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تردد كثريًا على األ�س���نة نواب املجل�س ال�س����د�س ع�س���ر ب�أن جمل�سهم من 
اأف�سل املج�ل�س الني�بية منذ ع�م 1989 ت�سريعً� ورق�بة، وقد ترددت هذه 
املقول���ة كثريًا، رمب� يف اإط�ر الدف�ع عن جمل�سه���م الذي دخل يف اختب�ر 
مبكر ل�سعبيته عقب منحه ثقة غري م�سبوقة حلكومة �سمري الرف�عي، وم� 
تاله���� من ا�ستحق�ق�ت �سريعة دفعت ب�ملتظ�هرين واملحتجني يف ال�س�رع 

والن�خبني للمط�لبة بحل املجل�س.
وتع���ززت تل���ك القن�ع�ت لدى ن���واب املجل�س ال�س�د�س ع�س���ر بعد اأن بدا 
وا�سح���ً� لديه���م اأنهم خ�رج دائ���رة الفعل فيم� يتعلق مب�س���رية الإ�سالح 
ال�سي��سي، بع���د اأن وجد جمل�س النواب نف�سه خ�رج تركيبة جلنة احلوار 
الوطني الت���ي �سكلته� احلكومة، وه���و م� دفع املجل�س للمب����درة لت�سكيل 
جلنة ح���وار موازية �سمت 25 ن�ئبً� لكن املجل����س �سرع�ن م� تخلى عنه� 

واألغ�ه� بعد ثالثة اأي�م من ت�سكيله�.
هذه الدرا�سة تعترب الأوىل من نوعه� التي حت�ول اختب�ر قن�ع�ت النواب 
ب����أن جمل�سه���م ال�س�د�س ع�سر هو اأف�س���ل املج�ل�س رق�ب���ة وت�سريعً� منذ 
ع����م 1989 اأو منذ املجل����س احل�دي ع�سر الذي يعترب يف نظر الكثري من 
املراقب���ني واملواطن���ني من اأف�سل املج�ل����س التي مت انتخ�به���� منذ عودة 

احلي�ة الدميقراطية للمملكة ع�م 1989.
وتك�سف الدرا�سة بو�سوح عن جملة مميزات للمجل�س ال�س�د�س ع�سر ك�ن 
م���ن بينه� اأنه  ي�أت���ي يف املرتبة الث�لثة من بني املج�ل����س الني�بية اإجن�زًا 

لعدد الت�سريع�ت التي اأقره� يف دورته الع�دية الأوىل.
ويعترب املجل�س الأول من بني املج�ل�س الني�بية يف توجيه الأ�سئلة الني�بية 
للحكوم���ة، واملجل�س الأول اأي�سً� يف توجي���ه املذكرات الني�بية، اإىل ج�نب 
كون���ه املجل����س الأول يف توجي���ه ال�ستجواب�ت لل���وزراء ب�لرغم من عدم 

من�ق�سته� حتت القبة.
وه���و املجل����س الرابع يف عدد توجي���ه  طلب�ت املن�ق�سة الع�م���ة، وي�أتي يف 
املرتب���ة الث�لثة يف توجيه القرتاح�ت بق�نون بعد املجل�سني احل�دي ع�سر 
»145 اقرتاحً� بق�نون« واملجل�س الث�ين ع�سر الذي وجه يف دورته الع�دية 
الأوىل »12 اقرتاح���ً� بق�ن���ون« بينم���� وج���ه املجل�س ال�س�د����س ع�سر »11 

اقرتاحً�«.
وي�أت���ي املجل����س ال�س�د�س ع�سر يف اأدنى مرتبة من ب���ني املج�ل�س الني�بية 
ال�س�بقة من حي���ث توجيه القرتاح�ت برغبة، فلم ي�سجل اأي اقرتاح من 
ه���ذا الن���وع يف الدورة الع�دي���ة الأوىل للمجل�س ال�س�د����س ع�سر، بخالف 
املجل����س الث�ين ع�سر الذي ح���ل يف املرتبة الأوىل بتوجي���ه 155 اقرتاحً� 
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برغب���ة، وح���ل املجل����س ال�س�د����س ع�سر يف املرتب���ة الث�ني���ة بتوجيه 142 
اقرتاح���ً� برغب���ة احل�دي ع�سر يف املرتبة الث�لث���ة بتوجيهه 9 اقرتاح�ت، 
بينم���� ت�س�وى املجل�س�ن الرابع ع�سر واخل�م�س يف املرتبة الرابعة بتوجيه 
اقرتاحني لكل منهم�، ليحل املجل�س ال�س�د�س ع�سر يف املرتبة اخل�م�سة.

وفيم���� يتعل���ق ب�جل�نب الت�سريعي فق���د ك�سفت الدرا�سة ع���ن اأن املجل�س 
ال�س�د����س ع�سر ت�س�وى من حيث املنجز الت�سريع���ي مع املجل�س ال�س�د�س 
ع�سر مبن�ق�سة واإقرار 26 م�سروع ق�نون، وق�نون موؤقت يف الدورة الع�دية 
الأوىل ل���كل منهم����، وحل املجل����س ال�س�د�س ع�سر يف املرتب���ة الث�لثة من 
حيث عدد الت�سريع����ت التي نظره� يف دورته الع�دية الأوىل بعد املجل�س 
الرابع ع�سر الذي نظر يف 42 ق�نونً�، وحل يف املرتبة الأوىل، تاله املجل�س 

اخل�م�س ع�سر الذي نظر يف 40 م�سروع ق�نون وق�نون موؤقت.
واأو�سح���ت الدرا�س���ة اأن املجل�س ال�س�د�س ع�س���ر يف دورته الع�دية الأوىل 
ق���دم منج���زات مهم���ة فيم� يتعل���ق ب���دوره الرق�ب���ي والت�سريع���ي قي��سً� 
ب�ملج�ل�س الني�بية ال�س�بقة، اإل اأنه بقي يع�ين من ذات امل�سكلة الرا�سخة 
الت���ي توارثته� املج�ل�س ع���ن بع�سه� من حيث الرتاخي يف تطبيق النظ�م 
الداخل���ي، ويف عدم اللتزام به والتج����وز عليه، �سواء من املجل�س اأو من 

اللج�ن الدائمة.
وبّينت الدرا�سة عن ت�أثر املجل�س كثريًا بدعوات املط�لبني بحله، وتعر�سه 
ل�سغ���ط من�ق�سة الثق���ة بحكومتني يف دورته الع�دي���ة الأوىل، وهو اأمر مل 
يح���دث من قب���ل يف اأي م���ن املج�ل����س الني�بي���ة ال�س�بقة، كم� اأن���ه ت�أثر 
مب��س���رة مب���� يجري يف اململك���ة من دع���وات لالإ�سالح ال�سي��س���ي بت�أثر 
مب��سر مب� يجري يف املنطقة والإقليم »م�سر، تون�س، ليبي�، اليمن«، وهو 
م���� دفع بنواب مله�جمة املط�لبني ب�لإ�سالح ال�سي��سي مم� اأثر �سلبً� على 
موق���ف املجل�س، وظهر وك�أنه �س���د الإ�سالح ال�سي��سي ب�لرغم من تكرار 
الت�سريح����ت والبي�ن����ت لرئي����س املجل����س والنواب ب�أنهم م���ع الإ�سالح 

ال�سي��سي ويدعمونه بقوة.
وتتوق���ف الدرا�سة اأم�م ال�سغط الكب���ري على املجل�س فيم� يتعلق ب�ل�سعور 
واخل���وف من تعر�سه للحل املبكر، حيث توؤكد الدرا�سة هن� على  اأن هذا 
ال�سع���ور اأبقى املجل�س خ�ئف���ً�، ويعي�س حتت �سغط فوبي� احلل، وهو ذات 
ال�سغ���ط الذي تولد مبكرًا عندم� وجد املجل�س نف�سه يخ�سع لفوبي� الثقة 
التي منحه� حلكومة �سمري الرف�ع���ي، وهو م� قدمته الدرا�سة التقييمية 
الأوىل للمجل����س يف اأول 65 يوم���ً� م���ن عمره التي و�سعه���� مركز القد�س 

للدرا�س�ت ال�سي��سية اأثن�ء انعق�د الدورة.
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ك�ن رئي����س جمل����س النواب في�س���ل الف�يز ي�أخ���ذ مك�نه على مقع���ده يف ق�عة 
امل�س���رح قبل ظهر ي���وم اخلمي�س 30 اآذار/م�ر�س 2011، ليتل���و على النواب ن�سخة من 
تقري���ر ر�سمي يح�سي منجزات املجل����س يف دورته الع�دية الأوىل التي انتهت د�ستوريً� 
يف الث�م���ن والع�سري���ن م���ن �سه���ر اآذار 2011، وبعد م���رور اأربعة اأ�سه���ر �سم�سية على 
انعق�ده����، مت افتت�ح الجتم�ع بخطبة العر�س يف الث�م���ن والع�سرين من �سهر ت�سرين 

ث�ين من ع�م 2010.
واأنه���ى الف�يز تقريره ليفت���ح املج�ل اأم�م النواب للتفك���ري ب�سوت مرتفع عم� 
ميك���ن اأن يفعلونه يف فرتة اإج�زة املجل�س ب�نتظ����ر انعق�د الدورة ال�ستثن�ئية الأوىل، 
واق���رتح رئي����س املجل�س عل���ى النواب التف���رغ للتوا�سل م���ع املواطن���ني كل يف دائرته 
النتخ�بي���ة وحم�ورتهم، ل�ستك�س�ف مواقفهم من الإ�س���الح ال�سي��سي، وم� يريدونه 
من الإ�سالح القت�س�دي، وتدوين مط�لبهم اخلدم�تية واحلي�تية، وو�سع تق�رير من 
قب���ل كل ن�ئب بهذه املط�لب ورفعه� اإىل املجل�س الذي �سيتوىل بدوره رفعه� اإىل جلنة 
احلوار الوطني، واإىل احلكومة كم�س�همة من املجل�س يف و�سع مط�لب املواطنني اأم�م 
جلنة احلوار التي تت���وىل و�سع و�سي�غة م�سروع ق�نون انتخ�ب جديد، وو�سع خ�رطة 

املط�لب ال�سعبية اأم�م احلكومة.
واحتج النواب  الذين ح�سروا الجتم�ع يف ق�عة امل�سرح على م� ق�له رئي�سهم، 
وت���وىل ن���واب عدي���دون الت�أكيد على اأن املجل����س ل يعمل عند جلنة احل���وار الوطني، 
واأن املجل����س تعر�س اإىل م� ي�سبه الإق�س����ء يف ور�سة احلوار الوطني، وغري ذلك من 
النتق����دات الحتج�جية التي ك�سفت عن موق���ف ني�بي ل يبدو اأنه ينظر بعني الر�س� 
اإىل جلن���ة احلوار الوطني التي تعر�ست منذ ت�سكيله� ملوجة انتق�دات و�سلت اإىل حد 

اأن ق�ل نواب عنه� يف ق�عة امل�سرح »اأنه� ل متثل الأردنيني..«.
ومل ي�ستط���ع رئي����س املجل����س �سبط اإيق����ع اجتم����ع ق�عة امل�س���رح يف احل�دي 
والثالث���ني من �سه���ر اآذار/م�ر�س امل��س���ي، ورمب� مل يرغب بتك���رار مط�لبه ورج�ئه 
من الن���واب التزام الهدوء لال�ستم�ع اإىل بع�سهم البع�س، وقبل اأن ت�ست�سري موازين 
الفو�س���ى يف تلك اجلل�سة ق���رر رئي�س املجل�س ف�سه� ومغ�درة الجتم�ع على عجل، يف 

خارطة ال�شتقراء امل�شهد الربملاين

الف�صل الأول
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الوقت الذي مل يبدي النواب فيه اأي اأ�سف على �سي�ع تلك اجلل�سة التي ج�ءت يف �سي�ق الت�س�ور واحلوار 
الني�ب���ي الداخل���ي لو�سع خ�رطة اأف���ك�ر ني�بية للخروج م���ن اأزمة داخلية حملية ت���دور يف فلك املط�لب 
الإ�سالحي���ة، التي تعر�ست ملواجهة من قبل اآخرين و�سلت اإىل ح���د العدوان على املعت�سمني املط�لبني 

ب�ل�سالح ال�سي��سي يف دوار الداخل���ية)1).
ويف ذل���ك الجتم�ع اأعلن رئي����س جمل�س النواب ب�سفته ال�سخ�سية اأم����م النواب عن اأن املجل�س 

ب�قي ولن يتم حله، وب�سر بدور مقبل وحموري للمجل�س اإل اأنه مل يقدم اأية تف�سريات اأخرى.
وم���ن الوا�سح اأن جمل�س النواب ال�س�د�س ع�سر مر يف مراحل عديدة من ال�سغط اأدت ب�لنتيجة 

اإىل الت�أثري �سلبً� على اأدائه الت�سريعي والرق�بي، وميكن اإجم�ل تلك املراحل فيم� يلي:

اأواًل: مرحلة تعظيم التوقعات
و�سبق���ت هذه املرحلة انتخ�ب����ت املجل�س التي اأجريت يف الت��سع م���ن �سهر ت�سرين ث�ين من 
ع����م 2010، وقد خ�سع املجل�س قب���ل ولدته اإىل م�كينة اإعالمية عملت على التب�سري مبجل�س مقبل 
خمتل���ف، وميث���ل ك�ف���ة �سرائح املجتم���ع الأردين، و�سري�سي جمي���ع املواطنني، وق���د تع�ظمت هذه 
امل�كين���ة الإعالمية اإىل ح���د اأنه� رفعت ع�ليً� من �سقف التوقع�ت م���ن املجل�س املقبل الذي ك�ن يف 

حينه ل يزال جنينً� ومل تتحدد هويته بعد.
وراف���ق تل���ك امل�كينة الإعالمية تعدي���ل على ق�نون النتخ����ب مت فيه اعتم�د م���� ي�سمى ب�لدوائر 
الوهمي���ة، وقد اأدت ب�لنتيجة اإىل ن�س���وب العديد من امل�سكالت الكربى التي رافق���ت العملية النتخ�بية 
ونت�ئجه����، كم���� اأدت ب�لنتيجة اأي�سً� اإىل م� ي�سبه ال�سدمة التي وق���ع الن�خبون حتت ت�أثريه� ق�دت اإىل 
ن�س���وب م�س���كالت من نوع العن���ف الجتم�عي الدخيل عل���ى املجتمع الأردين، وق����دت املجل�س لأن يكون 
م�ستهدفً� ب�لنقد والت�سكيك حتى قبل اأن يتم افتت�ح دورته الع�دية الأوىل يف الث�من والع�سرين من �سهر 

ت�سرين ث�ين ع�م 2010.
واأظهرت النت�ئج عدم ر�سى حقيقي لقط�ع�ت كبرية من املجتمع الأردين عنه�، ب�سبب م� ي�سمى 
ب� »الدوائر الوهمية«، وليجد املجل�س ال�س�د�س ع�سر نف�سه يخ�سع ملوجة ت�سكيك مت�سعة ا�ستح�سرت بقوة 

موجة الت�سكيك يف �سرعية املجل�س اخل�م�س ع�سر واإن ك�نت بدرجة اأقل منه)2).

ثانيًا: مرحلة الثقة املفرطة
وب�لرغم من اأن جمل�س النواب ال�س�د�س ع�سر ك�ن ميلك العديد من الروافع التي توؤهله لأن يتج�وز 
تل���ك العقبة، ف�إن املجل�س نف�س���ه مل يع�ين كثريًا من تلك امل�سكلة التي بقي���ت اأوًل يف اإط�ر الحتج�ج�ت 

املن�طقية، وانتهت بعد وقت لي�س ب�لق�سري.
وق����د متت����ع املجل�����س يف بواكري دورته به����دوء وا�سح �سواء عل����ى �سعيده الداخل����ي، اأو حتى على 

1- تعر����س املعت�سم���ون يف دوار الداخلي���ة اإىل اعتداء م���ن قبل »بلطجية« ومن رج����ل الأمن يوم اجلمع���ة 25 اآذار 2011، ومت ف�س 
اعت�س�مهم ب�لقوة واأدى اإىل وف�ة مواطن.

2 - ميك���ن مراجع���ة ك�مل التف��سيل حول هذه الق�سية وحول نت�ئج النتخ�ب�ت ون�سبة متثي���ل كل ن�ئب لدائرته النتخ�بية يف التقرير 
الأول الذي اأ�سدره مركز القد�س للدرا�س�ت ال�سي��سية بعنوان »جمل�س النواب يف اأول 65 يومً�«، الذي اأعده ال�سحفي وليد ح�سني 

ل�س�لح املركز، فقد مت التوقف مطوًل هن�ك حول نت�ئج النتخ�ب�ت وتداعي�ته� ول داعي لتكراره� هن�.
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ال�سعيد الإعالمي، فقد ك�ن هن�ك م� ي�سبه الإجم�ع الإعالمي وال�سحفي على منح املجل�س فر�سة وا�سعة 
لكي يثبت جدارته، وقوته، ولكي يخرج من امتح�ن »تعظيم التوقع�ت« مظفرًا.

اإل اأن املجل����س وقع يف اأزم���ة كربى ك�ن ل بد له لحقً� من دفع ثمنه� عندم� منح ثقة حلكومة �سمري الرف�عي 
و�سل���ت اإىل 111 �سوت���ً� وبن�سبة مئ�وية ب�لغ���ت )93٫27 %)، وهي ن�سبة بدت اأكرث م���ن �س�دمة لي�س للعديد من 

النواب اأنف�سهم، واإمن� لقط�ع�ت عري�سة من الن�خبني واملراقبني واملهتمني)1).
وب�لرغ���م من اأن حكومة الرف�ع���ي خرجت بن�سيب الأ�سد من هذه الثقة غ���ري امل�سبوقة، فقد ك�ن على 
جمل����س الن���واب اأن يدفع ثم���ن تلك الثقة مبكرًا، وهو م� اأدى اإىل اإع���الن املواطنني عن عدم ر�س�هم عن هذه 
الثقة وبداأت موجة الحتج�ج�ت على املجل�س ت�أخذ موقعه� يف هت�ف�ت املحتجني واملتظ�هرين املط�لبني بحله.

ثالثًا: مرحلة اخل�شارة غري املتوقعة
وج���د جمل�س النواب نف�سه اأم�م ف�تورة ا�ستحق�ق�ت عديدة يجب عليه� دفعه� �سريعً�، متثلت يف حجم 
املط�ل���ب الحتج�جية املط�لب���ة بحل املجل�س واإق�لة احلكومة، واملط�لبة ب�لإ�س���الح ال�سي��سي، ووجد املجل�س 
نف�سه يقف وجه� لوجه اأم�م املحتجني واملتظ�هرين، مم� دفعه لإ�سدار عدد من البي�ن�ت ت�سدى فيه� ب�لنقد 

للحركة الإ�سالمية وللمحتجني، و�سوًل اإىل اإعالن نواب حتت القبة عن عدم رغبتهم ب�لإ�سالح ال�سي��سي.
وب�لرغم من اأن مثل هذه الإ�سالح�ت ك�نت متثل مواقفهم ال�سخ�سية، ول تعرب ب�ل�سرورة عن موقف 
املجل�س بك�مل اأع�س�ئه، فقد �س�همت مثل هذه الأ�سوات يف تعزيز املط�لبة بحل املجل�س، واإظه�ره ب�أنه يقف 

�سد الإ�سالح ال�سي��سي.
لق���د بق���ي املجل�س يعي�س حتت �سغط ال�سع���ور ب�حلل املبكر والو�سيك، وهو م� دف���ع اأكرث من ن�ئب ويف 
من��سب����ت خمتلفة وحتت القبة وخ�رجه���� للحديث مب��سرة عن هذا ال�سغط ال���ذي توا�سل مع املجل�س حتى 

حلظة م� بعد ف�س الدورة الع�دية الأوىل يف الث�من والع�سرين من �سهر اآذار م�ر�س 2011 .

رابعًا: مرحلة البحث عن دور
ك�ن لت�سكي���ل جلن���ة احل���وار الوطني برئ��سة رئي����س جمل�س الأعي����ن ط�هر امل�سري اأث���را كبريًا على 
املجل����س، وعلى م���دى دوره امل�ستقبلي يف الإ�س���الح ال�سي��سي، ولهذا ذهب املجل�س لتلم����س دوره والبحث عن 

مك�ن له يف م�سرية الإ�سالح املقبلة.
لق���د ب����در املجل�س لت�سكيل جلنة ني�بية للحوار الوطني �سمت 25 ن�ئب�، اإل اأن املجل�س �س�رع اإىل حله�، 

ب�نتظ�ر م� �ستخرج به جلنة احلوار الوطني من نت�ئج وتو�سي�ت تتعلق بق�نوين الإنتخ�ب والأحزاب.
وانته���ت ال���دورة الع�دية الأوىل واملجل�س يقوم مبهمة املتلقي والب�حث ع���ن دور، وهذا م� دفع برئي�سه في�سل 
الف�ي���ز لدع���وة النواب بع���د ف�س الدورة بثالثة اأي�م لالجتم����ع يف ق�عة امل�سرح للت���داول فيم� ميكن اأن يقوم 

املجل�س به، داعيً� النواب لإجراء حوارات مع املواطنني ملعرفة مط�لبهم اخلدم�تية وال�سي��سية.

1 - ح�سب���ت الن�سب���ة على اأ�س�����س اأن عدد جمل�س النواب يف حينه ك�ن 119 ن�ئبً�، ب�سبب وف�ة الن�ئ���ب را�سد الرباي�سة، وقد حجب الثقة عن 
احلكومة  8 نواب فقط، ومل يلج�أ اأي ن�ئب ل�ستخدام حقه ب�لمتن�ع عن الت�سويت، وبذلك اأ�سبحت ن�سبة الثقة بحكومة الرف�عي اأعلى 

ن�سبة ثقة يف ت�ريخ احلكوم�ت الأردنية منذ عودة احلي�ة الدميقراطية ع�م 1989.
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متيزت ال���دورة الع�دية الأوىل ملجل�س النواب ال�س�د�س ع�س���ر بكونه املجل�س الني�بي 
الأول ال���ذي وج���د نف�سه يخ�سع لختب����ر من�ق�سة الثق���ة بحكومت���ني متت�ليتني هم� 

حكومة �سمري الرف�عي، وحكومة د. معروف البخيت.

وه���ذا الختب�ر مل يتكرر يف اأي من املج�ل����س الني�بية ال�س�بقة منذ ع�م 1989، مم� 
من���ح املجل�س ميزة م�س�فة اإليه، اإذ األقت عبئً� اإ�س�فيً� عليه بعد انق�سى يف من�ق�سة 
الثق���ة بحكومة الرف�عي خم�سة اأي�م ب���داأت يف 19 /12/ 2010، وانتهت ب�لت�سويت 
ومنحه���� ثقة غري م�سبوقة يف 23 /12 / 2010، كم���� ق�سى يومني يف من�ق�سة الثقة 
بحكومة د. معروف البخيت بداأت يف 2 /3 / 2011، ومنحه� الثقة يف اليوم الت�يل.

وق�س���ى املجل�س اأول 65 يومً� مع حكومة �سم���ري الرف�عي، بينم� ق�سى مع حكومة د. 
البخيت 56 يومً� هي جممل م� تبقى من دورته الع�دية الأوىل)1).

اأوال: الثقة بحكومة الرفاعي

ق�س���ى جمل�س الن���واب ال�س�د�س ع�س���ر 65 يومً� من عمر دورت���ه الع�دية الأوىل م���ع حكومة �سمري 
الرف�ع���ي الت���ي ت�سكلت قبيل دعوة جمل����س الأمة لالنعق����د يف الث�من والع�سرين من �سه���ر ت�سرين ث�ين 
2010، وبذل���ك ب���داأ جمل�س النواب ال�س�د�س ع�سر دورته الع�دي���ة الأوىل مع حكومة جديدة هي احلكومة 

الث�نية التي ي�سكله� الرف�عي.

