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أطات ياارة يف الدورة العادية الأوم

 حمطات ظاهرة
يف الدورة العادية الأوىل

�س���هد جمل�ض النواب يف دورته العادية الأوم عددًا 
م���ن املحط���ات الهامة التي وج���د نف�س���ه يف مواجهتها 

متامًا، واي:

الثقة باحلكومة:
خرج جمل�ض النواب خا�س���رًا متام���ًا اأمام احلكومة 
فور رفع جل�س���ة الت�سويت على الثقة بها، والتي عقدت 
م�س���اء الأحد 2014/3/16 بناء عل���ى مذكرتني طالب 
املوقع���ون عليهم���ا بطرح الثق���ة يف احلكومة يف حال مل 
تنف���ذ تو�س���يات جمل�ض الن���واب التي قدمه���ا اإليها يف 
اأعقاب مناق�س���ة املجل�ض لق�سية مقتل القا�سي ال�سهيد 

رائد زعيرت� 

وبنتيجة الت�س���ويت، منح 80 نائبًا ثقتهم للحكومة، 
فيما حجب الثقة عنها 30 نائبًا، وامتنع عن الت�س���ويت 

20 نائبًا، وتغيب عن ح�سور اجلل�سة 20 نائبًا�

طرد ال�سفري الإ�سرائيلي من عمان:
وقع جمل�ض النواب يف خ�سارة وا�سحة عندما اأ�سر 
على مت�سكه بطرد ال�س���فري الإ�سرائيلي من عمان، اإثر 
حادثة ا�ست�س���هاد القا�س���ي رائد زعي���رت، وبدا املجل�ض 

اخلا�سر الأكرب اأمام الراأي العام الأردين اأي�سًا�

وق���ّدم النواب ثالث مذكرات طالبوا فيها احلكومة 
بط���رد ال�س���فري الإ�س���رائيلي م���ن عم���ان، وا�س���تدعاء 
ال�س���فري الأردين من تل اأبيب، كما ق���ّدم النواب عددًا 
اآخ���ر من املذكرات التي طالب���وا فيها باإعادة النظر يف 
اتفاقية وادي عرب���ة، من بينها تقدمي ثالثة اقرتاحات 
بقانون لهذه الغاية، اأحيلت جميعها اإم جلنة ال�س���وؤون 

اخلارجية التي مل تقم مبناق�ستها�

طعون وتوقيف نواب:
�س���هد املجل����ض يف دورت���ه العادي���ة الأوم ت�س���جيل 
طعون يف اآلي���ة انتخاب النائب���ني الأول والثاين لرئي�ض 
جمل����ض النواب، اما النائبان اأحمد ال�س���فدي ومازن 
ال�س���العني، من قب���ل النائبني طارق خوري و�س���ليمان 

الزبن�

 وعر�ض رئي�ض املجل�ض م� عاطف الطراونة الطعنني 
على جدول الأعمال، وقرر املجل�ض باأغلبية 51 نائبًا من 
اأ�س���ل 89 نائبًا، اإحالة الن�ض ح���ول اآلية انتخاب نواب 

الرئي�ض اإم ديوان تف�سري القوانني�

الرتاجع عن جتميد ع�سوية النائب 
الدمي�سي:

لعل من اأبرز ما �س���هدته ال���دورة العادية الأوم من 
اأح���داث، تل���ك احلادث���ة املتعلقة برتاج���ع املجل�ض عن 
قراره ال�سابق بتجميد ع�سوية النائب ق�سي الدمي�سي، 
بعد اأن وقع 90 نائبًا على مذكرة تطالب بذلك، و�سّوت 
املجل�ض باأغلبية الثلثني على اإلغاء قرار التجميد وعودة 
النائب الدمي�سي اإم مقعده يف الربملان، وبهذا ا�ستكمل 
املجل�ض ع�س���ويته القانونية الكاملة البالغ عدداا 150 

نائبًا�

العودة للنظام الداخلي، تعديالت قيد 
املراجعة:

ق���ام جمل�ض النواب يف ال���دورة العادية الأوم بفتح 
نظامه الداخلي للتعديل، بعد اأن ثبت يف التطبيق وجود 
الكث���ري من امل�س���كالت الت���ي نتجت عن اإق���رار النظام 
الداخل���ي اجلديد ل�س���نة 2013 يف الدورة ال�س���تثنائية 

للدورة غري العادية�



درا�سة يف اأداء جمل�ض النواب ال�سابع ع�سر - الدورة العادية الأوم6

وبالرغم من النجاح الوا�س���ح الذي حققه املجل�ض 
ل للنظ���ام الداخلي  يف نظام���ه الداخلي اجلدي���د املعدِّ
ال�سابق ال�سادر العام 1996، وخا�سة فيما يتعلق باآلية 
املناق�سات وح�س���راا يف اللجان، فاإن اذا التعديل لن 

يفي بالغر�ض ما مل يتم ب�سبط م�سكلة الغياب�

انهيار تكتالت »نواب القوائم الوطنية«:
وق���ع تكري����ض انهي���ار وتف���كك القوائ���م النتخابية 
الوطنية يف �س���ياق ال���دورة العادي���ة الأوم � ففي ثاين 
حال���ة م���ن نوعه���ا يف املجل����ض، اأقدم���ت كتل���ة ح���زب 
الو�سط الإ�سالمي على ف�س���ل ع�سواا وع�سو القائمة 
النتخابي���ة الوطني���ة للحزب النائب زكريا ال�س���يخ من 
ع�سوية الكتلة واحلزب معًا، بينما اأعلن النائب ال�سيخ 

اأنه ا�ستقال ومل ُيف�سل�

واذه ثاين حادثة بعد حادثة ا�س���تقالة النائب عبد 
املجيد الأقط�ض من ع�سوية كتلة الحتاد الوطني، واو 
النائب الثاين الذي يفوز با�س���م احلزب �سمن القائمة 

الوطنية التي خا�ض احلزب بها النتخابات النيابية�

ثبات يف الكتل النيابية:
ُلوح���ظ يف الدورة العادي���ة الأوم ثبات وا�س���ح يف 
بنية الكتل الربملانية من حيث املحافظة على الع�سوية� 
وبالرغم من ت�سجيل عدد أدود جدًا من ال�ستقالت 
والن�س���حابات، اإل اأنه���ا تبقى متوا�س���عة جدًا قيا�س���ًا 
بحال���ة املناقل���ة والتف���كك وع���دم الثب���ات الت���ي كانت 
الكتل النيابية تعاين منها قبل �س���دور النظام الداخلي 

اجلديد ملجل�ض النواب ل�سنة 2013�

�سناعة ائتالفات براجمية، حتت التجربة:
�سهدت الدورة العادية الأوم ولدة ائتالفات نيابية 
ت�س���عى للعم���ل يف اإطار توحي���دي بني الكت���ل الربملانية 

وعلى اأ�سا�ض براجمي�

ومت الإع���الن ع���ن ائت���الف نيابي ب���ني كتلتي وطن 
)18 نائبًا( والو�س���ط الإ�سالمي )17 نائبًا(، يف الوقت 
الذي جنح فيه ائتالف »املبادرة النيابية« با�س���تقطاب 
اأع�ساء جدد، وتكري�ض نف�سه باعتباره الظاارة الأوم 
الت���ي جنحت بتقدمي برامج عم���ل عملت على تقدميها 

للحكومة�

وبالرغم من الف�س���ل الذي ُمني به م�س���روع ائتالف 
برملاين قام يف الأ�س���ا�ض على فكرة الت�سال الربملاين 
الفردي، اإل اأنه مت الإعالن عن جتمع برملاين اآخر ي�سم 

يف ع�سويته 20 نائبًا من ذوي اخللفيات الع�سكرية�

ومن املالحظ اأن اذا التحالف الربملاين »الع�سكري« 
انته���ى عمليًا قبل اأن يبداأ، فمنذ اأن مت الإعالن عنه مل 

يظهر نهائيًا يف امل�سهد الربملاين اأو الإعالمي�

ولي����ض بعيدًا عن امل�س���ري ذاته، اختف���ى متامًا من 
امل�سهد الربملاين والإعالمي ما �ُسمي يف حينه »اجلبهة 
النيابية ملجابهة م�سروع كريي«، فقد اأُعلن عن تاأ�سي�ض 
ا���ذه اجلبه���ة يف 2013/12/5، ومنذ ذل���ك الوقت مل 

يظهر لها اأي اأثر�

واجلديد الذي حتمله اذه الئتالفات، او التقارب 
بني ائتالف »وطن« و »الو�س���ط«، مع ائتالف »مبادرة«، 
وخ���روج ائتالف »وطن« و»الو�س���ط« م���ن رحم جمل�ض 
النواب للتخطيط من اأجل بناء �سراكة مع تيار »زمزم« 

الإ�سالمي خارج جمل�ض النواب�

مهاجمة »مبادرة«، بني ال�سيطنة والتخوين:
يف ال�سياق ذاته، فقد مت توجيه تهم لنواب »مبادرة« 
بالعم���ل وفقًا لأجندة خارجية ت�س���تهدف الأردن، واذا 
ما عرب عنه ب�س���كل مبا�سر النائب عبد الكرمي الدغمي 
ال���ذي وّجه ا���ذه التهامات ملن�س���ق ن���واب »املب���ادرة« 
د� م�س���طفى احلمارنة، ما اأثار ا�ستباكًا داخل املجل�ض 
بتبادل التهامات بني الطرفني حتت القبة، قرر رئي�ض 
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املجل����ض على اأثراا اإحالة النائ���ب احلمارنة اإم جلنة 
ال�سلوك والتي مل ميثل اأمامها اأبدًا�

اجلانب الت�سريعي، اأف�سلية ناجزة: 
�سادق املجل�ض على خم�سة م�ساريع قوانني وقوانني 
معدل���ة وردت م���ن احلكومة فور عر�س���ها على املجل�ض 
يف قراءتها الأوم دون اإحالتها اإم اللجان املخت�س���ة، 
وجميعه���ا تتعل���ق بتعديل م���ادة اأو باإلغ���اء قانون، واذه 

القوانني، اي:

