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 الدالالت قراءة في  الشورى:مجلس انتخابات 
  السياسيالمستقبل ستشراف محاولة الو 

 )*(أحمد عيد
 

 )سياق االنتخابات(مقدمة 
 (:، رغبة المجتمعرغبة السلطةبين رغبتين ) ...الشورى.في جدوى المجلس

الذي أعطي لرئيس  ،2011يناير  25نظام السياسي، قبل بطبيعة ال الشورىارتبط مجلس      
هو انعكاس  -بتكوينه وصالحياته– الشورىالجمهورية سلطات واختصاصات مطلقة، ومجلس 

واضح ودالة في سلطات رئيس الجمهورية التي طغت علي الدستور المصري حينما أعطي رئيس 
جانب رئيس السلطة  في تدخل مؤثر من–الجمهورية سلطة تعيين ثلث أعضاء هذا المجلس 

بخالف سلطته في تعيين عشرة أعضاء بمجلس  ،تكوين أحد مجلسي التشريع بمصرفي  التنفيذية
السلطة التشريعية طيلة سنوات عمر  أداءالذي مثل تناقضا وظيفيا انعكس علي  األمر ،الشعب

تناقضا ساهم في تشكيل أنسجة النظام السياسي وتكوين عالقات الفساد  ،يناير 25أنظمة ما قبل 
 أركانه. واالستبداد داخل

يناير تطلع الشعب المصري إلي بناء مؤسسات فاعلة تتناسب وطبيعة المرحلة  25وبعد      
المقبلة التي تتطلب بناء دولة قادرة علي الوفاء بالتزاماتها في الداخل والخارج انطالقا من 

نيت مؤسسات ب   جدوىإعادة النظر في  أهميةومن هنا كانت  ،ضرورات األمن القومي واإلنساني
من جانب سلطة فاسدة حرصت علي تفريغ المؤسسات من الوظائف واألدوار لتبقي هامشية غير 

 قادرة علي الوفاء بالتزامات المواطنين.
 الشورىأعني مجلس  ،البرلمانية الحياةواحدة من هذه المؤسسات تشكل الضلع الثاني في      
الصالحيات التي  إلياه الوظيفية وافتقاره لعدم جدو  طالبت كثير من القوي السياسية بإلغائه الذي

 للنفقاتوتوفيرا  ،وتقصيرا للفترة االنتقالية ،تمكنه من لعب دور ملزم في العملية التشريعية
باإلضافة إلى نصف  ،االنتخابية التي بلغت مليار جنيه علي لسان رئيس اللجنة العليا لالنتخابات

 .(1)مليار جنيه لتشغيل المجلس خالل عام واحد
رفضت هذه  ،يناير  في المجلس العسكري 25والتي تركزت بعد  ،السلطة السياسية أن إال     

ودعت  ،المطالب وأقحمت انتخابات مجلس الشورى في جدول ومسار المرحلة االنتقالية

                                                           
 باحث سياسي. )*(
، "لماذا رفضه الشعب وأصر عليه العسكر: الذيمجلس الشورى " بعنوانمقال منشور لجمال زهران بموقع اليوم السابع 1

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=608394، 21-2-2012 
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وأقيمت االنتخابات  ،(2)2012يناير  30-29في المجلس المشاركة في انتخابات  إليالمواطنين 
من مقاعد المنتخبين في ضوء  %85في موعدها وأسفرت عن فوز التيارات اإلسالمية بنسبة 

ويبقي المجلس في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية الستكمال  ،(%7.2نسبة تصويت منخفضة )
 تكوينه بتعيين الثلث المتبقي.

( نسب الفوز ،نسب التصويتاألرقام )وهذه الورقة تتطلع إلي تقديم قراءة في دالالت      
البرلمانية والنظام السياسي بشكل  الحياةفي  الشورىومحاولة استشراف فاعلية مجلس  ،والنتائج

  :المحاور اآلتيةعام من خالل تقديم رؤية تعتمد علي 
 ..أسباب العزوف .دالالت نسبة التصويت .1
 دالالت نتائج االنتخابات )في ضوء نسب التصويت(  .2
 ...شبكية األزمات .الشورىأزمات مجلس  .3
 السابقة(  األزماتمستقبل المجلس والنظام السياسي )في ضوء  .4

 
 (الشورىثورة توقعات )دالالت نسبة التصويت  :أوال

 ،ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه أيام نظام مبارك الشورىتصور كثيرون أن انتخابات      
وأنها ستتأثر، من دون شك، بالزخم الكبير الذي واكب انتخابات مجلس الشعب، السيما في ظل 

االهتمام وجود عاملين أساسيين، األول هو إبداء التيار اإلسالمي الذي فاز باألغلبية البرلمانية 
والثاني هو تلك الوظيفة المستحدثة للمجلس التي خوله بها اإلعالن الدستوري  ،بانتخابات الشورى

