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تقديــــــم

وابرز  االوىل،  العادية  دورته  يف  ع�شر  ال�شاد�س  النواب  جمل�س  منجزات  جممل  يف  االإ�شتك�شايف  التجول  التقرير  هذا  ي�شتهدف 
املحطات التي توقف املجل�س فيها �شمن نطاق امل�شاحة الزمنية التي يتحرك هذا التقرير فيها، وهي بالتاكيد م�شاحة لي�شت بالكافية 
لت�شكيل خارطة �شبه تامة ت�شاعد يف قراءة ا�شتق�شائية تقييمية وتامة ملا اجنزه املجل�س يف كامل دورته العادية االوىل، ومبا اأثر فيه، 

ومبا تاأثر به.

تبداأ الفرتة الزمنية التي يتحرك هذا التقرير فيها منذ اليوم االول النعقاد اجلل�شة االوىل للمجل�س يف دورته العادية االوىل بتاريخ 
28 ت�شرين ثاين 2010، وتنتهي  يف اليوم االول من �شهر �شباط 2011، اأي ان امل�شاحة الزمنية التي يتحرك فيها هذا التقرير تبقى 
م�شاحة حم�شورة بـ 65 يوما فقط، هي املدة الزمنية التي تعامل املجل�س فيها د�شتوريا مع حكومة �شمري الرفاعي الثانية، وتنتهي 
م�شاحة التقرير يف اليوم الذي قدمت احلكومة فيه ا�شتقالتها ومت تكليف د. معروف البخيت بت�شكيل احلكومة اجلديدة يف االول من 

�شهر �شباط 2011.

ولعل من ابرز اال�شباب التي فر�شت نف�شها على ح�شر التقرير يف هذه امل�شاحة الزمنية ال�شيقة عدة امور من بينها: 
اوال: ان التقرير وجد نف�شه واقعا حتت �شغط تغيري حكومتني، ادى بالنتيحة اىل وقف اعمال املجل�س ملدة 12 يوما وهي الفرتة 
الزمنية الفا�شلة بني تكليف د. البخيت ت�شكيل احلكومة وبني اول جل�شة يح�شرها بكامل هيئة وزارته يف 13 �شباط 2011 . ان هذا 
التقرير اراد ا�شت�شكاف العالقة التي ربطت املجل�س باحلكومة ال�شابقة وح�شر نطاق حركته اال�شتقرائية اال�شتك�شافية يف تلك املدة 

الزمنية التي ا�شتغرقتها العالقة بني ال�شلطتني.

ثانيا: ي�شكل هذا التقرير ار�شية ا�شتك�شافية فقط للفرتة الزمنية االوىل من عمر املجل�س ومنجزاته، و�شتتلوه تقارير اأخرى او�شع 
مدى ونطاقا.

ثالثا: ان هذا اول تقرير تقييمي وا�شتك�شايف موثق ي�شتهدف حماولة و�شع قراءة اولية للمجل�س ال�شاد�س ع�شر يف دورته العادية 
االوىل.

ان هذا التقرير ال يدعي اإملامه الكامل بكل ما جرى يف املجل�س اإن حتت القبة اأو خارجها من تفا�شيل، اإال انه مطمئن متاما اىل انه 
قد احاط اىل حد بعيد جدا باهم املفا�شل والتفا�شيل التي تعطي لكل مراقب مفاتيح �شهلة لقراءة خارطة املجل�س يف بواكري دورته 

العادية االوىل وحتى منت�شفها، كما يعطي �شورة �شبه مكتملة للعالقة التي ربطت املجل�س بحكومة �شمري الرفاعي الثانية.

ون�شبة  املجل�س،  قبة  بكامل اع�شائه اىل  ال�شاد�س ع�شر  املجل�س  التي قادت  االنتخابات  بالتعريج على معطيات  التقرير  بداأ  لقد 
متثيل كل نائب لدائرته االنتخابية، ومت و�شع جدول تو�شيحي هو اول جدول من نوعه يو�شع ال�شت�شكاف ن�شبة متثيل كل نائب لدائرته 

االنتخابية قيا�شا بعدد املقرتعني.

 لقد اأبقي على هذا التقرير مفتوحا، فلم نقم فيه بو�شع النتائج او حتى التو�شيات لقناعتنا بان املهمة مل تنجز بالكامل، فقد بقي 
للدورة العادية ن�شف عمرها الد�شتوري حيث انها �شتنتهي د�شتوريا يف 28 /3 / 2011.
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انتخابات ال�شاد�س ع�شر .. النتائج واملعطيات

تعديالت على  �شهد اجراء  ان  بعد   ،2010 االول  ت�شرين  �شهر  التا�شع من  ال�شاد�س ع�شر يف  النيابي  املجل�س  انتخابات  اجريت 
قانون االنتخاب املوؤقت رقم ) 9 ( ل�شنة 2010 مت مبوجبه رفع عدد مقاعد املجل�س من 110 مقعدا اىل 120 مقعدا، ومت فيه اأي�شا 
رفع عدد املقاعد املخ�ش�شة للكوتا الن�شائية من 6 مقاعد اىل 12 مقعدا مت توزيعها على حمافظات اململكة بواقع مقعد واحد لكل 

حمافظة.

ولعل من ابرز ما مت ادخاله على قانون االنتخابات املوؤقت هو ما متت ت�شميته بتق�شيم الدوائر االنتخابية اىل »دوائر فرعية«1، 
مما ادى اىل بروز عدة ا�شكاليات يف التطبيق ادت بالنتيجة اىل خلق ازمات اجتماعية عربت عن نف�شها بعنف جمتمعي ب�شبب نتائج 
االنتخابات مل ت�شهدها اململكة من قبل، وجنحت ال�شلطات بال�شيطرة عليها اال انها خلفت وراءها عددا من ال�شحايا وامل�شكالت 

الطارئة على املجتمع االردين.

و�شبق اجراء االنتخابات عددا من االجراءات التنظيمية للعملية االنتخابية، من بينها الطعون التي جتاوزت 400 الف طعن يف 
�شجالت الناخبني، قبل ان تاخذ تلك ال�شجالت الدرجة القطعية 2، وبلغ العدد الكلي للم�شجلني الذين يحق لهم االنتخاب 2 مليون 
12 مقعدا خ�ش�شت للكوتا  اإ�شافة اىل  108 دائرة انتخابية وهمية،  576 ناخبا وناخبه. )2373576(، ميثلون  و  الفا   373 و 
الن�شائية3. وبلغ عدد الناخبني الذين و�شلوا اىل �شناديق االقرتاع مليون و242 الفا و 780 ناخبا وناخبه، فيما بلغ عدد املر�شحني 

الكلي 763 مر�شحا من بينهم ) 143 مر�شحة(.

وبلغت ن�شبة املقرتعني اىل عدد امل�شجلني ممن يحق لهم االقرتاع ) 52.35 %(4. وح�شل النواب الفائزون يف االنتخابات على 
جمموع ا�شوات بلغت ) 477827 ( �شوتا من بينها ) 16438 ( �شوتا ح�شلت عليها نواب الكوتا الن�شائية البالغ عددهن 12 نائبا. 
وبلغت ن�شبة متثيل املجل�س ال�شاد�س ع�شر اىل عدد املقرتعني )38.44 %(، بينما بلغت ن�شبة متثيل الكوتا الن�شائية )1.32 %(. 
وتو�شح االرقام ان القوة ال�شوتية التمثيلية للمجل�س ال�شاد�س ع�شر قيا�شا بعدد امل�شجلني ممن يحق لهم االنتخاب بلغت )20.13 %(، 
وهي ن�شبة متثيل متوا�شعة جدا، من املوؤكد انها �شتثري الت�شاوؤالت عن قيمة وم�شمون النظام االنتخابي املعمول به يف االردن واملعروف 

بقانون ال�شوت الواحد غري املتحول5.

1 ــ اطلقت ال�شحافة االأردنية على هذه التق�شيمات«الدوائر الوهمية«، وهو نف�س التو�شيف الذي ا�شتخدمته احلكومة مبكرا قبل ان ترتاجع عن هذا التو�شيف وت�شتخدم ت�شميتها 
بـ«الدوائر الفرعية«.

2 ــ اكت�شبت �شجالت الناخبني الدرجة القطعية بتاريخ 6 ت�شرين االول 2010.
3 ــ ا�شتنادا اإىل االرقام الر�شمية التي ن�شرتها جريدة العرب اليوم يف تقرير لل�شحفي رداد القالب ، العدد ) 4862 ( تاريخ ) 26 / 10 / 2010 (.

4 ــ اعلنت احلكومة ر�شميا ان ن�شبة امل�شاركة يف االنتخابات بلغت ) 53 %(، يف املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده وزير الداخلية لالعالن ر�شميا عن نتائج االنتخابات.
5 ــ احالت حكومة �شمري الرفاعي قانون االنتخاب املوؤقت اىل جمل�س النواب ال�شاد�س ع�شر ومنحته �شفة اال�شتعجال وفقا لوعودها التي اتعهدت بها قبل اجراء االنتخابات، وقام 
املجل�س باحالته اىل جلنته القانونية الجراء حوار مو�شع حوله مع االأحزاب وموؤ�ش�شات املجتمع املدين متهيدا لتعديل القانون، وعقدت اللجنة اجتماعني يف اواخر �شهر كانون ثاين 
2011 مع االأحزاب والنقابات املهنية، اال ان حزبني هما حزب جبهة العمل اال�شالمي وحزب الوحدة ال�شعبية اعتذرا عن امل�شاركة يف ذلك االجتماع، وعندما ا�شتقالت حكومة 
الرفاعي ومت تكليف د. معروف البخيت بت�شكيل احلكومة اجلديدة اعلن يوم االربعاء 2 �شباط 2011 اثناء حماورته للكتل الربملانية يف املجل�س عن نيته �شحب القانون لتتوىل 

حكومته عملية اجراء احلوار الوطني حوله لتعديله ومن ثم احالته اىل جمل�س النواب جمددا.
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ويو�شح اجلدول التايل ن�شبة متثيل النواب للمقرتعني يف دوائرهم االنتخابية وعدد اال�شوات التي ح�شل كل منهم عليها:

جدول يبين عدد االصوات التي حصل عليها النواب ونسبة تمثيلهم لدوائرهم االنتخابية الفرعية

محافظة العاصمة

النائبنسبة التمثيلاصوات الفائزينعدد المرشحينعدد المقترعينالدائرة االنتخابية

الدائرة 
االولى

خليل حسني عطية88.90 %14890413238ف1
جعفر عبد الالت86.83 %670235806ف2
حسن حممود صايف37.70 %563672125ف3
راشد الربايسه68.59 %471373233ف4
سامل عبد اهلل اهلدبان20.72 %13132132722ف5

60 %451393427124مجموع  د 1

الدائرة
الثانية

حممدامحد الذويب47.67 %524642502ف1
حممد سلمي الكوز44.38 %736053267ف2
حممد امحد احلاليقه25.93 %1084072811ف3
حيي حممد السعود23.13 %1564093618ف4
غازي عوض عليان53.46 %1376267358ف5

37 %528483119556مجموع  د 2

الدائرة
الثالثة

“مسيحي”

ممدوح العبادي35.25 %604462131ف1
رمي مضر بدران39.88 %950893792ف2
عبد الرحيم البقاعي46.60 %495452309ف3
امحد حممد الصفدي33.76 %917873099ف4
غازي فريد مشربش35.82 %892773198ف5

37.62 %386113414529مجموع  د 3

الدائرة 
الرابعة

امحد مهيسات31.86 %1842265870ف1
صالح الدين صربه34.61 %1638895673ف2
محد ابو زيد47.36 % 1147035433ف3

36.68 %462801816976مجموع د 4

الدائرة الخامسة
“شيشان”

صاحل مفلح اللوزي63.50 %1205077652ف1
صاحل وريكات38.71 %1221964730ف2
تامر شاهر بينو38 %365641390ف3

49.31 %279251713772مجموع د 5

الدائرة السادسة
“شيشان”

فواز عوده النهار31 %1703695282ف1
لطفي الديرباين43.93 %903463973ف2
منري صوبر55.69 %439222458ف3

38.45 %304621711713مجموع د 6
الدائرة السابعة
انور العجارمه36.51 %1955877141/دائرة واحده

بدو الوسط
فيصل الفايز63.56 %933955936ف1
جمحم اخلريشه39.92 %1134784530ف2
الشايش اخلريشه33.64 %977083287ف3

45.15 %304562113753المجموع
42.76 %291279179124564المجموع الكلي
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محافظة اربد

النائبنسبة التمثيلاصوات الفائزينعدد المرشحينعدد المقترعينالدائرة االنتخابية

الدائرة
عبد الكرمي ابو اهليجا24.56 %1171472878ف1االولى

حممد خالد الردايده27.61 %1777154908ف2مسلم
عبد الناصر بين هاين73.38 %893636558ف3مسلم
زيد حسن شقريات11.68 %24501152863ف4مسلم
محيد نايف بطاينه46.98 %1291956070ف5مسلم

29.62 %785663523277  المجموع
الدائرة
حسين حممد الشياب59 %1043836167ف1الثانية

صاحل فوزي درويش15.99 %19042173046ف2مسلم
مجيل النمري40.11 %552252215ف3مسيحي

32.64 %350022511428 المجموع
الدائرة الثالثة
بسام العمري21.50 %1584473407/ دائرة واحده

الدائرة الرابعة
فواز الزعيب50.58 %1933739782ف1
امحد الشقران34.11 %1936486606ف2

42.34 %387011116388  المجموع
الدائرة

علي حممد الكيالين40.40 %1255375072ف1الخامسة

حيي عبيدات21.71 %15365123336ف2
30.11 %27918198408 المجموع

الدائرة السادسة
عماد جرب يونس16.97 %32056205443فرعية واحدة

الدائرة السابعة
جمحم محد الصقور47 %32564515326دائرة واحدة
الدائرة الثامنة
عاكف نايل املقبل31.88 %1420564529دائرة واحدة

الدائرة التاسعة
نايف حممود عمري31.62 %1027883250دائرة واحدة

المجموع الكلي
32 %28513413691456لمحافظة اربد

محافظة البلقاء

الدائرة
االولى

عبد اهلل النسور62.11 %473052938ف1
مصطفى شنيكات22.20 %18752104163ف2
خالد بزبز احلياري67.33 %1212048161ف3
حممود اخلرابشه36.22 %999563621ف4
معتصم العوامله41.23 %1733647149ف5
مجال عيسى قموه4.80 %2845191367ف6م
ضرار قيصر الداود44.54 %1022734556ف7م

