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5 مقدمة

مقدمة 

�ملجل�س  قدمه  ما  على  لاطاع  ع�سر  �لثامن  �لنو�ب  جمل�س  الأع�ساء  ودليًا  ر�ف��دً�  لتكون  �لدر�سة  هذه  تاأتي 
لنوؤ�سر  ننطلق  ومنها  �سده،  �لعام  �لر�أي  حتريك  يف  �سببًا  وكانت  فيها  �أخفق  �لتي  �ملو��سيع  �أبرز  وعلى  �ل�سابق، 
للنجاحات و�الإخفاقات �لتي �عرتت عمل �ملجل�س �ل�سابق، و�أدت يف بع�س �الأحيان لت�سويه �سورته لدى �لر�أي �لعام، 

ويف �ل�سارع، ما �نعك�س نقدً� جارحا للمجل�س حينًا، وتدين من�سوب �لثقة باأع�سائه يف �أحايني �أخرى.

يف هذه �لدر��سة، ن�سلط �ل�سوء على كل ما �عرتى عمل �ملجل�س �ل�سابق، ونوؤ�سر �إلى كل ما ي�ستوقف �ملر�قب يف 
جمال �الأد�ء، لنخرج بخا�سات وتو�سيات بحيث ميكن حتا�سي تكر�ر ما حدث، وكان �سببًا هامًا يف تعظيم �لنقد 

للمجل�س �ل�سابق، و�أدى لرت�كمات �سلبية لدى �لر�أي �لعام �سوهت �ل�سورة ب�سكل كبري.

�ل�سابق، وخا�سة  �ملجل�س  يتعرف على ما فعله  نائب بحيث  لكل  دليًا  �لدر��سة  تكون هذه  �أن  �ملوؤمل  ولعله من 
لت�سويه �سورته، وتدين من�سوب  �أدى  باأدق تفا�سيلها، وقر�ءة ما �عرتى عمله من نكو�س  �لتي وقع فيها  �لعرث�ت 
�لثقة به. غري �أننا �سنوؤ�سر يف �لوقت نف�سه �إلى �إيجابيات �ملجل�س �ل�سابق من نو�ٍح خمتلفة �سو�ء �أكانت ت�سريعية �أو 
رقابية، دون �أن نغفل ت�سليط �ل�سوء على �ل�سلبيات باعتبارها هي �لتي توؤثر على �لر�أي �لعام، وتخلق �إما ر�أيًا عامًا 

مناه�سًا للمجل�س �أو متقبًا له.

و�سنلقي �ل�سوء هنا على مو��سيع خمتلفة ومتنوعة ذ�ت �أثر يف حياة �ملجال�س �ملختلفة، فاإما �أنها ترفع من�سوب 
�لثقة يف �ل�سلطة �لت�سريعية �أو ُتقل�سها، وهذ� يعود لطريقة تعامل �ملجل�س مع تلك �لق�سايا و�لزو�يا �لتي ينظر �إليها 
منها، ومدى �ن�سجامه مع ق�سايا �لنا�س �ملعي�سية دون �أن يكون �سعبويًا يبحث نو�به عن ر�سيد �سخ�سي فقط، ودون 

�أن يكون الأع�سائه موؤيدون للحكومة ب�سكل تلقائي يف كل ما تفعل.

وقد جاءت �لدر��سة يف �إطار �سعي مركز �لقد�س للدر��سات �ل�سيا�سية لتعزيز �الإميان بالن�س �لد�ستوري �لذي 
�ل�سعب  ثقة  من�سوب  رفع  فاإن  ولهذ�  ور�ثي،  ملكي  نيابي  �الأردن  و�إن �حلكم يف  �ل�سلطات،  �المة م�سدر  �إن  يقول 
بدون  �إنه  �إذ  �النطاق،  �سكة  على  �الإ�ساح  وو�سع  �ل�سحيح،  �لطريق  يف  �لعجلة  و�سع  �ساأنه  من  نو�به  مبجل�س 
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تعميق مفهوم �أن �الأمة م�سدر �ل�سلطات، وجتذير هذ� �ملفهوم فن عجلة �لدميقر�طية �ستبقى تدور ببطئ و�سيبقى 
�ال�ساح يبحث عن �لطريق.

�لتي  و�ملجال�س  �ل�سابق  للمجل�س  �لنقد  من�سوب  رفع  �ساهمت يف  لنا جوهرية  تبدو  ق�سايا  على  �ل�سوء  �سنلقى 
تلك  و�أبرز  �لعب منها،  وياأخذ  �لتي وقع فيها �سابقه،  �لثامن ع�سر �ملطبات  �أن يتجاوز �ملجل�س  �سبقته، على �مل 
�لق�سايا: مو�سوع �حل�سور و�لغياب وفقد�ن �لن�ساب، ومعرفة �لد�ستور و�لنظام �لد�خلي للمجل�س، وعاقة �لنو�ب 
مع �الإعام، وعاقة �لنو�ب مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين، وح�سور �جتماعات �للجان، ومتتني �لكتل �لنيابية، وتوقيت 
مناق�ستها  و�ملو�زنة وطريقة  �ملجل�س،  قبل  �لقو�نني من  و�لتعامل مع طرح  و�ال�ستجو�بات،  �لنيابي،  �ل�سوؤ�ل  طرح 
وتقدمي �أفكار وبد�ئل، و�إبعاد �ملجل�س عن �لدخول يف ق�سايا �سعبوية، و��ستذكار ق�سايا �سوت �سدها �ملجل�س �ل�سابق 
وعاد وتر�جع عنها، وعاقة �لنو�ب مبكتبهم �لد�ئم، وعاقة �لنو�ب باحلكومة، وعدم رفع �سقف �لتوقعات لدى 
�متياز�ت،...�إلخ(،  للنو�ب )رو�تب،  �لبحث عن مكا�سب �سخ�سية  �لرنانة، وعدم  �ل�سعار�ت  �ملو�طنني من خال 

ومعرفة �لقو�نني �لتي يتم تد�ولها و�لتح�سري لها وتقنني �ملد�خات حتت �لقبة.

خمتلفة  و��ستدالالت  عناوين  منها  بند  كل  يف  و�سيكون  �إليها،  �لتطرق  �سيتم  مو��سيع  من  جزءً�  �سيكون  ذ�ك 
لا�ستفادة منها الحقًا من قبل �أع�ساء �ملجل�س �لثامن ع�سر و�لتعرف على ما كان يح�سل، و�سن�سع حتت كل عنو�ن 

تو�سيات تعميمًا للفائدة. 

ا�شتهالل 

ال �سك �أن من �ملفيد �أن تنعك�س جتربة جمال�س �لنو�ب �ملتعاقبة، على �ملجال�س �لاحقة، ومن هذ� �ملنطلق، فاإن 
جتربة جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر )�ل�سابق( يتوجب �أن يكون لها ح�سور من حيث �الإجناز�ت و�لعرث�ت يف ذهن 
وخلفية �أع�ساء جمل�س �لنو�ب �لثامن ع�سر �لذي جرى �نتخاب �أع�سائه يف �لع�سرين من �أيلول/ �سبتمب 2016، 

و�لذي �سيبد�أ �أعماله يف �ل�سابع من ت�سرين �الأول/ �كتوبر 2016.

ب� »�لربيع �لعربي«، وما ر�فق هذ�  �ل�سابع ع�سر، جاء متز�منًا مع ما عرف  �لنيابي  �أن �نتخاب �ملجل�س  فرغم 
�مل�سطلح من وجهات نظر خمتلفة، فاإن �سو�د �لنا�س كانو� يعتقدون ويعولون عليه لفعل �ل�سيء �لكثري، وحتقيق 
�ملجل�س  �إجنازه يف  ما مت  و�لبناء على  للنا�س،  و�لدميقر�طية  و�الإ�ساحية  �ل�سيا�سية  �خرت�قات هامة يف �حلياة 
مفاهيم  و�إدخ��ال  جديدة،  �إ�ساحية  ملرحلة  و�لتاأ�سي�س  بها،  و�الرتقاء  د�ستورية،  تعديات  من  ع�سر  �ل�ساد�س 

دميقر�طية حديثة ت�سعنا قواًل وفعًا على طريق �الإ�ساح �حلقيقي �مل�ستند �إلى �لد�ستور.
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ما عزز من هذ� �ل�سعور، �ل�ساحية �لتي منحها �مللك للمجل�س �ل�سابق يف �إجر�ء م�ساور�ت نيابية مكثقة لت�سمية 
رئي�س �لوزر�ء، رغم �أن هذ� �الأمر من �ساحيات �مللك �لد�ستورية، لكنه تنازل عنها ل�سالح �ملجل�س �ل�سابق ملحاكاة 
فكرة �أن يكون للمجل�س دور يف �حلياة �ل�سيا�سية ب�سكل عام، وباأمل �أن يفرز ذلك تيارً� �أغلبيًا وتيارً� �آخر معار�سًا، 
مبا ميهد �لطريق لت�سكيل حكومات برملانية، وبعد ذلك حكومات حزبية، بيد �أن تلك �لتجربة ما لبثت �أن بقيت 
يف مربعها �الأول، ومل يتم �لبناء عليها، حيث مل ن�سهد يف �ملجل�س �ل�سابق تيار�ت من هذ� �لقبيل، ولي�س �أدل على 
ذلك ت�سريحات رئي�س �ملجل�س وقت ذ�ك م. عاطف �لطر�ونة �لتي نقلتها �سحيفة �لقد�س �لعربي �للندنية ومو�قع 
�إخبارية حملية بتاريخ 25 �آب/�أغ�سط�س 2015، حيث �أعرب بو�سوح عن معار�سة فكرة �مل�ساور�ت �لنيابية، ودعا 
�إلى �أن يقوم �مللك بت�سمية رئي�س �لوزر�ء وتكليفه بت�سكيل �حلكومة دون �لرجوع للنو�ب، باعتبار �أن تلك �مل�ساور�ت 

مل تكن ذ�ت �أثر.

نيابي  �ل�سابع ع�سر حياته �لبملانية مبعنويات مرتفعة، فذلك الأنه جاء بعد جمل�س  �لنو�ب  فلئن دخل جمل�س 
منحل مل مي�ِس على �نتخابه �سوى عامني، وكان �ل�سبب �لرئي�سي حلل �ملجل�س �ل�ساد�س ع�سر �رتفاع وترية �ملطالبني 
د�ستورية  تعديات  خلفية  على  �لوطنية،  �لقو�ئم  فكرة  �عتماد  مبوجبه  مت  جديد  �نتخاب  قانون  و�إقر�ر  برحيله، 
منحت �لنو�ب �سلطات �أو�سع، ومنعت �إ�سد�ر قو�نني موؤقتة �إال يف �أ�سيق نطاق �أو تغييب جمل�س �لنو�ب ل�سنو�ت، 

وو�سعت حدً� �أق�سى لغياب �ملجل�س مدته �أربعة �أ�سهر فقط.

وقع يف مطبات وعرث�ت، ويف منعطفات  �أن  »�ل�سابع ع�سر«  لبث  فما  �الأمنيات،  �إلى  ترق  �ملخرجات مل  �أن  بيد 
من  �لقبة  حميط  يف  �لنار  �إطاق  حادثة  و�أولها  �أبرزها  كان  به،  �لنا�س  ثقة  من�سوب  تدين  �إلى  �أدت  ومناو�سات 
�ل�سابع  �لنو�ب  �لدمي�سي، وذلك يف م�ستهل عمل جمل�س  �لنائب ق�سي  �ل�سريف باجتاه زميله  �لنائب طال  قبل 
ع�سر بتاريخ 10�أيلول/�سبتمب 2013، ما �أدى لف�سل �لنائب طال �ل�سريف مطلق �لنار، و�لدعوة النتخابات �سنة 
)مت تخفي�سها الحقًا(، ما �أثر على هيبة �ملوؤ�س�سة �لت�سريعية، وتركها عر�سة للنقد من قبل �لر�أي �لعام. كما �أن 
�العتد�ء�ت �ملتكررة من قبل نو�ب على زمائهم، ون�سوب م�ساجر�ت حتت �لقبة، كان يتم فيها ��ستخد�م �الأحذية 
و�الأحزمة وعبو�ت �ملياة، والحقًا �الأيدي، رفع من وترية ت�ساوؤم �ملو�طنني باملجل�س �جلديد، وخف�س من�سوب �لثقة 

�إلى درجات غري م�سبوقة.

والأن �حلكومة �ل�سابقة كانت قد �عتمدت �سيا�سة �قت�سادية و�سريبية �أثرت على �ملو�طنني دون �أن يكون للمجل�س 
دور يف �إيقاف تلك �ل�سيا�سة، فاإن �ملر�قبني و�لر�أي �لعام وجمهور �ملو�طنني �عتبوه �أد�ة بيد �حلكومة حتركها كما 
�ل�سوؤ�ل و�جلو�ب. وجاء  �أكرث يف ذلك تعرث �ملجل�س يف م�ساءلة وزر�ء وم�سوؤولني، وو�سع قيود على  تريد. و�ساهم 
تف�سري �لديو�ن �خلا�س لتف�سري �لقو�نني ملو�د يف �لنظام �لد�خلي للمجل�س ل�سالح �حلكومة ويف غري �سالح �لنو�ب، 
وهو �الأمر �لذي �أ�سعف قدرتهم �لرقابية يف على �ال�ستثمار �الأمثل لاأد�ة �لرقابية �ملتاحة يف م�ساءلة �حلكومة يف 

حمطات عديدة.
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مثال: َمْنُع �لنو�ب من توجيه �سوؤ�ل يت�سمن �الأ�سماء، ومنُع �لنو�ب من �إعان ��ستجو�ب رئي�س �لوزر�ء �إذ� كان 
�ال�ستجو�ب موجهًا لوزير عامل يف �حلكومة، وتعرث ��ستجو�ب رئي�س �لوزر�ء من قبل �أحد �لنو�ب حول مو�سوع �ملياه 
�أو موؤ�س�سة  �إال يف �لق�سايا �لعامة ولي�س يف ق�سايا تخ�س وز�رة  �أن �ملجل�س ال يجوز له ��ستجو�ب �لرئي�س  بحجة 
معينة، كما ف�سل �لنو�ب يف �ملجل�س �ل�سابق يف م�ساءلة �أمني عمان و�إقناعه بح�سور �جتماعات جلانه باعتبار �أنه 
ال يجوز للنو�ب �سوؤ�ل �الأمني ب�سكل مبا�سر و�إمنا توجيه �ل�سوؤ�ل للوزير �مل�سوؤول عن �الأمني، �لذي هو يف هذه �حلالة 

رئي�س �لوزر�ء.

