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حمددات املنهجية العامة للدراسة:
ــر الجلســات العامــة أحــد أهــم  ــة عب ــب الكلمــة والتفاعــل مــع األداءات البرملاني ــة طل ــل عملي تمث
املدخــات لرصــد وتقييــم األداءات البرملانيــة والتعــرف علــي طبيعــة العمــل النيابــي ومــدي حــرص 
النــواب علــي االســتفادة مــن كافــة األدوات التــي كفلهــا لهــم الدســتور يف العمــل والتأثيــر يف القرار 
التنفيــذي أو يف تطويــر وصياغــة املقترحــات البرملانيــة بصــورة تتوافــق مــع معطيــات وتفاصيــل 
املهــام الواجبــة عليهــم يف إطــار األدوار ) الخمســة ( املنصــوص عليهــا ضمــن املــادة ) 101 ( والتــي 
تنــص علــي أن ) يتولــى مجلــس النــواب ســلطة التشــريع وإقــرار السياســة العامــة للدولــة والخطــة 
العامــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واملوازنــة العامــة للدولــة ويمــارس الرقابــة ىلع أعمــال 

الســلطة التنفيذيــة وذلــك كلــه ىلع النحــو املبيــن يف الدســتور(. 

ــات ال  ــل الجلس ــي تحلي ــواب عل ــة ألداءات الن ــاس الفعالي ــة قي ــة يف عملي ــدت الورق ــا: اعتم ــا:ثاني ثاني
)20( األولــي مــن دور االنعقــاد الثانــي )الحالــي( للمجلــس بمــا يســمح بتكويــن وجهــة نظــر شــبه 
ــي عــدد الجلســات التــي  ــة حــول تلــك األداءات بالقيــاس لكونهــا ربمــا تمثــل )ثلــث( إجمال متكامل
ــة  ــرة زمني ســبق وعقدهــا املجلــس خــال دور االنعقــاد األول كامــا باإلضافــة لكونهــا تغطــي فت
ــة )20(  ــة الجلس ــي بنهاي ــر 2021 وتنته ــة )2( أكتوب ــة االفتتاحي ــاد الجلس ــد انعق ــن موع ــد م تمت
بتاريــخ )14( ديســمبر 2021 ممــا يجعلهــا مــدة كافيــة لتعطــي مؤشــر حيــادي وعلمــي حــول األداءات 

ــي. ــرايف والسياس ــتويين الجغ ــي املس ــا عل ــة وتوجهاته البرملاني

ــة  ــة ممارس ــد طريق ــي ونرص ــس الحال ــع أداءات املجل ــل م ــم أن نتعام ــن امله ــد كان م ــذا فق ل
نوابــه ملهــام الرقابــة والتشــريع يف إطــار عمليــات الرقابــة الشــعبية علــي تلــك األداءات والعمــل 
ــن  ــدد م ــن ع ــا م ــا انطاق ــي بتفاصيله ــي الجمع ــز الوع ــا وتعزي ــاهمة يف تطويره ــي املس عل

املحــددات الرئيســية التــي تحددهــا النقــاط التاليــة :

ــاس أداءات  ــد وقي ــات رص ــة يف عملي ــق الورق أوالً:أوالً:  تنطل
ــة  ــة ورقابي ــة رصدي ــا عملي ــددات كونه ــن مح ــواب م الن
ــن  ــم م ــا يت ــعبي بم ــي الش ــق الوع ــاهم يف تحقي تس
مــا  وفــق  النائــب  ومكانــة  صــورة  وتعزيــز  ممارســات 
العامــة  الجلســات  يف  وتفاصيــل  أدوار  مــن  يقدمــه 
باعتبارهــا املنصــة الرئيســية ودائــرة صنــع واتخــاذ القــرار 
التشــريعي وهــو مــا يكمــل الكثيــر مــن تفاصيــل املشــهد 
لــدي املواطنيــن يف ظــل غيــاب التغطيــة املباشــرة مــن 
قبــل التلفزيــون الرســمي للدولــة بعــد القــرار الــذي اتخذه 
مجلــس النــواب خال الجلســة )الرابعــة( مــن دور االنعقاد 
ــر  ــخ )11( يناي ــابق بتاري ــريعي الس ــل التش ــن الفص األول م
ــاء  ــي املباشــر للجلســات بن ــث التلفزيون ــف الب 2016 بوق
علــي االقتــراح املقــدم مــن عــدد )40( نائــب نتيجــة ملــا 
وصفــه رئيــس املجلــس وقتهــا بــأن )البــث التلفزيونــي 
ربمــا أعطــي لبعــض النــواب األريحيــة الســتعراض بعــض 
املواقــف الائحيــة الخاطئــة اعتقــادا منهــم أن تفســير 

الائحــة أصبــح حكــرا لهــم(.
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)الداتــا(  تحليــل  عمليــة  انطلقــت  ثالثــا:ثالثــا: 
ــن  ــواب م ــرة للن ــة املباش ــات املمارس ومعطي
واقــع قــراءة وتحليــل امللخصــات )الرســمية( 
للمجلــس  العامــة  األمانــة  تصدرهــا  التــي 
وتتيحهــا ألعضائــه خــال مــدة زمنيــة قصيــرة 
مــن انتهــاء الجلســات التزامــا بنــص املــادة 
)331( التــي تلــزم بــأن )تعــد أمانــة املجلس يف 
نهايــة كل جلســة وخال ثمــان وأربعين ســاعة 
ــه  ــن ب ــا تبي ــزا ملضبطته ــا موج ــن انعقاده م
بصفــة عامــة املوضوعــات التــي عرضــت ىلع 
املجلــس وموجــز مــا دار فيها من مناقشــات وما 
اتخــذ مــن قــرارات( وذلــك نظــرا للتأخــر الشــديد 
يف عمليــات إقــرار وإتاحــة املضابــط الرســمية 
ــول  ــد يح ــا ق ــا ـ بم ــب بعضه ــس ـ وحج للمجل
دون القــدرة علــي االعتمــاد عليهــا مباشــرة 
)املضابــط( يف عمليــات االســتقراء أو التحليــل 
ورغــم التحديــات التــي قــد يــؤدي إليهــا افتقــاد 
تلــك امللخصــات املتاحــة للجلســات للدقــة 
ــف  ــض املواق ــا لبع ــد أو تجاهله ــة للرص الواجب
والكلمــات املؤثــرة مــن قبــل بعــض النــواب يف 
عمليــة اإلملــام املوضوعــي بممارســات العديــد 
ــار  ــا يف إط ــا علين ــري واجب ــا ن ــو م ــم وه منه
ــا منعــا للبــس  ــة أن ندققــه هن ــة العلمي األمان

ــال . أو االخت
غيــر أنــه يبقــي ضــرورة للوقــوف أمــام ضعــف 
املنظمــة  بالقواعــد  العامــة  األمانــة  التــزام 

لصياغــة وإتاحــة مضابــط الجلســات باعتبارهــا 
الوثيقــة األدق واألكثــر تكامــا والتزامــا بمحتــوي 
وتفاصيــل الجلســات وفــق مــا ورد بنصــوص 
الائحــة الداخليــة للمجلــس حيث نصــت املادة 
)332 ( علــي أن ) تحــرر األمانــة لــكل جلســة 
مضبطــة يــدون بهــا تفصيــا جميــع إجــراءات 
الجلســة ومــا عــرض فيهــا مــن موضوعــات 
ــرارات  ــا صــدر مــن ق ــا دار مــن مناقشــات وم وم
وأســماء األعضــاء الذيــن أبــدوا الــرأي يف كل 
اقتــراح بالنــداء باالســم ورأى كل منهــم( بينمــا 
نصــت املــادة )333( أنــه )ىلع أمانــة املجلــس 
ــا،  ــرد إعداده ــاء بمج ــة لألعض ــة املضبط إتاح
خمســة  خــال  ذلــك  مــن  االنتهــاء  ويجــب 
ــم  ــة ث ــاد الجلس ــخ انعق ــن تاري ــا م ــر يوم عش
يعرضهــا الرئيــس بعــد توزيعهــا ىلع املجلــس 
للتصديــق عليهــا يف أول جلســة تاليــة ولــكل 
عضــو كان حاضــرا الجلســة املعــروض التصديــق 
ىلع مضبطتهــا أن يطلــب كتابــًة إجــراء مــا 
يــراه مــن تصحيــح فيهــا مــن رئيــس املجلــس 
قبــل موعــد انعقــاد الجلســة ويعــرض الرئيــس 
التصحيــح الــذي يطلبــه العضــو ىلع املجلــس 
ــو  ــأذن للعض ــه أن ي ــوز ل ــه ويج ــة علي للموافق
بإبــداء اقتراحــه بالتصحيــح فــإذا أقــر املجلــس 
التصحيــح يثَبــت يف مضبطــة الجلســة وتصحح 

ــابقة(. ــة الس ــاه املضبط بمقتض
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ــي  ــس عل ــاء املجل ــة ألعض ــألداءات البرملاني ــة ل ــل الحالي ــد والتحلي ــات الرص ــد عملي ــا: تعتم ــا:رابع رابع
ــة  ــراءات نوعي ــاب لق ــة دون الذه ــات العام ــال الجلس ــم خ ــر ملداخاته ــي املباش ــل الرقم التحلي
ملحتــوي تلــك املداخــات ومــدي تأثيرهــا يف القــرار البرملانــي والتنفيــذي باعتبــار ذلك األمــر يتجاوز 
حــدود وطبيعــة العينــة البحثيــة ويتطلــب الرجــوع لنصــوص املضابــط الرســمية املوثقــة ضمانــا 
لعــدم اختــال عمليــات القيــاس أو إبــداء االنحيــازات إضافــة لكونهــا عمليــة شــاملة يتطلــب القيــام 
بهــا اعتمــاد آليــة زمنيــة ) أوســع ( للقيــاس تمتــد لــدور االنعقــاد الســنوي املكتمــل وربمــا تتجــاوزه 
لتشــمل الفصــل التشــريعي بكافــة جلســاته بمــا يســمح بمواقــف وتحليــات أكثــر موضوعيــة وقــدرة 

علــي القيــاس الحيــادي لتلــك املمارســات )وهــو مــا نســعي بالفعــل للقيــام بــه(.
خامســا: خــال عمليــات جمــع وتحليــل املداخــات الخاصــة بالنــواب ثــارت قضيــة الوقــوف بهــا عنــد 
حــدود الجلســات العامــة والتــي يتطلــب الحديــث خالهــا اعتمــاد إجــراءات ومراعــاة قواعــد الئحيــة 
تنظمهــا هيئــة مكتــب املجلــس حفاظــا علــي موضوعيــة النقــاش واالســتماع لكافــة وجهــات النظــر 
األمــر الــذي قــد يحــول بيــن بعــض النــواب وبيــن ممارســة الحــق يف الحديــث خــال الجلســات العامة 
بعكــس اجتماعــات اللجــان النوعيــة التــي تكــون فــرص الحديــث خالهــا أكثــر تنوعــا وتكامــا يف 
التعبيــر عــن قناعــات وتوجهــات النــواب بــل وممارســتهم للتأثيــر الحقيقــي يف صياغــة مقترحــات 
ــا  ــر أن م ــة غي ــة وهامــة يف مجــال الدراســات البرملاني ــة وهــي ماحظــة حقيقي التشــريع والرقاب
يصعــب مــن ممكنــات األخــذ بهــا هــو عــدم وجــود مضابــط موثقــة لجلســات اللجــان وعــدم القــدرة 
علــي التوثــق ممــا تــم خالهــا مــن مواقــف مــع االعتــراف بأهميتهــا بــل وضــرورة الســعي إليجــاد 
آليــة تنظــم توثيقهــا والرجــوع ملحتواهــا عنــد قــراءة األداءات البرملانيــة وبمــا ينصــف عــدد مــن 

النــواب الذيــن ال تظهــر الجلســات العامــة طبيعــة ممارســتهم البرملانيــة.

الضوابط التشريعية والالئحية ملداخالت النواب:

تمثــل الضوابــط الدســتورية والتشــريعية لنظــام عمــل البرملــان يف إطــار الوفــاء بــأدواره 
ــادرة  ــس والص ــة للمجل ــة الداخلي ــه الائح ــا نظمت ــة مل ــتوريا إضاف ــا دس ــوص عليه املنص
ــال  ــث خ ــة والحدي ــب الكلم ــام طل ــق بنظ ــا يتعل ــنة 2016 فيم ــم ) 1 ( لس ــون رق بالقان
الجلســات العامــة مدخــا بالــغ األهميــة لبيــان مــا يوضــح مــدي فعاليــة أداء النــواب وهــل 
توجــد أي عوائــق تحــول بينهــم وبيــن ممارســة أدوارهــم الرقابيــة والتشــريعية واســتخدام 
املنصــة النيابيــة يف إبــداء وجهــات نظــر وانحيــازات تســهم يف تطويــر السياســات العامة 
والتشــريعات املقترحــة باعتبــار أن تلــك هــي الغايــة الرئيســية مــن وراء ظهــور واســتقرار 
ــا  ــعبية فيم ــن اإلرادة الش ــر ع ــات وأدوار التعبي ــا باختصاص ــريعية وتفويضه ــلطة التش الس

يتعلــق بقضايــا ومجــاالت العمــل علــي إقــرار القواعــد العامــة أو الســعي لتطويرهــا .
وبالنظــر ملــا نــص عليــه الدســتور مــن محــددات نجــد أن املــادة ) 112 ( قــد نصــت علــي أنه 
) ال يســأل عضــو مجلــس النــواب عمــا يبديــه مــن آراء تتعلــق بــأداء أعمالــه يف املجلــس 

أو يف لجانــه(.
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وذلــك لضمــان ســيادة ورســوخ هــذا املبــدأ كقاعــدة عامــة تســبغ حمايتهــا علــي األداءات 
واملمارســات التــي يلجــأ لهــا نــواب البرملــان يف إطــار دورهــم الرقابــي علــي ســلطة التنفيذ 
ــس  ــاء مجل ــن أعض ــو م ــكل عض ــه )ل ــي أن ــت عل ــي نص ــادة ) 129 ( الت ــرته امل ــا فس ــو م وه
النــواب أن يوجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد نوابــه أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم أســئلة 
ــئلة يف دور  ــذه األس ــن ه ــة ع ــم اإلجاب ــم وعليه ــل يف اختصاصاته ــوع يدخ يف أي موض
ــح البرملــان يف ســبيل تحقيــق  ــر لصال ــر أكب ــه( ولضمــان قــدرة وكفــاءة وتأثي االنعقــاد ذات
تلــك الغايــات فقــد نصــت املــادة )130( علــي أنــه )لــكل عضــو يف مجلــس النــواب توجيــه 
اســتجواب لرئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد نوابــه أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم ملحاســبتهم عــن 
الشــئون التــي تدخــل يف اختصاصاتهــم( كمــا نصــت املــادة )133( علــي أنــه )لــكل عضــو من 
أعضــاء مجلــس النــواب إبــداء اقتــراح برغبــة يف موضــوع عــام إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء 
أو أحــد نوابــه أو أحــد الــوزراء أو نوابهــم( لتنتهــي األدوات الفرديــة املباشــرة لعضــو مجلــس 
النــواب باملــادة )134( والتــي نصــت علــي أنــه )لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن 
يقــدم طلــب إحاطــة أو بياًنــا عاجــًا إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد نوابــه أو أحــد الــوزراء 
أو نوابهــم يف األمــور العامــة العاجلــة ذات األهميــة( بينمــا ذهبــت املــادة )132( لنمــوذج 
ــدور الرقابــي بالنــص علــي أنــه )يجــوز  األدوات الجمعيــة التــي تســتخدم علــي مســتوي ال
لعشــرين عضــوًا مــن مجلــس النــواب ىلع األقــل طلــب مناقشــة موضــوع عــام الســتيضاح 
ــواب  ــس الن ــي ملجل ــدور الرئيس ــن ال ــك م ــال كل ذل ــأنه( دون أن ين ــة بش ــة الحكوم سياس
والــذي تضمنتــه املــادة )122( بالنــص علــي أنــه )لرئيــس الجمهوريــة وملجلــس الــوزراء ولــكل 

عضــو يف مجلــس النــواب اقتــراح القوانيــن(
ولضمــان كفــاءة ممارســة واســتخدام تلــك األدوات وتنظيــم عمليــات الحــوار والتشــابك حولها 
ــكام خــال الجلســات العامــة للمجلــس فنصــت  فقــد نظمــت الائحــة الداخليــة نظــام ال
ــه )ال يجــوز ألحــد أن يتكلــم يف الجلســة إال بعــد أن يطلــب الكلمــة  املــادة )290( علــي أن
ويــأذن لــه الرئيــس يف ذلــك وال يجــوز للرئيــس أن يرفــض اإلذن يف الــكام إال لســبب 
تقتضيــه أحــكام هــذه الائحــة( بينمــا نصــت املــادة )291( علــي أنــه )يجــوز لــكل عضــو أن 
يقــدم كتابــًة إلــى رئيــس املجلــس طلــب اســتيضاح يف أي موضــوع يــود العضــو االستفســار 
عنــه مــن شــئون املجلــس( ولتنظيــم تلــك املمارســة فقــد نصــت املــادة )292( علــي أنــه 
)....( مــع مراعــاة حكــم املــادة )215( مــن هــذه الائحــة ال تجــوز املناقشــة يف موضــوع غيــر 
ــاء ىلع  ــس أو بن ــس املجل ــة أو رئي ــب الحكوم ــاًء ىلع طل ــال إال بن ــدول األعم ــى ج وارد ف
طلــب كتابــي مســبب يقــدم إلــى رئيــس املجلــس مــن أحــد ممثلــي الهيئــات البرملانيــة أو 
مــن عشــرين عضــوا ىلع األقــل وال يجــوز الــكام ملقــدم الطلــب إال بعــد موافقــة املجلــس 
عليــه بنــاء ىلع مــا يعرضــه الرئيــس ويصــدر قــرار املجلــس يف ذلــك دون مناقشــة ومــع 
ــه  ــب وواحــد مــن معارضي ــدي الطل ــكام لواحــد مــن مؤي ــأذن بال ــك يجــوز للرئيــس أن ي ذل

ملــدة ال تزيــد ىلع خمــس دقائــق مــا لــم يقــرر املجلــس غيــر ذلــك(.
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ولضمــان كفــاءة وموضوعيــة تلــك املمارســة فقــد نصــت املــادة )294( أنــه )مــع مراعــاة مــا ورد يف 
ــه  ــكام لطالبي ــس بال ــأذن الرئي ــكام ي ــة يف ال ــن األولوي ــة ع ــذه الائح ــاص يف ه ــص خ ــأنه ن ش
حســب ترتيــب تقديــم طلباتهــم مــع مراعــاة صالــح املناقشــة ويراعــى إعطــاء األولويــة للمســجلين 
لطلــب الكلمــة إلكترونيــا مــا لــم يقتــض صالــح النقــاش غيــر ذلــك وعنــد تشــعب اآلراء يراعــى الرئيس 
قــدر اإلمــكان أن يتنــاوب الــكام املؤيــدون واملعارضــون للموضوعــات املعروضــة للمناقشــة( كمــا 
نصــت املــادة )296( علــي أنــه )مــع مراعــاة مــا ورد بشــأنه نــص خــاص يف هــذه الائحــة ال يجــوز 
للعضــو أن يتكلــم أكثــر مــن خمــس عشــرة دقيقــة كمــا ال يجــوز لــه الــكام أكثــر مــن مرتيــن يف ذات 
املوضــوع إال إذا أجــاز املجلــس ذلــك( لــذا فقــد تضمنــت املــادة )297( تحديــد الحــاالت التــي يحــق 

للنــواب الحديــث فيهــا فنصــت علــي أنــه )يجــوز طلــب الــكام دائمــا يف أحــد األحــوال اآلتيــة :
أواًل : الدفع بعدم جواز املناقشة يف املوضوع املطروح لتعارضه مع الدستور .

