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يمثــل تقريــر األداءات التفاعليــة لمجلــس الشــيوخ أحــد أبــرز إصــدارات وحــدة الدراســات البرلمانيــة بمركــز 
جســور للدراســات االســتراتيجية بــل أننــا ال نبتعــد عــن الحقيقــة اذا قلنــا بأنــه يمثــل حالــة نوعيــة خاصــة ـفـي 
 سلســلة أوراق السياســات العامــة للعديــد مــن األســباب التــي يمكــن أن نشــير ألبرزهــا عـلـي النحــو التاـلـي:

المنتخبــة  النيابيــة  المجالــس  أداءات  عـلـي  الشــعبية  الرقابــة  لمنهجيــة  ترســيخا  يمثــل  التقريــر  أن  أوال: 
الدعائيــة  حمالتهــم  خــالل  بهــا  قطعــوا  التــي  والتزاماتهــم  بتعهداتهــم  الوفــاء  ـفـي  عناصرهــا  وقــدرات 
المجتمعيــة  القــوي  وامتــالك  النــواب  لهــؤالء  الشــعبي  والتقييــم  الرصــد  عـلـي  بالقــدرة  يســمح  بمــا 
دون  الموضوعيــة  والمســألة  المحاســبة  قواعــد  أعمــال  ـفـي  تســهم  التــي  والمعــارف  لــأدوات  والجغرافيــة 
. المجالــس  تلــك  تشــكيالت  ـفـي  والجهويــة  العشــائرية  ضغــوط  أو  السياســي  المــال  بمغريــات   التأثــر 

ثانيــا: أن تلــك الدراســة تأـتـي ترســيخا لمنهجيــة الرصــد والمتابعــة لــأداءات النيابيــة التــي بدأتهــا جســور 
للدراســات اإلســتراتيجية فــي تقريرهــا الســابق عــن أداءات مجلــس النــواب بمــا يعنيــه األمــر مــن تعزيــز لفكــرة 
امتــالك مؤشــر وطنــي لمتابعــة وتقييــم األداءات البرلمانيــة والمســاهمة فــي تطويــر ممارســات أعضائهــا وهــو ما 
يعني بالضرورة العمل علي إصدارات نوعية مختلفة من حيث تحليل التشريعات المعروضة علي المجلس 
القرارها أو تقييم استخدام النواب لأدوات الرقابية أو بيان مواقف وانحيازات القوي السياسية تجاه تشريع 
 أو قضيــة بعينهــا وهــي مســائل ســتكون ضمــن دائــرة اهتماماتنــا واصداراتنــا البحثيــة خــالل الفتــرة القادمــة.

مــن  النــواب  تفاعــالت  تحليــل  عـلـي  اعتمــد  قــد  الشــيوخ  مجلــس  لتفاعــالت  الحاـلـي  التقريــر  أن  ثالثــا: 
مــن  الفتــرة  ـفـي  امتــدت  جلســة   )  15  ( شــملت  والتــي   ) الرســمية   ( المجلــس  جلســات  مضابــط  واقــع 
المضابــط  لتلــك  وصولنــا  صعوبــة  رغــم   2021 ديســمبر   20 االثنيــن  وحتــي   2021 كتوبــر  أ  5 الثالثــاء 
ألعمــدة  واخضاعهــا  محتوياتهــا  تحليــل  علينــا  يصعــب  الــذي  األمــر  اتاحتهــا  عمليــات  ـفـي  الدائــم  والتأخيــر 
والحياديــة  الصرامــة  شــديدة   - للمنهجيــة  وفقــا  الممارســة  وكفــاءة  الفعاليــة  قيــاس  ومؤشــرات 
. التحليليــة  ودراســاتنا  أوراقنــا  صــدور  لتأخــر  ذلــك  أدي  لــو  حتــي  المركــز  ـفـي  بهــا  نعمــل  التــي   - 

رابعــا: أن التقريــر الخــاص بتفاعــالت مجلــس الشــيوخ قــد ســعي منــذ البدايــة لتوثيــق معلوماتــي واحصائــي 
متكامــل ألداءات مجلــس الشــيوخ بدايــة مــن تحليــل تركيبــة عضويتــه علــي المســتوي السياســي والعمــري 
والنوعــي مــرورا بتشــكيالت هيئاتــه وأجهزتــه المعاونــة والتــي أفــرد لهــا )الفصــل األول( مــن الدراســة وصــوال 
لتحليــل الجلســات مــن حيــث الزمــن أو المداخــالت أو المشــاركة وأبــرز عمليــات التفاعــل ســواء التــي قدمهــا 

تقديم
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النواب بأنفسهم أو التي اعتمدت علي تحليل مجموعها وفقا للتوجهات الحزبية أو الجغرافية مع افراد جزء 
 خــاص برصــد حــاالت الصمــت أو عــدم التفاعــل الحزبــي والجهــوى للنــواب والتــي خصــص لهــا )الفصــل الثانــي(
أمــا )الفصــل الثالــث( فقــد اهتــم بتقديــم قــراءة متعمقــة ألداءات عــدد مــن الفئــات النوعيــة المتواجــده داخــل 
المجلــس والتــي مثــل وجودهــا أحــد أبــرز ايجابيــات التركيبــة المســتحدثة للعضويــة مثــل )النائبــات - األقبــاط - 
التنسيقية( من خالل حصر اجماليات عضويتهم وتمثيلهم في هيئات مكاتب اللجان النوعية ومدي تفاعلهم 
ومشــاركتهم فــي الجلســات العامــة البــراز الجوانــب االيجابيــة ومــدي اســتحقاقهم للمكانــة والنجــاح الــذي تحقق 
 لهــم علــي مســتوي التشــريعات الوطنيــة التــي أتــت كاســتجابة مباشــرة لرؤيــة ومطالبــات القيــادة السياســية.
الداعمــة  التوصيــات والمقترحــات  الــذي خصــص لتقديــم تصــور لمجموعــة مــن   ) الرابــع  الفصــل   ( ليبقــي 
وبمــا  الورقــة  رصدتهــا  التــي  واألداءات  الممارســات  تحليــل  واقــع  مــن  الشــيوخ  مجلــس  أداءات  لكفــاءاة 
للدعــم  كاطــار  االســتراتيجية  للدراســات  جســور  بمركــز  البرلمانيــة  الدراســات  وحــدة  طبيعــة  مــن  يعــزز 
 الفنــي واللوجســتي لــأداءات النيابيــة ومنصــة وطنيــة للمعرفــة والتقييــم لنشــاطات المؤسســات العامــة.

 مركز جسور للدراسات اإلستراتيجية 
أبريل 2022
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يمثــل النــص الدســتوري مرجعيــة الغنــي عنهــا عنــد الحديــث عــن أيــة قواعــد مؤسســية للمجتمــع تتصــدي لثوابتــه أو 
تســعي إلقــرار المعامــالت األساســية ونســج طبيعــة العالقــات بيــن مؤسســاته المختلفــة وهــو مــا جعــل المشــرع يحــرص 
عنــد وضــع القواعــد األساســية لتشــكيل المؤسســات التشــريعية أو تلــك المؤسســات ذات البعــد الشــعبي أن يضمنهــا 
مجموعــة مــن االســتراتيجيات المرنــة التــي تســمح ـ عنــد إقــرار القواعــد والتشــكيالت وفــق نــص القانــون الخــاص بهــاـ 
بمرونــة وتعــدد ـفـي البدائــل بالصــورة التــي تضمــن ايجابيــة النــص ـفـي التعبيــر عــن اإلرادات الشــعبية وـفـي ذات الوقــت 
تضمــن اتســاقه مــع المبــادئ الدســتورية وعــدم مخالفتــه لهــا حتــى ال نقــع فــي شــبهات عــدم الدســتورية التــي أدت لبطــالن 
تشــكيالت العديــد مــن تلــك المجالــس والقضــاء بحلهــا علــي غــرار مــا حــدث وتكــرر ســابقا فــي عديــد مــن االنتخابــات العامــة 

المصريــة.
وباعتبــار مجلــس النــواب هــو غرفــة التشــريع الرئيســي والمتفــردة للدولــة المصريــةـ  وذلــك قبــل تعديل الوثيقة الدســتورية 
وتضمينهــا نصوصــا تســمح بإنشــاء غرفــة ثانيــة للتشــريع بمســمي مجلــس الشــيوخ ـ وأحــد روافــد الســلطة السياســية 
)الثالثــة( التــي توزعــت بينهــا صالحيــات وحقــوق الســيادة العامــة فقــد أفــرد لهــا المشــرع فصــال خــاص )األول( ضمــن 
البــاب الخامــس مــن أبــواب الدســتور المصــري )2014( يتكــون مــن )38( مــادة إضافــة لعــدد )9( مــواد ضمــن البــاب 
الســادس بينهــا )مــادة( ضمــن األحــكام العامــة و )8( مــواد ضمــن األحــكام االنتقاليــة حيــث افــرد المشــرع عــددا مــن المــواد 
للحديــث عــن طبيعــة النظــام االنتخابــي وضوابطــه وتركيبــة المجلــس وصالحياتــه المتنوعــة إضافــة ألدواتــه التــي يحــق لــه 

اســتخدامها فــي إطــار الوفــاء باختصاصاتــه أو ممارســة مهامــه.
فــي المقابــل أتــي النــص الدســتوري المعــدل )أبريــل 2019( متضمنــا إضافــة بــاب جديــد )ســابع( للدســتور بعنــوان )مجلــس 

الشــيوخ( مكونــا مــن )7( مــواد تبــدأ برقــم )248( وتنتهــي )254( تضمنــت الضوابــط المرجعيــة واالختصاصــات المنــوط 
بالمجلــس ممارســتها فــي إطــار اختصاصــه )االستشــاري( المنصــوص عليــه لمعاونــة وتقديــم الدعــم الفنــي والمعرفــي لــكل 
مــن )مجلــس النــواب - رئيــس الجمهوريــة( دون اختصــاص وجوبــي مباشــر يمكــن اســتخدامه بصــورة منفــردة للتعامــل 
مــع القضايــا المطروحــة علــي جلســاته العامــة فــي خطــوة رآهــا البعــض تراجعــا وتهميشــا للمجلــس المســتحدث عمــا كان 
عليــه الوضــع ســابقا ـفـي دســتور )1971( بخصــوص أدوار وصالحيــات )مجلــس الشــورى( حيــث نصــت المــادة )248( 
مــن الدســتور بــأن )يختــص مجلــس الشــيوخ بدراســة واقتــراح مــا يــراه كفيــالً بتوســيد دعائــم الديمقراطيــة ودعــم الســالم 
االجتماعــي والمقومــات األساســية للمجتمــع وقيمــة العليــا والحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة وتعميــق النظــام 

الديمقراطــي وتوســيع مجاالتــه.

األطر املؤسسية والعامة جمللس الشيوخ



كم - قراءة في األداءات االفتتاحية لمجلس الشيوخ 2021 خبرات تترا
7

مركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـةمركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـة

 بينما نصت المادة )249( علي أن  يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
كثر من مواد الدستور. 	 االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أ
مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية. 	
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. 	
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 	
مــا يحيلــه رئيــس الجمهوريــة إـلـي المجلــس مــن موضوعــات تتصــل بالسياســة العامــة للدولــة أو بسياســتها ـفـي  	

الشــؤون العربيــة أو الخارجيــة.
ويبلــغ المجلــس رأيــه ـفـي هــذه األمــور إـلـي رئيــس الجمهوريــة ومجلــس النــواب، والواقــع أن الحاجــة لتدخــل تشــريعي 
يحقــق عمليــة تباطــؤ إصــدار التشــريعات الوطنيــة قــد صــارت ملحــة ومطلوبــة فــي ظــل العــوار الــذي أصــاب عــددا مــن أبــرز 
التشــريعات الوطنيــة التــي أصدرهــا مجلــس النــواب وتبيــن وجــود معوقــات يســتحيل معهــا تطبيــق النــص القانونــي إضافــة 
لمــا أثارتــه مــن مالحظــات وانتقــادات علــي المســتوي المجتمعــي وفــي إطــار العالقــات الدوليــة والتــي كان أبرزهــا مــا ارتبــط 
بقانــون تنظيــم عمــل الجمعيــات رقــم 70 لســنة 2017، وأيضــا رفــع كفــاءة النقاشــات والمقترحــات المرتبطــة بصياغــة 
وتحديــد مســتهدفات النــص التشــريعي بمــا تتطلبــه مــن كــوادر وقيــادات ذات مواصفــات خاصــة يصعــب ضمــان القــدرة 
علــي الوفــاء بهــا فــي ظــل طبيعــة النظــام االنتخابــي وهندســة تقســيم الدوائــر الخاصــة بغرفــة التشــريع الرئيســية مجلــس 
النــواب األمــر الــذي جعــل مــن ضــرورات ومتطلبــات العــودة لنظــام الغرفتيــن التشــريعيتين واســتعادة مجلــس الشــيوخ 

احتياجــا ال يمكــن االســتغناء عنــه فــي النظــام السياســي الوطنــي.
حيــث تعــد مــن أهــم المســائل الدســتورية النظــر فــي الطريقــة أو اآلليــة التــي يتــم بهــا تكويــن الهيئــة التشــريعية أو البرلمــان 
الممثــل لــإرادة الشــعبية والنحيــازات المواطنيــن ـفـي الدفــاع عــن مصالحهــم وهــل يتكــون مــن مجلــس منفــرد أم مــن 
مجلســين متفاوتــي الحجــم والصالحيــات وفــق مــا اســتقر فــي منهجيــات ونظــم الدراســات البرلمانيــة فحتــى أواخــر القــرن 
)19( كان النمــط الســائد فــي معظــم الــدول الديمقراطيــة هــو تكويــن مؤسســة الســلطة التشــريعية وفقــا لنمــط المجلســين 
تأثــرا بالنظــام الدســتوري البريطاـنـي عندمــا ظهــر مجلــس العمــوم إـلـى جانــب مجلــس اللــوردات رغــم أن تلــك الــدول لــم 
تأخــذ بنظــام المجلســين لمجــرد تقليــد النظــام اإلنجليــزي فحســب بــل لمــا ظهــر مــن مزايــا هــذا النظــام وأفضليتــه علــى نظــام 

المجلــس الواحــد والتــي باتــت واضحــة فــي تطبيقــات الثورتيــن األمريكيــة )1776( والفرنســية )1789(.
والواقــع أن مزايــا نظــام المجلســين ال يمكــن الحصــول عليهــا عـلـى الوجــه األكمــل إال إذا اختلــف المجلســان مــن حيــث 
التركيــب وكان للمجلــس األعلــى فنيــا )الشــيوخ ـ الشــورى( أحقيــة االشــتراك الفعلــي فــي الســلطة التشــريعية بحيــث يكــون 

الشــيوخ هيئــة محافظــة فــي الدولــة لكبــح جمــاح المجلــس ذو الســلطات األكثــر تنوعــا وفعاليــة )النــواب ـ الشــعب( 
وهو ما يمكن لنا أن نرصده علي النحو التالي:

أوالً: يمنــع نظــام المجلســين حــاالت التســرع ـفـي التشــريع فــال يصــدر القانــون إال بعــد أن ُيــدرس وُيبحــث )مرتيــن( وـفـي 
هيئتيــن مختلفتيــن فــإذا أخطــأ المجلــس )األول( أو انقــاد للعاطفــة أو لتأثيــر عامــل وقتــي فــإن المجلــس )الثانــي( يملــك 
الفرصــة والحــق فــي أن يصلــح مــن هــذا الخطــأ )بــل( ويمكنــه أن يؤجــل التشــريع حتــى يعــود المجلس اآلخر إلى رزانته، وهي 
مهمــة بالغــة األهميــة فــي ضــوء مــا تــم رصــده مــن حــاالت ومواقــف لتســارع تشــريعي أعقبهــا النــدم أو العجــز المؤسســي 
عــن تطبيقهــا للنصــوص القانونيــة المســتحدثة ـ رغــم أن البعــض يــري أنــه يمكــن االســتغناء عــن الغرفــة النيابيــة الثانيــة 
بمنــح رئيــس الدولــة الحــق الدســتوري فــي االعتــراض علــى القوانيــن رغــم أن تطبيقــات تلــك الصالحيــة تظهــر فــي بعــض 
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األحيــان غــل يــد رئيــس الدولــة عـلـى اســتعمال هــذا الحــق نتيجــة الطابــع التهييجــي للقــرار الجدـلـي أو مغازلتــه لفئــات 
مجتمعيــة معينــة بعكــس الحــال بالنســبة للمجلــس اآلخــر وهــو مــا يجعــل مــن مجلــس الشــيوخ الحــارث الــذي يقــوم 

بوظيفــة )الفلتــر( فهــو ال يتــرك القوانيــن تمــر إال إذا كانــت ناضجــة ال تشــوبها شــائبة ومتفقــة مــع المصلحــة العامــة.

ثانيــاً: يســمح نظــام المجلســين بــأن يصــل لعضويــة )مجلــس الشــيوخ( أفــرادا مــن ذوى الكفــاءات والخبــرة المتنوعــة 
ســواء تــم ذلــك عــن طريــق اشــتراط شــروط انتخابيــة خاصــة فــي مرشــحي هــذا المجلــس أو تــم عبــر وضــع قيــود وضوابــط 
لعمليــات التعييــن دون المســاس بحــق االقتــراع العــام علــي المســتوي الشــعبي حيــث أدى انتشــار الديمقراطيــة وذيــوع 
االقتــراع العــام إلــى جعــل انتخــاب نــواب األمــة فــي يــد عامــة الشــعب وإذا ســلمنا بارتفــاع نســبة الجهــل واألميــة خاصــة فــي 
الــدول الناميــة فيكــون اختيــار عامــة النــاس لنوابهــم مبنيــا علــى دافــع شــخصي أو عاطفــي أو دينــي دون االهتمــام بخبــرات 
وتخصــص النــواب وبذلــك يوفــق نظــام المجلســين بيــن الحــق المطلــق للشــعب فــي اختيــار ممثليــه وفقــا لالقتــراع العــام 

وبيــن حســن اختيــار أعضــاء البرلمــان.

ثالثــاً: يؤكــد العمــل عـلـي تقســيم صالحيــات التشــريع والرقابــة الشــعبية وفقــا لنظــام المجلســين عـلـي مبــدأ ســيادة 
القانــون واإلعــالء مــن الرقابــة الذاتيــة داخــل الســلطة التشــريعية إذ يفتــرض أن تطبــق الســلطات الثــالث نوعــا مــن الرقابــة 
الذاتيــة )أي رقابــة الســلطة لنفســها بنفســها( فمثــال تطبــق الســلطة القضائيــة مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن عــالوة علــى 
رقابــة محكمــة تمييــز أو قانــون لألحــكام القضائيــة وتقــوم الســلطة التنفيذيــة بالرقابــة الذاتيــة عـلـى نفســها عــن طريــق 
التفتيــش والتحقيــق اإلداري لضمــان تطبيــق صحيــح القانــون وســير مرافــق الدولــة بانتظــام واطــراد وعلــى هــذا المنــوال 

فــإن نظــام المجلســين ُيمكــن الســلطة التشــريعية مــن تطبيــق ذات المبــدأ علــى نفســها بنفســها. 

رابعــاً: يســمح نظــام المجلســين بتمثيــل الطبقــات المختلفــة وأصحــاب المصالــح المتباينــة ـفـي الدولــة تمثيــال متوازنــا 
ولــذا يــرى الكثيــر مــن الكُتــاب وبعــض رجــال القانــون والسياســة ضــرورة االحتفــاظ بنظــام المجلســين لكــي يمثــل أحدهمــا 
مجمــوع الشــعب أي األفــراد بصفتهــم أفــرادا بصــرف النظــر عــن مركزهــم االجتماعــي أو االقتصــادي ويمثــل المجلــس الثاني 
جماعــات المصالــح فــي الدولــة كالصنــاع والــزراع والتجــار والعمــال ورجــال األدب والعلــم وأســاتذة الجامعــات ورجــال الديــن 
وبذلــك يتحقــق تمثيــل األمــة تمثيــال صحيحــا مــن الوجهــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ال مــن الوجهــة السياســية 

فقــط.

خامســاً: يضمــن نظــام المجلســين عــدم اســتبداد وهيمنــة البرلمــان خصوصــا إذا كانــت أغلبيــة تشــكيله مــن تيــار سياســي 
أو حزبــي واحــد حيــث أثبتــت التجربــة أن المجالــس التشــريعية تميــل دائمــا إلــى توســيع ســلطاتها واالفتئــات علــى حقــوق 
الســلطات األخــرى فــإذا كان البرلمــان مكونــا مــن غرفــة واحــدة فلــن يكــون هنــاك مــا يوقفــه عنــد حــده أو يلطــف مــن حدتــه 
أو يخفــف مــن غلــوه لدرجــة أن العديــد مــن الباحثيــن يــروون أن االســتبداد البرلمانــي يفــوق فــي مخاطــره ونواتجــه اســتبداد 
الحاكــم المطلــق ألن شــعوره بالمســئولية أقــل األمــر الــذي جعــل معظــم البــالد تلجــأ إلــى تقييــد هيئاتهــا التشــريعية عمليــا 

بفصــل ســلطتها وتقســيمها علــى مجلســين.
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بعكــس مجلــس النــواب وتفصيــالت تشــكيله ومحدداتهــا فقــد أتــي النــص الدســتوري المتعلــق بتشــكيل وطبيعــة النظــام 
االنتخابــي لمجلــس الشــيوخ )المــادة 250( ضحــال فــي تفاصيلــه الفنيــة بصــورة تــكاد تطلــق يــد المشــرع عنــد وضــع القانــون 
لفــرض مــا يتوافــق مــع رؤيتــه ومســتهدفاته دون أيــة قيــود دســتورية تضبــط النــص أو تحــدد األهــداف والغايــات مــن ورائــه 
فنصــت المــادة علــي أن ُيشــكل مجلــس الشــيوخ مــن عــدد مــن األعضــاء ُيحــدده القانــون علــى أال يقــل عــن )180( عضــواً 
وتكــون مــدة عضويــة مجلــس الشــيوخ خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه ويجــرى انتخــاب المجلــس الجديــد 
خــالل الســتين يومــاً الســابقة عـلـى انتهــاء مدتــه وينتخــب ثلثــا أعضائــه باالقتــراع العــام الســري المباشــر ويعيــن رئيــس 

الجمهوريــة الثلــث الباقــي ويجــرى انتخــاب وتعييــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون.
وعليــه فقــد نصــت المــادة )1( مــن قانــون مجلــس الشــيوخ علــي أن ) ُيشــكل مجلــس الشــيوخ مــن )300( عضــو ُوينتخــب 
)ثلثــا( أعضائــه )200( باالقتــراع العــام الســري المباشــر ويعيــن رئيــس الجمهوريــة )الثلــث( الباقــي )100( علــى أن يخصــص 

للمــرأة مــا ال يقــل عــن )10 %( مــن إجمالــي عــدد المقاعــد(. 

وقد أقيمت العملية االنتخابية وســط مناخ شــديد التربص والعدائية لمجلس الشــيوخ ومســتهدفاته بداية من الحديث 
عــن مســببات عودتــه ثانيــة بعــد إلغائــه مــن دســتور 2014 والتــي تمــت تحــت مبــررات عــدم الحاجــة إليــه وعــدم قدرتــه علــي 
ممارســة مهــام تظهــر قيمتــه للحيــاة النيابيــة والتشــريعية وذلــك وهــو مــا أثــار حالــة مــن الســلبية والتشــكك فــي العمليــة 
االنتخابيــة أو محفــزات المشــاركة فيهــا بالصــورة التــي تبــدت خــالل أيــام التصويــت الفعلــي النتخابــات المجلــس وانعكســت 
فــي رغبــات إراديــة تعاملــت مــع العمليــة االنتخابيــة بصــورة مختلفــة ال تحمــل الســخونة أو اإلصــرار )الرمــزي( الــذي صاحــب 

مشــاركاته فــي العمليــات االنتخابيــة الســابقة.

وزاد مــن ضعــف اإلقبــال التنافســي لعضويــة المجلــس الطبيعــة المســتحدثة لتكويــن دوائــره االنتخابيــة والتــي اعتمــدت 
المــزج بيــن نظاميــن انتخابييــن ـ مــع )مناصفــة( المقاعــد بينهمــا ـ همــا )الفــردي ـ القوائــم المغلقــة المطلقــة( مــع اعتمــاد 
آليــة توســيع النطــاق الجغرافــي للمقاعــد الفرديــة بحيــث تكــون كل وحــدة إداريــة )محافظــة( بمثابــة دائــرة انتخابية )موحدة( 
تنتخــب العــدد المطلــوب لهــا وفــق قاعــدة الــوزن العــادل للمقعــد ســكانيا وانتخابيــا بالصــورة التــي حددهــا حكم الدســتورية 
ســابقا وهــو مــا جعــل عمليــة الترشــح بــل وفــرص المنافســة تســتدعي طبيعــة خاصــة للمترشــحين رأي البعــض أنهــا قــد 

أدت إلــي تقليــص أعدادهــم بصــورة أفقــدت العمليــة االنتخابيــة طابعهــا التنافســي المعتــاد فــي االنتخابــات الوطنيــة.
ورغــم تلــك التحديــات الســابقة فقــد شــهدت الفتــرة التــي ســبقت اإلعــالن عــن الخطــوات اإلجرائيــة والتنفيذيــة لتشــكيل 
المجلــس حــوارات مجتمعيــة وسياســية متعــددة رغبــة فــي الوصــول لتوافــق بيــن القــوي السياســية لضمــان تمثيــل واســع 
لألطيــاف السياســية داخــل المجلــس المســتحدث وأيضــا تقليــل التنافســية االنتخابيــة بمــا قــد تســتجلبه مــن اســتنفار 
عشــائري أو ماـلـي يتناقــض مــع طبيعــة مهــام وأدوار المجلــس ويرهــن مقــدرات أدائــه بتركيبــة )جيــو سياســية( تفتقــد 

الرتكيبة السياسية جمللس الشيوخ 
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للكفــاءة والمهــارات المنشــودة فــي عضــو مجلــس الشــيوخ وهــي الحــوارات التــي أثمــرت نجاحــات توجتهــا )القائمــة الوطنيــة 
الموحــدة( والتــي ضمــت فــي عضويتهــا )11( حــزب سياســي.

علــي أن المشــهد الختامــي لتركيبــة المجلــس خاصــة بعــد قيــام رئيــس الجمهوريــة بإصــدار القــرار رقــم )590( لســنة 2020 
بتحديــد أســماء المعينيــن أظهــر حالــة مــن التنــوع والشــمول والكفــاءة ـفـي عضويــة الشــيوخ تؤكــد عـلـي صحــة التوجــه 
لعودتــه والقيمــة الفنيــة المتميــزة التــي يمكــن أن يضيفهــا للمشــهد الوطنــي العــام وفــق المســتهدفات المحــددة لعملــه 

والتــي كان مــن أبرزهــا : 

أوالً: غيــاب حــزب )األغلبيــة( المهيمــن علــي المشــهد عــن تركيبــة المجلــس المســتجد وفــق مــا هــو معتــاد فــي تركيباتــه 
الســابقة عبــر )12( عمليــة انتخابيــة حيــث توقفــت حصــة حــزب األكثريــة )مســتقبل وطــن( عنــد عــدد )147( عضــو كان 
بحاجــة إلــي عــدد )4( مقاعــد إضافيــة لتحقيــق األغلبيــة المطلقــة األمــر الــذي يســمح للمجلــس بأريحيــة فــي النقــاش وحريــة 
فــي طــرح القضايــا والموضوعــات وبنــاء التحالفــات وتنســيق المواقــف دون القلــق مــن أغلبيــات ميكانيكيــة قــد تؤثــر علــي 

مســارات العمــل أو اقتــراح التعديــالت.

ثانياً: التنوع السياســي والحزبي غير المســبوق بما قد يســتجلبه من تنوع في األفكار والتوجهات وســخونة في النقاشــات 
والــذي تمثــل فــي وجــود )15( حزبــا سياســيا داخــل عضويــة المجلــس بينهــا )11( حــزب حصلــت علــي مقاعدهــا عبــر النظــم 
االنتخابيــة للمجلــس إضافــة لعــدد )4( أحــزاب اختــار رئيــس الجمهوريــة ممثليــن لهــا فــي الشــيوخ ضمــن المعينيــن لنصبــح 
أمــام رقــم متفــرد وغيــر مســبوق فــي تاريــخ الغرفــة الثانيــة بــل وتجــاوز أيضــا طبيعــة التنــوع والتمثيــل فــي تركيبــة مجلــس 

النــواب )2021( والتــي توقفــت عنــد )13( حزبــا سياســيا فقــط.

ثالثــاً: اســتعادة المســتقلين لتواجدهــم الملمــوس ـفـي عضويــة مجلــس الشــيوخ بعــد توقــف حصتهــم المنتخبــة عنــد 
)6( مقاعــد فقــط بنســبة )3 %( مــن إجمالــي المقاعــد كنتيجــة مباشــرة لنســق التقســيم الجغرافــي والتــأذر الــذي شــهدته 
العمليــة االنتخابيــة بيــن مرشــحي األحــزاب حيــث ارتفعــت حصتهــم لتصبــح ) 88 ( مقعــد بعــد شــمول قــرار تحديــد أســماء 
المعينيــن لعــدد ) 82 ( مــن المســتقلين الذيــن يمثلــون العديــد مــن القطاعــات المؤسســية والمجتمعيــة واألكاديميــة التــي 

تقدمــت بترشــيحاتها لرئيــس الجمهوريــة وفــق معاييــر الكفــاءة والجــدارة والتنــوع.
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تأخــرت عمليــة تشــكيل اللجــان النوعيــة لمجلــس الشــيوخ وإجــراء انتخابــات هيئــات مكاتبهــا لتبــدأ فــي الجلســة )الخامســة( 

التــي انعقــدت بتاريــخ 8 مــارس 2021 ـ بعــد مــرور )140( يــوم مــن انعقــاد الجلســة )االفتتاحية(التــي انعقــدت بتاريــخ 8 

كتوبــر 2020 األمــر الــذي  مــارس 2021 ـ بعــد مــرور )140( يــوم مــن انعقــاد الجلســة )االفتتاحيــة( التــي انعقــدت بتاريــخ 18 أ

يمكــن أن نرجعــه إلــي افتقــاد المجلــس لالئحتــه الداخليــة التــي تنظــم عملــه وتحــدد هيئاتــه حيــث نصــت المــادة )52( مــن 

قانــون مجلــس الشــيوخ رقــم )141( لســنة 2020 علــي أن )يضــع مجلــس الشــيوخ الئحــة داخليــة تنظــم العمــل فيــه وفــي 

لجانــه المختلفــة وتنظــم كيفيــة ممارســته الختصاصاتــه والمحافظــة علــي النظــام بداخلــه وتصــدر بقانــون( وحتــي يمكــن 

الوفــاء بهــذا النــص القانونــي وتلبيــة متطلباتــه فقــد كان مــن الضــروري إتبــاع قاعــدة )اســتثنائية( تتيــح بــدء عمــل المجلــس 

ووفائــه باحتياجاتــه لــذا فقــد نصــت المــادة )الخامســة( مــن قانــون اإلصــدار لقانــون مجلــس الشــيوخ عـلـي أن )تســري 

الالئحــة الداخليــة لمجلــس النــواب بالقانــون رقــم )1( لســنة 2016 علــي مجلــس الشــيوخ إلــي حيــن صــدور الئحتــه الداخليــة 

وذلــك بمــا ال يتعــارض مــع طبيعــة المجلــس واختصاصاتــه( .

وهــو النــص الــذي أتــاح لرئيــس مجلــس الشــيوخ المنتخــب المستشــار/ عبــد الوهــاب عبــد الــرازق الحــق فــي اســتخدام نــص 

المــادة )80( مــن الئحــة مجلــس النــواب والتــي تنــص علــي )جــواز موافقــة المجلــس علــي مبــدأ تشــكيل لجنــة للقيــام بمهــام 

معينــة علــي أن يعيــن رئيــس المجلــس أعضاءهــا ويعــرض مــا تنتهــي إليــه مــن أعمــال علــي المجلــس فــي أول جلســة( فــي 

كتوبــر 2020 لصالــح هيئــة المكتــب بتشــكيل  الحصــول عـلـي تفويــض مــن المجلــس خــالل جلســته الثانيــة بتاريــخ 18 أ

لجنــة خاصــة إلعــداد مشــروع الالئحــة الداخليــة لمجلــس الشــيوخ والتــي تشــكلت بقــرار رئيــس المجلــس رقــم )1( لســنة 

2020 مــن عــدد )30( عضــو بينهــم رئيــس المجلــس والوكيليــن.

وبتحليــل عضويــة اللجنــة نجــد أنهــا قــد ضمــت فــي عضويتهــا )15( مــن المعينيــن بالقــرار الجمهــوري إضافــة إلــي عــدد )14( 

مــن الفائزيــن بنظــام القوائــم و )1( مــن الفائزيــن بالنظــام الفــردي حيــث تــوزع هــؤالء النــواب المنتخبيــن بيــن )11( محافظــة 

تصدرتهــا )القاهــرة ـ الجيــزة ـ اإلســكندرية ـ المنيــا( بعــدد )نائبيــن( مــن كل محافظــة تليهــا محافظــات )القليوبيــة ـ المنوفيــة 

ـ الغربيــة ـ الشــرقية ـ اإلســماعيلية ـ ســوهاج ـ شــمال ســيناء( بعــدد )نائــب( لــكل محافظــة منهــا.

أمــا مــن حيــث االنتمــاء السياســي فقــد تــوزع أعضــاء اللجنــة بيــن )13( تيــارا سياســيا تصدرهــم المســتقلون بعــدد )10( 

أعضــاء يليــه حــزب مســتقبل وطــن )4( أعضــاء ثــم )الوفــد ـ حمــاة وطــن( بعــدد )3( أعضــاء لــكل حــزب ثــم الشــعب 

الجمهــوري بعــدد )2( عضــو يليــه )المؤتمــر ـ التجمــع ـ مصــر الحديثــة ـ اإلصــالح والتنميــة ـ الديمقراطــي االجتماعــي ـ إرادة 

جيــل ـ الحريــة ـ النــور( بعــدد )عضــو( لــكل منهــا بينمــا علــي مســتوي النــوع االجتماعــي فقــد بلــغ عــدد النائبــات فــي عضويــة 

اللجنــة )4( نائبــات مقابــل )26( نائــب.

إصدار الئحة جملس الشيوخ وتشكيالت اللجان النوعية
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وقــد نصــت المــادة )الثانيــة( مــن قــرار تشــكيل اللجنــة علــي منحهــا عــدد مــن االختصاصــات كان أبرزهــا )إعــداد مشــروع 

الالئحــة الداخليــة للمجلــس فــي ضــوء المشــروع المقــدم مــن األمانــة العامــة لعرضهــا علــي المجلــس فــي أول اجتمــاع علــي 

أن تنتهــي مــن أعمالهــا خــالل ثالثيــن يومــا مــن أول اجتمــاع لهــا( بينمــا نصــت المــادة )الثالثــة( علــي أن )تعقــد اللجنــة أول 

كتوبــر 2020( لتعقــد اللجنــة )6( اجتماعــات انتهــت بعــرض مســودة الالئحــة للنقــاش  اجتمــاع لهــا يــوم األحــد الموافــق 25 أ

الداخلــي وتلقــي مقترحــات التعديــل خــالل الفتــرة )22 : 26( نوفمبــر 2020 حيــث تلقــت اللجنــة مقترحــات بالتعديــل لعــدد 

)118( مــادة بإجماـلـي )308( مقتــرح ناقشــتهم اللجنــة ودعــت مقدميهــم لالجتمــاع معهــا قبــل أن تتخــذ قرارهــا بإحالــة 

مشــروع الالئحــة ليعــرض علــي المجلــس فــي الجلســة )الثالثــة( بتاريــخ 29 نوفمبــر 2020 والتــي انتهــت بإقــرار المشــروع 

بصيغتــه النهائيــة ويرســلها رئيــس المجلــس مرفقــا بهــا المذكــرة اإليضاحيــة لرئيــس الجمهوريــة للتفضــل )لــدي الموافقــة( 

بإحالتهــا إلــي مجلــس النــواب إلقرارهــا ثــم إصدارهــا بقانــون عمــال بحكــم المــادة )254( مــن الدســتور وهــو مــا تأجــل بســبب 

االنتخابــات النيابيــة لتصــل للمجلــس فــي فصلــه التشــريعي الثانــي ليصــدر موافقتــه النهائيــة عليهــا قبــل أن يصدرهــا رئيــس 

الجمهوريــة بالقانــون رقــم )2( لســنة 2021 بتاريــخ 3 مــارس 2021.

ووفقــا لتلــك الضوابــط والمحــددات شــهد المجلــس تســارعا فــي اتخــاذ العديــد مــن الخطــوات واإلجــراءات التــي اســتهدفت 

باألســاس اســتكمال البنيــة النظاميــة للمجلــس وتكويــن هيئاتــه المنصــوص عليهــا الئحيــا الســتكمال دور االنعقــاد األول 

والوفــاء بااللتزامــات واألدوار الفنيــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات الوطنيــة خــالل المــدة الزمنيــة المتبقيــة لهــذا الــدور 

الســنوي والتــي امتــدت لتنتهــي بانقضــاء الجلســة رقــم )24( بصــدور قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )300( لســنة 2021 

والــذي تضمنــت مادتــه )األولــي( النــص علــي أنــه )يفــض دور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي األول لمجلــس 

الشــيوخ اعتبــارا مــن يــوم االثنيــن 9 مــن ذي الحجــة 1442 هـــ الموافــق 19 مــن يوليــو ســنة 2021 م( بمــا يعطــي لهــذا الــدور 

ســمات ومالمــح األدوار االســتثنائية ذات الطبيعــة اإلجرائيــة التــي يصعــب معهــا قيــاس أداءات نــواب المجلــس أو تقييــم 

مــدي فعاليــة الممارســات واألدوار التــي يقومــون بهــا األمــر الــذي اســتدعي تطويــر أدوات الرصــد والمتابعــة بــل والتقييــم 

لتســتطيع تتبــع ســياق األداءات وتطويــر عمليــات جمــع المعلومــات المرتبطــة بنــواب الشــيوخ لضمــان قدرتهــا عـلـي 

التقييــم الموضوعــي لنــواب المجلــس والقــدرة علــي قيــاس وتتبــع أدوارهــم الفنيــة التــي تتناســب مــع مســتهدفات ورؤيــة 

الدولــة مــن إعــادة إحيــاء المجلــس ومنحــه لصالحيــات المشــورة وتقديــم التوصيــات فيمــا يتعلــق بالسياســات العامــة أو 

التشــريعات الوطنيــة المختلفــة.
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تمثــل اللجنــة العامــة لمجلــس الشــيوخ الهيئــة المؤسســية األعلــى فــي القيــام بــاألدوار واالختصاصــات ورســم السياســات 
العامــة ألداءات المجلــس ودعــم وتيســير ســبل عملــه وفــق مــا نصــت عليــه الالئحــة الداخليــة للمجلــس والصــادرة بالقانــون 
رقــم )2( لســنة 2021 حيــث نصــت المــادة رقــم )26( عـلـي أنــه تشــكل اللجنــة العامــة ـفـي بدايــة كل دور انعقــاد ســنوي 

عــادى برئاســة رئيــس المجلــس وعضويــة كل مــن:
أوالً : الوكيلين.

ثانًيا : رؤساء اللجان النوعية )وعددهم )14( لجنة نوعية(
كثر( ثالًثا : ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من األحزاب السياسية )التي حصلت على ثالثة مقاعد أو أ

رابًعــا : )خمســة( أعضــاء يختارهــم مكتــب المجلــس )علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو واحــد مــن المســتقلين علــى األقــل 
إذا كان عــدد األعضــاء المســتقلين بالمجلــس خمســة أعضــاء فأكثــر( ونظمــت المــــادة )27( عمــل وانعقــاد اللجنــة العامــة 
حيــث نصــت علــي أن يدعــو رئيــس المجلــس اللجنــة العامــة إلــى االجتمــاع ويضــع جــدول أعمالهــا ويديــر مناقشــاتها ويعلــن 
انتهــاء اجتماعاتهــا وقراراتهــا وتوصياتهــا وتعقــد اللجنــة اجتماًعــا دوريـًـا مــرة كل شــهر علــى األقــل خــالل دور االنعقــاد ويجــوز 
لرئيــس المجلــس دعوتهــا الجتمــاع غيــر عــادى وال يكــون اجتمــاع اللجنــة صحيًحــا إال بحضــور أغلبيــة أعضائهــا ومــع مراعــاة 
مــا ورد فــي شــأنه نــص خــاص تصــدر قــرارات اللجنــة باألغلبيــة المطلقــة ألصــوات الحاضريــن وعنــد التســاوي يرجــح الجانــب 
الــذي منــه الرئيــس وتحــرر محاضــر موجــزة لمــا يــدور فــي اجتماعــات اللجنــة ولرئيــس المجلــس أن يأمــر بطبــع هــذه المحاضــر 
ونشــرها بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة، ومــع مــا منحتــه الالئحــة للجنــة العامــة مــن مســاحات مرنــة لممارســة أدوارهــا 
واختصاصاتهــا فقــد نصــت المــــادة )28( علــي أنــه باإلضافــة إلــى اختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة تختــص 

اللجنــة العامــة بمــا يأتــي :
أوالً: مناقشة الموضوعات العامة واألمور المهمة التي يرى رئيس المجلس إحالتها إليها.

ــا: دراســة التقاريــر الدوريــة التــي تقدمهــا لجــان المجلــس عــن متابعــة تنفيــذ القوانيــن والقــرارات التنظيميــة العامــة  ثانًي
وعــن المقترحــات والشــكاوى المهمــة التــي تمثــل ظاهــرة اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية عامــة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ اإلجراء المناسب في شأنها
ووفــق تلــك الضوابــط فقــد جــري تشــكيل اللجنــة العامــة للمجلــس متضمنــة هيئــة مكتــب المجلــس )3( ورؤســاء اللجــان 
النوعيــة )14( وممثلــي الهيئــات البرلمانيــة لألحــزاب السياســية التــي تمتلــك ثالثــة أعضــاء علــي األقــل فــي عضويــة مجلــس 
الشــيوخ )9( نهايــة باألعضــاء الذيــن يختارهــم مكتــب المجلــس )5( ليكــون العــدد اإلجمالــي لتشــكيل هيئــة المكتــب )31( 
عضــو أعلــن عنهــم بشــكل )إعالمــي( بدايــة مــن 7 نوفمبــر 2021 مــع انتهــاء المجلــس مــن انتخــاب هيئــات مكاتــب لجانــه 

النوعيــة وحســم هيئــة المكتــب ألســماء النــواب المختاريــن )الخمســة( 
وبالنظــر لتركيبــة اللجنــة العامــة علــي المســتوي الجغرافــي نجــد أن عضويــة اللجنــة قــد توزعــت بيــن )11( محافظــة إضافــة 
للمعينيــن الذيــن اســتحوذوا علــي النصيــب األكبــر بعــدد )16( أعضــاء وهــو أمــر يمكــن تفهــم دالالتــه بالنظــر لطبيعة حصتهم 

اللجنة العامة: أدوار رئيسية ونضج تنفيذي 
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كاديميــة  مــن تركيبــة عضويــة المجلــس التــي تبلــغ )ثلــث( األعضــاء إضافــة لمــا يمثلونــه مــن خبــرات ومهــارات نوعيــة وأ
تعــزز مــن فرصهــم وهــو مــا انعكــس فــي تواجدهــم بصــورة فعليــة ضمــن كافــة مكونــات الهيئــة ســواء هيئــة المكتــب )1( أو 

رؤســاء اللجــان النوعيــة )8( أو ممثلــي الهيئــات البرلمانيــة لألحــزاب السياســية )4( أو األعضــاء )3(.
أمــا حصــة المحافظــات فقــد تصدرتهــا )4( محافظــات بعــدد )عضويــن( عــن كل محافظــة منهــا )الدقهليــة ـ الغربيــة ـ 
الشــرقية ـ المنيــا( كان مــن الغريــب أن القاهــرة ـ باعتبارهــا عاصمــة الدولــة وصاحبــة النصيــب األكبــر مــن المقاعــد ـ ليســت 
مــن بينهــا بــل أتــت ضمــن )5( محافظــات تواجــدت بعــدد )عضــو( عــن كل منهــا )القاهــرة ـ القليوبيــة ـ كفــر الشــيخ ـ بنــي 
ســويف ـ قنــا( بمــا يمثلــه هــذا االنتشــار مــن تــوازن ايجاـبـي وانتشــار جغراـفـي قــادر عـلـي التعبيــر عــن اتجاهــات القضايــا 

ووجهــات النظــر المجتمعيــة المختلفــة ـفـي تأثيراتهــا وعالقتهــا بــأدوار المجلــس ومســتهدفاته.

أمــا عـلـي المســتوي السياســي والفكــري وبالنظــر لطبيعــة الشــيوخ كمعمــل تفكيــر مرجعــي داعــم للســلطة التنفيذيــة 
والســلطة التشــريعية ـفـي مناقشــة القضايــا والتشــريعات وإبــداء وجهــات النظــر المختلفــة حولهــا فقــد توزعــت مقاعــد 
اللجنــة العامــة بيــن )10( قــوي سياســية كان مــن الالفــت أن الحصــة األكبــر منهــا ذهبــت للمســتقلين بعــدد )9( أعضــاء 
كنتيجــة مباشــرة لوجــود )6( رؤســاء لجــان ضمــن الممثليــن لتلــك الفئــة رغــم أن إجمالــي عــدد مقاعدهــم فــي المجلــس 
يضعهــم ـفـي المركــز الثاـنـي بعــدد )88( نائــب بينمــا أـتـي حــزب مســتقبل وطــن صاحــب )األكثريــة( العدديــة المطلقــة ـفـي 
تركيبــة المجلــس بعــدد )147( عضــو تاليــا بعــدد )7( مقاعــد فــي تشــكيلة اللجنــة العامــة األمــر الــذي قــد يعكــس حالــة مــن 
االنســجام وتغليــب عنصــر الكفــاءة والجــدارة علــي حســابات المغالبــة الحزبيــة الضيقــة بمــا يعنيــه األمــر ويدلــل عليــه مــن 

ايجابيــة كبيــرة وتعلــم مــن دروس الماضــي القريــب.
ـفـي عضويــة المجلــس بدايــة مــن الشــعب  النســبي  القــوي السياســية فقــد تتابعــت مقاعدهــا وفقــا لوزنهــا  باـقـي  أمــا 
الجمهــوري الــذي امتلــك )4( مقاعــد يليــه الوفــد بعــدد )3( مقاعــد مســتفيدين فــي ذلــك مــن وجــود وكيــل للمجلــس لــدي 
كل منهمــا إضافــة لرئيــس احــدي اللجــان النوعيــة وان زاد الشــعب الجمهــوري بامتالكــه لمقعــد إضافــي ضمــن المقاعــد 
)الخمســة( التــي يجــري اختيــار شــاغليها بقــرار مــن هيئــة المكتــب وهــو أمــر لــم يمتلكــه حزبــي )اإلصــالح والتنميــة ـ مصــر 
الحديثــة( حيــث جــري تمثيــل كل منهمــا بعــدد )عضويــن( فــي اللجنــة العامــة بينهمــا )رئيــس( إلحــدى اللجــان النوعيــة.

