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[د .أسامة أمحد احلناينة]

أثــر التعديالت الدستــورية يف عام
1122على مسرية اإلصالح فـــي األردن

*

د .أسامة أمحد احلناينة

()

من

ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة ثرةر التيةد ات الدسةتور التة ت ةت ة

اإلصاح

األردن :الس اس ثو االقتصةاد ثو التشةر ي

سة ر

ةا  2100لة

وقةد تنة ن ةن اةاح الن ة ثن
ةةة

الدسةةتور ال ةةال الصةةةادر ةةا  0592كةةةان ن ا ةة إلةة لتيةةةد ات التةة عةةةرثت ل ةة

ال االت السانق ؛ وذلك ن ث ح نقائ شا اً لن اً ل تعلنات الشيب األردن
قد رى تيد ح وال رل الدستور ،و ن

ا هو

ال اح التنف ذ  ،نذكر ل سن ح

ال رةةاح ال ال صةةر الق ةوان ن ال قت ة الصةةادر ةةن السةةلع التنف ذ ة
صر إصدارها

االت

دد ت ذكرها نيكس ا كان ل

للسلع التنف ذ  ،و ن هذه التيد ات ث ضاً :ا هو
ةةح

*
()

دستور ل ار ي

ال ةةح؛ وذلةةك فاً ةاً ل ة
ة التيا ةةح ي ة

ل ة كر ةةر ولكةةن ةةن ثنر هةةا الةةن

دى دستور القوان ن

الدول

ث ةةا

ل ة إنشةةا

وثا ة ارً التيةد ات ال ل ة التة

أجيز للنشر بتاريخ .2152/1/51
األهلية -عمان – األردن
عمان
جامعة
–
الحقوق
ية
ل
ك
أستاذ القانون الدستوري المساعد
ّ
ّ
ّ

[السنة الثامنة والعشرون]

1

ال ةاح التشةر ي  ،و ةن ثنةر ه رنةع

لةةس الن ةواب ،و ةةد تيسةةس السةةلع التنف ذ ة

التيةةد ات الت ة عالةةت السةةلع القضةةائ
ك

سانقاً ،قد كان األ ر تروكاً

لةةس الن ةواب ناسةةتقال ال كو ة اةةاح ثسةةنوم ةةن تةةار

اسةةت رار و ةةود

ة ن ةةاب النرل ةةان؛ إذ
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عالت قوق ال واعن ن األردن ن و ر اتل
ونةةالت ا ن ةةر إق ةرار هةةذه التيةةد ات شةةر ت الدول ة ناالت ةةاه ن ةةو اإلصةةا ات ن شةةكاللا
ةةن اةةاح الي ةةح لة وضةةر قةةانون صةةر لانتاانةةات لنة

كا ة  :اإلصةةا ات الس اسة

رننات و تعلنات الشيب األردن وقانون الل ئ ال ستقل لإلشراس لة االنتاانةات ،وكةذلك

قةةةانون األ ةةة اب الس اسةةة

واإلصةةةا ات االقتصةةةاد

ةةةن اةةةاح كا ةةة الفسةةةاد و ياقنةةة

الفاسد ن ،وا اد ه كل الرواتب إل اد األوضام االقتصاد
اح اإلصةا ات التشةر ي

تيد ح وتعو ر ا هو ن ا
تنان وانس ا

قةد شةر ت ال كو ة

إل ذلك ،ن ث ح د ر

إل نصانلا الصة  ،،ث ةا ة

ة دراسة التشةر يات كا ة ،والي ح لة

ل التقد والتعور إل األ ةا وا ةاد

ا ن ن التيد ات الدستور وال س ر اإلصا

الناد

املقدمة:
إن النصوص الدستورية وان كانت أسمى القواعد القانونية في الدولة فلنن يكتنل ل نا الدلنود

والبقاء على حال ا أبد الدهر ،فسنة التطور تفرض تعديل ا أو إجراء بعض التعديالت علي ا(،)5
وعلننى هننذا األسنناه فننلن هننذأ النصننوص شننان ا شننان سنناير القواعنند القانونيننة ت نرتبط باألو ننا

األيدلوجية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرهنا منن األو نا السنايد فني الدولنة؛ إذ إن

هننذأ األو ننا تننيهر في ننا وتتنناهر ب ننا ،فننال بنند للقواعنند الدسننتورية مننن مواكبت ننا عننن طريننق قيننا
المشر الدستوري بلجراء التعديالت الالزمة لذلك(.)2

ونظ ًار لرغبة الشنعل األردنني منن المهقفنين وميسسنات المجتمنن المندني واألحنزال السياسنية

والنقابننات الم نيننة ،والمدتصننين مننن رجننان القننانون ،والمعار ننة السياسننية األردنيننة وغيننره مننن
()5
()2

521

2

د .هاني الط راوي ،النظ السياسية والقانون الدستوري ،دار الهقافة للنشر والتوزين ،عمان ،2112 ،ص
.221
د .ماجد الحلو ،القانون الدستوري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،5111 ،ص .22-25
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
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أبناء الشعل األردني ،وكذلك رغبة رأه ال ر السياسي فني الدولنة ممنهالً بالملنك بنلجراء بعنض

التعديالت على الدستور ،كان ال بند منن تحقينق هنذأ الرغبنة فني إجنراء تعنديالت شنملت حنوالي
هلث الدستور.

وبالتزامن منن إقنرار هنذأ التعنديالت شنرعت الدولنة نحنو اإلصنالأ باشنكالف كافنة :اإلصنالأ

السياس نني أو االقتص ننادي أو التشن نريعي م ننن أج ننن العم ننن عل ننى تط ننوير الدول ننة و ننمان تق نندم ا
واستقرارها.
ثه

الدراس :

تكمن أهمية الد ارسنة فني معرفنة أهنر التعنديالت الدسنتورية األدينر فني مسنير اإلصنالأ فني

األردن ،باإل ننافة إلننى بيننان منندة تلبيننة هننذأ التعننديالت لمطالننل الح نراك الشننعبي فنني األردن
باطيافف كافة.

وهنالن ننك عن نندد من ننن الد ارسن ننات تناولن ننت مو ن ننو التعن ننديالت الدسن ننتورية فقن ننط دون التطن ننرق

لإلصننالأ ،وهنالننك عنندد تدننر تننناون اإلصننالأ فنني األردن دون التطننرق ألهننر التعننديالت فيننف،
ولكن هذأ الدراسة جاءت لبيان أهر التعديالت الدستورية في اإلصالأ الالز إج اريأ في الدولة.
رض ات الدراسة  :جاءت هذأ الدراسة بفر يات عد من أبرزها:

 .5هن يوجد أهر ملموه للتعديالت الدستورية على مسير اإلصالأ في األردن؟

 .2هننن التعننديالت الدسننتورية التنني طنرأت علننى الدسننتور كافيننة إليجنناد إصننالأ حقيقنني فنني
األردن؟

 .3هن جاءت التعديالت الدستورية ملبية لرغبات الشعل األردني وطموحاتف؟
 .4هن الدستور بحاجة إلى إجراء تعديالت أدرة عليف؟
ول

ال ن

سنقس الدراس

الت ل د  :الحيا الدستورية قبن صدور دستور عا .5112

[السنة الثامنة والعشرون]

3

ل الن و اآلت :
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المطلل األون :القانون األساسي (الدستور) الصادر عا .5122
المطلل الهاني :دستور عا .5141

الفصح األوح :دستور ا ( 0592الدستور ال ال ) وتيد ات األا ر
ال ن

األوح :المالمح العامة لدستور عا .5112

المطلل األون :أسلول نشا هذا الدستور
المطلل الهاني :تكوين دستور عا 5112
المطلل الهالث :دصايص دستور عا ..5112
ال ن

الران  :التعديالت األدير التي طرأت على الدستور.

ال علب األوح :التعديالت الدستورية الداصة بالسلطة التنفيذية.
ال علب الران  :التعديالت الدستورية الداصة بالسلطة التشريعية.
ال علب الرال  :التعديالت الدستورية الداصة بالسلطة الق ايية.
ال علب الرانر :استحداث المحكمة الدستورية.
ال علب الاا س :التعديالت الدستورية الداصة بحقوق وحريات األردنيين

الفصح الران  :س ر اإلصاح
ال ن

األردن

األوح :اإلصالأ السياسي.

ال علب األوح :مشرو قانون االنتدال.
ال علب الران  :مشرو قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
ال علب الرال  :مشرو قانون األحزال السياسية
الفرم األوح:المالمح العامة لمشرو قانون األحزال السياسية.
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الفةةةرم الرةةةان  :المبننادةء والفر ننيات التنني يقننو علي ننا مشننرو قننانون األح نزال
السياسية.

الفرم الرال  :دور األحزال السياسية في عملية اإلصالأ السياسي.
ال ن

الران  :اإلصالأ االقتصادي

المطلل األون :اإلشكاليات التي تواجف اإلصالأ االقتصادي.
المطلل الهاني :مكافحة الفساد وبيان أهرأ على اإلصالأ االقتصادي.
المطلل الهالث :هيكلة الرواتل وانعكاه ذلك على اإلصالأ في الدولة.
الاات .

املبحث التمهيدي:
احلياة الدستورية قبل صدور دستور عام 2591
عننرف األردن التمهيننن النيننابي قبننن قيننا الدولننة األردنيننة ،وذلننك باشننتراك مننندول عننن األردن فنني

مجلننه المبعوهننان العهمنناني( ،)3الننذي أنشننل فنني الدولننة العهمانيننة عننندما أصعلننن عننن الدسننتور بوصننفف

نظامننا أساسننيا للدولننة ،حيننث انتدننل نايننل عننن األردن فنني مجلننه المبعوهننان الميلننف مننن ممهلننين عننن

األلوية التابعة للحك العهماني في عا  5112وأصعيد انتدابف في عا  5154في المجله ذاتف.

ونظ ن اًر ألهميننة إنشنناء دسننتور للننبالد ،أصننر األميننر عبنندات عننند تاسننيه إمننار شننرق األردن علننى

تشكين لجنة لو ن مشرو قانون أساسي للدولة؛ إذ قامت هذأ اللجنة بو ن اليحنة القنانون واألسنبال

الموجبة لو ع ا ،وكان ذلك فني عنا  ،5124إال أن بريطانينا بقينت تماطنن فني تطبينق هنذا المشنرو
حتى عا  ،5122إلى أن قامت هي بو ن دستور البالد بما يتناسل من مصلحت ا(.)4
()3
()4

مجله المبعوهان العهماني بمهابة مجله النوال في وقتنا الحالي.
د .علي محافظة ،الفكر السياسي في األردن منذ بداية الهور العربية الكبرة وحتى ن اية اإلمار (-5151
 ،)5141ج  ،5ط ،5بال ناشر ،5111 ،ص.251-211

[السنة الثامنة والعشرون]
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املطلب األول:
القانون األساسي لعام 2511
ارتبط القانون األساسي األردني الصادر عا  5122بالمعاهد األردنية البريطانينة الموقعنة

عا  5122بنين األردن وبريطانينا ،إذ نصنت المناد الهانينة منن المعاهند علنى أن الصنالحيات

التشريعية واإلدارية التي كان يمارسن ا ملنك بريطانينا بصنفتف ملكناً لدولنة منتدبنة علنى األردن قند

أنيطت باألمير عبد ات؛ بحيث يمارس ا من دالن قانون أساسي وحكومة دستورية ،شريطة أن
أي تعدين في المستقبن على الدستور يجل أن يت بموافقة بريطانيا(.)1

ولكننن باعتقادنننا يعننود أسنناه صنندور هننذا القننانون إلننى رغبننة بريطانيننا فنني تحول ننا مننن دولننة

انتدال إلى دولة تستقر في المنطقة ،ومن أجن إنجاأ هنذأ الرغبنة أدنذت تفكنر بطريقنة قانونينة
تعطي ا الشرعية في الوجود بالمنطقة؛ لذلك أدذت تفكر بطريقة قانونية تعطي ا شرعية الوجود،

فقنند درجننت بريطانيننا بفكننر إيجنناد معاهنند توقننن مننن الطنرفين (األردننني والبريطنناني) تنننص علننى

موافقة إمار شرق األردن على وجود بريطانيا في ا ،مقابن شروط أدرة لصالح اإلمار .

وبعنند أن تن التوقيننن علننى المعاهنند كننان ال بنند مننن وجننود دسننتور للدولننة لكنني تسننير األمننور
ال ت و ن الدستور الذي سمي بالقانون األساسي ،وأ ِ
صدذت هذأ التسمية من
بشكن قانوني ،وفع ً

فرنسا التي كانت تسمي دستورها تنذاك ب ذا االس .

وقد هار تساين عن أسلول نشا هذا الدستور ،هن نشا بطريقة المنحة أو العقد أو الجمعية

التاسيسية أو االستفتاء الشعبي؟ وهذأ هي الطرق المعروفة عالميًا لنشا أي دستور.

وعند اإلجابة عن هذا التساين نجند أن هنناك دالفناً بنين وج نات نظنر فق ناء القنانون الدسنتوري

في األردن ،فمن من قان :إنف نشا بطريقة المنحة( )1من قبن السلطة الحاكمة تنذاك ،وهني حكومنة

األمير وحكومة االنتدال؛ حيث تنازلت األدير عن امتيازات ا بموجل هذا القانون.
()1
()1

531

6

أ .د أمين الع ايلة ،الوجيز في النظا الدستوري ،دار الهقافة للنشر والتوزين ،عمان ،2151 ،ص.31
د .عادن الحياري ،القانون الدستوري والنظا الدستوري األردني ،بال ناشر ،5112 ،ص .152-151
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss57/3

?????? ????? ??????? ????? ???Al Hunaina: ????? ????????? ??????????? ?? ??? 2011

[د .أسامة أمحد احلناينة]

وهنالك رأي تدر ب ذا الدصوص

()1

مفادأ أن األسلول الذي نشنا بنف هنذا القنانون لنيه منن

األسنناليل سننالفة الننذكر ،وانمننا هننو تكنريه لحكن اسننتعماري مباشننر ،وأن الطريقننة التنني نشننا ب ننا
هي طريقة داصة تدتلف عن الطرق المعروفة.

وباعتقادنننا أن هننذا النرأي أقننرل إلننى الصنوال والواقننن ،والنندلين علننى ذلننك أن األسنناليل المعروفننة

لنشا الدساتير ال تنطبق على األسنلول النذي نشنا بنف هنذا القنانون بمنا فني ذلنك طريقنة المنحنة ،ألن

المنحة يجل أن تكون ممن يملك الشيء ،فبريطانيا ال تملك البالد حتى تمنح ا الدستور.

أمننا بالنسننبة لاس ننبال التنني كان ننت وراء إق نرار ه ننذا القننانون ب ننذأ الطريقننة ف نني تتمهننن ف نني

المعاهد األردنينة البريطانينة والظنروف الميدينة إلبرام نا ،باإل نافة إلنى المطالبنة المسنتمر منن

أمير البالد وحكومت ا ب رور إيجاد دستور للدولة.

املطلب الثاين:
دســــــــــــتور عـــام 2591
نتيجننة للمواقننف اإليجابيننة التنني وقفت ننا إمننار ش نرقي األردن إلننى جانننل بريطانيننا فنني أهننناء

الحننرل العالميننة الهانيننة ،باإل ننافة إلننى مطالبننات األميننر والشننعل األردننني ب ننرور منننح الننبالد

االسننتقالن وافقنت بريطانيننا علننى إعطنناء إمننار شنرقي األردن اسننتقالل ا؛ وذلننك مننن دننالن توقيننن
الط نرفين علننى معاهنند جدينند بتنناريخ  22كننانون الهنناني عننا  ،5141وبموجننل هننذأ المعاهنند

ألغي نظا االنتدال على األردن ،وكنذلك المعاهند األردنينة البريطانينة لعنا  ،5122وأعلنن أن

إمار شرق األردن دولة عربية مستقلة.

وبندأت المجنناله المحليننة بلرسننان العنرايض إلننى مجلننه الننوزراء تطالنل بتغييننر اسن اإلمننار

إل ننى مملك ننة ومبايع ننة األمي ننر عب نند ات ملك ن ناً دس ننتورياً عل ننى ال ننبالد دون االعتن نراف بالمعاهن نند ،
باإل افة إلى مطالبات أدرة احتوت علي ا العرايض.

()1

د .سال الكسواني ،مبادئ القانون الدستوري من دراسة تحليلية للنظا الدستوري األردني ،بال ناشر وسنة
نشر ،ص .514

[السنة الثامنة والعشرون]
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وقا مجله الوزراء بدورأ بدراسة هذأ العرايض واحالت ا إلى المجله التشنريعي النذي اجتمنن وقنرر

ما يلي:

ال تامًا وذات حكومة ملكية وراهية نيابية.
 .5إعالن إمار شرق األردن دولة عربية مستقلة استقال ً
 .2البيعننة للملننك لسننيد الننبالد وميسننه كيان ننا األميننر عبنند ات بننن الحسننين بوصننفف ملكنًا دسننتوريًا
على رأه الدولة األردنية ،بلقل ح ر صاحل الجاللة ملك المملكة األردنية ال اشمية.