ثانيــا : توجيــه النظــر إلــى مراعــاة أحــكام قانــون مجلــس النواب أو أحــكام الائحــة الداخليــة للمجلس 
وال يجــوز للعضــو يف هــذه الحالــة أن يتكلــم يف املوضــوع املعــروض ىلع املجلــس أو أن يقــدم 

طلًبــا .
ثالثا : تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد ىلع قول يمس طالب الكام .

ــى مــا بعــد الفصــل يف  ــب التأجيــل أو إرجــاء النظــر يف املوضــوع املطــروح للبحــث إل رابعــا : طل
موضــوع آخــر يجــب البــت فيــه أوال ولهــذه الطلبــات أولويــة ىلع املوضــوع األصلــي ويترتــب عليهــا 
ــكام يف هــذه  ــب ال وقــف املناقشــة فيــه حتــى يصــدر قــرار املجلــس يف شــأنها وال يجــوز لطال
ــى  ــك وكان مبن ــه الرئيــس بذل ــه إال إذا أذن ل ــي كلمت ــم األصل ــم املتكل ــل أن يت ــم قب األحــوال التكل
طلــب الــكام أحــد األســباب املبينــة بالبنديــن ) أوال و ثانيــا ( ويجــب قبــل اإلذن بالــكام يف األحــوال 
ــتور أو  ــا يف الدس ــتند إليه ــي يس ــادة الت ــو امل ــدد العض ــا أن يح ــن أوال و ثاني ــددة يف البندي املح
قانــون مجلــس النــواب أو هــذه الائحــة وأن يبيــن للمجلــس وجــه املخالفــة كمــا يجــب يف األحــوال 
املبينــة يف البنديــن ثالثــا و رابعــا تحديــد الواقعــة أو القــول أو املوضــوع املشــار إليــه يف هذيــن 

البنديــن بطلــب كتابــي يقــدم لرئيــس املجلــس(.
أمــا فيمــا يتعلــق بالخــروج ىلع قواعــد الــكام يف الجلســة فقــد نصــت املــادة )302( علــي 
ــة  ــه ووجهــة نظــره مــع املحافظــة ىلع كرامــة وهيب ــر عــن رأي ــم التعبي ــه )يجــب ىلع املتكل أن
ــب  ــا يج ــس كم ــاء املجل ــس وأعض ــة رئي ــس وكرام ــة املجل ــة وكرام ــتورية بالدول ــات الدس املؤسس
ىلع املتكلــم أال يكــرر أقوالــه وال أقــوال غيــره وال يجــوز لــه أن يخــرج عــن املوضــوع املطــروح للبحــث 
وال أن يأتــي بصفــة عامــة أمــرا مخــا بالنظــام والوقــار الواجــب للجلســة وفــى جميــع األحــوال يحظــر 
ــى  ــك ُتحــال إل ــه وكل مخالفــة لذل ــة يف عبارات ــم اســتخدام الســباب أو األلفــاظ النابي ىلع املتكل
لجنــة القيــم( كمــا نصــت املــادة )303( علــي أنــه )ال يجــوز ألحــد غيــر رئيــس املجلــس مقاطعــة 
املتكلــم وال إبــداء أيــة ماحظــة إليــه وللرئيــس وحــده الحــق يف أن ينبــه املتكلــم يف أيــة لحظــة 
أثنــاء كامــه إلــى مخالفتــه ألحــكام املــادة ) 302 ( مــن هــذه الائحــة أو غيرهــا مــن أحــكام هــذه 

الائحــة أو إلــى أن رأيــه قــد وضــح وضوحــا كافيــا وأنــه ال محــل السترســاله يف الــكام(
ــات  ــال الجلس ــكام خ ــم ال ــد تنظي ــس بقواع ــاء املجل ــال أعض ــع إخ ــل م ــبل التعام ــم س ولتنظي
العامــة فقــد نصــت املــادة ) 304 ( أنــه )للرئيــس أن يلفــت نظــر املتكلــم للمحافظــة ىلع نظــام 

ــرا بعــدم الخــروج ىلع النظــام(. ــه تحذي ــه أن يوجــه إلي ــم يمتثــل فل ــكام فــإن ل ال
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بينمــا نصــت املــادة )305( أنــه )للرئيــس أن يأمــر بحــذف أي كام يصــدر مــن أحــد األعضــاء مخالفــا 
ألحــكام هــذه الائحــة مــن مضبطــة الجلســة وعنــد االعتــراض ىلع ذلك يعــرض األمــر ىلع املجلس 
الــذي يصــدر قــراره يف هــذا الشــأن دون مناقشــة( وأوضحــت املــادة )306( أنــه )إذا ارتكــب املتكلــم 
ــس أو رئيســه أو أي مــن  ــة أو كرامــة املجل ــة املؤسســات الدســتورية للدول ــا يمــس كرامــة وهيب م
أعضائــه كان للرئيــس أن يناديــه باســمه ويحــذره مــن الخــروج ىلع النظــام أو يمنعــه مــن االســتمرار 
يف الــكام فــإذا اعتــرض العضــو ىلع قــرار الرئيــس أخــذ الرئيــس رأى املجلــس ويصــدر قــرار املجلس 
ــا  ــم طبًق ــرا للمتكل ــه )إذا وجــه الرئيــس تحذي ــك دون مناقشــة( كمــا نصــت املــادة )307( أن يف ذل
ألحــكام املــواد الســابقة ثــم عــاد يف ذات الجلســة إلــى الخــروج ىلع نظــام الــكام فللرئيــس أن 
يعــرض ىلع املجلــس منعــه مــن الــكام يف ذات املوضــوع أو حتــى انتهــاء الجلســة ويصــدر قــرار 
املجلــس يف ذلــك دون مناقشــة( بــل أنــه يف إطــار الحســم يف التعامــل مــع تلــك الخروقــات فقــد 
ــل  ــذي أخ ــو ال ــع ىلع العض ــه أن يوق ــراح رئيس ــاًء ىلع اقت ــس بن ــه )للمجل ــادة )308( أن ــت امل نص

بالنظــام أثنــاء الجلســة أو لــم يمتثــل لقــرار املجلــس بمنعــه مــن الــكام أحــد التدابيــر اآلتيــة : 
أواًل :أواًل : املنع من الكام بقية الجلسة .

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

رابًعا :رابًعا : الحرمان من االشتراك يف أعمال املجلس ولجانه ملدة ال تجاوز جلستين . 
خامًسا :خامًسا : الحرمان من االشتراك يف أعمال املجلس ولجانه ملدة ال تزيد ىلع خمس جلسات . 

ــس  ــس املجل ــن رئي ــا م ــا وثالًث ــود أواًل وثانًي ــا يف البن ــوص عليه ــر املنص ــذ التدابي ــوز أن تتخ ويج
ــرة(. مباش

تمثــل عمليــة تحليــل أزمنــة انعقــاد الجلســات ومــدي التــزام النــواب بمواعيــد االنعقــاد املحــددة 
يف قــرارات رئيــس الجلســة برفــع الجلســات الســابقة مصــدرا شــديد األهميــة يف رصــد وتحليــل 
أحــد املداخــل الهامــة النضبــاط املجلــس والتــزام نوابــه باملهــام امللقــاة علــي عاتقهــم خاصــة 
ــريعي األول  ــل التش ــب الفص ــم مثال ــد أه ــذي كان أح ــات وال ــات الجلس ــاط بداي ــق بانضب ــا يتعل فيم
ــواب  ــتدعاء الن ــر الس ــل األم ــل ووص ــرر ب ــا املق ــاته يف موعده ــدأ جلس ــادر أن تب ــن الن ــذي كان م ال
مــن الغــرف والقاعــات والبهــو إلكمــال النصــاب القانونــي املطلــوب لبــدء الجلســة رغــم التنبيهــات 
والتهديــدات املتواليــة واملتكــررة لرئيــس املجلــس بضــرورات االلتــزام قبــل إعمــال اللوائــح وتطبيــق 

قواعــد املحاســبة عليهــم .
إال أن املجلــس الحالــي ومــع بــدء تولــي املستشــار حنفــي جبالــي رئاســته قــد اعتمــد نمــط شــديد 
ــه  ــن عن ــا يعل ــس وفــق مواعيدهــا املقــررة ووفــق م ــدء جلســات املجل ــق بب ــا يتعل ــة فيم الصرام
رئيســه الــذي أعلــن خــال الجلســة االفتتاحيــة للفصــل التشــريعي الثانــي )وبمجــرد انتخابــه( عــن 
تطبيــق تلــك القواعــد بحســم شــديد ودون أي إخــال أو تجــاوز لنجــد أن جلســات املجلــس جميعهــا 
ـ خــال دور االنعقــاد الحالــي ـ قــد بــدأت وفــق املوعــد املحــدد لهــا دون أي تأخيــر حيــث انعقــدت 
)18( جلســة يف تمــام الســاعة )11,00( صباحــا وفــق أيــام االنعقــاد بينمــا انعقــدت )جلســتان( يف 

توقيتــات مســائية.
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 وذلــك نظــرا الرتباطهمــا بقواعــد وآليــات الئحيــة مــع بــدء أدوار االنعقــاد الســنوية للمجلــس ترتبــط 
بإعــان كشــوف عضويــة اللجــان النوعيــة ودعوتهــا النتخــاب هيئــات مكاتبهــا وإعــان النتائــج بمــا 
يتناســب مــع طبيعــة املهــام والقضايــا املطروحــة علــي املجلــس وهو أمــر يســتحق التحيــة اللتزام 
املجلــس الوقتــي وانتظــام جلســاته دون أي خلــل ال يليــق بصورتــه أو طبيعــة أدواره بــل ويعطــي 

مؤشــر واضــح علــي نمــط املمارســة الجديــة الــذي يعتمــده النــواب يف تعاماتهــم .
أمــا فيمــا يتعلــق بأيــام انعقــاد الجلســات أســبوعيا ومــدي دوريتهــا يف ظــل وجــود غرفــة ثانيــة 
للتشــريع )مجلــس الشــيوخ( فقــد أعلــن رئيــس املجلــس خــال الجلســة )االفتتاحيــة( لــدور االنعقــاد 
ــار  ــم اختي ــة فقــد ت ــن الائحــة الداخلي ــا باملــادة )277( م ــه التزام ــر 2021 أن ــخ 2 أكتوب ــي بتاري الثان
ــا  ــرة كل أســبوعين ـ وهــو م ــك الجلســات ـ بمعــدل م ــاد تل ــاء( النعق ــن ـ الثاث ــام )األحــد ـ االثني أي
تــم االلتــزام بــه بصــورة شــديدة االنضبــاط حيــث شــهد يــوم ) الســبت ( انعقــاد جلســة )وحيــدة( 
هــي الجلســة االفتتاحيــة لــدور االنعقــاد ـ والتــي جــري خالهــا تحديــد أيــام االنعقــاد األســبوعية ـ 
بينمــا شــهد يــوم )األحــد( انعقــاد )8( جلســات ويــوم )االثنيــن( انعقــاد )6( جلســات ويــوم )الثاثــاء( 
انعقــاد )5( جلســات بينمــا تركــت باقــي أيــام األســبوع أو األيــام الاحقــة يف األســبوع التالــي لكــي 
تكــون الفرصــة متاحــة أمــام اللجــان النوعيــة مــن أجــل إعــداد التقاريــر أو التوســع يف املناقشــات 
واالجتماعــات لضمــان كفــاءة مــا يصــدر عنهــا ومــا يعــرض علــي الجلســات العامــة إلقــراره وهــي يف 
مجملهــا أطــر تنظيميــة أعطــت املزيــد مــن الفعاليــة والتكثيــف لطبيعــة املمارســات النيابيــة أو 

تكويــن الصــورة الذهنيــة االيجابيــة للمجلــس الحالــي لــدي املواطنيــن .

وفيمــا يتعلــق باألطــر والقواعــد الخاصــة بزمــن الجلســات ال )20( األولــي مــن دور االنعقــاد الحالــي 
فقــد بلــغ إجمالــي زمــن انعقــاد تلــك الجلســات )61,10( ســاعة بمتوســط عــام يعــادل )3,04( ســاعة 
ــا  ــكل جلســة يف متوســط عــام يشــير ملــدي الفعاليــة وااليجابيــة يف املمارســة وتنــوع القضاي ل
املطروحــة علــي القاعــة حيــث كانــت أقصــر الجلســات زمنــا هــي الجلســة الثانيــة بزمــن قــدره )10( 
ــم  ــن قوائ ــان ع ــرد اإلع ــة ملج ــة مخصص ــا جلس ــه بكونه ــن تفهم ــذي يمك ــر ال ــط األم ــق فق دقائ
الترشــيحات لعضويــة اللجــان النوعيــة بينمــا كانــت الجلســة رقــم )20( هــي أطــول الجلســات بزمــن 
قــدره )5,25( ســاعة نظــرًا لكــون جــدول أعمالهــا قــد احتــوي علي أخــذ الــرأي النهائي يف مشــروعي 
قانونيــن ومناقشــة تقاريــر اللجــان النوعيــة عــن )ثاثــة( مشــروعات بقوانيــن وأيضــا املوافقــة علــي 

)قراريــن( لرئيــس الجمهوريــة.

حتليل املعامالت الرقمية للجلسات العامة
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حتليل زمن اجللسات
زمننهايةبداية التاريخالجلسة

11,0011,300,30السبت 2 أكتوبر 12021

11,0011,100,10األحد 3 أكتوبر 22021

12,0012,150,15األحد 3 أكتوبر 32021

2,302,550,25األحد 3 أكتوبر 42021

11,001,102,10االثنين 4 أكتوبر 52021

11,002,303,30األحد 17 أكتوبر 52021

11,002,353,35االثنين 18 أكتوبر 72021

11,003,154,15الثاثاء 19 أكتوبر 82021

11,003,354,35األحد 31 أكتوبر 92021

11,003,004,00االثنين 1 نوفمبر 102021

11,001,502,50الثاثاء 2 نوفمبر 112021

11,002,553,55األحد 14 نوفمبر 122021

11,002,053,05االثنين 15 نوفمبر 132021

11,001,352,35الثاثاء 16 نوفمبر 142021

11,002,253,25األحد 28 نوفمبر 152021

11,004,005,00االثنين 29 نوفمبر 162021

11,002,353,35الثاثاء 30 نوفمبر 172021

11,003,304,30األحد 12 ديسمبر 182021

11,002,253,25االثنين 13 ديسمبر 192021

11,004,255,25الثاثاء 14 ديسمبر 202021

61,10اجمالي الزمن

ــك املــدد الزمنيــة التــي قــد اســتغرقتها الجلســات العامــة للمجلــس والتــي يمكــن  والواقــع أن تل
القــول بأنــه رغــم تناســبها وواقعيتهــا بالنظــر ملا شــهدته الجلســات مــن تفاعــات إال أنهــا بمقياس 
ــد  ــت تســتوجب املزي ــا تضمنتهــا جــداول أعمالهــا كان حجــم املعــروض عليهــا مــن مهــام وقضاي
مــن املســاحات الزمنيــة للحــوارات وتبــادل وجهــات النظــر وتنــوع املطــروح مــن بدائــل وسياســات 

تتســق مــع األدوار والغايــات التــي اســتدعت النظــر فيهــا وطرحهــا علــي الجلســة للعامــة .



تحليل تفا عل ومداخالت اعضاء مجلس النواب المصري 2021

مركز جسور للدراسات االستراتيجية

11

فعبــر الجلســات ال )20( األولــي ملجلــس النــواب يف دور انعقــاده الحالــي فقــد تعــرض املجلــس ـ 
وتضمنــت جــداول أعمــال جلســاته ـ العديــد مــن املوضوعــات الهامــة والرئيســية يف إطــار األداءات 
ــة  التشــريعية والرقابيــة للمجلــس حيــث عــرض عليــه )45( قــرار جمهــوري بينهــا )25( قــرار لإلحال
للجــان املختصــة للنظــر وإبــداء الــرأي وعــدد )20( قــرار جمهــوري لإلقــرار والتفعيــل باإلضافــة لتلقــي 
املجلــس يف إطــار دوره التشــريعي لعــدد )64( مشــروع قانــون لإلحالــة للجــان املختصــة بينهــا )40( 
قانــون مقدمــة مــن الحكومــة وأيضــا عــدد )24( قانــون مقــدم مــن نــواب املجلــس بعــد اســتيفاء 
)شــرط العشــر( املنصــوص عليــه ضمــن املــادة )122( مــن الدســتور وهــو مــا أدي لطــرح تقاريــر اللجــان 
املختصــة للنقــاش وإبــداء الــرأي حــول عــدد )48( تقريــر ملشــروع قانــون ـ بينهــا )19( قــرار جمهــوري 
ــا  ــتور بم ــة للدس ــريعات مكمل ــا )3( تش ــن بينه ــدد )7( قواني ــي يف ع ــرأي النهائ ــداء ال ــة إلب ـ إضاف
ــد  ــاء فق ــة لألعض ــة املتاح ــتوي أدوات الرقاب ــي مس ــا عل ــن( أم ــة )الثلثي ــة أغلبي ــتوجب موافق يس
ــب  ــم )34( طل ــة لتقدي ــة إضاف ــات عاجل ــدد )6( بيان ــواب لع ــاء الن ــة إلق ــات العام ــهدت الجلس ش
مناقشــة بغــرض تحديــد موعــد وإحالــة عــدد )51( اقتــراح برغبــة للجــان املختصــة للنظــر وإعــداد 

تقاريــر حولهــا .
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حتليل املداخالت 
اإلمجالية للجلسات
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كلمــات النــواب ليســت مجــرد جمــل أو عبــارات الغــرض منهــا مجــرد إثبــات التواجــد خــال جلســات 
املجلــس أو الظهــور أمــام أهالــي الدائــرة والناخبيــن باعتبــار أن النائــب الــذي يمثلهــم لديــه حظــوة 
أو مكانــة تدعمــه عنــد الرغبــة يف قــول مــا يشــاء وإنمــا هــي باألســاس تعبيــر عــن انحيــازات وقيــم 
ومبــادئ يعتنقهــا النائــب ويدافــع عنهــا خــال ممارســة دوره باإلضافــة لكونهــا واحــدة مــن بيــن 
وســائل إثبــات جديــة النائــب وجدارتــه بالتعبيــر عــن املواطنيــن والدفــاع عــن مصالحهــم وهــو مــا 
يجعــل مــن رصــد تلــك املداخــات وبيــان أعدادهــا واتجاهاتهــا الجغرافيــة والسياســية مدخــا بالــغ 
األهميــة لفهــم األداءات البرملانيــة وتقييــم ممارســات وخطــوات الفاعليــن يف املشــهد النيابــي .

