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املقدمة
�أجنز مركز القد����س للدرا�سات ال�سيا�سية درا�سة
حتليلي���ة لأداء جمل�س النواب الأردين خالل دورته غري
العادي���ة يف الفرتة من � 2013/2/10إىل .2013/8/10
وغط���ت الدرا�سة �سائر اجلوان���ب املتعلقة بدور جمل�س
الن���واب على �صعي���دي الت�شري���ع والرقاب���ة ،والأن�شطة
الهيكلية واالنتخابية.
ولعل �أهم ما مييز ه���ذه الدرا�سة �أنها ركزت على
مناق�ش���ة الظواه���ر الرئي�سي���ة التي رافق���ت عمل هذا
املجل����س ،ويف مقدمتها التوت���ر املتوا�صل بني ال�سلطتني
الت�شريعية والتنفيذية ،وحت���ى يف العالقة بني جمل�سي
الن���واب والأعي���ان ،وع���دم ا�ستق���رار الكت���ل واللج���ان
الربملانية ،وب���روز مناخ «نواب ج���دد يف مواجهة نواب
قدامى» ،وا�ستفحال ظاهرة العنف الربملاين ،واللجوء
�إىل تقاليد اجلاهات ملعاجلة العديد من االحتقانات.
وع ّرفت الدرا�سة بتكوين الكتل النيابية واحل�ضور
احلزب���ي يف جمل����س الن���واب ،وا�ستعر�ض���ت نتائ���ج
انتخابات املكتب الدائم واللجان الدائمة.

وغط���ت الدرا�س���ة يف اجلان���ب الت�شريع���ي ال���ذي
ات�س���م بال�ضعف ،القوان�ي�ن التي مت �إقراره���ا ،وع ّرفت
ب�أبرز هذه القوان�ي�ن ،كما �أ�شارت �إىل القوانني التي مت
اقرتاحها من طرف �أع�ضاء يف جمل�س النواب.
كم���ا غط���ت الدرا�س���ة يف اجلان���ب الرقابي الذي
ات�سم بدرجة من احليوية ،الأ�سئلة واال�ستجوابات وبند
م���ا ي�ستجد من �أعمال وجل�س���ات املناق�شة العامة �سواء
الت���ي عر�ض���ت �أم مل تعر����ض على املجل����س واملذكرات
النيابي���ة والعرائ����ض وال�ش���كاوى واالقرتاح���ات برغبة
والبيانات ال�صادرة عن جمل�س النواب.
وبحثت الدرا�سة ب�شيء من التف�صيل م�شكلة عدم
انتظ���ام توفر الن�صاب القانوين للجل�سات العامة حتت
القب���ة وت�أثرياتها على عمل املجل����س والإجراءات التي
اتخذها رئي�س املجل�س ملعاجلة هذه امل�شكلة.
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امللخ�ص التنفيذي
انتخب جمل����س النواب ال�سابع ع�ش���ر على �أ�سا�س
قانون انتخاب دائم هو الأول من نوعه منذ العام ،1989
ومت فيه رفع عدد مقاع���د املجل�س �إىل  150نائب ًا ،ورفع
مقاع���د الكوتا الن�سائية �إىل  15مقعد ًا ،وتخ�صي�ص 27
مقعد ًا للقوائم العامة.
وج���اء انتخاب املجل�س ال�ساب���ع ع�شر و�سط �أجواء
�شعبي���ة غا�ضب���ة وراف�ض���ة لقان���ون االنتخ���اب ،وو�سط
مقاطع���ة �سيا�سية للحركة الإ�سالمي���ة ولقطاع عري�ض
م���ن الناخب�ي�ن� ،إال �أن ن�سب���ة امل�شارك���ة يف انتخاب���ات
املجل�س بقي���ت تراوح يف حدود امل�شارك���ة يف انتخابات
املجل�س ال�ساد�س ع�شر ال�سابق.
وب���د�أ املجل����س �أعمال���ه يف �أجواء مل تك���ن مريحة
متام ًا له بعد �أن انخرط يف م�شاورات مع رئي�س الوزراء
املكل���ف د .عبد اهلل الن�سور ،فيم���ا عرف بـ «م�شاورات
ت�شكي���ل احلكومة الربملاني���ة» الت���ي �أدت بالنتيجة �إىل
�صرف النظر متام ًا ع���ن �إ�شراك النواب وتوزيرهم يف
احلكوم���ة لأ�سباب عديدة� ،إال �أن ذل���ك �أثر �سلبي ًا على
املجل�س على ال�صع���د ال�شعبية والإعالمية وال�سيا�سية،
ف�ض ًال ع���ن االنعكا�سات ال�سلبية الت���ي �أدت �إىل �إقحام
املجل�س مبكر ًا يف �أزمات بينية داخلية� ،أدت �إىل الت�أثري
على الكتل الربملانية ،وقادت النواب �إىل االنق�سام ،كما
�أ�س�ست لعالقة متوترة بني احلكومة واملجل�س ا�ستمرت
�إىل نهاية الدورة غري العادية.

و�شهد املجل�س يف بواكري دورته غري العادية الكثري
م���ن التحديات التي �أث���رت على �أدائ���ه ،ويف مقدمتها؛
�سيا�سات احلكوم���ة الرامية �إىل رفع �أ�سعار املحروقات
والكهرب���اء� ،إىل جانب اال�ستحقاقات املتعلقة مبناق�شة
البي���ان ال���وزاري لنيل ثق���ة املجل����س ،و�إق���رار املوازنة
العامة.
وتعر�ضت الكتل النيابية مبكر ًا �إىل عدم ا�ستقرار
ب�سب���ب االن�شقاق���ات واالنق�سامات واال�ستق���االت التي
ً
ف�ض�ل�ا عن العدي���د من امل�ش���اكل الداخلية،
�شهدته���ا،
حيث �شه���د املجل����س تنامي��� ًا وا�ضح ًا لظاه���رة العنف
الربمل���اين التي انعك�س���ت �سلبي��� ًا على �شعبي���ة املجل�س
وهيبته.
وبق���ي املجل�س يعاين من م�شكلة فق���دان �أو ت�أمني
«الن�ص���اب القان���وين» ،برغ���م �أن ق���رار رئي�س جمل�س
الن���واب م� .سع���د هايل �س���رور بن�ش���ر �أ�سم���اء النواب
املتغيبني ع���ن اجلل�سات بدون عذر كان ق���رار ًا جريئ ًا،
وج���اء يف مكان���ه� ،إال �أن ق�سم��� ًا كب�ي�ر ًا م���ن النواب مل
يتعام���ل معه بجدية كافية ،م���ا �أدى �إىل ا�ستمرار �أزمة
ت�أمني الن�صاب القان���وين للجل�سات العامة حتت القبة
ب�سب���ب الغياب املتكرر للعديد منه���م ،وهو ما ي�ستدعي
معاجلة �أكرث �صرامة لهذه الظاهرة.
ولعل �أبرز ما ميك���ن مالحظته يف �سياق منجزات
ونتائ���ج �أعمال ال���دورة غري العادية� ،أن ن���واب القوائم
االنتخابي���ة مل ي�ضيفوا �أي جديد للمجل�س ،بل كان �أداء
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معظ���م نواب القوائ���م البال���غ عددهم  27نائب��� ًا �أ�شبه
ما يكون ب����أداء زمالئهم الن���واب الفائزين يف الدوائر
املحلية.
لقد �أجن���ز جمل�س النواب يف دورت���ه غري العادية
الت���ي ا�ستمرت �ست���ة �أ�شهر مناق�شة و�أق���رار  19قانون ًا،
كان من بينها  14قانون ًا كانت احلكومة قد �أحالتها �إىل
املجل�س �أثناء انعق���اد دورته غري العادية .وبلغ املجموع
الكل���ي للقوانني املحال���ة من احلكوم���ة �إىل املجل�س يف
دورته غري العادية  33قانون ًا.
ولع���ل من �أبرز القوانني التي �أقرها املجل�س قانون
ال�ضم���ان االجتماعي ،وقان���ون الك�سب غ�ي�ر امل�شروع،
فيم���ا مل يت�سن للمجل����س االنتهاء من مناق�ش���ة و�إقرار
التعديالت على نظام���ه الداخلي ،الأمر الذي دفع �إىل
�إعادة �إدراجه على جدول �أعمال الدورة اال�ستثنائية.
ويالحظ �أن العالقة بني جمل�سي النواب والأعيان،
ظلت يف حالة ت�شنج طيل���ة انعقاد الدورة غري العادية.
ولعل مداخالت النواب �ضد جمل�س الأعيان يف اجلل�سة
الأخرية للمجل�س ،ك�شفت عن الأجواء غري الودية التي
حكمت تلك العالقة.
لقد �سج���ل املجل����س يف دورته غ�ي�ر العادية �أعلى
ن�سب���ة توجيه �أ�سئل���ة نيابية للحكوم���ة يف دورة برملانية
واح���دة من���ذ الع���ام  ،1989حي���ث و�صل ع���دد الأ�سئلة
امل�سجل���ة �إىل � 1165س����ؤا ً
ال� ,أجاب���ت احلكومة عن 953
�س�ؤا ًال ،وهي ن�سبة �إجابات حكومية عالية جد ًا �أي�ض ًا.
و�أدرج املجل����س عل���ى ج���دول �أعمال���ه � 274س�ؤا ًال
مرحل���ة م���ن جل�سات
وجواب��� ًا معظمه���ا كان���ت �أ�سئل���ة ّ
�سابق���ة ،حيث بلغ عدد اجلل�س���ات املخ�ص�صة للأ�سئلة
والأجوب���ة �سبع جل�س���ات فقط من ب�ي�ن  64جل�سة ،هي
جمم���وع اجلل�س���ات التي عقده���ا املجل�س طيل���ة دورته
غري العادية ،م���ا يك�شف عن عدم التزام املجل�س بعقد
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جل�سة للأ�سئلة والأجوب���ة بعد انعقاد كل ثالث جل�سات
ت�شريعية.
وف�ش���ل املجل����س يف عر����ض �أي ا�ستج���واب عل���ى
جدول �أعماله من ب�ي�ن اال�ستجوابات التي مت ت�سجيلها
ر�سمي��� ًا لدى الأمانة العامة للمجل�س والبالغ عددها 18
ا�ستجواب ًا.
ويالحظ �أن �ستة نواب كانوا قد �أعلنوا يف جل�سات
ر�سمية عن حتويل �أ�سئلتهم �إىل ا�ستجوابات �إال �أنهم مل
يقوموا بت�سجيله���ا �أو متابعتها ،ف�ض ًال عن �أن احلكومة
قامت بالرد والإجابة عن ت�سعة ا�ستجوابات ،ومع ذلك
مل يتم عر�ضها على جداول �أعمال اجلل�سات.
وبلغ ع���دد جل�سات املناق�شة العامة واخلا�صة ت�سع
جل�سات ،اكتفى النواب خاللها �إما ب�إ�صدار بيانات� ،أو
توجيه تو�صيات واقرتاحات �أحيلت للحكومة لدرا�ستها.
وبلغ ع���دد املذكرات امل�سجل���ة ر�سمي ًا يف �سجالت
املجل�س  103مذكرات ،وهو رقم متوا�ضع �إىل حد كبري
�إذا ما قي�س بعدد املذك���رات التي مت توقيعها والإعالن
عنه���ا ،ما يعني �أن ع�شرات املذك���رات التي مت توقيعها
كان الهدف منها �إعالمي��� ًا بالدرجة الأوىل ،ولذلك مل
يتم ت�سجيلها.
ويالح���ظ �أن املجل�س مل يتعام���ل بجدية كافية مع
االقرتاح���ات بقانون التي و�ص���ل عددها يف الدورة غري
العادي���ة �إىل  17اقرتاح ًا ،وهو رق���م مرتفع جد ًا قيا�س ًا
باملجال����س النيابي���ة ال�سابقة .وكذلك احل���ال بالن�سبة
لالقرتاح���ات برغب���ة التي و�ص���ل عدده���ا �إىل خم�سة
اقرتاح���ات مل يعر����ض �أي منه���ا عل���ى ج���داول �أعمال
املجل�س.
�إن م���ن �أب���رز م���ا تك�ش���ف عن���ه ه���ذه الدرا�س���ة،
ه���و احلاج���ة ال�ضاغط���ة للمجل����س للت�سري���ع ب�إق���رار
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تعدي�ل�ات نظام���ه الداخلي التي مل ينت���ه املجل�س منها
يف خت���ام دورته غري العادية ،لذلك ف����إن �أمام املجل�س
فر�ص���ة م�ؤاتية ال�ستكمال مناق�ش���ة التعديالت يف دورة
ا�ستثنائي���ة ،مبا يتيح له معاجلة العديد من االختالالت
واملعوق���ات الت���ي تعرت�ض عمل���ه ،وت�ؤثر علي���ه �سلبي ًا يف
نطاق عمله الرقابي والت�شريعي.

�أو ًال :خارطة مفتاحية لأحوال
جمل�س النواب ال�سابع ع�شر
�أ -الظواهر التي �شهدها املجل�س
ج���اء جمل����س الن���واب ال�سابع ع�شر نتيج���ة قانون
انتخ���اب دائم هو الأول من نوع���ه يف تاريخ االنتخابات
النيابية العامة ،حيث �أجري���ت كل االنتخابات النيابية
ال�سابق���ة باال�ستن���اد �إىل قوان�ي�ن م�ؤقت���ة .و�شه���د هذا
القانون رفع عدد �أع�ضاء جمل�س النواب �إىل  150ع�ضو ًا
بع���د �أن كان  120ع�ضو ًا يف املجل����س ال�سابق .وا�شتملت
الزي���ادة على رفع عدد مقاع���د الكوتا الن�سائية من 12
�إىل  15مقع���د ًا ،موزع���ة بواق���ع مقعد ل���كل واحدة من
املحافظات االثنتي ع�ش���رة وكل دائرة من دوائر البدو
الث�ل�اث .ه���ذا ف�ض ًال عن ه���ذا القانون ه���و �أول قانون
يتم فيه اعتماد القائم���ة الن�سبية على م�ستوى الدائرة
العام���ة (اململكة) ،والتي خ�ص����ص لها  27مقعد ًا .وقد
ب���دت نتائ���ج القائمة الن�سبي���ة هي الأخ���رى �أقرب �إىل
الكوت���ا منها �إىل مفهوم القائم���ة االنتخابية ب�سبب قلة
عدد املقاعد املخ�ص�صة لها.
لق���د عك�س���ت تل���ك اخل�صائ����ص نف�سه���ا عل���ى
انتخاب���ات املجل�س ال�سابع ع�ش���ر  ،والتي �أجريت و�سط
مقاطع���ة جبهة العم���ل الإ�سالمي و�أح���زاب �أخرى� ،إال

�أن تل���ك املقاطعة �أبقت على احل���دود التقليدية حلجم
امل�شاركة االنتخابية.
ولعل �أبرز م���ا �شهدته والدة املجل�س ال�سابع ع�شر،
هو و�صول �أع�ضائه �إىل قبة الربملان و�سط حديث وا�سع
ع���ن «احلكومة الربملانية» ،حيث تعامل النواب مع هذا
التوجه بجدية كان مبالغ ًا بها بع�ض ال�شيء ،ما انعك�س
�سلبي ًا يف وقت الحق على ظروف ت�شكيل حكومة د .عبد
اهلل الن�س���ور ،ودور جمل�س الن���واب يف ت�شكيلها ،والذي
ب���دا ك�أن���ه دور ديك���وري وجتميلي ،وخ���رج املجل�س من
ه���ذه التجربة خا�سر ًا على ال�صعد ال�شعبية وال�سيا�سية
والنيابية والإعالمية.
وولد املجل����س النيابي ال�سابع ع�ش���ر و�سط ارتفاع
وا�ض���ح و�ضاغط ل�سلط���ة املال االنتخاب���ي �أو ال�سيا�سي
يف جمري���ات العملية االنتخابية ،ورمبا كانت انتخابات
املجل�س هي الأوىل من نوعها منذ العام  ،1989والتي مت
فيها توقيف مر�شحني بتهمة ا�ستخدام املال ال�سيا�سي.
غ�ي�ر �أن هذه الظاهرة مل تعف جمل����س النواب ال�سابع
ع�ش���ر م���ن االتهام���ات والت�شكي���ك بنزاهت���ه م���ن قبل
راف�ضني لقانون االنتخاب ومقاطعني لالنتخابات.
لق���د ج���اء جمل����س الن���واب ال�ساب���ع ع�ش���ر خلف ًا
للمجل����س النياب���ي ال�ساد����س ع�ش���ر ال���ذي مت حله بعد
عامني على انتخابه ب�سبب �أدائه ال�سيء ،و�شعبيته التي
انهارت متام ًا ب�سبب ف�شله الذريع يف التعامل مع ملفات
مكافحة الف�س���اد من خالل جلان التحقيق التي �شكلها
يف حينه ،و�سرعان ما تخلى عنها.
ونتوقف فيما يلي �أمام �أب���رز املعطيات يف م�سرية
جمل����س النواب ال�سابع ع�شر من خالل �أدائه يف الدورة
غ�ي�ر العادية التي انطلق���ت يف العا�شر من �شهر �شباط
 2013وا�ستمرت حتى العا�شر من �شهر �آب .2013

9

( )1توتر متوا�صل بني ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية
منذ �أن بد�أ جمل�س النواب �أعماله ،وهو يرزح حتت
�ضغط مطلب «احلكومة الربملانية» .وعندما مت تكليف
رئي����س ال���وزراء د .عبد اهلل الن�س���ور بت�شكيل احلكومة
والطل���ب منه الت�ش���اور مع النواب ،عل���ى �أن يرعى تلك
امل�ش���اورات رئي�س الدي���وان امللكي د .فاي���ز الطراونة،
كانت العالقة بني ال�سلطة التنفيذية مع جمل�س النواب
يف �أ�س���و�أ حاالته���ا ،ومل حتظ باال�ستق���رار الكايف حتى
نهاية الدورة غ�ي�ر العادية .فقد �أم�ضى د .الن�سور نحو
�شه���ر وهو يخو�ض يف جوالت ت�شاورية متوا�صلة وحثيثة
مع الكتل النيابية ح���ول ت�شكيلة حكومته .ومتخ�ض عن
ذل���ك �آث���ار �سلبية على جمل����س الن���واب داخلي ًا ،ميكن
�إجمالها فيما يلي:
1.1تعر�ض���ت الكت���ل النيابية الت���ي كان الن�سور يراهن
عليها ويخ���اف على وحدته���ا ومتا�سكها يف الوقت
نف�س���ه �إىل انهيارات وانق�سام���ات مبكرة� ،أ�ضعفت
الكتل و�أدت �إىل �شرذمتها وتق�سيمها.
2.2انخفا�ض من�س���وب الثقة بني النواب �أنف�سهم ،فقد
�س���ادت روح الت�شكيك يف املواقف يف تلك الأجواء،
وهو ما �أدى �إىل انق�سامات وا�ضحة داخل املجل�س.
3.3تعر����ض جمل����س الن���واب لالنق�س���ام �إىل فريقني،
�أحدهم���ا م�ؤيد لرئي����س ال���وزراء ،والآخر معار�ض
ل���ه ،وقاد ذلك يف مراحل الحقة �إىل وجود نوع من
احل�سا�سي���ة من فريق جتاه الفري���ق الآخر ،حينما
كان الأمر يتعلق ب�شخ�ص د .عبد اهلل الن�سور.
�4.4أدى ه���ذا االنق�س���ام �أي�ض��� ًا �إىل ارتف���اع وا�ضح يف
من�س���وب لغة النقد اجلارح ل�شخ�ص رئي�س الوزراء
ب�ش���كل مبا�ش���ر من قب���ل الن���واب الغا�ضب�ي�ن منه
وعلي���ه ،ويف بع����ض الأحيان و�صلت ه���ذه اللغة �إىل
حد التجريح املبالغ فيه ،وكيل االتهامات.
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5.5و�صل���ت العالقة بني جمل�س النواب ورئي�س الوزراء
�إىل حال���ة من عدم الثقة ب�ي�ن اجلانبني .وبالرغم
م���ن ك�ث�رة النق���د واملواق���ف النيابي���ة املناه�ض���ة
ل�شخ�ص رئي�س ال���وزراء ولوظيفت���ه العامة� ،إال �أن
جمل����س النواب مل ي�ستط���ع �إزاح���ة د .الن�سور عن
مقع���ده ،غري �أنه جنح يف املقابل يف ت�سجيل ر�سالة
يف غاية الو�ضوح عندما منحه ثقة على احلافة.
6.6حتول رئي�س الوزراء وحكومته �إىل عنوان مك�شوف
ومفت���وح للعدي���د م���ن الأزم���ات حتت قب���ة جمل�س
الن���واب وخارجه���ا ،ويف معظ���م امل�ش���ادات الت���ي
ح�صلت بني النواب �أنف�سه���م ،ف�إن د .الن�سور كان
طرف ًا م�ستهدف ًا.
هذه املعطيات ك�شفت مدى تراجع العالقة وترديها
ب�ي�ن اجلانب�ي�ن� ،إذ اكت�شف الن���واب �أنه���م ا�ستخدموا
ك�أدوات لتمري���ر ت�شكي���ل حكومة د .الن�س���ور ،كما �أنهم
خ�س���روا جماهريي��� ًا بع���د �أن ظه���روا �أم���ام ناخبيه���م
كباحثني عن مقاعد وزارية .ولوال تدخل امللك يف �إنهاء
و�إغ�ل�اق ملف توزي���ر الن���واب ،لبقيت الق�ضي���ة عالقة
ومفتوحة و�ساخنة بني د .الن�سور وجمل�س النواب.
( )2ظاهرة النواب اجلدد يف مواجهة النواب
القدامى
لق���د �شكلت ه���ذه الظاهرة عنوان���ا مبالغا فيه يف
بواك�ي�ر عمل جمل����س النواب ،فقد بلغ���ت ن�سبة النواب
اجل���دد يف املجل�س  ،%62ما يعن���ي �أن  92نائب ًا جديد ًا
دخل���وا احلي���اة الربملاني���ة لأول مرة ،وق���د دفعت هذه
الن�سب���ة بالن���واب اجل���دد للبحث ع���ن و�سيل���ة لإثبات
�أنف�سه���م باعتباره���م الق���وة الأب���رز يف و�ض���ع خارطة
املجل�س الداخلية.
لق���د كان �أم���ام ه���ذه الكتل���ة الربملاني���ة الكبرية
واجلدي���دة فر�صة م�ؤاتي���ة متام ًا لتحقي���ق طموحاتهم
ال�سيا�سية والربملانية ل���و �أنهم كانوا يتمتعون بالتنظيم

