
  أربع سنوات من العطاء ... كتلة اإلخوان 
  

نجح نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین في إثارة العدید من القضایا التي تھم المجتمع 
المصري داخل أروقة البرلمان، وذلك بالرغم من التحدیات والعقبات التي تقف في طریقھم من 

ً ال تألوا جھدا في الحیلولة بین اإلخوان وبین تبني قبل األغلبیة المیكانیكیة للحزب الوطني، والتي
البرلمان لقضایاھم ومشاریعھم التي تصب في صالح الشعب المصري، فعلى مدى أربع سنوات 

لم یترك نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین أداة برلمانیة إال واستخدمھا، بدایة من 
ًقتراح برغبة ومشروع القانون، وانتھاء بالسؤال، االستجواب والبیان العاجل وطلب اإلحاطة واال

  .غیر عابئین بكتلة الحزب الوطني التي طالما تم حشدھا لكسر إرادة نواب اإلخوان والمستقلین

وقد كان للتنوع الھائل لنواب الكتلة الذین یشغلون كافة التخصصات، دور كبیر في إثراء الحیاة 
، ومیز مشاركتھم وأداءھم 19مر نواب اإلخوان من المشاركة في جمیع لجان المجلس الـالبرلمانیة المصریة، حیث مكن ذلك األ

البرلماني؛ سواء في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان، وأظھر حرصھم على أداء دورھم الرقابي والتشریعي؛ بما یصب في مصلحة 
  .الوطن والمواطن على الصعید الداخلي والخارجي

 نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان كافة الوسائل واألدوات البرلمانیة المتاحة لھم تحت القبة حیث  ات ماضیة استخدمفعلى مدار أربع سنو
 طلب احاطة وأكثر  )4500(  كما قدم النواب ما یقرب من  ًاستجوابا تم مناقشة بعضھا تحت قبة البرلمان،) 180(قدموا ما یزید عن 

  .مشروع قانون) 44(ً طلب مناقشة عامة، فضال عن تقدیم   )200(بیان عاجل وأكثر من  ) 700 ( سؤال وما یقرب من  )1300( من 

وقد تضمنت تلك الفعالیات واألدوات الرقابیة مظاھر الخلل والفساد واإلھمال التي تشھدھا كافة قطاعات الدولة، وذلك من منطلق حرص 
ًمشروع في حیاة آمنة ومستقرة بعیدا عن شبح األزمات المتالحقة التي نواب اإلخوان علي مصالح جماھیر الشعب المصري، وحقھم ال

ابتلي بھا الشعب المصري في السنوات الماضیة، وفیما یلي عرض ألھم القضایا التي تعرض لھا نواب اإلخوان تحت قبة مجلس الشعب 
  :المصري

  اتفاقیة مكافحة اإلرھاب
َناقشة البرلمان التعدیالت المقترحة على كانت أول مشاركة ظھر فیھا جھد اإلخوان أثناء م ِ

َّاالتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرھاب، والتي تم توقیعھا في  َّم حیث فند نوابُ اإلخوان 22/4/1998َ
ًاألخطاء التي وقعت فیھا االتفاقیة وخاصة الفقرة الموجودة بالمادة الثالثة من االتفاقیة، والمتعلقة 

ًدم نواب اإلخوان باإلضافة إلى خمسة نواب آخرین اعتراضا بتعریف الجریمة اإلرھابیة وق
ًمكتوبا وموقعا علیھ من    .ً نائبا علي توقیع االتفاقیة93ًَّ

  ال لقانون حیتان الصحراء
 رئیس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب أمین التنظیم في -واجھ المھندس أحمد عز

ً مأزقا خطیرا أثناء مناقشة تع-الحزب الوطني دیل بعض أحكام قانون المناقصات والمزایدات، حیث فشل في تمریر القانون نتیجة ً
المواجھةٍ الشدیدة مع نواب اإلخوان الذین سیطروا بقوة على مجریات األمور، والذین نجحوا في منع تمریر القانون بعد أن شككوا في 

، .مة أشخاص بعینھم ممن یضعون أیدیھم على أراضي أمالك الدولةأھداف المشروع، وقالوا إنھم فوجئوا بھذه التعدیالت التي جاءت لخد
وأكدوا أن تمریر القانون لن یحدث، وأنھم لن یتركوا البلد لیتم نھبھا، حیث تتحول أراضي الدولة بعد الموافقة على القانون إلى قرى 

  .سیاحیة

افقنا علیھ من حیث المبدأ، حیث تم االتفاق على أن یستفید ٍ إلى أن المفروض علینا شيء ثان بخالف ما و وفي ھذا الصدد أشار النواب
ًمن ھذا القانون صغارُ واضعي الید فقط دون غیرھم، أما ما تم حالیا فإنھ فتح بابا واسعا للجمیع وخاصة الكبار ً ً .  

