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  المملكة األردنية الهاشمية  هيكلية النظام السياسي في 
  

  ∗فواز موفق ذنون
  

  

  ستخلصمال

 يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على طبيعة النظام السياسي في المملكة

إلى وجود خلل في توزيع ه األردنية الهاشمية الذي تبين من خالل استعراض معطيات

ظهر  إذلطة التشريعية والسلطة القضائية، السلطة التنفيذية والس: السلطات الثالث

واضحا مدى سيطرة وهيمنة السلة التنفيذية على السلطة التشريعية مما شكا اختالال في 

التوازن السياسي بين تلك السلطتين وانعكس سلبا على بنية وهيكلية النظام السياسي 

  .بمجمله في ذلك البلد
  

  المقدمة 

بالغـة فـي عصـرنا     أهميـة السياسي  السياسية وتقنيات العمل لألنظمة
لما لها من دور كبير في تقدم الدول ورقيها والذي ينعكس بالتـالي   ،الحاضر

السياسـية   األنظمةوتختلف  ،على حياة الشعوب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
  .بحسب طبيعة تلك الدولة وتكوينها التاريخي والسياسي وأخرىبين دولة 

الهاشمية  األردنيةة النظام السياسي في المملكة وتتناول هذه الدراسة طبيع
كمـا   ،وتطور المؤسسات الدستورية فيها منذ قيام هذه الدولة وحتى استقاللها

 1947و 1928 األعـوام تبحث الدراسة في الدساتير التي حكمت االردن في 
، وتبحث كذلك في السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضـائية  1952و

حقوق وواجبات ودورها ووظيفتها في القرارات على الصـعيدين   ومالها من
  .الداخلي  والخارجي

  

                                                 
  .مدرس، مركز الدراسات اإلقليمية، جامعة الموصل، العراق  ∗
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 .الجذور التاريخية لنشأة المؤسسات السياسية والدستورية في األردن -1
لما جاء في اتفاقيـات سـايكس    وتنفيذا األولىبعد انتهاء الحرب العالمية 

فرنسي، وعلـى هـذا   خضع المشرق العربي للنفوذين البريطاني وال )1(بيكو
حكم االمير فيصل  وإنهاءفقد سعت فرنسا نحو السيطرة على سوريا  األساس

بعـد معركـة    1920تمـوز   24رادت فـي  أ بن الحسين، وقد تحقق لها ما
دت الى دخول القوات الفرنسية دمشق ولجوء أمن جملة ما أدتميسلون التي 

تطبيق االنتداب  حكومته الى خارج دمشق، وبذلك تم وأعضاءفيصل  األمير
تجربة عربية كانت تسـعى الـى الوحـدة     وأجهضتالفرنسي على سوريا 

 .)2(واالستقالل
ادى الى ردود افعال مخيبة  األولفيصل  األميرعلى ان القضاء على حكم 

االمير عبد اهللا بن الحسين بتجهيـز   أثرهالالمال بالنسبة للهاشميين، قام على 
دة حكم شقيقه على سوريا، فغادر المدينـة  قوة عسكرية كمحاولة منه الستعا

واستطاعت خالل مسيرتها السيطرة  1920تشرين االول  أواخرالمنورة في 
على عدد من المناطق في شرقي االردن التي كانت تابعة لسـوريا، عنـدها   
قررت بريطانيا العمل على انقاذ الموقف لصالحها، فقامت باالتصـال مـع   

الهاشميين، وفـي   إلرضاءتفاق على صيغة معينة االمير عبد اهللا من اجل اال
عقدت في القدس مباحثات بين ونستون تشرشل الذي كـان   1921اذار  20

انذاك وزيرا للمستعمرات واألمير عبد اهللا بن الحسين، وتم االتفاق في تلـك  
على جملة أمـور  )  تشر شل-مباحثات عبد اهللا(المباحثات التي سميت وقتها 

المناطق التي سيطر عليها االمير عبد اهللا في شـرقي   اخضاع: من ضمنها 
االردن للحماية البريطانية وتنصيب االمير عبد اهللا اميرا عليها، امـا بشـان   

  1921فكان قد تم االتفاق في مؤتمر القاهرة فـي اذار   مصير االمير فيصل
 على ترشيحه لحكم العراق وان تقوم فكان قد  تم االتفاق في موتمر القاهره 

  .)3(بريطانيا بتسهيل تحقيق هذا الترشيح
ما ان حصل االمير عبد اهللا على امارة في شرقي االردن، حتى شرع في 
بناء بعض المؤسسات السياسية، حيث عهد الى رشـيد طليـع وهـو أحـد     

الوجوه  أكثرمنظم مكون من  إداري، بتشكيل جهاز آنذاكالسياسيين البارزين 
عبد  األميراصدر  1921نيسان  11نطقة، وفي السياسية واالجتماعية في الم
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 آنذاكرئيسا لما سمي  اإلدارياهللا قرارا بتعيين رشيد طليع الذي لقب بالكاتب 
                    بمجلس المشاورين الذي هو بمثابة حكومة قام طليـع بتشـكيلها مـن عـدة    

 نحاءأ شخصيات يعاونها عدد من المستشارين البريطانيين وموظفين في جميع
  .)4(البالد
الهيئـة  (، قرر مجلس المشاورين ان يكون اسمه 1921نيسان  27وفي  

ويجعـل رئيسـه    أعضاءهواصدر قانونا يبين اختصاصات ) المركزية
 اإلداريالكاتـب   -1: ننص القانو، ومما جاء في األمير إماممسؤوال 

 وهو مرجع المشـاورين فـي مـا يتعلـق      األمير أوامرهو الواسطة لتنفيذ 
الكاتب االداري والمشاورين هما هيئة يراسها الكاتب االداري  -2بوظائفهم، 

وهي مسؤولة امام سمو االمير على ادارة البالد ومكلفة بتـدقيق الميزانيـات   
يعهد سمو االمير برؤيـة   -3واجراء التشكيالت وانتخاب حكام المقاطعات، 

مرجعـا المـور   امور العشائر لتامين مناصب من قبل سموه على ان يكون 
وقد قررت الهيئـة المركزيـة بعـد    , )5(بهذه االمور المقاطعات فيما يختص

