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 مقدمة

إلانجل��ي العظيم جون ســــــــــــــتيورات ميـــل �� مؤلفـــھ الشــــــــــــــه�� " تـــأمالت �� ا�ح�ومـــة أكـــد الفقيـــھ 

، ع�� أن إلاشــــــراف واملراقبة �� امل��ة ألاســــــاســــــية للهيئة النيابية، ١٨٦١النيابية " الصــــــادر ســــــنة 

حيث قال : أن املهمة ا�حقيقية ألي مجلس نيا�ي �� أن يراقب ا�ح�ومة ويعمل ع�� ضــــــــــــــبطها 

الضـــــــوء ع�� أعمالها وتصـــــــرفا��ا ليطلع ا�جمهور عل��ا، وأن يضـــــــطرها إ��  وتوج��ها، وأن �ســـــــلط

تقديم تفســـ�� �امل عن أعمال وتصـــرفات أعضـــا��ا املشـــ�وك ف��ا، وم��رات قيامهم ��ا، و�نب�� 

ع�� املجلس النيا�ي عند قيام أضـــــــــــــاء ا�ح�ومة باســـــــــــــتغالل الثقة املمنوحة لهم، أو عند قيامهم 

 بــــأداء ألاعمــــال املو 
ً
�لــــة إل��م بطر�قــــة تتعــــارض ومصـــــــــــــــــا�ح ألامــــة، فلــــھ أن يقوم بلومهم أو عمــــدا

 م��م
ً
 ".١تو�يخهم أو عزلهم من مناص��م و�عي�ن آخر�ن بدال

 

انفض ال��ملان املصــــري �� دورتھ الســــابقة منعقدا بمدتھ �املة دون أي تفعيل  حقيقي أو 

 ٢٩ا�حياة النيابية �� مصــــــــــــر وللتار�خ فقد �ان أول اســــــــــــتجواب �� فعـال ألدواتـھ الرقـابيـة، 

، وقدمھ اللواء مو�ــــىى فؤاد باشــــا، لســــؤال وز�ر املالية عن أمور تتعلق بإنفاق ١٩٢٤أبر�ل 

ــــــــــــــ ملجلس الشـــيوخ، وال�ي  ١٦ا�حكومة املصـــر�ة �� الســـودان، وتمت مناقشـــتھ �� ا�جلســـة الـ

ا يوم إلاثن�ن 
ً
، وع��  .ولكن منذ  انطالق أعمال مجلس النواب١٩٢٤مايو  ١٢ا�عقدت علن

مدار أر�عة فصــول �شــريعية، لم يتم تفعيل أهم أدوات الرقابة ال��ملانية، وذلك ع�� الرغم 

من أهمية هذه ألاداة الرقابية �� مواجهة أي شـــــــطط من الســـــــلطة التنفيذية، وع�� الرغم 

من ألاهمية وألاولو�ة ال�ي نصــــــت عل��ا الئحة مجلس النواب إال إن آليات الرقابة ال��ملانية 

 ازالت معطلة داخل أروقة مجلس النواب املصري.م

ح�ى �عد أن ا�عقد مجلس النواب املصــــــري �� ��ــــــختھ ا�جديدة محققا ســــــيادة �املة 

ألغلبية نواب حزب " مســــــــــــــتقبل وطن "، إذ أنھ �� حدود الدور ألاول ال�عقاده الذي لم ينت�ي 

                                                           
 منشور على الشبكة اإللكترونیة –بحث مقدم للموسوعة القانونیة المتخصصة  –حسن البحري  /د  –الرقابة البرلمانیة  ۱

 



 الرقابة البرلمانية بين الواقع والقانون
 

 

Page | 4 

ن حقيقـــة عالقـــة مجلس هـــذا مـــا �ع�� ع�عـــد دونمـــا أي تفعيـــل ألهم ألادوات الرقـــابيـــة، فهـــل 

النواب بالســلطة التنفيذية، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب املنقضــية واليتھ �� معرض 

حديثھ ح�ن فض الدور التشــــري�� الرا�ع ح�ن قال واصــــفا لعالقة املجلس با�حكومة نصــــا 

" إن رقــــابتنــــا ل�حكومــــة تنبع من تقــــديرنــــا للعــــبء الهــــائــــل الــــذي يقع ع�� �ــــاهــــل أجهزتنــــا 

 فكنتم عند قدر املسؤولية عند استخدامكم أدوات التنفي
ً
ذية لألسباب ال�ي �عرفها جميعا

الرقابة با�حكمة والعقل بما يتناســــــــــــب مع ظروف البالد والقدر الالزم لكشــــــــــــف ا�جوانب 

الســــــــــــلبية �غية التصــــــــــــو�ب والت�ــــــــــــحيح والعمل ع�� إيجاد ا�حلول املناســــــــــــبة لها، ال �غية 

لبات إلاحاطة ال�ي ناقشـــــــها املجلس وناقشـــــــ��ا ال�جان الاســـــــتعراض والســـــــطوة، و�لغ عدد ط