1-  يتكىء هذا التقرير على التقرير الأول الذي اأعده مركز القد�س للدرا�س�ت ال�سي��سية عن اأول 65 يومً� من الدورة الع�دية الأوىل للمجل�س 
2011، وحتى حلظة  وال���ذي يغط���ي فيه عالقة املجل�س بحكومة �سمري الرف�عي منذ افتت�ح ال���دورة الع�دية الأوىل للمجل�س يف 28 /11/ 

ا�ستق�لته� وتكليف د. معروف البخيت بت�سكيل احلكومة اجلديدة.

املجل�س بني حكومتني

الف�صل الثاين
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وق����دم الرف�ع����ي بي�ن حكومته لنيل ثقة املجل�س يف اجلل�س����ة الرابعة التي عقده� بت�ريخ 
15 / 12 / 2010، واأعلن فيه� اأم�م املجل�س عن ا�ستج�بة حكومته لطلب النواب بت�أجيل العمل ب�مل�دة 

اخل�م�سة من ق�نون امل�لكني وامل�ست�أجرين �سنة اأخرى تنتهي يف 30 / 12 /2011 .
وج����ء اإعالن الرف�عي عن هذا القرار بعد اأن قدم العديد من النواب مط�لب تتعلق بهذا الق�نون، فقد 
ق���دم 13 ن�ئب���ً� مذكرة لرئي�س املجل�س في�س���ل الف�يز قبل بدء من�ق�س�ت الثق���ة ب�حلكومة دعوا فيه� احلكومة 
اإىل تعدي���ل ق�نون امل�لكني وامل�ست�أجرين قبل اأن ي�سبح ن�فذ املفعول يف الأول من �سهر ك�نون الأول ع�م 2011، 
مل���� �سيرتتب على تنفيذه م���ن م�س�كل اجتم�عية واقت�س�دية، بينم� قدمت كتل���ة حزب التي�ر الوطني اقرتاحً� 
بق�ن���ون وقعه جميع اأع�س�ء الكتلة الب�لغ عددهم 12 ع�سوًا دعوا فيه لتعديل الق�نون ب�سفة ال�ستعج�ل وقبل 

اأن ي�سبح ن�فذ املفعول.
وقدم���ت الن�ئ���ب رمي بدران بي�ن���ً� للحكومة دعت فيه اإىل اإ�سدار ق�نون تعلن في���ه ت�أجيل العمل ب�مل�دة 
اخل�م�س���ة م���ن ق�نون امل�لك���ني وامل�ست�أجرين �سنة اإ�س�في���ة ليت�سنى للحكومة وجمل�س الن���واب اإع�دة من�ق�سة 
الق�ن���ون واإج���راء حوار وطني حوله لتاليف حدوث اأية م�سكالت اجتم�عية واقت�س�دية قد تظهر نتيجة تطبيق 

الق�نون يف الأول من �سهر ك�نون الث�ين من ع�م 2011.
وج����ء ق���رار احلكومة لي�سحب الب�س�ط من حتت اأقدام النواب لت�سهي���ل مهمة ح�سوله على ثقة ني�بية 

ع�لية.
وب���داأ املجل�س من�ق�س�����ت الثقة بحكوم��ة الرف���ع���ي يف 19 / 12 / 2011، و�سبقه���� اإجراء العديد من 
اللق����ءات واحلوارات عل���ى م�أدبة ع�س�ء اأق�مه� رئي�س الوزراء الرف�عي للكت���ل الني�بية كل على حدة يف ن�دي 
املل���ك ح�سني لال�ستم����ع اإىل مط�لب النواب اخلدم�تية وللتعرف عن كثب عل���ى مواقفهم وميولهم ال�سي��سية 

واخلدم�تية.
وك�ن���ت كل التوقع�ت املبكرة ت�سري اإىل اأن حكومة الرف�ع���ي �ستح�سل على ثقة ع�لية جدًا �ست�سل اإىل 
110 اأ�س���وات وق���د تزيد عن ذلك، بينم� ذهبت اإحدى ال�سحف لن�س���ر تقرير مو�سع حتدثت فيه بو�سوح عن 

املخ�طر التي قد ترتتب على منح ثقة ع�لية للحكومة حمذرة يف الوقت نف�سه من ال�ستحق�ق�ت ال�سلبية التي 
قد يدفعه� املجل�س من ر�سيده ال�سعبي. 

وك�نت املف�ج�أة اأن النواب منحوا حكومة الرف�عي ثقة 111 ن�ئبً�، وحجب الثقة عنه� 8 نواب فقط)1)، 
لتكون ن�سبة الت�سويت على الثقة هي الأعلى من بني احلكوم�ت املتع�قبة منذ ع�م 1989، فقد و�سلت الن�سبة 

املئوية للت�سويت اإىل )93.2 %))2).
لق���د اأدت هذه الثق���ة غري امل�سبوقة اإىل تعر�س جمل�س النواب للمزيد م���ن النتق�دات التي و�سلت اإىل 

1 - حجب الثقة عن احلكومة 8 نواب منهم 4 �سيدات هن: وف�ء بني م�سطفى، مي�سر ال�سردية، مت�م الري�طي، عبله اأبو علبة، ومن النواب 
الذكور 4 نواب هم: عبد اهلل الن�سور، �سالح املح�رمة، ح�زم العوران، مو�سى الزواهرة.

2 - مت احت�س�ب اأع�س�ء املجل�س ب�عتب�رهم 119 ن�ئبً� ب�سبب وف�ة الن�ئب املرحوم را�سد الرباي�سة.
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ح���د مط�لبة املحتج���ني واملتظ�هرين بحل املجل�س، اإىل ج�نب توجيه انتق�دات مب��سرة للنواب ب�سبب منحهم 
احلكومة ثقة 111، لتتحول هذه الثقة اإىل عبء ثقيل على املجل�س دفع ثمنه من ر�سيده ال�سعبي، قبل اأن تلحق 
احلكوم���ة به وتدفع هي الأخرى م���ن ر�سيده� بعد اأن ارتفعت وترية املن�دين من املحتجني واملتظ�هرين بحل 

جمل�س النواب واإق�لة احلكومة.
ولي����س لكل مراقب اأو ب�حث اأن يتج�هل الظ���روف الإقليمية واملحلية التي �س�عدت بطريق مب��سر على 
ت�سري���ع اإق�ل���ة احلكومة، فقد ك�ن ل�ستحق�ق�ت الثورات ال�سعبية يف كل م���ن م�سر وتون�س ت�أثرياته� املب��سرة 
لال�ستج�ب���ة ال�سريع���ة ملط�لب املحتجني املط�لب���ني ب�إق�لة احلكومة، فيم� بقي���ت املط�لب بحل جمل�س النواب 
ق�ئمة حتى الآن، اإل اأن الدولة ذهبت للبحث يف و�سع خطط وخرائط طرق لالإ�سالح ال�سي��سي، وجد جمل�س 

النواب نف�سه خ�رجه� مت�مً�.

ثانيا: الثقة بحكومة د. معروف البخيت
اأقيل���ت حكومة �سمري الرف�عي يف الأول من �سهر �سب�ط ع�م 2011، مم� ا�سطر رئي�س املجل�س في�سل 

الف�يز لالإعالن عن ت�أجيل جل�س�ت املجل�س اإىل م� بعد ت�سكيل احلكومة التي ا�ستغرق حوايل ع�سرة اأي�م.
وق�س���ى رئي�س الوزراء املكلف د. معروف البخيت يومني يف حم�ورته مع الكتل الربمل�نية داخل املجل�س 
قبل ان ينطلق يف حم�ورة قط�ع�ت اأخرى، وح�سرت احلكومة اأول جل�سة ملجل�س النواب يف 13 / 2 / 2011، 
وك�ن مدرجً� على جدول اأعم�له� اأ�سئلة واأجوبة، ومت فيه� حتويل 3 اأ�سئلة اإىل ا�ستجواب�ت ورف�س النواب طلبً� 

للحكومة اجلديدة بت�أجيل بحث الأ�سئلة حتى ي�ستعد الوزراء اجلدد ملن�ق�سته� والطالع عليه�.
لق���د ب���دا وا�سحً� وب�سكل مبك���ر اأن عالقة جمل�س النواب م���ع حكومة البخيت لن تك���ون عالقة ن�عمة 
عل���ى نح���و م� ك�نت عليه م���ع حكومة الرف�عي يف بواكري عم���ر املجل�س، وبدا وا�سحً� ج���دًا اأن جمل�س النواب 
يعم���ل جدي���ً� على ا�ستع�دة ثقة الن�خبني به بعد اأن فقد جزءًا كبريًا منه���� ب�سبب منحه الثقة الع�لية حلكومة 

الرف�عي.
ووج���د جمل�س النواب نف�سه اأم����م حلظة راأى فيه� فر�سة ل�ستع�دة ثقته بنف�سه اأوًل، وثقة الن�خبني به 
م���ن خالل منح حكومة البخيت ثقة على احل�فة، فيم� ن�سط قط�ع وا�سع من النواب للرتويج اإىل توجه يدعوا 

اإىل اإ�سق�ط احلكومة يف الربمل�ن وحجب الثقة عنه�.
واأعلن���ت احلكومة يف 20 / 2/ 2011 عن �سحب م�س���روع ق�نون املوازنة الع�مة للدولة ل�سنة 2011 من 
املجل����س وهو الق�نون الذي ك�نت حكومة الرف�عي قد اأح�لته اإىل املجل�س وقطعت اللجنة امل�لية والقت�س�دية 

�سوطً� طوياًل يف من�ق�سته.
وبداأ املجل�س من�ق�س���ة الثق�ة بحكوم���ة د. البخ��يت يف 2 / 3 / 2011، بعد اأن ك�ن د. البخيت قد تقدم 

للمجل�س ببي�ن طلب الثقة يف 27 / 2 / 2011.
وق�س���ى املجل����س يومني فقط يف من�ق�سة بي�ن احلكومة لتح�سل عل ثق���ة متدنية حيث منحه� 63 ن�ئبً� 

الثقة، وحجبه� عنه� 47 ن�ئبً�، وامتنع عن الت�سويت 7 نواب، وغ�ب ن�ئب�ن.
ويالح���ظ اأن حكوم���ة د. البخيت الث�نية ك�نت ث�ين حكومة حت�سل على اأدنى ثقة من املج�ل�س الني�بية 
من���ذ املجل�س احل����دي ع�سر، بعد حكومة د. عبد ال�س���الم املج�يل الأوىل التي ح�سلت عل���ى ثقة 41 ن�ئبً� يف 
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املجل�س الث�ين ع�سر الذي ك�ن عدد اأع�س�ئه 80 ع�سوًا، وحجب الثقة عنه� 29 ع�سوًا، وبلغت ن�سبة م� ح�سلت 
عليه من ثقة )51٫89 %).

وب����لغت ن�س�����بة الثقة التي ح�س���لت عليه� حك��ومة د. البخيت الث�نية من املجل�س ال�س�د�س ع�سر 
%)، بخ���الف م� ح�سلت عليه حك���ومة د. البخي���ت الأوىل يف املجل�س الرابع ع�سر عندم� ح�سلت   52٫94(

على ثقة بلغت ن�سبته� )80٫37 %).
ويك�سف اجلدول رقم )1) اجت�ه�ت ت�سويت الكتل الني�بية على الثقة بحكومة د. معروف البخيت، 
حي����ث بلغت اأعلى ن�سبة حجب يف كتل����ة التجمع الدميقراطي )87٫5 %)، بينم� بلغت اأدنى ن�سبة حجب يف 

كتلة ح�زب التي�ر الوطني وبن�سبة )16٫66 %))1).
 ،% ويالح���ظ اأن جمي���ع الكتل الني�بية ب��ستثن�ء كتلة التجمع الدميقراط���ي جت�وزت ن�سبة منح الثقة فيه� 50 
مم� يوؤ�سر على اأن مزاج الكتل الني�بية الداخلي اأظهر يف معظمه� انق�س�مً� بني منح الثقة وحجبه� اأو المتن�ع. 

جدول رقم )1)
 اجتاهات الكتل النيابية وامل�صتقلني للت�صويت على الثقة بحكومة د. البخيت

العددالكتلة
امتن�عحجبثقه

غي�ب
ن�سبةعددن�سبةعددن�سبةعدد

%129التي�ر   752%  16،661%  8،33-

%12،57 %81التجمع   87،5---

%605 %159ال�سعب  33،331%  6،66-

%116امل�ستقله  54٫543%  27،271%  9،091

%2211الوف�ق   509%  40،91% 4،541

%148العمل  57،145%  35،71%  7،14-

%126التغيري  506%  50---

%5210 %2513امل�ستقلون  402% 8-

5،882 %39،57 %52،9447 %11963املجموع

1- يبلغ عدد اأع�س�ء كتلة التجمع الدميقراطي 8 اأع�س�ء حجب الثقة منهم 7 اأع�س�ء، ومنح الثقة ن�ئب واحد، بينم� يبلغ عدد اأع�س�ء كتلة 
حزب التي�ر الوطني 12 ع�سوًا منح الثقة منهم 9 اأع�س�ء، وحجب الثقة منهم ن�ئب�ن وامتنع ن�ئب واحد، كم� �سجلت كتلة التي�ر الوطني 

اأعلى ن�سبة منح ثقة من بني جميع الكتل الني�بية فقد و�سلت الن�سبة فيه� اإىل )75 %).
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ال�صكل البياين رقم )1(
اجتاهات الكتل النيابية وامل�صتقلني للت�صويت على الثقة بحكومة د. البخيت

ويك�سف اجلدول الت�يل عن نت�ئج الت�سويت على الثقة يف كل احلكوم�ت الأردنية التي ت�سكلت منذ عودة 
احلي�ة الدميقراطية ع�م 1989، وعدد الأ�سوات التي ح�سلت عليه�، والن�سبة املئوية للثقة يف كل منه�)1).

جدول رقم )2( 
حجم الثقة التي ح�صلت احلكومات عليها منذ عام 1989 - 2011

الن�سبة %احل�سورغي�بامتن�عحجبثقةاملجل�ساحلكومة
80،25%80-116596م�صر بدران

59،49%1147311179طاهر امل�صري
60،52%1146273476ال�صريف زيد بن �صاكر

51،89%1241299179عبد ال�صالم املجايل
69،23%1254222278ال�صريف زيد بن �صاكر
74%1257191377عبد الكرمي الكباريتي

65،38%13511512278عبد ال�صالم املجايل
80%80-1364122فايز الطراونه

82،5%1366122080عبدالروؤوف الروابدة
92،5 % 137460080علي ابو الراغب الأوىل
 77 %14842311109علي ابو الراغب الثانية

77،27 %14852230110في�صل الفايز
60،55 %14663761109عدنان بدران

80،37 %14862013107معروف البخيت الوىل
88،9 %15971111109نادر الذهبي

93،2%16111801119�صمري الرفاعي الثانية
53،84 %16634772117معروف البخيت الثانية

1 - وجدن���� �سعوب���ة ب�لغة جدًا يف و�سع هذا اجل���دول ب�سورته النه�ئية واملوثقة بعد ق�س�ء فرتة زمنية طويلة جدًا يف مراجعة جداول اأعم�ل 
جل�س����ت املج�ل����س الني�بية يف دوراته� الع�دية الأوىل منذ ع�م 1989، وحتى املجل����س ال�س�د�س ع�سر احل�يل ب�سبب عدم وجود معلوم�ت 

مفهر�سة ومنظمة ت�سهل على الب�حثني الرجوع اإليه�، اأو حتى لت�سهل على النواب مراجعته�.
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ال�صكل البياين رقم )2(
2011 - حجم الثقة التي ح�صلت احلكومات عليها منذ عام 1989 

لقد ت�أثر املجل�س الني�بي ال�س�د�س ع�سر يف دورته الع�دية الأوىل بتغيري احلكومتني، ووقع حتت �سغوط 
عدي���دة �س�حب���ت هذا التغيري اإىل ج�نب ت�أث���ره الب�لغ ب�لتظ�هرات التي �سهدته� اململك���ة التي ط�لبت ب�إق�لة 
حكوم���ة الرف�ع���ي وحل جمل�س الن���واب، وم� تبع تلك املط�لب م���ن ا�ستحق�ق�ت املجل�س طيل���ة دورته الع�دية 

الأوىل يعي�س يف ظالله�.

وت�أتي يف مقدمة تلك التحدي�ت ال�سغوط املط�لبة بحل املجل�س، وا�سطرار املجل�س للعي�س حتت ال�سعور 
بحل مبكر وو�سيك له، وهو م� ظهر وا�سحً� يف الكثري من مداخالت النواب حتت قبة املجل�س وخ�رجه�.

وم���ن بني اأهم تل���ك ال�سغوط ا�ستمرار فق���دان �سعبية املجل����س الذي ظهر وك�أنه يق���ف �سد الإ�سالح 
ال�سي��س���ي، خ��سة بع���د ت�سكيل جلنة احلوار الوطن���ي برئ��سة رئي�س جمل�س الأعي����ن ط�هر امل�سري، وعدم 
متثي���ل املجل����س يف تلك اللجن���ة ب��ستثن�ء متثيل اللجن���ة الق�نونية فيه من خالل رئي�سه���� الن�ئب عبد الكرمي 

الدغمي.

لق���د ح����ول املجل�س  ت�سكيل جلن���ة حوار وطني ني�بية، وق����م رئي�س املجل�س في�س���ل الف�يز بطرح هذا 
التوج���ه عل���ى املجل�س يف جل�سته ال�س�د�سة ع�سرة املنعقدة بت�ريخ 9 / 3 / 2011، ووافق املجل�س على ت�سكيله� 
م���ن 25 ع�س���وًا، اإل اأن املجل����س ع�د يف اجلل�س���ة الت�لية املنعقدة بت�ري���خ 13 / 3 / 2011 واألغى جلنة احلوار 

مت�م�)1). 

1- تلقى رئي�س املجل�س في�سل الف�يز ر�س�لة من الن�ئب �سالح املح�رمه ط�لبً� فيه� تكليفه بت�سكيل للحوار الوطني وممن يرغب من النواب، 
وق�م رئي�س املجل�س ب�لإ�ستج�بة لهذا املطلب.
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واأثريت �سكوك عديدة حول موقف املجل�س من الإ�سالح ال�سي��سي، بعد اأن ق�م املجل�س ب�إ�سدار بي�ن�ت 
ه�جم فيه� احلركة الإ�سالمية واملتظ�هرين، كم� ق�م نواب ب�لإعالن عن عدم رغبتهم ب�لإ�سالح ال�سي��سي، 

داعني لتوفري الوظ�ئف بدًل من و�سع ق�نون انتخ�ب وق�نون اأحزاب وغريه�.

ال�صكل البياين رقم )3(
2011  - احل�صور يف جل�صات الثقة والتي ح�صلت احلكومات عليها منذ عام 1989 
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بداأ جمل�س النواب ال�س�د�س ع�سر اأعم�له د�ستوريً� يف الث�من والع�سرين من �سهر 
ت�سري���ن ث����ين 2010، وك�ن اأم�مه 62 م�س���روع ق�نون وق�نون موؤق���ت مرحلة من 

جم�ل�س �س�بقة وموجودة يف اأدراج جل�نه الدائمة.
واأح�ل���ت احلكوم���ة اإىل املجل�س يف مطلع دورته الع�دي���ة الوىل 55 ق�نونً� وم�سروع 
ق�ن���ون من بينه���� 48 ق�نونً� موؤقتً�، و7 م�س�ريع قوان���ني)1)، ق�م املجل�س ب�إدراجه� 
جميعه� على جدول اأعم�ل جل�سته الت�سريعية الأوىل التي عقده� يف الأول من �سهر 

ك�نون الأول ع�م 2010 .
وتلقى املجل�س اأثن�ء انعق�د دورته 8 م�س�ريع قوانني منه� 3 م�س�ريع قوانني اأح�لته� 
حكومة �سمري الرف�عي اإليه وهي م�سروع ق�نون ت�أجيل العمل ب�مل�دة 5 من ق�نون 
امل�لكني وامل�ست�أجرين اإىل 2011/12/31 ، وم�سروع ق�نون املوازنة الع�مة للدولة 

ل�سنة 2011 وم�سروع ق�نون موازن�ت الوحدات احلكومية لل�سنة امل�لية 2011 .

واأح�لت حكومة د. معروف البخيت للمجل�س خم�سة م�س�ريع قوانني هي:
1- م�سروع ق�نون معدل لق�نون الجتم�ع�ت الع�مة ل�سنة 2011 مع �سفة ال�ستعج�ل.

2- م�سروع ق�نون الت�سديق على اتف�قية امتي�ز التقطري ال�سطحي لل�سخر الزيتي بني حكومة اململكة الأردنية 
اله��سمي���ة ممثلة ب�سلطة امل�س�در الطبيعية و�سركة الكرك الدولية للب���رتول اخل��سة امل�س�همة املحدودة 

ل�سنة 2011.
3- م�سروع ق�نون اإلغ�ء ق�نون تنمية البيئة ال�ستثم�رية والأن�سطة القت�س�دية ل�سنة2011.

4- م�سروع الق�نون املعدل لق�نون رع�ية الثق�فة ل�سنة 2011.
5- ق�ن���ون الت�سدي���ق على اتف�قية امتي�ز ال�سخر الزيتي بني حكومة اململكة الأردنية اله��سمية ممثلة ب�سلطة 

امل�س�در الطبيعية و�سركة ال�سخر الزيتي للط�قة 2010.

1- مل ين�ق�س املجل�س اأي من م�س�ريع القوانني ال�سبعة التي اأحيلت اإليه مطلع دورته الع�دية الوىل وهي، م�سروع ق�نون معدل لق�نون الطرق 
ل�سن���ة 2009، وم�س���روع ق�نون تنظيم قط����ع الإن�س�ءات ل�سنة 2009، وم�سروع ق�نون معدل لق�ن���ون العمل ل�سنة 2009، وم�سروع ق�نون 
معدل لق�نون نقل الب�س�ئع على الطرق ل�سنة 2009، وم�سروع ق�نون معدل لق�نون ت�سكيل املح�كم ال�سرعية ل�سنة 2009، وم�سروع ق�نون 

معدل لق�نون حم�ية حق املوؤلف ل�سنة 2009، وم�سروع ق�نون الهيئة الوطنية لالإ�سع�ف والطوارئ ل�سنة 2008 .

املنجزات الت�رشيعية

الف�صل الثالث
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وبل���غ املجم���وع الكلي للقوانني املوؤقت���ة وم�س�ريع القوانني املوج���ودة لدى املجل�س �س���واء املُّرحلة منه� من 
جم�ل�س �س�بقة اأو املح�لة اإليه من احلكومة 125 م�سروع ق�نون وق�نون موؤقت.

