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الملخص
إن الدستور هو التشريع األعلى في أي دولة لذلك يحظى بالكثير من االهتمام والهيبة وله قدسيته ألنه هو المرجع
األساسي في الدولة ،سواء كان للحاكم أو للسلطات أو األفراد فهو المرجعية األساسية لمعرفة الصالحيات والحقوق.
لذلك يجب على التشريعات سواء كانت القوانين أو األنظمة أن ال تخالف الدستور خصوصاً أن هذه التشريعات
انبثقت عنه لذلك يجب أن تبقى ضمن اإلطار الدستوري.
لذلك فإن تعديل الدستور من الموضوعات القانونية والسياسية التي تحظى بأهمية كبيرة سواء كان عند نشأة الدستور
كقانون تأسيسي أو عند تعديله.
أيضاً يتأثر الدستور بالمجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية من وقت آلخر ألن كل شيء في تطور مستمر
وكذلك الدستور يجب أن يواكب كل التطورات خصوصاً إذا كانت هذه التغيرات تصب في المصلحة العامة للدولة واألفراد،
لذلك وضعت الكثير من الدول قيود على تعديل الدستور.
فالبعض وضع حظر أبدي على نصوص الدستور والبعض جزئي ،والبعض فرض قيود زمنية وإجرائية والبعض أخذ
بالنوعين .فالوضع الطبيعي أن يكون هنالك تعديل على الدستور حتى يواكب المستجدات والمصلحة العامة للشعب غير
ذلك ممكن للدستور الثابت أما أن ينتهي أو يلغى بطريقة غير طبيعية.
فالثبوت واالنقالب وإذا كان يخضع للتعديل المنطقي وحسب المصلحة العامة حتى إلغاء بعض نصوصه يكون
بالشكل الطبيعي.
وهنا يثير موضوع القيود الواردة على تعديل الدستور بعض األسئلة أو اإلشكاليات وقد تم تقسيمه إلى مبحثين،
القيود الموضوعية والقيود الزمنية على تعديل الدستور وكذلك حول مراحل تعديل الدستور وكذلك ما مدى االعتراف بالقيمة
القانونية الملزمة لتلك القيود وبيان اآلراء الفقهية حول ذلك.

2

2021)7( )اجمللد4( جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق،جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث

Summary
Constitution is the highest legislation in any country, therefore it has a lot of
interest and authority and has its sanctity because it is the primary reference in
the country, whether it is for the ruler, the authorities, or the individuals, it is the
basic reference for knowing the powers and rights.
Therefore, legislation, whether they were laws or orders, should not contradict
the constitution, especially that these legislations emerged from it. Therefore,
legislations must remain in the constitutional framework.
Therefore, amending the constitution is one of the legal and political issues of
crucial importance, whether it is when the constitution was established as a
founding law or when amending it.
In addition, constitution is affected by the political, economic, and social fields
from time to time because everything is in continuous development, and the
constitution must keep pace with all developments, especially if these changes
are for the sake of the public interest of the country and the individuals, this is
why many countries put restrictions on amending the constitution.
Some put an eternal ban on the provisions of the constitution, some put partial,
some imposed time and procedural restrictions, and some used two types. The
normal situation is that there will be an amendment to the constitution in order
to keep pace with the developments and the people’s public interest, otherwise
this permanent constitution can either be built or abrogated in an abnormal way.
So, the certainty and the conversion, if it is subject to logical amendment, and
according to the public interest even the abrogation of some of its texts is
normal.
Here, the subject of restrictions on amending the constitution refers to some
questions or issues, and it was divided into two topics, objective restrictions and
time restrictions on amending the constitution, as well as the extent to which the
legal imposed value of those restrictions and the jurisprudential policy of
individuals are recognized.
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المقدمة
إن الدستور هو القانون األعلى في الدولة ال يعلوه أي قانون ،وإن هذا السمو أصبح حالياً مبدئاً مسلماً به سواء
نصت عليه الدساتير أم لم تنص(.)1

لذلك يجب على التشريعات بأنواعها سواء العادية أو النوعية أن ال تخالف أحكام الدستور ألن تلك التشريعات تنبثق من
الدستور .لذلك الدستور هو األسمى سواء عند تأسيسه أو أثناء تعديله.

فإذا كانت جميع الدساتير تقر بتعديل أحكامها وفق إجراءات خاصة فإن بعض الدساتير تحظر تعديل جميع
أحكامها خالل فترة زمنية محددة باإلضافة أن الدساتير تتأثر بالتطورات والتغيرات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو
اجتماعية .لذلك ال بد من التعديل ألنه يعتبر حاجة مجتمعية حتى يواكب التطورات التي تحدث ليلبي حاجة المجتمع.

أيضًا هنالك قواعد لم ينص الدستور عليها صراحة ولكنها تضييق من تعديل الدستور الذي تتمتع بها السلطة المختصة
بالتعديل ألن هنالك قواعد تسمو على نصوص الدستور نفسه ولقد أطلق عليها الفقه

()2

القواعد فوق الدستورية ،ولبيان هذا

المصطلح ال بد أن نبحث في مضمون األحكام التي تضمنتها الوثيقة الدستورية كاألحكام المتعلقة بالحقوق والحريات ،كذلك
القيود الواردة على سلطة تعديل الدستور ،إن السلطة التأسيسية األصلية قادرة على التصرف خارج النطاق القانوني فهي تستطيع
تغيير القواعد األساسية .أما السلطة التأسيسية المنشأة ال تقدر أن تتصرف إال داخل المحيط القانوني فهي تخضع للنطاق الذي
حددته السلطة التأسيسية األصلية.

وطبعاً هذا النص يخضع لعدة أشكال من الحظر مع أن الحظر األبدي لنصوص الدستور يعتبر غير مشروع ألنه
ال بد من التعديل ،حسب الحاجة المجتمعية له .وقد يأتي الحظر موضوعي ،والمقصود أنه يقع على نصوص معينة أو
حالة استثنائية تتعرض لها الدولة أو زمني لمدة محددة أو غير محددة.
( )1أحمد كمال أبو المجد ،)1960( ،الرقابة علىىى دسىىتورية القىوانين فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة واإلقلىىيم المصىىري ،رسىىالة دكتىىوراه ،جامعىىة القىىاهرة،
مكتبة النهضة المصرية ،دون طبعة ،ص .43

( )2سرور أحمد فتحي ،)2006( ،منهج اإلصالح الدستوري ،ط ،3دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص.73
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فنالحظ أن هذه القيود على تعديل الدستور تثير تساؤل مثل :ما مدى االعتراف بالقيمة القانونية الملزمة لتلك القيود؟

أهمية الدراسة:
تعتبر من الموضوعات المهمة دراسة القيود الشكلية والموضوعية لتعديل الدستور ألنها ترتبط باألنظمة السياسية
لكل دولة وكذلك ترتبط التعديالت بما يتناسب مع كل دولة حسب نظامها السياسي والمجاالت المختلفة سواء كانت
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى أهمية التعديالت الدستورية في األردن ولما لهذا التعديل من أهمية في مواكبة التطورات والتغيرات
التي تحدث في العالم خصوصاً في ظل الربيع الدائم واألصوات العالية من بعض فئات الشعب .وأيضاً طريق إجراء
التعديالت الدستورية في ظل العولمة والنظام العالمي الجديد.

منهجية الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القانوني في تحليل ودراسة التعديالت الدستورية.

مشكلة الدراسة:
إن لكل دولة دستورها والذي يتميز عن غيره من دساتير الدول األخرى ألن كل دستور ارتبطت نشأته بتاريخ وأعراف الشعوب
وحسب ما يتوائم مع مصالح مجتمعها ،والتعديل الدستوري أو التعديالت الدستورية التي تتم على أي دستور يكون لها أثر أما سلبي أو
إيجابي فهل أثر هذا التعديل يدفع لتقدم الشعوب وللمصلحة العامة التي تحدث أي ما هو األثر اإليجابي أو السلبي على تعديل
الدستور؟ أم يساعد في تأخير الشعوب وعدم مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث .فالتعديل أحيانًا يكون ضرورة ال بد منها ألن
هنالك متطلبات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أحيانًا يكون هذا التعديل لتحقيق مصلحة شخصية أو فردية وهذا طبعًا غير
مشروع.

