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م
 : قّدمةامل

 للظروف الواقعّية التي  
ً
وافقة على    2020جائحة كورونا، صدرت اإلرداة امللكّية في منتصف آذار    فرضتهااستجابة

ُ
تطبيق  بمجلس الوزراء    قراربامل

وّجهة إلى رئيس الوزراءت معيارّية حقوقّية تضّمنضمن ضوابط   1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم )
ُ
واجهة هذا الظرف االستثنائّي. ؛ ها الرسالة امللكّية امل

ُ
 مل

 أصدر رئيس الوزراء استناد
ً
 ا

ُ
 أوامر الّدفاعالعديد من بموجب هذا القانون خّولة له إلى الّصالحية القانونّية ال

ً
بما فيها   ؛التي امتّدت إلى امليادين كافة

و  باالعتقال،  الضبطّي  اإلجراء  طائلة  تحت  اململكة  أرجاء  في  الّتجول  حظر  عبر  الّتنقل  حّق  العملتعطيل  قانون  بنود  بعض  الّضمان    تعطيل  وقانون 

االقتصادّية،  ، و االجتماعيّ  شاطات 
ّ
الن ل 

ّ
العمل في ضوء تعط العّمال وأصحاب  بين  التعاقدّية  العالقات  الّصحة إلى  باإلضافة  إعادة تنظيم  تفويض وزير 

  بصالحية وضع اليد على أّي مستشفى
ً
 .تنظيم عمل مرفق القضاءإلى )امللكيات الخاّصة(، وصوال
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صامل
ّ

 :لخ

زت منهجية الّدراسة حول  ناقشت هذه الّدراسة بعنوانها االفتراض ّي جدلّية
ّ
واقعّية حول أثر أوامر الّدفاع على الّصالحية التشريعّية. ترك

أحكام قانون الّدفاع رقم )  تحليل ، تلك اإلشكالية التي مّست جذور مبدأ الفصل بين 1992( لسنة  13مكانة أوامر الّدفاع الّصادرة بموجب 

 مو 
ً
أحكاما الّدفاع  أوامر  تضّمن  جهٍة  الّسلطات من خالل  الّضيق من  باملفهوم  جزائّية  جهة، وعقوباٍت  الحقوق من  لتنظيم   

ً
ضوعّية جديدة

 أخرى. 

الّدفاع عل لقانون  أثٍر  القانونّية لوجود  تتلّخص باالستحالة  بنتيجٍة قانونّيٍة  التي خرجت  نتائجها  الّدراسة تكمن في  ى  افتراضية عنوان 

خلصت   حيث  التشريعّية،  الّصالحية الّصالحية  نطاق  في  تدخل  وال  تنظيمّية،  إدارّية  قرارات  بمثابة  تعتبر  الّدفاع  أوامر  أّن  إلى  الّدراسة 

نفردة للّسلطة التنفيذّية التي تقتصر على ثالثة مظاهر حصرّية بموجب أحكام الدستور األردنّي. كما ناقشت الّدراسة األ 
ُ
سباب التشريعّية امل

الّتعديالت الواقعّية والقانونّية إلشكالي االنعدام، واقتراح  إلى مرتبة  الذي يرتقي  للبرملان  التشريعّية  الّصالحية  الّتطبيق والّتجاوز على نطاق  ة 

شريعّي. 
ّ
زمة لتجسيد مقتضيات مبدأ الفصل بين الّسلطات في ممارسة الواجب الت

ّ
 الال

 مبدأ الفصل بين الّسلطات. ؛الشرعية الدستورّية ؛امللكية الدستورّية ؛أوامر الّدفاع ؛قانون الّدفاعالكلمات املفتاحّية: 
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املتالحقة،   الّدفاع  أوامر  إصدار  قانونّي حول  إبان  ثار جداٌل  سّنه،  القانون منذ  أحكام هذا  لتطبيق  األولى  الّتجربة  القانونّي  باعتبارها  الّتكييف 

شريعات البرملانّية(.  فاعألوامر الّد 
ّ
 هذه، ومكانتها فيالّنظام القانونّي الوطنّي؛ ملا تضّمنته من فرض عقوباٍت، وتعطيٍل لبعض القوانين )الت

 إزدواجية منطلق تحليل مضامين  ، وذلك من خالل  ألوامر الّدفاع الّصادرة بموجب قانون الّدفاع  تبيان الّتكييف القانونّي تكمن أهمية الّدراسة في  

شريع 
ّ
 املرن بين الّسلطات، وطبيعة نظام الُحكم في األردن.مقتضيات مبدأ الفصل  وفقالّصالحية الدستورّية في الت

الّد  لت بطرح عّدة فرضياتراسأّما تساؤالت 
ّ
التشريعّية ؛ة، فتمث الّصالحية  التشريعّيين؟، وما هي مظاهر  الجلسين  بين  املساواة  ما هي مقتضيات 

نفردة 
ُ
 . للّسلطة التنفيذّية؟، وما هي املكانة القانونّية ألوامر الّدفاع في املنظومة القانونّية الوطنّية؟ امل

بقصور   ز 
ّ
فتترك الّدراسة،  إشكاليات  صعيد  الّسلطات  فلسفة  وعلى  بين  الفصل  املعيارّية  مبدأ  غياب  إلى  أّدى  ما   ،

ً
أردنّيا القانونّية  الذهنّية  في 

 أوامر الّدفاع. الحقوقّية في تطبيق 

ودراسة حاالت   األردنّي،  الدستورّي  الّنظام  في  التشريعّية  العملية  ملراحل  النقدّي  التحليلّي  املنهج  في  ل 
ّ
فيتمث الّدراسة،  لدور  وعن منهج  تطبيقّية 

شريع
ّ
 . امللك في معيارّية الت

ة الّدراسة، فقد استدعت ُمعالجة اإلشكاليات والفرضيات التي تقّدمها ا 
ّ
جدلية لّدراسة تقسيمها إلى مبحثين اثنين، يتناول املبحث األول  أّما خط

األردن شريع في 
ّ
الت شريع من منظور تطبيقّي   ، وذلك من خالل تحليلإزدواجية صالحية 

ّ
الت التشريعّيين في صالحية  الجلسين  بين  املساواة  في   مقتضيات 

لتحليل أوامر الّدفاع من منظور   في مطلٍب ثاٍن. أّما املبحث الثاني، فخّصص  لتنفيذّيةالّصالحية التشريعّية املنفردة للّسلطة ا مطلٍب أول، وتبيان نطاق  

األول  دستورّي  املطلب  الوطنيّ ، ُخّصص  القانونّي  الّنظام  الّدفاع في  القانونّية ألوامر  املكانة  الثاني  لتبيان  املوضوعّي والزمانّي ، واملطلب  الّنطاق  لتحليل 

 . ألوامر الّدفاع

شريع في األردناملبحث األول:  
ّ
 جدلية إزدواجية صالحية الت

واقعّيٍة  مقتضياٍت  من  األردن  في  شريع 
ّ
الت صالحية  إزدواجية  جدلية  بالّتحليل  املبحث  هذا  الّصالحية   يتناول  ممارسة  واقع  تحليل  تستندإلى 

نط في  التشريعّين  الجلسين  بين  ساواة 
ُ
امل حيث  من  سواًء  األردن،  في  للّسلطة  التشريعّية  نفردة 

ُ
امل التشريعّية  الّصالحية  ونطاق  شريع، 

ّ
الت صالحية  اق 

)املطلب   شريع 
ّ
الت في صالحية  التشريعّيين  الجلسين  بين  املساواة  اآلتي: مقتضيات  وفق  وذلك  استثنائّية،  باعتبارها صالحية  و األول(التنفيذّية  نطاق ، 

نفردة للّسلطة التنفيذّية )ا 
ُ
 ملطلب الثاني(.الّصالحية التشريعّية امل

شريع
ّ
 املطلب األول: مقتضيات املساواة بين املجلسين التشريعّيين في صالحية الت

 
ّ
نتخب، بينما دوٌل أخرى تبن

ُ
ت نظام الجلس التشريعّي امل

ّ
ت نظام  عرفت دول العالم نموذجين رئيسين لتشكيل الجالس التشريعّية، فمنها من تبن

شريع.    الجلسين؛ باعتبارها وسيلة تكفل عدم
ّ
نتخب بعملية الت

ُ
أّما الدستور األردنّي فتبّنى نظام الجلسين التشريعّيين، وذلك  انفراد الجلس التشريعّي امل

املادة   بموجب  وامللك  األّمة  مجلس  إلى  التشريعّية  الّسلطة  ويتألف  25بإسناده  وامللك  األّمة  بمجلس  التشريعّية  الّسلطة  اآلتي:"ُتناط  تضّمنت  والتي   ،

 مجلس األّمة من مجلس ّي األعيان والّنواب".  

