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ملخص:
من  الأعيان  جمل�س  دور  بيان  بالدرا�سة  البحث  هذا  يتناول 
حيث الت�سكيل والخت�سا�سات، يف �سوء ن�سو�س الد�ستور الأردين 
يومنا  حتى  عليه  طراأت  التي  والتعديالت   ،1952 عام  ال�سادر 
يف  الأردن  يف  املجل�سينْ  بنظام  الأخذ  مربرات  يتناول  بحيث  هذا، 
ن�سو�س  والنقد  والتحليل  بالتدقيق  يتناول  ثم  متهيدي،  مبحث 
الد�ستور الأردين، فيما يتعلق بالت�سكيل يف مبحث اأول، وال�سالحيات 
خل�س  وقد  ثاٍن.  مبحث  يف  الأعيان  ملجل�س  املمنوحة  الت�رشيعية 
العديد  اإيجابية  من  الرغم  وعلى  اأنَّه  اإىل  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث 
البحث،  الد�ستور الأردين حمل  الواردة يف  الد�ستورية  الن�سو�س  من 
اخلا�سة  الأحكام  يف  ال�سواب  يحالفه  مل  الد�ستوري  امل�رشع  اأنَّ  اإّل 
من  الكثري  املعّي  الأعيان  جمل�س  منح  يف  ثم  املجل�س،  بت�سكيل 
يف  الطوىل  اليد  �ساحب  منه  جعلت  التي  الت�رشيعية  ال�سالحيات 
اإىل  بحاجة  زلنا  ل  فاإّننا  وعليه  الأردن،  يف  الت�رشيعية  العملية 
تعديالت جوهرية على الد�ستور للحد من هذه ال�سالحيات الوا�سعة 
الأعيان على ح�ساب  الت�رشيعي ملجل�س  والخت�سا�س  الت�سكيل  يف 
وبتو�سيات  بنتائج  الدرا�سة  انتهت  وقد  املنتخب.  النواب  جمل�س 

نراها حماولة متوا�سعة حلل هذه امل�سكلة. 
الكلمات املفتاحية: جمل�س الأعيان، ال�سالحيات الت�رشيعية، 

جمل�س النواب، الد�ستور الأردين.

Analytical and Critical Study of the role of the Sen-
ate in terms of composition and legislative terms 
of reference in the light of the provisions of the 
Jordanian Constitution of 1952 and its amend-

ments

:Abstract

This study addresses the role of the Senate in 
terms of composition and terms of reference in the 
light of the provisions of the Jordanian Constitution 
of 1952 and modifications until this day, Then the 
study deals with the justification for the introduction 
of a system of Councils in Jordan in a preliminary 
research, then we check and analysis and critique 
texts of the Jordanian Constitution concerning the 
composition in his first, and the legislative powers 
granted to the Senate on the subject. In this study the 
researcher finds that despite these several positive 
constitutional provisions contained in the Jordanian 
Constitution, The constitutional legislator does not 
legislate successfully the provisions concerning the 
composition of the Board then in granting the Senate 
appointed a lot of legislative powers that made him his 
upper hand in the legislative process in Jordan, and we 
still need substantial amendments to the Constitution 
to curb the broad powers in the legislative jurisdiction 
of the Senate at the expense of the elected House of 

representatives, The study ends up with providing 
some results and recommendations that the researcher 
see modest attempt to solve this problem.

مقدمة:
تنق�سم ال�سلطات يف الدولة اإىل ثالث �سلطات، �سلطة ت�رشيعية 
وظيفتها الأ�سا�سية ت�رشيع وو�سع القواني الناظمة حلياة املجتمع، 
خالل  من  الدولة  �سوؤون  اإدارة  ووظيفتها  التنفيذية  ال�سلطة  ثم 
وال�سلطة  الت�رشيعية،  ال�سلطة  التي و�سعتها  القواني  وتطبيق  تنفيذ 
بع�سهم  الأفراد  بي  املنازعات  يف  بالف�سل  ُتعنى  التي  الق�سائية 

البع�س، اأو ما بينهم وبي الدولة بهيئاتها وموؤ�س�ساتها املختلفة.
هيئة  كل  تخت�س  اأن  املبداأ  حيث  من  التق�سيم  هذا  ويقت�سي 
»الف�سل  مبداأ  عليه  يطلق  ما  وهو  و�سالحياتها،  باخت�سا�ساتها 
اإذ  له،  املطلق  بال�سكل  يطبق  مل  املبداأ  هذا  اأّن  اإّل  ال�سلطات«،  بي 
اقت�سى الأمر اأحيانًا ل بل اأحيانًا كثرية اخلروج عنه، حيث تداخلت 
التنفيذية  ال�سلطة  فتقوم  كثرية،  لأ�سباب  وال�سلطات  ال�سالحيات 

بالت�رشيع، وتقوم ال�سلطة الت�رشيعية باأعمال غري الت�رشيع.
والظروف  وال�ستعجال  ال�رشورة  يف  جند  قد  اأّننا  واحلقيقة 
ميكن  ل  الذي  الأمر  اأنَّ  اإلَّ  التداخل،  هذا  ملثل  مربراً  ال�ستثنائية 
ما  وهو  اأ�ساًل،  وال�ستثناء  ا�ستثناًء  الأ�سل  ي�سبح  اأن  هو  قبوله 
الد�ستور  الد�ساتري  هذه  بي  ومن  الدول،  من  كثري  د�ساتري  عك�سته 
ممثلًة  التنفيذية  ال�سلطة  منح  والذي   ،1952 عام  ال�سادر  الأردين 
نراها  ت�رشيعية  واخت�سا�سات  الوزراء، �سالحيات  بامللك وجمل�س 
وا�سعة جداً، جعلت ما ذكرناه �سابقًا �سحيحًا، فالأ�سل بات ا�ستثناًء 

وال�ستثناء بات اأ�ساًل.
اأن:  على   1952 لعام  الأردين  الد�ستور  من   25 م  ن�ست  وقد 
»تناط ال�سلطة الت�رشيعية مبجل�س الأمة وامللك، ويتاألف جمل�س الأمة 
من جمل�سي الأعيان والنواب«، ون�سري هنا اإىل م�ساألة هامة، وهو اأّن 
الدور الذي نتحدث عنه للمجل�س املنتخب يف القيام بدوره الرقابي 
والت�رشيعي يتاأثر بعوامل عديدة، منها مدى تطور احلياة ال�سيا�سية 
لوجودها  اأو  لتطويرها  ال�سيا�سية  الإرادة  توفر  ومدى  الدولة،  يف 
اأ�ساًل، وتوفر اأوعدم توفر املناخ ال�سيا�سي اأو الفكري الذي ننظر فيه 
اإىل جمل�س النواب نظرة داعمة ل منفرة. واملتتبع لن�سو�س الد�ستور 
الأردين يلحظ ب�سكل وا�سح وجلّي تلك ال�سلطة التي يتمتع بها جمل�س 
ويف  ت�سكيله  يف  املنتخب  املجل�س  ح�ساب  على  املعّي  الأعيان 
الت�رشيع. وعليه فاإنَّ الغر�س من الدرا�سة هو بيان اأهم مظاهر هذه 
ال�سلطة اأو »الهيمنة« اإن جاز لنا التعبري من خالل درا�سة نقدية، ويف 
اخللل،  مواطن  اأهم  على  الوقوف  حماولي  مقارنة،  الأحيان  بع�س 
احلال  اإعادة  يف  ت�ساهم  التي  واملقرتحات  احللول  تقدمي  وحماولة 

لو�سعه الطبيعي. 
تناول  يف  التحليلي،  النقدي  املنهج  الباحث  يّتبع  و�سوف 
و�سالحياته،  املجل�س  لت�سكيل  الناظمة  الد�ستورية  الن�سو�س 
واملقارن يف بع�س الأحيان بدول اأخرى م�سابهة له اأو غري م�سابهة، 
معززاً ذلك بالعديد من الآراء الفقهية والد�ستورية لعديد من الفقهاء 

الذين تناولوا املو�سوع بالدرا�سة.
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خطة البحث: 
مت تناول هذا املو�سوع من خالل مبحث متهيدي، ومبحثينْ 

: رئي�سينْ
♦ . املبحث التمهيدي: مربرات الأخذ بنظام املجل�سينْ
املبحث الأول: ت�سكيل جمل�س الأعيان يف �سوء الن�سو�س  ♦

الد�ستورية.
املبحث الثاين: الخت�سا�سات الت�رشيعية ملجل�س الأعيان. ♦

املبحث التمهيدي

 مربرات األخذ بنظام اجمللسينْ 

ل زال نظام املجل�سينْ وحتى يومنا هذا، يثري خالفًا كبرياً لدى 
اأّنه  الد�ستوري، فرنى من يدافع عنه ب�رشا�سة بحجة  القانون  فقهاء 
يعطي الفر�سة لل�سلطة الت�رشيعية بعدم الت�رشع يف اإ�سدار القانون، 
اأنَّ الت�رشيع يف  اأطول للفح�س والتدقيق، على اعتبار  اإذ ياأخذ وقتًا 

هذه احلالة يعر�س على جمل�سينْ ل جمل�س واحد.
باملقابل جند اأّن جانبًا اآخراً من الفقه الد�ستوري ينتقد وجود 
الت�رشيعيةاأ  ال�سلطة  اأركان  من  اأ�سا�سي  كركن  املعّي  املجل�س  هذا 
عميقة  خلالفات  ومثرياً  الت�رشيع،  �سدور  لإعاقة  �سببًا  ويعتربه 
املجل�س  هذا  كان  اإذا  خا�سة  والتنفيذية،  الت�رشيعية  ال�سلطتينْ  بي 
معينًا بالكامل من قبل رئي�س الدولة اأو امللك، وهو ما فعله امل�رشع 
اأنَّ  على  الد�ستور  من   36 املادة  ن�ست  حيث  الأردين،  الد�ستوري 
»امللك يعينِّ اأع�ساء جمل�س الأعيان، ويعينِّ من بينهم رئي�س جمل�س 

الأعيان، ويقبل ا�ستقالتهم«.
هذا  عن  البع�س  يدافع  ملاذا  هنا،  يثار  الذي  ال�سوؤال  لكن 
املجل�س املعيَّ؟ وما هي املربرات التي �ساقها بع�س الفقه لتربير 

ذلك؟:
اأولً: املربر التاريخي: يرى بع�س الفقه �رشورة اأن يكون  �

التوازن  للطبقة الر�ستقراطية يف املجتمع متثيل خا�س مبا يحفظ 
مبا  املربر  هذا  على  الرد  ب�سهولة  وميكن   .)1( املجتمع.  طبقات  بي 
ن�ست عليه املادة الأوىل واملادة الثانية من الإعالن العاملي حلقوق 
ان على امل�ساواة بي  الإن�سان، ال�سادر عام 1948م، واللتان تن�سّ
اأكدته  ما  وهو   ،)2( نوع  اأي  من  متييز  دون  املجتمع،  اأفراد  جميع 
على  منه  الأوىل  الفقرة  ن�ست  الأردين، حيث  الد�ستور  من   6 املادة 
احلقوق  يف  بينهم  متييز  ل  �سواء،  القانون  اأمام  “الأردنيون  اأنَّ 
اأو الدين”. وعليه، فال  اأو اللغة،  والواجبات، واإن اختلفوا يف العرق، 
جمال للحديث عن هذا املربر التاريخي يف وقتنا احلا�رش، ول ميكن 
القول به كمربر جلعل اأحد اأهم اأركان ال�سلطة الت�رشيعية معيَّنًا من 

قبل ال�سلطة التنفيذية.
وجود  � اأنَّ  مبعنى  “الحرتايف”:  املهنيِّ  املربر  ثانياً: 

الت�رشيعي،  املجل�س  يف  واخت�سا�س  خربة  ذوو  معيَّنون  اأ�سخا�س 
الت�رشيعي،  املجل�س  هذا  كفاءة  م�ستوى  رفع  على  ي�ساعد  �سوف 
فالنظام النتخابي ل ُيفرنِّق يف هذه الناحية -عند فتح باب الرت�سيح 
لنتخاب اأع�ساء املجل�س الت�رشيعي- بي �سخ�س كفوؤ و�سخ�س غري 
ح نف�سه  كفوؤ، ويف العادة ل توجد قيود متعلقة بالكفاءة فيمن ير�سنِّ
اأ�سخا�س  جمموعة  يفرز  قد  مما  الت�رشيعي،  املجل�س  لنتخابات 

الدولة، ل  الت�رشيعية يف  اإدارة الأمور  تنق�سهم اخلربة والكفاءة يف 
ل “الع�سائرية” اأو “احلزبية” دوراً جوهريًا  �سيما يف الدول التي ت�سكنِّ
يف انتخاب اأع�ساء املجل�س، ومنها بال �سك الأردن. واإن كان يف هذا 
الراأي جانب من ال�سحة، من حيث اأنَّ الد�ستور ل ي�سع قيوداً متعلقة 
ح نف�سه لنتخابات املجل�س الت�رشيعي،  باخلربة والكفاءة فيمن ير�سنِّ
ومن ذلك ما ن�ست عليه املادة 75 من الد�ستور الأردين، على اأنَّه ل 

يكون ع�سواً يف جمل�سي الأعيان والنواب:
من مل يكن اأردنيًا.. 1
من يحمل جن�سية دولة اأخرى.. 2
اعتباره . 3 ُي�ستعد  ومل  بالإفال�س،  عليه  حمكومًا  كان  من 

قانونيًا.
من كان حمجوراً عليه، ومل يرفع احلجر عنه.. 4
من كان حمكومًا عليه بال�سجن مدة تزيد عن �سنة واحدة . 5

بجرمية غري �سيا�سية ومل يعف عنه.
من كان جمنونًا اأو معتوهًا.. 6
بقانون . 7 تعّي  التي  الدرجة  امللك يف  اأقارب  من كان من 
خا�س.

