالل أسبوع من قرار احلل َسُتعد مقالة ُحكماً مبوجب الدستور، وهو األمر الذي 
من شأنه أن يضمن عدم تعّسف السلطة التنفيذية في حّل مجلس النواب، ويعيد التوازن في العالقة بني 

السلطتني التشريعية والتنفيذية. 

إن املادة )2/74( املعّدلة من الدستور، وإن نصت على ضرورة استقالة احلكومة خالل أسبوع من قرار احلل، 
إال أنها لم تنص صراحة على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية إلجراء انتخابات تشريعية بعد احلل، وذلك 
على غرار النص السابق في الدستور الذي أدخل العام 1954، وكان يفرض على احلكومة التي يُحّل مجلس 

1     يرجى النظر إلى:ماجد األمير »)األعيان( يرد قانوني اجلوازات ويعيد )مكافحة الفساد( للجنة القانونية« مقالة منشورة في جريدة “الرأي” بتاريخ 2011/12/9.

2     نشرت هذه اإلرادة امللكية السامية على الصفحة )5425( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5188( بتاريخ 2012/12/2.

3     املادة )68( من الدستور األردني لعام 1952.

4     الدكتور وحيد رأفت والدكتور وايت ابراهيم، القانون الدستوري، املطبعة العصرية، القاهرة، 1937، ص 474.
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النواب في عهدها أن تستقيل من احلكم خالل أسبوع من تاريخ احلل، وأن جتري االنتخابات النيابية حكومة 
انتقالية ال يجوز ألي وزير فيها أن يرشح نفسه لتلك االنتخابات.1 

قد تشّكل في األردن بضرورة تشكيل حكومة انتقالية بعد حّل مجلس  دستورياً  إن القول إن هناك عرفاً 
الدستوري  النص  أن  ذلك  سليم،  غير  قول  هو  الدستور  في  ذلك  على  صراحة  النص  لعدم  كمبرر  النواب 
بتشكيل حكومة انتقالية بعد احلل قد متّ إدخاله في الدستور األردني العام 1954 وإلغاؤه العام 1958، وهو 

ما تعّذر معه بلورة ُعرف دستوري حول تشكيل حكومة انتقالية بعد حّل مجلس النواب.   

كما تضمنت املادة )2/74( املّعدلة من الدستور ما يفيد بأنه ال يجوز إعادة تكليف رئيس الوزراء الذي مت 
حّل مجلس النواب في عهده بتشكيل احلكومة التي تليها، وهو احلكم الذي يشكل قيداً على احلق املطلق 
للملك في تعيني رئيس الوزراء. إن التساؤل الذي يثور في هذا السياق هو: ما إذا كان القيد على عدم إعادة 
تكليف رئيس الوزراء الذي ُحّل مجلس النواب في عهده ميتد ليشمل الوزراء السابقني في حكومته، أم أن 
القيد يقتصر فقط على رئيس الوزراء دون الوزراء الذين سيسمح لهم باملشاركة في أية حكومة انتقالية 

تشكل إلجراء االنتخابات رغم مشاركتهم في احلكومة التي ُحّل البرملان في عهدها؟ 

الذي  الدستور قد جاءت واضحة وال مجال لالجتهاد في تفسيرها، فاحلظر  املّعدلة من  املادة )2/74(  إن 
فرضته يقتصر فقط على رئيس الوزراء في احلكومة التي نسبت بحّل البرملان دون بقية الوزراء في حكومته، 
بتشكيل احلكومة، في حني أنه ميكن اختيار أي من أعضاء حكومته وزراء في  فال يجوز تكليفه شخصياً 

احلكومة التي تشكل بعد حّل مجلس النواب.

إال أن مبدأ العدالة الدستورية يقضي أن ميتد احلظر بإعادة تعيني رئيس الوزراء لتشكيل احلكومة اجلديدة 
بعد احلّل ليشمل الوزراء، ذلك أن قرار التنسيب بحّل مجلس النواب ال يتخذه رئيس الوزراء منفرداً بل مجلس 
الوزراء مبوافقة كافة الوزراء فيه، بالتالي، فإن ذلك يبرر تعديل املادة )2/74( من الدستور ليتم شمول الوزراء 
باحلظر في التعيني باحلكومة التي تشكل بعد حل مجلس النواب ومن الضمانات الدستورية األخرى حلّل 
مجلس النواب أن يتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة خالل أربعة أشهر على األكثر من تاريخ احلل، وإال عاد 
مجلس النواب املنحل بحكم الدستور. فقد متّ تعديل املادة )73( من الدستور بإلغاء الفقرات )4 و5 و6( 
منها التي كانت تعطي امللك احلق املطلق في تأجيل االنتخاب تأجيالً عاماً إذا كانت هناك ظروف طارئة يرى 
معها مجلس الوزراء أن إجراء االنتخاب يُعّد أمراً متعذراً. كما كانت املادة نفسها تسمح للملك أن يصدر 
القرار بإجراء االنتخاب العام في نصف عدد الدوائر االنتخابية على األقل، على أن يتولى األعضاء الفائزون 
فيها انتخاب ما ال يزيد على نصف عدد األعضاء عن الدوائر االنتخابية األخرى  التي تعذر إجراء االنتخاب 

فيها.2

إن األثر الدستوري املترتب على إلغاء الفقرات السابقة من املادة )73( من الدستور يتمثل في أنه ال ميكن 
-بأي حال من األحوال- تغييب مجلس النواب ألكثر من أربعة أشهر، إذ يجب على احلكومة التي تُشّكل بعد 
َحّل مجلس النواب أن جتري انتخابات تشريعية خالل أربعة أشهر من تاريخ احلل وإال عاد مجلس النواب املنحل 
بحكم الدستور. فمن شأن هذا التعديل أن يضمن عدم تغييب السلطة التشريعية ألكثر من أربعة أشهر، 
وبالنتيجة إعادة التوازن املفقود بني السلطتني التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بإجراء االنتخابات النيابية 

بعد حّل مجلس النواب.

1  مت إضافة هذه املادة للمرة األولى العام 1954 مبوجب التعديل الذي متّ في الدستور األردني بتاريخ 1954/4/24 ونشر في اجلريدة الرسمية في العدد )1179( على الصفحة 

العدد رقم  الرسمية في  اجلريدة  )321( تاريخ 17 نيسان/أبريل 1954، وقد متّ إلغاء هذا احلكم في تعديل الدستور األردني لعام 1958 بتاريخ 1958/5/1 الذي نشر في 

)1380( على الصفحة )518( بتاريخ 4 أيار/مايو 1958.

املادة )73( من الدستور األردني في ضوء سقوط الضفة الغربية في يد االحتالل اإلسرائيلي العام 1967 والتي كانت تعد جزءاً من  2  لقد مت إضافة هذه الفقرات السابقة إلى 

اململكة األردنية الهاشمية مبوجب قرار الوحدة بني الضفتني العام 1950، ما تعذر معه إجراء االنتخابات التشريعية في وقت استحقاقها الدستوري. وهو األمر الذي دفع احلكومة 

إلى تعديل الدستور ملعاجلة هذا الوضع من خالل إعطاء امللك احلق املطلق في تأجيل االنتخابات التشريعية تأجيالً عاماً.



84

الفصل الرابع                                                                                                  أثر التعديالت الدستورية لعام 2011 على النظام الدستوري األردني

تشكيل السلطة التشريعية 

تضّمنت التعديالت الدستورية العام 2011 مجموعة من األحكام اخلاصة بتشكيل السلطة التشريعية 
بالنص  وذلك  الدستور،  من   )67( املادة  تعديل  النواب، متّ  فعلى صعيد مجلس  والنواب.  األعيان  بشقيها 
صراحة على إنشاء هيئة مستقلة لالنتخاب تشرف على العملية االنتخابية وتديرها في كل مراحلها، كما 

تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. 

إن إدخال عنصر مستقل لإلشراف على االنتخابات التشريعية هي “الهيئة املستقلة لالنتخاب” من شأنه 
ابتداًء  مراحلها،  كافة  في  التشريعية  االنتخابات  إجراء  على  التنفيذية  السلطة  هيمنة  عصر  ينهي  أن 
بتنظيم جداول الناخبني ومرورا باإلشراف على التصويت وانتهاء بفرز األصوات وإعالن النتائج، وهو األمر الذي 
من شأنه أن يحقق أقصى درجات النزاهة واملوضوعية عند إجراء االنتخابات التشريعية. إال أنه ما يؤخذ على 
هذا التعديل أنه قد ربط إشراف “الهيئة املستقلة لالنتخاب” على أية انتخابات أخرى كاالنتخابات البلدية 
املستقلة،  الهيئة  داخل  القرار  استقاللية  على  يؤثر  أن  الذي من شأنه  األمر  الوزراء، وهو  مبوافقة مجلس 
ويؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية وتفوقها على اإلدارات الالمركزية واملرافق العامة. فالهيئة املستقلة 
ال متتلك أن تقرر من تلقاء نفسها اإلشراف على االنتخابات البلدية، ذلك أن الدستور األردني قد أعطى احلق 
    . جمللس الوزراء في أن يطلب من “الهيئة املستقلة لالنتخاب” اإلشراف على االنتخابات البلدية من عدمه

وفيما يتعلق بشروط العضوية في السلطة التشريعية، فقد مت تعديل الدستور األردني في العام 2011 
بحيث أصبح يحظر على من يحمل جنسية دولة أخرى أن يكون عضواً في مجلسي األعيان والنواب،1 وهو 
احلكم نفسه الذي مت فرضه على الوزراء بحيث حظرت التعديالت الدستورية األخيرة أن يلي منصب الوزارة 

وما في حكمها إال أردني ال يحمل جنسية دولة أخرى.2  

إن عبارة )وما في حكمها( اخلاصة بالوزراء قد أثارت عالمات استفهام حول املقصود بها، إال أن اجمللس العالي 
الوزارة  التي تعتبر في حكم منصب  لتفسير الدستور قد حسم هذا األمر عندما عّرف الوظائف العامة 
بأنها تشمل كل من ُعني أو يعني في الوظائف العامة برتبة وراتب الوزير.3 فرؤساء ومديرو املؤسسات العامة 
لغايات  الوزراء  بحكم  دستوريا  يعدون  أصبحوا  وزير  وراتب  بلقب  يعينون  الذين  الرسمية  وشبه  الرسمية 

تطبيق حظر ازدواج اجلنسية عليهم.4
إن حظر ازدواج اجلنسية األجنبية لكل من النائب والعني والوزير قد أثار زوبعة من اآلراء املتعارضة، إذ أيده 
من  أن كالً  الوطن، ذلك  العليا في خدمة  املناصب  ألصحاب  واالنتماء  الوالء  البعض كونه يهدف لضمان 
النائب والعني والوزير ويقسم اليمني خلدمة الوطن وهو ما ميكن التشكيك بصدقيته إذا كان قد أدى القسم 

ذاته في دولة أجنبية أخرى.5 

أما الرأي املعارض حلظر ازدواج اجلنسية، فيعتبر أن ظاهرة ازدواج جنسية النواب واألعيان والوزراء موجودة 
إذا ما ثبت عدم والئه املطلق للدولة ميكن  األشخاص  من هؤالء  أياً  في معظم األنظمة الدميقراطية، وأن 
محاسبته بالطرق الدستورية، وأن هناك من احلاالت الذي ثبت فيها عدم والء أصحاب املناصب العليا من 

حاملي اجلنسية األردنية فقط، والذين ثبت تورطهم في قضايا فساد وتالعب باملال العام.6 

1     املادة )75/1( من الدستور األردني لعام 1952.

2     املادة )42( من الدستور األردني لعام 1952.

3     قرار اجمللس العالي لتفسير الدستور رقم )4( لسنة 2011 املنشور على الصفحة )4821( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5119( تاريخ 2011/10/16. 

في ضوء التعريف السابق ملن هم في حكم الوزراء تقّدم أمني عام الديوان امللكي السيد صخر العجلوني باستقالته اخلطية بتاريخ 21 تشرين األول/اكتوبر 2011 باعتباره قد    4

ُعني برتبة ولقب وزير ويدخل في تعريف من هم في حكم الوزراء.

5     يرجى النظر إلى: مقالة لراكان اجملالي بعنوان »هل تطيح ازدواجية اجلنسية باحلكومة والنواب واألعيان؟« املنشورة في جريدة “الدستور” بتاريخ 2011/10/13.  

6     يرجى النظر إلى: مقالة حسني الرواشدة بعنوان »ازدواج اجلنسية .. االستقالة أو التخلي!« املنشورة في جريدة الدستور بتاريخ 2011/10/4.
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وبعد أن متّ تعديل الدستور وحظر ازدواج اجلنسية األجنبية، فقد ثار تساؤل حول النطاق الزمني لسريان هذا 
احلظر، وفيما إذا كان يشمل النواب واألعيان والوزراء العاملني وقت بدء نفاذ التعديالت الدستورية، أم أنه 

يسري بأثر مستقبلي على احلكومات وأعضاء اجملالس النيابية التي ستتشكل بعد تعديل الدستور. 

نفاذ  بدء  وقت  أجنبية  جنسية  يحملون  والذين  العاملني  واألعيان  النواب  إن  القول  إلى  البعض  دفع  لقد 
من  حرمانهم  يجوز  ال  وبالتالي  إيجابياً،  قانونياً  مركزاً  اكتسبوا  قد   2011 العام  الدستورية  التعديالت 
عضويتهم في السلطة التشريعية بسبب تعديل شروط العضوية، ذلك أن أي تعديل على الدستور يجب 

أن يكون بأثر فوري ومستقبلي ليطبق على الوقائع التي جتري بعد نفاذه، وأن ال يكون بأثر رجعي.1

إن مثل هذا الرأي ال يقوم على أساس دستوري سليم، ذلك أن النص الدستوري بصيغته املّعدلة قد حظر 
بشكل مطلق تولية كل من النواب واألعيان والوزراء مزدوجي اجلنسية، إذ جاء النص من العموم والوضوح 
في  عضوية  توليتهم  متت  الذين  أولئك  استمرار  حظر  كذلك  ليشمل  التفسير  على  الداللة  وبقطعية 

السلطتني التشريعية والتنفيذية قبل سريان النص الدستوري املعدل.2

النائب والعني والوزير الذي تولى  وال يرد االحتجاج بفكرة احلقوق املكتسبة للقول إنه قد أصبح لكل من 
العضوية بشكل صحيح وفق نص دستوري سابق حقاً مكتسباً في العضوية، ذلك أن العضوية في مجلس 
األمة والسلطة التنفيذية ليست حقاً شخصياً لصاحبها ليدفع بفكرة احلقوق املكتسبة ليبرر احتفاظه 
بها، وإمنا هو عبارة عن تكليف للقيام بعمل عام. كما أنه إذا علق تطبيق أي نص دستوري معدل على إرادة 
اخملاطبني به واملكلفني بتطبيقه إن شاؤوا أنفذوه وإن لم يشاؤوا عطلوا تطبيقه أو على األقل تراخوا في ذلك 

يكون النص الدستوري اجلديد لغواً وال فائدة فيه، واملشّرع الدستوري ال يلهو وال يلغو.

وقد أيد هذا الرأي اجمللس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى بسقوط عضوية الوزير والعني والنائب حكماً 
إذا كان يحمل جنسية أجنبية، وذلك منذ تاريخ إقرار التعديالت الدستورية ونشرها في اجلريدة الرسمية.3 
فقد جاء هذا القرار تأكيداً لقرار سابق صدر عن اجمللس العالي عام 2006 والذي اعتبر فيه أنه إذا حدثت أية 
حالة من حاالت عدم األهلية املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة )75( من الدستور لعضو مجلس 
من  قرار  إلى  سقوطها  يحتاج  وال  حكما  عضويته  تسقط  انتخابه  بعد  ظهرت  أو  عضويته  أثناء  النواب 
مجلسه، وأن صدور القرار عن ثلثي أعضاء مجلس النواب هو فقط لغايات إعالن شغور احملل وإبالغ احلكومة 

بذلك إلجراء انتخابات تكميلية خالل شهرين من تاريخه.4 

اختصاصات السلطة التشريعية 

السلطة  باختصاصات  املتعلقة  مجموعة من األحكام  الدستورية لعام 2011  التعديالت  لقد تضّمنت 
التشريعية من خالل تعديل النصوص ذات الصلة بسير العمل داخل مجلس األمة، وذلك بهدف تفعيل دور 

اجمللس في مهماته التشريعية والرقابية واحلّد من هيمنة السلطة التنفيذية على مجريات العمل داخل 

بتاريخ  األردنية  جريدة “الغد”  في  احلالية«املنشورة  واحلكومة  والنواب  األعيان  على  ينطبق  ال  اجلنسية  اشتراط  بعنوان »الدغمي:  املنسي  جهاد  إلى:مقالة  النظر  يرجى      1

 .2011/10/2

اليوم” بتاريخ  لوزارة مزدوجي اجلنسية« املنشورة في جريدة “العرب  الدستوري واالنتهاء الفوري  النص  الدكتور أشرف سمحان بعنوان »احترام  مقالة  إلى:  النظر  يرجى       2

.2011/10/4

3    قرار اجمللس العالي لتفسير الدستور رقم )4( لسنة 2011 املنشور على الصفحة )4821( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5119( تاريخ 16/10/2011. 

قرار اجمللس العالي لتفسير الدستور رقم )1( لسنة 2006 املنشور على الصفحة )3467( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )4781( تاريخ 3/9/2006. لقد جاء هذه القرار   4

على ضوء صدور قرار قضائي قطعي بإدانة كل من النائبني السابقني محمد أبو فارس وعلي أبو السكر، حيث اعتبر اجمللس العالي أن عضويتهما في مجلس النواب قد سقطت 

حكماً بعد صدور قرار احملكمة القطعي بإدانتهما بتهمة النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات املذهبية والعنصرية واحلض على النزاع بني مختلف عناصر األمة خالفاً للمادة 

)150( من قانون العقوبات.
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مجلس األمة. فقد مت تعديل مدة الدورة العادية جمللس األمة وزيادتها من أربعة أشهر لتصبح ستة أشهر،1 
وذلك لتمكني مجلس النواب من إجناز أكبر قدر من األعمال واملشاريع البرملانية خالل الدورة العادية. 

أما مدة مجلس النواب، فقد بقيت أربع سنوات شمسية مع إعطاء احلق للملك في أن ميدد جمللس النواب 
مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد على سنتني.2 كما أعطي امللك احلق في أن يُرجئ انعقاد الدورة العادية 
ما ال يزيد على شهرين، وأن يؤجل جلسات مجلس األمة ثالث مرات على أن ال تزيد مدد التأجيالت في غضون 

الدورة العادية الواحدة على شهرين.3

التنفيذية  للسلطة  رئيساً  باعتباره  ميارسها  النواب  مجلس  مدد  على  احلقوق  هذه  مثل  امللك  إعطاء  إن 
يشكل مظهراً من مظاهر هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. فحق السلطة التنفيذية 
في متديد مدة مجلس النواب يتناقض مع املبدأ األساسي في الدميقراطية النيابية اخلاص بالدورّية احلتمية 
لالنتخاب العام.4 كما أن متديد مدة مجلس النواب أكثر من أربع سنوات سيؤثر في الرقابة الشعبية على 
النواب، إذ يفترض أن يتم جتديد انتخاب أعضاء اجمللس خالل مدة متوسطة غير طويلة حتى ال تفقد تلك 
استكمال  من  بحجة متكينه  النواب  متديد مدة مجلس  الغاية من  أن  إلى  إضافة  هذا  فاعليتها.5  الرقابة 
أعماله البرملانية قد انتفت بعد زيادة مدة الدورة العادية إلى ستة أشهر وإعطاء امللك احلق في أن ميدد الدورة 
كما أن احلق في التمديد  العادية مدة أخرى ال تزيد على ثالثة أشهر إلجناز ما قد يكون هناك من أعمال.6 
مقصور فقط على مجلس النواب دون األعيان، إذ ال ميتلك امللك احلق الدستوري في أن ميدد مدة مجلس األعيان 
أكثر من أربع سنوات، وهو األمر الذي قد ينجم عنه أن يكون مجلس النواب منعقداً بعد التمديد، في حني أن 

مجلس األعيان قد انتهت فترة واليته الدستورية.  

في األول من شهر تشرين األول/ أما حق امللك في إرجاء انعقاد الدورة العادية جمللس األمة املقررة دستورياً 
أكتوبر من كل عام مدة ال تزيد على شهرين، فإنه يحد من استقاللية اجمللس، ويشكل انتقاصا من هيبته، 
كذلك احلال بالنسبة للحق في تأجيل جلسات مجلس األمة، فهو يُعّد تدخالً من قبل السلطة التنفيذية 
في أعمال السلطة التشريعية أثناء انعقادها الدستوري ومساساً بسيادة البرملان وحقه في تنظيم أموره 
الداخلية بنفسه دون تدخل أية جهة خارجية. فكل من اإلرجاء والتأجيل ميكن أن متارسه السلطة التنفيذية 
في أي وقت تشاء وللوقت الذي تراه مناسبا لتفادي حجب الثقة عنها، أو لتعطيل أي استجواب أو سؤال أو 

مناقشة عامة طرحها أعضاء مجلس النواب على الوزراء في السلطة التنفيذية.

ومن املوضوعات ذات الصلة باختصاصات السلطة التشريعية التي تكّرس هيمنة السلطة التنفيذية على 
السلطة التشريعية ولم تشملها التعديالت الدستورية األخيرة األحكام اخلاصة باجللسة املشتركة جمللسي 
األعيان والنواب. فحاالت اجتماع مجلس األمة في جلسة مشتركة قد حددها الدستور األردني -على سبيل 
غير  ًأو  اآلخر معدال  اجمللس  من  وقبوله  مرتني  قانون  أي  اجمللسني مشروع  أحد  رفض  حالة  لتشمل  احلصر- 
معدل،7 وعند أداء امللك اجلديد لليمني الدستورية عند انتقال العرش له،8 وعند افتتاح امللك الدورة العادية 
جمللس األمة إذ يقوم بإلقاء خطبة العرش في اجمللسني مجتمعني.9 أما احلالة الرابعة فتكون بناء على طلب 

رئيس الوزراء، وذلك استنادا ألحكام املادة )89( من الدستور.

1       املادة )78( من الدستور األردني لعام 1952. 

2       املادة )68/1( من الدستور األردني لعام 1952.

3       املادة )78/1( واملادة )81( من الدستور األردني لعام 1952.

4       الدكتور محمد تركي بني سالمة، أهم التعديالت على الدستور األردني لسنة 1952، مقال منشور على املوقع كل األردن اإللكتروني بتاريخ 16/2/2011.

5       الدكتور محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، 1975، ص 254.

6       املادة )78/1( من الدستور األردني لعام 1952.

7       املادة )92( من الدستور األردني لعام 1952.

8       املادة )29( من الدستور األردني لعام 1952.

9       املادة )79( من الدستور األردني لعام 1952.
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إن املشّرع الدستوري لم يكن موفقاً في تقرير مثل هذا احلق املنفرد لرئيس الوزراء في دعوة مجلس األمة إلى 
من مظاهر هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة  االنعقاد في جلسة مشتركة الذي يشكل مظهراً 
التشريعية. فقد كان األجدر باملشرع الدستوري أن يحدد -وعلى سبيل احلصر- احلاالت التي ميتلك بها رئيس 
الوزراء دعوة مجلس األمة لعقد جلسة مشتركة، وأن يعلق انعقاد اجللسة املشتركة على موافقة أعضاء 

اجمللسني.1

املشتركة  اجللسة  في  القرارات  املطلوبة لصدور  واألكثرية  والنواب  األعيان  مجلسي  أعضاء  أن عدد  كما 
تكّرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. فالسلطة التنفيذية دائما ما تقوم بتعيني 
في مجلس األعيان، ذلك على الرغم من أن الدستور األردني ينص  ما مجموعه نصف عدد النواب حتديداً 
على أن يتألف مجلس األعيان مبا فيه الرئيس من عدد ال يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.2 فتعيني مثل 
هذا العدد في مجلس األعيان يثير مشكالت دستورية في اجللسة املشتركة، إذ تكون نسبة األعيان إلى 
عدد أعضاء مجلس األمة هي الثلث، وهي نسبة مرتفعة تضمن هيمنة األعيان املعينني على القرارات التي 
تصدر عن اجللسة املشتركة جمللس األمة فيما يتعلق مبشروع أي قانون رفضه أحد اجمللسني مرتني وقبله 
اجمللس اآلخر معدل أو غير معدل، فالدستور يشترط بقبول ذلك املشروع أن يصدر قرار عن مجلس األمة 
بجلسته املشتركة بأكثرية ثلثي األعضاء احلاضرين.3 فإذا صمم أعضاء مجلس األعيان على رفض مشروع 
قانون معني فإنه يسقط إال إذا تكتل مجلس النواب بصورة جماعية في مواجهة النسبة املرتفعة ألعضاء 
مجلس األعيان وصوَّت باإلجماع على املوافقة عليه، وهو ما يكاد أن يكون من املتعذر حتقيقه. كما تظهر 
التي  رئاسة اجللسة املشتركة  التنفيذية على اجللسة املشتركة جمللس األمة من خالل  هيمنة السلطة 

يتوالها رئيس مجلس األعيان الذي يُعطي صوت الترجيح عند تساوي األصوات.4 

ومن املوضوعات األخرى ذات الصلة باختصاصات السلطة التشريعية التي لم تطلها التعديالت الدستورية 
وسائل  والتنفيذية  التشريعية  السلطتني  بني  التوازن  حتقيق  في  أهميتها  من  الرغم  على   2011 لعام 
احلكومة.  أعضاء  على  النواب  ميارسها  التي  واالستجواب  والسؤال  الثقة  حجب  من  السياسية  الرقابة 
فعلى الرغم من أن الدستور األردني يُعطي احلق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء 
أسئلة واستجوابات حول أي أمر من األمور العامة،5 إال أن غياب أي التزام دستوري على الوزراء باإلجابة عن 
األسئلة واالستجوابات ضمن الوقت الزمني احملدد يجعل الرقابة السياسية التي ميارسها مجلس النواب 
على السلطة التنفيذية غير ذي جدوى. فالكثير من األسئلة البرملانية واالستجوابات التي يطرحها النواب 
ال يتم اإلجابة عنها من قبل الوزراء، وإن متت اإلجابة فتكون بعد انقضاء الوقت احملدد في النظام الداخلي 
للمجلس. لذا، فإنه يجب أن يتم تفعيل الرقابة السياسية من مجلس النواب على مجلس الوزراء، وذلك من 
خالل النص صراحة في الدستور األردني على ضرورة تعاون الوزراء مع السلطة التشريعية من خالل اإلجابة 

عن كافة األسئلة واالستجوابات البرملانية ضمن الوقت الزمني احملدد لذلك.

1  إن عدم وجود سوابق دستورية في األردن على قيام رئيس الوزراء بدعوة مجلس األمة لالجتماع في جلسة مشتركة ال يبرر اإلبقاء على مثل هذا احلق املطلق لرئيس الوزراء في 

دعوة مجلس األمة جللسة مشتركة بإرادته املنفردة.    

2      املادة )63( من الدستور األردني لعام 1952.

3      املادة )92( من الدستور األردني لعام 1952.

4      املادة )89( من الدستور األردني لعام 1952.

5      املادة )96( من الدستور األردني لعام 1952.
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الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب

النواب يتمثل في  مجلس  التعديل الدستوري اجلوهري فيما يتعلق بالفصل في صحة عضوية أعضاء  إن 
سحب االختصاص في النظر بالطعون بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب من اجمللس نفسه وإعطائه 
إلى محكمة االستئناف التابعة لها الدائرة  إلى القضاء النظامي، بحيث يحق لكل ناخب بأن يقدم طعناً 
االنتخابية للنائب املطعون بصحة نيابته في دائرته االنتخابية، وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر 
نتائج االنتخابات في اجلريدة الرسمية، وتكون قرارات احملكمة نهائية وغير قابلة ألي طريق من طرق الطعن.1

إن الهدف من إخراج االختصاص في نظر الطعون االنتخابية من مجلس النواب إلى القضاء النظامي هو 
إشباع غريزة العدالة عند األفراد الطاعنني بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وذلك من خالل إسناد مهمة 
الفصل في هذه الطعون إلى القضاء املستقل، وهو األمر الذي لم يكن يحققه النص الدستوري السابق 
الذي كان يجعل من مجلس النواب اخلصم واحلكم في الطعون االنتخابية، وهو ما كان يتعارض مع مبدأ 

التقاضي على درجتني الذي يُعّد من املبادئ األساسية لضمان حتقيق العدالة ونزاهة القضاء.2

إال أنه ونظرا للطبيعة اإلدارية للطعون االنتخابية، فقد كنا نتمنى على املشّرع الدستوري أن يقرر االختصاص 
في الطعون االنتخابية للقضاء اإلداري كونه أكثر قدرة على تفهم روح القانون العام الذي يحكم موضوع 
التي جعلت  الدستورية األخيرة  التعديالت  النائب بعد االنتخاب، وبخاصة بعد  الطعن في صحة عضوية 
القضاء اإلداري في األردن على درجتني.3 كما أن إعطاء االختصاص للقضاء اإلداري في الفصل في الطعون 
االنتخابية من شأنه أن يُوحّد املبادئ واألحكام القضائية حول املنازعات املتعلقة مبوضوع االنتخابات. فوجود 
أكثر من محكمة استئناف في األردن ال تخضع أحكامها لرقابة محكمة عليا سيؤدي إلى تعدد في التفسير 
التشريعي وفي فهم القانون وتطبيقه بصورة مختلفة، وذلك نظراً لالختالف املتوقع في االجتهاد القضائي 

بني محاكم االستئناف في األردن. 

كما أن املشّرع الدستوري قد جعل القرار الصادر عن محكمة االستئناف في الطعن بصحة عضوية النائب 
نهائياً غير قابل ألي طريق من طرق الطعن، وهو ما يشكل إنكارا للعدالة وللحق في التقاضي على درجتني. 
فالغريب في األمر أن يسحب املشرع الدستوري اختصاص الطعون االنتخابية من مجلس النواب الذي ميثل 
جهة غير قضائية ال حتقق أبسط قواعد العدالة من حيث التقاضي على درجتني، وأن يقرره للقضاء النظامي 

مع إنكار احلق بالطعن بالقرار الصادر إلى محكمة أعلى. 

إن أهمية الطعن بالقرار الصادر عن محكمة االستئناف في الطعون االنتخابية تكمن في أنه وللمرة األولى 
قد تقرر منح محكمة االستئناف احلق في إعالن بطالن االنتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها إذا ما تبني 
لها نتيجة نظرها في الطعن املقدم أن إجراءات االنتخاب في تلك الدائرة ال تتفق وأحكام القانون.4 فمثل 
هذا احلكم الصادر عن احملكمة يتجاوز نطاق تطبيقه وحجيته كالً من الطاعن واملطعون بصحة نيابته إلى 
جميع النواب الذين مت انتخابهم عن تلك الدائرة االنتخابية التي تقرر إعالن بطالن نتائج االنتخاب فيها، ما 

يبرر منحهم احلق في الطعن بذلك القرار أمام جهة قضائية عليا.

1     املادة )71( من الدستور األردني لعام 1952.
2     الدكتور أمني املشاقبة، النظام السياسي األردني، الطبعة األولى، مطبعة السفير، عمان، 2009، ص 73.

3     لقد مت تعديل املادة )100( من الدستور بحيث مت إلغاء محكمة العدل العليا وإنشاء قضاء إداري على درجتني.
4     املادة )71( من الدستور األردني لعام 1952.
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املبحث الثاني : تعزيز استقاللية السلطة القضائية 

لقد أدخلت التعديالت الدستورية لعام 2011 أحكاماً إيجابية على السلطة القضائية كان لها األثر الكبير 
في تفعيل استقاللها عن السلطة التنفيذية وممارستها الختصاصاتها. فأهم ما جاءت به هذه التعديالت 
الدستورية فيما يتعلق بتحقيق استقالل أكبر للقضاة عن السلطة التنفيذية إضافة كلمة »مستقلة« 
إلى املادة )27( من الدستور لتصبح »السلطة القضائية مستقلة تتوالها احملاكم على اختالف أنواعها 
ودرجاتها وتصدر جميع األحكام وفق القانون باسم امللك«. كما متّ تفعيل استقالل اجمللس القضائي، وذلك 
من خالل النص صراحة على إنشائه بقانون ليتولى إدارة جميع الشؤون املتعلقة بالقضاة النظاميني، وهو 
األمر الذي سيضمن للمجلس استقالالً مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية.1 فكل األمور املتعلقة بشؤون 
القضاة العملية من تعيني وترفيع ونقل وإحالة إلى التقاعد سينفرد بها اجمللس القضائي دون أي تدخل من 
السلطة التنفيذية. فبعد أن كان تعيني القضاة يتّم بناء على تنسيب من وزير العدل انتقلت كافة األمور 

إلى يد اجمللس القضائي، ما سيعزز من استقاللية القضاء عن السلطة التنفيذية. 

أما فيما يتعلق بالتعديالت الدستورية املتعلقة مبمارسة القضاء الختصاصاته، فقد متّ حظر محاكمة أي 
شخص مدني في قضية جزائية ال يكون جميع قضاتها مدنيني، ويستثنى من ذلك جرائم اخليانة والتجسس 
إن مثل هذا  الدولة.2  التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن  العملة  واإلرهاب وجرائم اخملدرات وتزييف 
إلى توفير ضمانات حماية حقوق األردنيني وحرياتهم على اعتبار أن  التعديل يهدف -بالدرجة األساسية- 
القاعدة العامة هي أن تتم محاكمة األشخاص أمام القضاء املدني وأن االستثناء هو أن تتم محاكمتهم 
أمام القضاء العسكري، وهو ما ال يجب التوسع في تفسيره، وأن يتم حصره على حاالت معينة وردت في 

النص الدستوري املعدل. 

في  األساسي  املبدأ  دسترة  الختصاصاته  القضاء  مبمارسة  املتعلقة  األخرى  الدستورية  التعديالت  ومن 
القانون اجلزائي بأن املتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي،3 الذي يفترض أن تتم معاملة أي متهم 

بقضية جزائية على أنه بريء حتى يصدر قراراً قضائياً قطعياً بإدانته وفق أحكام القانون.

إن تكريس مبدأ قرينة البراءة قد جعل الدستور األردني أكثر توافقاً مع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، وأهمها 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948 الذي يعتبر كل شخص متهم بجرمية بريئاً إلى أن تثبت إدانته 
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966  وكذلك احلال مع العهد  مبحاكمة علنية،4  قانوناً 
الذي ينص على أن من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه اجلرم قانونا.5  كما متّ 
تعديل الدستور والنص صراحة على أنه ال يجوز أن تؤثر القوانني التي تصدر لتنظيم احلقوق واحلريات في 
جوهر هذه احلقوق أو متس بأساسياتها،6 وذلك حتت طائلة اعتبارها غير دستورية من قبل احملكمة الدستورية 

التي متّ إنشاؤها للمرة األولى في األردن للرقابة على دستورية القوانني واألنظمة النافذة في األردن. 

1      املادة )98( من الدستور األردني لعام 1952.

2      املادة )101( من الدستور األردني لعام 1952.

3      املادة )101/4( من الدستور األردني لعام 1952.

4  الفقرة )1( من املادة )11( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948. اعُتمد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 217 ألف )د- 3( املؤرخ في 

10 كانون األول /ديسمبر 1948. 

املادة )14( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966. اُعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية  5  الفقرة )2( من 

العامة لألمم املتحدة 2200 ألف )د21-( املؤرخ في 16كانون األول/ ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وقد صادق عليه األردن ومت نشره على الصفحة 

)2227( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )4764( بتاريخ 2006/6/15.

6      املادة )128( من الدستور األردني لعام 1952.
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احملكمة الدستورية

واحلريات  احلقوق  وإطالق  القضائية  بالسلطة  الصلة  ذات   2011 لعام  الدستورية  التعديالت  أهم  من  إن 
القوانني  دستورية  على  الرقابة  األساسية  تكون مهمتها  األردن  في  دستورية  محكمة  إنشاء  األساسية 
بينهم  من  األقل  على  أعضاء  تسعة  من  احملكمة  تؤلف  الدستور، إذ  نصوص  وتفسير  النافذة،  واألنظمة 
احملكمة  في  عضواً  يعني  فيمن  ويشترط  للتجديد.1  قابلة  غير  سنوات  ست  ملدة  امللك  يعينهم  الرئيس 
الدستورية أن يكون أردنياً ال يحمل جنسية أخرى، وأن يكون قد بلغ اخلمسني من العمر، وأن يكون ممن خدموا 
قضاة في محكمة التمييز والعدل العليا، أو من أساتذة القانون في اجلامعات برتبة األستاذية، ومن احملامني 
الذين أمضوا مدة ال تقل عن )15( عاما، أو أحد اخملتصني الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس 

األعيان.2 

إن هناك تعارضاً بني شروط العضوية السابقة وبقية نصوص الدستور املعّدلة، ففي الوقت الذي تضمنت 
فيه التعديالت الدستورية إلغاء محكمة العدل العليا واستبدالها بقضاء إداري على درجتني، جند أن النص 
الدستوري املتعلق بتشكيل احملكمة الدستورية قد اشترط في العضو أن يكون قد خدم في محكمة العدل 

العليا. 

أما االختصاص األساسي للمحكمة الدستورية، فيتمثل في الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة بحيث 
فأحكام  لنفاذها.3  آخر  تاريخاً  لم يحدد احلكم  ما  بأثر مباشر  نافذة  وتكون  امللك،  باسم  تصدر أحكامها 
احملكمة الدستورية في الدعوى الدستورية تكون نهائية غير قابلة للطعن وملزمة جلميع سلطات الدولة 

والكافة من تاريخ صدورها ونشرها في اجلريدة الرسمية.4 

إن األصل أن تكون قرارات احملكمة نافذة من تاريخ صدورها كأية جهة قضائية أخرى، وأن ال يُعّلق نفاذها على 
تاريخ الحق. إال أن هنالك حاالت ميكن فيها تعليق نفاذ احلكم الصادر بعدم الدستورية على تاريخ الحق، وذلك 
في حالتي األثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية واألثر املستقبلي لذلك احلكم. ففيما يتعلق باألثر الرجعي 
لقرارات احملكمة الدستورية، فإنه يكون في حالة احلكم بعدم دستورية القوانني اجلزائية املوضوعية، بحيث 
إذا ما أعلن عدم دستورية نص في أي قانون جزائي، فإن سريان أثر احلكم بعدم الدستورية قد ينسحب إلى 
املاضي ليشمل القضايا املنظورة أمام احملاكم قبل تاريخ صدور القرار بعدم الدستورية التي كان سيطبق 

عليها النص القانوني الذي تقرر عدم دستوريته. 

أما األثر املستقبلي للحكم الصادر بعد الدستورية، فيتعلق بعدم دستورية القوانني الضريبية، وذلك منعاً 
للتهرب الضريبي، بحيث إذا ما تقرر عدم دستورية قانون أو نص في قانون ضريبة الدخل، فإن سريان عدم 
الدستورية يكون مستقبلياً بحيث ال يؤثر احلكم بعدم الدستورية على املبالغ املالية املترتبة كضريبة على 

األفراد مبوجب القانون الذي تقرر عدم دستوريته.      

أما اجلهات التي متتلك احلق في الطعن بدستورية القوانني واألنظمة أمام احملكمة الدستورية، فقد حصرتها 
هذا  في  يثور  الذي  التساؤل  إن  والنواب.  األعيان  ومجلسي  الوزراء  مبجلس  األخيرة  الدستورية  التعديالت 
الصدد هو مدى فعالية إعطاء مجلسي األعيان والنواب حق الطعن بدستورية القوانني التي تصدر عنهما 
أي من  يتقدم  ثم  ومن  والنواب  األعيان  قانون عن مجلسي  يصدر  أن  يعقل  الدستورية، فهل  احملكمة  إلى 

اجمللسني بالطعن بعدم دستوريته إلى احملكمة الدستورية؟ فإذا كان هذا احلق قد قرره الدستور األردني

1     املادة )58( من الدستور األردني لعام 1952.

2     املادة )61( من الدستور األردني لعام 1952.

3     املادة )59( من الدستور األردني لعام 1952.

4    الدكتور ماجد راغب احللو، القانون الدستوري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 1986، ص 372.
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لألقلية من النواب أو األعيان الذين رفضوا مشروع القانون في البرملان، فإن ممارسته ستصطدم مبا يشترطه 
الدستور األردني من صدور قرار بأغلبية احلاضرين من أي من اجمللسني للطعن بعدم دستورية القانون أمام 

احملكمة الدستورية، وهو األمر الذي قد يكون من املتعذر حتقيقه. 

في املقابل، فإن حصر الطعن املباشر بجهات سياسية دون األفراد ميكن تبريره على أساس أن رقابة اإللغاء 
تنطوي على قدر كبير من اخلطورة، بالتالي يجب أن ال متنح إال للسلطات العامة التي تهدف إلى حتقيق 
الصالح العام، التي تكون على متاس مباشر مع القوانني واألنظمة النافذة، ذلك على خالف األفراد العاديني 
نزاع  وجود  في حال  احملاكم  أمام  بتطبيقها  التمسك  عند  القانونية فقط  النصوص  مع  يتواصلون  الذين 
أن يساء  لألفراد  الدستورية  بعدم  املباشر  الطعن  احلق في  أنه قد يخشى في حال تكريس  كما  قضائي. 
استخدامه بشكل تتكدس معه القضايا أمام احملكمة الدستورية، ومن ثم زعزعة املراكز القانونية لألفراد 

التي حتكمها القوانني واألنظمة النافذة.

بالطعن بعدم دستورية  األعيان  أي من مجلسي  الدستورية، فقد يقوم  املباشر بعدم  الطعن  وفي مجال 
نظام صادر عن مجلس الوزراء إلى احملكمة الدستورية، كما قد يقوم مجلس الوزراء بالطعن املباشر بعدم 
دستورية قانون صادر عن السلطة التشريعية إلى احملكمة الدستورية إذا ما رفض مجلس األمة مشروع 
القانون املقدم من مجلس الوزراء لتعديله، أو إذا قام مجلس األمة بإجراء تعديالت جوهرية على مشروع 

القانون الذي تقدم به مجلس الوزراء بشكل يثير الشبهات بعدم دستورية بعض نصوصه وأحكامه. 

دعوى  تقدمي  في  احلق  من   2011 لعام  الدستورية  التعديالت  حرمتهم  فقد  العاديني،  األفراد  وبخصوص 
بالنسبة لألحزاب  احلال  الدستورية كذلك  إلى احملكمة  أو نظام  قانون  أي  مباشرة للطعن بعدم دستورية 
واجلمعيات والنقابات املهنية، إذ مت اإلبقاء على أسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستورية الذي يثار أمام قاضي 
املوضوع ويتضمن الدفع بأن القانون أو النظام املراد تطبيقه على وقائع دعوى معينة غير دستوري. فإذا ما 
وجدت محكمة املوضوع مبررا للدفع املقّدم بعدم الدستورية فإنها حتيله إلى احملكمة التي يحددها قانون 
إنشاء احملكمة الدستورية، وهي محكمة التمييز، وذلك للبت في أمر إحالته إلى احملكمة الدستورية من 
عدمه.1 فحق األردنيني في الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام مبوجب الدستور املعدل موقوف على قرار 
جهتني قضائيتني: محكمة املوضوع التي تبت بالدفع الفرعي بعدم الدستورية لتقرر إحالته إلى محكمة 
التمييز، ومحكمة التمييز لتقرر إحالة الطعن بعدم الدستورية إلى احملكمة الدستورية من عدمه، وهذا 

الترتيب بدوره يخالف أي مقترح املبدأ الدستوري القائل إن احملاكم مفتوحة للجميع.2 

أما االختصاص الثاني للمحكمة الدستورية، فيتمثل في تفسير النص الدستوري، إذ حّدد الدستور املّعدل 
اجلهات التي متتلك احلق في طلب تفسير الدستور من احملكمة الدستورية مبجلس الوزراء أو أي من مجلسي 
األعيان أو النواب، وهي اجلهات نفسها التي كانت متتلك احلق في الطلب من اجمللس العالي لتفسير الدستور 
لطلب  املطلوبة  األكثرية  من  خفضت  قد  األخيرة  الدستورية  التعديالت  أن  إال  دستوري.  نص  أي  تفسير 
تفسير نص دستوري من قبل احملكمة الدستورية من األكثرية املطلقة من أعضاء أي من مجلسي األعيان 

أو النواب إلى أغلبية أعضاء أي من اجمللسني.3

أو  أي من مجلسي األعيان  التعديل هو تعديل إيجابي، ذلك أن اشتراط األغلبية املطلقة ألعضاء  إن هذا 
النواب لطلب تفسير نص دستوري من اجمللس العالي لتفسير الدستوري كان ينطوي على تأثير سلبي على 
حقوق األردنيني وحرياتهم، ذلك أن تفسير النص الدستوري فيه مصلحة عامة، ومن ثم يجب عدم التشدد حوله،

1      املادة )60/2( من الدستور األردني لعام 1952.

2      املادة )101( من الدستور األردني لعام 1952.

3      املادة )59/2( من الدستور األردني لعام 1952.
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وهذا ما دفع املشرع الدستوري إلى التخفيف من األكثرية املطلوبة إلحالة طلب تفسير أي نص دستوري إلى 
احملكمة الدستورية من األكثرية املطلقة إلى أغلبية احلاضرين من أعضاء مجلسي األعيان أو النواب. 

وريثما استكملت إجراءات إنشاء احملكمة الدستورية في األردن، فقد أبقت التعديالت الدستورية األخيرة على 
اجمللس العالي لتفسير الدستور للقيام مبهمة تفسير أي نص دستوري، بحيث اعتبر اجمللس العالي لتفسير 

الدستور ملغى حكماً حال وضع قانون احملكمة الدستورية موضع التنفيذ.1

إن التساؤل الذي يثور في هذا الصدد يتمثل في حق احملكمة الدستورية في إعادة تفسير أي نص دستوري 
سبق وأن فسره اجمللس العالي لتفسير الدستور. فقد أصدر اجمللس العالي منذ أُسس العام 1952 عدداً ال 
بأس منه من القرارات التفسيرية التي أصبحت تعد جزءا ال يتجزأ من النص الدستوري، لذا فإعادة تفسير 
هذه النصوص من قبل احملكمة الدستورية، وبشكل مغاير للتفسير األصلي، سيشكل تعديال على أحكام 

الدستور، ولكن بإجراءات مغايرة لتلك التي حددها الدستور. 

لقد تصدت احملكمة الدستورية األردنية نفسها لإلجابة عن هذا التساؤل في قرارها رقم )8( لسنة 2013 
في مناسبة الطلب منها تفسير املادة )117( من الدستور اخلاصة مبنح امتياز املرافق العامة التي سبق 
للمجلس العالي لتفسير الدستور أن فسرها، إذ قضت بأنه ميتنع عليها العودة للتصدي لتفسير النص 
الدستوري ذاته؛ ألن في ذلك اهداراً ملبدأ حجية الشيء احملكوم به الذي يُعّد ضرورة الزمة لقضاء املشروعية.2

من   )59/2( املادة  نصت  فقد  الدستورية،  احملكمة  تصدرها  التي  التفسير  قرارات  بحجية  يتعلق  وفيما 
الدستور على أن قرارات احملكمة الدستورية األردنية في مجال تفسير نصوص الدستور تُعّد ملزمة ونافذة 
استناداً  نفسه  الدستوري  النص  إلزامية  قوة  لها  يكون  فهي  الرسمية،  اجلريدة  في  نشرها  بعد  املفعول 

للقاعدة القانونية بأن القرار املِفسر يكون جزءاً من النص الدستوري املَفسر ويقرأ معه كوحدة واحدة.

اخلامتة 

لقد أنهت التعديالت التي خضع لها الدستور األردني في العام 2011 بعضاً من مظاهر هيمنة السلطة 
التنفيذية على السلطتني التشريعية والقضائية، وأعادت نوعاً من التوازن إلى العالقة بني السلطات الثالث 
التنفيذية في إطار عالقتها مع السلطة  التعديالت من صالحيات السلطة  فقد قلصت هذه  األردن.  في 
عاماً، وحتديد حالة  تأجيالً  االنتخاب  تأجيل  التنفيذية في  حق السلطة  إنهاء  وذلك من خالل  التشريعية، 
الضرورة إلصدار القوانني املؤقتة بحاالت ثالث محددة على سبيل احلصر، وإنشاء هيئة مستقلة لإلشراف 
على االنتخابات التشريعية وإدارتها. كما حّدت التعديالت الدستورية األخيرة من حق السلطة التنفيذية 
في حل البرملان، وذلك من خالل اشتراط أن تتقدم احلكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها باستقالتها 
لتشكيل احلكومة التي  اخلطية خالل أسبوع من تاريخ احلل، وأن ال يتم إعادة تكليف رئيس الوزراء نفسه 

تليها. 

من  تعزز  أحكاما  املّعدلة  الدستورية  النصوص  تضمنت  فقد  القضائية،  السلطة  مع  عالقتها  إطار  وفي 
العالي بقانون،  اجمللس القضائي  وذلك من خالل إنشاء  استقاللية اجلهاز القضائي في مواجهة احلكومة، 
وإعادة النظر في اختصاص محكمة أمن الدولة لصالح حتديد اجلرائم التي تنظرها بقضاة عسكريني على 
سبيل احلصر، وإنشاء احملكمة الدستورية كجهة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانني واألنظمة 

وتفسير النصوص الدستورية. 

1  املادة )122( من الدستور األردني لعام 1952. صدر قانون احملكمة الدستورية رقم )15( لسنة 2012 وبدأ نفاذه في 2012/10/7، وقد نشر هذا القانون على الصفحة رقم 

)2519( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5161( تاريخ 2012/6/7.

بتاريخ  رقم )5264( الصادر  الرسمية  اجلريدة  عدد  الصفحة )234( من  على  النظر إلى: قرار احملكمة الدستورية األردنية التفسيري رقم )8( لسنة 2013 املنشور  2     يرجى 

.2014/1/16
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إال أنه وعلى الرغم من كل ما سبق، فإن التعديالت الدستورية األخيرة قد عجزت عن القضاء كلياً على كافة 
التشريعية.  على السلطة  وحتديداً  األردن،  العامة في  التنفيذية على السلطات  مظاهر هيمنة السلطة 
فما زال الدستور األردني بحلته املّعدلة يتضمن مظاهر تغّول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، 
وذلك فيما يتعلق مبدد مجلس النواب ومواعيد انعقاد دوراته وجلساته، إذ يعطي الدستور األردني امللك احلق 
في أن ميدد مدة مجلس النواب ملدة ال تزيد عن سنتني والدورة البرملانية العادية مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، وأن 
يرجئ انعقاد اجتماع مجلس األمة ملدة ال تزيد عن شهرين ويؤجل جلسات مجلس األمة. إن هذه الصالحيات 
متس باستقاللية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، وتخل مببدأ دورية االنتخاب وقدسية املواعيد 
الدستورية ملدة مجلس النواب ودورات انعقاده. لذا، فهناك حاجة ماسة إلى إجراء تعديل آخر على الدستور 
األردني للقضاء -وبشكل كامل- على كافة مظاهر تغّول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، 

وحتديدا على املدد الزمنية اخلاصة مبدة مجلس النواب ودوراته وجلساته النيابية. 

من هيمنة  املؤقتة للحّد  بالقوانني  املتعلقة  الدستور  من  املادة )94(  أن هناك حاجة ماسة لتعديل  كما 
املدة  انقضت  التي  أو  األمة  مجلس  من  رفضها  متّ  التي  املؤقتة  القوانني  مصير  على  التنفيذية  السلطة 
الدستورية دون إقرارها، إضافة إلى تعديل أحكام طرح الثقة باحلكومة أو أحد وزرائها من خالل توحيد آلية 

التصويت املتبعة في طرح الثقة باحلكومة والتصويت على البيان الوزاري.