41 %777884131955المجموع
شادي علي العدوان34.77 %1359694728الدائرة الثانية
طالل عبد الفاعور20.70 %20181114179الدائرة الثالثة
عبد اهلل جربان21.15 %18680153952الدائرة الرابعة

34.40 %1302457644814المجموع الكلي
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محافظة الكرك

النائبنسبة التمثيلاصوات الفائزينعدد المرشحينعدد المقترعينالدائرة االنتخابية

الدائرة االولى
طالل حامد املعايطه29.13 %764682228ف1
عبد القادر احلباشنة28.36 %14336114067ف2
عبد اهلل الزريقات49.59 %332141647ف3م

31.38 %25303237942المجموع

الدائرة الثانية
امين هزاع اجملايل40.44 %795683218ف1
طالل سابا العكشه48 %277841334ف2م

42.40 %10734124552 المجموع

الدائرة الثالثة
حممود النعيمات48.11 %891454289ف1
عاطف الطراونه51.79 %1310366787ف2

50.30 %220171111076  المجموع
خلف سويلم اهلوميل17.11 %13804132362الدائرة الرابعة واحدة

شريف الرواشده31 %7485132324الدائرة الخامسة واحده
رعد بن طريف20.13 %6447111298الدائرة السادسة واحده

34.44 %857908329554المجموع الكلي

محافظة معان

الدائرة االولى
خالد زاهر الفناطسه35.71 %849353033ف1
عبد اهلل البزايعه38.58 %596952303ف2

36.89 %14462105336المجموع
وصفي الراوشده29.57 %473171399الدائرة الثانية واحده
سامي احلسنات69.58 %790845503الدائرة الثالثة واحده

بدو الجنوب
عواد حممد الزوايده43.71 %1103134822ف1
حممد قاسم املراعبه24.86 %1318973280ف2
حممد بشري احلجايا43.81 %884953877ف3

36.22 %330691511977المجموع
40.24 %601703624215المجموع الكلي

محافظة الزرقاء

الدائرة االولى

مسري عبد احلافظ47.46 %669893179ف1
سالمه الغويري56 %1055275898ف2
خري اهلل طه22.95 %14923113425ف3

مريزا بوالد68.10 %612724173ف4ش
بسام احلدادين38.44 %700362692ف5م

42.74 %453033519367المجموع

الدائرة الثانية
موسى الزواهره37.18 %770462865ف1
حممد احلجوج37.55 %921693461ف2
علي سامل اخلاليله34.38 %9356103217ف3

36.31 %26276259543المجموع
خلف ياسني الزيود43.88 %1121974924الدائرة الثالثة واحده

الدائرة الرابعة
حممد مجيل جربين27.39 %1078692955ف1
مرزوق اهلبارنه23.28 %1148792675ف2

25.27 %22273185630المجموع
37.59 %1050718539464المجموع الكلي

- 9 -

شية
يا�

ل�ش
ت ا

�شا
درا

س لل
قد�

ز ال
رك

| م



محافظة المفرق

النائبنسبة التمثيلاصوات الفائزينعدد المرشحينعدد المقترعينالدائرة االنتخابية

دائرة واحدة

عبد الكرمي الدغمي85.57 %792266779ف1
ابراهيم الشديفات54.73 %855044680ف2
مفلح حممد اخلزاعله45.62 %1165155316ف3
نواف اخلوالده30.55 %1286873932ف4

50.51 %409912220707المجموع

بدو الشمال
مرضي السرحان46 %1377046340ف1
حابس الشبيب29.5 %2141566319ف2
مازن القاضي90.33 %992688967ف3

47.93 %451181821626المجموع
49.16 %861094042333المجموع الكلي

محافظة الطفيلة

الدائرة االولى
عبد الرمحن احلناقطه46.72 %947934429ف1
حازم العوران53.31 %633423377ف2
نضال القطامني45.14 %801843620ف3

47.94 %23831911426المجموع
حممد املسيعيدين26.65 %8295102211الدائرة الثانية واحدة

42.44 %321261913637المجموع الكلي

محافظة مادبا

الدائرة االولى
برجس العبابسه30.39 %15408132684ف1
حممد الشوابكه40.28 %1240874999ف2
مبارك الطوال27.81 %663081844ف3م

27.60 %34518289527المجموع
عبد اجلليل السليمات16.24 %16025102603الدائرة الثانية واحدة

23.99 %505433812130المجموع الكلي

محافظة جرش

دائرة واحدة

باسل عياصره38.47 %1332975128ف1
حممد الزريقات33.31 %1018573393ف2
مفلح الرحيمي28.74 %1372973946ف3
امحد العتوم32.85 %1110873650ف4

33.35 %483512816117المجموع الكلي

محافظة عجلون

الدائرة االولى
امحد علي القضاه33.94 %1968086681ف1
مسيح املومين30 %1402284218ف2
رضا خليل حداد40.51 %483071957ف3م

33.62 %385322312956المجموع
علي امحد العنانزه32.49 %1350564388الدائرة الثانية فرعية واحدة

33.33 %520372917344المجموع الكلي
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محافظة العقبة

النائبنسبة التمثيلاصوات الفائزينعدد المرشحينعدد المقترعينالدائرة االنتخابية

دائرة واحدة
حممود عيد ياسني36.32 %770362798ف1
امحد عاطف حراره36.21 %823182981ف2

36.26 %15934145779المجموع الكلي

37.12 %1242789763461389المجموع النهائي

ويو�شح اجلدول التايل عدد اال�شوات التي ح�شلت عليها نواب الكوتا الن�شائية، ون�شبة متثيلهن للمقرتعني يف دوائرهن االنتخابية 
الفرعية، والن�شبة املئوية التي مت احت�شابها لكل منهن قيا�شا بعدد الناخبني يف الدوائر الفرعية التي تر�شحن فيها. ويك�شف اجلدول 
ان جمموع الناخبني يف الدوائر الفرعية التي جنحت منها نواب الكوتا بلغ مبجمله ) 112265 ناخبا وناخبة( وان جمموع ما ح�شلت 
عليه نواب الكوتا) 12 مقعدا( من ا�شوات بلغ مبجموعه الكلي ) 16438 ( �شوتا فقط، وبن�شبة متثيل بلغت )14.642 %(، وهي 

ن�شبة اقل من متوا�شعة.

عدد المقرعين في الدائرةالمحافظة
الدائرة الفرعية

اصوات 
النائبالنسبةالمرشحات

عبله ابو علبه10,257 %131321347د 1 / ف 5 / مالعاصمة 
ناريمان الروسان25,922 %125533254د5/ ف1ماربد
هدى ابو رمان19,789 %4730936د1/ف1 مالبلقاء
خلود المراحله19,096 %76641462د1/ف1 مالكرك
اسماء احمد الرواضية23,128 %79081829د1/ممعان

ردينه محمد العطي15,574 %114871789د4/ف2/مالزرقاء
سامية محمد عليمات9,879 %8550846ف2 / مالمفرق

ميسر سالم الفروخي9,152 %137771264ف1 / مبدو الشمال
امل يوسف الرفوع11,073 %8295939د2/مالطفيلة
وفاء بني مصطفى14,186 %111081580ف 4 / مجرش
سلمى توفيق الربضي10,704 %4830517د1/ف3/سعجلون
تمام محمد الرياطي8,201 %8231675ف 2 / مالعقبة

14,642 %11226516438المجموع

و�شهدت انتخابات املجل�س النيابي ال�شاد�س ع�شر تر�شح 
با�شتثناء  االنتخابية  اململكة  دوائر  خمتلف  يف  امراة   143
دائرة بدو اجلنوب التي حتظى بثالثة مقاعد اإذ مل ترت�شح 

فيها اية �شيدة.

ال�شيدات يف كل  املر�شحات  التايل عدد  ويو�شح اجلدول 
حمافظة، وعدد املقرتعني يف كل منها ، وعدد اال�شوات التي 
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عدد المقترعين في الدائرة الفرعية
اصوات المرشحات



ح�شلت املر�شحات عليها ون�شبة متثيلها قيا�شا بعدد اال�شوات. ويو�شح اجلدول ان جميع املر�شحات يف اململكة ح�شلن على جمموع 
ا�شوات بلغ ) 75720 �شوتا فقط( من ا�شل ) 1242789 ناخبا وناخبة(، وح�شلت املر�شحات جميعهن “134 مر�شحة” على 

ن�شبة ) 6.092 %( من جمموع ا�شوات الناخبني يف اململكة.

نسبتهااصوات المرشحاتعدد المرشحاتعدد المقترعينالمحافظة

3,708 %260823139673العاصمة
2,987 %3045641419بدو الوسط

4,144 %2851341011818اربد
5,573 %130245177328البلقاء
9,428 %857901912701الكرك
11,770 %2710153190نعان

33069000بدو الجنوب
6,807 %105071137153الزرقاء
7,801 %40991103198المفرق

5,434 %4511882452بدو الشمال
14,013 %3212684502الطفيلة
2,635 %5054351332مادبا
14,117 %4835184584جرش
9,716 %52037105056عجلون
8,246 %1593441314العقبة

6,092 %124278913475720المجموع

تداعيات االنتخابات ) العنف املجتمعي (

و�شهدت عدة مناطق يف اململكة احداث احتجاج عنيفة على نتائج االنتخابات، و�شلت اىل حد وقوع ا�شابات ووفيات، ومت قطع 
الطرق يف بع�س املحافظات ) جر�س(، قبل ان تنجح قوات االمن، والتدخالت الع�شائرية بوقف تداعيات تلك االأحداث التي عززت 

من العنف املجتمعي.
وراى العديد من الباحثني واملراقبني ان اهم اال�شباب التي تقف وراء تلك االأحداث هو قانون ال�شوت الواحد، والتعديالت التي 
ادخلت عليه ا�شتنادا ملا �شمي بالدوائر الوهمية او الفرعية، التي اعتمدت على ت�شغري الدوائر االنتخابية بالن�شبة للمر�شحني فقط، 
يف نظام انتخابي مل يتم التعرف على مثيله يف العامل. ومل تكن االأحداث املوؤ�شفة وليدة النتائج النهائية لالنتخابات فقط، فقد �شهدت 
العديد من الدوائر االنتخابية يف اململكة احداث �شغب وعنف قبل يوم االقرتاع، اال انها ازدادت وتريتها وت�شعبت يف يوم االقرتاع، وقد 
�شجلت العديد من الهيئات الرقابية على االنتخابات يف يوم االقرتاع العديد من عمليات العنف6، اىل جانب عمليات التزوير العديدة 

التي ر�شدتها تلك املنظمات والهيئات الرقابية.

6 ــ  راجع تقارير »را�شد« الذي ميثل 28 موؤ�ش�شة جمتمع مدين، وقد �شدرت تقاريره تباعا يوم االقرتاع، من خالل ثالثة تقارير ميدانية اعلن عنها يف ثالثة موؤمترات �شحفية 
عقدت يف يوم االقرتاع اظهرت بو�شوح حجم اعمال العنف، اىل جانب التجاوزات العديدة على قانون االنتخاب، وعمليات تزوير عديدة، راجع اأي�شا �شحف الغد، والد�شتور، 

والراي، والعرب اليوم و Jordan timse ال�شادرة كلها بتاريخ 10 /11 / 2010 .
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اإال ان وترية العنف املجتمعي االحتجاجي على نتائج االنتخابات و�شلت اىل م�شتوى اعلى بكثري عقب اعالن النتائج واليام عديدة 
ويف حمافظات خمتلفة ادت يف بع�س املحافظات “عجلون وجر�س” اىل اغالق الطرق ل�شاعات طويلة جدا، واحتاج االمر اىل احتواء 

اعمال ال�شغب اىل تدخل قوات االمن ومرابطتها يف اماكن االحتجاجات اىل ايام عديدة.

تداعيات مبكرة لت�شكيل الكتل .. التما�شك الكاذب

ومن ابرز ما �شهدته والدة املجل�س النيابي ال�شاد�س ع�شر هو م�شارعة النواب لت�شكيل تكتالت نيابية مبكرا جدا وقبل ان تتم دعوة 
املجل�س لالنعقاد يف دورته العادية االوىل. ومن املفيد الت�شجيل هنا ان املجل�س ال�شاد�س ع�شر هو اول جمل�س نيابي منذ عودة احلياة 
الربملانية يف االردن عام 1989 ي�شهد مثل هذا الن�شاط اال�شتثنائي يف ت�شكيل الكتل الربملاين بهذا العدد، فحتى حلظة انعقاد اجلل�شة 
االوىل للمجل�س يف الثامن والع�شرين من �شهر ت�شرين ثاين 2010 كانت هناك كتلة التيار الوطني“13 نائبا”7، وكتلة الوفاق الوطني 
“23 نائبا”، وكتلة العمل الوطني“20 نائبا”، وكتلة التجمع الدميقراطي“ 8 نواب” وكتلة ال�شعب“ 25 نائبا”، وكتلة امل�شتقلة“10 
“20 نائبا” م�شتقلني مل ين�شووا  نواب”،بينما بقي 

يف اطار اأي من الكتل القائمة.
الكتل بهذا احلجم  بناء  الوا�شح ان ظاهرة  ومن 
قبل ان يبداأ املجل�س اعماله مبكرا تك�شف لكل مراقب 
اطر  يف  انف�شهم  بتنظيم  النواب  رغبة  مدى  عن 
تنظيمية ترغب بان تكون بديال عن الكتل احلزبية او 
كتلة  وجود  بالرغم من  الرباجمية،  ال�شيا�شية  الكتل 
حزبية وا�شحة املعامل هي كتلة التيار الوطني، وكتلة 
التي  الدميقراطي  التجمع  كتلة  هي  اأخرى  �شيا�شية 
بالرغم من  اإطار �شيا�شي لها  ف�شلت متاما يف و�شع 
انها حاولت الرتويج لنف�شها باعتبارها كتلة �شيا�شية 

ذات توجه ي�شاري بامتياز.