ٍ وجذبٍ تم تعدیل القانون وأعلن الدكتور سرور موافقة المجلس بعد االتفاق العام على قان َوبعد شد ون المناقصات والمزایدات، بعد إضافة َّ
  . مكرر31ًصغار واضعي الید للقانون مرة أخرى في المادة 

  َّعبارة الموت
ٌملفا شائكا وكان لنواب اإلخوان أداء ممیز، فھم" 98السالم "َّكان حادث عبارة الموت  ً  ومن أول - ًٌ

َ تحركوا على كافة المستویات فمنھم من سافر لسفاجا في ن- یوم ِ ِفس یوم الحادث ومنھم من وقف َّ
ًأمام مشرحة زینھم بالسیدة زینب لیساعد أھالي الضحایا ومنھم من قدم استجوابا اتھم فیھ الحكومة  َّ َ

َّبأنھا السبب في الكارثة ومنھم من حرك لجان المجلس للتحقیق فیما حدث َ.  

  



  "الفساد"أنفلونزا الطیور و
 داخل مصر وخارجھا ووضح منذ اللحظات األولى أن شغلت قضیة أنفلونزا الطیور الرأي العام

َّالموضوع لیس مجرد انتشار لمرض ولكن ھناك أھداف أخرى خفیة وراء ھذه الحملة القاسیة من 
الحكومة على أھم صناعة مصریة وھي صناعة الدواجن، وھو ما دعا نواب اإلخوان إلى 

ناعة ورفضوا تالعب نواب التصدي لمحاوالت الحكومة في القضاء الكامل على ھذه الص
األغلبیة في غلق الموضوع تحت القبة، ومنذ اللحظات األولى لإلعالن عن المرض في مصر 
َّتحرك نواب اإلخوان في كافة االتجاھات إلنقاذ كل ما یمكن إنقاذه، وقد تمثل ھذا التحرك في  َّ

  :اآلتي

ُّید أول طلب إحاطة حول احتماالت تعرض مصر لمرض أنفلونزا الطیور، َّ قدم نواب اإلخوان منذ الساعات األولى لعمل البرلمان الجد-
ًوردت الحكومة بأن مصر خالیة وبعیدة تماما عن المرض ٌ ٌ َّ.  

َ من عالمات - ھم من المعارضة والمستقلین العدید َّ مناقشات ساخنة طوال ست جلسات بمجلس الشعب فجر فیھا نوابُ اإلخوان وغیرُ
كومة الضعیف في مواجھة كارثة أنفلونزا الطیور وإصرارھا على عدم إطالعھم على الخطوات التي اتخذتھا االستفھام حول أداء الح

َواتھموا الحكومة باإلھمال والفشل في إدارة . َّلعالج ھذه الكارثة وأسباب انتشارھا بھذا الشكل الذي سبب الرعب والخوف لدى الجماھیر
  .األزمة

َ بیانا عاجال وطلب إحاطة لرئیس مجلس الوزراء حول الموضوع60َّ قدم نواب اإلخوان أكثر من - ً ً.  
َ شارك نواب اإلخوان في اجتماع لجنة الصحة والزراعة، والذي حضر فیھ عدد من الوزراء، وحمل النوابُ الحكومة مسئولیة الھلع - َ َّ ٌ

  .َالذي أصاب الجماھیر، وتقصیرھا في توعیة الشعب بكیفیة التصرف
 طالب نواب اإلخوان بكشف الحقائق، واتھموا الحكومة باإلھمال والتقصیر، 21/2/2006س الشعب لجلستھ یوم الثالثاء َ فور عقد مجل-

ِ إن رئیس مجلس الوزراء لم یكلف نفسھ مشقة الحضور للبرلمان إلطالع النواب على حقیقة  إال أنھم فوجئوا بعدم اھتمام الحكومة، حتى َ َ َِّ َّ
  . فشل الحكومة في عالج المشكلة نواب اإلخوان على فتح النقاش وكشفورغم ذلك أصر . ما یحدث

  مساندة القضاة
تبنت الكتلة مطالب قضاة مصر المشروعة بتحقیق االستقالل التام للسلطة القضائیة وذلك من 

خالل الوقوف معھم ومساندتھم في الوقفة االحتجاجیة التي نظمھا القضاة و كذلك تبنى مطالب 
َن السلطة القضائیة تحت قبة البرلمان ، فضال عن عشرات البیانات العاجلة التي ومشروع قانو ِ ً

َّقدمھا نواب اإلخوان وتم مناقشتھا عن إحالة بعض القضاة للتحقیق؛ ألنھم قاوموا التزویر في 
  .ًاالنتخابات وأعدوا قانونا الستقالل القضاء

  رفض قانون الحكومة للسلطة القضائیة
َرلمانیة لنواب اإلخوان المسلمین بالبرلمان المصري رفضھا رسمیا مشروع أعلنت الكتلة الب ًَّ

ر األحد  َ َ، وبررت رفضھا بأن 25/6/2006َقانون السلطة القضائیة الذي تقدمت بھ الحكومة، وأعلنت الكتلة رفضھا في بیان باسمھا صد َّ
ًالمشروع یُعد التفافا حول مطلب االستقالل الكامل للسلطة القضائ ُّ  الذي حمل توقیع -یة، والذي ینادي بھ شعب مصر، وأكد بیان الكتلةَ

