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.  الـخ . . بروتوكول المنحة أو الـقـرض   
يشير األداء االقتصادى لمجلس الشعـب      
إلى أن هناك إنتاج لقوانين اقتصـاديـة        
إلعادة إنتاج األوضاع الحالية، والحفـاظ   
على األوضاع القائمة وخدمة رجـال       
األعمال، وخدمة أصـحـاب رؤوس       

إذ لم يصدر حتى اآلن تشريـع  .   األموال
واحد فى المجال االقتصادى  لصـالـح        
الفقراء ومتوسطى الدخل، حتى ما يتعلق      

، لم يـكـن   % 10بزيادة الرواتب بنسبة  
فى المقابل لم يقدم مشـروع       .   مكتمالً

قانون واحد لإلصالح السياسى، وما قُدم       
ينحصر فقط فى ثالثة مشروعات قوانين     
من أخطر األمور، وهم قانون مد العمل       
بالمجالس المحلية لمدة عاميـن، ومـد      
العمل بقانون الطوارئ لمدة سنـتـيـن،     
واستمرار تفويض رئيس الجمهورية فى     
إصدار قرارات لها قوة القانون، وهـو       

ولكن مع .  قانون يغل يد المجلس تشريعيا 
مالحظة أن الذين وافقوا على قـانـون      

 308تفويض رئيس الجمهورية كانوا      
عضوا فقط، وهو رقم اقل بكثير مـن         
الذين وافقوا على نفس القـانـون فـى       
الدورات التشريعية السابقة، ويرجع ذلك      
إلى التغير الكبير الذى حدث فى تركيبة        

 .المجلس الحالى

. جمال زهران على ورقـة د   .  عقب د 
إمام حسنين ملقيا الضوء إلى جملة مـن       

 : المالحظات
بروز دور البرلمان فى الحياة السياسيـة      
المصرية منذ بداية الفصل التشريـعـى       

، وذلك 2005التاسع الذى بدأ نهاية عام    
نتيجة تغير خريطة العضوية فى البرلمان 
ذاته نظرا لوجود ما يقرب من ربع عدد      
األعضاء مستقلين ومعارضين لحكومـة     
الحزب الوطنى، األمر الذى يصب فـى      
تغيير أداء البرلمان ولكن دون الوصـول    
إلى درجة الفاعلية والتأثير فـى أداء         

 .العملية التشريعية نفسها
أن البيئة السياسية الحالية مليئة بالضغوط    
والتطلع إلى التغيير السياسى، وهو مـا      
يلقى بظالله على أداء البرلمان بصـورة      
إجمالية، حيث تظهر رغبة نسبة كبيـرة   
من األعضاء فى التغيير السياسى السلمى     
وفى التغيير االقتصادى، ولكنها ال تظهر  
فى المنتج النهائى التشريعى للبرلمـان،       
الذى هو ناتج من وضع سـيـاسـى          

 . استبدادى
يشير هيكل البرلمان من الداخل، لطبيعة      

 316والبرلمان الحالى يتألف من .   األداء
 10عضو من الحزب الوطنى منهـم        

معينون بقرار من رئيس الجمهوريـة،       

وكلهم من الحزب الوطنى، ومن بـيـن       
 عضوا منتخبين على رمزى 142هؤالء  

الهالل والجمل، أى على الئحة الحـزب      
 عضوا من الفائـزيـن    164الوطنى، و 

كمستقلين ولكنهم انضموا الحقًـا إلـى      
ويقابل هؤالء جميـعـا   .   الحزب الحاكم 

 . عضوا يمثلون المعارضة126
(يشهد المجلس فى دور انعقاده األول        

نشاطاً محموما، لدرجة )   2005-2006
أن األمين العام واألمانة العامة أصبحت      

. عاجزة عن مالحقة نشاط األعضـاء      
والسبب فى ذلك هو تغير تـكـويـن          

لكن هذا األمر ال يـنـفـى      .   البرلمان
استمرار وجود ضغوط تتعلق بـالـدور      

ـلـك       .   الرقابى فبيان الحكومة ال يـم
األعضاء تغيير شئ فيه، وكذا الخطـة        

أما الحساب الختامى فيناقـش  .  والموازنة
متأخرا، وبذلك تمنح فرصة الهروب لمن   
 . تحوم حولهم شبهات فساد من المسئولين

من متابعة الدراسة محل النقاش، يالحظ      
من بنود %  60أنها ذكرت أن هناك نحو  

جدول األعمال التى ناقشها المجلس حتى      
اآلن عبارة عن اتفاقيات ومنح وقروض،    
وهذا نشاط اقتصادى، لكنه فى الواقع ال        
يتعلق بمبادرات اقتصادية، بل يناقـش       
قرارات رئيس الجمهورية بتـوقـيـع        

 ...مداخالت
 

 أو طبيعة البنى الدستورية التي تتنافي مع اقتـصـاد   اإلطار الدستورى،إن الدراسة الخاصة بالبرلمان لم تتناول       
ومن ثم ضرورة تغييـر  .   السوق المعمول به فعال، مما يجعل هناك مسافة بين النص الدستورى والحالة الواقعية      
 .النص الدستورى ليسمح بمزيد من التحول االقتصادى إن كان ذلك فى المصلحة العامة

 
 ..من مداخالت المشاركين بورشة العمل
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