وك�ن ل���دى جمل����س الأعي�ن ثالثة قوانني موؤقتة ُمّرحلة من جم�ل�س �س�بق���ة خمتلف عليه� بني الأعي�ن 
والنواب، وهي الق�نون املوؤقت رقم )8) ل�سنة 2002، املعدل لق�نون الت�س�لت ل�سنة 2002، والق�نون املوؤقت 
رقم )17) ل�سنة 2002 املعدل لق�نون الأحوال املدنية ل�سنة 2002، والق�نون املوؤقت رقم )75) 2002، املعدل 
لق�ن���ون موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني���ة ل�سنة 2001، ومت اإقراره� يف جل�سة م�سرتكة بني املجل�سني)1)، 

اإىل ج�نب ق�نون اآخر ك�ن معلقً� بني املجل�سني. 
وقي��س���ً� على م� هو معرو�س على املجل�س من م�س�ري���ع قوانني وقوانني موؤقتة والب�لغ عدده� الإجم�يل 
125 م�سروع ق�نون وق�نون موؤقت فقد ن�ق�س املجل�س منه� 26 ق�نونً� وم�سروع ق�نون وبن�سبة اإجن�ز كلية بلغت 

.(% 20٫8(
وبل���غ عدد القوانني املوؤقتة التي ن�ق�سه� املجل�س يف دورت���ه الع�دية الأوىل 21 ق�نونً� موؤقتً� من اأ�سل 26 

ق�نونً� وم�سروع ق�نون وبن�سبة بلغت )80٫76 %).
وبل���غ عدد القوانني املوؤقت���ة التي ن�ق�سه� املجل�س من �سمن القوانني املوؤقت���ة التي اأح�لته� احلكومة اإليه 
مطل���ع دورت���ه الع�دية الوىل 16 ق�نونً� موؤقتً�، وبن�سبة اإجن�ز بلغ���ت )33٫33 %)، بينم� اأقر املجل�س 5 قوانني 

موؤقتة من جم�ل�س �س�بقة اإىل ج�نب اإقراره 5 م�س�ريع قوانني.
وبلغ���ت ن�سب���ة م�س�ريع القوان���ني التي ن�ق�سه���� املجل�س والب�لغ عدده���� خم�سة قوانني فق���ط م� ن�سبته 

.(% 19٫23(
وبلغ عدد القوانني املع�دة من جمل�س الأعي�ن اإىل جمل�س النواب 5 قوانني وبن�سبة بلغت )19٫23 %) 

ووافق جمل�س النواب عليه� بح�سب م� اأعيدت اإليه من جمل�س الأعي�ن.
وا�سط���ر جمل�س المة ب�سقي���ه النواب والأعي�ن لعقد جل�سة م�سرتكة حل�س���م خالف قدمي بينهم� على 
ثالثة قوانني موؤقتة تعود تواريخ اإ�سداره� ل�سنة 2002، وهي القوانني املوؤقتة املعدلة لقوانني موؤ�س�سة الإذاعة 

والتلفزيون، والت�س�لت، والأحوال املدنية.
وبلغ���ت ن�سب���ة القوانني التي اأقره���� املجل�س يف جل�سته امل�سرتك���ة مع الأعي�ن قي��س���ً� مبجمل منجزاته 

الت�سريعية )11٫53 %).
وواف���ق املجل����س على 15 ق�نون���ً� عر�ست عليه واأقره� جمل����س الأعي�ن كم� اأحيلت اإلي���ه، وبن�سبة بلغت 

.(% 57٫69(
ورف����س املجل����س 11 ق�نونً� وبن�سب���ة اإجم�لية بلغ���ت )42٫30 %)، وا�سطر للرتاج���ع عن موقفه جت�ه 
خم�س���ة قوان���ني اأع�ده� جمل�س الأعي�ن اإلي���ه ليوافق عليه� لحقً� ووفقً� مل� ج�ءته م���ن الأعي�ن، ليتقل�س عدد 
القوان���ني املرفو�س���ة اإىل 6 قوانني فقط وبن�سبة )23 %)، لي�سب���ح املجموع الكلي للقوانني التي وافق املجل�س 

عليه� خالل دورته الع�دية الأوىل 20 ق�نونً�، ورف�س 6 قوانني.
(% %)، بينم� تبلغ ن�سبة القوانني التي رف�سه� )23٫8  وتبلغ ن�سبة القوانني الني وافق املجل�س عليه� )76٫92 

وفيم� يلي ا�ستعرا�س ل�سرية م�س�ريع القوانني والقوانني املوؤقتة التي ن�ق�سه� املجل�س يف دورته الع�دية الأوىل:

2011 ، و�سبق انعق�د اجلل�سة �سل�سلة اجتم�ع�ت بني اللج�ن املخت�سة يف املجل�سني للتوافق  1- عقدت اجلل�سة �سب�ح يوم اخلمي�س 17 /3/ 
على �سيغ توفيقية جت�ه تلك القوانني، ومت ح�سم اخلالف بني املجل�سني داخل اللج�ن وقبل انعق�د اجلل�سة.
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اأواًل: م�شاريع القوانني التي اأقرها املجل�س
اأق���ر املجل����س م�س�ريع خم�سة قوانني فق���ط يف دورته الع�دية الأوىل، وبن�سب���ة بلغت )19٫23 %)، 
وه���ي م�س�ريع قوانني تعديل ق�ن���ون امل�لكني وامل�ست�أجرين، واملوازنة الع�مة ل�سنة 2011، وم�سروع الق�نون 
املع���دل لق�نون الجتم�ع�ت الع�مة ل�سنة 2011، وق�نون اإلغ�ء ق�ن���ون تنمية البيئة ال�ستثم�رية والأن�سطة 
القت�س�دي���ة ل�سنة2011، وق�نون الت�سديق على اتف�قية التقط���ري ال�سطحي لل�سخر الزيتي بني حكومة 
اململك���ة الأردنية،  اله��سمية ممثلة ب�سلط���ة امل�س�در الطبيعية و�سركة الك���رك الدولية للبرتول اخل��سة 

امل�س�همة املحدودة ل�سنة 2011.
1- قانون املالكني وامل�صتاأجرين

ج�ء م�سروع تعديل ق�نون امل�لكني وامل�ست�أجرين مبكرًا ويف مطلع الدورة الع�دية الأوىل عندم� ا�سطرت 
حكوم���ة �سمري الرف�عي لال�ستج�ب���ة ملط�لب ع�سرات النواب للم�س�رعة بتعدي���ل الق�نون، حيث قدم 13 ن�ئبً� 
مذك���رة لرئي�س املجل����س يدعون فيه� لتعديل���ه، ثم قدمت كتلة ح���زب التي�ر الوطني م�س���روع اقرتاح بق�نون 
لتعديل���ه، ثم قدمت الن�ئب رمي بدران مذكرة مم�ثل���ة، اإىل ج�نب تركيز النواب يف من�ق�ستهم للثقة بحكومة 

الرف�عي على �سرورة امل�س�رعة بتعديل الق�نون.
واأعلن���ت حكومة الرف�عي التزامه� ب�مل�س�رعة بتعديل الق�نون يف بي�نه� لطلب الثقة من املجل�س، ثم يف 
رد رئي�س الوزراء الرف�عي على من�ق�س�ت النواب قبيل الت�سويت، ووفت احلكومة ب�لتزامه� وتقدمت للمجل�س 

مب�سروع التعديل ومت اإقراره بعد ح�سوله� على الثقة غري امل�سبوقة، ودون اإح�لته على اللج�ن املخت�سة)1).
2- م�صروع قانون املوازنة العامة للدولة ل�صنة 2011

ت�أث���ر م�سروع ق�نون املوازن���ة الع�مة للدولة ل�سنة 2011، ت�ثرًا كبريًا ب�سب���ب تغيري حكومتني يف الدورة 
الع�دية الأوىل للمجل�س ويف اأمر غري م�سبوق من قبل، فقد وجد م�سروع الق�نون نف�سه اأم�م حكومتني تدافع�ن 
عن���ه اأم����م املجل�س، اإىل ج�نب ت�أثره ب�ن�سغ�ل املجل�س مبن�ق�سة الثق���ة بحكومتني، مم� اأدى اإىل ت�أخري اإقراره 

حتى 20 /3 / 2011 .
وك�نت حكومة �سمري الرف�عي قد قدمت م�سروع الق�نون اإىل املجل�س بت�ريخ 29 /12 / 2010، بخط�ب 
تاله وزير امل�لية، وقرر املجل�س اإح�لة م�سروع الق�نون اإىل جلنته امل�لية التي ق�مت هي الأخرى بت�أخري النظر 

فيه لأكرث من ع�سرة اأي�م ب�سبب ان�سغ�له� مبن�ق�سة م�س�ريع قوانني اأخرى.
ويف جل�سة املن�ق�سة الع�مة التي عقده� املجل�س ملن�ق�سة ارتف�ع الأ�سع�ر واآلية ت�سعري الوقود التي عقده� 
املجل����س يف 20 /1 / 2011 اأعل���ن  رئي�س الوزراء �سمري الرف�عي عن زي�دة املوظفني واملتق�عدين 20 دين�رًا، 

مم� اأدى اإىل وجود اختاللت يف املوازنة. 
ويف الأول من �سهر �سب�ط 2011، قدمت حكومة الرف�عي ا�ستق�لته� ومت تكليف د. معروف البخيت بت�سكيل 
احلكوم���ة اجلدي���دة، ويف 20 /2 / 2011 طلبت حكوم���ة البخيت من املجل�س املوافقة عل���ى �سحب م�سروع ق�نون 
املوازنة وب�تف�ق م�سبق مع رئي�س اللجنة امل�لية يف املجل�س الن�ئب اأمين املج�يل الذي دع� احلكومة ل�سحب امل�سروع.
يف 6 /3 / 2011 اأع�����دت حكوم����ة البخيت اإح�ل����ة م�سروع ق�نون املوازنة للمجل�����س وق�م وزير امل�لية 

1- ح�سل���ت حكوم���ة الرف�عي على الثقة بت�ريخ 23 /12 /2010، وقدمت م�سروع تعدي���ل الق�نون للمجل�س مب��سرة وق�م ب�إقراره يف جل�سته 
. 2010  /  12/ التي عقده� يف 27 
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بت����الوة بي�����ن املوازنة اأم�����م املجل�س الذي اأع�د امل�س����روع اإىل جلنته امل�لية، التي ق�م����ت يف 16 /3 / 2011 
بتقدمي تقريره� للمجل�س الذي بدا مبن�ق�سة املوازنة يوم 20 / 3 /2011، وا�ستغرق يومني فقط يف املن�ق�سة 
ليقره���� م�س����ء ي���وم 21 / 3 / 2011، حي���ث �سوت على الثقة به���� 95 ن�ئبً� من اأ�س���ل 110 �س�ركوا يف جل�سة 

الت�سويت)1).
3- م�صروع القانون املعدل لقانون الجتماعات العامة ل�صنة 2011

اأح�ل���ت حكومة د. معروف البخيت م�سروع الق�نون املعدل لق�نون الجتم�ع�ت الع�مة ل�سنة 2011 اإىل 
جمل����س الن���واب بت�ريخ  22 / 2 / 2011، ومنحته �سفة ال�ستعج�ل، وق�م املجل�س ب�إدراجه على جدول اأعم�ل 
جل�سته املنعقدة بت�ريخ 27 / 2 / 2011، ورف�س املجل�س امل�س�رعة مبن�ق�سته وقرر اإح�لته اإىل جلنة احلري�ت 

الع�مة وحقوق املواطنني مبقيً� على �سفة ال�ستعج�ل.
وت�����راخت جل�ن�����ة احلري���ت يف من���ق�سته حتى يوم 22 /3/ 2011، واإدرجه املجل�س على جدول اأعم�ل 

.(2( جل�سته التي �سيعقده� يف اليوم الت�يل، حيث اأقره يف 23/ 3 /2011 

4- م�صروع قانون اإلغاء قانون تنمية البيئة ال�صتثمارية والأن�صطة القت�صادية ل�صنة2011

اأحي��������ل م�سروع هذا الق�نون اإىل املجل�س من قب����ل احلكومة يف 15 /3 /2011، وق�م املجل�س 
ب�إدراج����ه على ج����دول اأعم��ل جل�سته املنعقدة بت�ريخ 23 / 3/ 2011 وواف���ق على قرار اإلغ�ء الق�نون يف 

نف�س اجلل�سة ودون اأن يقوم ب�إح�لته اإىل جل�نه املخت�سة.

5- م�ص���روع قان���ون الت�صدي���ق عل���ى اتفاقية التقطري ال�صطح���ي لل�صخر الزيتي ب���ني حكومة اململكة 

الأردني���ة،  الها�صمي���ة ممثل���ة ب�صلط���ة امل�ص���ادر الطبيعية و�صركة الك���رك الدولية للب���رول اخلا�صة 
امل�صاهمة املحدودة ل�صنة 2011.

اح�لت احلكومة م�س�روع الق�نون اإىل املج��ل��س يف 6 /3 /2011، واأدرج على جدول اأعم�ل اجلل�سة 
املنعق���دة بت�ري���خ 9 /3 /2011، ووجه رئي����س اللجنة الق�نوني���ة الن�ئب عبد الكرمي الدغم���ي عدة انتق�دات  
مل�سروع الق�نون لكونه يخلو من الأ�سب�ب املوجبة احلقيقية ودعوا اإىل ت�أجيل النظر فيه اإىل حني قي�م احلكومة 

بتزويد املجل�س ب�أ�سب�ب موجبة اأخرى.
وتدخ���ل ن�ئب رئي�س ال���وزراء وزير الداخلية �سعد �سرور مط�لبً� بت�أجي���ل بحثه اإىل حني قي�م احلكومة 

ب�إر�س�ل ال�سب�ب املوجبة.
ويف 16 /3/ 2011 ق�م���ت احلكومة بتزويد املجل�س ب�لأ�سب����ب املوجبة وقرر املجل�س اإح�لته اإىل جلنة 
الط�قة، ووافق املجل�س عليه بعد اإدراجه على جدول اأعم�ل ج�ل�سته الأخي�رة املنع�قدة بت��ريخ 27 /3/ 2011.

1- بلغ عدد النواب الذين حتدثوا يف جل�س�ت من�ق�سة املوازنة 91 ن�ئبً�.
2 - تن����س امل����دة )80) م���ن النظ�م الداخلي ملجل�س النواب عل���ى )يحدد رئي�س املجل�س جدول اأعم�ل اجلل�س���ة، ويوزعه على الأع�س�ء قبل 
اجلل�س���ة ب�أرب���ع وع�سرين �س�عة على الأقل)، بينم� تن�س امل����دة )70) على )تطبع تق�رير اللج�ن مرفق� به���� ن�سو�س م�س�ريع القوانني 
وتعديالته���� والأ�سب����ب املوجبة له� واقرتاح����ت اللجنة، وتوزع تلك التق�رير على الأع�س�ء قبل الب���دء يف من�ق�سته� مبدة ل تقل عن اأربع 

وع�سرين �س�عة اإل اإذا قرر املجل�س اإعط�ء املو�سوع �سفة ال�ستعج�ل فيبحثه فورًا).
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ثانيًا: القوانني املوؤقتة التي �شادق املجل�س عليها
1- قانون موؤقت رقم )27( ل�صنة 2010، قانون معدل لقانون الأمن العام

واف���ق املجل�س علي���ه وفقً� لتو�سية اللجنة الداري���ة، وعر�س على جدول اأعم����ل جل�سته اخل�م�سة التي 
انعقدت بت�ريخ 23 /12 /2010 وج�ءت مب��سرة بعد جل�سة الت�سويت على الثقة بحكومة �سمري الرف�عي.

2- قانون موؤقت رقم )34( ل�صنة 2010 قانون هيئة تنظيم النقل الربي

عر�����س الق�نون على جدول اأعم�ل اجلل�س����ة الث�منة بت�ريخ 9 /1/ 2011 حم�ًل من جلنة اخلدم�ت 
وال�سي�ح����ة، وتوقف املجل�س يف من�ق�سته عند مطلع امل�����دة 11، واأقره ك�ماًل يف ملحق جل�سته التي انعقدت 

يف 12 / 1 / 2011 .

3- قانون موؤقت رقم )12( ل�صنة 2010 قانون معدل لقانون العقوبات

عر����س هذا الق�ن���ون على جدول اأعم�ل اجلل�س���ة الت��سعة املنعقدة بت�ري���خ 16 /1/ 2011، حم�ًل من 
اللجنة الق�نونية، وتوقف املجل�س عند مطلع امل�دة 89، وتعر�س املجل�س اإىل انتق�دات من قبل ال�سح�فة بعد 
اأن اأق���ر تخفي�س عقوبة الزن� ب�لرتا�سي، وو�سلت تلك النتق�دات اإىل املتظ�هرين واملحتجني املط�لبني بحل 

املجل�س.
وحت���ت ه���ذا ال�سغط قرر املجل�س يف جل�سته املنعقدة بت�ري���خ 19 /1/ 2011 ت�أجيل النظر يف من�ق�سة 
الق�ن���ون، وع����د ل�ستكم����ل من�ق�سته يف جل�ست���ه احل�دية ع�سرة املنعق���دة بت�ري���خ 23 /1/ 2011، لكنه اأجل 
الت�سوي���ت علي���ه ملزيد من الت�س�ور بعد اأن طلب 22 ن�ئبً�)1) اإع�دة من�ق�سة املواد من 56 اإىل 76، وامل�دة 88، 

وامل�دة 340.
واأ�س����ر العدي���د من الن���واب يف مداخالته���م اإىل النتق�دات الت���ي تعر�سوا اإليه� ب�سب���ب تخفي�س تلك 

العقوب�ت.
وع�د املجل�س يف جل�سته ال�ستكم�لية املنعقدة بت�ريخ 26 / 1 /2011، لإع�دة من�ق�سة تلك املواد وتراجع 

عن تخفي�س العقوب�ت و�سوت املجل�س على الق�نون مبجمله.

4- قان���ون موؤق���ت رق���م )41( ل�صن���ة 2010 قان���ون اإلغ���اء قان���ون الت�صدي���ق عل���ى اتفاقي���ة التنقيب عن 
الب���رول وتقيي���م اكت�صاف���ه وتطوي���ره واإنتاجه ب���ني �صلطة امل�ص���ادر الطبيعية يف اململك���ة الأردنية 

الها�صمية و�صركة بريل للم�صادر )الأردن( يف منطقة �صرق ال�صفاوي
واف���ق املجل�س على هذا الق�نون وفق���ً� لتو�سية جلنة الط����قة يف ج����ل�ست���ه الث�لثة ع�سرة املنعقدة 

بت�ريخ 20 /2/ 2011 .

5- قانون موؤقت رقم )19( ل�صنة 2010، قانون معدل لقانون التقاعد الع�صكري

عر����س هذا الق�نون على املجل�س مبكرًا ويف جل�سته اخل�م�سة املنعقدة بت�ريخ 27 /12 /2011، حم�ًل 

1- �سه���دت اجلل�س���ة تقدمي مذكرتني منف�سلتني تط�لب�ن بت�أجيل الت�سوي���ت على الق�نون واإع�دة بحث تلك املواد، وقدم املذكرة الأوىل كتلة 
التغيري الني�بية ووقع عليه� 12 ن�ئبً�، وقدمت املذكرة الث�نية موقعة من ع�سرة نواب.
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اإىل املجل�س من جلنته الإدارية، وقرر املجل�س بعد من�ق�سته حتت القبة اإع�دة اإح�لته اإىل جلنة م�سرتكة ت�سم 
اللجنتني الإدارية والق�نونية للمزيد من الدرا�سة.

اأعيد عر�س هذا الق�نون على املجل�س الذي اأقره يف جل�سته الث�منة ع�سرة املنعقدة بت�ريخ 23 /3/ 2011.
6- قان���ون موؤق���ت رق���م )22) ل�صنة 2010 قانون الت�صديق على اتفاقية امتياز ال�صخر الزيتي بني حكومة 

اململكة الأردنية الها�صمية ممثلة ب�صلطة امل�صادر الطبيعية و�صركة ال�صخر الزيتي الأردين للطاقة
وافق املجل�س عليه يف اآخر جل�سة له يف دورته الع�دية الأوىل التي انعقدت يف 27 /3/ 2011 .

ثالثًا: القوانني املوؤقتة التي رف�شها املجل�س
1- القانون موؤقت رقم 43 �صنة 2002 قانون املعهد الدبلوما�صي الأردين

عر����س ه���ذا الق�نون على املجل�س يف جل�سته ال�س�بعة املنعقدة بت�ري���خ 5 /1/ 2011، وهو من القوانني 
املوجودة لدى اللج�ن الدائمة للمجل�س من جم�ل�س �س�بقة وقرر رف�سه.

2- قانون موؤقت رقم )13( ل�صنة 2010، قانون معدل لقانون حمكمة اجلنايات الكربى

وافق املجل����س على تو�سية جلنته الق�نونية برف�س هذا الق�نون يف جل�سته املنعقدة بت�ريخ 
.2011 /1/ 19

3- قانون موؤقت رقم )11( ل�صنة 2010، قانون النيابة العامة

وافق املجل�س على تو�سية جلنته الق�نونية برف�س هذا الق�نون يف نف�س اجلل�سة التي رف�س فيه� الق�نون 
ال�س�بق والتي انعقدت بت�ريخ 19 /1/ 2011.

4- قانون موؤقت رقم )42( ل�صنة 2010، قانون الأكادميية الأردنية العليا للتعليم التقني

رده املجل�س يف جل�سته املنعقدة بت�ريخ 23 / 2 / 2011.

5- قانون موؤقت رقم )10( ل�صنة 2010، قانون معدل لقانون التقاعد املدين

�سوت املجل�س على رده ا�ستج�بة لقرار اللجنة الإدارية، يف جل�سته املنعقدة بت�ريخ 23 /3/ 2011.

6- قانون موؤقت رقم )14( ل�صنة 2010 قانون اإدارة ق�صايا الدولة 

عر����س هذا الق�نون على املجل�س يف جل�ست���ه الرابعة ع�سرة املنعقدة بت�ريخ 23 /2/ 2011، حم�ًل من 
اللجنة الق�نونية التي اأو�ست برده.

رابع��ًا: القوان��ني املوؤقتة التي ت�راجع املجل�س عن رده��ا بعد اإعادتها اإليه 
من جمل�س االأعيان

ويبلغ عدده� خم�سة قوانني هي:
1- قانون موؤقت رقم )27( ل�صنة 2009 قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�صنة املالية 2009.

2- قانون موؤقت رقم )30( ل�صنة 2009 قانون املوازنة العامة لل�صنة املالية 2010.
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3- قانون موؤقت رقم )6( ل�صنة 2010 قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�صنة املالية 2010.

4- قانون موؤقت رقم )39( ل�صنة 2010 قانون ملحق بقانون املوازنة العامة لل�صنة املالية 2010.

وقد قّرر املجل�س ردَّ القوانني الأربعة ال�س�بقة يف جل�سته املنعقدة بت�ريخ 16 / 2 / 2011، لكن جمل�س 
الأعي����ن واف���ق عليه� واأع�ده���� اإىل جمل�س النواب الذي ع�د ب���دوره ملن�ق�سته� واإقراره���� يف جل�سته املنعقدة 

بت�ريخ 16 /3/ 2011.
5 - قانون موؤقت رقم )18( ل�صنة 2010 قانون معدل لقانون هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل.
�س���وت جمل�س النواب عل���ى رد هذا الق�نون يف جل�سته التي عقده���� يف 27 /2/ 2011 ، بخالف قرار 
جلن���ة الرتبي���ة والتعليم التي اأو�ست املجل�س ب�ملوافقة علي���ه، وك�ن املجل�س قد ن�ق�س العديد من مواده قبل اأن 
يخت�س���ر املن�ق�سة ويقرر رده. لك���ن جمل�س الأعي�ن قرر املوافقة عليه واإع�دة اإىل جمل�س النواب الذي تراجع 

عن قراره ووافق عليه يف جل�سته التي عقده� يف 16 /3/ 2011 كم� ورد اإليه من جمل�س الأعي�ن .

خام�شًا: قوانني موؤقتة معادة من االأعيان من جمال�س �شابقة
ويبلغ عدده� ق�نون واحد هو الق�نون املوؤقت رقم )67) ل�سنة 2001، ق�نون اإجراء الدرا�س�ت الدوائية، ووافق 

املجل�س عليه كم� ورد اإليه من جمل�س الأعي�ن.

�شاد�شًا: ق�وانني موؤقتة من جم�ال�س �شابقة خمتلف عليها بني النواب واالأعيان 
)اجلل�شة امل�شرتكة(

ويبلغ عدد هذه القوانني ثالثة قوانني موؤقتة بقيت يف اإدراج جمل�س الأعي�ن ب�سبب اخلالف بني الأعي�ن 
والنواب عليه� وهي:

1- القانون املوؤقت رقم )75) ل�صنة 2002 قانون معدل لقانون موؤ�ص�صة الإذاعة والتلفزيون الأردنية 
ل�صنة 2001.

2- القانون املوؤقت رقم )8) ل�صنة 2002 القانون املعدل لقانون الت�صالت.

