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 . أستاذ القانون الجنائى الدولى المساعد بالمركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية  •

 
 ما 1971تضمنت وثيقة إعالن الدستور المصرى الصادر سنة   

 : نصه
أن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن، ذلك أن الفـرد     " 

هو حجر األساس فى بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وكرامته    
إن سيادة القانون لـيـسـت    .   تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته  

ضمانًا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها األساس الـوحـيـد          
 . "لمشروعية السلطة فى نفس الوقت

ومنها يتضح أن العمل والكرامة اإلنسانية شيئان متالزمان ال       
يمكن فصل أحدهما عن اآلخر، وهما فى ذات الوقت أساس تقدم    
أى مجتمع والنهوض به، وال شك أن كرامة الفرد ال تتحقق إال       
بحريته، والتى تضمنها سيادة القانون ـ بمعنى خضوع الجميع        
دون فرق بين حاكم ومحكوم للقانون ـ والتى هى األسـاس             

 . الوحيد لمشروعية السلطة
وهذا يعنى أن المؤسسات الدستورية داخل الدولة تـكـتـسـب       
شرعيتها من خضوعها للقانون الذى يضمن الكرامة اإلنسانيـة،   
ويضمن توفير العمل المناسب لقدرات األفراد وطموحاتـهـم،         
وبذلك يبدو دور هذه المؤسسات فى العمل معا مـن أجـل            
اإلصالح االقتصادى الذى يضمن توفير فرص العمل المالءمة         
والكافية، واإلصالح السياسى، من خالل وضع التشريعات التى         
تصون الحقوق والحريات، وضمان حسن وسرعة تطبيقها للذود       

 . عن هذه الحريات وتلك الحقوق
واإلصالح االقتصادى والسياسى فى مصر، وإن كان أمـامـه       
العديد من الخطوات، إال أنه يجب إعادة النظر فى مسارات هذا        
اإلصالح على ضوء دور المؤسسات الدستورية فيه، وما يمكن       
أن يسهم فيه استقالل هذه السلطات عن بعضها البعض، بحيـث     
ال يكون استقالالً جامدا، وال تعاونًا تضيع معه الحدود الفاصلة          

 .بينها لتصبح أحد هذه السلطات تابعة لألخرى 
فمما ال شك فيه أن هذه المؤسسات هى المسئولة عن عملـيـة         
اإلصالح فى كافة المجاالت، وهذه المسئولية مصدرها الدستور       
ذاته، وعلى هذه السلطات توظيف وإدماج كافة المـؤسـسـات      
األخرى، من أحزاب ونقابات وجمعيات واتحادات أهلية، فـى         
هذه العملية ليكون اإلصالح شامالً ومعبرا عن آمال وطموحات     
أكبر عدد من الناس، وأحسب أن هذا الدور ال يمكن القيام به إال    
من خالل تفعيل حقيقى، أو تعديل لنصوص الدستور الحـالـى          

إلعطاء مزيد من الفاعلية للبرلمان فى أداء وظيفته التشريعيـة        
والرقابية والمالية والسياسية على السواء، وزيادة قدرة الحكومـة   
ممثلة فى مجلس الوزراء على العمل، وتعظيم صالحياتها فـى       
مقابل صالحيات رئيس الجمهورية، ولتكون السلطة فى مقابـل     
المسئولية أمام البرلمان، فضالً عن كفالة ضمانات حقيـقـيـة        
وواقعية للسلطة القضائية للصحافة فى حماية حقوق وحريـات         
المواطنين، وضمان التعبير الصادق عن آرائهم وتوجهاتـهـم،       
ورفع القيود عن حرية تشكيل األحزاب المستندة إلـى واقـع            
جماهيرى عريض، والعمل على تمكين المرأة ضمان تمثيلها فى   

وهذا كله . البرلمان بشكل يتناسب مع إسهاماتها فى عملية التنمية
فى إطار تعاون وتنسيق مستمر بين المؤسسات الدستورية، بما        
ال يسمح بأن تبتلع إحداها األخرى، وتجعل منها مسخًا ال قيمة          

 . له، بل تلتزم كل سلطة حدودها الدستورية الواضحة
والدستور الحالى يتضمن المقومات االقتصادية األسـاسـيـة        
للمجتمع، ويمكن القول إن ما جاء بالدستور من هذه المقومـات       

مقومات يتمخض عنها حـقـوق     . .   األول:   ينقسم إلى نوعين  
دستورية خالصة، ومن ثم ال يجوز المساس بها مـن خـالل      

مقومات يتمخض عنها حقوق أحال الدستور . .   والثانى.   التشريع
، " وفقًا للقانون:   " إلى القانون شأن تنظيمها، بنصه على أن تكون    

  ". يحددها القانون"، أو "فى إطار القانون"أو 
والمالحظ أن معظم الحقوق االقتصادية والحريات السياسـيـة          
ـلـة      موكول إلى القانون أمر تنظيمها، وإذا كان هذا يبدو للـوه
األولى منطقيا بوصف أن الدستور يتضمن حقوقًا عامـة وال          
يتناول التفصيالت، فضالً عن ضرورة كون مواد الـدسـتـور      
قصيرة ومختصرة، بل إن اإلحالة إلى القانون يحمل ـ نظريـا      
ـ ضمانة أساسية لتلك الحقوق، حتى ال يتم تنظيمها بمقتضـى     
لوائح أو قرارات جمهورية أو وزارية فردية، ولكن هذا األمـر    
يتبدد إذا نظرنا لسير العملية التشريعية فى مصر منذ صـدور         

 حتى اآلن، واألطراف الفاعلة فيها، حيث توارى 1971دستور  
دور البرلمان فى اقتراح التشريعات ألسباب عديدة، وبرز دور        
التشريعات الحكومية، بل زاد استخدام آلية القرار بـقـانـون،         

االنتـخـاب   (وخاصة فى التشريعات المتعلقة بالحقوق السياسية  
 ).والترشيح والقضاء
 آليات اإلصالح

إن تبنى سياسة لإلصالح سواء كان اقتصاديا أو سياسيا البد له        
من آليات تكفل تحقيقه، وهذه اآلليات يأتى فى مقدمتها التشريع        

، لصياغة سيـاسـات   ) البرلمان( الصادر من السلطة التشريعية    
وبرامج اإلصالح، فضالً عما تقوم به الدولة من وضع هـذه          