طلب إحاطة. إن التعاون مع ا�حكومة برئاســــــــــــة الدكتور  1700النوعية �� هذا الدور نحو 

مصـــطفى كمال مدبو�� قام ع�� أســـاس الت�امل والتفاهم للوصـــول لألفضـــل و�لوغ أ�ســـب 

 . ٢ا�حلول للعديد من املشكالت ال�ي �عا�ي م��ا ا�جماه��

 -:  عد معرفيةقوا
اتفقــت القواعــد الــدســــــــــــــتور�ــة ع�� مســــــــــــــتوى دول العــالم ع�� أن ت�ون هنــاك رقــابــة من 

ال��ملان أواملجالس التشريعية ع�� اختالف مسميا��ا �� �ل دولة ع�� أعمال ا�ح�ومات، وذلك 

بحســــــــــــــــب �ون الســــــــــــــلطـــة التنفيـــذيـــة املتمثلـــة �� ا�ح�ومـــة، وال�ي من املف��ض أن تقوم ب�ـــافـــة 

ون، وأن تبت�� الصـــــــــــــــــا�ح العـــام �� ذلـــك العمـــل، ولعـــدم شــــــــــــــطط أعمـــالهـــا وفق �ــــــــــــــحيح القـــان

ا�ح�ومات ��ذه الســــــلطة الواســــــعة فقد �انت الرقابة ال��ملانية ع�� أعمال ا�ح�ومات، إذ �عد 

 ع�� ا�حكم 
ً
 الزاو�ة �� ال��ملانات الديمقراطية، إذ �شــــــــــــ�ل مؤشــــــــــــرا

ً
الرقابة ال��ملانية حجرا

تنفيــذيــة حول أعمــالهــا، وإ�� ضــــــــــــمــان تنفيــذ ا�جيــد، و�� ��ــدف إ�� مســـــــــــــاءلــة الســــــــــــلطــة ال

الســــــــــــياســــــــــــات بطر�قة فّعالة. فالرقابة ال��ملانية الدقيقة للســــــــــــلطة التنفيذية مؤشــــــــــــر ع�� 

 سالمة ا�حكم. 

                                                           
 /1412749https://www.almasryalyoum.com/news/detailsالنص الكاملة لكلمة الختامیة للدكتور علي عبد العال عبر الرابط التالي  ۲
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ن ال��ملــان من تحقيق توازن القوى و�عز�ز 
ّ
وإ�� جــانــب وظيفتــھ التشــــــــــــريعيــة، يتمك

القديمة وا�حديثة يتمتع دوره كمدافع عن املصــــــــــــ�حة العامة. ففي ألانظمة الديمقراطية 

ال��ملان بالســــــلطة ال�ي تخّولھ إلاشــــــراف ع�� ا�حكومة من خالل عدد من ألادوات وآلاليات 

 ما يتم تحديدها من خالل الدســـــــتور ونصـــــــوص تنظيمية �األنظمة الداخلية لل��ملان. 
ً
غالبا

وجود إطار  وتقوم الطر�قة ال�ي يمكن لل��ملان من خاللها استخدام صالحياتھ الرقابية ع��

قانو�ي �عزز موقفھ كمؤســــــــســــــــة رقابية و�ضــــــــمن لھ ســــــــلطتھ واســــــــتقالليتھ �� إطار النظام 

  السيا�ىي.

تمتلك ال��ملانات �� معظم النظم الســـــــــــياســـــــــــية ع�� مســـــــــــتوى العالم مجموعة من ألادوات و

��ا من إتمام عملية املراقبة. وتتضــــــــــــمن أك�� 
ّ
 الرقابية ال�ي تمنحها لها الدســــــــــــات��، وال�ي تمك

:  
ً
ألاســــــــــــئلة املوجهة إ�� الوزراء (مكتو�ة أو شــــــــــــفهية)، الاســــــــــــتجواب،  -هذه ألادوات شــــــــــــيوعا

والتصــــــــــــو�ــت ع�� حجــب الثقــة، فيمــا تتضــــــــــــمن آلاليــات ألاخرى من�جيــات مرتبطــة بمراقبــة 

املوازنة واملحاكمة وإم�انية ال��ملان إ�شــــــــاء �جان مخصــــــــصــــــــة، و�جان التحقيقات، أو مكتب 

  -�� ت�خيص للعديد من هذه ألادوات:أم�ن املظالم. وفيما ي

 السؤال .۱

 الاستجواب .۲

 التحقيق ال��ملا�ي .۳

 املسؤولية السياسية .٤

 

 -السؤال:  .1

يراد بالســـــؤال اســـــتيضـــــاح أمر من أمور الدولة يتمكن من خاللھ أحد أعضـــــاء ال��ملان أن يطلب 