3- القانون املوؤقت رقم )17) ل�صنة 2002 املعدل لقانون الأحوال املدنية ل�صنة

و�سكل املجل�س�ن جلنة م�سرتكة �سمت اللجنتني الق�نونيتني يف الأعي�ن والنواب ومت التوافق بينهم� على 
امل�س�دقة على القوانني الثالث، ومت عقد اجلل�سة امل�سرتكة بني املجل�سني يوم اخلمي�س 17 / 3 / 2011 .

�شابعًا: القوانني التي قرر املجل�س تاأجيلها اأو �شحبها بعد اأن بدا مبناق�شتها
ويبلغ عدده� ثالثة قوانني هي:

1 - النظام الداخلي ملجل�س النواب:
فق���د طرح���ت مط�لب الن���واب ب�مل�س�رعة بتعدي���ل النظ�م الداخل���ي للمجل�س، ومت���ت املن�ق�سة الأولية 
له���ذا املطلب وتقرر اإح�ل���ة امللف بك�مله اإىل اللجنة الق�نونية، اإل اأنه���� مل تن�ق�سه طيلة عمر الدورة وبقي يف 

اإدراجه�)1).

1- هن�ك العديد من املط�لب الني�بية ال�س�بقة املتعلقة بتعديل النظ�م الداخلي ملجل�س النواب يف اإدراج اللجنة الق�نونية مرحلة من جم�ل�س 
ني�بية �س�بقة، كم� اإن هن�ك العديد من م�س�ريع التعديل املقرتحة التي مت تقدميه� يف جم�ل�س �س�بقة وخ��سة تلك امل�س�ريع واملقرتح�ت 

التي قدمت يف املجل�سني الرابع ع�سر واخل�م�س ع�سر ول تزال يف اإدراج اللجنة الق�نونية.
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وم���ن املالح���ظ اأن اللجنة الق�نوني���ة نف�سه� قد خ�لفت منطوق الفقرة »ج« م���ن امل�دة 163 من النظ�م 
الداخل���ي للمجل�س التي توؤكد على اأن »تدر�س اللجنة القرتاح وتق���دم تو�سي�ته� اإىل املجل�س خالل مدة �سهر 

على الأكرث واإل ج�ز للمجل�س النظر ب�لقرتاح مب��سرة«.
وقد انتهت الدورة الع�دية الأوىل للمجل�س يف 2011/3/28 بينم� اأح�ل املجل�س م�سروع تعديل النظ�م 
الداخلي يف جل�سته املنعقدة بت�ريخ 27 /12/ 2011، ومع ذلك مل تقدم اللجنة الق�نونية اأي تقرير للمجل�س، مب� 

ي�سكل خم�لفة �سريحة للنظ�م الداخلي للمجل�س، ومل يتوىل اأي من النواب اإث�رة هذه الق�سية.
2- القانون املوؤقت رقم )3) ل�صنة 2010 قانون الطاقة املتجددة وتر�صيد الطاقة:

وق���د اأح�لته جلن���ة الط�قة الني�بية اإىل املجل�س يف جل�سته املنعق���دة بت�ريخ 27 / 12 / 2010، ومل تتم 
من�ق�سته. وتقرر ت�أجيله اإىل جل�سة لحقة، واأعي����د واأدرج على جدول اأعم�ل اجلل�سة ال�س�د�سة ع�سرة املنعق��دة 

بت�ريخ 7 /3/ 2011، وتوقف املجل�س يف من�ق�سته عند مطلع امل�دة 12.
ع�د املجل�س يف جل�سته املنعقدة بت�ريخ 9 / 3 / 2011 ملن�ق�سته، وقرر اإع�دته جمددًا اإىل جلنة الط�قة 

لإع�دة درا�سته ب�سكل اأو�سع بعد ان اتهمه النواب ب�أن فيه �سبهة خم�لفة د�ستورية.
3 - القانون املوؤقت رقم )21) ل�صنة 2010 قانون معدل لقانون ا�صتقالل الق�صاء:

فرغ����ت اللجنة الق�نونية من درا�سته واإقراره واأدرج على جدول اأعم�ل جل�سة املجل�س املنعقدة 
بت�ري����خ 9 / 3 / 2011، وف���ور مب��س���رة املجل�س مبن�ق�سته تق���دم رئي�س اللجنة الق�نوني���ة بطلب اإىل املجل�س 

ب�ملوافقة على �سحبه »للمزيد من الدرا�سة« ووافق املجل�س على طلبه.
والالف���ت اأن ع���ددًا من طلبة الق�س�ء التقوا برئي�س اللجنة الق�نوني���ة الن�ئب عبد الكرمي الدغمي قبل 
موعد انعق�د اجلل�سة واأو�سحوا له اأن الق�نون مت تف�سيله من قبل اأع�س�ء يف اللجنة ليخدم ابنة اأحد النواب 

فقط، وهو م� دفع برئي�س اللجنة لطلب �سحب الق�نون)1).

ثامنًا: م�شاريع قوانني اأحالتها احلكومة للمجل�س اأثناء الدورة ومل تناق�س
ويبلغ عدده� ق�نونني فقط هم�:

1- م�صروع قانون موازنات الوحدات احلكومية لل�صنة املالية 2011

اأح�لت احلكومة هذا امل�سروع اإىل املجل�س الذي عر�سه على جدول اأعم�ل جل�سته املنعقدة بت�ريخ  
16 / 1 / 2011، وق����رر املجل�س اإح�لته اإىل اللجنة امل�لي����ة والقت�س�دية، لتتم اإ�س�فته اإىل الق�نون املوؤقت 
رق����م )4) ل�سنة 2010، ق�نون موازن�ت الوحدات احلكومية لل�سنة امل�لية 2010، الذي اأح�لته احلكومة اإىل 

املجل�س يف م�ستهل دورته الع�دية الأوىل ومل تتم من�ق�سته هو الآخر.
2- م�صروع القانون املعدل لقانون رعاية الثقافة ل�صنة 2011

اأح�لت���ه احلكومة للمجل�س يف اآواخر الدورة الع�دي���ة الأوىل، وعر�سه املجل�س على جل�سته الأخرية من 
عمر دورته التي انعقدت يف 27 / 3 / 2011 وقرر اإح�لته اإىل اللجنة امل�لية:

ويو�س���ح اجلدول الت�يل جمموع م�س�ريع القوان���ني والقوانني املوؤقتة التي ن�ق�سه� املجل�س واتخذ بحقه� 
قرارات �سواء ب�لرد اأو املوافقة:

1- تولت جريدة العرب اليوم ن�سر تف��سيل تلك الواقعة التي ك�نت �سببً� يف �سحب الق�نون يف عدده� ال�س�در يوم اخلمي�س  10 / 3 / 2011 .
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جدول رقم )3( 
املنجز الت�صريعي للمجل�س ال�صاد�س ع�صر يف دورته العادية الأوىل

من 28 / 11 / 2010 وحتى 28 / 3 / 2011
قرار املجل�ساجلهة�سفته وت�ريخه الق�نونالرقم

موافقةاحلكومةم�سروع ق�نون معدل �سنة 2010امل�لكني وامل�ست�أجرين1
موافقةالإداريةموؤقت رقم 27 �سنة 2010تعديل ق�نون المن الع�م2
موافقةاحلكومةم�سروع ق�نون �سنة 2011املوازنة الع�مة ل�سنة 32011
رف�ساخل�رجيةموؤقت رقم 43 �سنة 2002املعهد الدبلوم��سي الأردين4
موافقةالأعي�نموؤقت رقم 67 �سنة 2001اإجراء الدرا�س�ت الدوائية5
موافقةاخلدم�تموؤقت رقم 34 �سنة 2010هيئة تنظيم النقل الربي6
موافقةالق�نونيةموؤقت رقم 12 �سنة 2010تعديل ق�نون العقوب�ت7
رف�سالق�نونيةموؤقت رقم 13 �سنة 2010حمكمة اجلن�ي�ت8
رف�سالق�نونيةموؤقت رقم 11 �سنة 2010الني�بة الع�مة9

ملحق بق�نون املوازنة الع�مة 10
لل�سنة امل�لية 2009

- ردامل�ليةموؤقت رقم )27) ل�سنة 2009
- وافق املجل�س عليه� 

بعد اإع�دته� من 
الأعي�ن

ملحق بق�نون املوازنة الع�مة 11
لل�سنة امل�لية 2010 

- ردامل�لية موؤقت رقم )30) ل�سنة 2009
- وافق املجل�س عليه� 

بعد اإع�دته� من 
الأعي�ن

ملحق بق�نون املوازنة الع�مة 12
لل�سنة امل�لية 2010 

 

- ردامل�ليةموؤقت رقم )6) ل�سنة 2010
- وافق املجل�س عليه� 

بعد اإع�دته� من 
الأعي�ن

ملحق بق�نون املوازنة الع�مة 13
لل�سنة امل�لية 2010 

- ردامل�ليةموؤقت رقم )39) ل�سنة 2010
- وافق املجل�س عليه� 

بعد اإع�دته� من 
الأعي�ن

ق�نون اإلغ�ء ق�نون الت�سديق على 14
اتف�قية التنقيب عن البرتول 

وتقييم اكت�س�فه وتطويره واإنت�جه 
بني �سلطة امل�س�در الطبيعية يف 

اململكة الأردنية اله��سمية و�سركة 
برتيل للم�س�در )الأردن) يف 

منطقة �سرق ال�سف�وي

موافقةالط�قةموؤقت رقم )41) ل�سنة 2010
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ق�نون الأك�دميية الأردنية العلي� 15
للتعليم التقني

الرتبية موؤقت رقم )42) ل�سنة 2010
والتعليم

رد

ردالق�نونيةموؤقت رقم )14) ل�سنة 2010ق�نون اإدارة ق�س�ي� الدولة16
ق�نون معدل لق�نون هيئة اعتم�د 17

موؤ�س�س�ت التعليم الع�يل
- رده بخ���الف تو�سية الرتبيةموؤقت رقم )18) ل�سنة 2010

جلنة الرتبية بقبوله
- ع����د املجل�س ووافق 
علي���ه بع���د اإع�دت���ه 

من الأعي�ن
موؤ�س�س���ة 18 لق�ن���ون  مع���دل  ق�ن���ون 

الإذاعة والتلفزيون الأردنية ل�سنة 
 2001

م�سرتكةموؤقت رقم )75) 2002
»الأعي�ن 
والنواب«

موافقة

الق�نون املعدل لق�نون الت�س�لت 19
ل�سنة 2002

م�سرتكةموؤقت رقم )8) ل�سنة 2002
»الأعي�ن 
والنواب

موافقة

الق�ن���ون املع���دل لق�ن���ون الأحوال 20
املدنية ل�سنة 2002

م�سرتكةموؤقت  رقم )17) ل�سنة 2002
»الأعي�ن 
والنواب«

موافقة

م�س���روع الق�ن���ون املع���دل لق�نون 21
الجتم�ع�ت الع�مة ل�سنة 2011

موافقةاحلري�تم�سروع

22
التق�ع���د  لق�ن���ون  مع���دل  ق�ن���ون 

املدين
رف�سالإداريةموؤقت رقم)10) ل�سنة 2010

التق�ع���د 23 لق�ن���ون  مع���دل  ق�ن���ون 
الع�سكري

الق�نونية موؤقت  رقم )19) ل�سنة 2010
موافقةوالإدارية

24
تنمي���ة  ق�ن���ون  اإلغ����ء  ق�ن���ون 
والأن�سط���ة  ال�ستثم�ري���ة  البيئ���ة 

القت�س�دية ل�سنة2011

موافقةاحلكومةم�سروع

25

ق�ن����ون الت�سدي����ق عل����ى اتف�قي����ة 
التقطري ال�سطحي لل�سخر الزيتي 
الأردني����ة  اململك����ة  حكوم����ة  ب����ني 
اله��سمية ممثل����ة ب�سلطة امل�س�در 
الك����رك الدولية  الطبيعية و�سركة 
امل�س�هم����ة  اخل��س����ة  للب����رتول 

املحدودة ل�سنة 2011

موافقةالط�قةم�سروع

26

ق�ن���ون الت�سدي���ق عل���ى اتف�قي���ة 
امتي�ز ال�سخر الزيتي بني حكومة 
اململكة الأردني���ة اله��سمية ممثلة 
ب�سلطة امل�س�در الطبيعية و�سركة 

ال�سخر الزيتي الأردين للط�قة

موافقةالط�قةموؤقت  رقم )22) ل�سنة 2010
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منجزات جمل�س النواب ال�صاد�س ع�صر الت�صريعية قيا�صاً باملجال�س ال�صابقة:

يك�س���ف اجل���دول الت�يل عن حجم املنجز الت�سريعي للمجل�س الني�ب���ي ال�س�د�س ع�سر يف دورته الع�دية 
الأوىل مع املج�ل�س الني�بية ال�س�بقة منذ املجل�س احل�دي ع�سر.

املنج���ز  اأن  ويالح���ظ 
ال�س�د����س  للمجل����س  الت�سريع���ي 
ع�س���ر يت�س�وى مت�مً� م���ع املنجز 
الت�سريعي للمجل�س احل�دي ع�سر 
يف دورت���ه الع�دي���ة الأوىل، فق���د 
�سجل املجل�س�ن اإجن�ز 26 ق�نونً� 
ل���كل منهم����، وت�س����وى مت�مً� يف 
امل�س�دقة على 5 م�س�ريع قوانني، 

و 21 ق�نونً� موؤقتً� لكل منهم�.

ويف الوقت الذي مل ي�سجل 
عل���ى املجل����س احل����دي ع�سر يف 
ق����م  اأن  الأوىل  الع�دي���ة  دورت���ه 
ب�إع����دة قوانني  جمل�س الأعي����ن 
اإليه، فقد �سجل املجل�س ال�س�د�س 

ع�سر اإع�دة 5 قوانني اإليه.

ويالح���ظ اأن جمل�سي الث�ين ع�سر والث�لث ع�سر قد �سجال ن�سبة اإجن�ز ت�سريعية منخف�سة جدًا قي��سً� 
ب�ملج�ل����س الأخ���رى، فقد اأجنز املجل�س الث����ين ع�سر 14 ق�نونً� يف دورته الع�دي���ة الأوىل من بينه� 8 م�س�ريع 

قوانني، و6 قوانني موؤقتة، واأع�د جمل�س الأعي�ن اإليه ق�نونً� واحدًا.

وحق���ق املجل����س الث�لث ع�سر اأقل ن�سبة اجن�ز ت�سريعي من ب���ني املج�ل�س الني�بية كله� منذ ع�م 1989، 
فقد اأجنز 10 قوانني فقط من بينه� 7 م�س�ريع قوانني و3 قوانني موؤقتة.

وي�سجل للمجل�س الرابع ع�سر اأعلى ن�سبة اإجن�ز ت�سريعي يف دورته الع�دية الوىل، فقد اأجنز 42 ق�نونً� 
م���ن بينه���� 6 م�س�ري���ع قوانني، و36 ق�نون���ً� موؤقتً�، وهي اأعلى ن�سب���ة اإجن�ز للقوانني املوؤقتة م���ن بني املج�ل�س 

الني�بية منذ ع�م 1989.

ويع���ود �سبب ان�سغ�ل املجل����س الرابع ع�سر مبن�ق�سة القوانني املوؤقت���ة اإىل كونه ج�ء بعد غي�ب الربمل�ن 
مل���دة ع�م���ني ق�مت خالله���� حكومة املهند�س عل���ي اأبو الراغب ب�إ�س���دار 211 ق�نونً� موؤقت���ً�، مم� فر�س على 
املجل����س الراب���ع ع�سر حتم���ل تركة ثقيلة متثلت بحزمة القوان���ني املوؤقتة الكربى التي ل ت���زال بع�س قوانينه� 

جدول رقم )4(
 املنجزات الت�صريعية للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�صر 

وحتى ال�صاد�س ع�صر يف الدورات العادية

عدد املجل�س
القوانني

م�صاريع 
القوانني

القوانني 
املوؤقتة

املعادة من 
الأعيان

-26521جمل�س 11

14861جمل�س 12

-1073جمل�س 13

426361جمل�س 14

251510 401جمل�س 15

265215جمل�س 16

1585610217املجموع
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�س�غط���ة على املج�ل�س الني�بية الت�لية ومن بينه� املجل�س ال�س�د�س ع�سر الذي ن�ق�س بع�سً� من هذه القوانني 
يف دورته الع�دية الأوىل.

و�سجل املجل�س اخل�م�س ع�سر ث�ين اأعلى ن�سبة اإجن�ز ت�سريعي يف دورته الع�دية الأوىل قي��سً� ب�ملج�ل�س 
الني�بي���ة من���ذ ع�م 1989 فقد اأجنز 40 ق�نونً� من بينه� 24 م�سروع ق�نون���ً�، و15 ق�نونً� موؤقتً�، واأقر اقرتاحً� 

بق�نون، بينم� اأع�د جمل�س الأعي�ن اإليه 10 قوانني)1).

وبل���غ العدد الإجم�يل للقوانني التي اأقرته� املج�ل�س الني�بية منذ ع�م 1989 يف دوراته� الع�دية الأوىل 
158 ق�نونً�، من بينه� 56 م�سروع ق�نون، و102 ق�نونً� موؤقتً�، واأع�د جمل�س الأعي�ن 17 ق�نونً�.

وبلغ���ت ن�سب���ة منجزات املجل����س ال�س�د�س ع�سر الت�سريعي���ة يف دورته الع�دي���ة الوىل قي��سً� مبنجزات 
املج�ل�س ال�س�بقة م� ن�سبته )16٫45 %).

1- درجت الع�دة يف جمل�س النواب اأن يقوم بتكرار تعداد القوانني التي يعيده� جمل�س الأعي�ن اإليه، ولذلك جند اإن ك�سف منجزات املجل�س اخل�م�س 
ع�س���ر عل���ى �سبيل املث�ل تتحدث عن اجن�ز 50 ق�نونً� حيث يت���م احت�س�ب القوانني الع�سرة التي اأع�ده� جمل�س الأعي����ن اإليه، وكذلك فعل وا�سعوا 
التقرير الر�سمي ملنجزات املجل�س ال�س�د�س ع�سر حيث اأعلنوا اأن املجل�س اأقر 31 ق�نونً� بعد احت�س�ب القوانني اخلم�سة التي اأع�ده� جمل�س الأعي�ن 
اإلي���ه، وكذل���ك تفعل كل التق�رير الر�سمية ال�س�بقة. ومل نعتمد يف ه���ذه الدرا�سة على هذه الطريقة يف ح�سبة القوانني املنجزة، فقد قمن� ب�حت�س�ب 
الق�ن���ون مرة واحدة ومل نكرر ح�سبته مرتني بخ���الف م� يعتمده وا�سعوا التق�رير الر�سمية يف جمل�س النواب عن منجزات املجل�س والتي ت�ستهدف 

ت�سخيم املنجزات فقط.

ال�صكل البياين رقم )4(
 املنجزات الت�صريعية للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�صر 

وحتى ال�صاد�س ع�صر يف الدورات العادية
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تتنوع اآلي�ت الرق�بة ملجل�س النواب على اأعم�ل احلكومة فمن الأ�سئلة الني�بية التي ن�س 
الد�ست���ور الأردين عل���ى اأحقية الن�ئ���ب بتوجيهه� للحكومة، اإىل توجي���ه ال�ستجواب�ت لل�سلطة 
التنفيذي���ة و�س���وًل اإىل حجب الثقة عن احلكومة اأو عن وزراء فيه����، اإىل ج�نب و�س�ئل رق�بية 
اأخ���رى من اأهمه� العرف الربمل�ين لتخ�سي����س جل�س�ت لبند »م� ي�ستجد من اأعم�ل« والعرف 

الربمل�ين الآخر املتعلق بتوجيه املذكرات.
واأب�ح النظ�م الداخلي ملجل�س النواب ت�سكيل جل�ن حتقق، وعقد جل�س�ت من�ق�سة ع�مة، 
فيم���� ميك���ن ت�سنيف القرتاح بق�نون والق���رتاح برغبة ب�أنهم� عم���الن يجمع�ن بني املهم�ت 

الت�سريعية واملهم�ت الرق�بية.
وح���ددت امل����دة 51 من الد�ستور م�سوؤولية رئي�س الوزراء وال���وزراء اأم�م جمل�س النواب 
فه���م »م�سوؤولون اأم�م جمل�س النواب م�سوؤولية م�سرتكة عن ال�سي��سة الع�مة للدولة كم� اأن كل 
وزي���ر م�سوؤول اأم�م جمل�س النواب ع���ن اأعم�ل وزارته«، وت�أ�سي�سً� عل���ى هذا البند فقد ذهبت 
امل����دة 56 م���ن الد�ستور اإىل منح ال�سلطة املطلقة »ملجل�س النواب حق اته�م الوزراء ول ي�سدر 
قرار الته�م اإل ب�أكرثية ثلثي اأ�سوات الأع�س�ء الذين يت�ألف منهم جمل�س النواب وعلى املجل�س 

اأن يعني من اأع�س�ئه من يتوىل تقدمي الته�م وت�أييده اأم�م املجل�س الع�يل«.
وت���وىل النظ����م الداخلي ملجل�س الن���واب و�سع اآلية حم���ددة لته�م ال���وزراء وا�ستجوابهم من 
خالل الأ�سئلة الني�بية التي يوجهه� النواب للحكومة اأو للوزراء، وخ�س�س لهذه الغ�ية ف�سلني 
م�ستقلني هم� الف�سل احل�دي ع�سر املخ�س�س لالأ�سئلة، والف�سل الث�ين ع�سر الذي خ�س�س 

لال�ستجواب�ت)1).
وت�ستن���د مهمة الن���واب والأعي�ن يف الرق�بة وتوجيه الأ�سئلة للحكوم���ة على ن�س امل�دة 96 من 
الد�ست���ور التي منح���ت »لكل ع�سو من اأع�س�ء جمل�سي الأعي�ن والن���واب اأن يوجه اإىل الوزراء 
اأ�سئل���ة وا�ستجواب�ت ح���ول اأي اأمر من الأم���ور الع�مة وف�قً� مل� هو من�سو����س عليه يف النظ�م 
الداخل���ي للمجل�س الذي ينتم���ي اإليه ذلك الع�سو. ول ين�ق�س ا�ستج���واب م� قبل م�سي ثم�نية 
اأي����م على و�سوله اإىل الوزي���ر اإل اإذا ك�نت احل�لة م�ستعجلة وواف���ق الوزير على تق�سري املدة 

املذكورة«)2). 

1- مراجعة الف�سلني احل�دي ع�سر والث�ين ع�سر من النظ�م الداخلي ملجل�س النواب املواد من )114 اإىل 126).
2 - مل ي�سج���ل يف جمل����س الأعي����ن اأن اأح���د اأع�س�ئه ق���دم ا�ستجوابً� لأي من ال���وزراء، كم� اأن اأع�س�ء جمل����س الأعي�ن ل ميلكون 

�سالحية حجب الثقة عن احلكومة اأو اأي من الوزراء.

ال�دور الرق�ابي

الف�صل الرابع
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اأوًل: الأ�صئلة
ك�سف���ت ال�سج���الت الر�سمي���ة ملجل�س 
الن���واب اأن ع���دد ال�سئل���ة الكل���ي الت���ي مت 
2010 وحتى   / 12 توجيهه� للحكومة منذ 1 / 
28 / 3 / 2011 بل���غ 473 �س���وؤاًل م�سج���اًل 
بذلك اأعلى ن�سبة توجيه اأ�سئلة للحكومة منذ 

املجل�س الني�بي احل�دي ع�سر ع�م 1989.
وتك�س���ف ال�سج���الت الر�سمي���ة ملج�ل�س 
النواب ال�س�بقة يف دوراته���� الع�دية الأوىل اأن 
جمل����س النواب احل����دي ع�سر وج���ه يف دورته 
الع�دي���ة الأوىل 81 �س���وؤاًل تلق���ى الإج�ب���ة من 

احلكومة على 32 �سوؤاًل فقط.
ووج����ه املجل�����س الث�ين ع�سر يف دورت����ه الع�دية الأوىل 256 �س����وؤاًل اأج�بت احلكومة عل����ى 204 �سوؤاًل، ووجه 
املجل�����س الث�لث ع�سر لذات الدورة 85 �سوؤاًل اأج�ب����ت احلكومة على 73 �سوؤاًل، بينم� وجه املجل�س الرابع ع�سر 188 
�سوؤاًل اأج�بت احلكومة على 187 �سوؤاًل، ووجه املجل�س اخل�م�س ع�سر 249 �سوؤاًل اأج�بت احلكومة على 190 �سوؤاًل.