 .3إقرار تعدين القانون األساسي على هذا األساه.
ننرور و ننن دسننتور جدينند للننبالد لكنني

ناء علننى هننذأ القن اررات ،رأة المجلننه التشنريعي
وبنن ً
ي ننتالء منننن األو ننا الدس ننتورية والسياس ننية الجدي نند  ،وه ننذا م ننا تحق ننق فعن نالً إذ ق ننا المجل ننه

التشريعي الدامه بلقرار دستور جديد للبالد ،ه ت رفعف للملك للمصادقة عليف واألمر بنفاذأ.

وبتاريخ  22تشرين هاني عا  5141صدر دستور جديد للبالد صعرف بدستور عنا 5141
نظ اًر لبدء نفاذأ بتاريخ  5شباط .)2(5141
وتكم ننن أهمي ننة ه ننذا الدس ننتور ف نني كون ننف ن ننص عل ننى العم ننن بمب نندأ الفص ننن ب ننين الس ننلطات،

واقتصار التشرين على األمة والملنك ،هنذا ف نالً عنن تنظيمنف للحينا النيابينة بشنكن أف نن ممنا

كانت عليف في القانون األساسي لسنة  ،5122كما أن هذأ الدستور حدد مد الع نوية للننوال

باربن سنوات(.)1

وبعد أن انت ينا من المبحث التم يدي للدراسة سننتقن إلى الفصنن األون النذي يتحندث عنن

الدستور الحالي للبالد الصادر عا  5112من التعديالت األدير التي طرأت عليف.

()2
()1
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د .فيصن شنطاوي ،النظا الدستوري األردني ،ط  ،5مطابن الدستور التجارية ،عمان ،2113 ،ص
.513-512
أسامة الحناينة ،الحيا الدستورية والنيابية في األردن ،رسالة دكتوراأ ،جامعة محمد األون ،المغرل،
 ،2114ص .22
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الفصل األول:
دستور عام ( 2591الدستور احلايل) وتعديالته األخرية
في األون منن كنانون األون عنا  5142عقند منيتمر أريحنا بح نور عندد كبينر منن زعمناء

فلسطين ووج اي ا ،واتدذوا العديد من الق اررات ،نذكر من ا منا لنف عالقنة بمو نو بحهننا ،وهني
الرغبننة األكينند فنني إقامننة وحنند فلسننطينية أردنيننة تحننت اس ن المملكننة األردنيننة ال اشننمية بقينناد

الملك عبد ات األون.

وقد ت عرض المو و على الملك الذي بدورأ عر ف على مجلسني النوزراء والننوال ،وقند

بحث مجله الوزراء هذأ الرغبة الشعبية ،مقد ًار للشعل الفلسطيني رغبتف في الوحد منن األردن

التي جاءت منسجمة من رغبة الحكومة األردنية.

وقد اجتمن مجله النوال األردني واستعرض ق اررات ميتمر أريحا المتعلقة بالوحد األردنية

الفلس ننطينية ،وقن نند د ننرج المجلن ننه بتايي نند ل ن ننذأ الوحن نند مباركن ناً للشن ننعل ب ننذا الحن نندث السياسن نني
الكبير(.)51

ونتيجة ل ذا الحدث كان ال بد من إيجاد دستور جديد للدولة يتناسل من الوحد التني تمنت

بننين البلنندين فنني عننا  ،5112إذ تن و ننن الدسننتور بتنناريخ  2كننانون الهنناني عننا  ،5112وهننو
الدستور الحالي للبالد من إجراء عد تعديالت عليف كان تدرها في عا  ،2155وهي مو و

دراستنا في هذا البحث.

املبحث األول:
املالمح العامة لدستور عام 2591
كمنا مننر معنننا سننابقاً تعننود جننذور دسنتور عننا  5112إلننى الوحنند األردنيننة الفلسننطينية التنني

ننادة ب ننا شننعبان توأمنان رغبن ًة فنني العننيت تحنت اسن المملكننة األردنيننة ال اشنمية ،فمننا كننان مننن
الدولة األردنية إال مباركة هذأ الوحد  ،حيث بدأت الحكومة باإلجراءات اإلدارية والسياسية التي
( )51د .عادن الحياري ،مرجن سابق ،ص .112-111
[السنة الثامنة والعشرون]
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تعزز هذأ الوحد  ،فقد ت إقالة الحكومة وتشكين أدرة من جديد لين ن إلي نا عندد منن النوزراء

الفلسطينيين ،كما عدن قانون االنتدال من أجن إجنراء انتدابنات جديند بموجبنف تمهنن البلندين،
فقد وعف عدد أع اء مجلسني األعينان والننوال بموجنل قنانون االنتدنال ،كمنا صحنن مجلنه
وعننين ين ننو  55نيسننان 5111
الننوال اعتبننا اًر مننن تنناريخ األون مننن كننانون الهنناني عننا  ،5111ص
موعداً النتدال أع اء المجله النيابي الجديد(.)55

وبعد االنت اء من إجراءات الوحد  ،وجف الملك عبد ات األون دطاباً للشعل ب فتيف،ومن أبنرز

من ننا جن نناء فين ننف(( :إننن ننا معتزمن ننون علن ننى أن يكن ننون المجلن ننه مجلس ن ناً تتحمن ننن الحكومن ننة أمامن ننف جمين ننن
مسيوليات ا على المقت ى المقرر في هذأ األصون ،ويتطلل ذلك إجراء تعدين على الدستور)).

واذا دققنا النظر في الننص السنابق المقتطنف منن دطنال الملنك نسنتنتو وبو نوأ أن أبنرز

مننا كننان ينندور فنني فكنرأ الرغبننة األكينند فنني إيجنناد دسننتور جدينند للننبالد كنني يتناسننل مننن الحنندث

السياسنني الم ن والمتمهننن بالوحنند  ،إال أن استش ن اد الملننك عبنندات األون -طيننل ات ه نراأ -فنني
ش ر تموز عا  5115حان بينف وبين إتما ما كان يريد عملف.

وقد نودي باألمير طالن ملكًا دستوريًا على البالد ،إذ إن أون منا قنا بنف منن أعمنان و نن
دستور جديد للبالد ،وكان ذلك بتاريخ  2كانون الهاني عا .)52(5112

املطلب األول:
أسلوب نشأة دستور عام 2591

اقتننبه الدسننتور األردننني أحكامننف مننن الدسننتور المصننري لعننا  5123الننذي اسننتوحى معظن

أحكامننف مننن الدسننتور البلجيكنني لعننا  5232وتعديالتننف ،فنني حننين أن الدسننتور األديننر اسننتمد

أحكامف من الدستور الفرنسي لعا .5231

وبمننا أن الدسننتور األردن نني بطريقننة أو بننادرة اس ننتمد أحكامننف مننن الدس ننتور الفرنسنني لع ننا

 ،5231فننلن أسننلول نشننا الدسننتور األردننني تتشننابف إلننى حنند كبيننر مننن أسننلول نشننا الدسننتور
( )55المرجن السابق ،ص ..112
( )52أ .د .أمين الع ايلة ،مرجن سابق ،ص ..11
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الفرنسني ،النذي أجمنن فق ناء القننانون الدسنتوري علنى أننف نشنا بطريقننة العقند ،وهنالنك العديند مننن
األدلننة التنني تبننين أن الدسننتور األردننني نشننا بطريقننة عقديننة ،ومننن هننذأ األدلننة :األحننداث التنني
سبقت و ن هذا الدستور والمتمهلة بالرغبة الشعبية في إقامة وحد أردنية فلسطينية ،باإل افة

إلى ديباجة الدستور ،التني تندن علنى وجنود تعاقند بنين الحناك والشنعل منن دنالن مندوبينف وهن

نوال األمة؛ حيث جاء في ديباجة الدستور ((نحن طالن األون ملك المملكة األردنية ال اشمية

ناء علننى منا أقنرأ مجلسننا األعيننان والننوال نصنندق علننى
بمقت نى المنناد ( )21مننن الدسننتور ،وبنن ً
الدستور المعدن اآلتي ونامر بلصدارأ))(.)53
وبناء على ما تقد  ،نستطين الجز بان هذا الدستور صدر بطريقة العقد المكون من ركنين
ً
أساسيين :الحاك من ج ة ،والشعل من ج ة أدرة عن طريق مندوبيف نوال األمة.

املطلب الثاين:
تكوين دستور عام 2591
فنني عننا  5115شننكلت لجن نة برياسننة إب نراهي هاش ن

()54

لو ننن مشننرو دسننتور ،وت ن ذلننك

ال ،حيننث رفننن المشننرو إلننى مجلننه الننوزراء ،الننذي بنندورأ عر ننف علننى مجلننه األمننة بشننقيف
فع ن ً
األعيان والنوال اللذين أجريا عليف بعض التعديالت ،ومنن هن قامنا برفعنف إلنى الملنك للمصنادقة

عليف ،وت ذلك فعالً وأمر بنشرأ في الجريد الرسمية بتاريخ  2كانون األون عا .5112

وقنند طننرأت علننى هننذا الدسننتور تعننديالت عنند  ،كننان تدرهننا فنني عننا  2155وهنني مو ننو

د ارس ننتنا .ويحت ننوي ه ننذا الدس ننتور عل ننى ( )535م نناد مقس ننمة عل ننى عش ننر فص ننون :األون من ننا
يد ننتص بالدول ننة ونظ ننا الحكن ن في ننا ،أم ننا اله نناني فق نند دص ننص لحق ننوق المن نواطنين األردني ننين

وحري ننات  ،ف نني ح ننين أن الهال ننث أف ننرد للح ننديث ع ننن س ننلطات الدول ننة بش ننكن ع ننا  ،ولك ننن ال ارب ننن

دصنص للسننلطة التنفيذيننة ،أمننا الدننامه فمو ننوعف المحكمننة الدسننتورية ،فنني حننين أن السنناده

( )53المرجن السابق ،ص .12-11
( )54من أبرز القياديين في الدولة األردنية وقد تدرج في المناصل السياسية إلى أن وصن إلى منصل رييه
وزراء.
[السنة الثامنة والعشرون]
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جنناء منظم ناً للسننلطة التش نريعية ،أمننا السننابن فحنندد للسننلطة الق ننايية ،إال أن الهننامن نننص علننى

الشيون المالية ،أما التاسن فيدور حون الشيون العامة ،وأدين ًار الفصنن العاشنر النذي عنالو نفناذ
القوانين(.)51

ويعد هذا الدستور واحداً من أكهر الدساتير العربية نصاً على الفصن بين السلطات إ نافة

إلى نصف على الحريات العامة بمواد وا حة ال يشوب ا أي لبه ،ومنحنف حنق العمنن السياسني
والحزبي والتنظي النقابي لاردنيين(.)51

املطلب الثالث:
خصائص دستور عام 2591
عند االطال على الدستور األردني الحالي نجدأ يدتلف عن الدساتير األردنية التي سنبقتف

ال عنن
في كونف نص بشكن وا ح وصريح على العمنن بمبندأ الفصنن بنين السنلطات ،هنذا ف ن ً

تنظيمف للحيا النيابة بشنكن أف نن ممنا كاننت علينف سنابقاً( .)51واذا أمعننا النظنر أكهنر نسنتطين

القون إنف يتس بالدصايص اآلتية:

 0الدسةةتور األردنةة ذو ن ةة

رن ةة إسةةا

 :اتس ن الدسننتور وبشننكن وا ننح بالنزعننة

العربية اإلسالمية ،من دالن النصنوص التني اسنتددم ا فني هنذا المجنان؛ حينث ننص علنى أن

األردن جننزء مننن األمننة العربيننة وأن ديننن الدولننة اإلسننال  ،واللغننة العربيننة هنني اللغننة الرسننمية فنني

الدول ننة ،باإل ننافة إل ننى أن ننف اش ننترط ف ننيمن يت ننولى ع ننرت المملك ننة أن يك ننون مس ننلمًا وم ننن أب ننوين
مسلمين.

 2ثاذه نالنًا الن ان النرل ان  :أدذ الدستور بالفصنن المنرن بنين السنلطات النذي يقنو

علنى أسنناه التنوازن بننين السننلطتين التنفيذيننة والتشنريعة فنني ظننن وجننود برلمننان منتدننل مننن قبننن
( )51أ .د أمين الع ايلة ،مرجن سابق ،ص .11
( )51الموقن األلكتروني . WWW.LAJO.NET
( )51هاني دير ،موجز تاريخ الحيا البرلمانية في األردن ( ،)5122 -5121مجله األمة ،عمان،5121 ،
ص .41-41
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الشعل يمهلف ويتحدث باسمف

()52

باإل افة إلى وجود هنايية فني السنلطة التنفيذينة ممهلنة بنرييه

الدولننة مننن ج ننة والننوزار مننن ج ننة أدننرة ،فالملننك فنني ظننن هننذا النظننا يتمتننن بعنند المسننيولية
السياسية عن التصرفات الداصة بشيون الحك  ،وبعد المسيولية الجنايية عن الجراي المتعلقة

بوظيفتف( ،)51فقد جاء في الماد ( )21من الدستور األردنني بنان تنناط السنلطة التنفيذينة بالملنك
يتوالها بواسطة وزرايف وفق أحكا هذا الدستور.

 3تننةة الدسةةتور ل نةةدث سةة اد األ ةة  :لقنند نننص الدسننتور علننى سننياد األم نة باعتبارهننا

مصدر السلطات في الدولة؛ إذ ال توجد سياد لكن فرد وحدأ وانما السياد وحد واحد أعطيت

لامة بشكن عا  ،وهذا األمر يحت علينا بان ال يدتص كنن فنرد منن أفنراد األمنة بممارسنة هنذأ

السننلطة بنفسننف ،وانمننا يجننل عليننف ادتيننار مننن ينننول عنننف للقيننا ب ننذأ الم مننة والمشنناركة فنني
صناعة القرار نيابة عنف وباسمف(.)21

 4األاةذ نال لك ة الورار ة :أدنذ هنذا الدسنتور بالملكينة الوراهينة منن سناللة الملنك الميسنه

عبد ات األون بن الحسين حيث نظم ا بشكن وا ح ومحدد(.)25

 9دسةةتور وضةةر نعر ق ة اليقةةد:عننند العننود إلننى األسننلول الننذي و ننن بننف هننذا الدسننتور

سنجد أنف و ن بطريقة عقدية تمنت بنين الحناك منن ج نة والشنعل منن ج نة أدنرة منن دنالن
مندوبيننف وهن ننوال األمننة ،واألدلننة المبينننة لننذلك تتمهننن فنني الرغبننة الشننعبية بايجنناد وحنند أردنيننة

فلسطينة ،والتي على أساس ا ت إيجاد الدستور ،باإل افة إلى طريقة و ن الدسنتور ومناقشنتف
في مجله األمة ورفعف للملك للمصادقة عليف(.)22

 6دستور ا د :يعد هذا الدستور من الدساتير الجامد ؛ ألن تعديلف يحتاج إلى إجنراءات
()52
()51
()21
()25
()22

د .فيصن شنطاوي ،مرجن سابق ،ص .515
د .محسن دلين ،النظ السياسية والقانون الدستوري ،دار الن
.222
أ .د أمين الع ايلة ،مرجن سابق ،ص .12
انظر إلى الماد ( )22من الدستور األردني.
هاني دير ،الحيا النيابية في األردن ( ،)5113-5121بال ناشر ،5113 ،ص .14 -13

[السنة الثامنة والعشرون]
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أكهننر تعقيننداً وصننعوبة مننن إج نراءات تعنندين الق نوانين العاديننة ،ففيمننا يتعلننق بتعنندين أو إصنندار
القوانين العادية ال يشترط أن يكون اإلدالء باألصوات بالمنادا على أع اء البرلمان وبصنوت

عننان ،كننذلك مننن الممكننن أن يصنندر القننانون العننادي بشننروط معينننة دون مصننادقة الملننك ،وكمننا
يحتنناج تعنندين القننانون العننادي إلننى موافقننة األغلبيننة مننن أع نناء البرلمننان .أمننا بالنسننبة لتعنندين

الدستور فال بد من توافر هالهة شروط لكي يت تعديلف وهذأ الشروط هي:

أ -التصويت ألع اء مجله األمة يكون بالمنادا على األصوات وبصوت عان.
ل-

جن-

رور موافقة هلهي أع اء مجله األمة على الدستور.

رور مصادقة الملك على الدستور وبشكن صريح ووا ح(.)23

 -7األاذ ن نةدث الفصةح نة ن السةلعات :أدنذ الدسنتور بمبندأ الفصنن بنين السنلطات ،ولكنن

هذا ال فصن غير تا بن مرن أي توجد عالقنة تعناون وتعا ند وتشنارك بنين السنلطتين التنفيذينة
والتشريعية من اإلقرار بوجود سلطة ق ايية مستقلة ،حيث نص الدستور على أن تناط السنلطة

التشريعة بالملك ومجله األمة .أما السلطة التنفيذية فمناطة بالملك يتوالها بواسطة و ازريف وفق

أحكا الدستور(.)24

 -8األاذ ننًا ال لس ن

تكو ن النرل ان :يتكون مجله األمة بموجل هذا الدستور

من مجلسي األعيان و النوال ،ويعين الملك أع اء مجله األعيان بمنن فني

ويقيل

رينيه المجلنه

ويقبن استقاالت  ،ومد الع وية أربن سنوات قابلنة للتجديند ،أمنا رينيه المجلنه فمدتنف

سنتان قابلتان للتجديد في حنين أن مجلنه الننوال ينت انتدنال أع نايف وفقنًا لقنانون االنتدنال؛

بحيث يكنون االنتدنال عامناً سنرياً ومباشن اًر ولمند أربنن سننوات ،أمنا رينيه المجلنه فمدتنف سننة

قابلة للتجديد.

