البرلمانيون الجدد :القوى واإلمكانات والتحديات :تجديد أم تجميد؟

سارة رضا أحمد

(*)

المقدمة:
تُمثل االنتخابات البرلمانية  2012/2011نقطة تحول مهمة في مسار الثورة المصررية؛ حير
تتأسررع هنهررا مول م سسررة ت رريبية منتخبررة بب ر ثررورة  25ينررايرف فبب ر هقررو مررا تيري ر الحيرراة

السياسررية وتفيي ر

وتفويررر ع ار ة ال ررب

فرري ررل بيئررة سياسررية عائمررة هي ر السرريطوية واالحتكررار

السياسرري لصررالح حررف الحرراكز والحررف الحرراكز الحررف الرروطني الر يمقراطي المنحررل ف وفررت ثررورة
 25ينر رراير مناخ ر راً سياسر ررياً ي ي ر ر اً مهر ررا تبري ر ر

هير ررز السياسر ررة كبير ررز ع ار ة وا ارة ال ر رربو فسر ررمح

بالم اركة السياسية بأنواهها ووسائيها المختيفةف فيق

ه نا بب الثورة المصررية حالرة مرا االنتقرال

المفايئ ما اليمو واالنس ا السياسي عل حالة ما السيولة السياسية كاا مح م راتها انفيرار

األرعاز الراغبة في االنضماز ليسياسة.1
ولق ر هبررر هررا فل ر تضرراه

مصبح متاحاً لخمسة آال

ه ر األح ر اف بب ر الثررورة ليصررل عل ر  75حفب راً وفل ر بب ر ما

هضو فقط ينتموا لب رة محاف ات تكويا حرف بميرر عخطرار لينرة

األحر اف ؛ فاسررتطاهت يماهررة انخرواا المسرريميا ما ت سررع حررف

الحريررة والب الررة بحير

يكرروا

بمثابة الفراع السياسي لهاف ولقر تمكرا كرل مرا حرف الوسرط وحرف الك ارمرة البربيرة مرا التأسريع

ببر تك ررار رفر
مواع ر

ل با

بب ر

طيبيهمررا مررا عبررل لينررة ررئوا األح ر اف فرري الن رراز البائر ف كمررا رره نا ت ي ر اًر فرري

التيررارات السرريفية ب ر خولها المي ررال السياسرري الحفبرريف فض ر ً هررا ال ر ور السياس رري

الثورة المصرية .وما ثز يثور التسا ل حول خريطرة القروا البرلمانيرة الي ير ة ف وفري ضرو

التح ر يات ال اخييررة والخارييررة الترري ت رره وا مصررر ميتمب راً و ول رةً ،وامكانررات البرلمررانييا الير ر
لموايهررة وررفت التحر يات ومر ا عر رتهز هير تحقير مطالر

الثررورة والحفررا هير مكتسررباتها وا ارة

المرحية االنتقالية ع ارة سييمة وتحقي تحول يمقراطي حقيقي.

حيث تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على الررىى اإلدراكيرة والذهنيرة للبرلمرانيين الجردد يمرا

يتعلق بدورهم األساسي كنواب برلمانيين ,ومدى إدراكهم ووعيهم بالتحديات الداخلية والخارجيرة
التي تواجه البرلمان ,ومدى قردرتهم علرى مواجهرة هرذه التحرديات ,وكرذلة عبيعرة عوقرة القروى

البرلمانيرررة بعضرررها بررربع

 .وم ررا ث ررز فر ر ا السر ر ال الر ررئيع ال ررفة تر ر ور حولر ر ال ارس ررة و ررو هررر

البرلمانيون الجدد لديهم مسار جديد يتبعونه بحيث يصبح البرلمان أداة تشريعية ورقابية ّعالرة

(*) باحثة بمركف الحضارة لي راسات السياسية.

1

.عبراويز هرفاتف ن وة كي

ت خل هالز السياسة ن مها مركف ال راسات الحضارية وحو ار الثقافات بكيية االعتصا والبيوز السياسية

في  9مايو .2011

1

عن حق أم أنهم يسيرون ي المسار القديم ,وسيصبح البرلمان قاص ارً علرى وجروه جديردة دون
سياسات ناجزة و عالة؟

وون ررا ميموه ررة م ررا األ بي ررات الس ررابقة الت رري تناول ررت االنتخاب ررات الت ر رريبية الس ررابقة بال ارس ررة

والتحييلف وما موز وفت األ بيات التي تز الريوع عليها

 .1د.علي الصاوي" ,اإلعار القانوني لونتخابات البرلمانية":2
يوضررح .هيرري الصرراوة فرري مسررتهل وررفا الكتررا
البحثية عل مط ار

ما وررفا انص ر ار يمثررل نوه را مررا الخ مررة

البميية االنتخابية والمهتميا ب طاروا القانوني والتن يميف وفي ضو الت يرات

الترري رره تها الحيرراة السياسررية المص ررية بب ر ثررورة  25ينرراير كرراا مررا الطبيبرري ما يتضررما فل ر
انطررار القررانوني المررن ز ل نتخابررات البرلمانيررة ت يي ررات كثي ررة وممررور ي ي ر ةف فيتنرراول وررفا الكتررا
يفئيا رئيسييا
األو

يتناول هناصر انطار القانوني ل نتخابرات مرا (انه نريا ال سرتورييا األول والثرانيف

والقانوا رعز  73لسنة  1956لتن يز مبا رة الحقو السياسيةف والقانوا رعز  38لسنة  1972في
ررأا مييررع ال ررب ف وعررانوا رعررز  120لسررنة  1980فرري ررأا مييررع ال رروراف وعررانوا رعررز 40

لسنة  1977الخاص بن از األح اف السياسية.

الثرررراني يتبي ر ر برررأوز م مرررح الن ررراز االنتخر ررابي؛ حي ر ر

تنر رراول مو ررز المس ررتي ات فررري الن ر رراز

االنتخ ررابيف والقض ررايا الحاكم ررة ف رري فه ررز الن رراز االنتخ ررابي الي ير ر مث ررل انط ررار الفمن رري نير ر ار

االنتخابرراتف وطبيب رة البرلمرراا الي ي ر (انتقررالي مز ائررز)ف مييررع واح ر مز مييسرريا ،وسررا المر ررح
وتمكيا ال با ف وتمثيل المرمة.

 .2د.ياسر كاسب" ,برلمانات العرب ما بعد ثورات الشعوب":3
يب ر م .ياسررر كاس ر

كتاب ر بتأصرريل ن رررة لبمررل البرلمرراا وو ائف ر فرري الررن ز المباص ررةف

وك ررفل يتن رراول انط ررار السياس رري وال س ررتورة والق ررانوني لبين ررة م ررا برلمان ررات الر ر ول البربي ررة

(مصر /الكويت /البحريا /لبناا /الم ر ) ،ويبو اختيار ورفت الر ول لتمثيرل خصرائص كافرة

الن ز السياسية البربية مع مراهاة التنوع الي رافي لي ول البربية ،موضرحاً ما البيئرة السياسرية

تحر ب ريررة كبيررة مكانررة البرلمرراا فرري الن رراز السياسرري وع رتر هي ر ممارسررة ور فبررالف ممررا
انطار القانوني فيح طريقة ممارسة وفا ال ور وين م ف مع التأكي هي ه ز عمكانية فصرل

2

.هيي الصاوة (محرر)ف انطار القانوني ل نتخابات البرلمانية ف يامبة القاورة كيية االعتصا والبيوز السياسية ،برنامج ال راسات

البرلمانيةف .2011

3

.ياسر كاس ف برلمانات البر ما بب ثورات ال بو ف القاورة المركف انعييمي لألبحا

2

واالست اراتف .2011

انطر ررار القر ررانوني هر ررا األببر ررا السياسرررية التر رري ت ر ررمل طبيب ررة ن ر رراز الحكرررزف وم ر ر ا التطر ررور

ال يمقراطي الفة وصيت علي ال ولةف وكفل طبيبة الثقافة السائ ة بيا المواطنيا.
كمر ررا يوضر ررح .ياسر ررر كاس ر ر

ما ال سر ررتور وال ئحر ررة ال اخيير ررة ليبرلمر رراا يمر ررث ا انطر ررار

القانوني لبمي ف فال ستور ورو انطرار البراز لحر و البمرل البرلمرانيف بينمرا ال ئحرة فهري األ اة
األساس ررية لتن رريز وحس ررا س ررير هم ررل الميي ررعف وتض رربط الب ع ررات ب رريا الف رراهييا السياس ررييا

(األغيبية والمبارضة) وتحق التوافا المطيو بينهز وما ثز فهي بمثابة القانوا الفاتي الفة
يكرروا البرلمرراا ع ر تبه ر ضررمناً ما يحترررز محكام ر  .كمررا تنرراول بالتفصرريل ميه رفة المييررع فرري
البرلمانات البربية وبالتفصيل اليهاف ان ارة (األمانة البامة) لمييع ال ب ف واختصاصات

البرلمرراا الت رريبية والرعابيررةف مررع توضرريح محر ات اسررتق لية البرلمررااف والب عررة برريا البرلمرراا
والمواطنياف والب عة بيا البرلماا وانه ز.
 .3السيد عبد المعلب غانم" ,العوقة بين تكوين البرلمان وآدائه :مجلس الشرعب المصرري ري
الفص التشريعي :4"2006-2005
ييقي وفا الكتا

ال ر ررب

مو ار رئيسرية) هير الو يفرة السياسرية لمييرع

الضرو (مرا خر ل ثر

المص ر رررة و ورت الرع ر ررابي ومر ر ر ا فاهييتر ر ر وت ر ررأثيرت هير ر ر مس ر ررار السياس ر ررات البام ر ررة

وان رركاليات الكبرررا الترري توايه ر وانطررار ال سررتورة الحرراكز ل ر ف واتياوررات القرروا السياسررية
المختيفة اخي ف وفا بانضافة عل آليات في صنع القوانيا واالتفاعيرات ال وليرةف كمرا تبرضرت
بب

األو ار لتقيريز م ائر ب ركل هراز فري الر ورة البرلمانيرة هراز 2005ف فير ور النقراد اخرل

وفا الكتا

حول م ا تمثيل المييع النيابي لفئات ال ب ف وتأثير التمثيرل فري م ا المييرع

النيابي لو ائف الت ريبية والمالية والرعابية.

 .4د .مصعفى علوي" ,انتخابات مجلس الشعب :5"2000
يحوة وفا الكتا

راسات ميريت ها االنتخابات الت ريبية في نوفمبر و يسمبر ،2000

ووررفت ال ارسررات تنقسررز عل ر نرروهيا مولهمررا بح ر

ن رررة فرري انطررار البرراز لتي ر النتخابرراتف

وثانيهم ررا ارس ررات مي اني ررة لبين ررة م ررا الر ر وائر االنتخابي ررة الت رري يفت ررر

منه ررا تمث ررل الميتم ررع

االنتخررابي المصرررة فرري كررل مررا ائررة بنهررا /ائررة مركررف المنيررا /الر ائرة السرراببة باألسرركن رية
ائرة البطاريا واليباا /ائرة مركف مسيوط /ائرة بوال ال كرور والبمرانية.

4

.السي هب المطي

غانز (محرر)ف الب عة بيا تكويا البرلماا وم ائ

مييع ال ب

المصرة في الفصل الت ريبي -2005

 )2006ف يامبة القاورة كيية االعتصا والبيوز السياسية مركف البحو وال راسات السياسيةف الطببة األول ف .2008

5

.مصطف هيوة(محرر)ف انتخابات مييع ال ب

 2000ف (كون ار ف )2000ف الطببة األول .