 للمادة  ُيسمى الجلس ا 
ً
واطنين وفقا

ُ
باشر من قبل امل

ُ
من الدستور، والتي   67/1لتشريعّي األول مجلس الّنواب، والذي ُينتخب باالقتراع السرّي وامل

 لقانون لالنتخاب...
ً
 وفقا

ً
 وُمباشرا

ً
 سرّيا

ً
 عاّما

ً
ف مجلس الّنواب من أعضاء ُمنتخبين انتخابا

ّ
وأعضاء مجلس   بينما يتّم تعيين رئيس".  تضّمنت اآلتي:"يتأل

 من الّس 
ً
 للّدولة وُجزءا

ً
لطات الدستورّية األعيان الذين يبلغ عددهم بحّده األقص ى نصف عدد أعضاء مجلس الّنواب بإرادة ملكّية ُمنفردة، باعتباره رأسا

املادة   إلى نص  الث، وذلك باالستناد 
ّ
اآلتي:"/40/2الث بإرادة ملك2ج، والتي تضّمنت  امللك صالحياته  ُيمارس  أو  .  الوزراء والوزير  ّية دون توقيع من رئيس 

ختصين في الحاالت الّتالية: ج. تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه وحّل الجلس وقبول استقالة أو إعفاء أّي من أعضائه من
ُ
 العضوية".  الوزراء ال

ساواة الكا
ُ
امل أّن وجود مجلس األعيان وتعيين أعضائه بهذه اآللية، ومنحه  ملة مع مجلس الّنواب من حيث االختصاص التشريعّي ال  يرى البعض 

عب. كما أّن تعيين مجلس األعيان الوُيؤّدي إلى االنتقاص من  1يتالءم مع مبدأ العدالة في الّتمثيل، 
ّ
مثل الشرعّي للش

ُ
صالحية التشريعّية للبرملان باعتباره امل

 إلسناد الّسلطة. بكامل أعضائه يتعارض مع املبدأ الديمقراطّي الذي يجعل من ا 
ً
 2النتخاب وسيلة

وإقامة   شاركة 
ُ
امل قواعد  إلرساء   

ً
أداة باعتباره  وجوده  أحدهم  ُيبّرر  ُمعّين  تشريعّي  مجلس  لوجود  وّجهة 

ُ
امل االنتقادات  من  الّرغم  بين  على  الّتعاون 

تبادلة، وما يستتبعه ذلك من خلق بيئة عمل برملانّي فّعال،
ُ
 ملبدأ الّرقابة امل

ً
شريع عن االنحراف بسّن و   الّسلطتين التشريعّية والتنفيذّية، وإقرارا

ّ
الّنأي بالت

 
 .19ص، 2008حلبّي الحقوقّية، بيروت، سعدى الخطيب، العالقة والّتوازن بين السلطتين التشريعّية والتنفيذّية في األنظمة الدستورّية العربّية )دراسة ُمقارنة(، منشورات الد.  1
شر غير معروفين، الُحكو -أ.د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستورّي واألنظمة السياسّية )الجزء األول، الّدول  2

ّ
 .346ص، 1986مات(، الطبعة ودار الن
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ؤسسات. 
ُ
امل أو  األفراد  لبعض  خاّصة  مصالح  ُمراعاة  بهدف  قانونّية  عـدم    3قواعد  إلى  ُيؤدي  التشريعّي  االختصاص  األعيان  مجلس  منح  أّن  على   

ً
عالوة

 4استبداد مجلس واحد في العملية التشريعّية. 

إلى وُينظر  الكاملة    كما  التشريعّية  الّصالحية  ومنحه  العملّية  الّناحية  الجلس من  لوجود هذا 
ً
اتخامعيقا البرملان  سرعة  واالنتقاص من ذ  قراراته 

شريع، 
ّ
نتخب. 5صالحيته في الت

ُ
د على هذا الّرأي املهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس الّنواب خالل ُمداخلته في  6وكبح إرادة مجلس الّنواب امل

ّ
الجلسة  أك

ختلف عليها في مشروع 
ُ
ناقشة املواد ال

ُ
شتركة لجلس األّمة مل

ُ
، حيث أشار الطراونة أّن مجلس الّنواب في 2016قانون املسؤولية الطبّية والصحّية لسنة امل

 منه إلى كثرة الّتعديال 
ً
امن عشر نظر في مشروعات القوانين مّرتين إشارة

ّ
ت التي ُيجريها مجلس األعيان على مشروعات الّدورة العادّية الثانية للمجلس الث

د على ضرورة  7القوانين بعد إقرارها من قبل مجلس الّنواب. 
ّ
جان النيابّية تبحث مشروع القانون وتلتقي بأصحاب املصلحة قبل إقراره، وأك

ّ
ونّوه إلى أّن الل

ُمن جلسات  األعيان  مجلس  في  الّدائمة  تخّصصة 
ُ
امل جان 

ّ
الل وأعضاء  رؤساء  إشكالية حضور  من  للّتخلص  القوانين؛  ملشروعات  النيابّية  جان 

ّ
الل اقشة 

 اإلعادة والّتعديل من ِقبل مجلس األعيان. 

الثة  11كما بّين الطراونة أّن مجلس األعيان قد أعاد 
ّ
 لجلس الّنواب خالل الّدورة العادّية الث

ً
امن عشرمشروع قانون ُمعّدال

ّ
. جاء لجلس الّنواب الث

عب األردنّي بفحوى  
ّ
وبالّتالي عندما يشرع في مشروع قانون يستدعي جميع من لهم عالقة    ،ُمداخلته اآلتي:"جرت العادة أّن مجلس الّنواب هو مجلس الش

أن ويتم الّتوافق، وكما أشرت دولة الرئيس بأّن مجلس األعيان هو مجلس الخبرة األردنّي والذي نذهب إليه بتشريعنا بالّتوافق
ّ
الذي تّم، ارتأينا    بهذا الش

آخر يعني ُينظر في  في اآلونة األخيرة بأّن يأتي ليس مادة أو مادتين أو ثالث وإّنما خمس عشرة مادة أو عشرين مادة معدلة ويذهب مجلس الّنواب إلى تشريٍع 

 في هذه الّدورة ولم يكن مأ
ً
شريع مّرتين مرة كمجلس نواب ومرة بعد مجلس األعيان، وهذا غريب جدا

ّ
 في تاريخ الّدولة األردنّية. نأمل من أصحاب الت

ً
لوفا

ويكون  شريعات 
ّ
الت هذه  مثل  في  الّزحام  نخفف  حتى   

ً
سابقا العادة  تّمت  كما  شريعات 

ّ
للت الّنواب  مناقشات مجلس  يحضروا  أن  األعيان  وات 

ّ
العمل   الذ

 ولتحقيق الّصالح العام".
ً
 8تشاركّيا

ية  امللكاإلشارة إلى أّن طبيعة الّنظام امللكّي في األردن ومفهوم  ال بّد من  تشريعّي ُمعّين من قبل امللك، في ضوء تباين اآلراء حول شرعية وجود مجلس  

امل اعتبار  تنطلق من  التي  األّمةالدستورّية  ُمستقبل  ؤتمن على 
ُ
امل لسملك  لضمان  تقتض   ، الدستور   ّو والّضامن  طبيعّية  الحّق كوسيلة  امللك هذا  ي منح 

شريع. االستقرار السياس ّي 
ّ
 في الّدولة، وسالمة الت

قتضيات الواقعّية 
ُ
، هي غياب مفهوم الديمقراطية وعدالة الّتمثيل عن االنتخابات سواًء لقصور الّنظام االنتخابّي  لوجود مجلسين تشريعّيينأّما امل

جتمعّي الكفيل بُحسن اختيار ُممثليهم 
ُ
 على امتداد دالالت  وبالتّ   ،وغياب عدالة الّتمثيل من جهٍة، وغياب الوعي ال

ً
صور أدائهم من جهٍة أخرى، عالوة

ُ
الي ق

ؤِسسة للّدولة وتاريخها وإرثها الوجودّي.
ُ
قترعين وشموليته لألجيال امل

ُ
 مفهوم األّمة إلى ما هو أبعد من ُمجّرد امل

 عل
ً
بينهما، عالوة الجوهرّية  املسائل  االختالف على  ُندرة  تبّين  الجلسين  قرارات  تتّبع  في مشروع من خالل  للبحث  ُمشتركة  أّية جلسة  ى عدم عقد 

 .2016، ومشروع الّتعديل الدستورّي عام 2014، ومشروع الّتعديل الدستورّي عام 2011الّتعديل الدستورّي عام 

جلس وعقد  القوانين  مشروعات  حول  واألعيان  الّنواب  الجلسين  بين  االختالف  على  التطبيقّية  األمثلة  أبرز  هو   ةومن  زاع، 
ّ
الن لحسم  ُمشتركة 

ؤقت رقم  
ُ
نعقدة بتاريخ    2010لسنة    36االختالف حول القانون امل

ُ
كانون األول   11قانون األحوال الشخصّية. أقّر مجلس الّنواب في جلسته التشريعّية امل

ا   2018 بلوغ سن  القانون  العاشرة من هذا  املادة  بموجب  الّنواب  اشترط مجلس  املذكور، حيث  وفي القانون  الّزواج،  بأهلية  للّتمتع  سنة  امنة عشر 
ّ
لث

عشرة سنة شمسّية من عمره. كما قصر   القاض ي الشرعّي بُموافقة قاض ي الُقضاة أن يأذن في حاالٍت خاّصٍة بزواج من بلغ الّسادسةالوقت ذاته خّول  

قّرة من مجلس من القانون ذاته الحّق في الوصية الواجبة    279مجلس الّنواب بموجب املادة  
ُ
بأبناء الّرجل دون أبناء املرأة، جاء في هذه املادة بصيغتها امل

لث تركت
ُ
جاء قرار    9ه وصية...".الّنواب اآلتي:"إذا ُتوفي شخص وله أوالد إبن وأوالد إبنة وقد مات ذلك اإلبن أو اإلبنة قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء في ث

التشريعّية   األعيان في جلسته  نعقدة  مجلس 
ُ
ؤقت رقم    10املادة  بتعديل    2019آذار    21بتاريخ  امل