وهي مشاركة الشورى في اختيار لجنة تأسيس الدستور، ولذا سيعطي  2011الصادر في مارس 
الناس وزنًا لهذا المجلس، على األقل هذه المرة، قياسًا إلى أهمية الدستور كإطار لبناء النظام 

مطالب الثورة ومبادئها ومساعدة البالد على إكمال "الفترة  شرعنهوتقنين أو السياسي الجديد، 
إال أن نسبة التصويت خيبت هذه التوقعات والمحصلة  ،االنتقالية" مع تقصيرها بقدر اإلمكان

 لجان خالية تقريبًا من الناخبين.
بأن  -رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابات– إبراهيمعبد المعز المستشار حيث صرح      

ألف ناخب  774و، بتصويت مليون %7,2انتخابات الشورى جاءت بنسبة  فينسبة التصويت 
 .ألف ناخب 812,613مليون  24من نسبة المسجلين 

                                                           
عبرت عنها نسبة التصويت  ،على إلغائها رغم مطالبات مجتمعية الشورىالمجلس العسكري علي عقد انتخابات  إصرارال نفهم  2

التي حرصت علي الحفاظ علي هامشية المؤسسات والبقاء علي معالم نظام ما قبل  األعلىالمجلس  سياساتإال في ضوء  ،الضئيلة
يشغل حيز من فراغ المرحلة االنتقالية بهدف تزويدها  أنكان المجلس العسكري يريد  ،يناير أكثر من حرصه علي تمكين الثورة 25

 لذلك.  داهأ تكان الشورىأكثر وقت ممكن وانتخابات 
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( إال في السياق %7.2) الشورىالنسبة المنخفضة للمشاركة في انتخابات قراءة ال يمكن و      
 ،ليهلت إما آ إليفي وصول النسبة  الذي أحاط باالنتخابات، والذي ساهم بشكل أو بآخرالعام 

 :مر الذي يتطلب استدعاء عدة عناصر تاريخيةاأل
ظاهرة صاحبت انتخابات المجلس منذ إنشائه  الشورىاإلقبال الضعيف علي انتخابات مجلس -

وساهمت عوامل الفساد السياسي والتزوير االنتخابي في إعطاء أرقام غير حقيقية عن نسب 
 التصويت حتي يتمتع هذا المجلس بالشرعية.

مفترض أنه من اليقوم بها كيان التي وظيفة الافتقار المجلس إلي صالحيات حقيقية تعكس -
تكوين صورة زهنية تراكمية عند الناخب  إليمما أدي  ،لعملية التشريعية والرقابيةيمثل أحد أركان ا

سلطاته  إحدىجدواه السياسية وكونه مجرد إناء فارغ يصب فيه رئيس الجمهورية  مالمصري بعد
الزائدة بخالف تحويله إلي عبء مادي علي الدولة يرضي من خالله صاحب السلطة بعض 

 مكاسب.المنتفعين عند توزيع ال
في كثير من األحيان يكون مرشح مجلس الشورى أقل شهرة وخبرة من مرشح مجلس الشعب،  -

وينظر إليه وكأنه "كادر سياسي من الدرجة الثانية" كما ينظر إليه الجمهور العام باعتباره أقل 
قدرة على إنجاز بعض المطالب والمصالح والمنافع الشخصية المباشرة، في ظل انتعاش ظاهرة 
"نائب التسهيالت" التي كانت سائدة أيام النظام البائد، وال تزال مستمرة، لألسف، عقب الثورة، 

 .وهي تجعل نائب البرلمان يؤدي في النهاية ما يجب أن يؤديه عضو المجلس المحلي
سوء سمعة "مجلس الشورى" لدى النخبة السياسية وقطاع ال يستهان به من الرأي العام  -

سة التي كانت تتبعها "لجنة شؤون األحزاب" التي منعت على مدار عقود قيام باعتباره المؤس
أحزاب سياسية حقيقية يمكنها أن تشكل بدياًل للسلطة القائمة بينما سمحت بقيام أحزاب "كرتونية" 
شكلت قالدة زينة في عنق نظام فاسد مستبد، وأعطته فرصة ليوهم الرأي العام الدولي بأن في 

دديًّا. كما يشرف مجلس الشورى على "المجلس األعلى للصحافة" الذي يدير مصر نظاًما تع
التي نافقت  "الصحافة المصرية، ويعين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف "القومية
 .(3)السلطة بإفراط على حساب االرتقاء بمهنة الصحافة وتقوية الوضع المالي للمؤسسات

إلي طول  الشورىضعف اإلقبال في انتخابات مجلس  الفتاحعبد سيف الدين وأرجع الدكتور 
شعور كذلك إلي  ،الفترة االنتخابية التي بدأت من انتخابات مجلس الشعب مرورًا بمجلس الشورى

السابق أثناء حكم بأن مجلس الشورى ليس المؤسسة الفاعلة كما لم يشكل قوة في   المصريين
لغاء انتخابات   مجلس الشورى كمؤسسة قد أثير الجدل حولها ما بين وأن ،النظام البائد إلغائها وا 

