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مقدمة
ت�أتي هذه الدر�سة لتكون راف��د ًا ودلي ًال لأع�ضاء جمل�س النواب الثامن ع�شر لالطالع على ما قدمه املجل�س
ال�سابق ،وعلى �أبرز املوا�ضيع التي �أخفق فيها وكانت �سبب ًا يف حتريك الر�أي العام �ضده ،ومنها ننطلق لن�ؤ�شر
للنجاحات والإخفاقات التي اعرتت عمل املجل�س ال�سابق ،و�أدت يف بع�ض الأحيان لت�شويه �صورته لدى الر�أي العام،
ويف ال�شارع ،ما انعك�س نقد ًا جارحا للمجل�س حين ًا ،وتدين من�سوب الثقة ب�أع�ضائه يف �أحايني �أخرى.
يف هذه الدرا�سة ،ن�سلط ال�ضوء على كل ما اعرتى عمل املجل�س ال�سابق ،ون�ؤ�شر �إلى كل ما ي�ستوقف املراقب يف
جمال الأداء ،لنخرج بخال�صات وتو�صيات بحيث ميكن حتا�شي تكرار ما حدث ،وكان �سبب ًا هام ًا يف تعظيم النقد
للمجل�س ال�سابق ،و�أدى لرتاكمات �سلبية لدى الر�أي العام �شوهت ال�صورة ب�شكل كبري.
ولعله من امل�ؤمل �أن تكون هذه الدرا�سة دلي ًال لكل نائب بحيث يتعرف على ما فعله املجل�س ال�سابق ،وخا�صة
العرثات التي وقع فيها ب�أدق تفا�صيلها ،وقراءة ما اعرتى عمله من نكو�ص �أدى لت�شويه �صورته ،وتدين من�سوب
نواح خمتلفة �سواء �أكانت ت�شريعية �أو
الثقة به .غري �أننا �سن�ؤ�شر يف الوقت نف�سه �إلى �إيجابيات املجل�س ال�سابق من ٍ
رقابية ،دون �أن نغفل ت�سليط ال�ضوء على ال�سلبيات باعتبارها هي التي ت�ؤثر على الر�أي العام ،وتخلق �إما ر�أي ًا عام ًا
مناه�ض ًا للمجل�س �أو متقب ً
ال له.
و�سنلقي ال�ضوء هنا على موا�ضيع خمتلفة ومتنوعة ذات �أثر يف حياة املجال�س املختلفة ،ف�إما �أنها ترفع من�سوب
الثقة يف ال�سلطة الت�شريعية �أو ُتقل�صها ،وهذا يعود لطريقة تعامل املجل�س مع تلك الق�ضايا والزوايا التي ينظر �إليها
منها ،ومدى ان�سجامه مع ق�ضايا النا�س املعي�شية دون �أن يكون �شعبوي ًا يبحث نوابه عن ر�صيد �شخ�صي فقط ،ودون
�أن يكون لأع�ضائه م�ؤيدون للحكومة ب�شكل تلقائي يف كل ما تفعل.
وقد جاءت الدرا�سة يف �إطار �سعي مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية لتعزيز الإميان بالن�ص الد�ستوري الذي
يقول �إن االمة م�صدر ال�سلطات ،و�إن احلكم يف الأردن نيابي ملكي وراثي ،ولهذا ف�إن رفع من�سوب ثقة ال�شعب
مبجل�س نوابه من �ش�أنه و�ضع العجلة يف الطريق ال�صحيح ،وو�ضع الإ�صالح على �سكة االنطالق� ،إذ �إنه بدون
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تعميق مفهوم �أن الأمة م�صدر ال�سلطات ،وجتذير هذا املفهوم فن عجلة الدميقراطية �ستبقى تدور ببطئ و�سيبقى
اال�صالح يبحث عن الطريق.
�سنلقى ال�ضوء على ق�ضايا تبدو لنا جوهرية �ساهمت يف رفع من�سوب النقد للمجل�س ال�سابق واملجال�س التي
�سبقته ،على امل �أن يتجاوز املجل�س الثامن ع�شر املطبات التي وقع فيها �سابقه ،وي�أخذ العرب منها ،و�أبرز تلك
الق�ضايا :مو�ضوع احل�ضور والغياب وفقدان الن�صاب ،ومعرفة الد�ستور والنظام الداخلي للمجل�س ،وعالقة النواب
مع الإعالم ،وعالقة النواب مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وح�ضور اجتماعات اللجان ،ومتتني الكتل النيابية ،وتوقيت
طرح ال�س�ؤال النيابي ،واال�ستجوابات ،والتعامل مع طرح القوانني من قبل املجل�س ،واملوازنة وطريقة مناق�شتها
وتقدمي �أفكار وبدائل ،و�إبعاد املجل�س عن الدخول يف ق�ضايا �شعبوية ،وا�ستذكار ق�ضايا �صوت �ضدها املجل�س ال�سابق
وعاد وتراجع عنها ،وعالقة النواب مبكتبهم الدائم ،وعالقة النواب باحلكومة ،وعدم رفع �سقف التوقعات لدى
املواطنني من خالل ال�شعارات الرنانة ،وعدم البحث عن مكا�سب �شخ�صية للنواب (رواتب ،امتيازات�...،إلخ)،
ومعرفة القوانني التي يتم تداولها والتح�ضري لها وتقنني املداخالت حتت القبة.
ذاك �سيكون جزء ًا من موا�ضيع �سيتم التطرق �إليها ،و�سيكون يف كل بند منها عناوين وا�ستدالالت خمتلفة
لال�ستفادة منها الحق ًا من قبل �أع�ضاء املجل�س الثامن ع�شر والتعرف على ما كان يح�صل ،و�سن�ضع حتت كل عنوان
تو�صيات تعميم ًا للفائدة.

ا�ستهالل
ال �شك �أن من املفيد �أن تنعك�س جتربة جمال�س النواب املتعاقبة ،على املجال�س الالحقة ،ومن هذا املنطلق ،ف�إن
جتربة جمل�س النواب ال�سابع ع�شر (ال�سابق) يتوجب �أن يكون لها ح�ضور من حيث الإجنازات والعرثات يف ذهن
وخلفية �أع�ضاء جمل�س النواب الثامن ع�شر الذي جرى انتخاب �أع�ضائه يف الع�شرين من �أيلول� /سبتمرب ،2016
والذي �سيبد�أ �أعماله يف ال�سابع من ت�شرين الأول /اكتوبر .2016
فرغم �أن انتخاب املجل�س النيابي ال�سابع ع�شر ،جاء متزامن ًا مع ما عرف بـ «الربيع العربي» ،وما رافق هذا
امل�صطلح من وجهات نظر خمتلفة ،ف�إن �سواد النا�س كانوا يعتقدون ويعولون عليه لفعل ال�شيء الكثري ،وحتقيق
اخرتاقات هامة يف احلياة ال�سيا�سية والإ�صالحية والدميقراطية للنا�س ،والبناء على ما مت �إجنازه يف املجل�س
ال�ساد�س ع�شر من تعديالت د�ستورية ،واالرتقاء بها ،والت�أ�سي�س ملرحلة �إ�صالحية جديدة ،و�إدخ��ال مفاهيم
دميقراطية حديثة ت�ضعنا قو ًال وفع ً
ال على طريق الإ�صالح احلقيقي امل�ستند �إلى الد�ستور.
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ما عزز من هذا ال�شعور ،ال�صالحية التي منحها امللك للمجل�س ال�سابق يف �إجراء م�شاورات نيابية مكثقة لت�سمية
رئي�س الوزراء ،رغم �أن هذا الأمر من �صالحيات امللك الد�ستورية ،لكنه تنازل عنها ل�صالح املجل�س ال�سابق ملحاكاة
فكرة �أن يكون للمجل�س دور يف احلياة ال�سيا�سية ب�شكل عام ،وب�أمل �أن يفرز ذلك تيار ًا �أغلبي ًا وتيار ًا �آخر معار�ض ًا،
مبا ميهد الطريق لت�شكيل حكومات برملانية ،وبعد ذلك حكومات حزبية ،بيد �أن تلك التجربة ما لبثت �أن بقيت
يف مربعها الأول ،ومل يتم البناء عليها ،حيث مل ن�شهد يف املجل�س ال�سابق تيارات من هذا القبيل ،ولي�س �أدل على
ذلك ت�صريحات رئي�س املجل�س وقت ذاك م .عاطف الطراونة التي نقلتها �صحيفة القد�س العربي اللندنية ومواقع
�إخبارية حملية بتاريخ � 25آب�/أغ�سط�س  ،2015حيث �أعرب بو�ضوح عن معار�ضة فكرة امل�شاورات النيابية ،ودعا
�إلى �أن يقوم امللك بت�سمية رئي�س الوزراء وتكليفه بت�شكيل احلكومة دون الرجوع للنواب ،باعتبار �أن تلك امل�شاورات
مل تكن ذات �أثر.
فلئن دخل جمل�س النواب ال�سابع ع�شر حياته الربملانية مبعنويات مرتفعة ،فذلك لأنه جاء بعد جمل�س نيابي
مي�ض على انتخابه �سوى عامني ،وكان ال�سبب الرئي�سي حلل املجل�س ال�ساد�س ع�شر ارتفاع وترية املطالبني
منحل مل ِ
برحيله ،و�إقرار قانون انتخاب جديد مت مبوجبه اعتماد فكرة القوائم الوطنية ،على خلفية تعديالت د�ستورية
منحت النواب �سلطات �أو�سع ،ومنعت �إ�صدار قوانني م�ؤقتة �إال يف �أ�ضيق نطاق �أو تغييب جمل�س النواب ل�سنوات،
وو�ضعت حد ًا �أق�صى لغياب املجل�س مدته �أربعة �أ�شهر فقط.
بيد �أن املخرجات مل ترق �إلى الأمنيات ،فما لبث «ال�سابع ع�شر» �أن وقع يف مطبات وعرثات ،ويف منعطفات
ومناو�شات �أدت �إلى تدين من�سوب ثقة النا�س به ،كان �أبرزها و�أولها حادثة �إطالق النار يف حميط القبة من
قبل النائب طالل ال�شريف باجتاه زميله النائب ق�صي الدمي�سي ،وذلك يف م�ستهل عمل جمل�س النواب ال�سابع
ع�شر بتاريخ �10أيلول�/سبتمرب  ،2013ما �أدى لف�صل النائب طالل ال�شريف مطلق النار ،والدعوة النتخابات �سنة
(مت تخفي�ضها الحق ًا) ،ما �أثر على هيبة امل�ؤ�س�سة الت�شريعية ،وتركها عر�ضة للنقد من قبل الر�أي العام .كما �أن
االعتداءات املتكررة من قبل نواب على زمالئهم ،ون�شوب م�شاجرات حتت القبة ،كان يتم فيها ا�ستخدام الأحذية
والأحزمة وعبوات املياة ،والحق ًا الأيدي ،رفع من وترية ت�شا�ؤم املواطنني باملجل�س اجلديد ،وخف�ض من�سوب الثقة
�إلى درجات غري م�سبوقة.
ولأن احلكومة ال�سابقة كانت قد اعتمدت �سيا�سة اقت�صادية و�ضريبية �أثرت على املواطنني دون �أن يكون للمجل�س
دور يف �إيقاف تلك ال�سيا�سة ،ف�إن املراقبني والر�أي العام وجمهور املواطنني اعتربوه �أداة بيد احلكومة حتركها كما
تريد .و�ساهم �أكرث يف ذلك تعرث املجل�س يف م�ساءلة وزراء وم�س�ؤولني ،وو�ضع قيود على ال�س�ؤال واجلواب .وجاء
تف�سري الديوان اخلا�ص لتف�سري القوانني ملواد يف النظام الداخلي للمجل�س ل�صالح احلكومة ويف غري �صالح النواب،
وهو الأمر الذي �أ�ضعف قدرتهم الرقابية يف على اال�ستثمار الأمثل للأداة الرقابية املتاحة يف م�ساءلة احلكومة يف
حمطات عديدة.
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مثالَ :م ْن ُع النواب من توجيه �س�ؤال يت�ضمن الأ�سماء ،ومن ُع النواب من �إعالن ا�ستجواب رئي�س الوزراء �إذا كان
اال�ستجواب موجه ًا لوزير عامل يف احلكومة ،وتعرث ا�ستجواب رئي�س الوزراء من قبل �أحد النواب حول مو�ضوع املياه
بحجة �أن املجل�س ال يجوز له ا�ستجواب الرئي�س �إال يف الق�ضايا العامة ولي�س يف ق�ضايا تخ�ص وزارة �أو م�ؤ�س�سة
معينة ،كما ف�شل النواب يف املجل�س ال�سابق يف م�ساءلة �أمني عمان و�إقناعه بح�ضور اجتماعات جلانه باعتبار �أنه
ال يجوز للنواب �س�ؤال الأمني ب�شكل مبا�شر و�إمنا توجيه ال�س�ؤال للوزير امل�س�ؤول عن الأمني ،الذي هو يف هذه احلالة
رئي�س الوزراء.
كل ذاك �ساهم يف �إ�ضعاف القوة الرقابية للنواب ،وت��رك املجل�س يبحث عن ذات��ه ،ويحاول جاهد ًا �إع��ادة
الهيبة لنف�سه من خالل عقد جل�سات مناق�شة عامة حول ق�ضايا خمتلفة (الغاز ،الرتخي�ص ،ا�ست�شهاد القا�ضي
رائد زعيرت) ،بيد �أن خمرجات تلك املناق�شات كانت غالب ًا تنقلب �ضد املجل�س ،و�أبرز تلك احلاالت ،طرح الثقة
باحلكومة على خلفية ا�ست�شهاد القا�ضي رائد زعيرت ،وح�صول احلكومة على ثقة �أكرب من الثقة التي ح�صلت عليها
عندما طلبتها.