3

والسر ال الررئيع الررفة يتمحررور حولر البحر

وررو وررل انتخابررات  2000ورري اسررتمرار لمررا

سبقها ما انتخابات ت ريبية منف هاز - 1976ووو تاريخ مول انتخابات ت ريبية ميريرت فري
ل ن از التب ية السياسية -مز ما ثمة هناصر ليت يير تيبل انتخابات  2000مختيفة هما

سرربقهاف ومررا ورري هناصررر الت ييررر تي ر

وكي ر

وال ر مة م ر ا سررت ة نتررائج االنتخابررات عل ر

نتررائج مختيفررة هررا نتررائج االنتخابررات السررابقة ووررل سررتفرف انتخابررات  2000مييس راً ت رريبياً

مختيف ررا هم ررا س رربق م ررا مي ررالع ولقر ر اعتضر ر فلر ر تحي رري ً ليبميي ررة االنتخابي ررة ف رري مختير ر

هناصروا ومستوياتها المتمثية في التصورات والحركرة واألبنيرة .ولقر يرا ت نترائج االنتخابرات

لتوضررح ما وررفت االنتخابررات رره ت سررمات ل سررتم اررية مومهررا الضررب
المص رريةف ضررب

الهيكيرري لألح ر اف

تمثيررل الم ررمة واألعبرراطف نفرروف ريررال األهمررال والمررالف ومررا م رراور الت ييررر

تنامي المستقييا حي

استطاع المستقيوا الفوف بأغيبية  253مقب ما عيمالي ه .442

* ولق ر اسررتفا ت الباحثررة مررا وررفت األ بيررات المختيفررةف وحاولررت ما تو فهررا فرري هناصررر
البح

المختيفةف فني ما ال راسة تنقسز عل يفئيا رئيسييا

*الجزء األو  :إعار نظري يتناو :

 النمط السائ في برلمانات الن از البائ  ،ليتبر هي موي القصور وبالتالي ه يها مو
ت فيها.

 التح يات (ال اخيية/انعييمية/ال ولية).
 خريطة القوا البرلمانية الي ي ة.

*الجزء الثاني :جزء تعبيقي:
حي

ستبتم الباحثة هي مسيو "المقابلة المعمقرة" مرع ببر

نروا

البرلمراا الير بحير

يمثيوا اتياوات سياسية متباينةف ومرا ثرز سريبتم اليرف الثراني هير تحييرل مضرموا المقراب ت.
وستضز المقابية ميموهة ما األسئية التري ت رمل محراور ال ارسرة الن ريرةف وبالترالي ر ن اإلجابرة

عن هذه التساىالت ستقدم مىشرات عما إذا كان البرلمانيون الجردد لرديهم مسرار جديرد يتبعونره
بحيررث يصرربح البرلمرران الجديررد أداة تشررريعية ورقابيررة عالررة عررن حررق ,أم أنهررم يسرريرون علررى

المسار القديم يصبح البرلمان الجديد قاص ارً على وجوه جديدة دون سياسات ناجزة و عالة.



ال يمنع استخ از المقابية المبمقة ما متاببة مقاالت بب

النوا

في الصح

المستقية وحواراتهز التيففيونية مثنا التر حف واا

كاا مسيو المقابية المبمقة يق ز نتائج مكثر تح ي اً ومكثر مص اعيةف عال ما متاببة الصح
المبيومات في حالة ه ز التمكا ما عي ار المقابية مع بب

النوا .

4

والبرامج التيففيونية مثيت م اة مهمة ليمع

*الجزء األو  :اإلعار النظري:

أوالً :النمع السائد ي برلمانات النظام البائد:6

كانت السمة الرئيسة التري اتسرمت بهرا غالبيرة الميرالع الت رريبية فري رل الن راز السراب منهرا

الر رفة ن ر رأت وتكون ررت فير ر وال ررفة ك رراا ُيك رررع

كان ررت تبك ررع المن ررا السياس رري الم رروت والمفير ر

األحا يرة السياسرية لصررالح حرف الحراكز ويحررول وا ممارسرة سياسرية يمقراطيررة حقيقيرة فري ررل

انتخابررات ح ررة ونفيهررةف ومررا ثررز رره ت غالبيررة برلمانررات الن رراز السرراب ويمنررة الحررف الرروطني
الحرراكز واسررتحوافت هير األغيبيررة المسرريطرة هي ر عصر ار عر ار ارت المييررع وبالتررالي ويمنررة السرريطة
التنفيفيررة هي ر السرريطة الت رريبيةف فتحررول البرلمرراا مررا كون ر مح ر م سسررات ال ولررة الرئيسررة ومح ر
مصا ر سيطاتها والمنوط بها الت ريع والرعابة عل م سسة تخ ز مو ا

الن از وما ارتبط بها مرا

مص ررالح خص ررية ل ررر وع الن ررازف وتيير ر فلر ر بوض ررو خر ر ل األهر رواز الماض ررية الت رري رره ت
تصرراه مه ر ا ريررال األهمررال وتصرراه نفرروفوز اخررل البرلمررااف وفرري ضررو فل ر ت رروت وانحررر

الر ر ور األساس رري لينائر ر

البرلم رراني فبر ر الً م ررا القي رراز ب صر ر ار الت ر رريبات ومراعب ررة م ا الحكوم ررة

ومسررا لتها ومحاسرربتها هي ر مة تقصررير عفا ب ر يتحررول عل ر نائ ر
رأن القيرراز بهررا وغالبراً كرراا م ا وررفت الخر مات لتحقير مررير

الباز.7

م ا الخ ر مات الترري ليسررت مررا

خصررية ولرز تكررا لتحقير الصررالح

وفرري سرربيل تحقي ر تي ر المصررالح ال خصررية كرراا ُيسررا اسررت ل الحصررانة البرلمانيررة الترري
يتمتررع بهررا النائر البرلمرراني مسروم االسررت ل ،وكرراا مبرررف م رراور فلر الحصررول هير تسررهي ت
مرا البنرو بضرمانات ووميرةف تسرهيل

ائتمانية ويمركية وضرائبيةف تسرهيل الحصرول هير عررو

الحصررول هير م ارضري مميوكررة لي ولررة ،8وفلر بررالرغز مررا الررنص ال سررتورة -وفقًرا ليمررا ة (-)96
هي ر من ر ال ييرروف لبضررو مييررع ال ررب مثنررا م ر ة هضررويت ما ي ررترة مو يسررتأير رريئا مررا

مموال ال ولةف مو ما ي يروا مو يبيبها يئاً ما مموال مو ما يقاضيها هيي ف مو ما يبرز مرع ال ولرة

هق اً بوصف ميتفماً مو مور اً مو مقاوالً وبالتالي وصل الفسا عل الم سسة الت ريبيةف وما ثز لز

يبرر البرلمررانيوا اوتمامراً لحضررور ييسررات مييررع ال ررب
لنسر

6

وانبكررع فلر فرري االنخفررا

الحضررور بررالرغز مررا نررص ال سررتور فرري مسررتهل المررا ة ( )107هير منر

.عبراويز رويدف محاضرات ما ة القانوا ال ستورة ملقيت هي

المسررتمر

ال يكرروا انبقررا

طيبة الفرعة الثالثة هيوز سياسية بكيية االعتصا والبيوز السياسية

ليباز ال راسي .2010/2009

7
8

http:www.althwar.comف تاريخ ال خول 2012/2/14ف الساهة 4 55ز.
هب الرسول الفرعانيف مطيو

ما !ف 2006/4/3ف متا

هي

وضع خطوط فاصية بيا مهاز النائ

البرلمانية ومصالح ال خصية الحصانة والبيفنع ما يخ ز

http://www.masress.com/alalamalyoum/165533ف تاريخ ال خول 2012/2/14ف

الساهة 5ز.
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المييع صحيحاً عال بحضور مغيبية مهضائ ممرا كراا يهر ال ررهية ال سرتورية ألغير
التي كانت تتخف في ل ه ز حضور مغيبية األهضا .9

ت

القر اررات

وبصررفة هامررة كانررت وررفت مبرررف م مررح البرلمرراا ونواب ر فرري ررل الن رراز البائ ر ف والترري نتمن ر

يها تماماً في البرلماا الي ي الرفة ت ركل بر ار ة رببية حقيقيرة وفري رل منرا سياسري ي ير

عررائز هي ر التب يررة والتنرروع واحت رراز ع ار ة النرراخبياف ونتمن ر ما يسررتبي البرلمررانيوا الي ر

األساسي الرعابي والت ريبي حت يكونوا مو ً ليثقة التي منحها لهز الناخبوا.

وروررز

ثانياً :التحديات الداخلية والخارجية:

أ -التحديات الداخلية :تتب وتتفرع التح يات ال اخيية التي توايهها ال ولة المصرية بصفة
هامة وما ثز البرلماا المصرة بصفة خاصة ويتمثل مومها فيما ييي

 )1الدسررررتور :يب ر ر ال سر ررتور الي ي ر ر ور ررو مول ومور ررز التح ر ر يات التر رري سر ررتواي
البرلماا الي ي لما يمثي ما مومية كبرا في تح ير م مرح ال ولرة المصررية

الي ي ر ة بب ر الثررورة؛ حي ر

ت ك ر المررا ة ( )60مررا انه ر ا ال سررتورة هي ر

ايتمرراع األهضررا غيررر المبينرريا ألول مييسرري ررب

و ررورا فرري ايتمرراع

م ررتر بر ر هوة م ررا الميي ررع األهير ر ليقر روات المس رريحة خر ر ل  6م ررهر م ررا
انتخررابهز النتخررا

يمبيررة تأسيسررية مررا  100هضررو تتررول عه ر ا م ررروع

سررتور ي ي ر ليررب

ويبررر
فرري موه ر غايت ر  6م ررهر مررا ترراريخ ت رركييها ُ

الم ررروع خر ل  15يرروز مررا عهر ا ت هير ال ررب
البمل بال ستور ما تاريخ عه ا موافقة ال ب

السررتفتائ فرري ررأن ف ويررتز

هيي في االستفتا .10

ويثير ال ستور الي ي تسا الت حول الب ي ما القضايا الفرهية مثل

 تفعي دور البرلمران :لي سراتير مهمرة كبيررة فري تح ير مبرالز وحر و
م ر ا فباليررة الو يفررة السياسررية الترري تقرروز بهررا الميررالع الت رريبيةف
فر ل يانر

مررا مفرررفت الواعررع السياسري مررا اخررت ل التروافا الم سسرري

لصر ررالح السر رريطة التنفيفير ررة كر رراا سر ررتور  1971يفي ر ر مر ررا ضر ررب

سرريطات المييررع فرري موايهررة السرريطة التنفيفيررة ويقر ز نصوصراً تحر

مررا سرريطات المييررع فرري موايهررة السرريطة التنفيفيررة ويق ر ز نصوص راً

تحر مررا حركررة وفباليررة مييررع ال ررب

فرري م ا و ائفر  .فيقر سررمح

س ررتور  1971ب ه ررور فلر ر القص ررور الواض ررح ال ررفة ايتم ررع هيير ر
9
10

ساتير مصرف القاورة و افرة الثقافةف ص ص.151-148
.هيي الصاوة(محرر)ف مريع ساب ف ص .43
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بر ر ورت ف رري مناع ررة بي رراا

المحيي رروا هنر ر اض ررط ع ميي ررع ال ررب

الحكومة وفري الرعابرة هير كرل مرا الموافنرة البامرة لي ولرة والحسرا

الختر رراميف وبالنسر رربة لي ر ر ور األخير ررر يمتي ر ر ميير ررع ال ر ررب

سر رريطة

متواضرربة فهررو ينرراعد ويقررر م ررروع الموافنررة ولرريع لر ما ُيبر ل فير
وهيي ر عهررا ة مة اعت ارحررات عا وي ر ت عل ر الحكومررة الترري يكرروا لهررا

القررول األخيررر .وتير ر ان ررارة ميضراً علر ما المييررع اليمير الحر

ف رري طير ر

تبر ر يل السياس ررات الت رري يطرحه ررا الر ررئيع مو االهتر ر ار

هييهررا فررئيع اليمهوريررة ال يخضررع ألة رركل مررا م رركال المسررا لة

السياسية البرلمانية في حريا منر مرا المفترر

ما الحكومرة المكونرة

ما مييع الوف ار وي المس لة سياسياً مماز مييع ال ب .11

ومررا ثررز يبرررف السر ال التررالي وررل سرريمنح ال سررتور المصرررة الي ير

فرصة ي ي ة لتفبيل م ا مييع ال ب

الي ي مز ال

كمر ر ررا يثر ر ررور التسر ر ررا ل حر ر ررول تمثير ر ررل الم ر ر ررمة ونسر ر رربة  %50ليبمر ر ررال

والف ح رريا؛ و ررل سي رره ال س ررتور الي ير ر ت يير ر اًر فيم ررا يتبير ر بن رراز