؟ א א א
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التشريعات موضع التنفيذ إما فعليا أو قانونيا من خالل لـوائـح     
تنفيذية وقرارات إدارية فردية، وهذا التنفيذ ال يتم بمعزل عـن      

 يمارسها البرلمان مـن    رقابة سياسية. .   الرقابة وهى نوعان  
 والتى رقابة قضائيـة خالل آلياته التى كفلها له الدستور، وكذلك  

تتمثل فى تطبيق القوانين واللوائح والقرارات على المنـازعـات    
المعروضة عليها سواء كانت منازعات بين األفراد بعضـهـم      

، ) قضاء أدارى( ، أو بين الدولة واألفراد ) قضاء عادى ( البعض  
الذى يملك رقابة إلغاء للقرارات اإلدارية، ورقابة مشروعـيـة     
االئحة لتكون متفقة مع القانون، ورقابة تعويض عن األعمـال        
الضارة من اإلدارة، فضالً عن رقابة دستورية القوانين واللوائح          
التى تتوالها المحكمة الدستورية العليا لضمان اتفاقـهـا مـع       
الدستور، وبذلك تتمثل آليات اإلصالح االقتصادى والسياسى فى     
التشريع الصادر من البرلمان والسياسات التى تتبعها الـدولـة،        
والتشريع يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، فضالً عـن     
خضوع قرارات تنفيذ السياسات لرقابة القضاء العادى االدارى،     
والسياسات تخضع لرقابة البرلمان من خالل األسئلة وطلبـات          

 . الخ... اإلحاطة واالستجوابات واالقتراحات برغبة
 
 
 

 اإلطار التشريعى لإلصالح
فى هذا اإلطار تبدو العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة        
فى مختلف مراحل سن التشريع، حيث تملك السلطة التنفيـذيـة       
ممثلة فى رئيسها ـ رئيس الدولة ـ اقتراح القوانين بل هـى      
تستأثر بالجانب األعظم من القوانين التى تطرح ويناقشها ويقرها  
المجلس، وتتضاءل إلى جانبها االقتراحات المقـدمـة مـن            
األعضاء، وحتى إذا تعلقت اقتراحات األعضاء بمشـروعـات       
قوانين مقدمة من الحكومة فإن المشروع المقدم من الحكـومـة      
يكون هو أساس المناقشة، ويعد االقتراح المقدم من الـعـضـو     

 . بمثابة تعديل له
كما أن إصدار القوانين ودخولها حيز التنفيذ موكول إلى رئيـس     
السلطة التنفيذية خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغ المجلس إياه،     
فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر،   

إلى المجلس وأقره بأغلبـيـة   )  ثالثين يوما(وإذا رده فى الميعاد  
 .ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصدر

ولعله قد اتضح مما سبق مدى حرص الدستور على تقـنـيـن       
األوضاع االقتصادية والمالية، حيث يكاد ينحصر االختصاص        
الدستورى للمجلس فى التشريع على المجاالت االقتـصـاديـة         
والمالية، التى نالت حظًا وفيرا من النصوص الدستورية الـتـى    
تتطلب صدور قوانين بشأنها من المجلس وبذلك يثبت للمجلـس      

 .اختصاص دستورى أصيل بها
وهذا يعنى أن السلطة التنفيذية ال يمكنها أن تنظم هذه المسائـل       
االقتصادية بعيدا عن مجلس الشعب، وإن كان هذا ال يمنع مـن    
أن السلطة التنفيذية لها حق السبق فى اقتـراح مشـروعـات        

القوانين المتعلقة بتلك الموضوعات لخبرتها فى ذلك، ومن ثـم     
فهى تمثل الغالبية العظمى من مشروعات القوانين المقدمة مـن     
الحكومة بالنسبة لباقى المجاالت، فضالً عما لها من حق إصدار    
قرارات بقوانين بشأنها والتى ال يملك أعضاء المجلس إزاءهـا         
سلطة التعديل، فإما القبول وإما الرفض، باإلضافة إلى سلطتهـا    
ـلـى         المتمثلة فى األغلبية البرلمانية داخل المجلس والقادرة ع
تمرير مشروعات القوانين، وأخيرا حقها فى إصدار القوانيـن،          

 . وإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها
ولقد قادت الدولة عملية التحول االقتصادى من خالل منظومـة      
تشريعية قدمتها للمجلس على مدى فصوله التشريعيـة وأدوار     
انعقاده المختلفة، سواء كانت مشروعات جديدة، أو مـعـدلـة         
لقوانين قائمة أو تقنينات مثل قانون التجارة، وقانون العـمـل،        
وقانون الطفل، وقانون ضمانات وحوافز االستثمار الذى يـتـم      

 . تعديله باستمرار
 تطبيقات لإلطار التشريعى لإلصالح

تبدو هذه التطبيقات فى مناقشة المجلس وإقراره للموازنة العامة        
للدولة، وخطة التنمية االجتماعية واالقتصادية، والـحـسـاب         
الختامى، فضالً عن مشروعات القوانيـن واالقـتـراحـات           
بمشروعات قوانين والقرارات بقوانين والقرارات الجمهـوريـة      
واالتفاقات الدولية، وسوف نعرض لذلك فى دورى االنعـقـاد         

 ـ   2000( الرابع والخامس من الفصل التشريعى الثامـن         
، واللذان شهدا نهاية حكومة وبداية حكومة أخرى، حيث )2005

كان دور االنعقاد الرابع هو آخر عام لحكومة الدكتور عاطـف      
 . عبيد، والخامس هو بداية حكومة الدكتور نظيف األولى

 الخطة والموازنة ومشروعات القوانين
فى الدور الرابع أقر المجلس كعادته الموازنة العامة للدولة بعـد    

 145مناقشات استمرت على مدى خمس جلسات شارك فيها       
 وفد، عضو ناصرى، عضو 3 تجمع، 5 وطنى، 110( عضوا  
 ).  مستقال25أحرار، 

وجاءت السياسة االقتصادية ـ بطبيعة الحال ـ علـى رأس         
 عضوا، تلتها التنـمـيـة    135الموضوعات حيث تحدث فيها   

 عضوا، فـى  92 عضوا، ثم موضوع البطالة 123االجتماعية  
 .  عضوا فى إصالح هيكل التجارة الخارجية49حين تحدث 