�أو ًال� :إطاللة ت�شريعية
يتمحور عمل جمل�س النواب يف �شقني ،واحد ت�شريعي والآخر رقابي ،ويعترب ال�شق الت�شريعي من �أهم الأدوار التي
يقوم عليها العمل النيابي ،فالت�شريع ي�أتي غالب ًا من قبل احلكومة �إلى جمل�س النواب الذي ينظر فيه من يف قراءة
�أولى ،حيث يتم فتح املجال لأع�ضاء املجل�س بالكالم ،فتتعدد الآراء بني من ي�ؤيد القانون ويطالب بتحويله للجنة
املخت�صة ،وبني من يطالب برده �أو يطلب من احلكومة �سحبه� ،أو يرى فيه نواق�ص يتوجب �إ�ضافتها ،ومن ثم يجري
الت�صويت على املقرتحات املقدمة .وبعد حتويل القانون �إلى اللجنة املخت�صة ،تقوم بدورها بقراءته وفتح حوار
حوله ،ويجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س ح�ضور اجتماعات اللجنة وتقدمي مقرتحات ،ومن ثم يعود القانون حتت
القبة من جديد ،ملناق�شته ماد ًة مادة ،وبعد �إقراره يذهب م�شروع القانون �إلى جمل�س االعيان الذي يقوم مبناق�شته
و�إقراره �أو رده للنواب من جديد ،وهنا يتعني على املجل�س �إما املوافقة على موقف االعيان �أو الإ�صرار على موقفهم،
ويف حال ُر ّد القانون مرتني يتم ح�سم اخلالف عرب جل�سة م�شرتكة.
�إن هذه الآلية تبني �أهمية الدور الت�شريعي ملجل�س النواب الذي يقر القوانني التي تنظم حياة النا�س ،ويربز
م�س�ؤوليته املجتمعية التي يتوجب �أن يكون منتبه ًا لها ،ما يتطلب من �أع�ضائه القيام مب�س�ؤولياتهم يف هذا املجال
خري قيام.
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ولأن جمل�س النواب ال�سابع ع�شر متكن من �إكمال ثالث �سنوات ون�صف من عمره عقد خاللها �أربع دورات
(الأول��ى منها حملت م�سمى دورة غري عادية ،تالها ثالث دورات عادية) وخم�س دورات ا�ستثنائية ،بخالف
املجل�سني ال�سابقني اللذين �صدرت �إرادة ملكية بح ّلهما عقب �سنتني فقط من انطالق �أعمال كل منهما ،الأمر الذي
جعل «ال�سابع ع�شر» �أمام مهام رقابية وت�شريعية كبرية.
وخالل تلك ال�سنوات مت ّكن املجل�س من �إجناز العديد من القوانني ،ف�أقر  172قانون ًا ،و�أ�شاد مراقبون ومتابعون
احل��وارات الوطنية التي �أداره��ا املجل�س مع كل اجلهات الأهلية والر�سمية املعنية ومع املواطنني على م�ستوى
كاف من القراءة املت�أنية
حمافظات اململكة االثنتي ع�شرة ،لكنهم �أخذوا عليه عدم منحه بع�ض القوانني الهامة قدر ٍ
حتت القبة ،مثل قانون االنتخاب ،والتعديالت الد�ستورية التي مررها املجل�س يف جل�سة واحدة دون فتح حوار معمق
وجاد حولها ،والأمر نف�سه ينطبق على قانوين البلديات والالمركزية .ويبني اجلدول ( )1عدد القوانني التي �أقرها
املجل�س يف كل دورة من دوراته.
اجلدول ( :)1توزيع القوانني التي �أقرها جمل�س النواب ال�سابع ع�شر ح�سب الدورة

الدورة النيابية

عدد القوانني

الدورة غري العادية

22

الدورة اال�ستثنائية للدورة غري العادية

6

الدورة العادية الأولى

34

الدورة اال�ستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى

8

الدورة اال�ستثنائية الثانية للدورة العادية الأولى

6

الدوة العادية الثانية

53

الدورة اال�ستثنائية الأولى للدورة العادية الثانية

6

الدورة اال�ستثنائية الثانية للدورة العادية الثانية

8

الدورة العادية الثالثة

29

املجموع

172
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وقد عمل جمل�س النواب ال�سابع ع�شر خالل مدة واليته ما بني �شهر �شباط/فرباير  2013و�أيار/مايو 2016على
قوانني متنوعة �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية ،بع�ضها كان حموري ًا يف حياة البالد و�شكل الدولة.
ومن �أبرز تلك القوانني التي مت التعامل معها خالل تلك الفرتة ،التعديالت الد�ستورية حيث ُع ّدل الد�ستور يف
والية املجل�س مرتني؛ الأولى عام  2014حني عدلت املادة ( )67لتن�ص على ال�سماح للهيئة امل�ستقلة لالنتخاب
ب�إدارة االنتخابات البلدية و�أي انتخابات عامة والإ�شراف عليها مثل االنتخابات النيابية ،كما ُع ّدلت املادة ()127
التي ح�صرت �صالحية تعيني قائد اجلي�ش ومدير املخابرات بيد امللك دون تن�سيب من رئا�سة الوزراء ،و�أق ّرت هذه
التعديالت الد�ستورية ب�أغلبية كبرية ،ومل يعار�ضها �سوى ثمانية نواب فقط.
ويف عام  ،2016اعيد فتح الد�ستور جمدد ًا للتعديل لتو�سيع �صالحيات امللك ،حيث عدلت املادة ( )40ليعني
امللك مبوجبها منفرد ًا مدير الدرك ورئي�س املجل�س الق�ضائي ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س الأعيان ورئي�س و�أع�ضاء
املحكمة الد�ستورية ونائب امللك وويل العهد .وع ّدلت املادة ( )42من الد�ستور لتتيح ملن يحمل جن�سية ثانية تويل
حقيبة وزارية �أو التقدم النتخابات جمل�س النواب �أو �أن يكون ع�ضو ًا مبجل�س الأعيان ،ومرت التعديالت �سريع ًا بعد
كاف حولها.
منحها �صفة اال�ستعجال ب�أغلبية  130نائب ًا ،ودون فتح حوار ٍ
و�أقر جمل�س النواب ال�سابع ع�شر قانون انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب فاحت ًا الباب �أمام �إجراء االنتخابات وفق
نظام القائمة الن�سبية املفتوحة ،و�أقر قبل ذلك قانون «الالمركزية» الذي �سيت�شكل مبوجبه جمال�س للمحافظات
منتخبة مع ح�صة معينة بن�سبة  %15من �أع�ضاء املجال�س املنتخبني ،ويوفر هذا القانون ال�صالحيات ملجال�س
املحافظات لتعزيز التنمية وحت�سني البيئة اال�ستثمارية فيها ،كما �أقر قانون البلديات الذي يع ّد مكمال لقانون
الالمركزية.
ويف ال�ش�أن االقت�صادي �أقر املجل�س عدد ًا من القوانني ،كان �أبرزها قانون �صندوق اال�ستثمار الذي �أثار اجلدل يوم
�إقراره بعدما تراجع املجل�س عن مقرتح ا�ستثناء ال�شركات الإ�سرائيلية من امل�شاركة يف ا�ستثمارات ال�صندوق ،ومن
ثم عاد وتراجع عن ذلك اال�ستثناء ،وهو الأمر الذي القى نقد ًا �شديد ًا والذع ًا من قبل مواطنني ،فعجت �صفحات
التوا�صل االجتماعي بنقد اخلطوة واملجل�س على حد �سواء ،وخا�صة �أن القانون يعمل خارج قوانني اال�ستثمار
الأردنية كقانون ال�شركات والأوراق املالية وت�شجيع اال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إلى �أنه �سيمنح امل�ستثمر الأجنبي �إعفاءات
من �أي ر�سوم �أو جمارك �أو �ضرائب تنطبق على امل�ستثمر الأردين.
كما �أقر املجل�س قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،وقانون تطوير امل�شاريع االقت�صادية ،وقانون
معدل لل�صناعة والتجارة ،وقانون �ضريبة الدخل الذي حظي باهتمام وا�سع ونقا�ش داخل املجل�س وخارجه ،ويف
النهاية بات كل فرد دخله �أكرث من � 12ألف دينار خا�ضع ًا لل�ضريبة ،بينما حدد �سقف الإعفاء بـ � 24ألف دينار لكل
�أ�سرة مهما بلغ عدد �أفرادها.
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ومن �أكرث الت�شريعات التي �أث��ارت جد ًال وا�سع ًا ،م�شروع «قانون التقاعد امل��دين» الذي �أق � ّره جمل�سا النواب
واالعيان� ،إال �أن امللك رده لوجود �شبهة د�ستوريه فيه ،خا�ص ًة ما ين�ص على منح �أع�ضاء جمل�س الأمة (الأعيان
والنواب) رواتب تقاعدية ،وح�سمت املحكمة الد�ستورية اجلدل و�أ�صدرت قرار ًا بعدم ا�ستحقاق �أع�ضاء جمل�س
الأمة لرواتب تقاعدية.
وهنا ال بد من الإ�شارة �إلى �أن قيام جمل�س النواب ال�سابق باقرار قانون تقاعد منحوا �أنف�سهم مبوجبه تقاعد ًا،
فتح على املجل�س بوابة نقد مل تنت ِه ،وخا�صة �أن ذلك جاء يف خ�ضم �أزمة اقت�صادية تعاين منها اململكة ،وعجز
متفاقم للموازنة العامة وتدين مداخيل املواطنني.
و�أقر املجل�س قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية مرتني ،حيث �أثارت بع�ض مواده املقرة نيابي ًا جدال وا�سع ًا ،فبعد
�أن وافق املجل�س عام  2013على �إعفاء كل من يتعاطى املخدرات للمرة الأولى من عقوبة احلق العام واحلب�س
وحتويله للمعاجلة يف املراكز املخت�صة ،عاد عام  2016وتراجع عن الإعفاء ،بعد �أن اتهم التعديل ب�أنه يح�ض على
تعاطي املخدرات وب�أنه �ساهم يف زيادة معدالته.
كما �أقر املجل�س قانون منع االرهاب والذي ر�آه مراقبون مبثابة رجوع عن الإ�صالح ،وقانون اجلرائم الإلكرتونية،
والذي �أتاح حب�س ال�صحفيني ،وح ّد من حرية التعبري يف الأردن ،و�أ�صبح املواطن يحا�سب على �أي من�شور �أو كلمات
يكتبها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،وقانون الك�سب غري امل�شروع ،والذي منع حما�سبة الفا�سدين ب�أثر رجعي،
وقانون ال�ضمان االجتماعي الذي رفع �سنّ التقاعد وخ ّف�ض معادلة احل�سبة التقاعدية.
ويف املح�صلة ،فقد �أقر املجل�س طيلة ال�سنوات الثالث والن�صف من عمره 172 ،قانون ًا يف  181يوم عمل ت�شريعي،
�أي مبعدل �إقرار قانون كل يوم عمل .ولو عدنا لبع�ض الت�شريعات التي احتاجت لأكرث من يوم عمل لإقرارها يتبني �أن
كاف من االهتمام ،وهو الأمر الذي يتوجب االنتباه �إليه ،ومنح الت�شريع القدر
يعط ت�شريعات مهمة قدر ٍ
املجل�س مل ِ
الواجب من البحث والنقا�ش.
هنا ال بد من الإ�شارة �إلى �أن الرتدد النيابي والت�صويت على الأمر وعك�سه من �ش�أنه �ضرب م�صداقية املجل�س
عند الر�أي العام ولدى املتابعني ،وينعك�س �سلبي ًا على النواب الحق ًا ،كما �أن فتح حوارات �شكلية حول قوانني مهمة
وعدم الأخذ ب�أي تو�صية من تو�صيات احلوارات التي يتم فتحها ،وخا�صة عندما يتعلق الأمر بقوانني مهمة كقوانني:
االنتخاب ،والبلديات والالمركزية من �ش�أنه �أن ينعك�س نقد ًا عند الر�أي العام ,الأمر الذي يوجب على جمل�س
النواب الثامن ع�شر االنتباه له ،والعمل على �أن يكون �أي حوار م�ستقبلي مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأحزاب
والنقابات واملواطنني مفتوح ًا من �أجل اال�ستماع لوجهات النظر والأخذ باجلوهري منها ،ولي�س ملجرد االدعاء
باالنفتاح على احلوار مع املواطنني.
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وقدم �أع�ضاء املجل�س ال�سابع ع�شر  57اقرتاح ًا بقانون 55 ،منها ُحفظت يف �أدراج املجل�س ومل تر�سل للحكومة،
�أ�سما املقرتحان بقانون اللذان مت املوافقة عليهما ،فهما املقرتح بقانون املقدم يف  2013/7/17واملت�ضمن تعديل
املادة ( )17من قانون املحكمة الد�ستورية ،واملقرتح املقدم يف  2013/2/24املتعلق بتغليظ العقوبة على جرائم
ال�سرقة يف قانون العقوبات.
وتعر�ض املجل�س لنقد ب�سبب كرثة تقدميه ملقرتحات بقانون دون تفعيل على �أر�ض الواقع� ،إذ كان يتعني على
املجل�س �أن ال يذهب باجتاه الإعالن عن ذلك دون متابعة ،حيث كان هذا �سبب ًا يف زيادة النقد املوجه للمجل�س.
فمن املعروف �أنه ميكن للمجل�س تقدمي اقرتاحات بقانون ،وهذا ما حفظه الد�ستور للنواب يف الفقرة ()1/95
التي تقول «يجوز لع�شرة �أو �أكرث من �أع�ضاء �أي من جمل�سي الأعيان والنواب �أن يقرتحوا القوانني ،ويحال كل اقرتاح
على اللجنة املخت�صة يف املجل�س لإبداء الر�أي ف�إذا ر�أى املجل�س قبول االقرتاح �أحاله على احلكومة لو�ضعه يف �صيغة
م�شروع قانون وتقدميه للمجل�س يف الدورة نف�سها �أو يف الدورة التي تليها ،فيما تقول الفقرة ( )2من املادة ذاتها
«كل اقرتاح بقانون تقدم به �أع�ضاء �أي من جمل�سي الأعيان والنواب وفق الفقرة ال�سابقة ورف�ضه املجل�س ال يجوز
تقدميه يف الدورة نف�سها».
بيد �أن ذاك احلق الد�ستوري ما زال يف �أدنى درجات اهتمامات النواب وي�ؤمل �أن يتنبه املجل�س الثامن ع�شر لهذا
احلق الد�ستوي ليتولى تفعيله ،وتقدمي م�شاريع قوانني للحكومة تت�سم بالأهمية واحليوية.