كما يجب مراجعة أحكام الفصل في الطعون االنتخابية بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي ال بد 
من أن يتم نقل االختصاص بنظرها من محكمة االستئناف إلى القضاء اإلداري، وأن تكون القرارات الصادرة 
قابلة للطعن من خالل درجتي التقاضي في القضاء اإلداري، كما قررتها املادة )100( املعّدلة من الدستور.

أكبر من ذلك الذي قام به  إن أية تعديالت دستورية في املستقبل تتطلب من مجلس النواب أن يلعب دوراً 
التشريع وتعديل  العامة في  الوالية  باعتباره صاحب  التعديالت الدستورية األخيرة لعام 2011  إقرار  عند 
من  بدال  الدستور  لتعديل  اخلاصة  باقتراحاته  يتقدم  وأن  املبادرة،  بزمام  يأخذ  أن  إلى  مدعو  فهو  الدستور. 
الغاية.  أية جلنة مستقلة يتم تشكيلها لهذه  أو من  التعديالت املقترحة من احلكومة  تأتيه  أن  أن ينتظر 
فمجلس النواب يفترض أن تتاح له الفرصة الكاملة ملراجعة كافة نصوص الدستور، وأن ال يقتصر دوره على 

مجرد إقرار التعديالت املقترحة كما سبق وأن حدث عند تعديل الدستور األردني العام 2011.

  

املبحث الثالث:  التطبيق العملي للتعديالت الدستورية لعام 2011 يكشف عن احلاجة 
ملزيد من اإلصالح

بعد أن انتهت مرحلة إقرار التعديالت الدستورية بدأت مرحلة دخول هذه التعديالت حيز النفاذ، وفي هذا 
لطبيعتها،  تبعاً   2011 العام  في  األردني  الدستور  التي متت على  التعديالت  نفاذ  زمن  اختلف  فقد  اجملال 
فهناك العديد من التعديالت الدستورية التي نفذت بأثر فوري مبجرد نشرها في اجلريدة الرسمية في األول 
من شهر تشرين األول/أكتوبر من العام 2011، ومن أمثلتها مدة الدورة العادية التي متت زيادتها من أربعة 
إلى ستة أشهر، وحظر ازدواج اجلنسية على أعضاء مجلس األمة والوزراء إن تقّدم األعضاء مزدوجو اجلنسية 
الدستوري  املّعدلة، فقد علَّق املشرع  الدستورية  النصوص  أما اجملموعة األخرى من  باستقاالتهم اخلطية. 
نفاذها على مدة زمنية معينة وردت في الفقرة األولى من املادة )128( املّعدلة من الدستور التي حددت فترة 
ثالث سنوات من تاريخ نفاذ التعديالت الدستورية لتعديل أو إلغاء القوانني النافذة مبا يتوافق مع ما طرأ على 

الدستور من تعديالت على نصوصه وأحكامه. 
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ومنذ إقرار التعديالت الدستورية، بادرت السلطتا:ن التشريعية والتنفيذية إلى العمل على إصدار القوانني 
الالزمة لتتواءم مع النصوص الدستورية املّعدلة، فصدر قانون القضاء اإلداري األردني الذي ألغى محكمة 
على درجتني، محكمة إدارية ابتدائية ومحكمة إدارية عليا، وذلك  العدل العليا، واستبدل بها قضاًء إدارياً 
تنفيذاً ألحكام املادة )100( من الدستور املعّدل. كما صدر قانون استقالل القضاء األردني رقم )29( لسنة 
2014 الذي أنشأ مجلساً قضائياً بقانون ليتولى جميع الشؤون املتعلقة بالقضاة، وذلك تفعيالً ألحكام 

الفقرة الثانية من املادة )98( من الدستور.1 

 )101( املادة  من  الثانية  الفقرة  تعديل  مع  ليتواءم  الدولة  أمن  محكمة  لقانون  معدل  قانون  صدر  كما 
املدني  فيها  يحاكم  التي  اجلرائم  بخصوص  الدولة  أمن  محكمة  باختصاصات  يتعلق  فيما  الدستور  من 
اخليانة؛  بجرائم خمس هي:  القانون  في صلب  -على سبيل احلصر-  أمام قضاة عسكريني، إذ مت حتديدها 
والتجسس؛ واإلرهاب؛ وجرائم اخملدرات؛ وتزييف العملة،2 وجرى تعديل لقانون تشكيل احملاكم العسكرية 
بحيث أصبح تشكيلها من قضاة عسكريني فقط، وتختص بالنظر بجرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد 

اإلنسانية، وجرائم احلرب وجرمية العدوان وفقاً ألحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.3

ومن القوانني األخرى التي جرى تعديلها في ضوء التعديالت الدستورية لعام 2011 قانون محاكمة الوزراء 
لعام 1953 لصالح تغيير جهة محاكمة الوزراء عما ينسب إليهم من جرائم أثناء تأدية وظيفتهم من 
احملاكم  تشكيل  وقانون  العاصمة،4  في  اخملتصة  النظامية  احملاكم  إلى  الدستور  لتفسير  العالي  اجمللس 
النظامية لعام 1953 بإضافة اختصاص جديد إلى محاكم االستئناف يتمثل في الفصل في صحة نيابة 
جديد  قانون  صدر  كما  الدستور.5   من  املعّدلة   )71( املادة  مع  انسجاماً  وذلك  النواب،  مجلس  أعضاء 
التي تعطي مجالس  املعّدلة  الدستور  من   )109/2( املادة  ألحكام  تكريساً  املسيحية  الطوائف  جملالس 
الطوائف الدينية احلق في تطبيق األصول واألحكام املتعلقة مبسائل األحوال الشخصية التي ال تعتبر من 
مسائل األحوال الشخصية للمسلمني الداخلة في اختصاص احملاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات 
هذه اجملالس شروط تعيني قضاتها وأصول احملاكمات أمامها.6 وانسجاماً مع التعديل الذي جرى على الفقرة 
الثانية من املادة )8( من الدستور التي حظرت التعذيب بكافة أشكاله وصوره البدني واملعنوي، جرى تعديل 
املادة )208( من قانون العقوبات األردني لترسيخ مبدأ عدم جواز التعذيب بجميع أشكاله، وذلك من خالل 

توسيع نطاق التعذيب في القانون ليشمل التعذيب البدني واملعنوي معا.7

توقيتها  حيث  من   2011 العام  في  األردني  الدستور  على  جرت  التي  التعديالت  أهمية  من  الرغم  وعلى 
أثبت عدم كفايتها في حتقيق إصالح سياسي حقيقي في  قد  العملي  أن تطبيقها  واتساع نطاقها، إال 
االنتخابات  على  واألماني  الطموحات  انعقدت  فقد  األردن.  في  والتنفيذية  التشريعية  الدولة  مؤسسات 
التشريعية التي جرت العام 2013 استناداً للنصوص الدستورية املعّدلة، وذلك لدخول في مرحلة جديدة 
في احلياة السياسية في األردن، وبخاصة أن قانون االنتخاب لعام 2012 الذي جرت مبوجبه تلك االنتخابات 
قد دمج بني نظامي “الصوت الواحد” و”التمثيل النسبي” في محاولة لتحفيز األحزاب السياسية على 

املشاركة في االنتخابات، وتشكيل حكومة نيابية. 

1     هذا القانون منشور على الصفحة رقم )6001( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5308( الصادر بتاريخ 2014/10/16.

2     صدر قانون معّدل لقانون محكمة أمن الدولة رقم )19( لسنة 2014 املنشور على الصفحة رقم )3370( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5289( الصادر بتاريخ 2014/6/1.

3     صدر قانون معّدل لقانون تشكيل احملاكم العسكرية رقم )20( لسنة 2014 املنشور على الصفحة رقم )3373( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5289( الصادر بتاريخ 2014/6/1.

4     صدر قانون معّدل لقانون محاكمة الوزراء رقم )7( لسنة 2014 املنشور على الصفحة رقم )1071( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5271( الصادر بتاريخ 2014/2/16.

5     صدر قانون معّدل لقانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )2( لسنة 2014 املنشور على الصفحة رقم )594( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5268( الصادر بتاريخ 2014/2/2.

6     صدر قانون جديد جملالس الطوائف املسيحية رقم )28( لسنة 2014 املنشور على الصفحة رقم )5140( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5299( الصادر بتاريخ 2014/9/1.

7     صدر قانون معّدل لقانون العقوبات رقم )9( لسنة 2014 املنشور على الصفحة رقم )1701( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5275( الصادر بتاريخ 2014/3/16.



95

الفصل الرابع                                                                                                  أثر التعديالت الدستورية لعام 2011 على النظام الدستوري األردني

إال أن تلك احملاولة قد باءت بالفشل، ذلك أن قانون االنتخاب قد خصص )27( مقعداً نيابياً فقط من إجمالي 
مقاعد البرملان البالغ عددها )150( مقعداً للتمثيل النسبي من خالل القوائم الوطنية، كما خصص )15( 
بواقع  املتبقية  اجمللس  الساحقة من مقاعد  الغالبية  أما  في اجمللس.  من خالل “الكوتا”  للنساء  مقعدا 
)123( مقعدا، فتم انتخابها بناء على نظام الصوت الواحد املرفوض من كافة القوى السياسية والشعبية 
في األردن، كونه قد ساهم في جتزئة اجملتمع وتغييب األحزاب واحلركات السياسية عن املشاركة في االنتخابات، 

فهو يقوي الفزعة العشائرية ويعزز اإلقليمية واجلهوية على حساب البرامج والرؤى السياسية واحلزبية.1 

أما ردة فعل األحزاب السياسية على اإلصالحات الدستورية وما تبعها من إصالحات سياسية وتشريعية 
في تعاطيها مع االنتخابات  أهمها إصدار قانون جديد لالنتخاب وقانون لألحزاب السياسية، فظهرت جلياً 
النيابية األخيرة التي جرت بعد تعديل الدستور في العام 2013. فقد قاطعت األحزاب السياسية الرئيسة 
ممثلة بـ حزب جبهة العمل اإلسالمي؛ وحزب الوحدة الشعبية؛ واحلزب الشيوعي؛ وحزب احلياة األردني، تلك 
االنتخابات النيابية: ترشحاً وانتخاباً، في حني لم تقدم أربعة أحزاب أخرى أي مرشحني لها على الرغم من 
عدم إعالنها مقاطعة االنتخاب، فيكون عدد األحزاب التي شاركت بصورة عملية في االنتخابات ما مجموعه 
)15( حزباً سياسياً فقط.2 ومن بني هذه األحزاب املشاركة في االنتخابات، متكنت )9( أحزاب سياسية فقط 
من الوصول إلى قبة البرملان بتمثيل ضعيف جدا، من بينها )7( أحزاب سياسية فازوا مبقاعد عن »القوائم 
الوطنية«، وحزبان فقط وصال إلى البرملان مبوجب الدوائر االنتخابية احمللية وعلى قاعدة قانون الصوت الواحد، 

في حني شاركت ستة أحزاب باالنتخابات ولم ينجح أي من مرشحيها في الفوز مبقاعد نيابية.3

وعلى الرغم من هذا النجاح احملدود في عدد األحزاب السياسية التي متكنت من إيصال ممثليها إلى مجلس 
ومشوهاً، وذلك بسبب عدم وجود أي  النواب في العام 2013، إال أن التمثيل احلزبي في اجمللس ظل ناقصاً 
روابط أيديولوجية أو فكرية بني تلك األحزاب املمثلة في البرملان تدفعها إلى التحالف. وحتى لو حتالفت مع 
بعضها بعضا في املستقبل، فإنها لن تتمكن من أن تهيمن على غالبية مقاعد اجمللس التي ميثُّلها نواب 

مستقلون وأبناء عشائر من الصعب عليهم أن التحالف مع أحزاب وقوى سياسية.

ومُيّثل حزب الوسط اإلسالمي أكبر كتلة سياسية في مجلس النواب احلالي، إذ متكن من االستحواذ على 
أكبر عدد من  النيابي، وهذا هو  اجمللس  إجمالي مقاعد  من  تقريباً   )% 11( أي ما نسبته  مقعداً.   )16(
ملا حصل عليه حزب  املقاعد يفوز بها احلزب منذ تأسيسه في العام 2001، كما أنه عدد مشابه تقريباً 
جبهة العمل اإلسالمي في آخر انتخابات نيابية شارك فيها، ما يدفع إلى االعتقاد بأن »الوسط اإلسالمي« 

جنح ولو نسبياً في طرح نفسه بديالً  عنجبهة العمل اإلسالمي.

ومُيّثل حزب اجلبهة األردنية املوحدة املفاجأة الثانية في االنتخابات األخيرة لعام 2013، وثاني أكبر كتلة في 
والسبعة الباقية بواسطة الدوائر احمللية.  البرملان بواقع ثمانية مقاعد، أحدهما عن »القوائم الوطنية«، 
وهذا احلزُب يعّد حزباً أردنياً غير معارض مُيّثل مجموعة من الناشطني األردنيني الراغبني في املشاركة باحلياة 

السياسية، أما بقية األحزاب املمثلة في البرملان األردني؛ فجميعها حصلت على مقعد واحد فقط.4

بني »سطوة العشائر« وفعالية »الصوت الواحد« في حتجيم اإلخوان واملكون الفلسطيني، مقالة منشورة في جريدة “القدس  عالق  األردني  االنتخاب  بدارين، قانون  بسام   1

العربي” بتاريخ 2014/11/15.

2     مؤيد أبو صبيح، األردن: مقاطعة االنتخابات تستنفر احلكومة، مقالة منشورة في جريدة “القبس الكويتية” بتاريخ 2010/8/14.

3     دراسة بعنوان »أثر قانون االنتخاب لسنة 2012 وتوزيع املقاعد االنتخابية على متثيل األحزاب السياسية في مجلس النواب« أعدها مركز القدس للدراسات السياسية العام 

.2014

4      مرجع سابق.
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لقد استفادت األحزاب السياسية الصغيرة من مقاطعة األحزاب الرئيسة لالنتخابات األخيرة، وفي مقدمتها 
حزب جبهة العمل اإلسالمي، لتطفو على السطح وتطرح نفسها على أنها قوى سياسية جديدة ذات وزن 

وفعالية تتمتع بشعبية في الشارع، وإن كانت شعبية غير كافية ألخذ زمام املبادرة داخل اجمللس النيابي.

أما على صعيد الترشح، فقد استطاعت االنتخابات األخيرة أن استقطاب أكبر عدد من املرشحني في تاريخ 
تعرض  قد  كان  وإن  اجلديد.  االنتخاب  القانون  أن  يعني  البرملان، ما  للمنافسة على مقاعد  األردنية  الدولة 
لنقد واسع من األحزاب السياسية املعارضة، إال أنه قد أغرى فئات أخرى من أفراد الشعب للمشاركة في 

االنتخابات التشريعية، وذلك رغبة في الفوز بعضوية مجلس النواب.1

رياح  مع  التعاطي  في  األردن  جنح  فقد  الدستورية،  التعديالت  بعد  األردنية  الدولة  شكل  صعيد  على  أما 
“الربيع العربي” بحكمة واقتدار عاليتني، وذلك من خالل االستجابة للمطالب الشعبية مبراجعة نصوص 
تبقى  الدستورية  التعديالت  تلك  عن  العام  الرضا  أن  إال  التشريعية.  للسلطة  االعتبار  وإعادة  الدستور 
مسألة مثار خالف ونقاش بني كافة األطياف السياسية، ففي الوقت الذي تعبر فيه اجلهات احلكومية عن 
الدولة األردنية من إصالحات دستورية وسياسية، يقف السياسيون واحلزبيون موقفاً  قبولها ملا قامت به 
نطاقها  اقتصر  إذ  املأمول؛  دون  قد جاءت  الدستورية  التعديالت  أن  معتبرين  اإلصالحي،  النهج  من  سلبياً 
على إضافة نصوص وأحكام شكلية إجرائية، وأنها حتتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لترجمتها على أرض 
الواقع. فهناك فرق بني اإلصالحات الدستورية اإلجرائية التي خضع لها الدستور األردني من خالل تعديل آلية 
إجراء االنتخابات النيابية والرقابة على دستورية القوانني واألنظمة، واإلصالحات الدستورية املوضوعية التي 

قوامها األحكام التي تضمن تنفيذ التعديالت الدستورية على أرض الواقع. 

وعلى صعيد اإلصالح السياسي األسمى في األردن املتمثل في التحّول نحو تطبيق مفهوم احلكومة النيابية 
إلى  األردني األخير لعام 2012  الفائز في االنتخابات، فقد سعى قانون االنتخاب  التي تتشكل من احلزب 
ما  بغير  سارت  قد  الرياح  أن  إال  الوطنية.  القوائم  فكرة  خالل  من  السياسية  األحزاب  مشاركة  تشجيع 
تشتهي الدولة األردنية، إذ أثبتت األرقام والنتائج أن جتربة القوائم الوطنية قد فشلت في حتقيق الهدف 
منها، فتزاحمت القوائم االنتخابية بني بعضها بعضاً، وتسابق املرشحون في شخصنة القوائم االنتخابية 
الذين وصل  القائمة  في  األعضاء  بقية  النظر عن  البرملان بصرف  إلى سدة  إيصالهم  وتسخيرها لصالح 
عددهم )27( مرشحاً مبوجب أحكام القانون، فكان أكبر عدد من النواب الذي أفرزته القوائم االنتخابية )3( 

نواب فقط لصالح قائمة الوسط اإلسالمي.2

ومع ذلك، فقد حاولت الدولة األردنية تطبيق مفهوم احلكومة النيابية بصورة مغايرة، إذ عمدت إلى إشراك 
مجلس النواب في مشاورات نيابية الختيار شخص رئيس الوزراء. فكان الواجب األول جمللس النواب السابع 
عشر الدخول في مخاض طويل من املشاورات الختيار رئيس الوزراء، فسارعت الكتل النيابية التي ال تقوم 
على أي أساس برامجي مشترك بني النواب، وإمنا على أساس »الفزعة« النيابية، إلى فرض شروطها اخلاصة 
ال يحقق املصلحة  األكبر منها شخصياً  اجلزء  املرشحة، التي كان  من بني األسماء  الوزراء  رئيس  الختيار 

العامة.

1      تقرير بعنوان »دراسة وحتليل لقوائم املرشحني عن الدوائر احمللية والقوائم الوطنية« منشور على موقع الشعب نيوز اإلخباري بتاريخ 2010/12/7.

2     وليد حسني، أين ذهب نواب القوائم العامة؟، مقالة املنشورة في جريدة “العرب اليوم” األردنية بتاريخ 2015/5/17.
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وفيما يتعلق بتقليص صالحيات امللك بغية الوصول إلى مفهوم امللكية الدستورية املقيدة، فقد رسمها 
لإلصالح  طريق  خارطة  تعد  ويُعّد  أصدرها،  التي  النقاشية  األوراق  مجموعة  ضمن  نفسه  امللك  جاللة 
البرملانية.1  احلكومة  ملفهوم  الكامل  التطبيق  إلى  الوصول  في  املتمثل  األردن  في  والدستوري  السياسي 
فأولى خطوات اإلصالح الدستوري، كما رسمه جاللة امللك، تبدأ باألحزاب السياسية التي يفترض بها أن 
تعمل على تقوية جبهتها الداخلية، وأن تندفع نحو املشاركة في احلياة السياسية بكافة مظاهرها، ومن 
انتخاب  قانون  إجراؤها على أساس حزبي وفق  يتم  أن  التي يجب  النيابية  االنتخابات  املشاركة في  أهمها 
عصري متفق عليه. وفي ضوء وصول األحزاب السياسية إلى مجلس النواب، يتم تشكيل احلكومة النيابية 
من احلزب الفائز في االنتخابات، بحيث يدعى رئيس احلزب الفائز إلى تشكيل احلكومة، على أن يقوم احلزب 
اخلاسر باالئتالف مع األحزاب السياسية األخرى لتشكيل حكومة معارضة تسمى حكومة الظل هدفها 
الرقابة على أعمال وقرارات احلكومة النيابية. فيكون طموح احلكومة النيابية البقاء في السلطة من خالل 
محافظة احلزب احلاكم على أغلبية متثيله في مجلس النواب، في حني تسعى حكومة الظل املعارضة إلى 

اإلطاحة باحلكومة واالنتقال إلى سدة احلكم، فيتحقق مبدأ التداول السلمي للسلطة. 

ومبجرد أن يصل النظام السياسي والدستوري األردني إلى مثل هذه املرحلة املتقدمة من اإلصالح الدميقراطي 
واملشاركة الشعبية، سينعكس هذا الوضع إيجاباً على الفرد األردني، وذلك من خالل تعظيم احلماية حلقوقه 
وحرياته األساسية وضمان حتسني مستوى معيشته من خالل التنافس بني األحزاب السياسية على إدارة 
الشأن العام مبا يخدم املصلحة العامة ويحقق مصلحة الفرد. عندها فقط ميكن للملكية في األردن أن 
تنتقل إلى حالة امللكية املقيدة التي تقوم على أساس تقليص صالحيات امللك في الدستور، واعتباره رأس 

الدولة ومصوناً من كل تبعة ومسؤولية.     

خالصة القول، إن املعطيات الدستورية والسياسية السابقة تعطي انطباعاً بأن هناك حاجة ماسة جلولة 
جديدة من التعديالت على الدستور األردني كمرحلة ثانية تستكمل ما مت إجنازه من إصالحات دستورية جرت 
في العام 2011  وتبني عليها، فاإلصالح الناجح الذي يدوم يجب أن يأتي على أجزاء ومراحل وليس دفعة 

واحدة، وذلك تفاديا حلدوث اضطرابات واختالالت في البنية التشريعية والسياسية للدولة. 

تأثيراً  واألكثر  األكبر  الدور  النواب  أن يكون جمللس  األردني يجب  الدستور  أي تعديالت مستقبلية على  وفي 
من ذلك الذي قام به عند إقرار التعديالت الدستورية في العام 2011 باعتباره صاحب الوالية العامة في 
فمجلس النواب األردني مدعو إلى أن يأخذ زمام املبادرة، وأن يتقدم باقتراحاته  التشريع وتعديل الدستور. 
اخلاصة بتعديل الدستور بدال من أن ينتظر أن تأتيه التعديالت املقترحة من احلكومة أو من أية جلنة مستقلة 
إقرارها كما سبق وأن حدث عند  الغاية، فيقتصر دوره في هذه احلالة على مجرد  سيتم تشكيلها لهذه 

تعديل الدستور األردني في العام 2011.

1  أصدر جاللة امللك خمس أوراق نقاشية الورقة النقاشية األولى بعنوان »مسيرتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة« بتاريخ 2012/12/29، والورقة النقاشية الثانية بعنوان 

»تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع األردنيني« بتاريخ 2013/1/16، والورقة النقاشية الثالثة بعنوان “أدوار تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا املتجددة« بتاريخ 2013/3/2، 

والورقة النقاشية الرابعة بعنوان »نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة« بتاريخ 2013/6/2، والورقة النقاشية اخلامسة بعنوان “تعميق التحول الدميقراطي: األهداف، 

واملنجزات، واألعراف السياسية” بتاريخ 2014/9/13.



98



99

  
  الفصل اخلامس                                                                                                                    التعديالت الدستورية لعام 2014

الفصل اخلامس: التعديالت الدستورية لعام )2014(1

املقدمة 

حتى خضع الدستور األردني إلى  لم تكن قد مضت ثالث سنوات على التعديالت الدستورية لعام 2011 
بأنه   2011 العام  األول  الدستوري  التعديل  امتاز  فقد  التعديلني،  كال  نطاق  اختلف  وإن  جديدة،  تعديالت 
واسع النطاق امتد ليشمل أكثر من )42( مادة دستورية، في حني اقتصر نطاق التعديل الدستوري الثاني 
العام 2014 على مادتني اثنتني في الدستور، تتعلق األولى منها بتعديل الفقرة الثانية من املادة )67( من 
الدستور لصالح توسيع اختصاصات الهيئة املستقلة لالنتخاب لتشمل إجراء االنتخابات النيابية والبلدية 
كاختصاص أصيل أو أي انتخابات عامة أخرى وفقاً ألحكام القانون، على أن يحق جمللس الوزراء تكليف الهيئة 
املستقلة لالنتخاب بإدارة أي انتخابات أخرى أو اإلشراف عليها، وذلك بناء على طلب اجلهة اخملولة قانوناً بإجراء 
تلك االنتخابات. أما املادة الثانية التي جرى تعديلها العام 2014 فهي املادة )127( من الدستور التي أضيف 
إليها بند ثالث يعطي امللك احلق في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات وأن يقيلهما ويقبل استقالتهما على 

الرغم مما ورد في املادة )40( من الدستور. 

إن أهم ما مييز التعديل الدستوري األخير لعام 2014 أنه قد جاء في فترة متر بها املنطقة العربية بظروف 
استثنائية غير مسبوقة متثلت في سلسلة من االضطرابات األمنية والسياسية التي ألقت بظالل مخاوفها 
على الدولة األردنية. إال أن تلك التحديات اإلقليمية لم تكن يوماً حجة أو ذريعة للتردد في مواصلة املسيرة 
اإلصالحية الشاملة، فاإلصالح الدستوري في األردن ليس ردة فعل لواقع صعب، بل هو منهج حكم وخيار 
وطني نابع من الداخل، يعزز الوحدة الوطنية والتعددية واالعتدال، ويوّسع نطاق املشاركة الشعبية ويعّمق 

مفهوم الدميقراطية، ويكّرس مفهوم احلقوق واحلريات العامة. 

وما يسجل على التعديالت الدستورية لعام 2014 أنها قد جاءت بعد فترة ليست بالطويلة عن التعديالت 
التي سبقتها التي جرت العام 2011. فالدستور األردني، وإن كان جامداً، يجوز تعديله أكثر من مرة بإجراءات 
أكثر تعقيداً وشدة من القوانني العادية، إال أن تعديالته يجب أن ال تكون على فترات زمنية متقاربة. فالدستور 
من التغيير والتعديل بشكل متكرر، فهو يستمد  هو قمة السلم التشريعي الذي ينبغي أن يكون مصوناً 
سموه من األمة باعتبارها مصدر السلطات، التي سّطرت عقدها االجتماعي مع احلاكم في تلك الوثيقة 
العليا التي يجب احترامها وعدم إخضاعها للمراجعة إال للضرورة القصوى. فاملساس بالوثيقة الدستورية 
تقوم  التي  األساسية  املفاصل  يقترن بظروف ومستجدات ملحة طرأت على  أن  باحلذف يجب  أو  باإلضافة 
عليها الدولة ومكوناتها الرئيسية، وهذا ما من شأنه أن ميكن املؤسسات التي أنشأها الدستور من أن تثبت 

فاعليتها وتفاعلها مع الواقع، ويساهم في حتقيق االستقرار املؤسسي والسياسي في الدولة.

تضمينها  باإلمكان  كان  قد  أنه  جند   ،2014 لعام  الدستورية  التعديالت  مضمون  استعراض  خالل  ومن 
املستقلة  الهيئة  اختصاصات  بتوسيع  املتعلقة  تلك  وبخاصة   ،2011 العام  سبقتها  التي  التعديالت 
الدستور عند  في صلب  -على سبيل احلصر-  دراستها وحتديدها  التروي في  باإلمكان  لالنتخاب، التي كان 
إنشاء الهيئة املستقلة ملرة األولى. وكذلك احلال بالنسبة للتعديل اآلخر اخلاص بتثبيت حق امللك في تعيني 
قائد اجليش ومدير اخملابرات، حيث كان باإلمكان تضمينه التعديل الدستوري لعام 2011 وذلك في مناسبة 
إعادة النظر بوالية مجلس الوزراء ومهمات السلطة التنفيذية التي تناط دستورياً بامللك وميارسها بواسطة 

وزرائه وفق أحكام الدستور.

1  هذا الفصل من الكتاب مقتبس في أغلبه من بحث أكادميي بعنوان “أثر التعديالت الدستورية لعام 2014 على النظام الدستوري األردني” للدكتور ليث كمال نصراوين، املنشور 

في مجلة “دراسات” الصادرة عن عمادة البحث العلمي في اجلامعة األردنية، علوم الشريعة والقانون في العام 2015.
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شروحات  أي  وغياب  عنها  اإلعالن  في  املتسارع  اإليقاع  األخيرة  الدستورية  التعديالت  على  يُسّجل  كما 
حكومية كافية ومبررة لألسباب املوجبة إليها، كما يعاب عليها سرعة مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس 
السياسية  األحزاب  ممثلي  مع  تتواصل  بأن  القانونية  وللجانه  الكافي ألعضائه  الوقت  يتح  لم  األمة، إذ 
والنقابات املهنية ومؤسسات اجملتمع املدني واخملتصصني من األكادمييني ورجال القانون من أجل إخضاع تلك 
التعديالت حلالة من النقاش العام السياسي والقانوني قبل إقرارها وصيروتها نافذة. فقد صّوت مجلس 
النواب األردني في جلسته التي عقدت بتاريخ 19/8/2014 على إحالة مشروع تعديل الدستور لعام 
2014 على جلنته القانونية مع إعطائه صفة االستعجال، وذلك كمؤشر عن توجه غالبية أعضاء مجلس 

النواب إلى سرعة إقرار تلك التعديالت الدستورية. 

أما السبب في حالة االستعجال في إقرار التعديالت الدستورية لعام 2014، فيكمن في أنه قد متّ تضمنيها 
العام  من  آب/أغسطس  شهر  في  وبدأت  عشر،  السابع  األمة  مجلس  عقدها  التي  االستثنائية  الدورة 
2014، إذ تضمنت اإلرادة امللكية السامية بدعوة مجلس األمة لالجتماع في تلك الدورة االستثنائية إقرار 
مشروع تعديل الدستور، إضافة إلى جملة أخرى من التشريعات التي كان يفترض مبجلس األمة إقرارها 
قبل شهر تشرين أول/أكتوبر من العام 2014، وذلك كاستحقاق تشريعي إلنفاذ التعديالت الدستورية 
التي جرت العام 2011، وقضت بضرورة تعديل وإصدار قوانني جديدة لتتواءم مع تلك التعديالت الدستورية 

في مدة أقصاها ثالث سنوات تنتهي في شهر تشرين أول/أكتوبر من العام 2014. 

بأسرع وقت  األخيرة  الدستورية  التعديالت  األمة إلقرار  على مجلس  العبء  تعاظم  لذلك، فقد  ونتيجة 
ممكن لكي يتفرغ إلقرار بقية التشريعات املطلوبة منه مبا يتوافق مع تعديل الدستور العام 2011، ومن 
أهمها قانون استقالل القضاء. وهذا األمر قد أثر سلبا على مناقشة تلك التعديالت الدستورية والتصويت 
عليها، وال أدل على ذلك العدد القليل من األعيان والنواب الذين صوتوا ضد إقرار التعديالت الدستورية. 
 2014/8/23 بتاريخ  عقدت  التي  جلسته  في  الدستورية  التعديالت  األردني  النواب  مجلس  أقر  فقد 
بحضور )129( نائبا، وذلك بأغلبية )118( صوتاً، ورفض )8( أصوات، وامتناع )3( نواب فقط، في حني 
أقر مجلس األعيان التعديالت الدستورية في جلسته التي عقدت بتاريخ 2014/8/27 بحضور )72( 

عيناً، وذلك بأغلبية )71( عيناً، ورفضها عني واحد فقط.

وسنتناول في هذا الفصل التعديالت الدستورية لعام 2014 في مبحثني اثنني، املبحث األول حول توسيع 
قائد  تعيني  في  امللك  صالحية  الثاني،  املبحث  يتناول  حني  في  لالنتخاب،  املستقلة  الهيئة  اختصاصات 

اجليش ومدير اخملابرات العامة.

املبحث األول: توسيع اختصاصات الهيئة املستقلة لالنتخاب

أسفرت التعديالت الدستورية لعام 2011 عن إنشاء هيئة مستقلة لالنتخاب تكون مهمتها اإلشراف 
املعّدلة من   )67( املادة  الثانية من  الفقرة  وإدارتها في كل مراحلها، إذ نصت  االنتخابية  العملية  على 
الدستور على أنه »تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها في كل 

مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء«. 
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لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  أنشئت  فقد   ،2011 العام  أضيف  الذي  الدستوري  النص  هذا  إلى  واستناداً 
مبوجب القانون رقم )11( لعام 2012، كهيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقالل مالي وإداري 
تكون مهمتها اإلشراف على العملية االنتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها، إذ مارست هذه الهيئة 
اختصاصها الدستوري ملرة األولى من خالل إدارتها لالنتخابات النيابية التي جرت في شهر كانون الثاني/

يناير من العام 2013 الختيار أعضاء مجلس النواب السابع عشر. 

وقد كان الهدف من إنشاء الهيئة املستقلة لالنتخاب إنهاء عصر الهيمنة الذي مارسته السلطة التنفيذية 
الناخبني ومروراً  بتنظيم جداول  وذلك في كافة مراحلها، ابتداء  األردن،  النيابية في  االنتخابات  إجراء  على 
باإلشراف على التصويت وانتهاء بفرز األصوات وإعالن النتائج، إذ أصبح للهيئة املستقلة لالنتخاب، ومبوجب 
القانون الذي أنشأها، سلطة اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة إلدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة وحيادية وشفافة، 

تستند إلى مبادئ العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون. 

إال أن صالحيات الهيئة املستقلة لالنتخاب، كما وردت في النص الدستوري لعام 2011، قد جاءت ناقصة، 
تقتصر فقط على إجراء االنتخابات النيابية كاختصاص أصيل لها، في حني أن حقها في اإلشراف على أي 
انتخابات أخرى كاالنتخابات البلدية قد ربطه املشرع الدستوري مبوافقة مجلس الوزراء. وقد أثار هذا احلكم 
مهماتها،  ممارسة  في  التنفيذية  للسلطة  وتبعيتها  الهيئة  استقاللية  حول  عديدة  تساؤالت  الدستوري 
البلدية،  االنتخابات  اإلشراف على  تقرر  أن  نفسها  تلقاء  لم تكن متتلك ومن  لالنتخاب  املستقلة  فالهيئة 
ذلك أن الدستور األردني بحلته العام 2011 قد أعطى احلق جمللس الوزراء في أن يطلب من الهيئة املستقلة 

لالنتخاب اإلشراف على أي انتخابات أخرى من عدمه.1  

وقد تكّرس هذا النهج الذي يقوم على تدخل مجلس الوزراء في مهمات الهيئة املستقلة لالنتخاب من خالل 
حتديد االنتخابات التي يحق لها اإلشراف عليها في القرار التفسيري الذي صدر عن اجمللس العالي لتفسير 
الدستور رقم )3( لعام 2012، وتقرر فيه أن نص الفقرة الثانية من املادة )67( من الدستور متنح مجلس 
الوزراء سلطة تقديرية في تقرير االنتخابات األخرى التي تتولى الهيئة املستقلة لالنتخاب اإلشراف عليها، 
وهي  ذلك أن صيغة املادة الدستورية السابقة تتحدث عن نوعني من االنتخابات، األولى انتخابات مسماة، 
االنتخابات النيابية التي تشرف عليها الهيئة املستقلة لالنتخاب وتديرها مبجرد صدور اإلرادة امللكية بإجرائها 
دون حاجة ألي قرار من مجلس الوزراء، والثانية، انتخابات غير مسماة، وأطلق عليها النص الدستوري وصف 
سلطة تقديرية في إصدار القرار حول إشراف الهيئة املستقلة  يكون جمللس الوزراء  »أي انتخابات أخرى«، 

عليها من عدمه.2 

واستناداً إلى القرار التفسيري السابق، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة املستقلة لالنتخاب باإلشراف 
على االنتخابات البلدية األخيرة التي جرت في شهر آب/أغسطس من العام 2013، ذلك على الرغم من 
التوصية التي صدرت عن مجلس مفوضي الهيئة املستقلة لالنتخاب بعدم اإلشراف على تلك االنتخابات، 

التي قرر مجلس الوزراء جتاهلها وعدم األخذ بها. 

بأعمالها،  القيام  في  لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  استقاللية  حول  النقاش  احلكومي  القرار  ذلك  أعاد  وقد 
إضافة إلى تساؤالت قانونية أخرى حول الفرق بني مفهومي اإلشراف على االنتخابات وإدارتها، وبخاصة أن 
الفقرة الثانية من املادة )67( املعّدلة من الدستور تعطي الهيئة املستقلة لالنتخاب صالحيتي اإلشراف 
واإلدارة على االنتخابات النيابية، وصالحية اإلشراف فقط على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، التي 

من ضمنها االنتخابات البلدية. 

1     الدكتور ليث كمال نصراوين، مقالة بعنوان “مدى دستورية إشراف الهيئة املستقلة على االنتخابات البلدية !!” املنشورة في جريدة “العرب اليوم” بتاريخ 2013/5/15.

2     يرجى النظر إلى قرار اجمللس العالي لتفسير الدستور رقم )3( لسنة 2012 املنشور على الصفحة )1834( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )5156( الصادر بتاريخ 2012/5/1.
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لالنتخاب  املستقلة  بالهيئة  البلدية  االنتخابات  على  اإلشراف  مهمة  إناطة  احلكومي  القرار  أثار  كما 
استفسارات قانونية حول مدى إمكانية التوفيق بني أدوار كل من الهيئة املستقلة لالنتخاب وصالحياتها 
الواردة في قانونها اخلاص، وأحكام قانون البلديات األردني رقم )13( لسنة 2011 وتعديالته فيما يتعلق 
بإدارة االنتخابات البلدية واإلشراف عليها، إذ تنص الفقرة )ب( من املادة )10( من قانون البلديات على أن 
يعني رئيس االنتخاب ملنطقة البلدية أو ألي دائرة انتخابية فيها جلنة أو أكثر من ثالثة أشخاص تكون مهمتها 
تسجيل الناخبني وإعداد اجلداول االنتخابية وتنقيحها واإلعالن عنها في مكان ظاهر في دار البلدية وفي 
إحدى الصحف اليومية. كما تنص املادة )21( من القانون ذاته على أن يعني رئيس االنتخاب في كل مركز 

اقتراع جلنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة تكون مهمتها اإلشراف على االقتراع وإدارته. 

قانون  بني  وإدارتها  البلدية  االنتخابات  على  باإلشراف  الصلة  ذات  القانونية  النصوص  بني  التعارض  فهذا 
بشكل  املستقلة  للهيئة  اإلشرافي  الدور  على  سلبا  أثر  قد  لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  وقانون  البلديات 

أفرغه من مضمونه الدستوري بشكل كبير.  

من هنا، جاءت أهمية إجراء تعديل دستوري على اختصاصات الهيئة املستقلة لالنتخاب بأن تقرر منحها 
اختصاص أصيل بإدارة االنتخابات النيابية والبلدية، وذلك بنص صريح في الدستور. فقد جرى تعديل الفقرة 
الثانية من املادة )67( من الدستور بأن أصبحت تنص على أن »تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير االنتخابات 
النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا ألحكام القانون، وجمللس الوزراء تكليف الهيئة املستقلة بإدارة أي 

انتخابات أخرى أو اإلشراف عليها بناء على طلب اجلهة اخملولة قانونا بإجراء تلك االنتخابات«.

إن املبرر الرئيسي لهذا التعديل الدستوري على الفقرة الثانية من املادة )67( من الدستور يكمن في القرار 
الذي  الدستور،  لتفسير  العالي  اجمللس  عن  الصادر   2012 لسنة   )3( رقم  أعاله  إليه  املشار  التفسيري 
في النص الدستوري قبل التعديل بأن  فسر املقصود بعبارة »وأي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء« 
جمللس الوزراء سلطة تقديرية في أن يحدد االنتخابات التي تشرف عليها الهيئة املستقلة لالنتخاب التي 
من ضمنها االنتخابات البلدية. فهذا القرار التفسيري يعد جزءا ال يتجزأ من النص الدستوري ويقرأ معه 
كوحدة واحدة فيما تضمنه من حكم تفسيري، بالتالي لم تكن هناك أي طريقة أخرى للرجوع عنه أو تغيير 

مضمونه إال بتعديل النص الدستوري الذي مت تفسيره.

وال يرد القول وإن تغيير اجلهة املنوط بها تفسير الدستور في ضوء التعديالت الدستورية لعام 2011 يعتبر 
الدستورية  أن احملكمة  الدستور، ذلك  العالي لتفسير  التفسيرية للمجلس  مبررا للرجوع عن االجتهادات 
تفسير  مهمة  في  الدستور  لتفسير  العالي  اجمللس  محل  حلَّت  قد   2012 عام  إنشاؤها  مت  التي  األردنية 
النصوص الدستورية، إضافة إلى دورها في الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة، إال أن اجتهادها القضائي 
قد استقر على ضرورة احترام القرارات التفسيرية التي أصدرها اجمللس العالي لتفسير الدستور قبل إلغائه 

باعتباره اجلهة التي كان يوكل إليها دستورياً تفسير النص الدستوري. 

ففي قرارها التفسيري رقم )8( لسنة 2013، حول تفسير نص املادة )117( من الدستور اخلاصة بالتصديق 
على امتياز املناجم واملعادن واملرافق العامة بقانون، قضت احملكمة الدستورية بالقول »...أن ما توصل إليه 
اجمللس العالي لتفسير الدستور في القرار املشار إليه )بخصوص السؤال املوجه من مجلس النواب حول 
اتفاقية املطار بني احلكومة ومجموعة املطار الدولي عام 2007( قد صدر حينما كان اجمللس العالي املذكور 
إليه مبوجب الدستور مهمة التفسير، وذلك قبل التعديالت الدستورية التي أصبحت نافذة في  قد أوكل 
العام 2012، إذ أصبحت تلك املهمة من صالحيات احملكمة الدستورية، األمر الذي ميتنع معه على احملكمة 
به  احملكوم  الشيء  ملبدأ حجية  إهدار  ذلك  في  املعروض، ألن  التفسير  له من خالل طلب  للتصدي  العودة 

باعتباره ضرورة الزمة لقضاء املشروعية والرقابة الدستورية بخاصة«.
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في  والواردة  لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  اختصاصات  في  النظر  إعادة  أمام  سبيل  أي  هناك  يكن  لم  لذا، 
الفقرة الثانية من املادة )67( من الدستور التي مت تفسيرها بقرار من اجمللس العالي لتفسير الدستور والذي 

كّرست احملكمة الدستورية مبدأ حجيته، إال من خالل اقتراح إجراء تعديل دستوري عليها.

أما النتائج املترتبة على هذا التعديل الدستوري لعام 2014، فتتمثل في إلغاء أي صالحية تقديرية جمللس 
الوزراء على سلطات الهيئة املستقلة لالنتخاب فيما يتعلق باإلشراف على االنتخابات البلدية من عدمه، 
فقد أصبح للهيئة املستقلة اختصاص دستوري أصيل بأن تدير كل من االنتخابات النيابية والبلدية وأي 
أنهى السطوة احلكومية على  الدستوري قد  املشّرع  وبهذا يكون  القانون.1  ألحكام  انتخابات عامة وفقاً 
وذلك  لالنتخاب،  املستقلة  للهيئة  واإلشراف عليها  تنظيمها  أسند مهمة  بأن  البلدية  االنتخابات  إجراء 

بصريح النص الدستوري ودون احلاجة إلى أن يصدر قرارا عن مجلس الوزراء في ذلك اخلصوص.

الثقة  عودة  حكومية  وغير  مستقلة  لهيئة  انتخابات  أي  وإدارة  تنظيم  مهمة  إسناد  على  يترتب  ما  إن 
والفرصة ملتابعة  االنتخابات وإعطائه احلق  الناخب في  دور  وبأهمية  االنتخابية  العملية  بنزاهة  الشعبية 
ومراقبة ومحاسبة املرشح الذي قام بانتخابه، وهذا بدوره يُّحفز املرشح على بذل أقصى اجلهد في العمل 

على حتقيق برنامجه االنتخابي الذي قام املواطنون بانتخابه على أساسه.2 

للهيئة املستقلة لالنتخاب، إذ  البلدية  االنتخابات  إدارة  املرجو حتقيقه من إسناد مهمة  الهدف  وهذا هو 
دورها في  وأهمية  البلدية  باجملالس  االهتمام  زيادة  واإلشراف عليها في  االنتخابات  لتلك  إدارتها  ستسهم 
تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني وإدارة املرافق العامة بشكل يكّرس مفهوم الالمركزية اإلدارية على حساب 

املركزية اإلدارية التي تعاني منها الدولة األردنية. 

كما يترتب على توسيع اختصاصات الهيئة املستقلة لالنتخاب ضرورة العمل على تعديل بعض التشريعات 
لتتوافق مع التعديل الدستوري األخير أهمها قانون البلديات األردني، إذ يجب إلغاء كافة النصوص القانونية 
التي تتعارض مع الدور الدستوري اجلديد للهيئة املستقلة لالنتخاب في إدارة االنتخابات البلدية واإلشراف 
عليها، وقانون الهيئة املستقلة لالنتخاب وذلك بإضافة أحكام قانونية جديدة تنظم مهمات الهيئة في 
اإلشراف على االنتخابات البلدية وإدارتها. كما ينبغي مراعاة االختصاص األصيل للهيئة املستقلة لالنتخاب 
بإدارة أي انتخابات عامة وفقاً ألحكام القانون في أي مشروع قانون تنوي احلكومة التقدم به، كمشروع قانون 
الالمركزية، بحيث يكون للهيئة املستقلة لالنتخاب وحدها صالحية اإلشراف على تلك االنتخابات العامة 

وإدارتها.

الهيئة  اختصاصات  بتوسيع  املتعلق  الدستوري  للتعديل  السابقة  اإليجابية  النتائج  من  الرغم  وعلى 
املادة الدستورية املعدلة،  املستقلة لالنتخاب، إال أن هناك مجموعة من العيوب التي ميكن تقدميها على 
أهمها، أولها أنها تضمنت عبارة غامضة ومبهمة هي »أي انتخابات عامة وفقا ألحكام القانون«، التي 
حتتمل أكثر من تأويل وتفسير حول ماهية تلك االنتخابات وطبيعتها. فتحديد اختصاصات الهيئة املستقلة 
لالنتخاب يفترض أن يكون على سبيل احلصر في الدستور ابتداء لينعكس ذلك النص فيما بعد على القانون 
اخلاص الذي أنشأها. أما أن يتوزع اختصاصات الهيئة املستقلة لالنتخاب فيما يتعلق باالنتخابات العامة 
احتمالية  يزيد من  أن  ذلك  فمن شأن  وتشريعات عدة،  قوانني  بني  عليها  واإلشراف  إدارتها  لها  يحق  التي 
التضارب في صالحيات الهيئة، والتعارض بني النصوص القانونية اخلاصة بعمل الهيئة في قانونها اخلاص 
واألحكام القانونية في التشريعات األخرى التي تسند صالحية إدارة االنتخابات العامة إلى الهيئة املستقلة 

لالنتخاب.

1     وسن عبد الهادي، مقالة بعنوان »التعديل الدستوري: بني الضرورة واخلوف من خلخلة أركان الدستور« املنشورة في جريدة العرب اليوم بتاريخ 2014/8/17.

2    عبد اإلله الشقاني، مبدأ اإلشراف القضائي على االقتراع العام – االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحمللية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 9.
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على  حكومية  سلطة  بتقرير  السابق  النهج  على  أبقى  قد  أنه  املعدل  الدستوري  النص  على  يؤخذ  كما 
الهيئة املستقلة لالنتخاب تتمثل في إعطاء مجلس الوزراء احلق بأن يصدر قراراً بتكليف الهيئة املستقلة 
أحكام  مبوجب  معينة  جهات  طلب  على  بناء  وذلك  عليها،  اإلشراف  أو  أخرى  انتخابات  أي  بإدارة  لالنتخاب 
أن  ينبغي  الهيئة املستقلة، التي  بها  تتمتع  أن  التي يجب  يناقض فكرة االستقاللية  فالتكليف  القانون. 

يتحدد إطار عملها وفق أحكام الدستور والقانون، وليس بقرار من مجلس الوزراء. 

فمن خالل استعراض نص املادة )67/2( من الدستور املعّدلة العام 2014 جند أنها تكّرس سلطة تقديرية 
جمللس الوزراء في تكليف الهيئة املستقلة لالنتخاب بإدارة أي انتخابات أخرى أو اإلشراف عليها من عدمه، إذ 
بإجراء أي انتخابات بطلب إلى مجلس الوزراء يتضمن تكليف الهيئة املستقلة  تتقدم اجلهة اخملولة قانوناً 
لالنتخاب بإدارة تلك االنتخابات أو اإلشراف عليها، ويكون جمللس الوزراء الصالحية التقديرية املطلقة في إجابة 
ذلك الطلب من عدمه. وهذا يعني أن اختصاص الهيئة املستقلة لالنتخاب فيما يتعلق بإدارة االنتخابات 
بل  القانون،  مبوجب  عامة  انتخابات  وأي  والبلدية  النيابية  االنتخابات  على  مقصوراً  ليس  عليها  واإلشراف 
يتعداه ليشمل أي انتخابات أخرى يقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة املستقلة بإدارتها أو اإلشراف عليها 
وذلك بناء على طلب اجلهة اخمّلولة قانوناً إجراء تلك االنتخابات، كانتخابات الغرف التجارية والنقابات املهنية 

ومجالس طلبة اجلامعات األردنية.  

لذا، نرى أنه من الضروري إعادة رسم العالقة بني مجلس الوزراء والهيئة املستقلة لالنتخـاب بشـكل ال يخل 
باستقاللية الهيئة وحياديتها، وذلك في ضوء النص الدستوري املعّدل، فعبارة »جمللس الوزراء« الواردة في 
املادة )67/2( املعدلة يجب أن تفسر على أنها وجوبية وليست جوازية، بحيث يلتزم مجلس الوزراء بتكليف 
الهيئة املستقلة لالنتخاب بإدارة أي انتخابات أخرى أو اإلشراف عليها مبجرد أن يتلقى طلباً بذلك من اجلهة 
صاحبة العالقة مبوجب أحكام القانون، فال يترك جمللس الوزراء اخليار في تكليف الهيئة املستقلة لالنتخاب 
من عدمه في إدارة تلك االنتخابات أو اإلشراف عليها، وذلك بشكل قد يساء فهمه على أنه تدخل حكومي 

في صالحيات الهيئة املستقلة لالنتخاب واختصاصاتها. 

أثارها  التي  املشكلة  على  أبقت  قد  أنها  في  فتتمثل  املعّدل،  الدستوري  النص  على  األخرى  املالحظة  أما 
النص الدستوري السابق قبل التعديل واخلاصة بالتفرقة بني مصطلحي: “اإلدارة” و “اإلشراف” على أي 
املأمول من  الدور  العملي حول طبيعة  التطبيق  في  يثيران مشكالت  املصطلحان  أخرى، فهذان  انتخابات 

الهيئة املستقلة لالنتخاب عند تكليفها بإدارة أي انتخابات أخرى أو الطلب منها مجرد اإلشراف عليها. 

عن  مييزها  وما  أخرى  انتخابات  أي  إدارة  مبصطلح  املقصود  حتديد  الدستوري  باملشّرع  األجدر  كان  فقد  لذا، 
اإلشراف، وبخاصة أن هذه املسألة تثور فقط بالنسبة لالنتخابات األخرى التي يقرر مجلس الوزراء تكليف 
وأي  والبلدية  النيابية  االنتخابات  تثور في صدد  عليها، وال  اإلشراف  أو  بإدارتها  لالنتخاب  املستقلة  الهيئة 
وذلك  كامل،  بشكل  إدارتها  حق  لالنتخاب  املستقلة  للهيئة  يكون  والتي  القانون،  مبوجب  عامة  انتخابات 

مبوجب النص الدستوري املعدل.  

