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مرسوم إنشاء املعهد
مرسوم رقم ( )39لسنة 2005م (املواد الثالث األوىل)

بإنشاء وتنظيم
معهد البحرين للتنمية السياسيّة
املعدّل باملرسوم رقم ( )41لسنة  2008واملرسوم رقم ( )81لسنة 2009
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد االطّ الع على الدستور،

وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ،2001
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2002بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسيّة،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى والنواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،وبناء على عرض رئيس جملس الوزراء،

رمسنا باآليت:

مادة - 1 -
ينشأ معهد متخصص للتدريب ،يسمى «معهد البحرين للتنمية السياسيّة» يلحق مبجلس الشورى ،ويشار إليه في هذا املرسوم بكلمة «املعهد».

مادة - 2 -
يهدف املعهد ،في إطار األسس واملبادئ الدستورية والقانونية ،إىل حتقيق األغراض التالية:
1 .1نشر ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ الدميقراطية السليمة.
2 .2توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث املتعلقة باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب املختلفة ،وبوجه خاص الفئات التالية:
(أ) أعضاء جملسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع اجمللسني.
(ب) أعضاء اجملالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه اجملالس.
(ج) العاملني في وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين.
3 .3نشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني وفقًا ألحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
4 .4دعم وتنمية البحوث العلمية في جمال النظم السياسيّة والقانون الدستوري.
5 .5دعم التجربة الربملانية من خالل شرح آلياهتا ،وأساليب عملها ،وبيان دور السلطة التشريعية الرقايب والتشريعي.
6 .6دعم جتربة اجملالس البلدية ،ودورها في خدمة الوطن واملواطن.
7 .7ترسيخ مبدأ املشروعية وسيادة القانون.
8 .8توفير الربامج املتعلقة بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
9 .9دعم املراكز واجلمعيات القائمة على محاية حقوق اإلنسان.
1010تدريس أسس وأطر ومبادئ املشروع اإلصالحي احلديث ململكة البحرين وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
1111تعزيز ونشر ثقافة احلوار وتبادل الرأي.
1212إعداد مؤهّلني لالخنراط في العمل السياسي.
مادة - 3 -
يباشر املعهد كافة املهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضه ،وله بوجه خاص ما يلي:
1 .1حتديد برامج التدريب والدراسة والبحوث اليت تالئم خمتلف فئات الشعب.
2 .2عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الدميقراطية ملختلف فئات الشعب.
3 .3عقد الندوات واللقاءات املختلفة جلميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي باملشاركة يف احلياة السياسيّة مبختلف أشكاهلا.
4 .4مجع ونشر وحفظ الوثائق واملبادئ واألحباث واملعلومات الدستورية وغري ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الدميقراطية.
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كلمة املعهد
أق ـرَّ دســتور مملكــة البحريــن جمللــس النــواب العديــد مــن الصالحيــات الرقابيــة الــي تكفــل لــه القيــام مبهامــه يف
ممارســة دوره الرقــايب علــى أداء الســلطة التنفيذيــة بوصفــه ممثـ ًـا للشــعب ،وذلــك وفــق آليــات تتنــوع بــن تقــدمي أســئلة
مكتوبــة للــوزراء الســتيضاح أمــور داخلــة يف اختصاصاهتــم لالســتفهام أو اقتــراح طلبــات التحقيــق ،أو تقــدمي اســتجواب
للــوزراء عــن األمــور الداخلــة يف اختصاصاهتــم ،وتصــل إىل ســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء ،وغريهــا مــن الصالحيــات
األخــرى املهمــة.
وقــد حرصــت التعديــات الــي أجريــت علــى دســتور مملكــة البحريــن يف العــام  2012علــى تعزيــز الــدور الرقــايب
جمللــس النــواب؛ وذلــك مــن خــال إعــادة تنظيــم جملســي الشــورى والنــواب مبــا يــؤدي إىل انفــراد جملــس النــواب
بالرقابــة علــى الســلطة التنفيذيـــة ،وانفــراده حبــق توجيــه األســئلة إىل الــوزراء؛ تعزيـزًا للــدور الرقــايب ألعضــاء الربملــان
علــى خمتلــف أوجــه العمــل احلكومــي.
ونظـرًا ألمهيــة األســئلة الربملانيــة كإحــدى الوســائل األكثــر شــيوعًا يف مراقبــة عمــل الســلطة التنفيذيــة؛ تــأيت هــذه
الدراســة للباحثــة مــرمي مهــدي اليامــي لتُر ّكــز بصــورة شــاملة علــى حبــث موضــوع حــق الســؤال الربملــاين؛ مــن خــال عمــل
دراســة مقارنــة تتنــاول مفهــوم الســؤال ،وخصائصــه ،وشــروطه وفــق مــا أقرّتــه عــدد مــن دســاتري الــدول العربيــة ومــن
بينهــا مملكــة البحريــن ،وذلــك يف إطــار مــا دأب عليــه معهــد التنميــة السياســية مــن دعــم وتنميــة البحــوث العلميــة يف
جمــال النظــم السياســية والقانــون الدســتوري؛ فضـ ًـا عــن دعــم التجربــة الربملانيــة مــن خــال شــرح آلياهتــا ،وأســاليب
عملهــا ،وبيــان دور الســلطة التشــريعية الرقــايب والتشــريعي.
وتنطــوي آليــة األســئلة الربملانيــة علــى فائدتــن أساســينت ،أوهلمــا أهنــا تعتــر قنــاة مهمــة للتــزود باملعلومــات
واإلحصــاءات واإلحاطــة بأســباب ومــررات اإلجــراءات الــي تتخذهــا خمتلــف أجهــزة الســلطة التنفيذيــة ،يف إطــار مــن
الشــفافية واملســاءلة الــي تعــزز مســرة العمــل الدميقراطــي يف اململكــة.
أمــا الفائــدة الثانيــة ،فتتمحــور حــول إمكانيــة اســتخدام األســئلة الربملانيــة لفــرض نــوع مــن الرقابــة الربملانيــة علــى
عمــل احلكومــة؛ مــن خــال إثــارة القضايــا واملوضوعــات الــي تتعلــق باملخالفــات والســلبيات الــي تقع ضمــن اختصاصات
الــوزراء واملســؤولني ،أو الكشــف عــن التجــاوزات وتســليط الضــوء عليهــا هبــدف تصحيحهــا.
وتطــرح الباحثــة يف الدراســة جمموعــة مهمــة مــن التوصيــات املهمــة الــي مــن شــأن األخــذ هبــا تعظيــم االســتفادة
مــن آليــة األســئلة الربملانيــة كأداة رقابيــة ،الســيما للربملــان البحريــي ،حيــث تلعــب أداة الســؤال الربملــاين دورًا متزايـدًا
يف إيضــاح الكثــر مــن اإلجــراءات احلكوميــة أمــام الــرأي العــام وتعزيــز الشــفافية واملراقبــة ،بالشــكل الــذي يســهم يف
تطويــر املســرة الربملانيــة والدميقراطيــة.
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املقدمة
ّ
إن األسئلة الربملانية تشغل حيزًا كبريًا يف العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ،ويف الواقع أن نظام األسئلة
الربملانية يكفل ألعضاء الربملان ممارسة نوع من أنواع الرقابة على أوجه النشاط احلكومي ،اآلخذ يف االزدياد واالتساع
يف كثري من اجملاالت؛ فيوفر قنوات اتصال بني السلطتني؛ تسمح للسلطة التشريعية باحلصول على املعلومات من السلطة
التنفيذية ،وهي معلومات قد ال يكون من السهل احلصول عليها من غري هذا الطريق.
ويعد حق السؤال وسيلة جلمع معلومات معينة ،أو للحصول على بعض اإلحصائيات عن وقائع معينة ،وقد يستخدم
هذا احلق؛ حلث الوزير على اختاذ إجراء معني يف موضوع السؤال ،أو على األقل االمتناع عن اختاذ قرار معني ،ويف هاتني
احلالتني يوجه السؤال إىل الوزير يف حالة اختاذه قرارًا يف موضوع حمدد ،كان جيب أن ميتنع عن اخلوض فيه من وجهة
نظر النائب ،أو على العكس؛ يطلب مقدم السؤال من الوزير األسباب اليت دفعته إىل عدم اختاذ إجراء معني.
وقد ميارس السؤال كأسلوب لفرض الرقابة الربملانية على النشاط احلكومي؛ فتكشف ممارسة هذا احلق عن بعض
املظاهر السلبية يف العمل الوزاري؛ مما يدفع الوزير إىل التحرك؛ لتصحيح املخالفات املرتكبة يف املرافق التابعة لوزارته.
فهي هبذه األداة تستلزم من الوزير املعين شرح قراراته ،وسياساته ،وإجراءاته اإلدارية؛ ليتسىن له الدفاع عن عمله ،كما
قد ميارس هذا احلق؛ كوسيلة للحصول على تفسري النصوص القانونية ،والالئحية؛ مما ميكن الفرد من حتديد وضعه
القانوين بشكل سليم .وعلى الرغم من أن السؤال ال يؤدي إىل إثارة املسؤولية السياسية للحكومة؛ فإنه مي ّكن الربملان من
مراقبة اإلدارة ،وكشف جتاوزاهتا وباعتبارها أداة جلمع املعلومات اليت من خالهلا تسلط الضوء على نقاط الضعف يف
احلكومة.
وقد متت مناقشة مفهوم السؤال ،وخصائصه ،وشروطه يف هذه الدراسة ،وذلك على ضوء إعمال دراسة مقارنة بني
الدساتري :البحريين ،والكوييت ،واإلمارايت ،وأيضًا دستور اململكتني؛ املغربية واألردنية اهلامشية؛ وذلك لبحث أوجه االتفاق
وأوجه االختالف بني هذه األنظمة؛ فيما يتعلق حبق السؤال الربملاين ،وكيفية ممارسة كل نظام من هذه األنظمة حق
السؤال ،واالشتراطات الشكلية ،واملوضوعية ،والقيود الواردة على ممارسة هذا احلق داخل كل هذه األنظمة؛ موضع
الدراسة.
موضوع الدراسة
تعد األسئلة الربملانية إحدى الوسائل اليت ميلكها الربملان؛ ملراقبة احلكومة ،واليت متكنه من متابعة النشاط احلكومي
يف خمتلف اجلهات ،بطريقة رمسية ،موثقة.
وقد تركزت هذه الدراسة على حبث موضوع حق السؤال الربملاين؛ بوصفه أول أدوات الرقابة الربملانية ،وأكثرها شيوعًا
يف االستخدام؛ وذلك من خالل عمل دراسة مقارنة بني الدول حمل الدراسة .وحناول يف هذه الدراسة تسليط الضوء على
مفهوم السؤال ،يف كل هذه األنظمة مع بيان املقصود به ،وحدوده؛ كأداة من أدوات الرقابة الربملانية ،وما يترتب عليه من
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املقدمة
نتائج ،وأيضا التعرف على شروطه الشكلية واملوضوعية ،داخل كل نظام من األنظمة املقارنة ،مع مقارنة هذه األنظمة؛
يف اشتراطاهتا ممارسة حق السؤال ،ومدى اتفاق هذه األنظمة ،واختالفها حول هذه الشروط.
كما حناول يف هذه الدراسة؛ الوقوف على أنواع األسئلة الربملانية ،والتفرقة بينها ،داخل كل نظام من أنظمة الدول
حمل الدراسة ،ومدى جناح ،أو انتشار كل نوع من أنواع األسئلة الربملانية داخل برملانات الدول املقارنة ،وما إذا كانت
هذه األنظمة تستخدم مجيع أنواع هذه األسئلة الربملانية؛ (الكتابية ،الشفوية ،العاجلة) أم أن هناك أنظمة تتبىن نظامًا
واحدًا ،وطريقة واحدة للسؤال الربملاين ،مع إلقاء الضوء على األنواع املستحدثة ،أو التقسيمات األخرى للسؤال الربملاين،
والذي يتبناه الربملان املغريب ،وذلك كما هو يف تقسيم السؤال الشفوي داخل جملس النواب املغريب؛ حبسب نص النظام
الداخلي املغريب إىل أسئلة شفوية متبوعة باملناقشة ،وأخرى غري متبوعة باملناقشة.
وأخريًا؛ نستعرض يف هذه الدراسة آثار حق السؤال ،ومدى اختالف هذه النتائج بني األنظمة املقارنة ،كما يتم إلقاء
الضوء على عوارض السؤال ،وسقوطه ،واسترداده ،وذلك يف حدود األنظمة حمل الدراسة.
أمهية الدراسة
مما ال شك فيه؛ أن السؤال أصبح من وسائل الربملان املهمة يف الرقابة على السلطة التنفيذية ،بل إنه ميكن عدّه حلقة
الوصل بني السلطتني؛ التشريعية والتنفيذية؛ حيث تسمح للسلطة األوىل باحلصول على املعلومات من السلطة الثانية،
ويف املقابل تسترعي نظر السلطة التنفيذية؛ إىل عمل إصالحات ،أو تفادي أوجه قصور ،قد تناب أعماهلا.
وللتعرف على املزيد مما جيعل هذه الدراسة ذات أمهية؛ جيب إلقاء الضوء على وظائف السؤال؛ حيث إنه عالوة
على الدور التقليدي ،حلق السؤال؛ يف االستفهام واالستفسار؛ وذلك هبدف احلصول على معلومات معينة ،أو طلب
إحصائيات حمددة ،أو التأكد من حدوث واقعة معينة؛ فإن هناك أدوارًا أخرى للسؤال ،كما يف حالة استخدام السؤال؛
كوسيلة لتحقيق إصالحات تشريعية ،ومتابعة تنفيذ القوانني ،وأيضًا وظيفة األسئلة الربملانية؛ كوسيلة لكشف التجاوزات،
واملخالفات يف اجلهاز اإلداري احلكومي.
وحقيق ًة؛ فإن استخدام األسئلة الربملانية يرمي يف بعض األحيان إىل كشف الصعوبات اليت تواجه احلكومة؛ عند
تنفيذها القوانني؛ مما قد يكون مقدمة إلجراء بعض اإلصالحات التشريعية؛ حيث يعمد الربملان إىل اقتراح بعض
القوانني ،اليت تعاجل أوجه القصور ،اليت كشفتها عملية تنفيذ القوانني.
ومن األدوار اليت مت الكشف عنها حديثا؛ للسؤال الربملاين ،أن األسئلة الربملانية تعد وسيلة للحصول على تفسري
للقوانني واللوائح؛ حيث إن تع ّقد التنظيمات القانونية ،وتشابكها أوجد حالة من حاالت عدم الوضوح لدى األفراد ،جتاه
القوانني واللوائح املراد تطبيقها عليهم ،ولذلك؛ فإن توجه هؤالء حنو ممثليهم يف الربملان؛ من أجل مساعدهتم يف
احلصول على تفسري لبعض النصوص القانونية أو الالئحية؛ يبدو أمرًا منطقيًا.
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فضل عن حمدودية األحباث ،والكتابات حول السؤال الربملاين؛ حيث تعاجل هذه اجلزئية ضمن إطار مجيع
هذا ً
األدوات الرقابية ،وليس كموضوع أساسي متكامل ،باإلضافة حلداثة التجربة الربملانية يف مملكة البحرين ،وما يرافقها
من مالحظات ،وأخطاء وآراء ،يتعني دراستها ،وحتليلها؛ حيث مت الرجوع ملضابط اجللسات؛ لتوثيق هذه املمارسات،
وصول ألول تعديل عام 2002
وتوضيح اجلوانب املتعلقة باألسئلة الربملانية ،منذ صدور دستور مملكة البحرين عام ً 1973
والتعديالت األخرية لعام  .2012وعليه؛ ارتبطت أمهية هذه الدراسة باجلوانب النظرية ،والعملية حلق السؤال الربملاين يف
مملكة البحرين ،مع إعمال مقارنة بالدول؛ حمل الدراسة.
اإلشكاالت اليت تطرحها الدراسة
يثري موضوع الدراسة مجلة من اإلشكاالت اليت يتعني معاجلتها من خالل البحث ،منها:
· هل السؤال الربملاين أداة من األدوات الرقابية ،أم تنتفي عنه هذه الصفة؟ وعليه؛ البد من التطرق إىل طبيعة
السؤال الربملاين.
· متييز حق السؤال الربملاين عن غريه من أدوات الرقابة الربملانية األخرى ،وذلك من خالل تسليط الضوء على
الشروط الشكلية واملوضوعية للسؤال ،والقيود اليت تفرض على استخدامه داخل الربملان.
· توضيح مدى اتفاق ،واختالف النظم؛ حمل الدراسة ،حول شروط السؤال الربملاين.
·وأخريا؛ حناول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على أوجه القصور التشريعي ،يف كل نظام من األنظمة
املقارنة (البحرين -الكويت  -اإلمارات  -األردن  -املغرب)؛ حول استخدام حق السؤال الربملاين ،وأوجه النقد اليت
توجه إىل بعض التنظيمات التشريعية الداخلية ،يف الربملان.
وبذلك؛ فإننا سنبذل قصارى اجلهد العلمي؛ لإلجابة عن هذه التساؤالت ،يف هذه الدراسة ،مستدلني بالنصوص
الدستورية ،وآراء فقهائها يف الدول؛ حمل الدراسة.
نطاق الدراسة
حيكم موضوع الدراسة؛ دستور مملكة البحرين املعدل لسنة  ،2012مع إعمال املقارنة مع عدد من دساتري الدول حمل
الدراسة؛ (الكويت ،واألردن ،واإلمارات ،واملغرب) ،واملرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس
النواب ،واللوائح الداخلية للربملانات؛ حمل الدراسة ،وحماضر ضبط اجللسات ،وشراح القانون الدستوري ،وآراء الفقهاء.
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املقدمة
منهجية الدراسة
سنعتمد يف هذه الدراسة على املنهج التحليلي املقارن؛ وذلك من خالل العمل على حتليل النصوص الدستورية،
والقانونية ململكة البحرين ،مع إعمال املقارنة مع بعض الدول؛ حمل الدراسة ،مستدلني بالنصوص الدستورية ،وآراء
فقهائها ،وحتليل آرائهم؛ فيما خيص حق السؤال الربملاين ،وما يسوقه كل رأي من اآلراء؛ من حجج تعاضد وتناصر وجهة
النظر القائل هبا.
خطة البحث
قسمت خطة البحث هلذه الدراسة إىل مخسة فصول ،يسبقها مبحث متهيدي ،وتتبعها خامتة ،مع النتائج ،والتوصيات،
على النحو الوارد يف حمتوى الدراسة.
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البرلماني
(دراسة مقارنة)

المبحث التمهيدي

حق السؤال
البرلماني

مفهوم الرقابة البرلمانية
وأدواتها

(دراسة مقارنة)
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املبحث التمهيدي :مفهوم الرقابة الربملانية وأدواتها
حترص كثري من الدول على تضمني الوثيقة الدستورية نصوصًا؛ تتناول بعض املبادئ القانونية ،اليت تؤكد خضوع
اهليئات احلاكمة للقواعد الواردة يف الوثيقة ،وضمان عدم خمالفتها أحكامها ،ومتثل هذه املبادئ يف الوقت ذاته ضمانات
للمشروعية الدستورية؛ يف ممارسة السلطة؛ وهي بالتايل تقرر مبدأ الفصل بني السلطات ،وتطبيق الرقابة على دستورية
القوانني ،وأخريًا اعتناق آلية الرقابة املتبادلة بني السلطتني؛ التشريعية ،والتنفيذية.
وختتلف طبيعة الرقابة على أعمال اإلدارة؛ باختالف اهليئة اليت متارس الرقابة؛ فقد تكون رقابة إدارية ،تباشرها
اإلدارة بنفسها ،وقد تكون رقابة قضائية ،تباشرها احملاكم ،وقد تكون سياسية ميارسها الشعب؛ عن طريق ممثليه يف
اجملالس النيابية.
وتعد الرقابة املتبادلة بني السلطتني؛ التشريعية ،والتنفيذية نتيجة طبيعية ملبدأ الفصل بني السلطات؛ فالدساتري
قد أتت بقواعد تكفل فرض رقابة كل سلطة على أخرى؛ ضمانًا لعدم خروجها عن اختصاصها ،الذي حدده الدستور،
كما يعد موضوع الرقابة الربملانية أو مبعىن آخر رقابة السلطة التشريعية على أعمال ونشاط السلطة التنفيذية؛ من
املوضوعات ذات األمهية البالغة يف جمال القانون الدستوري.
فالربملان يستطيع أن ميارس رقابته على تصرفات السلطة التنفيذية بوسائله املتعددة؛ حيث تتفق الدساتري
الدميقراطية على أن هناك وسائل توضع بني يدي الربملان ،ضمن وظيفة الرقابة على احلكومة تتفاوت يف نطاقها
وجماهلا من دولة إىل أخرى حبسب اإلطار الدستوري وتبعًا لتطورها الدميقراطي وقوة الربملان وقدرة أعضائه ،وتتمثل
هذه الوسائل يف :السؤال ،واالستجواب ،والتحقيق .هذه الرغبات مجيعها أدوات رقابية ترتبط بتقرير املسؤولية السياسية
والوزارية؛ حبيث يؤدي السؤال ،أو االستجواب ،أو التحقيق إىل حتريك تلك املسؤولية السياسية ،أو إثارة موضوع طرح
الثقة بالوزارة.
وعليه؛ فقد قسمنا املبحث التمهيدي إىل مطلبني نناقش فيه اآليت:
املطلب األول :مفهوم الرقابة الربملانية ،وأمهيتها
املطلب الثاين :أهداف الرقابة الربملانية ،وأدواتها
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املطلب األول :مفهوم الرقابة الربملانية ،وأمهيتها
تتعدد أشكال الرقابة على أعمال السلطات؛ فقد تكون الرقابة إدارية ،وقد تكون إعالمية ،وقضائية ،وسياسية ،وما
يعنينا يف هذا املضمار؛ الرقابة الربملانية اليت ميارسها الربملان على السلطة التنفيذية من أجل مراقبة االختصاصات
املنوط هبا على الوجه املبني يف الدستور والقوانني ذات العالقة.
الرقابة الربملانية حتمل يف طياهتا؛ مكافحة الفساد ،واحملاسبة ،وهو الدور الذي يقوم به اجمللس املمثل عن الشعب،
فالشعب يراقب السلطة التنفيذية؛ من خالل ممثليه املكونني للمجلس .مل يعد الربملان  -فقط  -يسن القوانني ،ويعتمد
امليزانية ،وإمنا لديه وظيفة أخرى؛ متجسدة يف املراقبة على أعمال احلكومة ،ومن هنا؛ برزت أمهية الرقابة الربملانية؛
من خالل كشف الربملان عيوب وأخطاء احلكومة ،وحماسبتها ،ومناقشتها؛ للتأكد من قيامها بعملها على أكمل وجه،
وعليه؛ نقسم هذا املطلب إىل فرعني متتالني ،األول :نناقش فيه مفهوم الرقابة الربملانية ،والثاين :أمهية هذه الرقابة.

الفرع األول
مفهوم الرقابة الربملانية

تعد مراقبة الربملان ،وحماسبة السلطة التنفيذية ،من أهم الوظائف ،اليت من خالهلا يستطيع الربملان متابعة ،ومراجعه
أعمال احلكومة؛ من حيث مطابقتها مبدأ املشروعية واملصلحة العامة وعدم خروجها عن السياسات العامة املرسومة هلا
وبالتايل فالربملان يقوّم أعمال السلطة التنفيذية ويعيدها للطريق السليم.
ولكي نضع مفهومًا حمددًا للرقابة بوجه عام ،والرقابة الربملانية بوجه خاص؛ سنجد صعوبة يف ذلك ،ومرد األمر؛
اتساع ،وتشعب مفاهيم الرقابة ،باإلضافة لتداخل أهداف الرقابة وأساليبها وأدواهتا ،ومن املسلم به؛ أن الفقه الدستوري،
مل يهتم كثريًا بوضع تعاريف للرقابة الربملانية ،على الرغم من أهنا من أقدم وظائف الربملان؛ األمر الذي انعكس على
قلة التعريفات اليت وضعت ،وعلى الرغم من هذه الصعوبة؛ فقد عرفها بعضهم بأهنا «واحدة من أقدم وظائف الربملانات
وهي هتدف إىل وضع قيود أمام السلطة التنفيذية» ،ويف تعريف آخر أهنا»عملية فحص القوانني بعد تشريعها لبيان مدى
تنفيذها وهل حتققت النتائج املرجوة منها وما هي اإلجراءات الكفيلة بتصحيح األخطاء يف هذا الشأن» ،يف حني أن
جانبًا من الفقه عرف الرقابة الربملانية بأهنا «هي رخصة لنقد األعمال السياسية واإلدارية للسلطة التنفيذية وتوجيهها
مادامت ال تطابق األماين اليت ارتضتها األمة» ،ويؤخذ على هذا التعريف أنه قصر الرقابة على مرحلة النقد ،يف حني أن
الرقابة الربملانية تتخطى النقد ،إىل مرحلة املناقشة ،والتحري ،والفحص ،والتحقيق ،وتقرير املسؤولية؛ يف حال إذا ما
ثبتت حالة التجاوز.
يف حني تباينت تعريفات الفقهاء الدستوريني؛ حبسب اختالف األنظمة السياسية؛ بني نظام رئاسي أو نظام حكومة
أو نظام برملاين ،على الرغم من أن هذه الرقابة تتفاوت؛ من حيث القوة والضعف بني األنظمة وإن كانت بالنظام
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املطلب األول :مفهوم الرقابة الربملانية ،وأمهيتها
الربملاين تكون أكثر قوة ووضوحًا وقوة عن األنظمة األخرى ،فقد جاءت إحدى التعريفات للرقابة الربملانية؛ بأهنا صورة
من صور الضبط ،والذي يؤخذ عليه أنه ال يقر بوجود أي نوع من أنواع الرقابة الربملانية يف النظم السياسية الرئاسية ،يف
حني عرفه بعضها اآلخر بأهنا رقابة الربملان للسلطة التنفيذية من ناحية أدائها لالختصاصات املخولة يف الدستور ،ومن
املالحظ؛ يف هذا التعريف أنه قصر الرقابة على نصوص الدستور ،يف حني أن الرقابة تستمد أيضًا من اللوائح الداخلية،
والتقاليد الربملانية.
وعليه؛ فإنه جدير بالذكر؛ أنه البد أن يتضمن التعريف العناصر األساسية للرقابة؛ وهي التحري ،واملتابعة ،والتحقيق
للكشف عن التنفيذ السليم للقواعد أو من عدمه وتقدمي املسئول للمساءلة ،وعليه نرى :أن تعريف الرقابة الربملانية هو:
(رقابة الربملان الذي ميارسه أعضاؤه على السلطة التنفيذية؛ عن طريق املتابعة ،والتحري ،والتحقيق؛ للتأكد من التزامها
بالدستور ،والتشريعات ،وإرجاعها جلادة الصواب ،وجتنبها الزلل ،واالحنراف ،وتقرير املسؤولية؛ يف حال خمالفتها
القواعدالعامة يف الدولة).

