مطالعة قانونية حول
التعديل الدستوري لعام 6102م
إبتداء ًالًبدًمنًاإلشارةًإلىًأنً ًنظامًالحكمًفيًاألردنًىوًنظامًنيابي ًممكيًوراثيً .وبالرغمً
ًً
منًتعددًالتعريفاتًالفقييةًلمنظامًالبرلمانيً،إالًأنًىناكًاتفاقًعمىًضرورةًتوفرًعنصرينً

رئيسيين ًليذا ًالنظامً ،أوليماً :الفصل ًالمرن ًوالمتوازن ًبين ًالسمطتين ًالتشريعية ًوالتنفيذيةً.
وثانييما ًيتمثل ًفي ًثنائية ًالسمطة ًالتنفيذية؛ ًأي ًأن ًالسمطة ًالتنفيذية ًتتكون ًمن ًجيازين ًىماً
رئيسًالدولةًوالو ازرةًواالخيرةًيقعًعميياًعبءًممارسةًالسمطةًالفعميةًوتحملًالمسؤولية ًتبعاً
لذلكً .
وقدًحددًالدستورًاألردنيًموقعًالممكًفيًىذاًالنظامًفيًالمادة ً(ً)03والتيًنصتًعمىًأنً:
"الممك ًرأس ًالدولة ًوىو ًمصون ًمن ًكل ًتبعة ًومسؤولية"ً .فالممك ًإذا ًىو ًرأس ًالسمطاتً
الدستورية ًالثالث ً ًومصونًمن ًكل ًتبعة ًومسؤولية؛ ً ًًوحيث ًأن ًالقاعدة ًالشمولية ًتنص ًعمىً
مبدأًتالزمًالسمطةًوالمسؤولية؛ ًفإنًالممكًيمارسًالصالحياتًالممنوحةًلوًدستورياًمنًخاللً
وجودًو ازرةًمسؤولةًأمامًمجمسًالنوابً.ويمارسًالممكًىذهًالصالحياتًبموجبًإرادةًممكيةً
ساميةً ،وىذه ًاالرادة ًيجب ًأن ًتكون ًموقعة ًمن ًرئيس ًالحكومة ًوالوزير ًاو ًالوزراء ًالمعنينً،
وموافقةًالممكًتكونًبرسمًتوقيعوًفوقًتواقيعيمًكماًنصتًعمىًذلكًالمادةً(ً)03منًالدستورً.
ًوعدمً
ويترتب ًعمى ًمبدأ ًصون ًالممك ًمن ًكل ًتبعة ًومسؤولية ًعدم ًجواز ًمساءلتو ًجنائيا ً
مسؤوليةًالممكًسياسياً.معًاالخذًبعينًاالعتبارًأنًىناكًبعضًاالختصاصاتًيمارسياًالممكً
بإرادةًممكيةًموقعةًمنًقبموًفقطًمثلًصالحيةًتعيينًرئيسًالوزراءً .1
ً 1تتمثل ًاالختصاصات ًالتي ًيمارسيا ًالممك ًحسب ًالدستور ًاالردني ًفي ًاالتيً :قيادة ًالقوات ًالمسمحة،تعيين ًمجمسً