املعدلة من  املادة )67(  الثانية من  النظر في صياغة الفقرة  القول، إن هناك حاجة ماسة إلعادة  خالصة 
بإدارة أي انتخابات  في تكليف الهيئة املستقلة لالنتخاب  الوزراء  احلق املقرر جمللس  الدستور بأن يتم إلغاء 
أخرى أو اإلشراف عليها، بحيث يتحدد اختصاص الهيئة، بشكل واضح، في كل من الدستور والقانون الذي 
أنشأها، فال يترك األمر إلى مزاجية مجلس الوزراء في تقرير اختصاص الهيئة املستقلة لالنتخاب في اإلشراف 

على انتخابات ما وإدارتها، وإنكاره في انتخابات أخرى وذلك تبعا ملصاحلها اخلاصة بها. 
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املبحث الثاني:صالحية امللك في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات العامة.

في  امللك  بصالحية  يتعلق  ما   2014 العام  الدستور  تعديل  طالها  التي  األخرى  الدستورية  األحكام  من 
من الدستور ينص على أنه  تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات، إذ أضيف بند ثالث جديد إلى املادة )127( 
ويقبل  ويقيلهما  اخملابرات  ومدير  اجليش  قائد  امللك  الدستور يعني  من   )40( املادة  ورد في  مما  الرغم  »على 
قائد اجليش ومدير  امللك صالحية تعيني  بإعطاء  اخلاص  الدستوري  التعديل  رافق هذا  وقد  استقالتهما«. 
اخملابرات موجة من االنتقادات الدستورية، أهمها أنه يتنافى مع مبدأ الوالية العامة جمللس الوزراء املقررة في 
الفقرة األولى من املادة )45( من الدستور التي تنص على أن »يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع 
شؤون الدولة الداخلية واخلارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون مبوجب هذا الدستور أو 

أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى«.

كما أثيرت انتقادات أخرى تتمثل بأن هذا التعديل الدستوري من شأنه أن يجعل النظام امللكي في األردن 
على أساس تقوية منصب امللك على حساب مجلس الوزراء، وأنه يقضي على اجلهود  قائماً  رئاسياً  نظاماً 
امللكية اإلصالحية التي تسعى إلى تطبيق فكرة احلكومة البرملانية.1 فهناك من يزعم بأن التعديل الدستوري 
اجلديد املتمثل بإعطاء امللك صالحية تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات من شأنه أن يجهض والدة أي حكومة 
التي تقوم على فكرة  البرملانية  األردن حتى قبل تكوينها، كونه يتعارض مع مفهوم احلكومة  برملانية في 

تسليم كافة مقاليد احلكم للحزب الفائز في االنتخابات الذي تتشكل منه احلكومة البرملانية.2 

وفيما يتعلق باجلدوى من التعديالت الدستورية وتوقيت إجرائها، فقد أثيرت انتقادات أخرى مفادها أن هذا 
البرملانية مبفهومها  ألوانه، كون الطريق نحو تطبيق احلكومة  وسابقاً  مبكراً  التعديل الدستوري قد جاء 
الكامل في األردن ما زال طويالً، وأن النظام الدستوري األردني ما زال بحاجة إلى مراجعة شاملة وواسعة 
لتشريعاته ونصوصه القانونية والدستورية لغايات تطبيق احلكومة البرملانية مبفهومها الكامل، الذي يبرر 
إخراج احلق في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات من سلطة مجلس الوزراء وتقريرها كسلطة منفردة للملك. 

في املقابل، فقد انتقد البعض التعديل الدستوري األخير على أساس أنه يتناول مسألة متفق عليها ومطبقة 
فعلياً على أرض الواقع، فالنظام الدستوري األردني قائم منذ فترة زمنية طويلة على حقيقة أن امللك يتفرد 
دائماً في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات، وأن تنسيب كل من رئيس الوزراء والوزير اخملتص وتوقيعهم على 

اإلرادة امللكية بتعيينهم هي مجرد مسألة شكلية ال حتول دون تفرد امللك في إجراء هذه التعيينات.3 

وأخيراً، فقد أثار التعديل الدستوري اخلاص بتفرد امللك في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات دون احلاجة إلى 
تنسيب من مجلس الوزراء تساؤالت عديدة حول املسؤولية السياسية التي قد تترتب على هذا التعيني كونه 
ميارس بآلية دستورية مختلفة عن اآللية العامة املتعارف عليها في ممارسة امللك لصالحياته التي حددتها 
الوزراء  بإرادة ملكية موقعة من رئيس  أن ميارس امللك صالحياته  التي تنص على  من الدستور  املادة )40( 
والوزير اخملتص على أن يبدي امللك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع املذكورة. فاألساس الدستوري لهذه 
اآللية، التي تعرف بقاعدة التوقيع الوزاري اجملاور، هو املادة )26( من الدستور التي تنص على أن تناط السلطة 
التنفيذية بامللك ليمارسها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور، وهذا ما يجعل من وجود التوقيع الوزاري 
على اإلرادة امللكية ليس مجرد إشارة إلى رمز يوضع على القرار، إمنا يعتبر شرطاً لوجود القرار الذي تتضمنه 

اإلرادة امللكية من الناحية الدستورية. 

1    الدكتور محمد أبو رمان، مقالة بعنوان »مستقبل امللكية في األردن ... أين )احللقة املفقودة(«؟ املنشورة في موقع “عمان نت” اإلخباري بتاريخ 2014/8/25.

2    رلى احلروب، مقالة بعنوان »املادة 127 من الدستور عبث وانقالب على الدستور« املنشورة على موقع “جفرا نيوز” اإلخباري بتاريخ 2014/8/19.

3    طاهر العدوان، مقالة بعنوان »رأي آخر وعالمات استفهام حول التعديل الدستوري املقترح« املنشورة على موقع “املقر” اإلخباري بتاريخ 2014/8/16.
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وقد سبق وأن تقرر بطالن إرادة ملكية صدرت بشكل مخالف ألحكام قاعدة التوقيع الوزاري اجملاور، وذلك في 
العام 1955، إذ صدرت إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب حتمل توقيع رئيس الوزراء وامللك فقط دون 
توقيع الوزير الداخلية، فقرر اجمللس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم )1( لسنة 1956 عدم صحة 
تلك اإلرادة امللكية كونها لم تكن مستوفية شروطها الدستورية، إذ أكد اجمللس العالي أن املادة )40( من 
الدستور قد رسمت الطريقة التي ميارس امللك بواسطتها حقوقه املتصلة بالشؤون العامة، فنصت على أن 

ميارس امللك صالحياته بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء اخملتصني.1 

إن هذه اآللية اجلديدة في ممارسة امللك لصالحياته في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات بإرادة ملكية موقعة 
املسؤولية  أثرها على  تساؤالت دستورية حول  أثارت  قد  اخملتص  والوزير  الوزراء  رئيس  تنسيب من  دون  منه 
أمام مجلس النواب، كما أنها قد دفعت البعض إلى االعتقاد بأن قائد اجليش  السياسية املقررة دستورياً 
القانون  أحكام  تطبيق  من  تامة  بحصانة  سيتمتعان  منفرداً  بتعيينهما  امللك  قام  الذي  اخملابرات  ومدير 

عليهما بشكل يعفيهما متاماً من املسؤولية القانونية.2 

إن الرد على االنتقادات السابقة حول إعطاء امللك صالحية تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات تكمن ابتداء 
في حتديد الغاية من هذا التعديل املتمثلة في إبعاد هذين املنصبني عن أي مناكفات أو جتاذبات سياسية 
على من يتولى هاتني الوظيفتني  أو حتى إقليمياً  كانت أم شخصية من شأنها أن تضفي طابعاً سياسياً 
في الدولة. فامللك هو رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية في الدستور األردني، كما أنه القائد األعلى 
للقوات البرية والبحرية واجلوية، بالتالي يثبت له بهذه الصفات القيادية احلق في تعيني كل من قائد اجليش 
ومدير اخملابرات لتحييدهما عن أي نزاعات قبيلة أو سياسية قد حتول دون قيامهما بالعمل خلدمة املصلحة 

العليا للدولة األردنية. 

كما أن هذا التعديل الدستوري يتوافق مع ما طرحه جاللة امللك في الورقة النقاشية الثالثة التي أصدرها 
العام 2013 بعنوان »أدوار تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا املتجددة«، التي حتدث فيها بوضوح عن إعادة تعريف 
دور »امللك« في النظام السياسي األردني بحيث تكون »امللكية« هي صمام األمان الستقرار الدولة والسلم 
الشأن  إدارة  البرملانية  للحكومات  يترك  حني  في  العليا،  والوطنية  السياسية  للقيم  وحامية  االجتماعي 
العام والتعامل مع األوضاع االقتصادية والسياسية الداخلية واخلارجية. فقد أكد جاللة امللك على ذلك في 
الورقة النقاشية الثالثة بالقول »...وبصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا املسلحة، فإنني سأذود في 
الدفاع عن قضايانا املصيرية املرتبطة بالسياسة اخلارجية وأمننا القومي، كما أن دوري يتطلب التأكيد على 
بقاء مؤسسة اجليش العربي واألجهزة األمنية والقضائية واملؤسسات الدينية العامة مستقلة، ومحايدة، 
برملانية تقوم على  بنيانها حكومات  امتداد مسيرتنا نحو دميقراطية يقوى  ومهنية، وغير مسّيسة، على 

أسس حزبية«. 

اخملابرات  ومدير  اجليش  قائد  تعيني  في  امللك  بتفرد  اخلاص  الدستوري  التعديل  هذا  بأن  املثارة  اإلدعاءات  أما 
يتنافى مع مبدأ الوالية العامة جمللس الوزراء فهي مزاعم ال تقوم على أساس دستوري سليم، ذلك أنه في 
الوقت الذي يقرر فيه املشّرع الدستوري جمللس الوزراء الوالية العامة في إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية 
واخلارجية، فإنه يجيز استثناء أي من تلك الشؤون وإناطتها بشخص أو هيئة أخرى، شريطة أن يكون ذلك 

االستثناء مبوجب أحكام الدستور أو القانون. 

ومدير  اجليش  قائد  تعيني  في  احلق  امللك  إعطاء  على  دستورية  شرعية  يضفي  أن  شأنه  من  احلكم  وهذا 
اخملابرات، فهو استثناء على سلطة مجلس الوزراء في إدارة شؤون الدولة الداخلية واخلارجية ومقرر بنص

1    يرجى النظر إلى قرار اجمللس العالي لتفسير الدستور رقم )1( لسنة 1956 املنشور على الصفحة )1149( من عدد اجلريدة الرسمية رقم )1255( الصادر بتاريخ 1965/1/5.

2    الدكتور محمد احلموري، مقالة بعنوان »أوقفوا هذا العبث واالنقالب على الدستور« املنشورة على موقع “عمون اإلخباري” بتاريخ 2014/8/17.
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صريح في الدستور. من هنا، فال ميكن القول إن تفرد امللك في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات يتنافى مع 
مبدأ الوالية العامة جمللس الوزراء، فهو مجرد استثناء من تلك الوالية العامة تقرر مبوجب نص دستوري صريح 

وذلك تطبيقاً ألحكام الفقرة األولى من املادة )45( من الدستور.

ومن األسانيد الدستورية األخرى التي تدحض املزاعم بأن التعديل الدستوري اخلاص بحق امللك في تعيني 
القائد األعلى  هو أن امللك يعتبر  الوزراء،  الوالية العامة جمللس  قائد اجليش ومدير اخملابرات يتنافى مع مبدأ 
للقوات البرية والبحرية واجلوية مبوجب املادة )32( من الدستور، بالتالي يكون له بهذه الصفة القيادية احلق 

في تعيني قادة اجليش ومديري اخملابرات العامة.

أما بخصوص اإلدعاءات األخرى بأن التعديل الدستوري األخير قد جعل من النظام امللكي في األردن نظاماً 
فهو قول غير سليم، ذلك أن  الوزراء،  على أساس تقوية منصب امللك على حساب مجلس  قائماً  رئاسياً 
املتابع للتعديالت التي أدخلت على الدستور األردني العام 2011 يجد أن املشّرع الدستوري قد أعاد االعتبار 
النواب بشكل ساهم بشكل  أمام مجلس  السياسية  ومسؤوليتها  الوزراء  العامة جمللس  الوالية  ملفهوم 
إيجابي في تعزيز نظام احلكم النيابي. إذ جرى تعديل الفقرة )1( من املادة )45( من الدستور التي جتيز 
استثناء شؤون معينة من اختصاصات مجلس الوزراء مبوجب الدستور أو القانون، ذلك أنه في الوقت الذي 
كان يجيز فيه الدستور األردني قبل العام 2011 أن يتم هذا االستثناء مبوجب نص في الدستور أو في أي 
تشريع أخر، أصبح النص الدستوري املعّدل العام 2011 يحظر استثناء أي من اختصاصات مجلس الوزراء 

إال مبوجب الدستور أو القانون. 

كما عمد املشّرع الدستوري إلى تعزيز مسؤولية الوزراء السياسية أمام مجلس النواب في تعديالت العام 
2011 وذلك فيما يتعلق بتقدمي احلكومات لبيانها الوزاري لغايات احلصول على ثقة أعضاء مجلس النواب 
لغايات  لها  وزارياً  بياناً  وتعتبره  العرش،  خطاب  خلف  تتستر  األردن  في  احلكومات  كانت  أن  فبعد  عليه. 
احلصول على ثقة مجلس النواب، ألزم املشّرع الدستوري العام 2011 كل وزارة جديدة تؤلف أن تتقدم إلى 
مجلس النواب ببيان وزاري خاص بها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان عمالً بأحكام الفقرات )3 و4 و5( من 

املادة )53( من الدستور.1 

للحكومات في األردن، وهو احلكم الذي كان  وزارياً  وبذلك، فقد تقرر إلغاء حكم اعتبار خطاب العرش بياناً 
النواب اخلاصة بطرح  امللك في نقاشات مجلس  الزج باسم  تتمثل في  يتسبب مبشكالت دستورية جمة 
الثقة، والتأثير سلباً على جدية تصويت النواب على الثقة باحلكومات التي كانت تنال الثقة بنسبة عالية 
غير مسبوقة، وذلك نتيجة الختالط مفهوم الوالء للملك بالرقابة السياسية التي ميارسها مجلس النواب 

على برنامج عمل احلكومة اجلديدة الوارد في بيانها الوزاري.2 

إن نظام احلكم في األردن سيبقى نيابياً بوجود مجلس نواب منتخب من الشعب انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً، 
وسيبقى النظام النيابي مقدما على النظام امللكي في الدستور األردني ويتخطاه، وذلك من خالل تشكيل 
ألحكام املادة )25( من  السلطة التشريعية في الدستور األردني التي تناط مبجلس األمة وامللك استناداً 

الدستور. 

 
1      الدكتور نواف كنعان، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني وفقا للتعديالت الدستورية لعام 2011، الطبعة األولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 248.

2     الدكتور عادل احلياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني، الطبعة األولى، مطابع غامن عبدو، عمان، 1972، ص 613.  
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والسلطة  التشريعية  السلطة  بني  العالقة  خالل  من  عام  بشكل  النيابي  النظام  مالمح  تظهر  كما 
التنفيذية التي تقوم على أساس التعاون والرقابة املتبادلة بشكل يجعل النظام النيابي متسما بالتوازن، إذ 
تساهم السلطة التنفيذية في عملية التشريع ودعوة اجمللس النيابي لالنعقاد، وفض دوراته وحله، وطلب 
إجراء انتخابات جديدة، في حني تقوم السلطة التشريعية مبمارسة الرقابة السياسية على أعمال السلطة 

التنفيذية قوامها السؤال واالستجواب وحجب الثقة والتحقيق واملناقشة العامة.1 

كما يتكّرس النهج النيابي في نظام احلكم في الدولة األردنية من خالل تكريس إرادة مجلس األمة واعتبارها 
تسمو على إرادة امللك في العملية التشريعية، فقد اعتبرت املادة )93/4( من الدستور أنه في حال ما رد 
امللك مشروع أي قانون وأصر عليه مجلس األمة مبوافقة أغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل من 
اجمللسني، فإن ذلك املشروع يعتبر بحكم املصادق عليه، وأنه إذا لم يصادق امللك على مشروع أي قانون خالل 

فترة ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه، فإنه يُعّد نافذ املفعول وبحكم املصدق.   

مع  يتعارض  اخملابرات  ومدير  اجليش  قائد  تعيني  في  امللك  بتفرد  اخلاص  الدستوري  التعديل  بأن  اإلدعاء  أما 
به في مواجهة  التمسك  وأن  يقوم على أساس دستوري سليم،  ال  البرملانية، فهو قول  احلكومة  مفهوم 
التعديل الدستوري األخير سببه عدم نضوج الفهم العام ملفهوم احلكومة البرملانية الذي وإن كان يقوم 
على تسليم مقاليد السلطة للحزب الفائز في االنتخابات لغايات تطبيق برنامجه االنتخابي، إال أن مفهوم 
احلكومة البرملانية ال يعني -بأي حال من األحوال- جتريد رئيس الدولة من كافة صالحياته الدستورية ونقلها 
وجود  البرملانية  للحكومة  الدستوري  املنطوق  مع  يتوافق  إذ  املنتخب،  الوزراء  مجلس  إلى  كامل  بشكل 
حكومة منتخبة من الشعب ورئيس دولة ميارس صالحيات دستورية محددة تتعلق بحماية املصالح العليا 

للدولة وضمان أمنها القومي. 

فحتى في النظام الدستوري البريطاني الذي ينظر إليه البعض بأنه النموذج األفضل واألصلح للتطبيق 
تسمى  دستورية  حقوقا  متارس  بريطانيا  في  امللكة  فإن  امللك،  منصب  برمزية  يأخذ  باعتباره  األردن  في 
Prerogative Powers تنفرد مبمارستها على الرغم من وجود حكومة نيابية هي حكومة احلزب الفائز 
في االنتخابات، إذ إن من أهم مظاهر تلك احلقوق الدستورية التي متارسها ملكة بريطانيا تعيني قادة اجليش 
والشرطة وتعيني رئيس الوزراء البريطاني.  فإذا كان الُعرف الدستوري في بريطانيا قد استقر على أن متارس 
امللكة صالحياتها الدستورية بناء على نصيحة أو استشارة رئيس الوزراء، وأنها تكون في معظم األحيان 
ملزمة بإتباع رأي ومشورة رئيس احلزب الفائز في االنتخابات، إال أن ذلك لم مينع النظام الدستوري البريطاني 

من أن يقرر للملكة حقوقاً دستورية خاصة بها متارسها على الوجه وبالكيفية التي تراها مناسبة.2    

ومثل هذه احلقوق الدستورية التي تنفرد في ممارستها امللكة في بريطانيا تخضع لرقابة القضاء للتثبت 
وحرياتهم  األفراد  بحقوق  تتعلق  كونها  ممارستها  آلية  من  التحقق  ثم  ابتداء، ومن  احلقوق  تلك  وجود  من 
األساسية. فقد استقر اجتهاد احملاكم البريطانية على أن ممارسة امللكة حلقوقها الدستورية اخلاصة بها 
يخضع لرقابة القضاء للتحقق من أنها متارس بشكل معقول، وأنها تراعي التناسب والضرورة عند إصدار 
وجود حقوق  على  رقابته  القضايا  من  العديد  في  البريطاني  القضاء  بسط  إذ  إليها،3  املستندة  القرارات 
الدستوري  اإلطار  ضمن  وذلك  ممارستها  وكيفية  احلقوق،  تلك  ونطاق  ابتداء،  عدمه  من  للملكة  دستورية 
العام في بريطانيا بحيث يجب أن ال يترتب على ممارستها من جانب امللكة مساس بحقوق األفراد وحرياتهم 

األساسية.4 

1  الدكتور محمد فهيم درويش، مرتكزات احلكم الدميقراطي وقواعد احلكم الرشيد، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 123-124.

2  Polland, D., and Parpworth, N., and Hughes, D., Constitutional and Administrative Law, 4th ed. UK: Oxford Univer-

sity Press )2007( p 130-135.

3  See Council of Civil Services Unions v. Minister for Civil Service [1985] AC 374, Laker Airways v. Department of 

Transport•[1997]•2•All•ER•182,•Gouriet•v.•Union•of•Post•Office•Workers•[1978]•AC•435,•HL.

4  Loveland, I., Administrative Law, and Human Rights, 5th ed. UK: Oxford University Press )2009( p 105-106.
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إن ما يقوم عليه النظام الدستوري في بريطانيا من تقرير حقوق خاصة بامللكة متارسها إلى جانب احلكومة 
مفهوم  تطبيق  إلى  يسعى  الذي  األردني  الدستوري  النظام  في  تكريسه  يتم  أن  يجب  املنتخبة  البرملانية 
احلكومة البرملانية. فأي حتديد مستقبلي لصالحيات امللك في الدستور األردني ونقلها إلى حكومة منتخبة 
ال يعني -بأي حال من األحوال- جتريد امللك من كافة صالحياته الدستورية، إذ يجب أن يبقى محتفظا بقدر 
ومن هذه الصالحيات  من السلطات الدستورية ميارسها باعتباره رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. 
التي يجب أن يحتفظ بها امللك في النظام الدستوري األردني ما يتعلق بالدفاع عن املصالح العليا للدولة 
وحماية أمنها القومي، التي تظهر جلياً في اختيار قائد اجليش ومدير اخملابرات، حتى في ظل وجود حكومة 

نيابية منتخبة من الشعب.

ومن الصالحيات الدستورية األخرى التي يجب أن يحتفظ بها امللك ويتجاوز في ممارستها أي مجلس وزراء 
منتخب حقه املطلق في التصديق على تعديل الدستور أو رفضه، إذ ال يعتبر أي تعديل على الدستور نافذاً 
بأحكام املادة )126/1( من الدستور. فهذا احلق املطلق للملك في  ما لم يصدق عليه امللك، وذلك عمالً 
ولن يتغير حتى مع وصول الدولة األردنية  التصديق على تعديل الدستور واملعمول به حاليا سيبقى ثابتاً 
إلى مرحلة احلكومات البرملانية، فهو من احلقوق األساسية ذات الصلة بحماية املصلحة العليا للدولة، التي 

يجب أن يحتفظ بها امللك ميارسها إلى جانب أي رئيس وزراء منتخب في األردن.    

أن امللكية في األردن سيكون لها دور أساسي حتى في ظل تشكيل  وقد سبق وأن أكد جاللة امللك على 
ألنظمة  األسس  هذه  على  وبالبناء   ...« بقوله  الثالثة  النقاشية  الورقة  في  وذلك  البرملانية  احلكومات 
احلكومات البرملانية الفاعلة، سنتمكن من املضي نحو مرحلة يتولى فيها ائتالف أحزاب األغلبية في مجلس 
النواب تشكيل احلكومة، وعلى امتداد هذه العملية سأحرص على القيام مبسؤولياتي التي أتشرف بحملها 
إزاء شعبي األردني العزيز، خصوصا استمرار امللكية بالقيام بدور احلامي للدستور ومقومات احلياد اإليجابي 
واالستقرار والعدالة، والتي يجب تعزيزها وجتذيرها بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي، إضافة إلى دور امللكية 
في جتاوز حاالت االستعصاء السياسي بني مجالس النواب واحلكومات، ومواجهة احلاالت االستثنائية التي 
تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في حال تعرضه، ال قّدر اهلل، إلى تهديد حقيقي ميس قدرتنا على 

املضي باألردن قدما«.

من هنا، ميكننا القول إن تقرير احلق للملك في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات لن يتعارض مع تطبيق فكرة 
احلكومة النيابية، ذلك أنه يبقى مجرد إجراء احترازي يهدف إلى حتصني هذين املوقعني والنأي بهما عن أي 
ارتباطات أو جتاذبات سياسية وحزبية بني امللك وأي رئيس وزراء سيأتي باالنتخاب مستقبال، وذلك إلى حني 

استتباب نظام احلكومات البرملانية، ومتييز طريقة التعامل والفوارق بني املؤسسات السياسية واألمنية. 

إن أي حكومة برملانية في األردن ستكون عرضة للتجاذبات السياسية، السيما في املرحلة األولى لتشكيلها، 
ذلك أن احلزب السياسي الذي سيصل إلى السلطة سيعمل بكل طاقته على تنفيذ برنامجه وسياساته 
احلزبية التي أعلن عنها في برنامجه االنتخابي، التي يخشى أن متتد لتطال املؤسسات والهيئات الوطنية 
السيادية، وفي مقدمتها األجهزة األمنية وقيادة اجليش، فتصبح رئاستها والعضوية فيها ونطاق عملها 
ما  وهذا  احلاكم،  احلزب  بتغير  والتبديل  للتعديل  تخضع  احلاكم،  السياسي  باحلزب  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة 

يتعارض مع املصلحة العليا للدولة األردنية. 
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املؤسسة  على  األردن  في  البرملانية  احلكومة  فكرة  تطبيق  لتبعات  الدستوري  املشّرع  تنبه  فقد  لذا، 
العسكرية وأهمية حتييد مؤسستي اجليش واخملابرات العامة، وإبعادهما عن أية ارتباطات سياسية عند 
البدء في تطبيق فكرة احلكومات البرملانية، فـجاء التعديل الدستوري لعام 2014 ليمهد الطريق نحو 
الوصول إلى تلك الفكرة، وذلك من خالل استثناء تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات من صالحيات مجلس 
ركن أساسي الستقرار  العسكريتني هو  املؤسستني  بامللك، فاحليدة في هاتني  األردن وحصره  في  الوزراء 

الدولة وحتصني أمنها. 

تطبيق  نحو  الطريق  كون  ألوانه  سابقاً  جاء  قد  بأنه  الدستوري  التعديل  بتوقيت  اخلاص  االنتقاد  وحول 
احلكومة البرملانية في األردن ما زال طويال، فإنه ميكننا القول إن النظام الدستوري األردني قد بدأ بالفعل في 
إرساء تطبيق مبسط للحكومات البرملانية يتمثل في أن اختيار رئيس الوزراء يتم بعد مشاورات مع أعضاء 
مجلس النواب وكتله النيابية، بحيث يبقى رئيس الوزراء محتفظاً مبنصبه ما دام أنه يتمتع بثقة مجلس 

النواب، وبثقة الكتلة األكبر في اجمللس التي قامت بترشيحه لرئاسة احلكومة. 

واخلوف في هذه املرحلة يكمن في أن يخضع اختيار قائد اجليش ومدير اخملابرات لضغوطات متارسها الكتل 
السياسية في حالة  الضغوطات  يعتبر أشد خطورة من  املوقف  الوزراء، ومثل هذا  رئيس  البرملانية على 
البرملانية،  الكتلة  فاحلزب السياسي أفضل من  االنتخابات.  الفائز في  رئيس احلزب  هو  الوزراء  رئيس  كون 
أعضائه، في  بني  فكرية مشتركة  وإيديولوجيات  برامج حزبية وخطط عمل  إلى  تستند  قراراته  أن  ذلك 
حني أن الكتل البرملانية هي عبارة عن جتمع لعدد من النواب بعد أن يتم انتخابهم وذلك حتت غطاء عمل 
برملاني مشترك ال تتوافر فيه روابط عمل أو برامج مشتركة. لذا، يأتي هذا التعديل الدستوري لعام 2014،  
وذلك قبل نضوج فكرة  النواب،  مع مجلس  الوزراء  التشاورية في اختيار رئيس  قاعدة  ليترافق مع إرساء 

احلكومة البرملانية مبفهومها الكامل في األردن. 

إن هذا النهج الذي كّرسه املشرع الدستوري األردني في تثبيت حق امللك في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات 
قد سبقه إليه العديد من الدساتير املقارنة التي حصرت صالحية التعيني في الوظائف املدنية والعسكرية 
العليا وعزلهم برئيس الدولة على الرغم من تقريرها ملبدأ احلكومات النيابية املنتخبة من الشعب، وذلك 
بهدف تفادي اآلثار السلبية احملتملة لتشكيل حكومات نيابية على التعيني في تلك املناصب.1 ففي املغرب 
مثال، ينص دستورها في الفصل الثالثني على أن »امللك هو القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية، وله حق 
التعيني في الوظائف املدنية والعسكرية...«، كما تنص املادة )153( من الدستور املصري على أن »يعني 
رئيس اجلمهورية املوظفني املدنيني والعسكريني واملمثلني السياسيني ويعفيهم من مناصبهم...«، وتنص 
املادة )40( من الدستور البحريني على أن »يعني امللك املوظفني املدنيني والعسكريني واملمثلني السياسيني 
لدى الدول األجنبية والهيئات الدولية ويعفيهم من مناصبهم...«، كما تنص املادة )106( من الدستور 

السوري على أن »يعني رئيس اجلمهورية املوظفني املدنيني والعسكريني وينهي خدماتهم....«.

وكرد على اإلدعاءات بأن امللك كان دائماً ما يتفرد بتعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات في األردن، فإنه ميكننا 
القول إن هذه املمارسة الدستورية وإن كانت مطبقة فعال وتتناسب مع الوضع الراهن، إال أن قيام حكومة 
برملانية ذات ميول حزبية في األردن من شأنه أن يغير هذا الواقع السياسي متاماً نحو مزاحمة رئيس احلكومة 
امللك في اختيار أسماء مرتبطة حزبيا باحلكومة ليتم تعيينها في مناصب قيادة اجليش واخملابرات، وهو األمر 

الذي من شأنه أن يهدد السلم الداخلي واألمن الوطني. 

1     الدكتور عصام الدبس، الوسيط في النظام الدستوري، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014، ص 201.
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كما أن أي انتخابات حزبية وحكومات برملانية قد تشكل في األردن ليست بالضرورة أن تكون مضمونة الوالء 
للدولة األردنية، فال ميكن السماح بأن تكون لها السيطرة الدستورية على أهم مؤسستني سياديتني في 
الدولة، هما: اجليش واخملابرات العامة. من هنا، فإن منح امللك الصالحيات الدستورية في تعيني قائدي اجليش 
واخملابرات العامة هو مقدمة لسحب صالحياته الفعلية والحقاً الدستورية في اجملاالت األخر،ى وذلك في إطار 

خطة إصالح سياسي شاملة نحو قيام حكومات برملانية في األردن.1 

وكرد على إدعاءات أن هذا التعديل الدستوري يخالف اآللية العامة في ممارسة امللك لصالحياته الواردة في 
من أجل السماح  املادة )40( من الدستور، ميكننا القول إن قاعدة التوقيع الوزاري اجملاور قد وجدت تاريخياً 
أن يتحمل  القرارات، ومن أجل  اتخاذ  الدولة في  رئيس  في احلكومة مع  الذين هم أعضاء  الوزراء  باشتراك 
والوزراء  الدولة  القرارات بني رئيس  املترتبة على صدورها، ومن أجل توزيع سلطة  النتائج  مسؤولية  الوزراء 

الذين يكّونون في مجموعهم احلكومة.2 

الدولة  إدارة شؤون  عن  السياسية  املسؤولية  البرملانية، فإن  احلكومة  بتطبيق مفهوم  البدء  وعند  أنه  إال 
ستلقى بشكل كامل على احلكومة البرملانية ممثلة برئيس وزرائها املنتخب ووزرائه، وذلك أمام مجلس النواب، 
الدستورية  صالحياته  من  ُجرد  الذي  للملك  سياسية  مسؤولية  أي  عن  للحديث  مجال  هناك  يكون  ولن 
لصالح احلكومة البرملانية، واحتفظ لنفسه بصالحيات محددة على سبيل احلصر في الدستور ذات صلة 

وثيقة بحماية املصلحة العليا للدولة، التي ال مجال إلثارة املسؤولية السياسية حولها. 

فما دام أن امللك يجب أن يبقى محتفظاً بقدر من السلطات الدستورية إلى جانب رئيس الوزراء املنتخب في 
ظل نظام احلكومة البرملانية، فإن ممارستها يجب أن تثبت للملك وحده دون احلاجة إلى تنسيب من مجلس 
الوزراء، إذ تنتفي الغاية من وجوب خضوع امللك لنصائح ورغبات رئيس الوزراء املنتخب عند ممارسته لتلك 
أمنها  وباحلفاظ على  للدولة  العليا  باملصلحة  ذات صلة  بأمور  تتعلق  أنها  اعتبار  الدستورية على  احلقوق 

القومي، وهذا ما يبرر للملك االحتفاظ بحق ممارستها بشكل منفرد. 

ومن جهة أخرى، فإن النظام الدستوري األردني قد عرف استثناء على قاعدة التوقيع الوزاري اجملاور املقررة في 
املادة )40( من الدستور، إذ ال يشترط توقيع رئيس الوزراء اجلديد على إقالة وقبول استقالة رئيس الوزراء 
السابق على اعتبار أن رئيس الوزراء ال يصبح في هذا املركز القانوني إال بعد صدور اإلرادة امللكية السامية 

بتعيينه، وأن هذا التعيني ال يتم إال بعد أن تتم إقالة أو قبول استقالة الوزارة السابقة.3 

منفرداً، ويقوم هذا األخير – فرئيس الدولة هو الذي يقوم باختيار رئيس الوزراء ويصدر بشأن تعيينه قراراً 
بعد تكليفه من رئيس الدولة– باختيار أعضاء الوزارة الذين يرى فيهم إمكانية التعاون والعمل معه في 
تسيير دفة احلكم، وميتلك رئيس الدولة أيضاً حق إقالة الوزارة بقرار منفرد يصدر عنه ال يشاركه به أحد، وال 
يخضع لقاعدة التوقيع املزدوج من قبل رئيس الوزراء والوزير اخملتص.4 وهذا ما أفتى به اجمللس العالي لتفسير 
الدستور في قراره رقم )1( لسنة 1956 الذي اعتبر فيه أن حق امللك في تعيني رئيس الوزراء وإقالته وقبول 
استقالته يتم بإرادة ملكية موقعة من جاللته باعتباره أمراً استثنائياً، فهو حق ميارسه امللك يتعلق بدوره 
في حماية املصلحة العليا للدولة، وبالتالي فال مجال للحديث عن مشاركة الوزراء امللك في اتخاذ مثل هذه 

القرارات.

1     ناهض حتر، مقالة بعنوان »حول التعديل الدستوري« منشورة على موقع عمون اإلخباري بتاريخ 2014/8/18.

2     الدكتور أمني العضايلة، الوجيز في النظام الدستوري األردني، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 100-101.  

3     الدكتور نعمان اخلطيب، البسيط في النظام الدستوري، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014، ص 163.  

4     الدكتور إبراهيم شيحا، مرتكزات احلكم الدميقراطي وقواعد احلكم الرشيد، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 20120، ص 124-123.
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اخملابرات  ومدير  اجليش  قائد  تعيني  في  امللك  حق  إن  للقول  السابق  التفسيري  بالقرار  االستشهاد  وميكن 
وإقالتهما وقبول استقالتهما هو من احلقوق ذات الصلة بحماية املصلحة العليا للدولة الذي يهدف إلى 
إبعاد هذين املنصبني عن أي مناكفات سياسية قد متارس من قبل أي حكومة برملانية منتخبة أو مرشحة 
من قبل الكتل النيابية في مجلس النواب، وهذا مما يبرر عدم إعطاء رئيس الوزراء والوزراء حق مشاركة امللك 

التعيني في هاتني الوظيفتني. 

كما يرتبط التعديل الدستوري األخير اخلاص بثبوت حق امللك في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات بالتطورات 
السياسية والدستورية األخرى ذات الصلة املتمثلة بإعادة إحياء وزارة الدفاع في األردن. فقد سبق إجراء 
التعديالت الدستورية لعام 2014 صدور توجيهات ملكية للحكومة ببدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، التي 
سيناط بها مهمة النهوض بالوظائف السياسية واالقتصادية والقانونية للدفاع الوطني، وسينقل إليها 
باخلدمات  املتمثلة  واالستثمارية  واإلدارية  اللوجستية  األعباء  املسلحة كافة  للقوات  العامة  القيادة  من 
الدفاعية غير العسكرية واخلارجة عن التخصص العسكري االحترافي، وذلك لكي يتمكن اجليش العربي 
من التفرغ إلى وظائفه العسكرية االحترافية. كما ستسهم وزارة الدفاع في إدارة املوارد الدفاعية بصورة 
اقتصادية وأكثر فاعلية، وفي تنظيم العالقة مع املتقاعدين العسكريني واحملاربني القدامى وذلك لالستفادة 

من خبراتهم وطاقاتهم في شتى اجملاالت.

إن الهيكل التنظيمي للدفاع في األردن يعتمد -بشكل كبير- على رئيس هيئة األركان الذي يقوم عملياً 
مبهمات وزارة الدفاع، إال أنه وبعد تفعيل وزارة الدفاع سيتم الفصل بني املهمات العسكرية االحترافية التي 
سيتم اإلبقاء عليها ضمن اختصاص القيادة العامة للقوات املسلحة، وبني املهمات اإلدارية واللوجستية 
غير العسكرية التي ستناط بوزارة الدفاع التي من أهمها اإلدارة العملياتية اليومية، وإدارة اخلدمات الطبية 
امللكية، واملؤسسات االستهالكية العسكرية، وموازنة التسليح والتعليم. وبذلك يتفرغ اجليش للقضايا 
االحترافية وللدفاع عن الوطن ورفع كفاءته وجاهزيته تكريساً ألحكام املادة )127/1( من الدستور التي 

تنص على أن »تنحصر مهمة اجليش في الدفاع عن الوطن وسالمته«.

من هنا، تبرز أهمية حتصني األجهزة العسكرية واألمنية وتكريس حيادها السياسي وإبقائها بعيدة كل 
إناطة  خالل  من  وذلك  فقط  العسكرية  املهمات  مبتابعة  تتفرد  لكي  السياسية  التجاذبات  عن  البعد 
القرارات غير العسكرية واخلارجة عن  أما بقية  والوزراء.  الوزراء  حق تعيني قادتها بامللك فقط دون رئيس 
التخصص العسكري االحترافي، فسيثبت للوزراء حق املشاركة في اتخاذها، وذلك من خالل تنسيب كل 

من رئيس الوزراء ووزير الدفاع للملك للموافقة عليها. 

وال يرد القول إن إعطاء امللك احلق في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات من شأنه أن يحصن من قام امللك 
باختيارهم لشغل تلك املناصب من املسؤولية القانونية، ذلك أنه ال بد من التمييز بني التعيني وممارسة 
السلطة، فمن يختاره امللك قائدا للجيش أو مديراً للمخابرات سيبقى محكوماً بالدستور روحاً وبالقانون 
نصا، وسيخضع لرقابة القضاء الذي سيفرض عليه العقوبات املنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة 
بعمله في حال مخالفته لنصوصها وأحكامها. فال حصانة ألي فرد في مواجهة القانون حتى وإن صدر 

قرار تعيينه من امللك. 

إن الردود السابقة من شأنها أن تدحض االنتقادات التي وجهت إلى التعديل الدستوري اخلاص بتقرير صالحية 
للملك في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات. ومع ذلك، فإن هناك عيوب قد رافقت التعديل الدستوري ال 

ميكن التنكر لها وتتعلق بشكل كامل بالصياغة القانونية للمادة الدستورية اجلديدة التي 
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جاءت دون املستوى املطلوب. فقد تضمن البند ثالثا من املادة )127( املعدلة من الدستور عبارة »على 
التي  الدساتير  كتابة  عند  غير مفضلة  الصياغة  وهذه  الدستور...«،  من   )40( املادة  في  ورد  مما  الرغم 
يفترض بها أن تضم قواعد عامة مجردة بعيدة عن التقاطعات واإلشارات بني نصوصها. فالدساتير متتاز 
بوحدة عضوية في الصياغة واملضمون، فال يجوز -بأي حال من األحوال- أن تأتي مادة في الدستور لتقّوض 
مادة أخرى، ذلك أن البناء الدستوري هو بناء متماسك ومتجانس كالبنيان الهندسي يكمل بعضه بعضا 

وال تناقض مواده األخرى. 

كما يُعاب على البند اجلديد في املادة )127( املعّدلة من الدستور أنه تضمن تسميات لألشخاص اخملاطبني 
فيه مختلفة متاماً عن تسمياتهم الواردة في القوانني األردنية ذات الصلة. فقد استخدم املشّرع الدستوري 
مصطلح »قائد اجليش« في حني أنه يعرف »برئيس هيئة األركان املشتركة« في قانون القوات املسلحة 
األردني لعام 2007، ومصطلح »مدير اخملابرات« في حني أنه يعرف »بـ املدير العام للمخابرات« في قانون 
اخملابرات العامة األردني لعام 1964. وهنا يثور التساؤل حول األسباب التي دفعت املشرع الدستوري إلى 
إحداث مثل هذا االختالف في التسمية بني النص القانوني والنص الدستوري، في الوقت الذي كان يجب 
الصادرة  القوانني  ونصوص  الدستور  أحكام  من  كل  بني  التشريعية  الصياغة  وحدة  مبدأ  فيه  يراعي  أن 

مبقتضاه.

اخلامتة 

إن التعديالت الدستورية التي جرت العام 2014 واخلاصة بتوسيع اختصاصات الهيئة املستقلة لالنتخاب 
إضافية  خطوة  أنها  على  إليها  ينظر  أن  يجب  اخملابرات  ومدير  اجليش  قائد  تعيني  في  امللك  حق  وتثبيت 
في مسيرة اإلصالح الدستوري في األردن نحو الدفع بتغيير تشكيل احلكومات في األردن لصالح تطبيق 
نظام احلكومة البرملانية. فتوسيع صالحيات الهيئة املستقلة لالنتخاب لتشمل االنتخابات البلدية وأي 
انتخابات عامة أخرى مبوجب القانون من شأنه أن يعزز من الثقة الشعبية باستقاللية الهيئة وقدرتها 
على إدارة أي انتخابات نيابية أو بلدية على مستوى عال من النزاهة واحليادية الضرورية لتشجيع األحزاب 

السياسية على خوض االنتخابات في األردن كخطوة أساسية نحو تشكيل احلكومات البرملانية. 

فعلى قدر أهمية النظام االنتخابي في حتديد شكل االنتخابات النيابية التي جترى، فإن اجلهة التي تقوم 
بإدارتها واإلشراف عليها لها دور ال يقل أهمية في إجناح االنتخابات باعتبارها اجلهة الوطنية التي ستعمل 
استقاللية  تعزيز  على  العمل  أهمية  تنبع  هنا  من  مراحلها.  كافة  في  وإدارتها  االنتخابات  تنظيم  على 
الهيئة املستقلة لالنتخاب من خالل النص على حتديد صالحياتها لتشمل االنتخابات النيابية والبلدية وأي 

انتخابات عامة أخرى ينص القانون على إسنادها إليها، وذلك بنص صريح في الدستور.   

أما بخصوص التعديل اخلاص بتثبيت حق امللك املنفرد في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات، فإنه يهدف 
إلى إبعاد هذين املنصبني عن أية منازعات سياسية أو حزبية قد تنجم بني امللك وشخص رئيس الوزراء في 
احلكومة البرملانية دون أن يكون له أي تأثير سلبي على بنية النظام الدستوري في األردن، وال على طبيعة 

نظام احلكم فيه الذي يكّرسه الدستور بأنه نيابي ملكي وراثي.
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وعلى الرغم من أهمية التعديالت الدستورية لعام 2014، إال أنه قد كان باإلمكان تضمينها التعديالت التي 
سبقتها العام 2011 وبخاصة تلك املتعلقة بتوسيع اختصاصات الهيئة املستقلة لالنتخاب، التي كان 
باإلمكان التروي في دراستها وحتديدها على سبيل احلصر في صلب الدستور عند إنشاء الهيئة املستقلة ملرة 
األولى. وكذلك احلال بالنسبة للتعديل اآلخر اخلاص بتثبيت حق امللك في تعيني قائد اجليش ومدير اخملابرات، إذ 
كان باإلمكان تضمينه التعديل الدستوري لعام 2011 وذلك في مناسبة إعادة النظر بوالية مجلس الوزراء 

ومهمات السلطة التنفيذية التي تناط دستورياً بامللك وميارسها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور.  

إن الدستور األردني، وإن كان جامداً، مبعنى أنه ال يجوز تعديله إال بإجراءات أكثر شدة وتعقيدا من إجراءات 
تعديل القانون العادي، إال أن تعديالته يجب أن ال تكون على فترات زمنية متقاربة. فالدستور هو قمة السلم 
التشريعي الذي ينبغي أن يكون مصوناً من التغيير والتعديل بشكل متكرر، فهو يستمد سموه من األمة 
باعتبارها مصدر السلطات، التي سّطرت عقدها االجتماعي مع احلاكم في تلك الوثيقة العليا التي يجب 

احترامها وعدم إخضاعها للمراجعة إال للضرورة القصوى. 

اإليقاع املتسارع في اإلعالن عنها وغياب أي شروحات  التعديالت الدستورية لعام 2014  يُعاب على  كما 
حكومية كافية ومبررة لألسباب املوجبة إليها، كما يُعاب عليها سرعة مناقشتها وإقرارها من قبل مجلس 
السياسية  األحزاب  ممثلي  مع  تتواصل  بأن  القانونية  وللجانه  ألعضائه  الكافي  الوقت  يتح  لم  إذ  األمة، 
والنقابات املهنية ومؤسسات اجملتمع املدني واخملتصصني من األكادمييني ورجال القانون من أجل إخضاع تلك 

التعديالت حلالة من النقاش العام السياسي والقانوني قبل إقرارها وصيروتها نافذة. 

أما أهم النتائج التي متّ التوصل إليها أن للتعديالت الدستورية لعام 2014 أثراً ايجابياً على النظام الدستوري 
األردني فيتمثل في اعتبارها خطوة إصالحية إضافية نحو الوصول إلى التطبيق الكامل ملفهوم احلكومة 
سحب  على  تقوم  التي  املقيدة  الدستورية  امللكية  إلى  التحّول  نحو  الطريق  بداية  مبثابة  فهو  البرملانية، 
من  منتخبة  حكومة  إلى  وإسنادها  واخلارجية  الداخلية  الدولة  شؤون  إدارة  في  الفعلية  امللك  صالحيات 
الشعب، أو على األقل يتمتع رئيسها بثقة الكتلة النيابية األكبر في مجلس النواب. وهذا اإلجراء الدستوري 
عند حدوثه لن يتعارض مع احتفاظ امللك بصالحيات دستورية واضحة ومحددة ميارسها باعتباره صمام األمان 
ملصاحلها األمنية، التي من أهمها احملافظة على املؤسستني العسكرية واألمنية  الستقرار الدولة وحامياً 
من خطر التسييس. ونخلص إلى ضرورة إعادة النظر في الصياغة القانونية للمواد الدستورية املعّدلة، إذ 
ال بد من إلغاء العبارات املستخدمة في املادة )67/2( املّعدلة التي تسمح جمللس الوزراء بالتدخل في عمل 
بناء  وذلك  وإدارتها،  اإلشراف عليها  لها  التي يحق  االنتخابات  لالنتخاب من خالل حتديد  املستقلة  الهيئة 
على طلب اجلهة اخملّولة قانوناً إجراء تلك االنتخابات، مع ضرورة العمل على توضيح الفرق بني مصطلحي 

اإلشراف واإلدارة الواردين في املادة الدستورية املعّدلة. 

وذلك بإلغاء  كما ال بد من إعادة النظر في الصياغة التشريعية للمادة )127/3( املعّدلة من الدستور، 
عبارة “على الرغم مما ورد في املادة )40( من الدستور” لعدم جواز إضافتها لنص دستوري، وتوحيد تسمية 
األشخاص اخملاطبني فيها في كل من القانون والدستور، وذلك باستبدال مصطلح “قائد اجليش” بـ “رئيس 

هيئة األركان املشتركة”، و”مدير اخملابرات” بـ “املدير العام للمخابرات”.
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الفصل السادس:  التعديالت الدستورية لعام 2011 في ميزان الرأي العام

املقدمة
نظراً لالختالف الكبير في أثر التعديالت الدستورية لعام 2011 وتلك التي جرت في العام 2014 على النظام الدستوري 

األردني، فقد كان ال بد من وضع النصوص الدستورية التي طالتها التعديالت في العام 2011 من إلغاء 
العام عن نطاق تلك  واحلزبي  الشعبي  الرضى  للوقوف على  وذلك  العام،  الرأي  وإضافة وحذف في ميزان 
التحديات  أهم  من  كان  فقد  األردن.  في  والدستوري  السياسي  اإلصالح  على مسيرة  وأثرها  التعديالت، 
ألشهور  امتدت  التي  عملها  فترة  خال  الدستور  نصوص  مبراجعة  املكلفة  امللكية  اللجنة  واجهت  التي 
ثالثة كيفية رصد وحتليل الرؤى والتوجهات الشعبية لصياغة مواد دستورية تتناسق مع  تطلعات احلراك 
الثالث  السلطات  واستقالل عمل  توازن  قيم  وترسيخ  السياسية،  باحلياة  النهوض  في  األردني  الشعبي 
أسس  على  تقوم  دولة  في  املواطنني  وحريات  حقوق  صون  بهدف  وذلك  بينها،  فيما  والفصل  ونزاهتها، 

املواطنة.

وانسجاماً من مركز الدراسات االستراتيجية في اجلامعة األردنية مع  احلراك الشعبي والرسمي الذي طالب 
استطالعا  و 2011/8/27  الواقعة بني 22  الفترة  املركز خالل  إصالحات دستورية، فقد أجرى  بإجراء 
للرأي العام حول تلك التعديالت املقترحة في العام 2011 وذلك بهدف قياس مدى معرفة املواطنني مباهية 
وطبيعتها، ومدى موافقتهم أو معارضتهم لها، وتصوراتهم حول أهميتها في عملية  تلك التعديالت، 

اإلصالح السياسي.
كما تضمن استطالع مركز الدراسات االستراتيجية قضايا ومطالب بعض املعارضة التي لم يجر عليها 
أية تعديالت، وبخاصة مسألة تشكيل احلكومات واملرفوض من مجلس األعيان. وقد كانت أهم التعديالت 

الدستورية التي مت السؤال عنها ما يلي:
 إنشاء محكمة دستورية للبت في دستورية القوانني واألنظمة النافذة.1. 

تشكيل هيئة مستقلة تشرف على االنتخابات النيابية وتديرها في كافة مراحلها.. 2

تخفيض ِسّن املرشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية.. 3

النظامي بدال من اجمللس . 4 عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بوظائفهم أمام القضاء  الوزراء  محاكمة 
العالي لتفسير الدستور. 

بدال من . 5 النظامي  القضاء  أمام  النيابية  االنتخابات  نتائج  املقّدمة حول صحة  الطعون  الفصل في 
مجلس النواب.

اشتراط أن يكون من يتولى املناصب العليا )وزراء، أعيان، نواب( أردني اجلنسية ال يحمل جنسية اي . 6
دولة أخرى.

الكوارث . 7 حالة  لتشمل  احلصر،  على سبيل  املؤقتة،  القوانني  إصدار  تبرر  التي  الضرورة  حتديد حاالت 
العامة، واحلرب والطوارئ، واحلاجة إلى نفقات مستعجلة ال تتحمل التأجيل.

في 8.  خدمتهم  فترة  أثناء  بالقضاة  املتعلقة  الشؤون  لكافة  إدارته  في  القضائي  اجمللس  استقالل   
السلطة القضائية.

حتديد صالحيات محكمة أمن الدولة، على سبيل احلصر، لتشمل جرائم اخليانة، والتجسس، واإلرهاب، . 9
وجرائم اخملدرات، وتزييف العملة.
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عينة االستطالع
سنة فأكثر وبنسبة )50 %(  ممن تتراوح أعمارهم بني )18(  شخصاً  حجم العينة الوطنية: )1840( 
ذكوراً و)50 %( إناثاً مت اختيارهم  عشوائياً من )184( موقعاً تغطي مناطق اململكة األردنية الهاشمية 

كافة. 