ا�ستخال�صات
ميكن ا�ستخال�ص الكثري من العرب يف اجلانب الت�شريعي من �أداء املجل�س ال�سابع ع�شر والذي �ساهم يف تدين
�شعبيته ،وعك�س �صورة �سلبية عنه يف ال�شارع ،ومن �أبرز اال�ستخال�صات:
•عدم دراية بع�ض النواب الكافية بطبيعة املواد التي ي�صوتون عليها بالإيجاب �أو بالرف�ض� ،إذ �إن الت�صويت
دون دراية من �ش�أنه مترير قوانني غري مرغوب فيها.
•اتخاذ موقف و�إجراء تعديل على قوانني مو�ضوع النقا�ش ،ومن ثم العودة عن التعديل قي نهاية اجلل�سة ،ما
كان يرتك �أثر ًا �سلبي ًا عند الر�أي العام ،وخا�صة �إذا كان املو�ضوع يتعلق بق�ضايا تثري اهتمام النا�س ،مثال
ذلك ما ح�صل يف قانون اال�ستثمار ،وقانون املخدرات.
•عقد اجتماعات للجان النيابية دون وج��ود ن�صاب لعقدها واتخاذ ق��رارات املوافقة على تلك القوانني
بالتمرير ،حيث ينعك�س ذلك �سلبي ًا على املجل�س ،ويرتكه عر�ضة للنقد.
•عقد ملتقيات حوار وفتح حوار وطني حول قوانني هامة (االنتخاب ،البلديات ،الالمركزية) وعدم الأخذ
بالتو�صيات التي جاءت �ضمن تلك احلوارات ،الأمر الذي يعزز ال�شعور ب�أن �إقامة احلوارات وظيفته �سد
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الفراغ دون الأخذ مبخرجاتها ،وهو �أمر �ساهم ب�شكل كبري يف تعميق الفجوة بني املجل�س واملجتمع املدين
بكل م�ؤ�س�ساته.
•مل ي�ستطع املجل�س ال�سابق �أن ي�سجل لنف�سه انحياز ًا خا�ص ًا نحو الدميقراطية ،وخا�صة �إبان مناق�شته لقانوين
منع الإرهاب واملطبوعات والن�شر ،حيث �أخذ عليه تعزيز الرقابة على النا�س بدل تعزيز الفكر الدميقراطي
والإ�صالحي ،ما ترك انطباع ًا ب�أن املجل�س مييل باجتاه الت�شدد واملحافظة �أكرث من ميله باجتاه الدميقراطية
والإ�صالح.
•�أخذ على املجل�س مترير �سواد القوانني القادمة من احلكومة كما هي مع تعديالت طفيفة عليها تكاد ال تذكر
يف بع�ضها ،وهو ما اعتربه مراقبون ا�ستجابة نيابية ملا تريده احلكومة ،حيث �أن املجل�س مل يظهر �شخ�صيته
و�شخ�صية نوابه يف تلك القوانني.
•مل يظهر املجل�س انحياز ًا باجتاه تعزيز فكر حقوق الإن�سان ،وحماربة التمييز اجلندري وتعزيز مفهوم حقوق
الطفل ،ورف�ض الكراهية حيث مل ي�سجل له �أن تناول تلك املوا�ضيع �أو بحثها ب�شكل تف�صيلي ،و�إمنا �أخذ عليه
ب�أنه كان حمافظ ًا عند بحث تلك الق�ضايا ،وحت�ضر هنا ق�ضية حقوق �أبناء الأردنيات ،حيث اتخذ �سواد
النواب موقف ًا راف�ض ًا لأي نائب يطرح الفكرة ،وكانوا يهاجمون من يطرحها ،ولطاملا هاجموا كتلة مباردة
النيابية التي تبنت الفكرة وعملت لتعديل القوانني املقيدة لها.

تو�صيات

يف اجلانب الت�شريعي ،ال بد من التوقف مطو ًال �أمام �أكرث من ق�ضية يتوجب االهتمام بها ،وهنا نو�صي بـالآتي:
•ح�ضور اجتماعات اللجان النيابية الدائمة� ،إذ �إن اللجان النيابية هي املطبخ الت�شريعي للنواب ،وبالتايل ف�إن
ح�ضور اجتماعات تلك اللجان واحلفاظ على ن�صابها منعقد ًا يعد من �أبرز الق�ضايا التي يتوجب التعامل
معها يف املجل�س اجلديد ،ال �سيما و�أن املجل�س ال�سابق تعرث كثري ًا يف مو�ضوع ت�أمني ن�صاب عقد اجتماعات
اللجان ،وكانت اجتماعات معظم اللجان تعقد بدون ن�صاب.
•قراءة النظام الداخلي والد�ستور ب�شكل جيد� ،إذ �إن ذلك من �ش�أنه و�ضع النواب يف �صورة ما لهم وما عليهم،
ومينحهم املعرفة الكافية للت�شريع والرقابة ،ويجعلهم بعيدين عن نقد الر�أي العام والإعالم ،حيث �أن ذلك
يعزز ثقة الناخب بنائبه وقوته وح�ضوره ،وال بد �أي�ض ًا من معرفة الدور الرقابي والت�شريعي املناط باملجل�س
واملحاججة بالد�ستور والنظام الداخلي.
•تقدمي مقرتحات مكتوبة �أثناء مناق�شة م�شاريع القوانني وذلك ح�سب النظام الداخلي للمجل�س الذي ين�ص
على ال�سماح فقط بالكالم حتت القبة لأ�صحاب املقرتحات ,وهذا يعني �أن يقوم النواب بقراءة كل جداول
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الأعمال والتح�ضري جيد ًا لها واال�ستعانة باخلرباء �إذا تطلب الأمر� ،إذ ال يجوز �أن ياتي النائب حتت قبة
الت�شريع وهو ال يعرف القوانني املدرجة للنقا�ش ،وال يجوز �أن يناق�ش النائب ب�شكل ارجتايل دون خلفية
م�سبقة وبحث معمق من قبله للمو�ضوع املبحوث.
•احلر�ص على ح�ضور اجتماعات املجل�س ومعرفة متى ميكن �أن يح�صل النائب عن حق الكالم ،ومتى يتم
ا�ستخدام نقطة النظام ،ومتى ميكن �أن يطلب وقف النقا�ش يف املو�ضوع ،ومتى ميكن �أن يتم الت�شكيك بالعد،
ومن ميكن له طلب الكالم للرد على زميل له�...إلخ.
•قراءة جدول �أعمال اجلل�سة ب�شكل كامل ،ومعرفة املواد املعدلة وغري املعدلة ،ومراقبة تو�صيات اللجنة
املخت�صة ،حيث �أن ذلك من �ش�أنه جعل النائب على دراية مبا تريده احلكومة ومعرفة تو�صية �أع�ضاء جلنته
النيابية.
•احلر�ص على عدم اتخاذ موقف واتخاذ نقي�ض له خالل اجلل�سة ذاتها� ،أو ب�شكل عام� ،إذ �إن من �ش�أن ذلك
�إفقاد النائب مل�صداقيته ،وهو ما �سينعك�س �سلبي ًا لدى الر�أي العام.
•عدم الإعالن عن النية لتقدمي اقرتاح بقانون دون �أن يتم ح�شد التاييد لذلك من �أجل تقدميه للحكومة،
حيث �أن تنفيذ ما مت الإعالن عنه يزيد الثقة مبجل�س النواب وجدية �أع�ضائه  ،بينما ي�ضع عدم التنفيذ
النائب حتت �سوط النقد.
•احلر�ص على عدم الإع�لان عن نية النائب حجب الثقة عن احلكومة �أو عن املوازنة ومن ثم الت�صويت
بخالف ما �أعلن� ،إذ طاملا فعل نواب كرث ذلك وكانت النتيجة فقدانهم مل�صداقيتهم يف ال�شارع.

ثاني ًا :الدور الرقابي
ال�شق الآخر لعمل املجل�س النيابي هو �شق رقابي ،فلمجل�س النواب حق الرقابة العامة على كل الق�ضايا العامة،
�إذ تقول املادة ( )51من الد�ستور �إن «رئي�س الوزراء والوزراء م�س�ؤولون �أمام جمل�س النواب م�س�ؤولية م�شرتكة عن
ال�سيا�سة العامة للدولة كما �أن كل وزير م�س�ؤول �أمام جمل�س النواب عن �أعمال وزارته.».
وتقول املادة ( )56من الد�ستور «ملجل�س النواب حق �إحالة الوزراء �إلى النيابة العامة مع �إبداء الأ�سباب املربرة
لذلك ،وال ي�صدر قرار الإحالة �إال ب�أغلبية الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم جمل�س النواب» ،وهذا يعني �أن للمجل�س
�أي�ض ًا حق اتهام الوزير وحتويله للق�ضاء الذي عليه �أن يقول ر�أيه فيما ن�سب �إليه من اتهامات.
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وتقول املادة ( )96من الد�ستور «لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سي الأعيان والنواب �أن يوجه �إلى الوزراء �أ�سئلة
وا�ستجوابات حول �أي �أمر من الأمور العامة وفاق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف النظام الداخلي للمجل�س الذي ينتمي
�إليه ذلك الع�ضو ،وال يناق�ش ا�ستجواب ما قبل م�ضي ثمانية �أيام على و�صوله �إلى الوزير �إال �إذا كانت احلالة
م�ستعجلة ووافق الوزير على تق�صري املدة املذكورة.».

كل تلك املواد الد�ستورية الوا�ضحة ،تظهر الدور الرقابي ملجل�س النواب من حيث �أن احلكومة م�س�ؤولة �أمامه عن
جميع �أفعالها ،و�أن املجل�س ميلك �أي�ض ًا م�س�ؤولية مراقبة �أداء الوزراء وله حق حما�سبتهم وطرح الثقة باحلكومة �أو
بالوزير �إن لزم الأمر.

