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ملخ�ص تنفيذي
�ض ��م جمل� ��س الن ��واب ال�س ��ابع ع�ش ��ر ثم ��اين كتل
نيابية� ،إ�ض ��افة لوج ��ود جتمعني نيابينيُ ،ع ��رف الأول
وعرف الث ��اين مبلتقى الربملانيات
بائتالف «مبادرة»ُ ،
الأردنيات ،فيما بقي عدد من النواب خارج �إطار الكتل
والتجمعات النيابية.
وكان النظام الداخلي اجلديد ل�س ��نة  2013ملجل�س
النواب ،قد اع�ت�رف بالكتل النيابية ،ومنحها حق لعب
دور يف عمل جمل�س النواب ب�ش ��كل عامّ ،
ونظم وجودها
يف املكت ��ب التنفي ��ذي للمجل� ��س ،و�أفرد م ��واد نظامية
حت ّدد احلد الأدنى من الع�ضوية لت�شكيل الكتلة ،وت�ضع
�ضوابط لعملها.
ورغ ��م �أن النظام الداخلي اجلدي ��د ملجل�س النواب
ن�ص بو�ض ��وح على وج ��ود الكت ��ل النيابية بخالف
ق ��د ّ
النظ ��ام الداخلي ال�س ��ابق ل�س ��نة  1996ال ��ذي مل يكن
ين�ص على ذلك ،و�أفرد لها ف�ص ًال خا�ص ًا يتعلق بالكتل
واالئتالف ��ات النيابي ��ة� ،إال �أن الكت ��ل النيابية ما زالت
تعاين من ت�ش ��وهات متاثل الت�شوهات التي كانت تعاين
منها يف جمال�س نيابية �سابقة.
فف ��ي بداية ال ��دورة العادية الأوىل ملجل� ��س النواب
ال�س ��ابع ع�شر ،ت�ش ��كلت الكتل النيابية مدفوعة بعوامل
ج ��ذب �أ�سا�س ��ية� ،أبرزه ��ا ارتفاع وت�ي�رة احلديث عن
حكومات برملانية م�س ��تقبلية ،ما و ّلد �ش ��عور ًا قوي ًا لدى
�أغلبية النواب ب� ��أن التوجه لت�ش ��كيل الكتل واالنخراط
فيها خري و�س ��يلة لت�أمني ح�ض ��ور فاعل م�ستقب ًال ،وب�أن
ذلك قد ي�س ��اهم يف �أن يكون لهم ح�ضور وزاري يف �أية
حكومة برملانية م�ستقبلية.
وم ��ع تراج ��ع احلديث ع ��ن احلكوم ��ات الربملانية،
تقل�ص ��ت رغبة النواب يف دخ ��ول الكتل ،فابتعد العديد
م ��ن �أع�ض ��اء الكتل عن كتله ��م ،وبتنا ن�ش ��هد بني فرتة

و�أخرى ان�س ��حابات وا�س ��تقاالت من ع�ض ��ويتها ،وبات
ت�أم�ي�ن ح�ض ��ور الأع�ض ��اء الجتماعات الكتل بن�ص ��اب
مكتمل م�ستحي ًال ،ف�أثر ذلك على االن�ضباط واحل�ضور
والتفاهم بني �أع�ضاء الكتلة الواحدة �سواء داخل الكتلة
نف�س ��ها� ،أو يف اللج ��ان النيابية� ،أو حتت القب ��ة� .إال �أن
ح�ض ��ور النواب الجتماعات كتلهم يكون كام ًال �أو يكاد
يكتم ��ل �إذا كان االجتم ��اع له عالق ��ة باللقاء مع جاللة
امللك �أو رئي�س الوزراء ،فيح�ض ��ر النواب «احلردانون»
ودائمو الغياب.
ومع مرور الوقت ،تف�س ��خت حلم ��ة الكتلة الواحدة،
وتبعرثت قوتها وح�ض ��ورها وت�أثريه ��ا حتت القبة �أو يف
�أي منعطف �سيا�سي ،فغاب احلديث عن الكتل ،وغابت
االجتماعات ،و�إن قي�ض لبع�ضها عقد اجتماعات ،فقد
كانت تتم باحلد الأدنى من الأع�ضاء.
لق ��د �أثر ذلك على متا�س ��ك الكتل وعملها ،ومل يعد
املتابع ي�س ��مع منذ منت�ص ��ف ال ��دورة العادي ��ة الأوىل،
بتوات ��ر ال ��كالم عن الكتل� ،أو ي�س ��مع كلم ��ة حتت القبة
يتم �إلقا�ؤها با�س ��م كتلة معينة .وميكن القول �إن كلمات
الكتل غابت ب�ش ��كل وا�ض ��ح بعد خطاب املوازنة ،وبات
االعتم ��اد الرئي�س ��ي للن ��واب عل ��ى كلماته ��م الفردية،
ومواقفه ��م الآنية دون الرجوع للكتلة �أو التن�س ��يق معها
يف موق ��ف ما �أو مذكرة معينة ،ف�أ�ص ��بحت تلك احلالة
هي ال�صفة املميزة للنواب ككتلويني.
ورغم وجود ن�ص ��و�ص وا�ض ��حة وحمددة يف النظام
الداخلي ملجل�س النواب ب�ش� ��أن الكت ��ل النيابية� ،إال �أنها
مل ت�س ��تطع الت�أ�سي�س الئتالفات �سيا�س ��ية ميكن البناء
عليها م�س ��تقب ًال للو�ص ��ول حلكومات برملانية وخا�ص ��ة
يف ظ ��ل افتقاد جمل�س النواب ال�س ��ابع ع�ش ��ر لأحزاب
�سيا�س ��ية قوية وفاعلة و�ص ��احبة دور وح�ض ��ور ،كما مل
ت�س ��تطع تلك الكتل �أن ت�ش ��كل �أطياف ًا �سيا�سية وا�ضحة؛
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و�س ��طية �أو ي�س ��ارية �أو ليربالية �أو مييني ��ة مث ًال ،وهذا
يعود لأ�س ��باب خمتلفة �أبرزها �أن ت�ش ��كيل الكتل يعتمد
عل ��ى امل ��زاج والعالق ��ات ب�ي�ن الأع�ض ��اء ،و«املخاجلة»
�أحيان� � ًا ،دون �أن يط ��ور الأع�ض ��اء فيما بينه ��م روابط
فكري ��ة �أو �سيا�س ��ية ،وانعك�س ه ��ذا بطبيعة احلال على
مواقف النواب الكتلويني ،وعلى مردودهم حتت القبة،
فلم يعد املتابع ي�ستطيع التفريق بني ع�ضو كتلة التجمع
الدميقراطي مث�ل ً�ا التي تق ّدم نف�س ��ها باعتبارها ذات
توجه ��ات ي�س ��ارية ليربالي ��ة قومي ��ة ،وبني ع�ض ��و كتلة
النه�ض ��ة التي ت�ضم �شخ�صيات نيابية بع�ضها معار�ضة
وبع�ضها الآخر حمافظة!!

النياب ��ي ،وابتعاده ��ا عن العم ��ل اجلماعي ،وتف�ض ��يل
�أع�ض ��ائها العمل الفردي على العمل الكتلوي ،لأ�سباب
خمتلف ��ة �أبرزه ��ا �أن �س ��واد الن ��واب و�ص ��لوا �إىل قب ��ة
املجل� ��س من خ�ل�ال قانون انتخ ��اب ال�ص ��وت الواحد،
ولي� ��س من خالل حتالفات و�أحزاب �سيا�س ��ية �أو قوائم
وطنية حزبية ،وهذا بحد ذاته يقف عائق ًا �أمام ت�شكيل
كت ��ل نيابية قوي ��ة وفاعلة ولديها قدرة على اال�س ��تمرار
واحلف ��اظ عل ��ى بنيتها ب�ش ��كل دائ ��م كما كان ��ت عليه
ح ��ال كتلة نواب حزب جبهة العمل الإ�س�ل�امي مث ًال يف
املجال� ��س النيابية التي �ش ��اركت فيه ��ا جماعة الإخوان
امل�سلمني يف االنتخابات.

وقيا�س� � ًا عل ��ى ذل ��ك ،مل يع ��د ممكن� � ًا التفريق بني
موق ��ف ع�ض ��و كتل ��ة الو�س ��ط الإ�س�ل�امي الت ��ي تق ��دم
نف�س ��ها ب�أنها تتبنى النهج الإ�س�ل�امي الو�سطي ،وع�ضو
كتل ��ة وط ��ن الت ��ي كانت تتجه نح ��و تبني نه ��ج ليربايل
منفت ��ح اقت�ص ��ادي ًا ،ومل نلم� ��س اختالف ��ات يف طريقة
ت�صويت الأع�ضاء �أو يف مواقفهم جتاه ق�ضايا �سيا�سية
مف�ص ��لية ،ولي�س هذا فح�س ��ب بل �إن كتلتني �أعلنتا عن
والدة حتالف بينهما ،دون النظر للتوجهات ال�سيا�س ��ية
لكل كتلة وما حتمله من �أفكار ،وبهذا �أ�ص ��بح ُينظر لكل
م�شاريع االئتالفات بني الكتل باعتبارها م�شاريع �آنية،
اله ��دف منها عب ��ور معركة رئا�س ��ة املجل� ��س �أو املكتب
الدائ ��م �أو اللجان النيابية ،ولي�س الت�أ�س ��ي�س لتحالفات
كتلوية تف ��رز يف نهاية املطاف ائتالف ��ات نيابية م�ؤيدة
للحكومة �أو معار�ض ��ة له ��ا ،فينتج عنه ��ا جمل�س نيابي
قوي ،حتم ��ل كتله النيابية �أفكار ًا �سيا�س ��ية واجتماعية
واقت�ص ��ادية تقدمها وتدافع عنه ��ا ،وتدعم �أية حكومة
تتعهد بتبني �أفكارها ،وتعار�ض �أية حكومة ال تتبناها.

رغم ذلك ،ف�إنه ي�س ��جل للنظ ��ام الداخلي اجلديد
ب�أن ��ه �س ��اهم يف «مللم ��ة» الكتل وعدم بعرثته ��ا كما كان
يحدث يف جمال�س نيابية �سابقة� ،أقربها جمل�س النواب
ال�س ��اد�س ع�ش ��ر ،حيث كانت تنهار كتلة وتت�شكل �أخرى
�أثناء �س�ي�ر الدورة الربملانية ،حيث �أن الن�ص ��و�ص التي
و�ضعت يف النظام الداخلي اجلديد والتي منعت الع�ضو
املن�س ��حب من �أية كتلة االن�ضمام �إىل �أخرى� ،ساهم يف
احلف ��اظ على جزء من وحدة الكتل ب�ش ��كل عام ،وهذا
م ��ا �أدى �إىل قرب انته ��اء العام النياب ��ي الأول دون �أن
تتال�ش ��ى �أي م ��ن الكتل الت ��ي �أُع ِلن عن ت�ش ��كيلها على
م�شارف الدورة العادية الأوىل.

لق ��د ك�ش ��فت ال ��دورة العادي ��ة الأوىل ،والدورت ��ان
التاليتان اال�س ��تثنائيتان اللتان عقدهما جمل�س النواب
ال�س ��ابع ع�ش ��ر ع ��ن ا�س ��تمرار توا�ض ��ع الأداء الكتلوي،
وعدم ق ��درة الكتل على االنتقال ملربع جديد من العمل
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تقرير حول الكتل النيابية يف الدورة العادية الأوىل ملجل�س النواب ال�سابع ع�شر

�ص ��حيح �أن كتل املجل�س حافظت عل ��ى عددها� ،إال
�أن ذلك ال يعني �أنها �أثبتت قوتها وح�ضورها� ،إذ عانت
كتل املجل�س ال�س ��ابع ع�ش ��ر م ��ن «هالمية» وت�ش ��تت يف
توجه ��ات الأع�ض ��اء ،وعدم القدرة على موا�ص ��لة عقد
االجتماع ��ات بالزخ ��م نف�س ��ه ال ��ذي بد�أت في ��ه الكتل
عمله ��ا ،كما �أن الن�ص ��و�ص النظامية اجلديدة مل متنع
من موا�ص ��لة نواب البحث عن الهدف ذاته من �إن�ش ��اء
الكت ��ل ،وهو حتقيق �أكرب مكا�س ��ب يف انتخابات املكتب
الدائ ��م واللج ��ان النيابي ��ة للمجل�س ،والت ��ي جتري يف
الع ��ادة يف بداية ال ��دورة العادية ،ثم يذه ��ب كل نائب

يف طريق ��ه باحث ًا عن �إجنازات فردية ال عالقة لها من
قريب �أو بعيد بربنامج الكتلة التي ينتمي �إليها.
مل ُتقدم الكتل النيابية خالل �س ��نة ،برامج حقيقية
ت�ساعدها يف حتقيق الهدف الذي قامت من �أجله ،وهو
خلق حالة �سيا�سية ميكن البناء عليها لت�شكيل حكومات
برملانية نابعة من كتل املجل�س النيابي.
وبخ�ل�اف كتل ��ة جبه ��ة العم ��ل الوطن ��ي وائت�ل�اف
«مب ��ادرة» ،مل ُتقدم �أي كتل ��ة نيابية برامج ون�صو�ص� � ًا
ور�ؤى وا�ض ��حة لربام ��ج عمله ��ا ،وحت ��ى تل ��ك الكت ��ل

الت ��ي ق ّدمت ر�ؤى حول ق�ض ��ايا �سيا�س ��ية واقت�ص ��ادية
واجتماعيةُ ،ي�ؤخذ عليها عدم وحدة �أع�ض ��ائها ،وعدم
�إميانهم بتلك الر�ؤى وانخفا�ض ن�س ��بة النواب امل�ؤمنني
بها لب�ضعة نواب ال يتعدون �أ�صابع اليد الواحدة.
له ��ذا بقيت الكتل تع ��اين من عدم االن�ض ��باط بني
الأع�ضاء ،والت�شتت يف الت�صويت على ق�ضايا مف�صلية،
وغياب التن�س ��يق ،وخروج ن ��واب يف الكتلة عن مبادئها
ومواقفه ��ا ،دون �أن يكون للكتلة القوة ملراجعة الع�ض ��و
ومعرف ��ة �أ�س ��باب موقفه املخال ��ف للكتل ��ة حفاظ ًا على
وحدتها.
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متهيد:
�أدخل جمل�س النواب ال�س ��ابع ع�ش ��ر تعديالت على
نظامه الداخلي القدمي ل�س ��نة  1996م�أ�س ���س مبوجبها
وجود الكتل النيابية وعملها ،وباتت هذه الكتل متوافقة
مع النظام الداخلي للمجل�س بعد �أن كانت خارجه عرب
جمال� ��س نيابية �س ��ابقة ،وتعاين من ع ��دم االعرتاف،
ب�سبب عدم وجود ن�ص نظامي وا�ضح حولها.

حزب جبهة العمل الإ�سالمي كتلة لهم يف املجال�س التي
�شاركوا بانتخاباتها ،كما �ش ّكل نواب ي�ساريون وقوميون
كت ًال �أطلقوا عليها دوم� � ًا �إما «التجمع الدميقراطي» �أو
ت�س ��ميات قريب ��ة من هذه الت�س ��مية ،فيما �أ�س ���س نواب
من توجهات خمتلفة كت ًال ذات ميول و�س ��طية �أو م�ؤيدة
وداعمة للحكومة ول�سيا�ساتها.

ومنذ جمل�س النواب احلادي ع�شر املنتخب يف عام
 1989وحتى جمل�س النواب ال�س ��ابع ع�شر ،عمد النواب
فور �إع�ل�ان فوزهم يف االنتخابات لت�ش ��كيل كتل نيابية
تعربعن توجهاتهم ال�سيا�س ��ية ،فت�شكلت كتل �إ�سالمية
وو�سطية وي�س ��ارية وقومية ،بيد �أن كل تلك الكتل كانت
تت�شكل عرب تفاهمات نيابية ،ومل جتد ن�صو�ص ًا ت�سعفها
يف النظ ��ام الداخل ��ي ،فعان ��ت من مطرق ��ة مهاجمتها
باعتبارها كيانات ال �سند نظامي ًا لها.

وبقي و�ضع الكتل على حاله عرب املجال�س املختلفة،
دون �أن يت ��م تنظيم عملها� ،إىل �أن �أقدم جمل�س النواب
ال�س ��ابع ع�ش ��ر عل ��ى فت ��ح النظ ��ام الداخل ��ي للتعديل،
ف�أدخل تعديالت جوهرية عليه من بينها و�ض ��ع �أ�س ���س
تنظم عمل الكتل ،وم�أ�س�س وجودها.

