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ملخ�ص تنفيذي
�ض���م جمل����س �لن���و�ب �ل�ض���ابع ع�ض���ر ثم���اين كتل 
نيابية، �إ�ض���افة لوج���ود جتمعني نيابيني، ُع���رف �الأول 
بائتالف »مبادرة«، وُعرف �لث���اين مبلتقى �لربملانيات 
�الأردنيات، فيما بقي عدد من �لنو�ب خارج �إطار �لكتل 

و�لتجمعات �لنيابية.

وكان �لنظام �لد�خلي �جلديد ل�ض���نة 2013 ملجل�س 
�لنو�ب، قد �ع���رف بالكتل �لنيابية، ومنحها حق لعب 
دور يف عمل جمل�س �لنو�ب ب�ض���كل عام، ونّظم وجودها 
يف �ملكت���ب �لتنفي���ذي للمجل����س، و�أفرد م���و�د نظامية 
حتّدد �حلد �الأدنى من �لع�ضوية لت�ضكيل �لكتلة، وت�ضع 

�ضو�بط لعملها.

ورغ���م �أن �لنظام �لد�خلي �جلدي���د ملجل�س �لنو�ب  
ق���د ن�ّس بو�ض���وح على وج���ود �لكت���ل �لنيابية بخالف 
�لنظ���ام �لد�خلي �ل�ض���ابق ل�ض���نة 1996 �ل���ذي مل يكن 
ين�س على ذلك، و�أفرد لها ف�ضاًل خا�ضًا يتعلق بالكتل 
و�الئتالف���ات �لنيابي���ة، �إال �أن �لكت���ل �لنيابية ما ز�لت 
تعاين من ت�ض���وهات متاثل �لت�ضوهات �لتي كانت تعاين 

منها يف جمال�س نيابية �ضابقة.

فف���ي بد�ية �ل���دورة �لعادية �الأوىل ملجل����س �لنو�ب 
�ل�ض���ابع ع�ضر، ت�ض���كلت �لكتل �لنيابية مدفوعة بعو�مل 
ج���ذب �أ�ضا�ض���ية، �أبرزه���ا �رتفاع وت���رة �حلديث عن 
حكومات برملانية م�ض���تقبلية، ما وّلد �ض���عورً� قويًا لدى 
�أغلبية �لنو�ب ب���اأن �لتوجه لت�ض���كيل �لكتل و�النخر�ط 
فيها خر و�ض���يلة لتاأمني ح�ض���ور فاعل م�ضتقباًل، وباأن 
ذلك قد ي�ض���اهم يف �أن يكون لهم ح�ضور وز�ري يف �أية 

حكومة برملانية م�ضتقبلية.

وم���ع تر�ج���ع �حلديث ع���ن �حلكوم���ات �لربملانية، 
تقل�ض���ت رغبة �لنو�ب يف دخ���ول �لكتل، فابتعد �لعديد 
م���ن �أع�ض���اء �لكتل عن كتله���م، وبتنا ن�ض���هد بني فرة 

و�أخرى �ن�ض���حابات و��ض���تقاالت من ع�ض���ويتها، وبات 
تاأم���ني ح�ض���ور �الأع�ض���اء الجتماعات �لكتل بن�ض���اب 
مكتمل م�ضتحياًل، فاأثر ذلك على �الن�ضباط و�حل�ضور 
و�لتفاهم بني �أع�ضاء �لكتلة �لو�حدة �ضو�ء د�خل �لكتلة 
نف�ض���ها، �أو يف �للج���ان �لنيابية، �أو حتت �لقب���ة. �إال �أن 
ح�ض���ور �لنو�ب الجتماعات كتلهم يكون كاماًل �أو يكاد 
يكتم���ل �إذ� كان �الجتم���اع له عالق���ة باللقاء مع جاللة 
�مللك �أو رئي�س �لوزر�ء، فيح�ض���ر �لنو�ب »�حلرد�نون« 

ود�ئمو �لغياب.

ومع مرور �لوقت، تف�ض���خت حلم���ة �لكتلة �لو�حدة، 
وتبعرثت قوتها وح�ض���ورها وتاأثره���ا حتت �لقبة �أو يف 
�أي منعطف �ضيا�ضي، فغاب �حلديث عن �لكتل، وغابت 
�الجتماعات، و�إن قي�س لبع�ضها عقد �جتماعات، فقد 

كانت تتم باحلد �الأدنى من �الأع�ضاء.

لق���د �أثر ذلك على متا�ض���ك �لكتل وعملها، ومل يعد 
�ملتابع ي�ض���مع منذ منت�ض���ف �ل���دورة �لعادي���ة �الأوىل، 
بتو�ت���ر �ل���كالم عن �لكتل، �أو ي�ض���مع كلم���ة حتت �لقبة 
يتم �إلقاوؤها با�ض���م كتلة معينة. وميكن �لقول �إن كلمات 
�لكتل غابت ب�ض���كل و��ض���ح بعد خطاب �ملو�زنة، وبات 
�العتم���اد �لرئي�ض���ي للن���و�ب عل���ى كلماته���م �لفردية، 
ومو�قفه���م �الآنية دون �لرجوع للكتلة �أو �لتن�ض���يق معها 
يف موق���ف ما �أو مذكرة معينة، فاأ�ض���بحت تلك �حلالة 

هي �ل�ضفة �ملميزة للنو�ب ككتلويني.

ورغم وجود ن�ض���و�س و��ض���حة وحمددة يف �لنظام 
�لد�خلي ملجل�س �لنو�ب ب�ض���اأن �لكت���ل �لنيابية، �إال �أنها 
مل ت�ض���تطع �لتاأ�ضي�س الئتالفات �ضيا�ض���ية ميكن �لبناء 
عليها م�ض���تقباًل للو�ض���ول حلكومات برملانية وخا�ض���ة 
يف ظ���ل �فتقاد جمل�س �لنو�ب �ل�ض���ابع ع�ض���ر الأحز�ب 
�ضيا�ض���ية قوية وفاعلة و�ض���احبة دور وح�ض���ور، كما مل 
ت�ض���تطع تلك �لكتل �أن ت�ض���كل �أطيافًا �ضيا�ضية و��ضحة؛ 
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و�ض���طية �أو ي�ض���ارية �أو ليرب�لية �أو مييني���ة مثاًل، وهذ� 
يعود الأ�ض���باب خمتلفة �أبرزها �أن ت�ض���كيل �لكتل يعتمد 
عل���ى �مل���ز�ج و�لعالق���ات ب���ني �الأع�ض���اء، و»�ملخاجلة« 
�أحيان���ًا، دون �أن يط���ور �الأع�ض���اء فيما بينه���م رو�بط 
فكري���ة �أو �ضيا�ض���ية، و�نعك�س ه���ذ� بطبيعة �حلال على 
مو�قف �لنو�ب �لكتلويني، وعلى مردودهم حتت �لقبة، 
فلم يعد �ملتابع ي�ضتطيع �لتفريق بني ع�ضو كتلة �لتجمع 
�لدميقر�طي مث���اًل �لتي تقّدم نف�ض���ها باعتبارها ذ�ت 
توجه���ات ي�ض���ارية ليرب�لي���ة قومي���ة، وبني ع�ض���و كتلة 
�لنه�ض���ة �لتي ت�ضم �ضخ�ضيات نيابية بع�ضها معار�ضة 

وبع�ضها �الآخر حمافظة!!

وقيا�ض���ًا عل���ى ذل���ك، مل يع���د ممكن���ًا �لتفريق بني 
موق���ف ع�ض���و كتل���ة �لو�ض���ط �الإ�ض���المي �لت���ي تق���دم 
نف�ض���ها باأنها تتبنى �لنهج �الإ�ض���المي �لو�ضطي، وع�ضو 
كتل���ة وط���ن �لت���ي كانت تتجه نح���و تبني نه���ج ليرب�يل 
منفت���ح �قت�ض���اديًا، ومل نلم����س �ختالف���ات يف طريقة 
ت�ضويت �الأع�ضاء �أو يف مو�قفهم جتاه ق�ضايا �ضيا�ضية 
مف�ض���لية، ولي�س هذ� فح�ض���ب بل �إن كتلتني �أعلنتا عن 
والدة حتالف بينهما، دون �لنظر للتوجهات �ل�ضيا�ض���ية 
لكل كتلة وما حتمله من �أفكار، وبهذ� �أ�ض���بح ُينظر لكل 
م�ضاريع �الئتالفات بني �لكتل باعتبارها م�ضاريع �آنية، 
�له���دف منها عب���ور معركة رئا�ض���ة �ملجل����س �أو �ملكتب 
�لد�ئ���م �أو �للجان �لنيابية، ولي�س �لتاأ�ض���ي�س لتحالفات 
كتلوية تف���رز يف نهاية �ملطاف �ئتالف���ات نيابية موؤيدة 
للحكومة �أو معار�ض���ة له���ا، فينتج عنه���ا جمل�س نيابي 
قوي، حتم���ل كتله �لنيابية �أفكارً� �ضيا�ض���ية و�جتماعية 
و�قت�ض���ادية تقدمها وتد�فع عنه���ا، وتدعم �أية حكومة 

تتعهد بتبني �أفكارها، وتعار�س �أية حكومة ال تتبناها.

لق���د ك�ض���فت �ل���دورة �لعادي���ة �الأوىل، و�لدورت���ان 
�لتاليتان �ال�ض���تثنائيتان �للتان عقدهما جمل�س �لنو�ب 
�ل�ض���ابع ع�ض���ر ع���ن ��ض���تمر�ر تو��ض���ع �الأد�ء �لكتلوي، 
وعدم ق���درة �لكتل على �النتقال ملربع جديد من �لعمل 

�لنياب���ي، و�بتعاده���ا عن �لعم���ل �جلماعي، وتف�ض���يل 
�أع�ض���ائها �لعمل �لفردي على �لعمل �لكتلوي، الأ�ضباب 
خمتلف���ة �أبرزه���ا �أن �ض���و�د �لن���و�ب و�ض���لو� �إىل قب���ة 
�ملجل����س من خ���الل قانون �نتخ���اب �ل�ض���وت �لو�حد، 
ولي����س من خالل حتالفات و�أحز�ب �ضيا�ض���ية �أو قو�ئم 
وطنية حزبية، وهذ� بحد ذ�ته يقف عائقًا �أمام ت�ضكيل 
كت���ل نيابية قوي���ة وفاعلة ولديها قدرة على �ال�ض���تمر�ر 
و�حلف���اظ عل���ى بنيتها ب�ض���كل د�ئ���م كما كان���ت عليه 
ح���ال كتلة نو�ب حزب جبهة �لعمل �الإ�ض���المي مثاًل يف 
�ملجال����س �لنيابية �لتي �ض���اركت فيه���ا جماعة �الإخو�ن 

�مل�ضلمني يف �النتخابات.

رغم ذلك، فاإنه ي�ض���جل للنظ���ام �لد�خلي �جلديد 
باأن���ه �ض���اهم يف »مللم���ة« �لكتل وعدم بعرثته���ا كما كان 
يحدث يف جمال�س نيابية �ضابقة، �أقربها جمل�س �لنو�ب 
�ل�ض���اد�س ع�ض���ر، حيث كانت تنهار كتلة وتت�ضكل �أخرى 
�أثناء �ض���ر �لدورة �لربملانية، حيث �أن �لن�ض���و�س �لتي 
و�ضعت يف �لنظام �لد�خلي �جلديد و�لتي منعت �لع�ضو 
�ملن�ض���حب من �أية كتلة �الن�ضمام �إىل �أخرى، �ضاهم يف 
�حلف���اظ على جزء من وحدة �لكتل ب�ض���كل عام، وهذ� 
م���ا �أدى �إىل قرب �نته���اء �لعام �لنياب���ي �الأول دون �أن 
تتال�ض���ى �أي م���ن �لكتل �لت���ي �أُعِلن عن ت�ض���كيلها على 

م�ضارف �لدورة �لعادية �الأوىل.

�ض���حيح �أن كتل �ملجل�س حافظت عل���ى عددها، �إال 
�أن ذلك ال يعني �أنها �أثبتت قوتها وح�ضورها، �إذ عانت 
كتل �ملجل�س �ل�ض���ابع ع�ض���ر م���ن »هالمية« وت�ض���تت يف 
توجه���ات �الأع�ض���اء، وعدم �لقدرة على مو��ض���لة عقد 
�الجتماع���ات بالزخ���م نف�ض���ه �ل���ذي بد�أت في���ه �لكتل 
عمله���ا، كما �أن �لن�ض���و�س �لنظامية �جلديدة مل متنع 
من مو��ض���لة نو�ب �لبحث عن �لهدف ذ�ته من �إن�ض���اء 
�لكت���ل، وهو حتقيق �أكرب مكا�ض���ب يف �نتخابات �ملكتب 
�لد�ئ���م و�للج���ان �لنيابي���ة للمجل�س، و�لت���ي جتري يف 
�لع���ادة يف بد�ية �ل���دورة �لعادية، ثم يذه���ب كل نائب 
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يف طريق���ه باحثًا عن �إجناز�ت فردية ال عالقة لها من 
قريب �أو بعيد بربنامج �لكتلة �لتي ينتمي �إليها.

مل ُتقدم �لكتل �لنيابية خالل �ض���نة، بر�مج حقيقية 
ت�ضاعدها يف حتقيق �لهدف �لذي قامت من �أجله، وهو 
خلق حالة �ضيا�ضية ميكن �لبناء عليها لت�ضكيل حكومات 

برملانية نابعة من كتل �ملجل�س �لنيابي.

وبخ���الف كتل���ة جبه���ة �لعم���ل �لوطن���ي و�ئت���الف 
»مب���ادرة«، مل ُتقدم �أي كتل���ة نيابية بر�مج ون�ضو�ض���ًا 
وروؤى و��ض���حة لرب�م���ج عمله���ا، وحت���ى تل���ك �لكت���ل 

�لت���ي قّدمت روؤى حول ق�ض���ايا �ضيا�ض���ية و�قت�ض���ادية 
و�جتماعية، ُيوؤخذ عليها عدم وحدة �أع�ض���ائها، وعدم 
�إميانهم بتلك �لروؤى و�نخفا�س ن�ض���بة �لنو�ب �ملوؤمنني 

بها لب�ضعة نو�ب ال يتعدون �أ�ضابع �ليد �لو�حدة.

له���ذ� بقيت �لكتل تع���اين من عدم �الن�ض���باط بني 
�الأع�ضاء، و�لت�ضتت يف �لت�ضويت على ق�ضايا مف�ضلية، 
وغياب �لتن�ض���يق، وخروج ن���و�ب يف �لكتلة عن مبادئها 
ومو�قفه���ا، دون �أن يكون للكتلة �لقوة ملر�جعة �لع�ض���و 
ومعرف���ة �أ�ض���باب موقفه �ملخال���ف للكتل���ة حفاظًا على 

وحدتها.

....................................................................................................................

متهيد:
�أدخل جمل�س �لنو�ب �ل�ض���ابع ع�ض���ر تعديالت على 
نظامه �لد�خلي �لقدمي ل�ض���نة 1996 ماأ�ض����س مبوجبها 
وجود �لكتل �لنيابية وعملها، وباتت هذه �لكتل متو�فقة 
مع �لنظام �لد�خلي للمجل�س بعد �أن كانت خارجه عرب 
جمال����س نيابية �ض���ابقة، وتعاين من ع���دم �العر�ف، 

ب�ضبب عدم وجود ن�س نظامي و��ضح حولها.

ومنذ جمل�س �لنو�ب �حلادي ع�ضر �ملنتخب يف عام 
1989 وحتى جمل�س �لنو�ب �ل�ض���ابع ع�ضر، عمد �لنو�ب 
فور �إع���الن فوزهم يف �النتخابات لت�ض���كيل كتل نيابية 
تعربعن توجهاتهم �ل�ضيا�ض���ية، فت�ضكلت كتل �إ�ضالمية 
وو�ضطية وي�ض���ارية وقومية، بيد �أن كل تلك �لكتل كانت 
تت�ضكل عرب تفاهمات نيابية، ومل جتد ن�ضو�ضًا ت�ضعفها 
يف �لنظ���ام �لد�خل���ي، فعان���ت من مطرق���ة مهاجمتها 

باعتبارها كيانات ال �ضند نظاميًا لها.

رغم ذلك، عكف نو�ب �ملجال����س �لنيابية �ملتعاقبة 
على ت�ض���كيل كتل خمتلفة �لتوجه و�مليول، ف�ض���ّكل نو�ب 

حزب جبهة �لعمل �الإ�ضالمي كتلة لهم يف �ملجال�س �لتي 
�ضاركو� بانتخاباتها، كما �ضّكل نو�ب ي�ضاريون وقوميون 
كتاًل �أطلقو� عليها دوم���ًا �إما »�لتجمع �لدميقر�طي« �أو 
ت�ض���ميات قريب���ة من هذه �لت�ض���مية، فيما �أ�ض����س نو�ب 
من توجهات خمتلفة كتاًل ذ�ت ميول و�ض���طية �أو موؤيدة 

ود�عمة للحكومة ول�ضيا�ضاتها.

وبقي و�ضع �لكتل على حاله عرب �ملجال�س �ملختلفة، 
دون �أن يت���م تنظيم عملها، �إىل �أن �أقدم جمل�س �لنو�ب 
�ل�ض���ابع ع�ض���ر عل���ى فت���ح �لنظ���ام �لد�خل���ي للتعديل، 
فاأدخل تعديالت جوهرية عليه من بينها و�ض���ع �أ�ض����س 

تنظم عمل �لكتل، وماأ�ض�س وجودها.

ومبوجب ذلك، مت �إدخال ف�ضل جديد على �لنظام 
�لد�خل���ي يتعلق بالكت���ل و�الئتالف���ات �لنيابية، ويجيز 
ل���كل جمموع���ة من �لن���و�ب ال يق���ل عددها ع���ن %10 
من �أع�ض���اء �ملجل����س )15 نائبًا(  ت�ض���كيل كتلة نيابية، 
و�نط���وى �لتعدي���ل كذلك على ت�ض���كيل مكت���ب تنفيذي 
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ي�ضم يف ع�ضويته، �إ�ض���افة �إىل �أع�ضاء �ملكتب �لد�ئم، 
روؤ�ض���اء �لكتل �لنيابية �أو م���ن ميثلها، مبا يعك�س �أهمية 

�لعمل �لنيابي �لكتلوي �ملوؤ�ض�ضي.

وبطبيع���ة �حل���ال، فاإن �الإ�ض���افة �جلدي���دة جاءت 
جلهة �إف�ض���اح �ملجال للنو�ب لت�ض���كيل كتلهم �لتي تعرب 
ع���ن وجه���ات نظره���م، وحماول���ة لتجاوز ع���دم وجود 
�أحز�ب و�زنة د�خل قب���ة �لربملان، وباأمل �أن تلعب هذه 
�لكتل دورً� ملمو�ض���ًا يف �إثر�ء �حلياة �لربملانية باالأفكار 
و�لتوجه���ات �لرب�جمية، ونقل �ملمار�ض���ات �لنيابية �إىل 
م�ض���توى �لعمل �ملوؤ�ض�ضي، ما يعني �أن ال م�ضتقبل للعمل 
�لفردي حتت قبة �لربمل���ان، �إال من خالل �لكتل، وهذ� 
من �ض���اأنه ت�ض���جيع �لتنظيمات �حلزبي���ة خلو�س غمار 
�النتخابات على �أ�ض����س بر�جمية �ض���و�ء ب�ض���كل منفرد 
�أو بالتحال���ف م���ع �أحز�ب حتم���ل توجه���ات قريبة من 

توجهاتها.

به���ذ�، تك���ون �لكتل �لنيابي���ة �لثم���اين �ملوجودة يف 
جمل����س �لن���و�ب �ل�ض���ابع ع�ض���ر تختلف ع���ن كل �لكتل 
�لتي �ض���بقتها م���ن حيث �لدور، فهي مغطاة بن�ض���و�س 
يف �لنظ���ام �لد�خلي، وبات عليها �لتقدم برب�مج وروؤى 
ووثائق تاأ�ضي�ض���ية، وعدد �أع�ض���اء حمدد ال يقل عن 15 

نائبًا.

لق���د ت�ض���درت �لكت���ل �لنيابية �مل�ض���هد �ل�ضيا�ض���ي 
و�لد�ض���توري يف �ملجل�س �حلايل، وخا�ض���ة �أن وجودها 
�رتبط بعملية �الإ�ض���الح �ملطروحة عل���ى �أجندة �لدولة 
�الأردنية ب�ض���كل مكثف، وحتديدً� يف ت�ضكيل �حلكومات 
�لربملانية، فقد �أك���د �مللك عبد �هلل �لثاين يف �أكرث من 
منا�ضبة �أن �الآلية �لتقليدية يف ت�ضكيل �حلكومات �نتهت 
�إىل غ���ر رجع���ة، و�أن �ختي���ار رئي�س �ل���وزر�ء و�لوزر�ء 
�ض���يكون من د�خل جمل�س �لنو�ب وبالت�ض���اور مع �لكتل 

�لنيابية.