وانخفض عدد المشاركين فى مناقشة الموازنة العامة فى الـدور    
 عضوا ـ 454 عضوا ـ من إجمالى 132الخامس ليصل إلى   

 3 تجمـع،    4 وطنى، 101: وكان توزيعهم على النحو التالى 
وقفزت موضوعات التنـمـيـة    .    مستقال23ًوفد، عضو غد،    

 عضوا، واحتلـت  102االجتماعية للمرتبة األولى وتحدث فيها  
 عضوا، وتراجعت السـيـاسـات      97البطالة المرتبة الثانية    

 عضوا، وإصالح هيكل التجـارة  87االقتصادية للمرتبة الثالثة    
 . عضوا51الخارجية 

أما مناقشة الحساب الختامى فقد أظهرت زيادة عدد المشاركيـن   
 ـ   2000( فى مناقشته خالل أدوار الفصل التشريعى الثامن        

 عضوا، 58حتى وصلت إلى أعالها فى الدور الخامس )   2005
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ومـع  . ومع ذلك فهو عدد قليل جداً بالنسبة لعدد أعضاء المجلس 
ـلـهـم        ذلك فقد زاد عدد المناقشين خالل الفصل الثامن عن مثي

 :خالل الفصل السابع، كما يتضح من الجدول التالى

وتتراوح مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحساب الختامى       
 مشروع قانون يقرها المجلس تقريبا دون   114، 112ما بين  

 . مناقشة من أحد
وبالنسبة لممارسة الحق الدستورى فى اقتراح القوانين فقد ناقش        

 مشروع قانون مقدمة مـن    48المجلس وأقر فى الدور الرابع   
 25 مشروعا ذا صبغة اقتصادية، من بينها 36الحكومة، منها   

 اتفاقية للبحـث  22مشروع قانون متعلق بالبترول تشتمل على     
 . والتنقيب عن البترول، وثالث لتعديل اتفاقيات سابقة

وارتفع عدد مشروعات القوانين فى الدور الخامس ليصل إلـى     
 مشروع قانون معظمها استهدف تعديالت لقوانين قائمـة،      64

 مشـروع    47وبلغ عدد المشروعات ذات الصبغة االقتصادية  
 مشروع قانون بالترخيص لوزير البتـرول  38قانون، من بينها  

فى التعاقد مع شركات للتنقيب عن البترول، وأهم القـوانـيـن         
 157األخرى قانون الضرائب على الدخل، والذى جاء فـى           

مادة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكـاريـة،       
وثالثة قوانين لترسيخ بنية جاذبة لالستثمار وهـى قـانـون          
الجمارك، وقانون شركات المساهمة، وقانون ضمانات وحوافز       
االستثمار، باإلضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون الـبـنـك           

 . المركزى والجهاز المصرفى والنقد
وكان نصيب اإلصالح السياسى فى هذا الدور ستة قوانين عدلت    
خمسة منها قوانين قائمة، فى حين صدر قانون جديد بتنظـيـم     
االنتخابات الرئاسية ، فقد تم تعديل قوانين، مباشرة الحـقـوق         

 ، وتنظيم األحزاب السياسية رقم 1956 لسنة 73السياسية رقم  
 ،   1972 لسنة   38 ، ومجلس الشعب رقم 1977 لسنة 40

 وتعديل قانون نـظـام   1980 لسنة 120ومجلس الشورى رقم  
اإلدارة المحلية إللغاء حق رئيس الجمهورية فى مد الـعـمـل      

 .للمجالس لمدة عام 
وقد جاءت هذه التعديالت ـ بعكس الدور الرابع الذى لم يشهـد    
أى مشروع قانون ذو طبيعة سياسية ـ اتفاقا مع اضطالع هذا       

 من الدستور الذى اقترحـه  76المجلس بدوره فى تعديل المادة      
رئيس الجمهورية لدعم مسيرة الديموقراطية وإعالء دور الشعب    
صاحب السيادة، ليكون اختيار رئيس الجمهورية باالقـتـراع          
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 الفصل التشريعى الثامن

السرى العام المباشر على درجة واحدة بدال من االستـفـتـاء          
 .الشعبى 

 52(  عضو 85ورغم قلة عدد المناقشين لهذا التعديل الدستورى  
)  مستقل24 ناصرى ، 1 غد ، 4 وفد ، 2 تجمع ، 2وطنى ،  

 عضو ، هم جميع 407، إال أنه قد تمت الموافقة عليه بأغلبية      
: أعضاء الحزب الوطنى ، والناصرى، فى حين رفضته أحزاب     

 .التجمع والوفد الجديد والغد، والمستقلين 
وقد استلزم ذلك أيضا اضطالع المجلس بتعديل الئحته الداخليـة    
إلنشاء لجنة حقوق اإلنسان ، وتنظيم اختياره ألعضاء اللجنـة           
المشرفة على االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، واختيار أربعـة   

 . أعضاء من اللجنة العليا لالنتخابات
 
 
 
 

وقد ارتفعت مداخالت األعضاء فى مناقشة القوانـيـن ذات            
الصبغة االقتصادية عن مثيالتها ذات الصبغة السياسية، فـفـى    

ـلـة،      1418قانون الضرائب على الدخل كان هناك        مـداخ
 مداخلـة،  559انخفضت فى قانون المنافسة ومنع االحتكار إلى  

فى حين وصلت المداخالت فى قانون االنتخابات الرئاسية إلـى       
 338 مداخلة، وفى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية  444

 مداخلة، وهى 303مداخلة، وفى تعديل قانون األحزاب السياسة  
بشكل عام أكثر من دور االنعقاد العادى الرابع على صعـيـد          
القوانين ذات الصبغة االقتصادية التى أقرها المجلس فى الـدور       
الرابع؛ فالمداخالت فى تعديل قانون ضمانات وحوافز االستثمار    

 مداخلة، 339 مداخلة، وفى قانون المنشآت الصغيرة 386بلغت  
 مداخلة، وقانون سـوق رأس    256وقانون التوقيع االلكترونى  

 .  مداخلة150المال 
 االقتراحات بمشروعات قوانين

 
 
 
 
 
 
 