الرت�شح  الدغمي  الكرمي  وعبد  الفايز  للنائبني في�شل  املبكر  املجل�س مع االعالن  الربملانية خارج  للكتل  املبكر  الت�شكيل  وتزامن 
النتخابات رئا�شة املجل�س، ويف الوقت الذي كان النواب فيه يتلقون التهاين بفوزهم باالنتخابات كانت االت�شاالت الهاتفية واللقاءات 
املبا�شرة لت�شكيل الكتل الربملانية، ولتح�شيد الداعمني للمر�شح املحتمل لرئا�شة املجل�س انذاك في�شل الفايز تتم ب�شكل منظم ومت�شارع 

وبطريقة غري م�شبوقة من قبل.

وا�شطر املر�شح لرئا�شة املجل�س في�شل الفايز لاللتقاء بجميع النواب الفائزين يف مناطقهم االنتخابية كل يف منزله وعلى امتداد 
االردن، مما منحه الفر�شة الكافية لتاكيد فوزه بانتخابات رئا�شة املجل�س بالتزكية، ولتاكيد ما كان قد ن�شب اليه مبكرا وقبل اجراء 

االنتخابات النيابية بب�شعة ا�شهر من انه �شيرت�شح لالنتخابات النيابية و�شيكون رئي�شا ملجل�س النواب8.

7 ــ  كان عددهم الفعلي 12 نائبا ب�شبب مر�س النائب املرحوم را�شد الرباي�شه الذي تويف قبل ان يوؤدي الق�شم الد�شتوري، وبقيت الكتلة على عددها احلايل وهو 12 نائبا.
8 ــ  نقل عن رئي�س املجل�س في�شل الفايز انه �شيرت�شح لالنتخابات النيابية و�شيكون رئي�شا ملجل�س النواب قبل حوايل اربعة ا�شهر من اجراء االنتخابات، لكنه نفى ان يكون قد 

�شرح بذلك مطلقا.
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وقبل ان يذهب النواب اىل قبة املجل�س اعلن النائب عبد الكرمي الدغمي ان�شحابه من �شباق الرت�شح لرئا�شة املجل�س9 ليبقي الباب 
مفتوحا على م�شراعيه امام الفايز ليكون مر�شح الرئا�شة بالتزكية، وهو ما ح�شل فعال يف جل�شة االفتتاح عندما اختاره النواب 

رئي�شا ملجل�شهم بالتزكية10.

ويف خط متوازي متاما مع تلك الن�شاطات االنتخابية كانت الكتل التي ت�شكلت خارج املجل�س تعمل هي االأخرى على حجز ح�ش�شها 
من املقاعد القيادية يف املكتب الدائم، حتى اذا ما مت افتتاح الدورة العادية االوىل يف الثامن والع�شرين من �شهر ت�شرين ثاين 2010 
حتى كانت خارطة القوى الكتلوية قد حجزت مقاعدها يف املكتب الدائم �شمن ائتالف تكتلي ظهر وا�شحا بني كتل ال�شعب والوفاق 
الوطني والعمل الوطني، وهي التي �شكلت العمود الفقري الرئي�شي للتحالف االنتخابي ثالثي االبعاد، فيما مت احلاق كتلتي امل�شتقلة 

والتجمع الدميقراطي باالئتالف االنتخابي، بينما ظهرت �شيا�شة االبعاد واالق�شاء لكتلة حزب التيار الوطني وا�شحة متاما.

الفايز  في�شل  تزكية  على  فيه  التوافق  مت  الذي  الوقت  ففي  الدائم  املكتب  يف  احل�ش�س  تقا�شم  يف  االنتخابي  التحالف  وجنح 
رئي�شا للمجل�س وهو من املح�شوبني على النواب امل�شتقلني، فقد ح�شلت كتلة ال�شعب على مقعد النائب الثاين و�شغله النائب د. حميد 
البطاينه، وح�شلت كتلة العمل الوطني على مقعد النائب االول لرئي�س املجل�س و�شغله النائب عاطف الطراونه، وح�شلت كتلة الوفاق 

على مقعدي م�شاعد الرئي�س و�شغلهما النائبان حممد الكوز وحممد ال�شوابكه.

 وبالرغم من ان الكتل الربملانية مل ت�شتطع املحافظة متاما على حتالفها االنتخابي وعلى تقا�شم احل�ش�س يف انتخابات اللجان 
يف  او  اللجان  انتخابات  يف  ومتا�شكه  وحدته  على  متاما  املحافظة  ي�شتطع  مل  والكبري  املو�شع  االنتخابي  التحالف  هذا  فان  الدائمة 
الجراء  املجل�س  ا�شطر  فقد  الدائمة  اللجان  ت�شكيل  اثناء  متاما  وا�شحة  بينها  اخلالفات  وظهرت  ومقرريها،  روؤ�شائها  انتخابات 

االنتخاب يف �شت جلان11، بينما جنح يف ت�شكيل ثماين جلان بالتزكية12.

9 ــ اعلن النائب عبد الكرمي الدغمي ان�شحابه من الرت�شح النتخابات رئا�شة املجل�س يف بيان �شدر عنه بتاريخ 24 /11/ 2010 ، راجع وكالة عمون لالنباء على �شبكة االنرتنت.
10 ــ حاول النائب حممود اخلراب�شه الرت�شح لرئا�شة املجل�س يف تلك اجلل�شة اال ان النواب تدخلوا العالن تراجعه عن الرت�شح.

11 ــ هي جلان املالية واخلارجية والرتبية والزراعة والعمل واخلدمات العامة.
12 ــ وهي جلان القانونية واالدارية والتوجيه الوطني وال�شحة والطاقة  وفل�شطني واحلريات العامة والريف والبادية.
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ويك�شف اجلدول التايل ح�ش�س كل كتلة من الكتل النيابية وامل�شتقلني يف ع�شوية جلان جمل�س النواب االربعة ع�شر13.

مالحظاتالمستقلونالتيارالمستقلةالتجمعالعملالوفاقالشعباللجان

تزكية2220212القانونية
انتخاب3220103المالية

انتخاب3421100الخارجية
تزكية5120111االداريه
انتخاب1421201التربيه
تزكية1122113التوجيه
تزكية4221200الصحة
انتخاب2410013الزراعه
انتخاب4420001العمل
تزكية2221211الطاقة

انتخاب3340001الخدمات
تزكية1250111فلسطين
تزكية1550000الحريات
تزكية4011302الريف

363634716619المجموع
و�شهدت انتخابات جلان املجل�س الدائمة عدة خالفات بني النواب باجتاهني، فقد قرر نواب االن�شحاب من كتلهم مبكرا احتجاجا 
على عدم التزام كتلهم بدعمهم14، او االن�شحاب الحقا من ع�شوية اللجان نف�شها15. ومل يتوقف االمر عند هذا احلد ، فقد وقع 
املجل�س يف خطاأ متابعة ت�شكيل جلانه الدائمة عندما اكت�شف ان نائبني هما حممود النعيمات وعلي العنانزة قد ا�شرتكا يف ع�شوية 
ثالث جلان مما يخالف النظام الداخلي للمجل�س16، وا�شطر املجل�س لت�شويب هذا اخلطاأ يف جل�شته الرابعة التي عقدها م�شاء االحد 
15 /12/ 2010 معلنا ان�شحابهما من جلنتي التوجيه الوطني واحلريات العامة، ليقوم ب�شم نائبني اخرين اىل ع�شوية اللجنتني.

ومل ت�شتطع الكتل املحافظة متاما على متا�شكها فقد اعلن 12 نائبا ا�شتقالتهم من كتلتي ال�شعب والعمل الوطني يف 17 كانون 
ثاين 2011 وت�شكيل كتلة برملانية جديدة با�شم كتلة التغيري قالت عن نف�شها يف بيانها التا�شي�شي انه ي�شرفها“ان تتكيء على بيت 
اخلربة ال�شيا�شية الوطني حزب اجلبهة االردنية املوحدة”. ونفى ناطقها االإعالمي النائب د. احمد ال�شقران يف ت�شريحات مبكرة 
كوادر  ت�شاركية جيدة مع  تربطنا عالقات  قائال“امنا  ا�شتطرد  انه  اال  املوحدة،  لكتلته بحزب اجلبهة  او حزبية  تنظيمية  اية �شلة 
احلزب وقيادته، ولي�شت لدينا م�شكلة باال�شتفادة من خربة احلزب لكونه ميثل بالن�شبة لنا بيت خربة �شيا�شية ووطنية حمرتمه”17.

13 ــ هذا اجلدول يعتمد على نتائج انتخابات اللجان يف حينه، لكن حدثت عدة تغيريات عليه يف وقت الحق بعد ان قام نواب عديدون باالن�شحاب من كتلهم والتوجه اما اىل 
ت�شكيل كتل جديدة على نحو كتلة التغيري التي �شمت 12 نائبا منهم 10 نواب ان�شحبوا من كتلة ال�شعب، او االلتحاق بالنواب امل�شتقلني.

14 ــ ان�شحاب النائب مي�شر ال�شردية من كتلتها«األعمل الوطني« احتجاجا على نتائج انتخابات رئا�شة جلنة التوجيه الوطني.
ـ ادرج جمل�س النواب على جدول اعمال جل�شته اخلام�شة يف 27 /12/ 2010 ان�شحاب 4 نواب من ع�شوية اللجان الدائمة وهم ان�شحاب جمحم اخلري�شة من جلنة الزراعة،  15ـ 

وان�شحاب عواد الزوايده من جلنة العمل.، وان�شحاب حممد احلجوج الدواميه من جلنة احلريات، وان�شحاب حممد الزريقات من جلنة الريف والبادية.
ـ تن�س الفقرة«اأ« من املادة 50 من النظام الداخلي ملجل�س النواب على ان« اللجنة الدائمة تتاألف من احد ع�شر ع�شوا كحد اق�شى، ينتخبهم املجل�س باالقرتاع ال�شري اذا زاد  16ـ 
عدد املر�شحني عن العدد املقرر« بينما تن�س الفقرة« ب » على انه«ال يجوز ان يكون النائب ع�شوا يف اكرث من جلنتني دائمتني، فاذا انتخب يف جلنتني مل يعد من حقه الرت�شيح 

الأي جلنة اخرى اال اذا اعلن ان�شحابه خطيا من جلنة انتخب لع�شويتها«.
17 ــ راجع ت�شريحاته اخلا�شة جلريدة العرب اليوم عدد الثالثاء 18 /1/2011.
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وجاء ت�شكيل هذه الكتلة بعد ان هداأت عا�شفة هبت مبكرة على كتلة ال�شعب حتديدا يف �شهر كانون االول من عام 2010 عندما 
ا�شدر حزب اجلبهة االأردنية املوحدة بيانا ا�شار فيه اىل ان عددا من نواب الكتلة هم اع�شاء يف احلزب وان الكتلة متثله، مما ا�شطر 
الكتلة يف حينه ال�شدار بيان تنفي فيه اية عالقة لها باحلزب، بهدف تاليف اأي ان�شقاق كان من املوؤكد انه �شيحدث يف حينه ، اال انه 
تاجل لفرتة من الوقت فقط، فقد خ�شرت كتلة ال�شعب التي كانت تعترب من اكرب الكتل الربملانية ع�شرة من اع�شائها دفعة واحدة18.

ومل يتوقف االمر عند كتلة ال�شعب، فقد تعر�شت كتلة العمل الوطني اىل ا�شتقاالت متتالية وعلى فرتات متباعدة فقد خ�شرت �شتة 
من اع�شائها على فرتات متباعدة من بينها ان�شحاب نائبني منها واالن�شمام اىل كتلة التغيري وهما النائبان متام الرياطي وردينه 
العطي19. ومن املرجح وفقا للمعطيات ان ت�شهد الكتل النيابية املزيد من االن�شحابات يف الفرتة املقبلة، فيما ميكن ان ي�شمى اإعادة 

تفكيك وتركيب الكتل الربملانية.

وتك�شف كل املعطيات ال�شابقة واملتوقعة الحقا على ان �شيغة ال�شيطرة املطلقة للكتل الربملانية الكربى على جلان املجل�س الدائمة 
تعر�شت الختالالت كبرية جدا، وملتغريات جوهرية مل يعد باالإمكان النظر اليها باعتبارها امل�شيطر االكرب على اللجان، خا�شة وان 
بنية التحالفات االنتخابية فيما بينها ظهرت مبكرا اكرث ه�شا�شة مما يتوقعه ا�شحابها. ومن املوؤكد وفقا للعديد من املعطيات ان 
تظهر كتال برملانية جديدة يف الفرتة املقبلة، ورمبا تكون اكرث ان�شجاما من العديد من الكتل القائمة حاليا التي مل تطرح اأي برنامج 

عمل حقيقي ميكن اال�شتناد اليه عندما ي�شبح تقييم الكتل عمال ملحا20.

العالقة بني ال�شلطتني .. فوبيا الثقة

دخل جمل�س النواب ال�شاد�س ع�شر اجلديد قبة املجل�س ترافقه حكومة جديدة هي احلكومة الثانية ل�شمري الرفاعي التي ت�شكلت 
بحوارات  باملجل�س  احلكومة  عالقة  وبدات  احلكومة21.  بت�شكيل  الرفاعي  تكليف  باعادة  لالنتخابات  النهائية  النتائج  اعالن  عقب 
اجراها رئي�س الوزراء يف قاعة ال�شور مبجل�س النواب قبيل االعالن ر�شميا عن ت�شكيل حكومته22 فيما يعرف بامل�شاورات الربوتوكولية 

مع جمل�س النواب التي درج روؤ�شاء الوزارات املكلفني على عقدها مع النواب واالعيان23.
وا�شطر رئي�س الوزراء املكلف يف حينه �شمري الرفاعي االلتقاء مع النواب وفقا لتمثيلهم اجلغرايف ولي�س وفقا للتمثيل الكتلوي، 
وقام لهذه الغاية بتق�شيم لقاءاته على ا�شا�س االقاليم، فقد التقى دفعة واحدة بنواب الو�شط ، ثم بنواب العا�شمة، وبنواب ال�شمال 

وبنواب اجلنوب. وجاءت تلك امل�شاورات قبل دعوة جمل�س النواب لالنعقاد يف الثامن والع�شرين من �شهر ت�شرين ثاين 2010 .