ويف ظل �ض���عوبة تطبيق مفهوم �حلكومة �لربملانية 
ب�ض���كلها �لكامل و�ل���ذي يتمثل باختي���ار رئي�س �حلزب 
�لفائز يف �النتخابات رئي�ض���ًا للوزر�ء، فاإن �لبديل كان 
يف �إ�ض���ر�ك �لكت���ل �لنيابي���ة يف �ختيار �ض���خ�س رئي�س 
�لوزر�ء، حيث تعّهد �مللك يف �أكرث من منا�ضبة و�آخرها 
�لورق���ة �لنقا�ض���ية �لثاني���ة بتغي���ر �آلية �ختي���ار رئي�س 
�ل���وزر�ء �بت���د�ء م���ن �النتخابات �الأخ���رة، بحيث يتم 
�ختيار رئي�س �لوزر�ء بالت�ضاور مع �ئتالف �الأغلبية من 
�لكتل �لنيابية، فاإذ� مل يربز �ئتالف �أغلبية و��ضح من 
�لكتل �لنيابية، فاإن عملية �لتكليف �ض���تتم بالت�ضاور مع 
جميع �لكتل �لنيابية، وبعد ذلك �ض���يقوم رئي�س �لوزر�ء 
�ملكّل���ف بالت�ض���اور مع �لكتل �لنيابية بت�ض���كيل �حلكومة 
�جلدي���دة و�التف���اق عل���ى برناجمه���ا، وينبغ���ي عل���ى 
�حلكومة �جلديدة �حل�ض���ول على ثق���ة جمل�س �لنو�ب 

و�ال�ضتمر�ر باملحافظة عليها.

وقد مت �عتماد ما ي�ضبه ذلك �إىل حد ما �إبان ت�ضكيل 
حكوم���ة د. عب���د�هلل �لن�ض���ور، �إذ عقد رئي����س �لديو�ن 
�مللكي م�ض���اور�ت مع كتل �ملجل�س وم���ن ثم خرج منهم 
با�ض���م �ملر�ض���ح �الأوفر حظًا لديهم لت�ض���كيل �حلكومة، 
فكان هو د. عبد�هلل �لن�ض���ور �لذي �أعلن وقتها �أنه حاز 
عل���ى ثقة �أكرث من كتلة نيابية خالل �مل�ض���اور�ت، وهذ� 
م���ا مت، حيث عهد �مللك للن�ض���ور بت�ض���كيل �حلكومة ثم 
عاد �لن�ض���ور ملجل�س �لنو�ب وكتله مل�ضاورتها يف �لفريق 
�حلكوم���ي �خلا����س ب���ه، وبربنام���ج عم���ل �حلكوم���ة، 
 وكان كل ذل���ك يف �ل���دورة غر �لعادي���ة ملجل�س �لنو�ب

.)2013/8/10-2/10(

يف �ل���دورة �لعادي���ة �الأوىل ووفق���ًا للتعديالت �لتي 
��ض���تمل عليها �لنظ���ام �لد�خلي �جلديد ل�ض���نة 2013، 
ت�ض���كلت كتل نيابي���ة، وب���ات عددها ثماين كت���ل، هي: 
وطن، �لو�ضط �الإ�ضالمي، �الحتاد �لوطني، جبهة �لعمل 
�لوطني، �جلبهة �ملوحدة، �لوفاق �لوطني، �الإ�ض���الح، 
و�لتجمع �لدميقر�طي، �إ�ضافة �إىل قيام �ئتالف نيابي 
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خارج �إطار تلك �لكتل هو »�ئتالف مبادرة« �لذي �ض���م 
نو�ب���ًا من كت���ل خمتلفة وم�ض���تقلني تالقو� عل���ى �أفكار 
ومبادئ �ضيا�ضية و�جتماعية و�قت�ضادية، وكذلك �أُعِلن 
عن قيام ملتقى �لربملانيات �الأردنيات، وقد �ضّم �أي�ضًا 

نائبات من كتل خمتلفة.

تت�ض���كل �لكت���ل �لنيابي���ة ع���ادة بع���د ظه���ور نتائج 
�النتخاب���ات وقب���ل �نعق���اد دور�ت �ملجل����س، بني نو�ب 
يتو�فق���ون على مبادئ و�أفكار م�ض���ركة، ويتفقون على 
�أجن���دة عم���ل لتنفيذه���ا �أثناء �نعق���اد �ملجل����س وعلى 

خطوط عري�ضة لرب�مج عمل م�ضركة جتمعهم.

وبح�ض���ب �لنظام �لد�خلي �جلديد ملجل�س �لنو�ب، 
ميكن ت�ض���كيل �لكت���ل �لنيابية يف �أي وق���ت �أثناء �نعقاد 
�لف�ض���ل �لت�ضريعي، ب�ض���رط �أن يتو�فق عدد �لنو�ب يف 

�لكتلة مع �لعدد �ملحدد يف �لنظام �لد�خلي )15 نائبًا(، 
ولكن ُيحظر على �أي كتلة تت�ض���كل يف �لف�ضل �لت�ضريعي 
�أن يكون من بني �أع�ض���ائها �أي ع�ض���و ُم�ض���ّجل يف كتلة 

�أخرى.

وو�ض���عت �أحكام �لنظام �لد�خلي �جلديد �ض���روطًا 
لتقوية بنيان �لكتلة، وتقلي�س �الن�ضحابات منها، حيث 
ُمِنع �لع�ض���و �مل�ض���تقيل من كتلته �الن�ضمام لكتلة �أخرى 
�إال بعد �نتهاء �لدورة �لت�ض���ريعية، و�إعادة ت�ضكيل �لكتل 
م���ن جدي���د، كما ن�ض���ت �لتعديالت �لت���ي �أدخلت على 
�لنظ���ام �لد�خل���ي يف ع���ام 2014، على فقد�ن �لع�ض���و 
�مل�ض���تقيل من �لكتلة �أو �ملف�ض���ول منه���ا حقه يف �ملوقع 
�لذي تواله كممثل للكتلة، وللكتلة حق ��ض���تبد�له بع�ضو 

�آخر من �أع�ضائها.

....................................................................................................................

كتل نظامية.. ولكن!
وفقًا لذلك وكما �ض���لف، فقد �أّطر �لنظام �لد�خلي 
�جلدي���د ملجل�س �لن���و�ب �لكت���ل �لربملاني���ة، و�أفرد لها 
ف�ض���اًل كام���اًل هو �لف�ض���ل �خلام����س، فمن���ح �لنظام 
�جلديد للكتل �لنيابية حق �لتو�جد يف �ملكتب �لتنفيذي 
للمجل�س، ون�ّس على �أنه: »يت�ضكل �ملكتب �لتنفيذي من 
�أع�ض���اء �ملكتب �لد�ئم وروؤ�ض���اء �لكت���ل �لنيابية �أو من 

ميثلها، وممثل عن �لنو�ب �مل�ضتقلني �إن وجدو�«.

ون�ّس �لنظام �لد�خلي �أي�ض���ا على �أن ت�ضع كل كتلة 
نيابية نظامها �خلا�س بتنظيم عملها، وتنتخب رئي�ض���ًا 
ومقررً� وناطقًا �إعالميًا با�ضمها، ويتعني على �لكتلة �أن 
تبلغ رئي�س جمل�س �لنو�ب بت�ض���كيلها و��ض���مها و�أ�ضماء 
�أع�ض���ائها ورئي�ض���ها ومقررها ونظامه���ا �خلا�س، كما 
يتعني عليها �إبالغ رئي����س �ملجل�س خطيًا بكل �ملتغر�ت 

�لتي تطر�أ على ع�ضويتها زيادة �أو نق�ضانًا و�أي تغر�ت 
حت�ضل يف رئا�ضتها �أو �لع�ضو �ملعتمد لتمثيلها.

و�أعطى هذ� �لف�ض���ل �حلق لرئي�س �لكتلة �لتن�ضيق 
مع رئي�س جمل�س �لنو�ب فيما يتعلق بال�ضوؤون �ل�ضيا�ضية 
و�لربملاني���ة و�أي �أم���ور �أخرى تقرها �لكتل���ة، و�لتي من 

�ضاأنها تطوير �لعمل �لربملاين.

وتن����س �ملو�د �لناظمة حلركة �أع�ض���اء �لكتل على: 
فقد�ن �لع�ضو �مل�ضتقيل من �لكتلة �أو �ملف�ضول منها حق 
�مل�ض���اركة بالوفود �لنيابية، وحق���ه يف �ملوقع �لذي تواله 
كممث���ل للكتل���ة يف �للجان �ملختلفة و�ملكت���ب �لتنفيذي، 
وللكتل���ة ح���ق ��ض���تبد�له بع�ض���و �آخ���ر م���ن �أع�ض���ائها. 
و�رتباطًا بذلك، فاإن ��ضتقالة �أو �ن�ضحاب �أي ع�ضو من 
�لكتل���ة ال يوؤثر عل���ى فقد�ن �لكتلة ن�ض���ابها )10% من 
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�أع�ضاء �ملجل�س( وذلك حتى نهاية �لدورة، كذلك فاإنه 
ال يحق للنائب �النخر�ط باأكرث من كتلة نيابية و�حدة، 
وال يح���ق له �النتق���ال من كتل���ة الأخرى �إال بع���د �نتهاء 

�لدورة �لربملانية.

�أم���ا فيم���ا يخ����س �لن���و�ب �مل�ض���تقلني �لذي���ن مل 
ينخرط���و� يف كتل نيابي���ة، فيعاملهم �لنظ���ام �لد�خلي 
م���ن حيث �لتمثيل و�حلقوق وكاأنهم كتلة نيابية و�حدة، 
ويح���ق الأي منهم �الن�ض���مام �إىل �لكت���ل �لقائمة يف �أي 
وقت ي�ض���اء، كما يتم �ختيار ممثلي �لنو�ب �مل�ض���تقلني 
مللء �ملو�قع �ملخ�ض�ض���ة لهم يف هيئات �ملجل�س وجلانه 
باالنتخاب �ملبا�ضر فيما بينهم باإ�ضر�ف �ملكتب �لد�ئم.

وحول �الإمكانيات �لتي يتعني و�ضعها حتت ت�ضرف 
�لكت���ل �لنيابي���ة، ين����س هذ� �لف�ض���ل على وج���وب �أن 

يخ�ض����س �ملكتب �لد�ئم ملجل�س �لنو�ب للكتل �لنيابية 
دعم���ًا مالي���ًا و�إد�ري���ًا م���ن مكاتب وموظف���ني وغرها 
لتتمكن من �لقيام مبهامها، و�ال�ض���تعانة بامل�ضت�ضارين 
وذوي �الخت�ضا�س على �أن ُير�عى يف ذلك عدد �أع�ضاء 

كل كتلة و�الإمكانيات �ملتاحة.

كل ذلك جاء يف �لف�ضل �خلام�س للنظام �لد�خلي، 
ولكن بقيت تلك �لن�ضو�س �ضماء، دون �أن جتد تنفيذً� 
حقيقي���ًا لها على �أر�س �لو�قع، فعج���ز �ملجل�س �لنيابي 
ع���ن تخ�ض���ي�س مكات���ب خا�ض���ة لكل كتل���ة نيابي���ة �أو 
�ضكرتر لها وفق ما �ض���رح به �أع�ضاوؤها، وبقي �عتماد 
�لكتل على ن�ض���اط �الأع�ضاء وعلى قدر�تهم يف �لتن�ضيق 

و�ملتابعة.

....................................................................................................................

واقع قدمي بثوب جديد
كان���ت �لكت���ل �لنيابي���ة يف جمال����س نيابية �ض���ابقة 
ت�ض���تكي مّر �ل�ضكوى من �ض���عوبة �حلفاظ على ِبنيتها، 
وم���ن ت�ض���تت �جتاه���ات �أع�ض���ائها يف �لت�ض���ويت عند 
�ملفا�ض���ل �لهامة، ب�ض���بب �البتعاد �لفكري بني �أع�ضاء 
�لكتل���ة، والأ�ض���باب �أخرى �أبرزه���ا �أن معظم �لنو�ب مل 
ي�ضلو� للمجل�س عن طريق قانون �نتخاب ُيوؤّمن و�ضول 
نو�ب حزبيني �أو ذوي خلفيات �ضيا�ض���ية لقبة �لت�ضريع، 
مما يعني ت�ض���ريعًا و��ض���ح �ل���روؤى، ومو�قف �ضيا�ض���ية 
متما�ض���كة، وهدف���ًا ت�ض���ريعيًا يوؤمن به �ض���و�د �أع�ض���اء 

�لكتلة، ويعملون جاهدين لتحقيقه.

وبالرغم م���ن �لن�ض���و�س �لتي و�ض���عت يف �لنظام 
�لد�خلي لتقوية عمل �لكتل �لنيابية، ومتا�ض���ك بنيانها 
وجعلها �أ�ض���لب و�أقوى ح�ض���ورً�، �إال �أن ذلك مل ينعك�س 
على �أر�س �لو�قع، ومل نلم�س له �أثرً� حتت قبة �لت�ضريع، 

ومل تفرز �لن�ضو�س �جلديدة كتاًل قوية �ضلبة متما�ضكة 
تتبنى روؤى و��ضحة و�أهد�فًا حمددة وح�ضورً� قويًا �أثناء 
�لت�ض���ويت يف �لربملان، وهذ� �ل���ر�أي ُيجمع عليه �أغلب 
�أع�ض���اء تلك �لكتل �لتي مت ��ضتطالع وجهات نظرهم، 
فبق���ي �حل���ال ال يختل���ف كثرً� عن �ض���ابقه، وتو��ض���ل 
�بتع���اد �أع�ض���اء �لكتلة �لو�ح���دة �لفكري و�ل�ضيا�ض���ي، 

وت�ضتت �جتاهات �لت�ضويت.

لق���د �أثبتت �حل���و�ر�ت �لفردية مع �أع�ض���اء �لكتل، 
و�ملالحظات �ل�ضخ�ضية، و�لتدوين �لتوثيقي، �أن �حلال 
عل���ى �أر����س �لو�قع بقي���ت كما ه���ي ومل تتغ���ر كثرً�، 
فو��ض���لت كتل �ملجل�س �ل�ض���ابع ع�ض���ر معاناتها يف ظل 
تباعد وجهات نظر �الأع�ض���اء، وت�ضتت �لت�ضويت حتت 

�لقبة، وعدم وجود مرجع حقيقي ناظم لهم.
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ورغ���م وج���ود وثيق���ة تاأ�ضي�ض���ية ت�ض���منت �أهد�ف���ًا 
و��ض���حة، �إال �أن معظم �أع�ضاء �لكتل ال يتم�ضكون بتلك 
�الأنظمة، ومل يكن مو�ض���وع �اللت���ز�م بربنامج �لكتلة �أو 
وحدتها يقلقهم، فقد �ض���اهدنا حاالت كثرة - وخا�ضة 
�أثن���اء مناق�ض���ة �ملو�زنة �أو طرح �لثق���ة باحلكومة- من 
كت���ل تره���ن موقفها ب���رد �حلكوم���ة عل���ى مالحظات 
تل���ك �لكتل، �إال �أن �أع�ض���اء يف تلك �لكت���ل عينها كانو� 
ي�ض���ارعون باملو�فق���ة عل���ى �ملو�زن���ة يف كلماته���م دون 
�نتظ���ار موق���ف �لكتلة، �أو رد �حلكوم���ة على ما جاء يف 

كلمة كتلتهم.

باملقابل و��ض���تمر�رً� حل���االت نيابية كن���ا نر�ها يف 
جمال�س نيابية �ض���ابقة، كان نو�ب يعلنون تاأييد ما جاء 
يف كلمة كتلتهم، لكن ذلك �لتاأييد يف �لغالب يكون كالمًا 
تذروه �لرياح، �إذ مل ي�ض���بق �أن �جتمعت كتلة ما وقررت 
عدم تاأييد �ملو�زنة مثاًل، وطلبت من �الأع�ضاء �اللتز�م 
باملوق���ف �ملُتَخذ، و�إمنا كانت كل �لكتل تلجاأ ملبد�أ تعومي 
�لت�ضويت دون �تخاذ موقف موؤيد �أو معار�س، باعتبار 
�أن مب���د�أ �لتع���ومي �أكرث �الأفكار �لت���ي ميكن من خاللها 

�الإبقاء على حُلمة �لكتلة، وعدم ت�ضتتها.

ما �ض���بق ُيو�ض���لنا لنتيج���ة كانت ملمو�ض���ة يف عمل 
�ملجل����س �لنيابي خالل �ل���دورة �لعادية �الأوىل، وكذلك 
يف �لدورتني �ال�ضتثنائيتني �الأوىل و�لثانية ملجل�س �الأمة 
�ل�ض���ابع ع�ض���ر، وهي �أن �لعمل �لكتلوي مل يرتِق لدرجة 

ت�ضمح له بالتاأ�ض���ي�س لكتل فاعلة ومنظمة وموؤثرة ينتج 
عنه���ا تاأ�ض���ي�س قاعدة �ض���غط على �حلكوم���ة لتحقيق 
�أهد�ف �لكتل، ومل تاأخذ �أي من �لكتل �ملوجودة �ض���كاًل 
�ضيا�ضيًا و��ضحًا، رغم �أن بع�ضها �أخذ ت�ضميات �أحز�ب 
�ضيا�ضية )�لو�ضط �الإ�ضالمي و�الحتاد �لوطني(، ورغم 
ذلك فاإن �لكتل �لتي �أخذت ت�ض���ميات �أحز�ب �ضيا�ضية 
مل حتافظ على وحدتها، وتعر�ض���ت لهز�ت عنيفة كان 

�أكرثها و�ضوحًا ما ح�ضل مع كتلة �لو�ضط �الإ�ضالمي.

ومل تنجح �لكتل �لنيابية يف ت�ضكيل جماعات �ضغط 
على �حلكومة، فيما ي�ض���جل الئتالف »مبادرة« �لنيابي 
�لذي ت�ضكل خارج �إطار �لكتل �لنيابية مع �أنه �ضّم نو�بًا 
من بني �أع�ض���اء تلك �لكتل، �أنه جنح يف ت�ضكيل »لوبي« 
�ض���اغط على �حلكومة نتج عنه تق���دمي �أور�ق عمل يف 
ق�ضايا خمتلفة �أبرزها �لتعليم و�لتعليم �لعايل و�لطاقة 

و�الإ�ضالح وغرها. 

كما ي�ض���جل الئتالف »مبادرة« �لذي يعمل لت�ض���كيل 
كتل���ة نيابي���ة جديدة و�الإع���الن عنها يف بد�ي���ة �لدورة 
�لعادي���ة �لثاني���ة ملجل����س �لن���و�ب �ل�ض���ابع ع�ض���ر، �أنه 
��ض���تطاع �أن يقدم خالل �لف�ض���ل �لت�ض���ريعي �ل�ض���ابق 
عماًل ت�ض���ريعيًا �إيجابيًا، و�أن يرك ب�ض���مة حقيقية يف 
مو�ضوع �ل�ض���ر�كة بني �حلكومة وجمل�س �لنو�ب، يتعلق 
برب�مج عم���ل يتم �التف���اق عليها ب���ني �لطرفني، ويتم 

تقدمي برنامج زمني و��ضح وحمدد لتنفيذها.

....................................................................................................................

الكتل النيابية يف عام
عانت �لكتل �لنيابي���ة خالل عام من مطبات كثرة 
�أ�ض���عفت بنيانه���ا، و�أثرت على حلمته���ا، وتفاوت ذلك 
�لتاأثر بني كتلة و�أخرى، فظهر جليًا �أن بع�ضها ��ضتطاع 
جت���اوز هز�ت �رتد�دية ح�ض���لت له �أثن���اء �لعام، فيما 

عانى بع�ضها �الآخر طوياًل من تناق�س عدد �أع�ضائها، 
�أوع���دم قدرتها على �الجتم���اع، �أو �حلفاظ على بنيتها 
�الأ�ضا�ض���ية، �أو �ضعوبة �لتو��ض���ل بني �الأع�ضاء يف بع�س 

�الأحيان.
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ولعل �لو��ض���ح خ���الل ع���ام �أن كتاًل نيابي���ة فقدت 
�أع�ض���اء منه���ا، وتقّل�س عدده���ا، �إال �أن �أغلبها ال يريد 
�العر�ف بذلك، ويحاجج كثرً� باأن هذ� غر �ضحيح، 
فيم���ا �عرف���ت كتلت���ا �لو�ض���ط �الإ�ض���المي و�لتجم���ع 
�لدميقر�ط���ي �أنهما فقدتا �أع�ض���اء، و�أن عددهما بات 
�أق���ل من 15 ع�ض���وً� )�لنظام �لد�خل���ي ملجل�س �لنو�ب 
ال ين����سّ على حل �لكتلة �إن قّل عدد �أع�ض���ائها عن 15 

ع�ضوً� �أثناء �نعقاد �لدورة �لنيابية(.