م�س���روع قان���ون مع���دل لقان���ون ت�س���كيل املحاك���م .11
النظامية ل�س���نة 2013، ويت�سمن مادة واحدة حول 
جهة الخت�س���ا�ض بالف�سل يف �سحة نيابة اأع�ساء 
جمل����ض الن���واب والتي اأ�س���بحت من اخت�س���ا�ض 

املحاكم ان�سجامًا مع التعديالت الد�ستورية�
م�س���روع قانون اإلغاء قانون ويائف الوزراء ل�س���نة .21

2013، واأق���ره املجل�ض ح�س���بما ورد م���ن احلكومة 

باإلغاء القانون� 
القان���ون املع���دل لقان���ون خدم���ة العل���م واخلدمة .31

الحتياطي���ة ل�س���نة 2013، وت�س���من م���ادة واحدة 
عل���ى  احتياط���ي  اأو  تتعل���ق مبحاكم���ة كل مكل���ف 
اجلرائ���م املن�س���و�ض عليها يف املواد م���ن 36 اإم 
49 م���ن القان���ون، والتي ق���د يرتكبها خ���الل مدة 

خدمت���ه الفعلية يف القوات امل�س���لحة اأمام املحاكم 
الع�سكرية� 

م�س���روع القان���ون املع���دل لقانون جوازات ال�س���فر .41
ل�س���نة 2014، وت�س���من مادة واحدة جديدة ن�ست 
على منح جمل�ض الوزراء بناء على تن�س���يب الوزير 
ولأغرا�ض ت�س���جيع ال�ستثمار اأو لأو�س���اع اإن�سانية 
مربرة اإ�س���دار جواز �س���فر عادي مل���دة ل تقل عن 
�س���نة ول تزيد عل���ى خم�ض �س���نوات قابلة للتجديد 

وللوزير ا�سرتداده يف اأي وقت�

ومن���ح امل�س���روع ملدي���ر الأح���وال املدني���ة يف حالت 
اإن�س���انية اأو حالت خا�س���ة اإ�س���دار جواز �س���فر عادي 
ملدة ل تزيد على �س���نة واحدة قابل���ة للتجديد وللمدير 
ا�س���رتداده يف اأي وقت، ول يكت�س���ب اجلواز املن�سو�ض 
عليه يف الفقرتني )اأ( و )ب( من اذه املادة اجلن�س���ية 

الأردنية� 

م�س���روع قانون مع���دل لقانون �س���ندوق الإ�س���كان .51
الع�س���كري ل�سنة 2014، ويت�س���من مادة واحدة مت 
مبوجبها رفع قر�ض الإ�س���كان الع�سكري من 7500 

دينار اإم 10 اآلف دينار�
اأم���ا القوان���ني املحالة م���ن احلكومة والت���ي اأقراا 
املجل����ض بعد مناق�س���تها يف اللجان املخت�س���ة، فقد بلغ 

عدداا 10 قوانني اي: 

م�س���روع قان���ون معدل لقانون أكم���ة اأمن الدولة .11
�س���فة  منح���ه  ق���د  املجل����ض  وكان   ،2013 ل�س���نة 
ال�س���تعجال، بعد اأن رف�ض مطالب عديدة للنواب 
برد القان���ون بدعوى اأنه غري اإ�س���الحي ول يدعم 

الإ�سالح ال�سيا�سي يف اململكة�
واحت���اج اإقرار القانون جلل�س���تي مناق�س���ة �س���ادق 
املجل����ض خاللهما على من���ح رئي�ض الوزراء �س���الحية 
ت�س���كيل أكمة خا�س���ة ت�س���مى أكمة اأم���ن الدولة، 
تتاألف من ايئة اأو اأكرث من ق�ساة مدنيني اأو ع�سكريني 
اأو مدنيني وع�سكريني، يعني الق�ساة الع�سكريون بقرار 
من رئي�ض الوزراء بناء على تن�سيب رئي�ض ايئة الأركان 
امل�سرتكة، وي�س���مي املجل�ض الق�سائي الق�ساة املدنيني، 

وين�سر القرار يف اجلريدة الر�سمية�

و�سادق املجل�ض على اأن تخت�ض أكمة اأمن الدولة 
بالنظ���ر يف اجلرائ���م املبين���ة اأدناه، والت���ي تقع خالفًا 
لأح���كام القوان���ني التالية اأو ما يط���راأ عليها من تعديل 

يتعلق بهذه اجلرائم اأو ما يحل ألها من قوانني: 



جرائ���م اخليان���ة، وجرائ���م التج�س����ض، وجرائ���م 
الإرا���اب، وجرائ���م الإرا���اب الواقعة خالف���ا لأحكام 
قان���ون من���ع الإرا���اب رق���م 55 ل�س���نة 2006 وقان���ون 
مكافحة غ�س���ل الأموال ومتويل الإرااب رقم 46 ل�س���نة 
2007، وجرائ���م املخ���درات، وجرائ���م تزيي���ف العملة 

وت�س���مل جرائ���م تزوير البنكن���وت واجلرائم املت�س���لة 
بامل�سكوكات�

و�س���ادق املجل����ض على اقرتاح قّدم���ه النائب طارق 
خوري، ا�ستثنيت مبوجبه اأعمال املقاومة �سد الحتالل 

ال�سهيوين من ت�سنيفها اأعماًل اإراابية�

ورف����ض جمل����ض الأعي���ان اإ�س���افة جمل����ض النواب 
املتعلقة با�س���تثناء اأعمال مقاومة الحتالل الإ�سرائيلي 
من اخت�س���ا�ض اأم���ن الدولة، ومت�س���ك جمل�ض النواب 
بقراره، وذاب املجل�سان اإم جل�سة م�سرتكة جنح فيها 

قرار جمل�ض الأعيان ب�سطب اإ�سافة النواب�

م�س���روع قانون الت�سديق على اتفاقية امل�ساركة يف .21
الإنتاج لال�ستك�ساف عن البرتول وتطويره واإنتاجه 
بني �س���لطة امل�س���ادر الطبيعية يف اململكة الأردنية 
الها�س���مية و�س���ركة الب���رتول الوطني���ة امل�س���اامة 
العامة املحدودة يف منطقة �س���رق ال�سفاوي ل�سنة 

�2013

م�س���روع قان���ون الت�س���ديق عل���ى اتفاقي���ة امتياز .31
التقطري ال�س���طحي لل�س���خر الزيتي ب���ني حكومة 
اململكة الأردنية الها�س���مية ممثلة ب�سلطة امل�سادر 
الطبيعية، وال�س���ركة ال�س���عودية العربية لل�س���خر 

الزيتي ل�سنة 2013� 
م�س���روع قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2014، .41

اأحيل اإم اللجنة املالية بدون قراءة اأوم�
م�سروع قانون موازنات الوحدات احلكومية لل�سنة .51

املالي���ة 2014، اأحيل اإم اللجنة املالية بدون قراءة 

اأوم، ومل ُيدخ���ل جمل�ض النواب اأية تعديالت على 
القانونني واكتفى بو�سع العديد من التو�سيات�

القانون املعدل لقانون اجلي�ض ال�سعبي ل�سنة 2013، .61
اأق���ره املجل����ض كما جاء م���ن احلكوم���ة، ومبوجب 
التعديالت ت�س���بح أاكمة املتخلف عن التدريب 
يف اجلي�ض ال�س���عبي اأمام أكم���ة مدنية، يف حني 
اأن امللت���زم املكل���ف تبق���ى أاكمته اأم���ام أكمة 

ع�سكرية�
م�س���روع القانون املعدل لقانون نقابة ال�س���حفيني .71

ل�س���نة 2014، وقد اأدخل جمل�ض النواب العديد من 
التعدي���الت على القانون بتو�س���يع نطاق الع�س���وية 
لت�س���مل حملة الدكتوراه واملاج�س���تري يف ال�سحافة 
والإعالم، وا�سرتط على من ي�سجل يف النقابة »اأن 
يك���ون قد اأم�س���ى داخ���ل اململكة قبل نف���اذ اأحكام 
اذا القانون وعلى اأ�س���ا�ض التفرغ للعمل ال�سحفي 
مهن���ة له، ووفق���ًا لأحكامه، م���دة ل تقل عن ثماين 
�س���نوات ملن كان يحمل موؤاالت تقل عن املوؤاالت 
املن�س���و�ض عليه���ا بالفق���رة )د( من ا���ذه املادة، 
�س���ريطة تقدمي الوثائق املعززة لذلك، خالل مدة 
ل تتج���اوز ثالثة اأ�س���هر من تاريخ نفاذه«، اإ�س���افة 

اإم تعديالت اأخرى عديدة�
م�س���روع قان���ون مع���دل لقان���ون ت�س���كيل املحاك���م .81

الع�س���كرية ل�س���نة 2014، ويهدف اإم اإعادة النظر 
باأ�س�ض ت�سكيل املحاكم الع�سكرية، بحيث ينح�سر 
تاأليفه���ا عل���ى الق�س���اة الع�س���كريني، ومت اإن�س���اء 
�س���ندوق ملنفعة الق�ساة الع�سكريني بهدف دعمهم 

تقديرًا لدور الق�ساء الع�سكري�
م�س���روع القانون املعدل لقانون اجلامعات الأردنية .91

ل�س���نة 2014، الوارد من احلكومة، ووافق فيه على 
منح مويفني مفو�س���ني خطيًا من رئي�ض اجلامعة 
يف اجلامعات الأردنية الر�س���مية �س���فة ال�سابطة 
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العدلي���ة من اأج���ل امل�س���اامة يف مكافح���ة العنف 
اجلامعي�

 م�سروع القانون املعدل لقانون منع الإرااب ل�سنة .101
�2014

اعترب النواب اذا القانون من القوانني الإ�سالحية، 
وت�س���من اإع���ادة تعري���ف الإرا���اب ال���وارد يف القانون 
الأ�سلي رقم 55 ل�س���نة 2006� واذا القانون او جتميع 
لكل املواد املتعلقة بالأعمال الإراابية الواردة يف قوانني 
اأخرى، ومل ي�س���ف جمل����ض النواب اإليه اأي���ة تعديالت 
جوارية، فقد �س���ادق عليه كما ورد من احلكومة ومن 