درا�سة حول �أداء جمل�س النواب ال�سابع ع�شر الت�شريعي والرقابي يف دورته غري العادية
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اجلي���د ،والتواف���ق على احل���دود الدنيا م���ن الأهداف
والغايات� ،إال �أن هذا الأمر يبدو م�ستحي ًال متام ًا ،لكون
كل نائ���ب منهم ق���ادم من بيئة جغرافي���ة خمتلفة ،ومت
انتخاب���ه على �أ�س�س خمتلف���ة ،ومل يكن �أي منهم ميلك
م�شروع عمل وا�ضح املع���امل والأهداف والغايات ميكن
حمله للآخرين وبناء حتالفات على �أ�سا�سه.
لق���د ول���دت العديد م���ن الكتل النيابي���ة بناء على
قاع���دة «النواب اجلدد يف مواجه���ة النواب القدامى»،
وكان اله���دف الأ�سا�س���ي ه���و الت�أثري عل���ى االنتخابات
الداخلي���ة ملجل����س الن���واب وحتديد ًا االنخ���راط كقوى
برملانية جديدة يف حتديد هوي���ة رئي�س جمل�س النواب
اجلديد.
لك���ن املفارق���ة الأك�ث�ر غراب���ة �أن ق���وى «الن���واب
اجل���دد» مل جت���د �أمامها �أية خي���ارات لرت�شيح �أو حمل
نائ���ب جديد ل�س���دة رئا�س���ة املجل�س ،لتج���د نف�سها قد
انق�سم���ت �سريع ًا بني مر�شحني كانوا جميع ًا من النواب
القدامى.
لق���د كانت ظاه���رة «الن���واب اجل���دد يف مواجهة
النواب القدام���ى» يراد لها �أن توظ���ف يف دعم مر�شح
على ح�ساب مر�شح �آخ���ر لرئا�سة املجل�س ،حتى �إذا ما
تبني له���ذه القوى اجلدي���دة �أ�صول اللعب���ة وقواعدها،
انته���ت �إىل م���ا تنتهي �إليه عادة تلك الق���وى ال�سيا�سية
واالنتخابي���ة اجلديدة ،وهي االنحي���از �إىل ما ترى �أنه
الأقرب �إىل خدمة �شعاراتها ،وهذا ما ح�صل بالنتيجة.
لقد �أرادت الق���وى النيابية اجلديدة �إخراج نواب
بعينهم م���ن لعبة التناف�س املفتوح عل���ى رئا�سة جمل�س
الن���واب ،يف �سبيل احل�صول على جزء من كعكة املكتب
الدائ���م� ،إال �أن النتيج���ة �أي�ض��� ًا كان تتمث���ل باخل�سارة
الكب�ي�رة والفادح���ة لتي���ار وق���وى «النواب اجل���دد،»..
فقد ّ
ف�ضل ه�ؤالء ع���دم �إي�صال �أي نائب جديد للمكتب

الدائم ،ليعود النواب القدامى �أو القادمون من جمال�س
نيابية �سابقة للرتبع على مقاعد املكتب الدائم.
وبتل���ك النتيج���ة ،انته���ت متام ًا ظاه���رة «النواب
اجلدد يف مواجهة النواب القدامى» � ،إال �أن ارتداداتها
كانت �أكرث من وا�ضحة ،فقد تعر�ضت كل الكتل النيابية
الت���ي كانت قد ت�أ�س�ست يف تلك الف�ت�رة �إىل انق�سامات
وان�شقاق���ات� ،أدت بالنتيجة النهائي���ة �إىل غياب كامل
لدور الكتل الربملانية طيل���ة انعقاد الدورة غري العادية
ملجل�س الن���واب ،ومل تظهر الكتل الربملانية �إال كعناوين
و�أ�سم���اء فقط يف جل�سات مناق�ش���ة الثقة باحلكومة� ،أو
جل�سات مناق�شات قان���ون املوازنة العامة للدولة لل�سنة
املالية  ،2013وبغري ذلك ،ف�إن منظومة الكتل الربملانية
بالكامل دخلت يف �سبات عميق �أدى �إىل تال�شيها التام،
وفقدان �أي دور �أو ح�ضور لها.
(� )3إلغاء نتائج االنتخابات يف دوائر
انتخابية
�شه���د جمل�س النواب ال�سابع ع�شر �أول ظاهرة من
نوعها من���ذ انتخابات  ،1989وهي قرار الق�ضاء ب�إلغاء
نتائح االنتخابات يف الدائرة ال�ساد�سة يف الكرك ،وهو
قرار ق�ضائي يعترب الأول من نوعه منذ العام . 1989
لق���د كان���ت انتخاب���ات املجل�س ال�ساب���ع ع�شر هي
الأوىل الت���ي يت���م فيها تطبي���ق التعدي�ل�ات الد�ستورية
املتعلقة بالطعون يف �صحة نيابة نواب ،وبالرغم من �أن
الق�ضاء �أبطل نيابة النائ���ب نايف الليمون �إال �أنه جنح
بالع���ودة �إىل املجل�س يف االنتخابات التكميلية بالتزكية
هذه املرة عن دائرته االنتخابية.
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( )4لعبة نتائج القوائم
�إن من �أبرز الظواهر التي �شهدها املجل�س ال�سابع
ع�ش���ر يف بواكري عمل���ه ،دخوله يف لعب���ة نتائج القوائم
التي ب���دت للر�أي الع���ام الأردين ول���كل مراقب ومهتم
ك�أنها لعبة ب���دون قواعد ،ترددت فيها عملية قبول فوز
النائ���ب ح���ازم ق�شوع ،ثم رف����ض ف���وزه ،والإعالم عن
ف���وز عبل���ة �أبو علبة ،ما حول ه���ذه الظاهرة �إىل جمال
للتن���در لي�س يف جمل�س الن���واب فح�سب ،بل لدى الر�أي
العام الأردين ،حتى اتخذت الهيئة امل�ستقلة يف النهاية
قراره���ا بفوز النائب ح���ازم ق�شوع وخ�س���ارة املر�شحه
عبلة �أبو علبة.
( )5اال�ستقاالت من اللجان والكتل الربملانية
قلنا �سابق ًا �أن الكتل الربملانية تعر�ضت الن�شقاقات
وا�سع���ة لأ�سب���اب تتعل���ق بانتخاب���ات املكت���ب الدائ���م
للمجل����س ،واملواق���ف من احلكوم���ة ،ومل تتمت���ع الكتل
النيابي���ة ب�أي ا�ستقرار حتى نهاي���ة الدورة غري العادية
يف العا�شر من �شهر �آب .2013
�إن ه���ذه الظاه���رة رغ���م كونها ظاه���رة طبيعية،
تكررت يف جمال�س نيابية �سابقة� ،إال �أنها �سجلت ارتفاع ًا
ملحوظ��� ًا يف ن�سب���ة تلك اال�ستق���االت واالن�سحابات من
الكت���ل الربملانية ،ورمبا يعود ذلك زي���ادة عدد �أع�ضاء
جمل����س النواب ،ما �ساع���د على ات�ساع ه���ذه الظاهرة
ب�شكل الفت لالنتباه.
�إال �أن الظاه���رة الأبرز هي ان�سحابات وا�ستقاالت
الن���واب من ع�ضوية اللج���ان الدائمة التي مت انتخابهم
فيه���ا بالتزكية ،وهي ظاه���رة �أدت �إىل عدم اال�ستقرار
داخل اللج���ان الدائمة ،ولعل اال�ستقاالت الوا�سعة التي
�شهدته���ا جلنة الطاقة لأ�سباب تتعل���ق بخالف �أع�ضاء
اللجن���ة مع رئي�سها هي الأب���رز يف هذا اجلانب ،ف�ض ًال
عن اال�ستقاالت املبكرة التي قدمها العديد من النواب
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ومت عر�ضها على جمل�س الن���واب ،حيث رف�ض املجل�س
تلك اال�ستقاالت م���ن ع�ضوية اللجنة القانونية واللجنة
الزراعية وغريها.
( )6القوائم االنتخابية بدون كتل برملانية
�إن �أب���رز الظواهر الت���ي ت�ستح���ق التوقف عندها
ودرا�سته���ا ،هي ظاهرة القوائم الت���ي و�صل  27ممث ًال
عنه���ا �إىل قب���ة جمل����س الن���واب ،بينم���ا مل ت�ستطع �أية
قائمة انتخابية ان تعك�س نف�سها يف عملها داخل جمل�س
النواب باعتبارها قائم���ة انتخابية وطنية عامة و�صلت
�إىل جمل�س النواب على �أ�سا�س برناجمي.
وبا�ستثن���اء كتلة ن���واب حزب الو�س���ط الإ�سالمي،
ووط���ن ،واالحت���اد الوطني ،الت���ي بقيت حتم���ل �أ�سماء
قوائمه���ا االنتخابية ،ف�إن باقي ن���واب القوائم الأخرى
ف�شل���وا متام��� ًا يف تعزي���ز وجوده���م باعتباره���م نواب
قوائم� ،أي نواب وطن.
والالف���ت لالنتب���اه �أن ن���واب القوائ���م �أنف�سه���م
انخرط���وا يف كتل برملانية �أخ���رى ،وتنا�سوا متام ًا �أنهم
ن���واب قوائ���م ،وبالنتيج���ة ف����إن ن���واب القوائ���م البالغ
عددهم  27نائب ًا ف�شلوا متام ًا يف �أن يكونوا نواب قوائم
�أو نواب الدائرة الوطنية الواحدة.
ومن املالحظ �أن �ش���ركاء يف قائمة وطنية واحدة
ف�شلوا متام ًا يف اال�ستمرار ك�شركاء داخل كتلة برملانية
واح���دة عل���ى نح���و م���ا ح�ص���ل ب�ي�ن النائب�ي�ن عاطف
الطراون���ة وخمي�س عطية ،فقد ف���از االثنان عن قائمة
وطن ،لكنهما �سرعان ما انف�صال كلي ًا عن ع�ضوية كتلة
وط���ن ،وخرج النائب خمي�س عطي���ة من كتلته �إىل كتلة
�أخرى.
وف�ش���ل نواب القوائ���م الوطنية يف تق���دمي م�شروع
خطاب وا�ضح يرتكزون �إليه ،وي�شكل مرجعية عمل لكل

درا�سة حول �أداء جمل�س النواب ال�سابع ع�شر الت�شريعي والرقابي يف دورته غري العادية

���������������������������������������������������

واحد منهم .وللحقيق���ة ف�إن معظمهم �إن مل يكن كلهم
ن�سوا متام��� ًا �أنهم و�صلوا �إىل جمل�س النواب عن طريق
القوائ���م ،بل �إن بع�ضهم ينتمي �إىل حزب �أو يقود حزب ًا
اال �أن���ه ف�شل �أي�ض��� ًا يف �إظهار �صورة حزب���ه وانتماءاته
احلزبية �أثناء نيابته.
�إن جتربة القوائم االنتخابية �أثبتت ف�شلها الذريع،
وحت���ول نواب القوائم االنتخابية �إىل عبء حقيقي على
جمل�س الن���واب ،ويف الوقت الذي كان من امل�ؤمل فيهم
�أن ينجح���وا ب�إ�ضاف���ة �شيء جديد للتجرب���ة الربملانية،
ف�إذا به���م يتحول���ون �إىل عبء م�ضاف عل���ى الربملان،
بتحولهم من مر�شحي قوائم �إىل نواب م�ستقلني ،ن�سي
الكثري منهم حتى حزبه الذي ينتمي �إليه.
( )7ظاهرة اجلاهات النيابية واال�ستقاالت
من املجل�س
راف���ق والدة جمل����س النواب ال�ساب���ع ع�شر �إعالن
النائ���ب عبد الهادي املجايل ع���ن نيته تقدمي ا�ستقالته
من ع�ضوية املجل�س احتجاج ًا على قانون االنتخاب� ،إال
�أن املج���ايل عاد �سريع ًا �إىل مقع���ده حتت القبة بعد �أن
ا�ستقب���ل جاهة نيابية وا�سعة �ضم���ت �أكرث من  60نائب ًا
يقودها رئي�س جمل�س النواب �سعد هايل �سرور.
وبعد نحو �أربعة �أ�شهر� ،أعلن النائب �أحمد رقيبات
ع���ن تق���دمي ا�ستقالته م���ن ع�ضوي���ة جمل����س النواب،
لي�ستقب���ل هو الآخ���ر جاهة برملانية جنح���ت بثنيه عن
تقدمي اال�ستقالة.
لقد بدت ظاهرة اجلاهات النيابية ك�أنها �أ�شبه ما
تكون بـ «دبلوما�سية جديدة» ي�ستخدمها املجل�س ونوابه
م���ن �أج���ل نزع فتي���ل الأزم���ات الداخلية ،وق���د تكررت
ظاه���رة «اجلاهات» كثري ًا ،فقد مت توجيه جاهة نيابية
�إىل ال�سل���ط حلل خ�ل�اف ن�شب بني نائب�ي�ن من املدينة
�أي�ض ًا هما النائبان خالد احلياري ون�ضال احلياري.

( )8ظاهرة العنف الربملاين
بالرغم من �أن ه���ذه الظاهرة لي�ست جديدة على
جمال�س النواب� ،إال �أن اجلديد فيها �أنها تكررت خالل
الدورة غ�ي�ر العادية للمجل�س البالغة مدتها �ستة �أ�شهر
كث�ي�ر ًا ،كان �أهمه���ا ،تلك امل�شكلة الت���ي ظهر فيها �أحد
النواب وهم يتمنطق ب�سالحه الناري حتت القبة.
وتكررت ظاهرة العن���ف �أكرث من مرة خالل مدة
ق�ص�ي�رة ج���د ًا ،كان من بينه���ا �أي�ض��� ًا اال�شتباك الذي
ح�صل بني مواطنني من �أن�صار د .الن�سور ،وفريق �آخر
من املواطن�ي�ن ميثلون �أحد النواب عق���ب الإعالن عن
نتائج الت�صويت عل���ى الثقة بحكومة د .الن�سور ،ف�ض ًال
ع���ن مواجه���ات �أخرى ح�صل���ت بني الن���واب ،كان من
بينها تبادل اتهامات وجهه���ا نواب �ضد رئي�س املجل�س
يف جل�س���ة كان اخل�ل�اف فيه���ا عل���ى ع���دم ا�ستخ���دام
الت�صويت الإلكرتوين على املوازنة العامة للدولة.
�إن ظاه���رة العنف الربملاين ،ظاه���رة معروفة يف
معظ���م برملان���ات الع���امل ،ومل يخ���ل �أي جمل����س نيابي
من���ذ الع���ام  1989م���ن حدوث مث���ل تل���ك الأعمال من
املواجهات وامل�شكالت وامل�ش���ادات العنفية� ،إال �أن هذه
ه���ي املرة الأوىل الت���ي يتم فيها ظه���ور �سالح ناري يف
تلك امل�ش���كالت ،وقد انعك����س ذلك �سلبي��� ًا على �صورة
املجل�س.
( )9االنخراط بالدفاع عن النف�س
انخرط جمل�س الن���واب ال�سابع ع�شر خالل �أ�شهر
دورت���ه غري العادية ال�ستة ،مطو ًال يف الدفاع عن نف�سه،
و�صرف تو�صيفات ملنجزاته وحلالته ،غري �أن ذلك بدا
ينح���و يف �أحيان كث�ي�رة نحو املبالغة ،ب�إغ���داق �أو�صاف
عل���ى نف�س���ه مث���ل« :جمل�س خمتل���ف ع���ن كل املجال�س
ال�سابق���ة» ،و«�أف�ضل جمال�س الن���واب على الإطالق»..
�إلخ.
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ويف ه���ذا ال�سياق ،فقد جاء ق���رار جمل�س النواب
برف�ض طلب رفع احل�صانة عن النائبني متام الرياطي
وحممد الب���دري يف اجلل�سة الثالثة والع�شرين املنعقدة
يومي  14و  2013 /5 /15يف ال�سياق ذاته الذي انخرط
فيه املجل�س بالدفاع عن نف�سه.
فق���د �أو�صت اللجنة القانونية يف املجل�س باملوافقة
عل���ى رف���ع احل�صانة ع���ن النائبني الرياط���ي والبدري
بطل���ب ق�ضائ���ي� ،إال �أن املجل����س رف�ض ه���ذه التو�صية
معت�ب�ر ًا �أن املجل����س ال ي���زال يف حال���ة انعق���اد ،وعلى
الق�ضاء االنتظار �إىل ما بعد ف�ض الدورة غري العادية،
وبعده���ا ميثل النائبان الرياطي والبدري �أمامه بعد �أن
تزول احل�صانة الربملانية عنهما.
�إن جممل هذه الظواهر التي رافقت والدة جمل�س
الن���واب ال�سابع ع�ش���ر و�أداءه يف الدورة غ�ي�ر العادية،
ت�صل���ح لأن تك���ون مفتاح ًا لق���راءة �أحوال���ه يف الأ�شهر
ال�ست���ة الأوىل من �أعماله ،ومدخ ًال تعريفي ًا به كمجل�س
ما زالت الرهانات عليه قائمة.
( )10الن�صاب القانوين للجل�سات وظاهرة
الغياب
ظل���ت م�شكلة الن�ص���اب القانوين تط���ارد جمل�س
النواب ال�سابع ع�شر يف دورته غري العادية ،ولقد عانى
املجل�س كثري ًا من فقدان الن�صاب القانوين ،ف�ض ًال عن
ت�سجي���ل العديد من الن���واب احتجاجاتهم ر�سمي ًا على
ع���دم توفر الن�صاب القان���وين للجل�سات ،وكرثة غياب
الن���واب بعذر وبدون عذر ،واال�ستم���رار �أحيان ًا يف عقد
جل�سات بدون توفر الن�صاب القانوين ال�ستمرارها.
وا�ضط���ر رئي����س املجل����س م� .سعد هاي���ل ال�سرور
ونائبيه خليل عطية وطارق خوري لرفع اجلل�سات �أكرث
من مرة ب�سبب فقدان الن�صاب القانوين .ويف ع�شرات
اجلل�سات كان رئي����س املجل�س ونائباه ي�ضطران للت�أثري
14

على الن���واب بالرجاء والتخجيل للبقاء حتت القبة من
�أجل املحافظة على احلد الأدنى من الن�صاب القانوين
حتى ال ي�ضطرون لرفع اجلل�سة.
ه���ذه الظاهرة الت���ي الحقت وال م���ا زالت تالحق
جمال�س الن���واب املتتالي���ة ،برزت بو�ض���وح وبا�ستمرار
يف املجل����س ال�سابع ع�شر احل���ايل ب�سبب �ضخامة عدد
�أع�ضاء املجل����س ،ويف معظم اجلل�س���ات و�أغلبها ف�إنها
كان���ت تنته���ي بح�ضور �أق���ل م���ن  90نائب��� ًا ،مبعنى �أن
متو�س���ط الغياب عن كل جل�س���ة يزيد على  60نائب ًا بني
متغيب بعذر ومتغيب بدون عذر.
وله���ذا ال�سبب ا�ضطر رئي����س جمل�س النواب �سعد
هاي���ل ال�س���رور للإع�ل�ان يف جل�س���ة املجل����س املنعقدة
بتاريخ  2013/3/3عن �أنه �سيبد�أ بن�شر �أ�سماء النواب
املتغيب�ي�ن عن اجلل�س���ات بدون عذر ،وق���د با�شر بذلك
ً
فع�ل�ا ،وا�ستم���ر املجل����س يف كل جل�س���ة بن�ش���ر �أ�سماء
النواب احل�ضور واملتغيبني بعذر وبدون عذر.
لقد كان لهذا القرار �أهداف وا�ضحة هي حماولة
رئي����س جمل�س الن���واب الت�أثري على الن���واب من خالل
ن�ش���ر �أ�سمائه���م يف و�سائ���ل الإعالم ،وبالت���ايل دفعهم
حل�ضور اجلل�س���ات واال�ستم���رار بح�ضورها اال ان هذا
اال�سل���وب وبالرغم من اهميته �إال ان���ه مل ي�ؤثر باملطلق
عل���ى توجهات الن���واب باالنتظ���ام بح�ض���ور اجلل�سات
واال�ستمرار بح�ضورها.
وبالرغ���م م���ن �أن غي���اب الن���واب املتك���رر واملالغ
في���ه �أحيان ًا ع���ن ج�ضور اجلل�س���ات ق���د �أدى بالنتيجة
�إىل ت�أث�ي�رات �سلبي���ة يف الكثري م���ن املناحي الإعالمية
وال�شعبية والت�شريعية والرقابية� ،إال �أن النواب مل ُيبدوا
�أي اهتمام بالتجاوب مع رئي�س املجل�س �أو ًال ،وبااللتزام
بدوره���م املنوط بهم ،وال يبدو �أن ق���رار رئي�س املجل�س
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�سع���د هايل ال�س���رور باال�ستمرار بن�ش���ر �أ�سماء النواب
املتغيبني قد قاد �إىل �أية نتائج يف هذا اجلانب.
�إن ذل���ك ي�ستدعي بال�ضرورة م���ن جمل�س النواب
االهتمام بهذه الظاه���رة والعمل على معاجلتها وو�ضع
حد لها من خالل الن�ص على عقوبات وا�ضحة و�صارمة
يف النظام الداخلي على كل نائب يتغيب بدون عذر� ،أو
يتكرر خروجه من اجلل�سات دون ا�ستئذان.
ويف بع�ض اجلل�س���ات كان النواب �أنف�سهم هم من
يتعم���دون �إف�شال الن�ص���اب القانوين للجل�س���ة لغايات
عديدة ،تنبىء عن نوع من االحتجاج �إما على جمريات
اجلل�س���ة� ،أو ب�سب���ب م�ش���ادات كالمي���ة �أو مواجه���ات
ب�ي�ن النواب �أنف�سه���م ،ما �أدى بالنتيج���ة �إىل رفع عدد
اجلل�س���ات الت���ي مت فيها فق���دان الن�ص���اب القانوين،
ويف بع����ض اجلل�سات كان ا�ستمرار النواب بالتغيب عن
ح�ض���ور اجلل�سات ي�ؤثر �سلب ًا على موعد انعقاد اجلل�سة
نف�سها ،م���ا ي�ضطر رئي�س املجل����س �إىل رفع اجلل�سة �أو
متديد فرتة االنتظار من �أجل ت�أمني الن�صاب القانوين،
والذي �سرعان ما كان يتم فقدانه.
(ب) الكتل والأحزاب يف جمل�س النواب
منذ بواكري عمل جمل�س النواب ال�سابع ع�شر وقبل
�أن يعق���د �أوىل جل�سات���ه يف دورت���ه غ�ي�ر العادية ،جنح
وحدت نف�سها
العديد من الن���واب بت�شكيل كتل برملانية ّ
مبكر ًا �أم���ام ا�ستحقاقات العمل النياب���ي املقبل� ،سواء
جله���ة الطموحات بلعب دور حم���وري يف �صياغة �شكل
القيادة املقبل���ة للمجل�س� ،أو جلهة لعب دور �أ�سا�سي يف
امل�شاورات التي �سيجريها رئي�س احلكومة املك ّلف ،حيث
راهن���ت الكتل النيابية على لعب دور ال�شريك احلقيقي
يف ت�شكيل احلكومة املقبلة.
لق���د ت�شكلت العدي���د من الكت���ل الربملاني���ة لهذه
الغاي���ات الأ�سا�سي���ة .ورغ���م �أنه ال يوج���د �أي اعرتاف