( )23د .عادن الحياري ،مرجن سابق ،ص .123
( )24المرجن السابق ،ص .121
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واعتبر البعض أن هنايية المجله

()21

ل ا إيجابيات؛ حينث إن كنن مجلنه يمننن اآلدنر منن

االستبداد يقيد من دروجف عن ال دف المحدد لف ،في حين أن الحراك الشعبي المطالل بتعدين

الدستور يدعو إلى وجود مجله منتدل فقط من عد وجود دا لمجله معين يمهن الحكومة.

 -5تقر ةةر ال قةةوق وال ر ةةات وتنً لةةا :نظ ن الدسننتور الحقننوق والحريننات بشننكن وا ننح

وجاء منسجماً في ذلك من مبادئ الشريعة اإلسالمية والمواهيق واإلعالنات الدولية الم تمة ب ذا

ال منننف للحقننوق والحريننات وكفننن
ال كننام ً
المجننان؛ إذ دصننص فص ن ً

ننمانت ا ،وقنند ارتكننزت هننذأ

الحقوق على مبدأ المساوا بين جمين المواطنين بغض النظر عن اللون والجنه والعرق واللغنة

والدين(.)21

املبحث الثاين:
التعديالت األخرية اليت طرأت على الدستور
إن المرحلة التاريدية التي يمر ب ا الوطن والمنطقة العربية ،وما تش دأ منن تطنورات هايلنة

لت ن المنطقة على أعتال تحون تاريدي ،وما يرافق ا من تغيرات عميقة على النظا السياسي

العربي ،وما سينبهق عننف منن أشنكان سياسنية جديند لانظمنة العربينة تتولند عن نا أنمناط جديند

مننن العالقننات العربيننة العربيننة ،والعربيننة اإلقليميننة والدوليننة ،لي ننن األردن فنني مواج ننة سننباق

تاريدي غير مسبوق؛ مما يتطلل إن اء وترتيل االستحقاق الدادلي لإلصالحات المنشنود فني
جوانب ا كافة لتمكين الدولة من التفرغ وتحمن مواج ة تحديات المرحلة(.)21
ولتو يح ذلك سنتناون المو و من دالن المطالل اآلتية:

اقتداء بالنظا االنجليزي ،فقد كانت بريطانيا سباقة إلى
( )21هنالك العديد من الدون أدذت بنظا المجلسين
ً
األدذ ب ذا النظا  ،ومن ا انتشر في باقي الدون لما كان ل ذأ الدولة من مكانف على مستوة العال  ،وقد
يكون األردن قد تاهر بالنظا اإلنجليزي وهو يادذ بنظا المجلسين نظ اًر للعالقة التي كانت تربط الدولتين،ا
لمرجن السابق ،ص .122
( )21انظرالى الماد ( )1من الدستور األردني.
( )21الموقن اإللكتروني .www.jor-son.com
[السنة الثامنة والعشرون]
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املطلب األول
التعديالت الدستورية اخلاصة بالسلطة التنفيذية
عالجننت التعننديالت الدسننتورية التنني وج ننت إلننى السننلطة التنفيذيننة عنندداً مننن المطالننل التنني

نادة ب ا الشعل األردني من مهقفين وميسسات المجتمن المندني واألحنزال السياسنية والنقابنات

الم نيننة والمدتصننين مننن رجننان القننانون ،وكننذلك المعار ننة السياسننية األردنيننة ،ومن ننا بعننض

األحنزال السياسننية اإلسننالمية والقوميننة واليسننارية وفيننة مننن الشننبال التنني ما ازلننت تنننادي وتطمننح
بلجراء بعض اإلصالحات الدستورية.

أما التعديالت التي طالت السلطة التنفيذية فتتمهن في جنسية من يلي منصنل النوزار ومنن

في حكم ا ،بان يكون أردني الجنسية ،وال يحمن إلى جانب ا جنسية دولة أدرة(.)22

وهذا التعدين يستدعي الوقفة هنا نظ اًر ألهميتف؛ وذلك دوفاً من ازدواجية النوالء عنند النوزير

ومن في حكمف باإل افة إلى التددالت واإلمالءات الدارجية من الدولة التي منحتنف جنسنيت ا،

فوظيفننة الننوزير وم نا فنني حكم ننا مننن الوظننايف الم مننة فنني الدولننة ل ننا دور كبيننر فنني صننناعة

القرار.

وعند مناقشة هذا التعندين فني مجلنه األمنة هنار جندن كبينر بنين عندد منن الننوال واألعينان
منن يحمنن أكهنر منن جنسنية منا يجعلنف أمنا أحند دينارين:

وكذلك الوزراء؛ وذلنك ألن منن بينن

إما التنازن عن وظيفتف أو عن جنسيتف المكتسبة من دولة أدرة.

إلي

كما نص الدستور في الماد ( )11منف بعد تعديلف على أن يحاسل الوزراء على ما ينسل
من جراي ناتجة عن تادية وظايف

ونعتقنند هنننا أن هننذا التعنندين

أما المحاك النظامية المدتصة وفقاً ألحكا القانون.

ننروري وال بنند منننف؛ ألنننف يحقننق المسنناوا بننين الننوزراء وأي

موظننف عننا تدننر ،إ ننافة إلننى أن المحنناك هنني األقنندر علننى محاكمننة المقصننر واألجنندر فنني
( )22انظر إلى الماد ( )42من الدستور.
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تطبيننق القننانون عليننف؛ ألن الج ننة التنني كانننت تحاسننب

سننابقا هنني المجلننه العننالي لمحاسننبة

الننوزراء ،والننذي يتكننون م نن ريننيه مجلننه األعيننان رييسننا وع ننوية هالهننة مننن أع نناء مجلننه
األعيان يت انتحاب

محكمة نظامية.

من قبن مجله األعينان ،باإل نافة إلنى ع نوية دمسنة ق نا منن أعلنى

وعننند النظننر إلننى تكننوين المجلننه المننذكور أعننالأ نجنند أن عنندداً مننن أع ننايف ليس نوا مننن

الق ننا  ،ولننذلك قنند تكننون أحكننام

تطبيق القانون بالشكن الصحيح.

متنناهر بنناألهواء السياسننية أو الحزبيننة ،وال تقننو علننى أسنناه

أما بالنسبة الجراءات ات ا الوزراء فقد ت تعديل ا ،حيث أصبح مجله الننوال يحنيل

النيابة العامة باغلبية األع اء الذين يتنالف منن
وبموج نل التعنندين يقننو مجلننه الن نوال بلحننالت

لذلك(.)21

إلنى

المجلنه بعندما كاننت سنابقاً باغلبينة الهلهنين،

إلننى النيابننة العامننة مننن إبننداء األسننبال المبننرر

أما فيما يتعلق بالقوانين الميقتنة التني تصندر عنن السنلطة التنفيذينة فني غينال البرلمنان فقند

طال ا التعدين أي اً؛ إذ حصرت الحاالت الموجبة لذلك كما هو تت:
 .5حالة الكوارث العامة.
 .2حالة الحرل والطوارئ.
 .3الحاجة إلى نفقات

رورية ومستعجلة ال تحتمن التاجين.

بحيننث يكننون للق نوانين الميقتننة قننو القننانون العننادي علننى أن تعننرض الق نوانين الميقتننة علننى

مجله األمة في أون اجتما لف ،وعلى المجله البت في ا دالن دورتين عاديتين متاليتين منن

تاريخ إحالت نا ،ولنف أن يقرهنا أو يعندل ا أو يرف ن ا ،فنلذا رف ن ا أو انق نت المند المنصنوص

علي ننا أعننالأ ولن يبننت في ننا ،وجننل علننى مجلننه الننوزراء بموافقننة الملننك أن يعلننن بطننالن نفاذهننا
( )21انظر إلى الماد ( )11من الدستور.
[السنة الثامنة والعشرون]
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فننو ًار ،ومننن تنناريخ ذلننك اإلعننالن يننزون مننا كننان ل ننا مننن قننو القننانون علننى أن ال يننيهر ذلننك فنني
الحقننوق المكتسننبة ،و يسننري مفعننون القنوانين الميقتننة بالصننور التنني يسننري في ننا مفعننون القنوانين
بمقت ى حك الماد ( )13من الدستور(.)31

وهنا البد من وقفة عند هذا التعدين لما لف من أهمية بالغة،فقد منن تغنون السنلطة التنفيذينة

على التشريعية التي كانت تصدر القوانين التي تريدها في فتنر غينال البرلمنان دون حسنيل وال

رقيننل ،وهنني تعل ن اي السننلطة التنفيذيننة بننان البرلمننان لننو كننان منعقننداً لمننا وافننق علي ننا ،فلننذلك
تسننتغن فتننر غيابننف وتقننو بلصنندار مننا تشنناء مننن الق نوانين ،فب ننذا التعنندين تقيينند وا ننح إلصنندار

القوانين الميقتة.

ولكن المشر قد يكون أغفن جانبًا م مًا هنا وهو أن مجله الوزراء هو النذي يعلنن بطنالن

القانون الميقت وبموافقة الملك في حان عد الموافقة عليف من قبن البرلمان.

ولكننن الس نيان الننذي يطننرأ نفسننف منناذا لننو ل ن يق ن مجلننه الننوزراء بننلعالن بطننالن القننانون

الميقننت؟ مننا هنني الوسننيلة التنني يمكننن أن تجعننن مجلننه الننوزراء يقننو بننذلك؟ باعتقادنننا لننو كننان
إعالن البطالن من صالحيات البرلمان لكانت النتيجة أف ن.

املطلب الثاين
التعديالت الدستورية اخلاصة بالسلطة التشريعية
جننرت عنند تعننديالت علننى م نواد دسننتورية تدننتص بالسننلطة التش نريعية؛ حيننث جننرة تعنندين

الماد ( )11من الدستور فقد أصلغيت هذأ الماد واستعيض عن ا بنص تدر ،وأبرز ما جاء فينف
ولن يكننن موجننوداً فنني المنناد التنني ألغيننت ،هننو النننص علننى

ننرور إنشنناء هييننة مسننتقلة تشننرف

على العملية االنتدابية وتديرها في كن مراحل نا ،كمنا تشنرف علنى كنن انتدابنات تجري نا الدولنة
بقرار من مجله الوزراء(.)35

( )31انظر إلى الماد ( )14من الدستور.
( )35انظر إلى الماد ( )11الفقر ( )2من الدستور.
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وباعتقادنا كان من ال روري إيجاد مهن هذأ الفقر والنص علي ا بو وأ ،نظ اًر للتجناوزات

التي كانت ترتكب ا الحكومة في تعدين نتايو االنتدابات لصالح أشداص معينين؛ ولذلك ال بند

مننن وجننود ج ننة مسننتقلة عننن الحكومننة وع ننن السننلطة التش نريعية أي ناً لكنني تنندير االنتداب ننات
بحيادية ونزاهة.

وهنالك تعدين تدر أعطى الق اء حق الفصن بصنحة ع نوية نيابنة أحند أع ناء مجلنه

النوال ،فاصبح لكن نادل أن يقند طعننًا إلنى محكمنة االسنتيناف التابعنة ل نا النداير االنتدابينة
للنايننل المطعننون بصننحة نيابتننف دننالن دمسننة عشننر يوم ناً مننن تنناريخ نشننر نتننايو االنتدابننات

بالجرينند الرسننمية ،يبننين فيننف أس ننبال طعنننف ،وهنننا تق نني المحكم ننة إمننا بننرد الطعننن أو قبول ننف

مو ننوعاً ،وفنني هننذأ الحالننة تعلننن المحكمننة اسن النايننل الفننايز ،وتكننون قن اررات المحكمننة ن اييننة

وغير قابلة للطعن ،وتصدر أحكام ا دالن هالهين يوماً من تاريخ تسنجين الطعنن لندي ا ،وعلنى
أهننر إعننالن اس ن النايننل الفننايز بق نرار مننن المحكمننة يقننو مجلننه الن نوال بننلعالن بطننالن نيابننة

النايل الذي أبطلت المحكمة نيابتف ،واعالن اس النايل الفايز اعتبا اًر من تاريخ صدور الحك ،

أما بالنسبة لاعمنان التني قنا ب نا الناينل النذي أبطلنت المحكمنة نيابتنف فتعند صنحيحة وقانونينة
حتى تاريخ إعالن بطالن نيابتف.

واذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقد إلي ا أن إجنراءات االنتدابنات فني النداير التني

يتعلق الطعن ب ا ال تتفق وأحكا القانون تصدر قرارها ببطالن االنتدابات في تلك الداير(.)32

وهنا تجندر اإلشنار إلنى أهمينة هنذا التعندين مقارننة منن الننص الدسنتوري السنابق النذي كنان

يعطي حق الفصن في صحة ع نوية أي ناينل إلنى مجلنه الننوال ،،فبعند كنن انتدابنات تقند

العدي نند م ننن الطع ننون إل ننى مجل ننه النن نوال بص ننحة ع ننوية ع نندد م ننن النن نوال نتيج ننة للتج نناوزات

القانونية التي كانوا يرتكبون ا ،من أجن الفوز في االنتدابات مهن شراء األصنوات ،والتناهير فني

إراد النننادبين ،وتزويننر بطاقننات األح نوان المدنيننة وغيرهننا مننن التجنناوزات ،إال أننننا ل ن نش ن د أي

( )32انظر إلى الماد ( )15من الدستور.
[السنة الثامنة والعشرون]
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قرار من مجله النوال ببطالن ع وية نايل ماره مهن هذأ التجاوزات.
وباعتقادنننا أنننف بعنند إعننالن نتننايو االنتدابننات واب نراز أسننماء الفننايزين أصننبح مجلننه الن نوال

طرفنًا فنني المو ننو ؛ نظن ًار ألن الع ننو الننذي قنند الطعننن فيننف ينتمنني إلننى هننذا المجلننه ،فكيننف

لمجلننه الننوال أن يكننون دصننماً وحكمناً فنني الوقننت نفسننف ،فكننان ال بنند مننن إيجنناد ج ننة محاينند

مستقلة لكي تفصن في صحة الع وية ،وهذا ما جاء بف التعدين الدستوري األدير بلسناد هنذأ

الم مة إلى السلطة الق ايية.

أمننا بدصننوص حننن مجلننه الن نوال فقنند ورد بالتعنندين أنننف إذا ت ن حننن مجلننه الن نوال يجننل

إجراء انتدابات جديد في مد أقصناها أربعنة أشن ر منن تناريخ الحنن ،ويجتمنن المجلنه الجديند

المنتدل في دور غير عادية ،وتعد هذأ الدور كالدور العادية،تشنمل ا شنروط التمديند والتاجينن

وغيرأ ،أما بالنسبة لمد الدور غير العادينة ف ني غينر محندد  ،ولكنن فني كنن األحنوان يجنل أن

تنت ي في مد أقصاها  31أيلون من العا نفسف ،ألنف يجل على المجله االجتما في دورتف

العاديننة فنني اليننو األون مننن شن ر تشنرين األون مننن العننا نفسننف ،واذا حصننن أن جنناءت النندور

غيننر العاديننة فنني ش ن ر تش نرين األون أو تش نرين الهنناني فتعنند عنديننذ أون دور عاديننة للمجلننه

وليست دور غير عادية(.)33

واذا لن تصجننر انتدابننات دننالن أربعننة أشن ر ،يعننود المجلننه المنحننن إلننى عملننف وهنننا يسننتعيد
كامن سلطاتف الدستورية ،وكان الحن ل يكن ويستمر في عملف إلى حين انتدال مجله جديد.
وبرأينا ال بند منن الوقفنة مطنوالً نظن اًر لعمنق منا ورد فني هنذا التعندين؛ حينث إننف ال يمكنن أن

تعيت الدولة فراغاً تشريعياً لفتر تزيد عن أربعة أش ر ،بعكه ما كان عليف سابقاً؛ إذ كان يحن
مجلنه الننوال ويغيننل لعند سنننوات ،وهنذا مننا جنرة فني عننا  5113وغيرهنا مننن السننوات ،وقنند

علننن مجلننه الننوزراء ذلننك بننان الظننروف ال تسننمح بننلجراء انتدابننات ،وهننذا باعتقادنننا سننبل غيننر

( )33انظر إلى الماد ( )13من الدستور.
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كاف لتغييل مجله النوال عن متابعة أعمالف ودورأ في صناعة القرار.
وطالما أننا بصدد البحث في مو و حن مجله النوال فال ننسى أن نعنرج علنى التعندين

الدستوري الذي ربط حن مجله النوال بلقالة الحكومة التني يحنن فني ع ندها دنالن أسنبو منن

تاريخ الحن(.)34

وهذأ إ افة تسجن للدستور بعند تعديلنف ل نمان عند تغنون السنلطة التنفيذينة علنى السنلطة

التش نريعية ،وهننذأ تعنند

ننمانة أساسننية وأكينند لمنننن اسننتبداد الحكومننة تجنناأ مجلننه الن نوال فقنند

كانننت الحكومننة سننابقًا تلجننا إلننى حننن مجلننه الن نوال فنني أي وقننت تشنناء حتننى لننو كننان مجلننه
النوال يقو بعملف على أكمن وجف ،فمتى ما ت اربت مصنالح ا منن مجلنه الننوال تقنو بحلنف

دون أي اعتبننار لننف ،ولكننن بعنند التعننديالت الدسننتورية األديننر ال تسننتطين الحكومننة القيننا بننذلك،
وهننذا يعنند مننن أبننرز مظنناهر التنوازن بننين السننلطتين التنفيذيننة والتشنريعية الننذي ينننادي بننف النظننا

البرلماني ،الذي تعد األردن من بين الدون اآلدذ بف والمطبقة لف.