جلنته القانونية�

اأم���ا القوان���ني الت���ي اأقرا���ا املجل����ض واملحالة من 
اللج���ان الدائم���ة فق���د بلغ عددا���ا 14 م�س���روع قانون 
وقانون���ًا موؤقت���ًا، اإم جان���ب تعدي���ل النظ���ام الداخلي 
للمجل�ض، واإقرار اقرتاحني بقانونني، وبالتايل ي�س���بح 
العدد الكلي مل�ساريع القوانني الواردة من اللجان والتي 

اأقراا املجل�ض 17 م�سروع قانون، اي:

م�س���روع القانون املع���دل لقانون أاكم���ة الوزراء .11
ل�س���نة 2013، والذي ياأتي ان�سجامًا مع التعديالت 
الد�س���تورية، واملحال من اللجنة القانونية كما ورد 
من احلكومة بعد جدل نياب���ي حوله بني املطالبني 

برده والداعني ملناق�سته�
القان���ون املعدل لقانون مقاويل الإن�س���اءات ل�س���نة .21

2013، ةا�س���تهدف حتدي���د ولي���ة جمل����ض النقابة 

ورئي�سها بثالث �سنوات بدًل من �سنتني�
القان���ون املع���دل لقان���ون العقوب���ات ل�س���نة 2013 .31

كم���ا ورد م���ن اللجنة القانونية، وق���د اأقره املجل�ض 
كم���ا ورد من اللجنة القانوني���ة، حيث منع مبوجب 
التعديالت التعذيب بق�س���د احل�س���ول على اإقرار 
بجرمية اأو على معلوم���ات، واأوقع على من ميار�ض 

التعذي���ب عقوب���ة تب���داأ من احلب�ض �س���تة اأ�س���هر، 
و�سوًل اإم الأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة�

قان���ون .41  ،2010 ل�س���نة   2 رق���م  املوؤق���ت  القان���ون 
الت�س���ديق على اتفاقية التجارة احلرة بني اململكة 
الأردني���ة الها�س���مية وكن���دا ل�س���نة 2013 كما ورد 

للمجل�ض من احلكومة�
القان���ون املوؤقت رقم 24 ل�س���نة 2010 قانون معدل .51

لقانون اجلمارك�
قان���ون .61  2010 ل�س���نة   37 رق���م  املوؤق���ت  القان���ون 

مع���دل لقان���ون اجلم���ارك، واأحال���ه املجل����ض اإم 
جلن���ة م�س���رتكة م���ن اللجن���ة القانوني���ة، وجلن���ة 
القت�س���اد وال�ستثمار، وجاء يف اأ�س���بابه املوجبة، 
لغاي���ات احلف���اظ عل���ى حق���وق امللكي���ة الفكري���ة 
م���ن خ���الل ال�س���ماح لدائ���رة اجلم���ارك باتخ���اذ 
الإج���راءات الالزم���ة لإحال���ة اأي تع���د على حقوق 
املوؤلف والعالمات التجارية اإم اجلهة الق�س���ائية 
املخت�سة دون حاجة اإم تقدمي �سكوى من �ساحب 
احلق، كما �سمح لعمال الدائرة ا�ستخدام الو�سائل 
الإلكرتونية احلديثة يف العمليات اجلمركية مبا يف 
ذلك اإمكاني���ة قبول البيان اجلمرك���ي اإلكرتونيًا�� 

اإلخ�
م�س���روع القان���ون املع���دل لقان���ون الإدارة العام���ة .71

ل�س���نة 2014، و�س���ادق املجل�ض عليه كم���ا ورد من 
احلكومة، ومنح مبوجبه رئي�ض الوزراء حق تفوي�ض 
اأي من �س���الحياته املن�س���و�ض عليها يف القوانني 

والأنظمة اإم اأي وزير بالإ�سافة اإم نوابه�
القانون املعدل لقانون ايئة مكافحة الف�س���اد ل�سنة .81

2013، اأحي���ل اإم اللجنة القانونية و�س���ط مطالب 

نيابي���ة برده وو�س���فه باأنه غ���ري اإ�س���الحي، وباأنه 
عودة لالأحكام العرفية، ودعوة احلكومة ل�س���حبه، 
و�سادق املجل�ض على قرار جلنته القانونية ب�سطب 
امل���ادة )7( يف م�س���روع القانون الت���ي متنح رئي�ض 
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الهيئ���ة عند ال�س���رورة الحتف���اظ مبرتكبي اأفعال 
الف�س���اد يف مراك���ز التوقيف ملدة ل تتجاوز �س���بعة 
اأي���ام قبل اإحالته���م جلهة الخت�س���ا�ض اأو املدعي 

العام�
وفر�ض القانون عقوبة احلب�ض مدة ل تقل عن اأربعة 
اأ�س���هر، اأو بغرامة ل تقل عن خم�س���مائة دينار ول تزيد 
على خم�س���ة اآلف دينار، اأو بكلتا ااتني العقوبتني على 
كل م���ن توافرت لدي���ه اأدلة عن وجود ف�س���اد، ومل يقم 
بالإبالغ عنها للهيئة اأو لل�س���لطات املخت�سة، وت�ساعف 

العقوبة اإذا كان مويفًا عامًا�

م�س���روع قان���ون حماية ح���ق املوؤلف ل�س���نة 2009، .91
واأق���ر املجل����ض فيه تخفي����ض العقوبة م���ن احلب�ض 
ثالث �سنوات اإم �س���نة واحدة لكل من با�سر بغري 
�س���ند �س���رعي اأيًا من احلقوق التي منحها القانون 
للموؤلف اأو �س���احب احلق، ولكل من عر�ض للبيع اأو 
للتداول اأو لالإيجار م�س���نفًا غري م�سروع اأو ن�سخًا 
من���ه اأو اأذاعه على اجلمهور ب���اأي طريقة كانت اأو 
ا�ستخدمه لتحقيق اأي م�سلحة مادية اأو اأدخله اإم 
اململكة اأو اأخرجه منها مع علمه باأنه غري م�سروع، 
اأو اإذا تواف���رت الأ�س���باب والقرائ���ن الكافية للعلم 

بذلك�
كم���ا اعترب م�س���روع القانون التعوي����ض املحكوم به 
للموؤل���ف دينًا ممتازًا على اأم���وال املحكوم عليه، وذلك 
يف حال���ة وقع العتداء على اأي حق من احلقوق املقررة 
للموؤل���ف على م�س���نفه مبقت�س���ى القانون م���ع مراعاة 
تقدير مكانة املوؤلف الثقافية وقيمة امل�سنف الأدبية اأو 
العلمية اأو الفنية وقيمة الن�س���خ امل�سروعة للم�سنف يف 
ال�سوق، ومدى ا�ستفادة املعتدي من ا�ستغالل امل�سنف�

 القان����ون املوؤق���ت رق����م 44 ل�س���ن�ة 2002 قان��ون .101
الزراع������ة كم���ا اأقرت���ه جلن���ة الزراع���ة، واأق���ره 
املجل�ض بعد مناق�س���ات ا�س���تمرت �س���ت جل�سات� 
واأ�س���افت جلنة الزراعة مادة ا�س���تثنت مبوجبها 

قط���ع الأرا�س���ي احلرجي���ة التي تق���ل كثافة منو 
الأ�سجار فيها عن خم�سة باملائة، والواقعة �سمن 
حدود البلدية واملقام عليها جتمعات �سكانية قبل 
نف���اذ اأحكام ا���ذا القانون، كما اأ�س���افت اللجنة 
م���ادة حظ���رت مبوجبه���ا التعدي على الأرا�س���ي 
احلرجية لإقامة املقالع اأو املرامل اأو قطع اأو خلع 

اأو حرق النباتات النامية عليها�
ومت تغلي���ظ الغرامات والعقوب���ات التي ترتتب على 
كل م���ن يعتدي على الأرا�س���ي احلرجية واملراعي، ومت 
منح مويفي احلراج واملراعي والأ�س���خا�ض املفو�س���ني 
من الوزي���ر واملكلفني ر�س���ميًا بتنظيم �س���بط بحق اأي 
�سخ�ض يخالف اأحكام مواد اذا القانون وتقدميه اإم 

القا�سي املخت�ض�

 القان���ون املوؤقت رق���م 17 املعدل لقان���ون التعليم .111
العايل والبحث العلمي ل�سنة 2010� 

 القانون املوؤقت رقم 24 ل�س���نة 2010 قانون معدل .121
لقانون التعليم العايل والبحث العلمي�

اأدخ���ل املجل����ض تعدي���اًل عل���ى م�س���روع القانون قد 
يكون الأول من نوعه مبنع اجلامعات الردنية الر�سمية 
واخلا�س���ة من عقد اأي���ة اتفاقيات تع���اون علمي مع اأي 
م���ن اجلامع���ات الإ�س���رائيلية، يف الوق���ت الذي �س���مح 
للجامع���ات املحلي���ة عق���د مث���ل تل���ك التفاقي���ات م���ع 

اجلامعات الأجنبية الأخرى� 

ووافق املجل����ض على املادة التي تن�ض على ت�س���كيل 
جمل����ض التعليم العايل، برئا�س���ة وزي���ر التعليم العايل 
وع�س���وية اأم���ني ع���ام ال���وزارة، ورئي�ض ايئ���ة اعتماد 
موؤ�س�س���ات التعليم العايل، و�س���بعة اأ�س���خا�ض من ذوي 
اخل���ربة والخت�س���ا�ض يف املجال الأكادمي���ي والتعليم 
العايل، مم���ن يحملون رتبة الأ�س���تاذية ومدير الرتبية 
امل�س���لحة  الق���وات  الع�س���كرية يف  والثقاف���ة  والتعلي���م 

الأردنية�



11

أطات ياارة يف الدورة العادية الأوم

ووافق جمل����ض النواب على اأن يق���وم جمل�ض اأمناء 
اجلامعة بت�س���مية ثالثة اأ�س���ماء لرئا�س���ة اجلامعة اإم 
جمل����ض التعلي���م الع���ايل ال���ذي ين�س���ب بتعي���ني رئي�ض 