 �شـــأن موضـــوع مع�ن مرتبط �عمل 
ً
و�مثل  الوزارة،من الوزارة ك�ل او من احد الوزراء توضـــيحا
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السؤال ال��ملا�ي ِإحدى الوسائل املم��ة إلقامة حوار وتجاذب ب�ن ال��ملان ممثال  �� أحد أعضائھ  

 إلحدى وزارا��ا ، و��ل أ�ســــــــــــــط ســــــــــــــبل الرقابة النيابية 
ً
و��ن أحد أعضـــــــــــــــاء ا�ح�ومة ، أو ممثال

الســــــائل؛ ول�ونھ ِإحدى لســــــهولة اســــــتعمالھ وعدم تطلبھ توافر خ��ة ومهارة معينة لدى العضــــــو 

ألادوات ال�ي يمكن م��ا الاستيضاح عن برامج ا�ح�ومة املعاصرة واملستقبلية، وتوف�� معلومات 

عن أماكن ا�خلل والقصور �� العمل ا�ح�ومي، إضافة إ�� ما أثبتتھ التجارب ال��ملانية من �ون 

 تواجدهم أمام ناخب��م. السؤال يمثل فرصة جيدة  ألعضاء املجلس النيا�ي الذين ليع��وا عن

 ملباشـــــــرة العمل الرقا�ي أو الوظيفة 
ً
 وانتشـــــــارا

ً
ويعد الســـــــؤال ال��ملا�ي هو الوســـــــيلة ألاك�� شـــــــيوعا

الرقابية ع�� أعمال ا�ح�ومة، وذلك إلم�انية أن يقوم بھ أي عضــــــــو من أعضــــــــاء ال��ملان، حيث 

 أن السؤال حق مقرر ل�لهم او ألي م��م.

 االستجواب   .2
أن الاســــــتجواب ال��ملا�ي تجواب أحد الوســـــائل ألاســـــاســـــية �� الرقابة ال��ملانية، كما �عد الاســـــ

�عــد من أهم وأخطر أدوات الرقــابــة ال��ملــانيــة ع�� أعمــال الســــــــــــــلطــة التنفيــذيــة ومن ثم تنظمــھ 

الدســـــــــــــــات�� املقارنة بنصــــــــــــــوص صــــــــــــــر�حة وتحيل أمر تنظيم شــــــــــــــروطھ وإجراءاتھ للنظم واللوائح 

والاســــــــتجواب يقصــــــــد بھ محاســــــــبة الوز�ر عن خطأ ارتكبھ عند تطبيق قانون، أو عن ال��ملانية، 

عملــھ فــإمــا أن يرجع الوز�ر عن خطئــھ أو ��ــــــــــــــحــب منــھ الثقــة، وليس  خطــأ ارتكبــھ أثنــاء تــأديــة

املقصــود باالســتجواب التقدم ل�ح�ومة أو للوز�ر برجاء أو اســتعطاف. و  �عد الاســتجواب أخطر 

يد أعضــــــــــــــاء املجلس النيا�ي للرقابة ع�� تصــــــــــــــرفات ا�ح�ومة. لذلك أداة يضــــــــــــــعها الدســــــــــــــتور �� 

اهتمــت الــدســــــــــــــــات�� واللوائح ال��ملــانيــة كمــا ا�شــــــــــــــغــل فقهــاء القــانون الــدســــــــــــــتوري ببيــان أهــدافــھ 

  -ومقاصده، وقد �عددت ألاهداف واملقاصد ع�� النحو التا��:

i. : استهداف تحقيق المصالح العامة-  

ون متعلقا بموضــــوع عام وغ�� مب�ى ع�� مصــــ�حة �ــــخصــــية، بمع�ى أن الاســــتجواب يجب أن ي� 
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فإذا �علق املوضــــوع بمصــــ�حة �ــــخصــــية وجب إخطار ال��ملان قبل الاشــــ��اك �� املناقشــــة، ولكن 

أعضاء املجلس النيا�ي كث��ا ما يحاولون ا�خلط ب�ن املص�حة العامة، واملص�حة ا�خاصة وذلك 

تخـــــابيـــــة أو تقـــــديم خـــــدمـــــات لهم عن طر�ق ��ـــــدف تحقيق �عض املصــــــــــــــــــا�ح ألبنـــــاء دوائرهم الان

الاستجواب، كما دأب البعض آلاخر من ألاعضاء ع�� مساومة �عض الوزراء أو التفاوض معهم 

 ع�� تحقيق مصا�ح خاصة ��م.

ii. : محاسبة الحكومة-   

إذ أن الغرض من الاستجواب  ليس محصورا �� مجرد الوقوف ع�� ا�حقيقة �� أي أمر أو شأن 

بل يمتد إ��  مســــــــــــــاءل��ا عن كيفية تصــــــــــــــرفها فيما عهد ولة ل�ح�ومة القيام ��ا ، من ألامور املخ

إل��ا من سلطة سواء �� املسائل ا�خاصة أو املسائل العامة" وذلك مرجعھ، كما يقول البعض، 