أمننا فيمننا يتعلننق بالبيننان الننوزاري وطلننل الهقننة مننن الن نوال علننى أساسننف ،فقنند نننص الدسننتور

األردني بان على كن وزار تشكن أن تتقد ببيان ا الوزاري إلى مجله النوال دالن شن ر واحند

من تشكيل ا ،وهذا النص ل ِ
يجر علينف أي تعندين ،وبقني كمنا هنو ،أمنا منا تن تعديلنف ففني حنان

تشننكين الحكومننة ومجلننه الننوال غيننر منعقنند ف نننا يجننل أن ينندعى لالنعقنناد فنني دور اسننتهنايية

ال ،فلمنن تقند
لمناقشة مو نو الهقنة دنالن شن ر منن تناريخ تاليف نا ،أمنا إذا كنان المجلنه مننح ً

الحكومة بيان ا الوزاري؟ ففي هذأ الحان تقو الحكومة بعمل نا إلنى حنين انتدنال مجلنه جديند،
وهنننا علننى الحكومننة أن تتقنند ببيانات ننا إلننى المجلننه الجدينند دننالن شن ر مننن تنناريخ تشننكيلف

()31

بعكه ما كنان علينف الدسنتور قبنن التعندين؛ إذ كنان يعند دطنال العنرت النذي يفتنتح بنف مجلنه

األمة الجديد بياناً و ازرياً ل ذأ الغاية.

( )34انظر إلى الماد ( )14من الدستور.
( )31انظر إلى الماد ( )13من الدستور.
[السنة الثامنة والعشرون]
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وباعتقادنا أنف بموجل هذا التعدين درج مجله النوال من الحرج ،النذي كنان ينتابنف عنندما

ناء عليننف؛ ألن احتن ار مجلننه
كننان يعتبننر دطننال العننرت بيانناً و ازريناً ،وتعطننى الهقننة للحكومننة بنن ً
الن نوال للملننك وتقننديره لننف يجعننن مننن الصننعل حجننل الهقننة عننن الحكومننة التنني اعتبننر دطننال

العرت بياناً و ازرياً ل ا.

أما بدصوص مد الندور العادينة والنصنال القنانوني للجلسنات فقند جنرة تعندين مند الندور

العادية لتكون ستة أش ر بدالً من أربعة( )31كما كانت عليف سابقاً ،وبتصورنا كان من األف ن
زيادت ننا لتصننبح همانيننة أشن ر نظن اًر لاعبنناء الجسننيمة الملقننا علننى عنناتق أع نناء مجلننه األمننة
بشقيف األعيان والننوال ،فلنو كاننت مندت ا همانينة أشن ر السنتطا المجلنه النتدلص منن الندعو

المتكرر للدورات االستهنايية وجعل ا محدود العدد.

أما فيما يتعلق بالنصال القانوني لجلسات مجله األمة فقند جنرة تعديلنف ليصنبح بح نور

األغلبيننة المطلقننة ألع نناء المجلننه ،وتسننتمر قانونيتننف مننا دامننت هننذأ األغلبيننة حا ننر علننى
دالف ما كانت عليف سنابقاً؛ إذ كاننت تشنترط ح نور هلهني أع ناء المجلنه وتسنتمر قانونيتنف
بح ور األغلبية المطلقة(.)31

وبناء على ما تقد  ،نستطين القون إن هذا التعدين س ن عملينة انعقناد المجلنه ألن الكهينر
ً
مننن األحنزال والكتننن البرلمانيننة تلجننا إلننى أسننلول إفشننان النصننال القننانوني لمنننن عقنند الجلسننات

لتنفيذ شيء معين في مدطط ا.

كما ط أر تعدين على كيفينة إسنقاط الع نوية ألع ناء مجلنه الننوال ،حينث ننص الدسنتور

على سقوط ع وية أي من أع اء مجله النوال حكماً إذا حدث للنايل أي حالة من حاالت

عنند األهليننة المنصننوص علي ننا فنني الدسننتور ،أو تعاقنند مننن الحكومننة أو الميسسننات الرسننمية

العامنة أو الشنركات التنني تملك نا أو تسننيطر علي نا الحكومننة أو أي ميسسنة رسننمية عامنة سنواء

أكان هذا التعاقد بطريقة مباشر أ غير مباشر  ،باستهناء ما كنان منن عقنود اسنتيجار األ ار ني
( )31انظر إلى الماد ( )12من الدستور.
( )31انظر إلى الماد ( )24من الدستور.
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واألمننالك ومننن كننان مسنناهمًا فنني شننركة أع ننايها أكهننر مننن عشننر أشننداص .ويصننبح مكانننف
صادر من مجله األعيان إلى الملك إلق اررأ(.)32
ًا
شاغ ًار على أن يرفن القرار إذا كان
ولكننن تعقيبنننا علننى مننا ورد أعننالأ ،كيننف تسننقط ع ننوية النايننل أو العننين حكمناً ،ومننن هنني

الج ة التي تحدد مدة مدالفة الع و للدستور؟

باعتقادنا البد من وجود ج ة معينة تحدد المدالفة ،فقند يكنون المشنر لن يتنبنف ل نذأ النقطنة ،علمناً

بان إسقاط الع وية قبن تعدين الدستور كان من صالحيات المجله باغلبينة الهلهنين ،ونحنن لسننا منن

أن تبقى هذأ الصالحية ألع اء المجله ،ولكن يجل أن تحدد الج ة صاحبة االدتصاص.

أمننا بدصننوص شننغور مكننان أحنند أع نناء مجلننه األعيننان والننوال بالوفننا أو االسننتقالة أو

ألي سننبل تدننر باسننتهناء مننن صنندر بحقننف قنرار ق ننايي بلبطننان صننحة نيابتننف ،فعلننى المجلننه

المعني إشعار الحكومة أو ال يية المستقلة لالنتدال إذا كان نايباً بذلك دالن هالهنين يومناً منن

شنغور محنن الع ننو ،ويمنا محلنف بننالتعيين منن قبنن الملننك إذا كنان عينناً أو وفننق أحكنا قننانون

االنتدننال إذا كننان نايب نًا وذلننك دننالن ش ن رين مننن تنناريخ إشننعار المجلننه بشننغور محننن النايننل
وتدو ع وية النايل الجديد إلى ن اية مد المجله(.)31

املطلب الثالث:
التعديالت الدستورية اخلاصة بالسلطة القضائية
نننص الدسننتور بعنند تعديلننف علنى اسننتقالن السننلطة الق ننايية بشننكن أف ننن ممننا كانننت عليننف

سننابقا ،إذ أوجننل إنشنناء مجل نه ق ننايي بقننانون ،بحيننث يتننولى هننذا المجلننه جميننن الشننيون
المتعلقننة بالق ننا النظنناميين ،علننى أن يكننون ل ننذا المجلننه فقننط حننق تعيننين الق ننا النظنناميين

وفق أحكا القانون وبلراد ملكية(.)41

( )32انظر إلى الماد ( )11من الدستور.
( )31انظر إلى الماد ( )22من الدستور.
( )41انظر إلى الماد ( )12من الدستور.
[السنة الثامنة والعشرون]
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كمننا نننص الدسننتور علننى أن الق نناء اإلداري يجننل أن يكننون علننى درجتننين بعكننه مننا كننان

عليف سابقًا على درجة واحد ممهلة بمحكمة العدن العليا(.)45

وباعتقادنننا أن تع نندين الدس ننتور فيم ننا يد ننص الق نناء اإلداري وجعلن نف عل ننى درجت ننين يعط نني

األفراد الحق في الطعن على الق اررات الصادر عن المحكمة المدتصنة ،وهنذا منن أبسنط حقنوق

األفراد بمنح

فرصة أدرة في التقا ي.

كمنا تمنت إ نافة فقنر م منة جنداً علننى منواد الدسنتور مفادهنا :أن المنت

إدانتننف وبحكن قطعنني

()42

وهننذأ قاعنند أساسننية

بنريء حتنى تهبننت

ننرورية؛ إذ ال يجننوز أن يعنند المننت

مجرم نًا إال

بعنند صنندور حك ن ن ننايي بحقننف ،فات ننا أي شنندص لننيه معننناأ تاكينند الجننر عليننف ،وان مننن لننف

الحق في إدانتف هو الق اء فقط.

املطلب الرابع:
استحداث احملكمة الدستورية
نظ اًر ألهمية وجود محكمة دستورية في البالد ،استحدث الدستور بعد تعديلف هذأ المحكمة؛

حيث جاء فيف بان تنشا بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصنمة وتعند المحكمنة هيينة

ق ايية مستقلة قايمة بذات ا ،وتيلنف منن تسنعة أع ناء علنى األقنن منن بينن

الملك لمد ست سنوات غير قابلة للتجديد(.)43

النرييه ويعينن

وتد ننتص المحكم ننة الدس ننتورية بالرقاب ننة عل ننى دس ننتورية القن نوانين واألنظم ننة الناف ننذ  ،وتص نندر

أحكام ا باس الملك وتكنون ن ايينة وملزمنة لجمينن السنلطات وللكافنة ،كمنا تكنون أحكام نا نافنذ

باهر مباشر مال يحدد تاريداً تدنر لنفاذهنا ،وتنشنر األحكنا فني الجريند الرسنمية دنالن دمسنة

عشر يوماً من تاريخ صدورها.

( )45انظر إلى الماد ( )511من الدستور.
( )42انظر إلى الماد ( )515الفقر ( )4من الدستور.
( )43انظر إلى الماد ( )12من الدستور .
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وللمحكمة الدسنتورية حنق تفسنير نصنوص الدسنتور إذا طلنل من نا ذلنك ،بقنرار صنادر عنن

مجلننه الننوزراء أو بقنرار يتدننذأ أحنند مجلسنني األمننة باألغلبيننة ،ويكننون قرارهننا نافننذ المفعننون بعنند

نشرأ في الجريد الرسمية(.)44

وللج ننات التاليننة علننى سننبين الحصننر حننق الطعننن مباشننر لنندة المحكمننة الدسننتورية فيمننا يتعلننق

بدسنتورية القنوانين واألنظمننة النافنذ منن دننالن الندعوة المباشنر التنني تتقند ب نا ب ننذا الدصنوص .وهننذأ

الج ننات هنني :مجلننه األعيننان ومجلننه الننوال ومجلننه الننوزراء ،كمننا يجننوز ألي مننن أطنراف النندعوة

المنظور أما المحاك إهار الدفن بعد الدستورية ،وعلى المحكمة إن وجندت أن الندفن جندياً أحالتنف إلنى
المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالتف إلى المحكمة الدستورية(.)41

وبرأينا لو كانت المحكمة التي تنظر في الدعوة هني صناحبة الحنق فني البنت بنامر إحالتنف

المو و إلى المحكمة الدستورية لبيان رأي ا ،لكان ذلك أف ن حتى ال تكون هنالك إطالنة فني
اإلجراءات من أجن الوصون إلى المحكمة الدستورية.

وباعتقادنا أن المشر قد أغفن حق المحكمة التني تنظنر فني الندعوة بلحالنة المو نو إلنى

المحكمن ننة الدسن ننتورية إذا من ننا وجن نندت أن التشن ننرين الن ننذي تطبقن ننف فن نني تلن ننك الق ن ننية يتس ن ن بعن نند

الدستورية ،وهذا ما أدذت بف العديد من الدون التي يوجد في ا محكمة دسنتورية تدنتص بد ارسنة
مدة دستورية القوانين ،وعلى رأه هذأ الدون جم ورية مصر العربية.

وقنند حنندد الدسننتور مجموعننة شننروط يجننل توافرهننا فنني أع نناء المحكمننة الدسننتورية نورده نا فنني

اآلتي:

 .5أن يكون أردنيًا وال يحمن جنسية دولة أدرة.
 .2أن يكون قد بلغ الدمسين من العمر.
( )44انظر إلى الماد ( )11من الدستور .
( )41انظر إلى الماد ( )11من الدستور .
[السنة الثامنة والعشرون]
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 .3أن يكون ممن دندموا فني مجنان الق ناء ق نا فني محكمتني التميينز والعندن العلينا ،أو

يكننون مننن أسنناتذ القننانون فني الجامعننات الننذين يحملننون رتبننة األسننتاذية أو مننن المحننامين الننذين

أم نوا منند ال تقننن عننن دمننه عشننر سنننة فنني المحامننا أو مننن أحنند المدتصننين الننذين تنطبننق
شروط الع وية في مجله األعيان.

علي

وعلننى ريننيه وأع نناء المحكمننة الدسننتورية قبننن مباش نرت

أعمننال

أن يقسننموا أمننا الملننك

يميناً هذا نصف(( :أقس بات العظي أن أكون مدلصاً للملك والوطن ،وأن أحافظ على الدسنتور
وأن أدد األمة وأقو بالواجبات الموكولة إلي بامانة)).

وسننيحدد القننانون الننذي ستنشننا بموجبننف المحكمننة الدسننتورية طريقننة عمننن المحكمننة وادارت ننا

وكيفيننة الطعننن أمام ننا ،وجميننن الشننيون المتعلقننة ب ننا وبلجراءات ننا وباحكام ننا وق اررات ننا وستباشننر

هذأ المحكمة أعمال ا بعد و ن القانون المتعلق ب ا مو ن التنفيذ(.)41

ناء علننى مننا تقنند  ،نسننتطين القننون :إن اسننتحداث المحكمننة الدسننتورية دطننو م مننة وتاريديننة
وبنن ً

تسجن للمشر  ،نظ اًر للحاجة الملحة إلى هذأ المحكمة وألهمية عمل ا؛ فب ذأ الشنروط التني يجنل أن
تتنوافر فنني أع نناي ا نحصنن علننى ق نناء متدصننص فني المجننان الدسننتوري عنندأ القنندر علننى البننت

في مدة دستورية القوانين واألنظمة ،وب ذا نكون مطمينين على دستورية القوانين النافذ وصحت ا.

املطلب اخلامس:
التعديالت الدستورية اخلاصة حبقوق وحريات األردنيني
جاءت التعديالت الدستورية للمواد التي ل ا عالقة بحقوق وحريات المواطنين األردنيين بمنا

يتنواء منن المعننايير الدولينة المدتصننة ب نذا المو نو  ،وبننذلك أصنبحت مفنناهي ومعنايير حقننوق

اإلنسنان مننن األمننور الواجننل علننى الدولننة صننون ا وترسننيد ا بالتشنريعات الوطنيننة ،وليسننت ترفناً
تنادي ب ا منظمات حقوقية من هنا أو هناك.

( )41انظر إلى الماد ( )15من الدستور .
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حيننث جنناء فنني الدسننتور األردننني بع ند تعديلننف أن النندفا عننن الننوطن وأر ننف ووحنند شننعبف

والحفنناظ علننى السننال االجتمنناعي واجننل مقننده علننى كننن أردننني( ،)41وهننذا التعنندين

ننروري

لجميننن الم نواطنين؛ ألن الم نواطن ال يسننتطين العننيت بامننان وسننال دون وجننود سننل اجتمنناعي
ووحد وطنية.

كمننا تطننرق الدس ننتور إلننى األس ننر لكون ننا أسنناه المجتم ننن وقوام ننا ال نندين واألدننالق وح ننل

الوطن؛ إذ إن القانون هو الذي سيحفظ كيان ا الشرعي ويقوي أواصرها وقيم ا.

ونظ ًار ألهمية األسنر ارتناة المشنر الننص علي نا صنراحة إلعطاي نا المكاننة التني تسنتحق؛

ألن األسر هي نوا المجتمن وبدونف ال تكون الدولة.

وفنني إطننار الحننديث عننن األسننر ل ن يغفننن الدسننتور عننن

ننرور حمايننة األمومننة والطفولننة

والشيدودة وذوي اإلعاقات من اإلساء وكن أنوا االستغالن(.)42

ولو أمعنا النظر قليالً لوجدنا أن الدستور محق وبشكن كبير في تركيزأ على حماية الفينات

سالفة الذكر؛ ألن ا بحاجة إلى االهتما المباشر ممن ل

عالقة ب ؛ إذ جاء الدستور منسجمًا

في ذلك من الشريعة اإلسالمية التي أوصتنا بالمحافظة علي

وتقدي كنن أننوا المسناعد ل ن ،

كمننا جنناء منسننجماً أي ناً مننن المواهيننق واإلعالنننات الدوليننة الم تمننة بحقننوق اإلنسننان ودصوصناً

كبار السن.

وفنني إطننار الحقننوق والحريننات العامننة ،فقنند ّجننر الدسننتور أي اعتننداء علي ننا وعلننى الحيننا
الداصة لاردنيين معتب اًر ذلك جريمة يعاقل علي ا القانون(.)41
وفي هذا السنياق نجند أن الدسنتور وقنف وقفنة المندافن عنن جمينن الحقنوق والحرينات العامنة

والداصة التي ترتبط بالمواطن؛ وذلك إيماناً مننف باهمينة هنذأ الحقنوق والحرينات فني دلنق جينن
( )41انظر إلى الماد ( )1الفقر ( )2من الدستور.
( )42انظر إلى الماد ( )1الفقر ( )4والفقر ( )1من الدستور.
( )41انظر إلى الماد ( )1الفقر ( )2من الدستور .
[السنة الثامنة والعشرون]
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قادر على التعامن من الحرية المسيولة

من حدود القانون.