اجلامعة�

وخ�س�ض جمل�ض النواب ن�سبة %1 من �سايف اأرباح 
ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سنوية، ل�سالح �سندوق البحث 
العلم���ي كاأح���د اأب���رز اإي���رادات ال�س���ندوق اإم جانب 
ما تخ�س�س���ه احلكوم���ة له يف املوازن���ة العامة للدولة، 
وفائ�ض خم�س�س���ات البحث العلمي والتدريب والن�سر 
واملوؤمت���رات واليف���اد الت���ي مل ت�س���رفها اجلامع���ات 
الأردني���ة خ���الل اآخ���ر كل ث���الث �س���نوات، ث���م الري���ع 
املتاأت���ي من ب���راءات الخرتاع وحق���وق امللكية الفكرية 

وال�ستثمارات التكنولوجية املدعومة من ال�سندوق�

 م�س���روع القانون املعدل لقانون �سلطة املياه ل�سنة .131
2014، و�سدد فيه العقوبات الواقعة على املعتدين 

عل���ى خطوط املي���اه وم�س���تغلي الآب���ار وملوثيها، 
واملوؤثري���ن عل���ى خزان���ات املي���اه، واأوق���ع عل���ى 
املخالفني عقوبات بال�س���جن من �سنة اإم خم�ض 
�سنوات، وغرامة من األفي دينار حتى �سبعة اآلف 

دينار�
 النظام الداخلي ملجل�ض النواب ل�س���نة 2014 كما .141

ورد من اللجنة القانونية�
واف���ق املجل�ض عل���ى تعدي���ل اللجن���ة القانونية التي 
تن����ض اأنه »على كل ع�س���و يرغب بتق���دمي اقرتاح على 
الن����ض الأ�س���لي اأو عل���ى ق���رار اللجن���ة املخت�س���ة اأو 
اإ�س���افة مواد جديدة يتوجب علي���ه اأن يتقدم به خطيًا 
اإم الرئي�ض قبل البدء بالت�س���ويت على مواد امل�سروع، 
ُمبديًا فيه ال�س���يغة املقرتحة للمادة املراد مناق�ستها«� 
وت�سمن املقرتح يف فقرة لحقة اأنه »ل يجوز لأي ع�سو 
طلب الكالم اأثناء مناق�س���ة القانون املحال من اللجنة 
املخت�س���ة م���ا مل يك���ن قد تق���دم باقرتاح خط���ي وفقًا 

لأحكام الفقرة ال�س���ابقة من اذه املادة، وعلى الرئي�ض 
اأن ياأذن له ب�سرح اقرتاحه باإيجاز«�

وحرم النواب كل ع�سو يتغيب عن ح�سور اجلل�سات 
ثالث م���رات امل�س���اركة يف الوفود الربملانية الر�س���مية 

خالل الدورة، والدورة التي تليها�

وواف���ق على ح���ق الكتل بت�س���كيل ائتالف���ات نيابية 
ب���ني اأكرث من كتل���ة نيابية، وعلى تعديل امل���ادة املتعلقة 
بكيفي���ة انتخاب نائب���ي رئي�ض جمل�ض الن���واب، بحيث 
يكون انتخابهما كل على حدة وبالطريقة التي يتم فيها 
انتخاب الرئي�ض� ووافق النواب على اأن تكون �سالحية 
ت�س���كيل الوفود الربملانية من �سالحيات املكتب الدائم 

للمجل�ض�

وافق جمل�ض النواب على ق���رار اللجنة القانونية .151
املتعلق باق���رتاح بقانون رق���م )19( لتعديل املادة 
)17( م���ن قان���ون املحكمة الد�س���تورية، باإ�س���افة 
الفق���رة )ب( اإليه���ا بالن����ض الت���ايل: )ب ����� على 
املحكمة الد�س���تورية اإ�س���دار التف�سري املطلوب يف 
الفق���رة )اأ( م���ن اذه املادة خالل م���دة ل تتجاوز 

�ستني يومًا من ورود طلب التف�سري اإليها(�
املوافق���ة عل���ى الق���رتاح بقانون رق���م )2( حول .161

تغلي���ظ العقوبات عل���ى جرائم ال�س���رقة يف قانون 
العقوب���ات� وي�س���تهدف الق���رتاح بقان���ون تغلي���ظ 
العقوبات على �س���ارقي ال�س���يارات بحيث ت�س���بح 

العقوبات على النحو التايل:
كل من يقدم على ارتكاب �سرقة من غري ال�سرقات .11

املبينة يف اذا الف�سل كالتي تقع على �سورة الأخذ 
اأو الن�س���ل، يعاق���ب باحلب�ض من �س���تة اأ�س���هر اإم 

�سنتني�
اإذا وقعت ال�س���رقة على حقيبة اأو قطعة حلي اأو اأي .21

مادة اأخ���رى ذات قيمة مادي���ة اأو معنوية يف حوزة 
اإن�سان يعاقب باحلب�ض من �سنة اإم ثالث �سنوات، 
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ول يج���وز الأخ���ذ بالأ�س���باب املخفف���ة و/ اأو وقف 
تنفيذ العقوبة�

وبح�س���ب اقرتاح القانون فقد اأ�سيفت مادة جديدة 
مكررة برقم )100( لقانون العقوبات تن�ض على:

مع مراعاة الو�سف الأ�سد كل من يقدم على �سرقة .11
�س���يارة يعاقب بالأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة مدة ل تقل 

عن خم�ض �سنوات�
واإذا وقعت ال�س���رقة على قطع ال�سيارة اأو مكوناتها .21

اأو لوازمه���ا ل تقل عقوبة احلب�ض عن �س���نتني، ويف 
حال ا�س���تخدام الأ�سباب املخففة التقديرية ل يقل 
احلب�ض عن �ستة اأ�س���هر مع عدم جواز وقف تنفيذ 

العقوبة�

اإذا طلب ال�سارق اأو اأحد �سركائه اإعادة ال�سيارة اأو .31
اأي جزء منها مقابل اأي مبلغ مايل اأو منفعة اأخرى 

�سم للعقوبة من الثلث اإم الن�سف�
يف حال تكرار جرائم �س���رقة ال�سيارات اأو اأي جزء .41

منه���ا جتمع العقوبات حكمًا مبقت�س���ى اأحكام اذا 
القانون�
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عالقة الأعيان بالنواب، من احلذر 
اإىل التهام:

بداأ جمل�ض النواب ال�سابع ع�سر دورته غري العادية 
الأوم يف �س���هر �س���باط 2013 بعالقة حذرة مع جمل�ض 
الأعيان، و�س���لت يف بع�ض الأحيان اإم ن�سوب خالفات 
ب���دت متوا�س���عة ج���دًا اإذا ما مت���ت مقارنته���ا بحجم 
اخلالفات والنتقادات التي �س���هدتها ال���دورة العادية 
الأوم الت���ي متي���زت بعالق���ة كان���ت اأ�س���به بالعالق���ة 

التهامية بني املجل�سني�

وبداأت امل�س���كلة يف اجلل�س���ة امل�س���رتكة الأوم التي 
خ�س�س���ت ملناق�س���ة قانون ال�س���مان الجتماعي، بعد 
اعرتا����ض الن���واب عل���ى اآلية احت�س���اب الت�س���ويت ما 
ب���ني الثلثني والأغلبية حيث اختار الروابدة الت�س���ويت 

بالثلثني� 

وجنح جمل�ض الأعيان بتمرير كل قراراته وتعديالته 
عل���ى قانون ال�س���مان الجتماعي، راف�س���ا بذلك ربط 
الرات���ب التقاع���دي الذي يقل ع���ن 500 دينار بن�س���ب 

الت�سخم�

اذه الأزمة تفاقمت لحقًا و�سوًل اإم مطالبة نواب 
مبقاطعة اأي جل�س���ات م�س���رتكة تالية، ما مل يتم توجيه 
�س���وؤال للمحكمة الد�س���تورية لتف�س���ري الفقرة )3( من 
املادة )89( من الد�س���تور، واملادة )92( من الد�س���تور 

بع���د اإعادة ن�ض ال�س���وؤال اإم اللجن���ة القانونية لإعادة 
كتابته مرة اأخرى ومن ثم اإحالته مبا�سرة اإم املحكمة 
الد�س���تورية الت���ي اأ�س���درت قراراا بهذا اخل�س���و�ض 

باعتماد الت�سويت بالثلثني�

وخ�س���ر جمل�ض النواب مرة اأخرى اأمام الأعيان يف 
اجلل�س���ة امل�س���رتكة حل�س���م اخلالف على قانون اإعادة 
ايكلة موؤ�س�س���ات ودوائر حكومية ل�س���نة 2014، بعد اأن 
وافق املجل�س���ان على تعديل للنواب واآخر لالأعيان على 

القانون�

وع���اد النواب م���رة اأخرى للت�س���كيك يف د�س���تورية 
املجل�س���ني  اأن  اإل  امل�س���رتكة،  اجلل�س���ة  الت�س���ويت يف 
عادا جمددًا اإم جل�سة م�س���رتكة ثالثة يف عمر الدورة 
العادية الأوم حل�س���م خالفهما ح���ول قانوين أكمة 

اأمن الدولة والك�سب غري امل�سروع�

و�س���جلت الدورة العادية الأوم ارتفاعًا ملحويًا يف 
عدد اجلل�سات امل�سرتكة التي و�سلت اإم اأربع جل�سات، 
بينما عقد املجل�س���ان يف الدورة غ���ري العادية، كما او 
مبني يف اجلدول )1(، جل�ستني م�سرتكتني فقط حل�سم 

اخلالف على ثالثة قوانني، اي:

�اجلدول�)1(
القوانني�املختلف�عليها�بني�الأعيان�والنواب�واجلل�شات�امل�شرتكة

غري�العادية�العادية�الأوىلاملو�شوعالرقم

34القوانني املعادة من الأعيان1

42جل�سات م�سرتكة2

43قوانني خُمتلف عليها3
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القانون املعدل لقانون جوازات ال�سفر�.11
م�س���روع قانون معدل لقانون املالكني وامل�ستاأجرين .21