الكوتة

 العوقررات المدنيررة –العسرركرية :12تمثررل الب عررات الم نيررة البسرركرية
مح موز التح يات التي تواي البرلمراا الي ير ؛ حير

عا هر ز الترفاز

المييع البسكرة بانطار الفمني المح النتقال السيطة سيمياً عل

حكومة م نية منتخبة وفقاً لنتائج االستفتا ال ستورةف واص ار وثيقة

السيمي التي مثارت ي الً سياسياً حا اًف فض ً ها األخطا المتكررة
والتخرربط الواضررح فرري م ا المييررع البسرركرة مثنررا ع ارت ر ليمرحيررة

االنتقالية؛ كرل ورفت البوامرل مهطرت م ررات برأا المييرع البسركرة
يسررب ليسرريطرة والهيمنررة هير السرريطة السياسررية والتقرروي

مررا ور

مة م سسرة منتخبررة تح ر بال رررهيةف ومرا ثررز يثرور التسررا ل حررول
م ر ا رغبررة وع ر رة البرلمررانييا الي ر هي ر سررح

11

.باكيناز ال رعاوةف الو يفة السياسية لمييع ال ب ف في السي هب المطي

مييع ال ب

البسرراط مررا تحررت

غانز (محرر)ف الب عة بيا تكويا البرلماا وم ائ

المصرة في الفصل الت ريبي 2006- 2005ف يامبة القاورة كيية االعتصا والبيوز السياسية مركف البحو

وال راسات السياسيةف الطببة األول ف 2008ف ص ص .92 ،89

12

لمفي ما التفصيل حول وفت القضية رايع ن وة مستقبل الب عات الم نية البسكرية التي ن مها مركف ال راسات الحضارية وحوار

الثقافات بكيية االعتصا والبيوز السياسية ،في  14نوفمبر .2011
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معر از الم سسررة البسرركرية لتحقير م نيررة ال ولررة ووررل سررينبكع فلر

في ال ستور

 عبيعررررة النظررررام السياسرررري :عا طبيب ررة الن رراز السياس رري و رري الت رري
سرررتح مبر ررايير توفيرررع األ وار بر رريا السر رريطات الرررث

وهي ر ر وي ر ر

الخصوص بيا السيطة الت ريبية وبريا رمع السريطة التنفيفيرة حير

مر ررا المفتر ررر

ما ن ر رره خ ر ر ل ال ر ررهور المقبير ررة انتخابر ررات رئر رريع

اليمهورير ررةف ومر ررا ثر ررز يثر ررور التسر ررا ل حر ررول ر ا البرلمر ررانييا الي ر ر
لطبيبة الن از السياسي األنس

لمصر والفة سيتز النص هيير فري

ال ستور.

 دور المجتمررررم المرررردني :ور ررل سيسر ررب البرلمر ررانيوا الي ر ر لتمكر رريا
الميتمررع الم ر ني المصرررة ب طررار سررتورة وت رريبي يرروفر مسرراحة
مرح

وموسرع ليحركرة والفبرل والن راط مز علر مفير مرا فرر

والبراعيل

 )2معالب وأهداف الثورة عا م ا االلتفاز بمطال

ومو ا

القيرو

الثورة بصورة فبالة

ونايفة وو الفة سيح ول سيكوا البرلمراا الي ير برلمراا ثرورة هرا حر مز الف
وما ثز يواي البرلماا الي ي بحفمة ما التح يات يتمثل مومها فيما ييي

 محاكمررررة رمرررروز النظرررررام السررررابق :وخصوص ر راً فيمر ررا يتبي ر ر بقتر ررل
المت ر رراورياف فالتبر رراط والتأيير ررل المسر ررتمر ال ييبر رري مطال ر ر

بمحاكمات ها لة ونايفة مما ي ة عل تأفز األمور وتبق وا.

الث ر روار

 ترررردي األوضررراص االقتصرررادية واألمنيرررة :ي رره االعتص ررا المص رررة
ترايبر راً ح ررا اً ومس ررتم اًرف فاحتي رراطي البمي ررة األينبي ررة ت اري ررع م ررا 36

مييررار والر علر  10مييررارات والر ،ومغير

ال ررا سررينتهي كير فرري

مارع المقبل ،والبمية نفسها تقع تحت ض وط وائية ،وترايع مب ل

الص ر ررر س ر رري ة علر ر ر تض ر ررخز كبي ر ررر والمفير ر ر م ر ررا االض ر ررطرابات
االيتماهي ر ررة ،ف ر رري الوع ر ررت ال ر ررفة وص ر رريت فير ر ر نس ر رربة البطال ر ررة علر ر ر

 ،13%25األم ررر ال ررفة يب ررل االعتر ر ار
13

م ررا الخ ررار ممر ر اًر مطروحر راً

محم هب اهلل يونعف استحقاعات عا مة التحالفات المحتمية في البرلماا المصرة بب االنتخاباتف 2012/1/11ف موعع السياسة

ال وليةف متا هي
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2099/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D
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ب ة وبما يفرض ما تح يات هي استق ل ان ار ة الوطنيرةف فضر ً

هررا االحتيايررات واالهتصررامات والمطالر
تر ة األوضاع االعتصا ية ت ه الب

الفئويررةف وبانضرافة علر

وور واضرحا
ميضاً تر يا وتر ا

في األوضاع األمنية وخصوصاً بب سقوط يهاف ال رطة مثنا ثورة
 25يناير وانسحاب التاز خ ل مياز الثورة .وفي ضو وفت األوضاع
تفررر

مطالر

الثروار لتحقير الب الررة االيتماهيررة وهررو ة األمررا مررع

عها ة ويكية يهاف ال رطة تح يات

ي ة هي البرلمانييا الي .

 بانضافة عل عطراهي األمرا واالعتصرا ت ره كافرة عطاهرات ال ولرة
حالررة ت ر وور واضررح مثررل عطاهررات الصررحة والتبيرريز والبيئررة والنق ررل

والسر ررياحة والتر رري تحتر ررا عل ر ر يه ر ر كبير ررر لتطر رروير ور ررفت القطاهر ررات

والنهو

بها نهضة حقيقية.

 الرررردوائر المنسررررية (اآلخررررر الجررررواني) فهنر ررا الب ي ر ر مر ررا ال ر ر وائر
المص ررية الترري لررز تكررا تح ر بررأة اوتمرراز مو مة رهايررة مررا عبررل
الن رراز الق ر يز ،وتتمثررل وررفت ال ر وائر فرري ب ر و سررينا وموررالي النوبررة
وسرراكني الب روائيات وموررالي الصرربي ؛ فهررل سرريكوا لر ا البرلمررانييا
الي ر ية ي ي ة تبي االهتبار لهفت الر وائر المنسرية بحير

 -التحديات الخارجية

محل اوتماز ال ولة المصرية

تصربح

 )1التحر ر يات انعييمي ررة عا ت اري ررع الر ر ور انعييم رري المص رررة ك رراا محر ر الر ر وافع الرئيس ررة
الن الع ثورة  25يناير 2011ف فمصر ل يها  3وائر مساسية تفرر

بمقر ار مررا ترروفرت لهررا مررا فرررص؛ فالر ائرة البربيررة تفررر
الثورات البربية وخصوصاً الثورة السورية وما يتبر

هييهرا تحر يات

تحر يات فيمررا يتبير بقضررايا

ل ال ب

السورة األهفل مرا

عمرع وعتررل فرري موايهررة بابررات ومر رهات الن راز السررورةف فضر ً هررا ضرررورة متاببررة
تر ر اهيات الث ررورة التونس ررية والييبي ررة واليمين ررة وث ررورات ول الخي رريج وم ررا تفرضر ر ال ررن ز

الخيييية ما تح يات هي ثورات الربيع البربيف فض ً ها مي

القضية الفيسرطينية

8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9%7C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84.aspxف تاريخ ال خول 2012/1/29ف الساهة 3 56ز.
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والترري ورري يرروور مي ر

الص رراع البربرري انس ررائيييف ممررا ال ر ائرة الثانيررة فهرري ال ر ائرة

انفريقي ررة والت رري تبمر ر الن رراز الس رراب تهمي ررها ب ررالرغز م ررا موميته ررا الحيوي ررة لي ول ررة
المص ر ررية وخصوص ر راً فيمر ررا يتبي ر ر بمي ر ر

مير ررات النير ررلف وال ر ر ائرة الثالثر ررة ور رري ال ر ر ائرة

انس مية ومحر التحر يات التري تفرضرها ورفت الر ائرة وري الب عرات المصررية انيرانيرة

فهررل يمكررا ما تسررتبي مصررر ه عتهررا مررع عي رراا م ررة مخرررا بب ر انقطرراع از ث ثررة

هقو وتي ران ارة عل ما وفت ال وائر المختيفة تخضرع لنفروف عسررائييي كبيرر فضر ً

ها كونها مخترعة ما عبل الب ي مرا الر ول ال ربيرة مثرل الواليرات المتحر ة األمريكيرة
والصيا.

 )2التحر ر يات ال ولي ررة والبالمي ررة ال ر ر ما مص ررر تواير ر الب ير ر م ررا التحر ر يات ال ولي ررة
والبالمي ررةف يتمث ررل مومه ررا ف رري تر رربص الر ر ول ال ربي ررة الكب رررا (وهير ر مرس ررها الوالي ررات

المتح ة األمريكية) ليم ه السياسي المصرة والبربي الراوا ولي حالة الربيع البربي
وتس ررب الس ررتثمار مة فرص ررة ليحييول ررة وا حر ر و ت يي ررر ي ررفرة م ررا ررأن ته ير ر

مص ررالحها ونفوفو ررا ف رري المنطق ررةف وون ررا يث ررور التس ررا ل الت ررالي و ررل س رريتز االستسر ر ز
ألحا يررة الن رراز البررالمي واسررتمرار التوير المكث ر

نحررو ال ررر مثيمررا كرراا سررائ اً فرري

البه ر السرراب مز سن رره سياس رة خارييررة مص ررية ي ي ر ة مسررتقية عائمررة هي ر المبررا رة
والمبا ة وفقاً لما تقتضي المصيحة القومية وليع وفقاً نم

ات فوعية خاريية

14

ثالثاً :خريعة القوى البرلمانية الجديدة:

با ئ فئ ب  ،يمكا القول عا ونا الب ي ما البوامل والمت يرات التي م ت عل هرو ة الررو

علر الحيرراة السياسررية المصررية ببر هقررو طوييررة مررا محرراوالت تيفير

مناببهررا فرري مصررر؛ ومنهررا

عفالة القيو القانونية التي كانت تقير وتبرو البمرل الحفبري فيقر مصربح مرا الممكرا لخمسرة آال
هضو فقط ينتموا لب ر محاف ات تكويا حف بمير عخطار لينة األح اف التي ي ي

القضررائي هير مهضررائها (وفلر ببر ما كرراا عن ررا األحر اف السياسررية يتوعر
ئوا األح اف السياسية وكاا يصل األمر فري مغير

عضررائي) ،ويررتز تأسرريع الحررف مررا از ال يتبررار

14

هير موافقررة لينررة

األحيراا علر عن را الحرف السياسري بحكرز

فرري ن رراط مو مبا ئ ر مررع مقتضرريات األمررا

القومي مو الوح ة الوطنية والن از ال يمقراطيف وع م ا فل لتضاه

عل  75حفباً سياسياًف حت ما بب

التكويا

ه األحر اف حتر وصرل

التيرا ارت السريفية عامرت بتأسريع حرف النرور برالرغز مرا ما

م. .نا ية مصطف ف السياسة الخاريية المصرية والثورة

راسة في تأثير األببا الخاريية ()2011/5/30-1/15ف راسة مق مة عل

م تمر "الثورة المصرية الم مح والميالت" الفة ن م مركف ال راسات الحضارية وحوار الثقافات  -كيية االعتصا والبيوز السياسية-
يامبة القاورة ،في الفترة ( 30مايو –  1يونيو  ،)2011ص .6

10

المبرو

هنهز رفضرهز ليحفبيرة والتن ريز السياسري التري طالمرا هابوورا هير غيرروز مرا الحركرات

انس مية األخراف كمرا خيرت اليماهرة انسر مية السراحة القانونيرة والسياسرية مرا خر ل عطر