س تغول السلطة التنفیذیة - )رئیس الكتلة(الدكتور محمد سعد الكتاتني  ُّ أن مشروع قانون السلطة القضائیة الذي تقدمت بھ الحكومة یكرِّ
  .على السلطة القضائیة

ِوأضاف البیان أنھ مع رفض الكتلة لھذا المشروع فإن ھا تؤكد أن المشروع الذي تقدم بھ رئیس كتلة اإلخوان وأربعة من أعضاء الكتلة ھو ْ
  .المشروع المعبِّر عن تطلعات القضاة وجموع الشعب المصري في ھذه المرحلة

  رفض قانون الطوارئ
َّ رفضھم مد - یمثلون كتلة اإلخوان المسلمین وبعض نواب المعارضة والمستقلین-ً نائبا112أعلن  َ

عوا مصالح الع ْ َمل بقانون الطوارئ، وأكدوا في بیان أصدروه أنھم أقسموا با العظیم أن یر َ
َّالشعب ویحترموا الدستور والقانون؛ ولذلك فھم یرفضون مد حالة الطوارئ المفروضة على  َ َ

 سنة؛ حیث ال توجد حالة الحرب وال حالة التھدید بالحرب وال حاالت 25البالد منذ أكثر من 
َ طبیعیة، مؤكدین أنھ حتى مع حالة الطوارئ ال یوجد دستور یُحترم وال قانون یلتزم بھ كوارث َ

  !!ٌأحد

 و  ًھذا فضال عن الفعالیات التي قامت بھا الكتلة لمواجھة مد قانون الطوارىء كتنظیم الندوات
بإستقبال رئیس مجلس الوزراء الدكتور أحمد المسیرات التي تناھض التمریر كما قام نواب اإلخوان المسلمین والمعارضة والمستقلین 

ِ وعلى صدورھم أوشحة سوداء كتب علیھا من األمام والخلف  نظیف   ".ال للطوارئ"ُ

  حبس الصحفیین
ٌمع تصاعد أزمة قانون حبس الصحفیین شارك وفد من كتلة نواب اإلخوان المسلمون في مظاھرة 

 رئیس - القانون، وأكد د سعد الكتاتنيم أمام مجلس الشعب غداة مناقشة9/7/2006الصحفیین 



 وقوف النواب اإلخوان إلى جانب حقوق الصحفیین حتى یتم إسقاط القانون المكبل للحریات ، حیث قاد نواب الكتلة -كتلة اإلخوان
ِالبرلمانیة لإلخوان المسلمین حملة الدفاع عن حریة الصحافة، وتصدوا مع غیرھم من نواب المعارضة والمستقلین  ِ   .لقانون الحكومةَ

  مواجھة المحاكمات العسكریة واالعتقاالت
حاول نواب الكتلة التصدي للھجمات الشرسة التي تشنھا الحكومة المصریة على أعضاء جماعة 

والتي أسفرت عن اعتقال للمئات و إغالق لشركات ومكاتب المواطنین و التي كان أخرھا تحویل 
نائب الثاني للمرشد إلى محاكمات عسكریة بتھم ملفقة ، ًعدد أربعین عضوا من الجماعة منھم ال

  .وتجاھل حقھم في المحاكمة العادلة أمام قاضیھم الطبیعي

  الفقر وارتفاع األسعار 
ًّشن أعضاء الكتلة ھجوما حادا على السیاسات الحكومیة، واتھموھا بالفشل والعجز وعدم القدرة  ً َّ

َت إلى تفاقم األزمات، فیما حمل النواب الحكومة َّعلى مواجھة الكوارث االجتماعیة التي أد َّ
  .َمسئولیة ازدیاد معدالت الجریمة، في ظل استمرار الفقر وانتحار الشباب وغرقھم داخل سواحل البحر األبیض المتوسط

 حدوث ثورة الجیاع، ِّوقال النواب إنھا حكومة األغنیاء ورجال األعمال على حساب الفقراء والذین یحتاجون قوت یومھم، محذرین من 
ُّواتھموا في استجواباتھم الدكتور أحمد نظیف ووزراء المجموعة االقتصادیة باتباع سیاساتٍ أدت إلى زیادة معدالت التضخم والبطالة  َّ

  .وانخفاض المرتبات
مع المصري، وزیادة  حول انتشار الفقر بین المجت31/12/2007جاء ذلك في االستجوابات التي ناقشھا المجلس في جلسة االثنین 

إبراھیم .فرید إسماعیل ود.حمدي حسن وأحمد أبو بركة ود. ِّاألسعار بصورةٍ تھدد االستقرار االجتماعي، وھي سبع استجوابات لكل من د
  .الجعفري وصبري خلف هللا ومحمود عامر ویحیى المسیري

  قضیة رشاوى الحزب الحاكم
 قضیة حصول نواب األغلبیة علي رشاوى من الحكومة تراوحت ما 29/12/2007سبت أثارت الكتلة تحت القبة في جلسة البرلمان ال