ولذلك ف�إنه بالقدر الذي يعرف �أع�ضاء جمل�س النواب الطريقة التي ميكن لهم فيها التعامل مع هذا الدور ،ف�إنه
بالقدر نف�سه ي�ستطيعون ترك ب�صمات �إيجابية لدى الر�أي العام ،فكرثة التلويح بطرح الثقة باحلكومة دون فعل
حقيقي �أمر �سلبي ي�سجل �ضد املجل�س ولي�س ل�صاحله ،كما �أن التو�سع يف طرح الأ�سئلة دون فائدة منها ال يرتك �أثر ًا
حممود ًا عند الر�أي العام ،وقد وقع املجل�س النيابي ال�سابع ع�شر يف مطب عدم قدرته على الإم�ساك بدوره الرقابي
بال�شكل امل�أمول منه ،فبات بنظر املواطنني والر�أي العام واملجتمع املدين جمل�س ًا ع�شوائي ًا بال ر�ؤية �أو هدف ،و�أقرب
�إلى ال�شعبوية منه �إلى الفعل ال�صريح.

ولهذا ورغم كرثة الأ�سئلة التي وجهها النواب للحكومة �إال �أن املح�صلة النهائبة ت�شري �إلى �أن الإجنازات كانت
متوا�ضعة ،وت�شري املعطيات �إلى �أن �أع�ضاء جمل�س النواب ال�سابع ع�شر وجهوا للحكومة طيلة فرتة نيابتهم 3095

�س�ؤا ًال ،و�أجابت احلكومة عن  %70.8فقط ،فيما اقت�صر عدد الأ�سئلة التي ادرجتها رئا�سة جمل�س النواب على
جدول الأعمال على �أقل من ربع الأ�سئلة التي �أجابت عنها احلكومة ،وهو رقم متوا�ضع ،وي�ؤ�شر �إلى العدد املحدود
من اجلل�سات التي ًخ�ص�صت للجانب الرقابي.

ووجه النواب  549مذكرة نيابية ،وقدموا  81ا�ستجواب ًا للحكومة ،مت مناق�شة �أربعة ا�ستجوابات منها فقط،
وقدموا  37طلب مناق�شة ،ومل يتم الإعالن عن مدى ا�ستجابة احلكومة ملا �أورده النواب يف تلك اجلل�سات ،فباتت
تلك اجلل�سات �أ�شبه مبارثون خطابي للحديث دون جدوى ،ومت تقدمي  29اقرتاح ًا برغبة وت�سع �شكاوى.
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الأ�سئلة
�أفرد النظام الداخلي ملجل�س النواب ف� ً
صال كام ًال للحديث عن ال�س�ؤال واال�ستفهام وكيفية التعامل معه ،و�شرح
النظام الداخلي للمجل�س ذلك ب�شكل وا�ضح� ،إذ تقول املادة ( )125من النظام الداخلي التي جاءت لت�شرح املادة
الد�ستورية ( )96التي حتدثت عن ال�س�ؤال النيابي .ويو�ضح النظام الداخلي مفهوم ال�س�ؤال �إذ يقول �إن «ال�س�ؤال هو
ا�ستفهام الع�ضو من رئي�س الوزراء �أو الوزراء عن �أمر يجهله يف �ش�أن من ال�ش�ؤون التي تدخل يف اخت�صا�صاتهم �أو
رغبته يف التحقق من ح�صول واقعة و�صل علمها �إليه �أو ا�ستعالمه عن نية احلكومة يف �أمر من الأمور.».
وتو�ضح املادة ( )126طبيعة ال�س�ؤال ،فتقول �إن على الع�ضو �أن يقدم ال�س�ؤال �إلى الرئي�س مكتوب ًا ،وي�شرتط
يف ال�س�ؤال �أن يكون موجز ًا ،و�أن ين�صب على الوقائع املطلوب ا�ستي�ضاحها ،و�أن يخلو من التعليق واجلدل والآراء
اخلا�صة ،و�أنه ال يجوز �أن يخالف ال�س�ؤال �أحكام الد�ستور ،كما ال يجوز �أن ي�شتمل على عبارات نابية �أو غري الئقة،
و�أنه ال يجوز �أن يكون يف ال�س�ؤال م�سا�س ب�أمر تنظره املحاكم ،و�أنه ال يجوز �أن يتعلق مو�ضوع ال�س�ؤال ب�شخ�ص النائب
�أو مب�صلحة خا�صة به �أو موكول �أمرها �إليه ،كما ال يجوز �أن يوقع ال�س�ؤال �أكرث من ع�ضو واحد كما ال يجوز توجيهه
�إال لوزير واحد.
�إذ ًا فالنظام الداخلي ملجل�س النواب قد حدد ب�شكل وا�ضح ومف�صل �آلية ال�سري يف ال�س�ؤال و�صو ًال �إلى طرحه على
جدول �أعمال اجلل�سة ،حيث انه عند عر�ض ال�س�ؤال واجلواب على جدول الأعمال ،يعطى النائب حق الكالم ثم
يعطى الوزير حق الرد ،ف�إذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث املو�ضوع ،و�إال فللنائب حق الكالم مرة ثانية �أو حتويل
ال�س�ؤال �إلى ا�ستجواب وفق �أحكام هذا النظام ،كما �أنه ال ي�سمح لأي ع�ضو بالكالم حول ال�س�ؤال �إال �إذا كان الأمر
مي�س �شخ�صه حيث يحق له حينئذ التعقيب ب�إيجاز.
ويتوجب التنبه �إلى �أنه ال تدرج الأ�سئلة املقدمة يف دورة �سابقة على جدول �أعمال الدورة الالحقة �إال �إذا �صرح
مقدموها بتم�سكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئي�س املجل�س ،وال تدرج الأ�سئلة على جدول الأعمال مرة ثانية �إذا
تغيب مقدمها عن ح�ضور اجلل�سة التي �أدرجت عليها دون عذر.
كل ذاك يتوجب معرفته قبل الذهاب �إلى تقدمي �أ�سئلة للحكومة ،ويتوجب على النائب �أن يكون لديه �أ�سباب
وجيهة للتقدم ب�س�ؤاله ،وو�ضوح حول الهدف الذي يريد �أن ي�صل �إليه ،و�أن يكون جاهز ًا للرد على رد احلكومة �إذا
اقت�ضى الأمر.
و�سجل النواب يف املجل�س ال�سابع ع�شر حممد الرياطي ورلى احلروب وحممود اخلراب�شة وزكريا ال�شيخ العدد
الأكرب من الأ�سئلة ،فيما مل يقدم  18نائب ًا� ،أي �س�ؤال للحكومة ،وهذا يعني �أن  132نائب ًا قد قدموا �أ�سئلة .ويبني
اجلدول ( )2عدد �أ�سئلة النواب يف كل واحدة من دورات املجل�س.
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اجلدول ( :)2توزيع الأ�سئلة النيابية ح�سب الدورة وعدد املجاب عنها واملدرج منها على جدول �أعمال املجل�س

الدورة
الدورة غري العادية

عدد الأ�سئلة عدد الأجوبة عدد الأ�سئلة املدرجة
1165

953

247

الدورة اال�ستثنائية الأولى للدورة غري العادية

26

7

-

الدورة العادية الأولى

762

542

122

الدورة اال�ستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى

164

22

-

الدورة اال�ستثنائيية الثانية للدورة العادية الأولى

49

-

-

الدورة العادية الثانية

546

445

78

الدورة اال�ستثنائية الأولى للدورة العادية الثانية

23

4

-

الدورة اال�ستثنائية الثانية للدورة العادية الثانية

68

-

-

الدورة العادية الثالثة

292

219

43

املجموع

3095

2192

490

ا�ستخال�صات
لقد �أر�سل جمل�س النواب ال�سابع ع�شر عدد ًا كبري ًا من الأ�سئلة للحكومة بلغت � 3095س�ؤا ًال ،وهذا ي�سجل للمجل�س
ولي�س عليه ،بيد �أن جزء ًا كبري ًا من تلك الأ�سئلة كانت ل�صالح نائب واحد وحول ق�ضية واحدة ،و�أن معظم تلك
الأ�سئلة مل تناق�ش حتت القبة ،ولذا ف�إن هذا يعر�ض املجل�س للنقد ،ويعد تفريط ًا بدوره الرقابي .كما �أن تغيب نواب
عن ح�ضور اجلل�سات التي �أدرجت �أ�سئلتهم �ضمن جداول �أعمالها ،ي�ضعهم عر�ضة للنقد ،وهذا ما تكرر كثري ًا
يف املجل�س ال�سابق ،وانعك�س �سلبي ًا على الدور الرقابي للمجل�س الذي هو مفتاح م�ساءلة احلكومة ،وبالتايل ف�إن
�أي �س�ؤال يجب �أن يت�ضمن معلومات جديدة ،ويكون الهدف منه الو�صول �إلى حقائق يريد النائب االطالع عليها
والتحقق منها.
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وقد �أخذ على املجل�س ال�سابق �أن جل�سات عديدة كانت تفقد ن�صابها القانوين ،و�أن نواب ًا كثريون كانوا ينظرون
للجل�سات املخ�ص�صة للأ�سئلة باعتبارها ال تعنيهم ،بل تعني النواب �أ�صحاب تلك الأ�سئلة ولي�س غريهم.

تو�صيات
•ا�ستخدام ال�س�ؤال يف مكانه وتقدمي ال�س�ؤال الظهار م�شكلة ما يف �أمر ما ،واالبتعاد عن ال�شخ�صنة يف تقدمي
الأ�سئلة� ،أو ا�ستخدام الأ�سئلة لتحقيق مكا�سب �شخ�صية.
•االلتزام بح�ضور اجلل�سات املخ�ص�صة ملناق�شة الأ�سئلة املقدمة ،بالتعليق على رد احلكومة �أو �إعالن االكتفاء
باجلواب.
•املحافظة على ن�صاب اجلل�سات �سواء �أكانت اجلل�سات رقابية �أم ت�شريعية.

اال�ستجوابات
كما الأ�سئلة ،فقد �أفرد النظام الداخلي للمجل�س ف� ً
صال خا�ص ًا لال�ستجوابات �أو�ضح فيه طريقة تقدمي اال�ستجواب
و�آليته ،وع ّرف اال�ستجواب ب�أنه حما�سبة الوزراء �أو �أحدهم على ت�صرف له يف �ش�أن من ال�ش�ؤون العامة ،وعلى
الع�ضو الذي يريد ا�ستجواب وزير �أو �أكرث �أن يقدم ا�ستجوابه خطي ًا �إلى الرئي�س مبين ًا فيه املو�ضوعات والوقائع
التي يتناولها اال�ستجواب ،وعلى الرئي�س تبليغ الوزير املخت�ص باال�ستجواب ،وعلى الوزير �أن يجيب رئي�س املجل�س
خطي ًا على اال�ستجواب ،خالل مدة ال تتجاوز  21يوم ًا� ،إال �إذا ر�أى الرئي�س �أن احلالة م�ستعجلة ووافق الوزير على
تق�صري املدة ،وبعد تالوة اال�ستجواب واجلواب عليه �أو االكتفاء بتوزيعهما امل�سبق على الأع�ضاء ،يعطى الكالم
ملقدم اال�ستجواب ثم للوزير امل�ستجوب ،ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكالم ملن �شاء من النواب ،و�إذا
�أعلن امل�ستجوب اقتناعه يعلن الرئي�س انتهاء اال�ستجواب ،وللم�ستجوب �إذا مل يقتنع برد الوزير� ،أن يبني �أ�سباب
عدم اقتناعه وله ولغريه من النواب طرح الثقة بالوزارة �أو الوزير.
و�ضمن والية املجل�س ال�سابق ،مت مناق�شة �أربعة ا�ستجوابات من النواب حممود اخلراب�شة حول املفاعل النووي،
واملفاعل البحثي ،ورلى احلروب حول النفط واكت�شافه ،و�آخر حول قناة البحرين ،وزكريا ال�شيخ حول �شركة
مياهنا .ويبني اجلدول ( )3توزيع اال�ستجوابات على الدورات النيابية.
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اجلدول ( :)3توزيع اال�ستجوابات التي قدّمها نواب يف املجل�س ال�سابع ع�شر ح�سب الدورة

عدد
اال�ستجوابات

�أ�صحاب اال�ستجوابات

ردت عليها
احلكومة

الدورة غري العادية

17

حممد الرياطي ( ،)7رلى احلروب (� ،)3سعد الزوايدة
(� ،)2أحمد همي�سات ( ،)2حممود اخلراب�شة وخليل
عطية ومي�سر ال�سردية ( 1لكل منهم)