 صدور هذا القانون بأن تكون امارة شرقي االردن مكونة من اربعـة الويـة  
وان يتولى شؤون االدارة في  ,عمان ,اربد ,الكرك ,السلط: هي ،)محافظات(

  .)6(المركزيةكل لواء متصرف يكون مدعوما ومؤيدا من قبل الهيئة 
 25على االستقالل في ) وباعتراف بريطانيا(وبعد حصول شرقي االردن 

صدر قرار من قبل الهيئة المركزية بتشكيل مجلـس للشـورى    1923ايار 
يكون برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل مـن مـدير محاسـبة ومـدعي     

 سليختص المجوتقرر ان  ,االستئناف العام ومدير المعارف ومدير الواردات
سن  -ب ,القرارات بمحاكمة الموظفين إصدار -أ: اآلتيةبالنظر في المسائل 

النظر في استئناف قرارات المجالس البلدية  -وتفسيرها ج واألنظمةالقوانين 
فـي   إلغائـه الى ان تم  أعمالهوقد استمر هذا المجلس بمزاولة  ,في الواليات

 .)7(1927نيسان  أوائل
استقالل شرقي االردن فقد قـررت الهيئـة    إعالنوبمناسبة الحديث عن 

تغيير اسمها الى مجلس الوكالء يكون مكونـا   1923ايار  29المركزية في 
 بـإدارة بمثابة حكومة تقوم  أسلفنامن رئيس الوكالء والوكالء الذين هم كما 
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الى الصفة التي  ,وقد عللت الهيئة المركزية سبب تغيير التسمية ,شؤون البالد
 11وفـي   ,االسـتقالل لشـرقي االردن   إعالنطقة خاصة بعد اكتسبتها المن

وبعد ثالث   .)8(عبد اهللا على هذا القرار األميرحزيران من نفس العام صادق 
تغيرت مرة اخرى  1926حزيران  26سنوات من هذا التاريخ وبالتحديد في 
  .)9()بالمجلس التنفيذي(تسمية مجلس الوكالء وصار يعرف 

اء المؤسسات الدستورية في امـارة شـرقي االردن   ومن اجل استكمال بن
سعى السياسيين االردنيين الى تشكيل مجلس تشريعي يستطيع مـن خاللـه   

والحقيقة ان فكرة تاسيس مجلس تشريعي ترجع الى  ,ممارسة حياتهم النيابية
عندما امر االمير عبد اهللا بتاليف لجنة منتخبة من ممثلي الشعب  ,1923عام 

فاجتمعت اللجنة برئاسـة وكيـل  العدليـة     , النتخابات المجلسالعداد قانون 
غير  ,ووضعت مشروع قانون انتخابي وصدرت ارادة االمير بالمصادقة عليه
 .)10(ان السلطات البريطانية الغت هذا المشروع تحت حجج واسباب واهية

لجنـة  ) المجلس التنفيذي(شكلت الحكومة  1926وفي اوائل تشرين االول 
اللجنة قانون االنتخاب مـع   فأقرت ,لنظر في قانون االنتخاب السابقالعادة ا

ولم ترض السـلطات البريطانيـة علـى القـانون      ,بعض التعديالت الطفيفة
فـي   تي ابرمتوتقدمت عوضا عنه بمشروع المعاهدة االردنية البريطانية ال

  .)11(1928شباط  20
ة للمصـادقة عليهـا،   بعد ابرام المعاهدة كان البد من وجود هيئة تشريعي

قانون المجلس  1928حزيران  17الحكومة في  أصدرت األساسوعلى هذا 
التشريعي، فاقر مع تعديل طفيف وصدر كقانون معتمد فـي االول مـن اب   

1928)12(.  
جرت انتخابات المجلس التشريعي في شـهري كـانون الثـاني وشـباط     

الذي كان يسمى  نياألردمن الجيش  وأفراد، واشترك فيها الموظفون 1929
، وكـان اول  1929جلساته في  نيسان  أولبالجيش العربي، وعقد المجلس 

قراراته المصادقة على المعاهدة االردنية البريطانية، كما اقر النظام الداخلي 
  .)13(1929ايار  7للمجلس في 

 اإلرادةكـان ضـعيف    اإلمارةوالحقيقة ان المجلس التشريعي طوال عهد 
ك يعود الى ضعف الياته  وقلة الصالحيات الممنوحة له مـن  والسبب في ذل
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فضال عن ) سنتكلم عن هذا القانون في صفحات الحقة( األساسيقبل القانون 
المجلس التنفيذي يشكلون ربع اعضاء المجلـس التشـريعي    أعضاءذلك فان 

ولهم تاثير كبير على بقية االعضاء، كما كان االمير يشارك المجلـس فـي   
لتشريعية وكان يصدر قوانين مؤقتـة دون الرجـوع اصـال الـى     السلطة ا
  .)14(المجلس
السياسية في االردن في عهد اإلمارة وما بعدها، فيمكن  األحزاباما 

المعاهـدة   إبرامالقول ان الحياة الحزبية بدات تتبلور بشكل واضح بعد 
ردنيـين  التي اعتبرها كثير من السياسيين اال 1928االردنية البريطانية لعام 

االجتماعات تنعقد من  بدأت األساسهذا  ى، وعلاألردنيمجحفة بحق الشعب 
عقـد   1928تموز  25اجل دراسة البنود التي جاءت بها تلك المعاهدة، وفي 

ميثاقا احتوى على  وأصدرواعدد من رجال السياسة والقانون مؤتمرا وطنيا 
 : أهمهاعدة بنود 

  .مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعيةشرقي االردن دولة عربية  إمارة -أ
االنتداب اال كمساعدة فنية لصـالح   بمبدأشرقي االردن  إمارةالتعترف  -ب

البالد وهذه المساعدة تحدد بموجب معاهدة تعقد بين االردن وبريطانيـا  
الحقوق المتقابلة والمنافع المتبادلة دون ان تمس ذلك بالسيادة  أساسعلى 
  .القومية

مال  لوتعتبر كتحمل نفقات أي قوة احتاللية  األردنشرقي  رةإماترفض  -ج
  .)15(يفرض عليها من هذا القبيل ماال مغتصبا

السياسية تتشكل وتتطور في مناهجها  األحزاب بدأتوخالل هذه المرحلة 
حزب اللجنـة   على سبيل المثال ال الحصر، األحزابتلك  أهمالسياسية ومن 