حجم عينة قادة الرأي: )700( شخص من سبع فئات، بواقع )100( شخص من كل فئة بنسبة استجابة 
.)% 96(

و)17(  ميدانياً  باحثاً   )68( من خالل  و2011/8/27   22 الواقعة بني  الفترة  في  االستطالع  تنفيذ  مت 
مشرفا،  وكانت نسبة هامش اخلطأ في العينة الوطنية )±2.5( عند مستوى ثقة )95.0 %(. وتظهر 

اجلداول التالية توزيع العينة حسب احملافظات، وفئات العمر، واملستوى التعليمي، وفئات عينة قادة الرأي.

    

اجلدول رقم )1.1( يبني توزيع العينة على محافظات اململكة

النسبة احملافظة
40.4العاصمة
6.6البلقاء
15.3الزرقاء
2.4مادبا
17.6إربد

4.1املفرق
2.7جرش

2.2عجلون
3.8الكرك

1.4الطفيلة
1.6معان

1.9العقبة
100.0اجملموع

اجلدول رقم )1.2( التوزيع النسبي للفئات العمرية ملستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي

عينة قادة الرأي %العينة الوطنية %الفئة 

18-34 41.010.8
35-44 23.316.3
45-54 16.732.7
55+ 18.240.2

--0.9رفض اإلجابة
100100اجملموع
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اجلدول رقم )1.3( التوزيع النسبي للمستوى التعليمي ملستجيبي العينة الوطنية 

العينة الوطنية %املستوى التعليمي 

5.6أمي / ملم
10.7ابتدائي

21.6إعدادي/أساسي
34.8ثانوي

12.6دبلوم متوسـط
14.6بكالوريـوس فأعلى

100اجملموع

 اجلدول رقم )1.4(: التوزيع النسبي لفئات عينة قادة الرأي

العددالفئات

95كبار رجال وسيدات الدولة
94قيادات حزبية

98احتادات نقابية وعمالية
95أساتذة اجلامعات
95النقابات املهنية
97كبار االقتصاديني

98الكتاب والصحفيون والفنانون واألدباء
672اجملموع
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املعرفة واالطالع على التعديالت الدستورية املقترحة
عرفوا  أو  قرأو  أو  سمعوا،  الوطنية  العينة  مستجيبي  من  فقط   )%  38( أن  االستطالع  نتائج  أظهرت 
عن التعديالت الدستورية، فيما أفاد بذلك )88 %( من مستجيبي عينة قادة الرأي، وأفاد )58 %( من 
أو  يقرأوا  ولم  لم يسمعوا  بأنهم  الرأي  قادة  عينة  من مستجيبي  و)1 %(  الوطنية  العينة  مستجيبي 
العينة  اإلناث في  من  و) 29 %(  الذكور  من   )% 46( أن  النتائج  وأظهرت  التعديالت.  يعرفوا عن هذه 

الوطنية عرفوا عن هذه التعديالت. »اجلدوالن رقم )1( ورقم )2(«.

اجلدول رقم )1(: لقد تشكلت جلنة ملكية ملراجعة الدستور، وقد قامت اللجنة بتسليم مقترحاتها على تعديل الدستور األردني للحكومة، هل 
سمعت، أو قرأت أو عرفت عن أي من هذه التعديالت الدستورية؟

العينة الوطنية

%

قادة الرأي 

%

37.788.2نعم
58.411.3ال

3.90.4ال أعرف
100.0100.0اجملموع

اجلدول رقم )2(: لقد تشكلت جلنة ملكية ملراجعة الدستور، وقد قامت اللجنة بتسليم مقترحاتها على تعديل الدستور األردني للحكومة، هل 

سمعت، قرأت أو عرفت عن أي من هذه التعديالت الدستورية مع جنس املستجيب

اجلنسالعينة الوطنية

ذكر

%

أنثى

%

اجملموع

%

462938نعم
516658ال

354ال أعرف
100100100اجملموع

وأظهرت النتائج أن املعرفة واالطالع على التعديالت الدستورية متدن لدى الفئات الشابة، فقد أفاد )24 
بأنهم عرفوا عن  %( فقط من مستجيبي العينة الوطنية الذين ترواح أعمارهم بني )18( و)24( عاماً 
هذه التعديالت، وترتفع هذه النسبة إلى )36 %( للفئة العمرية من )25( إلى )34(، لتصل إلى )47 %( 
للمستجيبني الذين جتاوزوا الـ 65 عاماً. ومن املالحظ أن نسبة املعرفة تزداد كلما ازداد العمر لتبلغ أعالها 
عند الذين ترواح من أعمارهم بني 60 عاماً عاما فأكثر. وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد أفاد )70 %( 
من املستجيبني الذي ترواح أعمارهم بني )25( و)34( عاماً بأنهم عرفوا عن التعديالت الدستورية، وترتفع 
نسبة املعرفة كلما ازداد عمر املستجيب لتصل إلى )92 %( عند املستجيبني الذين تبلغ أعمارهم )65( 

عام فأكثر. “أنظر اجلدول رقم )3(”.
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اجلدول رقم )3(: لقد تشكلت جلنة ملكية ملراجعة الدستور، وقد قامت اللجنة بتسليم مقترحاتها على تعديل الدستور األردني للحكومة، هل 

سمعت، أو قرأت، أو عرفت عن أي من هذه التعديالت الدستورية؟ حسب الفئات العمرية

عينة قادة الرأيالعينة الوطنيةفئات العمر

نعم
%

ال
%

ال أعرف
%

نعم
%

ال
%

ال أعرف
%

 18-2424733
25-34366127030-
35-444054682171
45-54445428911-
55-6442544946-
65+474869271

-385848811اجملموع

كما أظهرت النتائج على مستوى احملافظات أن املستجيبني من محافظة املفرق هم األقل معرفة بالتعديالت 
بينما كان  ومن ثم محافظة الكرك )31 %(.  تلتها محافظة العقبة )26 %(  الدستورية )14 %(، 
لكل   % 55( الدستورية  بالتعديالت  اطالعاً  أو  األكثر معرفة  ومعان  في محافظتي جرش  املستجيبون 

منهما( بينما جاءت محافظة العاصمة بالوسط تقريبا )%35(. “الشكل رقم )1(”. 

على التعديالت  وكانت عينة مستجيبي إقليم الشمال: )اربد، جرش، عجلون، املفرق( هي األكثر اطالعاً 
الدستورية )41 %(، تلتها عينة مستجيبي إقليم الوسط )عمان، البلقاء، الزرقاء، مادبا( بنسبة )37 %( 

ومن ثم عينة مستجيبي إقليم اجلنوب )الكرك، الطفيلة، معان ، العقبة( )35 %(. 

الشكل رقم )1(: لقد تشكلت جلنة ملكية ملراجعة الدستور، وقد قامت اللجنة بتسليم مقترحاتها على تعديل الدستور 

األردني للحكومة، هل سمعت، أو قرأت، أو عرفت عن أي من هذه التعديالت الدستورية؟ حسب احملافظة )العينة الوطنية(

املرحلة  التعليمي  مستواهم  جتاوز  الذين  الوطنية  العينة  مستجيبي  أن  االستطالع  نتائج  وأظهرت 
الثانوية هم األكثر اطالعا على التعديالت الدستورية بنسبة )53 %(، فيما كانت نسبة املطلعني على 
التعديالت من الذين لم يتجاوزوا الثانوية هم )27 %(. ترتفع نسبة االطالع مع ارتفاع املستوى التعليمي 

للمستجيبني. “اجلدول رقم )4(”.
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اجلدول رقم )4(

املستوى التعليميالعينة الوطنية

أقل من ثانوي

%

ثانوي

%

أعلى من ثانوي

%

اجملموع

%

27375338نعم

68594458ال

5434ال أعرف

100100100100اجملموع

وبالنظر إلى مستوى املعرفة بالتعديالت الدستورية على فئات قادة الرأي، نالحظ أن جميع مستجيبي 
عينة كبار رجال الدولة سمعوا، أو قرأوا، أو عرفوا عن التعديالت الدستورية، تلتها عينة األحزاب السياسية 
على  في ما كانت عينة أساتذة اجلامعات هي األقل اطالعاً  ثم عينة الصحفيني )91 %(،   ،)% 96(

التعديالت الدستورية التي حصلت )77 %(. “اجلدول رقم )5(”. 

اجلدول رقم )5(: لقد تشكلت جلنة ملكية ملراجعة الدستور، وقد قامت اللجنة بتسليم مقترحاتها على تعديل الدستور األردني للحكومة، هل 
سمعت، أو قرأت، أو عرفت عن أي من هذه التعديالت الدستورية؟ حسب فئات عينة قادة الرأي

نعمالفئة

%

ال

%

ال أعرف

%
--100كبار رجال الدولة

-964األحزاب السياسية

88102قيادات نقابية
-7723أساتذة اجلامعات

-8119مهنيون
86131رجال األعمال

-919صحفيون

88111اجملموع

أما بالنسبة للذين سمعوا أو قرأوا أو عرفوا عن التعديالت الدستورية حسب االجتاهات السياسية في 
أنهم سمعوا  إلى  واالشتراكي  القومي  االجتاه  أنصار  النصف من  يقارب  ما  أشار  الوطنية، فقد  العينة 
من أنصار االجتاه  تقريباً  أو قرأ عن التعديالت )40 %(  بينما سمع   بالتعديالت الدستورية )49 %(، 
اإلسالمي واالجتاه الوطني. وفيما يتعلق مبستجيبي عينة قادة الرأي، فقد أفاد )86 %( من أنصار االجتاه 
القومي العربي و)91 %( من أنصار االجتاه االشتراكي و)89 %( من أنصار االجتاه اإلسالمي و)90 %( من 
أنصار االجتاه الوطني بأنهم سمعوا، أو قرأوا أو عرفوا عن هذه التعديالت الدستورية. “اجلدول رقم )6(”.
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اجلدول رقم )6(: لقد تشكلت جلنة ملكية ملراجعة الدستور، وقد قامت اللجنة بتسليم مقترحاتها على تعديل الدستور األردني للحكومة، هل 
سمعت، قرأت أو عرفت عن أي من هذه التعديالت الدستورية مع االجتاهات السياسية املرجح التصويت لها

على فرض أنه تقرر إجراء انتخابات نيابية اليوم، ألي من االجتاهات السياسية التالية ترجح منح صوتك؟ هل ترجح منح صوتك ملرشح من:

عينة قادة الرأيالعينة الوطنيةاالجتاه السياسي

نعم

%

ال

%

ال أعرف

%

نعم

%

ال

%

ال أعرف

%
--494838614 االجتاه السياسي القومي العربي

--919--4951 االجتاه السياسي االشتراكي/ اليساري
--405828911 االجتاه السياسي اإلسالمي

356229091 االجتاه السياسي الوطني

--365947624 وال اجتاه
--474768614أخرى

--215524928 ال أعرف
--385848811اجملموع

إذ تفضي  وباجململ، فإن النتائج قد أشارت إلى وجود تفاوت كبير بني عينة قادة الرأي والعينة الوطنية، 
النتائج إلى أن عينة قادة الرأي هي أكثر اطالعا ومعرفة بالتعديالت الدستورية، وهذه نتيجة طبيعية. 
وكذلك أظهرت النتائج تفاوتاً في املعرفة واالطالع حسب اجلنس )الذكور أكثر من اإلناث( املستوى العلمي 
)األكثر تعليماً األكثر اطالعا( والعمر، إذ إن األكثر سنا كانوا أكثر اطالعا على التعديالت الدستورية من 

الفئات الشابة.

مصدر املعرفة أو املعلومات حول التعديالت الدستورية
أظهرت النتائج أن )66 %( من مستجيبي العينة الوطنية الذين عرفوا عن التعديالت الدستورية )من 
الـ 38 %( بأن مصدر معرفتهم األساسي هو التلفزيون األردني، فيما أفاد )12 %( أن مصدر معرفتهم 
هو الصحف اليومية. بينما أفاد )38 %( من مستجيبي أفراد عينة قادة الرأي )من الـ 88 %( أن مصدر 
معرفتهم الرئيسي عن هذه التعديالت هو الصحف اليومية، وأفاد )34 %( أن مصدر معرفتهم كان من 
أكثر من مصدر إعالمي كالتلفزيون، والصحف، واإلنترنت، ولم تشكل املواقع اإللكترونية مصدراً رئيسياً 

للمستجيبني في العينتني. “ اجلدول رقم )7(”.
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اجلدول رقم )7(: املصدر الرئيسي للمعرفة بالتعديالت الدستورية

املصـــــــــــــــــــدر

العينة 

العينة الوطنية

%

قادة الرأي

%
734أكثر من مصدر إعالمي  مثل التليفزيون، جريدة، إنترنت

1238الصحف اليومية

6612التلفزيون األردني

57املواقع اإللكترونية اخملتلفة

62اجللسات االجتماعية والندوات

6-طبيعة عمله وعالقاته الشخصية

-4الراديو

-1ال أذكر

2-مصادر أخرى

100100اجملموع

وقد ذكر ما نسبته )30 %( من مستجيبي العينة الوطنية الذين عرفوا عن التعديالت الدستورية )من 
الـ 38 %( نصا واحدا صحيحا على األقل من هذه التعديالت، فيما ذكر )24 %( منهم نصوصاً ليست 
أما  التعديالت.  من هذه  أياً  يذكرون  ال  أنهم  منهم   )% 43( اإلطالق، وأفاد  بالدستور على  لها عالقة 
بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد ذكر )63 %( من الذين عرفوا عن التعديالت الدستورية )من الـ 88 %( 
تعديال صحيحا طرأ على الدستور، وذكر )10 %( منهم فقرات ليست لها عالقة بالدستور. “ اجلدول 

رقم  )8(”.

اجلدول )8(: مدى صلة النص الذي ذكره املستجيب بالتعديالت الدستورية

العينة

العينة الوطنية

%

قادة الرأي

%
3063النص الذي ذكره املستجيب ذا صلة بالتعديالت

412النص الذي ذكره املستجيب ليست له عالقة بالتعديالت

2410ال ينطبق )ليست له عالقة بالدستور(

4314ال أذكر

100100اجملموع
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الرضى عن التعديالت الدستورية  
أشارت النتائج إلى أن )71 %( من مستجيبي العينة الوطنية الذين عرفوا عن هذه التعديالت الدستورية 
)من الـ 38 %( كانوا راضني عن هذه التعديالت، فيما أفاد )14 %( أنهم كانوا غير راضني. أما بالنسبة 
من مستجيبي عينة قادة الرأي الذين عرفوا عن هذه التعديالت )من الـ  لقادة الرأي، فقد أفاد )82 %( 
أنهم غير راضني عن هذه  أنهم راضون عن التعديالت الدستورية املقترحة، فيما أفاد )16 %(   )% 88
راضون عن هذه  بأنهم  الوطنية  العينة  في  اإلناث  من  و)67 %(  الذكور  من   )% 75( التعديالت، وأفاد 

التعديالت. “اجلدول رقم )9(”.

اجلدول رقم )9(: درجة الرضى عن التعديالت الدستورية بشكل عام

درجة الرضى

عينة قادة الرأيالعينة الوطنية

النسبة من مجموع 
املستجيبني

النسبة ممن عرفوا 
عن التعديالت

النسبة من مجموع 
املستجيبني

النسبة ممن عرفوا عن 
التعديالت

13.235.134.238.8راٍض إلى درجة كبيرة
13.736.337.842.8راٍض إلى درجة متوسطة

26.971.472.081.6راض*
3.810.09.210.5راٍض إلى درجة قليلة

1.64.35.25.9غير راٍض على االطالق
5.414.314.416.4غير راض*

5.414.21.82.0ال أعرف
37.710088.2100اجملموع

62.311.8لم يعرف عن التعديالت
100100اجملموع

*)الراضون هنا هم الراضون بدرجة كبيرة ومتوسطة، وغير الراضني هم الراضون بدرجة قليلة وغير راضني على اإلطالق(

وقد كانت نسبة الرضى عن التعديالت الدستورية هي األعلى لدى مستجيبي العينة الوطنية في الفئة 
العمرية )45-54(، إذ كان )88 %( من الذين عرفوا عن التعديالت الدستورية )من الـ 38 %( راضون عن 
هذه التعديالت، فيما كانت الفئة العمرية )25-34( هي الفئة األقل رضى عن هذه التعديالت )68 %(. 
وفيما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد كانت نسبة الرضى عند الفئة العمرية العليا )65 فأكثر( هي األكثر 
رضى عن هذه التعديالت )85 %(، فيما كان مستجيبو الفئة العمرية املتوسطة )35-44( هم األقل 

رضى عن هذه التعديالت )77 %(. “اجلدول رقم )10(”.
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                  اجلدول رقم )10(: الرضى عن التعديالت الدستورية )حسبة الفئات العمرية واجملموع(

عينة قادة الرأيالعينة الوطنيةالعمر

راض*

%

غير راض*

%

ال أعرف

%

راض

%

غير راض

%

ال أعرف

%
 24-18711118---
34-2568181484115

44-3570131777175
54.4577131083171

64-557617881182
65+70161585141

71141482162اجملموع
*)الراضون هنا هم الراضون بدرجة كبيرة ومتوسطة، وغير الراضني هم الراضون بدرجة قليلة وغير الراضني على اإلطالق(

وفيما يتعلق باملستوى التعليمي ملستجيبي العينة الوطنية والرضى عن التعديالت الدستورية، فقد كانت 
فيما كانت نسبة  الثانوية هي )77 %(،  التعليمي هو  الذين مستواهم  نسبة الرضى عند املستجيبني 
الرضى عند من مستواهم التعليمي أعلى من الثانوي )72 %(، وعند األقل من الثانوي )63 %(. وفيما 
يتعلق بعدم الرضى عن هذه التعديالت، فقد أظهرت النتائج أن )19 %( ممن مستواهم  التعليمي أقل من 
ثانوي غير راضيني عن هذه التعديالت، و)1 %( ممن مستواهم ثانوي و)16 %( عند من مستواهم التعليمي 

أعلى من ثانوي. “اجلدول رقم )11(”.

             اجلدول رقم )11(: الرضى عن التعديالت الدستورية )حسب املستوى التعليمي، واجملموع(

اجملموعاملستوى التعليميدرجة الرضى

أعلى من ثانويثانويأقل من ثانوي

32393435راٍض إلى درجة كبيرة
31383836راٍض إلى درجة متوسطة

63777271راض*
1171310راٍض إلى درجة قليلة

8334غير راٍض على االطالق
19101614غير راض*

18141214ال أعرف
100100100100اجملموع

*)الراضون هنا هم الراضون بدرجة كبيرة ومتوسطة، وغير الراضني هم الراضون بدرجة قليلة وغير الراضني على اإلطالق(

محافظات  مستجيبو  كان  فقد  احملافظة،  حسب  الدستورية  التعديالت  عن  للرضى  بالنسبة  أما 
التعديالت،  هذه  عن  رضى  األكثر  هم   )%  81( وجرش   ،)%  81( واملفرق   ،)%  83( مادبا 
التعديالت.  عن  رضى  األقل   )%  57( والطفيلة   )%  51( الكرك  محافظتا  كانت   فيما 
التعديالت  عن  رضى  األكثر  هم  الوسط  إقليم  مستجيبي  أن  النتائج  وأظهرت   .”)12( رقم  “اجلدول 

الدستورية )74 %(، يليهم مستجيبو إقليم الشمال )70 %( ومن ثم إقليم اجلنوب )60 %(. 
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اجلدول رقم )12(: الرضى عن التعديالت الدستورية حسب احملافظة

راٍض*احملافظة

%

غير راٍض*

%

ال أعرف بها

%

اجملموع

741115100العاصمة
582319100البلقاء
791210100الزرقاء

83710100مادبا
741214100إقليم الوسط

662014100إربد
81812100املفرق
81613100جرش

761311100عجلون
701713100إقليم الشمال

513514100الكرك
572716100الطفيلة

761411100معان
56638100العقبة

602317100إقليم اجلنوب
711414100اجملموع

*)الراضون هنا هم الراضون بدرجة كبيرة ومتوسطة، وغير الراضني هم الراضون بدرجة قليلة وغير الراضني على اإلطالق(

وأظهرت النتائج أيضا أن فئة كبار رجال الدولة هم األكثر رضى عن هذه التعديالت )91 %(، فيما 
كانت فئات   األحزاب السياسية )78 %( والكتاب والصحفيني )75 %( هما األقل رضى عن هذه 

التعديالت الدستورية املقترحة. “اجلدول رقم )13(”.

اجلدول رقم )13(: الرضى عن التعديالت الدستورية )حسب فئات قادة الرأي(

الفئـــــــــــــة

اجملموعدرجة الرضى

راض*

%

غير راض*

%

ال أعرف

%
9181100كبار رجال الدولة

100-7822األحزاب السياسية
100-8120قيادات نقابية

81173100أساتذة اجلامعات
82126100مهنيون

84115100رجال األعمال
100-7524صحفيون

82162100اجملموع
*)الراضون هنا هم الراضون بدرجة كبيرة ومتوسطة، وغير الراضني هم الراضون بدرجة قليلة وغير الراضني على االطالق(
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وما يقارب الثالثة أرباع من أنصار االجتاه القومي العربي )73 %( واالشتراكي )78 %( والوطني )74 %( 
أشاروا إلى أنهم راضون عن التعديالت الدستورية في العينة الوطنية، فيما عبّر )67 %( من أنصار االجتاه 

اإلسالمي عن رضاهم عن التعديالت الدستورية املقترحة.

من أنصار  من أنصار االجتاه الوطني و)81 %(  الرأي، عبّر )88 %(  وفيما يتعلق مبستجيبي عينة قادة 
االجتاه القومي عن رضاهم عن هذه التعديالت، بينما عبّر )58 %( فقط من أنصار االجتاه اإلسالمي و)71 

%( من أنصار االجتاه االشتراكي عن رضاهم عن هذه التعديالت.

اجلدول رقم )14(: الرضى عن التعديالت الدستورية حسب االجتاه السياسي في االنتخابات البرملانية املقبلة

عينة قادة الرأيالعينة الوطنيةاالجتاه السياسي

راض*

%

غير راض*

%

راض*ال أعرف

%

غير راض*

%

ال أعرف

73131482162 االجتاه السياسي القومي العربي
781397029 االجتاه السياسي االشتراكي/ اليساري

67221158384 االجتاه السياسي اإلسالمي
74131389102 االجتاه السياسي الوطني

7112188218 وال اجتاه
675298866أخرى

5823187525 ال أعرف
71141482162اجملموع

   *)الراضون هنا هم الراضون بدرجة كبيرة ومتوسطة، وغير الراضني هم الراضون بدرجة قليلة وغير الراضني على االطالق(

وأفاد )74 %( من مستجيبي العينة الوطنية الذين عرفوا عن التعديالت الدستورية )من الـ 38 %( 
بأنه إذا ما مت األخذ بهذه التعديالت فإنها سوف تؤدي إلى إحراز تقدم ملموس باحلياة السياسية في األردن، 
فيما أفاد )15 %( بأنها لن حترز أي تقدم على االطالق. وأفاد )78 %( من الذكور و)68 %( من اإلناث في 
العينة الوطنية بأن هذه التعديالت سوف تؤدي إلى إحراز تقدم ملموس باحلياة السياسية في األردن. وفيما 
يتعلق بعينة قادة الرأي، يعتقد أيضا )74 %( من الذين عرفوا عن التعديالت الدستورية )من الـ 88 %( 
بأنه إذا مت األخذ بهذه التعديالت فإنها سوف تؤدي إلى إحراز تقدم ملموس على احلياة السياسية في األردن، 

باملقابل يعتقد )24 %( أنها لن حترز أي تقدم. “اجلدول رقم )15(”.



127

  الفصل السادس                                                                                                               التعديالت الدستورية لعام 2011 في ميزان الرأي العام

اجلدول رقم )15(: مدى أثر األخذ بالتعديالت الدستورية في إحراز تقدم ملموس باحلياة السياسية في األردن حسب العينة

عينة قادة الرأيالعينة الوطنية

النسبة من مجموع 
املستجيبني

النسبة ممن عرفوا عن 
التعديالت

النسبة من مجموع 
املستجيبني

النسبة ممن عرفوا عن 
التعديالت

27.773.565.374ستحرز تقدماً ملموساً*
5.514.521.124لن حترز تقدماً ملوساً*

4.510.01.82.0ال أعرف
37.7100.088.2100.0اجملموع

--11.8--62.3لم يعرف عن التعديالت
100.0100.0اجملموع

*)ستحرز تقدما تعني أنها ستحرز تقدما إلى درجة كبيرة ومتوسطة، ولن حترز تقدما تعني أنها ستحرز تقدما إلى درجة قليلة ولن حترز تقدما على اإلطالق(

الدستورية  التعديالت  أهمية  في  تفاؤالً  األكثر  وجرش هما  أن محافظتي عجلون  أيضاً  النتائج  وأظهرت 
في إحراز تقدم ملوس باحلياة السياسية، وكانت محافظات الكرك، والطفيلة والعقبة األقل تفاؤال. كما 
أظهرت النتائج أن مستجيبي إقليم الشمال هم األكثر تفاؤال في أهمية التعديالت الدستورية في إحراز 
تقدم ملموس في احلياة السياسية، تالهم مستجيبو إقليم الوسط، فيما كان مستجيبو إقليم اجلنوب 

األقل تفاؤال. “اجلدول رقم )16(”.

           اجلدول رقم )16(: مدى أثر األخذ بالتعديالت الدستورية في إحراز تقدم ملموس باحلياة السياسية في األردن

)حسب احملافظة(

ستحرز تقدما ملموسا*

%

لن حترز تقدما ملموسا*

%

ال أعرف

%

اجملموع

751213100العاصمة
621919100البلقاء
781210100الزرقاء

731710100مادبا
741313100إقليم الوسط

75169100إربد
751412100املفرق
84512100جرش

84511100عجلون
761310100إقليم الشمال

60309100الكرك
56378100الطفيلة

79192100معان
502327100العقبة

642710100إقليم اجلنوب
741512100اجملموع

*ستحرز تقدماً تعني أنها ستحرز تقدما إلى درجة كبيرة ومتوسطة، ولن حترز تقدما تعني أنها ستحرز تقدما إلى درجة قليلة ولن حترز تقدما على اإلطالق
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وأظهرت النتائج أيضا أن مستجيبي العينة الوطنية من الذين يحملون شهادة الثانوية العامة هم األكثر 
تفاؤال في أهمية التعديالت الدستورية في إحراز تقدم ملموس باحلياة السياسية في األردن )78 %(، 
ثانوية  األقل من  الشهادات  الثانوية، فيما كان حملة  أعلى من  تالهم املستجيبون ممن يحلمون شهادة 

األقل تفاؤال. “اجلدول رقم )17(”.

اجلدول رقم )17(: مدى أثر األخذ بالتعديالت الدستورية في إحراز تقدم ملموس باحلياة السياسية في األردن
)حسب املستوى التعليمي(

أقل من ثانوي

%

ثانوي

%

أعلى من ثانوي

%

اجملموع

%

34423738إلى درجة كبيرة
31363835إلى درجة متوسطة

65787573ستحرز تقدماً ملموساً *
11899إلى درجة قليلة

7355لن حترز تقدماً ملموساً على اإلطالق
18111414لن حترز تقدماً ملموساً*

17111012ال أعرف
100100100100اجملموع

*ستحرز تقدما تعني أنها ستحرز تقدما إلى درجة كبيرة ومتوسطة، ولن حترز تقدما تعني أنها ستحرز تقدما
 إلى درجة قليلة ولن حترز تقدما على اإلطالق

وأظهرت النتائج أن عينتي األحزاب السياسية )80 %( واملهنيني )81 %( هما األكثر تفاؤال في أهمية 
التعديالت الدستورية في إحراز تقدم ملموس باحلياة السياسية، وكانت عينة أساتذة اجلامعات )63 %( 

والقيادات النقابية )69 %( هي األقل تفاؤال. “اجلدول رقم )18(”.

اجلدول رقم )18(: مدى أثر األخذ بالتعديالت الدستورية في إحراز تقدم ملموس باحلياة السياسية في األردن
)حسب فئات قادة الرأي(

اجملموعالفئـــــــة ستحرز تقدم ملموس*

%

لن حترز تقدم ملموس*

%

ال أعرف

%
73242100كبار رجال الدولة

100-8020األحزاب السياسية
100-6932قيادات نقابية

63343100أساتذة اجلامعات
81164100مهنيون

76195100رجال األعمال
75241100صحفيون

74242100اجملموع
*ستحرز تقدما تعني أنها ستحرز تقدما إلى درجة كبيرة ومتوسطة، ولن حترز تقدما تعني أنها ستحرز 

تقدما إلى درجة قليلة ولن حترز تقدما على اإلطالق
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وحول ما إذا كانت التعديالت الدستورية املقترحة ستحرز تقدما ملموسا حسبما أفاد أفراد العينة الوطنية، 
فيعتقد غالبية أنصار االجتاهات السياسية ذلك، إذ يعتقد )81 %( من أنصار االجتاه االشتراكي 

التعديالت  بأن  اإلسالمي  االجتاه  أنصار  من   )%  70( يعتقد  بينما  القومي،  االجتاه  أنصار  من   )% و)73 
الدستورية املقترحة ستحرز تقدما ملموسا. أما بالنسبة ألنصار االجتاه الوطني، فيعتقد حوالي )76 %( 
وفيما يتعلق بأفراد عينة قادة الرأي، يعتقد  بأن التعديالت املقترحة سوف حترز تقدما باحلياة السياسية. 
الدستورية ستحرز  التعديالت  بـأن  والوطنية  القومية، واالشتراكية  االجتاهات  أنصار  أرباع  ثالثة  من  أكثر 

تقدما ملموسا، فيما يعتقد )53 %( فقط من أنصار االجتاه اإلسالمي أنها ستحرز تقدما ملموسا.

اجلدول رقم )19(: مدى أثر األخذ بالتعديالت الدستورية في إحراز تقدم ملموس باحلياة السياسية في األردن
 )حسب االجتاه السياسي في االنتخابات البرملانية املقبلة(

عينة قادة الرأيالعينة الوطنيةاالجتاه السياسي

ستحرز تقدماً 
ملموساً*

%

لن حترز تقدماً 
ملموساً*

%

ال أعرف

%

ستحرز 
تقدماً 

ملموساً*

%

لن حترز تقدماً 
ملموساً*

%

ال أعرف

%

 االجتاه السياسي القومي 
العربي

73111774241

 االجتاه السياسي 
االشتراكي/ اليساري

811177625

 االجتاه السياسي 
اإلسالمي

73171253444

7614978202 االجتاه السياسي الوطني
7413138021 وال اجتاه

64132378176أخرى
5331167525 ال أعرف

73141274242اجملموع
*ستحرز تقدما تعني أنها ستحرز تقدما إلى درجة كبيرة ومتوسطة، ولن حترز تقدما تعني أنها ستحرز

 تقدما إلى درجة قليلة ولن حترز تقدما على اإلطالق

االجتاهات نحو التعديالت الدستورية التي مت األخذ بها
وحول سؤال املستجيبني عن مدى تأييدهم ألهم التعديالت الدستورية املقترحة، أظهرت النتائج أن نسبة 
الوطنية  العينة  في   )%  80( الـ  نسبة  لها  الدعم  جتاوز  دستورية  تعديالت  تسعة  من  لثمانية  التأييد 
وعينة قادة الرأي. وجتاوزت نسبة الدعم لستة منها الـ )90 %( في عينة قادة الرأي وحاجز الـ )85 %( 
خلمسة منها في العينة الوطنية. وكانت أعلى نسبة دعم من قبل العينتني للتعديل الدستوري الذي ينص 
على تشكيل هيئة مستقلة تشرف على االنتخابات والبت في طعون االنتخابات البرملانية. أما أقل نسبة 
دعم في العينتني، فقد جاء لتخفيض ِسنذ الترشيح لعضوية مجلس النواب من )30( إلى )25( عاما. 

“اجلدول رقم )20(”.



130

  الفصل السادس                                                                                                               التعديالت الدستورية لعام 2011 في ميزان الرأي العام

اجلدول رقم )20(: درجة تأييد كل من التعديالت الدستورية املدرجة أدناه

قادة الرأيالعينة الوطنية 

أؤيد*

%

أعارض*

%

ال 
أعرف/ 

رفض 
اإلجابة

%

أؤيد*

%

أعارض*

%

ال أعرف/ 
رفض 

اإلجابة

%

 إنشاء محكمة دستورية للبت في دستورية القوانني واألنظمة 
النافذة.التي تُسّنها احلكومة

89389325

تشكيل هيئة مستقلة تشرف على االنتخابات النيابية وتديرها 
في كافة مراحلها.

92359325

تخفيض ِسّن املرشح لعضوية مجلس النواب من 30 الى 25 
سنة شمسية

5640346495

محاكمة الوزراء عما يرتكبونه من جرائم تتعلق بوظائفهم أمام 
القضاء النظامي بدال من اجمللس العالي لتفسير الدستور

91549045

الفصل في الطعون املقدمة حول صحة نتائج االنتخابات 
النيابية أمام القضاء النظامي بدال من مجلس النواب

89659334

اشتراط أن يكون من يتولى املناصب العليا )وزراء، أعيان، نواب( 
أردني اجلنسية ال يحمل جنسية اي دولة أخرى.

8710385105

حتديد حاالت الضرورة التي تبرر إصدار القوانني املؤقتة على سبيل 
احلصر لتشمل حالة الكوارث العامة، واحلرب والطوارئ، واحلاجة 

إلى نفقات مستعجلة ال تتحمل التأجيل.

83899145

استقالل اجمللس القضائي في إدارته لكافة الشؤون املتعلقة 
بالقضاة أثناء فترة خدمتهم في السلطة القضائية

837109325

حتديد صالحيات محكمة أمن الدولة على سبيل احلصر لتشمل 
جرائم اخليانة والتجسس واإلرهاب وجرائم اخملدرات وتزييف 

العملة

 فقط

8012783116

*)املؤيدون هنا هم املؤيدون بشدة واملؤيدون، واملعارضون هم املعارضون بشدة واملعارضون(.

ومن املالحظ أن تأييد املستجيبني الذكور للتعديالت الدستورية املقترحة هو أعلى من تأييد املستجيبني 
للبت  دستورية  محكمة  إنشاء  الذكور  املستجيبني  من   )%  94( أيد  فقد  الوطنية،  العينة  في  اإلناث 
من  اإلناث، وأيد )95 %(  من  التعديل )84 %(  أيد هذا  بينما  النافذة  القوانني واألنظمة  في دستورية 
املستجيبني الذكور تشكيل هيئة مستقلة تشرف على االنتخابات النيابية وتديرها في كافة مراحلها، 
بينما أيد ذلك )89 %( من اإلناث. الفارق بني التأييد بني املستجيبني الذكور واإلناث يتسع ليصل إلى )15( 
نقطة تقريبا في التعديل املتعلق في حتديد صالحيات محكمة أمن الدولة على سبيل احلصر لتشمل جرائم 
اخليانة والتجسس واإلرهاب وجرائم اخملدرات وتزييف العملة. وفيما يتعلق بالتعديل املتعلق بتخفيض ِسّن 
املرشح لعضوية مجلس النواب من )30( إلى )25( سنة شمسية، فقد أيده )62 %( من املستجيبني 

الذكور مقابل )%51( من املستجيبني اإلناث. “اجلدول رقم )21(”.
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اجلدول رقم )21(:درجة تأييد كل من التعديالت الدستورية املدرجة أدناه حسب اجلنس

 

                                                          ذكر

                                                             النسبة %

اجملموعاجلنس

النسبة %أنثى

النسبة %

إنشاء محكمة دستورية للبت في دستورية 
القوانني واألنظمة النافذة

93.683.688.6أؤيد
2.92.82.8ال أؤيد

3.613.68.6ال أعرف
على  تشرف  مستقلة  هيئة  تشكيل 
كافة  في  وتديرها  النيابية  االنتخابات 

مراحلها

95.188.992.0أؤيد
3.13.63.3ال أؤيد

1.87.54.7ال أعرف
مجلس  لعضوية  املرشح  ِسّن  تخفيض 

النواب من 30 إلى 25 سنة شمسية
62.250.656.4أؤيد

36.344.140.2ال أؤيد
1.55.33.4ال أعرف

جرائم  من  يرتكبونه  عما  الوزراء  محاكمة 
النظامي  القضاء  أمام  بوظائفهم  تتعلق 

بدال من اجمللس العالي لتفسير الدستور

93.889.091.4أؤيد
4.34.74.5ال أؤيد

1.86.34.1ال أعرف
صحة  حول  املقدمة  الطعون  في  الفصل 
القضاء  أمام  النيابية  االنتخابات  نتائج 

النظامي بدال من مجلس النواب

91.985.788.8أؤيد
5.26.35.7ال أؤيد

2.98.05.4ال أعرف
العليا  املناصب  يتولى  من  يكون  أن  اشتراط 
)وزراء، أعيان، نواب( أردني اجلنسية ال يحمل 

جنسية اي دولة أخرى

91.182.086.5أؤيد
8.012.910.4ال أؤيد

1.05.13.0ال أعرف
إصدار  تبرر  التي  الضرورة  حاالت  حتديد 
لتشمل  احلصر  املؤقتة على سبيل  القوانني 
والطوارئ،  واحلرب  العامة،  الكوارث  حالة 
تتحمل  ال  مستعجلة  نفقات  إلى  واحلاجة 

التأجيل

89.077.183.1أؤيد
6.39.37.8ال أؤيد

4.613.69.1ال أعرف

لكافة  إدارته  في  القضائي  اجمللس  استقالل 
فترة  أثناء  بالقضاة  املتعلقة  الشؤون 

خدمتهم في السلطة القضائية

89.875.382.5أؤيد
5.19.07.1ال أؤيد

5.115.710.4ال أعرف
الدولة  أمن  محكمة  صالحيات  حتديد 
اخليانة  جرائم  لتشمل  احلصر  سبيل  على 
والتجسس واإلرهاب وجرائم اخملدرات وتزييف 

العملة.

87.572.880.1أؤيد
10.014.212.1ال أؤيد

2.513.07.8ال أعرف
*)املؤيدون هنا هم املؤيدون بشدة واملؤيدون، واملعارضون هم املعارضون بشدة واملعارضون(.
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تشكيل احلكومات
طالبت بعض القوى السياسية واحلزبية واحلراكات الشعبية بإجراء تعديل حول كيفية تشكيل احلكومات 
في األردن، وللوقوف حول هذا املطلب، مت سؤال املستجيبني حول األسلوب األفضل بالنسبة لهم لكيفية 
تشكيل احلكومات. وقد أظهرت نتائج االستطالع أن )35 %( من مستجيبي العينة الوطنية و)61 %( 
من مستجيبي عينة قادة الرأي مع إضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن، وأظهرت 
النتائج أن )47 %( من مستجيبي العينة الوطنية و)36 %( من مستجيبي عينة قادة الرأي ال يؤيدون 
إضافة هذا التعديل. كما أظهرت النتائج أن )37 %( من الذكور و)33 %( من اإلناث في العينة الوطنية 

يؤيدون إضافة تعديل حول آلية تشكيل احلكومات في األردن. “اجلدول رقم )22(”.

اجلدول رقم )22( يدعو البعض إلى إضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن؟ 
هل تؤيد إجراء تعديل على آلية تشكيل احلكومة أم ال؟

العينة الوطنية

%

قادة الرأي

%

34.561.3أؤيد

47.436.3ال أؤيد

18.12.4ال أعرف

100.0100.0اجملموع

وأظهرت النتائج أن املستجيبني في محافظات املفرق )31 %( وإربد )31 %( والكرك )34 %( والزرقاء 
تأييد  نسبة  أعلى  كانت  احلكومة، بينما  تشكيل  آلية  لتغيير  تأييداً  األقل   )%  33( وعمان   )%  33(
إلضافة تعديل جديد حول آلية تشكيل احلكومات في محافظات: معان )60 %( والطفيلة )51 %( 
تعديل حول  تأييدا إلجراء  األكثر  اجلنوب هم  إقليم  أن مستجيبي  النتائج  وأظهرت   .)% 46( والبلقاء 
ثم  ومن   )%  35( الوسط  إقليم  مستجيبو  جاء  ثم   ،)%  41( األردن  في  احلكومات  تشكيل  كيفية 

مستجيبو إقليم الشمال )32 %(. “الشكل رقم )2(”.

الشكل رقم )2( يدعو البعض إلى إضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن؟ هل 
تؤيد اجراء تعديل على آلية تشكيل احلكومة أم ال؟ )حسب اإلقليم واحملافظة(

وأظهرت النتائج أيضا أن املستجيبني من الفئات العمرية )45-54( عاما هم األكثر تأييدا إلضافة تعديل 
جديد حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن )41 %(، فيما كانت الفئة العمرية 64-55 عاما هي 
األقل تأييدا )28 %( إلضافة هذا التعديل تلتها الفئة العمرية )18- 24( )29 %(.  وفيما يتعلق بعينة 
قادة الرأي، فقد كانت الفئة العمرية )45-54( هي الفئة األكثر تأييدا إلجراء تعديل حول كيفية تشكيل 
العمرية  الفئة  بينما كانت   .)% 64(  )44-35( العمرية  الفئة  األردن، تالها مستجيبو  احلكومات في 
أفاد نصف  تعديل حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن حسبما  تأييدا إلجراء  هي األقل   )34-25(

مستجيبي تلك الفئة. “اجلدول رقم )23(”.
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اجلدول رقم )23( يدعو البعض إلى إضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن؟ هل تؤيد إجراء تعديل على آلية 
تشكيل احلكومة أم ال؟ )حسب الفئة العمرية(

عينة قادة الرأيالعينة الوطنيةفئات العمر

أؤيد

%

ال أؤيد

%

ال أعرف

%

أؤيد

%

ال أؤيد

%

ال أعرف

%
 18-2428.652.419---
25-3433.949.716.450.044.45.6
35-4437.542.819.763.533.72.9
45-5441.042.916.165.833.30.9
55-6441.042.916.060.237.22.6
65+33.444.921.657.140.72.2

34.447.617.961.336.42.2اجملموع

وأظهرت النتائج أن هناك ارتباطاً واضحاً بني املستوى التعليمي للمستجيب والتأييد إلجراء تعديل حول 
كيفية تشكيل احلكومات في األردن، فكلما ارتفع املستوى التعليمي للمستجيبني، ارتفع نسبة التأييد 

إلجراء مثل هذا التعديل. “اجلدول رقم )24(”.

اجلدول )24( يدعو البعض إلى إضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن؟ هل تؤيد إجراء تعديل على آلية 
تشكيل احلكومة أم ال؟ )حسب املستوى التعليمي(

اجملموعاملستوى التعليميالعينة الوطنية

% أقل من ثانوي

%

ثانوي

%

أعلى من ثانوي

%
27.835.442.734.5أؤيد

50.848.141.747.4ال أؤيد

21.416.415.618.1ال أعرف

100100100100اجملموع

وأظهرت النتائج أن )74 %( من مستجيبي عينة الصحفيني و)72 %( من مستجيبي عينة أساتذة 
اجلامعات يؤيدون إجراء تعديل حول آلية تشكيل احلكومات في األردن، فيما أفاد )48 %( من عينة رجال 
الدولة بأنهم يؤيدون إجراء تعديل حول آلية تشكيل احلكومات في األردن. ومن الواضح أن السبب في 
انخفاض نسبة تأييد رجال الدولة ملثل هذا التعديل أنهم األوفر حظا بأن يصبحوا جزءا من أي حكومة 
أو سبق وأن كانوا جزءا من حكومة وفقاً لآللية املستخدمة حاليا في تشكيل احلكومات. “اجلدول رقم 

.”)25(
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اجلدول رقم )25(: يدعو البعض إلى إضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن؟ هل تؤيد إجراء 
تعديل على آلية تشكيل احلكومة أم ال؟ )حسب فئات قادة الرأي(

اجملموعالدرجاتالفئة

أؤيد

%

ال أؤيد

%

ال أعرف

%
48511100كبار رجال الدولة

100- 5545األحزاب السياسية
100- 6634قيادات نقابية

72235100أساتذة اجلامعات
55396100مهنيون

58393100رجال األعمال
74241100صحفيون

61362100اجملموع

أما فيما يتعلق بإجراء تعديل على تشكيل احلكومات، التي أيدها )34 %( من مستجيبي العينة الوطنية، 
فقد أيدها )42 %( من أنصار االجتاه القومي و)42 %( من أنصار االجتاه االشتراكي اليساري و)45 %( من 
أنصار االجتاه اإلسالمي السياسي و)33 %( من أنصار االجتاه الوطني. وأظهرت نتائج عينة قادة الرأي )الذين 
يؤيدون إجراء تعديل على آلية تشكيل احلكومات 61 %( أن )73 %( من أنصار االجتاه اإلسالمي و)73 %( 
من أنصار االجتاه االشتراكي يؤيدون تعديل آلية تشكيل احلكومات، فيما كانت نسبة من يؤيدونها من أنصار 
االجتاه الوطني )57 %( ومن أنصار االجتاه القومي )68 %(، وأن )25 %( من مستجيبي العينة الوطنية 
الذين ليس لديهم اجتاه سياسي يؤيدون إضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل احلكومات، فيما أيد ذلك 

)53 %( من مستجيبي عينة قادة الرأي الذين لم يحددوا اجتاهاً. “اجلدول رقم )26(”.

اجلدول رقم )26(: يدعو البعض إلى إضافة تعديل جديد حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن؟
 هل تؤيد إجراء تعديل على آلية تشكيل احلكومة أم ال؟ )حسب التوجهات السياسية(

عينة قادة الرأيالعينة الوطنيةاالجتاه السياسي

أؤيد

%

ال أؤيد

%

ال أعرف

%

أؤيد

%

ال أؤيد

%

ال أعرف

%
42441568293 االجتاه السياسي القومي العربي

425087327 االجتاه السياسي االشتراكي/ اليساري
45361873251 االجتاه السياسي اإلسالمي

33511657412 االجتاه السياسي الوطني
25561953389 وال اجتاه

3444235248أخرى
253144463815 ال أعرف

35471861362اجملموع
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وفي سؤال مفتوح حول شكل التعديل الذي يقترحه املستجيبون على آلية تشكيل احلكومات، فقد أظهرت 
آلية  تعديل حول  إجراء  يؤيدون  بأنهم  أفادوا  الذين  الوطنية  العينة  من مستجيبي   )% 24( أن  النتائج 
تشكيل احلكومات في األردن )من الـ 35 %(، وبأن التعديل الذي يفضلونه حول آلية تشكيل احلكومات 
هو “االنتخاب املباشر من قبل املواطنني”، فيما أفاد )18 %( بأن التعديل يجب أن يتضمن “اختيار الوزراء 
شكل  حول  مفتوح  سؤال  وفي   .”)27( رقم  “اجلدول  والعدالة”.  والنزاهة  واخلبرة  الكفاءة  أساس  على 
التعديل الذي يقدمه املستجيبون على آلية تشكيل احلكومات، أفاد )43 %( من مستجيبي عينة قادة 
الرأي الذين أفادوا بأنهم يؤيدون إجراء تعديل حول آلية تشكيل احلكومات في األردن )من الـ 61 %(، بأنه 
يجب أن “تشكل الكتل البرملانية احلكومة”، فيما أفاد )17 %( أن “احلزب ذو األغلبية يشكل احلكومة”. 

اجلدول رقم )27(: ما هو التعديل الذي تقترحه حول كيفية تشكيل احلكومات في األردن؟

العينة  

العينة الوطنية

%

قادة الرأي

%

1243الكتل البرملانية تشكل احلكومة

2414االنتخاب املباشر من قبل املواطنني

1814على أساس الكفاءة واخلبرة والنزاهة والعدالة في االختيار

84كما هو عليه اآلن )اختيار امللك(

217احلزب السياسي ذو األغلبية يشكل احلكومة

73أخرى

102ال ينطبق

195ال أعرف

100100اجملموع

وأفاد )30 %( من مستجيبي العينة الوطنية أن اخليار األفضل لتشكيل احلكومات في األردن هو “إجراء 
أفاد )21 %(  فيما  البرملان لتشكيل احلكومة”،  برملانية غير ملزمة الختيار أحد أعضاء  امللك مشاورات 
بذلك من أفراد عينة قادة الرأي، وأفاد )28 %( من أفراد العينة الوطنية و)49 %( من أفراد عينة قادة الرأي 
أن اخليار األفضل لتشكيل احلكومات هو “تكليف امللك لرئيس الكتلة النيابية األكبر بتشكيل احلكومة”. 
وأظهرت النتائج أيضا أن )29 %( من مستجيبي العينة الوطنية و)27 %( من مستجيبي عينة قادة 

الرأي يفضلون “بقاء أمر تشكيل احلكومات على ما هو عليه اآلن”. “اجلدول رقم )28(”.
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اجلدول رقم )28(: حسب الدستور احلالي يقوم جاللة امللك بتكليف رئيس الوزراء من الذين يرى بهم  الكفاءة 
لتشكيل احلكومة، نود أن نتعرف على رأيك حول اخليار األفضل لتشكيل احلكومات في األردن، هل تختار:

العينة 
الوطنية

%

عينة قادة الرأي

%

3021إجراء امللك مشاورات برملانية غير ملزمة الختيار أحد أعضاء البرملان
2819تكليف امللك لرئيس الكتلة النيابية األكبر بتشكيل احلكومة

2927إبقاء األمور كما هي عليه اآلن
133ال أعرف
100100.0اجملموع

ويؤيد )32 %( من املستجيبني الذين يحملون الشهادة الثانوية فأعلى إجراء امللك مشاورات برملانية غير 
ملزمة الختيار أحد أعضاء البرملان، وأيد )63 %( من هذه الفئة تكليف امللك لرئيس الكتلة النيابية األكبر 
بتشكيل احلكومة، فيما أيد )23 %( منهم إبقاء األمور كما هي عليه اآلن. ومن الواضح أن مستجيبي 
هذه الفئة هم مع التغيير في كيفية تشكيل احلكومات، فيما كان مستجيبو الفئة التعليمية الثانوية 
هم ضد التغيير حسبما أفاد )31 %( منهم على إبقاء األمور كما هي عليه اآلن. “اجلدول رقم )29(”.

اجلدول رقم )29(: حسب الدستور احلالي يقوم جاللة امللك بتكليف رئيس الوزراء من الذين يرى بهم الكفاءة لتشكيل احلكومة، نود 
أن نتعرف على رأيك حول اخليار األفضل لتشكيل احلكومات في األردن، هل تختار: )حسب املستوى التعليمي(

املستوى التعليمي 

اجملموع

%

أقل من ثانوي

%

ثانوي

%

أعلى من ثانوي

%

29293230إجراء امللك مشاورات برملانية غير ملزمة الختيار أحد أعضاء البرملان
24273528تكليف امللك لرئيس الكتلة النيابية األكبر بتشكيل احلكومة

30312329إبقاء األمور كما هي عليه اآلن
17131014ال أعرف
100100100100اجملموع

وقد كان مستجيبو إقليم الشمال األكثر تأييدا إلجراء تغيير حول آلية تشكيل احلكومات، فقد أيد )39 
%( منهم خيار إجراء امللك مشاورات برملانية غير ملزمة الختيار أحد أعضاء البرملان، وأيد )28 %( خيار 
تكليف امللك لرئيس الكتلة النيابية األكبر بتشكيل احلكومة، فيما أيد )23 %( فقط إبقاء األمور كما 
اآلن، تالهم  األمور كما هي عليه  إبقاء  تأييدا خليار  إقليم اجلنوب األكثر  وكان مستجيبو  هي عليه اآلن. 

مستجيبو إقليم الوسط. “اجلدول رقم )30(”.