                                                           
، لماذا العزوف الشورىانتخابات  :جريدة االتحاد بعنوانمنشور بموقع  عمار علي حسنلمقال  3

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=64191، 17-2-2012. 
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الممارسة السياسية للمواطن قد شابها الحيرة وعدم اليقين مما أن و  ،شورى لتقليل الفترة االنتقاليةال
 .(4)نتاج األوضاع السياسية في مصر ولد أزمة ثقة لديه وذلك

انتخابات المشاركة في عزوف الناخبين عن  الورقيةوعات الصحف والمطبوقد رصدت      
لمؤسسة إذا استشعر أهمية ا –أي شعب –ن الشعب أعن يؤكد علي األمر الذي  ،(5)الشورى

ولكن إن لم يقتنع بهذا فلن  ،وسيقدر قيمة صوته االنتخابي ،في تشكيلها سيسعى للمشاركة الفعالة
 أو لن يعجز عن تفعيل البديل. ،عن صمته يخرج

 
 دالالت النتائج  :ثانيا
من المقاعد خالل انتخابات الشورى للفردى « الحرية والعدالة»ما حصل عليه حزب  إجمالي     

« الوفد» مقعًدا وحصل حزب 46على السلفى « النور»عد، بينما حصل حزب مق 106والقوائم 

                                                           
عالمات أون مع حديث ، الشورى لن يتكرر في الرئاسة: ضعف اإلقبال في انتخابات سيف الدين عبد الفتاح 4

 .http://www.alamatonline.net/l3.php?id=23180   ، 14-2-2012الين 
  :الشورىلخبر دال علي عزوف المواطنين عن انتخابات مثال  5

وسيطرت أجواء الالمباالة على المواطنين  ،عزوفا جماهيريا من قبل الناخبين اليوم األول النتخابات الشورى بدائرة جنوب الجيزة شهد
في حين تبارى ،واختفت طوابير الناخبين من أمام مقر اللجان ،بعكس ما كان عليه إبان انتخابات الشعب ،أطفيح والصف  بمنطقتي

في محاولة لكسر حالة اإلحجام عن التصويت ،عبر سيارات الميكروباص،في حشد أنصارهم،النور السلفيو ،حزبا الحرية والعدالة
 .المسيطرة على الشارع

وسائل لتيسير عملية ،بينما اتخذ أنصار المرشحين من أجهزة الكمبيوتر والالب توب،كما اختفت الالفتات الدعائية من أمام اللجان
 .التصويت

وسيطر الهدوء على كافة ،أية تجاوزات تعرقل مسيرة العملية االنتخابية،جان االنتخابية بمنطقتي أطفيح والصفإلى ذلك لم تشهد الل
 ،تزال تستجدي المواطنين لإلدالء بأصواتهم التي ال،اللجان

http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1
-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-62875
-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86
-9%89%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D

%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%AD،  لناخبين الضعيف لقبال اإلولمزيد من اإلطالع علي رصد
 :يمكن متابعة الروابط اآلتيةبمرحليته بخالف جولة اإلعادة  الشورىفي انتخابات مجلس علي التصويت 

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=608881&SecID=296&IssueID=0، 
http://gate.ahram.org.eg، 

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=608583&SecID=97&IssueID=168، 
http://www.moheet.com، ment/89887.htmlhttp://www.alismailia.com/home/colections/parlia، -http://al

mashhad.com،http://www.almasryalyoum.com/node/674676، 
http://www.elfagr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130669، 

news/entry-accident-ryhttp://www.an3m1.com/catego   

http://www.alamatonline.net/l3.php?id=23180
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/162875-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%AD
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/162875-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%AD
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/162875-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%AD
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/162875-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%AD
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/162875-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%AD
http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/162875-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%AD
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=608881&SecID=296&IssueID=0
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=608881&SecID=296&IssueID=0
http://gate.ahram.org.eg/
http://gate.ahram.org.eg/
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=608583&SecID=97&IssueID=168
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=608583&SecID=97&IssueID=168
http://www.moheet.com/
http://www.moheet.com/
http://www.alismailia.com/home/colections/parliament/89887.html
http://al-mashhad.com/
http://al-mashhad.com/
http://al-mashhad.com/
http://www.almasryalyoum.com/node/674676
http://www.elfagr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130669
http://www.elfagr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130669
http://www.an3m1.com/category-accident-news/entry
http://www.an3m1.com/category-accident-news/entry
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السالم »مقاعد، فى حين حصل حزب  7حصلت على « الكتلة المصرية»مقعًدا، و 19على 
 .(6)على مقعد« مستقل»على مقعد ومرشح « الديمقراطى

 

 
 

للغاية التي بلغت حدًا منخفضًا النتائج السابقة ال يمكن قراءتها بمعزل عن نسبة التصويت      
نتائج فرز فبعد اإلعالن عن  ،نسبة التصويت الشعبي في انتخابات مجلس الشعبمقارنة ب
في التأكيد علي الشعبية النور و  حزبي الحرية والعدالةقيادات  برزت تصريحات الشورىصناديق 
بدليل النسب العالية التي حصال عليها والتي وصلت إلي  اإلسالميةتيارات للالجارفة 