حزب الحـر المعتـدل    ، و1929عام  تأسسذي التنفيذية للمؤتمر الوطني ال
 ، )16(.1933عام     تأسس األردنيوحزب التضامن  1930عام  تأسسالذي 

متقاربة من حيث برامجها وسياساتها ولـم تـول    األحزابوكانت معظم تلك 
دون ان  األحزابينتقلون بين  األعضاءالصيغ التنظيمية أي اهتمام حيث كان 

والسبب في ذلك يعود الى طبيعة المجتمع االردنـي   سياسيا واجتماعيا تتأثر
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   )17(.وتركيبته االقتصادية والعشائرية آنذاك
 
 نظرة على الدساتير األردنية  -2

قبل ن نلقي نظرة على الدسـاتير االردنيـة وتعـديالتها فـي الفتـرات      
المتالحقة، البد ان نعطي تعريفا بسيطا للدستور، فاصل كلمة الدستور فارسية 

وتعني صـاحب او  ) ور(، و )قاعدة(دست وتعني : مركبة من مقطعينوهي 
اصل، اما اصطالحا فيعني الدستور مجموعة األحكام األساسية التي تتعلـق  

، )18(وواجبـاتهم فـراد  بنظام الحكم في الدولة وتوزيع السلطات وحقـوق اال 
 في الدولة وليس من السهل ان يطاله التغييـر او  األموروالدستور هو مرجع 

عندما تدعو الحاجة الضرورية لذلك، واليجوز للدولة ان تصـدر   إالالتعديل 
ماقررت المحاكم ان قانونا ما  وإذاللدستور،  عمل مخالفا  بأيقانونا او تقوم 

  .)19(يعد باطال والغيا ءاإلجراما مخالفا للدستور فهذا القانون او  إجراءااو 
في الممارسـات   تأسسترفية والدساتير اما ان تكون مكتوبة مدونة او ع

كما هو الحال في الدستور البريطاني، كما تختلف الدساتير من حيث موقفهـا  
من فصل السلطات الثالث  التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي على ثالث 

للسلطات، فتتركـز السـلطة    الدساتير التي تشدد على الفصل التام -أ: أنواع
التشريع، بينمـا   بنفسه، فيما يتولى البرلمان هإدارتيختار  التنفيذية في شخص

الدساتير التي تؤكد  -للسلطة القضائية حق المراقبة ودستورية التشريعات، ب
مقاعد  بأغلبيةقيام الحزب الفائز  إمكانيةخلط السلطات ونعني بذلك  مبدأعلى 

الحكومـة   أعمـال البرلمان بتشكيل الحكومة وتتحول المعارضة للرقابة على 
 مزج السلطات  او النظام المختلط -ج. عليه النظام البرلماني قما يطل وهذا

  .)20(البالد إلدارةأي ان يتم الخلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني 
  

 ).القانون األساسي( 1928الدستور األردني لعام 
، وضع 1928كانت من ضمن بنود المعاهدة األردنية البريطانية لعام 

 سي إلمارة شرقي األردن يعين مؤسسات الحكم ويحدد صالحياتهاقانون أسا
على  يطرأعلى أي تعديل  واشترطت موافقة حكومة االنتداب البريطانية

 األساسيقدمت حكومة االنتداب الئحة القانون  األساسالقانون، وعلى هذا 
  ونـوكان مماثال للقان 1928نيسان  16فنشر في  األردنيةالى الحكومة 
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    .)21(الذي كان معموال به في العراق سيألساا 

 إمـارة القواعد القانونية لمؤسسات الحكم في  األساسيالقانون  ىوقد ارس
 : شرقي االردن وهي

عبد اهللا بـن الحسـين    األميرعلى منح  األساسيالقانون  نص :رئيس الدولة
وورثته من بعده السلطات التشريعية والتنفيذية وهـو رئـيس الدولـة ولـه     

انتخابات  بأجراء يأمريحق له عقد المعاهدات، : حيات عديدة منهاصال
 .المجلس التشريعي، يصادق على القوانين ويراقب تنفيذها

المشـورة   بإسـداء يمارس هذا المجلس السلطة التنفيذية  :المجلس التنفيذي 
 األميـر يعيـنهم    أعضاءبخمسة  أعضاءه األساسي، وقد حدد القانون لألمير

صية رئيس المجلس، ويعتبر المجلس مسـؤوال عـن الشـؤون    بناء على تو
 .على قراراته حتى تصبح سارية المفعول األميرللبالد  وان يوافق  اإلدارية

والمجلـس التشـريعي    باألميرالسلطة التشريعية  أنيطت :المجلس التشريعي
المجلس من النواب المنتخبـين ومـن رئـيس المجلـس التنفيـذي       ويتألف

الخاصة به والنظـر فـي    واألنظمةمهامه وضع القوانين  واعضاءه، وكانت
من المجلس التنفيـذي، والنظـر فـي قـانون      إليهمشاريع القوانين المقدمة 

 . الميزانية العامة
المساواة بين المواطنين في الحقـوق   مبدأعلى  األساسيالقانون  أكد: لشعبا

قة االجتماعيـة  والواجبات بغض النظر عن الدين او العرق او اللغة او الطب
علـى   على صون الحريات الشخصية وحماية حقوق الملكية، كما نص وأكد
 .دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية اإلسالمان 

شـرقي   إمـارة من المحاكم في  أنواعثالث  األساسيطرح القانون  :القضاء
 :                                                   األردن

ومجالس الطوائف الدينية  اإلسالميةالمحاكم الدينية وهي محاكم الشرعية  – أ
المحـاكم   -المحاكم المدنية وتنظر في القضايا المدنيـة والجزائيـة، ج   -ب

الخاصة والتي تستعمل حقها بموجب قانون خـاص، وقـد ضـمن القـانون     
 .)22(صيانة هذه المحاكم من التدخل في شؤونها األساسي
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  1947دستور 
القانون ( األول األردنيعقدين على صدور الدستور  بما يقاربعد مرور 

 األردنشرقي  إمارةوبعد التطورات السياسية الداخلية التي شهدتها ) األساسي
البريطانية وعلى القانون  األردنيةعلى المعاهدة  أدخلتومنها التعديالت التي 