137

  الفصل السادس                                                                                                               التعديالت الدستورية لعام 2011 في ميزان الرأي العام

اجلدول رقم )30(: حسب الدستور احلالي يقوم جاللة امللك بتكليف رئيس الوزراء من الذين يرى بهم الكفاءة لتشكيل احلكومة، 
نود أن نتعرف على رأيك حول اخليار األفضل لتشكيل احلكومات في األردن، هل تختار: )حسب اإلقليم(

األقاليم

اجملموع

%

الوسط

%

الشمال

%

اجلنوب

%

27392130إجراء امللك مشاورات برملانية غير ملزمة الختيار أحد أعضاء البرملان
28282928تكليف امللك لرئيس الكتلة النيابية األكبر بتشكيل احلكومة

30233629إبقاء األمور كما هي عليه اآلن
15111414ال أعرف
100100100100اجملموع

وحول التعديل املقترح في تغيير آلية تشكيل احلكومات، حسبما أفاد أفراد العينة الوطنية، يؤيد ثلث 
أنصار االجتاه اإلسالمي )34 %( أن يقوم امللك بإجراء مشاورات برملانية غير ملزمة، ويؤيد ذلك )30 %( 
من أنصار القوميني و)6 %( من أنصار اليساريني و)30 %( من أنصار االجتاه الوطني. أما تكليف امللك 
لرئيس الكتلة النيابية األكبر ليشكل احلكومة، فيؤيد ذلك )28 %( من أنصار االجتاه اإلسالمي و)32  
%( من أنصار االجتاه القومي و)31 %( من أنصار االجتاه الوطني. أما الذين يؤيدون إبقاء األمور كما هي 
عليه اآلن، فقد أفاد بذلك أكثر من خمس أنصار االجتاه القومي وأنصار االجتاه اإلسالمي )23 %( و)23 

%( على التوالي بينما يؤيده نظريا ثلث االجتاه الوطني )31 %(. “اجلدول رقم )31(”.

وفيما يتعلق بأفراد عينة قادة الرأي، يؤيد )65 %( من أنصار االجتاه اإلسالمي و)64 %( من أنصار االجتاه 
بتشكيل  األكبر  النيابية  الكتلة  لرئيس  امللك  تكليف  القومي  االجتاه  أنصار  من  و)57 %(  االشتراكي 

احلكومة، فيما أيد ذلك )45 %( من أنصار االجتاه الوطني. 
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اجلدول رقم )31(: حسب الدستور احلالي يقوم جاللة امللك بتكليف رئيس الوزراء من الذين يرى بهم الكفاءة لتشكيل احلكومة، نود 
أن نتعرف على رأيك حول اخليار األفضل لتشكيل احلكومات في األردن، هل تختار: )حسب التوجهات السياسية في االنتخابات(

عينة قادة الرأيالعينة الوطنية 

إجراء امللك  االجتاهات
مشاورات 
برملانية 

غير ملزمة 
الختيار 

أحد أعضاء 
البرملان

%

تكليف 
امللك 
لرئيس 
الكتلة 
النيابية 
األكبر 

بتشكيل 
احلكومة

%

إبقاء 
األمور 

كما هي 
عليه 

اآلن

%

ال أعرف

%

إجراء امللك اجملموع
مشاورات 

برملانية غير 
ملزمة الختيار 
أحد أعضاء 

البرملان

%

تكليف 
امللك لرئيس 

الكتلة 
النيابية 
األكبر 

بتشكيل 
احلكومة

%

إبقاء األمور 
كما هي 
عليه اآلن

%

ال أعرف

%

اجملموع

االجتاه السياسي القومي 
العربي

303123151002257193100

االجتاه السياسي 
االشتراكي/ اليساري

1676711001364202100

100 34282315100236512االجتاه السياسي اإلسالمي

302831111002145322100االجتاه السياسي الوطني

312236111003124404100وال اجتاه

313022171001438435100أخرى

1814234510015462315100ال أعرف

302929131002149273100اجملموع %

أما في ما يتعلق بتشكيل مجلس األعيان، فقد أظهرت النتائج أن )45 %( من مستجيبي كلتا العينتني 
يرون أن “انتخاب أعضاء مجلس األعيان مباشرة من قبل املواطنني” اخليار األفضل في تشكيل اجمللس، 
الرأي “بقاء  من مستجيبي عينة قادة  الوطنية و)40 %(  العينة  من مستجيبي  فيما يرى )27 %( 
األمور كما هي عليه اآلن” )تشكيل مجلس األعيان بناًء على تنسيب من احلكومة جلاللة امللك( كخيار 

أفضل في تشكيل اجمللس. “اجلدول رقم )32(”.

اجلدول رقم )32(: استنادا إلى الدستور، يتم تشكيل مجلس األعيان بناًء على تنسيب من احلكومة جلاللة امللك،
 نود ان نتعرف على رأيك حول اخليار األفضل في تشكيل مجلس األعيان:
عينة وطنية

%

عينة قادة رأي

%
1813انتخاب أعضاء مجلس األعيان مباشرة ضمن الفئات احملددة بالدستور

4545انتخاب أعضاء مجلس األعيان مباشرة من قبل املواطنني
2740إبقاء األمور كما هي عليه اآلن

102ال أعرف
100100اجملموع
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وقد أفاد )51 %( من مستجيبي الفئة التعليمية األعلى من الثانوية أنهم يؤيدون انتخاب أعضاء مجلس 
األعيان مباشرة من قبل املواطنني، فيما أيد ذلك )44 %( من مستجيبي الفئة التعليمية الثانوية و)42 
التعليمية  الفئة  مستجيبي  أن  مالحظة  مع  الثانوية،  من  األقل  التعليمية  الفئة  مستجيبي  من   )%

األعلى من الثانوية هم األكثر تأييدا لفكرة انتخاب مجلس األعيان. “اجلدول رقم )33(”.

اجلدول رقم )33(: استنادا إلى الدستور، يتم تشكيل مجلس األعيان بناًء على تنسيب من احلكومة جلاللة امللك، نود أن نتعرف على 
رأيك حول اخليار األفضل في تشكيل مجلس األعيان )حسب الفئات التعليمية(

املستوى التعليمي

اجملموع

%

أقل من ثانوي

%

ثانوي

%

أعلى من ثانوي

%

17181918انتخاب أعضاء مجلس األعيان مباشرة ضمن الفئات احملددة بالدستور
42445145انتخاب أعضاء مجلس األعيان مباشرة من قبل املواطنني

28302227إبقاء األمور كما هي عليه اآلن
139710ال أعرف
100100100100اجملموع

وأظهرت نتائج االستطالع أنه ال يوجد أي فرق يذكر بني أقاليم اململكة حول تأييد انتخاب مجلس األعيان 
مباشرة من قبل املواطنني، فقد أيدها )45 %( من مستجيبي إقليم الوسط و)46 %( من مستجيبي 
وقد كان مستجيبو إقليم اجلنوب األكثر تأييدا  من مستجيبي إقليم اجلنوب.  إقليم الشمال و)46 %( 
إلبقاء األمور كما هي عليه اآلن )30 %(، فيما كان مستجيبو إقليم الشمال األقل تأييدا لذلك )23 %(. 

“اجلدول رقم )34(”.

اجلدول رقم )34(: استنادا إلى الدستور، يتم تشكيل مجلس األعيان بناًء على تنسيب من احلكومة جلاللة امللك، نود أن نتعرف على 
رأيك حول اخليار األفضل في تشكيل مجلس األعيان )حسب الفئات التعليمية(

األقاليم

اجملموع

%

إقليم الوسط

%

إقليم الشمال

%

إقليم 
اجلنوب

%
17211518انتخاب أعضاء مجلس األعيان مباشرة ضمن الفئات احملددة بالدستور

45464645انتخاب أعضاء مجلس األعيان مباشرة من قبل املواطنني

28233027إبقاء األمور كما هي عليه اآلن
10101010ال أعرف
100100100100اجملموع
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وعن آراء مستجيبي العينة الوطنية حول اخليار األفضل لتشكيل مجلس األعيان، فقد أفاد خمس أنصار 
االجتاه القومي )21 %(، وأكثر  من خمس أنصار االجتاه اإلسالمي )21 %( وما يقارب ثلث أنصار االجتاه 
الوطني والذين ليس لهم اجتاه سياسي )30 %( و)31 %( على التوالي بأنهم يؤيدون إبقاء األمور كما 
هي عليه اآلن. باملقابل، أيد ربع أنصار االجتاه القومي تقريبا )24 %( وأكثر من ثلث أنصار االجتاه االشتراكي 
)35 %( وحوالي خمس أنصار االجتاه اإلسالمي واالجتاه الوطني )18 %( و)17 %( على التوالي انتخاب 

أعضاء مجلس األعيان ضمن الفئات احملددة بالدستور.

 أما بالنسبة آلراء مستجيبي عينة قادة الرأي حول اخليار األفضل لتشكيل مجلس األعيان، فقد أفاد )35 
%( من أنصار االجتاه القومي و)33 %( من أنصار االجتاه االشتراكي و)19 %( من أنصار االجتاه اإلسالمي 

و)46 %( من أنصار االجتاه الوطني بأنهم يؤيدون إبقاء األمور كما هي عليه اآلن.

فيما يتعلق بخيار انتخاب مجلس األعيان مباشرة من املواطنني، فقد أيده  مستجيبو العينة الوطنية: 
االجتاه  أنصار  من  و)49 %(  االشتراكي  االجتاه  أنصار  من  و)60 %(  القومي  االجتاه  أنصار  من   )44%(
بأنهم  اجتاه سياسي محدد  لديهم  ليس  والذين  الوطني  االجتاه  أنصار  من  و)45 %،46 %(  اإلسالمي 
يؤيدون هذا اخليار. واجلدير بالذكر أن أنصار االجتاه القومي واالشتراكي واإلسالمي السياسي يشكلون )30 

%( فقط من حجم العينة الوطنية الكلية. “اجلدول رقم )35(”.

من املواطنني فقد أيده  فيما يتعلق بخيار انتخاب مجلس األعيان مباشرة،  مستجيبو عينة قادة الرأي: 
االجتاه  أنصار  من  و)65 %(  االشتراكي  االجتاه  أنصار  من  و)49 %(  القومي  االجتاه  أنصار  من   )51%(
على  محدد  سياسي  اجتاه  لديهم  ليس  والذين  الوطني،  االجتاه  أنصار  من   )%  33،% و)39  اإلسالمي 

التوالي. “اجلدول رقم )35(”.
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جدول رقم )35(: استنادا إلى الدستور، يتم تشكيل مجلس األعيان بناًء على تنسيب من احلكومة جلاللة امللك،
 نود أن نتعرف على رأيك حول اخليار األفضل في تشكيل مجلس األعيان )حسب االجتاهات السياسية(

قادة رأيعينة وطنية

انتخاب 
أعضاء 
مجلس 
األعيان 

مباشرة ضمن 
الفئات احملددة 

بالدستور

%

انتخاب 
أعضاء 
مجلس 
األعيان 

مباشرة من 
قبل املواطنني

%

إبقاء األمور 
كما هي 
عليه اآلن

%

ال أعرف

%

انتخاب اجملموع
أعضاء 
مجلس 
األعيان 

مباشرة ضمن 
الفئات احملددة 

بالدستور

%

انتخاب 
اعضاء 
مجلس 
األعيان 
مباشرة 
من قبل 
املواطنني

%

إبقاء األمور 
كما هي 
عليه اآلن

%

ال أعرف

%

اجملموع

االجتاه السياسي 
القومي العربي

244421111001151354100

االجتاه السياسي 
االشتراكي/ 

اليساري

3560411001149337100

االجتاه السياسي 
اإلسالمي

184921121001365192100

االجتاه السياسي 
الوطني

17453071001439461100

15463181001633492100وال اجتاه

23343210100144838100أخرى

33426371002338318100ال أعرف

184527101001345402100اجملموع

النظام االنتخابي األفضل  
لقد مت سؤال املستجيبني حول أفضل األنظمة االنتخابية لألردن من وجهة نظرهم بعد أن مت شرح ماذا 

يعني كل نظام انتخابي، وقد جاءت النتائج كما يلي:

»نظام  أن  الرأي  قادة  عينة  من مستجيبي   )% و)15  الوطنية  العينة  من مستجيبي   )%  46( أفاد 
الصوت الواحد لكل ناخب في الدوائر املفتوحة أو احملددة هو النظام االنتخابي األنسب لألردن، فيما أفاد 
)18 %( من مستجيبي العينة الوطنية و)27 %( من مستجيبي عينة قادة الرأي أن »نظام القائمة 
لألفراد، بحيث حتصل كل  وليس  للقوائم  التصويت  يتم  األفضل حيث  النظام  هو  املفتوحة«  الوطنية 

قائمة على عدد من املقاعد مساوياً لنسبة األصوات التي حصلت عليها.

وأظهرت النتائج أن )14 %( من أفراد العينة الوطنية و)28 %( من أفراد عينة قادة الرأي يرون أن »نظام 
القائمة النسبية املفتوحة على مستوى احملافظة مع حتديد عدد من املقاعد للقائمة الوطنية املغلقة 

)15( مقعدا« هو النظام االنتخابي األنسب لألردن. “اجلدول رقم )36(”.

األسلوب األول: نظام الصوت الواحد لكل ناخب في الدوائر املفتوحة أو احملددة )انتخابات 2007(.
األسلوب الثاني: نظام القائمة الوطنية املفتوحة حيث يتم التصويت للقوائم وليس لألفراد بحيث حتصل 

كل قائمة على عدد من املقاعد مساويا لنسبة األصوات التي حصلت عليها.
األسلوب الثالث: النظام اخملتلط الذي يجمع بني الدوائر االنتخابية والقوائم الوطنية.

األسلوب الرابع: نظام القائمة النسبية املفتوحة على مستوى احملافظة مع حتديد عدد من املقاعد للقائمة 
الوطنية املغلقة )15( مقعدا.
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اجلدول رقم )36(: األنظمة االنتخابية األفضل تطبيقها في األردن

العينة 
الوطنية

%

قادة الرأي

%

4615األسلوب األول: نظام الصوت الواحد لكل ناخب في الدوائر املفتوحة أو احملددة )انتخابات 2007(

األسلوب الثاني: نظام القائمة الوطنية املفتوحة حيث يتم التصويت للقوائم وليس لألفراد بحيث 
حتصل كل قائمة على عدد من املقاعد مساويا لنسبة األصوات التي حصلت عليها

1827

1426األسلوب الثالث: النظام اخملتلط الذي يجمع بني الدوائر االنتخابية والقوائم الوطنية.

األسلوب الرابع: نظام القائمة النسبية املفتوحة على مستوى احملافظة مع حتديد عدد من املقاعد 
للقائمة الوطنية املغلقة )15( مقعدا. )مقترح جلنة احلوار الوطني(

1428

84ال أعرف
100100اجملموع

وأظهرت النتائج أن )43 %( من مستجيبي العينة الوطنية و)52 %( من مستجيبي عينة قادة الرأي 
اليوم  انتخابات نيابية  سيمنحون أصواتهم ملرشحني من االجتاه السياسي الوطني في حال تقرر إجراء 
)يوم تاريخ إجراء املقابلة الوجاهية مع املستجيب(. وأفاد )19 %( من مستجيبي العينة الوطنية أنهم 
لن مينحوا صوتهم ألي من االجتاهات السياسية املطروحة، وأفاد )17 %( من مستجيبي عينة قادة الرأي 

أنهم سيمنحون صوتهم ملرشحني من االجتاه السياسي القومي العربي. “اجلدول رقم )37(”.

اجلدول رقم )37(: على فرض أنه تقرر إجراء انتخابات نيابية اليوم، ألي من االجتاهات السياسية التالية

 ترجح منح صوتك؟ هل ترجح منح صوتك ملرشح من:
العينة الوطنية

%

قادة الرأي

%
1017االجتاه السياسي القومي العربي

37االجتاه السياسي االشتراكي/ اليساري

1712االجتاه السياسي اإلسالمي

4352االجتاه السياسي الوطني

197وال اجتاه
33 أخرى

52ال أعرف
100100اجملموع
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اخلامتة

النظرية  الناحية  من  عّززت   ،2011 العام  في  األردني  الدستور  على  أجريت  التي  املوّسعة  التعديالت 
والتشريعية املسار الدميقراطي في األردن من خالل ثالثة أبعاد تشّكل مجتمعًة منظومة مهمة بإحداث 

حتّول في املسار الدميقراطي واإلصالحي، لم يكن مباشرة على املدى البعيد. 

السلطة  إزاء  وقوته  واستقالليته،  النواب،  مجلس  صالحيات  وجتذير  توسيع  على  عملت  أوالً:  فهي 
التنفيذية، وحّسنت كثيراً من جودة “النّص” الدستوري، الذي حتتكم إليه املؤسسات السياسية واحلياة 
تشريعات  أي  قبل  من  مناقضته  يجوز  األولى، وال  التشريعية  املرجعية  ميّثل  الذي  العامة، عموماً، وهو 
أخرى، سواء كانت قوانني أو أنظمة، أو ممارسات سياسية من أجهزة الدولة اخملتلفة. ووضعت ضوابط على 
حّل اجمللس وعلى قدرة السلطة التنفيذية بإصدار القوانني املؤقتة، ما يعزز من استقاللية اجمللس وعدم 

التجاوز على دوره التشريعي والرقابي.

أما البعد الثاني بالتعديالت الدستورية، فهو إنشاء احملكمة الدستورية التي تشّكل اإلطار الذي يحمي 
النظر  ذاته، وبصرف  بحد  آخرى، وهذا  أية سلطة  أو  التنفيذية  السلطة  قبل  من  التوّغل  من  الدستور 
عن أي عامل آخر، يُشّكل إضافة نوعية لإلطار التشريعي؛ ألنه يشكل اإلطار املرجعي احلامي للدستور 
السلطة  قرارات  بدستورية  يتعلق  فيما  وبخاصة  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتني  ألداء  والضابط 

التنفيذية والتشريعية واجلهات العاملة بهذا اجملال أيضاً.

جوهرياً، وال سيما في  يُعد تطوراً  إنشاء هيئة مستقلة لالنتخابات  النّص الدستوري على  وأخيراً، فإن 
مجال العملية االنتخابية ونزاهتها التي أصبحت موضع شك من جانب  الفاعلني السياسيني التي لها 
عالقة مباشرة في تعزيز ثقة املواطنني واألحزاب في نزاهة العملية االنتخابية، وباملسار الدميقراطي، ومن 

ثم الثقة بالدولة ومؤسساتها.

إن انعكاس هذه التعديالت املهمة على األداء السياسي الفعلي للحكومة أو مجلس النواب لن يكون 
السياسية  األحزاب  دور  وخاصة  السياسية،  وثقافته  باجملتمع  كامنة  تاريخية  شروط  له  وإمنا   تلقائياً، 
في العملية السياسية وقدرتها على املشاركة السياسية الفاعلة في إطار عملية التّحول السياسي 

والدميقراطي.

 هنالك تيارٌ نخبوي سياسي وشعبي يشّكك في “جدوى” هذه التعديالت وأهميتها ومدى إمكانية أن 
حُتدَث فرقاً حقيقياً أو انعطافة في مسار التحّول الدميقراطي في األردن! ويرون بأّن االنتخابات والتطورات 
التي تلت االنتخابات النيابية األخيرة 2013 لم تأِت بجديد يُذكر، ولم تخلق معادلة مختلفة عن تلك 
التنفيذية، مع ضعف  السلطة  التيار تخضع الستمرار هيمنة  لهذا  املعادلة “التقليدية”، التي وفقاً 
الدستورية  والتعديالت  لتتواوءم  السياسية  احلياة  بتطوير  اجلّدي  االلتزام  وعدم  التشريعية،  السلطة 

األخيرة.

وبصرف النظر عن أي حكم قيمي هنا، سواء إيجاباً أو سلباً ملدى انعكاس التعديالت الدستورية األخيرة 
إلى ملحوظة على درجة كبيرة من األهمية، على  الضروري اإلشارة  السياسية، فمن  احلياة  على تطّور 
الدميقراطي ،  التحّول  مسارات  ثانياً، وأخيراً  املقارنة  السياسية  أوالً، والنظم  الدستوري  القانون  صعيد 
التحوالت، فهنالك  الذي يؤدي لهذه  الوحيد  العامل  املالحظة األولى هي :أّن “النّص الدستوري” ليس 
شروٌط وعوامل أخرى ال تقل أهمية عن العامل الدستوري وتؤثر كثيراً في مدى تطّور احلياة السياسية 
وتقّدمها وفي مقدار النمو الدميقراطي املطلوب. إضافة إلى  ذلك، فإن األثر السياسي لهذه التعديالت لن 
يكون آنياً ومباشراً، إذ إنه ال بد من مرور وقت كاٍف على التعديالت حتى تأخذ حجم التأثير الذي تستحقه.
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فالقيمة اجلوهرية واألساسية لـ”النّص الدستوري” أّنه مينحنا األساس التشريعي الصلب املساند للقيام 
بعملية التحّول املطلوبة، ولتعزيز الدميقراطية، فهنالك فرٌق بني أن يكون هذا “النّص” مساعداً وداعماً 
أو أْن يكون ضّداً وسلبياً. لكن بعد ذلك، هنالك عوامل من الضروري أن تتوافر إلحداث التحوالت املنشودة، 
وجزء من هذه العوامل يدخل في باب “األعراف الدستورية”، وجزء آخر في شروط املعادلة السياسية 
الداخلية األخرى، مثل: توافر األحزاب السياسية القوية، ووجود مؤسسات مجتمع مدني مهمة؛ والقوانني 
والتشريعات األخرى الناظمة للحياة السياسية؛ وفي مقدمتها قانون االنتخاب؛ والعوامل املؤثرة على 
تصويت الناخب، وإدراك النواب لطبيعة مهمتهم ودورهم، ومستوى الثقافة السياسية في البالد لدى 

اجلماهير.. وغيرها.

حتى تكتمل ظالل “النّص الدستوري” من الضروري أن يكون هنالك “عرف دستوري” يتشّكل مع تطور 
احلياة السياسية، فتكون هنالك أحزاٌب سياسية تنافس على الوصول إلى قبة البرملان، ويحصل أحدها 
أو مجتمعة على األغلبية النيابية احلقيقية، وبذلك يراعي امللك في اختياره لرئيس الوزراء املرّشح بأن 
يكون ممن يحتمل حصولهم على هذه األغلبية النيابية، وإالّ فإّنه لن ميّر عبر عملية التصويت، وإذا ترّسخ 
الوقت، ليصبح  ويتجّذر مع مرور  الدستوري سينمو  القوية، فإّن الُعرف  احلزبية  السياسية  احلياة  وجود 
اختيار رئيس الوزراء ُحكماً من األغلبية النيابية أو من تُوافق عليه، ما يعّزز مبدأ دميقراطياً آخر، وهو تداول 
السلطة بني األحزاب املتنافسة، وتأطير للعالقة بني األغلبية واألقلية السياسية في احلياة السياسية 

عموماً.

لكن، قبل أن تتشّكل لدينا أحزاٌب سياسية قوية وفاعلة، متتلك البرامج التي تقنع الشارع بانتخابها 
واختيارها، فإّن وصول األشخاص غالباً ما يكون العتبارات شخصية أو اجتماعية أو فردية، ويصبح من 
الوزراء  رئيس  باختيار  تتكّفل  ومتماسكة،  صلبة  نيابية  كتل  أساس  على  جتميعهم  مبكان  الصعوبة 
والتوافق على برنامج سياسي للحكم وإدارة الشأن العام، ويصبح القول باختيار رئيس كتلة األغلبية 
مبثابة “فخ” حقيقي للحياة السياسية والدميقراطية، في ظل “احلالة السائلة” الراهنة للكتل النيابية، 

وفيه تشويه للمقصود من العملية الدميقراطية بأسرها.

الدروس،  األخيرة الستلهام  النيابية  االنتخابات  بعد  التي حدثت  القصيرة  التجربة  تُسعفنا كثيراً  ورمبا 
باملسار  إميانه  على  تأكيداً  وتتضمن  املستقبل،  في  للملكية  رؤيته  تشرح  نقاشية  أوراقاً  أصدر  فامللك 
الدميقراطي، وتعهد في الوقت نفسه بأن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع الكتل النيابية، وهو ما حدث، 
فعلياً، فأخذ رئيس الديوان امللكي بالتشاور مع الكتل اخملتلفة، لكن املشكلة أّن هذه الكتل لم تكن، في 
أغلبها، ناضجة سياسياً متاماً للقيام بهذه املهمة، ولم تكن على قدر من التماسك الكبير واحلقيقي 
لتحقيق الهدف املطلوب، فأصبحت عملية “املشاورة” مبثابة “صداع” للجميع، ومضيعة للوقت، وبال 
املعارضة  الذي كانت تطالب فيه قوى  البند  إلى  القفز فجأة  نتائج نوعية مختلفة، فكيف لو تصّورنا 
بشرط اختيار رئيس الوزراء من جانب األغلبية البرملانية، فإذا كان ما دون ذلك )أي فقط املشاورة( أصبحت 
عبئاً كبيراً، ولم تلَق النجاح، فكيف نتوقع من توريط أو ربط احلياة السياسية واستقرار النظام السياسي 

بنّص دستوري في ظّل حالة غير مستقرة وال ناضجة للبرملان؟!

لردم الفجوة الكبيرة بني التعديالت الدستورية األخيرة واحلالة البرملانية، متّ إقرار نظام داخلي جديد جمللس 
النواب  النيابية كوحدات أساسية جمللس  بالكتل  االعتراف  يقوم على أساس  نظام  األردني، وهو  النواب 
وترسيخ  لتكريس  سعياً  كبيراً،  دوراً  “الكتل”  هذه  وإعطاء  النيابية،  والفعالية  واالقتراع  والتصويت 
العمل املنظم النيابي، الذي يساعد في تشكيل أغلبيات وأقليات وبرامج سياسية، لكن النتائج املترتبة 
تخضع  الكتل  تزال  وما  وضعيفة،  محدودة  تزال  ما  الداخلي  للنظام  املهم  البرملاني  اإلصالح  هذا  على 
ألمزجة شخصية وحسابات فردية ال جماعية منظمة، ما يصّعب عملية بناء ُعرف دستوري جديد يساند 
التعديالت األخيرة وتعهدات امللك بوجود دور للسلطة التشريعية في اختيار الرئيس واحلكومة، وهو دورٌ 
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موجود أصالً عبر حّق منح الثقة أو حجبها عن احلكومة، لكّن عدم تفعيله مرتبط باختالل جوهري في 
بنية مجالس النواب األخيرة، وضعف احلياة احلزبية في اخلارج.

بالطبع، قد تكون املعادلة معكوسة ، أو رمبا هذا ما فّكرت به بعض دوائر التحليل السياسي في األردن؛ أي 
أن يبدأ إصالح احلياة السياسية وتطوير املشهد احلزبي عبر البرملان نفسه، من خالل تشكيل قوى برملانية 
فعلية، تُعّبر عن مصالح معينة، وتتبنى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تتواءم ومصالح الشريحة 
التي مُتّثلها، ثم متتد هذه القوى إلى خارج قبة البرملان، وجتد لها مساحة في الشارع، وتتحّول إلى أحزاب 
سياسية قوية وفاعلة ومؤثرة، وهي حالة حصلت تاريخياً في إجنلترا، كما يؤرخ لذلك الدستوري الشهير 
موريس ديفيرجيه في كتابه عن األحزاب السياسية. و بالرغم من أن هذه اإلمكانية محتملة نظرياً في 

األردن ، إال أنه قد يكون من املبكر التحدث عن إمكانية حدوثها عملياً في املرحلة احلالية.

لكن، وألننا نتحدث عن حلقات متكاملة ومتداخلة، فإّن الوصول إلى تقوية بُنية مجلس النواب ال بد من 
أن يرافقها قانون لالنتخاب ميّثل عامالً مفتاحياً وأساسياً تعادل قوته احلقيقية في احلياة السياسية تأثير 
النصوص الدستورية، فهو الذي يفتح الباب لوجود متثيل سياسي أفضل، عبر توسيع قاعدة الوحدات 
لشريحة اجتماعية واسعة، ما يعني، نظرياً، أن ميتلك مواهب وقدرات  النائب مُمثالً  االنتخابية ليصبح 
االنتخاب  والعشائرية والشخصية واجلغرافية. ولعل قانون  دائرة معارفه االجتماعية  سياسية تتعدى 
لهذا  بداية  يُشّكل  قد  احملافظات  على مستوى  املفتوحة  النسبية  القوائم  أساس  على  واملبني  النافذ 

التحّول.

وهذا يقتضي أيضاً، من األحزاب السياسية عدم إلقاء اللوم دوماً على اآلخرين، وأْن تُراجع األسباب الذاتية 
لضعف تأثيرها على الشارع، وانحسار جماهريتها عموماً، كما حصل مع كثير من األحزاب األيديولوجية 
البرملان على تقدمي برامج  إذا وصلت إلى حتالفات أغلبية حتت قبة  املعروفة تاريخياً، ومدى قدرتها فيما 
حكم واقعية وحقيقية تقنع اجلماهير، وتساعد في حتريك العجلة الدميقراطية، ال أن يؤدي وصولها إلى 

انتكاسات سياسية واقتصادية كبيرة!
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امللحق رقم )1(: التعديالت الدستورية املقترحة ورّدات الفعل عليها

أوال: املقترحات املتعلقة بالسلطة التشريعية

توصيات اللجنة نص دستور عام 1952املادة
امللكية ملراجعة 

الدستور

مقترحات مجلس النواب 
واحلكومة على توصيات اللجنة 

امللكية ملراجعة الدستور

رّدات الفعل واملالحظات 

السلطة 
التشريعية

املادة 
25

مبجلس  التشريعية  السلطة  تناط 
األمة  مجلس  ويتألف  وامللك  األمة 

من مجلسي األعيان والنواب.

تبقى كما هي في 
الدستور األردني.

إلى  اآلراء  بعض  تشير   -
ضرورة حصر حق التشريع في 
أكدت  فيما  النواب،  مجلس 
إلغاء  ضرورة  على  أخرى  آراء 
يصبح  أن  أو  األعيان،  مجلس 
بشكل  منتخبا  مجلسا 

مباشر.

السلطة 
التشريعية

)مجلس 
األعيان(

املادة 
36

األعيان  مجلس  أعضاء  يعني  امللك 
مجلس  رئيس  بينهم  من  ويعني 

األعيان ويقبل استقالتهم.

تبقى كما هي في 
الدستور احلالي.

حول  النظر  وجهات  تتباين   -
مجلس األعيان إذ يرى البعض 
املتعلقة  النصوص  إبقاء  أن 
بتعيني مجلس األعيان يضمن 
الفاعلية والتوازن بني مجلس 

ذي خبرة ومجلس منتخب.
بأن  البعض  يقترح  باملقابل   -
يتم انتخاب أعضاء اجمللس من 
قبل املواطنني إما على أساس 
جغرافي، أو أن يحصر الترشح 
عليها  تنص  التي  الفئات  بني 

الدستور.
- يقترح البعض أن يكون عدد 
أعضاء  ثلث  اجمللس  أعضاء 

مجلس النواب.
- يقترح البعض إلغاء مجلس 

األعيان.

السلطة 
التشريعية

)مجلس 
األعيان(

املادة 
63

يتألف مجلس األعيان مبا فيه 
الرئيس من عدد ال يتجاوز نصف 

عدد مجلس النواب.

تبقى كما هي في 
الدستور احلالي.

املتعلقة  اآلراء  مع  اتساقا   -
بعض  تشير   ،)25( باملادة 
آلية  تعديل  ضرورة  إلى  اآلراء 
األعيان  مجلس  تشكيل 
منتخبا  مجلسا  ليصبح 
أكدت  فيما  مباشرا،  انتخابا 
ضرورة  على  اآلراء  بعض 
تخفيض عدد أعضاء مجلس 

النواب.
على  أخرى  آراء  أكدت   -
األعيان  مجلس  مقاعد  أن 
على  توزع  أن  يجب  املنتخب 

احملافظات بالتساوي.
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السلطة 
التشريعية

)االنتخابات 
النيابية(

املادة 
67

يتألف مجلس النواب من أعضاء 
منتخبني انتخابا عاما سريا 

ومباشرا وفاقا لقانون لالنتخاب 
يكفل املبادئ التالية:

1.سالمة االنتخاب.

2.حق املرشحني في مراقبة األعمال 
االنتخابية.

3.عقاب العابثني بإرادة الناخبني.

يتألف مجلس النواب 
من أعضاء منتخبني 

انتخابا عاما سريا 
ومباشرا وفاقا 

لقانون االنتخاب 
يكفل األمور واملبادئ 

التالية:
1.إنشاء هيئة 

مستقلة تشرف 
على االنتخابات.

2.حق املرشحني 
في مراقبة األعمال 

االنتخابية.
3.عقاب العابثني 

بإرادة الناخبني.
4.سالمة العملية 

االنتخابية في 
مراحلها كافة.

على   الفعل  رّدات  -أكدت 
إيجابية إنشاء هيئة مستقلة 

لإلشراف على االنتخابات.
إيجابية  من  الرغم  على   -
إنشاء هذه الهيئة، إال أن بعض 
تكون  أن  بضرورة  تفيد  اآلراء 
على  مقتصرة  الهيئة  صالحية 

التنظيم واإلشراف.
على  اآلراء  بعض  أكدت   -
الهيئة  هذه  تكون  أن  ضرورة 

قضائية.
على  أكدت  اآلراء  بعض   -
ضرورة أن ينص الدستور على 
والدولية  احمللية  الهيئات  حق 
العملية  مجريات  مبراقبة 

االنتخابية.
الدستور  أن  إلى  يشير  -البعض 
مصطلح  يستبدل  أن  يجب 
بـ  العملية”  “سالمة 
العملية  ونزاهة  حرية  “ضمان 

االنتخابية”.

السلطة 
التشريعية

)مدة 
مجلس 
النواب 

الدستورية(

املادة 
68

1. مدة مجلس النواب أربع سنوات 
شمسية تبدأ من تاريخ إعالن نتائج 
االنتخاب العام في اجلريدة الرسمية 

وللملك أن ميدد مدة اجمللس بإرادة 
ملكية إلى مدة ال تقل عن سنة 

واحدة وال تزيد على سنتني.
2. يجب إجراء االنتخاب خالل الشهور 
األربعة التي تسبق انتهاء مدة اجمللس 

فإذا لم يكن االنتخاب قد مت عند 
انتهاء مدة اجمللس أو تأخر بسبب من 
األسباب يبقى اجمللس قائما حتى يتم 

انتخاب اجمللس اجلديد.

تبقى كما هي في 
الدستور احلالي.

- على الرغم من إيجابية حتديد 
فترة التمديد، إال أن بعض اآلراء 
يتيح  الذي  النص  إلغاء  تقترح 
بعد  النواب  مجلس  فترة  متديد 

انتهاء مدته الدستورية.

السلطة 
التشريعية

)رئاسة 
مجلس 
النواب(

املادة 
69

1. ينتخب مجلس النواب في بدء 
كل دورة عادية رئيساً له ملدة سنة 

شمسية ويجوز إعادة انتخابه.

2. إذا اجتمع اجمللس في دورة غير 
عادية ولم يكن له رئيس فينتخب 

اجمللس رئيسا له ملدة تنتهي في أول 
الدورة العادية. 

1. ينتخب مجلس 
النواب في بدء كل 
دورة عادية رئيسا 

له ملدة سنتني 
شمسيتني ويجوز 

إعادة انتخابه.

2. إذا اجتمع اجمللس 
في دورة غير عادية 
ولم يكن له رئيسا 

فينتخب اجمللس رئيسا 
له ملدة تنتهي في أول 

الدورة العادية.

املادة 69  الفقرة 1 من  - التصويت 
اللجنة  لقرار  وفقا  الدستور،  من 
واللجنة  واحلكومة  القانونية 
امللكية للتعديالت الدستورية، والتي 
مجلس  رئاسة  تكون  بأن  تقضي 
فشل  القرار  ولكن  سنتني،  النواب 
األصلي  النص  إلى  النواب  ليعود 
تكون  بأن  القاضي  الدستور  من 
وكان  واحدة.  سنة  الرئاسة  مدة 
على  ينص  واحلكومة  النواب  مقترح 
بدء  في  النواب  مجلس  أن »ينتخب 
كل دورة عادية رئيسا له ملدة سنتني 
انتخابه. إعادة  ويجوز  شمسيتني 
وبقي نص الفقرة1  من املادة )69( 
بدء  في  النواب  مجلس  “ينتخب 
سنة  ملدة  له  رئيسا  عادية  دورة  كل 

شمسية ويجوز إعادة انتخابه.

بعض اآلراء تؤكد على إيجابية 
متديد فترة رئاسة اجمللس من 

سنة واحدة إلى سنتني.

السلطة 
التشريعية

)االنتخابات 
النيابية(

املادة 
70

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة 
على الشروط املعينة في املادة )75( 

من هذا الدستور أن يكون قد أمت ثالثني 
سنة شمسية من عمره.

يشترط في عضو 
مجلس النواب زيادة 

على الشروط املعينة 
في املادة )75( من هذا 
الدستور أن يكون قد أمت 
خمسا وعشرين سنة 

شمسية من عمره.

- على الرغم من أن اآلراء تؤكد 
على إيجابية تخفيض السن 

القانوني ملرشحي مجلس 
النواب، إال أن بعض اآلراء تدعو 
إلى تخفيضه ليكون مساويا 
لعمر االنتخاب؛ أي 18 سنة 

شمسية. 
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السلطة 
التشريعية

)االنتخابات 
النيابية(

املادة 
71

جمللس النواب حق الفصل في صحة 
نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم 

إلى سكرتيرية اجمللس خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ إعالن نتيجة 

االنتخاب في دائرته طعنا يبني فيه 
األسباب القانونية لعدم صحة نيابة 
املطعون فيه وال تعتبر النيابة باطلة 
إال بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء 

اجمللس.

يختص القضاء بحق 
الفصل في صحة 

نيابة أعضاء مجلس 
النواب، ولكل ناخب 

أن يقدم إلى محكمة 
البداية التابعة لها 
الدائرة االنتخابية 
للنائب املطعون 

بصحة نيابته خالل 
خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر نتائج 
االنتخابات في اجلريدة 
الرسمية طعناً يبني 
فيه أسباب طعنه، 

وتشكل هيئة احملكمة 
الناظرة في هذا 

الطعن من هيئة من 
ثالثة قضاة وتكون 

قراراتها نهائية وغير 
قابلة ألي طريق من 

طرق الطعن، وتصدر 
أحكامها خالل ثالثني 

يوماً من تاريخ تسجيل 
الطعن لديها.

- أكدت رّدات الفعل على 
إيجابية إحالة الفصل في 
صحة النيابية إلى القضاء 
النظامي بعد أن كانت من 
صالحيات مجلس النواب 

املنتخب.
- تشير بعض اآلراء التي 

ناقشت إنشاء هيئة محكمة 
تنظر في الطعون إلى إلغاء 

هذا النص وترك البت في صحة 
نيابة أعضاء اجمللس للمحاكم 

اخملتصة حسب النظام 
القضائي.
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السلطة 
التشريعية

)انتخابات 
النيابة وحل 

مجلس 
النواب(

املادة 
73

1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء 
انتخاب عام بحيث يجتمع اجمللس 

اجلديد في دورة غير عادية بعد تاريخ 
احلل بأربعة أشهر على األكثر وتعتبر 

هذه الدورة كالدورة العادية وفق 
أحكام املادة ) 78( من هذا الدستور 
وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم االنتخاب عند انتهاء 

الشهور األربعة يستعيد اجمللس 
املنحل كامل سلطته  الدستورية 

ويجتمع فورا كأن احلل لم يكن 
ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب 

اجمللس اجلديد.
3.ال يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير 
العادية في أي حال يوم )30( أيلول 
وتفض في التاريخ املذكور ليتمكن 

اجمللس من عقد دورته العادية األولى 
في أول شهر تشرين األول وإذا حدث أن 
عقدت  الدورة غير العادية في شهري 

تشرين األول وتشرين الثاني فتعتبر 
عندئذ أول دورة عادية جمللس النواب.

4.بالرغم مما ورد في الفقرتني )1، 2( 
من هذه املادة للملك أن يؤجل إجراء 

االنتخاب  العام إذا كانت هناك ظروف 
قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن 

إجراء االنتخاب أمر متعذر.
5.إذا استمرت الظروف القاهرة 

املنصوص عليها في الفقرة )4( من 
هذه املادة فللملك بناء على قرار من 
مجلس الوزراء إعادة اجمللس املنحل 

ودعوته لالنعقاد، ويعتبر هذا اجمللس 
قائما من جميع الوجوه من تاريخ 

صدور اإلرادة امللكية بإعادته، وميارس 
كامل صالحياته الدستورية وتنطبق 
عليه أحكام هذا الدستور مبا في ذلك 

املتعلق منها مبدة اجمللس وحله، وتعتبر 
الدورة التي يعقدها في هذه احلالة أول 

دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ 
وقوعها.

6.إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء 
االنتخاب العام في نصف عدد الدوائر 

االنتخابية على األقل أمر ممكن بالرغم 
من استمرار الظروف القاهرة املشار 
إليها في هذه املادة، فللملك أن يأمر 

بإجراء االنتخاب في هذه الدوائر. 
ويتولى األعضاء الفائزون فيها انتخاب 

ما ال يزيد على نصف عدد األعضاء 
عن الدوائر االنتخابية األخرى التي 
تعذر إجراء االنتخاب فيها على أن 

يكون انعقادهم بأكثرية ثالثة أرباع 
عددهم وأن يتم االنتخاب من قبلهم 

بأكثرية الثلثني على األقل ووفقا 
لألحكام والطريقة املنصوص عليها 

في املادة 88 من الدستور ويقوم 
األعضاء الفائزون واألعضاء املنتخبون 

مبوجب هذه الفقرة بانتخاب بقية 
األعضاء عن تلك الدوائر وفق األحكام 

املبينة في هذه الفقرة.

1. إذا حل مجلس 
النواب فيجب إجراء 
انتخاب عام بحيث 

يجتمع اجمللس اجلديد 
في دورة غير عادية 

بعد تاريخ احلل بأربعة 
أشهر على األكثر 
وتعتبر هذه الدورة 

كالدورة العادية وفق 
أحكام املادة )78( 
من هذا الدستور 
وتشملها شروط 
التمديد والتأجيل.

2. إذا لم يتم 
االنتخاب عند انتهاء 

الشهور األربعة 
يستعيد اجمللس 

املنحل كامل سلطته 
الدستورية ويجتمع 

فوراً كأن احلل لم يكن 
ويستمر في أعماله 

إلى أن ينتخب اجمللس 
اجلديد.

3. ال يجوز أن تتجاوز 
هذه الدورة غير 

العادية في أي حال 
يوم )30( أيلول 

وتفض في التاريخ 
املذكور ليتمكن 

اجمللس من عقد دورته 
العادية األولى في أول 

شهر تشرين األول، 
وإذا حدث أن عقدت 

الدورة غير العادية في 
شهري تشرين األول 

وتشرين الثاني فتعتبر 
عندئذ أول دورة عادية 

جمللس النواب.

مت إلغاء الفقرات )4(، 
)5(، )6( من املادة 

.)73(

على  الفعل  رّدات  أكدت   -
 ،)4( الفقرات  إلغاء  إيجابية 
بتأجيل  املتعلقة   )6(  ،)5(
أو  النيابية  االنتخابات  إجراء 
لنصف  املباشر  غير  االنتخاب 

أعضاء اجمللس.

اآلراء  من  مجموعة  أكدت   -
من  اجمللس  حتصني  ضرورة  على 
عدم  على  بالنص  وذلك  احلل، 
مدته  انتهاء  حلني  اجمللس  حل 

الدستورية.

- أكدت بعض اآلراء على أن من 
مجلس  حتل  أن  احلكومة  حق 
روح  أن  على  اعتمادا  النواب، 
الدستور تعكس أن أي حكومة 
األغلبية   حكومة  حكما  هي 
حق  فمن  وعليه  النيابية، 
أن  النواب  مجلس  في  األغلبية 

حتل نفسها.
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السلطة 
التشريعية

)حل مجلس 
النواب(

املادة 
74

إذا حل مجلس النواب لسبب ما 
فال يجوز حل اجمللس اجلديد للسبب 

نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح 
نفسه لالنتخاب أن يستقيل قبل 
ابتداء الترشيح مبدة خمسة عشر 

يوما على األقل.

1. إذا حل مجلس 
النواب لسبب ما 

فال يجوز حل اجمللس 
اجلديد للسبب 

نفسه.

2.احلكومة التي يحل 
مجلس النواب في 

عهدها تستقيل من 
احلكم خالل أسبوع 

من تاريخ احلل.

التغيير  كتلتي  من  مقدم  اقتراح   -
الفقرة  على  األردنية  اجلبهة  وحزب 
أي  حل  مينع    74 املادة  من  األولى 
مجلس  بعد  ينتخب  نواب  مجلس 
بفارق  فشل  االقتراح  ولكن  منحل، 
املقترح  النص  كان  حيث  أصوات،   5
“1- إذا حل مجلس النواب، فال يجوز 

حل اجمللس اجلديد”.
الفقرة  على  آخر  اقتراح  وتقدمي   -
أنور  النائب  من  مقدم  نفسها 
ذكر  خالله  من  يوجب  العجارمة، 
سبب حل مجلس النواب  الذي يلي 
اجمللس  حل  ويقيد  منحال،  مجلسا 
بظروف قاهرة، ولكن االقتراح فشل.

يجوز  فال  النواب  إذا حل مجلس   -1
لظروف  إال  يليه  الذي  اجمللس  حل 

حقيقية قاهرة يتوجب ذكرها.
الفقرة  على  آخر  مقترح  فشل   -
كتلة  74، قدمته  املادة  من  نفسها 
ونواب  والعمل  واملستقبل  الشعب 
حل  جواز  بعدم  يقضي  مستقلون، 
هامة  ألسباب  إال  النواب  مجلس 
مقترحهم  نص  كان  حيث  ومبررة، 
وجب  النواب  مجلس  حل  اذا   -1“
اجمللس  حل  يجوز  وال  األسباب  بيان 
الذي يليه إال ألسباب هامة ومبررة”

- جنح اجمللس بإضافة فقرة ثالثة على 
الوزير  “على  على  تنص  املادة  هذه 
الذي ينوي ترشيح نفسه لالنتخابات 
على  يوما  ستني  قبل  يستقيل  أن 

األقل من تاريخ االنتخاب.”

على  الفعل  رّدات  أكدت   -
احلكومة  استقالة  إيجابية 
مجلس  عهدها  في  يُحل  التي 

النواب.
اآلراء  بعض  أشارت  فيما   -
ينص  أن  يجب  الدستور  أن  إلى 
صراحة على سبب حل مجلس 
النواب، على الرغم من أن املادة 

تعنى بسبب هذا احلل ضمناً.
اآلراء تؤكد على  بعض  بينما   -
احلل  من  اجمللس  حتصني  ضرورة 
بحيث ال يُحل اجمللس إال بانتهاء 

مدته الدستورية.
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السلطة 
التشريعية

)شروط 
عضوية 
مجلس 
النواب 

واألعيان(

املادة 
75

1.ال يكون عضوا في مجلسي األعيان 
والنواب:

 أ. من لم يكن أردنيا.

.  من يدعي بجنسية أو بحماية   ب
أجنبية.

 ج. من كان محكوما عليه باإلفالس 
ولم يستعد اعتباره قانونيا.

 د. من كان محجورا عليه ولم يرفع 
احلجر عنه.

 ه. من كان محكوما عليه بالسجن 
مدة تزيد على سنة واحدة بجرمية غير 

سياسية ولم يعف عنه.

 و. من كان له منفعة مادية لدى إحدى 
دوائر احلكومة بسبب عقد غير عقود 
استئجار األراضي واألمالك وال ينطبق 

ذلك على من كان مساهما في شركة 
أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

 ز. من كان مجنونا أو معتوها.

 ح. من كان من أقارب امللك في الدرجة 
التي تعني بقانون خاص.

2. إذا حدثت أية حالة من حاالت 
عدم األهلية املنصوص عليها في 

الفقرة السابقة ألي عضو من 
أعضاء مجلسي األعيان والنواب 

أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه 
تسقط عضويته ويصبح محله 

شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء 
مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان 
صادرا من مجلس األعيان إلى جاللة 

امللك إلقراره.

1. ال يكون عضواً 
في مجلسي األعيان 

والنواب:
 أ. من لم يكن أردنيا.

 ب. من يحمل جنسية 
أجنبية.

 ج. من كان محكوماً 
عليه باإلفالس ولم 

يستعد اعتباره 
قانونيا.

 د. من كان محجوراً 
عليه ولم يرفع احلجر 

عنه.
 ه. من كان محكوماً 
عليه بالسجن مدة 

تزيد على سنة واحدة 
بجرمية غير سياسية 

ولم يعف عنه.
 و. من كان مجنونا أو 

معتوها.
 ز. من كان من أقارب 

امللك في الدرجة التي 
تعني بقانون خاص.
2. ميتنع على كل 
عضو من أعضاء 
مجلسي األعيان 
والنواب أثناء مدة 
عضويته التعاقد 

مع احلكومة أو 
األشخاص املعنوية 

العامة أو الشركات أو 
املنشآت التي متلكها 
الدولة أو األشخاص 

العامة األخرى أو 
تساهم فيها سواء 

كان هذا التعاقد 
بصفته ملتزما أو 

موردا أو مقاوال وسواء 
أكان ذلك بالذات أو 

بالواسطة.
3. إذا حدثت أية 

حالة من حاالت عدم 
األهلية املنصوص 
عليها في الفقرة 
)1( من هذه املادة 

ألي عضو من أعضاء 
مجلسي األعيان 

والنواب أثناء عضويته 
أو ظهرت بعد انتخابه 

أو خالف أي عضو 
أحكام الفقرة )2( 

من هذه املادة تسقط 
عضويته ويصبح 

محله شاغرا بقرار من 
أكثرية ثلثي أعضاء 

مجلسه على أن يرفع 
القرار إذا كان صادراً 
من مجلس األعيان 

إلى جاللة امللك 
إلقراره.

نجح اجمللس بتعديل املادة )75( 
لتصبح كاآلتي

املادة 75
1.  ال يكون عضوا في مجلسي 

األعيان والنواب:
أ- من لم يكن أردنيا.

ب-من يحمل جنسية دولة أخرى.
ج-من كان محكوماً عليه باإلفالس 

ولم يستعد اعتباره قانونيا.
د-من كان محجورا عليه ولم يرفع 

احلجر عنه .
هـ ـ من كان محكوما عليه 

بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة 
بجرمية غير سياسية ولم يعف 

عنه.
و-من كان مجنونا أو معتوهاً 
ز-من كان من أقارب امللك في 

الدرجة التي تعني بقانون خاص.
2. ميتنع على كل عضو من أعضاء 
مجلسي األعيان والنواب أثناء مدة 

عضويته التعاقد مع احلكومة أو 
املؤسسات الرسمية العامة أو 

الشركات التي متلكها أو تسيطر 
عليها احلكومة أو أي مؤسسة 

رسمية عامة سواء كان هذا 
التعاقد بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة باستثناء عقود استئجار 
األراضي واألمالك ومن كان مساهما 
في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة 

أشخاص .
3.إذا حدثت أي حالة من حاالت 
عدم األهلية املنصوص عليها 

في الفقرة )1( من هذه املادة ألي 
عضو من أعضاء مجلسي األعيان 

والنواب أثناء عضويته أو ظهرت 
بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة 
)2( من هذه املادة تسقط عضويته 

ويصبح محله شاغراً بقرار من 
األغلبية املطلقة ألعضاء مجلسه 

على أن يرفع القرار إذا كان صادراً 
من مجلس األعيان إلى جاللة امللك 

إلقراره.

- أكدت رّدات الفعل على 
إيجابية منع أعضاء مجلسي 

النواب واألعيان من عقد أي نوع 
من أنواع العقود أو االستثمار 

مع أي جهة حكومية.

- يقترح البعض حذف كلمة 
“معتوه”، واالكتفاء بكلمة 

“جنون”.

السلطة 
التشريعية

)دورات 
مجلس 
النواب(

املادة 
77

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من 
نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد 

مجلس األمة دورة عادية واحدة في 
غضون كل سنة من مدته.

