
 اإلصالحات الدستورية في األردن بعد الربيع العربي
 الدكتور ليث كمال نصراوين

 ممخص
تناولت ىذه الدراسة اإلصالحات الدستورية التي تمت في األردن عمى ضوء ىبوب رياح الربيع 
العربي، وذلك من حيث بيان الظروف السياسية الداخمية والخارجية التي أحاطت بالدولة األردنية 

 ، حيث تم تسميط3122ودفعتيا إلى اتخاذ القرار بإجراء مراجعة شاممة ألحكام الدستور في عام 
الضوء عمى المبررات والدوافع التي كانت وراء إصدار القرار بإجراء التعديل الدستوري، وتحديد 
األدوار التي لعبتيا كل من القوى الشعبية والسياسية الحزبية في عممية تعديل الدستور وحجم 
مشاركتيا فييا. كما ركزت ىذه الدراسة عمى ماىية التعديالت الدستورية التي تمت وبيان 
طبيعتيا، وتحديد أثرىا عمى النظام السياسي والدستوري األردني وذلك من حيث مدى تحقيقيا 
لمبدأ الفصل المرن بين السمطات، والحد من ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية 

كان يمتاز بأنو  3122وتكريس الحقوق والحريات العامة. فالدستور األردني قبل تعديمو في عام 
س سطوة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية من خالل الصالحيات والحقوق الواسعة يكر 

المقررة ليا في مواجية مجمس األمة، فجاءت التعديالت الدستورية ووضعت قيودا وضوابط 
دستورية عمى ممارسة تمك الحقوق من جانب السمطة التنفيذية في مواجية السمطة التشريعية. أما 

ة القضائية، فقد بينت ىذه الدراسة التعديالت الدستورية ذات الصمة والتي ىدفت بخصوص السمط
نشاء محكمة  إلى تعزيز استقالل القضاء وذلك من خالل إنشاء المجمس القضائي بقانون، وا 

  .دستورية ميمتيا الرقابة عمى دستورية القوانين واألنظمة النافذة
األثر  3122كان لمتعديالت الدستورية لعام وفي مجال الحقوق والحريات األساسية، فقد 

اإليجابي في تكريس حقوق األردنيين العامة والخاصة وذلك من خالل إعادة التأكيد عمى 
دراج حقوق دستورية جديدة بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمعايير  بعضيا، وا 

، حيث تم التركيز عمى التعديالت الدستورية الدولية الناظمة ليا في االتفاقيات والمواثيق الدولية
ذات الصمة بالحقوق والحريات ومقارنتيا بنظيراتيا في الدساتير العربية التي صدرت بعد اندالع 
الربيع العربي. وقد استمرت عممية اإلصالح الدستوري في األردن بعد أن خمدت رياح الربيع 

ين محدودي األثر عمى نصوصو وأحكامو في العربي، حيث خضع الدستور األردني لتعديمين اثن
، والذين ساىما في إرساء مالمح العالقة داخل السمطة التنفيذية بين كل 3122و 3122عامي 

   ى.ئيس الوزراء والوزراء من جية أخر من الممك من جية ور 
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