أن هناك أوضـــاعا ســـيئة �� العمل ا�ح�ومي أو �� ألاوضـــاع العامة �ســـتوجب املســـاءلة أو ال�جوء 

 لالستجواب.

iii. : توضيح السياسات الحكومية للرأي العام-  

 �ســــــــــــــهم الاســــــــــــــتجواب بما يتيحھ من فرصــــــــــــــة أمام مقدمھ لعرض البيانات وألادلة املؤ�دةحيث 

لوجهة نظره، وما يتيحھ كذلك لألعضـــــــــــــــاء من حق الاشــــــــــــــ��اك �� املناقشـــــــــــــــة والاســــــــــــــتماع إ�� رد 

ستاذنا املرحوم الدكتور ا�ح�ومة ودفاعها �� توضيح سياسة ا�ح�ومة، و�� هذا الصدد ذهب ا

إ�� أن الاســــــــــــــتجواب هو حق �ســــــــــــــمح للعضــــــــــــــو أن يطلب من الوز�ر بيانات عن  "طعيمة ا�جرف"

الســـــــياســـــــة العامة للدولة أو أي نقطة ف��ا، ومن ثم فإن الاســـــــتجواب �ســـــــتخدم �وســـــــيلة �جمع 

 املعلومات عن إلادارة وإعالم الرأي العام ع��ا.

iv. : يك المسئولية السياسية   -تحر
يقصــد باملســئولية الســياســية حق ال��ملان �� �ــحب الثقة من الوزارة �لها أو من أحد أعضــا��ا. 

ويعد طرح موضـــــــــــوع الثقة هذا من أهم أهداف الاســـــــــــتجواب فهو الوســـــــــــيلة ال��ملانية إلثارة هذا 
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املوضــوع، فاالســتجواب باعتباره طر�قا من طرق الرقابة ال��ملانية ال ��دف كما يقرر البعض إ�� 

جرد نقد ا�ح�ومة أو تجر�ح ســـياســـ��ا، إنما هو كشـــف مخالفة من املخالفات الســـياســـية أمام م

املجلس التشــــري��، وإزاء هذه املخالفة يجب أال يتوا�ى املجلس �� �ــــحب الثقة من ا�ح�ومة أو 

من الوز�ر املختص، و�مع�ى أشــــــــــــــمل �ســــــــــــــ��دف الاســــــــــــــتجواب تحر�ك املســــــــــــــئولية الوزار�ة، وقد 

ئولية الوزار�ة إذا وعدت ا�ح�ومة أو الوز�ر باإلصالح الالزم، إذ يجب أن ت�ون تتحقق هذه املس

 الرقابة املوضوعية �� نصب ع�ن العضو وليس التجر�ح.

 -التحقيق البرلماني : – ٣
ُ�عرف التحقيق ال��ملا�ي ع�� أنھ طر�قة من طرق التحري ال�ي تنظمها الســـلطة التشـــريعية من   

أجل الرقابة ع�� أعمال ا�ح�ومة، أو أنھ أحد الوســائل الرقابية ال�ي يباشــرها ال��ملان من خالل 

�شـكيل �جان مخصـصـة لهذا الغرض، أو عن طر�ق ت�ليف أحد �جان ال��ملان النوعية للوقوف 

� حقيقة قضــــــــية مثارة �شــــــــأن �شــــــــاط أو عمل من أعمال ا�ح�ومة، أو لتق�ــــــــىي ا�حقائق عن ع�

ألاحوال املالية أو إلادار�ة أو الاقتصـــــــادية العامة. و��دف ال��ملان إ�� املحاســـــــبة الســـــــياســـــــية ال�ي 

 تالحق املسؤول من الناحية السياسية، ور�ما ينت�ي التحقيق ال��ملا�ي إ�� اقتناع أعضاء ال��ملان

 .٣بمسؤولية الوز�ر أو املسؤول، وقد ال تنت�ي إ�� ذلك و�تم الاكتفاء ببعض التوصيات

ويعد التحقيق ال��ملا�ي حق يتوصـــــــــــــــل من خاللھ ال��ملان إ�� معرفة ما ير�ده من ا�حقائق، فإذا 

أث�� موضــوع �� اختصــاص الســلطة التشــريعية، وأرادت أن تفصــل ف��ن فإ��ا  امامها  طر�قت�ن. 