تبقى كما هي في 
الدستور احلالي.

كما متت اإلشارة سابقا، 
فإن بعض اآلراء تؤكد على 

ضرورة حذف مفردة »احلل« 
واستبدالها بـ »حلني 

انتهاء مدة مجلس النواب 
الدستورية«.
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السلطة 
التشريعية

)دورات 
مجلس 
النواب(

املادة 
78

إلى  األمة  مجلس  امللك  يدعو   .1
اليوم  في  العادية  دورته  في  االجتماع 
كل  من  األول  تشرين  شهر  من  األول 
عطلة  املذكور  اليوم  كان  وإذا  سنة 
يكون  ال  يليه  يوم  أول  ففي  رسمية 
للملك  يجوز  أنه  عطلة رسمية، على 
أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في اجلريدة 
الرسمية اجتماع مجلس األمة لتاريخ 
ال  أن  على  امللكية،  اإلرادة  في  يعني 

تتجاوز مدة اإلرجاء شهرين.
إلى  األمة  مجلس  يدع  لم  إذا   .2
السابقة  الفقرة  مبقتضى  االجتماع 
فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان 

قد دعي مبوجبها.
3. تبدأ الدورة العادية جمللس األمة في 
االجتماع  إلى  فيه  يدعى  الذي  التاريخ 
هذه  ومتتد  السابقتني،  الفقرتني  وفق 
إذا حل  أربعة أشهر، إال  العادية  الدورة 
انقضاء  قبل  النواب  مجلس  امللك 
تلك املدة، ويجوز للملك أن ميدد الدورة 
ثالثة  على  تزيد  ال  أخرى  مدة  العادية 
من  هنالك  يكون  قد  ما  إلجناز  أشهر 
األربعة  األشهر  انتهاء  وعند  أعمال، 
الدورة  امللك  يفض  لها  متديد  أي  أو 

املذكورة.

1. يدعو امللك مجلس 
األمة إلى االجتماع 

في دورته العادية في 
اليوم األول من شهر 

تشرين األول من 
كل سنة، وإذا كان 

اليوم املذكور عطلة 
رسمية ففي أول يوم 
يليه ال يكون عطلة 

رسمية، على أنه 
يجوز للملك أن يرجئ 

بإرادة ملكية تنشر 
في اجلريدة الرسمية 

اجتماع مجلس األمة 
لتاريخ يعني في اإلرادة 

امللكية، على أن ال 
تتجاوز مدة اإلرجاء 

شهرين.
2. إذا لم يدع مجلس 

األمة إلى االجتماع 
مبقتضى الفقرة 

السابقة فيجتمع من 
تلقاء نفسه كما لو 
كان قد دعي مبوجبها.
3. تبدأ الدورة العادية 

جمللس األمة في 
التاريخ الذي يدعى 

فيه إلى االجتماع وفق 
الفقرتني السابقتني، 

ومتتد هذه الدورة 
العادية ستة أشهر، 

إال إذا حل امللك 
مجلس النواب قبل 
انقضاء تلك املدة، 

ويجوز للملك أن ميدد 
الدورة العادية مدة 
أخرى ال تزيد على 

ثالثة أشهر إلجناز ما 
قد يكون هنالك من 
أعمال، وعند انتهاء 

األشهر الستة، أو أي 
متديد لها يفض امللك 

الدورة املذكورة.

- تؤكد اآلراء على إيجابية 
متديد الدورة العادية من أربعة 

أشهر إلى ستة أشهر.
- بينما تؤكد بعض اآلراء على 
ضرورة أن يكون اجمللس منعقدا 

على مدار السنة باستثناء 
إجازة برملانية سنوية محددة، 

وقد تكون على غرار اإلجازة 
القضائية.

السلطة 
التشريعية

)اجللسات(

املادة 
84

1. ال تعتبر جلسة أي من اجمللسني 
قانونية إال إذا حضرها ثلثا 

أعضاء اجمللس وتستمر اجللسة 
قانونية ما دامت أغلبية أعضاء اجمللس 

املطلقة حاضرة فيها.

2. تصدر قرارات كل من اجمللسني 
بأكثرية أصوات األعضاء احلاضرين ما 
عدا الرئيس إال إذا نص هذا الدستور 
على خالف ذلك وإذا تساوت األصوات 
فيجب على الرئيس أن يعطي صوت 

الترجيح.

3. إذا كان التصويت متعلقا 
بالدستور أو باالقتراع على الثقة 
بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن 

تعطى األصوات باملناداة على األعضاء 
بأسمائهم وبصوت عال.

ال تعتبر جلسة أي   .1
قانونية  اجمللسني  من 
حضرتها  إذا  إال 
املطلقة  األغلبية 
اجمللس  ألعضاء 
اجللسة  وتستمر 
هذه  دامت  ما  قانونية 
األغلبية حاضرة فيها.

كل  قرارات  تصدر   .2
بأكثرية  اجمللسني  من 
األعضاء  أصوات 
عدا  ما  احلاضرين 
إذا  نص  إال  الرئيس 
على  الدستور  هذا 
خالف ذلك وإذا تساوت 
على  فيجب  األصوات 
يعطي  أن  الرئيس 

صوت الترجيح.
التصويت  كان  إذا   .3
أو  بالدستور  متعلقا 
الثقة  على  باالقتراع 
الوزراء  بأحد  أو  بالوزارة 
تعطى  أن  فيجب 
على  باملناداة  األصوات 
بأسمائهم  األعضاء 

وبصوت عال.
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السلطة 
التشريعية

)االنتخابات 
التكميلية(

املادة 
88

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي 
األعيان والنواب بالوفاة أو االستقالة 

أو غير ذلك من األسباب فيمأل 
محله بطريق التعيني إذا كان عيناً أو 
االنتخاب الفرعي إن كان نائبا، وذلك 

في مدى شهرين من تاريخ إشعار 
اجمللس احلكومة بشغور احملل وتدوم 

عضوية العضو اجلديد إلى نهاية مدة 
سلفه.

أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس 
النواب في أية دائرة انتخابية ألي 

سبب من األسباب وكانت هنالك 
ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء 

أن إجراء انتخاب فرعي مللء ذلك 
احملل أمر متعذر يقوم مجلس النواب 

بأكثرية أعضائه املطلقة وخالل شهر 
من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو 
مللء ذلك احملل من بني أبناء تلك الدائرة 

االنتخابية ممن تنطبق عليه أحكام 
الدستور وذلك بالطريقة التي يراها 

اجمللس مناسبة.

إذا شغر محل أحد 
أعضاء مجلسي 

األعيان والنواب بالوفاة 
أو االستقالة أو غير 

ذلك من األسباب 
فيمأل محله بطريق 
التعيني إذا كان عيناً 
أو االنتخاب الفرعي 
إن كان نائباً، وذلك 

في مدى شهرين من 
تاريخ إشعار اجمللس 

احلكومة بشغور احملل 
وتدوم عضوية العضو 
اجلديد إلى نهاية مدة 

سلفه.

بإضافة  القانونية  اللجة  جنحت 
قرار  بحقه  صدر  من  »باستثناء 
فعلى  نيابته  صحة  بإبطال  قضائي 
احلكومة  إشعار  املعني  اجمللس 
إذا كان  والهيئة املستقلة لالنتخاب 
من  يوماً  ثالثني  خالل  بذلك  نائباً 
شغور محل العضو« إلى املادة 88، 

فأصبح النص كالتالي:
“إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي 
األعيان والنواب بالوفاة أو االستقالة 
باستثناء  األسباب  من  ذلك  غير  أو 
بإبطال  قرار قضائي  من صدر بحقه 
املعني  اجمللس  فعلى  نيابته  صحة 
املستقلة  والهيئة  احلكومة  إشعار 
خالل  بذلك  نائبا  كان  إذا  لالنتخاب 
العضو  من شغور محل  يوماً  ثالثني 
كان  إذا  التعيني  بطريق  محله  وميأل 
االنتخاب  قانون  أحكام  وفق  أو  عينا 
إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين 
من تاريخ إشعار اجمللس بشغور احملل 
إلى  اجلديد  العضو  عضوية  وتدوم 

نهاية مدة اجمللس.

- التأكيد على إيجابية إلغاء 
حق مجلس النواب بانتخاب 

نائب للمقعد الشاغر.

السلطة 
التشريعية

)اجللسات(

املادة 
89

1. باإلضافة إلى األحوال التي يجتمع 
فيها مجلسا األعيان والنواب بحكم 

املواد  34، 79 و 92 من هذا الدستور 
فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب 

رئيس الوزراء.

2. عندما يجتمع اجمللسان معا يتولى 
الرئاسة رئيس مجلس األعيان.

3. ال تعتبر جلسات اجمللسني 
مجتمعني قانونية إال بحضور األغلبية 

املطلقة ألعضاء كل من اجمللسني 
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات 

احلاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه 
أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي 

األصوات. 

1. باإلضافة إلى 
األحوال التي يجتمع 

فيها مجلسا األعيان 
والنواب بحكم املواد 

29، 34، 79 و92 من 
هذا الدستور فإنهما 

يجتمعان معا بناء 
على طلب رئيس 

الوزراء.

2. عندما يجتمع 
اجمللسان معا يتولى 

الرئاسة رئيس مجلس 
األعيان.

3. ال تعتبر جلسات 
اجمللسني مجتمعني 
قانونية إال بحضور 
األغلبية املطلقة 
ألعضاء كل من 
اجمللسني وتصدر 
القرارات بأغلبية 

أصوات احلاضرين ما 
عدا الرئيس الذي 

عليه أن يعطي صوت 
الترجيح عند تساوي 

األصوات.
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السلطة 
التشريعية

املادة 
112

. يقدم مشروع قانون املوازنة العامة 
إلى مجلس األمة قبل ابتداء السنة 
املالية بشهر واحد على األقل للنظر 

فيه وفق أحكام الدستور.

2. يقترع على املوازنة العامة فصال 
فصالً.

3. ال يجوز نقل أي مبلغ في قسم 
النفقات من املوازنة العامة من فصل 

إلى آخر إال بقانون.

4. جمللس األمة عند املناقشة في 
مشروع قانون املوازنة العامة أو في 

القوانني املؤقتة املتعلقة بها أن 
ينقص من  النفقات في الفصول 
بحسب ما يراه موافقا للمصلحة 

العامة وليس له أن يزيد في تلك 
النفقات ال بطريقة التعديل وال 

بطريقة االقتراح املقدم على حدة 
على أنه يجوز بعد انتهاء املناقشة 

أن يقترح وضع قوانني إلحداث نفقات 
جديدة.

5. ال يقبل أثناء املوافقة في املوازنة 
العامة أي اقتراح يقدم إللغاء ضريبة 

جديدة أو تعديل الضرائب املقررة 
بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته 

القوانني املالية النافذة املفعول وال 
يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو 

الواردات املربوطة بعقود.

6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها 
املقدرة لكل سنة مالية بقانون 

املوازنة العامة على أنه يجوز أن ينص 
القانون املذكور على تخصيص مبالغ 

معينة ألكثر من سنة واحدة.

1. يقدم مشروع قانون 
املوازنة العامة وموازنات 

املؤسسات املستقلة إلى 
مجلس األمة قبل ابتداء 

السنة املالية بشهر واحد 
على األقل للنظر فيه وفق 

أحكام الدستور.
2. يقترع على املوازنة 

العامة فصالً فصالً.
3. ال يجوز نقل أي 

مبلغ في قسم 
النفقات من املوازنة 

العامة من فصل إلى 
آخر إال بقانون.

4. جمللس األمة عند 
املناقشة في مشروع 
قانون املوازنة العامة 

أو في القوانني املؤقتة 
املتعلقة بها أن 

ينقص من  النفقات 
في الفصول بحسب 

ما يراه موافقا 
للمصلحة العامة 

وليس له أن يزيد 
في تلك النفقات 

ال بطريقة التعديل 
وال بطريقة االقتراح 

املقدم على حدة على 
أنه يجوز بعد انتهاء 
املناقشة أن يقترح 

وضع قوانني إلحداث 
نفقات جديدة.

5. ال يقبل أثناء 
املوافقة في املوازنة 

العامة أي اقتراح يقدم 
إللغاء ضريبة جديدة أو 
تعديل الضرائب املقررة 
بزيادة أو نقصان يتناول 

ما أقرته القوانني املالية 
النافذة املفعول وال 

يقبل أي اقتراح بتعديل 
النفقات أو الواردات 

املربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات 

الدولة ونفقاتها 
املقدرة لكل سنة 

مالية بقانون املوازنة 
العامة على أنه يجوز 

أن ينص القانون 
املذكور على تخصيص 

مبالغ  معينة ألكثر 
من سنة واحدة.

جنح االقتراح التوافقي بني مجلس 
النواب واحلكومة في تعديل الفقرة 
األولى من املادة 112 من الدستور 

لتلزم احلكومة بتقدمي موازنات 
املؤسسات املستقلة مع املوازنة 

العامة للدولة إلى مجلس النواب، 
إضافة إلى تقدمي احلسابات اخلتامية 

خالل مدة 6 أشهر من انتهاء 
السنة املالية، بناء على النص 

التالي، والذي مت إقراره في تعديل 
الدستور:

1- يقدم مشروع قانون املوازنة 
العامة ومشروع قانون موازنات 
الوحدات احلكومية إلى مجلس 
األمة قبل ابتداء السنة املالية 
بشهر واحد على األقل للنظر 

فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري 
عليهما نفس األحكام املتعلقة 

باملوازنة في هذا الدستور، وتقدم 
احلكومة احلسابات اخلتامية إلى 

مجلس األمة في نهاية كل 6 
شهور من انتهاء السنة املالية.

رّدات الفعل تؤكد إيجابية إدراج 
موازنات املؤسسات املُستقّلة 

إلى مشروع قانون املوازنة 
العاّمة.
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السلطة 
التشريعية

املادة 
119

يشكل بقانون ديوان احملاسبة ملراقبة 
إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:
1. يقدم ديوان احملاسبة إلى مجلس 

النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه 
وملحوظاته وبيان اخملالفات املرتكبة 
واملسؤولية املترتبة عليها وذلك في 

بدء كل دورة عادية أو كلما طلب 
مجلس النواب منه ذلك.

2. ينص القانون على حصانة رئيس 
ديوان احملاسبة. 

شكل بقانون ديوان 
احملاسبة ملراقبة إيراد 

الدولة ونفقاتها وطرق 
صرفها:

1. يقدم ديوان 
احملاسبة إلى مجلسي 
األعيان والنواب تقريرا 

عاماً يتضمن آراءه 
وملحوظاته وبيان 
اخملالفات املرتكبة 

واملسؤولية املترتبة 
عليها وذلك في بدء 

كل دورة عادية أو كلما 
طلب أحد اجمللسني 

منه ذلك.
2. ينص القانون على 

حصانة رئيس ديوان 
احملاسبة.

- جنحت احلكومة  ومجلس النواب 
باحلصول على املوافقة باستبدال 

حرف العطف )أو( بـ )و(:
1. يقدم ديوان احملاسبة إلى 

مجلسي األعيان والنواب تقريرا 
عاما يتضمن آراءه وملحوظاته 

وبيان اخملالفات املرتكبة واملسؤولية 
املترتبة عيلها وذلك في بدء كل دورة 

عادية وكلما طلب أحد اجمللسني 
منه ذلك.

- يشير البعض إلى أن تقرير 
ديوان احملاسبة يجب أن ال 

يعرض على مجلس األعيان 
كونه مجلس معني.
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ثانياً: املقترحات املتعلقة بالسلطة القضائية واحملكمة الدستورية

 “فصل محكمة دستورية
ُمسَتحدث” 

الفصل اخلامس: احملكمة 
الدستورية

-كانت أكثرية رّدات الفعل 
إيجابية فيما يتعلق 

بإنشاء محكمة دستورية.
- تشير بعض اآلراء إلى 
ضرورة أن تكون احملكمة 

الدستورية جزءءاً من 
السلطة القضائية.

يطبق اجمللس العالي املادة 58محكمة دستورية
قانون العقوبات 
املعمول به في 

اجلرائم املنصوص 
عليها فيه وتعني 

بقانون خاص اجلرائم 
التي تترتب عليها 
مسؤولية الوزراء 
في األحوال التي 
ال يتناولها قانون 

العقوبات.

1. تنشأ بقانون محكمة 
دستورية في اململكة 

األردنية الهاشمية ويكون 
مقرها مدينة عمان 

وتعتبر هيئة قضائية 
مستقلة قائمة بذاتها 

وتؤلف من تسعة أعضاء 
من بينهم الرئيس 

يعينهم امللك، وينعقد 
نصاب احملكمة بحضور 

سبعة من أعضائها على 
األقل من بينهم الرئيس 

وفي حال غيابه ينوب عنه 
نائبه، وتصدر أحكامها 
وقراراتها بأغلبية ستة 

أعضاء على األقل.

2.تكون مدة العضوية في 
احملكمة الدستورية أربع 
سنوات قابلة للتجديد، 
وال يجوز عزل أعضائها 
طيلة مدة عضويتهم.

- التصويت على االقتراح 
التوافقي للمادة 18 فقرة 
2  )58 من الدستور( بأن 
تكون مدة عضوية احملكمة 
الدستورية 6 سنوات غير 
قابلة للتجديد ويجوز عزل 

أعضائها، بعد أن كان النص 
الذي وضعته اللجنة امللكية 

ووافقت عليه احلكومة يقضي 
بأربع سنوات قابلة للتجديد 
وال يجوز عزل أعضائها طيلة 

مدة عضويتهم.

فتم األخذ مبقترح ست 
سنوات فقط، وبقيت املادة 

تؤكد على أنها قابلة للتجديد 
وأنه ال يجوز عزل أعضائها.

- بعض اآلراء تفيد بضرورة 
حصر تعيني أعضاء 

احملكمة الدستورية من 
القضاة.

- البعض يرى أن تعيني 
أعضاء احملكمة الدستورية 

يجب أن يتم بناًء على 
تنسيب اجمللس القضائي 
وموافقة مجلس النواب.

- يقترح البعض أن يتم 
تعيني أعضاء احملكمة 

الدستورية من القضاة 
حسب األقدمية.

- تقترح مجموعة من 
اآلراء أن يتم تعيني أعضاء 
احملكمة الدستورية مدى 
احلياة أو لفترة ثالث دورات 

نيابية.

- يقترح البعض عدم 
حتديد عدد أعضاء احملكمة 

الدستورية.

تصدر األحكام املادة 59محكمة دستورية
والقرارات من اجمللس 

العالي بأغلبية 
ستة أصوات.

1. تختص احملكمة 
الدستورية بالرقابة 

على دستورية القوانني 
واألنظمة النافذة وتصدر 

أحكامها باسم امللك، 
وتكون أحكامها نهائية 

وملزمة جلميع السلطات 
وللكافة، كما تكون 
أحكامها نافذة بأثر 

مباشر ما لم يحدد احلكم 
تاريخاً آخر لنفاذها، وتنشر 
أحكام احملكمة الدستورية 
في اجلريدة الرسمية خالل 

خمسة عشر يوما من 
تاريخ صدورها.

2.للمحكمة الدستورية 
حق تفسير نصوص 

الدستور إذا طلب إليها 
ذلك بقرار صادر عن 

مجلس الوزراء أو بقرار 
يتخذه أحد مجلسي 

األمة باألكثرية املطلقة 
ويكون قرارها نافذ املفعول 

بعد نشره في اجلريدة 
الرسمية. 

2- االقتراح بأن يصبح النص 
“للمحكمة الدستورية حق 

تفسير نصوص الدستور 
بذاتها أو إذا طلب إليها ذلك 

بقرار صادر عن مجلس الوزراء 
أو بقرار يتخذه، ويسمح لربع 

عدد أعضاء مجلس النواب 
التقدم بطلب للمحكمة 

الدستورية لتفسير نصوص 
ويكون قرارها نافذ املفعول 

بعد نشره في اجلريدة 
الرسمية. 

لكن االقتراح فشل.

- على الرغم من رّدات 
الفعل اإليجابية جتاه 

احملكمة الدستورية، فإن 
بعض اآلراء تشير إلى أن 
حرمان املواطن وهيئات 
مثل النقابات واألحزاب 

السياسية من حق الطعن 
هو أمر غير مقبول، ويؤدي 

إلى ضمان حق الطعن 
للحكومة والسلطة 
التشريعية فقط دون 
غيرهما من الهيئات.

- ويؤكد بعض أصحاب 
هذا الرأي بأن من حق 

احملكمة الدستورية قبول أو 
رفض الطعن، وللمحكمة 
الدستورية أن تضع آليات 

تقدمي طعون الهيئات 
املدنية واملواطنني.
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ينظم اجمللس العالي املادة 60محكمة دستورية
بنفسه طريقة 

السير في محاكمة 
الوزراء وذلك إلى أن 
يصدر قانونا خاصا 

لهذه الغاية.

يكون للجهات التالية 
على سبيل احلصر حق 

الطعن في دستورية 
القوانني واألنظمة النافذة 
لدى احملكمة الدستورية: 

1.مجلس الوزراء 
2.مجلس األعيان
3.مجلس النواب 

4.إذا أثير الدفع بعدم 
الدستورية أمام أي 

محكمة فعليها أن 
حتيله إلى رئيس محكمة 
االستئناف التي تتبعها 
احملكمة التي أثير الدفع 

أمامها، ولرئيس محكمة 
االستئناف إحالة املوضوع 
إلى احملكمة الدستورية إذا 

وجد ما يبرر ذلك.

فشل اقتراح توافقي على 
الفقرة األولى من املادة 60 

متنح األحزاب السياسية حق 
الطعن بدستورية القوانني 

واألنظمة أمام احملكمة 
الدستورية، حيث كان النص 

املقترح هو: 

1- للجهات التالية على 
سبيل احلصر حق الطعن 

مباشرة لدى احملكمة 
الدستورية في دستورية 

القوانني واألنظمة النافذة: 
أ- مجلس الوزراء ب- مجلس 

األعيان ج- مجلس النواب 
د- األحزاب السياسية

- إضافة حق األحزاب 
السياسية والنقابات 

والهيئات املدنية بأن تطعن 
بعدم دستورية القوانني.

- حق املواطنني في الطعن 
بدستورية القوانني.

الوزير الذي يتهمه املادة 61محكمة دستورية
مجلس النواب 

يوقف عن العمل 
إلى أن يفصل اجمللس 

العالي في قضيته 
وال متنع استقالته 
من إقامة الدعوى 
عليه أو االستمرار 

في محاكمته.

1. يشترط في عضو 
احملكمة الدستورية أن 

يكون قد بلغ اخلمسني من 
العمر وأن يكون من قضاة 
محكمة التمييز احلاليني 

أو السابقني أو من أساتذة 
القانون في اجلامعات 

العاملني أو املتقاعدين أو 
من احلقوقيني واخملتصني.

2.يحدد القانون 
طريقة عمل احملكمة 

وإدارتها وكيفية 
الطعن أمامها وجميع 
الشؤون املتعلقة بها 

وبإجراءاتها وبأحكامها 
وقراراتها، وتباشر احملكمة 
الدستورية أعمالها بعد 
وضع القانون املتعلق بها 

موضع التنفيذ.

 - باإلضافة إلى االقتراح 
بأن يكون أعضاء احملكمة 

الدستورية من القضاة 
وفقا لألقدمية، جاءت 

بعض االقتراحات لتحدد 
سن األعضاء )مبا يزيد على 

50 عاما( وحتديد مدة 
اخلبرة العملية ألساتذة 

القانون واحملامني.

املادة محكمة دستورية
122

للمجلس العالي 
املنصوص عليه 
في املادة  )57( 

حق تفسير أحكام 
الدستور إذا طلب 

إليه ذلك بقرار صادر 
عن مجلس الوزراء 

أو بقرار يتخذه أحد 
مجلسي األمة 

باألكثرية املطلقة 
ويكون نافذ املفعول 

بعد نشره في 
اجلريدة الرسمية.

1. يؤلف مجلس عال 
من رئيس مجلس األعيان 

رئيسا ومن ثمانية أعضاء، 
ثالثة منهم يعينهم 
رئيس مجلس األعيان 
من أعضائه باالقتراع، 

وخمسة من قضاة أعلى 
محكمة نظامية بترتيب 
األقدمية، وعند الضرورة 
يكمل العدد من رؤساء 

احملاكم التي تليها بترتيب 
األقدمية أيضا.

2. للمجلس العالي حق 
تفسير أحكام الدستور 
إذا طلب إليه ذلك بقرار 

صادر عن مجلس الوزراء أو 
بقرار يتخذه أحد مجلسي 

األمة باألكثرية املطلقة 
ويكون نافذ املفعول 

بعد نشره في اجلريدة 
الرسمية.

3. تعتبر املادة )122( 
من هذا الدستور الغية 
حكما حال وضع قانون 

احملكمة الدستورية موضع 
التنفيذ.
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ثالثا: املقترحات املتعلقة بالسلطة التنفيذية وتعديالت أخرى

السلطة 
التنفيذية

)شروط الوزارة(

ال يلي منصب املادة 42
الوزارة إال أردني.

ال يلي منصب الوزارة إال أردني 
ال يحمل جنسية دولة أخرى.

السلطة 
التنفيذية

)صالحيات 
احلكومة(

1. يتولى مجلس املادة 45
الوزراء مسؤولية 
إدارة جميع شؤون 
الدولة الداخلية 

واخلارجية 
باستثناء ما 
قد  عهد أو 

يعهد به من تلك 
الشؤون مبوجب 
هذا الدستور أو 
أي تشريع آخر 

إلى أي شخص أو 
هيئة أخرى.
2. تعني 

صالحيات رئيس 
الوزراء والوزراء 
ومجلس الوزراء 
بأنظمة يضعها 
مجلس الوزراء 
ويصدق عليها 

امللك.

1. يتولى مجلس الوزراء 
مسؤولية إدارة جميع شؤون 
الدولة الداخلية واخلارجية 

باستثناء ما قد عهد أو يعهد 
به من تلك الشؤون مبوجب 

هذا الدستور إلى أي شخص أو 
هيئة أخرى.

2.تعني صالحيات رئيس 
الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء 
بأنظمة يضعها مجلس الوزراء 

ويصدق عليها امللك.

- مقترح يقضي بشطب عبارة )وأي 
تشريع آخر( واالستعاضة عنها 
بعبارة قانون  آخر: وجنح االقتراح

-1  يتولى مجلس الوزراء مسؤولية 
إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية 
واخلارجية باستثناء ما قد عهد أو 
يعهد به من تلك الشؤون مبوجب 
هذا الدستور أو أي قانون آخر إلى 

شخص أو هيئة أخرى.

- تشير بعض اآلراء إلى إيجابية 
حذف »أي تشريع آخر«.

- يقترح البعض أن حتدد 
صالحيات رئيس الوزراء والوزراء 

بقانون بدال من أنظمة.

السلطة 
التنفيذية

)شغور منصب 
رئيس الوزراء(

عند استقالة املادة 50
رئيس الوزراء أو 
إقالته يعتبر 
جميع الوزراء 
مستقيلني أو 

مقالني بطبيعة 
احلال. 

عند استقالة رئيس الوزراء أو 
إقالته أو وفاته يعتبر جميع 
الوزراء مستقيلني حكما.

- يرى البعض أن يصبح نائب 
رئيس الوزراء )إن وجد( رئيسا 

للوزراء في حالة وفاة رئيس الوزراء 
األصلي.

السلطة 
التنفيذية

)الثقة في 
احلكومة(

1. تطرح الثقة املادة 53
بالوزارة أو بأحد 

الوزراء أمام 
مجلس النواب.

2. إذا قرر 
اجمللس عدم 

الثقة بالوزارة 
باألكثرية املطلقة 

من مجموع 
عدد أعضائه 

وجب عليها أن 
تستقيل.

3. وإذا كان قرار 
عدم الثقة خاصا 
بأحد الوزراء وجب 

عليه اعتزال 
منصبه.

تبقى كما هي في الدستور 
احلالي.

يرى البعض أن آلية طرح الثقة 
باحلكومة يجب أن تتغير، مبعنى 
أنه يجب على احلكومة أن حتصل 

على ثقة أكثرية اجمللس حتى 
تباشر أعمالها بدال من احتساب 
عدد الذين يحجبون الثقة عنها.
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السلطة 
التنفيذية

)الثقة 
باحلكومة(

1. تعقد جلسة املادة 54
الثقة بالوزارة أو 

بأي وزير منها إما 
بناء على طلب 

رئيس الوزراء  وإما 
بناء على طلب 

موقع من عدد ال 
يقل عن عشرة 

أعضاء من 
مجلس النواب.

2. يؤجل االقتراع 
على الثقة ملرة 
واحدة ال تتجاوز 

مدتها عشرة 
أيام إذا طلب ذلك 

الوزير اخملتص أو 
هيئة الوزارة وال 

يحل اجمللس خالل 
هذه املدة.

3. يترتب على 
كل وزارة تؤلف 

أن تتقدم ببيانها 
الوزاري إلى 

مجلس النواب 
خالل شهر 

واحد من تاريخ 
تأليفها إذا كان 
اجمللس منعقدا 

وأن تطلب الثقة 
على ذلك البيان 
وإذا كان اجمللس 
غير  منعقد أو 
منحال فيعتبر 
خطاب العرش 

بيانا وزاريا ألغراض 
هذه املادة.

1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة 
أو بأي وزير منها إما بناء على 
طلب رئيس الوزراء وإما بناء 
على طلب موقع من عدد ال 
يقل عن عشرة أعضاء من 

مجلس النواب.

2. يؤجل االقتراع على الثقة 
ملرة واحدة ال تتجاوز مدتها 

عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير 
اخملتص أو هيئة الوزارة وال يحل 

اجمللس خالل هذه املدة.

3. يترتب على كل وزارة تؤلف 
أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى 

مجلس النواب خالل شهر 
واحد من تاريخ تأليفها إذا 

كان اجمللس منعقداً وأن تطلب 
الثقة على ذلك البيان.

4. إذا كان مجلس النواب 
غير منعقد يدعى لالنعقاد 

لدورة استثنائية وعلى الوزارة 
أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن 

تطلب الثقة على ذلك البيان 
خالل شهر من انعقاده.

5.إذا كان مجلس النواب 
منحالً فعلى الوزارة أن تتقدم 

ببيانها الوزاري وأن تطلب 
الثقة على ذلك البيان خالل 

شهر من اجتماع اجمللس 
اجلديد.

1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو 
بأي وزير منها إما بناء على طلب 
رئيس الوزراء وإما بناء على طلب 
موقع من عدد ال يقل عن خمس 

أعضاء مجلس النواب.
لكن املقترح فشل

4- التصويت على اقتراح النائب 
ممدوح العبادي حول الفقرة الرابعة 

من املادة 13 بشطب كلمة 
)انعقاده( واستبدالها بكلمة 
)تأليفها(، وجنح اقتراح العبادي
4- إذا كان مجلس النواب غير 
منعقد يدعى لالنعقاد لدورة 

استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم 
ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة 
على ذلك البيان خالل شهر من 

تاريخ تأليفها.

السلطة 
التنفيذية

)محاكمة 
الوزراء(

يحاكم الوزراء املادة 55
أمام مجلس عال 

على ما ينسب 
إليهم من جرائم 

ناجتة عن تأدية 
وظائفهم.

يحاكم الوزراء على ما ينسب 
إليهم من جرائم ناجتة عن 

تأدية وظائفهم أمام محكمة 
االستئناف النظامية في 
العاصمة، تنظرها هيئة 

مؤلفة من خمسة قضاة، 
يعني اجمللس القضائي رئيسها 

وأعضاءها، وتصدر أحكام 
احملكمة باألغلبية.

على الرغم من أن رّدات الفعل 
تؤكد على إيجابية محاكمة 

الوزراء أمام القضاء النظامي، إال 
أن البعض يقترح أن تتم إحالة 
الوزراء ومحاكمتهم للقواعد 

املقررة في قانون أصول احملاكمات 
اجلزائية.

السلطة 
التنفيذية

)اتهام الوزراء(

جمللس النواب املادة 56
حق اتهام الوزراء 

وال يصدر قرار 
االتهام إال بأكثرية 

ثلثي أصوات 
األعضاء الذين 
يتألف منهم 

مجلس النواب 
وعلى اجمللس أن 

يعني من أعضائه 
من يتولى تقدمي 
االتهام وتأييده 

أمام اجمللس 
العالي.

 جمللس النواب حق إحالة 
الوزراء إلى النيابة العامة مع 
إبداء األسباب املبررة لذلك وال 
يصدر قرار اإلحالة إال بأكثرية 
األعضاء الذين يتألف منهم 

مجلس النواب.

على الرغم من أن رّدات الفعل 
تؤكد على إيجابية حصر دور 
مجلس النواب بإحالة الوزراء 

إلى القضاء، وتخفيض نسبة 
اإلحالة إلى األغلبية البسيطة، 

إال أن البعض يقترح أن تتم إحالة 
الوزراء ومحاكمتهم للقواعد 

املقررة في قانون أصول احملاكمات 
اجلزائية.
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السلطة 
التنفيذية

)محاكمة 
الوزراء(

يؤلف اجمللس املادة 57
العالي من 

رئيس مجلس 
األعيان رئيسا 

ومن ثمانية 
أعضاء، ثالثة 

منهم يعينهم 
رئيس مجلس 

األعيان من 
أعضائه باالقتراع، 

وخمسة من 
قضاة أعلى 

محكمة نظامية 
بترتيب األقدمية 

وعند الضرورة 
يكمل العدد من 

رؤساء احملاكم 
التي تليها بترتيب 

األقدمية أيضا.

1. تطبق محكمة االستئناف 
النظامية عند محاكمة الوزراء 
قانون العقوبات املعمول به في 

اجلرائم املنصوص عليها فيه 
وتعني بقانون خاص اجلرائم 

التي تترتب عليها مسؤولية 
الوزراء في األحوال التي ال 
يتناولها قانون العقوبات.

2.ال يوقف الوزير الذي تتهمه 
النيابة العامة عن العمل 

إال بعد صدور حكم قطعي 
بإدانته وال متنع استقالته 
من إقامة الدعوى عليه أو 
االستمرار في محاكمته.

على الرغم من أن رّدات الفعل 
تؤكد على إيجابية محاكمة 
الوزراء أمام القضاء املدني، إال 

أن بعض اآلراء تقترح أن تخضع 
إحالة الوزراء ومحاكمتهم 

للقواعد املقررة في قانون أصول 
احملاكمات اجلزائية.

السلطة 
التنفيذية

1. عندما يكون املادة 94
مجلس األمة غير 
منعقد أو منحال 

يحق جمللس الوزراء 
مبوافقة امللك أن 

يضع قوانني مؤقتة 
في األمور التي 

تستوجب اتخاذ 
تدابير ضرورية ال 
حتتمل التأخير أو 
تستدعي صرف 

نفقات مستعجلة 
غير قابلة للتأجيل 

ويكون لهذه 
القوانني املؤقتة 
التي يجب أن ال 
تخالف أحكام 
هذا الدستور 

قوة القانون على 
أن تعرض على 
اجمللس في أول 
اجتماع يعقده 

وللمجلس أن يقـر 
هـذه القـوانني 

أو يعدلها، أما إذا 
رفضها فيجب 

على مجلس الوزراء 
مبوافقة امللك أن 

يعلن بطالنها فورا 
ومــن تاريــخ ذلك 
اإلعـــالن يـــزول 
مـفـعـولها على 

أن ال يـؤثـر ذلك 
في الـعـقود 

واحلقــوق 
املكــتســبة.

2.  يسري مفعول 
القوانني املؤقتة 

بالصورة التي 
يسري فيها 

مفعول القوانني 
مبقتضى حكم 

الفقرة الثانية من 
املادة )93( من 

هذا الدستور.

1. عندما يكون مجلس األمة 
غير منعقد أو منحالً يحق 

جمللس الوزراء مبوافقة امللك أن 
يضع قوانني مؤقتة ملواجهة 

الطوارئ اآلتي بيانها:

أ . الكوارث العامة.

ب . حالة احلرب والطوارئ.

ج. احلاجة إلى نفقات 
مستعجلة ال تتحمل التأجيل.

ويكون لهذه القوانني املؤقتة 
التي يجب أن ال تخالف أحكام 
الدستور قوة القانون على أن 

تعرض على اجمللس في أول 
اجتماع يعقده، فإذا لم يقرها، 

وجب على مجلس الوزراء 
مبوافقة امللك أن يعلن بطالن 
نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك 
اإلعالن يزول ما كان لها من 

قوة القانون على أن ال يؤثر ذلك 
في العقود واحلقوق املكتسبة.

2. يسري مفعول القوانني 
املؤقتة بالصورة التي يسري 

فيها مفعول القوانني مبقتضى 
حكم املادة )93( من هذا 

الدستور.

- تؤكد بعض رّدات األفعال على 
إيجابية تقييد إصدار القوانني 

املؤقتة.

- ترى بعض اآلراء ضرورة إضافة 
نص يعتبر القوانني املؤقتة 

مرفوضة حكما اذا لم تعرضها 
احلكومة على مجلس النواب في 

اول اجتماع يعقده.

- ترى بعض اآلراء أن ال داعي 
لقوانني مؤقتة في حال تعديل 
الدستور، ليبقى مجلس األمة 

منعقداً طوال العام.

- تشير بعض اآلراء إلى ضرورة 
حذف بند النفقات املستعجلة 
من البنود التي ميكن أن تعطي 

جمللس الوزراء حقاً في سن 
القوانني املؤقتة.
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السلطة 
التنفيذية

1. امللك هو املادة 33
الذي يعلن احلرب 

ويعقد الصلح 
ويبرم املعاهدات 

واالتفاقات.

2.املعاهدات 
واالتفاقات التي 

يترتب عليها 
حتميل خزانة 
الدولة شيئا 
من النفقات 

أو مساس في 
حقوق األردنيني 

العامة أو اخلاصة 
ال تكون نافذة إال 

إذا وافق عليها 
مجلس األمة، 

وال يجوز في أي 
حال أن تكون 

الشروط السرية 
في معاهدة أو 

اتفاق ما مناقضة 
للشروط العلنية.

1. امللك هو الذي يعلن 
احلرب ويعقد الصلح ويبرم 

املعاهدات.

2.معاهدات الصلح والتحالف 
والتجارة واملالحة واملعاهدات 

األخرى التي يترتب عليها 
تعديل في أراضي الدولة أو 
نقص في حقوق سيادتها 

أو حتميل خزانتها شيئاً من 
النفقات أو مساس بحقوق 

األردنيني العامة أو اخلاصة ال 
تكون نافذة إال إذا وافق عليها 
مجلس األمة، وال يجوز في أي 
حال أن تكون الشروط السرية 

في معاهدة ما مناقضة 
للشروط العلنية.

- يرى البعض أن النص في املادة 
)33( الفقرة )2( من الدستور 
بخصوص جواز إبرام املعاهدات، 
يترتب عليها تعديل في أراضي 

الدولة أو نقص في حقوق 
سيادتها، يناقض أحكام املادة 

األولى من الدستور.

السلطة 
التشريعية

1. امللك هو الذي املادة 34
يصدر األوامر 

بإجراء االنتخابات 
جمللس النواب وفق 

 أحكام القانون.
2. امللك يدعو 
مجلس األمة 
إلى االجتماع 

ويفتتحه ويؤجله 
ويفضه وفق 

أحكام الدستور.
3. للملك أن 
يحل مجلس 

 النواب.
4. للملك أن 
يحل مجلس 

األعيان أو يعفي 
احد أعضائه من 

العضوية.

تبقى كما هي في الدستور 
احلالي.

- يرى البعض أنه يجب مراجعة 
الفقرة )2( املتعلقة بصالحيات 
دعوة مجلس األمة إلى االجتماع.

- يرى البعض أن الفقرة )3( 
يجب أن تنص على تسبيب 

حل مجلس النواب، فيما يرى 
البعض اآلخر أنه يجب أن ال يحل 
مجلس النواب حتى انتهاء مدته 

الدستورية، وتذهب بعض اآلراء 
إلى أن ال يكون هنالك صالحية 
حل مجلس النواب املسببة إال 

بعد مرور فترة زمنية محددة على 
انتخابه.

- بالنسبة للفقرة )4(، يقترح 
البعض حذف الفقرة بأكملها، 

فيما يقترح البعض اآلخر تقييد 
إمكانية إعفاء أحد أعضاء 

مجلس األعيان مع إلغاء نص احلل 
للمجلس.

السلطة 
التنفيذية

1. امللك ينشئ املادة 37
ومينح ويسترد 
الرتب املدنية 
والعسكرية 

واألوسمة وألقاب 
الشرف األخرى 

وله أن يفوض هذه 
السلطة إلى غيره 

بقانون خاص.

2. تضرب العملة 
باسم امللك تنفيذا 

للقانون.

تبقى كما هي في الدستور 
احلالي.

السلطة 
التنفيذية

للملك حق العفو املادة 38
اخلاص وتخفيض 

العقوبة، وأما 
العفو العام فيقرر 

بقانون خاص.

تبقى كما هي في الدستور 
احلالي.

- يقترح البعض أن يتم إلغاء مبدأ 
العفو العام والعفو اخلاص، بينما 

يرى البعض اآلخر إلغاء مبدأ العفو 
اخلاص بحيث يصدر العفو بقانون 

خاص.
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السلطة 
التنفيذية

جمللس الوزراء املادة 114
مبوافقة امللك 

أن يضع أنظمة 
من أجل مراقبة 

تخصيص 
وإنفاق األموال 

العامة وتنظيم 
مستودعات 

احلكومة.

تبقى كما هي في الدستور 
احلالي.

- يرى البعض أن تُعرض األنظمة 
التي تنص عليها املادة )114( 

على مجلس النواب.

السلطة 
التنفيذية

جميع ما يقبض املادة 115
من الضرائب 

وغيرها من واردات 
الدولة يجب أن 

يؤدى إلى اخلزانة 
املالية وأن يدخل 

ضمن موازنة 
الدولة ما لم ينص 
القانون على خالف 

ذلك وال يخصص 
أي جزء من أموال 
اخلزانة العامة وال 

ينفق ألي غرض 
مهما كان نوعه إال 

بقانون.

تبقى كما هي في الدستور 
احلالي.

- تقترح بعض اآلراء حذف عبارة: 
›ما لم يُنص القانون على خالف 

ذلك‹، على أساس أن جميع 
إيرادات الدولة -  وبغض النظر عن 

مصدرها -  يجب أن تذهب إلى 
اخلزانة العامة وتدخل في موازنة 

الدولة.

السلطة 
التنفيذية

التقسيمات املادة 120
اإلدارية في اململكة 
األردنية الهاشمية 

وتشكيالت دوائر 
احلكومة ودرجاتها 
وأسمائها ومنهاج 

إداراتها وكيفية 
تعيني املوظفني 

وعزلهم واإلشراف 
عليهم وحدود 

صالحياتهم 
واختصاصاتهم 

تعني بأنظمة 
يصدرها مجلس 

الوزراء مبوافقة 
امللك.

تبقى كما هي في الدستور 
احلالي.

يرى البعض أن تُعرض تشكيالت 
دوائر احلكومة ودرجاتها على 

مجلس النواب.

السلطة 
التنفيذية

1. اذا حدث ما املادة 124
يستدعي الدفاع 

عن الوطن في 
حالة وقوع 

طوارئ فيصدر 
قانون باسم 
قانون الدفاع 

تعطى مبوجبه 
الصالحية إلى 
الشخص الذي 
يعينه القانون 
التخاذ التدابير 

واإلجراءات 
الضرورية مبا في 

ذلك صالحية 
وقف قوانني 

الدولة العادية 
لتأمني الدفاع 

عن الوطن ويكون 
قانون الدفاع نافذ 

املفعول عندما 
يعلن عن ذلك 
بإرادة ملكية 

تصدر بناء على 
قرار من مجلس 

الوزراء .

تبقى كما هي في الدستور 
احلالي.

- تشير بعض اآلراء إلى ضرورة 
عرض القانون على مجلس النواب 

خالل مدة محددة زمنيا، وال تزيد 
على أسبوعني إلقراره.
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السلطة 
التنفيذية

في حالة حدوث املادة 125
طوارئ خطيرة 

يعتبر معها 
أن التدابير 
واإلجراءات 

مبقتضى املادة 
السابقة من هذا 

الدستور غير 
كافية للدفاع 

عن اململكة 
فللملك بناء 

على قرار مجلس 
الوزراء أن يعلن 

بإرادة ملكية 
األحكام العرفية 
في جميع أنحاء 

اململكة أو في أي 
جزء منها.

2. عند إعالن 
األحكام العرفية 
للملك أن يصدر 

مبقتضى إرادة 
ملكية أية 

تعليمات قد 
تقضي الضرورة 

بها ألغراض 
الدفاع عن 

اململكة بقطع 
النظر عن أحكام 
أي قانون معمول 
به ويظل جميع 

األشخاص 
القائمني 

بتنفيذ تلك 
التعليمات عرضة 

للمسؤولية 
القانونية التي 

تترتب على 
أعمالهم إزاء 

أحكام القوانني 
إلى أن يعفوا من 
تلك املسؤولية 

بقانون خاص 
يوضع لهذه 

الغاية.

تبقى كما هي في الدستور 
احلالي.

تشير بعض اآلراء إلى ضرورة 
توحيد التشريعات املتعلقة 
بحالتي الطوارئ والطوارئ 

اخلطيرة املنصوص عليها في 
املادتني )124( و)125( من 
الدستور، ومعاجلتها بقانون 

يخضع فيه قرار مجلس الوزراء 
بقيام أي من احلالتني السابقتني، 
ومدة سريان كل منهما ملوافقة 

مجلس األمة. وفي جميع احلاالت 
أن تخضع القرارات اإلدارية التي 
تصدر مبوجب تلك التشريعات 
لرقابة محكمة العدل العليا.
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رابعاً: املقترحات املتعلقة باحلقوق واحلريات

اجلنسية األردنية املادة 5حقوق وحريات
حتدد بقانون.

تبقى كما هي في 
الدستور األردني.

- املادة بقيت كما هي، لكن 
البعض يقترح إضافة  عبارة »وال 

يجوز سحبها أو نزعها إال وفقا 
للقانون«. 

1. األردنيون أمام املادة 6حقوق وحريات
القانون سواء ال متييز 

بينهم في  احلقوق 
والواجبات وإن 

اختلفوا في العرق أو 
اللغة أو الدين.

2. تكفل الدولة 
العمل والتعليم 

ضمن حدود 
إمكانياتها وتكفل 
الطمأنينة وتكافؤ 

الفرص جلميع 
األردنيني.

1. كما هي. 
)األردنيون أمام 
القانون سواء 
ال متييز بينهم 

في احلقوق 
والواجبات وإن 

اختلفوا في العرق أو 
اللغة أو الدين(.

2. الدفاع عن 
الوطن وأرضه ووحدة 
شعبه واحلفاظ على 

السلم االجتماعي 
واجب مقدس على 

كل أردني.

3. تكفل الدولة 
العمل والتعليم 

ضمن حدود 
إمكانياتها وتكفل 
الطمأنينة وتكافؤ 

الفرص جلميع 
األردنيني.

4. األسرة أساس 
اجملتمع قوامها 

الدين واألخالق وحب 
الوطن، يحفظ 
القانون كيانها 
الشرعي ويقوي 
أواصرها وقيمها 

ويحمي في ظلها 
األمومة والطفولة 
ويرعى النشء وذوي 
اإلعاقات ويحميهم 

من  االستغالل.

- التصويت على 
قرار اللجنة 

القانونية بإعادة 
صياغة الفقرة 

الثانية من املادة 
1 من مشروع 

تعديل الدستور، 
ولكن قرار اللجنة 

فشل:
2- الدفاع عن 
الوطن وأرضه 
ووحدة شعبه 
واحلفاظ على 

سالمة اجملتمع 
واجب على كل 

أردني.
- التصويت على 

اقتراح كتلة حزب 
اجلبهة األردنية 

املوحدة مع النائب 
خالد الفناطسة 

بإضافة كلمة 
“األمن” بعد 

كلمة “السلم” 
على النص املقدم 
من احلكومة في 

الفقرة الثانية من 
املادة األولى من 
التعديل، ولكن 
االقتراح فشل.
3- الدفاع عن 
الوطن وأرضه 
ووحدة شعبه 
واحلفاظ على 

السلم واألمن 
االجتماعي واجب 
مقدس على كل 

أردني.
4-يحمي القانون 

األمومة والطفولة 
والشيخوخة 
ويرعى النشء 
وذوي اإلعاقات 

ويحميهم 
من اإلساءة 

واالستغالل. 
)االقتراح جنح(

- متت إضافة فقرتني )2( و)4(، 
البعض يشير إلى أن هاتني 

الفقرتني لهما قيمة إيجابية، 
فيما يشير البعض اآلخر إلى 

أن ال قيمة مضافة من إضافة 
هاتني الفقرتني، وبخاصة الفقرة 
)4( املتعلقة باألسرة باعتبارها 
جملة إنشائية وفضفاضة وغير 

محددة.

- تشير بعض اآلراء إلى ضرورة 
إدراج كلمة “اجلنس” في الفقرة 

)1(، فيما تشير آراء أخرى إلى 
ضرورة إدراج مفردات أخرى إلى 

الفقرة نفسها مثل: “الرأي 
السياسي أو غير السياسي أو 

األصل الوظيفي أو االجتماعي أو 
الثروة أو املولد أو أي وضع آخر”.

- أما فيما يتعلق بالفقرة 
)3( يرى البعض ضرورة إضافة 
كلمة “والصحة” بعد كلمة 

“والتعليم”.

احلرية الشخصية املادة 7حقوق وحريات
مصونة.

1.احلرية الشخصية 
مصونة.

2.كل اعتداء على 
احلقوق واحلريات 
العامة أو حرمة 

احلياة اخلاصة 
لألردنيني يعتبر 

جرمية يعاقب عليها 
القانون.

- رّدات الفعل تؤكد على إيجابية 
ضمان احلريات واحلفاظ عليها.

-  يقترح البعض إضافة اجلملة 
التالية على الفقرة )2( “وال 

تسقط الدعوى الناشئة عنها 
بالتقادم، كما تكفل الدولة 

تعريفا و/أو تعويضا عادالً ملن 
يقع عليه االعتداء أو االنتهاك”.
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ال يجوز أن يوقف املادة 8حقوق وحريات
أحد أو يحبس إال 

وفق أحكام القانون.

1. ال يجوز أن يقبض 
على أحد أو يوقف 
أو يحبس أو تقيد 
حريته أو مينع من 

التنقل إال وفق 
أحكام القانون.

2. كل شخص 
يقبض عليه أو 
يحبس أو تقيد 

حريته جتب معاملته 
مبا يحفظ عليه 

كرامة اإلنسان، وال 
يجوز تعذيبه )بأي 

شكل من األشكال( 
أو إيذاءه بدنيا أو 

معنويا كما ال يجوز 
حجزه في غير 

األماكن اخلاضعة 
للقوانني الصادرة 

بتنظيم السجون، 
وكل قول يصدر 

عن أي شخص حتت 
وطأة أي شيء مما 
تقدم أو التهديد 

بشيء منه يُهدر وال 
يُعوَّل عليه.

اقتراح توافقي 
بني النواب على 
الفقر ة الثانية 

)8(، تقضي 
مبنح تعويض ملن 

يتعرض للتعذيب 
أثناء التوقيف 

أو احلبس، ولكن 
االقتراح فشل، إذ 

كانت الصيغة 
التي اقترحها 

اجمللس هي: 

كل من يقبض 
عليه أو يوقف 

أو يحبس أو 
تقيد حريته جتب 

معاملته مبا 
يحفظ كرامته 

وال يجوز تعذيبه 
أو إيذاؤه بدنيا أو 
معنوياً، كما ال 

يجوز حجزه في 
غير األماكن التي 
يجيزها القانون، 

وكل ما يصدر عن 
أي شخص حتت 

وطأة أي تعذيب أو 
إيذاء أو تهديد ال 
يعتد به، وله حق 
التعويض العادل

- أكدت رّدات الفعل على إيجابية 
عدم التوقيف خارج إطار القانون 

والقضاء، وصون الكرامة وعدم 
الّتعذيب.