حفبها الخاص حف البنرا والتنميرة  .فضر ً هرا طبيبرة الن راز االنتخرابي الي ير المخرتيط القرائز
هي ر تخصرريص ثيثرري المقاه ر ليق روائز الحفبيررة (وتبفيررف ويررو الم ررمة برريا المر ررحيا هي ر الق روائز
الحفبية) مقابل الثي

لين از الفر ة بما يتيح فرصرة مكبرر لألحر اف السياسرية ،كمرا تضرما الن راز

االنتخرابي ميضراً خطرروة عييابيررة بتخفري

سررا المر ررح فرري انتخابرات مييررع ال ررب

مررا  30علر

 25هاماً مما يفسرح الميرال ممراز رريحة ربابية هريضرة السريما مرا الن رطا لكري ينافسروا هير

مقاه البرلماا15ف كما من ُيريح تكويا برلمراا بر وا مغيبيرة مسرتقرة بمرا يفرتح بابراً موسرع لم راركة
مكثرر مرا حررف فري ت رركيل حكومرة ائت فيررة16ف ومرا ثرز فيقر سراه فلر هير بررروف عروا برلمانيررة
17

ي ي ة هكستها نتائج االنتخابات البرلمانية هي النحو التالي

مسررفرت االنتخابررات هررا سرريطرة التيررارات انس ر مية (ب ارف ر يها انخ رواني والسرريفي)هي برلمرراا

الثورةف فيق حصل حف الحرية والب الة التابع ليماهة انخواا المسيميا هي  218مقب ا بنسربة
نح ررو  % 43.7م ررا عيم ررالي مقاهر ر الميي ررع ،ف رري ح رريا حص رريت األحرر اف المتحالف ررة م ررع ح ررف

الر يمقراطي هير نحرو  10مقاهر ف ويرا ت كتيرة النرور السريفية

الحرية والب الة فري عطرار التحرال

المكونرة مرا محر اف النررور واألصرالة والبنرا والتنميررة فري المرتبرة الثانيرة ،حير

حصريت هير نحرو

 127مقبر ا ،بمررا يبررا ل نحررو  %25.5مررا عيمررالي المقاهر ف ثررز يررا ت الكتيررة المصررية المكونررة
مررا حررف المص ررييا األح ررار والحررف المصرررة ال ر يمقراطي االيتمرراهي وحررف التيمررع ،حي ر

حصيت هي  34مقب ا بنسبة %6.6ف وترايع حف الوسط بقوة خ ل المرحيتيا الثانية والثالثة،
ولز يتمكا خ ل المراحل الث

سوا حصر نحرو ( )10مقاهر بنسربة  %2مرا عيمرالي المقاهر

التي تز التنافع هييهاف مما ها ائت

الثورة مستمرة (الممثل األكبر ل با

الثرورة هير المسرتوا

السياسرري) فيررز يحص ر سرروا ( )7مقاه ر بنسرربة  %1.5مررا عيمررالي المقاه ر بالم ارحررل الررث
وحصيت بب

15
16

مح اف الفيول (حف انص

.

والتنميرة وحرف المرواطا المصررةف وحرف الحريرة

م .هيي الصاوةف مريع ساب .
محم هب اهلل يونعف التحالفات المهتفة خريط ة القوا السياسية المصرية في االنتخابات البرلمانية ف موعع السياسة ال وليةف متا

هي
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/1981/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A
7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA ،%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A9%20.aspxتاريخ ال خول 2012/1/29ف
الساهة 4 15ز.

17

ال رو تنفر بن ر تفاصيل النتائج الكامية النتخابات مييع ال ب

المنتخ ف 2012/2/22ف موعع يري ة ال رو ف متا هي

http://shorouknews.com/news/view.aspx?id=d2197e3d-8ea8-4bad-a70c-1a0ecd706bf5
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وحررف مصررر القررومي) هير نحررو ( )19مقب ر ا بنسرربة  %3.8مررا المقاه ر الترري تررز حسررمها عبيررل
بنسبة .%5.22

يولة انها ةف فيما فاف  26مر حاً ما المستقييا بمقاه في مييع ال ب

وفي ضو وفت النتائج يمكا القول عا القوا البرلمانية الي ي ة تنقسز عل

 عرروا عس ر مية تضررز فرري عطاروررا البرلمررانيوا الررفيا ينتمرروا عل ر مح ر اف انس ر ز السياسرري
التي ت مل (حف الحرية والب الةف وتحال

حف النورف وحف الوسط).

 القرروا الييبراليررة واليسررارية الترري تنتمرري عل ر األح ر اف الي ي ر ة الترري انضررمت عل ر

تحررال

حررف الحريررة والب الررة فض ر ً هررا األح ر اف الي ي ر ة الترري انضررمت ليتيررار الييب ارلرري بب ر

الثورة مثل (حف المصرييا األحرار الفة نافع ما خ ل الكتية المصررية فري مكثرر مرا

 46ائر ررة فررري ميي ررع ال ر ررب ف وح ررف مصرررر الحري ررة ال ررفة مسسر ر

.همر رررو حم ر رفاوة)

واألح اف اليسارية.

 الق رروا ال رربابية الثوري ررة الت رري هب رررت هنه ررا محر ر اف الوس ررط مث ررل (ح ررف البر ر ل والح ررف
المصرة ال يمقراطي االيتماهي).

 المستقيوا.
*المعايير التي ستعتمد عليها الباحثة ي اختيار عينة الدراسة:
 .1االهتما هي الخريطة السابقة في اختيار نوا

يمثيوا تيارات سياسية متنوهة (كيما ممكا).

 .2توافر مصا ر ليتواصل مع النوا .
الجزء الثاني :التعبيقي:
ت ررز تص ررميز مس ررئية المقابي ررة بحير ر

ت ررمل المح رراور الن ري ررة لي ارس ررة (وميحر ر بالبحر ر

الستمارة مسئية المقابية)ف ولق استطاهت الباحثة حت وعت تسييز البح
مع النائ

م/محم ه لي

( )

نور ال يا مبرو بكرر والنائر

عي ار مقابيتيا عح اوما

المر ح هي عائمة حف الوسطف واألخرا مرع كرل مرا النائر

لتيررارات مخرررا فررتز اختيررار النائر



هق ت وفت المقابية في مقر حف البنا والتنمية يوز الث ثا  21فبراير  2012الساهة 6 45-6 00ز.
استطاهت الباحثة ما تحصل هي مرعاز التييفونات الخاصة بكل ما النائ

ونا استيابةف كما حاولت الباحثة ميضاً تح ي مواهي ليمقابية مع النائ
حف المصرييا األحرار عال ما

( )

ينتميراا

/مصررطف النيررار م سررع حررف البر ل ممررث ً ألحر اف الوسررط

هق ت وفت المقابية بمركف الحضارة لي راسات السياسية يوز األح  19فبراير  2012الساهة 5 30-4 45ز.

نائ

وراني

م رر محمر هرايور( ) وك ومرا مر رحاا هرا حرف البنرا والتنميرةف

ون اًر ألا يميبهز ينتموا علر التيرار انسر ميف ليرأت الباحثرة الختيرار نائبراا آخرراا



نم رروف

.همرو حمفاوةف والنائ
.يمال عريطز نائ

روفهما لز تسمح بالمقابيةف كما اتصيت الباحثة بالنائ

اضطر ليسفر عبل تح ي موه ليمقابية.
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.مصطف النيار لكا لز تكا

حف النورف والنائ

محم مبو حام

المستقل .همرو ال وبكي عال من

/همرررو حمرفاوة م سررع حررف مصررر الحريررة الررفة ينتمرري علر التيررار الييب ارلرري

ال رربابيةف والنائر

والمر ررح المسررتقل فرري االنتخابررات البرلمانيررة 2011ف ولق ر اهتم ر ت الباحثررة هي ر المقرراالت الترري
يكتبها النائباا في يرير تي المصررة اليروز وال ررو وببر

محاور ال راسةف وفيما ييي هر
* فبررا مسرربا

لما طرح النوا

اليقرا ات التيففيونيرة التري ت طري مورز

( )

محم ر ه ر لي ما ع ررار التر ررح كرراا

التر ررح لمييررع ال ررب ؛ فق ر موضررح النائ ر

نتييررة الب ي ر مررا البوامررل تمثيررت فرري عص ررار رمرروف الن رراز السرراب الررفيا سررقطوا فرري انتخابررات

 2010هي ر ال ر خول فرري انتخابررات  2011فكرراا الب ر مررا هررور عرروا ي ي ر ة و رربا
التيربة ما عبلف فبيي ما ي ار ويير بصر الن ر ها النتييرةف حير

يخ

ي ي ر لررز

كراا البر مرا

ويرو ويرروت ي ير ة تر خل الحيراة السياسررية .ممررا البامرل الثرراني فكراا الحررف السياسري الررفة ر ررح

فالفكرة وافقت ووا في فون ل خول ال با ف وبالرغز ما من ليع باحثاً مو سياسرياً عال ما فلر ال
التيربة.

يمثل هائقا فالمهز وو خو

وبس ال ها الي ي الفة يرغ

عر ر يزف فالقر ر يز ك رراا س ررو محر ر

في عضافت عال مري ما ممثل ب ي ً مختيفاً تمامراً لكرل مرا ورو

ف فالي ير ر س رريمثل عض ررافة ف رري ك ررل ر ري (االعتص ررا والسياس ررة

والممارسة السياسية )...ف ف ب ما طر ي ي ور ية عس مية وسطية.
ولقر مكر كرل مررا النائر

ا ررر محمر هرايور والنائر

عل الرغبة في الم راركة نعامرة ال ررع وتحقير انصر

يرغبوا في تق يم

وراني نو ارلر يا ما عررار الم رراركة يبررو
والنهرو

ف وبسر الهز هرا الي ير الرفة

كاا تأكي وما ميضاً هي ضرورة ويو نخبة ي ي ة تت ف هيو البرلمرانييا

الق ما وتستطيع التواصل مع كافة الفئات.
ممررا النائر

18

.مصررطف النيررار

فيقر موضررح ما مولويررة حررف البر ل تتمثررل فرري عنهررا الفتررة

االنتقالية ونقل الحكز عل م نييا هبر انتخابات برلمانية و ستور ثز انتخابات رئاسية.
مما بالنسبة لينائ

السررب

.همرو حمفاوة فق عال عن

األول محاولررة بنررا

عرر خو

االنتخابات البرلمانية لسببيا19؛

ائ ررة تصرريح كنمرروف ليتنميررة فرري الرروطاف فيق ر رص ر م رراكل ال ر ائرة

التنموية وليع رصر اً برالمبن الخر مي الفاسر بال ركل الرفة كراا مويرو اً مرا عبرل خر ل الث ثريا


ع يب و ما الووية األول

ما اختيار النوا

ب ه ز تكاف مو ه ز توافا ألا البينة تيمع بيا ما ل يهز خبرة سياسية بحكز

التخصص والن اط وبيا ما لز يبتا وا البمل السياسي ما عبل؛ عال ما الباحثة ترا ما وفا يميف البينة ويثريها ويوضح م ا ع رة
وتأثير وفبالية كل منهما؛ كما ما البرلماا الي ي ييمع بينهما وما ثز يي

ما تكوا البينة ممثية بق ر انمكاا ليتنويبات

واالتياوات المتباينة ليقوا البرلمانية الي ي ة.