ُ
امل الشخصّية  على   2010لسنة    36من قانون األحوال 

الواج الوصية  بأحكام  اإلبنة  أبناء  وشمول  عمره،  من  شمسّية  سنة  عشرة  الّسادسة  أتّم  بمن  خاّصٍة  حاالٍت  في  الّزواج  استثناء  يقُصر  بدون نحٍو  بة 

 10بن.اقتصارها على أبناء اإل 

 
شر والّتوزيع، عّمان، ّّ أ.د. أمين العضايلة، الوجيز في الّنظام الدستوري 3

ّ
 .137ص، 2010، دار الثقافة للن

 .177ص، 2009، جامعة آل البيت، املفرق، 3، العدد 15لجلد د. فايز زريقات، مجلس األعيان ودوره في النظام السياس ّي األردنّي )دراسة تشريعّية مقارنة(،  مجلة املنارة، ا  4
شر والّتوزيع، بيروت،    5

ّ
، نقال ًعن د. محمد حسين يعقوب، الفصل والّتوازن بين الّسلطتين  110ص  1992موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، املؤسسة الجامعّية للّدراسات والن

شر والّتوزيع، إربد، التشريعّية والتنفيذّية في النظامين السياسّيين األردنّي واللبنانّي، الطبعة األولى
ّ
 . 32ص، 2004، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعّية والن

انية: الّتجربة األردنّية في الّسياق الدولّي"، منشورات مركز القدس للّدراسات السياسيّ   6
ّ
 . 4، ص2016ة ومرصد البرملان األردنّي، عّمان، أ. حسين أبو رّمان، "الغرفة التشريعّية  الث

ختلف عليها في مشروع قانون املسؤولية الط 7
ُ
شتركة لجلس األّمة لبحث املواد ال

ُ
 . 30/4/2018تحت قبة البرملان بتاريخ  2016بّية والصحّية لسنة تستند هذه املعلومات إلى حضور الجلسة التشريعّية امل

 املرجع الّسابق ذاته.  8
ؤقت رقم  9

ُ
ناقشة القانون امل

ُ
 .11/12/2018قانون األحوال الشخصّية تحت قبة البرملان بتاريخ  2010لسنة  36تستند هذه املعلومات إلى حضور جلسة مجلس الّنواب التشريعّية مل

ؤقت رقم  10
ُ
ناقشة القانون امل

ُ
 .21/3/2019قانون األحوال الشخصّية تحت قبة البرملان بتاريخ  2010لسنة  36تستند هذه املعلومات إلى جلسة مجلس األعيان التشريعّية مل
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قترحة، ووّجه الّرأي الجمعّي حينها دائرة قاض ي القضاة ودائرة اإلفتاء
ُ
 لهذه الّتعديالت امل

ً
جتمع األردنّي والّنواب رفضا

ُ
العام واملنابر من   انتفض ال

الحاالت وإلغاؤها مفسدة شرعّية وأخالقّية، أّما شمول خالل الّتأكيد على أّن اإلبقاء على االستثناء الخاص لحاالت الّزواج بمثابة ضرورة ُملّحة في بعض  

للّتعديل. أحكام اإلرث في اإلسالم غير قابلة  أّن  الواجبة ينطوي على ُمخالفة شرعّية، حيث  بالوصية  املرأة  الّنواب تعديالت مجلس   أبناء  رفض مجلس 

تضّمن هذه الّتعديالت
ُ
زاع الّدائر   2019نيسان    8عقدت جلسة ُمشتركة للمجلسين بتاريخ    األعيان، ونتيجة إصرار مجلس األعيان على قراره امل

ّ
لحسم الن

في   الواردة  بصيغتهما  الّنصين  على  وأبقي  هذه،  شتركة 
ُ
امل الجلسة  في  األعيان  مجلس  قرار   

ً
ُمجتمعا األّمة  مجلس  رفض  وبالّنتيجة  مجلس  بينهما،  قرار 

 
ُ
ريعة اإلسالمّية، وفق رأيهم.الّنواب، وهو ما عّده الّنواب والغالبية الُعظمى في ال

ّ
 جتمع بمثابة انتصار للش

شتركة بين الجلسين لحسم الخالف حول مسائل جوهرّية وإّنما امتّد لحسم الّتباين حول مسائل شكلّيٍة إلى حٍد 
ُ
 ما.  لم يقتصر عقد الجلسات امل

نعقدة بتاريخ  
ُ
امل ختلف عليها في مشروع قانون املسؤولية الطبّية والصحّية لسنة  لبحث ا   2018نيسان    30يجد هذا مثاله في الجلسة التشريعّية 

ُ
ملواد ال

القانون ذاته،2016 الّرابعة عشر من مشروع  املادة  الّتباين حول   على 
ً
االتفاق حول تعريف االستنساخ، عالوة تباين  الخالف  أبرز مواطن  جاء   ، ومن 

اإلنع أجهزة  باآلتي:"ب. ال يجوز رفع  الّنواب  فت جميع ُمقترح مجلس 
ّ
أو توق  ،

ً
 ونهائّيا

ً
تاّما  

ً
فا

ّ
الّتنفس توق أو  القلب  ف 

ّ
إذا توق  

ّ
إال الخدمة  اش عن ُمتلقي 

عالجين بأّن هذا الّتوقف ال رجعة فيه"،
ُ
 للمعايير الطبّية الدقيقة وقّرر األطباء امل

ً
 وفقا

ً
 ونهائّيا

ً
 تاّما

ً
فا

ّ
ل ُمقترح مجلس األعيان   وظائف الّدماغ توق

ّ
بينما تمث

فت جميع وظائف الّدماغ باآلت
ّ
، أو توق

ً
 ونهائّيا

ً
 تاّما

ً
فا

ّ
ف القلب توق

ّ
 إذا توق

ّ
 ي:"ب. ال يجوز رفع أجهزة االنعاش عن ُمتلقي الخدمة إال

ً
 وفقا

ً
 ونهائّيا

ً
 تاّما

ً
فا

ّ
توق

عالجين بأّن هذا الّتوقف ال رجعة فيه". بالّنتيجة قّرر الج
ُ
وافقة على قرار مجلس األعيان. للمعايير الطبّية الدقيقة وقّرر األطباء امل

ُ
 امل

ً
 11لس ُمجتمعا

 الّصالحية التشريعّية املنفردة للّسلطة التنفيذّيةاملطلب الثاني: نطاق 

 بدون استثناء، أي حّرية الحركة واإلرادة ف 
ً
سبة للقوانين كافة

ّ
شريع. ي  يملك البرملان في الّدول الديمقراطّية قّوة الّتقرير التشريعّي بالن

ّ
كما ُتلزم    12الت

، وال تقوى على أن تقوم بالعملية التشريعّية لوحدها
ً
عّدة من قبلها كافة

ُ
إال استثناًء وفي حاالٍت   الّسلطة التنفيذّية بالّرجوع إليه في مشروعات القوانين امل

األنظمة فقط. ، وحالة اختصاصها في إصدار 
ً
ائعة في بريطان  13ُمحّددٍة حصرا

ّ
الش األقوال  التشريعّي وفق ما جاء على  من  البرملان  الّدالة على قّوة دور  يا 

، والّرُجل إمرأة". :"De Lolmeلسان السويسرّي 
ً
 14إّن البرملان يستطيع أن يفعل كل ش يء، ما عدا أن يجعل املرأة رُجال

املنفردة   التشريعّية  الّصالحية  الدستورّي في تحديد نطاق  شرّع 
ُ
امل إرادة  الّرغم من وضوح  أّن هذا لم يمنع من جدلّيٍة  على   

ّ
إال التنفيذّية،  للّسلطة 

ا  والقيمة  للبرملان،  التشريعّية   الّصالحية  أثٍر على  ذات  تشريعّية  ذات صبغة  دولّية  التزامات  إنشاء  أساسيتين، هما:  بمسألتين  لقانونّية ألوامر ارتبطت 

 15. 1993( لسنة 13الّدفاع الّصادرة بمقتض ى قانون الّدفاع رقم )

ؤقتةامل
م
 ظهر األول: اختصاص الّسلطة التنفيذّية في إصدار القوانين امل

ُيبّرر ما  وهناك   ،
ً
ُمنحال الّنواب  مجلس  كان  حال  في  شريعات 

ّ
الت بقيمة  تتمّتع  ُمؤقتة  قوانين  بإصدار  بمفردها  التنفيذّية  الّسلطة  هذه   تختص 

 عن إدارة شؤون الّدولة الداخلّيةالّصالحية الحكومّية على الّرغم من خطورتها، باعتبارها  
ً
خّولة دستورّيا

ُ
والخارجّية، لكن شريطة الّتوافق على   الجهة ال

استعمالها. إساءة  أو   النحرافها 
ً
منعا الّصالحية  مارسة هذه 

ُ
مل ُمحكمة  دستورّية  في    16ضوابط  الدستورّي  التنفيذّية هذه سندها  الّسلطة  ّصالحية  تجد 

األ   94/1املادة   الدستور  واجهة من 
ُ
أن يضع قوانين ُمؤقتة مل امللك  الوزراء بُموافقة   يحّق لجلس 

ً
الّنواب منحال بها:"عندما يكون مجلس  ردنّي، حيث جاء 

ؤقتاألمور اآلتي بيانها: أ. الكوارث العاّمة ب. حالة الحرب والطوارئ ج.الحاجة إلى نفقات ضرورّية وُمستعجلة ال تحتمل الّتأخير. ويكون  
ُ
ة التي للقوانين امل