أسئلة الدراسة :القيود الموضوعية على تعديل الدستور األردني ،القيود الزمنية واإلجرائية
 .1ما هي إجراءات تعديل الدستور؟
 .2ما مدى التزام واحترام هذه اإلجراءات والقيود (القيمة القانونية لتعديل الدستور)؟
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المبحث األول
القيود الموضوعية الواردة على سلطة تعديل الدستور
إن تعديل الدستور من الموضوعات القانونية والسياسية التي لها أهمية كبيرة وعلى األغلب دائماً تكوون التعديالت
مطلباً للمعارضين أو للناس المهتمة بالحياة العامة والشأن السياسي .وأحياناً يعلقون على ما تمر به الدولة من أوضاع
بسبب الدستور ،ألن الدساتير تتضمن قيوداً موضوعية على بعض النصوص يجب أن ال تتجاوزها سلطة تعديل الدستور،
كالنصوص التي تتعلق بنظام الحكم أو النظام السياسي وكذلك السلطات وما يتعلق بعملها ،وكذلك يتضمن حريات وحقوق
األفراد أو الحريات األساسية التي ينبغي عدم الحيد عنها أو تجاوزها(.)1
إن الغاية من بقاء بعض النصوص خارج التعديل حتى تكون هنالك حماية للنظام الدستوري للدولة كي يكون هنالك
نوع من الثبات والديمومة واالستقرار حسب النصوص المنصوص عليها بالدساتير( ،)2وهذا الحظر الموضوعي يقتضي بعدم
تعرض فلسفة النظام ومذهبه األيدولوجي للتعديل

()3

والرغبة في ضمان بقاء هذه الدعائم دون تعديل أو تبديل( ،)4وقد يكون

الحظر الموضوعي دائماً مؤبداً وقد يكون مؤقتاً(.)5
وترى الباحثة أن هنالك بعض النصوص ال بد أن يكون هنالك قيد أو حظر مؤيد ألن هذه النصوص تعتبر أساس،
وأيضاً تحدد شكل الدولة فالحفاظ عليها من خالل الدستور يعطيها القوة واالستقرار والثبات وأيضاً هذه النصوص تم وضعها
من لجنة تأسيسية منتجة وتمثل إرادة الشعب.

المطلب األول:
الحظر الموضوعي
 .1ويقصد بالحظر الموضوعي (القيود الموضوعية) تعديل بعض األحكام والمبادئ الواردة في الدستور ،أما حظر
المؤبد حيث يتم منع تعديل تلك النصوص في أي وقت من األوقات.

( )1يونس منصور ميالد ،)2013( ،الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية ،ط ،2ص .356

( )2آل ياسين ،محمد علي ( ،)1973القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة ،المكتبة الحديثة للطباعة والنشر ،بيروت ،ص .93
( )3أحمد حضراني ،)2013( ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،مطبعة ووراقة سجلماسة ،مكناس ،الطبعة الثالثة ،ص .166

( )4نزيه رعد ،)2011( ،القانون الدستوري العام – المبادئ العامة والنظم السياسية ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ،الطبعة األولى ،ص .94
( )5عبدهللا ،عبدالغني بسيوني ،)2004( ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،االسكندرية ،منشأة المعارف ،ص .520 - 512
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 .2حظر مؤقت لمدة زمنية ،ويقصد بالمؤبد حظر تعديل جميع األحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور
األردني في أي وقت من األوقات وفيما كانت الظروف أي حظر دائم ومؤبد.
ويعتبر مثل هذا النوع من الحظر والجمود في الدساتير الحديثة تغيير قليل وأيضاً يجمع الفقه على بطالن هذا النوع
من الحظر.
وسبب رفض الفقه لهذا النوع من الحظر إلى سبيين( ،)1سبب قانوني وسبب سياسي ،فمن الناحية القانونية هذا
يعتبر جمود مطلق للدستور يتعارض مع مبدأ سيادة األمة ،ألن األمة هي صاحبة السلوك التأسيسي وهذا يعني أنها حرمت
نفسها من ممارسة سيادتها في مجال تعديل الدستور كلياً أو جزئياً(.)2
أما من الناحية السياسية هنالك تعارض ما بين الجمود المعلق للدستور مع التطور والتغيرات التي تتعرض أحياناً
ألسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ألن دستور أي دولة يجب أن يتطور بمرور الزمن وأن يساير التغيرات حتى ال يؤدي
بذلك إلى نتائج خطيرة كالثورات واالنقالب لكن مثلما أسلفنا سابقاً فالحظر الموضوعي وجد حتى يضمن ديمومة النظام
السياسي وأيضاً تحدد األسس األساسية للنظام الذي يعبر عن الممثل السياسي بمؤسسيه ،وال يمكن أن تكون هذه النصوص
موضوع تعديل ألنها تمثل البنية األساسية التي يقوم عليها النظام السياسي وبالتالي يحظر تلك تعديل يمتلك النصوص إما
بشكل دائم أو بشكل مؤقت(.)3
والحظر الموضوعي ينقسم إلى الحظر الدائم والحظر المؤقت.
ومن أمثلة الدساتير الغربية ما ورد في الفقرة ( )5من المادة ( )89من الدستور الفرنسي حول الشكل الجمهوري
للحكومة "ال يمكن أن يكون موضوعاً للدستور" ،والمقصود هنا أن يكون رئيس الدولة عن طريق االنتخاب.
وكذلك الدستور البلجيكي لعام  1994في المادة ( )197حيث حظرت أي إجراء على سلطات الملك ،وكذلك المواد
( )95 ،91 ،88 ،85خاصة بالملك ،أما المادة ( )106فمتعلقة بضرورة توقيع الوزير على أي عمل يصدر عن الملك
حتى ال يتحمل المسؤولية ويتحمل الوزير مسئولية هذا العمل.
وكذلك دستور الب ارزيل فقرة ( )4من المادة ( )60لعام  1988أنه ال يجوز النظر في اقتراح لتعديل الدستور إذا كان
الهدف إلغاء الشكل االتحادي للدولة والتصويت المباشر والسري والعام والفصل بين السلطات ،والحقوق الفردية.

( )1بدوي ،ثروت ،)1969( ،القانون الدستوري وتطور األنظمة السياسية ،دار النهضة العربية ،مصر ،ص .86
( )2عبدهللا ،عبد الغني بسيوني ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دون سنة ودار نشر ،ص .378

( )3إسماعيل الغزل ،)1982( ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،ص .38
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أيضاً الدستور التركي لعام  1982حظر تعديل أي اقتراح أو تعديل على المواد ( 1إلى  )3والمتعلقة بالشكل
الجمهوري للدولة وخصائص الدولة بأنها ديمقراطية وعلمانية اجتماعية تحكمها سيادة القانون ووحدة الدولة واللغة والعلم
والنشيد والعاصمة.
وكذلك الدستور األمريكي لعام  1787ونص على عدم جواز المساس بمبدأ المساواة في التمثيل بين الواليات داخل
مجلس الشيوخ.
عدل مواد الدستور الفرنسي عام  1793بأنه
أيضاً المادة ( )28من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن الذي ّ
"للشعب دائماً الحق في أن يعيد النظر وأن يعدل وأن يغير دستوره وأن جيالً معيناً ال يستطيع أن يخضع األجيال القادمة
لقوانينه".

أمثلة من الدول العربية:
دستور البحرين يوجد به عدة قيود موضوعية على سلطة تعديل الدستور فمثالً الفقرة (ج ،د) من المادة ()10

()1

وتتمثل في . 1" :تعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن دين الدولة اإلسالم ،والشريعة اإلسالمية مصدر
رئيس التشريع ،ولغتها الرسمية اللغة العربية.
 .2النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين.
 .3نظام المجلسين (مجلس الشورى ،ومجلس النواب).
 .4مبادئ الحرية والمساواة المقررة في الدستور.
 . 5ال يجوز اقتراح تعديل صالحيات الملك المبينة في الدستور في فترة النيابة عنه".
أيضاً نص الدستور القطري لعام  2004على مجموعة

()2
من

القيود الموضوعية التي ترد على سلطة تعديل

الدستور في المواد ( 145إلى  ) 147وتتمثل في األحكام الخاصة بنظام الحكم القائم على وراثة الوسن ،المادة ()145
والمادة ( )146الخاصة بالحقوق والحريات العامة رقم ( )147عدم المساس باختصاصات األمير المبينة في الدستور.

