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دورته  خالل  والع�ضرون  ال�ضاد�س  االأعيان  مجل�س  عقد 
العادية االأولى التي بداأت في الثالث من ت�ضرين الثاني 
2013، وانتهت في الثالث من اأيار 2014، ما مجموعه 
واأربع جل�ضات م�ضتركة مع مجل�س  ت�ضريعية،  12 جل�ضة 

النواب من �ضمنها جل�ضة امتدت على يومين.

اأ�ضهر   6 البالغة  ال��دورة  مدة  خالل  االأعيان  يعقد  ولم 
اأية جل�ضة رقابية، واكتفوا بمناق�ضة االأ�ضئلة التي وجهها 
خالل  من  �ضوؤااًل   17 عددها   والبال للحكومة  االأعيان 
تو�ضية   18 االأع��ي��ان  ق��دم  فيما  الت�ضريعية،  الجل�ضات 
للحكومة في ق�ضايا مختلفة كان اأبرزها تو�ضيات تتعلق 
مناق�ضة  اأثناء  مت  قد واأخ��رى  العامة،  الموازنة  بقانون 

عدد من القوانين.

ولم ي�ضجل لدى االأعيان اأية مذكرة تتعلق بال�ضاأن العام، 
�ضكوى  الأي  تلقيه  المجل�س  اأر�ضيف  في  ي�ضجل  لم  كما 
من مواطنين حول ق�ضايا مختلفة خالل ال�ضهور ال�ضتة 

المن�ضرمة. 

30 م�ضروع قانون، وقانونًا  واأقر االأعيان خالل دورتهم 
مجل�س  االأعيان  فيهما  خالف  قانونان  بينها  من  موؤقتًا، 
الح�ضيلة  بين  من  اأن  كما  اإل��ي��ه.  واأع��ادوه��م��ا  ال��ن��واب 
اأربعة  هناك  كانت  ل��الأع��ي��ان،  الت�ضريعية  االإجمالية 
قوانين تم اإقرارها خالل جل�ضات م�ضتركة بين االأعيان 
والنواب، فيما تبقى لدى االأعيان ثالثة قوانين لم تدرج 

على جل�ضات المجل�س. 

وعدل االأعيان خالل دورتهم العادية المن�ضرمة نظامهم 
الداخلي، واأعادوا ت�ضكيل لجانهم الدائمة من جديد لكي 
تتوافق مع تعديالت النظام الداخلي، وتم على اأثر تلك 
ت�ضع  من  الدائمة  المجل�س  لجان  عدد  رفع  التعديالت 
لكل  ومقرر  رئي�س  ت�ضمية  وكذلك  لجنة،   16 اإلى  لجان 
لجنة دائمة، بخالف ما كان معمواًل به �ضابقًا حيث كان 

رئي�س المجل�س هو رئي�س لكل اللجان الدائمة.

عن  بعيدة  النواب،  بخالف  االأعيان  اأن�ضطة  زال��ت  ما 
ر�ضد ومتابعة االإعالم ب�ضكل منتظم اإال ما ندر، اإذ غالبًا 
االأنباء  وكالة  على خبر  االإعالمية  التغطية  تنح�ضر  ما 
االأردنية )بترا(، فيما يح�ضر مندوبو ال�ضحف اليومية 
مهمة،  قوانين  لم�ضاريع  المجل�س  مناق�ضة  اأثناء  اأحيانًا 
كال�ضمان االجتماعي اأو الموازنة العامة للدولة اأو اأثناء 

عقد الجل�ضات الم�ضتركة مع مجل�س النواب.

مجل�س  الأعمال  االإعالمية  المتابعة  تدني  �ضبب  ويعود 
االأعيان الأ�ضباب عدة اأبرزها؛ اأن و�ضائل االإعالم تنظر 
ب�ضكل مختلف لالأعيان باعتباره معينًا وعلى قلب رجل 
الرقابي.  المجال  في  الكثير  فعل  ي�ضتطيع  وال  واح��د، 
للحكومة  الرقابية  والمناكفة  الت�ضريعية  االإثارة  وتغيب 

كما يح�ضل في غرفة الت�ضريع االأولى.

عدم  اأبرزها  اأخرى  الأ�ضباب  االإعالمي  النكو�س  ويعود 
تلبية  في  المجل�س  قبل  من  المطلوبة  ال�ضفافية  وج��ود 
بوجود  �ضرية،  المجل�س  فلجان  االإعالميين،  حاجات 
ذلك،  حول  للمجل�س  الداخلي  النظام  في  �ضريح  ن�س 
اأمام  مفتوحة  غير  اأي�ضًا  الر�ضمية  غير  واالجتماعات 
االإعالم، وعالقة �ضواد االأعيان مع رجال ال�ضحافة في 
اتجاه واحد، وبالمقابل ال يوجد من اجتماعات االأعيان 
وتلك  القبة،  تعقد تحت  التي  الجل�ضات  اإال  ما هو متاح 
الجل�ضات مفتوحة اأمام االإعالم والنظارة، اإال اأن ح�ضور 

الطرفين لها يكاد يكون معدومًا.

وحتى االآن غاب اأي ر�ضد دقيق الأعمال مجل�س االأعيان، 
الثانية، من  الت�ضريع  في غرفة  ما يح�ضل  لكل  ومتابعة 
القد�س  مركز  في  االأردن��ي  البرلمان  لمر�ضد  كان  هنا 
لل�ضروع  الجر�س  وتعليق  ال��م��ب��ادرة  فكرة  للدرا�ضات، 
الأعمال  والمتابعة  الر�ضد  حلقات  من  جديدة  حلقة  في 
المجل�س، وح�ضر االإنجازات خالل الدورة العادية االأولى 
من عمر مجل�س االأعيان ال�ضاد�س والع�ضرين، التي ُف�ضت 

في الثالث من اأيار الما�ضي وتقديمها للراأي العام.
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بين  وا�ضعة  فجوة  ظهرت  الفائتة،  ال���دورة  خ��الل 
تم  اإذ  واالأعيان،  النواب  مجل�ضي  الت�ضريع؛  غرفتي 
وهذا  المجل�ضين،  بين  م�ضتركة  جل�ضات  اأرب��ع  عقد 
وع��ودة  ال�ضيا�ضي،  االن��ف��راج  منذ  يح�ضل  ل��م  رق��م 
االأعيان  اأع��اد  كما   ،1989 عام  البرلمانية  الحياة 
في   بل القوانين  م�ضاريع  من  كبيرًا  ع��ددًا  للنواب 

مجموعه 10 قوانين.

الخالف بين غرفتي الت�ضريع، لم يظهر فقط من خالل 
اإعادة كم كبير من م�ضاريع القوانين للنواب، واإنما كان 
وفيها  عقدت،  التي  الم�ضتركة  الجل�ضات  خالل  يظهر 

و�ضراحة  عالنية  ن��واب  اتهم 
بتعطيل  االأع����ي����ان  م��ج��ل�����س 
اأبرزها  كان  النواب،  ق��رارات 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��ان��ون ال�����ض��م��ان 
االتهامات  وه��ذه  االجتماعي، 
وردت على ل�ضان اكثر من نائب 
ال�ضواعير  ع��دن��ان  بينهم  م��ن 
ال�ضوبكي،  وع�ضاف  العجارمة، 
وخمي�س عطية، الذين اعتبروا 
اأن مجل�س االأعيان يمار�س دورًا 

»معطاًل لقرارات النواب«.

راأي  عن  تمامًا  مختلف  راأي  لهم  كان  االأعيان  اأن  غير 
لبع�س  مناق�ضتهم  عند  االأعيان  اأن  يرون  فهم  النواب، 
كقانون  منها  »ال�ضعبية«  القوانين  وخا�ضة  القوانين 
كما  �ضعبي  �ضغط  تحت  يقعون  ال  االجتماعي  ال�ضمان 
بعين  تاأخذ  ما  غالبًا  قراراتهم  ف��اإن  وبالتالي  النواب، 
عبر  ما  وهذا  المعادلة،  اأط��راف  كل  م�ضلحة  االعتبار 

عنه العين ب�ضام حدادين واآخرون.

االأعيان  اأن  حدادين  ويعتقد 
ت�ضريعيًا  دورًا  ي��م��ار���ض��ون 
الذي  الخالف  واأن  اإيجابيًا، 
غرفتي  بين  اأح��ي��ان��ًا  يح�ضل 

الت�ضريع،  م�ضلحة  في  غالبًا  وي�ضب  اإيجابي،  الت�ضريع 
الفتًا اإلى اأن االأعيان عندما عار�ضوا موقف النواب في 
بالت�ضخم  يتعلق  ال�ضمان االجتماعي وخا�ضة ما  قانون 
تتعلق بخوف  نظر  لوجهات  م�ضتندة  جاءت معار�ضتهم 

مبرر على موجودات ال�ضمان وا�ضتمراريته.
د�ضتوريًا، فاإن مجل�س االأعيان له كل ال�ضالحيات التي 
ن�س عليها الد�ضتور في الرقابة والت�ضريع با�ضتثناء منح 
ذهب  الحق  هذا  اإن  اإذ  بالحكومات،  طرحها  اأو  الثقة 
النواب  مجل�س  اأن  باعتبار  ال��ن��واب،  لمجل�س  ح�ضرًا 

منتخب، فيما مجل�س االأعيان معين من قبل الملك.
ال  االأعيان  مجل�س  اأع�ضاء  عدد  فاإن  الد�ضتور،  وبحكم 
ينبغي اأن ي�ضاوي اأكثر من ن�ضف عدد النواب، ولالأعيان 
اأن  بيد  للنواب،  كما  الحكومة  على  الرقابة  �ضالحيات 
االأعيان،  مع  يقارن  ال  بما  اأكثر  اأ�ضئلة  يوجهون  النواب 

���ل ح����ق »ت��وج��ي��ه  ول�����م ُي���ف���ع
اإال  االأعيان  قبل  من  االأ�ضئلة« 
منذ �ضنوات قليلة جدًا، حيث 
لم يتعود االأعيان على توجيه 
اإال  العام  ال�ضاأن  عن  االأ�ضئلة 

في المجل�ضين ال�ضابقين. 
ب���ال���م���ج���م���ل، ف������اإن ال���دف���ق 
ماثل  ل��الأع��ي��ان  ال��ت�����ض��ري��ع��ي 
اأن  بيد  ال��ن��واب،  اأن��ج��زه  م��ا 

حيث  من  الثانية  نظيرتها  على  تفوقت  االأول��ى  الغرفة 
والمذكرات  باالأ�ضئلة  المتعلق  الرقابي  الجانب  تفعيل 

واال�ضتجوابات.
ويتميز مجل�س االأعيان بان�ضباطية في عقد الجل�ضات، 
القانوني،  ن�ضابها  لالأعيان  جل�ضة  اأي��ة  تفقد  لم  حيث 
الن�ضاب،  بالتالي على فقدان  المجل�س  رئي�س  يقلق  وال 
مكتمل،  بن�ضاب  االأع��ي��ان  جل�ضات  تعقد  م��ا  فغالبًا 
اأن  كما  الجل�ضة.  نهاية  حتى  الن�ضاب  اكتمال  وي�ضتمر 
م�ضاركة االأعيان في ع�ضوية لجانهم الدائمة وا�ضعة، اإذ 
اللجان الدائمة  لم ي�ضتنكف عن الم�ضاركة في ع�ضوية 

�ضوى ثالثة اأعيان فقط ي�ضاف اإليهم الرئي�س ونائبيه.
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و�ضراحة  عالنية  ن��واب  اتهم 


االأعيان  اأن  حدادين  ويعتقد 

غرفتي  بين  اأح��ي��ان��ًا  يح�ضل 

���ل ح����ق »ت��وج��ي��ه  ول�����م ُي���ف���ع
اإال  االأعيان  قبل  من  االأ�ضئلة« 

اأن  بيد  ال��ن��واب،  اأن��ج��زه  م��ا 
حيث  من  الثانية  نظيرتها  على  تفوقت  االأول��ى  حيث الغرفة  من  الثانية  نظيرتها  على  تفوقت  االأول��ى  حيث الغرفة  من  الثانية  نظيرتها  على  تفوقت  االأول��ى  حيث الغرفة  من  الثانية  نظيرتها  على  تفوقت  االأول��ى  الغرفة 
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وعقد مجل�س االأعيان �ضتة لقاءات ت�ضاورية مغلقة لمناق�ضة 
الدورة  �ضير  اأثناء  لقاءات  خم�ضة  منها  مختلفة،  ق�ضايا 

العادية االأولى ولقاء ت�ضاوري واحد بعد انتهاء الدورة.

