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املقدمة

اأجنز مركز القد�ـــص للدرا�شات ال�شيا�شية درا�شة 
حتليليـــة لأداء جمل�ص النواب الأردين خالل دورته غري 
العاديـــة يف الفرتة من 2013/2/10 اإىل 2013/8/10� 
وغطـــت الدرا�شة �شائر اجلوانـــب املتعلقة بدور جمل�ص 
النـــواب على �شعيـــدي الت�شريـــع والرقابـــة، والأن�شطة 

الهيكلية والنتخابية�

ولعل اأهم ما مييز هـــذه الدرا�شة اأنها ركزت على 
مناق�شـــة الظواهـــر الرئي�شيـــة التي رافقـــت عمل هذا 
املجل�ـــص، ويف مقدمتها التوتـــر املتوا�شل بني ال�شلطتني 
الت�شريعية والتنفيذية، وحتـــى يف العالقة بني جمل�شي 
النـــواب والأعيـــان، وعـــدم ا�شتقـــرار الكتـــل واللجـــان 
الربملانية، وبـــروز مناخ »نواب جـــدد يف مواجهة نواب 
قدامى«، وا�شتفحال ظاهرة العنف الربملاين، واللجوء 

اإىل تقاليد اجلاهات ملعاجلة العديد من الحتقانات� 

وعّرفت الدرا�شة بتكوين الكتل النيابية واحل�شور 
نتائـــج  وا�شتعر�شـــت  النـــواب،  جمل�ـــص  يف  احلزبـــي 

انتخابات املكتب الدائم واللجان الدائمة�

وغطـــت الدرا�شـــة يف اجلانـــب الت�شريعـــي الـــذي 
ات�شـــم بال�شعف، القوانـــني التي مت اإقرارهـــا، وعّرفت 
باأبرز هذه القوانـــني، كما اأ�شارت اإىل القوانني التي مت 

اقرتاحها من طرف اأع�شاء يف جمل�ص النواب� 

كمـــا غطـــت الدرا�شـــة يف اجلانـــب الرقابي الذي 
ات�شم بدرجة من احليوية، الأ�شئلة وال�شتجوابات وبند 
مـــا ي�شتجد من اأعمال وجل�شـــات املناق�شة العامة �شواء 
التـــي عر�شـــت اأم مل تعر�ـــص على املجل�ـــص واملذكرات 
النيابيـــة والعرائ�ـــص وال�شـــكاوى والقرتاحـــات برغبة 

والبيانات ال�شادرة عن جمل�ص النواب�

وبحثت الدرا�شة ب�شيء من التف�شيل م�شكلة عدم 
انتظـــام توفر الن�شاب القانوين للجل�شات العامة حتت 
القبـــة وتاأثرياتها على عمل املجل�ـــص والإجراءات التي 

اتخذها رئي�ص املجل�ص ملعاجلة هذه امل�شكلة� 
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امللخ�س التنفيذي

انتخب جمل�ـــص النواب ال�شابع ع�شـــر على اأ�شا�ص 
قانون انتخاب دائم هو الأول من نوعه منذ العام 1989، 
ومت فيه رفع عدد مقاعـــد املجل�ص اإىل 150 نائبًا، ورفع 
مقاعـــد الكوتا الن�شائية اإىل 15 مقعدًا، وتخ�شي�ص 27 

مقعدًا للقوائم العامة�

وجـــاء انتخاب املجل�ص ال�شابـــع ع�شر و�شط اأجواء 
�شعبيـــة غا�شبـــة وراف�شـــة لقانـــون النتخـــاب، وو�شط 
مقاطعـــة �شيا�شية للحركة الإ�شالميـــة ولقطاع عري�ص 
مـــن الناخبـــني، اإل اأن ن�شبـــة امل�شاركـــة يف انتخابـــات 
املجل�ص بقيـــت تراوح يف حدود امل�شاركـــة يف انتخابات 

املجل�ص ال�شاد�ص ع�شر ال�شابق�

وبـــداأ املجل�ـــص اأعمالـــه يف اأجواء مل تكـــن مريحة 
متامًا له بعد اأن انخرط يف م�شاورات مع رئي�ص الوزراء 
املكلـــف د� عبد اهلل الن�شور، فيمـــا عرف بـ  »م�شاورات 
ت�شكيـــل احلكومة الربملانيـــة« التـــي اأدت بالنتيجة اإىل 
�شرف النظر متامًا عـــن اإ�شراك النواب وتوزيرهم يف 
احلكومـــة لأ�شباب عديدة، اإل اأن ذلـــك اأثر �شلبيًا على 
املجل�ص على ال�شعـــد ال�شعبية والإعالمية وال�شيا�شية، 
ف�شاًل عـــن النعكا�شات ال�شلبية التـــي اأدت اإىل اإقحام 
املجل�ص مبكرًا يف اأزمات بينية داخلية، اأدت اإىل التاأثري 
على الكتل الربملانية، وقادت النواب اإىل النق�شام، كما 
اأ�ش�شت لعالقة متوترة بني احلكومة واملجل�ص ا�شتمرت 

اإىل نهاية الدورة غري العادية� 

و�شهد املجل�ص يف بواكري دورته غري العادية الكثري 
مـــن التحديات التي اأثـــرت على اأدائـــه، ويف مقدمتها؛ 
�شيا�شات احلكومـــة الرامية اإىل رفع اأ�شعار املحروقات 
والكهربـــاء، اإىل جانب ال�شتحقاقات املتعلقة مبناق�شة 
البيـــان الـــوزاري لنيل ثقـــة املجل�ـــص، واإقـــرار املوازنة 

العامة�

وتعر�شت الكتل النيابية مبكرًا اإىل عدم ا�شتقرار 
ب�شبـــب الن�شقاقـــات والنق�شامات وال�شتقـــالت التي 
�شهدتهـــا، ف�شـــاًل عن العديـــد من امل�شـــاكل الداخلية، 
حيث �شهـــد املجل�ـــص تناميـــًا وا�شحًا لظاهـــرة العنف 
الربملـــاين التي انعك�شـــت �شلبيـــًا على �شعبيـــة املجل�ص 

وهيبته�

وبقـــي املجل�ص يعاين من م�شكلة فقـــدان اأو تاأمني 
»الن�شـــاب القانـــوين«، برغـــم اأن قـــرار رئي�ص جمل�ص 
النـــواب م� �شعـــد هايل �شـــرور بن�شـــر اأ�شمـــاء النواب 
املتغيبني عـــن اجلل�شات بدون عذر كان قـــرارًا جريئًا، 
وجـــاء يف مكانـــه، اإل اأن ق�شمـــًا كبـــريًا مـــن النواب مل 
يتعامـــل معه بجدية كافية، مـــا اأدى اإىل ا�شتمرار اأزمة 
تاأمني الن�شاب القانـــوين للجل�شات العامة حتت القبة 
ب�شبـــب الغياب املتكرر للعديد منهـــم، وهو ما ي�شتدعي 

معاجلة اأكرث �شرامة لهذه الظاهرة�

ولعل اأبرز ما ميكـــن مالحظته يف �شياق منجزات 
ونتائـــج اأعمال الـــدورة غري العادية، اأن نـــواب القوائم 
النتخابيـــة مل ي�شيفوا اأي جديد للمجل�ص، بل كان اأداء 
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معظـــم نواب القوائـــم البالـــغ عددهم 27 نائبـــًا اأ�شبه 
ما يكون بـــاأداء زمالئهم النـــواب الفائزين يف الدوائر 

املحلية� 

لقد اأجنـــز جمل�ص النواب يف دورتـــه غري العادية 
التـــي ا�شتمرت �شتـــة اأ�شهر مناق�شة واأقـــرار 19 قانونًا، 
كان من بينها 14 قانونًا كانت احلكومة قد اأحالتها اإىل 
املجل�ص اأثناء انعقـــاد دورته غري العادية� وبلغ املجموع 
الكلـــي للقوانني املحالـــة من احلكومـــة اإىل املجل�ص يف 

دورته غري العادية 33 قانونًا�

ولعـــل من اأبرز القوانني التي اأقرها املجل�ص قانون 
ال�شمـــان الجتماعي، وقانـــون الك�شب غـــري امل�شروع، 
فيمـــا مل يت�شن للمجل�ـــص النتهاء من مناق�شـــة واإقرار 
التعديالت على نظامـــه الداخلي، الأمر الذي دفع اإىل 

اإعادة اإدراجه على جدول اأعمال الدورة ال�شتثنائية�

ويالحظ اأن العالقة بني جمل�شي النواب والأعيان، 
ظلت يف حالة ت�شنج طيلـــة انعقاد الدورة غري العادية� 
ولعل مداخالت النواب �شد جمل�ص الأعيان يف اجلل�شة 
الأخرية للمجل�ص، ك�شفت عن الأجواء غري الودية التي 

حكمت تلك العالقة� 

لقد �شجـــل املجل�ـــص يف دورته غـــري العادية اأعلى 
ن�شبـــة توجيه اأ�شئلـــة نيابية للحكومـــة يف دورة برملانية 
واحـــدة منـــذ العـــام 1989، حيـــث و�شل عـــدد الأ�شئلة 
امل�شجلـــة اإىل 1165 �شـــوؤاًل، اأجابـــت احلكومة عن 953 

�شوؤاًل، وهي ن�شبة اإجابات حكومية عالية جدًا اأي�شًا�

واأدرج املجل�ـــص علـــى جـــدول اأعمالـــه 274 �شوؤاًل 
وجوابـــًا معظمهـــا كانـــت اأ�شئلـــة مرّحلـــة مـــن جل�شات 
�شابقـــة، حيث بلغ عدد اجلل�شـــات املخ�ش�شة لالأ�شئلة 
والأجوبـــة �شبع جل�شـــات فقط من بـــني 64 جل�شة، هي 
جممـــوع اجلل�شـــات التي عقدهـــا املجل�ص طيلـــة دورته 
غري العادية، مـــا يك�شف عن عدم التزام املجل�ص بعقد 

جل�شة لالأ�شئلة والأجوبـــة بعد انعقاد كل ثالث جل�شات 
ت�شريعية�

وف�شـــل املجل�ـــص يف عر�ـــص اأي ا�شتجـــواب علـــى 
جدول اأعماله من بـــني ال�شتجوابات التي مت ت�شجيلها 
ر�شميـــًا لدى الأمانة العامة للمجل�ص والبالغ عددها 18 

ا�شتجوابًا�

ويالحظ اأن �شتة نواب كانوا قد اأعلنوا يف جل�شات 
ر�شمية عن حتويل اأ�شئلتهم اإىل ا�شتجوابات اإل اأنهم مل 
يقوموا بت�شجيلهـــا اأو متابعتها، ف�شاًل عن اأن احلكومة 
قامت بالرد والإجابة عن ت�شعة ا�شتجوابات، ومع ذلك 

مل يتم عر�شها على جداول اأعمال اجلل�شات�

وبلغ عـــدد جل�شات املناق�شة العامة واخلا�شة ت�شع 
جل�شات، اكتفى النواب خاللها اإما باإ�شدار بيانات، اأو 
توجيه تو�شيات واقرتاحات اأحيلت للحكومة لدرا�شتها�

وبلغ عـــدد املذكرات امل�شجلـــة ر�شميًا يف �شجالت 
املجل�ص 103 مذكرات، وهو رقم متوا�شع اإىل حد كبري 
اإذا ما قي�ص بعدد املذكـــرات التي مت توقيعها والإعالن 
عنهـــا، ما يعني اأن ع�شرات املذكـــرات التي مت توقيعها 
كان الهدف منها اإعالميـــًا بالدرجة الأوىل، ولذلك مل 

يتم ت�شجيلها�

ويالحـــظ اأن املجل�ص مل يتعامـــل بجدية كافية مع 
القرتاحـــات بقانون التي و�شـــل عددها يف الدورة غري 
العاديـــة اإىل 17 اقرتاحًا، وهو رقـــم مرتفع جدًا قيا�شًا 
باملجال�ـــص النيابيـــة ال�شابقة� وكذلك احلـــال بالن�شبة 
لالقرتاحـــات برغبـــة التي و�شـــل عددهـــا اإىل خم�شة 
اقرتاحـــات مل يعر�ـــص اأي منهـــا علـــى جـــداول اأعمال 

املجل�ص�

اإن مـــن اأبـــرز مـــا تك�شـــف عنـــه هـــذه الدرا�شـــة، 
هـــو احلاجـــة ال�شاغطـــة للمجل�ـــص للت�شريـــع باإقـــرار 
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اأوًل: خارطة مفتاحية لأحوال جمل�ص النواب ال�شابع ع�شر

تعديـــالت نظامـــه الداخلي التي مل ينتـــه املجل�ص منها 
يف ختـــام دورته غري العادية، لذلك فـــاإن اأمام املجل�ص 
فر�شـــة موؤاتية ل�شتكمال مناق�شـــة التعديالت يف دورة 
ا�شتثنائيـــة، مبا يتيح له معاجلة العديد من الختاللت 
واملعوقـــات التـــي تعرت�ص عملـــه، وتوؤثر عليـــه �شلبيًا يف 

نطاق عمله الرقابي والت�شريعي�

اأوًل: خارطة مفتاحية لأحوال 
جمل�س النواب ال�شابع ع�شر

اأ- الظواهر التي �سهدها املجل�س
جـــاء جمل�ـــص النـــواب ال�شابع ع�شر نتيجـــة قانون 
انتخـــاب دائم هو الأول من نوعـــه يف تاريخ النتخابات 
النيابية العامة، حيث اأجريـــت كل النتخابات النيابية 
ال�شابقـــة بال�شتنـــاد اإىل قوانـــني موؤقتـــة� و�شهـــد هذا 
القانون رفع عدد اأع�شاء جمل�ص النواب اإىل 150 ع�شوًا 
بعـــد اأن كان 120 ع�شوًا يف املجل�ـــص ال�شابق� وا�شتملت 
الزيـــادة على رفع عدد مقاعـــد الكوتا الن�شائية من 12 
اإىل 15 مقعـــدًا، موزعـــة بواقـــع مقعد لـــكل واحدة من 
املحافظات الثنتي ع�شـــرة وكل دائرة من دوائر البدو 
الثـــالث� هـــذا ف�شاًل عن هـــذا القانون هـــو اأول قانون 
يتم فيه اعتماد القائمـــة الن�شبية على م�شتوى الدائرة 
العامـــة )اململكة(، والتي خ�ش�ـــص لها 27 مقعدًا� وقد 
بـــدت نتائـــج القائمة الن�شبيـــة هي الأخـــرى اأقرب اإىل 
الكوتـــا منها اإىل مفهوم القائمـــة النتخابية ب�شبب قلة 

عدد املقاعد املخ�ش�شة لها�

علـــى  نف�شهـــا  تلـــك اخل�شائ�ـــص  لقـــد عك�شـــت 
انتخابـــات املجل�ص ال�شابع ع�شـــر ، والتي اأجريت و�شط 
مقاطعـــة جبهة العمـــل الإ�شالمي واأحـــزاب اأخرى، اإل 

اأن تلـــك املقاطعة اأبقت على احلـــدود التقليدية حلجم 
امل�شاركة النتخابية�

ولعل اأبرز مـــا �شهدته ولدة املجل�ص ال�شابع ع�شر، 
هو و�شول اأع�شائه اإىل قبة الربملان و�شط حديث وا�شع 
عـــن »احلكومة الربملانية«، حيث تعامل النواب مع هذا 
التوجه بجدية كان مبالغًا بها بع�ص ال�شيء، ما انعك�ص 
�شلبيًا يف وقت لحق على ظروف ت�شكيل حكومة د� عبد 
اهلل الن�شـــور، ودور جمل�ص النـــواب يف ت�شكيلها، والذي 
بـــدا كاأنـــه دور ديكـــوري وجتميلي، وخـــرج املجل�ص من 
هـــذه التجربة خا�شرًا على ال�شعد ال�شعبية وال�شيا�شية 

والنيابية والإعالمية�

وولد املجل�ـــص النيابي ال�شابع ع�شـــر و�شط ارتفاع 
وا�شـــح و�شاغط ل�شلطـــة املال النتخابـــي اأو ال�شيا�شي 
يف جمريـــات العملية النتخابية، ورمبا كانت انتخابات 
املجل�ص هي الأوىل من نوعها منذ العام 1989، والتي مت 
فيها توقيف مر�شحني بتهمة ا�شتخدام املال ال�شيا�شي� 
غـــري اأن هذه الظاهرة مل تعف جمل�ـــص النواب ال�شابع 
ع�شـــر مـــن التهامـــات والت�شكيـــك بنزاهتـــه مـــن قبل 

راف�شني لقانون النتخاب ومقاطعني لالنتخابات�

لقـــد جـــاء جمل�ـــص النـــواب ال�شابـــع ع�شـــر خلفًا 
للمجل�ـــص النيابـــي ال�شاد�ـــص ع�شـــر الـــذي مت حله بعد 
عامني على انتخابه ب�شبب اأدائه ال�شيء، و�شعبيته التي 
انهارت متامًا ب�شبب ف�شله الذريع يف التعامل مع ملفات 
مكافحة الف�شـــاد من خالل جلان التحقيق التي �شكلها 

يف حينه، و�شرعان ما تخلى عنها�

ونتوقف فيما يلي اأمام اأبـــرز املعطيات يف م�شرية 
جمل�ـــص النواب ال�شابع ع�شر من خالل اأدائه يف الدورة 
غـــري العادية التي انطلقـــت يف العا�شر من �شهر �شباط 

2013 وا�شتمرت حتى العا�شر من �شهر اآب 2013�
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)1( توتر متوا�سل بني ال�سلطتني الت�سريعية 
والتنفيذية 

منذ اأن بداأ جمل�ص النواب اأعماله، وهو يرزح حتت 
�شغط مطلب »احلكومة الربملانية«� وعندما مت تكليف 
رئي�ـــص الـــوزراء د� عبد اهلل الن�شـــور بت�شكيل احلكومة 
والطلـــب منه الت�شـــاور مع النواب، علـــى اأن يرعى تلك 
امل�شـــاورات رئي�ص الديـــوان امللكي د� فايـــز الطراونة، 
كانت العالقة بني ال�شلطة التنفيذية مع جمل�ص النواب 
يف اأ�شـــواأ حالتهـــا، ومل حتظ بال�شتقـــرار الكايف حتى 
نهاية الدورة غـــري العادية� فقد اأم�شى د� الن�شور نحو 
�شهـــر وهو يخو�ص يف جولت ت�شاورية متوا�شلة وحثيثة 
مع الكتل النيابية حـــول ت�شكيلة حكومته� ومتخ�ص عن 
ذلـــك اآثـــار �شلبية على جمل�ـــص النـــواب داخليًا، ميكن 

اإجمالها فيما يلي:

تعر�شـــت الكتـــل النيابية التـــي كان الن�شور يراهن .11
عليها ويخـــاف على وحدتهـــا ومتا�شكها يف الوقت 
نف�شـــه اإىل انهيارات وانق�شامـــات مبكرة، اأ�شعفت 

الكتل واأدت اإىل �شرذمتها وتق�شيمها�
انخفا�ص من�شـــوب الثقة بني النواب اأنف�شهم، فقد .21

�شـــادت روح الت�شكيك يف املواقف يف تلك الأجواء، 
وهو ما اأدى اإىل انق�شامات وا�شحة داخل املجل�ص�

تعر�ـــص جمل�ـــص النـــواب لالنق�شـــام اإىل فريقني، .31
اأحدهمـــا موؤيد لرئي�ـــص الـــوزراء، والآخر معار�ص 
لـــه، وقاد ذلك يف مراحل لحقة اإىل وجود نوع من 
احل�شا�شيـــة من فريق جتاه الفريـــق الآخر، حينما 

كان الأمر يتعلق ب�شخ�ص د� عبد اهلل الن�شور�
اأدى هـــذا النق�شـــام اأي�شـــًا اإىل ارتفـــاع وا�شح يف .41

من�شـــوب لغة النقد اجلارح ل�شخ�ص رئي�ص الوزراء 
ب�شـــكل مبا�شـــر من قبـــل النـــواب الغا�شبـــني منه 
وعليـــه، ويف بع�ـــص الأحيان و�شلت هـــذه اللغة اإىل 

حد التجريح املبالغ فيه، وكيل التهامات�

و�شلـــت العالقة بني جمل�ص النواب ورئي�ص الوزراء .51
اإىل حالـــة من عدم الثقة بـــني اجلانبني� وبالرغم 
مـــن كـــرثة النقـــد واملواقـــف النيابيـــة املناه�شـــة 
ل�شخ�ص رئي�ص الـــوزراء ولوظيفتـــه العامة، اإل اأن 
جمل�ـــص النواب مل ي�شتطـــع اإزاحـــة د� الن�شور عن 
مقعـــده، غري اأنه جنح يف املقابل يف ت�شجيل ر�شالة 

يف غاية الو�شوح عندما منحه ثقة على احلافة�
حتول رئي�ص الوزراء وحكومته اإىل عنوان مك�شوف .61

ومفتـــوح للعديـــد مـــن الأزمـــات حتت قبـــة جمل�ص 
النـــواب وخارجهـــا، ويف معظـــم امل�شـــادات التـــي 
ح�شلت بني النواب اأنف�شهـــم، فاإن د� الن�شور كان 

طرفًا م�شتهدفًا�
هذه املعطيات ك�شفت مدى تراجع العالقة وترديها 
بـــني اجلانبـــني، اإذ اكت�شف النـــواب اأنهـــم ا�شتخدموا 
كاأدوات لتمريـــر ت�شكيـــل حكومة د� الن�شـــور، كما اأنهم 
خ�شـــروا جماهرييـــًا بعـــد اأن ظهـــروا اأمـــام ناخبيهـــم 
كباحثني عن مقاعد وزارية� ولول تدخل امللك يف اإنهاء 
واإغـــالق ملف توزيـــر النـــواب، لبقيت الق�شيـــة عالقة 

ومفتوحة و�شاخنة بني د� الن�شور وجمل�ص النواب�

)2( ظاهرة النواب اجلدد يف مواجهة النواب 
القدامى

لقـــد �شكلت هـــذه الظاهرة عنوانـــا مبالغا فيه يف 
بواكـــري عمل جمل�ـــص النواب، فقد بلغـــت ن�شبة النواب 
اجلـــدد يف املجل�ص 62%، ما يعنـــي اأن 92 نائبًا جديدًا 
دخلـــوا احليـــاة الربملانيـــة لأول مرة، وقـــد دفعت هذه 
الن�شبـــة بالنـــواب اجلـــدد للبحث عـــن و�شيلـــة لإثبات 
اأنف�شهـــم باعتبارهـــم القـــوة الأبـــرز يف و�شـــع خارطة 