البّت فيها خالل دورت الجلس  اجتماع يعقده، وعلى  أول  عرض على مجلس األّمة في 
ُ
ت أن  القوانين على  الدستور قّوة  أحكام   تخالف 

ّ
أال ين عادّيتين  يجب 

يها في هذه الفقرة ولم يبّت بها وجب ُمتتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقّر هذه القوانين أو ُيعّدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت املّدة املنصوص عل

، ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول ما كان لها من قّوة القانون على أن ال  
ً
ُيؤثر ذلك في الُعقود  على مجلس الوزراء بُموافقة امللك أن ُيعلن بطالن نفاذها فورا

كتسبة". 
ُ
 والحقوق امل

ؤقتة،منح الدستور األردنّي الّسلطة التنفيذّية صالحية إصدار ال
ُ
والتي من خاللها يستطيع مجلس الوزراء بُموافقة امللك سّن القوانين  17قوانين امل

استث (، وبأحواٍل 
ً
الجلس ُمنحال الّنواب )إذا كان  القانونّي واملادّي لجلس  الوجود  األّمة النعدام  إقرارها من مجلس  إلى  الحاجة  نائّيٍة ُمحّددة، وهي: دون 

ال حالة  أو  العاّمة،  املادة  الكوارث  بموجب  وذلك  الّتأجيل،  تحتمل  ال  ضرورّية  نفقات  إلى  الحاجة  أو  والطوارئ،  اشترط    94/1حرب  بيانها.  سبق  التي 

 
ختلف عليها في م 11

ُ
شتركة لجلس األّمة لبحث املواد ال

ُ
 .30/4/2018تحت قبة البرملان بتاريخ  2016شروع قانون املسؤولية الطبّية والصحّية لسنة تستند هذه املعلومات إلى حضور الجلسة التشريعّية امل

 .58ص، 2012، العقد االجتماعّي، ترجمة: عادل زعيتر، مكتبة الّنافذة، القاهرة، جان جاك روسو 12
 .249ص، 1971أ.د. محمد كامل ليلة، القانون الدستورّي، دار الفكر العربّي، القاهرة،  13
د د. حسن البحرّي، دور الّسلطة التنفيذّية في العملية التشريعّية في النظام البرملانّي البريطانّي، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاد 14

ّ
جل

ُ
 .426ص، 2008، العدد األول، 24ّية والقانونّية، ال

 ( من الدستور. 124، الّصادر بموجب املادة )1992آذار  25(، 3815، الجريدة الرسمّية، العدد )1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم ) 15
16 Brian Z,Tamanaha., On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press, 2004, p.52. 

املادة    17 األردنّي،  بيانها:  94/1الدستور  اآلتي  األمور  ملواجهة  قوانين مؤقتة  أن يضع  امللك  بموافقة  الوزراء  لجلس   يحق 
ً
النواب منحال يكون مجلس  بها:"عندما  العامة.  1وجاء  الحرب  2.الكوارث  .حالة 

 التأجيل..."..الحاجة إلى نفقات ضرورية وُمستعجلة ال تحتمل 3والطوارئ. 
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ؤقتة على مجلس األّمة فور انعقاده، وأوجب على الجلس البّت فيها خالل دورتين عادّيتين ُمتتاليتين من
ُ
القوانين امل تاريخ إحالتها،   الدستور عرض هذه 

له   الجلس-والذي  الفقرة    -أي  املنصوص عليها في هذه  املدة  انقضت  أو  أو رفضها، فإذا رفضها  أو تعديلها  القوانين  بها أوجب على  إقرار هذه  يبّت  ولم 

  .
ً
 مجلس الوزراء بموافقة امللك أن ُيعلن بطالن نفاذها فورا

ؤقتة عّما كان عليه الحال في الّنص الدستورّي ما   94/1ضّيقت املادة 
ُ
بمضمونها الحاليمن نطاق صالحية الّسلطة التنفيذّية  في إصدار القوانين امل

ؤقتة إذا كان مجلس الّنواب غير ُمنعقد، وبدون وجوب   ، حيث2011قبل الّتعديالت الدستورّية لسنة  
ُ
كان الّنص األخير ُيتيح للحكومة سّن القوانين امل

 الّنظر به من ِقبل مجلس األّمة خالل فترة زمنّيٍة ُمحّددة. 

 في إصدار القوانين 94شهد الواقع التشريعّي األردنّي في ظل سريان الّنص الّسابق للمادة 
ً
   213املؤقتة، حيث أصدر  من الدستور زخما

ً
 مؤقتا

ً
قانونا

متدة منمطلع عام  
ُ
امل الزمنّية  الفترة   خالل عام    48وكذلك إصدار  18في عهد حكومة واحدة،   2003وحتى عام    2001خالل 

ً
 ُمؤقتا

ً
، وهو ما  2010قانونا

 من الّسلطة التنفيذّية على دو 
ً
الّسابع تغّوال املركز الوطنّي في تقريره السنوّي  ر  اعتبره 

ّ
 للدستور األردنّي لعدم توف

ً
 صريحة

ً
ر الّسلطة التشريعّية وُمخالفة

ؤقتة بدون منحها الوقت الكافي    19شرطّي االستعجال والّضرورة. 
ُ
اعتبر األستاذ طاهر حكمت رئيس الحكمة الدستورّية في األردن كثرة إصدار القوانين امل

شّرع الدستورّي من منح الّسلطة    20الدستورّية. من الّدراسة والّتدقيق، هو أحد أسباب إنشاء الحكمة  
ُ
 لغاية امل

ً
ؤقتة تجاوزا

ُ
ل اللجوء إلى القوانين امل

ّ
شك

ملفهوم دولة الحّق.
ً
 حقيقّيا

ً
ل تهديدا

ّ
 التنفيذّية صالحية التّفويض التشريعّي في حاالت الّضرورة، وشك

ؤقتة ب
ُ
بهدف إصدار   1993آب   4حّل مجلس الّنواب الحادي عشر بتاريخ كما يكُمن املثال األبرز في استغالل الحكومة لصالحية إصدار القوانين امل

ؤقت لسنة  
ُ
وهو الّنظام الذي أّدى إلى شرذمة   2012،21، وهو القانون الذي تبّنى مبدأ الّصوت الواحد واستمر العمل به حتى  1993قانون االنتخاب امل

ع أحمد  األستاذ  وصف  وفق  االنتخابّية،  القواعد  وتفتيت  الحزبّي  الّسابق. العمل  الوزراء  رئيس  القوانين  22بيدات  في  العمل  استمرار  ذلك  إلى  ُيضاف 

األردنّي قد صدر بصفٍة  املدنّي  الّنواب، فالقانون  الدستورّي بعرضها على مجلس  ملدٍة زمنّيٍة طويلٍة بدون ُمراعاة االشتراط  ؤقتة 
ُ
مؤقتٍة في مطلع عام   امل

ؤقتة  1977
ُ
 1996.23حتى تّم إقراره من قبل مجلس األّمة في عام واستمر العمل به بهذه الّصفة امل

 املظهر الثاني: اختصاص الّسلطة التنفيذّية باالشتراك في العملية التشريعّية

شتركة  
ُ
 من االختصاصات امل

ً
 لطبيعة الّنظام البرملانّي وبُحكم ُمقتضيات مبدأ الفصل بين الّسلطات مزيجا

ً
الّسلطتين  بين  أقّر الدستور األردنّي تبعا

عتبر االخ
ُ
شريعات الدستورّية منها والعادّية، أّي في مراحل تلك العملية التشريعّية التي ت

ّ
تصاص التشريعّي األصيل التشريعّية والتنفيذّية في نطاق سّن الت

ل هذه الّصالحيات الدستورّية بصالحية االقتراح التشريعّي، وإعداد مشروعات القوانين
ّ
 .للبرملان. تتمث

، كان
ً
الدستور حتى يومنا هذا ثالثة عشر تعديال الدستورّية، شهد  الّتعديالت  اقتراح  الّنواب واألعيان في  ت جميعها  أّما في نطاق ُمساهمة مجلسا 

تعديل   مشروع  التشريعّية  الّسلطة  رفض  األردنّي  الدستورّي  الّتاريخ  في  ُيسّجل  لم  أّنه  كما  حكومّية.  تشريعّية  ُمبادرات  من   
ً
به نابعة تقّدمت  دستورّي 

  1958على الّرغم من انطواء بعٍض منها على منح الّسلطة التنفيذّية صالحياٍت ُمطلقٍة تجاه حّل مجلس الّنواب، كالّتعديل الدستورّي لعام  24الحكومة، 

ا  تشكيل حكومة  في عهدها، ووجوب  الّنواب  ُيحّل مجلس  التي  الحكومة  استقالة  تّضمن وجوب 
ُ
امل القيد  أزال  النيابّية. الذي  االنتخابات  نتقالّية إلجراء 

الّتعدي بموجب  األقل  أعضاٍء على  بعشرِة  واقتصارها  التشريعّي،  االقتراح  األّمة من صالحية  في مجلس ي  نفرد 
ُ
امل العضو   على حرمان 

ً
لعام عالوة ذاته  ل 

حية تأجيل االنتخابات النيابّية إلى أجٍل غير ُمسمى بُمقتض ى  ، الذي منح الّسلطة التنفيذّية صال 1974. ُيضاف إلى هذا الّتعديل الدستورّي لعام  1985

أّنإجراء   73/4املادة   الوزراء  مجلس  معها  يرى  قاهرة  ظروف  هناك  كانت  إذا  العام  االنتخاب  إجراء  ُيؤجل  أن  بها:"للملك  جاء  والتي  عّدلة 
ُ
امل بصيغتها 

ر".  االنتخاب أمٌر 
ّ
 ُمتعذ

 ذات صبغٍة تشريعّيةاملظهر الثالث: اختصاص الّسلطة التنفيذّية في إبرام معاهدات واتفاقيات دولّية 

م
ُ
، سواًء من ناحية إقرار الّسياسات العامة أو امل

ً
 إللزام الّدولة بسلطاتها كافة

ً
ارسات العملّية، إلى أن أضحى القانون الدولّي الُعرفّي واالتفاقّي مصدرا

شريعات الوطنّية مع مضمون املعاهدات واالتفاقيات الدولّية، بل وإمكانية تطبيأصبح األثر ُيط
ّ
شريعات الوطنّية بإلزامية مواءمة هذه الت

ّ
ق ال جانب الت

عاهدات واالتفاقيات  
ُ
لّية، ما ُيرّتب الدو بنودها من قبل القضاء بمعزٍل عن الّنصوص الوطنّية. منح الدستور األردنّي الّسلطة التنفيذّية صالحية إبرام امل

 هذا التزاماٍت تشريعّيٍة على عاتق الجلس التشريعّي وتقّيد صالحيته التشريعّية بُموجبها.