وعل���ى �ض���بيل �ملث���ال، ف���اإن نو�ب���ًا م���ن كت���ل نيابية 
خمتلفة �أعلن���و� خالل �أوقات �ض���ابقة �أنهم خرجو� من 
كتلهم و��ض���تقالو� من ع�ض���ويتها، �إال �أن �أولئك �لنو�ب 
�مل�ض���تقيلني يع���ودون للكتل���ة عن���د دع���وة �لكتل���ة للقاء 
جاللة �مللك، �أو لقاء رئي�س �لوزر�ء لبحث مو�ض���وع ما، 
�الأمر �لذي ُيبقي �ض���بابية حول ت�ض���كيلة �لكتلة، وعدد 

�أع�ضائها.

حتدي���د ع���دد �أع�ض���اء �لكتل���ة ب���ات �أمرً� َي�ض���ُعب 
�ض���بطه، حيث ُتظِهر �ض���جالت �الأمان���ة �لعامة ملجل�س 
�لن���و�ب �لعدد �لذي مت �إيد�عه يف بد�ية �أعمال �لدورة، 
دون �أن َتظه���ر �أي تغير�ت على و�ض���ع �لكتلة �لعددي، 
حتى �أن �أ�ض���ماء �أع�ض���اء ��ض���تقالو� ر�ض���ميًا من �لكتلة 
يظهرون �ضمن �أع�ضاء �لكتلة، ومثال على ذلك �لنو�ب 
�ملن�ض���حبون م���ن كتلت���ي �لو�ض���ط �الإ�ض���المي و�لتجمع 
�لدميقر�طي، رغم �أن �لنظام �لد�خلي للمجل�س ين�س 
عل���ى �ض���رورة �إبالع �ملجل����س باأي تغي���ر�ت تطر�أ على 
�لكتلة، �إال �أن ذلك ال يتم، وهذ� يعني �أن عملية �لدخول 
و�خلروج من �لكتلة غر و��ضحة، وما ز�لت �آلية حتديد 
عدد �الأع�ض���اء تفتقد للدقة، فبع�س �أع�ض���اء �لكتلة ال 
يح�ض���رون �جتماعات كتلتهم �إال يف مر�حل �لتاأ�ض���ي�س 
�الأوىل، وم���ن ث���م يذهب���ون مبتعدين، لكن �أ�ض���ماءهم 

تبقى موجودة �ضمن �أع�ضاء �لكتلة.

ه���ذ� �الأمر ُيخالف �للو�ئح �لد�خلية �لتي و�ض���عتها 
�لكتل لنف�ض���ها مبح����س �إر�دتها، وهي ف�ض���ل �لع�ض���و 

�ملتغي���ب عن ح�ض���ور �جتماع���ات �لكتلة لث���الث مر�ت 
من ع�ض���ويتها، لكن هذ� مل يحدث �إطالقًا، ومل ُي�ضجل 
�أن �أعلنت �أي كتلة ف�ض���ل �أحد �أع�ضائها با�ضتثناء كتلة 
�لو�ض���ط �الإ�ض���المي �لت���ي �أعلنت ف�ض���ل �لنائب زكريا 
�ل�ض���يخ م���ن ع�ض���ويتها، فيما �أعل���ن �لنائب نف�ض���ه �أنه 

��ضتقال ومل ُيف�ضل.

تاأ�ضي�ض���ًا عل���ى ما ذك���ر، فاإن �ل�ض���بابية ه���ي �لتي 
تكتن���ف عمل �لكت���ل، لغي���اب �آليات توثيق و��ض���حة يف 
�لكتلة نف�ضها، ب�ضبب عدم وجود حما�ضر لالجتماعات 

ميكن �لرجوع �إليها و�لتوثق من خاللها.

و�لتجم���ع  �الإ�ض���المي  �لو�ض���ط  كتلت���ي  فبخ���الف 
�لدميقر�ط���ي مل تعلن �لكتل �ل�ض���تة �ملتبقية �أن عددها 
�أ�ضبح �أقل من 15 ع�ضوً�، رغم �أن جميعهم يعرفون �أن 
كل �جتماعاتهم بخ���الف �للقاء�ت �لهامة )لقاء �مللك 
�أو رئي�س �حلكومة( تبلغ ن�ضبة ح�ضور �الأع�ضاء فيها ما 

بني 50-60% فقط.

و�كت�ض���فنا خالل �لبحث و�الت�ض���ال باأع�ضاء �لكتل 
�لنيابي���ة �فتقادها ل�ض���جل يت���م فيه تدوين ن�ض���اطاتها 
وبياناته���ا و�جتماعاته���ا وع���دد �أع�ض���ائها و�حل�ض���ور 
و�لغي���اب، وكل م���ا يتعل���ق بعمله���ا، ومل جن���د �إال كتل���ة 
�الحتاد �لوطني ككتلة وحيدة متتلك �ض���جالت و��ضحة 
�أطلعتنا عليها، يتم فيها تدوين كل ما يتعلق بن�ض���اطات 
�لكتل���ة وما تق���وم به، من حيث �لزيار�ت و�الت�ض���االت 
و�الجتماع���ات، و�الأع�ض���اء وم���ا يقوم به ن���و�ب �لكتلة 

�ضو�ء يف �ملجل�س �لنيابي �أو خارجه. 

و�أفردت كتلة �الحتاد �لوطني الأع�ضاء كتلة �حلزب 
مكتب���ًا خا�ض���ًا يف �حل���زب نف�ض���ه، وفّرغ���ت موظف���ًا 
ك�ض���كرتر للكتل���ة، مهمت���ه تدوي���ن كل م���ا يتعل���ق بها 
وبن�ضاطاتها، وهذه �مليزة تفردت بها �لكتلة عن �ضو�ها، 
فيما فعل �ئتالف »مب���ارده« �الأمر عينه، و�أفرد موظفًا 
خا�ض���ًا لالئتالف مهمته �ملر��ضالت وجمع كل ما يتعلق 
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باملبادرة و�أور�قها �لنقا�ضية وح�ضور �الجتماعات �لتي 
تتم وتدوين �ملحا�ضر.

ويختلف هذ� �الأمر متام���ًا عن طريقة عمل �للجان 
�لنيابي���ة �لتي تق���وم �الأمانة �لعام���ة ملجل�س �لنو�ب من 
خالل �ملوظفني �ملنتدبني لها �لغر�س، ت�ض���جيل وتدوين 
كل �الجتماع���ات و�للق���اء�ت �ض���و�ء كان���ت �جتماعات 
ت�ضريعية الإقر�ر قانون ما، �أو رقابية لال�ضتماع لوجهات 

نظر �ضريحة معينة من �ملجتمع حول مو�ضوع معني.

�إذً� با�ض���تثناء كتل���ة �الحت���اد �لوطن���ي، ف���اإن �لكتل 
�الأخرى ال تدون �أية مالحظات تتعلق ب�ضر عملها، و�إن 
وج���دت كتلة تفعل ذلك كما جبه���ة �لعمل �لوطني، فاإن 
�لتدوين يقت�ض���ر على �ض���ر �جتماع مع���ني ال �أكرث، وال 

يتم ت�ضجيل ذلك ب�ضكل منتظم.

ووفق���ًا مل�ض���اهد�تنا،  فاإن عملية �الأر�ض���فة و�لتوثيق 
غائبة عن عمل �لكتل �لنيابية، وتعتمد عند �ل�ضوؤ�ل عن 
ن�ض���اطاتها على �حلديث �ل�ضفوي غر �ملوثق، با�ضتثناء 

�لوثيقة �لتاأ�ضي�ضية للكتلة �لتي يتم �إيد�عها لدى �الأمانة 
�لعام���ة ملجل�س �لنو�ب، وحتى وثيقة �لكتلة �لتاأ�ضي�ض���ية 
�لت���ي �أودعت لدى �أمان���ة جمل�س �لن���و�ب ال يتم تنفيذ 
�لكث���ر م���ن بنودها، و�إمنا ج���اء �إيد�عها كاأمر �ض���كلي 
��ض���تجابة لن�ض���و�س �لنظ���ام �لد�خل���ي للمجل�س �لتي 

ت على ذلك. ن�ضّ
وعلى �لرغم من �إتاح���ة �ملجال �أمام �لكتل �لنيابية 
ال�ض���تخد�م �ملكتب �الإعالمي ملجل����س �لنو�ب لالإعالن 
عن ن�ض���اطاتها �أو ما تق���وم به، �أو �إطالع �ل���ر�أي �لعام 
عّما قامت به خالل �لدورة �لربملانية، �إال �أنه من �لنادر 

��ضتخد�م �ملكتب �الإعالمي لهذ� �لغر�س.

وجُتمع �لكتل �لنيابية على �أن �أع�ض���اءها ال يقومون 
مبناق�ض���ة ج���د�ول �أعم���ال �جلل�ض���ات �لنيابي���ة قب���ل 
ح�ض���ولها، وعل���ى �أن �لتن�ض���يق بني �أع�ض���اء �لكتل قبل 
�جلل�ض���ات وخاللها �ض���عيف جدً�، وال يوجد تو�فق بني 

�الأع�ضاء حول �لكثر من �لق�ضايا.

....................................................................................................................

الكتل النيابية حزبيًا و�سيا�سيًا
ت�ض���كلت �لكت���ل �لنيابي���ة مبع���زل ع���ن �خللفي���ات 
�حلزبية، با�ض���تثناء كتلتي �لو�ضط �الإ�ضالمي و�الحتاد 
�لوطن���ي �للتني ت�ض���كلتا وهما حتمالن �أ�ض���ماء �أحز�ب 
�ضيا�ض���ية قائمة، و�عتربتا �مت���د�دً� لقائمتني حزبيتني 

�ضكلهما �حلزبان.

ورغم وجود نو�ب جنحو� �ض���من �لقو�ئم �لوطنية، 
�إال �أن معظ���م �لن���و�ب �لذي���ن جنحو� مل ي�ض���كلو� كتاًل 
نيابي���ة م���ع بع�ض���هم �لبع�س، و�إمن���ا تفرق���و� على كتل 
خمتلف���ة با�ض���تثناء نائب���ني م���ن كتل���ة حزب �لو�ض���ط 
�الإ�ض���المي خا�ض���ا �النتخاب���ات �لنيابية �ض���من قائمة 

�لو�ض���ط �الإ�ض���المي، وبقيا معًا يف �لكتلة ذ�تها، وهما: 
م�ض���طفى �لعماوي وحممد �حلاج، فيما خرج �لع�ض���و 
�لثالث، زكريا �ل�ض���يخ �لذي جنح �ضمن �لقائمة عينها 
م���ن ع�ض���وية �لكتلة بع���د �أن �ن�ض���م �إليه���ا يف بد�يات 

ت�ضكيلها.

كم���ا �أن �لنائب���ني حممد �خل�ض���مان وعب���د �ملجيد 
�الأقط�س خا�ضا �النتخابات �ضمن قائمة حزب �الحتاد 
�لوطن���ي، �إال �أن �الأقط�س خرح من �لكتلة بعد ت�ض���كيلها 
�أي�ض���ًا، و�نطبق���ت ه���ذه �حل���ال على �لنائب���ني عاطف 
�لطر�ون���ة وخمي�س عطي���ة �للذين خا�ض���ا �النتخابات 
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�ض���من قائمة وطن، ولكن عند ت�ضكيل �لكتلة يف جمل�س 
�لنو�ب، مل يت�ض���اركا فيها، ف�ضّكل �لطر�ونة كتلة وطن، 
وذهب �لنائب خمي�س عطية �إىل كتلة �لنه�ضة، و�حلال 
ذ�ت���ه ين�ض���حب عل���ى �لنائب���ة رىل �حل���روب و�لنائ���ب 
من���ر زو�ي���دة، �إذ �إن كليهم���ا �ض���ارك يف قائمة وطنية 
و�حدة، ولكن عند ت�ض���كيل �لكتل ذه���ب كل منهما �إىل 
كتلة خمتلفة، حي���ث توجهت �حلروب �إىل كتلة �لتو�فق 

�لوطني، و�ختار �لزو�يدة كتلة �لتجمع �لدميقر�طي.

ما �ض���بق يعني �أن �لنو�ب �لذين �ضاركو� يف �لقو�ئم 
�لوطني���ة ذ�ته���ا مل يذهب���و� �ض���ويًا للكتل نف�ض���ها، كما 
يك�ضف �أن �لقو�ئم �لوطنية �لتي خا�ضت �النتخابات مل 
يكن يجمعها بال�ض���رورة روؤى �ضيا�ضية حمددة �ملعامل، 
�الأم���ر �ل���ذي مل ميي���ز �لفائزين باملقاعد �ملخ�ض�ض���ة 
للقو�ئ���م �لوطنية عن �لفائزين يف �لدو�ئر �ملحلية فيما 

يخ�س توجهاتهم �لكتلوية يف �ملجل�س �لنيابي.

ونظري���ًا ف���اإن كتلتي �لو�ض���ط �الإ�ض���المي و�الحتاد 
�لوطني هما �لكتلتان �لوحيدتان �للتان حتمالن �أ�ضماء 
�أحز�ب �ضيا�ضية، بيد �أن متا�ضك �لكتلتني �ل�ضيا�ضي مل 
يكن بامل�ض���توى �ملطلوب،  حيث �ختلفت مو�قف �أع�ضاء 
كل منهم���ا يف مفا�ض���ل خمتلف���ة، وت�ض���ارب ت�ض���ويت 
�أع�ضائهما حتى يف مفا�ضل ب�ضيطة، لي�س هذ� فح�ضب، 
ب���ل �إن كتلة �لو�ض���ط �الإ�ض���المي عانت من �ن�ض���حابات 
باجلملة �ض���وف توؤثر على و�ض���عها يف �ل���دورة �لنيابية 
�لثانية ملجل�س �لنو�ب، فيما تعاين كتلة �الحتاد �لوطني 

من �ن�ضحابات هنا وهناك، و�إن كانت تلك �الن�ضحابات 
ال تهدد ��ضتمر�ر �لكتلة وبقاءها. 

�أم���ا بقي���ة كتل �ملجل�س و�إن �ض���ارك فيه���ا حزبيون، 
�إال �أن ذل���ك مل ينعك����س عليه���ا من حي���ث �الأد�ء وتبني 
مو�قف �ضيا�ض���ية الفتة حت���ت �لقبة، ومل يظهر ذلك يف 
�أي مف�ض���ل ت�ض���ريعي خالل �لدورة �ملن�ضرمة، غر �أن 
هذ� ال ينفي وجود حماوالت م�ضتمرة يعرب عنها �أحيانًا 
�لنائب عبد�له���ادي �ملجايل من جبه���ة �لعمل �لوطني 
و�لذي هو �أي�ض���ًا رئي�س حزب �لتيار �لوطني، من خالل 
تبني���ه وتقدمي���ه بر�م���ج عمل �ضيا�ض���ية لكتلت���ه، �إال �أن 
�أغلبية تلك �لرب�مج ال جتد من يد�فع عنها من �أع�ضاء 
�لكتلة، كما �أن �لنائب �أجمد �ملجايل من كتلة �لنه�ض���ة 
و�لذي هو �أي�ض���ًا رئي�س حزب �جلبهة �الأردنية �ملوحدة 
ح���اول �أكرث من مرة دفع �لكتلة لتبني مو�قف �ضيا�ض���ية 
تعرب عن وجهة نظر حزبه، �إال �أن تلك �ملحاوالت كانت 
حمدودة وغ���ر موؤث���رة، و�إن كان ي�ض���جل للكتلة وحدة 
�أع�ضائها لت�ض���ل ما يقرب من 75% يف �لت�ضويت على 
مفا�ضل هامة كالثقة و�ملو�زنة، وهذ� ال يعرب بال�ضرورة 
ع���ن تاأث���ر له���ذ� �لنائ���ب �أو ذ�ك بقدر ما ه���و موقف 

�ضيا�ضي لنو�ب �لكتلة �أنف�ضهم يريدون �لتعبر عنه.

ورغ���م �أن كتل���ة �لتجم���ع �لدميقر�ط���ي ت�ض���م يف 
ع�ض���ويتها نو�ب���ًا ذوي خلفيات ي�ض���ارية وقومي���ة �إال �أن 
ه���ذ� مل ي�ض���فع للكتل���ة يف توحي���د مو�قفها �ل�ضيا�ض���ية 
وتق���دمي روؤى موح���دة تعرب ع���ن ر�أي �لكتل���ة، بل كانت 
مو�قف �أع�ضاء �لكتلة منفردة دون �ضابط �يقاع يجمع 

�الأع�ضاء ويقدمهم كج�ضم كتلوي موحد.

....................................................................................................................

احل�سور الن�سائي يف الكتل النيابية
�ض���مت �ض���بع كتل نيابية من �أ�ض���ل ثم���اين كتل كما 
هو مبني يف �جلدول )1(، وجوهًا ن�ض���ائية تر�وحت ما 

ب���ني نائبة و�حدة وخم����س نائبات، فيما مل ت�ض���م كتلة 
�الإ�ضالح �أي نائبة.
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وتقلدت �ض���يدتان هما: رىل �حل���روب من »�لتو�فق 
�لوطن���ي«، وردينة �لعطي من »جبه���ة �لعمل �لوطني«، 
موقع نائبة رئي�س �لكتلة، فيما �ض���غلت �لنائبتان مي�ضر 
�ل�ضردية من »�لنه�ضة«، وخلود �خلطاطبة من »وطن«، 
موقع �لناطقة �الإعالمية للكتلة، وح�ضلت �لنائبة جناح 

�لعزة من »�الحتاد �لوطني«، على موقع مقررة �لكتلة.

و�ض���مت كتلة �لو�ضط �الإ�ض���المي يف بد�ية ت�ضكيلها 
�أكرب ع���دد من �لنائب���ات بو�قع خم�س نائب���ات، �إال �أنه 

�ن�ض���حب منه���ن �أربع نائب���ات دفعة و�ح���دة، ليبقى يف 
�لكتلة نائبة و�حدة فقط.

و�ضمت كتلة �لنه�ضة �أربع نائبات، فيما �ضم كل من 
كتلت���ي جبهة �لعمل �لوطني و�الحت���اد �لوطني نائبتني، 
كما �ضم كل من كتل �لتو�فق �لوطني، ووطن، و�لتجمع 
�لدميقر�ط���ي نائبة و�حدة فقط، وبقيت نائبتان خارج 
�لكتل �لنيابية كم�ضتقلتني، هما: فلك �جلمعاين ومرمي 
�للوزي، فيما مل ي�ض���م �ملكتب �لد�ئم ملجل�س �لنو�ب �أي 

نائبة.

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

املن�صبعدد النائباتعدد اأع�صاء الكتلةا�صم الكتلة

ع�ضو�ت5  17�لو�ضط �الإ�ضالمي
ناطقة �إعالمية181وطن

ناطقة �إعالمية، وع�ضو�ت224�لنه�ضة
مقررة، وع�ضوة152�الحتاد �لوطني

ع�ضوة161�لتجمع �لدميقر�طي
نائبة �لرئي�س، وع�ضوة172�لعمل  �لوطني

نائبة �لرئي�س161�لتو�فق �لوطني
-160�الإ�ضالح
-132م�ضتقلون

15018�ملجموع

....................................................................................................................

الدور الرقابي والت�سريعي للكتل
مل ت�ض���تطع �لكتل �لنيابية �أن توؤ�ض�س لها دورً� رقابيًا 
وت�ض���ريعيًا ب�ض���كل موؤ�ض�ضي ممنهج وو��ض���ح، فاقت�ضر 
�لدور �لرقابي على زيار�ت تقوم بها �لكتل مب�ض���اركات 

متو��ض���عة م���ن �أع�ض���ائها ملحافظ���ات و�ألوي���ة خمتلفة 
بهدف �الطالع على م�ضاكل �ملو�طنني ومعاناتهم، ومن 
ث���م تعود �لكتلة �إىل جمل����س �لنو�ب دون �أن تقوم بتبني 
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بع����س ما �ض���اهدته، �أو �أن تق���دم للحكوم���ة روؤى تتعلق 
بتلك �لزيار�ت و�مل�ضاهد�ت.