  . ألف جنیھ لكل نائب، وھو ما اعتبرتھ المعارضة بمثابة رشاوى تقدمھا الحكومة لنوابھا250 و 100بین 

  سرقة أموال التأمینات
بعد اتھامھ ) وزیر المالیة(بطرس غالي . لسحب الثقة من دً طلبا   من نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان و نواب كتلة المستقلین102قدم 

  .  ملیار جنیھ من أموال التأمینات والمعاشات307بضیاع 

عن استیالء الحكومة ومصادرتھا ألموال " م10/2/2008األحد "وكشفت المحاكمة البرلمانیة التي شھدھا مجلس الشعب فى جلسة یوم 
  .  أصحاب التأمینات والمعاشات واألرامل والیتامىالتأمینات والمعاشات التي یستفید منھا

  الكتلة تواجھ بلطجة المحلیات تحت القبة
ٍ من البیانات العاجلة ھجوما شدیدا على تصرفات وزارة الداخلیة في  ًشن نوابُ كتلة اإلخوان المسلمین والمستقلون بمجلس الشعب في عدد ً َّ

  % .99.9محلیة الشعبیة ، مما أدى إلى الحزب الحاكم بكل المقاعد تقریبا وبنسبة منع المواطنین من الترشح النتخابات المجالس ال

   الكتلة وقانون منع التظاھر
َّ نائب یمثلون نواب كتلة اإلخوان والمستقلین والمعارضة رفضھم مشروع قانون قدمھ وزیر األوقاف وناقشھ المجلس 100أعلن أكثر من  َ َ ِّ

منع المسلمین من التعبیر عن غضبھم مما " ، حیث ینص القانون على"لى حرمة أماكن العبادةالحفاظ ع" تحت اسم 2/4/2008یوم 
، وقد شھد المجلس مشاھدات كبیرة بین نواب اإلخوان وبین نواب األغلبیة في تلك "یحدث للمسجد األقصى والمحاصرین في غزة

  . الجلسة

   توفیر رغیف الخبز
بز ، وعدم جودة الرغیف المدعم تفاعلت الكتلة مع تلك األزمة و تقدم العشرات من في ظل تصاعد أزمة الحصول على رغیف الخ

أعضاء الكتلة بطلبات احاطة و أسئلة و بیانات عاجلة تتھم الحكومة بالفشل في إدارة األزمة و تطالبھا بالعمل على حل األزمة بشكل 
ید الرقابة على تلك األفران حتى ال یتم االتجار بالدقیق فى السوق سریع و زیادة الكمیات المرسلة من الدقیق المدعوم لألفران و تشد

  .السوداء 

   الكتلة تطالب بتشكیل لجنة تقصي حقائق حول أحداث المحلة
 7، 6طالب نواب الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین بتشكیل لجنة تقصي حقائق لبحث األسباب الحقیقیة التي شابت أحداث المحلة یومي 

  .الماضيأبریل 

  تصدیر الغاز الطبیعي إلسرائیل
كادت قضیة تصدیر الغاز المصري إلسرائیل تمر مرور الكرام في ظل حالة التعتیم اإلعالمي المفروض علي مجلس الشعب،إضافة 

ابیة داخل لتوجھات الحكومة بفرض السریة علي ھذه القضیة، وأمام ھذا الحصار مكتمل األركان، استخدمت الكتلة كافة الوسائل الرق



مجلس الشعب لفتح ھذا الملف الشائك وكلما استخدمت الحكومة أغلبیتھا لغلق الموضوع لجأت الكتلة إلي وسیلة أخري، فما بین طلبات 
 نائبا إلي مشروع قانون یمنع توقیع اتفاقیات تصدیر 20إحاطة وبیانات عاجلة إلي طلبات بفتح باب المناقشة موقع علیھا من أكثر من 

إال بعد مناقشتھا في مجلس الشعب وعندما بررت الحكومة بأن بنود االتفاقیات سریة وال یمكن إتاحتھا لإلعالم طلبت الكتلة بعقد الغاز 
  .جلسة سریة للمجلس لمناقشة ھذا الموضوع

المستقلین الذین تبنوا وخالل ھذا السباق بین الكتلة والحكومة حدثت العدید من المكاسب التي تحسب لنواب اإلخوان ونواب المعارضة و
مواقف شدیدة وحادة تجاه ھذه القضیة تمثلت في استدعاء وزیر البترول للرد علي طلبات اإلحاطة حول ھذه القضیة، وعندما تھرب من 

الثنین اإلجابة عن األسئلة المحددة وھي قیمیة التسعیر ولماذا إسرائیل، فتحت الكتلة مرة أخري في الجلسة العامة لمجلس الشعب یوم ا
 أثناء مناقشة تقریر لجنة الصناعة والطاقة حول تصدیر المواد البترولیة، ولقن أعضاء الكتلة ومعھم نواب المعارضة 16/6/2008