املجل�ص الداخلية�

لقـــد كان اأمـــام هـــذه الكتلـــة الربملانيـــة الكبرية 
واجلديـــدة فر�شة موؤاتيـــة متامًا لتحقيـــق طموحاتهم 
ال�شيا�شية والربملانية لـــو اأنهم كانوا يتمتعون بالتنظيم 
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اجليـــد، والتوافـــق على احلـــدود الدنيا مـــن الأهداف 
والغايات، اإل اأن هذا الأمر يبدو م�شتحياًل متامًا، لكون 
كل نائـــب منهم قـــادم من بيئة جغرافيـــة خمتلفة، ومت 
انتخابـــه على اأ�ش�ص خمتلفـــة، ومل يكن اأي منهم ميلك 
م�شروع عمل وا�شح املعـــامل والأهداف والغايات ميكن 

حمله لالآخرين وبناء حتالفات على اأ�شا�شه�

لقـــد ولـــدت العديد مـــن الكتل النيابيـــة بناء على 
قاعـــدة »النواب اجلدد يف مواجهـــة النواب القدامى«، 
وكان الهـــدف الأ�شا�شـــي هـــو التاأثري علـــى النتخابات 
الداخليـــة ملجل�ـــص النـــواب وحتديدًا النخـــراط كقوى 
برملانية جديدة يف حتديد هويـــة رئي�ص جمل�ص النواب 

اجلديد�

لكـــن املفارقـــة الأكـــرث غرابـــة اأن قـــوى »النـــواب 
اجلـــدد« مل جتـــد اأمامها اأية خيـــارات لرت�شيح اأو حمل 
نائـــب جديد ل�شـــدة رئا�شـــة املجل�ص، لتجـــد نف�شها قد 
انق�شمـــت �شريعًا بني مر�شحني كانوا جميعًا من النواب 

القدامى�

لقـــد كانت ظاهـــرة »النـــواب اجلـــدد يف مواجهة 
النواب القدامـــى« يراد لها اأن توظـــف يف دعم مر�شح 
على ح�شاب مر�شح اآخـــر لرئا�شة املجل�ص، حتى اإذا ما 
تبني لهـــذه القوى اجلديـــدة اأ�شول اللعبـــة وقواعدها، 
انتهـــت اإىل مـــا تنتهي اإليه عادة تلك القـــوى ال�شيا�شية 
والنتخابيـــة اجلديدة، وهي النحيـــاز اإىل ما ترى اأنه 
الأقرب اإىل خدمة �شعاراتها، وهذا ما ح�شل بالنتيجة�

لقد اأرادت القـــوى النيابية اجلديدة اإخراج نواب 
بعينهم مـــن لعبة التناف�ص املفتوح علـــى رئا�شة جمل�ص 
النـــواب، يف �شبيل احل�شول على جزء من كعكة املكتب 
الدائـــم، اإل اأن النتيجـــة اأي�شـــًا كان تتمثـــل باخل�شارة 
الكبـــرية والفادحـــة لتيـــار وقـــوى »النواب اجلـــدد��«، 
ل هوؤلء عـــدم اإي�شال اأي نائب جديد للمكتب  فقد ف�شّ

الدائم، ليعود النواب القدامى اأو القادمون من جمال�ص 
نيابية �شابقة للرتبع على مقاعد املكتب الدائم�

وبتلـــك النتيجـــة، انتهـــت متامًا ظاهـــرة »النواب 
اجلدد يف مواجهة النواب القدامى« ، اإل اأن ارتداداتها 
كانت اأكرث من وا�شحة، فقد تعر�شت كل الكتل النيابية 
التـــي كانت قد تاأ�ش�شت يف تلك الفـــرتة اإىل انق�شامات 
وان�شقاقـــات، اأدت بالنتيجة النهائيـــة اإىل غياب كامل 
لدور الكتل الربملانية طيلـــة انعقاد الدورة غري العادية 
ملجل�ص النـــواب، ومل تظهر الكتل الربملانية اإل كعناوين 
واأ�شمـــاء فقط يف جل�شات مناق�شـــة الثقة باحلكومة، اأو 
جل�شات مناق�شات قانـــون املوازنة العامة للدولة لل�شنة 
املالية 2013، وبغري ذلك، فاإن منظومة الكتل الربملانية 
بالكامل دخلت يف �شبات عميق اأدى اإىل تال�شيها التام، 

وفقدان اأي دور اأو ح�شور لها�

)3( اإلغاء نتائج االنتخابات يف دوائر 
انتخابية 

�شهـــد جمل�ص النواب ال�شابع ع�شر اأول ظاهرة من 
نوعها منـــذ انتخابات 1989، وهي قرار الق�شاء باإلغاء 
نتائح النتخابات يف الدائرة ال�شاد�شة يف الكرك، وهو 

قرار ق�شائي يعترب الأول من نوعه منذ العام 1989 �

لقـــد كانـــت انتخابـــات املجل�ص ال�شابـــع ع�شر هي 
الأوىل التـــي يتـــم فيها تطبيـــق التعديـــالت الد�شتورية 
املتعلقة بالطعون يف �شحة نيابة نواب، وبالرغم من اأن 
الق�شاء اأبطل نيابة النائـــب نايف الليمون اإل اأنه جنح 
بالعـــودة اإىل املجل�ص يف النتخابات التكميلية بالتزكية 

هذه املرة عن دائرته النتخابية�
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)4( لعبة نتائج القوائم 
اإن من اأبرز الظواهر التي �شهدها املجل�ص ال�شابع 
ع�شـــر يف بواكري عملـــه، دخوله يف لعبـــة نتائج القوائم 
التي بـــدت للراأي العـــام الأردين ولـــكل مراقب ومهتم 
كاأنها لعبة بـــدون قواعد، ترددت فيها عملية قبول فوز 
النائـــب حـــازم ق�شوع، ثم رف�ـــص فـــوزه، والإعالم عن 
فـــوز عبلـــة اأبو علبة، ما حول هـــذه الظاهرة اإىل جمال 
للتنـــدر لي�ص يف جمل�ص النـــواب فح�شب، بل لدى الراأي 
العام الأردين، حتى اتخذت الهيئة امل�شتقلة يف النهاية 
قرارهـــا بفوز النائب حـــازم ق�شوع وخ�شـــارة املر�شحه 

عبلة اأبو علبة�

)5( اال�ستقاالت من اللجان والكتل الربملانية
قلنا �شابقًا اأن الكتل الربملانية تعر�شت لن�شقاقات 
وا�شعـــة لأ�شبـــاب تتعلـــق بانتخابـــات املكتـــب الدائـــم 
للمجل�ـــص، واملواقـــف من احلكومـــة، ومل تتمتـــع الكتل 
النيابيـــة باأي ا�شتقرار حتى نهايـــة الدورة غري العادية 

يف العا�شر من �شهر اآب 2013�

اإن هـــذه الظاهـــرة رغـــم كونها ظاهـــرة طبيعية، 
تكررت يف جمال�ص نيابية �شابقة، اإل اأنها �شجلت ارتفاعًا 
ملحوظـــًا يف ن�شبـــة تلك ال�شتقـــالت والن�شحابات من 
الكتـــل الربملانية، ورمبا يعود ذلك زيـــادة عدد اأع�شاء 
جمل�ـــص النواب، ما �شاعـــد على ات�شاع هـــذه الظاهرة 

ب�شكل لفت لالنتباه�

اإل اأن الظاهـــرة الأبرز هي ان�شحابات وا�شتقالت 
النـــواب من ع�شوية اللجـــان الدائمة التي مت انتخابهم 
فيهـــا بالتزكية، وهي ظاهـــرة اأدت اإىل عدم ال�شتقرار 
داخل اللجـــان الدائمة، ولعل ال�شتقالت الوا�شعة التي 
�شهدتهـــا جلنة الطاقة لأ�شباب تتعلـــق بخالف اأع�شاء 
اللجنـــة مع رئي�شها هي الأبـــرز يف هذا اجلانب، ف�شاًل 
عن ال�شتقالت املبكرة التي قدمها العديد من النواب 

ومت عر�شها على جمل�ص النـــواب، حيث رف�ص املجل�ص 
تلك ال�شتقالت مـــن ع�شوية اللجنة القانونية واللجنة 

الزراعية وغريها�

)6( القوائم االنتخابية بدون كتل برملانية
اإن اأبـــرز الظواهر التـــي ت�شتحـــق التوقف عندها 
ودرا�شتهـــا، هي ظاهرة القوائم التـــي و�شل 27 ممثاًل 
عنهـــا اإىل قبـــة جمل�ـــص النـــواب، بينمـــا مل ت�شتطع اأية 
قائمة انتخابية ان تعك�ص نف�شها يف عملها داخل جمل�ص 
النواب باعتبارها قائمـــة انتخابية وطنية عامة و�شلت 

اإىل جمل�ص النواب على اأ�شا�ص برناجمي�

وبا�شتثنـــاء كتلة نـــواب حزب الو�شـــط الإ�شالمي، 
ووطـــن، والحتـــاد الوطني، التـــي بقيت حتمـــل اأ�شماء 
قوائمهـــا النتخابية، فاإن باقي نـــواب القوائم الأخرى 
ف�شلـــوا متامـــًا يف تعزيـــز وجودهـــم باعتبارهـــم نواب 

قوائم، اأي نواب وطن�

والالفـــت لالنتبـــاه اأن نـــواب القوائـــم اأنف�شهـــم 
انخرطـــوا يف كتل برملانية اأخـــرى، وتنا�شوا متامًا اأنهم 
نـــواب قوائـــم، وبالنتيجـــة فـــاإن نـــواب القوائـــم البالغ 
عددهم 27 نائبًا ف�شلوا متامًا يف اأن يكونوا نواب قوائم 

اأو نواب الدائرة الوطنية الواحدة�

ومن املالحظ اأن �شـــركاء يف قائمة وطنية واحدة 
ف�شلوا متامًا يف ال�شتمرار ك�شركاء داخل كتلة برملانية 
واحـــدة علـــى نحـــو مـــا ح�شـــل بـــني النائبـــني عاطف 
الطراونـــة وخمي�ص عطية، فقد فـــاز الثنان عن قائمة 
وطن، لكنهما �شرعان ما انف�شال كليًا عن ع�شوية كتلة 
وطـــن، وخرج النائب خمي�ص عطيـــة من كتلته اإىل كتلة 

اأخرى�

وف�شـــل نواب القوائـــم الوطنية يف تقـــدمي م�شروع 
خطاب وا�شح يرتكزون اإليه، وي�شكل مرجعية عمل لكل 
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واحد منهم� وللحقيقـــة فاإن معظمهم اإن مل يكن كلهم 
ن�شوا متامـــًا اأنهم و�شلوا اإىل جمل�ص النواب عن طريق 
القوائـــم، بل اإن بع�شهم ينتمي اإىل حزب اأو يقود حزبًا 
ال اأنـــه ف�شل اأي�شـــًا يف اإظهار �شورة حزبـــه وانتماءاته 

احلزبية اأثناء نيابته� 

اإن جتربة القوائم النتخابية اأثبتت ف�شلها الذريع، 
وحتـــول نواب القوائم النتخابية اإىل عبء حقيقي على 
جمل�ص النـــواب، ويف الوقت الذي كان من املوؤمل فيهم 
اأن ينجحـــوا باإ�شافـــة �شيء جديد للتجربـــة الربملانية، 
فاإذا بهـــم يتحولـــون اإىل عبء م�شاف علـــى الربملان، 
بتحولهم من مر�شحي قوائم اإىل نواب م�شتقلني، ن�شي 

الكثري منهم حتى حزبه الذي ينتمي اإليه�

)7( ظاهرة اجلاهات النيابية واال�ستقاالت 
من املجل�س 

رافـــق ولدة جمل�ـــص النواب ال�شابـــع ع�شر اإعالن 
النائـــب عبد الهادي املجايل عـــن نيته تقدمي ا�شتقالته 
من ع�شوية املجل�ص احتجاجًا على قانون النتخاب، اإل 
اأن املجـــايل عاد �شريعًا اإىل مقعـــده حتت القبة بعد اأن 
ا�شتقبـــل جاهة نيابية وا�شعة �شمـــت اأكرث من 60 نائبًا 

يقودها رئي�ص جمل�ص النواب �شعد هايل �شرور�

وبعد نحو اأربعة اأ�شهر، اأعلن النائب اأحمد رقيبات 
عـــن تقـــدمي ا�شتقالته مـــن ع�شويـــة جمل�ـــص النواب، 
لي�شتقبـــل هو الآخـــر جاهة برملانية جنحـــت بثنيه عن 

تقدمي ال�شتقالة�

لقد بدت ظاهرة اجلاهات النيابية كاأنها اأ�شبه ما 
تكون بـ »دبلوما�شية جديدة« ي�شتخدمها املجل�ص ونوابه 
مـــن اأجـــل نزع فتيـــل الأزمـــات الداخلية، وقـــد تكررت 
ظاهـــرة »اجلاهات« كثريًا، فقد مت توجيه جاهة نيابية 
اإىل ال�شلـــط حلل خـــالف ن�شب بني نائبـــني من املدينة 

اأي�شًا هما النائبان خالد احلياري ون�شال احلياري�

)8( ظاهرة العنف الربملاين 
بالرغم من اأن هـــذه الظاهرة لي�شت جديدة على 
جمال�ص النواب، اإل اأن اجلديد فيها اأنها تكررت خالل 
الدورة غـــري العادية للمجل�ص البالغة مدتها �شتة اأ�شهر 
كثـــريًا، كان اأهمهـــا، تلك امل�شكلة التـــي ظهر فيها اأحد 

النواب وهم يتمنطق ب�شالحه الناري حتت القبة�

وتكررت ظاهرة العنـــف اأكرث من مرة خالل مدة 
ق�شـــرية جـــدًا، كان من بينهـــا اأي�شـــًا ال�شتباك الذي 
ح�شل بني مواطنني من اأن�شار د� الن�شور، وفريق اآخر 
من املواطنـــني ميثلون اأحد النواب عقـــب الإعالن عن 
نتائج الت�شويت علـــى الثقة بحكومة د� الن�شور، ف�شاًل 
عـــن مواجهـــات اأخرى ح�شلـــت بني النـــواب، كان من 
بينها تبادل اتهامات وجههـــا نواب �شد رئي�ص املجل�ص 
يف جل�شـــة كان اخلـــالف فيهـــا علـــى عـــدم ا�شتخـــدام 

الت�شويت الإلكرتوين على املوازنة العامة للدولة�

اإن ظاهـــرة العنف الربملاين، ظاهـــرة معروفة يف 
معظـــم برملانـــات العـــامل، ومل يخـــل اأي جمل�ـــص نيابي 
منـــذ العـــام 1989 مـــن حدوث مثـــل تلـــك الأعمال من 
املواجهات وامل�شكالت وامل�شـــادات العنفية، اإل اأن هذه 
هـــي املرة الأوىل التـــي يتم فيها ظهـــور �شالح ناري يف 
تلك امل�شـــكالت، وقد انعك�ـــص ذلك �شلبيـــًا على �شورة 

املجل�ص� 

)9( االنخراط بالدفاع عن النف�س
انخرط جمل�ص النـــواب ال�شابع ع�شر خالل اأ�شهر 
دورتـــه غري العادية ال�شتة، مطوًل يف الدفاع عن نف�شه، 
و�شرف تو�شيفات ملنجزاته وحلالته، غري اأن ذلك بدا 
ينحـــو يف اأحيان كثـــرية نحو املبالغة، باإغـــداق اأو�شاف 
علـــى نف�شـــه مثـــل: »جمل�ص خمتلـــف عـــن كل املجال�ص 
ال�شابقـــة«، و»اأف�شل جمال�ص النـــواب على الإطالق«�� 

اإلخ�
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ويف هـــذا ال�شياق، فقد جاء قـــرار جمل�ص النواب 
برف�ص طلب رفع احل�شانة عن النائبني متام الرياطي 
وحممد البـــدري يف اجلل�شة الثالثة والع�شرين املنعقدة 
يومي 14 و 15/ 5/ 2013 يف ال�شياق ذاته الذي انخرط 

فيه املجل�ص بالدفاع عن نف�شه�

فقـــد اأو�شت اللجنة القانونية يف املجل�ص باملوافقة 
علـــى رفـــع احل�شانة عـــن النائبني الرياطـــي والبدري 
بطلـــب ق�شائـــي، اإل اأن املجل�ـــص رف�ص هـــذه التو�شية 
معتـــربًا اأن املجل�ـــص ل يـــزال يف حالـــة انعقـــاد، وعلى 
الق�شاء النتظار اإىل ما بعد ف�ص الدورة غري العادية، 
وبعدهـــا ميثل النائبان الرياطي والبدري اأمامه بعد اأن 

تزول احل�شانة الربملانية عنهما�

اإن جممل هذه الظواهر التي رافقت ولدة جمل�ص 
النـــواب ال�شابع ع�شـــر واأداءه يف الدورة غـــري العادية، 
ت�شلـــح لأن تكـــون مفتاحًا لقـــراءة اأحوالـــه يف الأ�شهر 
ال�شتـــة الأوىل من اأعماله، ومدخاًل تعريفيًا به كمجل�ص 

ما زالت الرهانات عليه قائمة�

)10( الن�ساب القانوين للجل�سات وظاهرة 
الغياب

ظلـــت م�شكلة الن�شـــاب القانوين تطـــارد جمل�ص 
النواب ال�شابع ع�شر يف دورته غري العادية، ولقد عانى 
املجل�ص كثريًا من فقدان الن�شاب القانوين، ف�شاًل عن 
ت�شجيـــل العديد من النـــواب احتجاجاتهم ر�شميًا على 
عـــدم توفر الن�شاب القانـــوين للجل�شات، وكرثة غياب 
النـــواب بعذر وبدون عذر، وال�شتمـــرار اأحيانًا يف عقد 

جل�شات بدون توفر الن�شاب القانوين ل�شتمرارها�

وا�شطـــر رئي�ـــص املجل�ـــص م� �شعد هايـــل ال�شرور 
ونائبيه خليل عطية وطارق خوري لرفع اجلل�شات اأكرث 
من مرة ب�شبب فقدان الن�شاب القانوين� ويف ع�شرات 
اجلل�شات كان رئي�ـــص املجل�ص ونائباه ي�شطران للتاأثري 

على النـــواب بالرجاء والتخجيل للبقاء حتت القبة من 
اأجل املحافظة على احلد الأدنى من الن�شاب القانوين 

حتى ل ي�شطرون لرفع اجلل�شة�

هـــذه الظاهرة التـــي لحقت ول مـــا زالت تالحق 
جمال�ص النـــواب املتتاليـــة، برزت بو�شـــوح وبا�شتمرار 
يف املجل�ـــص ال�شابع ع�شر احلـــايل ب�شبب �شخامة عدد 
اأع�شاء املجل�ـــص، ويف معظم اجلل�شـــات واأغلبها فاإنها 
كانـــت تنتهـــي بح�شور اأقـــل مـــن 90 نائبـــًا، مبعنى اأن 
متو�شـــط الغياب عن كل جل�شـــة يزيد على 60 نائبًا بني 

متغيب بعذر ومتغيب بدون عذر�

ولهـــذا ال�شبب ا�شطر رئي�ـــص جمل�ص النواب �شعد 
هايـــل ال�شـــرور لالإعـــالن يف جل�شـــة املجل�ـــص املنعقدة 
بتاريخ 2013/3/3 عن اأنه �شيبداأ بن�شر اأ�شماء النواب 
املتغيبـــني عن اجلل�شـــات بدون عذر، وقـــد با�شر بذلك 
فعـــاًل، وا�شتمـــر املجل�ـــص يف كل جل�شـــة بن�شـــر اأ�شماء 

النواب احل�شور واملتغيبني بعذر وبدون عذر�

لقد كان لهذا القرار اأهداف وا�شحة هي حماولة 
رئي�ـــص جمل�ص النـــواب التاأثري على النـــواب من خالل 
ن�شـــر اأ�شمائهـــم يف و�شائـــل الإعالم، وبالتـــايل دفعهم 
حل�شور اجلل�شـــات وال�شتمـــرار بح�شورها ال ان هذا 
ال�شلـــوب وبالرغم من اهميته اإل انـــه مل يوؤثر باملطلق 
علـــى توجهات النـــواب بالنتظـــام بح�شـــور اجلل�شات 

وال�شتمرار بح�شورها�

وبالرغـــم مـــن اأن غيـــاب النـــواب املتكـــرر واملالغ 
فيـــه اأحيانًا عـــن ج�شور اجلل�شـــات قـــد اأدى بالنتيجة 
اإىل تاأثـــريات �شلبيـــة يف الكثري مـــن املناحي الإعالمية 
وال�شعبية والت�شريعية والرقابية، اإل اأن النواب مل ُيبدوا 
اأي اهتمام بالتجاوب مع رئي�ص املجل�ص اأوًل، وباللتزام 
بدورهـــم املنوط بهم، ول يبدو اأن قـــرار رئي�ص املجل�ص 
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�شعـــد هايل ال�شـــرور بال�شتمرار بن�شـــر اأ�شماء النواب 
املتغيبني قد قاد اإىل اأية نتائج يف هذا اجلانب�

اإن ذلـــك ي�شتدعي بال�شرورة مـــن جمل�ص النواب 
الهتمام بهذه الظاهـــرة والعمل على معاجلتها وو�شع 
حد لها من خالل الن�ص على عقوبات وا�شحة و�شارمة 
يف النظام الداخلي على كل نائب يتغيب بدون عذر، اأو 