( )1تنص الفقرتين (ج ،د) من المادة ( )10على أنه "ج .ال يجوز اقتراح تعديل المادة الثانيىىة فىىي الدسىىتور ،كمىىا ال يجىىوز اقتىراح تعىىديل النظىىام الملكىىي
ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من األحوال وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المذكورة في هذا الدستور.
د .صالحيات الملك المبينة في هذا الدستور ال يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.
( )2انظر :المادة ( )8من دستور دولة قطر.
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وكذلك نص الدستور الجزائري لعام  ،1996في المادة ( )178على أنه "ال يمكن ألي تعديل دستوري أن يمس
(الطابع الجمهوري للدولة ،النظام القائم على التعددية الحزبية .3 .اإلسالم باعتباره دين الدولة .4 .واللغة العربية اللغة
الرسمية والحريات األساسية وحقوق اإلنسان – سالمة التراب الوطني ووحدته".
أيضاً في المادة ( )195من دستور عام  1967أي مشروع لتعديل الدستور ال يمكن أن يمس الصفة الجمهورية
للحكم ودين الدولة واالختيار االشتراكي ،ومن التصويت باالقتراح العام المباشر السري وسالمة التراب الوطني والحريات
األساسية(.)1
كذلك نص الدستور المغربي لعام  1972في المادة ( )101على أن النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة
بالدين اإلسالمي ال يمكن المساس بها(.)2
كذلك الدستور التونسي لعام  ،1955فقد نص في المادة ( )72على أنه يمكن المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس
ذلك بالنظام الجمهوري للدولة(.)3

 .1الدين اإلسالمي:
نص الدستور األردني في المادة ( )2على أن "اإلسالم دين الدولة" ،وأن الدين اإلسالمي يعتبر من المكونات
األساسية في المجتمعات العربية ويعتبر الدين اإلسالمي من الثوابت في الدستور األردني ،وأن المملكة دولة إسالمية في
شخصية األمة وتتضمن الدولة حرية ممارسة الشؤون الدينية باإلضافة إلى أن اإلسالم يعتبر منهاج حياة متكامل في كافة
مناحي الحياة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وتعين تحقيق الخير والعدالة بين الناس( ،)4كما أن اإلسالم يعزز
ويفجر الطاقات اإلنسانية من أجل رقي المجتمعات عقالً وتفكي اًر إلى أبعد الحدود(.)5
ّ

 .2اللغة:

( )1محسن خليل ،)1992( ،القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنة ،الطبعة الثانية ،مطبعة شفيق ،ص .43

( )2أحمد سرحان ،)2002( ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ص .97 – 92
( )3محمد ،نصر مهنى ،)2011( ،الدولة والنظم السياسية المقارنة ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،مصر ،ص .38

( )4ضميرية ،عثمان جمعة ،)2007( ،النظام السياسي والدستوري في اإلسالم  -دراسة مقارنة ،-ط ،1جامعة الشارقة ،ص .5
( )5محفىىوظ ،محمىىد ،)2002( ،اإلسىىالم ورهانىىات الديمقراطيىىة مىىن أجىىل إعىىادة الفاعليىىة للحيىىاة السياسىىية والمدنيىىة ،المركىىز الثقىىافي العربىي ،بيىىروت ،ص
.55 – 52
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نصت المادة ( )2من الدستور األردني على أن (اللغة العربية لغة الدولة الرسمية) لذلك ال يمكن ألي تعديل
دستوري أن يمس بالعربية ألنها هي اللغة الوطنية والرسمية لهذه الدولة ،فالعربية هي لغة القرآن ولها دور كبير في حفظ
هوية األمة وهي أحد أدوات المعرفة والفكر ووسيلة التواصل بين األفراد بكل أشكالها سواء (منطوقة أو مكتوبة).

 .3حفظ تراب الوطن:
نصت المادة األولى من الدستور األردني على أن "المملكة األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها
ال يتج أز وال ينزل عن شيء منه أو الشعب األردني جزء من األمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
هنا سالمة الوطن تتمثل في أن تتحمل كل سلطات الدولة وهيئاتها المسؤولية الكاملة لحفظ تراب الوطن ألنه هو الكيان
السياسي األصيل للدولة والذي تم االعتراف فيه دوليًا ،حتى يتم حمايته من أي تهديد ،واحترام كيانها المادي واالمتناع عن التعدي
على حدودها(.)1

 .4تطبيقات في الدستور األردني:
أما في الد ستور األردني لم يتم النص بشكل صريح على عدم جواز المساس بمقومات الدولة ومبادئها إال أنه حظر
تعديل الدستور وبشكل دائم لهذه المبادئ ألنه ال يمكن تغييرها ألنها تعتبر ثوابت ومقومات الدولة(.)2
ونصت المادة ( )28من الدستور األردني

()3

على" :عرش المملكة األردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدهللا بن

الحسين ،وتكون وراثة العرش في الذكور من أوالد الظهور وفق األحكام التالية:
أ .تنتقل والية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنًا إلى أكبر أبناء ذلك االبن األكبر ،وهكذا طبقة بعد طبقة،
وإذا توفي أكبر األبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الوالية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى أخوة ،أنه يجوز للملك
أن يختار أحد أخوته الذكور وليًا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل والية الملك من صاحب العرش إليه.
ب .إذا لم يكن لمن له والية الملك عقد تنتقل إلى أكبر أخوته وإذا لم يكن له أخوة فإلى أكبر أبناء أكبر أخوته ،فإن
لم يكن ألكبر أخوته ابن فإلى أكبر أبناء أخوته اآلخرين بحسب ترتيب سن األخوة.
ج .في حالة فقدان األخوة وأبناء األخوة تنتقل والية الملك إلى األعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).

( )1العسلي ،عصام جميل ،)1998( ،دراسات دولية ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،ص .21
( )2يونس منصور ميالد ،)2013( ،الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية ،ط ،2ص .356
( )3يونس منصور ميالد ،2013 ،الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية ،ط ،2ص .356
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د .وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ُذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس األمة من ساللة مؤسس
النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي.
ه .يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقالً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
و .ال يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ،وال يشمل هذا االستثناء أعقاب
ذلك الشخص .ويشترط في هذه اإلرادة أن تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على األقل بينهم
وزي ار الداخلية والعدلية.
ز .يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ،فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذه السن
عين بإرادة ملكية سامية صادرة من
يمارس صالحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد ّ
الجالس على العرش ،وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
ح .إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صالحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين
النائب أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس
الوزراء.
ط .إذا اعتزم الملك مغادرة البالد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صالحياته مدة غيابه
وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك اإلرادة وإذا امتد غياب الملك أثر من
أربعة أشهر ولم يكن مجلس األمة مجتمعاً يدعى حاالً إلى االجتماع لينظر في األمر.
ي .قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصايا أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها
في المادة ( )29من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
ك .إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام
بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً الئقاً ليقوم مقامه.
ل .يشترط أن ال تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( )30سنة
قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
م .إذا تعذر الحكم على من له والية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو
مجلس األمة ف ي الحال إلى االجتماع ،فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس األمة انتهاء والية
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ملكة فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحالً أو
انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى االجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق".
نالحظ أن الفقرات (ز ،ح ،ط ،ي ،ك ،م) بينت أحكام سن الرشد والوصاية والنيابة في الملك.
ونالحظ في المواد ()39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30

()1

أن هذه الحقوق التي نصت عليها

المواد السابقة منعت الدستور إجراء أي تعديل عليها باإلضافة أن هنالك نصوص أعطت للملك حقوق في نصوص مواد
متفرقة في الدستور(.)2
وتنص المادة ( )24من الدستور األردني لسنة  1952على أن "األمة مصدر السلطات" وهذا يعني أن نظام الحكم
الذي يكون فيه الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ،فهو حكم الشعب بالشعب وللشعب.
وترى الباحثة أنه يجب فرض قيود موضوعية على تعديل الدستور من أجل المحافظة على المقومات األساسية
والبنية التحتية للدولة كنظام الحكم والديانة واللغة حتى يكون هنالك نوع من االستقرار وعدم العبث بالدستور حتى ال يخضع
ألهواء ومزاجية الحكومات ،وأن يكون تعديل الدستور مثل القوانين بشكل سهل بما يتواءم أحياناً مع المصالح الشخصية
ألشخاص الحكومات وليس للمصلحة العامة.