�إع��ادة  جاهدً�  ويحاول  ذ�ت��ه،  عن  يبحث  �ملجل�س  وت��رك  للنو�ب،  �لرقابية  �لقوة  �إ�سعاف  يف  �ساهم  ذ�ك  كل 
�لهيبة لنف�سه من خال عقد جل�سات مناق�سة عامة حول ق�سايا خمتلفة )�لغاز، �لرتخي�س، ��ست�سهاد �لقا�سي 
ر�ئد زعيرت(، بيد �أن خمرجات تلك �ملناق�سات كانت غالبًا تنقلب �سد �ملجل�س، و�أبرز تلك �حلاالت، طرح �لثقة 
باحلكومة على خلفية ��ست�سهاد �لقا�سي ر�ئد زعيرت، وح�سول �حلكومة على ثقة �أكب من �لثقة �لتي ح�سلت عليها 

عندما طلبتها. 

اأواًل: اإطاللة ت�شريعية

يتمحور عمل جمل�س �لنو�ب يف �سقني، و�حد ت�سريعي و�الآخر رقابي، ويعتب �ل�سق �لت�سريعي من �أهم �الأدو�ر �لتي 
يقوم عليها �لعمل �لنيابي، فالت�سريع ياأتي غالبًا من قبل �حلكومة �إلى جمل�س �لنو�ب �لذي ينظر فيه من يف قر�ءة 
�أولى، حيث يتم فتح �ملجال الأع�ساء �ملجل�س بالكام، فتتعدد �الآر�ء بني من يوؤيد �لقانون ويطالب بتحويله للجنة 
�ملخت�سة، وبني من يطالب برده �أو يطلب من �حلكومة �سحبه، �أو يرى فيه نو�ق�س يتوجب �إ�سافتها، ومن ثم يجري 
�للجنة �ملخت�سة، تقوم بدورها بقر�ءته وفتح حو�ر  �إلى  �لقانون  �ملقدمة. وبعد حتويل  �لت�سويت على �ملقرتحات 
حوله، ويجوز الأي ع�سو من �أع�ساء �ملجل�س ح�سور �جتماعات �للجنة وتقدمي مقرتحات، ومن ثم يعود �لقانون حتت 
�لقبة من جديد، ملناق�سته مادًة مادة، وبعد �إقر�ره يذهب م�سروع �لقانون �إلى جمل�س �العيان �لذي يقوم مبناق�سته 
و�إقر�ره �أو رده للنو�ب من جديد، وهنا يتعني على �ملجل�س �إما �ملو�فقة على موقف �العيان �أو �الإ�سر�ر على موقفهم، 

ويف حال ُرّد �لقانون مرتني يتم ح�سم �خلاف عب جل�سة م�سرتكة.

ويبز  �لنا�س،  تنظم حياة  �لتي  �لقو�نني  يقر  �لذي  �لنو�ب  �لت�سريعي ملجل�س  �لدور  �أهمية  تبني  �الآلية  �إن هذه 
م�سوؤوليته �ملجتمعية �لتي يتوجب �أن يكون منتبهًا لها، ما يتطلب من �أع�سائه �لقيام مب�سوؤولياتهم يف هذ� �ملجال 

خري قيام.
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دور�ت  �أربع  ون�سف من عمره عقد خالها  �سنو�ت  ثاث  �إكمال  من  ع�سر متكن  �ل�سابع  �لنو�ب  والأن جمل�س 
بخاف  ��ستثنائية،  دور�ت  وخم�س  عادية(  دور�ت  ثاث  تاها  عادية،  غري  دورة  م�سمى  حملت  منها  )�الأول��ى 
�ملجل�سني �ل�سابقني �للذين �سدرت �إر�دة ملكية بحّلهما عقب �سنتني فقط من �نطاق �أعمال كل منهما، �الأمر �لذي 

جعل »�ل�سابع ع�سر« �أمام مهام رقابية وت�سريعية كبرية.

وخال تلك �ل�سنو�ت متّكن �ملجل�س من �إجناز �لعديد من �لقو�نني، فاأقر 172 قانونًا، و�أ�ساد مر�قبون ومتابعون 
م�ستوى  على  �ملو�طنني  ومع  �ملعنية  و�لر�سمية  �الأهلية  �جلهات  كل  مع  �ملجل�س  �أد�ره��ا  �لتي  �لوطنية  �حل��و�ر�ت 
حمافظات �ململكة �الثنتي ع�سرة، لكنهم �أخذو� عليه عدم منحه بع�س �لقو�نني �لهامة قدر كاٍف من �لقر�ءة �ملتاأنية 
حتت �لقبة، مثل قانون �النتخاب، و�لتعديات �لد�ستورية �لتي مررها �ملجل�س يف جل�سة و�حدة دون فتح حو�ر معمق 
وجاد حولها، و�الأمر نف�سه ينطبق على قانوين �لبلديات و�لامركزية. ويبني �جلدول )1( عدد �لقو�نني �لتي �أقرها 

�ملجل�س يف كل دورة من دور�ته. 

اجلدول )1(: توزيع القوانني التي اأقرها جمل�س النواب ال�سابع ع�سر ح�سب الدورة

عدد القواننيالدورة النيابية

22�لدورة غري �لعادية

6�لدورة �ال�ستثنائية للدورة غري �لعادية 

34�لدورة �لعادية �الأولى

8�لدورة �ال�ستثنائية �الأولى للدورة �لعادية �الأولى 

6�لدورة �ال�ستثنائية �لثانية للدورة �لعادية �الأولى 

53�لدوة �لعادية �لثانية

6�لدورة �ال�ستثنائية �الأولى للدورة �لعادية �لثانية 

8�لدورة �ال�ستثنائية �لثانية للدورة �لعادية �لثانية 

29�لدورة �لعادية �لثالثة

172�ملجموع
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وقد عمل جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر خال مدة واليته ما بني �سهر �سباط/فب�ير 2013 و�أيار/مايو 2016على 
قو�نني متنوعة �سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية، بع�سها كان حموريًا يف حياة �لباد و�سكل �لدولة.

ومن �أبرز تلك �لقو�نني �لتي مت �لتعامل معها خال تلك �لفرتة، �لتعديات �لد�ستورية حيث ُعّدل �لد�ستور يف 
لانتخاب  �مل�ستقلة  للهيئة  �ل�سماح  لتن�س على  �ملادة )67(  2014 حني عدلت  �الأولى عام  �ملجل�س مرتني؛  والية 
باإد�رة �النتخابات �لبلدية و�أي �نتخابات عامة و�الإ�سر�ف عليها مثل �النتخابات �لنيابية، كما ُعّدلت �ملادة )127( 
�لتي ح�سرت �ساحية تعيني قائد �جلي�س ومدير �ملخابر�ت بيد �مللك دون تن�سيب من رئا�سة �لوزر�ء، و�أقّرت هذه 

�لتعديات �لد�ستورية باأغلبية كبرية، ومل يعار�سها �سوى ثمانية نو�ب فقط.

2016، �عيد فتح �لد�ستور جمددً� للتعديل لتو�سيع �ساحيات �مللك، حيث عدلت �ملادة )40( ليعني  ويف عام 
و�أع�ساء  ورئي�س  �الأعيان  جمل�س  و�أع�ساء  ورئي�س  �لق�سائي  �ملجل�س  ورئي�س  �لدرك  مدير  منفردً�  مبوجبها  �مللك 
�ملحكمة �لد�ستورية ونائب �مللك وويل �لعهد. وعّدلت �ملادة )42( من �لد�ستور لتتيح ملن يحمل جن�سية ثانية تويل 
حقيبة وز�رية �أو �لتقدم النتخابات جمل�س �لنو�ب �أو �أن يكون ع�سوً� مبجل�س �الأعيان، ومرت �لتعديات �سريعًا بعد 

منحها �سفة �ال�ستعجال باأغلبية 130 نائبًا، ودون فتح حو�ر كاٍف حولها.

و�أقر جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر قانون �نتخاب �أع�ساء جمل�س �لنو�ب فاحتًا �لباب �أمام �إجر�ء �النتخابات وفق 
نظام �لقائمة �لن�سبية �ملفتوحة، و�أقر قبل ذلك قانون »�لامركزية« �لذي �سيت�سكل مبوجبه جمال�س للمحافظات 
ملجال�س  �ل�ساحيات  �لقانون  هذ�  ويوفر  �ملنتخبني،  �ملجال�س  �أع�ساء  من   %15 بن�سبة  معينة  ح�سة  مع  منتخبة 
لقانون  مكما  يعّد  �لذي  �لبلديات  قانون  �أقر  كما  فيها،  �ال�ستثمارية  �لبيئة  وحت�سني  �لتنمية  لتعزيز  �ملحافظات 

�لامركزية.

ويف �ل�ساأن �القت�سادي �أقر �ملجل�س عددً� من �لقو�نني، كان �أبرزها قانون �سندوق �ال�ستثمار �لذي �أثار �جلدل يوم 
�إقر�ره بعدما تر�جع �ملجل�س عن مقرتح ��ستثناء �ل�سركات �الإ�سر�ئيلية من �مل�ساركة يف ��ستثمار�ت �ل�سندوق، ومن 
ثم عاد وتر�جع عن ذلك �ال�ستثناء، وهو �الأمر �لذي القى نقدً� �سديدً� والذعًا من قبل مو�طنني، فعجت �سفحات 
�ال�ستثمار  قو�نني  خارج  يعمل  �لقانون  �أن  وخا�سة  �سو�ء،  حد  على  و�ملجل�س  �خلطوة  بنقد  �الجتماعي  �لتو��سل 
�الأردنية كقانون �ل�سركات و�الأور�ق �ملالية وت�سجيع �ال�ستثمار، باالإ�سافة �إلى �أنه �سيمنح �مل�ستثمر �الأجنبي �إعفاء�ت 

من �أي ر�سوم �أو جمارك �أو �سر�ئب تنطبق على �مل�ستثمر �الأردين.

وقانون  �القت�سادية،  �مل�ساريع  تطوير  وقانون  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�سر�كة  قانون  �ملجل�س  �أقر  كما 
معدل لل�سناعة و�لتجارة، وقانون �سريبة �لدخل �لذي حظي باهتمام و��سع ونقا�س د�خل �ملجل�س وخارجه، ويف 
�لنهاية بات كل فرد دخله �أكرث من 12 �ألف دينار خا�سعًا لل�سريبة، بينما حدد �سقف �الإعفاء ب� 24 �ألف دينار لكل 

�أ�سرة مهما بلغ عدد �أفر�دها.
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�لنو�ب  جمل�سا  �أق��ّره  �لذي  �مل��دين«  �لتقاعد  »قانون  م�سروع  و��سعًا،  جداًل  �أث��ارت  �لتي  �لت�سريعات  �أكرث  ومن 
�أع�ساء جمل�س �الأمة )�الأعيان  �أن �مللك رده لوجود �سبهة د�ستوريه فيه، خا�سًة ما ين�س على منح  �إال  و�العيان، 
�أع�ساء جمل�س  ��ستحقاق  بعدم  قر�رً�  و�أ�سدرت  �لد�ستورية �جلدل  �ملحكمة  وح�سمت  تقاعدية،  رو�تب  و�لنو�ب( 

�الأمة لرو�تب تقاعدية.

وهنا ال بد من �الإ�سارة �إلى �أن قيام جمل�س �لنو�ب �ل�سابق باقر�ر قانون تقاعد منحو� �أنف�سهم مبوجبه تقاعدً�، 
�أزمة �قت�سادية تعاين منها �ململكة، وعجز  �أن ذلك جاء يف خ�سم  فتح على �ملجل�س بو�بة نقد مل تنتِه، وخا�سة 

متفاقم للمو�زنة �لعامة وتدين مد�خيل �ملو�طنني.

و�أقر �ملجل�س قانون �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية مرتني، حيث �أثارت بع�س مو�ده �ملقرة نيابيًا جدال و��سعًا، فبعد 
�لعام و�حلب�س  �الأولى من عقوبة �حلق  للمرة  يتعاطى �ملخدر�ت  �إعفاء كل من  2013 على  �ملجل�س عام  و�فق  �أن 
وحتويله للمعاجلة يف �ملر�كز �ملخت�سة، عاد عام 2016 وتر�جع عن �الإعفاء، بعد �أن �تهم �لتعديل باأنه يح�س على 

تعاطي �ملخدر�ت وباأنه �ساهم يف زيادة معدالته.

كما �أقر �ملجل�س قانون منع �الرهاب و�لذي ر�آه مر�قبون مبثابة رجوع عن �الإ�ساح، وقانون �جلر�ئم �الإلكرتونية، 
و�لذي �أتاح حب�س �ل�سحفيني، وحّد من حرية �لتعبري يف �الأردن، و�أ�سبح �ملو�طن يحا�سب على �أي من�سور �أو كلمات 
يكتبها عب مو�قع �لتو��سل �الجتماعي، وقانون �لك�سب غري �مل�سروع، و�لذي منع حما�سبة �لفا�سدين باأثر رجعي، 

وقانون �ل�سمان �الجتماعي �لذي رفع �سّن �لتقاعد وخّف�س معادلة �حل�سبة �لتقاعدية.

ويف �ملح�سلة، فقد �أقر �ملجل�س طيلة �ل�سنو�ت �لثاث و�لن�سف من عمره، 172 قانونًا يف 181 يوم عمل ت�سريعي، 
�أي مبعدل �إقر�ر قانون كل يوم عمل. ولو عدنا لبع�س �لت�سريعات �لتي �حتاجت الأكرث من يوم عمل الإقر�رها يتبني �أن 
�ملجل�س مل يعِط ت�سريعات مهمة قدر كاٍف من �الهتمام، وهو �الأمر �لذي يتوجب �النتباه �إليه، ومنح �لت�سريع �لقدر 

�لو�جب من �لبحث و�لنقا�س. 