بعيد،  اإىل حد  ينح�رش  بداأ  املربر  باأنَّ هذا  القول  اأنَّه ميكن  اإلَّ 
حيث جند الآن يف املجال�س الت�رشيعية املنتخبة الكثري من الكفاءات 
الت�رشيعية  ال�سوؤون  اإدارة  ت�ستطيع  التي  والعملية  العلمية  واخلربات 
يف املجل�س، عالوة على ما توؤكده الأنظمة الداخلية من تفعيل دور 
وتكون  القواني،  م�رشوعات  وو�سع  �سياغة  يف  القانونية  اللجان 
يف العادة مثل هذه اللجان القانونية مكونة من اأ�سخا�س قانونيي 
ذوي خربة وكفاءة قانونية عالية، كما اأنَّ م�ساألة »الع�سائرية« بداأت 
هي الأخرى تت�ساءل بفعل الوعي الفكري الذي طال اأفراد املجتمع 

على امل�ستويات كافة.
للم�سائل  � اأنَّ  البع�س  يرى  القت�صادي:  املربر  ثالثاً: 

املجل�س  يفرز  ل  فقد  ولذلك  الدولة،  يف  ق�سوى  اأهمية  القت�سادية 
�سري  يعطل  قد  مما  املجل�س،  يف  خبرية  اقت�سادية  نخبًا  النتخابي 
ولذا  القت�سادية،  الت�رشيعات  جمال  يف  �سيما  ل  الت�رشيعي،  العمل 
العامة،  ليمثل  قيد  بال  ال�سعب  قبل  من  ينتخب  املجل�سينْ  اأحد  فاإنَّ 
خا�سة)3(.  ب�رشوط  مهنية  اأو  اقت�سادية  فئات  ليمثل  الثاين  ويعيَّ 
جمل�س  لإيجاد  ذريعة  اأو  مربراً  القت�سادي  املربر  يف  نرى  ول 
معّي من قبل الهيئة التنفيذية ليكون �رشيكًا فاعاًل يف �سرينْ العملية 
اأع�ساًء  يفرز  قد  املنتخب  املجل�س  اأنَّ  ونرى  الدولة،  يف  الت�رشيعية 
تر�سيح  نرى  ما  وكثرياً  الأحوال،  من  الأعم  الغالب  يف  اقت�ساديي 
هوؤلء الأ�سخا�س اأنف�سهم لالنتخابات، ل بل اإنَّ حظوظ فوزهم نظراً 
ملالءتهم املالية تكون اأقوى من غريهم من املر�سحي، ويف جميع 
الأحوال وعلى فر�س احتمالية عدم وجود هذه الفئة داخل املجل�س 
املنتخب، فيمكن حل هذه امل�سكلة من خالل تخ�سي�س عدد حمدود 

من املقاعد التي متثل هذه الفئة.
اأنَّ  � الت�رشيعات: ذلك  اإ�صدار  الت�رشُّع يف  رابعاً: مربر عدم 

دون  يحول  �سوف  املنتخب،  املجل�س  جانب  اإىل  ثاٍن  جمل�س  وجود 
القانون  م�رشوع  ياأخذ  اأن  مبعنى  الت�رشيعات،  اإ�سدار  يف  الت�رشع 
العيوب  من  خاٍل  �سليم  ب�سكل  �سدوره  ي�سمن  مبا  وقته،  كامل 
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باإعداد  املكّلفة  واللجان  اجلهات  لتعدد  نظراً  القانونية،  والثغرات 
وغريها  التدقيق  جلان  على  عر�سه  ثم  القانون،  م�رشوع  و�سياغة 
ل�سالمته  �سمانًا  القانون  م�رشوع  بتدقيق  تقوم  التي  اللجان  من 

القانونية، وخلوه من اأي عيوب اأو ثغرات.
اأنَّه  اإّل  النظرية،  الناحية  �سابقًا مقبوًل من  واإذا كان ما ذكر 
-ومع الأ�سف- اأخذ منحًى �سلبيًا من الناحية العملية، اإذ بات جمل�س 
الأعيان يف كثري من الأحيان معيقًا للعمل، وفار�سًا لإرادة ال�سلطة 
الت�رشيعي،  العمل  على  مدققًا  اأو  رقيبًا  كونه  من  اأكرث  التنفيذية 
�سالحيات  متنحه  التي  الد�ستورية  الن�سو�س  قوة  ذلك  يف  �ساعده 
ما  وكذلك  ورف�سها،  القواني  م�رشوعات  على  الرقابة  يف  وا�سعة 
ت عليه هذه الن�سو�س من ا�سرتاط اأغلبية معينة لإقرار القانون  ن�سّ
، و�ساعده اأي�سًا �سعف املجال�س  يف حال اخلالف عليه بي املجل�سينْ
املنتخبة يف كثري من الأحيان، الأمر الذي جعل هذه املجال�س تتبع 

اإدارة ال�سلطة التنفيذية، ل بل وتدافع عنها اأكرث منها.
وبالنتيجة، فاإنَّ وجود جمل�س الأعيان جعل من م�ساألة اإقرار 
بها  ميرُّ  التي  الطويلة  الإجراءات  ب�سبب  بطيئة،  م�ساألة  القانون 
م�رشوع القانون، حيث يعر�س على جمل�س النواب، ثم يعر�س على 
بنوده  لبع�س  الأعيان  جمل�س  رف�س  حال  يف  ثم  الأعيان،  جمل�س 
يعاد اإىل جمل�س النواب، ويف حال اإ�رشار كل جمل�س على تعديالته 
له  مربر  ل  تاأخري  كله  ذلك  ويف  م�سرتكة،  جل�سة  اإىل  الأمر  يحال 
لإقرار م�رشوع القانون، حتى اأنَّ بع�س الفقه قال اإنَّ الأمر اأ�سبه ما 
راأى  ولذا  مت�سادين)4(.  اجتاهي  يف  جوادان  يجرها  بعربة  يكون 
بع�س الفقه اأنَّ توزيع ال�سلطة بي املجل�سينْ يعّقد الإجراءات، ويكرنِّر 

املناق�سات، مما يعني التقليل من �رشعة الإجناز واإطالة الوقت. )5(.
خام�صاً: مربر التع�صف يف ا�صتعمال احلق: هنالك من يرى  �

اأنَّ وجود جمل�سينْ ت�رشيعيينْ �سيمنع ال�ستبداد، و�سي�ساعد على وجود 
توازن بي ال�سلطات العامة يف الدولة)6(، مبعنى اأنَّه يعمل على منع 
ال�ستبداد الربملاين، ويخفنِّف من حدة احلما�س الربملاين)7(، وترتكز 
اأو  بيد هيئة واحدة  اإذا ما كانت  ال�سلطة  اأنَّ  النظر هذه حول  وجهة 
جمل�س واحد فاإنَّ هذه الهيئة اأو املجل�س �سوف يتع�سف يف ا�ستعمال 
احتمالية  من  مانعًا  له  مواٍز  جمل�س  وجود  يكون  وعليه  �سلطاته، 
قيامه بهذا التع�سف، والواقع اأّننا ل نتفق البتة مع هذا الطرح، لأن 
ما جرى عمليًا يف الأردن هو العك�س متامًا، فعرب تاريخه الطويل مل 
اإل بجانب ال�سلطة التنفيذية التي عيَّنته،  يكن جمل�س الأعيان يومًا 
ال�ستبداد  من  املنتخب  للمجل�س  مانعًا  اأو  متوازنًا  يومًا  يكن  ومل 

والت�سلط.
الت�رشيعي وال�صلطة  � �صاد�صاً: حل اخلالفات بني املجل�س 

التنفيذية: ويرى اأن�سار هذا املربر اأنَّ وجود جمل�س ثاٍن يجعل منه 
قائمًا بدور الو�سيط حلل اأي خالفات اأو م�سكالت قد تن�ساأ بي املجل�س 
املنتخب وبي ال�سلطة التنفيذية، وذلك من خالل قيام املجل�س الثاين 
مبهمة التوفيق، والعمل على تقريب وجهات النظر متهيداً لنزع فتيل 
الأزمة قبل تعاظمها.)8( ومرة اأخرى نرف�س هذا املربر لذات الأ�سباب 
اأن يقف  اأوردناها يف املربر اخلام�س، لأنَّ املنطقي واملعقول  التي 
املجل�س املعّي اإىل جانب الهيئة التي تقوم بتعيينه، ل بل بالعك�س 
لقد وقف جمل�س الأعيان يف الأردن �سداً منيعًا يف مواجهة جمل�س 

النواب لتمرير كافة م�ساريع القواني كما اأرادتها احلكومة.
 �صابعاً: احلكم على اأع�صاء املجل�س الت�رشيعي: يرى البع�س  �

عابراً  راأيًا  ميثل  يجعله  قد  واحد  جمل�س  على  الربملان  اقت�سار  اأنَّ 
ت�ساعد  ل  �سعارات  و�سكلية  الدعاية،  اأجهزة  فيه  اأثَّرت  للناخبي، 
الناخبي على احلكم مبو�سوعية على مدى كفاءة و�سالحية بع�س 
الأع�ساء، ولذلك فاإنَّ وجود جمل�س اآخر ي�سمٌّ اأع�ساًء من ذوي اخلربة 
هذه  من  براأيهم  يحد  الناخبي،  �سغوط  عن  ن  البعيدينْ والكفاءة 

امل�سكلة.)9(.
ال�سلطات  من  �سلطة  كل  اإنَّ  نقول  املربنِّرات جميعًا،  ويف هذه 
تقوم  اأن  ينبغي  موؤ�س�سات  جمموعة  عنها  تعربنِّ  الدولة،  يف  الثالثة 
بوظائفها يف اإطار وحدود، ي�سبطها د�ستوراً ي�سمن توزيعًا وظيفيًا 
عادًل قائمًا على التكامل، والن�سجام، والتوزان بي ال�سلطات، فال 
تهيمن هيئة على ح�ساب الهيئات الأخرى، فيختل التوازن، ويخرج 
الأ�سل عن اأ�سله وعن حدوده الد�ستوريه. وبالن�سبة للد�ستور الأردين، 
الفقه  اأمناط د�ستورية قد يجتهد  اأو  اأو�ساف،  اأية  النظر عن  وبغ�س 
الد�ستوري لإعطائها لهذا النظام الد�ستوري، فاإنَّنا ل ن�سكُّ حلظة يف 
ال�سلطة  يف  كبري  ب�سكل  جت�سد  الأردين  الد�ستوري  النظام  اإنَّ  القول 
بحيث  الأخرى،  ال�سلطات  كافة  على  مهيمنة  ك�سلطة  التنفيذية 
ال�سلطة  يخدم  مبا  �سالحياتها  تقييد  مت  ال�سلطات  هذه  جميع  اإنَّ 
الأردن،  يف  الد�ستوري  نظامنا  �سنَّفنا  فمهما  ولذلك  التنفيذية، 
يف  التنفيذية  ال�سلطة  و�سكل  ال�سلطات،  وتق�سيم  و�سكل  م�ساألة  فاإنَّ 
الد�ستور، هو الذي حّدد يف نهاية املطاف م�ساألة كيفية تطبيق مبداأ 

الف�سل بي ال�سلطات الثالثة يف الدولة.
يف  جت�سد  ال�سلطات  هذه  اأنَّ  من  نقول  ما  اأهمية  وتنبع 
مظاهرها الثالثة �سيادة الدولة، وهذه املظاهر املتميزة هي اإ�سدار 
القواعد الت�رشيعية امللزمة للجماعة، مما يطلق عليه الت�رشيع وتلك 
الدولة،  العام يف  النظام  الت�رشيعية، واملحافظة على  ال�سلطة  مهمة 
حل  ثم  التنفيذية،  ال�سلطة  مهمة  وهذه  للمواطني  اخلدمات  وتقدمي 
املنازعات �سلميًا بي املواطني وهذه مهمة ال�سلطة الق�سائية)10( 
النيابية  الدميقراطية  كانت  واإن  اأنَّه  اإىل  هنا  الإ�سارة  من  بد  ول 
قائمة على اأ�سا�س انتخاب ال�سعب لعدد من النواب، يكونِّنون الربملان 
اأنَّه  اإلَّ  عنه،  ونيابة  ال�سعب  با�سم  الت�رشيع  �سلطة  ويتولون ممار�سة 
ال�سيا�سية  الظروف  واقع  اإىل  النيابي  النظام  اأ�سا�س  يعود  ما  غالبًا 
اأيديولوجية.)11(  نظريات  اإىل  يعود  مما  اأكرث  التاريخية  والتطورات 
ولذا، فاإنَّ مربرنا الوحيد الذي نراه ملنح جمل�س الأعيان هذا الدور 
الت�رشيعي الهام �سنداً لن�سو�س د�ستورية متعددة، هي تلك الظروف 
جعل  مما  مبنطقتنا،  ع�سفت  التي  التاريخية  والتطورات  ال�سيا�سية 
التنفيذية تتحوط لذلك بو�سع كيان ت�رشيعي تعينِّنه ليكون  ال�سلطة 
اأو  عقبات  لأية  حت�سبًا  الت�رشيعات،  �سياغة  يف  لها  نًا  وعونْ �رشيكًا 
اختارها  التي  ال�سلطة  قبل  من  ال�سلطة  هذه  تواجهها  قد  م�سكالت 

ال�سعب.