وفــي النهايــة وكدليــل علــي أهميــة وقيمــة الحــوار الموضوعــي وتنــوع وجهــات النظــر عنــد صياغــة الئحــة مجلــس الشــيوخ 
وتمســك العديــد مــن األعضــاء بوجهــات نظــر تــري ضــرورة لتخفيــف القيــود علــي التمثيــل العــددي للهيئــات البرلمانيــة 
ليجــري اعتمــاد تمثيــل األحــزاب التــي تمتلــك )ثالثــة( أعضــاء علــي األقــل فــي عضويــة اللجنــة العامــة األمــر الــذي اســتفادت 
منــه )4( أحــزاب سياســية )حمــاة وطــن ـ المؤتمــر ـ التجمــع ـ الديمقراطــي االجتماعــي( ليتواجــد )ممثــل( لــكل منهــا ضمــن 
تشــكيل اللجنــة بمــا يحققــه األمــر مــن تنــوع لوجهــات النظــر وتمثيــل لالتجاهــات الفكريــة عنــد تحديــد األجنــدة البرلمانيــة أو 

مناقشــة القضايــا المختلفــة المطروحــة خــالل اجتماعــات اللجنــة.
والحقيقــة أن أثــر صياغــة تلــك المــادة المرتبطــة بتشــكيل اللجنــة العامــة لمجلــس الشــيوخ وتحديــد الضابــط العــددي 
لتمثيــل الهيئــات البرلمانيــة )المــادة 26( والتــي شــهدت حــوارات ونقاشــات بالغــة الســخونة إلصدارهــا كان مــن أبــرز 
وجوههــا النائــب عمــرو عــزت وكيــل لجنــة الطاقــة لــم تتوقــف أثــاره أو انعكاســات تطبيقــه عـلـي مجلــس الشــيوخ بــل 
تجاوزتهــا للتأثيــر علــي قواعــد ولوائــح تنظيــم عمــل مجلــس النــواب ـ رغــم كونــه الغرفــة التشــريعية األعلــى ـ حيــث اضطــر 
المجلــس تحــت ضغــوط الحاجــة للتنــوع وتمثيــل مختلــف األطيــاف السياســية الرئيســية ـفـي عضويــة اللجنــة إلدخــال 
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تعديــالت علــي الئحتــه الداخليــة تضمنــت تعديــل المــادة )24( الفقــرة األولــي )البنــد ثالثــا( والــذي نصــت علــي أن يتضمــن 
تشــكيل اللجنــة العامــة لمجلــس النــواب )ممثلــي الهيئــات البرلمانيــة لــكل مــن األحــزاب السياســية التــي حصلــت علــى 

كثــر واالئتالفــات البرلمانيــة( وهــي التعديــالت التــي صــدرت بالقانــون رقــم )136( لســنة 2021. ثالثــة مقاعــد أو أ

تشكيل اللجنة العامة جمللس الشيوخ
الصفةالتيار السياسياحملافظةالنائب م

هيئـــة املكتـــب
رئيس املجلسمستقبل وطناملنياعبد الوهاب عبد الرزاق حسن 1

الوكيل األولالوفدمعينبهاء الدين عبد الرحيم أبو شقة2

الوكيل الثانيالشعب الجمهورياإلسماعيليةفيبي فوزي جرجس فلمون3

رؤساء اللجان النوعية 

الدستورية والتشريعيةمستقلمعينعبد اهلل أمين محمود عصر4

املالية واالقتصادية واالستثمارالوفدمعينهاني صالح محمد سري الدين5

الخارجية والعربية واإلفريقيةمستقبل وطنالقاهرةعبد الحي الرفاعي محمد عبيد6

الدفاع واألمن القوميمستقلمعينأسامة كامل منتصر7

الصناعة والتجارة واملشروعاتمستقبل وطنالقليوبيةمحمد نبيل محمد حالوة8

الطاقة والبيئة والقوي العاملةاإلصالح والتنميةالغربيةعبد الخالق محمد محمد عياد9

اإلسكان واإلدارة املحلية والنقلمستقبل وطنالشرقيةخالد محمد سعيد حسن شحاتة10

التعليم والبحث العلمي واالتصاالتمصر الحديثةمعينمحمد نبيل سليمان دعبس11

الشباب والرياضةالشعب الجمهوريبني سويفأحمد حمدى أبوهشيمة12

الصحة والسكانمستقلمعينمحمد محمد زكي محمد جزر13

الزراعة والريمستقبل وطنالدقهليةعبد السالم مصطفي الجبلى14

حقوق اإلنسان والتضامن االجتماعيمستقلمعينمحمد أحمد حنفي هيبة15

الثقافة والسياحة واألثار واإلعالممستقلمعينمحمود محمد محمود مسلم16

الدينية واألوقافمستقلمعينيوسف السيد يوسف عامر17

ممثلي اهليئات الربملانية

مستقبل وطنالغربيةحسام إبراهيم الدسوقى الخولى18



كم - قراءة في األداءات االفتتاحية لمجلس الشيوخ 2021 خبرات تترا
17

مركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـةمركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـة

الشعب الجمهوريمعينحازم محمد سليمان محمد عمر19

حماة وطنمعينحاتم حشمت فرج الدسوقي20

الوفدمعينعبد العزيز محمد النحاس21

املؤتمرقنامحمد طارق محمد محمود رسالن22

التجمعمعينالسيد عبد العال مصطفي كامل23

مصر الحديثةــ24

اإلصالح والتنميةكفر الشيخسلوى إبراهيم ىلع الحداد25

الديمقراطي االجتماعيالدقهليةمحمود سامي علي السيد اإلمام26

األعضـــــــــاء

مستقلمعينمصطفي كامل محمد السيد27

مستقلمعينأسامة أحمد الجندي28

الشعب الجمهورياملنياحسانين احمد توفيق29

مستقبل وطنالشرقيةعمرو محمد عبد الحميد التونسي30

مستقلمعينرامي جالل عبد القادر عامر31
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تمثــل لجــان القيــم فــي فلســفة إنشــاء وإدارة المجالــس التشــريعية ـ أداة شــديدة القيمــة واألهميــة فــي تقويــم ســلوكيات 
النــواب وضبــط ممارســاتهم بمــا يتوافــق مــع غايــات العمــل البرلمانــي وذلــك دون اإلخــالل بحصاناتهــم وتمتعهــم بالحمايــة 
الواجبــة لدعــم قدراتهــم عـلـي الرقابــة عـلـي الســلطة التنفيذيــة أو مســاءلة ممثليهــا األمــر الــذي انعكــس ـفـي النصــوص 
الالئحيــة المنظمــة لعمــل تلــك اللجنــة حيــث نصــت المــادة )30( علــي أنــه )تشــكل لجنــة القيــم بقــرار مــن المجلــس في بداية 
كل دور انعقــاد ســنوي عــادى بنــاًء عـلـى ترشــيح اللجنــة العامــة برئاســة رئيــس لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية 
كثريــة مقاعــد  وعضويــة )أربعــة عشــر( عضــًوا علــى أن يكــون نصفهــم علــى األقــل مــن غيــر المنتميــن للحــزب الحائــز علــى أ
المجلــس( أمــا دور اللجنــة واختصاصاتهــا فقــد نصــت المــــادة )31( عـلـي أن )تختــص لجنــة القيــم بالنظــر فيمــا ينســب 
إلــى أعضــاء المجلــس مــن مخالفــات تشــكل خروًجــا علــى القيــم الدينيــة أو األخـــالقية أو االجتماعيــة أو المبــادئ األساســية 
السياســية أو االقتصاديــة للمجتمــع المصــرى أو اإلخــالل بواجبــات العضويــة وذلــك كلــه طبًقــا ألحــكام الدســتور أو القانــون 
ــادة )33( علــي أن )تخطــر لجنــة القيــم العضــو كتابــة  أو هــذه الالئحــة( ولتنظيــم ممارســتها لتلــك األدوار فقــد نصــت المــ
للحضــور أمامهــا فــي الميعــاد الــذي تحــدده لذلــك علــى أال تقــل المــدة بيــن اإلخطــار والميعــاد المحــدد لحضــوره عــن )ســبعة( 
أيــام وإذا تخلــف العضــو عــن الحضــور دون عــذر مقبــول أعــادت اللجنــة إخطــاره طبًقــا ألحــكام الفقــرة الســابقة فــإذا تخلــف 
العضــو بعــد ذلــك دون عــذر مقبــول تســتمر اللجنــة فــي مباشــرة إجراءاتهــا وعلــى رئيــس اللجنــة أن يطلــع العضــو فــي أول 
اجتمــاع يحضــره أمامهــا علــى مــا هــو منســوب إليــه وعلــى اللجنــة االســتماع إلــى أقــوال العضــو وتحقيــق أوجــه دفاعــه ولــه 
أن يختــار أحــد أعضــاء المجلــس لمعاونتــه فــي إبــداء دفاعــه أمامهــا وللجنــة أن تجــرى التحقيــق فيمــا هــو منســوب للعضــو 

بنفســها أو أن تشــكل لجنــة فرعيــة لذلــك مــن بيــن أعضائهــا وتعــرض نتيجــة التحقيــق عليهــا( 

فــي ضــوء تلــك الضوابــط فقــد جــري تشــكيل لجنــة القيــم خــالل دور االنعقــاد األول خــالل الجلســة رقــم )20( بتاريــخ 31 

مايــو 2021 وقبــل نهايــة دور االنعقــاد الســنوي بعــدد )4( جلســات فقــط وهــو مــا تكــرر ثانيــة مــع دور االنعقــاد الثانــي حيــث 
جــرت عمليــة إعــادة تشــكيل اللجنــة خــالل الجلســة رقــم )21( بتاريــخ 17 ينايــر 2022 فــي ســلوك يمكــن تفهــم مســبباته 
الواقعيــة فــي ظــل حالــة االنضبــاط والرقــي فــي تطبيــق قواعــد العمــل البرلمانــي مــن النــواب دون خــروج علــي القيــم والقواعــد 
تســتدعي ضــرورة لمســاءلة النائــب عــن ســلوكياته لتتحــول اللجنــة ألداة تنظيميــة ســاكنة وغيــر فاعلــة فــي المشــهد العملــي 
لمجلــس الشــيوخ حتــي أن الحالــة )الوحيــدة( التــي تمــت فيهــا إحالــة )نائــب( للمســاءلة أمــام اللجنــة قــد تمــت نتيجــة 
لســلوك انفعالــي غيــر مقبــول قــام بــه خــارج قاعــات المجلــس ورأي فيــه المجلــس تصرفــا يســتوجب المســاءلة والعقــاب 
)وهــو مــا تــم فعليــا( مــع ضــرورة لإشــادة بالموقــف السياســي المتميــز لحــزب مســتقبل وطــن الــذي )كان( ينتمــي لهيئتــه 
النيابيــة ورغــم ذلــك أصــر عـلـي ضــرورة إعمــال القواعــد وتقديــم القــدوة ـفـي الممارســة لصالــح الصــورة الذهنيــة لنــواب 

الحــزب ومجلــس الشــيوخ عامــة.

جلنة القيم : أداة احملاسبة الساكنة
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وبتحليــل تكويــن اللجنــة علــي المســتوي الجغرافــي وانتشــار عضويتهــا بيــن المحافظــات المختلفــة نجــد أنهــا قــد توزعــت 
بيــن )10( محافظــات تصدرتهــا القاهــرة بعــدد )2( أعضــاء بينمــا تســاوت )9( محافظــات ـفـي وجــود )عضــو( مــن كل 
محافظــة )الغربيــة ـ كفــر الشــيخ ـ الجيــزة ـ الفيــوم ـ أســيوط ـ ســوهاج ـ الســويس ـ اإلســكندرية ـ البحيــرة( بينمــا ذهبــت 
المقاعــد المتبقيــة وعددهــا )4( مقاعــد لصالــح )المعينــون( ـفـي انتشــار جغراـفـي شــديد التنــوع يضمــن عــدم اســتحواذ 
أي محافظــة علــي حصــة عدديــة تمنحهــا القــدرة علــي التأثيــر فــي صياغــة القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة أو توجيههــا وفقــا 
النحيــازات ترتبــط ببيئــة النائــب المحــال إـلـي اللجنــة ويتســق أيضــا مــع الضوابــط المنصــوص عليهــا الئحيــا ـفـي هــذا الصــدد.

بيــن )7( قــوي سياســية وحزبيــة تصدرهــا حــزب  اللجنــة  وعـلـي المســتوي السياســي فقــد توزعــت العضويــة داخــل 
)مســتقبل وطــن( مســتفيدا مــن نــص المــادة )30( مــن الالئحــة والتــي تمنــح الحــزب صاحــب التمثيــل األكبــر عدديــا )147( 
تواجــدا مؤثــرا فــي عضويــة اللجنــة وهــو مــا تمثــل فــي حصولــه علــي )6( مقاعــد تتجــاوز نســبة )ثلــث( مكونــات اللجنــة يليــه 
مــن حيــث الترتيــب )المســتقلون( بعــدد )3( مقاعــد ثــم الشــعب الجمهــوري )مقعديــن( لتبقــي فــي النهايــة )4( مقاعــد 
توزعــت بصــورة متســاوية بيــن أحــزاب )الوفــد ـ مصــر الحديثــة ـ الديمقراطــي االجتماعــي ـ الحركــة الوطنيــة( بعــدد )مقعــد( 

لــكل حــزب.

والواقــع أن تشــكيل اللجنــة الحاـلـي ـ رغــم تقلــص أعــداد الهيئــات الجغرافيــة والسياســية الممثلــة داخلــه قياســا بــدور 
االنعقــاد األول ـ فانــه يمكــن القــول بــأن إدارة التــوازن وضمــان تمثيــل القــوي وكفــاءة العناصــر المختــارة بداخلــه قــد أتــت 
معبــرة عــن توجــه معــزز للتعــاون بيــن القــوي السياســية والتيــارات المختلفــة وهــو مــا يمكــن أن نقــرأه فــي الجانــب اإلحصائــي 
بصــورة جليــة عبــر العديــد مــن المالمــح واالتجاهــات ففــي الوقــت الــذي تكــرر وجــود )6( قــوي جغرافيــة فــي عضويــة لجنــة 
القيــم خــالل دوري االنعقــاد الســنوي )المعينــون ـ القاهــرة ـ الغربيــة ـ الجيــزة ـ أســيوط ـ اإلســكندرية( فــان هنــاك )7( 
محافظــات كانــت متواجــدة فــي دور االنعقــاد األول وخرجــت مــن التشــكيل الحالــي )الدقهليــةـ  المنوفيــةـ  المنيــاـ  قنــاـ  أســوان 

ـ البحــر األحمــر ـ الشــرقية( لتحــل محلهــا )5( محافظــات )كفــر الشــيخ ـ الفيــوم ـ ســوهاج ـ الســويس ـ البحيــرة(
وقد تكرر ذات السلوك فيما يتعلق بالقوي السياسية بما يعزز من القصدية والتعمد في طبيعة المكونات واإلنحيازات 
التــي جــري االعتمــاد عليهــا فــي تكويــن اللجنــة حيــث تكــرر تواجــد )6( قــوي سياســية ضمــن تشــكيل لجنــة القيــم فــي دوري 
االنعقــاد )المســتقلون ـ مســتقبل وطــن ـ الشــعب الجمهــوري ـ الوفــد ـ مصــر الحديثــة ـ الحركــة الوطنيــة( مقابــل خــروج )3( 
قــوي سياســية كانــت متواجــدة فــي تشــكيل دور االنعقــاد الســنوي األول )حمــاة وطــن ـ المؤتمــر ـ الحريــة( وانضمــام حــزب 
جديــد لعضويــة اللجنــة فــي دور االنعقــاد الســنوي الثانــي )الديمقراطــي االجتماعــي( فــي تركيبــة تعبــر عــن احتــواء وتمثيــل 
فعلــي لألغلبيــة الســاحقة مــن المكونــات السياســية لتركيبــة مجلــس الشــيوخ األمــر الــذي يعكــس قــدرات ورؤيــة بالغــة 
التطــور لــدي هيئــة مكتــب المجلــس المنــوط بهــا النظــر فــي تلــك المســائل وإعــداد مقترحــات حولهــا لعرضهــا علــي اللجنــة 

العامــة والقاعــة إلقرارهــا.
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تشكيـل جلنـــة القيــم
التيار السياسياحملافظةالنائبم

رئيس اللجنة

مستقلمعينعبد هللا أمين محمود عصر1

األعضاء

الشعب الجمهوريأسيوطمحمد فهمى محمد احمد صالح2

مستقلمعينهارون عبد الحميد هارون أبو سحلي3

مستقبل وطنالجيزةسهير عبد السالم حنفى عبد السالم4

مستقبل وطنكفر الشيخأشرف ممدوح عبد الونيس شعبان5

مستقبل وطنالسويسأحمد صبيح محمد خشانة6

مصر الحديثةسوهاجخالد أبو الوفا محمد محمد7

مستقبل وطنالفيوموليد احمد عبد الرحمن هويدي8

مستقبل وطنالغربيةمحمد السعيد محمد عريبي9

الوفدمعينخالد محمد عبد المنعم قنديل10

مستقلمعينفرج موسى على زاهر11

الشعب الجمهورياإلسكندريةمحمد احمد حسن على الرشيدي12

الحركة الوطنيةالقاهرةمحمد يحيى حسين محمد عزمي13

مستقبل وطنالبحيرةمحمد وجيه عبد هللا محمد خالد14

املصري الديمقراطيالقاهرةحنا جريس قلدس توماس15
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مــع بــدء الحــوارات الخاصــة بإصــدار الئحــة مجلــس الشــيوخ ثــارت قضيــة فنيــة بالغــة الصعوبــة والحــدة فــي تأثيراتهــا علــي 
توجهــات عمــل المجلــس وقدرتــه علــي العمــل الفنــي المرتبــط بالقضايــا المجتمعيــة وبالتالــي العــدد المناســب والمطلــوب 
مــن اللجــان النوعيــة للقيــام بتلــك األدوار خاصــة فــي ظــل التوســع الــذي شــهده مجلــس النــواب فــي عــدد لجانــه النوعيــة 
والــذي تحــول مــن )19( إلــي )25( لجنــة نوعيــة حيــث تعالــت أصــوات تنــادي بضــرورة زيــادة لجــان مجلــس الشــيوخ أســوة 

بمــا تــم فــي مجلــس النــواب.
غيــر أنــه بنضــج الحــوارات ووضــوح التوجهــات الرئيســية لــآراء والمواقــف فــي صياغــة الالئحــة فقــد جــري التوافــق علــي 
تحديدهــا بعــدد )14( لجنــة نوعيــة معتمــدة فــي حســمها لهــذا العــدد مــن اللجــان علــي عــدد مــن المبــررات واألســانيد 
التــي رصدتهــا اللجنــة المشــكلة لصياغــة الالئحــة تفصيليــا فــي المذكــرة اإليضاحيــة لمشــروع الالئحــة علــي النحــو التالــي:

أوالً: أن األصــل فــي اللجــان البرلمانيــة النوعيــة أنهــا تقــوم بعــدة أدوار فهــي ال تقتصــر علــي األدوار التشــريعية وإنمــا تمتلــك 
إمكانيــات وأدوات رقابيــة ولذلــك قــد تلجــأ الكثيــر مــن المجالــس النيابيــة إـلـي إنشــاء لجــان تقابــل إـلـي حــد كبيــر وزارات 
كبــر قــدر مــن الرقابــة علــي أنشــطة الســلطة التنفيذيــة ـ وهــو األمــر الحاصــل فــي مجلــس النــواب ـ  الدولــة بهــدف تحقيــق أ
كثــر مــن لجنــة نوعيــة  والــذي يبلــغ عــدد لجانــه النوعيــة )25( لجنــة بــل ويزيــد علــي ذلــك أن هنــاك بعــض الــوزارات يناظرهــا أ
علــي غــرار وزارة الخارجيــة إذ يناظرهــا ثــالث لجــان نوعيــة )لجنــة الشــئون الخارجيــة ـ لجنــة الشــئون العربيــة ـ لجنــة الشــئون 
ـ لجنــة المشــروعات المتوســطة  اإلفريقيــة( وزارة التجــارة والصناعــة يتابــع أعمالهــا لجنتــان نوعيتــان )لجنــة الصناعــة 
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر( بيــد أن مجلــس الشــيوخ ال يتطلــب هــذا العــدد مــن اللجــان باعتبــار أن الرقابــة علــي أنشــطة 

الســلطة التنفيذيــة ليســت الــدور الرئيســي للمجلــس.

ثانيــاً: أن عــدد أعضــاء المجلــس )300( عضــو فحينمــا يتــم توزيعهــم بشــكل متســاو علــي اللجــان المقترحــة ـ وهــو أمــر 
ليــس بضــروري فــي الواقــع العملــي ـ ســيكون تشــكيل كل لجنــة )21( عضــو تقريبــا وهــو تشــكيل مالئــم الضطــالع كل لجنــة 

بالمهــام الموكلــة إليهــا.
ثالثــاً: أنــه بمطالعــة بعــض النظــم المقارنــة والمتقاربــة مــع مجلــس الشــيوخ المصــري مــن حيــث عــدد األعضــاء نجــد أن 
مجلــس الشــيوخ االيطالــي مكــون مــن )315( عضــو ولديــه )13( لجنــة برلمانيــة دائمــة وكــذا مجلــس الشــيوخ الفرنســي 
مكــون مــن )348( عضــو ولديــه )6( لجــان برلمانيــة دائمــة وفــي العمــوم متوســط عــدد لجــان الشــيوخ فــي برلمانــات العالــم 

)عشــر( لجــان تقريبــا.

رابعاً: االعتبار العملي بسبب عدم وجود مقار ـ حاليا ـ بمبني المجلس لمزيد من اللجان.

أمــا بالنظــر لمــواد الالئحــة المنظمــة لعمليــة االنضمــام لتلــك اللجــان أو إبــداء الرغبــة ـفـي اختيــارات تتناســب مــع طبيعــة 
الخبــرات والمهــارات التــي يمتلكهــا كل نائــب حيــث نصــت المــادة )41( عـلـي أنــه )يجــب أن يشــترك العضــو ـفـي إحــدى 
لجــان المجلــس النوعيــة( بينمــا نصــت المــادة )39( علــي أن )تتكــون كل لجنــة مــن لجــان المجلــس مــن عــدد مــن األعضــاء 
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يحــدده المجلــس فــي بدايــة كل دور انعقــاد عــادی بنــاء علــى اقتــراح مكتــب المجلــس بمــا يكفــل حســن قيــام هــذه اللجــان 
بأعمالهــا( ولضمــان كفــاءة وشــفافية عمليــة االختيــار فقــد نصــت المــادة )40( علــي أن )يتلقــى رئيــس المجلــس فــي بدايــة 
كل دور انعقــاد عــادى ـفـي الموعــد الــذي يحــدده طلبــات األعضــاء بالترشــيح لعضويــة اللجــان ويتوـلـى مكتــب المجلــس 
التنســيق بيــن هــذه الطلبــات مراعًيــا التخصــص واختصاصــات اللجــان قــدر اإلمــكان( بينمــا أوضحــت المــادة )42( مهمــة 
هيئــة المكتــب ـفـي تلــك العمليــة التنظيميــة بالنــص عـلـي أن )يعلــن مكتــب المجلــس قوائــم الترشــح لعضويــة اللجــان 
النوعيــة قبــل عرضهــا علــى المجلــس ولــكل عضــو تقديــم اقتراحاتــه أو اعتراضاتــه كتابــة إلــى رئيــس المجلــس لعرضهــا علــى 
المكتــب للنظــر فيهــا ويعــرض الرئيــس علــى المجلــس القوائــم طبقــا لمــا انتهــى إليــه المكتــب بعــد دراســة االعتراضــات 

واالقتراحــات المقدمــة مــن األعضــاء وتعتبــر هــذه القوائــم نافــذة بمجــرد إقــرار المجلــس لهــا دون مناقشــة( 

وبنــاء علــي تلــك القوائــم النهائيــة لتشــكيالت عضويــة اللجــان النوعيــة فقــد نصــت المــادة )43( علــي أن )تنتخــب كل لجنــة 
نوعيــة ـفـي أقــرب وقــت ممكــن ـفـي بدايــة كل دور انعقــاد عــادی مــن بيــن أعضائهــا رئيًســا ووكيليــن وأمينــا للســر وذلــك 
باألغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائهــا وتقــدم طلبــات الترشــح كتابــة إلــى رئيــس المجلــس خــالل الفتــرة التــي يحددهــا مكتــب 
المجلــس ويعلــن الرئيــس هــذه الطلبــات ألعضــاء المجلــس وتجــرى االنتخابــات بيــن المترشــحين بطريــق االقتــراع الســري 
تحــت إشــراف لجنــة يشــكلها مكتــب المجلــس مــن بيــن أعضــاء اللجــان غيــر المتقدميــن للترشــح لمناصــب مكاتــب اللجــان 
النوعيــة وإذا لــم يتقــدم للترشــح أحــد غيــر العــدد المطلــوب أعلــن انتخــاب المترشــحين بالتزكيــة ويعلــن رئيــس المجلــس 

نتيجــة انتخابــات مكاتــب اللجــان ويبلغهــا إلــى الــوزراء الذيــن تدخــل أعمــال وزاراتهــم فــي اختصاصــات اللجنــة(

أمــا بالنظــر لطبيعــة المهــام واألدوار الفنيــة التــي تؤديهــا اللجــان النوعيــة لمجلــس الشــيوخ فقــد نصــت المــادة )60( علــي أن 
)تحــدد اللجــان فــئ بدايــة كل دور انعقــاد عــادى الموضوعــات التــي تدخــل فــي نطــاق نشــاطها وتحتــاج إلــى مناقشــة خــالل 
هــذا الــدور واألســباب المبــررة لهــذه المناقشــة والجوانــب التــي تســتحق الدراســة وتقــدم بيانـًـا بذلــك إلــى رئيــس المجلــس( 
بينمــا نصــت المــادة )61( علــي أنــه )مــع مراعــاة حكــم المــادة )67( مــن هــذه الالئحــة تتولــى كل لجنــة مــن اللجــان النوعيــة 
دراســة مــا يحــال إليهــا مــن مشروعـــات القوانيــن أو غيرهــا مــن الموضوعــات التــي تدخــل ـفـي نطــاق اختصاصهــا وغيــر 
ذلــك مــن المســائل التــي يقــرر المجلــس أو رئيســه إحالتهــا إليهــا وفًقــا ألحــكام هــذه الالئحــة( حيــث صــار مــن بيــن األدوار 
الرئيســية للجــان النوعيــة وفقــا لنــص المــادة )62( أن )تتقصــى كل لجنــة مــن اللجــان النوعيــة آثــار تطبيــق القوانيــن 
التــي تمــس مصالــح المواطنيــن األساســية والمتعلقــة بنطــاق اختصاصهــا كمــا تــدرس األثــر التشــريعي لهــذه القوانيــن 
وتبحــث مــدى اتفــاق القــرارات المنفــذة لهــا مــع أهــداف القانــون وعليهــا أن تقــدم تقريــًرا إـلـى رئيــس المجلــس بنتائــج 
متابعتهــا واالقتراحــات التــي تراهــا فــي هــذا الشــأن ولمكتــب المجلــس أن يســتطلع رأى اللجنــة العامــة فــي هــذه التقاريــر 
التخــاذ اإلجــراءات المناســبة فــي شــأنها( كمــا نصــت المــادة )63( علــي أن )تتابــع كل لجنــة مــن اللجــان النوعيــة فــي حــدود 
اختصاصهــا مــا تتضمنــه بيانــات الــوزراء فــي المجلــس أو أمامهــا أو فــي الصحــف ووســائل اإلعــالم مــن وعــود وبرامــج وكذلــك 
التوصيــات التــي صــدرت عنهــا أو صــدرت عــن المجلــس وتقــدم تقاريــر إلــى رئيــس المجلــس تضمنهــا المــدى الــذي وصــل 

إليــه تنفيــذ كل مــن هــذه الوعــود والتوصيــات ولمكتــب المجلــس أن يعــرض هــذه التقاريــر علــى المجلــس( 

ولضمــان كفــاءة القيــام بتلــك األدوار وتنظيــم العمــل فــي اللجــان فقــد نصــت المــادة )71( علــي أن )جلســات اللجــان غيــر 
علنيــة وال يجــوز حضورهــا إال ألعضائهــا وغيرهــم مــن أعضــاء المجلــس والعامليــن بأمانتهــا ومــن تســتعين بهــم اللجنــة مــن 
المستشــارين والخبــراء طبًقــا لألحــكام المقــررة فــي هــذه الالئحــة وال يجــوز أن يحضــر ممثلــو الصحافــة وغيرهــا مــن وســائل 
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اإلعــالم اجتماعــات اللجــان إال بنــاء علــى إذن مــن رئيــس المجلــس( بينمــا تضمنــت المــادة )78( توفيــر ضمانــات توثيــق 
تلــك الجلســات واالحتفــاظ بمخرجــات الحــوار والنقــاش بهــا أو التعــرف علــي وجهــات النظــر المختلفــة التــي طرحــت عبرهــا 
حيــث نصــت علــي أنــه )ُيحــرر لــكل جلســة مــن جلســات اللجــان محضــر تــدون بــه أســماء الحاضريــن والغائبيــن وملخــص 
المناقشــات ونصــوص القــرارات ويوقــع هــذا المحضــر رئيــس اللجنــة وأميــن ســرها وأميــن اللجنــة وُتعــد محاضــر كاملــة 
لمناقشــات لجــان المجلــس ـفـي مشــروعات القوانيــن ومشــروعات القوانيـــن المكملــة للدســـتور التــي تحــال إليهــا وـفـى 
ــية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة المهمــة وذلــك بموافقــة أغلبيــة أعضــاء اللجنــة أو بنــاء علــى طلــب  الموضوعــات السياسـ
رئيــس المجلــس أو الحكومــة ولرئيــس المجلــس أن يقــرر طبــع هــذه المحاضــر ونشــرها بالطريقــة المناســبة وتــودع صــورة 

مــن محاضــر اجتماعــات اللجــان بمكتبــي رئيــس المجلــس وأميــن عــام المجلــس(.

فــي ضــوء المحــددات الســابقة فقــد اســتقبلت هيئــة المكتــب رغبــات األعضــاء فــي عضويــة اللجــان النوعيــة المختلفــة خــالل 

دور االنعقــاد الســنوي )األول( وعرضــت خــالل الجلســة )الرابعــة( بتاريــخ 8 مــارس 2021 تشــكيالت اللجــان النوعيــة مــع 
منــح األعضــاء الحــق فــي التظلــم مــن توزيــع الرغبــات عبــر التشــكيالت قبــل حســمها وإقرارهــا بصــورة نهائيــة خــالل الجلســة 
)الخامســة( التــي انعقــدت فــي ذات اليــوم لــذا فقــد أعلــن رئيــس المجلــس ـ واختصــارا للوقــت ـ خــالل الجلســة االفتتاحيــة 
كتوبــر 2021 عــن فتــح البــاب أمــا الســادة النــواب الراغبيــن فــي تعديــل عضويتهــم  لــدور االنعقــاد الثانــي بتاريــخ الثالثــاء 5 أ
مــن لجنــة إلــي أخــري لتقديــم طلــب بذلــك لألميــن العــام للمجلــس قبــل الســاعة الثانيــة مــن مســاء يــوم االنعقــاد تمهيــدا 
إلقــرار تلــك القوائــم ودعــوة اللجــان النوعيــة النتخــاب هيئــات مكاتبهــا وهــو األمــر الــذي لــم يقــدم عليــه ســوي )17( نائــب 
أتــت حركتهــم بالمغــادرة أو االنضمــام شــاملة لكافــة اللجــان النوعيــة حيــث شــهدت )10( لجــان حــاالت لمغــادرة نــواب 
وانضمامهم للجان أخري )الشــئون الدســتورية والتشــريعية ـ الشــئون المالية واالقتصادية واالســتثمار ـ اإلســكان واإلدارة 
المحليــة والنقــل ـ الصحــة والســكان ـ الزراعــة والــري ـ حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي ـ الثقافــة والســياحة واإلعــالم 
ـ الصناعــة والتجــارة والمشــروعات ـ التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت ـ الشــئون الدينيــة واألوقــاف( فــي مقابــل )11( 
لجنــة نوعيــة اســتطاعت اجتــذاب أعضــاء جــدد لالنضمــام لعضويتهــا )الشــئون الدســتورية والتشــريعية ـ اإلســكان واإلدارة 
المحليــة والنقــل ـ الصحــة والســكان ـ الزراعــة والــري ـ الشــئون الخارجيــة والعربيــة واإلفريقيــة ـ الدفــاع واألمــن القومــي 
ـ الصناعــة والتجــارة والمشــروعات ـ الطاقــة والبيئــة والقــوي العاملــة ـ التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت ـ الشــباب 

والرياضــة ـ الشــئون الدينيــة واألوقــاف(.

وبطريقــة أخــري للتحليــل يمكــن القــول بــأن هنــاك )4( لجــان لــم يغــادر عضويتهــا أي مــن نوابهــا المتواجديــن مــن دور 

ـ  ـ الطاقــة والبيئــة والقــوي العاملــة  ـ الدفــاع واألمــن القومــي  االنعقــاد األول )الشــئون الخارجيــة والعربيــة واإلفريقيــة 

الشــباب والرياضــة( مقابــل )3( لجــان لــم تجتــذب لعضويتهــا أي نائــب جديــد ـفـي دور االنعقــاد الثاـنـي )الشــئون الماليــة 

واالقتصاديــة واالســتثمار ـ حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي ـ الثقافــة والســياحة واإلعــالم( ـفـي مؤشــر يــدل عـلـي 

اســتقرار التشــكيالت وتناســبها مــع خبــرات ومعــارف النــواب ليتــم إقــرار القوائــم خــالل الجلســة )الثانيــة( بتاريــخ األربعــاء 

كتوبــر 2021 أعقبهــا عــرض للقواعــد واإلجــراءات المنظمــة لعمليــة االنتخــاب ودعــوة أعضــاء اللجــان النتخابــات هيئــات  6 أ

المكاتــب قبــل العــودة إلعــالن أســماء الفائزيــن خــالل الجلســة الثالثــة التــي انعقــدت ـفـي ذات اليــوم.

وباســتبعاد أعضــاء هيئــة مكتــب مجلــس الشــيوخ ـ الذيــن ال تجيــز الالئحــة انضمامهــم لعضويــة لجنــة بعينهــا ـ فقــد تــوزع 
باقــي أعضــاء المجلــس وعددهــم )297( عضــو بيــن لجــان المجلــس وعددهــا )14( لجنــة حيــث أتــت لجنــة اإلســكان واإلدارة 
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المحليــة كأكثــر اللجــان مــن حيــث حجــم العضويــة بعــدد )44( عضــو بنســبة )14,8 %( مــن إجمالــي عضويــة المجلــس تليهــا 

لجنــة الشــئون الخارجيــة والعربيــة واإلفريقيــة بعــدد )34( عضــو ثــم لجنــة التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت بعــدد 

)25( عضــو كمؤشــر لــه دالالتــه عـلـي طبيعــة االهتمامــات والخبــرات التــي تغلــب عـلـي تركيبــة المجلــس والقضايــا التــي 

كثــر مــن )ثلــث( عضويــة  تســتحوذ عـلـي اهتمامــات النــواب والتــي جعلــت اللجــان )الثــالث( تســتحوذ ـ بمفردهــا ـ عـلـي أ

مجلــس الشــيوخ.

أمــا بالنظــر إلــي اللجــان األقــل مــن حيــث عــدد األعضــاء وجاذبيــة المشــاركة والعمــل فقــد تصدرتهــا لجنــة الشــئون الدينيــة 

واألوقــاف بعــدد )8( أعضــاء رغــم األهميــة البالغــة لدورهــا والحاجــة الملحــة لتقديــم النــواب لمقترحــات علميــة وفنيــة فيمــا 

كثــر مــن مناســبة  يتعلــق بتجديــد الخطــاب الدينــي وتطويــر مؤسســاته طبقــا للحــوارات الوطنيــة ومطالبــات الرئيــس فــي أ

بينمــا جــاءت بعدهــا لجنــة الشــباب والرياضــة بعــدد )12( عضــو ثــم لجنــة الطاقــة والبيئــة والقــوي العاملــة بعــدد )13( 

عضــو وهــو أمــر يســتدعي ضــرورة مراجعــة آليــات تشــكيل الغرفــة التشــريعية ومــدي الحاجــة العتمــاد قواعــد تضمــن 

كفــاءة وتنــوع الخبــرات التــي يمتلكهــا األعضــاء مــع طبيعــة عمــل اللجــان خاصــة وأن القيــاس العــددي المتســاوي لعضويــة 

اللجــان يكشــف أن بعــض اللجــان تفقــد قرابــة )ثلــث( نصيبهــا العــادل مــن الكــوادر البرلمانيــة قياســا بلجــان أخــري تحصــل 

علــي )ضعــف( نصيبهــا.

وبالرغــم مــن أن الدســتور والقانــون قــد حــددوا نســبة المعينيــن بثلــث تركيبــة المجلــس األمــر الــذي يتيــح للمنتخبين فرص 

لفــرض هيمنــة )مطلقــة( عـلـي عضويــة اللجــان النوعيــة فقــد كان مــن المثيــر أن نجــد أن لجنــة الدفــاع واألمــن القومــي 

قــد شــهدت فــي تشــكيلها أغلبيــة واضحــة للمعينيــن )14( مقابــل المنتخبيــن )8( األمــر الــذي يمكــن أن نرجعــه للخبــرات 

كثــر  والمهــارات الوظائفيــة التــي يمتلكهــا هــؤالء المعينيــن مــن أصحــاب الخلفيــات العســكرية والشــرطية التــي تجعلهــم أ

ارتباطــا بعمــل اللجنــة ومهامهــا وهــو ذات األمــر الــذي تكــرر مــع لجــان أخــري وان كانــت بصــورة أقــل وضوحــا مثــل لجنــة 

)حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي( التــي شــهدت تســاويا فــي العضويــة بيــن المنتخبيــن وبيــن المعينيــن بعــدد )8( 

أعضــاء لــكل طــرف منهمــا.

بــل انــه فــي مؤشــر أخــر علــي طبيعــة تركيبــة اللجــان النوعيــة نجــد أن حجــم التغيــر المحــدود فــي رغبــات األعضــاء لتغييــر 

عضويتهــم مــن لجنــة إلــي أخــري والتــي اقتصــرت علــي )17( نائــب قــد أســفر عــن تغييــر شــبه تــام فــي تركيبــة اللجــان ذاتهــا 

حيــث أنــه باســتثناء لجنــة )الشــئون الدســتورية والتشــريعية( التــي اســتقر عــدد أعضائهــا فــي دوري االنعقــاد عنــد رقــم )22( 

عضــو فقــد شــهدت باقــي اللجــان وعددهــا )13( لجنــة تعديــال فــي عــدد أعضــاء كل منهــا )حتــي لــو اقتصــر التغير في انضمام أو 

مغــادرة نائــب فقــط( ففــي الوقــت الــذي تقلصــت فيــه وتراجعــت عضويــة )6( لجــان نوعيــة )الشــئون الماليــة واالقتصاديــة 

واالســتثمار ـ اإلســكان واإلدارة المحليــة والنقــل ـ الصحــة والســكان ـ الزراعــة والــري ـ حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي 

ـ الثقافــة والســياحة واإلعــالم( نجــد أن هنــاك )7( لجــان قــد شــهدت زيــادة فــي عــدد أعضائهــا )الشــئون الخارجيــة والعربيــة 

واإلفريقيــة ـ الدفــاع واألمــن القومــي ـ الصناعــة والتجــارة والمشــروعات ـ الطاقــة والبيئــة والقــوي العاملــة ـ التعليــم والبحــث 

العلمــي واالتصــاالت ـ الشــباب والرياضــة الشــئون الدينيــة واألوقــاف( 
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أمــا علــي مســتوي النــوع االجتماعــي وطبيعــة االنحيــازات الجندريــة لعضويــة اللجــان النوعيــة نجــد أن نــواب المجلــس 
مــن )الذكــور( قــد توزعــوا علــي كافــة اللجــان النوعيــة بــال اســتثناء انطالقــا مــن الــوزن العــددي الكبيــر لهــم فــي عضويــة 
المجلــس والــذي يبلــغ )258( عضــو حيــث أتــت لجنــة )اإلســكان واإلدارة المحليــة والنقــل( فــي مقدمــة اللجــان الجاذبــة 
للعضويــة بعــدد )43( نائــب تليهــا لجنــة الشــئون الخارجيــة والعربيــة واإلفريقيــة بعــدد )26( نائــب ثــم لجنتــي )الشــئون 
التشــريعية والدســتورية ـ الدفــاع واألمــن القومــي( بعــدد )22( نائــب بــكل لجنــة وهــو ســلوك يتســق مــع المؤشــرات 
العامــة لتكويــن اللجــان البرلمانيــة ويدلــل علــي التأثيــر البالــغ لطبيعــة النــوع فــي بيــان اتجاهــات األداء وكثافــة التمثيــل 

فــي المشــهد العــام.

وـفـي المقابــل فقــد أتــت لجنــة )الشــئون الدينيــة واألوقــاف( كأقــل اللجــان عــددا ـفـي تواجــد النــواب بعــدد )7( نــواب 
تليهــا لجنتــي )الشــباب والرياضــة ـ الطاقــة والبيئــة والقــوي العاملــة( بعــدد )12( نائــب بــكل لجنــة ومــن بعدهمــا 
لجنــة )حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي( بعــدد )13( نائــب باعتبارهــا األقــل فــي حجــم عضويتهــا بصــورة عامــة 
إضافــة لطبيعتهــا المتخصصــة وغيــر الجاذبــة لالهتمــام المجتمعــي المرتبــط بالتوجهــات الصناعــة للشــعبية أو الملبيــة 

للمطالــب الشــعبية ذات التأثيــر عـلـي الحيــاة العامــة للمواطنيــن وأصحــاب المصالــح مــن الناخبيــن.

من جانب أخر فقد توزعت عضوية النائبات بين )10( لجان نوعية مقابل غيابها عن )4( لجان )الشئون الدستورية 
والتشــريعية ـ الدفــاع واألمــن القومــي ـ الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار ـ الشــباب والرياضــة( وهــو ســلوك 
يتســق مــع حجــم تمثيــل وعضويــة النائبــات فــي المجلــس )39( نائبــة وان كان ال يبــرر عزوفهــن عــن عضويــة بعــض 
اللجــان فــاذا كان مــن الممكــن القبــول بغيابهــا عــن لجنــة )الدفــاع واألمــن القومــي( بحكــم طبيعتهــا الفنيــة المتخصصــة 
التــي تتطلــب مهــارات وســمات خاصــة فكيــف لنــا أن نفســر غيابهــا عــن عضويــة )3( لجــان نوعيــة تتقاطــع أدوارهــا 
بصــورة مباشــرة مــع قضايــا واهتمامــات النســاء وتمثــل مياديــن عملهــا أحــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه خطــط وبرامــج 

تمكيــن النســاء )الشــئون الدســتورية والتشــريعية ـ الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار ـ الشــباب والرياضــة(
أمــا بالنظــر ألكثــر اللجــان جاذبيــة لعضويــة النائبــات نجــد أن لجنــة )التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت( قــد أتــت 
فــي الصــدارة بعــدد )11( نائبــة يقاربــون )نصــف( عضويــة اللجنــة تليهــا لجنــة )الشــئون الخارجيــة والعربيــة واإلفريقيــة( 

بعــدد )8( نائبــات ولجنــة )الثقافــة والســياحة واإلعــالم( بعــدد )7( نائبــات وهــي لجــان تتوافــق بشــكل كبيــر مــع 
اهتمامــات النائبــات وتتكــرر أيضــا ـفـي مجلــس النــواب.



كم - قراءة في األداءات االفتتاحية لمجلس الشيوخ 2021 خبرات تترا
27

مركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـةمركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـة

حتليـــل عضويــة اللجــــان النوعيـــة

اإلمجالينوابنائباتاللجنةم

2222ـالشئون الدستورية والتشريعية1

1818ـالشئون المالية واالقتصادية واالستثمار2

82634 الشئون الخارجية والعربية واإلفريقية3

2222ـالدفاع واألمن القومي4

11718الصناعة والتجارة والمشروعات5

11213الطاقة والبيئة والقوي العاملة6

14344اإلسكان واإلدارة المحلية والنقل7

111425التعليم والبحث العلمي واالتصاالت8

1212ـالشباب والرياضة9

51621 الصحة والسكان10

12122 الزراعة والري11

31316حقوق اإلنسان والتضامن االجتماعي12

71522 الثقافة والسياحة واإلعالم13

178 الشئون الدينية واألوقاف14

39258297اإلمجالــي
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رغــم أن النــص الدســتوري قــد تضمــن ضمــن محــددات الترشــح لعضويــة مجلــس الشــيوخ رفــع الحــد األدنى لســن الترشــح 
حيــث نصــت المــادة )251( علــي أنــه يشــترط فيمــن يترشــح لعضويــة مجلــس الشــيوخ أو مــن يعيــن فيــه أن يكــون مصريــاً 
متمتعــاً بحقوقــه المدنيــة والسياســية حاصــالً علــى مؤهــل جامعــي أو مــا يعادلــه علــى األقــل وأال تقــل ســنه يــوم فتــح بــاب 
الترشــح عــن خمــس وثالثيــن ســنة ميالديــة وهــو النــص الــذي اســتكملته المــادة )9( مــن قانــون مجلــس الشــيوخ رقــم 
)141( لســنة 2020 بالنــص علــي أنــه مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام المقــررة فــي القانــون المنظــم لمباشــرة الحقــوق السياســية، 

يشــترط فيمــن يترشــح لعضويــة مجلــس الشــيوخ:
1 ـ أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2 ـ أن يكــون اســمه مدرجــاً بقاعــدة بيانــات الناخبيــن بــأي مــن محافظــات الجمهوريــة وأال يكــون قــد طــرأ عليــه ســبب 
يســتوجب حــذف أو رفــع قيــده.

3 ـ أال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية.
4 ـ أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على األقل.

5 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
6 ـ أال تكــون قــد أســقطت عضويتــه بقــرار مــن مجلــس الشــيوخ أو مــن مجلــس النــواب بســبب فقــد الثقــة واالعتبــار أو 
بســبب اإلخالل بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال األثر المانع من الترشــح قانوناً، إال أن دراســة وتحليل المتوســطات 
العمريــة لتركيبــة المجلــس تظــل مســألة بالغــة األهميــة يمكــن أن تمنــح لنــا صــورة مبدئية حول حيوية المجلس ومســتوي 

النقاشــات وثوريــة االقتراحــات وجــرأة التدخــالت التــي يمكــن أن تكــون ســمة لتركيبــة المجلــس الحاليــة.