َوالمستقلین الحكومة وأغلبیتھا درسا◌ شدیدا حول ھذا الموضو ع، ومما یحسب للكتلة أیضا أن معظم توصیات تقریر لجنة الصناعة تبنت ً
  .ما نادي بھ نواب اإلخوان

وبالرغم من انتھاء دور االنعقاد الثالث للفصل التشریعي التاسع إال أن كتلة اإلخوان بالتنسیق مع كتلة المستقلین و المعارضة لن تغلق 
  . مصري یضخ إلسرائیلًالملف و سیظل مفتوحا طالما ھناك غاز طبیعي

   مواجھة انتھاكات الشرطة
لم تغفل الكتلة عن ملف حقوق اإلنسان في مصر ، بل كان الملف أحد اولویات الكتلة ، حیث عملت الكتلة على تعزیز قیم حقوق اإلنسان 

  .من خالل مراقبة دقیقة ومحاسبة برلمانیة لالنتھاكات فى ملف حقوق اإلنسان في مصر

ستجوابات و طلبات احاطة و بیانات عاجلة عن سوء حالة أوضاع السجون عن السیاسة التي تنتھجھا وزارة الداخلیة وفي ذلك قدمت ا
ضد طلبة الجامعات من قمع و تزویر لالنتخابات الطالبیة ، وعن تزویر االنتخابات العمالیة ، وعن التزویر و االنتھاكات التي حدثت في 

  .ت المحلیات وغیرھاانتخابات مجلس الشورى و انتخابا

  2008الكتلة والزیادات في األسعار في 
 والتي ناقش فیھا 5/5/2008سجل نواب اإلخوان المسلمون بمجلس الشعب المصري موقفا قویا في جلسة مجلس الشعب لیوم االثنین 

 2007/2008ة للدولة للسنة المالیة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العام" مشروع قانون  المجلس تقریر لجنة الخطة والموازنة عن
لمواجھة المتطلبات اإلضافیة لدعم المواد البترولیة و الذي تم علي أساسھ رفع أسعار السوالر والبنزین و الكیروسین ، إضافة إلي فرض 

  %.700رسوم علي تراخیص السیارات وھي الزیادات التي وصلت ألكثر من 

یادات وسجلوا اعتراضھم علي أمرین األول طریقة عرض تقریر اللجنة و الذي ناقشتھ لجنة حیث أعلن نواب اإلخوان رفضھم لھذه الز
  . سریة ولم تدع لھ أعضاء اللجنة من المعارضة لحضور تلك المناقشات بالمخالفة لالئحة المجلس  الخطة و الموازنة بطریقة

زیادات، وقد قدمت الكتلة العدید من البدائل التي ستدر دخال للخزانة َّأما االعتراض الثاني فكان متعلقا بمناقشة تقریر اللجنة عن ھذه ال
  .العامة ولن تضیف أعباءا إضافیة علي المواطن المصري المطحون إال أن أغلبیة الوطني رفضتھا كلھا

   قانون الطفل
الشعب بشكل نھائي في جلستھ یوم السبت حققت الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین إنجازا ھاما في قانون الطفل الذي وافق علیھ مجلس 

حیث حركت الكتلة مجلس الشعب بأغلبیتھ ومعارضتھ لمناقشة متوسعة حول القانون ، و وضعت الكتلة من خالل المناقشات 2008\6\7
الشریعة التي دارت حول القانون حدا فاصال لقضیة الشریعة اإلسالمیة وتصدت للمزایدات التي مارسھا بعض نواب األغلبیة حول 

 و دفعت الكتلة الحكومة وأغلبیتھا البرلمانیة إلي التنصل من وثیقة الطفل المشبوھة التي كانت محور ارتكاز  اإلسالمیة ومدي حاجتنا لھا،
  .الحكومة في السابق، وأقرت الحكومة في مضابط جلسات ھذا القانون تبرأھا من ھذه الوثیقة المشبوھة

لمناقشات الجادة والحجج الفقھیة المتنوعة إلي تعدیل المادة الخاصة بتجریم ختان اإلناث وتحویلھا لعملیة كما استطاعت الكتلة من خالل ا
  .تنظیمیة یحددھا األطباء باعتباره الرأي الفقھي الراجح

  اإلخوان یرفضون قانون عز وجریمة االحتكار
ًھاتٍ ساخنة وأزماتٍ  مواج18/6/2008شھد مجلس الشعب خالل جلساتھ المسائیة یوم الثالثاء 

ًحادة بین صفوف األغلبیة خالل مناقشة مشروع قانون تقدم بھ أحمد عز أمین التنظیم، حول 
 لقانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة؛ حیث رفض 26إضافة مادة جدیدة برقم 

ص على رق"ًأحمد أبو بركة عضو المشروع، مشیرا إلى أنھ ال یحقق أي ھدف، ووصفھ بأنھ 
فٍ ولیس مخففا"السلم ْ ع ً، وقال إنھ عذر قانوني مُ ِّ.  