هنا ال بد من �الإ�سارة �إلى �أن �لرتدد �لنيابي و�لت�سويت على �الأمر وعك�سه من �ساأنه �سرب م�سد�قية �ملجل�س 
عند �لر�أي �لعام ولدى �ملتابعني، وينعك�س �سلبيًا على �لنو�ب الحقًا، كما �أن فتح حو�ر�ت �سكلية حول قو�نني مهمة 
وعدم �الأخذ باأي تو�سية من تو�سيات �حلو�ر�ت �لتي يتم فتحها، وخا�سة عندما يتعلق �الأمر بقو�نني مهمة كقو�نني: 
على جمل�س  يوجب  �لذي  �الأمر  �لعام،  �لر�أي  عند  نقدً�  ينعك�س  �أن  �ساأنه  من  و�لامركزية  و�لبلديات  �النتخاب، 
�أن يكون �أي حو�ر م�ستقبلي مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�الأحز�ب  �لنو�ب �لثامن ع�سر �النتباه له، و�لعمل على 
�الدعاء  ملجرد  ولي�س  منها،  باجلوهري  و�الأخذ  �لنظر  لوجهات  �ال�ستماع  �أجل  من  مفتوحًا  و�ملو�طنني  و�لنقابات 

باالنفتاح على �حلو�ر مع �ملو�طنني.
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وقدم �أع�ساء �ملجل�س �ل�سابع ع�سر 57 �قرت�حًا بقانون، 55 منها ُحفظت يف �أدر�ج �ملجل�س ومل تر�سل للحكومة، 
�أ�سما �ملقرتحان بقانون �للذ�ن مت �ملو�فقة عليهما، فهما �ملقرتح بقانون �ملقدم يف 2013/7/17 و�ملت�سمن تعديل 
�ملادة )17( من قانون �ملحكمة �لد�ستورية، و�ملقرتح �ملقدم يف 2013/2/24 �ملتعلق بتغليظ �لعقوبة على جر�ئم 

�ل�سرقة يف قانون �لعقوبات.

�إذ كان يتعني على  �لو�قع،  �أر�س  وتعر�س �ملجل�س لنقد ب�سبب كرثة تقدميه ملقرتحات بقانون دون تفعيل على 
�ملجل�س �أن ال يذهب باجتاه �الإعان عن ذلك دون متابعة، حيث كان هذ� �سببًا يف زيادة �لنقد �ملوجه للمجل�س. 

فمن �ملعروف �أنه ميكن للمجل�س تقدمي �قرت�حات بقانون، وهذ� ما حفظه �لد�ستور للنو�ب يف �لفقرة )1/95( 
�لتي تقول »يجوز لع�سرة �أو �أكرث من �أع�ساء �أي من جمل�سي �الأعيان و�لنو�ب �أن يقرتحو� �لقو�نني، ويحال كل �قرت�ح 
على �للجنة �ملخت�سة يف �ملجل�س الإبد�ء �لر�أي فاإذ� ر�أى �ملجل�س قبول �القرت�ح �أحاله على �حلكومة لو�سعه يف �سيغة 
م�سروع قانون وتقدميه للمجل�س يف �لدورة نف�سها �أو يف �لدورة �لتي تليها، فيما تقول �لفقرة )2( من �ملادة ذ�تها 
»كل �قرت�ح بقانون تقدم به �أع�ساء �أي من جمل�سي �الأعيان و�لنو�ب وفق �لفقرة �ل�سابقة ورف�سه �ملجل�س ال يجوز 

تقدميه يف �لدورة نف�سها«.

بيد �أن ذ�ك �حلق �لد�ستوري ما ز�ل يف �أدنى درجات �هتمامات �لنو�ب ويوؤمل �أن يتنبه �ملجل�س �لثامن ع�سر لهذ� 
�حلق �لد�ستوي ليتولى تفعيله، وتقدمي م�ساريع قو�نني للحكومة تت�سم باالأهمية و�حليوية.

ا�شتخال�شات
ميكن ��ستخا�س �لكثري من �لعب يف �جلانب �لت�سريعي من �أد�ء �ملجل�س �ل�سابع ع�سر و�لذي �ساهم يف تدين 

�سعبيته، وعك�س �سورة �سلبية عنه يف �ل�سارع، ومن �أبرز �ال�ستخا�سات:

عدم در�ية بع�س �لنو�ب �لكافية بطبيعة �ملو�د �لتي ي�سوتون عليها باالإيجاب �أو بالرف�س، �إذ �إن �لت�سويت  •
دون در�ية من �ساأنه مترير قو�نني غري مرغوب فيها.

�تخاذ موقف و�إجر�ء تعديل على قو�نني مو�سوع �لنقا�س، ومن ثم �لعودة عن �لتعديل قي نهاية �جلل�سة، ما  •
كان يرتك �أثرً� �سلبيًا عند �لر�أي �لعام، وخا�سة �إذ� كان �ملو�سوع يتعلق بق�سايا تثري �هتمام �لنا�س، مثال 

ذلك ما ح�سل يف قانون �ال�ستثمار، وقانون �ملخدر�ت.

�لقو�نني  • تلك  على  �ملو�فقة  ق��ر�ر�ت  و�تخاذ  لعقدها  ن�ساب  وج��ود  دون  �لنيابية  للجان  �جتماعات  عقد 
بالتمرير، حيث ينعك�س ذلك �سلبيًا على �ملجل�س، ويرتكه عر�سة للنقد. 

عقد ملتقيات حو�ر وفتح حو�ر وطني حول قو�نني هامة )�النتخاب، �لبلديات، �لامركزية( وعدم �الأخذ  •
�إقامة �حلو�ر�ت وظيفته �سد  باأن  �ل�سعور  بالتو�سيات �لتي جاءت �سمن تلك �حلو�ر�ت، �الأمر �لذي يعزز 
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�لفر�غ دون �الأخذ مبخرجاتها، وهو �أمر �ساهم ب�سكل كبري يف تعميق �لفجوة بني �ملجل�س و�ملجتمع �ملدين 
بكل موؤ�س�ساته. 

مل ي�ستطع �ملجل�س �ل�سابق �أن ي�سجل لنف�سه �نحيازً� خا�سًا نحو �لدميقر�طية، وخا�سة �إبان مناق�سته لقانوين  •
منع �الإرهاب و�ملطبوعات و�لن�سر ،حيث �أخذ عليه تعزيز �لرقابة على �لنا�س بدل تعزيز �لفكر �لدميقر�طي 
و�الإ�ساحي، ما ترك �نطباعًا باأن �ملجل�س مييل باجتاه �لت�سدد و�ملحافظة �أكرث من ميله باجتاه �لدميقر�طية 

و�الإ�ساح.

�أخذ على �ملجل�س مترير �سو�د �لقو�نني �لقادمة من �حلكومة كما هي مع تعديات طفيفة عليها تكاد ال تذكر  •
يف بع�سها، وهو ما �عتبه مر�قبون ��ستجابة نيابية ملا تريده �حلكومة، حيث �أن �ملجل�س مل يظهر �سخ�سيته 

و�سخ�سية نو�به يف تلك �لقو�نني.

مل يظهر �ملجل�س �نحيازً� باجتاه تعزيز فكر حقوق �الإن�سان، وحماربة �لتمييز �جلندري وتعزيز مفهوم حقوق  •
�لطفل، ورف�س �لكر�هية حيث مل ي�سجل له �أن تناول تلك �ملو��سيع �أو بحثها ب�سكل تف�سيلي، و�إمنا �أخذ عليه 
�الأردنيات، حيث �تخذ �سو�د  �أبناء  �لق�سايا، وحت�سر هنا ق�سية حقوق  باأنه كان حمافظًا عند بحث تلك 
�لنو�ب موقفًا ر�ف�سًا الأي نائب يطرح �لفكرة، وكانو� يهاجمون من يطرحها، ولطاملا هاجمو� كتلة مباردة 

�لنيابية �لتي تبنت �لفكرة وعملت لتعديل �لقو�نني �ملقيدة لها. 

تو�شيات 
يف �جلانب �لت�سريعي، ال بد من �لتوقف مطواًل �أمام �أكرث من ق�سية يتوجب �الهتمام بها، وهنا نو�سي ب�االآتي:

ح�سور �جتماعات �للجان �لنيابية �لد�ئمة، �إذ �إن �للجان �لنيابية هي �ملطبخ �لت�سريعي للنو�ب، وبالتايل فاإن  •
ح�سور �جتماعات تلك �للجان و�حلفاظ على ن�سابها منعقدً� يعد من �أبرز �لق�سايا �لتي يتوجب �لتعامل 
معها يف �ملجل�س �جلديد، ال �سيما و�أن �ملجل�س �ل�سابق تعرث كثريً� يف مو�سوع تاأمني ن�ساب عقد �جتماعات 

�للجان، وكانت �جتماعات معظم �للجان تعقد بدون ن�ساب. 

قر�ءة �لنظام �لد�خلي و�لد�ستور ب�سكل جيد، �إذ �إن ذلك من �ساأنه و�سع �لنو�ب يف �سورة ما لهم وما عليهم،  •
ومينحهم �ملعرفة �لكافية للت�سريع و�لرقابة، ويجعلهم بعيدين عن نقد �لر�أي �لعام و�الإعام، حيث �أن ذلك 
يعزز ثقة �لناخب بنائبه وقوته وح�سوره، وال بد �أي�سًا من معرفة �لدور �لرقابي و�لت�سريعي �ملناط باملجل�س 

و�ملحاججة بالد�ستور و�لنظام �لد�خلي.

تقدمي مقرتحات مكتوبة �أثناء مناق�سة م�ساريع �لقو�نني وذلك ح�سب �لنظام �لد�خلي للمجل�س �لذي ين�س  •
على �ل�سماح فقط بالكام حتت �لقبة الأ�سحاب �ملقرتحات، وهذ� يعني �أن يقوم �لنو�ب بقر�ءة كل جد�ول 
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�الأعمال و�لتح�سري جيدً� لها و�ال�ستعانة باخلب�ء �إذ� تطلب �الأمر، �إذ ال يجوز �أن ياتي �لنائب حتت قبة 
دون خلفية  �رجتايل  ب�سكل  �لنائب  يناق�س  �أن  يجوز  وال  للنقا�س،  �ملدرجة  �لقو�نني  يعرف  ال  وهو  �لت�سريع 

م�سبقة وبحث معمق من قبله للمو�سوع �ملبحوث.

�حلر�س على ح�سور �جتماعات �ملجل�س ومعرفة متى ميكن �أن يح�سل �لنائب عن حق �لكام، ومتى يتم  •
��ستخد�م نقطة �لنظام، ومتى ميكن �أن يطلب وقف �لنقا�س يف �ملو�سوع، ومتى ميكن �أن يتم �لت�سكيك بالعد، 

ومن ميكن له طلب �لكام للرد على زميل له...�إلخ.

�للجنة  • تو�سيات  ومر�قبة  �ملعدلة،  وغري  �ملعدلة  �ملو�د  ومعرفة  كامل،  ب�سكل  �جلل�سة  �أعمال  جدول  قر�ءة 
�ملخت�سة، حيث �أن ذلك من �ساأنه جعل �لنائب على در�ية مبا تريده �حلكومة ومعرفة تو�سية �أع�ساء جلنته 

�لنيابية.

�حلر�س على عدم �تخاذ موقف و�تخاذ نقي�س له خال �جلل�سة ذ�تها، �أو ب�سكل عام، �إذ �إن من �ساأن ذلك  •
�إفقاد �لنائب مل�سد�قيته، وهو ما �سينعك�س �سلبيًا لدى �لر�أي �لعام. 

عدم �الإعان عن �لنية لتقدمي �قرت�ح بقانون دون �أن يتم ح�سد �لتاييد لذلك من �أجل تقدميه للحكومة،  •
�أع�سائه ، بينما ي�سع عدم �لتنفيذ  �أن تنفيذ ما مت �الإعان عنه يزيد �لثقة مبجل�س �لنو�ب وجدية  حيث 

�لنائب حتت �سوط �لنقد.

�لت�سويت  • ثم  ومن  �ملو�زنة  عن  �أو  �حلكومة  عن  �لثقة  حجب  �لنائب  نية  عن  �الإع��ان  عدم  على  �حلر�س 
بخاف ما �أعلن، �إذ طاملا فعل نو�ب كرث ذلك وكانت �لنتيجة فقد�نهم مل�سد�قيتهم يف �ل�سارع.

ثانيًا: الدور الرقابي 

�ل�سق �الآخر لعمل �ملجل�س �لنيابي هو �سق رقابي، فلمجل�س �لنو�ب حق �لرقابة �لعامة على كل �لق�سايا �لعامة، 
�إذ تقول �ملادة )51( من �لد�ستور �إن »رئي�س �لوزر�ء و�لوزر�ء م�سوؤولون �أمام جمل�س �لنو�ب م�سوؤولية م�سرتكة عن 

�ل�سيا�سة �لعامة للدولة كما �أن كل وزير م�سوؤول �أمام جمل�س �لنو�ب عن �أعمال وز�رته.«.

وتقول �ملادة )56( من �لد�ستور »ملجل�س �لنو�ب حق �إحالة �لوزر�ء �إلى �لنيابة �لعامة مع �إبد�ء �الأ�سباب �ملبرة 
لذلك، وال ي�سدر قر�ر �الإحالة �إال باأغلبية �الأع�ساء �لذين يتاألف منهم جمل�س �لنو�ب«، وهذ� يعني �أن للمجل�س 

�أي�سًا حق �تهام �لوزير وحتويله للق�ساء �لذي عليه �أن يقول ر�أيه فيما ن�سب �إليه من �تهامات.
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�أ�سئلة  �إلى �لوزر�ء  �أن يوجه  وتقول �ملادة )96( من �لد�ستور »لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�سي �الأعيان و�لنو�ب 

و��ستجو�بات حول �أي �أمر من �الأمور �لعامة وفاقًا ملا هو من�سو�س عليه يف �لنظام �لد�خلي للمجل�س �لذي ينتمي 

�حلالة  كانت  �إذ�  �إال  �لوزير  �إلى  و�سوله  على  �أيام  ثمانية  م�سي  قبل  ما  ��ستجو�ب  يناق�س  وال  �لع�سو،  ذلك  �إليه 

م�ستعجلة وو�فق �لوزير على تق�سري �ملدة �ملذكورة.«.