الفرع الثاين
أمهية الرقابة الربملانية

إن وظيفة الربملان متعددة ،يرمسها الدستور ،ويضع حدودها ،فلم تعد وظيفته حمصورة يف سن القوانني ،والتشريعات،
واعتماد امليزانية وإمنا أيضًا له وظيفته السياسية واملتجسدة يف مراقبة أعمال احلكومة ،وحماسبتها ،ومناقشتها يف
سياساهتا العامة ،وترتبط الرقابة الربملانية بيقظة النواب؛ عندما يتدخلون يف احلجج اليت ساقتها احلكومة؛ للدفاع عن
نفسها أمام كشف عيوهبا اليت أظهرها الربملان ،وإقراره مسؤولية رئيس جملس الوزراء أو الوزراء عن أعمال وزاراهتم حىت
أصبحت الرقابة الربملانية أهم وظائف اجملالس النيابية.
وتعود أمهية الرقابة الربملانية إىل عدة أمور؛ أملتها التطورات احلاصلة للسلطة التنفيذية ،من خالل تشعب املهام
املوكلة إليها ،واليت أمهها اآليت:
أول :هيمنة السلطة التنفيذية؛ نتيجة طاقاهتا ،وقدراهتا اليت متتلكها؛ سواء الفنية أم اإلدارية؛ فهي املخولة برسم
ً
السياسيات العامة ،ووضع اللوائح التنفيذية للقوانني؛ وبالتايل مل يعد للربملان الكثري؛ فيتجه اهتمامه إىل تفعيل دوره
الرقايب؛ للمشاركة يف صنع القرار.
ثانيا :تعد الرقابة الربملانية أساس التوازن بني السلطتني؛ التشريعية ،والتنفيذية؛ فهي النواة يف عالقة السلطات مع
ً
بعضها بعضا ،واألساس الدستوري للنظم الربملانية املعاصرة؛ ألنه يف حال تعسف أعضاء الربملان يف استعمال حقوقهم
الدستورية يف الرقابة؛ سيؤدي حتمًا إىل اإلخالل بفكرة التوازن بني السلطات؛ نظرًا الستخدامهم املتعسف لألدوات
الرقابية؛ مبعىن آخر ال بد من الرقابة الربملانية املعتدلة ،بعيدًا عن التعسف.
18
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ثالًثا :السيادة للشعب ،وعليه؛ تأيت أمهية هذه الوظيفة اليت من خالهلا يتاح ملمثلي الشعب رقابة السلطة التنفيذية،
ومنعها من االحنراف ،وهي أيضًا ضمانة أساسية؛ حلماية األفراد من تعسف احلكومة.
وقد غدت الرقابة الربملانية من الركائز املهمة اليت حترص الدساتري على النص عليها ،والنظم الداخلية للمجالس
النيابية؛ وفق ما استقرت عليه التقاليد الربملانية.
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املطلب الثاين :أهداف ووسائل الرقابة الربملانية
الرقابة الربملانية؛ كأداة متتلكها السلطة التشريعية إزاء السلطة التنفيذية ،ترمي للعديد من األهداف؛ خللق نوع من
التوازن الفعلي بني السلطتني ،فمن خالل الوسائل الرقابية ،اليت ميتلكها الربملان؛ يستطيع من خالهلا أن حيقق أهداف
الرقابة.
وعليه؛ سنتناول يف الفرعني التاليني أهداف الرقابة الربملانية ،وأهم الوسائل الرقابية.

الفرع األول
أهداف الرقابة الربملانية

الرقابة الربملانية ليست أداة؛ لتصفية احلساب ،وإمنا هي وسيلة؛ لتحسني أداء دور اجملالس النيابية لرعاية؛ املصاحل
العامة واحملافظة على اإلطار القانوين للدولة .ليست وظيفة؛ لتصيد أخطاء احلكومة ،وحماسبتها ،وإمنا اهلدف منها
إسداء النصح هلا ،وإرشادها؛ حىت جتتنب الزلل ،وأيضًا هي الطريق؛ لتوصيل رغبات الشعب؛ حىت تعمل جاهدة على
حتقيق احلكم السليم ،وإرساء سيادة القانون ،وحتقيق الصاحل العام.
وفيما خيص أهداف الرقابة الربملانية؛ فهي تتسم بالتكامل أحيانا ،وبالتنافر والتضارب أحيانًا أخرى ،ومرد هذا
األمر؛ إىل تعدد القائمني بالرقابة ،وانتماءاهتم السياسية ،وأهدافهم ،وتتزايد أهداف الرقابة مع تنوع االنتماءات
السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،واالجتماعية ألعضاء الربملان ،وختتلف شدة هذه األهداف؛ حبسب نوع الوسيلة
الرقابية املستخدمة من قبل عضو الربملان؛ فالرغبة يف االستعالم عن أمر ما خيتلف عن إسقاط احلكومة أو حماسبة
اإلنفاق.
إن اهلدف احملوري للرقابة الربملانية؛ هو ضمان حسن تطبيق السياسة العامة ،وبرنامج احلكومة ،الذي صادق عليه
الربملان ،وحسن تطبيق النصوص املنظمة؛ لسري عمل السلطة التنفيذية؛ وذلك من خالل جتسيد األهداف املبتغاة من
عملها على أرض الواقع؛ لضمان حسن نفاذ القواعد الدستورية وإرساء مبدأ املشروعية ،وقد عدد البعض أهداف الرقابة
موقفا
الربملانية يف مواجهة البريوقراطية ،واليت من شأهنا أن متنع انتهاك اإلدارة للسياسات املقررة ،وعدم وقوف الربملان ً
سلبيًا أمام املظامل ،اليت قد يتعرض إليها املواطن ،وبأهنا تستهدف تصحيح القصور يف اإلدارة ،والتحقق من أن القوانني
تنفذ؛ بشكل يتحقق معها الصاحل العام ،والكشف عن تعسف وأخطاء موظفي اإلدارة ،ومتابعة مدى قيام موظفي اإلدارة
مبسؤولياهتم جتاه األموال العامة املؤمتنني عليها ،واملوضوعة حتت أيديهم ،إال أنه يف ذات الوقت البد من احلذر يف
اإلفراط باستعمال الرقابة على اإلدارة؛ ألنه قد تؤدي الرقابة إىل تعطيل وإحباط مبادرات اإلدارة ،ومن مث؛ صعوبة تنفيذ
برامج احلكومة.
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كما قد هتدف الرقابة الربملانية إىل مراقبة السياسات اخلارجية ،وذلك من خالل رقابة الربملان لألمور االقتصادية
اخلارجية؛ كاستقبال القروض ،واملعونات ،والعمالة األجنبية يف الداخل ،والعمالة الوطنية يف اخلارج ،واالستثمارات يف
الداخل أو املوجهة للخارج؛ فهي بذلك حتافظ على السيادة الوطنية من جهة ،ومن جهة أخرى عدم انفراد السلطة
التنفيذية بصنع السياسات اخلارجية.
وقد يكون اهلدف من الرقابة؛ حتقيق املصاحل ،أو األهداف الشخصية؛ كأن يقوم بقضاء حوائج أبناء دائرته ،وقد
تكون حوائج عامة ،أو ختص فردًا أو مجاعة يف الدائرة؛ فقد يتقدم بطلب رغبة أو تشكيل جلنة تقصي حقائق؛ للوقوف
على فساد إداري ،أو مايل للمنطقة ،اليت ينتمون إليها ،أو يقوم بدوره الرقايب؛ وذلك بقصد احلصول على مكاسب من
احلكومة مباشرة؛ فبمجرد امتالك النائب املعلومات القيمة اليت من شأهنا أن هتز أركان احلكومة ،أو أحد الوزراء؛ فقد
يعرض سحب موضوع الرقابة مقابل تلقيه خدمة ،أو مقابل من احلكومة.
إال أن اهلدف الرئيسي من الرقابة الربملانية؛ هو تأكيد مراقبة السلطة التنفيذية؛ من عدم خرقها الدستور ،أو قوانني
الدولة عن طريق حماسبتها؛ كي ال تنفرد وتستبد ،وقد يكون السعي من وراء ذلك إصالحات تشريعية؛ يسعى إليها
أعضاء الربملان ،وحماولة إثبات عجز الدستور ،أو القوانني عن مواكبة العصر ،وذلك من خالل وسائل الرقابة.
حمصلة القول أن الرقابة الربملانية؛ هتدف يف مبتغاها إىل حتقيق التوازن بني الربملان ،والسلطة التنفيذية؛ فإذا كان
لألخرية حق حل الربملان؛ كان يف مواجهتها حق تقرير املسؤولية السياسية ،يف حال قيام مربر يؤدي يف هناية املطاف إىل
سحب الثقة من السلطة التنفيذية واستقالتها.

الفرع الثاين
وسائل الرقابية الربملانية

تتعدد الوسائل الرقابية الربملانية ،على أعمال السلطة التنفيذية ،يف النظم السياسية املختلفة ،ونظرًا لكثرهتا،
وتعددها؛ سنورد باختصار أهم تلك الوسائل ،وهي:
أول :السؤال الربملاين
ً

يقصد به طلب استيضاح؛ يتقدم به أحد النواب للوزير املختص ،أو احلكومة؛ للحصول على بيانات جيهلها النائب،
حقا شخصيًا لعضو الربملان له أن
والسؤال الربملاين؛ كوسيلة رقابية تقتصر بني العضو السائل ،والوزير املختص ،وهلذا يعد ً
يتنازل عنه ،أو يبدي قناعة باإلجابة ،أو جيعله موضوعًا الستجواب احلكومة إذا مل يقتنع باإلجابة.
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املطلب الثاين :أهداف ووسائل الرقابة الربملانية
وتعد األسئلة الربملانية؛ وسيلة رقابية مفيدة؛ للحصول على الكثري من املعلومات عن أنشطة السلطة التنفيذية؛ فهي
أداة ذات أمهية كبرية يف النظم الدميقراطية ،اليت تسعى دائمًا إىل أن تضع نشاط اإلدارة حتت رقابة دائمة وصارمة،
والسؤال ميكن أن يكون شفهيًا أو كتابيًا ،واألصل أنه يتقدم به عضو واحد ،وأن يتعلق باألمور العامة اليت ختتص هبا
احلكومة ،فال جيوز أن يتعلق باملصاحل الشخصية ،أو بأمر ينظر فيه القضاء مع جتنب العبارات غري الالئقة ،أو املساس
بالكرامة ،ويف حال عدم استيفاء السؤال للشروط اخلاصة به؛ يتم استبعاده بقرار من مكتب اجمللس.
والواقع أن السؤال الربملاين؛ يرتبط جناحه مبدى التعاون بني السلطتني؛ التنفيذية ،والتشريعية ،وهذا ال يعين اإلخالل
بالصفة الرقابية للسؤال ،إال أن العالقة املتبادلة تساعد هذه األداة على احلصول على كمية كبرية من املعلومات ،وبالتايل؛
حتذير احلكومة ،أو جلب انتباهها ملوضوعات معينة ،أو دفعها حنو اختاذ قرارات معينة ،ولكن يف حال عدم اتزان العالقة
بني السلطتني فنحن أمام تعطيل هلذه األداة إذ ستتحول إىل جمرد أمنيات أو وسيلة غري مباشرة إلصدار التوجيهات.
ثانيا :االستجواب الربملاين
ً

االستجواب؛ حيمل يف طياته معىن االهتام ،والنقد للحكومة ،أو ألحد وزرائها؛ فهو يعد أبعد أثرا من السؤال؛ كونه
حيمل معىن احملاسبة للحكومة ،عن كيفية تصرفاهتا؛ فيما خيص السلطات املعهودة ،واملخولة هلا؛ فيتقدم النائب بطلب
استجواب على أساس وقوع اخلطأ من احلكومة أو الوزير املراد استجوابه ،وهو ذو أثر عقايب ملا ينتهي به من حتريك
مسؤولية الوزارة أو طرح الثقة بأحد الوزراء.

وعليه؛ فقد عرفه بعضهم بأنه« :وسيلة رقابية عبارة عن اهتام مؤيد باألدلة واملستندات حيق لكل عضو يف اجمللس
النيايب أن يوجهه لرئيس احلكومة أو أحد أعضائها بشأن جتاوزات تدخل يف اختصاصاهتم ولسائر أعضاء اجمللس
مناقشته هبدف حتريك املسؤولية السياسية يف مواجهة من وجه إليه» ،وعليه؛ ال بد من أن يتقدم باالستجواب عدد معني،
وفق ما وضحته األنظمة الداخلية للربملانات ،وأن يوجه إىل من يدخل يف اختصاص الوزير ،وأن ال خيالف االستجواب
أحكام الدستور أو القانون وأن ال يضر االستجواب باملصلحة العليا وأال يكون يف تقدمي االستجواب مصلحة شخصية
ملقدم االستجواب ،ويشترط يف االستجواب تضمينه اهتامًا ألحد الوزراء أي أن تتضمن املذكرة الشارحة املرفقة بطلب
االستجواب ،كما أنه يشترط يف االستجواب؛ عدم اإلهانة ،واملساس بكرامة األشخاص ،واهليئات؛ فيكتفي بذكر كل
املعلومات؛ املراد االستيضاح بشأهنا ،واستعمال كامل حريته يف النقد ،دون املساس باألشخاص واهليئات ،وتكمن احلكمة
يف عدم إصدار أحكام مسبقة على احلكومة أو الوزير املستجوب قبل صدور قرار اجمللس.
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ثالًثا :إبداء الرغبة

من املقرر أن للربملان حق تكليف احلكومة بقيام بعمل معني ،أو اختاذ خطة حمددة ،وعليه؛ يظهر حق العضو يف
تقدمي االقتراحات برغبة للحكومة؛ نظرا إىل أن للربملان احلق يف اإلشراف واملراقبة على أعمال احلكومة ،وانطال ًقا من
هذه احلق  -الرقابة على احلكومة  -فله أن حيثها على القيام بعمل ما أو االمتناع عن اآلخر.

وعليه؛ نستنتج أن احلكومة يتعني عليها يف األصل األخذ هبذه الرغبة املقدمة هلا ،من قبل الربملان ،وإذا تعذر عليها
األخذ؛ فإنه جيب أن تبني األسباب اليت حالت دون األخذ هبذه الرغبة ،وجيب أن تقدم هذه الرغبات؛ بشكل مكتوب
للحكومة يف املسائل العامة ،وتقيد عدد مقدمي االقتراح برغبة ،بعدد معني ،وال جيوز أن يتضمن االقتراح برغبة أمرًا
خمالفا للدستور ،أو القانون أو املصلحة العامة أو عبارات غري الئقة أو مساسًا بكرامة األشخاص أو اهليئات واختصاص
ً
اجمللس.
رابعا :جلان التحقيق الربملاين
ً

تعد جلان التحقيق؛ وسيلة متعددة األطراف ،غري مقصورة على طرفني؛ كالسؤال ،فإذا ما شكك اجمللس بصحة
املعلومات ،اليت أدلت هبا احلكومة؛ مبناسبة سؤال مقدم إليها ،أو إذا ما تكشفت أخطاء إثر مناقشة عامة ،ملوضوع ما؛
جاز للمجلس التحري؛ للحصول على املعلومات من مصادرها ،متبعًا يف ذلك حق اجمللس بتشكيل جلان للتحقيق.
وبالتايل؛ فالتحقيق يعكس رغبة الربملان يف التوصل للحقائق ،واملخالفات ،والتجاوزات اليت ارتكبتها احلكومة ،وعليه؛
ميكن تعريف التحقيق بأنه «شكل من أشكال الرقابة اليت ميارسها اجمللس النيايب على احلكومة ،وتقوم بالتحقيق جلنة
مؤلفة من أعضاء ،ينتخبهم اجمللس ،مههم الكشف عن كافة العناصر املادية واملعنوية يف مسألة أو قضية ذات مصلحة
عامة وحيق هلا االطالع على املستندات والوثائق ،واستدعاء املسئولني للمثول أمامها واالستفسار عن مجيع املالبسات
والوقائع».
وعليه؛ ينصب عمل جلنة التحقيق؛ يف فحص أحوال املصلحة العامة ،أو املؤسسات ،واهليئات العامة ،أو أي جهاز
تنفيذي؛ للوصول إىل احلقيقة ،أو فحص مشروع من املشروعات العامة؛ فيتبني لنا اتساع اختصاصات عمل اللجنة؛ من
حيث اجلهات ،واليت ميكن تقصي احلقيقة فيها ،والتحقق من التزام اجلهات بسيادة القانون.
ويشترط يف التحقيق؛ االختصاص ،مبعىن آخر؛ أن يكون االختصاص الرقايب للمجلس بالنسبة للموضوعات املراد
داخل يف اختصاص اجمللس ،وأن يتقدم
تشكيل جلان التحقيق فيها ،فمناط اتصال جلنة التحقيق باملوضوع أن يكون ً
بطلب التحقيق عدد معني يشترطه املشرع على أن ال جيرى التحقيق يف موضوع مطروح أمام القضاء ،وأن ترفع اللجنة
تقريرها فور انتهائها للمجلس ،وتشتمل على مجيع مراحل التقصي عن احلقائق ،عن املوضوع احملال للجنة ،ويناقش
بعد ذلك اجمللس التقرير ،وتكون األولوية ملن قدم طلبًا كتابيًا بذلك ،لرئيس اجمللس.
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املطلب الثاين :أهداف ووسائل الرقابة الربملانية
وصول إىل أهم األدوات الرقابية واليت
وبعد أن تطرقنا إىل الرقابة الربملانية من حيث مفهومها وأمهيتها وأهدافها ً
تطرقنا إليها بشكل عام ،وعليه بات من اليسري يف هذه املرحلة التطرق إىل أوىل األدوات الرقابية موضوع دراستنا أال وهو
حق السؤال الربملاين.
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الفصل األول :ماهية حق السؤال الربملاين
إن البحث عن حق السؤال الربملاين يقتضي أن نبحث يف مفهوم حق السؤال ذاته ،وهل هذا املفهوم خيتلف من نظام
إىل آخر ،وما مييزه عن غريه من األدوات الرقابية ،والتطور التارخيي حلق السؤال الربملاين يف الدول؛ حمل الدراسة ،كما
ال بد لنا أن نعرج إىل طبيعة حق السؤال الربملاين ،واآلراء الفقهية ،وتفنيد أسانيدهم؛ بانتفاء ،أو تأييد الصفة الرقابية
للسؤال الربملاين ،ومن خالل حتديد طبيعة هذه األداة؛ ستنكشف أمهيته.
وعليه؛ سنسلط الضوء -يف هذا الفصل  -على مفهوم السؤال الربملاين ،ومتيزه عن األدوات الرقابية األخرى ،والنشأة
التارخيية للسؤال الربملاين ،وطبيعة حق السؤال ،وأمهيته.
وبالتايل سوف نتناول يف هذا الفصل مبحثني رئيسيني ،ومها:
املبحث األول :مفهوم حق السؤال الربملاين
املبحث الثاين :نشأة السؤال الربملاين ،وطبيعته
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املبحث األول :مفهوم حق السؤال الربملاين
تعددت التعريفات حلق السؤال الربملاين ما بني تعريفات فقهية ،وتعريفات أخرى تشريعية ،والبحث عن مفهوم حق
السؤال يقتضي أيضًا؛ إظهار متيزه عن غريه من أدوات الرقابة الربملانية األخرى ،اليت تتشابه معه ،لذلك مت تقسيم
املبحث إىل مطلبني على النحو اآليت:
املطلب األول :تعريف حق السؤال الربملاين
املطلب الثاين :متيز السؤال الربملاين عن غريه من األدوات الرقابية
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املطلب األول :تعريف حق السؤال الربملاين
تباينت التعريفات حلق السؤال الربملاين؛ فهناك تعريفات قد تبنتها االجتاهات الفقهية املختلفة ،وتعريفات أخرى
نظمتها اللوائح الداخلية الربملانية ،وبالتايل سوف نلقي الضوء على التعريفات الفقهية ،تليها التعريفات التشريعية.

الفرع األول
التعريفات الفقهية حلق السؤال الربملاين

عند التطرق ملوضوع تعريف السؤال الربملاين ،جيب أن نعرج على التعريفات الفقهية؛ فقط تعددت بشكل كبري؛
حيث عرفه الدكتور سليمان الطماوي بأنه« :متكني أعضاء الربملان من االستفسار عن األمور اليت جيهلوهنا أو لفت نظر
احلكومة إىل موضوع معني» ،ويف احلقيقة فإن هذا التعريف خا ٍل من أركان السؤال ،وال يعدو يف احلقيقة إال أن يكون
وصفا للسؤال الربملاين.
ً
ويذكر بعضهم أن املقصود من السؤال هو« :توجيه استيضاح إىل أحد الوزراء ،بقصد االستفسار عن أمر من األمور
اليت تتعلق بأعمال وزارته ،أو بقصد لفت نظر احلكومة إىل أمر من األمور ،أو إىل خمالفات حدثت بشأن موضوع ما»،
وعلى الرغم من وجاهة هذا التعريف؛ فإنه مل يتضمن مقدم السؤال ،كما أن الغرض من السؤال ليس لفت نظر احلكومة
حتقيقا برملانيًا حول تلك املخالفات ،وأن ال يلجأ للسؤال.
للمخالفات ،وأنه يف حال علم النائب باملخالفات؛ له أن يطلب
ً
وعرفه جانب من الفقه بأنه «استفسار النائب عن مسألة معينة من الوزير املختص وتنحصر املناقشة فيه بني النائب
السائل والوزير املسئول فال يشترك أو يتدخل فيها آخرون» ،ونرى أن هذا التعريف قد قصر السؤال على أحد الوزراء ،يف
حني أنه من املمكن توجيه السؤال إىل رئيس جملس الوزراء؛ عند السؤال عن السياسيات العامة يف الدول؛ حمل الدراسة
باستثناء مملكة البحرين؛ حيث ال ميكن توجيه السؤال لرئيس جملس الوزراء بنص املادة ( )91من دستور اململكة املعدل
لسنة  ،2012واليت حصرت توجيه السؤال على الوزراء ،دون رئيس جملس الوزراء؛ ألهنا خصته بوسيلة رقابية أخرى؛ وهي
عدم إمكانية التعاون معه.
وعند تقييمنا التعريفات السابقة يتضح لنا أنه يشوهبا القصور؛ إما إلغفاهلا بعض أركان السؤال ،أو لتركيزها على
الوصف ،وإغفاهلا أهدافه؛ فللسؤال أهداف عديدة ال يعلمها سوى مقدم السؤال؛ فقد يكون اهلدف منه االستفسار عن
تصرف من التصرفات الصادرة عن أحد الوزراء أو احلكومة ،تثري الريبة أو الشك يف نفس عضو الربملان؛ مما يضطر
معه إىل السؤال عن األسباب وراء تصرفه ،وال يشترط أن يكون هذا التصرف إجيابيًا ،بل؛ ميكن أن يكون تصر ًفا سلبيًا
باالمتناع ،كما يف حالة تأخر السلطة التنفيذية يف وضع التشريعات الصادرة عن الربملان موضع التنفيذ ،وبالتايل يستفسر
عضو الربملان عن سبب هذا التأخري ،وال يشترط أيضًا أن يكون السؤال عن تصرف مادي ،بل؛ ميكن أن يكون السؤال
أيضًا تصر ًفا قانونيًا؛ كطلب تفسري التطبيق القانوين لقانون معني ،بإحدى الوزارات املسئولة عن تطبيقه.
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وعليه؛ ميكننا تعريف السؤال الربملاين بأنه «طلب استيضاح يتقدم به أحد النواب للوزير املختص أو احلكومة للحصول
على بيانات جيهلها النائب».
هذا التعريف اشتمل على أطراف السؤال ،وموضوع السؤال ،والذي ال بد أن يدخل يف اختصاص من وجه إليه السؤال،
ومل يتعرض ألهداف السؤال؛ نظرًا لتعددها وكثرهتا.