لنتائج هذه لقراءة األحزاب  اإلدراكيةيعكس الخريطة والتعرض لهذه المسألة  ...(7)(85%)
فحينما حضرت الكتلة التصويتية  ،النتائج بنسب التصويتمقارنة هنا تظهر أهمية و  .االنتخابات

مقاعد المجلس  ،بألوانها المختلفة ،اقتسمت التيارات السياسيةبقوة في انتخابات مجلس الشعب 
وحينما غابت هذه القوة التصويتية  ،ذات المرجعية اإلسالميةمع أغلبية بسيطة للتيارات السياسية 

                                                           

  http://www.elections2011.eg/index.php/results :علي موقع اللجنة العليا لالنتخاباتهذه النسب منشورة  6
زادت فى انتخابات   الدكتور بسام الزرقا، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى أن ثقة المصريين في التيار اإلسالمي حيث أكد  7

فى انتخابات   %80في انتخابات مجلس الشعب إلى  %60يت لصالح التيارات اإلسالمية من و الشورى والدليل ارتفاع نسبة التص
  http://www.alwafd.orgديث كاماًل علي موقع جريدة الوفد: لمزيد من التفاصيل تابع الح الشورى،

(حرية وعدالة)106

(نور)46

( وفد)19

(الكتلة المصرية)7

(السالم الديمقراطي)1

(مستقل)1

http://www.elections2011.eg/index.php/results
http://www.alwafd.org/
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شبه صلت هذه األحزاب علي أغلبية ح ،تم التعرض لها ألسباب ،الشورىانتخابات عن 
  :النتائج التاليةيوجه الباحث في إطار األمر الذي  ،(8)مطلقة
وحشده وتوجيهه إلى الناحية التي  قادرة على تعبئة الشعبليس هناك أي قوة سياسية  -1

 .(9)الذي يحقق مصالحها، والمسار تتبناهتريدها، وتدفعه إلى الخيار الذي 
بشكل  ،متوازن تمثيلعملية االنتخابية تضمن بكامل قوتها في الالكتلة التصويتية حضور  -2

 المختلفة.بين التيارات السياسية  ،ما
في المستقبل  ،األخرىوالتيارات التيارات التي حصلت علي األغلبية بين تقليل الهوة  -3

بشرط  ،والناخب بصفة خاصة ،يتعلق بطبيعة التواصل مع الناسحدوثه أمر  ،السياسي
  وعدم االستعالء عليه.عند المواطن  أهمية البعد الخدمياستيعاب 

 
   الشورىأزمات مجلس ثالثًا: 
يوضح النتائج واستعراض أرقام نسب التصويت و  الشورىانتخابات لسياق العرض السابق      

 ،لي حد بعيدمرتبطة ببعضها إ ألنهاأزمات شبكية وهي  ،الشورىاألزمات التي تتعلق بمجلس 
هي نتاج ألزمة الوظيفة شرعية التي يعاني منها المجلس الفأزمة  ؛مترتبة علي بعضهاأنها كما 

 .وهكذا ،والصالحيات الهامشية

                                                           

في مجلس في حين أنه حصل مقعدا،  180مقاعد من  106، بإجمالي %59حزب الحرية والعدالة فاز في انتخابات الشورى بنسبة  8
من  %20.5مقعدا، بنسبة  46بحصوله على  حل النور ثانيابينما  .47نسبة على مقعدا  265إلى مقاعده ي تصل ذال)الشعب 

 ..%24.6مقعدا، بنسبة  127إجمالي المقاعد، وحل في المرتبة نفسها في انتخابات مجلس الشعب بإجمالي 
ازا مقعدا، وف 498من إجمالي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمنتخبين البالغة  %70وبهذا يكون الحزبان حصدا نسبة تتجاوز 

في إطار المقارنة بين نسب تصويت ونتائج  ،من مقاعد مجلس الشورى، المخصص منها الثلثان للمنتخبين %80بنسبة تقترب من 
 :ي رجي الرجوع إلي موقع اللجنة العليا لالنتخابات .الشورىلشعب و انتخابات مجلسي ا

http://www.elections2011.eg/index.php/results 
 :منشور بموقع األزمة ،لإلسالميين.الحجم الحقيقي .الشورىانتخابات  :بعنوان عمار علي حسنمقال ل 9

----http://www.alazma.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=45884:
mid=440&Ite-57-21-18-09-qq&catid=222:2010، 24-2-2012. 

http://www.elections2011.eg/index.php/results
http://www.elections2011.eg/index.php/results
http://www.alazma.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=45884:----qq&catid=222:2010-09-18-21-57-40&Itemid=4
http://www.alazma.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=45884:----qq&catid=222:2010-09-18-21-57-40&Itemid=4


7 
 

 
  :الهويةأزمة 
تحديد هوية والنظام السياسي الرشيد هو الذي يستطيع  ،ودائرة انتماءلكل مؤسسة هوية      