رغم ذلك ،عكف نواب املجال� ��س النيابية املتعاقبة
على ت�ش ��كيل كتل خمتلفة التوجه وامليول ،ف�ش� � ّكل نواب

ومبوجب ذلك ،مت �إدخال ف�صل جديد على النظام
الداخل ��ي يتعلق بالكت ��ل واالئتالف ��ات النيابية ،ويجيز
ل ��كل جمموع ��ة من الن ��واب ال يق ��ل عددها ع ��ن %10
من �أع�ض ��اء املجل� ��س ( 15نائب ًا) ت�ش ��كيل كتلة نيابية،
وانط ��وى التعدي ��ل كذلك على ت�ش ��كيل مكت ��ب تنفيذي
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ي�ضم يف ع�ضويته� ،إ�ض ��افة �إىل �أع�ضاء املكتب الدائم،
ر�ؤ�س ��اء الكتل النيابية �أو م ��ن ميثلها ،مبا يعك�س �أهمية
العمل النيابي الكتلوي امل�ؤ�س�سي.
وبطبيع ��ة احل ��ال ،ف�إن الإ�ض ��افة اجلدي ��دة جاءت
جلهة �إف�س ��اح املجال للنواب لت�ش ��كيل كتلهم التي تعرب
ع ��ن وجه ��ات نظره ��م ،وحماول ��ة لتجاوز ع ��دم وجود
�أحزاب وازنة داخل قب ��ة الربملان ،وب�أمل �أن تلعب هذه
الكتل دور ًا ملمو�س� � ًا يف �إثراء احلياة الربملانية بالأفكار
والتوجه ��ات الرباجمية ،ونقل املمار�س ��ات النيابية �إىل
م�س ��توى العمل امل�ؤ�س�سي ،ما يعني �أن ال م�ستقبل للعمل
الفردي حتت قبة الربمل ��ان� ،إال من خالل الكتل ،وهذا
من �ش� ��أنه ت�ش ��جيع التنظيمات احلزبي ��ة خلو�ض غمار
االنتخابات على �أ�س ���س براجمية �س ��واء ب�ش ��كل منفرد
�أو بالتحال ��ف م ��ع �أحزاب حتم ��ل توجه ��ات قريبة من
توجهاتها.
به ��ذا ،تك ��ون الكتل النيابي ��ة الثم ��اين املوجودة يف
جمل� ��س الن ��واب ال�س ��ابع ع�ش ��ر تختلف ع ��ن كل الكتل
التي �س ��بقتها م ��ن حيث الدور ،فهي مغطاة بن�ص ��و�ص
يف النظ ��ام الداخلي ،وبات عليها التقدم بربامج ور�ؤى
ووثائق ت�أ�سي�س ��ية ،وعدد �أع�ض ��اء حمدد ال يقل عن 15
نائب ًا.
لق ��د ت�ص ��درت الكت ��ل النيابية امل�ش ��هد ال�سيا�س ��ي
والد�س ��توري يف املجل�س احلايل ،وخا�ص ��ة �أن وجودها
ارتبط بعملية الإ�ص�ل�اح املطروحة عل ��ى �أجندة الدولة
الأردنية ب�ش ��كل مكثف ،وحتديد ًا يف ت�شكيل احلكومات
الربملانية ،فقد �أك ��د امللك عبد اهلل الثاين يف �أكرث من
منا�سبة �أن الآلية التقليدية يف ت�شكيل احلكومات انتهت
�إىل غ�ي�ر رجع ��ة ،و�أن اختي ��ار رئي�س ال ��وزراء والوزراء
�س ��يكون من داخل جمل�س النواب وبالت�ش ��اور مع الكتل
النيابية.
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تقرير حول الكتل النيابية يف الدورة العادية الأوىل ملجل�س النواب ال�سابع ع�شر

ويف ظل �ص ��عوبة تطبيق مفهوم احلكومة الربملانية
ب�ش ��كلها الكامل وال ��ذي يتمثل باختي ��ار رئي�س احلزب
الفائز يف االنتخابات رئي�س� � ًا للوزراء ،ف�إن البديل كان
يف �إ�ش ��راك الكت ��ل النيابي ��ة يف اختيار �ش ��خ�ص رئي�س
الوزراء ،حيث تع ّهد امللك يف �أكرث من منا�سبة و�آخرها
الورق ��ة النقا�ش ��ية الثاني ��ة بتغي�ي�ر �آلية اختي ��ار رئي�س
ال ��وزراء ابت ��داء م ��ن االنتخابات الأخ�ي�رة ،بحيث يتم
اختيار رئي�س الوزراء بالت�شاور مع ائتالف الأغلبية من
الكتل النيابية ،ف�إذا مل يربز ائتالف �أغلبية وا�ضح من
الكتل النيابية ،ف�إن عملية التكليف �س ��تتم بالت�شاور مع
جميع الكتل النيابية ،وبعد ذلك �س ��يقوم رئي�س الوزراء
املك ّل ��ف بالت�ش ��اور مع الكتل النيابية بت�ش ��كيل احلكومة
اجلدي ��دة واالتف ��اق عل ��ى برناجمه ��ا ،وينبغ ��ي عل ��ى
احلكومة اجلديدة احل�ص ��ول على ثق ��ة جمل�س النواب
واال�ستمرار باملحافظة عليها.
وقد مت اعتماد ما ي�شبه ذلك �إىل حد ما �إبان ت�شكيل
حكوم ��ة د .عب ��داهلل الن�س ��ور� ،إذ عقد رئي� ��س الديوان
امللكي م�ش ��اورات مع كتل املجل�س وم ��ن ثم خرج منهم
با�س ��م املر�ش ��ح الأوفر حظ ًا لديهم لت�ش ��كيل احلكومة،
فكان هو د .عبداهلل الن�س ��ور الذي �أعلن وقتها �أنه حاز
عل ��ى ثقة �أكرث من كتلة نيابية خالل امل�ش ��اورات ،وهذا
م ��ا مت ،حيث عهد امللك للن�س ��ور بت�ش ��كيل احلكومة ثم
عاد الن�س ��ور ملجل�س النواب وكتله مل�شاورتها يف الفريق
احلكوم ��ي اخلا� ��ص ب ��ه ،وبربنام ��ج عم ��ل احلكوم ��ة،
وكان كل ذل ��ك يف ال ��دورة غري العادي ��ة ملجل�س النواب
(.)2013/8/10-2/10
يف ال ��دورة العادي ��ة الأوىل ووفق� � ًا للتعديالت التي
ا�ش ��تمل عليها النظ ��ام الداخلي اجلديد ل�س ��نة ،2013
ت�ش ��كلت كتل نيابي ��ة ،وب ��ات عددها ثماين كت ��ل ،هي:
وطن ،الو�سط الإ�سالمي ،االحتاد الوطني ،جبهة العمل
الوطني ،اجلبهة املوحدة ،الوفاق الوطني ،الإ�ص�ل�اح،
والتجمع الدميقراطي� ،إ�ضافة �إىل قيام ائتالف نيابي

خارج �إطار تلك الكتل هو «ائتالف مبادرة» الذي �ض ��م
نواب� � ًا من كت ��ل خمتلفة وم�س ��تقلني تالقوا عل ��ى �أفكار
ومبادئ �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ،وكذلك �أُع ِلن
�ضم �أي�ض ًا
عن قيام ملتقى الربملانيات الأردنيات ،وقد ّ
نائبات من كتل خمتلفة.
تت�ش ��كل الكت ��ل النيابي ��ة ع ��ادة بع ��د ظه ��ور نتائج
االنتخاب ��ات وقب ��ل انعق ��اد دورات املجل� ��س ،بني نواب
يتوافق ��ون على مبادئ و�أفكار م�ش�ت�ركة ،ويتفقون على
�أجن ��دة عم ��ل لتنفيذه ��ا �أثناء انعق ��اد املجل� ��س وعلى
خطوط عري�ضة لربامج عمل م�شرتكة جتمعهم.
وبح�س ��ب النظام الداخلي اجلديد ملجل�س النواب،
ميكن ت�ش ��كيل الكت ��ل النيابية يف �أي وق ��ت �أثناء انعقاد
الف�ص ��ل الت�شريعي ،ب�ش ��رط �أن يتوافق عدد النواب يف

الكتلة مع العدد املحدد يف النظام الداخلي ( 15نائب ًا)،
ولكن ُيحظر على �أي كتلة تت�ش ��كل يف الف�صل الت�شريعي
�أن يكون من بني �أع�ض ��ائها �أي ع�ض ��و ُم�س � ّ�جل يف كتلة
�أخرى.
وو�ض ��عت �أحكام النظام الداخلي اجلديد �ش ��روط ًا
لتقوية بنيان الكتلة ،وتقلي�ص االن�سحابات منها ،حيث
ُم ِنع الع�ض ��و امل�س ��تقيل من كتلته االن�ضمام لكتلة �أخرى
�إال بعد انتهاء الدورة الت�ش ��ريعية ،و�إعادة ت�شكيل الكتل
م ��ن جدي ��د ،كما ن�ص ��ت التعديالت الت ��ي �أدخلت على
النظ ��ام الداخل ��ي يف ع ��ام  ،2014على فقدان الع�ض ��و
امل�س ��تقيل من الكتلة �أو املف�ص ��ول منه ��ا حقه يف املوقع
الذي تواله كممثل للكتلة ،وللكتلة حق ا�س ��تبداله بع�ضو
�آخر من �أع�ضائها.
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كتل نظامية ..ولكن!
وفق ًا لذلك وكما �س ��لف ،فقد � ّأطر النظام الداخلي
اجلدي ��د ملجل�س الن ��واب الكت ��ل الربملاني ��ة ،و�أفرد لها
ف�ص�ل ً�ا كام�ل ً�ا هو الف�ص ��ل اخلام� ��س ،فمن ��ح النظام
اجلديد للكتل النيابية حق التواجد يف املكتب التنفيذي
ون�ص على �أنه« :يت�شكل املكتب التنفيذي من
للمجل�سّ ،
�أع�ض ��اء املكتب الدائم ور�ؤ�س ��اء الكت ��ل النيابية �أو من
ميثلها ،وممثل عن النواب امل�ستقلني �إن وجدوا».
ون�ص النظام الداخلي �أي�ض ��ا على �أن ت�ضع كل كتلة
ّ
نيابية نظامها اخلا�ص بتنظيم عملها ،وتنتخب رئي�س� � ًا
ومقرر ًا وناطق ًا �إعالمي ًا با�سمها ،ويتعني على الكتلة �أن
تبلغ رئي�س جمل�س النواب بت�ش ��كيلها وا�س ��مها و�أ�سماء
�أع�ض ��ائها ورئي�س ��ها ومقررها ونظامه ��ا اخلا�ص ،كما
يتعني عليها �إبالغ رئي� ��س املجل�س خطي ًا بكل املتغريات

التي تطر�أ على ع�ضويتها زيادة �أو نق�صان ًا و�أي تغريات
حت�صل يف رئا�ستها �أو الع�ضو املعتمد لتمثيلها.
و�أعطى هذا الف�ص ��ل احلق لرئي�س الكتلة التن�سيق
مع رئي�س جمل�س النواب فيما يتعلق بال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والربملاني ��ة و�أي �أم ��ور �أخرى تقرها الكتل ��ة ،والتي من
�ش�أنها تطوير العمل الربملاين.
وتن� ��ص املواد الناظمة حلركة �أع�ض ��اء الكتل على:
فقدان الع�ضو امل�ستقيل من الكتلة �أو املف�صول منها حق
امل�ش ��اركة بالوفود النيابية ،وحق ��ه يف املوقع الذي تواله
كممث ��ل للكتل ��ة يف اللجان املختلفة واملكت ��ب التنفيذي،
وللكتل ��ة ح ��ق ا�س ��تبداله بع�ض ��و �آخ ��ر م ��ن �أع�ض ��ائها.
وارتباط ًا بذلك ،ف�إن ا�ستقالة �أو ان�سحاب �أي ع�ضو من
الكتل ��ة ال ي�ؤثر عل ��ى فقدان الكتلة ن�ص ��ابها ( %10من
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�أع�ضاء املجل�س) وذلك حتى نهاية الدورة ،كذلك ف�إنه
ال يحق للنائب االنخراط ب�أكرث من كتلة نيابية واحدة،
وال يح ��ق له االنتق ��ال من كتل ��ة لأخرى �إال بع ��د انتهاء
الدورة الربملانية.
�أم ��ا فيم ��ا يخ� ��ص الن ��واب امل�س ��تقلني الذي ��ن مل
ينخرط ��وا يف كتل نيابي ��ة ،فيعاملهم النظ ��ام الداخلي
م ��ن حيث التمثيل واحلقوق وك�أنهم كتلة نيابية واحدة،
ويح ��ق لأي منهم االن�ض ��مام �إىل الكت ��ل القائمة يف �أي
وقت ي�ش ��اء ،كما يتم اختيار ممثلي النواب امل�س ��تقلني
مللء املواقع املخ�ص�ص ��ة لهم يف هيئات املجل�س وجلانه
باالنتخاب املبا�شر فيما بينهم ب�إ�شراف املكتب الدائم.
وحول الإمكانيات التي يتعني و�ضعها حتت ت�صرف
الكت ��ل النيابي ��ة ،ين� ��ص هذا الف�ص ��ل على وج ��وب �أن

يخ�ص ���ص املكتب الدائم ملجل�س النواب للكتل النيابية
دعم� � ًا مالي� � ًا و�إداري� � ًا م ��ن مكاتب وموظف�ي�ن وغريها
لتتمكن من القيام مبهامها ،واال�س ��تعانة بامل�ست�شارين
وذوي االخت�صا�ص على �أن ُيراعى يف ذلك عدد �أع�ضاء
كل كتلة والإمكانيات املتاحة.
كل ذلك جاء يف الف�صل اخلام�س للنظام الداخلي،
ولكن بقيت تلك الن�صو�ص �صماء ،دون �أن جتد تنفيذ ًا
حقيقي� � ًا لها على �أر�ض الواقع ،فعج ��ز املجل�س النيابي
ع ��ن تخ�ص ��ي�ص مكات ��ب خا�ص ��ة لكل كتل ��ة نيابي ��ة �أو
�سكرتري لها وفق ما �ص ��رح به �أع�ضا�ؤها ،وبقي اعتماد
الكتل على ن�ش ��اط الأع�ضاء وعلى قدراتهم يف التن�سيق
واملتابعة.
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واقع قدمي بثوب جديد
كان ��ت الكت ��ل النيابي ��ة يف جمال� ��س نيابية �س ��ابقة
ت�ش ��تكي م ّر ال�شكوى من �ص ��عوبة احلفاظ على ِبنيتها،
وم ��ن ت�ش ��تت اجتاه ��ات �أع�ض ��ائها يف الت�ص ��ويت عند
املفا�ص ��ل الهامة ،ب�س ��بب االبتعاد الفكري بني �أع�ضاء
الكتل ��ة ،ولأ�س ��باب �أخرى �أبرزه ��ا �أن معظم النواب مل
ي�صلوا للمجل�س عن طريق قانون انتخاب ُي�ؤ ّمن و�صول
نواب حزبيني �أو ذوي خلفيات �سيا�س ��ية لقبة الت�شريع،
مما يعني ت�ش ��ريع ًا وا�ض ��ح ال ��ر�ؤى ،ومواقف �سيا�س ��ية
متما�س ��كة ،وهدف� � ًا ت�ش ��ريعي ًا ي�ؤمن به �س ��واد �أع�ض ��اء
الكتلة ،ويعملون جاهدين لتحقيقه.
وبالرغم م ��ن الن�ص ��و�ص التي و�ض ��عت يف النظام
الداخلي لتقوية عمل الكتل النيابية ،ومتا�س ��ك بنيانها
وجعلها �أ�ص ��لب و�أقوى ح�ض ��ور ًا� ،إال �أن ذلك مل ينعك�س
على �أر�ض الواقع ،ومل نلم�س له �أثر ًا حتت قبة الت�شريع،
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ومل تفرز الن�صو�ص اجلديدة كت ًال قوية �صلبة متما�سكة
تتبنى ر�ؤى وا�ضحة و�أهداف ًا حمددة وح�ضور ًا قوي ًا �أثناء
الت�ص ��ويت يف الربملان ،وهذا ال ��ر�أي ُيجمع عليه �أغلب
�أع�ض ��اء تلك الكتل التي مت ا�ستطالع وجهات نظرهم،
فبق ��ي احل ��ال ال يختل ��ف كث ً
ريا عن �س ��ابقه ،وتوا�ص ��ل
ابتع ��اد �أع�ض ��اء الكتلة الواح ��دة الفكري وال�سيا�س ��ي،
وت�شتت اجتاهات الت�صويت.
لق ��د �أثبتت احل ��وارات الفردية مع �أع�ض ��اء الكتل،
واملالحظات ال�شخ�صية ،والتدوين التوثيقي� ،أن احلال
عل ��ى �أر� ��ض الواقع بقي ��ت كما ه ��ي ومل تتغ�ي�ر كث ً
ريا،
فوا�ص ��لت كتل املجل�س ال�س ��ابع ع�ش ��ر معاناتها يف ظل
تباعد وجهات نظر الأع�ض ��اء ،وت�شتت الت�صويت حتت
القبة ،وعدم وجود مرجع حقيقي ناظم لهم.

ورغ ��م وج ��ود وثيق ��ة ت�أ�سي�س ��ية ت�ض ��منت �أهداف� � ًا
وا�ض ��حة� ،إال �أن معظم �أع�ضاء الكتل ال يتم�سكون بتلك
الأنظمة ،ومل يكن مو�ض ��وع االلت ��زام بربنامج الكتلة �أو
وحدتها يقلقهم ،فقد �ش ��اهدنا حاالت كثرية  -وخا�صة
�أثن ��اء مناق�ش ��ة املوازنة �أو طرح الثق ��ة باحلكومة -من
كت ��ل تره ��ن موقفها ب ��رد احلكوم ��ة عل ��ى مالحظات
تل ��ك الكتل� ،إال �أن �أع�ض ��اء يف تلك الكت ��ل عينها كانوا
ي�س ��ارعون باملوافق ��ة عل ��ى املوازن ��ة يف كلماته ��م دون
انتظ ��ار موق ��ف الكتلة� ،أو رد احلكوم ��ة على ما جاء يف
كلمة كتلتهم.
باملقابل وا�س ��تمرار ًا حل ��االت نيابية كن ��ا نراها يف
جمال�س نيابية �س ��ابقة ،كان نواب يعلنون ت�أييد ما جاء
يف كلمة كتلتهم ،لكن ذلك الت�أييد يف الغالب يكون كالم ًا
تذروه الرياح� ،إذ مل ي�س ��بق �أن اجتمعت كتلة ما وقررت
عدم ت�أييد املوازنة مث ًال ،وطلبت من الأع�ضاء االلتزام
باملوق ��ف املُ َتخذ ،و�إمنا كانت كل الكتل تلج�أ ملبد�أ تعومي
الت�صويت دون اتخاذ موقف م�ؤيد �أو معار�ض ،باعتبار
�أن مب ��د�أ التع ��ومي �أكرث الأفكار الت ��ي ميكن من خاللها
الإبقاء على لحُ مة الكتلة ،وعدم ت�شتتها.
ما �س ��بق ُيو�ص ��لنا لنتيج ��ة كانت ملمو�س ��ة يف عمل
املجل� ��س النيابي خالل ال ��دورة العادية الأوىل ،وكذلك
يف الدورتني اال�ستثنائيتني الأوىل والثانية ملجل�س الأمة
يرتق لدرجة
ال�س ��ابع ع�ش ��ر ،وهي �أن العمل الكتلوي مل ِ

ت�سمح له بالت�أ�س ��ي�س لكتل فاعلة ومنظمة وم�ؤثرة ينتج
عنه ��ا ت�أ�س ��ي�س قاعدة �ض ��غط على احلكوم ��ة لتحقيق
�أهداف الكتل ،ومل ت�أخذ �أي من الكتل املوجودة �ش ��ك ًال
�سيا�سي ًا وا�ضح ًا ،رغم �أن بع�ضها �أخذ ت�سميات �أحزاب
�سيا�سية (الو�سط الإ�سالمي واالحتاد الوطني) ،ورغم
ذلك ف�إن الكتل التي �أخذت ت�س ��ميات �أحزاب �سيا�سية
مل حتافظ على وحدتها ،وتعر�ض ��ت لهزات عنيفة كان
�أكرثها و�ضوح ًا ما ح�صل مع كتلة الو�سط الإ�سالمي.
ومل تنجح الكتل النيابية يف ت�شكيل جماعات �ضغط
على احلكومة ،فيما ي�س ��جل الئتالف «مبادرة» النيابي
�ضم نواب ًا
الذي ت�شكل خارج �إطار الكتل النيابية مع �أنه ّ
من بني �أع�ض ��اء تلك الكتل� ،أنه جنح يف ت�شكيل «لوبي»
�ض ��اغط على احلكومة نتج عنه تق ��دمي �أوراق عمل يف
ق�ضايا خمتلفة �أبرزها التعليم والتعليم العايل والطاقة
والإ�صالح وغريها.
كما ي�س ��جل الئتالف «مبادرة» الذي يعمل لت�ش ��كيل
كتل ��ة نيابي ��ة جديدة والإع�ل�ان عنها يف بداي ��ة الدورة
العادي ��ة الثاني ��ة ملجل� ��س الن ��واب ال�س ��ابع ع�ش ��ر� ،أنه
ا�س ��تطاع �أن يقدم خالل الف�ص ��ل الت�ش ��ريعي ال�س ��ابق
عم ًال ت�ش ��ريعي ًا �إيجابي ًا ،و�أن يرتك ب�ص ��مة حقيقية يف
مو�ضوع ال�ش ��راكة بني احلكومة وجمل�س النواب ،يتعلق
بربامج عم ��ل يتم االتف ��اق عليها ب�ي�ن الطرفني ،ويتم
تقدمي برنامج زمني وا�ضح وحمدد لتنفيذها.
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الكتل النيابية يف عام
عانت الكتل النيابي ��ة خالل عام من مطبات كثرية
�أ�ض ��عفت بنيانه ��ا ،و�أثرت على حلمته ��ا ،وتفاوت ذلك
الت�أثري بني كتلة و�أخرى ،فظهر جلي ًا �أن بع�ضها ا�ستطاع
جت ��اوز هزات ارتدادية ح�ص ��لت له �أثن ��اء العام ،فيما