ت�سكيلة مجل�س الأعيان الجديد
�ضدرت االإرادة الملكية بت�ضكيل مجل�س االأعيان اعتبارًا 
2013/10/25، وهو المجل�س ال�ضاد�س والع�ضرون  من 
ت�ضريع  وجود غرفتي  اإقرار  تم  1947 عندما  عام  منذ 

في مجل�س االأمة )االأعيان والنواب(.

ت�ضمنت االرادة الملكية تعيين 
ي�ضاوي  رق��م  وه��و  ع��ي��ن��ًا،   75
مجل�س  اأع�����ض��اء  ع��دد  ن�ضف 
المجل�س  وت�����ض��ك��ل  ال���ن���واب. 
الجديد برئا�ضة رئي�س الوزراء 
االأ�ضبق عبد الروؤوف الروابدة 
المجل�س  رئي�س  خلف  ال���ذي 
ال�����ض��اب��ق ط��اه��ر ال��م�����ض��ري، 
 )36( ال��م��ادة  لمنطوق  الملكية  االإرادة  وا���ض��ت��ن��دت 
مجل�س  اأع�ضاء  يعين  »الملك  تقول  التي  الد�ضتور  من 
ويقبل  االأعيان  رئي�س مجل�س  بينهم  من  ويعين  االأعيان 

ا�ضتقالتهم«.

�ضدرت  االأعيان،  ت�ضكيلة  �ضدور  من  اأيام  ثالثة  وبعد 
اإرادة ملكية بقبول ا�ضتقالة جانيت المفتي من ع�ضوية 
�ضقطت  والح��ق��ًا  ���ض��اغ��رًا،  مكانها  واعتبر  المجل�س، 
اأنه  بحكم   2013/11/2 في  كمال  مروان  د.  ع�ضوية 
وبالتالي  االأردنية  الجن�ضية  غير  اأخرى  جن�ضية  يحمل 
بحكم  االأع��ي��ان  مجل�س  في  ع�ضوًا  يكون  اأن  يجوز  ال 
الد�ضتور، حيث ن�ضت التعديالت الد�ضتورية التي جرت 
في العام 2011 على اأن ال يحمل كل من رئي�س الوزراء 
والوزير والنائب والعين جن�ضية دولة ثانية، ودفع هذا 
التعديل في حينه عددًا من االأعيان لتقديم ا�ضتقالتهم 
الد�ضتوري  الن�س  ب��ات  عندما  المجل�س  ع�ضوية  من 

مفعاًل، كما ا�ضتقال على اأثره وقت ذاك نائب واحد. 

وفي 16 كانون االأول 2013، �ضدرت اإرادة ملكية بتعيين 
عادل ار�ضيد ود. هيام كلمات اأع�ضاء في مجل�س االأعيان، 
ليعود عدد اأع�ضاء المجل�س 75 ع�ضوًا )انظر الملحق 1: 

اأع�ضاء مجل�س االأعيان ال�ضاد�س والع�ضرين(.

مجل�س  لت�ضكيلة  والمراقبين  المتابعين  اآراء  وتفاوتت 
االأعيان الجديدة بين من اعتبرها مختلفة عن �ضابقاتها 
من  وبين  االإ�ضالحي،  والتوجه  االأ�ضخا�س  حيث  من 

اع��ت��ب��ره��ا ت��م��ث��ل »خ��ط��وة 
فريق  راأى  فيما  ل���ل���وراء«، 
حافظت  الت�ضكيلة  اأن  ثالث 
على الن�ضق التقليدي نف�ضه.

ج��ه��ات  ع�����دة  راأت  ف���ق���د 
االأعيان  ت�ضكيلة  في  النظر 
باعتبار  للخلف«  »ت��راج��ع��ًا 
اإ�ضالحية  �ضخ�ضيات  اأن 
غابت  ب��م��واق��ف��ه��ا  م��ع��روف��ة 
عنها  غ����اب  ك��م��ا  ع��ن��ه��ا، 
�ضخ�ضيات اإ�ضالمية معتدلة 

المجيد  وعبد  البطو�س  وب�ضام  العكايلة  اهلل  عبد  مثل 
في  اأع�ضاء  كانوا  الذين  العكور  الرحيم  وعبد  ذنيبات 
جبهة  حزب  عام  اأمين  قال  هذا  وفي  �ضابقة،  مجال�س 
العمل االإ�ضالمي حمزة من�ضور في ت�ضريحات �ضحفية 
الم�ضتقل،  االإ���ض��الم��ي  الطيف  غياب  »اإن  ذاك:  وق��ت 
في  الم�ضاركة  ارت�ضوا  الذين  االإ�ضالميين  وا�ضتبعاد 
الحكومة اأو النواب عن ت�ضكيلة مجل�س االأعيان الحالية، 
قد يحمل دالالت اإقليمية، ور�ضائل معينة لدول الجوار« . 

بالمقابل يرى الوزير االأ�ضبق �ضميح المعايطة في ت�ضكيلة 
غالبيتها  في  تمثل  كبيرة  »خبرات  تحوي  باأنها  االأعيان 
ال�ضخ�ضيات  ومعظم  االأردن��ي،  البيروقراطي  الجانب 
التي تم تعيينها تمتلك نزعة محافظة، وهذا لي�س مثلبة 
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كما يروج له البع�س )....( التيار المحاف في الدولة 
لي�س معاديًا لالإ�ضالح اإنما يملك وجهة نظر مختلفة في 

تفا�ضيل العملية االإ�ضالحية«.

ت�ضكيلة  على  معلقًا  فقال  النمري  جميل  النائب  اأم��ا 
»هل  عنها:  االإ�ضالحي  الطيف  غياب  ومنتقدًا  االأعيان 
نتجه اإلى ردة عامة عن االإ�ضالح  ال اأدري، فقد بات 
�ضعبًا فهم حقيقة التوجهات اأو التنبوؤ بها �ضندًا لبع�س 
الظواهر اأو الخطوات، وتحديدًا التعيينات في المنا�ضب 

المختلفة التي تخ�ضع العتبارات ظرفية«. 

كالم النمري جاء على خلفية 
المجل�س  رئ��ي�����س  ا���ض��ت��ب��ع��اد 
من  الم�ضري  طاهر  ال�ضابق 
رئا�ضة المجل�س، ولي�س تعليقًا 
ع��ام،  ب�ضكل  الت�ضكيلة  على 
اأن   نلح اأن  اإال  يمكن  ال  اإذ 
ال��ج��دي��دة  االأع���ي���ان  ت�ضكيلة 
�ضابقة  ت�ضكيالت  ب��خ��الف 

�ضمت عددًا من االأعيان ذوي توجهات ي�ضارية معروفة 
اأبرزهم اإملي نفاع التي كانت ل�ضنوات طويلة ع�ضوة في 
المكتب ال�ضيا�ضي للحزب ال�ضيوعي االأردني، اإ�ضافة اإلى 
ب�ضام  ي�ضارية معروفة، هما:  توجهات  وزيرين يحمالن 
حدادين الذي كان نائبا ل�ضتة دورات نيابية متتالية، ثم 
االأخيرة،  االأعيان  لت�ضكيلة  ين�ضم  اأن  قبل  وزيرًا  اأ�ضبح 
الذي كان  المعايطة،  المهند�س مو�ضى  ال�ضابق  والوزير 
اأمينًا عامًا الأحد االأحزاب الي�ضارية في �ضنوات �ضابقة، 
كما �ضمت الت�ضكيلة نقيبًا �ضابقًا لالأطباء يحمل توجهًا 
قوميًا هو ها�ضم اأبو ح�ضان، وعينًا من ذوي االحتاجات 
الخا�ضة هو د. مهند العزة وهو كفيف، واعتبرت ت�ضميته 

ع�ضوًا في المجل�س دفعًا اإ�ضالحيًا.

�ضابقين  حكومات  روؤ�ضاء  اأربعة  �ضمت  االأعيان  ت�ضكيلة 
ال��رواب��دة،  ال����روؤوف  عبد  المجل�س  رئي�س  ه��م  فقط، 
و�ضمير  البخيت  معروف  ود.  الفايز  في�ضل  جانب  اإلى 

ال��رف��اع��ي، ك��م��ا ���ض��م��ت 43 
ع��دد  �ضغل  ���ض��اب��ق��ًا،  وزي�����رًا 
في  وزاري����ة  منا�ضب  منهم 
الثالث  ال�ضنوات  حكومات 
�ضمير  وزارات  اأي  االأخ��ي��رة، 
الطراونة  فايز  ود.  الرفاعي 

ود. معروف البخيت.

االأع��ي��ان  ت�ضكيلة  ف��ي  وب��ق��ي 
وهم  مواقعهم،  في  عينًا   12

الروابدة،  ال��روؤوف  عبد  المجل�س  رئي�س  اإلى  باالإ�ضافة 
المع�ضر  رجائي  ود.  الحمود  مروان  ال�ضابقون  ال��وزراء 
جانب  اإلى  الحديد،  جواد  ومحمد  ال�ضقور  محمد  ود. 
االأعيان ال�ضابقين هيفاء النجار ود. نوال الفاعوري ود. 
ومحمد  ال�ضهوان  دروي�س  محمد  وم.  الحنيطي  جعفر 

عيد البندقجي ود. زيد الكيالني وم. خالد اأبو العز.

حكومة  رئي�س  اأي  من  بالكامل  االأعيان  ت�ضكيلة  وخلت 
من عهد الملك الح�ضين بن طالل، فغاب عن الت�ضكيلة 
والذي  الم�ضري  طاهر  ال�ضابق  االأعيان  مجل�س  رئي�س 
كان الوحيد في الت�ضكيلة ال�ضابقة من تلك الفترة، بينما 
�ضمت وزراء خدموا في تلك الفترة، فيما توا�ضل غياب 
الح�ضين،  الملك  عهد  في  ال�ضابقين  ال���وزراء  روؤ���ض��اء 
وهم، اأحمد اللوزي، زيد الرفاعي، م�ضر بدران، اأحمد 

عبيدات، وعبد الكريم الكباريتي. 

كما غاب عنها خم�ضة روؤ�ضاء حكومات في عهد الملك 
عدنان  ال��راغ��ب،  اأب��و  علي  م.  وه��م:  الثاني،  اهلل  عبد 
فايز  ود.  الذهبي،  ن��ادر  الخ�ضاونة،  ع��ون  د.  ب��دران، 
الطراونة الذي يراأ�س الديوان الملكي في الوقت الحالي.