فقرات ومواد  وإدخالقرات تم حذف العديد من الف أثرهاوالتي على  األساسي
فضـال عـن التطـور     )23(لإلمـارة الهوية الوطنية  إبرازجديدة ساهمت في 

 إمـارة اسـتقالل   إعالنالسياسي الذي برز بعد الحرب العالمية الثانية وهو 
الهاشمية والـذي صـادق    األردنيةشرقي االردن وتبدل تسميتها الى المملكة 

متخذا في الوقت ذاتـه   1946ايار  25في  األردنيعليه المجلس التشريعي 
حكومة مستقلة اسـتقالال   األردن إعالن -أ: أهمهاقرارات عديدة ذات صلة 

عبد اهللا ليكون ملكا دسـتوريا   لألميرالبيعة  -تاما ذات حكم ملكي نيابي، ب
على  األساسيتعديل القانون  إقرار -ج الهاشمية، األردنيةيلقب بملك المملكة 

  .)24(لييناألو ضوء القرارين
دستور  إصدارالى  العمل على  األردنييندفعت هذه التطورات المسؤولين 

جديد يتناسب مع الوضع السياسي الجديد للمملكة، وقد صدر الدستور الجديد 
من شباط  األولونشر في الجريدة الرسمية في  1946تشرين الثاني  28في 

  .)25(ليصبح في حينه ساري المفعول 1947
 األساسـي مشابها في كل نصوصه وفقراته للقانون  1947 وجاء دستور

فيما يتعلق بالسلطة التشريعية التي اعتبرها الدستور الجديـد   إال، 1928لعام 
  .)26(والملك األمةمنوطة بمجلس 
، بنشـر قـانون   1947نيسان  16قامت الحكومة في  األساسوعلى هذا 

النواب ويبلـغ عـدد    المكون من مجلسين هما مجلس األمةالنتخابات مجلس 
عشـرة   أعضـاءه ويبلـغ عـدد    األعيانعشرين عضوا، ومجلس  أعضاءه

خابات للمجلس التشريعي لعـام  اعضاء، وقد حل هذا القانون محل قانون االنت
1928)27(. 

جرت انتخابات مجلس االمة الذي اسـتمر   1947تشرين الثاني  20وفي 
تقـرر حـل المجلـس    ، عندما 1950 األولفي عمله حتى االول من كانون 

بنظر االعتبار القرار الصادر  بشأن الوحدة بين  تأخذانتخابات جديدة  وإجراء
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 .)28(الضفتين الشرقية والغربية لالردن
 

    1952دستور 
 1952كانون الثـاني   8يعد هذا الدستور اخر الدساتير االردنية، نشر في    

   .)29(ة الى الوقت الحاضرردنية الهاشميوهو مازال معموال به في  المملكة اال
مادة قانونية جاءت على  131فصول موزعة على   9يحتوي الدستور على 

 : النحو التالي
الدولة ونظام الحكم فيها ويحتوي على اربعة مواد تتعلق : الفصل االول

 . بنظام الحكم ودين الدولة والعاصمة وراية المملكة االردنية الهاشمية
 أحكاممادة حول  19ردنيين وواجباتهم ويشمل على حقوق اال: الفصل الثاني

 .الجنسية والمساواة والحرية والحقوق الفردية والحريات العامة
مـواد تحـدد    أربعةعامة وتشمل على  أحكامالسلطات، وهي : الفصل الثالث

هـي مصـدر    األمةالعامة للسلطات الثالث، وهذا الفصل يوضح ان  األحكام
 .س السلطات الثالثالسلطات وان الملك هو را

 :السلطة التنفيذية، وتقع في قسمين: الفصل الرابع
مادة مـع تفرعاتهـا وتحـدد     13الملك وحقوقه، ويشمل على : القسم االول

 . بالتفصيل السلطات المنوطة بالملك مع تفصيل لجميع صالحياته
مادة  تحدد شروط تولي الـوزارة   21ويحتوي على  الوزراء،: القسم الثاني

ـ على من يتوالها وصالحيات الوزراء ومسؤولياتهم  بيترتوما   بوما يترت
 . على تلك المسؤوليات

 3هذا الفصل من  ويتألف) األمةمجلس (السلطة التشريعية، : الفصل الخامس
 . مادة 34و أقسام

وشـروط   أعضـاءه ، ويشمل على مواد تحـدد  األعيانمجلس : األولالقسم 
 . لنوابالعضوية ومدتها وعالقتها بمجلس ا

مجلس النواب، ويحتوي على مواد تتعلق بطبيعة انتخاب مجلس : القسم الثاني
 . النواب ومدة المجلس ورئاسته وشروط العضوية فيه وصالحيته

 أحكام شاملة للمجلسين، وتشمل موضوع العضوية ومدة دورات: القسم الثالث
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 .  العادية واالستثنائية واألنظمة الداخلية لكل مجلس
مادة تتعلـق باسـتقالل    13السلطة القضائية، ويشمل على : السادسالفصل 

 .القضاء وتعيين القضاة وأنواع المحاكم
الضرائب  أحكاممواد تشمل  8الشؤون المالية، ويحتوي على : الفصل السابع

 . والموازنة العامة
فـي المملكـة    اإلداريةوتتحدث على التقسيمات : مواد عامة: الفصل الثامن

وكيفية تعيين المـوظفين   إداراتهادوائر الدولة ودرجاتها ومنهاج وتشكيالت 
 . وصالحياتهم واختصاصاتهم

القـوانين   بإلغاءمواد تتعلق  أربعةنفاذ القوانين، ويشمل على : الفصل التاسع
  )30(.والتشريعات واألنظمة

، تم تعديل العديد من فقرات ومـواد  2003ولغاية عام  1954ومنذ عام      
والظروف السياسية التي مرت بها المملكة خالل  األحداثر تماشيا مع الدستو

 )31(.تلك الفترة
ويرى بعض السياسيين والمختصين بالقانون الدسـتوري، بـان دسـتور    

شكلت الدعامة للنظام السياسي في االردن   أساسية ىء، جاء ليؤكد مباد1952
 :في تلك الفترة والفترات الالحقة ومن هذه المبادئ