د�ستوري �أو قانوين بالكت���ل النيابية ،حيث ال يخ�ص�ص
النظام الداخلي ملجل�س النواب �أو الد�ستور الأردين �أية
مواد لها� ،إال �أن ت�شكيل الكتل والتعامل معها باعتبارها
كيان���ات برملاني���ة قائم���ة� ،ص���ار ج���زء ًا م���ن الع���رف
الربمل���اين الأردين الرا�س���خ� ،إذ تع���ود بداي���ات ت�شكيل
الكتل الربملانية �إىل جمل�س النواب الأول العام .1947
ويع���اين العمل الربملاين يف �إط���ار الكتل الربملانية
م���ن نواق�ص عديدة جد ًا� ،إذ بالرغم من ر�سوخ جتربة
الكت���ل الربملاني���ة� ،إال �أن ه���ذه الكتل ما زال���ت تتوارث
�سلبي���ات املا�ض���ي ،ومل ت�ستط���ع جت���اوز الإخفاق���ات
التاريخية املتتالية التي منيت بها.
لق���د �شهد جمل�س النواب ال�سابع يف بواكري انعقاد
دورته غري العادية ،ت�شكيل ت�سع كتل برملانية ،هي :
1

1.1كتل ��ة وطن :ت�ضم يف ع�ضويتها  28نائب ًا ،وير�أ�سها
النائب عاطف الطراونة.
2.2كتل ��ة التجمع الدميقراطي :يبل���غ عدد �أع�ضائها
ح�سب ال�سج�ل�ات الر�سمية غري املحدثة  23نائب ًا،
�إال �أن �سل�سل���ة ان�سحابات وا�ستقاالت منها �ستجعل
ع���دد �أع�ضائه���ا يق���ارب  14ع�ضو ًا فق���ط ،وير�أ�س
الكتل���ة النائ���ب عب���د اهلل اخلوالدة ،بينم���ا يتوىل
النائ���ب زي���د ال�شوابكة موق���ع املقرر فيه���ا ،ويقوم
بدور الناطق الإعالمي النائب جميل النمري.
3.3كتل ��ة الوع ��د احل ��ر :ت�ض���م يف ع�ضويته���ا ح�س���ب
ال�سجالت الر�سمية غري املحدثة  18نائب ًا ،وير�أ�سها
 1ت�ستن���د املعلومات الواردة هنا �إىل ال�سج���ل الر�سمي للكتل الربملانية الذي
تعتم���ده الأمان���ة العامة للمجل����س حتى تاري���خ انتهاء الدورة غ�ي�ر العادية يف
 ،2013/8/10مع مالحظة �أن بع�ض املعلومات مل تعد دقيقة لأن جميع الكتل
الربملانية ق���د تعر�ضت للعديد من اال�ستقاالت و�أ�ش���كال الفك والرتكيب ،ويف
�أحي���ان كثرية ال تقوم الكتل بتزوي���د الأمانة العامة �أو ًال ب����أول بالتغريات التي
تطر�أ على �أو�ضاعها.
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القيادي يف حزب اجلبهة الأردنية املوحدة النائب
�أجمد املجايل.
ويف ال�سل���م الإداري الداخل���ي للكتلة ،هناك موقع
املق���رر ي�شغل���ه النائب حممد ال�شرمان ،كم���ا �أن لديها
ناطق �إعالمي هو د .ع�ساف ال�شوبكي.

6.6كتل ��ة امل�س ��تقبل :ت�ض���م يف ع�ضويته���ا  14نائب��� ًا،
ويتن���اوب عل���ى رئا�سته���ا جمي���ع �أع�ضائه���ا ب�شكل
دوري ،وتعر�ض���ت كباق���ي الكتل النيابي���ة �إىل عدة
ا�ستقاالت وان�سحابات منها.

4.4كتل ��ة الوف ��اق :ت�ض���م يف ع�ضويته���ا  15نائب��� ًا،
ح�سب ال�سجالت غري املحدث���ة ،وقد تعر�ضت مثل
باق���ي الكتل الأخ���رى �إىل العديد م���ن اال�ستقاالت
واالن�سحابات ،وير�أ�سها النائب مريزا بوالد .تعتمد
هذه الكتلة هيك ًال �إداري ًا ي�شمل �إىل جانب الرئي�س،
نائب الرئي�س هو النائب د .حممد الزبون ،وناطق
�إعالمي هو د .هايل الدعجة ،ومقرر هو النائب د.
موفق ال�ضمور.

7.7كتل ��ة االحت ��اد الوطن ��ي :وه���ي عملي��� ًا متثل حزب
االحتاد الوطني ،وت�ضم يف ع�ضويتها  10نواب� ،إال
�أنه���ا مل ت�ستطع منح نف�سه���ا املكانة التي ت�ستحقها
ككتلة متثل حزب ًا.

5.5كتل ��ة الو�س ��ط الإ�س�ل�امي :ت�ض���م يف ع�ضويته���ا
وفق ًا للمعلوم���ات غري املحدثة  15ع�ضو ًا ،وير�أ�سها
النائ���ب د .حمم���د احلاج ،ولي����س يف داخله���ا �أية
مواقع قيادية �أو وظيفية �أخرى.

8.8الن ��واب امل�س ��تقلون :ال ميث���ل ه�ؤالء جتمع��� ًا كتلوي ًا
باملفه���وم املتعارف علي���ه ،ويتم ا�ستخ���دام و�صف
«امل�ستقلني» للتميي���ز بينهم وبني النواب املن�ضوين
يف كتل برملانية.

وبالرغم من �أن هذه الكتلة ممثلة حلزب �سيا�سي
ه���و حزب الو�س���ط الإ�سالمي �إال �أنه���ا ال تطرح نف�سها
داخل جمل�س النواب باعتباره���ا كتلة حزبية خال�صة،
ولرمب���ا يعود ذلك لكون الغالبية العظمى من �أع�ضائها
لي�سوا �أع�ضاء يف احلزب.

و�ضمن هذا التو�صيف ،ف�إن عدد النواب امل�ستقلني
مم���ن ال ينتمون للكتل النيابي���ة القائمة ،يت�أرجح عادة
بح�س���ب حج���م امل���د واجل���زر يف الكت���ل .ولع���ل �آخ���ر
الإح�صائي���ات الر�سمي���ة تك�ش���ف عن �أن ع���دد النواب
امل�ستقل�ي�ن ق���د و�ص���ل �إىل  23نائب ًا� ،إال �أن ه���ذا الرقم
غري ثاب���ت متام ًا ويخ�ضع للتغي�ي�ر قيا�س ًا بحركة الفك
والرتكيب التي ت�شهدها الكتل الربملانية.

وقد ظهرت هذه الكتلة يف الإعالم كالعب رئي�سي
داع���م لرئي�س ال���وزراء د .عبد اهلل الن�س���ور �إىل جانب
حتالفه���ا مع كتلة وط���ن ،ف�ض ًال ع���ن �أنها �أك�ث�ر الكتل
النيابية ن�شاط ًا وتعبري ًا ع���ن نف�سها يف و�سائل الإعالم
املختلف���ة ،وتبدي ليونة ومرون���ة يف التعامل ال�سريع مع
الأحداث املحلية والإقليمية من خالل �إ�صدار البيانات
واملواق���ف ال�سيا�سية التي ت�ساعدها على البقاء يف ب�ؤرة
الإعالم.
16

وم���ن �أبرز م���ا اتخذته ه���ذه الكتلة م���ن مواقف،
قراره���ا بف�ص���ل النائ���ب حمم���د ع�ش���ا الدوامي���ة من
ع�ضويتها بعد �أن اعلنت الكتلة حتت قبة جمل�س النواب
ب����أن النائ���ب الدوامية ق���د اعرتف لها بقيام���ه بزيارة
الكيان ال�صهيوين ،وهو ما نفاه النائب الدوامية ب�شدة.

9.9كتل ��ة النه ��ج اجلدي ��د :ت�شكل���ت ه���ذه الكتلة على
�أث���ر ان�شقاق وا�سع يف عدد م���ن الكتل الربملانية يف
بواكري عمل املجل����س ،و�ضمت يف ع�ضويتها ثمانية
ن���واب ،والحق��� ًا فق���دت الكثري م���ن �أع�ضائها ،ومل
تنج���ح بو�ضع نف�سها على خارط���ة العمل الربملاين
ككتلة برملانية.
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1010كتلة العروبة :مل يتم الإعالن ر�سمي ًا عن ت�شكيل
هذه الكتل���ة الربملانية .ولع���ل �أول مرة مت احلديث
فيه���ا وعنه���ا كان م���ن قب���ل النائ���ب عب���د الكرمي
الدغم���ي �أثن���اء تالوة خطاب���ه يف جل�س���ة مناق�شة
املوازن���ة ،والحق ًا مت الك�ش���ف عن اجتماع �ضم نحو
 30نائب��� ًا لت�أ�سي�س تلك الكتلة� ،إال �أن الإعالن عنها
مل يتم حتى نهاية الدورة غري العادية للمجل�س.
�إن العم���ل النياب���ي يف �إط���ار الكت���ل الربملاني���ة ال
ي���زال يعاين من العديد من امل�شكالت الكربى ،ي�أتي يف
مقدمتها عدم اعرتاف النظام الداخلي ملجل�س النواب
بالكتل النيابية.
وم���ن �أب���رز امل�ش���كالت الت���ي تع���اين منه���ا الكتل
الربملاني���ة �أن الأ�س����س الت���ي يتم عل���ى �أ�سا�سها ت�شكيل
الكت���ل واالن�ضمام �إىل ع�ضويتها ال ت���زال غري وا�ضحة
متام ًا ،ويف كل التجارب ال�سابقة ف�إن ت�شكيل الكتل يتم
�إما على �أ�سا�س العالق���ات ال�شخ�صية وامل�صلحة ،و�إما
على �أ�س�س حزبية ،ويف كلتا احلالتني ،ف�إن جتربة الكتل
الربملاني���ة يف جمال����س الن���واب جمتمعة اثبت���ت ف�ش ًال
متوا�ص ًال.
وبا�ستثن���اء جترب���ة كتلة نواب ح���زب جبهة العمل
الإ�سالمي يف جمال�س �سابقة ،ف�إن باقي التجارب حتى
تلك املتعلقة بالكت���ل احلزبية مل ت�ستطع �صناعة �صورة
حزبي���ة لنف�سه���ا ،ويف مقدم���ة ذلك كتلة ح���زب التيار
الوطني التي ظهرت ب�شكل الفت يف املجل�سني ال�سابقني
اخلام�س ع�ش���ر وال�ساد�س ع�ش���ر ،ومل تنجح يف �إظهار
نف�سه���ا كتكتل برملاين حزبي ميثل حزب التيار الوطني
وينطق با�سمه.
لذلك ،ف�إن كل املعطيات ت�ؤكد على �أن جتربة الكتل
الربملانية ال تزال جتربة حمكومة بالف�شل ،وال تقدم �أية
�إ�ضافات جدية للعمل الربملاين ،وحتى يف حلظة ن�شاط

الكتل الربملانية املو�سمي �أثناء االنتخابات الداخلية يف
جمل�س النواب مطلع كل دورة عادية ،ف�إن الكتل نف�سها
ال ت�ستطي���ع اتخاذ قرارات وا�ضح���ة و�صارمة للإعالن
عن مواقفها.
وال يتوق���ف الأم���ر عن���د حال���ة الن�ش���اط املو�سمي
�إب���ان االنتخاب���ات الداخلية ،بل ي�ص���ل الأمر �إىل عدم
جن���اح تل���ك الكت���ل ويف مقدمته���ا الكت���ل احلزبي���ة يف
اتخ���اذ مواقف موحدة جتاه الت�شريعات املعرو�ضة على
املجل�س� ،أو جتاه الت�صوي���ت على الثقة باحلكومات� ،أو
حت���ى املوازنة العامة ،ف�ض ًال ع���ن توحيد مواقفها جتاه
الق�ضايا وامللفات الرقابية الأخرى التي يتعامل املجل�س
معها.
لق���د �ض ّم���ت الدورة غ�ي�ر العادية ملجل����س النواب
ال�ساب���ع ع�شر  ،كتلتني حزبيت�ي�ن فقط هما؛ كتلة حزب
الو�س���ط الإ�سالم���ي ،وكتل���ة ح���زب االحت���اد الوطني،
�إال �أنهم���ا مل ت�ستطيع���ا النج���اح يف ت�سوي���ق نف�سيهم���ا
باعتبارهم���ا كتلت�ي�ن حزبيت�ي�ن ،بالرغ���م م���ن �أن كتلة
حزب الو�سط الإ�سالمي �سجلت تقدم ًا ملحوظ ًا يف هذا
اجلانب على �شقيقتها كتلة االحتاد الوطني .
ويف ه���ذا الإطار ،ف�إن جمل�س الن���واب ي�ضم نواب ًا
ُيعت�ب�رون من القياديني يف �أحزابه���م على نحو م .عبد
اله���ادي املجايل ال���ذي ير�أ�س ح���زب التي���ار الوطني،
وجنح عل���ى ر�أ�س قائم���ة حزبه �إال �أن���ه ال يعك�س نف�سه
باعتباره نائب ًا حزبي ًا ميثل حزب ًا.
وكذل���ك احل���ال م���ع د .ح���ازم ق�شوع ال���ذي ميثل
موقع��� ًا قيادي��� ًا متقدم ًا يف حزبه «ح���زب الر�سالة»� ،إال
�أن���ه مل ي�سجل على نف�س���ه مطلق ًا ب�أنه ميث���ل حزبه� ،أو
حت���ى ميثل قائمة انتخابية جنح على ر�أ�سها وو�صل �إىل
ع�ضوية جمل�س النواب ال�سابع ع�شر.
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وكذل���ك احل���ال �أي�ض ًا مع النائ���ب �أجمد املجايل،
فق���د جنح هو الآخر على ر�أ����س قائمة انتخابية ،وميثل
بنف�سه مركز ًا قيادي��� ًا متقدم ًا يف حزبه «حزب اجلبهة
الأردنية املوحدة» �إال �أنه ال يطرح نف�سه باعتباره حزبي ًا
�أو ميث���ل حزب��� ًا يف جمل����س الن���واب ،كم���ا �أن الغالبي���ة
العظمى من �أع�ضاء كتلته «الوعد احلر» لي�سوا �أع�ضاء
يف حزبه �أو �أية �أحزاب �أخرى.
�إن عدد الن���واب احلزبيني املن�ضوي���ن يف ع�ضوية
�أح���زاب قائم���ة ،ال يزال عدد ًا حم���دود ًا جد ًا وال ميكن
�أن ي�شكل ظاهرة �أو مركز ق���وة بهوية حزبية و�سيا�سية
وا�ضح���ة ،وحت���ى الكت���ل التي متث���ل �أحزاب ًا وه���ي كتلة
الو�سط الإ�سالمي واالحتاد الوطني والوعد احلر ،ف�إن
الغالبي���ة العظمى من �أع�ضاء هذه الكتل لي�سوا حزبيني
ولي�س���وا �أع�ضاء يف �أحزاب االحت���اد والو�سط واجلبهة
املوحدة �أو حتى التيار الوطني.

ثاني ًا :انتخابات املكتب الدائم
وجلانه الدائمة
جاء جمل�س النواب ال�ساب���ع ع�شر نتاج خمرجات
قان���ون انتخ���اب جدي���د ودائم مت من خالل���ه رفع عدد
مقاع���د املجل����س م���ن  120مقع���د ًا �إىل  150مقع���د ًا،
وخ�ص����ص م���ن املقاع���د الإ�ضافية  27مقع���د ًا للقوائم
الوطني���ة ،وثالث���ة مقاع���د لرفع ع���دد مقاع���د الكوتا
الن�سائية من � 12إىل  15مقعد ًا.
ولع���ل �أبرز ما يلف���ت االنتباه يف قان���ون االنتخاب
ال���ذي نت���ج مبوجب���ه جمل�س الن���واب ال�ساب���ع ع�شر هو
اعتم���اد القوائم الوطنية الن�سبي���ة على م�ستوى اململكة
كدائرة واح���دة ،والتي خا�ض االنتخابات على �أ�سا�سها
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 61قائمة انتخابية ،جنح منها  22قائمة فقط ،معظمها
مبقعد واحد فقط.
وولد جمل����س الن���واب ال�سابع ع�شر و�س���ط �أجواء
�شعبي���ة مقاطع���ة لالنتخاب���ات ،وراف�ض���ة لقان���ون
االنتخ���اب ،ولعل تل���ك القوى ال�شعبي���ة االنتخابية التي
تبن���ت املقاطع���ة كان���ت الأك�ب�ر والأو�س���ع قيا�س��� ًا ب�أية
انتخابات نيابية �أخرى ،وم���ع ذلك ف�إن ن�سبة امل�شاركة
يف االنتخاب���ات النيابية للمجل�س ال�سابع ع�شر كانت يف
احلدود العادية املتكررة لأية انتخابات نيابية �سابقة.
ووفق��� ًا للمعطي���ات ،ف�إن جمل����س الن���واب ال�سابع
ع�ش���ر �ض���م يف ع�ضويت���ه ما ن�سبت���ه  %62م���ن النواب
الذين يدخلون احلياة الربملاني���ة لأول مرة يف حياتهم
باعتباره���م نواب ًا جدد ًا ،وبعدد �إجم���ايل و�صل �إىل 92
نائب��� ًا جديد ًا ،بينما عاد م���ن جمال�س نيابية �سابقة 57
نائب ًا بن�سبة .%38
ه���ذه املعادل���ة �أدت �إىل ب���روز ظاه���رة «الن���واب
اجل���دد» يف مواجهة «الن���واب القدامى» ،وهي املعادلة
اخلطرة الت���ي فر�ضت نف�سها عل���ى الأ�شهر الأوىل من
عم���ل جمل�س الن���واب الذي بد�أ �أعمال���ه يف العا�شر من
�شباط  ،2013وتبدى ذلك وا�ضح ًا يف املواجهة الكربى
التي فر�ضت نف�سها على �سري �أعمال املجل�س يف بواكري
عمل���ه خا�صة املتعلقة بانتخاب رئي����س جمل�س النواب،
وم���ا رافق ذل���ك م���ن �صراعات عل���ى ت�شكيل���ة املكتب
الدائ���م ،ثم عل���ى ت�شكيلة اللجان ومقاعده���ا القيادية
الأوىل :الرئي�س ،واملقرر.
ويف جل�س���ة االفتتاح التي عقدت بع���د يوم العا�شر
م���ن �شباط ،ذهب املجل����س �إىل اال�ستحقاق الد�ستوري
بانتخاب رئي�س له ،بح�ضور  148نائب ًا .
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 2غ���اب عن اجلل�سة النائ���ب حممد املح�سريي ب�سبب وفات���ه ،والنائب عبد
اله���ادي املج���ايل ،وتر�أ�س اجلل�س���ة �أكرب الأع�ض���اء �سن ًا ،وه���و النائب اكرمي
العو�ضات.
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ئادلا هناجلو مئادلا بتكملا تاباختنا ً:ايناث

و�شكل املجل�س جلنة انتخاب من ثالثة نواب ،هم:
د .حمم���د العمرو ،د  .م�صطفى العم���اوي ،وم .جمال
قم���وه .وتر�ش���ح لرئا�س���ة املجل�س �أربعة ن���واب ،هم :م.
�سع���د هايل ال�سرور ،د .م�صطف���ى �شنيكات ،د .حممد
احلاج ،واملحامي حممود اخلراب�شة.
ومل ي�ستط���ع املر�شحون الأربع���ة ح�سم النتائج من
اجلول���ة الأوىل� ،إذ ح�صل �سعد هاي���ل ال�سرور على 50
�صوت��� ًا ،وم�صطف���ى �شني���كات على � 36صوت��� ًا ،وحممد
احلاج على � 54صوت��� ًا ،وحممود اخلراب�شة على خم�سة
�أ�صوات ،و�ألغيت ورقة بي�ضاء واحدة.
و�أعيد االنتخاب يف اجلولة الثانية بني �أعلى اثنني
ح�صال على �أعلى الأ�صوات ،وهما� :سعد هايل ال�سرور
وحممد احلاج ،ليح�صل ال�سرور على � 80صوت ًا ،مقابل
ح�ص���ول مناف�س���ه حممد احل���اج على � 62صوت��� ًا ،فيما
ُو�ضعت ورقتان بدون �أ�سماء ،والغيت  3ورقات �أخرى.

�ض���رورة الدفع بالنائ���ب احلاج للمناف�س���ة على رئا�سة
املجل����س للت�أثري على جمل�س الأعي���ان ،من خالل دعم
احلاج لإزاحة رئي�س جمل�س الأعيان طاهر امل�صري.
لقد بدت انتخابات رئا�سة املجل�س يف حينه �صورة
�شبه وا�ضحة متام��� ًا لل�صراعات ال�سيا�سية وامل�صلحية
الت���ي تفر����ض نف�سه���ا على جمم���ل احلي���اة ال�سيا�سية
يف اململك���ة ،فقد ظه���رت تلك القوى وه���ي تت�صارع يف
مواجه���ة بع�ضها البع����ض يف جمل�س الن���واب وحتديد ًا
عل���ى كر�س���ي رئا�سة املجل����س ،ومن خ�ل�ال العديد من
الأدوات التي مت توظيفها لتحقيق تلك الغايات.
واته���م ن���واب رئي����س الدي���وان امللك���ي د .فاي���ز
الطراون���ة بدعم النائ���ب احلاج نكاي���ة برئي�س جمل�س
الأعي���ان طاه���ر امل�ص���ري ،فيم���ا ر�أى �آخ���رون �أن تلك
املواجه���ة �أرادت �إحالل النائب احل���اج يف �سدة رئا�سة
املجل����س من �أج���ل توجي���ه ر�سالة حلزب جبه���ة العمل
الإ�سالمي ال���ذي قاطع االنتخابات ب����أن بالإمكانية �أن
ي�صل الإ�سالميون �إىل رئا�سة جمل�س النواب.