وعق���دت �لكت���ل �لنيابي���ة لق���اء�ت م���ع موؤ�ض�ض���ات 
ومديري���ات ووز�ر�ت خمتلف���ة، وكذلك مع موؤ�ض�ض���ات 
جمتم���ع مدين، بي���د �أن كل ما نتج عن تلك �مل�ض���اور�ت 
و�للقاء�ت مل ينعك�س ب�ضكل و��ضح وجلي على عمل تلك 
�لكت���ل بكل �ألو�نه���ا، و�إمنا بقي يف مكانه، �إذ مل ن�ض���هد 
قيام كتلة بتبني برنامج مت �لتو�فق عليه مع موؤ�ض�ض���ات 
معينة، وقامت بعك�ضه على عملها ومد�خالت �أع�ضائها 

حتت �لقبة �أو يف غرف �لت�ضريع.

�لزي���ار�ت و�للقاء�ت �لتي قامت به���ا كتل مل ينُجم 
عنه���ا تط���ور يف عمله���ا، ومل تنعك����س م���ردودً� رقابي���ًا 
و��ض���حًا، فلم ُي�ض���جل �أن قامت كتلة معينة بالطلب من 
�أع�ض���ائها توجيه �أ�ض���ئلة حول مو��ض���يع ت�ض���غل �لر�أي 
�لع���ام، ومل ُي�ض���جل �أن قالت كتلة �إنها �ض���تقوم بتوجيه 
��ض���تجو�ب �أو �أ�ض���ئلة للحكوم���ة ح���ول ق�ض���ية رقابي���ة 
معينة، �أو �أنها قامت باإثارة ق�ض���ية مت مالم�ضتها خالل 

�لزيار�ت �لتي قامت بها.

�قت�ضرت �أ�ضئلة �أع�ضاء �لكتل �ملختلفة حول ق�ضايا 
تتعلق بهم �ضخ�ضيًا �أو مبناطقهم �النتخابية �أو بق�ضايا 
تثار من قبل �لر�أي �لعام، �إذ مل ُي�ض���جل �أّن كتلة عقدت 
�جتماعًا وق���ررت يف نهايته �تخاذ �الإجر�ء�ت �لرقابية 

�لت���ي ميلكها كل نائب فيها لال�ضتي�ض���اح عن ق�ض���ة �أو 
مو�ضوع معني.

�الأ�ض���ئلة  ت�ض���جيل  ي���ربر  ال  ه���ذ�  ف���اإن  عملي���ًا 
و�ال�ض���تجو�بات �ملوجه���ة من قبل �لنو�ب ب�ض���كل فردي 
باعتباره���ا عم���اًل كتلويًا موح���دً�، �إذ مل تكن �الأ�ض���ئلة 
و�ال�ض���تجو�بات �ملقدمة م���ن �أي ع�ض���و يف �لكتلة ذ�ت 

عالقة بالكتلة و�إمنا بالنائب ب�ضكل خا�س.

�ألو�نه���م  مبختل���ف  �لكت���ل  �أع�ض���اء  ق���ّدم  لق���د 
خ���الل �ل���دورة �لت�ض���ريعية كّم���ًا كب���رً� م���ن �الأ�ض���ئلة 
و�ال�ض���تجو�بات، ووقعو� على مذك���ر�ت، ولكن كل تلك 
�الأ�ض���ئلة و�ال�ض���تجو�بات و�ملذك���ر�ت كان يتم تقدميها 
و�لتوقيع عليها وتبنيها ب�ضكل فردي دون �لرجوع للكتلة.

وكما هو �حلال يف �ملجال �لرقابي، فاإن �لدور �لذي 
لعبت���ه �لكتل ت�ض���ريعيًا مل يكن �أف�ض���ل ح���ااًل من �لدور 
�لرقابي �ملحدود �لذي قامت به، وذلك �إذ� �أردنا �لقول 

باأن �لزيار�ت كانت جزءً� من �لدور �لرقابي.

فال���دور �لت�ض���ريعي للكت���ل خالل �ل���دورة مل يظهر 
�إطالق���ًا ال حت���ت �لقب���ة وال يف غ���رف �لت�ض���ريع، حيث 
مل تتنَب �أي كتلة مو�ض���وعًا ت�ض���ريعيًا معين���ًا لتعمل على 
تعديل���ه �أو تغيره �أو �ض���ناعة لوبي نيابي موؤيد لها لفعل 
ذلك، با�ض���تثناء �ئتالف »مبادرة« �لذي تبنى مو�ض���وع 
�أبناء �الأردنيات �ملتزوجات من �أجانب وحقوقهن وعمل 

مع �حلكومة على هذه �لق�ضية.

....................................................................................................................

توزيع اأع�ساء الكتل على اللجان الدائمة 
تر�وحت م�ض���اركة �أع�ضاء �لكتل �لنيابية يف �للجان 
�لد�ئم���ة م���ا ب���ني 13 �إىل 20 ع�ض���وً� للكتل���ة �لو�حدة، 
�إ�ض���افة �إىل �ض���تة �أع�ض���اء من �لنو�ب �مل�ض���تقلني، كما 
هو مبني يف �جلدول رق���م )2(، وهذ� يعني �أن جمموع 

�أع�ض���اء �لكتل و�مل�ضتقلني �مل�ضاركني يف ع�ضوية �للجان 
�لد�ئم���ة هو 127 نائبًا ونائبة، علمًا باأن هناك خم�ض���ة 
نو�ب ال يحق لهم �مل�ض���اركة يف ع�ضوية �للجان �لد�ئمة 
ب�ضبب ع�ضويتهم يف �ملكتب �لد�ئم، وهم رئي�س جمل�س 
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�لنو�ب ونائبيه و�مل�ضاعدين، ما يعني �أن عدد �الأع�ضاء 
�لذي���ن مل ينخرط���و� بع�ض���وية �للج���ان �لد�ئمة هو 18 
نائبًا ونائبة من �أ�ض���ل ع�ض���وية �ملجل����س �لبالغ عددها 

150 ع�ضوً�.

�إن كتلة �لنه�ضة قد �ضّجلت �أكرب عدد من �مل�ضاركني 
يف �للج���ان �لد�ئم���ة بو�قع 20 ع�ض���وً�، تلتها كتلة وطن 
�لتي �ض���اركت ب� 16ع�ض���وً�، فيما �ضاركت ثالث كتل كل 
منها ب� 15 ع�ض���وً�، هي: �لتجمع �لدميقر�طي و�الحتاد 
�لوطني و�لو�ضط �الإ�ضالمي. وحّلت كتلة �لعمل �لوطني 
باملرك���ز �لتايل مب�ض���اركتها ب� 14 ع�ض���وً�، وحلت كتلتا 
�لتو�فق �لوطني و�الإ�ض���الح يف �ملركز �الأخر مب�ضاركة 
كل منهما ب� 13 ع�ض���وً�. �أما �مل�ض���تقلون، فقد �قت�ضرت 

م�ضاركتهم على �ضتة �أع�ضاء.

�أما م���ن حيث عدد �للج���ان �لد�ئمة �لتي �ض���اركت 
بها �لكتل �لنيابي���ة، فقد تر�وحت بني 11 �إىل 19 جلنة 

للكتلة �لو�حدة، �إ�ض���افة �إىل م�ضاركة �لنو�ب �مل�ضتقلني 
يف ت�ض���ع جلان، من �أ�ضل �للجان �لد�ئمة �لبالغ عددها 

20 جلنة. 

ويبني �جلدول )2( �أي�ضًا عدد �ملقاعد �لتي �حتلتها 
�لكت���ل �لنيابي���ة يف �للجان �لد�ئمة، �آخذي���ن باالعتبار 
�أنه يح���ق للنائب �أن يك���ون ع�ض���وً� يف جلنتني د�ئمتني 
كحد �أعلى، و�أن عدد �أع�ض���اء �للجن���ة �لو�حدة ير�وح 
ب���ني 7 - 11 ع�ض���وً�، علمًا باأن ع�ض���وية كل و�حدة من 
�للج���ان �لد�ئم���ة ق���د بلغ���ت 11 ع�ض���وً� ما ع���د� جلنة 
�لري���ف و�لبادية �لتي �قت�ض���ر عدد �أع�ض���ائها على 10 
�أع�ض���اء، ما يعن���ي �أن جمموع �أع�ض���اء �للجان �لد�ئمة 
كان 219 ع�ض���وً�. يف ه���ذ� �الإطار، ت���ر�وح عدد �ملقاعد 
�لتي �حتلتها �لكتل���ة �لنيابية يف �للجان �لد�ئمة ما بني 

21 �إىل 34 مقعدً�.

اجلدول )2(: توزيع م�صاركة الكتل النيابية يف بداية ت�صكيلها يف ع�صوية اللجان النيابية الدائمة

ع�صو يف املكتب عدد الأع�صاء ا�صم الكتلة 
الدائم

عدد الأع�صاء 
يف اللجان 

الدائمة

عدد املقاعد يف 
اللجان الدائمة

عدد اللجان 
الدائمة التي 

ت�صارك بها الكتلة

142112-17�لعمل �لوطني 

�لتجمع 
152714-16�لدميقر�طي 

161132111�لتو�فق �لوطني

222203419�لنه�ضة

152614-15�الحتاد �لوطني

153016-17�لو�ضط �الإ�ضالمي 

181162817وطن

161132213�الإ�ضالح

6109-13�مل�ضتقلون

150512721920�ملجموع
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ويب���ني �جل���دول )3( م�ض���اركة �لكت���ل �لنيابي���ة يف 
�ملكت���ب �لد�ئم ورئا�ض���ة �للج���ان �لنيابي���ة �لد�ئمة من 
حيث �لعدد و�الأ�ض���ماء. وقد تر�وحت م�ضاركة �لكتل يف 
رئا�ض���ات �للجان ما بني رئا�ض���ة و�ح���دة، كما هو حال 
كتلت���ي وطن و�الإ�ض���الح، و�أربع رئا�ض���ات، كما هو حال 
كتلت���ي �لعم���ل �لوطن���ي و�لتجم���ع �لدميقر�ط���ي، فيما 
�ضاركت كتلتا �لتو�فق �لوطني و�لنه�ضة بثالث رئا�ضات 
ل���كل منهم���ا، و�ض���اركت كتلتا ح���زب �الحت���اد �لوطني 

وحزب �لو�ضط �الإ�ضالمي برئا�ضتني لكل منهما.

�أما على �ضعيد �للجان �لتي فازت �لكتل برئا�ضتها، 
فقد �حتلت كتلة �لعمل �لوطني رئا�ضات �أربع جلان، هي: 
�ل�ض���حة و�لبيئة، فل�ضطني، �ل�ضباب و�لريا�ضة، و�ملر�أة 
و�ض���وؤون �الأ�ض���رة. و�حتل���ت كتلة �لتجم���ع �لدميقر�طي 
رئا�ض���ات �أرب���ع جل���ان �أي�ض���ًا، ه���ي: �لتوجي���ه �لوطني 
و�الإع���الم، �خلدم���ات �لعامة و�لنقل، �لعم���ل و�لتنمية 

�الجتماعية و�ل�ضكان، و�لطاقة و�لرثوة �ملعدنية.

و�حتل���ت كتلة �لتو�فق �لوطني �لت���ي جاء منها �أحد 
م�ض���اعدي رئي�س جمل�س �لنو�ب، رئا�ضات ثالث جلان، 
هي: �لريف و�لبادية، �حلريات �لعامة وحقوق �الإن�ضان، 
و�القت�ض���اد و�ال�ض���تثمار. و�حتل���ت كتلة �لنه�ض���ة �لتي 
ج���اء منها �لنائب �لثاين لرئي����س جمل�س �لنو�ب و�أحد 
م�ض���اعديه، رئا�ض���ة ثالث جلان، هي: �ملالية، �لزر�عة 
و�ملياه، و�لنز�هة و�ل�ض���فافية وتق�ض���ي �حلقائق.  هذ� 
يف ح���ني �حتل���ت كتل���ة حزب �الحت���اد �لوطني رئا�ض���ة 
�للجنت���ني؛ �الإد�رية، و�ل�ض���ياحة و�الآث���ار، و�حتلت كتلة 
�ح���زب �لو�ض���ط �الإ�ض���المي رئا�ض���تي جلن���ة �لنظ���ام 

و�ل�ضلوك، وجلنة �لربية و�لتعليم و�لثقافة.

�أما كتلة وطن �لتي جاء منها رئي�س جمل�س �لنو�ب، 
فقد �حتل���ت رئا�ض���ة �للجن���ة �لقانوني���ة، و�حتلت كتلة 
�الإ�ض���الح �لتي جاء منها �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل�س 

�لنو�ب، جلنة �ل�ضوؤون �خلارجية.

اجلدول )3(: م�صاركة الكتل النيابية يف املكتب الدائم ورئا�صة اللجان النيابية الدائمة 

ع�صو ا�صم الكتلة 
رئي�س ا�صم ع�صو املكتب الدائممكتب دائم

اأ�صماء روؤ�صاء اللجانجلنة 

4--�لعمل �لوطني 
ر�ئد حجازين، يحيى �ل�ضعود، علي 

بني عطا، نعامي �لعجارمة

4--�لتجمع �لدميقر�طي 
جميل �لنمري، عامر �لب�ضر، 
عدنان �ل�ضو�عر، جمال قّموه

3عبد�هلل عبيد�ت1�لتو�فق �لوطني
في�ضل �الأعور، رىل �حلروب، خر 

�أبو �ضعيليك

2�لنه�ضة
مازن �ل�ضالعني، حممد 

3�خل�ضاونة
حممد �ل�ضعودي، �إبر�هيم 

�ل�ضحاحدة، م�ضطفى �لرو��ضدة

�أحمد �لهمي�ضات، �أجمد �مل�ضلماين2--�الحتاد �لوطني

2--�لو�ضط �الإ�ضالمي 
وفاء بني م�ضطفى، حممد 

�لقطاط�ضة
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ع�صو ا�صم الكتلة 
رئي�س ا�صم ع�صو املكتب الدائممكتب دائم

اأ�صماء روؤ�صاء اللجانجلنة 

عبد �ملنعم �لعود�ت1عاطف �لطر�ونة1وطن

حازم ق�ضوع1�أحمد �ل�ضفدي1�الإ�ضالح

520�ملجموع

يوف���ر �جلدول )4( مقارنة بني ن�ض���بة �أع�ض���اء كل 
كتلة نيابية ملجموع ع�ض���وية �لكتل، مع ن�ض���بة متثيل كل 
كتلة على �ضعيد قيادة �للجان �لد�ئمة و�ملكتب �لد�ئم، 
وهذ� يبني ما �إذ� كانت هناك فجوة بني �لن�ضبتني �ضلبية 
�أم �إيجابي���ة.  وبنتيج���ة هذ� �جلدول، يت�ض���ح �أن توزيع 
�ملنا�ض���ب �لقيادي���ة للج���ان �لنيابية �لد�ئم���ة )رئي�س، 
نائب رئي�س، مقرر(، ومنا�ض���ب �ملكتب �لد�ئم )رئي�س 
�ملجل�س ونائبيه و�مل�ض���اعدين( على �لكتل �لنيابية، قد 
جاء متوزن���ًا من حيث �جلوهر �إىل ح���دود بعيدة. هذ� 
برغ���م �أن كتلة وطن قد �أظهرت فجوة �ض���البة بن�ض���بة 
3.9%، وه���ذ� ميكن تف�ض���ره باأن كتلة وط���ن قد فازت 

برئا�ض���ة جمل����س �لن���و�ب، وبالت���ايل �أف�ض���حت �ملجال 
لكت���ل �أخرى يف قي���ادة �للجان �لد�ئمة. كذلك �ض���جلت 
كتلة �الإ�ض���الح فجوة �ض���البة بقيمة 0.9%، وهذ� ميكن 
تف�ضره �أي�ضًا باأنها فازت مبن�ضب �لنائب �الأول لرئي�س 

جمل�س �لنو�ب. 

ومقابل هاتني �لفجوتني �ل�ض���البتني، �ضجلت خم�س 
كتل �أخرى فجو�ت �إيجابية تر�وحت بني 0.6% )�لتجمع 
�لدميقر�ط���ي، �لتو�ف���ق �لوطني( �إىل 1.5% )�لو�ض���ط 
�الإ�ض���المي(، فيما �ض���جلت كتلة �الحتاد �لوطني فجوة 
�إيجابية قدرها 1.4%، وكتلة �لنه�ضة قدرها 0.8%، �أما 
كتل���ة �لعمل �لوطني، فقد جاءت فجوتها بني �لع�ض���وية 
و�لتمثيل تقرب من �ل�ض���فر، بقيمة 0.1% فقط. ولعل 
ما عّزز هذ� �ملنح���ى �ملتو�زن يف �لتمثيل هو �أن �لنظام 
�لد�خل���ي قد ن�ّس يف �لفقرة )61/ب( على �أن �لتمثيل 
يف �للجان يكون ن�ضبيًا عند �لتو�فق بني �لكتل و�مل�ضتقلني 
وفقًا ملا يق���رره �ملكتب �لتنفيذي، رغم �أن »�لتو�فق« هو 
�ل���ذي ياأخذ جمر�ه يف معظم �حل���االت ولي�س �لتطبيق 

�لتلقائي لقاعدة »�لن�ضبية«.

اجلدول )4(: مقارنة ن�صب ع�صوية الكتل اإىل ن�صب متثيلها يف قيادة اللجان الدائمة واملكتب الدائم

الكتلة

الن�صبة 
ملجموع

ع�صوية  
الكتل

رئي�س 
جلنة

نائب 
مقرررئي�س

ع�صو 
مكتب 

دائم

عدد املقاعد 
يف اللجان 

واملكتب

الن�صبة 
للمجموع 

الفجوة 
بني العدد 
والتمثيل

-  0.9%10.8%17*11.7132%�الإ�ضالح
+ 1.4%12.3%8-10.9242%�الحتاد
+ 0.6%12.3%8-11.7431%�لتجمع
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الكتلة

الن�صبة 
ملجموع

ع�صوية  
الكتل

رئي�س 
جلنة

نائب 
مقرررئي�س

ع�صو 
مكتب 

دائم

عدد املقاعد 
يف اللجان 

واملكتب

الن�صبة 
للمجموع 

الفجوة 
بني العدد 
والتمثيل

+ 0.6%12.3%11.732218%�لتو�فق
-  3.9%9.2%16**13.1131%وطن

+ 1.5%13.9%9-12.4225%�لو�ضط
+ 0.8%16.9%16.1324211%�لنه�ضة

- 0.1%12.3%8-12.4413%�لعمل
0.0%100%100202020565%�ملجموع

)*( �لنائب �الأول لرئي�س جمل�س �لنو�ب.
)**( رئي�س جمل�س �لنو�ب.

لق���د ظهر الحقًا �أن تو�جد �لكتل يف �للجان �لنيابية 
�ملختلفة كان �ض���كليًا، ومل ينعك�س �طالق���ًا على �لكتل، 
ال من حيث �لتن�ض���يق �مل�ض���بق بني �الأع�ض���اء يف ق�ضايا 
مف�ض���لية، وال من حي���ث �لتو�فق على بع�س �لق�ض���ايا 

�لهامة �ملعرو�ضة على جدول �أعمال �جلل�ضات.

وعانت كتل من �ختالف ت�ض���ويت �الأع�ض���اء د�خل 
�للج���ان �لنيابي���ة ع���ن بع�ض���هم �لبع�س، كم���ا �أن هذ� 
�الخت���الف ظه���ر �أي�ض���ًا يف �لتناف����س عل���ى مو�ق���ع يف 

�للجان �لنيابية.

وظه���ر �لتباع���د بني �أع�ض���اء �لكتل عندم���ا تناف�س 
�ثنان من �أع�ض���اء كتلة �لتجمع �لدميقر�طي )يو�ض���ف 
�لقرن���ة وطارق خوري( على موقع �لنائب �الأول لرئي�س 
�ملجل����س، ومل يف���ز �أي منهم���ا، وعلى �أث���ر ذلك، خرج 

�لنائب يو�ضف �لقرنة من ع�ضوية �لكتلة. 

....................................................................................................................

الأنظمة الداخلية للكتل
تت�ضابه �الأنظمة �لد�خلية للكتل �لنيابية �ملودعة لدى 
�الأمانة �لعامة ملجل�س �لنو�ب كثرً� من حيث �الأهد�ف 
و�ملر�م���ي و�لروؤى، وتن�ّس جميعها على طريقة �نتخاب 
رئا�ض���ة �لكتلة ومكتبها �لد�ئم، وممثل �لكتلة يف �ملكتب 

�لتنفيذي.