الفرع الثاين
التعريفات التشريعية حلق السؤال الربملاين

تعرضت كثري من التشريعات إىل تعريف السؤال الربملاين؛ فقد عرفه املشرع األردين يف نص املادة ( )96من الدستور:
«لكل عضو من أعضاء جملسي األعيان والنواب أن يوجه اىل الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من األمور العامة
وفقا ملا هو منصوص عليه يف النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو .»...يف حني نصت املادة ( )114من
الالئحة الداخلية جمللس النواب األردين على أن «السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر جيهله
يف شأن من الشؤون اليت تدخل يف اختصاصهم أو رغبته يف التحقيق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعالمه عن
نية احلكومة يف أمر من األمور».
يالحظ أن التعريف الالئحي للسؤال الربملاين أنه قد أورد عبارة« :استعالمه عن نية احلكومة يف أمر من األمور»،
وأرى أهنا جمرد تفصيل لقاعدة استفسار ،أو استفهام العضو عن أمر جيهله.
أما يف الدستور الكوييت؛ فقد نصت املادة ( )99من الدستور على أن« :لكل عضو من أعضاء جملس األمة أن يوجه إىل
رئيس جملس الوزراء وإىل الوزراء أسئلة الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصهم ،وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة
علي اإلجابة» ،أما الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت فقد نصت املادة ( )121على أنه« :لكل عضو أن يوجه إىل رئيس
جملس الوزراء واىل الوزراء أسئلة الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصهم مبا يف ذلك االستفهام عن أمر جيهله العضو
والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه وال جيوز أن يوجه السؤال إال من عضو واحد ويكون توجيهه إىل رئيس جملس
الوزراء أو إىل وزير واحد».
ويالحظ أن تعريف الالئحة الداخلية ،جمللس األمة الكوييت نص صراحة على إمكان توجيه السؤال إىل رئيس جملس
الوزراء الكوييت ،كما اتفق التعريفان على أن السؤال ميارس يف حدود غرضني معينني بالذات ،الغرض األول؛ االستفهام
عن أمر ال يعلمه العضو ،مبعىن وجود أمر جمهول أو غامض يريد العضو أن يستفسر عنه ،أما الغرض الثاين؛ فهو التحقق
من واقعة وصل علمها إىل عضو الربملان ،أي أن هناك واقعة وصل علمها إىل عضو الربملان ويريد أن يتأكد من صحتها
جمهول ،يريد عضو الربملان أن
وإن كانت صحيحة فما هو مضموهنا ،ويتفق الغرضان األول والثاين يف أن هناك أمرًا ما
ً
يستوضحه.
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املطلب األول :تعريف حق السؤال الربملاين
أما بالنسبة للمفهوم الالئحي حلق السؤال يف الربملان املغريب؛ فلم يرد تعريف حمدد للسؤال يف ظل دستور مملكة
املغرب الصادر عام  2011أو الدساتري السابقة عليه ،إال أنه قد ورد يف املادة ( )184من الباب اخلامس يف النظام الداخلي
جمللس النواب املغريب؛ حيث نصت املادة على أنه «لكل نائب أو نائبة توجيه أسئلة إىل رئيس احلكومة حول السياسات
العامة أو الوزراء حول السياسات اخلاصة القطاعية للحكومة ...جيب أن يتميز السؤال بوحدة املوضوع ،وأال يهدف إىل
خدمة أغراض شخصية ،أو يتضمن توجيه هتمة شخصية إىل الوزراء املوجه إليهم السؤال» ،ويتضح من هذا النص أن
أول األسئلة إىل نوعني؛ أسئلة
تعريفاحمددًا حلق السؤال ،بل؛ وضع إطارًا عامًا حلق السؤال؛ فقسم ً
املشرع املغريب مل يضع ً
توجه إىل رئيس احلكومة ،وأسئلة توجه إىل الوزراء .أما األسئلة اليت توجه إىل رئيس احلكومة فوضعها يف إطار تعلقها
بالسياسة العامة للبالد ،واألسئلة األخرى اليت توجه إىل الوزراء؛ تكون يف إطار السياسات اخلاصة بالقطاعات احلكومية،
اليت تتبع كل وزير على حدة ،هذا وجيب أال يكون السؤال ألهداف شخصية ،لعضو الربملان السائل ،وجيب  -أيضًا  -أال
يتضمن اهتامًا شخصيًا إىل الوزير ،أو املوجه إليه السؤال.
أما يف اجمللس االحتادي اإلمارايت؛ فقد أجازت املادة ( )116من الالئحة الداخلية «لكل عضو أن يوجه لرئيس جملس
الوزراء وإىل الوزراء أسئلة لالستفسار عن األمور الداخلة يف اختصاصاهتم مبا يف ذلك االستفهام عن أمر جيهله العضو
والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه وال جيوز أن يوجه السؤال إال من عضو واحد ويكون توجيهه إىل رئيس جملس
الوزراء أو إىل وزير واحد» ،ومن املالحظ أن هذا النص اتفق مع ما أتى به املشرع الكوييت؛ حلق السؤال.
وقد نص الدستور البحريين يف املادة ( )91الفقرة األوىل على أن« :لكل عضو من أعضاء جملس النواب أن يوجه
إىل الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصهم ...وال جيوز أن يكون السؤال متعلقا مبصلحة خاصة
بالسائل أو بأقاربه حىت الدرجة الرابعة ،أو بأحد موكليه» ،وكذلك نصت املادة ( )133من الالئحة الداخلية جمللس النواب
البحريين على أنه «لكل عضو من أعضاء جملس النواب أن يوجه إىل الوزراء أسئلة مكتوبة حمددة املوضوع الستيضاح
األمور الداخلة يف اختصاصاهتم ،وذلك لالستفهام عن أمر ال يعلمه العضو ،أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه
وال جيوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما ال جيوز توجيهه إال إىل وزير واحد».
ويتضح من التعريف التشريعي حلق السؤال أنه استيضاح أو استفهام عن أمر غامض ،أو جمهول ،ال يعلمه النائب
يف جملس النواب البحريين ،أو التثبت من واقعة ما مت نسبتها ألحد مرافق الدولة أو أحد أعضاء احلكومة ،ومن هذه
النصوص التشريعية اخلاصة حبق السؤال يف الربملان البحريين؛ يتضح أن هناك شروطا موضوعية ،مت وضعها؛ لتنظيم
حق السؤال   .وينتقد بعض الفقهاء ،يف هذه التعريفات التشريعية أهنا قد خلت من النص على حق أعضاء الربملان يف توجيه
أسئلة إىل الوزراء؛ للوقوف على ما تعتزم احلكومة القيام به يف أمر من األمور ،إال أننا نرى أن هذا النقد يف غري حمله؛ حيث
إن االستفسار عما تعتزم احلكومة القيام به يف أمر معني؛ هو يف حقيقة األمر استفسار عن أمر غري معلوم للعضو ،أو أمر
جيهله العضو ،كما هو وارد يف الالئحة الداخلية ،وبالتايل؛ ال جمال لتفصيل كل حالة على حدة من حاالت االستفسار؛ على
أهنا حالة مستقلة بذاهتا ،جيب النص عليها.
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إذا كنا قد قمنا ببيان تعريف حق السؤال الربملاين؛ فقهًا ،وتشريعًا؛ فإنه يتعني علينا التمييز بينه وبني األدوات
الرقابية األخرى؛ كاالستجواب ،والتحقيق الربملاين ،وطرح موضوع للمناقشة العامة ،واالقتراح برغبة .وعلينا أن نتطرق
إىل مسألة مهمة بعد تعداد األدوات الرقابية السالفة الذكر؛ إذ يرى بعض الفقه إىل أن السلطة التشريعية متتلك مجيع
األدوات اليت نصت عليها الالئحة ،وأنه كلما زادت هذه األدوات الرقابية زاد التوازن وقويت فرصة التعاون بني السلطة
التشريعية والتنفيذية ،يف حني يرى آخرون أن وسائل الرقابة تنحصر فقط يف السؤال واالستجواب وطرح موضوع عام
للمناقشة وجلان التحقيق وسحب الثقة.
على أن هناك اجتاهًا خيلط بني وسائل الرقابة وآثارها؛ فالوسيلة عبارة عن طريق إجرائي يستهدف حتقيق نتيجة
معينة ،عند اتباعه ،يف حني أن األثر هو عبارة عن النتيجة املترتبة التباع هذا اإلجراء وعليه هناك تباين بني الوسيلة
واألثر ،وعليه؛ نستبعد سحب الثقة؛ بوصفها أثرا ،وليست وسيلة ،واإلبقاء على الوسائل األخرى؛ ملا تنطبق عليها مسة
الوسيلة ،اليت تتمخض منها النتيجة ،فاالستجواب والتحقيق والسؤال وطرح موضوع عام للمناقشة ما هو إال سبيل
الستقاء املعلومات من احلكومة اليت من شأهنا أن تثري املسؤولية السياسية باعتبارها نتيجة حتمية .وعليه؛ سوف نتطرق
يف هذا املبحث ملظاهر التمايز بني السؤال ،وغريه من األدوات الرقابية؛ بوصفه أحد الوسائل الرقابة على أداء احلكومة،
مع الوسائل األخرى ،ولكن يظل السؤال متمتعًا خبصائص تفرده ومتيزه عن باقي هذه الوسائل الرقابية األخرى للربملان،
لذلك؛ كان من الضروري أن نبحث عن مظاهر الشبه ،واالختالف بني حق السؤال ،وباقي أهم أدوات الرقابة الربملانية
وفقا للتقسيم اآليت:
ً
الفرع األول :التمييز بني حق السؤال ،واالستجواب الربملاين
الفرع الثاين :التمييز بني حق السؤال ،والتحقيق الربملاين
الفرع الثالث :التمييز بني حق السؤال ،وطرح موضوع عام للمناقشة
الفرع الرابع :التمييز بني حق السؤال ،واالقتراح برغبة
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املطلب الثاين :متييز حق السؤال الربملاين عن غريه من أدوات الرقابة الربملانية
الفرع األول
التمييز بني السؤال الربملاين ،واالستجواب الربملاين

يعد االستجواب من أخطر الوسائل الرقابية للربملان؛ حيث إنه من املمكن أن ينبين عليه سحب الثقة من احلكومة.
ولقد تعددت التعريفات الفقهية لالستجواب؛ فعرّفه بعضهم على أنه «حق عضو الربملان يف اهتام احلكومة ومساءلتها
يف جمموعها ،أو أحد أعضائها عن جتاوزات وأخطاء معينة مت ارتكاهبا أو حدوثها يثبتها مقدم طلب االستجواب أمام
الربملان بالوقائع واملستندات ومجيع األدلة لينتهي بعد ذلك إىل فتح باب املناقشة أمام اجمللس النيايب هبدف حتريك
املسؤولية السياسية يف مواجهة احلكومة أو أحد الوزراء ،وذلك كله بعد مساع دفاع احلكومة عن هذه االهتامات».
ويعد االستجواب أخطر الوسائل الرقابية الربملانية؛ ملا يترتب عليه من حتريك املسؤولية السياسية؛ جتاه احلكومة
بكاملها ،أو أحد أعضاء هذه احلكومة ،ولكن ما يعنينا يف هذا املقام أن نوضح أوجه االتفاق واالختالف فيما بني حق
السؤال واالستجواب.
أول :أوجه االتفاق بني حق السؤال وبني االستجواب
ً

يتفق حق السؤال واالستجواب يف أن كليهما من أدوات الرقابة الربملانية ،اليت ميارسها أعضاء اجمللس التشريعي على
أعضاء السلطة التنفيذية ،إال أن االختالف اجلوهري حول آلية اإلجراءات ،والغرض ،واألثر املترتب منهما.
ثانيا :أوجه االختالف بني حق السؤال ،واالستجواب
ً

خيتلف االستجواب عن حق السؤال يف العديد من النقاط ،اليت ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام رئيسية هي:
اإلجراءات ،والغرض ،واألثر املترتب على كل منهما ،وهو ما سنحاول توضيحه على النحو اآليت:
 -1من حيث اإلجراءات
ختتلف إجراءات تقدمي االستجواب عن حق السؤال ،يف العديد من النقاط ،ويرجع السبب لذلك؛ كون االستجواب من
أخطر الوسائل الرقابية ،واليت من املمكن أن يترتب عليها سحب الثقة من احلكومة؛ ولذلك أحاط املشرع يف الكثري من
الدساتري العربية استعمال حق االستجواب بضمانتني رئيسيتني؛ أوهلما اشتراط عدد معني من أعضاء الربملان؛ لتقدمي
طلب االستجواب ،فنجد أن الدستور البحريين قد نص يف املادة ( )65يف الفقرة األوىل منه على أنه «جيوز بناء على طلب
مقدم من مخسة أعضاء من جملس النواب على األقل أن يوجه إىل أي من الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة يف
اختصاصاته» ،وهو ما خيتلف عن حق السؤال ،الذي من خصائصه؛ أنه حق شخصي بني عضو الربملان ،وعضو احلكومة
املوجه إليه السؤال.
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ثانيهما؛ ضمانة الوقت؛ نظرًا خلطورة إجراء االستجواب؛ فإن معظم الدساتري يف دول العامل حتيطه هبذه الضمانة
األساسية ،وهي ضمانة الوقت؛ فقد حددت الدساتري مُددًا معينة ال جيوز مناقشة االستجواب قبل انقضائها حىت ال
تفاجأ احلكومة وتؤخذ على حني غرة ،وتتاح هلا فرصة دراسة موضوع االستجواب وإعداد بياهنا يف خصوصه.
 -2من حيث الغرض
غرض السؤال؛ هو االستفهام عن أمر ال يعلمه العضو ،أو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه؛ فهو حق حيمل
معين «طلب املعرفة» أو «تبادل الرأي» أو «الوصول إىل احلقيقة» ،أما حق االستجواب؛ فإنه يتضمن اهتام احلكومة كلها أو
أحد أعضائها ،وجتريح سياسته ،ومن مث؛ فإن هذا احلق يعقبه عادة طرح الثقة باحلكومة أو بعض أعضائها.
 -3من حيث األثر
احلصول على املعلومات ،أو االستفسار عن وقائع ال يعلمها أو جيهلها عضو الربملان؛ هو الغرض من السؤال الربملاين،
وعليه؛ فإن أثر السؤال ينتهي عند حصول العضو على البيانات ،واملعلومات اليت طلبها سواء اقتنع أم مل يقتنع ،أو
على أقصى تقدير حتويل السؤال إىل أداة أخرى من أدوات الرقابة الربملانية؛ كاالستجواب ،أو طرح موضوع السؤال
للمناقشة ،أما االستجواب؛ فيتضمن اهتام احلكومة كلها ،أو بعضها ،وإثارة املسؤولية السياسية ألحد وزراء احلكومة.
واألثر املترتب بعد ذلك هو سحب الثقة من احلكومة أو أحد وزرائها مما يترتب عليه استقالة احلكومة ككل أو الوزير
املوجه له االستجواب.

الفرع الثاين
التمييز بني السؤال الربملاين والتحقيق الربملاين

يعد حق إجراء التحقيق الربملاين؛ من احلقوق املسلم هبا يف الربملان ،هبدف احلصول على بيانات ،ومعلومات غري
متوافرة لدى األعضاء ،أو هبدف الوقوف على خلل خطري يف أجهزة الدولة ،وبالتايل ال يهدف هذا اإلجراء إىل مجع
إجراء رقابيًا من قبل اجمللس النيايب على السلطة التنفيذية ،عليه؛ فقد عرفه بعض الفقه
املعلومة فقط ،وإمنا باعتباره ً
بأنه «شكل من أشكال الرقابة اليت ميارسها اجمللس النيايب على احلكومة ،حيث تقوم جلنة مؤلفة من أعضاء ينتخبهم
الربملان بالتحقيق يف مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة هبدف الكشف عن عناصرها املادية واملعنوية كاف ًة ،وحيق للجنة
االطالع على كل املستندات والوثائق املتعلقة هبا واالستفسار عن مجيع املالبسات ووقائعها كما حيق استدعاء املسئولني
للمثول أمامها».
وقد نص دستور مملكة البحرين يف املادة ( )69منه على أنه« :حيق جمللس النواب يف كل وقت أن يؤلف جلان حتقيق
أو يندب عضوًا أو أكثر من أعضائه للتحقيق يف أي أمر من األمور الداخلة يف اختصاصات اجمللس املبينة يف الدستور،
على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق ،وجيب على
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الوزراء ومجيع موظفي الدولة تقدمي الشهادات والوثائق والبيانات اليت تطلب منهم» ،وعليه سوف نوضح أوجه االتفاق،
واالختالف؛ ما بني حق السؤال ،والتحقيق الربملاين.
أول :أوجه االتفاق بني حق السؤال ،والتحقيق الربملاين
ً

يتفق حق السؤال والتحقيق الربملاين؛ بأن كليهما أداة من األدوات الرقابة الربملانية ،وإن كان السؤال يعد أداة رقابية
ترمي لالستفهام واالستيضاح؛ فإن التحقيق هو جمموعة من األسئلة ،واملناقشات ،واالستيضاحات.

ثانيا :أوجه اخلالف بني حق السؤال ،والتحقيق الربملاين
ً

خيتلف التحقيق الربملاين عن حق السؤال؛ يف العديد من النقاط ،اليت ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام رئيسية؛ من
حيث :اإلجراءات ،والغرض ،واألثر املترتب على كل منهما .هذا ما سنوضحه فيما يلي:

 -1من حيث اإلجراءات
بناء على اقتراح مقدم من مخسة أعضاء
بناء على طلب مكتب اجمللس ،أو إحدى جلانه ،أو ً
تشكل جلان التحقيق؛ ً
على األقل ،يف حني أن السؤال الربملاين يقدم من العضو إىل اجلهة املختصة يف اجمللس التشريعي ،بينما يف جلان
التحقيق خيتار اجمللس اللجنة ،أو ينتدب عضوًا أو أكثر يتعهد بأداء مهمة التحقيق يف األمور الداخلة يف ختصصه وخربته
يف املوضوعات اليت جيرى بشأهنا التحقيق.
 -2من حيث الغرض
إن الغرض من السؤال؛ هو منح العضو السائل سلطة االستعالم واالستفهام جتاه الوزير املعين ،يف حني أن جلان
التحقيق الربملاين يكون غرضها التقصي والتحري الستجالء احلقيقة حول موضوع منظور أمامها؛ فلجان التحقيق
الربملاين متتلك العديد من السلطات والصالحيات فلها أن ختاطب اجلهات الرمسية وطلب البيانات ومساع أقوال اجلهات
املعنية ،وكذلك االستماع أيضًا للشهود واالستعانة مبن تراهم من اخلرباء ؛ للوصول لقرار ترفعه.
وعليه؛ فإن الغرض من السؤال الربملاين؛ هو العلم ،واالستفهام .يف حني يعد التحقيق الربملاين إثبات املسؤولية
السياسية ،أو نفيها.
 -3من حيث األثر
السؤال الربملاين ينتهي حبصول موجه السؤال على اإلجابة ،سواء كانت اإلجابة شفهية أم كتابية ،ومن املتصور أن
يتحول السؤال إىل طلب تشكيل جلنة حتقيق إذا تبني للعضو السائل أن إجابة الوزير حتيطها الريبة والشك مما يستلزم
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التحقق منه ،يف حني أن التحقيق الربملاين ينتهي بانتهاء القائمني عليه؛ بإعداد تقرير يتضمن ما اختذه من إجراءات
ومقترحات الزمة ليناقشه اجمللس يف اجللسة التالية لتقدميه وعلى ضوء التقرير قد يقرر اجمللس توجيه استجواب ألحد
الوزراء أو التحفظ على التقرير لعدم وجود قصور من احلكومة .واجلدير بالذكر؛ أن السؤال الربملاين ينتهي باسترداده،
أو سقوطه ،يف حني أن جلان التحقيق ال ميكن هلا سحبه من قبل مقدميه وإمنا ينتهي مبضي املدة وهي أربعة أشهر من
تشكيل جلنة التحقيق.

الفرع الثالث
التمييز بني حق السؤال وطرح موضوع عام للمناقشة

وسطابني السؤال واالستجواب؛ فهو يفوق السؤال؛ من
موقفا ً
يتفق الفقهاء على أن طرح موضوع للمناقشة؛ يقف ً
حيث عدم اقتصاره يف احلوار على طرفيه؛(السائل ،واملسئول)؛ إذ يفتح باب النقاش جلميع الراغبني من أعضاء الربملان
يف املناقشة ،وهو من هذه الناحية ال حيول دون توجيه املشاركني يف املناقشة أسئلة للحكومة ،فيما يتكشَف أثناء ذلك
من أمور تتعلق باملوضوع ذاته ،ولعل تلك الطبيعة هي اليت أفضت بالبعض إىل أن مياثل بينه وبني األسئلة الشفوية مع
املناقشة املعروفة يف فرنسا ،لذلك؛ فإن هناك أوجه اتفاق وخالف بني حق السؤال ،وبني طلب املناقشة العامة ننجزها
فيما يلي:
أول :أوجه االتفاق بني حق السؤال ،وبني طلب املناقشة العامة
ً

1.1حق السؤال وطلب املناقشة العامة كالمها من أدوات الرقابة الربملانية على احلكومة وجيب أن يقدما إىل رئيس
اجمللس كتابة.
2.2ال يفضي طلب املناقشة العامة ،أو السؤال بذاهتما إىل انعقاد مسئولية احلكومة السياسية ،وإن كان من املمكن أن
يؤديا إىل إحدى أدوات الرقابة الربملانية األخرى ،اليت ميكن هبا مساءلة احلكومة سياسيًا.

3.3يتفق السؤال وطلب املناقشة العامة؛ يف وجوب إدراجهما يف جدول أعمال اجللسة.

ثانيا :أوجه االختالف بني حق السؤال ،وطلب املناقشة العامة
ً

1.1تتميز طلبات املناقشة العامة بأهنا وسيلة مجاعية ،وليست فردية؛ لطرح موضوع معني على بساط البحث ما بني
الربملان واحلكومة ،وبالتايل؛ ال جيوز لعضو برملاين واحد ،ما مل يؤيده العدد املطلوب أن يقدم طلب املناقشة العامة
إىل اجمللس ،ويشترك كل من جملس األمة الكوييت واجمللس الوطين االحتادي يف اإلمارات ،وجملس النواب البحريين
يف اشتراط أن يكون طلب املناقشة العامة موقعًا من مخسة أعضاء على األقل ،أما جملس النواب األردين؛ فقد
اشترطت الالئحة الداخلية أن يوقع الطلب عشرة أعضاء على األقل ،ويف املغرب حدد النظام الداخلي جمللس
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املطلب الثاين :متييز حق السؤال الربملاين عن غريه من أدوات الرقابة الربملانية
النواب املغريب؛ جلسة سنوية ،تكون يف النصف األول من دورة أبريل؛ ملناقشة السياسة العامة ،وتقييمها ،وذلك
بعكس السؤال؛ الذي هو حق شخصي لعضو الربملان ،ويشترط تقدميه من عضو واحد.
2.2خيتلف كذلك حق السؤال ،عن طلب املناقشة العامة؛ من حيث الغرض ،فالغرض من السؤال؛ هو االستفهام
عن أمر ال يعلمه العضو أو التحقق من واقعة وصل علمها إليه ،أما الغرض من طلب طرح موضوع للمناقشة؛ فهو
الوصول إىل احلل بتكوين اقتراح مشترك بينهما وبني احلكومة ،فليس الغرض القضاء على احلكومة أو الوزير،
وإمنا استمرار احلكومة ويف نفس الوقت إصالح الوضع حمل املناقشة أو تطويره التطور األمثل.
3.3أبرز ما ميتاز به طلب املناقشة أن موضوعاته تكون عامة ،يتبادل من خالهلا مجيع أعضاء اجمللس ،أو على األقل
الراغب منهم يف ذلك؛ الرأي ،واحلوار مع احلكومة ،حول السياسة اليت تنتهجها ،أو تنوي اتباعها يف أحد الشئون
العامة ،أما السؤال؛ فإنه يكون يف موضوع حمدد ،ويقيم حوارًا ثنائيا فقط ،بني مقدم السؤال ،والوزير املختص
باإلجابة دون تدخل من اآلخرين.

الفرع الرابع
التمييز بني حق السؤال الربملاين ،واالقتراح برغبة

ورد يف دستور مملكة البحرين يف املادة /68أ على أن« :جمللس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف املسائل
العامة ،وعلى احلكومة أن ترد على اجمللس كتابة خالل ستة أشهر ،وإن تعذر األخذ هبا وجب أن تبني األسباب» ،وكذلك
نصت املادة ( )127من الالئحة الداخلية جمللس النواب ذات احلكم ،وبالتايل؛ فإن االقتراح برغبة هي رغبة مكتوبة
مقدمة من عدد ال يزيد على مخسة أعضاء من جملس النواب ،يف حني أن السؤال الربملاين؛ هو حق شخصي يقدم من
نائب برملاين واحد ،وقد يكون مكتوبًا أو شفاهة؛ وفق احلالة اليت نصت عليها الالئحة الداخلية.
وعليه؛ ميكن أن نستنتج نقاط االتفاق واخلالف ،بني السؤال الربملاين ،واالقتراح برغبة على النحو اآليت:
أول :يتفق السؤال الربملاين واالقتراح برغبة بأن كليهما وسيلتان رقابيتان وحق دستوري كفله الدستور للنواب ليمارسُه
ً
حتت قبة الربملان.
ثانيا :خيتلف السؤال الربملاين ،واالقتراح برغبة ،يف النقاط اآلتية:
ً

 -1من حيث اإلجراءات

يقدم االقتراح؛ كتابة إىل رئيس اجمللس ،وحيال االقتراح برغبة إىل اللجنة املختصة؛ لدراسته ،وتقدمي تقرير عنه،
خبالف السؤال؛ حيث ال حيال إىل جلنة خمتصة ،وإمنا حيال للوزير املختص ،ويتم إدراج السؤال يف جدول أعمال اجللسة
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املباشرة بعد انقضاء املدة احملددة لإلجابة ،كما أن مدد اإلجابة ختتلف فالسؤال يلتزم الوزير بالرد خالل مخسة عشر
يومًا يف حني االقتراح برغبة على احلكومة الرد خالل ستة أشهر.
 -2من حيث الغرض
إن االقتراح برغبة؛ ال بد أن يتعلق مبسألة عامة؛ أي مبعىن آخر؛ تنظيم مسألة عامة .وال تفقد الرغبة عموميتها إذا
ما تعلقت بإحدى املسائل احمللية طاملا أن هلا صفة العمومية ،يف حني أن السؤال يتعلق باالستفسار ،أو االستفهام حول
مسألة معينة سواء استيضاح حول أمر خفي أم أنه وصل لعلمه واقعة ويريد التحقق منها.
 -3من حيث األثر
يف حال تعذر األخذ بالرغبة؛ فإنه جيب على احلكومة أن تذكر مربرات االمتناع؛ وفق ما نصت عليه املادة ()129
من الالئحة الداخلية جمللس النواب ،يف حني أن السؤال الربملاين ال ميكن للحكومة أن متتنع عن اإلجابة إال يف احلاالت
احملددة اليت نصت عليها املادة ( )134من الالئحة الداخلية جمللس النواب .أما فيما خيص سقوط األسئلة؛ فيكون
بانتهاء الدور ،أو انتهاء عضوية مقدم السؤال ،أو إقالته ،أو االستقالة ،أو صفة الوزير املوجه إليه السؤال ،أو باسترداد
السؤال ،يف حني أن االقتراح برغبة ميكن استرداده بطلب يقدمه لرئيس اجمللس إىل ما قبل إدراج تقرير اللجنة يف جدول
أعمال اجمللس وكذلك يسقط بزوال عضوية مقدميه ويسقط بانتهاء الفصل التشريعي.