تقتنع بمـــا تقـــدمـــھ ا�ح�ومـــة من بيـــانـــات ومعلومـــات  من خالل أجهز��ـــا املختلفـــة، أو أن إمـــا أن 

تحــاول أن تصـــــــــــــــل إ�� ا�حقيقــة بنفســــــــــــــهــا وذلــك إذا مــا راودهــا شـــــــــــــــك فيمــا تقــدمــھ ا�ح�ومــة من 

معلومــات، وال يوجــد قيــد ع�� مجــاالت التحقيق ال��ملــا�ي، إذ أنــھ قــد �ســــــــــــــ��ــدف هيئــة �عي��ــا أو 

 ة من الهيئات أو وزارة بأكملها.إدارة محددة أو مجموع

                                                           
  ٣٦٣ص - ١٩٩٤القاھرة  –دراسة علمیة وعملیة في النظم الوضعیة واإلسالمیة  –الرقابة على الجھاز اإلداري  –رمضان بطیخ  ۳
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 -المسؤولية السياسية : – ٤

مبدأ املســـــــــؤولية الســـــــــياســـــــــية أحد الضـــــــــوابط الهامة ال�ي تحدد طبيعة العالقة ب�ن الســـــــــلطت�ن 

التنفيذية والتشـــــــــــريعية �� اتجاه خلق التوازن. وقد ظهر هدا املبدأ مصـــــــــــاحبا المتالك الســـــــــــلطة 

مقابل حلھ، حيث يتحمل �ل من يمتلك الســــــــــــــلطة ولديھ وكســــــــــــــالح بيد ال��ملان �ســــــــــــــتعملھ �� 

وتنعقد املســـؤولية الســـياســـية حينما يرتكب  .صـــالحية ممارســـ��ا، ما يأتيھ من تصـــرفات وأعمال

وز�ر بمفرده أو ا�ح�ومة أخطاء تتعلق بأداء املهام الســــــــياســــــــية، كأن ��جز ا�ح�ومة عن تطبيق 

لعامة �شــ�ل يضــر باملصــ�حة العامة. و مبدأ ال��نامج العام أو تنحرف عن مقتضــيات الســياســة ا

املســــــؤولية الســــــياســــــية ال ينصــــــب ع�� ا�ح�ومة فحســــــب، بل يمتد بصــــــيغة أشــــــمل إ�� الســــــلطة 

 .التنفيذية بقطب��ا أي رئيس الدولة وا�ح�ومة

تقوم املســــؤولية الســــياســــية للســــلطة التنفيذية ع�� أســــاس اختالل تواز�ي وا�ــــح ع�� مســــتوى 

ة ملســـاءلة ســـياســـية �املة �لما قامت ب�ل ما من شـــأنھ أن ينحرف عن طرف��ا، بخضـــوع ا�ح�وم

الســـــــياســـــــة العامة وال يتفق ومصـــــــا�ح الدولة، وال�ي قد �ســـــــفر عن إقالة ا�ح�ومة برم��ا بصـــــــفة 

جمــاعيــة وكهيئــة متضــــــــــــــــامنــة، أو قــد تكتفي �� أحســــــــــــــن ألاحوال بــإحراجهــا بكشــــــــــــــف اختالال��ـــا 

اســــــــية كنظام ضــــــــابط ومحدد لنوعية العالقة ب�ن وال تخفى قيمة املســــــــؤولية الســــــــي .وإضــــــــعافها

السلط خصوصا التنفيذية والتشريعية، ال�ي تجد لها متنفسا ملراقبة ومتا�عة العمل التنفيذي 

 .ع�� آليات متنوعة تصب �لها �� اتجاه خلق التوازن املفتقد

 ضـــــــــــد الدكتاتور�ة ، وتحول دون حدو 
ً
عدُّ مســـــــــــئولية ا�ح�ومة أمام ال��ملان ضـــــــــــمانا

ُ
ث الثورات �

ف��ا ثورات  والانقالبات العســكر�ة ، فالدول ال�ي طبقت املســئولية الســياســية ل�ح�ام لم تحدث
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ـ إذ إّن إعمال املسئولية السياسية 
ً
أو انقالبات ، ومن ثم تتمتع باستقرار سيا�ىي ، �انجل��ا ـ مثال

ومن ثم تتجنب �ع�ي إ�عاد �ل من يتجھ نحو الدكتاتور�ة عن الســـــــــــلطة بالوســـــــــــائل الســـــــــــلمية ، 

 البالد الثورات والانقالبات واملساوئ ال�ي تنجم عقب �شوب أي م��ا.

وكذا �عد نظر�ة املســــئولية الســــياســــية ل�ح�ومة أمام ال��ملان �� الضــــمان ألاك�� بإعادة التوازن 

إ�� عملية النظام العام  وضــــبط ســــ�� املؤســــســــات الدســــتور�ة  وتنظيم العمل الســــيا�ــــىي ح�ى ال 

��ك 
ُ
 لألهواء السياسية  وألامزجة ا�حز�ية  وا�خالفات ال�خصيةت

ً
 .٤مصا�ح الوطن عرضة

و�عد تقديم هذا ا�جانب املعر�� الالزم عن أهم ألادوات الرقابية للســــــــــــــلطات التشــــــــــــــريعية ع�� 

، و�الطبع فهذا ال �ع�ي وقوف هذه ألادوات الرقابية عند ة أو الســــــــــلطة التنفيذيةأعمال ا�ح�وم