9

الدورة اال�ستثنائية
للدورة غري العادية

1

خليل عطية ()1

-

الدورة العادية الأولى

33

حممد الرياطي ( ،)16حممود اخلراب�شة ( ،)5زكريا
ال�شيخ ( ،)4رلى احلروب ( ،)3حممد ال�سعودي
وفي�صل الأعور وب�سام البطو�ش وخري �أبو �صعيليك،
وخمي�س عطية ( 1لكل منهم)

24

الدورة اال�ستثنائية
للدورة العادية الأولى

7

الدورة

رلى احلروب ( ،)5خمي�س عطية و�أجمد �آل خطاب (1

لكل منهما)

4

الدورة اال�ستثنائية
الثانية للعادية الأولى

5

رلى احلروب ()5

-

الدورة العادية الثانية

7

رلى احلروب ( ،)3حممد الرياطي وخمي�س عطية
وب�سام املنا�صري وب�سام البطو�ش ( 1لكل منهم)

3

الدورة اال�ستثنائية
للدورة العادية الثانية

2

حممد الرياطي ()2

2

الدورة العادية الثالثة

9

املجموع

81

رلى احلروب ( ،)5زكريا ال�شيخ وب�سام املنا�صري (2

لكل منهما)

 16نائب ًا ونائبة

6
38
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ا�ستخال�صات

قدم �أع�ضاء املجل�س ال�سابع ع�شر ال�سابق 81 ،ا�ستجواب ًا للحكومة مت مناق�شة �أربعة ا�ستجوابات فقط ،وهو
رقم متوا�ضع جد ًا باملقارنة مع عدد اال�ستحوابات املقدمة ،وهذا يعني �أن هناك مبالغة يف الإعالن عن ا�ستجواب
هذا الوزير �أو ذاك دون �أن يتم تنفيذ ذلك على �أر�ض الواقع ،ويعود ذلك �إلى �أن اع�ضاء يف املجل�س ال�سابق قد
تو�سعوا كثريا يف حتويل �أ�سئلتهم �إلى ا�ستجوابات دون متابعتها ،الأمر الذي قلل من قيمة اال�ستجواب عند الر�أي
العام ،و�أخل مب�صداقية املجل�س ال�سابع ع�شر ،و�أ�ضعف قوته الرقابية التي منحهما �إياها الد�ستور والنظام الداخلي
مل�ساءلة احلكومة وا�ستجوابها و�صو ً
ال �إلى طرح الثقة بها �إذا لزم الأمر.

تو�صيات

•التفريق بني ال�س�ؤال واال�ستجواب ،وعدم التعامل مع اال�ستجواب باعتباره �س�ؤا ًال ،فاال�ستجواب نقلة خمتلفة
عن ال�س�ؤال قد يف�ضي يف نهاية املطاف لطرح الثقة باحلكومة.
•عدم الإعالن عن حتويل ال�س�ؤال �إلى ا�ستجواب دون �أن يتم متابعته اال�ستجواب وتقدميه للأمانة العامة
ملجل�س النواب و�إر�ساله للحكومة.
•عدم الذهاب لال�ستجواب دون �أن يكون بحوزة امل�ستجوب �أدلة كافية لتقدمي ا�ستجوابه ،ومقارعة احلكومة
يف وثائقها ،فلال�ستجواب هالة خمتلفة عن ال�س�ؤال.

املناق�شة العامة
تع ّرف املناق�شة العامة ب�أنها تبادل الر�أي وامل�شورة بني املجل�س واحلكومة ،ويجوز لع�شرة �أع�ضاء �أو �أكرث �أن
يتقدموا �إلى املجل�س بطلب مناق�شة �أي �أمر من الأمور والق�ضايا العامة .كما يجوز للحكومة �أن تطلب املناق�شة
العامة ،ويقدم طلب املناق�شة العامة خطي ًا �إلى الرئي�س الذي يدرجه يف جدول �أعمال �أول جل�سة تالية ،ويحدد
املجل�س موعد املناق�شة العامة بحيث ال يتجاوز �أربعة ع�شر يوم ًا �إال �إذا ر�أى املجل�س �أن املو�ضوع غري �صالح للنقا�ش
فيقرر ا�ستبعاده ،ويحق لطالبي املناق�شة العامة وغريهم طرح الثقة بالوزارة �أو بالوزراء بعد انتهاء املناق�شة العامة.
وقدم جمل�س النواب ال�سابع ع�شر  37طلب مناق�شة عامة خالل ال�سنوات الثالث والن�صف الذي �أم�ضاها ،وقد
ناق�ش النواب  25طلب مناق�شة منها كما هو مبني يف اجلدول ( ،)4بيد �أن كثري ًا من التو�صيات التي خرجت من
جل�سات املناق�شة العامة مل يتم متابعتها من قبل املجل�س النيابي �أو من قبل النواب طالبي املناق�شة ،وقد انعك�س
هذا �سلبي ًا على �صورة املجل�س ،وتركه عر�ضة للنقد لدى الر�أي العام وكل اجلهات الرقابية التي كانت تر�صد �أداء

يباقرلا رودلا ً:ايناث 21

املجل�س وتفاعله يف اجلانب الرقابي .كما �أن مثل تلك الت�صرفات من �ش�أنها جعل احلكومة ال تكرتث كثري ًا مبواقف
النواب ،وغري معنية كثري ًا باال�ستماع ملا يقال يف جل�سات املناق�شة العامة رغم �أهميتها ،وغالب ًا ما كان يتم رفع بع�ض
التو�صيات التي تت�ضمنها جل�سات املناق�شة العامة دون ان يتم متابعتها من قبل النواب.

اجلدول ( :)4توزيع طلبات املناق�شة العامة يف عهد جمل�س النواب ال�سابع ع�شر ح�سب الدورة

طلبات نوق�شت

طلبات مل تناق�ش

جمموع الطلبات

الدورة
الدورة غري العادية

10

5

15

الدورة العادية الأولى

8

2

10

الدورة العادية الثانية

7

3

10

الدورة العادية الثالثة

-

2

2

املجموع

25

12

37

تو�صيات
•تفعيل فكرة املناق�شة العامة وجعلها �أكرث فائدة من خالل متابعة التو�صيات التي ت�صدر عنها.
•تقنني الكالم يف املناق�شة العامة والرتكيز على جوهرها.
•جعل املناق�شة العامة يف الق�ضايا اجلوهرية العامة واالبتعاد عن املناطقية �أو الفردية.
•االبتعاد عن تقدمي مذكرات مناق�شة عامة فردية تخ�ص منطقة بعيتها� ،إذ �إن ذلك من �ش�أنه جعل املناق�شة
غري هامة.
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املذكرات
من �أبرز ما يجري حتت قبة جمل�س النواب خالل كل جل�سة �سواء �أكانت اجلل�سة ت�شريعية �أو رقابية ،قيام �أحد
النواب بتوقيع عدد من زمالئه على مذكرة حول مو�ضوع معني ،ولطاملا كانت املالحظة الأبرز والأهم �أن �سواد
النواب الذين يوقعون على املذكرات تلك ال يقر�أون ن�ص املذكرة التي وقعوا عليها ،وبالتايل يقعون بحرج �أحيان ًا
وخا�صة �إذا كان الطلب الوارد يف املذكرة يتعار�ض مع اهتمامات ناخبيهم او مناطقهم �أو مواقفهم ال�سيا�سية،
وبالتايل ف�إن التو�صية الأهم التي يتعني �أن ن�ضعها �أمام �أع�ضاء جمل�س النواب الثامن ع�شر ،هي عدم التوقيع على
مذكرة دون قراءة ما حتتويه �سطر ًا �سطر ًا ،ذلك �أن �سحب التوقيع الحق ًا كما كان يفعل نواب عديدون ،ي�ضع النائب
يف موقف حمرج لدى الر�أي العام.
وال بد هنا من الإ�شارة �إلى �أنه قد مت تقدمي  545مذكرة ،ردت احلكومة على  145مذكرة منها فقط كما هو مبني
يف اجلدول ( ،)5وتوزعت هذه املذكرات ح�سب م�صدرها �إلى عدة فئات ،حيث يتم تقدمي مذكرات من قبل جلان
نيابية ،وهذه املذكرات يتم التعامل معها ومتابعتها من قبل احلكومة ،كما يتم تقدمي مذكرات من قبل كتل نيابية،
وهذه الأخرى حتظى مبتابعة ورد عليها من قبل احلكومة لأنها يف كلتا احلالتني تت�ضمن موا�ضيع ذات طابع عام،
فيما يالحظ �أن املذكرات املقدمة من جمموعة نيابية �أو نواب فرادى ال يتم متابعتها كثري ًا ،وغالب ًا ما يتم الإجابة
عنها من قبل الوزير املعني ب�شكل فردي.
اجلدول ( :)5توزيع املذكرات النيابية يف جمل�س النواب ال�سابع ع�شر ح�سب الدورة

الدورة

عدد املذكرات املقدمة عدد املذكرات التي �أجيب عنها

الدورة غري العادية

103

38

اال�ستثنائية للدورة عري العادية

16

2

الدورة العادية الأولى

140

39

الدورة اال�ستثنائية للدورة العادية

51

4

الدورة اال�ستثنائية الثانية للدورة العادية الأولى

21

1
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عدد املذكرات املقدمة عدد املذكرات التي �أجيب عنها

الدورة
الدورة العادية الثانية

80

28

الدورة اال�ستثنائية الأولى للدورة العادية الثانية

6

-

الدورة اال�ستثنائية الثانية للدورة العادية

40

5

الدورة العادية الثالثة

88

28

املجموع

545

145

االقرتاحات برغبة و�شكاوى املواطنني
قدم نواب املجل�س اال�سابع ع�شر خالل �سنوات نيابتهم  29اقرتاح ًا برغبة .ويبني اجل��دول ( )6توزيع هذه
االقرتاحات خالل دورات املجل�س املختلفة.
اجلدول ( :)6توزيع االقرتاحات برغبة يف جمل�س النواب ال�سابع ع�شر ح�سب الدورة

الدورة

عدد االقرتاحات برغبة

الدورة غري العادية

5

الدورة العادية الأولى

2

الدورة اال�ستثنائية للدورة العادية الأولى

1

الدورة العادية الثانية

5

الدورة اال�ستثنائية الأولى للدورة العادية الثانية

7
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الدورة

عدد االقرتاحات برغبة

الدورة اال�ستثنائية الثانية للدورة العادية الثانية

9

الدورة العادية الثالثة

-

املجموع

29

ومن املالحظ ان جميع االقرتاحات برغبة قد مت حتويلها �إلى اللجان املعنية يف جمل�س النواب بيد �أنها مل تخرج
من �أدراج تلك اللجان ،ومل يتم النظر �إلى �أي منها.
ويف مو�ضوع ال�شكاوى ،ف�إن املجل�س ال�سابع ع�شر مل يتلق طوال �سنوات واليته �سوى ت�سع �شكاوى من املواطنني،
الأمر الذي يعني ابتعاد املجل�س عن نب�ض ال�شارع وعدم ثقة املواطن بقدرته على حل الق�ضايا املتعلقة به ،ولذا ف�إن
من املفيد للمجل�س الثامن ع�شر �أن يعلن عن تلقي ال�شكاوى العامة ويعمل على حلها ،وتخ�صي�ص �إدارة من مالك
الأمانة العامة لهذا الغر�ض ،وت�سويقها عند الر�أي العام ،وفتح طاقة حوار بني الوزراء املعنيني واملواطنني عرب بوابة
جمل�س النواب� ،إذ �إن الذهاب �إلى �إجراء كهذا من �ش�أنه تعزيز توا�صل النواب مع قواعدهم ال�شعبية وجعلهم �أكرث
قرب ًا من نب�ض ال�شارع وتلم�س كيف يفكر املواطن والق�ضايا التي ت�شغل تفكريه ,و�إبالغ املواطن وتعريفه ب�أن جمل�س
النواب ميكنه �أن يتلقى �شكواهم.