املبحث األول

تشكيل جملس األعيان يف ضوء النصوص الدستورية
املطلب الأول: تعيني اأع�صاء جمل�س الأعيان: 

يعينِّ  »امللك  اأنَّ  على  الأردين  الد�ستور  من   36 املادة  ن�ست 
الأعيان  جمل�س  رئي�س  بينهم  من  ويعينِّ  الأعيان،  جمل�س  اأع�ساء 
اأع�ساء  بانتخاب  املطالبة  م�ساألة  هنا  وتثور  ا�ستقالتهم«،  ويقبل 
جمل�س الأعيان بدًل من تعيينهم، لأنَّ من يقوم بتعيينهم فعليًا هي 
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امل�سوؤولة  لأنها  وثانيًا  اأوًل،  بالأ�سماء  للملك  تن�سب  التي  احلكومة 
واإذا كان مربر تعيي   .51  /45 الد�ستور يف املادتي  اأحكام  وفق 
اأع�ساء هذا املجل�س يف عام 1952 هو عدم وجود كفاءات وخربات 
لنجاحها  الفر�سة  توافر  وعدم  وجودها  اأو  الفرتة،  تلك  يف  عالية 
يف املجل�س املنتخب، فاإنَّ هذه احلجَّة مل تعد قائمة يف يومنا هذا 
الكبرية،  –واحلمد هلل-بالكفاءات واخلربات  اإذ تزخر اململكة  قطعًا، 
والقانونية وغريها،  والقت�سادية،  ال�سيا�سية،  املجالت  كافة  ويف 
الكفاءة  املجل�س- وهو  اأع�ساء  اأ�سا�س تعيي  اأنَّ  لوحظ موؤخراً  كما 
معيار  واأ�سبح  احلالت،  من  كثري  يف  مطبقًا  يعد  مل  واخلربة- 
الكفاءات  عن  البحث  من  اأكرث  والرت�سيات  واملح�سوبية  الوا�سطة 

واخلربات، ففقد املجل�س مربر تعيينه.
النظرية من هكذا جمل�س،  الغاية  اإذا كانت  اأنَّه  البع�س  ويرى 
عند �سدور الد�ستور الأردين عام 1952، هي توفري كفاءات وخربات 
عنه  ت�سفر  قد  الذي  النق�س  ل�سدَّ  الت�رشيع،  �سلطة  يف  ثاٍن  ملجل�س 
ميكن  التي  ال�سيغة  فاإنَّ  املجال،  هذا  يف  النواب  جمل�س  انتخابات 
احلالية  ال�سيغة  من  بدًل  الربملاين  النظام  د�ساتري  بها يف  القتداء 
اأع�ساء  من  وموؤلفًا  منتخبًا،  الأعيان  جمل�س  يكون  اأن  هي  عندنا، 
تو�سع  اأننْ  على  بينها،  تفرقة  ودون  بالت�ساوي  املحافظات  ميثلون 
موا�سفات لع�سوية هذا املجل�س ت�سمن التاأهيل املطلوب، من حيث 
ح نف�سه  ن، واملوؤهالت، واخلربات التي ينبغي توافرها يف من ير�سنِّ ال�سنِّ
لع�سوية جمل�س الأعيان، ويف املقابل اأن يتكون جمل�س النواب من 
اأع�ساء منتخبي، بحيث يخ�سَّ�س لكل حمافظة عدٌد من املقاعد التي 
اأو جمل�س  تتنا�سب مع عدد �سكانها. و�سواء بالن�سبة ملجل�س النواب 
ينتخب  اأن  احلالتينْ  يف  ينبغي  الذي  هو  املجل�س  فاإنَّ  الأعيان، 

رئي�سه)12(
اإبعاد  من  الهدف  اأنَّ  يرى  الفقه  من  جانبًا  اأنَّ  جند  باملقابل 
الأعيان عن �سندوق القرتاع، هو احلفاظ على ا�ستقاللية املجل�س، 
و�سمان الغاية الأ�سا�سية من اإن�سائه، وهي اعتباره املجل�س الأعلى 
الذي يقوم مبراجعة الأعمال والقرارات ال�سادرة عن جمل�س النواب 
يحقق  اأن  ي�سمن  ل  الأعيان  جمل�س  اأع�ساء  فانتخاب  الأدنى، 
الأمور  يف  عليا  ومرجعية  خربة،  كبينْت  املجل�س  اإن�ساء  من  الغاية 

الت�رشيعية)13(.
وقتنا  يف  الأعيان  جمل�س  انتخاب  �سعوبة  البع�س  ويربنِّر 
احلا�رش اإىل الختالف حول التق�سيمات الإدارية لنتخابات جمل�س 
انتخابي معي، مما يجعل  ال�ستقرار على نظام  لعدم  النواب، نظراً 
الأعيان  جمل�س  لنتخابات  اإدارية  تق�سيمات  على  التفاق  من 
اختيار  يف  �ستتحكم  التي  العوامل  اأن  كما  ال�سعوبة،  غاية  يف  اأمراً 
حيهم يف انتخابات جمل�س الأعيان �ستكون م�سابهة  الناخبي ملر�سنِّ
لتلك العوامل التي تتحكم بانتخابات جمل�س النواب، والتي هي اأبعد 
العام،  العمل الربملاين  الكفاءة والقدرة على  ما تكون عن عن�رشي 
اأية انتخابات لأع�ساء جمل�س  وهو ما من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا على 
قد  الد�ستوري  امل�رشع  اأنَّ  البع�س  راأى  الأردن.)14( ولذا  الأعيان يف 
اأ�ساب يف جعل تعيي اأع�ساء جمل�س الأعيان �سلطة خال�سة للملك 
دون معقنِّب عليها، ويدّلل على ذلك باأنَّ الدولة الأردنية ت�سنف من 

الدول التي يف بدايات طريقها نحو الدميقراطية. )15(
والواقع باأننا نرى باأن نقف موقفًا و�سطًا بي الراأيي، فال �سكَّ 
اأبرزها  الأعيان،  انتخاب جمل�س  تواجه مقرتح  اأنَّ �سعوبات كثرية 

يف  القرار  �سانعي  لدى  ال�سيا�سية  الإرادة  توافر  عدم  الإطالق  على 
ذلك، كما اأنَّه ل ميكن القبول بتلك ال�سالحيات الوا�سعة لهذا املجل�س 
امل�صكلة  حلَّ  اأنَّ  ونرى  الخت�سا�سات.  اأو  الت�سكيل،  �سواًء من حيث 

يكمن فيما ياأتي:
اأن يتم نزع �سالحية امللك يف حل جمل�س الأعيان وعزل . 1

من  العي  ويتخل�س  للمجل�س،  الد�ستوري  الدور  في�ستقر  اأع�سائه، 
جمل�س  يف  م�سريه  على  التنفيذية  ال�سلطة  من  حمتملة  �سيطرة  اأية 

الأعيان، فيتح�سن لكي يلعب دوره الربملاين كاماًل. )16(
اأو اأن يتم تعديل الد�ستور، لتجريد هذا املجل�س من بع�س . 2

اإقرار  يف  دوره  اأهمها  ومن  والتنظيمية،  الت�رشيعية  �سالحياته 
حال  يف  القواني  هذه  لإقرار  املطلوبة  الأغلبية  وتعديل  القواني، 

اخلالف عليها بينه وبي جمل�س النواب.
اأو اأن يتم انتخاب جزء من اأع�ساء جمل�س الأعيان، وتعيي . 3

القيود وال�رشوط يف من يرغب برت�سيح  اآخر، مع فر�س بع�س  جزء 
واخلربة  بالكفاءة،  ال�رشوط  هذه  تتعلق  بحيث  املجل�س،  لهذا  نف�سه 
ال�رشوط  من  ذلك  وغري  والقانونية،  وال�سيا�سية،  والعملية،  العلمية، 
اأ�سخا�س على �سوية عالية من اخلربة والكفاءة،  التي تكفل و�سول 
اأكمل  على  والرقابي  الت�رشيعي  لعمله  املجل�س  اأداء  ت�سمن  والتي 
وجه، وبذلك تتحقق الغاية الأ�سا�سية التي من اأجلها وجد املجل�س، 
كما ت�سمن اإىل حد بعيد ا�ستقاللية املجل�س، وفك قيد الهيمنة امل�سّلط 

عليه من قبل ال�سلطة التنفيذية. 
ون�سري هنا اإىل املادة 24 من الد�ستور الفرن�سي لعام 1958، 
والتي ن�ست على اأن:” يتكون الربملان من اجلمعية الوطنية وجمل�س 
ال�سيوخ. ينتخب نواب اجلمعية الوطنية بالقرتاع املبا�رش، ول يجوز 
اأن يتجاوز عدد اأع�سائها خم�سمائة و�سبعة و�سبعي ع�سو. وينتخب 
عدد  يتجاوز  اأن  يجوز  ول  املبا�رش،  غري  بالقرتاع  ال�سيوخ  جمل�س 
مبداأ  طبق  حيث  ع�سو”.)17(  واأربعي  وثمانية  ثالثمائة  اأع�سائه 

القرتاع غري املبا�رش لنتخاب اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ.
كما ون�سري هنا اإىل ما هو مطبَّق يف بريطانيا بخ�سو�س تعيي 
اأع�ساوؤه مقاعدهم فيه ب�سكل  اأع�ساء جمل�س اللوردات، حيث يتوىل 
عام اإما بالوراثة اأو بالتعيي ملدى احلياة من قبل امللك، وبناء ًعلى 
اللوردات  وت�سم  الأوىل  الفئة  فئتي:  من  ويتاألف  احلكومة.  اقرتاح 
الإنكليكانية،  الكني�سة  روؤ�ساء  وميثلون   ،26 وعددهم  الروحيي، 
الكن�سية.  ا�ستمروا يف �سغل مهامهم  وي�ستمرون يف ع�سويته طاملا 
على  بدورها  وت�صتمل  الزمنية،  اللوردات  فت�سم  الثانية  الفئة  واأما 

اأربعة اأ�صناف:
اللوردات بالوراثة، وعددهم تقريبا 800.. 1
التي . 2 ال�سخ�سيات  بي  من  امللك  يعينهم  الذين  اللوردات 

قدمت لربيطانيا خدمات جليلة اأو اأعماًل قيمة يف خمتلف املجالت، 
ويبلغ عدد هوؤلء تقريبًا نحو مائة لورد.

اللوردات . 3 وينتخبهم  ا�سكتلندا،  مقاطعات  ميثلون  لوردات 
ويحتفظون   ،16 وعددهم  املقاطعة،  هذه  اإىل  ينتمون  الذين 

بع�سويتهم طوال مدة ولية جمل�س العموم.
لوردات ال�ستئناف العادي وعددهم ت�سعة، ويعينهم امللك . 4

ملدى احلياة للقيام بال�سالحيات الق�سائية ملجل�س اللوردات. 
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دراسة حتليلية نقدية في دور مجلس األعيان من حيث التشكيل واالختصاصات التشريعية
في ضوء نصوص الدستور األردني لعام 1952 وتعديالته

د. زياد علي الكايد

هذا  اأع�ساء  بع�س  تعيي  يف  امللك  �سالحية  اأنَّ  ويالحظ 
املجل�س هي �سالحية لي�ست مطلقة، فبع�س الأع�ساء يعينون بحكم 

الوراثة، وبع�سهم الآخر بحكم منا�سبهم الدينية اأو الإقليمية.
املطلب الثاين: مدة املجل�س وعدد اأع�صاء جمل�س الأعيان:

ن�ست الفقرة الأوىل من املادة 65 من الد�ستور على اأّن: »مدة 
اأربع �سنوات، ويتجدد تعيي الأع�ساء  الع�سوية يف جمل�س الأعيان 
كل اأربع �سنوات، ويجوز اإعادة تعيي من انتهت مدته منهم«. وهنا 
ت على  ل بّد من الإ�سارة اإىل ن�س املادة 68 من الد�ستور، والتي ن�سّ
على   68 املادة  من  الأوىل  الفقرة  ت  ن�سّ حيث  النواب،  جمل�س  مدة 
اإعالن  اأربع �سنوات �سم�سية، تبداأ من تاريخ  النواب  اأنَّ:«مدة جمل�س 
مدة  ميدد  اأن  وللملك  الر�سمية،  اجلريدة  يف  العام  النتخاب  نتائج 
املجل�س باإرادة ملكية اإىل مدة ل تقل عن �سنة واحدة، ول تزيد عن 
�سنتي«. ويت�سح من الن�سينْ ال�سابقينْ اأّن امل�رشع الد�ستوري جعل 
ما  مما  الأعيان،  جمل�س  دون  النواب  جمل�س  على  مق�سوراً  التمديد 
اإىل م�سكلة د�ستورية وقانونية فيما لو قرر امللك متديد مدة  يوؤدي 
، يف حي اأنَّه ل ميلك حقًا د�ستوريًا  جمل�س النواب ملدة �سنة اأو �سنتينْ
�سنوات، ما يرتتب  اأربع  الأعيان لأكرث من  اأن ميدد مدة جمل�س  يف 
جمل�س  وجود  دون  منعقداً  النواب  جمل�س  يكون  اأن  احتمالية  عليه 
الأعيان، الأمر الذي يتطلب تعدياًل د�ستوريًا بهدف توحيد مدَّة انعقاد 
، تالفيًا لأية م�سكالت قد تعيق جمل�س النواب، ومتنعه من  املجل�سينْ