عانى بع�ضها الآخر طوي ًال من تناق�ص عدد �أع�ضائها،
�أوع ��دم قدرتها على االجتم ��اع� ،أو احلفاظ على بنيتها
الأ�سا�س ��ية� ،أو �صعوبة التوا�ص ��ل بني الأع�ضاء يف بع�ض
الأحيان.
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ولعل الوا�ض ��ح خ�ل�ال ع ��ام �أن كت ًال نيابي ��ة فقدت
�أع�ض ��اء منه ��ا ،وتق ّل�ص عدده ��ا� ،إال �أن �أغلبها ال يريد
االعرتاف بذلك ،ويحاجج كث ً
ريا ب�أن هذا غري �صحيح،
فيم ��ا اعرتف ��ت كتلت ��ا الو�س ��ط الإ�س�ل�امي والتجم ��ع
الدميقراط ��ي �أنهما فقدتا �أع�ض ��اء ،و�أن عددهما بات
�أق ��ل من  15ع�ض ��و ًا (النظام الداخل ��ي ملجل�س النواب
ال ين� ّ��ص على حل الكتلة �إن ق ّل عدد �أع�ض ��ائها عن 15
ع�ضو ًا �أثناء انعقاد الدورة النيابية).
وعل ��ى �س ��بيل املث ��ال ،ف� ��إن نواب� � ًا م ��ن كت ��ل نيابية
خمتلفة �أعلن ��وا خالل �أوقات �س ��ابقة �أنهم خرجوا من
كتلهم وا�س ��تقالوا من ع�ض ��ويتها� ،إال �أن �أولئك النواب
امل�س ��تقيلني يع ��ودون للكتل ��ة عن ��د دع ��وة الكتل ��ة للقاء
جاللة امللك� ،أو لقاء رئي�س الوزراء لبحث مو�ض ��وع ما،
الأمر الذي ُيبقي �ض ��بابية حول ت�ش ��كيلة الكتلة ،وعدد
�أع�ضائها.
حتدي ��د ع ��دد �أع�ض ��اء الكتل ��ة ب ��ات �أمر ًا َي�ص� � ُعب
ظهر �س ��جالت الأمان ��ة العامة ملجل�س
�ض ��بطه ،حيث ُت ِ
الن ��واب العدد الذي مت �إيداعه يف بداية �أعمال الدورة،
دون �أن تَظه ��ر �أي تغيريات على و�ض ��ع الكتلة العددي،
حتى �أن �أ�س ��ماء �أع�ض ��اء ا�س ��تقالوا ر�س ��مي ًا من الكتلة
يظهرون �ضمن �أع�ضاء الكتلة ،ومثال على ذلك النواب
املن�س ��حبون م ��ن كتلت ��ي الو�س ��ط الإ�س�ل�امي والتجمع
الدميقراطي ،رغم �أن النظام الداخلي للمجل�س ين�ص
عل ��ى �ض ��رورة �إبالع املجل� ��س ب�أي تغي�ي�رات تطر�أ على
الكتلة� ،إال �أن ذلك ال يتم ،وهذا يعني �أن عملية الدخول
واخلروج من الكتلة غري وا�ضحة ،وما زالت �آلية حتديد
عدد الأع�ض ��اء تفتقد للدقة ،فبع�ض �أع�ض ��اء الكتلة ال
يح�ض ��رون اجتماعات كتلتهم �إال يف مراحل الت�أ�س ��ي�س
الأوىل ،وم ��ن ث ��م يذهب ��ون مبتعدين ،لكن �أ�س ��ماءهم
تبقى موجودة �ضمن �أع�ضاء الكتلة.
ه ��ذا الأمر ُيخالف اللوائح الداخلية التي و�ض ��عتها
الكتل لنف�س ��ها مبح� ��ض �إرادتها ،وهي ف�ص ��ل الع�ض ��و
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املتغي ��ب عن ح�ض ��ور اجتماع ��ات الكتلة لث�ل�اث مرات
من ع�ض ��ويتها ،لكن هذا مل يحدث �إطالق ًا ،ومل ُي�سجل
�أن �أعلنت �أي كتلة ف�ص ��ل �أحد �أع�ضائها با�ستثناء كتلة
الو�س ��ط الإ�س�ل�امي الت ��ي �أعلنت ف�ص ��ل النائب زكريا
ال�ش ��يخ م ��ن ع�ض ��ويتها ،فيما �أعل ��ن النائب نف�س ��ه �أنه
ا�ستقال ومل ُيف�صل.
ت�أ�سي�س� � ًا عل ��ى ما ذك ��ر ،ف�إن ال�ض ��بابية ه ��ي التي
تكتن ��ف عمل الكت ��ل ،لغي ��اب �آليات توثيق وا�ض ��حة يف
الكتلة نف�سها ،ب�سبب عدم وجود حما�ضر لالجتماعات
ميكن الرجوع �إليها والتوثق من خاللها.
فبخ�ل�اف كتلت ��ي الو�س ��ط الإ�س�ل�امي والتجم ��ع
الدميقراط ��ي مل تعلن الكتل ال�س ��تة املتبقية �أن عددها
�أ�صبح �أقل من  15ع�ضو ًا ،رغم �أن جميعهم يعرتفون �أن
كل اجتماعاتهم بخ�ل�اف اللقاءات الهامة (لقاء امللك
�أو رئي�س احلكومة) تبلغ ن�سبة ح�ضور الأع�ضاء فيها ما
بني  %60-50فقط.
واكت�ش ��فنا خالل البحث واالت�ص ��ال ب�أع�ضاء الكتل
النيابي ��ة افتقادها ل�س ��جل يت ��م فيه تدوين ن�ش ��اطاتها
وبياناته ��ا واجتماعاته ��ا وع ��دد �أع�ض ��ائها واحل�ض ��ور
والغي ��اب ،وكل م ��ا يتعل ��ق بعمله ��ا ،ومل جن ��د �إال كتل ��ة
االحتاد الوطني ككتلة وحيدة متتلك �س ��جالت وا�ضحة
�أطلعتنا عليها ،يتم فيها تدوين كل ما يتعلق بن�ش ��اطات
الكتل ��ة وما تق ��وم به ،من حيث الزيارات واالت�ص ��االت
واالجتماع ��ات ،والأع�ض ��اء وم ��ا يقوم به ن ��واب الكتلة
�سواء يف املجل�س النيابي �أو خارجه.
و�أفردت كتلة االحتاد الوطني لأع�ضاء كتلة احلزب
مكتب� � ًا خا�ص� � ًا يف احل ��زب نف�س ��ه ،وف ّرغ ��ت موظف� � ًا
ك�س ��كرتري للكتل ��ة ،مهمت ��ه تدوي ��ن كل م ��ا يتعل ��ق بها
وبن�شاطاتها ،وهذه امليزة تفردت بها الكتلة عن �سواها،
فيما فعل ائتالف «مب ��ارده» الأمر عينه ،و�أفرد موظف ًا
خا�ص� � ًا لالئتالف مهمته املرا�سالت وجمع كل ما يتعلق

باملبادرة و�أوراقها النقا�شية وح�ضور االجتماعات التي
تتم وتدوين املحا�ضر.
ويختلف هذا الأمر متام� � ًا عن طريقة عمل اللجان
النيابي ��ة التي تق ��وم الأمانة العام ��ة ملجل�س النواب من
خالل املوظفني املنتدبني لها الغر�ض ،ت�س ��جيل وتدوين
كل االجتماع ��ات واللق ��اءات �س ��واء كان ��ت اجتماعات
ت�شريعية لإقرار قانون ما� ،أو رقابية لال�ستماع لوجهات
نظر �شريحة معينة من املجتمع حول مو�ضوع معني.
�إذ ًا با�س ��تثناء كتل ��ة االحت ��اد الوطن ��ي ،ف� ��إن الكتل
الأخرى ال تدون �أية مالحظات تتعلق ب�سري عملها ،و�إن
وج ��دت كتلة تفعل ذلك كما جبه ��ة العمل الوطني ،ف�إن
التدوين يقت�ص ��ر على �س�ي�ر اجتماع مع�ي�ن ال �أكرث ،وال
يتم ت�سجيل ذلك ب�شكل منتظم.
ووفق� � ًا مل�ش ��اهداتنا ،ف�إن عملية الأر�ش ��فة والتوثيق
غائبة عن عمل الكتل النيابية ،وتعتمد عند ال�س�ؤال عن
ن�ش ��اطاتها على احلديث ال�شفوي غري املوثق ،با�ستثناء

الوثيقة الت�أ�سي�سية للكتلة التي يتم �إيداعها لدى الأمانة
العام ��ة ملجل�س النواب ،وحتى وثيقة الكتلة الت�أ�سي�س ��ية
الت ��ي �أودعت لدى �أمان ��ة جمل�س الن ��واب ال يتم تنفيذ
الكث�ي�ر م ��ن بنودها ،و�إمنا ج ��اء �إيداعها ك�أمر �ش ��كلي
ا�س ��تجابة لن�ص ��و�ص النظ ��ام الداخل ��ي للمجل�س التي
ن�صت على ذلك.
ّ
وعلى الرغم من �إتاح ��ة املجال �أمام الكتل النيابية
ال�س ��تخدام املكتب الإعالمي ملجل� ��س النواب للإعالن
عن ن�ش ��اطاتها �أو ما تق ��وم به� ،أو �إطالع ال ��ر�أي العام
ع ّما قامت به خالل الدورة الربملانية� ،إال �أنه من النادر
ا�ستخدام املكتب الإعالمي لهذا الغر�ض.
وتجُ مع الكتل النيابية على �أن �أع�ض ��اءها ال يقومون
مبناق�ش ��ة ج ��داول �أعم ��ال اجلل�س ��ات النيابي ��ة قب ��ل
ح�ص ��ولها ،وعل ��ى �أن التن�س ��يق بني �أع�ض ��اء الكتل قبل
اجلل�س ��ات وخاللها �ض ��عيف جد ًا ،وال يوجد توافق بني
الأع�ضاء حول الكثري من الق�ضايا.
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الكتل النيابية حزبي ًا و�سيا�سي ًا
ت�ش ��كلت الكت ��ل النيابي ��ة مبع ��زل ع ��ن اخللفي ��ات
احلزبية ،با�س ��تثناء كتلتي الو�سط الإ�سالمي واالحتاد
الوطن ��ي اللتني ت�ش ��كلتا وهما حتمالن �أ�س ��ماء �أحزاب
�سيا�س ��ية قائمة ،واعتربتا امت ��داد ًا لقائمتني حزبيتني
�شكلهما احلزبان.

الو�س ��ط الإ�س�ل�امي ،وبقيا مع ًا يف الكتلة ذاتها ،وهما:
م�ص ��طفى العماوي وحممد احلاج ،فيما خرج الع�ض ��و
الثالث ،زكريا ال�ش ��يخ الذي جنح �ضمن القائمة عينها
م ��ن ع�ض ��وية الكتلة بع ��د �أن ان�ض ��م �إليه ��ا يف بدايات
ت�شكيلها.

ورغم وجود نواب جنحوا �ض ��من القوائم الوطنية،
�إال �أن معظ ��م الن ��واب الذي ��ن جنحوا مل ي�ش ��كلوا كت ًال
نيابي ��ة م ��ع بع�ض ��هم البع�ض ،و�إمن ��ا تفرق ��وا على كتل
خمتلف ��ة با�س ��تثناء نائب�ي�ن م ��ن كتل ��ة حزب الو�س ��ط
الإ�س�ل�امي خا�ض ��ا االنتخاب ��ات النيابية �ض ��من قائمة

كم ��ا �أن النائب�ي�ن حممد اخل�ش ��مان وعب ��د املجيد
الأقط�ش خا�ضا االنتخابات �ضمن قائمة حزب االحتاد
الوطن ��ي� ،إال �أن الأقط�ش خرح من الكتلة بعد ت�ش ��كيلها
�أي�ض� � ًا ،وانطبق ��ت ه ��ذه احل ��ال على النائب�ي�ن عاطف
الطراون ��ة وخمي�س عطي ��ة اللذين خا�ض ��ا االنتخابات
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�ض ��من قائمة وطن ،ولكن عند ت�شكيل الكتلة يف جمل�س
النواب ،مل يت�ش ��اركا فيها ،ف�ش ّكل الطراونة كتلة وطن،
وذهب النائب خمي�س عطية �إىل كتلة النه�ضة ،واحلال
ذات ��ه ين�س ��حب عل ��ى النائب ��ة رىل احل ��روب والنائ ��ب
من�ي�ر زواي ��دة� ،إذ �إن كليهم ��ا �ش ��ارك يف قائمة وطنية
واحدة ،ولكن عند ت�ش ��كيل الكتل ذه ��ب كل منهما �إىل
كتلة خمتلفة ،حي ��ث توجهت احلروب �إىل كتلة التوافق
الوطني ،واختار الزوايدة كتلة التجمع الدميقراطي.
ما �س ��بق يعني �أن النواب الذين �شاركوا يف القوائم
الوطني ��ة ذاته ��ا مل يذهب ��وا �س ��وي ًا للكتل نف�س ��ها ،كما
يك�شف �أن القوائم الوطنية التي خا�ضت االنتخابات مل
يكن يجمعها بال�ض ��رورة ر�ؤى �سيا�سية حمددة املعامل،
الأم ��ر ال ��ذي مل ميي ��ز الفائزين باملقاعد املخ�ص�ص ��ة
للقوائ ��م الوطنية عن الفائزين يف الدوائر املحلية فيما
يخ�ص توجهاتهم الكتلوية يف املجل�س النيابي.
ونظري� � ًا ف� ��إن كتلتي الو�س ��ط الإ�س�ل�امي واالحتاد
الوطني هما الكتلتان الوحيدتان اللتان حتمالن �أ�سماء
�أحزاب �سيا�سية ،بيد �أن متا�سك الكتلتني ال�سيا�سي مل
يكن بامل�س ��توى املطلوب ،حيث اختلفت مواقف �أع�ضاء
كل منهم ��ا يف مفا�ص ��ل خمتلف ��ة ،وت�ض ��ارب ت�ص ��ويت
�أع�ضائهما حتى يف مفا�صل ب�سيطة ،لي�س هذا فح�سب،
ب ��ل �إن كتلة الو�س ��ط الإ�س�ل�امي عانت من ان�س ��حابات
باجلملة �س ��وف ت�ؤثر على و�ض ��عها يف ال ��دورة النيابية
الثانية ملجل�س النواب ،فيما تعاين كتلة االحتاد الوطني

من ان�سحابات هنا وهناك ،و�إن كانت تلك االن�سحابات
ال تهدد ا�ستمرار الكتلة وبقاءها.
�أم ��ا بقي ��ة كتل املجل�س و�إن �ش ��ارك فيه ��ا حزبيون،
�إال �أن ذل ��ك مل ينعك� ��س عليه ��ا من حي ��ث الأداء وتبني
مواقف �سيا�س ��ية الفتة حت ��ت القبة ،ومل يظهر ذلك يف
�أي مف�ص ��ل ت�ش ��ريعي خالل الدورة املن�صرمة ،غري �أن
هذا ال ينفي وجود حماوالت م�ستمرة يعرب عنها �أحيان ًا
النائب عبداله ��ادي املجايل من جبه ��ة العمل الوطني
والذي هو �أي�ض� � ًا رئي�س حزب التيار الوطني ،من خالل
تبني ��ه وتقدمي ��ه برام ��ج عمل �سيا�س ��ية لكتلت ��ه� ،إال �أن
�أغلبية تلك الربامج ال جتد من يدافع عنها من �أع�ضاء
الكتلة ،كما �أن النائب �أجمد املجايل من كتلة النه�ض ��ة
والذي هو �أي�ض� � ًا رئي�س حزب اجلبهة الأردنية املوحدة
ح ��اول �أكرث من مرة دفع الكتلة لتبني مواقف �سيا�س ��ية
تعرب عن وجهة نظر حزبه� ،إال �أن تلك املحاوالت كانت
حمدودة وغ�ي�ر م�ؤث ��رة ،و�إن كان ي�س ��جل للكتلة وحدة
�أع�ضائها لت�ص ��ل ما يقرب من  %75يف الت�صويت على
مفا�صل هامة كالثقة واملوازنة ،وهذا ال يعرب بال�ضرورة
ع ��ن ت�أث�ي�ر له ��ذا النائ ��ب �أو ذاك بقدر ما ه ��و موقف
�سيا�سي لنواب الكتلة �أنف�سهم يريدون التعبري عنه.
ورغ ��م �أن كتل ��ة التجم ��ع الدميقراط ��ي ت�ض ��م يف
ع�ض ��ويتها نواب� � ًا ذوي خلفيات ي�س ��ارية وقومي ��ة �إال �أن
ه ��ذا مل ي�ش ��فع للكتل ��ة يف توحي ��د مواقفها ال�سيا�س ��ية
وتق ��دمي ر�ؤى موح ��دة تعرب ع ��ن ر�أي الكتل ��ة ،بل كانت
مواقف �أع�ضاء الكتلة منفردة دون �ضابط ايقاع يجمع
الأع�ضاء ويقدمهم كج�سم كتلوي موحد.
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احل�ضور الن�سائي يف الكتل النيابية
�ض ��مت �س ��بع كتل نيابية من �أ�ص ��ل ثم ��اين كتل كما
هو مبني يف اجلدول ( ،)1وجوه ًا ن�س ��ائية تراوحت ما
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ب�ي�ن نائبة واحدة وخم� ��س نائبات ،فيما مل ت�ض ��م كتلة
الإ�صالح �أي نائبة.

وتقلدت �س ��يدتان هما :رىل احل ��روب من «التوافق
الوطن ��ي» ،وردينة العطي من «جبه ��ة العمل الوطني»،
موقع نائبة رئي�س الكتلة ،فيما �ش ��غلت النائبتان مي�سر
ال�سردية من «النه�ضة» ،وخلود اخلطاطبة من «وطن»،
موقع الناطقة الإعالمية للكتلة ،وح�صلت النائبة جناح
العزة من «االحتاد الوطني» ،على موقع مقررة الكتلة.
و�ض ��مت كتلة الو�سط الإ�س�ل�امي يف بداية ت�شكيلها
�أكرب ع ��دد من النائب ��ات بواقع خم�س نائب ��ات� ،إال �أنه

ان�س ��حب منه ��ن �أربع نائب ��ات دفعة واح ��دة ،ليبقى يف
الكتلة نائبة واحدة فقط.
و�ضمت كتلة النه�ضة �أربع نائبات ،فيما �ضم كل من
كتلت ��ي جبهة العمل الوطني واالحت ��اد الوطني نائبتني،
كما �ضم كل من كتل التوافق الوطني ،ووطن ،والتجمع
الدميقراط ��ي نائبة واحدة فقط ،وبقيت نائبتان خارج
الكتل النيابية كم�ستقلتني ،هما :فلك اجلمعاين ومرمي
اللوزي ،فيما مل ي�ض ��م املكتب الدائم ملجل�س النواب �أي
نائبة.