ثالث ًا :امتيازات النواب
زادت وترية النقد للمجل�س ال�سابع ع�شر بعد �أن ك�شف الر�أي العام والإعالم عن قيام نواب بتوظيف ابنائهم
واقربائهم يف املجل�س ،وتفاعلت تلك الق�ضية حتى باتت حديث ال�شارع ب�شكل عام ،و�أثرت على �صورة املجل�س كثري ًا
لدى الر�أي العام ،و�ساهم يف ذلك قيام احلكومة ب�إر�سال كتاب لرئا�سة املجل�س حتذر فيه من �أنها لن ت�ستجيب
م�ستقب ًال بتوظيف من يو�صي املجل�س بهم ،لأنها �ستلتزم بنظام الدور الذي يعتمده نظام اخلدمة املدنية ،وهو ما
فر�ض انطباع ًا ب�أن احلكومة ملتزمة بالقانون فيما النواب يبحثون عن وظائف خارج �إطار القانون ،وقد فتح هذا
طاقة نقد مل تنت ِه على املجل�س ،وقاد نواب لتقدمي �أ�سئلة لرئا�سة جمل�سهم حول املو�ضوع ،والتن�صل مما حدث.
ومما �ساهم يف رفع وترية النقد للنواب وملجل�سهم �أي�ض ًا� ،إقرار النواب تقاعد ًا لهم من خالل قانون التقاعد
املدين .ورف�ض امللك للقانون ورده ،و�صدور قرار من املحكمة الد�ستورية يق�ضي بعدم جواز منح النواب تقاعد ًا،
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وهذا ع ّر�ض النواب حلملة نقد غري م�سبوقة واتهامهم بالبحث عن امتيازات تقاعدية دون االلتفات �إلى ما يعانيه
املواطنون من �ضنك العي�ش وما يعرتي املوازنة من �صعوبات مالية ،ف�سلطت الأقالم نقد ًا للمجل�س ،وامتلأت مواقع
التوا�صل االجتماعي فيديوهات و�صور تعرب عن هذا ال�سخط ال�شعبي.
وتعر�ض جمل�س النواب ال�سابع ع�شر كذلك لنقد �شديد من قبل الر�أي العام ب�سب ما اعترب كرثة �سفر �أع�ضائه
يف وفود خارجية وت�سريب فيديوهات لنواب تظهرهم يف �أماكن بعيدة عن �أماكن امل�ؤمترات وامللتقيات التي ذهبوا
�إليها ،ما ترك انطباع ًا ب�أن النواب يبحثون فقط عن املياومات دون االكرتاث مبعاناة املوازنة وعجزها ،فكان لهذا
الأمر ن�صيب من النقد ال�شعبي� ،أ�ضف �إلى ذلك� ،أن املجل�س تعر�ض لنقد جراء اتهام بع�ض �أع�ضائه بالبحث عن
مترير �صفقات �شخ�صية مع احلكومة.

تو�صيات
•االبتعاد عن البحث عن امتيازات تقاعدية �أو مالية.
•االبتعاد عن الق�ضايا ال�شخ�صية التي ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �صورة النواب واملجل�س لدى الر�أي العام ،منها
ق�ضابا التوظيف وخالفه.
•انتهاج ال�شفافية يف مو�ضوع ال�سفر واملياومات وتفعيل مبد�أ تقدمي تقارير عن كل زيارة للنواب للخارج بحيث
يطلع عليها الر�أي العام وتن�شر عرب املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملجل�س.
•تقنني الوفود النيابية وعدم التو�سع يف امل�شاركة� ،سيما و�أن بع�ض الوفود النيابية كانت ت�ضم مرافقني �أكرث
من النواب �أنف�سهم.

رابع ًا :الكتل النيابية
ال بد من القول �إن بداية جمل�س النواب ال�سابع ع�شر كانت م�شجعة ،وخا�صة �أنه ُمنح حق ت�سمية رئي�س الوزراء،
الأمر الذي انعك�س تفائ ًال كبري ًا لدى الر�أي العام ب�أمل وجود �أداء خمتلف ،وبالتايل ت�شكيل كتل براجمية ،وخا�صة
�أن النظام الداخلي نظم لأول مرة وجود الكتل ،وقونن عملها ،وهو تطور غري م�سبوق يف احلياة الربملانية ،وهنا
�سجل للمجل�س ال�سابق اتخاذ هذه اخلطوة الإيجابية� ،إال �أن م�سار الكتل تذبذب مع املنعطفات ،وخا�صة عقب
ُن ّ
انتخابات رئا�سة املجل�س واملكتب الدائم مع ا�ستثناءات لكتل معينة .وقد ت�شكل يف املجل�س ال�سابق عند بدايته ثماين
كتل نيابية انخف�ضت الحق ًا يف نهاية الدورة العادية الثالثة �إلى �سبع كتل� ،إ�ضافة �إلى ائتالف نيابي� ،ضم �أربع كتل،
لكنه للأ�سف كان غري مرئي وغري فعال ،فيما عدا الظهور على �سطح احلراك النيابي مع بداية الدورة العادية التي
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يكون فيها ا�ستحقاق انتخابي لرئا�سة املجل�س واملكتب الدائم وت�شكيل اللجان الدائمة ،و�سرعان ما كان يتال�شى عن
الأنظار بعد ذلك.
وعلى امتداد م�سرية الكتل النيابية ،كانت تظهر با�ستمرار دعوات لت�شكيل �أحزاب برملانية� ،أو �أن تتحول الكتل
�إلى �إحزاب لتخو�ض االنتخابات على �أ�سا�س برنامج حزبي� ،إال �أن هذه التطلعات بقيت جمرد دعوات تذهب هباء،
ما يعني عدم ن�ضوج تلك الأفكار.
ولذا ف�إن الكتل النيابية يف املجل�س ال�سابق ،وقفت عند قاعات جمل�س النواب ،ومل ت�ستطع �أن جتد لنف�سها
تطور ًا وامتداد ًا خارج �أ�سوار املجل�س .و�سبق ملركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية �أن �أ�شار يف �أكرث من درا�سة �أعدها
حول الكتل النيابية يف املجل�س ال�سابق� ،إلى امل�شاكل التي تعرت�ض طريق تلك الكتل ،حيث اعترب �أن تلك الكتل
بقيت «هالمية» ،ومل ت�شكل من�صة انطالق نحو م�شروع احلكومات الربملانية� ،أو باجتاه ت�شكيل جمموعات �ضغط
م�ستقبلية تتوزع بني �أغلبية و�أقلية.
ومع نهاية عمر املجل�س ال�سابع ع�شر  ،وعلى �أثر معاينة و�ضع كتله ،ف�إننا ن�ستخل�ص �أنها مل ت�ستطع ت�شكيل
جتمعات فكرية �أو �سيا�سية وا�ضحة الهدف ،وف�شلت يف ا�ستثمار التعديل الإيجابي الذي �أدخله املجل�س على نظامه
الداخلي ،واعرتف مبوجبه بالكتل النيابية للمرة الأولى ،حيث لوحظ �أن كتل املجل�س ا�ستن�سخت جتارب كتل يف
تنح باجتاه التجديد ،فابتعدت عن فكرة الربامج ال�سيا�سية الوا�ضحة
جمال�س �سابقة ،وقامت بالبناء عليها ،ومل ُ
التي ي�سعى الأع�ضاء لتحقيقها ،فلوحظ ان �أغلب الكتل ت�شكلت عرب نواب �سابقني ذي نفوذ� ،أو نواب يحملون �أ�سماء
المعة ،وميلكون قدرات مالية� ،أو نواب يتطلعون �إلى رئا�سة املجل�س �أو احل�صول على مواقع يف مكتبه الدائم ،ون�شط
ه�ؤالء يف ا�ستقطاب نواب �آخرين لكتلهم.
واملالحظة الأبرز �أن كتل املجل�س ال�سابع ع�شر ،عانت من تباعد يف وجهات نظر �أع�ضائها �أثناء الت�صويت يف
مفا�صل �أ�سا�سية مهمة مثل جل�سات الثقة ،واملوازنة العامة ،وحجب الثقة ،ومل تعلن �أي كتلة موقف ًا موحد ًا ملزم ًا
لأع�ضائها ،كما مل حتا�سب �أي كتلة �أي ع�ضو فيها خرج عن موقف الكتلة وتوجهاتها ،هذا عدا عن �أي كتلة مل تلتزم
بوثيقتها الت�أ�سي�سية التي �أودعتها لدى الأمانة العامة ملجل�س النواب ،ومل ُتخطر الأمانة العامة للمجل�س بالتغريات
التي طر�أت على ع�ضويتها �سواء باالن�سحاب من ع�ضوية الكتلة �أو بف�صل �أحد الأع�ضاء ،وابتعدت بع�ض الكتل عن
االهتمام بالق�ضايا املحلية ،ومل تظهر اهتمام ًا كتلوي ًا ب�أي �ش�أن عام ،فيما �أبدت كتل �أخرى اهتمام ًا حمدود ًا بق�ضايا
عامة حمددة� ،إال �أن ذلك االهتمام مل َ
يرق �إلى حد تبني تلك الق�ضايا ب�شكل كتلوي والدفاع عنها حتت قبة املجل�س،
ومطالبة احلكومة بتنفيذها.
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن كتلة مبادرة النيابية ا�ستطاعت �أن مت ّثل حالة فريدة يف املجل�س ال�سابق ،حيث قدمت
ر�ؤى وبرامج عمل وتفاعلت مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،و�شكلت ظاهرة حتت قبة الربملان وخارجها ميكن البناء
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عليها ،وا�ستطاعت الكتلة احلفاظ على متا�سكها بعد �أن انتقلت من جتمع عابر للكتل �ألى كتلة ر�سمية مثل الكتل
الأخرى ،وقدمت برامج يف موا�ضيع خمتلفة �أبرزها :حقوق الأردنيات املتزوجات من غري �أردنيني ،التعليم والتعليم
العايل ،النقل ،ال�صحة ،الطاقة البديلة وغريها من املوا�ضيع.
وكان جمل�س النواب قد �أ�صدر نظام ًا داخلي ًا جديد ًا ،ت�ضمت ن�صو�صه ف� ً
صال كام ًال حول الكتل النيابية بعنوان
«الكتل واالئتالفات النيابية» ،و�أجاز هذا الف�صل بح�سب الفقرة (�/25أ) لكل جمموعة من النواب ال يقل عددها
عن  %10من �أع�ضاء املجل�س ت�شكيل كتلة نيابية ،فيما ن�صت الفقرة التالية على حق �أي كتلتني �أو �أكرث ت�شكيل
ائتالف نيابي.
ويجد هذا ال�ضعف الذي ت�شتكي منه الكتل جذره يف �أن الأغلبية ال�ساحقة من النواب قد جاءت للمجل�س ك�أفراد
ولي�س ب�صفتهم ممثلني لأحزاب �أو قوى �سيا�سية ،و�ضعف ميل نواب املجل�س نحو العمل اجلماعي ،ناهيك عن غياب
التحفيز من قبل املجل�س يف اجتاه تخ�صي�ص �سكرتاريا ومكتب خا�ص للكتلة ،ومتابعة موا�ضيع الكتلة �إعالمي ًا.

ا�ستخال�صات
ال بد من القول �إن �أمام املجل�س الثامن ع�شر مهمة ا�سا�سية تتمثل ب�إجراء تعديالت على النظام الداخلي حتى
يتوافق مع ن�صو�ص الد�ستور ،ولعل فتح النظام الداخلي للتعديل �سيمنح النواب فر�صة �إجراء تعديالت �أخرى على
الف�صل املتعلق بالكتل النيابية لو�ضع �ضوابط �أكرث ت�شدد ًا على ت�شكيل الكتل مبا يدفعها لاللتزام مببادئها العامة
ونظامها الداخلي ،ومتابعتها بالطريقة نف�سها التي يتم بها متابعة اللجان النيابية.
كما ال بد من تخ�صي�ص مكتب خا�ص لكل كتلة من موازنة املجل�س وو�ضع ا�سم الكتلة عليه ،وتخ�صي�ص �سكرتري
(موظف) من الأمانة العامة لكل كتلة ،مهمته متابعة عملها ،وتدوين كل ما يتعلق بها وببياناتها وزياراتها و�أن�شطة
�أع�ضائها حتت القبة وخارجها ،وتوثيق كل ما يت�صل بالكتلة يف �سجل خا�ص للكتلة ولدى الأمانة العامة ملجل�س
النواب.

تو�صيات
•�إجراء تعديل على النظام الداخلي ملجل�س النواب فيما يتعلق بف�صل الكتل النيابية ،بحيث يت�ضمن التعديل
تو�ضيح فرتة ت�سجيل الكتل وو�ضع �ضوابط على طريقة تعامل الكتل مع نظامها الداخلي.
•التزام �أع�ضاء الكتل النيابية مبا ي�صدر عنها ،و�أن يعرب �أع�ضاء الكتلة يف كل مداخالتهم عن �أهدافها
ومراميها ووثيقتها ال�سيا�سية.
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•التزام �أع�ضاء الكتل مبوقف موحد حتت القبة� ،إذ �إن ت�شتت مواقف �أع�ضائها من �ش�أنه امل�ساهمة يف تف�سخ
الكتلة والإبقاء على طابعها الهالمي.
•�إيجاد �آلية تكفل �أن تتم املداخالت حتت القبة با�سم الكتل النيابية ولي�س ب�شكل فردي كما كانت احلال
�سائدة يف املجال�س ال�سابقة.
•ت�أين النواب قبل الدخول يف الكتل النيابية ،حيث �أن تنقل النائب بني �أكرث من كتلة من �ش�أنه �إفقاد الثقة
بر�ؤية النائب ال�سيا�سية والفكرية.
•قيام الكتلة بفتح حوارات معمقة مع املجتمع املدين (�أحزاب ،نقابات ،م�ؤ�س�سات جمتمع مدين) واال�ستماع
ملالحظاتهم والأخذ بها ،والتعبري عنها حتت القبة.
•تبنى الكتل ملواقف يف ق�ضايا هامة وخا�صة فيما يتعلق بق�ضايا احلريات وبناء الدولة احلديثة ،حيث �أن ذلك
تعزيز ثقة املواطن بالكتلة واع�ضائها.
•تقدمي ر�ؤى بديلة قابلة للتنفيذ لربامج احلكومة يف حال كانت الكتلة تتبنى نهج ًا معار�ض ًا للحكومة ،واالبتعاد
عن نهج املعار�ضة من �أجل املعار�ضة فقط ،دون تقدمي حلول.
•املحافظة على اجتماعات الكتلة وعقد اجتماعات دوري��ة لها ،واخل��روج من فكرة ت�شكيل الكتل لتحقيق
مكت�سبات يف املكتب الدائم واللجان النيابية ،حتى تتجنب الكتلة الت�شتت وتبعرث �أفرادها.