وتت�ضابه �لكتل �لنيابية من حيث �لن�س على طريقة 
�نتخاب مكتبها �لتنفيذي، وين�ّس بع�ضها على �نتخاب 
�ملكت���ب �لتنفيذي كل دورة برملانية فيما ين�س بع�ض���ها 
�الآخ���ر عل���ى �نتخ���اب دوري كل ثالثة �أ�ض���هر، كما هي 
حال كتل���ة �لتجم���ع �لدميقر�طي، بينم���ا تو�فقت كتلة 
جبه���ة �لعمل �لوطني على �أن يكون �لنائب عبد �لهادي 
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�ملج���ايل رئي�ض���ًا للكتل���ة دون �نتخاب، و�نتخ���اب باقي 
�ملو�قع �الأخرى يف كل دورة ت�ضريعية.

ومتي���زت كتل���ة جبهة �لعم���ل �لوطني باأنه���ا قّدمت 
برنامج عمل لها غر �لوثيقة �لتاأ�ضي�ض���ية �لتي تقّدمت 
به���ا لالأمانة �لعامة. ورغ���م �أن �لربنامج جاء بعد فرة 
طويلة من �إعالن والدة �لكتلة، �إال �أنه ُي�ضجل لها قيامها 

بذلك رغم �لتاأخر فيه.

�لكتل���ة قّدمت برنامج عمل متكاماًل، تعر�ض���ت فيه 
ملو��ض���يع �ضيا�ض���ية و�قت�ض���ادية و�جتماعي���ة وتنموية، 
فاأفردت بندً� لالإ�ض���الح �ل�ضيا�ضي حتت عنو�ن »قانون 
�النتخ���اب �أواًل«، �قرح���ت في���ه مر�جع���ة كل �لقو�نني 
�لناظمة للحياة �ل�ضيا�ضية، وبالتحديد قانون �النتخاب، 
بو�ض���فه �لت�ض���ريع �لذي يرك �أثرً� يف �ض���كل وم�ضمون 
جمل����س �لن���و�ب، وقال���ت يف ب���اب �لفق���ر و�لبطالة �إن 
هناك �ض���عفًا يف �لعالقة بني معدل �لنمو �القت�ض���ادي 
وم�ض���تويات �لفقر و�لبطالة. ويف جم���ال تنمية �لقطاع 
�لزر�ع���ي، نوهت �لكتلة خلطورة ت���ردي وتر�جع قطاع 
�لزر�ع���ة وتهمي�ض���ه. و�أ�ض���ارت �لكتل���ة يف قط���اع �ملياه 
ملعاناة �الأردن من عجز مائي متز�يد ي�ض���ل �إىل حو�يل 
50% م���ن حجم �مل�ض���ادر �ملائية �ملتاح���ة حاليًا، حيث 

يعترب �الأردن ر�بع �أفق���ر دولة مائية فى �لعامل، �إذ يبلغ 
متو�ضط ن�ضيب �لفرد حو�يل 140 مرً� مكعبًا من �ملياه 
مقارن���ة مع �ملع���دل �لدويل �جليد و�الآم���ن الحتياجات 

�لفرد و�ملقدر بحو�يل 1000 مر مكعب �ضنويًا. 

�أما يف قطاع �لطاقة، فاأ�ض���ارت �لكتلة �إىل �أنها تعي 
�لتحدي���ات �لكبرة �لت���ي يو�جهها �القت�ض���اد �الأردين 
يف قط���اع �لطاق���ة من ناحي���ة مو�جه���ة تاأم���ني وتلبية 
�حتياج���ات �لطاق���ة �ملتنامي���ة و�لت���ي تف���وق �ملعدالت 
�لعاملية، نتيجة للنمو �القت�ضادي و�الجتماعي و�لتز�يد 
�ل�ض���كاين �لطبيع���ي و�ال�ض���تثنائي )�لالجئ���ون(. ويف 
�ملو�ض���وع �ل�ض���حي دعت �لكتلة لتو�ض���يع مظلة �لتاأمني 

�ل�ضحي وتطوير �خلدمة �ل�ضحية.

�أم���ا يف جم���ال �الإد�رة �ملحلية، فق���د دعمت �لكتلة 
ليك���ون خط���وة مهم���ة  �إجن���از م�ض���روع �لالمركزي���ة 
�مل�ض���اركة  وتو�ض���يع  �ل�ضيا�ض���ية،  �لتنمي���ة  م�ض���روع  يف 
�ل�ض���عبية، وتفعيل �لقدر�ت �ملحلي���ة يف �الإد�رة ومتكني 

�لدميقر�طية.

وقالت �إن �لتحديات �لتي تو�جه �القت�ضاد �لوطني 
ناجتة عن �ض���غر حجم �القت�ض���اد وحمدودي���ة �ملو�رد 
و�ملوقع �جلغ���ر�يف، و�أن �الأزمة �ملالي���ة �لعاملية �أحدثت 
هزة مدوية يف �أو�ض���اط �ملد�ر�س �لفكرية �القت�ضادية، 
وخا�ض���ة م���ا ي�ض���مى ب�ضيا�ض���ات �ملدر�ض���ة �لليرب�لي���ة 
�جلدي���دة، �لت���ي كانت تن���ادي باحلري���ة �ملطلقة لقوى 

�ل�ضوق. 

كم���ا قّدم���ت كتلة �لو�ض���ط �الإ�ض���المي �إ�ض���افة �إىل 
نظامها �لد�خلي و�ض���فًا �ضيا�ض���يًا لها ولفكرها، ورغم 
�أن ما قّدمته ُيعترب خطوطًا عامة، �إال �أنها �أ�ض���ارت �إىل 

�ضيا�ضة �لكتلة يف جماالت خمتلفة.

و�ختلف م���ا قّدمته كتلة جبهة �لعم���ل �لوطني عما 
قّدمت���ه كتل���ة �لو�ض���ط يف ب���اب �أن كتلة �لعم���ل �لوطني 
قّدم���ت روؤى و�آليات تطبيق، وحلواًل مقرحة من ِقبلها، 
فيما �كتفت »�لو�ضط �الإ�ضالمي« باحلديث عن �أفكارها 
عرب خط���وط عام���ة دون �أن ت�ض���ع برناجم���ًا متكاماًل 
ي�ضّخ�س �مل�ضكلة وي�ضع �حللول �لالزمة للخروج منها.

وقّدم���ت كتلة �لو�ض���ط �الإ�ض���المي برناجمًا من 18 
نقطة، فاأ�ض���ارت �إىل موقفها من نظام �حلكم باعتباره 
جامعًا، و�أ�ضارت �إىل �الأو�ض���اع �ل�ضيا�ضية وموقفها من 
�مل�ض���اركة �ل�ضيا�ض���ية، و�أهمية بناء موؤ�ض�ض���ات منتخبة 
وقوية، و�ض���رورة �الإ�ض���الح �مل�ض���تمر للقو�نني، وتعزيز 

�آليات �ل�ضفافية و�ملحا�ضبة وتطوير �حلياة �ل�ضيا�ضية.

وقّدم���ت كتل���ة وط���ن روؤيته���ا م���ن خ���الل خط���وط 
عامة خمت�ض���رة ب�ضكل كبر، وو�ض���عت بع�س �لق�ضايا 
�ل�ضيا�ض���ية �لتي قالت �إنها تعتني بها وتعمل من �أجلها، 
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من �أبرزها مو��ضيع ذ�ت �ضلة بق�ضايا �ضيا�ضية وخا�ضة 
ما يتعلق بقانون �النتخاب، وفر�س هيبة �لدولة و�إنفاذ 
�ض���يادة �لقانون يف جمي���ع مناطق �ململك���ة، و�حلد من 
مظاه���ر �لعن���ف �لت���ي �عتربته���ا دخيلة عل���ى �ملجتمع 

�الأردين.

ويف �ملجال �لتنم���وي، طالبت �لكتلة بعد�لة �أكرب يف 
توزيع مكت�ض���بات �لتنمي���ة على جميع مناط���ق �ململكة، 
خ�ضو�ض���ًا �لنائية منها، و�إيجاد م�ضاريع تنموية تنه�س 
بامل�ضتوى �ملعي�ض���ي للمو�طنني وتوفر فر�س عمل الأبناء 
وبن���ات تل���ك �ملناط���ق، مب���ا يحّد م���ن م�ض���كلتي �لفقر 
و�لبطال���ة، خ�ضو�ض���ًا و�أن �لقط���اع �حلكومي ال ميكنه 
��ض���تيعاب �ملزي���د م���ن �لوظائ���ف، و�أهمية �لتو�ض���ع يف 
جذب �ال�ض���تثمار�ت �ملوّلدة لفر�س �لعمل الأبناء وبنات 
�لوطن، و�لو�ضول �إىل �ال�ضتقر�ر يف �لقو�نني �لتي تتعلق 
بهذ� �ملجال للحد من �النعكا�ض���ات �ل�ضلبية على حجم 
ونوعي���ة �لفر����س �ال�ض���تثمارية �لتي ميكن لالقت�ض���اد 

�الأردين �ال�ضتفادة منها.

�لكت���ل �الأخرى قّدم���ت �أنظمة د�خلي���ة �كتفت فيها 
بالن����س على طريقة �الجتماعات و�آليات تدوير �ملو�قع 
�لقيادية يف �لكتلة، ومكون���ات �ملكتب �لتنفيذي للكتلة، 
وت�ض���منت �لوثيقة �الأ�ضا�ضية للكتل �لدور �لذي يقوم به 

رئي�س �لكتلة ومهامه، ومهام نائب رئي�س �لكتلة. 

�ض���حيح �أن �لكت���ل �لنيابية متتلك �أنظم���ة د�خلية، 
لك���ن جّل تل���ك �الأنظمة �لد�خلية كان ح���ربً� على ورق، 
ولي�س هذ� فح�ض���ب، بل �إن �لكثر من �ملو�د �لتي وردت 
يف �الأنظمة �لد�خلية مل يتم تنفيذها، فلم تتقيد �لكتلة 
يف �لن�ض���و�س �لتي وردت بخ�ض���و�س وحدتها، ووحدة 

�أهد�فه���ا، ومل تنعك����س تل���ك �لن�ض���و�س عل���ى مو�قف 
�أع�ض���ائها حتت قبة جمل����س �لنو�ب، وعل���ى مو�قفهم 
�أثناء �إقر�ر قو�نني �قت�ضادية و�جتماعية ناظمة للحياة 
�ل�ضيا�ضية و�القت�ض���ادية خالل مدة �لدورة �لربملانية، 
حت���ى �أن ن�س تدوير رئا�ض���ة �لكتل���ة مت جتميده يف كتل 
معين���ة، ومل يتم �لتعامل مع���ه، وتو�فق �أع�ض���اء �لكتلة 
على �أن يكون �لتدوير يف نهاية كل دورة  ت�ضريعية، فيما 
خرجت كتل نيابية من ذلك �لن�س على �أن يتم �نتخاب 
�أع�ض���اء مكت���ب �لكتلة يف كل دورة وهذ� م���ا فعلته كتلة 

وطن على �ضبيل �ملثال.

عملي���ًا تبايت روؤى �لكتل ب�ض���كل و��ض���ح �إال �أن ذلك 
�لتباين �لذي ظهر مكتوبًا مل ينعك�س �إطالقًا على عمل 
�لنو�ب �أع�ضاء �لكتل حتت �لقبة، �إذ يبتعد �لنو�ب عّما 
قدم���وه من روؤى، ومل ن�ض���هد �إطالق���ًا مد�خالت نيابية 
تتعل���ق بربنامج �لكتل���ة وروؤيتها ح���ول قو�نني حمددة، 
با�ض���تثناء مد�خ���الت �لكتلة �أثن���اء مناق�ض���ات مو�زنة 
�لدول���ة �أو يف �لثقة، فغالبًا يعلن ع�ض���و �لكتلة تاأييده ملا 
�ض���ياأتي �أو ج���اء يف كلمة كتلته، ولكنه يف �لوقت نف�ض���ه 
عندما يق���ّدم خطابه يقر�أ خطابًا بعي���دً� بالكامل عّما 

جاءت به �لكتلة.

غالبًا ُي�ض���عف �لكتل �أن �ملو�زنة �لعامة للدولة ُتقّدم 
دوم���ًا يف �الأي���ام �الأوىل لل���دورة �لنيابي���ة، وه���ذ� يعني 
�أن �لكت���ل ت�ض���تفيد م���ن خا�ض���ية �أنها ما ز�ل���ت حديثة 
�لت�ضكيل، و�أن �الأع�ضاء ما ز�لو� �أكرث قربًا من بع�ضهم، 
وما ز�لت �نتخابات �للجان �لنيابية تعك�س نف�ض���ها على 
و�قع �لكتلة ووحدتها، مبعنى �أن خطاب �ملو�زنة ياأتي يف 

وقت تكون فيه �لكتلة �أكرث وحدة وتو�فقًا. 

....................................................................................................................
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 الكتل النيابية 
والتوا�سل الجتماعي والإعالم

مل ت�ض���تفد �لكت���ل �لنيابي���ة �لثماني���ة م���ن و�ض���ائل 
�لتو��ضل �الجتماعي )توير/في�ضبوك( با�ضتثناء كتلة 
�لتجم���ع �لدميقر�ط���ي �لتي �أن�ض���اأت �ض���فحة لها على 

�لفي�ضبوك يف 2014/7/14.

ورغم وجود �ل�ضفحة �إال �أنها ما ز�لت تفتقد للكثر 
من �لنو�ق�س �أبرزها عدم �ض���مول �ل�ضفحة على روؤية 
�لكتل���ة وخطها �ل�ضيا�ض���ي و�لفكري، فبدت �ل�ض���فحة 
وكاأنه���ا خم�ض�ض���ة فقط لنق���ل �أخبار جمل����س �لنو�ب 

و�لكتلة، و�أخبار �أع�ضاء �لكتلة.

ُيالحظ �أن �لكتل �لنيابية غر قادرة على �لتو��ض���ل 
م���ع و�ض���ائل �الإع���الم �ملختلف���ة ومع �ل���ر�أي �لع���ام، �إذ 
مل ي�ض���بق الأي كتل���ة نيابي���ة �أن قّدمت تقريرً� لو�ض���ائل 
�الإع���الم تب���ني فيه ن�ض���اطاتها، وم���ا قامت ب���ه خالل 
�لدور �لت�ضريعي ون�ضاطات �أع�ضائها من حيث �الأ�ضئلة 

و�الأجوبة و�ال�ضتجو�بات �لنيابية.

تلك �مليز�ت �ض���بق �أن ��ضتخدمتها كتلة نو�ب حزب 
جبه���ة �لعم���ل �الإ�ض���المي �أثن���اء وجودهم حت���ت �لقبة 
يف جمال����س �ض���ابقة، وكان���و� يحر�ض���ون يف نهاي���ة كل 
دورة ت�ض���ريعية على عقد موؤمتر �ض���حفي يقدمون فيه 

منجز�ت �أع�ض���ائهم خالل �ل���دور�ت �لنيابية �ملختلفة 
�ض���و�ء �أكان���ت �ل���دورة عادي���ة �أم غ���ر عادي���ة �أو حتى 

��ضتثنائية.

خالل عام مل تقّدم �أي كتلة نيابية خال�ض���ة عملها، 
ومل تطل���ع �ل���ر�أي �لعام عل���ى ن�ض���اطاتها �ملختلفة، ومل 
يعرف �ل���ر�أي �لعام �ل���دور �لرقابي و�لت�ض���ريعي �لذي 
مار�ض���ته �لكتلة خالل عام، �أو مدى �ن�ض���جام �أع�ض���اء 
�لكتلة مع بع�ضهم �لبع�س يف �الأفكار و�ملو�قف و�لروؤى.

ن���و�ب من كت���ل خمتلف���ة يلج���اأون لعق���د موؤمتر�ت 
�ض���حفية ب�ض���كل فردي، وكانو� ي�ضتعر�ضون ما يقومون 
به من �أعمال ت�ض���ريعية دون تن�ض���يق م���ع كتلهم، وهذ� 
ما يعك�س بو�ض���وح ما يطلق عليه �لر�أي �لعام »هالمية 
�لكتل«، وُي�ض���جل للنائب خمي�س عطية وهو نائب رئي�س 
كتلة �لنه�ضة �لنيابية وع�ضو �ئتالف »مبادرة« �لنيابية 
�لذي �أقدم على ن�ض���ر كتيب خا�س يبني فيه ن�ض���اطاته 
خالل �لدورة �لعادية �الأوىل ملجل�س �الأمة �ل�ضابع ع�ضر، 
فيما �عتمد نو�ب وب�ض���كل فردي �أي�ض���ًا على �لر�ض���ائل 
�لهاتفية لتقدمي �لتهاين و�لتربيكات للناخبني مبنا�ضبة 

�الأعياد.

....................................................................................................................

الئتالفات والتجمعات النيابية
�ض���هد جمل�س �لنو�ب يف دورته �لعادية �الأوىل والدة 
جتمع���ات نيابي���ة خمتلفة، كان���ت �الأوىل �إعالن �لنائب 
م�ض���طفى �حلمارنة مع بدء �أعمال �لدورة �لت�ض���ريعية 
والدة »�ئت���الف مبادرة« به���دف �يجاد عمل ت�ض���اركي 

مع �حلكومة يق���وم بطرح �لرب�م���ج للحكومة و�لتو�فق 
عليها عرب ت�ضكيل جلان م�ضركة، و�لتجمع �لثاين متثل 

بتجمع ملتقى �لربملانيات �الأردنيات.
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وتد�خل �أع�ض���اء �لكتل �لنيابية م���ع �لتجمعني فقد 
جاء �أع�ضاء مبادرة من �ضبع كتل، كان �لن�ضيب �الأعلى 
لكتلة �لتجمع �لدميقر�طي حيث ��ضتقطب )44%( من 
�أع�ضائها، و)29%( من �أع�ضاء كتلة �لو�ضط �الإ�ضالمي، 
يف ح���ني مل ي�ض���تقطب »مبادرة« �أي���ًا من �أع�ض���اء كتلة 
�الإ�ض���الح، �أما ملتقى �لربملانيات فا�ضتقطب ما ن�ضبته 
)29%( م���ن كتلة �لو�ض���ط �الإ�ض���المي، ومل ي�ض���تقطب 

�أحدً� من �أع�ضاء كتلة �الإ�ضالح �أي�ضًا.

• »ائتالف مبادرة« النيابية	
�ض���م �ئتالف مب���ادرة يف بد�يته ما يق���رب من 33 
نائبًا، بيد �أن عدد �الأع�ض���اء تر�جع حتى و�ض���ل �إىل ما 
يقرب من 25 نائبًا، ويقول �ملن�ضق �الإعالمي لالئتالف 
�إن �الئت���الف ب�ض���دد  �لنائ���ب م�ض���طفى �حلمارن���ة 
�الإعالن عن ت�ض���كيل كتل���ة نيابية يتوق���ع �أن يكون عدد 
�أع�ضائها ما بني 20-22 نائبًا، وذلك عند بد�ية �لدورة 

�لعادية �لثانية ملجل�س �لنو�ب �ل�ضابع ع�ضر.

قّدم »مبادرة« بخ���الف كل �لكتل �لنيابية برناجمًا 
و��ض���حًا وخط���ة عم���ل مكتوبة ب�ض���كل منهج���ي، وقّدم 
فكرة �لت�ض���ارك مع �حلكومة يف �لق�ضايا �ملتفق عليها، 
وفتح حو�ر�ت متو��ضلة مع �أطر�ف حكومية ومع رئي�س 
�حلكومة للو�ض���ول �إىل نقاط �اللتقاء حول �الأفكار �لتي 

قّدمها.

تت�ض���من �أور�ق عم���ل »مب���ادرة« معاجل���ة حم���اور 
�قت�ض���ادية وتربوي���ة وخدمي���ة منها �لطاق���ة �ملتجددة 
و�لزر�ع���ة و�الإي���ر�د�ت و�لربية و�لتعليم، �إ�ض���افة �إىل 
ق�ض���ايا �ضيا�ض���ية �إ�ض���الحية ومنها تعديالت د�ضتورية 
و�أفكار حول قو�ن���ني �النتخاب و�لبلديات و�لالمركزية 
و�ملطبوعات و�لن�ض���ر و�الأحز�ب، وقدم روؤية �أع�ض���ائه 
�ال�ضر�تيجية لتحقيق �لتنمية �ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية 
يف �لب���الد، يف �إط���ار تعزي���ز �لت�ض���اركية م���ع �حلكومة 
لتحويل ق�ض���ايا جوهري���ة كالتعليم �لع���ايل و�الإلز�مي، 
و�لزر�ع���ة، و�ملياه، و�ل�ض���ياحة، و�الإي���ر�د�ت، و�لتنمية 

�إىل  وغره���ا  و�لطاق���ة،  و�لالمركزي���ة  �ل�ضيا�ض���ية، 
�ضيا�ضات قابلة للتطبيق على �الأر�س.