ال�صكل البياين رقم )5(
عدد الأ�صئلة املوجهة للحكومات للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر يف الدورات العادية

وبذل���ك ي�سجل املجل����س ال�س�د�س ع�سر يف دورته الع�دية الوىل اأعلى عدد يف الأ�سئلة املوجهة للحكومة 
التي اأج�بت على 303 �سوؤاًل منه�، اأدرج منه� 137 �سوؤاًل وجوابً� فقط.

ويك�سف اجلدول الت�يل عن عدد الأ�سئلة التي وجهه� النواب يف كل جمل�س من املج�ل�س ال�س�بقة وعدد 
الإج�ب����ت احلكومية التي و�سلت للمجل�س وعدد الأ�سئلة الت���ي مت اإدراجه� اأو من�ق�سته� خالل الدورة الع�دية 

الأوىل لتلك املج�ل�س.

جدول رقم )5(
عدد الأ�صئلة املوجهة للحكومات للمجال�س النيابية من 

املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر يف الدورات العادية

اإجابات عدد ال�صئلةاملجل�س
احلكومة

الأ�صئلة التي 
نوق�صت

813232احل�دي ع�سر

256204219الث�ين ع�سر

857349الث�لث ع�سر

188187119الرابع ع�سر

24919060اخل�م�س ع�سر

473303137ال�س�د�س ع�سر

1332989621املجموع
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اإن �سجالت جمل�س النواب ال�س�د�س ع�سر يف دورته الع�دية الأوىل تك�سف عن اأنه ُقدم يف حكومة �سمري 
الرف�ع���ي 221 �س���وؤاًل، بينم� ُقدم يف عهد حكومة د. معروف البخي���ت 252 �سوؤاًل، واأدرج طيلة دورته الع�دية 

الأوىل 137 �سوؤاًل من اأ�سل 303 اإج�ب�ت حكومية.
وبح�س���ب حم��سر جل�س�ت املجل�س ف����إن اأول جل�سة مت تخ�سي�سه� ملن�ق�سة الأ�سئلة والأجوبة احلكومية 
عق���دت حتت القبة مت�أخ���رة �سهرين ك�ملني مب� يخ�لف امل����دة 87 من النظ�م الداخل���ي ملجل�س النواب التي 
تن�س على وجوب اأن »تخ�س�س جل�سة لالأ�سئلة وال�ستجواب�ت والقرتاح�ت برغبة بعد كل اأربع جل�س�ت عمل 

على الأكرث«.
وتبدو هذه املخ�لفة ال�سريحة لن�س هذه امل�دة تتكرر ب��ستمرار يف كل املج�ل�س الني�بية ال�س�بقة، مب� 
يك�س���ف ع���ن حجم الرتاخي الوا�سح يف عقد مثل تلك اجلل�س�ت الرق�بي���ة التي توؤثر ع�دة ب�ل�سلب على العمل 

الرق�بي ملجل�س النواب الذي يعترب العمل الث�ين من اأعم�ل املجل�س الأكرث اأهمية بعد العمل الت�سريعي.
لق���د عق���د املجل�س اأول جل�س���ة لالأ�سئلة والأج�وبة يف 30 /1 /2011 وبعد م���رور 64 يومً� على عقد اأول 
جل�س���ة ل���ه، وبع���د اأن ق�م بعقد 21 جل�سة م���ن بينه� اجلل�س�ت الت���ي خ�س�ست ملن�ق�سة الثق���ة بحكومة �سمري 
الرف�ع���ي. واأدرج عل���ى ج���دول اأعم����ل تلك اجلل�سة 81 �س���وؤاًل فقط، ن�ق����س املجل�س فيه� 41 �س���وؤاًل، ب�سبب 
فقدانه���� لن�س�به���� الق�ن���وين)1). وع�د املجل����س يف 13 / 2/ 2011 لتخ�سي�س جزء م���ن جل�سته ل�ستكم�ل 
من�ق�سة الأ�سئلة والأجوبة احلكومية عليه� وجنح ب��ستكم�ل من�ق�سة م� تبقى من اأ�سئلة ك�نت مدرجة �س�بقً�، 

حيث �سهدت تلك اجلل�سة اإعالن نية نواب على حتويل اأ�سئلة لهم ل�ستجواب�ت)2).
وك�ن���ت هذه اجلل�سة هي اأول جل�سة حت�سره� حكومة د. معروف البخيت بعد ت�سكيله� ر�سميً�، وط�لب 
خالله���� وزير الداخلية من املجل�س ت�أجيل من�ق�سة الأ�سئلة لإت�حة الفر�سة للحكومة وللوزراء اجلدد مراجعة 

الأ�سئلة والأجوبة احلكومية عليه� اإل اأن املجل�س رف�س هذا املطلب واأ�سّر على موا�سلة من�ق�سة الأ�سئلة.
وع����د املجل����س يف جل�سته املنعقدة بت�ريخ 9 /3 /2011 لإدارج 56 �سوؤاًل جديدًا على جدول اأعم�له، اإل اأنه مل 
ي�ستط���ع من�ق�س���ة غري 16 �سوؤاًل فقط، موؤجاًل من�ق�سة 40 �س���وؤاًل اإىل جل�سة مقبلة، فيم� �سهدت تلك اجلل�سة 

اإعالن ن�ئبني عن حتويل �سوؤالني لهم� اإىل ا�ستجوابني)3).
وع�د املجل�س يف 16 / 3 / 2011 جمددًا ل�ستكم�ل من�ق�سة م� تبقى من ال�سئلة املدرجة على جدول اأعم�له، 

وف�سل مرة اأخرى يف اإمت�م هذه املهمة، بينم� اأعلن ن�ئب�ن عن حتويل �سوؤالني لهم� اإىل ا�ستجوابني)4).
وح�ول امل�جل�س يف جل�سته املنعق��دة بت���ريخ 23 / 3 /2011 العودة ملن�ق�سة م� تبقى من الأ�سئلة املدرجة 

على جدول اأعم�ل جل�س�ته ال�س�بقة اإل اأنه مل ينجح يف ذلك وع�د اإىل ت�أجيل املن�ق�سة اإىل جل�سة ت�لية.
ويف جل�ست���ه الأخرية يف دورته الع�دية الأوىل املنعقدة بت�ريخ 27 /3/ 2011 ع�د املجل�س ملن�ق�سة بع�س 
م� تبقى من تلك الأ�سئلة ومل ي�ستطع ا�ستكم�له� وانتهت الدورة دون اأن ينجح مبن�ق�سة م� تبقى لديه من اأ�سئلة.

1- تعترب هذه اأول جل�سة من جل�س�ت املجل�س ال�س�د�س ع�سر التي تفقد فيه� ن�س�به� الق�نوين ر�سميً� ويتم رفعه� لهذا ال�سبب.
2�-  اأعل���ن الن�ئ���ب ف���واز الزعبي اأنه �سيحول �سوؤاًل له عن اأم�نة عم�ن اإىل ا�ستجواب، و�سوؤال اآخ���ر له عن كهرب�ء اإربد اإىل ا�ستجواب، بينم� 
اأعل���ن الن�ئ���ب حممد ال�سوابكة عن حتويل �سوؤاله عن  بيع اأرا�س���ي يف العقبة اإىل ا�ستجواب، واأعلن الن�ئب حممود اخلراب�سة عن حتويل 

�سوؤاله حول الأثر البيئي للمف�عل النووي اإىل ا�ستجواب.
3- هم� الن�ئب�ن خليل عطية وجم�ل قموه.

4- هم� الن�ئب�ن حممد زريق�ت وفواز الزعبي.
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اإن هذه ال�سرية امل�سطربة التي تع�ين من الرتاخي الوا�سح ب�لهتم�م ب�لأ�سئلة الني�بية ومبدى اأهميته� 
يف خدمة الدور الرق�بي للمجل�س ل تخت�س فقط مبجل�س النواب ال�س�د�س ع�سر واإمن� هي �سرية خ�طئة ت�سر 
على خم�لفة النظ�م الداخلي للمجل�س تتوارثه� املج�ل�س الني�بية املتع�قبة دون اأية حم�ولة ج�دة ملع�جلة هذه 
اخلطيئ���ة الكبرية التي ط��مل���� اأُ�سري اإليه� ب�عتب�ره� من الأخط�ء الق�تلة الت���ي تع�ين املج�ل�س الني�بية منه�، 

ويتم التحذير من عواقبه� ال�سلبية على مدى جن�ح املجل�س يف ت�دية دوره الرق�بي على اأمت وجه.
اإن هذه الدرا�سة تكرر حتذيراته� من خطورة الرتاخي املق�سود يف تعزيز الدور الرق�بي للمجل�س، ويف 

الرتاخي ال�سلبي جت�ه الإلتزام بن�سو�س النظ�م الداخلي للمجل�س.
وت�سري الدرا�سة هن� اإىل اأنه� اكت�سفت اأي�سً� خط�أ كبريًا يف الإعالن الر�سمي للمجل�س عن عدد الأ�سئلة 
التي ق�م املجل�س ب�إدراجه� على جداول اأعم�له، ففي الوقت الذي مت فيه تقدمي تقرير ر�سمي لرئي�س املجل�س 
في�سل الف�يز عن عدد الأ�سئلة التي مت اإدراجه� ومن���ق�سته� حتت ال��ق��ب��ة والب����لغ ع�����دده�، ح�سب التقرير 
الر�سم���ي،  142 �س���وؤاًل ف�إن عدد الأ�سئلة احلقيقي الذي اأدرج عل���ى جداول الأعم�ل هو 137 �سوؤاًل فقط، ومل 
ينجح املجل�س مبن�ق�سته� ك�ملة حتىاآخر دقيقة يف جل�سته الأخرية من عمر دورته الع�دية الأوىل التي انتهت 
يف 27 /3/ 2011، وامللف���ت لالنتب����ه اأن رئي����س املجل�س اأعلن عن هذه الأرق����م الر�سمية يف اجتم�ع عقده يف 
ق�عة امل�سرح عقب ف�س الدورة بثالثة اأي�م، ومل يتوقف اأحد لي�س�أل عن حقيقة تلك الأرق�م، ومدى مط�بقته� 

ملح��سر الجتم�ع�ت الر�سمية للمجل�س وجداول اأعم�له.

ثانياً: ال�صتجوابات
تع���رف امل�دة 122 من النظ����م الداخلي ملجل�س النواب ال�ستجواب ب�أن���ه »حم��سبة الوزراء اأو اأحدهم 
عل���ى ت�س���رف له يف �س�أن من ال�سوؤون الع�مة«، فيم� ذهبت الفق���رة »اأ« من امل�دة 123 اإىل اإلزام الع�سو الذي 
يري���د ا�ستج���واب وزير اأو اأكرث اأن يق���دم ا�ستجوابه خطي���ً� اإىل الرئي�س مبينً� فيه املو�سوع����ت والوق�ئع التي 
يتن�وله� ال�ستجواب، وعلى الرئي�س تبليغ الوزير املخت�س ب�ل�ستجواب، بينم� ا�سرتطت الفقرة »ب« من نف�س 

امل�دة يف ال�ستجواب م� ي�سرتط يف ال�سوؤال.
واألزم���ت الفقرة »اأ« من امل�دة 124»الوزير اأن يجيب رئي�س املجل�س خطيً� على ال�ستجواب، خالل مدة 
اأق�س�ه� اإ�سبوع�ن، اإل اإذا راأى الرئي�س اأن احل�لة م�ستعجلة ووافق الوزير على تق�سري املدة«، ويف ح�ل »ك�ن 
اجلواب يقت�سي اإجراء حتقيق اأو جمع معلوم�ت يتعذر معه� تقدميه خالل املدة املذكورة، للوزير اأن يطلب من 
رئي�س املجل�س متديد املدة وملكتب املجل�س متديده� ب�لقدر الذي يراه من��سبً� ويبلغ الرئي�س مقدم ال�ستجواب 

والوزير بذلك - الفقرة ب -«.
وذهب���ت الفقرة »ج�« من نف�س امل�دة اإىل اإلزام املكتب الدائ���م للمجل�س ب�إدراج »ال�ستجواب واجلواب 
عل���ى ج���دول اأعم�ل اأول جل�سة خم�س�سة لذلك، كم� يدرج ال�ستج���واب على ذلك اجلدول اإذا مل يرد جواب 
الوزي���ر خالل املدة املقررة، وبعد تالوة ال�ستجواب واجلواب علي���ه اأو الكتف�ء ب�سبق توزيعه� على الأع�س�ء، 
يعط���ى الكالم ملقدم ال�ستجواب ث���م للوزير امل�ستجوب ولكل منهم� حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكالم ملن 
�س����ء م���ن النواب - الفقرة د -، واإذا اأعلن امل�ستجوب اقتن�عه يعل���ن الرئي�س انته�ء البحث اإل اإذا  تبنى اأحد 
الن���واب مو�سوع ال�ستج���واب فتتبع حينئذ الأ�سول املحددة اأعاله يف النق��س - الفقرة ه� -، وللم�ستجوب اإذا 
مل يقتن���ع ب���رد الوزير، اأن يبني اأ�سب�ب عدم اقتن�عه وله ولغريه من الن���واب طرح الثقة ب�لوزارة اأو الوزير مع 
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مراع�ة اأحك�م امل�دة 54 من الد�ستور«)1).
واأب�ح���ت امل����دة 125 من النظ�م الداخلي ملجل����س النواب »لكل ع�سو اأن يطل���ب من احلكومة اطالعه 
عل���ى اأوراق اأو بي�ن�ت تتعلق ب�ل�ستجواب املعرو�س على املجل�س ويقدم الطلب كت�بة اإىل رئي�س املجل�س«، فيم� 
ذهب���ت امل�دة 126اإىل الن����س على عدم اإدراج »ال�ستجواب�ت املقدم���ة يف دورة �س�بقة يف جدول اأعم�ل دورة 

لحقة اإل اإذا  �سرح مقدموه� بتم�سكهم به� بكت�ب خطي يقدمونه لرئي�س املجل�س«.
ه���ذه الن�سو�س الوا�سحة يف النظ����م الداخلي للمجل�س مل حتظ ب�للتزام به�، فف���ي التقرير الر�سمي الذي 
ت���اله رئي����س املجل�س في�سل الف�يز ق�ل بو�سوح »بلغ عدد ال�ستجواب�ت التي قدمه� ال�س�دة النواب خالل هذه 

الدورة 3 ا�ستجواب�ت، وقد وردت الإج�بة عليه� جميعً�، ومل يتم اإدراجه� ل�سيق الوقت وانته�ء الدورة«)2).
وا�ستن����دًا مل���� ورد يف التقرير الر�سم���ي عن منجزات املجل�س ف�إن ع���دد ال�ستجواب�ت الن�جزة التي مت 
تقدميه� ر�سميً� والتي و�سلت اإج�ب�ت الوزراء املعنيني عليه� ثالثة ا�ستجواب�ت، اإل اأن ال�سوؤال الأبرز اأين بقية 

ال�ستجواب�ت التي اأعلن النواب عنه� حتت قبة املجل�س ومل�ذا مل يتم تقدميه�.
فق���د �سه���دت جل�س����ت املجل�س يف ال���دورة الع�دي���ة الأوىل اإعالن 6 نواب ع���ن حتويل اأ�سئل���ة لهم اإىل 
ا�ستجواب����ت »الن�ئب فواز الزعبي 3 ا�ستجواب�ت، وا�ستجواب واحد لكل من النواب حممد ال�سوابكة، حممود 
اخلراب�س���ة، خلي���ل عطية، جم�ل قموه، وحممد زريق�ت«، وبلغ العدد الكلي له���ذه ال�ستجواب�ت املعلن عنه� 8 

ا�ستجواب�ت.
وال�سوؤال الأبرز هو: هل يعفي املجل�س »�سيق الوقت، وقرب انته�ء الدورة« من عدم اإدراج ال�ستجواب�ت 
الث���الث على جداول اأعم����ل املجل�س؟ واأين م�سري ال�ستجواب�ت اخلم�سة الأخ���رى؟ ومل�ذا  مل يقم اأ�سح�به� 

بت�سجيله� وتوجيهه� ر�سميً�، بدًل من عملية ا�ستعرا�س القوة حتت القبة فقط؟
ان اإطالل���ة ا�ستك�س�في���ة على منج���زات املج�ل�س الني�بي���ة ال�س�بقة منذ املجل�س احل����دي ع�سر وحتى 
املجل����س ال�س�د����س ع�سر احل����يل تظهر بو�سوح اأن كل تل���ك املج�ل�س مل تفعل ب�ملطلق العم���ل الرق�بي املتمثل 
ب��ستجواب الوزراء، ب�لرغم من اأن املجل�س ال�س�د�س ع�سر احل�يل �سجل اأعلى عدد يف تقدمي ال�ستجواب�ت اإل 
اأنه ب�ملق�بل بقي ي�سري يف فلك املج�ل�س ال�س�بقة فلم يقم بتفعيل هذا العمل الرق�بي اله�م ومل يقم ب�إدراجه� 

على جدول اأعم�ل جل�س�ته.
ويالح���ظ اأن املجل����س احل�دي ع�سر مل ي�سجل يف دورته الع�دية الأوىل اأي ا�ستجواب، بينم� جند اأن ا�ستجوابً� 
واح���دا مت ت�سجيل���ه يف الدورة الأوىل للمجل�س الث�ين ع�سر اإل اأن �س�حب ه���ذا ال�ستجواب �س�رع اإىل �سحبه، 

وب�لت�يل مل تتم من�ق�سته)3).

1 - تن����س امل����دة 54 م���ن الد�ستور على امل�دة 54 »تعقد جل�سة الثقة ب�لوزارة اأو ب�أي وزير منه� اإم���� بن�ء على طلب رئي�س الوزراء واإم� بن�ء على 
طلب موقع من عدد ل يقل عن ع�سرة اأع�س�ء من جمل�س النواب، ويوؤجل القرتاع على الثقة ملرة واحدة ل تتج�وز مدته� ع�سرة اأي�م اإذا طلب 
ذل���ك الوزي���ر املخت�س اأو هيئة الوزارة ول يحل املجل�س خالل هذه املدة، ويرتت���ب على كل وزارة توؤلف اأن تتقدم ببي�نه� الوزاري اإىل جمل�س 

النواب خالل �سهر واحد من ت�ريخ ت�أليفه� اإذا ك�ن املجل�س منعقدًا اأو منحاًل فيعترب خط�ب العر�س بي�نً� وزاريً� لأغرا�س هذه امل�دة«. 
2 - دع� رئي�س جمل�س النواب في�سل الف�يز النواب لالجتم�ع يف ق�عة امل�سرح يوم اخلمي�س 30 /3 /2011 لتالوة تقرير منجزات املجل�س، 
وللبحث يف خطة عمل للنواب يف فرتة الإج�زة، وب�سبب الفو�سى التي عمت اجلل�سة اأعلن الف�يز عن رفعه� ومل تتو�سل اإىل اأية قرارات.
3 - هو الن�ئب ب�س�م حدادين قدمه لوزير امل�لية ب�سبب حجبه خط�ب النواي� املوجه من احلكومة اإىل �سندوق النقد الدويل عن اأع�س�ء جمل�س 
الأمة، واأدرج هذا ال�ستجواب على جدول اأعم�ل اجلل�سة اخل�م�سة ع�سرة، اإل اأن الن�ئب حدادين �س�رع اإىل �سحب ا�ستجوابه قبل من�ق�سته.
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جدول رقم )6( 
عدد ال�صتجوابات املوجهة يف الدورة العادية الأوىل للمجال�س النيابية من 

املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر
الجراءاتعدد ال�صتجواباتاملجل�س

-ل يوجداملجل�س احل�دي ع�سر

مت �سحبه ومل ين�ق�س1املجل�س الث�ين ع�سر

-ل يوجداملجل�س الث�لث ع�سر

-ل يوجداملجل�س الرابع ع�سر

مل تن�ق�س2املجل�س اخل�م�س ع�سر

مل تن�ق�س3املجل�س ال�س�د�س ع�سر

-6املجموع

وجند اأن املجل�سني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر مل ي�سهدا تقدمي اأي ا�ستجواب يف دورتيهم� الع�دية الأوىل،  بينم� 
�سج���ل ن�ئب�ن)1) ا�ستجوابني يف الدورة الع�دية الأوىل للمجل�س اخل�م�س ع�سر، اإل اإنهم� مل ين�ق�س�، ليتبعهم� 
املجل�س ال�س�د�س ع�سر الذي �سهد تقدمي 3 ا�ستجواب�ت يف دورته الع�دية الأوىل اإل اأنهم� مل يدرج� على جدول 

اأعم�ل املجل�س ومل ين�ق�س�.

اإن املج�ل����س الني�بية املتع�قبة 
مل تويل ق�سية ال�ستجواب�ت اهتم�مً� 
وا�سح���ً� وكبريًا، وقد درجت املج�ل�س 
اإدراج  يف  الرتي���ث  عل���ى  ال�س�بق���ة 
ال�ستجواب����ت عل���ى ج���داول اأعم�له� 
الأخ���رية  اجلل�س���ة  اإىل  وت�أجيله���� 
م���ن ال���دورات الع�دي���ة له����، وك�نت 
تنته���ي يف الع�دة بع���دم من�ق�سته�، اأو 
بفقدان اجلل�س���ة لن�س�به� الق�نوين، 

والأخط���ر م���ن ذل���ك اأن الن���واب اأنف�سه���م اأ�سح�ب 
تل���ك ال�ستجواب����ت مل يظهروا اأي مت�س���ك اأو اإ�سرار 

ب��ستجواب�تهم، و�سرع�ن م� ين�سونه� مت�مً�.

1 - هم���� الن�ئ���ب مب�رك اأبو ي�مني ووجهه لوزير الزراعة حول ت�سريح له ق�ل فيه اإن���ه ل ي�سرفني اأن اأكون ن�ئبً�، والن�ئب ن�رمي�ن الرو�س�ن 
لوزير البيئة حول مع�جلة النف�ي�ت الطبية اخلطرة يف مكب الغب�وي.

ال�سكل البي�ين رقم )6)
عدد ال�ستجواب�ت املوجهة يف الدورة الع�دية 

الأوىل للمج�ل�س 11 - 16
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ثالثاً: بند ما ي�صتجد من اأعمال
الداخل���ي  النظ����م  يف  يوج���د  ل 
ملجل�س النواب اأي ن�س يتعلق بتخ�سي�س 
وق���ت اأو جل�س���ة من جل�س����ت املجل�س مل� 
ي�سمى »بند م� ي�ستجد من اأعم�ل«، ولكن 
مت اإق���راره عرف���ً� من املج�ل����س الني�بية 
ال�س�بق���ة، وعلى ق�ع���دة »املعروف عرفً� 
ك�مل�س���روط �سرط�« مت اعتم�د هذا البند 

يف جداول اأعم�ل املجل�س.
وعقد املجل����س ال�س�د�س ع�سر اأول 
جل�س���ة لبند »م���� ي�ستجد م���ن اأعم�ل« يف 

دورت���ه الع�دي���ة الأوىل يف جل�ست���ه املنعقدة بت�ري���خ 5 /1 /2011 وحتدث يف هذا البن���د 16 ن�ئبً�، وعقد اجلل�سة 
الث�ني���ة بت�ري���خ 26 /1/ 2011، وك�ن���ت اأكرث اجلل�س�ت التي �سمح فيه� للن���واب ب�حلديث يف هذا البند، فقد بلغ 

عدد املتحدثني يف تلك اجلل�سة 56 ن�ئبً�.
ويف جل�ست���ه املنعق���دة بت�ري���خ 20 /2/ 2011 خ�س�س املجل�س جزءًا منه� له���ذا البند وحتدث فيه 24 
ن�ئبً�، بينم� حتدث 7 نواب فقط يف اجلل�سة الت�لية التي عقدت بت�ريخ 23 /2/ 2011 ، بعد اأن فقدت ن�س�به� 

الق�نوين، مم� ا�سطر الن�ئب الأول لرئي�س املجل�س الذي ك�ن يراأ�س تلك اجلل�سة اإىل رفعه�)1).