خام�س ًا :احل�ضور والغياب وفقدان الن�صاب
تعترب ظاهرة احل�ضور والغياب عن اجلل�سات من �أكرث املوا�ضيع التي تعك�س �صورة �سلبية عن املجل�س لدى الر�أي
العام واملواطنني ،ولطاملا عانى املجل�س ال�سابع ع�شر وكذلك املجل�س الذي �سبقه من ظاهرة غياب النواب عن
ح�ضور اجلل�سات ،ف�إن هذا جعلهم عر�ضة للنقد ال�شديد من قبل العديد من الكتاب واملحللني والأحزاب والنا�شطني
االجتماعيني ومواقع التوا�صل اجتماعي وغريها.
وتع ّد هذه الظاهرة من �أ�سو�أ الظواهر التي تدمر �سمعة املجل�س النيابي و�أع�ضائه ،خا�صة �إذا تكررت ،وبات
املجل�س يعقد جل�ساته دون ن�صاب .وتن�ص املادة ( )84من الد�ستور الأردين على �أنه « ال تعترب جل�سة �أي من
املجل�سني قانونية �إال �إذا ح�ضرتها الأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س وت�ستمر اجلل�سة قانونية ما دام��ت هذه
الأغلبية حا�ضرة فيها» ،وهذا يعني �أن املجل�س �إذا توفر له الن�صاب ،ف�إن مبقدوره �إقرار القوانني بن�صف عدد
احل�ضور .فعدد �أع�ضاء جمل�س النواب الثامن ع�شر هو  ،130ما يعني �أن ن�صاب اجلل�سة �سيكون  66ع�ضو ًا
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(�أي الن�صف  ،)1 +وعليه ،ف�إن ن�صف هذا العدد �أي�ض ًا (� ،)1+أي  34نائب ًا ي�شكلون �أغلبية كافية لإ�صدار الت�شريعات
والقرارات املختلفة.

�سجل نواب املجل�س ال�سابع ع�شر جمتمعني ( )6191غياب ًا ،وقد �أل�صق املجل�س ال�سابع ع�شر بنف�سه امل�س�ؤولية
لقد ّ
عن «فقدان الن�صاب» ،كما ظهر يف املجل�س ال�سابق ظاهرة ا�ستمرار عقد جل�سات دون توفر الن�صاب ،وهذا ما مت
ر�صده يف جل�سات املوازنة العامة واملناق�شات العامة وجل�سات الأ�سئلة والردود احلكومية عليها على وجه اخل�صو�ص.

ولطاملا مت ر�صد بع�ض اجلل�سات بوجود عدد من النواب حتت القبة قوامهم �أحيان ًا  30نائب ًا �أو �أقل �أي �أقل من
الن�صاب ،وهو ما يخالف الد�ستور ن�ص ًا وروح ًا ،ويرتك املجل�س عر�ضة للنقد اجلارح من املواطنني .وقد جتاوز عقد
اجلل�سات بدون ن�صاب  15جل�سة.

كما برز يف املجل�س ال�سابع ع�شر ظاهرة تهريب الن�صاب ،وهذا ما ح�صل يف جل�سات مهمة �أبرزها جل�سة
مناق�شة رفع تعرفة الكهرباء ،وجل�سة مناق�شة ا�سترياد الغاز ،وقد دفع تزايد فقدان ن�صاب اجلل�سات امللك لإي�صال
ر�سالة للمجل�س حول �أهمية �ضبط ظاهرة فقدان الن�صاب ال�ستكمال عملهم على الوجه املطلوب ،وقد ح�صل ذلك
�أثناء لقاء جاللته بر�ؤ�ساء اللجان والكتل النيابية يف املجل�س يف ني�سان�/إبريل  ،2015حيث نقلت مواقع اخبارية
خمتلفة عن رئي�س اللجنة القانونية وقت ذاك النائب د .م�صطفى العماوي العتب امللكي على النواب ،وقال العماوي
«�أبدى جاللته عتب ًا �شديد ًا لكن ب�أ�سلوب يت�سم بالأدب امللكي ال�سامي ،على كرثة الغياب وفقدان الن�صاب».
وقد القى اقرتاح تقدم به النائب خليل عطية يف خ�ضم احلديث عن كرثة الغياب ت�ضمن خ�صم  500دينار من
مكاف�أة النائب املتغيب اعرتا�ض ًا �شديد ًا من زمالئه ،وعتب ًا عليه.
كما �شهدت جل�سة مناق�شة تقارير ديوان املحا�سبة ،وهي �إحدى �أهم اجلل�سات الرقابية فقدان الن�صاب وتوقف
النقا�ش ،بالرغم مما ورد يف تلك التقارير من خمالفات وجت��اوزات قدرت مبئات املاليني ،ما ترك انطباع ًا
ب�أن املجل�س ال يريد القيام بواجباته الد�ستورية ،وخا�صة �أن املجل�س يتعني عليه مناق�شة تقارير ديوان املحا�سبة
و�إقرارها ،وم�ساءلة احلكومة حولها .ويعك�س ترك هذه التقارير يف �أدراج املجل�س �صورة �سلبية عن الأداء النيابي،
ويرتك انطباع ًا عند الر�أي العام ب�أن النواب عري مكرتثني مبحا�سبة الفا�سدين ومالحقة الق�ضايا ال��واردة يف
التقرير.
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تو�صيات
•ح�ضور جل�سات جمل�س النواب ب�شكل منتظم ،وعدم اخلروج من حتت القبة �إال بعد رفع اجلل�سة من قبل
الرئي�س.
•عدم اال�ستهانة بح�ضور �أي جل�سة �سواء �أكانت رقابية �أو ت�شريعية ،فكل اجلل�سات النيابية يتوجب �أن يكون
فيها الن�صاب القانوين.
•ح�ضور اجلل�سات يف املوعد املحدد لعقدها� ،إذ �إن ت�أجيل عقد اجلل�سة ملدة ن�صف �ساعة �إ�ضافية ال يوجد ما
يربره ،حتى �أن نواب ًا قانونيني اعتربوا �أن هذا التاجيل ال يتوافق مع �أحكام الد�ستور ،وي�شكل التفاف ًا عليه،
م�ستندين يف ذلك �إلى �أن الت�أجيل يعترب مبثابة دعوة جلل�سة جديدة ،وهذا يتطلب تبليغ النواب قبل 48
�ساعة من موعدها.
•�إعادة النظر يف النظام الداخلي مبا ي�سمح مبعاجلة كرثة تغيب النواب عن ح�ضور اجلل�سات.
•�إقرار تقارير ديوان املحا�سبة املرتاكمة يف �أدراج املجل�س عن �سنوات �سابقة ،ورمبا يتطلب الأمر من املجل�س
اجلديد الذهاب لالنتهاء من تلك التقارير فور ًا ،وخا�صة �أنها ت�شمل ق�ضايا مالية ل�سنوات �سابقة يجب �أن
ال ت�ستمر.

�ساد�س ًا :التلويح بطرح الثقة
منح الد�ستور للنواب حق طرح الثقة باحلكومة �أو ب�أحد وزرائها والت�صويت على ذلك حتت القبة ،وقد كانت من
�أبرز امل�آخذ على جمل�س النواب ال�سابع ع�شر كرثة التلويح بطرح الثقة باحلكومة وتوقيع مذكرات لهذا الغر�ض،
ومن ثم قيام نواب ب�سحب تواقيعهم عن تلك املذكرات ،وهو ما �أفقد املجل�س م�صداقيته لدى الر�أي العام وجعله
عر�ضة للنقد الوا�سع من قبل جمهور املراقبني والأحزاب واملواطنني .ورغم كرثة توقيع مذكرات طرح الثقة� ،إال �أنه
طوال عمر املجل�س مل تطرح �سوى مذكرة واحدة للت�صويت عليها وذلك عقب اغتيال القا�ضي رائد زعيرت على يد
قوات االحتالل ال�صهيوين ،حيث ح�صلت احلكومة بعد طرح الثقة بها على ثقة �أكرب من الثقة التي ح�صلت بعد
ت�شكيلها ،ما �أثار حفيظة ال�شارع الأردين الذي بات يطالب بعد ذلك برحيل املجل�س وح ّله.
وهنا ميكن ت�سجيل مالحظات هامة �أبرزها �أن النواب يف تلك اجلل�سة حتدثوا بكلمات قا�سية غري م�سبوقة
بحق احلكومة ،و�أن �سواد كلماتهم كانت ت�صب باجتاه النقد ال�شديد وت�شي برف�ض نيابي للحكومة ول�سيا�ساتها،
واعتبارها مق�صرة يف متابعة الأمر وغري قادرة على وقف التغول ال�صهيوين عند حده ،وبناء على تلك الكلمات
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الرنانة التي �ألقاها النواب وقت ذاك على م�سامع ال�شعب الأردين ،رفع املواطن من حجم توقعاته ليفاج�أ يف اليوم
التايل ب�أن احلكومة ح�صلت على ثقة النواب من جديد ،وبرقم �أعلى مما ح�صلت عليه �سابق ًا.
وقد ح�صلت احلكومة بعد الت�صويت على طرح الثقة بها على ثقة 81نائب ًا �صوتوا ل�صاحلها ،فيما حجب الثقة
عنها  29نائب ًا ،وغاب نائبان بال معذرة ،و 18مبعذرة ،وامتنع  20نائب ًا عن الت�صويت ،بينما ح�صلت احلكومة ذاتها
عند ت�شكيلها على ثقة  83نائب ًا ،فيما حجب عنها الثقة  65نائب ًا ،مع امتناع نائب واحد عن الت�صويت وغياب �آخر.
وهنا ال بد من الإ�شارة �إلى �أن هناك ن�صو�ص ًا د�ستورية غاية يف الأهمية يتوجب على �أع�ضاء املجل�س االلتفات
�إليها� ،إذ �إن احلكومة عندما تطلب الثقة من جمل�س النواب ،ف�إنه يتوجب �أن حت�صل على ثقة ن�صف عدد الأع�ضاء،
وبالتايل ف�إن الغياب واالمتناع ي�سجالن يف غري �صالح احلكومة ،والغائب واملمتنع عن جل�سة الثقة باحلكومة يعترب
ك�أنه حجب الثقة عنها ،بيد �أنه عندما يطرح النواب الثقة باحلكومة ،ف�إنه يتوجب �أن يحجب الثقة عنها ن�صف عدد
املجل�س ويعترب الغائب واملمتنع وك�أنه منح الثقة للحكومة.

تو�صيات
•احلذر يف الت�صريح �أو التوقيع على مذكرة لطرح الثقة �إذ �إن التوقيع على مذكرة من هذا النوع ومن ثم
دفنها من �ش�أنه و�ضع املجل�س حتت �سيف النقد �أمام الر�أي العام ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يفقد املجل�س
م�صداقيته الحق ًا.
•عدم القيام بت�صريحات �شعبوية لإر�ضاء ال�شارع ،ومن ثم االن�سحاب منها روي��د ًا روي��د ًا ،وعدم اتخاذ
�إجراءات ومواقف حتت القبة ت�صب يف اجتاه تدعيم تلك الت�صريحات� ،إذ �إن ذلك �سي�ؤدي �إلى انقالب
الر�أي العام وجمهور املواطنني على من ي�ستخدم الت�صريحات ال�شعبوية ،وقد يتعر�ض املجل�س للهجوم احلاد
جراء ذلك ،وهو كثري ًا ما ح�صل يف جمال�س �سابقة ،حتى �أن بع�ض املعلقني بات ي�صف املجل�س النيابي ب�أنه
جمل�س «كالم بدون فعل».