الوزراء ًوالوزراء ًواقالتيم،تعيين ًاعضاء ًمجمس ًاالعيان ًوصالحيات ًالممك ًبخصوص ًالسمطة ًالتشريعية،منح ًواستردادً
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وقدًأكد ًالقرار ًالتفسيريًالصادر ًعن ًالمجمس ًالعاليًلتفسير ًالدستورًرقمً(ً )1لسنةًً1591
عمىًىذاًاالمرًوالذيًجاءًفيو ً"ً :أنًالمادةً(ً )0/00وانًكانتًقدًاناطتًحقًحلًمجمسً
النواب ًبجاللة ًالممك ًإال ًأن ًالمادة ًً 03قد ًرسمت ًالطريق ًالذي ًيمارس ًالممك ًبواسطتيا ًىذاً
الحق ًوأيا ًمن ًالحقوق ًاالخرى ًالمتصمة ًبالشؤون ًالعامة ًفنصت ًعمى ًأن ًيمارس ًالممكً
صالحياتو ًبإرادة ًممكية ًموقعة ًمن ًرئيس ًالوزراء ًوالوزير ًاو ًالوزراء ًالمختصينً .وأن ًىذهً
القاعدةًمستمدةًمنًالمبدأًاالساسيًالذيًيرفعًالمسؤوليةًعنًالممكًويقصرىاًعمىًالوزراءً؛فماً
دامًأنًالو ازرةًفيًقيامياًبالسمطةًالتنفيذيةًىيًالمسؤولةًعنًالسياسةًالعامةًفيجبًانًتشتركً
فيًالتوقيعًعمىًاإلراداتًالتيًيمارسًفيياًالممكًصالحياتوًحتىًتتحملًالمسؤوليةًوفقاًلقواعدً
المسؤوليةًالو ازريةًالمنصوصًعميياًفيًالدستور.....أماًحقًالممكًفيًتعيينًرئيسًالوزراءً
بإرادة ًممكية ًموقعو ًمن ًجاللتو ًفحسب ًأمر ًإستثنائي ًالستحالة ًاشتراك ًأي ًمن ًالوزراء ًمعوً
بسببًعدمًوجودًأيًو ازرةًقائمةًأنذاكًً .2 "...
بناءًعمىًماًسبقًوفيًظلًاألسسًالتيًيقومًعميياًالنظامًالبرلمانيًاألردنيًوالتيًتعدًأصوالً
عامة ًوكمية ًال ًيجوز ًتجاوزىاً ،أورد ًالمالحظات ًالكمية ًوالتفصيمية ًاآلتية ًحول ًالتعديالتً
يةًالمقترحةًالتيًتمًإقرارىاًمنًقبلًمجمسًالوزراءًلعامًً :6311
ً
الدستور
أوالً :إنًالمشرعًالدستوريًإلىًماًقبلًالتعديالتًالدستوريةًلعامًًً 6310كانًيحرصًعمىً
مكانةًالممكًالدستوريةًفيًظلًالنظامًالبرلمانيًاألردنيً،كماًكانًيحرص ًعمىًاحترامًمبدأً
تالزمًالسمطةًوالمسؤوليةًباعتبارىاًركناًأساسياًفيًالنظامًاألردني؛ًحيثًتناطًشؤونًالدولةً
الداخميةًوالخارجيةًبالحكومةًالتيًتتحملًمسؤوليةًتمكًاألعمالًأمامًمجمسًالنوابًوالذيًيمثلً
بالنتيجةًإرادةًالشعبًوصوتوًً .
ثانياً :يصنفًالدستور ًاألردنيًعمىًانوًدستورًجامدًاوًكماًيراهًالبعضًشبوًجامد؛ًإذًأنً
إجراءاتًتعديموًأكثرًتعقيداًمنًاجراءاتًتعديلًالدساتيرًالمرنة؛ ًوالغايةًمن ًذلكًىيًضمانً
الرتب ًالعسكرية ًوالمدنية،تعيين ًرجال ًالحاشية ًوالقصر،اعالن ًالحرب ًوعقد ًالصمح ًوالمعاىدات،حقوق ًالممك ًكرئيسً

لالسرة ًالمالكة،التصديق ًعمى ًالقوانين ً.مع ًاالخذ ًبعين ًاالعتبار ًاختالف ًىذه ًاالختصاصات ًعن ًبعضيا ًالبعضً

والمجالًىناًالًيسمحًبيذهًالتفاصيل.