المطلب الثاني
احترام التعديل الدستوري للحقوق والحريات العامة

( )1نصت المادة ( )30على أنه "الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية" .والمادة ( )31نصت علىىى" :الملىىك يصىىدق علىىى القىوانين
ويصىىدرها ويىىأمر بوضىىع األنظمىىة الالزمىىة لتنفيىىذها بشىىرط أن ال تتضىىمن مىىا يخىىالف أحكامهىىا" .والمىىادة ( )32نصىىت علىىى" :الملىىك هىىو القائىىد األعلىىى
للقىوات البريىىة والبحريىىة والجويىىة" .أمىىا المىىادة ( )33فقىىد نصىىت علىىى " .1الملىىك هىىو الىىذي يعلىىن الحىىرب ويعقىىد الصىىلح ويبىىرم المعاهىىدات واالتفاقىىات.2 .

المعاهدات واالتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس فىىي حقىىوق األردنيىىين العامىىة أو الخاصىىة ال تكىىون نافىىذة إال إذا
وافىىق عليهىىا مجلىىس األمىىة وال يجىىوز فىىي أي حىىال أن تكىىون الشىىروط الس ىرية فىىي معاهىىدة أو اتفىىاق مىىا مناقضىىة للشىىروط العلنيىىة" .أمىىا المىىادة ( )34فقىىد
نصت على .1" :الملك هو الذي يصىىدر األوامىىر بىىإجراء االنتخابىىات لمجلىىس النىواب وفىىق أحكىىام القىىانون .2 .الملىىك يىىدعو مجلىىس األمىىة إلىىى االجتمىىاع
ويفتتح ىىه ويؤجل ىىه ويفض ىىه وف ىىق أحك ىىام الدس ىىتور .3 .للمل ىىك أن يح ىىل مجل ىىس النى ىواب .4 .للمل ىىك أن يح ىىل مجل ىىس األعي ىىان أو يعف ىىي أح ىىد أعض ىىائه م ىىن
العضوية" .أما المادة ( )35فقد نصت على" :الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبىىل اسىىتقالتهم بنىىاء علىىى تنسىىيب
رئيس الوزراء" .والمادة ( ) 36نصت على" :الملىىك يعىىين أعضىىاء مجلىىس األعيىىان ويعىىين مىىن بيىىنهم رئىىيس مجلىىس األعيىىان ويقبىىل اسىىتقالتهم" .أمىىا المىىادة

( )37فقىىد نصىىت علىىى .1" :الملىىك ينشىىم ويمىىنح ويسىىترد الرتىىب المدنيىىة والعسىىكرية واألوسىىمة وألقىىاب الشىىرف األخىىرى ولىىه أن يفىىوض هىىذه السىىلطة إلىىى

غيره بقانون خاص .2 .تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون" .المادة ( )38نصت على" :للملىىك حىىق العفىىو الخىىاص وتخوىىيض العقوبىىة ،وأمىىا العفىىو

العام فيقرر بقانون خاص" .وأخي اًر المادة ( )39فقد نصت على" :ال ينفذ حكىىم اإلعىىدام إال بعىىد تصىىديق الملىىك وكىىل حكىىم مىىن هىىذا القبيىىل يعرضىىه عليىىه
مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه".

( )2الخطيب ،نعمان ،)2017( ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص .462
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نص الدستور األردني عام  1952في المادة ( )33على أن (المعاهدات واالتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة
الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق األردنيين العامة أو الخاصة ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها مجلس األمة).
إن وجود نصوص للحريات والحقوق في الدستور يعطي هذه النصوص القوة والتي تمنع أن يكون هناك تدخل من
قبل السلطات في أن تقّيد هذه الحقوق أو تصادرها.
فالدستور يجب أن يواكب التغيرات التي تحدث في المجتمع في كل المجاالت وهذا لم يمنع أن يكون هنالك
نصوص ثابتة للحقوق والحريات ال تتغير.
أما النصوص الدستورية التي تنظم تعديل الحقوق والحريات تنقسم إلى قسمين ،القسم األول ،هنالك نوع من
الدساتير يحرم تعديل المبادئ المنظمة لحقوق اإلنسان تحريم مطلق مثل دستور البحرين لعام 1973م في المادة ()104
الفقرة (ح)(.)1
أما القسم الثاني ،فيجيز تعديل تلك الحقوق مثل الدستور الكويتي لسنة  1962في المادة (.)2()175
أيضاً في المادة ( )55من الدستور التونسي لعام  ،)3(1958هنالك اتجاه جعل المعاهدات الدولية أعلى من القانون
الداخلي وتكون لها القوة اإللزامية.

( ) 1إن مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور ال يجوز اقتراح تعديلها بأي حال من األحوال.

(" )2األحكىىام الخاصىىة بالنظىىام األميىىري للكويىىت ومبىىادئ الحريىىة والمسىىاواة المنصىىوص عليهىىا فىىي الدسىىتور ال يجىىوز اقت ىراح تنقيحهىىا مىىا لىىم يكىىن التنقىىيح
خاصاً بلقب اإلمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة".

(" )3إن المعاهدات واالتفاقيات المبرمة أو المصدقة بشكل أصولي حجية عند نشرها أعلى من حجية القوانين".
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المبحث الثالث
القيود الزمنية واإلجرائية الواردة على سلطة الدستور
إن الدستور يخضع للتعديل كونه نصوص قانونية والتعديل يكون له أسبابه الموجبة سواء كانت سياسية أو
اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية.
وهىذا لغايىىة تحقيىىق اسىىتقرار األنظمىة السياسىىية وثباتهىىا وحمايتهىىا مىىن الثىورات أو االنقىىالب أو تنفيىىذ أحكىىام الدسىىتور إذا
كىىان جديىىداً .أو يكىىون الهىىدف عىىدم التعىىديل فىىي ظىىروف اسىىتثنائية

()1

حتىىى ال تكىىون هنالىىك توجهىىات مخالفىىة للدسىىتور ويكىىون

التعديل ضمن ضغط الظروف االستثنائية(.)2
وتىىرى الباحثىىة أنىىه ال بىىد مىىن وضىىع قيىىود زمنيىىة خصوص ىاً بىىين فت ىرات تعىىديل الدسىىتور حتىىى ال يكىىون الدسىىتور متىىاح
للحكومة أن تعدل في أي وقت قيمة مثالً وضع مدة زمنية خمس سنوات حتى يكىون هنالىك نىوع مىن الثبىات واالسىتقرار كىون
الدستور يأتي بأحكام عامة وليس بتفصيالت كما يجب فرض قيود زمنية على بعض النصوص الخاصة في نظام الحكىم أو
خالل تعرض الدولة لظروف استثنائية حتى ال يتم استغالل هذه الثغرات وتعديل الدستور يمكن المصلحة العامة.

المطلب األول
الحظر الموضوعي المؤقت
وهو رغبة المشرع في إكساب الدستور االستقرار والثبات وعدم خضوعه لألغلبية الحزبية في البرلمانات وكذلك
الدستور هو أعلى مرتبة من القانون ألنه يحتوي على القواعد األساسية في بناء الدولة وألنها يجب أن ال تتساوى مع القوانين
العادية في طريقة تعديلها .لذلك أخذت أغلب الدول المعاصرة في هذا النوع من الدساتير ،ويكون هذا النوع من الحظر
مؤقتاً لمدة معينة ويتم النص عليها حتى ال تكون بشكل مفاجم.