مثال واضح  الشورىومجلس  ،األخريدون تداخل أو تناقض مع وظائف المؤسسات مؤسساته 
الغرفة الثانية للبرلمان من المفترض أن يمثل ففي حين أنه  ،للنشأة السياسية المشوهة للمؤسسات

يقوم نجد أن رئيس السلطة التنفيذية المنوط برقابة اداء السلطة التنفيذية بجانب التشريع المصري 
ة ه للسلطئالحائر بين دائرة انتما الشورىمجلس ومن هنا نشأت أزمة هوية  ،ثلث أعضائهبتعيين 

 .(10)(بحكم التكوين)سلطة التنفيذية ه للئوانتما (الدستوريموقعه )التشريعية بحكم 
 

 :أزمة الوظيفة
التي موصولة بإشكالية التأسيس  الشورىمجلس  ،وال زال يعانيها ،اهاأزمة الوظيفة التي عان

 ؛2011مارس الصادر في اإلعالن الدستوري و  ،2007و 1980 في الدستورتعديالت عكستها 
                                                           

السادات استفتاء دستوريا لتكوين مجلس نيابي  أنورم، حيث طرح الرئيس الراحل 1980مايو  22لي يرجع تأسيس مجلس الشورى إ 10
م، ودعم الوحدة الوطنية، وتعميق النظام االشتراكي وتوسيع 1952يوليو 23ثان داعما لمجلس الشعب، يقوم بالحفاظ علي مبادئ ثورة 

يختص بدراسة القوانين والتشريعات الصادرة عن الدولة والتي تحدد المقومات األساسية التنموية والوطنية والقومية للمجتمع  ،مجاالته
 وتفعيل مؤسساتها وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات.

حصانة برلمانية وال يجوز  أعضاءهمنح عضوا.. ي 264المصري، هو أحد المجلسين النيابيين بالدولة، يتكون من  الشورىمجلس 
 6من قبل رئيس الجمهورية والثلثين باالنتخاب، وتصل مدة العضوية فيه  أعضاءهبأذن المجلس، بينما يتم تعين ثلث  إالمعاقبته 

 .أعضاءهانتخابات وتعين لنصف  أعوام 3انتخاب العضو عقب بعد انتهاء مدته، حيث تجري كل  إعادةسنوات ويجوز 
 :يمكن الرجوع إليلمجلس الشورى ومعرفة السياق العام المحيط بهذه النشأة  التاريخية النشأةلمتابعة المزيد عن 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=232  

أزمات 
مجلس 
الشوري

الهوية

الشرعية

الوظيفة

المشروعية

http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=232
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=232
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يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة أن  :علياإلعالن الدستوري من  37المادة  قد نصتف
واقتراح ما يراه كفيال بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي وحماية المقومات 

خذ رأى المجلس فيما أاألساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب 
 :يلي

 .االقتصاديةمشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية و  .1
 .مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .2
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة  .3

 .للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية
 .ويبلغ المجلس رأيه في هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خالل ستة أشهر  :أن علي 41مــــادة ونصت ال
، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .من تاريخ العمل بهذا اإلعالن

ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون 
 .دة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانونتعيين هؤالء الستكمال الم

ميزة المشاركة مع مجلس الشعب في اختيار وبهذا يكون اإلعالن الدستوري منح لمجلس الشورى 
تلك الميزة لم تغير كثيرا  وضع الدستور الجديد للبالد، لكن التي سيخول لها الجمعية التأسيسية

حيث ال يتمتع المجلس بصالحيات تشريعية  ،بأهميته إقناع الناخبينبوضع مجلس الشورى من 
 أو رقابية كالتي يتمتع بها مجلس الشعب.

 

 :مجلس المهمة الواحدة
اختصاصات مجلس الشورى معدومة، ومن ثم فإن دوره ينحصر علي النحو السابق تعتبر      
مليارًا ونصف المليار تتكلف الدولة يستحق ذلك أن فهل  ،اختيار لجنة إعداد الدستور فقطفى 

 !؟من الجنيهات إلى جانب إهدار وقت يتجاوز الشهر والنصف
سلطات  المجلسين من المفترض منح كل منمادمنا نتحدث عن نظام برلماني مزدوج فف     

ال فائدة تذكر لمجلس الشورى سوي  ة مع التفريق في االختصاصات.. إذكامل تشريعية ورقابية
 .مشاركته في وضع الدستور

تستغرق ستة أشهر علي مدة في ساسية هي المساهمة في تشكيل الدستور ذا كانت مهمته األإف
ست سنوات بسلطة استشارية غير ملزمة للدولة عند وضع القوانين ومواد يستمر فلماذا األكثر 
 الدستور؟
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   :أزمة الشرعية
..والنسبة التصويتية .علي األرض اً ثم تأخذ حيز  المؤسسات تبني في ضمير الناس     

ولكنها تضع بها ال تعكس فقط عدم اهتمام الناخبين  الشورىنتخابات المنخفضة التي شهدتها ا
هي أزمة  الشورىس التي يعاني منها مجلوأزمة الشرعية  .كملها علي المحكشرعية المؤسسة بأ

 ،نتيجة طبيعية ألزمتي الهوية والوظيفةوهي  –كما ذكرت سابقا-تأسيسه تاريخية اقترنت به منذ 
مدي بضرورته و قناع الناخب انتخاباته الناس هو مجلس فشل في إينصرف عن فالمجلس الذي 

وهو ما عكسته  ،في الحياه التشريعية للنظام السياسيدور ملزم ممارسة و تأثيره علي حياته 
 صالحياته غير الملزمة.