2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

37

املبحث الثاين :نشأة حق السؤال الربملاين ،وطبيعته
نشأ السؤال الربملاين ألول مرة يف بريطانيا ،ومنها انتقل إىل فرنسا ،ومن مث؛ إىل العديد من البلدان؛ حيث نظمت
الدساتري واللوائح الداخلية كافة األمور املتصلة هبذه الوسيلة الرقابية طاملا أهنا واحدة من الوسائل الرقابية يف نظامها
السياسي.
وقد ارتبط حق السؤال منذ نشأته؛ هبدف احلصول على معلومات من احلكومة وإن مل يكن بالشكل السائد حاليًا ،كما
أن شكل اإلجابة وفق الوضع السائد عليه اآلن ،وقد تسمى هذه األداة يف بعض الدساتري باالستيضاح أو االستفسار ،إال
أهنا تؤدي ذات الوظيفة ،اليت يؤديها السؤال الربملاين؛ أي أن اهلدف من هذه الوسيلة؛ هو احلصول على املعلومة.
وعليه؛ سيتضمن املطلب األول من هذا املبحث؛ نشأة السؤال الربملاين يف إجنلترا؛ ذلك أن أول ظهور للسؤال الربملاين
كان يف اجنلترا ،كما سنتطرق للدول؛ حمل الدراسة ،مع استعراض نشأة حق السؤال يف كل منها ،وأخريًا سنتطرق يف
املطلب الثاين من هذا املبحث؛ إىل طبيعة السؤال ،واآلراء الفقهية؛ بني مؤيد ،ومعارض لطبيعة السؤال؛ بوصفه أداة رقابية.
وعليه؛ سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني:
املطلب األول :نشأة حق السؤال الربملاين
املطلب الثاين :طبيعة حق السؤال الربملاين
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املطلب األول :نشأة حق السؤال الربملاين
نتناول يف هذا املطلب؛ نشأة حق السؤال الربملاين يف فرعني ،نستعرض فيهما نشأة حق السؤال يف إجنلترا؛ بوصفها
مهد السؤال الربملاين ،ومن مث؛ سنتناول نشأة السؤال يف األنظمة العربية؛ حمل الدراسة (دولة الكويت ،واململكة األردنية
اهلامشية ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،واململكة املغربية ،ومملكة البحرين).

الفرع األول
نشأة حق السؤال يف إجنلترا

من املتفق عليه؛ أن أول سؤال قد مت توثيقه يف الربملان اإلجنليزي كان بتاريخ  ،1721/12/19وكان مبناسبة توجيه
سؤال إىل الكونت (صنديرالند) -الوزير األول وممثل احلكومة يف الربملان  -عن حقيقة أن املراقب
اللورد (إيرل كومبري) ً
املايل لشركة حبر الشمال (روبرت نايت) ،قد هرب من البالد ،ومت القبض عليه يف بروكسل ،وقد أجاب عن ذلك الوزير
وطرح السؤال الثاين  -أيضًا  -أمام جملس اللوردات سنة  ،1739وطرح السؤال الثالث بعد ذلك يف جملس العموم يف
األولُ ،
سنة  1783وأصبح حق السؤال بعد ذلك مقررًا ألعضاء الربملان.
ولقد مر حق السؤال  -بعد ذلك  -مبراحل مهمة يف تاريخ الربملان اإلجنليزي؛ أدت إىل تطوير إجراءاته ،أو طريقة
إبدائه ،ويف بعض األحيان؛ إصالحه .ونوجز هذه املراحل فيما تقرّر رمسيًا بتاريخ 1783/5/21؛ عندما مت االعتراف
حبق السؤال ،ألعضاء الربملان؛ ملّا أعلن رئيس جملس العموم أنه «ميكن ألعضاء الربملان اآلن تقدمي األسئلة إىل الوزراء،
والذين يلتزمون باإلجابة عليها أو على األقل أن يوضحوا األسباب اليت متنعهم من اإلجابة وأن مثل هذا االستثناء من
القواعد العامة املنظمة جلدول أعمال اجمللس ،ويسمح بأي وقت هبذا الطريق احلصول على املعلومات ،ومع ذلك ينبغي
القول مع شديد االحتراس واحلذر أنه ينبغي أال تشوش األسئلة على جدول األعمال».
ومل يكن تقدمي السؤال يتطلب إجراءات معينة ،كما هو احلال اآلن يف ظل األنظمة الربملانية احلديثة ،بل؛ كان يقدم
بطريقة بسيطة فكان العضو يقف يف مكانه ويذكر رقم سؤاله ويتلقى اإلجابة عليه.
تفضيل؛
وإزاء التقاليد الربيطانية؛ مل يكن أعضاء الربملان يلجأوون لالستجواب إال نادرا ،وكانت الوسيلة األكثر
ً
هي األسئلة؛ مما جنم عنه كثرة األسئلة املقدمة للربملان .ويعد تاريخ  1803/11/28عالمة مميزة يف تاريخ األسئلة
الربملانية؛ إذ شهد هذا اليوم واقعة تقدمي سؤالني؛ حول موضوعني خمتلفني ،وقد كانت هذه الواقعة نقطة البداية حنو
ختصيص وقت حمدد من اجللسة خيصص لتقدمي األسئلة من األعضاء وتَلقي إجابة الوزراء عليها ،وعرف هذا الوقت
بعد ذلك بوقت األسئلة(.)question time
ونتيجة لالستخدام املكثف حلق السؤال؛ فقد دفع ذلك الربملان إىل ضرورة رسم حدوده ،ولذلك؛ كان حق السؤال
موضع أول إصالح يف تاريخ 1888/3/7عندما حدد وقت األسئلة بشكل رمسي يف جدول األعمال.
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أما احلدث األكثر أمهية ،يف مراحل تطور حق السؤال يف الربملان اإلجنليزي؛ فريجع إىل تاريخ  ،1902/4/29عندما
املطردة يف عدد األسئلة املقدمة ،وعدم
أدخل نظام األسئلة املكتوبة؛ بقرار حيدد إجراءات السؤال؛ وذلك ملواجهة الزيادة ّ
كفاية الوقت احملدد لإلجابة عليها يف اجللسة ،وكانت اإلجراءات عبارة عن وضع جنمة على السؤال الذي يبتغي العضو
اإلجابة عليه شفويًا ويسمى (بالسؤال املنجم) ،يف حني أن السؤال غري املنجم تكون اإلجابة عليه خطية ،وحتتاج اإلجابة
عليه إىل وقت معني لتحضري املعلومات.

الفرع الثاين
نشأة حق السؤال يف بعض األنظمة العربية

سنتطرق يف هذا الفرع إىل نشأة حق السؤال الربملاين ،يف الدول العربية؛ حمل الدراسة ،وهي ك ّل من اململكة األردنية
اهلامشية ،ودولة الكويت ،واململكة املغربية ،واإلمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،واليت سنبينها  -مجيعا  -على
التوايل.
أول :نشأة حق السؤال يف األردن
ً

وانتهاء بدستور .1952
هناك ثالثة دساتري رئيسية مرت هبا دولة األردن؛ بدايةً بدستور  1928ومرورًا بدستور ،1946
ً
ومل يكن دستورا  1928و 1946ينصان صراح ًة على تنظيم حق السؤال الربملاين؛ حيث كان يستنبط من نص املادة ()40
من دستور  1928واملادة ( )52من دستور  ،1946على أنه «جيوز ألي عضو من أعضاء اجمللس أن يطرح على بساط
البحث أي مسألة بشأن أي أمر له صلة باإلدارة العامة» ،وإزاء ذلك فقد مارست اجملالس النيابية حق السؤال الربملاين
استنباطا من املادتني السابقتني.
ً
وبصدور دستور 1952؛ مت النص صراح ًة على تنظيم حق السؤال؛ حيث نصت املادة ( )96على أنه «لكل عضو من
وفقاملا هو
أعضاء جملس األعيان والنواب أن يوجه إىل الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من األمور العامةً ،
منصوص عليه يف النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو» ،ويتضح من النص السالف الذكر؛ أنه نص
صراحة ًعلى حق السؤال ،وأحال أمر تنظيمه ،وإجراءاته إىل اللوائح الداخلية ،لكل جملس من اجملالس سواء كان جملس
األعيان أم جملس النواب.
وتأسيسًاعلى ذلك؛ فقد تولَت اللوائح الداخلية جمللس النواب ،والصادرة يف  ،1952واليت نظمت السؤال يف البنود
( ،)89 - 81وأيضًا املادة ( ،)132وتليها الالئحة الداخلية الصادرة يف  ،1996واليت نظمت يف املواد ( ،)121-114إىل أن
مت إلغاؤها ،وصدرت الالئحة الصادرة  ،2013واليت نظمت حق السؤال يف املواد ( .)132 -125أما فيما خيص جملس
األعيان؛ فقد صدرت الالئحة الداخلية بتاريخ  ،1952/11/13واليت نظمت حقي؛ السؤال ،واالستجواب يف املواد (-80
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 ،)93إىل أن مت إلغاؤها ،وصدور الئحة داخلية أخرى عام  ،1996نصت على األحكام املنظمة حلق السؤال يف املواد
من()87 -75؛ حتت عنوان مناقشة القضايا العامة ،واألسئلة ،واالستجوابات.
ثانيا :نشأة حق السؤال يف الكويت
ً

مرت الكويت عرب تارخيها الدستوري احلديث ،بأربع وثائق دستورية .كان أوهلا الوثيقة الدستورية ،اليت أعدت يف
تاريخ  ،1921وقد كانت وثيقة بدائية ،عُنيت  -يف املقام األول  -بوضع حد للخالفات ،بني أفراد األسرة احلاكمة؛
املتنافسني على السلطة ،هذا من ناحية أوىل ،ومن ناحية ثانية؛ السماح بقدر من املشاركة الشعبية يف احلكم ،وبطبيعة
احلال؛ مل يكن هناك نص مقرر ،أو منظم؛ حلق السؤال الربملاين.

كما أن الوثيقة الدستورية الصادرة عام  ،1938مل تتضمن هي األخرى؛ النص على حق السؤال ،وإن كانت أول إشارة
وردت حلق السؤال الربملاين؛ قد وردت مبشروع الدستور ،الذي أعده اجمللس التشريعي عام  ،1938ولكن احلاكم رفض
آنذاك املوافقة عليه وكان ذلك سبب صدام بني الطرفني ومت على إثره حل اجمللس التشريعي ،وبالتايل مل ير هذا املشروع
النور.
أما أول ظهور حقيقي؛ حلق السؤال ،فقد ورد يف الدستور املؤقت عام 1961؛ حيث منح أعضاء اجمللس التأسيسي حق
توجيه األسئلة إىل الوزراء ،وذلك على اعتبار أن اجمللس التأسيسي كان يقوم بالوظيفة التشريعية باإلضافة إىل مهمته
األساسية وهي إعداد مشروع الدستور.
وبصدور الدستور الدائم لدولة الكويت يف  ،1962/11/11والذي وضع موضع التطبيق سنة 1963؛ أصبح حق السؤال؛
أصيل للربملان املتمثل يف جملس األمة الكوييت؛ إذ نصت املادة ( )99منه على أنه «لكل عضو من أعضاء جملس األمة
حقا ً
ً
أن يوجه إىل رئيس جملس الوزراء أسئلة الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصاهتم ،وللسائل وحده حق التعقيب مرة
واحدة على اإلجابة» .ومت تنظيم حق السؤال الوارد بالدستور مبوجب الالئحة الداخلية جمللس األمة يف املواد (.)132-121
ثالًثا :نشأة حق السؤال يف اململكة املغربية

عرف املغرب أول جتربة دستورية يف بداية الستينيات ،وحتديدًا سنة  ،1962وهي التجربة اليت مازالت مستمرة،
على الرغم من تنوع الدساتري ،وأمناط االقتراع ،وتعدد يف غرف الربملان؛ فعدد الدساتري  -حىت اآلن  -بلغ مخسة دساتري
( ،)2011، 1996 ،1992 ،1972 ،1970 ،1962ومل يسلم الربملان من هذا التنوع؛ فكان أحادي الغرفة أحيانًا وثنائيًا
أحيانًا أخرى ،ومبقتضى دستور  1962جاء النظام النيايب بتكوين غرفتني؛ حيث نص الدستور على أن يتكون الربملان
من جملس النواب ،وجملس املستشارين ،يف حني جاء دستور  1970بتكوين جملس النواب يف غرفة واحدة ،وسار على
ذلك دستور  ،1972وأقر نظام الغرفة الواحدة ،إىل أن جاء دستور  ،1996والذي نص يف بابه الثالث الفصل ( )36على
أن يتكون الربملان من جملس النواب ،وجملس املستشارين ،ينتخب باالقتراع العام غري املباشر يف حني أن جملس النواب
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باالقتراع العام املباشر ،كما انصبت التعديالت على وظائف املؤسسة الربملانية من حيث حتريك املسؤولية السياسية
للحكومة ووسائل الرقابة من بينها السؤال الربملاين وغريها من األدوات الرقابية؛ حيث نص الفصل السادس واخلمسون
من الدستور املغريب على« :ختصص باألسبقية جلسة يف كل أسبوع ألسئلة أعضاء جملسي الربملان وأجوبة احلكومة،
جيب أن تديل احلكومة جبواهبا خالل العشرين يومًا التالية إلحالة السؤال إليها» ،وعند صدور الدستور  2011ألغي بذلك
الدستور الصادر بتاريخ  7أكتوبر  ،1996وقد احتوى آخر دستور للمملكة املغربية على مقدمة و 180فصال وروعي يف
الدستور األخري بناء قدرات الربملان ،واحلكومة؛ من خالل تعزيز سلطات الربملان ،ففي جمال الرقابة؛ خصص جلسة يف
الشهر ليجيب فيها رئيس احلكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسيات العامة وفق ما ورد يف الفصل ( )100من الدستور.
رابعا :نشأة حق السؤال يف اإلمارات العربية املتحدة
ً

لقد نص على حق السؤال الربملاين ،منذ صدور دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة املؤقت عام  1971يف املادة ()93
من دستورها املؤقت ،واليت نصت على أن «ميثل حكومة االحتاد يف جلسات اجمللس الوطين االحتادي ،رئيس جملس
الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة االحتادية على األقل وجييب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير املختص على األسئلة
وفقا لإلجراءات
اليت يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء اجمللس لالستفسار عن األمور الداخلة يف اختصاصهم ،وذلك ً
املقررة يف الالئحة الداخلية للمجلس» ،وأعقبت الدستور املؤقت عدة تعديالت ،أوهلا يف عام  1972مث يف عام 1976
وآخرها يف عام  2004إال أهنا مل متس هذه التعديالت النصوص املتعلقة بالسؤال الربملاين.
خامسا :نشأة حق السؤال يف مملكة البحرين
ً

فيما خيص التجربة البحرينية؛ فقد صدر عن املغفور له بإذن اهلل تعاىل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوم
بقانون رقم ( )12لسنة  1972بشأن إنشاء جملس تأسيسي باالنتخاب املباشر إلعداد مسودة الدستور وعليه؛ فقد مرت
مملكة البحرين منذ استقالهلا بدستور واحد صدر عام  ،1973وظهر حق السؤال الربملاين يف املادة ( )66من الدستور؛
حيث نصت على أنه «لكل عضو من أعضاء اجمللس الوطين أن يوجه إىل رئيس جملس الوزراء وإىل الوزراء أسئلة الستيضاح
األمور الداخلة يف اختصاصهم ،وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على اإلجابة ،فإن أضاف الوزير جديدًا جتدد حق
العضو يف التعقيب».
وجاءت التعديالت اجلديدة للدستور عام  ،2002وفق ما جاء به ميثاق العمل الوطين؛ حيث  -مبوجبه  -مت تشكيل
اجمللس الوطين ،واملكون من جملس النواب والشورى ،بعد أن كان النظام يأخذ بنظام اجمللس الواحد.
ونص دستور مملكة البحرين املعدل لسنة  2002يف املادة ( )91على أن «لكل عضو من أعضاء جملس الشورى أو
جملس النواب أن یوجه إىل الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصهم ،وللسائل وحده حق التعقيب
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متعلقا
مرة واحدة على اإلجابة ،فإن أضاف الوزیر جديدًا جتدد حق العضو يف التعقيب وال جیوز أن یكون السؤال
ً
مبصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حىت الدرجة الرابعة ،أو بأحد موكليه ».
ويالحظ من املادة السالفة الذكر؛ أنه حيق لكل من أعضاء اجمللسني التقدم باألسئلة الربملانية ،إىل أن جاء التعديل
الثاين لدستور مملكة البحرين عام  ،2012والذي مبوجبه عدلت املادة ( )91وأصبحت كاآليت« :لكل عضو من أعضاء
جملس النواب أن يوجه اىل الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصاهتم وللسائل وحده حق التعقيب
متعلقا مبصلحة
مرة واحدة على اإلجابة فإن أضاف الوزير جديدًا جتدد حق العضو يف التعقيب .وال جيوز أن يكون السؤال ً
خاصة بالسائل أو أقاربه حىت الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه ».
وورد يف املذكرة التفسريية للتعديالت اليت صدرت عام  2012تفسري للتعديل الذي طال املادة ( )91من الدستور؛
حيث ورد« :إذا كان الدستور القائم قد منح احلق لكل من أعضاء جملسي الشورى والنواب يف توجيه أسئلة إىل الوزراء
تعديل يقضي بقصر توجيه األسئلة للوزارة على أعضاء جملس
فإنه ال يوجد يف امليثاق ما مينع من أن يتضمن الدستور ً
النواب دون أعضاء جملس الشورى ،لذلك عدلت الفقرة األوىل من املادة ( )91لتعطي ألعضاء جملس النواب دون غريهم
حق توجيه األسئلة إىل الوزراء ،ومن املسلّم به أن السؤال ال جياوز معىن االستفهام إىل معىن التجريح أو النقد وإال أصبح
استجوابًا مما نصت عليه املادة ( )65من الدستور ،مما يوجب تطبيق شروط هذه املادة ».
وعليه؛ نستنتج أن املشرع البحريين حصر حق تقدمي السؤال الربملاين ألعضاء جملس النواب؛ وفق التعديالت
الدستورية لسنة 2012؛ بوصفه اجمللس الذي حيق له الرقابة على أعمال احلكومة واملستمدة شرعيتها من اعتبارها هي
السلطة التشريعية اليت متثل الشعب ،بعد أن كان مقررًا ألعضاء اجمللسني ،كما أن التعديالت  2002و 2012قد قصرت
توجيه السؤال على الوزراء ،دون رئيس جملس الوزراء ،يف حني أن دستور  1973نص على حق توجيه األسئلة لرئيس
الوزراء ،ورئيس جملس الوزراء على حد سواء.
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املطلب الثاين :طبيعة حق السؤال الربملاين وأمهيته
ترتبط أمهية حق السؤال بتحديد طبيعة حق السؤال نفسه ،وما إذا كان حق السؤال ميارس بوصفه أداة من أدوات
الرقابة الربملانية أم ال ،وبناء على حتديد طبيعة حق السؤال؛ ينكشف الغرض منه.
وبناء على ما تقدم؛ فإننا يف إطار هذا املطلب سوف نقسمه إىل فرعيني أساسيني ومها:
ً

الفرع األول :طبيعة حق السؤال الربملاين
الفرع الثاين :أمهية حق السؤال الربملاين

الفرع األول
طبيعة حق السؤال الربملاين

حقا شخصيًا لعضو الربملان؛ فله أن يتنازل عنه وجيوز له
إن حق السؤال مقرر لكل عضو يف الربملان ،فالسؤال يعد ً
التوقف عن إثارته ،كما وللعضو السائل استرداده أيضا ،وال حيتاج أن يتقدم به عدد من األعضاء كما هو احلال بالنسبة
لبعض الوسائل الرقابية األخرى.
وعليه؛ فحق السؤال من احلقوق الثابتة ألعضاء الربملان ،سواء نص عليه الدستور أم ال؛ ألن السؤال يندرج يف نطاق
إعمال بقاعدة من
املسؤولية السياسية للحكومة ،فإذا كان للربملان سحب الثقة من احلكومة فإنه يكون له حق السؤال
ً
ميلك األكثر ميلك األقل.
ولكن هل يعد السؤال الربملاين؛ وسيلة من وسائل الرقابة الربملانية أم ال؟ فقد ثار خالف فقهي واختلفت اآلراء يف
ذلك؛ هناك اجتاه يرى أن السؤال ال يوجه على أساس النقد أو االهتام ،بل؛ على أساس االستفسار أو االستيضاح؛ حيث
ذهب إىل أنه ال يقصد هبا رقابة أداء احلكومة وال تؤدي إىل مثل هذه الرقابة ،وإمنا يقصد هبا  -يف الواقع  -استجالء
احلقيقة وأمر ال يعلمه العضو ،أو لفت نظر احلكومة إىل موضوع معني ويعزو رفض هذا االجتاه العتبار السؤال من األدوات
الرقابية؛ نظرًا ألن الربملان ال يستطيع أخذ قرار بعد مناقشة السؤال ،وبالتايل؛ تنحصر وسائل الرقابة الربملانية يف باقي
الوسائل األخرى ،أما السؤال  -من وجهة نظر هذا االجتاه  -فيعد من وسائل التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
بينما يرى بعضهم اآلخر؛ أن السؤال يعد وسيلة من وسائل الرقابة اليت ختتلف حبسب درجة احلوار؛ ذلك أن العالقة
بني النائب السائل ،والوزير هي عالقة حوارية فإذا ما كنا أمام حوار بسيط؛ فنحن بصدد السؤال بصفته الواردة يف
االجتاه األول؛ استنادًا إىل أنه يتعلق حبسن تطبيق السلطة التنفيذية املستمر للقانون ،أما الرأي الثاين؛ فهو يعول على
السؤال وما يتمخض عنه من حوار بني العضو والوزير؛ إذ قد تؤدي اإلجابة إىل إثارة قضايا أخرى قد تتطلب مواجهتها
باستخدام وسائل أخرى وترتيبًا على ذلك؛ فإن السؤال وسيلة رقابية حىت وإن مل ينتج أثر بذاته ولكنه يفتح الباب أمام
الربملان للوقوف على حقيقة األمور ولكل من الرأيني وجاهته.
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وعند تسليط الضوء على االجتاهني؛ نرى أن االجتاه األول أخذ بالوسيلة؛ أي احلوار بني العضو السائل ،والوزير،
بسيطا أم جسيمًا ،يف حني أن االجتاه الثاين أخذ بالنتيجة املتمخضة من السؤال دون النظر
ولدرجة السؤال وما إذا كان ً
إىل طبيعته.
ولكل من الرأيني وجاهته ،إال أننا نوافق الرأي الذي يذهب بالقول بأن السؤال الربملاين؛ يعد أداة من األدوات الرقابية
على أعمال احلكومة ،وله من األمهية اليت ال ميكن إنكارها؛ فاحلجة القائلة بأن الربملان ال يستطيع اختاذ أي قرار
بعد مناقشة السؤال؛ هي حجة مردودة؛ مما يؤكد أن السؤال له الصفة الرقابية؛ عن طريق إمكانية حتويل السؤال إىل
استجواب.
وبالتايل؛ فالسؤال وسيلة رقابية ،وإن كان ال ينتج أثرا بذاته ،ولكنه يفتح اجملال للوقوف على حقيقة األمور ورقابة
أعمال احلكومة بتدارك ما فاهتا وتصحيح مسارها وبالتايل تؤدي إىل إثارة وسائل أخرى هبدف املراقبة.
وبصفة عامة؛ للعضو احلق يف تقدمي السؤال ،ليس فقط يف فترة االنعقاد وإمنا بني أدوار االنعقاد؛ وهو ما يعطي
للسؤال أمهية باعتباره وسيلة رقابية يومية ختضع احلكومة للرقابة أمام عيون الرأي العام بصفة مستمرة ويرجح من
كونه ذا طبيعة رقابية؛ حبسب النظم املختلفة.
وقد أخذت احملكمة الدستورية يف الكويت هبذا الرأي ،أثناء تفسريها املادة ( )99من الدستور؛ حيث قررت أن «السؤال
وسبيل لتتبع نشاط احلكومة ،ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة جملس
الربملاين بوصفه أداة من أدوات الرقابة الربملانيةً ،
األمة على أعمال احلكومة وتصرفاهتا يعد من مقتضيات النظام النيايب ومن خصائصه اجلوهرية ومستلزماته ».
وأرى أن املشرع البحريين قد أخذ هبذا االجتاه؛ حيث إنه عند استقراء النصوص التشريعية بتمعن ،و ما طرأ عليها
من تعديالت؛ نستنتج أن املشرع أخذ هبذا االجتاه؛ فقد نصت املادة ( )91من الدستور على أنه «لكل عضو من أعضاء
جملس النواب أن يوجه إىل الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصهم ،وللسائل وحده حق التعقيب
مرة واحدة على اإلجابة ،فإن أضاف الوزير جديدًا جتدد حق العضو يف التعقيب ».
ويف التعديالت األخرية للدستور البحريين ،لسنة 2012؛ ُقصر حق السؤال على أعضاء جملس النواب يف حني كان
مقررًا لكل من أعضاء جملسي الشورى والنواب فجاء التعديل األخري يف الفقرة األوىل من املادة ( )91من الدستور ليقصر
حق السؤال على أعضاء جملس النواب دون أعضاء جملس الشورى.
وعليه؛ فإذا ما كان هذا اجمللس منفردًا بالوسائل الرقابية األخرى؛ فمن باب أوىل قصر توجيه السؤال جمللس
النواب؛ بوصفه اجمللس املنتخب؛ ملمارسة الوسائل الرقابية دون غريه ،وهذا ما سار عليه التعديل األخري لسنة ،2012
الذي مبوجبه خص حق توجيه السؤال الربملاين جمللس النواب دون جملس الشورى .وعليه؛ فإننا نرى أن املشرع البحريين
أحسن صنعًا؛ عندما قصر هذا احلق على أعضاء جملس النواب ،والذي يأيت يف إطار تعظيم دور اجمللس الرقايب.
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املطلب الثاين :طبيعة حق السؤال الربملاين وأمهيته
الفرع الثاين
أمهية حق السؤال الربملاين