18

منا رة بيا .مصطف النيار و .محم يسرة في برنامج  90عيقية هي عناة المحورف 2011/12/3ف متا هي

http://www.youtube.com/watch?v=LGrS1kOyBWs

19

منا رة بيا .همرو حمفاوة ومسما محفو في برنامج  90عيقة هي عناة المحورف 2011/11/16ف متا هي

http://www.youtube.com/watch?v=iD268psL_90
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هامر راً الماض رريةف وانم ررا م رراكل التنمي ررة الحقيقي ررة هير ر األر

م ررا تبي رريزف وص ررحة ومواصر ر تف

وم رراكل تتبي ر بررالت ار المبمررارة ألي ر اف مختيفررة بال ر ائرةف وم رراكل تتبي ر بالبطالررة وغيرورراف وع ر
تكرروا ونررا محاولررة لتفبيررل مثير

ليتنميررة مبنرري هير المبررا رات األوييررة والقطرراع الخرراص ومروار

ال ولة لتحقي تنمية حقيقية هي األر

ما خ ل البمل الت ريبي والرعابي اخل البرلمراا وورفت

ال ررب ف فمهمررة نائ ر

ليسررت توفيررع خ ر مات هي ر المحاسرري ف فيفصررل

ورري مهمررة نائ ر

ال ررب

األيهفة المحييةف ولكا مهمت األساسية الت ريع والرعابة لتن يط التنمية في ال ائرة ويبيها نموف

لي رروطا (وو ررفا ييير ر

هير ر السر ر ال الخ رراص بر ي ررة النائر ر

.هم رررو حمر رفاوة لينائر ر

البرلم رراني)ف

فالر ر وائر و رري مفت ررا التنمي ررة ف رري مص رررف وافا ل ررز نس ررتطع ما نق رروز بخبر ررات تنموي ررة حقيقي ررة هير ر
المستوا المحيي فيا ننيح.
مما السب

الثاني لتر ح في االنتخابات البرلمانية فهو عنر يحر

مصررف ويرير ما يسراوز فري

بنررا اليمهوريررة ال يمقراطيررة فرري مصرررف فهررو ي ر افع هررا سررتور يضررما ال ولررة الم نيررة والمواطنررة

والحقو المتساوية لكل المصريات والمصرريياف ويضرما الب الرة االيتماهيرة ويضرما ولرة م نيرة
ووي مضا لي ولة ال ينيةف ومضا ميضاً لي ولة البسكرية التي بها م سسات هسكرية تر ير الحكرز
مو م سسررات هسرركرية وممنيررة ال تخضررع لرعابررة الهيئررات الم نيررة المنتخبررة مو ع ررافهاف و لق ر مك ر
هي من

ي افع هرا ت رريبات محر ة ت رريع يتبير بالسريطة القضرائية واسرتق لهاف ت رريع يتبير

بتب يل ن راز الضرريبة نحرو ن راز ضرريبة تصراه ة لفرر
وهمل رعابي متماس ف ولق مك من

الب الرة االيتماهيرةف وت رريبات مخررا

يمي الكفا ة والرغبة والق رة هي ممارسرة ورفا البمرلف وتبهر

لينرراخبيا بتواصررل مسررتمرف والتبامررل مبهررز كمواطنررات وم رواطنيا فرري يمبيررة هموميررةف وسرريكوا

ونا ك

حسا

سنوة مستمر سيق ز هرا البمرل الت رريبي والرعرابي لتصروي

ميا مصا ف وميا مخطأ.

* مما فيما يتبي بالبامل األكثر تأثي اًر في تحقي الفوف فري االنتخابرات مكر النائر

الحركرة ومبرفرة
محمر هر لي

ما ن رراز القروائز مثررل فارعراً كبير اًر؛ فانطررار الت رريبي والقررانوني سررهل هررور ونيررا ويرروت لررز تكررا
لتنيح لوال ن از القائمة ،ألنها ال تمتي األموال الكافيرة لتوصريل فكرتهرا؛ فاالنتخابرات ليسرت فكررة
مثالية وال ترتبط بص

فري ال رخص وحسر

فالقضرية لهرا مببرا كثيررة مثرل األمروال – البنصرر

الب رة -البنصر الفكرة الخاص بمنهيية المر ح؛ فانطار الت ريبي سهل فل لكثير لز يكونروا
يستطبيوا التر ح ب كل منفر .

وبالنسبة لينرائبيا م رر محمر هرايور ووراني نرور الر يا ،فقر كراا التواصرل مرع مورالي الر ائرة

وررو هامررل الحسررز فرري تحقي ر الفرروف فرري االنتخابرراتف فيق ر مك ر ا هي ر تواي ر وز الق ر يز فرري ال ررارع

وتواصيهز مع الناع حتر عبرل خرو

االنتخابرات وفلر مرا خر ل من رطة اليمبيرة ال ررهية ومرا

14

تق م ما خ ماتف كما م ا ار ميضاً عل الفرصرة التري عر مها انطرار الت رريبي والقرانوني لألحر اف

الي ي ة.

وفيما يتبي بانطار الت ريبي والقانوني كاا لينائ

.همرو حمفاوة ر ية مختيفة هبرر هنهرا

في مقال ل بيري ة ال رو ببنواا تعديوت قانون االنتخابرات 20 2012/12/27؛ حير
ما عررانوا االنتخابررات ي ر ة عل ر تفتيررت البرلمرراا مررا خ ر ل تخصرريص ثي ر

رما

المقاه ر لمسررتقييا ال

يحميوا برامج مح ة ليبمل الت ريبي والتنفيفةف وامبانا ف التفتيرت يمنرع القرانوا المبر ل النائر

ليبرلمراا كمسرتقل مرا االنضرماز لكتيرة حفبيرة ببر االنتخابرات برالرغز مرا ما برلمانرات

المنتخر

الر ول ال يمقراطيرة ال تمنرع خررو نائر

لحررف مو انضررماز نائر

مرا حرف وانضرمام علر حرف آخرر مو انضرماز مسرتقل

حفبر ليمسررتقييا ببر خروير مررا كتيتر

عاه ر ر ة حرير ررة االختير ررار الفر ررر اف وال يتبر ررار

ت يير ررر النائ ر ر

الحفبيررةف فمنررع وررفا يتنرراف مررع

النتمائ ر ر بالبرلمر رراا مر ررع الممارسر ررة

ال يمق ارطية ،وال ي كل تحراي هير النراخبياف فقر يررا برلمران مسرتقل ما االنضرماز لكتيرة حفبيرة
فبالة مه ز فائ ة لتحقي المصيحة الوطنية ومصيحة ال ائرة التر يمثيهراف كمرا ما تخصريص ثير
المقاه ليمستقييا يبطي فرصة كبيرة لفوف هناصر الحف الوطن المنحل الفيا اهتا وا تو ير

المرال االنتخراب والبصربيات والبيطيرة لحسرز االنتخابرات لصرالحهز وخصوصراً فري الر وائر ر ي ة
االتساع.

ممررا فيمررا يتبي ر بر يررة الن روا

لينائ
نائ

الي ر

لينائ ر

البرلمرراني ؛ فق ر مك ر وا يميب راً ما ال ر ور األساسرري

البرلماني ور ت ريبي ورعرابيف لكرا الم ركية فري ت ييرر الن ررة السرائ ة هرا البرلمراني بأنر

الخ مات فيق موضح النائ

محم ه لي ما وفت الن رة لا تت ير عال فري حالرة واحر ة وري

هررو ة ال ولررة لممارسررة وروررا الطبيبرري وااللتفررات عل ر النرراع وا افلررة ه ر

غائ

حي

الت ر يلف ف ر ور ال ولررة

انسحبت ال ولة انسحابا لز نررت هنر مكثرر الر ول مرسرماليةف ففري ال رر ال ولرة مويرو ة

وتحمرري األف ر ار مررا منفسررهزف وبالتررالي الت ييررر لررا يررأتي مررا النرراع وانمررا مررا خ ر ل هررو ة ال ولررة
لممارسة م وارواف ولق مك ما ورت كبرلماني سيبتم باألساع هي الرعابرة هير اا ا الحكرومي؛

فالبرلمرراني لرريع منوط راً ب ر آ ا الخ ر مات وانمررا مسررا لة ال ولررةف والبرلمرراني هيي ر عيصررال الرسررالة
ليناع بيط

ألن عر ع يز خصوصاً في الري

والصبي فالن رة السائ ة لينائ

وو النائ

الفة

ي ة الخ مات وافا لز يفبل فل ال يكوا محل ثقة لهزف وما ثز ستت ير وفت الن رة بتفبيل ور
ال ولة كمن ومة (تضز مييع ال ب ) وهو تها ليميتمع مرة مخرا.
ولق ر رما كل ما النائ

واني نور الر يا والنائر

سيست ر وعتاً طوي ً ،عال ما مول خطروات هر
20

م رر محمر هرايور ما ت ييرر ورفت الن ررة

ورفت الم ركية سريتمثل فري عصر ار عرانوا ي ير

http://www.shorouknews.com/columns/view.a spx?cdate=27092011&id=b567f3a1-5727-4796-

88db-3a1e3c3867bd
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م ر محم هرايور وفلر باهتبرارت

لإل ارة المحيية لخ مة المواطا ووفا ما مك هيي ب ة النائ

وك رري ً ليين ررة ان ارة المحيي ررة بميي ررع ال ررب ف عال منر ر ب ررالرغز م ررا التأكير ر هير ر الر ر ور الرع ررابي

والت ريبي لينائ

الخر مات مثرل (منابير

البرلماني عال منهما مك ا منهما يساوماا في تروفير ببر

ال رراف)؛ وو ررفا م ررا ويه ررة ن رررة بر ر اف وايي ررة ألنر ر ُيك رررع الص ررورة النمطي ررة لينائر ر
خ مات .
مما بالنسبة لينائ

.همرو حمفاوة فيق م ار في مقال ل ببنرواا يوميرات االنتخابرات..وعي

المواعن 2011/11/14
متحر

بأنر ر نائر ر

21

عال عا البر األكبرر ممرا

ما األمر يرتبط بوهي المواطنيا؛ حي

مبهررز ال يبحثروا هررا مر رحيا يقر موا لهرز اليرروز ور ايا هينيررة وبال ر عا نيحروا يبير وا

صرناهة النمرروف الفاسر لنروا

الخ مررة بمضررمونها غيرر التنمرروا والقررائز هير المحسرروبية والفسررا

واسررت ل ميه رفة ال ولررةف وررز يبحثرروا هررا ن روا

يمثيرروا ال ر وائر لتحقي ر التنميررة ويمثيرروا األمررة

لتحقي ر الصررالح البررازف الرروه بحايررة مصررر لبرلمرراا يتيرراوف خب ررة البقررو الماضررية ويقرروز ببمررل

ت رريب ورعراب حقيقري منت رر بريا المواطنررات والمرواطنيا هير اخرت
واالعتصا ية بصورة تفو بكثير توعبات النخبة والطبقة الوسط .
وفيمر ررا يتبي ر ر بمهر ررارات البرلمر رراني الفبر ررال ،م ر ررار النائ ر ر

"بالحكمرررة" الت رري تبتمر ر هير ر المواعرر

موضراههز االيتماهيررة

محم ر ر ه ر ر لي عل ر ر ضر رررورة االلت ر رفاز

المتوافن ررة وهر ر ز الت ررأثر بضر ر ط البرلم رراا مو ض ر ط الهيئ ررة
الصر روا ف

محيانر را ف رري اتي ررات عر ر يخ ررال
البرلماني ررة ليح ررف ف مو ضر ر ط ال ررارع ال ررفة عر ر يضر ر ط
ً
فسياسررات البرلمرراني يي ر مال تكرروا ر فبررل وانمررا هيي ر ما يمتي ر فمرراز المبررا مة والمبررا رة لطررر
مطروحررات عص ر حيةف بانضررافة عل ر المبرفررة وانط ر ع هي ر كررل ي ي ر فرري الميرراالت المختيفررة

الفكريرة والثقافيرة والسياسرية ...وضررورة هر ز االنفصرال هرا النراع ف بر مرا التواصرل مرع النرراع
والتفاهل مع عضاياوز بحي

يصبح النائ

يف ا مرا الميتمرع غيرر منبرفل هنر ؛ حير

يبقر لقرا

مسبوهي في مقر الحرف ف بانضرافة علر التواصرل مسربوهياً مرا خر ل اننترنرت وورو مرا يتميرف بر

النوا

ال با

الي .