ــات  ــال جلس ــة خ ــب الكلم ــوار وطل ــات الح ــي عملي ــابقة عل ــفة الس ــرات الفلس ــي تأثي ــر إل وبالنظ
ــات  ــد أن املداخ ــواب نج ــس الن ــي ( ملجل ــريعي ) الحال ــل التش ــن الفص ــي ( م ــاد ) الثان دور االنعق
التــي قــام بهــا النــواب خــال الجلســات ال ) 20 ( قــد بلــغ عددهــا اإلجمالــي ) 892 ( مداخلــة قــام 
بهــم عــدد ) 285 ( نائــب يمثلــون ) 48 % ( مــن إجمالــي عضويــة املجلــس بينمــا بلــغ عــدد النــواب 
ــر  ــبة ) 52 % ( األم ــب بنس ــدة ) 306 ( نائ ــال ذات امل ــة خ ــب للكلم ــأي طل ــوا ب ــم يتقدم ــن ل الذي
الــذي يــدق ناقــوس خطــر حقيقــي حــول ضعــف معــدل التفاعــل واملشــاركة خــال دور االنعقــاد 
الحالــي واســتخدام النــواب لعــدد مــن البدائــل يف طلــب الكلمــة والحديــث خــال الجلســات العامــة 
إلنهــاء مصالــح ناخبيهــم ودوائرهــم بعيــدا عــن احتمــاالت الخطــر أو الســقوط يف فخــاخ الحديــث 
غيــر املقبــول وهــو مــا يمثــل منهجيــة نفعيــة متميــزة لــدي الكثيــر مــن النــواب أصحــاب الخبــرات 
واملهــارات االنتخابيــة لكنهــا تضعــف كثيــرا مــن كفاءة الجلســات العامــة وعمليــات إنتاج التشــريعات 

وتطويرهــا أو الرقابــة الحقيقيــة علــي أداءات الســلطة التنفيذيــة املختلفــة .
فعلــي مــدار الجلســات املحــددة للعينــة فقــد شــهدت ) 4 ( جلســات ) 1 : 4 ( غيــاب أي مداخــات 
مــن النــواب أو مشــاركتهم يف الحديــث األمــر الــذي يمكــن فهــم مبرراتــه بكونهــا جلســات إجرائيــة 
ــا  ــات مكاتبه ــاب هيئ ــة وانتخ ــه النوعي ــة لجان ــم عضوي ــس وتنظي ــوة املجل ــان دع ــط بإع ترتب
ــال  ــة خ ــطة البرملاني ــارات واألنش ــة املس ــا كاف ــق نتائجه ــا ووف ــي عليه ــية تبن ــة تأسيس كمرحل
الجلســات الاحقــة لــذا فقــد اســتقرت التقاليــد البرملانيــة علــي عــدم الســماح بــأي مداخــات تخــل 
ــتكمال  ــة اس ــن عملي ــس وبي ــن املجل ــول بي ــدال يح ــاب لج ــح الب ــي أو تفت ــياق التنظيم ــذا الس به

ــه املؤسســية . بنيت
يف املقابــل فقــد شــهدت الجلســات التاليــة وعددهــا ) 16 ( جلســة وهــي ) 5 : 20 ( تنــوع يف عــدد 
ــة  ــة بمتوســط عــام للمداخــات ) 56 ( مداخل ــي ) 892 ( مداخل ــواب بإجمال وطبيعــة مداخــات الن
لــكل جلســة وهــو مــا تجاوزتــه فعليــا ) 8 ( جلســات حيــث كانــت أعلــي الجلســات مــن حيــث عــدد 
املداخــات والكلمــات التــي أبداهــا النــواب هــي الجلســة رقــم ) 8 ( بعــدد ) 96 ( مداخلــة خــال زمــن 
قــدره ) 4,15 ( ســاعة يف معــدل للمشــاركة عالــي الكفــاءة والفعاليــة خاصــة وأن الجلســة العديــد 
مــن املوضوعــات الهامــة والســاخنة مثــل أخــذ الــرأي النهائــي علــي مشــروع القانــون الــذي تقــدم 
بــه النائــب محمــد مصطفــي الســاب بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ) 10 ( لســنة 2018 بإصــدار 
قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأيضــا مناقشــة تقاريــر اللجــان النوعيــة حــول ) 5 ( قــرارات 

لرئيــس الجمهوريــة تتعلــق بعــدد مــن االتفاقيــات والتعاقــدات واملنــح بيــن مصــر وبعــض الــدول
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واملنظمــات الدوليــة وأيضــا تقريــر لجنــة الشــباب عــن مشــروع قانــون تقــدم بــه النائــب محمــود 
حســين بشــأن مــد املــدة املقــررة لتوجيــه الدعــوة النعقــاد الجمعيــات العموميــة للهيئــات الرياضية 
نهايــة بالتقريــر املثيــر للجــدل حــول الطلــب املقــدم مــن النائــب العــام لــإلذن برفــع الحصانــة عــن 
النائــب تامــر عبــد القــادر وذلــك التخــاذ اإلجــراءات الجنائيــة ضــده يف القضيــة رقــم ) 2033 ( لســنة 

.2021

أمــا أقــل الجلســات مــن حيــث عــدد املداخــات فقــد كانــت الجلســة رقــم ) 13 ( بعــدد ) 7 ( مداخــات 
ــرار  ــت إلق ــد خصص ــا ق ــن ـ لكونه ــذات املتحدثي ــان ل ــان متكررت ــا مداخلت ــن بينه ــت م ــط ـ كان فق
ــم مباشــرة القطــاع  ــون تنظي ــل بعــض أحــكام قان ــة بتعدي ــن الحكوم ــون املقــدم م مشــروع القان
الخــاص يف مشــروعات البنيــة األساســية واملرافــق العامــة رقــم ) 67 ( لســنة 2010 وأيضــا اســتمرار 
مناقشــة تقريــر لجنــة الخطــة واملوازنــة بشــأن إصــدار قانــون املاليــة العامــة املوحــد غيــر أن املثير 
ــد ) 3,05 (  ــذي امت ــا ال ــاس بزمنه ــط باألس ــا يرتب ــات به ــة املداخ ــة ومحدودي ــك الجلس ــأن تل بش
ســاعة وهــي مــدة طويلــة تتيــح للنــواب فــرص أكبــر للمداخــات خاصــة لــو قارناهــا بالجلســة رقــم 

) 7 ( التــي امتــدت ) 3،35 ( ســاعة وشــهدت رغــم ذلــك ) 87 ( مداخلــة .
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تمثــل الجغرافيــا مدخــا بالــغ األهميــة عنــد صياغــة النظــام االنتخابــي أو تحديــد الحصــص الفعليــة 
للمحافظــات يف املجالــس النيابيــة بمــا قــد يكــون أحــد أهــم محــددات صياغــة املــادة الدســتورية 
) 102 ( والتــي تضمنــت النــص علــي أنــه ) وُيبيــن القانــون شــروط الترشــح األخــرى ونظــام االنتخــاب 
وتقســيم الدوائــر االنتخابيــة بمــا ُيراعــى التمثيــل العــادل للســكان واملحافظــات ( وهــو مــا انعكــس 
يف تقســيم شــديد الكفــاءة ملقاعــد املجلــس بحســب طبيعــة التركيبــة الجغرافيــة للدوائــر وأيضــا 
ــدد  ــي األىلع يف ع ــرة ه ــة القاه ــت محافظ ــث أت ــد حي ــن مقاع ــا م ــادل له ــاب الع ــد النص تحدي
ممثليهــا برقــم ) 62 ( نائــب بينمــا توزعــت الحصــة األقــل بعــدد ) 4 ( مقاعــد بيــن ) 4 ( محافظــات 

جغرافيــة هــي ) بورســعيد ـ الســويس ـ الــوادي الجديــد ـ جنــوب ســيناء ( 
ورغــم أن املعاييــر العلميــة واألكاديميــة ـ بــل ومحــددات التشــريع ـ تتعامــل مــع كافــة النــواب علــي 
قــدم املســاواة وأن طبيعــة ممارســتهم ألدوارهــم وحجــم تعاطيهــم مــع قضايــا العمــل البرملانــي ال 
تختلــف إال بمقــدار مــا تتفــاوت العوامــل الذاتيــة واملهــارات الخاصــة وكفــاءة األداء مــن عنصــر ألخــر 
إال أن البعــض يعتبــر طبيعــة الدائــرة الجغرافيــة وعاقــة النائــب بدوائــر الســلطة املركزيــة وشــبكات 
املصالــح والتأثيــر الــذي يرتبــط بهــا ضمــن املحــددات التــي تلعــب دورا حاســما ومؤثــرا يف اتجاهــات 

عملــه وتفاعلــه مــع الجلســات أو طلبــه للكلمــة واقتراحــه للتشــريعات.

التحليل اجلغرايف
لفعالية ومداخالت النـــواب 
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حتليل الفعالية وفقا للتصنيف اجلغرايف 
إجماليصامت متحدثالمحافظةمإجماليصامت متحدثالمحافظةم

10818قنا13142715املعينون1

437األقصر32296116القاهرة2

459أسوان18112917القليوبية3

426البحر األحمر21173818الدقهلية4

162642الشرقية11193019الغربية5

4610دمياط13112420املنوفية5

33ـالسويس1181921كفر الشيخ7

639اإلسماعيلية29194822الجيزة8

314بورسعيد4151923الفيوم9

257شمال سيناء4121624بني سويف10

224جنوب سيناء15142925املنيا11

112334اإلسكندرية13102326أسيوط12

191938البحيرة31427الوادي الجديد13

246 مرسي مطروح11162728سوهاج14
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وبإعمــال تلــك املحــددات الســابقة نجــد أن املداخــات التــي أبداهــا النــواب قــد توزعــت بيــن )26( 
محافظــة إضافــة للمعينيــن يف مؤشــر علــي انتشــار عمليــات التفاعــل وتوزعهــا بيــن املحافظــات 
املختلفــة وعــدم تمركزهــا يف قطــاع جغــرايف معيــن بمــا يشــير أيضــا ملوضوعيــة الطــرح وامليــل 
نحــو نقاشــات لقضايــا تتســم بالعموميــة وتنــوع وجهــات النظــر حولهــا حيث احتلــت القاهــرة املركز 
ــزة )29( متحــدث  ــي )32( متحــدث تليهــا محافظــة الجي ــن بإجمال ــث عــدد املتحدثي األول مــن حي
والدقهليــة )21( والبحيــرة )19( بينمــا علــي الجانــب األخــر فقــد كانــت أقــل املحافظــات مــن حيــث 
عــدد املتحدثيــن بإجمالــي متحدثيــن )اثنيــن( لصالــح )3( محافظــات هــي )شــمال ســيناء ـ جنــوب 
ســيناء ـ مرســي مطــروح( األمــر الــذي يمكــن تفســيره يف الحاليــن ـ ســواء كثــرة عــدد املتحدثيــن 
أو محدوديتهــم ـ بكونــه يرتبــط باألســاس بالعــدد والنصــاب املحــدد لــكل محافظــة فاملحافظــات 
ــي  ــاب محافظــة الشــرقية الت ــس ـ رغــم غي ــا يف املجل ــت هــي األىلع تمثي ــر  تفاعــا  كان األكث
ــل تفاعــا هــي  ــت املحافظــات األق ــا كان ــث حصــة املقاعــد ـ بينم ــث مــن حي ــز الثال ــل املرك تحت

صاحبــة العــدد األقــل أيضــا يف عضويــة املجلــس.
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أمــا مــن حيــث عــدد املداخــاتـ  وبالتأكيــد علــي أن املبرر الســابق حول الفعاليــة العدديــة جغرافيا 
يصعــب التحجــج بــه هنــا خاصــة وأن التقييــم ســيتم علــي تفاعــل وعــدد مداخــات املتحدثيــن 
ـ فقــد اســتمرت هيمنــة املحافظــات الرئيســية يف الســيطرة علــي املراكــز املتقدمــة مــع تفــوق 
نســبي لصالــح محافظــة الجيــزة بعــدد )115( مداخلــة تليهــا القاهــرة )110( مداخلــة والدقهليــة )64( 
والبحيــرة )57( مقابــل توســع وزيــادة يف عــدد املحافظــات األقــل مــن حيــث عــدد املداخــات حيــث 
ــا  ــروح( تليهم ــي مط ــيناء ـ مرس ــمال س ــا )ش ــن ( هم ــن ) اثني ــدد مداخلتي ــان بع ــردت محافظت انف
محافظتــان بعــدد )4( مداخــات همــا )بورســعيد ـ جنــوب ســيناء( ومحافظتــان بعــدد )5( مداخــات 
همــا )أســوان ـ الــوادي الجديــد( بمــا قــد يؤشــر ملخاطــر هيمنــة العشــائرية والقبليــة علــي عمليــات 
اختيــار النــواب حتــي لــو أتــت علــي حســاب الكفــاءة أو مهــارة التطبيــق البرملانــي كقضيــة تســتحق 

الدراســة والتحليــل واعتمــاد عــدد مــن سياســات التطويــر املختلفــة .
غيــر أنــه تبقــي حالــة خاصــة بمحافظــة الســويس التــي تفــردت بكونهــا املحافظــة الوحيــدة التــي 
لــم يتقــدم أي مــن نوابهــا الثاثــة ـ بعــد وفــاة النائــب حســن عيــد ـ بــأي مداخلــة أو طلــب كلمــة 
ــض  ــون بع ــر لك ــا بالنظ ــف خصوص ــتدعي التوق ــر يس ــو أم ــة وه ــددة للدراس ــات املح ــال الجلس خ
القضايــا والتقاريــر قــد ارتبطــت مباشــرة بطبيعــة النشــاط االقتصــادي والتنمــوي باملحافظــة وضــرورة 
ــواب  ــرات هــؤالء الن ــق بخب ــة ملــا يتعل ــم إضاف ــواب اإلقلي ــدي ن ــق بهــا ل وجــود وجهــة نظــر تتعل
ومعارفهــم املرتبطــة بالعمــل البرملانــي املباشــر  خاصــة مــع كــون التركيبــة البرملانيــة املمثلــة 
للمحافظــة تأتــي عبــر نــواب جــدد يحتاجــون للتفاعــل مــع األجنــدة البرملانيــة ولديهــم الرغبــة يف 

اثبــات التواجــد واملهــارة الداعمــة لحظوظهــم يف العمــل العــام . 