فصل السلطات الثالثة التشريعية  مبدأعلى  األردنيالنظام السياسي  تأكيد -أ
يسن القوانين والحكومة تنفذها ) األمةمجلس (والتنفيذية والقضائية، فالبرلمان 

يقوم الفصل على تحديـد   -بوالجهاز القضائي يراقب دستوريتها ويفسرها 
لوحيدة التي يفـرض  المسؤوليات لكل من السلطات الثالثة،  فالحكومة هي ا

يها الدستور وضع التشريعات وتقديمها للبرلمان للمصادقة عليها والقضـاء  لع
مبدا التعاون والتوازن بين السلطات ممكن   -جـصاحب الحق في التفسير  

  )32(.وذلك لغرض اال تتركز السلطات بيد واحدة
  

   

 .هيكلية النظام السياسي في األردن-3
علـى  ) 1952دستور (ي األردن وفقا ألخر دستور يقوم النظام السياسي ف
  ) في أخر البحثانظر الملحق : (ثالث ركائز أساسية هي
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 .س للدولة ومجلس الوزراءأويمثلها الملك كر: السلطة التنفيذية
ويمثلها مجلس األمة المتكـون مـن مجلسـين، مجلـس     : السلطة التشريعية

 . األعيان، ومجلس النواب
  . مثلها المحاكم بمختلف أنواعها وتخصصاتهاوت: السلطة القضائية

 
   :السلطة التنفيذية

تقوم السلطة التنفيذية في المملكة االردنية الهاشمية على ركنـين   :الملك
هما الملك  كراس الدولة ورئيس الحكومة وفريقه الـوزاري،   أساسيين

والملك يمارس صالحياته بموجب الدستور بواسطة الوزراء وهو مصون من 
تبعة ومسؤولية، كما انه يضع القرارات المهمة وصـالحياته وسـلطاته   كل 

 الفعلية والدستورية اليستطيع أي رئيس وزراء ان ينافسه فيها او يحقق شـيئا 
  )33(.موازيا لها
مـن  ) 28( المادة الملك في النظام السياسي االردني، فان  ألهميةونظرا 
الملك  أسرةاشمية وراثيا في ان عرش المملكة االردنية اله على نص الدستور

الظهور طبقـا   أوالدعبد اهللا بن الحسين وتكون وراثة الملك في الذكور من 
 : للشروط التالية

في السن ثـم الـى    أبنائهتنتقل والية الملك من صاحب العرش الى اكبر 
قبل ان تنتقل اليه  األبناءتوفي اكبر  وإذاوهكذا،  األكبرذلك االبن  أبناءاكبر 
، على انـه  أخوةولو كان للمتوفى  أبنائهالملك، كانت الوالية الى اكبر  والية

الذكور وليا للعهد فتنتقل والية الملك مـن   أخوتهيجوز للملك ان يختار احد 
 . إليهصاحب العرش 

واذا لم  خوتهاتنتقل والية الملك الى اكبر  أبناءتوفي الملك ولم يكن له  إذا
 فـإلى ابن   أخوتهفان لم يكن الكبر  أخوتهاكبر  أبناءاكبر  فإلى إخوةيكن له 

 . بحسب ترتيب العمر اآلخرين إخوته أبناءاكبر 
 األعمـام في حالة فقدان االخوة وابناء االخوة تنتقل واليـة الملـك الـى    

 . وذريتهم على الترتيب الوارد في العمر
في حالة اصابة الملك بمرض عقلي، فان مجلس الوزراء وبعد التثبت من 
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 ٭ .ك يقرر نقل العرش الملكي الى صاحب الحق فيه من بعدهذل
اذا توفي الملك بدون أي وارث، فان مجلس االمة يختار من يتولى العرش 

 . من ساللة الملك الحسين بن علي
اما مواصفات من يتولى العرش، فيجب ان يكون مسلما، عاقال، مولـودا   

تم الثامنة عشـرة مـن   من زوجة شرعية، من ابوين مسلمين، ان يكون قد ا
العرش وهو مازال قاصرا٭٭ فان صـالحيات الملـك    إليهعمره، واذا انتقل 

 )34(يمارسها الوصي او مجلس وصاية يقوم بتعيينه مجلس الوزراء 
للملك صالحيات عديدة ومتنوعة  قسمت الى  األردنيوقد منح الدستور   
 فأمـا . سـية وسيا إداريـة وصالحيات – األنظمة إصدارصالحيات : قسمين

بوضـع   األمرسلطة  -أ: فتشمل مايلي األنظمة بإصدارالصالحيات المتعلقة 
قـانون   بأياالنظمة المستقلة التي التتصل  إصدار-بلتنفيذ القوانين  األنظمة

 األنظمة إصدار-المصالح او المرافق العامة  ج  أوضاعمعمول به بل تعالج 
العمـل   إعالنالطوارئ عند  والسالمة في حالة األمنالخاصة بالحفاظ على 

 .)35(العرفية األحكام وإعالنبقانون الدفاع 
 :   والسياسية فتتمثل في اإلداريةأما الصالحيات 

 وإقـالتهم وقبول استقالته، وتعيين الوزراء  وإقالتهتعيين رئيس الوزراء – أ  
 .وقبول استقالتهم بناء على تنسيب وطلب من رئيس الوزراء

 )36(.ر الموظفين، تعيين وعزل كبار قضاة المحاكمتعيين وعزل كبا -ب
القيادة العليا للقوات العسكرية بمختلف صنوفها البرية والجوية والبحرية،  -ج

 . الحرب وعقد الصلح إعالنوحق 
 .       المعاهدات واالتفاقيات إبرام -د

والقـاب الشـرف    واألوسـمة ومنح الرتب المدنية والعسـكرية   إنشاء -هـ
  )37(.األخرى

 األمرلم يعط لهذا  األردنيالقيود التي تقيد الملك، فالحقيقة ان الدستور  أما
دورا فاعال، أي لم تكن هناك قيود حقيقية تحد من صالحيات الملك اال فيمـا  
يتعلق بالمعاهدات واالتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة النفقات 

دنيـين العامـة والخاصـة، فـان     المالية، او التي تمـس المـواطنين االر  
الدستوراعطى شرطا  بان يتم موافقة مجلس االمة عليها حتى تصبح نافـذة  

   )38(.المفعول
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 مجلس الوزراء            -ب
مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء والوزراء ويمثلـون بمجملهـم   