االأعيان  ت�ضكيلة  ت�ضمهم  لم  الحكومات  روؤ�ضاء  بع�س 
ال��ل��وزي،  اأح��م��د  ذل��ك  مثال  ال�ضحي،  و�ضعهم  بحكم 
و�ضمت  ال�ضيا�ضي،  العمل  الرفاعي  زي��د  اعتزل  فيما 
الت�ضكيلة نجله �ضمير الرفاعي، بينما تم ا�ضتبعاد مدراء 

المخابرات من الت�ضكيلة، وهذه حالة فريدة.
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روؤ���ض��اء ح��ك��وم��ات ب�ضكل الف��ت ومن  وت��وا���ض��ل غ��ي��اب 
غائبون  وه��وؤالء  ب��دران،  وم�ضر  عبيدات  اأحمد  ه��وؤالء 
�ضابقة،  عديدة  ومجال�س  الحالي  المجل�س  ت�ضكيلة  عن 
مخالفة  ن��ظ��ر  وج��ه��ات  الم��ت��الك��ه��م  غيابهم  ويف�ضر 
للتوجهات الحكومية، كما يمكن اعتبار اأن غياب د. عون 
الكريم  عبد  اأم��ا  عينه،  االتجاه  في  ي�ضب  الخ�ضاونة 
يح�ضران  فاإنهما  ال��راغ��ب،  اأب��و  علي  وم.  الكباريتي 
ويغيبان بح�ضب رئي�س المجل�س والت�ضكيلة القائمة ومدى 

وخا�ضة  معها،  ان�ضجامهم 
من  يعتبران  الرجلين  اأن 
ويمتلكان  عينها،  المدر�ضة 
متقاربة،  اقت�ضادية  روؤى 
مخالفة  نظر  وجهات  ولهما 
لنه رئي�س المجل�س الحالي 

عبد الروؤوف الروابدة.
وا�ضتملت ع�ضوية مجل�س االأعيان على ت�ضع ن�ضاء ح�ضبما 
هو مبين في الجدول )1(. وبح�ضبة االأرقام، تكون ن�ضبة 
تماثل  %، وهي  االأعيان 12  الن�ضائي في مجل�س  التمثيل 
ن�ضبة الن�ضاء في مجل�س النواب الذي يبل عدد الن�ضاء 
فيه 18 �ضيدة؛ )15 على ح�ضاب الكوتا، وثالث تناف�ضيًا؛ 
القوائم  اإحدى  رئي�ضة  والثالثة  محلية  دوائر  في  اثنتان 
الوطنية(. بهذا تكون ن�ضبة الن�ضاء في المجل�ضين 12 %.

1 الجدو
الن�ساء الأع�ساء  مجل�س الأعيان ال�ساد�س والع�سرين

ال�سمالرقم
1سرا سلو�
اأ�سم حنا �سر2
م حمد اأو ال�سمن3
4اعورال وا د
د يا لمات5
ياء النجار6
7جياد ال درا د
8حكم سريد مت
9ا  عي�س ملا

بخالف مجل�س النواب، فاإن مجل�س االأعيان ال يعاني من 

الجل�ضة، فكل جل�ضات  انعقاد  و�ضعوبة  الن�ضاب  م�ضاألة 
ال��دورة،  خ��الل  انعقدت  التي  ع�ضرة  االثنتي  االأع��ي��ان 
عقدت في توقيتها بزيادة من 5-10 دقائق كحد اأعلى 

عن التوقيت االأ�ضلي.

الن�ضاب  فقدان  م�ضاألة  على  المجل�س  رئي�س  يقلق  وال 
اإذ اإن م�ضتوى غياب االأعيان عن  اأثناء انعقاد الجل�ضة، 
بعذر  اإال  العين  يغيب  وال  معدومًا  يكون  يكاد  الجل�ضات 
اأو  البالد،  خارج  برلماني  وفد  �ضمن  وج��وده  ب�ضبب  اأو 
الأ�ضباب �ضحية قاهرة، وتعقد الجل�ضات دائمًا بن�ضاب 

�ضبه كامل.

اإن  اإذ  المجل�س،  لجان  على  اأي�ضًا  تنعك�س  الحال  هذه 
االأعيان اأع�ضاء اللجان يواظبون على ح�ضور اجتماعات 
حول  الحوار  في  غالبًا  وي�ضاركون  المختلفة،  لجانهم 
خالل  االأعمال  جدول  على  المدرجة  القوانين  م�ضاريع 

اجتماع اللجنة.

النواب واالأعيان، ففي  القبة بين  النقا�س تحت  يختلف 
اأثناء  القوانين  م�ضاريع  ال��ن��واب  يناق�س  ال��ذي  الوقت 
اأثناء  المقترحات  ويقدمون  القبة،  تحت  الجل�ضة  عقد 
الجل�ضة، فاإن مناق�ضات االأعيان مختلفة تمامًا حيث اأن 
النقا�س لدى االأعيان يكون في اللجنة المعنية بالقانون، 
يتم  وغالبًا  ن��در،  ما  اإال  القبة  تحت  نقا�س  يجري  وال 
جديدة،  مقترحات  اأو  ا�ضتف�ضارات  بتقديم  االكتفاء 
بينما يناق�س النواب مقترحاتهم اأثناء انعقاد الجل�ضات.

ا�ستال�سات
الماأمولة  ال�ضفافية  عن  بعيدًا  االأعيان  مجل�س  زال  ما 
محا�ضر  اإن  اإذ  الت�ضريعية،  ال�ضلطة  اأرك��ان  كاأحد  منه 
ح�ضر  اأن  كما  العام،  للراأي  معرو�ضة  غير  اجتماعاته 
اإ�ضافة  اليد،  متناول  في  لي�س  متدنيًا  كان  واإن  الغياب 
اإلى اأن �ضفرات االأعيان وحجم اإنفاق المجل�س على تلك 
تفاعل  اأن  ذلك  اإلى  ي�ضاف  �ضرية،  زالت  ما  ال�ضفرات 
 .اإلى حد كبير وملحو  االأعيان مع ال�ضان العام متدن
كما ال يمكن اإغفال اأن اأحزاب وموؤ�ض�ضات مجتمع مدني 

تطالب بانتخاب مجل�س االأعيان.

  

 




وخا�ضة  معها،  ان�ضجامهم 
من  يعتبران  الرجلين  اأن         
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تعديالت النا الدال لالأعيان ومدلولتا
عدد  االأع��ي��ان  لمجل�س  الجديد  الداخلي  النظام  رف��ع 
اللجان الدائمة في المجل�س من ت�ضع لجان اإلى 16 لجنة 
لجان  �ضبع  ا�ضتحداث  تم  حيث   ،)2 ال��ج��دول  )انظر 

جديدة، هي: االإعالم والتوجيه 
ال��م��راأة،  فل�ضطين،  ال��وط��ن��ي، 
المواطنين،  وحقوق  الحريات 
المعدنية،  وال���ث���روة  ال��ط��اق��ة 
والريا�ضة،  وال�ضباب  الثقافة 

والخدمات العامة.

ومن خالل النظام الداخلي الجديد، تم ف�ضل عدد من 
اللجان  اأب��رز  ومن  جديدة،  لجان  في  ال�ضابقة  اللجان 
عن  ف�ضلت  حيث  والتعليم  التربية  لجنة  ُف�ضلت:  التي 
عن  والثقافة  الوطني  التوجيه  لجنة  وف�ضلت  االإع��الم، 
الريا�ضة وال�ضباب، ولجنة ال�ضحة والبيئة وال�ضكان عن 

العمل والتنمية االجتماعية.

  
 
  
   

16

وجرى تغيير م�ضمى لجنة ال�ضوؤون الخارجية اإلى »لجنة 
ال�ضوؤون العربية والدولية والمغتربين«، حيث تم اإ�ضافة 
المداوالت  وبح�ضب  اللجنة،  ا�ضم  اإلى  المغتربين  كلمة 
تعديالت  مناق�ضة  اأثناء  االأعيان  قبة  تحت  جرت  التي 
جاء  المغتربين  كلمة  اإ�ضافة  ف��اإن  الداخلي،  نظامهم 
الخارجية  وزارة  ا�ضم  مع  متوافقًا  التغيير  يكون  لكي 

والمغتربين.
واأبقت التعديالت على الم�ضميات ال�ضابقة للجان، وهي: 
الزراعة  االإداري���ة،  واالقت�ضادية،  المالية  القانونية، 

والمياه، وال�ضياحة والتراث. 
م�ضاريع  للمجل�س  ال��ج��دي��د  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��ظ��ام  وح���دد 
بدرا�ضتها  تخت�س  التي  واالقتراحات  واالأمور  القوانين 
االأدنى  الحد  يكون  واأن  الدائمة،  اللجان  من  لجنة  كل 
لعدد اأع�ضاء اللجنة �ضبعة اأع�ضاء واالأق�ضى 12 ع�ضوًا، 
مع عدم جواز اأن يكون العين ع�ضوًا في اأكثر من ثالث 

لجان دائمة.
2 الجدو

اللجان الدامة  مجل�س الأعيان واأ�سماء روو�ساا ومرريا
اررالري�س ا�سم اللجنة الرقم

د. عبد ال�ضخانبة مد الرقاد القانونية 1
د. مد حاليقةد. رجائي اع�ضر االية واالقت�ضادية 2
3 بغالرفاعي ال�ضوؤون العربية والدولية وا ح�ضن اأبو نعمة �ضم
د. مد الزهد. مد ال�ضقور االإدارية 4
مد الذويبد. عبد اهلل عويدات البية والتعليم 5
م. مو�ضى معايطة�ضالح القالب االإعالم والتوجيه الوطني6
د. رائدة القطبد. يا�ض ا�ضبان ال�ضحة والبيئة وال�ضكان 7
يو�ضف اازيم. ها�ضم ال�ضبول الزراعة واياه 8
عو العدوانتوفيق كري�ضان العمل وال�ضوؤون االجتماعية 9

م. من �ضوبرد. جواد العنا الطاقة والوة اعدنية 10
م. خالد اأبو العزد. عادل الطوي�ضي ال�ضياحة والاث11
د. جعفر انيطيد. تي�ض ال�ضمادي ادمات العامة 12
13 واطنريات وحقوق اطيبااأ�ضمى خ�ضرعبد االإلة ا
14 ب�ضام حدادينم. وجيه عزايزة فل�ضط
�ضم قردنمي اأبو ال�ضمناراأة 15
عادل ار�ضيداإبراهيم الغباب�ضة الثقافة وال�ضباب والريا�ضة 16

الداللة الهامة التي توؤ�ضر اإليها التعديالت الجديدة لمجل�س االأعيان هي التو�ضع في عدد اللجان، واإن�ضاء لجنة خا�ضة 
للحريات العامة و�ضكاوى المواطنين على غرار لجنة اأخرى موجودة في النواب، وكذلك وجود لجنة للمراأة.

جديدة، هي: االإعالم والتوجيه 
ال��م��راأة،  فل�ضطين،  ال��وط��ن��ي،         
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اأع�����ض��اء مجل�س  اأح���د  ي��ق��ول 
االأع����ي����ان ف�����ض��ل ع����دم ذك��ر 
زال  م��ا  المجل�س  اأن  ا�ضمه، 
ي��ع��ت��م��د اأ����ض���ل���وب ال��ت��را���ض��ي 
التي  الجاهزة  واالقتراحات 
وال  االأع�����ض��اء،  اأح��د  يقدمها 
المجل�س  اأع�������ض���اء  ي��ف�����ض��ل 

الذهاب لالنتخابات.
اأع��ي��ان  مجال�س  خ��ط��ى  وع��ل��ى 
الحالي  المجل�س  ف��اإن  �ضابقة، 
ل��م ي��ذه��ب اإل���ى اخ��ت��ي��ار نائبي 
ال��م�����ض��اع��دي��ن  اأو  ال���رئ���ي�������س 

في  التزكية  خيار  على  اعتمد  واإنما  التناف�ضي،  باالنتخاب 
ت�ضمية كل منهم.

وهذه الحال تنطبق على اللجان الدائمة، اإذ لم يح�ضر 
في مجل�س االأعيان اأي �ضندوق اقتراع النتخاب اأع�ضاء 
اللجان الدائمة، واإنما كان يعتمد دومًا على التوافق في 

اختيار االأع�ضاء.
نظامهم  على  االأعيان  مجل�س  اأدخلها  التي  التعديالت 
في  اإيجابية  اإ�ضالحية  كتعديالت  اإليها  ينظر  الداخلي 
حدادين  ب�ضام  العين  عنه  يعبر  وهذا  مختلفة،  جوانب 
واإنما  يعني االكتفاء بما ح�ضل  اأن ذلك ال  يعتقد  الذي 
يدعو للبناء عليه، واقتراح تعديالت الحقة ب�ضكل اأو�ضع 

واأكثر ديمقراطية، واإ�ضالحية.
دائمة  لجنة  االأع��ي��ان  ي�ضكل  ل��م  ال��ن��واب،  دي��دن  وعلى 
الوقت  ففي  الح��ق��ًا،  الحال  وتختلف  وال��دف��اع،  لالأمن 
ت�ضكيل  ال��ن��واب  ف��ي  القانونية  اللجنة  اقترحت  ال��ذي 
يتم  لم  المجل�س،  رف�ضها  والدفاع،  االأم��ن  با�ضم  لجنة 
اقتراح اللجنة اأ�ضاًل من قبل اأي من االأعيان اأثناء نقا�س 
تعديالت نظامهم الداخلي، رغم اأن ت�ضكيل لجنة لالأمن 
اأن  وخا�ضة  للتنفيذ  وقابال  منطقيًا  يكون  قد  والدفاع 
االأعيان ي�ضمون في �ضفوفهم في العادة �ضف وا�ضع من 
الخبرات االأمنية والع�ضكرية ال�ضابقة، وروؤ�ضاء حكومات 
االأمر  اأي�ضًا،  المجال  هذا  في  خبراتهم  لديهم  ووزراء 





  



  
  
  



الذي يوؤكد اأن ت�ضكيل لجنة كهذه �ضيكون �ضندًا الأجهزة 
الدولة االأمنية والع�ضكرية ولي�س مناف�ضًا لها. 