18 ــ ا�شدر الناطق االعالمي با�شم كتلة ال�شعب النائب مرزوق الدعجه بيانا يف 2 / 12 / 2010 قال فيه اإن كتلته هي اإحدى الكتل النيابية يف جمل�س النواب ال�شاد�س ع�شر وهي 
كتلة برملانية م�شتقلة، ولي�س لها اأي مرجعية �شواء اأكانت حزبية اأو غريها،  ومرجعيتها الوحيدة هي الوطن واملواطن وان ما ت�شرب يف و�شائل االإعالم واملواقع االلكرتونية لي�س 

للكتلة وال الع�شائها اأي عالقة وخا�شة ما ن�شب لهده الكتلة بان مرجعيتها مرجعية حزبية.
وكان حزب اجلبهة االأردنية املوحده ا�شدر بيانا �شابقا يف نف�س اليوم قال فيه ان كتلة ال�شعب تعترب«حزب اجلبهة االأردنية املوحدة بيت اخلربة ال�شيا�شية وال�شند لها خالل عملها 
ويلتزم احلزب بتقدمي خرباته وما تطلبه الكتلة من درا�شات وم�شاعدات قانونية وبحثية مل�شاعدة الكتلة نوابا وجتمعا على اأداء عملها النيابي داخل املجل�س«. وملراجعة البيانني 

http://www.gerasanews.com/web/?c=131&a=37787.ال�شادرين انظر وكالة جرا�شا نيوز لالنباء على �شبكة االنرتنت
19 ــ بتاريخ 2 / 2 / 2011 اعلن ثالثة نواب ان�شحابهم من كتلة العمل الوطني وهم النواب حممد احلجوج، وعبد اهلل جربان النويرات، وحممد الظهراوي.

20 ــ حتتاج عملية تقييم الكتل الربملانية اىل درا�شة اكرث تو�شعا وتخ�ش�شا، وكانت بع�س الكتل قد اعلنت مبكرا انها �شت�شع برامج عمل لها، وانظمة داخلية اال ان ذلك مل يتحقق 
ب�شكل وا�شح.

21 ــ �شدرت االرادة امللكية بت�شكيل حكومة الرفاعي الثانية يف 24 /11 / 2010 .
22 ــ التقى الرفاعي بالنواب ح�شب املناطق واالقاليم يف 23 /11 / 2010 وقبل يوم واحد من االعالن عن ت�شكيلة حكومته. 

23 ــ مل تكن ظاهرة م�شاورة روؤ�شاء الوزارات املكلفني بت�شكيل احلكومات مع جمل�س النواب معروفة من قبل، وكان اول رئي�س وزراء �شن هذه الظاهرة هو طاهر امل�شري عندما 
مت تكليفه بت�شكيل حكومته عام 1991 حيث قام يف حينه بااللتقاء مع النواب وزيارة املجل�س للم�شاورة، وا�شبحت �شنة حميدة من بعده.
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وظهرت العالقة بني ال�شلطتني عقب ذلك وكانها ا�شبه بالعالقة الناعمة متاما، فلم يحدث ما ميكن ان ن�شفه باخلالف اجلوهري 
بينهما، ويرجع هذا ال�شباب عديدة من بينها ان املجل�س واحلكومة كانا جديدين متاما، وان املجل�س ي�شم 81 نائبا جديدا يدخلون 
الربملان الول مرة، ف�شال عن ان الفرتة الزمنية التي جمعت ال�شلطتني كانت قليلة وال تكفي متاما ل�شناعة اخلالفات البينية بينهما.

وبا�شتثناء عدة انتقادات للحكومة من نواب كانت اق�شى ما تكون، فان موؤ�شر العالقة بني النواب وحكومة الرفاعي بقيت يف اطار 
العالقة الناعمة24. وذهبت احلكومة الحقا اىل تاكيد هذه العالقة وتر�شيخها، فقد عقد رئي�س الوزراء الرفاعي جوالت متعددة من 
احلوار متت جميعها يف نادي امللك ح�شني على ع�شاء عمل، ومت تخ�شي�س اجتماع لكل كتلة من الكتل النيابية ختمها بلقائه مع النواب 
امل�شتقلني. وكانت االجتماعات يف حينه ت�شتهدف ا�شتك�شاف خارطة النواب اوال، واال�شتماع اىل ارائهم ومطالبهم، لال�شتفادة منها 

يف �شياغة بيان طلب الثقة، وبالتايل ادارة لعبة احل�شول على الثقة.

13 نائبا من كتل نيابية خمتلفة على  وتداعى نواب مبكرا اىل و�شع قانون املالكني وامل�شتاجرين على �شلم اولوياتهم، فقد وقع 
مذكرة طالبوا احلكومة فيها بتاجيل تنفيذ قانون املالكني وامل�شتاجرين، بينما ذهبت كتلة حزب التيار الوطني اىل تقدمي مذكرة 
وقعها نواب احلزب للطلب من احلكومة تاجيل تنفيذ القانون والعمل على تعديله، وقدمت الكتلة لهذه الغاية م�شروع اقرتاح بقانون 

لتعديل قانون املالكني وامل�شتاجرين.

وذهبت النائب رمي بدران اىل توجيه مذكرة لرئي�س الوزراء دعت احلكومة فيه اىل ا�شدار قانون معدل لقانون املالكني وامل�شتاجرين 
ي�شتهدف تاجيل العمل باملادة اخلام�شة من القانون اال�شلي ملدة عام كامل ليت�شنى ملجل�س النواب واحلكومة ادخال التعديالت املنا�شبة 
على القانون بحيث ي�شتهدف حتقيق اق�شى درجات العدالة بني املوؤجر وامل�شتاأجر، ولتاليف اية م�شكالت قد حتدث جراء تطبيق املادة 

اخلام�شة املتعلقة باإخالء املاأجور25.

لقد �شكلت هذه املواقف النيابية التي تبلورت ب�شكل �شاغط على هام�س تطبيق قانون املالكني وامل�شتاأجرين الذي �شي�شبح نافذ 
املفعول يف االأول من �شهر كانون الثاين من عام 2011 ما ي�شبه اللوبي النيابي الذي كان يعمل من اجل اثارة الغبار يف طريق رغبة 
احلكومة باحل�شول على ثقة النواب، وهو ما دفع برئي�س الوزراء �شريعا لالعالن عن ا�شتجابته لهذه املطالب عندما اعلن عن تاجيل 

العمل باملادة اخلام�شة من القانون ملدة عام كامل يف بيان طلب الثقة من املجل�س الذي تاله يف 15 / 12 / 2010 .

وقد منح هذا القرار احلكومة الفر�شة الكافية لتحييد قانون املالكني وامل�شتاجرين من لعبة الثقة، خا�شة وان نوابا قد املحوا اىل 
انهم �شريبطون منح الثقة للحكومة مبوقفها جتاه قانون املالكني26، ومبدى ا�شتجابتها للمطالب النيابية ال�شاغطة بتاجيل العمل به 
�شنة كاملة متهيدا لتعديله. وبالرغم مما �شمعته احلكومة من انتقادات ل�شيا�شاتها االقت�شادية ول�شيا�شة تو�شعها يف ا�شدار القوانني 
املوؤقتة، ومبا تلقته من انتقادات وا�شعة يف جل�شات مناق�شة بيانها او خطتها لنيل ثقة املجل�س، فان الثقة التي ح�شلت عليها والبالغة 

111 �شوتا كانت اكرث من كافية للتا�شري على مدى التناغم الذي كان يفر�س نف�شه على �شكل وم�شمون العالقة بني ال�شلطتني.

24 ــ كان اكرث النواب نقدا ل�شيا�شات احلكومة النائب د. عبد اهلل الن�شور الذي هاجم مبكرا �شيا�شات تو�شها يف ا�شدار القوانني املوؤقتة وكان هذا اول هجوم ناقد ويف مكانه 
ت�شمعه احلكومة حتت القبة وحتديدا يف اجلل�شة الثانية للمجل�س التي عقدت يف االول من �شهر كانون االول عام 2010 عندما عر�س على املجل�س كتاب رئي�س الوزراء باحالة 48 

قانونا موؤقتا كانت حكومة �شمري الرفاعي االوىل  قد ا�شدرتها يف غياب املجل�س.
25 ــ وجهت النائب رمي بدران مذكرتها هذه اإىل رئي�س الوزراء بتاريخ 7 /12 / 2010 .

26 ــ اكد يل العديد من نواب كتلة التيار الوطني مبكرا بانهم �شريبطون منح ثقة كتلتهم باحلكومة مبا �شيتخذه رئي�س الوزراء من اجراءات تتعلق بقانون املالكني وامل�شتاجرين.
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وبالرغم مما �شهدته جل�شات مناق�شة الثقة من اجتماعات وكول�شات فقد جلاأ رئي�س الوزراء وفريقه الوزاري اىل �شيا�شة ا�شرت�شاء 
النواب يف االجتماعات التي كان يعقدها مع الكتل الربملانية او مع نواب على انفراد، وو�شل به احلد اىل و�شع توقيعه ال�شخ�شي على 

اوراق ت�شمنت وعودا بتنفيذ م�شاريع متعددة يف بع�س املناطق27 .

وق�شى جمل�س النواب خم�شة ايام كاملة يف مناق�شة خطة احلكومة قبل ان ي�شل اىل جل�شة الت�شويت على الثقة التي متخ�شت 
عن منح 111 نائبا ثقتهم للحكومة بينما حجب الثقة عنها ثمانية نواب هم د. عبد اهلل الن�شور، وحازم العوران، و�شالح املحارمه، 
ومو�شى الزواهره، ووفاء بني م�شطفى، ومي�شر ال�شردية، ومتام الرياطي، وعبله ابو علبه. ومن املالحظ ان احلكومة ح�شلت على 

ن�شبة ثقة عالية جدا بلغت “92،5 %” ، وهي ن�شبة مل تتكرر منذ حكومة علي ابو الراغب االوىل يف املجل�س الثالث ع�شر28 .

ويو�شح اجلدول التايل ن�شبة ح�شول احلكومات التي ت�شكلت يف عهد جاللة امللك عبد اهلل الثاين، وعدد اال�شوات التي ح�شلت 
كل منها عليها29.

حجم الثقة التي حصلت الحكومات عليها في عهد جاللة الملك عبد هللا الثاني

النسبة%الحضورغيابامتناعحجبثقةالمجلسالحكومة

92,5 %1366122080عبدالرؤوف الروابدة

92,5 % 137460080علي ابو الراغب األولى

76,36  %14842311109علي ابو الراغب الثانية

77,27 %14852230110فيصل الفايز
60 %14663761109عدنان بدران

78,18 %14862013107معروف البخيت
88,18 %15971111109نادر الذهبي

92,5 %1611801119سمير الرفاعي الثانية

لقد دفعت هذه الثقة العالية جدا مبجل�س النواب اىل الدخول يف حالة اأ�شبه ما تكون بال�شدمة، خا�شة بعد ردود الفعل الكبرية 
الغا�شبة هذه يف حجم  الفعل  وتبلورت ردود  العالية،  الثقة  الذين احتجوا على هذه  انف�شهم  الناخبني  قبل  املتوقعة من  جدا وغري 
االنتقادات الوا�شعة التي وجهتها و�شائل االعالم املتعددة ملجل�س النواب، وللهتافات التي اطلقها متظاهرون غا�شبون يف امل�شريات 

ال�شعبية التي كانت تطالب باقالة احلكومة وحل جمل�س النواب.

وكان من ابرز تلك االحتجاجات ال�شعبية التي انطلقت يف االأ�شا�س �شد احلكومة احتجاجا على رفع اال�شعار، ذلك االعت�شام الذي 
دعت اليه احزاب املعار�شة امام جمل�س النواب م�شاء االحد 16 / 1 / 2011، وهتف املتظاهرون واملحتجون امام املجل�س ب�شقوط 
احلكومة و�شقوط املجل�س معا، داعني اىل حله، فيما كان ع�شرات النواب يقفون داخل حرم املجل�س وي�شتمعون للهتافات وال�شعارات 

ـ وقع رئي�س الوزراء �شمري الرفاعي على ق�شا�شة ورق قدمها له النائب عن حمافظة عجلون �شميح املومني تعهد فيها بتا�شي�س جامعة متخ�ش�شة يف ال�شياحة، كما قدم وعودا  27ـ 
لنواب بدو اجلنوب مبعاجلة ملف االرا�شي الزراعية يف البادية اجلنوبية، وتعهد لنواب االغوار بتا�شي�س جامعة متخ�ش�شة يف الزراعة.

28 ــ ح�شلت حكومة املهند�س علي ابو الراغب االوىل على ثقة املجل�س النيابي الثالث ع�شر بن�شبة«%92،5«، بعد ان منحها الثقة 74 نائبا، وحجب الثقة عنها 6 نواب، وكان 
عدد اع�شاء املجل�س انذاك 80 نائبا فقط.

29 ــ ن�شرت جريدة العرب اليوم هذا اجلدول يف عددها ال�شادر يوم االحد 18 / 12/ 2010 يف �شياق تقرير مو�شع عن توجهات النواب يف مناق�شة الثقة باحلكومة م�شرية اىل 
ان احلكومة �شتح�شل على ثقة 110 نواب على االقل، واعادت ن�شره يف عددها ال�شادر يوم اجلمعة 23 / 12/ 2010 م�شيفة اليه ما ح�شلت حكومة الرفاعي عليه من ا�شوات.
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التي رفعها املتظاهرون �شدهم30.

العادية  اللقاءات  اإطار  ويف  الحقا 
حالة  بو�شوح  برزت  النواب  بني  اليومية 
ال�شعور بفوبيا الثقة لدى النواب، وا�شبحت 
النواب  بني  البينية  اللقاءات  تلك  معظم 
والبحث  الثقة،  لتربير منح  جمرد م�شاحة 
عديدون  نواب  كان  فيما  خمرج،  عن 
يربرون منحهم الثقة للحكومة بانهم تلقوا 
مطالبهم  لكل  باال�شتجابة  قاطعة  وعودا 
وان  االنتخابية،  ملناطقهم  اخلدماتية 
على  توؤثر  لن  املتظاهرين �شدهم  هتافات 

مواقفهم يف �شيء.
وو�شل االمر بنواب اىل مهاجمة املتظاهرين واملحتجني واملطالبني بحل جمل�س النواب حتت القبة مبا�شرة، خا�شة يف اجلل�شة التي 
عقدها املجل�س ملناق�شة ارتفاع اال�شعار، حيث و�شف نواب املتظاهرين بالدهماء، موؤكدين على ان االردن لي�س تون�س، يف ا�شارة اىل 

االحتجاجات ال�شعبية يف تون�س التي ادت اىل خلع الرئي�س التون�شي زين العابدين بن علي وهروبه اىل ال�شعودية31. 