 
ؤقتة ومجلس الّنواب، املوقع صحفّي،  18

ُ
شر  www.sahafi.joعرسان، محمد، عّداد القوانين امل

ّ
 .6/10/2016، تاريخ االطالع 4/5/2010تاريخ الن

 .7ص، 2017تقرير حالة حقوق اإلنسان الّرابع عشر، املركز الوطنّي لحقوق اإلنسان،  19
ؤقتة واستعجال إصدارها من دواعي إنشاء الحكمة الدستورّية"،  20

ُ
 .6/5/2019، تاريخ االطالع 23/10/2012الدستور األردنّية، "حكمت: كثرة القوانين امل

لرقابة 21 السياس ّي  الُبعد  والث  العدوان، خالد،  الّسادسة  الحولية  الكويت،  االجتماعّية، منشورات جامعة  والعلوم  اآلداب  ؤقتة، مجلة حوليات 
ُ
امل القوانين  األدردنّي على  الّرسالة  البرملان  ،  334الثون، 

 . 91ص، 2016
 .12/7/2012عبيدات، أحمد، محاضرة بعنوان:"رؤية في اإلصالحات الوطنّية في األردن"، منتدى كفرسوم الثقافّي، إربد،  22
شريع والّنظام القضائّي في اململكة األردنّية الهاشمّية، مطابع الّصفوة، عّمان،   23

ّ
 . 16ص، 1997هلسة، أديب، أسس الت

الفصل والّتوازن بين الّسلطتين التشريعّية والتنفيذّية في الّنظامين السياسّيين  . ويعقوب، محمد حسين، مرجع سابق،  182ص،  2009ات الحلبّي، بيروت،  عثمان، حسين، الّنظم السياسّية، منشور  24

 .190ص األردنّي واللبنانّي،

http://www.sahafi.jo/
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تعلقة منها بحقوق اإلنسان، ومثا
ُ
 امل

ً
 ذات صبغٍة تشريعّيٍة وخصوصا

ً
لها: العهدين  ارتبط األردن بالعديد من املواثيق الدولّية، التي تتضّمن أحكاما

القضاء على الدولّيين لحقوق   هينة، واتفاقية 
ُ
امل أو  الالإنسانّية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  الّتعذيب وغيره من ضروب   اإلنسان، واتفاقية ُمناهضة 

 ّي.جميع أشكال الّتمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وغيرها من االتفاقيات االقتصادّية، واتفاقيات الّتعاون القضائ

صادقة أو االنضمام على هذه االتفاقيات الدولّية التزاماٍت تشريعّيٍة تتمثل باحترام هذه الحقت
ُ
وق واالعتراف بها  رّتب على الّدولة األردنّية نتيجة امل

 
ً
كافة الدستورّية  سلطاتها  احترام  مدى  على  الّرقابة  ملبدأ  وخضوعها  الدولّية،  واملعايير  ُمتوافقة  وطنّية  تشريعات  خالل  بآلياٍت    من  الدولّية  اللتزاماتها 

باشر لبعٍض من هذه االتفاقيات من قبل أمام القاض ي الوطنيّ 
ُ
 على قابلية االحتجاج والّتطبيق امل

ً
 . محّددٍة ضمن االتفاقيات ذاتها، عالوة

شريعات الوطنّية ملضمون االتفاق
ّ
يات الدولّية، أو سّن تشريعاٍت جديدٍة  ُترجم تنفيذ هذه االلتزامات التشريعّية من خالل الّسعي نحو مواءمة الت

 من املنظومة القانو 
ً
 على نشر هذه االتفاقيات في الجريدة الرسمّية العتبارها جزءا

ً
ٍب للوفاء بااللتزامات الواردة بها، عالوة

ّ
 نّية الوطنّية.  كمتطل

كان  وإن  حتى  الدولّية  بااللتزامات  الوفاء  نحو  بالّسعي  الحكومّي  اإلجراء  هذا  د 
ّ
وقد    يؤك الدستورّية،  للّنصوص  صريحة   

ً
مخالفة ذلك  على  يترّتب 

بالحق الخاص  الدولّي  العهد  تطبيق  حول  لألردن  الّرابع  الدورّي  بالتقرير  تعلقة 
ُ
امل املسائل  قائمة  على  رّدها  معرض  في  الحكومة  املدنّية استشهدت  وق 

 2006ولّيين لحقوق اإلنسان في الجريدة الرسمّية في عام والسياسّية أمام اللجنة املعنّية بحقوق اإلنسان، بنشرها العهدين الد 
ً
، وبالّتالي اعتبارهما جزءا

شريع وسمّوهما على القوانين الوطنّية.
ّ
 25ال يتجزأ من الت

الدستورّي في عام   الّتعديل  الدولّية،  االتفاقيات  الوطنّية ملضمون  شريعات 
ّ
الت الحديثة على مواءمة  األمثلة  أبرز    2011من 

ً
الذي تضّمن تعديال  ،

 ملا جاءت به اتفاقية مناهضة الّتعذيب سالفة البيا 8للمادة 
ً
ن، حيث من الدستور بصورٍة تتوافق مع االعتراف بالحق في الّسالمة الجسدّية وحمايته وفقا

اإلنسان، وال يجوز تعذيبه، بأّي شكٍل من األشكال،   جاء بها:"كّل من ُيقبض عليه أو ُيوقف أو ُيحبس أو ُتقّيد حّريته تجب ُمعاملته بما يحفظ عليه كرامة

 ."...
ً
 أو معنوّيا

ً
 أو إيذاؤه بدنّيا

 أوامر الّدفاع من منظور دستورّي املبحث الثاني:  

 
ُ
امل امتداد وباء فيروس كورونا  اإلقليم استدعى  إلى داخل  استثنائّيٍة   ستجد  له بوسائل قانونّيٍة  الّتصدي  لت بإصدار رئيس،  األردنّي 

ّ
الوزراء ما   تمث

وقف   الحقة، تنظيم أجور العاملين في القطاع الخاص،  ةمضامين عديدة؛ حظر اإلقامة والّتنقل الكلّي والجزئّي في مرحل  ذات يزيد عن عشرين أمر دفاع  

االلكترونّي عن بُ إقدد اإلجراءات القضائّية خالل حالة الطوارئ،  وقف مُ قانون الّضمان االجتماعّي،  العمل ببعض مواد   فرض  و عد،  رار وسائل الّتعليم 

 صور الحماية الجزائّية للحّق في الخصوصية.

الّدفاع هذه، وتضّمنها فرض عقوباٍت  أوامر  أثر  الجزائّي   أّدت شمولية  إلى  باملفهوم  البرملانّية(  شريعات 
ّ
)الت القوانين  نشوء جدال  ، وتعطيٍل لبعض 

 قانونّي حول الّتكييف القانونّي ألوامر الّدفاع، ومكانتها في الّنظام القانونّي الوطنّي.  

املبحثي في هذا  والزمانّي ألوامتناول  املوضوعّي  الّنطاق  الثاني لتحليل  واملطلب  الوطنّي،  القانونّي  الّنظام  في  الّدفاع  القانونّية ألوامر  املكانة  ر تبيان 

 الّدفاع. 

ظام القانونّي الوطنيّ املطلب األول: 
ّ
 املكانة القانونّية ألوامر الّدفاع في الن

الوزراء صالحياٍت   منح رئيس  الّدفاع  ذقانون  استثنائّيٍة  ظل    في  اإلنسان  حماية حقوق  بهدف  االجتماعّي؛  إطارها  في  للحقوق  تنظيمّيٍة  ات وسائٍل 

 إلى 
ً
 26العودة للوضع القانونّي الطبيعّي.ظروف مؤقتة طارئة وصوال

 مع املعيار الدستورّي لتطبيق قانون الّدفاع الوارد في املادة )
ً
بّررة لتطبيق هذا   27(،124انسجاما

ُ
حّددت املادة الثانية من قانون الّدفاع الحاالت امل

تهّدد بوقوعها، أو  ملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة  القانون؛ وقوع طوارئ تهّدد األمن الوطنّي أو الّسالمة العاّمة في جميع أنحاء امل

حة أو كوارث عاّمة أو ا ضطرابات أو فتنة داخحدوث ا 
ّ
 28نتشار وباء.لّية ُمسل

الّسالمة  أّما   لتامين  الضرورية  واإلجراءات  الّتدابير  اّتخاذ  الوزراء  رئيس  القانون  منح  القانون، فقد  بموجب هذا  االستثنائّية  العاّمة  الّصالحيات 

وا  االجتماع  في  االشخاص  حّرية  قيود على  ذلك وضع  في  بما  بها،  املعمول  العادّية  القوانين  بأحكام  الّتقيد  بدون  اململكة  واإلقامة،  والّدفاع عن  النتقال 

 
25Replies of the Government of Jordan to the list of issues to be taken up in Connection with the Consideration of the Fourth Periodic Report of 
Jordan, Human Rights committee. Hundredth session, Geneva, 11-29- Oc. 2010. Published in www.arab.human rights.org, Date of Entrance 16-
Oc.2017 . 