�ئت���الف مب���ادرة ق���ّدم م�ض���ارين: �الأول مقرحات 
فوري���ة للتعامل مع ق�ض���ايا ُملحة، و�لث���اين �لعمل على 
و�ضع �ل�ضيا�ض���ات مو�ضع �لتنفيذ، من خالل 12 حمورً� 

لهذ� �لغر�س.

َيعت���رب مبادرة �أن ما قّدمه ميثل خطوة �أوىل لتعزيز 
مب���د�أ �ل�ض���ر�كة و�حلكوم���ة �لربملاني���ة، و�أن �خلطو�ت 
�لالحقة يوؤمل �أن توؤ�ض����س الئتالف برملاين و��ضع يكون 
�ض���ريكًا للحكومة، ويعتمد يف �الأ�ض���ا�س على ��ض���تجابة 
�حلكومة للمبادر�ت �لربملانية و�ض���دق نو�ياها يف بناء 
�ل�ض���ر�كة �حلقيقي���ة بني �حلكوم���ة وجمل����س �لنو�ب، 
لتك���ون و�ض���يلة لتعزي���ز �ال�ض���تقر�ر �ل�ضيا�ض���ي الإخر�ج 
�لوطن من �الأزمات، و�جتياز �ل�ضعوبات �لتي مير بها، 
وينوه �إىل �أن �ض���ر�كة »مب���ادرة« مع �حلكومة تقوم على 
�لت�ضاور حول جميع �لق�ضايا �لتي يطرحها �لطرفان، ال 
�ض���يما �ملتعلقة بالتنمية �ل�ضيا�ضية و�القت�ضادية، ليقوم 
�الئتالف بامل�ضاهمة �لفاعلة بالتخطيط و�تخاذ �لقر�ر 

�ملنا�ضب.

ويف وثيقت���ه �أك���د »مبادرة« �أن عمل���ه جزء من عمل 
جمل�س �لنو�ب، و�أنه ت�ضكل من �لنو�ب بهدف �لتاأ�ضي�س 
لعم���ل بر�جم���ي تق���وم من خالل���ه ه���ذه �ملجموعة من 
�لن���و�ب بتقدمي بر�مج وطنية خال�ض���ة، هدفها تطوير 
�لعم���ل �لنيابي وحم���اكاة �لعمل �حلزب���ي يف �الأعر�ف 
�لربملاني���ة �لعريق���ة، وذلك لالرتقاء و�مل�ض���اهمة برفع 
�ض���وية �حلكوم���ة مب���ا يتنا�ض���ب طردي���ًا م���ع �لظروف 

�ملعي�ضية �لتي يعي�ضها �ملو�طن �الأردين.

و�ختط �ئتالف مبادرة �لنيابي نهج �ل�ض���ر�كة �لتي 
دع���ا �إليها جالل���ة �مللك عبد �هلل �لثاين �بن �حل�ض���ني 
للعمل بني �ضلطات �لدولة �الأردنية �ملختلفة، وكانت هذه 
�لدعوة نرب��ضًا �هتدى به �ئتالف مبادرة لتاأطر عمله 
�لرب�جمي يف �ملجاالت كافة، وجت�ض���يدً� ملبد�أ �ل�ضر�كة 
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تق���دم �ئت���الف مب���ادرة بربنام���ج عمل م���ع �حلكومة 
يتكون من ثالثة م�ض���ار�ت، م�ضار �ض���ريع و�آين ال بد �أن 
تتخذ فيه قر�ر�ت فورية و�ضريعة، وم�ضار على �مل�ضتوى 
�ملتو�ض���ط، وم�ضار يقوم على و�ض���ع خطط ��ضر�تيجية 

طويلة �الأمد.

• ملتقى الربملانيات الأردنيات	
�أُطِل���ق ملتقى �لربملانيات �الأردنيات بهدف در��ض���ة 
�لت�ض���ريعات »�لتمييزية« �ض���د �ملر�أة و�ل�ض���غط باجتاه 
�إلغائها، وتعديل �لقو�نني ب�ض���كل يعط���ي �ملر�أة حقوقها 

كافة يف خمتلف �ملجاالت.

وبح�ض���ب �لنائبة وفاء بني م�ض���طفى، فاإن �مللتقى 
�أعد ميثاق���ًا وجدول �أعمال يت�ض���من �لقو�نني �لتي من 
�ملمكن �أن حتوي ن�ضو�ضًا متييزية �ضد �ملر�أة ملناق�ضتها 

حتت �لقبة، وحتديث �لت�ضريعات �لربملانية.

يت���م �نتخ���اب من�ض���قة ومق���ررة وناطق���ة �إعالمية 
للملتق���ى ب�ض���كل دوري، حيث كان���ت يف �لبد�ية �لنائبة 
وفاء بني م�ضطفى من�ضقة للتجمع، وي�ضم 17 برملانية 

من �أ�ضل 18 حتت قبة جمل�س �لنو�ب، و�نتخبت �لنائبة 
حمدي���ة �حلمايدة مقررة و�لنائبة روال �حلروب ناطقة 
�إعالمي���ة، ثم مت �إجر�ء �نتخاب���ات د�خلية ليتم �ختيار 
�لنائبة متام �لرياطي من�ض���قة للملتق���ى، و�لنائبة �آمنة 
�لغر�غ���ر مق���ررة و�لنائب���ة فاطم���ة �أبوعبط���ة ناطقة 
�إعالمية، ويف �آخر �نتخابات �أجريت مت �ختيار �لنائبة 
فاطم���ة �أب���و عبطة من�ض���قة للملتق���ى، و�لنائبة �ض���اهة 
�لعمارين مقررة و�لنائبة فاتن خليفات ناطقة �إعالمية.
وي�ضعى �مللتقى �إىل توحيد وتدعيم مو�قف �لن�ضاء يف 
�لربملان، و�لعمل على ��ض���تقطاب �لعديد من �لقياد�ت 
�لن�ض���وية، ال�ضيما �الأع�ض���اء منهن يف جمل�س �الأعيان، 
وذلك يف �ض���بيل تطوير �لعمل �لربملاين �لن�ض���ائي نحو 
�الإ�ضالح �ل�ضيا�ض���ي و�لدميقر�طي و�لت�ضريعي لتمكني 
�ملر�أة �الأردنية و�الرتقاء بدورها �لرقابي و�لدبلوما�ضي 

و�لت�ضريعي.

وقد قام �مللتقى بتبني �لكثر من �لق�ض���ايا �ملتعلقة 
باملر�أة وحقوق �الإن�ض���ان حتت �لقبة، كما �أ�ضدر �لعديد 

من �لبيانات 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�ض���ب �ملوقع �الإلكروين ملجل�س �لنو�ب، فاإن كتلة 
وط���ن �لنيابي���ة يبلغ عدد �أع�ض���ائها عند ت�ض���كيلها 18 

ع�ضوً�. 

وخ���الل �لدورة �لت�ض���ريعية �أبلغ �أكرث من ع�ض���و يف 
�لكتل���ة مو�ق���ع �إعالمية خروج���ه من ع�ض���وية �لكتلة، 
�إال �أن �لع�ض���و نف�ضه كان ي�ض���ارك يف �جتماعات �لكتلة 
�لهام���ة كاالجتم���اع مع جاللة �ملل���ك �أو رئي�س �لوزر�ء، 

�الأمر �لذي ُيربك �آليات �لتحري و�لتدقيق.

يقول رئي�س كتلة وطن �لنائب خالد �لبكار �إن كتلته 
ال تقوم مبناق�ض���ة جد�ول �الأعمال قبل �جلل�ضات، فيما 
تعق���د �لكتل���ة �جتماعات دورية الأع�ض���ائها كل �ض���هر، 

و�جتماعات �أخرى وقت �حلاجة.
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ويقر �لبكار باأن �الن�ض���جام بني �أع�ضاء �لكتلة عند 
�لت�ضويت على �لقو�نني و�لق�ضايا �ملف�ضلية حتت �لقبة 
�ضعيف، و�أن �ن�ضجام روؤ�ضاء �للجان من �أع�ضاء �لكتلة 
مع �أفكار �لكتلة �ض���عيف �أي�ض���ًا، كما �أن روؤ�ضاء �للجان 
نادرً� ما ي�ض���اورون �لكتلة يف �لق�ض���ايا �ملعرو�ض���ة على 

جد�ول �أعمال جلانهم.

ويقول �لبكار �إن مر�جعة �أي ع�ضو يف �لكتلة عندما 
يتناق����س مع توجه���ات �لكتلة وموقفها عند �لت�ض���ويت 
يج���ري �أحيان���ًا، �إال �أن���ه ي�ض���تدرك للتو�ض���يح �أن تل���ك 
�ملر�جعة تتم يف �إطار �لتو�ضيح و�لوقوف على �الأ�ضباب 

فقط.

وي�ض���يف �لبكار ب���اإن كتلته جتري مر�جع���ة �أحيانًا 
لالأفكار و�ملبادىء �لتي تقدمت بها، لكنه هذه �ملر�جعة 
غ���ر د�ئم���ة، و�أن كتلت���ه تق���وم بعملي���ة تدوي���ر ملكتبها 
�لتنفي���ذي كل دورة برملاني���ة، م�ض���رً� �إىل �أن م�ض���توى 
ح�ضور �أع�ض���اء �لكتلة لالجتماعات �ضعيف، ويكون ما 
بني 7-10 ن���و�ب يف كل �جتماع، و�أحيان���ًا يرتفع �لعدد 
�إذ� كان �ض���بب �الجتماع هو بحث ق�ضايا تتعلق باملكتب 
�لد�ئ���م ملجل����س �لن���و�ب �أو �للجان �لنيابي���ة �أو لقاء�ت 

خارجية مع م�ضوؤولني.

وي�ضر �لبكار �إىل �أن كتلته تدون �جتماعاتها ب�ضكل 
عام، ولكن دون �أن يكون هناك �ض���جالت خا�ض���ة لهذ� 
�لغر����س، ويق���ول �إن كتلت���ه عق���دت ما يق���رب من 12 

�جتماعًا، لكنه مل يعط رقمًا حمددً�.

وينوه �لب���كار �إىل �أن كتلته �لت���ي ينتمي �إليها رئي�س 
�ملجل����س عاط���ف �لطر�ونة تق���وم بالتن�ض���يق مع رئي�س 
�ملجل����س يف ق�ض���ايا مف�ض���لية معرو�ض���ة عل���ى جد�ول 
�أعم���ال �جلل�ض���ات وخا�ض���ة قو�نني �ملو�زن���ة و�لقو�نني 

�لهامة �الأخرى. 

وي�ض���ر رئي�س كتلة وطن �إىل �أن كتلته قامت باأدو�ر 
ت�ضريعية ورقابية خالل �لدورة �لنيابية، �أبرزها لقاء�ت 
م���ع جاللة �ملل���ك ومع رئي����س �لوزر�ء وكذل���ك زيار�ت 
ميد�نية، حي���ث ز�رت حمافظة جر�س، ومديرية �الأمن 
�لعام، و�لدرك، وموؤ�ض�ض���ة �لغذ�ء و�لدو�ء، وم�ضت�ضفى 

�مللك �ملوؤ�ض�س، وجامعة �لرموك.

وين���وه �إىل �أن تل���ك �لزيار�ت ج���اءت لالطالع على 
ق�ض���ايا �جتماعية و�ال�ض���تماع لهم���وم �لنا�س و�لوقوف 

على تفا�ضيل �أخرى رقابية وت�ضريعية.

اجلدول )1(: عدد اأع�صاء كتلة وطن وم�صتوى ان�صباطها واأن�صطتها

18عدد الأع�صاء

6الزيارات

12دوريةالجتماعات

50%الن�صباط

�ضعيفالتن�صيق

50%ن�صبة احل�صور

جيدمتا�صك الكتلة

ال يوجدوجود �صجل للقاءات

امل�صدر: رئي�س �لكتلة �لنائب خالد �لبكار.
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كتلة النه�صة 
رئي�س الكتلة: اأجمد املجايل

نائب الرئي�س: خمي�س عطية 
املقرر: �صعد البلوي 

الناطق الإعالمي: علي ال�صنيد/ ع�صاف ال�صوبكي

يق���ول �لناط���ق �الإعالم���ي �ل�ض���ابق لكتلة �لنه�ض���ة 
�لنائب ع�ضاف �ل�ض���وبكي �إن عدد �أع�ضاء كتلته ��ضتقر 
عند 22 ع�ضوً�، بيد �أن �الجتماع �الأخر للكتلة �لذي مت 
فيه �إعالن تر�ض���يح رئي�س �لكتلة �لنائب �أجمد �ملجايل 
لرئا�ض���ة جمل����س �لنو�ب، ق���ام فيه عدد من �الأع�ض���اء 
باإبالغ �لكتلة قر�رهم �الن�ضحاب من ع�ضويتها دون �أن 

يتم تدوين ذلك ب�ضكل ر�ضمي.

وين���وه �ل�ض���وبكي �إىل �أن كتلت���ه ال تعق���د �جتماعات 
دوري���ة، الفت���ًا �إىل �أن �جتماع���ات �لكتل���ة ُتعق���د عن���د 
�حلاجة و�ل�ض���رورة فق���ط، و�أن ع���دد �الجتماعات بلغ 
ت�ض���عة، ويقّي���م �ل�ض���وبكي �ن�ض���جام �أع�ض���اء كتلته مع 
بع�ضهم �لبع�س باأنه جيد، وخا�ضة يف �ملو��ضيع �ملتعلقة 
بالثقة و�ملو�زن���ة، مذكرً� �أن كل �لتقييمات �لتي ظهرت 
�أ�ضارت �إىل �أن كتلته كانت �الأكرث متا�ضكًا يف �لت�ضويت 

عند �ملفا�ضل �لهامة.

باملقاب���ل ين���وه �ل�ض���وبكي �إىل �أن تن�ض���يق �أع�ض���اء 
كتلت���ه يف �للجان �لنيابية مع �لكتلة �ض���عيف، وال جتري 
مر�جعة ع�ضو �لكتلة عندما يح�ضل تناق�س بني موقفه 
وموق���ف �لكتل���ة، و�أن عملي���ة  �لت�ض���ويت حت���ت �لقبة 

مروكة لوجهة نظر �لع�ضو.

وي�ض���ف �ل�ض���وبكي تو�فق كتلته مع وثيق���ة �أفكارها 
باملقب���ول، ويقول �إن���ه من �ملفر�س �أن يج���ري �لتد�ول 
على رئا�ض���ة �لكتلة  يف كل دورة ت�ض���ريعية للمجل�س، �أي 

كل عام.

بح�ض���ب �ل�ض���وبكي، ف���اإن كتلت���ه ال متلك �ض���جالت 
خا�ض���ة الجتماعاته���ا، فيم���ا ي�ض���ر �أي�ض���ًا �إىل �أن���ه ال 
يتم �لتن�ض���يق ب���ني روؤ�ض���اء �للجان �لنيابي���ة و�لكتلة يف 
�لق�ض���ايا �ملطروح���ة على جد�ول �الأعم���ال، و�أن �لكتلة 
ال تعق���د لقاء�ت تناق�س فيها جد�ول �أعمال �جلل�ض���ات 
قبل ح�ض���ولها. باملقابل، فاإن �ل�ض���وبكي ي�ض���ف ن�ض���بة 
تقيد �أع�ض���اء �لكتلة بح�ضور �الجتماعات باأنها جيدة، 
ويقول �إن �لكتلة ال تعقد �أي �جتماع �ال بح�ض���ور غالبية 
�الأع�ض���اء، وال يتذكر �أي زيار�ت قام���ت بها �لكتلة الأي 
جه���ة، فيما ين���وه �إىل �أن �لكتلة عق���دت �جتماعات مع 

جاللة �مللك، ورئي�س �لوزر�ء،  ومع كتل نيابية �أخرى.

اجلدول )2(: عدد اأع�صاء كتلة النه�صة وم�صتوى ان�صباطها واأن�صطتها

22عدد الأع�صاء

ال يوجدالزيارات
9   غر دوريةالجتماعات

70%الن�صباط

�ضعيفالتن�صيق
55%ن�صبة احل�صور

جيدمتا�صك الكتلة
ال يوجدوجود �صجل للقاءات

امل�صدر: �لناطق �الإعالمي للكتلة د. ع�ضاف �ل�ضوبكي.
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كتلة التوافق الوطني 
الرئي�س: مريزا بولد

نائبة الرئي�س: رىل احلروب
املقرر: في�صل الأعور

الناطق الإعالمي: هايل ودعان الدعجة 

يق���ول �لناط���ق �الإعالم���ي لكتل���ة �لتو�ف���ق �لوطني 
�لنائب هايل ودعان �لدعجة �إن عدد �أع�ضاء �لكتلة 16 
ع�ض���وً�، ومل يطر�أ �أي تغير على ع�ض���وية �لكتلة، حيث 

مل يخرج منها �أي ع�ضو.

ويق���ول �أي�ض���ًا �إن كتلته ال تعقد �جتماع���ات دورية، 
و�إمن���ا تعق���د �جتماعاته���ا ح�ض���ب �حلاجة و�ملو�ض���وع، 
وي���رى �أن �لتن�ض���يق ب���ني �أع�ض���اء �لكتلة يح���دث فقط 
عند �لت�ض���ويت على ق�ض���ايا مف�ض���لية، و��ض���فًا حجم 
�لتن�ضيق وقت ذ�ك باأنه جيد،  لكنه يو�ضح �أنه ال ي�ضبق 
�جتماع���ات �ملجل�س �أي �جتم���اع الأع�ض���اء �لكتلة، و�أن 
�لتقارب يف وجهات نظر �الأع�ضاء تقارب عام ال يحتاج 
�إىل تن�ض���يق، و�أن ن�ض���بة �لتقارب بني �الأع�ض���اء تقرب 

من %65.

وال يرى �لدعجة �أن �أع�ضاء �للجان �لنيابية �ملنتمني 
لكتلت���ه، يقوم���ون بالتن�ض���يق م���ع �لكتل���ة يف �لق�ض���ايا 
�ملطروحة على جد�ول �أعمال �ملجل�س، م�ض���رً� �إىل �أنه 
من �لنادر �أن يتم �أخذ ر�أي �لكتلة يف تلك �الأمور، كما ال 
يتم عك�س وجهة نظر �لكتلة يف مو��ض���يع مطروحة على 

�للجان �إال نادرً�.

وبح�ض���ب �لنائ���ب �لدعجة فاإنه ال يت���م مر�جعة �أي 
نائ���ب ع�ض���و يف �لكتل���ة �إن تناق����س موقفه م���ع موقف 
�لكتل���ة، وال يذكر �أنه مت مر�جعة �أي ع�ض���و يف توجهات 
ت�ضويته حتت �لقبة، فيما يرى �أن ن�ضبة تو�فق كتلته مع 

وثيقتها �لتاأ�ضي�ضية تقرب من %70.

كتلة �لتو�فق �لوطني بح�ض���ب ناطقها �الإعالمي، ال 
تق���وم بتدوير �ملو�قع �لقيادي���ة فيها، �إال �أنه ينوه �إىل �أن 
هناك �أ�ض���و�تًا نيابية من �لكتلة بد�أت تطالب ب�ضرورة 

تدوير �ملنا�ضب بني �الأع�ضاء.

�جتماعاته���ا  يب���ني  �ض���جاًل  �لكتل���ة  متل���ك  وال 
ون�ض���اطاتها، ويعتم���د �لدعجة على �لذ�ك���رة ليقول �إن 
ع���دد �الجتماع���ات �لتي عقدته���ا �لكتلة �ض���ارف على 

ع�ضرة �جتماعات.

وبالرغ���م م���ن �أن �لدعجة يوؤكد �أن ن�ض���بة ح�ض���ور 
�الأع�ض���اء لالجتماع���ات تبل���غ 65%، �إال �أن���ه ال يوج���د 
�أي دور تن�ض���يقي �أو ت�ض���اوري تقوم ب���ه �لكتلة مع رئي�س 
�ملجل�س يف �ملجاالت �ل�ضيا�ضية �أو �لربملانية، �أو �أي جهد 

لتطوير �لعمل �لربملاين.