وبالنظــر للمتوســطات العمريــة الموثقــة ألعضــاء مجلــس الشــيوخ والتــي توزعــت علــي )6( فئــات عمريــة يمكــن القيــاس 
عليهــا لمــا لهــا مــن ســمات ومالمــح ترتبــط بطبيعــة التفكيــر وصناعــة االنحيــازات لــدي كل منهــا نجــد أن الفئــة العمريــة )51 
: 60( هــي األكبــر ضمــن مكونــات المجلــس بعــدد )96( نائــب تليهــا الفئــة العمريــة )61 : 70( بعــدد )74( نائــب ثــم الفئــة 
العمريــة )41 : 50( بعــدد )71( نائــب تليهــا الفئــة العمريــة )71 : 80( بعــدد )26( نائــب ثــم الفئــة العمريــة )35 : 40( بعــدد 
كثــر مــن 80( بعــدد )7( نــواب فــي مؤشــر يــدل علــي مثاليــة التشــكيلة النيابيــة وتوزيعاتهــا  )23( نائــب والفئــة العمريــة )أ
الموضوعيــة علــي الفئــات العمريــة بمــا يتناســب مــع طبيعــة اختصاصــات المجلــس والصــورة الذهنيــة لشــاغلي مقاعــده 
فــي الثقافــة العامــة للناخبيــن وأيضــا قدرتــه علــي التعبيــر عــن االحتياجــات المختلفــة للمواطنيــن وفقــا لمراحلهــم العمريــة.

وكنتيجــة طبيعيــة للعــدد اإلجمالــي لــكل فئــة عمريــة بحســب الرصــد الســابق فقــد كان مــن الطبيعــي أن نجــد )3( فئــات 
منهــا قــد توزعــت بيــن كافــة اللجــان النوعيــة للمجلــس وعددهــا )14( لجنــة ـ دون غيــاب عــن أي لجنــة منهــا ـ وهــي الفئــة 
)41 : 50( والفئــة )51 : 60( والفئــة )61 : 70( وذلــك لكونهــا األكثــر عــددا وتنــوع فــي الخبــرات المهاريــة بينمــا نجــد أن الفئــة 
العمريــة )35 : 40( قــد تواجــدت فــي )12( لجنــة نوعيــة بينمــا غابــت عــن عضويــة )لجنتيــن( تليهــا الفئــة )71 : 80( التــي 
كثــر مــن  تواجــدت فــي عضويــة )11( لجنــة نوعيــة بينمــا غابــت عــن عضويــة )3( لجــان لتبقــي فــي النهايــة الفئــة العمريــة )أ

املتوسطات العمرية لعضوية اللجان النوعية 
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80( والتــي تواجــدت فــي عضويــة )6( لجــان نوعيــة وغابــت عــن عضويــة )8( لجــان أخــري وهــي مؤشــرات تتســق مــع الــوزن 
العــددي لنــواب تلــك الفئــات بــل وتعكــس انحيــازات تفكيريــة وأيديولوجيــة لــدي الكثيــر منهــا بمــا يؤصــل لمناهــج العلــوم 

اإلنســانية ودورهــا فــي استشــراف أفــاق العمــل البرلمانــي بمــا قــد يتيــح ممكنــات لرصــد وتحليــل تلــك األداءات النوعيــة.
وعلــي المســتوي النوعــي والفنــي للجــان البرلمانيــة للمجلــس فقــد شــهدت )5( لجــان نوعيــة تواجــد ممثليــن لكافــة الفئات 
العمريــة وعددهــا )6( فئــات وهــي لجــان )الشــئون الدســتورية والتشــريعية ـ اإلســكان واإلدارة المحليــة والنقــل ـ التعليــم 
والبحــث العلمــي واالتصــاالت ـ حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي ـ الثقافــة والســياحة واإلعــالم( وهــو مــا يمنــح لتلــك 
اللجــان حيويــة وكفــاءة خاصــة فــي ظــل عضويتهــا العدديــة المناســبة وطبيعــة األدوار التــي يفتــرض أن تلعبهــا فــي تطويــر 
السياســات العامــة باعتبارهــا تتقاطــع مــع ملفــات إســتراتيجية توثــر فــي معيشــة المواطنيــن وتلبيــة احتياجاتهــم األساســية 
مــع حجــم التحديــات والمالحظــات التــي ترتبــط بشــكل وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن األجهــزة الحكوميــة المســئولة عنهــا.

حتليل املتوسطات العمرية للجان النوعية
العدد80 + 71 : 80 61 : 70 51 : 4160 : 3550 : 40اللجنــــــــــةم
231042122الشئون الدستورية والترشيعية1

3653118 الشئون املالية واالقتصادية2

3
 الشئون الخارجية والعربية

 واإلفريقية
412113434

1178522الدفاع واألمن القومي4

267318الصناعة والتجارة واملرشوعات5

2136113الطاقة والبيئة والقوي العاملة6

7
 اإلسكان واإلدارة املحلية

والنقل
21116131144

8
 التعليم والبحث العلمي

واالتصاالت
24783125

1531212الشباب والرياضة9

497121 الصحة والسكان10

1388222 الزراعة والري11

12
 حقوق اإلنسان والتضامن

االجتامعي
23253116

19532222 الثقافة والسياحة واإلعالم13

3328 الشئون الدينية واألوقاف14

23719674267297اإلجـــــمالي
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فــي المقابــل فقــد شــهدت )6( لجــان نوعيــة غيــاب لممثلــي أحــدي الفئــات العمريــة مقابــل تواجــد ممثلــي )5( فئــات عمريــة 

وهــي لجــان )الشــئون الماليــة واالقتصاديــة ـ الشــئون الخارجيــة والعربيــة واإلفريقيــة ـ الدفــاع واألمــن القومــي ـ الطاقــة 
والبيئــة والقــوي العاملــة ـ الشــباب والرياضــة ـ الزراعــة والــري( بينمــا شــهدت )لجنتيــن( غيــاب لممثلــي )2( مــن الفئــات 
العمريــة همــا )الصناعــة والتجــارة والمشــروعات ـ الصحــة والســكان( وهــو أمــر يمكــن تفهــم مســبباته فــي ظــل محدوديــة 

كثــر مــن 80( وكونهــا األكثــر غيابــا عــن معظــم اللجــان. ممثلــي الفئــة العمريــة األكبــر )أ

لتبقــي فــي النهايــة لجنــة )الشــئون الدينيــة واألوقــاف( باعتبارهــا اللجنــة )الوحيــدة( التــي شــهت غيــاب ممثلــي )3( فئــات 
عمريــة وهــو مــا يمكــن لنــا أن نــرده أيضــا لمحدوديــة عضويــة اللجنــة )7( أعضــاء وغيــاب العناصــر المهتمــة بمجــال عملهــا 
بالصــورة التــي نــكاد نجدهــا متكــررة أيضــا فيمــا يتعلــق بمجلــس النــواب وتركيبــة لجانــه والتــي تحتــل فيهــا ذات اللجنــة ـ 
وبــذات المســمي ـ المركــز األخيــر مــن حيــث حجــم العضويــة كقضيــة تســتحق المزيــد مــن االهتمــام والنقــاش حــول ســبل 

تفعيــل ورفــع كفــاءة اللجــان النوعيــة لضمــان جــودة مــا يصــدر عنهــا مــن توصيــات ومقترحــات. 

ظــل القــوي السياســية واختياراتهــا أحــد أهــم الرهانــات فــي التركيبــات البرلمانيــة أو فــي حجــم الطمــوح واألمــل فــي تحقيــق أداءات 
متمايــزة تلبــي االحتياجــات الجماهيريــة وترفــع مــن مكانــة والتفــاف الجماهيــر حــول المؤسســات العامــة والهيئــات المنتخبــة 
بمــا ينعكــس أثــره مســتقبال فــي حجــم اإلقبــال الشــعبي وارتفــاع وتيــرة التنافســية للفــوز باألغلبيــة أو ضمــان التمثيــل والتواجــد 

داخــل المشــهد العــام.

ورغــم أن العمليــة االنتخابيــة لمجلــس الشــيوخ لــم تــأت بجديــد وفــق مســتهدفات التنافســية االنتخابيــة المباشــرة بالنســبة 
لألحــزاب التــي تســعي لحصــاد انتخابــي يبنــي علــي مواقــف متمايــزة ومســتقلة عــن إطــار التوافــق العــام بيــن القــوي السياســية 
التــي اســتفادت مــن طبيعــة هندســة النظــام االنتخاـبـي وتقســيم الدوائــر للنظاميــن )الفــردي ـ القوائــم( لتخــوض االنتخابــات 
بقائمــة موحــدة للقــوي الوطنيــة تحــت مســمي )القائمــة الوطنيــة الموحــدة فــي حــب مصــر( نجــح عبرهــا )11( حــزب سياســي 
ـفـي الوصــول لعضويــة المجلــس مقابــل حزبــان فقــط تمكنــا مــن الفــوز بمقاعــد إضافيــة بنســب متباينــة عبــر النظــام الفــردي 

قبــل أن يضــاف لهــا )4( أحــزاب جديــدة قــام رئيــس الجمهوريــة بتعييــن ممثليــن لهــا فــي عضويــة الشــيوخ ضمــن نســبة المقاعــد 
المخصصــة لــه وفقــا للنــص الدســتوري.

ـفـي إطــار هــذا التنــوع السياســي الســابق فقــد كان انتشــار وتوزيــع نــواب المجلــس عـلـي اللجــان النوعيــة وتحليــل اختياراتهــم 

وانحيازاتهــم لعضويتهــا مدخــال شــديد األهميــة للتعــرف عـلـي توجهــات األعضــاء ومــدي قــدرة المجلــس عـلـي االســتفادة مــن 
خبــرات ومهــارات األعضــاء وفــي ذات الوقــت التعــرف علــي رؤيــة القــوي السياســية ألولويــات عملهــا وتدخالتهــا فــي ظــل محدوديــة 
مــا تمتلكــه معظمهــا مــن أعضــاء أو حســن توزيعهــا لكوادرهــا بمــا يتيــح لهــا الدفــاع عــن أفكارهــا وأيديولوجيتهــا والتواجــد المؤثــر 

القوي السياسية وعضوية اللجان النوعية 
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فــي الدوائــر التــي تحتــاج قناعاتهــم ورؤاهــم وسياســاتهم البديــل للظهــور مــن خاللهــا فــي دوائــر صناعــة القــرار الوطنــي.

وباســتثناء المســتقلون الذيــن يملكــون )88( نائــب وحــزب )مســتقبل وطــن( الــذي يمتلــك )147( نائــب فلــم يتمكــن 
أي تنظيــم سياســي أخــر مــن نشــر وتوزيــع عضويتــه وتواجــده ـفـي كافــة اللجــان النوعيــة بمــا يســمح لــه بالتعــرف عـلـي 
األجنــدة البرلمانيــة الكاملــة كنتيجــة مباشــرة لمحدوديــة التمثيــل وعــدم امتــالك العــدد الكافــي مــن النــواب الــذي يتيــح لهــا 
تحقيــق االنتشــار المثالــي والمنشــود حيــث نجــد أن لجنــة الدفــاع واألمــن القومــي هــي األعلــى بالنســبة للمســتقلين بعــدد 
)12( نائــب تليهــا الشــئون الخارجيــة والعربيــة واإلفريقيــة بعــدد )11( نائــب ثــم الثقافــة واإلعــالم بعــدد )10( نــواب بينمــا 
كان العــدد األقــل فــي لجنتــي )الشــباب والرياضــة ـ الزراعــة والــري( بعــدد )2( نــواب األمــر الــذي يعكــس الطبيعــة الفنيــة 
لترشــيحات الرئيــس لعضويــة المجلــس والخبــرات التــي يمتلكونهــا خاصــة فــي ظــل كــون مــن يحملــون صفــة المســتقلين 

بيــن أعضــاء المجلــس يتوزعــون بيــن المنتخبيــن )6( والمعينيــن )82( نائــب.

أمــا حــزب مســتقبل وطــن صاحــب األكثريــة المطلقــة التــي تــكاد تالمــس األغلبيــة فقــد توزعــت بتراتبيــة تشــي بتوجهــات 
الحــزب وأولويــات عملــه علــي المســتوي الوطنــي فجــاءت لجنــة اإلســكان واإلدارة المحليــة والنقــل كأكثــر اللجــان تواجــدا 
لنــواب الحــزب بعــدد )32( نائــب بنســبة )72,7 %( تليهــا لجنــة الزراعــة والــري بعــدد )18( نائــب والتعليــم والبحــث العلمــي 
)12( بينمــا فــي المقابــل أتــت لجنــة حقــوق اإلنســان والتضامــن كأقــل اللجــان تواجــدا بعــدد )4( نــواب تليهــا لجنــة الشــئون 
الدينيــة واألوقــاف بعــدد )5( نــواب ولجنتــي )الثقافــة واإلعــالم ـ الشــباب والرياضــة( بعــدد )6( نــواب لــكل منهمــا كمؤشــر 
يتوافــق مــع طبيعــة التكويــن النيابــي للحــزب ســواء مــن حيــث النشــاط االقتصــادي أو الطبيعــة االنتخابيــة التــي أتــت بنوابــه 
والتــي حكمــت انحيازاتهــم وأولويــات عملهــم الخدمــي المعــزز لمكانتهــم ـفـي مجتمعاتهــم الجغرافيــة أو الهــادف لزيــادة 

مكاســبهم وأرباحهــم عبــر أنشــطتهم االقتصاديــة المختلفــة.

وفي المقابل نجد أن هناك حالة من الذكاء التكتيكي وحســن االنتشــار قد مارســته األحزاب محدودة العضوية في عملية 
توزيــع نوابهــا عـلـي اللجــان النوعيــة ســواء تلــك التــي اقتصــر تواجدهــا بالمجلــس عـلـي نائــب فقــط وعددهــا )4( أحــزاب 
)الحريــة ـ إرادة جيــل ـ االتحــاد ـ الســادات( حيــث اختــارت لــه اللجنــة األنســب واألهــم وفقــا لخبراتــه ودوره أو تلــك التــي 
كثــر مــن نائــب وعددهــا )5( أحــزاب )التجمــع ـ مصــر الحديثــة ـ اإلصــالح والتنميــة ـ الديمقراطــي االجتماعــي  كانــت تمتلــك أ
ـ الحركــة الوطنيــة( حيــث حــرص كل منهــا علــي عــدم تكــرار نوابهــا فــي ذات اللجــان لضمــان كفــاءة التوزيــع والقــدرة علــي 
التفاعــل مــع األنشــطة والموضوعــات األقــرب ألجنداتهــا السياســية وهــو األمــر الــذي فشــلت فيــه )4( أحــزاب أخــري )حمــاة 
كثــر مــن نائــب لديهــا بلجنــة واحــدة مقابــل غيابهــا عــن لجــان أخــري كان  وطــن ـ الوفــد ـ المؤتمــر ـ النــور( والتــي تكــرر وجــود أ
مــن الممكــن التواجــد داخلهــا كان األصعــب فيهــا حالــة حــزب النــور الــذي تقتصــر حصتــه فــي المجلــس علــي نائبيــن كان كال 

منهمــا متواجــدا بلجنــة مختلفــة فــي دور االنعقــاد األول قبــل أن يجتمعــا فــي لجنــة واحــدة فــي دور االنعقــاد الحالــي. 



كم - قراءة في األداءات االفتتاحية لمجلس الشيوخ 2021 خبرات تترا
32

مركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـةمركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـة

عضوية القوي السياسية يف اللجان النوعية
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5411124469282810388املستقلون1

األحــــــزاب السياسيــــــــة
111011711732126718465147مستقبل وطن2

141143216الشعب الجمهوري3

22122110حامة وطن4

213129الوفد5
21115املؤمتر6

11114التجمع7

11114مرص الحديثة8
1113اإلصالح والتنمية9

1113الدميقراطي االجتامعي10

112الحركة الوطنية11

22النور12
11الحرية13

11إرادة جيل14

11االتحاد15

11السادات16

  221834221813442512212216228297اإلجامليــــات

بالنظــر الــي الجــدول والتحليــل الســابق نجــد حــزب الشــعب الجمهــوري صاحــب الخلــل التوزيعــي األكبــر لنوابــه فــي اللجــان 

النوعيــة فرغــم امتــالك الحــزب لعــدد )16( نائــب يمكــن توزيعهــم علــي كافــة اللجــان النوعيــة للمجلــس إال أنــه نتيجــة تكــرار 
تواجــد نوابــه بــذات اللجــان وتغليــب انحيازاتهــم الشــخصية علــي التوجــه المركــزي للحــزب فقــد اقتصــر تواجــد الحــزب علــي 
)7( لجــان نوعيــة مقابــل غيابــه عــن )7( لجــان مماثلــة األمــر الــذي يســتدعي ضــرورة لتقييــم التجربــة واالســتفادة مــن 

نتائجهــا فــي أدوار االنعقــاد التاليــة.
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بانتهــاء الجلســة )الثانيــة( مــن دور االنعقــاد الثانــي والتــي شــهدت تصديــق المجلــس علــي القوائــم النهائيــة لعضويــة اللجــان 
النوعيــة فقــد وجــه رئيــس المجلــس المستشــار عبــد الوهــاب عبــد الــرازق الدعــوة لتلــك اللجــان النتخــاب هيئــات مكاتبهــا 
وفقــا لنــص المــادة )43( مــن الالئحــة الداخليــة والتــي تنــص علــي أن تنتخــب كل لجنــة نوعيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن فــي 
بدايــة كل دور انعقــاد عــادی مــن بيــن أعضائهــا رئيًســا ووكيليــن وأمينــا للســر وذلــك باألغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائهــا 
وتقــدم طلبــات الترشــح كتابــة إـلـى رئيــس المجلــس خــالل الفتــرة التــي يحددهــا مكتــب المجلــس ويعلــن الرئيــس هــذه 
الطلبــات ألعضــاء المجلــس وتجــرى االنتخابــات بيــن المترشــحين بطريــق االقتــراع الســري تحــت إشــراف لجنــة يشــكلها 
مكتــب المجلــس مــن بيــن أعضــاء اللجــان غيــر المتقدميــن للترشــح لمناصــب مكاتــب اللجــان النوعيــة وإذا لــم يتقــدم 
للترشــح أحــد غيــر العــدد المطلــوب أعلــن انتخــاب المترشــحين بالتزكيــة ويعلــن رئيــس المجلــس نتيجــة انتخابــات مكاتــب 
اللجــان ويبلغهــا إلــى الــوزراء الذيــن تدخــل أعمــال وزاراتهــم فــي اختصاصــات اللجنــة حيــث شــهدت الجلســة )الثالثــة( إعــالن 
أســماء الفائزيــن بهيئــات مكاتــب اللجــان النوعيــة وفقــا لعمليــات االنتخــاب أو التزكيــة التــي صاحبــت ترشــيحات كل لجنــة 

مــن تلــك اللجــان.
والحقيقــة أنــه بالنظــر للنتائــج النهائيــة لتلــك االنتخابــات ومقارنتهــا بمــا كان قائمــا مــن تشــكيالت فــي دور االنعقــاد األول 
نجــد أن عــدد األعضــاء الذيــن تغيــرت مناصبهــم أو انتخبــوا فــي مواقعهــم ألول مــرة قــد بلــغ )14( عضــو بنســبة تغييــر بلغــت 
)25 %( بينمــا احتفــظ عــدد )42( عضــو بمواقعهــم فــي هيئــات المكاتــب بنســبة )75 %( بمــا يشــير لنســبة تجديــد مقبولــة 
ومناســبة ـفـي القيــادة العامــة لدوائــر التفكيــر والعمــل البرلماـنـي خاصــة وأن مــن بينهــم )4( رؤســاء لجــان و )5( وكالء و 
)5( أمنــاء ســر وهــو توزيــع يــدل علــي التنــوع والميــل للتغييــر فــي تركيبــة تلــك اللجــان وفقــا للمحــددات العامــة لالختيــار 

والترشــح.
ففــي الوقــت الــذي شــهدت )7( لجــان اســتقرار لتشــكيالت مكاتبهــا كمــا هــي مــن دور االنعقــاد األول دون حــدوث تغييــرات 
فقــد شــهدت )7( لجــان أخــري حــاالت للتجديــد وإعــادة التشــكيل كان أقواهــا فــي لجــان الصناعــة والتجــارة والمشــروعات ـ 
التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت والتــي شــهدت كال منهمــا تغييــر )3( مواقــع مــن هيئــات مكاتبهــا تليهمــا )3( لجــان 
نوعيــة )الشــباب والرياضــة ـ الصحــة والســكان ـ الزراعــة والــري( شــهدت كل منهــا تغييــر )موقعيــن( فــي هيئــات مكاتبهــا 

لتبقــي فــي النهايــة لجنتــي الشــئون الدســتورية والتشــريعية ـ والدفــاع واألمــن القومــي بحــدوث تغييــر واحــد فــي مكاتبهــا.
أمــا بتحليــل ومراجعــة مواقــف النــواب الفائزيــن أنفســهم نجــد أن مــن بينهــم )5( نــواب كانــوا أعضــاء ســابقين فــي هيئــات 
مكاتــب اللجــان النوعيــة بــدور االنعقــاد األول ولكــن تغيــرت مواقعهــم فــي دور االنعقــاد الثانــي كان أبرزهــم النائــب أحمــد 
أبــو هشــيمه الــذي كان وكيــال للجنــة الصناعــة ـفـي دور االنعقــاد األول قبــل أن ينتقــل لعضويــة لجنــة الشــباب والرياضــة 
ويصبــح رئيســا لهــا بينمــا تغيــرت مواقــع النــواب )األربعــة( الباقيــن داخــل ذات لجانهــم فانتقــل النائــب محمــد نبيــل حــالوة 
مــن موقــع وكيــل لجنــة الصناعــة ليصبــح رئيســا لهــا وانتقــل النائبيــن )عـلـي عبــد الرحمــن مهــران ـ جمــال أبــو الفتــوح( 
مــن موقعيهمــا كــوكالء للجنتــي )الصحــة والســكان ـ الزراعــة والــري( علــي التوالــي ليصبحــا وكالء لــذات اللجنتيــن لتبقــي 
الحالــة األغــرب لتغييــر المواقــع فــي هيئــات المكاتــب للنائــب أحمــد حســين صبــور الــذي كان وكيــال للجنــة اإلســكان واإلدارة 

المحليــة قبــل أن يتراجــع ليصبــح أمينــا لســر اللجنــة.

هيئات مكاتب اللجان النوعية : دالالت التنوع واالنتشار 
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وفــي جانــب أخــر لتحليــل تركيبــة هيئــات مكاتــب اللجــان النوعيــة نجــد أن )المعينيــن( رغــم كونهــم أقليــة عدديــة تعــادل 
نســبتها )ثلــث( تشــكيلة المجلــس قــد اســتحوذوا علــي العــدد األكبــر مــن المقاعــد فــي عضويــة المكاتــب بعــدد )27( مقعــد 
بنســبة )48,2 %( كان مــن الالفــت عــدم تركزهــا ـفـي قطــاع قيــادي محــدد حيــث توزعــت بيــن )أغلبيــة( ـفـي موقــع رؤســاء 
اللجــان النوعيــة بعــدد )8( رؤســاء و )مناصفــة( فــي موقــع الــوكالء بعــدد )14( وكيــل و )أقليــة( فــي موقــع أمنــاء الســر بعــدد 
)5( أمنــاء وهــو مــا يؤكــد علــي أن معاييــر التعيينــات واالشــتراطات الفنيــة لشــاغليها ســواء مــا حــدده القانــون أو مــا انحــازت 
لــه مؤسســة الرئاســة ـ باعتبارهــا صاحبــة الســلطة المطلقــة ـفـي تحديــد أســماء المعينيــن ـ تبقــي هــي األفضــل واألكثــر 
موضوعيــة ـفـي عمليــات تشــكيل المجالــس النيابيــة بعيــدا عــن اختــالالت االقتــراع والمعاييــر العشــائرية واالقتصاديــة 

والدينيــة التــي تحكــم معظمهــا علــي أســاس التصويــت الشــعبي.
فــي المقابــل فقــد اقتصــرت حصــة )المنتخبيــن( وفقــا لنظامــي االقتــراع الــذي اعتمــد فــي إجــراء العمليــات االنتخابيــة مــن 

مقاعــد هيئــات المكاتــب علــي )29( مقعــد توزعــت بيــن أقليــة فــي موقــع رؤســاء اللجــان بعــدد )6( رؤســاء ومناصفــة فــي 
موقــع الــوكالء بعــدد )14( وكيــل وأغلبيــة فــي موقــع أمنــاء الســر بعــدد )9( أمنــاء فــي تمثيــل ال يتناســب مطلقــا مــع حجــم 
تمثيلهــم فــي عضويــة المجلــس والــذي يبلــغ )ثلثــي( إجمالــي العضويــة رغــم أن البعــض قــد يــري فيــه تعبيــرا عــن موضوعية 

عمليــات االختيــار وتغليــب الجوانــب الفنيــة والمهاريــة علــي أيــة معاييــر مخالفــة أو غيــر حياديــة.
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وعلــي المســتوي الجغرافــي فقــد أتــي االنتشــار القيــادي للمجلــس متوســطا مــن حيــث تواجــد الكتــل المكانيــة فــي هيئــات 

مكاتــب اللجــان النوعيــة رغــم كــون العــدد المطلــوب اختيــاره فــي كافــة تلــك المواقــع كافيــا تمامــا لضمــان تمثيــال متكافئــا 

وعــادال بيــن مختلــف المحافظــات أو علــي األقــل تواجــدا فعليــا لكافــة تلــك المحافظــات مــع وجــود هامــش مناســب للتمايــز 

لصالــح خبــرات أو كفــاءات بعينهــا يتطلبهــا عمــل اللجــان المختلفــة مــع الوضــع فــي االعتبــار تنــوع مجــاالت عملهــا وتعددهــا 

وفقــا لتصنيــف جغرافــي متنــوع المصــادر واإلنحيــازات والخبــرات الوظائفيــة والمكانيــة تمتــاز بــه التركيبــة اإلداريــة للدولــة 

المصريــة.

فبعيــدا عــن المعينيــن الذيــن ال تنطبــق عليهــم قواعــد التحليــل واالنحيــاز الجغرافــي نظــرا لكــون عمليــة اختيارهــم تخضــع 

لقواعــد تتجــاوز هــذا الضابــط نجــد أن هيئــات المكاتــب قــد اقتصــر التواجــد فيهــا علــي نــواب ينتمــون لعــدد )14( محافظــة 

يمثلــون )51,8 %( مــن إجمالــي المكونــات اإلداريــة والجغرافيــة للدولــة )القاهــرة ـ القليوبيــة ـ الدقهليــة ـ الغربيــة ـ كفــر الشــيخ 

ـ الجيــزة ـ بنــي ســويف ـ أســيوط ـ ســوهاج ـ قنــا ـ البحــر األحمــر ـ الشــرقية ـ شــمال ســيناء ـ اإلســكندرية( مقابــل غيــاب فعلــي 

عــن التشــكيالت لعــدد )13( محافظــة )المنوفيــة ـ الفيــوم ـ المنيــا ـ الــوادي الجديــد ـ األقصــر ـ أســوان ـ دميــاط ـ الســويس ـ 

بورســعيد ـ اإلســماعيلية ـ جنــوب ســيناء ـ البحيــرة ـ مطــروح( يمثلــون )48,2 %( فــي مؤشــر يصعــب التعامــل معــه باعتبــاره 

أمــرا طبيعيــا فــال يعقــل أنــه مــن بيــن مجمــوع نــواب تلــك المحافظــات المنتخبيــن عبــر التصويــت الشــعبي والذيــن يصــل 

إجمالــي عددهــم إلــي )59( نائــب أال يوجــد بينهــم خبــرة أو كفــاءة تســتحق الدفــع بهــا لعضويــة مكاتــب تلــك اللجــان النوعيــة.

غيــر أن التحليــل المباشــر لالنحيــازات الجغرافيــة القائمــة لهيئــات مكاتــب اللجــان يشــير لتمايــز خــاص لصالــح )المعينــون 

ـ القاهــرة( باعتبارهمــا الكيانــان الوحيــدان اللــذان تمكنــا مــن التواجــد فــي كافــة عناصــر هيئــات المكاتــب فنجــد أن المعينيــن 

قــد فــازوا بعــدد إجمالــي يبلــغ )27( مقعــد توزعــوا بيــن رئاســة اللجــان )8( والــوكالء )14( وأمنــاء الســر )5( وهــو االنتشــار 

والعــدد األكبــر بيــن كافــة المكونــات الجغرافيــة وفــق مــا ســبق رصــده بينمــا نجــد أن محافظــة القاهــرة قــد بلــغ إجماـلـي 

تمثيلهــا )9( مناصــب توزعــت بيــن الرئاســة )1( والــوكالء )4( وأمنــاء الســر )4( ـفـي مقابــل هــذا االنتشــار المتمايــز نجــد 

أن الوضــع يختلــف بشــدة بالنســبة لباقــي المحافظــات الممثلــة فــي التشــكيالت حيــث تواجــدت )3( محافظــات )الجيــزة ـ 

الشــرقية ـ بنــي ســويف( علــي مســتوي منصبيــن مــن المناصــب )الثالثــة( لهيئــات المكاتــب اختلفــت مســمياتها بحســب 

كل محافظــة منهــا حيــث جمعــت )الشــرقية ـ بنــي ســويف( بيــن منصبــي )الرئيــس ـ الوكيــل( بينمــا جمعــت الجيــزة بيــن 

منصبــي )الوكيــل ـ أميــن الســر( لتبقــي فــي النهايــة )10( محافظــات اقتصــرت حصــة كل منهــا علــي منصــب )واحــد( فقــط 

حتــي لــو تكــرر فوزهــا بــه ألكثــر مــن مــرة فنجــد أن )3( محافظــات )الدقهليــة ـ القليوبيــة ـ الغربيــة( فــازت بمقعــد الرئيــس 

كتفــت بموقــع الوكيــل وعــدد )3( محافظــات  وعــدد )4( محافظــات )الجيــزة ـ اإلســكندرية ـ البحــر األحمــر ـ شــمال ســيناء( ا

كتفــت بموقــع أميــن الســر. )ســوهاج ـ كفــر الشــيخ ـ قنــا( ا
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وألن المجلــس ليــس تعبيــرا جغرافيــا فقــط بــل هــو باألســاس تعبيــر عــن القــوي السياســية والفكريــة فــي المجتمــع والتــي 
تمتلــك الــرؤى والبرامــج واألفــكار التــي تصلــح لتقويــم السياســات العامــة وقيــاس مــدي كفاءتهــا أو تناســبها مــع الحالــة 
المجتمعيــة وأولويــات توفيــر وإتاحــة الخدمــات لصالــح المواطنيــن إضافــة لتوفيــر بنــاء تنظيمــي ذو صالحيــات يقــوم 
بتقديــم النصائــح والبدائــل فــي الموضوعــات التــي تــري الحكومــة أو مجلــس النــواب ضــرورة لمزيــد مــن الحــوار والنقاشــات 
قبــل اعتمادهــا والبــدء فــي تنفيذهــا فقــد كان مــن الضــروري تحليــل تركيبــة هيئــات مكاتــب اللجــان النوعيــة والتعــرف علــي 
القــوي السياســية والكتــل الحزبيــة التــي تتواجــد داخلهــا باعتبــار أن اختصاصاتهــا وأدوارهــا الفنيــة فــي إدارة العمــل النيابــي 

ســتعطي مزيــد مــن الفــرص والتأثيــر لألفــكار واأليديولوجيــات المختلفــة عنــد النقــاش حــول القضايــا الجماهيريــة.
وفــق المؤشــر الســابق نجــد أن توزيــع المناصــب الرئيســية ـفـي هيئــات المكاتــب قــد تــوزع بيــن )10( قــوي سياســية 
تضــم باإلضافــة للمعينيــن )9( أحــزاب )مســتقبل وطــن ـ الشــعب الجمهــوري ـ حمــاة وطــن ـ مصــر الحديثــة ـ التجمــع ـ 
اإلصــالح والتنميــة ـ الســادات الديمقراطــي ـ إرادة جيــل( مقابــل غيــاب عــن التواجــد لعــدد )6( أحــزاب سياســية )المؤتمــر 
ـ الديمقراطــي االجتماعــي ـ النــور ـ الحركــة الوطنيــة ـ الحريــة ـ االتحــاد( وهــو أمــر يــدل عـلـي انتشــار جيــد وفاعــل للقــوي 
السياســية فــي تشــكيالت المكاتــب بالنظــر لكــون القــوي التــي غابــت عــن التشــكيل ال يتجــاوز إجمالــي مقاعدهــا )معــا( عــدد 
)14( مقعــد إضافــة لكــون بعضهــا قــد جــري تمثيلــه عبــر هيئــات برلمانيــة أخــري يصعــب معهــا إعــادة تمثيلهــا فــي هيئــات 

المكاتــب مــع محــدودة عــدد نوابهــا التــي ربمــا تتوقــف عنــد )نائــب( فقــط ضمــن التركيبــة اإلجماليــة للمجلــس.
ومــع تحليــل الحصــص التــي فــازت بهــا الكيانــات السياســية نجــد أن هنــاك )3( قــوي سياســية )المســتقلون ـ مســتقبل 
وطــن ـ الشــعب الجمهــوري قــد تمكنــت مــن الفــوز بمختلــف مقاعــد هيئــات المكاتــب )الرئيــس ـ الوكيــل ـ أميــن الســر( وان 
اختلفــت حصــة كل منهــا فنجــد أن )المســتقلين( الذيــن يبلــغ إجمالــي تمثيلهــم بالمجلــس )88( نائــب قــد تمكنــوا مــن الفــوز 
بعــدد )20( مقعــد بنســبة )35,7 %( توزعــوا بيــن مقاعــد الرؤســاء )6( والــوكالء )9( وأمنــاء الســر )5( وهــو انتشــار يــدل علــي 
كفــاءة التعيينــات وأيضــا تنــوع الخبــرات والمعــارف التــي يمتلكونهــا بمــا يســمح بنقاشــات موضوعيــة يمكــن أن تشــهد 
تغيــر فــي عمليــات االنحيــاز وفقــا لمــدي التأثيــر واإلقنــاع بوجهــات النظــر بعيــدا عــن االنحيــازات أو اإلمــالءات التنظيميــة التــي 

قــد تمارســها بعــض القــوي الحزبيــة علــي نوابهــا.
أمــا عــن حــزب )مســتقبل وطــن( فرغــم إجمالــي تمثيلــه فــي المجلــس بعــدد )147( يجعلونــه صاحــب األكثريــة المهيمنــة 
عـلـي أداءات المجلــس فقــد تقلصــت حصتــه مــن مقاعــد هيئــات المكاتــب لتضعــه ـفـي المركــز الثاـنـي بعــدد )18( مقعــد 
بنســبة )32,1 %( توزعوا بين موقع الرئيس )4( والوكيل )9( أمين الســر )5( في انتشــار معقول للحزب في دوائر صناعة 
القــرار البرلمانــي تعطيــه مســاحات واســعة مــن التأثيــر فــي المناقشــات والقــدرة علــي عــرض وجهــات نظــره بــل والدفــاع عنهــا 
خاصــة مــع كونــه المســئول األول وفقــا للتقييمــات الشــعبية للمجالــس ولكــون المواطنيــن ينظــرون لــه باعتبــاره التنظيــم 
السياســي )شــبه الحاكــم( وفقــا لمســتويات التمثيــل فــي المجالــس المنتخبــة والشــعبية علــي المســتوي الوطنــي وهــو 
أمــر يمكــن القــول بــأن الحــزب يســتحق اإلشــادة عليــه فيمــا يتعلــق بعــدم المغالبــة أو اســتخدام كتلتــه العدديــة للتجييــش 
والتحــزب خلــف مرشــحيه الذيــن يملــك ميــزة القــدرة علــي إنجاحهــم فــي غالبيــة المقاعــد فرغــم أن الحــزب يمتلــك أغلبيــة 
مطلقــة فــي عــدد )6( لجــان نوعيــة )الماليــة واالقتصاديــة ـ الصناعــة ـ الطاقــة والقــوي العاملــة ـ اإلســكان والمرافــق ـ الزراعــة 
والــري ـ الدينيــة واألوقــاف( ومناصفــة المقاعــد فــي عــدد )3( لجــان أخــري )الدســتورية والتشــريعية ـ الشــباب والرياضــة ـ 
التعليــم والبحــث العلمــي( كان يمكــن لــه أن يســتخدمها لحســم كافــة مقاعــد هيئــات مكاتــب تلــك اللجــان لصالحــه إال أنــه 
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اعتمــد علــي روح المشــاركة والتعــاون وإعــالء الشــأن الوطنــي علــي المصالــح الحزبيــة الضيقــة للدرجــة التــي جعلــت الحــزب 
ال يســتأثر بهيئــة المكتــب كاملــة فــي أي لجنــة مــن اللجــان النوعيــة.

ـفـي مقابــل هــذا التمــدد واالنتشــار نجــد أن حزـبـي )حمــاة وطــن ـ مصــر الحديثــة( قــد تمكــن كل منهمــا مــن التواجــد ـفـي 

منصبيــن مــن المناصــب الرئيســية لهيئــات المكاتــب رغــم اختــالف طبيعتهمــا فنجــد أن حمــاة وطــن رغــم فــوزه بعــدد 
)6( مقاعــد إال أنهــا أتــت ـفـي موقعــي الــوكالء )4( وأمنــاء الســر )2( بينمــا حــزب مصــر الحديثــة رغــم توقــف حصتــه عنــد 
)مقعديــن( إال أنهمــا توزعــا بيــن )الرئيــس ـ الوكيــل( لتبقــي )5( أحــزاب حصــد كل منهــا مقعــد )واحــد( فقــط مــن إجمالــي 
تشــكيالت مكاتــب اللجــان النوعيــة حيــث فــاز حزبــي )الوفــد ـ اإلصــالح والتنميــة( بمقعــد )الرئيــس( إلحــدى اللجــان النوعيــة 
وهــو األمــر الــذي اختلــف بالنســبة ألحــزاب )التجمــع ـ الســادات الديمقراطــي ـ إرادة جيــل( التــي فــازت بمقعدهــا عبــر 

منصــب )الوكيــل(.
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تعتمــد الدراســة التحليليــة ألداءات مجلــس الشــيوخ لتتبــع أداءات المجلــس خــالل انعقــاد جلســاته العامــة لــدور االنعقــاد 
كتوبــر ـ ديســمبر( 2021 والتــي أتــت متســقة مــع عمليــات التنســيق والتكامــل فــي  الســنوي الثانــي وفقــا للمحــدد الزمنــي )أ
العمــل المشــترك مــع الغرفــة التشــريعية الرئيســية فمــع بــدء انعقــاد جلســات )مجلــس النــواب( فــي دور االنعقــاد الحالــي 
تفجــرت قضيــة التنســيق فــي مواعيــد انعقــاد جلســات المجلســين وكيفيــة تنســيق المواعيــد بينهمــا فــي إطــار مــن تكامــل 
األدوار وتعزيــز الجهــود الراميــة لالســتفادة مــن قدراتهمــا المشــتركة وهــو مــا جعــل المستشــار حنفــي جبالــي رئيــس مجلــس 
كتوبــر 2021 أنــه التزامــا بالمــادة )277( مــن الالئحــة  النــواب يعلــن خــالل الجلســة االفتتاحيــة لــدور االنعقــاد الثانــي بتاريــخ 2 أ
الداخليــة فقــد تــم اختيــار أيــام )األحــد ـ االثنيــن ـ الثالثــاء( النعقــاد تلــك الجلســات ـ بمعــدل مــرة كل أســبوعين ـ بمــا يســمح 

للشــيوخ بانعقــاد متبــادل وفــق عــدد األيــام وطبيعــة الجلســات التــي يســتدعيها نشــاطه وفقــا لالئحتــه الخاصــة.
وبالعــودة لالئحــة الداخليــة لمجلــس الشــيوخ نجــد أنهــا قــد تضمنــت إقــرار تنظيميــا لقواعــد دعــوة المجلــس لالنعقــاد وإدارة 
جلســاته حيــث نصــت المــادة )158( علــي أن يدعــو رئيــس الجمهوريــة مجلــس الشــيوخ لالنعقــاد للــدور العــادي الســنوي 
كتوبــر فــإذا لــم تتــم الدعــوة يجتمــع المجلــس بحكــم الدســتور ـفـي اليــوم المذكــور  قبــل يــوم الخميــس األول مــن شــهر أ
ويســتمر دور االنعقــاد العــادي لمــدة تســعة أشــهر عـلـى األقــل مــا لــم يكــن المجلــس قــد بــدأ عملــه ـفـي تاريــخ ال يســمح 
بانقضــاء المــدة المشــار إليهــا ويفــض رئيــس الجمهوريــة دور االنعقــاد بعــد موافقــة المجلــس وال يجــوز ذلــك للمجلــس 
قبــل اعتمــاد مجلــس النــواب للموازنــة العامــة للدولــة بينمــا نصــت المــادة )159( علــي تنظيــم القواعــد المرتبطــة بدعــوة 
المجلــس فــي الحــاالت الخاصــة والطارئــة أنــه يجــوز انعقــاد المجلــس فــي اجتمــاع غيــر عــادى لنظــر أمــر عاجــل بنــاًء علــى دعــوة 

مــن رئيــس الجمهوريــة أو طلــب موقــع مــن عشــر أعضــاء المجلــس علــى األقــل.

ولتنظيــم عالنيــة الجلســات وإدارتهــا وفقــا لنظــام العمــل الخــاص بالمجلــس فقــد نصــت المــادة )160( علــي أن جلســات 

المجلــس علنيــة ويعلــن رئيــس المجلــس افتتــاح الجلســة وانتهاءهــا كمــا يعلــن موعــد الجلســة المقبلــة وســاعة بدئهــا وال 
يجــوز تأجيــل الجلســة عــن الموعــد المحــدد لهــا ويجــوز بموافقــة المجلــس أن تؤجــل الجلســة ليــوم غيــر معيــن وفــى هــذه 
الحالــة يحــدد الرئيــس موعــد الجلســة المقبلــة ويخطــر بــه أعضــاء المجلــس ولرئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس لالنعقــاد 
قبــل الجلســة المحــددة إذا طــرأ مــا يدعــو إلــى ذلــك أو بنــاًء علــى طلــب رئيــس الجمهوريــة فيمــا نصــت المــادة )155( علــي 
القواعــد المرتبطــة بصحــة االنعقــاد مــن الناحيــة اإلجرائيــة أنــه مــع مراعــاة مــا ورد فــي شــأنه نــص خــاص فــي هــذه الالئحــة ال 
يكــون انعقــاد المجلــس صحيًحــا إال بحضــور أغلبيــة أعضائــه وتنظيمــا لتلــك الضوابــط فقــد نصــت المــادة )161( علــي أن 
ــا للنظــام الــذي يضعــه مكتــب المجلــس بــل وأعطــت الالئحــة  يكــون إثبــات حضــور األعضــاء الجلســة وغيابهــم عنهــا وفًق
مرونــة ـفـي التعامــل مــع تلــك الضوابــط اإلجرائيــة فنصــت المــادة )162( عـلـي أنــه مــع مراعــاة المــــادة )155( مــن هــذه 
الالئحــة إذا تبيــن عنــد حلــول موعــد افتتــاح الجلســة أن العــدد القانونــي لــم يكتمــل أجــل الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة 

فــإذا لــم يكتمــل هــذا العــدد فــي الميعــاد المذكــور أعلــن الرئيــس تأجيــل الجلســة وموعــد الجلســة المقبلــة.

اجللســــــــات العامــــة
 أدوات التأثري والتفاعل الربملاني

اجللســــــــات العامــــة
 أدوات التأثري والتفاعل الربملاني
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ولطبيعــة عمــل المجلــس التــي قــد تســتوجب تحــرك النــواب وممارســتهم للعديــد مــن المهــام خــالل انعقاد الجلســات فقد 
نصــت المــادة )156( علــي أنــه إذا بــدأ اجتمــاع المجلــس صحيًحــا اســتمر كذلــك ولــو غــادر بعــض األعضــاء الحاضريــن قاعــة 
الجلســة وللمجلــس فــي هــذه الحالــة أن يســتمر فــي مناقشــة الموضوعــات المعروضــة عليــه بعــد تنبيــه رئيــس المجلــس 
األعضــاء إلــى الحضــور لقاعــة الجلســة وفــى جميــع األحــوال ال يجــوز للمجلــس أن يتخــذ قــراًرا فــي المســائل غيــر اإلجرائيــة 
كثــر مــن ذلــك لصحــة االجتمــاع غيــر  البحتــة إال بحضــور أغلبيــة أعضائــه وذلــك دون إخــالل بــأي نــص خــاص يشــترط عــدًدا أ
أن صحــة انعقــاد الجلســة حــال اســتمراريتها ظلــت مســألة إجرائيــة ال تنــال مــن القواعــد المرتبطــة بعمليــات التصويــت 
علــي القــرارات أو الموافقــة علــي مقترحــات نصــوص التشــريعات التــي نظمتهــا المــادة )157( والتــي نصــت علــي أنــه مــع 
مراعــاة مــا ورد فــي شــأنه نــص خــاص فــي هــذه الالئحــة تصــدر قــرارات المجلــس باألغلبيــة المطلقــة للحاضريــن وإذا تســاوت 

األصــوات فــي موضــوع معــروض علــى المجلــس اعتبــر الموضــوع الــذي جــرت المناقشــة فــي شــأنه مرفوًضــا.

فــي ضــوء تلــك الضوابــط الالئحيــة المنظمــة لعمــل المجلــس فقــد صــدر القــرار الجمهــوري رقــم )419( لســنة 2021 بدعــوة 

مجلــس الشــيوخ لالنعقــاد الفتتــاح دور االنعقــاد العــادي الثانــي مــن الفصــل التشــريعي األول حيــث نصــت المــادة )األولــي( 
مــن القــرار علــي أن مجلــس الشــيوخ مدعــو لالنعقــاد فــي الســاعة الحاديــة عشــرة صبــاح يــوم الثالثــاء 28 مــن صفــر 1443 
كتوبــر 2021 ميالديــة الفتتــاح دور االنعقــاد العــادي الثاـنـي مــن الفصــل التشــريعي األول ليبــدأ  هجريــة الموافــق 5 مــن أ
المجلــس فعليــا ـفـي عقــد جلســاته التــي تتابعــت لتبلــغ )15( خــالل الفتــرة مــن المتبقيــة مــن عــام )2021( بدايــة مــن 
كتوبــر 2021 وانتهــاء بالجلســة رقــم )15( التــي انعقــدت يــوم  الجلســة االفتتاحيــة التــي انعقــدت يــوم الثالثــاء الموافــق 5 أ
االثنيــن الموافــق 20 ديســمبر 2021 حيــث حــدد المجلــس النعقــاد جلســاته العامــة أيــام )األحــد ـ االثنيــن( بشــكل دوري 
كل أســبوعين وان كان األســبوع االفتتاحــي قــد شــهد انعقــاد الجلســات خــالل يومــي )الثالثــاء ـ األربعــاء( وهــو األمــر الــذي 

لــم يتكــرر بعدهــا.