يتكرر خروجه من اجلل�شات دون ا�شتئذان�

ويف بع�ص اجلل�شـــات كان النواب اأنف�شهم هم من 
يتعمـــدون اإف�شال الن�شـــاب القانوين للجل�شـــة لغايات 
عديدة، تنبىء عن نوع من الحتجاج اإما على جمريات 
اجلل�شـــة، اأو ب�شبـــب م�شـــادات كالميـــة اأو مواجهـــات 
بـــني النواب اأنف�شهـــم، ما اأدى بالنتيجـــة اإىل رفع عدد 
اجلل�شـــات التـــي مت فيها فقـــدان الن�شـــاب القانوين، 
ويف بع�ـــص اجلل�شات كان ا�شتمرار النواب بالتغيب عن 
ح�شـــور اجلل�شات يوؤثر �شلبًا على موعد انعقاد اجلل�شة 
نف�شها، مـــا ي�شطر رئي�ص املجل�ـــص اإىل رفع اجلل�شة اأو 
متديد فرتة النتظار من اأجل تاأمني الن�شاب القانوين، 

والذي �شرعان ما كان يتم فقدانه�

)ب( الكتل واالأحزاب يف جمل�س النواب
منذ بواكري عمل جمل�ص النواب ال�شابع ع�شر وقبل 
اأن يعقـــد اأوىل جل�شاتـــه يف دورتـــه غـــري العادية، جنح 
العديد من النـــواب بت�شكيل كتل برملانية وّحدت نف�شها 
مبكرًا اأمـــام ا�شتحقاقات العمل النيابـــي املقبل، �شواء 
جلهـــة الطموحات بلعب دور حمـــوري يف �شياغة �شكل 
القيادة املقبلـــة للمجل�ص، اأو جلهة لعب دور اأ�شا�شي يف 
امل�شاورات التي �شيجريها رئي�ص احلكومة املكّلف، حيث 
راهنـــت الكتل النيابية على لعب دور ال�شريك احلقيقي 

يف ت�شكيل احلكومة املقبلة�

لقـــد ت�شكلت العديـــد من الكتـــل الربملانيـــة لهذه 
الغايـــات الأ�شا�شيـــة� ورغـــم اأنه ل يوجـــد اأي اعرتاف 

د�شتوري اأو قانوين بالكتـــل النيابية، حيث ل يخ�ش�ص 
النظام الداخلي ملجل�ص النواب اأو الد�شتور الأردين اأية 
مواد لها، اإل اأن ت�شكيل الكتل والتعامل معها باعتبارها 
كيانـــات برملانيـــة قائمـــة، �شـــار جـــزءًا مـــن العـــرف 
الربملـــاين الأردين الرا�شـــخ، اإذ تعـــود بدايـــات ت�شكيل 
الكتل الربملانية اإىل جمل�ص النواب الأول العام 1947� 

ويعـــاين العمل الربملاين يف اإطـــار الكتل الربملانية 
مـــن نواق�ص عديدة جدًا، اإذ بالرغم من ر�شوخ جتربة 
الكتـــل الربملانيـــة، اإل اأن هـــذه الكتل ما زالـــت تتوارث 
الإخفاقـــات  جتـــاوز  ت�شتطـــع  ومل  املا�شـــي،  �شلبيـــات 

التاريخية املتتالية التي منيت بها� 

لقـــد �شهد جمل�ص النواب ال�شابع يف بواكري انعقاد 
دورته غري العادية، ت�شكيل ت�شع كتل برملانية، هي1:

كتل���ة وطن: ت�شم يف ع�شويتها 28 نائبًا، ويراأ�شها .11
النائب عاطف الطراونة�

كتل���ة التجمع الدميقراطي: يبلـــغ عدد اأع�شائها .21
ح�شب ال�شجـــالت الر�شمية غري املحدثة 23 نائبًا، 
اإل اأن �شل�شلـــة ان�شحابات وا�شتقالت منها �شتجعل 
عـــدد اأع�شائهـــا يقـــارب 14 ع�شوًا فقـــط، ويراأ�ص 
الكتلـــة النائـــب عبـــد اهلل اخلوالدة، بينمـــا يتوىل 
النائـــب زيـــد ال�شوابكة موقـــع املقرر فيهـــا، ويقوم 

بدور الناطق الإعالمي النائب جميل النمري�

كتل���ة الوع���د احل���ر: ت�شـــم يف ع�شويتهـــا ح�شـــب .31
ال�شجالت الر�شمية غري املحدثة 18 نائبًا، ويراأ�شها 

1 ت�شتنـــد املعلومات الواردة هنا اإىل ال�شجـــل الر�شمي للكتل الربملانية الذي 

تعتمـــده الأمانـــة العامة للمجل�ـــص حتى تاريـــخ انتهاء الدورة غـــري العادية يف 
2013/8/10، مع مالحظة اأن بع�ص املعلومات مل تعد دقيقة لأن جميع الكتل 

الربملانية قـــد تعر�شت للعديد من ال�شتقالت واأ�شـــكال الفك والرتكيب، ويف 
اأحيـــان كثرية ل تقوم الكتل بتزويـــد الأمانة العامة اأوًل بـــاأول بالتغريات التي 

تطراأ على اأو�شاعها� 
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القيادي يف حزب اجلبهة الأردنية املوحدة النائب 
اأجمد املجايل�

ويف ال�شلـــم الإداري الداخلـــي للكتلة، هناك موقع 
املقـــرر ي�شغلـــه النائب حممد ال�شرمان، كمـــا اأن لديها 

ناطق اإعالمي هو د� ع�شاف ال�شوبكي�

نائبـــًا، .41  15 ع�شويتهـــا  يف  ت�شـــم  الوف���اق:  كتل���ة 
ح�شب ال�شجالت غري املحدثـــة، وقد تعر�شت مثل 
باقـــي الكتل الأخـــرى اإىل العديد مـــن ال�شتقالت 
والن�شحابات، ويراأ�شها النائب مريزا بولد� تعتمد 
هذه الكتلة هيكاًل اإداريًا ي�شمل اإىل جانب الرئي�ص، 
نائب الرئي�ص هو النائب د� حممد الزبون، وناطق 
اإعالمي هو د� هايل الدعجة، ومقرر هو النائب د� 

موفق ال�شمور�

كتل���ة الو�ش���ط الإ�ش���امي: ت�شـــم يف ع�شويتهـــا .51
وفقًا للمعلومـــات غري املحدثة 15 ع�شوًا، ويراأ�شها 
النائـــب د� حممـــد احلاج، ولي�ـــص يف داخلهـــا اأية 

مواقع قيادية اأو وظيفية اأخرى�

وبالرغم من اأن هذه الكتلة ممثلة حلزب �شيا�شي 
هـــو حزب الو�شـــط الإ�شالمي اإل اأنهـــا ل تطرح نف�شها 
داخل جمل�ص النواب باعتبارهـــا كتلة حزبية خال�شة، 
ولرمبـــا يعود ذلك لكون الغالبية العظمى من اأع�شائها 

لي�شوا اأع�شاء يف احلزب�

وقد ظهرت هذه الكتلة يف الإعالم كالعب رئي�شي 
داعـــم لرئي�ص الـــوزراء د� عبد اهلل الن�شـــور اإىل جانب 
حتالفهـــا مع كتلة وطـــن، ف�شاًل عـــن اأنها اأكـــرث الكتل 
النيابية ن�شاطًا وتعبريًا عـــن نف�شها يف و�شائل الإعالم 
املختلفـــة، وتبدي ليونة ومرونـــة يف التعامل ال�شريع مع 
الأحداث املحلية والإقليمية من خالل اإ�شدار البيانات 
واملواقـــف ال�شيا�شية التي ت�شاعدها على البقاء يف بوؤرة 

الإعالم�

ومـــن اأبرز مـــا اتخذته هـــذه الكتلة مـــن مواقف، 
قرارهـــا بف�شـــل النائـــب حممـــد ع�شـــا الدواميـــة من 
ع�شويتها بعد اأن اعلنت الكتلة حتت قبة جمل�ص النواب 
بـــاأن النائـــب الدوامية قـــد اعرتف لها بقيامـــه بزيارة 
الكيان ال�شهيوين، وهو ما نفاه النائب الدوامية ب�شدة�

كتل���ة امل�ش���تقبل: ت�شـــم يف ع�شويتهـــا 14 نائبـــًا، .61
ويتنـــاوب علـــى رئا�شتهـــا جميـــع اأع�شائهـــا ب�شكل 
دوري، وتعر�شـــت كباقـــي الكتل النيابيـــة اإىل عدة 

ا�شتقالت وان�شحابات منها�

كتل���ة الحت���اد الوطن���ي: وهـــي عمليـــًا متثل حزب .71
الحتاد الوطني، وت�شم يف ع�شويتها 10 نواب، اإل 
اأنهـــا مل ت�شتطع منح نف�شهـــا املكانة التي ت�شتحقها 

ككتلة متثل حزبًا�

الن���واب امل�ش���تقلون: ل ميثـــل هوؤلء جتمعـــًا كتلويًا .81
باملفهـــوم املتعارف عليـــه، ويتم ا�شتخـــدام و�شف 
»امل�شتقلني« للتمييـــز بينهم وبني النواب املن�شوين 

يف كتل برملانية�

و�شمن هذا التو�شيف، فاإن عدد النواب امل�شتقلني 
ممـــن ل ينتمون للكتل النيابيـــة القائمة، يتاأرجح عادة 
بح�شـــب حجـــم املـــد واجلـــزر يف الكتـــل� ولعـــل اآخـــر 
الإح�شائيـــات الر�شميـــة تك�شـــف عن اأن عـــدد النواب 
امل�شتقلـــني قـــد و�شـــل اإىل 23 نائبًا، اإل اأن هـــذا الرقم 
غري ثابـــت متامًا ويخ�شع للتغيـــري قيا�شًا بحركة الفك 

والرتكيب التي ت�شهدها الكتل الربملانية�

كتل���ة النه���ج اجلدي���د: ت�شكلـــت هـــذه الكتلة على .91
اأثـــر ان�شقاق وا�شع يف عدد مـــن الكتل الربملانية يف 
بواكري عمل املجل�ـــص، و�شمت يف ع�شويتها ثمانية 
نـــواب، ولحقـــًا فقـــدت الكثري مـــن اأع�شائها، ومل 
تنجـــح بو�شع نف�شها على خارطـــة العمل الربملاين 

ككتلة برملانية�
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كتلة العروبة: مل يتم الإعالن ر�شميًا عن ت�شكيل .101
هذه الكتلـــة الربملانية� ولعـــل اأول مرة مت احلديث 
فيهـــا وعنهـــا كان مـــن قبـــل النائـــب عبـــد الكرمي 
الدغمـــي اأثنـــاء تالوة خطابـــه يف جل�شـــة مناق�شة 
املوازنـــة، ولحقًا مت الك�شـــف عن اجتماع �شم نحو 
30 نائبـــًا لتاأ�شي�ص تلك الكتلة، اإل اأن الإعالن عنها 

مل يتم حتى نهاية الدورة غري العادية للمجل�ص�

اإن العمـــل النيابـــي يف اإطـــار الكتـــل الربملانيـــة ل 
يـــزال يعاين من العديد من امل�شكالت الكربى، ياأتي يف 
مقدمتها عدم اعرتاف النظام الداخلي ملجل�ص النواب 

بالكتل النيابية�

ومـــن اأبـــرز امل�شـــكالت التـــي تعـــاين منهـــا الكتل 
الربملانيـــة اأن الأ�ش�ـــص التـــي يتم علـــى اأ�شا�شها ت�شكيل 
الكتـــل والن�شمام اإىل ع�شويتها ل تـــزال غري وا�شحة 
متامًا، ويف كل التجارب ال�شابقة فاإن ت�شكيل الكتل يتم 
اإما على اأ�شا�ص العالقـــات ال�شخ�شية وامل�شلحة، واإما 
على اأ�ش�ص حزبية، ويف كلتا احلالتني، فاإن جتربة الكتل 
الربملانيـــة يف جمال�ـــص النـــواب جمتمعة اثبتـــت ف�شاًل 

متوا�شاًل�

وبا�شتثنـــاء جتربـــة كتلة نواب حـــزب جبهة العمل 
الإ�شالمي يف جمال�ص �شابقة، فاإن باقي التجارب حتى 
تلك املتعلقة بالكتـــل احلزبية مل ت�شتطع �شناعة �شورة 
حزبيـــة لنف�شهـــا، ويف مقدمـــة ذلك كتلة حـــزب التيار 
الوطني التي ظهرت ب�شكل لفت يف املجل�شني ال�شابقني 
اخلام�ص ع�شـــر وال�شاد�ص ع�شـــر، ومل تنجح يف اإظهار 
نف�شهـــا كتكتل برملاين حزبي ميثل حزب التيار الوطني 

وينطق با�شمه�

لذلك، فاإن كل املعطيات توؤكد على اأن جتربة الكتل 
الربملانية ل تزال جتربة حمكومة بالف�شل، ول تقدم اأية 
اإ�شافات جدية للعمل الربملاين، وحتى يف حلظة ن�شاط 

الكتل الربملانية املو�شمي اأثناء النتخابات الداخلية يف 
جمل�ص النواب مطلع كل دورة عادية، فاإن الكتل نف�شها 
ل ت�شتطيـــع اتخاذ قرارات وا�شحـــة و�شارمة لالإعالن 

عن مواقفها�

ول يتوقـــف الأمـــر عنـــد حالـــة الن�شـــاط املو�شمي 
اإبـــان النتخابـــات الداخلية، بل ي�شـــل الأمر اإىل عدم 
جنـــاح تلـــك الكتـــل ويف مقدمتهـــا الكتـــل احلزبيـــة يف 
اتخـــاذ مواقف موحدة جتاه الت�شريعات املعرو�شة على 
املجل�ص، اأو جتاه الت�شويـــت على الثقة باحلكومات، اأو 
حتـــى املوازنة العامة، ف�شاًل عـــن توحيد مواقفها جتاه 
الق�شايا وامللفات الرقابية الأخرى التي يتعامل املجل�ص 

معها�

لقـــد �شّمـــت الدورة غـــري العادية ملجل�ـــص النواب 
ال�شابـــع ع�شر ، كتلتني حزبيتـــني فقط هما؛ كتلة حزب 
الو�شـــط الإ�شالمـــي، وكتلـــة حـــزب الحتـــاد الوطني، 
اإل اأنهمـــا مل ت�شتطيعـــا النجـــاح يف ت�شويـــق نف�شيهمـــا 
باعتبارهمـــا كتلتـــني حزبيتـــني، بالرغـــم مـــن اأن كتلة 
حزب الو�شط الإ�شالمي �شجلت تقدمًا ملحوظًا يف هذا 

اجلانب على �شقيقتها كتلة الحتاد الوطني �

ويف هـــذا الإطار، فاإن جمل�ص النـــواب ي�شم نوابًا 
ُيعتـــربون من القياديني يف اأحزابهـــم على نحو م� عبد 
الهـــادي املجايل الـــذي يراأ�ص حـــزب التيـــار الوطني، 
وجنح علـــى راأ�ص قائمـــة حزبه اإل اأنـــه ل يعك�ص نف�شه 

باعتباره نائبًا حزبيًا ميثل حزبًا�

وكذلـــك احلـــال مـــع د� حـــازم ق�شوع الـــذي ميثل 
موقعـــًا قياديـــًا متقدمًا يف حزبه »حـــزب الر�شالة«، اإل 
اأنـــه مل ي�شجل على نف�شـــه مطلقًا باأنه ميثـــل حزبه، اأو 
حتـــى ميثل قائمة انتخابية جنح على راأ�شها وو�شل اإىل 

ع�شوية جمل�ص النواب ال�شابع ع�شر�
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وكذلـــك احلـــال اأي�شًا مع النائـــب اأجمد املجايل، 
فقـــد جنح هو الآخر على راأ�ـــص قائمة انتخابية، وميثل 
بنف�شه مركزًا قياديـــًا متقدمًا يف حزبه »حزب اجلبهة 
الأردنية املوحدة« اإل اأنه ل يطرح نف�شه باعتباره حزبيًا 
اأو ميثـــل حزبـــًا يف جمل�ـــص النـــواب، كمـــا اأن الغالبيـــة 
العظمى من اأع�شاء كتلته »الوعد احلر« لي�شوا اأع�شاء 

يف حزبه اأو اأية اأحزاب اأخرى�

اإن عدد النـــواب احلزبيني املن�شويـــن يف ع�شوية 
اأحـــزاب قائمـــة، ل يزال عددًا حمـــدودًا جدًا ول ميكن 
اأن ي�شكل ظاهرة اأو مركز قـــوة بهوية حزبية و�شيا�شية 
وا�شحـــة، وحتـــى الكتـــل التي متثـــل اأحزابًا وهـــي كتلة 
الو�شط الإ�شالمي والحتاد الوطني والوعد احلر، فاإن 
الغالبيـــة العظمى من اأع�شاء هذه الكتل لي�شوا حزبيني 
ولي�شـــوا اأع�شاء يف اأحزاب الحتـــاد والو�شط واجلبهة 

املوحدة اأو حتى التيار الوطني�

ثانيًا: انتخابات املكتب الدائم 
وجلانه الدائمة

جاء جمل�ص النواب ال�شابـــع ع�شر نتاج خمرجات 
قانـــون انتخـــاب جديـــد ودائم مت من خاللـــه رفع عدد 
مقاعـــد املجل�ـــص مـــن 120 مقعـــدًا اإىل 150 مقعـــدًا، 
وخ�ش�ـــص مـــن املقاعـــد الإ�شافية 27 مقعـــدًا للقوائم 
الوطنيـــة، وثالثـــة مقاعـــد لرفع عـــدد مقاعـــد الكوتا 

الن�شائية من 12 اإىل 15 مقعدًا�

ولعـــل اأبرز ما يلفـــت النتباه يف قانـــون النتخاب 
الـــذي نتـــج مبوجبـــه جمل�ص النـــواب ال�شابـــع ع�شر هو 
اعتمـــاد القوائم الوطنية الن�شبيـــة على م�شتوى اململكة 
كدائرة واحـــدة، والتي خا�ص النتخابات على اأ�شا�شها 

61 قائمة انتخابية، جنح منها 22 قائمة فقط، معظمها 

مبقعد واحد فقط�

وولد جمل�ـــص النـــواب ال�شابع ع�شر و�شـــط اأجواء 
لقانـــون  وراف�شـــة  لالنتخابـــات،  مقاطعـــة  �شعبيـــة 
النتخـــاب، ولعل تلـــك القوى ال�شعبيـــة النتخابية التي 
تبنـــت املقاطعـــة كانـــت الأكـــرب والأو�شـــع قيا�شـــًا باأية 
انتخابات نيابية اأخرى، ومـــع ذلك فاإن ن�شبة امل�شاركة 
يف النتخابـــات النيابية للمجل�ص ال�شابع ع�شر كانت يف 

احلدود العادية املتكررة لأية انتخابات نيابية �شابقة�

ووفقـــًا للمعطيـــات، فاإن جمل�ـــص النـــواب ال�شابع 
ع�شـــر �شـــم يف ع�شويتـــه ما ن�شبتـــه 62% مـــن النواب 
الذين يدخلون احلياة الربملانيـــة لأول مرة يف حياتهم 
باعتبارهـــم نوابًا جددًا، وبعدد اإجمـــايل و�شل اإىل 92 
نائبـــًا جديدًا، بينما عاد مـــن جمال�ص نيابية �شابقة 57 

نائبًا بن�شبة %38�

هـــذه املعادلـــة اأدت اإىل بـــروز ظاهـــرة »النـــواب 
اجلـــدد«  يف مواجهة »النـــواب القدامى«، وهي املعادلة 
اخلطرة التـــي فر�شت نف�شها علـــى الأ�شهر الأوىل من 
عمـــل جمل�ص النـــواب الذي بداأ اأعمالـــه يف العا�شر من 
�شباط 2013، وتبدى ذلك وا�شحًا يف املواجهة الكربى 
التي فر�شت نف�شها على �شري اأعمال املجل�ص يف بواكري 
عملـــه خا�شة املتعلقة بانتخاب رئي�ـــص جمل�ص النواب، 
ومـــا رافق ذلـــك مـــن �شراعات علـــى ت�شكيلـــة املكتب 
الدائـــم، ثم علـــى ت�شكيلة اللجان ومقاعدهـــا القيادية 

الأوىل: الرئي�ص، واملقرر�

ويف جل�شـــة الفتتاح التي عقدت بعـــد يوم العا�شر 
مـــن �شباط، ذهب املجل�ـــص اإىل ال�شتحقاق الد�شتوري 

بانتخاب رئي�ص له، بح�شور 148 نائبًا 2 �

2  غـــاب عن اجلل�شة النائـــب حممد املح�شريي ب�شبب وفاتـــه، والنائب عبد 

الهـــادي املجـــايل، وتراأ�ص اجلل�شـــة اأكرب الأع�شـــاء �شنًا، وهـــو النائب اكرمي 
العو�شات�
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و�شكل املجل�ص جلنة انتخاب من ثالثة نواب، هم: 
د� حممـــد العمرو، د � م�شطفى العمـــاوي، وم� جمال 
قمـــوه� وتر�شـــح لرئا�شـــة املجل�ص اأربعة نـــواب، هم: م� 
�شعـــد هايل ال�شرور، د� م�شطفـــى �شنيكات، د� حممد 

احلاج، واملحامي حممود اخلراب�شة� 

ومل ي�شتطـــع املر�شحون الأربعـــة ح�شم النتائج من 
اجلولـــة الأوىل، اإذ ح�شل �شعد هايـــل ال�شرور على 50 
�شوتـــًا، وم�شطفـــى �شنيـــكات على 36 �شوتـــًا، وحممد 
احلاج على 54 �شوتـــًا، وحممود اخلراب�شة على خم�شة 

اأ�شوات، واألغيت ورقة بي�شاء واحدة�

واأعيد النتخاب يف اجلولة الثانية بني اأعلى اثنني 
ح�شال على اأعلى الأ�شوات، وهما: �شعد هايل ال�شرور 
وحممد احلاج، ليح�شل ال�شرور على 80 �شوتًا، مقابل 
ح�شـــول مناف�شـــه حممد احلـــاج على 62 �شوتـــًا، فيما 

ُو�شعت ورقتان بدون اأ�شماء، والغيت 3 ورقات اأخرى�

لقـــد كانـــت انتخابـــات رئا�شة جمل�ـــص النواب يف 
م�شتهـــل الـــدورة غري العاديـــة عنوانًا مفتوحـــًا ل�شراع 
مبا�شر بني القـــوى النيابية اجلديدة التي متثل النواب 
الذين يدخلـــون جمل�ص النواب لأول مـــرة وبني النواب 
القدامى، وارتفعت اأ�شـــوات النواب اجلدد عالية حتى 
قبـــل موعـــد افتتاح الـــدورة برف�شهم دعـــم اأي مر�شح 
ميثل النواب ال�شابقني حتت ذرائع واأ�شباب عديدة، مل 
جتد لهـــا ال�شدى الكايف لتكري�شهـــا كحقيقة واقعة يف 