 
  :أزمة المشروعية

بنسبة حضور ومشاركة جماهيرية منعدمة إلى « يقال عنها إنها دستورية»تكوين مؤسسة      
 يجعلها مؤسسة غير دستورية لرفض الغالبية العظمى للشعب« 8لم تتجاوز ٪»هذا الحد 

 .المشاركة فى تكوينها
من جانب لعدم انضمام األعضاء المعينين نتيجة  ،الشورىمجلس أعضاء عدم اكتمال كما أن 

 19ذ إنشاء المجلس في في سابقة تعد األولي من نوعها من –إلي المنتخبين رئيس الجمهورية 
 .(11)حول قانونية اإلجراءاتوالذين يمثلون ثلث األعضاء يثير تساؤالت  -1979إبريل 

 
 ،زمة الشرعية(أ)ستشراف المستقبل السياسي للمجلس في ضوء نسبة التصويت ا :رابعا

 دالالت األرقام
  :التحديات السياسية

وضع الدستور  في الشورىالتي تواجه مجلس األزمات السابقة مجموعة من التحديات ولدت 
أو  ،لما يفتقده من صالحيات هإلغاء  البعض يري أن يتمف ،دائه السياسيأوتحديد فاعلية الجديد 

كمؤسسة  أو أن يتم وضعه في إطار جديد له ،أن يتم اإلبقاء عليه في وجود تشريعات تفعل دوره
هذه المؤسسة الهامشية إذا ما  وفي كل األحوال يجب تغيير وضع ،تقوم باألداء التشريعي

 والمشاركة في النظام السياسي بفاعلية.طمحت في رضاء المواطنين 
                                                           

بغير المعينين ويباشر  الشورىن اإلعالن الدستوري نص علي انعقاد مجلس أأكد د.شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري حيث  11
ن االجتماع األول للمجلس سيشهد إجراء وأشار إلي أ. صالحياته التي انتقصت بشدة منه باإلعالن الدستوري وأصبحت محدودة للغاية
الدستوري وهو ما يعد تناقضا بين قانون والئحة مجلس  انتخابات رئيس المجلس والوكيلين بدون وجود األعضاء المعينين وفقا لإلعالن

-http://www.hoqook.com/2011-09-19-09 عقو م يلع لو خدلا نكمي لصافتلا نمم ديز مل ،مع اإلعالن الدستوري الشورى
13-26/2011-09-19-09-16-42/item/30513. 

http://www.hoqook.com/2011-09-19-09-13-26/2011-09-19-09-16-42/item/30513
http://www.hoqook.com/2011-09-19-09-13-26/2011-09-19-09-16-42/item/30513
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 انقسام حول دور مجلس الشورى
 :وهما ،وثمة طريقين يختلفان حول دور مجلس الشورى في الفترة القادمة

، وذلك العتقادهم بعدم جدواه، أوال: المطالبون بإلغاء مجلس الشورى من الحياة السياسية     
ي، وتوفيرا لميزانية الدولة؛ مبررين وجهة نظرهم هذه بأن مجلس الشورى هو مجلس استشار 

بداء الرأى في الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاته، وال  محض مهمته الدراسة واالقتراح وا 
إيجاد هيئة تكون هو يملك سلطة التقرير في الشئون التشريعية، وأن الدافع إلنشاء مجلس الشورى 

امتالكه ليس مجلسا تشريعيا ثانيا، إضافة إلى عدم فهو مالكة للصحافة القومية، وبناء على ذلك 
: االقتراح برغبة، فقط لديه أداتان رقابيتانما أدوات رقابية مماثلة لما يمتلكه مجلس الشعب، ف

إلى إلغاء مجلس الشورى من الساحة  يةعادالالحمالت تأتي  ،ومن ثم .وطلبات المناقشة
 .مال والجهدمبررين مواقفهم بأن استئناف وجوده بعد الثورة ما هو إال إهدار للوقت وال ،البرلمانية

فالبعض يشبه مجلس الشورى بالمجالس القومية المتخصصة أو مجلس علمي خاص بإعداد 
 ا، وليس مجلسبل مجلس الشعبودراسات ال يؤخذ بها في األغلب األعم من ق   تقارير وأبحاث