 5 4 3 2 1 دور االنعقاد
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تمثل االقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من األعضاء أحد      
أهم الحقوق الدستورية لعضو مجلس الشعب فى اإلسهام فـى          
وظيفة التشريع، وتوضح اإلحصاءات ارتفاع عدد االقتراحـات      
بمشروعات قوانين المقدمة من األعضاء عاما بعد آخر، وكذلك     
خالل الفصل التشريعى الثامن بصورة تزيد على الـفـصـل          
التشريعى السابع، كما يتضح من الجدول السابق، حيث يالحـظ      
أن هناك ارتفاعا ملحوظًا فى عدد االقتراحات خـالل دور            
االنعقاد األخير من كل فصل وقد يرجع ذلك لحرص الـنـواب      

 . على خوض االنتخابات الجديدة بحصيلة أداء تشريعى مناسبة
والمالحظ أن اإلصالح السياسى يستحوذ على جل اهـتـمـام        
األعضاء من خالل االقتراحات بمشروعات قوانين؛ فمن بيـن         

 اقتراحا قدمت فى دور االنعقاد الرابع كان من بينها ثمانية     71
اقتراحات فى المجال السياسى، فإذا أضفنا إليها خمسة اقتراحات      
فى المجاالت القانونية والقضائية، وخمسة فى مجال النقابـات          
واالتحادات المهنية، وثالثة فى مجال حقوق اإلنسان ألصـبـح    

 اقتراحا متعلقة بمجال ممارسة الحقوق والحريات، هذا 21العدد  
فى الوقت الذى لم تكن هناك مشروعات قوانين متعلقة بـهـذا         

وقد زاد العدد فى الدور الخامـس ـ    .   المجال بصورة مباشرة 
تبعا للزيادة اإلجمالية فى عدد االقتراحات بمشروعات قوانيـن        

 اقتراحا فى المجال السياسـى، تـم     29من األعضاء ـ لتبلغ   
نظرها جميعا مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فـى     
هذا المجال والتى ظهرت بشكل ملحوظ  خالل هذا الدور عكس       
الدور السابق الذى لم يشهد أى منها، حيث نوقشـت عشـرة          
تعديالت مع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وثمانية مع       
تعديل قانون مجلس الشعب، وأربعة مع تعديل قانون األحـزاب   
السياسية، واثنان مع قانون االنتخابات الرئاسية، واثنان مـع          
تعديل قانون مجلس الشورى، واثنان مع تعديل قانون اإلدارة           

 . المحلية
وجاء المجال االقتصادى فى المرتبة الثانية حيث بلغ تسـعـة          

 اقتراحا فى الـدور    14اقتراحات فى الدور الرابع، وارتفع إلى  
 لسـنـة     88الخامس، منها ستة اقتراحات بتعديل القانون رقم  

 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المـصـرفـى    2003
 89والنقد، واقتراحين بتعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم      

 111، واقتراح بتعديل قانون ضريبة الدمغة رقم   1998لسنة  
، وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 1981لسنة  

ـلـة   1991 لسنة 11 . ، واقتراح بإنشاء محاكم استثمار مستـق
 اقتراحا بمشروع قانون فى الـدور  21وإجماالً فقد أقر المجلس   

 اقتراحا قدمت، منها ثالثة اقتراحـات أقـرت     71الرابع من   
كقوانين، وثالثة عشر اقتراحا نظرت مع مشروعات قوانـيـن       
مقدمة من الحكومة، ورفض المجلس خمسـة اقـتـراحـات        
بمشروعات قوانين، منها ثالثة متعلقة بنظام العاملين المدنييـن      

 .بالدولة، واثنين بتعديل قانون العقوبات
 55أما فى دور االنعقاد الخامس انتهى المجلس من نـظـر          

 اقتراحا تم تقديمها، منها ثالثـة  93اقتراحا بمشروع قانون من  
 اقتراحا نـظـرت مـع        41عشر اقتراحا أقرها كقوانين، و  

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، فى حين رفض اقتـراح     
 . واحد

  والقرارات الجمهورية.. القرارات بقوانين 
شهد دور االنعقاد الرابع نظر ومناقشة ثالثة قرارات بقوانيـن           
أصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس الشعب طبقًا للمـادة    

خاص بالموافقة على بروتـوكـول   ..   األول:  من الدستور147
المعاهدة المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية الـخـاصـة       

. .  عضوا، والثانى38بالبرلمان األفريقى، وشارك فى مناقشته      
تعديل قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية برفـع          

 سنة واشترك فى مناقشتة سبعة أعضـاء    68سن التقاعد إلى    
 .فقط، فى حين لم يشهد الدور الخامس نظر أية قرارات بقوانين

 ويالحظ مدى قلة األعضاء المشتركين فى المناقشات الخاصـة    
بالقرارات بقوانين، وقد يرجع ذلك إلى اقتناعهم بعدم جـدوى          
المناقشة التى لن تصل بأى حال إلى تعديل القرار بقانون، وهى       
بالطبع لن تصل إلى رفضه، ومن ثم تضاءل عدد المناقشـيـن       

 .لهذه القرارات كما لو كان األمر مجرد تحصيل حاصل
أما القرارات الجمهورية فقد نظر المجلس خالل دورى االنعقاد        

 300 و 2004 لسنة 100، 35أربعة قرارات جمهورية أرقام  
، وكلها بشأن تعديل التعريفة الجمركـيـة   2005 لسنة 410و  

لتوفير مناخ جاذب لالستثمار، واشترك فى مناقشتها عدد قليـل     
جدا من األعضاء لم يصل إلى عشر عدد أعضاء المجلس بـأى     

 . حال
 االتفاقيات الدولية 

يناقش مجلس الشعب االتفاقيات الدولية، التى يلتزم رئـيـس         
الجمهورية بإحالتها إليه طبقًا للدستور، وتعتبر االتفاقات بمجرد      
إقرارها من المجلس بمثابة تشريع عادى صادر من البرلمانى،          
فهى صورة أخرى من مشروعات القوانين التى تتولى الحكومة          

 . إبرامها بعد التفاوض بشأنها، وتخضع لتصديق مجلس الشعب
 اتفاقـيـة   62وقد أقر المجلس خالل دور االنعقاد العادى الرابع  

دولية ـ وهو أكبر عدد خالل الفصل التشريعى كله ـ حيـث           
، 53، 36كان عددها خالل األدوار األول والثانى على الترتيب  

 اتفاقية، مـن  39، وانخفضت فى الدور الخامس لتصل إلى 44
بينها ستة اتفاقيات استثمارية وضريبية، وأربعة متعلقة بقطاع        
الكهرباء والطاقة، وطالب المجلس الحكومة بتقديم تقرير عما تم    