والحقيقــة أن مجلــس الشــيوخ خــالل جلســات انعقــاده التــي تواتــرت خــالل دور االنعقــاد الســنوي الثانــي قــد تفاعــل مــع 
العديــد مــن األدوات والتقاريــر التــي تبيــن أهميــة دوره وفعاليــة تأثيــره فــي صياغــة السياســات العامــة فباســتثناء الجلســات 
الثالثــة اإلجرائيــة التــي شــهدت إعــادة تشــكيل هيئــات المجلــس فقــد ناقــش المجلــس خــالل باقــي الجلســات التاليــة عــدد 
)5( تقاريــر مقدمــة مــن اللجــان النوعيــة منهــا تقريريــن حــول مشــروعات قانونيــن محالــة للمجلــس مــن قبــل مجلــس 
النــواب تفعيــال لنــص المــادة )249( مــن الدســتور وأيضــا )تقريريــن( حــول )3( اقتراحــات برغبــة تقــدم بهــا أعضــاء مجلــس 

الشــيوخ إضافــة لطلــب مناقشــة عامــة مقــدم مــن أحــد النــواب علــي النحــو التالــي: 

تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الطاقــة والبيئــة والقــوي العاملــة ومكتبــي لجنتــي )الزراعــة والــري ـ التعليــم  	
والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات( عــن مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة والمحــال مــن 
مجلــس النــواب بإصــدار قانــون تنظيــم النفــاذ إـلـي المــوارد األحيائيــة واالقتســام العــادل للمنافــع الناشــئة عــن 

اســتخدامها.
مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار ومكتــب لجنــة اإلســكان  	

واإلدارة المحليــة والنقــل عــن مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة بإصــدار قانــون التخطيــط العــام للدولــة.
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مناقشــة تقريــر لجنــة الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار عــن االقتراحيــن برغبــة المقدميــن مــن الســيدين  	

النائبيــن )ياســر زكــيـ  أحمــد ســمير( بشــأن إصــالح الهيــكل الضريبــي لعمليــات التــداول داخــل البورصــة المصرية 

فــي ظــل رغبــة الدولــة فــي تشــجيع االســتثمار لدفــع عجلــة النشــاط االقتصــادي.
مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية ومكتــب لجنــة التعليــم والبحــث  	

العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات عــن االقتــراح برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب ســامح عاشــور 
كاديميــة المحامــاة والدراســات القانونيــة ومناقشــة المشــكالت والمعوقــات التــي  بشــأن دراســة وتفعيــل دور أ

تواجــه إنشــاءها.

كثــر مــن عشــرين مــن  	 عــرض ومناقشــة طلــب المناقشــة العامــة المقــدم مــن الســيد النائــب وليــد التمامــي وأ

الســادة األعضــاء الســتيضاح سياســة الحكومــة حــول اإلجــراءات المتخــذة لمواجهــة ظاهــرة تغيــر المنــاخ.

مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي ومكاتــب لجــان )الصحــة  	

والســكان ـ الشــباب والرياضــة ـ التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ـ الشــئون الماليــة 
ورغــم كفــاءة األداء وفعاليــة الممارســة الســابق رصدهــا إال أن أحــد أبــرز مثالــب المجلــس فــي جلســات انعقــاده الســابقة كانــت 
حالــة التأخــر الدائمــة فــي بــدء انعقــاد جلســاته للدرجــة التــي جعلــت ) كافــة الجلســات ( تبــدأ متأخــرة عــن موعــد انعقادهــا الــذي 
أعلنــه رئيــس المجلــس بمــا فيهــا الجلســة االفتتاحيــة ذاتهــا التــي دعــي النعقادهــا رئيــس الجمهوريــة فــي ســلوك ربمــا ال يتســق 
مــع طبيعــة المجلــس أو الخلفيــات العلميــة واألكاديميــة لمعظــم نوابــه وبمــا يســتدعي ضــرورة لمراجعــة هــذا القصــور ووضــع 
السياســات الالزمــة لمعالجتــه حتــي ولــو كان هــذا التأخيــر يقتصــر علــي دقائــق قليلــة لكنــه يبقــي تأخيــر ويظــل ) أيضــا ( قصــور 
كتمــال للنصــاب القانونــي الــالزم لصحــة انعقــاد الجلســات  يســتحق المراجعــة خاصــة وأن هــذا التأخيــر لــم يكــن ناتجــا عــن عــدم ا
الــذي نظمتــه المــادة ) 162 ( عـلـي أنــه ) مــع مراعــاة المــــادة ) 155 ( مــن هــذه الالئحــة إذا تبيــن عنــد حلــول موعــد افتتــاح 
الجلســة أن العــدد القانونــي لــم يكتمــل أجــل الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة فــإذا لــم يكتمــل هــذا العــدد فــي الميعــاد المذكــور 

أعلــن الرئيــس تأجيــل الجلســة وموعــد الجلســة المقبلــة (
وقــد بلــغ إجماـلـي زمــن التأخيــر ـفـي بــدء الجلســات ) 195 ( دقيقــة بمتوســط تأخيــر قــدره ) 13 ( دقيقــة لــكل جلســة حيــث 
تشــاركت ) 5 ( جلســات فــي زمــن تأخيــر قــدره ) 5 ( دقائــق هــي الجلســات ) 1 ـ 2 ـ 4 ـ 11 ـ 12 ( بينمــا تشــاركت ) 4 ( جلســات 
فــي زمــن تأخيــر قــدره ) 15 ( دقيقــة هــي الجلســات ) 3 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ 9 ـ 13 ( فــي حيــن كان الحــد األقصــى للتأخيــر قــدره ) 20 ( 

دقيقــة تشــاركت فيــه ) 4 ( جلســات هــي ) 7 ـ 10 ـ 14 ـ 15 ( 
والحقيقــة أن حــاالت التأخيــر المرتبطــة ببــدء الجلســات المنفــردة يوميــا أمــر يمكــن تفهمــه فــي ظــل محدوديــة زمــن التأخير وعدم 
تجــاوزه لبضعــة دقائــق رغــم كونــه يمثــل تراخيــا ال نجــد مثلــه فــي مجلــس النــواب فــي ظــل حســم وصرامــة رئيســه المستشــار 
حنفــي جباـلـي ـفـي االلتــزام بافتتــاح الجلســات ـفـي موعدهــا دون أي تأخيــر إال أن مــا ال يمكــن تفســيره أو القبــول بمبــررات لــه 
حــاالت التأخيــر المرتبطــة بالجلســات المســائية التــي يســبقها انعقــاد جلســات صباحيــة ـفـي ذات اليــوم والتــي تكــررت ) 3 ( 
مــرات ـفـي جلســات ) العينــة البحثيــة ( فمــع رفــع المستشــار عبــد الوهــاب عبــد الــرازق رئيــس مجلــس الشــيوخ للجلســة ) 
الثانيــة ( أعلــن عــن انعقــاد الجلســة التــي تليهــا فــي تمــام الســاعة ) 1,30 م ( غيــر أنهــا لــم تبــدأ إال فــي تمــام الســاعة ) 1,45 م ( 
بتأخيــر قــدره ) 15 ( دقيقــة رغــم تواجــد كافــة النــواب داخــل مبنــي المجلــس وهــو مــا تكــرر فــي الجلســة ) 6 ( التــي أعلــن رئيــس 
المجلــس بنهايتهــا عــن عــودة المجلــس لالنعقــاد ) بعــد نصــف ســاعة ( غيــر أنهــا لــم تبــدأ ســوي الســاعة ) 1,30 ( بتأخيــر قــدره 
) 20 ( دقيقــة وتكــرر األمــر للمــرة الثالثــة بــذات التفاصيــل الســابقة فــي الجلســة ) 13 ( التــي أعلــن رئيــس المجلــس بنهايتهــا 
عــن عــودة المجلــس لالنعقــاد فــي جلســة جديــدة ) بعــد نصــف ســاعة ( غيــر أنهــا لــم تبــدأ ســوي الســاعة ) 1,30 ( بتأخيــر قــدره 

) 20 ( دقيقــة .
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وبتحليل أيام االنعقاد ذاتها نجد أن المجلس قد عقد جلساته السابقة خالل )12( يوم عمل نظرا لتكرار انعقاد جلستين 
كتوبــر 2021 وكانــت بغــرض إعــالن  للمجلــس فــي )يــوم( واحــد فــي )3( مناســبات مختلفــة )األولــي( كانــت يــوم األربعــاء 6 أ
قوائــم عضويــة اللجــان النوعيــة وإجــراء انتخابــات هيئــات مكاتبهــا و )الثانيــة( يــوم األحــد الموافــق 7 نوفمبــر 2021 وكانــت 
بغــرض مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار ومكتــب لجنــة اإلســكان 
واإلدارة المحليــة والنقــل عــن مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة بإصــدار قانــون التخطيــط العــام للدولــة و )الثالثــة( كانــت 
بتاريــخ األحــد 19 ديســمبر 2021 وكانــت بغــرض مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة حقــوق اإلنســان والتضامــن 
االجتماعــي ومكاتــب لجــان )الصحــة والســكان ـ الشــباب والرياضــة ـ التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات ـ الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار ـ الشــئون الدســتورية والتشــريعية( عــن مشــروع القانــون المقــدم 
مــن الحكومــة بإصــدار قانــون حقــوق المســنين ومشــروع القانــون المقــدم مــن النائــب عبــد الهــادي القصبــي وعشــر عــدد 
أعضــاء مجلــس النــواب فــي ذات الشــأن وإصــدار الموفقــة النهائيــة علــي مشــروع القانــون تمهيــدا إلعادتــه لمجلــس النــواب 

الســتكمال نظــره.

فــي ضــوء تلــك المهــام واألنشــطة فقــد كان مــن الطبيعــي أن نجــد أزمنــة جلســات المجلــس تتــراوح مــا بيــن المتوســطة 

والطويلــة حيــث بلــغ إجمالــي زمــن انعقــاد الجلســات العامــة )22,10( ســاعة بمتوســط عــام لــكل جلســة قــدره )87( دقيقــة 
كبــر للحــوارات  لــكل جلســة فــي مؤشــر مقبــول مــن الجلســات العامــة خاصــة وأن طبيعــة عمــل المجلــس تميــل بشــكل أ
كثــر مــع اللجــان النوعيــة حيــث كانــت أقصــر الجلســات زمنــا هــي  والنقاشــات المتخصصــة واألكاديميــة والتــي تتناســب أ
الجلســة )الثانيــة( بزمــن قــدره )15( دقيقــة والتــي شــهدت إقــرار قوائــم عضويــة اللجــان النوعيــة واســتعراض قواعــد 
إجــراء انتخابــات هيئــات المكاتــب تليهــا الجلســة  االفتتاحيــة بزمــن قــدره )20( دقيقــة حيــث خصصــت لعــرض القــرارات 
الجمهوريــة بدعــوة المجلــس لالنعقــاد لبــدء دور االنعقــاد الحاـلـي والقــرار المتعلــق بفــض الــدور الســابق والتنبيــه عـلـي 

النــواب الراغبيــن فــي تغييــر عضويتهــم مــن لجنــة آلخــري.
فــي المقابــل تقاســمت )3( جلســات الحــد األقصــى لزمــن االنعقــاد بزمــن قــدره )2,20( ســاعة كان مــن الالفــت كونهــا قــد  

أتــت متتاليــة وهــي الجلســة )10( التــي خصصــت لمناقشــة تقريــر لجنــة الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار عــن 
االقتراحيــن برغبــة المقدميــن مــن الســيدين النائبيــن )ياســر زكــيـ  أحمــد ســمير( بشــأن إصــالح الهيــكل الضريبي لعمليات 
التــداول داخــل البورصــة المصريــة فــي ظــل رغبــة الدولــة فــي تشــجيع االســتثمار لدفــع عجلــة النشــاط االقتصــادي والجلســة 
)11( التــي خصصــت الســتكمال مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي 
ومكاتــب لجــان )الصحــة والســكان ـ الشــباب والرياضــة ـ التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ـ 
الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار ـ الشــئون الدســتورية والتشــريعية( عــن مشــروع القانــون المقــدم مــن الحكومــة 
بإصــدار قانــون حقــوق المســنين ومشــروع القانــون المقــدم مــن النائــب عبــد الهــادي القصبــي وعشــر عــدد أعضــاء مجلــس 
النــواب فــي ذات الشــأن والجلســة )12( التــي خصصــت لمناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الشــئون الدســتورية 
والتشــريعية ومكتــب لجنــة التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات عــن االقتــراح برغبة المقدم من 
كاديميــة المحامــاة والدراســات القانونيــة ومناقشــة المشــكالت  الســيد النائــب ســامح عاشــور بشــأن دراســة وتفعيــل دور أ

والمعوقــات التــي تواجــه إنشــاءها.



كم - قراءة في األداءات االفتتاحية لمجلس الشيوخ 2021 خبرات تترا
43

مركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـةمركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـة

حتليل معدالت تأخري بدء اجللسات

التأخيــــربدايـــــة التــــاريخرقم اجللسة

11,050,05الثالثاء 5 أكتوبر 12021

11,050,05األربعاء 6 أكتوبر 22021

1,450,15األربعاء 6 أكتوبر 32021

11,050,05األحد 24 أكتوبر 42021

11,150,15االثنين 25 أكتوبر 52021

11,150,15األحد 7 نوفمبر 62021

1,300,20األحد 7 نوفمبر 72021

10,150,15االثنين 8 نوفمبر 82021

11,150,15األحد 21 نوفمبر 92021

11,200,20االثنين 22 نوفمبر 102021

11,050,05األحد 5 ديسمبر 112021

11,050,05االثنين 6 ديسمبر 122021

11,150,15األحد 19 ديسمبر 132021

1,300,20األحد 19 ديسمبر 142021

12,200,20االثنين 20 ديسمبر 152021
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والكتمــال رؤيــة وتحليــل المشــهد الجمعــي للجلســات العامــة للمجلــس فيمــا يتعلــق بحضــور ومشــاركة النــواب ـفـي تلــك 
الجلســات خاصــة بالنظــر لتنظيــم مــواد الالئحــة لتلــك المشــاركات حيــث نصــت المــادة ) 155 ( علــي القواعــد المرتبطــة بصحــة 
االنعقــاد مــن الناحيــة اإلجرائيــة أنــه ) مــع مراعــاة مــا ورد ـفـي شــأنه نــص خــاص ـفـي هــذه الالئحــة ال يكــون انعقــاد المجلــس 
صحيًحــا إال بحضــور أغلبيــة أعضائــه ( وتنظيمــا لتلــك الضوابــط فقــد نصــت المــادة ) 161 ( عـلـي أن ) يكــون إثبــات حضــور 
األعضــاء الجلســة وغيابهــم عنهــا وفًقــا للنظــام الــذي يضعــه مكتــب المجلــس ( بــل وأعطــت الالئحــة مرونــة فــي التعامــل مــع 
تلــك الضوابــط اإلجرائيــة فنصــت المــادة ) 162 ( علــي أنــه ) مــع مراعــاة المــــادة ) 155 ( مــن هــذه الالئحــة إذا تبيــن عنــد حلــول 
موعــد افتتــاح الجلســة أن العــدد القانوـنـي لــم يكتمــل أجــل الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة فــإذا لــم يكتمــل هــذا العــدد ـفـي 

الميعــاد المذكــور أعلــن الرئيــس تأجيــل الجلســة وموعــد الجلســة المقبلــة (

وبالرغــم مــن أن قواعــد وأدبيــات إعــداد المضابــط البرلمانيــة ال تتضمــن اشــتراطات فنيــة تســتوجب فــي نــص المضبطــة ضــرورة 
أو التــزام تنظيمــي بذكــر عــدد الحاضريــن فــي الجلســة ـ ســواء كرقــم أو كأســماء ـ أو إعــالن أســماء المتغيبيــن ـ رغــم أن تقاليــد 
برلمانيــة لمجالــس ســابقة كانــت تلتــزم بذكرهــم باالســم ـ وإنمــا تكتفــي المضبطــة ) حاليــا ( ببيــان العــدد اإلجمالــي للحاضريــن 
مــن النــواب مــع بــدء الجلســة وفقــا لصياغــة تنــص علــي أنــه ) وقــد بلــغ عــدد الســادة األعضــاء الحاضريــن وقــت افتتــاح الجلســة 
) .... ( عضــوا وتــم إثبــات حضورهــم بالبصمــة االلكترونيــة ( مــع بيــان تفصيلــي بأســماء الســادة النــواب المعتذريــن عــن حضــور 
الجلســة أو مجموعــة جلســات محــددة بطلــب مســبق لكــون هــذا اإلعــالن ينظــم إجــراءا الئحيــا يختلــف بالضــرورة عــن المتبــع 
مــع الغائبيــن فالحقيقــة أن تحليــل تلــك األرقــام ـ رغــم ســيولتها ـ يمكــن أن يمنحنــا الكثيــر مــن المؤشــرات والــدالالت المرتبطــة 

بــأداءات المجلــس والطبيعــة الفنيــة لجلســاته وألهميــة المطــروح عليهــا مــن موضوعــات وقضايــا .
فعلــي مســتوي االعتــذارات نجــد أن إجمالــي الحــاالت التــي جــري تســجيلها فــي المضابــط قــد بلــغ )120( حالــة بمتوســط عــام 
)8( حــاالت فــي كل جلســة حيــث كانــت أعلــي الجلســات مــن حيــث أعــداد المعتذريــن هــي الجلســة رقــم )8( المنعقــدة بتاريــخ 
8 نوفمبــر 2021 بعــدد ) 15 ( اعتــذار رغــم كونهــا قــد شــهدت اســتمرار مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الشــئون 
الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار ومكتــب لجنــة اإلســكان واإلدارة المحليــة والنقــل عــن مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة 
بإصــدار قانــون التخطيــط العــام للدولــة فــي حيــن كانــت الجلســات ) 2 ـ 3 ( هــي األقــل فــي أعــداد المعتذريــن برقــم ) نائبيــن ( 
لــكل جلســة بمــا يظهــر مــدي الحــرص والرغبــة فــي المشــاركة لــدي النــواب خاصــة مــع كــون تلــك الجلســات قــد خصصــت إلعــالن 

قوائــم عضويــة اللجــان النوعيــة وانتخــاب هيئــات مكاتبهــا .

أمــا بالنظــر ألعــدد النــواب المشــاركين فــي وقــت افتتــاح جلســات الشــيوخ التــي تخضــع للتحليــل نجــد أن أقــل الجلســات عــدد 
كانــت الجلســة رقــم ) 5 ( بعــدد ) 232 ( نائــب يمثلــون نســبة ) 77،3 % ( مــن إجمالــي عضويــة المجلــس فــي مؤشــر ذو داللــة 
شــديدة االيجابيــة مــن حيــث نســبة المشــاركة التــي تمكــن المجلــس مــن اتخــاذ كافــة القــرارات ومناقشــة جميــع الموضوعــات 
دون أي تخوفــات ترتبــط بأنصبتهــا القانونيــة ـفـي جانبهــا العــددي خصوصــا بالنظــر لمــدة انعقادهــا التــي لــم تتجــاوز ) 50 ( 
دقيقــة والموضوعــات التــي أدرجــت عـلـي جــدول أعمالهــا مــن اســتمر مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الطاقــة 
والبيئــة والقــوي العاملــة ومكتبــي لجنتــي ) الزراعــة والــري ـ التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات( 
عــن مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة والمحــال مــن مجلــس النــواب بإصــدار قانــون تنظيــم النفــاذ إلــي المــوارد األحيائيــة 
واالقتســام العــادل للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها وصــوال للموافقــة النهائيــة عليــه وإحالتــه لمجلــس النــواب مدعومــا بتقريــر 

المجلــس حولــه .
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ولمزيــد مــن التعمــق فــي قــراءة اســتدالالت الرقــم االفتتاحــي لحضــور النــواب للجلســات وباعتبــار أن باقــي النــواب لــم يحضــروا 
فعليــا أثنــاء انعقادهــا ـ وهــو افتــراض غيــر صحيــح لألمانــة العلميــة ولتوثقنــا مــن حــاالت عديــدة حضــر فيهــا النــواب بعــد بــدء 
الجلســة وأثناء انعقادها ـ فان إجمالي حضور النواب لكافة جلســات العينة يبلغ ) 3776 ( نائب بمتوســط عام ) 252 ( نائب 
لــكل جلســة وهــو مــا نســبته ) 84 % ( األمــر الــذي يضــع هــذا المجلــس ضمــن أعلــي المجالــس مشــاركة وانضباطــا فــي تاريــخ 
الحيــاة النيابيــة المصريــة خصوصــا بالنظــر لكــون إجمالــي عضويــة المجلــس ـ لــو حضــر بكافــة نوابــه لجميــع الجلســاتـ هــو إجمالــي 
رقمــي قــدره ) 4500 ( نائــب وبمــا يعنــي أن المجمــوع العــام لحــاالت الغيــاب ) االفتراضيــة ( هــو ) 724 ( نائــب بمتوســط )48( 

نائــب لــكل جلســة .

وزيــادة فــي التحليــل واالســتدالل نجــد أن هنــاك ) 7 ( جلســات أرقــام ) 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 9 ـ 10 ـ 12 ( قــد شــهدت حضــورا افتتاحيــا 
يتجــاوز المتوســط العــام فــي تأكيــد علــي روح المشــاركة والتفاعــل تصدرتهــا الجلســة االفتتاحيــة بعــدد ) 271 ( نائــب بمــا يعكس 
الحــرص علــي عضويــة المجلــس وافتقــاد النــواب لجلســاته فــي فتــرة اإلجــازة البرلمانيــة وأيضــا اســتيعابهم لطبيعــة أدوارهــم 
وأهميتهــا خصوصــا مــع كــون عــدد مــن تلــك الجلســات قــد تجــاوز الجانــب اإلجرائــي المرتبط باســتكمال هيــاكل المجلس وارتبط 
بممارســة المجلــس ألدواره الفنيــة ومناقشــته للقضايــا والموضوعــات التــي ترتبــط بمــا يحــال لــه مــن موضوعــات وقوانيــن كان 
أبرزهــا مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي ومكاتــب لجــان ) الصحــة والســكان ـ 
الشــباب والرياضــة ـ التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ـ الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار 
ـ الشــئون الدســتورية والتشــريعية ( عــن مشــروع القانــون المقــدم مــن الحكومــة بإصــدار قانــون حقــوق المســنين ومشــروع 
القانــون المقــدم مــن النائــب عبــد الهــادي القصبــي وعشــر عــدد أعضــاء مجلــس النــواب فــي ذات الشــأن ومناقشــة تقريــر لجنــة 
الشــئون المالية واالقتصادية واالســتثمار عن االقتراحين برغبة المقدمين من الســيدين النائبين ) ياســر زكي ـ أحمد ســمير( 
بشــأن إصــالح الهيــكل الضريبــي لعمليــات التــداول داخــل البورصــة المصريــة فــي ظــل رغبــة الدولــة فــي تشــجيع االســتثمار لدفــع 
عجلــة النشــاط االقتصــادي نهايــة بمناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية ومكتــب لجنــة 
التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات عــن االقتــراح برغبــة المقــدم مــن الســيد النائــب ســامح عاشــور 
كاديميــة المحامــاة والدراســات القانونيــة ومناقشــة المشــكالت والمعوقــات التــي تواجــه إنشــاءها بشــأن دراســة وتفعيــل دور أ
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يمتلــك مجلــس الشــيوخ المصــري باعتبــاره تعبيــرا عــن الغرفــة الثانيــة للتشــريع الوطنــي باختالف مســمياتها وتنوعات أدوارها 
التــي تراوحــت بيــن األصيــل واالستشــاري عبــر عقــود طويلــة ميراثــا قويــا ومشــرفا مــن القيــم والتقاليــد المرتبطــة بكيفيــة طلــب 
الكلمــة وطبيعــة محتــوي المداخــالت وأيضــا نمــط التعامــل المؤيــد أو الرافــض لمضامينهــا بمــا انعكــس بصــورة واضحــة فــي 

الشــكل واإلطــار النظــري المحــدد لهــا والــذي تضمنتــه الئحــة المجلــس الداخليــة.

فبالنظــر لنصــوص تلــك الالئحــة نجــد عشــرات المــواد المرتبطــة بمداخــالت النــواب وتنظيــم عمليــة طلبهــا أو إدارتهــا كان فــي 
مقدمتهــا المــادة )172( التــي تنــص علــي أنــه )ال يجــوز ألحــد أن يتكلــم فــي الجلســة إال بعــد أن يطلــب الكلمــة ويــأذن لــه الرئيــس 
فــي ذلــك وال يجــوز للرئيــس أن يرفــض اإلذن فــي الــكالم إال لســبب تقتضيــه أحــكام هــذه الالئحــة وفيمــا عــدا طلــب اســتعجال 

إنهــاء التقاريــر فــي الموضوعــات المحالــة إلــى لجــان المجلــس أو اإلجــراءات المتعلقــة بمباشــرتها لمهمتهــا ال يقبــل طلــب الــكالم 
فــي موضــوع محــال إلــى إحــدى اللجــان إال بعــد تقديــم تقريرهــا وإدراجــه بجــدول أعمــال المجلــس( أمــا المــادة )173( فقــد نصــت 

علــي أنــه )يجــوز لــكل عضــو أن يقــدم كتابــة إلــى رئيــس المجلــس طلــب اســتيضاح فــي أي موضــوع يــود العضــو االستفســار عنــه 
مــن شــئون المجلــس ويجــوز لرئيــس المجلــس أن يــرد علــى االستفســار بالجلســة بإيجــاز دون أن تجــرى فيــه أيــة مناقشــة ثــم 

ينظــر المجلــس فــي باقــي المســائل الــواردة بجــدول األعمــال(

ولتنظيــم آليــة طلــب الكلمــات وتحديــد تفضيــالت وقواعــد منحهــا ـفـي الحــاالت المتعلقــة بموضوعــات غيــر واردة ـفـي جــدول 
أعمــال الجلســة فقــد نصــت المــادة )174( علــي أنــه )ال تجــوز المناقشــة فــي موضــوع غيــر وارد فــي جــدول  األعمــال إال بنــاًء علــى 
طلــب الحكومــة أو رئيــس المجلــس أو بنــاًء علــى طلــب كتابــي مســبب يقــدم إلــى رئيــس المجلــس مــن أحــد ممثلــي الهيئــات 
البرلمانيــة أو مــن عشــرين عضــًوا عـلـى األقــل وال يجــوز لمقــدم الطلــب الــكالم إال بعــد موافقــة المجلــس عليــه بنــاًء عـلـى مــا 
يعرضــه الرئيــس ويصــدر قــرار المجلــس فــي ذلــك دون مناقشــة ومــع ذلــك يجــوز للرئيــس أن يــأذن بالــكالم لواحــد مــن مؤيــدي 
الطلــب وواحــد مــن معارضيــه لمــدة ال تزيــد علــى خمــس دقائــق مــا لــم يقــرر المجلــس غيــر ذلــك( ولتنظيــم تلــك الممارســة فقــد 
نصــت المــادة )175( علــي أنــه )إذا وافــق المجلــس علــى مناقشــة موضــوع غيــر وارد بجــدول األعمــال تجــری مناقشــته بعــد 

االنتهــاء مــن جــدول األعمــال إال إذا وافــق المجلــس علــى مناقشــته فــوًرا(

وإلقــرار القواعــد العامــة للحديــث فــي الجلســات العامــة فقــد نصــت المــادة )176( علــي أنــه )مــع مراعــاة مــا ورد فــي شــأنه نــص 
خــاص فــي هــذه الالئحــة عــن األولويــة فــي الــكالم يــأذن الرئيــس بالــكالم لطالبيــه حســب ترتيــب تقديــم طلباتهــم مــع مراعــاة صالــح 
المناقشــة ويراعــى إعطــاء األولويــة للمســجلين لطلــب الكلمــة إلكترونًيــا مــا لــم يقتــض صالــح النقــاش غيــر ذلــك وعنــد تشــعب 
اآلراء يراعــى الرئيــس قــدر اإلمــكان أن يتنــاوب الــكالم المؤيــدون والمعارضــون للموضوعــات المعروضــة للمناقشــة وفــى جميــع 
األحــوال يراعــى الرئيــس العدالــة والتنــوع فــي توزيــع الكلمــة قــدر اإلمــكان ومــع عــدم اإلخــالل بحكــم الفقرتيــن الســابقتين يجــوز 
لطالــب الــكالم أن يتنــازل عــن دوره لغيــره وعندئــذ يحــل المتنــازل إليــه محلــه ـفـي دوره( ولضمــان االلتــزام بفعاليــة الكلمــة 

طلبات الكلمة واملداخالت
ســـــالح التفــــاعل الربملــــاني 
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ووضوحهــا ومباشــرتها وفقــا للموضوعــات المطروحــة فقــد نصــت المــادة )178( علــي أنــه )مــع مراعــاة مــا ورد فــي شــأنه نــص 
كثــر مــن خمــس عشــرة دقيقــة أو المــدة التــي يحددهــا لــه رئيــس المجلــس  خــاص فــي هــذه الالئحــة ال يجــوز للعضــو أن يتكلــم أ

كثــر مــن مرتيــن فــي ذات الموضــوع إال إذا أجــاز المجلــس ذلــك( . كمــا ال يجــوز لــه الــكالم أ
واســتثناءا مــن تلــك القواعــد المتعلقــة بضوابــط منــح الكلمــة وإمكانيــة منحهــا للنــواب علــي وجــه االســتعجال فقــد نصــت 

المــادة )179( علــي أنــه يجــوز دائًمــا طلــب الــكالم فــي أحــد األحــوال اآلتيــة :
أوالً : الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح لتعارضه مع الدستور.

ثانًيــا : توجيــه النظــر إلــى مراعــاة أحــكام قانــون مجلــس الشــيوخ أو أحــكام هــذه الالئحــة وال يجــوز للعضــو فــي هــذه الحالــة 
أن يتكلــم فــي الموضــوع المعــروض علــى المجلــس أو أن يقــدم طلًبــا.

ثالًثا : تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكالم.
رابًعــا : طلــب التأجيــل أو إرجـــاء النظــر فــي الموضـــوع المطــروح للبحــث إلــى مــا بعــد الفصــل فــي موضــوع آخــر يجــب البــت 

فيــه أوالً .
ولهــذه الطلبــات أولويــة علــى الموضــوع األصلــي ويترتــب عليهــا وقــف المناقشــة فيــه حتــى يصــدر قــرار المجلــس فــي شــأنها 
وال يجــوز لطالــب الــكالم فــي هــذه األحــوال التكلــم قبــل أن يتــم المتكلــم األصلــي كلمتــه إال إذا أذن لــه الرئيــس بذلــك وكان 
مبنــى طلــب الــكالم أحــد األســباب المبينــة بالبنديــن )أوالً ـ ثانًيــا( مــن هــذه المــــادة ويجــب قبــل اإلذن بالــكالم فــي األحــوال 
المحــددة ـفـي البنديــن )أوالً ـ ثانًيــا( مــن هــذه المــــادة أن يحــدد العضــو المــــادة التــي يســتند إليهــا ـفـي الدســتور أو قانــون 
ــا ـ  مجلــس الشــيوخ أو هــذه الالئحــة وأن يبيــن للمجلــس وجــه المخالفــة كمــا يجــب فــي األحــوال المبينــة فــي البنديــن )ثالًث
رابًعــا( مــن هــذه المــــادة تحديــد الواقعــة أو القــول أو الموضــوع المشـــار إليــه فــي هذيــن البنديــن بطلــب كتابــي يقـــدم لرئيــس 
المجلــس، ولضمــان عــدم التعســف فــي ممارســة هــذا الحــق أو إســاءة اســتخدامه فــي غيــر المجــاالت المحــددة فقــد نصــت 
المــادة )180( علــي أنــه إذا تبيــن بعــد اإلذن بالــكالم للعضــو أنــه قــد تكلــم بالمخالفــة ألي حكــم مــن أحــكام المــادة )179( 
مــن هــذه الالئحــة كان لرئيــس المجلــس ســحب الكلمــة منــه كمــا يجــوز للمجلــس بنــاًء علــى اقتــراح رئيســه أن يقــرر تنبيهــه 

إلــى عــدم تكــرار ذلــك أو حرمانــه مــن الــكالم فــي الموضــوع المعــروض حتــى نهايــة الجلســة.
وفــي إطــار تنظيــم المداخــالت خاصــة متــي ارتبطــت بموضوعــات أو قضايــا شــائكة تتجــاوز عمليــات طلــب الكلمــة حولهــا 
قــدرة المجلــس علــي االحتفــاظ بكفــاءة المناقشــة أو المــدي الزمنــي المناســب إلصــدار القــرار حــول المعــروض منهــا فقــد 
نصــت المــادة )181( علــي أن  يحــدد المجلــس وقًتــا معيًنــا لالنتهــاء مــن مناقشــة أي موضــوع مــن الموضوعــات المعروضــة 
عليــه وأخــذ الــرأي فيهــا كمــا يحــدد المجلــس مــدة قصــوى يلتزمهــا مــن يــؤذن لهــم فــي الــكالم مــن األعضــاء فــي هــذه الحــاالت 
وفًقــا لمــا يقتضيــه حســن ســير العمــل بالمجلــس وســرعة إنجــاز الموضوعــات الداخلــة ـفـي اختصاصــه وذلــك بنــاًء عـلـى 
اقتــراح الرئيــس أو رئيــس اللجنــة المختصــة أو بنــاًء علــى طلــب كتابــي يقــدم لرئيــس المجلــس مــن خمســة عشــر عضــًوا 

علــى األقــل.
وفيمــا يتعلــق بتطبيــق القواعــد والتقاليــد البرلمانيــة لممارســة الحــق فــي الحديــث فقــد نصــت )182( علــي أن  يتكلــم مــن 
يــؤذن لهــم وقوًفــا مــن أماكنهــم أو مــن علــى المنبــر ويتكلــم المقــرر دائًمــا مـــن علــى المنبــر وفــى األحــوال األخــرى التــي يدعــو 
فيهــا رئيــس المجلــس المتكلــم للــكالم مــن علــى المنبــر ويســـتثنى مــن هــذه األحــكام األعضــاء مــن ذوى اإلعاقــة وال يجــوز 
للمتكلــم أن يوجــه كالمــه لغيــر الرئيــس أو هيئــة المجلــس، كمــا نصــت المــادة )183( علــي أنــه ال تجــوز التــالوة أثنــاء الــكالم 

فــي الجلســة إال فــي التقاريــر والنصــوص واالقتراحــات والتعديــالت ومــا قــد يســتأنس بــه المتكلــم مــن األوراق.
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ولضمــان عــدم الخــروج علــي القواعــد والقيــم البرلمانيــة المتعلقــة بالحديــث وآدابــه العامة المتســقة مــع التقاليد البرلمانية 
فقــد تضمنــت الالئحــة فرعــا خاصــا بضبــط الســلوك البرلماـنـي بعنــوان )الخــروج عـلـى قواعــد الــكالم ـفـي الجلســة( حيــث 

نصــت المــادة )184( علــي أنــه:
)يجــب علــى المتكلــم التعبيــر عــن رأيــه ووجهــة ونظــره مــع المحافظــة علــى كرامــة المؤسســات الدســتورية بالدولــة 
وهيبتهــا وكرامــة المجلــس وكرامــة رئيــس المجلــس وأعضائــه كمــا يجــب علــى المتكلــم أال يكــرر أقوالــه وال أقــوال غيــره 
وال يجــوز لــه أن يخــرج عــن الموضــوع المطــروح للبحــث وال أن يأتــي بصفــة عامــة أمــًرا مخــالً بالنظــام والوقــار الواجــب 
للجلســة وـفـى جميــع األحــوال يحظــر عـلـى المتكلــم اســتخدام الســباب أو األلفــاظ النابيــة ـفـي عباراتــه وكل مخالفــة 

لذلــك تحــال إلــى لجنــة القيــم( 
بينمــا اختصــت المــادة )185( رئيــس المجلــس بتطبيــق قواعــد حفــظ النظــام والتدخــل الحاســم لمنــع التجــاوز أثنــاء 
الحديــث حيــث نصــت عـلـي أنــه )ال يجــوز ألحــد غيــر رئيــس المجلــس مقاطعــة المتكلــم وال إبــداء أيــة مالحظــة إليــه 
وللرئيــس وحــده الحــق فــي أن ينبــه المتكلــم فــي أيــة لحظــة أثنــاء كالمــه إلــى مخالفتــه ألحــكام المــادة )185( مــن هــذه 
الالئحــة أو غيرهــا مــن أحــكام هــذه الالئحــة أو إلــى أن رأيــه قــد وضــح وضوًحــا كافًيــا وأنــه ال محــل السترســاله فــي الــكالم( كمــا 
نصــت المــادة )186( علــي أنــه )للرئيــس أن يلفــت نظــر المتكلــم للمحافظــة علــى نظــام الــكالم فــإن لــم يمتثــل فلــه أن 
يوجــه إليــه تحذيــًرا بعــدم الخــروج علــى النظــام( كمــا نصــت المــادة )187( علــي أنــه )للرئيــس أن يأمــر بحــذف أي كالم 
يصــدر مــن أحــد األعضــاء مخالًفــا ألحــكام هــذه الالئحــة مــن مضبطــة الجلســة وعنــد االعتــراض علــى ذلــك يعــرض األمــر 

علــى المجلــس الــذي يصــدر قــراره فــي هــذا الشــأن دون مناقشــة(
وفــي إطــار المحاســبية حــال الخــروج علــي تلــك القواعــد فقــد نصــت المــادة )188( علــي أنــه )إذا ارتكــب المتكلــم مــا يمــس 
كرامــة المؤسســات الدســتورية للدولــة وهيبتهــا أو كرامــة المجلــس أو رئيســه أو أعضائــه كان للرئيــس أن يناديــه باســمه 
ويحــذره مــن الخــروج علــى النظــام أو يمنعــه مــن االســتمرار فــي الــكالم فــإذا اعتــرض العضــو علــى قــرار الرئيــس أخــذ الرئيــس 
رأى المجلــس ويصــدر قــرار المجلــس فــي ذلــك دون مناقشــة( كمــا نصــت المــادة )189( علــي أنــه )إذا وجــه الرئيــس تحذيــًرا 
للمتكلــم طبًقــا ألحــكام المــواد مــن )184( إلــى )188( مــن هــذه الالئحــة ثــم عــاد فــي ذات الجلســة إلــى الخــروج علــى نظــام 
الــكالم فللرئيــس أن يعــرض عـلـى المجلــس منعــه مــن الــكالم ـفـي ذات الموضــوع أو حتــى انتهــاء الجلســة ويصــدر قــرار 
المجلــس فــي ذلــك دون مناقشــة( أمــا إذا تمــادي النائــب فــي مخالفــة القواعــد وعــدم االلتــزام بضوابــط الحديــث فقــد نصــت 
المــادة )190( علــي أنــه )للمجلــس بنــاًء علــى اقتــراح رئيســه أن يتخــذ ضــد العضــو الــذی أخــل بالنظــام أثنــاء الجلســة أو لــم 

يمتثــل لقــرار المجلــس بمنعــه مــن الــكالم أحــد التدابيــر اآلتيــة :
أوالً : المنع من الكالم بقية الجلسة.

ثانًيا : توجيه اللوم.
ثالًثا : الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة واحدة.

رابًعا : الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تجاوز جلستين.
خامًسا : الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تزيد على خمس جلسات.

ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود )أوالً ـ ثانًيا ـ ثالًثا( من هذه المادة من رئيس المجلس مباشرًة.
ولتنظيــم ممارســة تلــك الجــزاءات فقــد نصــت المــادة )191( علــي أنــه )مــع مراعــاة حكــم الفقــرة األخيــرة مــن المــادة )190( 
مــن هــذه الالئحــة يصــدر قــرار المجلــس باتخــاذ أحــد التدابيــر الســابقة أثنــاء انعقــاد الجلســة ذاتهــا بعــد ســماع أقــوال العضــو 
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أو مــن ينيبــه عنــه مــن زمالئــه دون مناقشــة ويصــدر القــرار بالحرمــان مــن االشــتراك ـفـي أعمــال المجلــس لمــدة تجــاوز 
جلســتين بأغلبيــة أعضــاء المجلــس ويجــوز للمجلــس أن يحيـــل الموضــوع إلــى لجنــة القيــم لتقـــديم تقريــر عاجــل عنــه إلــى 

المجلــس( 
وللتخفيــف مــن أثــار تلــك الجــزاءات خاصــة ـفـي الحــاالت التــي يمكــن أن تكــون ســخونة النقــاش أو الطبيعــة الخالفيــة 
للقضيــة موضــوع الحديــث ســببا فــي اندفــاع النائــب أو تجــاوزه فقــد نصــت المــادة )193( علــي أنــه )للعضــو الــذي حــرم مــن 
االشــتراك فــي أعمــال المجلــس أن يطلــب وقــف أحــكام هــذا القــرار بــأن يقــرر كتابــة لرئيــس المجلــس )أنــه يأســف لعــدم 
احتــرام نظــام المجلــس( ويتـلـى ذلــك ـفـي الجلســة ويصــدر قــرار المجلــس ـفـي هــذه الحالــة دون مناقشــة( فيمــا ضبطــت 
المــادة )194( الحــاالت التــي يجــوز فيهــا تخفيــف العقوبــة بالنــص علــي أنــه )إذا تكــرر مــن العضــو فــي ذات دور االنعقــاد مــا 
يوجــب حرمانــه مــن االشــتراك فــي أعمــال المجلــس فــال يقبــل منــه اعتــذار وللمجلــس بأغلبيــة أعضائــه أن يقــرر حرمانــه مــن 
االشــتراك فــي أعمالــه لمــدة ال تزيــد علــى عشــر جلســات أو إحالتــه إلــى لجنــة القيــم لتقديــم تقريــر إلــى المجلــس عمــا يكــون 

قــد بــدر مــن العضــو مــن مخالفــة للنظــام( 

فــي ضــوء تلــك الضوابــط والمحــددات فقــد كان مــن الطبيعــي أن نشــهد أداًءا منضبطــا فــي طلــب الكلمــة وإبــداء وجهــات 

النظــر بشــكل عــام مــن نــواب المجلــس حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المداخــالت التــي أبداهــا النــواب خــالل الجلســات الـــ 
)15( األوـلـي مــن دور االنعقــاد الســنوي الثاـنـي )289( مداخلــة توزعــت بيــن )13( جلســة عامــة بمتوســط عــام )23( 
مداخلــة تقريبــا بالنظــر لكــون الجلســات )األولــي ـ الثانيــة( قــد خلــت مــن أيــة مداخــالت للنــواب لكونهــا جلســات إجرائيــة 
تســتهدف اســتكمال الشــكل المؤسســي لهيــاكل المجلــس وال يجــوز طلــب الكلمــة فيهــا إال ألســباب خاصــة وهــو 
متوســط مقبــول ـ وان كان غيــر مثالــي ـ ألداءات المجلــس خاصــة فــي ظــل قصــر مــدة انعقــاد الجلســات ومحدوديــة عــدد 

الموضوعــات التــي شــهدتها جــداول أعمــال تلــك الجلســات.

وقــد تصــدرت الجلســة )9( حــاالت الفعاليــة وتنــوع المداخــالت المقدمــة مــن النــواب بعــدد )52( مداخلــة كونهــا الجلســة 
األوـلـي ـفـي مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة حقــوق اإلنســان والتضامــن االجتماعــي ومكاتــب لجــان )الصحــة 
الماليــة  الشــئون  ـ  المعلومــات  وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  العلمــي  والبحــث  التعليــم  ـ  والرياضــة  الشــباب  ـ  والســكان 
واالقتصاديــة واالســتثمار ـ الشــئون الدســتورية والتشــريعية( عــن مشــروع القانــون المقــدم مــن الحكومــة بإصــدار قانــون 
حقــوق المســنين ومشــروع القانــون المقــدم مــن النائــب عبــد الهــادي القصبــي وعشــر عــدد أعضــاء مجلــس النــواب فــي ذات 
الشــأن تليهــا الجلســة رقــم )4( بعــدد )37( مداخلــة وهــي الجلســة التــي بــدأ المجلــس خاللهــا فــي القيــام بــأدواره ومهامــه 
الدســتورية بمناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الطاقــة والبيئــة والقــوي العاملــة ومكتبــي لجنتــي )الزراعــة والــري 
ـ التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات( عــن مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة والمحــال مــن 
مجلــس النــواب بإصــدار قانــون تنظيــم النفــاذ إلــي المــوارد األحيائيــة واالقتســام العــادل للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها.

كتوبــر 2021 كأقــل الجلســات فــي عــدد  فــي المقابــل فقــد أتــت الجلســة رقــم )3( التــي انعقــدت يــوم األربعــاء الموافــق 6 أ

المداخــالت التــي أبداهــا النــواب خــالل دور االنعقــاد الثانــي بعــدد )8( مداخــالت كونهــا كانــت أخــر لجلســات اإلجرائيــة التــي 
تــم خاللهــا إعــالن نتائــج انتخابــات هيئــات مكاتــب اللجــان النوعيــة حيــث أتــت المداخــالت خاللهــا لكونهــا قــد انعقــدت فــي 
يــوم مــن أيــام التاريــخ الوطنــي للقــوات المســلحة المصريــة والــذي شــهد العبــور مــن الهزيمــة للنصر وتحريــر التراب الوطني 
الــذي لوثــه االحتــالل الصهيوـنـي لمــدة )6( ســنوات تليهــا الجلســة )8( بعــدد )9( مداخــالت والتــي شــهدت اســتكمال 
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مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار ومكتــب لجنــة اإلســكان واإلدارة 
المحليــة والنقــل عــن مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة بإصــدار قانــون التخطيــط العــام للدولــة.

والحقيقــة أن هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن أزمنــة الجلســات وبيــن عــدد المداخــالت التــي يقدمهــا النــواب خاللهــا حيــث نجــد أن 
الجلســات األكثــر تفاعــال وعــددا فــي المداخــالت هــي األطــول زمنــا بمــا يتجــاوز الســاعتين لــكل جلســة بعكــس مــا هــو واقــع 
مــع الجلســات األقــل واألضعــف تفاعــال فنجــد الجلســة )3( يبلــغ زمنهــا )45( دقيقــة والجلســة )8( يبلــغ زمنهــا )50( دقيقــة 
بمــا يجعــل مــن الضــرورة التوصيــة بضــرورة إعــادة النظــر فــي أزمنــة الجلســات والســعي إلطالــة أمدهــا باعتبــار أن هــذا األمــر 

يعــد أحــد أهــم معــززات التفاعــل والمشــاركة فــي الحديــث مــن قبــل نــواب المجلــس.

إضافــة للمعــززات الخاصــة بحالــة التنــوع والحيويــة فــي تركيبــة المداخــالت والتــي أتــت بشــكل إجمالــي بعــدد )289( مداخلــة 
عنــد إعــادة تصنيفهــا وفقــا ألعمــدة نوعيــة وسياســية وجغرافيــة نجــد أنهــا قــد أتــت مــن قبــل )122( نائــب يمثلــون )40,7 %( 
مــن إجمالــي عضويــة المجلــس كمــا توزعــت بيــن النــواب )254( مداخلــة والنائبــات )35( مداخلــة فيمــا كان توزيعهــا علــي 
المســتوي السياســي بيــن )14( تيــار وحــزب سياســي بغيــاب )حزبيــن( فقــط وعلــي المســتوي الجغرافــي بيــن )24( مكــون 
جهــوي وجغرافــي بغيــاب )4( محافظــات عــن مشــهد المشــاركة وهــو مــا ســيتم تحليلــه وتفنيــد معلوماتــه بشــكل تفصيلــي 
فــي أجــزاء وفصــول خاصــة مــن الدراســة بمــا يمكــن مــن إعمــال قــراءات تحليليــة وتقديــم توصيــات تســهم فــي زيــادة فعاليــة 

مجلــس الشــيوخ واالســتفادة مــن األدوار واالختصاصــات المنصــوص عليهــا دســتوريا فيمــا يتعلــق بوجــوده.