اجلدول ( :)1توزيع النائبات يف املجل�س ( )17بح�سب الكتلة النيابية يف بداية ت�شكيلها واملن�صب داخلها
ا�سم الكتلة

عدد �أع�ضاء الكتلة

عدد النائبات

املن�صب

الو�سط الإ�سالمي

17

5

ع�ضوات

وطن

18

1

ناطقة �إعالمية

النه�ضة

22

4

ناطقة �إعالمية ،وع�ضوات

االحتاد الوطني

15

2

مقررة ،وع�ضوة

التجمع الدميقراطي

16

1

ع�ضوة

العمل الوطني

17

2

نائبة الرئي�س ،وع�ضوة

التوافق الوطني

16

1

نائبة الرئي�س

الإ�صالح

16

0

-

م�ستقلون

13

2

-

املجموع

150
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الدور الرقابي والت�شريعي للكتل
مل ت�س ��تطع الكتل النيابية �أن ت�ؤ�س�س لها دور ًا رقابي ًا
وت�ش ��ريعي ًا ب�ش ��كل م�ؤ�س�سي ممنهج ووا�ض ��ح ،فاقت�صر
الدور الرقابي على زيارات تقوم بها الكتل مب�ش ��اركات

متوا�ض ��عة م ��ن �أع�ض ��ائها ملحافظ ��ات و�ألوي ��ة خمتلفة
بهدف االطالع على م�شاكل املواطنني ومعاناتهم ،ومن
ث ��م تعود الكتلة �إىل جمل� ��س النواب دون �أن تقوم بتبني
15

بع� ��ض ما �ش ��اهدته� ،أو �أن تق ��دم للحكوم ��ة ر�ؤى تتعلق
بتلك الزيارات وامل�شاهدات.

الت ��ي ميلكها كل نائب فيها لال�ستي�ض ��اح عن ق�ص ��ة �أو
مو�ضوع معني.

وعق ��دت الكت ��ل النيابي ��ة لق ��اءات م ��ع م�ؤ�س�س ��ات
ومديري ��ات ووزارات خمتلف ��ة ،وكذلك مع م�ؤ�س�س ��ات
جمتم ��ع مدين ،بي ��د �أن كل ما نتج عن تلك امل�ش ��اورات
واللقاءات مل ينعك�س ب�شكل وا�ضح وجلي على عمل تلك
الكت ��ل بكل �ألوانه ��ا ،و�إمنا بقي يف مكانه� ،إذ مل ن�ش ��هد
قيام كتلة بتبني برنامج مت التوافق عليه مع م�ؤ�س�س ��ات
معينة ،وقامت بعك�سه على عملها ومداخالت �أع�ضائها
حتت القبة �أو يف غرف الت�شريع.

عملي� � ًا ف� ��إن ه ��ذا ال ي�ب�رر ت�س ��جيل الأ�س ��ئلة
واال�س ��تجوابات املوجه ��ة من قبل النواب ب�ش ��كل فردي
باعتباره ��ا عم�ل ً�ا كتلوي ًا موح ��د ًا� ،إذ مل تكن الأ�س ��ئلة
واال�س ��تجوابات املقدمة م ��ن �أي ع�ض ��و يف الكتلة ذات
عالقة بالكتلة و�إمنا بالنائب ب�شكل خا�ص.

ينجم
الزي ��ارات واللقاءات التي قامت به ��ا كتل مل ُ
عنه ��ا تط ��ور يف عمله ��ا ،ومل تنعك� ��س م ��ردود ًا رقابي� � ًا
وا�ض ��ح ًا ،فلم ُي�س ��جل �أن قامت كتلة معينة بالطلب من
�أع�ض ��ائها توجيه �أ�س ��ئلة حول موا�ض ��يع ت�ش ��غل الر�أي
الع ��ام ،ومل ُي�س ��جل �أن قالت كتلة �إنها �س ��تقوم بتوجيه
ا�س ��تجواب �أو �أ�س ��ئلة للحكوم ��ة ح ��ول ق�ض ��ية رقابي ��ة
معينة� ،أو �أنها قامت ب�إثارة ق�ض ��ية مت مالم�ستها خالل
الزيارات التي قامت بها.
اقت�صرت �أ�سئلة �أع�ضاء الكتل املختلفة حول ق�ضايا
تتعلق بهم �شخ�صي ًا �أو مبناطقهم االنتخابية �أو بق�ضايا
تثار من قبل الر�أي العام� ،إذ مل ُي�س ��جل �أنّ كتلة عقدت
اجتماع ًا وق ��ررت يف نهايته اتخاذ الإجراءات الرقابية

لق ��د ق� � ّدم �أع�ض ��اء الكت ��ل مبختل ��ف �ألوانه ��م
خ�ل�ال ال ��دورة الت�ش ��ريعية ك ّم� � ًا كب�ي�ر ًا م ��ن الأ�س ��ئلة
واال�س ��تجوابات ،ووقعوا على مذك ��رات ،ولكن كل تلك
الأ�س ��ئلة واال�س ��تجوابات واملذك ��رات كان يتم تقدميها
والتوقيع عليها وتبنيها ب�شكل فردي دون الرجوع للكتلة.
وكما هو احلال يف املجال الرقابي ،ف�إن الدور الذي
لعبت ��ه الكتل ت�ش ��ريعي ًا مل يكن �أف�ض ��ل ح ��ا ًال من الدور
الرقابي املحدود الذي قامت به ،وذلك �إذا �أردنا القول
ب�أن الزيارات كانت جزء ًا من الدور الرقابي.
فال ��دور الت�ش ��ريعي للكت ��ل خالل ال ��دورة مل يظهر
�إطالق� � ًا ال حت ��ت القب ��ة وال يف غ ��رف الت�ش ��ريع ،حيث
نب �أي كتلة مو�ض ��وع ًا ت�ش ��ريعي ًا معين� � ًا لتعمل على
مل تت َ
تعديل ��ه �أو تغيريه �أو �ص ��ناعة لوبي نيابي م�ؤيد لها لفعل
ذلك ،با�س ��تثناء ائتالف «مبادرة» الذي تبنى مو�ض ��وع
�أبناء الأردنيات املتزوجات من �أجانب وحقوقهن وعمل
مع احلكومة على هذه الق�ضية.
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توزيع �أع�ضاء الكتل على اللجان الدائمة
تراوحت م�ش ��اركة �أع�ضاء الكتل النيابية يف اللجان
الدائم ��ة م ��ا ب�ي�ن � 13إىل  20ع�ض ��و ًا للكتل ��ة الواحدة،
�إ�ض ��افة �إىل �س ��تة �أع�ض ��اء من النواب امل�س ��تقلني ،كما
هو مبني يف اجلدول رق ��م ( ،)2وهذا يعني �أن جمموع
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�أع�ض ��اء الكتل وامل�ستقلني امل�شاركني يف ع�ضوية اللجان
الدائم ��ة هو  127نائب ًا ونائبة ،علم ًا ب�أن هناك خم�س ��ة
نواب ال يحق لهم امل�ش ��اركة يف ع�ضوية اللجان الدائمة
ب�سبب ع�ضويتهم يف املكتب الدائم ،وهم رئي�س جمل�س

النواب ونائبيه وامل�ساعدين ،ما يعني �أن عدد الأع�ضاء
الذي ��ن مل ينخرط ��وا بع�ض ��وية اللج ��ان الدائمة هو 18
نائب ًا ونائبة من �أ�ص ��ل ع�ض ��وية املجل� ��س البالغ عددها
 150ع�ضو ًا.
�سجلت �أكرب عدد من امل�شاركني
�إن كتلة النه�ضة قد ّ
يف اللج ��ان الدائم ��ة بواقع  20ع�ض ��و ًا ،تلتها كتلة وطن
التي �ش ��اركت بـ 16ع�ض ��و ًا ،فيما �شاركت ثالث كتل كل
منها بـ  15ع�ض ��و ًا ،هي :التجمع الدميقراطي واالحتاد
الوطني والو�سط الإ�سالمي .وح ّلت كتلة العمل الوطني
باملرك ��ز التايل مب�ش ��اركتها بـ  14ع�ض ��و ًا ،وحلت كتلتا
التوافق الوطني والإ�ص�ل�اح يف املركز الأخري مب�شاركة
كل منهما بـ  13ع�ض ��و ًا� .أما امل�س ��تقلون ،فقد اقت�صرت
م�شاركتهم على �ستة �أع�ضاء.
�أما م ��ن حيث عدد اللج ��ان الدائمة التي �ش ��اركت
بها الكتل النيابي ��ة ،فقد تراوحت بني � 11إىل  19جلنة

للكتلة الواحدة� ،إ�ض ��افة �إىل م�شاركة النواب امل�ستقلني
يف ت�س ��ع جلان ،من �أ�صل اللجان الدائمة البالغ عددها
 20جلنة.
ويبني اجلدول (� )2أي�ض ًا عدد املقاعد التي احتلتها
الكت ��ل النيابي ��ة يف اللجان الدائمة� ،آخذي ��ن باالعتبار
�أنه يح ��ق للنائب �أن يك ��ون ع�ض ��و ًا يف جلنتني دائمتني
كحد �أعلى ،و�أن عدد �أع�ض ��اء اللجن ��ة الواحدة يرتاوح
ب�ي�ن  11 - 7ع�ض ��و ًا ،علم ًا ب�أن ع�ض ��وية كل واحدة من
اللج ��ان الدائم ��ة ق ��د بلغ ��ت  11ع�ض ��و ًا ما ع ��دا جلنة
الري ��ف والبادية التي اقت�ص ��ر عدد �أع�ض ��ائها على 10
�أع�ض ��اء ،ما يعن ��ي �أن جمموع �أع�ض ��اء اللجان الدائمة
كان  219ع�ض ��و ًا .يف ه ��ذا الإطار ،ت ��راوح عدد املقاعد
التي احتلتها الكتل ��ة النيابية يف اللجان الدائمة ما بني
� 21إىل  34مقعد ًا.

اجلدول ( :)2توزيع م�شاركة الكتل النيابية يف بداية ت�شكيلها يف ع�ضوية اللجان النيابية الدائمة
ا�سم الكتلة

عدد الأع�ضاء

ع�ضو يف املكتب
الدائم

عدد الأع�ضاء
يف اللجان
الدائمة

عدد اللجان
عدد املقاعد يف
الدائمة التي
اللجان الدائمة
ت�شارك بها الكتلة

العمل الوطني

17

-

14

21

12

التجمع
الدميقراطي

16

-

15

27

14

التوافق الوطني

16

1

13

21

11

النه�ضة

22

2

20

34

19

االحتاد الوطني

15

-

15

26

14

الو�سط الإ�سالمي

17

-

15

30

16

وطن

18

1

16

28

17

الإ�صالح

16

1

13

22

13

امل�ستقلون

13

-

6

10

9

املجموع

150

5

127

219

20
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ويب�ي�ن اجل ��دول ( )3م�ش ��اركة الكت ��ل النيابي ��ة يف
املكت ��ب الدائم ورئا�س ��ة اللج ��ان النيابي ��ة الدائمة من
حيث العدد والأ�س ��ماء .وقد تراوحت م�شاركة الكتل يف
رئا�س ��ات اللجان ما بني رئا�س ��ة واح ��دة ،كما هو حال
كتلت ��ي وطن والإ�ص�ل�اح ،و�أربع رئا�س ��ات ،كما هو حال
كتلت ��ي العم ��ل الوطن ��ي والتجم ��ع الدميقراط ��ي ،فيما
�شاركت كتلتا التوافق الوطني والنه�ضة بثالث رئا�سات
ل ��كل منهم ��ا ،و�ش ��اركت كتلتا ح ��زب االحت ��اد الوطني
وحزب الو�سط الإ�سالمي برئا�ستني لكل منهما.
�أما على �صعيد اللجان التي فازت الكتل برئا�ستها،
فقد احتلت كتلة العمل الوطني رئا�سات �أربع جلان ،هي:
ال�ص ��حة والبيئة ،فل�سطني ،ال�شباب والريا�ضة ،واملر�أة
و�ش� ��ؤون الأ�س ��رة .واحتل ��ت كتلة التجم ��ع الدميقراطي
رئا�س ��ات �أرب ��ع جل ��ان �أي�ض� � ًا ،ه ��ي :التوجي ��ه الوطني
والإع�ل�ام ،اخلدم ��ات العامة والنقل ،العم ��ل والتنمية
االجتماعية وال�سكان ،والطاقة والرثوة املعدنية.

واحتل ��ت كتلة التوافق الوطني الت ��ي جاء منها �أحد
م�س ��اعدي رئي�س جمل�س النواب ،رئا�سات ثالث جلان،
هي :الريف والبادية ،احلريات العامة وحقوق الإن�سان،
واالقت�ص ��اد واال�س ��تثمار .واحتل ��ت كتلة النه�ض ��ة التي
ج ��اء منها النائب الثاين لرئي� ��س جمل�س النواب و�أحد
م�س ��اعديه ،رئا�س ��ة ثالث جلان ،هي :املالية ،الزراعة
واملياه ،والنزاهة وال�ش ��فافية وتق�ص ��ي احلقائق .هذا
يف ح�ي�ن احتل ��ت كتل ��ة حزب االحت ��اد الوطني رئا�س ��ة
اللجنت�ي�ن؛ الإدارية ،وال�س ��ياحة والآث ��ار ،واحتلت كتلة
اح ��زب الو�س ��ط الإ�س�ل�امي رئا�س ��تي جلن ��ة النظ ��ام
وال�سلوك ،وجلنة الرتبية والتعليم والثقافة.
�أما كتلة وطن التي جاء منها رئي�س جمل�س النواب،
فقد احتل ��ت رئا�س ��ة اللجن ��ة القانوني ��ة ،واحتلت كتلة
الإ�ص�ل�اح التي جاء منها النائ ��ب الأول لرئي�س جمل�س
النواب ،جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية.

اجلدول ( :)3م�شاركة الكتل النيابية يف املكتب الدائم ورئا�سة اللجان النيابية الدائمة
رئي�س
جلنة

�أ�سماء ر�ؤ�ساء اللجان

العمل الوطني

-

-

4

رائد حجازين ،يحيى ال�سعود ،علي
بني عطا ،نعامي العجارمة

التجمع الدميقراطي

-

-

4

جميل النمري ،عامر الب�شري،
عدنان ال�سواعري ،جمال ق ّموه

التوافق الوطني

1

عبداهلل عبيدات

3

في�صل الأعور ،رىل احلروب ،خري
�أبو �صعيليك

النه�ضة

2

مازن ال�ضالعني ،حممد
اخل�صاونة

3

حممد ال�سعودي� ،إبراهيم
ال�شحاحدة ،م�صطفى الروا�شدة

االحتاد الوطني

-

-

2

�أحمد الهمي�سات� ،أجمد امل�سلماين

الو�سط الإ�سالمي

-

-

2

وفاء بني م�صطفى ،حممد
القطاط�شة

ا�سم الكتلة

18

ع�ضو
مكتب دائم

ا�سم ع�ضو املكتب الدائم
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ا�سم الكتلة

ع�ضو
مكتب دائم

ا�سم ع�ضو املكتب الدائم

رئي�س
جلنة

�أ�سماء ر�ؤ�ساء اللجان

وطن

1

عاطف الطراونة

1

عبد املنعم العودات

الإ�صالح

1

�أحمد ال�صفدي

1

حازم ق�شوع

املجموع

5
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يوف ��ر اجلدول ( )4مقارنة بني ن�س ��بة �أع�ض ��اء كل
كتلة نيابية ملجموع ع�ض ��وية الكتل ،مع ن�س ��بة متثيل كل
كتلة على �صعيد قيادة اللجان الدائمة واملكتب الدائم،
وهذا يبني ما �إذا كانت هناك فجوة بني الن�سبتني �سلبية
�أم �إيجابي ��ة .وبنتيج ��ة هذا اجلدول ،يت�ض ��ح �أن توزيع
املنا�ص ��ب القيادي ��ة للج ��ان النيابية الدائم ��ة (رئي�س،
نائب رئي�س ،مقرر) ،ومنا�ص ��ب املكتب الدائم (رئي�س
املجل�س ونائبيه وامل�س ��اعدين) على الكتل النيابية ،قد
جاء متوزن� � ًا من حيث اجلوهر �إىل ح ��دود بعيدة .هذا
برغ ��م �أن كتلة وطن قد �أظهرت فجوة �س ��البة بن�س ��بة
 ،%3.9وه ��ذا ميكن تف�س�ي�ره ب�أن كتلة وط ��ن قد فازت
برئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب ،وبالت ��ايل �أف�س ��حت املجال
لكت ��ل �أخرى يف قي ��ادة اللجان الدائمة .كذلك �س ��جلت
كتلة الإ�ص�ل�اح فجوة �س ��البة بقيمة  ،%0.9وهذا ميكن
تف�سريه �أي�ض ًا ب�أنها فازت مبن�صب النائب الأول لرئي�س
جمل�س النواب.

ومقابل هاتني الفجوتني ال�س ��البتني� ،سجلت خم�س
كتل �أخرى فجوات �إيجابية تراوحت بني ( %0.6التجمع
الدميقراط ��ي ،التواف ��ق الوطني) �إىل ( %1.5الو�س ��ط
الإ�س�ل�امي) ،فيما �س ��جلت كتلة االحتاد الوطني فجوة
�إيجابية قدرها  ،%1.4وكتلة النه�ضة قدرها � ،%0.8أما
كتل ��ة العمل الوطني ،فقد جاءت فجوتها بني الع�ض ��وية
والتمثيل تقرتب من ال�ص ��فر ،بقيمة  %0.1فقط .ولعل
ما عزّز هذا املنح ��ى املتوازن يف التمثيل هو �أن النظام
ن�ص يف الفقرة (/61ب) على �أن التمثيل
الداخل ��ي قد ّ
يف اللجان يكون ن�سبي ًا عند التوافق بني الكتل وامل�ستقلني
وفق ًا ملا يق ��رره املكتب التنفيذي ،رغم �أن «التوافق» هو
ال ��ذي ي�أخذ جمراه يف معظم احل ��االت ولي�س التطبيق
التلقائي لقاعدة «الن�سبية».

اجلدول ( :)4مقارنة ن�سب ع�ضوية الكتل �إىل ن�سب متثيلها يف قيادة اللجان الدائمة واملكتب الدائم
الكتلة

الن�سبة
ملجموع
ع�ضوية
الكتل

رئي�س نائب
جلنة رئي�س

مقرر

ع�ضو
مكتب
دائم

عدد املقاعد
الن�سبة
يف اللجان
للمجموع
واملكتب

الفجوة
بني العدد
والتمثيل

الإ�صالح

%11.7

1

3

2

*1

7

%10.8

-

%0.9

االحتاد

%10.9

2

4

2

-

8

%12.3

+

%1.4

التجمع

%11.7

4

3

1

-

8

%12.3

+

%0.6

19

الكتلة

الن�سبة
ملجموع
ع�ضوية
الكتل

رئي�س نائب
جلنة رئي�س

مقرر

ع�ضو
مكتب
دائم

عدد املقاعد
الن�سبة
يف اللجان
للمجموع
واملكتب

الفجوة
بني العدد
والتمثيل

التوافق

%11.7

3

2

2

1

8

%12.3

+

%0.6

وطن

%13.1

1

3

1

**1

6

%9.2

-

%3.9

الو�سط

%12.4

2

2

5

-

9

%13.9

+

%1.5

النه�ضة

%16.1

3

2

4

2

11

%16.9

+

%0.8

العمل

%12.4

4

1

3

-

8

%12.3

-

%0.1

املجموع

%100

20

20

20

5

65

%100

(*) النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب.
(**) رئي�س جمل�س النواب.