اأداء دوره الرقابي والت�رشيعي.
كما ن�ست م 63 من الد�ستور الأردين على اأن »يتاألف جمل�س 
جمل�س  عدد  ن�سف  يتجاوز  ل  عدد  من  الرئي�س  فيه  مبا  الأعيان 
النواب«، وتتجلى اأهمية هذا الن�س الد�ستوري يف اجلل�سات امل�سرتكة 
ا�سرتط  حيث  القواني،  م�ساريع  على  اخلالف  حالة  يف  تعقد  التي 
اأن  امل�سرتكة  اجلل�سة  يف  القواني  هذه  لإقرار  الد�ستوري  امل�رشع 
اجلل�سة. ويرى  الأع�ساء احلا�رشين يف  ثلثي  باأكرثية  القرار  ي�سدر 
البع�س –وبحق- اأّن هذا الأمر يكر�س هيمنة ال�سلطة التنفيذية على 
رف�س  على  الأعيان  جمل�س  اأع�ساء  �سمم  فاإذا  الت�رشيعية،  ال�سلطة 
م�رشوع قانون معي فاإنَّه ي�سقط، اإلَّ اإذا تكتل جمل�س النواب ب�سورة 

جماعية يف مواجهة الن�سبة املرتفعة لأع�ساء جمل�س الأعيان. )18(.
كما اأننا نتفق متامًا مع من يرى اأنَّ حتديد عدد جمل�س الأعيان 
املعيَّ بعدد ل يتجاوز ن�سف عدد اأع�ساء جمل�س النواب املنتخب، 
وبذلك فاإنَّ عدد اأع�ساء جمل�س الأعيان املعيَّ ي�ساوي ثلث اأع�ساء 
، فاإّن جمل�س الأعيان املعيَّ  جمل�س الأمة، اأي ثلث اأع�ساء املجل�سينْ
بقوته العددية ي�ستطيع يف معظم احلالت اأن يعوق اأي ت�رشيع يقرُّه 
الأعيان على رف�س  اإذا �سمم جمل�س  واأنَّه  املنتخب،  النواب  جمل�س 
النواب بالإجماع  اإذا اقرتع جمل�س  اإلَّ  م�رشوع قانون، فاإّنه ي�سقط، 
باملوافقة عليه، وهو ما يكاد يكون من املتعذر حتقيقه، لأنَّه يبدو اأّن 
اتفاق اأع�ساء جمل�س الأعيان ب�ساأن م�رشوع قانون معيَّ بالإمكان 
حتقيقه لوجود رابطة بينهم، وهي تعيينهم من قبل ال�سلطة التنفيذية، 
عليهم  بالتاأثري  التنفيذية  ال�سلطة  تقوم  اأن  اجلائز  من  وبالتايل 
جلعلهم يتخذون موقفًا معينًا اإزاء م�رشوع قانون ما، وبالعك�س من 
ذلك يتعذر اتفاق جميع اأع�ساء جمل�س النواب واحتادهم يف موقف 
يف  بينهم  فيما  الرابطة  وجود  لعدم  ما،  قانون  م�رشوع  اإزاء  معي 
م�رشوع  مترير  اإعاقة  اإىل  يوؤدي  الو�سع  وهذا  والجتاهات،  امليول 
قانون خمتلف عليه بي املجل�سي. وهكذا ن�سل اإىل نتيجة مفادها 

حق  مبفرده  ميلك  ل  املنتخب-  املجل�س  وهو  النواب-  جمل�س  اأنَّ 
اإذا تكتَّل ب�سورة  اإلَّ  اإذا عار�سه املجل�س املعّي،  الت�رشيعي  التقرير 
جماعية، وهو و�سع ل مثيل له يف الد�ساتري الدميقراطية، واأنَّ تعيي 
بع�س اأع�ساء الربملان واإن كان ل يتما�سى مع املبداأ الدميقراطي، اإّل 
اأننا ل ننكر فائدته لأنَّه يوؤدي اإىل اإدخال عن�رش معّي من اأ�سحاب 
الكفاءات، وهو الأمر الذي يوؤدي اإىل رفع م�ستوى الكفاءة يف جمل�س 
الذي  اأنَّ  اإّل  �سيا�سيًا-  تن�سج  مل  التي  البالد  يف  –وبخا�سة  الأمة 
ننكره هو اأن ي�سل هذا العن�رش املعيَّ اإىل حد اإعاقة اإرادة املجل�س 
الكلمة  فيه  لالأغلبية  يبقى  اأننْ  يجب  الذي  املجل�س  وهو  املنتخب، 
النهائية، باعتباره املمثل احلقيقي لل�سعب، وهذا ال�رشط ل غنى عنه 
يف كل نظام يدنو اإىل الدميقراطية، ولذا ل بّد من حتقيقه يف الأردن 

عندما ي�سار اإىل تعديل الد�ستور. )19(.
واإن كان البع�س)20( يقدم مربرات وحجج كثرية للدفاع عن 
امل�ؤثر جداً يف  ودوره  الأعيان،  اأع�صاء جمل�س  عدد  م�صاألة حتديد 

عرقلة اإرادة املجل�س املنتخب، ففي ذلك نق�ل:
اإّن الواقع العملي يوؤكد مبا ل يدع جماًل لل�سك اأنَّ جمل�س  �

املجل�س  يف  الر�سمي  ممثلها  وهو  احلكومة،  جمل�س  هو  الأعيان 
ال�رش�س  املدافع  احلالت موقف  وقد وقف يف كثري من  الت�رشيعي، 

عن احلكومة وعن اآرائها.
�سحيح اأنَّ حتديد عدد اأع�ساء املجل�س املعّي يتما�سى مع  �

املنطقي،  غري  الأمر  اأنَّ  اإلَّ  العامل،  دول  من  العديد  يف  قائم  هو  ما 
والذي ل يتما�سى مع ما هو موجود يف د�ساتري تلك الدول، هو تلك 
ال�سالحيات الوا�سعة التي منحها الد�ستور –عالوة على العدد-لهذا 

املجل�س املعّي، مما منحه قوة اإ�سافية فوق قوته.
الأعيان  � جمل�س  اأع�ساء  يعينِّ  امللك  اأنَّ  �سحيحًا  لي�س 

هو  بل  الد�ستور،  من   30 املادة  لن�س  وفقًا  الدولة  راأ�س  ب�سفته 
اأدّل  ولي�س  التنفيذية،  لل�سلطة  رئي�سًا  كونه  ال�سالحية  هذه  ميار�س 
على ذلك من ورود هذه ال�سالحية يف املادة 36 من الد�ستور، والتي 

ت�سمَّنها الف�سل الرابع منه، واملعنون بـ “ال�سلطة التنفيذية”.
اأو  � الأعيان  اأع�ساء جمل�س  اأنَّ  اإىل  ي�سري  العملي  الواقع  اإنَّ 

اأو  تو�سية،  اأو  تر�سيح،  على  بناًء  امللك  قبل  تعيينهم من  يتم  جّلهم 
تن�سيب من رئي�س الوزراء، مع بع�س ال�ستثناءات الطفيفة على ذلك، 
وعليه فاإَنّ رابط املحاباة والتحيز ل بّد اأن يكون موجوداً، ول ميكن 

اإغفاله يف ظل هذه الآلية يف التعيي.
اإقرار  � يف  الأغلبية  لهذه  الد�ستوري  امل�رشع  ا�سرتاط  اإنَّ 

القواني يف اجلل�سات امل�سرتكة، يعك�س و�ساية �سبه تامة من قبل 
ح  جمل�س الأعيان على ممثلي ال�سعب، فبعملية ح�سابية ب�سيطة يت�سّ
من  فقط  واحد  ع�سو  ف�سوت  القيد،  لهذا  املتوازن  غري  الو�سع  لنا 
اأع�ساء جمل�س النواب املنتخب يذهب باإرادة هذا املجل�س املنتخب 
وهكذا  اإرادته،  فوق  املعّي  املجل�س  اإرادة  وت�سمو  الرياح،  اأدراج 
اأ�سحت قيمة هذا ال�سوت بقيمة باقي اأع�ساء املجل�س الذين ميثلون 
كما  والعدالة،  املنطق  ينايف  اأمر  وهو  اختارهم،  الذي  ال�سعب  اإرادة 

ينايف مبداأ التوازن بي ال�سلطتي الت�رشيعية والتنفيذية.
نفوذها  � حماية  اأ�سكال  من  وك�سكل  التنفيذية،  ال�سلطة  اإّن 

وهيمنتها على ال�سلطة الت�رشيعية، دائمًا ما تطبق الن�ّس الد�ستوري 
بحذافريه، فدائمًا ما تقوم بت�سكيل جمل�س اأعيان اأع�سائه ن�سف عدد 
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اأهمية  للعدد  فاإنَّ  �سابقًا  ذكرنا  وكما  النواب متامًا.  اأع�ساء جمل�س 
امل�سرتكة  اجلل�سة  يف  املتخذة  القرارات  على  الت�سويت  يف  بالغة 
اإقرار م�رشوعات القواني،  للمجل�سينْ يف حال اخلالف بينهما على 
ونرى اأنَّ ذلك خلل د�ستوري يتطلب عالجه من خالل تعديل الد�ستور، 
بعدد  مقارنة  الأعيان  اأع�ساء جمل�س  عدد  ن�سبة  يخّف�س من  بحيث 
الأقل من خالل تغيري ما هو مطبق  اأو على  النواب،  اأع�ساء جمل�س 
عمليًا، فيتم تعيي عدد حمدود من اأع�ساء جمل�س الأعيان، بحيث ل 
يوؤثر هذا العدد ب�سكل جوهري على اإرادة الناخبي املمثلة باملجل�س 
جمل�س  اأع�ساء  يكون  ي�سرتط  اأن  ل  الد�ستور  واأنَّ  خا�سة  املنتخب، 
ب�رشيح  وذلك  النواب،  جمل�س  اأع�ساء  عدد  ن�سف  دائمًا  الأعيان 
املادة )63( من الد�ستور التي اعتربت اأنَّ جمل�س الأعيان يتاألف من 

عدد ل يتجاوز ن�سف عدد اأع�ساء جمل�س النواب.
املطلب الثالث: ال�رشوط ال�اجب ت�افرها يف ع�ص� جمل�س 

الأعيان:
ع�سو  يف  “ي�سرتط  اأن:  على  الد�ستور  من   64 املادة  ن�ست 
من   75 املادة  يف  املعّينة  ال�رشوط  على  زيادة  الأعيان  جمل�س 
واأن  عمره،  من  �سم�سية  �سنة  اأربعي  اأمتَّ  قد  يكون  اأن  الد�ستور،  هذا 
يكون من اإحدى الطبقات الآتية: روؤ�ساء الوزراء، والوزراء احلاليي 
وال�سابقي، ومن اأ�سغل �سابقًا منا�سب ال�سفراء، والوزراء املفو�سي، 
وحماكم  التمييز،  حمكمة  وق�ساة  وروؤ�ساء  النواب،  جمل�س  وروؤ�ساء 
ال�ستئناف النظامية وال�رشعية، وال�سباط املتقاعدين من رتبة اأمري 
عن  يقل  ل  للنيابة  انتخبوا  الذين  ال�سابقي  والنواب  ف�ساعد،  لواء 
، ومن ماثل هوؤلء من ال�سخ�سيات احلائزين على ثقة ال�سعب  مرتينْ
ن�ست  كما  والوطن.”.)21(  لالأمة  وخدماتهم  باأعمالهم  واعتماده 
املادة 75 من الد�ستور، على اأن ل يكون ع�سواً يف جمل�سي الأعيان 

والنواب:
من مل يكن اأردنيًا.. 1
من يحمل جن�سية دولة اأخرى.. 2
اعتباره . 3 ي�ستعد  ومل  بالإفال�س،  عليه  حمكومًا  كان  من 

قانونيًا.
من كان حمجوراً عليه، ومل يرفع احلجر عنه.. 4
من كان حمكومًا عليه بال�سجن مدة تزيد عن �سنة واحدة . 5

بجرمية غري �سيا�سية ومل يعف عنه.
من كان جمنونًا اأو معتوهًا.. 6
بقانون . 7 التي تعي  الدرجة  امللك يف  اأقارب  من كان من 

خا�س.”
وبالنظر اإىل �سياغة املادة 64، والتي ت�سمَّنت “الطبقات” . 8

التي يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الأعيان منها، فاإّننا نتفق متامًا مع 
اأّن العبارة الأخرية التي وردت يف هذه املادة كافية بحد  من يرى 
ذاتها لتحديد الفئات التي يجب اختيار ع�سو جمل�س الأعيان منها، 
واأنَّ ذكر تعداد معيَّ لهذه الطبقات هو من باب التزيد الذي ل نرى 
الد�ستوري مل يكن موفقًا يف �سياغة  واأنَّ امل�رشع   )22( له.  �رشورة 
هذه املادة يف ال�ّسق املتعلق بالكيفية التي حتدد هذه الفئات، لأنه 
ذكرتها  التي  املراتب  اإىل حد  البع�س  ي�سل  اأننْ  ال�رشوري  لي�س من 