كمررا م ررار النائبرراا ورراني نررور ال ر يا وم ررر هررايور –فرري وررفا انطررار -عل ر ضرررورة التواي ر

والتواصررل المسررتمر مررع النرراع وم رراركتهز فرري األف ر ار واألح رفاا وااليتمرراع مبهررز ب رركل مسررتمر

والتواير فرري المناسرربات البامررة مثررل صر ة اليمبررة ،وفلر بخر

النروا

ي رراوز النرراع عال فرري موعررات االنتخابررات .كمررا م ررا ار عل ر موميررة علمرراز النائ ر

لي ولة ولي ائرة بصفة خاصة.
21

القر ام الررفيا لررز يكررا
بالم رك ت البامررة

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=14112011&id=a07c26a1 -cf77-42a8-

8f1f-f38426f4e8e7
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وم ار النائ

.همرو حمفاوة عل مومية المبرفة المن مةف وامت

مع ال ارعف واكتسرا

الق رة هي تن يز التبامل

الخبررات مرا خر ل التواصرل المسرتمر مرع المرواطنياف وتقر يز حيرول مقترحرة

ما خ ل البمل الت ريبي والرعابي اخل البرلماا.22

وفيمررا يتبير بالمصررا ر الترري يررتز االهتمررا هييهررا فرري ارسررة القضررايا المختيفررة موضررح النائر

محم ه لي من يتز االهتما هي مكثرر مرا مركرف بحثري مثرل (مركرف األورراز لي ارسرات السياسرية

واالسررتراتييةف ومركررف الحضررارة لي ارسررات السياسرريةف ومركررف الب ر ائل) وفل ر فيمررا يتبي ر بالقضررايا
الفكريةف مما فيما يتبي بالقضايا المبي ية ف ب ما المتاببة المستمرة لألخبار ولكل مرا ورو ي ير

ف ب ما يكوا النائ

هي

راية بكل القضايا التي تح

.

ولقر ر مكر ر النائب رراا و رراني ن ررور الر ر يا وم ررر ه ررايور هير ر اهتما وم ررا هير ر م ارك ررف مبح ررا

ل ست ررارة فهنررا مركررف التنميررة لي ارسررات االسررتراتيية ووررو تررابع لحررف البنررا والتنميررةف وميض راً
مرك ررف الحض ررارة لي ارس ررات السياس ررية ال ررفة هقر ر ورة ت ريبي ررة ليبرلم ررانييا الير ر والت رري حض ررروا
مركف األوراز لي راسات السياسية واالستراتيية .

النائبااف بانضافة عل

وفيما يتبي برالتواف

والنائ

اخرل البرلمراا مكر كرل مرا النائر

محمر هر لي والنائر

وراني نو ارلر يا

م ر هايور ما القضايا انص حية والقضايا التي تمع ال ارع المصرة سرتكوا محرل

تواف القوا السياسية البرلمانية ،مثل االنف ت األمني والمتطيبرات المبي رية ومفمرة البطالرةف ولقر

مك ر النائ ر

فالتنوع واخت

محم ر ه ر لي ما التواف ر ال يبنرري عل ررا الر يررة الخاصررة لكررل حررف بررل هي ر البكررع
اا ار يكوا مفي اً في كثيرر مرا األوعرات ،فيريع مرا الضررورة ما يكروا الخر

تصا مياف وليع ونا م كية في تق يز تنافالت ما ميل تحقي الصالح الباز.
ووررو يتف ر مررع النائ ر

.مصررطف النيررار الررفة هررا فرري مقررال ل ر فرري يري ر ة المصرررة اليرروز

ببنواا نحو توا ق يبني وع ًنا"  232012/12/26عل ضرورة ما تحق القوا السياسية حالة ما

التواف ر ال رروطن هي ر خارط ررة الطري ر وعض ررايا ان رركاليات التر ر تثيررر االخ ررت

 ،وهي ر مرس ررها

عي ار ات هميية نقل السيطة ليم نييا وهميية صياغة ال ستور واختيار ويئت التأسيسية ،وما ميل

الوص ررول ليتوافر ر البر ر م ررا حر ر و تن ررافالت م ررا يمي ررع الق رروا السياس ررية ليوص ررول علر ر الم ررتر
واالتفا هيي .

ولق ر حررفر النائ ر

.همرررو حم رفاوة 24مررا انتقررال حالررة االسررتقطابات والخ فررات (الترري سررا ت

الم رره االنتخ ررابي) علر ر البرلم ررااف وانبكاسر رها هير ر همير ر ؛ حير ر
22
23
24

هي

عا المصر ررييا ينت ررروا م ررا

منا رة بيا .همرو حمفاوة ومسما محفو في برنامج  90عيقة هي عناة المحورف مريع ساب .
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=322276
لق ا بيا .همرو حمفاوة و .مصطف النيار مع همرو الييثي في برنامج  90عيقة هي
http://www.youtube.com/watch?v=mkwe192X8Pc
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عناة المحورف 2011/12/15ف متا

البرلمرراا الي ي ر ما يقرروز بسياسررة هامررة حقيقيررة لمصرررف ومررا ثررز الب ر مررا تبري ر

ليسياسة ببي ة ها وفت االستقطابات.
وبسر ر ال النر روا

مسرراحة ي ي ر ة

ه ررا ح ررف الحري ررة والب ال ررة موض ررح النائر ر

محمر ر هر ر لي ما ح ررف الحري ررة

ال با

ميضاً يتسموا بالحماسة وال ر ةف

والب الررة ال يمكررا ما يكرروا بررأة رركل مررا األ رركال مثررل الحررف الرروطني الفاسر ف ولقر موضررح منر
كما تتسز األغيبية باالن فاع وال ة وه ز الخبرةف فالنوا

وما ثز فك وما يحتا لتطوير م ائ ف كما ما مح اف األعيية الب ما تبررف نفسرهاف فر فا اسرتطاهت
ما تميررف نفسررها بمررا تطرح ر ف نهررا لررا تخضررع لهيمنررة مو سرريطرة مررا األغيبيررةف ووررفا مررا مك ر هيي ر

ميض راً النائبرراا ورراني نررور ال ر يا وم ررر محم ر هررايور؛ حي ر

عرراال

ررتاا الفررار برريا الح رفبياف

وبالرغز ما بور حف الحرية والب الة باألغيبية عال من لريع ل ير نيرة ل نحيراف والسريطرة بر ليل

التواف الفة ح

ولقر م رار النائر

في المييع.

.مصرطف النيررار فري مقالر نحررو توا رق يبنري وعنراً علر ضررورة تخطرري

مفهوز األغيبية واألعييةف ويي

األغيبية البرلمانية.

بينم ررا مكر ر النائر ر

مال يتصرور محر ما همييرة وضرع ال سرتور سرتكوا ليتيرار صراح

.هم رررو حمر رفاوة ف رري مق ررال لر ر بيرير ر ة ال رررو ببنر رواا كيررررف يتجرررراوز

الليبراليون بمجلس الشعب مرززق المقاعرد القليلرة؟"  252012/1/23ما انيابرة باسرتراتيييتيا

األولر ر ور ري التوافر ر بس رررهة هير ر مولوي ررات مينر ر تهز الت ر رريبية والر ر فع بمس ررو ات عر روانيا ي ير ر ة
وتب ي ت مقترحة هي القوانيا المبمول بها ليياا مييع ال رب

المختصرة لمناع رتها؛ حير

ال

يمي الييبراليوا اخل المييع رفاوية ما ي ييوا مين تهز الت ريبية عل ما بب االنتها مرا همرل

اليمبية التأسيسية لوضع ال ستورف وال يميكوا ميضا تر انت ار م روهات القروانيا والتبر ي ت
القانونيررة الت ر سررتتبناوا مح ر اف انس ر ز السياس ر ليررر هييهررا والتبامررل مبهرراف فمثررل وررفا الركرروا

لمواعع ر الفبل سيبن تيري نا الكامل ما ع رات وامكانيات التأثير هي األين ة الت ريبية.

مما االستراتييية الثانية فه التواصل والتباوا المن ز مع الميتمع المر ن ويماهرات الضر ط

واالئت فرات المتبر ة الم افبرة هررا الحقرو والحريرات لح ر الطاعررات المتخصصرة ولتهيئرة الررما

الباز ألين تنا الت رريبيةف نبرز نحرا لرز نفرف عال ببر محر و مرا المقاهر وال نمير عر رات تن يميرة

كبيررة ،عال ما الميتمررع المر ن بخب ررات من مررات حقررو اننسرراا واليمبيررات النسرروية والحركررات
النقابية يمكا ما يكوا هوناً حقيقياً لنا عا نيحنا ف التواصل المن ز مب .

25

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=23012012&id=6b49991a -ab1d-400a-

a176-311040e9956c
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وتجدر اإلشارة إلى أن إجابات ك من النائبين د.مصعفى النجار ود.عمرو حمزاوي ال ترتبع

بحزب الحرية والعدالة بصفة خاصة وانما ي إعار العوقة بين األغلبية واألقلية داخ البرلمران

بصفة عامة.

مما فيما يتبي بمبايير اختيار مهضا اليينة التأسيسية لوضع ال ستور ،موضح النائر

محمر

هر لي ما ونررا ث ثررة مبرايير مساسررية ينب رري االهتمرا هييهررا وورري الكفرا ةف والتخصررصف وتمثيررل
كافة طوائ

الميتمع المصرةف ولق مك النائباا واني نور ال يا وم ر هايور هير المبيراريا

األخيريا المتبيقاا بالتخصص والتمثيل المتوافا .وبالنسبة لينائ

.همرو حمفاوة فيقر هرا علر

ضرورة طر م اريع عوانيا لتح ي مبايير ت كيل اليمبية التأسيسية لوضع ال ستور.
وفيمررا يتبير بتفبيررل ور البرلمرراا مكر النائ ر

بال سرتور الي ير وانمررا يررتبط بال ئحررة الحاليرة؛ حير

محمر هر لي ما تفبيررل ور البرلمرراا ال يتبي ر

مكر ما البرلمراا لررا يسرتطيع ما ير ة ورت

المثالي مو المنروط بر فري رل ال ئحرة الحاليرة التري تتسرز بالتبقير ال ر ي ف وتُكررع البيروعراطيرةف
وتبطي سيطات واسبة لرئيع المييعف وونا محاوالت لت يير وفت ال ئحةف وم ار النائر محمر
ه لي –في وفا انطار -عل من مه مقترحا ل ئحة ي ي ة .مما النائباا واني نور الر يا وم رر

هررايور فقر مكر ا هير تفبيررل ور البرلمرراا ولكررا وا تفصرريل وتح ير المحرراور الترري تحتررا علر
تفبيل وتطويرف عال منهما موضحا ما ستور  1971سيكوا مناسباً بب عص

تتسز ببوار ستورة.

و يما يخص الحصانة البرلمانية ،فقر مكر كرل مرا النائر
والنائ ر

محمر هر لي والنائر

محم ر هررايور من ر كرراا يسررا اسررت لها مررا عبررل الن روا

الموا التري كانرت
وراني نرور الر يا

الق ر ام لكررا الن روا

الي ر لررا

يسيئوا استخ امها ،وليع ونا م كية فري وضرع ضروابط لمنرع اسرت ل الحصرانة بمرا يخرال

مرا

تز النص هيي في ال ستور.

أما بالنسبة لتمثير المررأة والعمرا والفوحرين ،مكر النائبراا محمر هر لي ووراني نرور الر يا منهمرا
ليسررا مررع ن رراز الكوتررةف ومنهمررا ي ي ر اا االنتخررا
تمييفف بينما مك النائ

الحررر الررفة يسررمح بفرررص متسرراوية لييميررع وا

م ر هايور تأيي ت لن از الكوتة.