تأيت أمهية السؤال الربملاين؛ بوصفه أداة رقابية فعالة ،من شأهنا متكني األعضاء من أداء واجبهم؛ يف الرقابة على
أعمال احلكومة ،وعليه؛ فهي وسيلة من وسائل اطالع الرأي العام على جمريات األمور واليت من شأهنا أن توضح وجهة
نظر احلكومة.
فالعضو الربملاين؛ له أن يستخدم هذه األداة؛ جلمع املعلومات ،والتحريات حسب ما يستجد من أمور مهمة ،وتطورات
حتدث يف الساحة؛ لكشف الغموض ،واللبس اللذين يثوران حول موضوع معني.
وعليه؛ ميكن سرد أمهية حق السؤال يف اآليت:
أول :األسئلة الربملانية؛ وسيلة لكشف املخالفات ،وأوجه التقصري ،والتعسف يف اجلهاز اإلداري للدولة
ً

وال خترج أمهية حق السؤال عن الغرض من حق السؤال؛ فإذا كان الغرض من حق السؤال ،أو اهلدف؛ هو كشف
املخالفات والتجاوزات يف اجلهاز اإلداري للدولة؛ فإن أمهية حق السؤال متاثل هذا الغرض ،ويكون السؤال هو األداة
لكشف هذه التجاوزات ،فإذا كانت الرقابة الربملانية متر مبراحل ثالث هي( :املتابعة ،والتوجــيه  -التحقق ،والتحري -
االهتـــــام ،واحملاسبة)؛ فان السؤال ميثل املرحلة األوىل من مراحل املراقبة ،وهي متابعة نشاط احلكومة واحلقيقة أن
السؤال الربملاين نادرًاما يؤدي إىل حتقيق ذلك؛ حيث إن احلكومة ال ميكن أن تقدم إىل عضو الربملان معلومات أو بيانات
ميكن أن تضعها موضع املسؤولية ،كما أهنا ميكنها أن جتيب على السؤال بطريقة هامشية .
وتطبيقا لرقابة العمل احلكومي  -من خالل الكشف عن املخالفات ،والتجاوزات اليت قد تقع فيها اجلهات احلكومية؛
ً
سؤال لوزير حقوق اإلنسان ،كان نصه:
مما يستوجب لفت نظر الوزير املعين؛ لتدارك هذا األمر -فقد وجه أحد األعضاء ً
«هل الزيارة األخرية ملنظمة هيومن رايتس ووتش متت بدعوة من وزارة حقوق اإلنسان ،أم بطلب من املنظمة نفسها وما
هي اجلهة اليت أعطت وفد املنظمة التصريح بالزيارة رغم تارخيها غري احليادي جتاه مملكة البحرين وهل اطلعت الوزارة
على جدول الزيارة وما هي املنظمات واجلمعيات اليت اجتمعت معها ،وملاذا مت السماح هلا بلقاء بعض املدانني وتصويرهم
بالصوت والصورة داخل السجن ،وهل هناك ضوابط حتكم زيارة مثل هذه املنظمات ،وهل مت بيان املخالفات اليت قامت
هبا املنظمة وما هي اإلجراءات اليت اختذهتا الوزارة بعد التقرير الكاذب الذي وضعته املنظمة عن مملكة البحرين وهل
ستسمح الوزارة هلا مرة أخرى بزيارة اململكة ؟ » .وقد أجاب الوزير املعين عن هذا السؤال يف جزئيتني .مت الرد عليهما ،كال
على حده .ويف ختام الرد على السؤال؛ أضاف أن هناك قصورًا يف اآلليات ،واإلجراءات اليت تتبعها الوزارة ،عند السماح
بزيارة هذه املنظمات ،وعليه؛ مت تشكيل جلنة مصغرة من اجلهات املعنية وذات الصلة ملراجعة ضوابط ومعايري جديدة
لزيارة املنظمات الدولية ،وكذلك دراسة آلية التعامل مع أي منظمة دولية ختالف القوانني واللوائح اخلاصة بالزيارة.
46

حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

كذلك السؤال للكشف عن القصور يف الرقابة املالية ،وإهدار املال العام ،وكشف النفقات احلكومية عدمية اجلدوى،
وخري مثال :هو السؤال املقدم حول قيمة اإلعالنات احلكومية اخلاصة بالتهاين والتعازي ،واليت نشرت يف الصحف احمللية
عام2005؛ إذ جاء رد وزير اإلعالم بأهنا مثانية آالف دينار ،وأضاف عضو الربملان السائل :إمنا سألت هذا السؤال عن
اإلنفاق على اإلعالنات يف التعازي والتهاين ألدق جرس إنذار للنواب ليسألوا عن موارد إنفاق احلكومة غري ذي جدوى.
وعليه؛ فإن السؤال الربملاين ال يقتصر على سوء اإلدارة ،والقصور الذي يربز لنا مثالب السلطة التنفيذية ،على الصعيد
الداخلي؛ وإمنا  -أيضًا  -انعكاسات هذه السياسيات على الصعيد اخلارجي ،وخري مثال :السؤال الربملاين ،الذي وجهه
النائب األول لرئيس جملس النواب األردين إىل وزير التربية والتعليم بتاريخ  ،2013/6/25واملتعلق بالعملية التربوية
والترتيب الدويل لألردن يف االختبارات؛ حيث تساءل النائب يف السؤال األول عن املربرات اليت هي وراء تعيني ثالثة
سؤال آخر
مساعدين ألمني عام وزارة التربية والتعليم ،وعن اآلثار والنتائج اجلوهرية على العملية التربوية ،كما وجه ً
إىل وزير التربية حول أسباب تراجع الترتيب الدويل لألردن يف االختبارات الدولية ،واليت كانت حتتل فيها األردن املرتبة
األوىل عربيًا يف العلوم واملرتبة الثانية يف الرياضيات عام .2007
ثانيا :السؤال الربملاين؛ وسيلة احلصول على تفسري القوانني واللوائح
ً

كثريًامن التشريعات الصادرة؛ تواجه  -عند تطبيقها  -تعقيدات بالغة الصعوبة؛ حيث يشعر األفراد والقائمون على
تطبيق هذه القوانني أو اللوائح؛ بأن هناك مشكالت عملية ،وال يسعفهم النص التجريدي الوارد بالقانون يف عالجها،
وبالتايل؛ يأيت دور األسئلة الربملانية اليت حياول هبا العضو أن ميحو الغموض من النص القانوين املراد تطبيقه أو
االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت مت االنضمام إليها؛ فمن خالل إجابة الوزير املختص يستطيع العضو إزالة اللبس
والغموض عن النص وإن كانت هذه التفسريات الصادرة من الوزراء يف معرض إجاباهتم ال تتمتع بأي قيمة إلزامية أمام
القضاء ،حىت ال يتعارض هذا ومبدأ الفصل بني السلطات ،وخري مثال هو السؤال الربملاين الذي وجهه لوزير اخلارجية
والذي كان نصه« :بناء على املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2002باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة ،فقد حتفظت مملكة البحرين على ...فما هي اإلجراءات اليت قامت هبا الوزارة املعنية يف دراسة
هذه الوثيقة قبل وبعد صدورها وما هي التحفظات اليت أبدهتا مملكة البحرين حول الوثيقة املذكورة؟» ،وعليه؛ فإن
السؤال الربملاين؛ جاء بنية احلصول على استيضاح ،واستفسار عمّا خيص وثيقة دولية ،انضمت إليها مملكة البحرين.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ،هو :ما هو األثر املترتب على السؤال الربملاين؟ على الرغم من السؤال الربملاين أداة رقابية؛
فإنه ال حيرك املسؤولية السياسية للوزير املوجه إليه السؤال؛ فينحصر السؤال يف احلصول على املعلومة ،واالستيضاح،
دون حتريك املسؤولية السياسية بصورة مباشرة؛ ملن وجه إليه السؤال.
ولكن من املتصور ،أن يتحول السؤال إىل حتقيق ،أو استجواب؛ وبالتايل طرح الثقة يف الوزير أو عدم إمكانية التعاون
مع رئيس الوزراء إال أن النص التشريعي أتى حيرم حتويل السؤال إىل استجواب يف ذات اجللسة وفق املادة ( )142من
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الالئحة الداخلية جمللس النواب والغاية من املنع هو تنظيم ممارسة وسائل الرقابة حىت ال تتداخل فيما بينها ،باعتبار
أن االستجواب أداة رقابية خطرية وحيتاج إىل تأنٍ وهدوء ودراسة معمقة من قبل مقدمه.
ثالًثا :السؤال ميثل حلقة الوصل ،والتعاون ،بني األفراد ،والعضو بالربملان ،واحلكومة

يعد السؤال خالصة على ما حصل عليه العضو بالربملان من األفراد؛ بشأن وجود خمالفات من جهة اإلدارة ،أو تقصري،
أو تعسف ،أو جمرد طلب األفراد االستفسار عن تشريع يعتريه بعض الغموض أو اإلهبام ،ويأيت االستبيان الذي أجري
دليلعلى أن أغلبية األعضاء
يف إجنلترا يف العام  1989مع عدد من أعضاء جملس العموم؛ حول أسباب تقدمي األسئلةً ،
يتقدمون باألسئلة؛ ألنه طلب منهم ذلك ،واحلقيقة أن عددًا كبريًا من األسئلة يكون انعكاسًا لرغبات الناخبني الذين
يواجهون صعوبات ومشاكل يف حل قضاياهم بالطرق العادية ،فال يكون أمامهم إال اللجوء إىل ممثليهم يف الربملان
للعمل على حلها.

كما أن األسئلة الربملانية ،يتوقف مدى جناحها إىل حد كبري؛ على تعاون السلطتني؛ التشريعية والتنفيذية ،وهو ما
يفترض تعاونا بنَاء بني أعضاء الربملان ،وبني أعضاء احلكومة ،وكثريًا ما يسجل املراقب يف جملس األمة الكوييت مثل
هذه املواقف الدالة على التعاون؛ إذ كثريًا ما حيصل أن يقف الوزير بعد انتهاء النائب من تعقيبه على اإلجابة ،ويعلن
استعداده االلتقاء مع النائب لالتفاق معه حول حتديد عناصر السؤال أو نوع اإلجابة املطلوبة ،وأحيانًا أخرى يعلن الوزير
أنه يرحب باملعلومات اليت يريد النائب تقدميها إليه ،ليتمكن من اختاذ القرارات املناسبة بشأهنا.
كما أنه من املهم اإلشارة إىل أن السؤال الشفوي ينشأ عن حوار بني اهليئتني ،وبالتايل؛ املبادرة باألسئلة الشفوية وما
يترتب عنها من أجوبة تقيم عالقة وظيفية بني اهليئتني عن طريق ربط الربملان بالوزير املختص.
رابعًا :السؤال؛ وسيلة تستطيع هبا األقليات الربملانية أن تثبت وجودها
ال يتطلب السؤال أغلبية عددية ،أو إجراءات معقدة ،أو عددًا معينًا من أعضاء الربملان؛ حىت يتم تقدميه ،بل ،يعتمد
على عضو الربملان ذاته ،وما يتمتع به من مهارة يف فهم الواقع ،ويف فهم شروط استعماله وسائل الرقابة الربملانية،
وبالتايل؛ فهي وسيلة األقليات الربملانية؛ من األحزاب ،أو املستقلني؛ ملراجعة أعمال احلكومة ،وإبراز مثالبها ،والترصد
ألخطائها.
وبالتايل؛ فالربملاين اجليد ،ليس فقط من حيترم العادات والتقاليد الربملانية ،وحيترمه لذلك زمالؤه النواب ،بل؛ إنه
استعمال ميكنه من استخالص أقصى املزايا املمكنة ،وبالتايل؛
 أيضًا -الذي يستعمل األدوات الربملانية؛ ومنها السؤالً
فإن السؤال الربملاين ميكن أن يكون دعاية انتخابية جمانية  -أيضًا  -للنائب الربملاين.
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خامسا :السؤال الربملاين؛ وسيلة الناخبني للحصول على االستشارات املجانية
ً

يستطيع أي ناخب اللجوء إىل استخدام األسئلة الربملانية؛ عن طريق نائبه من أجل احلصول على معلومات معينة؛
فالسؤال الربملاين قد يكون وسيلة جمانية؛ للحصول على استشارة قانونية من احلكومة ،وخاصة فيما يتعلق بالضرائب؛
ألن اإلجابة الصادرة عن احلكومة تكون معدة من أشخاص ذوي كفاءة عالية ،ولعل هذا ما دفع أحد الفقهاء إىل أن
يصف األسئلة الربملانية بأهنا مرفق عام لالستشارات اجملانية.
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الفصل الثاين :شروط السؤال الربملاين
إن السؤال الربملاين من احلقوق الثابتة للعضو ،ومىت ما توافرت يف السؤال شرائطه ،ومقوماته ،وحدوده؛ فال يوجد
مسوغ لوضع قيد على إرادة العضو يف استعماله هذا احلق عندما تتطلب حاجته ورغبة احلصول على إجابة مطلوبة من
احلكومة ،وعليه؛ فقط نظمت اللوائح الداخلية للربملانات جُل الشروط؛ حيث تعد هذه الشروط ضوابط؛ حتول دون إساءة
استعمال هذه الوسيلة ،وشروط قبول السؤال الربملاين؛ هي شروط موضوعية وشكلية يشترط توافرها؛ لكي ينتج عن
السؤال أثره؛ كأداة رقابية ،ولقد نظم املشرع هذه الشروط ،وما هو األثر املترتب يف حال عدم توافرها يف السؤال الربملاين.
وينبين على ذلك؛ أنه جيب أن تتوافر هذه الشروط الشكلية ،واملوضوعية ،ويف حال ما ختلف شرط أو أكثر فإنه يغدو
غري مقبول وال يتحول بأي حال من األحوال إىل أي وسيلة رقابية أخرى.
وعليه؛ فإننا يف هذا الفصل سوف نلقي الضوء على هذه الشروط ،مع التعليق على كل شرط بنص من نصوص
متفقا عليها بني مجيع الدول؛ حمل
التشريعات الربملانية ،يف الدول العربية؛ حمل الدراسة  ،وما إذا كانت هذه الشروط ً
الدراسة ،أم اختلفت عليها ،كما سنتناول القيود اليت ترد على السؤال ،واجلزاء املترتب يف حال عدم توافر الشروط
اخلاصة بالسؤال على النحو اآليت:
املبحث األول :الشروط الشكلية حلق السؤال الربملاين
املبحث الثاين :الشروط املوضوعية حلق السؤال الربملاين
املبحث الثالث :القيود اليت ترد على حق السؤال
املبحث الرابع :اجلزاء املترتب على عدم توافر الشروط اخلاصة حبق السؤال
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املبحث األول :الشروط الشكلية حلق السؤال الربملاين
ذهب كثري من فقهاء القانون على إدراج الشروط الشكلية حلق السؤال يف بوتقة واحدة ،دومنا أي تقسيمات تندرج
حتت مسمى الشروط الشكلية حلق السؤال ،إال أننا نرى أنه من األفضل تقسيم الشروط الشكلية؛ لقبول السؤال الربملاين
بتحديد طريف السؤال ،وصياغته ،كل ذلك سنتناوله يف فرعني على النحو اآليت:
املطلب األول :الشروط الشكلية اخلاصة بطريف السؤال
املطلب الثاين :الشروط الشكلية اخلاصة بالصياغة
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املطلب األول :الشروط الشكلية اخلاصة بطريف السؤال
تقسم الشروط الشكلية اخلاصة بطريف السؤال إىل شروط خاصة بالعضو؛ موجه السؤال ،وشروط خاصة بعضو
احلكومة؛ املوجه إليه السؤال .ولكل منهما شروط جيب أن تتوافر فيه؛ لقبول السؤال.
وعليه سنتناول يف هذا املطلب الفرعني اآلتيني:

الفرع األول
الشروط اخلاصة بالعضو السائل

هناك ثالثة شروط رئيسية ،جيب توافرها يف العضو؛ مقدم السؤال ،وهي على النحو اآليت:
--1شرط العضوية باملجلس
وهذا شرط بديهي بطبيعة احلال؛ فمن شأنه أن حيصر حق التقدم بالسؤال على من تنطبق عليهم شرط العضوية
باجمللس ،فال يقبل توجيه األسئلة من املواطنني للوزير املختص ،وإمنا يبلغ املواطن سؤاله للنائب ،وهو بدوره مىت حتققت
لديه القناعة يتبىن السؤال ،وإضافة إىل ذلك ال يقبل السؤال أيضًا من العضو الذي أسقطت عنه عضويته بالربملان؛ حيث
إنه بانتهاء عضوية النائب أصبح من املواطنني العاديني الذين ال جيوز هلم توجيه أسئلة برملانية.
--2أن يقدم السؤال من عضو واحد
حق تقدمي السؤال؛ هو حق مقرر لكل عضو من أعضاء الربملان ولكل منهم على حدة حق توجيه السؤال فال جيوز
أن يتقدم بالسؤال أكثر من عضو ،كما جيب أن يتقدم العضو بصفته عضوًا يف الربملان ،ال بوصفه رئيسًا للجنة أو عضوًا
فيها ،هذا ال يعين حرمان رؤساء أو أعضاء اللجان من حق السؤال؛ إذ جيوز هلم ولكن بصفتهم أعضاء يف الربملان إذا ما
أخذنا بالتفسري الدقيق ملفهوم الصفة الفردية للسؤال واليت نص عليها الدستور وعرب عنها بعبارة «لكل عضو».
واحلكمة من أن يقدم السؤال عضو واحد فحسب؛ أمران :األول أنه جيب أن حنترم إرادة املشرع الدستوري ،الذي
حقا شخصيًا مقررًا للعضو ،فلو قدم من أكثر من عضو؛ فإن مكتب اجمللس
أسبغ مواده بالطابع الفردي للسؤال؛ بوصفه ً
يقوم باستبعاده والثاين منع إثارة األسئلة اجلماعية اليت تقدمها جمموعة من النواب بقصد التحايل على وسائل الرقابة
وااللتفاف بقصد حتويل السؤال إىل استجواب أو طرح موضوع للنقاش بقصد إثارة املسؤولية دون اتباع اإلجراءات الالزمة.
وهنا نتساءل :هل احلظر واقع على بقية أعضاء النواب؛ يف القيام بتوجيه السؤال يف املوضوع ذاته حمل سؤال السائل؟
بالقطع ال؛ إذ إنه على الرغم من هذا الشرط؛ يظل حق توجيه السؤال ذاته إىل الوزير نفسه ،لكن؛ يشترط أن يقدمه كل
استقالل عن اآلخر ،مبعىن أن احلظر هنا؛ هو حظر التوقيع اجلماعي على السؤال الواحد ،فإذا تقدم أكثر من
منهم؛
ً
عضو؛ كل منهم بسؤال منفرد ،ولكن جتمع أسئلتهم وحدة املوضوع؛ فال ضري ،ويف هذه احلالة؛ تضم األسئلة املقدمة يف
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املوضوع الواحد عند إبالغها للوزير ،وذلك ليجاب عنها بإجابة واحدة .هذا ما سار عليه املشرع البحريين على خالف
املشرع األردين؛ الذي مل ينص على إمكانية ضم األسئلة.
وتطبيقا لذلك؛ تقدم عضوان يف جملس األمة الكوييت بسؤالني متشاهبني لوزير الداخلية؛ لالستفسار حول الدوافع
ً
من وراء تعيني العنصر النسائي يف السلك العسكري.
--3التوقيع على السؤال
جيب أن يوقع العضو على السؤال املراد توجيهه للوزير املختص؛ وهو إجراء يقصد منه الـتأكد من رغبة العضو يف
تقدمي السؤال ،وبالتايل؛ يف حال إذا مل يوقع العضو السؤال اعترب الطلب جمهوال إذ يعد غري مستوفٍ لشروط السؤال
وال ينتج أثره ،وهو إجراء اتفقت عليه  -أيضًا  -مجيع اللوائح الداخلية للدول حمل الدراسة؛ حيث نصت املادة ()122
من الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت على أنه« :يقدم السؤال كتاب ًة إىل اجمللس موقعًا من واضعيه» ،أما الالئحة
الداخلية جمللس النواب األردين؛ فقد نصت املادة ( )127على أنه« :ال جيوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما ال
جيوز توجيهه إال لوزير واحد» ،وكذلك املادة ( )185من الالئحة الداخلية جمللس النواب املغريب؛ حيث نصت على أنه:
«يقدم السؤال كتابة إىل رئيس اجمللس ،موقعًا من واضعيه ،»...أما الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين يف املادة
()134؛ فقد نصت على أنه «جيب أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه.» ...

الفرع الثاين
املوجه إليه السؤال

جيب أن يوجه السؤال إىل أحد أعضاء احلكومة؛ ففي اللوائح الداخلية للدول؛ حمل الدراسة حددت بأن يوجه إىل
الوزير أو رئيس الوزراء يف كل من األردن والكويت واملغرب واإلمارات ،أما مملكة البحرين؛ فيتم توجيه السؤال فقط
للوزير املختص ،كما اشترط أن يقدم السؤال إىل عضو واحد باحلكومة ،سواء كان هذا العضو وزيرًا أم رئيسًا للوزراء،
وبالتايل؛ ال يوجه اىل من هو معني بدرجة وزير ،أو رؤساء اهليئات ،ومن يف حكمهم.
ومن املالحظ اتفاق مجيع اللوائح بأن يوجه السؤال إىل عضو احلكومة؛ أي رئيس الوزراء ،أو الوزير املعين وفق ما هو
وارد يف اللوائح حيث إنه يوجه لعضو واحد فقط وبالتايل حيظر أن يوجه ذات السؤال إىل أكثر من وزير يف آن واحد.
إال أن التساؤل األبرز هو :إذا ما كان السؤال يدخل يف اختصاص أكثر من وزارة؛ أي يف حال تشابك االختصاصات؟
اختلفت االجتاهات؛ فهناك اجتاه يذهب إىل أنه يف حال اتصال السؤال بوزارتني؛ فإن النائب يوجه السؤال إىل الوزيرين،
وبطلب من اجمللس؛ يتعني على السائل أن خيتار الوزير املعين أكثر من غريه؛ بوصفه الوزير املختص ،مبعىن آخر؛
أن خيتار أي الوزيرين األكثر اختصاصا ،ومن املالحظ؛ أن هذه املسألة كثرية احلدوث يف الواقع ،ومردها؛ تداخل،
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وتشابك أنشطة الوزارات؛ فقد يوجه النائب سؤاله يف موضوع متصل بوزارتني ونظرًا خلصوصية السؤال فعلى النائب
التقيد بنصوص اللوائح الداخلية عند ممارسته للسؤال الربملاين بتوجيه السؤال لوزير واحد.
يف حني ذهب اجتاه آخر إىل أنه يف حال اتصال السؤال بأكثر من وزارتني؛ فمن املنطقي أن يوجه السؤال إىل رئيس
الوزراء ،وهو يف رأينا أمر مردود ويؤخذ عليه؛ إذ إن كل وزير يتوىل اإلشراف على شئون وزارته ،وبالتايل؛ هو األقدر من
غريه على الرد على هذه األسئلة .وهذا ال يتعارض مع كون رئيس الوزراء مكلف بتحقيق التكامل والتنسيق بني الوزارات
ولكن ال يعين بكل األحوال توجيه السؤال إىل رئيس الوزراء ،أضف إىل ذلك أن النص الدستوري والقانوين واضح يف املسألة
املعروضة ،ويتعني عدم اخلروج أو التوسع أو تفسريه على وجه خمالف ملا هو منصوص عليه وال مكان إلعمال املنطق يف
ظل وجود نص قانوين.
وعليه؛ أرى أنه من األفضل أن يتوىل مكتب اجمللس حتديد الوزير املختص فعليًا ،أو األقرب صلة بالسؤال؛ ليتوىل
اإلجابة عليه؛ وذلك بوصفه  -عاد ًة  -هو املختص بوضع جدول أعمال اجمللس كما أنه خيتص يف بعض األحيان ببحث
أي أمر آخر يرى رئيس اجمللس أو أي من أعضاء املكتب أخذ رأيه يف شأنه.
ومثة تساؤل جدير باإلشارة ،وهو يف حال إذا ما وجه العضو السؤال إىل الوزير باخلطأ؟ إذا ما مت توجيه السؤال
الربملاين إىل الوزير غري املختص؛ فعليه االمتناع عن اإلجابة يف حال عدم رفض السؤال من قبل مكتب اجمللس ،أما
األنظمة اليت لوائحها تسمح بتوجيه السؤال لرئيس الوزراء فيمكن للسائل توجيه السؤال إىل رئيس جملس الوزراء جتنبًا
لرفض السؤال وهو بدوره عليه أن ينيب لإلجابة الوزير املختص.
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املطلب الثاين :الشروط الشكلية اخلاصة بالصياغة
بعد أن فرغنا من الشروط الشكلية اخلاصة بطريف السؤال؛ سنتطرق إىل الشروط الشكلية اخلاصة بصياغة السؤال،
واليت تشترط أن يكون السؤال مكتوبًا ،وواضحًا ،وموجزًا ،وخاليًا من العبارات غري الالئقة ،وهي اليت سنتطرق إليها مبزيد
من التفاصيل يف هذا املطلب ،على النحو اآليت:

الفرع األول
أن يكون السؤال مكتوبًا

ومذيل بالتوقيع إىل الوزير املختص ،كما ورد يف
يشترط يف السؤال بأن يكون مكتوبًا؛ أي مبعىن أن يقدم مكتوبًا
ً
اللوائح الداخلية على ضرورة كتابة السؤال فنصت على ذلك اللوائح الداخلية للدول حمل الدراسة ،وتكمن علة هذا الشرط
يف أن الكتابة تتيح ملقدم السؤال صياغته بصورة واضحة ويف عبارات حمددة ،لتمكن الوزير من اإلجابة عليه يف سهولة
ويسر ومن مث تأيت اإلجابة على النحو املطلوب ،ويسهل توثيق إجابة الوزير املختص والرجوع إليها كلما تطلب األمر.
ووجوب كتابة السؤال يكون يف األسئلة األصلية ،دون األسئلة اإلضافية؛ ألن هذا السؤال اإلضايف ال يكون معدًا من
قبل ،وهو يطرح فجأة عقب إجابة الوزير ،مما ال ميكن معه أن تتطلب الكتابة فيه ،وقد أوردت الالئحة الداخلية جمللس
النواب البحريين يف املادة ( )140استثناء بشأن تقدمي األسئلة كتابة؛ حبيث مسحت املادة بتقدمي السؤال شفاهة؛ يف حال
مناقشة امليزانية أو أي موضوع مطروح يف اجمللس بعد أن يؤذن للعضو من قبل اجمللس ويتوجه بالسؤال إىل الوزير بعد أن
تتحقق مجيع الشروط األخرى وأن يكون السؤال متصال باملوضوع املطروح على اجمللس.
وإننا نرى أن شرط الكتابة؛ ضروري يف األسئلة الكتابية ،واألسئلة الشفهية؛ حيث إن األسئلة الشفهية هي بذلك
الوصف كون اإلجابة عليها تتم شفاهة داخل اجمللس ،وإذا ما مسح للعضو بإلقاء السؤال الشفوي باجمللس؛ فهذا ليس
بسبب إعالم احلكومة أو الوزير املوجه إليه السؤال؛ فقد مت إخطاره وإعالمه من قبل ،ولكن من أجل عرض السؤال على
اجمللس .أما بالنسبة للتعقيبات واألسئلة املثارة مبناسبة مناقشة امليزانية أو مشروعات القوانني أو أي موضوع آخر يطرح
على الربملان؛ فقد استثنتها اللوائح الربملانية يف الدول حمل الدراسة من الشروط الشكلية اخلاصة باألسئلة.
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الفرع الثاين
أن تكون عبارات السؤال واضحة

الوضوح يف عبارات السؤال شرط الزم وجوهري ،وعليه؛ فقد نصت مجيع اللوائح ،واألنظمة الداخلية للربملانات على
هذا الشرط؛ فمثال جند أن املادة ( )122من الالئحة الداخلية من جملس األمة الكوييت ،واملادة ( )107من الالئحة
الداخلية للمجلس الوطين اإلمارايت ،واملادة ( )134من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،وحىت إذا مل تنص
شرطا بديهيًا؛ تستلزمه طبائع األمور فال
اللوائح أو األنظمة الداخلية للربملانات على هذا الشرط؛ فذلك نظرا إىل كونه ً
يقبل السؤال إذا كانت عباراته مبهمة أو غامضة ،أو غري واضحة بل جيب أن يكون السؤال ذا داللة واضحة وقاطعة؛ حبيث
تعني الوزير املوجه إليه السؤال من فهمه ،وبالتايل؛ حيسن اإلجابة عنه .وإننا نرى وفق ما يراه بعضهم أن وضوح صيغة
السؤال؛ مرتبط إىل حد كبري بشخصية النائب ،ومبهاراته السياسية.
فالسؤال املوجه من النائب الربملاين؛ ذي اخلربة السياسية ،غالبًا ما يكون واضح املعىن ،سلس الصياغة ،وحمدد
املوضوع ،وعلى العكس من ذلك؛ جند أن السؤال املوجه من النائب قليل اخلربة ،أو احلنكة السياسية عادة ما يكون سؤاله
فضفاضًا ،وغري واضح ،ويف أكثر األحيان غري حمدد املوضوع حتديدًا تاما؛ بسبب الضعف يف الصياغة.
وأمر بديهي أن ينبين على السؤال غري الواضح املعىن أو املفهوم أن تكون إجابة الوزير املوجه إليه السؤال غري حمددة،
أو حيدث غالبًا أال تأيت اإلجابة بثمارها أو أن يستغل الوزير املوجه إليه السؤال حنكته السياسية لتفادي تقدمي إجابة
ميكن أن تسبب له احلرج وذلك بسبب املتسع أو الفراغ الذي أعطاه إياه السؤال غري الواضح ،بل األكثر من ذلك أن عضو
أصل
احلكومة املوجه إليه السؤال ميكن أن يتذرع بعدم وضوح السؤال ليمتنع عن اإلجابة عليه ،هذا يف حال إذا ما مت ً
قبول السؤال  -بالرغم من عدم وضوحه  -من رئيس اجمللس.

الفرع الثالث
أن يكون السؤال موجًزا

جيب أن يرد السؤال يف عبارات موجزة ،تشري إىل مضمون السؤال ،دومنا تزَيد أو تكلّف؛ حىت ميكن للوزير املوجه إليه
السؤال أن يقف على الغرض من السؤال ،أو املوضوع املطلوب االستفسار عنه؛ أي أن يكون السؤال حمصورًا باألمور اليت
يتطلب العضو االستيضاح منها ،دون إبداء لرأيه اخلاص.
وتكمن العلة من شرط اإلجياز؛ يف عدم اإلخالل بالوحدة البنائية؛ نتيجة اإلفراط يف الصياغة ،مبعىن آخر؛ اإلطالة
يف السؤال مما يؤدي إىل صياغة غري واضحة وغري حمددة وبالتايل إىل إجابة غري حمددة وهو ما ال حيقق هدف السؤال.
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وعند مالحظة األسئلة اليت يقدمها النواب؛ نرى بأن هناك أسلوبني؛ لإلطالة ،واإلفراط عادة ما يتم استخدامهما
عند تدوين األسئلة ،ومها:
األسلوب األول :إيراد مقدمة طويلة قبل تقدمي السؤال
بدل من االجتاه قاصدًا املوضوع املراد االستفسار عنه؛ إىل إيراد مقدمة طويلة ،رمبا يكون اهلدف
قد يلجأ العضو ً
منها؛ تربير تقدمي السؤال ،وقد يكون اهلدف منها؛ إبراز مواهبه املعرفية بالقوانني ،واستعراض مهاراته الكتابية ،ويف كال
احلالتني؛ نرى أنه أسلوب مستهجن؛ ألنه من ناحية أوىل يتناىف مع التشريعات الالئحية للربملانات ،ومن ناحية أخرى
ال يتماشى مع دور الرقيب ،وما جيب أن يكون عليه.
ومن التطبيقات العملية لذلك مبملكة البحرين؛ سؤال النائب مبجلس النواب البحريين ،حول املركز العلمي البحريين
واملوجه إىل وزيرة التنمية االجتماعية ،والذي كان نصه:
«بناء على املادة رقم ( )91من دستور مملكة البحرين واليت تنص على «لكل عضو من أعضاء جملس الشورى والنواب
أن يوجه إىل الوزراء أسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصاهتم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة
متعلقا مبصلحة خاصة
على اإلجابة ،فإن أضاف الوزير جديدًا جتدد حق العضو يف التعقيب ،وال جيوز أن يكون السؤال ً
بناء على املادة ( )133من املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة
بالسائل أو أقاربه حىت الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه «وكذلك ً
 2002املعدل بالقانون رقم ( )31لسنة  2010بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب واليت تنص على أنه «لكل عضو من
أعضاء جملس النواب أن يوجه إىل الوزراء أسئلة مكتوبة حمددة املوضوع الستيضاح األمور الداخلة يف اختصاصاهتم،
وذلك لالستفهام عن أمر ال يعلمه العضو ،أو التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ،وال جيوز أن يوقع السؤال أكثر
من عضو واحد كما ال جيوز توجيهه إال إىل وزير واحد «وعليه فإنين أتوجه إىل الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية
االجتماعية بالسؤال اآليت.»...:
مطول ،وأنه استعرض النصوص القانونية والدستورية،
ويتضح من هذا اإليراد ،الذي سبق عرض السؤال؛ أنه كان ً
اليت تنظم حق النائب مبجلس النواب؛ يف إلقاء السؤال ،وذلك دومنا ضرورة تبيح له ذلك ،أو اعتراض من مكتب اجمللس،
سابقا على حق العضو يف السؤال ،وبالتايل؛ جاء العضو ليسوق األسانيد القانونية يف حقه؛ ملمارسة حق السؤال ،وهذا
ً
اإليراد املطول الذي يسبق السؤال؛ هو ما ميكن أن نطلق عليه خرقا لشرط اإلجياز ،املنصوص عليه يف املادة ( )134من
الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،ومن األمثلة  -أيضًا  -يف جملس األمة الكوييت؛ ذلك السؤال املوجه إىل السيد
وزير الدولة لشئون جملس الوزراء؛ حول أسباب عزل أحد أساتذة اجلامعة ،إذ ورد يف السؤال:
«من املعروف لدى األوساط اجلامعية والشعبية يف الكويت أن الدكتور ...من الشباب املتحمسني لقضايا وطنهم وأمتهم،
والباذلني قصارى جهدهم يف خدمة تلك القضايا ،وهلذا االعتبار فقد أسندت إليه رئاسة قسم العلوم السياسية يف كلية
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التجارة جبامعة الكويت ،ومنذ أن تسلم القسم املذكور وهو حياول أن يغرس يف نفوس طلبة القسم حمبة التخصص يف
شئون اخلليج واجلزيرة العربية ،ولذلك أخذ ينظم رحالت علمية لدول اخلليج (السعودية  -البحرين  -قطر  -عمان-
اإلمارات) بغية إطالع الطلبة على أوضاع تلك البلدان عن كثب ال جمرد كتب ،ولقد شارك يف عدة مؤمترات وندوات علمية
ومناقشات لرسائل ماجستري ،وكانت مشاركته هذه جيدة ومشرفة جلامعة الكويت ،فقد انتدبته اجلامعة يف مهمة
علمية جلامعات بكني  ،1973هارفارد  ،1975ستانفورد  ،1977كما دعته أكادميية العلوم السوفياتية لزيارة جامعة
موسكو ولينينجراد وطشقند ( )1976وكان يف كل ذلك خري ممثل للكويت على الصعيدين األكادميي والعلمي ،ونظرًا
هلذا النشاط امللحوظ فقد طلب منه تليفزيون الكويت إعداد وتقدمي برنامج سياسي -فكري  -ثقايف يبث أسبوعيًا ،فلىب
هذا الطلب وقدم برناجمه الشهري املائدة املستديرة ولقد لقي هذا الربنامج جناحًا كبريًا ،وصدى لدى األوساط املثقفة يف
الداخل واخلارج ،ومن الغريب  -إزاء ذلك  -أن يصدر جملس الوزراء بتاريخ  1978/8/27قرارًا بعزله من اجلامعة ،وسحب
جواز سفره ،مستندًا إىل املادة ( )149من قانون الوظائف العامة املدنية اليت نصها «جمللس الوزراء ألسباب تتصل بالصاحل
العام عزل املوظف عن الوظيفة اليت يشغلها ...إخل ،والسؤال هو :ما األعمال اليت قام هبا الدكتور ...واليت تتناىف مع الصاحل
العام مما دعا جملس الوزراء إىل عزله ؟».
يتضح من هذا السؤال؛ أن املقدمة األوىل ،اليت سبقت السؤال؛ جاءت تربيرًا للسؤال ،وهي ختتلف يف غرضها عن
املقدمة األوىل يف السؤال السابق ،واليت ساقها النائب يف الربملان البحريين ،واليت بدا فيه النائب مستعرضا ملهاراته
القانونية.
األسلوب الثاين :تقسيم السؤال الواحد إىل عدة أسئلة فرعية
وهذا أسلوب آخر؛ يتضح فيه  -أيضًا  -عدم اإلجياز يف طرح السؤال ،وهو تقسيم السؤال إىل عدة أسئلة فرعية.
أسلوب كثريًا ما يلجأ إليه أعضاء اجملالس الربملانية ،ومن التطبيقات العملية هلذا األسلوب؛ السؤال السابق اإلشارة إليه،
يف جملس النواب البحريين؛ وهو سؤال النائب حول املركز العلمي البحريين ،واملوجه إىل وزيرة التنمية االجتماعية؛
حيث إنه بعدما أفرد املقدمة الطويلة ،واليت تندرج يف األسلوب األول؛ من صور عدم اإلجياز ،محل سؤاله  -أيضًا -عدم
اإلجياز بصورته الثانية؛ فقد كان نص السؤال يف شقه الثاين ،كاآليت» ...وعليه فإنين أتوجه إىل الدكتورة ...وزيرة التنمية
االجتماعية بالسؤال اآليت ،بالنسبة للمركز العلمي البحريين مىت مت شراء املبىن املخصص له؟ وكم بلغت التكلفة اليت
استنفدها املشروع حىت اآلن؟ وما هي أوجه اإلنفاق؟ وكم هو املبلغ الذي يدفع للشركة االستشارية؟ ومنذ مىت مت دفع هذا
املبلغ؟ وهل مت إبرام العقد مع الشركة االستشارية مع ذكر تارخيه؟ وهل استكملت التراخيص الالزمة لالنتفاع وتشغيل
املركز؟ وهل يتوافر يف املركز عوامل األمن والسالمة؟ وكم تبلغ قيمة املعدات واألجهزة اليت مت شراؤها من اخلارج؟ وهل
هي متوافقة مع املواصفات واملعايري البحرينية لتشغيلها؟ ».
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ومن األمثلة على استخدام هذا األسلوب ،يف جملس األمة الكوييت؛ سؤال أحد النواب املوجه إىل السيد وزير الدفاع،
وكان نصه:
«توفر وزارة الدفاع لبعض العاملني فيها من غري الكويتيني املساكن املالئمة إلقامتهم ،واملرجو إفاديت عن األمور
التالية :ما هو األسلوب الذي تتبعه الوزارة لتوفري مساكن لبعض العاملني فيها من غري الكويتيني؟ و إذا كان أسلوب
االستئجار هو املتبع فكيف يتم تنفيذه؟ وما هي القواعد واإلجراءات اليت تلزمها الوزارة يف هذا الشأن ،وما هي أمساء
أصحاب البنايات أو الشقق املؤجرة للوزارة؟ وما مقدار مبالغ إجيارها ؟ ».
والواقع العملي يثبت أنه باالطالع على العديد من األسئلة؛ اليت قدمت إىل الوزراء؛ تكشف لنا عدم مراعاهتا هذا
الشرط ،وترتيبًا على ذلك؛ فالسؤال املختصر غري املخل ،والواضح ما هو إال حفاظ على الوقت املخصص لألسئلة ،دون
إهداره يف أسئلة مفرطة ،غري حمددة ،وإجابة غري حمددة ،ال تفي بغرض السؤال .وكما أن إتاحة الفرصة لتقدمي أكرب عدد
ممكن من األسئلة يف جلسة واحدة؛ فإن اإلفراط يف السؤال ما هو إال ضياع للوقت احملدد.
لذا نرى؛ أن تنص الالئحة الداخلية بعدد معني من الكلمات املكونة للسؤال؛ حىت تضمن أن يكون السؤال؛ موجزًا،
وحمددا.
شرطا آخر قد نصت عليه اللوائح الداخلية للدول؛ حمل الدراسة؛ وهو خلو األسئلة من
واجلدير بالذكر؛ أن هناك ً
التعليق ،واملقصود به أنه قد يسبق السؤال مقدمة طويلة ،وكأهنا سيقت لتربر تقدمي السؤال ،أو يقسم السؤال إىل عدة
مثال على ذلك مبجلس األمة
أسئلة فرعية ،ويرى بعض الفقه أنه يف الواقع العملي ال يلتزم أحد هبذا الشرط ،ويسوق ً
الكوييت ،يف أحد األسئلة املقدمة من أحد النواب؛ حول أسباب عزل أحد أساتذة اجلامعة؛ إذ وردت يف السؤال مقدمة
طويلة عن حياة أستاذ اجلامعة ،وتضمنت دفاعًا مستفيضًا عنه ،على الرغم من حظر التعليق؛ على السؤال الوارد يف
نص املادة ( ،)122من الالئحة الداخلية جمللس األمة.
ونرى أن هذا الشرط؛ ال يعدو جمرد ترديد للشرط اخلاص باإلجياز يف السؤال ،ومن مث؛ فإن أي الشرطني؛ يغين عن
اآلخر ،والنص يف اللوائح على الشرطني معًا  -من وجهة نظرنا  -هو ترديد ،ال طائل منه.
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الفرع الرابع
خلو السؤال من العبارات غري الالئقة

سالمة العبارات من مستلزمات قبول السؤال؛ إذ جيب أن تكون العبارات الئقة خالية من التجريح ،وال يكتفى بذلك،
وحسب؛ وإمنا غري متضمنة ألمساء أشخاص ،وعدم املساس هبم ،وبشئوهنم اخلاصة .وأال تتضمن املساس بكرامة
األشخاص واهليئات أو اإلضرار باملصلحة العامة وخالية من التجريح ،وذلك لطبيعة السؤال املوجه بشأن مسألة معينة
متعلقة بنشاط حكومي؛ أي أن السؤال يوجه لنشاط حكومي معني ،دون القائمني عليه ،وبالتايل؛ ال جيوز للنائب نعت
الوزير ،أو أعمال الوزارة بصفات سيئة ،وإمنا االكتفاء بتوجيه السؤال بشكل مباشر ،خا ٍل من العبارات غري الالئقة.
ولقد نصت اللوائح الداخلية للدول؛ حمل الدراسة على هذا الشرط؛ ففي الالئحة الداخلية جمللس النواب األردين،
تضمنت املادة (/126ج) اآليت :ال جيوز أن خيالف السؤال أحكام الدستور ،كما ال جيوز أن يشتمل على عبارات نابية،
كما جاءت املادة ( )77من النظام الداخلي جمللس األعيان األردين باملعىن ذاته ،وأما املادة ( )107من الالئحة الداخلية
للمجلس الوطين االحتادي ،لدولة اإلمارات ،واملادة ( )122من الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت ،مل خترج عن املعىن
ذاته؛ بأن يكون السؤال خاليًا من العبارات ،غري الالئقة.
وبالنسبة للربملان املغريب؛ مبجلسيه؛ النواب واملستشارين؛ فريى بعض الفقه أن النظام الداخلي هلما قد نصا على
وجوب عدم تضمني السؤال عبارات غري الئقة ،أو فيها مساس بكرامة األشخاص أو اهليئات ،وذلك؛ لكي ال ينتقل السؤال
من كونه أداة لالستفهام واالستعالم واملراقبة إىل أداة للهجوم واالنتقاد الشخصي ،إال أن هذا اإلسناد الذي يقوم عليه
هذا الرأي بأن النظام
الداخلي جمللسي النواب واملستشارين قد نصا  -صراحة  -على وجوب عدم تضمني السؤال عبارات غري الئقة غري
صحيح؛ فمن الواضح أنه ليس هناك نص صريح هبذا املعىن يف النظام الداخلي جمللسي النواب واملستشارين ،إال أنه
من أدبيات الربملان املغريب ،واليت جيب على مجيع النواب االلتزام هبا ،كما أن النص الصريح على حظر السب والقذف،
أو استخدام األلفاظ غري الالئقة؛ خص أعضاء جملس النواب فقط؛ حيث جاء يف باب التأديبات والتنبيهات بالنظام
األساسي جمللس النواب ،وذلك يف املادة ()119؛ اليت نصت على أنه «يوجه الرئيس التنبيه إىل النائب أو النائبة يف
احلالتني التاليتني  -1إذا ذكر بالنظام مرتني -2 ،إذا سب أو قذف أو هدد عضوًا أو أكثر من أعضاء اجمللس» ،يف حني
جاء نص املادة ( )134من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين  -صراحة  -على ضرورة« :أال يتضمن السؤال عبارات
غري الئقة أو فيها مساس بكرامة األشخاص أو اهليئات» ،وعليه؛ كان حريًا باملشرع املغريب أن يأيت بنص صريح؛ يشترط
خلو السؤال من العبارات غري الالئقة ،أسوة بالنظم األخرى؛ حمل الدراسة.
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املبحث الثاين :الشروط املوضوعية اخلاصة حبق السؤال
بعد أن فرغنا من اجلانب الشكلي للسؤال الربملاين؛ ال بد لنا أن نتطرق إىل الشروط املوضوعية للسؤال؛ وهي املتعلقة
مبن يوجه إليه السؤال؛ حيث يشترط أن يوجه إىل خمتص ،وأن يقتصر على االستفهام ،دون توجيه اهتامات ،وال
حيق للسائل طلب إحصائيات ومعلومات يف غري موضوع السؤال ،وأن يتعلق السؤال بأمر مهم ،وأن ال يؤدي إىل اإلضرار
باملصلحة العامة ،مع عدم تعارضه مع أحكام الدستور ،وأن ال ميس موضوعا ينظره القضاء .هذا ما سنوضحه ،مبزيد
من التفصيل يف هذا املبحث.
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املطلب األول :أن يوجه السؤال إىل الوزير املختص
من غري املنطقي أن يوجه السؤال إىل غري الوزير املختص؛ الرتباط السؤال مبا يدخل يف نطاق اختصاصات الوزير؛
بغرض االستيضاح عن أمر يدخل يف اختصاصه .وقد أتت نصوص لوائح الدول؛ حمل الدراسة متسقة مع هذا الشرط(((،
وعند اإلمعان يف هذا الشرط؛ وجدنا أنه من األنسب أن تقسم األسئلة؛ من حيث االختصاص ،إىل قسمني ،وهو ما
سنوضحه على النحو اآليت:
القسم األول :األسئلة اليت تتعلق بالسياسة العامة للحكومة ،وهي توجه إىل رئيس الوزراء(((؛ بوصفه املسئول عن رسم
اخلطة العامة للحكومة.
القسم الثاين :األسئلة اليت يندرج موضوعها يف إطار قطاع معني؛ يدخل حتت إشراف إحدى الوزارات ،ويف هذه
احلالة توجه األسئلة للوزير ،الذي خيضع هذا القطاع إلشرافه ،وتبعيته.
تفصيليف النظام الداخلي ،يف جملس النواب على هذا التقسيم؛
بالء حسنًا؛ حينما نص
ً
وقد أبلي املشرع املغريب ً
إذ ورد يف املادة ( )184منها أنه« :لكل نائبة أو نائب احلق يف توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إىل رئيس احلكومة حول
السياسات العامة وإىل الوزراء حول السياسات القطاعية للحكومة» ،ومل يكتف املشرع املغريب هبذا التقسيم وحسب ،بل؛ إنه
نظم األسئلة املوجهة إىل رئيس الوزراء ،والوزراء؛ حبسب موعد اجللسات احملددة لألسئلة ،والوقت املمنوح لإلجابة عن
هذه األسئلة؛ فنصت املادة ( )184يف فقرهتا الثانية على أنه «حتدد باتفاق مع احلكومة جلسة واحدة كل شهر لألسئلة
املتعلقة بالسياسة العامة املوجهة إىل رئيس احلكومة ،وتقدم األجوبة خالل الثالثني يومًا املوالية إلحالة األسئلة على
وفقا ألحكام الفصل املائة يف الدستور» ،كما نظمت املادة ( )188من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب
رئيس احلكومة ً
األسئلة املوجهة للوزراء؛ فنصت على أنه «يضع مكتب اجمللس يف مستهل الدورة باتفاق مع احلكومة برناجمًاعامًايتضمن
الربجمة الشهرية للقطاعات احلكومية اليت ستشملها كل أسبوع» ،وخصصت مدة لإلجابة عن هذه األسئلة ،ختتلف عن
املدة املمنوحة لرئيس الوزراء لإلجابة عن األسئلة ،وبذلك نصت املادة ( )185من ذات النظام على أنه« :جيب أن تديل
احلكومة جبواهبا خالل العشرين يومًا املوالية إلحالة السؤال عليها من لدن اجمللس ،ألحكام الفصل املائة يف الدستور»،
وعليه؛ حري بالدول اليت تسمح لوائحها بتوجيه السؤال لرئيس الوزراء؛ أن حتذو حذو املشرع املغريب؛ يف تنظيم لوائحها،
بشكل مفصل ،ووافٍ ،كما فعل املشرع املغريب.

 -1املــادة ( )114مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس النــواب األردين و املــادة ( )121مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس األمــة الكويــي و كذلــك املــادة ( )106مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس
الوطــي االحتــادي اإلمــارايت وأيضــا نــص املــادة ( )133الالئحــة الداخليــة جمللــس النــواب البحريــي حيــث تنــص علــى أنــه «لــكل عضــو مــن أعضــاء جملــس النــواب أن يوجــه
إىل الــوزراء أســئلة مكتوبــة حمــددة املوضــوع الســتيضاح األمــور الداخلــة يف اختصاصاهتــم ».
 -2د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .56
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املطلب األول :أن يوجه السؤال إىل الوزير املختص
أما فيما خيص الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين؛ فقد أتى باستثناء مبوجب املادة ( )91من دستور مملكة
البحرين(((؛ حيث ال جيوز توجيه األسئلة إىل رئيس جملس الوزراء ،وقصره على الوزراء ،ويعد ذلك تأكيدًا على حكم املادة
رقم ( )67من الدستور ،واليت تنص على أنه« :ال يُطرح يف جملس النواب موضوع الثقة برئيس جملس الوزراء» ،إال أن
هذا احلظر بطرح موضوع الثقة ال يعين أن رئيس الوزراء غري مسئول ،بل؛ هناك مسئولية ،ورقابة برملانية أيضًا ،ولكنها
شكل آخر ،وذلك إذا تقدم عشرة من أعضاء جملس النواب ،على األقل بطلب مسبب بعدم إمكانية التعاون مع
تتخذ ً
رئيس جملس الوزراء ،ويعرض الطلب على اجمللس فور تقدميه ،فإذا وافق أغلبية أعضاء اجمللس على ذلك؛ أحيل الطلب
 دون مناقشة  -إىل مكتب اجمللس؛ لبحثه ،وخيطر رئيس اجمللس رئيس جملس الوزراء بذلك ،وعلى مكتب اجمللس أنيعد تقريرًا بشأن حبثه طلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس جملس الوزراء ،وإحالته إىل اجمللس خالل مدة ال تتجاوز
أسبوعني من تاريخ تقدميه ،ويعرض الرئيس على اجمللس طلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس جملس الوزراء فور انتهاء
مكتب اجمللس من إعداد التقرير بشأنه وال جيوز أن يصدر اجمللس قراره يف طلب عدم إمكان التعاون قبل مضي سبعة
أيام من تاريخ عرض تقرير مكتب اجمللس بشأنه ،ويصدر اجمللس قراره بعدم إمكانية التعاون بأغلبية ثلثي األعضاء
الذين يتألف منهم(((.
ونرى أن حظر توجيه السؤال إىل رئيس الوزراء ،يف مملكة البحرين ،له ما يربره؛ فرئيس الوزراء؛ يقوم بالتنسيق
والتكامل بني أعمال الوزارات ،يف حني أن الوزير هو املسئول عن تنفيذ سياسات وزارته واإلشراف عليها ،وبالتايل؛ فهو
األقدر على اإلجابة عن السؤال الربملاين؛ حبكم منصبه املتصل بالتنفيذ.
اجلدير بالذكر  -هنا  -أن مكتب اجمللس؛ هو املختص بفحص األسئلة؛ للتحقق من توافر الشروط الشكلية ،واملوضوعية
وبناء عليه؛ ال يقدم السؤال إىل الوزير إال بعد التأكد من اختصاصه مبوضوع السؤال ،ولكن قد
بالسؤال املوجه إىل الوزراءً ،
حيدث  -أحيانًا  -يف الواقع العملي أن يعرض السؤال على الوزير غري املختص مبوضوع السؤال .ولقد تعددت املواقف يف
هذا السياق؛ ففي بعض الدول؛ حييل الوزير السؤال إىل الوزارة املختصة مباشرة ،ومن التطبيقات العملية لذلك؛ السؤال
املوجه من أحد أعضاء جملس األمة الكوييت إىل وزير املالية واالقتصاد ،وكان يتعلق بإنشاء شركة لتجميع املنتجات
الزراعية ،حيث أحال وزير املالية واالقتصاد السؤال إىل وزير األشغال واإلسكان بوصفه الوزير املختص(((.