لقد بقي النواب حتت تاثري �شدمة الثقة العالية التي مل يح�شبوا ح�شابها، وانتقلت معهم �شريعا اىل ما بعد اقالة حكومة الرفاعي 
وت�شكيل حكومة د. معروف البخيت32.

املنجز الت�شريعي

من املوؤكد ان �شجل املنجز الت�شريعي ملجل�س النواب ال يزال اقل من متوا�شع بالنظر اىل ما مت عر�شه عليه من م�شاريع قوانني 
بدات مع مطلع اجلل�شة الثانية للمجل�س33، التي ادرج على جدول اعمالها 48 قانونا موؤقتا متت احالتها جميعا اىل اللجان املخت�شة 
الدائمة يف املجل�س. وقد �شهدت اجلل�شة نقا�شا حادا بني النواب حول القوانني املوؤقتة التي كانت حكومة الرفاعي االوىل قد ا�شدرتها 
يف غياب املجل�س، وظهر التباين الوا�شح يف مواقف النواب بني موؤيدي ا�شدار القوانني املوؤقتة وبني راف�شيها، وبني الداعني اىل رد 

بع�شها، وبني موؤيدي قبولها جميعا.

30 ــ و�شلت الهتافات �شد النواب احتجاجا على الثقة العالية التي منحوها للحكومة اىل و�شفهم باجلبناء، وو�شفوا ال�شيدات االربع اللواتي حجنب الثقة عن احلكومة بالرجال، 
وهو و�شف ا�شتعاد ما قالته النائب متام الرياطي التي حجبت الثقة عن احلكومة ل�شحفيني فور االنتهاء من الت�شويت على الثقة حني قالت«ن�شينا ان نركب �شوارب«.  وقبل 
االعالن عن انعقاد اجلل�شة يف ذلك اليوم قام النائب يحي ال�شعود مبهاجمة اال�شالميني و�شتم قياداتهم، وقام بتمزيق ورقة كان يحملها يف يده قائال انها مذكرة للمطالبة بحجب 

الثقة عن احلكومة، بينما قام نواب مبهاجمة املتظاهرين واملحتجني فور االعالن عن انعقاد اجلل�شة يف احتجاج نيابي وا�شح على هتافات املتظاهرين �شدهم.
31 ــ عقدت هذه اجلل�شة يوم اخلمي�س 20 /1/ 2011 وحتدث فيها 89 نائبا، واعلن رئي�س الوزراء فيها عن قرار حكومته رفع رواتب املوظفني واملتقاعدين املدنيني والع�شكريني  
20 دينارا �شهريا، بينما حاول الع�شرات من النواب املتحدثني رف�س التظاهرات التي جتري يف االردن وربطها مبا كان يجري يف تون�س، بينما ذهب نواب يف كلماتهم اىل مهاجمة 

االأحزاب واملتظاهرين معا.
32 ــ تنتهي امل�شاحة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير عند اقالة حكومة الرفاعي يوم الثالثاء االول من �شهر �شباط 2011. 

33 ــ عقدت يوم االربعاء / 1 / 12 / 2010 .
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واطهرت تلك اجلل�شة التي تعترب اول جل�شة ت�شريعية للمجل�س جزءا مهما من خارطة توجهات النواب جتاه احلكومة، وجتاه املوقف 
املبدئي من القوانني املوؤقتة، ولعل من ابرز النواب الذين هاجموا القوانني املوؤقتة كان النائب عبد اهلل الن�شور الذي قراأ بيانا مطلع 

اجلل�شة اعترب اول موقف مناه�س للحكومة حتت قبة املجل�س اجلديد، وحظيت بتغطية اعالمية وا�شعة النطاق34.

وتك�شف منجزات املجل�س الت�شريعية انه اقر خالل الفرتة الزمنية التي تغطيها هذه الدرا�شة خم�شة قوانني فقط، من بينها قانون 
واحد مل يقم باحالته اىل جلانه املخت�شه وهو قانون املالكني وامل�شتاجرين الذي منحته احلكومة �شفة اال�شتعجال ومتت مناق�شته يف 
نف�س اجلل�شة النه يتكون من مادة واحدة فقط35 . ومن بني القوانني اخلم�شة التي اقرها اأي�شا قانون واحد معاد من جمل�س االعيان 
هو قانون اجراء الدرا�شات الدوائية، وهو احد القوانني املرحلة من جمل�س النواب ال�شابق، ومت اقراره وفقا للتعديالت التي اجراها 

االعيان عليه36.

واقر املجل�س القوانني الثالثة االأخرى وفقا ملا او�شت به جلانه الدائمة مع اجراء عدة تعديالت عليها حتت القبة، وهي القانون 
املوؤقت املعدل لقانون االمن العام37،والقانون املوؤقت رقم 34 ل�شنة 2010 قانون هيئة تنظيم النقل الربي، والقانون املوؤقت املعدل 
لقانون العقوبات. واحتاج اقرار قانون هيئة تنظيم النقل الربي اىل جل�شتني ملناق�شته واقراره38، بينما احتاج قانون العقوبات اىل 
ثالث جل�شات القراره بعد ان تعر�س للكثري من اجلدل النيابي الذي ت�شببت فيه ال�شحافة عندما تناولت يف تغطيتها لوقائع مناق�شة 
القانون موافقة املجل�س على تخفيف عقوبة الزنا بالرتا�شي، وهو القرار الذي اتخذته اللجنة القانونية لتعديل الفقرة 1 من املادة 

56 الواردة يف القانون املوؤقت39.

و�شدرت ال�شحف يف اليوم التايل بعناوين مثرية للغ�شب ال�شعبي على املجل�س قالت فيها ان جمل�س النواب خفف عقوبة احلب�س 
تاجيل بحث   2011  /1/ 19 بتاريخ  املنعقدة  التا�شعة  الذين طالبوا يف اجلل�شة  النواب  اثار �شخط  بالرتا�شي40، مما  الزنا  على 
القانون ب�شبب االنتقادات التي وجهتها ال�شحافة للمجل�س. وعاد املجل�س يف جل�شته احلادية ع�شرة املنعقدة بتاريخ 23 /1 / 2011 
ملناق�شة القانون بدءا باملادة 89 التي توقف عندها �شابقا، واقر القانون بالكامل، وقبل ان يطرح القانون على الت�شويت مبجمله تقدم 
بطلب لرئا�شة املجل�س لتاجيل الت�شويت على القانون اىل ما بعد اعادة مناق�شة املواد من 56 اىل 76 واملادة 88 ال�شباب  نائبا   22

قال نواب عنها انها تتعلق برتاخي املجل�س بالت�شدد يف فر�س عقوبات على جرمية الزنا خا�شة جرمية“الزنا بالرتا�شي”41.
ويف جل�شته اال�شتكمالية للجل�شة احلادية ع�شرة املنعقدة بتاريخ 26 /1 / 2011 اعاد املجل�س مناق�شة تلك املواد واقرها بعد ان 
احلب�س اىل ما كانت عليه يف القانون املوؤقت. عقوبة  مدة  “56” واعاد  املادة  رف�س تعديالت جلنته القانونية على الفقرة“1” من 

34 ــ ت�شابقت املواقع االخبارية االلكرتونية على ن�شرها كاملة، كما قامت ال�شحف بن�شرها يف اليوم التايل واظهارها والرتكيز عليها ب�شكل الفت لالنتباه.
35 ــ اقره يف جل�شته اخلام�شة املنعقدة بتاريخ 27 / 12 / 2010 .

36 ــ اقره يف جل�شته الثامنة املنعقدة بتاريخ 9 /1 / 2011 .
37 ــ اقره يف جل�شته اخلام�شة املنعقدة بتاريخ 27/12/2010 .

38 ــ نوق�س يف اجلل�شة الثامنة املنعقدة بتاريخ 9/1/ 2011، وتوقف املجل�س عند مطلع املادة 11، ووا�شل مناق�شته واقراره يف اجلل�شة اال�شتكمالية املنعقدة بتاريخ      
. 2011 /1/ 12 

39 ــ يف جل�شته التا�شعة التي عقدها بتاريخ 16 /1 / 2011 وافق املجل�س على تعديل جلنته القانونية على الفقرة »1« من املادة«56« الواردة يف القانون املوؤقت والتي مت فيها 
تعديل املادة 282 من القانون اال�شلي، بتخفي�س العقوبة على »الزاين والزانية بر�شاهما باحلب�س من �شنة اىل ثالث �شنوات لت�شبح ح�شب التعديل اجلديد« من �شتة ا�شهر اىل 
�شنتني، كما خف�شت مدة احلب�س للزاين او الزانية املتزوجان من �شنتني باحلب�س ملدة ال تقل عن �شنة، وخف�شت اللجنة القانونية مدة احلب�س على الزاين يف فرا�س الزوجية من 

ثالث �شنوات اىل �شنتني.
ـ �شدرت جريدة العرب اليوم بتقرير حمل عنوان«جمل�س النواب يخفف العقوبات على جرائم الزنا بالرتا�شي«، وكذلك حملت ال�شحف االأخرى م�شامني �شبيهة بهذا العنوان  40ـ 

املثري لغ�شب املواطنني، مراجعة جريدة العرب اليوم ال�شادرة يوم االثنني 17 /1 / 2011 ، وقام متظاهرون الحقا با�شتغالل مثل هذه العناوين يف مهاجمة املجل�س.
41 ــ طلب اوال 10 نواب اعادة بحث املواد تالهم 12 نائبا تقدموا بطلب منفرد جلهم من اع�شاء كتلة التغيري النيابية العادة بحث املواد امل�شار اليها ووافق املجل�س على اعادة 

بحثها يف اجلل�شة التالية.
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اللجنة  قرارات  على  مالحظات  عدة  النواب  قدم  ان  بعد  الع�شكري  التقاعد  قانون  م�شروع  املخت�شة  جلانه  اىل  املجل�س  واعاد 
االدارية التي قامت بدرا�شة القانون، وقرر اعادته اىل جلنة م�شرتكة ت�شم اللجنتني القانونية واالدارية42.

وعر�س على املجل�س م�شروعي قانونني ، احالتهما احلكومة اليه هما م�شروع قانون املوازنة العامة للدولة ل�شنة 201143، وم�شروع 
جلنته  اىل  املجل�س  واحال  واالقت�شادية.  املالية  جلنته  اىل  44واحالهما   2011 املالية  لل�شنة  احلكومية  الوحدات  موازنات  قانون 
القانونية طلبا قدمه 15 نائبا دعوا فيه اىل تعديل النظام الداخلي للمجل�س. ورف�س املجل�س ثالثة قوانني هي القانون املوؤقت ل�شنة 
2002 قانون املعهد الدبلوما�شي االردين45، والقانون املوؤقت املعدل لقانون حمكمة اجلنايات، والقانون املوؤقت املعدل لقانون النيابة 

العامة46.
جدول يوضح المنجز التشريعي للمجلس من 28 / 11 / 2010 وحتى 1 / 2 / 2011

قرار المجلسالجهةصفته وتاريخه القانونالرقم

احالتها الى اللجان المختصةالحكومةمؤقتة48 قانون1

مشروع قانون معدل المالكين والمستاجرين2
موافقةالحكومةسنة 2010

مؤقت رقم 27 تعديل قانون االمن العام3
موافقةاللجنةسنة 2010

مؤقت رقم 19 التقاعد العسكري4
اعادته الى لجنة مشتركة قانونية واداريةاللجنة االداريةسنة 2010

احالته الى اللجنة القانونيةطلب نيابيطلب نيابيالنظام الداخلي5

مشروع قانونالموازنة العامة لسنة 62011
الى اللجنة الماليةالحكومةسنة 2011

مؤقت رقم 43 المعهد الدبلوماسي االردني7
رفضالحكومةسنة 2002

مؤقت رقم 67 اجراء الدراسات الدوائية8
موافقةاالعيانسنة 2001

مؤقت رقم 34 هيئة تنظيم النقل البري9
موافقةلجنة الخدماتسنة 2010

موازنة الوحدات الحكومية لسنة 10
2011

مشروع قانون 
احالته الى اللجنة الماليةالحكومةلسنة 2011

مؤقت رقم 12 تعديل قانون العقوبات11
موافقةالقانونيةسنة 2010

مؤقت رقم 13 محكمة الجنايات12
رفضالقانونيةسنة 2010

مؤقت رقم 11 النيابة العامة13
رفضالقانونيةسنة 2010

42 ــ عر�س على املجل�س يف جل�شته اخلام�شة املنعقدة بتاريخ 27 /13 /2010 .
43 ــ القى وزير املالية خطاب املوازنة امام املجل�س يف جل�شته ال�شاد�شة املنعقدة بتاريخ 29 /12 / 2010 .

44 ــ عر�س على املجل�س يف جل�شته التا�شعة املنعقدة بتاريخ 16/1/2011 .
45 ــ مت عر�شه على جدول اعمال اجلل�شة ال�شابعة املنعقدة بتاريخ 5 /1 /2011.

46 ــ عر�س القانونني يف جل�شة املجل�س التا�شعة املنعقدة بتاريخ 19/1/2011.
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املنجز الرقابي

يتعلق  فيما  للمجل�س  الداخلي  للنظام  ال�شابقة يف عدم احرتامها  النيابية  املجال�س  ال�شاد�س ع�شر عن  النواب  ال يختلف جمل�س 
87 ( التي تن�س على )تخ�ش�س جل�شة  بتخ�شي�س جل�شات رقابية منتظمة وفقا ملا ين�س عليه النظام الداخلي يف املادة رقم ) 

لال�شئلة واال�شتجوابات واالقرتاحات برغبة بعد كل اربع جل�شات عمل على االأكرث(.

واجلانب الرقابي ملجل�س النواب على اعمال ال�شلطة التنفيذية متعدد االوجه والغايات، فيبداأ العمل الرقابي من توجيه اال�شئلة 
للحكومة ومناق�شة ردودها عليها، وا�شتخدام حق اال�شتجواب للحكومة او للوزراء، والت�شويت على الثقة باحلكومة او بوزير او وزراء.