كل تلك �ملو�د �لد�ستورية �لو��سحة، تظهر �لدور �لرقابي ملجل�س �لنو�ب من حيث �أن �حلكومة م�سوؤولة �أمامه عن 

جميع �أفعالها، و�أن �ملجل�س ميلك �أي�سًا م�سوؤولية مر�قبة �أد�ء �لوزر�ء وله حق حما�سبتهم وطرح �لثقة باحلكومة �أو 

بالوزير �إن لزم �الأمر.

ولذلك فاإنه بالقدر �لذي يعرف �أع�ساء جمل�س �لنو�ب �لطريقة �لتي ميكن لهم فيها �لتعامل مع هذ� �لدور، فاإنه 

بالقدر نف�سه ي�ستطيعون ترك ب�سمات �إيجابية لدى �لر�أي �لعام، فكرثة �لتلويح بطرح �لثقة باحلكومة دون فعل 

حقيقي �أمر �سلبي ي�سجل �سد �ملجل�س ولي�س ل�ساحله، كما �أن �لتو�سع يف طرح �الأ�سئلة دون فائدة منها ال يرتك �أثرً� 

حممودً� عند �لر�أي �لعام، وقد وقع �ملجل�س �لنيابي �ل�سابع ع�سر يف مطب عدم قدرته على �الإم�ساك بدوره �لرقابي 

بال�سكل �ملاأمول منه، فبات بنظر �ملو�طنني و�لر�أي �لعام و�ملجتمع �ملدين جمل�سًا ع�سو�ئيًا با روؤية �أو هدف، و�أقرب 

�إلى �ل�سعبوية منه �إلى �لفعل �ل�سريح.

ولهذ� ورغم كرثة �الأ�سئلة �لتي وجهها �لنو�ب للحكومة �إال �أن �ملح�سلة �لنهائبة ت�سري �إلى �أن �الإجناز�ت كانت 

متو��سعة، وت�سري �ملعطيات �إلى �أن �أع�ساء جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر وجهو� للحكومة طيلة فرتة نيابتهم 3095 

�لنو�ب على  �لتي �درجتها رئا�سة جمل�س  �الأ�سئلة  70.8% فقط، فيما �قت�سر عدد  و�أجابت �حلكومة عن  �سوؤ�اًل، 

جدول �الأعمال على �أقل من ربع �الأ�سئلة �لتي �أجابت عنها �حلكومة، وهو رقم متو��سع، ويوؤ�سر �إلى �لعدد �ملحدود 

من �جلل�سات �لتي ًخ�س�ست للجانب �لرقابي. 

فقط،  منها  ��ستجو�بات  �أربعة  مناق�سة  مت  للحكومة،  ��ستجو�بًا   81 وقدمو�  نيابية،  مذكرة   549 �لنو�ب  ووجه 

وقدمو� 37 طلب مناق�سة، ومل يتم �الإعان عن مدى ��ستجابة �حلكومة ملا �أورده �لنو�ب يف تلك �جلل�سات، فباتت 

تلك �جلل�سات �أ�سبه مبارثون خطابي للحديث دون جدوى، ومت تقدمي 29 �قرت�حًا برغبة وت�سع �سكاوى.
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االأ�شئلة 

�أفرد �لنظام �لد�خلي ملجل�س �لنو�ب ف�سًا كامًا للحديث عن �ل�سوؤ�ل و�ال�ستفهام وكيفية �لتعامل معه، و�سرح 
�لنظام �لد�خلي للمجل�س ذلك ب�سكل و��سح، �إذ تقول �ملادة )125( من �لنظام �لد�خلي �لتي جاءت لت�سرح �ملادة 
�لد�ستورية )96( �لتي حتدثت عن �ل�سوؤ�ل �لنيابي. ويو�سح �لنظام �لد�خلي مفهوم �ل�سوؤ�ل �إذ يقول �إن »�ل�سوؤ�ل هو 
��ستفهام �لع�سو من رئي�س �لوزر�ء �أو �لوزر�ء عن �أمر يجهله يف �ساأن من �ل�سوؤون �لتي تدخل يف �خت�سا�ساتهم �أو 

رغبته يف �لتحقق من ح�سول و�قعة و�سل علمها �إليه �أو ��ستعامه عن نية �حلكومة يف �أمر من �الأمور.«.

وي�سرتط  مكتوبًا،  �لرئي�س  �إلى  �ل�سوؤ�ل  يقدم  �أن  �لع�سو  على  �إن  فتقول  �ل�سوؤ�ل،  طبيعة   )126( �ملادة  وتو�سح 
يف �ل�سوؤ�ل �أن يكون موجزً�، و�أن ين�سب على �لوقائع �ملطلوب ��ستي�ساحها، و�أن يخلو من �لتعليق و�جلدل و�الآر�ء 
�خلا�سة، و�أنه ال يجوز �أن يخالف �ل�سوؤ�ل �أحكام �لد�ستور، كما ال يجوز �أن ي�ستمل على عبار�ت نابية �أو غري الئقة، 
و�أنه ال يجوز �أن يكون يف �ل�سوؤ�ل م�سا�س باأمر تنظره �ملحاكم، و�أنه ال يجوز �أن يتعلق مو�سوع �ل�سوؤ�ل ب�سخ�س �لنائب 
�أو مب�سلحة خا�سة به �أو موكول �أمرها �إليه، كما ال يجوز �أن يوقع �ل�سوؤ�ل �أكرث من ع�سو و�حد كما ال يجوز توجيهه 

�إال لوزير و�حد.

�إذً� فالنظام �لد�خلي ملجل�س �لنو�ب قد حدد ب�سكل و��سح ومف�سل �آلية �ل�سري يف �ل�سوؤ�ل و�سواًل �إلى طرحه على 
جدول �أعمال �جلل�سة، حيث �نه عند عر�س �ل�سوؤ�ل و�جلو�ب على جدول �الأعمال، يعطى �لنائب حق �لكام ثم 
يعطى �لوزير حق �لرد، فاإذ� �كتفى �لنائب بالرد يغلق بحث �ملو�سوع، و�إال فللنائب حق �لكام مرة ثانية �أو حتويل 
�ل�سوؤ�ل �إلى ��ستجو�ب وفق �أحكام هذ� �لنظام، كما �أنه ال ي�سمح الأي ع�سو بالكام حول �ل�سوؤ�ل �إال �إذ� كان �الأمر 

مي�س �سخ�سه حيث يحق له حينئذ �لتعقيب باإيجاز.

ويتوجب �لتنبه �إلى �أنه ال تدرج �الأ�سئلة �ملقدمة يف دورة �سابقة على جدول �أعمال �لدورة �لاحقة �إال �إذ� �سرح 
مقدموها بتم�سكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئي�س �ملجل�س، وال تدرج �الأ�سئلة على جدول �الأعمال مرة ثانية �إذ� 

تغيب مقدمها عن ح�سور �جلل�سة �لتي �أدرجت عليها دون عذر.

�أ�سباب  لديه  �أن يكون  �لنائب  ويتوجب على  للحكومة،  �أ�سئلة  �إلى تقدمي  �لذهاب  يتوجب معرفته قبل  كل ذ�ك 
وجيهة للتقدم ب�سوؤ�له، وو�سوح حول �لهدف �لذي يريد �أن ي�سل �إليه، و�أن يكون جاهزً� للرد على رد �حلكومة �إذ� 

�قت�سى �الأمر.

و�سجل �لنو�ب يف �ملجل�س �ل�سابع ع�سر حممد �لرياطي ورلى �حلروب وحممود �خلر�ب�سة وزكريا �ل�سيخ �لعدد 
�الأكب من �الأ�سئلة، فيما مل يقدم 18 نائبًا، �أي �سوؤ�ل للحكومة، وهذ� يعني �أن 132 نائبًا قد قدمو� �أ�سئلة. ويبني 

�جلدول )2( عدد �أ�سئلة �لنو�ب يف كل و�حدة من دور�ت �ملجل�س.
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اجلدول )2(: توزيع الأ�سئلة النيابية ح�سب الدورة وعدد املجاب عنها واملدرج منها على جدول اأعمال املجل�س

عدد الأ�سئلة املدرجةعدد الأجوبةعدد الأ�سئلةالدورة

1165953247 �لدورة غري �لعادية 

-267�لدورة �ال�ستثنائية �الأولى للدورة غري �لعادية

762542122�لدورة �لعادية �الأولى 

-16422�لدورة �ال�ستثنائية �الأولى للدورة �لعادية �الأولى 

--49�لدورة �ال�ستثنائيية �لثانية للدورة �لعادية �الأولى 

54644578�لدورة �لعادية �لثانية 

-234�لدورة �ال�ستثنائية �الأولى للدورة �لعادية �لثانية 

--68�لدورة �ال�ستثنائية �لثانية للدورة �لعادية �لثانية 

29221943�لدورة �لعادية �لثالثة 

490 30952192�ملجموع

ا�شتخال�شات
لقد �أر�سل جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر عددً� كبريً� من �الأ�سئلة للحكومة بلغت 3095 �سوؤ�اًل، وهذ� ي�سجل للمجل�س 
ولي�س عليه، بيد �أن جزءً� كبري ً� من تلك �الأ�سئلة كانت ل�سالح نائب و�حد وحول ق�سية و�حدة، و�أن معظم تلك 
�الأ�سئلة مل تناق�س حتت �لقبة، ولذ� فاإن هذ� يعر�س �ملجل�س للنقد، ويعد تفريطًا بدوره �لرقابي. كما �أن تغيب نو�ب 
تكرر كثريً�  ما  للنقد، وهذ�  ي�سعهم عر�سة  �أعمالها،  �أ�سئلتهم �سمن جد�ول  �أدرجت  �لتي  عن ح�سور �جلل�سات 
�ل�سابق، و�نعك�س �سلبيًا على �لدور �لرقابي للمجل�س �لذي هو مفتاح م�ساءلة �حلكومة، وبالتايل فاإن  يف �ملجل�س 
�أي �سوؤ�ل يجب �أن يت�سمن معلومات جديدة، ويكون �لهدف منه �لو�سول �إلى حقائق يريد �لنائب �الطاع عليها 

و�لتحقق منها.
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وقد �أخذ على �ملجل�س �ل�سابق �أن جل�سات عديدة كانت تفقد ن�سابها �لقانوين، و�أن نو�بًا كثريون كانو� ينظرون 
للجل�سات �ملخ�س�سة لاأ�سئلة باعتبارها ال تعنيهم، بل تعني �لنو�ب �أ�سحاب تلك �الأ�سئلة ولي�س غريهم.

تو�شيات

��ستخد�م �ل�سوؤ�ل يف مكانه وتقدمي �ل�سوؤ�ل الظهار م�سكلة ما يف �أمر ما، و�البتعاد عن �ل�سخ�سنة يف تقدمي  •
�الأ�سئلة، �أو ��ستخد�م �الأ�سئلة لتحقيق مكا�سب �سخ�سية.

�اللتز�م بح�سور �جلل�سات �ملخ�س�سة ملناق�سة �الأ�سئلة �ملقدمة، بالتعليق على رد �حلكومة �أو �إعان �الكتفاء  •
باجلو�ب.

�ملحافظة على ن�ساب �جلل�سات �سو�ء �أكانت �جلل�سات رقابية �أم ت�سريعية.  •

اال�شتجوابات 

كما �الأ�سئلة، فقد �أفرد �لنظام �لد�خلي للمجل�س ف�سًا خا�سًا لا�ستجو�بات �أو�سح فيه طريقة تقدمي �ال�ستجو�ب 
وعلى  �لعامة،  �ل�سوؤون  �ساأن من  له يف  ت�سرف  �أحدهم على  �أو  �لوزر�ء  باأنه حما�سبة  �ال�ستجو�ب  وعّرف  و�آليته، 
�إلى �لرئي�س مبينًا فيه �ملو�سوعات و�لوقائع  �أو �أكرث �أن يقدم ��ستجو�به خطيًا  �لع�سو �لذي يريد ��ستجو�ب وزير 
�لتي يتناولها �ال�ستجو�ب، وعلى �لرئي�س تبليغ �لوزير �ملخت�س باال�ستجو�ب، وعلى �لوزير �أن يجيب رئي�س �ملجل�س 
خطيًا على �ال�ستجو�ب، خال مدة ال تتجاوز 21 يومًا، �إال �إذ� ر�أى �لرئي�س �أن �حلالة م�ستعجلة وو�فق �لوزير على 
�لكام  �الأع�ساء، يعطى  �مل�سبق على  بتوزيعهما  �أو �الكتفاء  �ملدة، وبعد تاوة �ال�ستجو�ب و�جلو�ب عليه  تق�سري 
ملقدم �ال�ستجو�ب ثم للوزير �مل�ستجوب، ولكل منهما حق �لرد مرة و�حدة ثم يعطى �لكام ملن �ساء من �لنو�ب، و�إذ� 
�أعلن �مل�ستجوب �قتناعه يعلن �لرئي�س �نتهاء �ال�ستجو�ب، وللم�ستجوب �إذ� مل يقتنع برد �لوزير، �أن يبني �أ�سباب 

عدم �قتناعه وله ولغريه من �لنو�ب طرح �لثقة بالوز�رة �أو �لوزير.

