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تقرير راصد حول مناقشات 

النواب لقانون العفو العام

راصد يطالب بتكريس الشفافية في إقرار القوانين. 

بني مصطفى والعرموطي وأبو محفوظ األكثر في عدد املداخالت.

 للمقترحات. 
ً
الهواملة والعرموطي والحجاحجة األكثر تقديما

افقة املجلس في مناقشات قانون العفو العام.  مقترح واحد حاز على مو

 مــن راصــد ملراقبــة أداء البرملــان بتكريــس الشــفافية والرقابــة كأداة حقيقيــة فــي عمليــة اإلصــاح البرملانــي، عمــل 
ً
ايمانــا

راصد على تتبع أداء مجلس النواب خال مناقشــات مشــروع قانون العفو العام، واتخذ راصد منهجية نشــر الســلوك 

التصويتي للبرملانيين والبرملانيات على القوانين املهمة والتي لها أثر مباشــر على املواطنين، إال أن إقرار مشــروع القانون 

لــم يــراِع أســس الشــفافية واالنفتــاح البرملانــي الــذي مــن الواجــب أن يتــم تطبيقــه وتكريســه كنهــج حقيقــي يســاهم فــي 

تقليــل الفجــوات بيــن املواطنيــن وممثليهــم فــي الســلطة التشــريعية، ويؤكــد راصــد هنــا أنــه ال بــد مــن اإليمــان بضــرورة 

تكريــس الشــفافية وإعــام املواطنيــن بتوجهــات ممثليهــم نحــو القوانيــن داخــل مجلــس النــواب، ممــا يزيــد انفتــاح القواعــد 

االنتخابيــة علــى البرملانييــن.

ويعبــر راصــد فــي هــذا الصــدد عــن اســتغرابه مــن األجــواء التــي ســادت عمليــة التصويــت علــى القانــون بمجملــه إذ كان 

 
ً
النــواب يعبــرون عــن اســتيائهم بشــكل عــام مــن خــال رفــع األيــدي ولــم يتــم معرفــة الهــدف مــن رفــع اليــد إن كان تصويتــا

 علــى مجريــات التصويــت، حيــث ســاهمت هــذه الســلوكيات بعــدم معرفــة الســلوك التصويتــي 
ً
علــى القانــون أم اعتراضــا

بالرغــم مــن أهميــة معرفــة ذلــك ملــا فــي  مشــروع قانــون العفــو العــام مــن أهــم املطالــب الشــعبية التــي وجــه بتنفيذهــا جالــة 

امللــك، ويشــير راصــد إلــى أنــه قــام بتصويــر جلســة التصويــت إال أن املعلومــات لــم تكــن دقيقــة بنســبة %100، ويتحفــظ 

 علــى املصداقيــة واملهنيــة واملوضوعيــة. 
ً
راصــد علــى نشــر الســلوك التصويتــي للنــواب حفاظــا

 
ً
أمــا بمــا يخــص أداء اللجنــة القانونيــة، تشــير نتائــج الرقابــة أن اللجنــة عقــدت 5اجتماعــات مفتوحــة حضرهــا66 نائبــا

مــن خــارج أعضــاء اللجنــة القانونيــة، كان النائــب خليــل عطيــة أكثــر الحاضريــن مــن خــارج اللجنــة بعــد أن حضــر جميــع 

اجتماعــات اللجنــة املفتوحــة، تــاه النائــب فيصــل األعــور بـــ 4اجتماعــات، تاهمــا النائبــان رســمية الكعابنــة ورمضــان 

الحنيطــي بـ3اجتماعــات لــكل منهمــا.