وقال عبد الحلیم ھالل إن ھذا المشروع مثال صارخ للتضارب بین الحكومة والحزب، وطالب 
  .ًبأن یكون اإلعفاء واجبا ألول من یتقدم إلى جھاز حمایة المنافسة ببالغ عن جریمة احتكار



المادة في ظاھرھا حمایة المنافسة وفي باطنھا حمایة االحتكار، وأنھا تأخذ بالیسار ما تعطیھ بالیمین، فیما أكد النائب سعد الحسیني أن ھذه 
إن جھاز منع المنافسة جاء بخبیرةٍ أمریكیةٍ متخصصةٍ، شرحت لنا برنامج یفید بأن ھذه المادة التي ألغاھا المجلس والتي تعفي من : "وقال

، وطالب بالعودة إلى نص الحكومة الذي یعفي من یبلغ عن االحتكار من العقوبة بالكامل، وأنھى "العقوبة ھي الفیصل في ھذا القانون
  !!". یا فرحة المحتكرین: "ًحدیثھ قائال

  رفض محاكمة مجدي حسین أمام القضاء العسكري
زب العمل ورئیس تحریر جریدة أعربت الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین عن استنكارھا إحالة مجدي أحمد حسین األمین العام لح

الموقوفة إلى القضاء العسكري؛ بدعوى دخولھ غزة دون إذن السلطات، وطالبت الكتلة بضرورة وقف محاكمتھ أمام القضاء ) الشعب(
  .ٍالعسكري؛ لما یحملھ ھذا النوع من المحاكم من إھدار لحق المدنیین في الدفاع عن أنفسھم

ً رئیس الكتلة البرلمانیة لإلخوان المسلمین أن دخول المصریین غزة یجب أال یُجرم، خاصة في ھذا وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني َّ
ِّ الحاجة إلى تضامن الجمیع معھ   .ًالوقت الذي اجتاح فیھ العدو غزة وأتي فیھ على األخضر والیابس، الفتا إلى أن قطاع غزة في أمس

   "كوتة المرأة"قانون 
" م14/6/2009األحد "لمسلمین والمستقلین بمجلس الشعب المصري أعلنت كتلتا اإلخوان ا

رفض مشروع تعدیالت القانون المقدم من الحكومة حول ما أسمتھ كوتة المرأة، مطالبین بتوسیع 
ًالمشاركة السیاسیة للمرأة، وإحداث تغییرات جذریة في الحیاة السیاسیة تھیئ مناخا صحیا شفافا  ً ًّ

  .یقیة، وتتیح حریة تكوین األحزاب وتفعیل العمل الحزبيللممارسة السیاسیة الحق

ٍّ خالل بیان إعالمي -وأكدت الكتلتان َّ أن مشروع القانون المقدم من الحكومة یشوبھ عدم -ٍ
منھا إخاللھ بمبدأ المواطنة ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بین , الدستوریة من نواح عدیدة

 الذي لم یفرق بین المواطنین بسبب الجنس أو اللون أو المواطنین، وھو ما یتناقض مع الدستور
  األصل أو الدین في الحقوق والواجبات، 

  . دون آثار إیجابیة ملموسة مما جعل المشرع یعدل عنھ في أول انتخابات تالیة79مشیرین أنھ سبق تجربة كوتة المرأة في برلمان عام 

 من حیث ضخامة المساحة -  وال لغیرھا من الرجال- مة على المرأة ال قبل لھا بھاَّوأوضحوا أن مشروع القانون المقدم یلقي أعباء ضخ
الجغرافیة للدوائر المقترحة بما یتنافى مع الھدف المعلن ویبطلھ، إضافة إلى عدم وجود إشراف قضائي حقیقي على صنادیق االنتخاب؛ 

. ًالحدیث عن تسھیل دور المرأة نوعا من العبث المرفوضمما یلقي بعبء آخر على المرأة في متابعة ھذه الصنادیق، وھنا یصبح 
  مشددین على أن السیاسات 

   تعدیالت قانون كادر المعلمین إلبراھیم زكریا
 على مشروع 7/06/2008ًفي سابقة برلمانیة ال تتكرر كثیرا وافق مجلس الشعب في جلسة یوم 

 حول تعدیل كادر المعلمین؛ بحیث یتم َّالقانون المقدم من النائب اإلخواني إبراھیم زكریا یونس
ًّتعمیم االستفادة من الكادر على جمیع المعلمین؛ أیا كان موقعھم الوظیفي لمن كان قرار تعیینھ 

  .ًمدرسا، وكذلك المعلمون بالتعلیم الخاص واألزھري، مثل مدیر المدارس

 سنوات 3د لمن أمضى كما یقضي التعدیل بمراعاة سنوات الخبرة؛ حیث یتم التعاقد كمعلم مساع
 سنوات یتم التعاقد معھ بوظیفة معلم، كما أوصت اللجنة بصرف حافز إثابة بنسبة 3وما زاد عن 