و�سمن والية �ملجل�س �ل�سابق، مت مناق�سة �أربعة ��ستجو�بات من �لنو�ب حممود �خلر�ب�سة حول �ملفاعل �لنووي، 
�سركة  حول  �ل�سيخ  وزكريا  �لبحرين،  قناة  حول  و�آخر  و�كت�سافه،  �لنفط  حول  �حلروب  ورلى  �لبحثي،  و�ملفاعل 

مياهنا. ويبني �جلدول )3( توزيع �ال�ستجو�بات على �لدور�ت �لنيابية.
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اجلدول )3(: توزيع ال�ستجوابات التي قّدمها نواب يف املجل�س ال�سابع ع�سر ح�سب الدورة

الدورة
عدد 

ال�ستجوابات
اأ�سحاب ال�ستجوابات

ردت عليها 
احلكومة 

17�لدورة غري �لعادية

حممد �لرياطي )7(، رلى �حلروب )3(، �سعد �لزو�يدة 
)2(، �أحمد همي�سات )2(، حممود �خلر�ب�سة وخليل 

عطية ومي�سر �ل�سردية )1 لكل منهم(
9

�لدورة �ال�ستثنائية 
للدورة غري �لعادية 

-خليل عطية )1(1

33�لدورة �لعادية �الأولى 

حممد �لرياطي )16(، حممود �خلر�ب�سة )5(، زكريا 
�ل�سيخ )4(، رلى �حلروب )3(، حممد �ل�سعودي 

وفي�سل �الأعور وب�سام �لبطو�س وخري �أبو �سعيليك، 
وخمي�س عطية )1 لكل منهم(

24

�لدورة �ال�ستثنائية 
للدورة �لعادية �الأولى 

7
رلى �حلروب )5(، خمي�س عطية و�أجمد �آل خطاب )1 

لكل منهما(
4

�لدورة �ال�ستثنائية 
�لثانية للعادية �الأولى 

-رلى �حلروب )5(5

7�لدورة �لعادية �لثانية 
رلى �حلروب )3(، حممد �لرياطي وخمي�س عطية 

وب�سام �ملنا�سري وب�سام �لبطو�س )1 لكل منهم(
3

�لدورة �ال�ستثنائية 
للدورة �لعادية �لثانية 

2حممد �لرياطي )2(2

9�لدورة �لعادية �لثالثة 
رلى �حلروب )5(، زكريا �ل�سيخ وب�سام �ملنا�سري )2 

لكل منهما(
6

1638 نائبًا ونائبة81�ملجموع
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ا�شتخال�شات
وهو  فقط،  ��ستجو�بات  �أربعة  مناق�سة  مت  للحكومة  ��ستجو�بًا   81 �ل�سابق،  ع�سر  �ل�سابع  �ملجل�س  �أع�ساء  قدم 
رقم متو��سع جدً� باملقارنة مع عدد �ال�ستحو�بات �ملقدمة، وهذ� يعني �أن هناك مبالغة يف �الإعان عن ��ستجو�ب 
هذ� �لوزير �أو ذ�ك دون �أن يتم تنفيذ ذلك على �أر�س �لو�قع، ويعود ذلك �إلى �أن �ع�ساء يف �ملجل�س �ل�سابق قد 
تو�سعو� كثري� يف حتويل �أ�سئلتهم �إلى ��ستجو�بات دون متابعتها، �الأمر �لذي قلل من قيمة �ال�ستجو�ب عند �لر�أي 
�لعام، و�أخل مب�سد�قية �ملجل�س �ل�سابع ع�سر، و�أ�سعف قوته �لرقابية �لتي منحهما �إياها �لد�ستور و�لنظام �لد�خلي 

مل�ساءلة �حلكومة و��ستجو�بها و�سواًل �إلى طرح �لثقة بها �إذ� لزم �الأمر.

تو�شيات

�لتفريق بني �ل�سوؤ�ل و�ال�ستجو�ب، وعدم �لتعامل مع �ال�ستجو�ب باعتباره �سوؤ�اًل، فاال�ستجو�ب نقلة خمتلفة  •
عن �ل�سوؤ�ل قد يف�سي يف نهاية �ملطاف لطرح �لثقة باحلكومة.

�لعامة  • لاأمانة  وتقدميه  �ال�ستجو�ب  متابعته  يتم  �أن  دون  ��ستجو�ب  �إلى  �ل�سوؤ�ل  �الإعان عن حتويل  عدم 
ملجل�س �لنو�ب و�إر�ساله للحكومة.

عدم �لذهاب لا�ستجو�ب دون �أن يكون بحوزة �مل�ستجوب �أدلة كافية لتقدمي ��ستجو�به، ومقارعة �حلكومة  •
يف وثائقها، فلا�ستجو�ب هالة خمتلفة عن �ل�سوؤ�ل.

املناق�شة العامة

�أن  �أكرث  �أو  �أع�ساء  لع�سرة  ويجوز  و�حلكومة،  �ملجل�س  بني  و�مل�سورة  �لر�أي  تبادل  باأنها  �لعامة  �ملناق�سة  تعّرف 
�ملناق�سة  �أن تطلب  للحكومة  يجوز  �لعامة. كما  و�لق�سايا  �الأمور  �أمر من  �أي  �ملجل�س بطلب مناق�سة  �إلى  يتقدمو� 
ويحدد  تالية،  �أول جل�سة  �أعمال  يدرجه يف جدول  �لذي  �لرئي�س  �إلى  �لعامة خطيًا  �ملناق�سة  ويقدم طلب  �لعامة، 
�ملجل�س موعد �ملناق�سة �لعامة بحيث ال يتجاوز �أربعة ع�سر يومًا �إال �إذ� ر�أى �ملجل�س �أن �ملو�سوع غري �سالح للنقا�س 
فيقرر ��ستبعاده، ويحق لطالبي �ملناق�سة �لعامة وغريهم طرح �لثقة بالوز�رة �أو بالوزر�ء بعد �نتهاء �ملناق�سة �لعامة.

وقدم جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر 37 طلب مناق�سة عامة خال �ل�سنو�ت �لثاث و�لن�سف �لذي �أم�ساها، وقد 
ناق�س �لنو�ب 25 طلب مناق�سة منها كما هو مبني يف �جلدول )4(، بيد �أن كثريً� من �لتو�سيات �لتي خرجت من 
جل�سات �ملناق�سة �لعامة مل يتم متابعتها من قبل �ملجل�س �لنيابي �أو من قبل �لنو�ب طالبي �ملناق�سة، وقد �نعك�س 
هذ� �سلبيًا على �سورة �ملجل�س، وتركه عر�سة للنقد لدى �لر�أي �لعام وكل �جلهات �لرقابية �لتي كانت تر�سد �أد�ء 
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�ملجل�س وتفاعله يف �جلانب �لرقابي. كما �أن مثل تلك �لت�سرفات من �ساأنها جعل �حلكومة ال تكرتث كثريً� مبو�قف 

�لنو�ب، وغري معنية كثريً� باال�ستماع ملا يقال يف جل�سات �ملناق�سة �لعامة رغم �أهميتها، وغالبًا ما كان يتم رفع بع�س 

�لتو�سيات �لتي تت�سمنها جل�سات �ملناق�سة �لعامة دون �ن يتم متابعتها من قبل �لنو�ب.

اجلدول )4(: توزيع طلبات املناق�سة العامة يف عهد جمل�س النواب ال�سابع ع�سر ح�سب الدورة

جمموع الطلباتطلبات مل تناق�سطلبات نوق�ستالدورة

10515�لدورة غري �لعادية

8210�لدورة �لعادية �الأولى 

7310�لدورة �لعادية �لثانية 

22-�لدورة �لعادية �لثالثة 

251237 �ملجموع

تو�شيات

تفعيل فكرة �ملناق�سة �لعامة وجعلها �أكرث فائدة من خال متابعة �لتو�سيات �لتي ت�سدر عنها. •

تقنني �لكام يف �ملناق�سة �لعامة و�لرتكيز على جوهرها. •

جعل �ملناق�سة �لعامة يف �لق�سايا �جلوهرية �لعامة و�البتعاد عن �ملناطقية �أو �لفردية. •

�البتعاد عن تقدمي مذكر�ت مناق�سة عامة فردية تخ�س منطقة بعيتها، �إذ �إن ذلك من �ساأنه جعل �ملناق�سة  •

غري هامة.
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املذكرات

من �أبرز ما يجري حتت قبة جمل�س �لنو�ب خال كل جل�سة �سو�ء �أكانت �جلل�سة ت�سريعية �أو رقابية، قيام �أحد 
�أن �سو�د  �الأبرز و�الأهم  بتوقيع عدد من زمائه على مذكرة حول مو�سوع معني، ولطاملا كانت �ملاحظة  �لنو�ب 
�لنو�ب �لذين يوقعون على �ملذكر�ت تلك ال يقر�أون ن�س �ملذكرة �لتي وقعو� عليها، وبالتايل يقعون بحرج �أحيانًا 
�ل�سيا�سية،  �أو مو�قفهم  �و مناطقهم  ناخبيهم  �هتمامات  يتعار�س مع  �ملذكرة  �لو�رد يف  �لطلب  �إذ� كان  وخا�سة 
وبالتايل فاإن �لتو�سية �الأهم �لتي يتعني �أن ن�سعها �أمام �أع�ساء جمل�س �لنو�ب �لثامن ع�سر، هي عدم �لتوقيع على 
مذكرة دون قر�ءة ما حتتويه �سطرً� �سطرً�، ذلك �أن �سحب �لتوقيع الحقًا كما كان يفعل نو�ب عديدون، ي�سع �لنائب 

يف موقف حمرج لدى �لر�أي �لعام.

وال بد هنا من �الإ�سارة �إلى �أنه قد مت تقدمي 545 مذكرة، ردت �حلكومة على 145 مذكرة منها فقط كما هو مبني 
يف �جلدول )5(، وتوزعت هذه �ملذكر�ت ح�سب م�سدرها �إلى عدة فئات، حيث يتم تقدمي مذكر�ت من قبل جلان 
نيابية، وهذه �ملذكر�ت يتم �لتعامل معها ومتابعتها من قبل �حلكومة، كما يتم تقدمي مذكر�ت من قبل كتل نيابية، 
وهذه �الأخرى حتظى مبتابعة ورد عليها من قبل �حلكومة الأنها يف كلتا �حلالتني تت�سمن مو��سيع ذ�ت طابع عام، 
فيما ياحظ �أن �ملذكر�ت �ملقدمة من جمموعة نيابية �أو نو�ب فر�دى ال يتم متابعتها كثريً�، وغالبًا ما يتم �الإجابة 

عنها من قبل �لوزير �ملعني ب�سكل فردي.

اجلدول )5(: توزيع املذكرات النيابية يف جمل�س النواب ال�سابع ع�سر ح�سب الدورة

عدد املذكرات التي اأجيب عنهاعدد املذكرات املقدمةالدورة

10338�لدورة غري �لعادية 

162�ال�ستثنائية للدورة عري �لعادية

14039�لدورة �لعادية �الأولى 

514�لدورة �ال�ستثنائية للدورة �لعادية 

211�لدورة �ال�ستثنائية �لثانية للدورة �لعادية �الأولى 



23 ثانياً: الدور الرقابي

عدد املذكرات التي اأجيب عنهاعدد املذكرات املقدمةالدورة

8028�لدورة �لعادية �لثانية 

-6�لدورة �ال�ستثنائية �الأولى للدورة �لعادية �لثانية 

405�لدورة �ال�ستثنائية �لثانية للدورة �لعادية

8828�لدورة �لعادية �لثالثة 

545145�ملجموع

االقرتاحات برغبة و�شكاوى املواطنني

هذه  توزيع   )6( �جل��دول  ويبني  برغبة.  �قرت�حًا   29 نيابتهم  �سنو�ت  خال  ع�سر  �ال�سابع  �ملجل�س  نو�ب  قدم 
�القرت�حات خال دور�ت �ملجل�س �ملختلفة.

اجلدول )6(: توزيع القرتاحات برغبة يف جمل�س النواب ال�سابع ع�سر ح�سب الدورة

عدد القرتاحات برغبةالدورة

5�لدورة غري �لعادية

2�لدورة �لعادية �الأولى

1�لدورة �ال�ستثنائية للدورة �لعادية �الأولى 

5�لدورة �لعادية �لثانية 

7�لدورة �ال�ستثنائية �الأولى للدورة �لعادية �لثانية 
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عدد القرتاحات برغبةالدورة

9�لدورة �ال�ستثنائية �لثانية للدورة �لعادية �لثانية 

-�لدورة �لعادية �لثالثة 

29�ملجموع

ومن �ملاحظ �ن جميع �القرت�حات برغبة قد مت حتويلها �إلى �للجان �ملعنية يف جمل�س �لنو�ب بيد �أنها مل تخرج 
من �أدر�ج تلك �للجان، ومل يتم �لنظر �إلى �أي منها.

ويف مو�سوع �ل�سكاوى، فاإن �ملجل�س �ل�سابع ع�سر مل يتلق طو�ل �سنو�ت واليته �سوى ت�سع �سكاوى من �ملو�طنني، 
�الأمر �لذي يعني �بتعاد �ملجل�س عن نب�س �ل�سارع وعدم ثقة �ملو�طن بقدرته على حل �لق�سايا �ملتعلقة به، ولذ� فاإن 
من �ملفيد للمجل�س �لثامن ع�سر �أن يعلن عن تلقي �ل�سكاوى �لعامة ويعمل على حلها، وتخ�سي�س �إد�رة من ماك 
�الأمانة �لعامة لهذ� �لغر�س، وت�سويقها عند �لر�أي �لعام، وفتح طاقة حو�ر بني �لوزر�ء �ملعنيني و�ملو�طنني عب بو�بة 
جمل�س �لنو�ب، �إذ �إن �لذهاب �إلى �إجر�ء كهذ� من �ساأنه تعزيز تو��سل �لنو�ب مع قو�عدهم �ل�سعبية وجعلهم �أكرث 
قربًا من نب�س �ل�سارع وتلم�س كيف يفكر �ملو�طن و�لق�سايا �لتي ت�سغل تفكريه، و�إباغ �ملو�طن وتعريفه باأن جمل�س 

�لنو�ب ميكنه �أن يتلقى �سكو�هم.

ثالثًا: امتيازات النواب

ز�دت وترية �لنقد للمجل�س �ل�سابع ع�سر بعد �أن ك�سف �لر�أي �لعام و�الإعام عن قيام نو�ب بتوظيف �بنائهم 
و�قربائهم يف �ملجل�س، وتفاعلت تلك �لق�سية حتى باتت حديث �ل�سارع ب�سكل عام، و�أثرت على �سورة �ملجل�س كثريً� 
�أنها لن ت�ستجيب  لدى �لر�أي �لعام، و�ساهم يف ذلك قيام �حلكومة باإر�سال كتاب لرئا�سة �ملجل�س حتذر فيه من 
م�ستقبًا بتوظيف من يو�سي �ملجل�س بهم، الأنها �ستلتزم بنظام �لدور �لذي يعتمده نظام �خلدمة �ملدنية، وهو ما 
فر�س �نطباعًا باأن �حلكومة ملتزمة بالقانون فيما �لنو�ب يبحثون عن وظائف خارج �إطار �لقانون، وقد فتح هذ� 

طاقة نقد مل تنتِه على �ملجل�س، وقاد نو�ب لتقدمي �أ�سئلة لرئا�سة جمل�سهم حول �ملو�سوع، و�لتن�سل مما حدث.