ع�سوية اللجان وم�سارة الأعيان يا
اأع�ضاء  بح�ضب النظام الداخلي الجديد لالأعيان، فاإن 
لمدة  ال�ضابقة  اللجان  من  لجنة  كل  ينتخبون  المجل�س 
لتنتخب  الرئي�س  من  بدعوة  لجنة  كل  وتجتم�ع  �ضنتين، 
من بين اأع�ضائها رئي�ضًا ومقررًا. ويراأ�س رئي�س المجل�س 
اجتماع اأي لجنة يح�ضرها، ولمجل�س االأعيان اأن ي�ضكل 
لجانًا موؤقتة، يحدد عدد اأع�ضائها ومهامها ومدة عملها 

ومثال ذلك لجنة الرد على خطاب العر�س

اأعيان ار ع�سوية اللجان
مجل�س  ل��ج��ان  ف���ي  ����ض���ارك 
عينًا،   69 الدائمة  االأع��ي��ان 
لم  ف��ي��م��ا   ،75 اأ����ض���ل  م���ن 
ي�����ض��ارك االأع����ي����ان م����روان 
ود.  محمود،  حيدر  الحمود، 
ع�ضوية  في  عماري،  �ضبيب 

اأية لجنة دائمة.
رئي�س  ف����اإن  ال��م��ق��اب��ل،  وف���ي 
ال��م��ج��ل�����س ع���ب���د ال�������روؤوف 
في�ضل  االأول  ونائبه  الروابدة 
معروف  د.  وال��ث��ان��ي  ال��ف��اي��ز 
بع�ضوية  ي�ضاركان  ال  البخيت 
اللجان الدائمة، بينما ي�ضارك 

الفاعوري  نوال  ود.  ال�ضهوان  محمد  م.  الرئي�س  م�ضاعدا 
حيث  النواب  مجل�س  بخالف  اللجان،  بع�س  ع�ضوية  في 
يمنع النظام الداخلي للنواب على اأع�ضاء المكتب الدائم 
�ضواء نائبي الرئي�س اأو الم�ضاعدين الم�ضاركة في ع�ضوية 

اللجان الدائمة. 
االأعيان،  اأكثر من ن�ضف  اأن  اأدناه  الجدول )3(  ويبين 
دائمة،  لجان  ث��الث  في  ع�ضو  منهم  كل   %  55 بن�ضبة 
لجنتين  في  ع�ضو  منهم  كل  االأعيان،  من   %  29 يليهم 
دائمتين، وهناك عدد محدود كل منهم ع�ضو في لجنة 

دائمة واحدة بن�ضبة 8 % من ع�ضوية المجل�س.

ال��م�����ض��اع��دي��ن  اأو  ال���رئ���ي�������س 

اأع�����ض��اء مجل�س  اأح���د  ي��ق��ول 

   
%55

  
  % 29
  



 % 8  

.

مجل�س  ل��ج��ان  ف���ي  ����ض���ارك 
         

اللجان الدائمة، بينما ي�ضارك 
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الجدول )3(
 توي الأعيان ح�س ع�سوية اللجان الدامة

ا العليا ينتم مة التعدد عدد اللجان الدا التكرارات
الأعيان

الن�سة اوية

 6% 8نة واحدة 

22% 29نتان 

55 %41ثالث ان 

4 %3اأعيان خارج ع�ضوية اللجان 

4 %3الرئي�س ونائباه

 جمو100 %75ا

الأداء الت�سريع لمجل�س الأعيان
ي�ضطلع مجل�س االأعيان بح�ضب الد�ضتور والنظام الداخلي 
بوظيفتين؛ ت�ضريعية ورقابية، وتتمثل الوظيفة الت�ضريعية 
القوانين،  م�ضاريع  باقتراح  �ضقيها  اأح��د  ف��ي  للمجل�س 
حيث يجوز لع�ضرة اأو اأكثر من اأع�ضاء مجل�س االأعيان اأن 
يقترحوا القوانين، غير اأن المجل�س لم يقترح خالل دورة 
م�ضاريع  بمناق�ضة  واكتفى  قوانين،  اأي  الما�ضية  انعقاده 

القوانين الواردة اإليه من مجل�س النواب.

اللجان  اإل��ى  القوانين  م�ضاريع  المجل�س  رئي�س  ويحيل 
المخت�ضة التي تقوم بدرا�ضتها واتخاذ القرارات ب�ضاأنها 
المجل�س  اإل��ى  ب���دوره  يحيلها  للرئي�س الذي  ترفع  ث��م 

للتداول والمناق�ضة.

ع��ق��د م��ج��ل�����س االأع����ي����ان 12 
م�ضروع   30 فيها  اأق��ر  جل�ضة، 
قانون وقانونًا معداًل، من بينها 
ق��ان��ون وق��ان��ون��ًا  24 م�����ض��روع 

موؤقتًا تم اإقرارها دون خالف 
)انظر  ال��ن��واب.  مجل�س  م��ع 

الجدول 4(.

تو�سيـــــــــــــــات

يعتمد االأعيان على الترا�ضي في االنتخاب، وهذه الحال 
تنطبق على انتخاب نائبي الرئي�س والم�ضاعدان رغم اأن 
المجل�س  اأن  اإال  االنتخاب  على  ين�س  الداخلي  النظام 
لم يذهب يومًا لذلك، وهذه الحال تنطبق على انتخاب 

اللجان الدائمة الذي يتم بالترا�ضي.

وما زالت هناك مواد في النظام 
ومن  لتعديل،  بحاجة  الداخلي 
اأبرزها ما يتعلق بالن�س على اأن 
اجتماع  ي��راأ���س  المجل�س  رئي�س 
اجتماعها،  يح�ضر  لجنة  اأي 
لجنة  اإن�����ض��اء  م��ق��ت��رح  اأن  ك��م��ا 
اقتراحًا  يعتبر  وال��دف��اع  لالأمن 
حيويًا اإذا ما انطلقنا من حاجة 

في ظل  المجال  هذا  في  والرقابة  ال�ضراكة  اإلى  الدولة 
الو�ضع االإقليمي الملتهب، والخبرات المتاحة في مجل�س 

االأعيان.
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وما زالت هناك مواد في النظام          

حيويًا اإذا ما انطلقنا من حاجة 
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 4 الجدو
النوا م ال ا الأعيان دوناأقر ين التواال

م�ضروع قانون اإلغاء قانون وظائف الوزراء ل�ضنة 1.2013
م�ضروع قانون معدل لقانون ت�ضكيل المحاكم النظامية ل�ضنة 2.2013
م�ضروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة االحتياطية ل�ضنة 3.2013
م�ضروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء ل�ضنة 4.2013
م�ضروع قانون معدل لقانون مقاولي االإن�ضاءات ل�ضنة 2013 .5
م�ضروع قانون معدل لقانون محكمة اأمن الدولة ل�ضنة 6.2013
م�ضروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�ضنة 7.2013
القانون الموؤقت رقم 2 ل�ضنة 2010 قانون الت�ضديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة االأردنية الها�ضمية وكندا ل�ضنة 8.2013
م�ضروع قانون معدل لقانون الجي�س ال�ضعبي ل�ضنة 9.2013

القانون الموؤقت رقم 37 ل�ضنة 2010 قانون معدل لقانون الجمارك ل�ضنة 2010 .10
القانون الموؤقت رقم 24 ل�ضنة 2010 قانون معدل لقانون الجمارك ل�ضنة 11.2010
م�ضروع قانون الموازنة العامة لل�ضنة المالية 12.2014
م�ضروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لل�ضنة المالية 2014. 13
م�ضروع قانون معدل لقانون جوازات ال�ضفر ل�ضنة 14.2014
م�ضروع قانون معدل لقانون االإدارة العامة ل�ضنة 15.2014
م�ضروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الف�ضاد ل�ضنة 16.2013
م�ضروع قانون معدل لقانون �ضندوق االإ�ضكان الع�ضكري 17.2014
م�ضروع قانون الت�ضديق على اتفاقية الم�ضاركة في االإنتاج لال�ضتك�ضاف عن البترول وتقييم اكت�ضافه وتطويره واإنتاجه بين �ضلطة الم�ضادر 18

الطبيعية في المملكة االأردنية الها�ضمية و�ضركة البترول الوطنية الم�ضاهمة العامة المحدودة في منطقة �ضرق ال�ضفاوي ل�ضنة 2013. 
م�ضروع قانون معدل لقانون ت�ضكيل المحاكم الع�ضكرية ل�ضنة 19.2014
ب�ضلطة 20 ممثلة  الها�ضمية  االأردنية  المملكة  حكومة  بين  الزيتي  لل�ضخر  ال�ضطحي  التقطير  امتياز  اتفاقية  على  الت�ضديق  قانون  م�ضروع 

الم�ضادر الطبيعية وال�ضركة ال�ضعودية العربية لل�ضخر الزيتي ل�ضنة 2013.
م�ضروع قانون معدل لقانون حماية حق الموؤلف 21.2009
م�ضروع قانون معدل لقانون نقابة ال�ضحفيين ل�ضنة 22.2014
م�ضروع قانون معدل لقانون منع االإرهاب ل�ضنة 23.2014
م�ضروع قانون معدل لقانون �ضلطة المياه ل�ضنة 24.2014

منع  قوانين  االأعيان،  اأقرها  التي  القوانين  اأب��رز  ومن 
وجوازات  الدولة  اأمن  ومحكمة  وال�ضحفيين،  االإرهاب 

ال�ضفر والك�ضب غير الم�ضروع، وكذا قانون الجوازات.

كقانون  مهمة  قوانين  اأق��روا  اأنهم  االأعيان  على  ويوؤخذ 
نقابة ال�ضحفيين ومنع االإرهاب والمحاكم الع�ضكرية في 
اآخر جل�ضاتهم وفي ن�ضف المتر االأخير من عمر الدورة، 
من  جليًا  ه��ذا  ظهر  وق��د  عليهم،  العجلة  ظهرت  حيث 
تقديم  اآثرت  التي  الوطني  التوجيه  لجنة  تو�ضية  خالل 
انتخاب  طريقة  على  تعديل  ب��اإدخ��ال  للحكومة  تو�ضية 

نقابة  ق��ان��ون  ف��ي  النقيب  نائب 
تتم  ال  حتى  وذلك  ال�ضحفيين، 
بدعوى  النواب  لمجل�س  اإعادته 

عدم وجود مت�ضع من الوقت.

الموافقة  اآث��روا  االأعيان  اأن  كما 
كما  االره���اب  منع  ق��ان��ون  على 
عينه،  لل�ضبب  النواب  من  ج��اء 
وه�����ذا م���ا ك�����ض��ف��ت��ه م�����داوالت 
االأعيان خالل اإقرار القانون في 

اللجنة القانونية.