 -3نصــت املــادة ( )91مــن دســتور مملكــة البحريــن الصــادر بتاريــخ 2002؛ علــى أنــه« :لــكل عضــو مــن أعضــاء جملــس الشــورى أو جملــس النــواب أن يوجــه إىل الــوزراء أســئلة
مكتوبــة الســتيضاح األمــور الداخلــة يف اختصاصهــم ،وللســائل وحــده حــق التعقيــب مــرة واحــدة علــى اإلجابــة ،فــإن أضــاف الوزيــر جديــدًا جتــدد حــق العضــو يف التعقيــب».
 -4املواد ( )159-156من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين.
وجديــر بالذكــر؛ أن دســتور مملكــة البحريــن قبــل التعديــل ،كان ينــص يف املــادة ( )67منــه علــى حــق أعضــاء اجمللــس الوطــي يف توجيــه األســئلة إىل رئيــس الــوزراء والــوزراء حبســب
اختصاصاهتــم ،وفــق مــا نصــت عليــة املــادة ( )67مــن دســتور مملكــة البحريــن الصــادر لســنة  1973علــى أنــه« :لــكل عضــو مــن أعضــاء اجمللــس الوطــي أن يوجــه إىل رئيــس
جملــس الــوزراء وإىل الــوزراء اســتجوابات عــن األمــور الداخلــة يف اختصاصهــم.»...
 -5انظر كتاب رقم /13ب 207-1/بتاريخ  ،1985/3/27مشار إليه لدى د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .56
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إال أنه يف الغالب؛ تكون إجابة الوزير؛ أنه غري خمتص مبوضوع السؤال ،ومن التطبيقات العملية يف مملكة البحرين؛
السؤال الذي تقدم به أحد أعضاء جملس النواب ،لوزير الدولة لشئون جملس الوزراء؛ عن سبب تغيري األرض املخصصة؛
لتشييد املبين النموذجي لنادي النجمة يف منطقة اجلفري ،بعد أن مت اعتمادها رمسيًا ،واالنتهاء من خرائط املبين.
فجاء الرد من السيد الوزير بأنه« :فور ورود السؤال إلينا قمنا مبخاطبة املؤسسة العامة للشباب والرياضة لتزويدنا بأية
مستندات أو وثائق تتعلق باملوضوع فورد إلينا كتاب املؤسسة والذي يفيد بأن املؤسسة ليس لديها ما يثبت تغيري موقع
املشروع موضوع السؤال وأن اجلهة املشرفة على هذا املشروع هي وزارة األشغال واإلسكان(((».

 -6اجللســة اخلامســة عشــر جمللــس النــواب مــن دور االنعقــاد الســنوي العــادي الرابــع ،مــن الفصــل التشــريعي األول ،املنعقــدة يــوم الثالثــاء ،يف الثــاين والعشــرين مــن شــهر حمــرم
 1427هـــ ،املوافــق للحــادي والعشــرين مــن شــهر فربايــر ســنة  ،2006مشــار إليــه لــدى د .الشــيخ صبــاح بــن محــد آل خليفــة  -املرجــع الســابق -ص .241
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املطلب الثاين :تعلق السؤال بأمر من األمور املهمة
السؤال ميثل وسيلة من وسائل الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية ،لذلك؛ كان جديرًا بالسؤال؛ أن ينصب
على األمور املهمة؛ اليت متس مصاحل الوطن ،واملواطنني .يرى جانب من الفقه أن املقصود هبذا الشرط؛ هو أال ينصب
السؤال على أمر خاص بفرد معني أو بأشخاص معينني بذواهتم ،ألنه لو أجيز ذلك ألصبح السؤال شخصيا((( ،ولكن املصاحل
العامة قد ختتلط باملصاحل اخلاصة ،وهنالك صعوبة يف إجياد معيار للتفرقة بني املصاحل العامة ،واملصاحل اخلاصة ،أو
الشخصية ،وبالتايل؛ الفصل بني املصلحة اخلاصة للنائب ،واملصلحة العامة للمواطنني ،وهو ما تؤيده احملكمة الدستورية
يف الكويت ،إال أنه يتعني أن يكون السؤال خمتصًا بشأن عام ،أو مبسألة عامة ترتبط مبصلحة الكثريين من الناس ،أو
تتصل باملبادئ اليت ينبغي أن تسري عليها احلكومة يف تصرفاهتا((( ،بينما يرى بعضهم أنه من السهولة مبكان حتديد
املقصود بالعبارة املذكورة؛ بأن يكون السؤال متعلقا مبوضوع أو موضوعات ختص الوطن ككل ،أو ذات طابع قومي ،ومما
يؤكد ذلك؛ أن عضو الربملان إمنا ميثل األمة ،وليس دائرته االنتخابية ،ومن هذا املنطلق ،وتأسيسًا عليه؛ فإنه يستلزم
أن يتعلق السؤال بأمر يتسم باألمهية والعمومية ،ويتفرع على ذلك ،ومبفهوم املخالفة ،إذا ما تعلق السؤال بأمور ذات
طابع حملي ،فإنه ال يعدو كونه غري مقبول؛ استنادًا إىل أن األسئلة ذات الطابع احمللي ال جيوز أن تكون موضوع سؤال(((.
ونرى أن كال الرأيني على الرغم من وجاهتهما؛ فإهنما يتسمان بالقصور ،فإذا نظرنا إىل تفسري احملكمة الكويتية،
بوجوب أن يكون السؤال خمتصًا بشأن عام؛ وذلك بارتباطه مبصلحة الكثريين من الناس؛ جند أن التفسري ال يقدم
تفسريًا حقيقيًا؛ فعرف اجملهول باجملهول ،وبالتايل؛ مل حيدد النص املقصود؛ الكثريين من الناس يف حال كان هناك
كثريين من الناس ،متسهم مصلحة خاصة كما مل حيدد لنا النص( ((1املقصود بتلك األمور املهمة ،ومل يبني املعيار وما
يعد وما ال يعد ذا أمهية عامة(.((1
ومن جهة أخرى؛ يذهب الرأي اآلخر إىل أنه إذا تعلق السؤال مبصلحة حملية؛ كان مفتقدًا شرط األمهية ،وبالتايل؛ ال
جيوز قبوله .وهذا من وجهة نظرنا هو رأي عليه مأخذ؛ فإذا تعلق السؤال بأسباب كثرة احلوادث على أحد اجلسور ،يف
إحدى املناطق مبملكة البحرين؛ بسبب العلو املنخفض للسور الذي حييط باجلسر ،فهل ميكن عدّ هذا السؤال حمليا ال
جيوز قبوله يف الربملان؟ أضف إىل ذلك أن هناك كثريًا من الربملانات ،اليت تنص لوائحها ونظمها الداخلية على أن جمال
األسئلة املقدمة لديها ،يتسع لألسئلة احمللية ،بل؛ إن املادة ( )187من النظام الداخلي مبجلس النواب املغريب؛ قد نصت
يف فقرهتا الثانية على أنه «ميكن ملكتب اجمللس أن حيول كل سؤال شفوي له طابع شخصي أو حملي إىل سؤال كتايب بعد
إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة»؛ لذلك نتفق مع الرأي القائل بأن قيد املصلحة اخلاصة ،قد يعطل النائب عن عمله
 -7د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق  -ص .94
 -8احملكمــة الدســتورية الكويتيــة /طلــب تفســر دســتوري رقــم ( )3لســنة  ،2004جلســة  .2005/4/11نشــر يف اجلريــدة الرمسيــة ،العــدد رقــم  ،712الســنة احلاديــة واخلمســون
بتاريــخ  .2005/4/17جمموعــة األحــكام والقــرارات الصــادرة عــن احملكمــة الدســتورية ،خــال الفتــرة مــن يوليــو  2004حــى يوليــو  ،2005اجمللــد الرابــع ،ص  ،223ومــا بعدهــا.
مشــار إليــه لــدى د صبــاح بــن محــد آل خليفــة  -املرجــع الســابق -ص ،260ومــا بعدهــا.
 -9د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق  -ص .96
 -10املادة ( )134من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،واليت تنص« :أن يكون السؤال ...يف أمر من األمور ذات األمهية العامة ».
 -11د .صباح بن محد آل خليفة  -املرجع السابق  -ص  ،260و ما بعدها.
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بوصفه نائبًا عن األمة؛ وذلك لصعوبة الفصل بني املصلحتني ،وقد يؤخذ دفاع النائب عن مصلحة عامة على أنه دفاع
عن مصلحة خاصة ،وبالتايل جيب تطبيق الشرط يف أضيق احلدود(.((1
ولقد نصت املادة ( )134من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين  -صراحة  -على هذا الشرط ،يف اآليت»:جيب
أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه ،ومكتوبًا بوضوح وإجياز قدر املستطاع وحمدد املوضوع ،وأن يكون يف أمر من األمور
متعلقا مبصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حىت الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه» ،وبالتايل؛
ذات األمهية العامة وال يكون ً
مل يقصر املشرع البحريين مفهوم املصلحة اخلاصة على مصلحة النائب فقط ،بل؛ تعد هناك مصلحة خاصة للنائب يف
السؤال؛ إذا تعلقت تلك املصلحة بأقاربه حىت الدرجة الرابعة.
واجلدير بالذكر؛ أنه قد درجت بعض املؤلفات على إضافة شرط أال يتعلق موضوع السؤال باملصاحل الشخصية للنائب؛
وإننا نرى أن هذا الشرط ما هو إال جزء من شرط تعلق؛ موضوع السؤال ،باألمور املهمة وبالتايل؛ ال طائل من إفراد شرط
خاص بعدم تعلق موضوع السؤال؛ مبصاحل مقدم السؤال الشخصية.

 -12د .مدحت يوسف غنامي  -املرجع السابق  -ص .180
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املطلب الثالث :أال يؤدي السؤال إىل اإلضرار باملصلحة العامة ،واملساس باألشخاص
اطليقا دون قيد؛ فقد تتوافر مجيع الشروط الشكلية يف السؤال ،إال أن موضوعه يأيت ضمن
حق ً
حق السؤال ليس ً
املوضوعات اليت تتسبب اإلجابة عنه؛ ضررًا ميس املصاحل العليا للبالد ،أو ينتهك احلرمات اخلاصة للمواطنني ،أو يتعلق
السؤال مبوضوعات منشورة يف الصحف ،وبالتايل؛ فالسؤال بطبيعته يستهدف  -شأنه شأن الوسائل الرقابية األخرى -
حتقيق املصلحة العامة ،أو املصاحل العليا للبالد ،أو حرمة املواطنني ،فال جيوز تقدمي سؤال إىل الربملان خاص بأماكن
متركز أجهزة البث واالستقبال ،اليت تستخدمها وزارة الدفاع ،كما ال جيوز توجيه السؤال حول أي إحصائيات أو بيانات
خاصة بوزارة الدفاع؛ ألن ذلك يعد من قبيل األسرار العسكرية للبالد( .((1ويف ضوء ما تقدم؛ فإن ابتعاد السؤال الربملاين
عن حتقيق املصلحة العامة يعد سببًا مسو ًغا لعدم قبوله ولرفض احلكومة أو الوزير املختص الرد عليه(.((1
وقد نص على هذا الشرط  -صراحة  -يف املادة ( )115من الالئحة الداخلية جمللس النواب األردين؛ حيث جاء
فيها« :وجيب أن خيلو من ذكر أمساء األشخاص أو املس بشؤوهنم اخلاصة» ،وكذلك املادة ( )122من الالئحة الداخلية
جمللس األمة الكوييت« :وأال يتضمن عبارات غري الئقة أو فيها مساس بكرامة األشخاص أو اهليئات أو إضرار باملصلحة
العليــا للبالد» ،واملادة ( )107من الالئحة الداخلية للمجلس االحتادي الوطين اإلمارايت ،وأيضًا املادة ( )134من الالئحة
الداخلية جمللس النواب البحريين على أنه« :وأال يتضمن عبارات غري الئقة أو فيها مساس بكرامة األشخاص أو اهليئات
أو إضرار باملصلحة العليا للبالد » ،يف حني أن املشرع املغريب مل ينص على هذا الشرط ،على الرغم من أنه شرط مهم،
وجوهري ،وكان حري باملشرع؛ أن ينص عليه يف الالئحة الداخلية.
كما ال جيوز توجيه أسئلة؛ متثل انتها ًكا حلرمة املواطنني أو خصوصياهتم ،وهذا ما قررته احملكمة الدستورية العليا
الكويتية ،يف طلب التفسري الذي قدم إليها من جملس األمة الكوييت(((1؛ حيث قررت« :أن حق عضو جملس األمة يف
مطلقا وإمنا حيده حني ممارسته حق الفرد الدستوري
حقا ً
توجيه السؤال  -وفق أحكام املادة ( )99من الدستور  -ليس ً
يف كفالة حريته الشخصية ،مبا يقتضيه من احلفاظ على كرامته واحترام حياته اخلاصة بعدم انتهاك أسراره فيها،
ومنها حالته الصحية ومرضه ،مبا ال يصح معه ملن استودع السر الطيب  -ومنهم وزير الصحة  -أن يكشف سر املريض مبا
يف ذلك امسه دون إذنه أو ترخيص من القانون» .وكان طلب التفسري هذا؛ مبناسبة سؤال تقدم به أحد أعضاء جملس
األمة الكوييت إىل وزير الصحة العامة؛ يطلب فيه تزويده بأمساء ،وعدد احلاالت اليت أرسلت للعالج خارج الكويت ،منذ
 -13لقــد رفــض وزيــر الدفــاع الكويــي اإلجابــة عــن أحــد أســئلة النــواب ،والــذي تنــاول طلبــا بإحصائيــة؛ عــن عــدد امللتحقــن باجليــش الكويــي ،مــن اجملنديــن ،واملســجلني مــن
غــر الكويتيــن ،وهــو مــا حــدا بالوزيــر الرفــض عــن اإلجابــة عــن هذيــن الســؤالني؛ اللذيــن ميســان أســرارا عســكرية ،حــول القــوة العســكرية ،وأدق املعلومــات؛ ذات الدرجــة
العاليــة مــن الســرية .للمزيــد :راجــع مؤلــف د .ســعد الشــتيوي العنــزي -الضوابــط الدســتورية للســؤال الربملــاين مــن حيــث املضمــون واالختصــاص والغايــة( ،دراســة علــى ضــوء
قــرار احملكمــة الدســتورية الكويتيــة يف طلــب التفســر رقــم  3لســنة  2004الصــادر - )17-4-2005جملــة جامعــه الكويــت  -الســنة الرابعــة والثالثــون  -العــدد الثالــث  -شــوال1431
ســبتمرب  - 2010ص.266
 -14د .سعد الشتيوي العنزي  -املرجع السابق  -ص  ،265وما بعدها.
 -15القــرار الصــادر عــن احملكمــة الدســتورية يف طلــب التفســر الدســتوري رقــم  1982/3بتاريــخ  - 1982/11/8دولــة الكويــت  -الــوارد يف كتــاب األســتاذ حممــد عبدالقــادر اجلاســم
 املرجــع الســابق  -ص  ،75ومــا بعدهــا .راجــع أيضــا :مــرمي عبــداهلل ســامل  -الســؤال وتفســر املــادة  - 99ينايــر  - 2004ص - 1منشــور يف املوقــع اإللكتــروين:http://www.kna.kw
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أربع سنوات ،فأجاب الوزير بأنه« :نرفق لكم مع هذا إحصائية بعدد املرضى ومرافقيهم املنوه عنها يف اجلدول املرفق...
ونعتذر بعدم إمكان ذكر أمساء املرضى لألسباب املهنية ».
ومل يقتنع عضو اجمللس هبذه اإلجابة؛ فأعاد توجيه السؤال للوزير؛ طالبًا تزويده بكشف يوضح أمساء من أوفدهتم
الدولة للعالج باخلارج ،مع بيان نوعية العالج الذي مت هلم ،فأجاب وزير الصحة العامة بأنه« :تود وزارة الصحة العامة
أن تؤكد مرة أخرى بأن طلب أمساء املرضى ونوعية العالج الذي مت هلم يعترب خر ًقا ملبدأ مهم يتعلق باحلفاظ على
أسرار املرضى ،كما يتناىف مع األعراف والقوانني املرعية يف خمتلف بلدان العامل واليت تلزم األطباء بعدم إفشاء أسرار
املرضى» ،ومل يقتنع العضو هبذه اإلجابة وطلب من اجمللس حتويل سؤاله إىل استجواب ،وإزاء ذلك قرر اجمللس يف جلسته
رقم  45لسنة 1982؛ أن يطلب من احملكمة الدستورية تفسري املادة ( )99من الدستور ،وهو الطلب الذي جاء على أثره
هذا التفسري.
مطلقا ،وإمنا حيده يف ممارسته حق الفرد الدستوري؛ يف
حقا ً
وحيث إنه؛ ملا تقدم أن حق العضو يف السؤال؛ ليس ً
كفالة حريته الشخصية ،مبا يتضمن كرامته ،واحترام حياته اخلاصة ،وعدم انتهاك أسراره؛ ومنها حالته الصحية،
ومرضه؛ فاألصل أن احلكومة ملزمة بالرد على األسئلة الربملانية ،وهذا ليس أمرًا يدخل يف تقديرها وال تستطيع التهرب
مطلقا وإمنا مقيد بضوابط
حقا ً
منه؛ فمن حق العضو توجيه السؤال ولكن هناك ضوابط وحدودًا حتكم السؤال فهو ليس ً
دستورية فهناك اختصاصات معينة هي خارج نطاق السؤال الربملاين(.((1

 -16د .سعد الشتيوي العنزي  -املرجع السابق  -ص  ،271وما بعدها.
2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

69

املطلب الرابع :عدم تعارض السؤال الربملاين مع أحكام الدستور والقانون
جيب أن ال يتضمن السؤال الربملاين ما خيالف الدستور أو القانون؛ مما جيعله غري مستوفٍ للشروط؛ فالعضو الربملاين
حني يقسم يف أول جلسة له على احترام الدستور ،والقانون أثناء عمله يف الربملانات فعليه أن يؤدي عمله املتصل بالعملية
التشريعية والرقابية يف الربملان مع ما يتواءم مع القسم الذي أداه(.((1
ولقد نص عليه صراحة املشرع األردين؛ يف الالئحة الداخلية جمللس النواب ،يف املادة ( )115واملادة ( )77من الالئحة
الداخلية جمللس األعيان األردين ،يف حني مل تنص عليه اللوائح الداخلية للدول األخرى؛ حمل الدراسة؛ بوصفه أمرًا
بديهيًا؛ إال أننا نرى أنه حسنا فعل املشرع األردين؛ ألنه متيز بتأكيد هذا الشرط؛ بالنص صراحة يف الالئحة الداخلية.

 -17حنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق -ص  ،64وما بعدها.
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املطلب اخلامس :أال ميس السؤال مبوضوع ينظره القضاء
إعمال ملبدأ الفصل بني السلطات ،الذي حيظر تدخل سلطة يف
خترج أعمال القضاء من نطاق الرقابة الربملانية؛
ً
(((1
أعمال سلطة أخرى؛ فالسلطة القضائية جيب أن تكون مستقلة متامًا عن كل من احلكام واحملكومني  .وبالتايل؛ ال
تطبيقا للمبدأ الدستوري؛ القاضي
جيوز للسلطة التشريعية أن تتدخل يف أعمال القضاء بأي وجه من أوجه الرقابة(((1؛
ً
بالفصل بني السلطات(.((2
حمل للرقابة الربملانية بوجه عام ،والسؤال الربملاين بوجه خاص؛ هو عدم إفقاد
وعليه؛ ال تكون أعمال القضاء ً
(((2
السلطة القضائية هيبتها ،ومكانتها أمام الناس وإبعادها عن املساجالت الربملانية باعتبارها هي رمز لسيادة القانون ،
حقا دستوريًا وهو
وعليه؛ ذهب بعض الفقه إىل استبعاد أعمال القضاء ،من أن متتد إليها رقابة الشعب ،وبذلك عطل ً
مرفقا مهمًا من مرافق الدولة من أن تطاله رقابة الربملان(((2؛ فعند تقسيم األعمال املتصلة
السؤال الربملاين وأبعد ً
بالسلطة القضائية؛ يكون لدينا ثالثة أنواع؛ النوع األول :تصرفات القضاة اخلاصة ،اليت ميكن أن تؤثر على هيبة القضاء،
ومكانته .والنوع الثاين :األعمال اإلدارية اليت يتم اختاذها لتصريف شئون القضاة اليومية ويدخل يف نطاقها الترقيات
والندب واإلعارة ،أما النوع الثالث :فهو األعمال القضائية البحتة؛ وهي اخلاصة بالفصل يف املنازعات(.((2
وتطبيقاهلذا التقسيم؛ فإن من وجهة نظر بعضهم أنه على الرغم من حظر تدخل العضو يف أعمال السلطة القضائية؛
ً
فإنه ال يعين منعه من ممارسة حقه يف الرقابة السياسية على أعمال احلكومة ،وأنشطتها؛ إذ جيوز له توجيه السؤال
حول التصرفات املنسوبة إىل بعض رجال القضاء ،واليت تؤثر على مسعة القضاء ،وكرامته ،وهيبته ،أو املماطلة الواضحة
بتأخري الفصل يف القضايا؛ ألسباب سياسية ،ميكن أن تكون حمل األسئلة الربملانية ،كما جيوز للمجلس طلب توجيه
توصيات للحكومة؛ لتنفيذ أحكام القضاء كما ميلك اجمللس مراقبة ،ومناقشة موضوع معروض على النيابة العامة ،أو
احملاكم دون تدخل يف سري العدالة وإمنا على بوصفه موضوعًا يشكل ظاهرة عامة يف اجملتمع ،كما أنه وفق هذا الرأي؛
جيوز توجيه استجواب حول موضوع حمال للنيابة بشرط عدم التدخل يف عمل النيابة أو احملاكم والتزام اجمللس باجلانب
السياسي من مسؤولية الوزير(.((2