حتليل مداخالت النواب وفقًا للتصنيف اجلغرايف 
المداخالت المتحدثونالمحافظةمالمداخالت المتحدثونالمحافظةم

1050قنا134415املعينون1

412األقصر3211016القاهرة2

45أسوان184017القليوبية3

411البحر األحمر216418الدقهلية4

1653الشرقية114419الغربية5

422دمياط133320املنوفية6

ــالسويس113421كفر الشيخ7

614اإلسماعيلية2911522الجيزة8

34بورسعيد4623الفيوم9
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22شمال سيناء41024بني سويف10

24جنوب سيناء154625املنيا11

1136اإلسكندرية133426أسيوط12

1957البحيرة3527الوادي الجديد13

22 مرسي مطروح113728سوهاج14

285894اإلجمــــالي

ــة  ــواب كل محافظ ــط بن ــل املرتب ــاس والتحلي ــر القي ــق معايي ــة وف ــتقراء األداءات الجغرافي وباس
ــاط  ــة نش ــة بطبيع ــة املرتبط ــا النوعي ــل يف القضاي ــاع أو بالتدخ ــم بالدف ــزام كل منه ــدي الت وم
أهالــي املنطقــة أو تأثيــرات السياســات العامــة وأســاليب تقديــم الخدمــات عليهــم فقــد كان مــن 
الغريــب افتقــاد العديــد مــن النــواب ملهــارات التفاعــل البرملانــي املرتبــط باملــكان ومــا يســتدعيه 
مــن نشــاط وعمــل لنجــد أن العديــد مــن املحافظــات لــم يســتطع نوابهــا الظهــور أو التأثيــر الــذي 
يتناســب مــع حجــم الســعي والصــراع النتــزاع املقعــد أو مــع مــا أعلنــوه يف حماتهــم ومؤتمراتهــم 
االنتخابيــة مــن قضايــا وملفــات بــل ووصــل األمــر ألن نجــد أن أبــرز أداءات بعــض نــواب ملحافظــات 
كانــت ملجــرد حديثهــم ملــرة )واحــدة( فقــط خــال )20( جلســة وبمــا يثيــر الدهشــة فــان كان هؤالء 
هــم األنشــط واألكثــر فعاليــة فمــا هــو حــال اآلخريــن ومــاذا فعلــوا يف فتــرات عملهــم البرملانــي إن 

لــم يكونــوا يتحدثــون .
أمــا علــي مســتوي التحليــل املباشــر فقــد أتــي أفضــل األداءات الجغرافيــة ملحافظــة الغربيــة عبــر 
ــب  ــة للنائ ــا بعــدد )17( مداخل ــة تليهــا محافظــة قن ــام بعــدد )18( مداخل ــد املنعــم إم ــب عب النائ
أشــرف رشــاد الشــريف فيمــا أتــت محافظــة الجيــزة يف املركــز الثالــث بعــدد )15( مداخلــة للنائــب 
محمــد صــاح أبــو هميلــة وهــي املحافظــات التــي اعتمــدت يف شــغل مواقعهــا املتقدمــة علــي 
ــت  ــا تقدم ــة مث ــة الغربي ــة فمحافظ ــة خاص ــواب بصف ــؤالء الن ــاط ه ــن نش ــع م ــي ناب ــز نوع تماي
الســباق بســبب تمايــز النائــب عبــد املنعــم إمــام لكــن بمجمــوع مداخــات نوابهــا تتراجــع لتحــل 
ــه بمفــرده قــدم مــا يقــارب نصــف مداخــات املحافظــة مجتمعــة وهــو مــا  املركــز ) التاســع ( ألن
يتكــرر يف حالــة محافظــة قنــا التــي يضعهــا مجمــوع مداخــات نوابهــا يف املركــز )الســادس( بــل 
ــو تــم توزيــع عــدد مداخاتهــا علــي  ــا ل إن محافظــة القاهــرة التــي تأتــي كأكثــر املحافظــات نواب

مجمــوع عــدد ممثليهــا يف املجلــس فلــن يتجــاوز نصيــب كل نائــب )مداخلتــان( 
أمــا علــي مســتوي أقــل درجــات التفاعــل البرملانــي يف عــدد املداخــات ـ وبعيــدا عــن محافظــة 
ــة  ــي( باعتبارهــا حال ــاد الثان ــب خــال جلســات دور االنعق ــم يتحــدث عنهــا نائ ــي ل الســويس )الت
متفــردة تخــرج مــن أطــر القيــاس األساســية للدراســة فســنجد أن محافظتــي )شــمال ســيناءـ  مرســي 
مطــروح( قــد توقــف عــداد الكلمــات للنشــطاء مــن نوابهمــا عنــد مداخلــة )واحــدة لــكل نائــب( يف 
ــا يرتبــط منهــا بمكافحــة  ــة وم ــاع وحجــم االحتياجــات يف املناطــق الحدودي تجاهــل واضــح لطب
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الهجــرة غيــر الشــرعية أو بالحــزب علــي اإلرهــاب مــن مســائل وتحديــات تســتوجب إعمــال تدخات أو 
إتبــاع سياســات تيســر حيــاة املواطنيــن وتدعــم اندماجهــم النوعــي واملركــزي يف الشــأن الوطنــي 
وفــق مــا اســتهدفه النــص الدســتوري الــذي عــزز مــن فــرص تواجدهــم ورفــع نســب التمثيــل يف 

املجالــس النيابيــة لصالحهــم بأكثــر ممــا تحتمــل القاعــدة الحســابية للتمثيــل وبمــا كان يســتوجب 
ســلوكا مختلفــا مــن ممثليهــم علــي مســتويات األداء أو اســتخدام األدوات البرملانيــة املتاحــة .

تصنيف النواب األبرز وفقا للتوزيع اجلغرايف 
التيار السياسيالمداخالتالنائـبالمحافظةم

العدل18 عبد املنعم إمامالغربية1

مستقبل وطن17أشرف رشاد الشريفقنا2

الشعب الجمهوري15 محمد صاح أبو هميلةالجيزة3

الوفد14سليمان وهدانالشرقية4

الديمقراطي االجتماعي13مها عبد الناصر الطرهونياملنيا5

مستقبل وطن12إيهاب عاطف الطماويالقاهرة6

حماة وطن11أحمد إبراهيم العوضيالدقهلية7

املعينون8
مستقل11جمال حلمي السعيد

مستقبل وطن11فخري الفقي

 مستقل10 عاء حمدي قريطمالبحيرة9

مستقبل وطن8 السيد شمس الدينكفر الشيخ10

مستقل8بهاء الدين أبو الحمداألقصر11

دمياط12

 مستقل7 ضياء الدين داود

 مصر الحديثة7علي أحمد العساس

 مستقبل وطن7هناء أحمد فاروق

13
سوهاج

مستقبل وطن7خليفة رضوان

مستقبل وطن7مصطفي سالم

مستقل7 محمد أحمد إسماعيلاإلسكندرية14

مستقبل وطن7 ياسر عمر محمدأسيوط15

مستقبل وطن6أحمد عبد الحميد حجازياملنوفية16

مستقبل وطن6علي محمد بدربني سويف17
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مستقبل وطن5سامي هاشم عرفاتاإلسماعيلية18

19
القليوبية

اإلصاح والتنمية5 إيرين سعيد عبد املعز

الحرية5محمد عطية الفيومي

مستقبل وطن 4 عبد الناصر عطيةالبحر األحمر20

مستقل3أحمد محمد العقاطيالوادي الجديد21

جنوب سيناء22
مستقبل وطن2سليمان عطيوي

 الوفد2 محمد عوض السيد

الفيوم23
املؤتمر2حنان عبد املنعم عوض

مستقبل وطن2محمد طه الخولي

مستقل2أحمد محمد فرغليبورسعيد24

مستقبل وطن2 جابر أبو خليلأسوان25

شمال سيناء26
 حماة وطن1 إبراهيم أبو شعيرة

الشعب الجمهوري1 سامية توفيق عبده

 مرسي مطروح27
مستقبل وطن1جمال الشورى

الوفد1فتحية السنوسي

ـــالسويس28
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تمثــل التركيبــة البرملانيــة ودرجــة التنــوع يف طبيعــة الكيانــات املمثلــة داخــل البرملــان مدخــا 
بالــغ األهميــة والتأثيــر يف ضمــان كفــاءة املمارســة أو القــدرة علــي اإلملــام بمختلــف جوانــب قضايــا 
ــدة التشــريع  ــي مائ النقــاش املجتمعــي أو بوجهــات النظــر املختلفــة حــول مــا هــو معــروض عل
ــوم  ــه )يق ــح بأن ــي توض ــادة )5( والت ــا يف امل ــوص عليه ــتورية املنص ــة الدس ــن الضمان ــا م انطاق
النظــام السياســي ىلع أســاس التعدديــة السياســية والحزبيــة والتــداول الســلمي للســلطة والفصــل 
بيــن الســلطات والتــوازن بينهــا وتــازم املســئولية مــع الســلطة واحتــرام حقــوق اإٍلنســان وحرياتــه 

ىلع الوجــه املبيــن يف الدســتور( 
ــي بينهــا للتوافــق  ــي إدارة حــوار داخل ــا عل ــة مجتمعي ــذا فقــد حرصــت القــوي السياســية الفاعل ل
علــي شــكل مشــترك لخــوض االنتخابــات يمكنهــا مــن والتــأذر والتواجــد الجمعــي داخــل املجلــس 
ويف ذات الوقــت يحفــظ لــكل منهــا مســاحة حركــة وتأثيــر تتســق مــع حجــم شــعبيته وتواجــده 
ــة  ــة الوطني ــر القائم ــق عب ــذي تحق ــر ال ــة األم ــة املختلف ــات الجماهيري ــن القطاع ــارع وبي يف الش
املوحــدة والتــي ضمــت بداخلهــا )12( حزبــا سياســيا باإلضافــة لعــدد مــن املســتقلين والتــي تمكنــت 
ــر االنتخابيــة )األربعــة(  مــن حصــد كافــة املقاعــد املخصصــة لنظــام القوائــم املغلقــة يف الدوائ
ليكتمــل املشــهد االنتخابــي واملجلــس يضــم )8( أحــزاب اســتطاعت أن تحقــق مجمــوع مقاعدهــا 
عبــر نظامــي الفــردي والقوائــم معــا ) مســتقبل وطــن ـ الشــعب الجمهــوري ـ الوفــد ـ حمــاة وطــن 
ــدت  ــد حص ــا ق ــزاب بكونه ــت )4( أح ــا اكتف ــع( بينم ــة ـ التجم ــر ـ الحري ــة ـ املؤتم ــر الحديث ـ مص
مقاعدهــا عبــر نظــام القوائــم فقــط )اإلصــاح والتنميــة ـ الديمقراطــي االجتماعــي ـ العــدل ـ إرادة 

التحليل السياسي واحلزبي
لفعالية ومداخالت النواب 
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جيــل( ليتبقــي يف تكوينــة املجلــس حــزب )وحيــد( وصــل للعضويــة عــن طريــق نظــام الفــردي 
فقــط )النــور(.

يف ضــوء تلــك املحــددات الســابقة تصبــح قــراءة عمليــات التفاعــل والتداخــل مــع األداءات 
البرملانيــة وفــق التحليــل السياســي املباشــر للنــواب عمليــة بالغــة األهميــة يف تفهــم طبيعــة 
املمارســة البرملانيــة ومــدي ارتبــاط القضايــا املطروحــة باألجنــدات السياســية ومســتويات التواصــل 
واالحتــكاك األيديولوجــي للنــواب بمــا يســمح بتقييــم األداءات الحزبيــة علــي املســتوي البرملانــي 
والتعــرف علــي طبيعــة األدوار والتكليفــات التــي تنظمهــا دوائــر الصــراع الفكــري وطبيعــة الطبقــات 

االجتماعيــة داخــل دوائــر الثقــل والنفــوذ يف القــرار البرملانــي .
ــواب األحــزاب )222( نائــب بنســبة  ــغ عــدد املتحدثيــن مــن ن ــي فقــد بل فعلــي املســتوي اإلجمال
)77,9 %( مــن إجمالــي عــدد املتحدثيــن بعــدد إجمالــي للمداخــات بلــغ )693( مداخلــة بينمــا بلــغ 
عــدد املتحدثيــن مــن املســتقلين )63( نائــب بنســبة )22,1 %( بعــدد مداخــات )201( مداخلــة وهي 
أرقــام تشــير ملوضوعيــة يف املمارســة وتناســب لحجــم التفاعــل مــع حجــم التمثيــل الفعلــي داخل 
املجلــس دون وجــود روافــع أو طفــرات ترتبــط بمــا يقدمــه بعــض النــواب اعتمــادا علــي مهــارات 

ذاتيــة أو تخصصيــة أو فكريــة تعطــي ألصحابهــا تمايــزا نوعيــا يف حســاب اإلحصائيــات العامــة.

تحليل الفعالية وفقا للقوي السياسية

المستقلون
متحدث

63
صامت

53
116 عدد النواب

مستقبل وطن
متحدث

144
صامت

173
317 عدد النواب

الشعب الجمهوري
متحدث

19
صامت

30
49 عدد النواب

الوفد
متحدث

15
صامت

10
25 عدد النواب

حماة وطن 
متحدث

10
صامت

13
23 عدد النواب

مصر الحديثة
متحدث

6
صامت

7
13 عدد النواب



تحليل تفا عل ومداخالت اعضاء مجلس النواب المصري 2021

مركز جسور للدراسات االستراتيجية

23

وبتحليــل التفاعــل الحزبــي مــن حيــث عــدد املتحدثيــن وإجمالــي مــا يقدمونه مــن مداخــات )وفق 
تركيبــة القــوي السياســية( نجــد أن كافــة القــوي السياســية املتواجــدة داخــل املجلــس قــد تفاعلت 
وقدمــت متحدثيــن خــال الجلســات العامــة دون غيــاب أو تقاعــس أي منهــا كمؤشــر ايجابــي علــي 
ــك األداءات يشــير ألن )7(  ــل النســب املرتبطــة بتل ــر يف املناقشــات رغــم أن تحلي التواجــد والتأثي
أحــزاب منهــا قــد تناســب حجــم مشــاركتها مــع عــدد ممثليهــا منهــا األحــزاب الخمســة الكبــري مــن 
حيــث التمثيــل )مســتقبل وطــن ـ الشــعب الجمهــوري ـ الوفــد ـ حمــاة وطــن ـ مصــر الحديثــة( إضافــة 
للحزبيــن األقــل تمثيــا )العــدل ـ إرادة جيــل( وذلــك يف مقابــل تفــوق وحــراك ايجابــي فاعــل لعــدد 
)4( أحــزاب مــن حيــث املشــاركة وفقــا لنســب تمثيلهــا )الديمقراطــي االجتماعــي ـ النــور ـ الحريــة ـ 
التجمــع( ليبقــي يف النهايــة حزبــان فقــط كان أداءهمــا الفعلــي أقــل مــن نســب تمثيلهــا )اإلصــاح 

اإلصالح والتنمية
متحدث

3
صامت

6
9 عدد النواب

المؤتمر
متحدث

3
صامت

5
8 عدد النواب

الديمقراطي االجتماعي

متحدث

6
صامت

1
7 عدد النواب

الحرية
متحدث

4
صامت

3
7 عدد النواب

النور
متحدث

5
صامت

2
7 عدد النواب

التجمع
متحدث

4
صامت

2
6 عدد النواب

العدل 
متحدث

2
صامت

0
2 عدد النواب

إرادة جيل 
متحدث

1
صامت

1
2 عدد النواب

اإلجمالي
متحدث

285
صامت

306
591 إجمالي عدد النواب
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ــجام  ــة وانس ــة البرملاني ــتقرار يف التركيب ــات واس ــر لثب ــوالت تؤش ــي مدل ــر( وه ــة ـ املؤتم والتنمي
ــا . عناصره

وقــد تمايــز حــزب مســتقبل وطــن بيــن كافة القــوي السياســية بالنصيــب األكبر مــن عــدد املتحدثين 
)144( متحــدث وأيضــا مــن املداخــات )397( مداخلــة بمــا يتســق وكونــه الحــزب صاحــب األغلبيــة 
املطلقــة داخــل املجلــس وصاحــب التأثيــر األكبــر علــي األجنــدة البرملانيــة وبمــا يظهــر اهتمامــه 
بترســيخ صورتــه الذهنيــة لــدي كافــة القطاعــات واملؤسســات باعتبــاره املحــرك والفاعــل يف رســم 
السياســات والتوجهــات العامــة للمجلــس وامتاكــه للعديــد مــن الكــوادر التــي تســتطيع أن تدافــع 
ــا افتقــده البرملــان خــال  ــل املناســبة لهــا وهــو م عــن أطروحاتهــا أو تســهم يف صياغــة البدائ
العقــد الســابق الــذي غلبــت االرتجاليــة واالنطباعــات الذاتيــة علــي أداءات الفاعليــن يف املشــهد 

الجمعــي للمجلــس .
ــز عــن كافــة القــوي  ــذي تماي ــح حــزب العــدل ال كمــا كان مــن الافــت األداء املتطــور والفائــق لصال
ــات  السياســية بتفاعــل كافــة نوابــه يف الجلســات العامــة ومشــاركتهم بمداخــات نوعيــة وطلب
ــن أي  ــرر م ــم يتك ــا ل ــو م ــس( وه ــل املجل ــط داخ ــن فق ــك نائبي ــزب يمتل ــون الح ــم ك ــة )رغ للكلم
تيــار سياســي أخــر يمتلــك ذات العــدد مــن النــواب أو يزيــد عليــه إضافــة لعــدد املداخــات الكبيــر 
ــي  ــث إجمال ــز )8( مــن حي ــة تضعــه يف املرك ــغ )20( مداخل ــذي بل ــواب العــدل وال ــي قدمهــا ن الت
املداخــات وهــو ترتيــب يتفــوق بــه علــي )5( أحــزاب سياســية تمتلــك عــدد مــن املقاعــد داخــل 
املجلــس ربمــا بأضعــاف مــا يمتلــك وهــو أمــر يعــود الفضــل فيــه للنائــب عبــد املنعــم إمــام رئيــس 
الحــزب الــذي تقــدم وحــده بعــدد )18( مداخلــة ســاهمت يف رفــع نســب تمثيــل الحــزب وتفوقــه يف 
مؤشــر األداء البرملانــي بقــدر مــا أظهــر التأثيــر الواضــح للــكادر البرملانــي املؤهــل والفاعــل وهــو أمــر 
ســنراه متكــرر يف أكثــر مــن تصنيــف داخــل الدراســة تجعلــه حالــة جديــرة باملتابعــة بــل والتقليــد 

الســلوكي وفــق مــا ســنراه الحقــا.