  





  
  
 



نقابة  ق��ان��ون  ف��ي  النقيب  نائب 
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القانون  قول في  لهم  كان  نواب  اآمال  تنفع  ولم 
�ضالحيات  ويمنح  الجرم  نطاق  يو�ضع  باعتباره 
وا�ضعة لمحكمة اأمن الدولة في ثني االأعيان عن 

الموافقة على القانون كما ورد من النواب. 
في  كتبه  مقال  في  النمري  جميل  النائب  وقال 
ال�ضادة  اأن  »اأملي  االأعيان:  الغد مخاطبًا  يومية 
ال�ضوؤون  في  العريقة  الخبرة  اأ�ضحاب  االأعيان؛ 
العليا  الدولة  الحري�ضين على م�ضالح  ة،  العام
والنظام العام، �ضوف يمار�ضون تاأثيرهم العاقل 
االأ�ضلي  هدفه  نحو  القانون  الإع��ادة  والعقالني 

الذي حاد عنه، واإنقاذ البلد من �ضفة الطابع البولي�ضي 
الذي ي�ضع االأردن تحت �ضوء �ضلبي للغاية اأمام المجتمع 

الدولي«.
كما اأن االأعيان لم ي�ضتمعوا لمنا�ضدات جهات اإعالمية 
ومواقع اإلكترونية ونا�ضرين كان لهم راأي في قانون نقابة 

ال�ضحفيين باعتباره غير اإ�ضالحي.

ين عادت للنواقوا
اإل��ى  اأع��اده��م��ا  لكنه  ق��ان��ون��ي��ن  االأع���ي���ان  مجل�س  اأق���ر 
بين  النظر  وجهات  في  اختالف  ب�ضبب  النواب  مجل�س 
المجل�ضين، وهما: القانون الموؤقت رقم 44 ل�ضنة 2002 
ل�ضنة  المدني  التقاعد  قانون  وم�ضروع  الزراعة،  قانون 

2013، وما زال القانونان لدى النواب.

الجل�سات الم�سترة
مجل�س  مع  م�ضتركة  جل�ضات  اأربع  االأعيان  مجل�س  عقد 
في  وال��ث��ان��ي��ة   ،2013/12/18 ف��ي  االأول����ى  ال��ن��واب؛ 
2014/3/18، والثالثة في 2014/4/17، والرابعة في 
لقانون  معدل  قانون  م�ضروع  فيها  واأقر   .2014/4/21
محكمة اأمن الدولة ل�ضنة 2013، وم�ضروع قانون اإعادة 
هيكلة موؤ�ض�ضات ودوائر حكومية ل�ضنة 2013، وم�ضروع 
قانون منع الك�ضب غير الم�ضروع ل�ضنة 2013، والقانون 
الموؤقت رقم 7 ل�ضنة 2010 قانون ال�ضمان االجتماعي. 
نتيجة  ك��ان��ت  االأرب�����ع،  الم�ضتركة  الجل�ضات  وخ���الل 
لم  حيث  االأعيان،  نظر  وجهة  لتاأييد  تذهب  الت�ضويت 
تمرير  الجل�ضات  تلك  خ��الل  ال��ن��واب  مجل�س  ي�ضتطع 

اأي ق���رار ل��ه، وظ��ه��ر ه��ذا وا���ض��ح��ًا خالل 
الت�ضويت على قانون ال�ضمان االجتماعي.

فقد ذهب مجل�س االأمة باأعيانه ونوابه اإلى 
خالف  لبحث  االأول��ى  الم�ضتركة  جل�ضتهم 
ال�ضمان  قانون  حول  الت�ضريع  غرفتي  بين 
االجتماعي، وذلك على اأثر اإ�ضرار النواب 
القانون  ف��ي  المبكر  التقاعد  رب��ط  على 
المقترح،  لهذا  االأعيان  ورف�س  بالت�ضخم 
في  المعنيتين  اللجنيتن  دفع  ال��ذي  االأم��ر 
االأعيان(  في  والقانونية  النواب  في  )العمل  المجل�ضين 
لعقد اجتماعات م�ضتركة فيما بينهما للتوافق على نقاط 
الخالف قبل الذهاب اإلى الجل�ضة الم�ضتركة تحت القبة، 

اللجنتان  تو�ضلت  وب��ال��ف��ع��ل 
اأن يتم ربط كل  لتوافق مفاده 
عن  فقط  يقل  تقاعدي  رات��ب 

500 دينار بالت�ضخم.

وع��ن��دم��ا ذه��ب��ت ال��ل��ج��ن��ت��ان 
ال��م��ع��ن��ي��ت��ان اإل�����ى ال��ج��ل�����ض��ة 
هذا  اأ�ضا�س  على  الم�ضتركة 
ال��ت��واف��ق، دف���ع ن����واب خ��الل 
واأبرزهم  الم�ضتركة  الجل�ضة 
وعبد  ال�ضرور،  هايل  �ضعد  م. 
ومحمود  ال��دغ��م��ي،  ال��ك��ري��م 
العين  من  وبتاأييد  الخراب�ضة، 
بعدم  ال��م��ع�����ض��ر،  رج��ائ��ي  د. 

الم�ضتركة  الجل�ضات  في  جديدة  مقترحات  طرح  جواز 
اأن  يجب  الجل�ضات  تلك  خالل  الت�ضويت  واأن  للنقا�س، 
وهذا  فقط،  االأعيان  اأو  النواب  موقف  بتاأييد  اإما  يكون 

اأدى اإلى »خربطة« اأوراق التوافق.

مقترحات  لطرح  المعار�ضون  واالأعيان  النواب  وا�ضتند 
�ضابق  تف�ضيري  لقرار  الم�ضتركة  الجل�ضات  في  جديدة 
على  ن�س  الد�ضتور  لتف�ضير  العالي  المجل�س  عن  �ضادر 
اجتماع  عند  ج��دي��دة  بمقترحات  التقدم  ج��واز  ع��دم 

غرفتي الت�ضريع. 

  


 
  
  
 






  

  

  

  




القانون  قول في  لهم  كان  نواب  اآمال  تنفع  ولم         

اللجنتان  تو�ضلت  وب��ال��ف��ع��ل 


بعدم  ال��م��ع�����ض��ر،  رج��ائ��ي  د. 

والنظام العام، �ضوف يمار�ضون تاأثيرهم العاقل 
االأ�ضلي  هدفه  نحو  القانون  الإع��ادة  والعقالني 
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الم�ضتركة  ال��ج��ل�����ض��ة  وخ����الل 
نواب  بين  عينها، ظهر خالف 
احت�ضاب  طريقة  حول  واأعيان 
ك��ان  اإن  ال��ت�����ض��وي��ت،  ن�����ض��اب 
بالن�ضف  اأو  الح�ضور  بثلثي 
النهاية  وف���ي  واح����د،  زائ�����دًا 
اح��ت��ك��م م��ج��ل�����س االأم�����ة اإل���ى 
المقترح  اأي��د  ال��ذي  الت�ضويت 
الذي يقول اإن الت�ضويت يجري 
بالثلثين على المواد الخالفية، 
ما دفع نواب اإلى االن�ضحاب من 
ذلك،  على  احتجاجًا  الجل�ضة 
االأع��ي��ان  رئا�ضة  اأن  معتبرين 
نق�ضت توافقًا �ضابقًا بين لجنتي المجل�ضين حول قانون 

ال�ضمان االجتماعي يتعلق بالت�ضخم. 
الخالف الذي ح�ضل دفع اأع�ضاء مجل�س النواب لتوجيه 
ا اإذا كان  ضوؤالين للمحكمة الد�ضتورية؛ االأول �ضوؤالها عم�
يجوز اأن يتم تقديم مقترحات جديدة حول مواد مختلف 
الم�ضتركة،  الجل�ضة  خالل  الت�ضريع  غرفتي  بين  عليها 
الم�ضتركة  الجل�ضات  في  الت�ضويت  اآلية  حول  والثاني 
على  للموافقة  واالأع��ي��ان  النواب  من  المطلوب  والعدد 

المادة المختلف عليها.
وج�������اء ج�������واب ال��م��ح��ك��م��ة 
تقديم  ب��ج��واز  ال��د���ض��ت��وري��ة 
مقترحات جديدة على المواد 
الجل�ضات  اأث��ن��اء  ال��خ��الف��ي��ة 
ال��ج��واب  وه���ذا  الم�ضتركة، 
جاء مخالفًا للقرار التف�ضيري 
العالي  المجل�س  عن  ال�ضادر 
وردًا  ال���د����ض���ت���ور.  ل��ت��ف�����ض��ي��ر 
قالت  ال��ث��ان��ي،  ال�����ض��وؤال  على 
اإن  ال��د���ض��ت��وري��ة  ال��م��ح��ك��م��ة 
انعقاد  اأثناء  المطلوب  العدد 
للموافقة  الم�ضتركة  الجل�ضة 
ع��ل��ى ال���م���ادة ال��خ��الف��ي��ة هو 
تاأييد ثلثي االأع�ضاء الح�ضور.

اأع�ضاء  اأم��ام  وا�ضعًا  بابًا  فتح  الد�ضتورية  المحكمة   رد
مجل�ضي النواب واالأعيان للحديث في الق�ضايا الخالفية 
واإنما  فح�ضب،  هذا  ولي�س  الم�ضتركة،  الجل�ضات  اأثناء 
الجل�ضات  اأثناء  جديدة  مقترحات  لتقديم  مجااًل  فتح 

الم�ضتركة في الموا�ضيع المختلف عليها.
وهذا ما ح�ضل في الجل�ضات الم�ضتركة الثالث الالحقة 
مقترحات  ب��رزت  حيث  االأول���ى،  الجل�ضة  اأعقبت  التي 
واأف��ك��ار ج��دي��دة ج��رى ت��داول��ه��ا اث��ن��اء الجل�ضة وج��رى 

الت�ضويت على بع�ضها.
يرف�س رئي�س مجل�س االأعيان 
القول  الروابدة  ال��روؤوف  عبد 
يناكف  االأع��ي��ان  مجل�س  اإن 
لبع�س  اإع���ادت���ه  ف��ي  ال��ن��واب 
الت�ضريعات، وهو ما عبر عنه 
جل�ضات  خ��الل  وا�ضح  ب�ضكل 
االأع���ي���ان وف���ي ت�����ض��ري��ح��ات 
�ضابقة، ويرى اأن دور االأعيان 

ينظر  اأن  عليه  المجل�س  واأن  ال��ن��واب،  كما  ت�ضريعي 
االلتفات  دون  نظره  وجهة  وبح�ضب  بروؤيته  للت�ضريعات 

اإلى مو�ضوع المناكفة من عدمها.

قواين  اأدرا المجل�س
ثالثة  االأعيان  مجل�س  اأدراج  في  يوجد  فاإنه  بالمقابل، 
على  تعر�س  ولم  النواب،  قبل  من  اإقرارها  تم  قوانين 
االأول��ى.  العادية  ال��دورة  انتهاء  حتى  المجل�س  جل�ضات 
وبح�ضب معلومات موؤكدة، فاإن �ضبب عدم مناق�ضة تلك 
القوانين يعود لرغبة الحكومة في تقديم م�ضروع قانون 
متكامل يعال مو�ضوع التعليم العالي والجامعات ب�ضكل 
م�ضروع  هي:  االأدراج  في  الموجودة  والقوانين  كامل، 
 ،2014 ل�ضنة  االأردنية  الجامعات  لقانون  معدل  قانون 
معدل  قانون   2010 ل�ضنة   17 رق��م  الموؤقت  والقانون 
لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، والقانون الموؤقت 
رقم 24 ل�ضنة 2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي 

والبحث العلمي.
االأعيان  مجل�س  اأقر  ال�ضابقة،  المجل�س  دورات  وخالل 
قانون  ومنها  اأدراج��ه،  حبي�ضة  كانت  التي  القوانين  كل 
فيما  ال�ضفر،  وج��وازات  والعقوبات  ال�ضخ�ضية  االأح��وال 

   
  


  
   







   

  
 
  
  

  






  
  


  
  

 يرف�س رئي�س مجل�س االأعيان
         



ينظر  اأن  عليه  المجل�س  واأن  ال��ن��واب،  كما  ينظر ت�ضريعي  اأن  عليه  المجل�س  واأن  ال��ن��واب،  كما  ينظر ت�ضريعي  اأن  عليه  المجل�س  واأن  ال��ن��واب،  كما  ينظر ت�ضريعي  اأن  عليه  المجل�س  واأن  ال��ن��واب،  كما  ت�ضريعي 
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�ضحبت الحكومة في �ضنوات �ضابقة قوانين اأخرى منها 
قانون من اأين لك هذا وكذا قانون منع الخمر. 