وجلســـــــــــات الاســـــــــــتماع لســـــــــــابق ذكرها، فهناك ع�� ســـــــــــبيل التمثيل الاق��اح برغبة تلك ألادوات ا

كمــا أنــھ يــدخــل ضــــــــــــــمن حــدود  ،العــامــة واســــــــــــــتطالع الرأي وطلبــات إلاحــاطــة والبيــانــات العــاجلــة

الرقابة ال��ملانية امتداد الرقابة ع�� تصــــــــــــــرفات ا�ح�ومة املالية ، و�عد الرقابة ع�� املال العام 

إنفاقھ أهم ألاسس ال�ي يقوم عل��ا أي نظام سيا�ىي ديمقراطي، فاملساءلة واملساءلة عن كيفية 

واطالع الرأي العام ع�� كيفية طرق اســــــــتعمال الدولة أو ا�جماعات املحلية للمال العام أصــــــــبح 

�عت�� حقا من حقوق إلا�ســــان واملجتمع، فالرقابة �� الوظيفة ال�ي �ســــ�� ��ا ألاجهزة املختصــــة 

فيذ توج��ات ا�حفاظ ع�� ألاموال العمومية وحسن إدار��ا، ونجاح الرقابة للتأكد من سالمة تن

ال��ملانية ره�ن بتوفر إلاطار القانو�ي وإلام�انات املادية والبشر�ة ال�ي توضع رهن تصرف النواب 

ل�حصــــــــــــــول ع�� املعلومات، وتختلف طرق ومســــــــــــــتو�ات تدخل ال��ملان �� ممارســــــــــــــة الرقابة ع�� 

ســـــــــــــب التنظيم الدســـــــــــــتوري �� �ل بلد، وتقوم الوظيفة الرقابية لل��ملان إ�� ألاموال العمومية ح

جانب وظيفتھ التشـــــريعية، إذ يتمكن ال��ملان من تحقيق توازن القوى و�عز�ز دوره كمدافع عن 

 املص�حة العامة.

                                                           

 .  ٢٠٠٩ –عدن  –صالح سالم موسى  -"مصر ، الیمن ، فرنسا" دراسة مقارنة بین -مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان  ٤
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ومما ال شــــك فيھ أن جدية وقيمة الرقابة ال��ملانية تتوقف �شــــ�ل أســــا�ــــىي ع�� أعضــــاء ال��ملان 

م، وعالقا��م بالســـــلطة التنفيذية، ومدى اســـــتقاللهم، وقدرا��م ال�ـــــخصـــــية. و�ســـــ��دف أنفســـــه

الرقابة ال��ملانية التحقق من مدى مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية، وعدم الانحراف عن 

اســـــــــ��داف الصـــــــــا�ح العام، وتمثل الرقابة جانبا ذات أهمية كب��ة من أ�شـــــــــطة ال��ملان �� الدول 

ل بحال من ألاحوال عن مهمة التشــــــريع ضــــــمانا الل��ام الســــــلطة التنفيذية بمبدأ ا�حديثة، ال تق

 املشروعية.

وإذا ما عاودنا ا�حديث عن مجلس النواب املصــــــــــــــري ومدى اســــــــــــــتخدامھ لهذه ألادوات الرقابية 

ولكن مع �ل هذه ال��سانة أو ، املمنوحة لھ بمقت�ىى الدستور املصر�ن والئحة مجلس النواب

تور�ة و القانونية، إال أننا لم نرى فيما يخص ما يمر بالشـــــــعب املصـــــــري من ألاســـــــ�حة الدســـــــ

حوادث خالل الف��ة آلانية بمرار��ا وثقلها ع�� الشعب املصري، وال�ي أخصها ما تتعرض لھ 

راح �ــــــــــــحي��ا مواطنون ليس لهم أي  هيئة الســــــــــــكك ا�حديدية املصــــــــــــر�ة من تكرار �حوادث

، لم نرى أي أثر ل�ل هذه ألادوات جر�رة ســــــــوى اســــــــتخدام تلك الوســــــــيلة من وســــــــائل النقل

 من أجل 
ً
الرقابية، وكأ��ا لم توضــع ملثل هذه ألازمات، وأن هذه النصــوص قد صــيغت أصــال

 عن مجلس النواب �عيــدكــأن ا�حفــاظ ع�� حقوق املواطن�ن تجــاه الســــــــــــلطــة التنفيــذيــة، و 
ً
ا

هذه املشكالت، أو أ��ا تخص شعب مغاير عن الشعب الذي ينوب عنھ، أو أن هذه الكوارث 

 من ألاهمية لدى أعضــــــاء مجلس النواب تقت�ــــــىي أن يقوم 
ً
 أو مســــــتحقا

ً
 كب��ا

ً
ال �شــــــ�ل قدرا

البعض م��م بتفعيــــل أي من �ـــل هـــذه ألادوات الرقـــابيــــة املخولـــة لـــھ بمقت�ــــــــــــىى نصــــــــــــوص 