وبح�ض���ب �لذ�كرة �ل�ض���فهية للنائ���ب �لدعجة، فقد 
قامت �لكتلة بزيارت���ني و�حدة الإد�رة �الأزمات، و�أخرى 
ملديرية �الأمن �لعام، �إ�ضافة للقاء�ت عقدتها �لكتلة مع 
جالل���ة �مللك ورئي�س �ل���وزر�ء ورئي�س �لدي���و�ن �مللكي، 
و�إ�ض���د�ر بيانات وت�ض���ريحات �ض���حفية دون �أن يحدد 

عددها، �أو يعود ل�ضجل الإطالعنا على تفا�ضيلها.

اجلدول )3(: عدد اأع�صاء كتلة التوافق الوطني وم�صتوى ان�صباطها واأن�صطتها

16عدد الأع�صاء

2الزيارات

10  غر دوريةالجتماعات

70%الن�صباط
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�ضعيفالتن�صيق

65%ن�صبة احل�صور

مقبولمتا�صك الكتلة

ال يوجدوجود �صجل للقاءات

امل�صدر: �لناطق �الإعالمي للكتلة �لنائب د. هايل ودعان �لدعجة.

كتلة جبهة العمل الوطني 
الرئي�س: عبدالهادي املجايل 
نائبة الرئي�س: ردينة العطي

املقرر والناطق الإعالمي: نايف الليمون

يبلغ عدد �أع�ضاء كتلة جبهة �لعمل �لوطني �مل�ضجلني 
يف �ض���جالت �الأمانة  �لعامة 17 نائبًا، فيما يقول مقرر 
�لكتلة وناطقها �الإعالمي �لنائب نايف �لليمون �إن عدد 
�أع�ض���اء �لكتلة هو 18 نائبًا، الفتًا �إىل �أن �أحد �أع�ض���اء 
�لكتلة �ُض���مح له بالذهاب لكتلة �أخرى لتاأمني ن�ضابها، 
وهذ� �لنائب يح�ض���ر �الجتماع���ات �لتي تعقدها �لكتلة 

رغم �أنه ُم�ضجل ر�ضميًا يف كتلة �أخرى.

وبح�ضب �لنائب �لليمون، فاإن كتلته ال تعقد لقاء�ت 
دورية لالأع�ضاء ب�ض���كل منتظم ودوري، الفتًا �أن �لكتلة 
عقدت ع�ض���رة �جتماعات خ���الل �لدورة �لت�ض���ريعية، 
وحتتفظ ب�ض���جل ب�ض���يط يحدد �جتماعاتها فقط، و�أن 
ح�ض���ور نو�ب �لكتلة لالجتماعات يبل���غ ما بني 13-10 

نائبًا، ون�ضبة �اللتز�م جيدة.

وين���وه مق���رر �إىل �لكتل���ة �أن كتلته متتل���ك برناجمًا 
�ضيا�ض���يًا و�قت�ض���اديًا و�جتماعي���ًا وثقافي���ًا متكام���اًل، 
وتعمل من �أجل تنفيذه، و�أن ن�ضبة �لتز�م �أع�ضاء �لكتلة 
بربناجمها ما بني 55-60%، وهذ� يعترب �لتز�مًا جيدً� 
بح�ض���ب �لليم���ون، وخا�ض���ة �أن برنام���ج �لكتلة �ض���امل 
ومتكام���ل ولي����س تنظيميًا فق���ط، �أو �أفكارً� �ض���طحية، 

و�إمنا هو برنامج يدخل يف كل تفا�ضيل �لعمل �ل�ضيا�ضي 
يف �ململكة.

وي�ض���ر �إىل �أن كتلت���ه تق���وم مبر�جع���ة برناجمه���ا 
ب�ض���كل دوري، مذك���رً� �أن كتلته قّدمت روؤى تو�ض���يحية 
يف منت�ض���ف �أيلول لربناجمه���ا، و�أن هذ� ياأتي يف �إطار 
�ملر�جع���ة �لد�ئمة �لتي تقوم بها �لكتلة. باملقابل ي�ض���ر 
�لليم���ون �إىل �أن كتلت���ه ال تر�جع �أي ع�ض���و �أظه���ر ر�أيًا 

خُمالفًا لر�أي �لكتلة حتت �لقبة.

ويف �لوق���ت �ل���ذي ينوه في���ه �لليم���ون �إىل �أن �ملوقع 
�لقي���ادي �الأول يف �لكتل���ة )�لرئي����س( ال جت���ري �إعادة 
�نتخابه، ب�ض���بب وجود تو�فق على �أن يكون �لنائب عبد 
�لهادي �ملجايل رئي�ضًا للكتلة �إال �أنه ي�ضر لتغر قياد�ت 

�ملو�قع �الأخرى ب�ضكل دوري.

وبح�ضب �لليمون، فاإن كتلته ز�رت حمافظة �ملفرق، 
وبحثت م�ضكلة �للجوء �ل�ض���وري وتاأثره على �ملحافظة 
ب�ض���كل عام، و�لتقت خالل �لزيارة �لعديد من �ملعنيني 
�جلامع���ة  �لكتل���ة  ز�رت  كم���ا  �الإد�ري���ني،  و�حل���كام 
�لها�ض���مية، و�أ�ضدرت ثالثة بيانات حول خطاب جاللة 
�مللك يف �لواليات �ملتحدة، و�العتد�ء �ال�ض���ر�ئيلي على 

قطاع غزة، و�لو�ضع �لد�خلي.

وين���وه �لليم���ون �إىل �أن �لكتل���ة تقوم بالتن�ض���يق مع 
رئي�س �ملجل�س يف بع�س �لق�ضايا �ملطروحة على جد�ول 
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�أعمال جل�ض���ات جمل�س �لنو�ب، وي�ضر �إىل �أن كتلته مل 
تعقد �أي لقاء�ت خارجية با�ضتثناء ��ضتقبال رئي�س كتلته 

ل�ضحفيني �أجانب، وال يوجد لدى �لكتلة �أي تقارير عن 
�أن�ضطتها، كما ال يوجد للكتلة مكتب خا�س بها.

اجلدول )4(: عدد اأع�صاء كتلة العمل الوطني وم�صتوى ان�صباطها واأن�صطتها

17عدد الأع�صاء

1 و3 بياناتالزيارات

10 غر دوريةالجتماعات

60%الن�صباط

جيدالتن�صيق

65%ن�صبة احل�صور

جيدمتا�صك الكتلة

يوجدوجود �صجل للقاءات

امل�صدر: مقرر �لكتلة وناطقها �الإعالمي �لنائب نايف �لليمون.

كتلة التجمع الدميقراطي 
الرئي�س: عاطف قعوار

نائب الرئي�س: زيد ال�صوابكة
املقرر والناطق الإعالمي: جمال قموه

ال يج���د مقرر كتل���ة �لتجم���ع �لدميقر�طي وناطقها 
�الإعالمي �لنائب جمال قموه غ�ضا�ضة بالقول �إن عدد 
�أع�ض���اء كتلته �لذي بلغ عند ت�ض���جيل �لكتلة يف �الأمانة 
�لعام���ة ملجل�س �لن���و�ب 16ع�ض���وً�، �نخف����س �الآن �إىل 
11ع�ضوً�، حيث �ن�ضحب من ع�ض���ويتها �لنائب يو�ضف 

�لقرن���ة يف بد�ية �ل���دورة �لعادي���ة �الأوىل، ثم تال ذلك 
�ن�ض���حاب �أربع���ة �أع�ض���اء �آخرين، هم �لن���و�ب: عامر 
�لب�ض���ر، عب���د�هلل �خلو�ل���دة، من���ر زو�يدة، وح�ض���ن 

عجاج.  

وي�ضر قموه �إىل �أن كتلته تدر�س �آليات معاجلة هذ� 
�لو�ض���ع حت�ضبًا للدورة �ملقبلة �لتي يتعني على �لكتلة يف 

بد�يتها ت�ض���ويب �أو�ض���اعها ورفع عدد �أع�ض���ائها �إىل 
15ع�ض���وً�، �أو �إعالن حله���ا �أو دجمه���ا يف كتلة �أخرى، 

الفتًا �إىل �أن كل �خليار�ت مفتوحة �أمام �لكتلة.

وين���وه قم���وه �إىل �أن �جتماعات �لكتل���ة غر دورية، 
و�أن ع���دد �الجتماعات �لتي عقدتها ناهز 11 �جتماعًا، 
فيما يقول �إن كتلته ال حتتفظ باأي �ضجالت خا�ضة بها، 
كما ال يتم تدوين �لن�ضاطات، باملقابل فاإن �لكتلة ت�ضهد 
تدوير �ملو�قع بني �أع�ض���ائها كل 3 �أ�ضهر، حيث �ضبق �أن 
توىل موقع رئا�ض���ة �لكتلة �لنائب م�ض���طفى �ض���نيكات 

و�لنائب جميل �لنمري، و�لنائب جمال قموه.

ي�ض���ف قموه ن�ض���بة �الن�ض���جام بني �أع�ض���اء �لكتلة 
باأنها �ض���عيفة جدً�، لكن �لتن�ضيق بني �لكتلة و�أع�ضائها 

�لذين هم روؤ�ضاء جلان نيابية مقبول.
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ويوؤكد قموه �أن كتلته تن�ضق بني �أع�ضائها يف �لقو�نني 
�لناظمة لعملية �الإ�ض���الح، و�حلريات، وي�ض���ر �إىل �أن 
حجم �لتن�ض���يق �مل�ض���بق بني �الأع�ض���اء يف هذ� �جلانب 
جيد، و�أن ح�ض���ور �الأع�ضاء لالجتماعات �لتي تعقدها 
�لكتلة جيد �أي�ض���ًا، ويلفت �لنظر �إىل �أن �لكتلة مل تعلن 
عن موقف موحد لها من ق�ض���ايا مف�ض���لية معرو�ض���ة 
على جدول �أعمال �جلل�ض���ات كالثق���ة و�ملو�زنة، وكانت 
تف�ض���ل ترك �الأمر لقناعات �الأع�ض���اء. وينوه قموه �إىل 
�أن م�ضتوى �لتن�ض���يق بني رئا�ضة جمل�س �لنو�ب و�لكتلة 
يف �لق�ض���ايا و�ل�ض���ووؤن �ل�ضيا�ض���ية و�لربملاني���ة مقبول، 

و�أن كتلت���ه عق���دت �جتماعات مع �الأحز�ب �ل�ضيا�ض���ية 
ملناق�ض���ة قو�نني �الأح���ز�ب و�لبلدي���ات و�النتخاب، كما 
عق���دت لقاء�ت مع موؤ�ض�ض���ات �ملجتمع �ملدين ملناق�ض���ة 
�لق�ض���ايا عينها، و�ال�ض���تماع لوجه���ات نظرهم يف تلك 
�لق�ض���ايا، �إ�ض���افة الجتماع���ات �أخرى مع كت���ل نيابية 
لبحث �ضوؤون د�خلية خا�ضة مبجل�س �لنو�ب، ف�ضاًل عن 
�إ�ض���د�ر بيانات مل ي�ضتطع �لنائب قموه تذكر عددها �أو 

�ضبب �إ�ضد�رها.

اجلدول )5(: عدد اأع�صاء كتلة التجمع الدميقراطي وم�صتوى ان�صباطها واأن�صطتها

16 �نخف�س �إىل  11عدد الأع�صاء

3 وبياناتزيارات ولقاءات

11 غر دوريةالجتماعات

50%الن�صباط

مقبولالتن�صيق

مقبولن�صبة احل�صور

�ضعيفمتا�صك الكتلة

ال يوجدوجود �صجل للقاءات

امل�صدر: مقرر �لكتلة وناطقها �الإعالمي �لنائب جمال قموه.

كتلة الحتاد الوطني
رئي�س الكتلة: حممد اخل�صمان

نائب الرئي�س: حممد فالح العبادي
املقررة: جناح العزة

الناطق الإعالمي: مو�صى ر�صيد اخلاليلة

وف���ق �ض���جالت جمل�س �لن���و�ب، فاإن عدد �أع�ض���اء 
�لكتل���ة يبل���غ 15ع�ض���وً�، لك���ن ع�ض���و �لكتل���ة و�لناطق 
�الإعالمي �ل�ض���ابق لها �لنائ���ب �أحمد �جلالودي يقر �أن 
�لكتلة فقدت �أحد �أع�ضائها بعد �ن�ضحاب �لنائب �أجمد 

�مل�ضلماين من ع�ضويتها الأ�ضباب و�ضفها بال�ضخ�ضية.
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وي�ض���ر �إىل �أن كتلته حتتفظ ب�ضجالت خا�ضة بها، 
ولديه���ا مكتب يف حزب �الحتاد �لوطني يتم فيه تدوين 
كل ما يتعلق باأع�ضائها  من ن�ضاطات و�جتماعات، الفتًا 
�إىل �أن �جتماع���ات �لكتلة دورية كل �ض���هر مرة و�حدة، 
و�أحيانًا يتم عقد �جتماعات خالل �ل�ضهر عند �حلاجة 

�أو �إذ� كان هناك �ضبب ي�ضتدعي �الجتماع و�لبحث.

ويرى �أن ت�ضويت �لكتلة يف جمل�س �لنو�ب من�ضجم 
مع نظام �لكتلة �الأ�ضا�ض���ي �إىل حد كب���ر، الفتًا �إىل �أن 
�لكتلة تقوم بدر��ض���ة �ملو��ض���يع �ملطروح���ة على جدول 
�أعم���ال �جلل�ض���ة �أواًل ب���اأول، و�أن �أع�ض���اءها جميعه���م 

�أع�ضاء يف حزب �الحتاد �لوطني.

ويقول �إن كتلته لديها م�ضت�ض���ارون يتم ��ضت�ضارتهم 
يف �ملو��ض���يع �ملطروح���ة عل���ى ج���دول �أعمال �جلل�ض���ة 
�أواًل باأول، ويو�ض���ح �أن مر�جعة �أي ع�ض���و يف �لكتلة  يف 

حال خمالفته ق���ر�رً� �أو موقفًا �تخذته �لكتلة، يتم عرب 
»�لعتب« فقط.

ويعتق���د �جلال���ودي �أن تو�ف���ق �أع�ض���اء �لكتل���ة مع 
نظامهم �الأ�ضا�ض���ي جيد جدً�، وح�ض���ور �أع�ضاء �لكتلة 
لالجتماع���ات يفوق ما ن�ض���بته 80% من عدد �أع�ض���اء 
�لكتلة �لكلي، و�أن عدد �الجتماعات �لتي عقدتها �لكتلة 
ناهز �لع�ض���رة �جتماعات يتم فيها بحث ق�ضايا �لكتلة 
وما هو �ملطروح على جدول �أعمال �جلل�ض���ات، م�ض���رً� 
�إىل �أن للكتلة م�ض���اهمات يف تعديالت �لنظام �لد�خلي 
�لتي �أقرت، كما �أن �لتن�ض���يق مع رئا�ضة جمل�س �لنو�ب 

يف ق�ضايا �ضيا�ضية وبرملانية جيد �إىل حد كبر.

ويرى �جلالودي ب�ض���كل ع���ام �أن �لكت���ل �لنيابية مل 
تتبلور بال�ض���كل �ملطل���وب حتى �الآن، ويعتق���د �أن �لعمل 

�لكتلوي مل ي�ضل حتى �الآن للهدف �ملن�ضود منه.

اجلدول )6(: عدد اأع�صاء كتلة الحتاد الوطني وم�صتوى ان�صباطها واأن�صطتها

15 �نخف�س �إىل 14عدد الأع�صاء

�ضفر و3 بياناتزيارات ولقاءات

10 دوريةالجتماعات

80%الن�صباط

جيد جدً�التن�صيق

جيدن�صبة احل�صور

مقبولمتا�صك الكتلة

يوجد �ضجل ومكتب للكتلةوجود �صجل للقاءات

امل�صدر: ع�ضو �لكتلة �لنائب �أحمد �جلالودي.
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كتلة الإ�صالح
الرئي�س: جمحم ال�صقور

نائب الرئي�س: حممد كرمي الزبون
املقرر: معتز اأبو رمان

الناطق الإعالمي: كمال الزغول
يقول مقرر كتلة �الإ�ضالح �لنائب معتز �أبو رمان �إن 
عدد �أع�ض���اء كتلته كان 16 نائبًا و�أ�ض���بح 15 نائبًا بعد 
خروج �لنائب حممود �خلر�ب�ض���ة من ع�ض���وية �لكتلة، 
وينوه �إىل �أن مفهوم �لعمل �لكتلوي ب�ضكله �حلقيقي غر 
موجود حت���ى �الآن عند �أغلب �أع�ض���اء جمل�س �لنو�ب، 
وعند �أع�ض���اء كتلته �أي�ضًا، م�ضرً� �إىل �أن كتلته ال تعقد 
�جتماعات دورية الأع�ض���ائها، وتكتفي باجتماعات عند 
�حلاجة فقط، وغالبًا ما تكون تلك �الجتماعات �ضابقة 
�أو الحق���ة الجتماعات هامة كاالجتماع مع جاللة �مللك 

�أو رئي�س �حلكومة.

ورغم �أن �أبو رمان يقر �أن �لتن�ضيق بني �أع�ضاء كتلته 
�ض���عيف، �إال �أنه ي�ض���ر �إىل �أن كتلته قوية ومتما�ض���كة، 
وعنده���ا �لق���درة على �لبق���اء جمتمعة ب�ض���كل جيد يف 
�ل���دور�ت �لنيابي���ة �ملقبلة، لكن �لتن�ض���يق بني �أع�ض���اء 

�لكتل���ة حتت �لقب���ة غر موجود، وال يوج���د تو�فق على 
�لت�ضويت يف كل �لق�ض���ايا، �إال �أنه ي�ضتدرك بالتو�ضيح 
�أن تن�ض���يق �لكتل���ة م���ع بع�ض���ها �لبع����س يف �لق�ض���ايا 

�ملف�ضلية كالثقة و�ملو�زنة وحجب �لثقة ممتاز.

ويك�ض���ف �أن كتلت���ه تق���وم بتدوي���ر مو�ق���ع �لكتل���ة 
�الأ�ضا�ض���ية يف كل دورة نيابي���ة، و�أن ع���دد �الجتماعات 
�لت���ي عقدتها �لكتلة بل���غ �أربعة �جتماع���ات، وهو عدد 

قليل جدً�.

وبح�ض���ب �لنائب �أب���و رم���ان، فاإنه ال يوج���د للكتلة 
�ضجالت يتم فيها تدوين ما يجري يف تلك �الجتماعات، 
و��ضفًا �ن�ضباط �الأع�ضاء بح�ضور �الجتماعات �لعادية 

باملتو�ضط، ورمبا �ملتدين يف بع�س �الأحيان.

ويق���ول �أب���و رم���ان �إن كتلت���ه قامت بزي���ارة و�حدة 
ملديري���ة �ل���درك،  كم���ا  �لتق���ت جالل���ة �ملل���ك ورئي�س 
�لوزر�ء، و�أن ن�ض���بة ح�ضور �أع�ضاء �لكتلة لالجتماعات 
�لهام���ة مرتفعة ج���دً�، فيما �أ�ض���درت �لكتلة بيانات يف 
مو��ض���يع حمدودة، دون �أن ي�ض���ر �إىل ع���دد �لبيانات 

�لتي �ضدرت �أو منا�ضبات �ضدورها.

اجلدول )7(: عدد اأع�صاء كتلة وطن وم�صتوى ان�صباطها واأن�صطتها

16 �نخف�س �إىل 15عدد الأع�صاء

1زيارات ولقاءات

4 غر دوريةالجتماعات

�ضعيفالن�صباط

جيد جدً�التن�صيق

�ضعيفن�صبة احل�صور

جيدمتا�صك الكتلة

ال يوجدوجود �صجل للقاءات

امل�صدر: مقرر �لكتلة �لنائب معتز �أبو رمان.
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كتلة الو�صط الإ�صالمي
الرئي�س: م�صطفى العماوي 

نائب الرئي�س: �صليمان الزبن 
املقرر: با�صل ملكاوي

الناطق الإعالمي: حممد احلاج

يقول رئي�س كتلة �لو�ض���ط �الإ�ض���المي �إن كتلته �لتي 
كان عدد �أع�ض���ائها 17 نائبًا يف بد�ية �لدورة �لربملانية 
ب���ات عددها حاليًا ت�ض���عة ن���و�ب فقط، م�ض���رً� �إىل �أن 
�لكتل���ة فقدت ثماني���ة نو�ب دفعة و�ح���دة؛ و�حد منهم 
قال �إن �لكتلة ف�ض���لته من ع�ض���ويتها هو �لنائب زكريا 
�ل�ض���يخ، فيم���ا ق���ال �ل�ض���يخ �إنه ��ض���تقال من ع�ض���وية 
�لكتلة، بينما �ن�ضحب �ضبعة �أع�ضاء من �لكتلة الأ�ضباب 

خمتلفة، وكان من بني �ملن�ضحبني �أربع نائبات.