هذه املادة. )23(

اأنَّ  يرى  حيث  ذلك،  مع  يتفق  ل  الفقه  بع�س  فاإنَّ  باملقابل، 
امل�رشع الد�ستوري هدف اإىل تو�سيع الفئات التي يختار منهـا اأع�ساء 
ال�سعب وفئاتهم، وهـذا  جمل�س الأعيان، بحيث ت�سمل جميع طبقات 
يعطي جمل�س الأعيان دوراً مهمًا يف اأن يكون متثيله وا�سعًا ومتنوعًا، 
من  وثقافية  واقت�سادية،  و�سيا�سية،  اجتماعية،  فئات  ي�سمُّ  بحيث 
�رشائح عديـدة من املجتمع الأردين. وميكن للباحث اأن يناق�س هنا 
اأنَّه قد تكون الفقرة ال�سابعة من فئات الأ�سخا�س الذين يحق  فكرة 
الأ�سخا�س  للدللة على طبيعة  الأعيان كافيـة  لهم ع�سوية جمل�س 
اأنَّ  الذيـن ي�سلحون لع�سوية هـذا املجل�س، ولكن يف تقدير الباحث 
الق�سد يف تعدد الفئات من 1 - 6 هو تبيان اأنَّ اأع�ساء املجل�س ل بدَّ 
واأن يكون لديهم خربات ومهارات اإدارية، وقانونية، و�سيا�سية، لكي 
يتمكن جمل�س الأعيان من اأداء دوره الت�رشيعي وال�سيا�سي الذي حـدد 
الأردين.)24( ومع تقديرنا  ال�سيا�سي  النظـام  الد�ستور يف  له مبوجب 
الكامل لوجهة النظر هذه اإلَّ اأنَّ الق�سد الذي يذكره هذا الراأي متحقق 
متامًا يف العبارة الأخرية، وبالتايل فاإنَّ احلكمة متحققة ووا�سحة 

دون حاجة ملثل هذا التعداد الطويل الذي ل فائدة منه.

املبحث الثاني

االختصاصات التشريعية جمللس األعيان
يف �ص�ء الن�ص��س الد�صت�رية

التي  الوا�سعة  الت�رشيعية  الخت�سا�سات  عن  احلديث  قبل 
حباها الد�ستور ملجل�س الأعيان يف مواجهة املجل�س املنتخب، يرى 

الباحث احلديث اأنَّ هناك م�ساألتي غاية يف الأهمية:
ب�ج�د  ● الأردنية  التجربة  تقييم  لأجل  الأوىل:  امل�صاألة 

جمل�س الأعيان املعنّي، علينا اأن نحّدد اإجابات وا�صحة ملا ياأتي:
الأعيان،  � جمل�س  ت�سكيل  من  احلقيقي  الهدف  هو  ما  اأولً: 

كافة  منّكن  بحيث  بذلك،  عالقة  واجلغرايف  ال�سكاين  للتمثيل  وهل 
انتقائية  امل�ساألة  اأنَّ  اأم  الت�رشيع،  يف  امل�ساركة  من  ال�سعب  فئات 

لإر�ساء فئة معينة على ح�ساب فئات اأخرى؟
ثانياً: ما هي حدود تاأثري املجل�س من الناحية الت�رشيعية  �

يف الدولة، وهل بالغ امل�رشع الد�ستوري يف منح هذه ال�سالحيات 
�سالحيات  على  واعتداًء  اإفتئاتًا  ذلك  يعترب  وهل  والخت�سا�سات، 
اأم  حقيقي  برملان  اأمام  نحن  هل  وبالنتيجة  املنتخب،  املجل�س 
�سوري، وهل للربملان ثقل ووزن مقارنة بباقي ال�سلطات يف الدولة؟
م�سار  حتديد  يف  ال�سابقة  الأ�سئلة  على  الإجابة  ت�ساعدنا 
 )25( ال�سيا�سي.  الدولة ويف نظامها  الدميقراطي يف  بو�سلة الجتاه 
مع التاأكيد على اأنَّ كافة امل�سائل التي ذكرناها ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
الدولة،  تلك  القانون يف  وتطور  الدولة،  ال�سيا�سي يف  النظام  بواقع 
والقت�سادية،  والجتماعية،  ال�سيا�سية،  الظروف  عزل  ميكن  ول 

والتاريخية عن الواقع الذي نعي�س.
بوجود  ● الأردنية  التجربة  تقييم  لغر�س  الثانية:  امل�صاألة 

جمل�س الأعيان املعّي، علينا اإيجاز خ�سائ�س الدميقراطية النيابية:
اأولً: وجود هيئة نيابية منتخبة: اأي اأن يقوم ال�سعب، وهو  �

م�سدر ال�سلطات، بانتخاب من ميثله يف الربملان، ويجب اأن تتمتع 
هذه الهيئة النيابية ب�سلطات حقيقية يف ت�سيري دفة احلكم يف الدولة، 
)26( وبالنتيجة، هل جمل�س  اإىل جمرد هيئة ا�ست�سارية.  واإلَّ حتوَّلت 
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د. زياد علي الكايد

د مبداأ »ال�سعب م�سدر ال�سلطات«، لذلك  الأعيان املعّي يعربنِّ اأو يج�سنِّ
عّرف البع�س –وبحق-ال�سلطة الت�رشيعية باأنَّها: ال�سلطة التي تتوىل 
الأفراد،  جميع  على  تنطبق  التي  واملجردة  العامة  القواني  و�سع 
الربملان،  وهو  ال�سعب،  من  منتخبة  هيئة  اإىل  ال�سلطة  هذه  وت�ستند 
ومتار�س هذه الهيئة �سلطة الت�رشيع وفقًا للقواعد املحددة بالد�ستور 

الذي يعترب القانون الأعلى والأ�سمى للدولة.)27(
على  � يجب  وا�صعة:  ب�صالحيات  منتخب  جمل�س  ثانياً: 

د�ستورية،  ب�سالحيات  يتمتع  اأن  ال�سعب  من  املنتخب  املجل�س 
املهّمات  هذه  ت�سمل  بحيث  �سورية،  ل  حقيقية  ورقابية  ت�رشيعية، 
اأم  رمزية  املجل�س  وظيفة  فهل  املجالت،  بكافة  والرقابة  الت�رشيع 

حقيقية؟
من  � النواب  انتخاب  كان  اإذا  حمددة:  ع�ص�ية  مدة  ثالثاً: 

يف  وميثلونه  اإرادته  عن  النواب  هوؤلء  يعرّب  لكي  يتم  ال�سعب  قبل 
اإىل  النيابة  هذه  متتد  األَّ  الطبيعي  فمن  العامة،  ال�سوؤون  ت�رشيف 
مبعنى  �سلفًا.)28(  حمددة  تكون  اأن  يجب  واإمنا  م�سّمى،  غري   اأجٍل 
اأّن هذا املجل�س املنتخب من قبل ال�سعب يتطلب حتديد مدة لنتهاء 
دورية.  النتخابات  تكون  واأن  اأع�سائه،  ع�سوية  وانتهاء  وليته، 
ويف ذلك يقول اأ�ستاذنا الفا�سل د. نعمان اخلطيب »اإّن النتخابات 
اأن  �ساأنها  للربملان ويف فرتات زمنية معقولة، من  العامة  الدورية 
توّفق بي ا�ستقالل الربملان من ناحية، والحتفاظ ب�سلطة الأمة من 

ناحية ثانية. )29(
و�سيلة  اعتبارها  بارزاً يف  دوراً  تلعب  النيابة  مدة  تاأقيت  اإنَّ 
رقابية ميلكها ال�سعب على اأداء من انتخبه، كما اأنَّه من ناحية اأخرى 
يوؤدي اإىل �سعور النائب بامل�سوؤولية، الأمر الذي يجعله حري�سًا على 

اأداء عمله املناط به بال�سكل ال�سحيح.
اإّن  � ال�صعب ول ميثِّل دائرته اخلا�صة:  النائب ميثِّل  رابعاً: 

لكافة  ممثاًل  النائب  يكون  اأن  يقت�سي  النيابي  الدميقراطي  النظام 
حلزب  اأو  معينة،  لطائفة  اأو  معينة،  لدائرة  ممثاًل  ل  ال�سعب،  اأفراد 
معي، ويوؤكد هذا على مبداأ وحدة الأمة، متجنبي حدوث اأي نزاعات 
اأو انق�سامات، ل �سيما يف الدول التي تتعدد بها الطوائف الدينية اأو 

الأحزاب ال�سيا�سية.
خام�صاً: ا�صتقالل النائب عن الناخب: مبجرد جناح النائب  �

اإرادته امل�ستقلة عن ناخبيه، فالأمر لي�س  يف النتخابات اأ�سبح له 
يف  ال�سائد  املبداأ  كان  حيث  الفرن�سية،  الثورة  قيام  قبل  كان  كما 
وبالتايل  فقط،،  النتخابية  دائرته  ميثل  النائب  اأنَّ  النيابية  النظم 
كان من حق الناخبي اأن ي�سدروا تعليمات اإلزامية للنائب، ومل يكن 
مبقدوره اخلروج عن هذه التعليمات، وكان عليه اأن يراعي م�سالح 
الدائرة، واأن يقدم ح�سابات باأعماله، وكان من حق الناخبي عزل 
املنتخب  املجل�س  يف  نرى  كّنا  فاإذا  ذلك،  كل  على  بناًء  النائب)30( 
هذا  �سالمة  على  احلر�س  فاإنَّ  الدميقراطي،  للمبداأ  حقيقيًا  تطبيقًا 
املبداأ وعدم امل�سا�س به تت�سق ب�سكل وا�سح ووثيق مبدى ارتباط هذه 
املجال�س ب�سعوبها، ومبدى �سدق ال�سلطة التنفيذية يف اأن تكون لهذه 
املجل�س  ت�سكيل  عند  الرتباط  هذا  لتعميق  وا�سحة  اإرادة  املجال�س 
هذه  اأّن  هو  هنا  التنفيذية  ال�سلطة  اإقحامنا  يف  وال�سبب  املنتخب، 
الت�رشيعية؛  ال�سلطة  تكوين  ومبا�رش يف  فعال  ب�سكل  تتدخل  ال�سلطة 
حينما ت�سع نظام النتخاب اأوًل، وت�سع اإجراءات النتخاب الطويلة 
مبا�رشاً  وم�رشفًا  وقا�سيًا،  و�سيًا،  نف�سها  وتن�سب  ثانيًا،  واملعقدة 

لعملية انتخاب اأع�ساء ال�سلطة الت�رشيعية ثالثًا.ويتم البحث الآن يف 
الد�ستور  عليها  ن�س  التي  الت�رشيعية  والخت�سا�سات  ال�سالحيات 

الأردين ملجل�س الع يان:
املطلب الأول: اقرتاح م�رشوع القان�ن:)13(

اأناط الد�ستور الأردين اخت�سا�س الت�رشيع بال�سلطة الت�رشيعية 
وال�سلطة التنفيذية، حيث اخت�ست ال�سلطة الت�رشيعية ب�سننِّ القواني، 
اختالف  على  الأنظمة  اإ�سدار  مهمة  التنفيذية  ال�سلطة  تولت  فيما 

م�سّمياتها، وقد ن�سَّ الد�صت�ر على طريقتنينْ لقرتاح الق�انني:
تن�ّس  ♦ والتي  الد�ستور،  من   91 املادة  يف  ورد  ما  اأولً: 

جمل�س  على  قانون  كل  م�رشوع  الوزراء  رئي�س  »يعر�س  اأن  على 
النواب الذي له حق قبول امل�رشوع اأو تعديله اأو رف�سه، ويف جميع 
احلالت يرفع امل�رشوع اإىل جمل�س الأعيان، ول ي�سدر قانون اإلَّ اإذا 
حيث  من  منتقد،  الن�س  وهذا  امللك«.  عليه  و�سّدق  املجل�سان،  اأقّره 
جمل�س  اإىل  القانون  م�رشوع  برفع  النواب  جمل�س  األزم  امل�رشع  اأنَّ 
الأعيان يف جميع احلالت املتوقعة، بعد عر�سه على املجل�س حتى 
مل�ساريع  قوية  ح�سانة  ذلك  يف  ونرى  النواب،  جمل�س  رف�سه  ولو 
جمل�س  ميلك  ل  بحيث  الوزراء،  جمل�س  من  تاأتي  التي  القواني 
النواب ردَّها ورف�سها واإعادتها من حيث اأتت، ففي جميع احلالت 
عليها،  املوافقة  ميلك  الذي  الأعيان  جمل�س  على  عر�سها  من  بّد  ل 
اإىل جمل�س النواب. واإذا كان منطقيًا رفع م�رشوع  اإعادتها  ومن ثمَّ 
اأننا نرى  اإّل  اأو تعديله،  القانون اإىل جمل�س الأعيان يف حال قبوله 
النواب احلق يف رف�س امل�رشوع ورده  اأّنه كان ينبغي منح جمل�س 
اإىل جمل�س الوزراء، فيما لو اأنَّ الرف�س كان للم�رشوع برّمته، ل اأن 
ذلك  ويف  الأعيان،  جمل�س  الرف�س-اإىل  –مع  برفعه  املجل�س  يلزم 
لكافة  وحماية  جهة،  من  التنفيذية  ال�سلطة  لهيمنة  وا�سحة  �سورة 
م�ساريع القواني ال�سادرة عن جمل�س الوزراء من الرف�س، وهي يف 
ممثاًل  الت�رشيعية  ال�سلطة  يف  القوي  ذراعها  على  وبقوة  ت�ستند  ذلك 
مبجل�س الأعيان، لتغيري اإرادة جمل�س النواب وتغيري راأيه يف م�رشوع 
القانون املرفو�س من قبله. ونرى �رشورة تعديل هذه املادة لتمنح 
جمل�س النواب احلق يف رف�س م�رشوع القانون املعرو�س من جمل�س 