حتليل إمجالي املداخالت
عدد املداخالتاجللسةعدد املداخالتاجللسة

952ـ1

1029ـ2

381120

4371226

5121317

6251417

7171520
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ولكــون المجلــس يحمــل فــي تركيبتــه العديــد مــن المعــززات االيجابيــة علــي المســتوي العمــري والنوعــي يمكــن رصدهــا 
بســهولة بالنظــر للعــدد غيــر المســبوق لتمثيــل النائبــات فــي مجلــس الشــيوخ فقــد كان مــن المهــم قــراءة التنــوع النوعــي 
والجنــدري فيمــا يتعلــق بالمداخــالت والكلمــات التــي ألقاهــا نــواب المجلــس خــالل جلســاته العامــة حيــث نجــد أن التنــوع 
والتداخــل فــي طبيعــة المداخــالت قــد اقتصــر علــي )10( جلســات تمثــل )66،3 %( مــن إجمالــي حــاالت التفاعــل كمؤشــر 
مهــم للغايــة فــي بيــان حصــاد الخبــرات وتنوعهــا فــي تركيبــة المجلــس وارتباطهــا بتاريــخ مشــاركة النائبــات فــي غرفــة التشــريع 
كثــر تطــورا مــن الغرفــة األولــي كانعــكاس مباشــر ألحقيــة الرئيــس فــي تعييــن  )الثانيــة( والتــي كانــت )دومــا( تشــهد تمثيــال أ
)ثلــث( عضويــة المجلــس بمــا كان يمكنــه مــن تصحيــح المســارات المعوجــة للتصويــت الشــعبي واختــالل معاييــر التقييــم 

والمفاضلــة فــي المجلــس التشــريعي بمســمياته المختلفــة.

بينمــا فــي المقابــل فقــد أتــت )3( جلســات )3 ـ 8 ـ 13( خاليــة مــن أي مداخلــة للنائبــات واقتصــار لكامــل مداخالتهــا علــي 
النــواب فقــط كان مــن الغريــب أنهــا ارتبطــت بقضايــا وموضوعــات يصعــب تخيــل غيــاب النائبــات عنهــا ســواء الكلمــات 
كتوبــر )جلســة 3( أو اســتكمال مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة الشــئون الماليــة  االحتفائيــة بذكــري نصــر أ
واالقتصاديــة واالســتثمار ومكتــب لجنــة اإلســكان واإلدارة المحليــة والنقــل عــن مشــروع قانــون مقــدم مــن الحكومــة بإصدار 
قانــون التخطيــط العــام للدولــة )جلســة 8( أو مناقشــة تقريــر اللجنــة المشــتركة مــن لجنــة حقــوق اإلنســان والتضامــن 
االجتماعــي ومكاتــب لجــان )الصحــة والســكان ـ الشــباب والرياضــة ـ التعليــم والبحــث العلمــي واالتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات ـ الشــئون الماليــة واالقتصاديــة واالســتثمار ـ الشــئون الدســتورية والتشــريعية( عــن مشــروع القانــون المقــدم 
مــن الحكومــة بإصــدار قانــون حقــوق المســنين ومشــروع القانــون المقــدم مــن النائــب عبــد الهــادي القصبــي وعشــر عــدد 
أعضــاء مجلــس النــواب فــي ذات الشــأن )الجلســة 13( وهــي موضوعــات وقضايــا ال يمكــن القــول بأنهــا ترتبــط بموضوعــات 

متخصصــة أو بعيــدة عــن اهتمامــات النائبــات بمــا يجعــل مــن الضــرورة مراجعتهــن لــألداء وتصويــب مواطــن الخلــل.

أمــا علــي مســتوي التمايــز النوعــي لعــدد المداخــالت نجــد أن النــواب ـ مــن الذكــور ـ قــد قدمــوا إجمــاال عــدد )254( مداخلــة 
خــالل دور االنعقــاد الثانــي بنســبة )87,9 %( مــن إجمالــي المداخــالت فــي كافــة الجلســات مقابــل )35( مداخلــة مــن النائبــات 
بنســبة )12,1 %( كرقــم غيــر مقبــول مطلقــا ســواء بالنظــر لعــدد النائبــات المتواجــدات بعضويــة المجلــس والــذي يتجــاوز 
تلــك النســبة )13,4 %( أو بالنظــر للخلفيــة العلميــة واألكاديميــة والسياســية للعناصــر المتواجــدة أو المعــززات النوعيــة 
التــي ترتبــط بالرغبــة ـفـي تغييــر الثقافــة التصويتيــة للناخــب المصــري وضــرورات االســتفادة مــن الدعــم غيــر المحــدود 
الــذي تبديــه مؤسســة الرئاســة تجــاه القضيــة حيــث أتــت أعلــي مداخــالت النــواب فــي الجلســة رقــم )9( بعــدد )45( مداخلــة 
تليهــا الجلســة )4( بعــدد )32( مداخلــة بينمــا فــي المقابــل أتــت أعلــي مداخــالت النائبــات فــي ذات الجلســات بعــدد )7 ـ 5( 
مداخــالت علــي التوالــي كان مــن الالفــت كونهــا هــي الجلســات األعلــى فــي التفاعــل بشــكل عــام وبمــا ال يعكــس تفضيــالت 
خاصــة أو نوعيــة لمداخــالت النــواب أو ارتبــاط مصلحــي بالقضايــا المطروحــة علــي جــدول أعمــال المجلــس وهــو أمــر ربمــا 

يحتــاج إلعــادة قــراءة قــدرات وخلفيــات النــواب علــي المســتوي النوعــي والسياســي والجغرافــي.
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حتليل املداخالت وفقا للنوع االجتماعي

اإلمجاليم النائباتم النوابالتــــاريخرقم اجللسة

ـــالثالثاء 5 أكتوبر 12021

ـــاألربعاء 6 أكتوبر 22021

8ـ8األربعاء 6 أكتوبر 32021

32537األحد 24 أكتوبر 42021

8412االثنين 25 أكتوبر 52021

22325األحد 7 نوفمبر 62021

16117األحد 7 نوفمبر 72021

9ـ9االثنين 8 نوفمبر 82021

45752األحد 21 نوفمبر 92021

25429االثنين 22 نوفمبر 102021

16420األحد 5 ديسمبر 112021

23326االثنين 6 ديسمبر 122021

17ـ17األحد 19 ديسمبر 132021

16117األحد 19 ديسمبر 142021

17320االثنين 20 ديسمبر 152021

25435289إمجالي زمن اجللسات
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بإجمالــي )99( مداخلــة موزعــة بيــن )15( نائــب بمــا يمثــل )34 %( مــن إجمالــي مداخــالت وفعاليــة المجلــس الكليــة أتــي 
أصحــاب األداء والفعاليــة األبــرز بيــن نــواب المجلــس والنمــاذج األكثــر نشــاطا يتقدمهــم النائــب حســام الخوـلـي ممثــل 
الهيئــة البرلمانيــة لحــزب مســتقبل وطــن صاحــب األكثريــة البرلمانيــة فــي المجلــس بعــدد )13( مداخلــة توزعــت بيــن )12( 
جلســة كأفضــل تنــوع وانتشــار للمداخــالت حيــث لــم يغــب عــن الحديــث ســوي فــي جلســة واحــدة )8( وان كان قــد عوضهــا 
فــي الجلســة )10( التــي قــام خاللهــا بتقديــم )مداخلتيــن( يليــه فــي النشــاط النائــب بهــاء الديــن أبــو شــقة )وكيــل المجلــس( 

بعــدد )9( مداخــالت تؤشــر الهتمــام وتفاعــل كبيــر بالــدور النيابــي والفنــي لــه بعيــدا عــن طبيعــة موقعــه القيــادي فــي هيئــة 
المجلــس وهــو مــا نــراه متكــرر مــع الوكيــل الثاـنـي النائبــة فيبــي فــوزي جرجــس التــي أتــت ـفـي المركــز )الخامــس( مــن 
حيــث التفاعــل بعــدد )5( مداخــالت تعكــس حالــة مــن االيجابيــة والتفاعــل البنــاء خاصــة بالنظــر لكونهــا األعلــى واألكفــأ بيــن 

النائبــات.
أمــا المركــز )الثالــث( ـفـي ترتيــب الفعاليــة فقــد شــغله النائــب أحمــد أبــو هشــيمة القيــادي بحــزب الشــعب الجمهــوري 
ورئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة بالمجلــس وهــو مركــز يتقاســمه مــع النائبيــن عصــام هــالل عفيفــي القيــادي بحــزب 
مســتقبل وطــن والنائــب المســتقل محمــد شــوقي عبــد العــال المعيــن بقــرار رئيــس الجمهوريــة بعــدد )8( مداخــالت لــكل 
منهــم فيمــا كان المركــز )الرابــع( تشــاركيا أيضــا بيــن )3( نــواب هــم عبــد الخالــق محمــد عيــاد رئيــس لجنــة الطاقــة والبيئــة 
والقــوي العاملــة والنائــب عبــد هللا أميــن عصــر رئيــس لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية والنائــب محمــد مجــدي 
فريــد وكيــل لجنــة حقــوق اإلنســان وأحــد نــواب تنســيقية شــباب األحــزاب بعــدد )6( مداخــالت لــكل نائــب ليبقــي المركــز 

)الخامــس( الــذي تقاســمه )7( نــواب بعــدد )5( مداخــالت لــكل منهــم.
والواقــع أن نواتــج تحليــل أســماء النــواب األكثــر ايجابيــة ومداخــالت فــي الجلســات العامــة تكشــف حالــة التنــوع والحيويــة 
التــي يعبــرون عنهــا وفقــا للعديــد مــن التصنيفــات وبمــا يؤكــد علــي أن طبيعــة التركيبــة النيابيــة لمجلــس الشــيوخ تضمــن 
لــه قــدرة أعلــي علــي التأثيــر وتقديــم البدائــل السياســاتية المطلوبــة منــه وفقــا لمــا يمتلكــه مــن خبــرات ومــا يمتــاز بــه مــن 

تجانــس يمكــن قــراءة معطياتــه فــي العديــد مــن األطــر واألداءات المتميــزة لنوابــه.
فعلــي مســتوي هيئــات وهيــاكل المجلــس نجــد أن النــواب األكثــر فعاليــة يتواجــد بينهــم وكالء المجلــس )بهــاء الديــن أبــو 
شــقة ـ فيبــي فــوزي جرجــس( ورؤســاء عــدد )4( لجــان نوعيــة )أحمــد أبــو هشــيمة ـ عبــد الخالــق عيــاد ـ عبــد هللا أميــن عصــر 
ـ هانــي ســري الديــن( ووكالء عــدد مــن اللجــان )محمــد شــوقي عبــد العــال ـ محمــد مجــدي فريــد ـ تيســير مطــر( وممثلــي 
هيئــات برلمانيــة )حســام الخولــي ـ محمــود ســامي اإلمــام( بمــا يــدل علــي حســن اختيــار العناصــر والكفــاءة التــي يمتــازون 

بهــا فــي األداءات العامــة.
أمــا علــي مســتوي التنــوع الجغرافــي فنجــد أن النــواب األكثــر تفاعــال يتوزعــون بيــن )7( قطاعــات جغرافيــة وجهويــة يتقدمهــا 
المعينــون بعــدد )7( نــواب فــي داللــة متكــررة علــي كفــاءة االختيــار وتنــوع القــدرات والمهــارات يأتــي مــن بعدهــم محافظتــي 

)الغربيــة ـ الدقهليــة( بعــدد )نائبيــن( لــكل محافظــة ثــم )4( محافظــات )بنــي ســويف ـ الجيــزة ـ اإلســماعيلية ـ بــور ســعيد( 
بعــدد نائــب )واحــد( لــكل محافظــة منهــا لتبقــي المفارقــة الالفتــة والمهمــة مرتبطــة بغيــاب )محافظــة القاهــرة( تمامــا 
عــن المشــهد رغــم كونهــا صاحبــة الحصــة األكبــر مــن نــواب المجلــس )21( نائــب وطبيعتهــا كعاصمــة للدولــة تتركــز فيهــا 
الخبــرات والمهــارات األكاديميــة والعلميــة والسياســية التــي تســتوجب مــن أصحابهــا ـ أو هكــذا يفتــرض ـ أداءا وبــروزا فاعــال 
فــي النشــاط العــام والمجتمعــي وهــو أمــر ربمــا يســتدعي مراجعــة لطبيعــة عمليــات االختيــار والمســببات التــي بنــاءا عليهــا 

جــرت المفاضلــة لصالحهــم.
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وعـلـي المســتوي السياســي والحزـبـي نجــد أن معــدالت التفاعــالت االيجابيــة والكلمــات التــي رفعــت مقدميهــا لصــدارة 
التركيبــة  تيــارات سياســية يمثلــون )43,7 %( مــن إجماـلـي  بيــن )7(  المشــهد قــد توزعــت عـلـي المســتوي السياســي 
السياســية للمجلــس التــي تتكــون مــن )16( تيــار وحــزب سياســي تصدرهــا )المســتقلون( بعــدد )4( نــواب كنتيجــة 
طبيعيــة تتســق مــع كــون المعينيــن قــد تصــدروا المشــهد علــي المســتوي الجغرافــي والذيــن أتــت أغلبيتهــم المطلقــة بعــدد 
)82( معيــن مــن بيــن مــن ال ينتمــون ألي مــن التيــارات والفصائــل الحزبيــة رغــم المالحظــة المرتبطــة بغيــاب المســتقلون 
مــن الفائزيــن بالمقاعــد علــي المســتوي االنتخابــي وعددهــم )6( نــواب تمكنــوا مــن إدارة معركــة انتخابيــة مذهلــة وشــديدة 
الســخونة النتــزاع مقاعدهــم رغــم هندســة النظــام االنتخابــي الــذي يعــزز مــن فــرص مرشــحي التكتــالت الحزبيــة واتســاع 

رقعــة الدوائــر االنتخابيــة بمــا كان يســتوجبه المشــهد مــن نشــاط نيابــي وقــوة فــي األداءات والمداخــالت لصالحهــم.
فيمــا تــوزع المركــز الثانــي بيــن حزبــي )مســتقبل وطــن ـ الوفــد( بعــدد )3( نــواب لــكل تنظيــم سياســي رغــم الفــارق الهائــل 
فــي التمثيــل بينهمــا مــع امتــالك مســتقبل وطــن لعــدد )147( نائــب تمنحــه القــوة والتأثيــر وتنــوع الخبــرات والمهــارات التــي 

يمكنــه مــن بســط هيمنتــه عـلـي األداءات الفاعلــة داخــل القاعــة العامــة للمجلــس فيمــا تبلــغ حصــة الوفــد مــن عضويــة 
المجلــس )10( نــواب فقــط كداللــة علــي مــدي حيويــة الحــزب ونشــاط نوابــه فــي التفاعــل وطلــب الكلمــة فــي ظــل تحليــل 

فرعــي يوضــح وجــود نائبيــن معينيــن فــي دائــرة التحليــل بمــا يرتبــط بالمشــهد مــن دالالت خاصــة.

وذهــب المركــز الثالــث لصالــح حــزب )الشــعب الجمهــوري( بتواجــد )نائبيــن( فــي دائــرة التفاعــل األكثــر تنوعــا وعــددا يليــه 
)3( أحــزاب )اإلصــالح والتنميــة ـ إرادة جيــل ـ الديمقراطــي االجتماعــي( بتواجــد )نائــب( لــكل منهــا ـفـي دائــرة المشــاركة 
األعلــى كان أبرزهــم النائــب تيســير مطــر لكونــه الممثــل الوحيــد لحزبــه بالمجلــس إضافــة لكونــه معينــا بقــرار مــن رئيــس 
الجمهوريــة ورغــم ذلــك أظهــر أداءات ومشــاركة وضعتــه ضمــن األبــرز فــي الجلســات العامــة تتناســب مــع كونــه وكيــال للجنــة 
الصناعــة والتجــارة والمشــروعات وتعــزز مــن مكانــة الحــزب وتأثيــره فــي ظــل ضعــف ومحدوديــة نوابــه فــي مجلــس النــواب 

وفقــا لتحليــل العينــة المرتبطــة بجلســاته.

كــز الرئيســية لعــدد المداخــالت )9( مــن األحــزاب السياســية )حمــاة وطــن ـ المؤتمــر  ـفـي المقابــل فقــد غابــت عــن المرا

ـ مصــر الحديثــة ـ التجمــع ـ النــور ـ الحريــة ـ الســادات الديمقراطــي( كنتيجــة مباشــرة لمحدوديــة عمليــات طلــب الكلمــة 
والمداخــالت التــي يتقــدم بهــا نوابهــا إضافــة لحزبــي )الحركــة الوطنيــةـ  االتحــاد( اللذيــن غابــا تمامــا عــن المداخــالت والكلمات 
فــي الجلســات المرتبطــة بالدراســة وهــو أمــر يســتوجب إعــادة نظــر وتقييــم مباشــر ألداءات تلــك القــوي الحزبيــة ورفــع كفــاءة 

نوابهــا وتوفيــر ممكنــات الدعــم الفنــي التــي تســاعدهم علــي العمــل االيجابــي والبنــاء فــي المشــهد النيابــي العــام.

أبرز املتفاعلني 
حتيزات سياسية وجغرافية 
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تمثــل الجغرافيــا وتوزيــع المقاعــد النيابيــة وفــق قواعــد تضمــن العدالــة والمســاواة والتكافــؤ محــددات رئيســية يتوجــب  
االلتــزام بهــا عنــد هندســة النظــام االنتخابــي الوطنــي وفقــا للقواعــد الدســتورية التــي تضمنتهــا العديــد مــن المــواد الدســتورية 
كان مــن ضمنهــا نــص المــادة )251( التــي تحدثــت عــن قواعــد تشــكيل مجلــس الشــيوخ حيــث نصــت علــي أنــه )ويبيــن 
ُيراعــى التمثيــل العــادل للســكان  القانــون شــروط الترشــح األخــرى ونظــام االنتخــاب وتقســيم الدوائــر االنتخابيــة بمــا 
والمحافظــات ويجــوز األخــذ بالنظــام االنتخابــي الفــردي أو القائمــة أو الجمــع بــأي نســبة بينهمــا( وهــو مــا كان ســببا فــي عديــد 
مــن المراجعــات الدســتورية والمأخــذ المرتبطــة بمخالفــة القاعــدة أدت اللغــاء العمليــات االنتخابيــة وبطــالن التشــريعات 
المنظمــة إلتمامهــا بمــا يعكــس اهتمامــا بالغــا لــدي المشــرع بضمــان تمثيــل القــوي الجغرافيــة وتعبيــر الهيــاكل البرلمانيــة 
المؤسســة لكافــة البيئــات الجغرافيــة الوطنيــة ســواء لضمــان التعبيــر عــن مشــاكل تلــك البيئــات والعمــل علــي حلهــا أو 
لتحقيــق االندمــاج القــوي واالســتماع لوجهــات النظــر المختلفــة حــول تلــك التحديــات المعروضــة وعالقتهــا بالخبــرات 

والمهــارات المتنوعــة للتركيبــة البرلمانيــة.
لــذا فقــد كان التحــدي األول عنــد صياغــة قانــون تقســيم الدوائــر االنتخابيــة لمجلــس الشــيوخ )2020( هــو اعتمــاد إعمــال 
قاعــدة حســاب متوســط عــدد المواطنيــن الذيــن يمثلهــم النائــب وذلــك وفــق مــا أقرتــه المحكمــة الدســتورية العليــا عــن 
طريــق )حاصــل قســمة )مجمــوع( عــدد ســكان الجمهوريــة مضافــا إليــه عــدد الناخبيــن بهــا )مقســوما( علــي اثنيــن( بحيــث 
يتــم الوصــول إلــي المتوســط العــام لعــدد الناخبيــن بــكل محافظــة واعتمــاده كمتوســط حســابي لعمليــة تقســيم الدوائــر 

االنتخابيــة وتحديــد النصــاب العــادل لهــا )المحافظــات ـ الدوائــر( مــن مقاعــد المجالــس النيابيــة.
ولضمــان عدالــة توزيــع مقاعــد المجالــس النيابيــة فقــد أوجبــت المحكمــة الدســتورية علــي المشــرع ضــرورة التــزام القانــون 
العــام  المتوســط  اقتســام  أســاس  النائــب عـلـي  الذيــن يمثلهــم  الناخبيــن(  عــدد  بقاعــدة حســاب )متوســط  )المنظــم( 
للســكان والناخبيــن علــي إجمالــي عــدد المقاعــد المخصصــة للنظــام االنتخابــي المنفــرد أو للنظــم المعتمــدة )المختلطــة( 
مــع وضــع نســبة انحــراف معقولــة )ســواء بالزيــادة أو النقصــان( لحاصــل نتيجــة هــذه القاعــدة بواقــع )25 %( كمــا ورد بحكــم 

الدســتورية الســابق وذلــك نظــرا الســتحالة تحقــق التســاوي الحســابي المطلــق عمليــا. 
وعليــه فقــد انتهــت تلــك المحــددات المرتبطــة بإعمــال تلــك القواعــد علــي تشــكيل )مجلــس الشــيوخ( حيــث نصــت المــادة 
)1( مــن القانــون )141( لســنة 2020 علــي أن )يشــكل مجلــس الشــيوخ مــن )300( عضــوا وينتخــب ثلثــا أعضائــه باالقتــراع 
العــام الســري المباشــر ويعيــن رئيــس الجمهوريــة الثلــث الباقــي( بينمــا نصــت المــادة )2( علــي أن )يكــون انتخــاب مجلــس 

الشــيوخ بواقــع )100( مقعــدا بالنظــام الفــردي و )100( مقعــدا بنظــام القوائــم المغلقــة المطلقــة( 
علــي أنــه يجــب مالحظــة أن تلــك القواعــد الســابقة ـ رغــم وجوبهــا الدســتوري ـ فإنهــا ال تطبــق علــي المحافظــات الحدوديــة 
)شــمال ســيناء ـ جنــوب ســيناء ـ البحــر األحمــر ـ مرســي مطــروح ـ الــوادي الجديــد ـ أســوان( إذ تــم اســتثنائها )وفــق حكــم 
تفســيري للمحكمــة الدســتورية أقــر مبــدأ عامــا( ابتــداء مــن هــذا المعيــار )المعادلــة الحســابية لنصــاب المقعــد النيابــي( 

جغرافيـا التفاعـل : حني يكـون لألرض صوتـا مؤثــرا
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مــع التأكيــد علــي وجــوب تمثيلهــا علــي نحــو يعكــس أهميتهــا وفــق مــا ســبق بيانــه مــن مالحظــات دون النظــر إلجمالــي عــدد 
ســكانها وناخبيهــا والــذي لــن يصــل ـ فــي غالبيتهــا ـ إلــي الحــد األدنــى لمتوســط التمثيــل النيابــي.

وفــي ضــوء تلــك االســتخالصات والنتائــج جــري االنتقــال للتحــدي األصعــب واألكثــر اســتهدافا علــي المســتوي السياســي 
والمرتبــط بتقســيم الدوائــر جغرافيــا وتحديــد عددهــا ونصــاب كل منهــا مــن المقاعــد ـفـي ضــوء مســتهدفات اســتعادة 
مجلــس الشــيوخ واختصاصاتــه المحــددة تشــريعيا كغرفــة للتفكيــر وتقديــم بدائــل السياســات العامــة حيــث كان المعــوق 
األكبــر لعدالــة التشــكيل وفــق المهــام يرتبــط بنســق التصويــت العشــائري أو الثــروي بمــا قــد ينتــج عنــه )خصوصــا ـفـي 
الدوائــر متناهيــة الصغــر جغرافيــا( مــن وصــول عناصــر تتناقــض قدراتهــا وخلفياتهــا مــع طبيعــة مهــام مجلــس الشــيوخ.
لــذا انحــاز المشــرع لمنهجيــة توســيع النطــاق الجغراـفـي للدائــرة االنتخابيــة لتصبــح وحدتهــا األساســية هــي )المحافظــة 
اإلداريــة الموحــدة( مــع تخصيــص عــدد مــن المقاعــد لصالــح كل دائــرة )محافظــة( منهــا يتفــاوت بحســب عــدد ســكانها 
بحيــث نصــت المــادة )3( عـلـي أن )تقســم جمهوريــة مصــر العربيــة إـلـى عــدد )27( دائــرة تخصــص لالنتخــاب بالنظــام 
الفــردي وعــدد )4( دوائــر تخصــص لالنتخــاب بنظــام القوائــم يخصــص لدائرتيــن منهمــا عــدد )15( مقعــداً لــكل منهــا 
ويخصــص للدائرتيــن األخرتيــن عــدد )35( مقعــداً لــكل منهــا وُيحــدد نطــاق ومكونــات كل منهــا علــى النحــو المبيــن بهــذا 
القانــون وُينتخــب عــن كل دائــرة منهــا عــدد األعضــاء الــذي يتناســب وعــدد الســكان والناخبيــن بهــا بمــا يراعــي التمثيــل 
العــادل للســكان والمحافظــات( وهــو نمــط أثــار الكثيــر مــن الجــدل بــل والتخوفــات المرتبطــة بعــدم قــدرة المرشــحين 
المحتمليــن علــي تحمــل تنافســية بهــذا االتســاع الجغرافــي واالحتيــاج لممكنــات ماليــة وشــعبية بمــا قــد يــؤدي إليــه مــن 

عــزوف عــن المشــاركة وتدـنـي لنســب المترشــحين الراغبيــن ـفـي خــوض تلــك التنافســية.
مــن هنــا يمكــن لنــا أن نرصــد ونتفهــم األوزان العدديــة المختلفــة بيــن المحافظــات والتــي جعلــت محافظــة القاهــرة تحتــل 
المركــز األول مــن حيــث حجــم التمثيــل بعــدد )21( نائــب تليهــا الجيــزة بعــدد )16( نائــب والشــرقية )15( نائــب بينمــا نجــد 
أنفســنا أمام )7( محافظات )الســويس ـ بورســعيد ـ الوادي الجديد ـ البحر األحمر ـ شــمال ســيناء ـ جنوب ســيناء ـ مرســي 
مطــروح( أتــت بتمثيــل الحــد األدـنـى بعــدد )2( نائــب لــكل منهــا األمــر الــذي يســتوجب عنــد قــراءة التفاعــل والمشــاركة 
النيابيــة فــي عبــر المداخــالت مراعــاة أحجــام التمثيــل المتفاوتــة وقــدرة هــؤالء النــواب علــي التعبير عن االنحيــازات الجغرافية 
والقيميــة لدوائرهــم بالصــورة التــي تعــزز مــن طبيعتهــم التمثيليــة وتضمــن االلتفــاف الجماهيــري النابــع مــن إحســاس 
المواطنيــن بقــدرة الغرفــة النيابيــة علــي التعبيــر عــن مصالحهــم والتصــدي للتحديــات التــي تواجــه مجتمعاتهــم المحليــة.

وبالنظــر إلجمالــي المداخــالت التــي أبداهــا نــواب الشــيوخ خــالل الجلســات الســابقة مــن دور االنعقــاد الثانــي نجــد أنهــا تبلــغ 
)289( مداخلــة موزعــة بيــن )122( نائــب يمثلــون عــددا مــن القطاعــات الجهويــة تضــم بجــوار )المعينــون( ممثليــن لعــدد 
)23( محافظــة بنســبة انتشــار تبلــغ )85,7 %( مــن إجمالــي التركيبــة الجغرافيــة للمجلــس فــي ظــل غيــاب )4( محافظــات 
)أســوان ـ البحــر األحمــر ـ جنــوب ســيناء ـ مرســي مطــروح( عــن المشــاركة األمــر الــذي يــدل عـلـي انتشــار جيــد ومقبــول 
لعمليــات طلــب الكلمــة والتفاعــل الحــواري مــن قبــل النــواب رغــم غرابــة حالــة الصمــت والعــزوف التــي صاحبــت نــواب 
المحافظــات الصامتــة والتــي تمثــل قطاعــات جغرافيــة مــن الصعــب تجاهلهــا أو تجاهــل احتياجاتهــا الملحــة والتــي ترتبــط 

بطبيعتهــا الحدوديــة أيضــا.
وبتراتبيــة التفاعــل فــي عمليــات المشــاركة مــن األكثــر لألقــل نجــد أن العــدد األكبــر مــن النــواب المتفاعليــن بطلــب الكلمــة 
والحديــث فــي الجلســات العامــة أتــي مــن قبــل )المعينــون( بعــدد )48( نائــب كرقــم غيــر قابــل للمنافســة أو المزاحمــة مــن 
قبــل أي مــن القطاعــات الجغرافيــة فــي ظــل الحجــم العــددي الكبيــر لهــذا القطــاع والــذي يتمثل فــي )ثلث( عضوية المجلس 
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تأتــي مــن بعــده محافظــة القاهــرة بعــدد )12( نائــب والــذي يرجــع أيضــا لحجــم كتلتهــا األعلــى بيــن كافــة المحافظــات ثــم 
اإلســكندرية بعــدد )7( نــواب والجيــزة )6( لتتواـلـي بعدهــا المحافظــات التــي اســتفادت مــن كتلتهــا الســكانية ـفـي الفــوز 

كبــر داخــل مجلــس الشــيوخ. بحصــص تمثيليــة أ
أمــا المحافظــات األقــل فــي عــدد المداخــالت ـ مــع اســتبعاد المحافظــات الصامتــة ـ فنجــد أن هنــاك )8( محافظــات )الفيــوم 
ـ بنــي ســويف ـ أســيوط ـ الــوادي الجديــد ـ األقصــر ـ الســويس ـ اإلســماعيلية ـ شــمال ســيناء( قــد توقفــت تفاعالتهــا عنــد 
)نائــب( فقــط فــي ســلوك غيــر مقبــول أو مبــرر مــن قبــل ممثلــي تلــك المحافظــات التــي نعــود ونؤكد أن طبيعتها العشــائرية 
والمكانيــة واالقتصاديــة تضعهــا فــي دائــرة العــوز واالحتيــاج وتتطلــب مزيــد مــن الجهــد للوفــاء بمتطلبــات التنميــة والتطــور 
فمــن غيــر المفهــوم أو المبــرر أن تتواجــد محافظــة مثــل أســيوط أو األقصــر أو الســويس أو الفيــوم فــي هــذا التصنيــف رغــم 

شراســة العمليــات االنتخابيــة بهــا وعمليــات تجديــد النخبــة التــي يمارســها ســكانها فــي كل عمليــة انتخابيــة.
كثــر تعمقــا تتجــاوز المؤشــر الرقمــي الحــر فــي عمليــات تحليــل الفعاليــة باعتبــاره غيــر منصــف فــي تحديــد طبيعــة  ولقــراءة أ
االيجابيــة الجغرافيــة فــي األداءات الحواريــة بالنظــر لتفاوتــات حجــم التمثيــل واختــالف حصــص المحافظــات وفقــا لعــدد 
ســكانها وناخبيهــا نجــد أن عمليــات قيــاس التفاعــل وفقــا للــوزن النســبي لــكل محافظــة تكشــف عــن تفــرد خاص لمحافظة 
بورســعيد باعتبارهــا المحافظــة الوحيــدة التــي تفاعــل كل نوابهــا بطلــب الكلمــة دون وجــود مــكان للصمــت بهــا وهــو 
ســلوك شــديد التميــز خاصــة مــع ارتباطــه بــاألداء الفاعــل للنائــب عاطــف علــم الديــن الــذي وضعــه ضمــن النــواب األكثــر 

تفاعــال داخــل المجلــس.
ـفـي المقابــل فقــد تواجــدت محافظتيــن )القاهــرة ـ دميــاط( ـفـي مؤشــر المشــاركة الــذي يميــل لاليجابيــة باعتبــار أن عــدد 

كثــر مــن عــدد الصامتيــن بخــالف )13( محافظــة )المعينــون ـ القليوبيــة ـ الدقهليــة ـ الجيــزة ـ الفيــوم ـ  المتحدثيــن منهــا أ
كثــر ميــال ـ بدرجــات  بنــي ســويف ـ المنيــا ـ أســيوط ـ ســوهاج ـ األقصــر ـ الشــرقية ـ اإلســماعيلية ـ البحيــرة( أتــي المؤشــر فيهــا أ
متفاوتــة ـ للســلبية باعتبــار أن عــدد الصامتيــن منهــا كان هــو األكبــر عــددا مــن المتحدثيــن لتبقــي فــي النهايــة )8( محافظــات 
)الغربيــة ـ المنوفيــة ـ كفــر الشــيخ ـ الــوادي الجديــد ـ قنــا ـ الســويس ـ شــمال ســيناء ـ اإلســكندرية( تســاوت فيهــا أعــداد 
المتحدثيــن مــع أعــداد الصامتيــن بمــا قــد يؤكــد علــي أن عمليــات المراجعــة والتقييــم والتحليــل الــدوري ألداءات النــواب 
مســألة بالغــة األهميــة لضمــان رفــع كفــاءة العمليــات الحواريــة وتشــجيع النــواب عـلـي االســتفادة مــن األدوات المتاحــة 

لصالحهــم إلحــداث التغييــر المجتمعــي الداعــم للتطــور.
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حتليل الفعالية وفقا للتصنيف اجلغرايف 

إمجاليصامت متحدثاحملافظةمإمجاليصامت متحدثاحملافظةم

336قنا485210015املعينون1

123األقصر1292116القاهرة2

33ـأسوان571217القليوبية3

22ـالبحر األحمر481218الدقهلية4

51015الشرقية551019الغربية5

213دمياط44820املنوفية6

112السويس33621كفر الشيخ7

123اإلسماعيلية6101622الجيزة8

2ـ2بورسعيد15623الفيوم9

111شمال سيناء15624بني سويف10

22ـجنوب سيناء27925املنيا11

7714اإلسكندرية17826أسيوط12

31114البحيرة11227الوادي الجديد13

22ـ مرسي مطروح371028سوهاج14

122177299اإلمجـــــــــــــالي
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الرقمــي لعــدد  قــراءة وتحليــل اإلحصــاء  نــواب الشــيوخ توجــب  التفاعـلـي لمداخــالت  وحتــي تكتمــل جوانــب المشــهد 
كثــر شــموال تســتجمع تفاصيــل المشــهد  المداخــالت المقدمــة مــن كل محافظــة منســوبا لعــدد نوابهــا لتكويــن رؤيــة أ
مــن حيــث مــدي القــدرة علــي التفاعــل المتكــرر مــع األجنــدة النيابيــة وتطويــر القــرارات المتعلقــة بالموضوعــات والقضايــا 
المطروحــة خاصــة وأن هنــاك حــاالت شــهدت ارتفــاع فــي عــدد المتحدثيــن يقابلهــا انخفــاض ومحدوديــة شــديدة فــي عــدد 
المداخــالت بصــورة تجعــل أي قيــاس يبنــي عـلـي أحــد طرـفـي المعادلــة بمفــرده هــو بمثابــة قيــاس ناقــص ومختــل وأي 
مقدميهــا  اليهــا  المداخــالت مضافــا  عــدد  تحليــل  عمليــات  دمــج  يســتوجب  جوانبــه  بمختلــف  المشــهد  عـلـي  االطــالع 

والفاعليــن الرئيســيين ـفـي تحقيقهــا.
وفقــا لتلــك المعطيــات نجــد أن المعينيــن قــد تصــدروا المشــهد بعــدد )124( مداخلــة تضعهــم فــي المركــز األول بنســبة 
)42,9 %( مــن إجمالــي المداخــالت مســتفيدين مــن العــدد الكبيــر مــن المتحدثيــن ممــن يحملــون هــذا االنتمــاء الجهــوي 
بعــدد )48( نائــب بمتوســط عــام )2,6( مداخلــة لــكل نائــب إضافــة لوجــود )7( نــواب منهــم ضمــن األكثــر فعاليــة ومشــاركة 
فــي عمليــات طلــب الكلمــة والحديــث وهــي فــي مجملهــا معطيــات تعــزز مــن مكانــة ومنزلــة المعينيــن فــي المشــهد النيابــي 

وتظهــر مــدي تأثيرهــم فــي السياســات العامــة رغــم مــا يرتبــط بهــا فــي زاويــة أخــري مــن اختــالل يرتبــط بســلبية قطــاع واســع 
أخــر منهــم وانعزالهــم عــن المشــاركة فــي أيــة أداءات نيابيــة وفــق مــا ســيتم رصــده فــي المحــور الخــاص بنــواب الصمــت.

وقــد احتلــت محافظــة الغربيــة المركــز الثانــي مــن حيــث عــدد المداخــالت بعــدد )24( مداخلــة تمثــل )8,3 %( مــن اجمالــي 
المداخــالت مدعومــة فــي ذلــك بــاألداءات المتميــزة التــي قدمهــا ممثــل الهيئــة البرلمانيــة لحــزب مســتقبل وطــن النائــب 
كثــر مــن نصــف مداخــالت المحافظــة بعــدد )13( مداخلــة تبعتهــا محافظــة الجيــزة  حســام الخوـلـي الــذي قــدم بمفــرده أ
بعــدد )18( مداخلــة قدمهــا )6( نــواب بمتوســط )3( مداخــالت لــكل نائــب رغــم التأثيــر البالــغ والــدور الفاعــل للنائــب عصــام 
هــالل الــذي قــام بمفــرده بعــدد )8( مداخــالت ثــم القاهــرة التــي قــدم نوابهــا الفاعليــن )16( مداخلــة بمتوســط )1,3( مداخلــة 

لــكل نائــب فــي رقــم ال يتســق مطلقــا مــع طبيعتهــا أو بالنظــر لخلفيــات ممثليهــا داخــل المجلــس.
وعلــي الجانــب األخــر نجــد أن هنــاك )4( محافظــات )أســيوط ـ الــوادي الجديــد ـ الفيــوم ـ الســويس( كانــت هــي األقــل فــي 
عــدد المداخــالت حيــث لــم يتقــدم نوابهــا ســوي بمداخلــة )واحــدة( فقــط ســبقتها )4( محافظــات أخــري )أســوان ـ البحــر 
األحمــر ـ جنــوب ســيناء ـ مرســي مطــروح( بــدون أي مداخلــة كنمــوذج لســلوك يســتوجب المراجعــة والتطويــر ســواء برفــع 
كثــر نجــازة لتفعيلــه أو ممارســة عمليــات  كفــاءة النــواب عبــر اطــار مشــابه لمعهــد التدريــب البرلمانــي مــع اعتمــاد سياســات أ
الضغــط المجتمعــي بمــا يعــزز الرغبــة فــي المشــاركة والتفاعــل لــدي هــؤالء النــواب فــي إطــار التعبيــر عــن رؤى وتوجهــات 

دوائرهــم المجتمعيــة.
علــي أنــه تبقــي ضــرورات لإشــادة بحــاالت اســتثنائية كان المتحــدث فيهــا )نائــب( بمفــرده عــن محافظــة كاملــة ورغــم ذلــك 
قــدم أداءات شــديدة االيجابيــة والتفاعــل وضعتــه كمتحــدث وكمحافظــة فــي منطقــة متقدمــة مــن التأثيــر والتعاطــي مــع 
األجنــدة النيابيــة وهــو مــا يمكــن أن نــراه بشــكل واضــح فــي أداءات النائــب أحمــد أبــو هشــيمة الــذي كان المتحــدث الوحيــد 
بيــن نــواب محافظــة بنــي ســويف ورغــم ذلــك قــدم )8( مداخــالت حواريــة جعلــت المحافظــة تحتــل المركــز )التاســع( مــن 
حيــث حجــم التفاعــل الجغرافــي بــل ان مــا قدمــه هــذا النائــب بمفــرده أتــي متســاويا مــن الناحيــة العدديــة مــع مــا قدمــه )5( 
نــواب كانــوا هــم المتفاعليــن بيــن نــواب محافظــة الشــرقية جميعــا وهــو مــا نــري تكــرار مشــابها لــه فــي أداءات النائبــة فيبــي 
فــوزي جرجــس )وكيــل المجلــس( التــي كانــت المتحدثــة الوحيــدة عــن محافظــة اإلســماعيلية ورغــم ذلــك قدمــت )5( 

مداخــالت تتجــاوز مجمــوع مــا قدمــه نــواب محافظــات )أســيوط ـ الــوادي الجديــد ـ الفيــوم ـ الســويس(.
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حتليل مداخالت النواب ) التصنيف اجلغرايف (

املداخالت املتحدثوناحملافظةماملداخالت املتحدثوناحملافظةم

39قنا4812415املعينون1

13األقصر121616القاهرة2

ــأسوان51217القليوبية3

ــالبحر األحمر41218الدقهلية4

58الشرقية52419الغربية5

23دمياط4620املنوفية6

15السويس3321كفر الشيخ7

11اإلسماعيلية61822الجيزة8

26بورسعيد1123الفيوم9

12شمال سيناء1824بني سويف10

ــجنوب سيناء2425املنيا11

711اإلسكندرية1126أسيوط12

37البحيرة1127الوادي الجديد13

ــ مرسي مطروح3528سوهاج14

122289اإلمجـــــــــــــالي

وطالمــا انتقــل الحديــث للنــواب األكثــر تفاعــال ـفـي تمثيــل محافظاتهــم والحديــث االيجاـبـي والمؤثــر ـفـي الجلســات العامــة 

باســمها فقــد كان مــن الضــروري أن ننتقــل بالتحليــل لقــراءة أصحــاب األداءات األفضــل فــي كافــة المحافظــات باعتبــار ذلــك 
)أوال( حقــا لهــم فــي ضــوء مــا يقدمونــه مــن أداءات )وثانيــا( باعتبــاره قــد يكــون معــززا ألداءات مشــابهة أو منافســة مــن قبــل 

نــواب آخريــن وهــو أحــد المســتهدفات الرئيســية للدراســة التــي نســعي للوصــول إليهــا.
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وبشــكل رقمــي نجــد أن األداءات الجغرافيــة األفضــل لنــواب المحافظــات والقطاعــات الجهويــة قــد توزعــت بيــن )34( 

نائــب توزعــوا بيــن )24( محافظــة ومكــون جهــوي بوجــود )4( محافظــات دون أي متحدثيــن حيــث نجــد )17( محافظــة قــد 
كزهــا  انفــرد )نائــب( بمفــرده بموقعــه كأكثــر نوابهــا ايجابيــة بينمــا نجــد )5( محافظــات قــد تشــارك )نائبيــن( فــي اقتســام مرا
كزهــا نهايــة بمحافظــة )واحــدة( اقتســم )4( نــواب ايجابيــة التفاعــل عنهــا. األولــي و محافظــة )واحــدة( اقتســم )3( نــواب مرا
وعلــي مســتوي عــدد المداخــالت والكلمــات المقدمــة مــن النــواب األكثــر ايجابيــة فــي تمثيــل محافظاتهــم نجــد أن رقــم )13( 
مداخلــة قــد انفــرد بــه النائــب حســام الخولــي عــن محافظــة الغربيــة وهــو الرقــم األعلــى بيــن كافــة نــواب مجلــس الشــيوخ 
مــن كافــة المحافظــات يليــه رقــم )9( مداخــالت الــذي انفــرد بــه أيضــا النائــب بهــاء الديــن أبــو شــقة )وكيــل المجلــس( 

عــن المعينيــن ليبــدأ بعدهمــا النــواب والمحافظــات ـفـي اقتســام أرقــام الفعاليــة حيــث نجــد أن عــدد )8( مداخــالت قــد 

تــم اقتســامه مــن قبــل ممثلــي محافظتــي )الجيــزة ـ بنــي ســويف( وهــو نشــاط وفعاليــة ظهــرت بقــوة فــي أداءات كال مــن 
النائــب عصــام هــالل عفيفــي والنائــب أحمــد أبــو هشــيمة بمــا يمتلكانــه مــن خبــرات ومهــارات لهــا عالقــة باالنتشــار الجغرافــي 
أو الكفــاءة المتخصصــة لنقفــز بعدهــا إـلـي رقــم )5( مداخــالت الــذي تــوزع بيــن )3( محافظــات )الدقهليــة ـ اإلســماعيلية 
ـ بورســعيد( وان امتــازت )الدقهليــة( بينهــا بــأن هــذا الرقــم قــد تكــرر مــن قبــل نائبيــن مــن نوابهــا بعكــس )اإلســماعيلية ـ 
بورســعيد( اللتيــن توقــف فيهمــا عنــد نائــب واحــد فقــط رغــم مــا يرتبــط باإلســماعيلية لكــون هــذا التفاعــل مــن قبــل النائبــة 
فيبــي فــوزي جرجــس )وكيــل المجلــس( لــم يصاحبــه أي محاولــة للمشــاركة أو الحديــث مــن قبــل باقــي نــواب المحافظــة.
وبالذهــاب لرقــم )4( مداخــالت تفاعليــة نجــد أنــه قــد تكــرر مــن قبــل )4( محافظــات بدايــة مــن )قنــا( التــي تكــرر الرقــم مــن 
قبــل نائبيــن مــن نوابهــا مــرورا بمحافظــات )القليوبيــة ـ اإلســكندرية ـ البحيــرة( التــي كانــت تلــك االيجابيــة فيهــا قاصــرة علــي 
نائــب بمفــرده وهــو مــا تكــرر أيضــا مــع رقــم )3( مداخــالت الــذي أتــي مــن أعلــي نــواب محافظتــي )األقصــرـ  الشــرقية( ليكــون 
العــدد األكبــر مــن المحافظــات ضمــن الفئــة التــي كانــت أفضــل أداءات نوابهــا قاصــرة علــي )مداخلتيــن( والتــي بلغــت )6( 
محافظــات منهــا محافظتيــن بمتحــدث وحيــد )دميــاط ـ شــمال ســيناء( وثالثــة محافظــات )المنوفيــة ـ المنيــا ـ ســوهاج( 
تكــرر فيهــا الرقــم مــن قبــل نائبيــن فيمــا تمايــزت )القاهــرة( بكــون الرقــم قــد تــوزع بيــن )4( مــن نوابهــا فــي ســلوك يكشــف 
عمــق أزمــة التمثيــل والعضويــة الممثلــة لعاصمــة الدولــة والتــي جعلــت أفضــل ممثليهــا ال تتجــاوز مشــاركاته خــالل ثالثــة 
شــهور مداخلتيــن فقــط رغــم مــا يفترضــه واقــع الممارســة السياســية وطبيعــة تكويــن النخبــة مــن قــوة جماهيريــة وتنــوع 
فــي الــرؤى والخبــرات يعــزز مــن مكانــة ومعاييــر التقييــم واالنتقــاء لنوابهــا بــل وعددهــم غيــر القابــل للمزاحمــة وهــي احــدي 

اإلشــكاليات الكبــري التــي ينبغــي أن تكــون محــل نظــر وتحليــل مــن قبــل الخبــراء فــي الفتــرة المقبلــة لضمــان القــدرة علــي 
تطويــر األداءات واالســتفادة مــن التجــارب والممارســات الســابقة.