انتخابات رئا�شة جمل�ص النواب�

وبـــدا وا�شحًا اأن قوى ال�شـــراع النتخابي بني من 
ميثلـــون النـــواب اجلـــدد والنـــواب القدامـــى ظل حتت 
ال�شيطـــرة، خا�شة بعد اأن مت الدفـــع بالنائب د� حممد 
احلـــاج الـــذي ميثل حـــزب الو�شـــط الإ�شالمـــي وكتلته 
النيابية يف املجل�ص ملواجهة النائب �شعد هايل ال�شرور، 
وكالهما مـــن النواب القدامى، فيمـــا راأت قوى اأخرى 

�شـــرورة الدفع بالنائـــب احلاج للمناف�شـــة على رئا�شة 
املجل�ـــص للتاأثري على جمل�ص الأعيـــان، من خالل دعم 

احلاج لإزاحة رئي�ص جمل�ص الأعيان طاهر امل�شري�

لقد بدت انتخابات رئا�شة املجل�ص يف حينه �شورة 
�شبه وا�شحة متامـــًا لل�شراعات ال�شيا�شية وامل�شلحية 
التـــي تفر�ـــص نف�شهـــا على جممـــل احليـــاة ال�شيا�شية 
يف اململكـــة، فقد ظهـــرت تلك القوى وهـــي تت�شارع يف 
مواجهـــة بع�شها البع�ـــص يف جمل�ص النـــواب وحتديدًا 
علـــى كر�شـــي رئا�شة املجل�ـــص، ومن خـــالل العديد من 

الأدوات التي مت توظيفها لتحقيق تلك الغايات�

واتهـــم نـــواب رئي�ـــص الديـــوان امللكـــي د� فايـــز 
الطراونـــة بدعم النائـــب احلاج نكايـــة برئي�ص جمل�ص 
الأعيـــان طاهـــر امل�شـــري، فيمـــا راأى اآخـــرون اأن تلك 
املواجهـــة اأرادت اإحالل النائب احلـــاج يف �شدة رئا�شة 
املجل�ـــص من اأجـــل توجيـــه ر�شالة حلزب جبهـــة العمل 
الإ�شالمي الـــذي قاطع النتخابات بـــاأن بالإمكانية اأن 

ي�شل الإ�شالميون اإىل رئا�شة جمل�ص النواب�

لقـــد فر�شت نتائج تلك املواجهة نف�شها على باقي 
جمريات جمل�ـــص النواب خا�شة طيلـــة الأ�شهر القليلة 
التي تلت انتخابات الرئا�شة �شواء جلهة انتخاب املكتب 
الدائـــم اأو حتى جلهة انتخاب روؤ�شاء ومقرري اللجان، 
اإل اأنهـــا اأطلت بقـــوة كبرية يف م�شهد امل�شـــاورات التي 
اأجراها رئي�ص الوزراء د� عبد اهلل الن�شور قبيل ت�شكيل 

حكومته الثانية�

ويف تلـــك الجـــواء، مت ا�شتكمـــال انتخـــاب املكتب 
الدائـــم الـــذي ي�شـــم النائـــب الأول والنائـــب الثـــاين 
وم�شاعـــدي الرئي�ص، فقـــد تر�شح ملقعـــد النائب الأول 
كل مـــن النواب خليـــل عطية، وخالد البـــكار، وع�شاف 
ال�شوبكي، و�شارك يف عمليـــة انتخابهم 142 نائبًا، ومل 
ي�شتطع اأي منهم ح�شم النتائج من اجلولة الأوىل� فقد 



درا�شة حول اأداء جمل�ص النواب ال�شابع ع�شر الت�شريعي والرقابي يف دورته غري العادية20

ح�شـــل عطية على 59 �شوتـــًا، مقابل ح�شول مناف�شيه 
البـــكار علـــى 43 �شوتًا، وال�شوبكي علـــى 37 �شوتًا، ومت 

اإلغاء ورقتي اقرتاع وورقة بي�شاء�

ولوحـــظ يف انتخابـــات النائـــب الأول، ظهـــور اأول 
انق�شـــام يف الكتل الربملانية التـــي َت�ّشكل معظمها قبيل 
انعقاد الدورة، فقد تر�شح النائبان عطية والبكار �شد 
بع�شهمـــا البع�ص وهمـــا ينتميان لكتلـــة برملانية واحدة 
كانـــت يف حينـــه الكتلة الأكرب يف املجل�ـــص )34 نائبًا(، 
وهـــو مـــا اأثر لحقـــًا علـــى وحـــدة الكتلـــة وان�شجامها، 
ممـــا عر�شهـــا لحقـــًا وب�شـــكل �شريـــع اإىل العديد من 

النق�شامات والن�شحابات�

ولكـــون النائبني عطية والبـــكار، مل يح�شما نتائج 
النتخابـــات من اجلولـــة الأوىل، فقد ا�شطـــر املجل�ص 
لعقـــد جولة انتخابية ثانية بينهمـــا، اإل اأن خالد البكار 
اأعلـــن ان�شحابـــه ل�شالـــح مناف�شـــه عطيـــة قائـــاًل اإنه 
ين�شحـــب ل�شالـــح عطيـــة حفاظـــًا على وقـــت املجل�ص، 
ليعلـــن فوز النائـــب خليل عطيـــة مبقعد النائـــب الأول 

لرئي�ص جمل�ص النواب�

وتر�شـــح ملقعد النائـــب الثاين كل مـــن النواب: د� 
ن�شار القي�شي، و�شفي الزيود، اأحمد همي�شات، طارق 
خـــوري، وقا�شم بني هاين� و�شـــارك يف النتخاب 142 
نائبـــًا، ومل ي�شتطـــع اأي مـــن املر�شحني ح�شـــم النتائج 
مـــن اجلولة الأوىل حيث ح�شـــل كل من ن�شار القي�شي 
علـــى33 �شوتًا، وو�شفي الزيود علـــى 23 �شوتًا، واأحمد 
همي�شـــات على 25 �شوتًا، وطارق خوري على 33 �شوتًا، 

و قا�شم بني هاين على 22 �شوتًا�

وانتقل اإىل اجلولـــة الثانية كل من النائبني طارق 
خـــوري، ون�شار القي�شي الذي خ�شر اأمام خوري بفارق 
�شوت واحد فقط، حيث ح�شل القي�شي على 57 �شوتًا، 

مقابـــل ح�شول خـــوري علـــى 58 �شوتًا، ليفـــوز مبقعد 
النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص النواب�

وذهـــب املجل�ص لنتخاب م�شاعدي الرئي�ص، حيث 
تر�شح لهذين املقعدين كل من النواب: حممد الردايدة، 
طـــالل ال�شريف، حممد الزبون، كمـــال الزغول، خالد 
احلياري، اأن�شاف اخلوالدة، وردينة العطي، وخري اأبو 

�شعيليك، وهند الفايز�

نائبـــًا، وح�شلـــت   130 النتخابـــات  و�شـــارك يف 
اأن�شـــاف اخلوالدة على اأعلى الأ�شوات بح�شولها على 
48 �شوتـــًا، و ح�شـــل حممـــد الردايدة علـــى 41 �شوتًا، 

ليفوزا مبقعدي امل�شاعدين، بينما ح�شل كل من طالل 
ال�شريف على 18 �شوتًا، وحممد الزبون على21 �شوتًا، 
وكمال الزغول على 10 اأ�شـــوات، وخالد احلياري على 
23 �شوتـــًا، وردينة العطي على 11 �شوتًا، وخري اهلل اأبو 

�شعليـــك على 15 �شوتـــًا، وهند الفايز علـــى 37 �شوتًا، 
واألغيت اأربع ورقات بي�شاء، وورقة كتب فيها »ل اأحد«�

وبـــدا املجل�ـــص يف م�شتهـــل جل�شته الثالثـــة ت�شكيل 
جلانـــه الدائمـــة3، وقـــد جنـــح املجل�ص بت�شكيـــل جلانه 
الدائمـــة الأربـــع ع�شـــرة بالتوافـــق دون اأن يلجـــاأ اإىل 

النتخاب�

ومـــن املالحظ اأن جنـــاح املجل�ص يف ت�شكيل جميع 
جلانه الدائمة بالتوافق، قد جاء يف �شياق بحث النواب 
عن اأية و�شيلة لإقناع الناخبني بعدم وجود خالفات بني 
اأع�شائـــه، وهي املرة الأوىل التي يتم فيها ت�شكيل كامل 

اأع�شاء اللجان بالتوافق�

3  �شهدت هذه اجلل�شـــة التي عقدت يوم الحد 2013/2/17 عودة النائب 

عبـــد الهادي املجايل اإىل املجل�ـــص وتاأديته الق�شم الد�شتـــوري بعد اأن كان قد 
اأعلن يف وقت �شابق قبل افتتاح الدورة غري العادية عن ا�شتقالته من املجل�ص، 
وكان �شبـــب عودتـــه هـــو ذهاب جاهـــة من النـــواب �شمت اأكرث مـــن 50 نائبًا 

برئا�شة رئي�ص املجل�ص �شعد هايل ال�شرور لثنيه عن ال�شتقالة�
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ووفقـــًا للمعطيات، فاإن جمل�ـــص النواب احتاج من 
عمر دورتـــه غري العادية �شهرًا كامـــاًل لنتخاب مكتبه 
الدائـــم وت�شكيل جلانه الدائمة، وهي مدة طويلة اأبقت 

املجل�ص بدون عمل ت�شريعي اأو رقابي�

اأما اللجان التي مت ت�شكيلها، فهي:

القانوني������ة: �شمـــت يف ع�شويتهـــا كاًل .11 اللجن�������ة 
مـــن النـــواب: املحامي حممد احلجـــوج الدوامية، 
املحامـــي زيـــد ال�شوابكـــة، املحاميـــة وفـــاء بنـــي 
م�شطفى، حممد فريحات، د� املحامي م�شطفى 
ياغي، املحامي عبد املنعم العودات، املحامي عبد 
اجلليـــل العبادي، د� املحامـــي م�شطفى العماوي، 
دلبـــوح،  اأبـــو  رمي  املحاميـــة  د�  اخلاليلـــة،  علـــي 

واملحامي حمزة اأخو ر�شيدة�

اللجن���ة املالي�ة والقت�شادي��ة: �شمت يف ع�شويتها .21
كاًل من النواب: كمال الزغول، م� حممد ال�شعودي، 
اأحمد اجلالودي، معتز اأبو رمان، مفلح الرحيمي، 
د� موفـــق ال�شمور، د� هيثم العبادي، هند الفايز، 
د� ن�شار القي�شي، املحامي في�شل الأعور، وردينة 

العطي� 

والدولي����ة: �شمـــت يف .31 العربي���ة  ال�ش���وؤون  جلن���ة 
ع�شويتها النواب: حممـــد هديب، ح�شن عبيدات، 
با�شـــل العالونة، د� حازم ق�شـــوع، حممد العبادي، 
د� هايـــل ودعان الدعجة، عو�ـــص كري�شان، قا�شم 
بنـــي هـــاين، م� عامر الب�شـــري، طـــالل ال�شريف، 

وب�شام املنا�شري�

 اللجن�������ة الإداري���ة: �شمـــت يف ع�شويتهـــا كاًل من .41
النواب: اأحمد الهمي�شات، حممد احلجايا، عدنان 
اأبـــو ركبة، مـــداهلل الطراونـــة، م� نايـــف الليمون، 
حممد ال�شرمان، اإكرمي العو�شات، �شمري عرابي، 

ق�شـــي  و  الهل�شـــة،  فار�ـــص  و  اخلزاعلـــة،  نايـــف 
الدمي�شي�

جلن���ة الرتبي���ة والثقاف���ة وال�ش�ب���اب: �شمـــت يف .51
ع�شويتهـــا كاًل مـــن النـــواب: د� حممـــد العمـــرو، 
م�شطفـــى الروا�شـــدة، املحامـــي �شليمـــان الزبن، 
د� مـــرمي اللـــوزي، د� حممـــد القطاط�شـــة، ب�شام 
البطو�ـــص، اآمنة الغراغـــري، د� رىل احلروب، بدر 
الطورة، د� عبد الكـــرمي الدراي�شة، ود� مو�شى اأبو 

�شويلم�

جلن����ة التوجي��ه الوطن��ي: �شمت �شتة نواب فقط، .61
هـــم: جميـــل النمري، خلـــود اخلطاطبـــة، ع�شاف 
ال�شوبكـــي، د� زكريـــا ال�شيـــخ، د� حممـــد احلـــاج، 

وخالد البكار�

جلن����ة ال�شح��ة والبيئ��ة: �شمت �شبعة نواب فقط، .71
هم: د� فلـــك اجلمعاين، نعامي العجارمة، د� ر�شا 
حـــداد، املحامي و�شفي الزيود، د� رائد حجازين، 

علي بني عطا، وحممد العالقمة�

ع�شويتهـــا .81 يف  �شمـــت  واملي����اه:  الزراع�����ة  جلن�����ة 
كاًل مـــن النـــواب: م� �شليـــم البطاينـــة، اإبراهيـــم 
ال�شحاحـــدة، حمجـــم ال�شقـــور، �شعـــد الزوايدة، 
يو�شف اأبو هويدي، �شيـــف اهلل ال�شعيديني، �شمري 
عوي�ص، �شادي العدوان، حممد ال�شديفات، فاطمة 

اأبو عبطة، واإبراهيم العطيوي�

جلن���ة العم���ل والتنمي���ة الجتماعي���ة: �شمـــت يف .91
ع�شويتهـــا كاًل مـــن النواب: مو�شـــى اخلاليلة، م� 
عدنـــان ال�شواعـــري، املحامـــي مـــازن ال�شالعني، 
م� خـــري اأبـــو �شعيليك، متام الرياطـــي، د� حممد 
الزبـــون، حمدية احلمايدة، جناح العزة، عبد اهلل 

اخلوالدة، �شعد البلوي، وحممد الرياطي�
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�شمـــت يف .101 املعدني���ة:  وال���روة  الطاق���ة  جلن���ة 
ع�شويتهـــا كاًل مـــن النـــواب: م� جمال قمـــوه، م� 
رائد اخلاليلة، م� حممـــد اخل�شاونة، تامر بينو، 
عاطـــف قعوار، د� م� حممد ع�شا الدوامية، حممد 
الظهـــراوي، م� با�شـــل امللـــكاوي، فـــواز الزعبـــي، 

عبداهلل عبيدات، وم� عبد الرحيم البقاعي�

والآث���ار: .111 وال�شياح���ة  العام���ة  جلن���ة اخلدم���ات 
�شمت يف ع�شويتها كاًل من النواب: �شرار الداود، 
طه ال�شرفا، م� يو�شـــف القرنة، اأجمد امل�شلماين، 
اأحمـــد  الفرجـــات،  عدنـــان  خطـــاب،  اآل  اأجمـــد 
ال�شفـــدي، منري الزوايدة، فاتـــن خليفات، ن�شال 

احلياري، وحممد الرباي�شة�

املواطن���ن: .121 وحق���وق  العام���ة  احلري���ات  جلن���ة 
�شمـــت يف ع�شويتهـــا �شبعـــة نواب، هـــم: املحامي 
حممـــود الهوميل، عبـــد الهادي املحارمـــة، يا�شني 
بنـــي يا�شني، خري الدين هاكوز، علي ال�شنيد، علي 

العزازمة، ومريزا بولد�

جلن���������ة فل�ش�������ط���ن: �شمـــت يف ع�شويتهـــا �شتة .131
نـــواب، هـــم: اعطيـــوي املجـــايل، د� عبـــد املجيد 
الأقط�ص، املحامي يحيى ال�شعـــود، خمي�ص عطية، 

رائد الكوز، وحممد اخل�شمان�

جلن�����ة الري������ف والبادي����ة: �شمـــت يف ع�شويتها .141
خم�شـــة نـــواب، هـــم: ثامـــر الفايـــز، �شيـــف اهلل 
اخلالـــدي، مي�شـــر ال�شرديـــة، حديثـــة اخلري�شـــا، 

و�شاهه العمارين�

ولوحظ اأن عددًا من اللجـــان الدائمة مل ت�شتكمل 
حد الع�شويـــة الأق�شى وفقًا للنظـــام الداخلي وهو 11 

ع�شوًا4�

4  جلـــاأ املجل�ص يف وقت لحق اإىل ا�شتكمال ع�شوية عدد من اللجان برفعها 

اإىل 11 ع�شوًا�

وبالرغم من اأن املجل�ص حاول ت�شكيل جميع جلانه 
الدائمـــة بالتوافـــق متحا�شيـــًا اللجـــوء اإىل النتخابات 
املبا�شـــرة، اإل اأن هـــذا الهدف مل ي�شتمـــر طوياًل، فقد 
برزت خالفات على املقاعـــد القيادية يف تلك اللجان، 
من خالل التناف�ص بني الكتل النيابية ودخول اأع�شائها 

يف �شراعات بدت مربكة اإىل حد بعيد�

وظهـــر ذلـــك اأثناء جمريـــات العمليـــة النتخابية 
التـــي �شهـــدت انتخابات بع�ـــص تلك اللجـــان م�شكالت 
حـــادة على نحو م�شكلـــة انتخاب رئي�ـــص ومقرر اللجنة 

القانونية، ثم جلنة فل�شطني ���اإلخ�

ومل تتوقـــف تلك اخلالفات عند هـــذا احلد، فقد 
تقـــدم العديد من النواب بطلبـــات ا�شتقالة ر�شمية من 
ع�شويـــة اللجان علـــى اأثر تلـــك اخلالفـــات، واأدرجت 
تلـــك ال�شتقالت على جدول اأعمال جل�شات، من بينها 
جدول اأعمـــال اجلل�شـــة ال�شاد�شة التي عقـــدت بتاريخ 
2013/3/6، واأدرج فيها طلبي ا�شتقالة للنائبني حممد 

حجـــوج الدواميـــة، ووفاء بنـــي م�شطفى مـــن ع�شوية 
اللجنة القانونية، وا�شتقالة النائب �شليم البطاينة من 
ع�شويـــة جلنة الزراعة واملياه، وطلـــب ا�شتقالة النائب 

مد اهلل الطروانة من ع�شوية اللجنة الإدارية�

وبالرغم من اأن ملجل�ص مل يناق�ص تلك ال�شتقالت 
يف تلـــك اجلل�شة، فقد قـــرر يف جل�شته الثامنة املنعقدة 
بتاريخ 10/ 3/ 201 رف�ص جميع تلك ال�شتقالت جملة 

وتف�شياًل�

ويف اجلل�شـــة التا�شعـــة رف�ـــص املجل�ـــص ا�شتقالـــة 
اأخرى قدمها النائب جمحم ال�شقور من ع�شوية جلنة 

الزراعة واملياه�

ويف جل�شة املجل�ص ال�شابعة ع�شرة املنعقدة ما بني 
14 اإىل 2013/4/23 ا�شتكمـــل املجل�ـــص كامـــل ع�شوية 

اأع�شائه بعـــد اأن جنح النائب نايـــف الليمون بالتزكية 
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ثالثًا: الأداء الت�شريعي ملجل�ص النواب

يف النتخابـــات التكميليـــة عن املقعد النيابـــي للدائرة 
ال�شاد�شة يف لواء فقوع يف الكرك، واأدى الليمون اليمني 

الد�شتورية اأمام املجل�ص�

وكانـــت املحكمة قـــد اأبطلت يف وقـــت �شابق نيابة 
النائب الليمـــون على اأثر طعن قدمه اأحد املواطنني يف 
نيابته، فيما جنح النائب عبد املح�شريي يف النتخابات 
التكميلية التي اأجريت ملـــلء املقعد ال�شاغر يف الدائرة 
الثانيـــة يف العا�شمة عمان ب�شبب وفـــاة النائب حممد 
املح�شـــريي، وقـــد اأدى النائب عبد املح�شـــريي اليمني 
الد�شتورية اأمام املجل�ـــص، ليكتمل بالتايل العدد الكلي 

ملجل�ص النواب البالغ 150 نائبًا�

ويف اجلل�شة الثالثة والع�شريـــن للمجل�ص املنعقدة 
مـــا بـــني 14 و 15 /5/ 2013 نظـــر املجل�ـــص يف طلبات 
رفـــع احل�شانة عـــن النائبـــني متام الرياطـــي وحممد 
البدري، بعد اأن كانـــت اللجنة القانونية يف املجل�ص قد 
اأو�شـــت برفع احل�شانة عنهما اإل اأن ملجل�ص رف�ص رفع 

احل�شانة خمالفًا بذلك قرار جلنته القانونية�

ثالثًا: الأداء الت�شريعي ملجل�س 
النواب

اأ- املنجز الت�سريعي والقوانني املحالة من 
احلكومة

كانت احل�شيلة الت�شريعية ملجل�ص النواب يف دورته 
غري العادية متوا�شعة لأ�شباب عديدة� فقد بلغ املنجز 
الت�شريعي بكامله طيلة عمر الدورة التي ا�شتمرت �شتة 
اأ�شهر متوا�شلة اإقـــرار 19 م�شروع قانون وقانون معدل 
وقانـــون موؤقت، كان بع�شها معادًا من جمل�ص الأعيان، 
وبع�شهـــا الآخـــر ميثل اتفاقيات دوليـــة ل ميلك جمل�ص 
النواب معها �شلطة اإدخال اأي تعديل عليها، فاإما قبوله 

بها واإما رف�شه لها�

وكانـــت احلكومة قـــد اأحالت اإىل جمل�ـــص النواب 
طيلة اأعمال دورته غري العادية ما جمموعه 33 م�شروع 
قانـــون وقانون معـــدل وقانون موؤقت، وقـــد اأقر املجل�ص 

منها 14 قانونًا، هي:

م�شروع قانون رقم ) ( ل�شنة 2012 قانون الت�شديق .11
علـــى اتفاقيـــة نقـــل الأ�شخا�ـــص املحكـــوم عليهـــم 
بني حكومـــة اململكـــة الأردنية الها�شميـــة وحكومة 