الوزراء، دون اإلزام املجل�س برفع هذا امل�رشوع اإىل جمل�س الأعيان. 
ون�سري هنا للقرار التف�سريي رقم 1 ل�سنة 1955 ال�سادر عن 
املادة،  هذه  اأحكام  ف�رّش  والذي  الد�ستور،  لتف�سري  العايل  املجل�س 
م�رشوع  تعديل  يف  النواب  جمل�س  ب�سالحيات  يتعلق  فيما  خا�سة 
اأّن  املذكور  القرار  بّي  وقد  الوزراء،  جمل�س  من  القادم  القانون 
الذي  التعديل  هو   91 م  عليه  ن�ست  الذي  )التعديل(  من  املق�سود 
اأهدافه  نطاق  ويف  القانون  م�رشوع  اأحكام  حدود  يف  ينح�رش 
يجوز  فال  ولهذا  النق�سان،  اأو  بالزيادة  ذلك  اأكان  �سواًء  ومراميه، 
اأحكامًا جديدة ل �سلة لها بالنواحي والغايات  اأن يتناول التعديل 
التي و�سع امل�رشوع من اأجلها. وقد و�سع هذا القرار التف�سريي قيداً 
ي�ساف اإىل القيود ال�سابقة على جمل�س النواب يف م�ساألة النظر يف 
لو تقدمت احلكومة مب�رشوع قانون تعديل  القانون، فمثاًل  م�رشوع 
حكم واحد من اأحكام قانون ما فاإّن حق جمل�س النواب ينح�رش يف 
تعديل امل�رشوع من هذه الناحية فقط، ولي�س له اأن ُيدخل تعدياًل اأو 

اأكرث على اأية مواد اأخرى يف القانون.
ثانياً: ما ورد يف املادة 95 من الد�ستور والتي ن�ست على  ♦
جمل�سي . 1 من  اأي  اأع�ساء  من  اأكرث  اأو  لع�رشة  يجوز  اأن 
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الأعيان والنواب اأن يقرتحوا القواني، ويحال كل اقرتاح على اللجنة 
املخت�سة يف املجل�س لإبداء الراأي، فاإذا راأى املجل�س قبول القرتاح 
وتقدميه  قانون،  م�رشوع  �سيغة  يف  لو�سعه  احلكومة  على  اأحاله 

للمجل�س يف الدورة نف�سها اأو يف الدورة التي تليها. 
كل اقرتاح بقانون تقدَّم به اأع�ساء اأي من جمل�سينْ الأعيان . 2

والنواب وفق الفقرة ال�سابقة ل يجوز تقدميه يف الدورة نف�سها.« )32(. 
ويالحظ على هذه املادة اأنَّ امل�رشع �ساوى بي املجل�سينْ من 
حيث الخت�سا�س الت�رشيعي، بحيث ميار�س املجل�سان ال�سالحيات 
نف�سها يف هذه الوظيفة الت�رشيعية، وبحيث يحق لكل ع�رشة اأع�ساء 
هذه  ويف  القواني.  م�رشوعات  اقرتاح  حق  املجل�سينْ  من  اأي  من 
؛ حيث يقدَّم م�رشوع  احلالة جتري الإجراءات نف�سها يف كال املجل�سينْ
الع�سو، ويف  اإليه  الذي ينتمي  اإىل رئي�س املجل�س  القانـون املقرتح 
حال املوافقة على القرتاح من قبل الأكرثية يف املجل�س يرفع اإىل 
– البع�س  انتقد  وقد  قانون.  م�رشوع  �سيغة  يف  لو�سعه  احلكومة 
وبحق-تلك امل�ساألة بالقول: اإّن هذا الو�سع يتنافى مع الدميقراطية 
الذي  العام  القرتاع  وهو  اأ�سا�سي  مبداأ  على  ترتكز  التي  الربملانية 
يعطي ال�سعب حرية اختيار ممثليه يف الربملان، يف حي اأنَّ اأع�ساء 
التنفيذية �سيبقون رهينة  ال�سلطة  جمل�س الأعيان املعّيني من قبل 
اأع�ساء جمل�س الأعيان يف  يف يدها واإرادتها، ل �سيما واأّن ا�سرتاك 
العملية الت�رشيعية كبري، ولي�س بالدرجة املعمول بها يف بريطانيا 
والذي مت �سياغة الربملان الأردين على منواله، وهو ماأخذ كبري على 
مطبق  هو  ما  اإىل  ن�سري  هنا  ولعلنا  الأردنية.)33(  الربملانية  احلياة 
جمل�س  ميلك  ل  بريطانيا  ففي  وفرن�سا،  بريطانيا  يف  ال�سدد  بهذا 
اللوردات اأية �سالحيات اإزاء القواني ذات ال�سبغة املالية، اأمَّا ب�ساأن 
م�رشوعات القواني الأخرى، فاإنَّ جمل�س اللوردات ميلك تاأجيل اإ�سدار 
يف  اللوردات  جمل�س  دور  فاإن  ولذلك  �سنة،  اأق�ساها  لفرتة  القانون 
النظام الربيطاين حمدد، مبعنى اأّنه يحق له مبا�رشة حق العرتا�س 
فقط،  برملانيتينْ  دورتينْ  ملدة  القواني  م�رشوعات  جتاه  التوقيفي 
وبحد اأق�سى عام واحد. )34( اأما يف فرن�سا فيتقا�سم جمل�سينْ ال�سيوخ 
واجلمعية الوطنية ال�سالحيات، ولكّنه تقا�سم ب�سورة غري مت�ساوية، 
وخالفًا ملجل�سينْ الأعيان والنواب لدينا، فاإنَّ هذا التقا�سم يف فرن�سا 
دائمًا ما مييل ل�سالح اجلمعية الوطنية على ح�ساب جمل�س ال�سيوخ، 
�ساحبة  هي  الوطنية  فاجلمعية  الد�ستور  من   45 للمادة  ووفقًا 
الكلمة الأخرية يف حال حدوث خالف بي املجل�سينْ على م�رشوع 
يف  النق�س  حق  ي�ستعمل  اأن  ال�سيوخ  مجل�س  ي�ستطيع  ول  القانون، 

وجه م�ساريع القواني.
املطلب الثاين: اإقرار الق�انني واخلالف بني املجل�صنينْ على 

م�رشوعات الق�انني:
جمل�سا  بها  يقـوم  التي  الوظائف  اأهم  من  الت�رشيـع  ُيعترب 
الأعيان والنواب، بالإ�سافة اإىل الوظائف الأخرى املتعلقة بالرقابة 
ال�سيا�سية واملالية. وبالطالع على الن�سو�س الد�ستورية بهذا ال�ساأن 
فاإنَّ املجل�سـينْ ميار�سان ذات ال�سالحيات يف هـذه الوظيفة، حيث 
ما  غالبًا  التي  القواني  م�رشوعات  مـن  اأّيًا  قبول  للمجل�سينْ  يحـق 
تعديلها،  اأو  رف�سها  اأو   ، املجل�سينْ وتعر�سها على  احلكومة  ت�سعها 
�سواًء  القانون،  اختلف موقف كاًل من املجل�سينْ حول م�رشوع  واإذا 
على  الآخر  اأدخلها  التي  للتعديالت  املجل�سينْ  اأحد  رف�س  من حيث 
اأّي منهما مل�رشوع القانون، يتم اللجوء  اأو رف�س  م�رشوع القانون، 

اإىل اجلل�سات امل�سرتكة حلل اخلالف الت�رشيعي بينهما، وتكون تلك 
اجلل�سة امل�سرتكة برئا�سة رئي�س جمل�س الأعيان.

وامل�ساألة املثرية للجدل هنا، تتمثل يف عملية اإقرار م�ساريع 
القواني يف حال خالف املجل�سينْ على بع�س مواد م�رشوع القانون، 
عليه،  املجل�سان  يوافق  اأن  بّد  ل  قانون  م�رشوع  اأي  ولإقرار  اإّنه  اإذ 
اتباعها يف حال  الواجب  الأحكام  الد�ستور  92 من  م  وقد ت�سمنت 
وجود خالف بي املجل�سينْ على مواد م�رشوع القانون، وقد ن�سَّت 
املادة املذكورة على اأّن: »اإذا رف�س اأحد املجل�سينْ م�رشوع اأي قانون 
، وقبله املجل�س الآخر معدًل اأو غري معّدل، يجتمع املجل�سان  مرتينْ
املواد  لبحث  الأعيان  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  م�سرتكة  جل�سة  يف 
املجل�س  قرار  ي�سدر  اأن  امل�رشوع  لقبول  وي�سرتط  فيها،  املختلف 
يرف�س  وعندما  احلا�رشين،  الأع�ساء  ثلثي  باأكرثية  امل�سرتك 
املجل�س  اإىل  ثانية  مرة  يقدم  ل  اآنفًا  املبينة  بال�سورة  امل�رشوع 
89 من  الثالثة من املادة  الفقرة  الدورة نف�سها«، وقبلها كانت  يف 
الأغلبية املطلوبة لنعقاد اجلل�سات امل�سرتكة، حيث  الد�ستور حتدنِّد 
جمتمعينْ  املجل�سينْ  جل�سات  تعترب  )ل  اأن:  على  الفقرة  هذه  ن�سَّت 
 ، املجل�سينْ من  كل  لأع�ساء  املطلقة  الأغلبية  بح�سور  اإل  قانونية 
الذي  الرئي�س  اأ�سوات احلا�رشين، ما عدا  باأغلبية  القرارات  وت�سدر 
عليه اأن يعطي �سوت الرتجيح عند ت�ساوي الأ�سوات(، وتربز العديد 

من النتقادات لهذه الن�سو�س املتناق�سة:
فيها  ♦ يجتمع  التي  احلالت  ح�رشاً  امل�رشع  حّدد  لقد  اأولً: 

الأوىل:  احلالة  هي،  احلالت  وهذه  م�سرتكة،  جل�سة  يف  املجل�سان 
له  العر�س  ولية  انتقال  عند  الد�ستورية  اليمي  باأداء  امللك  قيام 
التي  الثانية: هي  الد�ستور، واحلالة  29 من  كما ن�ست عليه املادة 
ن�ست عليها املادة 79 من الد�ستور، واملتعلقة بقيام امللك بافتتاح 
 ، الدورة العادية ملجل�س الأمة، واإلقائه خطاب العر�س اأمام املجل�سينْ
وهي  الد�ستور،  من   89 املادة  عليه  ن�ست  ما  هي  الثالثة:  واحلالة 
اأمَّا  الوزراء.)35(  بناًء على طلب من رئي�س  حالة اجتماع املجل�سينْ 
احلالة الرابعة والأخرية: فهي ما ن�ست عليه املادة 92 من الد�ستور، 
 ، مرتينْ قانون  اأّي  م�رشوع  املجل�سينْ  اأحد  رف�س  بحالة  واملتعلقة 

وقبوله من املجل�س الآخر معّدًل اأو غري معّدل.
ثانياً: رئا�سة اجلل�سة امل�سرتكة: حر�س امل�رشع الد�ستوري  ♦

على تاأكيد اأن تكون رئا�سة اجلل�سات امل�سرتكة بي املجل�سينْ برئا�سة 
رئي�س جمل�س الأعيان، ورغم اأنَّ امل�رشع قد ن�سَّ يف الفقرة الثانية 
من املادة 89 على اأنَّ: »عندما يجتمع املجل�سان معًا يتوىل الرئا�سة 
رئي�س جمل�س الأعيان«، اإلَّ اأّنه عاد واأّكد على ذلك �رشاحة يف املادة 
92، ويف ذلك دليل وا�سح على رغبة امل�رشع الد�ستوري يف قطع اأي 
جمال للتاأويل والتف�سري حول من يتوىل رئا�سة اجلل�سة امل�سرتكة يف 
التاأكيد  القواني املختلف عليها، وهو بهذا  اإقرار م�رشوعات  عملية 
يدين نف�سه، لأّنه يعلم متام العلم اأّن الوظيفة الت�رشيعية هي �سميم 
عمل جمل�س النواب، ويعلم متامًا اأّن الأ�سل اأن تكون رئا�سة اجلل�سة 
امل�سرتكة لإقرار القواني ل�ساحب الخت�سا�س الأ�سيل يف الت�رشيع 
وهو املجل�س املنتخب، ولذلك وعلى الرغم من و�سعه حكمًا عامًا يف 
امل�سرتكة،  للجل�سات  الأعيان  رئي�س جمل�س  رئا�سة  على   89 املادة 
اأو  اجتهادات  لأية  92 جتنبًا  املادة  ذلك يف  واأكَّد على  اأنَّه عاد  اإلَّ 
تاأويالت بهذا اخل�سو�س. ول نتفق مطلقًا مع هذا احلكم القانوين، اإذ 
اإّل لرئي�س  اأن تكون الرئا�سة لهذه اجلل�سات امل�سرتكة  اأبداً  ل ينبغي 