تحليل المداخالت وفقا للقوي السياسية 

المستقلون
املتحدثون

63
املداخات

201

مستقبل وطن
املتحدثون

144
املداخات

397

الشعب الجمهوري
املتحدثون

19
املداخات

54
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وبنظــرة أكثــر تدقيقــا علــي العناصــر األنشــط داخــل القــوي السياســية واألكثــر تفاعــا مــع القضايــا 
والحــوارات يف الجلســات العامــة نجــد أن هنــاك ) 10 ( أحــزاب كان نوابهــا األبــرز هــم رؤســاء هيئاتهــا 
البرملانيــة ) مســتقبل وطــن ـ الشــعب الجمهــوري ـ الوفــد ـ حمــاة وطــن ـ مصــر الحديثــة ـ اإلصــاح 
والتنميــة ـ النــور ـ التجمــع ـ العــدل ـ إرادة جيــل ( بســبب الدعــم الائحــي الــذي نصــت عليــه املــادة 

الوفد
املتحدثون

15
املداخات

64

حماة وطن 
املتحدثون

10
املداخات

36

مصر الحديثة
املتحدثون

6
املداخات

29

الديمقراطي االجتماعي

املتحدثون

6
املداخات

29

النور
املتحدثون

5
املداخات

13

الحرية
املتحدثون

4
املداخات

18

التجمع
املتحدثون

4
املداخات

12

اإلصالح والتنمية
املتحدثون

3
املداخات

13

المؤتمر
املتحدثون

3
املداخات

13

العدل 
املتحدثون

2
املداخات

20

إرادة جيل 
املتحدثون

1
املداخات

1

اإلجمالي
املتحدثون

285
املداخات

894
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) 106 ( بــأن ) يعبــر ممثــل الهيئــة البرملانيــة عنهــا يف كل مــا يتعلــق بشــئونها املتصلــة باملجلــس 
ونشــاطها كمــا تكــون لــه األولويــة يف الــكام يف املجلــس ولجانــه ىلع باقــي أعضــاء املجلــس 
املنتميــن إليهــا ( األمــر الــذي يمنحهــم أفضليــة عنــد الحديــث يف قضايــا وتقاريــر اللجــان أو عنــد 
ــوع  ــان التن ــان لضم ــي البرمل ــة عل ــة املطروح ــا القومي ــن القضاي ــد م ــرأي يف العدي ــداء ال ــب إب طل
واالســتماع لكافــة وجهــات النظــر بينمــا بقيــت ) 3 ( أحــزاب سياســية اســتطاع نــواب مــن هيئاتهــا 
البرملانيــة تقديــم تفاعــل وأداء وكلمــات تتجــاوز ممثليهــا يف املجلــس ) املؤتمــر ـ الديمقراطــي 
ــريف  ــه املع ــم اهتمام ــب وحج ــة النائ ــي أن طبيع ــد عل ــذي يؤك ــر ال ــة ( األم ــي ـ الحري االجتماع
ودراســته للملفــات املعروضــة تظــل هــي األســاس يف بيــان دوره وقدرتــه علــي تطويــر ممارســاته 

واســتهداف تعظيــم مكانتــه خــال الجلســات العامــة .
يضــاف ملــا ســبق مــا يكشــف عنــه التحليل مــن تفــاوت بالــغ يف حجــم املداخــات بيــن املتحدثين 
ــا  ــاه القضاي ــم تج ــن قناعاته ــم وع ــن رؤاه ــاع ع ــعون للدف ــم يس ــرض أنه ــن يفت ــواب والذي ــن الن م
املختلفــة إضافــة إلبــراز تمايــز تلــك القــوي السياســية ومكانتهــا كوســيط بيــن مطالــب الجماهيــر 
وبيــن مؤسســات الرقابــة والتشــريع والتنفيــذ وهــو مــا يصعــب اكتشــافه أو توثيقــه عبــر التحليــل 
النوعــي أو الرقمــي ملــدي اســتجابتهم أو تعبيرهــم عــن تلــك الرؤيــة خــال الجلســات فشــتان الفارق 
بيــن عــدد املداخــات التــي قدمهــا النائــب عبــد املنعــم إمــام رئيــس الهيئــة البرملانيــة وأنشــط 
نــواب حــزب العــدل والــذي بلــغ ) 18 ( مداخلــة وبيــن مــا قدمــه النائــب محمــد تيســير مطــر رئيــس 
ــير  ــذي يش ــر ال ــدة ( األم ــة ) واح ــد مداخل ــف عن ــذي توق ــل وال ــزب إرادة جي ــة لح ــة البرملاني الهيئ
لضــرورة تطويــر أداءات القــوي السياســية داخــل البرملــان وبحــث آليــة تضمــن دفعهــا نحــو أداء أكثــر 
تقدمــا وبمــا يليــق بالصــورة الجمعيــة للمجلــس ولــدور القــوي السياســية املمثلــة داخلــة مــن أداءات 

ومواقــف.

تصنيف النواب األبرز وفقا للقوي السياسية 

أسم الحزب

المستقلــون 
النائب

جمال حلمي السعيد

محافطة معين
11

عدد
املداخات

أسم الحزب

مستقبل وطن 
النائب

أشرف رشاد الشريف

محافطة قنا
17

عدد
املداخات

أسم الحزب

الشعب الجمهوري 
النائب

محمد صالح أبو هميلة

محافطة الجيزة
15

عدد
املداخات
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أسم الحزب

الوفد 
النائب

سليمان وهدان 

محافطة الشرقية
14

عدد
املداخات

أسم الحزب

اإلصالح والتنمية 
النائب

أيمن أبو العال

محافطة الجيزة
7
عدد

املداخات

أسم الحزب

الحرية 
النائبه

جيهان مصطفي البيومي

محافطة القاهرة
7
عدد

املداخات

أسم الحزب

العدل 
النائبه

عبد المنعم إمام 

محافطة الغربية 
18

عدد
املداخات

أسم الحزب

حماة وطن 
النائب

أحمد إبراهيم العوضي

محافطة الدقهلية
11

عدد
املداخات

أسم الحزب

المؤتمر
النائب

أحمد علي مقلد

محافطة الشرقية
3
عدد

املداخات

أسم الحزب

النــــــــور
النائب

أحمد خليل خير الله 

محافطة اإلسكندرية
5
عدد

املداخات

أسم الحزب

إرادة جيــل 
النائب

محمد تيسير مطر 

محافطة القاهرة
1
عدد

املداخات

أسم الحزب

مصر الحديثة
النائب

هشام هالل عبد المنعم

محافطة القاهرة
9
عدد

املداخات

أسم الحزب

الديمقراطي االجتماعي 
النائبه

مها عبد الناصر الطرهوني

محافطة المنيا 
13

عدد
املداخات

أسم الحزب

التجمــــع
النائب

عاطف محمد المغاورى

محافطة الشرقية
6
عدد

املداخات
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عبــر تاريــخ الحيــاة النيابيــة املصريــة اســتطاع عــدد مــن النــواب أن يرســخوا لوجودهــم ومكانتهــم 
باعتبارهــم األبــرز واألكفــأ يف املمارســات والتفاعــل مــع قضايــا الشــأن العــام الوطنــي ســواء بنــي 
ذلــك علــي اســتخدامهم ألدوات التشــريع وصياغــة التشــريعات أو تــم اعتمــادا علــي طريقة وأســلوب 
تعاملهــم مــع أدوات الرقابــة ومســاءلة مســئولي الســلطة التنفيذيــة غيــر أنــه يف كل تلــك الحــاالت 
وغيرهــا كان للكلمــة داخــل القاعــة العامــة والخطــاب البرملانــي املدعــوم بمهــارات ومواهــب اإللقاء 

والتأثيــر الــدور الحاســم يف صناعــة شــعبية النــواب وحفــظ مكانتهــم عبــر التاريخــي البرملانــي .
ــات  ــال جلس ــت خ ــي تم ــات الت ــات والكلم ــف املداخ ــل وتصني ــروري تحلي ــن الض ــد كان م ــذا فق ل
دور االنعقــاد الثانــي وفقــا لطبيعــة املتحدثيــن ومــدي اهتمــام كل منهــم بالتواجــد الفعلــي يف 
النقاشــات العامــة بمــا يظهــر حجــم ومســاحات التأثيــر والتطــور الــذي يقدمونــه خــال مشــاركتهم 
ويعــزز مشــاركة اآلخريــن وفــق مــا يقدمونــه مــن تحفيــز ورؤى وهــو أمــر شــديد األهميــة يف تحليــل 
أداءات املجلــس ويتيــح فرصــة حقيقيــة للتعــرف علــي نجــوم العمــل يف املجلــس الحالــي وتتبــع 
ــب  ــي يلع ــة الت ــات البرملاني ــل يف السياس ــر املحتم ــل والتغيي ــات العم ــم واتجاه ــياقات أدائه س
ــن  ــه م ــا يعطي ــة مل ــا إضاف ــد توجهاته ــا وتحدي ــا يف صياغته ــرا وحقيقي ــواب دورا مؤث ــؤالء الن ه
دالالت حــول طبيعــة الهويــة البرملانيــة وصــورة النائــب ) املثلــي ( لــدي هيئــات ومكاتــب املجلــس 

والتــي تمتلــك قــدرة حقيقيــة يف التأثيــر علــي السياســات الحكوميــة املتبعــة .
وبنظــرة أكثــر قربــا مــن التحليــل املباشــر ألداءات النــواب نجــد أن كافــة املتحدثيــن خــال الجلســات 

العامــة والذيــن بلــغ عددهــم اإلجمالــي ) 285 ( نائــب قــد تراوحــت مداخاتهــم بيــن )18( مداخلــة 

املتحدثون األبرز
واألكثـــر تفاعـــال 
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ــة )واحــدة( كأقــل رقــم لهــذا التفاعــل  كأىلع رقــم للتفاعــل خــال جلســات العينــة وبيــن مداخل
حيــث نجــد أن املداخــات برقــم إجمالــي ) 18 / 17 / 15 / 13 / 12 ( قــد قــدم كل منهــا )نائــب( فقــط 
بينمــا تقــدم )نائبــان( بعــدد )14( مداخلــة لــكل منهمــا و )4( نــواب بعــدد )11( مداخلــة لــكل منهــم 
و)نائبــان( بعــدد )10( مداخــات لــكل منهمــا و )5( نــواب بعــدد )9( مداخــات لــكل منهــم و )4( نــواب 
بعــدد )8( مداخــات لــكل منهــم و )16( نائــب بعــدد )7( مداخــات لــكل منهــم و )9( نــواب بعــدد 
ــكل منهــم و )24( نائــب بعــدد )4(  ــكل منهــم و )13( نائــب بعــدد ) 5 ( مداخــات ل )6( مداخــات ل
مداخــات لــكل منهــم و )32( نائــب بعــدد )3( مداخــات لــكل منهــم و )58( نائــب بعــدد ) مداخلتــان 
( لــكل منهــم نهايــة بعــدد )111( نائــب قــام كل منهــم بمداخلــة )واحــدة( خــال الجلســات الســابقة 

بمــا يشــير لحجــم التنــوع واالنتشــار يف شــكل عمليــات التفاعــل داخــل املجلــس الحالــي .

أعلي املتحدثون
الحزبالمحافظةالمداخالتالنائبم

العدلالغربية18عبد املنعم ىلع عبد املنعم إمام1

مستقبل وطنقنا17اشرف رشاد عبد الحميد احمد الشريف2

الشعب الجمهوريالجيزة15محمد صاح صالح أبو هميلة3

الوفدالشرقية14سليمان حميد وهدان عمارة4

مستقبل وطنالجيزة14محمد السيد الحسيني قاسم5

الديمقراطي االجتماعياملنيا13مها رزق عبد الناصر الطرهوني6

مستقبل وطنالقاهرة12إيهاب عاطف راغب اسكندر الطماوي7

حماة وطنالدقهلية11احمد إبراهيم محمد العوضي8

الوفدالجيزة11أميرة بهاء الدين بدر أبو شقه9

مستقلمعين11جمال حلمي محمد السعيد10

مستقبل وطنمعين11فخري الدين علي محمد الفقي11

مستقلالبحيرة10عاء حمدي عبد املقصود قريطم12

الوفدالشرقية10محمد ) هاني ( درى عبد الغفار أباظة13

أمــا بالنظــر لطبيعــة املتحدثيــن األىلع مشــاركة نجــد أن النائــب عبــد املنعــم إمــام رئيــس حــزب 
العــدل قــد أتــي كأكثــر النــواب تفاعــا وحديثــا خــال الجلســات العامــة بعــدد ) 18 ( مداخلــة كان 
مــن الافــت كونهــا جميعــا قــد أتــت عبــر نقاشــات للتشــريع واســتعراض تقاريــر اللجــان املختلفــة 
األمــر الــذي يعطــي مؤشــر شــديد االيجابيــة حــول مــدي التطــور الــذي وصــل لــه النائــب خــال دور 
االنعقــاد الحالــي قياســا بمــا ســبقه يليــه مــن حيــث الترتيــب النائــب أشــرف رشــاد الشــريف نائــب 
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رئيــس حــزب مســتقبل وطــن ورئيــس هيئتــه البرملانيــة وأحــد أبــرز نــواب البرملــان الحالي والســابق 
بعــدد ) 17 ( مداخلــة تميــزت بكونهــا أتــت عــن رغبــة يف التأثيــر وإعــادة توجيــه املناقشــات لكونها 
تصــدر مــن زعيــم األغلبيــة البرملانيــة وأحــد أهــم مراكــز الثقــل يف البرملــان الحالــي يليــه النائــب 
محمــد صــاح أبــو هميلــة رئيــس الهيئــة البرملانيــة لحــزب الشــعب الجمهــوري والــذي يحتــل املركــز 
ــة  ــل وااليجابي ــة التفاع ــتمرار لحال ــدد ) 15 ( يف اس ــس بع ــواب باملجل ــدد الن ــث ع ــن حي ــي م الثان
التــي يقدمهــا النائــب طــوال الفصــل التشــريعي تبعــه يف الترتيــب النائــب ســليمان وهــدان وكيــل 
املجلــس الســابق ورئيــس الهيئــة البرملانيــة لحــزب الوفــد بعــدد ) 14 ( مداخلــة تميــزت بانتقائيتهــا 
وتنوعهــا واســتهدافها لقضايــا محــددة تظهــر اهتمــام ودراســة واســتعداد النائــب ملــا ســيطرحه 

أمــام املجلــس .

ــن  ــدد م ــح ع ــت لصال ــد ذهب ــوار ق ــل والح ــات التفاع ــية يف عملي ــز الرئيس ــا أن املراك ــو اعتبرن ول
رؤســاء الهيئــات البرملانيــة األكبــر واألبــرز داخــل املجلــس مســتفيدين مــن طبيعــة نصــوص الائحــة 
الداخليــة التــي تمنحهــم تمايــز وأولويــة يف الحديــث خــال الجلســات فقد تبعهــم عدد مــن النواب 
النشــطاء واملتميزيــن الذيــن اعتمــدوا باألســاس علــي مهارتهــم وإتقانهــم للجوانــب التنظيميــة يف 
طلــب الكلمــة ودراســتهم للموضوعــات املطروحــة علــي أجنــدة املجلــس تصدرهــم النائــب محمــد 
الحســيني بعــدد ) 14 ( مداخلــة تليــه النائبــة مهــا عبــد الناصــر بعــدد ) 13 ( مداخلــة والنائــب إيهــاب 
ــة البرملانيــة  ــة قبــل أن يظهــر النائــب أحمــد العوضــي رئيــس الهيئ الطمــاوي بعــدد ) 12 ( مداخل
لحــزب حمــاة وطــن بعــدد ) 11 ( مداخلــة وهــو الرقــم الــذي يشــاركه معــه النــواب ) أميــرة أبــو شــقة 
ـ جمــال الســعيد ـ فخــري الفقــي ( لتنتهــي املراكــز الرئيســية لألكثــر تفاعــا بعــدد ) 10 ( مداخــات 

للنــواب ) عــاء قريطــم ـ هانــي أباظــة ( 
وبالنظــر للتحليــل السياســي للنــواب األبــرز نجــد أن حــزب مســتقبل وطــن قــد تصــدر كافــة القــوي 
ــكل مــن  ــب ) واحــد( ل ــم نائ ــواب واملســتقلون ) 2 ( ث ــد ) 3 ( ن ــه حــزب الوف ــواب يلي بعــدد ) 4 ( ن
) الشــعب الجمهــوري ـ حمــاة وطــن ـ الديمقراطــي االجتماعــي ـ العــدل ( بينمــا غابــت )7( أحــزاب 
سياســية عــن التواجــد يف قائمــة األكثــر تفاعــا بــأي من نوابهــا ) مصــر الحديثــة ـ اإلصــاح والتنمية 
ــي املســتوي الجغــرايف فقــد تصــدرت  ــا عل ــل ( أم ــور ـ التجمــع ـ إرادة جي ــة ـ الن ــر ـ الحري ـ املؤتم
ــكل  ــن( ل ــدد )نائبي ــون( بع ــرقية ـ املعين ــا )الش ــواب تليه ــدد ) 3 ( ن ــب بع ــزة الترتي ــة الجي محافظ
منهمــا بينمــا توزعــت باقــي املواقــع بيــن ) 6( محافظــات )القاهــرة ـ الدقهليــة ـ الغربيــة ـ البحيــرة 

ـ املنيــا ـ قنــا ( فيمــا غابــت ) 19 ( محافظــة أخــري عــن التواجــد يف دائــرة التفاعــل والتأثيــر .
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ــرائح  ــات والش ــات والقطاع ــل الفئ ــق بتمثي ــا يتعل ــا فيم ــورا بالغ ــة تط ــة البرملاني ــهدت التركيب ش
املجتمعيــة املختلفــة أتــي يف معظمــه متجهــا ألعلــي بعد عقود طويلــة من التجاهــل والتهميش 
ــذي اســتدعي للذهنيــة الجمعيــة قيــم اإلقصــاء والتمييــز املرتبــط بطبيعــة فئــات املجتمــع أو  ال
تطلعاتهــم لاندمــاج والتأثيــر يف القــرار السياســي املرتبــط بهــم أو برؤيتهــم لشــكل إدارة الدولــة 
وتوزيــع عوائدهــا بيــن مختلــف الجماعــات وهــو أمــر يمكــن لنــا رصــده بدقــة شــديدة عنــد اســتهداف 
ــا ارتبــط  ــات )املــرأة ـ الشــباب ـ املســيحيون ـ ذوو اإلعاقــة( وم ــك الفئ ــل لتواجــد بعــض تل التحلي
ــر  ــون املقيمــون بالخــارج( األم ــات يف مراحــل الحقــة )العمــال ـ الفاحــون ـ املصري ــا مــن فئ بهم
الــذي جعــل أحــد أهــم مســتهدفات النظــام االنتخابــي املأمــول هــو قدرتــه علــي الوفــاء بتمثيــل  

)مقبــول( لصالــح تلــك الفئــات .
وبالنظــر للمــرأة باعتبارهــا أحــد أهــم مســتهدفات تطويــر النظــام االنتخابــي الوطنــي بمــا تكفلــه 
لهــا االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة مــن مبــررات للدعــم واملســاندة حيــث نصــت املــادة )2( مــن 
ــن  ــة يف أن ينتخب ــاء األهلي ــي أن )للنس ــرأة 1952 عل ــية للم ــاركة السياس ــة للمش ــة الدولي االتفاقي
لجميــع الهيئــات املنتخبــة باالقتــراع العــام املنشــأة بمقتضــى التشــريع الوطنــي بشــروط تســاوي 
بينهــن وبيــن الرجــال دون أي تمييــز ( إضافــة التفاقيــة مناهضــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
)الســيداو( 1979 والتــي نصــت املــادة )4( منهــا علــي أنــه )ال يعتبــر اتخــاذ الــدول األطــراف تدابيــر 
خاصــة مؤقتــة تســتهدف التعجيــل باملســاواة الفعليــة بيــن الرجــل واملــرأة تمييــزا باملعنــى الــذي 
تأخــذ بــه هــذه االتفاقيــة ولكنــه يجــب أال يســتتبع ىلع أي نحــو اإلبقــاء ىلع معاييــر غيــر متكافئــة 