تو�سيــــــــــــــــات 
عقد  الآلية  د�ضتوري  تعديل  الإج��راء  الذهاب  من  بد  ال 
الجل�ضات الم�ضتركة، حيث اأن بقاء العدد المطلوب حاليًا 
بالمنطق  يعني  بالثلثين  الخالفية  المواد  للموافقة على 
عدم تمرير اأي قرار لمجل�س النواب، اإذ اإن عدد النواب 
يجب  مجل�ضهم  نظر  وجهة  مع  ي�ضوتوا  اأن  المطلوب 
المجل�س،  اأع�ضاء  عدد  كامل  وهو  نائبًا   150 يكون  اأن 
مجل�س  اأن  كم��ا  توفيره،  الم�ضتحيل  من  عمليًا  وه��ذا 
االأعي����ان ما زال ال يمتلك نزعة اإ�ضالحية، وظهر هذا 
في مناق�ضة قوانين كقانون منع االإرهاب واأمن الدولة، 
وما زال المجل�س محكومًا بعقلية الموافقة على ما تريده 
الحكومة، دون اأن يتم النظر اإلى فكرة االإ�ضالح وقيا�س 

اإن كان ما تريده الحكومة يتماهى مع االإ�ضالح اأم ال.

يامجل�س الأعيان رقا                 
يمار�س مجل�س االأعيان وظيفته الرقابية من خالل عدة 
للمجل�س،  الداخلي  والنظام  الد�ضتور  و�ضائل محددة في 
ومنها حق توجيه االأ�ضئلة للحكومة، حيث يجوز لكل ع�ضو 
اأ�ضئلة  الوزراء  اإلى  يوجه  اأن  االأعيان  اأع�ضاء مجل�س  من 

حول اأي اأمر من االأمور العامة.
جميع  االأع��ي��ان  مجل�س  ويملك 
يقوم  ال��ت��ي  ال��رق��اب��ي��ة  االأدوار 
ال�ضوؤال  حيث  من  النواب  بها 
العرائ�س  وقبول  واال�ضتجواب 
العامة،  والمناق�ضة  وال�ضكاوى 
طرح  ح��ق  يملكون  ال  ولكنهم 
اأي  نهاية  في  بالحكومة  الثقة 

الحق  وهذا  برلمانية،  مذكرة  خالل  من  اأو  ا�ضتجواب 
حكر على مجل�س النواب فقط.



  
  

  



5 الجدو
اال�سو سوس وموتير المالو ا الحكومة ح�سعن اأجا لة الأعيان التاأ�س يتو

موسو ال�سواالوير اوج الي ال�سوامد ال�سواالرقم
اعتماد ا�ضار البديل �ضروع ال�ضكة اديدية الوطنية داخل حدود العقبةرئي�س الوزراءعالء بطاينة 1
2017، وزير االيةعالء بطاينة2 حتى  دون(  فما  واط  كيلو   600( للكهرباء   ضتهلك�ا اإعفاء  قيمة 

وكيف �ضيتم تعوي�س ابل الفائت من اوازنة
الت�ضريعات التي تن�س على دفع ر�ضوم تقد خدمات حكومية اأو ت�ضاريح اأو وزير االيةعالء بطاينة3

اوزات اأو الفات اأو تراخي�س
�ضبب التاأخ  تنفيذ طريق اإربد الدائري، وعدم ر�ضد اخ�ض�ضات الكافية لهوزير االأ�ضغال العامة واالإ�ضكانعالء بطاينة4
ان اليوزير النقل عالء بطاينة5 يناء عم موقع ديدية وتاأمال�ضبكة الوطنية لل�ضكك ا
خطط الوزارة للتعامل مع اأزمة الطاقة  االأردن وم�ضاريع الطاقة البديلةوزارة الطاقة والوة اعدنيةهيفاء النجار6
واإجراءات وزارة االيةهيفاء النجار7  ،الدو النقد  �ضندوق  متطلبات  ح�ضب  ازينة  اأموال   توف

اكومة واجهة اأثر ذلك على اواطن 
اتفاقية ا�ضروع النووي االأردوزارة الطاقة والوة اعدنيةهيفاء النجار8
�ضبب بقاء ق�ضر الك اوؤ�ض�س مهجورًا ومهماًلوزير ال�ضياحة واالآثاره�ضام ال�ضراري9

اراحل التي و�ضلت اإليها الوزارة  ويل ق�ضر الك اوؤ�ض�س/معان تحف وطنيوزير ال�ضياحة واالآثاره�ضام ال�ضراري10
اراحل التي و�ضلت اإليها وزارة ال�ضياحة  ويل ق�ضر الك اوؤ�ض�س/معان وزير التعليم العا والبحث العلميه�ضام ال�ضراري11

تحف وطني
اإجراءات ترخي�س اامعة الكية للعلوم الطبية وبنود االتفاقيةوزير التعليم العا والبحث العلميد. عادل الطوي�ضي12
حول قيق �ضروط االعتماد للجامعة الكية للعلوم الطبيةوزير التعليم العا والبحث العلميد. عادل الطوي�ضي13
اآثار العا�ضفة الثلجية على قطاع الزراعةوزير الزراعةد. تي�ض ال�ضمادي14
معاة الطريق ال�ضحراويوزير االأ�ضغال العامة واالإ�ضكانتوفيق كري�ضان15
االإجراءات اتخذة بخ�ضو�س ترحيل زرائب االأغنام/ القويرةوزير البيئةمد عودة ادات16
م�ضروع ال�ضرف ال�ضحي/ناعوروزير اياه والريد. هيام كلمات17

جميع  االأع��ي��ان  مجل�س  ويملك 

اأي  نهاية  في  بالحكومة  الثقة 
الحق  وهذا  برلمانية،  مذكرة  خالل  من  اأو  الحق ا�ضتجواب  وهذا  برلمانية،  مذكرة  خالل  من  اأو  الحق ا�ضتجواب  وهذا  برلمانية،  مذكرة  خالل  من  اأو  الحق ا�ضتجواب  وهذا  برلمانية،  مذكرة  خالل  من  اأو  ا�ضتجواب 
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وكما هو مبين في الجدول )5(، 
فقد وجه مجل�س االأعيان خالل 
 17 االأولى  العادية  الدورة  عمر 
موا�ضيع  ف��ي  للحكومة  ���ض��وؤااًل 
مختلفة اأجابت عنها الحكومة، 
قليل من  ع���دد  ع��ل��ى  وت��وزع��ت 
االأكبر  الن�ضيب  وكان  االأعيان، 
ع��الء  م.  للعين  االأ���ض��ئ��ل��ة  م��ن 
خم�ض���ة  وج��ه  ال��ذي  البطاينة 
مخت�����لفين  ل�����وزراء  اأ���ض��ئ��ل��ة 
فيما  متعددة،  ق�ضاي���ا  ح�����ول 
ال�ضراري ثالثة  النجار وم. ه�ضام  العينان هيف��اء  وجه 
اكتفى  بينما  �ضوؤالين،  الطوي�ضي  ع��ادل  ود.  اأ�ضئلة، 
وتوفيق  كلمات  هيام  ود.  ال�ضمادي  تي�ضير  د.  االأعيان 

كري�ضان ومحمد عودة نجادات ب�ضوؤال واحد. 

االأ�ضئلة  االأكبر من  الجزء  وتركز 
مقابل  عامة  وطنية  ق�ضايا  على 
ل��ه ط��اب��ع محلي.  ع���دد م��ح��دود 
ق�ضايا  تناولت  التي  االأ�ضئلة  اأما 
خا�س  ب�ضكل  غطت  فقد  عامة، 
بالطاقة  ���ض��ل��ة  ذات  م��وا���ض��ي��ع 
وال��ط��اق��ة ال��ب��دي��ل��ة وال��م�����ض��روع 
ال��ن��ووي االأردن����ي، واأخ���رى ذات 
�ضلة با�ضتهالك الكهرباء والطرق 
والجامعة  الحديدية  وال�ضكك 
وتاأمين  الطبية  للعلوم  الملكية 
وت�ضريعات  للخزينة  االأم�����وال 

الر�ضوم الحكومية، وغيرها. 

يجوز  اإذ  اال�ضتجوابات،  توجيه  االأعيان  لمجل�س  ويجوز 
لكل ع�ضو من اأع�ضاء مجل�س االأعيان اأن يوجه للوزراء 
اأو  ال��وزراء  محا�ضبة  باال�ضتجواب  ويق�ضد  ا�ضتجوابات 
اأحد الوزراء على ت�ضرف له في �ضاأن من ال�ضوؤون العامة 
للدولة ومناق�ضة �ضيا�ضة الوزارة في اأمر من االأمور التي 

تخ�ضها وانتقادها.

بتقديم  المجل�س  اأع�����ض��اء  م��ن  اأي  ق��ي��ام  ي�ضجل  ول��م 
ا�ضتجواب بحق اأحد من الوزراء، اأو مناق�ضة اأي وزير في 
ق�ضية عامة تتعلق بوزارته، فهذا الحق الرقابي لمجل�س 
ل اإطالقًا، ولم ي�ضبق اأن تم تفعيله حتى  االأعيان غير مفع

انتهاء الدورة الما�ضية. 

اأن طرح مو�ضوعًا عامًا  االأعيان  لمجل�س  ي�ضبق  لم  كما 
للمناق�ضة في جل�ضات مفتوحة تحت القبة، واإنما اكتفى 
باإجراء مناق�ضات في ق�ضايا عامة خالل جل�ضات غير 
ر�ضمية مغلقة، رغم اأن النظام الداخلي لالأعيان ي�ضير 
اإلى حق ع�ضو مجل�س االأعيان باأن يثير اأي مو�ضوع يتعلق 
باالأمور والق�ضايا العامة تحت القبة، كما يجوز لخم�ضة 
اأع�ضاء اأو اأكثر اأن يتقدموا اإلى المجل�س بطلب مناق�ضة 

اأي من االأمور والق�ضايا العامة. 

االأع��ي��ان  مجل�س  يمتلكها  التي  الرقابية  االأم���ور  وم��ن 
ال��ع��رائ�����س وال�����ض��ك��اوى ح��ول هموم  اأي�����ض��ًا، ح��ق تلقي 
انتهاء  وحتى  والعامة.  الخا�ضة  المواطنين  وق�ضايا 
الدورة العادية االأخيرة لم يتلق مجل�س االأعيان �ضكاوى 
مواطنين فرادى، واكتفى رئي�س المجل�س وبع�س اللجان 
باال�ضتماع لبع�س القطاعات اأثناء مناق�ضة قانون يتعلق 
بهذه ال�ضريحة اأو تلك، كقانون نقابة ال�ضحفيين مثاًل، 
اأو ال�ضمان االجتماعي، اأو قوانين ذات �ضلة بالحريات 

كمنع االإرهاب.

ورغم زيادة عدد االأعيان وو�ضولهم اإلى 75 عينًا، اإال اأن 
اأمانة المجل�س ا�ضتطاعت توفير مكاتب خا�ضة لكل عين 
ومرفق بالمكتب جهاز كمبيوتر مو�ضول ب�ضبكة االإنترنت، 
فيما تقدم االأمانة العامة للعين عند ال�ضفر ملفًا خا�ضًا 
العين  يعتمد  بينما  لها،  اأوف��د  التي  المهمة  طبيعة  عن 
م�ضاريع  حول  والتق�ضي  البحث  في  الذاتي  جهده  على 
قانونية  دوائ��ر  وجود  رغم  بحثها  يجري  التي  القوانين 
ومالية في مجل�س االأعيان، اإال اأن تلك الدوائر ال تقدم 
مهمتها  وتكون  مالية،  اأو  قانونية  ا�ضت�ضارات  لالأعيان 
غالبًا متابعة الت�ضريعات وما ينجز في لجان المجل�س، 

ولذلك غالبًا ال يطلب االأعيان تلك اال�ضت�ضارات.