 . تنفيذه من اتفاقيات والمراحل التى تم تنفيذها
 
 
 

 اإلطار السياسى والرقابى لإلصالح
فـى  )   البرلمـان (يبدو المجال السياسى والرقابى لمجلس الشعب  

عالقته بالسلطة التنفيذية سواء فى رئيسها ـ رئيس الجمهورية        
ـ أو رئيس الوزراء أو الوزراء ونوابهم كأحد أهم اآللـيـات            
ـلـى       الفاعلة فى اإلصالح االقتصادى والسياسى واالجتماعى ع

والمجال السياسى يتمثل فى بيان رئيس الجمهورية الذى .   السواء
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يلقيه طبقًا للدستور فى االجتماع المشترك لمجلسى الشـعـب         
والشورى بعد بدء الدورة البرلمانية، حيث يحدد الرئيس فـى         
بيانه السياسة العامة للدولة، ويحدد مالمح العمل الـوطـنـى       
وأولوياته خالل عام قادم، ثم يأتى من بعده بيان الحكومة الـذى   
يلقيه رئيس الوزراء، والذى يتضمن البرامج التنفيذية لما طرحه     

 . الرئيس فى بيانه
 اللذان ألقيا خـالل دورى        بالنسبة لبيانى رئيس الجمهورية   

االنعقاد الرابع والخامس، أورد بهما الرئيس أهم التحديات علـى   
توسيع نطاق الـمـمـارسـة       :   المستوى الوطنى وتمثلت فى  

الديموقراطية وتعميقها من خالل حرية الصـحـافـة، ودور        
األحزاب كمنابر شرعية تمثل مختلف القوى، وسيادة القـانـون    
كمنهج أساسى للعمل الوطنى والتنفيذى، وقضاء مستقل يحقـق         
العدالة الناجزة ويضمن المساواة والتوازن بيـن الـحـقـوق            

 . والواجبات كمبدأ أساسى يحكم التجربة الديموقراطية
وقد اتخذ الحديث عن اإلصالح السياسى اتجاها أكثر تفصـيـالً      
وعمقًا فى الدور الخامس ؛ حيث كان االعتراف بـحـاجـة           
اإلصالح السياسى لمزيد من العمل، والمطالبة بدور أكـبـر          
للمجتمع المدنى وتطوير الممارسات االنتخابية، والنظر فـى         
القوانين التى تحكم الحياة السياسية فى مصر، ومناقشة أفضـل     
السبل لضمان وتعزيز حرية الصحافة واإلعالم، وإعادة النظـر      
ـلـى         فى العقوبات المقيدة للحرية فى جرائم النشر، والتركيز ع
دور الشباب والدفع بأجيال جديدة لتولى مسئوليات الـعـمـل        

 . الوطنى
ويبدو أن هذا كان تمهيدا إلصدار عدد من التعديالت التشريعية        
بعد ذلك فى المجال السياسى لتكون أكثر اتساقًا مع التـعـديـل      

 .76الدستورى للمادة 
وفى مجال اإلصالح االقتصادى ركز البيانان على تحول دور     
الدولة من منتج وموزع إلى رقيب ومنظم وحكم بين األولويات       
المتنافسة لمختلف فئات المنتجين والمستهلكين، وأكد على أهمية         
رفع كفاءة الجهاز اإلدارى فيما يرتبط باالستثمار، وتطـويـر       
الجهاز المصرفى والنظام الجمركى والضرائبى لجذب المـزيـد    
من االستثمارات، والتحديث المستمر للصناعة واالستفادة مـن         
إمكانات مصر الزراعية، واالرتقاء بصناعة السياحة، وأهميـة     

 .التصدير
فقد شهد الدور الرابع آخر بـيـان    أما بالنسبة لبيانى الحكومة     

لحكومة الدكتور عاطف عبيد، وشهد الدور الخامس أول بيـان         
وقد ركز البيان فى الدور الرابع على هـدف  .  نظيف. لحكومة د 

السياسة االقتصادية فى االستكمال الهادى للتحول نحو اقتصـاد       
السوق، وزيادة القدرة على التصدير والمنافسـة، وتـقـويـة        
المؤسسات المساندة والميسرة لالستثمار، واستكمال مسـيـرة        
التنمية التكنولوجية، والمحافظة على حجم الدين العام ـ  الـذى      
أكد الرئيس فى بيانه أنه فى حدود آمنة ـ وتحقيق االستقرار فى 
ـلـى           سوق الصرف، وتشجيع االدخار، والتيسير بال حدود ع
المستثمرين لتحقيق نمو متعاظم فى الطـاقـات، ومسـانـدة        

 . المشروعات الصغيرة

تحقيق االستقرار النسبى فى :   وعرض كذلك ألهم التحديات وهى 
أسعار السلع األساسية، وحتمية اإلصالح المالى الجذرى الـذى        
يستهدف خفض مستدام فى اإلنفاق وزيادة مستدامة فى الموارد،      
وسيطرة على الدين الداخلى، وتأكيد شفافية المعامالت، وحتمية         
الحفاظ على الثروة النقدية، وزيادة القدرة على التسويق، والقبول          

 .بتغيير قناعاتنا وأحكامنا على المستثمرين أيا كانت جنسياتهم
هذا فى حين ركز بيان حكومة الدكتور نظيف ـ الدور الخامس     
ـ على عرض ما تم من إنجازات فى الفترة الماضيـة، ثـم        

برنامج االستـثـمـار    :   عرض لعشر برامج تنموية من بينها     
والتشغيل،، والدعم واألسعار وضبط األسواق، وتطوير الخدمات    
الضرورية للمواطنين، وتطوير األداء االقتصادى من خـالل         
التشريعات االقتصادية المتعلقة بالجمارك والضرائب والجهـاز       
المصرفى، برنامج متكامل إلدارة األصول المملوكة للـدولـة         
والقطاع العام، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، إدارة الـديـن         
العام الداخلى وتخفيض أعباء خدمته، وبرنامج تطوير الجهـاز         
ـلـى           اإلدارى للدولة بما يخدم االستثمار، وبرنامج للحفاظ ع