- يقترح البعض إضافة جملة 
في الفقرة )2( تؤكد على 

اعتماد املعايير الدولية في مراكز 
اإلصالح.

- يقترح البعض إدخال فقرة تفيد 
بأن ممارسة التعذيب يعتبر جرمية 
يعاقب عليها من قام بها أو أمر 
بها وفقا لقانون العقوبات، مع 

ضمان تعويض عادل ملن يتعرض 
للتعذيب بأي من أشكاله.

1. ال يجوز إبعاد املادة 9حقوق وحريات
أردني من ديار 

اململكة.

2. ال يجوز أن يحظر 
على أردني اإلقامة 
في جهة ما وال أن 
يلزم باإلقامة في 

مكان معني إال في 
األحوال املبينة في 

القانون.

تبقى كما هي في 
الدستور األردني.

تشير بعض اآلراء إلى ضرورة أن 
تضاف عبارة »وال مينع من العودة 

إليها«.

ال يستملك ملك املادة 11حقوق وحريات
أحد إال للمنفعة 

العامة وفي مقابل 
تعويض عادل 

حسبما يعني في 
القانون.

ال يستملك ملك 
أحد وال أي جزء منه 
إال للمنفعة العامة 
وفي مقابل تعويض 
عادل حسبما يعني 

في القانون.
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1.  تكفل الدولة املادة 15حقوق وحريات
حرية الرأي، ولكل 

أردني أن يعرب 
بحرية عن رأيه 

بالقول والكتابة 
والتصوير وسائر 

وسائل التعبير بشرط 
أن ال يتجاوز حدود 

القانون.

2.الصحافة 
والطباعة حرتان 

ضمن حدود القانون.

3.ال يجوز تعطيل 
الصحف وال إلغاء 
امتيازاها إال وفق 

أحكام القانون.

4.يجوز في حالة 
إعالن األحكام 

العرفية أو الطوارئ أن 
يفرض القانون على 
الصحف والنشرات 

واملؤلفات 

 واإلذاعة رقابة 
محدودة في األمور 

التي تتصل بالسالمة 
العامة وأغراض 
الدفاع الوطني.

5.ينظم القانون 
أسلوب املراقبة على 

موارد الصحف. 

1. تكفل الدولة 
حرية الرأي ولكل 

أردني أن يعرب بحرية 
عن رأيه بالقول 

والكتابة والتصوير 
وسائر وسائل التعبير 

بشرط أن ال يتجاوز 
حدود القانون.

2. تكفل الدولة 
للمواطنني حرية 
البحث العلمي، 
كما تكفل حرية 

اإلبداع األدبي والفني 
والثقافي مبا ال يخالف 
النظام العام واآلداب 

العامة.
3. حرية الصحافة 
والطباعة والنشر 

ووسائل اإلعالم 
مكفولة ضمن حدود 

القانون.
4. ال يجوز تعطيل 
الصحف وال إلغاء 
ترخيصها إال بأمر 

قضائي وفق أحكام 
القانون.

5. يجوز في حالة 
إعالن األحكام 

العرفية أو الطوارئ أن 
يفرض القانون على 
الصحف والنشرات 

واملؤلفات واإلذاعة 
ووسائل االتصال 

رقابة محدودة في 
األمور التي تتصل 
بالسالمة العامة 

وأغراض الدفاع 
الوطني.

6. ينظم القانون 
أسلوب املراقبة على 

موارد الصحف.

- معظم رّدات الفعل تؤكد على 
إيجابية الفقرات )2( و)3( و)4( 

التي تضمن حرّية الّتعبير عن 
الرأي، وضمان حرية البحث العلمي 

واإلبداع األدبي والفني والثقافي، 
إضافة إلى حرية النشر ووسائل 

اإلعالم.

البعض يقترح أنه يجب أن تنص 
املادة )15( على عدم جواز أن يصدر 
مجلس األمة واحلكومة أية قوانني 
أو تعليمات من شانها أن حتد من 
حرية الرأي والتعبير، أو إنشاء أو 

متلك أي من وسائل اإلعالم املكتوبة 
واملسموعة واملرئية، أو من حق 

الناس في االجتماع سلميا.

1. لألردنيني حق املادة 16حقوق وحريات
االجتماع ضمن حدود 

القانون.

2. لألردنيني احلق 
في تأليف اجلمعيات 
واألحزاب السياسية 
على أن تكون غايتها 
مشروعة ووسائلها 
سلمية وذات نظم 

ال تخالف أحكام 
الدستور.

3. ينظم القانون 
طريقة تأليف 

اجلمعيات واألحزاب 
السياسية ومراقبة 

موارده.

1. لألردنيني حق 
االجتماع ضمن حدود 

القانون.
2. لألردنيني احلق 

في تأليف اجلمعيات 
والنقابات واألحزاب 

السياسية على 
أن تكون غاياتها 

مشروعة ووسائلها 
سلمية وذات نظم 

ال تخالف أحكام 
الدستور.

3. ينظم القانون 
طريقة تأليف 

اجلمعيات والنقابات 
واألحزاب السياسية 

ومراقبة مواردها.

- تشير اآلراء إلى إيجابية إضافة 
حرية تشكيل النقابات إلى الفقرة 

)2( من املادة )16(.

- تشير بعض اآلراء إلى ضرورة إلغاء 
“ضمن حدود القانون” في الفقرة 

)1(، بحيث يصبح حق االجتماع 
على إطالقه.

- تقترح بعض اآلراء إلغاء الفقرة 
)3( من املادة )16(.

تعتبر جميع املادة 18حقوق وحريات
املراسالت البريدية 

والبرقية واخملاطبات 
الهاتفية سرية فال 

تخضع للمراقبة 
أو التوقيف إال في 

األحوال املعينة في 
القانون.

تعتبر جميع 
املراسالت البريدية 

والبرقية واخملاطبات 
الهاتفية وغيرها من 

وسائل االتصال سرية 
ال تخضع للمراقبة أو 
التوقيف أو املصادرة 
إال بأمر قضائي وفق 

أحكام القانون.

التعليم االبتدائي املادة 20حقوق وحريات
إلزامي لألردنيني وهو 

مجاني في مدارس 
احلكومة.

التعليم األساسي 
إلزامي لألردنيني وهو 

مجاني في مدارس 
احلكومة.

- مت النص على إلزامية التعليم 
لتشمل املرحلة األساسية متاشياً 

مع املواقع اجلديدة.
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1. ال يسلم املادة 21حقوق وحريات
الالجئون 

السياسيون بسبب 
مبادئهم السياسية 

أو دفاعهم عن 
احلرية.

2.  حتدد االتفاقات 
الدولية والقوانني 

أصول تسليم 
اجملرمني العاديني.

تبقى كما هي في 
الدستور األردني.

- تقترح بعض اآلراء إضافة 
»الجئون إنسانيون« إلى 

»الجئون سياسيون«، والبعض 
اآلخر يقترح استبدال »الالجئون 

السياسيون« بـ »الالجئون 
اإلنسانيون«.

إن جميع القوانني املادة 128حقوق وحريات
واألنظمة وسائر 

األعمال التشريعية 
املعمول بها في 
اململكة األردنية 

الهاشمية عند نفاذ 
هذا الدستور تبقى 
نافذة املفعول إلى 
أن تلغى أو تعدل 

بتشريع يصدر 
مبقتضاه.

1. ال يجوز أن تنال 
القوانني التي تصدر 
مبوجب هذا الدستور 

لتنظيم احلقوق 
واحلريات من جوهر 
هذه احلقوق أو متس 

أساسياتها.

2. إن جميع 
القوانني واألنظمة 

وسائر األعمال 
التشريعية املعمول 

بها في اململكة 
األردنية الهاشمية 

عند نفاذ هذا 
الدستور تبقى نافذة 
املفعول إلى أن تلغى 

أو تعدل بتشريع 
يصدر مبقتضاه.

جنح اجمللس 
بإدراج نص ميهل 

احلكومة 3 
سنوات لتفعيل أو 
تعطيل التعديالت 

الدستورية 
اجلديدة، على 

الفقرة 2 من هذه 
املادة.

2- إن جميع 
القوانني واألنظمة 

وسائر األعمال 
التشريعية 

املعمول بها في 
اململكة األردنية 
الهاشمية عند 

نفاذ هذا الدستور 
تبقى نافذة إلى 

أن تلغى أو تعدل 
بتشريع يصدر 
مبقتضاه، مبا ال 

يتجاوز 3 سنوات 
)اقتراح من النائب 

ممدوح العبادي (

- رّدات الفعل تؤكد إيجابية 
إضافة الفقرة )1(
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امللحق رقم )2(: مقارنة بني الدساتير والتعديالت التي أدخلت عليها

التعديالت لسنة 2011التعديل الثالثالتعديل الثانيالتعديل األول 

الفصل األول: الدولة ونظام احلكم فيها.

اململكة األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات 1
سيادة ملكها ال يتجزأ وال ينزل عن شيء منه , والشعب 

األردني جزء من األمة العربية ونظام احلكم فيها نيابي 
ملكي وراثي.

اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.2

مدينة عمان عاصمة اململكة ويجوز نقلها الى مكان آخر 3
بقانون خاص .

تكون الراية األردنية على الشكل واملقاييس التالية: 4
طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا إلى ثالث قطع 

متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء 
والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث 
قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو 

لنصف طولها وفي هذا املثلث كوكب أبيض سباعي 
األشعة مساحته، مما ميكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد 
من أربعة عشر من طول الراية، وهو موضوع بحيث يكون 

وسطه عند نقطة تقاطع اخلطوط بني زوايا املثلث وبحيث 
يكون احملور املار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا املثلث.

الفصل الثاني: حقوق األردنيني وواجباتهم

اجلنسية األردنية حتدد بقانون.5

1-  األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم في 6
احلقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو 

الدين .
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها 

وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع األردنيني .

1_األردنيون أمام القانون سواء ال 
متييز بينهم في احلقوق والواجبات 

وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو 
الدين .

2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة 
شعبه واحلفاظ على السلم 

االجتماعي واجب مقدس على 
كل أردني.

3-تكفل الدولة العمل والتعليم 
ضمن حدود إمكانياتها وتكفل 

الطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع 
األردنيني.

4- األسرة أساس اجملتمع قوامها 
الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ 

القانون كيانها الشرعي ويقوي 
أواصرها وقيمها .

5-يحمي القانون األمومة 
والطفولة والشيخوخة ويرعى 

النشء وذوي اإلعاقات ويحميهم من 
اإلساءة واالستغالل.

1- احلرية الشخصية مصونة.احلرية الشخصية مصونة.7
2- كل اعتداء على احلقوق واحلريات 

العامة أو حرمة احلياة اخلاصة 
لألردنيني يعتبر جرمية يعاقب عليها 

القانون.

1- ال يجوز أن يُقبض على أحد أو ال يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إال وفق أحكام القانون.8
يُوقف أو يُحبس أو تُقيد حريته إال 

وفق أحكام القانون.
2- كل من يقبض عليه أو 

يوقف أو يحبس أو تقيد حريته 
جتب معاملته مبا يحفظ عليه 

كرامة اإلنسان وال يجوز تعذيبه 
)بأي شكل من األشكال( أو 
إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما ال 
يجوز حجزه في غير األماكن 

التي جتيزها القوانني، وكل قول 
يصدر عن أي شخص حتت وطأة 

أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال 
يعتد به.
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1- ال يجوز إبعاد أردني من ديار اململكة .9

2- ال يجوز أن يحظر على أردني اإلقامة في جهة ما 
وال أن يلزم باإلقامة في مكان معني إال في األحوال 

املبينة في القانون.

1-ال يجوز إبعاد أردني من ديار 
اململكة .

2-ال يجوز أن يحظر على أردني 
اإلقامة في جهة ما أو مينع من 
التنقل وال أن يلزم باإلقامة في 

مكان معني إال في األحوال املبينة 
في القانون.

للمساكن حرمة فال يجوز دخولها إال في األحوال املبينة 10
في القانون, وبالكيفية املنصوص عليها فيه.

ال يستملك ملك أحد إال للمنفعة العامة وفي مقابل 11
تعويض عادل حسبما يعني في القانون.

ال تفرض قروض جبرية وال تصادر أموال منقولة أو غير 12
منقولة إال مبقتضى القانون.

ال يفرض التشغيل اإللزامي على أحد غير أنه يجوز 13
مبقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :

1- في حالة اضطرارية كحالة احلرب , أو عند وقوع خطر 
عام , أو حريق أو طوفان , أو مجاعة  , أو زلزال , أو مرض 

وبائي شديد لإلنسان أو احليوان أو آفات حيوانية أو حشرية 
أو نباتية أو  أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد 

تعرض سالمة جميع السكان أو بعضهم الى خطر 
2- بنتيجة احلكم عليه من محكمة , على أن يؤدي 

ذلك العمل أو اخلدمة حتت إشراف سلطة رسمية . وأن ال 
يؤجر الشخص  احملكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو 

جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع حتت تصرفها .

حتمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا 14
للعادات املرعية في اململكة ما لم تكن مخلة بالنظام 

العام أو منافية لآلداب.

1- تكفل الدولة حرية الرأي, ولكل أردني أن يعرب بحرية 15
عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير 

بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون .

2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .

3- ال يجوز تعطيل الصحف وال إلغاء امتيازاتها إال وفق 
أحكام القانون .

4- يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن 
يفرض القانون على الصحف والنشرات واملؤلفات واإلذاعة 

رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة 
وأغراض الدفاع الوطني .

5- يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن 
يفرض القانون على الصحف والنشرات واملؤلفات واإلذاعة 

ووسائل االتصال رقابة محدودة في األمور التي تتصل 
بالسالمة العامة وأغراض الدفاع املدني.

1-تكفل الدولة حرية الرأي, ولكل 
أردني أن يُعّبر بحرية عن رأيه بالقول 

والكتابة والتصوير وسائر وسائل 
التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود 

القانون.
2- تكفل الدولة للمواطن حرية 

البحث العلمي، واإلبداع األدبي 
والفني والثقافي والرياضي مبا ال 
يخالف أحكام القانون أو النظام 

العام واآلداب.
3- تكفل الدولة حرية الصحافة 
والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم 

ضمن حدود القانون.
4- ال يجوز تعطيل الصحف وال 

إلغاء ترخيصها إال بأمر قضائي وفق 
أحكام القانون.

5- يجوز في حالة إعالن األحكام 
العرفية أو الطوارئ أن يفرض 

القانون على الصحف والنشرات 
واملؤلفات واإلذاعة ووسائل االتصال 

رقابة محدودة في األمور التي تتصل 
بالسالمة العامة وأغراض الدفاع 

الوطني.
6-ينظم القانون أسلوب املراقبة 

على موارد الصحف. 

1- لألردنيني حق االجتماع ضمن حدود القانون .16

2- لألردنيني احلق في تأليف اجلمعيات واألحزاب 
السياسية على أن  تكون غايتها مشروعة ووسائلها 

سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور 

3- ينظم القانون طريقة تأليف اجلمعيات واألحزاب 
السياسية ومراقبة مواردها.

1-لألردنيني حق االجتماع ضمن 
حدود القانون .

2-لألردنيني احلق في تأليف 
اجلمعيات والنقابات واألحزاب 

السياسية على أن  تكون غايتها 
مشروعة ووسائلها سلمية وذات 
نظم ال تخالف أحكام الدستور .
3-ينظم القانون طريقة تأليف 

اجلمعيات والنقابات واألحزاب 
السياسية ومراقبة مواردها.

لألردنيني احلق في مخاطبة السلطات العامة فيما 17
ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون 

العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

تعتبر جميع املراسالت البريدية والبرقية واخملاطبات 18
الهاتفية سرية فال تخضع للمراقبة أو التوقيف إال في 

األحوال املعينة في القانون.

تُعتبر جميع املراسالت البريدية 
والبرقية واخملاطبات الهاتفية 

وغيرها من وسائل االتصال سرية 
ال تخضع للمراقبة أو االطالع 
والتوقيف أو املصادرة إال بأمر 
قضائي وفق أحكام القانون.
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يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم 19
أفرادها على أن تراعي األحكام العامة املنصوص عليها في 

القانون وتخضع لرقابة احلكومة في برامجها وتوجيهها.

التعليم االبتدائي إلزامي لألردنيني وهو مجاني في مدارس 20
احلكومة .

التعليم األساسي إلزامي لألردنيني 
وهو مجاني في مدارس احلكومة .

1- ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو 21
دفاعهم عن احلرية .

2- حتدد االتفاقات الدولية والقوانني أصول تسليم اجملرمني 
العاديني.

1. لكل أردني احلق في تولي املناصب العامة بالشروط املعينة 22
بالقوانني واألنظمة 

2. التعيني للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة واإلدارات 
امللحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات واملؤهالت.

1. العمل حق جلميع املواطنني وعلى الدولة أن توفره لألردنيني 23
بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به .

2. حتمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على املبادئ اآلتية :
 أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته  ب- 

حتديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية 
وسنوية مع األجر .

ج- تقرير تعويض خاص للعمال املعيلني, وفي أحوال التسريح 
واملرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .

د- تعيني الشروط اخلاصة بعمل النساء واألحداث .
هـ- خضوع املعامل للقواعد الصحية .
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون

الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة

1- األمة مصدر السلطات 24
2- متارس األمة سلطاتها على الوجه املبني في هذا الدستور 

تناط السلطة التشريعية مبجلس األمة وامللك ويتألف مجلس 25
األمة من مجلسي األعيان والنواب

تناط السلطة التنفيذية بامللك ويتوالها بواسطة وزرائه وفق 26
أحكام هذا الدستور .

السلطة القضائية تتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها 27
وتصدر جميع األحكام وفق القانون باسم امللك.

السلطة القضائية مستقلة تتوالها 
احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها 

وتصدر جميع األحكام وفق القانون 
باسم امللك.

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
القسم األول: امللك وحقوقه
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عرش اململكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة امللك عبد اهلل 28
ابن احلسني,  وتكون وراثة العرش في الذكور من أوالد الظهور وفق 

األحكام التالية:
 أ -  تنتقل والية امللك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم 
إلى أكبر أبناء ذلك االبن األكبر, وهكذا طبقة  بعد طبقة, وإذا 

توفي أكبر األبناء قبل أن ينتقل إليه امللك كانت الوالية إلى أكبر 
أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة. 

 ب - إذا لم يكن ملن له والية امللك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته 
وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء  أكبر إخوته فإن لم يكن 
ألكبر أخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته اآلخرين بحسب ترتيب 

سن األخوة.
ج- في حال فقدان األخوة وأبناء األخوة تنتقل والية امللك إلى 

األعمام وذريتهم على الترتيب املعني في الفقرة )ب(.
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع امللك الى 

من يختاره  مجلس األمة من ساللة مؤسس النهضة العربية 
املغفور له امللك حسني بن علي .

هـ - يشترط فيمن يتولى امللك أن يكون مسلما عاقال مولودا من 
زوجة شرعية ومن أبوين مسلمني .

و- ال يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة 
بسبب عدم لياقتهم , وال يشمل هذا االستثناء أعقاب ذلك الشخص.

ويشترط في هذه اإلرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء 
وأربعة وزراء على األقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية 

ز- يبلغ امللك سن الرشد متى أمت ثماني عشرة سنة قمرية 
من عمره فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذه  السن ميارس 
صالحيات امللك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عني 

بإرادة ملكية سامية صادرة  من اجلالس على العرش , وإذا توفي 
دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيني الوصي أو مجلس 

الوصاية.
ح- إذا أصبح امللك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه 
فيمارس صالحياته نائب أو هيئة نيابية ويعني  النائب او هيئة 

النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون امللك غير قادر على إجراء هذا 
التعيني يقوم به مجلس الوزراء .

ط- إذا اعتزم امللك مغادرة البالد فيعني قبل مغادرته بإرادة ملكية 
نائبا أو هيئة نيابية ملمارسة  صالحياته مدة غيابه وعلى النائب 

أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك اإلرادة 
وإذا  امتد غياب امللك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس األمة 

مجتمعا يدعى حاال الى االجتماع لينظر في األمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو 

هيئة النيابة عمله يقسم اليمني املنصوص عليها في املادة )29( 
من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو 
هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام مبهام وظيفته فيعني 

مجلس الوزراء شخصا الئقا ليقوم مقامه .
ل- يشترط أن ال يكون سن الوصي أو نائب امللك أو أحد أعضاء 

مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ) 30( سنة قمرية غير 
أنه يجوز تعيني أحد الذكور من أقرباء امللك إذا كان قد أكمل ثماني 

عشرة سنة قمرية من عمره .
م- إذا تعذر احلكم على من له والية امللك بسبب مرض عقلي 

فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن  يدعو مجلس األمة 
في احلال الى االجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك املرض بصورة قاطعة 

قرر مجلس األمة انتهاء  والية ملكه فتنتقل الى صاحب احلق 
فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب  

منحال أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب اجمللس اجلديد فيدعى الى 
االجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق. 

)*( مبوجب التعديل املنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 
من اجلريدة الرسمية.

عرش اململكة 
األردنية الهاشمية 

وراثي في أسرة امللك 
  , عبد اهلل ابن احلسني

وتكون وراثة العرش 
في الذكور من أوالد 

الظهور وفق األحكام 
التالية:

 أ -  تنتقل والية 
امللك من صاحب 
العرش إلى اكبر 

أبنائه سناً ثم إلى 
أكبر أبناء ذلك 

االبن األكبر, وهكذا 
طبقة  بعد طبقة, 

وإذا توفي أكبر األبناء 
قبل أن ينتقل إليه 
امللك كانت الوالية 
إلى أكبر أبنائه ولو 
كان للمتوفى إخوة 

على أنه يجوز للملك 
أن يختار أحد إخوته 
الذكور ولياً للعهد 

وفي هذه احلالة 
تنتقل والية امللك من 

صاحب العرش إليه.

)مبوجب التعديل 
املنشور في 

العدد1831تاريخ 
1965/4/1 من 

اجلريدة الرسمية

يقسم امللك إثر تبوئه العرش أمام مجلس األمة الذي 29
يلتئم برئاسة رئيس مجلس األعيان أن يحافظ على 

الدستور وأن يخلص لألمة .

امللك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية 30
.

امللك يصدق على القوانني ويصدرها ويأمر بوضع األنظمة 31
الالزمة لتنفيذها بشرط أن ال تتضمن ما يخالف 

أحكامها.

امللك هو القائد األعلى للقوات البرية والبحرية واجلوية .32
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1- امللك هو الذي يعلن احلرب ويعقد الصلح ويبرم 33
املعاهدات واالتفاقات .

2-  املعاهدات واالتفاقات التي يترتب عليها حتميل خزانة 
الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق األردنيني 

العامة أو اخلاصة ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها مجلس 
األمة , وال يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في 

معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

1- امللك هو الذي يعلن احلرب 
ويعقد الصلح ويبرم املعاهدات.

2- معاهدات الصلح والتحالف 
والتجارة، واملالحة واملعاهدات 

األخرى التي يترتب عليها تعديل في 
أراضي الدولة أو نقص في حقوق 
سيادتها أو حتميل خزانتها شيئاً 

من النفقات أو مساس بحقوق 
األردنيني العامة أو اخلاصة ال تكون 

نافذة إال إذا وافق عليها مجلس 
األمة، وال يجوز في أي حال أن تكون 

الشروط السرية في معاهدة ما 
مناقضة للشروط العلنية.

1- امللك هو الذي يصدر األوامر بإجراء االنتخابات جمللس 34
النواب وفق أحكام القانون .

2- امللك يدعو مجلس األمة إلى االجتماع ويفتتحه 
ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .

3- للملك أن يحل مجلس النواب .

إضافة فقرة 
جديدة:

4-للملك أن 
يحل مجلس 

األعيان أو يعفي 
أحد أعضائه من 

العضوية. 
)مبوجب التعديل 

املنشور في العدد 
2523 تاريخ 

 1974/11/10
من اجلريدة 
الرسمية(

امللك يعني رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته 35
ويعني الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على 

تنسيب رئيس الوزراء .

امللك يعني أعضاء مجلس األعيان ويعني من بينهم رئيس 36
مجلس األعيان ويقبل استقالتهم.

1- امللك ينشئ ومينح ويسترد الرتب املدنية والعسكرية 37
واألوسمة  وألقاب الشرف األخرى وله أن يفوض هذه 

السلطة إلى غيره بقانون خاص .

2-  تضرب العملة باسم امللك تنفيذا للقانون.

للملك حق العفو اخلاص وتخفيض العقوبة, وأما العفو 38
العام فيقرر بقانون خاص.

ال ينفذ حكم اإلعدام إال بعد تصديق امللك وكل حكم من 39
هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان 

رأيه فيه.

ميارس امللك صالحياته بإرادة ملكية وتكون اإلرادة امللكية 40
موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء اخملتصني , يبدي 

امللك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع املذكورة .

القسم الثاني: الوزراء

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من 41
الوزراء حسب احلاجة واملصلحة العامة.

ال يلي منصب الوزارة وما في ال يلي منصب الوزارة إال أردني.42
حكمها إال أردني ال يحمل جنسية 

دولة أخرى.

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن 43
يقسموا أمام امللك اليمني التالية :

- أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن 
أحافظ على الدستور وأن أخدم األمة وأقوم بالواجبات 

املوكولة إلي بأمانة.

ال يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أمالك 44
احلكومة ولو كان ذلك في املزاد العلني كما ال يجوز له 

أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما , أو 
أن يشترك في أي عمل جتاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا 

من أي شركة .
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1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون 45
الدولة الداخلية واخلارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد 

به من تلك الشؤون مبوجب هذا الدستور أو مبوجب أي 
قانون أو نظام وضع مبقتضاه إلى أي شخص آخر أو هيئة 

أخرى .

2- تعني صالحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء 
بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها امللك .

1- يتولى مجلس 
الوزراء مسؤولية 

إدارة جميع شؤون 
الدولة الداخلية 

واخلارجية 
باستثناء ما قد 

عهد أو يعهد 
به من تلك 

الشؤون مبوجب 
هذا الدستور  أو 

دستور االحتاد 
العربي أو أي 

تشريع آخر إلى أي 
شخص أو هيئة 

أخرى.  

2- تعني صالحيات 
رئيس الوزراء 

والوزراء ومجلس 
الوزراء بأنظمة 

يضعها مجلس 
الوزراء ويصدق 
عليها امللك .

 تاريخ 
1958/9/1 من 
اجلريدة الرسمية.

1- يتولى مجلس 
الوزراء مسؤولية 

إدارة جميع شؤون 
الدولة الداخلية 

واخلارجية باستثناء 
ما قد عهد أو 

يعهد به من تلك 
الشؤون مبوجب 

هذا الدستور  أو 
أي تشريع آخر إلى 

أي شخص أو هيئة 
أخرى. 

2- تعني صالحيات 
رئيس الوزراء 

والوزراء ومجلس 
الوزراء بأنظمة 

يضعها مجلس 
الوزراء ويصدق 
عليها امللك .

 تاريخ 
1958/9/1 من 
اجلريدة الرسمية.

1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية 
إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية 
واخلارجية باستثناء ما قد عهد أو 
يعهد به من تلك الشؤون مبوجب 

هذا الدستور أو أي قانون آخر إلى أي 
شخص أو هيئة أخرى.)شطب أو أي 

تشريع آخر.(

يجوز أن يعهد إلى الوزير مبهام وزارة أو أكثر حسب ما 46
يذكر في مرسوم التعيني .

1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون املتعلقة 47
بوزارته وعليه  أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة 

خارجة عن اختصاصه .

2-  يتصرف رئيس الوزراء مبا هو ضمن صالحياته 
واختصاصه ويحيل األمور األخرى على مجلس الوزراء 

التخاذ القرارات الالزمة بشأنها.

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع 48
هذه القرارات الى امللك للتصديق عليها في األحوال التي 

ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع مبقتضاه على 
وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل 

في حدود اختصاصه .

أوامر امللك الشفوية أو اخلطية ال تخلي الوزراء من 49
مسؤوليتهم .

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء 50
مستقيلني أو مقالني بطبيعة احلال.

عند استقالة رئيس الوزراء أو 
إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء 

مستقيلني حكماً.

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب 51
مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن 

كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي 52
األعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكالم 

في كال اجمللسني , أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد 
اجمللسني فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق 

التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على 
سائر األعضاء في مخاطبة اجمللسني والوزير الذي يتقاضى 

راتب الوزارة ال يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات 
العضوية في أي من اجمللسني .
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1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء 53
على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد 

ال يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .

2- يؤجل االقتراع على الثقة ملرة واحدة ال تتجاوز مدتها 
عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير اخملتص أو هيئة الوزارة. )*(

)**(  يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم إلى مجلس 
النواب ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على هذا البيان إذا 

كان في حالة االنعقاد.

إضافة العبارة 
التالية:)*( وال 

يحل اجمللس خالل 
هذه املدة.

)مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1179 تاريخ 
 1954/4/17

إضافة العبارة 
التالية:

)**( يترتب على 
كل وزارة تتألف 

أن تتقدم ببيانها 
الوزاري إلى مجلس 
النواب خالل شهر 

واحد من تاريخ 
تأليفها إذا كان 

اجمللس منعقدا وأن 
تطلب الثقة على 

ذلك البيان وإذا كان 
اجمللس غير منعقد 

أو منحال فيعتبر 
خطاب العرش 

بيانا وزاريا ألغراض 
هذه املادة.

)مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1380 تاريخ 
1958/5/4 من 
اجلريدة الرسمية(

1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو 
بأي وزير منها إما بناء على طلب 
رئيس الوزراء وإما بناء على طلب 
موقع من عدد ال يقل عن عشرة 

أعضاء من مجلس النواب.

2- يؤجل االقتراع على الثقة ملرة 
واحدة ال تتجاوز مدتها عشرة 

أيام إذا طلب ذلك الوزير اخملتص أو 
هيئة الوزارة وال يحل اجمللس خالل 

هذه املدة.

3- يترتب على كل وزارة تؤلف أن 
تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس 
النواب خالل شهر واحد من تاريخ 

تأليفها إذا كان اجمللس منعقداً وأن 
تطلب الثقة على ذلك البيان.

4- إذا كان مجلس النواب غير 
منعقد يدعى لالنعقاد لدورة 

استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم 
ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة 
على ذلك البيان خالل شهر من 

تاريخ تأليفها.

5- إذا كان مجلس النواب منحالً 
فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها 

الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك 
البيان خالل شهر من تاريخ اجتماع 

اجمللس اجلديد.

6- ألغراض الفقرات 3و4و5 من 
هذه املادة حتصل الوزارة على الثقة 
إذا صوتت لصالح األغلبية املطلقة 

من أعضاء مجلس النواب.

تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب 54
فإذا قرر اجمللس عدم الثقة بالوزارة بأكثرية ثلثي األعضاء 

الذين يتألف منهم اجمللس  وجب عليها أن تستقيل  وإذا 
كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

1- تطرح الثقة 
بالوزارة أو بأحد 

الوزراء أمام 
مجلس النواب.

2- إذا قرر اجمللس 
عدم الثقة بالوزارة 
باألكثرية املطلقة 

من مجموع 
عدد أعضائه 

وجب عليها أن 
تستقيل .

3- وإذا كان قرار 
عدم الثقة خاصا 
بأحد الوزراء وجب 

عليه اعتزال 
منصبه.  

)مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1179 تاريخ 
 1954/4/17

من اجلريدة 
الرسمية(

يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من 55
جرائم ناجتة عن تأدية وظائفهم.

يحاكم الوزراء على ما ينسب 
إليهم من جرائم ناجتة عن تأدية 

وظائفهم أمام احملاكم النظامية 
اخملتصة في العاصمة وفقاً ألحكام 

القانون.

جمللس النواب حق اتهام الوزراء وال يصدر قرار االتهام إال 56
بأكثرية ثلثي أصوات األعضاء الذين يتألف منهم مجلس 
النواب وعلى اجمللس أن يعني من أعضائه من يتولى تقدمي 

االتهام وتأييده أمام اجمللس العدلي .

جمللس النواب حق إحالة الوزراء إلى 
النيابة العامة مع إبداء األسباب 

املبررة لذلك وال يصدر قرار اإلحالة 
إال بأكثرية األعضاء الذين يتألف 

منهم مجلس النواب.
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يؤلف اجمللس العالي من رئيس أعلى محكمة نظامية 57
رئيساً ومن ثمانية أعضاء أربعة منهم من أعضاء مجلس 
األعيان يعينهم اجمللس باالقتراع وأربعة من قضاة احملكمة 
املذكورة بترتيب األقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من 

رؤساء احملاكم التي تليها بترتيب األقدمية أيضا.

يؤلف اجمللس 
العالي من رئيس 
مجلس األعيان 

رئيسا ومن ثمانية 
أعضاء, ثالثة 

منهم يعينهم 
رئيس مجلس 

األعيان من 
أعضائه باالقتراع, 

وخمسة من قضاة 
أعلى محكمة 

نظامية بترتيب 
األقدمية وعند 
الضرورة يكمل 

العدد من رؤساء 
احملاكم التي تليها 
بترتيب األقدمية 

أيضا.

)مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1380 تاريخ 
1958/5/4 من 
اجلريدة الرسمية(

يوقف عن العمل الوزير الذي 
تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار 
اإلحالة عن مجلس النواب وال متنع 

استقالته عن إقامة الدعوة عليه أو 
االستمرار في محاكمته.

الفصل اخلامس / احملكمة الدستورية

يطبق اجمللس العالي قانون العقوبات املعمول به في 58
اجلرائم املنصوص عليها فيه وتعني بقانون خاص اجلرائم 
التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في األحوال التي ال 

يتناولها قانون العقوبات .

1- تُنشأ بقانون محكمة دستورية 
ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر 

هيئة قضائية مستقلة قائمة 
بذاتها، وتُؤلف من تسعة أعضاء 

على األقل من بينهم الرئيس 
يعينهم امللك.

2- تكون مدة العضوية في احملكمة 
الدستورية ست سنوات قابلة 

للتجديد، وال يجوز عزل أعضائها 
طيلة مدة عضويتهم.

تصدر األحكام بالعقوبة من اجمللس العالي بأغلبية ستة 59
أصوات.

تصدر األحكام 
والقرارات من 
اجمللس العالي 
بأغلبية ستة 

أصوات.

)مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1380 تاريخ 
1958/5/4 من 
اجلريدة الرسمية(

1- تختص احملكمة الدستورية 
بالرقابة على دستورية القوانني 

واألنظمة النافذة وتصدر أحكامها 
باسم امللك، وتكون أحكامها 

نهائية وملزمة جلميع السلطات 
وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة 

بأثر مباشر ما لم يحدد تاريخا 
ًآخر لنفاذه، وتُنشر أحكام احملكمة 

الدستورية في اجلريدة الرسمية 
خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ 

صدورها.

2- للمحكمة الدستورية حق 
تفسير نصوص الدستور إذا ُطلب 
إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس 

الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي 
األمة باألكثرية املطلقة ويكون 

قرارها نافذ املفعول بعد نشره في 
اجلريدة الرسمية.

ينظم اجمللس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة 60
الوزراء وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية .

1- للجهات التالية على سبيل 
احلصر حق الطعن مباشرة لدى 

احملكمة الدستورية في دستورية 
القوانني واألنظمة النافذة : 

1. مجلس األعيان.
2. مجلس النواب.
3. مجلس الوزراء.

2- في الدعوة املنظورة أمام احملاكم 
يجوز ألي من أطراف الدعوة إثارة 

الدفع بعدم الدستورية وعلى 
احملكمة إن وجدت مبرراً لذلك 

أن حتيل الدفع إلى احملكمة التي 
يحددها القانون لغايات البت في 

أمر إحالته إلى احملكمة الدستورية.
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الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن 61
يفصل اجمللس العالي في قضيته وال متنع استقالته من 

إقامة الدعوى عليه أو االستمرار في محاكمته .

1- يشترط في عضو احملكمة 
الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياً وال يحمل جنسية 
دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ اخلمسني من 
عمره.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في 
محكمة التمييز والعدل العليا أو 
من أساتذة القانون في اجلامعات 
الذين يحملون رتبة األستاذة ومن 

احملامني الذين أمضوا مدة ال تقل عن 
15 عاماً ومن أحد اخملتصني الذين 
تنطبق عليهم شروط العضوية 

في مجلس األعيان.
2- على رئيس وأعضاء احملكمة 

الدستورية قبل مباشرتهم 
أعمالهم أن يقسموا أمام امللك 

مييناً هذا نصه” أقسم باهلل 
العظيم أن أكون مخلصاً للملك 
والوطن، وأن أحافظ على الدستور 

وأن أخدم األمة وأقوم بالواجبات 
املوكوله إلي بأمانة.

3- يحّدد القانون طريقة عمل 
احملكمة وإدارتها وكيفية الطعن 
أمامها وجميع الشؤون املتعلقة 

بها وبإجراءاتها وبأحكامها 
وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع 
القانون املتعلق بها موضع التنفيذ، 

ويبني القانون حقوق أعضائها 
وحصانتهم.

الفصل السادس: السلطة التشريعية

مجلس األمة

يتألف مجلس األمة من مجلسني: مجلس األعيان 62
ومجلس النواب.

القسم األول: مجلس األعيان

يتألف مجلس األعيان مبا فيه الرئيس من عدد ال يتجاوز 63
نصف عدد مجلس النواب.

يشترط في عضو مجلس األعيان زيادة على الشروط 64
املعينة في املادة )75( من هذا الدستور أن يكون قد 

أمت أربعني سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى 
الطبقات اآلتية :

رؤساء الوزراء والوزراء احلاليون والسابقون ومن شغل 
سابقا مناصب السفراء والوزراء املفوضني ورؤساء 

مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم 
االستئناف النظامية والشرعية والضباط املتقاعدون من 
رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا 

للنيابة ال أقل من مرتني ومن ماثل هؤالء من الشخصيات 
احلائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم 

لألمة والوطن .

1- مدة العضوية في مجلس األعيان ثماني سنوات 65
ويتجدد تعيني نصف األعضاء كل أربع سنوات ومن انتهت 

مدته من األعضاء يجوز إعادة تعيينه.
2- يجري االقتراع على من يجب خروجهم في نهاية األربع 

السنوات األولى ويجوز إعادة تعيني من سقط باالقتراع 
ويشمل االقتراع رئيس اجمللس بصفته عضواً.

3- مدة رئيس مجلس األعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.

1- مدة العضوية 
في مجلس األعيان 

أربع سنوات 
ويتجدد تعيني 

األعضاء كل أربع 
سنوات ويجوز 

إعادة تعيني من 
انتهت مدته 

منهم .
2-مدة رئيس 

مجلس األعيان 
سنتان ويجوز 
إعادة تعيينه.

)مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1243 تاريخ 
 1955/10/16

من اجلريدة 
الرسمية(
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يجتمع مجلس األعيان عند اجتماع مجلس النواب  -661
وتكون أدوار االنعقاد واحدة للمجلسني .

 إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس 	- 
األعيان .

القسم الثاني: مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبني انتخابا عاما 67
سريا ومباشرا وفقا لقانون االنتخاب يكفل املبادئ التالية 

:
سالمة االنتخاب .. 1
حق املرشحني في مراقبة األعمال االنتخابية .. 2
 عقاب العابثني بإرادة الناخبني.. 3

1- يتألف مجلس النواب من 
أعضاء منتخبني انتخابا عاما سريا 

ومباشرا وفقا لقانون االنتخاب 
يكفل األمور واملبادئ التالية:

أ- حق املرشحني في مراقبة األعمال 
االنتخابية.

ب- عقاب العابثني بإرادة الناخبني. 
ج- سالمة العملية االنتخابية في 

مراحلها كاّفة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة 
تشرف على العملية االنتخابية 

وتديرها في كل مراحلها كما 
تشرف على أي عملية انتخابية 

يقرها مجلس الوزراء.

1-   مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من 68
تاريخ إعالن نتائج االنتخاب العام في اجلريدة الرسمية. 

)*(
2-   يجب إجراء االنتخاب خالل الشهور األربعة التي 

تسبق انتهاء مدة اجمللس فإذا لم يكن االنتخاب قد مت عند 
انتهاء مدة اجمللس أو تأخر بسبب من األسباب يبقى اجمللس 

قائما حتى يتم انتخاب اجمللس اجلديد .

إضافة العبارة 
التالية:

)*( وللملك أن 
ميدد مدة اجمللس 

بإرادة ملكية الى 
مدة ال تقل عن 
سنة واحدة وال 

تزيد على سنتني 
. مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1476 تاريخ 
 1960/2/16

من اجلريدة 
الرسمية

1-   ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا 69
له ملدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .

2-    إذا اجتمع اجمللس في دورة غير عادية ولم يكن له 
رئيس فينتخب اجمللس رئيسا له ملدة تنتهي في أول الدورة 

العادية.

1- ينتخب مجلس النواب في بدء 
كل دورة عادية رئيساً له ملدة سنة 

شمسية ويجوز إعادة انتخابه. 
2- إذا اجتمع اجمللس في دورة غير 

عادية ولم يكن له رئيس فينتخب 
اجمللس رئيساً له ملدة تنتهي في أول 

الدورة العادية.

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط 70
املعينة في املادة )75( من هذا الدستور أن يكون قد أمت 

ثالثني سنة شمسية من عمره.
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جمللس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل 71
ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية اجمللس خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب في دائرته طعنا 
يبني فيه األسباب القانونية لعدم صحة نيابة املطعون 

فيه وال تعتبر النيابة باطلة إال بقرار يصدر بأكثرية ثلثي 
أعضاء اجمللس .

1- يختص القضاء بحق الفصل 
في صحة نيابة أعضاء مجلس 

النواب، ولكل ناخب أن يقدم 
طعناً إلى محكمة االستئناف 
التابعة لها الدائرة االنتخابية 
للنائب املطعون بصحة نيابته 

خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ 
نشر نتائج االنتخابات في اجلريدة 
الرسمية يبني فيه أسباب طعنه، 
وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة 
ألي طريق من طرق الطعن، وتصدر 

أحكامها خالل ثالثني يوماً من تاريخ 
تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي احملكمة إما برد الطعن 
أو قبوله موضوعاً وفي هذه احلالة 

تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطالن 

نيابة العضو الذي أبطلت احملكمة 
عضويته بعد تبليغ اجمللس قرار 

احملكمة.
4- تعتبر األعمال التي قام بها 
العضو الذي ألغيت نيابته قبل 

إلغائها صحيحة.
5- إذا تبني للمحكمة نتيجة النظر 
في الطعون أن اإلجراءات االنتخابية 

في الدائرة املطعون بصحة نيابة 
أعضائها تخالف أحكام القانون 

تعلن قرارها ببطالن االنتخابات في 
تلك الدائرة.

يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل 72
بكتاب يقدمه الى رئيس اجمللس وعلى الرئيس أن يعرض 

االستقالة على اجمللس ليقرر قبولها أو رفضها .



180

1-   إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام 73
بحيث يجتمع اجمللس اجلديد في دورة غير عادية بعد 

تاريخ احلل بأربعة أشهر على األكثر وتعتبر هذه الدورة 
كالدورة العادية وفق أحكام املادة ) 78 ( من هذا الدستور 

وتشملها شروط التمديد والتأجيل .
2-   إذا لم يتم االنتخاب عند انتهاء الشهور األربعة 

يستعيد اجمللس املنحل كامل سلطته  الدستورية 
ويجتمع فورا كأن احلل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن 

ينتخب اجمللس اجلديد .
3-   )*( ال يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي 

حال يوم )31( تشرين األول وتفض في التاريخ  املذكور 
ليتمكن اجمللس من عقد دورته العادية األولى في أول شهر 
تشرين الثاني وإذا حدث أن عقدت  الدورة غير العادية في 
شهري تشرين الثاني وكانون األول فتعتبر عندئذ أول دورة 

عادية جمللس النواب .

)1( و )2( كما 
هي، والتعديل 

على )3(:

3- )*(ال يجوز أن 
تتجاوز هذه الدورة 
غير العادية في أي 

حال يوم ) 30 ( 
أيلول وتفض في 
التاريخ  املذكور 
ليتمكن اجمللس 
من عقد دورته 

العادية األولى في 
أول شهر تشرين 
األول وإذا حدث أن 

عقدت  الدورة غير 
العادية في شهري 

تشرين األول 
وتشرين الثاني 

فتعتبر عندئذ أول 
دورة عادية جمللس 

النواب.

مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1243 تاريخ 
 1955/10/16

من اجلريدة 
الرسمية

إضافة فقرة 
جديدة ورقمها 

:)4(

4- )**( بالرغم 
مما ورد في الفقرتني 

) 1 , 2 ( من 
هذه املادة للملك 

أن يؤجل إجراء 
االنتخاب  العام إذا 
كانت هناك ظروف 

قاهرة يرى معها 
مجلس الوزراء أن 

إجراء االنتخاب أمر 
متعذر.

مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

2523 تاريخ 
 1974/11/10

من اجلريدة 
الرسمية ثم 

أعيد  تعديلها 
على هذا الشكل 

مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

2605 تاريخ 
1976/2/7 من 
اجلريدة الرسمية.

5- )***( إذا استمرت 
الظروف القاهرة املنصوص 

عليها في الفقرة ) 4 ( 
من هذه املادة فللملك 

بناء على قرار من مجلس 
الوزراء إعادة اجمللس املنحل 
ودعوته لالنعقاد , ويعتبر 

هذا اجمللس قائما من جميع 
الوجوه من تاريخ صدور 
اإلرادة امللكية بإعادته , 
وميارس كامل صالحياته

 الدستورية وتنطبق عليه 
أحكام هذا الدستور مبا 

في ذلك املتعلق منها مبدة 
اجمللس وحله , وتعتبر الدورة 
التي يعقدها في هذه احلالة 

أول دورة عادية له بغض 
النظر عن تاريخ وقوعها.

6- )****( إذا رأى مجلس 
الوزراء أن إجراء االنتخاب 

العام في نصف عدد 
الدوائر االنتخابية على 

األقل أمر ممكن بالرغم من 
استمرار الظروف القاهرة 
املشار إليها في هذه املادة 

, فللملك أن يأمر بإجراء 
االنتخاب في هذه الدوائر . 
ويتولى األعضاء الفائزون 

فيها انتخاب ما ال يزيد 
على نصف عدد األعضاء 

عن الدوائر االنتخابية 
األخرى التي تعذر إجراء 
االنتخاب فيها على أن 

يكون انعقادهم بأكثرية 
ثالثة أرباع عددهم وأن 

يتم االنتخاب من قبلهم 
بأكثرية الثلثني على األقل 
ووفقا لألحكام والطريقة 
املنصوص عليها في املادة 

88 من الدستور ويقوم 
األعضاء الفائزون واألعضاء 

املنتخبون مبوجب هذه 
الفقرة بانتخاب بقية 

األعضاء عن تلك الدوائر 
وفق األحكام املبينة في 

هذه الفقرة.
ألغيت هذه الفقرة 

واستعيض عنها بالنص 
املنشور أعاله مبوجب 

التعديل املنشور في العدد 
3201 تاريخ 1984/1/9 

من اجلريدة الرسمية.
)****( أضيفت هذه 

الفقرة مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 3201 
تاريخ 1984/1/9 من 

اجلريدة الرسمية.

إلغاء الفقرات الرابعة واخلامسة 
والسادسة واالكتفاء بالفقرات 

األولى والثانية والثالثة.
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إذا حل مجلس النواب بسبب ما فال يجوز حل اجمللس 74
اجلديد من أجل السبب نفسه.

تضاف إلى املادة 
)74( من الدستور 

الفقرة التالية 
وحتمل رقم )2( 

وتعتبر املادة 
األصلية فقرة رقم 

:)1(
)2( احلكومة 

التي يحل مجلس 
النواب في عهدها 

تستقيل من 
احلكم خالل 

أسبوع من تاريخ 
احلل على أن 

جتري االنتخابات 
النيابية حكومة 
انتقالية ال يجوز 
ألي وزير فيها أن 

يرشح نفسه 
لهذه االنتخابات. 
مبوجب التعديل 

املنشور في العدد 
1179 تاريخ 

 1954/4/17
من اجلريدة 
الرسمية.

تلغى املادة )74( 
ويستعاض عنها 

مبا يلي:
إذا حل مجلس 
النواب لسبب 

ما فال يجوز حل 
اجمللس اجلديد 

للسبب نفسه 
وعلى الوزير الذي 

ينوي ترشيح 
نفسه لالنتخاب 

يستقيل قبل 
ابتداء الترشيح 

مبدة خمسة عشر 
يوماً على األقل.
مبوجب التعديل 

املنشور في العدد 
1380 تاريخ 

1958/5/4 من 
اجلريدة الرسمية.

1- إذا ُحلَّ مجلس النواب لسبب 
ما، فال يجوز حل اجمللس اجلديد 

للسبب نفسه.

2- احلكومة التي يحل مجلس 
النواب في عهدها تستقيل خالل 

أسبوع من تاريخ احلل، وال يجوز 
تكليف رئيسها في تشكيل 

احلكومة التي تليها.

3- على الوزير الذي ينوي ترشيح 
نفسه لالنتخابات أن يستقيل قبل 

ستني يوماً على األقل من تاريخ 
االنتخاب.

القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسني

1- ال يكون عضوا في مجلسي األعيان والنواب75

أ- من لم يكن أردنيا .

 ب- من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية .

ج- من كان محكوما عليه باإلفالس ولم يستعد اعتباره 
قانونيا .

د- من كان محجورا عليه ولم يرفع احلجر عنه .

هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة 
واحدة بجرمية غير سياسية ولم يعف عنه .

و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر احلكومة 
بسبب عقد غير عقود استئجار األراضي  واألمالك وال 

ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها 
أكثر من عشرة أشخاص .

ز- من كان مجنونا أو معتوها .

ح- من كان من أقارب امللك في الدرجة التي تعني بقانون 
خاص .

2- إذا حدثت أية حالة من حاالت عدم األهلية املنصوص 
عليها في الفقرة السابقة ألي عضو من أعضاء مجلسي 

األعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه 
تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية 

ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من 
مجلس األعيان إلى جاللة امللك إلقراره .

1- ال يكون عضوا في مجلسي 
األعيان والنواب

أ- من لم يكن أردنيا .
 ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.

ج- من كان محكوما عليه باإلفالس 
ولم يستعد اعتباره قانونيا .

د- من كان محجورا عليه ولم يرفع 
احلجر عنه .

ه- من كان محكوما عليه بالسجن 
مدة تزيد على سنة واحدة بجرمية 

غير سياسية ولم يعف عنه .
و- من كان مجنونا أو معتوها .
ز- من كان من أقارب امللك في 

الدرجة التي تعني بقانون خاص .
2- ميتنع على كل عضو من أعضاء 

مجلس األعيان والنواب أثناء مدة 
عضويته التعاقد مع احلكومة أو 

املؤسسات الرسمية العامة أو 
الشركات التي متلكها أو تسيطر 

عليها احلكومة أو أي مؤسسة 
رسمية عامة سواء كان هذا 

التعاقد بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة باستثناء عقود استئجار 

األراضي واألمالك ومن كان مساهماً 
في شركة أعضائها أكثر من عشرة 

أشخاص.
3- إذ حدثت أية حالة من حاالت 

عدم األهلية املنصوص عليها 
في الفقرة )1( من هذه املادة ألي 

عضو من أعضاء مجلسي األعيان 
والنواب أثناء عضويته أو ظهرت 

بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة 
)2( من هذه املادة تسقط عضويته 

ويصبح محله شاغرا بقرار من 
األغلبية املطلقة ألعضاء مجلسه 

على أن يرفع القرار إذا كان صادرا 
من مجلس األعيان الى جاللة امللك 

إلقراره.