لق ��د ظهر الحق ًا �أن تواجد الكتل يف اللجان النيابية
املختلفة كان �ش ��كلي ًا ،ومل ينعك�س اطالق� � ًا على الكتل،
ال من حيث التن�س ��يق امل�س ��بق بني الأع�ض ��اء يف ق�ضايا
مف�ص ��لية ،وال من حي ��ث التوافق على بع�ض الق�ض ��ايا
الهامة املعرو�ضة على جدول �أعمال اجلل�سات.

%0.0

وعانت كتل من اختالف ت�ص ��ويت الأع�ض ��اء داخل
اللج ��ان النيابي ��ة ع ��ن بع�ض ��هم البع�ض ،كم ��ا �أن هذا
االخت�ل�اف ظه ��ر �أي�ض� � ًا يف التناف� ��س عل ��ى مواق ��ع يف
اللجان النيابية.
وظه ��ر التباع ��د بني �أع�ض ��اء الكتل عندم ��ا تناف�س
اثنان من �أع�ض ��اء كتلة التجمع الدميقراطي (يو�س ��ف
القرن ��ة وطارق خوري) على موقع النائب الأول لرئي�س
املجل� ��س ،ومل يف ��ز �أي منهم ��ا ،وعلى �أث ��ر ذلك ،خرج
النائب يو�سف القرنة من ع�ضوية الكتلة.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الأنظمة الداخلية للكتل
تت�شابه الأنظمة الداخلية للكتل النيابية املودعة لدى
الأمانة العامة ملجل�س النواب كث ً
ريا من حيث الأهداف
وتن�ص جميعها على طريقة انتخاب
واملرام ��ي والر�ؤىّ ،
رئا�س ��ة الكتلة ومكتبها الدائم ،وممثل الكتلة يف املكتب
التنفيذي.
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وتت�شابه الكتل النيابية من حيث الن�ص على طريقة
وين�ص بع�ضها على انتخاب
انتخاب مكتبها التنفيذيّ ،
املكت ��ب التنفيذي كل دورة برملانية فيما ين�ص بع�ض ��ها
الآخ ��ر عل ��ى انتخ ��اب دوري كل ثالثة �أ�ش ��هر ،كما هي
حال كتل ��ة التجم ��ع الدميقراطي ،بينم ��ا توافقت كتلة
جبه ��ة العمل الوطني على �أن يكون النائب عبد الهادي

املج ��ايل رئي�س� � ًا للكتل ��ة دون انتخاب ،وانتخ ��اب باقي
املواقع الأخرى يف كل دورة ت�شريعية.
ومتي ��زت كتل ��ة جبهة العم ��ل الوطني ب�أنه ��ا ق ّدمت
برنامج عمل لها غري الوثيقة الت�أ�سي�س ��ية التي تق ّدمت
به ��ا للأمانة العامة .ورغ ��م �أن الربنامج جاء بعد فرتة
طويلة من �إعالن والدة الكتلة� ،إال �أنه ُي�سجل لها قيامها
بذلك رغم الت�أخر فيه.

�أم ��ا يف جم ��ال الإدارة املحلية ،فق ��د دعمت الكتلة
�إجن ��از م�ش ��روع الالمركزي ��ة ليك ��ون خط ��وة مهم ��ة
يف م�ش ��روع التنمي ��ة ال�سيا�س ��ية ،وتو�س ��يع امل�ش ��اركة
ال�ش ��عبية ،وتفعيل القدرات املحلي ��ة يف الإدارة ومتكني
الدميقراطية.
وقالت �إن التحديات التي تواجه االقت�صاد الوطني
ناجتة عن �ص ��غر حجم االقت�ص ��اد وحمدودي ��ة املوارد
واملوقع اجلغ ��رايف ،و�أن الأزمة املالي ��ة العاملية �أحدثت
هزة مدوية يف �أو�س ��اط املدار�س الفكرية االقت�صادية،
وخا�ص ��ة م ��ا ي�س ��مى ب�سيا�س ��ات املدر�س ��ة الليربالي ��ة
اجلدي ��دة ،الت ��ي كانت تن ��ادي باحلري ��ة املطلقة لقوى
ال�سوق.

الكتل ��ة ق ّدمت برنامج عمل متكام ًال ،تعر�ض ��ت فيه
ملوا�ض ��يع �سيا�س ��ية واقت�ص ��ادية واجتماعي ��ة وتنموية،
ف�أفردت بند ًا للإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي حتت عنوان «قانون
االنتخ ��اب �أو ًال» ،اقرتح ��ت في ��ه مراجع ��ة كل القوانني
الناظمة للحياة ال�سيا�سية ،وبالتحديد قانون االنتخاب،
بو�ص ��فه الت�ش ��ريع الذي يرتك �أثر ًا يف �ش ��كل وم�ضمون
جمل� ��س الن ��واب ،وقال ��ت يف ب ��اب الفق ��ر والبطالة �إن
هناك �ض ��عف ًا يف العالقة بني معدل النمو االقت�ص ��ادي
وم�س ��تويات الفقر والبطالة .ويف جم ��ال تنمية القطاع
الزراع ��ي ،نوهت الكتلة خلطورة ت ��ردي وتراجع قطاع
الزراع ��ة وتهمي�ش ��ه .و�أ�ش ��ارت الكتل ��ة يف قط ��اع املياه
ملعاناة الأردن من عجز مائي متزايد ي�ص ��ل �إىل حوايل
 %50م ��ن حجم امل�ص ��ادر املائية املتاح ��ة حالي ًا ،حيث
يعترب الأردن رابع �أفق ��ر دولة مائية فى العامل� ،إذ يبلغ
متو�سط ن�صيب الفرد حوايل  140م ً
رتا مكعب ًا من املياه
مقارن ��ة مع املع ��دل الدويل اجليد والآم ��ن الحتياجات
الفرد واملقدر بحوايل  1000مرت مكعب �سنوي ًا.

وق ّدم ��ت كتلة الو�س ��ط الإ�س�ل�امي برناجم ًا من 18

�أما يف قطاع الطاقة ،ف�أ�ش ��ارت الكتلة �إىل �أنها تعي
التحدي ��ات الكبرية الت ��ي يواجهها االقت�ص ��اد الأردين
يف قط ��اع الطاق ��ة من ناحي ��ة مواجه ��ة ت�أم�ي�ن وتلبية
احتياج ��ات الطاق ��ة املتنامي ��ة والت ��ي تف ��وق املعدالت
العاملية ،نتيجة للنمو االقت�صادي واالجتماعي والتزايد
ال�س ��كاين الطبيع ��ي واال�س ��تثنائي (الالجئ ��ون) .ويف
املو�ض ��وع ال�ص ��حي دعت الكتلة لتو�س ��يع مظلة الت�أمني
ال�صحي وتطوير اخلدمة ال�صحية.

وق ّدم ��ت كتل ��ة وط ��ن ر�ؤيته ��ا م ��ن خ�ل�ال خط ��وط
عامة خمت�ص ��رة ب�شكل كبري ،وو�ض ��عت بع�ض الق�ضايا
ال�سيا�س ��ية التي قالت �إنها تعتني بها وتعمل من �أجلها،

كم ��ا ق ّدم ��ت كتلة الو�س ��ط الإ�س�ل�امي �إ�ض ��افة �إىل
نظامها الداخلي و�ص ��ف ًا �سيا�س ��ي ًا لها ولفكرها ،ورغم
�أن ما ق ّدمته ُيعترب خطوط ًا عامة� ،إال �أنها �أ�ش ��ارت �إىل
�سيا�سة الكتلة يف جماالت خمتلفة.
واختلف م ��ا ق ّدمته كتلة جبهة العم ��ل الوطني عما
ق ّدمت ��ه كتل ��ة الو�س ��ط يف ب ��اب �أن كتلة العم ��ل الوطني
ق ّدم ��ت ر�ؤى و�آليات تطبيق ،وحلو ًال مقرتحة من ِقبلها،
فيما اكتفت «الو�سط الإ�سالمي» باحلديث عن �أفكارها
عرب خط ��وط عام ��ة دون �أن ت�ض ��ع برناجم� � ًا متكام ًال
ّ
ي�شخ�ص امل�شكلة وي�ضع احللول الالزمة للخروج منها.
نقطة ،ف�أ�ش ��ارت �إىل موقفها من نظام احلكم باعتباره
جامع ًا ،و�أ�شارت �إىل الأو�ض ��اع ال�سيا�سية وموقفها من
امل�ش ��اركة ال�سيا�س ��ية ،و�أهمية بناء م�ؤ�س�س ��ات منتخبة
وقوية ،و�ض ��رورة الإ�ص�ل�اح امل�س ��تمر للقوانني ،وتعزيز
�آليات ال�شفافية واملحا�سبة وتطوير احلياة ال�سيا�سية.
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من �أبرزها موا�ضيع ذات �صلة بق�ضايا �سيا�سية وخا�صة
ما يتعلق بقانون االنتخاب ،وفر�ض هيبة الدولة و�إنفاذ
�س ��يادة القانون يف جمي ��ع مناطق اململك ��ة ،واحلد من
مظاه ��ر العن ��ف الت ��ي اعتربته ��ا دخيلة عل ��ى املجتمع
الأردين.
ويف املجال التنم ��وي ،طالبت الكتلة بعدالة �أكرب يف
توزيع مكت�س ��بات التنمي ��ة على جميع مناط ��ق اململكة،
خ�صو�ص� � ًا النائية منها ،و�إيجاد م�شاريع تنموية تنه�ض
بامل�ستوى املعي�ش ��ي للمواطنني وتوفر فر�ص عمل لأبناء
وبن ��ات تل ��ك املناط ��ق ،مب ��ا يح ّد م ��ن م�ش ��كلتي الفقر
والبطال ��ة ،خ�صو�ص� � ًا و�أن القط ��اع احلكومي ال ميكنه
ا�س ��تيعاب املزي ��د م ��ن الوظائ ��ف ،و�أهمية التو�س ��ع يف
جذب اال�س ��تثمارات املو ّلدة لفر�ص العمل لأبناء وبنات
الوطن ،والو�صول �إىل اال�ستقرار يف القوانني التي تتعلق
بهذا املجال للحد من االنعكا�س ��ات ال�سلبية على حجم
ونوعي ��ة الفر� ��ص اال�س ��تثمارية التي ميكن لالقت�ص ��اد
الأردين اال�ستفادة منها.
الكت ��ل الأخرى ق ّدم ��ت �أنظمة داخلي ��ة اكتفت فيها
بالن� ��ص على طريقة االجتماعات و�آليات تدوير املواقع
القيادية يف الكتلة ،ومكون ��ات املكتب التنفيذي للكتلة،
وت�ض ��منت الوثيقة الأ�سا�سية للكتل الدور الذي يقوم به
رئي�س الكتلة ومهامه ،ومهام نائب رئي�س الكتلة.
�ص ��حيح �أن الكت ��ل النيابية متتلك �أنظم ��ة داخلية،
لك ��ن ج ّل تل ��ك الأنظمة الداخلية كان ح�ب� ً
را على ورق،
ولي�س هذا فح�س ��ب ،بل �إن الكثري من املواد التي وردت
يف الأنظمة الداخلية مل يتم تنفيذها ،فلم تتقيد الكتلة
يف الن�ص ��و�ص التي وردت بخ�ص ��و�ص وحدتها ،ووحدة

�أهدافه ��ا ،ومل تنعك� ��س تل ��ك الن�ص ��و�ص عل ��ى مواقف
�أع�ض ��ائها حتت قبة جمل� ��س النواب ،وعل ��ى مواقفهم
�أثناء �إقرار قوانني اقت�صادية واجتماعية ناظمة للحياة
ال�سيا�سية واالقت�ص ��ادية خالل مدة الدورة الربملانية،
حت ��ى �أن ن�ص تدوير رئا�س ��ة الكتل ��ة مت جتميده يف كتل
معين ��ة ،ومل يتم التعامل مع ��ه ،وتوافق �أع�ض ��اء الكتلة
على �أن يكون التدوير يف نهاية كل دورة ت�شريعية ،فيما
خرجت كتل نيابية من ذلك الن�ص على �أن يتم انتخاب
�أع�ض ��اء مكت ��ب الكتلة يف كل دورة وهذا م ��ا فعلته كتلة
وطن على �سبيل املثال.
عملي� � ًا تبايت ر�ؤى الكتل ب�ش ��كل وا�ض ��ح �إال �أن ذلك
التباين الذي ظهر مكتوب ًا مل ينعك�س �إطالق ًا على عمل
النواب �أع�ضاء الكتل حتت القبة� ،إذ يبتعد النواب ع ّما
قدم ��وه من ر�ؤى ،ومل ن�ش ��هد �إطالق� � ًا مداخالت نيابية
تتعل ��ق بربنامج الكتل ��ة ور�ؤيتها ح ��ول قوانني حمددة،
با�س ��تثناء مداخ�ل�ات الكتلة �أثن ��اء مناق�ش ��ات موازنة
الدول ��ة �أو يف الثقة ،فغالب ًا يعلن ع�ض ��و الكتلة ت�أييده ملا
�س ��ي�أتي �أو ج ��اء يف كلمة كتلته ،ولكنه يف الوقت نف�س ��ه
عندما يق� � ّدم خطابه يقر�أ خطاب ًا بعي ��د ًا بالكامل ع ّما
جاءت به الكتلة.
غالب ًا ُي�س ��عف الكتل �أن املوازنة العامة للدولة ُتق ّدم
دوم� � ًا يف الأي ��ام الأوىل لل ��دورة النيابي ��ة ،وه ��ذا يعني
�أن الكت ��ل ت�س ��تفيد م ��ن خا�ص ��ية �أنها ما زال ��ت حديثة
الت�شكيل ،و�أن الأع�ضاء ما زالوا �أكرث قرب ًا من بع�ضهم،
وما زالت انتخابات اللجان النيابية تعك�س نف�س ��ها على
واقع الكتلة ووحدتها ،مبعنى �أن خطاب املوازنة ي�أتي يف
وقت تكون فيه الكتلة �أكرث وحدة وتوافق ًا.
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الكتل النيابية
والتوا�صل االجتماعي والإعالم
مل ت�س ��تفد الكت ��ل النيابي ��ة الثماني ��ة م ��ن و�س ��ائل
التوا�صل االجتماعي (تويرت/في�سبوك) با�ستثناء كتلة
التجم ��ع الدميقراط ��ي التي �أن�ش� ��أت �ص ��فحة لها على
الفي�سبوك يف .2014/7/14
ورغم وجود ال�صفحة �إال �أنها ما زالت تفتقد للكثري
من النواق�ص �أبرزها عدم �ش ��مول ال�صفحة على ر�ؤية
الكتل ��ة وخطها ال�سيا�س ��ي والفكري ،فبدت ال�ص ��فحة
وك�أنه ��ا خم�ص�ص ��ة فقط لنق ��ل �أخبار جمل� ��س النواب
والكتلة ،و�أخبار �أع�ضاء الكتلة.
ُيالحظ �أن الكتل النيابية غري قادرة على التوا�ص ��ل
م ��ع و�س ��ائل الإع�ل�ام املختلف ��ة ومع ال ��ر�أي الع ��ام� ،إذ
مل ي�س ��بق لأي كتل ��ة نيابي ��ة �أن ق ّدمت تقرير ًا لو�س ��ائل
الإع�ل�ام تب�ي�ن فيه ن�ش ��اطاتها ،وم ��ا قامت ب ��ه خالل
الدور الت�شريعي ون�شاطات �أع�ضائها من حيث الأ�سئلة
والأجوبة واال�ستجوابات النيابية.
تلك امليزات �س ��بق �أن ا�ستخدمتها كتلة نواب حزب
جبه ��ة العم ��ل الإ�س�ل�امي �أثن ��اء وجودهم حت ��ت القبة
يف جمال� ��س �س ��ابقة ،وكان ��وا يحر�ص ��ون يف نهاي ��ة كل
دورة ت�ش ��ريعية على عقد م�ؤمتر �ص ��حفي يقدمون فيه

منجزات �أع�ض ��ائهم خالل ال ��دورات النيابية املختلفة
�س ��واء �أكان ��ت ال ��دورة عادي ��ة �أم غ�ي�ر عادي ��ة �أو حتى
ا�ستثنائية.
خالل عام مل تق ّدم �أي كتلة نيابية خال�ص ��ة عملها،
ومل تطل ��ع ال ��ر�أي العام عل ��ى ن�ش ��اطاتها املختلفة ،ومل
يعرف ال ��ر�أي العام ال ��دور الرقابي والت�ش ��ريعي الذي
مار�س ��ته الكتلة خالل عام� ،أو مدى ان�س ��جام �أع�ض ��اء
الكتلة مع بع�ضهم البع�ض يف الأفكار واملواقف والر�ؤى.
ن ��واب من كت ��ل خمتلف ��ة يلج� ��أون لعق ��د م�ؤمترات
�ص ��حفية ب�ش ��كل فردي ،وكانوا ي�ستعر�ضون ما يقومون
به من �أعمال ت�ش ��ريعية دون تن�س ��يق م ��ع كتلهم ،وهذا
ما يعك�س بو�ض ��وح ما يطلق عليه الر�أي العام «هالمية
الكتل» ،و ُي�س ��جل للنائب خمي�س عطية وهو نائب رئي�س
كتلة النه�ضة النيابية وع�ضو ائتالف «مبادرة» النيابية
الذي �أقدم على ن�ش ��ر كتيب خا�ص يبني فيه ن�ش ��اطاته
خالل الدورة العادية الأوىل ملجل�س الأمة ال�سابع ع�شر،
فيما اعتمد نواب وب�ش ��كل فردي �أي�ض� � ًا على الر�س ��ائل
الهاتفية لتقدمي التهاين والتربيكات للناخبني مبنا�سبة
الأعياد.
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االئتالفات والتجمعات النيابية
�ش ��هد جمل�س النواب يف دورته العادية الأوىل والدة
جتمع ��ات نيابي ��ة خمتلفة ،كان ��ت الأوىل �إعالن النائب
م�ص ��طفى احلمارنة مع بدء �أعمال الدورة الت�ش ��ريعية
والدة «ائت�ل�اف مبادرة» به ��دف ايجاد عمل ت�ش ��اركي