 .1حظر التعديل لمدة زمنية:
وهو أن ينص الدستور على حظر تعديل الدستور أو بعض النصوص خالل فترة زمنية معينة ،وهذا يهدف إلى
حماية الدستور سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي من التعديل خالل فترات زمنية معينة ،ومن األمثلة على ذلك:
 المادة ( )174من الدستور العراقي لعام  2005وتعديالته.( )1متولي ،عبد الحميد ،)1952( ،المفصل في القانون الدستوري ،دون سنة ودار نشر ،ص .151
( )2شيحا ،إبراهيم ،عبد العزيز ،)2006( ،المبادئ الدستورية العامة ،منشأة دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ص .163
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 المادة ( )148من الدستور القطري لعام .2004 المادة ( )6 /110من دستور اليونان لعام .1975 أما الدستور األمريكي ،فقد نص في المادة ( )177الذي منع إجراء أي تعديل على أحكامه قبل (.)1808 وأيضاً المادة ( )158من الدستور الفرنسي لعام  .)1(1923الذي منع إجراء أي تعديل لمدة أربع سنوات. وأروجواي لمدة خمسة سنوات. ودستور أكوادور لعام ( )1929لمدة أربع سنوات. والدستور السوري قبل ثمانية عشر شه اًر على نفاذه. والمادة ( )22من الدستور العراقي والذي تضمن حكماً مماثالً في نص المادة ( )2/126في األردن(.)2نصت المادة ( ) 2/126على أنه "ال يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام
 أما في األردن فقد ّالوصاية ،بشأن حقوق الملك وورثته".
فهنا النطاق الموضوعي يدور حول حقوق الملك وورثته ووردت في القسم الرابع تحت عنوان (الملك وحقوقه) كما
ورد في نص المادة ( )28من الدستور األردني.
فالحظر هنا ليس حظ اًر أبدياً وإنما مؤقتاً لفترة زمنية محددة وهي مدة قيام الوصاية على العرش ،تقوم حين ينتقل
العرش إلى من هو دون سن الثماني عشر من عمره ،وفي هذه الحالة إما أن يعهد بالوصاية على وصي واحد يتولى سلطة
الملك حتى يبلغ الملك سن الرشد أو أن يعهد بالوصاية إلى مجلس وصاية مكون من أفراد متعددين(.)3

المطلب الثاني
حظر التعديل أثناء ظروف استثنائية
ينص الدستور على حظر تعديل نصوصه خالل الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد ،كاالحتالل أو حالة
طوارئ أو حرب ،ومن الدول التي حظر دستورها تعديل نصوصه أثناء فترات معينة ،فرنسا.
 .1حيث نصت المادة ( )4/89لعام " 1958ال يجوز اتخاذ إجراءات تعديل الدستور في حالة وجود اعتداء على
سالمة إقليم الدولة".
( )1الخطيب ،نعمان ،النص المصري (عدم جواز االلتجاء إلى تعديل حقوق الملك طالل فترة قيام الوصاية على العرش) ،ص .96
( )2التقشندي ،أحمد العز ،)2006( ،تعديل الدستور –دراسة مقارنة ،-دار الوراق للنشر والتوزيع ،األردن ،ص .96
( )3الخطيب ،نعمان ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص .463
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فحسب هذا النص يمنع اتخاذ أي إجراء لتعديل الدستور إذا تعرضت الدولة العتداء أو كان هنالك خطر على
سالمة أراضي الدولة فيستمر الحظر طالما كان االعتداء أو الخطر موجود.
 .2حظر التعديل للفقرة األخيرة من المادة ( ،)7نصت الفقرة ( )1من المادة السابقة من الدستور الفرنسي لعام
 1985والمضافة بموجب القانون رقم ( )62 – 1293بتاريخ  1963/11/6على حظر المواد ()89 ،50 ،49
من الدستور في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ،وفي خالل الفترة ما بين إعالن المجلس الدستوري وجود
مانع لدى رئيس الجمهورية بمنعه من مباشرة مهامه وحتى انتخاب رئيس جديد للبالد.
 .3إذا خلت البالد من منصب رئيس الدولة فيحظر تعديل الدستور فال يوجد ما يدعو إلى االستعجال من قبل
الرئيس المؤقت في اتخاذ أمر مهم أال وهو تعديل الدستور خصوصاً أن مدة الرئاسة ال تتجاوز  45يوماً(.)1
باإلضافة إلى ما سبق ،تم إضافة حالة أخرى استخدمها المجلس الفرنسي في حكمه بتاريخ  2سبتمبر  1992حيث
حظر المجلس الدستوري إجراء تعديل على الدستور أثناء العمل بالمادة  16والتي تنص "إذا أصبحت مؤسسات الجمهورية
أو استغالل الوطن أو سالمة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخطر جسيم وحال ونشأ عن توقف السلطات العامة
الدستورية عن مباشرة مهامها كالمعتاد يتخذ رئيس الجمهورية اإلجراءات التي تقضيها هذه الظروف بعد التشاور مع الوزير
األول ورئيس المجلسين والمجلس الدستوري بصفة رسمية".
ويخطر الشعب بذلك في خطاب يوجهه إليه ،أو يجب أن يكون الغرض من هذه اإلجراءات هو تمكين السلطات
ُ
العامة الدستورية من القيام بمهامها في أقرب وقت ممكن ويستشار المجلس الدستوري بشأن هذه التدابير ويجتمع البرلمان
بقوة القانون وال يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطة االستثنائية.
فنالحظ من هذا النص أن المشرع الدستوري لم ينص على حظر إرجاء التعديل على نصوص الدستور ولكن هذا
مكان اجتهاد من المجلس الدستوري الفرنسي ونالحظ أنه يوجد تناقض مع مهمته وواجبه في الحفاظ على الدستور وحماية
أحكامه وبين استخدام رئيس الدولة لسلطاته االستثنائية في تعديل الدستور .ألن المادة ( )16هدفها األساسي إعادة
السلطات إلى وضعها الطبيعي والخروج من الطرف واألزمات ،فالمادة األخيرة تحظر تعديل دستور خالل ظروف معينة من
شأنها أن تضعف بالسلطات العامة الدستورية أو تعيقها عن أداء مهامها.

( )1ط ىىاجن ،رج ىىب محم ىىود ،المرج ىىع الس ىىابق ،ص  .57الغفل ىىول ،أحم ىىد عي ىىد أحم ىىد ،)2004( ،فك ىرة النظ ىىام الع ىىام الدس ىىتوري وأثره ىىا ف ىىي تحدي ىىد نط ىىاق

الدعوى الدستورية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .30
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أيضًا الدستور البرتغالي لعام ّ 1976قيد على سلطة تعديل الدستور من حيث الزمان ،حيث نصت المادة ( )289على
أنه (ال يجوز الشروع في أي عمل ينطوي على تعديل في الدستور خالل الحصار أو وجود حالة من حاالت الطوارئ).
أما الدستور البلجيكي لعام  ،1994فقد نصت المادة ( )196منه ،على أنه (ال يجوز البدء في تعديل دستوري أو
االستمرار فيه أثناء أوقات الحرب أو عندما يتم منع المجلسين من االنعقاد بحرية في إقليم االتحاد).
كذلك الدستور القطري لعام ( )2004بحالة الحظر الزمني في ظروف معينة ،فقد نصت المادة ( )147على (أن
اختصاصات األمير المبينة في هذا الدستور ال يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه).
أما الدستور المصري فقد حظر تعديل الدستور أثناء تطبيق المادة ( ،)74ونصت إلى (أنه ال يجوز أن تصل
التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية إلى درجة تعديل الدستور) حيث أن تطبيق المادة ( )74يتم في حالة ظروف طارئة،
فهنا مهمة الرئيس هو المحافظة على الشرعية الدستورية ،األمر الذي يجعل تدخل الرئيس لتعديل الدستور انحرافاً عن
السلطات والمهام المقررة له

()1

بالقوة من جهة المعارضين .أو تهدف إلى إقامة أنظمة سياسية جديدة بعكس األنظمة القديمة

حتى تستقر وتحقق الثبات لألنظمة الجديدة(.)2
أيضاً الحظر حتى تثبت األنظمة الجديدة أو المؤسسات فاعليتها مع الواقع حتى تحقق االستقرار المؤسسي
والسياسي في الدولة(.)3
كما حظرت بعض الدساتير تعديل الدستور لمدة زمنية محددة قبل أن تسمح للسلطة التأسيسية المنشأة بتعديل
الدستور مثل الدستور الفرنسي لعام  1791في المادتين ( ،)3 ،2وكذلك دستور  ،1795في المادة ( ،)238حيث تمنع
القيام بأي تعديل دستوري في فترة أدناها سنتان وأقصاها ثالث سنوات على وضع الدستور موضع التنفيذ.
أما دستور الواليات المتحدة األمريكية لسنة  ،1789فقد حظر تعديله قبل سنة  1808خوفاً من انفراد عقد االتحاد
ما بين الواليات حوالي عشر سنوات.
كذلك في مصر تم إلغاء دستور  1930وأعيد العمل بدستور  1923قبل مضي نصف المدة التي كانت تحظر
تعديله وهي عشر سنوات.