لقد ك�نت هذه اجلل�سة اآخر اجلل�س�ت التي يخ�س�س فيه� وقت� ملن�ق�سة بند«م� ي�ستجد من اأعم�ل« فلم 
ي�سه���د املجل����س عقب تلك اجلل�سة اأي جن�ح يف عقد جل�س�ت اأخ���رى، ب�لرغم من اأن جداول اأعم�ل اجلل�س�ت 

الت�لية خ�س�ست ثالث مرات م�س�حة لهذا البند، اإل اأن املجل�س ف�سل مت�مً� يف حتقيق ذلك.

الطراونة. ع�طف  املهند�س  املجل�س  لرئي�س  الأول  الن�ئب  هو   -  1

جدول رقم )7) 
اجلل�س�ت التي خ�س�ست لبند م� ي�ستجد من اأعم�ل وعدد النواب 

املتحدثني يف الدورة الع�دية الأوىل للمجل�س ال�س�د�س ع�سر
2011 /3/  28 - 2010  /11/ 28

املتحدثوناجلل�صةالرقم
12011 /5/116

2   2011/ 1/ 2656

3 2011 /2/ 2024

4 2011 /2/ 2307

ف�سل9 /3/ 2011 5

ف�سل23 /3/ 62011

ف�سل27 /3/ 2011 7

ال�سكل البي�ين رقم )7)
اجلل�س�ت التي خ�س�ست لبند م� ي�ستجد من اأعم�ل وعدد النواب املتحدثني يف الدورة الع�دية الأوىل 

2011 /3/  28 - 2010 للمجل�س ال�س�د�س ع�سر 28 /11/ 
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فقد ف�س����ل املجل�س يف من�ق�سة هذا 
البن����د ال����ذي اأدرج عل����ى ج����دول اأعم�����ل 
 ،2011/  3/ جل�سته املنعق����دة بت�ري����خ 9 

كم� ف�سل يف جل�سته 18.
وبذل���ك ي�سبح عدد طلب����ت املن�ق�سة 
الع�م���ة الت���ي نوق�س���ت فعاًل خ���الل الدورات 
الع�دي���ة الأوىل م���ن املجل����س احل����دي ع�سر 
19 طل���ب  وحت���ى املجل����س ال�س�د����س ع�س���ر 
من�ق�س���ة ع�مة ، مل ي�سل اأي منه� اإىل مرحلة 
طلب حجب الثقة عن احلكوم�ت تفعياًل لن�س 

امل�دة 130 من النظ�م الداخلي للمجل�س.

رابعاً: القراح بقانون
يالحظ اأن النظ����م الداخلي  ملجل�س النواب مل 
يخ�س����س ف�ساًل م�ستقاًل ل� »اقرتاح بق�نون« على نحو 
م� ق�م به من تخ�سي�س ف�سل م�ستقل فيه ل� »القرتاح 

برغبة«)1).
وخ�س�س النظ�م الداخلي لالقرتاح�ت بقوانني 
امل�دة 66، حيث ن�ست الفقرة »اأ« منه� على اأنه »يجوز 
لع�س���رة اأو  اأك���رث م���ن اأع�س����ء املجل����س اأن يقرتح���وا 
القوان���ني ويح�ل كل اقرتاح مرفق���ً� ب�لأ�سب�ب املوجبة 
واملب����دئ الأ�س��سية على اللجن���ة املخت�سة يف املجل�س 
لبداء ال���راأي، ف�إذا  راأى املجل�س بع���د ال�ستم�ع لراأي 
اللجنة قبول الق���رتاح اأح�له على احلكومة لو�سعه يف 

�سيغة م�سروع ق�نون وتقدميه للمجل�س يف الدورة نف�سه� 
اأو يف الدورة التي تليه�«.

وذهب���ت الفقرة »ب« من نف����س امل�دة اإىل اأن »كل 
اقرتاح بق�نون تقدم به اأع�س�ء املجل�س وفق الفقرة ال�س�بقة ورف�سه املجل�س، ل يجوز اإع�دة تقدميه يف الدورة 

نف�سه�«.
و�سجل املجل�س ال�س�د�س ع�سر يف دورته الع�دية الأوىل تقدمي 11 اقرتاحً� بق�نون هي على التوايل:

1-  اقرتاح بق�نون حول تعديل ق�نون امل�لكني وامل�ست�أجرين، واأحيل اإىل اللجنة الق�نونية.

.»134  - 1- هو الف�سل الرابع ع�سر يف النظ�م الداخلي وج�ء حتت عنوان »القرتاح�ت برغبة« وي�سم املواد من »131 

جدول رقم )8)
عدد الطلب�ت املن�ق�سة الع�مة يف الدورة الع�دية الأوىل للمجال�س 

النيابية من املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر
الإجراءاتالعدداملجل�س

نوق�ست واأحيلت لرئي�س الوزراء3احل�دي ع�سر

7الث�ين ع�سر
نوق�س منه� 5 طلب�ت ومت �سحب طلب واحد 

واأرج�أ املجل�س من�ق�سة طلب اآخر
نوق�ست 2الث�لث ع�سر

نوق�ست2الرابع ع�سر

نوق�ست4اخل�م�س ع�سر

3ال�س�د�س ع�سر
نوق�س 2 منه� واأحيل الث�لث اإىل اللجنة 

امل�لية
   21 املجموع

ا$#"! ا$#"د
ا-,+دي )'&
ا-0+/. )'&
ا-0+-1 )'&
ا-&ا23 )'&

ا-4+5! )'&
ا-7+دس )'&

3
7
2
2
4
3

 

Chart 21

ا-,+دي )'& ا-0+/. )'& ا-0+-1 )'&
ا-&ا23 )'& ا-4+5! )'& ا-7+دس )'&

ال�سكل البي�ين رقم )8)
عدد الطلب�ت املن�ق�سة الع�مة يف الدورة الع�دية الأوىل 

للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر 
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2-  اقرتاح بق�نون حول اإع�دة النظر يف املواد »5 و 10« من ق�نون امل�لكني وامل�ست�أجرين، واأحيل هو الآخر اإىل 

اللجنة الق�نونية)1).

3- اقرتاح بق�نون حول اإع�دة النظر يف دمج البلدي�ت واأحيل اإىل اللجنة الإدارية)2).

4- اقرتاح بق�نون حول تعديل النظ�م الداخلي ملجل�س النواب، واأحيل اإىل اللجنة الق�نونية)3).

5 - اقرتاح بق�نون حول ق�نون العفو الع�م، واأحيل اإىل اللجنة الق�نونية)4).

6 - اقرتاح بق�نون حول اإع�دة وزارة ال�سب�ب، واأحيل اإىل اللجنة الق�نونية)5).

7 - اقرتاح بق�نون حول ق�نون الك�سب غري امل�سروع، واأحيل اإىل اللجنة الق�نونية)6).

8 - اقرتاح بق�نون حول اإن�س�ء نق�بة للمعلمني، واأحيل اإىل اللجنة الق�نونية)7).

9 - اقرتاح بق�نون حول اإ�سه�ر ق�نون امل�س�ءلة الطبية، واأحيل اإىل جلنة ال�سحة والبيئة)8).

10 - اق���رتاح بق�نون حول �سن ق�نون الواجه�ت الع�س�ئرية وا�ستغ���الل الأرا�سي الأمريية، واأحيل اإىل اللجنة 

الق�نونية)9).
11 - اقرتاح بق�نون حول ق�نون معدل لق�نون الت�أمني، واأحيل اإىل اللجنة الق�نونية)10).

ويو�س���ح اجلدول الت�يل عدد القرتاح�ت بقوانني التي قدمه� املجل�س ال�س�د�س ع�سر يف دورته الع�دية 
الأوىل والإجراءات التي متت عليه�.

1 -  اأجل���ت حكوم���ة �سمري الرف�عي العمل ب�مل�دة 5 من الق�نون �سنة اأخرى تنته���ي يف 31 /12 /2011، وانتهت الدورة الع�دية الأوىل للمجل�س ومل 
يتم فتح الق�نون لتعديله اأو حتى فتح حوار وطني حوله.

2� ل يزال القرتاح اأم�م اللجنة الإدارية ومل تقم مبن�ق�سته حتى انته�ء مدة الدورة.
3- قلن���� �س�بق���ً� ان اللجن���ة الق�نونية خ�لفت النظ�م الداخلي ملجل����س النواب فيم� يتعلق بتعديل النظ�م نف�سه وفق���ً� مل� تن�س عليه الفقرة »ج�« 
من امل�دة 163 من النظ�م التي تن�س على اأن  »تدر�س اللجنة الق�نونية القرتاح وتقدم تو�سي�ته� اإىل املجل�س خالل مدة �سهر على الأكرث 
2011 بينم� اأح�ل املجل�س م�سروع تعديل  واإل ج�ز للمجل�س النظر ب�لقرتاح مب��س�رة«. وانت�هت الدورة الع��دية الأوىل للمجل�س يف 28 /3/ 

/2011 ومل تقدم اللجنة الق�نونية اأي تقرير للمجل�س.  12/ النظ�م الداخلي يف جل�سته املنعقدة بت�ريخ 27 
4- ب�لرغم من اإح�لته اإىل اللجنة الق�نونية فقد مت جت�هل هذا القرتاح مت�مً�، ومن املوؤكد اأنه لن يبحث يف اللجنة.

5- مل يبحث حتى نه�ية الدورة داخل اللجنة الق�نونية.
6- مل تقم اللجنة ببحثه .

7-ق����دم ال��ن�����واب م�ذكرة يف اجلل�سة ال�س�بعة ع�سرة املنعق���دة بت�ريخ 13 /3 /2011 وقعه� 68 ن�ئبً� طلبوا فيه�  تف�سريًا من املجل�س الع�يل 
لتف�س���ري الد�ست���ور حول د�ستورية اإن�س�ء نق�بة للمعلمني، واأحيلت اإىل اللجنة الق�نونية التي وجهت �سوؤاًل للمجل�س الع�يل لتف�سري الد�ستور الذي 

اجتمع واأقر ر�سميً� د�ستورية اإن�س�ء نق�بة للمعلمني.
8-مل تقم جلنة ال�سحة ببحثه وبقي حبي�س اأدراجه� حتى نه�ية الدورة .

9-مل يبحث من قبل اللجنة.
2011 داعني احلكومة لو�سع ق�نون معدل  10- وقع على هذا املقرتح 33 ن�ئبً� ومت ت�سليمه لرئي�س املجل�س يف اجلل�سة املنعقدة بت�ريخ 9 /3/ 

لق�نون الت�أمني لتعديل املواد املتعلقة ب�لتعوي�س واملب�لغ امل�لية املرتتبه عليه�، مع اإعط�ئه �سفة ال�ستعج�ل.
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الت�يل  اجل���دول  ويك�س���ف 
ع���ن اأن جمل�س الن���واب ال�س�د�س 
ع�سر ح���ل يف املرتب���ة الث�لثة من 
ب���ني املج�ل����س الني�بي���ة ال�س�بقة 
يف تق���دمي القرتاح����ت بق�ن���ون 
يف ال���دورة الع�دي���ة الأوىل بع���د 
املجل�س احل�دي ع�سر الذي  ج�ء 
 145 بتق���دمي  الأوىل  املرتب���ة  يف 
اقرتاح� بق�ن���ون، وحل يف املرتبة 
الث�نية املجل�س الث�ين ع�سر الذي 
�سهد تقدمي 12 اقرتاحً� بق�نون، 
بينم� �سهد املجل����س الث�لث ع�سر 
و�سه���د  واح���د،  اق���رتاح  تق���دمي 
املجل����س الرابع ع�س���ر واخل�م�س 
ع�سر تقدمي اقرتاحني لكل منهم� 

يف ذات الدورة.

ال�سكل البي�ين رقم )10)
القراحات بقانون يف الدورة العادية التي قدمت يف الدورات العادية للمجال�س النيابية 

من املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر

جدول رقم )9)
القرتاح�ت بق�نون يف الدورة الأوىل ملجل�س 16 والإجراءات املتخذة حي�له�

الجراءاتاللجانالقراح بقانونالرقم

بدونالق�نونيةتعديل ق�نون امل�لكني وامل�ست�أجرين1

اإع�دة النظر ب�ملواد 5 و 10 من ق�نون 2
بدونالق�نونيةامل�لكني وامل�ست�أجرين

بدونالإداريةاإع�دة النظر بقرار دمج البلدي�ت3

بدونالق�نونيةتعديل النظ�م الداخلي ملجل�س النواب4
بدونالق�نونيةق�نون العفو الع�م5
بدونالق�نونيةاإع�دة وزارة ال�سب�ب6
بدونالق�نونيةق�نون الك�سب غري امل�سروع7
بدونالق�نونيةاإن�س�ء نق�بة للمعلمني8
بدونال�سحةاإ�سه�ر ق�نون امل�س�ءلة الطبية9

�سن ق�نون الواجه�ت الع�س�ئرية وا�ستغالل 10
بدونالق�نونيةالرا�سي المريية

بدونالق�نونيةتعديل ق�نون الت�أمني11
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ويبل���غ العدد الكلي لالقرتاح����ت بقوانني التي 
قدم���ت يف املج�ل����س الني�بي���ة منذ املجل����س احل�دي 
ع�س���ر وحت���ى املجل����س ال�س�د�س ع�س���ر 173 اقرتاحً� 

بق�نون فقط يف الدورة الع�دية الأوىل لكل منه�.

وي�سج���ل للمجل����س ال�س�د����س ع�س���ر اأن���ه حل 
يف املرتب���ة الث�لث���ة من حيث تفعيل ه���ذا الدور الذي 
ي�سن���ف ع�دة ب�أنه دور م���زدوج ملجل�س النواب لكونه 
يجم���ع ب���ني اجل�ن���ب الرق�ب���ي واجل�ن���ب الت�سريعي 

للمجل�س.

خام�صاً: القراح برغبة

بخ���الف ع���دم اهتم����م امل�س���رع بتخ�سي�س 
ف�س���ل م�ستق���ل يف النظ����م الداخلي ملجل����س النواب 
ح���ول »القرتاح بق�نون« فق���د اأوىل امل�سرع »القرتاح 
برغبة« اأهمية وا�سحة يف النظ�م الداخلي وخ�س�س 
لهذه الغ�ية ف�ساًل م�ستقاًل هو الف�سل الرابع ع�سر.

وعرف���ت امل����دة 131 القرتاح برغبة ب�أنه »دعوة احلكومة للقي�م ب�أي عمل ذي اأهمية بدخل يف اخت�س��سه�«، 
بينم���� ذهب���ت امل�دة 132 اإىل الت�أكيد على اأن القرتاح برغبة ميك���ن اأن يقدمه ن�ئب واحد، بخالف ا�سرتاط ع�سرة 

نواب اأو اأكرث لتقدمي القرتاح بق�نون.

وتق���ول امل����دة 132»على الع�سو تقدمي الق���رتاح برغبة خطيً� اإىل رئي�س املجل�س، وعل���ى الرئي�س اإح�لته على 
اللجن���ة املخت�سة«، وعليه� »تقدمي تقرير موجز عن الق���رتاح خالل خم�سة ع�سر يومً� من اإح�لته عليه�، تو�سي فيه 
برف����س الق���رتاح اأو قبوله ف�إذا  وافق املجل�س على قبوله اأبلغه الرئي�س اإىل رئي����س الوزراء - امل�دة 133 -«، و »على 
رئي����س ال���وزراء اإب���الغ املجل�س مب� مت يف القرتاح ال���ذي اأحيل اإليه خالل مدة ل تتج�وز �سه���رًا، اإل اإذا  قرر املجل�س 

اأجال اأق�سر - امل�دة 134 - «.

وبخالف الهتم�م الوا�سح ورمب� ال�ستثن�ئي لنواب املجل�س ال�س�د�س ع�سر يف دورتهم الع�دية الأوىل بتوجيه 
11 اقرتاحً� بق�نون، ف�إن اأحدًا من النواب مل يقدم طيلة عمر الدورة الع�دية الأوىل للمجل�س اأي اقرتاح برغبة.

ويك�س����ف اجلدول الت�يل عن عدد القرتاح�ت برغبة التي مت توجيهه� يف الدورات الع�دية الأوىل للمج�ل�س 
الني�بي����ة »11 اإىل 16«، حيث بل����غ عدده� الكلي 310 اقرتاحً� برغبة، �سجل فيه����� املجل�س الث�ين ع�سر اأعلى ن�سبة 
توجي����ه مثل ه����ذه القرتاح�ت بعدد اإجم�يل بلغ 155 اقرتاح����ً�، تاله مب��سرة املجل�س احل�����دي ع�سر بتوجيه 142 

اقرتاحً� برغبة.

جدول رقم )10( 
عدد القراحات بقانون التي قدمت يف الدورات العادية الأوىل 
للمجال�س النيابية من املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر

الإجراءاتالعدداملجل�س

اأحيلت اإىل اللج�ن املخت�سة145 احل�دي ع�سر
اأحيلت اإىل اللج�ن املخت�سة12الث�ين ع�سر
اأحيل اإىل اللجنة املخت�سة1الث�لث ع�سر
 اأحيال اإىل اللج�ن املخت�سة2الرابع ع�سر

2اخل�م�س ع�سر
اأحيل اأحدهم� اإىل احلكومة5، 

والث�ين اأحيل اإىل اللجنة امل�لية 

اأحيلت اإىل اللج�ن املخت�سة11ال�س�د�س ع�سر

   173 املجموع
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ويك�س���ف اجلدول اأي�سً� عن تراجع كبري وح�د يف اهتم�م املج�ل�س الني�بية الت�لية بتفعيل هذه الو�سيلة 
الربمل�ني���ة اله�مة يف الرق�بة والتوجيه والت�سريع، ففي املجل����س الث�لث ع�سر انخف�س هذا الهت����م�م ب�س����كل 
مث���ري للت�س�������وؤل حيث مت توجي��ه 9 اقرتاح�ت برغبة، لينخف�س ه���ذا الهتم�م اأكرث يف املجل�سني الرابع ع�سر 
واخل�م����س ع�س���ر حي���ث مت توجيه اإقرتاحني برغب���ة يف كل منهم����، ليتال�سى هذا الهتم�م مت�م���ً� يف الدورة 

الع�دية الأوىل للمجل�س ال�س�د�س ع�سر احل�يل.
جدول رقم )11( 

عدد القراحات برغبة التي قدمت يف الدورات العادية للمجال�س 
النيابية من املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر

الإجراءاتالعدداملجل�س

�سحب بع�سه� واأحيل بع�سه� للج�ن املخت�سة وحول البع�س للحكومة142احل�دي ع�سر

اأحيلت اإىل اللج�ن املخت�سة155الث�ين ع�سر

اأحيلت للحكومة9الث�لث ع�سر

احيل اأحدهم� اإىل اللجنة الإدارية والث�ين اأحيل اإىل اللجنة امل�لية2الرابع ع�سر

اأحيلت للج�ن املخت�سة2اخل�م�س ع�سر
ل يوجد- ال�س�د�س ع�سر

 310املجموع

�صاد�صاً: املذكرات
مل يت�سمن الد�ستور اأو النظ�م الداخلي ملجل�س النواب اأي ن�س حول ا�ستخدام املذكرات ك�إحدى و�س�ئل 
العم���ل الربمل�ين املعروفة، واإمن���� مت ا�ستخدامه� واخرتاعه� يف املجل�س احل�دي ع�س���ر ولكن على نط�ق �سيق 

جدًا، ومل يتو�سع نواب ذلك املجل�س يف ا�ستخدامه�.
ول منل���ك على وجه الدقة معلوم�ت عن العدد احلقيقي للمذكرات التي مت ا�ستخدامه� من قبل نواب املجل�س 
احل�دي ع�سر يف الدورة الع�دية الأوىل ولكن منلك معلوم�ت كلية عن عدد املذكرات التي توجيهه� خالل عمر 
املجل����س بك�مل���ه والب�لغ عدده� الإجم�يل 245 مذك���رة ، اأج�بت احلكومة عن  57 مذكرة  ومل جتب عن 188 

مذكرة)1).
واإذا م���� قمن���� ب��ستثن�ء م� مت توجيهه من مذك���رات يف الدورة الع�دي���ة الأوىل للمجل�س احل�دي ع�سر 
ف�إن جمل�س النواب ال�س�د�س ع�سر �سجل اأعلى ن�سبة توجيه مذكرات اإذ بلغ عدده� الكلي 105 مذكرة اأج�بت 

احلكومة على 18 مذكرة منه�.

1 -  اأع���رتف هن���� بف�سل���ي يف حتديد العدد الكلي للمذكرات الت���ي مت توقيعه� من قبل نواب املجل�س احل�دي ع�س���ر يف دورته الع�دية الأوىل، 
وا�ستطع���ت احل�س���ول على العدد الإجم�يل الكلي للمذكرات التي مت توقيعه� خالل طيلة عمر املجل��س الب�لغة 4 �سنوات،  وذلك لأ�سب�ب 
تتعل���ق اأ�سال بع���دم ا�ستخدام اآلي�ت عمل وا�سحة يف اأر�سف���ة وت�سنيف حم��سر جل�س�ت املجل�س، وع���دم الهتم�م بتوفري معلوم�ت عن 

املج�ل�س ال�س�بقة مفهر�سة ووا�سحة ت�سهل عمل الب�حثني ب�لو�سول اإليه� �سريعً�.
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ومن املوؤكد وفقً� للمعطي�ت اأن يكون عدد املذكرات املقدمة يف الدورة الع�دية الأوىل للمجل�س ال�س�د�س 
قليل���ة ن�سبيً� قي��سً� بع���دم جلوء املجل�س اآنذاك ملثل هذا الأ�سلوب يف العمل الربمل�ين، وهو م� اأدى اإىل ت�سجيل 
رق���م �سئيل يف توجيه املذكرات للحكومة ولرئي����س املجل�س اإذا م� متت املق�رنة  ب�لعدد الكلي للمذكرات التي 

مت توجيهه� خالل طيلة عمر املج�ل�س الت�لية.

فقد بلغ العدد الكلي للمذكرات املوجهة للحكومة يف الدورات الع�دية الأربع للمجل�س الث�ين ع�سر 288 
مذك���رة اأج�بت احلكومة عل���ى 106 مذكرة، بينم� ارتفع هذا الرقم الكلي ب�س���كل كبري وم�س�عف يف املجل�س 

الث�لث ع�سر لي�سل اإىل 579 مذكرة اأج�بت احلكومة على 227 مذكرة منه�.

وم���ن املالحظ اأن ا�ستخدام املذك���رات واللجوء اإليه� كو�سيلة من و�س�ئ���ل ال�سغط الربمل�نية الوظيفية 
على احلكومة قد بداأت ترت�سخ يف املجل�س الث�لث ع�سر، ومت التو�سع يف ا�ستخدامه� يف املج�ل�س الت�لية وب�سكل 

لفت لالنتب�ه.