لتبقــي فــي النهايــة ظاهــرة شــديدة الغرابــة فــي مســتوي التحليــل ترتبــط بكــون مجــرد حديــث النائــب لمــرة )واحــدة( خــالل 
)15( جلســة عامــة كافيــا لوضعــه ضمــن القطــاع األكثــر فعاليــة وتتمايــز بــه عــن باقــي نــواب محافظتــه الذيــن ربمــا شــاركوه 
فــي الرقــم مثــل محافظــة )كفــر الشــيخ( التــي تــوزع الرقــم فيهــا بيــن )3( نــواب أو محافظــات )الفيــومـ  أســيوطـ  المنيــا( التــي 

اقتصــر كل حديــث نــواب المحافظــة علــي تلــك المداخلــة.
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النواب األبرز وفقا للتصنيف اجلغرايف

م النائباتم النوابالتــــاريخم
13حسام إبراهيم الدسوقى الخولىالغربية1

9بهاء الدين بدر عبد الرحيم أبو شقةاملعينون2

8عصام هالل محمود محمد عفيفىالجيزة3

8أحمد حمدى أبو هشيمة  عبد العزيزبني سويف4

الدقهلية5
5طارق السيد عبد العزيز إسماعيل

5محمود سامي علي السيد اإلمام

5فيبي فوزي جرجس فلموناإلسماعيلية6

5عاطف محمد محمد علم الدينبورسعيد7

4ياسر محمد إسماعيل الهضيبيالقليوبية8

قنا9
4أبو النجا محمود عثمان املحرزى

4محمد طارق محمد محمود رسالن

4أحمد شعبان حسين السيداإلسكندرية10

4هبه مكرم كامل شاروبيمالبحيرة11

3محمد عبد العليم حسين الضبعاوياألقصر12

3أحمد عبد الجواد محمد محمدالشرقية13

القاهرة14

2إيهاب وهبه لبيب وهبه

2محمود مصطفى بكري محمد

2ناجح محمد سيد عبد الفتاح جالل

2هادى لويس بباوى مرجان

املنوفية15
2سامية انسى حبيب فهمى

2هشام علي احمد الحاج علي

املنيا16
2أشرف حسين عشيري محمد

2حسانين احمد توفيق
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سوهاج17
2أحمد جالل أبو الدهب

2رشا اسحق فهيم نصير

2محمد علي عبدة أبو حجازىدمياط18

2فايز إبراهيم محمد احمد أبو حربشمال سيناء19

كفر الشيخ20

1سلوى إبراهيم ىلع الحداد

1عبد السميع عبد القادر يوسف احمد

1ىلع محمد ىلع العجوانى

1عبد القادر إبراهيم عبد البصير الجارحيالفيوم21

1محمد فهمى محمد احمد صالحأسيوط22

1مؤمن محمد إسماعيل معاذالوادي الجديد23

1سيد عبده حامد الشافعىالسويس24

ــأسوان25

ــالبحر األحمر26

ــجنوب سيناء27

ــ مرسي مطروح28
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مــع بــدء الدعــوة الرســمية للناخبيــن لالقتــراع الشــعبي لتكويــن غرفــة التشــريع الثانيــة المســماة ب )مجلــس الشــيوخ( 
فقــد ترقــب المهتمــون بعمليــات الترشــح ونســب اإلقبــال النخبــوي عليــه ســواء مــن قبــل القــوي والتيــارات السياســية 
الصلبــة أو مــن قبــل العناصــر ذات الجماهيريــة التــي ال تتقيــد بــرؤى أو بأفــكار تصنفهــا ضمــن تيــارات تنظيميــة محــددة 

للتنافــس عـلـي عضويــة المجلــس المســتحدث ألســباب تنوعــت وان اجتمعــت عناصرهــا الرئيســية فيمــا يـلـي : 
: أن المجلــس المســتحدث )الشــيوخ( هــو ـفـي نظــر قطاعــات مجتمعيــة وسياســية عديــدة إعــادة إنتــاج لمجلــس  أوالً 
ســابق )الشــورى( امتلــك نتيجــة ضعــف أداءاتــه وغمــوض صالحياتــه مــن الســخط الشــعبي وافتقــاد القيمــة أو الحمــاس 
التصويتــي مــا كان حافــز لقيــام لجنــة دســتور 2014 بإلغــاء ســند وجــوده مــن الدســتور )المعــدل( بــل وتصويــر تلــك المهمــة 
بكونهــا أحــد أبــرز منجــزات ومتكســبات إعــادة النظــر فــي دســتور مصــر القائــم وقتهــا وبمــا جعــل الجميــع يترقــب خطــوات 
تكوينــه التــي أثمــرت عنهــا بعــض نواتــج التعديــالت الدســتورية 2019 رغبــة فــي التعــرف علــي بواعــث عودتــه ومــدي قدرتــه 

علــي أن يصحــح مســارات مــاض مــازال يلقــي بظاللــه علــي المشــهد السياســي القائــم.
: أن طبيعــة الــدور والمهمــة التــي أـتـي المجلــس )الشــيوخ( النجازهــا وفــق مــا جــري إعالنــه والترويــج لــه وســط  ثانيــاً 
القطاعــات المجتمعيــة والشــعبية تفتــرض طبيعــة خاصــة للنــواب وتتطلــب صفــات وخصائــص مميــزة لديهــم بصــورة 
ربمــا أعمــق مــن المتنافســين لعضويــة )مجلــس النــواب( وهــو مــا جعــل تتبــع ســياقات الترشــح وبيانــات المترشــحين 
وخبراتهــم جــزء مــن االهتمــام الشــعبي ووســيلة لتأكيــد الصــورة الذهنيــة المســتحدثة حــول أدوار وأداءات المســتقبل 

لمجلــس الشــيوخ.
: أن الفتــرة التــي ســبقت اإلعــالن عــن الخطــوات اإلجرائيــة والتنفيذيــة لتشــكيل المجلــس قــد شــهدت حــوارات  ثالثــاً 
لألطيــاف  واســع  تمثيــل  لضمــان  السياســية  القــوي  بيــن  لتوافــق  الوصــول  ـفـي  رغبــة  متعــددة  وسياســية  مجتمعيــة 
السياســية داخــل المجلــس المســتحدث وأيضــا تقليــل التنافســية االنتخابيــة بمــا قــد تســتجلبه مــن اســتنفار عشــائري أو 
مالــي يتناقــض مــع طبيعــة مهــام وأدوار المجلــس ويرهــن مقــدرات أدائــه بتركيبــة جيوسياســية تفتقــد للكفــاءة والمهــارات 
المنشــودة فــي عضــو مجلــس الشــيوخ وهــي الحــوارات التــي أثمــرت نجاحــات توجتهــا )القائمــة الوطنيــة الموحــدة( والتــي 
تضــم فــي عضويتهــا )11( حــزب سياســي وان أصابتهــا بالمقابــل إخفاقــات أدت لغيــاب عــدد مــن القــوي السياســية الفاعلــة 

عــن التواجــد داخلهــا بــل وغيــاب بعضهــا )كليــا( عــن المشــهد االنتخابــي لمجلــس الشــيوخ وفــق مــا تــم رصــده الحقــا.
رابعاً : حجم اإلقبال التنافســي لعضوية المجلس في ظل الطبيعة المســتحدثة لتكوين دوائره االنتخابية والتي اعتمدت 
المــزج بيــن نظاميــن انتخابييــن مــع )مناصفــة( المقاعــد بينهمــا همــا )الفــردي ـ القوائــم المغلقــة المطلقــة( مــع اعتمــاد 
آليــة توســيع النطــاق الجغرافــي للمقاعــد الفرديــة بحيــث تكــون كل وحــدة إداريــة )محافظــة( دائــرة انتخابيــة موحــدة تنتخــب 
العــدد المطلــوب لهــا وفــق قاعــدة الــوزن العــادل للمقعــد ســكانيا وانتخابيــا بالصــورة التــي حددهــا حكــم الدســتورية ســابقا 
وهــو مــا جعــل عمليــة الترشــح بــل وفــرص المنافســة تســتدعي طبيعــة خاصــة للمترشــحين رأي البعــض أنهــا قــد تقلــص 

أعدادهــم بصــورة قــد تفقــد العمليــة االنتخابيــة طابعهــا التنافســي المعتــاد فــي االنتخابــات الوطنيــة.

أداءات القوي السياسية : بدائل مفرتضة 
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خامســا : حالــة الضعــف والتــردي التــي تعانــي منهــا معظــم األحــزاب السياســية ســواء علــي مســتوي االنتشــار الجماهيــري 
المرتبــط بقاعــدة شــعبية داعمــة لصالــح ممثليــه أو عـلـي مســتوي القــدرات الماليــة والفنيــة لتحمــل نفقــات المعــارك 
االنتخابيــة التــي انتقلــت لنطاقــات مــن اإلنفــاق تتطلــب قــدرات ربمــا تفــوق كافــة مخصصــات تلــك األحــزاب أو غيــاب 
األفــكار والبرامــج والــرؤى والبدائــل التــي تقنــع الناخــب بجــدوى التصويــت لهــا أو قدرتهــا علــي إحــداث الفــارق والتغييــر 
لــو أصبحــت لديهــا ممكناتــه الفعليــة وهــو مــا خلــق حالــة مــن الســيولة فــي االنتمــاءات الحزبيــة وتنقــالت غيــر منطقيــة فــي 
االنتمــاء التنظيمــي للعديــد مــن الفائزيــن بيــن تلــك األحــزاب والقــوي السياســية وأثــار لغطــا كبيــرا أثنــاء تحليــل األداءات 

بســبب تتضــارب الحديــث حــول االنتمــاء السياســي للعديــد مــن النــواب داخــل المجلــس.
والواقــع أن مجــرد تحليــل عمليــات وأرقــام الترشــح التــي أشــارت لعــدد إجمالــي بلــغ )912( مترشــح قبــل عمليــة فحــص 
ومراجعة مســتندات الترشــح والتي قلصت العدد ليصبح )762( مترشــح نتيجة اســتبعاد ملفات )150( مترشــح لعدم 
اســتيفاء المســتندات المطلوبــة أو عــدم انطبــاق الشــروط الخاصــة بتكويــن المجلــس عليهــم وان كانــت مرحلــة التظلمــات 
والطعــون فــي قــرارات االســتبعاد والقيــد قــد أعــادت رفــع الرقــم ثانيــة ليصبــح العــدد النهائــي للمترشــحين لعضويــة مجلــس 
الشــيوخ علــي المقاعــد الفرديــة )787( مترشــحا يتوزعــون بيــن )27( دائــرة انتخابيــة وعــدد )24( حزبــا سياســيا بمجمــوع 
)276( مترشــح فيمــا تقــدم )511( مترشــح كمســتقلين )دون صفــات حزبيــة( أدي فــي النهايــة لنتائــج رســخت لتغيــر بالــغ 

القــوة فــي حجــم تمثيــل القــوي والنخــب وهيمنــة مطلقــة للقــوي السياســية علــي تركيبــة العضويــة المنتخبــة.
فعـلـي مســتوي التصويــت الشــعبي فــاز ممثلــوا األحــزاب السياســية بعــدد )194( مقعــد انتخاـبـي تمثــل كافــة المقاعــد 
المخصصــة لنظــام القوائــم بإجماـلـي )100( مقعــد إضافــة لعــدد )94( مقعــد ـفـي النظــام الفــردي بذهــاب )6( مقاعــد 
للمســتقلين توزعــت بيــن محافظــات األقصــر )2( مقعــد و)القاهــرة ـ أســيوط ـ قنــا ـ اإلســماعيلية( بمقعــد فــي كل محافظــة 
قبــل أن يصــدر القــرار الجمهــوري بتحديــد أســماء المعينيــن وعددهــم )100( عضــو كان للمســتقلين أغلبيــة مطلقــة بينهــم 
بعــدد )82( نائــب فيمــا أـتـي أصحــاب االنتمــاءات الحزبيــة بعــدد )18( نائــب لتتــوزع التركيبــة السياســية للمجلــس بيــن 

ممثـلـي األحــزاب السياســية وعددهــم )212( نائــب والمســتقلين وعددهــم )88( نائــب.
أمــا بتحليــل االنتمــاءات الحزبيــة للنــواب مــن ممثلــي األحــزاب والتيــارات السياســية فنجــد أن التركيبــة الحزبيــة توزعــت 
بيــن )15( حزبــا سياســيا تنوعــت مصــادر ومداخــل وصولهــم لعضويــة مجلــس الشــيوخ كان حــزب )الشــعب الجمهــوري( 
هــو الوحيــد مــن بينهــا الــذي اســتفاد مــن دوائــر التكويــن الثالثــة للمجلــس )فــردي ـ قوائــم ـ معيــن( بينمــا اســتفادت )6( 
أحــزاب مــن تواجدهــا ـفـي مكونيــن للمجلــس أولهــا حــزب )مســتقبل وطــن( الــذي أتــت حصتــه عبــر مكوـنـي )الفــردي ـ 
القوائــم( دون وجــود أي ممثــل تنظيمــي لــه عبــر آليــة التعييــن )رغــم وجــود بعــض أعضــاء الحــزب الذيــن جــري اختيارهــم 
بصفتهــم مســتقلين رغــم مواقعهــم التنظيميــة والقياديــة( فيمــا أتــت األحــزاب الباقيــة )حمــاة وطــن ـ الوفــد ـ المؤتمــر ـ 
التجمــعـ  مصــر الحديثــة( عبــر مكونــي )القوائــمـ  التعييــن( لتبقــي فــي النهايــة )8( أحــزاب سياســية جــري تمثيلهــا عبــر مكــون 
واحــد مــن مكونــات المجلــس بينهــا )4( أحــزاب )اإلصــالح والتنميــة ـ الديمقراطــي االجتماعــي ـ الحركــة الوطنيــة ـ الحريــة( 
مثلــت عبــر نظــام )القوائــم( فقــط فــي مقابــل )4( أحــزاب أخــري )النــور ـ إرادة جيــل ـ االتحــاد ـ الســادات الديمقراطــي( مثلــت 

عبــر آليــة )التعييــن( دون غيرهــا.
ـفـي مقابــل هــذا النســق الهندســي شــديد الكفــاءة واالتســاع ـفـي تعبيــره عــن القــوي السياســية المتواجــدة ـفـي المجتمــع 

)والتــي تتجــاوز مســتويات تواجدهــا داخــل مجلــس النــواب( نجــد أن قــراءة حجــم الكتــل والعضويــة التــي يمتلكهــا كل 
حــزب تشــي بتفــاوت بالــغ الحــدة فــي طبيعــة العضويــة ومــا يرتبــط بهــا مــن قــدرة علــي األداء والتفاعــل والحديــث خــالل 
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كثريــة عدديــة مطلقــة )يمكــن أن تتحــول ألغلبيــة لو تم احتســاب  الجلســات العامــة حيــث يمتلــك حــزب )مســتقبل وطــن( أ
نوابــه الذيــن جــري تعيينهــم بصفتهــم مســتقلين( يبلــغ قوامهــا )147( عضــو ســمحت لهــم بقــدرة علــي الحديــث وفــرض 
أجنــدة العمــل وتســيير الجلســات بمــا يتفــق مــع رؤيتهــم لــإدارة العامــة للجلســات يليــه ـ بفــارغ شاســع ـ حــزب )الشــعب 
الجمهــوري( بعــدد )17( نائــب تســاوي مــن بعــده حزبــي )حمــاة وطــن ـ الوفــد( فــي حجــم التمثيــل العــددي بنصــاب قــدره 
)10( نــواب لــكل حــزب توالــت مــن بعدهــا نســب تمثيــل القــوي السياســية بأعــداد تتــراوح بيــن )5( أعضــاء وبيــن )عضــو( 
واحــد لــكل حــزب األمــر الــذي ربمــا يكــون قــد خلــق لهــا تواجــدا وان حــال بينهــا وبيــن التأثيــر الحقيقــي المبنــي علــي قــوة 

ضغــط عدديــة لصالــح تلــك األحــزاب.
لــذا فقــد كان مــن الطبيعــي أن تنعكــس تلــك المحــددات العدديــة ومــا يصاحبهــا مــن تنــوع معرفــي وأيديولوجــي وسياســي 
القضايــا  حــول  والتصــورات  النظــر  وجهــات  لعــرض  العامــة  الجلســات  ـفـي  الكلمــات  وطلــب  التفاعــل  عمليــات  عـلـي 
والموضوعــات المطروحــة للنقــاش والتــي رغــم أهميتهــا البالغــة فقــد عكســت محدوديــة شــبه متوســطة ـفـي تفاعــالت 
النــواب الذيــن توقــف عــدد المتحدثيــن منهــم عنــد رقــم )122( نائــب بنســبة )40,7 %( توزعــوا بيــن المســتقلين الذيــن بلــغ 
عددهــم )36( نائــب يمثلــون )29,5 %( مــن إجمالــي المتحدثيــن وبيــن ممثلــي األحــزاب السياســية الذيــن بلــغ عددهــم )86( 
نائــب بنســبة )70,5 %( توزعــوا بيــن )13( حزبــا )مســتقبل وطــن ـ الشــعب الجمهــوري ـ حمــاة وطــن ـ الوفــد ـ المؤتمــر ـ 
مصــر الحديثــة ـ التجمــع ـ اإلصــالح والتنميــة ـ الديمقراطــي االجتماعــي ـ النــور ـ إرادة جيــل ـ الحريــة ـ الســادات الديمقراطــي( 
وغيــاب تــام عــن المشــاركة ـفـي الكلمــات لحزبيــن )الحركــة الوطنيــة ـ االتحــاد( بمــا يثيــر الدهشــة حــول تواجــد نوابهمــا 

ودورهمــا داخــل المجلــس.
وبالنظــر لتراتبيــة القــوي السياســية فــي عمليــات الحديــث أو طلــب الكلمــات مــن قبــل نوابهــا نجــد أن )مســتقبل وطــن( قــد 
تصــدر المشــهد تمامــا بعــدد )45( نائــب جعلــوه هــو األكثــر تفاعــال بنســبة )36,9 %( مــن إجمالــي المتفاعليــن فــي المجلــس 
رغــم كونهــا تمثــل )30,6 %( فقــط مــن إجماـلـي عــدد نوابــه بمــا قــد يفســر الســبب الحقيقــي ـفـي تراجــع حجــم الفعاليــة 
والمداخــالت عـلـي المســتوي الجمعــي يليــه )الشــعب الجمهــوري( بعــدد )10( متحدثيــن ثــم )حمــاة وطــن( بعــدد )9( 
والوفــد )7( ليظهــر مــن بعدهمــا حزـبـي )التجمــع ـ مصــر الحديثــة( بعــدد )3( متحدثيــن لــكل منهمــا وحزـبـي )المؤتمــر ـ 
اإلصــالح والتنميــة( بعــدد )متحدثــان( لــكل منهمــا أيضــا وصــوال ألحــزاب )الديمقراطــي االجتماعــي ـ النــور ـ إرادة جيــل ـ 
الحريــة ـ الســادات الديمقراطــي( بعــدد متحــدث )واحــد( لــكل حــزب منهــا األمــر الــذي ربمــا يعكــس فــي صورتــه العامــة حالــة 
انتشــار وتنــوع فــي قــوي الحديــث بينمــا يعكــس فــي جانــب أخــر محدوديــة فــي المتحدثيــن أنفســهم وكثــرة فــي نــواب الصمــت 
الناتــج عــن افتقــاد اإللمــام والمعرفــة بالقضايــا المطروحــة أو عــدم ســخونة الحــوارات بمــا قــد يجتــذب ويؤثــر فــي اآلخريــن 
للمشــاركة أو افتقــاد القــوي الحزبيــة فــي أطرهــا المؤسســية والعامــة للبرامــج والمواقــف التــي تدعــم بهــا نوابهــا وتوجههــم 
للتفاعــل مــع األجنــدة النيابيــة المطروحــة للنقــاش وهــي كلهــا فرضيــات تســتحق البحــث والتحليــل الداعــم لمتغيــرات 

ســلوكية تعــزز مــن أداءات وفعاليــة المجالــس النيابيــة.
وكدليــل أخــر علــي صحــة الفرضيــات المطروحــة نجــد أن القــوي السياســية المتواجــدة داخــل المجلــس قــد توزعــت بيــن تيــارات 
نــال أداءهــا العالمــة الكاملــة اليجابيــة نوابهــا بحديثهــم جميعــا دون أي صمــت )إرادة جيــل ـ الحريــة ـ الســادات الديمقراطــي( 
حتــي لــو اقتصــر نوابهــا علــي نائــب فقــط مــرورا بأحــزاب )الشــعب الجمهــوري ـ الوفــد ـ حمــاة وطــن ـ مصــر الحديثــة ـ التجمــع 
كثــر مــن حــاالت الصمــت نهايــة بتيــارات وأحــزاب )المســتقلون ـ  ـ اإلصــالح والتنميــة( والتــي كان أداء نوابهــا ـفـي الحديــث أ

مســتقبل وطــن ـ المؤتمــر ـ الديمقراطــي االجتماعــي( التــي كان عــدد المتحدثيــن منهــا أقــل مــن عــدد الصامتيــن.
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حتليل الفعالية وفقا للقوي السياسية

عدد النوابصامتمتحدثالتيار السياسيم

365288املستقلون1

45102147مستقبل وطن2

10717الشعب الجمهوري3

7310الوفد4

9110 حماة وطن5

235املؤتمر6

314مصر الحديثة7

314التجمع8

213اإلصالح والتنمية9

123الديمقراطي االجتماعي10

112النور11

22ـ الحركة الوطنية12

1ـ1 إرادة جيل13

1ـ1الحرية14

1ـ1السادات الديمقراطي15

11ـاالتحاد16

122177299اإلمجــــــــــــالي
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ولضمــان قــدرة ذات كفــاءة أعـلـي ـفـي تحليــل كفــاءة األحــزاب وتعاطيهــا مــع القضايــا المعروضــة عـلـي المجلــس نجــد أن 
كثــر شــمولية للمشــهد بــل  اتجاهــات المداخــالت ومــدي تكرارهــا ـ مــن الناحيــة العدديــة ـ يمكــن أن يســهم فــي رســم صــورة أ
ويعكــس مــدي حــرص التيــارات والقــوي السياســية عـلـي تفنيــد وجهــات النظــر المناوئــة ودعــم القضايــا والموضوعــات 

واآلراء التــي تتســق مــع رؤيتــه وبرامجــه السياســية وفقــا لمــا هــو مطــروح علــي أجنــدة المجلــس.

فعلــي الرغــم مــن التبايــن واالختــالف العــددي الواضــح فــي المتحدثيــن بيــن حــزب )مســتقبل وطــن( وبيــن )المســتقلون( 

نجــد أنهمــا قــد تســاويا فــي عــدد المداخــالت المقدمــة مــن كال منهمــا برقــم )89( مداخلــة بمــا يشــير لــه الرقــم مــن فعاليــة 

كبــر يتمتــع بهــا المســتقلون وتتعــارض مــع طبيعــة التركيبــة السياســية والــوزن النســبي لمســتقبل وطــن كحــزب  وايجابيــة أ

يملــك األكثريــة المطلقــة والقــدرة علــي رســم السياســة العامــة للمجلــس وهــو مــا نــري تكــرارا شــكليا لــه فــي حالــة حزبــي 

)الشــعب الجمهــوري ـ الوفــد( فرغــم أن األول يمتلــك حصــة عدديــة مــن المتحدثيــن قوامهــا )10( نــواب بينمــا يمتلــك 

الثانــي )7( متحدثيــن فقــط إال أن )الوفــد( تفــوق فــي عــدد المداخــالت والكلمــات التــي قدمهــا ممثلــوه بعــدد )27( مداخلــة 

مدعومــا فــي ذلــك األداءات المتميــزة لعــدد مــن نوابــه مثــل وكيــل المجلــس بهــاء أبــو شــقة ورئيــس لجنــة الشــئون الماليــة 

واالقتصاديــة هانــي ســري الديــن.

وللتأكيــد علــي فــارق الممارســة التــي يقدمهــا النــواب وعالقتهــا بالــوزن اإلجمالــي لمســاهمات األحــزاب التــي ينتمــون إليهــا 

ـفـي التفاعــالت الحواريــة للمجلــس نجــد أن حزـبـي )التجمــع ـ مصــر الحديثــة( قــد تســاويا ـفـي عــدد المتحدثيــن بعــدد )3( 

متحدثيــن لــكل منهمــا غيــر أن نــواب )التجمــع( قدمــوا )10( مداخــالت تمثــل )ضعــف( مــا قدمــه نــواب )مصــر الحديثــة( 

)الديمقراطــي  أحــزاب  نــواب  بمــا قدمــه  أداء شــبيه  الذيــن توقفــت مســاهماتهم مجتمعيــن عنــد )5( مداخــالت وهــو 

االجتماعــي ـ إرادة جيــل ـ الحريــة ـ النــور ـ الســادات الديمقراطــي( التــي تســاوت جميعــا فــي وجــود متحــدث )واحــد( عــن كل 

حــزب منهــا غيــر أن المداخــالت المقدمــة اختلفــت بشــكل كبيــر لنجــد ممثلــي )الديمقراطــي االجتماعــي ـ إرادة جيــل( يقــدم 

كال منهمــا )5( مداخــالت بمفــرده بينمــا ممثلــي )الحريــة ـ الســادات( يقــدم كال منهمــا مداخلــة )واحــدة(

والواقــع أن هــذا االختــالف ـفـي مســتويات الممارســة وـفـي حجــم المداخــالت المقدمــة مــن نــواب مجلــس الشــيوخ رغــم 

االختالفــات الواضحــة فــي انتماءاتهــم السياســية والتبايــن الشــديد فــي التوجهــات واإلنحيــازات االجتماعيــة لــكل منهــا تشــي 

بافتقــاد المجلــس للحيويــة الفكريــة وتجاذبــات المواقــف التــي تعــزز العمــل النيابــي وترتقــي بــأداءات النــواب وتعــزز مــن 

قــدرة المجلــس علــي تقديــم إفــراز تفاعلــي داعــم ألداءات ورغبــات الجهــات صاحبــة ســلطة اتخــاذ القــرار وهــو مــا يمكــن أن 

نرجعــه لطبيعــة العمليــة التنافســية لشــغل المقاعــد والتــي شــهدت توافقــا وتنســيقا كبيــرا بيــن تلــك القــوي بــل ودخولهــا 

فــي تحالــف انتخابــي ضمــن قائمــة مشــتركة اســتحوذت علــي كافــة المقاعــد المخصصــة لنظامــي االقتــراع األمــر الــذي أدي 

لغيــاب روح المنافســة بينهــم واعتمادهــم علــي الحــوارات والتفاهمــات غيــر الرســمية فــي الوصــول لمشــتركات توافقيــة 

إزاء القضايــا المعروضــة.
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حتليل املداخالت وفقا للقوي السياسية 

املداخالتاملتحدثونالتيار السياسيم
3689املستقلون1

4589مستقبل وطن2

1026الشعب الجمهوري3

727الوفد4

917 حماة وطن5

310التجمع6

27اإلصالح والتنمية7

26املؤتمر8

35مصر الحديثة9

15الديمقراطي االجتماعي10

15 إرادة جيل11

12النور12

11الحرية13

11السادات الديمقراطي14

ــاالتحاد15

ــالحركة الوطنية16

122289اإلمجــــــــــــالي

والن األداءات الفرديــة تمثــل مصــدر شــديد األهميــة فــي تحليــل قــدرات القــوي السياســية وطبيعــة الــكادر الحزبــي الــذي 
يمــارس العمــل النياـبـي فقــد كان مــن الضــروري رصــد وتحليــل أداءات النــواب األبــرز واألكثــر تأثيــرا ـفـي المجلــس وفقــا 
النتماءاتهــم الحزبيــة وبحســب طبيعــة كل تنظيــم منهــا بمــا يســاعد علــي تفهــم قــدرات األحــزاب ومــدي قدرتهــا علــي توجيــه 

أداءات نوابهــا أو اســتفادتها ممــا يقدمونــه مــن أنشــطة وممارســات داخــل القاعــة العامــة وأثنــاء ســير الجلســات.
ووفقــا للتراتبيــة التنظيميــة للكتــل السياســية فــي مجلــس الشــيوخ والــوزن النســبي لــكل منهــا قياســا بإجمالــي العضويــة 
نجــد أن النائــب حســام الخولــي ممثــل الهيئــة البرلمانيــة لحــزب مســتقبل وطــن قــد جــاء هــو األكثــر فعاليــة وايجابيــة فــي 
أداءات نــواب الحــزب والمجلــس كدليــل عـلـي حســن اختيــار الحــزب لممثلــه وقــدرة النائــب عـلـي التعبيــر عــن مواقــف 
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التنظيــم وإدارة أداءات نوابــه بمــا يتســق والرؤيــة الشــاملة فــي توجهــات المجلــس وهــي جميعهــا أدوار لعبهــا الخولــي باقتــدار 
رغــم التحــدي المتمثــل ـفـي وجــود رئيــس الحــزب المستشــار عبــد الوهــاب عبــد الــرازق عـلـي منصــة المجلــس باعتبــاره 
رئيســا لــه ـفـي ملمــح أخــر يكشــف مــدي التناغــم والكفــاءة ـفـي إدارة الهيئــة مــن قبــل رئيســها بمــا يمتلكــه مــن خبــرات 
ومهــارات برلمانيــة وسياســية وهــي أداءات ربمــا نــري صــورة تتقــارب معهــا فيمــا قدمــه النائــب بهــاء أبــو شــقة )وكيــل 
المجلــس( والــذي أتــي كأكثــر نــواب حــزب )الوفــد( تفاعــال بعــدد )9( مداخــالت رغــم أنــه ال يتمتــع باالمتيــاز الالئحــي الــذي 
يمتلكــه ممثلــي الهيئــات البرلمانيــة )النائــب عبــد العزيــز النحــاس هــو ممثــل الهيئــة النيابيــة لحــزب الوفــد بمجلــس الشــيوخ 
وينــوب عنــه النائــب طــارق الســيد عبــد العزيــز( وهــو أمــر يمكــن رصــد مدلوالتــه فــي العديــد مــن العناصــر أبرزهــا كــون أبــو 
شــقة هــو الرئيــس الفعلــي لحــزب الوفــد )وقتهــا( بمــا يمنحــه لــه األمــر مــن فــرص معــززة لتمثيــل الحــزب والحديــث باســمه 
فــي العديــد مــن القضايــا إضافــة لتجربتــه النيابيــة الممتــدة مــن مجلــس النــواب لمجلــس الشــيوخ نهايــة بخبراتــه األكاديميــة 

كأســتاذ للقانــون ومحــام لديــه القــدرة علــي دعــم أداءات المجلــس وقضايــاه بالعديــد مــن وجهــات النظــر واآلراء التــي تســهم 
فــي تطويــر تناولــه للقضايــا المختلفــة.

وبالنظــر للمســتقلين الذيــن يمثلــون القــوة التنظيميــة والعدديــة التاليــة لمســتقبل وطــن ـفـي عضويــة المجلــس فقــد 
كان مــن الالفــت أن يذهــب التفاعــل والتأثيــر األكبــر لصالــح أحــد القامــات القانونيــة التشــريعية الهامــة ممثــال فــي النائــب 
محمــد شــوقي عبــد العــال بعــدد )8( مداخــالت تظهــر مــدي االيجابيــة والمشــاركة البنــاءة فــي الحــوارات ومناقشــة وتطويــر 
التشــريعات المعروضــة إلبــداء الــرأي مــن قبــل الحكومــة أو مجلــس النــواب غيــر أن األمــر الجدير بالمالحظة هو كون النائب 
رغــم الصفــة التــي رافقــت قــرار تعيينــه كمســتقل يشــغل فعليــا أحــد أهــم المناصــب القياديــة داخــل حــزب مســتقبل وطــن 
فــي عالقتهــا بالغــرف التشــريعية ورســم السياســات العامــة لهــا األمــر الــذي يعــزز مــن صــورة الحــزب ونوابــه داخــل مجلــس 

الشــيوخ رغــم تشــاركه فــي عــدد المداخــالت مــع صاحــب العــدد األكبــر بيــن نــواب حــزب )الشــعب الجمهــوري( واألبــرز بيــن 
نــواب محافظــة بنــي ســويف ورئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة أحمــد أبــو هشــيمة الــذي يقــدم لــدور االنعقــاد الثانــي أداءات 
مرضيــة فــي اطــار دوره النيابــي والــذي تجــاوز بــه مســاحات التخصــص واالهتمــام بالشــأن االقتصــادي وثيــق الصلــة بالعمــل 
المهنــي ليتوســع ـفـي حجــم اهتمامــه وتعاطيــه مــع مختلــف القضايــا لنجــد أن مداخالتــه قــد توزعــت بيــن )8( جلســات 

وامتــدت لعــدد )5( موضوعــات وقوانيــن معروضــة علــي جــدول أعمــال المجلــس.
ورغــم موقعهــا المتقــدم )نســبيا( ـفـي عــدد النــواب اال أننــا نجــد أن األداءات التفاعليــة ألبــرز نــواب حزـبـي )حمــاة وطــن ـ مصــر 
الحديثــة( والتــي توزعــت بيــن نائبيــن لــكل حــزب منهمــا قــد أتــت شــديدة المحدوديــة وال تتناســب مطلقــا مــع الصــورة الذهنيــة 
عنهمــا فــي رأي المواطنيــن فتوقفــت عنــد )3( مداخــالت للنائبيــن )حاتــم حشــمت فــرج الدســوقي ـ ســماء ســليمان الســيد( عــن 
حمــاة وطــن مقابــل )مداخلتــان( لــكل مــن النائبيــن )محمــد أحمــد الســباعي ـ محمــد نبيــل دعبــس( عــن مصــر الحديثــة بمــا 
يتطلــب المزيــد مــن االهتمــام والتركيــز علــي أجنــدة المجلــس وإعــداد وجهــات نظــر متكاملــة حولهــا خاصــة عندمــا نجــد أن نــواب 
كبــر بمــا يعــزز مــن تأثيــر العامــل الشــخصي ودوره فــي نســج صــورة ذهنيــة  ألحــزاب أقــل تمثيــال قــد قدمــت أداءات وتفاعــال أ
خاصــة لــكل نائــب وفقــا لمــا يــراه فــي نفســه مــن مهــارات أو مــا يريــده لنفســه ولتيــاره مــن مكانــة فنجــد أن النائــب / عبــد الخالــق 
محمــد عيــاد أبــرز نــواب حــزب )اإلصــالح والتنميــة( ورئيــس لجنــة الطاقــة والقــوي العاملــة قــد قــدم )6( مداخــالت منحتــه تمايــزا 
واضحــا تكــرر أيضــا مــع النائــب / محمــود ســامي االمــام ممثــل الهيئــة البرلمانيــة لحــزب )الديمقراطــي االجتماعــي( وأبــرز 
المتفاعليــن مــن نــواب الحــزب علــي المســتوي العــام بعــدد )5( وهــو ذا الرقــم الــذي قدمــه النائــب / تيســير مطــر رغــم كونــه 

الوحيــد عــن حــزب )إرادة جيــل( إال أن مــا يقدمــه مــن تمايــز ومشــاركة تعــرف مكانتــه داخــل المجلــس.
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وبالذهــاب لمســتويات المشــاركة المتوســطة والتــي تتحــرك فــي حجــم التفاعــل المقبــول مــن النــواب قياســا بعدد جلســات 
العينــة البحثيــة نجــد أن أبــرز نــواب حزبــي )التجمــع ـ المؤتمــر( قــد تشــاركا فــي رقــم )4( مداخــالت وهــو العــدد الــذي تشــارك 
ـفـي تقديمــه كال مــن النائــب / أحمــد شــعبان حســين نائــب ممثــل الهيئــة البرلمانيــة لحــزب التجمــع والنائــب/ عمــرو 

عــزت محمــد الســيد أصغــر نــواب الحــزب وعضــو اللجنــة التــي وضعــت الالئحــة الداخليــة للمجلــس إضافــة للنائــب محمــد 
طــارق رســالن نائــب ممثــل الهيئــة البرلمانيــة لحــزب المؤتمــر لتبقــي فــي النهايــة النائبــة/ دينــا محمــد هاللــي ممثلــة حــزب 
)الحريــة( الوحيــدة بالمجلــس والتــي لــم تتقــدم ســوي بمداخلــة )واحــدة( خــالل دور االنعقــاد الثاـنـي إضافــة لكونهــا تأـتـي 
ضمــن )نائبتيــن( فقــط تواجدتــا فــي دائــرة التفاعــل الحزبــي بالمشــاركة مــع النائبــة ســماء ســليمان عــن حــزب حمــاة وطــن 
وهــو ذات الرقــم المحــدود للغايــة الــذي قدمــه النائــب المعيــن/ عبــد الحكيــم عصمــت الســادات كممثــل وحيــد لحــزب 

الســادات الديمقراطــي فــي عضويــة مجلــس الشــيوخ.
الجديــر بالمالحظــة فــي الرصــد الســابق قيــاس حالــة المحدوديــة البالغــة فــي كفــاءة األداءات التــي قدمهــا ممثلــي الهيئــات 
البرلمانيــة لألحــزاب ونوابهــم بمــا يجعــل مــن الضــرورة بمــكان دراســة آليــات وأســباب اختيــار األحــزاب والتيــارات السياســية 
لممثلــي الهيئــات البرلمانيــة لهــا ومــدي قدرتهــم علــي تقديــم الحــزب بصــورة جديــرة باالهتمــام والتقديــر فعلــي الرغــم مــن 
أن الئحــة مجلــس الشــيوخ الصــادرة بالقانــون رقــم )2( لســنة 2021 قــد نصــت فــي مادتهــا رقــم )26( علــي أن يكــون مــن بيــن 
أعضــاء اللجنــة العامــة لمجلــس الشــيوخ )ممثلــي الهيئــات البرلمانيــة لــكل حــزب مــن األحــزاب السياســية التــي حصلــت 
كثــر مــن عضويــن بالمجلــس  كثــر( بينمــا نصــت المــادة )104( علــي أن يخطــر كل حــزب سياســي لــه أ علــى ثالثــة مقاعــد أو أ
رئيــس المجلــس كتابــة ـفـي بدايــة كل دور انعقــاد عــادى باســم مــن يختــاره ممثــالً لهيئتــه البرلمانيــة ونائبــه بالمجلــس 
وكذلــك بأســماء مــن ينتمــون إلــى الحــزب مــن أعضــاء المجلــس وعلــى الحــزب أن يخطــر رئيــس المجلــس كتابــًة بــكل تغييــر 
فــي هــذه البيانــات خــالل ســبعة أيــام علــى األكثــر مــن تاريــخ حدوثــه وهــو إجــراء تنظيمــي يرتبــط األدوار والمهــام المنصــوص 

ــر ممثــل الهيئــة البرلمانيــة عنهــا ـفـي كل مــا يتعلــق بشــئونها المتصلــة  كــدت عـلـي أن يعبِّ عليهــا ـفـي المــادة )105( التــي أ
بالمجلــس ونشــاطها كمــا تكــون لــه األولويــة فــي الــكالم فــي المجلــس ولجانــه علــى باقــي أعضــاء المجلــس المنتميــن إليهــا 
إضافــة لمــا تضمنتــه المــادة )106( مــن أنــه يجــوز لممثلــي الهيئــات البرلمانيــة لألحــزاب المعارضــة اختيــار أحدهــم باإلجمــاع 
لتمثيلهــا إمــا خــالل دور االنعقــاد وإمــا فــي موضــوع معيــن معــروض علــى المجلــس أو بإحــدى لجانــه بشــرط إخطــار رئيــس 
المجلــس باســمه كتابــة وتكــون لــه األولويــة فــي الــكالم بالمجلــس ولجانــه علــى باقــي المنتميــن إليهــا ويــؤذن لممثلــي الهيئــات 
المعارضــة فــي الــكالم إذا طلبــوا ذلــك عنــد المناقشــة فــي المبــدأ أو أثنــاء المناقشــة العامــة فــي البيانــات والبرامــج المتعلقــة 

بالسياســة العامــة أو بالخطــة العامــة للدولــة أو فــي الموضوعــات ذات األهميــة القوميــة الخاصــة. 
غيــر أن تحليــل أداءات النــواب األبــرز واألكثــر تفاعــال فــي المداخــالت والكلمــات خــالل الجلســات العامــة يكشــف لمــا أنــه مــن 
بيــن )9( أحــزاب سياســية امتلكــت العضويــة التــي تؤهلهــا لتشــكيل هيئــات برلمانيــة لهــا فــي مجلــس الشــيوخ فــإن هنــاك 
)4( رؤســاء لهيئــات برلمانيــة فقــط هــم مــن ظهــروا فــي دوائــر األكثــر تفاعــال وهــم النائــب / حســام الخولــي )مســتقبل وطــن( 
والنائــب / حاتــم حشــمت الدســوقي )حمــاة وطــن( والنائــب / محمــود ســامي اإلمــام )الديمقراطــي االجتماعــي( والنائــب 
/ نبيــل دعبــس )مصــر الحديثــة( اضافــة لعــدد )2( مــن نــواب ممثلــي الهيئــات البرلمانيــة ألحزابهــم وهمــا النائــب / محمــد 
طــارق رســالن )المؤتمــر( والنائــب / أحمــد شــعبان حســين )التجمــع( فيمــا غــاب عــن المشــهد )تمامــا( ممثلــي الهيئــات 

البرلمانيــة ونوابهــم عــن )3( أحــزاب سياســية )الشــعب الجمهــوري ـ الوفــد ـ اإلصــالح والتنميــة(.
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ـفـي كافــة األدبيــات السياســية والمتتبعــة لســياقات أداء المجالــس النيابيــة والمنتخبــة مــن قبــل المواطنيــن فانــه ينظــر 

لغرفــة التشــريع الثانيــة ـ ـفـي التجــارب النيابيــة ذات الغــرف المتعــددة ـ عـلـي أســاس كونهــا األعـلـى كفــاءة واألكثــر تنوعــا 
ـفـي الخبــرات والمعــارف والمهــارات ـ ســواء كانــت ذات اختصاصــات تشــريعية ورقابيــة أو كانــت واجهــة استشــارية غيــر 

ملزمــةـ وهــو األمــر الــذي يمكــن عبــره تفســير األســباب التــي أدت إلتبــاع نســق هندســي غيــر حــر فــي إجــراء عملياتهــا المتبعــة 
فــي تشــكيل المجلــس وبمــا يضمــن القــدرة علــي ضبــط األداءات المباشــرة للناخبيــن لتصــب فــي اتجــاه غايــات التشــكيل 

المســتهدفة.
فبالنظــر لقانــون مجلــس الشــيوخ رقــم )141( لســنة 2020 نجــد أنــه قــد حــدد لنفســه )ثالثــة( أوعيــة رئيســية لتشــكيل 
المجلــس )األول( هــو )النظــام الفــردي( مــع تحديــد نطــاق كل دائــرة انتخابيــة بحــدود المحافظــات اإلداريــة لتنتخــب العــدد 
المتناســب مــع أعــداد الناخبيــن والســكان بهــا و)الثانــي( هــو )نظــام القوائــم المغلقــة المطلقــة( الــذي اعتمــد علــي تقســيم 
البــالد لعــدد )4( دوائــر انتخابيــة ذات تجانــس ســكاني وجغرافــي تنتخــب كال منهــا العــدد المطلــوب بصــوت انتخابــي )واحــد( 
يصــب لصالــح كافــة أعضــاء القائمــة وهــي ـفـي مجموعهــا ضوابــط وتقييــدات اســتهدفت إضعــاف تأثيــرات العشــائرية 
والنفــاذ المالــي فــي عمليــات التصويــت لصالــح الكفــاءات والخبــرات الفنيــة بينمــا الوعــاء )الثالــث( وهــم )المعينــون( فقــد 
حــددت المــادة )28( مــن القانــون مجموعــة مــن االشــتراطات التــي تضمــن كفــاءة العضــو وقدرتــه عـلـي األداء الكــفء 

والفعــال داخــل المجلــس وفــي لجانــه النوعيــة.
الجلســات  المطروحــة خــالل  القضايــا  نوابــه مــع  الشــيوخ وتفاعــل  الفنــي ألداءات مجلــس  التحليــل  غيــر أن عمليــات 
االفتتاحيــة لــدور االنعقــاد الثانــي تكشــف لنــا وبوضــوح حالــة مــن حــاالت العــزوف عــن المشــاركة فــي التفاعــالت أو اســتخدام 
الحــوار كمنصــة لتطويــر التقاريــر المطروحــة علــي المجلــس خاصــة عنــد االتجــاه للمنهــج اإلحصائــي الــذي يكشــف لنــا غيــاب 
)مطلــق( لعــدد )177( نائــب يمثلــون )59,2 %( مــن إجمالــي عضويــة المجلــس عــن طلــب الكلمــة أو الحديــث فــي الجلســات 
العامــة لــدور االنعقــاد الســنوي التــي امتــدت لعــدد )15( تمثــل النطــاق الزمنــي والتحليلــي للدراســة بــل وتمثــل ردة غيــر 
مقبولــة عــن طفــرة األداءات خــالل دور االنعقــاد الســنوي األول والــذي تفاعــل خاللــه بالحديــث )223( نائــب يمثلــون )74,6 
كتفــي بعقــد )24( جلســة عامــة )فقــط( وهــو رقــم ســيتجاوزه المجلــس  %( مــن عضويــة المجلــس رغــم أن هــذا الــدور قــد ا

فــي دور االنعقــاد الحالــي.