  




 
 
 

 
  







 



   





االأ�ضئلة  االأكبر من  الجزء  وتركز 
        

ال�ضراري ثالثة  النجار وم. ه�ضام  العينان هيف��اء  ال�ضراري ثالثة وجه  النجار وم. ه�ضام  العينان هيف��اء  ال�ضراري ثالثة وجه  النجار وم. ه�ضام  العينان هيف��اء  ال�ضراري ثالثة وجه  النجار وم. ه�ضام  العينان هيف��اء  وجه 
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ال  لمكاتبهم  االأع��ي��ان  ح�ضور  اأن  ي�ضجل  اأن  يتوجب  وهنا 
يوازي ح�ضور النواب، فالعين يح�ضر اإما الجتماع لجنة اأو 
الجتماع غير ر�ضمي اأو لجل�ضة تحت القبة، وغالبًا ال يح�ضر 

اإال قلة من االأعيان لمكاتبهم والجلو�س فيها.

اجتماعات غير ر�سمية
لقاءات  �ضتة  االأعيان  االأخيرة، عقد مجل�س  دورته  خالل 
حول  المجل�س  قبة  خ��ارج  ومغلقة  ر�ضمية  غير  ت�ضاورية 
ق�ضايا �ضيا�ضية وتربوية واجتماعية، منها خم�ضة لقاءات 
اأثناء �ضير الدورة، ولقاء واحد بعد انتهاء الدورة العادية 
االأولى خ�ض�س لبحث االأنظمة االنتخابية لمجل�س النواب.

فقد عقد المجل�س لقاء ت�ضاوريًا قدم فيه العين عاطف 
التل عر�ضًا عن »الحرب االإلكترونية« واالأبعاد المتعددة 
لها اأمنيًا واإ�ضتراتيجيًا، باالإ�ضافة للتطورات العالمية في 

هذا المو�ضوع.

اآخر غير ر�ضمي عر�س فيه رئي�س المجل�س  وُعقد لقاء 
عبداهلل  الملك  حديث  لمحاور  الروابدة  ال��روؤوف  عبد 
لمجل�ضي  الدائم  المكتب  واأع�ضاء  رئي�س  اأم��ام  الثاني 
ورئي�س  الق�ضائي،  المجل�س  ورئي�س  والنواب،  االأعيان 
ورئي�س  ال���وزراء  رئي�س  بح�ضور  الد�ضتورية  المحكمة 

الديوان الملكي.

وخالل اللقاء، قال الروابدة لالأعيان اإنه كان وا�ضحًا من 
اللقاء موقف االأردن الحقيقي من المفاو�ضات الجارية 
بالوقوف اإلى جانب االأ�ضقاء الفل�ضطينيين للو�ضول اإلى 
الم�ضتقلة  دولتهم  واإقامة  م�ضيرهم  تقرير  في  حقهم 
وعا�ضمتها القد�س وحماية م�ضالح الدولة االأردنية في 
ومنها  النهائي  الو�ضع  بق�ضايا  المت�ضلة  االأم��ور  جميع 
االأردنية،  بالجن�ضية  يتمتعون  الذين  الالجئين  حقوق 

وفق القرارات الدولية.

وناق�س اأع�ضاء المجل�س في لقاء ت�ضاوري ثالث مو�ضوع 
اأهم  العين د. وجيه عوي�س  العالي حيث عر�س  التعليم 
التعليم  قطاع  ال�ضتراتيجية  التنفيذية  الخطة  مالمح 
تنفيذ  و���ض��رورة   2008 ع��ام  اإق��راره��ا  تم  التي  العالي 
بنودها المختلفة لما ت�ضكله االختالالت التي يعاني منها 

القطاع من خطر على الوطن.

وعقد االأعيان اجتماعًا ت�ضاوريًا رابعًا تم فيه اال�ضتماع 
لعر�س قدمه العين د. كمال نا�ضر حول المركز القانوني 
ب�ضاأنها،  الدولية  ال�ضرعية  وفق قرارات  القد�س  لمدينة 
المحتلة  القد�س  في  اإ�ضرائيل  اإج��راءات  بطالن  مبينًا 

كون االحتالل ال ي�ضنع �ضيادة .

حول  له  خام�ضًا  ت�ضاوريًا  لقاء  االأع��ي��ان  مجل�س  وعقد 
�ضوء  في  المختلفة  باأبعاده  المجتمعي  العنف  مو�ضوع 
الظاهرة  المعايطة حول  العين م. مو�ضى  عر�س قدمه 
تنامي  من  والحد  مواجهتها  و�ضبل  االأ�ضباب  حيث  من 

العنف المجتمعي بنوعيه الج�ضدي واللفظي.

التي عقدها  الخم�ضة  الر�ضمية  اللقاءات غير  وبخالف 
مجل�س االأعيان في دورته االأخيرة، ُعقد لقاء غير ر�ضمي 
اأنظمة  لمناق�ضة  خ�ض�س  ال���دورة  اأع��م��ال  انتهاء  بعد 

االنتخاب لمجل�س النواب.

ال��رواب��دة  ال���روؤوف  عبد  االأع��ي��ان  مجل�س  رئي�س  يف�ضر 
لجهة  المجل�س  الأع�ضاء  الت�ضاورية  اللقاءات  عقد  �ضر 
االطالع على كل ما هو جديد في ال�ضاأن العام، وتقديم 
االأمر  لزم  اإن  للحكومة  تو�ضيات  �ضكل  على  ت�ضورات 
المجتمعي،  العنف  ذلك  ومثال  مف�ضلية  موا�ضيع  في 

والطاقة وخالفه.

في  تاأتي  اللقاءات  تلك  مثل  اأن  اأعيان  يعتقد  بالمقابل 
ومختلفة،  متعددة  مفا�ضل  حول  المعرفة  تعزيز  اإط��ار 
الحرب  حول  ُعقد  الذي  الت�ضاوري  اللقاء  ذلك  ومثال 

االإلكترونية، ومعرفة ما يدور في العالم من تطورات.
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تو�سيــــــــــــــــات 
غير  مغلقة  ل��ق��اءات  بعقد  االأع��ي��ان  مجل�س  اكتفاء  اإن 
اأن  ر�ضمية ومناق�ضة ق�ضايا عامة ال يعفي المجل�س من 
»مجل�س  باأنه  ومتعارف على مجل�ضهم  اأع�ضاءه معينين 
بات مطلوبًا منه  االأعيان  فاإن مجل�س  وبالتالي  الملك«، 
الخروج من عباءة الدفاع عن كل ما تقوم به الحكومات 
عنه  يتحدث  الذي  االإ�ضالحي  الفكر  لتحقيق  والذهاب 
اإذ  البرلمانية،  ال��دورات  الأعمال  افتتاح  كل  في  الملك 
لم ي�ضجل حتى االآن اأن قام المجل�س بمبادرة تعزز هذا 
المنطلق، ولم ينُح باتجاه تعزيز هذا المفهوم من خالل 

مناق�ضة قوانين اإ�ضالحية واقتراح اأخرى.

المطلوب اأن يثبت مجل�س االأعيان اأنه ُمعين للملك على دفع 
عجلة االإ�ضالح لالأمام وتقديم ما يعزز هذا الفكر والروؤية 

الملكية، واأن يكون له دور في اإعانة الملك في ذلك. 

كما اأن حجم تفعيل الدور الرقابي لمجل�س االأعيان ما زال 
لعقد  وال  لال�ضتجوابات  تفعيل  يوجد  فال  الماأمول،  دون 
جل�ضات المناق�ضة العامة المفتوحة وال لحق توجيه االأ�ضئلة، 
العام  ال���راأي  مراقبة  ع��ن  بعيدًا  المجل�س  بقاء  اأن  كما 
واالإعالم، وموا�ضلة �ضيا�ضة غلق المجل�س اأمام ال�ضحفيين، 
ي�ضعف دوره الرقابي ويجعله دورًا وظيفيًا، ويفقده النكهة 

ال�ضيا�ضية االإ�ضالحية في اأداء دوره الت�ضريعي.

مالحــــــــــــــــــق
ملحق )1(

اأع�ساء مجل�س الأعيان ال�ساد�س والع�سرين
دولة الدكتور عبد الروؤوف الروابدة 

معالي الدكتور يا�ضين محمد الح�ضبان
دولة ال�ضيد في�ضل عاكف الفايز

معالي المهند�س عاطف محمد التل

دولة الدكتور معروف البخيت
معالي المهند�س وجيه طيب عزايزة

دولة ال�ضيد �ضمير زيد الرفاعي 
معالي الدكتور محمد بركات الزهير

معالي ال�ضيد مروان الحمود
معالي الدكتور يا�ضين مهيب الخياط

معالي الدكتور رجائي المع�ضر
معالي الدكتور �ضبيب فرح عماري

معالي المهند�س علي محمد ال�ضحيمات
معالي ال�ضيد يو�ضف كا�ضب الجازي
معالي الدكتور جواد اأحمد العناني 

معالي ال�ضيد ب�ضام �ضالمة حدادين
معالي الدكتور عبداهلل اأحمد عويدات

�ضعادة ال�ضيد محمد �ضامد الرقاد
معالي الدكتور طاهر حمدي كنعان 

�ضعادة ال�ضيد اأ�ضامة اأحمد الملكاوي
معالي ال�ضيد ه�ضام فايز ال�ضراري 

�ضعادة ال�ضيد محمد م�ضلم االأزايدة
معالي الدكتور ب�ضام خليل ال�ضاكت

�ضعادة ال�ضيدة مي حمدي اأبو ال�ضمن
معالي ال�ضيد اإبراهيم عبدالرحمن الغباب�ضة 

�ضعادة الدكت�ورة ن��وال الفاع��وري
معالي الدكتور محمد محمود ال�ضقور

�ضعادة الدكت�ور جعف�ر الحنيط�ي
معالي ال�ضيد عادل ار�ضيد 

�ضعادة الدكتورة هيام كلمات
معالي ال�ضيد محمد اأحمد الذويب 

�ضعادة ال�ضيدة هيفاء النجار
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معالي ال�ضيد توفيق محمود كري�ضان
�ضعادة المهند�س محمد دروي�س ال�ضهوان

معالي ال�ضي�د عبداالإله الخطي�ب 
�ضعادة ال�ضيد محمد عيد البندقجي

معالي ال�ضيدة �ضلوى الم�ضري 
�ضعادة الدكتور زيد الكيالني

معالي المهند�س منير ح�ضني �ضوبر 
�ضعادة المهند�س خالد اأبو العز

معالي ال�ضيد محمد عودة انجادات 
�ضعادة ال�ضيد عواد �ضليم الم�ضاعيد

معالي الدكتور كمال نا�ضر برهم 
�ضعادة ال�ضيد ح�ضن عبد الرحيم اأبو نعمة

معال الدكتور هاني فوزي الملقي 
�ضعادة الدكتور �ضفوان �ضميح طوقان

معالي ال�ضيد نايف �ضعود القا�ضي 
�ضعادة ال�ضيد عبداهلل محمد العيون

معالي المهند�س ها�ضم محمد ال�ضبول
�ضعادة ال�ضيد اأديب محمد الجالمدة

معالي الدكتور محمد اأحمد الحاليقة
�ضعادة الدكتورة رائدة جياد القطب

معالي ال�ضيد �ضالح حمد القالب
�ضعادة الدكتور غازي �ضالح البقاعين

معالي ال�ضيد محمد جواد حديد 
�ضعادة ال�ضيد عوني محمد العدوان
معالي الدكتور عبد علي ال�ضخانبة 

�ضعادة ال�ضيدة تغريد م�ضطفى حكمت
معالي ال�ضيد حيدر محمود حيدر  

�ضعادة ال�ضيدة اإملي عي�ضى نفاع
معالي ال�ضيدة اأ�ضمى حنا خ�ضر 

�ضعادة الدكتور ها�ضم حمدان اأبوح�ضان
معالي الدكتور تي�ضير ر�ضوان ال�ضمادي

�ضعادة الدكتور عبداهلل يون�س الب�ضير
معالي المهند�س خالد اأني�س االإيراني

�ضعادة الدكتور محمد اإبراهيم عبيدات
معالي الدكتور عادل عي�ضى الطوي�ضي

�ضعادة الدكتور مهند �ضالح العزة
معالي المهند�س �ضحادة اأبو هديب 

�ضعادة ال�ضيد زياد بهجت الحم�ضي
معالي المهند�س عالء عارف البطاينة

�ضعادة ال�ضيد �ضمير محمد قردن
معالي المهند�س مو�ضى المعايطة
�ضعادة ال�ضيد يا�ضر ح�ضين العتوم

معالي الدكتور وجيه مو�ضى عوي�س 

ملحق )2(: 
قرار المحكمة الد�ستورية رقم 1 ل�سنة 2014

المحكمة  عن  ال�ضادر   2014 ل�ضنة   1 رق��م  تف�ضير  ق��رار 
الد�ضتورية المنعقدة برئا�ضة ال�ضيد طاهر حكمت وع�ضوية 
اأحمد  الن�ضور،  العثم  اأب��و  فهد  دودي���ن،  م��روان  ال�ضادة: 
طبي�ضات، د. كامل ال�ضعيد، فوؤاد �ضويدان، يو�ضف الحمود، 

د. عبد القادر الطورة، د. محمد �ضليم الغزوي.