حتليل املداخالت
وفقا للنوع االجتماعي 
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ــر متــى تحققــت أهــداف التكافــؤ يف الفــرص  ــة كمــا يجــب وقــف العمــل بهــذه التدابي أو منفصل
ــبة  ــر املناس ــع التدابي ــراف جمي ــدول األط ــذ ال ــي أن )تتخ ــادة )7( عل ــت امل ــا نص ــة( بينم واملعامل
للقضــاء ىلع التمييــز ضــد املــرأة يف الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة 
ىلع قــدم املســاواة مــع الرجــل الحــق يف التصويــت يف جميــع االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة 
واألهليــة لانتخــاب لجميــع الهيئــات التــي ينتخــب أعضاؤهــا باالقتــراع العــام واملشــاركة يف صياغة 
سياســة الحكومــة وفــى تنفيــذ هــذه السياســة وفــى شــغل الوظائــف العامــة وتأديــة جميــع املهام 
العامــة ىلع جميــع املســتويات الحكوميــة املشــاركة يف أيــة منظمــات وجمعيــات غيــر حكوميــة 
تهتــم بالحيــاة العامــة والسياســية للبلــد( وهــي عينــة محــدودة قياســا بحجــم وعــدد االتفاقيــات 
التــي تناولــت قضيــة تمكيــن النســاء سياســيا أو بعــدد التوصيــات التــي تلقتهــا مصــر مــن الــدول 

األطــراف خــال جلســات االســتعراض الــدوري الشــامل حــول تلــك القضيــة أيضــا .
ولقــد انعكســت تلــك النصــوص الداعمــة يف محــدد رقمــي تضمنــه الدســتور املصــري 2014 والــذي 
ــة  ــن أربعمائ ــل ع ــدد ال يق ــن ع ــواب م ــس الن ــكل مجل ــي أن )ُيش ــة عل ــادة )102( املعدل ــت امل نص
ــل  ــا ال يق ــرأة م ــص للم ــر ىلع أن ُيخص ــري املباش ــام الس ــراع الع ــون باالقت ــوا ُينتخب ــين عض وخمس
عــن ربــع إجمالــي عــدد املقاعــد( لتتغيــر التركيبــة البرملانيــة بصــورة هائلــة عمــا كان ســائدا يف 
ــات )165(  ــا النائب ــتحوذت عليه ــي اس ــة الت ــد اإلجمالي ــدد املقاع ــغ ع ــد بل ــابقة فق ــس الس املجال
مقعــد تمثــل )27,9 %( مــن إجمالــي مقاعــد املجلــس الحالــي والتــي تبلــغ )592( مقعــد أتــت مــن 
ــدد )6(  ــة لع ــم إضاف ــام القوائ ــر نظ ــد عب ــات )142( مقع ــدت النائب ــث حص ــة حي ــد متنوع )3( رواف
ــن  ــة للتعيي ــبة املخصص ــن النس ــا ضم ــوص عليه ــة املنص ــة بالحص ــردي نهاي ــام الف ــد بالنظ مقاع
بقــرار رئيــس الجمهوريــة حيــث نصــت املــادة )27( مــن قانــون مجلــس النــواب رقــم )46( لســنة 2014 
علــي أنــه )يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تعييــن عــدد مــن األعضــاء يف املجلــس ال يجــاوز نســبة )5 %( 
مــن عــدد األعضــاء املنتخبيــن نصفهــم ىلع األقــل مــن النســاء لتمثيــل الخبــراء وأصحــاب اإلنجــازات 

العلميــة والعمليــة يف املجــاالت املختلفــة والفئــات التــي يــرى تمثيلهــا يف املجلــس(.
ــا بتعييــن )14( نائبــة ضمــن القــرار الجمهــوري رقــم )4( لســنة 2021  وهــو مــا تمــت ترجمتــه عددي
ــحات  ــن مترش ــات ك ــات أخري ــتفادت )3( نائب ــا اس ــواب فيم ــس الن ــن بمجل ــماء املعيني ــد أس بتحدي
علــي قوائــم االحتيــاط للقوائــم الفائــزة بعضويــة مجلــس النــواب مــن نــص املــادة )25( مــن قانــون 
مجلــس النــواب والتــي تنــص علــي أنــه )إذا خــا مــكان أحــد األعضــاء املنتخبيــن بالنظــام الفــردي 
ــو  ــإن كان الخل ــي ف ــاب تكميل ــري انتخ ــل ُأج ــهر ىلع األق ــتة أش ــه بس ــدة عضويت ــاء م ــل انته قب
ملــكان أحــد األعضــاء املنتخبيــن بنظــام القوائــم حــل محلــه أحــد املترشــحين االحتياطييــن وفــق 
ترتيــب األســماء االحتياطيــة مــن ذات صفــة مــن خــا مكانــه ليكمــل العــدد املقــرر فــإن كان مــكان 
االحتياطــي مــن ذات الصفــة خاليــا، يصعــد أي مــن االحتياطييــن وفــق أســبقية الترتيــب أيــا كانــت 
صفتــه( وهــي الحالــة التــي تكــررت يف )3( حــاالت خــال الفتــرة املاضيــة مــن عمــل املجلــس حيــث 
حلــت النائبــة أيــة فــوزي فتــي )الدقهليــة( محــل النائــب فــوزي فتــي بينمــا حلــت النائبــة أســماء 
ســعد الجمــال )الجيــزة( محــل النائــب ســعد الجمــال كمــا حلــت النائبــة هبــة اهلل محمــد العوضــي 
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)القاهــرة( محــل النائــب كمــال عامــر لتكــون تلــك التركيبــة العدديــة هــي األكبــر واألكثــر تنوعــا علــي 
املســتويين )السياســيـ  الجغــرايف( لتمثيــل املــرأة يف كافــة املجالــس النيابيــة عبــر تاريــخ الحيــاة 

النيابيــة املصريــة .
ــوار  ــل والح ــة التفاع ــم وطبيع ــر يف حج ــروري النظ ــن الض ــد كان م ــددات فق ــك املح ــوء تل يف ض
البرملانــي مــن منظــور مقدمــي تلــك املداخــات ومــدي تأثيــر وتفاعــل تلــك األطــراف يف معالجــة 
القضايــا البرملانيــة وتعزيــز الصــورة الذهنيــة واملكانــة التشــريعية لصالــح تلــك األطــراف حيــث نجــد 
ــل  ــة تمث ــات العين ــال جلس ــة خ ــدد )699( مداخل ــوا بع ــد تقدم ــور ق ــن الذك ــان م ــواب البرمل أن ن
)78,36 %( مــن إجمالــي عــدد املتحدثيــن بينمــا أتــت حصــة النائبــات بعــدد )193( مداخلــة بنســبة 
ــض  ــم بع ــواب رغ ــة للن ــل الفعلي ــدالت التمثي ــن مع ــب م ــي وقري ــدل موضوع ــو مع )21,64 %( وه
التراجــع يف مــدي الفعاليــة واملشــاركة للنائبــات األمــر الــذي يمكــن تفهــم أســبابه بالنظــر لكونهــا 
ــاع الضوابــط الفنيــة لنظــام  ــد منهــن إضافــة لضعــف إجــادة اســتخدام وإتب ــي للعدي ــة األول التجرب
طلــب الكلمــة باملجلــس والتــي تحولــت لنمــط الكترونــي ) كامــل ( خــال عمــل املجلــس الحالــي .
ومــع قيــاس تلــك الفعاليــة حســب الجلســات نجــد أن اعلــي الجلســات تفاعــا مــن النــواب كانــت 
الجلســة رقــم )8( بعــدد )74( مداخلــة وهــي ذاتهــا الجلســة التــي شــهدت العــدد األكبــر ) أيضــا ( مــن 
مداخــات النائبــات بعــدد )22( مداخلــة باعتبارهــا الجلســة التــي تضمنــت اســتعراض تقاريــر عــدد 
مــن اللجــان حــول مشــروعات القوانيــن والتــي كان أبرزهــا تعديــات قانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــة انعقــاد الجمعيــات العموميــة  ــه ومشــروع القانــون الخــاص بمــد مهل ــرأي النهائــي حول وأخــذ ال
للهيئــات الرياضيــة وعــدد مــن القــرارات الجمهوريــة بالتوقيــع علــي اتفاقيــات تعــاون بينمــا أتــي 
العــدد األقــل يف مداخــات النــواب بالجلســة رقــم )13( بعــدد )6( مداخــات فيمــا كان أقــل عــدد 
ملداخــات النائبــات هــو مداخلــة )واحــدة( فقــط وهــو مــا تكــرر يف الجلســتين )13 ـ 17( بمــا قــد 
يثيــره األمــر مــن ضــرورات للتدخــل وتكثيــف برامــج التوعيــة وبنــاء القــدرات علــي الحــوار واملناقشــة 
لــدي النائبــات وعمليــات تحليــل التشــريعات وتطويرهــا علــي املســتوي الفنــي بمــا يعــزز مهارتهــن 

ويدعــم فرصهــم يف طلــب الكلمــة وتطويــر التشــريعات .
أمــا علــي مســتوي عــدد املتحدثيــن مــن النائبــات ودرجــات التفاعــل مــع الحــوارات خــال الجلســات 
فقــد قدمــت النائبــات أداءا متمايــزا قياســا بحداثــة تجربــة العــدد األكبــر منهــم وعــدم امتاكهــم 
ــة تعــزز قدراتهــم ومهاراتهــم  ــرات برملاني ــة أو امتــاك خب ــس النيابي ــة املجال لســوابق يف عضوي
يف التعامــل مــع التقاليــد البرملانيــة أو النســق املســتحدث لطلــب الكلمــة عبــر وســيط الكترونــي 
متكامــل وهــي يف مجموعهــا تحديــات تجاوزتهــا النائبــات وتمكنــت مــن اثبــات كفاءتهــا بمشــاركة 
عــدد ) 78 ( نائبــة يف عمليــات طلــب الكلمــة والحديــث يف الجلســات العامــة بنســبة ) 27,4 % ( 
مــن مجمــوع تفاعــات النــواب كان مــن امللفــت أن مــن بينهــم ) 3 ( نائبــات أتــوا ضمــن أكثــر نــواب 
البرملــان تفاعــا وطلبــا للكلمــات يف ســلوك يعــزز مــن قيمــة ومكانــة وتأثيــر املــرأة علــي املســتوي 
النيابــي ويؤكــد علــي أن ارتفــاع نســب تمثيلهــم يف املجلــس الحالــي بمــا ال يقــل عــن ) 25 % ( مــن 
إجمالــي عضويــة املجلــس لــم يتوقــف عنــد محــددات الزيــادة الرقميــة بــل تبعــه تطــور يف األداء 
والتفاعــل ســواء بمزاحمــة عمليــات طلــب الكلمــة أو بمجمــوع املداخــات بمــا يتســق مــع نســبتهم 
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العامــة وهــي أمــور ربمــا ســتترك العديــد مــن متغيراتهــا علــي طبيعــة تشــكيل املجالــس القادمــة 
ودرجــات التنافســية لشــغل مقاعدهــا علــي كافــة مســتويات التمثيــل املمكنــة .

وبتحليــل أداء النائبــات نجــد أن النائبــة مهــا عبــد الناصــر قــد أتــت كأكثــر النائبــات فعاليــة ومشــاركة 
يف الحــوارات بعــدد ) 13 ( مداخلــة أظهــرت مــا لديهــا مــن مهــارات واســتعداد للتفاعــل مــع القضايــا 
البرملانيــة خاصــة وأن العديــد مــن مداخاتهــا أتــت مــن منصــة املعارضــة والرفــض للتقاريــر 
والتشــريعات املقترحــة بعــدد ) 5 ( مداخــات وضعتهــا أيضــا يف موقــع ) الوصيــف ( بيــن كافة نواب 
املجلــس بينمــا أتــت مــن بعدهــا النائبــة أميــرة بهــاء أبــو شــقة التــي قدمــت عــدد ) 11 ( مداخلــة 
وامتلكــت قــدرة جيــدة للغايــة علــي التفاعــل مــع القضايــا املطروحــة وتقديــم بدائــل سياســاتية 
لهــا لتصبــح إضافــة بالغــة األهميــة علــي كافــة املســتويات كامتــداد مباشــر لتجربــة بالغــة الثــراء 
قدمهــا والدهــا النائــب بهــاء أبــو شــقة رئيــس اللجنــة التشــريعية بمجلــس النــواب خــال الفصــل 
التشــريعي األول قبــل أن ينتقــل لعضويــة مجلــس الشــيوخ الحالــي بمــا يعكــس تأثيــرات االمتــداد 
ــواري  ــل الح ــث يف التفاع ــز الثال ــة املرك ــر لصاحب ــة بالنظ ــة خاص ــاءة املمارس ــي كف ــي عل العائل
بالجلســات وهــي النائبــة رحــاب عبــد الرحيــم الغــول بعــدد ) 9 ( مداخــات والتــي يمثــل والدهــا 
أحــد العامــات البرملانيــة البــارزة يف تاريــخ ممثلــي الصعيــد وصاحــب التجربــة البرملانيــة بالغــة 
الثــراء حيــث أظهــرت النائبــة كفــاءة عاليــة يف الحــوارات وعنايــة بانتقــاء القضايــا التــي تتفاعــل 
معهــا واملقترحــات التــي تطرحهــا كبدائــل وتوصيــات يتوجــب النظــر يف مبرراتهــا تبعتهــا نائبــة 
ــات ) مرفــت ألكســان  ــة جيهــان البيومــي بعــدد ) 7 ( مداخــات شــاركتها فيهــا النائب حــزب الحري

مطــر ـ هنــاء أحمــد فــاروق ( 
علــي أن امللفــت يف أداء النائبــات وفعاليتهــم أنــه عبــر بشــكل بالــغ الوضــوح عــن تنــوع سياســي 
وحزبــي بالــغ التميــز حيــث توزعــت املراكــز ) الخمســة ( األولــي بيــن ) 5 ( أحــزاب برملانيــة مختلفــة 
) الديمقراطــي االجتماعــي ـ الوفــد ـ مســتقبل وطــن ـ الحريــة ـ حمــاة وطــن ( بمــا يمثلــه مــن داللــة 
ــرات الشــخصية ومــدي اهتمــام النائبــات بتحســين صــورة أدائهــم والعمــل علــي إثبــات  علــي تأثي

الجــدارة واســتحقاق املقعــد البرملانــي وامتــاك رؤيــة حاكمــة للمواقــف وموجهــة للتفاعــات .

حتليل تفاعل النائبات
التيار السياسيالمحافظةالمداخالتالنائبةم

الديمقراطي االجتماعياملنيا13مها رزق عبد الناصر الطرهونى1

الوفدالجيزة11أميرة بهاء الدين بدر أبو شقة2

مستقبل وطنقنا9رحاب عبد الرحيم إسماعيل الغول3

الحريةالقاهرة7جيهان مصطفى منصور البيومى4

حماة وطنالغربية7مرفت ألكسان مطر اسعد5
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مستقبل وطندمياط7هناء احمد فاروق حسين محمد6

الشعب الجمهورياإلسكندرية5آيات حسين ىلع حسين الحداد7

اإلصاح والتنميةالقليوبية5إيرين سعيد عبد املعز سعيد8

مستقبل وطنالقاهرة5سهير احمد عبد الحميد محمد9

مستقبل وطنالقاهرة5شادية خضير مليجى الجمل10

مستقبل وطناملنيا5هانم ) سلوي ( حسن أبو الوفا إبراهيم11

الديمقراطي االجتماعيأسيوط4سناء احمد محمد جمال الدين السعيد12

مستقبل وطناإلسكندرية4شيرين عيسى حامد عليش13

التجمعالقليوبية4مارسيل سمير صدقى فام14

حماة وطنالقاهرة4مرثا محروس حنس واصف15
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ينظــر البعــض للمواقــف االعتراضيــة أو الرافضــة للسياســات العامــة باعتبارهــا التعبيــر األكثــر ايجابيــة 
يف العمــل العــام باعتبــاره يأتــي مقرونــا باألدلــة واألســانيد التــي تؤســس للموقــف وتبيــن درجــة 
ــد  ــتعداده لتفني ــل واس ــاش ب ــة للنق ــة املطروح ــوع أو القضي ــه باملوض ــدث وإحاطت ــام املتح إمل
املقتــرح وبيــان مثالبــه أمــام أصحابــه ومناصريــه وهــي مهــارة تســتدعي درجــة مــن اإلتقــان والقدرة 
علــي الحديــث وجــذب انتبــاه املشــاركين يف النقاشــات وتعديــل مواقفهــم تســتوجب املزيــد مــن 
العنايــة واملتابعــة ألصحــاب تلــك املواقــف والظــروف التــي صاحبــت ذهابهــم لهــا وعاقتهــا بمــدي 
تفاعلهــم واشــتباكهم مــع األداءات البرملانيــة خاصة فيمــا يتعلق بالخلفيــات السياســية والجغرافية 
التــي ينتمــون لهــا باعتبارهــا مؤشــرات يمكــن االســتدالل بهــا والبنــاء عليهــا فيمــا يتعلــق بقيــاس 

أداءات النخــب ومقترحــات تطويرهــا .
وباملجمــل فقــد مــارس ) 44 ( نائــب مــن جملــة النــواب املتفاعليــن باملجلــس وبنســبة ) 15,4 % ( 
ســلوكيات االعتــراض أو الرفــض لعــدد مــن التقاريــر ومشــروعات القوانيــن املعروضــة علــي املجلــس 
خــال الجلســات العامــة مســتخدمين يف ذلــك ) 69 ( مداخلة بنســبة ) 7,7 % ( مــن جملة املداخات 
بمــا يعطــي مؤشــر حــول حالــة نســبية مــن الحيويــة واســتقالية القــرار واإلرادة لــدي نــواب البرملــان 
ــات التصويــت واالنتخــاب خصوصــا فيمــا  ــن القــوي خــال عملي ــة مــن التوافــق بي رغــم وجــود حال
ــن عنهــا خــال  ــة التــي أعل ــي الفرضي ــذي أكــد عل ــي عليهــا وال ــل الحزب ــم والتمثي ــق بالقوائ يتعل
االنتخابــات مــن أن التحالــف الحزبــي هــو تحالــف انتخابــي باألســاس ليــس مقصــودا بــه أن يتحــول أو 

حتليالت مواقف
الرفض واالعرتاض
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يتقوقــع كتحالــف سياســي خــال الفصــل التشــريعي بــل ســيبقي لــكل حــزب اســتقاليته وحريتــه 
يف العمــل وإبــداء وجهــات النظــر املختلفــة تجــاه كافــة القضايــا املعروضــة .