وعن العوقات المدنية العسكرية ،مك النائ

محم ه لي هي ما مييع ال ب

لا يير هير

ما يخص الم سسة البسركرية بسريطات فري ال سرتور؛ فرالييد ورت فري الثكنرات ولريع فري ان ارة

السياسرريةف فالم سسررة البسرركرية وروررا األساسري وررو ال ر فاع .وفيمررا يتبي ر بالرعابررة هي ر الميفانيررة،
موضررح ما مب ررز م سسررات ال ولررة مصررابها الفسررا ف واا كانررت الم سسررة البسرركرية مصررابها ببر

الفسا فالبرلماا ميضاً مصاب فسا فبيينا ما نب م بتطهير البرلماا موالً حت نسرتطيع تطهيرر كافرة

الم سسررات مررا الفسررا ف ووررفا مررا مكر هيير ميضراً النائبرراا ورراني نررور الر يا وم ررر هررايور حير

مك ا هي ما الم سسة البسكرية وروا األساسي وو ال فاع وحماية الح و لكا لريع لهرا مة ور
19

سياسرريف وفيمررا يتبي ر بميفانيررة اليرريد ف ب ر ما تخضررع ليمراعبررة مررا خ ر ل لينررة متخصصررة مررع

الحفا هي السرية عفا لفز األمر.
ولق مك النائ
26

2012/1/9
الم نييا ف

.مصطف النيار في مقال ل في يري ة المصرة اليوز ببنواا نحو الهدف"

ما ونا وروايع لر ا الم سسرة البسركرية مرا ترتيبرات ن راز الحكرز ومر ا تر خل

ونها ،ولرفل البر مرا حروار ناضرج ومبا رر بكرل رفافية مرع الم سسرة تر يرت لينرة

ما البرلماا المنتخ

ليوصول عل تفاوز وموا مة تحترز خصوصية الييد ،وف الوعت نفس ال

تيبل ما الم سسة البسكرية م سسة فو

البر ل ،مررع م ارهرراة هر ز التفرريط فر

ستورية ف

ولة عامت بها ثورة نرسا القانوا واعامة

حقررو ال رره ا والمصررابيا مو يبررل عضرريتهز بنر ا مررا بنررو

التسوية مع ما يهة ما م سسات ال ولة.
ممرا بالنسربة لينائر

.همررو حمرفاوة فيقر عررال فري مقررال لر فري يرير ة ال ررو ببنرواا أحروا
27

مصرررر -الخعررروع الحمرررراء" ف رري 2012/12/23
ونطال ر

الن روا

المنتخبرريا ،ووررز مصررحا

هون ررا نس ررتكمل انتخاب ررات ميي ررع ال ررب

رررهية يمقراطيررة ألا صررن و انتخابررات غيررر مررفور

يا بهز ،بالن ر ف كيفية تبكير الي ول الفمن الخراص بانتخابرات الرئاسرة ببر صرناهة توافر

حول وفا اله

ف فالم ك ما مصر لز تب تحتمل مخطا ان ارة السياسية ليمييع البسركرا وما

خرو الييد ما السياسةف هونا ن ير حروا اًر حقيقيراً

الحفا هي الم سسة البسكرية بات يتطي

وا مواربة حول روط وضمانات خرو الييد ما السياسرة ،عا تير الضرمانات المتبيقرة ببر ز

المسررا لة القانونيررة مو تي ر المرتبطررة باسررتثمارات اليرريد االعتصررا ية ومموال ر ف فيرريع ف ر وررفا مررا
تياوف مو مساومة ،والكثير ما ال ول الت سبقتنا هي مسار التحرول الر يمقراط نيحرت تر رييياً

ف الموا مة بيا بنا ال ولة الم نية ال يمقراطية وبيا عخ ار الم سسة البسكرية ما السياسة هي

م ارحررلف فالسرربيل الوحي ر ليخرررو مررا النف ر الم يررز ال رراوا الررفا خيررت ب ر ال ولررة المص ررية وررو
البحر

هرا حرل سياسر لررإل ارة المتبثررة ليمييرع البسركرا بالتسرريع بر ي ار ات نقرل السرريطة ،وال

يوي غير البرلماا المنتخ

ليقياز بهفت المهمة وا ارة الحوار مع البسكرا حولها .

وفي ضو وفت انيابات يتضح ما ونا تواف بيا و ال النوا

البسر رركرية مرررا الحير رراة السياسرررية والبرررو ة عل ر ر

انيابرات توضررح ميضراً تمرراي اًف برريا النروا

حول ضورة خرو الم سسة

ورور ررا الطبيبررري المن رروط بهرررا وورررو ال ر ر فاعف عال ما

حررول الكيفيررة التري سررتخر بهررا الم سسرة البسرركرية مررا

الحياة السياسية.
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محمر هر لي طبيبرة الن راز السياسرري الي ير لمصررر،

عبيعرة النظررام السياسري :لرز يوضررح النائر
و ررل و ررو رئاس رري مز برلم رراني مز مخ ررتيط؛ حير ر

سيح .

موض ررح ما م ررا س رريتواف هيير ر البرلم رراا و ررو ال ررفة

ممررا النائبرراا ورراني نررور الر يا وم ررر هررايور عر مكر ا ما ونررا نسرربة ال بررأع بهررا اخررل البرلمرراا
تميل عل ن از مختيط خ ل المرحية االنتقالية ثز ن از برلماني بب مرور المرحية االنتقالية.

المجتمررم المرردني :مك ر النائ ر

محم ر ه ر لي ما ال ولررة ال ت ر هز الميتمررع الم ر نيف بررالرغز مررا ما

الميتمع الم ني عفا توافر ل ال هز المناس

بالبي ف ف ب ما توفر ال ولة هماً

يستطيع ما ينه

ليميتمرع المر ني .وفيمررا يتبير بقضررية التمويرل األينبرري ،ف نر يرررا ما التمويرل األينبرري لريع كير

المهز ما تكوا ونا ضوابط لر ومال يمثرل بر ر ليتسريل المخرابراتي مو نفسرا البير ف

ضرر مح

وموضرح ما ونررا م راريع عروانيا مق مررة لتفبيرل الميتمررع المر ني .كمررا موضررح النائبراا ورراني نررور
ال يا وم ر هايور ما ونا توصيات مرا المييرع القرومي لحقرو اننسرااف ومقترحرات مق مرة

مررا  39يمبيررة حقوعيررةف يررتز بحثهررا و ارسررتهاف فيضررماا حريررة البمررل البر ميضراً مررا ضررماا هر ز
المساع باألما القومي الوطني.

.همرو حمفاوة فيق مكر فري مقالر السراب ان رارة علير كيرف يتجراوز الليبراليرون

مما النائ

بمجلس الشعب مززق المقاعد القليلرة؟
يحميها ما تبس

28

مننرا فر ممرع احتيرا لقرانوا ي ير لييمبيرات األوييرة

وعمع السيطة التنفيفية وك وما لز يتوع

بب الثورة.

ممررا مررا يتبي ر برراأل ا البرلمرراني المنت ررر ليحييولررة وا ح ر و تبررار

برريا رررهية البرلمرراا

و رررهية المير اا ،يمكررا القررول عا وررفا السر ال لررز يررتز انيابررة هيير ب رركل واضررح ومبا ررر؛ حير
تياول كل ما النائ

محم هر لي والنائر

وراني نرور الر يا والنائر

م رر هرايور اليرف األول

مررا السر ر ال وو ررو المقص ررو األ ا البرلم رراني المنت ررر ف وتطرعر روا علر ر نقط ررة مخ رررا تمامر راً؛ حير ر
ب ايرة هير تأكير ما المير اا طوائر

حرص النروا

متبر ة ومتنوهرة ومرا ثرز تتبر وتتنروع اا ار

واألفكررارف ثررز يررأتي ببر فلر تأكير ما ال رررهية لي ررب ف وما المير اا ال يفتئررت هير

ور البرلمرراا

والبرلمرراا ال يسررتطيع تيرراوف ور ال ررب ف وهن ر الض ر ط الب ر ما يتخررف المسررار السررييزف وافا كرراا

األ ا البرلمرراني ال ييبرري كررل الطموحررات عال ما األ ا سيتحسررا يوميراًف لكررا ي ررل السر ال مررا وررو
األ ا البرلماني المنت ر ليحييولة وا ح و تبار
مما عيابة النائ

.مصطف النيار فهي بيهة بانيابات السابقة مع ع ر مرا التروافا؛ حير

عر ررال فر رري مقر ررال ل ر ر فر رري يري ر ر ة المصر رررة الير رروز ببن ر رواا برلمررررران الثورة...صررررربر جميررررر " ف ر رري
29
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ولفاماً هي وفا البرلماا ما يتفاهل مع كل األح ا

مريع ساب .
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=328176
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ب استثنا ف عال ما ونا

واع ررع ومبطي ررات مساس ررية البر ر م ررا التب رراطي مبه ررا ونح ررا نحك ررز هير ر البرلم رراا وم ائر ر  ،مول و ررفت

المبطيررات ح اثررة التيربررة وضرررورة عهطا وررا مفي ر ا مررا الوعررت لتنضررج ،وثانيهررا وررو واعررع ال ررارع
المصرا الفا تز تيرير

خصريت اننسرانية هير مر ا هقرو ممتر ة ،بمرا فيهرا األفر السياسر

والممارسرة السياسرية التر كانرت منب مرة ،ولرفل فر ا ورفا البر ما يرنبكع هير

مهضرا البرلمراا

الفيا وز يف ما وفت الحالة البامة ف مصرف ليع ما مصيحة الثرورة وال الثروار االصرط از مرع

البرلماا مو ه ا ت ،ليع ما مصيحة الثوار ما يقفوا ف موايهة البرلماا صاح

ااا ف مصر بنرا هير اختيرار م يريا المصررييا لر  ،برل يير
وتبفيررف ع ارت ر والوعررو

خيف ر بكررل عرروة لضررماا تحقي ر مور ا

ال يمقراط  ،مهما ب ا م ا األغيبية مخيباً لبب

هير الثروار هرز ورفا المييرع

الثررورة واتمرراز خط روات التحررول

الناع ،عال من ال توي مغيبيرة وال معييرة تسرتطيع

تياول صوت ال ارع ومح ز الناع ،اهت اففنا ببرلماننا المنتخ

و هم وو الخطوة األولر نتمراز

بنا الم سسات الوطنية الت سيتطور م ا وا مع الممارسة .
ممررا النائ ر

ال رهية األولر

.همرررو حم رفاوة فيق ر مك ر فرري مقررال ل ر بيري ر ة ال رررو ببن رواا هررواجس العرررام

الجديد  -سابعنا عن شروع األداء السياسى الفعا لمجلس الشعب" في  302012/1/16هي

عا القبرول ال ربب البراز ليمييرع لرا يتحقر عال باسرتكمال مقروز ال ررهية ال يمقراطيرة بمقروز آخرر
لي رهية يتمثل ف

رهية اننياف ،ووفت لا تتأت عال بأين ة ت ريبية ورعابية فبالرةف ال رب

تحسيا روف المبي ية واالرتقا تنموياً بالميتمع ،ال ب

مرن ز وسرريع ،ال رب

يرير

يري نقل السريطة ليمر نييا هير نحرو

يرير الب الرة االيتماهيرة وتطهيرر ميهرفة ال ولرة ،ال رب

يرير احترراز حقرو

اننسراا ومحاسربة منتهكيهرا ،ال رب

يرير الحفرا هير ال ولرة واسرتبا ة هافيرة م سسرات ف ال رب

األ ا البرلمرراني تتمثررل فيمررا ييرري

رررط الفاهييررة األول وررو تواف ر مغيبيررة مسررتقرة اخررل المييررع

يرير وهير مييسر ما يتصر ا لهررفت المهرراز بفاهييررة وممانررةف ومررا ثررز وضررع مرببررة ررروط لفاهييررة

هير األولويررات الت رريبية والرعابيررة ووضرربها ف ر ير ول فمن ر واعبر واه ن ر هير ال ررما البررازف
ررط الفاهييررة الثرران وررو بنررا الثقرة برريا األحر اف والكتررل المختيفررة وحرصررها يميبررا هير تيرراوف

صراهات ما عبل االنتخابات واستقطابات الم ه االنتخاب ف رط الفاهيية الثال
البرراز بررأا المييررع وبأغيبيررة مسررتقرة يرير ما يراعبر ال ررب

وو ععناع الررما

ويحاسررب وهررافز هير البمررل ب ررفافية

وه نيةف رط الفاهيية الرابع وو تحقي نياحرات حقيقيرة وسرريبة تطمرئا المصرريات والمصررييا

عل ما المييع عا ر هي البمل بفاهيية.
مطال

ومو ا

الثورة مك كل ما النائ

محم ه لي والنائ

وراني نو ارلر يا والنائر

م رر

هررايور هي ر فررتح كررل الميفررات فيمررا يتبير بالمحاكمررات والوضررع االعتصررا ة واألمنرري وم ررك ت
30
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الفقر والتبييز والصحة والبيئةف مع التأكير هير ضررورة التمييرف بريا مطالر

هايررل مثررل المتطيبررات اليوميررة والوضررع األمنرري ،ومطال ر
تحقير الب الرة االيتماهيرة .ومكر النروا

هير موميرة هر

يمكرا تحقيقهرا ب ركل

تتحق ر بالت ر ريج وتحتررا ليوعررت مثررل

القضرايا المتبيقرة ببر و سرينا وتحقير

التنميررة لس ررينا الت رري تمثررل منطق ررة اس ررتراتيية وحيويررة لي ولر رة المصرررية فهرري منطق ررة مم ررا ع رروميف
والتأكي ر هي ر ضرررور مررج ب ر و سررينا وموررالي النوبررة بالنسرريج الميتمبرري المصرررة حت ر ي رربروا
الب روائيات والسربي نحرو تطروير ورفت المنراط

بالمواطنة والمساواةف وكفل التأكي هي فتح مي

مو تر رروفير منر رراط مخر رررا تضر ررما ألويهر ررا حير رراة عنسر ررانية كريمر ررةف واألولوير ررة سر ررتكوا الحتياير ررات
المواطنياف مع محاولة تحقي التوافا بيا ما وو سياسي وما وو اعتصا ة وما وو ايتماهي.