ويو�س���ح اجل���دول الت�يل عدد املذكرات الت���ي مت ا�ستخدامه���� يف الدورات الع�دي���ة الأوىل للمج�ل�س 
م���ن 11 اإىل 16. ب��ستثن����ء املجل�س 
ا�ستط���ع  ال���ذي مل  احل����دي ع�س���ر 
التو�س���ل اإىل عدد وا�سح للمذكرات 
التي مت توجيهه���� يف الدورة الع�دية 

الأوىل.

�صابعاً: جلان التحقق
�سكل جمل�س النواب ال�س�د�س 
ع�س���ر يف دورت���ه الع�دي���ة الأوىل 11 
جلن���ة حتقق ني�بية خ��سة يف ملف�ت 
اأن فيه���� �سبه����ت  يعتق���د  وق�س�ي���� 

ف�س�د، وا�ستن���د يف تكيل بع�سه� 
عل���ى تو�سي����ت وردت يف تق�رير 

�س�بقة لديوان املح��سبة.
وا�ستند املجل�س يف ت�سكيل تلك اللج�ن اخل��سة على منطوق امل�دة 51 من نظ�مه الداخلي التي تن�ست 
عل���ى اأن »للمجل�س اأن ي�سكل جل�نً� موؤقتة ي���رى اأن احل�جة م��سة لت�سكيله�، ويحدد املجل�س وظ�ئفه� ومه�مه� 

وعدد اأع�س�ئه�، وتنتهي مدة اأي منه� ب�نته�ء املهمة املوكولة اإليه� «.
واتخ���ذ املجل�س قراره الر�سمي بت�سكيل تلك اللج�ن يف اآواخر دورته الع�دية الأوىل وحتديدًا يف جل�سته 
املنعق���دة بت�ري���خ 16 /3/ 2011 ، وبعد �سل�سل���ة من املقرتح�ت التي قدمه� الن���واب يف مذكرات ط�لبوا فيه� 

بت�سكيل جل�ن حتقق يف ق�س�ي� ف�س�د، وافق املجل�س على بع�سه�، ورف�س البع�س الآخر.








ال�سكل البي�ين رقم )11)
عدد القراحات برغبة التي قدمت يف الدورات العادية للمجال�س 

النيابية من املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر
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اأم� اللج�ن التي وافق املجل�س على ت�سكيله� فهي:
1. جلنة التحقق يف �سبب ف�سل �سد الكرامة.

2. جلنة التحقق يف وزارة ال�سحة.

3. جلنة التحقق يف وزارة الزراعة.
4. جلنة التحقق يف �سركة الت�س�لت.

5. جلنة التحقق يف اأم�نة عم�ن.
6. جلنة التحقق يف وزارة الأ�سغ�ل.

7. جلنة التحقق يف وزارة الرتبية والتعليم الع�يل.
8. جلنة التحقق يف عط�ء العقبة.

9. جلن���ة التحق���ق يف املبن���ى ال���ذي ا�سرتت���ه ال�سم�ن 
الجتم�عي يف اإربد.

10. جلنة حتقق يف عط�ء الك�زينو.

11. جلن���ة حتق���ق لتحديد ك�فة اجله����ت ذات العالقة مب�سوؤوليته� يف اإعداد واإخ���راج وتقدير املوازنة الع�مة 

لالأعوام 2008 و 2009 و 2010 .

وم���ن املالح���ظ اأن املجل����س اأع����د ت�سكيل 
جل����ن حتقق ك�نت قد ت�سكل���ت يف جم�ل�س ني�بية 
�س�بق���ة عل���ى نح���و جلن���ة التح���ق يف ف�س���ل �س���د 
الكرام���ة، حي���ث ت�سكلت هذه اللجن���ة يف املجل�س 
الراب���ع ع�سر، وجلن���ة التحقق يف عط����ء العقبة، 
حي���ث ت�سكلت ه���ذه اللجنة يف املجل����س اخل�م�س 
ع�سر، بينم� جل����أ لت�سكيل جلنة للتحقق يف عط�ء 
الك�زينو بعد ت�أخر ا�ستمر نحو ثالث �سنوات حيث 
اأث���ريت ق�سية الك�زين���و يف مطلع اأعم����ل الدورة 
الع�دي���ة الأوىل ملجل����س النواب اخل�م����س ع�سر، 
وكذل���ك ت�سكيل جلن���ة التحق���ق لتحديد اجله�ت 
ذات العالقة مب�سوؤوليته� يف اإعداد واإخراج وتقدير 
املوازن���ة الع�مة لالأعوام من 2008 اإىل 2010، فقد 

ت�أخر ت�سكيل مثل هذه اللجنة اأي�سً�.

اإن املعطي����ت ت�س���ري اإىل اأن جمل����س الن���واب ال�س�د�س ع�سر يف دورت���ه الع�دية الأوىل ن�س���ط ب�ملط�لبة 
بت�سكي���ل جل�ن حتق���ق يف ق�س�ي� يعتقد بوج���ود �سبه�ت ف�س�د فيه���� مت�أخرًا وبعد ت�سكي���ل حكومة د. معروف 

جدول رقم )12(
عدد املذكرات يف الدورات العادية الأوىل للمجال�س 

النيابية من املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر

اإجابات احلكومةالعدداملجل�س

؟؟احل�دي ع�سر

3111الث�ين ع�سر

55الث�لث ع�سر

516الرابع ع�سر

446اخل�م�س ع�سر

10518ال�س�د�س ع�سر
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ال�سكل البي�ين رقم )12)
عدد املذكرات يف الدورات العادية الأوىل للمجال�س 

النيابية من املجل�س احلادي ع�صر وحتى ال�صاد�س ع�صر
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البخي���ت، وحتديدًا يف اجلل�سة اخل�م�سة ع�س���رة التي انعقدت بت�ريخ 27 /2/ 2011، اإذ �سهدت تلك اجلل�سة 
تقدمي ثالث مذكرات لت�سكيل جل�ن حتقق.

وقدم���ت املذكرة الأوىل بعد توقيعه� من 68 ن�ئب���ً� للمط�لبة بت�سكيل جلنة حتقق ني�بية يف �سبهة ف�س�د 
يف مبنى موؤ�س�سة ال�سم�ن الجتم�عي الذي مت �سراوؤه يف حم�فظة اإربد، ومل تطرح هذه املذكرة على اجلل�سة 

ومت ترحيله� اإىل جل�سة لحقة.

وقدمت مذكرة اأخرى للمط�لبة بت�سكيل جلنة حتقق ني�بية يف ملف ك�زينو البحر امليت، ووافق املجل�س 
على تفوي�س مكتبه الدائم بت�سكيل تلك اللجنة. 

ووقع 11 ن�ئبً� مذكرة ط�لبوا فيه� بت�سكيل جلنة حتقق ني�بية للوقوف على اأعم�ل ال�سغب التي جرت يف 
تظ�هرة يوم اجلمعة 18 /2 /2011، ومل يتم طرحه� على اجلل�سة ومت ترحيله� اإىل جل�سة ت�لية.

ويف اجلل�س���ة ال�س��د�س���ة ع�سرة املنعق�����دة بت���ريخ 6 /3/ 2011 اأعيد طرح تل���ك املذكرات على جدول 
اأعم�ل تلك اجلل�سة، اإل اأن املجل�س مل ي�ستطع من�ق�سته�، وق�م برتحيله� اإىل جل�سة لحقة.

ويف ملح���ق اجلل�سة ال�س�د�سة ع�سرة املنعقدة بت�ريخ 9 /3/ 2011 رف�س املجل�س ت�سكيل جلنة التحقق 
املتعلقة ب�أعم�ل ال�سغب يف م�سرية اجلمعة لكونه� منظورة اأم�م الق�س�ء، بينم� وافق املجل�س على ت�سكيل جلنة 

حتقق يف �سبهة ف�س�د يف مبنى موؤ�س�سة ال�سم�ن الجتم�عي الذي مت �سراوؤه يف حم�فظة اإربد.

وواف���ق املجل����س  على اقرتاح قدم���ه رئي�س املجل�س في�س���ل الف�يز لت�سكيل جلنة للح���وار الوطني، ومل 
يك���ن ه���ذا املق���رتح مدرجً� على جدول اأعم����ل اجلل�سة، واأعلن ع���ن ت�سمية 25 ع�س���وًا يف اللجنة، م� لبث يف 
اجلل�س���ة الت�لي���ة اأن اأعل���ن ع���ن اإلغ�ء تلك اللجن���ة التي ج�ءت يف �سي����ق بحث املجل�س عن مك�ن���ة ودور له يف 
الإ�س���الح ال�سي��س���ي، ولتكون تلك اللجنة موازية للجن���ة احلوار الوطني التي يراأ�سه���� رئي�س جمل�س الأعي�ن 
ط�هر امل�سري. ويف تلك اجلل�سة اقرتح الف�يز ت�سكيل عدة جل�ن حتقق يف ق�س�ي� �س�بقة ا�ستن�دًا اإىل تق�رير 

ديوان املح��سبة، وت�سكيل جلنة حتقق يف ق�سية الك�زينو.

ويف الوقت الذي فو�س املجل�س فيه مكتبه الدائم لإع�دة ت�سكيل تلك اللج�ن ومن �سمنه� �سد الكرامة، 
فق���د ق���رر املجل�س ت�أجيل النظر يف ت�سكيل جلنة ني�بية دائمة ملك�فحة الف�س�د يف املجل�س، وجلنة حتقق ني�بية 

للنظر يف ق�سية �سحب الأرق�م الوطنية.

ويف اجل���ل�س���ة ال�س�بع��ة ع�س���رة املنعق��دة بت��ري���خ 13 /3/ 2011 األ�غى املج�ل�س امل��ذكرة امل�وق��ع���ة من 
10 نواب للمط�لبة بت�سكيل جلنة ني�بية خ��سة مبك�فحة الف�س�د، واإرج�ء النظر فيه� اإىل حني مب��سرة املجل�س 

مبن�ق�س���ة التعديالت املقرتحة على النظ�م الداخلي. واأل����غى املجل����س الط����لب الث����ين ال�ذي وقع��ه 28 ن�ئبً� 
ودعوا فيه اإىل ت�سكيل جلنة ملراجعة ق�سية �سحب الأرق�م الوطنية.
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ملحق )1(
جدول تف�صيلي باأعمال جمل�س النواب طيلة دورته العادية الأوىل 

2011/  3/ /2010  وحتى 28  من 28 /11 

جدول جل�صات املجل�س 16 يف دورته العادية الأوىل
2011  /3/ بداأت يف 28 / 11 / 2010 وانتهت يف 28 

القراراتاملو�صوعاتتاريخهااجلل�صة
اجلل�سة الأوىل

الأحد
- امللك يفتتح الدورة بخط�ب 28 / 11 / 2010

العر�س.
1. انتخ�ب رئي�س املجل�س في�سل الف�يز 

ب�لتزكية
2. انتخ�ب اأع�س�ء املكتب الدائم.
� ع�طف الطراونة / ن�ئب اأول
� حميد البط�ينة / ن�ئب ث�ين

� حممد ال�سوابكة وحممد الكوز / 
م�س�عدان.

اجلل�سة الث�نية 
الأربع�ء

- كت�ب رئي�س الوزراء ب�إح�لة 1 /12 / 2010
48 ق�نون� موؤقت� للمجل�س

1. اإح�لته� جميعه� اإىل اللج�ن الدائمة 
املخت�سة

2. عر�س اأ�سم�ء جلنة الرد على خط�ب 
العر�س

اجلل�سة الث�لثة 
الأحد

- اإق���رار �سيغ���ة ال���رد عل���ى 5 /12 / 2010
خط�ب العر�س

انتخ�ب اللج�ن الدائمة
اأول طو�سة ب���ني الن�ئبني يحي���ى ال�سعود 

وفواز الزعبي
ا�ستكم�ل

اجلل�سة الث�لثة
الثنني

ا�ستكم�ل انتخ�ب اللج�ن الدائمة6 / 12 / 2010

ا�ستكم�ل الث�لثة
الأربع�ء

ا�ستكم�ل انتخ�ب اللج�ن الدائمة8 / 12 / 2010

اجلل�سة الرابعة
الأربع�ء

- رئي����س ال���وزراء يقدم خطة 15 / 12 / 2010
عمل احلكوم���ة ط�لب� ثقة 

املجل�س

1. الرف�ع���ي يعل���ن ا�ستج�بت���ه ملط�ل���ب 
الن���واب بت�أجي���ل العمل ب�مل����دة 5 من 
�ن���ون امل�لك���ني وامل�ست-اأجري���ن اإىل  ق�

. 2011 /12 /31
2. ان�سح�ب ن�ئب���ني من ع�سوية جلنتني 

ملخ�لفتهم� النظ�م الداخلي:
جلن���ة  م���ن  النعيم����ت  حمم���ود   -

التوجيه الوطني.
- علي العن�نزة من جلنة احلري�ت.
3. انتخ�ب جل�ن الطعون يف �سحة ني�بة نواب.
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ا�ستكم�ل
اجلل�سة الرابعة

الأحد

1. اأ�س����در املجل�����س بي�ن����� مط����ول لل����رد على من�ق�س�ت اليوم الأول للثقة19 / 12 / 2010
ت�سريح�����ت الإ�سالميني تاله الن�ئب الأول 
لرئي�س املجل�س ع�طف الطراونة قبل بدء 
اجلل�س����ة، وهو البي�ن الث�ين الذي ي�سدره 

املجل�س.
2. �سه���د املجل����س الي���وم اأول اعت�س����م نفذه 
الع�مل���ون يف احل�فالت على خ���ط الزرق�ء 

الر�سيفة.
ا�ستكم�ل

اجلل�سة الرابعة
الثنني

من�ق�س�ت اليوم الث�ين للثقة20 / 12 / 2010

ا�ستكم�ل
اجلل�سة الرابعة

الثالث�ء

من�ق�س�ت اليوم الث�لث للثقة21 / 12 / 2010

ا�ستكم�ل
اجلل�سة الرابعة

الأربع�ء

من�ق�س�ت اليوم الرابع للثقة22 / 12 / 2010 

ا�ستكم�ل
اجلل�سة الرابعة

اخلمي�س

من�ق�س����ت الي���وم اخل�م����س 23 / 12 / 2010
للثقة

احلكوم���ة حت�سل عل���ى ثق���ة 111 ن�ئب� 
ويحج���ب الثق���ة عنه���� 8 ن���واب منهم 4 
�سيدات هن وف�ء بن���ي م�سطفى، مي�سر 

ال�سردية، مت�م الري�طي، عبلة اأبو علبة.
وحج���ب م���ن الرج����ل كل م���ن عب���د اهلل 
الن�س���ور، �سالح املح�رمة، ح����زم العوران، 

مو�سى الزواهرة.
ث����ين طو�س���ة يف املجل����س ب���ني الن�ئبني 

يحيى ال�سعود وفواز الزعبي.



42

اجلل�سة اخل�م�سة
الثنني

ق�نون موؤقت لتعديل امل�لكني 27 / 12 / 2010
وامل�ست�أجرين

اإقرار دون عر�سه على اللجنة 

ق�ن���ون موؤقت لتعدي���ل ق�نون 
الأمن الع�م

اإقرار ح�سب اللجنة

ق�نون موؤق���ت ق�نون التق�عد 
الع�سكري

الق�نوني���ة  جلنت���ي  اإىل  اإح�لت���ه  اإع����دة 
والإدارية

الداخل���ي  النظ����م  تعدي���ل 
ح�سب طلب 15 ن�ئب�

اإح�لته اإىل اللجنة الق�نونية

ان�سح�ب 4 نواب من ع�سوية اللج�ن:
1. جمحم اخلري�سة من جلنة الزراعة.  

2. عواد الزوايدة من جلنة العمل.  
3. حممد احلجوج الدوامية من احلري�ت.  

4. حممد الزريق�ت من الريف والب�دية.  
ث�لث طو�سة جرت  بني حممد زريق�ت واأحمد ال�سفدي

»تب�دل ال�سرب بجدول الأعم�ل«
اجلل�سة ال�س�د�سة

الأربع�ء
 1. وزير امل�لية يتلو خط�ب املوازنة اإح�لته اإىل اللجنة امل�لية والقت�س�دية.29 / 12 / 2010

 2. كت�ب رئي�س الوزراء حول ق�نون املوازنة الع�مة ل�سنة 2011 .
اجلل�سة ال�س�بعة

الأربع�ء
2011 / 1 / 5 2002 ل�سن���ة  ق�ن���ون موؤقت 

ق�ن���ون املعه���د الدبلوم��س���ي 
الأردين.

رد الق�نون

حت���دث يف ه���ذا البن���د 16 ن�ئب���� ه���م: بند م� ي�ستجد من اأعم�ل
خلي���ل عطية، حمم���ود اخلراب�سة، مي�سر 
ال�سردية، مت����م الري�طي، ف���واز الزعبي، 
عب���د اجللي���ل ال�سليم����ت، عب���د الكرمي 
الدغمي، زيد �سق���ريات، اأحمد ال�سقران، 
م���ريزا ب���ولد، جمح���م اخلري�س���ة، ن�يف 
العمري، لطفي الديرب�ين، علي العن�نزة، 

حممد احلاليقة، ح�سني ال�سي�ب 
اجلل�سة الث�منة

الأحد
روؤ�س����ء 9 / 1 / 2011 انتخ�ب����ت  نت�ئ���ج 

ومقرري جل�ن الطعون
اإقرار

الق�نون املوؤقت رقم 67 ق�نون 
اإج���راء الدرا�س����ت الدوائي���ة 

املع�د من جمل�س العي�ن

اإقرار كم� ورد من جمل�س الأعي�ن

الق�نون املوؤقت رقم 34 ل�سنة 
2010 ق�ن���ون هيئ���ة تنظيم 

النقل الربي

من�ق�سة، والتوقف عند مطلع امل�دة )11)



43

ا�ستكم�ل
اجلل�سة الث�منة

الأربع�ء

اجلل�سة الت��سعة
الأحد

2011 / 1 / 12

2011 / 1 / 16

النواب  لع�س���رات  مداخ���الت 
حول قرار احلكومة تخفي�س 
الأ�سع����ر، وانتق����دات لقب���ول 
لرئ��س���ة  الذه����ب  الن���واب 

الوزراء لالجتم�ع ب�حلكومة

ل قرارات

الق�ن���ون  من�ق�س���ة  مت�بع���ة 
املوؤقت رقم 34 ل�سنة 2010 
ق�ن���ون هيئ���ة تنظي���م النقل 

الربي

اإقرار

ع�م���ة  من�ق�س���ة  طل���ب   -1
تطبقه����  الت���ي  لالآلي���ة 
ت�سع���ري  يف  احلكوم���ة 

الوقود والغ�ز
ع�م���ة  من�ق�س���ة  طل���ب   -2
اإج���راءات  لتخ����ذ 

لتخفي�س الأ�سع�ر.

قرر املجل����س ت�أجيل البحث فيه� وحتديد 
اجلل�سة خالل 14 يومً�

الطعن املق���دم ب�سحة ني�بة 
ممدوح العب�دي

رف�س املجل�س الطعن

الطعن املق���دم ب�سحة ني�بة 
حممد احلاليقة

رف�س املجل�س الطعن

الق�نون املوؤقت املعدل لق�نون 
العقوب�ت

التوقف عند مطلع امل�دة 89

موازن����ت  م�س���روع  ق�ن���ون 
الوح���دات احلكومي���ة لل�سنة 

امل�لية 2011 

اأحيل اإىل اللجنة امل�لية

اعت�س�م الأحزاب والنق�ب�ت احتج�جً� على رفع الأ�سع�ر
ملحق

اجلل�سة الت��سعة
الأربع�ء

الق�نون املوؤقت املعدل لق�نون 19 /1 / 2011
حمكمة اجلن�ي�ت

رف�س الق�نون

الق�نون املوؤقت املعدل لق�نون 
الني�بة الع�مة

رف�س الق�نون

ت�أجيل ا�ستكم�ل من�ق�سة ق�نون العقوب�ت
رد الطعون �سكال يف ني�بة مرزوق الدعجة، �سميح املومني، ردينة العطي، 

اجلل�سة الع��سرة
اخلمي�س

اأول جل�س���ة من�ق�س���ة ع�م���ة لرتف�ع الأ�سع����ر واآلية ت�سعري الوق���ود والغ�ز، 20 / 1 / 2011
حت���دث فيه� 89 ن�ئب����ً، واأعلن رئي�س ال���وزراء �سمري الرف�ع���ي رفع رواتب 
املوظف���ني واملتق�عدين املدني���ني والع�سكريني 20 دين����رًا اعتب�رًا من �سهر 

ك�نون ث�ين.
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اجلل�سة
احل�دية ع�سرة

الأحد

ت�أجي���ل النظر يف عمل جلنتي الطع���ون الأوىل والث�نية مدة �سهر تبداأ من 23 / 1 / 2011
اليوم.

رد الطعون �سكال يف ني�بة النواب، في�سل الف�يز، مفلح الرحيمي، جمحم 
اخلري�س���ة، مفل���ح اخلزاعل���ة، ال�س�ي����س اخلري�س���ة، �سرار ال���داود، خ�لد 

احلي�ري.
النته�ء م���ن الق�نون املوؤقت»ق�ن���ون العقوب�ت«، وت�أجي���ل الت�سويت عليه 
ملزيد م���ن الت�س�ور بعد اأن طلب 22 ن�ئب� اإع�دة من�ق�سة املواد من 56 اإىل 

76، وامل�دة 88، وامل�دة 340 .
رئي����س اللجنة امل�لية يطلب من احلكومة �سمول متق�عدي ال�سم�ن ب��سم 

اللجنة بزي�دة الرواتب بقيمة 20 دين�راً.
ملحق ا�ستكم�ل 

اجلل�سة احل�دية ع�سرة
الأربع�ء

اإع����دة بح���ث امل���واد م���ن 56 26 /1/ 2011
اإىل 76 وامل����دة 88 من ق�نون 

العقوب�ت.

اإقرار الق�نون

حتدث فيه 56 ن�ئبً�بند م� ي�ستجد من اأعم�ل.
اجلل�سة

الث�نية ع�سرة
الأحد

خ�س�س���ت اجلل�س���ة بك�مله� 30 / 1 / 2011
اإىل ال�سئلة الني�بية واإج�ب�ت 
احلكوم���ة عليه����، واأدرج على 
�س���وؤاإل   81 العم����ل  ج���دول 
جل�س���ة  اول  وه���ي  وجواب����، 
لال�سئل���ة  املجل����س  يعقده���� 

والجوبة.

1. ن�ق�س املجل�س 41 �سوؤاإل فقط.
2. فقدت اجلل�سة ن�س�به� الق�نوين مم� 
ا�سطر الن�ئب الأول لرئي�س املجل�س 

ع�طف الطراونة اإىل رفع اجلل�سة.
ان���ه  الزعب���ي  ف���واز  الن�ئ���ب  اأعل���ن   .3
�سيح���ول �س���وؤاإل له ع���ن اأم�نة عم�ن 

اإىل ا�ستجواب.
رئي����س املجل�س يعلن ت�أجيل جل�س�ت املجل�س اإىل اإ�سع�ٍر اآخر ب�سبب اإق�لة 1 / 2 / 2011الثالث�ء

حكومة �سمري الرف�عي وتعيني معروف البخيت رئي�س� جديدا للوزراء.
رئي����س ال���وزراء املكلف معروف البخي���ت يجري الي���وم م�س�وراته مع الكتل 2 / 2 / 2011الأربع�ء

الربمل�نية يف املجل�س.
- األتق���ى �سب�ح���ً� بكتلتي الوف�ق الوطني والعمل الوطن���ي. واألتقى م�س�ءًا 

بكتل التي�ر الوطني، وامل�ستقلة، والتجديد، والتجمع الدميقراطي.
- اأعلن ثالثة نواب هم حممد الظهراوي، وحممد احلجوج الدواميه، وعبد 

اهلل جربان نويرات ا�ستق�لتهم من كتلة العمل الوطني.
ا�ستكم���ل رئي����س ال���وزراء املكلف مع���روف البخي���ت م�س�وراته م���ع الكتل 3 / 2 / 2011اخلمي�س

الربمل�نية بلق�ء كتلة ال�سعب ثم ب�لنواب امل�ستقلني.
الأحد

ملحق رقم )1)
ا�ستكم�ل اجلل�سة 

الث�نية ع�سرة
)اأول جل�سة حت�سره� 

حكومة البخيت)

- ا�ستكم�ل من�ق�سة الأ�سئلة والأجوبة ) 40 �سوؤالً) .13 / 2 / 2011
- حتوي���ل 3 اأ�سئل���ة اإىل ا�ستجواب����ت، للن�ئب حمم���د ال�سوابكة حول بيع 
اأرا�س���ي يف العقبة، وفواز الزعبي حول بيع �سركة كهرب�ء اإربد، وحممود 

اخلراب�سة حول الأثر البيئي للمف�عل النووي.
- اأقر املجل�س رف�س الطعن يف �سحة ني�بة الن�ئب د. رعد بن طريف.