وهنا يتوافق الدستور بشكن ملحوظ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسنان( ،)11وكنذلك الع ند

الدولي الداص بالحقوق المدنية والسياسية(.)15

ولن يغفننن الدسننتور عننن الحريننة الشدصننية وصننون الك ارمننة اإلنسننانية؛ إذ إنننف منننن قننبض أو

حبه أو تقييد حرية أي إنسان إال وفق أحكنا القنانون ،وفني حنان القنبض علينف او حبسنف وفنق

أحكننا القننانون بن ّنين الدسننتور كيفيننة التعامننن معننف؛ إذ إنننف أوجننل معاملتننف بمننا يحفننظ لننف كرامتننف
اإلنسانية ،ومنن تعذيبف أو إينذاءأ بناي شنكن منن األشنكان ،أو حجنزأ فني مكنان يدنالف القنوانين

المتبعننة .ول ن يكتننف الدسننتور بنذلك ،بننن إنننف تجنناوزأ بكهيننر واعتبننر أن أي قننون يصنندر عننن أي
ال وغير صحيح(.)12
شدص تحت التعذيل أو الت ديد ال يعتد بف ويعتبر باط ً

وبناء على ماسبق ،نستطين القون :إن الدستور قفز قفز نوعية ومتميز في هذا الجانل؛ إذ
ً
إنف أبرز مدة اهتمامنف بحينا المنواطنين وكنرامت التني كفل نا الندين اإلسنالمي الحنينف ،إذ إننف
أعاد األمور إلى نصاب ا الصحيح فيما يتعلنق بالتجناوزات التني كاننت ترتكنل سنابقاً بدصنوص
التعذيل في أهناء التحقينق واالعت ارفنات التني كاننت تنتنز تحنت وطنا ال نرل .وان كاننت هنذأ

األعمان هي تصرفات فردية أو شبف فردية و ليست سياسة عامنة وغينر متبعنة منن قبنن ج نات

االدتصناص ،إال أن مننن الدسنتور لمهننن هنذأ االنت اكنات منا هننو إال دلينن وا نح علنى

ننرور

التقيد باحكا الدستور والقوانين المحلية ،بعد القيا باية تجاوزات في هذا الجانل ،واال ستكون

هنالك عقوبة بحق المدالفين.

أمننا فيمننا يتعلننق بحريننة التنقننن وادتيننار مكننان اإلقامننة فقنند كننان ل ننا حصننة فنني التعننديالت

الدستورية؛ إذ نص الدستور صراحة على عد جواز منن أي مواطن من التنقنن إال وفنق أحكنا

( )11صدر هذا اإلعالن في عا  5142وقد اهت بكن ما يتعلق بحقوق اإلنسان.
( )15صدر هذا الع د في عا  5111وبدأ نفاذأ في عا  ،5111وقد اهت بحقوق اإلنسان ذات الطابن السياسي
والمدني.
( )12انظر إلى الماد ( )1من الدستور .
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القانون()13؛ وب ذا التعدين أعطى المواطن حرية التنقن وقطن الطريق على االجت نادات الفردينة
فيما يتعلق بمنن المواطنين من التنقن بسبل أو بدون سبل.

كمننا جنناءت التعننديالت بننالنص علننى مو ننو حريننة البحننث العلمنني واإلبنندا األدبني والفننني

والهقافي والريا ي ،إذ إنف قبن التعديالت ل ينص الدستور سابقًا على ذلك وتعد إ افة جديد
تسجن للتعديالت األدير .

أما فيما يتعلق بحرية الصحافة فقد ت إعاد صياغة المناد ( )51منن الدسنتور بمنا يعنزز حرينة

الصحافة؛ حيث نص الدستور على اإليمان المطلق بالحرية التي يجل أن تتمتنن ب نا الصنحافة ولن
ِ
يكتف بالنص على الصحافة وحدها ،بن تعداها إلى وساين اإلعال كافنة ،إذ مننن الدسنتور تعطيل نا
أو إلغاءها إال بامر ق ايي وفنق أحكنا القنانون .وسنابقاً كاننت تعطنن الصنحف وتمننن منن ممارسنة

أعمال ا دون صدرو قرار ق ايي ب ذا الدصوص ،وانما بقرار من السلطة التنفيذية(.)14

ول صيغِفن المشر عند تعدين الدستور حق األردنيين في تاليف النقابات؛ إذ إنف ننص سنابقًا
على حق في تاليف الجمعيات واألحزال السياسية مغفالً حق في تاليف النقابات واالن نما

الي ا ،إذ كان ال بد من هذأ اإل افة ،ألنف بذلك أصبح المواطنون  -وبحك الدسنتور -قنادرين
على تاليف نقابات تحمي مصالح

وتتحدث باسم

من حدود القانون(.)11

أم ننا بالنس ننبة لسن نرية الم ارس ننالت واالتص نناالت فق نند كان ننت س ننابقًا مقتص ننر عل ننى الم ارس ننالت

البريدية والبرقية والمداطبات ال اتفية ،ولكن التعديالت الدستورية أ افت إلي ا وساين االتصان
كافننة؛ إذ يجننل أن تتس ن بالس نرية التامننة وعنند ج نواز االطننال علي ننا أو مراقبت ننا أو توقيف ننا أو
مصادرت ا إال بموجل أمر ق ايي ،وليه بقرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية(.)11
وبناء عليف ،نالحظ أن أهمية التعدين تتجلى بنقطتين أساسيتين هما- :
ً
()13
()14
()11
()11

انظر
انظر
انظر
انظر

إلى
إلى
إلى
إلى

الماد ( )1من الدستور
الماد ( )51من الدستور .
الماد ( )51الفقر ( )2من الدستور.
الماد ( )52من الدستور .
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 .5شمون الوساين االتصالية التكنولوجية الحديهة بالسرية
 .2في حالة وجول مراقبة للوسناين االتصنالية أو االطنال علي نا أو توقيف نا أو مصنادرت ا

ال يت ذلك إال بموجل أمر ق ايي بعيدًا عن السلطة التنفيذية.

أما ف يما يتعلق بحق المواطنين بالتعل فقد جاء التعدين لكي يعمن على توسنين داينر النتعل

اإلل ازمن نني المجن نناني؛ إذ ت ن ن توسن ننيعف ليشن ننمن المرحلن ننة األساسن ننية التن نني تنت ن نني بالصن ننف العاشن ننر
األساسي بدالً من المرحلة االبتدايية التي تنت ي بالصف الساده االبتدايي(.)11

وعننند التنندقيق ب ننذا التعنندين نجنند منندة اهتمننا الدسننتور بالقطننا التعليمنني باعتبننارأ العجلننة

األساسية في الحيا بمدتلف جوانب ا وأشكال ا.

هذا وبعد أن تعرفنا وبحهنا في التعديالت الدسنتورية التني طالنت الدسنتور األردنني الحنالي الصنادر

عا  5112سننتقن للحديث عن مسير اإلصالأ في األردن وأهر التعديالت الدستورية علي ا.

الفصل الثاين:
مسرية اإلصالح يف األردن
دالن السنوات الهالث الما ية احتنن الحنديث عنن اإلصنالأ بمدتلنف أشنكالف نصنيباً وافن اًر

()12
مننن الحننديث الرسننمي والسياسنني العننا األردننني ؛ إذ يعنند اإلصننالأ مطلب ناً عننادالً ومشننروعاً

للشعل األردني ولكنف في

نوء موجنة التغينرات التني يشن دها العنال العربني يجنل أن ال يدنرج

عن إطارأ الصحيح لكي ال يتحون إلى هز كبرة في الكيان األردني.

وعندما ندعو إلى اإلصالأ علينا أن ندرك حقيقة ودقة ما تعنيف جزييات المو و  ،وعليننا

أن نعنني مننا هنني اآلليننات والم ارحننن والدط نوات التنني ينبغنني أن يمننر ب ننا اإلصننالأ ليننيتي همننارأ

الحقيقيننة ،فاإلصننالأ لننيه مجننرد التغييننر ،بننن التغييننر الننذي يتطلبننف الحننان هننو تغييننر محسننول
( )11انظر إلى الماد ( )21من الدستور .
( )12محمد أبو رمان ،مقالة بعنوان "اإلصالأ السياسي في األردن نحو بناء إطار نظري" ،الموفن االلكتروني:
www.judarn.net
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بدقة عليف أن ييتي أصكلفص.
فاإلصننالأ هننو إصننالأ النفننوه والنوايننا أوالً قبننن إصننالأ األنظمننة وال ياكننن السياسننية ،ألن

النفوه الفاسد كفيلة بلفساد أي نظا سياسي واقتصادي ،واإلصالأ بحاجة لمجموعة مقومات
من ننا ،مجتم ننن وا ومدل ننص لفك ننر اإلص ننالأ وم ننيمن بواجب ننات وحق ننوق المواطن ننة ،يلتق نني ف نني
تطلعاتف من القواس العليا المشتركة لدولتف(.)11

املبحث األول
اإلصالح السياسي
إن المنطقة العربية تشن د حالنة منن الغلينان الشنعبي الندافن باتجناأ اإلصنالأ السياسني ،وقند

تنناهرت دون اإلقلنني ب ننذأ الهقافننة المتناميننة؛ ولننذلك تنظننر القننوة السياسننية األردنيننة باهتمننا إلننى

فرص التغيير السياسي الممكن في داير المصلحة الوطنية.

أم ننا بالنس ننبة للش ننروط المو ننوعية الالزم ننة للب نندء باإلص ننالأ ،فم ننن الواج ننل تن نوافر اإلراد

السياس ننية ل نندة النظ ننا  ،وتواف ننق الق ننوة الش ننعبية والسياس ننية عل ننى القواسن ن المش ننتركة لمتطلب ننات

اإلصالأ السياسي ،و رور تالقي الريية الحكومية منن الريينة الشنعبية ،والشنجاعة فني إجنراء

التعديالت بعيدًا عن المصالح الفيوية ال يقة ،وأن يست دف اإلصالأ مكونات الدولة كاف ًة.

املطلب األول
مشروع قانون االنتااب

يعنند قننانون االنتدننال بوابننة لممارسننة العمننن الننديمقراطي ومن ج ناً بننار اًز مننن مننناهو االنفتنناأ

السياسنني؛ إذ يش ننكن وسننيلة لاد ننذ بينند األحن نزال السياسننية م ننن أجننن مس نناعدت ا للمشنناركة ف نني
صناعة القرار( ،)11وبموجل مشرو قنانون االنتدنال النذي سنيعرض علنى مجلنه األمنة للسنير

( )11د .قيه الحمود ،مقالة بعنوان "هن ينجح اإلصالأ السياسي في األردن؟ جريد العرل اليو  ،العدد
( ،)1213األربعاء 55 ،كانون الهاني  ،2152ص .51
( )11أ.د محمد الحموري ،مقالة بعنوان "اإلصالأ السياسي يبدأ من اإلصالأ القانوني" ،الموقن اإللكتروني:
.www.allofjo.net
[السنة الثامنة والعشرون]

31

[العدد السابع والخمسون -ربيع األول  3415يناير ]1034

511

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 57 [2014], Art. 3

[أثر التعديالت الدستورية يف عام  1122على مسرية اإلصالح يف األردن]

فنني اإلجنراءات الدسننتورية إلقن اررأ ،سننتقو ال ييننة المسننتقلة لإلشنراف علننى االنتدابننات باإلشنراف
على العملية االنتدابية وادارت ا.

أمننا بدصننوص أبننرز مننا جنناء بننف مشننر قننانون االنتدننال ولن ينننص عليننف قننانون االنتدننال

السننابق ،ف ننو العمننن بنظننا القايمننة النسننبية المفتوحننة علننى مسننتوة المحافظننة ويدصننص ل ننا
( )511مقاعد .وهناك اقتراأ تدر بن ( )551مقعدًا توز على المحافظات حسل عدد السكان،
فتقس ن محافظننة العاصننمة إلننى هننالث أو أربننن دوايننر انتدابيننة ،يدصننص

ننمن تلننك المقاعنند

مقعنندان للشننركه والشيشننان ومقعنند مسننيحي ،وبمننا ال يقننن عننن مقعنند واحنند للمن أر  ،أمننا محافظننة

الزرقناء فتقسن إلنى داينرتين انتدنابيتين يدصنص منن

نمن ا مقعند شركسني أو شيشناني ومقعند

مسننيحي ،وبمننا ال يقننن عننن مقعنند واحنند للم ن أر وتقس ن محافظننة إربنند إلننى هننالث دوايننر انتدابيننة
يدصننص مننن

ننمن ا مقعنند مسننيحي ،وبمننا ال يقننن عننن مقعنند واحنند للمن أر  ،أمننا فنني محافظننات

البلقاء والكرك ومعان والطفيلة والعقبة وجرت ومادبا وعجلون والمفرق ،فتعد كنن محافظنة داينر
انتدابية واحد وتكون مقاعدها على النحو اآلتي-:
محافظننة البلقنناء :يدصننص مننن

ننمن مقاعنندها مقعنندان مسننيحيان وبمننا ال يقننن عننن مقعنند

محافظننة الكننرك :يدصننص مننن

ننمن مقاعنندها مقعنندان مسننيحيان وبمننا ال يقننن عننن مقعنند

واحد للم أر .

واحد للم أر .

محافظة معان :يدصص من
محافظة الطفيلة :يدصص من

من مقاعدها مقعد واحد على األقن للم أر .

محافظة العقبة :يدصص من

من مقاعدها مقعد واحد على األقن للم أر .

محافظة مادبا :يدصص منن

نمن مقاعندها مقعند مسنيحي ،وبمنا ال يقنن عنن مقعند واحند

للم أر .
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محافظة جرت :يدصص من

من مقاعدها مقعد واحد على األقن للم أر .

محافظة عجلون :يدصص من

من مقاعدها مقعد مسيحي وبمنا ال يقنن عنن مقعند واحند

محافظة المفرق :يدصص من

من مقاعدها مقعد واحد على األقن للم أر .

للم أر .

أما بالنسبة لدواير البادية الشمالية والوسطى والجنوبية فيدصص من

من مقاعدها مقعند

واحد على األقن للم أر  ،على أن تحدد دواير البادية جغرافيًا وليه عشايريًا وذلك لجعنن الندواير
مفتوحة.

وللمرشحين التكتن في قواي على أساه حزبي متنو أو تآلف أحنزال أوشدصنيات مسنتقلة

أو قوة اجتماعية ،كمنا يمكنن اعتبنار المرشنح الواحند المسنتقن قايمنة ألغنراض احتسنال النتنايو
من مراعا عد تجاوز المرشحين في القايمة الواحد لعدد المقاعند المدصصنة لتلنك النداير منن

إمكانية أن يكون أقن من ذلك.

أما القايمة النسبية على مستوة الوطن فيدصص ل ا ( )51مقعداً ،وهنالك اقتراأ ب ن ()21

مقعننداً ،وتشننكن تلننك الق نواي الوطنيننة مننن حننزل أو تننآلف أح نزال أو شدصننيات مسننتقلة أو قننوة

اجتماعيننة ،كمننا تكننون تلننك الق نواي ممهلننة لجميننن محافظننات المملكننة بمعنندن مرشننح واحنند علننى

األقننن لكننن محافظننة ،ويجننل أن ال يتجنناوز عنندد المرشننحين فنني الق نواي الوطنيننة عنندد المقاعنند
المدصصة للداير على مستوة الوطن ،ويمكن أن يكون أقن من ذلك.

أم ننا بالنس ننبة لطريق ننة االقتن ن ار فيعط ننى الناد ننل ورقت نني انتد ننال إح ننداهما لقايم ننة المحافظ ننة

واألدننرة لقايمننة الننوطن وتو ننن كننن ورقننة بالصننندوق المدصننص ل ننا ،وكننن ورقننة ت ن أسننماء

المرشحين في النداير  ،هن يدتنار النادنل القايمنة التني يريندها بو نن إشنار تندن علي نا ،وبعندها
يدتار

من القايمة نفس ا عددًا من المرشحين على أن ال يزيند عنن عندد المقاعند المدصصنة

للننداير  ،وكننذلك ورقننة اقت ن ار علننى مسننتوة الننوطن ،فالنادننل يصننوت للقايمننة التنني يرينند بو ننن
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إشار تدن علي ا ه يدتار عدداً من المرشحين على أن ال يزيد عن عدد مقاعد الوطن ،ولف أن
يدتننار ع نددًا أقننن ،وفنني كننال النظننامين ال يحننق للنادننل ادتيننار مرشننحين مننن ق نواي أدننرة ،بننن
تبقى دياراتف محصور في قايمة محدد .