اجلمهورية الرتكية� 
م�شـــروع قانـــون رقـــم ) ( ل�شنـــة 2012 قانـــون .21

الت�شديق علـــى اتفاقية التعـــاون يف جمال نقل 
املحكـــوم عليهـــم بعقوبـــات �شالبـــة للحرية بني 
اململكـــة الأردنيـــة الها�شميـــة واململكـــة العربية 

ال�شعودية ل�شنة 2012�
م�شروع قانون معـــدل لقانون املوؤ�ش�شة القت�شادية .31

الع�شكريني واملحاربني  للمتقاعديـــن  والجتماعية 
القدماء ل�شنة 2013�

م�شـــروع قانون نقابة الأئمـــة والعاملني يف الأوقاف .41
الإ�شالمية ل�شنة 2012 �

م�شـــروع قانون معدل لقانون الفوائ�ص املالية ل�شنة .51
�2013

م�شروع قانون التنفيذ ال�شرعي ل�شنة 2013 � .61
م�شـــروع قانـــون منـــع الك�شب غـــري م�شـــروع ل�شنة .71

�2012

م�شـــروع قانـــون معدل لقانـــون ا�شتقـــالل الق�شاء .81
ل�شنة 2013 ) رد امل�شروع(�

م�شـــروع قانـــون الت�شديـــق علـــى اتفاقيـــة ب�شـــاأن .91
امل�شاعـــدة القانونية املتبادلـــة يف امل�شائل اجلنائية 
بني اململكـــة الأردنيـــة الها�شمية واململكـــة املتحدة 

لربيطانيا العظمى واإيرلندا ل�شنة 2013� 
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القانـــون املوؤقـــت رقـــم 1 ل�شنـــة 2013 قانـــون .101
املوازنة العامة لل�شنة املالية 2013� 

القانـــون املوؤقـــت رقـــم 2 ل�شنـــة 2013 قانـــون .111
موازنـــات الوحـــدات احلكوميـــة لل�شنـــة املالية 

�2013

القانـــون املوؤقـــت رقـــم 33 ل�شنـــة 2012 قانون .121
ملحـــق بقانـــون املوازنـــة العامـــة لل�شنـــة املالية 

�2012

م�شروع قانون اإعادة هيكلة وموؤ�ش�شات ودوائر .131
حكومية ل�شنة 2013� 

م�شـــروع قانون معـــدل لقانون اإعمـــار امل�شجد .141
الإق�شـــى املبـــارك وال�شخـــرة امل�شرفـــة ل�شنة 

�2013

اأمـــا القوانني الأخرى التي اأقرهـــا املجل�ص وكانت 
بحوزته من املجال�ص ال�شابقة، فهي:

م�شروع قانون رقم ) ( ل�شنة 2012 قانون معدل .11
لقانون املخدرات واملوؤثرات العقلية �

القانون املوؤقت رقم 26 ل�شنة 2009 قانون معدل .21
لقانون ال�شمان الجتماعي�

2010 قانـــون .31 7 ل�شنـــة  القانـــون املوؤقـــت رقـــم 
ال�شمان الجتماعي

م�شروع القانون املعدل لقانون ا�شتقالل الق�شاء .41
ل�شنة 2013� 

القانـــون املوؤقـــت رقـــم 80 ل�شنـــة 2001 قانـــون .51
الدواء وال�شيدلة�

كما اأقر جمل�ص النـــواب اإلغاء اأربعة قوانني موؤقتة 
لقانون النتخاب باعتبارها ملغاة حكمًا مبوجب قانون 
النتخـــاب الدائم الذي اأقره جمل�ص النـــواب ال�شاد�ص 

ع�شر ال�شابق� 

وهذه القوانني امللغاة، هي:

القانـــون املوؤقـــت رقـــم 34 ل�شنـــة 2001 قانـــون .11
النتخاب ملجل�ص النواب�

القانون املوؤقت رقم 27 ل�شنة 2002 قانون معدل .21
لقانون النتخاب ملجل�ص النواب�

القانون املوؤقت رقم 11 ل�شنة 2003 قانون معدل .31
لقانون النتخاب ملجل�ص النواب�

2010 قانـــون .41 9 ل�شنـــة  القانـــون املوؤقـــت رقـــم 
النتخاب ملجل�ص النواب�

اأمـــا فيما يخ�ص القوانني التـــي اأحالتها احلكومة 
اإىل جمل�ـــص النواب خالل هذه الدورة، فقد بلغ عددها 
33 قانونـــًا كما هـــو مبني يف اجلـــدول )1( الذي يو�ص 

ا�شماء القوانني واللجان التي اأحيل اإليها والإجراء التي 
اتخذ ب�شاأنها�

اجلدول )1(: القوانن املحالة من احلكومة اإىل جمل�س النواب يف دورته غري العادية

الإجراءاللجنةالقانونالرقم

القانونيةم�شروع قانون معدل لقانون دعاوى احلكومة ل�شنة 12012

القانونية واملاليةم�شروع قانون معدل لقانون ديوان املحا�شبة ل�شنة 22012
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الإجراءاللجنةالقانونالرقم

3

م�شروع قانون الت�شديق على اتفاقية نقل املحكوم عليهم بعقوبات �شالبة 
للحرية بني اململكة الأردنية الها�شمية واململكة العربية ال�شعودية ل�شنة 

 2012

اإقرارالقانونية

4
م�شروع قانون الت�شديق على اتفاقية نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم بني 

اإقرارالقانونيةاململكة الأردنية الها�شمية وحكومة اجلمهورية الرتكية ل�شنة 2012 

�شحبته احلكومة م�شروع قانون معدل لقانون الإقامة و�شوؤون الأجانب ل�شنة 52012

اإقرارالقانونيةم�شروع قانون نقابة الأئمة والعاملني يف الأوقاف الإ�شالمية ل�شنة 2012 6

القانونية والعملم�شروع قانون الأحداث ل�شنة 2012 7

8
م�شروع قانون اإعادة تنظيم اأعمال التاجر واأحكام الإفال�ص والت�شفية 

القانونيةل�شنة 2012

اإقرارالقانونيةم�شروع قانون منع الك�شب غري امل�شروع ل�شنة 2012 9

املحكمة م�شروع قانون معدل لقانون حمكمة اأمن الدولة ل�شنة 2012 10
الد�شتورية

اإقرارالإداريةم�شروع قانون اإعادة هيكلة موؤ�ش�شات ودوائر حكومية ل�شنة 112013

املحكمة م�شروع قانون معدل لقانون التقاعد املدين ل�شنة 122013
الد�شتورية

13
م�شروع قانون معدل لقانون اإعمار امل�شجد الأق�شى املبارك وال�شخرة 

�شحبته فل�شطنيامل�شرفة ل�شنة 2013 �
احلكومة

م�شروع قانون معدل لقانون �شمان حق احل�شول على املعلومات ل�شنة 14
2012

التوجيه الوطني 
والقانونية

اإقراراملاليةالقانون املوؤقت رقم 1 ل�شنة 2013 قانون املوازنة العامة لل�شنة املالية 152013

16
القانون املوؤقت رقم 2 ل�شنة 2013 قانون موازنات الوحدات احلكومية 

اإقراراملاليةلل�شنة املالية 2013 

املاليةتقرير ديوان املحا�شبة ال�شنوي ال�شتون لعام 172011
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الإجراءاللجنةالقانونالرقم

املاليةم�شروع قانون معدل لقانون ديوان املحا�شبة ل�شنة 182013

19
القانون املوؤقت رقم 33 ل�شنة 2012 قانون ملحق بقانون املوازنة العامة 

اإقراراملاليةلل�شنة املالية 2012

اإقرارالقانونيةم�شروع قانون التنفيذ ال�شرعي ل�شنة 202013

21
م�شروع قانون معدل لقانون املوؤ�ش�شة القت�شادية والجتماعية للمتقاعدين 

الع�شكريني واملحاربني القدماء ل�شنة 2013

نوق�ص يف 
اجلل�شة 
نف�شها

القانونيةم�شروع قانون حماية امل�شتهلك ل�شنة 2013�22

م�شروع قانون معدل لقانون الفوائ�ص املالية ل�شنة 232013
نوق�ص يف 
اجلل�شة 
نف�شها

24

م�شروع قانون اإلغاء قانون الت�شديق على اتفاقية التنقيب عن البرتول 
وتقييم اكت�شافه وتطويره واإنتاجه بني �شلطة امل�شادر الطبيعية يف اململكة 

الأردنية الها�شمية و�شركة ينفري�شال للطاقة املحدودة ) الأردن( يف 
منطقة ال�شرحان ل�شنة 2013

القانونية واملالية

25

م�شروع قانون اإلغاء قانون ت�شديق اتفاقية امل�شاركة يف الإنتاج للتنقيب عن 
البرتول واإنتاجه وتطويره يف حو�ص الزرق بني �شلطة امل�شادر الطبيعية يف 

اململكة الأردنية الها�شمية و�شركة �شونوران للطاقة ل�شنة 2013
القانونية واملالية

26

م�شروع قانون اإلغاء قانون الت�شديق على اتفاقية التنقيب عن البرتول 
وتقييم اكت�شافه وتطويره واإنتاجه بني �شلطة امل�شادر الطبيعية يف اململكة 

الأردنية الها�شمية و�شركة جلوبال برتوليوم املحدودة )الأردن( يف منطقة 
غرب ال�شفاوي ل�شنة 2013

القانونية واملالية

27

م�شروع قانون الت�شديق على اتفاقية ب�شاأن امل�شاعدة القانونية املتبادلة يف 
امل�شائل اجلنائية بني اململكة الأردنية الها�شمية واململكة املتحدة لربيطانيا 

العظمى واإيرلندا ال�شمالية ل�شنة 2013
اإقرارالقانونية واملالية

املاليةم�شروع قانون ال�شتثمار ل�شنة 282013
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الإجراءاللجنةالقانونالرقم

رد م�شروع قانون معدل لقانون ا�شتقالل الق�شاء ل�شنة 292013
القانون

املاليةم�شروع قانون معدل لقانون �شندوق �شهداء الدفاع املدين العام ل�شنة 2013 30

املاليةتقرير ديوان املحا�شبة ال�شنوي احلادي وال�شتني لعام 312012

القانونيةم�شروع قانون معدل لقانون مقاويل الإن�شاءات ل�شنة 322013

م�شروع قانون معدل لقانون التقاعد املدين ل�شنة 332013
الإدارية 

والقانونية ومنحه 
�شفة ال�شتعجال

ب- االقرتاحات بقانون 
بلـــغ عدد القرتاحات بقانـــون التي قدمها النواب 
خالل مـــدة انعقاد الدورة غري العاديـــة ملجل�ص النواب 
ال�شابـــع ع�شر 17 اقرتاحـــًا بقانون اأحيلـــت اإىل اللجان 
املخت�شـــة، ومل تتخذ اللجـــان املخت�شة اأيـــة اإجراءات 

ب�شاأنها�

اأما تلك القرتاحات بقانون، فهي:

املـــواد .11 تعديـــل  حـــول  بقانـــون  اقـــرتاح 
مـــن   )410،409،407،406،335،334،333(
قانون العقوبات الأردين، وقد اأحيل اإىل اللجنة 

القانونية�
 اقـــرتاح بقانـــون حـــول تعديـــل قانـــون املالكني .21

وامل�شتاأجرين، اأحيل اإىل اللجنة القانونية�
 اقـــرتاح بقانون حول اإن�شاء غرفة �شياحية تعنى .31

بقطـــاع ال�شياحـــة، اأحيـــل اإىل جلنـــة اخلدمات 
العامة وال�شياحة والآثار�

 اقـــرتاح بقانون حـــول اإن�شاء نقابـــة للمحا�شبني .41
الأردنيني، اأحيل اإىل اللجنة القانونية�

 اقرتاح بقانـــون حول تعديل املـــادة )26( البند .51
)2( قانـــون غـــرف ال�شناعـــة رقـــم 10 ل�شنـــة 

2005، اأحيل اإىل اللجنة املالية والقت�شادية� 

اقـــرتاح بقانـــون حـــول تعديـــل قانـــون ديـــوان .61
املحا�شبة، اأحيل اإىل اللجنة املالية والقت�شادية�

 اقـــرتاح بقانون حول تعديل اإلغاء قانون الإعفاء .71
من الأموال الأمريية رقم 28 ل�شنة 2006، اأحيل 

اإىل اللجنة املالية والقت�شادية�
 اقرتاح بقانـــون حول تعديل اأحـــكام البند )4( .81

مـــن الفقـــرة )3( مـــن املـــادة )3( مـــن قانون 
البلديـــات وتعديالته رقم 13 ل�شنة 2011، اأحيل 

اإىل اللجنة الإدارية�
 اقـــرتاح بقانون حـــول تعديل املـــادة )343( من .91

قانـــون العقوبـــات الأردين، اأحيـــل اإىل اللجنـــة 
القانونية�

اقـــرتاح بقانـــون حـــول م�شـــروع قانـــون معدل .101
الع�شكريـــني  املتقاعديـــن  موؤ�ش�شـــة  لقانـــون 
واملحاربني القدامى رقم 26 ل�شنة 1977، اأحيل 

اإىل اللجنة القانونية�
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اقـــرتاح بقانون حـــول م�شـــروع قانـــون جديد .111
ل�شتقالل الق�شاء، اأحيل اإىل اللجنة القانونية�

اقـــرتاح بقانون حـــول اإلغـــاء الفقرتني )4،3( .121
مـــن املـــادة )17( مـــن قانـــون منطقـــة العقبة 
القت�شاديـــة اخلا�شـــة رقـــم 32 ل�شنـــة 2000، 

اأحيل اإىل اللجنة املالية والقت�شادية�
اقرتاح بقانون حول اإلغاء الطاقة النووية رقم .131

42 ل�شنة 2007، اأحيل اإىل جلنة الطاقة والرثوة 

املعدنية�
اقـــرتاح بقانـــون حـــول م�شـــروع قانـــون نقابة .141

املزينـــني الأردنيـــني لل�شيـــدات يف الأردن ل�شنة 
2013، اأحيل اإىل اللجنة القانونية�

اقـــرتاح بقانـــون حول م�شـــروع قانـــون حقوق .151
الأردنيات املتزوجات باأجانب، اأحيل اإىل اللجنة 

القانونية�
اقرتاح بقانون حول م�شروع قانون اإن�شاء نقابة .161

الأ�شاتـــذة والأكادمييني يف اجلامعات الأردنية، 
اأحيل اإىل اللجنة القانونية�

اقـــرتاح بقانـــون حول تعديل املـــادة )17( من .171
قانون املحكمة الد�شتورية رقم 15 ل�شنة 2012، 

اأحيل اإىل اللجنة القانونية�
ج- االأعيان والنواب... عالقة حذرة

�شابـــت العالقـــة بـــني جمل�شـــي النـــواب والأعيان 
الكثـــري من النتقادات، ولرمبـــا كانت اجلل�شة الأخرية 
التـــي عقدها جمل�ص النواب عقـــب جل�شة م�شرتكة بني 
املجل�شـــني دفعـــت بنـــواب لتوجيـــه انتقـــادات مبا�شرة 
ملجل�ص الأعيان ك�شفت بو�شوح عما ي�شوب تلك العالقة 

من حذر وانتقاد�

واإذا كان جمل�ـــص النـــواب هـــو الأكـــرث و�شوحًا يف 
اإظهار حـــذره ورمبا غ�شبه اأحيانًا من جمل�ص الأعيان، 

فـــاإن هذا الغ�شب و�شل يف كثري مـــن املرات اإىل الدفع 
مبجل�ـــص النواب للتم�شك مبواقفه جتـــاه ت�شريعات قام 
جمل�ـــص الأعيان فيها مبخالفة جمل�ـــص النواب، و�شوًل 
اإىل مت�شـــك كل منهمـــا براأيه، وهو ما دفـــع باملجل�شني 
لعقد جل�شتني م�شرتكتـــني حل�شم اخلالف بينهما على 

ثالثة قوانني اثارت خالفا بني املجل�شني وهي قوانني:

القانون املعدل لقانون جوازات ال�شفر�.11
املالكـــني .21 لقانـــون  معـــدل  قانـــون  م�شـــروع 

وامل�شتاأجرين ل�شنة 2012 �
م�شروع القانون املعدل لقانون ا�شتقالل الق�شاء .31

ل�شنة 2013 �
اأمـــا القوانـــني التـــي اأقرهـــا جمل�ص النـــواب بعد 

اإعادتها اإليه من جمل�ص الأعيان، فهي:

م�شروع القانون املعدل لقانون ا�شتقالل الق�شاء .11
ل�شنة 2013 �

املالكـــني .21 لقانـــون  معـــدل  قانـــون  م�شـــروع 
وامل�شتاأجرين ل�شنة 2012 �

م�شروع قانون التنفيذ ال�شرعي ل�شنة 2013� .31
القانـــون املوؤقـــت رقـــم 80 ل�شنـــة 2001 قانـــون .41

الدواء وال�شيدلة�

رابعًا: مناق�شات الثقة باحلكومة 
واملوازنة

اأ- مناق�سات الثقة باحلكومة ــ ثقة على 
احلافة ـ

مل تكـــن مناق�شـــات الثقـــة باحلكومة التـــي بداأت 
با�شتمـــاع جمل�ـــص النواب للبيـــان الـــوزاري يف م�شتهل 
اجلل�شة ال�شابعة ع�شرة التي انعقدت يوم 2013/4/14 
باملواجهـــة الأوىل بني جمل�ص النـــواب واحلكومة، فقد 
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�شبق ذلـــك الكثري من جولت اخلـــالف بني ال�شلطتني 
بداأت مبا�شرة فـــور تكليف د� عبد اهلل الن�شور بت�شكيل 
حكومتـــه اجلديدة �شريطة الت�شاور مع جمل�ص النواب، 
و�شدرت الإرادة امللكية باأن تكون امل�شاورات يف الديوان 
امللكـــي باإ�شـــراف مبا�شر مـــن رئي�ص الديـــوان د� فايز 

الطراونة�

وبالرغم من اأن تلك امل�شاورات انتهت اإىل الف�شل 
الذريـــع، اإل اأنها اأثرت تاثريًا �شلبيًا كبريًا على ان�شجام 
جمل�ص النواب الداخلـــي، ف�شاًل عن تعميق اخلالفات 
الداخلية داخل الكتل الربملانية، فيما حتولت احلكومة 

اإىل هدف مفتوح للنقد النيابي�

لقـــد ا�شتمرت جولت الت�شاور بـــني رئي�ص الوزراء 
وجمل�ـــص النواب وقتًا طوياًل جـــدًا اأثر اأي�شًا على حجم 
املنجـــزات التي كان من املرجـــح اأن يحققها املجل�ص لو 
مل تكـــن تلك امل�شاورات قـــد بداأت فعاًل وبـــدون نتيجة 
تذكر، فلم يقتنع رئي�ص الـــوزراء املكلف اآنذاك د� عبد 
اهلل الن�شـــور ب�شـــرورة ت�شكيل حكومـــة برملانية اأو حتى 
اإ�شـــراك نـــواب يف حكومتـــه، وقـــد عرب اأكـــرث من مرة 
عـــن اأ�شفـــه لعـــدم متكنه من حتقيـــق مبـــداأ »احلكومة 
الربملانيـــة« لكونه يخ�شى على وحـــدة الكتل الربملانية، 

ووحدة جمل�ص النواب وان�شجامه�

ومل ي�شتطع النواب القبول بتلك املربرات، وتعر�ص 
الن�شـــور ثـــم حكومتـــه التي �شكلهـــا لحقًا خـــارج اإطار 
جمل�ص النواب اإىل �شيل هائل من النقد والتهام، حتى 
اإذا مـــا ا�شطـــر اإىل اللتزام بالن�ـــص الد�شتوري الذي 
يلزمـــه بالتقدم للمجل�ص بطلب نيـــل ثقة النواب خالل 
30 يومًا من ت�شكيل حكومته حتى وجد النواب الفر�شة 

موؤاتية متامًا لهم للنيل من رئي�ص الوزراء وحكومته�

وللحقيقة فاإن خمرجـــات جل�شات مناق�شة البيان 
الـــوزاري كانـــت يف معظمهـــا قا�شيـــة جـــدًا، وت�شمنت 
نقدًا �شخ�شيًا مبا�شرًا لرئي�ـــص الوزراء، وطال قلة من 

الـــوزراء يف حكومته جانبًا من هذا النقد، اإل اأن رئي�ص 
الـــوزراء تعر�ص خلطاب نيابـــي ناقد وجارح و�شخ�شي 

اإىل اأبعد احلدود�

وبداأت مناق�شات الثقة باحلكومة يف 2013/4/16 
وا�شتمـــرت حتـــى م�شـــاء الثالثـــاء 23/ 2013/4 بواقع 
جل�شتـــني يوميًا �شباحيـــة وم�شائية، وبلـــغ العدد الكلي 

للنواب املتحدثني 145 نائبًا�

وكادت احلكومـــة اأن تخرج من �شبـــاق الت�شويت 
على الثقة بها خا�شرة متامًا، فقد ح�شلت على ثقة 82 
نائبًا فقط، بزيادة 6 اأ�شوات فقط عن معادلة الن�شف 
زائـــدًا واحد التي ي�شرتطها الد�شتـــور لنيل ثقة جمل�ص 
النـــواب، بينما حجب الثقة عنهـــا 66 نائبًا، وتغيب عن 
جل�شة الت�شويت نائب واحد، ومل ي�شارك رئي�ص جمل�ص 

النواب بالت�شويت�

لقـــد ح�شلت احلكومـــة على ثقـــة 58% من العدد 
الكلي لأع�شـــاء جمل�ص النواب، وهـــي نتيجة متوا�شعة 
جـــدًا، ذهبت ال�شحافـــة الأردنية لو�شفهـــا باأنها »ثقة 
علـــى احلافة«، وقد جنـــت احلكومة من اختبـــار الثقة 
ب�شـــق الأنف�ص وب�شعوبة بالغة، بـــدت اأكرث من وا�شحة 
حلظـــة الت�شويـــت علـــى الثقـــة اأو حتى حلظـــة اإعالن 
النتائج، التـــي اأدت بالنتيجة اإىل ا�شتبـــاك بني اأن�شار 
رئي�ـــص الوزراء د� عبـــد اهلل الن�شور، ومواطنني اآخرين 
كانوا ميـــالأون ال�شرفات، وجرت فو�شـــى وا�شعة وغري 
م�شبوقـــة يف ال�شرفات جنحـــت قوات الأمـــن اخلا�شة 
باملجل�ص باحتوائها وفر�ص الأمن ب�شعوبة بالغة لتنتقل 