القضررايا انعييميررة موضررح كررل مررا النائ ر
هايور ما ونا خطا

محم ر ه ر لي والنائ ر

ورراني نو ارل ر يا والنائ ر

م ررر

برلماني واضح ومح تيات القضايا انعييمية وخصوصاً الثورات البربية

وتح ي ر اً الثررورة السرروريةف وم ررا وا بال ر ور الررفة تقرروز ب ر الييرراا المتخصصررة فرري وررفا ال ررأا مثررل
لينة ال ئوا البربيةف ولينة ال ئوا الخاريية .
وائر السياسة الخاريية المصرية مك النائ

محمر هر لي هير ضررورة خير

ائررة نفروف سياسري

اخيية في ب يفيرة سينا التري تمثرل منطقرة اسرتراتيية وحيويرة ألمرا مصرر القروميف والمنراط
التي تمثل امت ا ا طبيبيا ألمنها القومي مثل فيسطيا وغرفة ومرا يتاخمهراف ثرز خير

وائرر نفروف فري

ينررو السررو اا ومنطقررة البحي ررات الب م ر ف ولق ر مك ر هي ر ما وررفت ال ر وائر المختيفررة ورري وائررر

متحاضنةف كما مك النائباا واني نورال يا وم ر هايور هي مومية االنتما البربي وانس مي
والبمل في عطرار ورفت الر وائرف فضر ً هرا االمتر ا انفريقري وضررورة تفبيرل طرر ي ير ة ليتبراوا

مع ال ول انفريقية وفي كافة المياالت.
التحر يات الخارييررة موضررح النائر

محمر هر لي ما التحر يات الخارييررة تتمثررل فرري تصرراه نفرروف

الب ير ر م ررا الر ر ول اخ ررل الر ر وائر المختيف ررة الس رراب ان ررارة عليه ررا مث ررل النف رروف انسر ررائييي والنف رروف

الفرنسي ،فالبو ة عل وفت ال وائر سريمثل مهمرة صرببة و راعة ومرا ثرز هيينرا ما نبر م ألننرا تأخرنرا
كثير اًرف فض ر ً همررا تمثي ر

ول الخيرريج مررا تح ر يات لثررورات الربيررع البربرري .ممررا النائبرراا ورراني نررور

ال ر يا وم ررر هررايور فيق ر مريررا ما التح ر يات الخارييررة تتمثررل فرري ال ر ول ال ربيررة المتخوفررة مررا
تصرراه انسر مييا وهر ز السررير هير خطر الن رراز السرراب ف مررع تأكير التحر ة الررفة تمثير

الخييج و مرا اتخفتر مرا موعر

فل به و وحكمة وتين

ول

محاير ورفضرها مر ير البروا االعتصرا ة لمصررف وسريتز موايهرة

ال خول في ص ازف واعامة ه عات بها راكة وو ية.

مصر كفاهل في التفاه ت ال ولية والبالمية مك النائر

ن ر اًر لتبقر وت رراب الب عررات لكررا يمكررا الحر ي

محمر هر لي منر ال يوير فاهرل مسرتقل

هررا فاهررل مميررف ف وتسررتطيع مصررر مررا خر ل

رف فري السراحة ال وليرة والبالميرةف وورفا مرا مكر
خي نفوف اخيي واعييمري عروة ما تصربح فراه ممي ا
23

هيي ميضاً النائباا واني نورال يا وم ر هايور حي

مك ا هي مومية البنا ال اخيي لي ولة في

المقاز األول بما ُيمكا ما صناهة مصر عوية وناوضة.
ثالثاً :نتائج الدراسة



عا الق ار ة انيمالية لما طرح و ال النوا

الي ت ير عل ااتي

تويهاتهرررا

 .1ر ي ررة القررروا البرلمانير ررة الي ير ر ة عا القررروا البرلمانير ررة الي ير ر ة هي ر ر اخرررت
فكر ور ية ي ي ة هبرت هنها الب ي ما الم رات
ومريبياتها تحمل ا

 الرغبة في ما يمثيروا عروا برلمانيرة ي ير ة تُصريح مرا مفسر ت الن راز السراب وتكروا
عا رة هي الت يير.

 ع ار ور ر ال النر روا

الير ر لر ر وروز األساس رري المن رروط به ررز وو ررو الر ر ور الرع ررابي

والت رريبي ولرريع ال ر ور الخ ر ميف مررع حرصررهز وتأكي ر وز هي ر موميررة التواصررل
المن ز والفبال مع الناع وموالي ال ائرة بصفة خاصة.

 الحرررص هي ر المبرفررة واالط ر ع المسررتمر وتطرروير األ ا وتقبررل االست ررارة مررا
خ ل االهتما هي الب ي ما مراكف األبحا

 يحمل النوا

المتخصصة.

الي ر ية ي ي ة لمفهومي (األغيبية واألعيية) فيز يب المبيار ونرا

وو الب وانمرا مصربح الكفرا ة والفاهييرةف ومرا ثرز تحرول األمرر مرا مغيبيرة ومعييرة
ه ية عل مغيبية معيية نوهية.

 توافر الوهي وان ار الحقيقي ليتح يات ال اخيية والخاريية التي تواير البرلمرااف
وتوافر ميضاً الرغبة والبمل هي التص ة لهفت التح يات وه يها.

 .2ه عررات القرروا البرلمانيررة ببضررها برربب
رف ليتوافر
مفهومرا متمير ا

يمكررا القررول عا و ر ال الن روا

الي ر طرح روا

يضرربط الب عررة برريا القرروا البرلمانيررةف ويبررو تميررف الطررر فرري ما

التواف ر لرريع صرره ار ل خت فررات والتمررايفات برريا القرروا البرلمانيررةف وانمررا تواف ر عررائز هي ر
استثمار ورفا التبر والتنروع واالخرت

فري االتياورات والمريبيرات والرر ا وا ارتهرا ع ارة

ر ي ة من مة تتياوف المصالح الحفبية ما ميل تحقير المصرالح البامرة الوطنيرةف فضر ً
هرا ما الب عرة لررز تبر ه عررة ويمنرة مغيبيررة هير معييرة وانمررا وري ه عررة توافنيرة يحكمهررا

األ ا الفبال والبمل اليا .

 .3موي القصور بالرغز ما توافر ر ية ي ير ة بالفبرل ليقروا البرلمانيرة الي ير ةف عال ما ورفت
الر ية ي وبها بب



القصور

تي ر ان ارة عل ما وفت النتائج ليست نتائج هامة ت مل كل البرلمانييا الي وانما تببر ها هينة البح
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وال راسة.

ففيما يتبي بال ور الرعابي والت ريبي لينائ

البرلمرانيف ال يرفال يسراوز ببر

تأ ية الخ مات ووو بفل يساوز في تكريع فكررة نائر

النروا

فري

الخر مات ف عنمرا ينب ري هيريهز ما

يستثمروا تواصريهز مرع النراع ليتأكير هير الر ور الرعرابي والت رريبي وتفبيير فري محاسربة

المقص ر ررياف كمر ررا تتسر ررز ر ير ررة البرلمر ررانييا الي ر ر بر ررالتركيف ال ر ر ي هي ر ر القضر ررايا اانير ررة
والقضايا ال اخيية ووو ما تفرض طبيبة المرحيرة ال ر ف ولكرن يفتقرر البرلمرانيون الجردد

إلى رىى استراتجية عويلة المردى تىسرس لدولرة مصررية متقدمرة وناهضرة حقيقيراً ري
كا ررة المجرراالت وهررذا هررو الهرردف األسررمى للجمي رمف وبررالرغز مررا تأكير النروا
األولوي ررة س ررتكوا لمطالر ر

هير ما

ال ررارعف عال ما ببض ررهز ل ررز ي ر رر علر ر شررررعية اإلنجررراز دون

اإلخررو ف فهررفا البرلمرراا يررا تببي ر اًر هررا ع ار ة ررببية حقيقيررة وال ررب

ينت ررر من ر الكثيررر

هي األعل خ ل ال ورة البرلمانية األول التي ستمثل اختبا اًر حقيقاً لهفت القوا البرلمانية.

وفي ضو ما سب طرح يمكا القول عا القوا البرلمانية الي ي ة تواي الكثير ما التح يات عال
منهررا تمتير ميضراً الكثيررر مررا انمكانيررات الترري تمكنهررا مررا موايهررة وررفت التحر يات وه يهرراف فكررل
رار ي ير م يختير
الم رات الساب فكروا ت ير عل ما البرلمانييا الي يسيكوا مس اً

الق يز.
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هرا المسرار

*أسئلة المقابلة*
 .1لمافا عررت التر ح في االنتخابات البرلمانية  2011ما الي ي الفة ترغ
 .2ما وو البامل األكثر تأثي اًر في تحقي فوف في االنتخابات
 .3ماوو تصور لينائ
 .4كي

البرلماني

تستطيع ما ت ير الن رة السائ ة ها البرلماني بأن نائ

في تق يم

الخ مات

 .5ما وي المهارات التي الب ما يتميف بها البرلماني الفبال

 .6مرراوي المصررا ر الترري تبتمر هييهررا فرري ارسررة القضررايا المختيفررة وررل تبتمر هير م اركررف
مبحا

ل ست ارة

 .7وررل ترررا ما انطررار الت رريبي والقررانوني الررفة تمررت فرري عطررارت االنتخابررات مثررل فرص رة
ي ي ة ليمر حيا

 .8ماوي القضايا الم تركة التي يمكا ما يتأسع هييها التواف

 .9ول ترا ما حف الحرية والب الة يمكا ما يمارع فات ال ور الفة لبب الحرف الروطني
في البرلماا الساب

نبز ال الئل والم رات /آليات الموايهة

ما وي المبايير التي سيتز االستنا هييها لتحقي التحال

.10

مرع محر اف مخررا فري

البرلماا

 .11ال ستور الي ي


ور البرلماا.
ور الم سسة البسكرية وميفانيتها.




الن از السياسي الي ي .



الميتمع الم ني نحو التمكيا مز التيمي .

 .12ما وو األ ا البرلماني المنت ر ليحييولة وا تبار
 .13مطال

ومو ا

رهية البرلماا مع رهية المي اا

الثورة (المحاكمات -األما التقيي ة واننساني -ال وائر المنسية ب و سينا

/موالي النوبة/موالي الصبي )ف وأي منهم له األولوية؟
 .14ور ر ررل سر ر رريكوا ونر ر ررا خطر ر ررا

البربية/القضية الفيسطينية/المي
 .15كير

برلمر ر رراني واضر ر ررح تير ر ررات القضر ر ررايا انعييمير ر ررة مثر ر ررل (الثر ر ررورات

النووة انيراني).../

يمكررا ما تسرراوز كبرلمرراني فرري عهررا ة ت رركيل ه عررات مصررر ب ر وائروا المختيفررة وألة

ائرة ستكوا األولوية

 .16مرراوي التح ر يات الخارييررة الترري ترررا منهررا يمكررا ما تبي ر فباليررة األ ا البرلمرراني وكي ر
ستوايهونها
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 .17كير ر

يمك ررا ما يس رراوز البرلم رراا ف رري اس ررتبا ة مص ررر لمكانته ررا كفاه ررل مس ررتقل ومح ررور ف رري

التفاه ت ال ولية والبالمية
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