أما فيما يتعلق بكيفية احتسال النتايو فتحسل علنى أسناه أن تحصنن كنن قايمنة علنى مسنتوة

المحافظنة علننى عنندد مننن المقاعنند فنني الننداير بنسنبة عنندد األصنوات التنني حصننلت علي نا القايمننة مننن

مجمننو المقتننرعين فنني الننداير االنتدابيننة نفس ن ا ،وتحنندد أسننماء الفننايزين وفننق عنندد األص نوات التنني

حصن علي ا المرشحون ،أما القنواي الوطنينة فتحصنن كنن قايمنة علنى عندد منن المقاعند بنسنبة عندد

أصوات ا من األصوات الكلية ،ويت تحديد الفايزين في القايمة حسل أعلى األصوات(.)15

ناء علينف تدنر انتدابنات
ونرة أن هذا المشرو يدتلف عن قانون االنتدال الذي أجرينت بن ً
برلمانية،وفيننف إ ننافات إصننالحية سياسننية وا ننحة وعلننى أرس ن ا األدننذ بنظننا تعنندد األص نوات

الننذي يعطنني للنادننل أكهننر مننن صننوت ،باإل ننافة إلننى أن هننذا المشننرو يوسننن دايننر المشنناركة

السياسية دارج حدود الداير االنتدابية؛ إذ يعطي للنادل الحنق فني ادتينار منن يريند منن أبنناء
وطنف

من قايمة الوطن االنتدابية.

املطلب الثاين:
مشروع قانون اهليئة املستقلة لإلشراف على االنتاابات
مننا زان هننذا المشننرو يمننر بمراحلننف الدسننتورية ول ن يدننرج بعنند إلننى النننور علننى شننكن قننانون

لنذلك يسننمى بمشننرو قننانون؛ إذ يعنند إنشنناء هننذأ ال ييننة مفتاحناً للحيننا الديمقراطيننة ودطننو كبيننر

وجريية باتجاأ نزاهة االنتدابات واإلصالأ السياسي ،وتقو هنذأ ال يينة باإلشنراف علنى العملينة

االنتدابية النيابية وتديرها في كن مراحل نا ،كمنا تشنرف علنى أي انتدابنات أدنرة يقرهنا مجلنه

الوزراء وفق أحكا التشريعات النافذ .

وسننيكون لل ييننة مجلننه مفو ننين ميلننف مننن ريننيه وأربعننة أع نناء يعينننون بننلراد ملكيننة
( )15انظر إلى مشرو قانون االنتدال .
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ناء علننى تنسننيل مننن لجنننة برياسننة ريننيه الننوزراء،
سننامية لمنند سننت سنننوات قابلننة للتجدينند بنن ً
وع وية كن من رييه مجله األعيان ورييه مجله النوال ورييه المجله الق ايي(.)12
وباسننتقراء تكننوين اللجنننة التنني سننتقو بالتنسننيل باسننماء أع نناء ال ييننة ،ال بنند لنننا مننن وقفننة

عند تشكين هذأ اللجنة ،فلذا كانت برياسة رييه الوزراء يعني ذلك أن األسماء التي تنسل ب ا
اللجنننة سننتكون تابعننة بطريقننة أو بننادرة إلننى اللجنننة التنني نسننبت ب ن والتنني هنني برياسننة ريننيه

النوزراء .أي التبعيننة سننوف تكننون للحكومننة ال محالنة ،باإل ننافة إلننى أن ريننيه مجلننه األعيننان
وهو ع و في اللجنة محسول على الحكومة؛ ولذلك سينحاز إلى تنسيل رييه الوزراء.

وعليف ،نقترأ بان تكون اللجنة برياسة رييه المجله الق ايي لمنا عنرف عنن الق ناء منن

نزاهة وحياد ،وع وية رييه مجله النوال باإل افة إلى أحد أع اء المجله الق ايي.

و تتمت ننن ال يي ننة بشدص ننية اعتباري ننة وباس ننتقالن إداري وم ننالي ،ول ننا الح ننق بالقي ننا بجمي ننن

التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهداف ا ،ويكون مقرهنا فني عمنان ،ول نا أن تفنتح فروعنًا ل نا

في قطاعات المملكة(.)13

وعلننى جميننن الننو ازرات والنندواير الحكوميننة والميسسننات الرسننمية والعامننة تقنندي جميننن أن نوا

الدع والمساعد التي تطلب ا ال يية لتمكن نا منن القينا باعمال نا ومسنيوليات ا المناطنة ب نا وفنق

أحكا القانون ،بما في ذلك تزويدها باي وهايق ومعلومات تراها الزمة.
ويشترط فيمن يعين في ال يية أو أمينًا عامًا ل ا ما يلي-:
 .5أن يكون أردني الجنسية متمتعاً باألهلية المدنية الكاملة.
 .2أن ال يحمن جنسية دولة أدرة.
ال على الش اد الجامعية األولى على األقن.
 .3أن يكون حاص ً

( )12انظر إلى الماد ( )1من مشرو قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
( )13انظر الماد ( )3الفقر (أ) من مشرو قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
[السنة الثامنة والعشرون]
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 .4أن ال يكون ع واً في مجله األمة.
 .1أن ال يقن عمرأ عن أربعين سنة.
 .1أن ال يكون محكوماً باي عقوبة تاديبية أو جر لفعن مدن باألدالق واآلدال العامة أو

الشرف أو األمانة أو أي جناية م ما كانت ولو رد إليف اعتبارأ أو شملف عفو.
 .1أن يكون محمود السير وحسن السمعة ومش ودًا لف بالنزاهة.
 .2أن يكون من ذوي الكفاية والدراية.
 .1أن ال يكون منتسباً ألي حزل سياسي(.)14

ويعننين لل ييننة أمننين عننا بقنرار مننن مجلننه ال ييننة،وتنت ي ددماتننف بالطريقننة نفسن ا علننى أن

يقترن قرار التعيين باإلراد الملكية.

وعلنى رينيه ال ييننة واألع ناء واألمنين العننا التفنرغ ألعمنان ال ييننة وأنشنطت ا وأن ال يكننون

أي مننن

موظفناً فنني القطننا العننا أو الدنناص أو تنناج اًر أو ع نواً فنني هييننة مننديري أو مجلننه

إدار أي شنركة أو رييسناً أو ع نواً فني مجلنه أي ميسسنة عامنة أو داصنة ،وأن ال يقنو بنناي
عمن مقابن أجر لصالح أي ج ة م ما كانت صفت ا.

وييدي رييه ال يية واألع اء اليمين()11أما الملك قبن مباشر أعمال  ،كما ييدي األمين

العا اليمين الدستورية نفس ا أما مجله ال يية.

وعلى رييه وأع اء ال يية وأمين عام ا أن يفصحوا للمجله دطيناً عنن أي عالقنة بينن

وبننين أي مرشننح لالنتدابننات التنني تشننرف علي ننا ال ييننة أو تننديرها( ،)11ويمنناره المجلننه الم ننا
( )14انظر الماد ( )1الفقر (أ) من مشرو قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
( )11نص اليمين هو":أقس بات العظي أن أكون مدلصاً للملك واألمة وأن أحافظ على الدستور وأحتر القوانين
وأن أودي الواجبات الموكولة إلي بكن أمانة ونزاهة وحياد" .انظر إلى الماد ( )1الفقر (ج) من مشرو
قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
( )11انظر إلى الماد ( )52الفقر (أ) من مشرو قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
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والصالحيات االتية-:

 .5رس السياسة العامة لل يية.

 .2تحديد تاريخ االقت ار بعد إصدار الملك أمرأ بلجراء االنتدابات لمجله النوال.

 .3إق ن نرار الجن نندون الزمنن نني والدطن ننط والب ن نرامو الالزمن ننة لتنفين ننذ العملين ننة االنتدابين ننة بن ازهن ننة
وشفافية.

 .4اتداذ اإلجراءات الالزمة لتسجين النادبين والمرشحين وفق أحكا قانون االنتدال.

 .1نشر جداون النادبين وأسماء المرشحين.

 .1و ننن قواع نند الحم ننالت والدعاي ننة االنتدابي ننة واجراءات ننا ومراقبت ننا بمقت ننى تعليم ننات
تنفيذية.

 .1تعيين ريساء وأع اء أي لجان الزمة لتنفيذ العملية االنتدابية.
 .2اعتماد مواصفات كن من صندوق االقت ار وأوراق االقت ار .
 .1تمديد مد االقت ار وفق أحكا قانون االنتدال.

 .51توعين ننة النن ننادبين باهمين ننة المشن نناركة فن نني الحين ننا السياسن ننية ،بمن ننا فن نني ذلن ننك العملين ننات
االنتدابية.

 .55إعالن النتايو الن ايية لالنتدابات.

 .52أي م ننا أو ص ننالحيات ورد ال نننص علي ننا ف نني مش ننرو ق ننانون ال يي ننة أو أي تشن نرين
تدر(.)11

ويجتمننن المجلننه بنندعو مننن رييسننف مننر كننن ش ن ر وكلمننا دعننت الحاجننة ،ويتدننذ المجلننه

قراراتف باغلبية هالهة أصوات على األقن ،وال يجوز ألي ع نو االمتننا عنن التصنويت .وعلنى
الع و المدالف للتصويت تسجين مدالفتف دطياً في مح ر االجتما والتوقين علي ا.

( )11انظر إلى الماد ( )52من مشرو قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
[السنة الثامنة والعشرون]
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ويك ن ننون لل يي ن ننة ج ن نناز تنفي ن ننذي يت ن ننولى الوظ ن ننايف الدايم ن ننة في ن ننا ،وي ن ننت تعي ن ننين الم ن ننوظفين

والمس ننتددمين في ننا بمقت ننى نظ ننا يص نندر ل ننذأ الغاي ننة ،وعل ننى ال ننو ازرات وال نندواير الحكومي ننة
والميسسننات الرسننمية والعامننة تكليننف المننوظفين العنناملين في ننا للعمننن لنندة ال ييننة بنندوا كلنني أو

جزيي وفق ما تطلبف ال يية لتمكين ا من القيا بم ام ا(.)12

ويحظر على العامن في ال يية ما يحظر على الموظف العا بمقت ى أحكا نظا الددمة

المدنيننة ،وكننذلك الترشننح ألي انتدابننات تتننولى ال ييننة اإلش نراف علي ننا أو إدارت ننا ،أو المشنناركة
بطريقة مباشر أو غير مباشر في الدعاية االنتدابية ألي مرشح(.)11

وتنت نني ددمننة ريننيه ال ييننة أو األع نناء باالسننتقالة علننى أن يسننري مفعول ننا بعنند صنندور

بناء على توصية من هالهة من األع اء
اإلراد الملكية بقبول ا ،كما تن ي الددمة بلراد ملكية ً
وذلننك فنني حالننة الغيننال عننن ح ننور الجلسننات لننهالث م نرات متتاليننة دون عننذر يقبلننف مجلننه

ال يي ننة ،أو فق نندان أي ش ننرط م ننن ش ننروط الع ننوية أو مدالف ننة ش ننروط التف ننرغ ل ننذأ الوظيف ننة أو
الترش ننح ألي انتداب ننات م م ننا كان ننت طبيعت ننا أو ص نندر إذن م ننن المجل ننه الق ننايي بمالحق ننة
ال نرييه أو أي مننن األع نناء مننا ل ن تكننن الجريمننة مو ننو المالحقننة جنحننة غيننر مقصننود أو

مدالفة ،أو في حان العجز الصحي(.)11

أما بالنسبة لق اررات ال يية بشان العملية االنتدابية النيابينة ف ني قابلنة للطعنن أمنا المحكمنة

المدتصة وفق أحكا الدستور وقانون االنتدال(.)15

وقد جاءت األسبال الموجبة لمشرو قانون ال يية المستقلة لالنتدابات عمالً باحكنا الفقنر

( )2مننن المنناد ( )11مننن الدسننتور التنني تق نني بلنشنناء هييننة مسننتقلة تشننرف علننى االنتدابننات
النيابية وتديرها في كن مراحل ا وتشرف على أي انتدابات أدرة يقرها مجله الوزراء.

()12
()11
()11
()15
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انظر
انظر
انظر
انظر

إلى
إلى
إلى
إلى

الماد
الماد
الماد
الماد

()51
()51
()51
()23

الفقر (أ+ل) من مشرو قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
من مشرو قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
من مشرو ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
من مشرو ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
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وباستقراء ما تقد نستطين القون بانف تمكيناً لل يية المستقلة من تحقيق أهنداف ا فني

نمان

س ننير العملي ننة االنتدابين ننة بن ازه ننة وشن ننفافية وحي نناد ،فق نند ت ن ن م نننح ال يين ننة الشدص ننية االعتبارين ننة

واالسننتقالن المننالي واإلداري ،وت ن تحدينند الصننالحيات والم ننا المناطننة ب نرييه وأع نناء ال ييننة

وأمين عام ا بو وأ وتفصين كاف بما يعزز استقالل ا التا ودورها الفاعن في اإلشنراف علنى

العملية االنتدابية النيابية وادارت ا بنزاهة وحياد.

املطلب الثالث:
مشروع قانون األحزاب السياسية
مننن بدايننة عننا  5121كننان األردنيننون علننى موعنند لبدايننة حيننا سياسننية جدينند ونيننة أكينند

إللغاء حالة األحكا العرفية التي فر نت علنى النبالد مننذ فتنر طويلنة ،وجنرت انتدابنات نيابينة

شاركت في ا األحزال السياسية التي ظلت محظور منذ أواسط الدمسينيات.

وشن دت الننبالد جنندالً واسننعاً حننون أي قننانون لاحنزال السياسننية نرينند ،إلننى أن صنندر قننانون

لاحزال السياسية في عا 5112؛ إذ حن مكان القانون المعطن رق ( )51لسنة  ،5111وقند
قوبن هذا القانون بشيء من الفرحة واالبت اج.

وقد تردص بموجل هذا القانون  32حزبًا سياسيًا مهلت معظ األطياف السياسنية والفكرينة

ف نني األردن ،إال أن ه ننذأ األحن نزال باإل ننافة إل ننى ميسس ننات المجتم ننن المدتلف ننة بقي ننت تطال ننل
بتعدين قانون األحزال السياسية واددنان جملنة منن التعنديالت علينف إلنى أن صندر قنانون جديند

في عا  ،2111إال أن هذا القانون أهار انقسنامات واسنعة بنين مييدينف ومعار نيف ،فمعار نوأ

انتقنندوأ بشنند فنني شننروط التاسننيه والتننرديص ،فبنندن مننن دمسننين ع نواً ميسس ناً أصننبح علننى

الحزل أن ييمن دمسماية ع و من دمه محافظات على األقن وبواقن عشر بالماية من كن
محافظة بالحد األدنى ،وو ن تلية جديد للتسجين والترديص تتماشنى منن قنانون االجتماعنات

العامننة لسنننة  2114تحتننوي علننى عنندد مننن اإلج نراءات المعقنند ؛ إذ ال تنسننج مننن دع ن العمننن
الحزبي والعمن على تطويرأ.

[السنة الثامنة والعشرون]
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ويع نند ال نندع الم ننادي أب ننرز م ننا ج نناء ف نني ه ننذأ الق ننانون؛ إذ تق نند الحكوم ننة ال نندع لاحن نزال

لمساعدت ا للقيا باعمال ا ،فنص على تقدي دمسين ألف دينار أردني لكن حزل تسل لف على
دفعتين بصرف النظر عن حج الحزل وقوتف وعدد أع ايف.

وبعد دمسة أعوا على إقرار هذا القانون هبت للجمين أنف ل يكن قاد اًر على تحقيق ال ندف

المنشود منف ،فاألحزال التي تردصت بموجبف بلغنت همانينة عشنر حزبنًا ،وهنذا العندد كبينر جندًا

مقارنة من الدون التي توجد في ا أحزال بالشكن الصنحيح ،باإل نافة إلنى وجنود بعنض شنب ات

الفسنناد فنني بعننض األح نزال نتيجننة اسننتغالل ا للمبننالغ المقدمننة ل نا مننن الموازنننة العامننة للدولننة،

ناهيك عن وجود صراعات دادلية بين بعض أع اء األحزال نتيجة لرغبت ا في تولي الزعامة

السياسية في الحزل.

واليننو فنني ظ ننن ارتفننا وتيننر األصن نوات المطالبننة باإلصننالأ السياس نني ،و ننرور التح ننون

الديمقراطي في زمن الهورات الشعبية العربية ،كان ال بد من االتفاق على أن مو نو األحنزال
السياسية هو جزء أساسي من متطلبات اإلصالأ في األردن.

نداء مننن الملننك مننرو ًار بنافراد
وال يدفننى علننى أحنند أن هنالننك إجماعنًا بننين جميننن األردنيننين ابتن ً
الش ننعل وصن نوالً إل ننى الحن نزبيين ب ننان ق ننانون األحن نزال السياس ننية بحاج ننة إل ننى إدد ننان جمل ننة م ننن
التعديالت ال رورية عليف.