 . 2020آذار  19حقوقّية(، صحيفة الغد، د. نهال املومني، قانون الّدفاع )نظرة  26
عطى بموجبه الّصالحية إلى  124الدستور األردنّي، املادة )  27

ُ
الشخص ( وجاء بها :"إذا حدث ما يستدعي الّدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الّدفاع ت

ما يعلن واإلجراءات الضرورية بما في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادّية لتأمين الّدفاع عن الوطن ويكون قانون الّدفاع نافذ املفعول عندالذي ُيعّينه القانون الّتخاذ الّتدابير  

 عن ذلك بإرادة ملكّية تصدر بناًء على قرار من مجلس الوزراء". 
 .1992آذار  25(، 1538، الجريدة الرسمّية، العدد )1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم )  28
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شتبه بهم أو الخطرين على األمن الوطنّي والّنظام العام واعتقالهم، وتكليف أّي شخٍص بالقيام بأّي عمٍل أو أدا 
ُ
ء أّي خدمٍة ضمن وإلقاء القبض على امل

املنقولة وغير املنقولة وتأجيل الوفاء بالّدين   قدرته، وتفتيش األشخاص واألماكن واملركبات بدون الّتقيد بأحكام أّي قانون آخر، ووضع اليد على األموال 

ستحقة،  
ُ
امل  على  وااللتزامات 

ً
الّتعبير والّدعاية واإلعالن قبل نشرها  عالوة شرات والّرسومات وجميع وسائل 

ّ
الرسائل والّصحف واملطبوعات والن مراقبة 

 29وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغالق أماكن إعدادها. 

لت بإصدار أوامر دفاع خاّصة تصدر عن رئيس الوزراء. أّما عن املكنة القانو 
ّ
مارسة هذه الّصالحيات القانونّية، فتمث

ُ
 30نّية مل

الّصالحيات، هذه  مع  زامن 
ّ
ذات  والّتاسعة  الثامنة  تاناملاد  تسر أ   وبالت القانون  االستثنائّية    همن  الصالحيات  نطاق  بين  لرئيس الّتوازن  املمنوحة 

الطعن أو أّي أمٍر أو تكليٍف صادر بُمقتضاه الحّق في  هذا القانون  بموجب  كّل من اّتخذ بحّقه أّي إجراٍء    ، وحقوق األفراد وحّرياتهم، حيث منحتالوزراء

 ر القانونّية والواقعّية الّناجمة عنه. به أمام جهة القضاء اإلدارّي، واملطالبة بالّتعويض عن اآلثا

الّدفاع   آذار    منذشهدت مرحلة تطبيق قانون  ال  2020منتصف  الّتكييف   حول 
ً
الّدفاعجدال اعتبقانونّي ألوامر  اتجاٌه  الّدفاع ، حيث برز  أوامر  ر 

 
ً
تشريعّية  

ً
الّضيق  مكنة :باملفهوم  به  قانون  ، وجاء  في  الوزراء  رئيس  أهم صالحيات  أوامر "ولعّل  بواسطة  يمارسها  التي  التشريعّية  الّصالحية  هي  الّدفاع 

 32". إّن أوامر الّدفاع الخطّية يجب أن ُينظر إليها من ناحية موضوعّية على أّنها أعمال تشريعّية"31، الّدفاع الخطّية"

حق-التطبيقّية  على الّرغم من امتداد أثر أوامر الّدفاع من الّناحية  
ّ

املطلب الال بيانه في  الضرورية لتامين    -كما سيتم  الّتخاذ الّتدابير واإلجراءات 

 الجزائّي،  باملفهوم    الّسالمة العاّمة والّدفاع عن اململكة بدون الّتقيد بأحكام القوانين العادّية املعمول بها، وتضّمنها عقوباٍت 
ً
باإلضافة إلى تضّمنها أحكاما

 أّن هذا ال ينفي إبقاء املكانة 
ّ
، إال

ً
 جديدة

ً
نفردة للّسلطة التنفيذّية القانونّيةموضوعّية

ُ
 .ألوامر الّدفاع خارج نطاق مظاهر الّصالحية التشريعّية امل

عتبر  يُ ي  ذال  بين الّسلطات  املرن   مقتضيات مبدأ الفصلقرارات إدارّية تنظيمّية فييجد الّسند األول لتحديد مكانة أوامر الّدفاع باعتبارها مجّرد  

األردنّي  الدستورّي  الّنظام   مظاهر  قصرتالتي  و ،  عماد 
ُ
امل التشريعّية  التنفيذّيةالّصالحية  للّسلطة  حصرّية  نفردة  مظاهر  أو   بثالثة  بها  الّتوسع  يجوز  ال 

عليها   في  تسبق-القياس  إليها  من  اإلشارة  الثاني  األول   املطلب  باإللغاء  ؛  -املبحث  بها  للطعن  قابلة  تنظيمّية  إدارّية  قرارات  بمثابة  الّدفاع  أوامر  اعتبار 

 .والّتعويض أمام جهة القضاء اإلدارّي 

الثاني، فيكُمن الّسند  إلى  أّما  )  منطوق    باالستناد  الّدفاع ذاته9،  8املادتين  األولى  ( من قانون  املادة  أقّرت  الّدفاع، ، حيث  بأوامر  باإللغاء  الطعن 

 
ُ
 تأتية من أوامر الّدفاع. باإلضافة إلى ما أقّرته املادة الّتالية من حّق األفراد بالّتعويض عن النتائج امل

للّسلطة نفردة 
ُ
امل التشريعّية  الّصالحية  مظاهر  نطاق  من  الّدفاع  أوامر  لخروج  القانونّية  األسانيد  ألوامر  التنفيذّية،    ومن  القانونّي  األثر  تأقيت 

الّدفاعبموجب    الّدفاع أّن ،  قانون  مع    حيث   
ً
 وعدما

ً
وجودا يدور  الّدفاع  ألوامر  القانونّي  الّدفاع؛ الّنفاذ  قانون  وتطبيق  االستثنائّية  الحالة  استمرارية 

 إلى العودة اعتبارها مكنة قانونّية ذات وسائٍل تنظيمّيٍة للحقوق في إطارها  
ً
االجتماعّي؛ بهدف حماية حقوق اإلنسان في ظل ظروف مؤقتة طارئة وصوال

 يتنافى مع مفهوم العمل التشريعّي. هو ماو 33،للوضع القانونّي الطبيعيّ 

املكانة  و  حول  الّدائر  الجدل  األردنّي  القضاء  حسم  الّدفاع  قانون  تطبيق  على  أشهر  سبعة  قرابة  مض ي  الّنظام  بعد  في  الّدفاع  ألومر  القانونّية 

    مبدأ   ت الحكمة اإلدارّية في إحدى قراراتهاأقرّ   القانونّي الوطنّي، حيث
ً
"إن قانون الّدفاع أعطى لصاحب املصلحة وألّي شخٍص جرى توقيفه جاء به  عاّما

اليد أو وضع  االستيالء  أو جرى  دفاع  أمر  أّي  أو  الّدفاع  قانون  بموجب  القبض عليه  ماله    أو  إلى على  بذلك  الطعن  حّق  إشرافه  تحت  أو مال موجود 

بأوامر الّدفاع وجعل االختصاص بنظرها من اختصاص الحكمة اإلدارّية، وبالّتالي فإّن قانون الّدفاع يكون بذلك قد رسم وحّدد االختصاص في الّنظر  

للقانو   
ً
استنادا الّصادرة  القرارات  اإلدارّية وذلك سواًء كانت  الّدفاع، الحكمة  أوامر  إلى   

ً
استنادا التي تصدر  البالغات  أولى  باب  الّدفاع ومن  أو ألوامر  ن 

 34وبالّتالي فهي والحالة هذه قرارات إدارّية يجوز الطعن بها باإللغاء لدى القضاء اإلدارّي".