ً ً 6قرار ًتفسيري ًرقم ً(ً )1لسنة ً(1591قرار ًباالجماع) ًبتاريخ ً،1591/1/0المنشور ًعمى ًالصفحة ًً 1105من ًعددً
الجريدةًالرسميةًرقمً1699بتاريخً .1591/1/9
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استق اررهًوثباتوً.وًويالحظًأنًالدستورًوخاللًفترةًتقاربًمنًالخمسةًأعوامًتمًتعديموًأكثرًمنً
مرةًوىذاًيتنافىًمعًضرورةًثباتًالقاعدةًالدستوريةًباعتبارىاًالقواعدًاألسمىًفيًالدولةً .
عالوةًعمىًذلكًفإنًالتعديالتًالمقترحةًلعامًً 6311لمًتأت ًبتوافقًومطمبًشعبيًوانماًتمً
اقرارىاًعمىًوجوًالسرعةًدونًوجودًحاجةًممحةًلذلكً.ولمًتعرضًلمنقاشًالعامًلتنالًشرعيةًً
شعبيةًًعمىًأقلًتقديرً،فيًحينًأنًقوانينًعاديةًالًترقًلمستوىًالدستورًتطرحًلمنقاشًبأكثرً
منًطريقةً .
ثالثاًً :إنً ًمنح ًجاللة ًالممك ًصالحيات ًتنفيذية ًمنفردة ًبتعيين ًقائد ًالجيش ًومدير ًالمخابراتً3
ومدير ًالدرك ًدون ًان ًتتضمن ًإرادتو ًتوقيع ًالوزراء ًالمعنيين ًبوظائفيم ًيشكل ًمخالفة ًلنصً
المادة ًً 61من ًالدستور ًوالتي ًتنص ًعمى ًأن ًتناط ًالسمطة ًالتنفيذية ًبالممك ًويتوالىا ًبواسطةً
وزرائوًوفقًأحكامًالدستورً.وكماًىوًمعمومًفإنًكالًمنًالمذكورينًأعالهًيتبعونًفيًعمميمً
لمسمطة ًالتنفيذية ؛ ًمما ًيعني ًأن ًعممية ًتعيين ًأيا ًمنيم ً ًتقتضي ًان ًتتم ًمن ًخالل ًرأس ًىذهً
السمطة ً(التنفيذية) ًوالذي ًسيتحمل ًبالنتيجة ًالتبعية ًوالمسؤولية ًوذلك ًتطبيقا ًلمقاعدة ًالشموليةً
التيًتقضيًبانًالممكًرأسًالد ًولةًوىوًمصونً
ً
األساسيةًالمنصوصًعميياًفيًالمادةً(ً)03و
منًكلًتبعةًومسؤوليةً.وانصياعاًلنصًالمادةً(ً)05منًالدستورًذاتوًوالتيًأكدتًعمىًأنً
أوامرًالممكًالشفويةًأوًالخطيةًالًتخميًالوزراءًمنًمسؤوليتيمً.وانًالقولًبخالفًذلكًومنحً
جاللةًالممكًصالحياتًتنفيذيةًمنفردةًسيثيرًاشكالياتًحولًمنًسيتحملًمسؤوليةًوتبعةًىذهً
الق ارراتً .أوًسيؤديًذلكًالىًتحصينًالق ارراتًمنًالرقابةًالشعبيةًالمتمثمةًفيًمجمسًالنواب؛ً
بالنظرًالىًصدورىاًمنًجيةًمحصنةًدستورياًأبتداءًمنًكلًتبعةًومسؤوليةً .
رابعاًً :فيماًيتعمقًبالتعديلًالمتعمقًبمنحًجاللةًالممكًصالحيةًمنفردةًلتعيينًرئيسًالمجمسً
القضائي ً ورئيسًوأعضاءًالمحكمةًالدستورية؛ًفإنًالسمطةًالقضائيةًوفقاًلنصًالمادةً(ً)62
مستقمةًوتتوالىاًالمحاكمًعمىًاختالفًدرجاتياً.كماتنصًالمادةً(ً)52بأنًالقضاةًمستقمونًوالً
ً
سمطانًعمييمًفيًقضائيمًلغيرًالقانونً .

ًً0انًتعيينًمديرًالمخابراتًوقائدًالجيشًجاءًبناءًعمىًالتعديالتًالدستوريةًعامً.6310
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وعميو ًفإن ًمنح ًالممك ًصالحية ًتعيين ًرئيس ًالسمطة ًالقضائية ًورئيس ًالمحكمة ًالدستوريةً
وأعضائياًالًينسجمًوالنصوصًسالفةًالذكرً،وفيًالوقتًذاتوًفإنًتعيينًىؤالءًبتنسيبًمنً
مجمس ًالوزراء ًيبقي ًالسمطة ًالتنفيذية ًمتوغمة ًعمى ًالسمطة ًالقضائية ًويتعارض ًومبدأ ًالفصلً
بينًالسمطاتً.وعميوًفإنًاألولىًبالمشرعًالدستوريًوضعًآليةًلتعيينًرئيسًالمجمسًالقضائيً
ورئيسًالمحكمةًالدستوريةًواعضائياًتحققًاالستقالليةًليذينًالجيازينًعمىًأنًيتكملًأيًقرارً
باإلرادة ًالممكية ًالساميةً .وفيما ًيتعمق ًبالمجمس ًالقضائي ًفإن ًاألولى ًواالجدى ًبأن ًيكونً
التنسيبًبرئيسًالسمطةًالقضائيةًمنًقبلًالمجمسًذاتوًضمنًآلياتًوشروطًومعاييرًيحددىاً
الدستورًوالقانونً .
خامساًً :فيماًيتعمقًبالتعديلًالمقترحًبتعيينًرئيسًواعضاءًمجمسًاالعيانًبصورةًمنفردةًمنً
قبلًجاللةًالممك؛ًفإنًىذاًالصالحيةًباإلضافة ًالىًأنياًتتعارضًمعًمبدأًتالزمًالسمطةًمعً
المسؤوليةًالمذكورًأعالهً،فإنًمنًشأنياًأيضاًالمساسًبمبدأًأنًاألمةًمصدرًالسمطات؛ًذلكً
أن ًرئيس ًالوزراء ًوالوزراء ًال ًيمارسون ًصالحياتيم ًإال ًبموافقة ًاغمبية ًالنواب ًوالذين ًيمثمونً
الشعب ًمن ًخالل ًمنح ًالثقة ًبالحكومةً ،والحكومة ًبدًورىا ًتقوم ًبالتنسيب ًلمممك ًبتعيين ًرئيسً
وأعضاءًمجمسًاالعيانًوبالتاليًفإنًالمسؤوليةًتقعًفيًعمميةًاالختيارًعمىًالحكومةًوتتحملً
نتائجوًوتحاسبًبناءًعميياً(قاعدةًتالزمًالمسؤوليةًوالسمطة)ًً .
مع ًالتأكيد ًعمى ًضرورة ًاعادة ًالنظر ًاساسا ًبآلية ًتعيين ًرئيس ًواعضاء ًمجمس ًاالعيان ًبماً
يحققًاالستقالليةًالتامةًليمًويعكسًرغباتًوتطمعاتًالشعبًً .
سادساًً :فيما ًيتعمق ًبالتعديل ًالذي ًسمح ًلمزدوجي ًالجنسية ًبتولي ًمنصب ًالو ازرة ًوما ًفيً
حكمياً،وكذلكًالسماحًليمًًبعضويةًمجمسيًالنوابًواالعيان4؛ًفالًبدًمنًاالشارةًالىًانًىذاً
التعديلًتمًادخالوًفيًالتعديالتًالدستوريةًعامًً 6311والتيًتمًاقرارىاًبعدًسمسمةًمشاوراتً
واسعةًكانتًاحدىًمخرجاتياًالتوصلًالىًانًازدواجًالجنسيةًقدًيؤديًالىًتضاربًالمصالح؛ً
وكماًىوًمعمومًفإنًفكرةًتضاربًالمصالحًفكرةًقانونيةًقائمةًفيًالعديدًمنًالقوانينًالعاديةً.
 ً 0ال ًبد ًمن ًاالشارة ًفي ًىذا ًالسياق ًالى ًان ًمسألة ًازدواج ًالجنسية ًىي ًمسألة ًغير ًمتفق ًعمييا ًفقييا؛ ًفبعض ًالفقوً
المصريًمثالًيرىًأنوًيتوجبًالمساواةًبينًاالفرادًفيًحقًالترشحًلمنًيحملًجنسيةًالدولةًبغضًالنظرًعنًحمموًأيةً