�أي�سًا، �إقر�ر �لنو�ب تقاعدً� لهم من خال قانون �لتقاعد  ومما �ساهم يف رفع وترية �لنقد للنو�ب وملجل�سهم 
�ملدين. ورف�س �مللك للقانون ورده، و�سدور قر�ر من �ملحكمة �لد�ستورية يق�سي بعدم جو�ز منح �لنو�ب تقاعدً�، 
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وهذ� عّر�س �لنو�ب حلملة نقد غري م�سبوقة و�تهامهم بالبحث عن �متياز�ت تقاعدية دون �اللتفات �إلى ما يعانيه 
�ملو�طنون من �سنك �لعي�س وما يعرتي �ملو�زنة من �سعوبات مالية، ف�سلطت �الأقام نقدً� للمجل�س، و�متاأت مو�قع 

�لتو��سل �الجتماعي فيديوهات و�سور تعب عن هذ� �ل�سخط �ل�سعبي.

وتعر�س جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر كذلك لنقد �سديد من قبل �لر�أي �لعام ب�سب ما �عتب كرثة �سفر �أع�سائه 
يف وفود خارجية وت�سريب فيديوهات لنو�ب تظهرهم يف �أماكن بعيدة عن �أماكن �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات �لتي ذهبو� 
�إليها، ما ترك �نطباعًا باأن �لنو�ب يبحثون فقط عن �ملياومات دون �الكرت�ث مبعاناة �ملو�زنة وعجزها، فكان لهذ� 
�الأمر ن�سيب من �لنقد �ل�سعبي، �أ�سف �إلى ذلك، �أن �ملجل�س تعر�س لنقد جر�ء �تهام بع�س �أع�سائه بالبحث عن 

مترير �سفقات �سخ�سية مع �حلكومة.

تو�شيات

�البتعاد عن �لبحث عن �متياز�ت تقاعدية �أو مالية.  •

�البتعاد عن �لق�سايا �ل�سخ�سية �لتي توؤثر ب�سكل �سلبي على �سورة �لنو�ب و�ملجل�س لدى �لر�أي �لعام، منها  •
ق�سابا �لتوظيف وخافه.

�نتهاج �ل�سفافية يف مو�سوع �ل�سفر و�ملياومات وتفعيل مبد�أ تقدمي تقارير عن كل زيارة للنو�ب للخارج بحيث  •
يطلع عليها �لر�أي �لعام وتن�سر عب �ملوقع �الإلكرتوين �خلا�س باملجل�س.

تقنني �لوفود �لنيابية وعدم �لتو�سع يف �مل�ساركة، �سيما و�أن بع�س �لوفود �لنيابية كانت ت�سم مر�فقني �أكرث  •
من �لنو�ب �أنف�سهم.

رابعًا: الكتل النيابية 

ال بد من �لقول �إن بد�ية جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر كانت م�سجعة، وخا�سة �أنه ُمنح حق ت�سمية رئي�س �لوزر�ء، 
�الأمر �لذي �نعك�س تفائًا كبريً� لدى �لر�أي �لعام باأمل وجود �أد�ء خمتلف، وبالتايل ت�سكيل كتل بر�جمية، وخا�سة 
�أن �لنظام �لد�خلي نظم الأول مرة وجود �لكتل، وقونن عملها، وهو تطور غري م�سبوق يف �حلياة �لبملانية، وهنا 
�ملنعطفات، وخا�سة عقب  تذبذب مع  �لكتل  م�سار  �أن  �إال  �الإيجابية،  �تخاذ هذه �خلطوة  �ل�سابق  للمجل�س  ُن�سّجل 
�نتخابات رئا�سة �ملجل�س و�ملكتب �لد�ئم مع ��ستثناء�ت لكتل معينة. وقد ت�سكل يف �ملجل�س �ل�سابق عند بد�يته ثماين 
كتل نيابية �نخف�ست الحقًا يف نهاية �لدورة �لعادية �لثالثة �إلى �سبع كتل، �إ�سافة �إلى �ئتاف نيابي، �سم �أربع كتل، 
لكنه لاأ�سف كان غري مرئي وغري فعال، فيما عد� �لظهور على �سطح �حلر�ك �لنيابي مع بد�ية �لدورة �لعادية �لتي 
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يكون فيها ��ستحقاق �نتخابي لرئا�سة �ملجل�س و�ملكتب �لد�ئم وت�سكيل �للجان �لد�ئمة، و�سرعان ما كان يتا�سى عن 
�الأنظار بعد ذلك.

وعلى �متد�د م�سرية �لكتل �لنيابية، كانت تظهر با�ستمر�ر دعو�ت لت�سكيل �أحز�ب برملانية، �أو �أن تتحول �لكتل 
�إلى �إحز�ب لتخو�س �النتخابات على �أ�سا�س برنامج حزبي، �إال �أن هذه �لتطلعات بقيت جمرد دعو�ت تذهب هباء، 

ما يعني عدم ن�سوج تلك �الأفكار.

لنف�سها  جتد  �أن  ت�ستطع  ومل  �لنو�ب،  جمل�س  قاعات  عند  وقفت  �ل�سابق،  �ملجل�س  يف  �لنيابية  �لكتل  فاإن  ولذ� 
تطورً� و�متد�دً� خارج �أ�سو�ر �ملجل�س. و�سبق ملركز �لقد�س للدر��سات �ل�سيا�سية �أن �أ�سار يف �أكرث من در��سة �أعدها 
�لكتل  تلك  �أن  �عتب  �لكتل، حيث  تلك  تعرت�س طريق  �لتي  �مل�ساكل  �إلى  �ل�سابق،  �ملجل�س  �لنيابية يف  �لكتل  حول 
بقيت »هامية«، ومل ت�سكل من�سة �نطاق نحو م�سروع �حلكومات �لبملانية، �أو باجتاه ت�سكيل جمموعات �سغط 

م�ستقبلية تتوزع بني �أغلبية و�أقلية.

ت�سكيل  ت�ستطع  مل  �أنها  ن�ستخل�س  فاإننا  كتله،  و�سع  معاينة  �أثر  وعلى   ، ع�سر  �ل�سابع  �ملجل�س  عمر  نهاية  ومع 
جتمعات فكرية �أو �سيا�سية و��سحة �لهدف، وف�سلت يف ��ستثمار �لتعديل �الإيجابي �لذي �أدخله �ملجل�س على نظامه 
�أن كتل �ملجل�س ��ستن�سخت جتارب كتل يف  �لد�خلي، و�عرتف مبوجبه بالكتل �لنيابية للمرة �الأولى، حيث لوحظ 
جمال�س �سابقة، وقامت بالبناء عليها، ومل تنُح باجتاه �لتجديد، فابتعدت عن فكرة �لب�مج �ل�سيا�سية �لو��سحة 
�لتي ي�سعى �الأع�ساء لتحقيقها، فلوحظ �ن �أغلب �لكتل ت�سكلت عب نو�ب �سابقني ذي نفوذ، �أو نو�ب يحملون �أ�سماء 
المعة، وميلكون قدر�ت مالية، �أو نو�ب يتطلعون �إلى رئا�سة �ملجل�س �أو �حل�سول على مو�قع يف مكتبه �لد�ئم، ون�سط 

هوؤالء يف ��ستقطاب نو�ب �آخرين لكتلهم.

و�ملاحظة �الأبرز �أن كتل �ملجل�س �ل�سابع ع�سر، عانت من تباعد يف وجهات نظر �أع�سائها �أثناء �لت�سويت يف 
مفا�سل �أ�سا�سية مهمة مثل جل�سات �لثقة، و�ملو�زنة �لعامة، وحجب �لثقة، ومل تعلن �أي كتلة موقفًا موحدً� ملزمًا 
الأع�سائها، كما مل حتا�سب �أي كتلة �أي ع�سو فيها خرج عن موقف �لكتلة وتوجهاتها، هذ� عد� عن �أي كتلة مل تلتزم 
بوثيقتها �لتاأ�سي�سية �لتي �أودعتها لدى �الأمانة �لعامة ملجل�س �لنو�ب، ومل ُتخطر �الأمانة �لعامة للمجل�س بالتغري�ت 
�لتي طر�أت على ع�سويتها �سو�ء باالن�سحاب من ع�سوية �لكتلة �أو بف�سل �أحد �الأع�ساء، و�بتعدت بع�س �لكتل عن 
�الهتمام بالق�سايا �ملحلية، ومل تظهر �هتمامًا كتلويًا باأي �ساأن عام، فيما �أبدت كتل �أخرى �هتمامًا حمدودً� بق�سايا 
عامة حمددة، �إال �أن ذلك �الهتمام مل يرَق �إلى حد تبني تلك �لق�سايا ب�سكل كتلوي و�لدفاع عنها حتت قبة �ملجل�س، 

ومطالبة �حلكومة بتنفيذها.

وجتدر �الإ�سارة هنا �إلى �أن كتلة مبادرة �لنيابية ��ستطاعت �أن متّثل حالة فريدة يف �ملجل�س �ل�سابق، حيث قدمت 
روؤى وبر�مج عمل وتفاعلت مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين، و�سكلت ظاهرة حتت قبة �لبملان وخارجها ميكن �لبناء 
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عليها، و��ستطاعت �لكتلة �حلفاظ على متا�سكها بعد �أن �نتقلت من جتمع عابر للكتل �ألى كتلة ر�سمية مثل �لكتل 
�الأخرى، وقدمت بر�مج يف مو��سيع خمتلفة �أبرزها: حقوق �الأردنيات �ملتزوجات من غري �أردنيني، �لتعليم و�لتعليم 

�لعايل، �لنقل، �ل�سحة، �لطاقة �لبديلة وغريها من �ملو��سيع.

وكان جمل�س �لنو�ب قد �أ�سدر نظامًا د�خليًا جديدً�، ت�سمت ن�سو�سه ف�سًا كامًا حول �لكتل �لنيابية بعنو�ن 
»�لكتل و�الئتافات �لنيابية«، و�أجاز هذ� �لف�سل بح�سب �لفقرة )25/�أ( لكل جمموعة من �لنو�ب ال يقل عددها 
ت�سكيل  �أكرث  �أو  �أي كتلتني  �لتالية على حق  �لفقرة  نيابية، فيما ن�ست  ت�سكيل كتلة  �أع�ساء �ملجل�س  10% من  عن 

�ئتاف نيابي.

ويجد هذ� �ل�سعف �لذي ت�ستكي منه �لكتل جذره يف �أن �الأغلبية �ل�ساحقة من �لنو�ب قد جاءت للمجل�س كاأفر�د 
ولي�س ب�سفتهم ممثلني الأحز�ب �أو قوى �سيا�سية، و�سعف ميل نو�ب �ملجل�س نحو �لعمل �جلماعي، ناهيك عن غياب 

�لتحفيز من قبل �ملجل�س يف �جتاه تخ�سي�س �سكرتاريا ومكتب خا�س للكتلة، ومتابعة مو��سيع �لكتلة �إعاميًا. 

ا�شتخال�شات
ال بد من �لقول �إن �أمام �ملجل�س �لثامن ع�سر مهمة ��سا�سية تتمثل باإجر�ء تعديات على �لنظام �لد�خلي حتى 
يتو�فق مع ن�سو�س �لد�ستور، ولعل فتح �لنظام �لد�خلي للتعديل �سيمنح �لنو�ب فر�سة �إجر�ء تعديات �أخرى على 
�لف�سل �ملتعلق بالكتل �لنيابية لو�سع �سو�بط �أكرث ت�سددً� على ت�سكيل �لكتل مبا يدفعها لالتز�م مببادئها �لعامة 

ونظامها �لد�خلي، ومتابعتها بالطريقة نف�سها �لتي يتم بها متابعة �للجان �لنيابية.

كما ال بد من تخ�سي�س مكتب خا�س لكل كتلة من مو�زنة �ملجل�س وو�سع ��سم �لكتلة عليه، وتخ�سي�س �سكرتري 
)موظف( من �الأمانة �لعامة لكل كتلة، مهمته متابعة عملها، وتدوين كل ما يتعلق بها وببياناتها وزيار�تها و�أن�سطة 
�لعامة ملجل�س  �الأمانة  للكتلة ولدى  بالكتلة يف �سجل خا�س  يت�سل  وتوثيق كل ما  �لقبة وخارجها،  �أع�سائها حتت 

�لنو�ب.

تو�شيات

�إجر�ء تعديل على �لنظام �لد�خلي ملجل�س �لنو�ب فيما يتعلق بف�سل �لكتل �لنيابية، بحيث يت�سمن �لتعديل  •
تو�سيح فرتة ت�سجيل �لكتل وو�سع �سو�بط على طريقة تعامل �لكتل مع نظامها �لد�خلي.

�أهد�فها  • عن  مد�خاتهم  كل  يف  �لكتلة  �أع�ساء  يعب  و�أن  عنها،  ي�سدر  مبا  �لنيابية  �لكتل  �أع�ساء  �لتز�م 
ومر�ميها ووثيقتها �ل�سيا�سية.
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�لتز�م �أع�ساء �لكتل مبوقف موحد حتت �لقبة، �إذ �إن ت�ستت مو�قف �أع�سائها من �ساأنه �مل�ساهمة يف تف�سخ  •
�لكتلة و�الإبقاء على طابعها �لهامي. 

كانت �حلال  • ب�سكل فردي كما  ولي�س  �لنيابية  �لكتل  با�سم  �لقبة  �ملد�خات حتت  تتم  �أن  تكفل  �آلية  �إيجاد 
�سائدة يف �ملجال�س �ل�سابقة.

تاأين �لنو�ب قبل �لدخول يف �لكتل �لنيابية، حيث �أن تنقل �لنائب بني �أكرث من كتلة من �ساأنه �إفقاد �لثقة  •
بروؤية �لنائب �ل�سيا�سية و�لفكرية.