( )1عوض المر ،)2003( ،الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مالمحها الرئيسة ،مركز رينيه جان دبوي للقانون والتنمية ،القاهرة ،ص .89
( )2بدوي ،ثروت ،)1961( ،النظام الدستوري العربي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .115
( )3طاجن ،رجب محمود ،مرجع سابق ،ص .50 - 49
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فنالحظ هنا أن السلطة التأسيسية ولغاية المصلحة العامة ولحفظ النظام الجديد قررت جواز تعديل الدستور ولكن
بعد انقضاء مدة زمنية من صدوره وخالل هذه المدة يكون قد أكمل الزمن النظام

()1

وكذلك عدم تغيير الدساتير قبل ثبوتها

ورسوخها.
فترى الباحثة أنه ال بد من فرض قيود زمنية محددة وفي الحاالت االستثنائية التي تمر بها البالد خصوصاً إذا كان
هنالك حروب أو ظروف طارئة معينة ،حتى ال يتم استغالل هذه الظروف ويتم تعديل الدستور حسب أهواء معينة أو
لضغوط خارجية أو لمصالح خاصة ،وقوة الدستور تثبت في هذه المواقف ألنه يحافظ على الدعائم والبنية األساسية للدولة.

المطلب الثالث
القيود اإلجرائية
تقسم الدساتير من حيث اإلجراءات المطلوبة إلى نوعين ،األول :الدساتير المرنة ،والثاني الدساتير الجامدة.
أوالً :الدسااتير المرناة ،هىي تلىك الدسىاتير التىي يخضىع تعىديلها إلىى نفىس اإلجىراءات التىي يجيىب اتباعهىا لتعىىديل
القوانين المساوية مثل الدستور الفرنسي عام  1830 ،1814ودستور إيرلندا .1922
أمىىا الدسىىاتير الجامىىدة ،فهىىي تلىىك الدسىىاتير التىىي ال يمكىىن تعىىديلها أو تنقيحهىىا إال باتبىىاع إج ىراءات خاصىىة أكثىىر شىىدة
وتعقيداً من إجراءات تعديل القوانين العادية(.)2
وصىىفة الجم ىود ألي دس ىىتور مص ىىدرها الدس ىىتور ذات ىىه ،ب ىىل تمتىىد أيض ىاً إل ىىى قاع ىىدة وإرادة ف ىىي الوثيق ىىة الدس ىىتورية كتل ىىك
المتعلقة ببعض المسائل المالية واإلدارية المنصوص عليها في الدستور

()3

والقيود اإلجرائية (هي اإلجراءات الخاصة بتعىديل

الدستوري بدءاً من تحديد السلطة التي تملك هذا الحق ،مرو اًر بالهيئة التي تتىولى إعىداد تعىديل الدسىتور وحتىى إقىرار التعىديل
أو التصديق عليه)(.)4

( )1الجرف ،طعيمة ،مرجع سابق ،ص .107

( )2الشاوي ،منذر ،)1981( ،القانون الدستوري (تطوير الدستور) ،مركز البحوث القانوني ،بغداد ،ص .34
( )3شيحا ،إبراهيم ،المبادئ الدستورية العامة ،مرجع سابق ،ص .134
( )4نويجي ،محمد فوزي )2007( ،فكرة تدرج القواعد الدستورية ،دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ،ص .228
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وقد حرصت بعض الدساتير على منع التعديل عليها سواء أكان هذا المنع زمنياً أو موضوعياً ،فبعض الفقهاء يىرون
أنىىه لىىيس لىىه أي قيمىىة قانونيىىة ،ألن ذلىىك يرجىىع إلىىى أن إرادة أي جمعيىىة تأسيسىىية ال يمكىىن أن تكىىون أسىىمى مىىن إرادة جمعيىىة
تأسيسية الحقة(.)1
كمىىا يعتبىىر ال ىرأي العىىام النصىىوص المتعلقىىة بالتعىىديل ملزمىىة ومقيىىدة بسىىلطة التعىىديل فسىىلطة التعىىديل يمكىىن أن تعىىدل
بع ىىض الش ىىيء ف ىىي إجى ىراءات التع ىىديل دون المس ىىاس بالمب ىىادئ األساس ىىية ،يعن ىىي أنه ىىا ال تس ىىتطيع أن تع ىىدل تفاص ىىيل تنظ ىىيم
إجراءات التعديل.
هنالك رأي للدكتور منذر الشاوي (أن إج ارءات التعديل ال تملك الجحود المطلق تجاه سلطة التعديل ومن ثىم فإنهىا ال
تفرض على هذه السلطة بصورة مطلقة).
ومن أمثلة هذه القيود المادة ( )85من الدستور الفرنسي قبل تعديلها وإلغائهىا ،كانىت تىنص علىى إجىراءات خاصىة غيىر تلىك
الواردة في المادة ( )89إلمكان تعديل الباب الثالث عشر المتعلق بالمؤسسات األوروبية المشتركة بواسىطة قىانون يخضىع للتصىويت
في صىيغة مماثلىة بواسىطة برلمىان الجمهوريىة ومجلىس الشىيوخ األوروبىي (الىذي لىم يعىد موجىودًا) ،كمىا كانىت تىنص الفقىرة الثانيىة مىن
نفس المادة على أنه يمكن أيضًا تعديل أحكام الباب نفسه عن طريق إبرام اتفىاق بىين دول االتحىاد ،علىى أن تسىري التعىديالت طبقىًا
للقواعد الواردة في دستور كل دولة عضو في االتحاد(.)2
هنالك دساتير تمنع التعديل وهذا المنع قد يكون زمني وقد يكون موضوعي وقد سبق الحديث عنهما.
الدسىىاتير التىىي تجيىىز التعىىديل بشىىروط خاصىىة يبىىدو مظهىىر جم ىود الدسىىاتير هنىىا فىىي إجىىازة تعىىديلها وذلىىك مىىن خىىالل
إجراءات وشروط مشددة تختلف عن اإلجراءات العادية ،وهي من خالل عدة مراحل:
 .1مرحلة اقتراح التعديل.
 .2مرحلة إقرار مبدأ التعديل.
 .3مرحلة إعداد وصياغة التعديل.
 .4مرحلة إقرار التعديل نهائياً.