 . الثروات الطبيعية
وكان طبيعيا أن يركز هذا البيان على المناخ السياسى وإصالحه     
عكس سابقه ـ الذى لم يتعرض له ـ من أجل تطويره لتوسيع       
قاعدة المشاركة الشعبية، وتطوير القوانين المرتبطة بالممارسـة   
السياسية، ودعم سياسات تمكين المرأة، ومراجعة التشريعـات         
الحالية لتتواكب مع اإلصالح االقتصادى واالجـتـمـاعـى          

 .والسياسى
وعقب إلقاء بيان الحكومة يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل      
المجلس للفئات، وعضوية رؤساء اللجان النوعية، وعدد مـن         
أحزاب المعارضة والمستقلين، لدراسة البيان وإعداد تقرير عنه         
يعرض على المجلس لمناقشته، األمر الذى يمثل فرصة كبيـرة    
الشتراك أكبر عدد من األعضاء فى المناقشات والتى تستـمـر    

 . على مدى العديد من الجلسات
وقد شهدت المناقشات انخفاضا لعدد األعضاء المشاركين فيهـا      

 جلسـة، مـن     16 عضو فى الدور الرابع على مدى 289من  
 عضـو  276، إلى % 74.7 طلبوا الحديث بنسبة 387إجمالى  

 .  طلبوا الحديث345فى الدور الخامس من إجمالى 
وركزت مناقشات األعضاء للبيانات على قضايا التـنـمـيـة       
االجتماعية، والتى جاءت فى المرتبة األولى خالل الـدوريـن         

ـلـة   % 85، %82الرابع والخامس بنسبة   على الترتيب من جم
المتحدثين، وجاءت مشكلة البطالة فى المركز الثانى، تـالهـا          

 . موضوع تعزيز المسار الديموقراطى
وتقارب الوزن النسبى للحديث فى السياسات االقتصاديـة وإن      

بعد أن كـان  %   48.6انخفض خالل الدور الخامس ليصل إلى  
تقريبا خالل الدور الرابع، فى حين زاد االهتمام بقضايـا  %  51

، بعد أن كانت % 45االستثمار خالل الدور الخامس لتصل إلى     
34 فى الدور الرابع، فى حين استقر االهتمام بتيسير سبل %   3.

والمالحظ أن الحديـث  ).   6.5، %6.6(التقاضى خالل الدورين  
عن التوجه التصديرى قد تراجع خالل أدوار االنعقاد الثـالـث         
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، بينـمـا زاد     %)32.6، %36.3، %46(والرابع والخامس  
، % 63.9(الحديث عن المسار الديموقراطى خالل نفس األدوار  

65.7% ،67.4.(% 
الـدور  ( وقد تعددت مجاالت الحديث فى السياسات االقتصادية      

حيث انتقد األعضاء تحرير سعر الصـرف وعـدم       )   الرابع
مالحقته بإجراءات تحد من آثاره السلبية على األفراد، وقضيـة     
ارتفاع الدين العام وعدم الموافقة على قرارات الحكومة لسـداده،   
وأبدو تخوفهم على أموال التأمينات والمعاشات، وإجـراءات          
الحكومة للحد من عجز الموازنة، وضرورة تخفيف األعـبـاء         
الضريبية على محدودى الدخل، واستعادة األموال المهربة فـى       

 .الخارج
أما على طريق اإلصالح السياسى فقد رفض األعضاء دعـوات   
اإلصالح من الخارج، وشددوا على ضرورة التزام الحكـومـة       
بالشفافية والمصداقية والواقعية فى برامجها وسياساتها، وأهمية        
اإلصالح السياسى ألحزاب المعارضة والمستقلين، وتفعيل مواد       
الدستور، وتحقيق حرية االنتخابات ونزاهتها، وحرية تكـويـن    

 .األحزاب، وتداول السلطة، وحرية إصدار الصحف
ورغم وعود الحكومة بتقديم قانون موحد للتأمينات خالل الدور          
الرابع ليقدم ضمان تشريعى كامل ألموال التأمينات، ومـوافـاة    
المجلس بحصيلة صناديق التأمينات، إال أنها لم تفعل ذلك، ال         
هى وال الحكومة الالحقة عليها حتى اآلن، مما يعنى اإلخـالل        

 . بالتزام سياسى قطعته الحكومة على نفسها
ـلـى     والجدير بالذكر أن أحد أعضاء الحزب الوطنى اعترض ع

 عضوا من المستقلـيـن وأعضـاء      19بيان الحكومة، وكذلك  
أحزاب، الوفد والتجمع والناصرى، فى حين امتنع عضو حـزب   

 .األحرار عن التصويت، وكذا عضوان من المستقلين
 
 
 

 الرقابة البرلمانية
ال يقتصر دور المجلس على الجانب التشريعى والسياسى، ولكنه     
يلعب دورا رقابيا من خالل حقه فى مساءلة الحكومـة عـن        
تنفيذها للسياسات العامة، عبر أدوات رقابية كفلها له الدستـور       
تتمثل فى األسئلة وطلبات اإلحاطة واالستجوابات الموجهة إلى         
رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد  الوزراء أو نوابهـم      
عن أى موضوع يدخل فى اختصاصهم، وحقه فى سحب الثقـة     
منهم بعد تقرير مسئوليتهم من خالل استجواب وبناء على طلب      

 عضوا ـ ويصـدر    46مقدم من عشر عدد األعضاء ـ أى    
القرار بأغلبية أعضاء المجلس، كذلك لعشرين عضـوا مـن           
األعضاء حق طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسـة      
الوزارة بشأنه، كما يكون لكل عضو من أعضاء المجلس إبـداء    
رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابـه   
أو أحد الوزراء، كما أن لمجلس الشعب أن يشكل لجنة خاصـة،   
أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح اإلدارية،        

أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى، أو ادارى، أو أى            
مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق          
وإبالغ المجلس بحقيقة األوضاع الماليـة أو اإلداريـة أو          
االقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من   

 . األعمال السابقة
 األسئلة 

 سؤاالً، 45خالل دور االنعقاد العادى الرابع تمت اإلجابة على      
منها أربعة أسئلة متعلقة بالقضايا االقتصادية، اثنان ارتبـطًـا        
بأربعة استجوابات، وأربعين طلب إحاطة عن سياسة الحكومـة    
وإجراءاتها والتشريعات التى ستصدرها لمعالجة أزمة الـديـن        

والسـؤال  .   العام المحلى والخارجى، وأجاب عنهما وزير المالية  
 طلب إحـاطـة،   16الثالث يتعلق بتحديث الصناعة، ونظر مع  