طاق املوضوعّي والزمانّي ألوامر الّدفاع ملطلب الثاني:ا
ّ
 الن

الّدفاع   املوضوعّي ألوامر  الّنطاق  )  الّصددشار بهذا  بمعايير دولّية محّددة، ويُ يرتبط  املدنّية والسياسّية رقم  الحقوق  ق  29إلى تعليق لجنة 
ّ
تعل

ُ
امل  )

الذي أوجب أن تكون تدابير عدم الّتقيد بأحكام العهد ذات طابٍع استثنائّي ومؤقٍت    35والسياسّية؛ ( من العهد الدولّي الخاص بالحقوق املدنّية  4باملادة )

روط الّتالية:  
ّ
 للش

ً
 ووفقا

 
 (.4،3، املادتين )1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم ) 29
 (.7،6، املادتين )1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم ) 30
 .2020تشرين ثاني  28تاريخ الدخول   ،www.jordanword.comأ.د. أحمد العويدي، "االختصاص التشريعّي لرئيس الوزراء في قانون الّدفاع"،  31
شريعات األردنّية واال  32

ّ
تفاقيات الدولّية )دراسة مقارنة(، مجلة كلية القانون الكويتّية العاملّية، ملحق خاص، الّسنة الثامنة، العدد  أ.د. ليث نصراوين، الّتنظيم القانونّي ملواجهة جائحة كورونا في الت

 . 452، ص 2020الّسادس، يونيو 

 .2020آذار  19د. نهال املومني، قانون الّدفاع )نظرة حقوقّية(، صحيفة الغد،  33
 ، منشورات قسطاس. 14/10/2020( بتاريخ 254/2020قرار الحكمة اإلدارّية رقم ) 34

35 General Comment No.29: States of Emergency (Article 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 Aug 2001.  

http://www.jordanword.com/
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• ( الفقرة  ملا تنص عليه   
ً
الوضع. وفقا تتطلبها مقتضيات  التي  الحدود  أضيق  الّتدابير في  تّتخذ مثل هذه  املادة )1أن  رط 4( من 

ّ
الش (؛ وُيلزم هذا 

اإلعالن؛  الدول   ترتكز على هذا  تدابيٍر محددٍة  ألّية   
ً
أيضا ولكن  الطوارئ  حالة  بإعالن  لقرارها  ليس فقط   

ً
دقيقا  

ً
تبريرا ُتقّدم  بأن   األطراف 

ّ
وأال

غة أو الّدين أو األصل االجتماعّي؛ 
ّ
ون أو الجنس أو الل

ّ
ّتخذة على تمييز يكون ُمبّرره الوحيد هو الِعرق أو الل

ُ
 تنطوي الّتدابير امل

 حالة الطوارئ؛  •
ً
 أن يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهّدد حياة األّمة وأن تكون الّدولة الطرف قد أعلنت رسمّيا

قانونها  • أحكام  حدود  في  تتصّرف  أن  طوارئ  حالة  إعالنها  عند  الّدول،  على  يتعّين  حيث  القانون،  وسيادة  املشروعية  مبدأّي  على  الحفاظ 

مارسة الّسلطات االستثنائّية.  الدستورّي وغيرها من األ 
ُ
نِظمة إلعالن الطوارئ ومل

ُ
 حكام امل

حاالت االستثنائّية  ؛ اقتصارها على الملعيارية تنظيمّيةفي املعايير الدولّية لحقوق اإلنسان تخضع  وعليه، فإّن اإلجراءات االستثنائّية )أوامر الّدفاع(

، والّنطاق املوضوعّي لحدود  أو الّتعطيل أثناء حالة الطوارئ   ديد طائفة الحقوق والحّريات القابلة للّتقييدالطارئة التي ُتهّدد حياة األّمة، باإلضافة إلى تح

 تقييد الحقوق وتعطيلها.  

بموجب ّدفاع  أّما على صعيد املنظومة القانونّية الوطنّية، فقد خال الدستور األردنّي من تحديد الّضوابط الدستورّية للّنطاق املوضوعّي ألوامر ال

 .  (124)املادة 

الدستورّي  القصور  امللكّية    أّسست،  وفي ضوء هذا  قانون اإلرادة  حيال  الّدفاع    لتطبيق  الدستورّي  الّنقص  لسد  ُمكّملٍة  دستورّيٍة  أعراٍف  بوادر 

الّدفاع  يهدف إلى صون الحقوق    لهذا القانون حصر الّنطاق املوضوعّي  حيث  36، الّنطاق املوضوعّي ألوامر 
ً
 استثنائّيا

ً
في الغاية من تفعيله باعتباره قانونا

 نطاق املشروعية. والحّريات العاّمة في ظرف استثنائّي، وبالّتالي خروج القرارات غير الّرامية إلى تذليل العقبات التي تظهر خالل مواجهة هذه اآلفة عن

تعطيل بعض بنود قانون العمل  ، بما فيها تعطيل حّق الّتنقل عبر حظر الّتجول في أرجاء اململكة متعّددٍة؛امتّدت أوامر الّدفاع لتشمل موضوعاٍت 

، باإلضافة إلى تفويض وزير الّصحة بصالحية وضع اليد على اقدّية بين العّمال وأصحاب العملوقانون الّضمان االجتماعّي، وإعادة تنظيم العالقات التع

)امللكيات مستشفى  و الخاّصة  أّي  القضاء،  مرفق  عمل  تنظيم  في  (،  للحّق  الجزائّية  الحماية  صور  وفرض  ُبعد،  عن  االلكترونّي  الّتعليم  وسائل  إقرار 

 الخصوصية.

في ضوء   وتحليلها  الّدفاع هذه  أوامر  استعراض  لفلسفة  من خالل  املوضوعّي  ال الّنطاق  الّدفاع، ومدى مراعاتها  وتناسبّية حالة  شتراط ضرورّية 

 من املالحظات، وهي:  دابير التقييدّية مع الخاطر التي تم تقييمهاالتّ 
ً
 نجد جملة

اقعية من إتتناقض والفلسفة التشريعية  ا  بعض أوامر الدفاع أحكامً   تتضمن .1 والذي قرر إيقاع  37، ونشير هنا إلى امر الدفاع الثانيصدارهاوالو

قّررة لم تكن تنسجم عقوبة الحبس ملدة سنة على من يخالف مضمون أمر الّدفاع  
ُ
هذا والبالغات الّصادرة بُمقتضاه؛ حيث أّن عقوبة الحبس امل

سبيل اآلالف من    مع سياسة الحكومة ذاتها والجلس القضائّي في ُمواجهة انتشار جائحة كورونا من خالل اتخاذ جملة من القرارات قضت بإخالء

اكتظاظ مراكز اإلصالح والتأهيل، وبالّتالي مضاعفة  الستمرارية 
ً
تنفيذّي تجّنبا  والحكومين بموجب قرار 

ً
 وإدارّيا

ً
انتشار    املوقوفين قضائّيا فرصة 

الدفاع من  العدوى.   امر  التي تم تفعيل  الواقعية  يبن على األسباب  الثاني لم  الدفاع  أمر  أّن  انتشار فيروس كورونا  مما يعني  أجلها وهو مواجهة 

 املستجد. 

، وبدا ذلك جلًيا من خالل أمر الدفاع الثاني الذي فرض عقوبة غياب التناسب ما بين الفعل املرتكب واإلثم الجنائيوامر الدفاع  أبرزت بعض أ  .2

التجول،   قرارات حظر  يخالف  ملن  واحد  ملدة عام  الثالثالحبس  الدفاع  أمر  االشكالية    ويتدارك38ليعود  الغرامة هذه  إيقاع عقوبات  قّرر  حيث 

أّن العقوبات الواردة في حال االعتداء على   والحبس وحجز املركبات على من يخالف مضمون أمر الّدفاع هذا والبالغات الّصادرة بُمقتضاه. كما

 خصوصية األفراد 
ً
بغرامة مقدارها ثالثة آالف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، هي ، واملتمثلة بالحبس حتى ثالث سنوات أو ألمر الدفاع الثامن وفقا

رتكب.
ُ
ظة تتجاوز جسامة الفعل امل

ّ
 عقوبات مغل

 
 . 2020آذار  21د. سيف زياد الجنيدي، "حالة الّدفاع في ميزان الّشرعية الدستورّية"، صحيفة الغد،  36
شر في الجريدة الرسمّية بعددها رقم )2020آذار  20صدر أمر الّدفاع الثاني بتاريخ  .37

ُ
 لتنّقل األشخاص وتجوالهم في جميع مناطق اململكة ابتداًء من تاريخ 5627، ون

ً
  21(. تضّمن أمر الّدفاع هذا حظرا

إشعاٍر آخر. وقّرر أمر الّدفاع إيقاع عقوبة الحبس ملدة سنة على من يخالف مضمون أمر الّدفاع هذا والبالغات الّصادرة   وإلشعاٍر آخر، باإلضافة إلى إغالق الحالت جميعها في اململكة حتى 2020آذار 

 بُمقتضاه. 
شر في الجريدة الرسمّية بعددها رقـم )2020آذار  26صدر أمر الّدفاع الثالث بتاريخ   .38

ُ
ل األشـخاص وتجـوالهم فـي جميـع منـاطق اململكـة، 5628، ون قـة بحظـر تنقـّ

ّ
تعل

ُ
(. عـّدل أمـر الـّدفاع هـذا العقوبـات امل

ــــاه. الحقــــا صــــدر  ادرة بُمقتضـ ـــّ ــــر الــــّدفاع هــــذا والبالغــــات الصـ ــــى مــــن يخــــالف مضــــمون أمـ ــــة والحــــبس وحجــــز املركبــــات علـ ــــّدفاع الثــــاني عشــــر بتــــاريخ حيــــث قــــّرر إيقــــاع عقوبــــات الغرامـ ــــا 20أمــــر الـ ، 2020ر أيـ

شرفيالجريدةالرسمّيةبعددهارقم )
ُ
قّررة في أمرّي الّدفاع الثاني والثالث، واستبدالها بالغرامة حتى في حالة الّتكرا5642ون

ُ
 ر.(. ألغى أمر الّدفاع الثاني عشر عقوبة الحبس امل
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 إلى تحقيق الردع العام والخاص  مبدأ التفريد العقابي وتكريس مبدأ التدرج في  العقوباتدفاع غياب أبرزت بعض أوامر ال .3
ً
حيث فرضت ؛ وصوال