امل�شكلة بني الفريقني اإىل خارج قبة املجل�ص�

ويو�شـــح اجلدول )2( اجتاهـــات ت�شويت النواب 
على الثقة باحلكومـــة، فيما لوحظ اأن جميع النواب مل 
ي�شوت اأي منهـــم بالمتناع، بل قام كل نائب بالإعالن 

عن موقفه مبا�شرة بني احلجب والثقة�
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اجلدول )2(: اجتاهات ت�شويت النواب على الثقة بحكومة د. عبد اهلل الن�شور

الت�شويتال�شمالرقمالت�شويتال�شمالرقم

حجبحممد الرباي�شة2ثقةخليل عطية1

ثقةاأحمد اجلالودي4ثقةهايل الدعجة3

ثقةرائد الكوز6حجبطالل ال�شريف5

ثقةحممد ع�شا الدوامية8حجبيحيى ال�شعود7

ثقةيو�شف القرنة10ثقةعبد املح�شريي9

حجبعامر الب�شري12ثقةاأجمد امل�شلماين11

ثقةاأحمد ال�شفدي14ثقةعبد الرحيم البقاعي13

ثقةاأحمد الهمي�شات16ثقةعاطف قعوار15

حجبع�شاف ال�شوبكي18ثقةخري اأبو �شعيليك17

حجبمو�شى اأبو �شويلم20حجبمرمي اللوزي19

ثقةن�شار القي�شي22حجبتامر بينو21

ثقةخري الدين هاكوز24حجبعبد اجلليل العبادي23

حجب�شمري عوي�ص26حجبعدنان ال�شواعري25

حجبحممد الردايدة28ثقة�شليم البطاينة27

ثقةعبد املنعم العودات30ثقةقا�شم بني هاين29

حجبح�شني ال�شياب32ثقةحممد اخل�شاونة31

ثقةحممد ال�شرمان34ثقةجميل النمري33

ثقةفواز الزعبي36حجبعبد الكرمي الدراي�شة35

حجببا�شل امللكاوي38حجبعبد اهلل عبيدات37

ثقةخالد البكار40حجبيا�شني بني يا�شني39
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الت�شويتال�شمالرقمالت�شويتال�شمالرقم

حجبحممود مهيدات42ثقةبا�شل عالونة41

ثقة�شرار الداود44حجبخالد احلياري43

ثقةحممد العبادي46ثقةن�شال احلياري45

غيابب�شام املنا�شري48حجبحممود اخلراب�شة47

ثقة�شادي العدوان50ثقةجمال قموه49

حجبم�شطفى ياغي52ثقةحممد العالقمة51

حجبطه ال�شرفاء54ثقةموفق ال�شمور53

حجباعطيوي املجايل56ثقةفار�ص الهل�شة55

ثقةب�شام البطو�ص58حجبرائد حجازين57

ثقةحممود الهوميل60ثقةمد اهلل الطراونة59

ثقةنايف الليمون62حجبم�شطفى الروا�شدة61

ثقةعو�ص كري�شان64حجباأجمد اآل خطاب63

ثقةعدنان الفرجات66ثقةبدر الطورة65

ثقة�شمري العرابي68حجبطارق خوري67

ثقةيو�شف اأبو هويدي70ثقةاكرمي العو�شات69

ثقةحممد احلجوج72ثقةمريزا بولد71

ثقةمو�شى اخلاليلة74حجبعلي اخلاليلة73

حجبحممد الظهراوي76حجبو�شفي الزيود75

حجبعبد الكرمي الدغمي78ثقةق�شي الدمي�شي77

حجبنايف اخلزاعلة80ثقةمفلح اخلزاعلة79

حجباإبراهيم ال�شحاحدة82حجبحممد ال�شديفات81
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الت�شويتال�شمالرقمالت�شويتال�شمالرقم

حجبحممد القطاط�شة84ثقةاإبراهيم العطيوي83

ثقةعدنان اأبو ركبة86حجبحممد ال�شعودي85

ثقةم�شطفى احلمارنة88حجبزيد ال�شوابكة87

ثقةعبد اهلل اخلوالدة90حجبعلي ال�شنيد89

ثقةحممد هديب92حجبمفلح الرحيمي91

حجبكمال الزغول94حجبوفاء بني م�شطفى93

ثقةر�شا حداد96حجبعلي بني عطا95

ثقةحممد البدري98ثقةحممد الفريحات97

حجبحاب�ص ال�شبيب100حجبحممد الرياطي99

ثقة�شيف اهلل اخلالدي102مل ي�شوت�شعد هايل ال�شرور101

ثقةثامر الفايز104ثقة�شليمان الزبن103

ثقةحممد احلجايا106ثقةحديثة اخلري�شة105

ثقة�شيف اهلل ال�شعيديني108ثقة�شعد الزوايدة107

ثقةفاطمة اأبو عبطة110حجبنعايــم العجارمة109

حجبحمدية احلمايدة112ثقةاآمنــة الغراعيـر111

حجبردينــة العــطي114حجبفاتـن اخلليـفات113

حجباأن�شــاف اخلوالدة116ثقةريــم اأبو دلبــوح115

حجبجنــــاح العـــزة118ثقةفلــك اجلمعـاين117

حجبتــمام الرياطي120حجبخلـود اخلطاطبـة119

حجبهند الفايـــز122حجبميـ�شر ال�شردية121

ثقةحممد احلاج124ثقة�شاهــه اأبو �شو�شـة 123
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الت�شويتال�شمالرقمالت�شويتال�شمالرقم

ثقةزكريا ال�شيخ126حجبم�شطفى العماوي125

ثقةمنري زوايدة128حجبرىل احلروب127

حجبخمي�ص عطية130ثقةعاطف الطراونة129

حجبعبد املجيد الأقط�ص132ثقةحممد اخل�شمان131

حجباأحمد الرقيبات134حجبعبد الهادي املجايل133

ثقةجمحم ال�شقور136حجبمازن ال�شالعني135

حجباأجمد املجايل138ثقةعلي العزازمة137

حجبح�شن عبيدات140ثقةحممد الزبون139

ثقةرائد اخلاليلة142حجبم�شطفى ال�شنيكات141

ثقةهيثم العبادي144ثقةفي�شل الأعور143

ثقةحممد العمرو146ثقةعبد الهادي املحارمة145

حجب�شعد البلوي148حجبحمزه اأخو ر�شيدة147

ثقةحازم ق�شوع150ثقةمعتز اأبو رمان149

ب- التاأزمي بني ال�سلطتني والثقة باملوازنة
جاءت مناق�شات جمل�ص النـــواب للموازنة العامة 
للدولـــة لل�شنة املالية 2013 بعـــد م�شي قرابة ال�شهرين 
على مناق�شة الثقة باحلكومة، ويف اأجواء بدت حمتقنة 
متامًا بني املجل�ص من جهة واحلكومة من جهة اأخرى�

وقبل اأيام فقط من ذهاب جمل�ص النواب ملناق�شة 
قانـــون املوازنة، كان رئي�ص الوزراء د� عبد اهلل الن�شور 
يواجه مبوجة احتجاج نيابية غري م�شبوقة دفعت بثلثي 
اأع�شـــاء املجل�ص لإعـــالن مقاطعتهـــم لالجتماع الذي 
دعا اإليه الن�شور يف مدرج م�شرح املجل�ص ل�شرح خطط 

حكومتـــه وتوجهاتها جتاه رفع اأ�شعـــار الكهرباء، والتي 
كان قد اأعلن عنها م�شبقًا�

وواجـــه النـــواب د� الن�شـــور ب�شيـــل جـــارف مـــن 
الراف�شـــة  املبا�شـــرة  املواقـــف  واإعـــالن  النتقـــادات 
لالجتماع به يف م�شـــرح املجل�ص »قاعة عاكف الفايز«، 
واأعلنـــت كتـــل برملانية بكامـــل اأع�شائها عـــن مقاطعة 
الجتمـــاع الـــذي مل ي�شتطـــع د� الن�شور اإقنـــاع املجل�ص 

ب�شوابية قراره باجتاه رفع اأ�شعار الكهرباء�

وو�شـــط هـــذه الأجـــواء امل�شحونة بـــني ال�شلطتني، 
بـــداأ املجل�ـــص مبناق�شة القانـــون املوؤقت رقـــم 33 ل�شنة 
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2013 قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�شنة املالية 

2012،القانون املوؤقت رقم 1 ل�شنة 2013 قانون املوازنة 

العامة لل�شنة املالية 2013، القانون املوؤقت رقم 2 ل�شنة 
2013 قانون موازنات الوحدات احلكومية ل�شنة 2013�

وعقـــد لهـــذه الغايـــة �شبـــع جل�شات بـــني �شباحية 
وم�شائيـــة، قبـــل اأن يتـــوىل رئي�ـــص الـــوزراء الـــرد على 

مداخالت النواب�

وح�شلت املوازنة على ثقة متدنية جدًا تك�شف عن 
مدى التدهور الذي و�شلت اإليه العالقة بني ال�شلطتني، 
فقـــد �شوت ل�شالـــح املوازنة بالثقـــة 68 نائبًا من اأ�شل 
86 نائبـــًا فقط ح�شروا و�شاركـــوا يف جل�شة الت�شويت، 

ليتم بذلك ت�شجيل اأعلـــى ن�شبة غياب نيابي عن جل�شة 
الت�شويت علـــى املوازنة منذ املجل�ـــص النيابي احلادي 
ع�شر، فقد تغيب عن جل�شة الت�شويت 64 نائبًا، بن�شبة 

غياب بلغت 44.7%، مقابل ن�شبة ح�شور %57.3 �

وبـــدا تغيـــب النـــواب عن جل�شـــة الت�شويـــت على 
الثقة باملوازنـــة مق�شودًا لذاته، فقـــد كانت املوؤ�شرات 
تذهب اإىل احتمال عدم مترير املوازنة من قبل جمل�ص 
النـــواب، ولذلك فقد جاءت ن�شبة الغيـــاب املرتفعة يف 
�شياق حتا�شي النواب لإحراج اأنف�شهم �شواء من يرغب 
بالت�شويـــت بالثقة اأو من يرغب بحجـــب الثقة عنها اأو 

حتى الت�شويت بالمتناع�

خام�شًا: الأداء الرقابي ملجل�س 
النواب

اأ- االأ�سئلة
خ�ش�ـــص جمل�ص النـــواب �شبع جل�شـــات لالأ�شئلة 
النيابيـــة وردود احلكومـــة عليهـــا، واأدرج علـــى جداول 
اأعمالهـــا 274 �شـــوؤاًل، مـــن بينها جل�شـــة مل تنعقد كان 
قـــد اأُدرج على جدول اأعمالها 35 �شـــوؤاًل، ومت نقل تلك 

الأ�شئلة اإىل اجلل�شة التالية�

اإن املجمـــوع الكلي لالأ�شئلة التـــي اأُدرجت بلغ 239 
�شـــوؤاًل با�شتثنـــاء اأ�شئلة اجلل�شة التـــي مل تناق�ص فيها، 
ويو�شح اجلـــدول التايل اأن عـــدد الأ�شئلة التي نوق�شت 
بلغ 111 �شوؤاًل، من بينها عدد كبري من الأ�شئلة املوؤجلة 
مـــن جل�شات �شابقـــة، اأو اأعيد اإدراجهـــا ومناق�شتها يف 
جل�شـــات تاليـــة ب�شبـــب غيـــاب اأ�شحابها عـــن جل�شات 

�شابقة�

ويك�شـــف اجلـــدول )3( اأن عدد الأ�شئلـــة التي مت 
تاأجيلهـــا يف جميـــع اجلل�شات بطلب مـــن اأ�شحابها بلغ 
16 �شوؤاًل، بينما بلغ عدد الأ�شئلة التي اكتفى اأ�شحابها 

باإجابـــات احلكومـــة عنهـــا 29 �شـــوؤاًل، فيمـــا بلغ عدد 
الأ�شئلة التي مل يكتفي اأ�شحابها بالإجابة 16 �شوؤاًل�

وبح�شب اجلدول )3(، فقد مت تاأجيل مناق�شة 45 
�شـــوؤاًل ب�شبب غياب اأ�شحابها اإمـــا بعذر اأو بدون عذر، 
فيمـــا بلغ عدد الأ�شئلة التي مت حتويلها اإىل ا�شتجوابات 

ما جمموعه 22 ا�شتجوابًا�
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اجلدول )3(: توزيع الأ�شئلة ونتائجها

عدد الرقم
تاأجيلنوق�شتالأ�شئلة

بطلب
اكتفاء 
ا�شتجوابغيابعدم اكتفاءبالإجابة

15025219464

25818238243

3301823043

4352000000

53316441335

6341916134

7341554253

27441111629164522املجموع

وبح�شب ال�شجـــالت الر�شمية ملجل�ص النواب، فاإن 
العدد الكلـــي لالأ�شئلة التي مت توجيههـــا وت�شجيلها من 
قبـــل النواب خالل مـــدة انعقـــاد الدورة غـــري العادية 
للمجل�ـــص و�شـــل اإىل رقـــم كبـــري جـــدًا مل ت�شهـــد مثله 
املجال�ـــص النيابيـــة ال�شابقـــة، فقـــد و�شـــل الرقـــم اإىل 
ت�شجيـــل وتوجيه 1165 �شوؤاًل، وقامت احلكومة الإجابة 
عن 953 �شوؤاًل، وهي ن�شبة اإجابات حكومية عالية جدًا 

اأي�شًا�

وبالرغـــم مـــن اأن اإجابـــات احلكومـــة عـــن اأ�شئلة 
النـــواب مل تـــرد جميعهـــا �شمن املـــدة القانونيـــة التي 
حددها النظام الداخلي مبـــدة 8 اأيام، فاإن املجل�ص مل 
يتوقف مطوًل اأمام هذا التاأخري، بالرغم من اأن رئي�ص 
املجل�ـــص وعدد من النواب قـــد ا�شتكوا من تاأخر و�شول 
اإجابـــات احلكومة عن اأ�شئلتهم �شمـــن املهلة القانونية 

املحدد�

ب- اال�ستجوابات
وفقًا ملعطيات ال�شجالت الر�شمية والوقائع املوثقة 
جلل�شـــات جمل�ص النواب، فـــاإن عدد الأ�شئلـــة النيابية 
التي نوق�شت حتت القبـــة ومت حتويلها اإىل ا�شتجوابات 

بلغت 22 ا�شتجوابًا�

وبالرغـــم من العـــدد الكبري لال�شتجوابـــات، فاإن 
رئا�شـــة جمل�ص النـــواب مل تدرج اأو تطـــرح اأي من تلك 
ال�شتجوابـــات على جداول اأعمال الدورة غري العادية، 
رمبـــا لعدم جديـــة النـــواب اأ�شحـــاب ال�شتجوابات يف 
موا�شلـــة ومتابعـــة ا�شتجواباتهـــم، خا�شـــة اأن النظام 
الداخلي ي�شرتط اإ�شرار �شاحب ال�شتجواب على طلب 

اإدراجه على جدول اأعمال اجلل�شات ملناق�شته�

ويالحظ اأن مـــن بني العدد الكلـــي لال�شتجوابات 
البالـــغ 22 ا�شتجوابـــًا، فاإن ما مت ت�شجيلـــه لدى الأمانة 
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العامـــة للمجل�ـــص بلـــغ فقـــط 18 ا�شتجوابـــًا، اأجابـــت 
احلكومة على ت�شعة ا�شتجوابات فقط�

اأمـــا ال�شتجوابـــات امل�شجلة التـــي وردت اإجابات 
احلكومة عنها، فهي:

حممـــد ال�شعـــودي حيـــث مت توجيهـــه اإىل دولة .11
رئي�ص الوزراء، ومتت الإجابة عنه�

ا�شتجـــواب مقدم مـــن النائبة مي�شـــر ال�شردية .21
حول تزويدها بال�شجل التجاري ل�شركة الأ�شالة 
وميزانيتهـــا  العامـــة  والتجـــارة  لال�شتثمـــارات 
ال�شنويـــة، حيـــث مت توجيهـــه اإىل دولـــة رئي�ـــص 

الوزراء، ومتت الإجابة عنه�
ا�شتجـــواب مقـــدم مـــن النائبـــة د� رىل الفـــرا .31

احلروب حـــول وجود نفط يف حقـــل ال�شرحان، 
حيـــث مت توجيهـــه اإىل وزيـــر الطاقـــة والـــرثوة 

املعدنية، ومتت الإجابة عنه�
ا�شتجـــواب مقـــدم مـــن النائبـــة د� رىل الفـــرا .41

احلـــروب حـــول مذكـــرة التفاهم التـــي وقعتها 
�شلطة امل�شادر الطبيعية مـــع ال�شركة الكورية، 
حيـــث مت توجيهـــه اإىل وزيـــر الطاقـــة والـــرثوة 

املعدنية، ومتت الإجابة عنه�
ا�شتجـــواب مقـــدم مـــن النائبـــة د� رىل الفـــرا .51

احلروب حول دخول �شريك اإ�شرتاتيجي هندي 
لالن�شمـــام لل�شركة الوطنيـــة، حيث مت توجيهه 
اإىل وزيـــر الطاقـــة والـــرثوة املعدنيـــة، ومتـــت 

الإجابة عنه�
ا�شتجـــواب مقدم مـــن النائب حممـــد الرياطي .61

حول طريـــق ال�شاللـــة )�شارع مكـــة/ العقبة(، 
حيـــث مت توجيهـــه اإىل وزيـــر الأ�شغـــال العامـــة 

والإ�شكان، ومتت الإجابة عنه�

ا�شتجواب مقدم من النائب �شعد الزوايدة حول .71
اإنهـــاء عقود ال�شـــركات الزراعيـــة يف اجلنوب، 
حيـــث مت توجيهـــه اإىل وزير امليـــاه والري ووزير 

الزراعة، ومتت الإجابة عنه�
ا�شتجواب مقـــدم من النائب حممود اخلراب�شة .81

حـــول امل�شاريـــع التنمويـــة التي اأعطيـــت اأولوية 
لدعمهـــا مـــن املنـــح املقدمـــة مـــن دول جمل�ص 
التعـــاون اخلليجـــي، حيث مت توجيهـــه اإىل وزير 
التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل ووزيـــر ال�شياحة 

والآثار، ومتت الإجابة عنه�
ا�شتجـــواب مقدم من النائـــب اأحمد الهمي�شات .91

حـــول اإذا ما مت دخـــول �شريـــك ا�شرتاتيجي يف 
�شركـــة املدينـــة الإعالميـــة الأردنيـــة، حيث مت 
توجيهـــه اإىل دولة رئي�ص الوزراء، ومتت الإجابة 

عنه�
امـــا ال�شتجوابات التي مل تـــرد عليها اإجابات من 

احلكومة، فهي:

ا�شتجواب مقـــدم من النائـــب م� خليل عطية .101
حول اجلهود التـــي قامت بها احلكومة الأردنية 

يف �شبيل عودة �شجني اأردين� 
ا�شتجـــواب مقدم من النائب اأحمد الهمي�شات .111

حـــول املبالغ املاليـــة التي خ�ش�شـــت ملت�شرري 
حـــرب اخلليـــج مـــن الأردنيني منذ عـــام 1991 
ولغايـــة عـــام 1997، حيث مت توجيهـــه اإىل وزير 
العمـــل ووزيـــر النقـــل، وطلـــب الوزيـــر التمديد 

لالإجابة�
ا�شتجـــواب مقدم مـــن النائب �شعـــد الزوايدة .121

الثقافـــة  مدار�ـــص  يف  العاملـــني  عـــدد  حـــول 
الع�شكريـــة/ القوات امل�شلحـــة، حيث مت توجيهه 

اإىل رئي�ص الوزراء، ومل يرد عليه اإجابة�
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ا�شتجواب مقدم مـــن النائب حممد الرياطي .131
حول قرارات جمل�ص اإدارة �شلطة منطقة العقبة 
القت�شاديـــة اخلا�شـــة، حيـــث مت توجيهـــه اإىل 

رئي�ص الوزراء ومل يرد عليه اإجابة�
ا�شتجواب مقدم مـــن النائب حممد الرياطي .141

حـــول قرارات جمل�ـــص اإدارة موؤ�ش�شة املوانئ – 
العقبـــة، حيث مت توجيهه اإىل رئي�ص الوزراء ومل 

يرد عليه اإجابة�
ا�شتجواب مقدم مـــن النائب حممد الرياطي .151

اإدارة �شركـــة تطويـــر  حـــول قـــرارات جمل�ـــص 
العقبـــة، حيث مت توجيهه اإىل رئي�ص الوزراء ومل 

يرد عليه اإجابة�
ا�شتجواب مقدم مـــن النائب حممد الرياطي .161

حول عـــدد املوظفني العاملـــني يف �شركة تطوير 
العقبـــة، حيث مت توجيهه اإىل رئي�ص الوزراء ومل 

يرد عليه اإجابة�
ا�شتجواب مقدم مـــن النائب حممد الرياطي .171

موؤ�ش�شـــة  العاملـــني يف  املوظفـــني  عـــدد  حـــول 
املوانئ، حيث مت توجيهه اإىل رئي�ص الوزراء ومل 

يرد عليه اإجابة�
ا�شتجواب مقدم مـــن النائب حممد الرياطي .181

حول عدد املوظفني العاملـــني يف �شلطة منطقة 
العقبة القت�شاديـــة اخلا�شة، حيث مت توجيهه 

اإىل رئي�ص الوزراء ومل يرد عليه اإجابة�
ويالحـــظ اأن عددًا من النـــواب ممن اأعلنوا حتت 
قبـــة املجل�ـــص واأثنـــاء مناق�شـــة اأ�شئلتهم عـــن حتويلها 
ل�شتجوابـــات مل يقومـــوا بت�شجيلها وتوجيههـــا ر�شميًا 
للحكومـــة، وهـــم النـــواب: في�شـــل الأعور، وفـــاء بني 
م�شطفى، ب�شام البطو�ص، خري اأبو �شعيليك، اإبراهيم 
ال�شيـــخ�  زكريـــا  ال�شحاحـــدة،  اإبراهيـــم  العطيـــوي، 