 باللجنــة حضــروا جميع 
ً
وبخصــوص حضــور أعضــاء اللجنــة لاجتماعــات املفتوحــة يتبيــن أن 5نــواب مــن أصــل 11عضــوا

االجتماعــات وهــم عبــد املنعــم العــودات وريــم أبــو دلبــوح ومصلــح الطراونــة ومفلــح الخزاعلــة وإبراهيــم أبــو العــز، فيمــا 

حضر كل من النائب أحمد الفريحات والنائب زيد الشوابكة 4اجتماعات من أصل 5اجتماعات، وحضر 3اجتماعات 

من أصل 5اجتماعات مفتوحة النواب حابس الشبيب ومصطفى الخصاونة وحسين القي�سي، والنائب مصطفى ياغي 
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اجتماعيــن اثنيــن. ويذكــر أن اللجنــة عقــدت 3اجتماعــات مغلقــة، تعــذر الحصــول فيهــا علــى أســماء الحاضرين. 

وفيمــا يتعلــق بمداخــات النــواب خــال جلســتي مناقشــات مشــروع قانــون العفــو العــام يتبيــن أن عــدد املداخــات التــي 

، ومــن الجديــر 
ً
، وتضمنــت املداخــات 267مقترحــا

ً
قدمهــا النــواب وصلــت إلــى 71مداخلــة تــم تقديمهــا مــن خــال 56نائبــا

 فقط توافق أعضاء املجلس عليه ونجح من خال التصويت قدمه النائب عبدالكريم الدغمي 
ً
 واحدا

ً
ذكره أن مقترحا

واملرتبــط بموضــوع الشــيكات. 

 للمداخــات هــم النــواب وفــاء بنــي مصطفــى والنائــب صالــح العرموطــي 
ً
وبينــت نتائــج الرقابــة أن أكثــر النــواب تقديمــا

 للمقترحــات كان النائــب غــازي الهواملــة 
ً
والنائــب ســعود أبــو محفــوظ بـــ 3مداخــات لــكل منهــم، أمــا النــواب األكثــر تقديمــا

. .
ً
، ثــم النائــب علــي الحجاحجــة بـــ 12مقترحــا

ً
 تــاه النائــب صالــح العرموطــي بـــ 22مقترحــا

ً
بعــدد وصــل إلــى 23مقترحــا

أسماء النواب الذين قدموا مداخالت ومقترحات خالل جلسات مناقشة مشروع قانون العفو العام 

عدد املقترحات عدداملداخات اسم النائب الرقم

10ابراهيم ابو العز1

11ابراهيم القرعان2

11ابراهيم بني هاني 3

211احمد الرقب4

12احمد الهميسات5

15بركات العبادي6

15جودت الدرابسة7

11حابس الشبيب8

12حابس الفايز9

10حازم املجالي 10

12حسن السعود11

15خالد ابو حسان12

13خالد البكار13

11خالد الفناطسة14

25خالد رمضان15

311خليل عطية16

11خير ابو صعيليك17
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أسماء النواب الذين قدموا مداخالت ومقترحات خالل جلسات مناقشة مشروع قانون العفو العام 

عدد املقترحات عدداملداخات اسم النائب الرقم

28ديمه طهبوب 18

11راشد الشوحة19

10رائد الخزاعلة 20

39سعود ابو محفوظ21

210سليمان الزبن22

111شعيب الشديفات23

13صالح ابو تاية 24

222صالح العرموطي 25

11صداح الحباشنة 26

111صفاء املومني27

11صوان الشرفات28

11طارق خوري29

16عبدالكريم الدغمي30

27عبدهللا العكايلة31

12عبدهللا عبيدات 32

14عقلة الزبون33

112علي الحجاحجة34
12عمر قراقيش35
223غازي الهواملة36
16فضيل النهار37
11فيصل األعور 38
15ق�سي الدمي�سي39
11مجحم الصقور40
12محمد الرياطي41
16محمد الزعبي42
16محمد الظهراوي43
12محمد العتايقة44
18محمد العياصرة45
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أسماء النواب الذين قدموا مداخالت ومقترحات خالل جلسات مناقشة مشروع قانون العفو العام 

عدد املقترحات عدداملداخات اسم النائب الرقم

11محمد الفاحات46
11محمود العدوان47
12محمود النعيمات48
11مصطفى العساف49
27معتز ابو  رمان 50
14منال الضمور51
11منتهى البعول52
210نبيل الغيشان53
15نواف الزيود54
14هيثم الزيادين 55
34وفاء بني مصطفى56
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