لق���د كان���ت انتخاب���ات رئا�سة جمل����س النواب يف
م�سته���ل ال���دورة غري العادي���ة عنوان ًا مفتوح��� ًا ل�صراع
مبا�شر بني الق���وى النيابية اجلديدة التي متثل النواب
الذين يدخل���ون جمل�س النواب لأول م���رة وبني النواب
القدامى ،وارتفعت �أ�ص���وات النواب اجلدد عالية حتى
قب���ل موع���د افتتاح ال���دورة برف�ضهم دع���م �أي مر�شح
ميثل النواب ال�سابقني حتت ذرائع و�أ�سباب عديدة ،مل
جتد له���ا ال�صدى الكايف لتكري�سه���ا كحقيقة واقعة يف
انتخابات رئا�سة جمل�س النواب.

لق���د فر�ضت نتائج تلك املواجهة نف�سها على باقي
جمريات جمل����س النواب خا�صة طيل���ة الأ�شهر القليلة
التي تلت انتخابات الرئا�سة �سواء جلهة انتخاب املكتب
الدائ���م �أو حتى جلهة انتخاب ر�ؤ�ساء ومقرري اللجان،
�إال �أنه���ا �أطلت بق���وة كبرية يف م�شهد امل�ش���اورات التي
�أجراها رئي�س الوزراء د .عبد اهلل الن�سور قبيل ت�شكيل
حكومته الثانية.

وب���دا وا�ضح ًا �أن قوى ال�ص���راع االنتخابي بني من
ميثل���ون الن���واب اجل���دد والن���واب القدام���ى ظل حتت
ال�سيط���رة ،خا�صة بعد �أن مت الدف���ع بالنائب د .حممد
احل���اج ال���ذي ميثل ح���زب الو�س���ط الإ�سالم���ي وكتلته
النيابية يف املجل�س ملواجهة النائب �سعد هايل ال�سرور،
وكالهما م���ن النواب القدامى ،فيم���ا ر�أت قوى �أخرى

ويف تل���ك االج���واء ،مت ا�ستكم���ال انتخ���اب املكتب
الدائ���م ال���ذي ي�ض���م النائ���ب الأول والنائ���ب الث���اين
وم�ساع���دي الرئي�س ،فق���د تر�شح ملقع���د النائب الأول
كل م���ن النواب خلي���ل عطية ،وخالد الب���كار ،وع�ساف
ال�شوبكي ،و�شارك يف عملي���ة انتخابهم  142نائب ًا ،ومل
ي�ستطع �أي منهم ح�سم النتائج من اجلولة الأوىل .فقد
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ح�ص���ل عطية على � 59صوت��� ًا ،مقابل ح�صول مناف�سيه
الب���كار عل���ى � 43صوت ًا ،وال�شوبكي عل���ى � 37صوت ًا ،ومت
�إلغاء ورقتي اقرتاع وورقة بي�ضاء.
ولوح���ظ يف انتخاب���ات النائ���ب الأول ،ظه���ور �أول
انق�س���ام يف الكتل الربملانية الت���ي ت َّ�شكل معظمها قبيل
انعقاد الدورة ،فقد تر�شح النائبان عطية والبكار �ضد
بع�ضهم���ا البع�ض وهم���ا ينتميان لكتل���ة برملانية واحدة
كان���ت يف حين���ه الكتلة الأكرب يف املجل����س ( 34نائب ًا)،
وه���و م���ا �أثر الحق��� ًا عل���ى وح���دة الكتل���ة وان�سجامها،
مم���ا عر�ضه���ا الحق��� ًا وب�ش���كل �سري���ع �إىل العديد من
االنق�سامات واالن�سحابات.
ولك���ون النائبني عطية والب���كار ،مل يح�سما نتائج
االنتخاب���ات من اجلول���ة الأوىل ،فقد ا�ضط���ر املجل�س
لعق���د جولة انتخابية ثانية بينهم���ا� ،إال �أن خالد البكار
�أعل���ن ان�سحاب���ه ل�صال���ح مناف�س���ه عطي���ة ً
قائ�ل�ا �إنه
ين�سح���ب ل�صال���ح عطي���ة حفاظ��� ًا على وق���ت املجل�س،
ليعل���ن فوز النائ���ب خليل عطي���ة مبقعد النائ���ب الأول
لرئي�س جمل�س النواب.
وتر�ش���ح ملقعد النائ���ب الثاين كل م���ن النواب :د.
ن�صار القي�سي ،و�صفي الزيود� ،أحمد همي�سات ،طارق
خ���وري ،وقا�سم بني هاين .و�ش���ارك يف االنتخاب 142
نائب��� ًا ،ومل ي�ستط���ع �أي م���ن املر�شحني ح�س���م النتائج
م���ن اجلولة الأوىل حيث ح�ص���ل كل من ن�صار القي�سي
عل���ى� 33صوت ًا ،وو�صفي الزيود عل���ى � 23صوت ًا ،و�أحمد
همي�س���ات على � 25صوت ًا ،وطارق خوري على � 33صوت ًا،
و قا�سم بني هاين على � 22صوت ًا.
وانتقل �إىل اجلول���ة الثانية كل من النائبني طارق
خ���وري ،ون�صار القي�سي الذي خ�سر �أمام خوري بفارق
�صوت واحد فقط ،حيث ح�صل القي�سي على � 57صوت ًا،
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مقاب���ل ح�صول خ���وري عل���ى � 58صوت ًا ،ليف���وز مبقعد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب.
وذه���ب املجل�س النتخاب م�ساعدي الرئي�س ،حيث
تر�شح لهذين املقعدين كل من النواب :حممد الردايدة،
ط�ل�ال ال�شريف ،حممد الزبون ،كم���ال الزغول ،خالد
احلياري� ،أن�صاف اخلوالدة ،وردينة العطي ،وخري �أبو
�صعيليك ،وهند الفايز.
و�ش���ارك يف االنتخاب���ات  130نائب��� ًا ،وح�صل���ت
�أن�ص���اف اخلوالدة على �أعلى الأ�صوات بح�صولها على
� 48صوت��� ًا ،و ح�ص���ل حمم���د الردايدة عل���ى � 41صوت ًا،
ليفوزا مبقعدي امل�ساعدين ،بينما ح�صل كل من طالل
ال�شريف على � 18صوت ًا ،وحممد الزبون على� 21صوت ًا،
وكمال الزغول على � 10أ�ص���وات ,وخالد احلياري على
� 23صوت��� ًا ،وردينة العطي على � 11صوت ًا ،وخري اهلل �أبو
�صعلي���ك على � 15صوت��� ًا ،وهند الفايز عل���ى � 37صوت ًا،
و�ألغيت �أربع ورقات بي�ضاء ،وورقة كتب فيها «ال �أحد».
وب���دا املجل����س يف م�سته���ل جل�سته الثالث���ة ت�شكيل
جلان���ه الدائم���ة  ،وق���د جن���ح املجل�س بت�شكي���ل جلانه
الدائم���ة الأرب���ع ع�ش���رة بالتواف���ق دون �أن يلج����أ �إىل
االنتخاب.
3

وم���ن املالحظ �أن جن���اح املجل�س يف ت�شكيل جميع
جلانه الدائمة بالتوافق ،قد جاء يف �سياق بحث النواب
عن �أية و�سيلة لإقناع الناخبني بعدم وجود خالفات بني
�أع�ضائ���ه ،وهي املرة الأوىل التي يتم فيها ت�شكيل كامل
�أع�ضاء اللجان بالتوافق.
� 3شهدت هذه اجلل�س���ة التي عقدت يوم االحد  2013/2/17عودة النائب
عب���د الهادي املجايل �إىل املجل����س وت�أديته الق�سم الد�ست���وري بعد �أن كان قد
�أعلن يف وقت �سابق قبل افتتاح الدورة غري العادية عن ا�ستقالته من املجل�س،
وكان �سب���ب عودت���ه ه���و ذهاب جاه���ة من الن���واب �ضمت �أكرث م���ن  50نائب ًا
برئا�سة رئي�س املجل�س �سعد هايل ال�سرور لثنيه عن اال�ستقالة.

درا�سة حول �أداء جمل�س النواب ال�سابع ع�شر الت�شريعي والرقابي يف دورته غري العادية

ئادلا هناجلو مئادلا بتكملا تاباختنا ً:ايناث

ووفق��� ًا للمعطيات ،ف�إن جمل����س النواب احتاج من
ً
كام�ل�ا النتخاب مكتبه
عمر دورت���ه غري العادية �شهر ًا
الدائ���م وت�شكيل جلانه الدائمة ،وهي مدة طويلة �أبقت
املجل�س بدون عمل ت�شريعي �أو رقابي.
�أما اللجان التي مت ت�شكيلها ،فهي:
1.1اللجنــــ ��ة القانونيـــ ��ة� :ضم���ت يف ع�ضويته���ا ك ًال
م���ن الن���واب :املحامي حممد احلج���وج الدوامية،
املحام���ي زي���د ال�شوابك���ة ،املحامي���ة وف���اء بن���ي
م�صطفى ،حممد فريحات ،د .املحامي م�صطفى
ياغي ،املحامي عبد املنعم العودات ،املحامي عبد
اجللي���ل العبادي ،د .املحام���ي م�صطفى العماوي،
عل���ي اخلاليل���ة ،د .املحامي���ة رمي �أب���و دلب���وح،
واملحامي حمزة �أخو ر�شيدة.
2.2اللجن ��ة املاليـة واالقت�صاديــة� :ضمت يف ع�ضويتها
ك ًال من النواب :كمال الزغول ،م .حممد ال�سعودي،
�أحمد اجلالودي ،معتز �أبو رمان ،مفلح الرحيمي،
د .موف���ق ال�ضمور ،د .هيثم العبادي ،هند الفايز،
د .ن�صار القي�سي ،املحامي في�صل الأعور ،وردينة
العطي.
3.3جلن ��ة ال�ش� ��ؤون العربي ��ة والدوليـ ��ة� :ضم���ت يف
ع�ضويتها النواب :حمم���د هديب ،ح�سن عبيدات،
با�س���ل العالونة ،د .حازم ق�ش���وع ،حممد العبادي،
د .هاي���ل ودعان الدعجة ،عو����ض كري�شان ،قا�سم
بن���ي ه���اين ،م .عامر الب�ش�ي�ر ،ط�ل�ال ال�شريف،
وب�سام املنا�صري.
 4.4اللجنــــ ��ة الإداري ��ة� :ضم���ت يف ع�ضويته���ا ك ًال من
النواب� :أحمد الهمي�سات ،حممد احلجايا ،عدنان
�أب���و ركبة ،م���داهلل الطراون���ة ،م .ناي���ف الليمون،
حممد ال�شرمان� ،إكرمي العو�ضات� ،سمري عرابي،

ناي���ف اخلزاعل���ة ،و فار����س الهل�س���ة ،و ق�ص���ي
الدمي�سي.
5.5جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة وال�شـب ��اب� :ضم���ت يف
ع�ضويته���ا ك ًال م���ن الن���واب :د .حمم���د العم���رو،
م�صطف���ى الروا�ش���دة ،املحام���ي �سليم���ان الزبن،
د .م���رمي الل���وزي ،د .حمم���د القطاط�ش���ة ،ب�سام
البطو����ش� ،آمنة الغراغ�ي�ر ،د .رىل احلروب ،بدر
الطورة ،د .عبد الك���رمي الدراي�سة ،ود .مو�سى �أبو
�سويلم.
6.6جلنـ ��ة التوجيــه الوطنــي� :ضمت �ستة نواب فقط،
ه���م :جمي���ل النمري ،خل���ود اخلطاطب���ة ،ع�ساف
ال�شوبك���ي ،د .زكري���ا ال�شي���خ ،د .حمم���د احل���اج،
وخالد البكار.
7.7جلنـ ��ة ال�صحــة والبيئــة� :ضمت �سبعة نواب فقط،
هم :د .فل���ك اجلمعاين ،نعامي العجارمة ،د .ر�ضا
ح���داد ،املحامي و�صفي الزيود ،د .رائد حجازين،
علي بني عطا ،وحممد العالقمة.
8.8جلنــ ��ة الزراعــ ��ة وامليـ ��اه� :ضم���ت يف ع�ضويته���ا
ك ًال م���ن الن���واب :م� .سلي���م البطاين���ة� ،إبراهي���م
ال�شحاح���دة ،حمج���م ال�صق���ور� ،سع���د الزوايدة،
يو�سف �أبو هويدي� ،ضي���ف اهلل ال�سعيديني� ،سمري
عوي�س� ،شادي العدوان ،حممد ال�شديفات ،فاطمة
�أبو عبطة ،و�إبراهيم العطيوي.
9.9جلن ��ة العم ��ل والتنمي ��ة االجتماعي ��ة� :ضم���ت يف
ع�ضويته���ا ك ًال م���ن النواب :مو�س���ى اخلاليلة ،م.
عدن���ان ال�سواع�ي�ر ،املحام���ي م���ازن ال�ضالعني،
م .خ�ي�ر �أب���و �صعيليك ،متام الرياط���ي ،د .حممد
الزب���ون ،حمدية احلمايدة ،جناح العزة ،عبد اهلل
اخلوالدة� ،سعد البلوي ،وحممد الرياطي.
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1010جلن ��ة الطاق ��ة وال�ث�روة املعدني ��ة� :ضم���ت يف
ع�ضويته���ا ك ًال م���ن الن���واب :م .جمال قم���وه ،م.
رائد اخلاليلة ،م .حمم���د اخل�صاونة ،تامر بينو،
عاط���ف قعوار ،د .م .حممد ع�شا الدوامية ،حممد
الظه���راوي ،م .با�س���ل املل���كاوي ،ف���واز الزعب���ي،
عبداهلل عبيدات ،وم .عبد الرحيم البقاعي.

وبالرغم من �أن املجل�س حاول ت�شكيل جميع جلانه
الدائم���ة بالتواف���ق متحا�شي��� ًا اللج���وء �إىل االنتخابات
املبا�ش���رة� ،إال �أن ه���ذا الهدف مل ي�ستم���ر طوي ًال ،فقد
برزت خالفات على املقاع���د القيادية يف تلك اللجان،
من خالل التناف�س بني الكتل النيابية ودخول �أع�ضائها
يف �صراعات بدت مربكة �إىل حد بعيد.

1111جلن ��ة اخلدم ��ات العام ��ة وال�سياح ��ة والآث ��ار:
�ضمت يف ع�ضويتها ك ًال من النواب� :ضرار الداود,
طه ال�شرفا ،م .يو�س���ف القرنة� ,أجمد امل�سلماين،
�أجم���د �آل خط���اب ،عدن���ان الفرج���ات� ،أحم���د
ال�صف���دي ،منري الزوايدة ،فات���ن خليفات ،ن�ضال
احلياري ،وحممد الرباي�سة.

وظه���ر ذل���ك �أثناء جمري���ات العملي���ة االنتخابية
الت���ي �شه���دت انتخابات بع����ض تلك اللج���ان م�شكالت
ح���ادة على نحو م�شكل���ة انتخاب رئي����س ومقرر اللجنة
القانونية ،ثم جلنة فل�سطني �...إلخ.

1212جلن ��ة احلري ��ات العام ��ة وحق ��وق املواطن�ي�ن:
�ضم���ت يف ع�ضويته���ا �سبع���ة نواب ،ه���م :املحامي
حمم���ود الهوميل ،عب���د الهادي املحارم���ة ،يا�سني
بن���ي يا�سني ،خري الدين هاكوز ،علي ال�سنيد ،علي
العزازمة ،ومريزا بوالد.
1313جلنــــــ ��ة فل�ســـــــط�ي�ن� :ضم���ت يف ع�ضويته���ا �ستة
ن���واب ،ه���م :اعطي���وي املج���ايل ،د .عب���د املجيد
الأقط�ش ،املحامي يحيى ال�سع���ود ،خمي�س عطية،
رائد الكوز ،وحممد اخل�شمان.
1414جلنــ ��ة الريـــ ��ف والباديــــة� :ضم���ت يف ع�ضويتها
خم�س���ة ن���واب ،ه���م :ثام���ر الفاي���ز� ،ضي���ف اهلل
اخلال���دي ،مي�س���ر ال�سردي���ة ،حديث���ة اخلري�ش���ا،
و�شاهه العمارين.
ولوحظ �أن عدد ًا من اللج���ان الدائمة مل ت�ستكمل
حد الع�ضوي���ة الأق�صى وفق ًا للنظ���ام الداخلي وهو 11
ع�ضو ًا .
4

 4جل����أ املجل�س يف وقت الحق �إىل ا�ستكمال ع�ضوية عدد من اللجان برفعها
�إىل  11ع�ضو ًا.
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ومل تتوق���ف تلك اخلالفات عند ه���ذا احلد ،فقد
تق���دم العديد من النواب بطلب���ات ا�ستقالة ر�سمية من
ع�ضوي���ة اللجان عل���ى �أثر تل���ك اخلالف���ات ،و�أدرجت
تل���ك اال�ستقاالت على جدول �أعمال جل�سات ،من بينها
جدول �أعم���ال اجلل�س���ة ال�ساد�سة التي عق���دت بتاريخ
 ،2013/3/6و�أدرج فيها طلبي ا�ستقالة للنائبني حممد
حج���وج الدوامي���ة ،ووفاء بن���ي م�صطفى م���ن ع�ضوية
اللجنة القانونية ،وا�ستقالة النائب �سليم البطاينة من
ع�ضوي���ة جلنة الزراعة واملياه ،وطل���ب ا�ستقالة النائب
مد اهلل الطروانة من ع�ضوية اللجنة الإدارية.
وبالرغم من �أن ملجل�س مل يناق�ش تلك اال�ستقاالت
يف تل���ك اجلل�سة ،فقد ق���رر يف جل�سته الثامنة املنعقدة
بتاريخ  201 /3 /10رف�ض جميع تلك اال�ستقاالت جملة
وتف�صي ًال.
ويف اجلل�س���ة التا�سع���ة رف����ض املجل����س ا�ستقال���ة
�أخرى قدمها النائب جمحم ال�صقور من ع�ضوية جلنة
الزراعة واملياه.
ويف جل�سة املجل�س ال�سابعة ع�شرة املنعقدة ما بني
� 14إىل  2013/4/23ا�ستكم���ل املجل����س كام���ل ع�ضوية
�أع�ضائه بع���د �أن جنح النائب ناي���ف الليمون بالتزكية

درا�سة حول �أداء جمل�س النواب ال�سابع ع�شر الت�شريعي والرقابي يف دورته غري العادية
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يف االنتخاب���ات التكميلي���ة عن املقعد النياب���ي للدائرة
ال�ساد�سة يف لواء فقوع يف الكرك ،و�أدى الليمون اليمني
الد�ستورية �أمام املجل�س.
وكان���ت املحكمة ق���د �أبطلت يف وق���ت �سابق نيابة
النائب الليم���ون على �أثر طعن قدمه �أحد املواطنني يف
نيابته ،فيما جنح النائب عبد املح�سريي يف االنتخابات
التكميلية التي �أجريت مل���لء املقعد ال�شاغر يف الدائرة
الثاني���ة يف العا�صمة عمان ب�سبب وف���اة النائب حممد
املح�س�ي�ري ،وق���د �أدى النائب عبد املح�س�ي�ري اليمني
الد�ستورية �أمام املجل����س ،ليكتمل بالتايل العدد الكلي
ملجل�س النواب البالغ  150نائب ًا.
ويف اجلل�سة الثالثة والع�شري���ن للمجل�س املنعقدة
م���ا ب�ي�ن  14و  2013 /5/ 15نظ���ر املجل����س يف طلبات
رف���ع احل�صانة ع���ن النائب�ي�ن متام الرياط���ي وحممد
البدري ،بعد �أن كان���ت اللجنة القانونية يف املجل�س قد
�أو�ص���ت برفع احل�صانة عنهما �إال �أن ملجل�س رف�ض رفع
احل�صانة خمالف ًا بذلك قرار جلنته القانونية.

ثالث ًا :الأداء الت�شريعي ملجل�س
النواب
�أ -املنجز الت�شريعي والقوانني املحالة من
احلكومة
كانت احل�صيلة الت�شريعية ملجل�س النواب يف دورته
غري العادية متوا�ضعة لأ�سباب عديدة .فقد بلغ املنجز
الت�شريعي بكامله طيلة عمر الدورة التي ا�ستمرت �ستة
�أ�شهر متوا�صلة �إق���رار  19م�شروع قانون وقانون معدل
وقان���ون م�ؤقت ،كان بع�ضها معاد ًا من جمل�س الأعيان،
وبع�ضه���ا الآخ���ر ميثل اتفاقيات دولي���ة ال ميلك جمل�س
النواب معها �سلطة �إدخال �أي تعديل عليها ،ف�إما قبوله
بها و�إما رف�ضه لها.