، عكس مجلس الشعب الذي نشأ كمجلس تشريعي ورقابي على أعمال الحكومة. وباسترجاع انيابي
ه نشأ السترضاء بعض الشخصيات التي لم تجد لنفسها أن نجد مجلس الشورىالتاريخية لالخلفية 

عطاء الدستور الجديد حق التغيير من البنية  مكانا في مجلس الشعب، وبالتالي يجب إلغاؤه، وا 
 .التشريعية الحالية

وهم يرون أن وجود مجلس الشورى أمر ضروري  ،المؤيدون لبقاء مجلس الشورى :ثانيا     
باعتباره مجلسا ثانيا للسلطة التشريعية، وينبغي تطوير أدائه مع المتغيرات السياسية واالقتصادية 
التي باتت تملي ضمانات معينة للعملية التشريعية لتؤدي دورها في المجتمع على أكمل وجه، 

د من القوانين التي قضت المحكمة الدستورية بعدم هناك العديأن أولهما  :وذلك استنادا ألمرين
دستوريتها مثل قانون الجمعيات األهلية نظرا لعدم عرضها على مجلس الشورى، واألمر الثاني 

؛ حيث 2007مارس في خاص بالصالحيات الجديدة التي أضفتها عليه التعديالت الدستورية 
الشعب بتقارير لجنته الخاصة بالشئون أظهرت الممارسة الفعلية مدى استفادة واهتمام مجلس 

 .الدستورية والتشريعية
وذهب أنصار هذا الفريق إلى أنه بدال من المطالبة بإلغاء المجلس، فاألفضل هو العمل      

على إعطائه صالحيات تشريعية واسعة؛ ألن وجود رأي بجانب رأي مجلس الشعب سيؤدي إلى 
ال عن أن تركيبة العضوية لمجلس الشورى تختلف عن توازن بين األطراف والقوى السياسية، فض

 .مجلس الشعب من خالل الجانب األكاديمي والتخصصات المختلفة التي ال تأتي بها االنتخابات
الفريق بأن االستمرار في دعم مجلس الشورى واتساع صالحياته سيكون دعما  اذهولذك يرى 
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يكون عليه الحصول على موافقة عدد من لمسيرة الحياة التشريعية، كما أن مرشح الرئاسة س
 .(12)أعضاء المجلس، إضافة إلى لجنة وضع الدستور

وليس اإللغاء في طريقه الي توسيع الصالحيات  الشورىمجلس أعتقد ان  ،السياق وفي هذا     
 ،لغائهتتجه هذه األغلبية إلي إثم  من تيار اإلسالم السياسيغلبيته كون أتن فليس من المعقول أ
التوسيع من  -سياسيا-سوف يفضلوا لذا  ،بحكم النسبة والتمثيل ،شبه كاملوهو يمثل لهم تفرد 

  صالحياته.
قد تؤدي نسبة الحضور المتدنية في انتخابات الشورى إلى اهتمام واضعي "الدستور الجديد" حيث 

وقد يعطي هذا بهذا الكيان فيوسعون صالحياته، حتى يصبح استمرار وجوده مقنعًا للرأي العام، 
لكن  .(13)من يتبنى دعوة إلغاء هذا المجلس حجة قوية في مواجهة أصحاب االتجاه المضاد

وعدم االكتفاء ذا الخيار بناء علي حوار مجتمعي الشيء الجدير بالذكر هنا هو ضرورة تبني ه
 ففاعلية المؤسسات موصولة بالمواطنين. ،بالحوار النخبوي

 

 :ومدي تأثيرها علي انتخابات الرئاسة الشورىدالالت نسب تصويت 
علي المشاركة المستقبلية في  ر ضعف اإلقبالحول تأثيساد قلق  الشورىانتخابات بعد      

الشعب لديه نوع من الوعي الفطري في التعامل مع هذه األمور، ولكن إال أن انتخابات الرئاسة 
حالة من تشتيت الجهد وتشتيت ذلك قد يشكل  وح الرؤية بصدد انتخابات الرئاسةنظرًا لعدم وض

 .الموقف في آن واحد
حسب تأثيرها في النظام الشعب ينظر إلي انتخابات الرئاسة ويقدر كل مؤسسة علي ف     

ل أن الشعب سيفاجئنا بإقبال ن مؤسسة الرئاسة لها تأثيرها الذي يجعلنا نقو ومن ثم فإ ،السياسي
فوظائف المؤسسات . (14)كل مؤسسة بحسب قوتها وتأثيرها وذلك ألن الشعب يتعامل مع كبير

 تعكس حرص مشاركة المواطن في تكوينها.
 