بناء على طلب مجل�س النواب في جل�ضته المنعقدة بتاريخ 
المادة  لتف�ضير  المحكمة  اجتمعت  فقد   ،2014/2/12

)92( من الد�ضتور على �ضوء ما ورد في المادة )89( منه 
لبيان ما يلي: 
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1. المق�ضود بعبارة »لبحث المواد المختلف فيها« الواردة 
في المادة )92( من الد�ضتور، وما اإذا كانت تجيز الأع�ضاء 
تبني  الم�ضتركة  الجل�ضة  في  وال��ن��واب  االأع��ي��ان  مجل�ضي 
مقترحات جديدة للمواد المختلف فيها، اأم اأن حق مجل�س 
االأمة في الجل�ضة الم�ضتركة مق�ضور فقط على الت�ضويت 

على قرار مجل�س النواب اأو االأعيان ب�ضاأن هذه المواد. 

المختلف  المواد  الإقرار  المطلوبة  باالأغلبية  المق�ضود   .2
فيها في الجل�ضة الم�ضتركة لمجل�س االأمة، وم���ا اإذا كانت 
- هذه - االأغلبية المطلوبة هي االأغلبية المطلقة اأم اأغلبية 

ثلثي االأع�ضاء الحا�ضرين. 

وما  الد�ضتور  وا�ضتعرا�س ن�ضو�س  والتدقيق  المداولة  بعد 
يتعلق  ما  وا�ضتخال�س  تف�ضير،  ق��رارات  من  ب�ضاأنها  �ضدر 

بال�ضوؤال المطروح؛ نجد ما يلي: 

اأن المادة )92( من الد�ضتور تن�س على اأنه »اإذا رف�س اأحد 
اأي قانون مرتين وقبله المجل�س االآخر  المجل�ضين م�ضروع 
المجل�ضان في جل�ضة م�ضتركة  اأو غير معدل يجتمع  معداًل 
المختلف  ال��م��واد  لبحث  االأع��ي��ان  مجل�س  رئي�س  برئا�ضة 
المجل�س  قرار  ي�ضدر  اأن  الم�ضروع  لقبول  وي�ضترط  فيها، 
وعندما  الحا�ضرين،  االأع�ضاء  ثلثي  باأكثرية  الم�ضترك 
يرف�س الم�ضروع بال�ضورة المبينة اآنفًا ال يقدم مرة ثانية 

اإلى المجل�س في الدورة نف�ضها«. 

واأن المادة )89( من الد�ضتور تن�س على ما يلي: 
1. باالإ�ضافة اإلى االأحوال التي يجتمع فيها مجل�ضا االأعيان 
والنواب بحكم المواد 29 و34 و79 و92 من هذا الد�ضتور 

فاإنهما يجتمعان معًا بناًء على طلب رئي�س الوزراء. 

رئي�س  الرئا�ضة  يتولى  معًا  المجل�ضان  يجتمع  عندما   .2
مجل�س االأعيان. 

3. ال تعتبر جل�ضات المجل�ضين مجتمعين قانونية اإال بح�ضور 
وت�ضدر  المجل�ضين  من  كل  الأع�ضاء  المطلقة  االأغلبية 

القرارات باأغلبية اأ�ضوات الحا�ضرين ما عدا الرئي�س الذي 
عليه اأن يعطي �ضوت المرجح عند ت�ضاوي االأ�ضوات. 

واأن المادة )91( من الد�ضتور تن�س على ما يلي: 

مجل�س  على  ق��ان��ون  ك��ل  م�ضروع  ال���وزراء  رئي�س  »يعر�س 
رف�ضه  اأو  تعديله  اأو  الم�ضروع  قبول  حق  له  ال��ذي  النواب 
وفي جميع الحاالت يرفع الم�ضروع اإلى مجل�س االأعيان وال 
ي�ضدر قانون اإال اإذا اأقره المجل�ضان و�ضدق عليه الملك«. 

 )1( رقم  بقراره  الد�ضتور،  لتف�ضير  العالي  المجل�س  واأن 
ل�ضنة 1955، ب�ضاأن بيان مدى حق مجل�س النواب في تعديل 
ال��وزراء  رئي�س  من  عليه  تعر�س  التي  القوانين  م�ضاريع 
»اأن  اإلى  خل�س  قد  الد�ضتور؛  من   )91( المادة  بمقت�ضى 
المق�ضود من - كلمة - التعديل الذي ن�ضت عليه المادة 
)91( هو التعديل الذي ينح�ضر في حدود اأحكام م�ضروع 
ذلك  اأك���ان  ���ض��واء  ومراميه  اأه��داف��ه  نطاق  وف��ي  القانون 
بالزيادة اأو النق�ضان وال يجوز اأن يتناول التعديل اأحكامًا 
جديدة ال �ضلة لها بالنواحي والغايات التي و�ضع الم�ضرع 

من اأجلها« .

واأن المجل�س العالي لتف�ضير الد�ضتور، بقراره رقم 1 ل�ضنة 
1974، قد عر�س لهذا المو�ضوع )حق مجل�س النواب في 

بالمادة  عليه  المن�ضو�س  بالمعنى  القانون  م�ضروع  تعديل 
)91( من الد�ضتور( ثانية -في �ضياق اآخر ومنا�ضبة اأخرى؛ 
وخل�س اإلى »اأن التعديل الذي يملك مجل�س النواب اإدخاله 
على اأي قانون تعر�ضه الحكومة عليه يجب اأن ينح�ضر في 

حدود اأحكام الم�ضروع وفي نطاق غاياته ومراميه«.

وحيث اأن الم�ضتفاد من ن�ضو�س المواد الد�ضتورية الثالث 
الم�ضار اإليها اأعاله اأن مجل�س االأعيان يتمتع بال�ضالحيات 
ذاتها التي يتمتع بها مجل�س النواب ب�ضاأن م�ضاريع القوانين 
�ضواء »بقبولها اأو تعديلها اأو رف�ضها« وعلى �ضوء ما يقرره 
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مجل�س النواب بهذا الخ�ضو�س باعتبار مجل�س االأعيان  ياأتي 
انح�ضار  ومراعاة  النواب،  مجل�س  لدور  تالية  مرحلة  في 
والنواب(  )االأع��ي��ان  المجل�ضين  لكال  ال�ضالحيات  ه��ذه 
عند تداول االأدوار في حالة رف�س اأحدهما ما يقرره االآخر 
كليًا اأو جزئيًا. وبالتالي فاإن حق مجل�س االأعيان في تعديل 
في  ج��اء  ح�ضبما  النواب  مجل�س  كحق  القانون-  م�ضروع 
قراري التف�ضير الم�ضار اإليهما اأعاله – ينح�ضر في حدود 

اأحكام م�ضروع القانون وفي نطاق اأهدافه ومراميه.

مجل�ضي  م��ن  لكل  معطاة  ال�ضالحية  ه��ذه  ك��ان��ت  واإذا 
االأعيان والنواب على انفراد، فمن باب اأولى اأن تكون هذه 
اختالفهما  ح��ال  في  مجتمعين  لهما  ذات��ه��ا،  ال�ضالحية 
فيها  المختلف  المواد  لبحث  الم�ضتركة  جل�ضتهما  وانعقاد 
ومناق�ضتها وتبني مقترحات جديدة لتلك المواد المختلف 

فيها في حدود اأحكامها وفي نطاق اأهدافها ومراميها.

هذا من ناحية ال�ضق االأول لل�ضوؤال. ومن ناحية ال�ضق الثاني 
منه ب�ضاأن االأغلبية الإقرار المواد المختلف فيها وفقًا للمادة 
)92( من الد�ضتور المطلوب تف�ضيرها بهذا الخ�ضو�س؛ فقد 
جاء الن�س �ضريحًا خا�ضًا في هذه المادة على »اأن ي�ضدر 
قرار المجل�س الم�ضترك باأكثرية ثلثي االأع�ضاء الحا�ضرين«، 
الد�ضتور  المادة )89( من  الفقرة )3( من  في  بينما جاء 
والنواب  االأعيان  مجل�ضي  -عن  القرارات  »ت�ضدر  اأن  على 
الرئي�س  عدا  ما  الحا�ضرين  اأ�ضوات  باأغلبي������ة  مجتمعين- 
الذي عليه اأن يعطي �ضوت الترجيح عند ت�ضاوي االأ�ضوات«. 
مجل�س  عن  ال�ضادرة  بالقرارات  يتعلق  عام  الن�س  وه��ذا 

االأمة في جل�ضاته الم�ضتركة على وجه العموم. 

الخا�س في  بالن�س  ويوؤخذ  العام  يقيد  الخا�س  اأن  وحيث 
المادة  في  جاء  ما  ف��اإن  وبالتالي  فيها،  ورد  التي  الحدود 

)92( من الد�ضتور ب�ضاأن االأغلبية باإ�ضدار القرار الم�ضترك 
وفقًا الأحكامها هو االأولى بالتطبيق، وهي اأغلبية )اأكثرية( 
ثلثي االأع�ضاء الحا�ضرين. مع مالحظة اأن انعقاد الجل�ضة 
يكون بح�ضور االأغلبية المطلقة الأع�ضاء كل من المجل�ضين 
وفقًا للن�س العام الوارد في الفقرة )3( من المادة )89( 
من الد�ضتور لعدم ورود ن�س خا�س في المادة )92( منه 

بخ�ضو�س انعقاد الجل�ضة.

ولذا، وبناء على ما تقدم، ولالإجابة على ال�ضوؤال المطروح 
ب�ضقيه وفي حدودهما، نقرر ما يلي: 

في  وال��ن��واب(  )االأع��ي��ان  االأم���ة  مجل�س  �ضالحية  اإن    .1
 وفقا فيها«  المختلف  المواد  »لبحث  الم�ضتركة  الجل�ضة 
الأحكام المادة )92( من الد�ضتور، لي�ضت مق�ضورة فقط 
اأو االأعيان ب�ضاأن  النواب  الت�ضويت على قرار مجل�س  على 
المختلف  المواد  تلك  له مناق�ضة  واإنما يجوز  المواد،  هذه 
لها في حدودها وفي نطاق  وتبني مقترحات جديدة  فيها 
عليها  المتفق  المواد  مع  ين�ضجم  وبما  ومراميها  اأهدافها 

و�ضمن �ضياقها.

فيها  المختلف  المواد  الإق��رار  المطلوبة  االأغلبية  اإن    .2
المادة  الأحكام  وفقًا  االأمة  لمجل�س  الم�ضتركة  الجل�ضة  في 
االأع�ضاء  ثلثي  )اأكثرية(  اأغلبية  هي  الد�ضتور  من   )92(
لمجل�س  الم�ضتركة  الجل�ضة  اأن  اعتبار  على   ، الحا�ضرين 
من  كل  الأع�ضاء  المطلقة  االأغلبية  بح�ضور  منعقدة  االأمة 

مجل�ضي االأعيان والنواب.

قرارًا باالأغلبية �ضدر في 16 جمادى االأولى  1435 الموافق 
اآذار 2014 م.  17