جنسيةًأخرىً.فيًحينًأنًالبعضًاالخرًيستندًالىًفكرةًتضاربًالمصالحً.
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أماًالقولًبأنًبعضًالكفاءاتًحرمتًمنًتوليًمناصبًعامةًبسببًىذاًالشرط؛ًفالًبدًمنً
التأكيد ً عمى ًان ًالقانون ًيأتي ًليضع ًقواعد ًعامة ًمجردة ًوال ًيضع ًقواعد ًتتناسب ًوالحاالتً
الفرديةًً .
ًومنًجانبًآخرًفإنًالمشرعًالدستوريًلمًيتبعًنسقاًواحداًفيًعمميةًالتعديلًوانماًانتيجًمنيجاً
انتقائيا؛ًإذًأنوًأبقىًشرط ًعدم ًجواز ًازدواجًالجنسيةًفيًمن ًيشغلًمنصبًرئيسًالمحكمةً
الدستوريةًأوًأحدًأعضائياً .9
سابعاًً :فيما ًيتعمق ًبالتعديل ًالمتمثل ًفي ًاستمرار ًالو ازرة ًبعد ًوفاة ًرئيس ًالوزراء؛ ًفإن ًىذهً
المسألة ً ًال ًضير ًفييا؛ ًوذلك ًلغايات ًخمق ًنوع ًمن ًاالستقرار ًواالستم اررية ًفي ًإدارة ًشؤونً
الحكمً .
ًوفي ًضوء ًما ًتقدم ًأعاله ًفإن ًالتعديالت ًالمقترحة ًال ًتنسجم ًمع ًاألسباب ًالموجبة ًلمتعديلً
الدستوري ًوالتي ًأوردتيا ًالحكومة ًوالمتمثمة ًفي ًتعزيز ًمبدأ ًالفصل ًبين ًالسمطات ًوتعزيزً
ًالدستورية ًوالسمطة ًالقضائية ًولتطبيق ًمبدأ ًالمساواة ًوتكافؤ ًالفرص ًبينً
ً
استقالل ًالمحكمة
االردنيين ًفي ًتولي ًالوظائف ًالعامةً ،ولتعزيز ًحياد ًواستقاللية ًقوات ًالدرك ًوعدم ًتأثرىا ًاوً
تأثيرىاًفيًالسياسةً ً.إذًيجبًأنًتكونًأيةًتعديالتًمقترحةًمتوافقةًابتداءًمعًًالمبادئًالتيً
يقومًعميياًالدستورًاألردنيًومخالفةًومنسجمةًمعًالنظامًالبرلمانيًالذيًتقومًعميوًالدولةً .
ً
إعـــــداد ً
إدارةًالتشريعات ً
ً

ًً9أنظرًالمادةً(ً)11منًالدستورًاالردنيً .
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