يذيـة،  الحكومة، ومجلس الوزراء هو الركن الثاني من أركان   السلطة التنف
فان الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء ويقيلـه ويقبـل   ) 35(وحسب المادة 

استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب من رئـيس  
على ان مجلس الوزراء ) 41(في المادة  رنص الدستوكما  )39(الوزراء
مصـلحة  من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة وال يتألف

جميع الشؤون المتعلقة بوزارتـه، ويتـولى    إدارةويعد الوزير مسؤوال عن 
  .)40(الملك جلسات مجلس الوزراء في حالة حضوره لها

  :الدستورية المتعلقة برئيس الوزراء والوزراء هو ان يكون األحكاماما    

يجوز للوزير ان يتـولى   -اداء القسم امام الملك ج -ب  اردني الجنسية -أ
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ان يكون عضوا فـي   -اكثر من وزارة، د

سنفصـل الحـديث   ( مجلس النواب واالعيان وله الحق في التصويت والكالم
هـ اذا قرر مجلس النواب عدم الثقـة  ) عن هذا المجلس في صفحات الحقة

 تتقدم الـوزارة ببيانهـا او   -و.  وجب عليها ان تستقيل) الحكومة(بالوزارة 
 )41(برنامجها الحكومي الى مجلس النواب خالل فترة التتجاوز شهرا واحدا

ادارة الشؤون  -1: كاآلتيصالحيات مجلس الوزراء  فهي  أهمعن  أما  
اسداء المشورة  -2العامة للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي وتنفيذها 

للمبادئ واالسس طبقا )  البرلمان(للملك وتحمل المسؤولية امام مجلس االمة 
 أعمـال على جميع  اإلشراف -3 األخرىالمقررة في الدستور والتشريعات 

وضـع الخطـط    -4الدولة في ظل السياسة العامة المقررة  والرقابة عليها 
 -5المشاريع التي تعود بالنفع على االقتصـاد الـوطني    وإعداداالقتصادية 

صـياغة مشـاريع    -6تعيين الموظفين وعزلهم وتامين حقوقهم الوظيفيـة  
  )42(.واألنظمةالقوانين 

وتعد قرارات وقوانين مجلس الوزراء نافذة باستثناء القرارات التي تحتاج 
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الى موافقة الملك عليها، حيث ترفع الى الملك للتصديق عليها في االحـوال  
عليها الدستور او أي قانون وضع بمقتضاه هذه القرارات، وينفـذ   التي ينص

ل مـن رئـيس الـوزراء والـوزراء  كـل فـي حـدود        هذه القرارات ك
 )43(.اختصاصه

وفيما يتعلق برئيس الوزراء وواجبا ته، فيمكن القول ان رئيس الـوزراء   
يتمتع بصالحيات تنسيب تعيين الوزراء الى الملك وتغيير حقائبهم او اقـالتهم   

ا عـن  وقبول استقالتهم مما يعطيه مركزا متقدما بالقياس مع بقية الوزراء، ام
ادارة جلسات مجلس الـوزراء تحـت    -أ : واجبات رئيس الوزراء فهي أهم

بين الوزارات المختلفة ومراقبة تنفيذ قـرارات   األعمالتنسيق  -رئاسته، ب
  )44(.مجلس الوزراء والدفاع عنها امام مجلس النواب

بقي ان نشير الى ان عالقة الوزير برئيسه او بمجلس الـوزراء بشـكل    
يقوم بتنفيذ واجباته في نطاق السياسات التي يقررهـا  ) أي الوزير(عام، فانه 

مجلس الوزراء، اذ عليه ان يلتزم بها،  الن مجلس الوزراء مسؤول بشـكل  
 )45(.للدولة كامل امام مجلس النواب عن السياسة العامة

 

  )مجلس االمة(لسلطة التشريعية ا -2
لسياسي فـي األردن، وتنـاط   هي الركيزة الثانية التي يقوم عليها النظام ا

السلطة التشريعية بالملك الذي له الحق في إصـدار القـوانين واألنظمـة و    
البرلمان الذي يسمى بمجلس األمة والمتكون من مجلسين األعيان والنـواب،  
ولكل من المجلسين صالحيات وواجبات معينة حددها الدستور إلدارة شؤون 

 . البالد
  
 مجلس األعيان  -أ

نصـف عـدد    زال يتجاوبما فبه الرئيس، من عدد  األعيانجلس م يتألف
 بـإرادة تعيين هذا المجلس من قبل الملك مباشرة  أمر ويأتيمجلس النواب، 

سنوات يوقع عليها كل من رئيس الوزراء ووزير الداخليـة،   أربعملكية لمدة 
 : كاآلتيبعد ان تتوفر لديهم شروط محددة هي 

 إحـدى  ان يكون منتميـا الـى   -من عمره، بعاما  40 أتمان يكون قد  -أ
الوزراء السابقين، رؤساء مجالس النـواب   –الفئات التالية رؤساء الوزارات
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ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم االستئناف والضباط من رتبة لـواء  
فما فوق ومن شغل بعض المناصب العليا في الدولـة وقـدم خدمـة لألمـة     

ان ال يكون محكوما عليه سـابقا   -لجنسية دا أردنيان يكون  -والوطن، ج
 أو األعيـان ان ال يجمع بين عضـوية مجلـس    -باي جنحة او جناية، هـ
  )46(.النواب والوظائف العامة

من قبل الملك وبتوقيع رئيس  األعيانمجلس  أعضاءعلى ان تعيين 
في عمل هذا المجلس والذي نقصده  اإلشكالياتالوزراء قد ادخل بعض 

والمعين من قبل السلطة التنفيذية من شانه ان يجعـل   األعيانلس هنا ان مج
هذا المجلس مؤثرا في بعض القرارات التي يشترط فيها الدستور الحصـول  

، مما قـد يعنـي   األمةالثلثين لمباشرة بعض اختصاصات مجلس  أغلبيةعلى 
أي تشريع او قـانون اال   إقراراالصطدام مع مجلس النواب الذي ال يستطيع 

 )47(.مما قد يعيق عمل مجلس االمة لفتـرات طويلـة   األعيانوافقة مجلس بم
مـن   أعضـاءه كبيرة لما يتمتع به همية أله  األعيانومع ذلك فوجود مجلس 