أن يكون ســــــــــبب ركون املجلس عن تفعيل أدواتھ الرقابية �عود  ، فهل من املمكنالدســــــــــتور 

ســـــــببھ إ�� بنية تكو�ن مجلس النواب ذاتھ، فلعل ســـــــيطرة حزب مســـــــتقبل وطن ع�� أغلبية 

أن حزب  مقاعد ال��ملان تجعلھ �ســيطر �شــ�ل فاعل ع�� مجر�ات املجلس برمتھ، حيث أن  

مقعد  ١٧٢مقعد بالقائمة و ١٤٥مقعد م��م  ٣١٧مسـتقبل وطن حصـل ع�� ألاغلبية بواقع 

مقعـــدا  ٩٢، و�ليـــھ املســــــــــــتقلون بنحو ٥من مقـــاعـــد املجلس املنتخبـــة %٥٢٫٨فردى بنســــــــــــبـــة 

                                                           
لالطالع على المزید من االحصائیات الخاصة بتوزیع االحزاب السیاسیة داخل البرلمان و اللجان النوعیة عبر  ھذا الرابط  ٥

http://www.parliament.gov.eg/Statestics_main.aspx 
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 ٢٥والوفد بنحو  %٩بنســــــــــــبة   مقعد ٤٩ثم حزب الشــــــــــــعب ا�جمهوري بنحو  %١٦بنســــــــــــبة 

مقعدا م��م  ٢٣وحماة وطن حصــــــــل ع��  %٤فردى بنســــــــبة  ٤مقعد قائمة و ٢١مقعد م��م 

قـــائمـــة وواحـــد  ١٢مقعـــد م��م  ١٣ومصــــــــــــر ا�حـــديثـــة ع��  %٤فردى بنســــــــــــبـــة  ٤قـــائمـــة و ١٩

فردى بنسبة  ٧فردى والنور ع��  ٢قائمة و ٥مقاعد م��م  ٧وا�حر�ة ع��  %٢بنسبة   فردى

مقاعد بالقائمة واملصـــري الديمقراطي  ٩مقاعد وإلاصـــالح والتنمية ع��  ٨واملؤتمر ع��  %١

قائمة ومقعد فردى  ٥م��م  ٦القائمة والتجمع ع�� بالقائمة والعدل ع�� مقعدين ب ٧ع�� 

 .وإرادة جيل ع�� مقعدين بالقائمة

 

وإن �ــانــت تلــك الهيمنــة �عود بــالتــار�خ املصــــــــــــري النيــا�ي إ�� مــا يــذكرنــا بحــالنــا مــا قبــل ثورة  

يناير، وإن �ان أيضــــا من املمكن تحميل ذلك لســــبب رئي�ــــىي يتمثل �� القانون الذي �� ظلھ 

يكون الش�ل ال��ائي ملجلس النواب املصري تخابات النيابية، والذي سمح بأن تمت تلك الان

ولكن هناك �عض ألاعضاء املنسوب عضو���م إ�� أحزاب مغايرة عن حزب مستقبل  كذلك.

 إ�� 
ً
وطن أرى أن انتماءا��م ا�حز�ية ال�ي �ســــــــــــمى باملعارضــــــــــــة �انت أجدر بأن تدفعهم دفعا

التقدم باســــــــــــتخدام أي من �ل هذه ألادوات الرقابية حيال أي من هات�ن ألازمت�ن، ح�ى ولو 

ف موقف غ��ه من ألاحزاب ال�ي لم تقم بتفعيل تلك ألادوات، من قبيل السـ�� النيا�ي لكشـ
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أو لكشــــف موقف غ��ه من ألاعضــــاء، ولكن واملصــــاب جلل ال نرى أي تفعيل حقيقي ملكنون 

عمــل مجلس النواب، وأعود بكم إ�� حــادثــة قطــار الصــــــــــــعيــد القــديمــة وال�ي لم ينتج حي��ــا 

تج عمل تلك ال�جنة حي��ا مجلس الشـــــــعب ســـــــوى �جنة لتق�ـــــــىي ا�حقائق ، ولألســـــــف لم ين

�ــــــــــىيء قد ��م �� �غي�� الســــــــــياســــــــــات ا�حكومية حي��ا وقد ان��ت القصــــــــــة  بمحاكمة صــــــــــغار 

، وقد ان��ت تلك املحاكمة بالقضـــــاء بال��اءة لهم جميعا، كما 
ً
موظفي الســـــكة ا�حديد جنائيا

أن محكمة جنايات ا�ج��ة وال�ي �انت تنظر تلك القضــــــــــــية قد ناشــــــــــــدت ا�جهات ا�حكومية 

والنيـــابـــة العـــامـــة �ســــــــــــرعـــة التحقيق مع كبـــار املوظف�ن الـــذين �ســــــــــــببوا حي��ـــا �� وقوع هـــذه 