االوىل  العادية  الدورة  �شغلت يف  وقد  اعمال احلكومة،  على  الرقابية  اعمال  باحلكومة من �شمن  الثقة  مناق�شة  وتعترب جل�شات 
للمجل�س حيزا كبريا من عمال املجل�س ا�شتمرت خم�شة ايام كاملة انتهت مبنح احلكومة ثقة 111 نائبا ، وحجب الثقة عنها 8 نواب 
فقط. ويالحظ ان املجل�س يف دورته العادية االوىل مل يويل كبري اهتمام بعمله الرقابي، فقد عقد جل�شة واحدة لال�شئلة واالجوبة 
ناق�س خاللها 41 �شوؤاال �شمن جدول اعمال ادرج عليه 81 �شوؤاال. ويالحظ ان املجل�س خ�ش�س جل�شته لال�شئلة واالجوبة يف جل�شته 
الثانية ع�شرة، بينما كان املجل�س قد عقد يف واقع احلال 21 جل�شة، اذا ما مت احت�شاب جل�شات مناق�شة الثقة باحلكومة، واجلل�شات 

اال�شتكمالية االأخرى.

ومن املوؤكد ان املجل�س قد وقع يف خمالفة �شريحة لنظامه الداخلي بتاخري عقد جل�شة اال�شئلة الكرث من 21 جل�شة �شابقة، بينما 
يلزم النظام الداخلي رئا�شة املجل�س بعقد جل�شة لال�شئلة واالجوبة واالقرتاحات برغبة بعد كل اربع جل�شات عمل على االكرث. و�شهدت 
جل�شة اال�شئلة االوىل التي عقدها املجل�س يف جل�شته الثانية ع�شر بتاريخ 30 /1 / 2011 اىل اعالن احد النواب حتويل �شوؤاله اىل 
ا�شتجواب47. ومل ي�شتطع املجل�س موا�شلة مناق�شة اال�شئلة املتبقية على جدول اعماله ب�شبب فقدان اجلل�شة لن�شابها القانوين مما 

ا�شطر النائب االول لرئي�س املجل�س عاطف الطراونه اىل رفع اجلل�شة48.

وتك�شف ال�شجالت الر�شمية ملجل�س النواب ان عدد اال�شئلة التي وجهها النواب للحكومة منذ 1 / 12 / 2010 وهو اليوم الذي 
�شهد فيه ت�شجيل اول �شوؤال نيابي للحكومة، وحتى 31 / 1 / 2011 هو 221 �شوؤاال، مما يدلل عمليا عىل حجم االهتمام النيابي 
بتوجيه اال�شئلة، اال ان هذا االهتمام يخف من قبل امانة املجل�س التي مل تتعامل ب�شكل متوازي مع حجم اال�شئلة الكبري، ومل تقم 

بتخ�شي�س جل�شات ملناق�س ةاال�شئلة اوالجوية تكفي ملالحقة اال�شئلة واجوبة احلكومة عليها49.

فقد  اعمال” ،  ي�شتجد من  ما  “بند  بت�شميته  عليه  التعارف  ما مت  اىل  املجل�س جانبا من جل�شتني فقط من جل�شاته  وخ�ش�س 
خ�ش�س جانبا من جل�شته ال�شابعة املنعقدة بتاريخ 5 /1 / 2011 اىل بند “ما ي�شتجد من اعمال” حتدث فيه 16 نائبا، تناولوا 

العديد من الق�شايا اخلدماتية املختلفة.

47 ــ هو النائب فواز الزعبي وكان �شوؤاله عن امانة عمان الكربى.
ـ عاد املجل�س ملتابعة مناق�س اال�شئلة واالجوبة يف جل�شته اال�شتكمالية للجل�شة الثانية ع�شرة التي عقدها م�شاء االحد 13 /2/ 2011 وقام فيها ثالثة نواب هم حممد ال�شوابكه  48ـ 
وفواز الزعبي وحممود اخلراب�شه حتويل ثالثة ا�شئلة ال�شتجوابات لكل من رئي�س الوزراء وا�شتجوابني لوزير الطاقة، ولن ندخل يف التفا�شيل هنا الن نطاق هذه الدرا�شة ينتهي 

يف االول من �شهر �شباط 2011 .
49 ــ هذه االح�شائية مت احل�شول عليها مبا�شرة وباالطالع ال�شخ�شي على �شجل اال�شئلة النيابية الر�شمي، واكتفينا هنا بالتوقف عند حدود النظاق الزمني للدرا�شة، بينام عدد 

اال�شئلة يفوق ذلك بكثري يف الفرتة الالحقة على 1 / 2 / 2011 .
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 /1/ 26 بتاريخ  التي عقدت  للجل�شة احلادية ع�شرة  البند كانت يف اجلل�شة اال�شتكمالية  التي خ�ش�شت لهذا  الثانية  واجلل�شة 
2011 وحتدث فيها 56 نائبا.

و�شهدت اجلل�شة الثامنة املنعقدة بتاريخ 12 /1/ 2011 مداخالت لع�شرات النواب حول قرار احلكومة تخفي�س اال�شعار ا�شتجابة 
لتوجيهات جاللة امللك، اىل جانب توجيه انتقادات للنواب ولروؤ�شاء الكتل النيابية الذين قبلوا دعوة رئي�س الوزراء باالجتماع به يف 
دار رئا�شة الوزراء، مما ا�شطر رئي�س الوزراء �شمري الرفاعي لتقدمي اعتذاره عن دعوة النواب لرئا�شة الوزراء وعدم جميئه اىل 

املجل�س50.

وقاطع روؤ�شاء جلان هذا االجتماع احتجاجا على طريقة الدعوة وم�شمونها51، بينما ذهب ع�شرات النواب اىل توجيه انتقادات 
غري م�شبوقة للحكومة و�شلت اىل حد ان و�شف النائب االول لرئي�س املجل�س املهند�س عاطف الطراونه اجتماع رئي�س الوزراء بالنواب 
يف دار رئا�شة الوزراء وبالطريقة التي مت فيها“خمالف للربوتوكول فيما بني ال�شلطتني” مذكرا احلكومة بان املجل�س“منحها ثقة 
خارقة غري م�شبوقة وكان االجدر بها ان تتعاون مع جمل�س النواب لي�س باال�شتدعاء وامنا هناك اعراف يجب على احلكومة مراعاتها 
واحرتامها”. وقال الطراونه“ما مت كان خرقا للربوتوكول” وخاطب رئي�س املجل�س في�شل الفايز قائال“ان التن�شيق مت معكم بعد 
نزولكم اىل ار�س املطار، ولو كنت من�شقا مع احلكومة قبل ذلك لكان يجب ان اكون يف �شورة ذلك”. وذهب نواب للتلويح بحجب الثقة 
عن احلكومة، وتذكريها بالثقة الكبرية التي منحوها لها، وو�شفوها بالتق�شري، وغريها من االنتقادات املتعددة التي ك�شفت عن تغري 

وا�شح يف مزاج النواب جتاه احلكومة غري م�شبوق من قبل52.

وجنح املجل�س بعقد جل�شة مناق�شة عامة واحدة تتعلق مبناق�شة اجراءات احلكومة لتخفي�س اال�شعار والية ت�شعري الوقود والغاز، 
بناء على مذكرتني نيابيتني منف�شلتني واحدة طالبت بعقد جل�شة مناق�شة عامة وقعها ع�شرة نواب دعوا فيها ملناق�شة الية تخفي�س 
اال�شعار53، ومذكرة اأخرى دعا موقعوها فيها ملناق�شة االليات التي تعتمدها احلكومة يف ت�شعري امل�شتقات النفطية والغاز.  وت�شمنت 
املذكرة التي طالبت بعقد جل�شة اليات تخفي�س اال�شعار تهديدا مبطنا للحكومة بحجب الثقة عنها، عندما حذرت احلكومة بحجب 
130 من النظام الداخلي ونطالب  الثقة عنها قائلة“وحلني ان تقوم دولتكم بتحديد موعد اجلل�شة نحذر احلكومة وح�شب املادة 

احلكومة باتخاذ اجراءات اخرى لتخفي�س اال�شعار وذلك قبل مناق�شة اجلل�شة”54.

2011 وقرر املجل�س عدم امل�شارعة   / 1  / 16 التا�شعة املنعقدة يوم االحد  بتاريخ  وادرج الطلبان على جدول اعمال اجلل�شة 
مبناق�شتهما، بل تاجيل البحث فيهما خالل مدة 14 يوما ح�شب النظام الداخلي للمجل�س.

ــ كان رئي�س الوزراء قد دعا روؤ�شاء اللجان والكتل النيابية لالجتماع به يف دار رئا�شة الوزراء للبحث معهم يف توجهات احلكومة لتنفيذ توجيهات امللك بخف�س اال�شعار،   50
لتوه من زيارة ر�شمية اىل  الطراونه، وكان رئي�س املجل�س عائدا  باالنابة عاطف  النواب  الوزراء بدعوة رئي�س جمل�س  بينما مل يقم رئي�س  الدعوة،  النواب اىل هذه  وا�شتجاب 
العا�شمة القطرية الدوحة، وفور و�شوله اىل مطار امللكة العلياء توجه فورا اىل دار رئا�شة الوزراء، مما ادى اىل غ�شب النواب على هذه الدعوة وا�شتثناء االخرين منها، اىل 

جانب انتقادهم اىل عدم جميء رئي�س الوزراء اىل املجل�س للتباحث مع النواب جميعهم.
51 ــ اعلن رئي�س جلنة الزراعة واملياه يف املجل�س النائب و�شفي الروا�شده مقاطعته لهذا االجتماع احتجاجا على طريقة الدعوة ورف�شه الذهاب اىل دار رئا�شة الوزراء داعيا 
رئي�س الوزراء حل�شور اىل جمل�س النواب وفقا لت�شريحات �شحفية �شدرت عنه يف حينه، وقال الروا�شده حتت قبة املجل�س يف اليوم التايل«انا كرئي�س للجنة رف�شت الذهاب اىل 

رئا�شة الوزراء حفاظا على هيبة املجل�س ، ومن حق كافة النواب ان يطلع على االجراءات .
52 ــ مراجعة تفا�شيل اجلل�شة وما قاله النواب يف �شحف العرب العرب اليوم والراي والد�شتور والغد ال�شادرة كلها يوم اخلمي�س 13 /1/ 2011 .

53 ــ هذه املذكرة �شاغها ووقعها النائب خليل عطية وك�شف عنها يف اجلل�شة الثامنة املنعقدة بتاريخ 12 / 1/ 2011 .
54 ــ تن�س املادة 130 من النظام الداخلي ملجل�س النواب على انه« يحق لطالبي املناق�شة العامة وغريهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء املناق�شة العامة، وذلك مع 

مراعاة احكام املادة )54( من الد�شتور«.
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اال ان رئي�س املجل�س في�شل الفايز قرر الحقا عقد جل�شة املناق�شة العامة �شباح يوم اخلمي�س 20 / 1 / 2011، وعقدت اجلل�شة 
بعد ان قدم وزيري املالية والطاقة تقريرين للمجل�س عن مو�شوعي املناق�شة.

وحتدث يف اجلل�شة 89 نائبا قبل ان يقوم رئي�س الوزراء �شمري الرفاعي باالعالن عقب املناق�شات عن قرار احلكومة بزيادة رواتب 
للمجل�س فقد تداعت  الدائمة  للجان  الرقابي  يتعلق باجلانب  20 دينارا �شهريا. وفيما  والع�شكريني  املدنيني  واملتقاعدين  املوظفني 
جلنة احلريات العامة وحقوق املواطنني بعقد اجتماع يف قاعة ال�شور للبحث يف م�شكلة �شغب املالعب التي جرت احداثها يف �شتاد 
القوي�شمه بني فريقي الفي�شلي والوحدات. وح�شر االجتماع وزير الداخلية �شعد هايل ال�شرور اىل جانب م�شوؤولني اخرين، وعدد كبري 
من النواب، وترا�س االجتماع رئي�س املجل�س في�شل الفايز. وبالرغم من ان االجتماع مل يتمخ�س عن قرارات ملزمة فان عقد هذا 

اللقاء يعترب بحد ذاته جزءا من اجلانب الرقابي لعمل جمل�س النواب55.

هذا العمل الرقابي يبقى دون املتوا�شع اذا ما قي�س بن�شو�س النظام الداخلي ملجل�س النواب املتلعقة بتخ�شي�س جل�شات لال�شئلة 
واالجوبة واالقرتاحات برغبة، فقد اظهر املجل�س منذ انعقاد دورته االوىل نوعا من الالمباالة جتاه احرتما النظام الداخلي وتعليماته، 
وهيبته،  املجل�س  والدفاع عن كرماة  املجل�س  ا�شتعادة هيبة  با�شتمرار عن �شرورة  يتحدثون  النواب  يزال  وال  كان  الذي  الوقت  يف 
وااللتزام بالد�شتور والنظام الداخلي، وهذا ما دفع النواب �شريعا اىل الدفع بالنظام الداخلي للمجل�س اىل اللجنة القانونية لتعديله، 

اال ان اللجنة القانونية وحتى االن مل تقم بفتح القانون والنظر يف التعديالت املقرتحة56.

خارطة االزمات يف 65 يوما

تنتهي امل�شاحة الزمنية التي تغطيها هذه الدرا�شة عند اليوم االول من �شهر �شباط 2011، وهو اليوم الذي قرر فيه رئي�س جمل�س 
ت�شكيل  البخيت من  انذاك د. معروف  املكلف  الوزراء  انتهاء رئي�س  اإرجاء وتعطيل جل�شات املجل�س اىل حني  الفايز  النواب في�شل 
حكومته، ومت تاجيل ثالث جل�شات متتالية للمجل�س، قبل ان يعود لالنعقاد بح�شور احلكومة اجلديدة م�شاء االحد 13 / 2 / 2011 

.57

لقد ق�شى جمل�س النواب ال�شاد�س ع�شر ب�شحبة حكومة الرفاعي 65 يوما فقط منذ بداأ املجل�س اعماله يف الثامن والع�شرين من 
�شهر ت�شرين ثاين 2010 وحتى االول من �شهر �شباط 2011 وهو اليوم الذي قدمت احلكومة فيها ا�شتقالتها لتف�شح املجال امام 

حكومة جديدة هي حكومة د. معروف البخيت.