فعـلـي مســتوي التحليــل الجهــوي والجغراـفـي نجــد أن المعينيــن قــد مثلــوا القطــاع األكبــر مــن الغائبيــن عــن المشــاركة 
كاديميــة تجعلهــم بمثابــة رافعــة لــألداءات متــي اختلــت  والحــوار رغــم مــا يمتلكونــه ـ ويفتــرض فيهــم ـ مــن كفــاءات فنيــة وأ
بوصلــة المنتخبيــن شــعبيا حيــث بلــغ عــدد الصامتيــن منهــم )52( نائــب بنســبة )29,4 %( فــي ســلوك يســتوجب مزيــد مــن 

المراجعــة ســواء ألداءات النــواب أنفســهم أو للمعاييــر والتفضيــالت التــي أتــت بهــم للعضويــة.
كــز األولــي فــي عــدد النــواب فقــد احتلــت محافظــة  وبالرغــم مــن كونهــا محافظــة متوســطة فــي حجــم عضويتهــا وال تحتــل المرا

نواب الصمت : تطوير واجب... وغياب غري مربر 



كم - قراءة في األداءات االفتتاحية لمجلس الشيوخ 2021 خبرات تترا
75

مركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـةمركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـة

)البحيرة( صدارة نواب الصمت بعدد )11( نائب يمثلون )78,6 %( من إجمالي عضويتها بالشيوخ إذ اقتصر المتحدثين 
منهــا علــي )3( نــواب فقــط ليمثــل غيــاب باقــي العناصــر ضربــة موجعــة لتركيبــة محافظــة كانــت لفتــرات تاريخيــة ســابقة 
أحــد أهــم مكونــات الكفــاءة والفعاليــة النيابيــة داخــل المجالــس المنتخبــة تبعتهــا ـفـي الترتيــب وفقــا لــذات المحــددات 
محافظتــي )الجيــزة ـ الشــرقية( بإجماـلـي )10( نــواب صامتيــن عــن كل محافظــة يمثلــون )ثلثــي( حصتهــا ـفـي المجلــس 
ويتعارضــون مــع حجــم الســخونة والتنافســية التــي شــهدتها انتخاباتهمــا العامــة إضافــة لمــا يمتلكــه نوابهمــا مــن كفــاءة 
وتنــوع نظــري ـفـي الخبــرات كان يفتــرض معــه أداءات مختلفــة وهــو األمــر الــذي يتكــرر أيضــا مــع محافظــات )القاهــرة ـ 
الدقهليــة( حيــث غــاب عــن األولــي )9( نــواب وعــن الثانيــة )8( نــواب لتظهــر بعــد ذلــك )5( محافظــات )القليوبيــة ـ المنيــا 
ـ أســيوط ـ ســوهاج ـ اإلســكندرية( تســاوت جميعهــا ـفـي عــدد الصامتيــن برقــم )7( نــواب ـفـي كل محافظــة رغــم الفــارق 
الكبيــر بيــن محافظــة )اإلســكندرية( التــي تمثــل نســبة الصمــت بهــا )50 %( وبيــن أســيوط التــي تمثــل )87,5 %( األمــر الــذي 
يكشــف بجــالء مــدي الحاجــة إلــي تطويــر أداءات المجلــس وبحــث ســبل دعمــه ورفــع كفــاءة نوابــه وفقــا لــألدوات الممكنــة 

والتــي يمكــن فــي بعضهــا االســتفادة مــن بعــض اآلليــات المتواجــدة فــي الئحــة مجلــس النــواب.
وفي مؤشر يوضح مدي تفاوت األداءات التفاعلية للنواب في المجلس وتغلغل ظاهرة الصمت في عدد من المحافظات 
التــي يصعــب تخيــل غيــاب نوابهــا عــن التعاطــي مــع القضايــا البرلمانيــة المطروحــة للنقــاش ووثيقــة الصلــة بمجتمعاتهــم 
المحليــة ومصالــح ناخبيهــم نجــد أن هنــاك )5( محافظــات )الفيــوم ـ بنــي ســويف ـ أســيوط ـ األقصــر ـ اإلســماعيلية( اقتصــر 
الحديــث بــكل محافظــة منهــا علــي نائــب )واحــد( فقــط مــن مجمــوع نوابهــا والــذي يبلــغ )26( نائــب أي أن معــدل التفاعــل 
لتلــك المحافظــات لــم يتجــاوز )19,2( وهــو أمــر يصعــب تخيلــه فــي مجلــس يفتــرض أن معاييــر الكفــاءة والقــدرة علــي طــرح 
البدائــل ودعــم قــدرة متخــذ القــرار علــي الوصــول لسياســات ناجــزة كانــت هــي األســاس والســند لمبــررات عودتــه للمشــهد 

النيابــي مــرة ثانيــة.
علــي أن الوضــع األصعــب واألكثــر مدعــاة للتحليــل والمراجعــة جــاء مرتبطــا بمحافظــات )أســوان ـ البحــر األحمــر ـ جنــوب 
ســيناء ـ مرســي مطــروح( التــي بلغــت نســبة الصامتيــن )100 %( مــن نوابهــا حيــث لــم ينطــق أي نائــب منهــم )جميعــا( 
بــأي كلمــة أو مداخلــة خــالل دور االنعقــاد الحاـلـي دون أي مبــرر مقبــول أو مفهــوم يفســر ذلــك العــزوف عــن المشــاركة 
رغــم مــا يمكــن رصــده وتوثيقــه مــن أزمــات واحتياجــات تعانــي منهــا تلــك المحافظــات والتــي ينــدر أن تخــرج دراســة بحثيــة 
أو مســحية تخلــو مــن أســمائها فــي إطــار تحديــد المجتمعــات األكثــر احتياجــا للتنميــة ورفــع مســتويات المعيشــة وهــو أمــر 
ربمــا يســتوجب إعــادة تقييــم حقيقــي ألداءات هــؤالء النــواب بنهايــة دور االنعقــاد الحالــي وفــي مراحــل الحقــة لقيــاس مــدي 
كتشــاف مواطــن الخلــل ـفـي تلــك  التطــور ـفـي أداءاتهــم وقدرتهــم عـلـي تغييــر تلــك الصــورة المجتــزأة حــول أداءاتهــم أو ا

األداءات ومعالجتهــا.
ليبقــي االســتثناء الوحيــد لتلــك القاعــدة علــي المســتوي الجغرافــي مخصــص لمحافظــة )بورســعيد( باعتبارهــا المحافظــة 
الوحيــدة التــي ال يوجــد صامتــون بيــن ممثليهــا حيــث تفاعــل بالحــوار والمناقشــة ممثلهــا ـفـي المقاعــد الفرديــة النائــب/
عاطــف علــم الديــن بعــدد )5( مداخــالت وممثلهــا داخــل القائمــة الوطنيــة النائــب/ محمــد عبــده صديــق بعــدد )1( مداخلــة.
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أمــا عـلـي المســتوي الحزـبـي والسياســي والــذي يفتــرض ـفـي المكونــات السياســية واأليديولوجيــة كونهــا بدائــل حقيقيــة 
تســعي للســلطة وتمتلــك الرغبــة فــي تطبيــق برامجهــا وقيمهــا التــي تراهــا األجــدر بالتطبيــق واألكفــأ فــي االســتجابة للمطالــب 
كثــر قــدرة علــي نقــد السياســات القائمــة والمحتملــة واثبــات مــدي الضعــف والهشاشــة في صياغاتها  الشــعبية بمــا يجعلهــا أ
وذلــك عبــر مداخــالت وكلمــات ممثليهــا فــي المجالــس المنتخبــة ومــن خــالل األوراق والتقاريــر التــي يتــم عرضهــا خــالل تلــك 
الجلســات فقــد كان مــن الضــروري والمهــم تحليــل عمليــات التفاعــل والحديــث مــن قبــل التيــارات السياســية بالمجلــس 

وقيــاس مــدي ايجابيــة المشــاركة وكفــاءة هــؤالء النــواب لتمثيــل تياراتهــم الفكريــة وتنظيماتهــم الحزبيــة.
وبالنظــر للتركيبــة الحزبيــة للمجلــس التــي تضمــن بجــوار المســتقلين عــدد )15( حزبــا سياســياً نجــد أن عمليــات التفاعــل 
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والحديــث قــد اقتصــرت علــي )13( حزبــا منهــا بغيــاب كامــل لحزبــي )الحركــة الوطنيــة ـ االتحــاد( بنســبة صمــت بلغــت )100 
%( ورغــم محدوديــة عضويتهمــا التــي اقتصــرت عـلـي )نائبيــن( باالنتخــاب للحركــة الوطنيــة و)نائــب( بالتعييــن لالتحــاد 
إال أن مجــرد تخيــل صمتهمــا عــن الحديــث وعــدم تفاعلهمــا مــع أي موضوعــات أو مقترحــات بقوانيــن عرضــت خــالل 
الجلســات أمــر يدعــو للمراجعــة وقــراءة مــا يرتبــط بهــا مــن دالئــل واســتنباطات خاصــة وأنــه فــي المقابــل كانــت هنــاك أحــزاب 
وقــوي سياســية محــدودة العــدد واقتصــر تمثيلهــا علــي )نائــب( فقــط أتــي باالنتخــاب مثــل حــزب )الحريــة( أو أتــي بالتعييــن 
مثــل حزبــي )إرادة جيــل ـ الســادات الديمقراطــي( ورغــم ذلــك فقــد شــاركوا فــي الحديــث بفعاليــة بلغــت )100 %( حتــي لــو 
اقتصــرت مداخلتهــم علــي مجــرد )مداخلــة( مثــل حزبــي )الحريــة ـ الســادات الديمقراطــي( أو بلغــت )5( مداخــالت مثــل 

حــزب )إرادة جيــل( 
وبإعمــال قواعــد التحليــل العــددي والرقمــي لحــاالت الصمــت نجــد أن حــزب )مســتقبل وطــن( قــد تصــدر المشــهد تمامــا 
ـ وبعــدد غيــر قابــل للمزاحمــة ـ حيــث بلــغ عــدد الصامتيــن مــن نــواب الحــزب )102( نائــب بنســبة )57,6 %( مــن إجمالــي 
نــواب الصمــت فــي رقــم يصعــب تجــاوزه برغــم مــا يمكــن أن يقــال عــن طبيعــة أحــزاب الســلطة وعــن آليــات إدارة األغلبيــة 
وأهميــة االلتــزام الحزـبـي واالكتفــاء بمــا يطرحــه ممثلــوا الحــزب مــن أراء ووجهــات نظــر يتوجــب االلتــزام بهــا والتصويــت 
لصالحهــا حيــث أن هنــاك العديــد مــن األدوات واألســاليب التــي تســمح بالحديــث والتفاعــل فــي إطــار حاكــم للسياســات 
العامــة يضمــن عــدم الخــروج عليهــا وهــو مــا يمكــن أن يتحقــق بالتدريــب والتوســع ـفـي عقــد لقــاءات الهيئــة البرلمانيــة 
وتوســعة مســاحات الحــوار الداخلــي وتنويــع المتحدثيــن فــي الجلســات العامــة لضمــان رفــع الكفــاءة الجمعيــة وزيــادة دوائــر 
الشــعبية والتأثيــر لصالــح ممثلــي الحــزب فــي دوائرهــم المختلفــة )خــالل فتــرة كتابــة التقريــر عقــد حــزب مســتقبل وطــن 
مؤتمــره الثانــي للهيئــة البرلمانيــة بإحــدى المــدن الســاحلية لتنســيق الجهــود وتبــادل وجهــات النظــر وتجديــد رســم السياســة 

العامــة لهيئتــه البرلمانيــة( 
فــي المركــز )الثانــي( للصمــت أتــي )المســتقلون( بعــدد إجمالــي يبلــغ )52( نائــب يمثلــون )59,1 %( مــن إجمالــي تمثيلهــم 
بالمجلــس ونســبة )29,4 %( مــن إجماـلـي عــدد الصامتيــن ـفـي أرقــام تــدل عـلـي مــأزق حقيقــي فيمــا يتعلــق بالخبــرات 
والكفــاءات الفنيــة غيــر المرتبطــة بأيديولوجيــات فكريــة حيــث يمثــل النــواب ممــن يحملــون تلــك الصفــة قــوة برلمانيــة 
بالغــة األهميــة باعتبــار أن انحيازاتهــا التــي تتكــون عبــر قناعــات حواريــة وال تخضــع لاللتــزام الحزبــي هــي أداة صنــع القــرار 
النيابــي الصحيــح بانحيازاتهــا لصالــح هــذا الطــرف أو ذاك فــإذا مــا غابــت عــن النقــاش أو تباعــدت عــن المشــاركة فقــد أصبــح 

مــن الصعــب الحديــث عــن نضــج الحــوارات أو ســالمة عمليــات التصويــت أو كفــاءة التشــريعات والقــرارات.
وللتدليــل علــي صحــة الفرضيــة الســابقة فــان تحليــل كتلــة المســتقلين بالمجلــس يكشــف أنــه مــن بيــن )6( نــواب فــازوا 
بمقاعدهــم بتلــك الصفــة عبــر المقاعــد الفرديــة فــان هنــاك )4( نــواب منهــم لــم يتفاعلــوا أو يشــاركوا بالكلمــة مــرة واحــدة 
فــي دور االنعقــاد الثانــي وفــي المقابــل فانــه مــن بيــن )82( نائــب حصلــوا علــي تلــك الصفــة ضمــن قــرار اختيارهــم لعضويــة 

المجلــس بالتعييــن فــان هنــاك )48( نائــب منهــم أتــوا أيضــا فــي غمــار الصامتيــن.
أمــا عــن باقــي القــوي الحزبيــة فقــد أتــي حــزب )الشــعب الجمهــوري( فــي المركــز الثالــث بعــدد )7( صامتيــن كان مــن المهــم 
أن نرصــد أنهــم جميعــا أتــوا مــن بيــن نــواب الحــزب المنتخبيــن شــعبيا إضافــة لتوزعهــم بيــن محافظــات مختلفــة تــاله حزبــي 
)الوفــد ـ المؤتمــر( بعــدد )3( نــواب صامتيــن عــن كل حــزب منهمــا كان مــن الغريــب أن يكــون مــن بينهــم ممثلــي الهيئــة 
البرلمانيــة للحزبيــن رغــم مــا تتيحــه لهمــا الالئحــة مــن تفضيــالت فــي الحديــث وطلــب الكلمــة فــي الموضوعــات والقضايــا 
المختلفــة لنصــل ـفـي النهايــة إـلـي )5( أحــزاب )حمــاة وطــن ـ مصــر الحديثــة ـ اإلصــالح والتنميــة ـ النــور ـ التجمــع( والتــي 
اقتصــر الصمــت بيــن نوابهــا علــي )نائــب( فقــط فــي مؤشــر يــدل علــي حســن ادارة الهيئــات النيابيــة واهتمــام ممثليهــا بإبــداء 
وجهــات نظرهــم تجــاه األجنــدة النيابيــة بلغــت أفضــل حاالتهــا مــع حــزب )حمــاة وطــن( الــذي بلغــت نســبة تفاعــل وايجابيــة 
نوابــه )90 %( كأعلــى مؤشــر للتفاعــل وأقــل معــدل للســلبية والصمــت بيــن كافــة المكونــات الحزبيــة والسياســية داخــل 

مجلــس الشــيوخ. 
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لفتــرات زمنيــة طويلــة عانــت العديــد مــن الفئــات المجتمعيــة مــن تهميــش وتغييــب متعمــد عــن المشــهد التمثيـلـي 
والنيابــي داخــل المجالــس المنتخبــة ســواء تــم ذلــك عبــر صياغــة وهندســة نظــم انتخابيــة تقصــي تلــك الفئــات وتمنهــا مــن 
الترشــح وتضــع العراقيــل أمــا ظهورهــا فــي المشــهد الجماهيــري أو عبــر التالعــب بالثقافــة المجتمعيــة وتســويد منظومــة 
قيــم معاديــة للعدالــة ومحفــزة عـلـي التمييــز وإقصــاء األخــر مــن المشــهد أو عبــر قطــع الطريــق أمــام أي فــرص للنجــاح 
والترقــي لصالــح تلــك الفئــات بمــا يجعلهــم عاجزيــن عــن المنافســة أو فاقديــن لمهاراتهــا التــي تمكنهــم مــن تجــاوز تلــك 

الصعــاب.
وبرغــم محــاوالت ســابقة ـ عديــدة ـ للتخفيــف مــن تلــك القيــود المانعــة أو القفــز علــي أطــر التمثيــل الشــكلي والهامشــي 
ـ معــدوم األثــر مجتمعيــا ـ إال أن تلــك المعــززات اإلجرائيــة كانــت تتحطــم دومــا أمــا علــي صخــرة نصــوص التشــريع وعــدم 
دســتورية تخصيــص نســب أو مقاعــد لصالــح أي مــن تلــك الفئــات ســواء أتــت اعتمــادا عـلـي قاعــدة التمييــز االيجاـبـي 
)الكوتــة( أو تضمنتهــا نصــوص القوانيــن المنظمــة لتشــكيل تلــك المجالــس مــا كان ســببا فــي حــل العديــد مــن تشــكيالت 
المجلــس التشــريعي ـفـي فتــرات زمنيــة متالحقــة أو فقــدت جدواهــا عبــر بعــض التجــارب التــي اســتخدم فيهــا الخطــاب 

التحريضــي والتمييــزي لقطــع الطريــق أمــام عــدد مــن المتنافســين الذيــن يمتلكــون فرصــا حقيقيــة للفــوز والنجــاح.
لــذا فقــد كان مــن الالفــت والمثيــر لالهتمــام والتقديــر مراقبــة حزمــة التدخــالت واإلجــراءات التــي اتبعتهــا الدولــة المصريــة 
كتملــت نواتجهــا بعــد )30( يونيــو 2013 لصالــح العديــد  خــالل مرحلــة إعــادة تصحيــح مســارات الحــراك الشــعبي التــي ا
مــن الفئــات المهمشــة واألولــي بالرعايــة بدايــة مــن إقــرار حقوقهــم ضمــن نصــوص دســتورية محصنــة مــن الطعــن مــرورا 
بصياغــة تشــريعات تتضمــن حصــص متكافئــة لصالحهــم نهايــة بفتــح الطريــق أمــام النمــاذج الفاعلــة منهــم للنجــاح والترقي 

والصعــود الــذي يصــب لمصلحتهــم علــي المســتوي الجمعــي والمجتمعــي.

ولضمــان كفــاءة واســتمرارية عمليــة التقــدم وقطــع الطريــق أمــام أي محــاوالت لاللتفــاف علــي تلــك االنجــازات والعــودة 
لمســارات الحجــب واإلقصــاء فقــد كان مــن الضــروري رصــد وتحليــل أداءات ممثـلـي تلــك القطاعــات وقــراءة جهودهــم 
بشــكل حيــادي يضمــن إبــراز النمــاذج الفاعلــة والمؤثــرة والناجحــة ويســهم ـ فــي الوقــت ذاتــه ـ فــي تطويــر األداءات ومعالجــة 
أوجــه القصــور والخلــل متــي تواجــدت فــي المشــهد أو عانــت منهــا بعــض العناصــر لضمــان القــراءة الصحيحــة والداعمــة 

لتطــورات المشــهد العــام وأحقيــة كافــة فئــات المجتمــع فــي التواجــد والتمثيــل بالهيئــات الشــعبية المنتخبــة.

القوي النوعية : فرص معززة... وكفاءة نسبية
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وثيقــا  ارتباطــا  العامــة  الحيــاة  ـفـي  النســاء  مكانــة  وتعزيــز  لتمكيــن  الوطنيــة  والقواعــد  التشــريعات  ترتبــط 

بالمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بكفالــة وإتاحــة الحقــوق األساســية لصالــح المــرأة بصــورة الفتــة 

للدرجة التي يمكن معها القول بأن استجابات الدولة المصرية لما يجري التوافق حوله وإقراره في منظومة 

الشــرعة الدوليــة تضعهــا فــي مقدمــة الــدول والمجتمعــات التــي تحتــرم حقــوق أبنائهــا وتتيــح لهــم التمتــع بمــا 

تكلفــه لصالحهــم المنظومــة األمميــة مــن دعائــم ومرتكــزات للتمكيــن والممارســة الفعالــة لحقوقهــم التــي 

حرمــوا منهــا عبــر عقــود مــن التمييــز والتهميــش وبمــا جعــل مــن الحالــة المصريــة نموذجــا متفــردا ورائــدا فــي 

تمكيــن ورفــع مكانــة النســاء فــي المحيــط الجغرافــي وبمــا يتجــاوز )ويســبق( العديــد مــن الــدول والمجتمعــات 

الغربيــة الرائــدة.

المــرأة  لمكانــة  النســاء ومعــززا  مــع حقــوق  أـتـي دســتور 2014 متجاوبــا  النهــج فقــد  واســتمرارا عـلـي ذات 

مجتمعيــا حيــث نصــت المــادة )92( مــن الدســتور علــي أن )الحقــوق والحريــات اللصيقــة بشــخص المواطــن 

ال تقبــل تعطيــالً وال انتقاًصــا وال يجــوز ألي قانــون ينظــم ممارســة الحقــوق والحريــات أن يقيدهــا بمــا يمــس 

أصلهــا وجوهرهــا( وفــي إطــار بيــان المقصــود بمبــادئ المســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص نصــت المــادة )53( 

علــي أن )المواطنــون لــدى القانــون ســواء وهــم متســاوون فــي الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة ال تمييــز 

بينهــم بســبب الديــن أو العقيــدة أو الجنــس أو األصــل أو العــرق أو اللــون أو اللغــة أو اإلعاقــة أو المســتوى 

االجتماعــي أو االنتمــاء السياســي أو الجغراـفـي أو ألي ســبب آخــر التمييــز والحــض عـلـى الكراهيــة جريمــة 

يعاقــب عليهــا القانــون تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر الالزمــة للقضــاء علــي كافــة أشــكال التمييــز وينظــم القانون 

إنشــاء مفوضيــة مســتقلة لهــذا الغــرض( وهــي المســاواة التــي فســرتها المــادة )11( فيمــا يتعلــق بالحقــوق 

المتســاوية بيــن الرجــل والمــرأة حيــث نصــت علــي أن )تكفــل الدولــة تحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل 

فــي جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وفقــا ألحــكام الدســتور وتعمــل 

الدولــة علــى اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بضمــان تمثيــل المــرأة تمثيــالً مناســبا فــي المجالــس النيابيــة علــى النحــو 

الــذي يحــدده القانــون كمــا تكفــل للمــرأة حقهــا فــي تولــى الوظائــف العامــة ووظائــف اإلدارة العليــا فــي الدولــة 

والتعييــن فــي الجهــات والهيئــات القضائيــة دون تمييــز ضدهــا وتلتــزم الدولــة بحمايــة المــرأة ضــد كل أشــكال 

العنــف وتكفــل تمكيــن المــرأة مــن التوفيــق بيــن واجبــات األســرة ومتطلبــات العمــل كمــا تلتــزم بتوفيــر الرعايــة 

والحمايــة لألمومــة والطفولــة والمــرأة المعيلــة والمســنة والنســاء األشــد احتياجــا( وذلــك قبــل أن تســتجيب 

مبــادرة التعديــالت الدســتورية )2019( لمطالبــات الســيد / عبــد الفتــاح السيســي )رئيــس الجمهوريــة( باتخــاذ 

التدابيــر التشــريعية والقانونيــة الالزمــة لمزيــد مــن التمكيــن والدعــم لمكانــة المــرأة المصريــة ومشــاركتها فــي 

الحيــاة العامــة والمجالــس النيابيــة ليأتــي نــص المــادة )102( المعــدل متضمنــا أن )ُيشــكل مجلــس النــواب 

مــن عــدد ال يقــل عــن أربعمائــة وخمســين عضــوا ُينتخبــون باالقتــراع العــام الســري المباشــر علــى أن ُيخصــص 

النائبات : تقدم... ورسوخ 
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للمــرأة مــا ال يقــل عــن ربــع إجمالــي عــدد المقاعــد( ومــا تبعــه مــن إعمــال لــذات القواعــد والمســتهدفات فــي 

النصــوص والتشــريعات المرتبطــة بتكويــن مجلــس الشــيوخ.

والحقيقــة أنــه يصعــب قــراءة تفاعــل النائبــات فــي عضويــة مجلــس الشــيوخ دون الذهــاب لبيئــة تمثيلهــن داخــل 

المجلــس واألطــر الداعمــة التــي مكنتهــم مــن الظهــور فــي المشــهد كعنصــر مــن عناصــر تكويــن المشــهد النيابــي 

قبــل االنطــالق لمســاحات الكفــاءة والفعاليــة فــي األداءات والمزاحمــة علــي نيــل المقاعــد القياديــة فــي مختلــف 

هيئــات المجلــس لتتكامــل الصــورة بمــا يســمح بتحليــل منصــف يتتبــع تجــارب النجــاح بمثل مــا يرصد مواطن 

الخلــل وممكنــات التصحيــح وهــي ـ فــي ذات الوقــت ـ فرصــة لتوثيــق تلــك المســاهمات وإبــراز تلــك التفاعــالت 

أمــام كافــة المهتميــن بتحليــل ودراســة ســياقات تكويــن المجالــس المنتخبــة وقواهــا المتنوعــة.

فمــع انتهــاء العمليــات التكوينيــة لعضويــة مجلــس الشــيوخ تمكنــت المــرأة مــن التواجــد فــي القاعــة العامــة 

بعــدد )40( نائبــة أتيــن مــن روافــد شــتي حيــث بلــغ عــدد المنتخبيــن )20( نائبــة مقابــل تعييــن )20( نائبــة 

أخــري دون فــوز أي مرشــحة بعضويــة المجلــس عــن طريــق االنتخــاب الفــردي كملمــح يصعــب تجــاوزه أو 

تجاهــل مدلوالتــه فيمــا يتعلــق بأعــداد المرشــحات والدفــع بهــن لتنافســيات حــرة ومباشــرة أمــام الناخبيــن بمــا 

كتســاب الثقــة والقــدرة علــي التعامــل مــع المواجهــات الثنائيــة رغــم كونهــا  يعــزز مهارتهــن ويســمح بمزيــد مــن ا

قــد أتــت فــي ظــل نظــام انتخابــي جــرت هندســته بمــا يســمح بتوجيــه نواتجــه بمــا يتوافــق مــع األطــر المؤسســية 

الحاكمــة لثقافــة تشــكيل مجلــس الشــيوخ والغايــات المرجــوة منــه.

أمــا علــي مســتوي االنتشــار الجغرافــي لعضويــة النائبــات فقــد توزعــت مقاعدهــن بيــن )17( محافظــة وجهــة 

تنظيميــة بمعــدل انتشــار يبلــغ )60,7 %( مــن مســاحة البــالد تصدرتهــا كتلــة )المعينــات( بعــدد )20( نائبــة 

تليهــا )4( محافظــات )القاهــرة ـ الجيــزة ـ اإلســكندرية ـ الشــرقية( بعــدد )2( نائبــة عــن كل محافظــة لتبقــي 

)12( محافظــة )القليوبيــة ـ الدقهليــة ـ الغربيــة ـ المنوفيــة ـ كفــر الشــيخ ـ بنــي ســويف ـ الفيــوم ـ المنيــا ـ أســيوط 

ـ ســوهاج ـ اإلســماعيلية ـ البحيــرة( بعــدد )نائبــة( عــن كل محافظــة منهــا فيمــا غابــت النســاء بصــورة مطلقــة 

عــن التمثيــل فــي الهيئــات النيابيــة لعــدد )11( محافظــة )قنــا ـ األقصــر ـ أســوان ـ البحــر األحمــر ـ الــوادي الجديــد ـ 

دمياط ـ الســويس ـ بورســعيد ـ شــمال ســيناء ـ جنوب ســيناء ـ مرســي مطروح( بنســبة )39,3 %( كمؤشــر علي 

صعوبــة األجــواء والثقافــة التــي تطلــب مزيــد مــن العمــل علــي تنميــة مهــارات الكــوادر والعمــل علــي تأهيلهــن 

فــي محافظــات جنــوب البــالد والمحافظــات الحدوديــة.

وعلــي المســتوي السياســي فقــد حملــت التركيبــة تنوعــا وحيويــة واضحــة بتوزيــع مقاعــد النائبــات بيــن )10( 

كيانــات وتنظيمــات سياســية وحزبيــة بنســبة )62,5 %( مــن مكونــات التركيبــة السياســية للمجلــس تقدمتهــا 

)المســتقالت( بعــدد )18( نائبــة يمثلــون )45 %( مــن إجماـلـي عــدد النائبــات األمــر الــذي يعــزز مــن طبيعــة 

العمــل علــي قضايــا النســاء وغلبــة األداءات األكاديميــة علــي نشــاطهن تبعهــن عدديــا حــزب )مســتقبل وطــن( 

بعــدد )10( نائبــات ثــم حزـبـي )الشــعب الجمهــوري ـ حمــاة وطــن( بعــدد )3( نائبــات عــن كل حــزب منهمــا 

لتبقــي )6( أحــزاب )الوفــد ـ المؤتمــر ـ التجمــع ـ مصــر الحديثــة ـ اإلصــالح والتنميــة ـ الحريــة( بعــدد )نائبــة( عــن 

كل حــزب فــي تنــوع يــدل علــي حيويــة فكريــة وتنــوع فــي المشــارب واألفــكار واإلنحيــازات يمكــن أن يبنــي عليــه 
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حــوار وجــدل موضوعــي خصوصــا فيمــا يتعلــق بتمكيــن النســاء وتهيئــة بيئــة مجتمعيــة داعمــة لفرصهــن فــي 

الوصــول والترقــي وإن كان ذلــك لــم يمنــع مــن غيــاب النســاء بصــورة مطلقــة عــن الهيئــات النيابيــة لعــدد )6( 

مــن األحــزاب السياســية )المصــري الديمقراطــي ـ الحركــة الوطنيــة ـ النــور ـ إرادة جيــل ـ االتحــاد ـ الســادات 

الديمقراطــي( وهــو مــا يمكــن أن نرجعــه لمحدوديــة ممثليهــم بالمجلــس إضافــة لكــون بعضهــم قــد نــال 

عضويتــه باألســاس اعتمــادا علــي تعيينــات رئيــس الجمهوريــة.

علــي أن مقاعــد النســاء بمجلــس الشــيوخ لــم تتوقــف عنــد هــذا الرقــم إذ اســتفادت النســاء مــن حــق الرئيــس 

ـفـي إعــادة تســمية بعــض المعينيــن لعضويــة المجلــس ـفـي حالــة وفــاة أي مــن المعينيــن الســابقين حيــث 

صــدر القــرار الجمهــوري رقــم )114( لســنة 2022 بتعييــن الدكتــورة إينــاس عصمــت عبــد الحميــد عــز أســتاذ 

إدارة المعلومــات بالجامعــة األلمانيــة خلفــا للنائــب الراحــل الكاتــب الصحفــي إبراهيــم حجــازي لترتفــع مقاعــد 

النائبــات ـفـي المجلــس لتصبــح )41( مقعــد بنســبة )13,7 %( كرقــم غيــر مســبوق ـفـي تاريــخ الغرفــة الثانيــة 

للبرلمــان المصــري.

ولقــد اســتتبع هــذا التواجــد الرقمــي المؤثــر انتشــارا جيــدا للنائبــات فــي عضويــة اللجــان النوعيــة حيــث تواجــدت 

فــي عضويــة )10( لجــان نوعيــة كان أفضلهــا فــي لجنــة )التعليــم والبحــث العلمــي( بعــدد )11( نائبــة تمثلــن )44 

%( مــن إجمالــي عضويــة اللجنــة تلتهــا لجنــة )الشــئون الخارجيــة والعربيــة واإلفريقيــة( بعــدد )8( نائبــات ثــم 

لجنــة )الثقافــة والســياحة واإلعــالم( بعــدد )7( نائبــات ولجنــة )الصحــة والســكان( بعــدد )5( ولجنــة )حقــوق 

اإلنســان والتضامــن االجتماعــي( بعــدد )3( لتتســاوي بعدهــا لجــان )الصناعــة والتجــارة ـ الطاقــة والبيئــة ـ 

اإلســكان واإلدارة المحليــة ـ الزراعــة والــري ـ الشــئون الدينيــة واألوقــاف( فــي وجــود )نائبــة( بعضويــة كل لجنــة 

وذلــك مقابــل غيــاب النائبــات عــن عضويــة )4( لجــان )الشــئون الدســتورية والتشــريعيةـ  الماليــة واالقتصاديــة 

واالســتثمار ـ الدفــاع واألمــن القومــي ـ الشــباب والرياضــة( وهــو ســلوك يحتــاج للدراســة والتحليــل خصوصــا 

مــع أهميــة وخطــورة أدوار تلــك اللجــان وتأثيرهــا البالــغ علــي أي سياســات أو برامــج تتعلــق بتمكيــن المــرأة أو 

تطويــر البيئــة الداعمــة لتواجدهــا.

وقــد كان مــن الطبيعــي أن يســفر هــذا التواجــد القــوي والمؤثــر فــي التركيبــة النيابيــة عــن تمثيــل واضح للنائبات 

فــي الهيئــات والهيــاكل المؤسســية لمجلــس الشــيوخ بدايــة مــن هيئــة المكتــب التــي تواجــدت فيــه النائبــة / 

فيبــي فــوزي جرجــس بعــد فوزهــا بمنصــب )الوكيــل الثاـنـي( للمجلــس بحصولهــا عـلـي )199( صوتــا إضافــة 

لتواجــد النائبــة / ســلوى الحــداد ضمــن عضويــة اللجنــة العامــة للمجلــس كممثــل للهيئــة البرلمانيــة لحــزب 

اإلصــالح والتنميــة )رغــم غرابــة عــدم وجــود أي نائبــة ضمــن النــواب الخمســة الذيــن ترشــحهم هيئــة المكتــب 

لعضويــة اللجنــة العامــة( وأيضــا عضويــة النائبــة / ســهير عبــد الســالم ضمــن تشــكيل لجنــة القيــم لــدور 

االنعقــاد الثانــي.

 أمــا فــي هيئــات مكاتــب اللجــان النوعيــة ورغــم غيــاب النائبــات )تمامــا( عــن رئاســة أي مــن تلــك اللجــان دون 

مبــرر مقبــول أو مفهــوم فــي ظــل تنــوع الخبــرات والمعــارف والمهــارات وأيضــا الخلفيــات السياســية والجغرافيــة 

لهــن فقــد اســتطاعت النائبــات الفــوز بعــدد )7( مقاعــد ضمــن هيئــات المكاتــب بنســبة )12,5 %( كمؤشــر 
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يتقــارب لحــد التطابــق مــع حجــم عضويتهــن بدايــة مــن الفــوز بعــدد )3( مقاعــد للــوكالء عــن لجــان )التعليــم 

ـ الخارجيــة ـ الثقافــة( كان مــن المدهــش كونهــن جميعــا مــن )المعينــات( إضافــة لكــون )اثنتيــن( منهــن عــن 

حــزب )حمــاة وطــن( والثالثــة مســتقلة بمــا يعنــي غيــاب النائبــات مــن الهيئــات البرلمانيــة ألكبــر حزبيــن ـفـي 

تركيبــة المجلــس )مســتقبل وطــن ـ الشــعب الجمهــوري( عــن التواجــد بهــذا الموقــع التنظيمــي.

وـفـي موقــع أمنــاء الســر فقــد حصــدت النائبــات )4( مقاعــد عــن لجــان )حقــوق اإلنســان ـ الدينيــة ـ الخارجيــة 

ـ  بيــن المعينــات )مقعديــن( ومحافظتــي )القاهــرة  الطاقــة( توزعــت عـلـي المســتوي الجغراـفـي مناصفــة  ـ 

ســوهاج( بمقعــد لــكل محافظــة منهمــا بينمــا عـلـي المســتوي السياســي فقــد تكــررت القســمة بحصــول 

المســتقالت عـلـي )مقعديــن( وكال مــن حزـبـي )مســتقبل وطــن ـ حمــاة وطــن( عـلـي مقعــد لــكل حــزب.

وبالرغــم مــن أن هــذا التواجــد العــددي قــد يكــون معقــوال ومتناســبا مــن حيــث الحجــم واألســماء مــع تركيبــة 

المجلــس فانــه ال يمنــع مــن رصــد عــدد مــن المؤشــرات التــي ينبغــي دراســتها وتحليلهــا )بدايــة( مــن كــون 

التوزيعــة السياســية لمقاعــد النائبــات فــي هيئــات المكاتــب قــد اقتصــرت علــي )3( روافــد سياســية تصدرتهــا 

المســتقالت بعــدد )4( مقاعــد ثــم حــزب )حمــاة وطــن( بعــدد )3( مقاعــد ثــم حــزب )مســتقبل وطــن( بعــدد 

)مقعــد( فقــط فيمــا غابــت باقــي المكونــات السياســية بصــورة مطلقــة عــن المشــهد )مرورا( بكــون هذا التمثيل 

قــد أـتـي باألســاس عــن )7( لجــان نوعيــة فقــط تصدرتهــا لجنــة )العالقــات الخارجيــة( بمقعديــن أحدهمــا ـفـي 

الوكالــة والثانــي فــي أمانــة الســر تســاوت بعدهــا )5( لجــان نوعيــة )التعليــم ـ الثقافــة ـ حقــوق اإلنســان ـ الدينيــة ـ 

الطاقــة( فــي وجــود نائبــة )فقــط( بهيئــة مكتــب كل لجنــة.

ومــع اعترافنــا بحجــم النجــاح والمكاســب التــي حصدتهــا النائبــات فــي هيئــات مكاتــب اللجــان إال أننــا ال يمكــن 

أن نغفــل أن طبيعتــه لــم تكــن ناتجــة عــن قصديــة أو توجــه مشــترك بمــا يمكــن لنــا العمــل علــي تعزيــزه خاصــة 

وأنــه أتــي فــي مقابــل غيــاب النائبــات عــن الفــوز بعضويــة هيئــة المكتــب فــي عــدد )7( لجــان )الدســتورية ـ الماليــة 

واالقتصاديــة ـ الدفــاع واألمــن القومــي ـ الصناعــة والتجــارة ـ اإلســكان واإلدارة المحليــة ـ الشــباب والرياضــة ـ 

الصحــة والســكان ـ الزراعــة والــري( األمــر الــذي يســتدعي ضــرورة العمــل علــي تحقيــق تنســيق جنــدري ورســم 

خارطــة بأولويــات مشــتركة للعمــل فــي أدوار االنعقــاد التاليــة.
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وألن التفاعــل عبــر المداخــالت والكلمــات يمثــل محــورا بالــغ األهميــة ـفـي قــراءة مــدي التواجــد والتأثيــر للقــوي النوعيــة 
فــي التركيبــة النيابيــة فقــد كان مــن المهــم رصــد أداءات النائبــات ومــدي حرصهــن علــي طلــب الكلمــة أو تقديــم مقترحــات 

لتطويــر الممارســات ومشــروعات القوانيــن المحالــة للمجلــس حيــث بلــغ عــدد النائبــات الالتــي شــاركن فــي الحــوارات )18( 
نائبــة بمــا يمثــل نســبة )14,8 %( مــن إجماـلـي المتحدثيــن ونســبة )45( مــن حجــم عضويتهــا وهــو رقــم يتجــاوز حجــم 

تمثيلهــن بالمجلــس ويؤكــد علــي تمايــز الكــوادر وامتــالك العديــد منهــن للمهــارات الالزمــة للعمــل النيابــي.

أمــا مــن حيــث مجمــوع المداخــالت فقــد قدمــت النائبــات )34( مداخلــة تمثــل )11,8 %( مــن إجمالــي النشــاط التفاعلــي 
والحــواري تصدرتــه وكيلــة المجلــس وصاحبــة األداء األبــرز النائبــة / فيبــي فــوزي جرجــس بعــدد )5( مداخــالت وضعتهــا 
ضمــن أصحــاب األداء األفضــل بالمجلــس ككل تلتهــا النائبــة / هبــة مكــرم كامــل بعــدد )4( مداخــالت كانــت كافيــة أيضــا 
لتضعهــا كأفضــل مشــاركة ايجابيــة بيــن نــواب محافظــة البحيــرة بعدهــا تشــاركت النائبتــان )ســماء ســليمان ـ نهــي أحمــد 
فتحــي( فــي عــدد )3( مداخــالت لــكل منهمــا ســمحت أيضــا بمزاحمــة النائبــة ســماء ســليمان لألفضــل عــن حــزب حمــاة 
وطــن مناصفــة مــع ممثــل الهيئــة البرلمانيــة للحــزب فيمــا تشــاركت )5( نائبــات فــي تقديــم كل منهــن لعــدد )مداخلتــان( 
وتشــاركت )9( نائبــات فــي تقديــم كل نائبــة لمداخلــة )واحــدة( وهــي أرقــام رغــم محدوديتهــا العدديــة لكنهــا كانــت كافيــة 

أيضــا لنــري )5( نائبــات منهــن يتواجــدن كأبــرز وأفضــل األداءات النيابيــة فــي التفاعــل والحديــث عــن محافظاتهــن.
فعلــي المســتوي الجغرافــي نجــد أن نائبــات القوائــم قــد اســتحوذن بصــورة كبيــرة علــي المداخــالت بعــدد )11( نائبــة توزعــن 
بيــن )9( محافظــات تصدرتهــا )الجيــزة ـ اإلســكندرية( بعــدد )نائبتــان( عــن كل محافظــة لتتســاوي بعدهــا محافظــات 
)القاهــرة ـ الغربيــة ـ المنوفيــة ـ كفــر الشــيخ ـ ســوهاج ـ اإلســماعيلية ـ البحيــرة( بمــا يؤشــر للتأثيــر الكبيــر للجغرافيــا واالرتبــاط 
بالقواعــد الشــعبية والتواصــل الجماهيــري ـفـي تحديــد طبيعــة عمــل النائــب وعالقتــه بأســلوب تعاطيــه مــع األنشــطة 
النيابيــة فــي مقابــل المعينــات التــي اقتصــر تواجدهــن علــي )7( نائبــات رغــم معاييــر الكفــاءة الفنيــة وتأثيــرات نمــط االختيــار 
والعضويــة علــي مســتوي تجاوبهــن مــع القضايــا وقدرتهــن علــي تقديــم الدعــم والمســاندة الفكريــة للحــوارات والنقاشــات 
النائبــات عــن )7( محافظــات  والتفاعــل  المشــاركة  عــن  المقابــل فقــد غابــت  ـفـي  السياســات  تلــك  بتطويــر  المرتبطــة 

)القليوبيــة ـ الدقهليــة ـ بنــي ســويف ـ الفيــوم ـ المنيــا ـ أســيوط ـ الشــرقية(.

بينمــا عـلـي المســتوي السياســي فقــد زادت نســبة ممثـلـي األحــزاب السياســية ـفـي المداخــالت لتصــل إـلـي )13( نائبــة 
بنســبة )72,2 %( مــن إجمالــي النائبــات المتفاعــالت األمــر الــذي يعكــس تأثيــرات الحزبيــة ودورهــا فــي تعزيــز ورفــع كفــاءة 
الحــوارات لــدي النائبــات وقدرتهــم علــي طــرح أفكارهــن بحريــة وتنــوع خصوصــا فــي ظــل تــوزع تلــك الحصــة بيــن )7( أحــزاب 
تصدرهــا )مســتقبل وطــن( بعــدد )4( نائبــات ثــم حــزب )حمــاة وطــن( بعــدد )3( نائبــات وهــو بالمناســبة أداء يســتحق 
التحيــة والتقديــر مــن نائبــات الحــزب باعتبــاره التنظيــم صاحــب طفــرة األداء األكثــر تمايــزا ســواء بعــدد المتحدثيــن أو لكونــه 
التنظيــم السياســي ذو التمثيــل المتعــدد مــن النائبــات الــذي شــاركت جميــع نائباتــه فــي الحديــث دون أي حالــة للصمــت 
بينهــن تبعــه حــزب )الشــعب الجمهــوري( بعــدد )نائبتــان( ثــم نائبــة )واحــدة( عــن أحــزاب )المؤتمــر ـ الوفــد ـ الحريــة ـ 
اإلصــالح والتنميــة( ليبقــي الغيــاب والصمــت لنائبــات حزـبـي )التجمــع ـ مصــر الحديثــة( مــن بيــن األحــزاب التــي تمتلــك 

عضويــة مــن النائبــات أمــر يســتدعي المراجعــة واالهتمــام.
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حتليــل تفاعـــل النائبـــات

التيار السياسياحملافظةاملداخالتالنائبةم
الشعب الجمهورياإلسماعيلية5فيبي فوزي جرجس فلمون1

مستقبل وطنالبحيرة4هبه مكرم كامل شاروبيم2

حماة وطنمعين3سماء سليمان السيد أحمد3

مستقلمعين3نهي أحمد فتحي أحمد زكي4

املؤتمرالغربية2إيريني ثابت جورج شرقاوى5

حماة وطنمعين2راندا محمد أحمد مصطفي6

حماة وطنسوهاج2رشا اسحق فهيم نصير7

الشعب الجمهورياملنوفية2سامية انسى حبيب فهمى8

عبــد9 حنفــى  الســالم  عبــد   ســهير 
الســالم

مستقبل وطنالجيزة2

الوفدالجيزة1أمل محمد رمزى محمد منير خليل10

الحريةاإلسكندرية1دينا محمد نبيل محمد هاللي11

الحميــد محمــد12  راجيــة ســعد عبــد 
لفقــي ا

مستقلمعين1

اإلصالح والتنميةكفر الشيخ1سلوى إبراهيم ىلع الحداد13

مستقلمعين1عائشة عبد الغني محمد هاشم14

مستقلمعين1كاميليا صبحي عبد النور محمد15

مستقبل وطنالقاهرة1هالة كمال عبد الجابر16

مستقبل وطناإلسكندرية1هند محمد ممدوح حنفي17

مستقلمعين1هيام فاروق فؤاد بنيامين18
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34اإلمجـــــــــالي

منــذ اســتعادة الدولــة المصريــة لتجاربهــا فــي التعدديــة الحزبيــة عــام 1976 واســتقرار نظامهــا االنتخابــي لتشــكيل المجلــس 
التشــريعي الرئيســي مجلــس الشــعب ومــا تبعــه مــن تعديــالت دســتورية أسســت لنظــام ثنائيــة الغــرف التشــريعية 
مجلــس الشــورى وعمليــات تمثيــل األقبــاط فــي المجالــس النيابيــة تمثــل أحــد التحديــات الكبــري والعوائــق الرئيســية أمــام 
فكــرة مدنيــة الدولــة واعتبــار المواطنــة هــي أســاس عالقــة الفــرد بالمجتمــع خاصــة فــي ظــل هشاشــة وضعــف تواجدهــم 
بالمجلســين ســواء مــا كان ناتجــا مــن عــزوف عــن المشــاركة )تصويتــا ـ ترشــحا( أو مــا كان ناتجــا عــن تجاهــل ـ يصــل لحــد 

التواطــؤ ـ مــع ممارســات طائفيــة وإقصائيــة شــديدة اإليــالم والتناقــض مــع كافــة معطيــات المجتمعــات العادلــة.
فمــا أن يتقــارب مرشــح مــن األقبــاط مــن الفــوز أو خــوض جولــة اإلعــادة ـفـي احــدي العمليــات االنتخابيــة إال ويســتثار 
الخطــاب الطائفــي وتبــدأ مناوشــات اإلقصــاء وتجييــش العــوام لمعــارك مفتعلــة ووهميــة هدفهــا الوحيــد هــو ضمــان 
مترشــح ال يســتحق لمقعــد ال يســتحقه لتكــون النتيجــة ترســيخ التباعــد وضعــف التمثيــل واإلحســاس باالضطهــاد وهــو مــا 
رأينــا أمثلــة عديــدة لــه فــي الكثيــر مــن التجــارب االنتخابيــة الســابقة ســواء فــي أســيوط أو ســوهاج أو قنــا أو اإلســكندرية حتــي 
أن الفائــز الوحيــد فــي تلــك التجــارب بمقعــد شــعبي كان لصفتــه كقيــادي فــي الســلطة التنفيذيــة وعــن دائــرة جــرت هندســتها 

بدقــة لتتناســب مــع غايــات تخليقهــا.
غيــر أنــه فــي أعقــاب الحــراك المجتمعــي الهائــل والتصويبــي فــي 30 يونيــو 2013 والــذي شــاركت فيــه كافــة قــوي المجتمــع 
وجماعاتــه المتنوعــة فقــد كان مــن الطبيعــي إعــادة النظــر فــي تلــك القواعــد المختلــة وإحاللهــا بقيــم مؤسســية وسياســات 
داعمــة للمواطنــة ومحفــزة عـلـي ضمــان تمثيــل كافــة الفئــات والجماعــات األحــق واألوـلـي بالرعايــة وفــق مــا تضمنتــه 
نصــوص الدســتور المصــري 2014 مــع تطويراتهــا بالتعديــالت المعــززة لغاياتهــا 2019 حيــث نصــت المــادة )243( علــي أن 
)تعمــل الدولــة علــى تمثيــل العمــال والفالحيــن تمثيــالً مالئمــاً فــي مجلــس النــواب وذلــك علــى النحــو الــذي ُيحــدده القانــون( 
وهــو مــا اســتكملته المــادة )244( بالنــص علــي أن )تعمــل الدولــة علــى تمثيــل الشــباب والمســيحيين واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة والمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج تمثيــالً مالئمــاً فــي مجلــس النــواب وذلــك علــى النحــو الــذي يحــدده القانــون( 
وهــي النصــوص التــي مثلــت حائــط صــد دســتوري لتمكيــن تلــك الفئــات جــرت عمليــات تفســيره وتحويلــه لمعطــي رقمــي 
قابــل للتحقــق والقيــاس ضمــن التشــريعات المنظمــة النتخــاب تلــك المجالــس وفــي مقدمتهــا قانــون مجلــس الشــيوخ رقــم 

)141( لســنة 2020.
وبتحليــل التركيبــة العدديــة للنــواب المســيحيين بمجلــس الشــيوخ نجــد أن عددهــم اإلجمالــي قــد بلــغ )24( نائــب يمثلــون 
)8 %( مــن إجمالــي عضويــة المجلــس كرقــم غيــر مســبوق لتمثيلهــم فــي غرفــة التشــريع الثانيــة وتتجاوز نســبته العامة حجم 
تمثيلهــم فــي الغرفــة الرئيســية مجلــس النــواب توزعــوا بشــكل مثالــي بيــن مكونــات المجلــس حيــث اســتطاع )3( نــواب 
حصــد مقاعدهــم بالتنافــس علــي المقاعــد الفرديــة لمحافظــات )القاهــرة ـ اإلســكندرية( بينمــا فــاز )14( نائــب بمقاعدهــم 
عبــر نظــام القوائــم موزعيــن بيــن الدوائــر االنتخابيــة )األربــع( وبأعــداد متنوعــة تضمنــت الدائــرة األوـلـي )4( والثانيــة )5( 

والثالثــة )2( والرابعــة )3( إضافــة للمعينيــن الذيــن شــملهم قــرار رئيــس الجمهوريــة وبلــغ عددهــم )7( نــواب.