الفرع األول:
املالمح العامة ملشروع قانون األحزاب السياسية
جاء مشرو قانون األحنزال السياسنية بالعديند منن الموا نين الجديند  ،فقند طن أر علنى قنانون

األح نزال السياس ننية الصننادر ع ننا  2111ع نند تعننديالت إم ننا باإل ننافة أو بالح ننذف ،فبموج ننل
مشرو القانون الجديد ت إعاد تعريف الحزل السياسي ليكون وا حًا بصور ال لنبه في نا وال

اجت اد؛ إذ إن هدف الحزل هو الوصون إلى السلطة والمشاركة في ا وتداول ا.
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وقنند ت ن تس ن ين إج نراءات تشننكين األح نزال وترديص ن ا وتسننجيل ا؛ حيننث ت ن تدفننيض عنندد

ال منن دمسنماية ع نو وتدفنيض سنن الميسسنين والمنتسنبين
الميسسين إلى دمسين ع نوًا بند ً

إلى هماني عشر سنة بدالً من إحدة وعشرين سنة وذلك من منطلق دع الشبال واشراك
العمن الحزبي(.)12

في

وبموجننل هننذا المشننرو ت ن إلغنناء الم نواد الداصننة بالنندع المننالي لاح نزال السياسننية ،وتننرك

األمر لقنانون االنتدنال باعتبنار أن الندع المنالي مشنروط بقندر الحنزل علنى تحقينق نتنايو فني

االنتدابات العامة من بلدية أو برلمانية؛ وذلك منن أجنن تشنجين األحنزال السياسنية علنى تقرينر
حيات ا الديمقراطية وتعزيز شفافيت ا(.)13

ناء علننى مننا تقنند  ،نسننتطين القننون :إن قننانون األح نزال السياسننية علننى قنندر كبيننر مننن
وبنن ً
األهمي ننة ومتص ننن اتص نناالً كبين ن اًر بق ننانون االنتداب ننات البرلماني ننة؛ إذ يش ننكالن الدط ننو األساس ننية

واألهن تجناأ اإلصننالأ السياسني ودون منا ال يمكننن أن يكنون إصنالأ فنني الدولنة ،فعلنى السننلطة

التشريعية اإلس ار في إقرارهما واإلس ار هنا ليه معناأ إدراج قوانين بطريقة غير مدروسة ،بن

االبتعاد عن المماطلة والتادير في إيجادهما.

الفرع الثاين:
املبادئ والفرضيات اليت يقوم عليها مشروع
قانون األحزاب السياسية
كمننا هننو معننروف لنندة الجميننن بننان قننانون األح نزال السياسننية مننن أبننرز الق نوانين الداعمننة

لمنظومننة العمننن السياسنني فنني أي دولننة؛ لمننا لننف مننن أهميننة فكريننة وفلسننفية فنني أذهننان الحنزبيين
وعقول ؛ إذ إن هذا القانون يقو على مجموعة مبادئ وفر يات من أهم ا:

 .5أن ق ننانون األحن نزال السياس ننية م م ننا تمي ننز باالنفت نناأ ،ال ينش ننل أح ازبن ناً سياس ننية ،وانم ننا
( )12انظر الماد ( )1والماد ( )2الفقر (ل) من مشرو قانون األحزال السياسية.
( )13انظر إلى الماد ( )3الفقر (أ+ل) من مشرو قانون األحزال السياسية.
[السنة الثامنة والعشرون]
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يساعد على إنشاي ا ويسن ن تطويرهنا ويفعنن أدوارهنا ،فناألحزال تنشنا وتتطنور فني بيينة

سياسية واقتصادية واجتماعية وهقافية.

 .2أن قننانون األح نزال السياسننية ال يق ن أر منفص نالً ع ننن قننانون االنتدابننات وغي نرأ مننن القن نوانين
الناظمة للعمن الوطني والسياسي العا  ،إذ بدون وجود قانون انتدابات صنديق لاحنزال ال
يمك ننن للحي ننا الحزبي ننة أن تتط ننور ،وك ننذلك ب نندون وج ننود قن نوانين االجتماع ننات والجمعي ننات
والنقابننات والبلننديات وانفتاح ننا عل نى المشنناركة السياسننية واحت ن ار حقننوق اإلنسننان ال يمك ننن

لاحزال السياسية أن تكون قنوات للتمهين وروافد للتجربة الديمقراطية.

 .3األصن فني قنانون األحنزال السياسنية اإلباحنة ولنيه الحظنر ،فناألحزال هني ميسسنات
وطنية موهوقة ،ويجل أن يصاغ قانون ا بعيداً عن الشك والريبة واالت امية.

 .4حق كنن منواطن أردنني باالن نما إلنى األحنزال السياسنية ،ف نو حنق مقنده كفلنف الدسنتور

والق نوانين الناظمننة للحيننا السياسننية فنني الدولننة ،وكفلتننف أي ناً المواهيننق واإلعالنننات الدوليننة

الم تمننة بحقننوق اإلنسننان ،فلننذلك يجننل علننى قننانون األح نزال السياسننية أن ينننص علننى مننا
ينسج من هذأ المواهيق واالتفاقيات الدولية وليه ما يتنافى مع ا.

الفرع الثالث:
دور األحزاب السياسية يف عملية اإلصالح السياسي
بعند حصنون األحنزال السياسنية علنى التنراديص الالزمنة لمزاولنة نشناطات ا السياسنية ،وبعند

تكاهرهننا باتننت المنظومننة الحزبيننة تسننتحق وقفننة تامننن تقننو علننى المراجعننة الدقيقننة ألو نناع ا أو

نشاطات ا وتفاق مستقبل ا في تنفيذ البرامو الحزبية.

أما بدصوص تنفيذها لبرامج ا الحزبية ،فنشير إلى أن معظ األحزال األردنينة تعناني منن

ننايقة مالي ننة أدت إل ننى إص ننابت ا ب ننالعجز والش ننلن ،ف ننالحزل م ننهالً عل ننى ص ننعيد تنفي ننذ أهداف ننف

السياسننية وتعبيننة الم نواطنين بافكننارأ يحتنناج إلننى عنند مقومننات كنني يقننو بننالمطلول فنني التنميننة
السياسية مهن المقرات الحزبية والوساين اإلعالمية واإلعالنية.
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وبادتصننار :إن تنفيننذ البنرامو الحزبيننة بشننموليت ا ال تقنندر علي ننا الدولننة وتحتنناج إلننى منيازر

القاعنند الشننعبية ،ولمننا كننان الوصننون إلننى القاعنند صننعبًا ومتعهن ًار فكيننف سننتتمكن األحنزال مننن

تنفيننذ برامج ننا فنني ظننن إحجننا جمنناهيري ،وقحننط مننالي سننييدي إلننى تجمينند هننذأ البنرامو؟ ومننن

هنا،على األحزال أال تبالغ في برامج ا ،وأن ت ارعني إمكانيات نا ،ومندة اسنتعداد المنواطن للندع
والميازر (.)14

والسيان الذي يطرأ نفسف كيف ستصن األحزال إلى المنواطنين وتحنه

علنى الحفناظ علنى

الديمقراطية ما دامت هذأ األحزال غير قادر على تشكين برامج ا بالشكن المطلول؟

واسننتناداً إلننى مننا تقنند ذكرأ،نسننتنتو أن األح نزال السياسننية فنني األردن بوصننف ا الحننالي ال

تستطين أن تدفن بعجلة اإلصالأ السياسي نظ اًر لل عف الذي تتصف بف ،وعد مقدرت ا على

رسن ن الدط ننط السياس ننية واإلس ننتراتيجية الالزم ننة لعملي ننة اإلص ننالأ؛ ل ننذلك يج ننل االهتم ننا ب ننذأ
األحزال عن طريق إيجاد قانون عصري ل ا وتقدي الدع الذي تحتاج إليف من الحكومة أو من

القواعد الشعبية.

وبعنند أن تعرفنننا علننى اإلصننالأ السياسنني باعتبننارأ جننزءًا مننن عمليننة اإلصننالأ الشننامن فنني

الدولة ننتقن للتعرف على اإلصالأ االقتصادي باعتبارأ شريكاً مالزماً لإلصالأ السياسي.

املبحث الثاين:
اإلصالح االقتصادي

إن مسننير اإلصننالحات التنني انطلقننت فنني ظننن ظننروف اقتصننادية حنناد فنني األردن تقنندمت

بننوتير بطييننة وانتقاييننة يعوزهننا التنسننيق ،وقنند نجننح األردن فنني ترسننيخ اسننتق اررأ االقتصننادي؛ إذ
باشننر بتحريننر التجننار والقطننا المننالي والدصدصننة ،لكنننف ل ن يفلننح فنني إيجنناد حلننون مسننتدامة

للتحديات االجتماعية واالقتصادية التي تواج ا المملكة.

( )14ج اد الزغون ،مقالة بعنوان "دور األحزال السياسية األردنية في اإلصالأ السياسي" ،الموقن اإللكتروني:
. http://aisawt.net
[السنة الثامنة والعشرون]

43

[العدد السابع والخمسون -ربيع األول  3415يناير ]1034

511

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 57 [2014], Art. 3

[أثر التعديالت الدستورية يف عام  1122على مسرية اإلصالح يف األردن]

ويتع ننين عل ننى األردن أن يواج ننف الوق نناين االجتماعي ننة واالقتصنننادية األساس ننية ومن نننا الفق ننر

والبطالننة والنندين العننا واالعتمنناد الكبيننر علننى المسنناعدات الدارجيننة ،فالفشننن فنني مواج ننة هننذأ

التح ننديات ق نند ي نندد االس ننتقرار االجتم نناعي والسياس نني ف نني ال ننبالد ،وال س ننيما ف نني ظ ننن اإلحب نناط

السياسي الناج عن المشكالت العالقة في المنطقة.

وفي غالل األحيان يقتصر و ن اإلصالحات االقتصادية وتطبيق ا على الندبة الحاكمة،

وفي ظن سرعة تغيير الو ازرات في األردن ال تجد الحكومة أمام ا ما يكفي منن الوقنت للم ني

في اإلصالحات المهير للجدن.

أمننا بالنسننبة لاح نزال السياسننية والنقابننات فنندورها محنندود فنني دع ن اإلصننالأ أو تقوي ننف،

ومن هنا ال تعتبر الدولة هذأ المجموعات أطرافًا فاعلة؛ إذ ال بد من أن تادذها بعنين االعتبنار

في أهناء و ن إجراءات اإلصالأ وتبني ا(.)11

املطلب األول:
اإلشكاليات اليت تواجه اإلصالح االقتصادي
إن إش ننكالية اإلص ننالأ االقتص ننادي ف نني األردن تنطل ننق م ننن ه ننالث مع ننادالت ه نني :معادل ننة

الم نوارد؛ حيننث إن األردن شننحيح الم نوارد ،ومعادلننة الموقننن الجيوسياسنني؛ إذ نحننن فنني منطقننة

م طربة سياسياً وندفن همن ذلك ،ومعادلة السياسات الحكومية التي ت طر أحياناً إلنى تغيينر

االتجاأ الحتواء األزمات.

فتنندادن المعننادالت الننهالث تنشننا عنننف إشننكاليات و ننغوطات كبيننر ت ننطر مع ننا الحكومننة

أحياناً إلى أن تعود دطوتين إلى الدلف في بعض الق ايا.

إن قو االقتصاد من أسبال قنو النظنا السياسني ،واألردن يحناون الم ني قندمًا فني عملينة

التنمية؛ إذ ال يمكن فصن أسبال القنو االقتصنادية عنن المنيهرات المحلينة واإلقليمينة والعالمينة،
( )11سفيان القيسي ،مقالة بعنوان " إعاد النظر في اإلصالأ االقتصادي في األردن " الموقن اإللكتروني:
http://Arabic.carngieendowment.org
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داصة وأن العال يعاني من حمى االرتفا الملحنوظ ألسنعار البتنرون ممنا يشنكن إن اكناً للعديند

من اقتصاديات العال  ،إ افة إلى التحديات التي تواجف اقتصادنا األردني بشكن داص(.)11
ولكن تلقت عملية اإلصالأ االقتصادي فني األردن دنالن السننوات القليلنة الما نية

نربة

موجعننة أدت إلننى تننادير اإلنجنناز التنمننوي؛ ممننا انعكننه سننلبًا علننى صننور المملكننة فنني التقننارير

الدولية التي أشار ( )54تقري اًر من ا إلى تراجن حاد في معظ ميشرات التنمية المحلية.

لقد فشلت السياسة الحكومية في الحفاظ علنى النزد اإلصنالحي النذي دفنن الملنك بقنو إلنى

تحقيقف وصوالً إلى مف و التنمية المستدامة ،وكانت هذأ النتيجة متوقعة بسنبل طبيعنة التعامنن

الحكننومي مننن تلننك اإلصننالحات الت ني شننكلت قيننوداً وا ننحة علننى اسننتم ارريتف ،فجننزء كبيننر مننن
عملي ننة اإلص ننالأ االقتص ننادي الت نني شن ن دت ا اآلون ننة األدي ننر كان ننت انتقالي ننة دون وج ننود دط ننط

إستراتيجية وا حة المعال  ،وانما كانت من أجن مواج ة ال غوط الدافعة باتجاأ

إصالأ اقتصادي في الدولة.

رور إيجاد

لننذلك نجنند أن الحكومننة علننى سننبين المهننان قامننت بدصدصننة بعننض المنشننآت االقتصننادية

الكبرة دون و ن دطط إستراتيجية ل ذأ الدصدصة(.)11

ونعتقد أن دصدصة بعض المنشآت كانت بطريقنة عشنوايية غينر مدروسنة؛ ممنا أدة إلنى

قيننا الحكومننة بدصدصننة المنشننآت ذات األربنناأ الننوفير  ،وتننرك البنناقي ممننا سنناه فنني عجننز

الموازنة وزياد الدين العا .

كما أن عملية اإلصالأ االقتصادي في األردن افتقندت إلنى التشناركية والتشناور قبنن اتدناذ

الق اررات ،ف نالك العديد من الميسسات ذات العالقة ت تغييب نا عنن جلسنة اتدناذ القن اررات حتنى
أصبح المجتمن ينظر إلى تلك اإلصالحات على اعتبار أن ا أحداث داصة بطبقة ندبوينة فني

المجتمن باتت هي المشر والمنفذ في الوطن ،تدفي وراءهنا العديند منن الموا نين ذات المننافن

( )11د .محمد الحاليقة ،إشكاليات اإلصالأ االقتصادي في األردن ،ندو عقدها مركز الرأي للدراسات،الموقن
اإللكتروني.wwwalraicenter.com :
( )11سالمة الدرعاوي ،مقالة بعنوان ((االقتصاد األردني أين يسير)) الموقن اإللكتروني . www.jornes.com
[السنة الثامنة والعشرون]
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الداصة دون أي اهتما للدولة ولمواطني ا.
ونن ننرة أن العقبن ننة التن نني سن نناهمت فن نني فشن ننن اإلصن ننالأ االقتصن ننادي هن نني افتقن ننار الحكومن ننة

وميسس ننات ا إل ننى اآللي ننات الوا ننحة والدط ننط اإلس ننتراتيجية ال ادف ننة لتقي نني الو ننن االقتص ننادي
بالشننكن الصننحيح ،ناهيننك عننن غيننال المسنناءلة لمتدننذي الق ن اررات العش نوايية التنني تصننل فنني
مص ننلحت

الداص ننة ،فاص ننبح بع ننض المس ننيولين ف نني الدول ننة يتص ننرف دون حس ننيل أو رقي ننل،

وملفات الفساد التي ت فتح ا اآلن دير دلين على ذلك.

كما أننا نرة أن الحكومة بامه الحاجة إلى التشاور والتحاور منن جمينن فعالينات المجتمنن

وميسساتف سواء أكانوا أحزابًا أ نقابات أ جمعيات اقتصادية أ كانوا أكناديميين مدتصنين فني

الجانل االقتصادي ،وعلى الحكومة الدروج من الننمط التقليندي فني التعامنن منن هنذأ الج نات،

فالتشنناور مع ن سننيعمق ف ن المجتمننن ألسننبال اإلصننالأ بمننا يسنناه فنني توسننين قاعنند تحمننن

المسيولية السياسية.

املطلب الثاين:
مكافــــحة الفــــــساد
تجسننيدًا لننإلراد السننامية التنني وج ننت إلننى الحكومننة برسننالة ملكيننة بتنناريخ  21حزي نران عننا

 2111تشكلت هيية مكافحة الفساد بموجل القانون رق ( )12لعا  ،2111وهذأ ال يية ترتبط

بن نرييه ال ننوزراء وتتمت ننن بشدص ننية اعتباري ننة ذات اس ننتقالن م ننالي واداري ،ول ننا ح ننق التص ننرف
القانوني الالز لتحقيق أهداف ا في مكافحة الفساد(.)12

وفي السنوات األدير واصن األردن تراجعف من سنجن الشنفافية الدولينة للعنا الدنامه علنى

التوالي ،فحن في المركز الساده والدمسنين عالميناً ب ن( )4.1نقطنة منن ( )51وهني أسنوأ نتيجنة

لنناردن منننذ عننا  2111عننندما حننن فنني المركننز السننابن والهالهننين عالمي ناً ،وبنندأت رحلتننف مننن

الت ارجننن من ننذ ذل ننك الوق ننت ،وان مواج ننة الفاس نندين والفس نناد م ننا ازلننت تن نراوأ مكان ننا ،ولن ن نلم ننه

( )12د .عمر الد رمي ،مقالة بعنوان (مكافحة الفساد ،األردن يستحق األف ن) جريد الرأي األردنية،
تاريخ25كانون أون ،2155ص .52
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دطن نوات وا ننحة ذات دالالت إال القلي ننن ،داص ننة أن أبن نناء ال ننوطن يتطلع ننون إل ننى معالج ننات
تنطوي على تمكين هيية مكافحة الفساد بالسعي إلى تحقيق دورها في ذلك.

وهنالك العديد من الق ايا التي في ا شب ات فساد تتابع ا هيية مكافحة الفساد ،ومن أبرزها

ق ننية الكننازينو ،وسننكن ك نري  ،وم نوارد والمشننارين المتعلقننة ب ننا ،ومشننرو جننر مينناأ الديسنني ،و
الباص السرين وغيرها من الق ايا.