م�شطفى ياغي، واأجمد امل�شلماين �

ج- بند ما ي�ستجد من اأعمال
خ�ش�ص جمل�ص النـــواب طيلة دورته غري العادية 
التي امتـــدت �شتة اأ�شهر خم�ص جل�شـــات فقط لبند»ما 
ي�شتجـــد من اأعمال«، وهو عدد متوا�شع جدًا للغاية اإذا 
مـــا قي�ص بعـــدد اجلل�شـــات الكلي التي عقدهـــا املجل�ص 

والبالغة 64 جل�شة�

وخ�ش�ـــص املجل�ـــص لأول مـــرة ق�شمـــًا مـــن وقتـــه 
بتاريـــخ  املنعقـــدة  والع�شريـــن  الرابعـــة  اجلل�شـــة  يف 
2013/5/19، وحتـــدث فيهـــا 21 نائبًا، اأثـــاروا العديد 

من الق�شايا املطلبيـــة العامة واخلدماتية، وتوىل وزير 
الدا خلية ووزير ال�شـــوؤون البلدية ووزير التعليم العايل 
والبحـــث العلمي ووزيـــر العـــدل ووزير الدولـــة ل�شوؤون 

رئا�شة الوزراء، الرد على مداخالت النواب�

وخ�ش�ـــص املجل�ـــص جـــزءًا مـــن جل�شتـــه الثامنة 
والع�شريـــن املنعقـــدة م�شـــاء الأحـــد 2013/6/2 وقتـــًا 
لبند»ما ي�شتجـــد من اأعمال«، وحتدث فيهـــا 20 نائبًا، 
وتوىل رئي�ص الوزراء ووزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني 
ووزير الداخلية ووزير البلديـــات ووزير ال�شحة ووزير 

البيئة الرد على مالحظات النواب �

ويف اجلل�شـــة الثالثـــني املنعقـــدة م�شـــاء الأحـــد 
2013/6/9، عـــاد املجل�ص لتخ�شي�ـــص جانب من تلك 

اجلل�شـــة لهـــذا البند، وحتـــدث فيها 21 نائبـــًا، قبل اأن 
يتوىل رئي�ص الوزراء ووزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني 
ووزيـــر الداخلية ووزير ال�شـــوؤون البلدية ووزير ال�شحة 
ووزيـــر البيئة ووزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية 

الجتماعية، الرد على مالحظات النواب�

وخ�ش�ص املجل�ص للمـــرة الرابعة وقتًا من جل�شته 
الثانيـــة والثالثني املنعقدة م�شـــاء الأحد 2013/6/23 
لبند مـــا ي�شتجد مـــن اأعمـــال، وحتدث فيهـــا 23 نائبًا 
وتـــوىل وزراء امليـــاه والري والزراعـــة وال�شحة والبيئة 
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وال�شناعة والتجارة والتموين والت�شالت وتكنولوجيا 
املعلومات، الرد على مالحظات النواب�

وعقد املجل�ص جل�شته اخلام�شة وهي اآخر جل�شاته 
التـــي ت�شمنـــت بنـــد »ما ي�شتجـــد مـــن اأعمـــال«  اأثناء 
انعقاد جل�شتـــه الرابعة والثالثني املنعقـــدة �شباح يوم 
الأحد 2013/7/21، وحتـــدث فيها 87 نائبًا وهي اأكرث 
اجلل�شات التي �شمح فيهـــا للنواب باحلديث حتت هذا 

البند�

املغرتبـــني  و�شـــوؤون  اخلارجيـــة  وزراء  وتـــوىل 
والداخليـــة وال�شـــوؤون البلديـــة والعمل والنقـــل واملالية 
والأ�شغال العامة والتنميـــة الجتماعية والدولة ل�شوؤون 
الإعالم وال�شـــوؤون ال�شيا�شية والربملانيـــة واملياه والري 
والزراعـــة الإجابة عـــن املالحظـــات واملداخالت التي 

وردت بكلمات النواب�

وتتعلـــق معظـــم الق�شايـــا التـــي متـــت اإثارتها يف 
مناق�شات النواب يف بند »ما ي�شتجد من اأعمال« تتعلق 
باجلوانب اخلدماتية للمناطـــق النتخابية، اإىل جانب 
بع�ـــص الق�شايـــا العامـــة الأخـــرى، ف�شاًل عـــن ح�شور 

وا�شح للق�شايا ال�شيا�شية�

د- جل�سات املناق�سة العامة
و�شـــل عدد طلبـــات املناق�شة العامـــة التي قدمها 
النـــواب يف الـــدورة غري العاديـــة اإىل 15 طلب مناق�شة 
عامة، متت مناق�شـــة بع�شها ومت تاأجيل بع�شها الآخر، 

وُرف�شت طلبات اأخرى�

وجميـــع هـــذه الطلبـــات مت اإدراجها علـــى جداول 
اأعمـــال اجلل�شات، من بينهـــا جل�شة مناق�شـــة خا�شة، 
فيمـــا مل ي�شتطع املجل�ـــص اإدراج خم�شة طلبات مناق�شة 

عامة على جداول اأعماله�

ويالحظ اأن طلبـــات املناق�شة العامـــة واجلل�شات 
التـــي عقـــدت مـــن اأجلهـــا، اكتفت فقـــط اإمـــا باإ�شدار 
بيانـــات عن املجل�ـــص اأو تكليف جلان با�شـــدار بيانات، 
واإر�شال تو�شيـــات للحكومة ب�شاأن املو�شوعات واملحاور 

التي متت مناق�شتها يف تلك اجلل�شات�

)1( طلبات املناق�سة التي نوق�ست اأو عر�ست 
على املجل�س

طلـــب مناق�شة بتاريـــخ 2013/2/26، مقدم من .11
اأحـــد ع�شر نائبًا حول مو�شـــوع تداعيات الأزمة 
ال�شوريـــة �شيا�شيًا واقت�شاديًا واأمنيًا واجتماعيًا 
علـــى الوطـــن، واأو�شاع الالجئـــني ال�شوريني يف 

الأردن�
2013/3/18، مقـــدم .21 بتاريـــخ  طلـــب مناق�شـــة 

مـــن ثالثة ع�شر نائبـــًا حول مو�شـــوع الالجئني 
ال�شوريني وتاأثريه على الأردن�

ووافـــق املجل�ص علـــى طلبـــي املناق�شـــة ودجمهما 
لت�شابهمـــا باملو�شـــوع وتفوي�ص رئي�ـــص املجل�ص بتحديد 
موعـــد املناق�شـــة� وعقـــدت جل�شـــة املناق�شـــة العامـــة 
 الأوىل يف اجلل�شـــة الثانية ع�شرة، وعلى مدى يومي 27 
و28 / 3 / 2013، وقـــد األقى رئي�ص الوزراء د� عبد اهلل 
الن�شـــور بيانًا يف م�شتهل اجلل�شة حـــول الأزمة ال�شورية 
والالجئـــني ال�شوريـــني ومـــدى تاأثريهـــا علـــى الأردن، 
وحتدث يف اليوم الأول للمناق�شة 52 نائبًا، بينما حتدث 

يف اليوم الثاين 53 نائبًا�

علـــى مقرتحـــات  الـــرد  الـــوزراء  رئي�ـــص  وتـــوىل 
ومالحظات النواب، ووافق املجل�ص على توجيه مذكرة 
تت�شمـــن كافـــة التو�شيـــات والقرتاحـــات التـــي وردت 
يف كلمـــات النـــواب للحكومة ومتابعتها مـــن قبل مكتب 
املجل�ـــص، كمـــا وافق على اإ�شـــدار بيان با�شـــم املجل�ص 
لتو�شيح موقف النواب من الأزمة ال�شورية وتداعياتها 
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على الأردن، خا�شة ما يتعلق منها بالالجئني ال�شوريني 
يف اململكة�

طلـــب مناق�شة بتاريـــخ 2013/3/18، مقدم من .31
ع�شـــرة نواب حـــول قرار احلكومة برفـــع اأ�شعار 
امل�شتقـــات النفطية وبع�ـــص ال�شلع الأخرى، وقد 
قرر املجل�ـــص تاأجيل طلب املناق�شـــة اإىل ما بعد 

ت�شعرية امل�شتقات النفطية اجلديدة�
جل�شة مناق�شة عامة حول مو�شوع عمال املياومة .41

والفئة الثالثة يف الوزارات واملوؤ�ش�شات والدوائر 
احلكومية�

واأدرج هـــذا الطلـــب على جـــدول اأعمـــال اجلل�شة 
اخلام�شـــة ع�شرة التـــي انعقدت بتاريـــخ 7 /4/ 2013، 
وا�شتهل وزير تطوير القطاع العام اجلل�شة بتالوة بيان 
حكومـــي حول عمال املياومة والفئة الثالثة يف الوزارات 
واملوؤ�ش�شـــات والدوائر احلكومية، و حتدث النواب حول 
مو�شوع املناق�شة، ثم رد وزير تطوير القطاع العام على 
املالحظـــات واملداخالت التي وردت بكلمـــات النواب، 
والتي تقـــرر اأن ت�شاغ يف قالب تو�شيات ترفع للحكومة 

من قبل املجل�ص�

قـــام نواب عديدون بتقدمي �شتة طلبات مناق�شة .51
عامـــة تتعلق بالعنـــف اجلامعـــي، واأدرج اأحدها 

على جدول اأعمال املجل�ص�
وكان رئي�ص جمل�ص النـــواب م� �شعد هايل �شرور، 
قد حتدث يف م�شتهـــل اجلل�شة التا�شعة ع�شرة املنعقدة 
بتاريخ 2013/5/1، عن الأحداث التي جرت يف جامعة 
احل�شـــني بن طالل يف معان، ثم حتـــدث بعده النائبان 
اأجمـــد اآل خطاب و�شعـــد الزوايـــدة يف املو�شوع نف�شه، 
وا�شتمـــع املجل�ـــص اإىل وزيـــر الداخلية ح�شـــني املجايل 
مو�شحًا مـــا حدث� وبعد ذلك، قـــال رئي�ص املجل�ص اإن 
لديـــه طلب مناق�شـــة عامة مقدم من عـــدد من النواب 

حول العنف اجلامعي وقد قرر املجل�ص قبول الطلب�

وخ�ش�ص املجل�ص جل�شته الع�شرين املنعقدة م�شاء 
الأحـــد 2013/5/5 ملناق�شة ظاهـــرة العنف اجلامعي، 
وقد ا�شتهل وزير التعليم العايل والبحث العلمي اجلل�شة 
بتالوة بيـــان ًحول مو�شوع ظاهـــرة العنف الطالبي يف 
اجلامعات، وبعد ذلك حتـــدث 70 نائبًا حول املو�شوع، 
وقـــدم النواب العديد من القرتاحات واحللول ملعاجلة 

هذه الظاهرة، ومت رفعها للحكومة�

مت تقـــدمي طلبـــي مناق�شـــة عامة حـــول مو�شوع .61
فو�شـــى �شـــوق العمـــل والتاأثري ال�شلبـــي للعمالة 
علـــى  اخلا�ـــص  القطـــاع  يف  العاملـــة  الوافـــدة 
فر�ـــص العمـــل للعمـــال الأردنيـــني، وخ�شو�شًا 
قطاع املحروقات والإن�شـــاءات� ووقع على طلب 
املناق�شة الأول 17 نائبًا، ووقع على الطلب الثاين 
46 نائبـــًا، ومت دمج الطلبني معـــًا، واأدرجا على 

جـــدول الأعمـــال، ومتت املوافقة علـــى املو�شوع 
على اأن يتم حتديد موعد للمناق�شة لحقًا �

مت تقـــدمي طلـــب مناق�شـــة عامة حـــول مو�شوع .71
م�شكلـــة الطاقة والكهرباء وقعـــه 30 نائبًا، وقد 
اأدرج علـــى جـــدول الأعمال، ولكـــن مت ا�شتبعاد 
الطلـــب وعـــدم املوافقة عليه لكونـــه غري �شالح 

للنقا�ص�
طلـــب مناق�شة حول مو�شـــوع الأ�شرى الأردنيني .81

يف �شجون الحتالل ال�شهيـــوين الذي وقعه 59 
نائبـــًا واخلطر الـــذي يواجه �شتـــة منهم ب�شبب 

اإ�شرابهم عن الطعام�
وخ�ش�ـــص املجل�ـــص جل�شتـــه اخلام�شـــة والثالثني 
املنعقـــدة م�شـــاء الأحـــد 2013/6/30 ملناق�شـــة هـــذه 
الق�شيـــة، وقـــد ا�شتهـــل وزيـــر اخلارجية نا�شـــر جودة 
اجلل�شـــة بو�شع املجل�ص ب�شـــورة اجلهود التي تقوم بها 
احلكومة من خـــالل وزارة اخلارجية و�شوؤون املغرتبني 
ملتابعة الأ�شرى واملعتقلني الأردنيني يف �شجون الحتالل 

الإ�شرائيلي�
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وتـــوىل النائب يحيى ال�شعود اإطـــالع املجل�ص على 
واقـــع زيـــارة وفد جلنة فل�شطـــني اإىل مناطـــق ال�شلطة 
الفل�شطينيـــة والفعاليـــات التـــي �شاركـــت فيهـــا خالل 
الزيارة ولقـــاء الوفد الأردين مـــع الرئي�ص الفل�شطيني 
احلكومـــة  يف  الأ�شـــرى  وزيـــر  مـــع  اللقـــاء  وخا�شـــة 

الفل�شطينية�

ووافـــق املجل�ص علـــى اإ�شدار بيـــان ا�شتنكار يدين 
موافقـــة الكني�شـــت الإ�شرائيلـــي علـــى قانـــون )برافر 
بيغن( الـــذي يدعـــو اإىل تهويد الأرا�شـــي الفل�شطينية 
وتهجـــري الفل�شطينيـــني عن اأرا�شيهم، كمـــا وافق على 
تكليف جلنة فل�شطني النيابيـــة مبتابعة ق�شية الأ�شرى 
الأردنيني يف ال�شجـــون الإ�شرائيلية مع احلكومة وو�شع 
املجل�ـــص باآخر التطورات حـــول الق�شية وتزويد اللجنة 
بكافـــة القرتاحات واملالحظـــات التي وردت يف كلمات 
النـــواب للنظـــر فيها بكل جدية واهتمـــام بالتن�شيق مع 

اجلهات ذات العالقة�

عقد املجل�ص جل�شة خا�شة بتاريخ 21/ 2013/5 .91
ملناق�شـــة تداعيـــات العتـــداء الـــذي وقـــع على 
املواطنـــني الأردنيني خالل الحتفالية يف ق�شر 
الثقـــايف امللكـــي من قبـــل موظفـــني يف ال�شفارة 

العراقية5�
وتعتـــرب هـــذه اجلل�شـــة مـــن جل�شـــات املناق�شـــة 
العامـــة، وقـــد حتدث فيهـــا 101 نائب حـــول العتداء، 
بعـــد اأن و�شع وزير اخلارجية و�شـــوؤون املغرتبني نا�شر 
جـــودة يف م�شتهل اجلل�شة املجل�ـــص ب�شورة الإجراءات 
التـــي اتخذتها احلكومة حيال ما حـــدث قائاًل اإن وزير 
اخلارجيـــة العراقي اأعلمـــه باأنه يقدم اعتـــذار حكومة 

العراق عما حدث�

5  قبيل بدء اجلل�شة ت�شدرت �شورة الرئي�ص العراقي الراحل �شدام ح�شني 

قبة املجل�ص بعـــد اأن قام العديد من النواب برفعها حتت القبة احتجاجًا على 
اعتداء الدبلوما�شيني العراقيني على مواطنني اأردنيني يف ق�شر الثقافة�

ووافـــق املجل�ص علـــى ت�شكيل جلنـــة ملتابعة ق�شية 
املعتدى عليهـــم، وذلك بناًء على املذكـــرة املقدمة من 
14 نائبـــًا� ووافـــق املجل�ص على اعتبـــار البيان ال�شادر 

عـــن جلنـــة ال�شـــوؤون العربيـــة والدوليـــة التـــي رف�شت 
فيـــه رف�شًا قاطعـــًا اأي اأهانة اأو اعتـــداء على كرامة اأي 
مواطن اأردين كفل لـــه الد�شتور حق التعبري عن الراأي 

بيانًا با�شم املجل�ص�

كمـــا وافق املجل�ـــص على اإر�شال كافـــة املالحظات 
والتو�شيـــات التي وردت بكلمات النـــواب اإىل احلكومة 

والطلب منها اأخذها بعني العتبار�

)2( طلبات مناق�سة عامة مل تعر�س على 
املجل�س

وبلـــغ عدد هـــذه الطلبات خم�شة طلبـــات مناق�شة 
عامة مل يتم اإدراجها على جدول اأعمال املجل�ص، وهي:

طلب حول م�شكلة متقاعدي موؤ�ش�شة املوانئ �.11
طلـــب حـــول تداعيـــات الأزمـــة ال�شوريـــة علـــى .21

حمافظة املفرق من حيث املياه وتراكم النفايات 
وانت�شار الأمرا�ص 

طلب حول هموم وم�شكالت القطاع ال�شبابي �.31
طلب حول م�شاكل امتحانات التوجيهي�.41
طلب حول و�شع موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون�.51

هـ- املذكرات النيابية
ت�شـــري ال�شجالت الر�شمية املوثقـــة ملجل�ص النواب 
باأن املجل�ـــص قام بت�شجيل وتوثيـــق 103 مذكرات فقط 
وقعها النـــواب، فيما ت�شري الوقائع اليومية اإىل اأن عدد 
املذكـــرات التـــي مت توقيعها والإعالن عنهـــا يف و�شائل 

الإعالم املختلفة يفوق هذا الرقم بكثري�
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وبح�شب ال�شجـــالت الر�شمية للمجل�ص، فقد متت 
الإجابة عن 38 مذكرة فقـــط من املجموع الكلي البالغ 
103 مذكرات� وتوزعت هـــذه املذكرات بح�شب اجلهة 

التي وجهتها على اجلهات التالية:

املذكرات املقدمـة من اللجـان: 11مذكـرة � .11
املذكرات املقدمـة من جمموعة من النواب: 52 .21

مذكـرة �
املذكرات املقدمة من نواب فرادى: 39 مذكرة�.31
املذكـــرات املقدمـــة مـــن كتـــل نيابيـــة: مذكـــرة .41

واحدة� 
وحت�شـــب مـــن هـــذه املذكـــرات طلبـــات املناق�شة 
العامة، واأية مطالب اأخرى كان النواب يوقعون على مثل 
تلك املذكـــرات التي مل يرد اأي ن�ص حولها يف الد�شتور 
اأو يف النظـــام الداخلي ملجل�ص النـــواب، واإمنا اأ�شبحت 
عرفًا من اأعراف جمل�ص النواب، واأ�شبح التعامل معها 
مقبوًل على قاعدة »املعروف عرفًا كامل�شروط �شرطًا«�

وتتبايـــن ظـــروف جمـــع توقيعـــات النـــواب علـــى 
املذكـــرات واآليـــة تقدميهـــا، ففي بع�ـــص املذكرات كان 
يتـــم كتابة املذكرة وجمـــع التوقيعات عليهـــا وتقدميها 
يف اجلل�شـــة ذاتها، بينما كانـــت مذكرات اأخرى حتتاج 
لوقـــت طويـــل ولرمبا لأيـــام لتقدميها لرئا�شـــة املجل�ص 

ومن ثم ت�شجيلها ر�شميًا�

ولعـــل مـــن اأبـــرز املذكـــرات التـــي ميكـــن التوقف 
عندهـــا؛ املذكرة التـــي وقعهـــا 80 نائبًا وطالبـــوا فيها 
بتاريـــخ 2013/6/26 اإحالـــة قانـــون البلديـــات �شاري 
املفعـــول اإىل املحكمـــة الد�شتوريـــة للتبـــني مـــن �شبهـــة 

الد�شتورية من عدمها، وقد وافق املجل�ص عليها�

لقد كان املجل�ص يف بع�ص الأحيان يرف�ص املوافقة 
على مذكرات النـــواب على نحو املذكرة التي وقعها 20 

نائبًا وطالبوا فيها اإعطاء القانون املوؤقت رقم 36 ل�شنة 
2010 قانـــون الأحـــوال ال�شخ�شيـــة �شفـــة ال�شتعجال 

واملنظور اأمام اللجنة القانونية، فقد قرر املجل�ص عدم 
املوافقة على هذا املطلب�

ول بـــد لرئي�ص جمل�ص النواب اأن يعر�ص املذكرات 
على جـــدول اأعمال املجل�ص، ويف اأحيـــان �شاغطة فقد 
كان رئي�ـــص املجل�ـــص يقوم بعر�ص املذكـــرة �شريعًا على 

املجل�ص لياأخذ راأيه فيها�

كمـــا كان جمل�ص النواب يقـــرر يف بع�ص الأحيان، 
تاأجيـــل البحث يف مذكرات مدرجـــة اأ�شاًل على جدول 
اأعماله على نحو املذكرة التـــي وقعها 57 نائبًا وطالبوا 
فيها بطـــرح الثقة بحكومـــة د� عبداهلل الن�شـــور �شندًا 
لأحـــكام املادتـــني )53( و)54( مـــن الد�شتـــور، وقـــد 
عر�شـــت املذكـــرة علـــى املجل�ـــص يف جل�شتـــه الرابعـــة 
والثالثني بتاريـــخ 2013/7/24، وقـــرر املجل�ص تاأجيل 

البحث فيها، ومل يعد املجل�ص لعر�شها مرة اأخرى�

ويف املو�شـــوع ذاتـــه، فـــاإن اأ�شهـــر مذكـــرة تتعلـــق 
مبوقـــف النواب مـــن احلكومة، هي تلـــك املذكرة التي 
وقعهـــا 83 نائبًا طالبوا فيها بحجـــب الثقة عن حكومة 
رئي�ـــص الـــوزراء، ومل يتم عر�شهـــا لأن ع�شرات النواب 

املوقعني عليها قاموا ب�شحب توقيعاتهم عنها�

كمـــا قام نواب ب�شحب توقيعاتهـــم على مذكرات، 
كانـــوا قد وقعوا عليها اأ�شاًل على نحو ما قام به النائب 
جمحـــم ال�شقـــور ب�شحب توقيعـــه عن مذكـــرة طالب 
موقعوها بعقد جل�شة مناق�شة عامة ملناق�شة رفع اأ�شعار 
املحروقـــات، تاله يف �شحـــب توقيعه عن تلـــك املذكرة 
النائـــب علي اخلاليلة، لي�شبح عـــدد املوقعني عليها 8 