�سابع ًا� :أحداث ع�صفت بال�سابع ع�شر
هناك �أحداث �أثرت على �سمعة جمل�س النواب ال�سابع ع�شر وكانت غري م�سبوقة يف احلياة الربملانية �أبرزها
و�أكرثها ق�سوة ما عرف بـ «حادثة الكال�شنكوف» والتي كان �أبطالها النائبان طالل ال�شريف وق�صي الدمي�سي،
وذلك عندما �أطلق النائب طالل ال�شريف من �سالح �أوتوماتيكي النار باجتاه زميله النائب ق�صي الدمي�سي،
ف�أخط�أه ،و�أوقف على �أثر ذلك ملدةـ  14يوم ًا على ذمة التحقيق بتهم ال�شروع بالقتل وحيازة �سالح ناري بدون
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ترخي�ص .وعلى الفور ،عقد جمل�س النواب اجتماع ًا قرر فيه ف�صل النائب طالل ال�شريف ،وجتميد ع�ضوية النائب
ق�صي الدمي�سي ملدة عام .وقد هزّت هذه احلادثة البالد ب�أ�سرها ،وتناقلتها و�سائل الإعالم العاملية باعتبارها
�سلوك ًا غري م�سبوق يف العمل الربملاين.
وتناقلت و�سائل الإعالم حادثة «اقعدي يا هند» التي ح�صلت بني النائبني يحيى ال�سعود وهند الفايز ،حيث
عب عن رف�ضه لفكرة «كوتا
نظر �إليها باعتبارها تلميح ًا جندري ًا غري مقبول من رجل ت�شريعي ،وخا�صة �أن ال�سعود ّ
املراة» �أثناء دعوة زميلته الفايز للجلو�س .كما �أن حادثة «كعكة عيد امليالد» حتت القبة كانت من احلوادث التي
تركت �أثر ًا كبري ًا عند جمهور املواطنني� ،سيما و�أن قبة املجل�س مكان للت�شريع ولي�س لالحتفال ،ويف هذا الإطار
�أي�ض ًا ،ال ميكن جتاهل اعتداء نواب على رجال �أمن ،وخا�صة اتهام نائب مبهاجمة مركز �أمن و�إطالق �سراح قريب
له من داخله.

تو�صيات
•تفعيل مدونة ال�سوك النيابية و�إدخال تعديالت عليها ،وعدم تركها يف الأدراج دون �أن يتم حما�سبة النائب
�إن �أخط�أ ،وخا�صة �إذا كان اخلط�أ من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �سمعة جمل�س النواب ب�شكل عام.
•االنتباه ملا يقوم به النواب �أثناء فرتة نيابتهم ،فهم �أ�شخا�ص عامون معر�ضون للمتابعة والت�صوير والنقد،
وبالتايل ف�إن �أي حترك �أو ت�صرف حم�سوب عليهم �سواء �أكان �سلب ًا �أو �إيجاب ًا.
•�أن يفعل رئي�س املجل�س االن�صباط حتت القبة بحيث ال يرتك املجال للنواب االعتداء على بع�ضهم بع�ض ًا
لفظي ًا �أو ج�سدي ًا ،و�أن يقوم بواجبه الذي منحه �إياه النظام الداخلي ب�إخراج النائب امل�سيئ خارج القبة
وحما�سبته الحق ًا �إذا تطلب الأمر ذلك.

ثامن ًا :عالقة النواب بالإعالم
على مدار جمال�س نيابية �سابقة ،ف�إن عالقة النواب بالإعالم كانت بني �شد وجذب ولطاملا اعرتتها منعطفات
حادة وقا�سية يف بع�ض الأحيان ،فالنواب يعتقدون دوم ًا �أن الإعالم ال ينتقد �سواهم ،ويرون �أن �أي نقد لهم من قبله
�إمنا الهدف منه هو تقزمي الإجنازات اخلا�صة بهم ،والرتكيز فقط على ال�سلبيات .ورغم �أن الإعالم يفرد �صفحات
وم�ساحات ودقائق بث كبرية من وقته لتغطية �أعمال املجل�س �أال �أن العالقة مل تكن دائم ًا م�ستقرة ،ويتعامل املجل�س
مع الإعالم بحذر �شديد ،وينظر �إليه ب�أنه يرت�صد العرثات.
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التو�صية
•انتهاج �سيا�سية �إعالمية نيابية تقوم على املكا�شفة وال�صراحة وال�شفافية ،و�أن يو�ضع يف ت�صرف الإعالم كل
ما يريده من املجل�س من �أدوات لوج�ستية مل�ساعدته على القيام مبهامه.
•تفعيل املوقع الإلكرتوين للمجل�س واملكتب الإعالمي بحيث يكون املوقع و�سيلة للإعالم ومرجع ًا للح�صول على
�أخبار املجل�س ال�صادقة واملوثوقة ،و�أن تكون تلك الأخبار على قدر كبري من املو�ضوعية ،و�أن ال تن�شغل فقط
بتغطية �أخبار رئي�س املجل�س واملكتب الدائم.
•عقد دورات للنواب يف طريقة التعامل مع الإعالم.

تا�سع ًا :عالقة النواب مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين
مل تكن عالقة املجل�س النيابي ال�سابع ع�شر مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين (�أحزاب ،نقابات ،جمعيات ،م�ؤ�س�سات
بحث ،مراكز) �إيجابية �أو طيبة دائم ًا ،با�ستثناء العالقة الت�شاركية التي قامت بها كتلة مبادرة النيابية مع تلك
امل�ؤ�س�سات والتي كان لها دور �إيجابي كبري يف تبادل وجهات النظر والبحث عن حلول ،بيد �أن املالحظة هي �أن �سواد
نواب املجل�س ال�سابق كانوا يعتربون اللقاءات التي عقدت مع م�ؤ�س�سات جمتمع مدين مبثابة لقاءات بروتوكولية
�أو حت�صيل حا�صل لي�س �أكرث ،ولذلك مل تنعك�س تلك اللقاءات ب�شكل �إيجابي على �أر�ض الواقع ،رغم �أن �أغلبية
امل�شاركني من خارج �أع�ضاء املجل�س كانوا يقدمون ويدفعون بوجهات نظر ميكن البناء عليها.
من هنا ف�إن القوانني التي كان يتم دعوة م�ؤ�س�سات جمتمع مدين للم�شاركة يف احلوار حولها كان احلوار فيها
ينتهي عند نهاية االجتماع دون �أن يتم التفكري بالأخذ مبا مت اقرتاحه من وجهات نظر من قبل ممثلي املجتمع
املدين ،ولهذا كانت �أغلب املواد املقرة يف بع�ض القوانني جتد نقد ًا من قبل تلك امل�ؤ�س�سات رغم �أنها �شاركت
باحلوار  ،وال�سبب هو ابتعاد النواب واللجان النيابية عن الأخذ بر�ؤية ممثلي املجتمع املدين ،والأخذ مبا جاءت به
احلكومة يف م�شاريع القوانني ،و�إقرار تلك املواد كما جاءت مع تعديالت طفيفة عليها بال تغيري يف جوهرها.
ولذا يتعني على جمل�س النواب الثامن ع�شر �أن ي�أخذ على كاهله ترتيب عالقة متوازنة وت�شاركية مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،والعالقة الإيجابية املق�صودة هنا لي�ست ا�ستقبال ممثلي تلك امل�ؤ�س�سات �أو امل�شاركة يف حفل
ا�ستقبال هنا �أو هناك ،و�إمنا النظر �إلى املجتمع املدين باعتباره �شريك ًا �إيجابي ًا يف احلوار املجتمعي ،والأحذ مبا هو
جوهري من وجهات نظره ،والتعامل معه ب�إيجابية ،والتوقف عن النظر �إليه نظرة �شك وريبة.
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تو�صيات عامة
•تعزيز ثقة املواطن بامل�ؤ�س�سة الت�شريعية ،و�إعادة الهيبة لها من خالل تفعيل عمل النائب.
•�إعادة الثقة مبجل�س النواب من خالل االقرتاب �أكرث من هم املواطن.
•�أن يكون لرئي�س املجل�س النيابي دور حا�سم يف �إبعاد النواب عن ال�ضعوط احلكومية �أو �أية �ضغوط �أخرى قد
يتعر�ضون لها.
•االبتعاد عن ال�شعبوية والرتكيز على اجلانبني الت�شريعي والرقابي وتفعيل كل طرف مبوازاة تفعيل الطرف
الآخر.
•احلد من ظاهرة الغياب عن ح�ضور اجلل�سات وفقدان الن�صاب.
•االبتعاد عن طرح ق�ضايا �شخ�صية �أو مناطقية والتعامل مع الهم الوطني العام.
•التعامل مع احلكومات باعتبار جمل�س النواب ند ًا و�شريك ًا لها ولي�س �أداة بيدها.

خامتة
�إننا ن�ضع يف هذه الدرا�سة جتربة جمل�س النواب ال�سابع ع�شر بكل ما احتوته من هنات وتعرجات ومنعطفات
ب�أمل اال�ستفادة منها والبتعاد عن كل ما من �ش�أنه ت�شويه �صورة املجل�س النيابي وذلك �إميان ًا ب�أهمية دور امل�ؤ�س�سة
الت�شريعية د�ستوري ًا ويف احلياة العامة وتعزيز ًا للدميقراطية واالنتقال بالإ�صالح �إلى االمام.
ولقد حر�صنا �أن نف�صل كل التعرجات ،ون�سلط ال�ضوء عليها ،ونذكر بها ون�ضع تو�صيات يف نهاية كل منحنى ب�أمل
اخلروج منها ببخال�صات مفيدة لتقدمي �صورة خمتلفة عن املجل�س اجلديد ب�أمل �إعادة الهيبة للم�ؤ�س�سة الت�شريعية
واال�ستفادة من �أخطاء املا�ضي وعرثات جمال�س �سابقة.

الملا 35

املالحق
ملحق (� :)1أبرز املقرتحات بقانون يف املجل�س ال�سابع ع�شر
•مقرتح ُمعدل لقانون املالكني وامل�ستاجرين.
•مقرتح بقانون لنقابة للمحا�سبني.
•تعديل املادة  343من قانون العقوبات.
•تقدمي �أكرث من  15مقرتح ًا بقانون لتعديل مواد خمتلفة من القانون عينه.
•مقرتح معدل لقانون م�ؤ�س�سة املتقاعدين.
•م�شروع قانون ال�ستقالل الق�ضاء.
•م�شروع قانون نقابة املزينني الأردنيني لل�سيدات.
•م�شروع قانون حقوق الأردنيات املتزوجات من �أجانب.
•م�شروعان لقانون نقابة لأ�ساتذة اجلامعات.
•م�شروع قانون للعفو العام.
•تعديل املادة املتعلقة بالإيذاء املخفف.
•تعديل قانون �إيجار الأموال غري املنقولة.
•�إلغاء ن�ص املادة ( )308من قانون العقوبات.
•م�شروع قانون التوقيت ال�صيفي.
•تعديل قانون الأ�سلحة والذخائر.
•م�شروع قانون نقابة الطيارين.
•مقرتح معدل لقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية.
•مقرتح معدل لقانون ال�سري.
•م�شروع قانون الزكاة.
•م�شروع قانون نقابة الطب املخربي.
•م�شروع قانون نقابة الفنادق الأردنية.
•م�شروع قانون نقابة وكالء ال�سياحة وال�سفر.
•م�شروع قانون نقابة للمطاعم ال�سياحية.
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•م�شروع قانون نقابة �أدالء ال�سياحة.
•م�شروع قانون نقابة احلرف التقليدية.
•تعديل قانون نقابة املعلمني.
•م�شروع قانون يت�ضمن �إن�شاء حمكمة خا�صة للغذاء والدواء.
•م�شروع قانون نقابة تكنولوجيا املعلومات.
•تعديل على قانون نقابة املحامني.
•تعديل على قانون الأموال غري املنقولة.

ملحق ( :)2جردة ب�إجنازات جمل�س النواب ال�سابع ع�شر الرقابية
الدورة
غري العادية

طلب اقرتاح اقرتاح
�س�ؤال ا�ستجواب
مناق�شة بقانون برغبة
1165

17

اال�ستثنائية لغري العادية

26

1

العادية الأولى

762

33

15

17

5

1
10

مذكرة �شكوى
103

2

16

21

2

140

2

اال�ستثنائية الأولى للعادية الأولى

164

7

1

1

51

1

اال�ستثنائية الثانية للعادية الأولى

49

1

3

العادية الثانية

546

7

اال�ستثنائية الأولى للعادية الثانية

23

اال�ستثنائية الثانية للعادية الثانية

68

2

10

8

العادية الثالثة

292

9

2

6

املجموع

3095

81

37

57

21
5

80

1

7

6

1

9

40

2

88
29

545

9
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