وكان���ت احلكومة ق���د �أحالت �إىل جمل����س النواب
طيلة �أعمال دورته غري العادية ما جمموعه  33م�شروع
قان���ون وقانون مع���دل وقانون م�ؤقت ،وق���د �أقر املجل�س
منها  14قانون ًا ،هي:
1.1م�شروع قانون رقم ( ) ل�سنة  2012قانون الت�صديق
عل���ى اتفاقي���ة نق���ل الأ�شخا����ص املحك���وم عليه���م
بني حكوم���ة اململك���ة الأردنية الها�شمي���ة وحكومة
اجلمهورية الرتكية.
2.2م�ش���روع قان���ون رق���م ( ) ل�سن���ة  2012قان���ون
الت�صديق عل���ى اتفاقية التع���اون يف جمال نقل
املحك���وم عليه���م بعقوب���ات �سالب���ة للحرية بني
اململك���ة الأردني���ة الها�شمي���ة واململك���ة العربية
ال�سعودية ل�سنة .2012
3.3م�شروع قانون مع���دل لقانون امل�ؤ�س�سة االقت�صادية
واالجتماعية للمتقاعدي���ن الع�سكريني واملحاربني
القدماء ل�سنة .2013
4.4م�ش���روع قانون نقابة الأئم���ة والعاملني يف الأوقاف
الإ�سالمية ل�سنة . 2012
5.5م�ش���روع قانون معدل لقانون الفوائ�ض املالية ل�سنة
.2013
6.6م�شروع قانون التنفيذ ال�شرعي ل�سنة . 2013
7.7م�ش���روع قان���ون من���ع الك�سب غ�ي�ر م�ش���روع ل�سنة
.2012
8.8م�ش���روع قان���ون معدل لقان���ون ا�ستق�ل�ال الق�ضاء
ل�سنة  ( 2013رد امل�شروع).
9.9م�ش���روع قان���ون الت�صدي���ق عل���ى اتفاقي���ة ب�ش����أن
امل�ساع���دة القانونية املتبادل���ة يف امل�سائل اجلنائية
بني اململك���ة الأردني���ة الها�شمية واململك���ة املتحدة
لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ل�سنة .2013
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1010القان���ون امل�ؤق���ت رق���م  1ل�سن���ة  2013قان���ون
املوازنة العامة لل�سنة املالية .2013

4.4م�شروع القانون املعدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء
ل�سنة .2013

1111القان���ون امل�ؤق���ت رق���م  2ل�سن���ة  2013قان���ون
موازن���ات الوح���دات احلكومي���ة لل�سن���ة املالية
.2013

5.5القان���ون امل�ؤق���ت رق���م  80ل�سن���ة  2001قان���ون
الدواء وال�صيدلة.

1212القان���ون امل�ؤق���ت رق���م  33ل�سن���ة  2012قانون
ملح���ق بقان���ون املوازن���ة العام���ة لل�سن���ة املالية
.2012

كما �أقر جمل�س الن���واب �إلغاء �أربعة قوانني م�ؤقتة
لقانون االنتخاب باعتبارها ملغاة حكم ًا مبوجب قانون
االنتخ���اب الدائم الذي �أقره جمل�س الن���واب ال�ساد�س
ع�شر ال�سابق.

1313م�شروع قانون �إعادة هيكلة وم�ؤ�س�سات ودوائر
حكومية ل�سنة .2013

وهذه القوانني امللغاة ،هي:
1.1القان���ون امل�ؤق���ت رق���م  34ل�سن���ة  2001قان���ون
االنتخاب ملجل�س النواب.

1414م�ش���روع قانون مع���دل لقانون �إعم���ار امل�سجد
الإق�ص���ى املب���ارك وال�صخ���رة امل�شرف���ة ل�سنة
.2013

2.2القانون امل�ؤقت رقم  27ل�سنة  2002قانون معدل
لقانون االنتخاب ملجل�س النواب.

�أم���ا القوانني الأخرى التي �أقره���ا املجل�س وكانت
بحوزته من املجال�س ال�سابقة ،فهي:

3.3القانون امل�ؤقت رقم  11ل�سنة  2003قانون معدل
لقانون االنتخاب ملجل�س النواب.

1.1م�شروع قانون رقم ( ) ل�سنة  2012قانون معدل
لقانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية .
2.2القانون امل�ؤقت رقم  26ل�سنة  2009قانون معدل
لقانون ال�ضمان االجتماعي.
3.3القان���ون امل�ؤق���ت رق���م  7ل�سن���ة  2010قان���ون
ال�ضمان االجتماعي

4.4القان���ون امل�ؤق���ت رق���م  9ل�سن���ة  2010قان���ون
االنتخاب ملجل�س النواب.
�أم���ا فيما يخ�ص القوانني الت���ي �أحالتها احلكومة
�إىل جمل����س النواب خالل هذه الدورة ،فقد بلغ عددها
 33قانون��� ًا كما ه���و مبني يف اجل���دول ( )1الذي يو�ض
ا�سماء القوانني واللجان التي �أحيل �إليها والإجراء التي
اتخذ ب�ش�أنها.

اجلدول ( :)1القوانني املحالة من احلكومة �إىل جمل�س النواب يف دورته غري العادية
الرقم القانون
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اللجنة

1

م�شروع قانون معدل لقانون دعاوى احلكومة ل�سنة

2012

القانونية

2

م�شروع قانون معدل لقانون ديوان املحا�سبة ل�سنة

2012

القانونية واملالية
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الإجراء
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الرقم القانون
3

اللجنة

م�شروع قانون الت�صديق على اتفاقية نقل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة
للحرية بني اململكة الأردنية الها�شمية واململكة العربية ال�سعودية ل�سنة

القانونية

الإجراء
�إقرار

2012

4

م�شروع قانون الت�صديق على اتفاقية نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم بني
اململكة الأردنية الها�شمية وحكومة اجلمهورية الرتكية ل�سنة 2012

5

م�شروع قانون معدل لقانون الإقامة و�ش�ؤون الأجانب ل�سنة

6

م�شروع قانون نقابة الأئمة والعاملني يف الأوقاف الإ�سالمية ل�سنة

7

م�شروع قانون الأحداث ل�سنة

8

م�شروع قانون �إعادة تنظيم �أعمال التاجر و�أحكام الإفال�س والت�صفية
ل�سنة 2012

9

م�شروع قانون منع الك�سب غري امل�شروع ل�سنة

10

م�شروع قانون معدل لقانون حمكمة �أمن الدولة ل�سنة

11

م�شروع قانون �إعادة هيكلة م�ؤ�س�سات ودوائر حكومية ل�سنة

12

م�شروع قانون معدل لقانون التقاعد املدين ل�سنة

13

م�شروع قانون معدل لقانون �إعمار امل�سجد الأق�صى املبارك وال�صخرة
امل�شرفة ل�سنة . 2013

فل�سطني

14

م�شروع قانون معدل لقانون �ضمان حق احل�صول على املعلومات ل�سنة

التوجيه الوطني
والقانونية

15

القانون امل�ؤقت رقم  1ل�سنة  2013قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية

16

القانون امل�ؤقت رقم  2ل�سنة  2013قانون موازنات الوحدات احلكومية
لل�سنة املالية 2013

17

تقرير ديوان املحا�سبة ال�سنوي ال�ستون لعام

القانونية

�إقرار

�سحبته احلكومة

2012
2012

القانونية

�إقرار

القانونية والعمل

2012

القانونية

2012

�إقرار

املحكمة
الد�ستورية

2012

الإدارية

2013

�إقرار

املحكمة
الد�ستورية

2013

2012

2011

القانونية

2013

�سحبته
احلكومة

املالية

�إقرار

املالية

�إقرار

املالية
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اللجنة

18

م�شروع قانون معدل لقانون ديوان املحا�سبة ل�سنة

19

القانون امل�ؤقت رقم  33ل�سنة  2012قانون ملحق بقانون املوازنة العامة
لل�سنة املالية 2012

20

م�شروع قانون التنفيذ ال�شرعي ل�سنة

21

م�شروع قانون معدل لقانون امل�ؤ�س�سة االقت�صادية واالجتماعية للمتقاعدين
الع�سكريني واملحاربني القدماء ل�سنة 2013

22

م�شروع قانون حماية امل�ستهلك ل�سنة .2013

23

م�شروع قانون معدل لقانون الفوائ�ض املالية ل�سنة

24

م�شروع قانون �إلغاء قانون الت�صديق على اتفاقية التنقيب عن البرتول
وتقييم اكت�شافه وتطويره و�إنتاجه بني �سلطة امل�صادر الطبيعية يف اململكة
الأردنية الها�شمية و�شركة ينفري�سال للطاقة املحدودة ( الأردن) يف
منطقة ال�سرحان ل�سنة 2013

25

م�شروع قانون �إلغاء قانون ت�صديق اتفاقية امل�شاركة يف الإنتاج للتنقيب عن
البرتول و�إنتاجه وتطويره يف حو�ض االزرق بني �سلطة امل�صادر الطبيعية يف القانونية واملالية
اململكة الأردنية الها�شمية و�شركة �سونوران للطاقة ل�سنة 2013

26

م�شروع قانون �إلغاء قانون الت�صديق على اتفاقية التنقيب عن البرتول
وتقييم اكت�شافه وتطويره و�إنتاجه بني �سلطة امل�صادر الطبيعية يف اململكة
الأردنية الها�شمية و�شركة جلوبال برتوليوم املحدودة (الأردن) يف منطقة
غرب ال�صفاوي ل�سنة 2013

القانونية واملالية

27

م�شروع قانون الت�صديق على اتفاقية ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف
امل�سائل اجلنائية بني اململكة الأردنية الها�شمية واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى و�إيرلندا ال�شمالية ل�سنة 2013

القانونية واملالية

28

م�شروع قانون اال�ستثمار ل�سنة

2013

2013

الإجراء

املالية
املالية

�إقرار

القانونية

�إقرار
نوق�ش يف
اجلل�سة
نف�سها

القانونية
نوق�ش يف
اجلل�سة
نف�سها

2013

2013

درا�سة حول �أداء جمل�س النواب ال�سابع ع�شر الت�شريعي والرقابي يف دورته غري العادية

القانونية واملالية

املالية

�إقرار
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اللجنة

الرقم القانون
29

م�شروع قانون معدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء ل�سنة

30

م�شروع قانون معدل لقانون �صندوق �شهداء الدفاع املدين العام ل�سنة

رد
القانون

2013

2013

املالية

31

تقرير ديوان املحا�سبة ال�سنوي احلادي وال�ستني لعام

2012

املالية

32

م�شروع قانون معدل لقانون مقاويل الإن�شاءات ل�سنة

2013

القانونية

33

م�شروع قانون معدل لقانون التقاعد املدين ل�سنة

ب -االقرتاحات بقانون
بل���غ عدد االقرتاحات بقان���ون التي قدمها النواب
خالل م���دة انعقاد الدورة غري العادي���ة ملجل�س النواب
ال�ساب���ع ع�شر  17اقرتاح��� ًا بقانون �أحيل���ت �إىل اللجان
املخت�ص���ة ،ومل تتخذ اللج���ان املخت�صة �أي���ة �إجراءات
ب�ش�أنها.
�أما تلك االقرتاحات بقانون ،فهي:

2013

الإجراء

الإدارية
والقانونية ومنحه
�صفة اال�ستعجال

5.5اقرتاح بقان���ون حول تعديل امل���ادة ( )26البند
( )2قان���ون غ���رف ال�صناع���ة رق���م  10ل�سن���ة
� ،2005أحيل �إىل اللجنة املالية واالقت�صادية.
6.6اق�ت�راح بقان���ون ح���ول تعدي���ل قان���ون دي���وان
املحا�سبة� ،أحيل �إىل اللجنة املالية واالقت�صادية.
7.7اق�ت�راح بقانون حول تعديل �إلغاء قانون الإعفاء
من الأموال الأمريية رقم  28ل�سنة � ،2006أحيل
�إىل اللجنة املالية واالقت�صادية.

1.1اق�ت�راح بقان���ون ح���ول تعدي���ل امل���واد
( )410،409،407،406،335،334،333م���ن
قانون العقوبات الأردين ،وقد �أحيل �إىل اللجنة
القانونية.

8.8اقرتاح بقان���ون حول تعديل �أح���كام البند ()4
م���ن الفق���رة ( )3م���ن امل���ادة ( )3م���ن قانون
البلدي���ات وتعديالته رقم  13ل�سنة � ،2011أحيل
�إىل اللجنة الإدارية.

2.2اق�ت�راح بقان���ون ح���ول تعدي���ل قان���ون املالكني
وامل�ست�أجرين� ،أحيل �إىل اللجنة القانونية.

9.9اق�ت�راح بقانون ح���ول تعديل امل���ادة ( )343من
قان���ون العقوب���ات الأردين� ،أحي���ل �إىل اللجن���ة
القانونية.

3.3اق�ت�راح بقانون حول �إن�شاء غرفة �سياحية تعنى
بقط���اع ال�سياح���ة� ،أحي���ل �إىل جلن���ة اخلدمات
العامة وال�سياحة والآثار.
4.4اق�ت�راح بقانون ح���ول �إن�شاء نقاب���ة للمحا�سبني
الأردنيني� ،أحيل �إىل اللجنة القانونية.

1010اق�ت�راح بقان���ون ح���ول م�ش���روع قان���ون معدل
لقان���ون م�ؤ�س�س���ة املتقاعدي���ن الع�سكري�ي�ن
واملحاربني القدامى رقم  26ل�سنة � ،1977أحيل
�إىل اللجنة القانونية.
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1111اق�ت�راح بقانون ح���ول م�ش���روع قان���ون جديد
ال�ستقالل الق�ضاء� ،أحيل �إىل اللجنة القانونية.
1212اق�ت�راح بقانون ح���ول �إلغ���اء الفقرتني ()4،3
م���ن امل���ادة ( )17م���ن قان���ون منطق���ة العقبة
االقت�صادي���ة اخلا�ص���ة رق���م  32ل�سن���ة ،2000
�أحيل �إىل اللجنة املالية واالقت�صادية.
1313اقرتاح بقانون حول �إلغاء الطاقة النووية رقم
 42ل�سنة � ،2007أحيل �إىل جلنة الطاقة والرثوة
املعدنية.
1414اق�ت�راح بقان���ون ح���ول م�ش���روع قان���ون نقابة
املزين�ي�ن الأردني�ي�ن لل�سي���دات يف الأردن ل�سنة
� ،2013أحيل �إىل اللجنة القانونية.
1515اق�ت�راح بقان���ون حول م�ش���روع قان���ون حقوق
الأردنيات املتزوجات ب�أجانب� ،أحيل �إىل اللجنة
القانونية.
1616اقرتاح بقانون حول م�شروع قانون �إن�شاء نقابة
الأ�سات���ذة والأكادمييني يف اجلامعات الأردنية،
�أحيل �إىل اللجنة القانونية.
1717اق�ت�راح بقان���ون حول تعديل امل���ادة ( )17من
قانون املحكمة الد�ستورية رقم  15ل�سنة ،2012
�أحيل �إىل اللجنة القانونية.
ج -الأعيان والنواب ...عالقة حذرة
�شاب���ت العالق���ة ب�ي�ن جمل�س���ي الن���واب والأعيان
الكث�ي�ر من االنتقادات ،ولرمب���ا كانت اجلل�سة الأخرية
الت���ي عقدها جمل�س النواب عق���ب جل�سة م�شرتكة بني
املجل�س�ي�ن دفع���ت بن���واب لتوجي���ه انتق���ادات مبا�شرة
ملجل�س الأعيان ك�شفت بو�ضوح عما ي�شوب تلك العالقة
من حذر وانتقاد.
و�إذا كان جمل����س الن���واب ه���و الأك�ث�ر و�ضوح ًا يف
�إظهار ح���ذره ورمبا غ�ضبه �أحيان ًا من جمل�س الأعيان،
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ف����إن هذا الغ�ضب و�صل يف كثري م���ن املرات �إىل الدفع
مبجل����س النواب للتم�سك مبواقفه جت���اه ت�شريعات قام
جمل����س الأعيان فيها مبخالفة جمل����س النواب ،و�صو ًال
�إىل مت�س���ك كل منهم���ا بر�أيه ،وهو ما دف���ع باملجل�سني
لعقد جل�ستني م�شرتكت�ي�ن حل�سم اخلالف بينهما على
ثالثة قوانني اثارت خالفا بني املجل�سني وهي قوانني:
1.1القانون املعدل لقانون جوازات ال�سفر.
2.2م�ش���روع قان���ون مع���دل لقان���ون املالك�ي�ن
وامل�ست�أجرين ل�سنة . 2012
3.3م�شروع القانون املعدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء
ل�سنة . 2013
�أم���ا القوان�ي�ن الت���ي �أقره���ا جمل�س الن���واب بعد
�إعادتها �إليه من جمل�س الأعيان ،فهي:
1.1م�شروع القانون املعدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء
ل�سنة . 2013
2.2م�ش���روع قان���ون مع���دل لقان���ون املالك�ي�ن
وامل�ست�أجرين ل�سنة . 2012
3.3م�شروع قانون التنفيذ ال�شرعي ل�سنة .2013
4.4القان���ون امل�ؤق���ت رق���م  80ل�سن���ة  2001قان���ون
الدواء وال�صيدلة.

رابع ًا :مناق�شات الثقة باحلكومة
واملوازنة
�أ -مناق�شات الثقة باحلكومة ــ ثقة على
احلافة ـ
مل تك���ن مناق�ش���ات الثق���ة باحلكومة الت���ي بد�أت
با�ستم���اع جمل����س النواب للبي���ان ال���وزاري يف م�ستهل
اجلل�سة ال�سابعة ع�شرة التي انعقدت يوم 2013/4/14
باملواجه���ة الأوىل بني جمل�س الن���واب واحلكومة ،فقد
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�سبق ذل���ك الكثري من جوالت اخل�ل�اف بني ال�سلطتني
بد�أت مبا�شرة ف���ور تكليف د .عبد اهلل الن�سور بت�شكيل
حكومت���ه اجلديدة �شريطة الت�شاور مع جمل�س النواب،
و�صدرت الإرادة امللكية ب�أن تكون امل�شاورات يف الديوان
امللك���ي ب�إ�ش���راف مبا�شر م���ن رئي�س الدي���وان د .فايز
الطراونة.
وبالرغم من �أن تلك امل�شاورات انتهت �إىل الف�شل
الذري���ع� ،إال �أنها �أثرت تاثري ًا �سلبي ًا كبري ًا على ان�سجام
جمل�س النواب الداخل���ي ،ف�ض ًال عن تعميق اخلالفات
الداخلية داخل الكتل الربملانية ،فيما حتولت احلكومة
�إىل هدف مفتوح للنقد النيابي.
لق���د ا�ستمرت جوالت الت�شاور ب�ي�ن رئي�س الوزراء
وجمل����س النواب وقت ًا طوي ًال ج���د ًا �أثر �أي�ض ًا على حجم
املنج���زات التي كان من املرج���ح �أن يحققها املجل�س لو
مل تك���ن تلك امل�شاورات ق���د بد�أت فع ًال وب���دون نتيجة
تذكر ،فلم يقتنع رئي�س ال���وزراء املكلف �آنذاك د .عبد
اهلل الن�س���ور ب�ض���رورة ت�شكيل حكوم���ة برملانية �أو حتى
�إ�ش���راك ن���واب يف حكومت���ه ،وق���د عرب �أك�ث�ر من مرة
ع���ن �أ�سف���ه لع���دم متكنه من حتقي���ق مب���د�أ «احلكومة
الربملاني���ة» لكونه يخ�شى على وح���دة الكتل الربملانية،
ووحدة جمل�س النواب وان�سجامه.
ومل ي�ستطع النواب القبول بتلك املربرات ،وتعر�ض
الن�س���ور ث���م حكومت���ه التي �شكله���ا الحق ًا خ���ارج �إطار
جمل�س النواب �إىل �سيل هائل من النقد واالتهام ،حتى
�إذا م���ا ا�ضط���ر �إىل االلتزام بالن����ص الد�ستوري الذي
يلزم���ه بالتقدم للمجل�س بطلب ني���ل ثقة النواب خالل
 30يوم ًا من ت�شكيل حكومته حتى وجد النواب الفر�صة
م�ؤاتية متام ًا لهم للنيل من رئي�س الوزراء وحكومته.
وللحقيقة ف�إن خمرج���ات جل�سات مناق�شة البيان
ال���وزاري كان���ت يف معظمه���ا قا�سي���ة ج���د ًا ،وت�ضمنت
نقد ًا �شخ�صي ًا مبا�شر ًا لرئي����س الوزراء ،وطال قلة من

ال���وزراء يف حكومته جانب ًا من هذا النقد� ،إال �أن رئي�س
ال���وزراء تعر�ض خلطاب نياب���ي ناقد وجارح و�شخ�صي
�إىل �أبعد احلدود.
وبد�أت مناق�شات الثقة باحلكومة يف 2013/4/16

وا�ستم���رت حت���ى م�س���اء الثالث���اء  2013/4 /23بواقع
جل�ست�ي�ن يومي ًا �صباحي���ة وم�سائية ،وبل���غ العدد الكلي
للنواب املتحدثني  145نائب ًا.
وكادت احلكوم���ة �أن تخرج من �سب���اق الت�صويت
على الثقة بها خا�سرة متام ًا ،فقد ح�صلت على ثقة 82
نائب ًا فقط ،بزيادة � 6أ�صوات فقط عن معادلة الن�صف
زائ���د ًا واحد التي ي�شرتطها الد�ست���ور لنيل ثقة جمل�س
الن���واب ،بينما حجب الثقة عنه���ا  66نائب ًا ،وتغيب عن
جل�سة الت�صويت نائب واحد ،ومل ي�شارك رئي�س جمل�س
النواب بالت�صويت.
لق���د ح�صلت احلكوم���ة على ثق���ة  %58من العدد
الكلي لأع�ض���اء جمل�س النواب ،وه���ي نتيجة متوا�ضعة
ج���د ًا ،ذهبت ال�صحاف���ة الأردنية لو�صفه���ا ب�أنها «ثقة
عل���ى احلافة» ،وقد جن���ت احلكومة من اختب���ار الثقة
ب�ش���ق الأنف�س وب�صعوبة بالغة ،ب���دت �أكرث من وا�ضحة
حلظ���ة الت�صوي���ت عل���ى الثق���ة �أو حتى حلظ���ة �إعالن
النتائج ،الت���ي �أدت بالنتيجة �إىل ا�شتب���اك بني �أن�صار
رئي����س الوزراء د .عب���د اهلل الن�سور ،ومواطنني �آخرين
كانوا مي�ل��أون ال�شرفات ،وجرت فو�ض���ى وا�سعة وغري
م�سبوق���ة يف ال�شرفات جنح���ت قوات الأم���ن اخلا�صة
باملجل�س باحتوائها وفر�ض الأمن ب�صعوبة بالغة لتنتقل
امل�شكلة بني الفريقني �إىل خارج قبة املجل�س.
ويو�ض���ح اجلدول ( )2اجتاه���ات ت�صويت النواب
على الثقة باحلكوم���ة ،فيما لوحظ �أن جميع النواب مل
ي�صوت �أي منه���م باالمتناع ،بل قام كل نائب بالإعالن
عن موقفه مبا�شرة بني احلجب والثقة.