ل�سنة 2012�
م�س���روع القانون املعدل لقانون ا�س���تقالل الق�ساء .31

ل�سنة 2013�
واأع���اد جمل�ض الأعيان ملجل�ض النواب يف دورته غري 
العادية م�س���اريع اأربعة قوانني �سادق النواب عليها كما 

وردته من الأعيان، واي:

م�س���روع القانون املعدل لقانون ا�س���تقالل الق�ساء .11
ل�سنة 2013�

م�س���روع قانون معدل لقانون املالكني وامل�ستاأجرين .21
ل�سنة 2012�

م�سروع قانون التنفيذ ال�سرعي ل�سنة 2013� .31
القان���ون املوؤقت رقم 80 ل�س���نة 2001 قانون الدواء .41

وال�سيدلة�
ب���ني املجل�س���ني يف الدورتني غري العادي���ة والعادية 

الأوم

جل�سات �سرية:
ح���ّول جمل����ض الن���واب يف دورت���ه العادي���ة الأوم 
جل�س���تني فقط من جل�ساته اإم جل�س���ات �سرية، كانت 
اجلل�س���ة الأوم قد عقدت يوم الثالثاء 2013/11/12 
وخ�س�س���ت ملناق�س���ة �س���يغة رد جمل����ض الن���واب على 

خطاب العر�ض واإقراره�

وح���ّول املجل�ض اجلل�س���ة الت���ي عقداا �س���باح يوم 
الثالث���اء 2014/4/15 اإم جل�س���ة �س���رية خ�س�س���ها 
م���ن  وباق���رتاح  النيابي���ة،  ال�س���لوك  ملناق�س���ة مدون���ة 
رئي����ض املجل�ض عاط���ف الطراون���ة غادر ال�س���حفيون 
والإعالمي���ون واملواطن���ون واملويف���ون ورج���ال الأم���ن 

�سرفة املجل�ض�

وبالرغم من حتويل اجلل�س���ة اإم �سرية، اإل اأنها مل 
ت�س���تمر �سوى ب�سع دقائق فقط من حتويلها اإم �سرية، 
بعد اأن اقرتح النواب تاأجيل البحث يف املدونة، ومت رفع 

اجلل�سة �سريعًا�

مع�سلة احل�سور والغياب:
رافقت م�سرية الدورة العادية الأوم ملجل�ض النواب 
ال�س���ابع ع�س���ر مع�س���لة يف غاي���ة الأامية اي مع�س���لة 
واأزمة احل�سور والغياب التي �سجلت م�ستويات مرتفعة 
طيلة عمر الدورة، دون اأن ينجح املجل�ض يف و�سع حلول 

�سارمة لها�

واأدت اذه امل�س���كلة املتكررة يف كل جل�سات املجل�ض 
اإم التاأثري �سلبيًا على انعقاد اجلل�سات، وتكررت كثريًا 
حتذيرات رئي�ض املجل�ض من فقدان الن�ساب القانوين، 
اإل اأن اذه التحذيرات مل حتقق جناحات وا�سحة على 

الأر�ض�

وتوا�س���ل ف�سل املجل�ض يف أاولته املتتالية ل�سبط 
احل�س���ور والغي���اب، من خ���الل ن�س���ر اأ�س���ماء النواب 
املتغيب���ني بعذر وبدون ع���ذر، والنواب احلا�س���رين يف 
و�س���ائل الإعالم، وحتولت عملية الن�س���ر اإم عمل غري 
موؤث���ر يف نظ���ر الن���واب املتغيب���ني رمبا لقناعته���م باأن 
ناخبيهم ل يهتمون كثريًا بقراءة اأ�س���مائهم يف و�س���ائل 
الإعالم باعتبارام متغيبني بدون عذر عن اجلل�سات�

ولع���ل اأبرز م���ا �س���جله املجل����ض يف دورت���ه العادية 
الأوم، او ف�س���له يف اإدخال تعديالت و�س���عتها اللجنة 
القانوني���ة على نظامه الداخلي، تفر����ض غرامة مالية 
عل���ى كل نائب يتغيب عن اأي جل�س���ة بقيمة 100 دينار، 
ورف����ض املجل����ض باأغلبيته مناق�س���ة م�س���روع تعديالت 
النظ���ام الداخلي حتى يتم �س���طب تلك الإ�س���افة، ويف 
اجلل�س���ة التالية قدمت اللجنة القانونية ن�س���خة اأخرى 
من م�س���روع تعديالت النظام الداخلي خلت متامًا من 

تلك الإ�سافة بعد اأن قامت ب�سطبها�
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اإن م���ن اأبرز ما يواجه اأي مركز درا�س���ات اأو باحث 
حول ح�س���ور وغياب النواب فقدان املعلومات املنتظمة 
حول اذا املو�س���وع، ف�س���اًل عن عدم توف���ر اآلية علمية 
وعملية وا�س���حة لدى الأمان���ة العامة ملجل�ض النواب يف 

احت�ساب احل�سور والغياب�

اذه املع�سلة دفعت بنا اإم العتماد على م�سدرين 
رئي�س���يني حول ح�س���ور وغياب النواب، واما مر�س���د 
الربمل���ان الأردين، ويغطي الفرتة م���ا بني2013/11/3 
وحت���ى 2014/3/30 ، ووكال���ة الأنب���اء الأردنية "برتا" 
وتغطي الفرتة ما بني 2014/4/2 وحتى 2014/4/27�

وتغطي ا���ذه املعلومات واملعطي���ات الفرتة الزمنية 
لل���دورة العادي���ة الأوم الواقع���ة ما ب���ني 2013/11/3 
وا���و يوم افتت���اح الدورة وحت���ى تاري���خ 27 /4/ 2014 
واو تاريخ اآخر جل�س���ة عقداا جمل�ض النواب يف دورته 

العادية الأوم�

اإن كل املعطيات التي مت توفرياا تك�س���ف اأن معدل 
الغياب بدون عذر عن اجلل�سات الر�سمية بلغ 14.2%، 
وبلغ���ت ن�س���بة التغيب بدون عذر 5.3 %، وبلغت ن�س���بة 
ح�س���ور اجلل�س���ات %80.5، كم���ا او مبني يف ال�س���كل 

�)1(

وبح�سب فئات ح�س���ور النواب وغيابهم ، فاإن عدد 
النواب الذين تغيبوا عن ح�سور 10 جل�سات فاأقل ي�سل 
اإم 85 نائب���ًا، وع���دد م���ن تغيب من 11 غياب���ًا اإم 20 
غيابًا ي�سل اإم 44 نائبًا� كما و�سل عدد من تغيب عن 
21 جل�س���ة وحتى 30 جل�سة 16 نائبًا، ومن تغيب عن 31 

جل�سة اإم 40 جل�سة نائب واحد، ومن تغيب عن ح�سور 
41 جل�سة اإم 50 جل�سة نائب واحد�

وبالنظ���ر اإم املعطي���ات املتوف���رة ع���ن 55 جل�س���ة 
نيابية يف الدورة العادية الأوم، يتبني اأن النائب خالد 
احلياري قد �س���ّجل اأعل���ى حالة غياب ب���دون عذر بعد 

�ال�شكل�)1(
ن�شبة�احل�شور�والغياب�بعذر�وبدون�عذر�يف�الدورة�العادية�الأوىل
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تغيبه عن 23 جل�س���ة، يليه النائب يحيى ال�سعود بغياب 
12 جل�سة ثم عو�ض كري�سان بغياب 11 جل�سة�

و�س���جلت النائب���ة مرمي الل���وزي اأعل���ى حالة غياب 
بعذر بتغيبها عن 45 جل�س���ة ب�سبب تلقيها العالج خارج 
الأردن، يليه���ا النائ���ب أمد العالقم���ة بتغيبه عن 26 
جل�س���ة، ث���م عبد اله���ادي املج���ايل بغياب 24 جل�س���ة، 
ومت���ام الرياطي وأمد الردايدة بتغيب كل منهما عن 
22 جل�س���ة، تليهما مي�سر ال�سردية بغياب 21 جل�سة، ثم 

كمال الزغول بغيابه عن 19 جل�سة�

ويبني ال�س���كل )2( اأعل���ى 10 نواب �س���جلوا حالت 
غياب بعذر وبدون عذر�

ويب���ني ال�س���كل )3( اأعل���ى 20 نائبًا �س���جلوا حالت 
غياب بعذر وبدون عذر، وج���اءت يف مقدمتهم النائبة 
م���رمي الل���وزي بالغي���اب عن 47 جل�س���ة، يليه���ا النائب 
خال���د احلي���اري الذي تغيب عن 37 جل�س���ة ثم مي�س���ر 
ال�س���ردية بالغياب عن 30 جل�س���ة، ثم أمد العالقمة 

بالغياب عن 29 جل�س���ة، وعبد الهادي املجايل بالغياب 
ع���ن 28 جل�س���ة، ومت���ام الرياط���ي وأم���د الرداي���دة 
بالغياب عن 26 جل�س���ة لكل منهما، وعو�ض كري�س���ان، 
وكمال الزغول، ويحيى ال�س���عود بالغياب عن 25 جل�سة 
لكل منهم، وأمد ع�س���ا الدوامية وأمد اخل�س���مان 
بالغياب عن 24 جل�س���ة لكل منهم���ا، واعطيوي املجايل 
بالغياب عن 23 جل�س���ة ب�سبب تلقيه العالج، ثم النواب 
حاب�ض ال�س���بيب ورائد اخلاليلة و�سرار الداود و�سيف 
اهلل اخلال���دي بتغي���ب كل واحد منهم عن 21 جل�س���ة، 
وتغيب النائب ح�سني ال�سياب عن ح�سور 20 جل�سة ثم 

النائب خليل عطيه الذي تغيب عن ح�سور 19 جل�سة�

وح���ول الغياب بدون ع���ذر، فاإن ال�س���كل )4( يبني 
اأكرث 10 نواب تغيبوا عن اجلل�سات بدون عذر، حيث