ينوه �لعم���اوي �إىل �أن �لكتلة عقدت �جتماعًا طارئًا 
لتد�ر�س ما جرى يف ع�ض���ويتها، وقررت ت�ض���كيل جلنة 
الإع���ادة هيكلته���ا، وم���ن ث���م �تخ���اذ �لقر�ر �ملنا�ض���ب 
ب�ض���اأنها، من حيث دجمها مع كتل �أخرى، �أو تو�ض���يعها 

عرب �إ�ضافة نو�ب �إليها. 

وي�ض���ر �لعم���اوي �إىل �أن كتلته ال تعق���د �جتماعات 
دورية الأع�ض���ائها، ب���ل تلتقي عند �ل�ض���رورة فقط، وال 
يتم مناق�ض���ة جدول �أعمال �جلل�ضات ب�ضكل م�ضبق، �إال 
�إذ� �ضدف وجود �جتماعات م�ضبقة للكتلة قبل �جلل�ضة.

ويبني رئي�س كتلة �لو�ض���ط �الإ�ض���المي �أن �ن�ض���جام 
�لكتل���ة يف بد�ي���ة �ل���دورة كان ممت���ازً�، ولك���ن �لكتل���ة 

تعر�ض���ت لهزة كبرة بخروج عدد كبر من �أع�ضائها، 
مو�ض���حًا �أنه يوجد يف �لوقت �حلايل تن�ضيق مقبول بني 

�الأع�ضاء �ملتبقني.

ويبني �لعماوي �أن �لكتلة لديها �ضجل خا�س بها يتم 
فيه تدوي���ن �الجتماع���ات، و�أن �الجتماعات �لتي تعقد 
يتم فيه���ا �حلديث عّما يدور يف جمل�س �لنو�ب وجدول 
�أعمال �جلل�ض���ات، �إ�ض���افة �إىل ما ي�ض���تجد من �أعمال 

خا�ضة بالكتلة.

 وعقدت �لكتلة ع�ض���رة �جتماع���ات، وتقوم بتدوير 
�ملو�قع �لقيادية يف كل دورة ت�ض���ريعية، م�ض���رً� �إىل �أنه 
تعاق���ب على قي���ادة �لكتلة �إ�ض���افة ل���ه �لنائبان حممد 
�حل���اج وم���د �هلل �لطر�ونة، و��ض���فًا م�ض���توى ح�ض���ور 
�أع�ضاء �لكتلة لالجتماعات باملقبول ومبا ن�ضبته %60، 
لكن���ه �أ�ض���ار �إىل �أن �ملتغيبني عن ح�ض���ور �الجتماعات 

تكون لديهم �أعذ�ر.

وي�ضر �إىل �أن كتلته تن�ضق يف �أوقات معينة مع رئي�س 
جمل�س �لنو�ب يف ق�ض���ايا �ضيا�ض���ية وبرملانية، مو�ضحًا 
�أن على جميع �لكتل �لنيابية تطوير حجم  �لتن�ض���يق مع 

رئي�س �ملجل�س �إىل م�ضتويات �أعلى و�أكرث ح�ضورً�.

ويقول �لعماوي �إن كتلته عقدت لقاء�ت مع موؤ�ض�ضات 
�ملجتم���ع �مل���دين و�الأح���ز�ب وقامت بزي���ار�ت ميد�نية 
لع���دد م���ن حمافظ���ات و�ألوي���ة �ململكة، وه���ي: جر�س، 

عجلون، خميم �إربد، �لر�ضيفة، �الأغو�ر، وماأدبا. 

اجلدول )8(: عدد اأع�صاء كتلة الو�صط الإ�صالمي وم�صتوى ان�صباطها واأن�صطتها

17 �نخف�س �إىل 9عدد الأع�صاء

8زيارات ولقاءات

10 غر دوريةالجتماعات

متو�ضطالن�صباط
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جيد جدً�التن�صيق

مقبولن�صبة احل�صور

�ضعيفمتا�صك الكتلة

يوجد �ضجالتوجود �صجل للقاءات

امل�صدر: رئي�س �لكتلة �لنائب م�ضطفى �لعماوي.

....................................................................................................................

اخلال�سة
ظه���ر مم���ا تق���دم �أن ت�ض���كيالت �لكت���ل و�أدو�رها 
�لوظيفي���ة تقوم عل���ى مبادئ ال ترقى مل�ض���توى �لرب�مج 
�ل�ضيا�ضية، وبالطريقة نف�ضها لت�ضكيل �لكتل �لنيابية يف 
جمال�س �ض���ابقة، حيث ن�ضط نو�ب �ض���ابقون ذوو نفوذ 
و��ض���تقطبو� نو�ب���ًا �آخرين لت�ض���كيل كت���ل، �أو من خالل 

تو�فقات �ضيا�ضية عامة. 

وتو��ضل �بتعاد معظم �لكتل عن �الهتمام بالق�ضايا 
�ملحلي���ة، و�إظهار �الهتمام بال�ض���اأن �لع���ام، فيما �أبدى 
بع����س �لكت���ل �هتمامًا حم���دودً� ج���دً� بق�ض���ايا عامة 
حم���ددة، �إال �أن ذل���ك �الهتمام مل يرت���ِق �إىل حد تنبي 
تلك �لق�ض���ايا ب�ض���كل كتلوي، و�لدف���اع عنها حتت قبة 

�ملجل�س، ومطالبة �حلكومة بتنفيذها.

ويعود �ض���عف ق���درة �لكت���ل عل���ى �لتبن���ي �لكتلوي 
و�ل�ضيا�ض���ي  �لفك���ري  �لتباع���د  �إىل  عام���ة  لق�ض���ايا 
و�الأيديولوجي بني �أع�ض���ائها، و�ضعف �لروؤية �مل�ضركة 

للعمل �لربملاين، لتحقيق �أهد�ف و��ضحة وحمددة.

ولذل���ك مل ُتلزم �لكتل �لنيابية �ملختلفة �أع�ض���اءها 
بت�ض���ويت موحد، و�إمنا �ختارت مب���د�أ �لتعومي، وذلك 
جلهة �خلروج م���ن مطب �لتباعد �لفكري و�ل�ضيا�ض���ي 

ب���ني �الأع�ض���اء، فت�ض���ويت �أع�ض���اء �لكت���ل �لنيابية يف 
جمل�س �لن���و�ب ال يعتمد على �لت�ض���امن �لكلي بينهم، 
و�أمنا ُيرك �أمر �لت�ض���ويت وفقًا لقناعتهم �ل�ضخ�ضية 
بعي���دً� عن �إلز�مهم مبوقف موحد وم�ض���رك، ما يعني 
�أن �أهم عمليات �لت�ضويت يف جمل�س �لنو�ب �ضو�ء على 
�لثقة باحلكوم���ة وبيانها �ل���وز�ري �أو على حجب �لثقة 
عنها تعتربها �لكتلة قر�رً� �ضخ�ضيًا للنائب ال عالقة له 

مبوقف جماعي للكتلة �لنيابية.

وبطبيع���ة �حلال، فاإن ه���ذ� �لت�ض���تت و�لتباعد بني 
�أع�ضاء �لكتلة �لو�حدة، كان كفياًل بخلق حالة من عدم 
�الن�ضجام و�لتجان�س بينهم، و�ضار �ن�ضمام �لنائب �إىل 
كتل���ة رغبة باحل�ض���ول على موقع يف �ملكت���ب �لد�ئم �أو 
�للج���ان �لنيابي���ة �لد�ئمة يلع���ب دورً� �أك���رث �أهمية من 

�لعامل �ل�ضيا�ضي كعن�ضر جامع بني �الأع�ضاء. 

ولقد �ض���يطر ه���ذ� �لو�ض���ع على عمل �لكتل ب�ض���كل 
ع���ام، و�أفرز ق�ض���ورً� يف �أد�ئه���ا، وع���دم قدرتها على 
�لقي���ام بو�جباتها �لنيابية على �أكمل وجه، فلم ن�ض���مع 
عن �أي دور موحد للكتل �لنيابية ب�ضاأن �لتعديالت على 
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قو�ن���ني معينة، �أو على �ض���عيد �لتوجهات �الإ�ض���الحية 
ب�ضكل عام.

كم���ا ظهر جليًا �أن ح���ال �لكت���ل �لنيابية يف جمل�س 
�لنو�ب �ل�ض���ابع ع�ض���ر ال يختلف عن حالها يف جمال�س 
�ضابقة، و�أن �ملربر �لرئي�ضي لوجودها يعود �إىل �ضببني، 
�الأول ذو عالق���ة بامل�ض���اور�ت �لت���ي عق���دت معهم قبل 
ت�ض���كيل �حلكوم���ة، وثانيهما خو����س �نتخابات جمل�س 
�لن���و�ب  على �ض���عيد �ملكتب �لد�ئم و�للج���ان �لنيابية، 
وبع���د ذلك �ض���رعان م���ا ينتهي ن�ض���اط �لكتل وت�ض���بح 

�جتماعاتها مو�ضمية، ودورية فقط حلفظ ماء �لوجه.

ورغ���م �أن �لن���و�ب ب�ض���كل ع���ام يعرف���ون �أن هناك 
�أدو�رً� �أكرب للكتل م���ن �ملفر�س �أن تلعبها يف جمملها، 
و�أن تل���ك �الأدو�ر �أك���رث حتديدً� م���ن �الأدو�ر �لتي كانت 
تق���وم به���ا �لكت���ل يف �ملجال����س �ل�ض���ابقة، �إال �أن تل���ك 
�ملعرفة مل ينتج عنها عمل كتلوي موؤثر، وبناء كتل قوية 
ق���ادرة على �لتعام���ل مع �الأفكار �لت���ي يتم طرحها بني 
فين���ة و�أخرى و�لت���ي لها عالقة باحلكوم���ات �لربملانية 
م�ض���تقباًل، وتطبيق مفهوم �حلكومة �لربملانية ب�ضكلها 
�لكام���ل، و�لتي تتمثل يف �ختيار رئي����س �حلزب �لفائز 

يف �النتخابات رئي�ضًا للوزر�ء.

وب�ض���بب ع���دم �إمكاني���ة حتقي���ق ذل���ك يف �لوق���ت 
�حلايل، فقد مت �للجوء للكت���ل �لربملانية لتعبئة �لفر�غ 

�حلا�ض���ل يف جمل�س �لنو�ب، ب�ضبب عدم وجود �أحز�ب 
قوية متما�ض���كة لها قدرة �لتاأثر و�ضنع �لفرق �لالزم، 
�إال �أن ذلك مل يدفع �لكتل �لنيابية ملر�جعة �ملمار�ض���ات 
�خلا�ض���ة بها، و�إيجاد نظام جامع متو�فق عليه وملزم 

لالأع�ضاء.

ولعل �ل�ضبب �لرئي�ضي �لذي �أبقى على هالمية �لكتل 
�لنيابي���ة يف �ملجل����س �لنيابي �ل�ض���ابع ع�ض���ر هو  قانون 
�النتخ���اب. فالقانون �لذي �أوجد قائم���ة وطنية من 27 
نائبًا بعرث تلك �لقو�ئم، و�أدخلها جمل�س �لنو�ب ب�ض���كل 
�أح���ادي، فلم يعد هناك وجود فعل���ي وحقيقي معكو�س 
على �أر�س �لو�قع لنائب �لد�ئ���رة �النتخابية، �أو لنائب 
�لوطن، و�ندمج �جلميع يف بوتقة �لعمل �لفردي �لعام، 
مبتعدين عن �لعمل �ملوؤ�ض�ض���ي �لذي يقوم على �أهد�ف 

وروؤى و��ضحة.

ذ�ت  �ل�ضيا�ض���ية  �الأح���ز�ب  ف���اإن  لذل���ك،  و�ض���ندً� 
�لثقل �ل�ضيا�ض���ي ق���ررت مقاطعة �النتخاب���ات �لنيابية 
�الأخرة ت�ض���ويتًا، �أما �الأحز�ب �ل�ضيا�ض���ية �لتي قررت 
�مل�ض���اركة يف �لقو�ئم �لوطنية ف���كان عددها حمدودً�، 
وكانت يف بد�ية حياتها �ل�ضيا�ض���ية، فل���م تبلور �أهد�فًا 
وبر�مج �ضيا�ضية و��ضحة و�آليات فعالة لتنفيذ بر�جمها 

�ل�ضيا�ضية د�خل جمل�س �لنو�ب من خالل كتل نيابية.

....................................................................................................................

التو�سيات
• تو�صيات عامة 	

ÓÓ إجر�ء تغير�ت جذرية وعميقة على قانون �النتخاب�
يت���م مبوجبها �إعادة �لنظ���ر يف �لقانون �حلايل مبا 
يوؤمن و�ض���ول كتل �ضيا�ضية متو�فقة �ضيا�ضيًا وفكريًا 
�إىل قب���ة �لت�ض���ريع، �الأم���ر �ل���ذي من �ض���اأنه تقوية 

بنيان �لكت���ل �لنيابية وجعلها �أكرث ح�ض���ورً� و�أعمق 
�أثرً�، ويخرجها من �ل�ض���كل �حلايل �إىل �ضكل تكون 
مبوجب���ه قادرة عل���ى عقد م�ض���اور�ت م���ع �لرئي�س 
�ملكلف وت�ض���كيل حكومات برملاني���ة، وبالتايل تقوية 

بنيان �لكتل وجعلها �أكرث قوة وح�ضورً�.
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ÓÓ ،�ًتعدي���ل �لنظ���ام �لد�خل���ي ملجل�س �لن���و�ب جمدد
�لنيابي���ة  بالكت���ل  �ملتعل���ق  �لف�ض���ل  يف  وخا�ض���ة 
و�الئتالفات، بحيث يتم و�ض���ع �ضو�بط �أكرث ت�ضددً� 
على �لكت���ل من حيث �اللت���ز�م بنظامه���ا �لد�خلي 
ومبادئه���ا �لعام���ة، وتوفر �أعمال �ل�ض���كرتارية لها 

بالطريقة نف�ضها �لتي تتم لدى �للجان �لنيابية.
ÓÓ تفعي���ل ن�ض���و�س �لنظ���ام �لد�خلي �جلدي���د ملجل�س

�لنو�ب من حيث متابعة �الن�ض���حابات و�ال�ضتقاالت 
م���ن �لكت���ل �لنيابية، وتفعي���ل �لعقوب���ات �لتي ن�ّس 
عليها �لنظ���ام �لد�خلي من خالل حرمان �لع�ض���و 

من �ل�ضفر يف حال �ال�ضتقالة من �لكتلة.
ÓÓ ،تخ�ض���ي�س مكتب خا�س لكل كتلة يف مبنى �ملجل�س

وتاأثيثه من مو�زنة �ملجل�س وو�ضع ��ضم �لكتلة عليه، 
وتخ�ضي�س �ض���كرتر )موظف( من �الأمانة �لعامة 
ل���كل كتلة، مهمت���ه متابع���ة عملها، وتدوي���ن كل ما 
يتعلق بها، وبياناتها، وزيار�تها ون�ضاطات �أع�ضائها 

حتت �لقبة وخارجها.
ÓÓ إيجاد �ض���جالت خا�ض���ة ل���كل كتلة تك���ون مودعة يف�

مكتبه���ا، ول���دى �الأمان���ة �لعام���ة ملجل����س �لن���و�ب، 
باعتب���ار �أن �لكت���ل �لنيابي���ة بات���ت نظامية ح�ض���ب 
�لنظ���ام �لد�خلي للمجل�س، و�أ�ض���بح عملها ياأتي يف 
باب عمل �ملجل�س ب�ضكل عام، وبالتايل فاإن �لتوثيق 

لها و�جب �ملجل�س.
ÓÓ لت�ض���دد يف ع���دم �ل�ض���ماح الأي ع�ض���و كتل���ة باإلقاء�

كلم���ات يف �ملو�زن���ة و�لثقة، و�اللت���ز�م بكلمة �لكتلة 
وحماولة �إدر�ج ذلك كن�س يف �لنظام �لد�خلي.

ÓÓ إدر�ج �الأنظم���ة �لد�خلي���ة ل���كل كتل���ة عل���ى �ملوق���ع�
�الإلك���روين �خلا�س مبجل����س �لن���و�ب، وذلك بعد 
تطوير �ملوقع �لذي يعاين من ت�ضوهات كثرة، حتى 
�أن �لنظ���ام �لد�خلي �جلديد م���ا ز�ل مل ُيرفع على 

موقع �ملجل�س حتى �الآن.

ÓÓ تخ�ض���ي�س بند يف �ملوؤمتر �ل�ض���حفي �ل���ذي يعقده
رئي����س جمل�س �لن���و�ب يف نهاية كل دورة ت�ض���ريعية 
الإط���الع �ل���ر�أي �لعام عل���ى حالة �لكتل���ة وتطورها 

�لعام.

• تو�صيات للكتل	
ÓÓ تعزيز وح���دة �لكتلة وتالحمها، و�الإ�ض���ر�ر على �أن

يكون لها مو�قف و��ض���حة يف كل مف�ض���ل �أ�ضا�ض���ي 
يف جمل����س �لن���و�ب، و�أن تخ���رج �لكتلة م���ن عباءة 
�لتخجيل و�لبحث عن مكا�ض���ب يف �ملكتب �لد�ئم �أو 
�للجان �لد�ئمة و�لو�ض���ول �إىل �لتما�ضك و�لتالحم 

بني �الأع�ضاء.
ÓÓ و�ض���ع روؤى و�أهد�ف �ضيا�ض���ية لكل كتلة غر �لنظام

�لد�خلي يتم فيها تناول كل �لق�ضايا �ملتعلقة بال�ضاأن 
�لع���ام وتو�ض���يح روؤية �لكتلة �ضيا�ض���يًا و�قت�ض���اديًا 
و�جتماعي���ًا وتربويًا، وذلك حتى يت�ض���نى حما�ض���بة 
�لكتلة الحقًا عّما من �ضاأنه �خلروج عن تلك �لروؤى.

ÓÓ تفعيل ن�ض���و�س �لوثيق���ة �لد�خلية لكل كتلة ب�ض���كل
حقيقي، وعدم �إبقائها حربً� على ورق.

ÓÓ تخاذ �لعقوبات �لتي تت�ضمنها وثيقة �لكتلة يف حال�
غياب �الأع�ض���اء، وتدوير رئا�ضة �لكتلة، و�نتخابات 

مكتبها.
ÓÓ ،ضرورة وجود �ض���جالت خا�ضة بالكتلة توثق عملها�

وعدم �العتماد على �ل�ضفهية يف �لتدوين، وت�ضجيل 
كل �الجتماعات �لتي تعقدها �لكتلة.

ÓÓ ال�ض���تفادة م���ن �ملكتب �الإعالم���ي ملجل����س �لنو�ب�
بال�ض���كل �الأمث���ل يف �لو�ض���ول لل�ض���حافة و�الإعالم 
و�ل���ر�أي �لعام لن�ض���ر ما تقوم به �لكتل���ة من �أعمال 
وما ت�ضدره من بيانات، وكل ما يتعلق بعمل �لكتلة.
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ÓÓ إن�ضاء موقع �إلكروين �أو �ضفحة على �لفي�ضبوك لكل�
كتلة و�إدر�ج برنامج �لكتلة ون�ض���اطاتها فيها، وفتح 

باب �لتو��ضل معها.
عقد موؤمتر�ت �ض���حفية يف نهاية كل دورة ت�ضريعية 
لكل كتلة يتحدث فيها رئي�ضها �أو ناطقها �الإعالمي عن 

�جناز�ت �لكتلة، وماذ� قدمت خالل عام، وتقدمي تلك 
�الإجناز�ت للر�أي �لعام.

تفعي���ل موق���ع �لناط���ق �الإعالمي لكل كتل���ة وتعزيز 
تو��ضله مع �لر�أي �لعام وو�ضائل �الإعالم.

....................................................................................................................

امللحق )1(: اأ�سماء اأع�ساء الكتل النيابية لدى ت�سكيلها
�أواًل: كتلة �لو�ضط �الإ�ضالمي
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ثانيًا: كتلة �لتو�فق �لوطني
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ر�بعًا: كتلة �الإ�ضالح
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�ضاد�ضًا: كتلة جبهة �لعمل �لوطني
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�ضابعًا: كتلة �لنه�ضة
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ثامنًا: كتلة �لتجمع �لدميقر�طي
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تا�ضعًا: �مل�ضتقلون
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