مع احلكومة يق ��وم بطرح الربام ��ج للحكومة والتوافق
عليها عرب ت�شكيل جلان م�شرتكة ،والتجمع الثاين متثل
بتجمع ملتقى الربملانيات الأردنيات.
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وتداخل �أع�ض ��اء الكتل النيابية م ��ع التجمعني فقد
جاء �أع�ضاء مبادرة من �سبع كتل ،كان الن�صيب الأعلى
لكتلة التجمع الدميقراطي حيث ا�ستقطب ( )%44من
�أع�ضائها ،و( )%29من �أع�ضاء كتلة الو�سط الإ�سالمي،
يف ح�ي�ن مل ي�س ��تقطب «مبادرة» �أي� � ًا من �أع�ض ��اء كتلة
الإ�ص�ل�اح� ،أما ملتقى الربملانيات فا�ستقطب ما ن�سبته
( )%29م ��ن كتلة الو�س ��ط الإ�س�ل�امي ،ومل ي�س ��تقطب
�أحد ًا من �أع�ضاء كتلة الإ�صالح �أي�ض ًا.
•«ائتالف مبادرة» النيابية
�ض ��م ائتالف مب ��ادرة يف بدايته ما يق ��رب من 33
نائب ًا ،بيد �أن عدد الأع�ض ��اء تراجع حتى و�ص ��ل �إىل ما
يقرب من  25نائب ًا ،ويقول املن�سق الإعالمي لالئتالف
النائ ��ب م�ص ��طفى احلمارن ��ة �إن االئت�ل�اف ب�ص ��دد
الإعالن عن ت�ش ��كيل كتل ��ة نيابية يتوق ��ع �أن يكون عدد
�أع�ضائها ما بني  22-20نائب ًا ،وذلك عند بداية الدورة
العادية الثانية ملجل�س النواب ال�سابع ع�شر.
ق ّدم «مبادرة» بخ�ل�اف كل الكتل النيابية برناجم ًا
وا�ض ��ح ًا وخط ��ة عم ��ل مكتوبة ب�ش ��كل منهج ��ي ،وق ّدم
فكرة الت�ش ��ارك مع احلكومة يف الق�ضايا املتفق عليها،
وفتح حوارات متوا�صلة مع �أطراف حكومية ومع رئي�س
احلكومة للو�ص ��ول �إىل نقاط االلتقاء حول الأفكار التي
ق ّدمها.
تت�ض ��من �أوراق عم ��ل «مب ��ادرة» معاجل ��ة حم ��اور
اقت�ص ��ادية وتربوي ��ة وخدمي ��ة منها الطاق ��ة املتجددة
والزراع ��ة والإي ��رادات والرتبية والتعليم� ،إ�ض ��افة �إىل
ق�ض ��ايا �سيا�س ��ية �إ�ص�ل�احية ومنها تعديالت د�ستورية
و�أفكار حول قوان�ي�ن االنتخاب والبلديات والالمركزية
واملطبوعات والن�ش ��ر والأحزاب ،وقدم ر�ؤية �أع�ض ��ائه
اال�سرتاتيجية لتحقيق التنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية
يف الب�ل�اد ،يف �إط ��ار تعزي ��ز الت�ش ��اركية م ��ع احلكومة
لتحويل ق�ض ��ايا جوهري ��ة كالتعليم الع ��ايل والإلزامي،
والزراع ��ة ،واملياه ،وال�س ��ياحة ،والإي ��رادات ،والتنمية
24

تقرير حول الكتل النيابية يف الدورة العادية الأوىل ملجل�س النواب ال�سابع ع�شر

ال�سيا�س ��ية ،والالمركزي ��ة والطاق ��ة ،وغريه ��ا �إىل
�سيا�سات قابلة للتطبيق على الأر�ض.
ائت�ل�اف مب ��ادرة ق� � ّدم م�س ��ارين :الأول مقرتحات
فوري ��ة للتعامل مع ق�ض ��ايا ُملحة ،والث ��اين العمل على
و�ضع ال�سيا�س ��ات مو�ضع التنفيذ ،من خالل  12حمور ًا
لهذا الغر�ض.
َيعت�ب�ر مبادرة �أن ما ق ّدمه ميثل خطوة �أوىل لتعزيز
مب ��د�أ ال�ش ��راكة واحلكوم ��ة الربملاني ��ة ،و�أن اخلطوات
الالحقة ي�ؤمل �أن ت�ؤ�س ���س الئتالف برملاين وا�سع يكون
�ش ��ريك ًا للحكومة ،ويعتمد يف الأ�س ��ا�س على ا�س ��تجابة
احلكومة للمبادرات الربملانية و�ص ��دق نواياها يف بناء
ال�ش ��راكة احلقيقي ��ة بني احلكوم ��ة وجمل� ��س النواب،
لتك ��ون و�س ��يلة لتعزي ��ز اال�س ��تقرار ال�سيا�س ��ي لإخراج
الوطن من الأزمات ،واجتياز ال�صعوبات التي مير بها،
وينوه �إىل �أن �ش ��راكة «مب ��ادرة» مع احلكومة تقوم على
الت�شاور حول جميع الق�ضايا التي يطرحها الطرفان ،ال
�س ��يما املتعلقة بالتنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية ،ليقوم
االئتالف بامل�ساهمة الفاعلة بالتخطيط واتخاذ القرار
املنا�سب.
ويف وثيقت ��ه �أك ��د «مبادرة» �أن عمل ��ه جزء من عمل
جمل�س النواب ،و�أنه ت�شكل من النواب بهدف الت�أ�سي�س
لعم ��ل براجم ��ي تق ��وم من خالل ��ه ه ��ذه املجموعة من
الن ��واب بتقدمي برامج وطنية خال�ص ��ة ،هدفها تطوير
العم ��ل النيابي وحم ��اكاة العمل احلزب ��ي يف الأعراف
الربملاني ��ة العريق ��ة ،وذلك لالرتقاء وامل�س ��اهمة برفع
�س ��وية احلكوم ��ة مب ��ا يتنا�س ��ب طردي� � ًا م ��ع الظروف
املعي�شية التي يعي�شها املواطن الأردين.
واختط ائتالف مبادرة النيابي نهج ال�ش ��راكة التي
دع ��ا �إليها جالل ��ة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�س�ي�ن
للعمل بني �سلطات الدولة الأردنية املختلفة ،وكانت هذه
الدعوة نربا�س ًا اهتدى به ائتالف مبادرة لت�أطري عمله
الرباجمي يف املجاالت كافة ،وجت�س ��يد ًا ملبد�أ ال�شراكة

تق ��دم ائت�ل�اف مب ��ادرة بربنام ��ج عمل م ��ع احلكومة
يتكون من ثالثة م�س ��ارات ،م�سار �س ��ريع و�آين ال بد �أن
تتخذ فيه قرارات فورية و�سريعة ،وم�سار على امل�ستوى
املتو�س ��ط ،وم�سار يقوم على و�ض ��ع خطط ا�سرتاتيجية
طويلة الأمد.
•ملتقى الربملانيات الأردنيات
�أُط ِل ��ق ملتقى الربملانيات الأردنيات بهدف درا�س ��ة
الت�ش ��ريعات «التمييزية» �ض ��د املر�أة وال�ض ��غط باجتاه
�إلغائها ،وتعديل القوانني ب�ش ��كل يعط ��ي املر�أة حقوقها
كافة يف خمتلف املجاالت.
وبح�س ��ب النائبة وفاء بني م�ص ��طفى ،ف�إن امللتقى
�أعد ميثاق� � ًا وجدول �أعمال يت�ض ��من القوانني التي من
املمكن �أن حتوي ن�صو�ص ًا متييزية �ضد املر�أة ملناق�شتها
حتت القبة ،وحتديث الت�شريعات الربملانية.
يت ��م انتخ ��اب من�س ��قة ومق ��ررة وناطق ��ة �إعالمية
للملتق ��ى ب�ش ��كل دوري ،حيث كان ��ت يف البداية النائبة
وفاء بني م�صطفى من�سقة للتجمع ،وي�ضم  17برملانية

من �أ�صل  18حتت قبة جمل�س النواب ،وانتخبت النائبة
حمدي ��ة احلمايدة مقررة والنائبة روال احلروب ناطقة
�إعالمي ��ة ،ثم مت �إجراء انتخاب ��ات داخلية ليتم اختيار
النائبة متام الرياطي من�س ��قة للملتق ��ى ،والنائبة �آمنة
الغراغ�ي�ر مق ��ررة والنائب ��ة فاطم ��ة �أبوعبط ��ة ناطقة
�إعالمية ،ويف �آخر انتخابات �أجريت مت اختيار النائبة
فاطم ��ة �أب ��و عبطة من�س ��قة للملتق ��ى ،والنائبة �ش ��اهة
العمارين مقررة والنائبة فاتن خليفات ناطقة �إعالمية.
وي�سعى امللتقى �إىل توحيد وتدعيم مواقف الن�ساء يف
الربملان ،والعمل على ا�س ��تقطاب العديد من القيادات
الن�س ��وية ،ال�سيما الأع�ض ��اء منهن يف جمل�س الأعيان،
وذلك يف �س ��بيل تطوير العمل الربملاين الن�س ��ائي نحو
الإ�صالح ال�سيا�س ��ي والدميقراطي والت�شريعي لتمكني
املر�أة الأردنية واالرتقاء بدورها الرقابي والدبلوما�سي
والت�شريعي.
وقد قام امللتقى بتبني الكثري من الق�ض ��ايا املتعلقة
باملر�أة وحقوق الإن�س ��ان حتت القبة ،كما �أ�صدر العديد
من البيانات حول ق�ضايا خمتلفة.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

الكتل النيابية تتحدث عن نف�سها
كتلة وطن:
الرئي�س :خالد البكار
نائب الرئي�س :حممد هديب
املقرر :خري الدين هاكوز
الناطق الإعالمي :خلود اخلطاطبة

بح�س ��ب املوقع الإلكرتوين ملجل�س النواب ،ف�إن كتلة
وط ��ن النيابي ��ة يبلغ عدد �أع�ض ��ائها عند ت�ش ��كيلها 18
ع�ضو ًا.

وخ�ل�ال الدورة الت�ش ��ريعية �أبلغ �أكرث من ع�ض ��و يف
الكتل ��ة مواق ��ع �إعالمية خروج ��ه من ع�ض ��وية الكتلة،
�إال �أن الع�ض ��و نف�سه كان ي�ش ��ارك يف اجتماعات الكتلة
الهام ��ة كاالجتم ��اع مع جاللة املل ��ك �أو رئي�س الوزراء،
الأمر الذي ُيربك �آليات التحري والتدقيق.
يقول رئي�س كتلة وطن النائب خالد البكار �إن كتلته
ال تقوم مبناق�ش ��ة جداول الأعمال قبل اجلل�سات ،فيما
تعق ��د الكتل ��ة اجتماعات دورية لأع�ض ��ائها كل �ش ��هر،
واجتماعات �أخرى وقت احلاجة.
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ويقر البكار ب�أن االن�س ��جام بني �أع�ضاء الكتلة عند
الت�صويت على القوانني والق�ضايا املف�صلية حتت القبة
�ضعيف ،و�أن ان�سجام ر�ؤ�ساء اللجان من �أع�ضاء الكتلة
مع �أفكار الكتلة �ض ��عيف �أي�ض� � ًا ،كما �أن ر�ؤ�ساء اللجان
نادر ًا ما ي�ش ��اورون الكتلة يف الق�ض ��ايا املعرو�ض ��ة على
جداول �أعمال جلانهم.

وي�شري البكار �إىل �أن كتلته تدون اجتماعاتها ب�شكل
عام ،ولكن دون �أن يكون هناك �س ��جالت خا�ص ��ة لهذا
الغر� ��ض ،ويق ��ول �إن كتلت ��ه عق ��دت ما يق ��رب من 12
اجتماع ًا ،لكنه مل يعط رقم ًا حمدد ًا.
وينوه الب ��كار �إىل �أن كتلته الت ��ي ينتمي �إليها رئي�س
املجل� ��س عاط ��ف الطراونة تق ��وم بالتن�س ��يق مع رئي�س
املجل� ��س يف ق�ض ��ايا مف�ص ��لية معرو�ض ��ة عل ��ى جداول
�أعم ��ال اجلل�س ��ات وخا�ص ��ة قوانني املوازن ��ة والقوانني
الهامة الأخرى.

ويقول البكار �إن مراجعة �أي ع�ضو يف الكتلة عندما
يتناق� ��ض مع توجه ��ات الكتلة وموقفها عند الت�ص ��ويت
يج ��ري �أحيان� � ًا� ،إال �أن ��ه ي�س ��تدرك للتو�ض ��يح �أن تل ��ك
املراجعة تتم يف �إطار التو�ضيح والوقوف على الأ�سباب
فقط.

وي�ش�ي�ر رئي�س كتلة وطن �إىل �أن كتلته قامت ب�أدوار
ت�شريعية ورقابية خالل الدورة النيابية� ،أبرزها لقاءات
م ��ع جاللة املل ��ك ومع رئي� ��س الوزراء وكذل ��ك زيارات
ميدانية ،حي ��ث زارت حمافظة جر�ش ،ومديرية الأمن
العام ،والدرك ،وم�ؤ�س�س ��ة الغذاء والدواء ،وم�ست�شفى
امللك امل�ؤ�س�س ،وجامعة الريموك.

وي�ض ��يف البكار ب� ��إن كتلته جتري مراجع ��ة �أحيان ًا
للأفكار واملبادىء التي تقدمت بها ،لكنه هذه املراجعة
غ�ي�ر دائم ��ة ،و�أن كتلت ��ه تق ��وم بعملي ��ة تدوي ��ر ملكتبها
التنفي ��ذي كل دورة برملاني ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن م�س ��توى
ح�ضور �أع�ض ��اء الكتلة لالجتماعات �ضعيف ،ويكون ما
بني  10-7ن ��واب يف كل اجتماع ،و�أحيان� � ًا يرتفع العدد
�إذا كان �س ��بب االجتماع هو بحث ق�ضايا تتعلق باملكتب
الدائ ��م ملجل� ��س الن ��واب �أو اللجان النيابي ��ة �أو لقاءات
خارجية مع م�س�ؤولني.

وين ��وه �إىل �أن تل ��ك الزيارات ج ��اءت لالطالع على
ق�ض ��ايا اجتماعية واال�س ��تماع لهم ��وم النا�س والوقوف
على تفا�صيل �أخرى رقابية وت�شريعية.

اجلدول ( :)1عدد �أع�ضاء كتلة وطن وم�ستوى ان�ضباطها و�أن�شطتها
عدد الأع�ضاء

18

الزيارات

6

االجتماعات

12دورية

االن�ضباط

%50

التن�سيق

�ضعيف

ن�سبة احل�ضور

%50

متا�سك الكتلة

جيد

وجود �سجل للقاءات

ال يوجد
امل�صدر :رئي�س الكتلة النائب خالد البكار.
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باملقاب ��ل ين ��وه ال�ش ��وبكي �إىل �أن تن�س ��يق �أع�ض ��اء
كتلت ��ه يف اللجان النيابية مع الكتلة �ض ��عيف ،وال جتري
مراجعة ع�ضو الكتلة عندما يح�صل تناق�ض بني موقفه
وموق ��ف الكتل ��ة ،و�أن عملي ��ة الت�ص ��ويت حت ��ت القبة
مرتوكة لوجهة نظر الع�ضو.

كتلة النه�ضة
رئي�س الكتلة� :أجمد املجايل
نائب الرئي�س :خمي�س عطية
املقرر� :سعد البلوي
الناطق الإعالمي :علي ال�سنيد /ع�ساف ال�شوبكي

وي�ص ��ف ال�ش ��وبكي توافق كتلته مع وثيق ��ة �أفكارها
باملقب ��ول ،ويقول �إن ��ه من املفرت�ض �أن يج ��ري التداول
على رئا�س ��ة الكتلة يف كل دورة ت�ش ��ريعية للمجل�س� ،أي
كل عام.

يق ��ول الناط ��ق الإعالم ��ي ال�س ��ابق لكتلة النه�ض ��ة
النائب ع�ساف ال�ش ��وبكي �إن عدد �أع�ضاء كتلته ا�ستقر
عند  22ع�ضو ًا ،بيد �أن االجتماع الأخري للكتلة الذي مت
فيه �إعالن تر�ش ��يح رئي�س الكتلة النائب �أجمد املجايل
لرئا�س ��ة جمل� ��س النواب ،ق ��ام فيه عدد من الأع�ض ��اء
ب�إبالغ الكتلة قرارهم االن�سحاب من ع�ضويتها دون �أن
يتم تدوين ذلك ب�شكل ر�سمي.

بح�س ��ب ال�ش ��وبكي ،ف� ��إن كتلت ��ه ال متلك �س ��جالت
خا�ص ��ة الجتماعاته ��ا ،فيم ��ا ي�ش�ي�ر �أي�ض� � ًا �إىل �أن ��ه ال
يتم التن�س ��يق ب�ي�ن ر�ؤ�س ��اء اللجان النيابي ��ة والكتلة يف
الق�ض ��ايا املطروح ��ة على جداول الأعم ��ال ،و�أن الكتلة
ال تعق ��د لقاءات تناق�ش فيها جداول �أعمال اجلل�س ��ات
قبل ح�ص ��ولها .باملقابل ،ف�إن ال�ش ��وبكي ي�ص ��ف ن�س ��بة
تقيد �أع�ض ��اء الكتلة بح�ضور االجتماعات ب�أنها جيدة،
ويقول �إن الكتلة ال تعقد �أي اجتماع اال بح�ض ��ور غالبية
الأع�ض ��اء ،وال يتذكر �أي زيارات قام ��ت بها الكتلة لأي
جه ��ة ،فيما ين ��وه �إىل �أن الكتلة عق ��دت اجتماعات مع
جاللة امللك ،ورئي�س الوزراء ،ومع كتل نيابية �أخرى.

وين ��وه ال�ش ��وبكي �إىل �أن كتلت ��ه ال تعق ��د اجتماعات
دوري ��ة ،الفت� � ًا �إىل �أن اجتماع ��ات الكتل ��ة ُتعق ��د عن ��د
احلاجة وال�ض ��رورة فق ��ط ،و�أن ع ��دد االجتماعات بلغ
ت�س ��عة ،ويق ّي ��م ال�ش ��وبكي ان�س ��جام �أع�ض ��اء كتلته مع
بع�ضهم البع�ض ب�أنه جيد ،وخا�صة يف املوا�ضيع املتعلقة
بالثقة واملوازن ��ة ،مذكر ًا �أن كل التقييمات التي ظهرت
�أ�شارت �إىل �أن كتلته كانت الأكرث متا�سك ًا يف الت�صويت
عند املفا�صل الهامة.

اجلدول ( :)2عدد �أع�ضاء كتلة النه�ضة وم�ستوى ان�ضباطها و�أن�شطتها
عدد الأع�ضاء

22

الزيارات

ال يوجد
غري دورية

االجتماعات

9

االن�ضباط

%70

التن�سيق

�ضعيف

ن�سبة احل�ضور
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متا�سك الكتلة

جيد

وجود �سجل للقاءات

ال يوجد
امل�صدر :الناطق الإعالمي للكتلة د .ع�ساف ال�شوبكي.
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الرئي�س :مريزا بوالد
نائبة الرئي�س :رىل احلروب
املقرر :في�صل الأعور
الناطق الإعالمي :هايل ودعان الدعجة

وبح�س ��ب النائ ��ب الدعجة ف�إنه ال يت ��م مراجعة �أي
نائ ��ب ع�ض ��و يف الكتل ��ة �إن تناق� ��ض موقفه م ��ع موقف
الكتل ��ة ،وال يذكر �أنه مت مراجعة �أي ع�ض ��و يف توجهات
ت�صويته حتت القبة ،فيما يرى �أن ن�سبة توافق كتلته مع
وثيقتها الت�أ�سي�سية تقرتب من .%70

يق ��ول الناط ��ق الإعالم ��ي لكتل ��ة التواف ��ق الوطني
النائب هايل ودعان الدعجة �إن عدد �أع�ضاء الكتلة 16
ع�ض ��و ًا ،ومل يطر�أ �أي تغيري على ع�ض ��وية الكتلة ،حيث
مل يخرج منها �أي ع�ضو.

كتلة التوافق الوطني بح�س ��ب ناطقها الإعالمي ،ال
تق ��وم بتدوير املواقع القيادي ��ة فيها� ،إال �أنه ينوه �إىل �أن
هناك �أ�ص ��وات ًا نيابية من الكتلة بد�أت تطالب ب�ضرورة
تدوير املنا�صب بني الأع�ضاء.