مع مراعاة أحكام املادة ) 52 ( من هذا الدستور ال 76
يجوز اجلمع بني عضوية مجلس األعيان أو النواب وبني 

الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة 
يتناول صاحبها مرتبه من األموال العامة ويشمل ذلك 

دوائر البلديات وكذلك ال يجوز اجلمع بني عضوية مجلس 
األعيان ومجلس النواب .
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مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل 77
مجلس النواب يعقد مجلس األمة دورة عادية واحدة في 

غضون كل سنة من مدته.

1- يدعو امللك مجلس األمة إلى االجتماع في دورته 78
العادية في اليوم األول من شهر تشرين الثاني من كل 

سنة وإذا كان اليوم املذكور عطلة رسمية ففي أول يوم 
يليه ال يكون عطلة رسمية, على أنه يجوز للملك أن 

يرجئ بإرادة ملكية تنشر في اجلريدة الرسمية اجتماع 
مجلس األمة لتاريخ يعني في اإلرادة امللكية, على أن ال 

تتجاوز مدة اإلرجاء شهرين 
2- إذا لم يدع مجلس األمة إلى االجتماع مبقتضى الفقرة 

السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي 
مبوجبها .

3-)*(  تبدأ الدورة العادية جمللس األمة في التاريخ الذي 
يدعى فيه إلى االجتماع وفق الفقرتني السابقتني, ومتتد 
هذه الدورة العادية ثالثة أشهر, إال إذا حل امللك مجلس 

النواب قبل انقضاء تلك املدة, ويجوز للملك أن ميدد 
الدورة العادية مدة أخرى ال تزيد على ثالثة أشهر إلجناز ما 
قد يكون هنالك من أعمال, وعند انتهاء األشهر الثالثة 

األولى، أو أي متديد لها يفض امللك الدورة املذكورة .

1- يدعو امللك 
مجلس األمة 

إلى االجتماع في 
دورته العادية في 

اليوم األول من 
شهر تشرين األول 
من كل سنة وإذا 
كان اليوم املذكور 

عطلة رسمية 
ففي أول يوم يليه 

ال يكون عطلة 
رسمية، على أنه 
يجوز للملك أن 

يرجئ بإرادة ملكية 
تنشر في اجلريدة 
الرسمية اجتماع 

مجلس األمة 
لتاريخ يعني في 

اإلرادة امللكية على 
أن ال تتجاوز مدة 
اإلرجاء شهرين.

)2( كما هي،
3- )*( تبدأ الدورة 

العادية جمللس 
األمة في التاريخ 
الذي يدعى فيه 

إلى االجتماع 
وفق الفقرتني 

السابقتني, ومتتد 
هذه الدورة العادية 
ستة أشهر، إال إذا 
حل امللك مجلس 

النواب قبل 
انقضاء تلك املدة، 

ويجوز للملك أن 
ميدد الدورة العادية 
مدة أخرى ال تزيد 
على ثالثة أشهر 

إلجناز ما قد يكون 
هنالك من أعمال 

, وعند انتهاء 
األشهر الستة 
أو أي متديد لها 

يفض امللك الدورة 
املذكورة.

مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1179 تاريخ 
 1954/4/17

من اجلريدة 
الرسمية.

3- )*( تبدأ الدورة 
العادية جمللس 

األمة في التاريخ 
الذي يدعى فيه 

إلى االجتماع 
وفق الفقرتني 

السابقتني, ومتتد 
هذه الدورة العادية 
أربعة أشهر, إال إذا 
حل امللك مجلس 

النواب قبل 
انقضاء تلك املدة, 

ويجوز للملك أن 
ميدد الدورة العادية 
مدة أخرى ال تزيد 
على ثالثة أشهر 

إلجناز ما قد يكون 
هنالك من أعمال، 

وعند انتهاء 
األشهر األربعة 
أو أي متديد لها 

يفض امللك الدورة 
املذكورة.

مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1243 تاريخ 
 1955/10/16

من اجلريدة 
الرسمية.

3- )*( تبدأ الدورة العادية جمللس 
األمة في التاريخ الذي يدعى 

فيه إلى االجتماع وفق الفقرتني 
السابقتني, ومتتد هذه الدورة 

العادية ستة أشهر, إال إذا حل امللك 
مجلس النواب قبل انقضاء تلك 

املدة, ويجوز للملك أن ميدد الدورة 
العادية مدة أخرى ال تزيد على ثالثة 
أشهر إلجناز ما قد يكون هنالك من 
أعمال, وعند انتهاء األشهر الستة 

أو أي متديد لها يفض امللك الدورة 
املذكورة.

يفتتح امللك الدورة العادية جمللس األمة بإلقاء خطبة 79
العرش في اجمللسني مجتمعني وله أن ينيب رئيس الوزراء أو 
أحد الوزراء ليقوم مبراسم االفتتاح وإلقاء خطبة العرش, 

ويقدم كل من اجمللسني عريضة يضمنها جوابه عنها.

على كل عضو من أعضاء مجلسي األعيان والنواب قبل 80
الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه ميينا هذا 

نصها :
“أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن , 
وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم األمة وأقوم بالواجبات 

املوكولة إلي حق القيام”.

1- للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس األمة 81
ثالث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع اجمللس مبوجب 

الفقرة ) 1 ( من املادة ) 78 ( فلمرتني فقط على انه 
ال يجوز أن تزيد مدد التأجيالت في غضون أية دورة عادية 

واحدة على شهرين مبا في ذلك مدة اإلرجاء وال تدخل مدد 
هذه التأجيالت في حساب مدة الدورة .

2- يجوز لكل من مجلسي األعيان والنواب أن يؤجل 
جلساته من حني إلى آخر وفق نظامه الداخلي .
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1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس األمة إلى 82
االجتماع في دورات استثنائية وملدة غير محددة لكل  دورة 

من أجل إقرار أمور معينة تبني في اإلرادة امللكية عند 
صدور الدعوة وتفض الدورة االستثنائية بإرادة .

2- يدعو امللك مجلس األمة لالجتماع في دورة استثنائية 
أيضا متى طلبت ذلك األغلبية املطلقة جمللس النواب 

بعريضة موقعة منها تبني فيها األمور التي يراد البحث 
فيها .

3- ال يجوز جمللس األمة أن يبحث في أية دورة استثنائية 
إال في األمور املعينة في اإلرادة امللكية التي انعقدت 

مبقتضاها.

يضع كل من اجمللسني أنظمة داخلية لضبط وتنظيم 83
إجراءاته وتعرض هذه األنظمة على امللك للتصديق 

عليها .

1- ال تعتبر جلسة أي من اجمللسني قانونية إال إذا حضرها 84
ثلثا أعضاء اجمللس. )*(

2- تصدر قرارات كل من اجمللسني بأكثرية أصوات األعضاء 
احلاضرين ما عدا الرئيس إال إذا نص هذا الدستور على 

خالف ذلك وإذا تساوت األصوات فيجب على الرئيس أن 
يعطي صوت الترجيح. 

3- إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو باالقتراع على 
الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى األصوات 

باملناداة على األعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

)مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1179 تاريخ 
 1954/4/17

من اجلريدة 
الرسمية(

1- ال تعتبر 
جلسة أي من 

اجمللسني قانونية 
إال إذا حضرها ثلثا 

أعضاء اجمللس 
وتستمر اجللسة 
قانونية ما دامت 

أغلبية أعضاء 
اجمللس املطلقة 

حاضرة فيها .

)2(و )3( كما 
هي.

1- ال تعتبر جلسة أي من اجمللسني 
قانونية إال إذا حضرتها األغلبية 
املطلقة ألعضاء اجمللس وتستمر 

اجللسة قانونية ما دامت هذه 
األغلبية حاضرة فيها.

2- تصدر قرارات كل من اجمللسني 
بأكثرية أصوات األعضاء احلاضرين 

ما عدا الرئيس إال إذا نص هذا 
الدستور على خالف ذلك وإذا 
تساوت األصوات فيجب على 

الرئيس أن يعطي صوت الترجيح 
3- إذا كان التصويت متعلقا 

بالدستور أو باالقتراع على الثقة 
بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب 

أن تعطى األصوات باملناداة على 
األعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

تكون جلسات كل من اجمللسني علنية على أنه يجوز 85
عقد جلسات سرية بناء على طلب من احلكومة أو طلب 
خمسة من األعضاء ثم يقرر اجمللس قبول الطلب الواقع 

أو رفضه.

1- ال يوقف أحد أعضاء مجلسي األعيان والنواب وال 86
يحاكم خالل مدة انعقاد اجمللس ما لم يصدر من  اجمللس 

الذي هو منتسب إليه قرار باألكثرية املطلقة بوجود سبب 
كاف لتوقيفه أو حملاكمته أو ما لم  يقبض عليه في حالة 

التلبس بجرمية جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه 
الصورة يجب إعالن اجمللس بذلك فورا .

2- إذا أوقف عضو لسبب ما خالل املدة التي ال يكون 
مجلس األمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن 

يبلغ اجمللس املنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته 
اإلجراءات املتخذة مشفوعة باإليضاح الالزم .

لكل عضو من أعضاء مجلسي األعيان والنواب ملء 87
احلرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي 

للمجلس الذي هو منتسب إليه وال يجوز مؤاخذة العضو 
بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء 

جلسات اجمللس.

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي األعيان والنواب 88
بالوفاة أو االستقالة أو غير ذلك من األسباب فيمأل محله 

بطريق التعيني إذا كان عينا أو االنتخاب الفرعي إن كان 
نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار اجمللس 

احلكومة بشغور احملل وتدوم عضوية العضو اجلديد إلى 
نهاية مدة سلفه.

أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية 
دائرة انتخابية ألي سبب من األسباب وكانت هنالك 

ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب 
فرعي مللء ذلك احملل أمر متعذر يقوم مجلس النواب 

بأكثرية أعضائه املطلقة وخالل شهر من تاريخ إشعاره 
بذلك بانتخاب عضو مللء ذلك احملل من بني أبناء تلك 

الدائرة االنتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك 
بالطريقة التي يراها اجمللس مناسبة.

إذا شغر محل احد أعضاء مجلسي 
األعيان والنواب بالوفاة أو االستقالة 

أو غير ذلك من األسباب باستثناء 
من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال 

صحة نيابته فعال اجمللس املعني 
إشعار احلكومة والهيئة املستقلة 
لالنتخاب إذا كان نائباً بذلك خالل 

ثالثني يوماً من شغور محل العضو 
وميأل محله بطريقة التعيني إذا كان 
عيناً أو وفق أحكام قانون االنتخاب 

إذا كان نائباً، وذلك في مدى شهرين 
من تاريخ إشعار اجمللس بشغور احملل 

وتدوم عضوية العضو اجلديد إلى 
نهاية مدة اجمللس.
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1- باإلضافة إلى األحوال التي يجتمع فيها مجلسا 89
األعيان والنواب بحكم املواد  34 , 79 و 92 من هذا 
الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس 

الوزراء .
2- عندما يجتمع اجمللسان معا يتولى الرئاسة رئيس 

مجلس األعيان .
3-)*(  تعتبر جلسات اجمللسني مجتمعني صحيحة وفق 
هذه املادة إذا توفرت األغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين.

)1( و)2( كما 
هي،

3-)*(تعتبر 
جلسات اجمللسني 

مجتمعني قانونية 
إال بحضور 

األغلبية املطلقة 
ألعضاء كل من 
اجمللسني وتصدر 
القرارات بأغلبية 
أصوات احلاضرين 

ما عدا الرئيس 
الذي عليه أن 
يعطي صوت 
الترجيح عند 

تساوي األصوات 
مبوجب التعديل 

املنشور في العدد 
1380 تاريخ 

1958/5/4 من 
اجلريدة الرسمية.

1- باإلضافة إلى األحوال التي 
يجتمع فيها مجلس األعيان 

والنواب بحكم املواد  و29 34 , 
79 و 92 من هذا الدستور فإنهما 

يجتمعان معا بناء على طلب رئيس 
الوزراء .

2- عندما يجتمع اجمللسان معا 
يتولى الرئاسة رئيس مجلس 

األعيان.
3- ال تعتبر جلسات اجمللسني 
مجتمعني قانونية إال بحضور 

األغلبية املطلقة ألعضاء كل من 
اجمللسني وتصدر القرارات بأغلبية 
أصوات احلاضرين ما عدا الرئيس 

الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح 
عند تساوي األصوات.

ال يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي األعيان 90
والنواب إال بقرار صادر من اجمللس الذي هو منتسب إليه. 
ويشترط في غير حالتي عدم اجلمع والسقوط املبينتني 

في هذا الدستور وبقانون االنتخاب أن يصدر قرار الفصل 
بأكثرية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس وإذا 

كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس األعيان فيرفع قرار 
اجمللس إلى امللك إلقراره .

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب 91
الذي له حق قبول املشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع 
احلاالت يرفع املشروع إلى مجلس األعيان وال يصدر قانون 

إال إذا أقره اجمللسان وصدق عليه امللك.

إذا رفض أحد اجمللسني مشروع أي قانون مرتني وقبله 92
اجمللس اآلخر معدال أو غير معدل يجتمع اجمللسان في 

جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس األعيان لبحث 
املواد اخملتلف فيها ويشترط لقبول املشروع أن يصدر قرار 
اجمللس املشترك بأكثرية ثلثي األعضاء احلاضرين وعندما 

يرفض املشروع بالصورة املبينة آنفا ال يقدم مرة ثانية إلى 
اجمللس في الدورة نفسها .

1- كل مشروع قانون أقره مجلسا األعيان والنواب يرفع 93
إلى امللك للتصديق عليه .

2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب امللك ومرور 
ثالثني يوما على نشره في  اجلريدة الرسمية إال إذا ورد نص 

خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر .
3- إذا لم ير امللك التصديق على القانون فله في غضون 

ستة أشهر من  تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى اجمللس 
مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق .

4- إذا رد مشروع أي قانون ) ما عدا الدستور ( خالل املدة 
املبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا األعيان  والنواب 

مرة ثانية مبوافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل 
من اجمللسني وجب عندئذ إصداره وفي حالة  عدم إعادة 
القانون مصدقا في املدة املعينة في الفقرة الثالثة من 

هذه املادة يعتبر نافذ املفعول وبحكم املصدق .
فإذا لم حتصل أكثرية الثلثني فال يجوز إعادة النظر فيه 

خالل تلك الدورة على أنه ميكن جمللس األمة أن يعيد النظر 
في املشروع املذكور في الدورة العادية التالية. 
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1- عندما يكون مجلس األمة غير منعقد يحق جمللس 94
الوزراء مبوافقة امللك أن يضع قوانني مؤقتة ملواجهة 

الطوارئ اآلتي بيانها:

أ. الكوارث العامة.

ب. حالة احلرب والطوارئ.

ج. احلاجة إلى نفقات مستعجلة ال تتحمل التأجيل.

ويكون لهذه القوانني املؤقتة التي يجب أن ال تخالف 
أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على اجمللس 
في أول اجتماع يعقده فإذا لم يقرها وجب على مجلس 

الوزراء مبوافقة امللك أن يعلن بطالن نفاذها فوراً ومن تاريخ 
ذلك اإلعالن يزول ما كان لها من قوة القانون على أن ال 

يؤثر ذلك في العقود واحلقوق املكتسبة.

2- يسري مفعول القوانني املؤقتة بالصورة التي يسري 
فيها مفعول القوانني مبقتضى حكم املادة )93 ( من 

هذا الدستور.

1- عندما يكون 
مجلس األمة 
غير منعقد أو 

منحال يكون جمللس 
الوزراء مبوافقة 
امللك أن يضع 
قوانني مؤقتة 

في األمور التي 
تستوجب اتخاذ 
تدابير ضرورية ال 
حتتمل التأخير أو 
تستدعي صرف 

نفقات مستعجلة 
غير قابلة للتأجيل 

ويكون لهذه 
القوانني املؤقتة 
التي يجب أن ال 
تخالف أحكام 
هذا الدستور 

قوة القانون على 
أن تعرض على 
اجمللس في أول 
اجتماع يعقده 

وللمجلس أن يقر 
هذه القوانني أو 
يعدلها، أما إذا 
رفضها فيجب 

على مجلس 
الوزراء مبوافقة 
امللك أن يعلن 

بطالنها فورا ومن 
تاريخ ذلك اإلعالن 

يزول مفعولها 
على أن ال يـؤثر 

ذلك في الـعقود 
واحلقوق املكتسبة
2-يسري مفعول 
القوانني املؤقتة 

بالصورة التي 
يسري فيها 

مفعول القوانني 
مبقتضى حكم 
الفقرة الثانية 
من املادة )93( 

من هذا الدستور.
مبوجب التعديل 

املنشور في العدد 
1380 تاريخ 

1958/5/4 من 
اجلريدة الرسمية.

1- عندما يكون مجلس األمة غير 
منعقد أو منحالً يحق جمللس الوزراء 
مبوافقة امللك أن يضع قوانني مؤقتة 

ملواجهة الطوارئ اآلتي بيانها:

أ. الكوارث العامة.

ب. احلرب وإعالن الطوارئ.

ج. احلاجة إلى نفقات ضرورية 
ومستعجلة ال تتحمل التأجيل.

ويكون لهذه القوانني املؤقتة التي 
يجب أن ال تخالف أحكام الدستور 

قوة القانون على أن تعرض على 
مجلس األمة في أول اجتماع 

يعقده، وعلى اجمللس البت فيها 
خالل دورتني عاديتني متتاليتني 

من تاريخ إحالته وله أن يقر هذه 
القوانني أو يعدلها أو يرفضها، فإذا 
رفضها أو أنقضت املادة املنصوص 

عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها 
وجب على مجلس لم يقرها وجب 

على مجلس الوزراء مبوافقة امللك أن 
يعلن بطالن نفاذها فوراً ومن تاريخ 

ذلك اإلعالن يزول ما كان لها من 
قوة القانون على أن ال يؤثر ذلك في 

العقود واحلقوق املكتسبة.

2-يسري مفعول القوانني املؤقتة 
بالصورة التي يسري فيها مفعول 
القوانني مبقتضى حكم املادة )93 

( من هذا الدستور.
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1- )*( لكل عضو أو أكثر من أعضاء مجلسي األعيان 95
والنواب أن يقترح وضع مشروع قانون على أن حتال هذه 

االقتراحات على اللجنة اخملتصة في اجمللس للتدقيق 
وإبداء الرأي فيها فإذا رأى اجمللس قبول االقتراح أحاله 

على احلكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقدميه 
للمجلس إما في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها. 

2- كل مشروع قانون اقترحه أحد أعضاء أي من مجلسي 
األعيان والنواب ورفضه اجمللس ال يجوز تقدميه في الدورة 

نفسها.

1- )*( يجوز 
لعشرة او أكثر 
من أعضاء أي 
من مجلسي 

األعيان والنواب أن 
يقترحوا القوانني 
ويحال كل اقتراح 

على اللجنة 
اخملتصة في اجمللس 

إلبداء الرأي فإذا 
رأى اجمللس قبول 
االقتراح أحاله 
على  احلكومة 

لوضعه في صيغة 
مشروع قانون 

وتقدميه للمجلس 
في الدورة نفسها 
أو في الدورة التي 

تليها.
2- كل اقتراح 

بقانون تقدم به 
أعضاء أي من 

مجلسي األعيان 
والنواب وفق 

الفقرة السابقة 
ورفضه اجمللس ال 
يجوز تقدميه في 

الدورة نفسها.
)مبوجب التعديل 

املنشور في العدد 
1380 تاريخ 

1958/5/4 من 
اجلريدة الرسمية(

لكل عضو من أعضاء مجلسي األعيان والنواب أن يوجه 96
إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من األمور 

العامة وفاقا ملا هو منصوص عليه في النظام الداخلي 
للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو , وال يناقش 

استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى 
الوزير إال إذا كانت احلالة مستعجلة ووافق الوزير على 

تقصير املدة املذكورة .

الفصل السابع: السلطة القضائية

القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير 97
القانون.

يعني قضاة احملاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة 98
ملكية وفق أحكام القوانني.

1- تبقى كما هي.
2- ينشأ بقانون مجلس قضائي 
يتولى الشؤون املتعلقة بالقضاة 

النظاميني.
3- مع مراعاة الفقرة )1( من هذه 

املادة يكون للمجلس القضائي 
وحده حق تعيني القضاة النظامني 

وفق أحكام القانون.
 

احملاكم ثالثة أنواع :99
1- احملاكم النظامية .

2- احملاكم الدينية .
3- احملاكم اخلاصة.

تعني أنواع احملاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها 100
وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون 

على إنشاء محكمة عدل عليا.

تعني أنواع احملاكم ودرجاتها 
وأقسامها واختصاصاتها وكيفية 
إدارتها بقانون خاص على أن ينص 

هذا القانون على إنشاء قضاء إداري 
على درجتني.
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1- احملاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في 101
شؤونها .

2- جلسات احملاكم علنية إال إذا رأت احملكمة أن تكون 
سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على اآلداب.

1- احملاكم مفتوحة للجميع 
ومصونة من التدخل في شؤونها .

2- ال يجوز محاكمة أي شخص 
مدني في قضية جزائية ال يكون 

جميع قضائها مدنيني، ويستثنى 
من ذلك  جرائم اخليانة والتجسس 

واإلرهاب وجرائم اخملدرات وتزييف 
العملة.

3- جلسات احملاكم علنية إال إذا 
قررت احملكمة أن تكون سرية مراعاة 

للنظام العام أو احملافظة على 
اآلداب، وفي جميع األحوال يكون 

النطق باحلكم في جلسة علنية.
4- املتهم بريء حتى تثبت إدانته 

بحكم قطعي.

 متارس احملاكم النظامية في اململكة األردنية الهاشمية 102
حق القضاء على جميع األشخاص في جميع املواد املدنية 

واجلزائية مبا فيها الدعاوى التي تقيمها احلكومة أو تقوم 
عليها باستثناء املواد التي قد يفوض فيها حق القضاء 
إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة مبوجب أحكام هذا 

الدستور أو )*( أي قانون آخر نافذ املفعول.

متارس احملاكم 
النظامية في 

اململكة األردنية 
الهاشمية حق 

القضاء على 
جميع األشخاص 

في جميع املواد 
املدنية واجلزائية مبا 
فيها الدعاوى التي 
تقيمها احلكومة 

أو تقوم عليها 
باستثناء املواد 
التي قد يفوض 

فيها حق القضاء 
الى محاكم دينية 
أو محاكم خاصة 
مبوجب أحكام هذا 
الدستور أو )*( أي 

تشريع آخر نافذ 
املفعول.

مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1396 تاريخ 
1958/9/1 من 
اجلريدة الرسمية.

1- متارس احملاكم النظامية اختصاصها في القضاء 103
احلقوقي واجلزائي وفق أحكام القوانني النافذة  املفعول في 
اململكة على أنه في مسائل األحوال الشخصية لألجانب 

أو في األمور احلقوقية والتجارية التي قضت  العادة في 
العرف الدولي بتطبيق قانون بالد أخرى بشأنها ينفذ ذلك 

القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
2- مسائل األحوال الشخصية هي املسائل التي يعينها 

القانون وتدخل مبوجبه في اختصاص احملاكم الشرعية 
وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمني .

تقسم احملاكم الدينية الى :104
1- احملاكم الشرعية .

2- مجالس الطوائف الدينية األخرى .

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها 105
اخلاصة في األمور اآلتية :

1- مسائل األحوال الشخصية للمسلمني .
2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كالهما مسلمني أو كان 
أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء 

في ذلك للمحاكم الشرعية .
3- األمور اخملتصة باألوقاف اإلسالمية .

تطبق احملاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع 106
الشريف .

تعني بقانون خاص كيفية تنظيم أمور األوقاف اإلسالمية 107
وإدارة شؤونها املالية وغير ذلك.

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية 108
غير املسلمة التي اعترفت أو تعترف احلكومة بأنها 

مؤسسة في اململكة األردنية الهاشمية.
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1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا ألحكام 109
القوانني التي تصدر خاصة بها وحتدد في هذه القوانني 

اختصاصات اجملالس املذكورة بشأن مسائل األحوال 
الشخصية واألوقاف املنشأة ملصلحة الطائفة ذات 

العالقة أما مسائل  األحوال الشخصية لهذه الطائفة 
فهي مسائل األحوال الشخصية للمسلمني الداخلة في 

اختصاص احملاكم الشرعية 

2- تعني في القوانني املذكورة األصول التي يجب أن 
تتبعها مجالس الطوائف الدينية.

1- تتألف مجالس الطوائف 
الدينية وفاقا ألحكام القوانني 

التي تصدر خاصة بها وحتدد في 
هذه القوانني اختصاصات اجملالس 

املذكورة بشأن مسائل األحوال 
الشخصية واألوقاف املنشأة 

ملصلحة الطائفة ذات العالقة أما 
مسائل  األحوال الشخصية لهذه 

الطائفة فهي مسائل األحوال 
الشخصية للمسلمني الداخلة في 

اختصاص احملاكم الشرعية. 
2- تطبق مجالس الطوائف 

الدينية األصول واألحكام املتعلقة 
مبسائل األحوال الشخصية التي 

ال تعتبر من مسائل األحوال 
الشخصية للمسلمني الداخلة في 

اختصاص احملاكم الشرعية على 
أن تنظم تشريعات هذه اجملالس 

شروط تعيني قضاتها وأصول 
احملاكمات أمامها.

متارس احملاكم اخلاصة اختصاصها في القضاء وفاقا 110
ألحكام القوانني اخلاصة بها.

 متارس احملاكم اخلاصة اختصاصها 
في القضاء وفاقا ألحكام القوانني 

اخلاصة بها.

الفصل الثامن: الشؤون املالية

ال تفرض ضريبة أو رسم إال بقانون وال تدخل في بابهما 111
أنواع األجور التي تتقاضاها اخلزانة املالية مقابل ما تقوم 

به دوائر  احلكومة من اخلدمات لألفراد أو مقابل انتفاعهم 
بأمالك الدولة وعلى احلكومة أن تأخذ في فرض الضرائب 

مببدأ التكليف التصاعدي مع حتقيق املساواة والعدالة 
االجتماعية وأن ال تتجاوز مقدرة املكلفني على األداء 

وحاجة الدولة إلى املال .

1- يقدم مشروع قانون املوازنة العامة إلى مجلس األمة 112
قبل ابتداء السنة املالية بشهر واحد على األقل للنظر 

فيه وفق أحكام الدستور .
2- يقترع على املوازنة العامة فصال فصال .

3- ال يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من املوازنة 
العامة من فصل إلى آخر إال بقانون .

4- جمللس األمة عند املناقشة في مشروع قانون املوازنة 
العامة أو في القوانني املؤقتة املتعلقة بها أن ينقص من  
النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة 

العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات ال بطريقة 
التعديل وال  بطريقة االقتراح املقدم على حدة على أنه 

يجوز بعد انتهاء املناقشة أن يقترح وضع قوانني إلحداث 
نفقات جديدة .

5- ال يقبل أثناء املوافقة على املوازنة العامة أي اقتراح 
يقدم إللغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب املقررة 

بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانني املالية النافذة 
املفعول وال يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات 

املربوطة بعقود 
6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها املقدرة لكل 

سنة مالية بقانون املوازنة العامة على أنه يجوز أن ينص 
القانون املذكور على تخصيص مبالغ معينة ألكثر من 

سنة واحدة.

1- يقدم مشروع قانون املوازنة 
العامة ومشروع قانون موازنات 
الوحدات احلكومية إلى مجلس 
األمة قبل ابتداء السنة املالية 

بشهر واحد على األقل للنظر فيه 
وفق أحكام الدستور .

)الباقي كما هو(

)*( إذا لم يصدر قانون املوازنة العامة قبل ابتداء السنة 113
املالية اجلديدة يعمل باملوازنة العامة للسنة السابقة 
إال إذا كانت النفقات الواردة في مشروع املوازنة املالية 
اجلديدة أقل من السابقة فعندئذ يجري اإلنفاق ضمن 

حدود مشروع املوازنة العامة اجلديدة إلى أن يتم التصديق 
عليها.

)*( إذا لم يتيسر 
إقرار قانون املوازنة 
العامة قبل ابتداء 

السنة املالية 
اجلديدة يستمر 

اإلنفاق باعتمادات 
شهرية بنسبة 

12/1 لكل شهر 
من موازنة السنة 

السابقة .
مبوجب التعديل 

املنشور في العدد 
1380 تاريخ 

1958/5/4 من 
اجلريدة الرسمية

جمللس الوزراء مبوافقة امللك أن يضع أنظمة من أجل 114
مراقبة تخصيص وإنفاق األموال العامة وتنظيم 

مستودعات احلكومة.
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جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة 115
يجب أن يؤدى إلى اخلزينة املالية وأن يدخل ضمن موازنة 
الدولة ما لم ينص القانون على خالف ذلك وال يخصص 

أي جزء من أموال اخلزانة العامة وال ينفق ألي غرض مهما 
كان نوعه إال بقانون .

تدفع مخصصات امللك من الدخل العام وتعني في قانون 116
املوازنة العامة.

كل امتياز يعطى ملنح أي حق يتعلق باستثمار املناجم أو 117
املعادن أو املرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون.

ال يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير 118
األحوال املبينة في القانون.

يشكل بقانون ديوان احملاسبة ملراقبة إيراد الدولة ونفقاتها 119
وطرق صرفها :

1- يقدم ديوان احملاسبة الى مجلس النواب تقريرا 
عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان اخملالفات املرتكبة 

واملسؤولية املترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو 
كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .

2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان احملاسبة.

يشكل بقانون ديوان احملاسبة 
ملراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق 

صرفها :
1-يقدم ديوان احملاسبة الى 

مجلسي األعيان والنواب تقريرا 
عاما يتضمن آراءه وملحوظاته 

وبيان اخملالفات املرتكبة واملسؤولية 
املترتبة عليها وذلك في بدء كل 

دورة عادية أو كلما طلب أحد 
اجمللسني منه ذلك .

2- ينص القانون على حصانة 
رئيس ديوان احملاسبة.

الفصل التاسع: مواد عامة

التقسيمات اإلدارية في اململكة األردنية الهاشمية 120
وتشكيالت دوائر احلكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج 

إدارتها وكيفية تعيني املوظفني وعزلهم واإلشراف عليهم 
وحدود صالحياتهم واختصاصاتهم تعني بأنظمة يصدرها 

مجلس الوزراء مبوافقة امللك.

الشؤون البلدية واجملالس احمللية تديرها مجالس بلدية أو 121
محلية وفاقا لقوانني خاصة.

للمجلس العالي املنصوص عليه في املادة )57( حق 122
تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر 
عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي األمة 
باألكثرية املطلقة ويكون نافذ املفعول بعد نشره في 

اجلريدة الرسمية.

1- يُؤلف مجلس عال من رئيس 
مجلس األعيان رئيساً ومن ثمانية 

أعضاء، ثالثة منهم يعينهم 
رئيس مجلس األعيان من أعضائه 
باالقتراع، وخمسة من قضاة أعلى 
محكمة نظامية بترتيب األقدمية، 

وعند الضرورة يُكمل العدد من 
رؤساء احملاكم التي تليها بترتيب 

األقدمية أيضاً.
2- للمجلس العالي حق تفسير 

أحكام الدستور إذا ُطلب إليه ذلك 
بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو 
بقرار يتخذه أحد مجلسي األمة 

باألكثرية املطلقة ويكون نافذ 
املفعول بعد نشره في اجلريدة 

الرسمية.
3- تعتبر هذه املادة ملغاة حكما 

حال وضع قانون احملكمة الدستورية 
موضع التنفيذ.

1- للديوان اخلاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن 123
احملاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .

2- يؤلف الديوان اخلاص من رئيس أعلى محكمة نظامية 
رئيسا وعضوية اثنني من قضاتها وأحد كبار موظفي 

اإلدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار 
موظفي الوزارة ذات العالقة بالتفسير املطلوب ينتدبه 

الوزير .
3- )*( يصدر الديوان اخلاص قراره في املسألة املعروضة 

عليه إذا رأى أنها جديرة بإصدار قرار بشأنها.
4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان اخلاص وتنشر في 

اجلريدة الرسمية مفعول القانون .
5- جميع املسائل األخرى املتعلقة بتفسير القوانني 

تقررها احملاكم عند وقوعها بالصورة االعتيادية .

3- )*( يصدر 
الديوان اخلاص 

قراراته باألغلبية

مبوجب التعديل 
املنشور في العدد 

1380 تاريخ 
1958/5/4 من 
اجلريدة الرسمية.

)1( و)2( كما 
هي.

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع 124
طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى مبوجبه 

الصالحية الى الشخص الذي يعينه القانون التخاذ 
اإلجراءات والتدابير الضرورية مبا في ذلك صالحية وقف 
قوانني الدولة العادية لتأمني الدفاع عن الوطن ويكون 
قانون الدفاع نافذ املفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة 

ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.



190

1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير 125
واإلجراءات مبقتضى املادة السابقة من هذا الدستور غير 

كافية للدفاع عن اململكة فللملك بناء على قرار مجلس 
الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية األحكام العرفية في جميع 

أنحاء اململكة أو في أي جزء منها .
2- عند إعالن األحكام العرفية للملك أن يصدر مبقتضى 
إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها ألغراض 

الدفاع عن اململكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون 
معمول به ويظل جميع األشخاص القائمني بتنفيذ تلك 

التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب 
على أعمالهم إزاء أحكام القوانني الى أن يعفوا من تلك 

املسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .

1- تطبق األصول املبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع 126
القوانني على أي مشروع لتعديل هذا الدستور  ويشترط 
إلقرار التعديل أن جتيزه أكثرية الثلثني من أعضاء كل من 

مجلسي األعيان والنواب وفي حالة  اجتماع اجمللسني 
وفاقا للمادة )92( من هذا الدستور يشترط إلقرار 

التعديل أن جتيزه أكثرية الثلثني  من األعضاء الذين يتألف 
منهم كل مجلس وفي كلتا احلالتني ال يعتبر نافذ املفعول 

ما لم يصدق عليه امللك .
2- ال يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام 

الوصاية بشأن حقوق امللك ووراثته.

تنحصر مهمة اجليش في الدفاع عن الوطن وسالمته :127

1- يبني بقانون طريقة التجنيد ونظام 
اجليش وما لرجاله من احلقوق والواجبات .

2-  يبني بقانون نظام هيئات الشرطة 
والدرك وما لهما من اختصاص.

الفصل العاشر: نفاذ القوانني واإللغاءات

إن جميع القوانني واألنظمة وسائر األعمال التشريعية 128
املعمول بها في اململكة األردنية الهاشمية عند نفاذ 

هذا الدستور تبقى نافذة املفعول الى أن تلغى أو تعدل 
بتشريع يصدر مبقتضاه .

1- ال يجوز أن تنال القوانني التي 
تصدر مبوجب هذا الدستور لتنظيم 

احلقوق واحلريات من جوهر هذه 
احلقوق أو متس أساسياتها.

2- إن جميع القوانني واألنظمة 
وسائر األعمال التشريعية املعمول 
بها في اململكة األردنية الهاشمية 
عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة 

املفعول الى أن تلغى أو تعدل 
بتشريع يصدر مبقتضاه، مبا ال 

يتجاوز 3 سنوات.

1- يلغى الدستور األردني الصادر بتاريخ 7 129
كانون األول سنة 1946 مع ما طرأ عليه 

من تعديالت .
2- ال يؤثر اإللغاء املنصوص عليه في 

الفقرتني السابقتني على قانونية أي قانون 
أو نظام صدر مبوجبهما أو شيء عمل 

مبقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور .

يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في اجلريدة 130
الرسمية.

هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور .131
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املواد التي مت تعديلها واعتمادها في دستور  2011

استندت التعديالت الدستورية في دستور  2011 إلى دستور 1952، التي طالت )42( مادة ، باإلضافة 
او التعديل أوالتغيير، ومت العمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية، في الـ 29 من 

أيلول/سبتمبر من العام 2011، في محاولة لتلبية مطالب التغيير، كما يلي: 

عّدلت املادة )6( من الدستور بإضافة الفقرة )2( إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرة )2( الواردة 
فيها لتصبح الفقرة )3( منها، 2- “الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه واحلفاظ على السلم 

االجتماعي واجب مقدس على كل أردني.” ومت إضافة الفقرتني )4( و)5( إلى املادة نفسها بالنصني 
التاليني:

األسرة أساس اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي . 1
أواصرها وقيمها

يحمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي اإلعاقات ويحميهم من اإلساءة . 2
واالستغالل.

عّدلت املادة )7( من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة )1( وإضافة الفقرة )2( إليها بالنص التالي:

 2- “كل اعتداء على احلقوق واحلريات العامة أو حرمة احلياة اخلاصة لألردنيني جرمية يعاقب عليها 
القانون”.

ألغي نص املادة )8( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

 ال يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق أحكام القانون.. 1
كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة اإلنسان، . 2

وال يجوز تعذيبه، بأي شكل من األشكال، أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما ال يجوز حجزه في غير األماكن 
التي جتيزها القوانني، وكل قول يصدر عن أي شخص حتت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال يعتد به.

عّدلت الفقرة )2( من املادة )9( من الدستور بإضافة عبارة )أو مينع من التنقل( بعد عبـارة )جهة ما( 
الواردة فيها. املادة 5 تعدل املادة )15( من الدستور على النحو التالي:

أوالً: إضافة الفقرة )2( إليها بالنص التالي:

2-  تكفل الدولة حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقافي والرياضي  مبا ال يخالف أحكام 
القانون  أو النظام العام واآلداب .

ثانياً: إلغاء الفقرات )2( و)3( و)4( الواردة فيها واالستعاضة عنها مبا يلي:

2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم ضمن حدود القانون.

3-ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل اإلعالم وال إلغاء ترخيصها إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

4- يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات واملؤلفات 
ووسائل اإلعالم واالتصال رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
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ثالثاً: إعادة ترقيم الفقرات من )2( إلى )5( الواردة فيها لتصبح من )3( إلى )6( على 
التوالي. 

عّدلت املادة )16( من الدستور بإضافة عبارة )والنقابات( بعد كلمة )اجلمعيات( الواردة في الفقرتني )2( 
و)3( منها. املادة 7 يلغى نص املادة )18( من الدستور، ويستعاض عنه بالنص التالي:

املادة 18

تعتبر جميع املراسالت البريدية والبرقية واخملاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال سرية ال تخضع 
للمراقبة أو االطالع أو التوقيف أو املصادرة إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون.    

عّدلت املادة )20( من الدستور بإلغاء كلمة )االبتدائي( الواردة فيها، واالستعاضة عنها بكلمة 
)األساسي(. 

عّدلت املادة )27( من الدستور بإضافة كلمة )مستقلة( بعد عبارة )السلطة القضائية( الواردة فيها. 
ألغي نص املادة )42( من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:

املادة 42

ال يلي منصب الوزارة وما في حكمها إال أردني ال يحمل جنسية دولة أخرى. 

عدلت الفقرة )1( من املادة )45( من الدستور بإلغاء عبارة )تشريع آخر( الواردة فيها واالستعاضة عنها 
بكلمة )قانون(. 

ألغي نص املادة )50( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلني حكما. 

عّدلت املادة )54( من الدستور على النحو التالي:

أوالً : إلغاء عبارة )وإذا كان اجمللس غير منعقد أو منحال فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا ألغراض هذه املادة( 
الواردة في الفقرة )3( منها.

ثانياً: إضافة كل من الفقرات )4( و)5( و)6( إليها بالنص التالي:

3-  إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى لالنعقاد لدورة استثنائية، وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها 
الوزاري، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من تاريخ تأليفها.

4-  إذا كان مجلس النواب منحال فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان 
خالل شهر من تاريخ اجتماع اجمللس اجلديد.

5-  ألغراض الفقرات )3( و)4( و)5( من هذه املادة حتصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصاحلها األغلبية 
املطلقة من أعضاء مجلس النواب.
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رابعاً: أعيد ترقيم املادتني )54( و )53( من الدستور لتصبحا املادتني )53( و)54(. 

ألغي نص املادة )55( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 55

يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناجتة عن تأدية وظائفهم أمام احملاكم النظامية اخملتصة في 
العاصمة، وفقا ألحكام القانون. 

ألغي نص املادة )56( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 56

جمللس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء األسباب املبررة لذلك، وال يصدر قرار اإلحالة إال 
بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. 

ألغي نص املادة )57( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 57

يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار اإلحالة عن مجلس النواب وال متنع 
استقالته من إقامة الدعوى عليه أو االستمرار في محاكمته. 

عّدل الدستور على النحو التالي:

أوالً: إضافة )الفصل اخلامس( إليه بالعنوان التالي قبل املادة )58( الواردة فيه

الفصل اخلامس

احملكمة الدستورية

ثانياً : إعادة ترقيم الفصول من )اخلامس( إلى )التاسع( الواردة فيه لتصبح من )السادس( إلى )العاشر( 
على التوالي.

  ألغي نص كل من املواد )58( و)59( و)60( و)61( من الدستور ، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 58

تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة . 1
بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على األقل من بينهم الرئيس يعينهم امللك.

 تكون مدة العضوية في احملكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.. 2

املادة 59

تختص احملكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانني واألنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم . 1
امللك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة جلميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر 

مباشر ما لم يحدد احلكم تاريخا آخر لنفاذه، وتنشر أحكام احملكمة الدستورية في اجلريدة الرسمية 
خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ صدورها.
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للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس . 2
الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي األمة باألغلبية، ويكون قرارها نافذ املفعول بعد نشره في 

اجلريدة الرسمية. املادة 60 1- للجهات التالية على سبيل احلصر حق الطعن مباشرة لدى احملكمة 
الدستورية في دستورية القوانني واألنظمة النافذة-

أ -مجلس األعيان.
ب- مجلس النواب.
ج-مجلس الوزراء.

في الدعوى املنظورة أمام احملاكم يجوز ألي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى احملكمة 
إن وجدت أن الدفع جدي حتيله  إلى احملكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى احملكمة 

الدستورية.

املادة 61

1- يشترط في عضو احملكمة الدستورية ما يلي

 أ-  أن يكون أردنيا وال يحمل جنسية دولة أخرى.

ب-  أن يكون قد بلغ اخلمسني من العمر .

ج-   أن يكون ممن خدموا  قضاة  في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من  أساتذة القانون في اجلامعات 
الذين يحملون رتبة األستاذية أو من احملامني الذين أمضوا مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة في احملاماة ومن 

أحد اخملتصني الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس األعيان.

2-  على رئيس وأعضاء احملكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام امللك ميينا هذا 
نصها “ أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم األمة 

وأقوم بالواجبات املوكولة إلّي بأمانة”.

3- يحدد القانون طريقة عمل احملكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون املتعلقة بها 
وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون املتعلق بها موضع التنفيذ ويبني 

القانون حقوق أعضائها وحصانتهم. 

ألغي نص املادة )67(  من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 67

1-  يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبني انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون لالنتخاب يكفل 
األمور واملبادئ التالية:

 أ-حق املرشحني في مراقبة األعمال االنتخابية.

ب- عقاب العابثني بإرادة الناخبني.

ج-سالمة العملية االنتخابية في مراحلها كافة.

2-  تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما 
تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. 
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3-  ألغي نص املادة )71( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 71

1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة االنتخابية 
أن يقدم طعنا إلى محكمة االستئناف التابعة لها الدائرة االنتخابية للنائب املطعون بصحة نيابته من 
دائرته االنتخابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج االنتخابات في اجلريدة الرسمية يبني فيه 

أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة ألي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خالل ثالثني 
يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2-  تقضي احملكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعا، وفي هذه احلالة تعلن اسم النائب الفائز.

3-  يعلن مجلس النواب بطالن نيابة النائب الذي أبطلت احملكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من 
تاريخ صدور احلكم.

4-  تعتبر األعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت احملكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5-  وإذا تبني للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن املقدم إليها أن إجراءات االنتخاب في الدائرة التي تعلق 
الطعن بها ال تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطالن االنتخاب في تلك الدائرة. 

عّدلت املادة )73( من الدستور بإلغاء الفقرات )4( و)5( و)6( الواردة فيها. 

ألغي نص املادة )74( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 74

1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فال يجوز حل اجمللس اجلديد للسبب نفسه.

2- احلكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خالل أسبوع من تاريخ احلل، وال يجوز تكليف 
رئيسها بتشكيل احلكومة التي تليها.

3- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لالنتخابات ان يستقيل قبل ستني يوما على األقل من تاريخ 
االنتخاب. 

عّدلت املادة )75( من الدستور على النحو التالي:

أوالً: إلغاء البند )ب( من الفقرة )1( منها واالستعاضة عنه بالنص التالي:

ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.

ثانياً: إلغاء البند )و( من الفقرة )1( منها، وإعادة ترقيم البندين )ز( و )ح( الواردين فيها ليصبحا )و( 
و )ز( منها على التوالي.

ثالثاً: إلغاء نص الفقرة )2( منها واالستعاضة عنه بالنص التالي:

2- ميتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي األعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع احلكومة أو 
املؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي متلكها أو تسيطر عليها احلكومة أو أي مؤسسة رسمية 

عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار األراضي 
واألمالك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
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رابعاً: إضافة الفقرة )3( إليها بالنص التالي:

3- إذا حدثت أي حالة من حاالت عدم األهلية املنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه املادة ألي عضو من 
أعضاء مجلسي األعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة )2( من هذه 

املادة تسقط عضويته حكما ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس األعيان 
إلى جاللة امللك إلقراره. 

عّدلت الفقرة )3( من املادة )78( من الدستور بإلغاء عبارة )أربعة أشهر( وعبارة )األشهر األربعة( 
الواردتني فيها، واالستعاضة عنهما بعبارة )ستة أشهر( وعبارة )األشهر الستة(. 

ألغي نص الفقرة )1( من املادة )84( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

1- ال تعتبر جلسة أي من اجمللسني قانونية إال إذا حضرتها األغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس وتستمر 
اجللسة قانونية ما دامت هذه األغلبية حاضرة فيها. املادة 26 يلغى نص املادة )88( من الدستور، 

ويستعاض عنه بالنص التالي:

املادة 88

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي األعيان والنواب بالوفاة أو االستقالة أو غير ذلك من األسباب باستثناء 
من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى اجمللس املعني إشعار احلكومة أو الهيئة املستقلة 

لالنتخاب إذا كان نائبا بذلك خالل ثالثني يوما من شغور محل العضو وميأل محله بطريق التعيني إذا كان 
عينا أو وفق أحكام قانون االنتخاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار اجمللس بشغور احملل 

وتدوم عضوية العضو اجلديد إلى نهاية مدة اجمللس. 

ألغي نص الفقرة )1( من املادة )89( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

1- باإلضافة إلى األحوال التي يجتمع فيها مجلسا األعيان والنواب بحكم املواد )29( و)34( و)79( 
و)92( من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء. 

ألغي نص املادة )94( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 94

1-  عندما يكون مجلس النواب منحال يحق جمللس الوزراء مبوافقة امللك أن يضع قوانني مؤقتة ملواجهة 
األمور اآلتي بيانها:

أ-الكوارث العامة.

ب-حالة احلرب والطوارئ.

ج- احلاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة ال حتتمل التأجيل.

ويكون للقوانني املؤقتة التي يجب أن ال تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس 
األمة في أول اجتماع يعقده، وعلى اجمللس البت فيها خالل دورتني عاديتني متتاليتني من تاريخ إحالتها وله 

أن يقر هذه القوانني أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت املدة املنصوص عليها في هذه الفقرة ولم 
يبت بها وجب على مجلس الوزراء مبوافقة امللك أن يعلن بطالن نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول ما 

كان لها من قوة القانون على أن ال يؤثر ذلك في العقود واحلقوق املكتسبة.
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2-  يسري مفعول القوانني املؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانني مبقتضى حكم املادة 
)93( من هذا الدستور. 

عّدلت املادة )98( من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة )1( وإضافة الفقرتني )2( و)3( إليها بالنصني 
التاليني:

      2-  ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون املتعلقة بالقضاة النظاميني.

3-  مع مراعاة الفقرة )1( من هذه املادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيني القضاة النظاميني 
وفق أحكام القانون. 

عّدلت  املادة )100( من الدستور بإلغاء عبارة )محكمة عدل عليا( الواردة فيها، واسُتعيض عنها بعبارة 
)قضاء إداري على درجتني(. 

ألغي نص املادة )101( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 101

احملاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.. 1

ال يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية ال يكون جميع قضاتها مدنيني، ويستثنى من . 2
ذلك جرائم اخليانة والتجسس واإلرهاب وجرائم اخملدرات وتزييف العملة.

جلسات احملاكم علنية إال إذا قررت احملكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على اآلداب، . 3
وفي جميع األحوال يكون النطق باحلكم في جلسة علنية.

املتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. . 4

ألغي نص الفقرة )2( من املادة )109( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

2-  تطبق مجالس الطوائف الدينية األصول واألحكام املتعلقة مبسائل األحوال الشخصية التي ال 
تعتبر من مسائل األحوال الشخصية للمسلمني الداخلة في اختصاص احملاكم الشرعية، على أن تنظم 

تشريعات هذه اجملالس شروط تعيني قضاتها وأصول احملاكمات أمامها. 

ألغي نص الفقرة )1( من املادة ) 112 ( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

يقدم مشروع قانون املوازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات احلكومية إلى مجلس األمة قبل . 1
ابتداء السنة املالية بشهر واحد على األقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس 
األحكام املتعلقة باملوازنة في هذا الدستور، وتقدم احلكومة احلسابات اخلتامية في نهاية ستة شهور 

من انتهاء السنة املالية السابقة. 

ألغي نص الفقرة )1( من املادة )119( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

2.   يقدم ديوان احملاسبة إلى مجلسي األعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن اخملالفات املرتكبة واملسؤولية 
املترتبة عليها وآراءه ومالحظاته، وذلك في بدء كل دورة عادية، و كلما طلب أحد اجمللسني منه ذلك. 

ألغي نص املادة )122( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:
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املادة 122

يؤلف مجلس عاٍل من رئيس مجلس األعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثالثة منهم يعينهم مجلس . 1
األعيان من أعضائه باالقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب األقدمية، وعند 

الضرورة يكمل العدد من رؤساء احملاكم التي تليها بترتيب األقدمية أيضا.

للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار . 2
يتخذه أحد مجلسي األمة باألكثرية املطلقة ويكون نافذ املفعول بعد نشره في اجلريدة الرسمية

تعتبر هذه املادة ملغاة حكما حال وضع قانون احملكمة الدستورية موضع التنفيذ. . 3

ألغي نص املادة )128( من الدستور، واسُتعيض عنه بالنص التالي:

املادة 128

1- ال يجوز أن تؤثر القوانني التي تصدر مبوجب هذا الدستور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه 
احلقوق أو متس أساسياتها.

2-  إن جميع القوانني واألنظمة وسائر األعمال التشريعية املعمول بها في اململكة األردنية الهاشمية 
عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر مبقتضاه، وذلك خالل مدة أقصاها 

ثالث سنوات.1

             
        

 .http://www.parliament.jo/node/137 ،1     يرجى النظر إلى: التعديالت الدستورية، موقع مجلس األمة
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