226

دراسة حتليلية نقدية في دور مجلس األعيان من حيث التشكيل واالختصاصات التشريعية
في ضوء نصوص الدستور األردني لعام 1952 وتعديالته

د. زياد علي الكايد

لطبيعة ونوع اجلل�سة يف باقي  اأعذاراً  واإذا كّنا جند  النواب،  جمل�س 
احلالت التي يجتمع فيها املجل�سان، فاإّننا ل جند مثل هذه الأعذار 
متوافرة يف اجلل�سة اخلا�سة باإقرار م�رشوعات القواني؛ اإذ اإنَّ طبيعة 
هو  رئي�سها  يكون  اأن  تقت�سي  ومو�سوعاتها  اجلل�سة  هذه  واأهمية 
رئي�س جمل�س النواب ل الأعيان)36(. ي�ساف اإىل ذلك ما للرئي�س من 
اأهمية عند الت�سويت، حيث يعترب �سوته �سوتًا مرجحًا عند ت�ساوي 

الأ�سوات، وهو ما ن�سَّت عليه الفقرة 3 من املادة 89 من الد�ستور.
ثالثاً: الأغلبية املطل�بة لنعقاد اجلل�صات، ولإقرار م�رشوع  ♦

القان�ن يف اجلل�صة امل�صرتكة: 
هذا  اإليها بخ�سو�س  الإ�سارة  التي ميكن  النتقادات  اأهم  من 
الن�س الد�ستوري، هو تلك القيود املحكمة التي و�سعت على الن�س، 
لنعقاد  املطلقة  لالأغلبية  الد�ستوري  امل�رشع  ا�سرتاط  حيث  من 
احلا�رشين  الأع�ساء  ثلثي  واأغلبية  ناحية،  من  امل�سرتكة  اجلل�سات 
لإقرار م�رشوعات القواني من ناحية ثانية، وميكن القول اإنَّ امل�رشع 
بذلك و�سع العربة اأمام احل�سان، فاأعاق دور جمل�س النواب املنتخب 
على ح�ساب تعظيم دور جمل�س الأعيان املعّي يف هذا الن�س الهام 
الأعيان  جمل�س  احلالت  جميع  يف  يخدم  مزدوج  وب�سكل  واخلطري، 
لنعقاد  مطلقة  اأغلبية  ي�سرتط  فهو  عنها؛  واملدافع  احلكومة  ممثل 
اجلل�سة، وي�سع هذه الأغلبية لكي ل ت�ستخدم ك�سالح فّعال بيد جمل�س 
ي�سرتط  فاإنَّه  باملقابل  الأع�ساء،  من  الأكرب  العدد  �ساحب  النواب 
اأي�سًا  القواني  م�رشوعات  لإقرار  احلا�رشين  الأع�ساء  ثلثي  اأغلبية 

لتجنب اأية عقبات قد يتم و�سعها بالن�سبة حل�سور النواب للجل�سة.
وبح�سبة ريا�سية ب�سيطة يكفي لنعقاد اجلل�سة ح�سور 114 
 76 موافقة  القانون  م�رشوع  لإقرار  ويكفي  املجل�سي،  من  ع�سو 
جمل�س  اأع�ساء  موافقة  تكفي  مبعنى   ،225 اأ�سل  من  فقط  ع�سواً 
الأعيان احلري�سي على احل�سور بكامل العدد، ويكفي موافقة نائب 
املختلف  القانون  م�رشوع  لإقرار  نائب   150 اأ�سل  من  فقط  واحد 

. عليه بي املجل�سينْ
ال�سلطة التنفيذية  وكل هذا جت�سيد وا�سح ملدى قوة و�سيطرة 
الأكيد بخطورة مثل هذا  الت�رشيعية، لعلمها  ال�سلطة  وهيمنتها على 
بي  كبرية  خالفات  تت�سمن  ما  غالبًا  التي  اجلل�سات،  من  النوع 
املجل�سينْ على م�رشوعات القواني، ولذا فاإنَّ امل�رشع الد�ستوري مل 
ياألو جهداً يف و�سع كل ال�سمانات التي تكفل �سدور القانون بال�سكل 
الذي ترت�سيه ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب جمل�س ال�سعب، والذي ل 
�سكَّ فيه اأنَّ هذه الن�سو�س بهذه الكيفية منتقدة، ومعيبة، وبحاجة 
الد�ستوري املعيب  لإ�سالحات د�ستورية جذرية ملعاجلة هذا اخللل 
التنفيذية،  ال�سلطة  لب�س فيه نفوذ  والوا�سح، والذي يكرنِّ�س ب�سكل ل 
ونفوذ جمل�س الأعيان على ح�ساب املجل�س الذي ميثنِّل ال�سعب، والذي 
م�سدر  هي  الأمَّة  واأّن  الأمة،  �سيادة  ملبداأ  وخرقًا  هدراً  فيه  نرى 
ال�سلطات. ون�سري هنا اإىل م 45 من الد�ستور الفرن�سي، والتي ت�سري اإىل 
اأنَّه يف حال حدوث خالف بي جمل�س ال�سيوخ واجلمعية الوطنية على 
م�رشوع القانون، فللوزير الأول احلق يف طلب عقد جلنة م�سرتكة من 
اأع�ساء املجل�سينْ بالت�ساوي لقرتاح ن�س لالأحكام التي ظلَّت حمل 
اخلالف، ويجوز للحكومة اأن تعر�س الن�س الذي انتهت اإليه اللجنة 
امل�سرتكة على املجل�سينْ للموافقة عليه، ول يقبل اأي تعديل فيه اإل 
مبوافقة احلكومة، فاإذا مل ت�سل اللجنة امل�سرتكة اإىل اتفاق على ن�س 
موحد، اأو اإذا مل تتم املوافقة على الن�س وفق الأو�ساع املن�سو�س 

عليها �سابقًا، فللحكومة اأن تطلب اإىل اجلمعية الوطنية اأن تبّت فيه 
ب�سفة نهائية، وللجمعية الوطنية اأن توافق على الن�س الذي انتهت 
اإليه اللجنة امل�سرتكة، اأو اآخر ن�س وافقت عليه هي مع تعديل، اإ�سافة 
اإىل التعديالت التي اأدخلها جمل�س ال�سيوخ ح�سب الظروف. ويت�سح 
من هذا الن�س ال�سالحيات احلقيقية التي منحها امل�رشع الد�ستوري 
ل�سالح اجلمعية الوطنية على ح�ساب احلكومة، وعلى ح�ساب جمل�س 
اأ�ساًل ولكن بطريقة غري مبا�رشة، فجعل اجلمعية  املنتخب  ال�سيوخ 
م�رشوع  على  املوافقة  يف  النهائي  القرار  �ساحبة  هي  الوطنية 

القانون من عدمه.
كما نرى �رشورة الإ�سارة لقرار املحكمة الد�ستورية رقم )1( 
جمل�س  من  طلب  على  بناًء  املحكمة  اجتمعت  حيث   ،2014 ل�سنة 
يف  ورد  ما  �سوء  على  الد�ستور،  من   )92( املادة  لتف�سري  النواب 
ياأتي:- املق�سود بعبارة )لبحث املواد  لبيان ما  )89( منه  املادة 
املختلف فيها(، الواردة يف املادة )92( من الد�ستور، وما اإذا كانت 
والنواب يف اجلل�سة امل�سرتكة تبني  الأعيان  جتيز لأع�ساء جمل�سي 
الأمة  جمل�س  حق  اأنَّ  اأم  فيها،  املختلف  للمواد  جديدة  مقرتحات 
الت�سويت على قرار جمل�س  يف اجلل�سة امل�سرتكة مق�سور فقط على 
اأو الأعيان ب�ساأن هذه املواد- املق�سود بالأغلبية املطلوبة  النواب 
لإقرار املواد املختلف فيها يف اجلل�سة امل�سرتكة ملجل�س الأمة، وما 
اإذا كانت -هذه- الأغلبية املطلوبة هي الأغلبية املطلقة، اأم اأغلبية 

ثلثي الأع�ساء احلا�رشين، وقررت املحكمة ما ياأتي:
�  اإّن �سالحية جمل�س الأّمة )الأعيان والنواب( يف  �

اجلل�سة امل�سرتكة لبحث املواد املختلف فيها )وفقًا لأحكام املادة 
قرار  على  الت�سويت  على  فقط  مق�سورة  لي�ست  الد�ستور،  من   )92(
جمل�س النواب اأو الأعيان ب�ساأن هذه املواد، واإمنا يجوز له مناق�سة 
تلك املواد املختلف فيها، وتبّني مقرتحات جديدة لها يف حدودها 
ويف نطاق اأهدافها ومراميها، ومبا ين�سجم مع املواد املتفق عليها 

و�سمن �سياقها.
املختلف  � املواد  لإقرار  املطلوبة  الأغلبية  اإّن   �

فيها يف اجلل�سة امل�سرتكة ملجل�س الأمة وفقًا لأحكام املادة )92( 
على  احلا�رشين،  الأع�ساء  ثلثي  )اأكرثية(  اأغلبية  هي  الد�ستور،  من 
اعتبار اأنَّ اجلل�سة امل�سرتكة ملجل�س الأمة منعقدة بح�سور الأغلبية 

املطلقة لأع�ساء كل من جمل�سينْ الأعيان والنواب.)37(.
واإذا كنَّا نتفق مع قرار املحكمة يف اجلزء الثاين من ناحيته 
ل  اأنَّنا  اإلَّ  الد�ستورية،  الن�سو�س  مورد  يف  اجتهاد  ل  اإذ  القانونية، 
باإمكانية  واملتعلق  القرار،  من  الأول  اجلزء  يف  املحكمة  مع  نتفق 
ل  اجلل�سة  واأنَّ  امل�سرتكة،  اجلل�سة  يف  عليها  املختلف  املواد  بحث 
يجب اأن تكون مقت�رشة على الت�سويت، على اأن يقّيد ذلك باأن تكون 
ونرى  عليها،  املختلف  املواد  اأهداف  ونطاق  حدود  يف  املناق�سات 
هنا اأنَّ املحكمة كان عليها تو�سيع �سالحيات النقا�س، لت�سمل كامل 
اإذ  القانون، ولي�س فقط املواد املختلف عليها،  مواد وبنود م�رشوع 
القانون يجب  اأنَّ م�رشوع  اإلَّ بذلك، فاملفرو�س  الأمر ل ي�ستوي  اإنَّ 
اأن يوؤخذ بكامل مواده ككل، واأّن الن�سو�س يجب اأن تقراأ مع بع�سها 
عدم  نتيجة  بعد  فيما  تظهر  قد  قانونية  ثغرات  لأية  تالفيًا  البع�س 

قراءة الن�سو�س وعدم ات�ساقها.
لقرار  خمالفته  يف  ال�سعيد  كامل  الدكتور  مع  متامًا  ونتفق 
»وعندما  يقول:  حيث  القرار،  من  الثاين  ال�سق  يف  اأعاله  املحكمة 
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القانون  م�رشوع  قبول  امل�سرتك  اجتماعه  يف  الأمة  جمل�س  ميار�س 
مو�سوع البحث اأو رف�سه اأو تعديله، اإمنا ميار�س اخت�سا�سًا ت�رشيعيًا 
باعتباره �ساحب الخت�سا�س الأ�سيل يف الت�رشيع، مبقت�سى ن�س م 
)25( من الد�ستور. واإذا كان �سدور قرار بالقبول اأو الرف�س ل ي�سكل 
جدًل، على العك�س من ذلك قد ي�سكل التعديل يف املواد املختلف فيها 
وحتديد  التعديل  بطبيعة  يتعلق  فيما  خا�سة  اجلدل،  بع�سها  يف  اأو 
القيام  املراد  التعديالت  يقيد  ن�س  ورود  عدم  �سوء  ويف  نطاقه. 
بها تو�ساًل لالتفاق على �سدور قرار م�سرتك يحظى باأكرثية ثلثي 
لي�سمل  نطاقه  ينب�سط  التعديل  اأّن  اأرى  فاإّنني  احلا�رشين،  الأع�ساء 
اأيًا كانت �سورها، و�سواًء كانت تعديالت  التعديالت املقرتحة،  كل 
اإذا كان  اأو يف �سياغتها،  اأو يف عباراتها،  الن�سو�س،  يف مو�سوع 
اأننْ يتناول  اأنَّه يجوز  اإلَّ  الذي يجب احلر�س عليه دومًا،  الأ�سل  هو 
ذكرها  يرد  ومل  الأ�سلي،  القانون  يف  وردت  اأخرى  مواد  التعديل 
الأمة  جمل�س  ي  تخطنِّ طائلة  حتت  اإليه  املحال  القانون  م�رشوع  يف 
حلدوده الد�ستورية، واقتحامًا منه يف منطقة حّرمها الد�ستور عليه، 
كونه  اإىل  بالإ�سافة  ح�رشي،  اخت�سا�س  هو  اخت�سا�سه  اأّن  ذلك 
هو  قانون  بتعديل  القرتاح  اإنَّ  اأخرى  وبعبارة  جزئيًا،  اأو  تكميليًا 
اقرتاح بقانون �سادر عن جمل�س الوزراء، مبقت�سى املادة )91( من 
الد�ستور، وغري جائز �سدوره عن جمل�س الأمة اإلَّ يف حالة ح�رشية 
ورد الن�س عليها يف املادة )95/1( من الد�ستور، وعوداً على بدء 
التعديالت  تتناول  اأن  جواز  بعدم  يق�سي  الأ�سل  كان  اإذا  اإنه  اأقول 
يكن  مل  ما  القانون،  م�رشوع  يف  اأ�ساًل  ذكر  لها  يرد  مل  اأخرى  مواد 
اإليه. وبعبارة  املواد املحالة  لتعديل  نتيجة �سمنية لزمة  تعديلها 
جمل�س  يلحقها  التي  التعديالت  مقت�سى  من  كان  اإذا  و�سوحًا  اأكرث 
ما  �سياق  اإي�ساحه يف  الذي مت  النطاق  القانون يف  الأمة مب�رشوع 
تقدم، فاإيّن اأميل اإىل القول باأن ملجل�س الأمة ال�سطالع - ا�ستثناًء 
ذكر  لها  يرد  ومل  الأ�سلي  القانون  يف  ذكرها  ورد  مواد  بتعديل   -
يف م�رشوع القانون، باعتبار اأنَّ هذا التعديل ل يعدو اأكرث من كونه 
اأثراً حتميًا مبا�رشاً للتعديالت التي يدخلها حتى تن�سق الن�سو�س مع 
بع�سها البع�س، وين�سجم القانون مع ذاته، على اأن يراعى اأن يكون 
اإل  به  اأقول  ما  ولي�س  اأ�سيق احلدود.  بقدر ويف  التعديل  اأعمال هذا 