ويق ��ول �أي�ض� � ًا �إن كتلته ال تعقد اجتماع ��ات دورية،
و�إمن ��ا تعق ��د اجتماعاته ��ا ح�س ��ب احلاجة واملو�ض ��وع،
وي ��رى �أن التن�س ��يق ب�ي�ن �أع�ض ��اء الكتلة يح ��دث فقط
عند الت�ص ��ويت على ق�ض ��ايا مف�ص ��لية ،وا�ص ��ف ًا حجم
التن�سيق وقت ذاك ب�أنه جيد ،لكنه يو�ضح �أنه ال ي�سبق
اجتماع ��ات املجل�س �أي اجتم ��اع لأع�ض ��اء الكتلة ،و�أن
التقارب يف وجهات نظر الأع�ضاء تقارب عام ال يحتاج
�إىل تن�س ��يق ،و�أن ن�س ��بة التقارب بني الأع�ض ��اء تقرتب
من .%65

وال متل ��ك الكتل ��ة �س ��ج ًال يب�ي�ن اجتماعاته ��ا
ون�ش ��اطاتها ،ويعتم ��د الدعجة على الذاك ��رة ليقول �إن
ع ��دد االجتماع ��ات التي عقدته ��ا الكتلة �ش ��ارف على
ع�شرة اجتماعات.
وبالرغ ��م م ��ن �أن الدعجة ي�ؤكد �أن ن�س ��بة ح�ض ��ور
الأع�ض ��اء لالجتماع ��ات تبل ��غ � ،%65إال �أن ��ه ال يوج ��د
�أي دور تن�س ��يقي �أو ت�ش ��اوري تقوم ب ��ه الكتلة مع رئي�س
املجل�س يف املجاالت ال�سيا�سية �أو الربملانية� ،أو �أي جهد
لتطوير العمل الربملاين.

وال يرى الدعجة �أن �أع�ضاء اللجان النيابية املنتمني
لكتلت ��ه ،يقوم ��ون بالتن�س ��يق م ��ع الكتل ��ة يف الق�ض ��ايا
املطروحة على جداول �أعمال املجل�س ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه
من النادر �أن يتم �أخذ ر�أي الكتلة يف تلك الأمور ،كما ال
يتم عك�س وجهة نظر الكتلة يف موا�ض ��يع مطروحة على
اللجان �إال نادر ًا.

وبح�س ��ب الذاكرة ال�ش ��فهية للنائ ��ب الدعجة ،فقد
قامت الكتلة بزيارت�ي�ن واحدة لإدارة الأزمات ،و�أخرى
ملديرية الأمن العام� ،إ�ضافة للقاءات عقدتها الكتلة مع
جالل ��ة امللك ورئي�س ال ��وزراء ورئي�س الدي ��وان امللكي،
و�إ�ص ��دار بيانات وت�ص ��ريحات �ص ��حفية دون �أن يحدد
عددها� ،أو يعود ل�سجل لإطالعنا على تفا�صيلها.

كتلة التوافق الوطني

اجلدول ( :)3عدد �أع�ضاء كتلة التوافق الوطني وم�ستوى ان�ضباطها و�أن�شطتها
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عدد الأع�ضاء
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متا�سك الكتلة

مقبول

وجود �سجل للقاءات

ال يوجد
امل�صدر :الناطق الإعالمي للكتلة النائب د .هايل ودعان الدعجة.

كتلة جبهة العمل الوطني
الرئي�س :عبدالهادي املجايل
نائبة الرئي�س :ردينة العطي
املقرر والناطق الإعالمي :نايف الليمون

يبلغ عدد �أع�ضاء كتلة جبهة العمل الوطني امل�سجلني
يف �س ��جالت الأمانة العامة  17نائب ًا ،فيما يقول مقرر
الكتلة وناطقها الإعالمي النائب نايف الليمون �إن عدد
�أع�ض ��اء الكتلة هو  18نائب ًا ،الفت ًا �إىل �أن �أحد �أع�ض ��اء
الكتلة ُ�س ��مح له بالذهاب لكتلة �أخرى لت�أمني ن�صابها،
وهذا النائب يح�ض ��ر االجتماع ��ات التي تعقدها الكتلة
رغم �أنه ُم�سجل ر�سمي ًا يف كتلة �أخرى.
وبح�سب النائب الليمون ،ف�إن كتلته ال تعقد لقاءات
دورية للأع�ضاء ب�ش ��كل منتظم ودوري ،الفت ًا �أن الكتلة
عقدت ع�ش ��رة اجتماعات خ�ل�ال الدورة الت�ش ��ريعية،
وحتتفظ ب�س ��جل ب�س ��يط يحدد اجتماعاتها فقط ،و�أن
ح�ض ��ور نواب الكتلة لالجتماعات يبل ��غ ما بني 13-10
نائب ًا ،ون�سبة االلتزام جيدة.
وين ��وه مق ��رر �إىل الكتل ��ة �أن كتلته متتل ��ك برناجم ًا
�سيا�س ��ي ًا واقت�ص ��ادي ًا واجتماعي� � ًا وثقافي� � ًا متكام�ل ً�ا،
وتعمل من �أجل تنفيذه ،و�أن ن�سبة التزام �أع�ضاء الكتلة
بربناجمها ما بني  ،%60-55وهذا يعترب التزام ًا جيد ًا
بح�س ��ب الليم ��ون ،وخا�ص ��ة �أن برنام ��ج الكتلة �ش ��امل
ومتكام ��ل ولي� ��س تنظيمي ًا فق ��ط� ،أو �أفكار ًا �س ��طحية،

و�إمنا هو برنامج يدخل يف كل تفا�صيل العمل ال�سيا�سي
يف اململكة.
وي�ش�ي�ر �إىل �أن كتلت ��ه تق ��وم مبراجع ��ة برناجمه ��ا
ب�ش ��كل دوري ،مذك ��ر ًا �أن كتلته ق ّدمت ر�ؤى تو�ض ��يحية
يف منت�ص ��ف �أيلول لربناجمه ��ا ،و�أن هذا ي�أتي يف �إطار
املراجع ��ة الدائمة التي تقوم بها الكتلة .باملقابل ي�ش�ي�ر
الليم ��ون �إىل �أن كتلت ��ه ال تراجع �أي ع�ض ��و �أظه ��ر ر�أي ًا
مخُ الف ًا لر�أي الكتلة حتت القبة.
ويف الوق ��ت ال ��ذي ينوه في ��ه الليم ��ون �إىل �أن املوقع
القي ��ادي الأول يف الكتل ��ة (الرئي� ��س) ال جت ��ري �إعادة
انتخابه ،ب�س ��بب وجود توافق على �أن يكون النائب عبد
الهادي املجايل رئي�س ًا للكتلة �إال �أنه ي�شري لتغري قيادات
املواقع الأخرى ب�شكل دوري.
وبح�سب الليمون ،ف�إن كتلته زارت حمافظة املفرق،
وبحثت م�شكلة اللجوء ال�س ��وري وت�أثريه على املحافظة
ب�ش ��كل عام ،والتقت خالل الزيارة العديد من املعنيني
واحل ��كام الإداري�ي�ن ،كم ��ا زارت الكتل ��ة اجلامع ��ة
الها�ش ��مية ،و�أ�صدرت ثالثة بيانات حول خطاب جاللة
امللك يف الواليات املتحدة ،واالعتداء اال�س ��رائيلي على
قطاع غزة ،والو�ضع الداخلي.
وين ��وه الليم ��ون �إىل �أن الكتل ��ة تقوم بالتن�س ��يق مع
رئي�س املجل�س يف بع�ض الق�ضايا املطروحة على جداول

29

�أعمال جل�س ��ات جمل�س النواب ،وي�شري �إىل �أن كتلته مل
تعقد �أي لقاءات خارجية با�ستثناء ا�ستقبال رئي�س كتلته

ل�صحفيني �أجانب ،وال يوجد لدى الكتلة �أي تقارير عن
�أن�شطتها ،كما ال يوجد للكتلة مكتب خا�ص بها.
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امل�صدر :مقرر الكتلة وناطقها الإعالمي النائب نايف الليمون.

كتلة التجمع الدميقراطي
الرئي�س :عاطف قعوار
نائب الرئي�س :زيد ال�شوابكة
املقرر والناطق الإعالمي :جمال قموه

ال يج ��د مقرر كتل ��ة التجم ��ع الدميقراطي وناطقها
الإعالمي النائب جمال قموه غ�ضا�ضة بالقول �إن عدد
�أع�ض ��اء كتلته الذي بلغ عند ت�س ��جيل الكتلة يف الأمانة
العام ��ة ملجل�س الن ��واب 16ع�ض ��و ًا ،انخف� ��ض الآن �إىل
11ع�ضو ًا ،حيث ان�سحب من ع�ض ��ويتها النائب يو�سف
القرن ��ة يف بداية ال ��دورة العادي ��ة الأوىل ،ثم تال ذلك
ان�س ��حاب �أربع ��ة �أع�ض ��اء �آخرين ،هم الن ��واب :عامر
الب�ش�ي�ر ،عب ��داهلل اخلوال ��دة ،من�ي�ر زوايدة ،وح�س ��ن
عجاج.
وي�شري قموه �إىل �أن كتلته تدر�س �آليات معاجلة هذا
الو�ض ��ع حت�سب ًا للدورة املقبلة التي يتعني على الكتلة يف
30
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بدايتها ت�ص ��ويب �أو�ض ��اعها ورفع عدد �أع�ض ��ائها �إىل
15ع�ض ��و ًا� ،أو �إعالن حله ��ا �أو دجمه ��ا يف كتلة �أخرى،
الفت ًا �إىل �أن كل اخليارات مفتوحة �أمام الكتلة.
وين ��وه قم ��وه �إىل �أن اجتماعات الكتل ��ة غري دورية،
و�أن ع ��دد االجتماعات التي عقدتها ناهز  11اجتماع ًا،
فيما يقول �إن كتلته ال حتتفظ ب�أي �سجالت خا�صة بها،
كما ال يتم تدوين الن�شاطات ،باملقابل ف�إن الكتلة ت�شهد
تدوير املواقع بني �أع�ض ��ائها كل � 3أ�شهر ،حيث �سبق �أن
توىل موقع رئا�س ��ة الكتلة النائب م�ص ��طفى �ش ��نيكات
والنائب جميل النمري ،والنائب جمال قموه.
ي�ص ��ف قموه ن�س ��بة االن�س ��جام بني �أع�ض ��اء الكتلة
ب�أنها �ض ��عيفة جد ًا ،لكن التن�سيق بني الكتلة و�أع�ضائها
الذين هم ر�ؤ�ساء جلان نيابية مقبول.

وي�ؤكد قموه �أن كتلته تن�سق بني �أع�ضائها يف القوانني
الناظمة لعملية الإ�ص�ل�اح ،واحلريات ،وي�ش�ي�ر �إىل �أن
حجم التن�س ��يق امل�س ��بق بني الأع�ض ��اء يف هذا اجلانب
جيد ،و�أن ح�ض ��ور الأع�ضاء لالجتماعات التي تعقدها
الكتلة جيد �أي�ض� � ًا ،ويلفت النظر �إىل �أن الكتلة مل تعلن
عن موقف موحد لها من ق�ض ��ايا مف�ص ��لية معرو�ض ��ة
على جدول �أعمال اجلل�س ��ات كالثق ��ة واملوازنة ،وكانت
تف�ض ��ل ترك الأمر لقناعات الأع�ض ��اء .وينوه قموه �إىل
�أن م�ستوى التن�س ��يق بني رئا�سة جمل�س النواب والكتلة
يف الق�ض ��ايا وال�ش ��و�ؤن ال�سيا�س ��ية والربملاني ��ة مقبول،

و�أن كتلت ��ه عق ��دت اجتماعات مع الأحزاب ال�سيا�س ��ية
ملناق�ش ��ة قوانني الأح ��زاب والبلدي ��ات واالنتخاب ،كما
عق ��دت لقاءات مع م�ؤ�س�س ��ات املجتمع املدين ملناق�ش ��ة
الق�ض ��ايا عينها ،واال�س ��تماع لوجه ��ات نظرهم يف تلك
الق�ض ��ايا� ،إ�ض ��افة الجتماع ��ات �أخرى مع كت ��ل نيابية
لبحث �ش�ؤون داخلية خا�صة مبجل�س النواب ،ف�ض ًال عن
�إ�ص ��دار بيانات مل ي�ستطع النائب قموه تذكر عددها �أو
�سبب �إ�صدارها.
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امل�صدر :مقرر الكتلة وناطقها الإعالمي النائب جمال قموه.

كتلة االحتاد الوطني
رئي�س الكتلة :حممد اخل�شمان
نائب الرئي�س :حممد فالح العبادي
املقررة :جناح العزة
الناطق الإعالمي :مو�سى ر�شيد اخلاليلة

وف ��ق �س ��جالت جمل�س الن ��واب ،ف�إن عدد �أع�ض ��اء
الكتل ��ة يبل ��غ 15ع�ض ��و ًا ،لك ��ن ع�ض ��و الكتل ��ة والناطق
الإعالمي ال�س ��ابق لها النائ ��ب �أحمد اجلالودي يقر �أن
الكتلة فقدت �أحد �أع�ضائها بعد ان�سحاب النائب �أجمد
امل�سلماين من ع�ضويتها لأ�سباب و�صفها بال�شخ�صية.
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وي�ش�ي�ر �إىل �أن كتلته حتتفظ ب�سجالت خا�صة بها،
ولديه ��ا مكتب يف حزب االحتاد الوطني يتم فيه تدوين
كل ما يتعلق ب�أع�ضائها من ن�شاطات واجتماعات ،الفت ًا
�إىل �أن اجتماع ��ات الكتلة دورية كل �ش ��هر مرة واحدة،
و�أحيان ًا يتم عقد اجتماعات خالل ال�شهر عند احلاجة
�أو �إذا كان هناك �سبب ي�ستدعي االجتماع والبحث.

حال خمالفته ق ��رار ًا �أو موقف ًا اتخذته الكتلة ،يتم عرب
«العتب» فقط.

ويرى �أن ت�صويت الكتلة يف جمل�س النواب من�سجم
مع نظام الكتلة الأ�سا�س ��ي �إىل حد كب�ي�ر ،الفت ًا �إىل �أن
الكتلة تقوم بدرا�س ��ة املوا�ض ��يع املطروح ��ة على جدول
�أعم ��ال اجلل�س ��ة �أو ًال ب� ��أول ،و�أن �أع�ض ��اءها جميعه ��م
�أع�ضاء يف حزب االحتاد الوطني.

ويعتق ��د اجلال ��ودي �أن تواف ��ق �أع�ض ��اء الكتل ��ة مع
نظامهم الأ�سا�س ��ي جيد جد ًا ،وح�ض ��ور �أع�ضاء الكتلة
لالجتماع ��ات يفوق ما ن�س ��بته  %80من عدد �أع�ض ��اء
الكتلة الكلي ،و�أن عدد االجتماعات التي عقدتها الكتلة
ناهز الع�ش ��رة اجتماعات يتم فيها بحث ق�ضايا الكتلة
وما هو املطروح على جدول �أعمال اجلل�س ��ات ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل �أن للكتلة م�س ��اهمات يف تعديالت النظام الداخلي
التي �أقرت ،كما �أن التن�س ��يق مع رئا�سة جمل�س النواب
يف ق�ضايا �سيا�سية وبرملانية جيد �إىل حد كبري.

ويقول �إن كتلته لديها م�ست�ش ��ارون يتم ا�ست�شارتهم
يف املوا�ض ��يع املطروح ��ة عل ��ى ج ��دول �أعمال اجلل�س ��ة
�أو ًال ب�أول ،ويو�ض ��ح �أن مراجعة �أي ع�ض ��و يف الكتلة يف

ويرى اجلالودي ب�ش ��كل ع ��ام �أن الكت ��ل النيابية مل
تتبلور بال�ش ��كل املطل ��وب حتى الآن ،ويعتق ��د �أن العمل
الكتلوي مل ي�صل حتى الآن للهدف املن�شود منه.
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امل�صدر :ع�ضو الكتلة النائب �أحمد اجلالودي.
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الكتل ��ة حتت القب ��ة غري موجود ،وال يوج ��د توافق على
الت�صويت يف كل الق�ض ��ايا� ،إال �أنه ي�ستدرك بالتو�ضيح
�أن تن�س ��يق الكتل ��ة م ��ع بع�ض ��ها البع� ��ض يف الق�ض ��ايا
املف�صلية كالثقة واملوازنة وحجب الثقة ممتاز.

كتلة الإ�صالح
الرئي�س :جمحم ال�صقور
نائب الرئي�س :حممد كرمي الزبون
املقرر :معتز �أبو رمان
الناطق الإعالمي :كمال الزغول

ويك�ش ��ف �أن كتلت ��ه تق ��وم بتدوي ��ر مواق ��ع الكتل ��ة
الأ�سا�س ��ية يف كل دورة نيابي ��ة ،و�أن ع ��دد االجتماعات
الت ��ي عقدتها الكتلة بل ��غ �أربعة اجتماع ��ات ،وهو عدد
قليل جد ًا.

يقول مقرر كتلة الإ�صالح النائب معتز �أبو رمان �إن
عدد �أع�ض ��اء كتلته كان  16نائب ًا و�أ�ص ��بح  15نائب ًا بعد
خروج النائب حممود اخلراب�ش ��ة من ع�ض ��وية الكتلة،
وينوه �إىل �أن مفهوم العمل الكتلوي ب�شكله احلقيقي غري
موجود حت ��ى الآن عند �أغلب �أع�ض ��اء جمل�س النواب،
وعند �أع�ض ��اء كتلته �أي�ض ًا ،م� ً
شريا �إىل �أن كتلته ال تعقد
اجتماعات دورية لأع�ض ��ائها ،وتكتفي باجتماعات عند
احلاجة فقط ،وغالب ًا ما تكون تلك االجتماعات �سابقة
�أو الحق ��ة الجتماعات هامة كاالجتماع مع جاللة امللك
�أو رئي�س احلكومة.

وبح�س ��ب النائب �أب ��و رم ��ان ،ف�إنه ال يوج ��د للكتلة
�سجالت يتم فيها تدوين ما يجري يف تلك االجتماعات،
وا�صف ًا ان�ضباط الأع�ضاء بح�ضور االجتماعات العادية
باملتو�سط ،ورمبا املتدين يف بع�ض الأحيان.
ويق ��ول �أب ��و رم ��ان �إن كتلت ��ه قامت بزي ��ارة واحدة
ملديري ��ة ال ��درك ،كم ��ا التق ��ت جالل ��ة املل ��ك ورئي�س
الوزراء ،و�أن ن�س ��بة ح�ضور �أع�ضاء الكتلة لالجتماعات
الهام ��ة مرتفعة ج ��د ًا ،فيما �أ�ص ��درت الكتلة بيانات يف
موا�ض ��يع حمدودة ،دون �أن ي�ش�ي�ر �إىل ع ��دد البيانات
التي �صدرت �أو منا�سبات �صدورها.

ورغم �أن �أبو رمان يقر �أن التن�سيق بني �أع�ضاء كتلته
�ض ��عيف� ،إال �أنه ي�ش�ي�ر �إىل �أن كتلته قوية ومتما�س ��كة،
وعنده ��ا الق ��درة على البق ��اء جمتمعة ب�ش ��كل جيد يف
ال ��دورات النيابي ��ة املقبلة ،لكن التن�س ��يق بني �أع�ض ��اء
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تعر�ض ��ت لهزة كبرية بخروج عدد كبري من �أع�ضائها،
مو�ض ��ح ًا �أنه يوجد يف الوقت احلايل تن�سيق مقبول بني
الأع�ضاء املتبقني.