األقباط : ثبات املشاركة 
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وبتحليــل التركيبــة علــي أســاس معطياتهــا الجغرافيــة نجــد أن هــؤالء النــواب قــد جــاءوا مــن )12( مكــون جهــوي تصدرهــم 
)المعينــون( بعــدد )7( نــواب يمثلــون مــا يقتــرب مــن )ثلــث( نســبة المقاعــد ثــم )القاهــرة( بعــدد )5( نــواب لتتســاوي 
بعدهــا محافظتــي )البحيــرةـ  ســوهاج( بعــدد )نائبــان( عــن كل محافظــة ليبقــي )8( نــواب توزعــوا بيــن محافظــات )الغربيــة 
ـ المنوفيــة ـ اإلســكندرية ـ الشــرقية ـ اإلســماعيلية ـ بنــي ســويف ـ المنيــا ـ أســيوط( فــي توزيــع يــدل علــي االنتشــار العــادل 
والمتــوازن للتمثيــل بيــن كافــة القطــاع الجغرافيــة دون تكثيــف بــؤري قــد يتناقــض مــع غايــات ومســتهدفات التمثيــل علــي 

الرغــم مــن وجــود )16( محافظــة خلــت مــن أي تمثيــل للنــواب المســيحيين ضمــن هيئاتهــا النيابيــة.
أمــا علــي المســتوي السياســي فقــد انحســرت عمليــة التمثيــل لتتــوزع بيــن )7( كيانــات وهيئــات حزبية وسياســية تصدرها 
)المســتقلون ـ مســتقبل وطــن( بعــدد )8( نــواب لــكل منهمــا بمــا يتناســب مــع حجــم تمثيلهمــا وكتلتهمــا النيابيــة التــي 
ال تقــارن بباـقـي األحــزاب والتيــارات السياســية ـفـي عضويــة المجلــس تبعهمــا )الشــعب الجمهــوري( بعــدد )3( نــواب ثــم 
)المؤتمــر( بعــدد )نائبــان( فيمــا تــوزع )3( نــواب بيــن أحــزاب )حمــاة وطــن ـ الديمقراطــي االجتماعــي ـ مصــر الحديثــة( 
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رغــم المالحظــة المرتبطــة بغيــاب التمثيــل القبطــي بيــن نــواب )9( أحــزاب سياســية كان مــن المدهــش أن مــن بينهــا 
حزبــي )الوفــد ـ التجمــع( بمــا لهمــا مــن عراقــة وتاريــخ فــي الدفــع بمرشــحين ورمــوز مســيحية بيــن مرشــحيهما أو دفــاع عــن 
قضايــا المواطنــة والحريــات وهــو مــا يمثــل نقطــة ضعــف واضحــة فــي األداءات الحزبيــة تتناقــض مــع االنفتــاح المجتمعــي 

والمؤسســي الداعــم لتمثيــل كافــة الفئــات المجتمعيــة.
وقــد انعكــس هــذا االنتشــار فــي عضويــة النــواب المســيحيين فــي اللجــان النوعيــة حيــث نجــد أنــه مــع المحدوديــة العدديــة 
حالــة ذكاء فــي التواجــد وفقــا للمهــارات والقــدرات واالهتمامــات الخاصــة بــكل منهــم بمــا يشــمل )10( لجــان نوعيــة تصدرتها 
لجنــة الشــئون الخارجيــة بعــدد )6( نــواب تليهــا )حقــوق اإلنســان والتضامــن( بعــدد )4( نــواب وهــو تواجــد شــديد الــذكاء 
باعتبــاره يتماشــي مــع مســتهدفات الدولــة المصريــة مــن الدبلوماســية الشــعبية ومخاطبــة األطــراف الدوليــة والتــي يجيــد 
كبــر دليــل عـلـي متغيــرات المجتمــع وســيادة قيــم المواطنــة ـفـي  األقبــاط التفاعــل معهــا ويمثــل تواجدهــم ـفـي محافلهــا أ

الدولــة المصريــة بعــد )30( يونيــو.
أمــا اللجــان النوعيــة ذات االرتبــاط بالمهــارات الحياتيــة أو الكفــاءات العلميــة فقــد أتــت لجنــة )الصحــة والســكان( ـفـي 
مقدمتهــا بعــدد )3( نــواب تلتهــا )3( لجــان )الشــئون الدســتورية ـ الماليــة واالقتصاديــة ـ التعليــم والبحــث العلمــي( بعــدد 
)نائبــان( بــكل لجنــة منهــا ثــم )4( لجــان )الزراعــة والــري ـ الدينيــة واألوقــاف ـ الدفــاع واألمــن القومــي ـ الثقافــة واإلعــالم( 
بعــدد )نائــب( بــكل لجنــة بمــا يمكــن تفهمــه فــي ضــوء الخبــرات واالهتمامــات إضافــة لمســتويات االحتيــاج المجتمعــي فيهــا.
فــي ضــوء كل هــذه المعطيــات فقــد كان مــن الطبيعــي وااليجابــي أن نشــهد تواجــدا مؤثــرا للنــواب األقبــاط فــي هيئــات وأجهــزة 

مجلــس الشــيوخ بدايــة مــن هيئــة مكتــب المجلــس التــي شــهدت للمــرة األولــي تولــي نائبــة قبطيــة لمنصــب وكيــل المجلــس 
متمثــال فــي نائبــة حــزب الشــعب الجمهــوري عــن محافظــة اإلســماعيلية / فيبــي فــوزي جرجــس إضافــة لعضويــة النائــب / 

حنــا جريــس فــي لجنــة القيــم عــن حــزب الديمقراطــي االجتماعــي.
وـفـي هيئــات مكاتــب اللجــان النوعيــة فقــد كان مــن الطبيعــي أن نجــد تواجــدا معــززا للنــواب األقبــاط بدايــة مــن موقــع 
الوكيــل بتواجــد النائــب / نــادر نســيم هنــدي كوكيــل للجنــة )الشــئون الدينيــة واألوقــاف( وصــوال لفــوز نائبتيــن مســيحيتين 
بمنصــب أميــن ســر اللجنــة وهمــا النائبــة / رشــا اســحق فهيــم )حقــوق اإلنســان والتضامــن( والنائبــة / عايــدة نصيــف 
أيــوب )الشــئون الخارجيــة( كان مــن الالفــت كونهــم جميعــا مــن نــواب األحــزاب السياســية فــي تأكيــد علــي ارتبــاط تواجدهــم 

بطبيعــة البرامــج المؤسســية ألحزابهــم )مســتقبل وطــن ـ حمــاة وطــن( 

وعلــي مســتوي المداخــالت نجــد أن حالــة الكفــاءة والخبــرة قــد انعكســت بصــورة واضحــة فــي حجــم التفاعــالت والمداخــالت 
الحواريــة التــي قدمهــا النــواب بمــا يعــزز مــن أدوارهــم النيابيــة بدايــة مــن تقديمهــم )26( مداخلــة بنســبة )9 %( مــن إجمالــي 
المداخــالت قدمهــا )10( نــواب يمثلــون )8,2 %( مــن إجمالــي المتحدثيــن فــي تأكيــد علــي التنــوع المهــاري وكفــاءة عمليــات 
كثــر  التمثيــل رغــم أن بعــض المشــاركين فــي العضويــة كأســماء وكتنظيمــات سياســية كان مــن المتوقــع منهــم أداءات أ
كفــاءة وتنــوع إال أن بــروز وايجابيــة عناصــر جديــدة مثــل تعويضــا هامــا لهــذا االنحســار الــذي نتوقــع مــع اســتمرار الجلســات 

وتطــور حــاالت التفاعــل تغيــر حقيقــي فــي أداءات األعضــاء وفــي مســتوي اســتجابتهم لــألدوار النوعيــة المســتهدفة منهــم.
وقــد أتــت فــي صــدارة عمليــات التفاعــل النائبــة / فيبــي فــوزي جرجــس بعــدد )5 ( مداخــالت جعلتهــا أحــد أبــرز النمــاذج 
النيابيــة فــي مجلــس الشــيوخ خــالل الجلســات االفتتاحيــة لــدور االنعقــاد الثانــي فرغــم أن مداخالتهــا لــم تكــن األعلــى داخــل 
المجلــس إال أنهــا قياســا بمجموعــات الفئــات التــي تنتمــي لهــا قــد جعلتهــا النمــوذج األكثــر كفــاءة وايجابيــة ســواء كنائبــة 
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عــن محافظــة اإلســماعيلية أو باعتبــارات النــوع االجتماعــي كنائبــة أو كاتجــاه عقائــدي كمســيحية بينمــا تســاوي مــن بعدهــا 
كال مــن النائبيــن )جميــل حليــم حبيــب ـ هبــة مكــرم كامــل( بعــدد )4( مداخــالت لــكل نائــب ليتكــرر التســاوي أيضــا بيــن )6( 
كتفــت بتقديــم  نــواب فــي عــدد )مداخلتــان( لــكل نائــب منهــم لنصــل فــي النهايــة إلــي النائبــة / هيــام فــاروق بنياميــن التــي ا

)مداخلــة( واحــدة خــالل الجلســات االفتتاحيــة.

والحقيقــة أن تلــك المعطيــات الرقميــة التــي قدمهــا النــواب األقبــاط خــالل جلســات العينــة رغــم جودتهــا وتمايزهــا النوعــي 
والعــددي ـ خاصــة ألصحابهــا ـ لكنهــا ال تعــد كافيــة إلثبــات جــدارة أصحابهــا فــي الفــوز بمقاعدهــم باعتبارهــم )رافعــة( بالغــة 
التأثيــر علــي مســتوي الصــورة الذهنيــة أو بالنظــر لمســتوي االحتيــاج المطلــوب منهــم فــي إطــار تصويــب العــوار والخلــل 
التشــريعي والمؤسســاتي الــذي يعــوق بعــض الفئــات المجتمعيــة عــن االندمــاج والمشــاركة ويعــزز مــن الشــعور باالنتمــاء 
القومــي وليــس أدل عـلـي ذلــك مــن غيــاب )14( نائــب عــن التفاعــل والحــوار أو طــرح القضايــا النوعيــة التــي تســتحق 

المعالجــة والتصويــب فــي إطــار االختصاصــات النوعيــة لمجلــس الشــيوخ.

حتليــل تفاعـل النــواب األقبــاط

التيار السياسياحملافظةاملداخالتالنائبم

الشعب الجمهورياإلسماعيلية5فيبي فوزي جرجس فلمون1

مستقلمعين4جميل حليم حبيب ميخائيل2

مستقبل وطنالبحيرة4هبه مكرم كامل شاروبيم3

املؤتمرالغربية2إيريني ثابت جورج شرقاوي4

مستقلمعين2إيهاب زكريا عطا اهلل عبد املسيح5

الشعب الجمهوريالقاهرة2إيهاب وهبه لبيب وهبه6

حماة وطنسوهاج2رشا اسحق فهيم نصير7

الشعب الجمهورياملنوفية2سامية أنسى حبيب فهمي8

مستقلالقاهرة2هادى لويس بباوى مرجان9

مستقلمعين1هيام فاروق فؤاد بنيامين10

26اإلمجـــــــــالي
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يمثــل تواجــد الشــباب ضمــن عضويــة مجلــس الشــيوخ أحــد التحديــات الكبــري التــي تحولــت مــع الممارســة النجــاز بالــغ القيمــة 
ـفـي تحســين صــورة المجلــس ـفـي نظــر العديــد مــن القطاعــات المجتمعيــة وتطويــر مســتويات التفاعــل داخلــة مــن منطلــق طبيعــة 

كتســابها فــي  المجلــس ومهامــه التــي تجعلــه بمثابــة بيــت للتفكيــر والخبــرة تتطلــب عضويتــه كفــاءة مهنيــة وخبــرات حياتيــه يصعــب ا
ســنوات العمــر األولــي والعمــل الوظيفــي التمهيديــة إضافــة لمــا ترســخ فــي الذهنيــة المصريــة مــن كــون الصــراع علــي المقاعــد النيابيــة 
وعضويــة مجالــس التشــريع هــو باألســاس صــراع عشــائري وقبـلـي يســتوجب الدفــع بكبــار تلــك األســر والعائــالت ورموزهــا البــارزة 
لضمــان الفــوز بمــا صعــب مــن فــرص مزاحمــة الشــباب أو صغــار الســن للفــوز بــل وخلــق حالــة مــن العدائيــة لتلــك التجــارب والرغبــة 

فــي االنتقــام مــن عناصرهــا.

كتســابها للزخــم والقــدرة علــي التأثيــر خــالل العقــد األخيــر إضافــة  غيــر أنــه مــع موجــات الحــراك المجتمعــي وتجــذر الحــركات الشــبابية وا
لنصــوص الدســتور المصــري التــي تحدثــت عــن تمثيــل وجوبــي لصالحهــا فــي المجالــس المنتخبــة والتــي أدت لتغيــرات بالغــة الوضــوح 
فــي التركيبــة العمريــة ألعضــاء مجلــس الشــيوخ وصلــت لفــوز )23( نائــب دون ســن )40( ســنة بعضويــة المجلــس يضــاف لهــم )71( 

نائــب آخريــن دون ســن )50( ســنة بمــا يجعــل مــن دراســة تأثيــرات علــي المتغيــر العمــري وقيــاس مــدي قــدرة عناصــره علــي األداء 
والتفاعــل وتطويــر السياســات أمــر بالــغ األهميــة خصوصــا عنــد ربطــه بــاألداء المؤسســي والمنظــم للشــباب مــن عناصــر )تنســيقية 

الشــباب( المتواجديــن داخــل المجلــس.
والحقيقــة أنــه لفتــرات زمنيــة طويلــة ظلــت مســألة )عــزوف الشــباب( عــن المشــاركة فــي الشــأن العــام والبعــد عــن االنضــواء والفعاليــة 
داخــل التنظيمــات السياســية الرســمية )األحــزاب( هاجــس يثيــر صــداع فــي رأس النظــام السياســي الوطنــي خصوصــا مــع المؤشــرات 
والمالمــح التــي أوضحــت ســيطرة اإلســالميين وجماعــات التكفيــر السياســي والجهــاد المســلح علــي ســاحات الجامعــات وتحويلهــا 
لمنصــات لتجنيــد عناصــر قتاليــة ودفعهــا إلــي الســاحات المشــتعلة فــي المنطقــة بدايــة مــن أفغانســتان وباكســتان ومــا تالهــا فــي ســوريا 
والعــراق قبــل أن تعــود تلــك العناصــر وتمــارس إرهابهــا داخليــا مدعومــة فــي ذلــك مــن قــوي وأطــراف دوليــة مختلفــة ســاعدها فــي األمــر 
الطبيعــة الــال ديمقراطيــة للتشــريعات المنظمــة للمشــاركة السياســية والتــي حولــت المشــهد مــن )معــزز( للمشــاركة إلــي )منفــر( منهــا.

لــذا فقــد ظهــر حــرص الدولــة المصريــة وفــي مقدمتهــا مؤسســة الرئاســة علــي رعايــة وخلــق تجربــة توافقيــة وائتالفيــة تهتــم بالشــباب 
وتمنــح لهــم المزيــد مــن الفــرص والمجــاالت للمشــاركة واقتحــام مجــاالت وفضــاءات العمــل العــام بدايــة مــن اعتمــاد )دوريــة( مســتقرة 
النعقــاد لقــاءات الرئيــس مــع الشــباب تحــت مســمي )مؤتمــرات الشــباب( والتــي تنقلــت بيــن العواصــم الرئيســية للمحافظــات مــن 
شــمال مصــر لجنوبهــا تالهــا رعايــة فعاليــات إقليميــة ودوليــة للحــوار مــع الشــباب فــي إفريقيــا والعالــم بصــورة منحــت للمشــهد زخمــا 
ســاهم ـفـي تبلــور وبــروز اإلطــار التنظيمــي الرئيســي خلــف نلــك النجاحــات متمثــال ـفـي تجربــة الحــوار والنقــاش بيــن شــباب القــوي 
السياســية الرئيســية لتحالــف )30( يونيــو ســواء كانــوا ممثليــن ألحــزاب سياســية قائمــة بلغــت وقتهــا )25( حزبــا أو باعتبارهــم نشــطاء 
مســتقلين وذك برعايــة ودعــم رســمي وعلنــي مــن الدولــة المركزيــة أثمــر عــن اإلعــالن عــن )تنســيقية شــباب األحــزاب والسياســيين( 
كتجربــة أمدتهــا نجاحاتهــا المتواليــة وطبيعــة عناصرهــا مســاحات مــن الثقــة ســاعدت علــي انتقــاء )عــدد( مــن عناصرهــا والدفــع بهــم 

ليخوضــوا غمــار التنافســيات االنتخابيــة والشــعبية بصــورة متدرجــة.

نـواب التنسيقيـة : جتـربة تنضـج 
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وبتحليــل المشــهد الرقمــي لتواجــد التنســيقية ـفـي عضويــة مجلــس الشــيوخ نجــد أن العــدد اإلجماـلـي لنوابهــا قــد بلــغ )16( نائــب 
يمثلــون )5,3 %( مــن إجماـلـي نــواب المجلــس بينهــم )5( نــواب فــازوا بمقاعدهــم عبــر نظــام القوائــم بتواجدهــم ضمــن قائمــة )مــن 
أجــل مصــر( عــن محافظــات )القاهــرة ـ الجيــزة ـ الشــرقية( كان مــن الالفــت كونهــم )جميعــا( ينتمــون للمكــون الحزبــي فــي التنســيقية 
)الشــعب الجمهــوريـ  حمــاة وطــنـ  مصــر الحديثــةـ  التجمــعـ  الحركــة الوطنيــة( إضافــة لفــوز النائــب / أحمــد فــوزي الحميلــي )مســتقبل 
وطــن( بمقعــده عبــر النظــام الفــردي عــن محافظــة ســوهاج فيمــا أتــي )10( نــواب عبــر نظــام التعييــن كانــوا جميعــا مــن المســتقلين عــدا 

نائــب وحيــد لحــزب النــور.
وبالنظــر للتركيبــة العضويــة ـ وفقــا لمبــدأ الــوالء السياســي والحزبــي ـ لعناصــر التنســيقية نجــد أن المقاعــد اإلجماليــة التــي انحصــرت 
عنهــا التنافســية لصالــح )الكيــان( قــد توزعــت بيــن )7( قــوي سياســية تصدرهــا المســتقلون بعــدد )9( مقاعــد مقابــل )7( مقاعــد 
للحزبييــن توزعــت بالتســاوي بيــن أحــزاب )مســتقبل وطــن ـ الشــعب الجمهــوري ـ حمــاة وطــن ـ مصــر الحديثــة ـ التجمــع ـ الحركــة 
الوطنيــة ـ النــور( كمؤشــر النفتــاح التجربــة وتوســعها ـفـي اســتهداف وضــم المزيــد مــن العناصــر )غيــر الحزبيــة( يمكــن القــول بأنهــا 
قــد غيــرت مــن توجهــات ومســتهدفات عمــل الكيــان مــن االرتقــاء بالعمــل الحزبــي إلــي النشــاط بديــال عــن األحــزاب خصوصــا فــي ظــل 
محدوديــة ووجــوب تماثــل حصــص كل منهــا إضافــة للصراعــات الداخليــة داخــل كياناتهــا ومؤسســاتها التنظيميــة والتــي مازلــت 
تحكمهــا تقاليــد وقيــم تنحــاز عــن الشــباب وتســتبعدهم عنــد التفكيــر ـفـي أي عمــل جماهيــري أو يحمــل صيــغ تمثيليــة للجماهيــر 

خصوصــا ـفـي مســتوياتها العليــا. 
ولقــد أثمــر التواجــد القــوي لنــواب التنســيقية فــي عمــل المجلــس والدعــم الــذي يحظــون بــهـ  فــي ظــل انضبــاط تنظيمــي وحركي يســتحق 
اإلشــادة ـ لتحولهــم لرقــم مؤثــر فــي معادلــة المجلــس وتشــكيالت هيئاتــه المختلفــة بدايــة مــن عضويتهــم فــي اللجنــة العامــة عــن طريــق 
تواجــد النائــب / رامــي جــالل عامــر ضمــن النــواب الذيــن تختارهــم هيئــة مكتــب المجلــس مــرورا بوجــود النائــب / محمــد يحــي عزمــي 

ضمــن عضويــة لجنــة القيــم.
وبالنظــر لتشــكيالت هيئــات مكاتــب اللجــان النوعيــة نجــد ثقــال واضحــا لنــواب التنســيقية بفوزهــا بعــدد )8( مقاعــد تمثــل )14,3 %( مــن 
إجمالــي تلــك الهيئــات موزعــة بالمناصفــة بيــن منصبــي )الــوكالء ـ أمنــاء الســر( حيــث فــازت التنســيقية بعــدد )4( وكالء للجــان )الطاقــة 
والبيئــة ـ الزراعــة والــري ـ حقــوق اإلنســان والتضامــن ـ الثقافــة واإلعــالم( إضافــة لعــدد )4( أمنــاء ســر للجــان )الماليــة واالقتصاديــة ـ 
الشــباب والرياضــة ـ الطاقــة والبيئــة ـ الثقافــة واإلعــالم( دون فوزهــا برئاســة أي مــن تلــك اللجــان النوعيــة فــي خطــوة يمكــن تفســيرها 
بطبيعــة مســمي الهيئــات وحداثــة التجربــة إضافــة للمتوســطات العمريــة للنــواب وهــي مبــررات وقتيــة يمكــن القــول بــأن أداءات 
كــم الخبــرات وكفــاءة الممارســات لعناصرهــا ســتكون حافــزا لتقــدم بعــض عناصرهــا لرئاســة اللجــان النوعيــة ـفـي أدوار  الواقــع وترا

االنعقــاد القادمــة.
وبالرغــم مــن مناصفــة عضويــة هيئــات المكاتــب لنــواب التنســيقية بيــن المســتقلين )4( مواقــع وبيــن ممثلــي األحــزاب السياســية 
)4( مواقــع إال أننــا نلحــظ مــدي انتشــار وعموميــة المشــاركة بيــن )4( أحــزاب مختلفــة )التجمــع ـ مصــر الحديثــة ـ الشــعب الجمهــوري 
ـ حمــاة وطــن( وهــو مــا يتكــرر أيضــا ـ بصــورة أقــل وضوحــا ـ علــي المســتوي الجهــوي والجغرافــي ســواء بتواجــد )4( معينيــن أو بتقاســم 
باقــي المقاعــد بيــن )3( محافظــات )الجيــزة ـ الشــرقية ـ القاهــرة( بمــا يتكامــل مــع فلســفة ترشــيحات النــواب لعضويــة الهيئــات النيابيــة 
ويؤكــد علــي ســيادة نمــط العدالــة والمســاواة بيــن القــوي المنضويــة داخــل الكيــان دون تحبيــذات أو تفضيــالت خاصــة تصــب لصالــح 
تيــار بعينــه أو فكــرة بذاتهــا كمؤشــر دال عـلـي طبيعــة الكيــان التنســيقي وفلســفة الحــراك الداخـلـي الــذي يعـلـي مــن شــأن االنتمــاء 
للمجموعــة علــي حســاب أي اختالفــات أو تناقضــات تعــود لتنظيماتهــم األصليــة كنمــوذج تفتقــده العديــد مــن الهيئــات والمؤسســات 

الجمعيــة ذات الطابــع الجماهيــري.
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نـواب التنسيقيـة يف هيئـات املكـاتب 

التيار السياسيالمحافظةاللجنــةالنائبم

الوكـــــــــــــــالء

 التجمعالجيزةالطاقةعمرو عزت محمد السيد1

مصر الحديثةالشرقيةالزراعة والريمحمد احمد ماهر السباعي2

مستقلمعينحقوق اإلنسانمحمد مجدي فريد محمد3

مستقل معينالثقافةسها سعيد4

أمنـــــــــاء الســـــر

مستقل معيناملاليةأكمل سامي نجاتي خطاب5

الشعب الجمهوريالجيزةالشباب والرياضةمحمد رمضان سيد احمد عمارة6

مستقلمعين الطاقةنهي أحمد فتحي7

حماة وطنالقاهرةالثقافةمحمود فيصل فايز السعيد القط8
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أمــا علــي مســتوي المداخــالت والتفاعــالت الحواريــة فقــد قــدم نــواب التنســيقية أحــد أفضــل األداءات المنظمــة للكيانــات 
ذات الطابــع الجمعــي مــن حيــث عــدد المتحدثيــن أو المداخــالت أو طبيعــة القضايــا والموضوعــات المثــارة بمــا وضعهــم فــي 
المركــز الثانــي مــن حيــث االيجابيــة بعــد حــزب حمــاة وطــن كنجــاح يســتحق اإلشــادة والتقديــر بالنظــر لحداثــة أعمــار وتجــارب 
عناصرهــا ويمكــن التوقــع معــه بمزيــد مــن التطــورات وكفــاءة الممارســة مــع توالــي التشــكيالت النيابيــة ســواء مــن عناصــر 
التنســيقية أو مــن ممثلــي الكيانــات السياســية التــي ســتجد نفســها ملزمــة بتطويــر أداءات ممثليهــا لالحتفــاظ بمكانتهــا 
وتواجدهــا فــي المشــهد التنافســي وهــو مــا يصــب فــي مســارات رفــع كفــاءة المؤسســة التشــريعية وقدرتهــا علــي االرتبــاط 
بالمطالــب الشــعبية ونجــازة مــا يتــم اقتراحــه مــن سياســات أو مــا يتــم تقديمــه مــن تحســينات علــي مســتوي الصياغــة أو 

الفعاليــة.
فبالنظــر لعــدد المتحدثيــن خــالل الجلســات العامــة نجــد أن التنســيقية قدمــت )13( متحــدث خــالل المــدة الزمنيــة للعينــة 
يمثلــون )81,3 %( مــن عــدد نوابهــا وأيضــا )10,7 %( مــن إجماـلـي المتحدثيــن ـفـي معامــل ايجاـبـي يمثــل )ضعــف( حجــم 
تواجدهــم فــي عضويــة المجلــس خاصــة مــع توزعهــم النوعــي علــي المســتوي الجهــوي والسياســي بعــدد )30( مداخلــة 
تمثــل )10,4 %( مــن إجمالــي المداخــالت بصــورة تتســق مــع كفــاءة الكيــان المؤسســية وقدرتــه علــي إمــداد ممثليــه بوجهات 

النظــر والــرؤى الداعمــة لمداخالتهــم فــي القضايــا المختلفــة.
وبالنظــر لحجــم المعينيــن ضمــن تشــكيلة نــواب التنســيقية فقــد كان مــن الطبيعــي أن ينعكــس ذلــك علــي مداخالتهــم 
وتفاعلهــم حيــث شــارك منهــم )9( نــواب ـفـي المداخــالت الحواريــة التــي تعكــس جدارتهــم وكفاءتهــم النوعيــة بغيــاب 
)نائــب( معيــن وحيــد عــن المشــاركة مقابــل مشــاركة )4( نــواب ينتمــون لتكوينــات جغرافيــة )الجيــزة ـ الشــرقية ـ القاهــرة( 
وهــو مــا أثمــر نتائــج متقاربــة عـلـي المســتوي السياســي حيــث مثــل المســتقلين )8( نــواب مقابــل )5( مــن المنتميــن 
لعضويــة األحــزاب السياســية )التجمــع ـ مصــر الحديثــة ـ النــور ـ الشــعب الجمهــوري ـ حمــاة وطــن( بغيــاب ممثلــي حزبيــن 

)مســتقبل وطــن ـ الحركــة الوطنيــة( عــن المشــاركة فــي الحــوارات والتفاعــالت خــالل الجلســات العامــة للمجلــس.
وقــد قــدم النائــب / محمــد مجــدي فريــد )معيــنـ  مســتقل( األداء األبــرز واألكثــر فعاليــة علــي المســتوي العــددي بيــن نــواب 
التنســيقية بعــدد )6( مداخــالت موزعــة بيــن )6( جلســات مختلفــة وضعتــه ضمــن األكفــأ واألفضــل فــي المجلــس بصــور 
عامــة وهــي ممارســة يســتحق عليهــا التحيــة الرتباطهــا الفنــي بقضايــا بالغــة األهميــة قــدم النائــب حولهــا مداخــالت جديــرة 
بالتفاعــل والحــوار تــاله فــي الترتيــب النائــب / عمــرو عــزت )الجيــزة ـ التجمــع( بعــدد )4( مداخــالت يظهــر تمايزهــا مــع كونهــا 

قــد جعلتــه يزاحــم علــي موقــع األكفــأ ضمــن التنظيــم السياســي الــذي ينتمــي إليــه.
توالــت بعدهــا تراتبيــة نــواب التنســيقية ـفـي حجــم التفاعــل فتشــارك )3( نــواب ـفـي عــدد )3( مداخــالت لــكل منهــم أـتـي 
كمــل نجاتــي )معيــن ـ مســتقل( المتحــدث باســم التنســيقية داخــل مجلــس الشــيوخ تبعهــم )3( نــواب  ضمنهــم النائــب / أ
بعــدد )مداخلتــان( لــكل نائــب نهايــة ب )5( نــواب بعــدد )مداخلــة( لــكل منهــم فــي عمليــة انتشــار وتنــوع تــدل علــي تعدديــة 
وجهــات النظــر وتحبيــذات لبدائــل سياســاتية ترتبــط بالقضايــا والموضوعــات المثــارة علــي جــدول أعمــال المجلــس رغــم 
أن فتــرة التحليــل لــم تتضمــن تقييــم للعديــد مــن األنشــطة واألدوات النيابيــة التــي تقــدم بهــا نــواب التنســيقية وظهــرت 
علــي جــدول أعمــل المجلــس فــي فتــرات الحقــة لفتــرة الرصــد والتحليــل بمــا يعنيــه األمــر مــن احتماليــة لمزيــد مــن التطــورات 
والميــل للكفــاءة التــي تصــب لصالــح النــواب الذيــن أجــادوا فــي ممارســاتهم واختيــار القضايــا التــي يتفاعلــون بهــا أو علــي 
مســتوي اإلطــار التنظيمــي الــذي يضمهــم ويعمــل علــي تنســيق جهودهــم وتوجيههــا لمســارات تتســق والغايــات المركزيــة 

لإطــار الجمعــي الــذي يحتويهــم.
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الثانيــة الغرفــة  تعــد  المتقــدم  العالــم  دول  مــن  العديــد  مســتوي  عـلـي  النيابيــة  التجــارب  ـفـي 
للتشريع والعمل النيابي خيارا ال غني عنه مهما اختلفت أو تنوعت مسمياتها أو اختلفت مساحات 
كتسبتها واقعيا بحكم الممارسة والتفاعل مع  أدوارها المنصوص عليها في التشريعات الوطنية أو ا
التحديات أو الرضاء الشعبي الداعم لممارساتها حيث يخلق نظام المجلسان حالة من التنوع الذي 
يثــري الحيــاة البرلمانيــة ويضمــن تمثيــاً نيابيــاً وعمليــاً )عــادالً( طبقــاً للمناطــق الســكانية والتكوينات 
الجغرافية ويجعل اتخاذ الرأي ودعم السياسات والتشريعات المقترحة رهنا للتشاور وبعيداً عن 
اســتئثار توجــه أو تكتــل أو تيــار بالتأثيــر علــى اتخــاذ القــرار وبمــا يحقــق التعــاون المنتظــر فــي ممارســة 
األدوار الخاصــة بيــن المجلســين الذيــن يمثــان الحيــاة البرلمانيــة كمــا يعــد أمــر ذو أثــر إيجابــي متوقــع 
لدى جموع الشعب والناخبين حيث يمثل اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأي والرأي 
اآلخر أداة تجعل من االطمئنان في أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين.
المجتمعــي  التمثيــل  يــادة  ز النيابيــة يحقــق  الحيــاة  ـفـي  الشــيوخ(  أن وجــود )مجلــس  والحقيقــة 
كبــر قــدر مــن األصــوات واآلراء مــن جهــة أخــرى كمــا أن عــودة التنظيــم  وتوســيع المشــاركة وســماع أ
البرلمانــي فــي مصــر إلــى األخــذ بنظــام المجلســين يمثــل ضمانــة مهمــة لتطويــر السياســات العامــة 
للدولــة وبرامجهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والمعاونــة فــي إنجــاز العمليــة التشــريعية وســن القوانيــن 
بطريقــة أفضــل تضمــن حســن الدراســة والمناقشــة واالســتفادة المثلــى بمخــزون الخبــرات إضافــة 
وتحليــل  رصــده  تــم  لمــا  وفقــا  السياســية  التعدديــة  ويدعــم  الديمقراطيــة  دعائــم  يرســخ  لكونــه 
عناصــره فــي الرصــد التحليلــي والرقمــي الســابق وبمــا يعكســه مــن كفــاءة فــي األداءات يتطلــب دعمهــا 
التــي تســتهدف  والعمــل عـلـي ترســيخ بيئتهــا العمــل عـلـي اقتــراح ودعــم عــدد مــن التوصيــات 
يــز الممارســات المباشــرة للمجلــس عـلـي النحــو التاـلـي:  يــد مــن االرتقــاء بــاألداءات النيابيــة وتعز مز

مــدي  الشــيوخ  مجلــس  ألعضــاء  النيابيــة  األداءات  وقيــاس  التحليــل  عمليــات  أظهــرت  أوالً: 
حاجــة المجلــس الســتحداث مؤسســة داخليــة بالمجلــس مهمتهــا تدريــب النــواب ورفــع كفاءتهــم 
ضمــن  الموجــود  البرلماـنـي(  يــب  التدر )معهــد  غــرار  عـلـي  والمعرـفـي  المهــاري  المســتوي  عـلـي 
تشــكيات مجلــس النــواب والــذي تنــص المــادة )418( مــن الئحتــه الداخليــة الصــادرة بالقانــون 
رقــم )1( لســنة 2016 علــي أن )ينشــأ بمجلــس النــواب معهــد يســمى )معهــد التدريــب البرلمانــي( 
يــب أعضائــه والعامليــن فيــه واالرتقــاء  يهــدف إـلـى المعاونــة ـفـي تطويــر العمــل ـفـي المجلــس وتدر
ودعــم  ونشــرها  يــة  المصر البرلمانيــة  والســوابق  التقاليــد  وتدويــن  وتطويــر  وترســيخ  بمهاراتهــم 
معهــا(  البرلمانيــة  الخبــرات  وتبــادل  األخــرى  الــدول  ـفـي  البرلمانــات  مــع  التعــاون  أطــر  وتوثيــق 
ويتوـلـي  النيابيــة  األدوات  واســتخدام  عـلـي صياغــة  ويدربهــم  التفاعــل  مهــارات  لديهــم  يعــزز  بمــا 
تتبــع  التــي  والدراســات  البحثيــة  واألوراق  يــر  بالتقار النــواب  ودعــم  األداءات  تحليــل  عمليــات 
أداءاتهــم أو تســاعدهم عـلـي تكويــن وجهــات نظــر موضوعيــة مــن القضايــا المطروحــة للنقــاش.
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ثانيــاً: مــع كل عمليــة انتخابيــة وطنيــة لتشــكيل أحــد الهيئــات والمجالــس الشــعبية المنتخبــة 
وفقــا لتعبيــرات اإلرادة الشــعبية المباشــرة تتبــدي الحاجــة إلــي تقييــم موضوعــي ومحايــد للتجربــة 
الحزبيــة المصريــة والنواتــج التــي أســفرت عنهــا علــي مســتوي طــرح السياســات البديلــة أو إعــداد 
يــة والشــعبية التــي تصلــح لتوـلـي وإدارة مؤسســات الخدمــة العامــة أو الرقابــة  الكــوادر الجماهير
المعقــول  غيــر  فمــن  للمواطنيــن  وإتاحتهــا  العامــة  الخدمــات  معاييــر  مــع  يتماشــي  بمــا  عليهــا 
يشــارك  ال  السياســية  للتنافســية  نصــل  وعندمــا  سياســي  حــزب   )104( البــاد  ـفـي  يتواجــد  أن 
فيهــا ســوي )24( حــزب فقــط وحتــي بعــد االنتهــاء مــن العمليــات االنتخابيــة نجــد أن معظمهــا 
يكتفــي بالتواجــد ـفـي الجلســات دون حديــث أو طــرح منهجــي يتســق ومبادئــه لسياســات بديلــة 
كبــر مــن لجنــة شــئون األحــزاب ـفـي  عــن تلــك التــي تنفذهــا الحكومــة األمــر الــذي يتطلــب دورا أ
إعمــال النصــوص القائمــة فــي قانــون األحــزاب رقــم )40( لســنة 1977 وتعدياتــه بالقانــون رقــم )12( 
يــد مــن الكفــاءة والفعاليــة لألحــزاب  ـفـي اقتــراح تعديــات لنصوصــه تســمح بمز لســنة 2011 أو 
وقائعيــا. القائمــة  أو  الفاعلــة  غيــر  األشــكال  مــع  للتعامــل  ومقترحــات  حلــول  وتضــع  القائمــة 

ثالثاً: رغم أن قانون مجلس الشيوخ رقم )141( لسنة 2020 قد تضمن بيان واضح لمجموعة 
مــن المعاييــر والضوابــط التــي يتوجــب االلتــزام بهــا عنــد اختيــار العناصر المعينة بمجلس الشــيوخ إال 
أن الممارسة الفعلية للعناصر المختارة وغياب )52 %( منهم عن المشاركة والتفاعل مع القضايا 
والموضوعــات المطروحــة علــي أجنــدة المجلــس تجعــل مــن الضــرورة بمــكان النظــر فــي تطويــر تلــك 
االشــتراطات وتحســين دوائــر االقتــراح والترشــيح بمــا يتناســب مــع طبيعــة المهــام واألدوار المطلوبــة 
منهــم مــع إيجــاد صيغــة تضمــن كفــاءة ممارســتهم الفعليــة للمهــام التــي جــري تعيينهــم ألجــل 
المساهمة في تحقيقها علي المستوي الفعلي خاصة وأن معايير الكفاءة المهنية أو جودة السيرة 
الذاتيــة المعــززة لفــرص اختيارهــم ال تتســق فــي حــاالت عديــدة مــع طبيعــة أداءات مجلس الشــيوخ أو 
مــع معطيــات المراحــل العمريــة المتقدمــة لــدي العديــد مــن العناصــر المختــارة لعضويــة المجلــس.

رابعــاً: تظهــر التحليــات الرقميــة لــألداءات الفنيــة ألعضــاء مجلــس الشــيوخ خــال الجلســات 
آليــات كتابــة وإتاحــة المضابــط  الثاـنـي مــدي الحاجــة لتطويــر  لــدور االنعقــاد الســنوي  االفتتاحيــة 
الخاصــة بالجلســات العامــة ســواء تفعيــل النــص المعطــل للمــادة )212( والتــي تنــص عـلـي أن 
)تعــد أمانــة المجلــس ـفـي نهايــة كل جلســة وخــال ثمــاٍن وأربعيــن ســاعة مــن انعقادهــا موجــًزا 
مــا  وموجــز  المجلــس  عـلـى  عرضــت  التــي  الموضوعــات  عامــة  بصفــة  بــه  تبيــن  لمضبطتهــا 
دار فيهــا مــن مناقشــات ومــا اتخــذ مــن قــرارات( وهــو نــص شــبيه بمــا يتــم ـفـي مجلــس النــواب 
الملخصــات  تلــك  تصــدر  أو  النــص  هــذا  تفعــل  لــم  الشــيوخ  لمجلــس  العامــة  األمانــة  أن  رغــم 
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خال دوري االنعقاد وحتي اآلن إضافة للتباطؤ وغياب االلتزام التوقيتي بنصوص المواد المتعلقة 
بإصــدار وإتاحــة المضابــط العامــة وفــق مــا ورد بالمــادة )213( التــي تنــص علــي أن )تحــرر األمانة لكل 
جلســة مضبطــة يــدون بهــا تفصيــاً جميــع إجــراءات الجلســة ومــا عــرض فيهــا مــن موضوعــات ومــا 
دار مــن مناقشــات ومــا صــدر مــن قــرارات وأســماء األعضــاء الذيــن أبــدوا الــرأي فــي كل اقتــراح بالنــداء 
باالســم ورأى كل منهــم( ومــا نظمتــه إجرائيــا المــادة )214( التــي حــددت أنــه )علــى أمانــة المجلــس 
إتاحة المضبطة لألعضاء إلكترونًيا أو ورقًيا بمجرد إعدادها ويجب االنتهاء من ذلك خال )خمسة 
عشــر( يوًمــا مــن تاريــخ انعقــاد الجلســة ثــم يعرضهــا الرئيــس بعــد توزيعهــا علــى المجلــس للتصديــق 
كثــر مــن موقــف بدايــة مــن عــدم  عليهــا فــي أول جلســة تاليــة( وهــو مــا لــم تلتــزم بــه األمانــة العامــة فــي أ
إتاحة المضابط المتعلقة بالجلســات )21 : 24( من دور االنعقاد األول حتي اليوم رغم مرور )10( 
شــهور كاملــة وصــوال للتأخــر الشــديد فــي إتاحــة المضابــط المتعلقــة بــدور االنعقــاد الحالــي بمــا يفقدهــا 
قيمتهــا الفنيــة أو يســمح بتطويــر صياغتهــا وفــق مــا تــم خــال الجلســات التــي تباعــدت زمنيــا.

واألداءات  المجلــس  بأجنــدة  المرتبطــة  والمعلومــات  البيانــات  إتاحــة  ـفـي  التوســع  خامســاً: 
التفاعليــة لنوابــه فــي مختلــف المواقــف والقضايــا أمــام الدوائــر المجتمعيــة والبحثيــة المهتمــة بتتبــع 
أداءات المجلــس ونوابــه مــع توفيــر قنــاة منتظمــة ودائمــة لتدفــق تلــك المعلومات كوســيلة لمتابعة 
المواطنيــن ألداءات المجلــس وتحفيــز النــواب علــي العمــل علــي األولويات الوطنية مع إعمال آليات 
المحاســبية والتقييــم المبنــي علــي المعرفــة والوعــي بمــا يــدور فــي المجلــس وهــو مــا يتطلــب مــن 
مجلسي )النواب ـ الشيوخ( ضرورة إصدار قانون وطني لحرية إتاحة وتداول المعلومات كمطلب 
وطني دائم ومتكرر يتوجب العمل علي الوفاء به عبر التزام بجدول زمني واضح ومحدد التوقيتات. 

الشــيوخ(  بيــن )مجلــس  المعلومــات والخبــرات  التعــاون وتبــادل  توســيع دوائــر  سادســاً: 
كمؤسســة وطنيــة وبيــن )منظمــات المجتمــع المدنــي( باعتبارهــا بيــوت للخبــرة والمتابعــة والتقييــم 
يــة ســواء لرفــع كفــاءة النــواب أو إمدادهــم بالدراســات  يــب الداعــم للمؤسســات الجماهير والتدر
واألبحــاث وأوراق العمــل المرتبطــة بأجنــدة المجلــس أو التــي تســتهدف تطويــر ممارســاته وكفــاءة 
أعضائــه وفقــا لمــا ورد بقواعــد التشــريع الوطنــي فــي ظــل مــا تمتلكــه العديــد مــن المنظمــات مــن 
خبــرات وكفــاءات فنيــة قــادرة عـلـي العمــل كمنصــات معرفيــة متخصصــة وفقــا لمجــاالت عملهــا 
لدعــم النــواب وإمدادهــم بمــا يتناســب مــع أجنــدة عملهــم مــن بدائــل تشــريعية أو أوراق تحليليــة.



كم - قراءة في األداءات االفتتاحية لمجلس الشيوخ 2021 خبرات تترا
101

مركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـةمركــــز جســـور للدراســـات االستراتيجيـة

الخاصــة  المضابــط  وإتاحــة  بكتابــة  المتعلقــة  التنظيميــة  القواعــد  ـفـي  النظــر  إعــادة  ســابعاً: 
بجلســات اللجــان النوعيــة رغــم أن نصــوص الائحــة الداخليــة لمجلــس الشــيوخ ال تتضمــن قواعــد 
لإلتاحــة المعرفيــة العامــة أو الخاصــة لمضابــط اللجــان النوعيــة للمجلــس وإنمــا تكتفــي المــادة 
)78( مــن الائحــة الداخليــة بالنــص عـلـي )ُيحــرر لــكل جلســة مــن جلســات اللجــان محضــر تــدون 
بــه أســماء الحاضريــن والغائبيــن وملخــص المناقشــات ونصــوص القــرارات ويوقــع هــذا المحضــر 
رئيــس اللجنــة وأميــن ســرها وأميــن اللجنــة وُتعــد محاضــر كاملــة لمناقشــات لجــان المجلــس ـفـي 
مشــروعات القوانيــن ومشــروعات القوانيـــن المكملــة للدســـتور التــي تحــال إليهــا وفــى الموضوعــات 
السياســـية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة المهمــة وذلــك بموافقــة أغلبيــة أعضــاء اللجنــة أو بنــاء 
علــى طلــب رئيــس المجلــس أو الحكومــة ولرئيــس المجلــس أن يقــرر طبــع هــذه المحاضــر ونشــرها 
بالطريقــة المناســبة وتــودع صــورة مــن محاضــر اجتماعــات اللجــان مكتبــي رئيــس المجلــس وأميــن 
عــام المجلــس( إال أن عمليــات رصــد وتتبــع أداءات النــواب تصطــدم بغيــاب تلــك المضابط أو إمكانية 
االطــاع عليهــا فــي الوقــت الــذي يعتبرهــا العديــد مــن النــواب المجــال الفعلــي والمؤثــر للعمــل النيابــي 
وإمكانيــة التأثيــر فــي موضوعاتــه خاصــة وأن ضوابــط الحديــث وعــرض وجهات النظر خال اجتماعات 
اللجــان تكــون أيســر وأبســط بعكــس الضوابــط الائحيــة والتقاليــد المتبعــة مــع الجلســات العامــة.
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