29

اجلدول ( :)2اجتاهات ت�صويت النواب على الثقة بحكومة د .عبد اهلل الن�سور
الرقم اال�سم

30

الت�صويت

الرقم اال�سم

الت�صويت

1

خليل عطية

ثقة

2

حممد الرباي�سة

حجب

3

هايل الدعجة

ثقة

4

�أحمد اجلالودي

ثقة

5

طالل ال�شريف

حجب

6

رائد الكوز

ثقة

7

يحيى ال�سعود

حجب

8

حممد ع�شا الدوامية

ثقة

9

عبد املح�سريي

ثقة

10

يو�سف القرنة

ثقة

11

�أجمد امل�سلماين

ثقة

12

عامر الب�شري

حجب

13

عبد الرحيم البقاعي

ثقة

14

�أحمد ال�صفدي

ثقة

15

عاطف قعوار

ثقة

16

�أحمد الهمي�سات

ثقة

17

خري �أبو �صعيليك

ثقة

18

ع�ساف ال�شوبكي

حجب

19

مرمي اللوزي

حجب

20

مو�سى �أبو �سويلم

حجب

21

تامر بينو

حجب

22

ن�صار القي�سي

ثقة

23

عبد اجلليل العبادي

حجب

24

خري الدين هاكوز

ثقة

25

عدنان ال�سواعري

حجب

26

�سمري عوي�س

حجب

27

�سليم البطاينة

ثقة

28

حممد الردايدة

حجب

29

قا�سم بني هاين

ثقة

30

عبد املنعم العودات

ثقة

31

حممد اخل�صاونة

ثقة

32

ح�سني ال�شياب

حجب

33

جميل النمري

ثقة

34

حممد ال�شرمان

ثقة

35

عبد الكرمي الدراي�سة

حجب

36

فواز الزعبي

ثقة

37

عبد اهلل عبيدات

حجب

38

با�سل امللكاوي

حجب

39

يا�سني بني يا�سني

حجب

40

خالد البكار

ثقة
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الرقم اال�سم

الت�صويت

الرقم اال�سم

الت�صويت

41

با�سل عالونة

ثقة

42

حممود مهيدات

حجب

43

خالد احلياري

حجب

44

�ضرار الداود

ثقة

45

ن�ضال احلياري

ثقة

46

حممد العبادي

ثقة

47

حممود اخلراب�شة

حجب

48

ب�سام املنا�صري

غياب

49

جمال قموه

ثقة

50

�شادي العدوان

ثقة

51

حممد العالقمة

ثقة

52

م�صطفى ياغي

حجب

53

موفق ال�ضمور

ثقة

54

طه ال�شرفاء

حجب

55

فار�س الهل�سة

ثقة

56

اعطيوي املجايل

حجب

57

رائد حجازين

حجب

58

ب�سام البطو�ش

ثقة

59

مد اهلل الطراونة

ثقة

60

حممود الهوميل

ثقة

61

م�صطفى الروا�شدة

حجب

62

نايف الليمون

ثقة

63

�أجمد �آل خطاب

حجب

64

عو�ض كري�شان

ثقة

65

بدر الطورة

ثقة

66

عدنان الفرجات

ثقة

67

طارق خوري

حجب

68

�سمري العرابي

ثقة

69

اكرمي العو�ضات

ثقة

70

يو�سف �أبو هويدي

ثقة

71

مريزا بوالد

ثقة

72

حممد احلجوج

ثقة

73

علي اخلاليلة

حجب

74

مو�سى اخلاليلة

ثقة

75

و�صفي الزيود

حجب

76

حممد الظهراوي

حجب

77

ق�صي الدمي�سي

ثقة

78

عبد الكرمي الدغمي

حجب

79

مفلح اخلزاعلة

ثقة

80

نايف اخلزاعلة

حجب

81

حممد ال�شديفات

حجب

82

�إبراهيم ال�شحاحدة

حجب
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الرقم اال�سم

32

الت�صويت

الرقم اال�سم

الت�صويت

83

�إبراهيم العطيوي

ثقة

84

حممد القطاط�شة

حجب

85

حممد ال�سعودي

حجب

86

عدنان �أبو ركبة

ثقة

87

زيد ال�شوابكة

حجب

88

م�صطفى احلمارنة

ثقة

89

علي ال�سنيد

حجب

90

عبد اهلل اخلوالدة

ثقة

91

مفلح الرحيمي

حجب

92

حممد هديب

ثقة

93

وفاء بني م�صطفى

حجب

94

كمال الزغول

حجب

95

علي بني عطا

حجب

96

ر�ضا حداد

ثقة

97

حممد الفريحات

ثقة

98

حممد البدري

ثقة

99

حممد الرياطي

حجب

100

حاب�س ال�شبيب

حجب

101

�سعد هايل ال�سرور

مل ي�صوت

102

�ضيف اهلل اخلالدي

ثقة

103

�سليمان الزبن

ثقة

104

ثامر الفايز

ثقة

105

حديثة اخلري�شة

ثقة

106

حممد احلجايا

ثقة

107

�سعد الزوايدة

ثقة

108

�ضيف اهلل ال�سعيديني

ثقة

109

نعايــم العجارمة

حجب

110

فاطمة �أبو عبطة

ثقة

111

�آمنــة الغراعيـر

ثقة

112

حمدية احلمايدة

حجب

113

فاتـن اخلليـفات

حجب

114

ردينــة العــطي

حجب

115

ريــم �أبو دلبــوح

ثقة

116

�أن�صــاف اخلوالدة

حجب

117

فلــك اجلمعـاين

ثقة

118

جنـ ــاح الع ــزة

حجب

119

خلـود اخلطاطبـة

حجب

120

تــمام الرياطي

حجب

121

ميـ�سر ال�سردية

حجب

122

هند الفاي ــز

حجب

123

�شاهــه �أبو �شو�شـة

ثقة

124

حممد احلاج

ثقة
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الرقم اال�سم

الت�صويت

الرقم اال�سم

الت�صويت

125

م�صطفى العماوي

حجب

126

زكريا ال�شيخ

ثقة

127

رىل احلروب

حجب

128

منري زوايدة

ثقة

129

عاطف الطراونة

ثقة

130

خمي�س عطية

حجب

131

حممد اخل�شمان

ثقة

132

عبد املجيد الأقط�ش

حجب

133

عبد الهادي املجايل

حجب

134

�أحمد الرقيبات

حجب

135

مازن ال�ضالعني

حجب

136

جمحم ال�صقور

ثقة

137

علي العزازمة

ثقة

138

�أجمد املجايل

حجب

139

حممد الزبون

ثقة

140

ح�سن عبيدات

حجب

141

م�صطفى ال�شنيكات

حجب

142

رائد اخلاليلة

ثقة

143

في�صل الأعور

ثقة

144

هيثم العبادي

ثقة

145

عبد الهادي املحارمة

ثقة

146

حممد العمرو

ثقة

147

حمزه �أخو ر�شيدة

حجب

148

�سعد البلوي

حجب

149

معتز �أبو رمان

ثقة

150

حازم ق�شوع

ثقة

ب -الت�أزمي بني ال�سلطتني والثقة باملوازنة
جاءت مناق�شات جمل�س الن���واب للموازنة العامة
للدول���ة لل�سنة املالية  2013بع���د م�ضي قرابة ال�شهرين
على مناق�شة الثقة باحلكومة ،ويف �أجواء بدت حمتقنة
متام ًا بني املجل�س من جهة واحلكومة من جهة �أخرى.
وقبل �أيام فقط من ذهاب جمل�س النواب ملناق�شة
قان���ون املوازنة ،كان رئي�س الوزراء د .عبد اهلل الن�سور
يواجه مبوجة احتجاج نيابية غري م�سبوقة دفعت بثلثي
�أع�ض���اء املجل�س لإع�ل�ان مقاطعته���م لالجتماع الذي
دعا �إليه الن�سور يف مدرج م�سرح املجل�س ل�شرح خطط

حكومت���ه وتوجهاتها جتاه رفع �أ�سع���ار الكهرباء ،والتي
كان قد �أعلن عنها م�سبق ًا.
وواج���ه الن���واب د .الن�س���ور ب�سي���ل ج���ارف م���ن
االنتق���ادات و�إع�ل�ان املواق���ف املبا�ش���رة الراف�ض���ة
لالجتماع به يف م�س���رح املجل�س «قاعة عاكف الفايز»،
و�أعلن���ت كت���ل برملانية بكام���ل �أع�ضائها ع���ن مقاطعة
االجتم���اع ال���ذي مل ي�ستط���ع د .الن�سور �إقن���اع املجل�س
ب�صوابية قراره باجتاه رفع �أ�سعار الكهرباء.
وو�س���ط ه���ذه الأج���واء امل�شحونة ب�ي�ن ال�سلطتني،
ب���د�أ املجل����س مبناق�شة القان���ون امل�ؤقت رق���م  33ل�سنة
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 2013قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية
،2012القانون امل�ؤقت رقم  1ل�سنة  2013قانون املوازنة
العامة لل�سنة املالية  ،2013القانون امل�ؤقت رقم  2ل�سنة
 2013قانون موازنات الوحدات احلكومية ل�سنة .2013
وعق���د له���ذه الغاي���ة �سب���ع جل�سات ب�ي�ن �صباحية
وم�سائي���ة ،قب���ل �أن يت���وىل رئي����س ال���وزراء ال���رد على
مداخالت النواب.
وح�صلت املوازنة على ثقة متدنية جد ًا تك�شف عن
مدى التدهور الذي و�صلت �إليه العالقة بني ال�سلطتني،
فق���د �صوت ل�صال���ح املوازنة بالثق���ة  68نائب ًا من �أ�صل
 86نائب��� ًا فقط ح�ضروا و�شارك���وا يف جل�سة الت�صويت،
ليتم بذلك ت�سجيل �أعل���ى ن�سبة غياب نيابي عن جل�سة
الت�صويت عل���ى املوازنة منذ املجل����س النيابي احلادي
ع�شر ،فقد تغيب عن جل�سة الت�صويت  64نائب ًا ،بن�سبة
غياب بلغت  ،%44.7مقابل ن�سبة ح�ضور . %57.3
وب���دا تغي���ب الن���واب عن جل�س���ة الت�صوي���ت على
الثقة باملوازن���ة مق�صود ًا لذاته ،فق���د كانت امل�ؤ�شرات
تذهب �إىل احتمال عدم مترير املوازنة من قبل جمل�س
الن���واب ،ولذلك فقد جاءت ن�سبة الغي���اب املرتفعة يف
�سياق حتا�شي النواب لإحراج �أنف�سهم �سواء من يرغب
بالت�صوي���ت بالثقة �أو من يرغب بحج���ب الثقة عنها �أو
حتى الت�صويت باالمتناع.

خام�س ًا :الأداء الرقابي ملجل�س
النواب
�أ -الأ�سئلة
خ�ص����ص جمل�س الن���واب �سبع جل�س���ات للأ�سئلة
النيابي���ة وردود احلكوم���ة عليه���ا ،و�أدرج عل���ى جداول
�أعماله���ا � 274س����ؤا ًال ،م���ن بينها جل�س���ة مل تنعقد كان
ق���د �أُدرج على جدول �أعمالها � 35س����ؤا ًال ،ومت نقل تلك
الأ�سئلة �إىل اجلل�سة التالية.
�إن املجم���وع الكلي للأ�سئلة الت���ي �أُدرجت بلغ 239

�س����ؤا ًال با�ستثن���اء �أ�سئلة اجلل�سة الت���ي مل تناق�ش فيها،
ويو�ضح اجل���دول التايل �أن ع���دد الأ�سئلة التي نوق�شت
بلغ � 111س�ؤا ًال ،من بينها عدد كبري من الأ�سئلة امل�ؤجلة
م���ن جل�سات �سابق���ة� ،أو �أعيد �إدراجه���ا ومناق�شتها يف
جل�س���ات تالي���ة ب�سب���ب غي���اب �أ�صحابها ع���ن جل�سات
�سابقة.
ويك�ش���ف اجل���دول (� )3أن عدد الأ�سئل���ة التي مت
ت�أجيله���ا يف جمي���ع اجلل�سات بطلب م���ن �أ�صحابها بلغ
� 16س�ؤا ًال ،بينما بلغ عدد الأ�سئلة التي اكتفى �أ�صحابها
ب�إجاب���ات احلكوم���ة عنه���ا � 29س����ؤا ًال ،فيم���ا بلغ عدد
الأ�سئلة التي مل يكتفي �أ�صحابها بالإجابة � 16س�ؤا ًال.
وبح�سب اجلدول ( ،)3فقد مت ت�أجيل مناق�شة 45

�س����ؤا ًال ب�سبب غياب �أ�صحابها �إم���ا بعذر �أو بدون عذر،
فيم���ا بلغ عدد الأ�سئلة التي مت حتويلها �إىل ا�ستجوابات
ما جمموعه  22ا�ستجواب ًا.
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اجلدول ( :)3توزيع الأ�سئلة ونتائجها
الرقم

عدد
الأ�سئلة

نوق�شت

ت�أجيل
بطلب

اكتفاء
بالإجابة

عدم اكتفاء

غياب

ا�ستجواب

1

50

25

21

9

4

6

4

2

58

18

2

3

8

24

3

3

30

18

2

3

0

4

3

4

352

0

0

0

0

0

0

5

33

16

4

4

13

3

5

6

34

19

1

6

1

3

4

7

34

15

5

4

2

5

3

املجموع

2744

111

16

29

16

45

22

وبح�سب ال�سج�ل�ات الر�سمية ملجل�س النواب ،ف�إن
العدد الكل���ي للأ�سئلة التي مت توجيهه���ا وت�سجيلها من
قب���ل النواب خالل م���دة انعق���اد الدورة غ�ي�ر العادية
للمجل����س و�ص���ل �إىل رق���م كب�ي�ر ج���د ًا مل ت�شه���د مثله
املجال����س النيابي���ة ال�سابق���ة ،فق���د و�ص���ل الرق���م �إىل
ت�سجي���ل وتوجيه � 1165س�ؤا ًال ,وقامت احلكومة الإجابة
عن � 953س�ؤا ًال ،وهي ن�سبة �إجابات حكومية عالية جد ًا
�أي�ض ًا.
وبالرغ���م م���ن �أن �إجاب���ات احلكوم���ة ع���ن �أ�سئلة
الن���واب مل ت���رد جميعه���ا �ضمن امل���دة القانوني���ة التي
حددها النظام الداخلي مب���دة � 8أيام ،ف�إن املجل�س مل
يتوقف مطو ًال �أمام هذا الت�أخري ،بالرغم من �أن رئي�س
املجل����س وعدد من النواب ق���د ا�شتكوا من ت�أخر و�صول
�إجاب���ات احلكومة عن �أ�سئلتهم �ضم���ن املهلة القانونية
املحدد.

ب -اال�ستجوابات
وفق ًا ملعطيات ال�سجالت الر�سمية والوقائع املوثقة
جلل�س���ات جمل�س النواب ،ف����إن عدد الأ�سئل���ة النيابية
التي نوق�شت حتت القب���ة ومت حتويلها �إىل ا�ستجوابات
بلغت  22ا�ستجواب ًا.
وبالرغ���م من الع���دد الكبري لال�ستجواب���ات ،ف�إن
رئا�س���ة جمل�س الن���واب مل تدرج �أو تط���رح �أي من تلك
اال�ستجواب���ات على جداول �أعمال الدورة غري العادية،
رمب���ا لعدم جدي���ة الن���واب �أ�صح���اب اال�ستجوابات يف
موا�صل���ة ومتابع���ة ا�ستجواباته���م ،خا�ص���ة �أن النظام
الداخلي ي�شرتط �إ�صرار �صاحب اال�ستجواب على طلب
�إدراجه على جدول �أعمال اجلل�سات ملناق�شته.
ويالحظ �أن م���ن بني العدد الكل���ي لال�ستجوابات
البال���غ  22ا�ستجواب��� ًا ،ف�إن ما مت ت�سجيل���ه لدى الأمانة
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العام���ة للمجل����س بل���غ فق���ط  18ا�ستجواب��� ًا� ،أجاب���ت
احلكومة على ت�سعة ا�ستجوابات فقط.
�أم���ا اال�ستجواب���ات امل�سجلة الت���ي وردت �إجابات
احلكومة عنها ،فهي:
1.1حمم���د ال�سع���ودي حي���ث مت توجيه���ه �إىل دولة
رئي�س الوزراء ,ومتت الإجابة عنه.
2.2ا�ستج���واب مقدم م���ن النائبة مي�س���ر ال�سردية
حول تزويدها بال�سجل التجاري ل�شركة الأ�صالة
لال�ستثم���ارات والتج���ارة العام���ة وميزانيته���ا
ال�سنوي���ة ،حي���ث مت توجيه���ه �إىل دول���ة رئي����س
الوزراء ,ومتت الإجابة عنه.
3.3ا�ستج���واب مق���دم م���ن النائب���ة د .رىل الف���را
احلروب ح���ول وجود نفط يف حق���ل ال�سرحان،
حي���ث مت توجيه���ه �إىل وزي���ر الطاق���ة وال�ث�روة
املعدنية ,ومتت الإجابة عنه.
4.4ا�ستج���واب مق���دم م���ن النائب���ة د .رىل الف���را
احل���روب ح���ول مذك���رة التفاهم الت���ي وقعتها
�سلطة امل�صادر الطبيعية م���ع ال�شركة الكورية،
حي���ث مت توجيه���ه �إىل وزي���ر الطاق���ة وال�ث�روة
املعدنية ,ومتت الإجابة عنه.
5.5ا�ستج���واب مق���دم م���ن النائب���ة د .رىل الف���را
احلروب حول دخول �شريك �إ�سرتاتيجي هندي
لالن�ضم���ام لل�شركة الوطني���ة ،حيث مت توجيهه
�إىل وزي���ر الطاق���ة وال�ث�روة املعدني���ة ,ومت���ت
الإجابة عنه.
6.6ا�ستج���واب مقدم م���ن النائب حمم���د الرياطي
حول طري���ق ال�شالل���ة (�شارع مك���ة /العقبة)،
حي���ث مت توجيه���ه �إىل وزي���ر الأ�شغ���ال العام���ة
والإ�سكان ,ومتت الإجابة عنه.
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7.7ا�ستجواب مقدم من النائب �سعد الزوايدة حول
�إنه���اء عقود ال�ش���ركات الزراعي���ة يف اجلنوب،
حي���ث مت توجيه���ه �إىل وزير املي���اه والري ووزير
الزراعة ,ومتت الإجابة عنه.
8.8ا�ستجواب مق���دم من النائب حممود اخلراب�شة
ح���ول امل�شاري���ع التنموي���ة التي �أعطي���ت �أولوية
لدعمه���ا م���ن املن���ح املقدم���ة م���ن دول جمل�س
التع���اون اخلليج���ي ،حيث مت توجيه���ه �إىل وزير
التخطي���ط والتع���اون ال���دويل ووزي���ر ال�سياحة
والآثار ,ومتت الإجابة عنه.
9.9ا�ستج���واب مقدم من النائ���ب �أحمد الهمي�سات
ح���ول �إذا ما مت دخ���ول �شري���ك ا�سرتاتيجي يف
�شرك���ة املدين���ة الإعالمي���ة الأردني���ة ،حيث مت
توجيه���ه �إىل دولة رئي�س الوزراء ,ومتت الإجابة
عنه.
ام���ا اال�ستجوابات التي مل ت���رد عليها �إجابات من
احلكومة ،فهي:
1010ا�ستجواب مق���دم من النائ���ب م .خليل عطية
حول اجلهود الت���ي قامت بها احلكومة الأردنية
يف �سبيل عودة �سجني �أردين.
1111ا�ستج���واب مقدم من النائب �أحمد الهمي�سات
ح���ول املبالغ املالي���ة التي خ�ص�ص���ت ملت�ضرري
ح���رب اخللي���ج م���ن الأردنيني منذ ع���ام 1991
ولغاي���ة ع���ام  ،1997حيث مت توجيه���ه �إىل وزير
العم���ل ووزي���ر النق���ل ,وطل���ب الوزي���ر التمديد
للإجابة.
1212ا�ستج���واب مقدم م���ن النائب �سع���د الزوايدة
ح���ول ع���دد العامل�ي�ن يف مدار����س الثقاف���ة
الع�سكري���ة /القوات امل�سلح���ة ،حيث مت توجيهه
�إىل رئي�س الوزراء ,ومل يرد عليه �إجابة.
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1313ا�ستجواب مقدم م���ن النائب حممد الرياطي
حول قرارات جمل�س �إدارة �سلطة منطقة العقبة
االقت�صادي���ة اخلا�ص���ة ،حي���ث مت توجيه���ه �إىل
رئي�س الوزراء ومل يرد عليه �إجابة.
1414ا�ستجواب مقدم م���ن النائب حممد الرياطي
ح���ول قرارات جمل����س �إدارة م�ؤ�س�سة املوانئ –
العقب���ة ،حيث مت توجيهه �إىل رئي�س الوزراء ومل
يرد عليه �إجابة.
1515ا�ستجواب مقدم م���ن النائب حممد الرياطي
ح���ول ق���رارات جمل����س �إدارة �شرك���ة تطوي���ر
العقب���ة ،حيث مت توجيهه �إىل رئي�س الوزراء ومل
يرد عليه �إجابة.
1616ا�ستجواب مقدم م���ن النائب حممد الرياطي
حول ع���دد املوظفني العامل�ي�ن يف �شركة تطوير
العقب���ة ،حيث مت توجيهه �إىل رئي�س الوزراء ومل
يرد عليه �إجابة.
1717ا�ستجواب مقدم م���ن النائب حممد الرياطي
ح���ول ع���دد املوظف�ي�ن العامل�ي�ن يف م�ؤ�س�س���ة
املوانئ ،حيث مت توجيهه �إىل رئي�س الوزراء ومل
يرد عليه �إجابة.
1818ا�ستجواب مقدم م���ن النائب حممد الرياطي
حول عدد املوظفني العامل�ي�ن يف �سلطة منطقة
العقبة االقت�صادي���ة اخلا�صة ،حيث مت توجيهه
�إىل رئي�س الوزراء ومل يرد عليه �إجابة.
ويالح���ظ �أن عدد ًا من الن���واب ممن �أعلنوا حتت
قب���ة املجل����س و�أثن���اء مناق�ش���ة �أ�سئلتهم ع���ن حتويلها
ال�ستجواب���ات مل يقوم���وا بت�سجيلها وتوجيهه���ا ر�سمي ًا
للحكوم���ة ،وه���م الن���واب :في�ص���ل الأعور ،وف���اء بني
م�صطفى ،ب�سام البطو�ش ،خري �أبو �صعيليك� ،إبراهيم
العطي���وي� ،إبراهي���م ال�شحاح���دة ،زكري���ا ال�شي���خ.
م�صطفى ياغي ،و�أجمد امل�سلماين .