ــا  ــا أو رفض ــدوا تحفظ ــواب وأب ــا الن ــتبك معه ــي اش ــات الت ــا واملوضوع ــة القضاي ــل طبيع وبتحلي
ــادرة  ــرا ص ــاك ) 17 ( تقري ــد أن هن ــا نج ــة حوله ــات املقترح ــة التدخ ــا أو طبيع ــببات إصداره ملس
عــن اللجــان املختلفــة حــول تشــريعات أو قــرارات هــي مجمــل مــا تــم االعتــراض عليهــا حيــث أتــي 
مشــروع القانــون املقــدم مــن الحكومــة بتعديــل بعــض أحــكام قانــون ضريبــة الدمغــة رقــم ) 111 ( 
لســنة 1980 والقانــون رقــم ) 147 ( لســنة 1984 بفــرض رســم تنميــة مــوارد والقانــون رقم ) 24 ( لســنة 
1999 بفــرض ضريبــة مقابــل دخــول املســارح وغيرهــا كأكثــر املشــروعات تلقيــا العتراضــات النــواب 
بعــدد ) 15 ( اعتــراض يليــه قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم ) 324 ( لســنة 2021 بشــأن املوافقــة علــي 
الخطابــات املتبادلــة بيــن مصــر واليابــان بشــأن تقديــم وكالــة اليابــان للتعــاون الدولــي ) جايــكا ( 
ــاء بقيمــة ) 25 ( مليــار يــن يابانــي بعــدد ) 10 ( اعتراضــات  ــر الكهرب قــرض تنميــة لسياســات تطوي
ومشــروع القانــون املقــدم مــن الحكومــة بشــأن إصــدار قانــون إنشــاء الهيئــة القوميــة لضمــان جــودة 

التعليــم واالعتمــاد يف التعليــم والتدريــب التقنــي والفنــي واملهنــي بعــدد ) 7 ( اعتراضــات .
أمــا علــي مســتوي التحليــل الجغــرايف لنــواب الرفــض واالعتــراض حيــث نجــد أنهــم قــد توزعــوا بيــن 
) 16 ( محافظــة إضافــة للمعينيــن الذيــن ال يتــم احتســابهم وفــق أي معامــل جغــرايف بمــا قــد يخــل 
بعدالــة التوزيــع العــادل للمقاعــد وفــق نصــوص القانــون وهــي ) القاهــرة ـ القليوبيــة ـ الدقهليــة ـ 
املنوفيــةـ  الغربيــةـ  كفــر الشــيخـ  الجيــزةـ  بنــي ســويفـ  املنيــاـ  أســيوطـ  قنــاـ  األقصــرـ  الشــرقية 
ــا يف مقدمــة املحافظــات بعــدد )5(  ــت محافظــة املني ــرة( حيــث أت ــاط ـ بورســعيد ـ البحي ـ دمي
ــة(  ــرقية ـ املنوفي ــزة ـ الش ــة )الجي ــن كل محافظ ــواب م ــدد )4( ن ــات بع ــا ) 3 ( محافظ ــواب تليه ن
ثــم ) 5 ( محافظــات بعــدد )3( نــواب مــن كل محافظــة )القاهــرة ـ القليوبيــة ـ الغربيــة ـ أســيوط ـ 
األقصــر( وعــدد )3( محافظــات بإجمالــي )نائبــان( عــن كل محافظــة ) البحيــرة ـ كفــر الشــيخ ـ بنــي 
ســويف( وأخيــرا )4( محافظــات بعــدد )نائــب( عــن كل محافظــة )الدقهليــة ـ دميــاط ـ بورســعيد ـ 
قنــا( لتبقــي يف النهايــة )11( محافظــة خلــت مداخــات املتحدثيــن منهــا مــن أي اعتــراض أو رفــض 
ــد ـ  ــوادي الجدي ــوم ـ أســوان ـ ال ــي البرملــان )الفي ــن أو القــرارات املعروضــة عل ملشــروعات القواني
ــي  ــكندرية ـ مرس ــيناء ـ اإلس ــوب س ــيناء ـ جن ــمال س ــويس ـ ش ــماعيلية ـ الس ــر ـ اإلس ــر األحم البح

مطــروح( 
وعلــي املســتوي السياســي ورغــم أن العديــد مــن القــوي السياســية تعتمــد علــي كلمــات ومواقــف 
رؤســاء هيئاتهــا البرملانيــة يف التعليــق علــي التقاريــر والتشــريعات واعتمادهــا كمعبــر عنهــم وعــن 
قناعاتهــم يف إطــار االلتــزام الســلوكي والتنظيمــي الحزبــي نجــد أن نــواب كافــة القــوي السياســية 
ــة  ــا املطروح ــض القضاي ــة لبع ــة أو رافض ــف متحفظ ــن مواق ــروا ع ــد عب ــان ق ــة يف البرمل املمثل
برملانيــا عــدا حزبــي )النــور ـ إرادة جيــل( الذيــن لــم يــرد يف مداخــات أو كلمــات ممثليهــم مــا قــد 
يوحــي بوجهــات نظــر مخالفــة حــول األجنــدات التشــريعية والرقابيــة حيــث أتــي املســتقلون يف 
صــدارة نــواب الرفــض بعــدد )15( نائــب يمثلــون مــا يزيــد علــي )ثلــث( العــدد اإلجمالــي ملداخــات 
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الرفــض يف ســلوك يمكــن تفســيره بإحســاس هــؤالء النــواب بقــوة القاعــدة الجماهيريــة واالرتبــاط 
املباشــر بأصــوات الناخبيــن دون محــددات تنظيميــة حزبيــة ملزمــة لهــم يف مواقفهــم يليــه حــزب 
مســتقبل وطــن صاحــب األغلبيــة املطلقــة داخــل مجلــس النــواب بعــدد )7( نــواب ثــم الوفــد )5( 
والديمقراطــي االجتماعــي )4( وأحــزاب )حمــاة وطــن ـ الشــعب الجمهــوري ـ التجمــع ـ العــدل( بعــدد 
)نائبيــن( وأخيــرا )مصــر الحديثــة ـ اإلصــاح والتنميــة ـ املؤتمــر ـ الحريــة( بعــدد )نائــب( لــكل حــزب 
ــول  ــية ح ــوي السياس ــك الق ــدي تل ــكة ل ــة متماس ــة أو رؤي ــود منهجي ــدم وج ــير لع ــذي يش ــر ال األم
ــا ينبغــي أن تطرحــه مــن مواقــف أو تشــريعات تتســق مــع رؤيتهــا وأجندتهــا  طبيعــة دورهــا وم
البرملانيــة ســواء بالقبــول بمــا هــو مطــروح مــن نصــوص أو تقديــم بدائــل وسياســات مغايــرة تعالــج 

تلــك القضايــا وبمــا يعــزز مــن صــورة النائــب ومكانــة التنظيــم السياســي لــدي الجماهيــر .

نــواب الرفض
الحزبالمحافظةالمداخالتالنائبم

العدلالغربية8عبد املنعم ىلع عبد املنعم إمام1

الديمقراطي االجتماعياملنيا5مها رزق عبد الناصر الطرهوني2

مستقلدمياط4 ضياء الدين عصام الدين محمد داود3

التجمع الشرقية4 عاطف محمد املغاورى السيد عبد الفتاح4

مستقل الدقهلية3 احمد محمد سام الشرقاوي5

الوفد كفر الشيخ3 محمد عبد العليم احمد خليفة داود6

مستقل املنوفية2 عاء حسن عبد الواحد جعفر7

مستقل كفر الشيخ2 محمد عبد الحميد محمد هاشم8

مستقل املنوفية2 هاني مصطفى احمد خضر9

مصر الحديثة القاهرة2هشام هال عبد املنعم إبراهيم10

الشعب الجمهورياملنيا1 إيهاب عادل رمزي حنا11

مستقلاملنيا1 احمد محمد عبد املنعم إسماعيل12

مستقبل وطناألقصر1أماني إميل جرس ميخائيل الشعولى13

مستقلالبحيرة1 احمد حلمي خليل الشيشينى14

مستقبل وطن الغربية1 إحسان شوقى عبد السام ىلع15

الوفدالشرقية1سليمان حميد وهدان عمارة16
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مستقبل وطن أسيوط1 احمد حسين جودة احمد17

الديمقراطي االجتماعي الجيزة1 إيهاب منصور بسطاوي منصور18

الديمقراطي االجتماعيالقاهرة1 أميرة صابر السيد محمد19

التجمع الغربية1 احمد بال سعد البرلسى20

املؤتمر الشرقية1 احمد ىلع حسن محمد مقلد21

مستقل بورسعيد1احمد محمد احمد فرغل22

حماة وطن املنوفية1 احمد بهاء الدين احمد شلبي23

اإلصاح والتنمية الجيزة1 أيمن احمد حسين أبو العا24

مستقلاألقصر1 بهاء الدين أبو الحمد عثمان25

مستقبل وطنالقليوبية1 حسن عمر محمد حسنين26

مستقلاملنيا1حسام محمود احمد أبو زيد27

الشعب الجمهوري قنا1خالد عبد الوهاب محمدين أبو نحول28

مستقلمعين1 داليا السيد محمد السيد السعدنى29

مستقبل وطناملنيا1 رياض عبد الستار حسن إبراهيم30

العدلاألقصر1زينب محمد بغدادي احمد السايمي31

مستقلالبحيرة1خالد احمد محمد بدوى32

مستقلمعين1 سحر عبد املنعم محمد عطية33

الديمقراطي االجتماعي أسيوط1سناء احمد محمد جمال الدين السعيد34

الوفد املنوفية1 شيرين رضا عبد القوى طايل35

الوفدالجيزة1أميرة بهاء الدين بدر أبو شقه36

الوفدالشرقية1محمد ) هاني ( درى عبد الغفار أباظة37

مستقبل وطن بني سويف1 ىلع ىلع محمد بدر38

مستقل الجيزة1 محمد مصطفى بكرى محمد39

حماة وطن أسيوط1 مصطفى بدران مهني مصطفى40

مستقل القاهرة1 محمود إسماعيل منصور بدر41

مستقلالقليوبية1 محمد احمد عبد العزيز ىلع42

الحريةالقليوبية1 محمد عطية إبراهيم الفيومي43

مستقبل وطن بني سويف1طه محمد بهجت الناظر44
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ــر  ــف مــع التقاري ــن امتلكــوا وجهــات نظــر تختل ــواب أنفســهم الذي ــل األداءات املباشــرة للن وبتحلي
املوجــودة خــال الجلســات العامــة نجــد أن النائــب عبــد املنعــم إمــام رئيــس حــزب العــدل قــد أتــي 
يف مقدمــة هــؤالء النــواب بعــدد ) 8 ( مداخــات اعتراضيــة تــكاد تقتــرب مــن ) نصــف ( تفاعاتــه 
مــع الجلســات العامــة خــال فتــرة العينــة تليــه النائبــة مهــا عبــد الناصــر عــن الحــزب الديمقراطــي 
االجتماعــي بعــدد ) 5 ( مداخــات رغــم أنهــا ليســت املتحــدث باســم هيئتــه البرملانيــة بمــا يعطيه 
ــن داود ـ  ــاء الدي ــواب ) ضي ــم الن ــردة ث ــا املتف ــخصي ومواقفه ــا الش ــي تمايزه ــة عل ــن دالل ــر م األم
ــي األســماء واملداخــات يف مؤشــر  ــا لتتوال ــكل منهم عاطــف املغــاورى ( بعــدد ) 4 ( مداخــات ل
علــي مســاحات أمنــة للحــوار ومحدوديــة ملســاحات االختــاف واالعتــراض ربمــا يرجعهــا البعــض 
لكــون غالبيــة تلــك التدخــات التشــريعية أو القــرارات املعروضــة علــي البرملــان تأتــي كاســتجابات 
مباشــرة لواقــع معيشــي ضاغــط ال يحمــل انحيــازا واضحــا علــي منهجيــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة 
تســمح باالختــاف حولهــا أو تبايــن وجهــات النظــر بيــن أصحــاب املرجعيــات الفكريــة بــل إن العديــد 
مــن تلــك السياســات املقدمــة مثلــت باألســاس فجــوات يف السياســات التنفيذيــة تتطلــب إصــاح 
أو اســتجابة مــن أجــل ضمــان اســتمرار وثبــات آليــات الخدمــة العامــة ومــا يرتبــط بهــا مــن قــرارات 

تنفيذيــة.

ــا ( مــع الصمــت واالمتنــاع عــن  ــم السياســية والدراســات األكاديميــة يجــري التعامــل ) أحيان يف عل
الحديــث باعتبــاره تعبيــر ايجابيــا عــن موقــف وانحيــاز ســلوكي مــن القضايــا املطروحــة للحــوار بمثــل 
مــا يتــم التعامــل مــع الكلمــات واملواقــف املعلنــة بالكلمــة الرنانــة أو بالحــوارات الزاعقة مــن منطلق 

نواب الصمت
 قراءة مغايرة وفرص مستمرة 
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كونــه تعبيــر عــن رفــض القضيــة بذاتهــا واعتــراض علــي مجــرد إثارتهــا للنقــاش بغــض النظــر عــن 
ــر ملمــوس يف  ــي إحــداث متغي ــك السياســات عل ــر تل طبيعــة املقترحــات املقدمــة أو مــدي تأثي
ــر أنــه يف تحليــات األداءات البرملانيــة يصعــب  بيئتهــا حــال اعتمادهــا أو األخــذ بتطبيقاتهــا غي
ــة  ــة األداءات البرملاني ــل فعالي ــد تحلي ــا عن ــذ بمدلوالته ــة أو األخ ــات النظري ــك الفرضي ــاد تل اعتم
مــن منطلــق أن طبيعــة دور ومهــام النائــب باعتبــاره ممثــا لــإلرادة الشــعبية ومفوضــا عــن دوائــر 
وقطاعــات جماهيريــة جغرافيــة وفكريــة تســتوجب دفاعــه عــن مصالــح ناخبيــه والعمــل مــن أجــل 
إتاحــة التمتــع بالحقــوق أو تطويــر بيئتهــا لصالحهــم وهــو لــم لــن يتحقــق بالصمــت وإنمــا يتطلــب 
الحديــثـ  وربمــا الصــراخ يف بعــض الحــاالتـ  مــن أجــل انتــزاع تلــك املكاســب وتحقيــق تلــك الغايات 

التــي يترقبهــا املواطنــون مــن نوابهــم .
ــال  ــواب خ ــن الن ــات م ــب الكلم ــل وطل ــات التفاع ــة لعملي ــق واملراجع ــات التدقي ــم أن عملي ورغ
الجلســات ال ) 20 ( األولــي مــن دور االنعقــاد الثانــي قــد اعتمــدت علــي ) املوجــز الرســمي ( 
ــرز مــا دار يف الجلســات مــن  ــة العامــة ملجلــس النــواب كتلخيــص ألب للجلســات الصــادر عــن األمان
ــل  ــك كبدي ــات وذل ــد النقاش ــواب عن ــات الن ــوق كلم ــريف بمنط ــزام ح ــات دون الت ــا وموضوع قضاي
ــة إلتاحتهــا  ــاح ( للمضابــط البرملانــي التــي عجــز املجلــس عــن إيجــاد آليــة منضبطــة ودوري ) مت
تســمح باعتمادهــا والبنــاء عليهــا يف مثــل تلــك الدراســات التقيميــة لــألداءات البرملانيــة ) حتــي 
ــذي  ــر ال ــي ( األم ــاد الحال ــدور االنعق ــط فقــط ل ــة ســوي ) 10 ( مضاب ــة العام ــح األمان ــم تت تاريخــه ل
ــواب بالتعــرف  ــة والســماح للن ــر األداءات البرملاني ــي تطوي ــز عل ــات املتابعــة والتحفي يعــوق عملي
الــدوري علــي تحليــل معطيــات مشــاركتهم واكتشــاف النواقــص التــي تحتــاج ملزيــد مــن االهتمــام 

ــز عليهــا ودعــم نواتجهــا . ــة تطويرهــا أو مناطــق النفــاذ والشــعبية مــن أجــل التركي بغي
ومــع الوضــع يف االعتبــار عــدم التســاوي )الحســابي( يف حصــص املقاعــد بيــن املحافظــات 
املختلفــة نتيجــة تفــاوت تلــك الحصــص نتيجــة إعمــال القاعــدة املنصــوص عليهــا ضمــن املــادة 
)102( مــن الدســتور والتــي تتحــدث عــن ) التمثيــل العــادل للســكان واملحافظــات ( فقــد بلــغ عــدد 
النــواب الذيــن لــم يتقدمــوا بــأي مداخلــة أو حديــث خــال الجلســات العامــة لــدور االنعقــاد الثانــي 
)306( نائــب بنســبة )51,4 %( مــن إجمالــي عضويــة البرملــان يف رقــم مثيــر للقلــق ومحفــز علــي 
التدخــل الحتوائــه خاصــة وأن التحليــل الرقمــي والتكــراري لطبيعــة تفاعــل النــواب مــع معطيــات 
ــواب تتقــارب مــع دور  ــدي الن ــر يف نســب املشــاركة ل ــع ارتفــاع أكب املشــاركة يصعــب معهــا توق
االنعقــاد األول للمجلــس والتــي بلغــت )532( نائــب بنســبة )89,4 %( مــن إجمالــي عضويــة املجلــس.
حيــث نجــد أن محافظــة القاهــرة قــد أتــت كأكثــر املحافظــات مــن حيــث عــدد النــواب الصامتيــن 
)مثلمــا أتــت يف صــدارة املحافظــات مــن حيــث عــدد املتحدثيــن( وذلــك بعــدد )29( نائــب يمثلــون 
قرابــة )نصــف( نــواب العاصمــة يف ســلوك يحتــاج ملزيــد مــن الدراســة يف ظــل شراســة املعــارك 
االنتخابيــة بغيــة الفــوز باملقعــد وأيضــا مــا تمتــاز بــه العواصــم مــن كفــاءة يف طبيعــة ممثليهــا 
يف مجالــس التشــريع كمجتمعــات للنخبــة وأصحــاب الصــات الوثيقــة بصنــاع ومتخــذي القــرار يف 