ويف ح�شابات الربح واخل�شارة التي حكمت املجل�س وحكومة الرفاعي الثانية فان ثمة ما يقال عن هذا امليزان الذي يبدو انه ر�شم 
م�شريا خمتلفا لعالقة كان من املقدر لها ان تبقى يف اطار العالقة الناعمة، لوال الزلزال الذي اودى عمليا لتلك العالقة واملق�شود 

به هنا زلزال الثقة الكبرية التي دفعت املجل�س واحلكومة لدفع ثمن باهظ من ر�شيد كل منهما.

55 ــ من ابرز ما �شهده ذلك االجتماع توزيع تقرير ع�شكري امني يف م�شتهل اجلل�شة و�شعته قيادة قوات الدرك وحمل عنوان«تقرير موقف.. مباراة فريقي الفي�شلي والوحدات 
من يوم اجلمعة املوافق 10 / 12 / 2010 »، وما لبث ان مت �شحبه من ايدي ال�شحفيني، اال ان جريدة العرب اليوم ن�شرته كامال يف عددها ال�شادر يوم االربعاء

. 2011 / 1 / 15 
56 ــ املق�شود هنا حتى االول من �شهر �شباط 2011 وهي املدة الزمنية التي تنتهي الدرا�شة عندها.

57 ــ �شدرت االرادة امللكية بقبول ا�شتقالة حكومة �شمري الرفاعي يف االول من �شهر �شباط 2011، ومت تكليف د. معروف البخيت بت�شكيل احلكومة اجلديدة يف اليوم نف�شه، وبدا 
د. البخيت  م�شاوراته مع النواب يف اليوم التايل وعلى مدى يومني.
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ويف ح�شابات الربح واخل�شارة املتعلقة مبجل�س النواب فقد قدم اعظم خ�شارة ميكن ان يقدمها جمل�س نواب عندما فقد جانبا 
كبريا ومت�شعا من ثقة املواطنني والناخبني به جراء تلك الثقة، ودفعت املجل�س الن يدخل يف حالة من اعادة احل�شابات رهنت املجل�س 

اىل ا�شتحقاقات ما ي�شبه حالة ال�شعور بـ“فوبيا الثقة” التي فر�شت نف�شها بقوة على املجل�س.

و�شهد املجل�س حالة من التغري الدراماتيكي يف العالقة بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية، وظهر ذلك يف حجم النقد الذي بداأ 
النواب يوجهونه للحكومة، ولو قدر للحكومة البقاء يف مواجهة املجل�س اىل ناهية الدورة العادية االوىل58، لكان من املوؤكد ان ت�شهد 

العالقة مزيدا من التوتر بني ال�شلطتني.

وكانت بواكري هذا التغري قد ظهرت �شاغطة يف االفق ويف التفا�شيل، فقد ذهب نواب لتوقيع عدد من املذكرات يطالبون فيها 
بحجب الثقة عن احلكومة، وبالرغم من ان مثل هذه املذكرات مل تظهر للعلن، ومل يقم موقعوها من النواب بالتم�شك بها، فانها 
ك�شفت عن مزاج متغري جتاه احلكومة التي كانت تتكيء يف تعاملها مع املجل�س على ثقة ظنت انها �شتقيها من التقلبات، ومتنعها من 

لعبة “ع�س اال�شابع”.

وظهر ذلك عندما قدم 10 نواب مذكرة طالبوا فيها بعقد جل�شة مناق�شة عامة الرتفاع اال�شعار، فقد جلاأ كاتب املذكرة“النائب 
خليل عطية” اىل التهديد تلميحا بحجب الثقة عن احلكومة ا�شتنادا اىل ن�س املادة 130 من النظام الداخلي للمجل�س التي تن�س 
على انه“يحق طالبي املناق�شة العامة وغريهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء املناق�شة العامة، وذلك مع مراعاة احكام 

املادة )54( من الد�شتور”.

وظهر ذلك يف اإقدام النائب يحي ال�شعود على متزيق مذكرة حتت القبة قال انها ت�شمنت طلبا بحجب الثقة عن احلكومة، قبل ان 
ميزقها احتجاجا على مطالبة املتظاهرين بحل جمل�س النواب . وظهر ذلك جليا يف حجم االنتقادات التي وجهها النواب يف اجلل�شة 
الثامنة التي عقدها املجل�س بتاريخ 12 /1/ 2011 ب�شبب دعوة رئي�س الوزراء لروؤ�شاء اللجان والكتل النيابية لالجتماع به يف دار 

رئا�شة الوزراء للبحث يف قرارات احلكومة لتنفيذ التوجيهات امللكية بتخفي�س اال�شعار.

التي كانوا قبل اكرث من �شهر قد  النواب ظهر املجن للحكومة  العامة لال�شعار، فقد قلب معظم  وظهر ذلك يف جل�شة املناق�شة 
ال�شلطتني” فان املجل�س  “ك�شر عظم بني  بانها  اية خطوة ميكن ت�شنيفها  منحوها ثقتهم. وبالرغم من ان املجل�س مل يقدم على 
نف�شه كان يتلم�س طريقه اىل هذا الهدف، اال ان ا�شتقالة احلكومة املفاجئة للنواب انهت كل املخططات والتوجهات النيابية ال�شتعادة 
�شعبيتهم املهدورة، يف اإطار التعوي�س ال�شريع لتلك ال�شعبية التي افتقدوها يف جل�شة الت�شويت على الثقة باحلكومة م�شاء اخلمي�س 

. 2010 / 12/ 23

ومن املوؤكد ان جمل�س النواب ال يجد �شفاءه من ا�شتحقاقات الثقة بحكومة الرفاعي الثانية اال با�شتعادة �شعبيته ولو جزئيا، وقد 
كان املجل�س ي�شتعد ال�شرتداد  ذلك يف مناق�شات املوازنة العامة للدول�شة ل�شنة 2011، ومن حكومة الرفاعي نف�شها، اال انه �شيجد 

الفر�شة موؤاتيه امامه عندما يبدا مبناق�شة الثقة بحكومة د. معروف البخيت، وباملوازنة الحقا.

58 ــ ح�شب الد�شتور فان الدورة العادية �شتنتهي يف 28 / اآذار / 2011 ، وفقا ملا ن�شت عليه الفقرة »3« من املادة«78 » من الد�شتور التي تقول«تبداأ الدورة العادية ملجل�س االأمة 
يف التاريخ الذي يدعى فيه اىل االإجتماع ...ومتتد هذه الدورة العادية اأربعة اأ�شهر..«.
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ان كل املعططيات ت�شري اىل ان جمل�س النواب قد ا�شتفاد من در�س الثقة بحكومة الرفاعي ، ولن ي�شمح لنف�شه بتكرارها يف حكومة 
د. البخيت، وقد ظهر ذلك جليا يف اللحظة االوىل التي واجه فيها البخيت النواب يف قاعة ال�شور يف املجل�شن فقد �شمع كالما مل 

يكن يتوقع �شماعه.

وبالرغم من ان هذا التقرير يتوقف عند تكليف د. البخيت بت�شكيل احلكومة يف االول من �شهر �شباط 2011 فان من ال�شرورة 
التا�شري هنا اىل ان خارطة املزاج النيابي جتاه حكومة البخيت لن يكون باملزاج اجليد واملريح، و�شيجد النواب الباحثني ا�شال عن 

فر�شة ا�شتعادة الثقة ال�شعبية يف مناق�شات الثقة بحكومة البخيت مناخا مريحا للتخل�س من عقدة الثقة.

لقد بقي املجل�س يعي�س حتت �شغط ازمة داخلية دفعت به مبكرا للتعبري عنها يف ا�شدار بيانني �شيا�شيني �شد احلركة اال�شالمية 
اظهرت اىل اأي مدى جعل املجل�س نف�شه يف مواجهة االأحزاب، وعدم قبوله بالنقد. ومل يتوقف املجل�س عند هذا احلد فقد دخل يف 
ال�شحفيني وممثلي  اليه  اجتماع دعت  بعقد  الوطني  التوجيه  وقامت جلنة  االعالم،  وو�شائل  ال�شحافة  مع  تتفاقم  ان  كادت  ازمة 
املوؤ�ش�شات ال�شحفية بهدف درا�شة االزمة التي ت�شبب بها نائبني هما فواز الزعبي ورعد بن طريف، حيث اعترب االول ان ما يجري يف 
املجل�س هو �شان داخلي وال عالقة لل�شحافة به، بينما ت�شاءل الثاين قائال“هناك بع�س و�شائل االعالم غري املرخ�شة تقوم باال�شاءة 
ملجل�س النواب واع�شاء املجل�س من خالل كيل االتهامات ملمثلي االمة واريد ان ا�شال احلكومة عن االجراءات التي �شتتخذها حيال 

ذلك؟”59.

ما جاء يف  اوؤكد على  وبداية  االعالم  اجراءات احلكومة حول  �شالوا عن  نوابا  قائال“ان  الرفاعي  �شمري  الوزراء  رئي�س  وتدخل 
كتاب التكليف ال�شامي ويف خطاب العر�س التي ركزت على اهمية االعالم املهني املحرتف، وباذن اهلل وبالتعاون مع املجل�س الكرمي 
ن�شتطيع و�شع ت�شريعات حلماية االعالم وحقه بالو�شول اىل املعلومة، وحماية املواطن والوطن من اال�شاءات وال�شخ�شنة والقدح 
والذم ومن اال�شاءة واالبتزاز”. وا�شاف الرفاعي“وما ن�شاهده من ا�شاءة للمجل�س هي ا�شاءة للوطن وللدولة، والقانون يعاقب عليها، 
واحلكومة ملتزمة بتطبيق القانون”. وقال “نحن ننظر اىل عالقة التعاون مع ال�شلطة الت�شريعية، وننظر اىل الت�شريعات االعالمية 
وبنف�س الوقت التعامل مع االعالم الذي تهجم على الدولة وعلى كل املوؤ�ش�شات الد�شتورية”. وا�شاف رئي�س الوزراء “ان العالقة بني 
وعلى  الوطن،  ابناء  واختاروا خرية اخلرية من  با�شواتهم  ادلوا  االردنية  واملواطنة  االردين  واملواطن  الد�شتور،  يحكمها  ال�شلطتني 
اجلميع ان يطوي هذه ال�شفحة”. وقال“ان الثقة التي ح�شلت احلكومة عليها من جمل�س النواب لي�شت تكرميا للحكومة فقط، وامنا 
ت�شكل �شغطا علينا لتقدمي برامج وخطط حمددة خدمة للوطن واملواطن وجلاللة امللك”. وا�شر رئي�س جمل�س النواب في�شل الفايز 
على االلتقاء بال�شحفيني فور انتهاء اجلل�شة لتو�شيح موقف املجل�س مما قيل حتت القبة حول ال�شحافة، اال ان الدعوة للقاء كانت 
حتت عنوان رغبة رئي�س املجل�س تو�شيح اال�شباب التي دعت املجل�س القرار القانون املعدل لقانون املالكني وامل�شتاجرين. ويف ذلك 
اللقاء قال الفايز انه كرئي�س ملجل�س النواب يجب ان احافظ على كرامة وهيبة املجل�س، وانا مع النقد البناء”،معرجا على الثقة التي 
منحها النواب للحكومة قائال“بالن�شبة للثقة فهذا املجل�س �شيد نف�شه، وكل نائب منح الثقة للحكومة امنا اعطاها بناء على برنامج 

احلكومة ولي�س بناء على �شخ�س رئي�س الوزراء او الوزراء”.

ودعا اىل منح املجل�س فر�شة �شتة ا�شهر او �شنة وبعد ذلك يجري تقييم املجل�س، واذا مل يحدث اي ا�شالح �شيا�شي خالل �شنة من 
االن ف�شنحا�شب احلكومة، فقد منحنا الثقة للحكومة بناء على برنامج حكومي ومل مننحها”�شيكا على بيا�س”.

59 ــ قيل ذلك يف اجلل�شة التي عقدها املجل�س يوم االثنني 27 /12/2010، وقامت ال�شحف بالرتكيز عليها واظهارها يف عناوينها العري�شة، معتربة ان احلكومة وجمل�س 
النواب ينويان اجراء تعديالت على قانون املطبوعات والن�شر لفر�س مزيد من القيود على احلريات ال�شحفية، راجع ال�شحف اليومية التي �شدرت يف 28 / 12 / 2010، الراأي 

والد�شتور والغد والعرب اليوم، واملواقع االلكرتونية املختلفة.
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وقال الفايز لل�شحفيني “هناك اعالم ملتزم، ولكن يجب ان يكون النقد لالداء ولي�س لال�شخا�س، وقد اخذت الثقة حيزا كبريا 
يف االعالم، وهي عبء على احلكومة كما هي عبء على جمل�س النواب، ويجب علينا ان ن�شعى دائما لت�شحيح برنامج احلكومة”. 
وقال الفايز” اعطونا فر�شة �شنة فقط، وانظروا اذا كان املجل�س �شينجز ما وعد به ام ال، فننحن مل نعطي �شيكا على بيا�س، وهناك 
ظلم وقع على املجل�س، ويجب ان نعمل بروح الزمالة، وان نحافظ على االعراف الربملانية، وهناك نظام داخلي يجب ان نحرتمه”. 
وت�شاءل “هل ي�شح االعتداء على هيبة املجل�س؟ وهل اذا ا�شيء ملجل�س النواب كموؤ�ش�شة عريقة فهل يخدم االردنيني؟”. وقال“انا 

اطلب فر�شة من االعالميني العطاء املجل�س فر�شة 6 ا�شهر او �شنة”.

وانتقد الفايز ما ن�شرته جريدة “العرب اليوم” حول دوره يف احباط مطالبات النواب بنقابة للمعلمني لكونها غري د�شتورية قائال“ 
انه طلب غري د�شتوري، واظهرتني العرب اليوم وكاأنني �شد املعلمني، وانا اجتمعت مع ممثلني لهم واكدت لهم دعمي ملطالب املعلمني 
اق�شمت  وانا  د�شتورية،  غري  املعلمني  نقابة  يعترب  الد�شتور  لتف�شري  العايل  املجل�س  قرار  ان  اال  او�شاعهم،  وحت�شني  املعلم  ولكرامة 

باملحافظة على الد�شتور، فهل �شاخالف الد�شتور”60.