      .)48(األمةالكفاءات والخبرة الطويلة التي يحتاجها مجلس  أصحاب
  

 مجلس النواب  -ب
دة اربع سنوات انتخابا منتخبين لم أعضاءمن  فيتألفاما مجلس النواب،   
ويشترط في عضـوية   )49(.من قبل الشعب وفقا لقانون االنتخاب مباشراًعاما 

   معظم الشروطالى  إضافةالثالثين من عمره،  أتممجلس النواب ان يكون قد 
  )50(.األعيانالتي اشرنا اليها في عضوية مجلس 

 :فهي) والنواب األعيان( األمةعن صالحيات عمل مجلس  أما
مرحلة اقتراح القوانين حيث  -والذي يمر بثالث مراحل هي، أ: التشريع -1

للموافقة  األمةيقوم رئيس الوزراء بعرض مشروع كل قانون على مجلس 
أي مـن   أعضـاء من  أعضاءاقر المشروع عشرة  فإذاعليه او رفضه، 

فانه يصبح قانونا ويطلب مـن الحكومـة   ) األعيانالنواب او (المجلسين 
 إحالـة بعد : المرحلة الثانية -ب .لى المجلس في الدورة نفسهاعرضه ع
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يتم الموافقة عليه او رفضه،  األمةالى مجلس  أخرىمشروع القانون مرة 
علـى مسـودة القـانون فـان     ) والنواب األعيان(اختلف المجلسان  فإذا

ثلثي  بأكثريةالمجلسان يجتمعان في جلسة مشتركة ويقررا قبول المشروع 
رفض فيمنع على الحكومة تقديمه مرة ثانية الى مجلس  إذا وأما، األعضاء

ويقصد بها بعد موافقة مجلس االمة : تصديق القوانين حلةمر -ج .االمة 
للمصادقة عليها ويحق للملك رفضها علـى   الملكعلى القوانين ترفع الى 

وافق عليها فان القانون يصـبح سـاري    إذا أماالرفض،  أسبابان يبين 
  )51(.المفعول

  .سحبها منح الثقة للحكومة او -2
  .فرض الضرائب والرسوم -3
  .الموازنة العامة إقرار -4
السلطة التنفيذية، حيث يحق العضاء مجلس  أعمالالرقابة السياسية على  -5

على الحكومة حول سياسـاتها وقراراتهـا،وللمجلس    األسئلةطرح  األمة
ت حول عمل وزارة مـا مـن   انابيالحق في الحصول على المعلومات وال

 .الوزارات 
النظر في شكاوي المواطنين، حيث ان الدستور يمنح االردنيين الحق في  -6

مخاطبة السلطات العامة عن طريق تقديم العرائض والطلبات وترفع الـى  
على اللجان المختصة لدراسـتها وتبيـان    بإحالتهاالذي يقوم  األمةمجلس 

  )52(.الرأي فيها
  

 القضائية السلطة  -3
وهي الركيزة الثالثة التي يستند عليهـا النظـام السياسـي فـي االردن،     
ويعتبرها الدستور سلطة مستقلة ال سلطان عليها لغيـر القـانون، والقضـاة    

  )53(.القوانين ذات الصلة أحكامملكية وفق  بإرادةبالتالي مستقلون يعينون 
ب توفرها فيمن يتولى منه الشروط الواج) 98(وقد بين الدستور في المادة 

ان  -ي الجنسـية ب ـان يكون اردن -أ: منصب القاضي ومن هذه الشروط
ان يكون حاصال على شهادة  -السابعة والعشرين من عمره ج أكمليكون قد 

فـي المحامـاة    األستاذيةان يكون حاصال على  -البكالوريوس في الحقوق د
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   )54(.حاصال على دبلوم المعهد القضائيان يكون  -هـ
ويتم تعيين القضاة كما ذكرنا سابقا بارادة ملكيـة وبقـرار صـادر مـن     
المجلس القضائي األردني الذي يتكون من رئيس محكمة التمييـز ورئـيس   
محكمة العدل العليا نائبا وعضوية كل من اقدم قاضي في محكمـة التمييـز   

ارة واالمين العام لوزارة العدل ورؤساء محاكم االستئناف واقدم مفتشـي وز 
  .)55(العدل

 : أنواعالى ثالث  األردنالمحاكم في  األردنيوقد قسم الدستور 
 المحاكم النظامية 
 المحاكم الدينية 

 المحاكم الخاصة 
  )56(.ولكل من هذه المحاكم قوانينها وصالحياتها في إدارة شؤونها القضائية

  
 المحاكم النظامية 

ة وتمارس حق القضاء علـى  الجزائي اوهي المحاكم التي تنظر في القضاي
في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الـدعاوي التـي    األشخاصجميع 

  )57(.تقيمها الحكومة او التي تقام عليها
 :أنواعوهي بدورها مقسمة الى ثالث 

 واألحـداث ونقصد بها محـاكم الصـلح والبدايـة     األولىمحاكم الدرجة 
ا منها دعـاوي الحقـوق والتجـارة،    بعدة قضاي والجنايات الكبرى وتختص

المنقولـة   باألموالودعاوي العطل والضرر والتعويض، والدعاوي الخاصة 
، )18(هـم دون سـن    الـذين  باألحداثوغير المنقولة، والدعاوي الخاصة 

اوي جرائم القتل واالغتصاب وهتك اإلعراض والخطف وغيرهـا مـن   عود
  )58(.الجرائم هذه

قصد بها محاكم االستئناف والتمييز، فاالسـتئناف  محاكم الدرجة الثانية ون
الصفة القطعية، اما محـاكم التمييـز    تأخذالجزائية التي لم  اتختص بالقضاي

الصادرة عن محاكم االستئناف لتفهيم الحكم وتبليغه وتنظر  األحكامفتنظر في 
   دعـاوى محاكم االستئناف في القضايا الصلحية مثـل   أحكامفي الطعون في 
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 )59(.دينار اردني) 200(يا التي تزيد قيمة المطالبة بها على القضا
 :اما محكمة العدل العليا فواجبها النظر في: محكمة العدل العليا -ج
 .الطعن في أي قرار او قانون مخالف للدستور -1
 .الطعن في نتائج انتخابات المجالس البلدية  -2
ين في وظائف الدولة العامـة  المتعلقة بالتعي اإلداريةالطعن في القرارات  -3