 �س���جل النائ���ب خالد احلي���اري اأعل���ى حالة غياب 
ب���دون عذر بتغيبه عن 21 جل�س���ة، يليه يحيى ال�س���عود 
بالغياب عن 12 جل�س���ة، وعو�ض كري�س���ان 11 جل�س���ة، 

�ال�شكل�)2(
اأكرث��10نواب�غياباً�بعذر�وبدون�عذر
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�ال�شكل�)3(
اأعلى��20نائباً�بغيابهم�بعذر�وبدون�عذر�يف�الدورة�العادية�الأوىل

�ال�شكل�)4(
اأعلى��10نواب�غياباً�بدون�عذر
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ومي�س���ر ال�سردية عن ت�سع جل�سات، وكمال الزغول عن 
�س���ت جل�س���ات، وعبد الهادي املجايل ومت���ام الرياطي 
وأم���د الرداي���دة بتغي���ب كل واح���د منهم ع���ن اأربع 
جل�س���ات، وأمد العالقمة عن ثالث جل�سات، ومرمي 

اللوزي عن جل�ستني�

وبح�س���ب اجلدول )2(، فقد �س���ّجل النائبان اأجمد 
امل�س���لماين وزكريا ال�س���يخ اأعلى حالة التزام بح�س���ور 
كامل اجلل�سات لكونهما مل يتغيبا عن ح�سور اأية جل�سة 
�سواء بعذر اأو بدون عذر، وبذلك يحتالن املرتبة الأوم 
م���ن بني جميع النواب بح�س���ور كامل جل�س���ات الدورة 

العادية الأوم�

وياأت���ي يف املرتبة الثانية النائب أمود اخلراب�س���ة 
الذي تغيب عن جل�س���ة واحدة فقط بعذر م�س���بق، يليه 
النائب ن�س���ال احلياري الذي تغيب عن جل�س���ة واحدة 
فقط بدون عذر، ثم النواب اايل ودعان الدعجة وخري 
الدين ااكوز وبدر الطورة بتغيبهم عن جل�س���تني بعذر 

م�س���بق لكل منهم، ثم النائبان اأحمد امي�سات وأمد 
ال�سرمان اللذان تغيبا عن جل�ستني واحدة بعذر والثانية 
بدون عذر لكل منهما، ثم النائب مفلح الع�سيبات الذي 

تغيب عن ح�سور ثالث جل�سات فقط بعذر م�سبق�

ويعت���رب اوؤلء الن���واب �� وفقًا للج���دول التايل �� اأقل 
النواب غيابا عن ح�س���ور اجلل�سات، واأكرثام التزاما 

بح�سوراا�

مع�سلة الن�ساب القانوين: 
اأدت حالة عدم �س���بط احل�سور والغياب يف الدورة 
العادي���ة الأوم ملجل����ض النواب اإم التاأثري �س���لبيًا على 

انعقاد اجلل�سات النيابية الر�سمية حتت القبة�

وخ���الل مدة انعقاد الدورة، فاإن �س���بط الن�س���اب 
القانوين يف معظم اجلل�س���ات كان ي�س���كل حالة �سغط 
ا�س���تثنائية عل���ى رئي�ض املجل����ض وم�س���اعديه، ول تكاد 

�اجلدول�)2(
اأقل��10نواب�غياباً�عن�ح�شور�اجلل�شات

بدون�عذر�بعذر�النائب�

30مفلح فالح الع�سيبات

11اأحمد اإبراايم الهمي�سات

20بدر أمود الطورة

20خري الدين ااكوز

11أمد ال�سرمان

20اايل الودعان الدعجة

10أمود اخلراب�سة

01ن�سال احلياري

00اأجمد امل�سلماين

00زكريا ال�سيخ



19

عالقة الأعيان بالنواب، من احلذر اإم التهام

تخلو جل�س���ة من جل�س���ات الدورة م���ن حتذيرات رئي�ض 
املجل�ض من فقدان الن�ساب القانوين� 

اإن املعطيات الر�س���مية ملجريات جل�س���ات املجل�ض، 
تك�س���ف ع���ن اأن 10 جل�س���ات منه���ا فق���دت ن�س���ابها 
القان���وين متامًا، ومت رفعه���ا اأو تاأجيل انعقاداا، وفيما 

يلي تفا�سيل تلك اجلل�سات وتواريخ انعقاداا�

جل�س���ة الأح���د 22 /12 /2013 وكانت خم�س�س���ة .11
للجان���ب الرقاب���ي )الأ�س���ئلة والأجوب���ة(، ورفعت 

ل�ستكمالها يف جل�سة الأحد التايل�
جل�س���ة الأح���د 29 /12 /2013 واي اجلل�س���ة التي .21

خ�س�س���ت ل�س���تكمال مناق�سة الأ�س���ئلة والأجوبة 
املُرحلة من اجلل�سة ال�سابقة�

جل�س���ة الثالث���اء ال�س���باحية، الي���وم الث���اين م���ن .31
مناق�س���ات املوازن���ة 2014/1/14، وعق���دت ا���ذه 
اجلل�سة بدون ن�ساب قانوين، وقرر رئي�ض املجل�ض 
رفعه���ا م���دة �س���اعة ريثم���ا يت���م تاأمني الن�س���اب 

القانوين لها�
جل�س���ة الأربع���اء ال�س���باحية، الي���وم الثال���ث من .41

عق���د  وف�س���ل   ،2014/1/15 املوازن���ة  مناق�س���ات 
اجلل�سة يف موعداا، فاأعلن رئي�ض املجل�ض عاطف 
الطراونة تاأجيل انعقاداا �ساعة اإ�سافية ريثما يتم 

تاأمني الن�ساب القانوين لها�
جل�س���ة الأربع���اء 29 /2014/1، �س���هدت اجلل�س���ة .51

تهدي���دًا متوا�س���اًل بفقدانها الن�س���اب القانوين، 
مم���ا دف���ع النائبني عل���ي اخلاليلة وف���واز الزعبي 
للمطالب���ة بتعديل النظ���ام الداخلي ملجل�ض النواب 
ملعاجل���ة اذه امل�س���كلة، واأعلن رئي����ض املجل�ض رفع 
اجلل�س���ة بع���د اإق���رار مادت���ني فق���ط م���ن القانون 
املعدل لقانون ايئة مكافحة الف�ساد، ب�سبب فقدان 

الن�ساب القانوين�

الأربع���اء 2014/2/5 ، فق���دت اجلل�س���ة ن�س���ابها .61
اأثن���اء مناق�س���ة املجل����ض اقرتاحًا بقان���ون لتغليظ 

العقوبة على جرائم ال�سرقة يف قانون العقوبات�
جل�سة الثنني امل�سائية 10 /2014/2 فقدت جل�سة .71

جمل�ض النواب امل�س���ائية ن�س���ابها القانوين بعد اأن 
تب���ادل النائب���ان عبد الكرمي الدغمي وم�س���طفى 

احلمارنة التهامات بالعمالة� 
جل�س���ة الأربع���اء 5 / 3 / 2014، فق���دت ن�س���ابها .81

القانوين اأثناء مناق�س���ة قان���ون الزراعة، وبعد 55 
دقيقة عل���ى انعقاداا فقط، وق���ّدم رئي�ض املجل�ض 
عاط���ف الطراون���ة اعتذاره لل�س���عب الأردين لعدم 
متكن���ه من ا�س���تمرار انعق���اد اجلل�س���ة قائال: "ل 
اأ�ستطيع ال�ستمرار والت�س���ويت يف اجلل�سة ب�سبب 
ت�س���رب الن���واب خ���ارج القب���ة وفق���دان اجلل�س���ة 

لن�سابها"�
جل�س���ة الأربع���اء 19 /3 / 2014، فقدت ن�س���ابها .91

اأثن���اء مناق�س���ة قان���ون الزراعة املوؤق���ت الذي اأقر 
م���ادة واحدة منه، وبعد مرور اأقل من �س���اعة على 
انعقادا���ا، وبالرغم من عدم الإعالن ر�س���ميًا عن 
فق���دان اجلل�س���ة لن�س���ابها القان���وين، فقد طلب 
رئي����ض املجل�ض م���ن الأمانة العامة تدوين اأ�س���ماء 
الن���واب الذين كانوا يف مبن���ى املجل�ض ولكن خارج 
القبة �س���من بيان الأمانة العامة الذي ي�س���در يف 
اأعقاب جل�سات املجل�ض مت�سمنًا احل�سور والغياب 

للنواب�
جل�سة املناق�سة العامة الأخرية من الدورة العادية .101

الأوم 26 /4 / 2014، واي اجلل�س���ة الأخرية التي 
عقدا���ا املجل�ض يف اذه الدورة، والتي خ�س�س���ت 
للمناق�س���ة العامة لتقرير تقييم التخا�سية وفقدت 

ن�سابها بعد مرور �ساعة فقط على انعقاداا�
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القرتاح بقانون، والعرائ�ض وال�سكاوى:
ق���ّدم النواب يف الدورة العادي���ة الأوم 21 اقرتاحًا 
بقانون، بارتفاع متوا�س���ع ن�سبيًا عما مت تقدميه خالل 
ال���دورة غري العادية التي قّدم فيها 17 مقرتحًا بقانون 

فقط�

و�سّجل النواب تراجعًا يف تقدمي القرتاحات برغبة 
يف الدورة العادية الأوم بتقدمي مقرتحني فقط، بينما 
مت تق���دمي خم�س���ة مقرتح���ات برغب���ة يف ال���دورة غري 
العادية، وت�ساوى عدد العرائ�ض وال�سكاوى التي تلقااا 
املجل����ض يف الدورت���ني بتلقيه عري�س���تي �س���كاوى فقط 

متت اإحالتهما اإم احلكومة )انظر اجلدول 3(�

وم���ن ب���ني 21 مقرتحًا بقانون، واف���ق املجل�ض فقط 
عل���ى اقرتاح���ني بقانون، ام���ا املقرتح املتعل���ق بتعديل 
امل���ادة )17( من قانون املحكمة الد�س���تورية باإ�س���افة 
الفق���رة التالي���ة اإليه���ا "ب- على املحكمة الد�س���تورية 
اإ�سدار التف�سري املطلوب يف الفقرة )اأ( من اذه املادة 
خالل مدة ل تتجاوز �س���تني يومًا م���ن تاريخ ورود طلب 