- اأول جل�س���ة حت�سره���� حكوم���ة البخيت اجلديدة، ورف����س النواب طلب� 
للبخيت بت�أجيل من�ق�سة الأ�سئلة ملنح الوزراء فر�سة درا�سته�.
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ملحق رقم ) 2 )
ا�ستكم�ل اجلل�سة 

الث�نية ع�سرة
الأربع�ء

 - �س���وت املجل����س ب�لأغلبي���ة عل���ى رد مالح���ق املوازن����ت الع�م���ة للدولة 16 / 2 / 2011
لل�سنوات الت�لية:

1- الق�نون املوؤقت رقم)27) ل�سنة 2009 ق�نون ملحق بق�نون املوازنة 
الع�مة لل�سنة امل�لية 2009 .

2- الق�نون املوؤقت رقم )30) ل�سنة 2009 ق�نون ملحق بق�نون املوازنة 
الع�مة لل�سنة امل�لية 2010 .

3- الق�نون املوؤق���ت رقم )6) ل�سنة 2010 ق�نون ملحق بق�نون املوازنة 
الع�مة لل�سنة امل�لية 2010 .

4- الق�نون املوؤقت رقم )39) ل�سنة 2010 ق�نون ملحق بق�نون املوازنة 
الع�مة لل�سنة امل�لية 2010 .

- �س���وت املجل�س على طل���ب رئي�س جلنة ال�سي�ح���ة واخلدم�ت ب��ستع�دة 
الق�ن���ون املوؤق���ت رق���م )33) ل�سن���ة 2010 ق�نون النقل الع����م للرك�ب 
والق�ن���ون املوؤق���ت رقم )51) ل�سن���ة 2007 ق�نون تنظي���م النقل الع�م 

للرك�ب �سمن حدود اأم�نة عم�ن الكربى .
رد الطع���ون يف �سح���ة ني�بة النواب اأمين املج����يل ورعد بن طريف وطالل 

العك�سة.
- املجل�س يوافق على الق�نون املوؤقت رقم )41) ل�سنة 2010 ق�نون اإلغ�ء 20 / 2 / 2011اجلل�سة الث�لثة ع�سرة

ق�ن���ون الت�سديق على اتف�قي���ة التنقيب عن الب���رتول وتقييم اكت�س�فه 
وتطوي���ره واإنت�ج���ه بني �سلط���ة امل�س����در الطبيعية يف اململك���ة الأردنية 
اله��سمية و�سركة برتيل للم�س�در )الأردن) يف منطقة �سرق ال�سف�وي.

- بند م� ي�ستجد من اأعم�ل، وحتدث فيه 24 ن�ئبً�
- امللك ي�ستدعي ظهر اليوم النواب والأعي�ن واحلكومة والق�س�ة لالجتم�ع 

يف الديوان امللكي.
- احلكوم���ة توافق على �سحب ق�نون املوازنه الع�م���ة للدولة ل�سنة 2011 
بن����ء على طلب قدم���ه يف اجلل�سة رئي����س اللجنة امل�لي���ة الن�ئب اأمين 

املج�يل.
اجلل�سة

الرابعة ع�سرة
الأربع�ء

- الق�نون املوؤقت رقم )42) ل�سنة 2010 23 / 2 / 2011
ق�نون الاأك�دميية الأردنية العلي� للتعليم 

التقني.
رد الق�نون

- الق�نون املوؤقت رقم )14) ل�سنة 2010 
رد الق�نونق�نون اإدارة ق�س�ي� الدولة.

حتدث فيه 7 نوابم� ي�ستجد من اأعم�ل
فقدت اجلل�سة ن�س�به� الق�نوين

رد الطعن يف �سحة ني�بة الن�ئبني �سلمى الرب�سي وحممد الردايدة.
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اجلل�سة
اخل�م�سة ع�سرة

الأحد

مع���روف 27 / 2 / 2011 ال���وزراء  رئي����س   -
بي����ن طلب  البخي���ت يلقي 

الثقة اأم�م النواب.

- حتديد ي���وم الأربع����ء موع���د املب��سرة 
مبن�ق�سة الثقة.

- اأق���ر املجل����س من���ح الكت���ل 20 دقيقة 
والنواب داخ���ل الكتل 5 دق�ئق والنواب 

امل�ستقلني 10 دق�ئق.
- رئي�س الوزراء يبداأ غدًا الثنني حم�ورة 

الكتل والنواب امل�ستقلني يف املجل�س.
للمجل����س  حتي���ل  احلكوم���ة 
م�س���روع ق�نون مع���دل لق�نون 
ل�سن���ة  الع�م���ة  الجتم�ع����ت 

2011 مع �سفة ال�ستعج�ل.

- رف����س املجل����س امل�س�رع���ة مبن�ق�سته 
واأح�له اإىل جلنة احلري�ت الع�مة.

الق�ن���ون املوؤق���ت رق���م )18) 
2010 ق�ن���ون مع���دل  ل�سن���ة 
اعتم����د  هيئ���ة  لق�ن���ون 

موؤ�س�س�ت التعليم الع�يل.
»جلنة الرتبية«.

- مل يوافق املجل�س على الق�نون ب�لرغم 
م���ن تو�سية جلنة الرتبي���ة على اإقراره 

مع بع�س التعديالت، وقرر رده.

 (3( رق���م  املوؤق���ت  الق�ن���ون 
الط�ق���ة  ق�ن���ون   2010 ل�سن���ة 
املتجددة وتر�سيد الط�قة.»جلنة 

الط�قة«.

- مل ين�ق�س���ه ومت ترحيل���ه اإىل جل�س���ة 
لحقة.

مذكرة وقعه� 68 ن�ئب� لت�سكيل 
جلنة حتق���ق ني�بي���ة يف �سبهة 
موؤ�س�س���ة  مبن���ى  يف  ف�س����د 
ال�سم����ن الجتم�ع���ي الذي مت 

�سراوؤه يف حم�فظة اإربد.

- مل تط���رح على اجلل�س���ة، ومت ترحيله� 
اإىل جل�سة لحقة.

للمط�لب���ة  ني�بي���ة  مذك���رة 
بت�سكي���ل جلنة حتق���ق ني�بية 

يف ملف ك�زينو البحر امليت.

- واف���ق املجل����س عل���ى تفوي����س مكتبه 
الدائم بت�سكيل تلك اللجنة.

� طل���ب ني�ب���ي مل يعل���ن ع���ن 
مقدميه لت�سكي���ل جلنة حوار 

وطني.

- واف���ق املجل�س على ت�سكيله�، وتبني اأن 
الن�ئ���ب �سالح املح�رمة ك�ن قدم طلب� 
لرئي����س املجل����س بتفوي����س املح�رمة 
ومن يرغب م���ن النواب بت�سكيل جلنة 
ملح����ورة الأحزاب ق�ئ���ال يف مذكرته اأن 

هذه املظ�هرات ت�سيء اإىل الأردن.
ن�ئب����   11 وقعه����  مذك���رة 
لت�سكي���ل جلنة حتق���ق ني�بية 
للوق���وف على اأعم����ل ال�سغب 
الت���ي ج���رت يف تظ�ه���رة يوم 

اجلمعة 18 /2 /2011.

- مل تطرح على اجلل�سة ومت ترحيله� اإىل 
جل�سة لحقة.
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ملحق جدول اأعم�ل اجلل�سة
ال�س�د�سة ع�سرة

الأربع�ء

على 9 / 3 / 2011 الت�سديق  ق�نون  م�سروع  احلكومة حتيل 
لل�سخر  ال�سطحي  التقطري  امتي�ز  اتف�قية 
الزيتي بني حكومة اململكة الأردنية اله��سمية 
و�سركة  الطبيعية  امل�س�در  ب�سلطة  ممثلة 
امل�س�همة  اخل��سة  للبرتول  الدولية  الكرك 

املحدودة ل�سنة 2011.

ن�ئب  طلب  على  وافق  املجل�س   -
الداخلية  وزير  الوزراء  رئي�س 
البحث  ت�أجيل  ال�سرور  �سعد 
املقبلة  للجل�سة  التف�قية  يف 
الأ�سب�ب  للمجل�س  تر�سل  حتى 
الن�ئب  دع�  اأن  بعد  املوجبة 
�سحبه  اإىل  احلكومة  الدغمي 
لأنه يخلو من الأ�سب�ب املوجبة.

الق�نون املوؤقت رقم )21) ل�سنة 2010 ق�نون 
الق�س�ء.»اللجن���ة  ا�ستق���الل  لق�ن���ون  مع���دل 

الق�نونية«.

- اللجنة الق�نونية ت�سحب الق�نون 
بعد ان تبني اأنه يخدم ابنة اأحد 
النواب اع�س�ء اللجنة الق�نونية 
اخلمي�س  عدد  اليوم«  »العرب 

. 2011/ 3/ 10
2010 ق�نون  الق�نون املوؤقت رقم )3) ل�سنة 
الط�قة املتجددة وتر�سيد الط�قة، اعتب�رًا من 

مطلع امل�دة »12«. “اللجنة الق�نونية”

اإع�دته  على  ي�سوت  املجل�س   -
الط�قة  جلنة  اإىل  جمددًا 
اأن  بعد  الدرا�سة  من  للمزيد 
خم�لفة  بوجود  النواب  اتهمه 

د�ستورية فيه
حتقق  جلنة  لت�سكيل  ن�ئبً�   11 وقعه�  مذكرة 
ني�بية للوقوف على اأعم�ل ال�سغب التي جرت 

يف تظ�هرة يوم اجلمعة 18 /2 /2011 .

- رف�س، لأنه� اأم�م الق�س�ء

حتقق  جلنة  لت�سكيل  ن�ئبً�   68 وقعه�  مذكرة 
موؤ�س�سة  مبنى  يف  ف�س�د  �سبهة  يف  ني�بية 
يف  �سراوؤه  مت  الذي  الجتم�عي  ال�سم�ن 

حم�فظة اإربد.

- موافقة

على  يطرح  الف�يز  في�سل  املجل�س  رئي�س 
تكن  مل  الوطني  للحوار  جلنة  ت�سكيل  املجل�س 
وق�م  اجلل�سة  اأعم�ل  جدول  على  مدرجة 

بت�سمية 25 ع�سوًا.

- موافقة

طرح رئي�س املجل�س ت�سكيل عدة جل�ن حتقق 
ديوان  تق�رير  اإىل  ا�ستن�دًا  �س�بقة  ق�س�ي�  يف 

املح��سبة.
1- ت�سكيل جلنة حتقق يف ق�سية الك�زينو.

2- فو�س املجل�س املكتب الدائم ب�إع�دة ت�سكيل 
تلك اللج�ن ومن �سمنه� جلنة �سد الكرامة.
3- ت�أجيل النظر يف ت�سكيل جلنة ني�بية ملك�فحة 
الف�س�د وجلنة حتقق ني�بية يف مو�سوع �سحب 

الأرق�م الوطنية اىل جل�سته املقبله.

- موافقة

�� ط�لب 32 ن�ئبً� يف مذكرة مت ت�سليمه� لرئي�س 
ال�سلوك  مدونة  اإلغ�ء  احلكومة  من  املجل�س 

الإعالمي.

تدرج  ومل  اجلل�سة  يف  �سلمت   -
على اجلدول

من  اأخرى  مذكرة  يف  ن�ئبً�   33 ط�لب    ��
احلكومة و�سع ق�نون معدل لق�نون الت�أمني، 
واملب�لغ  ب�لتعوي�س  املتعلقة  املواد  لتعديل 
امل�لية املرتتبة مع اإعط�ئه �سفة ال�ستعج�ل.

تدرج  ومل  اجلل�سة  يف  �سلمت   -
على اجلدول
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اجلل�سة ال�س�بعة ع�سرة
الحد

احلكومة 13 / 3 / 2011 واأجوبة  ني�بيً�  �سوؤاًل   56 اإدراج   -
عليه�

نوق�س منه� 16 �سوؤاًل فقط.
حول  قموه  وجم�ل  عطية  خليل   -

�سوؤالني لهم� ل�ستجواببني.
- فواز الزعبي طلب حتويل رئي�س 

ج�معة الريموك للن�ئب الع�م.
مل ين�ق�س- بند م� ي�ستجد من اأعم�ل

واملت�سمنة  نواب،  ع�سرة  من  املوقعة  املذكرة 
ت�سكيل جلنة ني�بية  خ��سة مبك�فحة الف�س�د

البحث  وت�أجيل  املذكرة،  اإلغ�ء   -
اإىل  اللجنة  هذه  ت�سكيل  يف 
الداخلي  النظ�م  تعديالت 

ملجل�س النواب
 2011  /3/  10 ت�ريخ   (90( رقم  املذكرة 
واملت�سمنة  ن�ئبً�  و�ستون  ثم�نية  من  املوقعة 
لتف�سري  الع�يل  املجل�س  من  تف�سري  طلب  

الد�ستور حول د�ستورية اإن�س�ء نق�بة للمعلمني

الق�نونية  اللجنة  اإىل  حتويله�   -
ب�لإ�ستع�نة  اللجنة  وتفوي�س 
�سيغة  لو�سع  اخلربة  بذوي 
اإىل  �ستوجهه  الذي  ال�سوؤال 
املجل�س الع�يل لتف�سري الد�ستور

 2011  /8/3 ت�ريخ   (3( رقم  املن�ق�سة  طلب 
املقدم من ثالثة ع�سر ن�ئب� بخ�سو�س �سركة بيتن�

امل�لية  اللجنة  اإىل  حتويله�   -
والقت�س�دية للنظر فيه�

- اإلغ�ء اللجنة ب�لك�ملاإع�دة النظر يف ت�سكيل جلنة احلوار الوطني 
ن�ئبً�  وع�سرين  ثم�نية  من  املوقعة  املذكرة 
مراجعة  اأجل  من  جلنة  ت�سكيل  واملت�سمنة 

مو�سوع �سحب الأرق�م الوطنية

- اإلغ�ء اللجنة ب�لك�مل

ملحق جدول اعم�ل اجلل�سة 
ال�س�بعة ع�سرة

الربع�ء

احلكومة تعيد تزويد املجل�س ب�ل�سب�ب املوجبة 16 / 3 / 2011
امتي�ز  اتف�قية  على  الت�سديق  ق�نون  مل�سروع 
حكومة  بني  الزيتي  لل�سخر  ال�سطحي  التقطري 
ب�سلطة  ممثلة  اله��سمية  الأردنية  اململكة 
الدولية  الكرك  و�سركة  الطبيعية  امل�س�در 
ل�سنة  املحدودة  امل�س�همة  اخل��سة  للبرتول 
2011، كم� يدرج املجل�س الق�نون على اجلدول.

�� اح�لته اىل جلنة الط�قة.

 2010 ل�سنة   (  18  ( رقم  املوؤقت  الق�نون 
موؤ�س�س�ت  اعتم�د  هيئة  لق�نون  معدل  ق�نون 

التعليم الع�يل.
''“جلنة الرتبية”.

الذي  العي�ن  جمل�س  من  مع�د   ��
قرر املوافقة عليه.

املوافقة  قرر  النواب  جمل�س   ��
جمل�س  لقرار  وفق�  الق�نون  على 
جمل�س  ان  من  ب�لرغم  العي�ن 

النواب ك�ن قد قرر رده.
 2009 ل�سنة   ( رقم)27  املوؤقت  الق�نون   ��  1
لل�سنة  الع�مة  املوازنة  بق�نون  ملحق  ق�نون 

امل�لية 2009 .
 2009 �� الق�نون املوؤقت رقم )30 ) ل�سنة   2
لل�سنة  الع�مة  املوازنة  بق�نون  ملحق  ق�نون 

امل�لية 2010 .
 2010 ل�سنة   (  6( رقم  املوؤقت  الق�نون   ��  3
لل�سنة  الع�مة  املوازنة  بق�نون  ملحق  ق�نون 

امل�لية 2010 .
 2010 �� الق�نون املوؤقت رقم )39 ) ل�سنة   4
لل�سنة  الع�مة  املوازنة  بق�نون  ملحق  ق�نون 

امل�لية 2010 .

جمل�س  من  اعيدت  جميعه�   ��
العي�ن  وافق  ان  بعد  العي�ن 

عليه�.
قرار  على  النواب  جمل�س  وافق   ��

جمل�س العي�ن.
�� ك�ن املجل�س قد �سوت يف جل�سة 
16 / 2 / 2011 على رف�س هذه 

القوانني.
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النواب  ملجل�س  تقريره�  تقدم  امل�لية  اللجنة 
للدولة  الع�مة  املوازنة  ق�نون  م�سروع  حول 

ل�سنة 2011.

املوازنة  من�ق�سة  املجل�س  قرر   ��
4 بعد ع�سر  ال�س�عة  اعتب�را من 
املقبل، وقرر منح كل  ال�سبت  يوم 
 15 كتلة  ولكل  دق�ئق،   7 ن�ئب 

دقيقة.
وافق املجل�س على ا�سم�ء اع�س�ء جل�ن التحقق الني�بية التي مت ت�سكيله� يف جل�سة 

�س�بقة وهي جل�ن:
 1. جلنة التحقق يف �سبب ف�سل �سد الكرامة.

 2. جلنة التحقق يف وزارة ال�سحة.

 3. جلنة التحقق يف وزارة الزراعة.
 4. جلنة التحقق يف �سركة الت�س�لت.

 5. جلنة التحقق يف ام�نة عم�ن.
 6. جلنة التحقق يف وزارة ال�سغ�ل.

 7. جلنة التحقق يف وزارة الرتبية والتعليم الع�يل.
 8. جلنة التحقق يف عط�ء العقبة.

 9. جلنة التحقق يف املبنى الذي ا�سرتته ال�سم�ن الجتم�عي يف اربد.
 10. جلنة حتقق يف عط�ء الك�زينو.

 11. جلنة حتقق لتحديد ك�فة اجله�ت ذات العالقة مب�سوؤوليته� يف اعداد 
واخراج وتقدير املوازنة الع�مة لالعوام 2008 و 2009 و 2010.

موافقة املجل�س بعد تالوة ال�سم�ء.
املدرجة ا�ستكم�ل من�ق�سة ال�سئلة والجوبة. ال�سئلة  ا�ستكم�ل  يتم  مل 

زريق�ت  حممد  الن�ئب�ن  واعلن 
وفواز الزعبي حتويل �سوؤالني لهم� 

ل�ستجوابني للحكومة.
اجلل�سة امل�سرتكة بني 

جمل�سي العي�ن والنواب
اخلمي�س

2011 /3 / 17
1 � الق�نون املوؤقت رقم )75 ) 2002 املعدل 
الردنية  والتلفزيون  الذاعة  موؤ�س�سة  لق�نون 

ل�سنة 2001 

اقرار

 2002 ل�سنة   (  8( رقم  املوؤقت  الق�نون   �  2
املعدل لق�نون الت�س�لت ل�سنة 2002

اقرار

. 3 � الق�نون املوؤقت رقم ) 17 ) ل�سنة 2002 
املعدل لق�نون الحوال املدنية ل�سنة 2002.

اقرار

ا�ستكم�ل
اجلل�سة ال�س�بعة ع�سرة

ال�سبت

الع�مة 19 /3 /2011 املوازنة  مبن�ق�سة  اليوم  يبداأ  املجل�س 
الأول  اليوم  يف  وحتدث   ،2011 ل�سنة  للدولة 

23 ن�ئبً�. 
ا�ستكم�ل اجلل�سة
ال�س�بعة ع�سرة

الأحد

اأن 20 /3 / 2011 بعد  للدولة  الع�مة  املوازنة  على  الت�سويت 
عقد املجل�س جل�ستني �سب�حية وم�س�ئية.

 91 املن�ق�س�ت  يومي  يف  حتدث 
ن�ئبً�

ثقة  على  املوازنة  ح�سلت   -
يف  �س�ركوا  ن�ئبً�   110 من   95(

الت�سويت).
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اجلل�سة الث�منة ع�سرة
الأربع�ء

الجتم�ع�ت 23 / 3 / 2011 لق�نون  املعدل  الق�نون  م�سروع 
الع�مة

اإقرار

الق�نون املوؤقت رقم )10) ل�سنة 2010 ق�نون 
معدل لق�نون التق�عد املدين

اللجنة  قرار  على  بن�ء  رف�س 
الإدارية

الق�نون املوؤقت رقم )19) ل�سنة 2010 ق�نون 
الع�سكري )واملع�د من  التق�عد  لق�نون  معدل 

املجل�س ملزيد من الدرا�سة)

اإقرار

البيئة  تنمية  ق�نون  اإلغ�ء  ق�نون  م�سروع 
ل�سنة  القت�س�دية  والأن�سطة  ال�ستثم�رية 

2011 مع الأ�سب�ب املوجبة

موافقة

ا�ستكم�ل الردود على الأ�سئلة )واملوزعة على 
جدول اأعم�ل اجلل�سة ال�س�بعة ع�سرة)

مل ين�ق�س

مل ين�ق�سبند م� ي�ستجد من اأعم�ل
الرباي�سة  عودة  را�سد  حممد  ال�سيد  فوز 
بع�سوية جمل�س النواب ال�س�د�س ع�سر مبوجب 
امل�سلم  املقعد  مللء  الفرعي  الني�بي  النتخ�ب 
النتخ�بية  للدائرة  الت�بعة  الرابعة  للدائرة 

الأوىل/حم�فظة الع��سمة.
حلف اليمني

ملحق
اجلل�سة الث�منة ع�سرة

الأحد
)اجلل�سة الأخرية)

ت�سلم رئي�س املجل�س التقرير اليوم تقرير ديوان املح��سبة ل�سنة 2009 . 27 / 3 / 2011
الأعم�ل  جدول  على  يطرح  ومل 
الذي  املجل�س  على  وعر�سه 
امل�لية  اللجنة  اإىل  �سريعً�  اأح�له 

والقت�س�دية
�� م�سروع الق�نون املعدل لق�نون رع�ية الثق�فة 

ل�سنة 2011 . )من احلكومة )
امل�لية  اللجنة  اإىل  اأح�لته 

والقت�س�دية
الق�نون املوؤقت رقم )22 ) ل�سنة 2010 ق�نون 
الت�سديق على اتف�قية امتي�ز ال�سخر الزيتي 
ممثلة  اله��سمية  الأردنية  اململكة  حكومة  بني 
ال�سخر  و�سركة  الطبيعية  امل�س�در  ب�سلطة 

الزيتي الأردين للط�قة.

موافقة

اتف�قية  على  الت�سديق  ق�نون  م�سروع   ��
التقطري ال�سطحي لل�سخر الزيتي بني حكومة 
ب�سلطة  ممثلة  اله��سمية  الأردنية  اململكة 
الدلوية  الكرك  و�سركة  الطبيعية  امل�س�در 
ل�سنة  املحدودة  امل�س�همة  اخل��سة  للبرتول 

2011

موافقة

 
الأ�سئلة

املتبقية  الأ�سئلة  من  عددًا  ن�ق�س 
من جل�سة �س�بقة ومل يتمه�.

مل ين�ق�سم� ي�ستجد من اأعم�ل