والسؤال الرابع عن ارتفاع أسعـار  .  وأجاب عنه وزير الصناعة 
 طلب إحاطة، أجاب عنها رئيـس  21حديد التسليح، ونوقش مع  

 29مجلس الوزراء، وكانت معظم األسئلة من الحزب الوطنى    
 أسئلة، والـنـاصـرى    5 أسئلة، والتجمع  9سؤاالً، والمستقلين   

 40وانخفض عدد األسئلة فى الدور الخامس لتصل إلى  .   سؤالين
سؤاالً، احتلت القضايا االقتصادية منها خمسة أسئلة، وكان من          

ارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى، فضالً عن مشكلـة  :   بينها
 .البطالة ثالثة أسئلة، وقضايا السياسة الزراعية والرى ستة

 طلبات اإلحاطة
ـلـب   1180خالل دور االنعقاد العادى الرابع نظر المجلس    ط

 طلبا، كان نصيب القضـايـا   490إحاطة، أجيب شفاهة على     
 طلبا، فى حين بلغت طلبات اإلحاطة التى  94االقتصادية منها   

ـلـب   49 طلبا، منها 907أجيب عنها خالل الدور الخامس    ط
إحاطة يتناول القضايا االقتصادية تم نظرها مع ثالثة استجوابات 

 . وسؤالين
والجدول التالى يوضح االرتفاع المستمر لعدد طلبات اإلحاطـة      

 :عبر أدوار االنعقاد ومن الفصل التشريعى السابع إلى الثامن

أما البيانات العاجلة، أو طلبات اإلحاطة العاجلة، والتى يسمـح        
بإلقائها فى بداية الجلسات عن الموضوعات المهمة العاجلة التى       
ـلـس        ال تحتمل التأخير ويقدرها رئيس المجلس، فقد نظر المج

 بيانًا مـنـهـا    227 بيانًا، أجيب على 408خالل الدور الرابع  
وفـى الـدور     . شفاهة فى المجلس، وبالطبع أحيل الباقى للجان 

 ورشة عمل

 5 4 3 2 1 دور االنعقاد

 174 116 70 66 57 طلبات اإلحاطة

 الفصل التشريعى السابع

 5 4 3 2 1 دور االنعقاد

 537 490 444 309 340 طلبات اإلحاطة

 الفصل التشريعى الثامن
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 بيانًـا،  710الخامس وصل عدد البيانات العاجلة التى ألقيت إلى  
 161 بيانًا إلى  اللجان المختصة، وأجيب على 549أحيل منها   

بيانًا شفاهة بالجلسة، ويبدو أن التوسع فى إلقاء البيانات العاجلـة   
قد تزامن معه، إحالة هذه البيانات إلى اللجان لبحثها وعدم الـرد   

 .الفورى عليها

 
 طلبات المناقشة ولجان تقصى الحقائق

طلبات المناقشة تقدم من أكثر من عشرين عضوا لمـنـاقشـة        
موضوع عام له أهمية من جانب جميع أعضاء المجلس، وقـد        
شهدت هذه اآللية تزايدا خالل الفصل التشريعى الثامن، لتصـل       

 طلب مناقشة، منها خمسة طلبات خالل الدور الرابـع،  23إلى  
 :وأربعة خالل الدور الخامس، كما يظهر من الجدول التالى

 
وتركزت طلبات المناقشة خالل الدورين الرابع والخامس حـول    
عدم زيادة أسعار قصب السكر، ومشاكل المزارعين، وعـدم         

 . توافر األدوية بالمستشفيات، ومشكلة البطالة وحوادث المرور
أما بالسبة للجان تقصى الحقائق فقد كانت قليلة خالل الدوريـن،    
وجرت العادة على تكليف اللجان النوعية بوصفها لجان تقصـى      
حقائق بدالً من تشكيل لجنة خاصة، ففى خالل الدور الرابع تـم    
تكليف لجنة الشباب والرياضة، وكذلك لجنة الخطة والموازنـة         
بوصفهما لجنتين لتقصى الحقائق، األولى لبحث مشكلة مونديال        

، والثانية عن المخالفات فى تأسيس مكتب وزير الصناعة 2010
والتكنولوجيا، وفى الدور الخامس استمر تكليف لجنة الشـبـاب      

 . كلجنة تقصى حقائق حول نفس الموضوع

 االقتراحات برغبة
وهى أحد اآلليات الدستورية الرقابية على السلطة التنفيذية، يحق      
ألى عضو فى البرلمان أن يستخدمها بتقديم اقتراحات برغبات          
للحكومة على بعض الموضوعات المهمة فى دائرته، مثل إنشاء    
 .مبنى أو هيئة، أو شق ترعة، أو رصف طريق، أو توفير خدمة

وقد تم استخدام هذه اآللية عبر أدوار االنعقاد المختلفة خـالل         
الفصلين التشريعين السابع والثامن، وزادت بشكل ملحوظ فـى      
الفصل التشريعى الثامن لتصل إلى أعلى عدد لها فـى الـدور       

 اقتراحا، كما يتضح 215 اقتراحا، تاله الدور الثالث 24الرابع،  
 :من الجدول التالى

ويمكن حصر جميع هذه االقتراحات فى قضايا لها جـانـب          
اقتصادى أو اجتماعى، ألنها متعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين  

 . وال عالقة لها بالمجال السياسى
 االستجوابات

يعد االستجواب أخطر اآلليات الرقابية على اإلطالق، إذ أنـه       
يمثل اتهام واضح للحكومة بالتقصير فى جانب أو أكثر مـن         
مجاالت عملها، وقد يترتب عليه ـ طبقًا للدستور ـ  طـرح         

 .  الثقة بوزير معين أو بالوزارة كلها
وهى آلية ال تستخدم عادة من أعضاء الحزب الوطنى ألنـه             
حزب الحكومة الذى يمتنع عليه ـ طبقًا لاللتزام الحزبـى ـ        

 . مساءلتها أو توجيه اتهام لها
وقد زادت عدد االستجوابات خالل أدوار االنعقاد المختلفة عبـر   
الفصلين التشريعيين، وزادت بشكل ملحوظ خالل أدوار االنعقاد        

، ) 21،   15، 12(الثالثة األخيرة من الفصل التشريعى الثامن  
ورغم الزيادة الملحوظة فى عدد االستجوابات المقدمة إال أن ما        
نوقش منها هو قليل بالنسبة لآلليات الرقابة األخرى ويرجع ذلك    