وذهب املجل�س ال�شدار ردود على كتاب �شحفيني وعلى ما تن�شره ال�شحافة من انتقادات للمجل�س، اال ان هذه احلدة واحل�شا�شية 
البالغة مما تن�شره ال�شحافة تراجعت كثريا يف �شهر كانون الثاين من عام 2011 . وذهب املجل�س لال�شتمتاع بثالثة ازمات داخلني 
بني قلة من النواب عندما �شهد املجل�س ثالثة“طو�شات” لي�س لها ما يربرها، كانت االوىل بني النائبني يحي ال�شعود وفواز الزعبي يف 
اجلل�شة الثالثة املنعقدة بتاريخ 5 /12 / 2010، والثانية كانت يف اجلل�شة اال�شتكمالية للجل�شة الرابعة املنعقدة بتاريخ 23 / 12 / 
2010 بني النائبني يحي ال�شعود وفواز الزعبي اأي�شا، بينما كانت “امل�شاجرة الثالثة” بني النائبني حممد الزريقات واحمد ال�شفدي 
يف اجلل�شة اخلام�شة املنعقدة بتاريخ 27 / 12 / 2010 ، و�شل االمر فيها اىل حد الرتا�شق بكلمات نابية، وا�شتخدام جدول االعمال 

كا�شلحة غري تقليدية ل�شرب بع�شهما البع�س.

امتعا�شي  قائال“اعلن  امتعا�شه  العالنه  ليث  بني  احل�شنات  �شامي  بالنائب  وال�شفدي  زريقات  النائبني  بني  امل�شادة  ودفعت 
واحباطي ال�شديد من عدم وجود هيبة لهذا املجل�س، ويوؤ�شفني ما يحدث ، الن االردنيني الذين منثلهم ي�شتحقون منا ان ال نكون 
بهذه الطريقة”. وقال “ان هذا ي�شيء لهيبة جمل�س النواب، ونحن االن حمط انظار العامل وحمط و�شائل االعالم، وحمط انظار 
االردنيني وحمط انظار جاللة امللك”. وا�شاف“ اذا مل نرتقي بهذا املجل�س فاقرتح ان ي�شوت ثلثي جمل�س النواب على طرد كل 
نائبني يت�شاجران من حتت القبة ”. هذا االقرتاح مل يرق للنائب يحي ال�شعود الذي ا�شتبك مرتني مع النائب الزعبي خالل الفرتة 
ال�شابقة قائال يف مداخلة له“ا�شجل حتفظي على ما قاله �شامي احل�شنات، الننا يف جمل�س برملاين ويحدث مثل ذلك يف جمال�س 
برملانية عديدة..”. اال ان ابرز ما قيل يف هذا اجلانب هو ما حتدث به النائب ابراهيم �شديفات الذي قال“لدينا عنف جمتمعي، 
وهذا الذي يحدث يف املجل�س هو“عنف برملاين” يجب ان ناخذ منه موقفا ، واثني على ما قاله النائب �شامي بني ليث”. اال ان هذه 

املقرتحات ذهبت اىل �شجالت ذاكرة املجل�س.

ويف اطار خارطة االزمات ال�شابقة واملتوقعة تلك املتعلقة بالكتل النيابية  فقد �شهدت الكتل النيابية التي ت�شكلت مبكرا حاالت 
ان�شقاق بقيت يف االطار املقبول واملتوقع لكن هذه االزمة �شتت�شع �شقتها يف الفرتة املقبلة، ومن املوؤكد ان جميع الكتل النيابية القائمة 
�شتتعر�س لعدة هزات داخلية �شت�شاهم باعادة فك وتركيب القائم منها، قبل ان ي�شل املجل�س اىل دورته اال�شتثنائية االوىل. ومن 
املوؤكد اأي�شا ان تبقى م�شكلة احل�شور والغياب من ابرز واهم امل�شكالت الدائمة والقائمة، التي حتتاج من املجل�س ومن مكتبه الدائم 
املزيد من ال�شفافية يف التعامل معها من خالل اعتماد �شيا�شة االإف�شاح عن النواب املتغيبني بدون عذر، او اولئك الذين يتكرر غيابهم 

60 ــ مراجعة التفا�شيل الكاملة للقاء يف جريدة العرب اليوم عدد الثالثاء 28 / 12 / 2010 .
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بدون عذر، اما بقاء املجل�س يعتمد �شيا�شة ال�شرية املطلقة يف التعامل مع هذه امل�شكلة القائمة واملمتدة، فان هذه امل�شكلة �شتبقى قائمة 
وت�شاهم اىل حد بعيد يف اإبقاء املجل�س بعيدا متاما عن �شيا�شة االإف�شاح وال�شفافية61.

وال تتوقف �شيا�شة ال�شرية املطلقة واالبواب املو�شدة عند هذا احلد فقط، فان اعتماد املجل�س على اإبقاء تفا�شيل �شفر النواب اىل 
اخلارج يف وفود برملانية وكلفة �شفرهم، �شتبقى توؤثر �شلبا على املجل�س، وعلى مدى احرتماه ل�شيا�شة االإف�شاح وال�شفافية.

61 ــ فقد املجل�س ن�شاب جل�شة واحدة هي اجلل�شة الثانية ع�شرة التي عقدها يف 30 / 1 / 2010 ومت تخ�شي�شها لال�شئلة واالجوبة.
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ملحق ) 1 (

جدول يوضح ابرز ما شهدته جلسات المجلس 16 في دورته العادية االولى
من 28 / 11 / 2010 ــ 31 /1 / 2011

الجلسة االولى
الملك يفتتح الدورة بخطاب العرش.28 / 11 / 2010“االحد”

انتخاب رئيس المجلس فيصل الفايز 
بالتزكية.

انتخاب اعضاء المكتب الدائم.
ـ عاطف الطراونه / نائب اول.

ـ حميد البطاينه / نائب  ثاني.
ـ محمد الشوابكه و محمد الكوز / 

مساعدان.

الجلسة الثانية 
كتاب رئيس الوزراء باحالة 1 /12 / 2010“االربعاء”

48 قانونا مؤقتا للمجلس

احالتها جميعها الى اللجان الدائمة المختصة.
عرض اسماء لجنة الرد على خطاب 

العرش.

الجلسة الثالثة 
اقرار صيغة الرد على خطاب العرش5 /12 / 2010“ االحد”

انتخاب اللجان الدائمة

اول مشاجرة بين النائبين
يحي السعود وفواز الزعبي

استكمال الثالثة
استكمال انتخاب اللجان الدائمة6 / 12 / 2010“االثنين”

استكمال الثالثة
استكمال انتخاب اللجان الدائمة8 / 12 / 2010“االربعاء”

الرابعة
رئيس الوزراء يقدم خطة عمل الحكومة 15 / 12 / 2010“االربعاء”

طالبا ثقة المجلس

ــ الرفاعي يعلن استجابته لمطالب النواب 
بتاجيل العمل بالمادة 5 من قانون المالكين 

والمستاجرين الى 31/12/2011 .
ــ انسحاب نائبين من عضوية لجنتين 

لمخالفتهما النظام الداخلي:
محمود النعيمات من لجنة التوجيه الوطني.

علي العنانزه من لجنة الحريات.
ــ انتخاب لجان الطعون في صحة نيابة 

نواب.

استكمال الرابعة
مناقشات اليوم االول للثقة19 / 12 / 2010االحد

اصدر المجلس بيانا مطوال للرد على 
تصريحات االسالميين تاله النائب االول 

لرئيس المجلس عاطف الطراونه قبل بدء 
الجلسة، وهو البيان الثاني الذي يصدره 

المجلس.
شهد المجلس اليوم اول اعتصام نفذه 

العاملون في الحافالت على خط الزرقاء 
الرصيفة.

استكمال الرابعة
مناقشات اليوم الثاني للثقة20 / 12 / 2010االثنين

استكمال الرابعة
مناقشات اليوم الثالث للثقة21 / 12 / 2010الثالثاء

استكمال الرابعة
مناقشات اليوم الرابع للثقة22 / 12 / 2010 االربعاء
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استكمال الرابعة

الخميس
مناقشات اليوم الخامس للثقة23 / 12 / 2010

الحكومة تحصل على ثقة 111 نائبا ويحجب 
الثقة عنها 8 نواب منهم 4 سيدات هن 

وفاء بني مصطفى، ميسر السردية، تمام 
الرياطي، عبله ابو علبه.

وحجب من الرجال كل من عبد هللا النسور، 
صالح المحارمه، حازم العوران، موسى 

الزواهره.

ثاني مشاجرة في المجلس بين النائبين يحي 
السعود وفواز الزعبي.

الخامسة

27 / 12 / 2010“االثنين “

قانون مؤقت لتعديل المالكين 
إقرار دون عرضه على اللجنة والمستاجرين

إقرار حسب اللجنةقانون مؤقت لتعديل قانون االمن العام
اعادة احالته الى لجنتي القانونية واالداريةقانون التقاعد العسكري

تعديل النظام الداخلي حسب طلب 15 
احالته الى اللجنة القانونيةنائبا

انسحاب 4 نواب من عضوية اللجان
مجحم الخريشة من لجنة الزراعة.

عواد الزوايده من لجنة العمل.
محمد الحجوج الدوايمه من الحريات.
محمد الزريقات من الريف والبادية.

ثالث مشاجرة جرت  بين محمد زريقات واحمد الصفدي”تبادل الضرب بجدول 
االعمال”

السادسة

“االربعاء”
2010 / 12 / 29

وزير المالية يتلو خطاب الموازنة احالته الى اللجنة المالية واالقتصادية.
كتاب رئيس الوزراء حول قانون الموازنه العامة لسنة 2011 .

السابعة

االربعاء
2011 / 1 / 5

قانون مؤقت لسنة 2002 قانون المعهد 
ـ رد القانونالدبلوماسي االردني.

بند ما يستجد من اعمال

تحدث في هذا البند 16 نائبا هم: خليل 
عطية، محمود الخرابشه، ميسر السردية، 
تمام الرياطي، فواز الزعبي، عبد الجليل 

السليمات، عبد الكريم الدغمي، زيد 
شقيرات، احمد الشقران، ميرزا بوالد، 
مجحم الخريشه، نايف العمري، لطفي 

الديرباني، علي العنانزه، محمد الحاليقه، 
حسني الشياب.

الثامنة
9 / 1 / 2011األحد

نتائج انتخابات رؤساء ومقرري لجان 
اقرارالطعون.

القانون المؤقت رقم 67 قانون اجراء 
الدراسات الدوائية المعاد من مجلس 

إقرار كما ورد من مجلس االعياناالعيان.

القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2010 
مناقشة ، والتوقف عند مطلع المادة )11 (قانون هيئة تنظيم النقل البري.
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12 / 1 / 2011استكمال الثامنة األربعاء

مداخالت لعشرات النواب حول قرار 
الحكومة تخفيض االسعار، وانتقادات 
لقبول النواب الذهاب لرئاسة الوزراء 

لالجتماع بالحكومة.

ال قرارات.

متابعة مناقشة القانون المؤقت رقم 34 
لسنة 2010 قانون هيئة تنظيم النقل 

اقرارالبري.

التاسعة
16 / 1 / 2011االحد

1 ــ طلب مناقشة عامة لاللية التي تطبقها 
الحكومة في تسعير الوقود والغاز.

2 ــ طلب مناقشة عامة التخاذ اجراءات 
لتخفيض االسعار.

قرر المجلس تاجيل البحث فيها وتحديد 
الجلسة خالل 14 يوما.

رفض المجلس الطعن.الطعن المقدم بصحة نيابة ممدوح العبادي

رفض المجلس الطعن.الطعن المقدم بصحة نيابة محمد الحاليقه.
التوقف عند مطلع المادة 89القانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات.

قانون مشروع موازنات الوحدات 
احيل الى اللجنة الماليةالحكومية للسنة المالية 2011 .

اعتصام األحزاب والنقابات احتجاجا على رفع االسعار.

ملحق الجلسة التاسعة
19 /1 / 2011االربعاء

القانون المؤقت المعدل لقانون محكمة 
رفض القانونالجنايات

القانون المؤقت المعدل لقانون النيابة 
رفض القانونالعامة

تاجيل استكمال مناقشة قانون العقوبات
رد الطعون شكال في نيابة مرزوق الدعجة، سميح المومني، ردينه العطي، ...

الجلسة العاشرة
20 / 1 / 2011الخميس

اول جلسة مناقشة عامة الرتفاع االسعار والية تسعير الوقود والغاز، تحدث فيها 89 
نائبا، واعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين 

والعسكريين 20 دينارا اعتبارا من شهر كانون ثاني.

الجلسة الحادية عشرة
23 / 1 / 2011االحد

ــ تاجيل النظر في عمل لجنتي الطعون االولى والثانية مدة شهر تبدأ من اليوم.

ــ رد الطعون شكال في نيابة النواب، فيصل الفايز، مفلح الرحيمي، مجحم الخريشه، 
مفلح الخزاعله، الشايش الخريشه، ضرار الداود، خالد الحياري،...........

ــ االنتهاء من القانون المؤقت”قانون العقوبات” وتاجيل التصويت عليه لمزيد من 
التشاور بعد ان طلب 22 نائبا اعادة مناقشة المواد من 56 الى 76، والمادة 88، والمادة 

. 340

ــ رئيس اللجنة المالية يطلب من الحكومة شمول متقاعدي الضمان باسم اللجنة بزيادة 
الرواتب بقيمة 20 دينارا.

ملحق استكمال الجلسة الحادية 
عشرة

االربعاء
26/1/2011

ــ اعدة بحث المواد من 56 الى 76 والمادة 88 
إقرار القانونمن قانون العقوبات.

تحدث فيه 56 نائباــ بند ما يستجد من اعمال.
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الجلسة الثانية عشرة
30 / 1 / 2011االحد

خصصت الجلسة بكاملها الى “االسئلة النيابية 
واجابات الحكومة عليها، وادرج على جدول 
االعمال 81 سؤاال وجوابا، وهي اول جلسة 

يعقدها المجلس لالسئلة واالجوبة.

ـ ناقش المجلس 41 سؤاال فقط.
ــ فقدت الجلسة نصابها القانوني مما 
اضطر النائب االول لرئيس المجلس 

عاطف الطراونه الى رفع الجلسة.
ـ اعلن النائب فواز الزعبي انه 

سيحول سؤاال له عن امانة عمان الى 
استجواب.
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