 )60(.وغيرها من القضايا ذات الصلة
 

 :المحاكم الدينية
على ان المحاكم الدينية تقسـم   األردنيمن الدستور ) 104(نصت المادة 

 :الى نوعين
، النزاعـات  وأحكامـه منها، الوقف  أموروتنظر في عدة : المحاكم الشرعية

الشخصية بين المسلمين كالزواج  حوالاأل، قضايا األيتام أموالقضايا  الوقفية،
الشخصـية   األحوالوالطالق والنفقة وغيرها من تلك القضايا، ويعتمد قانون 

  )61(.القضايا تلك أحكامحنيفة في جميع  أبي اإلمام على مذهب األردنفي 
وتنظر هذه المحاكم في جميع القضـايا الخاصـة    :محاكم مجالس الطوائف

تعامل هذه المحاكم في قضايا االحوال الشخصـية  بالطوائف غير المسلمة، وت
الشخصـية بالنسـبة    األحـوال للطوائف نفس المعاملة التي تتعامـل بهـا   

  )62(.للمسلمين
 

  :المحاكم الخاصة
حسب المـادة   إنشاؤهاوهي النوع الثالث من المحاكم التي اوجب الدستور 

  :منه وتقسم الى) 99(
 : أنواعها قضاة نظاميون وهي على محاكم مرتبطة بوزارة العدل ويتوال - 1

بالنظر في الطعون المقدمـة   محكمة استئناف ضريبة الدخل وتختص -أ
 .بحق قرارات تقدير الضرائب على المكلفين

 وأمـالك  أراضـي الدولة، وتنظر في خروقات قانون  أمالكمحكمة  -ب
 .الدولة

وتنظـر فـي القضـايا المتعلقـة     : والميـاه  األراضيمحكمة تسوية  -ج
المتنازعين  لألشخاصوالمياه وحصصها بالنسبة  باألراضيبالتصرف 

 .عليها
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وتنظر في القضايا المتعلقة بالكمارك والخالفـات  : المحكمة الجمركية -د
 . المتعلقة بها والتهريب وغيرها من هذه القضايا

وتنظر في المخالفات وجنح قانون النقـل وقـانون   : محاكم البلديات -هـ
وهي محاكم  واألبنيةوقانون تنظيم المدن والقرى  الحرف والصناعات

  )63(.تنحصر سلطتها داخل البلديات
 ومنها : المحاكم التي التشرف عليها وزارة العدل -2
القوات المسلحة  أفرادفي محاكمة  والتي تختص :المحاكم العسكرية -أ

 .خدمتهم أثناءوالمخالفات التي يرتكبها العسكريين 
العـام   األمـن  أفرادالتي يرتكبها  توتختص بالمخالفا :محاكم الشرطة -ب

 األحكـام عادية او مخالفات ضبط عسكرية وتطبق في هذه  أكانتسواء 
فـي القضـايا الجنائيـة قابلـة      وأحكامهـا المحاكمات الجزائية،  أصول
  )64(.للتمييز

  
 .خالصة واستنتاجات

ة المؤسسـات واألنظمـة السياسـي    يـة الهاشـمية  األردنالمملكة عرف 
، واسـتمر  1921والدستورية منذ بداية تكوينه السياسي في عهد اإلمارة عام 

تدريجيا في بناء هذه المؤسسات حتى بعد حصوله علـى االسـتقالل عـام    
، ومما ساعده في ذلك صدور الدساتير التي ساهمت في تنظـيم هـذه   1946

الذي عمل على إعطاء صـورة   1952المؤسسات والتي كان أخرها دستور 
املة للنظام السياسي في األردن من خـالل توزيـع هـذه المؤسسـات     متك

الدستورية والسياسية في إطار هيكلية تنظيمية مقسمة إلـى ثـالث سـلطات    
 .أساسية هي السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية

ومن خالل دراستنا لتلك الهيكلية وخاصة فيما يتعلق بالسلطتين التنفيذيـة  
مع استثناء السـلطة  (عماد النظام السياسي األردني  تعدان اللتانشريعية والت

 : فإننا يمكن التوصل إلى مايلي) القضائية التي اعتبرها الدستور سلطة مستقلة
تبدو وبشكل واضح سيطرة السلطة التنفيذية والتي يترأسها الملك بالدرجة  -1

الدراسـة هـو    األساس على السلطة التشريعية، فالملك ظهر في هـذه 
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صاحب القرار السياسي الداخلي والخارجي ألنه يستند إلى صـالحيات  
دستورية مطلقة، وهذا يوحي لنا  إن األردن تخلى عن المقولة المعروفة 

،  وذلك بسبب تمسك الملك )الملك يملك وال يحكم (في النظم الملكية بان
 .    بحقه الدستوري التي تجعله يسمو  فوق أي قانون

كاد ينحصر دور السلطة التشريعية المتمثل بمجلس األمة المتكون مـن  ي -2
مجلس األعيان ومجلس النواب، في تقديم النصـح والمشـورة للسـلطة    

مسبقا، كما إن سلطتها ليسـت     التنفيذية والموافقة على قرارات متخذة 
 . إلزامية

هيمنة  ومما زاد في تهميش دور السلطة التشريعية ويثبت في ذات الوقت -3
تكون قراراتـه  ) الملك(السلطة التنفيذية، ان مجلس األعيان المعين من 

كما ال يسـتطيع   )  الشعب(مؤثرة على مجلس النواب المنتخب من قبل 
مجلس النواب االعتراض أو   أقرار أي تشريع أو قـانون اال بموافقـة   
مجلس األعيان وهذا يعطينا مؤشر واضح على وجود  خلل فـي بنيـة   

  .ام السياسي في المملكة األردنية الهاشميةالنظ
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Abstract 
The research aims at explaining the nature of political system 

in Jordan by showing the gist of the research and there is a sort of 
a burse in distributing the three powers: they are executive, 
legislative and juridical powers. It is clear through out the paper 

that there is on a control and hold for the executive power 
upon the legislative one.  

This has created a sort of misbalance in the politics between 
both powers and upon the structure of the political system 
negatively all over the country. 
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