نواب من اأ�شل 10 نواب�

اإل اأن مذكـــرة اأخرى وقعهـــا 64 نائبًا اثناء انعقاد 
جل�شة املناق�شة العامة لرفع اأ�شعار املحروقات، طالبوا 
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احلكومة فيها الرتاجع عن قرار رفع اأ�شعار املحروقات 
مل يتم التعامل معها متامًا�

وهنـــاك ع�شـــرات املذكـــرات التي اأخـــذت �شهرة 
اإعالميـــة وا�شعة، لكنها مل تعر�ـــص باملطلق على جدول 
اأعمال جمل�ص النواب، وياأتي يف مقدمتها املذكرة التي 
تبناها النائب خمي�ص عطيـــة بتاريخ 2013/5/8 ووقع 
عليها 52 نائبًا طالبوا فيهـــا بطرد ال�شفري الإ�شرائيلي 
من عمان واإغالق ال�شفارة الإ�شرائيلية يف عمان ب�شبب 
ما قام بـــه ال�شهاينـــة باقتحامهم للم�شجـــد الأق�شى 
و�شحـــب ال�شفري الأردين من اإ�شرائيل واإغالق ال�شفارة 

الأردنية يف اإ�شرائيل�

كذلك احلال مع املذكرة التي وقعها 23 نائبًا دعوا 
فيهـــا اإىل اإ�شدار عفو عام، اأو املذكـــرة التي وقعها 12 
نائبًا طالبـــوا فيها بعقد جل�شة مناق�شـــة عامة ملناق�شة 

مو�شوع عبدة ال�شيطان وتفاعالته�

ولوحـــظ اأن العديـــد مـــن النـــواب كانـــوا يوقعون 
على مذكـــرات تتناول املو�شوع نف�شـــه، ويقومون بجمع 
توقيعـــات النواب عليها، على نحـــو املذكرة التي تبناها 
م� يو�شف القرنة ووقعها 82 نائبًا، دعوا فيها اإىل تعديل 
قانـــون املطبوعـــات والن�شر، فقد كانـــت هناك مذكرة 
ثانية يف الوقـــت ذاته، تبنتها النائبـــة مي�شر ال�شردية، 
ووقعهـــا 50 نائبًا دعوا فيها احلكومة اإىل اإمهال املواقع 
الإلكرتونيـــة التي مت حجبها مهلة قانونية جديدة لغاية 
ت�شويب اأو�شاعهـــا وذلك حفاظًا علـــى حرية الإعالم 
ومتتني ج�شـــور الثقة ما بني موؤ�ش�شـــات الدولة واملواقع 
الإعالميـــة وتعزيز دور الإعالم اجلاد يف الرقابة ونقل 

احلقيقة واملعلومة للمواطن الأردين� 

اإن من الوا�شح اأن املذكرات التي درج النواب على 
�شياغتها وتوقيعها وتقدميها لرئي�ص املجل�ص، ل حتظى 
عـــادة بالهتمـــام النيابـــي الـــكايف اإل اإذا كانـــت تتعلق 

بق�شية جماهرييـــة و�شعبية وا�شعة، كمـــا اأن الع�شرات 
مـــن املذكرات ل يتم ت�شليمهـــا اأ�شاًل اإىل رئي�ص جمل�ص 
النـــواب، ويكون الهدف من ورائهـــا فقط هو احل�شول 
علـــى خدمة اإعالمية جمانية، وينتهي مفعول ودور تلك 
املذكرات فور الن�شر عنها يف و�شائل الإعالم املختلفة، 
وهـــذا مـــا يف�شـــر الفـــارق الكبري بـــني عـــدد املذكرات 
النيابية امل�شجلة ر�شميـــًا، وبني عددها الفعلي الذي مت 

الإعالن عنه يف حينه�

اإن ذلـــك ي�شتدعـــي مـــن جمل�ـــص النـــواب النظر 
العمليـــة  يف  النيابيـــة  املذكـــرات  دور  اإىل  باهتمـــام 
الربملانيـــة ت�شريعيـــًا ورقابيـــًا، وعليه الهتمـــام بذلك 
اأثنـــاء مناق�شتـــه لتعديل نظامـــه الداخلـــي بحيث يلجاأ 
اإىل ماأ�ش�شة املذكـــرات النيابية وو�شع �شوابط قانونية 
لهـــا بال�شـــكل وامل�شمون الـــذي يكفل للمذكـــرة دورها 

الت�شريعي والرقابي�

و- االقرتاحات برغبة والعرائ�س وال�سكاوى
القرتاح���ات برغب���ة: و�شـــل عـــدد القرتاحـــات .11

برغبة اإىل خم�شة اقرتاحـــات، اأحيلت اإىل اللجان 
املخت�شة� ووردت الإجابة عن اقرتاح واحد فقط�

ال�شـــكاوى .21 عـــدد  بلـــغ  وال�ش���كاوى:  العرائ����س 
والعرائ�ـــص املقدمـــة اإىل جمل�ص النـــواب �شكايتني 
اأر�شلتا للحكومة، ومل تـــرد اأية اإجابة حولهما حتى 

نهاية الدورة�

ز- البيانات ال�سادرة عن جمل�س النواب:
اأ�شدر جمل�ـــص النواب العديد مـــن البيانات التي 
تعرب عن موقفه كموؤ�ش�شة ت�شريعية، تناول فيها العديد 

من الق�شايا ال�شيا�شية املحلية والإقليمية�

وكان اإ�شـــدار املجل�ص لبياناته ياأتي اإما بطلب من 
النـــواب، اأو نتيجة تو�شيات قدمها النواب اأثناء انعقاد 
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جل�شـــات املناق�شـــة العامـــة، اأو ب�شبب اأحـــداث �شريعة 
حمليـــة واإقليمية فر�شـــت نف�شها علـــى املجل�ص ودفعته 

لالإعالن عن موقفه �شريعًا ودون اإبطاء جتاهها�

ومن اأبـــرز البيانات التي �شـــدرت عن املجل�ص يف 
دورته غري العادية�

بيـــان ا�شتنكر فيه الفيلم املتعلـــق بهدم امل�شجد .11
الأق�شـــى و�شدر عنه بتاريـــخ 2013/2/13، اأي 
بعـــد ثالثـــة اأيام فقط علـــى انعقـــاد دورته غري 

العادية، وهو اأول بيان ي�شدر عن املجل�ص�
بيـــان يت�شمـــن املوقـــف مـــن الأزمـــة ال�شوريـــة .21

وتداعيات الأزمة ال�شورية والالجئني ال�شوريني 
وتاأثريها �شيا�شيًا واقت�شاديًا واأمنيًا واجتماعيًا 
علـــى اململكة، وقـــد �شـــدر البيان عقـــب انتهاء 
جل�شـــة املناق�شة العامة التـــي خ�ش�شت للبحث 

يف هذه الق�شية�
اأ�شـــدر املجل�ـــص بطلب من النـــواب بيانًا بتاريخ .31

2013/5/5، عـــرّب فيـــه عـــن موقفـــه واإدانتـــه 

للعدوان الإ�شرائيلي على الأرا�شي ال�شورية �
اأ�شـــدر املجل�ص بيانًا ثمن فيه �شيا�شات ومواقف .41

جاللـــة امللـــك التـــي ت�شمنهـــا خطابـــه ال�شامل 
الـــذي األقاه خالل حفل تخريـــج الفوج ال�شاد�ص 
والع�شريـــن ل�شبـــاط جامعـــة موؤتـــة/ اجلنـــاح 

الع�شكري�
اأ�شـــدر املجل�ص بيانـــًا بتاريـــخ 2013/4/8 ثمن .51

فيـــه مواقف دول اخلليـــج العربي ال�شقيقة جتاه 
الأردن�

اأ�شـــدر املجل�ـــص بيانا بتاريـــخ 2013/5/8 حول .61
اعتداء امل�شتوطنني على امل�شجد الأق�شى بطلب 

من النواب �

اخلال�سات والتو�سيات:
ك�شفت هذه الدرا�شـــة يف هوية ومنجزات املجل�ص 
النيابـــي ال�شابع ع�شر يف دورته غـــري العادية وما رافق 
انتخاب املجل�ص من ظـــروف ومعطيات عن اأن املجل�ص 
احلـــايل يعـــاين مـــن العديد مـــن التحديـــات الداخلية 
واخلارجية، ف�شال عن كونه ل يزال يخ�شع بال�شرورة 
اإىل منتجـــات �شلفه املجل�ص ال�شاد�ـــص ع�شر مبا يحمله 

من انتقادات واأحكام مت �شرفها له م�شبقًا�

وللحقيقة فـــاإن املجل�ـــص ال�شابع ع�شـــر يف �شهوره 
ال�شتـــة الأوىل حـــاول اأن يروج لنف�شـــه باعتباره جمل�شًا 
خمتلفًا عن �شابقيه مـــن املجال�ص الأخرى، اإل اأنه بقي 
اأ�شـــري م�شـــكالت املجال�ص ال�شابقـــة، ويف اأحيان كثرية 
وقع متامًا يف امل�شكالت ذاتها التي وقعت فيها املجال�ص 

النيابية ال�شابقة�

اإن املنتـــج الت�شريعـــي للمجل�ـــص يف دورتـــه غـــري 
العاديـــة وبالرغم مـــن طول مدتهـــا قيا�شـــًا باملجال�ص 
ال�شابقـــة التي كانت املدة تقت�شر على اأربعة اأ�شهر، اإل 
اأنه مل ي�شتطـــع ت�شجيل منتج ت�شريعـــي كبري وملمو�ص، 
وذلـــك لأ�شبـــاب جوهرية عديـــدة تبدو مـــربرة متامًا، 
فقد ان�شغـــل املجل�ص يف م�شتهل دورته يف ت�شكيل جلانه 
ومكتبـــه الدائم، وا�شتغرق ذلـــك منه نحو �شهر، ف�شاًل 
عن ان�شغاله الطويل يف مناق�شات ت�شكيل احلكومة، ثم 
ان�شغاله لحقًا مبناق�شات الثقـــة باحلكومة وباملوازنة، 
ثم ان�شغاله ملدة �شهر بالكامل يف مناق�شة واإقرار قانون 

ال�شمان الجتماعي�

اإن منجز املجل�ص الت�شريعي قيا�شًا بالظروف التي 
رافقـــت تفا�شيل الدورة غري العاديـــة تبدو مقبولة اإىل 

حد بعيد�

اأمـــا فيما يتعلـــق باجلانب الرقابـــي، فقد انخرط 
النـــواب ب�شـــكل مفـــرط يف توجيـــه الأ�شئلة التـــي و�شل 
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عددها الكلـــي اإىل 1165 �شـــوؤاًل، اأجابت احلكومة عن 
935 �شوؤاًل، اإل اأن املجل�ـــص مل ي�شتطع مناق�شة وعر�ص 

�شـــوى 274 �شـــوؤاًل مبا فيها ع�شـــرات الأ�شئلـــة املكررة 
والتي مت ترحيلها من جل�شة اإىل اأخرى�

وبالرغـــم مـــن اأن املجل�ص حقق منجـــزات رقابية 
تتعلـــق بجل�شـــات املناق�شـــة العامـــة، وبنـــد مـــا ي�شتجد 
من اأعمـــال، وغريهـــا اإل اأنه اأخفق متامـــًا يف اللتزام 
بن�شو�ـــص النظـــام الداخلـــي املتعلقـــة برتاتبيـــة عقد 
اجلل�شـــات الرقابيـــة التي ين�ص النظـــام الداخلي على 
عقد جل�شة لالأ�شئلة والأجوبة بعد انعقاد ثالث جل�شات 

ت�شريعية�

مـــن  اأي  عر�ـــص  يف  متامـــًا  املجل�ـــص  واأخفـــق 
ال�شتجوابات التي مت ت�شجيلها، كذلك عر�ص ومناق�شة 
القرتاحـــات بقانون، اأو القرتاحـــات برغبة، وبالرغم 
مـــن قيـــام املجل�ـــص بعر�ـــص بع�ـــص تلـــك القرتاحات 
املحـــدودة جـــدًا اإل اأن ال�شيـــاق العـــام بقـــي يوؤ�شر اإىل 

توا�شع وا�شح يف هذا املنجز�

ويالحظ اأن جمل�ص النواب يف دورته غري العادية، 
قـــد وقع يف معظم الأحيـــان رهينًا للخالفـــات النيابية 
الداخليـــة، التي اأثرت �شلبًا علـــى املجل�ص، �شواء جلهة 
امل�شـــكالت وامل�شـــادات الداخلية، اأو جلهـــة املوقف من 
احلكومـــة� كما اأن املجل�ص نف�شه دفـــع ثمنًا كبريًا جتاه 
امل�شـــاورات التي انخرط فيها مع رئي�ص الوزراء د� عبد 
اهلل الن�شور فيما يعرف مب�شاورات احلكومة الربملانية، 
فقد خ�شر املجل�ص كثريًا من تلك امل�شاورات التي اأثرت 
�شلبًا على وحدة املجل�ـــص وان�شجام اأع�شائه، لين�شحب 
ذلك على الكتل الربملانيـــة ووحدتها، ف�شاًل عن ظهور 
املجل�ص اأمام الـــراأي العام الأردين وكاأنه جمل�ص طامع 

بالتوزير �

هـــذه املعطيـــات وغريهـــا تقـــود اإىل العديـــد من 
التو�شيات يف هذا اجلانب ميكن اإجمالها فيما يلي:

على جمل�ـــص النواب التم�شـــك بجدية كبرية يف .11
تعديل نظامـــه الداخلي الناظم لعمله حتت قبة 
املجل�ـــص وخارجها، واأمام املجل�ص فر�شة كبرية 
لتحقيـــق ذلك يف دورته ال�شتثنائية املقبلة، بعد 
اأن اأخفـــق املجل�ص يف اإجنـــاز تلك التعديالت يف 

ختام دورته غري العادية�
علـــى املجل�ص اللتـــزام ب�شدة بدوريـــة وتراتبية .21

عقـــد جل�شاته الت�شريعيـــة والرقابية، مبعنى اأن 
على املجل�ص اأن يلتزم بعقد جل�شة للرقابة عقب 
كل ثالث جل�شات خم�ش�شة للجانب الت�شريعي�

يتوجـــب علـــى املجل�ـــص اأن يركـــز يف تعديـــالت .31
نظامـــه الداخلي على العرتاف بالكتل النيابية 
والعمل على ماأ�ش�شتها، واعتبارها اأحد املكونات 
الرئي�شيـــة للجانـــب التنظيمـــي الداخلي ملجل�ص 

النواب�
علـــى املجل�ص و�شـــع حلول ناجعة متامـــًا مل�شكلة .41

الغياب املتكرر بدون عذر عن اجلل�شات، ملعاجلة 
م�شكلـــة اإبقـــاء املجل�ص حتت �شغـــط »الن�شاب 
القانـــوين«، ويف هذا اجلانب ل بـــد من التاأكيد 
علـــى اأهميـــة قرار رئي�ـــص جمل�ص النـــواب �شعد 
هايـــل ال�شرور يف مطلع �شهر اآذار املا�شي بن�شر 
اأ�شمـــاء النـــواب املتغيبني عن اجلل�شـــات بدون 
عـــذر، اإل اأن هذا الإجراء لالأ�شف مل ي�شاهم اأو 
ي�شاعد يف حل تلك امل�شكلة، ما ي�شتدعي البحث 
عن خيـــارات اأخرى اأكرث حزمًا يف هذا اجلانب 
مع التم�شـــك بال�شتمرار يف ن�شر اأ�شماء النواب 

املتغيبني بدون عذر عن اجلل�شات�
على املجل�ـــص التوجـــه �شريعًا اإىل عقـــد دورات .51

تدريبية وتثقيفية للنـــواب فيما يتعلق باجلوانب 
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خام�شًا: الأداء الرقابي ملجل�ص النواب

القانونية، واآليات املناق�شة حتت القبة، وغريها 
مـــن الق�شايـــا الأخـــرى التـــي تهـــم النـــواب يف 
اأعمالهم اليوميـــة الت�شريعية والرقابية، خا�شة 
بعـــد اأن تبـــني اأن ع�شـــرات النـــواب ل يزالـــون 
يجهلـــون متامـــًا اآليـــات التعامـــل مـــع الد�شتور 
والنظـــام الداخلي، ما يجعل من الأهمية مبكان 

عقد ور�شات تدريب للنواب يف هذا اجلانب�
اإن اأيـــة تو�شيات اأخـــرى يف هذا اجلانب يتوجب .61

ت�شمينهـــا للنظـــام الداخلـــي ملجل�ـــص النـــواب 
لت�شبـــح جـــزءًا قانونيـــًا ناظمًا لعمـــل املجل�ص، 
ولذلك فـــاإن الـــدور الأكرب املنـــوط باملجل�ص يف 
دورته ال�شتثنائية املقبلة هو امل�شارعة واللتزام 
التـــام باجنـــاز تعديـــالت النظـــام يف الـــدورة 

ال�شتثنائية�
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املالحق:

امللحق ) 1(
اأ�شماء النواب الأع�شاء يف جمال�ص نيابية �شابقة

جدول باأ�شماء النواب الأع�شاء يف جمال�س نيابية �شابقة

17161514131211ا�شم النائب الرقم

******خليل عطية1

**حممد الرباي�شة2

**يحيى ال�شعود3

**يو�شف القرنة4

***عبد الرحيم البقاعي5

***اأحمد ال�شفدي6

**اأحمد الهمي�شات7

**تامر بينو8

**ن�شار القي�شي9

**عدنان ال�شواعري10

**حممد الردايدة11

**قا�شم بني هاين12

***ح�شني ال�شياب13

**جميل النمري14

*****فواز الزعبي15

**خالد البكار16

**يا�شني بني يا�شني17
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17161514131211ا�شم النائب الرقم

***حممود مهيدات18

**خالد احلياري19

**�شرار الداود20

*****حممود اخلراب�شة21

**ب�شام املنا�شري22

**جمال قموه23

**�شادي العدوان24

**رائد حجازين25

***حممود الهوميل26

**طارق خوري27

**�شمري العرابي28

***مريزا بولد29

**حممد احلجوج30

**علي اخلاليلة31

***مو�شى اخلاليلة32

*******عبد الكرمي الدغمي33

**حممد الظهراوي34

***اإبراهيم العطيوي35

**حممد ال�شعودي36

**زيد ال�شوابكة37

******مفلح الرحيمي38
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17161514131211ا�شم النائب الرقم

**وفاء بني م�شطفى39

****ر�شا حداد40

****حممد البدري41

***حاب�ص ال�شبيب42

******�شعد هايل ال�شرور43

**اآمنــة الغراعيـر44

**حمدية احلمايدة45

**ردينــة العــطي46

***اأن�شــاف اخلوالدة47

***فلــك اجلمعـاين48

**تــمام الرياطي49

**ميـ�شر ال�شردية50

****حممد احلاج51

**م�شطفى العماوي52

****عاطف الطراونة53

***عبد املجيد الأقط�ص54

*****عبد الهادي املجايل55

***جمحم ال�شقور56

**اأجمد املجايل57

****م�شطفى ال�شنيكات58

***مفلح اخلزاعلة59
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امللحق رقم ) 2 (
اأ�شماء النواب اجلدد

جدول باأ�شماء النواب اجلدد الذين يدخلون احلياة النيابية لأول مرة

ا�شمرقمال�شمالرقم

اأحمد اجلالودي2هايل الدعجة1

رائد الكوز4طالل ال�شريف3

حممد ع�شا الدوامية6عبد املح�شريي5

عامر الب�شري8اأجمد امل�شلماين7

�شمري عوي�ص10عاطف قعوار9

ع�شاف ال�شوبكي12خري اأبو �شعيليك11

مو�شى اأبو �شويلم14�شعد الزوايدة13

عبد املنعم العودات16�شليم البطاينة15

خري الدين هاكوز18عبد اجلليل العبادي17

با�شل عالونة20حممد اخل�شاونة19

حممد ال�شرمان22ن�شال احلياري21

با�شل امللكاوي24عبد الكرمي الدراي�شة23

م�شطفى ياغي26عبد اهلل عبيدات25

طه ال�شرفاء28حممد العالقمة27

اعطيوي املجايل30موفق ال�شمور29

ب�شام البطو�ص32فار�ص الهل�شة31

نايف الليمون34حممد العبادي33

عو�ص كري�شان36م�شطفى الروا�شدة35
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ا�شمرقمال�شمالرقم

عدنان الفرجات38اأجمد اآل خطاب37

�شيف اهلل ال�شعيديني40بدر الطورة39

يو�شف اأبو هويدي42اكرمي العو�شات41

مد اهلل الطراونة44و�شفي الزيود43

علي ال�شنيد46ق�شي الدمي�شي45

نايف اخلزاعلة48حممد ال�شديفات47

اإبراهيم ال�شحاحدة50علي بني عطا49

حممد القطاط�شة52حممد الفريحات51

عدنان اأبو ركبة54حممد الرياطي53

م�شطفى احلمارنة56�شيف اهلل اخلالدي55

عبد اهلل اخلوالدة58كمال الزغول57

حممد هديب60�شليمان الزبن59

ثامر الفايز62حديثه اخلري�شة61

حممد احلجايا64�شاهــه اأبو �شو�شـة 63

فاطمة اأبو عبطة66مرمي اللوزي65

هند الفايـــز68نعايــم العجارمة67

ريــم اأبو دلبــوح70فاتـن اخلليـفات69

خلـود اخلطاطبـة72جنــــاح العـــزة71

معتز اأبو رمان74�شعد البلوي73

زكريا ال�شيخ76خمي�ص عطية75
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ا�شمرقمال�شمالرقم

منري زوايدة78رىل احلروب77

اأحمد الرقيبات80حممد اخل�شمان79

ح�شن عبيدات82مازن ال�شالعني81

رائد اخلاليلة84علي العزازمة83

حازم ق�شوع86حممد الزبون85

هيثم العبادي90في�شل الأعور89

حممد العمرو92عبد الهادي املحارمة91

حمزه اأخو ر�شيدة93
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