الــدول املركزيــة إضافــة ملــا يمتلكــه هــؤالء النــواب مــن مهــارات أو أنشــطة مجتمعيــة ومهنيــة 
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تعزز من قدراتهم علي املشاركة والتأثير يف قرارات املجلس .
ــواب  ــس الن ــواب داخــل مجل ــث عــدد الن ــة( املحافظــات مــن حي تبعتهــا محافظــة الشــرقية )ثالث
والتــي بلــغ عــدد النــواب الصامتيــن منهــا )26( يتجــاوزون نصــف عــدد ممثليهــا يف املجلــس رغــم 
مــا تمتــاز بــه املحافظــة مــن وعــي وامتــاك للمهــارات البرملانيــة بــل ووجــود عــدد )مؤثــر( مــن 
رؤســاء األحــزاب السياســية الرئيســية مــن بيــن أبنــاء وممثلــي املحافظــة يف املجالس النيابيــة األمر 
الــذي يحتــاج للتعــرف علــي محــددات دور النائــب وطبيعــة عمليــات تقييمــه يف البيئــات الريفيــة 
باعتبارهــا جــزء مؤثــر مــن طبيعــة محفــزات النشــاط وتحديــد أولوياتــه لــدي هــؤالء النــواب رغــم أن 
املراكــز التاليــة قــد عــادت لتظهــر فيهــا املحافظــات ذات الطابــع الحضــري واملــزاج التصويتــي غيــر 
العشــائري حيــث احتلــت اإلســكندرية املركــز الثالــث بعــدد )23( نائــب يمثلــون قرابــة )ثلثــي( نــواب 
املحافظــة تليهــا محافظــة الجيــزة بعــدد )19( نائــب قبــل تعــود للمشــهد مجموعــة املحافظــات 
ــب  ــة )17( نائ ــرة )19( والدقهلي ــة )19( والبحي ــل الغربي ــف مث ــي الكثي ــل البرملان ــة ذات التمثي الريفي
وهــي يف مجموعهــا دالئــل علــي مــدي احتيــاج املجلــس الحالــي لنــوع متطــور مــن برامــج رفــع 
كفــاءة األداءات وتطويــر واملعــارف واملهــارات حــول طــرق اســتخدام أدوات العمــل البرملانــي 
بشــقيه التشــريعي والرقابــي وكيفيــة التواصــل مــع املجلــس والحديــث خــال الجلســات العامــة 
ــوص  ــي( املنص ــب البرملان ــد التدري ــا )معه ــوم به ــرض( أن يق ــي )ويفت ــام وأدوار ينبغ ــي مه وه
عليــه يف الائحــة الداخليــة للمجلــس والتــي نصــت املــادة )418( منهــا علــي أن )ينشــأ بمجلــس 
النــواب معهــد يســمى )معهــد التدريــب البرملانــي( يهــدف إلــى املعاونــة يف تطويــر العمــل يف 
املجلــس وتدريــب أعضائــه والعامليــن فيــه واالرتقــاء بمهاراتهــم وترســيخ وتطويــر وتدويــن التقاليــد 
ــدول  والســوابق البرملانيــة املصريــة ونشــرها ودعــم وتوثيــق أطــر التعــاون مــع البرملانــات يف ال
األخــرى وتبــادل الخبــرات البرملانيــة معهــا ويكــون مقــره مجلــس النــواب ويشــار إليــه فيمــا يلــي 
باملعهــد( بينمــا نصــت املــادة )419( علــي أن )يتولــى املعهــد وفــق خطــة ســنوية املهــام اآلتيــة : 
1 ـ تدريــب أعضــاء مجلــس النــواب وتطويــر مهاراتهــم التشــريعية والرقابيــة واالرتقــاء بهــا مــن خــال 

املحاضــرات وبرامــج التدريــب وورش العمــل وغيرهــا .  
2 ـ تأهيــل موظفــي األمانــة العامــة فنًيــا وإدارًيا وتدريبهــم وإعــداد املعاونين البرملانييــن وإمدادهم 

بمــا يلــزم مــن تأهيل علمــي وعملــي ملعاونــة النــواب يف أداء مهامهم . 
3 ـ التعــاون مــع مســئولي البرملانــات يف الــدول األخــرى طبقــا التفاقيــات التعــاون املشــترك التــي 
ُتبــرم يف هــذا الخصــوص( خاصــة بالنظــر للتركيبــة البرملانيــة التــي يغلــب عليهــا تواجــد العديــد 
مــن العناصــر الجديــدة مــن غيــر أصحــاب الخبــرات والســوابق البرملانيــة مــع انخفــاض واضــح يف 

متوســطات العمــر لــدي قطــاع واســعة مــن بيــن نــواب املجلــس الحالــي .
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أمــا علــي املســتوي السياســي والحزبــي والــذي يصعــب معــه التحجــج بغيــاب برامــج التأهيــل ورفــع 
الكفــاءة باعتبــار أن كــوادر األحــزاب يفتــرض كونهــا مؤهلــة ومدربــة علــي التعامــل مــع الجماهيــر 
ــم  ــب للدع ــا ملكات ــا امتاكه ــة وأيض ــا الحزبي ــا وفضاءته ــر أبنيته ــلطة عب ــر الس ــر يف دوائ والتأثي
البرملانــي تتولــي عمليــات تحليــل التشــريعات وقــراءة التقاريــر املقدمــة للجلســات العامــة قــراءة 
نقديــة تتســق مــع املرجعيــات الفكريــة لتلــك القــوي وترســم لنــواب هيئاتهــا البرملانيــة مســارات 
للعمــل والتفاعــل وتحــدد لهــم مواضــع الضعــف أو الخــاف مــع املــواد املقترحــة وتعيــد توزيعهــا 
ــس  ــر املجل ــي عب ــف الحزب ــم املوق ــل يف تقدي ــجام والتكام ــان االنس ــواب لضم ــؤالء الن ــي ه عل
التشــريعي ال يمكــن معــه تبريــر أو تقديــم تفســيرات لصمــت بعــض نوابهــا أو غيابهم عن املشــاركة 

وطلــب الكلمــة خــال مــا يقــرب مــن )ثلــث( جلســات دور االنعقــاد الحالــي .
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فقــد كان مــن الافــت أن الحــزب الوحيــد الــذي قــدم نوابــه أداءا )رقميــا( وتفاعليــا متكامــا كان هــو 
حــزب العــدل الــذي وصلــت نســبة تفاعلــه لدرجــة الكمــال )100 %( دون وجــود للصمــت بيــن ممثليــه 
لتختلــف بعدهــا أعــداد ونســب الصمــت بيــن كافــة القــوي السياســية حيــث امتلــك حــزب مســتقبل 
وطــن أكبــر عــدد مــن نــواب الصمــت ) باعتبــاره الحــزب صاحــب األغلبيــة املطلقــة داخــل املجلــس 
التشــريعي( بعــدد )173( نائــب يليــه املســتقلون )53( والشــعب الجمهــوري )30( وحمــاة وطــن )13( 
والوفــد )10( وهــي أرقــام تتســق وحجــم عضويــة تلــك الكيانــات الحزبيــة ونســب تواجدهــا داخــل 
املجلــس أو مؤشــرات األداء العامــة دون خلــل جوهــري يســتوجب أدوات مختلفــة للتعامــل والتحليل.
وإن كان مــن املهــم اإلشــارة هنــا إلــي أن كفــاءة األداء يف املشــهد البرملانــي وجوانــب التطــور يف 
تلــك األداءات البرملانيــة تحتــاج المتــداد أثارهــا لتشــمل القــوي السياســية املكونــة لهــا وأســاليب 
إدارة هيئاتهــا البرملانيــة التــي يصعــب رصــد وجــود تنظيمــي فاعــل لهــا يف أداءات الكثيــر مــن تلــك 
القــوي حتــي أن اســتقراء وتحليــل بعــض املشــاهد التفصيليــة املرتبطة ببعــض القضايــا املطروحة 
علــي أجنــدة املجلــس تكشــف بعــض التناقضــات والتصويتــات املتضاربــة بين نــواب بعــض الهيئات 
البرملانيــة إضافــة الفتقــاد بعضهــا للقــدرة علــي طــرح بدائــل للسياســات املقترحــة أو للتشــريعات 
ــذي  ــراض أو الرفــض ملوســيقي صوتيــة تفتقــد للمايســترو ال ــوب إصدارهــا بمــا يحــول االعت املطل
ــة  ــة تحليلي ــي عملي ــماع )وه ــاذب لألس ــن ج ــار لح ــرج يف إط ــا لتخ ــط إيقاعاته ــا أو يضب يوجهه
يصعــب تقديــم أمثلــة أو نمــاذج محــددة لهــا يف دراســة لعينــة بحثيــة محــدودة الزمــن والعــدد 
ملــا تحتاجــه مــن تكامــل وموضوعيــة نأمــل لهــا أن تتحقــق بنهايــة دور االنعقــاد الســنوي الحالــي(.
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يصعــب الخــروج مــن مثــل تلــك الدراســات التحليليــة ألداءات النخــب التشــريعية أو تفاعــات 
ــم  ــة دون تقدي ــس النيابي ــة داخــل املجال املمارســة املباشــرة للقــوي السياســية والجغرافي
ــن  ــط م ــي نم ــول إل ــر الوص ــكل مباش ــتهدف بش ــي تس ــات الت ــح والتوصي ــن النصائ ــدد م ع
أنمــاط تحســين األداءات الذاتيــة املباشــرة لــدي أعضــاء املجالــس التشــريعية ســواء يف إطــار 
عمليــات تقويــم وتطويــر أســاليب العمــل أو لتعزيــز الصــورة العامــة والذهنيــة لــدي القطاعــات 
الجماهيريــة الواســعة تجــاه األفنيــة والفضــاءات املؤسســية الداعمــة لفكــرة االندمــاج القــوي 
ــر عــن  ــاره ممثــا لطموحاتهــم وفاعــا يف التعبي وااللتفــاف حــول النظــام السياســي باعتب

مصالحهــم والدفــاع عنهــا األمــر الــذي يمكــن معــه الوقــوف أمــام التوصيــات التاليــة :
أوال : العمــل علــي إيجــاد آليــة حقيقيــة للتواصــل الجماهيــري وتعزيــز صــورة البرملان لــدي تلك 
القطاعــات ســواء باســتعادة آليــة البــث التلفزيونــي املباشــر للجلســات أو بتحديــد توقيتــات 
الحقــة ) وملزمــة ( لبثهــا إلعطــاء مصداقيــة ملــا يعلــن والتأكيــد علــي أنــه ليــس هنــاك مــا 
هــو مخفــي مــن ممارســات مــع التوســع يف اســتخدام أدوات ومواقــع التواصــل االجتماعــي 

فيمــا يتعلــق بإبــراز نواتــج األداء وتفاصيــل النقاشــات والحــوارات حــول األداءات البرملانيــة .
ــة العامــة مــع املضابــط الرســمية  ــا : إعــادة النظــر يف اآلليــة التــي تتعامــل بهــا األمان ثاني
للجلســات وتطويــر عمليــات إصدارهــا خاصــة يف ظــل وجــود ضوابــط ) مهملــة ( تســتوجب 
االنتهــاء منهــا وإتاحتهــا للنــواب للمراجعــة واإلقــرار وفــق محــددات زمنيــة واضحــة وهــو أمــر 
ــم  يعانــي املجلــس مــن غيــاب أو تباطــؤ يف االلتــزام بــه لدرجــة أن دور االنعقــاد الحالــي ل
ــث ( الجلســات التــي عقدهــا املجلــس  تصــدر منــه ســوي ) 10 ( مضابــط فقــط تمثــل ) ) ثل

التوصيات الرئيسية 

ــريعية  ــب التش ــة ألداءات النخ ــات التحليلي ــك الدراس ــل تل ــن مث ــروج م ــب الخ يصع
ــس  ــة داخــل املجال أو تفاعــات املمارســة املباشــرة للقــوي السياســية والجغرافي
ــكل  ــتهدف بش ــي تس ــات الت ــح والتوصي ــن النصائ ــدد م ــم ع ــة دون تقدي النيابي
ــدي  ــرة ل ــة املباش ــين األداءات الذاتي ــاط تحس ــن أنم ــط م ــي نم ــول إل ــر الوص مباش
ــاليب  ــر أس ــم وتطوي ــات تقوي ــار عملي ــواء يف إط ــريعية س ــس التش ــاء املجال أعض
العمــل أو لتعزيــز الصــورة العامــة والذهنيــة لــدي القطاعــات الجماهيريــة الواســعة 
تجــاه األفنيــة والفضــاءات املؤسســية الداعمــة لفكــرة االندمــاج القــوي وااللتفــاف 
ــن  ــر ع ــا يف التعبي ــم وفاع ــا لطموحاته ــاره ممث ــي باعتب ــام السياس ــول النظ ح
مصالحهــم والدفــاع عنهــا األمــر الــذي يمكــن معــه الوقــوف أمــام التوصيــات التاليــة :
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خــال الفتــرة الســابقة والتــي بلغــت ) 28 ( جلســة بــل إن دور االنعقــاد األول ) نفســه ( مازالــت 
تغيــب عنــه عديــد مــن مضابــط الجلســات تصــل إلــي ) 20 ( مضبطــة تقريبــا .

ثالثــا : تحتــاج اآلليــة املعتمــدة لصياغــة موجــز جلســات البرملــان إلعــادة مراجعــة للضوابــط 
الحاكمــة للصياغــة واإلصــدار يف ظــل كونها مصادر ) رســمية ( للبيانات واملعلومــات املتعلقة 
بالجلســات ومــا يــدور فيهــا مــن تفاعــات خصوصــا وأن عمليــات التدقيــق واملراجعــة تكشــف 
عــن كــم مرعــب مــن األخطــاء بدايــة مــن أســماء النــواب التــي تكتــب بشــكل غيــر صحيــح مرورا 
بأعــداد املتحدثيــن وطبيعــة مــا جــري النقــاش حولــه مــن قضايــا واملوضوعات يف الجلســات 
أو مــا أبــداه النــواب مــن مواقــف ومــا يقــود لــه ذلــك مــن تناقضــات بيــن املوجــز كوثيقــة مــن 

جانــب وبيــن املشــاهدات وأدوات التوثــق مــن املمارســة البرملانيــة مــن جانــب أخــر .
رابعــا : الحاجــة املاســة والبالغــة لتفعيــل دور مركــز التدريــب البرملانــي يف إطــار اختصاصاتــه 
وأدواره املنصــوص عليهــا يف الائحــة الداخليــة للمجلــس وخروجــه من دائرة األداء ) الشــكلي 
( ملمارســة حيــة تكشــف نواقــص األداء ومناطــق الضعــف يف العمــل النيابــي وتطويــر برامــج 
ــارات  ــية وامله ــن األدوات األساس ــم م ــواب وتمكينه ــاءة الن ــع كف ــتهدف رف ــة ( تس ) حقيقي
الواجبــة لــألداء الفاعــل والحقيقــي داخــل املجلــس وخارجــه بمــا يعكــس صــورة ذات ثقــل 

وكفــاءة للنائــب البرملانــي يف الذهنيــة العامــة علــي مختلــف األصعــدة واملســتويات .
خامســا : ضــرورة اهتمــام النــواب ـ باعتبارهــم أصحــاب املصلحــة الحقيقيــة يف صناعــة رأي 
مجتمعــي ايجابــي تجــاه البرملــان ـ بوجــود آليــة حقيقيــة يف مكاتبهــم لتتبــع ممارســتهم 
ــر االنتخابيــة  ورصــد طبيعــة األنشــطة والتدخــات التــي يقومــون بهــا وإعانهــا يف الدوائ
بصــورة منتظمــة تبيــن األثــر واملجهــود الــذي يقومون به علــي املســتوي القومــي واإلقليمي 
ملــا لذلــك مــن تأثيــرات علــي حجــم املتابعــة الجماهيريــة أو تقليــص فجــوة االمتعــاض وعدم 
الرضــي حــول أداءات البعــض ) وهــو مــا نجــد أن بعــض النــواب يعتمــدون عليــه ويمارســونه 

بشــكل حقيقــي فعليــا (
ــن  ــريعات والقواني ــول التش ــة ح ــوارات املجتمعي ــابهة للح ــة مش ــاد منهجي ــا : اعتم سادس
ــوي  ــة الق ــة ورؤي ــات األداءات البرملاني ــق بتقييم ــا يتعل ــتوي دوري فيم ــي مس ــية عل الرئيس
املجتمعيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي لهــا انطاقــا مــن تقاريــر الرصــد واملتابعــة الصــادرة 
ــه  ــع ونظرت ــة املجتم ــي رؤي ــرف عل ــا ( للتع ــت مظلته ــان ) وتح ــة للبرمل ــة العام ــن األمان ع
ــا  ــبل ملعالجته ــراح س ــك األداءات واقت ــن تل ــا ع ــدم الرض ــات أو ع ــم االختاف ــس وحج للمجل
كجــزء مــن عمليــة صناعــة وعــي نخبــوي مــدرك لطبيعــة األداءات وحجــم االنجــاز وأســاليب 

ــك املمارســات . التقــدم يف تل
يف ظــل تلــك الرؤيــة العامــة وبالنظــر للتوصيــات املرفقــة وممكنــات اعتمادهــا واألخــذ بهــا 
ــر مخرجاتهــا فــان تأثيراتهــا علــي  ــة وتطوي ــم املمارســة البرملاني ــات تقوي كجــزء مــن عملي
املشــهد العــام ســتكون بالغــة القيمــة والتأثيــر ســواء مــن حيــث النظــرة املجتمعيــة 
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ــي بمــا يعــزز مــن حجــم الرضــاء الشــعبي واملشــاركة يف  للمجلــس وطبيعــة العمــل النياب
عمليــات التصويــت وصناعــة النخبــة البرملانيــة أو مــن حيــث طبيعــة ممارســة النائــب 
وتطويــره لــألدوات التــي يســتخدمها يف تلــك املمارســة أو خلقــه لقنــوات ونوافــذ للترويــج 

ــا . ــر بمقاصده ــة الجماهي ــا وتوعي له
وعلــي املســتوي الوطنــي فــان وجــود مجلــس فاعــل ومؤثــر يف عمليــات صنــاع السياســات 
ــاع  ــة لهــا وإقن ــي الدعاي ــك السياســات والقــدرة عل العامــة سيســاهم بقــوة يف تحســين تل
ــل  ــابها الثق ــة وإكس ــية الوطني ــم املؤسس ــار دع ــا يف إط ــة بجدواه ــات الجماهيري القطاع
املطلــوب علــي املســتوي اإلقليمــي والدولــي بمــا يحقــق تغييــر يف النظــرة األمميــة لحجــم 
التطــور واالنجــاز الــذي يتــم داخــل الدولــة املصريــة ويف إطــار الصــورة الشــاملة للجمهوريــة 
الجديــدة وفقــا للمســتهدف مــن ورائهــا علــي مســتوي خطــط وبرامــج التنميــة الشــاملة التي 
ــة  ــات التنفيذي ــي العملي ــة عل ــا والرقاب ــا وتطويره ــرا يف صياغته ــان دورا مؤث ــب البرمل يلع

املرتبطــة بهــا .
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