جنايات ا�ج��ة قول  2002لســــــــــــنة  2816رقم   ا�حادثة، فقد جاء ��ذا ا�حكم �� القضــــــــــــية 

واملحكمــة �� هــذا املجــال ��يــب بقيــادات الــدولــة الرشــــــــــــيــدة ال�ي املحكمــة التــار��� حي��ــا "  

ها جميعا بالوالء ��يب املحكمة ��ذه القيادات النقية الطاهرة وع�� أنجب��ا مصــــــــــــر وندين ل

رأسها القيادة السياسية و�� قادرة ع�� ذلك بإذن هللا ع�� وضع ألامور �� نصا��ا وت�حيح 

املســار الختيار ألاصــ�ح لهذه املواقع ســيما املتصــلة بجمهور املواطن�ن فيضــاف إ�� الشــفافية 

ع�� إدارة ألازمات ومواجهة املشا�ل ال مخالفة القانون وألن إلزام والطهارة الكفاءة والقدرة 

املواطن�ن بدفع غرامات تذهب إ�� جيوب هؤالء الكبار ومن ساندهم بحجة �اذبة و�� تنمية 

موارد الهيئة و�� �� ا�حقيقة تنمية مواردهم هم وز�ادة مخصــصــا��م وســيارا��م الفارهة إذ 

 
ً
 ومعاناة وال يبقى إال أن �ســوقھ هذه القيادات الفاشــلة حســب املواطن الفق�� البســيط قهرا

واللوائح والنظم املتخلفة إ�� أن يلقى مصـــــ��ه حرقا فل�ل �� هذا الســـــياق مســـــئول والقيادة 

ال�ي اختــارت هؤالء املســــــــــــئول�ن الفــاشــــــــــــل�ن وا�حكومــة ال�ي لم توفر لهــذا املرفق الاعتمــادات 

لتيســـ��ه ح�ى توفر  -ع�� توف�� ا�حد ألاد�ى الالزم والاســـتثمارات الالزمة لتطوره وال��وض بھ 

 للمواطن الفق�� ا�حد ألاد�ى من ألامان".

أما إذا ما عدنا أدراجنا بحثا عن الدور املطلوب من ال��ملان حيال ما يحل ��ذا الشــــــــــــعب  

 دوما مع ما يحل بنا من أزمات أو أن يكون ما يقدمھ 
ً
 متناسبا

ً
من أزمات، فإننا لم نجد دورا

عضــــــــــــاء مجلس النواب ال يتناســــــــــــب مع حجم ما يحل ��ذا الوطن، وهو ألامر الذي يدفعنا أ
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 إ�� البحث حول حقيقة العالقة ما ب�ن مجلس النواب و��ن السلطة التنفيذية متمثلة 
ً
دفعا

�� ا�حكومــة، وذلــك من النــاحيــة الواقعيــة ا�حيــاتيــة وليس من نــاحيــة النصــــــــــــوص الورقيــة، 

حوال أن تكون هناك رقابة من مجلس النواب ل�ل ما تقوم بھ ال�ي تقت�ــىي بأي حال من ألا 

ا�حكومة من أفعال، و�شـــــــــ�ل أخص �� أوقات ألازمات ال�ي تحل بالشـــــــــعب املصـــــــــري، أم أن 

ألامر ال �عدو ســــوى تفعيل لنصــــوص الدســــتور بتشــــكيل ســــلطات أســــمية، حيث أن املالحظ 

�� مصر هو كو��ما �س��ان سو�ا،  ع�� هذه العالقة ما ب�ن السلطت�ن التشريعية والتنفيذية

وكأ��ما ســـــــــلطة واحدة، أو باألحرى تحركهما يد واحدة قاصـــــــــدة املزج بي��ما، وهذا ما تؤكده 

ســــــــــــيطرة حزب محســــــــــــوب ميلـــھ ع�� ا�حكومـــة، وهو الامر الـــذي يخـــل بـــاملعـــادلـــة النظر�ـــة أو 

ف بيانھ، النصــــــــــية ال�ي تقت�ــــــــــىي الرقابة واملحاســــــــــبة بأشــــــــــ�الها املختلفة ع�� النحو الســــــــــال

وخصــــوصــــا �� أوقات تكون ف��ا تلك الســــبل الرقابية مجرد وســــيلة أمان لبقاء الدولة ذا��ا، 

�� ظــل تردي م�حوظ �خــدمــات حكوميــة أو ا��يــار متعــدد �� وظــائف �عي��ــا، وذلــك مــا �عود 

بالســــلب ع�� حياة املصــــر��ن، وهو ما ينعكس ع�� عالق��م با�حكومة أو الســــلطة التنفيذية 

 ع�� عالقة املواطن�ن بنواب من املف��ض أن يكونوا هم  من ناحية،
ً
ومن ناحية أك�� إ�حاحا

 املمثل�ن الشرعي�ن لهم ، وهو ما يقت�ىي بالتبعة أن يكونوا مع��ين عن احتياجا��م.
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