قيام �لكتلة بفتح حو�ر�ت معمقة مع �ملجتمع �ملدين )�أحز�ب، نقابات، موؤ�س�سات جمتمع مدين( و�ال�ستماع  •
ملاحظاتهم و�الأخذ بها، و�لتعبري عنها حتت �لقبة.

تبنى �لكتل ملو�قف يف ق�سايا هامة وخا�سة فيما يتعلق بق�سايا �حلريات وبناء �لدولة �حلديثة، حيث �أن ذلك  •
تعزيز ثقة �ملو�طن بالكتلة و�ع�سائها.

تقدمي روؤى بديلة قابلة للتنفيذ لب�مج �حلكومة يف حال كانت �لكتلة تتبنى نهجًا معار�سًا للحكومة، و�البتعاد  •
عن نهج �ملعار�سة من �أجل �ملعار�سة فقط، دون تقدمي حلول.

لتحقيق  • �لكتل  ت�سكيل  فكرة  من  و�خل��روج  لها،  دوري��ة  �جتماعات  وعقد  �لكتلة  �جتماعات  على  �ملحافظة 
مكت�سبات يف �ملكتب �لد�ئم و�للجان �لنيابية، حتى تتجنب �لكتلة �لت�ستت وتبعرث �أفر�دها.

خام�شًا: احل�شور والغياب وفقدان الن�شاب

تعتب ظاهرة �حل�سور و�لغياب عن �جلل�سات من �أكرث �ملو��سيع �لتي تعك�س �سورة �سلبية عن �ملجل�س لدى �لر�أي 
�لنو�ب عن  �سبقه من ظاهرة غياب  �لذي  �ملجل�س  وكذلك  �ل�سابع ع�سر  �ملجل�س  عانى  ولطاملا  و�ملو�طنني،  �لعام 
ح�سور �جلل�سات، فاإن هذ� جعلهم عر�سة للنقد �ل�سديد من قبل �لعديد من �لكتاب و�ملحللني و�الأحز�ب و�لنا�سطني 

�الجتماعيني ومو�قع �لتو��سل �جتماعي وغريها.

�إذ� تكررت، وبات  و�أع�سائه، خا�سة  �لنيابي  �لتي تدمر �سمعة �ملجل�س  �لظو�هر  �أ�سو�أ  �لظاهرة من  وتعّد هذه 
من  �أي  جل�سة  تعتب  ال   « �أنه  على  �الأردين  �لد�ستور  من   )84( �ملادة  وتن�س  ن�ساب.  دون  جل�ساته  يعقد  �ملجل�س 
هذه  د�م��ت  ما  قانونية  �جلل�سة  وت�ستمر  �ملجل�س  الأع�ساء  �ملطلقة  �الأغلبية  ح�سرتها  �إذ�  �إال  قانونية  �ملجل�سني 
�لقو�نني بن�سف عدد  �إقر�ر  فاإن مبقدوره  �لن�ساب،  له  توفر  �إذ�  �أن �ملجل�س  يعني  �الأغلبية حا�سرة فيها«، وهذ� 
ع�سوً�  66 �سيكون  �جلل�سة  ن�ساب  �أن  يعني  ما   ،130 هو  ع�سر  �لثامن  �لنو�ب  جمل�س  �أع�ساء  فعدد   �حل�سور. 
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)�أي �لن�سف + 1(، وعليه، فاإن ن�سف هذ� �لعدد �أي�سًا )+1(، �أي 34 نائبًا ي�سكلون �أغلبية كافية الإ�سد�ر �لت�سريعات 

و�لقر�ر�ت �ملختلفة. 

لقد �سّجل نو�ب �ملجل�س �ل�سابع ع�سر جمتمعني )6191( غيابًا، وقد �أل�سق �ملجل�س �ل�سابع ع�سر بنف�سه �مل�سوؤولية 

عن »فقد�ن �لن�ساب«، كما ظهر يف �ملجل�س �ل�سابق ظاهرة ��ستمر�ر عقد جل�سات دون توفر �لن�ساب، وهذ� ما مت 

ر�سده يف جل�سات �ملو�زنة �لعامة و�ملناق�سات �لعامة وجل�سات �الأ�سئلة و�لردود �حلكومية عليها على وجه �خل�سو�س. 

�أقل من  �أي  �أقل  �أو  نائبًا   30 �أحيانًا  ولطاملا مت ر�سد بع�س �جلل�سات بوجود عدد من �لنو�ب حتت �لقبة قو�مهم 

�لن�ساب، وهو ما يخالف �لد�ستور ن�سًا وروحًا، ويرتك �ملجل�س عر�سة للنقد �جلارح من �ملو�طنني. وقد جتاوز عقد 

�جلل�سات بدون ن�ساب 15 جل�سة. 

جل�سة  �أبرزها  مهمة  جل�سات  يف  ح�سل  ما  وهذ�  �لن�ساب،  تهريب  ظاهرة  ع�سر  �ل�سابع  �ملجل�س  يف  برز  كما 

مناق�سة رفع تعرفة �لكهرباء، وجل�سة مناق�سة ��ستري�د �لغاز، وقد دفع تز�يد فقد�ن ن�ساب �جلل�سات �مللك الإي�سال 

ر�سالة للمجل�س حول �أهمية �سبط ظاهرة فقد�ن �لن�ساب ال�ستكمال عملهم على �لوجه �ملطلوب، وقد ح�سل ذلك 

�أثناء لقاء جالته بروؤ�ساء �للجان و�لكتل �لنيابية يف �ملجل�س يف ني�سان/�إبريل 2015، حيث نقلت مو�قع �خبارية 

خمتلفة عن رئي�س �للجنة �لقانونية وقت ذ�ك �لنائب د. م�سطفى �لعماوي �لعتب �مللكي على �لنو�ب، وقال �لعماوي 

»�أبدى جالته عتبًا �سديدً� لكن باأ�سلوب يت�سم باالأدب �مللكي �ل�سامي، على كرثة �لغياب وفقد�ن �لن�ساب«. 

وقد القى �قرت�ح تقدم به �لنائب خليل عطية يف خ�سم �حلديث عن كرثة �لغياب ت�سمن خ�سم 500 دينار من 

مكافاأة �لنائب �ملتغيب �عرت��سًا �سديدً� من زمائه، وعتبًا عليه.

كما �سهدت جل�سة مناق�سة تقارير ديو�ن �ملحا�سبة، وهي �إحدى �أهم �جلل�سات �لرقابية فقد�ن �لن�ساب وتوقف 

�نطباعًا  ترك  ما  �ملايني،  مبئات  قدرت  وجت��اوز�ت  خمالفات  من  �لتقارير  تلك  يف  ورد  مما  بالرغم  �لنقا�س، 

�أن �ملجل�س يتعني عليه مناق�سة تقارير ديو�ن �ملحا�سبة  باأن �ملجل�س ال يريد �لقيام بو�جباته �لد�ستورية، وخا�سة 

و�إقر�رها، وم�ساءلة �حلكومة حولها. ويعك�س ترك هذه �لتقارير يف �أدر�ج �ملجل�س �سورة �سلبية عن �الأد�ء �لنيابي، 

يف  �ل��و�ردة  �لق�سايا  وماحقة  �لفا�سدين  مبحا�سبة  مكرتثني  عري  �لنو�ب  باأن  �لعام  �لر�أي  عند  �نطباعًا  ويرتك 

�لتقرير.
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تو�شيات

�إال بعد رفع �جلل�سة من قبل  • ح�سور جل�سات جمل�س �لنو�ب ب�سكل منتظم، وعدم �خلروج من حتت �لقبة 
�لرئي�س.

عدم �ال�ستهانة بح�سور �أي جل�سة �سو�ء �أكانت رقابية �أو ت�سريعية، فكل �جلل�سات �لنيابية يتوجب �أن يكون  •
فيها �لن�ساب �لقانوين.

ح�سور �جلل�سات يف �ملوعد �ملحدد لعقدها، �إذ �إن تاأجيل عقد �جلل�سة ملدة ن�سف �ساعة �إ�سافية ال يوجد ما  •
يبره، حتى �أن نو�بًا قانونيني �عتبو� �أن هذ� �لتاجيل ال يتو�فق مع �أحكام �لد�ستور، وي�سكل �لتفافًا عليه، 
 48 �لنو�ب قبل  تبليغ  �لتاأجيل يعتب مبثابة دعوة جلل�سة جديدة، وهذ� يتطلب  �أن  �إلى  م�ستندين يف ذلك 

�ساعة من موعدها.

�إعادة �لنظر يف �لنظام �لد�خلي مبا ي�سمح مبعاجلة كرثة تغيب �لنو�ب عن ح�سور �جلل�سات. •

�إقر�ر تقارير ديو�ن �ملحا�سبة �ملرت�كمة يف �أدر�ج �ملجل�س عن �سنو�ت �سابقة، ورمبا يتطلب �الأمر من �ملجل�س  •
�جلديد �لذهاب لانتهاء من تلك �لتقارير فورً�، وخا�سة �أنها ت�سمل ق�سايا مالية ل�سنو�ت �سابقة يجب �أن 

ال ت�ستمر.

�شاد�شًا: التلويح بطرح الثقة 

منح �لد�ستور للنو�ب حق طرح �لثقة باحلكومة �أو باأحد وزر�ئها و�لت�سويت على ذلك حتت �لقبة، وقد كانت من 
�أبرز �ملاآخذ على جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر كرثة �لتلويح بطرح �لثقة باحلكومة وتوقيع مذكر�ت لهذ� �لغر�س، 
ومن ثم قيام نو�ب ب�سحب تو�قيعهم عن تلك �ملذكر�ت، وهو ما �أفقد �ملجل�س م�سد�قيته لدى �لر�أي �لعام وجعله 
عر�سة للنقد �لو��سع من قبل جمهور �ملر�قبني و�الأحز�ب و�ملو�طنني. ورغم كرثة توقيع مذكر�ت طرح �لثقة، �إال �أنه 
طو�ل عمر �ملجل�س مل تطرح �سوى مذكرة و�حدة للت�سويت عليها وذلك عقب �غتيال �لقا�سي ر�ئد زعيرت على يد 
قو�ت �الحتال �ل�سهيوين، حيث ح�سلت �حلكومة بعد طرح �لثقة بها على ثقة �أكب من �لثقة �لتي ح�سلت بعد 

ت�سكيلها، ما �أثار حفيظة �ل�سارع �الأردين �لذي بات يطالب بعد ذلك برحيل �ملجل�س وحّله.

م�سبوقة  قا�سية غري  بكلمات  �جلل�سة حتدثو�  تلك  �لنو�ب يف  �أن  �أبرزها  هامة  ت�سجيل ماحظات  وهنا ميكن 
بحق �حلكومة، و�أن �سو�د كلماتهم كانت ت�سب باجتاه �لنقد �ل�سديد وت�سي برف�س نيابي للحكومة ول�سيا�ساتها، 
و�عتبارها مق�سرة يف متابعة �الأمر وغري قادرة على وقف �لتغول �ل�سهيوين عند حده، وبناء على تلك �لكلمات 
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�لرنانة �لتي �ألقاها �لنو�ب وقت ذ�ك على م�سامع �ل�سعب �الأردين، رفع �ملو�طن من حجم توقعاته ليفاجاأ يف �ليوم 
�لتايل باأن �حلكومة ح�سلت على ثقة �لنو�ب من جديد، وبرقم �أعلى مما ح�سلت عليه �سابقًا.

وقد ح�سلت �حلكومة بعد �لت�سويت على طرح �لثقة بها على ثقة81 نائبًا �سوتو� ل�ساحلها، فيما حجب �لثقة 
عنها 29 نائبًا، وغاب نائبان با معذرة، و18 مبعذرة، و�متنع 20 نائبًا عن �لت�سويت، بينما ح�سلت �حلكومة ذ�تها 
عند ت�سكيلها على ثقة 83 نائبًا، فيما حجب عنها �لثقة 65 نائبًا، مع �متناع نائب و�حد عن �لت�سويت وغياب �آخر.

وهنا ال بد من �الإ�سارة �إلى �أن هناك ن�سو�سًا د�ستورية غاية يف �الأهمية يتوجب على �أع�ساء �ملجل�س �اللتفات 
�إليها، �إذ �إن �حلكومة عندما تطلب �لثقة من جمل�س �لنو�ب، فاإنه يتوجب �أن حت�سل على ثقة ن�سف عدد �الأع�ساء، 
وبالتايل فاإن �لغياب و�المتناع ي�سجان يف غري �سالح �حلكومة، و�لغائب و�ملمتنع عن جل�سة �لثقة باحلكومة يعتب 
كاأنه حجب �لثقة عنها، بيد �أنه عندما يطرح �لنو�ب �لثقة باحلكومة، فاإنه يتوجب �أن يحجب �لثقة عنها ن�سف عدد 

�ملجل�س ويعتب �لغائب و�ملمتنع وكاأنه منح �لثقة للحكومة.

تو�شيات 

�إن �لتوقيع على مذكرة من هذ� �لنوع ومن ثم  • �إذ  �أو �لتوقيع على مذكرة لطرح �لثقة  �حلذر يف �لت�سريح 
دفنها من �ساأنه و�سع �ملجل�س حتت �سيف �لنقد �أمام �لر�أي �لعام، �الأمر �لذي من �ساأنه �أن يفقد �ملجل�س 

م�سد�قيته الحقًا.

�تخاذ  • وعدم  روي��دً�،  روي��دً�  منها  �الن�سحاب  ثم  ومن  �ل�سارع،  الإر�ساء  �سعبوية  بت�سريحات  �لقيام  عدم 
�إلى �نقاب  �إن ذلك �سيوؤدي  �إذ  �إجر�ء�ت ومو�قف حتت �لقبة ت�سب يف �جتاه تدعيم تلك �لت�سريحات، 
�لر�أي �لعام وجمهور �ملو�طنني على من ي�ستخدم �لت�سريحات �ل�سعبوية، وقد يتعر�س �ملجل�س للهجوم �حلاد 
جر�ء ذلك، وهو كثريً� ما ح�سل يف جمال�س �سابقة، حتى �أن بع�س �ملعلقني بات ي�سف �ملجل�س �لنيابي باأنه 

جمل�س »كام بدون فعل«.