ولمساعد هيية مكافحة الفساد ال بد من ماسسة منظومة القي لمحاربة الفساد في المجتمنن

وترس ننيخ مفننناهي الوقاي ننة من ننف لتعزي ننز الهق ننة بق نندر ميسس ننات الدول ننة عل ننى التص نندي للفاس نندين

ومحاسبت

وفقاً للقانون ،وت افر ج ود السلطات الهالث واألج ز الرقابية وميسسات المجتمن

والمنواطنين لمحاربننة الفسنناد ،وأهميننة تكنناتف المجتمننن فنني التوعيننة بمدنناطر الفسنناد ،وتعزيننز قنني

العدن والمساوا والنزاهة وسياد القانون فك اًر وتطبيقاً في المجتمن ،ومن تهبت إدانتف بالفساد يت
تحويلف للق اء وتطبيق القانون على الجمين دون أي استهناء.

ولذا فلذا كانت األهمية في مكافحة الفساد ومعالجتف ،واسنتددا جمينن السنبن لكنبح جماحنف

الننذي أصننبح مستشنريًا فنني أرجنناء الننوطن كافننة مننن دننالن

ننبط الفاسنندين ،فننلن مكافحننة الفسنناد

وابادتننف ال تننت إال بتشننديد العقوبننات،ال بننن وتغليظ ننا والعمننن علننى إعنناد األمنوان التنني تن ن ب ننا

من جيول المواطنين والتي تشكن األولوية في التقلين من مظاهر الفساد.

وأص ننبح م ننن ال ننروري إنج نناأ دور ال يي ننات المعني ننة بمكافح ننة الفس نناد ،وأن نق ننو بتط ننوير

وتحسين القوانين التي تمنح ا مزيدًا من الفاعلية لتادينة واجب نا النوطني باف نن صنور  ،وو نن
وتعنندين التش نريعات التنني ت ننمن قيننا هننذأ ال ييننات بم ام ننا ،وزينناد الك نوادر البش نرية الميهلننة،

السيما وأن العديد من الق ايا تحتاج إلى مراجعات وتدقيقات محاسبية وترجمات قانونية.

ويجنل أن تقنو الج ننات المعنينة بمكافحنة الفسنناد بنشنر المعلومنات والحقننايق حنون الق ننايا

التي ت

الرأي العا وأن يت التعامن مع ا بشفافية وا حة(.)11

( )11د .بالن السكارنة ،مقالة بعنوان (األردن واليو العالمي لمكافحة الفساد) ،الموقن اإللكتروني:
[السنة الثامنة والعشرون]
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املطلب الثالث:
هيكلـــــة الرواتــــب
هنالننك مطالبننات عدينند لمحاربننة الفسنناد فنني األردن والم نني جنندياً باإلصننالأ س نواء أكننان

إصننالحًا سياسننيًا أ اقتصنناديًا أ اجتماعينًا أ إدارينًا ،فكننن منواطن أردننني ينشنند اإلصننالأ ،ف ننو
مطلل ألبناء الوطن كافة.

فننالجمين ينندرك ب نان هنالننك دل نالً إداري ناً ومالي ناً فنني ج نناز الدولننة ،وهننذا الدلننن جنناء نتيجننة

تراكمات لادطاء وعد محاسبة مرتكبي ا ،وجاء نتيجة تزايد عدد ال ييات المستقلة التي وصنن

عننددها إلننى ح نوالي ( )12هييننة مسننتقلة ف نني إمبراطوريننات قايمننة بحنند ذات ننا ،وقنند ترتننل علننى
تشكين هذأ ال ييات دفن رواتل ديالية لموظفي ا استنفذت حصة كبير من دزينة الدولة(.)21

ومن أجن إزالة الفروقات بين رواتل الموظفين وازالة التشوهات اإلدارية والمالية التي لحقت

ب ا ،قامت الحكومة بتطبيق سياسة هيكلة الرواتنل واعناد تصننيف ا؛ حينث بيننت الحكومنة بنان
الغاي ننة م ننن هيكل ننة الروات ننل ه نني تطبي ننق العدال ننة والمس نناوا ب ننين م ننوظفي الددم ننة المدني ننة بك ننن
ميسسنات ا سنواء أكانننت دا ننعة لننديوان الددمنة المدنيننة أ كانننت ميسسننات مسننتقلة أ هييننات،

باإل افة إلنى تحسنين مسنتوة معيشنة الموظنف منن دنالن زيناد الرواتنل الناتجنة عنن ال يكلنة،
بحيث إن السواد األعظ من الموظفين سيلمسون زياد على رواتب .

وبينت الحكومة أي اً بانف ستكون هنالك مرجعية واحد للنظا الذي يحك سير الميسسات

جميع ننا فنني القطاعننات كافننة ،فننال بنند أن تكننون مرجعيننة محنندد فنني التش نريعات التنني تدننص

األنظمة والتعليمات أو مسالة واجبات الموظف وم امف وامتيازاتف؛ بحيث تكون مرجعية موحند

للجميننن ويشننعر الموظفننون جميع ناً بننان
المكافننا نفس ن ا باإل ننافة إلننى

فنني قننارل واحنند وأن ن يقومننون بج نند سننيكافيون عليننف

ننبط النفقننات ،ودصوص نًا فنني الميسسننات المسننتقلة وال ييننات،

.www.ammonnews.net

( )21مرزوق الدعجة ،ندو حون هيكلة الرواتل ،جريد الدستور ،العدد رق ( ،)51121تاريخ  54كانون الهاني
 ،2152ص .54
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وتننوفير ال نندر فنني المننان العننا الننذي كننان يسننتنزف -وبصننور مذهلننة وصنناردة ومشننوهة -قسننماً

كبي ًار من مان موازنة الدولة.

أمننا الموظفننون الننذين يتقا ننون رواتننل فلكيننة ف نيالء سننينتظر علنني

وبعدها سيد عون لسل الرواتل المعمون بف بعد ال يكلة(.)25

حتننى تنت نني عقننوده ،

وتقييمًا لمنا سنبق ،نسنتنو أن الحكومنة كاننت متفايلنة فيمنا يتعلنق ب يكلنة الرواتنل العتقادهنا

بننان معظ ن المننوظفين سيلمسننون تحسننناً فنني رواتننب

أو اع

الش ن رية ،وسننييدي ذلننك إلننى تطننور فنني

االقتصادية بشكن عا  ،ولكن عندما طبقت كانت ردود فعن المنوظفين متناق نة منن

ما توقعتف وأعلنتف الحكومة؛ بحيث إن الرواتنل لن تطل نا إال زينادات بسنيطة جنداً لن تنيهر شنيياً

فنني المسننتوة االقتصننادي للموظننف؛ لننذلك ظ ننرت أص نوات مرتفعننة مننن المننوظفين تنننادي بعنند
تطبيق ال يكلة لقلة جدواها.

وبعنند أن انت ينننا مننن البحننث فنني التعننديالت الدسننتورية التنني ط نرأت علننى الدسننتور الحننالي

الصادر عا  5112ودورهنا فني إيجناد إصنالحات شناملة فني الدولنة ننتقنن إلنى داتمنة البحنث،
لبيان النتايو والتوصيات التي توصلت إلي ا الدراسة.

( )25د .دليف الدوالد  ،ندو حون هيكلة الرواتل ،جريد الدستور ،العدد ( ،)51121تاريخ  54كانون الهاني
 ،2152ص .54
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اخلامتة
تناولت هذأ الدراسة التعديالت الدستورية التي تمت في عا  2155على الدسنتور األردنني

الحالي الصادر عا  5112وأهرهنا فني المسنير اإلصنالحية فني األردن؛ إذ إن الدسنتور الحنالي
كان بحاجة إلى هذأ التعديالت من أجن مواكبة التطورات الحياتية بمدتلف أشكال ا ودصوصاً

أن المرحلة التاريدية التي يمر ب ا النوطن والمنطقنة العربينة ومنا تشن دأ منن تطنورات هايلنة فني

ظن ما يسمى بالربين العربي لت ن المنطقة على أعتال تحون تاريدي م
بحكمة وهدوء.

يجل التعامن معف

ال بملنك النبالد منن رغبنات أبنناء
وقد التقت إراد ورغبة رييه ال ر السياسي في الدولة ممنه ً

الشعل األردني في

رور إجراء تعديالت جوهرية على الدستور األردني وقد ت ذلنك وبسنرعة

دون مماطلة أو تادير.

وقنند بينننت الد ارسننة أنننف وبعنند االنت نناء مننن التعننديالت الدسننتورية ت ن التوجننف نحننو اإلصننالأ

بمدتلننف أشننكالف لتحقيننق المطالننل الشننعبية المناديننة ب ننرور المحافظننة علننى الدولننة وتحسننين

أو ا المواطنين.

ودلصت الدراسة إلى عدد من النتايو والتوصيات يمكن إدراج ا على النحو اآلتي:
ثوالا :النتائج:
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.5

إن استحداث المحكمة الدستورية دطنو م منة وتاريدينة تجعنن األفنراد مطميننين

.2

عنند قيننا الدسننتور بتحدينند الج ننة صنناحبة الحننق فنني إسننقاط ع ننوية أع نناء

.3

ننمان لن ازهننة

على صحة القوانين واألنظمة التي ستطبق علي .

مجله األمة بشقيف األعيان والنوال في حان مدالفت

ألحكا الدستور.

إن إنشنناء ال ييننة المسننتقلة لإلش نراف علننى االنتدابننات مننا هننو إال

العمليننة االنتدابيننة بكننن مراحل ننا ،ومنننن للسننلطة التنفيذيننة مننن التننددن فنني نتننايو
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االنتدابات وتغييرها.
.4

ارتبنناط قننانون األح نزال السياسننية بقننانون االنتدننال بشننكن كبيننر بحيننث يصننعل

.1

يسجن للتعديالت الدستورية أن ا جعلت الق اء اإلداري على درجتين.

.1

إن حصننر الح نناالت الموجب ننة إلصنندار القن نوانين الميقت ننة يننيدي إل ننى من ننن تغ ننون

.1

إن ارتباط االصالأ السياسني باالصنالأ االقتصنادي ارتبناط وهينق جدا،لنذلك ال

الفصن بين ما.

السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
يمكن التعامن من احدهما دون اآلدر.

ران اً :التوص ات:
.5

على الحكومة والسلطة التشريعية اإلس ار في إقرار قنانون المحكمنة الدسنتورية،

وقننانون ال ييننة المسننتقلة لإلش نراف علننى االنتدابننات وقننانون االنتدننال وقننانون

األحزال السياسية؛ نظ ًار ألهمية هذأ القوانين ودورها فني إيجناد إصنالأ حقيقني

في األردن.
.2

زينناد منند النندور العاديننة لمجلننه األمننة لتصننبح همانيننة أش ن ر بنندالً مننن سننتة،

.3

إعطنناء المحكمننة التنني تنظننر النندعوة الحننق فنني مداطبننة المحكمننة الدسننتورية

وذلك للتقلين من الدورات االستهنايية.

لبيان مدة دستورية التشريعات المراد تطبيق ا في الدعوة المنظنور أمام نا فني

حننان شننك ا بعنند دسننتوريت ا ،كمننا هنني الح نان فنني العدينند مننن النندون األجنبيننة

والعربية.
.4

أن تتكون اللجنة التي ستنسل بتعيين رييه وأع اء ال يية المستقلة لإلشنراف

[السنة الثامنة والعشرون]
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علننى االنتدابننات مننن ريننيه المجلننه الق ننايي رييسناً وع ننوية كننن مننن ريننيه
ال مننن أن تتكننون مننن ريننيه
مجلنه الننوال وأحنند أع نناء المجلننه الق نايي بنند ً

الوزراء رييساً وع وية كنن منن رينيه مجلنه األعينان ورينيه مجلنه الننوال؛
وذلك ل مان عد تبعية ال يية للحكومة.

.1

ننرور تش نناور الحكوم ننة م ننن فعالي ننات المجتم ننن وميسسن ناتف كاف ننة قب ننن اتد نناذ

الق اررات التي ل ا عالقة ب ن  ،باإل نافة إلنى إشنراك المدتصنين واالسنتما إلنى

وج ات نظره .
.1

تق نندي ال نندع الم ننالي والمعن ننوي لاحن نزال السياس ننية حت ننى تس ننتطين أد ننذ دوره ننا

الريننادي فنني ددمننة المجتمننن باإل ننافة إلننى مسنناعدت ا مننن أجننن الوصننون إلننى
حكومة برلمانية.

.1

إعنناد تقينني الو ننن االقتصننادي المتننردي فنني الننبالد ،وايجنناد الحلننون المناسننبة

للدروج من هذأ األزمة،من دالن إنشاء مشارين استهمارية وايجناد فنرص عمنن

للمواطنين ،والعمن على جذل االستهمارات بمدتلف انواع ا.
.2
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ننرور االسننتمرار فنني مكافحننة الفسنناد والفاسنندين واسننترداد األم نوان المسننروقة

من ،وتقديم

للق اء لمحاسبت
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قائمة املراجع واملصادر
ثوالً :الكتب وال لفات:
.5

د .أمين الع ايلة ،الوجيز في النظا الدستوري ،دار الهقافة للنشر والتوزين،

.2

د .سال الكسواني ،مبادئ القانون الدستوري من دراسة تحليلية للنظا

.3

د .علي محافظة ،الفكر السياسي في األردن منذ بداية الهور العربية الكبرة

.4

د .عادن الحياري ،القانون الدستوري والنظا الدستوري ،بال ناشر.5112 ،

عمان.2151 ،

الدستوري األردني ،بال ناشر وسنة نشر.

وحتى ن اية ع د اإلمار ( ،)5141-5151ج  ،5ط ،5بال ناشر.5111 ،

د .فيصن شنطاوي ،النظا الدستوري األردني ،ط  ،5مطابن الدستور

.1

التجارية ،عمان.2113 ،

.1

د .ماهر الحلو ،القانون الدستوري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،

.1

د .محسن دلين ،النظ السياسية والقانون الدستوري ،دار الن

ة العربية،

.2

د .هاني الط راوي ،النظ السياسية والقانون الدستوري ،دار الهقافة للنشر

.1

د .هاني دير ،الحيا النيابية في األردن ( ،)5113-5121بال ناشر،

.51

د .هاني دير ،موجز تاريخ الحيا البرلمانية في األردن ()5122-5121

.5111

بيروت.5111 ،

والتوزين ،عمان.2112 ،
.5113

مجله األمة ،عمان.5121 ،

ران اً :التشر يات-:

 .5الدستور األردني الحالي الصادر عا  5112من التعديالت التي طرأت عليف.
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 .2مشرو قانون ال يية المستقلة لإلشراف على االنتدابات.
 .3مشرو قانون االنتدابات.

 .4مشرو قانون األحزال السياسية.

رالراً :ال قاالت-:
.5

بالن السكارنة ،مقالنة بعننوان (األردن والينو العنالمي لمكافحنة الفسناد) ،الموقنن

اإللكتروني

.www.mannews.net

.2

ج نناد الزغننون ،مقالننة بعن نوان (دور األح نزال السياسننية األردنيننة فنني اإلصننالأ

.3

س ننفيان العيس ننى ،مقال ننة بعنن نوان (إع نناد النظ ننر ف نني اإلص ننالأ االقتص ننادي ف نني

.4

السياسي) الموقن

اإللكتروني http://aisawt.net

األردن) الموقن اإللكتروني

htt://Arabic.carngieendowment.org

س ن ننالمة ال ن نندرعاوي ،مقال ن ننة بعنن ن نوان (االقتص ن نناد األردن ن نني أي ن ننن يس ن ننير) الموق ن ننن

اإللكتروني

com.www.jornes

.1

د .عمننر الح ننرمي ،مقالننة بعننوان (مكافحننة الفسنناد ،األردن يسننتحق األف ننن)

.1

د .ق ننيه الحم ننود ،مقال ننة بعنن نوان (ه ننن ي نننجح اإلص ننالأ السياس نني ف نني األردن)

.1

محمد أبو رمان ،مقالة بعنوان (اإلصالأ السياسي فني األردن نحنو بنناء إطنار

.2

أ.د .محمنند الحمننوري ،مقالننة بعن نوان (اإلصننالأ السياسنني يبنندأ مننن اإلصننالأ

جريد الرأي األردنية ،تاريخ  25كانون األون .2155
جريد العرل اليو العنندد

( ،)1213األربعاء كانون الهاني .2152

نظري) الموقن اإللكتروني .www.judran.net

القانوني) الموقن اإللكتروني

. www.allofjo.net

رانياً :الندوات:

 .1د .دليف الدوالد  ،ندو حون هيكلة الرواتل ،جريد الدستور العدد (،)51121
تاريخ  54كانون الهاني .2152
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 .2د .محمد الحاليقنة ،نندو بعننوان (إشنكاليات اإلصنالأ االقتصنادي فني األردن)،
الموقن اإللكتروني

.www.alraicenter.com

 .3مرزوق الدعجة ،ندو حون هيكلة الرواتنل ،جريند الدسنتور ،العندد (،)51121
تاريخ  54كانون الهاني .2152

 .4مركنز القننده للد ارسننات السياسنية ،ننندو بدصننوص (قنانون األحنزال السياسننية)،
الموقن اإللكتروني

. http://alqudscenter.org

اا ساً :الرسائح ال ا ي :

 أس ننامة الحناين ننة ،الحي ننا الدس ننتورية والنيابي ننة ف نني األردن ،رس ننالة دكت ننوراأ ،جامع ننة
محمد األون ،المغرل2114 ،

سادساً :ال واقر اإللكترون :
1. www.jor-son.com
2. http//www.lawjo.net
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