التف�سري اإليها"�

ووافق املجل�ض على القرتاح الثاين بقانون املت�سمن 
تغلي���ظ العقوب���ات عل���ى جرائ���م ال�س���رقة يف قان���ون 
العقوبات، بينما بقيت املقرتحات الأخرى بقانون لدى 

اللجان الدائمة املخت�سة يف جمل�ض النواب�

وم���ن املالحظ اأن جمل�ض الن���واب يف دورته العادية 
الأوم مل يناق�ض اأي مقرتح بقانون من املقرتحات التي 
مت تقدميه���ا يف ال���دورة غري العادي���ة، وبقيت يف اأدراج 
اللج���ان دون النظر اإليها اأو مناق�س���تها، كما اأن النواب 
الذي���ن تقدموا بتلك املقرتح���ات مل يطالبوا بفتحها اأو 
عر�سها اأو مناق�ستها يف تراٍخ وا�سح منهم جتاه متابعة 

مقرتحاتهم ومطالبهم بهذا اخل�سو�ض�

تعلق���ت  بقان���ون  اقرتاح���ات  ثالث���ة  اأن  ويالح���ظ 
باملطالب���ة باإلغ���اء اتفاقية وادي عرب���ة وحملت الأرقام 
1 و 3 و 12 بح�س���ب ورودا���ا وت�س���جيلها يف ال�س���جالت 
الر�سمية، واأحيلت جميعها اإم جلنة ال�سوؤون اخلارجية 

التي مل تناق�سها نهائيًا ومل يتم عر�سها على املجل�ض�

وك�س���فت القرتاحات بقانون املقدم���ة للمجل�ض يف 
الدورة العادية عن ااتمام نيابي وا�س���ح بتعديل قانون 
العقوبات، فقد ق���ّدم النواب اأربع���ة اقرتاحات بقانون 
تدعو لإدخال تعدي���الت خمتلفة على قانون العقوبات، 

اي:

اقرتاح بقانون حول م�س���روع قان���ون معدل لقانون .11
العقوبات يغلظ العقوبات على اجلرائم التي تهدد 
الأم���ن الجتماع���ي، وق���د مت اإحالت���ه اإم اللجن���ة 

القانونية�

�اجلدول�)3(
مقارنة�القرتاحات�بقانون�وبرغبة،�والعرائ�ض�وال�شكاوى�بني�الدورتني�غري�العادية�والعادية�الأوىل

غري�العاديةالعادية�الأوىلاملو�شوعالرقم

2117اقرتاح بقانون1

25اقرتاح برغبة2

22عرائ�ض و�سكاوى3
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اق���رتاح بقانون حول اإلغاء ن����ض املادة )308( من .21
قان���ون العقوب���ات رق���م 16 ل�س���نة 1960، وق���د مت 

اإحالته اإم اللجنة القانونية�
اقرتاح بقان���ون حول تعديل الفقرت���ني )2و3( من .31

امل���ادة )407( وتعدي���ل امل���ادة )412( م���ن قانون 
العقوبات، وقد مت اإحالته اإم اللجنة القانونية�

اق���رتاح بقانون ح���ول تعديل اأح���كام املادة )117( .41
م���ن قانون العقوب���ات، وقد مت اإحالت���ه اإم اللجنة 

القانونية�
املناق�سة العامة:

�س���ّجل جمل����ض الن���واب يف دورت���ه العادي���ة الأوم 
انخفا�سًا متوا�س���عًا يف عقد جل�س���ات املناق�سة العامة 

قيا�سًا بالدورة غري العادية�

وبلغ عدد طلبات املناق�سة يف الدورة العادية الأوم 
10 طلب���ات مناق�س���ة عام���ة، بينم���ا و�س���ل عددا���ا يف 

الدورة غري العادية 14 طلب مناق�س���ة عامة، من بينها 
�ستة طلبات مت�سلة مبو�س���وع واحد او مو�سوع العنف 

اجلامعي�

وعق���د املجل����ض يف دورت���ه العادية الأوم جل�س���تي 
مناق�س���ة عام���ة طارئت���ني، ومل يك���ن اأحد م���ن النواب 
قد تقدم بطلب مناق�س���ة لهما، واما جل�س���ة مناق�س���ة 
توجه الكني�ست الإ�س���رائيلي لتبني م�سروع قانون لنزع 
ال�سيادة الأردنية عن امل�سجد الأق�سى، وجل�سة مناق�سة 
ق�س���ية ا�ست�سهاد القا�سي رائد زعيرت على اأيدي جنود 
اإ�سرائيليني على معرب الكرامة، بينما خ�س�ض املجل�ض 
يف دورته غ���ري العادية جل�س���ة مناق�س���ة طارئة واحدة 
لبحث مو�سوع اعتداء اأع�ساء من ال�سفارة العراقية يف 

عمان على اأردنيني يف ق�سر الثقافة�

وخ�س����ض املجل�ض كما او مب���ني يف اجلدول )4(، 
خم�ض جل�س���ات مناق�س���ة عامة بناء على طلبات نيابية 
مقدم���ة، ويف املقاب���ل فاإن���ه مل يعق���د خم����ض جل�س���ات 
مناق�س���ة بن���اء على مطال���ب نيابية، وق���د اأدرجت تلك 
املطالب على ج���داول اأعمال اجلل�س���ات اإل اأن املجل�ض 
اإما اأنه ا�س���تبعداا ب�س���بب ا�س���تباق احلكوم���ة باتخاذ 
قرارات ذات �سلة مبو�سوع تلك املذكرات مثل مو�سوع 
التوقيت ال�س���يفي وق�س���ية اإ�س���طوانات الغ���از ، اأو لأن 

املجل�ض قرر عدم �سالحية املناق�سة�

�اجلدول�)4(
طلبات�املناق�شة�العامة�يف�الدورتني�غري�العادية�والعادية�الأوىل

غري�العاديةالعادية�الأوىلاملو�شوعالرقم

1014عدد الطلبات1

510طلبات نوق�ست2

54اأدرجت ومل تناق�ض3

21عقد جل�سات مناق�سة طارئة4

5���طلبات مل تعر�ض على املجل�ض5
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الأ�سئلة النيابية واإجابات احلكومة:
ال���دورة العادي���ة الأوم ملجل����ض الن���واب  �س���جلت 
انخفا�س���ًا كبريًا يف عدد الأ�س���ئلة الت���ي وجهها النواب 
للحكومة خالل اذه الدورة مقارنة بعدد الأ�س���ئلة التي 

وجهها النواب يف الدورة غري العادية�

فم���ن 1165 �س���وؤاًل مت توجيهه���ا يف ال���دورة غ���ري 
العادية، انخف�ض اذا الرقم لي�س���ل اإم 762 �سوؤاًل مت 
توجيهها يف الدورة العادية الأوم، واي ن�سبة انخفا�ض 

كبرية جدًا تثري ت�ساوؤلت حول الأ�سباب�

واأجاب���ت احلكومة عن 542 �س���وؤاًل من بني جمموع 
الأ�س���ئلة املوجهة اإليها يف الدورة العادية الأوم بن�سبة 
اإجاب���ات بلغ���ت %71.1، واأدرج عل���ى ج���دول اأعم���ال 
اجلل�س���ات 122 �سوؤاًل بن�س���بة بلغت %16 قيا�سًا بالعدد 
الكلي لالأ�س���ئلة املوجهة� وترتفع اذه الن�سبة قلياًل اإذا 
ما قي�س���ت بع���دد الأ�س���ئلة التي اأجاب���ت احلكومة عنها 
لت�س���ل الن�س���بة اإم %22.5، واي ن�س���بة متدنية جدًا 
تك�س���ف عن ع���دم ااتمام املجل����ض يف دورت���ه العادية 
الأوم مبناق�سة الأ�سئلة النيابية وردود احلكومة عليها�

وخ�س����ض جمل�ض النواب يف دورت���ه العادية خم�ض 
جل�س���ات فقط لالأ�س���ئلة ولأجوبة احلكومة عنها، بينما 

خ�س����ض املجل�ض يف دورته غري العادية �س���بع جل�سات 
لالأ�س���ئلة ولأجوبة احلكومة عنها، ومت حتويل 23 �سوؤاًل 
اإم ا�س���تجوابات مل يتم ت�س���جيل معظمه���ا، ومت تاأجيل 
وترحيل 13 �سوؤاًل ب�سبب غياب اأ�سحابها عن اجلل�سات 

التي اأدرجت اأ�سئلتهم على جداول اأعمالها�

ال�ستجوابات
�سجلت الدورة العادية الأوم ملجل�ض النواب ارتفاعًا 
م�س���اعفًا يف عدد تقدمي ال�س���تجوابات قيا�سًا بعدداا 
يف الدورة غري العادية، فقد و�س���ل عدد ال�س���تجوابات 
املقدم���ة يف ال���دورة العادي���ة الأوم اإم 33 ا�س���تجوابًا 
بينما كان عدداا يف الدورة غري العادية 18 ا�س���تجوابًا 

فقط�

وم���ا اأدى لرف���ع الع���دد يف ال���دورة العادي���ة الأوم 
ا���و النائ���ب أم���د الرياطي الذي ق���ّدم منف���ردًا 16 
ا�س���تجوابًا فقط جاءت كلها يف مو�سوع منطقة العقبة 
القت�س���ادية اخلا�س���ة، م�س���جاًل بذل���ك اأعل���ى ع���دد 
ا�ستجوابات يف الدورتني بواقع 23 ا�ستجوابًا مل يناق�ض 
اأي منها ومل يتم طرح اأي من ا�س���تجواباته على جدول 