  .لباقي العاملین بالتربیة والتعلیم من اإلداریین وغیرھم% 50

َوقد وجھ النواب أغلبیة ومعارضة الشكر للنائب إبراھیم زكریا یونس على تقدمھ بھذا القانون، كم ً ً ا أشادوا بالحكومة الستجابتھا السریعة َّ
  .وتوفیر االعتمادات الالزمة لتمویلھ

   الكتلة وقانون الجامعات الخاصة
فتحي سرور من حیث المبدأ على مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام .  برئاسة د25/1/2009وافق مجلس الشعب في جلستھ المسائیة 

یقضى التعدیل بالسماح بإنشاء جامعات أھلیة ال تھدف للربح، وذلك بقرار من رئیس ، و1992 لسنة 101قانون الجامعات الخاصة رقم 
  .الجمھوریة بناء على طلب مؤسسة أھلیة تھدف للنفع العام، وتتمتع ھذه الجامعة بالشخصیة االعتباریة الخاصة منذ تاریخ إنشائھا

ستھدف الربح حتى ال تتحول الجامعات المصریة إلى جامعات شبھ وأشارت الكتلة إلي أنھ ال بد من التأكید على أن ھذه الجامعات ال ت
  . من تدني مستوى التعلیم الجامعي أكثر من ذلك بعد قرار مشروع قانون الجامعات األھلیة خاصة، كما حذرت

 استجاب نواب األغلبیة  سنوات من عمر ھذا المجلس، وإنھ ال بد أن یكون في أول دور انعقاد، و قد3وقالت الكتلة إن ھذا القانون تأخر 
والحكومة لمطالب نواب كتلة اإلخوان المسلمین برفض مشاركة أو مساھمة الجامعات الحكومیة في الجامعات األھلیة، ووافق المجلس 



وألغى  التي تتیح قیام األشخاص الطبیعیین واالعتباریین بإنشاء الجامعات األھلیة، وكذلك المؤسسات ذات النفع العام، 11على المادة 
المجلس فقرتین من المادة األولى تتعلق إحداھما بضرورة اھتمام الجامعة باألبحاث، واألخرى بإمكانیة مساھمة الجامعات الحكومیة في 

  .إنشاء الجامعات األھلیة

جموع على م) رئیس مجلس الشعب(أحمد فتحي سرور .  برئاسة د9/2/2009ومن جھة أخرى وافق مجلس الشعب في جلستھ المسائیة 
مواد قانون الجامعات األھلیة والخاصة، وأكدت الكتلة أنھ ال مانع من أن تتكئ الجامعات األھلیة الولیدة على الجامعات الحكومیة لالستفادة 

ٍمن خبرتھا في مجال التعلیم شریطة أال تتضمن ھذه المساھمة اقتطاع جزء من مدرجات الجامعات الحكومیة لصالح الجامعات األھلیة  َ
. ٌالت الكتلة إن دعم الجامعات الحكومیة للجامعات األھلیة أمر مقبول مع مراعاة أال یكون ذلك على حساب الجامعات الحكومیةوق

  .واقترحت الكتلة أن تكون الھبات والتبرعات غیر مشروطة، كما طالبت الكتلة بإلغاء شرط التبرع

  الكتلة الخدمة الصحیة للمواطنین بشكل میسر
لة بطلبات إحاطةٍ وبیانات عاجلة وأسئلة حول سوء الخدمة بمستشفیات التأمین الصحي في مصر وحول قرار رئیس مجلس َّتقدمت الكت

، والخاص برفع قیمة اإلقامة للمرضى ومرافقیھم بجمیع مستشفیات التأمین الصحي 2008 لسنة 749إدارة ھیئة التأمین الصحي رقم 
  .على مستوى الجمھوریة

 السلبي على صحة المواطنین من جراء إنشاء محطات تقویة المحمول في القرى والمدن و حول تعدد حاالت الوفیات وحول مدى التأثیر
الجماعیة في قسم العنایة المركزة بمستشفى الفیوم العام وطریقة وكفاءة العمل وكذلك تعطل أجھزة حدیثة داخل الوحدة بمالیین الجنیھات 

  .منذ شھور عدة

 عدم وجود إحصاء دقیق للمصابین بأمراض الفشل الكلوي والكبدي والسرطان وحول قرارات وزیر المالیة األخیرة وحول ما یتردد عن
  .ضد الصیادلة

ًوحول تعطیش شركات الدواء األجنبیة العاملة في مصر السوق المصري من الدواء؛ فى محاولة منھا للضغط على الحكومة المصریة 
  على المصریینلرفع أسعار منتجاتھا الدوائیة 

و حول مشكلة القمامة في مصر، . وحول سبب إلغاء بنوك الدم بالمستشفیات وتمركز عملیة التبرع بالدم في مركز بنك الدم اإلقلیمي فقط
  .وحول التحذیر من تدویر المخلفات الطبیة الخطرة

ركزي لمتبقیات المبیدات والمعادن الثقیلة وحول عدم وجود مسعفین طائرین على الطرق السریعة ، وحول سحب صالحیات المعمل الم
ومعامل معھد فحوص صحة الحیوان التابعة لوزارة الزراعة من تحلیل األغذیة ذات األصل الحیواني، وخاصة المنتجات المصنعة منھا 