الحبس دون غيرها في   الثاعقوبة  الدفاع  العقوبأمر  الذي حال دون تطبيق هذه  األمر  الواقع    اتني؛  املوقوفين،  على أرض  الكبير من  للعدد  نظًرا 

 .39إلى توقيع من يتم ضبطه مخالفا لحظر التجول على تعهد بعدم تكرار ذلك  في بداية الجائحة فلجأت السلطات

األكبر من سن عقوبة   املتضرر  إّن  أحد  أو وجود اشكاليات عملية في هذا  وال يخفى على  تنفيذها  بالنتيجة من  التمكن  للتطبيق وعدم  غير قابلة 

ن واللجوء إلى  التنفيذ هو مبدأ سيادة القانون وهيبته أيًضا في نفوس االفراد؛ الذين يجدون تراخًيا في تطبيق العقوبة الواردة على االفراد الخالفي

 .40ر الفعل أو خالف ذلك من الوسائل التي قد تفتقد للسند القانونّي ابتداءوسائل أخرى مثل كتابة تعهدات بعدم تكرا 

في ظل ضبابية الصياغة التشريعية .4 إلى إحداث خلل في طبيعة  غياب التوازن بين القوى املجتمعية املختلفة  الدفاع  أوامر  أدت بعض  ، حيث 

الذي لم يكفل  ،  41جلًيا من خالل أمر الدفاع السادس لعمل، وبدا ذلك العالقات الناظمة لبعض القطاعات والفئات، مثل فئة العمال وأصحاب ا 

وازنة بين املركز القانونّي للعامل وصاحب العمل بإتاحته الُفرصة لتخفيض مقدار أجر العامل الذي ُيؤدي عمله في مكان العمل
ُ
بنسبة    تحقيق امل

عتاد، وذلك على الّرغم من  30ال تزيد عن )
ُ
روط التي تضّمنتها الفقرة الّرابعة )أ( من أمر الّدفاع. بينما في الوقت ذاته لم ُيتح  %( من األجر امل

ّ
الش

 إمكانية الّتخفيض من أجر العامل الذي يعمل عن ُبعد بشكٍل كلّي بُمقتض ى الفقرة الّرابعة )ب( من أمر الّدفاع

الدفاع   .5 أوامر  البرملانيّ   أحكاًما جديدةاستحدثت بعض  التشريعات  التشريعية تؤثر على  املنظومة  تعّد فيه  الذي  الوقت  لفترة زمنّية ُمحّددة، في  ة 

 
ً
( الذي نص على أن  2/2)أمر الدفاع الثامنمن خالل    كافية وتعالج الحاالت الواقعية املترتبة بحكم انتشار وباء كورونا املستجد؛ ويبرز ذلك جليا

أي   تداول  أو  نشر  أو معنوي  أو يحظر على كل شخص طبيعي  اإلعالم  بينهم عبر وسائل  الهلع  إثارة  أو  الناس  ترويع  شأنها  الوباء من  أخبار حول 

ملنظومة التشريعية القائمة كافية لتجريم هذا الفعل، ناهيك عن اعتماد هذا البند ، في الوقت الذي تعد ا اإلتصال أو وسائل التواصل االجتماعي

اتساع نطاق املالحقة الجزائية    عالم وبالنتيجةافية على حرية التعبير وحرية الصحافة واإل اضافة قيود اض  لىإ على عبارات عامة فضفاضة تؤدي  

 لألفراد دون وجود معيار قانوني وصورة واضحة للركن املادي املشكل لهذه الجريمة. 

،وما يترتب عليها يدخل في  ةفاع هي قرارات إدارية تنظيميّ أوامر الّد   ؛ حيث أّن ةغير دستوريّ   الواردة في أوامر الدفاع    باملفهوم الجزائّي   العقوبات  تعّد  .6

 إطار إجراءات الضبط اإلداري. 

 : الخاتمة 

التكيي والتحليل  بالبحث  الدراسة  هذه  الّصادرة تناولت  الدفاع  ألوامر  القانونّي  الد  ا استنادً   ف  قانون  تفعيله،  فاعإلى  تّم  منذ    والذي  مّرٍة  ألول 

 .سّنهوفق ضوابط ملكّية أسّست بوارد أعراٍف دستورّية

التّ  التكييف القانونّي ألوامر الدفاع نظًرا  يأتي هذا  ها، آلثار واملراكز القانونية التي استحدثتها أو ترتبت على ما جاء فيها من أحكاملحليل لطبيعة 

أوامر الدفاع   أثرجدلّية    ما نتج عنه في العديد من الحاالتو وانتهاًء بفرض الغرامات الجزائية؛    طار ما فرضته من عقوبات جزائية ابتداًء بالحبسوفي إ 

 .  الحية التشريعّيةعلى الصّ 

الّد  انتهجت  ذلك  وقد  سبيل  في  األردن،إ جدلية    تحليلإلى  راسة  في  التشريع  صالحية  التشريعيّ و   زدواجية  الّصالحية  للّسلطة  مظاهر  نفردة 
ُ
امل ة 

 التنفيذّية، إضاف 
ً
طاق وتحليل النّ ،  ادرة بموجب أحكام قانون الّدفاعمكانة أوامر الّدفاع الصّ ، بما في ذلك إلى تحليل أوامر الدفاع من منظور دستورّي   ة

 لهذه األوامر.  والزمانّي  املوضوعيّ 

إلى    وخلصت الّدفاع الدراسة  أوامر  أّن  التشريعّية، حيث  الّصالحية  الّدفاع على  لقانون  القانونّية لوجود أثٍر  تتلّخص باالستحالة  نتيجٍة قانونّيٍة 

نفردة للّسلطة التنفيذّية التي تقتصر على ثالثة
ُ
ة بموجب مظاهر حصريّ  تعتبر بمثابة قرارات إدارّية تنظيمّية، وال تدخل في نطاق الّصالحية التشريعّية امل

 ، خلصت هذه الّدراسة إلى الّتوصيات الّتالية: ومن خالل النتيجة التي تّم التوصل إليهاأحكام الدستور األردنّي. 
: تعديل قانون الدفاع األردنّي رقم

ً
 وفق ما يلي:، م 1992( لسنة 13) أوال

1.  
ً
 صريحا

ً
 ؛ باعتبارها قرارات إدارية تنظيمّية. ألوامر الدفاع ةعلى املكانة القانونيّ  تضمين قانون الّدفاع نّصا

الدفاع .2 أوامر  إلى تحديد طائفة   ؛ملعيارية تنظيمّية  خضوع  األّمة، باإلضافة  ُتهّدد حياة  التي  الطارئة  االستثنائّية  الحاالت  اقتصارها على  من حيث 

 . الحقوق والحّريات القابلة للّتقييد أو الّتعطيل أثناء حالة الطوارئ، والّنطاق املوضوعّي لحدود تقييد الحقوق وتعطيلها

 على بحيث تدور وجوًدا وعدًما مع تفعيل هذا القانون، من خالل النّ   طاق الزمنّي لتطبيق أوامر الدفاع؛تحديد النّ  .3
ً
اآلثار القانونّية  زوال  ص صراحة

 وقف العمل بهذا القانون.ُمجّرد صدور اإلرادة امللكّية بألوامر الدفاع ب

 
ا للصعوبات التي اعترت تطبيق أمر الدفاع الثاني؛ حيث تّم فرض عقوبة الغرامة ألول مرة مع وقف املالحقة في  جاء أمر الدفاع الثالث ليتدارك اإلشكاليات القانونية والعملية ويشكل مخرًجا قانونيً  .39

 أو العقوبتين مًعا.  ة ال تزيد على سنة أو دفع غرامةحال قام الخالف بدفع الحّد األدنى من الغرامة خالل أسبوع من تاريخ وقوع الخالفة. وفي حال التكرار فرض أمر الدفاع عقوبة الحبس مد

 . م2020نيسان، 3د.نهال املومني، "مبدأ التفريد العقابي في أمر الدفاع الثالث"، صحيفة الغد،  .40

شر في الجريدة الرسمّية بعددها رقم )2020نيسان  8صدر أمر الّدفاع الّسادس بتاريخ .41
ُ
 .(5631، ون
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 ادرة استنادفاع الصّ مراجعة أوامر الّد   ثانًيا:
ً
واملتمثلة في مواجهة   ،صدارهاوالنطاق املوضوعي إل   والغاية املعياريةلى قانون الدفاع بما يضمن انسجامها  إ   ا

 .الظرف الطارئ 
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ً
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Abstract:  This study with its hypothetical title had discussed the realistic argument of the impact caused by 
the defense orders on the legislative authority. The study methodology had focused on analyzing the 
position n of the defense orders issued by the defense law no. (13) Year 1992. This problems effected the 
principle of separation of powers since defense orders  include provisions regulate the rights,& provide 
criminal penalties. 
 The hypothetical title of the study came as a result of a legal consequence just boils down to legal 
impossibility to find existence of legal effect of defense orders on the legislative authority, the study finds 
that the defense orders are  considered as  administrative decision, and did not fall within the 
scope of legislative authority of the executive power which only extends  on three aspects under the 
constitution, also the study had discussed the realistic and legal reasons  and the problems of 
implementation and overrun the legislative authority of the parliament, making proposal and amendment  
that incorporate the requirements of the principle of separation of powers in exercising the legislative 
duties. 

Keywords: Defense Law; Defense orders; Constitutional Monarchy; constitutional legality; the principle 
of separation of powers. 
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