ج -بند ما ي�ستجد من �أعمال
خ�ص�ص جمل�س الن���واب طيلة دورته غري العادية
التي امت���دت �ستة �أ�شهر خم�س جل�س���ات فقط لبند«ما
ي�ستج���د من �أعمال» ،وهو عدد متوا�ضع جد ًا للغاية �إذا
م���ا قي�س بع���دد اجلل�س���ات الكلي التي عقده���ا املجل�س
والبالغة  64جل�سة.
وخ�ص����ص املجل����س لأول م���رة ق�سم��� ًا م���ن وقت���ه
يف اجلل�س���ة الرابع���ة والع�شري���ن املنعق���دة بتاري���خ
 ،2013/5/19وحت���دث فيه���ا  21نائب ًا� ،أث���اروا العديد
من الق�ضايا املطلبي���ة العامة واخلدماتية ،وتوىل وزير
الدا خلية ووزير ال�ش����ؤون البلدية ووزير التعليم العايل
والبح���ث العلمي ووزي���ر الع���دل ووزير الدول���ة ل�ش�ؤون
رئا�سة الوزراء ،الرد على مداخالت النواب.
وخ�ص����ص املجل����س ج���زء ًا م���ن جل�ست���ه الثامنة
والع�شري���ن املنعق���دة م�س���اء الأح���د  2013/6/2وقت��� ًا
لبند«ما ي�ستج���د من �أعمال» ،وحتدث فيه���ا  20نائب ًا،
وتوىل رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
ووزير الداخلية ووزير البلدي���ات ووزير ال�صحة ووزير
البيئة الرد على مالحظات النواب .
ويف اجلل�س���ة الثالث�ي�ن املنعق���دة م�س���اء الأح���د
 ،2013/6/9ع���اد املجل�س لتخ�صي����ص جانب من تلك
اجلل�س���ة له���ذا البند ،وحت���دث فيها  21نائب��� ًا ،قبل �أن
يتوىل رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
ووزي���ر الداخلية ووزير ال�ش����ؤون البلدية ووزير ال�صحة
ووزي���ر البيئة ووزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية
االجتماعية ،الرد على مالحظات النواب.
وخ�ص�ص املجل�س للم���رة الرابعة وقت ًا من جل�سته
الثاني���ة والثالثني املنعقدة م�س���اء الأحد 2013/6/23
لبند م���ا ي�ستجد م���ن �أعم���ال ،وحتدث فيه���ا  23نائب ًا
وت���وىل وزراء املي���اه والري والزراع���ة وال�صحة والبيئة
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وال�صناعة والتجارة والتموين واالت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،الرد على مالحظات النواب.
وعقد املجل�س جل�سته اخلام�سة وهي �آخر جل�ساته
الت���ي ت�ضمن���ت بن���د «ما ي�ستج���د م���ن �أعم���ال» �أثناء
انعقاد جل�ست���ه الرابعة والثالثني املنعق���دة �صباح يوم
الأحد  ،2013/7/21وحت���دث فيها  87نائب ًا وهي �أكرث
اجلل�سات التي �سمح فيه���ا للنواب باحلديث حتت هذا
البند.
وت���وىل وزراء اخلارجي���ة و�ش����ؤون املغرتب�ي�ن
والداخلي���ة وال�ش����ؤون البلدي���ة والعمل والنق���ل واملالية
والأ�شغال العامة والتنمي���ة االجتماعية والدولة ل�ش�ؤون
الإعالم وال�ش����ؤون ال�سيا�سية والربملاني���ة واملياه والري
والزراع���ة الإجابة ع���ن املالحظ���ات واملداخالت التي
وردت بكلمات النواب.
وتتعل���ق معظ���م الق�ضاي���ا الت���ي مت���ت �إثارتها يف
مناق�شات النواب يف بند «ما ي�ستجد من �أعمال» تتعلق
باجلوانب اخلدماتية للمناط���ق االنتخابية� ،إىل جانب
بع����ض الق�ضاي���ا العام���ة الأخ���رى ،ف�ض ًال ع���ن ح�ضور
وا�ضح للق�ضايا ال�سيا�سية.
د -جل�سات املناق�شة العامة
و�ص���ل عدد طلب���ات املناق�شة العام���ة التي قدمها
الن���واب يف ال���دورة غري العادي���ة �إىل  15طلب مناق�شة
عامة ،متت مناق�ش���ة بع�ضها ومت ت�أجيل بع�ضها الآخر،
و ُرف�ضت طلبات �أخرى.
وجمي���ع ه���ذه الطلب���ات مت �إدراجها عل���ى جداول
�أعم���ال اجلل�سات ،من بينه���ا جل�سة مناق�ش���ة خا�صة،
فيم���ا مل ي�ستطع املجل����س �إدراج خم�سة طلبات مناق�شة
عامة على جداول �أعماله.
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ويالحظ �أن طلب���ات املناق�شة العام���ة واجلل�سات
الت���ي عق���دت م���ن �أجله���ا ،اكتفت فق���ط �إم���ا ب�إ�صدار
بيان���ات عن املجل����س �أو تكليف جلان با�ص���دار بيانات،
و�إر�سال تو�صي���ات للحكومة ب�ش�أن املو�ضوعات واملحاور
التي متت مناق�شتها يف تلك اجلل�سات.
( )1طلبات املناق�شة التي نوق�شت �أو عر�ضت
على املجل�س
1.1طل���ب مناق�شة بتاري���خ  ،2013/2/26مقدم من
�أح���د ع�شر نائب ًا حول مو�ض���وع تداعيات الأزمة
ال�سوري���ة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا و�أمني ًا واجتماعي ًا
عل���ى الوط���ن ،و�أو�ضاع الالجئ�ي�ن ال�سوريني يف
الأردن.
2.2طل���ب مناق�ش���ة بتاري���خ  ،2013/3/18مق���دم
م���ن ثالثة ع�شر نائب��� ًا حول مو�ض���وع الالجئني
ال�سوريني وت�أثريه على الأردن.
وواف���ق املجل�س عل���ى طلب���ي املناق�ش���ة ودجمهما
لت�شابهم���ا باملو�ض���وع وتفوي�ض رئي����س املجل�س بتحديد
موع���د املناق�ش���ة .وعق���دت جل�س���ة املناق�ش���ة العام���ة
الأوىل يف اجلل�س���ة الثانية ع�شرة ،وعلى مدى يومي 27
و ،2013 / 3 / 28وق���د �ألقى رئي�س الوزراء د .عبد اهلل
الن�س���ور بيان ًا يف م�ستهل اجلل�سة ح���ول الأزمة ال�سورية
والالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن وم���دى ت�أثريه���ا عل���ى الأردن،
وحتدث يف اليوم الأول للمناق�شة  52نائب ًا ،بينما حتدث
يف اليوم الثاين  53نائب ًا.
وت���وىل رئي����س ال���وزراء ال���رد عل���ى مقرتح���ات
ومالحظات النواب ،ووافق املجل�س على توجيه مذكرة
تت�ضم���ن كاف���ة التو�صي���ات واالقرتاح���ات الت���ي وردت
يف كلم���ات الن���واب للحكومة ومتابعتها م���ن قبل مكتب
املجل����س ،كم���ا وافق على �إ�ص���دار بيان با�س���م املجل�س
لتو�ضيح موقف النواب من الأزمة ال�سورية وتداعياتها
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على الأردن ،خا�صة ما يتعلق منها بالالجئني ال�سوريني
يف اململكة.
3.3طل���ب مناق�شة بتاري���خ  ،2013/3/18مقدم من
ع�ش���رة نواب ح���ول قرار احلكومة برف���ع �أ�سعار
امل�شتق���ات النفطية وبع����ض ال�سلع الأخرى ،وقد
قرر املجل����س ت�أجيل طلب املناق�ش���ة �إىل ما بعد
ت�سعرية امل�شتقات النفطية اجلديدة.
4.4جل�سة مناق�شة عامة حول مو�ضوع عمال املياومة
والفئة الثالثة يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات والدوائر
احلكومية.
و�أدرج ه���ذا الطل���ب على ج���دول �أعم���ال اجلل�سة
اخلام�س���ة ع�شرة الت���ي انعقدت بتاري���خ ،2013 /4/ 7
وا�ستهل وزير تطوير القطاع العام اجلل�سة بتالوة بيان
حكوم���ي حول عمال املياومة والفئة الثالثة يف الوزارات
وامل�ؤ�س�س���ات والدوائر احلكومية ،و حتدث النواب حول
مو�ضوع املناق�شة ،ثم رد وزير تطوير القطاع العام على
املالحظ���ات واملداخالت التي وردت بكلم���ات النواب،
والتي تق���رر �أن ت�صاغ يف قالب تو�صيات ترفع للحكومة
من قبل املجل�س.
5.5ق���ام نواب عديدون بتقدمي �ستة طلبات مناق�شة
عام���ة تتعلق بالعن���ف اجلامع���ي ،و�أدرج �أحدها
على جدول �أعمال املجل�س.
وكان رئي�س جمل�س الن���واب م� .سعد هايل �سرور،
قد حتدث يف م�سته���ل اجلل�سة التا�سعة ع�شرة املنعقدة
بتاريخ  ،2013/5/1عن الأحداث التي جرت يف جامعة
احل�س�ي�ن بن طالل يف معان ،ثم حت���دث بعده النائبان
�أجم���د �آل خطاب و�سع���د الزواي���دة يف املو�ضوع نف�سه،
وا�ستم���ع املجل����س �إىل وزي���ر الداخلية ح�س�ي�ن املجايل
مو�ضح ًا م���ا حدث .وبعد ذلك ،ق���ال رئي�س املجل�س �إن
لدي���ه طلب مناق�ش���ة عامة مقدم من ع���دد من النواب
حول العنف اجلامعي وقد قرر املجل�س قبول الطلب.

وخ�ص�ص املجل�س جل�سته الع�شرين املنعقدة م�ساء
الأح���د  2013/5/5ملناق�شة ظاه���رة العنف اجلامعي،
وقد ا�ستهل وزير التعليم العايل والبحث العلمي اجلل�سة
بتالوة بي���ان ًحول مو�ضوع ظاه���رة العنف الطالبي يف
اجلامعات ،وبعد ذلك حت���دث  70نائب ًا حول املو�ضوع،
وق���دم النواب العديد من االقرتاحات واحللول ملعاجلة
هذه الظاهرة ،ومت رفعها للحكومة.
6.6مت تق���دمي طلب���ي مناق�ش���ة عامة ح���ول مو�ضوع
فو�ض���ى �س���وق العم���ل والت�أثري ال�سلب���ي للعمالة
الواف���دة العامل���ة يف القط���اع اخلا����ص عل���ى
فر����ص العم���ل للعم���ال الأردني�ي�ن ،وخ�صو�ص ًا
قطاع املحروقات والإن�ش���اءات .ووقع على طلب
املناق�شة الأول  17نائب ًا ،ووقع على الطلب الثاين
 46نائب��� ًا ،ومت دمج الطلبني مع��� ًا ،و�أدرجا على
ج���دول الأعم���ال ،ومتت املوافقة عل���ى املو�ضوع
على �أن يتم حتديد موعد للمناق�شة الحق ًا .
7.7مت تق���دمي طل���ب مناق�ش���ة عامة ح���ول مو�ضوع
م�شكل���ة الطاقة والكهرباء وقع���ه  30نائب ًا ،وقد
�أدرج عل���ى ج���دول الأعمال ،ولك���ن مت ا�ستبعاد
الطل���ب وع���دم املوافقة عليه لكون���ه غري �صالح
للنقا�ش.
8.8طل���ب مناق�شة حول مو�ض���وع الأ�سرى الأردنيني
يف �سجون االحتالل ال�صهي���وين الذي وقعه 59
نائب��� ًا واخلطر ال���ذي يواجه �ست���ة منهم ب�سبب
�إ�ضرابهم عن الطعام.
وخ�ص����ص املجل����س جل�ست���ه اخلام�س���ة والثالثني
املنعق���دة م�س���اء الأح���د  2013/6/30ملناق�ش���ة ه���ذه
الق�ضي���ة ،وق���د ا�سته���ل وزي���ر اخلارجية نا�ص���ر جودة
اجلل�س���ة بو�ضع املجل�س ب�ص���ورة اجلهود التي تقوم بها
احلكومة من خ�ل�ال وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
ملتابعة الأ�سرى واملعتقلني الأردنيني يف �سجون االحتالل
الإ�سرائيلي.
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وت���وىل النائب يحيى ال�سعود �إط�ل�اع املجل�س على
واق���ع زي���ارة وفد جلنة فل�سط�ي�ن �إىل مناط���ق ال�سلطة
الفل�سطيني���ة والفعالي���ات الت���ي �شارك���ت فيه���ا خالل
الزيارة ولق���اء الوفد الأردين م���ع الرئي�س الفل�سطيني
وخا�ص���ة اللق���اء م���ع وزي���ر الأ�س���رى يف احلكوم���ة
الفل�سطينية.
وواف���ق املجل�س عل���ى �إ�صدار بي���ان ا�ستنكار يدين
موافق���ة الكني�س���ت الإ�سرائيل���ي عل���ى قان���ون (برافر
بيغن) ال���ذي يدع���و �إىل تهويد الأرا�ض���ي الفل�سطينية
وتهج�ي�ر الفل�سطيني�ي�ن عن �أرا�ضيهم ،كم���ا وافق على
تكليف جلنة فل�سطني النيابي���ة مبتابعة ق�ضية الأ�سرى
الأردنيني يف ال�سج���ون الإ�سرائيلية مع احلكومة وو�ضع
املجل����س ب�آخر التطورات ح���ول الق�ضية وتزويد اللجنة
بكاف���ة االقرتاحات واملالحظ���ات التي وردت يف كلمات
الن���واب للنظ���ر فيها بكل جدية واهتم���ام بالتن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة.
9.9عقد املجل�س جل�سة خا�صة بتاريخ 2013/5 /21

ملناق�ش���ة تداعي���ات االعت���داء ال���ذي وق���ع على
املواطن�ي�ن الأردنيني خالل االحتفالية يف ق�صر
الثق���ايف امللك���ي من قب���ل موظف�ي�ن يف ال�سفارة
العراقية .
5

وتعت�ب�ر ه���ذه اجلل�س���ة م���ن جل�س���ات املناق�ش���ة
العام���ة ،وق���د حتدث فيه���ا  101نائب ح���ول االعتداء،
بع���د �أن و�ضع وزير اخلارجية و�ش����ؤون املغرتبني نا�صر
ج���ودة يف م�ستهل اجلل�سة املجل����س ب�صورة الإجراءات
الت���ي اتخذتها احلكومة حيال ما ح���دث قائ ًال �إن وزير
اخلارجي���ة العراقي �أعلم���ه ب�أنه يقدم اعت���ذار حكومة
العراق عما حدث.
 5قبيل بدء اجلل�سة ت�صدرت �صورة الرئي�س العراقي الراحل �صدام ح�سني
قبة املجل�س بع���د �أن قام العديد من النواب برفعها حتت القبة احتجاج ًا على
اعتداء الدبلوما�سيني العراقيني على مواطنني �أردنيني يف ق�صر الثقافة.
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وواف���ق املجل�س عل���ى ت�شكيل جلن���ة ملتابعة ق�ضية
املعتدى عليه���م ،وذلك بنا ًء على املذك���رة املقدمة من
 14نائب��� ًا .وواف���ق املجل�س على اعتب���ار البيان ال�صادر
ع���ن جلن���ة ال�ش����ؤون العربي���ة والدولي���ة الت���ي رف�ضت
في���ه رف�ض ًا قاطع��� ًا �أي �أهانة �أو اعت���داء على كرامة �أي
مواطن �أردين كفل ل���ه الد�ستور حق التعبري عن الر�أي
بيان ًا با�سم املجل�س.
كم���ا وافق املجل����س على �إر�سال كاف���ة املالحظات
والتو�صي���ات التي وردت بكلمات الن���واب �إىل احلكومة
والطلب منها �أخذها بعني االعتبار.
( )2طلبات مناق�شة عامة مل تعر�ض على
املجل�س
وبل���غ عدد ه���ذه الطلبات خم�سة طلب���ات مناق�شة
عامة مل يتم �إدراجها على جدول �أعمال املجل�س ،وهي:
1.1طلب حول م�شكلة متقاعدي م�ؤ�س�سة املوانئ .
2.2طل���ب ح���ول تداعي���ات الأزم���ة ال�سوري���ة عل���ى
حمافظة املفرق من حيث املياه وتراكم النفايات
وانت�شار الأمرا�ض
3.3طلب حول هموم وم�شكالت القطاع ال�شبابي .
4.4طلب حول م�شاكل امتحانات التوجيهي.
5.5طلب حول و�ضع م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون.
هـ -املذكرات النيابية
ت�ش�ي�ر ال�سجالت الر�سمية املوثق���ة ملجل�س النواب
ب�أن املجل����س قام بت�سجيل وتوثي���ق  103مذكرات فقط
وقعها الن���واب ،فيما ت�شري الوقائع اليومية �إىل �أن عدد
املذك���رات الت���ي مت توقيعها والإعالن عنه���ا يف و�سائل
الإعالم املختلفة يفوق هذا الرقم بكثري.
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وبح�سب ال�سج�ل�ات الر�سمية للمجل�س ،فقد متت
الإجابة عن  38مذكرة فق���ط من املجموع الكلي البالغ
 103مذكرات .وتوزعت ه���ذه املذكرات بح�سب اجلهة
التي وجهتها على اجلهات التالية:

نائب ًا وطالبوا فيها �إعطاء القانون امل�ؤقت رقم  36ل�سنة
 2010قان���ون الأح���وال ال�شخ�صي���ة �صف���ة اال�ستعجال
واملنظور �أمام اللجنة القانونية ،فقد قرر املجل�س عدم
املوافقة على هذا املطلب.

1.1املذكرات املقدمـة من اللجـان11 :مذكـرة .

وال ب���د لرئي�س جمل�س النواب �أن يعر�ض املذكرات
على ج���دول �أعمال املجل�س ،ويف �أحي���ان �ضاغطة فقد
كان رئي����س املجل����س يقوم بعر�ض املذك���رة �سريع ًا على
املجل�س لي�أخذ ر�أيه فيها.

2.2املذكرات املقدمـة من جمموعة من النواب52 :

مذكـرة .

3.3املذكرات املقدمة من نواب فرادى 39 :مذكرة.
4.4املذك���رات املقدم���ة م���ن كت���ل نيابي���ة :مذك���رة
واحدة.

كم���ا كان جمل�س النواب يق���رر يف بع�ض الأحيان،
ت�أجي���ل البحث يف مذكرات مدرج���ة �أ�ص ًال على جدول
�أعماله على نحو املذكرة الت���ي وقعها  57نائب ًا وطالبوا
فيها بط���رح الثقة بحكوم���ة د .عبداهلل الن�س���ور �سند ًا
لأح���كام املادت�ي�ن ( )53و( )54م���ن الد�ست���ور ،وق���د
عر�ض���ت املذك���رة عل���ى املجل����س يف جل�ست���ه الرابع���ة
والثالثني بتاري���خ  ،2013/7/24وق���رر املجل�س ت�أجيل
البحث فيها ،ومل يعد املجل�س لعر�ضها مرة �أخرى.

وتتباي���ن ظ���روف جم���ع توقيع���ات الن���واب عل���ى
املذك���رات و�آلي���ة تقدميه���ا ،ففي بع����ض املذكرات كان
يت���م كتابة املذكرة وجم���ع التوقيعات عليه���ا وتقدميها
يف اجلل�س���ة ذاتها ،بينما كان���ت مذكرات �أخرى حتتاج
لوق���ت طوي���ل ولرمبا لأي���ام لتقدميها لرئا�س���ة املجل�س
ومن ثم ت�سجيلها ر�سمي ًا.

ويف املو�ض���وع ذات���ه ،ف����إن �أ�شه���ر مذك���رة تتعل���ق
مبوق���ف النواب م���ن احلكومة ،هي تل���ك املذكرة التي
وقعه���ا  83نائب ًا طالبوا فيها بحج���ب الثقة عن حكومة
رئي����س ال���وزراء ،ومل يتم عر�ضه���ا لأن ع�شرات النواب
املوقعني عليها قاموا ب�سحب توقيعاتهم عنها.

وحت�س���ب م���ن ه���ذه املذك���رات طلب���ات املناق�شة
العامة ،و�أية مطالب �أخرى كان النواب يوقعون على مثل
تلك املذك���رات التي مل يرد �أي ن�ص حولها يف الد�ستور
�أو يف النظ���ام الداخلي ملجل�س الن���واب ،و�إمنا �أ�صبحت
عرف ًا من �أعراف جمل�س النواب ،و�أ�صبح التعامل معها
مقبو ًال على قاعدة «املعروف عرف ًا كامل�شروط �شرط ًا».