( )1فيو ،ليث ،)1942( ،استم اررية القانون الداخلي ،محاولة لنظرية قانونية للثورات ،أطروحة ،دين ،ص .68 – 67
( )2طاجن ،رجب ،مرجع سابق ،ص .63 - 62
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المرحلة األولى :مرحلة اقتراح التعديل:
قد يكون االقتراح من اختصاص البرلمان أو الحكومة أو بهما معاً أو للشعب.
إذا تقرر للحكومة ،فالحكومة وحدها تسىتطيع اقتىراح هىذا التعىديل ،وهىذا معمىول بىه فىي الىدول التىي تعمىل علىى تقويىة
السلطة التنفيذية مثل رومانيا في دستور ( )1938واليابان فىي دسىتورها عىام  ،1946وفرنسىا فىي دسىتورها عىام (،)1()1952
أما إذا تقىرر للبرلمىان فوحىده يسىتطيع اقتىراح هىذا التعىديل وهىذا أيضىاً فىي الىدول التىي تريىد تقويىة البرلمىان مثىل فرنسىا دسىتور
( ،)1791والواليات المتحدة األمريكية ،دستور (.)1787
وقىىد يتقىىرر حىىق اقت ىراح التعىىديل للحكومىىة والبرلمىىان فىىي الىىدول التىىي تأخىىذ بمبىىدأ التعىىاون بىىين السىىلطتين مثىىل بلجيكىىا
وأسبانيا واألردن.
وق ىىد يتق ىىرر ح ىىق اقت ىراح التع ىىديل للتنفي ىىذ مباش ىرة وه ىىذا أخ ىىذت ب ىىه ال ىىدول الت ىىي تطب ىىق بع ىىض مظ ىىاهر الديمقراطي ىىة ش ىىبه
المباشرة مثل االتحاد السويسري والدستور اإليطالي(.)2

المرحلة الثانية :إقرار مبدأ التعديل:
وتعني هذه المرحلة الموافقة من حيث المبدأ على إجراء التعديل الدستوري دون الدخول في تفصىيالته وعلىى األغلىب
يعطى هذا الحق للبرلمان كونه ممثالً للشعب وهذا ما طبقه الدستور الفرنسي عىام ( )1791ومصىر فىي دسىتور عىام 2014
في المادة (.)226
وهنالك بعض الدساتير تتطلب باإلضافة إلىى موافقىة البرلمىان موافقىة الشىعب علىى مبىدأ التعىديل وهىذه الدسىاتير تأخىذ
بعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة مثل دستور الواليات المتحدة األمريكية والدستور السويسري(.)3

المرحلة الثالثة :مرحلة إعداد التعديل
تقوم بعض الدساتير بإعطىاء مهمىة تعىديل الدسىتور إلىى هيئىة يجىري اتخاذهىا لهىذه المهمىة كمىا فىي الدسىتور الفرنسىي
عام ( ،)1793وهذه الطريقة لتعىديل الدسىتور تزيىده جمىوداً وتعقيىداً

()4

أو الىبعض يعطىي هىذه المهمىة إلىى البرلمىان مىع وجىود

( )1محسن خليل ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ،ص .87
( )2أبو المجد ،أحمد ،الرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة األمريكية واإلقليم المصري ،مرجع سابق ،ص .57
( )3الطماوي ،سليمان ،النظم السياسية والقانون الدستوري –دراسة مقارنة ،-دون سنة ودار نشر ،ص .104
( )4الطماوي ،سليمان ،المرجع السابق ،ص .104
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شروط خاصىة مىثالً اجتمىاع البرلمىان كمىؤتمر وهىذا تمّثىل فىي الدسىتور الفرنسىي لعىام ( )1875أو الىبعض يشىترط تىوافر شىبه
خاصة من الحضور لصحة جلسات البرلمان في التصويت لصحة الق اررات.
وتمثل في دستور االتحاد السوفيتي والدساتير األوروبية والدستور المصري لعام ( )1923والدستور األردنىي فىي عىام
(.)1()1952

المرحلة الرابعة :مرحلة إقرار التعديل النهائي
أغلىب الدسىىاتير تعطىي الجهىىة المختصىة بإعىىداد التعىديل الدسىىتوري مهمىىة أخىرى وهىىي إقىرار هىىذا التعىديل طبعىاً الجهىىة
ممكن أن تكون جهة منتجة لهذه المهمة أو البرلمان بالشروط الخاصة التي تم ذكرها ،وهذا مىا ذهىب إليىه الدسىتور المصىري
لعىىام ( )1923أو تعطىىي بعىىض الدسىىاتير سىىلطة إقىرار التعىىديل إلىىى الشىىعب عىىن طريىىق اسىىتفتاء شىىعبي دسىىتوري مثىىل دسىىتور
الواليات المتحدة ومصر دستور  ،2014المادة (.)226

إجازة التعديل الدستوري بإجراءات وشروط خاصة:
إن دستور المملكة األردنية الهاشىمية لسىنة ( ،)1952أجىاز إمكىان تعىديل بىاقي مىواده باسىتثناء (حقىوق الملىك ووراثتىه
في فترة الوصاية) سواء كان هذا التعديل بالحذف أم باإلضافة ولكىن هىذا التعىديل مقيىد بىإجراءات وشىروط خاصىة تميىزه عىن
تعديل القانون العادي كما يلي:
 .1اشترط الدستور في المادة ( )126موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي األعيان والنواب وفي حىال اجتماعهمىا معىًا فىي
الحاالت التي بينها الدستور

()2

يشترط إلقرار التعديل موافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.

 .2اشترط الدستور في المادة ()84

()3

إلى التصويت العلني على مشروع تعىديل الدسىتور وذلىك بىأن يكىون بالمنىاداة

ٍ
وبصوت علني.
على األعضاء بأسمائهم
 .3موافقة الملك أو حق التصويت وموافقىة الملىك وتعديلىه علىى أي تعىديل دسىتوري إجىراء دسىتوري الزم لنفىاذ هىذا التعىديل
حسب نص المادة ( .)4()93فموافقة الملك على تعديل دستور مطلقة عكس القوانين التي تكون توقيوية.

( )1اللجنة الملكية برئاسة المرحوم أحمد اللوزي لتعديل الدستور والتي تم تعديل أكثر من ثلث الدستور األردني في .2011/10/1
( )2من هذه الحاالت :المادة ( )34حالة افتتاح الملك مجلس األمة.
3
بناء على طلب رئيس الوزراء.
( ) المادة ( )84اجتماع ً
( )4المىىادة ( )93حالىىة رف ىض أحىىد المجلسىىين مشىىروع أي قىىانون م ىرتين وملكيىىة المجلىىس اآلخىىر معىىدالً أو غيىىر معىىدل وفىىي هىىذه الحالىىة يت ىرأس الجلسىىة

رئيس مجلس األعيان.
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المطلب الرابع
القيمة القانونية لقيود تعديل الدستور
كان هنالك اختالف في الفقه الدستوري حول القيمىة القانونيىة لتعىديل الدسىتور خىالل مىدة معينىة أو ظىروف معينىة أو
الحظر الجزئي لتعديل أحكام الدستور ،وكان هنالك عدة اتجاهات أبرزها(:)1

الرأي األول :تجريد النصوص التي تخط التعديل الدستوري من كل قيمة قانونية دون استثناء:
يىىرى أصىىحاب هىىذا ال ىرأي أنىىه ال يوجىىد أي قيمىىة قانونيىىة س ىواء كانىىت قيىىود زمنيىىة أو موضىىوعية أو مؤقتىىة أو خىىالل أوقىىات
ال أو جزئيًا فال تلتزم سلطة تعديل الدستور بهذه القيود ،فإنها تستطيع أن تعدل األحكام المحظورة.
معينة وسواء كان حظ ًار كام ً
كىذلك تخىىالف مبىىدأ سىىيادة األمىىة مىىن خىىالل ممارسىىة السىىلطة التأسيسىىية حتىىى تعىىدل مىىا تىراه مناسىىباً مىىن تعىىديالت علىىى
الدستور وألنها أيضاً مجرد رغبات( )2وألنها تخالف المبدأ الدستوري ،وطبيعة الدستور يىنظم الدولىة ويواكىب التطىورات ووضىع
طبيعي أن يكون قابل للتعديل والتغيير حتى يواكب أي مستجدات.
كىىذلك أن السىىلطة التأسيسىىية التىىي قامىىت بوضىىع الدسىىتور فىىي وقىىت معىىين ال يمكىىن أن تنتقىىد السىىلطة التأسيسىىية ألنهىىا
أيضاً تعبر عن إرادة األمة في المستقبل( .)3فيجب عدم مصادرة الحقوق ويجب مواكبة التعديالت وهذا ما أكد عليه اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن لعام .)4(1793

الرأي الثاني :االعتراف بمشروعية القيود على تعديل الدستور(:)5
وهىذا الىرأي هىو عكىىس الىرأي األول ألنىه اعتىىد بمشىروعية هىىذه القيىىود وأنهىا تتمتىىع بقىوة قانونيىىة سىواء كانىت هىىذه القيىىود
بصيغة مؤبدة أو جزئية أو مؤقتة لذلك ال يجوز تجاهل السلطة التأسيسية األصلية ،ألن هذه النصوص هي تعبير عىن إرادة
الشىىعب وبالتىىالي تعتبىىر النصىىوص التىىي تحظىىر التعىىديل صىىحيحة وال يجىىوز مخالفتهىىا ألن الشىىعب يمىىارس حقىىه عىىن طريىىق
السىلطات القانونيىة التىي نىص عليهىا الدسىتور ،فبالتىالي هىذه السىلطة التأسيسىية لىن تقىوم بعمىل مخىالف للدسىتور إال إذا كانىىت