   :خاتمة
  :علي اإلجابة علي السؤال اآلتيمن خالل العرض السابق حرصت هذه الورقة 

بعبارة يناير ؟  25لمرحلة ما بعد ثورة  ،بنفس التكوين والوظيفة ،يصلح الشورىهل مجلس      
يحوي بين طياته  أنتطبيقه الثورة يجب  إليهل النظام السياسي الرشيد الذي سعت أخرى: 

ع لم تستط ما ،والوظيفة والنشأةبفعل السياق  ،سيبقي هامشياووصلنا إلي أنه  مجلس بال فاعلية؟
                                                           

 .2012-1-19 ،السياسة الدوليةدورية موقع  ،المصري بعد ثورة يناير الشورىجدوي مجلس  :صالحيات غائبة ،هند خيري 12
 .مرجع سابق ،.الحجم الحقيقي لإلسالميين.الشورىانتخابات  :عمار علي حسن 13
 .مرجع سابق، لن يتكرر في الرئاسة: ضعف اإلقبال في انتخابات الشورى سيف الدين عبد الفتاح 14
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 الشورىاعتمادا علي سلطات األغلبية التي شكلت مجلسي -القوي السياسية تجديد نشاطه 
  .الدستور إعدادفي ظيفته و و  -والشعب
سعت هذه الورقة إلي  فتح مجاالت للبحث مستقبال من خالل قراءة المشهد االنتخابي كما      

 خري مثل: قد تكون محورا الهتمام ورقات أوالكشف عن بعض النقاط التي 
 ة ونوع التحول الديمقراطي في مصردور الكتلة التصويتية في تحديد درج: 
مدي قوة  -وقبلها انتخابات الشعب – الشورىالت التصويت بانتخابات أظهرت دالحيث      

الكتلة التصويتية االنتخابية في تحديد نوع ودرجة التحول الديمقراطي في المستقبل السياسي 
 لحياه السياسية.هم في ار وتأثيوتوضيح أوزانهم من خالل تحديد الالعبين السياسين لمصر 
 في ضوء احتفاظ المجتمع بقوة (علي مستوي مجتمعي)ليات مواجهة الدولة العميقة آ 

 .(رد الفعل والقدرة)
تبين انتخابات الشورى أن الشعب المصري هو صاحب "القدرة"، وأن رأيه يجب أن حيث      

يؤخذ في االعتبار، فالشعب أبدى، غير مرة، رفضه لمجلس الشورى، وأوصل رسائله تلك عبر 
، وحين تجاهلته السلطة ومضت في طريقها الذي "وسائل عدة أعالها ما كتب في "ميدان التحرير

خطته، وفعلت ما كان يفعله النظام المخلوع دون أدنى تغيير، أظهر الشعب رفضه وامتعاضه 
 .(15)من هذا بمقاطعة االنتخابات أو إهمالها على النحو الذي طالعناه

 ،منع تمرير ما تريده السلطة التي يكتشف فيها الشعب قدرته علي األوليليست المرة وهذه      
يأتي الحديث عن وهنا  ،السابقينقام بعزل نواب الحزب الوطني  مارس سيادته حينما فالشعب

 ،ياساتها الباطشة ضد مجتمع مقاومالدولة المستبدة ال تستطيع فرض سف نموذج المجتمع المقاوم
تكرس لهذه الفكرة  الشورىوتجربة مجلس  الدولة العميقة طبيعة يناسبلذلك يجب االنتشار بشكل 

باستعمال حقه في ممارسة سلطاته إلعادة  (في هذه اللحظة االنتخابية)تقر بنجاح الشعب التي 
 الفعل ظاهرة سلطوية فقط.بحيث ال تصبح المبادرة ورد تعريف السياسي 

 موقعه من الديمقراطية تحديد و  ،والوالءاعتبارات الثقة من  أهمية تحرير مفهوم االنتخابات
 .)كآلية(

ة مسلك السلط)ج والكفاءة البرناممعايير بعيدا عن  األيديولوجيحتي ال يتكرس االختيار      
وهو أمر يمكن ال انتخابهم الناخبين للمرشحين  )تعيين(شبهة حيث شاب هذه االنتخابات  ،(صالأ

ولكن تكريس  ،المتعمد لفترات زمنية ليست بالقصيرة تفسيره بعوامل التغييب السياسي والتجهيل
 .سوف تلقي بظاللها علي التحول الديمقراطي في مصروتلك الممارسات هذا المفهوم 

  ؟(نحو تمثيل واسع) فقطتمثيل سياسي ممارسة السياسة هل تتطلب 

                                                           
 .2012-2-24 ،سابق مرجع ،موقع األزمة ،الحجم الحقيقي لإلسالميين ..الشورىانتخابات  :عمار علي حسن 15

http://www.alazma.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=45884:----qq&catid=222:2010-09-18-21-57-40&Itemid=4
http://www.alazma.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=45884:----qq&catid=222:2010-09-18-21-57-40&Itemid=4
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 الشورىعن انتخابات وفئات مجتمعية أخري  اليسار والمستقلينأطياف سياسية مثل فغياب      
وهو أمر مرتبط بإعادة تعريف السياسي  ،لتمثيلأهمية البحث عن مستويات مختلفة ليثير 

بالمعني وأطياف متنوعة من التمثيل المجتمعي حتي تتمكن قطاعات عريضة وانتشار السلطة 
 التمثيل هو التمثيل السياسي فقط.لعدم تكريس فكرة أن  ،الواسع