اأعمال اجلل�سات�

�اجلدول�)5(
الأ�شئلة�النيابية�يف�الدورتني�غري�العادية�والعادية�الأوىل

غري�العاديةالعادية�الأوىلاملو�شوع

7621165عدد الأ�سئلة

542935اإجابات احلكومة

122274الأ�سئلة املدرجة

2322اأ�سئلة اأحيلت ل�ستجوابات

1345غياب اأ�سحاب الأ�سئلة

57جل�سات الأ�سئلة
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اإن اجلدول التايل يك�س���ف اأن 13 نائبًا فقط حاولوا 
تقدمي ا�ستجوابات يف الدورتني العادية وغري العادية ما 
يعني اأن %8 فقط من جمموع النواب ا�ستخدموا حقهم 
الد�س���توري يف توجيه ا�ستجوابات للحكومة، واذا رقم 
قليل جدًا، فمن بني 150 نائبًا، فاإن 137 نائبًا مل يلجاأوا 
له���ذا احلق يف الرقابة على اأعم���ال احلكومة، ما يدلل 
على اأن ا�س���تخدام اذا احلق ما زال يف غاية التوا�سع، 
ولعل من اأ�سبابه العديدة اإما زاد النواب يف ا�ستخدام 

اذا احلق، اأو حل�سابات �سخ�سية ومناطقية�

اإن ع���دد ال�س���تجوابات الر�س���مي املق���دم خ���الل 
الدورتني غري العادية والعادية الأوم بلغ 51 ا�ستجوابًا 

اأجاب���ت احلكوم���ة ع���ن 38 ا�س���تجوابًا فق���ط بن�س���بة 
اإجابات بلغت %74.5 واي ن�سبة مرتفعة، لكن ما يثري 
الت�ساوؤلت وال�ستغراب اأن احلكومة نف�سها مل ترد على 
ا�س���تجوابات مت تقدميها اإليها يف الدورة غري العادية، 
كما اأن اأ�سحاب اذه ال�س���تجوابات يف الدورتني �سواء 
من تلقى الإجابة عن ا�ستجواباته اأو من مل يتلقااا، مل 
يقم اأي منهم مبتابعة ا�س���تجواباته املقدمة، ومل ي�سر 
اأي منه���م على مت�س���كه با�س���تجواباته املقدم���ة، واذا 
م���ا دفع مبجل�ض النواب نف�س���ه اإم جتاا���ل اإدراج اذا 

ال�ستجوابات على جداول اأعماله�

�اجلدول�)6(
ال�شتجوابات�النيابية�واإجراءات�احلكومة�واملجل�ض�حيالها�يف�الدورتني

عادية�النائب
مل�ُيناق�ضُنوق�ضرد�احلكومةغري�عاديةاأوىل

111أمد ال�سعودي

11مي�سر ال�سردية

1 /العادية336رول احلروب
16715أمد الرياطي

21�سعد الزوايدة

516أمود اخلراب�سة

22اأحمد امي�سات

مل ترد1خليل عطية
1/العادية44زكريا ال�سيخ

11في�سل الأعور

11ب�سام البطو�ض

مل ترد1خمي�ض عطية
مل ترد1خري اأبو �سعيليك

33183820املجموع
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اإن تراخي النواب ممن يقدمون ال�س���تجوابات اإم 
احلكومة ثم تنا�س���يها، يثري ت�س���اوؤلت م�س���روعة حول 
الأا���داف من وراء توجي���ه تلك ال�س���تجوابات، وحول 
اأ�س���باب عدم قيام النائ���ب مبتابعة ا�س���تجوابه� ورمبا 
يتع���ني على النائب يف حال تلقيه الإجابة واقتناعه بها، 
اأن يعلن عن اقتناعه بها ببيان اأو ت�س���ريح �س���حفي اأو 
الطل���ب ر�س���ميًا باإدراج ا�س���تجوابه على ج���دول اأعمال 

اجلل�سات�

اإن اذه الظاارة تثري الت�ساوؤلت وال�سكوك، فف�ساًل 
ع���ن تراخي النواب جت���اه ا�س���تجواباتهم، فاإن جمل�ض 
النواب نف�سه يعاين من ياارة الرتاخي، فطيلة انعقاد 
الدورتني غ���ري العادية والعادي���ة الأوم، مل يدرج غري 
ا�ستجوابني فقط على جدول اأعمال جل�ساته يف الدورة 
العادي���ة الأوم للنائبني زكريا ال�س���يخ ورول احلروب، 
بينما يهر يف الإعالن الر�س���مي ع���ن منجزات الدورة 

العادية الأوم اأنه نوق�ض ا�ستجواب واحد فقط� 

وان���اك ياارة يف غاي���ة الأامية يتوج���ب التوقف 
عندا���ا ومعاجلتها، واي الظاا���رة التي تربز عادة يف 
مناق�سة الأ�س���ئلة والأجوبة احلكومية عنها، حيث يلجاأ 
العديد م���ن النواب لالإعالن عن حتويل اأ�س���ئلتهم اإم 
ا�ستجوابات ول يقوم اوؤلء بت�سجيل ا�ستجواباتهم لدى 
الأمان���ة العام���ة للمجل����ض، واذه ياارة تتك���رر دائمًا 
واي تعني اأحد اأمرين، اإما رغبة النائب بال�س���تعرا�ض 
الإعالم���ي، واإم���ا اأن ل���دى النائب مطالب م���ن الوزير 
املعني ويريد ا�س���تخدام حتويل ال�س���وؤال اإم ا�ستجواب 

من اأجل ال�سغط عليه�

اإن ا���ذه الظاارة توجب على الأمانة العامة ملجل�ض 
النواب ورئا�س���ته التفكري بو�س���ع حد لها، و�سبطها يف 
اإطار قواعد قانونية وا�س���حة حتى ل جتعل من ال�سوؤال 
و�س���يلة �س���غط يف ي���د النائ���ب عل���ى الوزير وامل�س���وؤول 
لتحقيق منافع للنائب نف�سه، ما ي�سيء للدور الد�ستوري 

الرقابي ملفهوم ال�ستجواب�

بند ما ي�ستجد من اأعمال:
خ�س����ض جمل�ض الن���واب طيلة مدة انعق���اد دورته 
العادية الأوم خم�ض جل�س���ات فقط لبند "ما ي�س���تجد 
م���ن اأعم���ال" مت�س���اوية بذلك م���ع الرقم ذات���ه الذي 

خ�س�ض لهذا البند يف الدورة غري العادية�

لقد كان الوقت املعطى لبند ما ي�س���تجد من اأعمال 
يت���م اقتطاعه م���ن اجلل�س���ات الت�س���ريعية اأو الرقابية 

املخ�س�سة لالأ�سئلة والأجوبة�

ويعت���رب ا���ذا البن���د اإم جان���ب الأ�س���ئلة والأجوبة 
مبا يف ذلك ال�س���تجوابات من اأا���م الأعمال الرقابية 
ملجل�ض النواب اإل اأن اذا مل ي�س���عف املجل�ض يف و�س���ع 
اآلية عمل وا�سحة ت�سبط اإيقاع عقد اجلل�سات الرقابية 
والت�س���ريعية مبا ين�س���جم اأ�س���اًل مع النظ���ام الداخلي 
ال���ذي يفر����ض عق���د جل�س���ة رقابي���ة عقب عق���د اأربع 

جل�سات ت�سريع�

املذكرات:
�س���جل النواب يف دورته���م العادي���ة الأوم ارتفاعًا 
ملحويًا يف ع���دد املذكرات التي قدمواا خالل الدورة 

قيا�سًا بالدورة غري العادية�

ففي ال���دورة العادية الأوم و�س���ل ع���دد املذكرات 
املقدم���ة اإم 140 مذكرة، بينما كان عدداا يف الدورة 

غري العادية 103 مذكرات فقط�

واأجابت احلكومة على 49 مذكرة يف الدورة العادية 
الأوم، بينم���ا اأجاب���ت على 38 مذك���رة يف الدورة غري 

العادية، كما او مبني يف اجلدول )7(�

ويالح���ظ اأن اللج���ان الدائم���ة يف املجل����ض خ���الل 
ال���دورة العادية الأوم �س���جلت ارتفاع���ًا كبريًا جدًا يف 
ع���دد املذكرات التي مت ت�س���جيلها وتوجيهها للحكومة، 
بينم���ا انخف����ض ع���دد املذك���رات التي قدمه���ا النواب 
ف���رادى، فيم���ا مل تق���دم اأي كتل���ة برملاني���ة اأي مذكرة 
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بخالف الدورة غري العادية الأوم التي مت فيها تقدمي 
مذكرة واحدة�

وبالرغ���م م���ن اأن جمل�ض الن���واب يف دورته العادية 
الأوم ق���د طب���ق تعدي���الت النظام الداخل���ي اجلديد 
معرتفًا باملذكرات، فاإن ع�سرات املذكرات الأخرى التي 
درج النواب على توقيعها ون�سراا يف و�سائل الإعالم ل 
يتم ت�س���جيلها اأو حتى ت�سليمها لالأمانة العامة للمجل�ض 
للتاأك���د من توثيقها، وبالتايل ف���اإن عدد املذكرات التي 
وقعه���ا الن���واب ومل يت���م ت�س���جيلها يفوق بكث���ري العدد 

الر�سمي املعلن عنه�

ويالحظ اأن ثالث مذكرات مت ت�س���جيلها واإدراجها 
عل���ى جدول اأعمال الدورة العادي���ة الأوم تتعلق بطلب 
حجب الثقة عن احلكوم���ة، فيما اأدرجت مذكرة رابعة 
طالب اأ�سحابها فيها بت�سكيل جلنة حتقيق بالنتخابات 

الربملانية 2007 اإل اأن املجل�ض قرر ا�ستبعاداا�

اإن اأب���رز املذك���رات النيابي���ة التي توج���ب التوقف 
عندا���ا ا���ي تل���ك املتعلق���ة بطل���ب حج���ب الثق���ة عن 
احلكوم���ة، واملذكرات العديدة الأخ���رى املتعلقة بطلب 
طرد ال�س���فري الإ�س���رائيلي من الأردن واإلغ���اء اتفاقية 
وادي عرب���ة واملطالب���ة بالإف���راج عن اجلن���دي اأحمد 

الدقام�سة�

�اجلدول�)7(
املذكرات�النيابية�يف�الدورتني�غري�العادية�والعادية�الأوىل
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