�شابعًا: اأحداث ع�شفت بال�شابع ع�شر 

�أبرزها  �ل�سابع ع�سر وكانت غري م�سبوقة يف �حلياة �لبملانية  �لنو�ب  �أثرت على �سمعة جمل�س  �أحد�ث  هناك 
�لدمي�سي،  �ل�سريف وق�سي  �لنائبان طال  �أبطالها  و�لتي كان  �لكا�سنكوف«  ب� »حادثة  و�أكرثها ق�سوة ما عرف 
�لدمي�سي،  ق�سي  �لنائب  زميله  باجتاه  �لنار  �أوتوماتيكي  �ساح  من  �ل�سريف  طال  �لنائب  �أطلق  عندما  وذلك 
بدون  ناري  �ساح  وحيازة  بالقتل  �ل�سروع  بتهم  �لتحقيق  يومًا على ذمة   14 ملدة�  �أثر ذلك  على  و�أوقف  فاأخطاأه، 
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ترخي�س. وعلى �لفور، عقد جمل�س �لنو�ب �جتماعًا قرر فيه ف�سل �لنائب طال �ل�سريف، وجتميد ع�سوية �لنائب 
باعتبارها  �لعاملية  �الإعام  و�سائل  وتناقلتها  باأ�سرها،  �لباد  وقد هّزت هذه �حلادثة  ملدة عام.  �لدمي�سي  ق�سي 

�سلوكًا غري م�سبوق يف �لعمل �لبملاين. 

�لفايز، حيث  وهند  �ل�سعود  يحيى  �لنائبني  �لتي ح�سلت بني  يا هند«  »�قعدي  �الإعام حادثة  و�سائل  وتناقلت 
نظر �إليها باعتبارها تلميحًا جندريًا غري مقبول من رجل ت�سريعي، وخا�سة �أن �ل�سعود عّب عن رف�سه لفكرة »كوتا 
�ملر�ة« �أثناء دعوة زميلته �لفايز للجلو�س. كما �أن حادثة »كعكة عيد �ملياد« حتت �لقبة كانت من �حلو�دث �لتي 
�أثرً� كبريً� عند جمهور �ملو�طنني، �سيما و�أن قبة �ملجل�س مكان للت�سريع ولي�س لاحتفال، ويف هذ� �الإطار  تركت 
�أي�سًا، ال ميكن جتاهل �عتد�ء نو�ب على رجال �أمن، وخا�سة �تهام نائب مبهاجمة مركز �أمن و�إطاق �سر�ح قريب 

له من د�خله.

تو�شيات

تفعيل مدونة �ل�سوك �لنيابية و�إدخال تعديات عليها، وعدم تركها يف �الأدر�ج دون �أن يتم حما�سبة �لنائب  •
�إن �أخطاأ، وخا�سة �إذ� كان �خلطاأ من �ساأنه �أن يوؤثر على �سمعة جمل�س �لنو�ب ب�سكل عام.

�النتباه ملا يقوم به �لنو�ب �أثناء فرتة نيابتهم، فهم �أ�سخا�س عامون معر�سون للمتابعة و�لت�سوير و�لنقد،  •
وبالتايل فاإن �أي حترك �أو ت�سرف حم�سوب عليهم �سو�ء �أكان �سلبًا �أو �إيجابًا. 

للنو�ب �العتد�ء على بع�سهم بع�سًا  • �لقبة بحيث ال يرتك �ملجال  �أن يفعل رئي�س �ملجل�س �الن�سباط حتت 
�لقبة  �لنائب �مل�سيئ خارج  باإخر�ج  �إياه �لنظام �لد�خلي  و�أن يقوم بو�جبه �لذي منحه  �أو ج�سديًا،  لفظيًا 

وحما�سبته الحقًا �إذ� تطلب �الأمر ذلك.

ثامنًا: عالقة النواب باالإعالم

على مد�ر جمال�س نيابية �سابقة، فاإن عاقة �لنو�ب باالإعام كانت بني �سد وجذب ولطاملا �عرتتها منعطفات 
حادة وقا�سية يف بع�س �الأحيان، فالنو�ب يعتقدون دومًا �أن �الإعام ال ينتقد �سو�هم، ويرون �أن �أي نقد لهم من قبله 
�إمنا �لهدف منه هو تقزمي �الإجناز�ت �خلا�سة بهم، و�لرتكيز فقط على �ل�سلبيات. ورغم �أن �الإعام يفرد �سفحات 
وم�ساحات ودقائق بث كبرية من وقته لتغطية �أعمال �ملجل�س �أال �أن �لعاقة مل تكن د�ئمًا م�ستقرة، ويتعامل �ملجل�س 

مع �الإعام بحذر �سديد، وينظر �إليه باأنه يرت�سد �لعرث�ت.
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التو�شية

�نتهاج �سيا�سية �إعامية نيابية تقوم على �ملكا�سفة و�ل�سر�حة و�ل�سفافية، و�أن يو�سع يف ت�سرف �الإعام كل  •
ما يريده من �ملجل�س من �أدو�ت لوج�ستية مل�ساعدته على �لقيام مبهامه.

تفعيل �ملوقع �الإلكرتوين للمجل�س و�ملكتب �الإعامي بحيث يكون �ملوقع و�سيلة لاإعام ومرجعًا للح�سول على  •
�أخبار �ملجل�س �ل�سادقة و�ملوثوقة، و�أن تكون تلك �الأخبار على قدر كبري من �ملو�سوعية، و�أن ال تن�سغل فقط 

بتغطية �أخبار رئي�س �ملجل�س و�ملكتب �لد�ئم.

عقد دور�ت للنو�ب يف طريقة �لتعامل مع �الإعام. •

تا�شعًا: عالقة النواب مبوؤ�ش�شات املجتمع املدين 

مل تكن عاقة �ملجل�س �لنيابي �ل�سابع ع�سر مبوؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين )�أحز�ب، نقابات، جمعيات، موؤ�س�سات 
�أو طيبة د�ئمًا، با�ستثناء �لعاقة �لت�ساركية �لتي قامت بها كتلة مبادرة �لنيابية مع تلك  بحث، مر�كز( �إيجابية 
�ملوؤ�س�سات و�لتي كان لها دور �إيجابي كبري يف تبادل وجهات �لنظر و�لبحث عن حلول، بيد �أن �ملاحظة هي �أن �سو�د 
نو�ب �ملجل�س �ل�سابق كانو� يعتبون �للقاء�ت �لتي عقدت مع موؤ�س�سات جمتمع مدين مبثابة لقاء�ت بروتوكولية 
�أغلبية  �أن  �لو�قع، رغم  �أر�س  �إيجابي على  �للقاء�ت ب�سكل  �أكرث، ولذلك مل تنعك�س تلك  لي�س  �أو حت�سيل حا�سل 

�مل�ساركني من خارج �أع�ساء �ملجل�س كانو� يقدمون ويدفعون بوجهات نظر ميكن �لبناء عليها.

من هنا فاإن �لقو�نني �لتي كان يتم دعوة موؤ�س�سات جمتمع مدين للم�ساركة يف �حلو�ر حولها كان �حلو�ر فيها 
�أن يتم �لتفكري باالأخذ مبا مت �قرت�حه من وجهات نظر من قبل ممثلي �ملجتمع  ينتهي عند نهاية �الجتماع دون 
�ساركت  �أنها  رغم  �ملوؤ�س�سات  تلك  قبل  من  نقدً�  جتد  �لقو�نني  بع�س  يف  �ملقرة  �ملو�د  �أغلب  كانت  ولهذ�  �ملدين، 
باحلو�ر ، و�ل�سبب هو �بتعاد �لنو�ب و�للجان �لنيابية عن �الأخذ بروؤية ممثلي �ملجتمع �ملدين، و�الأخذ مبا جاءت به 

�حلكومة يف م�ساريع �لقو�نني، و�إقر�ر تلك �ملو�د كما جاءت مع تعديات طفيفة عليها با تغيري يف جوهرها.

ولذ� يتعني على جمل�س �لنو�ب �لثامن ع�سر �أن ياأخذ على كاهله ترتيب عاقة متو�زنة وت�ساركية مع موؤ�س�سات 
حفل  يف  �مل�ساركة  �أو  �ملوؤ�س�سات  تلك  ممثلي  ��ستقبال  لي�ست  هنا  �ملق�سودة  �الإيجابية  و�لعاقة  �ملدين،  �ملجتمع 
��ستقبال هنا �أو هناك، و�إمنا �لنظر �إلى �ملجتمع �ملدين باعتباره �سريكًا �إيجابيًا يف �حلو�ر �ملجتمعي، و�الأحذ مبا هو 

جوهري من وجهات نظره، و�لتعامل معه باإيجابية، و�لتوقف عن �لنظر �إليه نظرة �سك وريبة.
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تو�شيات عامة

تعزيز ثقة �ملو�طن باملوؤ�س�سة �لت�سريعية، و�إعادة �لهيبة لها من خال تفعيل عمل �لنائب. •

�إعادة �لثقة مبجل�س �لنو�ب من خال �القرت�ب �أكرث من هم �ملو�طن. •

�أن يكون لرئي�س �ملجل�س �لنيابي دور حا�سم يف �إبعاد �لنو�ب عن �ل�سعوط �حلكومية �أو �أية �سغوط �أخرى قد  •
يتعر�سون لها.

�البتعاد عن �ل�سعبوية و�لرتكيز على �جلانبني �لت�سريعي و�لرقابي وتفعيل كل طرف مبو�ز�ة تفعيل �لطرف  •
�الآخر.

�حلد من ظاهرة �لغياب عن ح�سور �جلل�سات وفقد�ن �لن�ساب. •

�البتعاد عن طرح ق�سايا �سخ�سية �أو مناطقية و�لتعامل مع �لهم �لوطني �لعام. •

�لتعامل مع �حلكومات باعتبار جمل�س �لنو�ب ندً� و�سريكًا لها ولي�س �أد�ة بيدها. •

خامتة 

�إننا ن�سع يف هذه �لدر��سة جتربة جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر بكل ما �حتوته من هنات وتعرجات ومنعطفات 
باأمل �ال�ستفادة منها والبتعاد عن كل ما من �ساأنه ت�سويه �سورة �ملجل�س �لنيابي وذلك �إميانًا باأهمية دور �ملوؤ�س�سة 

�لت�سريعية د�ستوريًا ويف �حلياة �لعامة وتعزيزً� للدميقر�طية و�النتقال باالإ�ساح �إلى �المام.

ولقد حر�سنا �أن نف�سل كل �لتعرجات، ون�سلط �ل�سوء عليها، ونذكر بها ون�سع تو�سيات يف نهاية كل منحنى باأمل 
�خلروج منها ببخا�سات مفيدة لتقدمي �سورة خمتلفة عن �ملجل�س �جلديد باأمل �إعادة �لهيبة للموؤ�س�سة �لت�سريعية 

و�ال�ستفادة من �أخطاء �ملا�سي وعرث�ت جمال�س �سابقة.
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املالحق

ملحق )1(: اأبرز املقرتحات بقانون يف املجل�س ال�شابع ع�شر

مقرتح ُمعدل لقانون �ملالكني و�مل�ستاجرين.  •

مقرتح بقانون لنقابة للمحا�سبني.  •

تعديل �ملادة 343 من قانون �لعقوبات. •

تقدمي �أكرث من 15 مقرتحًا بقانون لتعديل مو�د خمتلفة من �لقانون عينه. •

مقرتح معدل لقانون موؤ�س�سة �ملتقاعدين.  •

م�سروع قانون ال�ستقال �لق�ساء. •

م�سروع قانون نقابة �ملزينني �الأردنيني لل�سيد�ت.  •

م�سروع قانون حقوق �الأردنيات �ملتزوجات من �أجانب.  •

م�سروعان لقانون نقابة الأ�ساتذة �جلامعات.  •

م�سروع قانون للعفو �لعام.  •

تعديل �ملادة �ملتعلقة باالإيذ�ء �ملخفف.  •

تعديل قانون �إيجار �الأمو�ل غري �ملنقولة. •

�إلغاء ن�س �ملادة )308( من قانون �لعقوبات. •

م�سروع قانون �لتوقيت �ل�سيفي. •

تعديل قانون �الأ�سلحة و�لذخائر.  •

م�سروع قانون نقابة �لطيارين.  •

مقرتح معدل لقانون �أ�سول �ملحاكمات �جلز�ئية. •

مقرتح معدل لقانون �ل�سري.  •

م�سروع قانون �لزكاة.  •

م�سروع قانون نقابة �لطب �ملخبي.  •

م�سروع قانون نقابة �لفنادق �الأردنية.  •

م�سروع قانون نقابة وكاء �ل�سياحة و�ل�سفر.  •

م�سروع قانون نقابة للمطاعم �ل�سياحية.  •
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م�سروع قانون نقابة �أدالء �ل�سياحة.  •

م�سروع قانون نقابة �حلرف �لتقليدية.  •

تعديل قانون نقابة �ملعلمني.  •

م�سروع قانون يت�سمن �إن�ساء حمكمة خا�سة للغذ�ء و�لدو�ء.  •

م�سروع قانون نقابة تكنولوجيا �ملعلومات.  •

تعديل على قانون نقابة �ملحامني.  •

تعديل على قانون �الأمو�ل غري �ملنقولة.  •

ملحق )2(: جردة باإجنازات جمل�س النواب ال�شابع ع�شر الرقابية

�سكوى مذكرة
اقرتاح 
برغبة

اقرتاح 
بقانون

طلب 
مناق�سة

ا�ستجواب �سوؤال  الدورة

2 103 5 17 15 17 1165 غري �لعادية

16 1 1 26 �ال�ستثنائية لغري �لعادية

2 140 2 21 10 33 762 �لعادية �الأولى

1 51 1 1 7 164 �ال�ستثنائية �الأولى للعادية �الأولى

21 3 1 49 �ال�ستثنائية �لثانية للعادية �الأولى

1 80 5 8 10 7 546 �لعادية �لثانية

1 6 7 23 �ال�ستثنائية �الأولى للعادية �لثانية

2 40 9 2 68 �ال�ستثنائية �لثانية للعادية �لثانية

88 6 2 9 292 �لعادية �لثالثة

9 545 29 57 37 81 3095 �ملجموع
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