 :لعدة أسباب منها
ـ انحسار تقديمه فى المعارضة والمستقلين فقط، وأعدادهم قليلة     

 . فى المجلس
ـ القيود الموضوعة على عرض االستجوابات ومناقشـتـهـا،     
ومنها أنه ال تقدم استجوابات إال بعد بيان الحكومة، الذى يلقـى    
بعد مرور ما يقرب من ثالثة أشهر على بدء الدورة أحيـانًـا،     
فضالً عن تحديد مواعيد متباعدة للمناقشة ، ومماطلة الحكومـة     
فى ذلك، وتحديد مدة معينة للمستجوب ـ كانت ساعـة ثـم         

 ورشة عمل

 

 5 4 3 2 1 دور االنعقاد

 161 227 76 213 167 البيانات العاجلة

 الفصل التشريعى الثامن

 5 4 3 2 1 دور االنعقاد

 124 91 151 23 36 البيانات العاجلة

 الفصل التشريعى السابع

 5 4 3 2 1 دور االنعقاد

 4 5 4 7 3 طلبات المناقشة

 الفصل التشريعى الثامن

 5 4 3 2 1 دور االنعقاد

 3 - 1 1 2 طلبات المناقشة

 الفصل التشريعى السابع

 5 4 3 2 1 دور االنعقاد

 158 242 215 152 146 االقتراحات برغبات

 الفصل التشريعى الثامن

 5 4 3 2 1 دور االنعقاد

 153 68 50 35 19 االقتراحات برغبات

 الفصل التشريعى السابع
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أصبحت نصف ساعة وصلت فى بعض األحيان إلـى عشـر      
دقائق ـ فى حين تترك الفرصة للحكومة فى الرد دون تحديـد       

 . مدة معينة لها
ـ ثبوت عدم جدوى االستجوابات النتهائها جميعا باالنتـقـال     
لجدول األعمال، بل وتوجيه الشكر للحكومة أحيانًا، ولم يثبت أن   

 . استجوابا أقال وزيرا، أو طرح الثقة بوزارة ما بطريقة مباشر

ففى دور االنعقاد الرابع نوقش خمسة عشر استجوابا، منـهـا            
خمسة استجوابات بشأن استيالء الحكومة على أموال التأمينات،        

 مليارا من الجنيات، وتم نقل باقى الرصيد 70والتى قدرت بـ    
كما تعلقت أربـعـة     .    مليارا لعالج عجز الموازنة90وقدره  

استجوابات بمشكلة ضعف مؤشرات األداء االقتصادى، مما أدى  
لزيادة معدالت االستدانة الداخلية، وثالثة متعلقة بمسئـولـيـة       
الحكومة عن ارتفاع أسعار السلع األساسية، وزيادة مـعـدالت      

 . الفقر والتضخم، وانخفاض قيمة العملة المصرية
 19 استجوابا، قدم   21أما فى الدور الخامس فقد ناقش المجلس  

استجوابا منها سبعة من المستقلين، وقدم عضو حزب التجـمـع    
ثالثة استجوابات، وعضو من الوفد استجوابين، وعضوان مـن         

وقد تعلقت .   الغد خمسة استجوابات، وعضو ناصرى استجوابين    
ثمانية استجوابات منها بأزمة البطالة، وخمسة بارتفاع أسعـار    
السلع األساسية ومياه الشرب وفشل الحكومة فى مواجهتـهـا،          
وثالثة استجوابات الرتفاع الدين العام المحلى واألجنبى وزيـادة   
عجز الموازنة العامة للدولة، واستجوابان لعدم استغالل الحكومة      
الموارد المائية، وإهدار كميات كبيرة منها، واستجوابان عـن       
فشل السياسة الزراعية وعدم تحقيق االكتفاء الـذاتـى مـن             

 . المحاصيل االستراتيجية
 

 : المصادر للجداول 

مجلس الشعب، األمانة العامة ، التقرير التحليلى ألداء مجلـس     

الشعب، الجزء األول، مؤشرات عامة، الفصل التشريعى الثامن،      

 .2005دور االنعقاد العادى الخامس، 

مجلس الشعب، األمانة العامة، التقرير التحليلى ألداء مجلـس   و

الشعب، الجزء األول، مؤشرات عامة، الفصل التشريعى الثامن،      

   .2005دور االنعقاد العادى الخامس، 

 ... مداخالت
 

 إن البرلمان ناقش خالل الفصل التـشريعي الحالـي      

 لكن الدراسة الثانية    .االقتصاديةثالثة من أهم القوانين   

.  المجتمـع ي فيصنع القانون االقتصادلم توضح آلية   

كيـف أديـرت أو كيـف صـيغت          وبمعنى آخر،   

ن هنـاك قـراءات     مشروعات القوانين؟، خاصة وأ    

متأنية تدور أحياناً داخل لجان البرلمان المتخصـصة،     

وتلك القراءات ساهمت في إحداث تعديالت جوهريـة    

على مشروعات القوانين كما جاءت من الحكومة فـى   

صيغتها األولى، أو بعبارة أخرى أن القراءات التـى      

تحدث حتى من قبل أعضاء فى الحزب الوطنى فـى        

اللجان االقتصادية والتشريعية المختلفة فـى مجلـس       

الشعب تؤدى فى كثير من األحيان إلى تغيير الكثيـر      

من بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو ما    

حدث بالفعل بالنسبة لقانون البنوك وقانون الـضرائب      

 .وقانون منع الممارسات االحتكارية
 

 طالما أن التغيير نحو اإلصالح السياسي ال يمكن أن          

يتم بشكل جبرى، يصبح السؤال هل من الممكن أن           

يتم اإلصالح عبر صفقة شاملة بين مختلف األحزاب         

والقوى السياسية الموجودة فى الواقع، وكيف يمكن         

حدوث ذلك فى ظل األوضاع الراهنة التى تمر بها           

األحزاب السياسية جميعها، أى فى ظل ضعفها          

ومحدودية دورها فى جذب الجماهير للمشاركة فى         

 .العملية السياسية ككل
 

 
 ..من مداخالت المشاركين بورشة العمل

 ورشة عمل
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 21 15 12 7 9 االستجوابات

 الفصل التشريعى الثامن
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 الفصل التشريعى السابع