ولع���ل م���ن �أب���رز املذك���رات الت���ي ميك���ن التوقف
عنده���ا؛ املذكرة الت���ي وقعه���ا  80نائب ًا وطالب���وا فيها
بتاري���خ � 2013/6/26إحال���ة قان���ون البلدي���ات �ساري
املفع���ول �إىل املحكم���ة الد�ستوري���ة للتب�ي�ن م���ن �شبه���ة
الد�ستورية من عدمها ،وقد وافق املجل�س عليها.
لقد كان املجل�س يف بع�ض الأحيان يرف�ض املوافقة
على مذكرات الن���واب على نحو املذكرة التي وقعها 20

كم���ا قام نواب ب�سحب توقيعاته���م على مذكرات،
كان���وا قد وقعوا عليها �أ�ص ًال على نحو ما قام به النائب
جمح���م ال�صق���ور ب�سحب توقيع���ه عن مذك���رة طالب
موقعوها بعقد جل�سة مناق�شة عامة ملناق�شة رفع �أ�سعار
املحروق���ات ،تاله يف �سح���ب توقيعه عن تل���ك املذكرة
النائ���ب علي اخلاليلة ،لي�صبح ع���دد املوقعني عليها 8
نواب من �أ�صل  10نواب.
�إال �أن مذك���رة �أخرى وقعه���ا  64نائب ًا اثناء انعقاد
جل�سة املناق�شة العامة لرفع �أ�سعار املحروقات ،طالبوا
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احلكومة فيها الرتاجع عن قرار رفع �أ�سعار املحروقات
مل يتم التعامل معها متام ًا.
وهن���اك ع�ش���رات املذك���رات التي �أخ���ذت �شهرة
�إعالمي���ة وا�سعة ،لكنها مل تعر����ض باملطلق على جدول
�أعمال جمل�س النواب ،وي�أتي يف مقدمتها املذكرة التي
تبناها النائب خمي�س عطي���ة بتاريخ  2013/5/8ووقع
عليها  52نائب ًا طالبوا فيه���ا بطرد ال�سفري الإ�سرائيلي
من عمان و�إغالق ال�سفارة الإ�سرائيلية يف عمان ب�سبب
ما قام ب���ه ال�صهاين���ة باقتحامهم للم�سج���د الأق�صى
و�سح���ب ال�سفري الأردين من �إ�سرائيل و�إغالق ال�سفارة
الأردنية يف �إ�سرائيل.
كذلك احلال مع املذكرة التي وقعها  23نائب ًا دعوا
فيه���ا �إىل �إ�صدار عفو عام� ،أو املذك���رة التي وقعها 12
نائب ًا طالب���وا فيها بعقد جل�سة مناق�ش���ة عامة ملناق�شة
مو�ضوع عبدة ال�شيطان وتفاعالته.
ولوح���ظ �أن العدي���د م���ن الن���واب كان���وا يوقعون
على مذك���رات تتناول املو�ضوع نف�س���ه ،ويقومون بجمع
توقيع���ات النواب عليها ،على نح���و املذكرة التي تبناها
م .يو�سف القرنة ووقعها  82نائب ًا ،دعوا فيها �إىل تعديل
قان���ون املطبوع���ات والن�شر ،فقد كان���ت هناك مذكرة
ثانية يف الوق���ت ذاته ،تبنتها النائب���ة مي�سر ال�سردية،
ووقعه���ا  50نائب ًا دعوا فيها احلكومة �إىل �إمهال املواقع
الإلكرتوني���ة التي مت حجبها مهلة قانونية جديدة لغاية
ت�صويب �أو�ضاعه���ا وذلك حفاظ ًا عل���ى حرية الإعالم
ومتتني ج�س���ور الثقة ما بني م�ؤ�س�س���ات الدولة واملواقع
الإعالمي���ة وتعزيز دور الإعالم اجلاد يف الرقابة ونقل
احلقيقة واملعلومة للمواطن الأردين.
�إن من الوا�ضح �أن املذكرات التي درج النواب على
�صياغتها وتوقيعها وتقدميها لرئي�س املجل�س ،ال حتظى
ع���ادة باالهتم���ام النياب���ي ال���كايف �إال �إذا كان���ت تتعلق
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بق�ضية جماهريي���ة و�شعبية وا�سعة ،كم���ا �أن الع�شرات
م���ن املذكرات ال يتم ت�سليمه���ا �أ�ص ًال �إىل رئي�س جمل�س
الن���واب ،ويكون الهدف من ورائه���ا فقط هو احل�صول
عل���ى خدمة �إعالمية جمانية ،وينتهي مفعول ودور تلك
املذكرات فور الن�شر عنها يف و�سائل الإعالم املختلفة،
وه���ذا م���ا يف�س���ر الف���ارق الكبري ب�ي�ن ع���دد املذكرات
النيابية امل�سجلة ر�سمي��� ًا ،وبني عددها الفعلي الذي مت
الإعالن عنه يف حينه.
�إن ذل���ك ي�ستدع���ي م���ن جمل����س الن���واب النظر
باهتم���ام �إىل دور املذك���رات النيابي���ة يف العملي���ة
الربملاني���ة ت�شريعي��� ًا ورقابي��� ًا ،وعليه االهتم���ام بذلك
�أثن���اء مناق�شت���ه لتعديل نظام���ه الداخل���ي بحيث يلج�أ
�إىل م�أ�س�سة املذك���رات النيابية وو�ضع �ضوابط قانونية
له���ا بال�ش���كل وامل�ضمون ال���ذي يكفل للمذك���رة دورها
الت�شريعي والرقابي.
و -االقرتاحات برغبة والعرائ�ض وال�شكاوى
1.1االقرتاح ��ات برغب ��ة :و�ص���ل ع���دد االقرتاح���ات
برغبة �إىل خم�سة اقرتاح���ات� ،أحيلت �إىل اللجان
املخت�صة .ووردت الإجابة عن اقرتاح واحد فقط.
2.2العرائ� ��ض وال�ش ��كاوى :بل���غ ع���دد ال�ش���كاوى
والعرائ����ض املقدم���ة �إىل جمل�س الن���واب �شكايتني
�أر�سلتا للحكومة ،ومل ت���رد �أية �إجابة حولهما حتى
نهاية الدورة.
ز -البيانات ال�صادرة عن جمل�س النواب:
�أ�صدر جمل����س النواب العديد م���ن البيانات التي
تعرب عن موقفه كم�ؤ�س�سة ت�شريعية ،تناول فيها العديد
من الق�ضايا ال�سيا�سية املحلية والإقليمية.
وكان �إ�ص���دار املجل�س لبياناته ي�أتي �إما بطلب من
الن���واب� ،أو نتيجة تو�صيات قدمها النواب �أثناء انعقاد
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جل�س���ات املناق�ش���ة العام���ة� ،أو ب�سبب �أح���داث �سريعة
حملي���ة و�إقليمية فر�ض���ت نف�سها عل���ى املجل�س ودفعته
للإعالن عن موقفه �سريع ًا ودون �إبطاء جتاهها.
ومن �أب���رز البيانات التي �ص���درت عن املجل�س يف
دورته غري العادية.
1.1بي���ان ا�ستنكر فيه الفيلم املتعل���ق بهدم امل�سجد
الأق�ص���ى و�صدر عنه بتاري���خ � ،2013/2/13أي
بع���د ثالث���ة �أيام فقط عل���ى انعق���اد دورته غري
العادية ،وهو �أول بيان ي�صدر عن املجل�س.
2.2بي���ان يت�ضم���ن املوق���ف م���ن الأزم���ة ال�سوري���ة
وتداعيات الأزمة ال�سورية والالجئني ال�سوريني
وت�أثريها �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا و�أمني ًا واجتماعي ًا
عل���ى اململكة ،وق���د �ص���در البيان عق���ب انتهاء
جل�س���ة املناق�شة العامة الت���ي خ�ص�صت للبحث
يف هذه الق�ضية.
�3.3أ�ص���در املجل����س بطلب من الن���واب بيان ًا بتاريخ
 ،2013/5/5ع�ّب�رّ في���ه ع���ن موقف���ه و�إدانت���ه
للعدوان الإ�سرائيلي على الأرا�ضي ال�سورية .
�4.4أ�ص���در املجل�س بيان ًا ثمن فيه �سيا�سات ومواقف
جالل���ة املل���ك الت���ي ت�ضمنه���ا خطاب���ه ال�شامل
ال���ذي �ألقاه خالل حفل تخري���ج الفوج ال�ساد�س
والع�شري���ن ل�ضب���اط جامع���ة م�ؤت���ة /اجلن���اح
الع�سكري.
�5.5أ�ص���در املجل�س بيان��� ًا بتاري���خ  2013/4/8ثمن
في���ه مواقف دول اخللي���ج العربي ال�شقيقة جتاه
الأردن.
�6.6أ�ص���در املجل����س بيانا بتاري���خ  2013/5/8حول
اعتداء امل�ستوطنني على امل�سجد الأق�صى بطلب
من النواب .

اخلال�صات والتو�صيات:
ك�شفت هذه الدرا�س���ة يف هوية ومنجزات املجل�س
النياب���ي ال�سابع ع�شر يف دورته غ�ي�ر العادية وما رافق
انتخاب املجل�س من ظ���روف ومعطيات عن �أن املجل�س
احل���ايل يع���اين م���ن العديد م���ن التحدي���ات الداخلية
واخلارجية ،ف�ضال عن كونه ال يزال يخ�ضع بال�ضرورة
�إىل منتج���ات �سلفه املجل�س ال�ساد����س ع�شر مبا يحمله
من انتقادات و�أحكام مت �صرفها له م�سبق ًا.
وللحقيقة ف����إن املجل����س ال�سابع ع�ش���ر يف �شهوره
ال�ست���ة الأوىل ح���اول �أن يروج لنف�س���ه باعتباره جمل�س ًا
خمتلف ًا عن �سابقيه م���ن املجال�س الأخرى� ،إال �أنه بقي
�أ�س�ي�ر م�ش���كالت املجال�س ال�سابق���ة ،ويف �أحيان كثرية
وقع متام ًا يف امل�سكالت ذاتها التي وقعت فيها املجال�س
النيابية ال�سابقة.
�إن املنت���ج الت�شريع���ي للمجل����س يف دورت���ه غ�ي�ر
العادي���ة وبالرغم م���ن طول مدته���ا قيا�س��� ًا باملجال�س
ال�سابق���ة التي كانت املدة تقت�صر على �أربعة �أ�شهر� ،إال
�أنه مل ي�ستط���ع ت�سجيل منتج ت�شريع���ي كبري وملمو�س،
وذل���ك لأ�سب���اب جوهرية عدي���دة تبدو م�ب�ررة متام ًا،
فقد ان�شغ���ل املجل�س يف م�ستهل دورته يف ت�شكيل جلانه
ومكتب���ه الدائم ،وا�ستغرق ذل���ك منه نحو �شهر ،ف�ض ًال
عن ان�شغاله الطويل يف مناق�شات ت�شكيل احلكومة ،ثم
ان�شغاله الحق ًا مبناق�شات الثق���ة باحلكومة وباملوازنة،
ثم ان�شغاله ملدة �شهر بالكامل يف مناق�شة و�إقرار قانون
ال�ضمان االجتماعي.
�إن منجز املجل�س الت�شريعي قيا�س ًا بالظروف التي
رافق���ت تفا�صيل الدورة غري العادي���ة تبدو مقبولة �إىل
حد بعيد.
�أم���ا فيما يتعل���ق باجلانب الرقاب���ي ،فقد انخرط
الن���واب ب�ش���كل مف���رط يف توجي���ه الأ�سئلة الت���ي و�صل
43

عددها الكل���ي �إىل � 1165س����ؤا ًال� ،أجابت احلكومة عن
� 935س�ؤا ًال� ،إال �أن املجل����س مل ي�ستطع مناق�شة وعر�ض
�س���وى � 274س����ؤا ًال مبا فيها ع�ش���رات الأ�سئل���ة املكررة
والتي مت ترحيلها من جل�سة �إىل �أخرى.
وبالرغ���م م���ن �أن املجل�س حقق منج���زات رقابية
تتعل���ق بجل�س���ات املناق�ش���ة العام���ة ،وبن���د م���ا ي�ستجد
من �أعم���ال ،وغريه���ا �إال �أنه �أخفق متام��� ًا يف االلتزام
بن�صو����ص النظ���ام الداخل���ي املتعلق���ة برتاتبي���ة عقد
اجلل�س���ات الرقابي���ة التي ين�ص النظ���ام الداخلي على
عقد جل�سة للأ�سئلة والأجوبة بعد انعقاد ثالث جل�سات
ت�شريعية.
و�أخف���ق املجل����س متام��� ًا يف عر����ض �أي م���ن
اال�ستجوابات التي مت ت�سجيلها ،كذلك عر�ض ومناق�شة
االقرتاح���ات بقانون� ،أو االقرتاح���ات برغبة ،وبالرغم
م���ن قي���ام املجل����س بعر����ض بع����ض تل���ك االقرتاحات
املح���دودة ج���د ًا �إال �أن ال�سي���اق الع���ام بق���ي ي�ؤ�شر �إىل
توا�ضع وا�ضح يف هذا املنجز.
ويالحظ �أن جمل�س النواب يف دورته غري العادية،
ق���د وقع يف معظم الأحي���ان رهين ًا للخالف���ات النيابية
الداخلي���ة ،التي �أثرت �سلب ًا عل���ى املجل�س� ،سواء جلهة
امل�ش���كالت وامل�ش���ادات الداخلية� ،أو جله���ة املوقف من
احلكوم���ة .كما �أن املجل�س نف�سه دف���ع ثمن ًا كبري ًا جتاه
امل�ش���اورات التي انخرط فيها مع رئي�س الوزراء د .عبد
اهلل الن�سور فيما يعرف مب�شاورات احلكومة الربملانية،
فقد خ�سر املجل�س كثري ًا من تلك امل�شاورات التي �أثرت
�سلب ًا على وحدة املجل����س وان�سجام �أع�ضائه ،لين�سحب
ذلك على الكتل الربملاني���ة ووحدتها ،ف�ض ًال عن ظهور
املجل�س �أمام ال���ر�أي العام الأردين وك�أنه جمل�س طامع
بالتوزير .
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ه���ذه املعطي���ات وغريه���ا تق���ود �إىل العدي���د من
التو�صيات يف هذا اجلانب ميكن �إجمالها فيما يلي:
1.1على جمل����س النواب التم�س���ك بجدية كبرية يف
تعديل نظام���ه الداخلي الناظم لعمله حتت قبة
املجل����س وخارجها ،و�أمام املجل�س فر�صة كبرية
لتحقي���ق ذلك يف دورته اال�ستثنائية املقبلة ،بعد
�أن �أخف���ق املجل�س يف �إجن���از تلك التعديالت يف
ختام دورته غري العادية.
2.2عل���ى املجل�س االلت���زام ب�شدة بدوري���ة وتراتبية
عق���د جل�ساته الت�شريعي���ة والرقابية ،مبعنى �أن
على املجل�س �أن يلتزم بعقد جل�سة للرقابة عقب
كل ثالث جل�سات خم�ص�صة للجانب الت�شريعي.
3.3يتوج���ب عل���ى املجل����س �أن يرك���ز يف تعدي�ل�ات
نظام���ه الداخلي على االعرتاف بالكتل النيابية
والعمل على م�أ�س�ستها ،واعتبارها �أحد املكونات
الرئي�سي���ة للجان���ب التنظيم���ي الداخلي ملجل�س
النواب.
4.4عل���ى املجل�س و�ض���ع حلول ناجعة متام��� ًا مل�شكلة
الغياب املتكرر بدون عذر عن اجلل�سات ،ملعاجلة
م�شكل���ة �إبق���اء املجل�س حتت �ضغ���ط «الن�صاب
القان���وين» ،ويف هذا اجلانب ال ب���د من الت�أكيد
عل���ى �أهمي���ة قرار رئي����س جمل�س الن���واب �سعد
هاي���ل ال�سرور يف مطلع �شهر �آذار املا�ضي بن�شر
�أ�سم���اء الن���واب املتغيبني عن اجلل�س���ات بدون
ع���ذر� ،إال �أن هذا الإجراء للأ�سف مل ي�ساهم �أو
ي�ساعد يف حل تلك امل�شكلة ،ما ي�ستدعي البحث
عن خي���ارات �أخرى �أكرث حزم ًا يف هذا اجلانب
مع التم�س���ك باال�ستمرار يف ن�شر �أ�سماء النواب
املتغيبني بدون عذر عن اجلل�سات.
5.5على املجل����س التوج���ه �سريع ًا �إىل عق���د دورات
تدريبية وتثقيفية للن���واب فيما يتعلق باجلوانب

درا�سة حول �أداء جمل�س النواب ال�سابع ع�شر الت�شريعي والرقابي يف دورته غري العادية
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القانونية ،و�آليات املناق�شة حتت القبة ،وغريها
م���ن الق�ضاي���ا الأخ���رى الت���ي ته���م الن���واب يف
�أعمالهم اليومي���ة الت�شريعية والرقابية ،خا�صة
بع���د �أن تب�ي�ن �أن ع�ش���رات الن���واب ال يزال���ون
يجهل���ون متام��� ًا �آلي���ات التعام���ل م���ع الد�ستور
والنظ���ام الداخلي ،ما يجعل من الأهمية مبكان
عقد ور�شات تدريب للنواب يف هذا اجلانب.
�6.6إن �أي���ة تو�صيات �أخ���رى يف هذا اجلانب يتوجب
ت�ضمينه���ا للنظ���ام الداخل���ي ملجل����س الن���واب
لت�صب���ح ج���زء ًا قانوني��� ًا ناظم ًا لعم���ل املجل�س،
ولذلك ف����إن ال���دور الأكرب املن���وط باملجل�س يف
دورته اال�ستثنائية املقبلة هو امل�سارعة وااللتزام
الت���ام باجن���از تعدي�ل�ات النظ���ام يف ال���دورة
اال�ستثنائية.
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املالحق:
امللحق ( )1
�أ�سماء النواب الأع�ضاء يف جمال�س نيابية �سابقة
جدول ب�أ�سماء النواب الأع�ضاء يف جمال�س نيابية �سابقة
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الرقم

ا�سم النائب

17

16

15

14

13

12

1

خليل عطية

*

*

*

*

*

*

2

حممد الرباي�سة

*

*

3

يحيى ال�سعود

*

*

4

يو�سف القرنة

*

*

5

عبد الرحيم البقاعي

*

*

*

6

�أحمد ال�صفدي

*

*

*

7

�أحمد الهمي�سات

*

*

8

تامر بينو

*

*

9

ن�صار القي�سي

*

*

10

عدنان ال�سواعري

*

*

11

حممد الردايدة

*

12

قا�سم بني هاين

*

13

ح�سني ال�شياب

*

*

14

جميل النمري

*

*

15

فواز الزعبي

*

*

16

خالد البكار

*

*

17

يا�سني بني يا�سني

*

*
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*
*
*

*

*

*

11

الملا

الرقم

ا�سم النائب

17

18

حممود مهيدات

*

19

خالد احلياري

*

*

20

�ضرار الداود

*

*

21

حممود اخلراب�شة

*

*

22

ب�سام املنا�صري

*

23

جمال قموه

*

*

24

�شادي العدوان

*

*

25

رائد حجازين

*

26

حممود الهوميل

*

27

طارق خوري

*

28

�سمري العرابي

*

*

29

مريزا بوالد

*

*

30

حممد احلجوج

*

*

31

علي اخلاليلة

*

*

32

مو�سى اخلاليلة

*

33

عبد الكرمي الدغمي

*

*

34

حممد الظهراوي

*

*

35

�إبراهيم العطيوي

*

*

36

حممد ال�سعودي

*

*

37

زيد ال�شوابكة

*

*

38

مفلح الرحيمي

*

*

16

15

14

*

*

*

*

13

12

11

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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الرقم

ا�سم النائب

17

16

39

وفاء بني م�صطفى

*

*

40

ر�ضا حداد

*

*

41

حممد البدري

*

42

حاب�س ال�شبيب

*

43

�سعد هايل ال�سرور

*

*

44

�آمنــة الغراعيـر

*

*

45

حمدية احلمايدة

*

*

46

ردينــة العــطي

*

15

*
*

*

14

*
*

*

*
*

*

*

*

*

47

�أن�صــاف اخلوالدة

*

*

*

48

فلــك اجلمعـاين

*

*

*

49

تــمام الرياطي

*

*

50

ميـ�سر ال�سردية

*

*

51

حممد احلاج

*

52

م�صطفى العماوي

*

53

عاطف الطراونة

*

54

عبد املجيد الأقط�ش

*

55

عبد الهادي املجايل

*

56

جمحم ال�صقور

*

57

�أجمد املجايل

*

*

*
*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

58

م�صطفى ال�شنيكات

*

*

*

59

مفلح اخلزاعلة

*

*

*
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13

12

11

*

*

الملا

امللحق رقم ( ) 2
�أ�سماء النواب اجلدد
جدول ب�أ�سماء النواب اجلدد الذين يدخلون احلياة النيابية لأول مرة
الرقم

اال�سم

رقم

ا�سم

1

هايل الدعجة

2

�أحمد اجلالودي

3

طالل ال�شريف

4

رائد الكوز

5

عبد املح�سريي

6

حممد ع�شا الدوامية

7

�أجمد امل�سلماين

8

عامر الب�شري

9

عاطف قعوار

10

�سمري عوي�س

11

خري �أبو �صعيليك

12

ع�ساف ال�شوبكي

13

�سعد الزوايدة

14

مو�سى �أبو �سويلم

15

�سليم البطاينة

16

عبد املنعم العودات

17

عبد اجلليل العبادي

18

خري الدين هاكوز

19

حممد اخل�صاونة

20

با�سل عالونة

21

ن�ضال احلياري

22

حممد ال�شرمان

23

عبد الكرمي الدراي�سة

24

با�سل امللكاوي

25

عبد اهلل عبيدات

26

م�صطفى ياغي

27

حممد العالقمة

28

طه ال�شرفاء

29

موفق ال�ضمور

30

اعطيوي املجايل

31

فار�س الهل�سة

32

ب�سام البطو�ش

33

حممد العبادي

34

نايف الليمون

35

م�صطفى الروا�شدة

36

عو�ض كري�شان

49

50

الرقم

اال�سم

رقم

ا�سم

37

�أجمد �آل خطاب

38

عدنان الفرجات

39

بدر الطورة

40

�ضيف اهلل ال�سعيديني

41

اكرمي العو�ضات

42

يو�سف �أبو هويدي

43

و�صفي الزيود

44

مد اهلل الطراونة

45

ق�صي الدمي�سي

46

علي ال�سنيد

47

حممد ال�شديفات

48

نايف اخلزاعلة

49

علي بني عطا

50

�إبراهيم ال�شحاحدة

51

حممد الفريحات

52

حممد القطاط�شة

53

حممد الرياطي

54

عدنان �أبو ركبة

55

�ضيف اهلل اخلالدي

56

م�صطفى احلمارنة

57

كمال الزغول

58

عبد اهلل اخلوالدة

59

�سليمان الزبن

60

حممد هديب

61

حديثه اخلري�شة

62

ثامر الفايز

63

�شاهــه �أبو �شو�شـة

64

حممد احلجايا

65

مرمي اللوزي

66

فاطمة �أبو عبطة

67

نعايــم العجارمة

68

هند الفاي ــز

69

فاتـن اخلليـفات

70

ريــم �أبو دلبــوح

71

جنـ ــاح الع ــزة

72

خلـود اخلطاطبـة

73

�سعد البلوي

74

معتز �أبو رمان

75

خمي�س عطية

76

زكريا ال�شيخ
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الملا

الرقم

اال�سم

رقم

ا�سم

77

رىل احلروب

78

منري زوايدة

79

حممد اخل�شمان

80

�أحمد الرقيبات

81

مازن ال�ضالعني

82

ح�سن عبيدات

83

علي العزازمة

84

رائد اخلاليلة

85

حممد الزبون

86

حازم ق�شوع

89

في�صل الأعور

90

هيثم العبادي

91

عبد الهادي املحارمة

92

حممد العمرو

93

حمزه �أخو ر�شيدة
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