( )1كمال الغالي ،)1978( ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار العربية للطباعة ،دمشق ،ص .148
( )2نويسة بختي ،التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول ،ص ص .110 - 105

( )3الطماوي ،سليمان ،النظم السياسية والقانون الدستوري –دراسة مقارنة ،-مرجع سابق ،ص .107
( )4كىىل أمىىة كمىىا قىىرر رجىىال الثىىورة الفرنسىىية فىىي دسىىتور  ،1791لهىىا الحىىق الىىذي ال يمكىىن شىىموله بمضىىي المىىدة فىىي تغييىىر الدسىىتور ،سىىيما اإلعىىالن

العالمي لحقوق اإلنسان.1793 ،

( )5نويسة بختي ،التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول ،مرجع سابق ،ص ص .110 - 105
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تهىىدف عكىىس ذلىىك وهىىو القيىىام بىىانقالب أو ثىىورة

()1

لىىذلك إذا قامىىت سىىلطة تعىىديل الدسىىتور بىىأي تعىىديل يجىىب أن تلتىىزم بىىالقيود

اإلجرائية الشكلية والموضوعية أو إذا كانت البالد في حالة استثنائية.
الرأي الثالث :وهو جاء بين االتجاهين السابقين(:)2
أمىىا بشىىأن إق ىرار مشىىروعية النصىىوص التىىي تحظىىر التعىىديل ال يعنىىي ذلىىك عىىدم ج ىواز التعىىديل وهنىىا بىىالرغم مىىن تمتىىع
الىىنص بىىالقوة القانونيىىة ،والمقصىىود هنىىا التفريىىق بىىين مشىىروعية الىىنص ومشىىروعية التعىىديل( ،)3فإنىىه يجىىوز لتعىىديل الدسىىتور إذا
دعت الحاجة إلىى ذلىك فهىذا االتجىاه يحىافظ علىى المشىروعية وبىنفس الوقىت يحتىرم األجيىال المسىتقبلية .ويمكىن للسىلطات أن
تعدل وفق اإلجراءات المنصوص عليها في الدستور.

الرأي الرابع :وهذا االتجاه فرق بين نوعين من أنواع الحظر

()4

وهذا ما أيده جورج بارديو ،أول نوع هو الحظر الذي يمنىع تعىديل بعىض أحكىام الدسىتور .ثانيااً :الحظىر الىذي يمنىع
تعديل الدستور خالل فترة زمنية معينة أو عند تعرض الدول إلى ظروف معينة.
أما النوع األول (الحظر الموضىوعي) بشىكل دائىم ،فهىي مجىردة مىن كىل قيمىة قانونيىة ألنهىا تقيىد صىالحية األمىة ألن
األمة هي صاحبة السيادة.
أمااا النااوع الثاااني :أنهىىا تعتبىىر صىىحيحة ومشىىروعة وملزمىىة وهىىذا النىىوع ال يحىىرم األمىىة مىىن ممارسىىة سىىلطتها التأسيسىىية وإنمىىا
تمارس عملها حسب الظروف حظر التعديل خالل مدة زمنية أو خالل ظروف استثنائية فهي نصوص مشروعة(.)5
ألن هىىذا الحظىىر يعتبىىر مؤقىىت بسىىبب ظىىروف خاصىىة مؤقتىىة وفىىي حىىال أنهىىا ازلىىت ممكىىن أن تقىىوم السىىلطة التأسيسىىية
بتعديل أحكامها إذا كان هنالك ضرورة.
الرأي الخامس :أصىحاب هىذا الىرأي ضىد الحظىر حيىث يفرقىوا بىين السىلطة األصىلية والتأسيسىية المنشىأة مىن حيىث
األثىر والقيمىىة ،فالسىىلطة التأسيسىىية تتمتىىع باختصىىاص مطلىىق وال يجىوز تقييىىدها ،بينمىا السىىلطة المنشىىأة يجىىب أن تحتىىرم حظىىر

( )1العطار ،فؤاد ،)1966( ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص .229

( )2نويسة بختي ،التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول ،مرجع سابق ،ص ص .110 - 105
( )3الجمل ،يحيى ،)1974( ،األنظمة السياسية المعاصرة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ،ص .70
( )4نويسة بختي ،التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول ،مرجع سابق ،ص ص .110 - 105

( )5بسيوني ،عبدالغني ،)2007( ،القانون الدستوري :المبادئ العامة للقانون الدستوري في دستور سنة  ،1971دار النهضة ،ص .167
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التعىىديل ألن الدس ىىتور ه ىىو م ىىن منحه ىىا وأعطاهىىا اختص ىىاص مح ىىدد( ،)1فهن ىىا ال ب ىىد م ىىن توضىىيح مت ىىى تعم ىىل ك ىىل م ىىن الس ىىلطة
التأسيسية األصلية والمنشأة وتبين دور كل منهما(.)2
وتؤي ىىد الباحث ىىة ال ىرأي الث ىىاني وال ىىذي اعت ىىرف بالقيم ىىة القانوني ىىة لقي ىىود تع ىىديل الدس ىىتور ألن الحظ ىىر ل ىىيس أب ىىدي وعن ىىدما
وضعته السلطة أو حظرته فهي سلطات قانونية وتم وضعه بموافقة الشعب وبما يتواءم مع المصلحة العامة.

( )1نويسة بختي ،التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول ،مرجع سابق ،ص ص .110 - 105
( )2سعيفان ،أحمد ،)2008( ،األنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة ،منشورات الحلبي ،ص .94
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الخاتمة
في هذه الدراسة تم مناقشة الضوابط اإلجرائية والموضوعية ومدى القيمة القانونية لتعديل الدستور في األردن كمىا تىم
االستشهاد بدساتير دول أخرى.

النتائج:
 .1تىىم حظىىر بعىىض الدسىىاتير إجىراء التعىىديل علىىى نصىىوص معينىىة (أيىىدي) ألنهىىا تمثىىل المقومىىات والمبىىادئ والىىدعائم
األساسية التي تقوم عليها الدولة خصوصاً بما يتعلق بنظام الحكم.
 .2تق ىىوم بع ىىض الدس ىىاتير ب ىىالحظر الكل ىىي خ ىىالل فت ىرة زمني ىىة معين ىىة لمواجه ىىة بع ىىض الظ ىىروف أو ع ىىدم وج ىىود رئ ىىيس
للدولة.

التوصيات:
 .1يجىب أن ال يكىون اختصىاص تعىىديل الدسىتور بيىد سىلطة أو جهىىة واحىدة حتىى يىتم تعىىديل الدسىتور عنىد الحاجىىة،
وحتى ال تتحكم هذه الجهة بتعديل الدستور.
 .2أن يتم الحظر على بعض نصوص الدستور خصوصاً بمىا يتعلىق بالحريىات ،خصوصىاً حريىة الىرأي والتقاضىي،
وأيضاً التوسع في مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.
 .3أن تكون هنالك نصوص صريحة على المواد التي يتم حظرها بشكل مؤبد وليس بشكل ضمني.
 .4أن يىىتم الىىنص علىىى مىىدد زمنيىىة (قيىىد زمنىىي) حتىىى يىىتم تعىىديل الدسىىتور وحتىىى ال تقىىوم السىىلطات بالتعىىديل حسىىب
أهوائها.
 .5توصي الدراسة بأن يعهد بأي تعديالت دستورية من قبل السىلطة التنفيذيىة إلىى هيئىة تأسيسىية تشى ّكل لهىذه الغايىة
بحيث تقوم هذه الهيئة بالتعديالت المطلوبة حسب المقتضى.
 .6أن ال يتم ا لتعديل من خالل السلطة التنفيذية بشكل مشروع وذلك لغايىات عىدم تعديلىه بأسىلوب القىوانين العاديىة،
األمر الذي يخرجه من السمو الشكلي.
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