كتلة الو�سط الإ�سالمي
الرئي�س :م�صطفى العماوي
نائب الرئي�س� :سليمان الزبن
املقرر :با�سل ملكاوي
الناطق الإعالمي :حممد احلاج

ويبني العماوي �أن الكتلة لديها �سجل خا�ص بها يتم
فيه تدوي ��ن االجتماع ��ات ،و�أن االجتماعات التي تعقد
يتم فيه ��ا احلديث ع ّما يدور يف جمل�س النواب وجدول
�أعمال اجلل�س ��ات� ،إ�ض ��افة �إىل ما ي�س ��تجد من �أعمال
خا�صة بالكتلة.

يقول رئي�س كتلة الو�س ��ط الإ�س�ل�امي �إن كتلته التي
كان عدد �أع�ض ��ائها  17نائب ًا يف بداية الدورة الربملانية
ب ��ات عددها حالي ًا ت�س ��عة ن ��واب فقط ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
الكتل ��ة فقدت ثماني ��ة نواب دفعة واح ��دة؛ واحد منهم
قال �إن الكتلة ف�ص ��لته من ع�ض ��ويتها هو النائب زكريا
ال�ش ��يخ ،فيم ��ا ق ��ال ال�ش ��يخ �إنه ا�س ��تقال من ع�ض ��وية
الكتلة ،بينما ان�سحب �سبعة �أع�ضاء من الكتلة لأ�سباب
خمتلفة ،وكان من بني املن�سحبني �أربع نائبات.

وعقدت الكتلة ع�ش ��رة اجتماع ��ات ،وتقوم بتدوير
املواقع القيادية يف كل دورة ت�ش ��ريعية ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه
تعاق ��ب على قي ��ادة الكتلة �إ�ض ��افة ل ��ه النائبان حممد
احل ��اج وم ��د اهلل الطراونة ،وا�ص ��ف ًا م�س ��توى ح�ض ��ور
�أع�ضاء الكتلة لالجتماعات باملقبول ومبا ن�سبته ،%60
لكن ��ه �أ�ش ��ار �إىل �أن املتغيبني عن ح�ض ��ور االجتماعات
تكون لديهم �أعذار.

ينوه العم ��اوي �إىل �أن الكتلة عقدت اجتماع ًا طارئ ًا
لتدار�س ما جرى يف ع�ض ��ويتها ،وقررت ت�ش ��كيل جلنة
لإع ��ادة هيكلته ��ا ،وم ��ن ث ��م اتخ ��اذ القرار املنا�س ��ب
ب�ش� ��أنها ،من حيث دجمها مع كتل �أخرى� ،أو تو�س ��يعها
عرب �إ�ضافة نواب �إليها.

وي�شري �إىل �أن كتلته تن�سق يف �أوقات معينة مع رئي�س
جمل�س النواب يف ق�ض ��ايا �سيا�س ��ية وبرملانية ،مو�ضح ًا
�أن على جميع الكتل النيابية تطوير حجم التن�س ��يق مع
رئي�س املجل�س �إىل م�ستويات �أعلى و�أكرث ح�ضور ًا.

وي�ش�ي�ر العم ��اوي �إىل �أن كتلته ال تعق ��د اجتماعات
دورية لأع�ض ��ائها ،ب ��ل تلتقي عند ال�ض ��رورة فقط ،وال
يتم مناق�ش ��ة جدول �أعمال اجلل�سات ب�شكل م�سبق� ،إال
�إذا �صدف وجود اجتماعات م�سبقة للكتلة قبل اجلل�سة.

ويقول العماوي �إن كتلته عقدت لقاءات مع م�ؤ�س�سات
املجتم ��ع امل ��دين والأح ��زاب وقامت بزي ��ارات ميدانية
لع ��دد م ��ن حمافظ ��ات و�ألوي ��ة اململكة ،وه ��ي :جر�ش،
عجلون ،خميم �إربد ،الر�صيفة ،الأغوار ،وم�أدبا.

ويبني رئي�س كتلة الو�س ��ط الإ�س�ل�امي �أن ان�س ��جام
الكتل ��ة يف بداي ��ة ال ��دورة كان ممت ��از ًا ،ولك ��ن الكتل ��ة
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اخلال�صة
ظه ��ر مم ��ا تق ��دم �أن ت�ش ��كيالت الكت ��ل و�أدوارها
الوظيفي ��ة تقوم عل ��ى مبادئ ال ترقى مل�س ��توى الربامج
ال�سيا�سية ،وبالطريقة نف�سها لت�شكيل الكتل النيابية يف
جمال�س �س ��ابقة ،حيث ن�شط نواب �س ��ابقون ذوو نفوذ
وا�س ��تقطبوا نواب� � ًا �آخرين لت�ش ��كيل كت ��ل� ،أو من خالل
توافقات �سيا�سية عامة.
وتوا�صل ابتعاد معظم الكتل عن االهتمام بالق�ضايا
املحلي ��ة ،و�إظهار االهتمام بال�ش� ��أن الع ��ام ،فيما �أبدى
بع� ��ض الكت ��ل اهتمام ًا حم ��دود ًا ج ��د ًا بق�ض ��ايا عامة
حم ��ددة� ،إال �أن ذل ��ك االهتمام مل يرت � ِ�ق �إىل حد تنبي
تلك الق�ض ��ايا ب�ش ��كل كتلوي ،والدف ��اع عنها حتت قبة
املجل�س ،ومطالبة احلكومة بتنفيذها.
ويعود �ض ��عف ق ��درة الكت ��ل عل ��ى التبن ��ي الكتلوي
لق�ض ��ايا عام ��ة �إىل التباع ��د الفك ��ري وال�سيا�س ��ي
والأيديولوجي بني �أع�ض ��ائها ،و�ضعف الر�ؤية امل�شرتكة
للعمل الربملاين ،لتحقيق �أهداف وا�ضحة وحمددة.
ولذل ��ك مل ُتلزم الكتل النيابية املختلفة �أع�ض ��اءها
بت�ص ��ويت موحد ،و�إمنا اختارت مب ��د�أ التعومي ،وذلك
جلهة اخلروج م ��ن مطب التباعد الفكري وال�سيا�س ��ي

ب�ي�ن الأع�ض ��اء ،فت�ص ��ويت �أع�ض ��اء الكت ��ل النيابية يف
جمل�س الن ��واب ال يعتمد على الت�ض ��امن الكلي بينهم،
و�أمنا ُيرتك �أمر الت�ص ��ويت وفق ًا لقناعتهم ال�شخ�صية
بعي ��د ًا عن �إلزامهم مبوقف موحد وم�ش�ت�رك ،ما يعني
�أن �أهم عمليات الت�صويت يف جمل�س النواب �سواء على
الثقة باحلكوم ��ة وبيانها ال ��وزاري �أو على حجب الثقة
عنها تعتربها الكتلة قرار ًا �شخ�صي ًا للنائب ال عالقة له
مبوقف جماعي للكتلة النيابية.
وبطبيع ��ة احلال ،ف�إن ه ��ذا الت�ش ��تت والتباعد بني
�أع�ضاء الكتلة الواحدة ،كان كفي ًال بخلق حالة من عدم
االن�سجام والتجان�س بينهم ،و�صار ان�ضمام النائب �إىل
كتل ��ة رغبة باحل�ص ��ول على موقع يف املكت ��ب الدائم �أو
اللج ��ان النيابي ��ة الدائمة يلع ��ب دور ًا �أك�ث�ر �أهمية من
العامل ال�سيا�سي كعن�صر جامع بني الأع�ضاء.
ولقد �س ��يطر ه ��ذا الو�ض ��ع على عمل الكتل ب�ش ��كل
ع ��ام ،و�أفرز ق�ص ��ور ًا يف �أدائه ��ا ،وع ��دم قدرتها على
القي ��ام بواجباتها النيابية على �أكمل وجه ،فلم ن�س ��مع
عن �أي دور موحد للكتل النيابية ب�ش�أن التعديالت على
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قوان�ي�ن معينة� ،أو على �ص ��عيد التوجهات الإ�ص�ل�احية
ب�شكل عام.
كم ��ا ظهر جلي ًا �أن ح ��ال الكت ��ل النيابية يف جمل�س
النواب ال�س ��ابع ع�ش ��ر ال يختلف عن حالها يف جمال�س
�سابقة ،و�أن املربر الرئي�سي لوجودها يعود �إىل �سببني،
الأول ذو عالق ��ة بامل�ش ��اورات الت ��ي عق ��دت معهم قبل
ت�ش ��كيل احلكوم ��ة ،وثانيهما خو� ��ض انتخابات جمل�س
الن ��واب على �ص ��عيد املكتب الدائم واللج ��ان النيابية،
وبع ��د ذلك �س ��رعان م ��ا ينتهي ن�ش ��اط الكتل وت�ص ��بح
اجتماعاتها مو�سمية ،ودورية فقط حلفظ ماء الوجه.
ورغ ��م �أن الن ��واب ب�ش ��كل ع ��ام يعرف ��ون �أن هناك
�أدوار ًا �أكرب للكتل م ��ن املفرت�ض �أن تلعبها يف جمملها،
و�أن تل ��ك الأدوار �أك�ث�ر حتديد ًا م ��ن الأدوار التي كانت
تق ��وم به ��ا الكت ��ل يف املجال� ��س ال�س ��ابقة� ،إال �أن تل ��ك
املعرفة مل ينتج عنها عمل كتلوي م�ؤثر ،وبناء كتل قوية
ق ��ادرة على التعام ��ل مع الأفكار الت ��ي يتم طرحها بني
فين ��ة و�أخرى والت ��ي لها عالقة باحلكوم ��ات الربملانية
م�س ��تقب ًال ،وتطبيق مفهوم احلكومة الربملانية ب�شكلها
الكام ��ل ،والتي تتمثل يف اختيار رئي� ��س احلزب الفائز
يف االنتخابات رئي�س ًا للوزراء.
وب�س ��بب ع ��دم �إمكاني ��ة حتقي ��ق ذل ��ك يف الوق ��ت
احلايل ،فقد مت اللجوء للكت ��ل الربملانية لتعبئة الفراغ

احلا�ص ��ل يف جمل�س النواب ،ب�سبب عدم وجود �أحزاب
قوية متما�س ��كة لها قدرة الت�أثري و�صنع الفرق الالزم،
�إال �أن ذلك مل يدفع الكتل النيابية ملراجعة املمار�س ��ات
اخلا�ص ��ة بها ،و�إيجاد نظام جامع متوافق عليه وملزم
للأع�ضاء.
ولعل ال�سبب الرئي�سي الذي �أبقى على هالمية الكتل
النيابي ��ة يف املجل� ��س النيابي ال�س ��ابع ع�ش ��ر هو قانون
االنتخ ��اب .فالقانون الذي �أوجد قائم ��ة وطنية من 27
نائب ًا بعرث تلك القوائم ،و�أدخلها جمل�س النواب ب�ش ��كل
�أح ��ادي ،فلم يعد هناك وجود فعل ��ي وحقيقي معكو�س
على �أر�ض الواقع لنائب الدائ ��رة االنتخابية� ،أو لنائب
الوطن ،واندمج اجلميع يف بوتقة العمل الفردي العام،
مبتعدين عن العمل امل�ؤ�س�س ��ي الذي يقوم على �أهداف
ور�ؤى وا�ضحة.
و�س ��ند ًا لذل ��ك ،ف� ��إن الأح ��زاب ال�سيا�س ��ية ذات
الثقل ال�سيا�س ��ي ق ��ررت مقاطعة االنتخاب ��ات النيابية
الأخرية ت�ص ��ويت ًا� ،أما الأحزاب ال�سيا�س ��ية التي قررت
امل�ش ��اركة يف القوائم الوطنية ف ��كان عددها حمدود ًا،
وكانت يف بداية حياتها ال�سيا�س ��ية ،فل ��م تبلور �أهداف ًا
وبرامج �سيا�سية وا�ضحة و�آليات فعالة لتنفيذ براجمها
ال�سيا�سية داخل جمل�س النواب من خالل كتل نيابية.
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التو�صيات
•تو�صيات عامة
�ÓÓإجراء تغيريات جذرية وعميقة على قانون االنتخاب
يت ��م مبوجبها �إعادة النظ ��ر يف القانون احلايل مبا
ي�ؤمن و�ص ��ول كتل �سيا�سية متوافقة �سيا�سي ًا وفكري ًا
�إىل قب ��ة الت�ش ��ريع ،الأم ��ر ال ��ذي من �ش� ��أنه تقوية
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بنيان الكت ��ل النيابية وجعلها �أكرث ح�ض ��ور ًا و�أعمق
�أثر ًا ،ويخرجها من ال�ش ��كل احلايل �إىل �شكل تكون
مبوجب ��ه قادرة عل ��ى عقد م�ش ��اورات م ��ع الرئي�س
املكلف وت�ش ��كيل حكومات برملاني ��ة ،وبالتايل تقوية
بنيان الكتل وجعلها �أكرث قوة وح�ضور ًا.

ÓÓتعدي ��ل النظ ��ام الداخل ��ي ملجل�س الن ��واب جمدد ًا،
وخا�ص ��ة يف الف�ص ��ل املتعل ��ق بالكت ��ل النيابي ��ة
واالئتالفات ،بحيث يتم و�ض ��ع �ضوابط �أكرث ت�شدد ًا
على الكت ��ل من حيث االلت ��زام بنظامه ��ا الداخلي
ومبادئه ��ا العام ��ة ،وتوفري �أعمال ال�س ��كرتارية لها
بالطريقة نف�سها التي تتم لدى اللجان النيابية.
ÓÓتفعي ��ل ن�ص ��و�ص النظ ��ام الداخلي اجلدي ��د ملجل�س
النواب من حيث متابعة االن�س ��حابات واال�ستقاالت
ن�ص
م ��ن الكت ��ل النيابية ،وتفعي ��ل العقوب ��ات التي ّ
عليها النظ ��ام الداخلي من خالل حرمان الع�ض ��و
من ال�سفر يف حال اال�ستقالة من الكتلة.
ÓÓتخ�ص ��ي�ص مكتب خا�ص لكل كتلة يف مبنى املجل�س،
وت�أثيثه من موازنة املجل�س وو�ضع ا�سم الكتلة عليه،
وتخ�صي�ص �س ��كرتري (موظف) من الأمانة العامة
ل ��كل كتلة ،مهمت ��ه متابع ��ة عملها ،وتدوي ��ن كل ما
يتعلق بها ،وبياناتها ،وزياراتها ون�شاطات �أع�ضائها
حتت القبة وخارجها.

ÓÓتخ�ص ��ي�ص بند يف امل�ؤمتر ال�ص ��حفي ال ��ذي يعقده
رئي� ��س جمل�س الن ��واب يف نهاية كل دورة ت�ش ��ريعية
لإط�ل�اع ال ��ر�أي العام عل ��ى حالة الكتل ��ة وتطورها
العام.
•تو�صيات للكتل
ÓÓتعزيز وح ��دة الكتلة وتالحمها ،والإ�ص ��رار على �أن
يكون لها مواقف وا�ض ��حة يف كل مف�ص ��ل �أ�سا�س ��ي
يف جمل� ��س الن ��واب ،و�أن تخ ��رج الكتلة م ��ن عباءة
التخجيل والبحث عن مكا�س ��ب يف املكتب الدائم �أو
اللجان الدائمة والو�ص ��ول �إىل التما�سك والتالحم
بني الأع�ضاء.
ÓÓو�ض ��ع ر�ؤى و�أهداف �سيا�س ��ية لكل كتلة غري النظام
الداخلي يتم فيها تناول كل الق�ضايا املتعلقة بال�ش�أن
الع ��ام وتو�ض ��يح ر�ؤية الكتلة �سيا�س ��ي ًا واقت�ص ��ادي ًا
واجتماعي� � ًا وتربوي ًا ،وذلك حتى يت�س ��نى حما�س ��بة
الكتلة الحق ًا ع ّما من �ش�أنه اخلروج عن تلك الر�ؤى.
ÓÓتفعيل ن�ص ��و�ص الوثيق ��ة الداخلية لكل كتلة ب�ش ��كل
حقيقي ،وعدم �إبقائها حرب ًا على ورق.

�ÓÓإيجاد �س ��جالت خا�ص ��ة ل ��كل كتلة تك ��ون مودعة يف
مكتبه ��ا ،ول ��دى الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س الن ��واب،
باعتب ��ار �أن الكت ��ل النيابي ��ة بات ��ت نظامية ح�س ��ب
النظ ��ام الداخلي للمجل�س ،و�أ�ص ��بح عملها ي�أتي يف
باب عمل املجل�س ب�شكل عام ،وبالتايل ف�إن التوثيق
لها واجب املجل�س.

ÓÓاتخاذ العقوبات التي تت�ضمنها وثيقة الكتلة يف حال
غياب الأع�ض ��اء ،وتدوير رئا�سة الكتلة ،وانتخابات
مكتبها.

ÓÓالت�ش ��دد يف ع ��دم ال�س ��ماح لأي ع�ض ��و كتل ��ة ب�إلقاء
كلم ��ات يف املوازن ��ة والثقة ،وااللت ��زام بكلمة الكتلة
وحماولة �إدراج ذلك كن�ص يف النظام الداخلي.

�ÓÓضرورة وجود �س ��جالت خا�صة بالكتلة توثق عملها،
وعدم االعتماد على ال�شفهية يف التدوين ،وت�سجيل
كل االجتماعات التي تعقدها الكتلة.

�ÓÓإدراج الأنظم ��ة الداخلي ��ة ل ��كل كتل ��ة عل ��ى املوق ��ع
الإلك�ت�روين اخلا�ص مبجل� ��س الن ��واب ،وذلك بعد
تطوير املوقع الذي يعاين من ت�شوهات كثرية ،حتى
�أن النظ ��ام الداخلي اجلديد م ��ا زال مل ُيرفع على
موقع املجل�س حتى الآن.

ÓÓاال�س ��تفادة م ��ن املكتب الإعالم ��ي ملجل� ��س النواب
بال�ش ��كل الأمث ��ل يف الو�ص ��ول لل�ص ��حافة والإعالم
وال ��ر�أي العام لن�ش ��ر ما تقوم به الكتل ��ة من �أعمال
وما ت�صدره من بيانات ،وكل ما يتعلق بعمل الكتلة.
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�ÓÓإن�شاء موقع �إلكرتوين �أو �صفحة على الفي�سبوك لكل
كتلة و�إدراج برنامج الكتلة ون�ش ��اطاتها فيها ،وفتح
باب التوا�صل معها.
عقد م�ؤمترات �ص ��حفية يف نهاية كل دورة ت�شريعية
لكل كتلة يتحدث فيها رئي�سها �أو ناطقها الإعالمي عن

اجنازات الكتلة ،وماذا قدمت خالل عام ،وتقدمي تلك
الإجنازات للر�أي العام.
تفعي ��ل موق ��ع الناط ��ق الإعالمي لكل كتل ��ة وتعزيز
توا�صله مع الر�أي العام وو�سائل الإعالم.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

امللحق (� :)1أ�سماء �أع�ضاء الكتل النيابية لدى ت�شكيلها
�أو ًال :كتلة الو�سط الإ�سالمي
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