  .واأللبان ومنتجاتھا

شر وحول األضرار الجسیمة على صحة  على االنتقال بین الب ُوحول ما أثیر عن تحور فیروس أنفلونزا الطیور في مصر وقدرتھ
  .المواطنین التي تسببھا األدخنة المتصاعدة من مصنع الورق بمدینة قوص

فقد تقدم النواب بطلبي إحاطة إلى رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة، طالبا فیھ بضرورة تحسین أحوال ومستوى الخدمة الصحیة 
شراف الطبي فیھا على المسجونین من خالل داخل السجون والمعتقالت، وضرورة أن یكون اإل

  .وزارة الصحة

   الكتلة تطلب تحدید الوفاة في قانون نقل األعضاء
اعترض عدد من نواب كتلة اإلخوان المسلمین بمجلس الشعب على ترك تحدید الوفاة لالئحة 

َّالتنفیذیة في قانون نقل وزراعة األعضاء البشریة، وأكد النوابُ أن ترك بعض األ مور لالئحة َّ
  .التنفیذیة للقانون أمر ال یمكن قبولھ

 مكتبي لجنة الصحة ولجنة الشئون الدستوریة  وفي الوقت الذي وافقت فیھ اللجنة المشتركة من
لتشریع مجلس الشعب على مشروع قانون نقل وزراعة األعضاء البشریة من حیث المبدأ في 

 بضرورة مراجعة مواد المشروع قبل طالب نواب اإلخوان" م2009- 6-6السبت "اجتماعھا 
  .إقراره خالل الدورة البرلمانیة الحالیة

أھمیة إصدار ھذا القانون ) أمین اإلعالم بالكتلة وعضو لجنة الصحة(َّوأكد الدكتور حمدي حسن 
و أشاد بإصرار الحكومة على أخذ رأي مجمع البحوث اإلسالمیة، وأوضح أھمیة إصدار , المھم

مؤسسات التي ستقوم بعملیة نقل وزراعة األعضاء البشریة مع مراعاة تشدید برنامج لجمیع ال
  .المواصفات على كافة المنشآت الطبیة



الذي شدد علي ضرورة تحدید الوفاة وعدم إخضاع المسألة لالئحة التنفیذیة، حتى ال ) عضو الكتلة(وأیده في ذلك النائب یحیى المسیري 
ًتفتح بابا جدیدا للمتاجرة ً.  

طریقة إدارة اجتماع اللجنة المشتركة، وأكد ) عضو الكتلة وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب(اجم الدكتور أكرم الشاعر وھ  
ًإصرار رئیس مجلس الشعب على أخذ موافقة مبدئیة على مشروع القانون، الفتا إلى أنھ لم یحاول االلتفات إلى كالم النواب ومخاوفھم من 

  .ئحة التنفیذیةترك مسألة تحدید الوفاة لال
  .ما الھدف من نقل أعضاء المیت إلى الحي ما دامت االستفادة منھا غیر موجودة؟: وتساءل الشاعر

  .َّوأكد الشاعر أن وظائف الكلى والكبد تنتھي بخروج الروح من الجسد

عضاء البشریة إلى لجنة طبیة وأشار إلى إمكانیة التالعب في حالة إصرار الحكومة ومجلس الشعب على ترك مسئولیة نقل وزراعة األ
متخصصة، وطالب الشاعر بإنشاء ھیئات مستقلة لإلشراف على ھذه العملیة لمنع التالعب والحد من عملیات السمسرة التي انتشرت 

  .داخل مصر

لموت إلى ًھل یجوز نقل كبد أو كلى من حي إلى حي؟ معتبرا نقل عضو مثل القلب أو الكبد من شخص مقبل على ا: وتساءل الشاعر
  .ٍشخص آخر یعني أننا نسبق ملك الموت في نزع روح ھذا الشخص وسیحاسبنا هللا على ھذا األمر

 القانون رغم ما یشوبھ من قصور، ثم بعد ذلك نتناول  نحن مع ضرورة إصدار ھذا): "عضو الكتلة(وقال الدكتور عبد العزیز خلف 
للجنة العلیا للنقل وزراعة األعضاء إلى ھیئة علیا، ویكون لھا بند تمویل من الموازنة اإلضافات والتعدیالت، وطالب عبد العزیز أن تغیر ا

 القانون لتجنب كثرة   العامة للدولة للقیام بدورھا، كما اقترح خلف أن تكون المركز الصحیة الخاصة بالنقل حكومیة فقط في بدایة إصدار
لقصر العیني في القاھرة وفي أسیوط وفي اإلسكندریة ، وحذر خلف من فتح باب ًالمراكز، مقترحا أن یكون ھناك ثالثة مراكز فقط ھي ا

َّنقل وزراعة األعضاء لألجانب، الفتا إلى أن ھذا القانون یفتح الباب لتجارة األعضاء ً.  

29/08/2009  