تطبيقًا لدواعي ال�رشورة كمبداأ تقرُّه الد�ساتري والقواني كافة. )38(
تقدمي  عدم  حالة  اإىل  بالإ�سارة   92 املادة  ن�س  ختام  وجاء 
مرة  املادة  هذه  يف  املبينة  بال�سورة  املرفو�س  القانون  م�رشوع 
ثانية اإىل املجل�س يف الدورة نف�سها، ول نعلم حكمة اأو مربراً لذلك، 
ول نرى ما مينع من تقدمي امل�رشوع مرَّة اأخرى يف ذات الدورة، وما 
هذا احلكم اإلَّ عقبة اأخرى من عقبات عدة و�سعها امل�رشع الد�ستوري 

لإعاقة عمل املجل�س.

خامتة:
حاول الباحث من خالل هذه الدرا�سة الرتكيز على دور جمل�س 
الأعيان يف احلياة الت�رشيعية يف الأردن، �سواء من حيث ت�سكيله اأو 
ن�س  التي  الد�ستورية  الن�سو�س  �سوء  يف  اخت�سا�ساته،  حيث  من 
1952، وقد خل�س الباحث اإىل العديد  عليها الد�ستور الأردين لعام 

من النتائج والتو�سيات:

النتائج:
تلعب الظروف ال�سيا�سية املعقدة التي مرَّ وميرُّ بها الأردن، . 1

التنفيذية  ال�سلطة  لعالقة  العامة  الأطر  حتديد  يف  مف�سليًا  دوراً 
جمل�س  �سعف  نتائجها  اأهم  من  كان  والتي  الت�رشيعية،  بال�سلطة 
النواب املنتخب حل�ساب الأجهزة التنفيذية يف الدولة، والتي كان من 
تبعاتها �سعف دوره الت�رشيعي والرقابي، وقبل ذلك �سعف تركيبة 
الربملان بخلق كيان ت�رشيعي معّي من قبل ال�سلطة التنفيذية، ل بل 
واأكرث من ذلك، مبنح هذا املجل�س املعّي �سالحيات و�سلطات تفوق 

يف قوتها وفعاليتها �سالحيات و�سلطات املجل�س املنتخب.
يواجه املجل�س املنتخب �سعوبات عديدة يف اأدائه لعمله، . 2

الأحيان،  من  كثري  يف  العمل  هذا  فّعالية  حمدودية  من  بالرغم 
فهنالك �سعوبات ذات طبيعة �سيا�سية، لها عالقة بالنظام ال�سيا�سي 
والد�ستوري يف الدولة، متمثلة بالظروف ال�سيا�سية التي حّتمت �سكاًل 
معينًا من عالقة ي�سودها ال�سك، وعدم الثقة يف كثري من الأحيان بي 
املجل�س واحلكومة، وهنالك �سعوبات ت�رشيعية عدَّة نرى اأنها تتطلب 

يف النهاية تعديالت جوهرية وجذرية للد�ستور القائم حاليًا.
نظام . 3 تطبيق  يف  الأردين  الد�ستوري  امل�رشع  يوفق  مل 

بتكري�س  ال�سورة  هذه  �سّوه  اإنَّه  بل  ال�سحيحة،  ب�سورته  املجل�سينْ 
وهو  الربملان،  يف  القوي  بذراعها  ممثلة  التنفيذية  ال�سلطة  هيمنة 
اأثر  ذات  ولي�ست  �سعيفة  �سالحيات  ح�ساب  على  الأعيان،  جمل�س 

قانوين فّعال ل�سالح جمل�س النواب.
الد�ستور . 4 على  اأجريت  التي  الد�ستورية  التعديالت  ر  توؤثنِّ مل 

الأردين يف عام 2011 م ب�سكل جوهري على الهيكل العام، اأو الإطار 
العام الذي مييز �سلطات الدولة يف الد�ستور، فال زال الد�ستور الأردين 
ب�سورته احلالية يحوي يف ثناياه العديد من الن�سو�س الد�ستورية 
مبداأ  تكري�س  تعيد  بحيث  واإعادة �سياغة،  نظر  لإعادة  التي حتتاج 
لو�سعها  ال�سلطات”،  “الأمة م�سدر  ومبداأ  ال�سلطات”،  “الف�سل بي 

الطبيعي ال�سليم وال�سحيح والذي يجب اأن تكون عليه.

التوصيات:
هذه  نتائج  يف  اأوردناها  التي  النتقادات  جتاوز  بهدف 
العتبار،  بعي  النقاط  من  جمموعة  اأخذ  ال�رشوري  فمن  الدرا�سة، 
حتى يت�سنى للموؤ�س�سة الت�رشيعية وحتديداً جمل�س النواب تخطي هذه 
النتقادات التي اأثَّرت وتوؤثر ب�سكل كبري على العمل الربملاين، وعلى 
والتي  الكتاب،  بطون  حوتها  التي  الأ�سا�سية  النواب  جمل�س  وظيفة 
لأبنائنا  نعلنِّمها  والتي  الد�ستوري،  القانون  اأ�ساتذة  من  تعلمناها 
العامل،  دول  من  كثري  يف  وحقيقي  عملي  كواقع  ونراها  وبناتنا، 

وفيما ياأتي بع�س الت��صيات:
ت�سكيل . 1 على  ن�ست  التي  الد�ستورية  الن�سو�س  اإنَّ 

اأحدثت  الأردن،  يف  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�سلطتينْ  و�سالحيات 
، ويظهر ذلك يف عدم التوازن الوا�سح يف  اختالًل بّينًا بي ال�سلطتينْ
ال�سالحيات وال�سلطات، مما جعل العالقة بينهما تعاين من م�سكالت 
متعددة، ومن م�ساعر عدم ثقة بينهما، مما جنم عنه �سعف وتبعية 
لل�سلطة  النواب-  جمل�س  �سيما  ول  الت�رشيعية-  ال�سلطة  من  مفرطة 
التنفيذية، وعليه فاإّن للم�رشع الد�ستوري مطالب باإعادة التوازن بي 
، مطبقًا ملبداأ �سيادة القانون، و�سونًا لإرادة ال�سعب، وحتى  ال�سلطتينْ
التنفيذي  ب�سقيها  التنفيذية  ال�سلطة  رحمة  حتت  الربملان  يبقى  ل 
املطالبات  هذه  واأوىل  الأعيان(،  )جمل�س  والت�رشيعي  )احلكومة(، 
اإعادة النظر بكافة الن�سو�س الد�ستورية التي تبحث عالقة ال�سلطات 
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في ضوء نصوص الدستور األردني لعام 1952 وتعديالته

د. زياد علي الكايد

يف  وتبحث  الأمة،  جمل�س  ت�سكيل  وتبحث  البع�س،  بع�سها  مع 
�سالحيات امللك، وهي كلها م�سائل اعرتاها اخللل، والنق�سن و�سوء 

التوزيع.
تغليب امل�سلحة العامة عند قيام الربملان بدوره الرقابي . 2

وال�سيا�سي، على ح�ساب النتماء احلكومي املطلق والطاعة العمياء 
لراأي احلكومة.

تبدو ال�رشورة ملحَّة لإعادة النظر يف م�ساألة تعيي اأع�ساء . 3
جمل�س الأعيان من قبل ال�سلطة التنفيذية، واإن كانت م�ساألة انتخاب 
هذا املجل�س تبدو �سعبة يف الوقت احلايل، فاإنَّنا نو�سي باأخذ موقف 
من  عدة،  حلول  طرح  خالل  من  والتعيي،  النتخاب  بي  ما  و�سط 
اأهمها: نزع �سالحية امللك يف حل جمل�س الأعيان، وبالتايل �سمان 
ا�ستقاللية عمل املجل�س، اأو تعديل الد�ستور لتجريد هذا املجل�س من 
اإقرار  يف  دوره  واأهمها:  والتنظيمية،  الت�رشيعية  �سالحياته  بع�س 
القواني، اأو اأن يتم انتخاب جزء من اأع�ساء جمل�س الأعيان، وتعيي 
يرغب برت�سيح  وال�رشوط يف من  القيود  بع�س  اآخر مع فر�س  جزء 
واخلربة  بالكفاءة  ال�رشوط  هذه  تتعلق  بحيث  املجل�س،  لهذا  نف�سه 

العلمية، والعملية، وال�سيا�سية، والقانونية، وغري ذلك من ال�رشوط.
�رشورة تعديل عدد اأع�ساء جمل�س الأعيان بتخفي�س العدد . 4

مقارنًة بعدد اأع�ساء جمل�س النواب، وقد اأظهرت الدرا�سة مدى اأهمية 
القواني، ل �سيما عند اخلالف  اإقرار م�رشوعات  »العدد« يف م�ساألة 
بي جمل�سي الأعيان والنواب على ما ت�سمنته هذه امل�رشوعات من 

مواد قانونية.
حّددت . 5 والتي  الد�ستور،  من   64 املادة  بتعديل  نو�سي 

»الطبقات« اأو الفئات« التي يتم تعيي اأع�ساء جمل�س الأعيان منها، 
وقد اأظهرت الدرا�سة عدم لزوم مثل هذا التحديد وعدم جدواه، واأنه 

من باب التزيد الذي ل حاجة له.
والتي . 6 الد�ستور،  من   65 املادة  تعديل  ب�رشورة  نو�سي 

امللك  مبنح  وذلك  الأعيان،  جمل�س  اأع�ساء  ع�سوية  مدة  حددت 
بتمديد مدة جمل�س  امللك  قيام  املدة يف حال  �سالحية متديد هذه 

النواب لأكرث من اأربع �سنوات.
تعديل املادة 91 من الد�ستور، والتي ن�ست على �رشورة . 7

يف  الأعيان  جمل�س  اإىل  النواب  جمل�س  من  القانون  م�رشوع  اإحالة 
كافة احلالت، ولو متَّ رف�س م�رشوع القانون برّمته من قبل جمل�س 
النواب، اإذ ينبغي منح جمل�س النواب احلقَّ يف رف�س امل�رشوع ورّده 
اإىل جمل�س الوزراء فيما لو اأنَّ الرف�س كان كلّيًا، ل اأن يلزم املجل�س 

برفعه –مع الرف�س-اإىل جمل�س الأعيان.
تعديل الن�سو�س الد�ستورية التي ن�سَّت على رئا�سة رئي�س . 8

، بحيث متنح الرئا�سة  جمل�س الأعيان للجل�سات امل�سرتكة للمجل�سينْ
هذه  اأهمية  الدرا�سة  بّينت  وقد  ال�سعب،  ممثل  النواب  جمل�س  لرئي�س 
م�رشوعات  لإقرار  املجل�سينْ  اجتماع  حاله  يف  �سيما  ل  امل�ساألة، 

القواني املختلف عليها بينهما.
تعديل املادة 89 و92 من الد�ستور، فيما يخ�سُّ الن�ساب . 9

لإقرار  املطلوبة  والأغلبية  امل�سرتكة،  اجلل�سات  لنعقاد  القانوين 
جمل�س  فر�س  �سهولة  الدرا�سة  اأظهرت  وقد  القواني،  م�رشوعات 
تلك  ب�سبب  النواب  جمل�س  ح�ساب  على  ال�سيا�سية  لإرادته  الأعيان 
150 نائب  اأ�سل  امل�سائل، حيث يكفي موافقة نائب واحد فقط من 

. لإقرار م�رشوع القانون املختلف عليه بي املجل�سينْ
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