 -18د .حممد رفعت عبد الوهاب ،د .إبراهيم عبدالعزيز شيحا  -النظم السياسية والقانون الدستوري  -دار املطبوعات اجلامعية -القاهرة  - 1998 -ص .285
 -19جيــب أال يتضمــن الســؤال مساســً مبوضــوع منظــور أمــام القضــاء ،أو مــا جيــري بشــأنه حتقيقــات قضائيــة .هــذه القاعــدة معمــول هبــا يف إجنلتــرا .للمزيــد :راجــع د .مدحــت
يوســف غنــامي  -املرجــع الســابق  -ص.181
 -20طــرح يف جملــس النــواب الفرنســي يف جلســة  10يونيــه ســنة  ،1919ســؤال متعلــق بقضيــة منظــورة أمــام احملاكــم؛ فقــرر اجمللــس إقفــال بــاب املناقشــة ،دون الدخــول يف صلــب
املوضــوع؛ احترامــا ملبــدأ الفصــل بــن الســلطات .د .رمــزي الشــاعر  -املرجــع الســابق -ص.355
 -21د .حممد باهي أبو يونس -املرجع السابق  -ص .130
 -22د .نعمان عطا اهلل اهلييت  -الرقابة على احلكومة  -املرجع السابق -ص .446
 -23د .عمرو هاشم ربيع  -املرجع السابق -ص  ،352وكذلك :عبدالرحيم فهمي املدهون -املرجع السابق -ص  ،97وما بعدها.
 -24حممــد عبدالقــادر اجلاســم  -املرجــع الســابق  -ص  ،219نقــا عــن د .حممــد عبداحملســن املقاطــع  -الوســيط يف النظــام الدســتوري الكويــي  -دراســة حتليليــة مقارنــة  -جملــس
النشــر العلمــي  -جامعــة الكويــت  -1999 -ص .451
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وإننا نرى أن هذا الرأي قد توسع ،وتساهل بشكل كبري ،وقد يقودنا يف مجيع األحوال؛ إىل االحنراف يف الرقابة
الربملانية ،والتأثري على عمل القاضي ،والنيابة العامة.
يف حني يرى جانب آخر من الفقه؛ أنه يف نطاق األسئلة الربملانية ال جيوز استبعادها على إطالقها وإمنا جيب أن
ينظر يف حالة السؤال كل على حدة( .((2وذهب آخرون إىل أنه من حق العضو الربملاين توجيه السؤال إىل وزير العدل أو
رئيس السلطة القضائية على أن تنصب هذه األسئلة على اجلوانب اإلدارية والتنفيذية وليس على األحكام الصادرة يف
القضايا املعروضة أمامها(.((2
وإعمال ملبدأ الفصل بني السلطات؛ فإنه ال جيوز أن يكون من شأن السؤال الربملاين؛ التدخل يف أمور مثارة أمام
ً
القضاء ،أو ما يتعلق بأحكام قضائية ،مبا يتعارض مع استقالل القضاء ،واختصاص السلطة القضائية .لذلك نرى أن
التذرع مببدأ الفصل بني السلطات؛ للحيلولة دون إطالق الرقابة الربملانية ،على أعمال القضاء؛ أمر غري مقبول ،وكذلك
التساهل يف تقرير الرقابة؛ بإطالقها على أعمال السلطة القضائية ،وإمنا جيب أن تشمل نوعًاواحدًا من هذه األعمال؛
وهي اخلاصة بترتيب شئون القضاة ،وتصريف أعماهلم اإلدارية؛ تلك اليت تشرف عليها وزارة العدل؛ وذلك كون شرط
السؤال هو أن يقدم إىل وزير وليس إىل أي جهة أخرى ،ولذا خنتلف مع الرأي القائل بشمول األسئلة الربملانية ،ألعمال
حمل لألسئلة الربملانية ،وذلك؛ كوهنا
القضاة اليت تؤثر يف هيبة القضاء ،وكرامته؛ فإن هذه األعمال ال ميكن أن تكون ً
تدخل ضمن إطار املساءلة التأديبية للقضاة واليت خيتص هبا جملس القضاء األعلى ،وهو جهة مستقلة عن السلطة
التنفيذية(.((2
وبالنظر إىل التطبيقات العملية؛ جند بعض األمثلة؛ للمساس بأعمال القضاء ،من قبل الربملان يف مملكة البحرين؛
متجسدة يف واقعة تقدم أحد النواب بسؤال؛ حول الوضع املايل واإلداري لشركة (ألبا)؛ حيث طلب النائب ،يف سؤاله؛
االستفسار عن مصري الدعاوى القضائية املرفوعة من قبل الشركة بتهم الفساد ،وضياع املال العام ،فجاء الرد :أن الشركة
هي اليت أخذت بزمام املبادرة؛ برفع الدعاوى للمحاكم واجلهات املختصة ،وحيث إن هذه الدعاوى بيد القضاء ومل حتسم
حىت اآلن؛ لذا فإنه ال ميكن التعليق على هذا املوضوع بأية صورة من الصور( .((2ومن التطبيقات العملية يف الكويت؛ واقعة
تقدمي بعض النواب أسئلة تدور حول األسباب اليت استندت إليها احلكومة؛ يف إسقاط اجلنسية الكويتية ،عن بعض
 -25د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .81
 -26حنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق  -ص  ،68وما بعدها .نقال عن د .السيد صربي  -مبادئ القانون الدستوري -دون طبعه  - 1940 -ص .572
 -27مرســوم بقانــون رقــم ( )42لســنة 2002 بشــأن قانــون الســلطة القضائـــــــــــــية البحريــي .نصـــــــــــــت املــادة ( )35منــه علــى أن« :للمجلــس األعلــى للقضــاء مــن تلقــاء نفســه أو
بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس احملكمــة ،حــق تنبيــه القضــاة إىل مــا يقــع منهــم خمال ًفــا لواجباهتــم أو مقتضيــات وظيفتهــم ،وذلــك بعــد مســاع أقواهلــم ،ويكــون التنبيــه شــفاهة
أو كتابــة» ،كمــا نــص الدســتور الكويــي يف املــادة ( )163علــى أنــه «ال ســلطان ألي جهــة علــى القاضــي يف قضائــه ،وال جيــوز حبــال التدخــل يف ســر العدالــة ،ويكفــل القانــون
اســتقالل القضــاء ويبــن ضمانــات القضــاة واألحــكام اخلاصــة هبــم وأحــوال عــدم قابليتهــم للعــزل» ،كذلــك نــص الدســتوري البحريــي يف املــادة ( )104علــى أنــه« :ال ســلطان
أليــة جهــة علــى القاضــي يف قضائــه ،وال جيــوز حبــال التدخــل يف ســر العدالــة ،ويكفــل القانــون اســتقالل القضــاء ،ويبــن ضمانــات القضــاة واألحــكام اخلاصــة هبــم ».
 -28اجللســة الســابعة عشــرة جمللــس النــواب البحريــي  -دور االنعقــاد الســنوي العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثــاين ،جلســة الثالثــاء ،التاســع مــن شــهر فربايــر  .2010مشــار
اليــه لــدى :د .الشــيخ صبــاح بــن محــد آل خليفــة  -املرجــع الســابق  -ص .267-266
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احملكوم عليهم من قبل حمكمة أمن الدولة ،وقد بني الوزير املختص يف إجابته ،أن اإلسقاط مت استنادًا إىل املادة ()14
معلقا« :إال أنه يقتضي التنويه إىل عدم جواز مناقشة هذه األحكام أو اجملادلة
من قانون اجلنسية الكويتية ،مث ذكر ً
(((2
إعمال حلكم املادة ( )163من الدستور اليت حتظر تدخل أية جهة يف القضاء»  ،وعلى هذا النهج حظرت احملكمة
فيها ً
الدستورية الكويتية على السؤال الربملاين؛ أن يتناول شؤون السلطة القضائية(.((3
وبعد هذا الطرح ،نتساءل :هل هذا الشرط مقصور على املواضيع املطروحة أمام القضاء البحريين ،أم أنه  -أيضًا  -ال
ميكن طرح املواضيع املنظور فيها أمام احملاكم اخلارجية .ويف واقع األمر؛ فقد ثبت يف مضابط اجللسات ،يف جملس
النواب البحريين أن موضوعًا مطروحًا أمام اجمللس ،والقضاء؛ حيث ورد يف تعقيب النائب على إجابة الوزير املعين اآليت:
« 6سنوات معايل الرئيس من الصمت أتبعها أن قام رجل  -كما علمت  -موجود اآلن على رئاسة جملس إدارة ...بتحريك
وكشف القضية ورفعها إىل القضاء ومن مث اتضح حجم شبكة الفساد.
يعمل يف ....معاليك  3000عامل ،منهم  %90حبرينيون .هؤالء ليسوا فاسدين عمال ...وموظفوها ليسوا بفاسدين،
بل؛ هم عمال حبرينيون خملصون .بنوا هذه الشركة بسواعدهم ،وأفكارهم ،وعرقهم على مدار  44سنة ،إىل أن بلغت
الريادة العاملية .يف هذا اجمللس معايل الرئيس؛ أريد أن أكون متوازنًا .أن أكون عدال .متوازنون يف طرحنا؛ للقضايا
ومناقشة الفساد .نقول إمنا كان الفساد يف شبكة حمدودة؛ من بعض القيادات؛ اليت تتالعب يف عمليات البيع والشراء.
إذا رأينا املسيء؛ فيجب علينا أن نكشفه للعدالة ،ونراقبه؛ حلماية الوطن .القضية شائكة ،ومتشعبة يا معايل الرئيس.
استطيع اخلوض فيها كثريا ،ولكن سعادة رئيس جملس إدارة ...وسعادة وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء قالوا يف ردهم:
إن حديثهم املفصل؛ سيضر حبسن سري عدالة القضية يف أمريكا ،وأنا صراحة ال أتفق مع هذه املقولة عندما نتكلم يف
شأن حبريين .هذا ال خيص بأي شأن أو أي عالقة؛ ما حيدث يف أمريكا .القضاء األمريكي منفصل عن القضاء البحريين،
ولكن احترامًا لرغبتهم؛ سأوقف احلديث عن تفاصيل ...ولكين سأستغل الدقائق املتبقية يل ،واليت هي  4دقائق؛ لتقرير
بعض األشياء أوال :أحيي موظفي وعمال ...وأقول هلم :جزاكم اهلل خريا على ما قدمتموه طوال السنوات املاضية ،هلذا
الوطن ،ولشركتكم ،اليت طورمتوها؛ بأفكاركم ،وسواعدكم ،وعرقكم .نعم عرقهم؛ ألن بعض العمال يوجدون يف املصهر،
وحرارة املصهر يا معايل الرئيس تصل  956درجة مئوية؛ فهم بنوا الشركة من عرقهم .الشكر مين لرئيس جملس إدارة...
رجل اخلفاء الذي أثار موضوع الفساد ،وحتمل عتق رفعه إىل القضاء األمريكي ،ولكنين أقول له كذلك :أنت يا رئيس
جملس إدراة ...سعادة الوزير  -أيضًا  -وعدمت بكشف احلقائق أمام هذا اجمللس املوقر ،حاملا تنتهي القضية من أمريكا،
وأقول ألن هذا اجمللس سينتظر ردكما ،وسريقب وعدكما من أجل مراقبة أداء شركة ...ودفعها إىل املزيد من التطور(.»((3
 -29كتاب رقم  121/6/8بتاريخ  ،1986/5/10وكتاب رقم  122/6/8بتاريخ  .1986/5/10مشار إليه لدى :د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .81
 -30احملكمــة الدســتورية الكويتيــة ،جلســة  11أبريــل  - 2004قــرار التفســر رقــم  3لســنة  ،2004تفســر املــادة ( )99مــن الدســتور .مشــار إليــه لــدى :د .إبراهيــم هــال املهنــدي-
الرقابــة الربملانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة يف النظــام الدســتوري القطــري (دراســة مقارنــة) -دار النهضــة العربيــة -القاهــرة  -2011 -ص .186
 -31مضبطــة اجللســة االعتياديــة  -12املنعقــدة بتاريــخ  2012/1/10م -دور االنعقــاد الثــاين  -الفصــل التشــريعي الثالــث  -ص  ،11الــواردة يف كتــاب حنــان رحيــان املضيحكــي -
املرجــع الســابق -ص  ،70ومــا بعدهــا.
2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

73

املطلب اخلامس :أال ميس السؤال مبوضوع ينظره القضاء
أما لو نظرنا إىل املواقف التشريعية؛ فيما خيص هذا الشرط؛ فنحن بني غافل ،أو نص تشريعي صريح؛ فقد نصت
املادة ()115؛ من النظام الداخلي جمللس النواب األردين ،على أنه« :ال جيوز أن يكون يف السؤال مساس بأمر تنظره
احملاكم» ،يف حني نرى أن الدول األخرى؛ حمل الدراسة ،مل تنص عليه يف لوائحها الداخلية ،ونرى أنه من باب أوىل
تضمني هذا الشرط اللوائح الداخلية؛ ملا له من أمهية من الناحية العملية؛ حىت ال تنتهك األعمال املنظورة أمام القضاء،
حتت قبة الربملان ،ومحاية هيبة القضاء ،واستقالله على أن يكون حق السؤال يف حدوده الدستورية ،مع عدم انتهاك مبدأ
الفصل بني السلطات ،وإفراغ الرقابة الربملانية من فعاليتها(.((3

 -32عبدالرحيم فهمي املدهون  -املرجع السابق  -ص .99
74

حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

املطلب السادس :أن يقتصر السؤال على االستفهام دون توجيه اتهامات
تنحصر وظيفة السؤال؛ كوسيلة من وسائل الرقابة الربملانية؛ يف جمرد االستفهام ،أو االستيضاح عن شيء ال يعلمه
العضو الربملاين ،أو للتحقق من واقعة وصل علمها إىل العضو( ،((3وبالتايل؛ ليس من وظيفة السؤال أن يتم من خالله
توجيه االهتام إىل؛ شخص ،أو هيئة ،أو إىل الوزير املقدم إليه السؤال؛ ألن توجيه االهتام باملسؤولية ،قد يكون بواسطة
إحدى الوسائل الربملانية األخرى غري السؤال ،وجدير بالذكر؛ أنه ال يفرق يف ذلك الشأن بني توجيه االهتام؛ الذي حيمل
شبهًا جنائية ،أو االهتام باملسؤولية السياسية؛ فذلك أو تلك ليسا من مهام السؤال ،ولقد نصت على ذلك صراحة املادة
( )184من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب ،اليت جاء فيها« :جيب أن يتميز السؤال بوحدة املوضوع ،وأن ال يهدف
إىل خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه هتمة شخصية إىل الوزراء املوجه إليهم السؤال» ،يف حني أن التشريعات
األخرى؛ حمل الدراسة مل تذكر شرط عدم توجيه االهتامات للعضو املوجه إليه السؤال ،وعند اإلمعان يف هذه النصوص؛
نستنتج أنه حسنا فعل املشرع املغريب؛ يف ختصيص هذا الشرط؛ حىت يتحقق الغرض املراد منه السؤال؛ وهو االستيضاح،
واالستفهام دون أن حيمل يف طياته االهتام ،ونكون  -بذلك  -أمام أداة أخرى.

 -33نصــت املــادة  133مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس النــواب البحريــي أن« :لــكل عضــو مــن أعضــاء جملــس النــواب أن يوجــه إىل الــوزراء أســئلة حمــدودة املوضــوع الســتيضاح األمــور
الداخلــة يف اختصاصهــم ».
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املطلب السابع :عدم طلب معلومات ،أو إحصائيات يف غري موضوع السؤال
انفردت الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين بشرط خاص؛ وهو أال تطلب بيانات أو إحصائيات غري متعلقة
مبوضوع السؤال؛ إذ نصت املادة ( )134على أنه ال جيوز للسؤال أن» «يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات ال تتعلق
مبوضوع السؤال» ،وخريا فعل املشرع البحريين؛ بوضع هذا الشرط؛ حىت ال يتطرق النائب إىل طلبات خارج موضوع السؤال،
وإضاعة وقت اجللسة بطلبات ال تقودنا إىل إجابة عن السؤال الربملاين؛ فال جيوز للعضو بالربملان أن يسأل عن إجراءات
وزارة الداخلية؛ يف التصدي لظاهرة انتشار املخدرات ،أو يطلب بيانًا إحصائيًا حباالت الطالق املسجلة يف عام معني؛
فالطلب األخري ،ال يتعلق مبوضوع السؤال.
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املبحث الثالث :القيود اليت ترد على استعمال حق السؤال الربملاين
إذا كان هناك شروط ترد على حق السؤال؛ فهناك أيضًا قيود ترد على استعمال هذا احلق ،مبعىن أنه قد تتوافر
مجيع الشروط اإلجرائية ،واملوضوعية السالفة الذكر ،ومع ذلك؛ يتم استبعاد السؤال؛ بسبب توافر قيد من القيود اليت
سنتوىل ذكرها.
والقيود  -أيضًا  -ميكن تقسيمها إىل :قيود شكلية ،وقيود موضوعية على النحو اآليت.
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املطلب األول :القيود الشكلية
سنتناول يف هذا املطلب؛ القيود الشكلية الواردة على السؤال الربملاين؛ من حيث عدد األسئلة الربملانية املسموح
هبا للعضو الربملاين ،وشرط عدم تكرارها ،وشرط إدراج األسئلة الشفوية على جدول أعمال الربملان ،والقيد اخلاص
باملوضوعات احملالة إىل جلان اجمللس ،وبرامج الوزارات ،وعليه؛ سنتناول أبرز القيود الشكلية ،مبزيد من التفصيل على
النحو اآليت:

الفرع األول
أن يكون السؤال ضمن العدد املسموح به للعضو

مل تتفق معظم التشريعات اخلاصة بالربملانات ،على مستوى الدول على هذا القيد؛ فهناك اجتاه يرى أن األصل أن
يترك للنائب حرية تقدمي أي عدد من األسئلة اليت يريدها ،دون حتديد؛ وذلك تقديرًا ألمهية هذه الوسيلة اليت يلجأ
إليها النواب؛ من أجل احلصول على بيانات ومعلومات ،ومثال هلذه الدول؛ اإلمارات والكويت( ((3وأيضًا األردن؛ حيث إنه
ال يوجد يف النظام األساسي جمللسي النواب واألعيان؛ ما حيدد عدد األسئلة ،اليت من املمكن أن يقدمها النائب ،بعدد
معني.
أما يف بعض الدول األخرى؛ فإهنا تفرض قيودًا على عدد األسئلة اليت يسمح للنائب بتقدميها؛ ففي إجنلترا ال جيوز
للنائب أن يقدم أكثر من ثالثة أسئلة يف اليوم نفسه املخصص لإلجابة على أسئلته ،وذلك إذا رغب يف احلصول على
إجابة شفوية عنها( ،((3ويف مملكة البحرين حظرت الفقرة الثانية من املادة ( )137من الالئحة الداخلية جمللس النواب
البحريين؛ تقدم العضو بأكثر من سؤال ،يف الشهر الواحد.
ويرى بعض الفقهاء؛ أن احلكمة من هذا احلظر تكمن يف السماح ألكرب عدد ممكن من األعضاء مبمارسة حقهم؛
فضل عن متكني اجمللس من التحقق من الشروط الواجب توافرها يف السؤال
يف توجيه األسئلة ألعضاء احلكومة ،هذا ً
واختاذ اإلجراءات املقررة قانونًا يف هذا الشأن .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى؛ فإن هذا القيد من شأنه تنظيم طريقة
طرح األسئلة ،وضمان عدم تكرارها ويتيح للمجلس مباشرة اختصاصه يف شأن مراقبة أعمال احلكومة(.((3
أما يف املغرب؛ فإن حتديد عدد األسئلة جيد طريقه يف األسئلة اآلنية ،واألسئلة احملورية حول السياسة العامة.
فبالنسبة لألسئلة اآلنية؛ تنص املادة ( )195من النظام الداخلي جمللس النواب على أنه« :ال ميكن أن يتجاوز عدد
األسئلة اآلنية ثالثة أسئلة وخيصص دقيقتان لكل سؤال ونفس احلصة للحكومة» ،وبالتايل؛ ال جيوز أن يتجاوز عدد
األسئلة اآلنية ،اليت تقدم يف بداية اجللسة املخصصة من كل أسبوع لألسئلة على ثالثة أسئلة ،وكذلك احلال بالنسبة
لألسئلة احملورية حول السياسة العامة ،واليت جييب عنها رئيس جملس الوزراء .جيب أال تزيد هذه األسئلة احملورية على
 -34د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .55
 -35د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .55
 -36د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق  -ص .103
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سؤالني؛ وذلك طبقا لنص املادة ( )204من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب؛ حيث « :يتضمن جدول أعمال اجللسة
كل أو بعضًا مما يلي -1 :األسئلة احملورية اليت ال ميكن أن يتعدى عددها
املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة ً
اثنان».

الفرع الثاين
متكررا
أال يكون موضوع السؤال ً

حمل لسؤال آخر من قبل ،سواء
يتقيد النائب يف الربملان؛ بعدم توجيه سؤال إىل وزير؛ يكون موضوعه قد سبق أن كان ً
من النائب نفسه الذي قدم السؤال أم من نائب آخر ،ويعد هذا القيد بديهيًا؛ حرصًاعلى وقت الربملان ،والوزراء املوجه
إليهم السؤال ،وأيضًا؛ لضمان جدية السؤال.

الفرع الثالث
إدراج السؤال الشفوي جبدول أعمال الربملان

جيب التفرقة  -بشأن القيد اخلاص بإدراج السؤال يف جدول أعمال الربملان  -بني األسئلة الشفهية ،واألسئلة الكتابية؛
حيث إنه ال تتقيد األسئلة الكتابية ،بقيد إدراجها جبدول األعمال؛ ليتم اإلجابة عنها ،بل؛ حبسب اللوائح ،والنظم
الداخلية للربملانات بشأن األسئلة اليت تقدم كتابة؛ حيث يتم إدراج السؤال ،واإلجابة عنه جبدول األعمال؛ كي يتمكن
األعضاء من االطالع عليها ،كما نصت املادة ( )117فقرة (ج) من النظام الداخلي األردين ،واليت جاء فيها« :ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺮﺋﻴﺲ 
اﺠﻟـﻮاب إﻰﻟ ﻣﻘﺪم اﻟﺴــﺆال ،ويدرج اﻟﺴــﺆال واﺠﻟـﻮاب ﻋﻠﻰ جدول أﻋﻤﺎل أول ﺟﻠﺴﺔ ﺨﻣﺼﺼﺔ لألسئلة واالستجوابات
واﻻﻗﺘراحات ﺑﺮﻏﺒﺔ» ،وبالتايل؛ فإن إدراج السؤال يف جدول األعمال بالنسبة لألسئلة الكتابية؛ ال يعد قيدًا عليها ،بل؛
هو إجراء الحق بعد اإلجابة ،ولكنه قيد على األسئلة الشفوية أو األسئلة اليت تتطلب إجابة شفاهة ،وميثل إدراج السؤال
جبدول أعمال اجللسة جوازًا مرور ملناقشته ،حبيث إن عدم استيفاء هذا اإلجراء ال معىن له غري عدم اإلجابة عنه(.((3
أما يف جملس األمة الكوييت؛ فقد ورد يف املادتني )123( :و( )124من الالئحة الداخلية؛ أنه يتم إدراج السؤال الربملاين
يف جدول أعمال أول جلسة ،من تاريخ تبليغ الوزير املعين ،وللحكومة طلب تأجيل املوعد ملدة ال تزيد على أسبوعني،
وملوجه السؤال دون غريه حق التعقيب على اإلجابة بإجياز وملرة واحدة(.((3
 -37د .حممد باهي أبو يونس  -املرجع السابق  -ص .59
 -38حنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق  ،83وما بعدها.
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ويف املغرب ،يبدو هذا التمييز واضحًا؛ بني األسئلة الكتابية ،واألسئلة الشفوية؛ فاألسئلة الكتابية ال يشترط إدراجها
جبدول أعمال اجللسات ،كما أن اإلجابة عنها تنشر يف اجلريدة الرمسية ،أما األسئلة الشفوية؛ فيجب أن تقيد يف
جدول أعمال اجللسة الشفوية؛ إذ تنص املادة ( )188من النظام الداخلي جمللس النواب على أن« :يقوم مكتب اجمللس
بتسجيل األسئلة الشفهية يف جداول األعمال على أساس الربجمة الشهرية املشار إليها أعاله» ،كما أنه يف حالة عدم
إجابة احلكومة ،يف امليعاد احملدد لإلجابة عن األسئلة الكتابية؛ جيوز للنائب أن يطلب تسجيل سؤال يف جدول األعمال؛
طبقا لنص املادة ( )185من النظام الداخلي جمللس النواب.
ليقدم يف اجللسة التالية؛ وذلك ً
كما نصت املادة ( )108من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين اإلمارايت؛ على قيد إدراج السؤال يف جدول أعمال
اجللسة(((3؛ مما يعين أنه يف اجللسة احملددة لنظر السؤال ،وعند الوصول إىل بند األسئلة؛ تتم اإلجابة بإحدى الطريقتني؛
إما شفاهة أو احلالة األخرى؛ وهي أن يرد السؤال كتابة ،ويبلغ العضو مقدم السؤال باإلجابة ،ويف اجللسة يتلو األمني
العام الرد ويسال العضو عن اقتناعه من اإلجابة أو عدم اكتفائه(.((4
وقد نصت الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،فيما خيص هذا القيد ،يف املادة ( ،)136يف حال عدم إجابة
الوزير عن السؤال يف املوعد احملدد؛ يترتب عليه إدراج السؤال الذي مل جتب عليه احلكومة يف جدول األعمال؛ وذلك ليتم
اإلجابة عنه شفاهة؛ كنوع من أنواع اجلزاءات.

 -39املــادة (« :)108يبلــغ رئيــس اجمللــس الســؤال املقــدم وفقــً للمــادة الســابقة إىل رئيــس جملــس وزراء االحتــاد أو الوزيــر املختــص ويــدرج يف جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لتاريــخ
إبالغــه إىل رئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر».
 -40إجــراءات مناقشــة الســؤال  -اجمللــس الوطــي االحتــادي  -األمانــة العامــة -ص ،4كتــاب إلكتــروين؛ انظــر :املوقــع االلكتــروين للمجلــس الوطــي االحتــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة علــى الرابــط اآليتwww.almajles.gov.ae :
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الفرع الرابع
القيد اخلاص باملوضوعات احملالة إىل جلان املجلس ،وبرامج الوزارات

أدرج جملس النواب البحريين قيودًا خاصة بالسؤال الربملاين ،وذلك يف حالتني:

متعلقا مبوضوع من املوضوعات احملالة إىل جلان اجمللس :يف هذه احلالة نصت املادة
احلالة األوىل :إذا كان السؤال ً
( )137من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين على أنه« :ال جيوز إبالغ الوزراء باألسئلة املرتبطة مبوضوعات حمالة
إىل جلان اجمللس ،قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إىل اجمللس»؛ وذلك ملنع حدوث اضطراب؛ حال التعارض بني اإلجابة عن
السؤال وبني ما قد ينتهي إليه تقرير اللجان ،والسبب اآلخر أن هذا التقرير قد ينطوي على إجابة للسؤال ،مما يغين عن
مناقشته (.((4
ولكن هذا القيد غري مطلق؛ حبيث إنه إذا تأخرت اللجنة املنوط هبا وضع التقرير يف املوعد احملدد؛ فإن السؤال يبلغ
إىل الوزير املختص .واجلدير بالذكر؛ أنه ليس هلذا النص مثيل يف الدول املقارنة بالدراسة.
احلالة الثانية :تعلق السؤال بربامج الوزارات .ال جيوز إدراج أسئلة شفوية جبدول األعمال ،قبل عرض الوزارة برناجمها،
ويستثىن من ذلك حالة واحدة فقط؛ وهي أن يكون موضوع السؤال ذا أمهية خاصة وعاجلة ،ويف هذا نصت املادة ()137
من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين على أنه« :وال تبلغ أية أسئلة إىل الوزراء قبل عرض الوزارة لربناجمها ما مل
تكن يف موضوع له أمهية خاصة وعاجلة ،وبعد موافقة رئيس اجمللس ويالحظ من النص أن رئيس اجمللس هو الذي يقدر
األمهية اخلاصة والعاجلة للسؤال وليس مكتب اجمللس».

 -41د .حممد باهي أبو يونس  -املرجع السابق -ص .60
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يف القيود اخلاصة بأعمال رئيس الدولة ،أو األسرة املالكة؛ جيب أال ينطوي السؤال على أي مساس باألسرة احلاكمة،
وهذا القيد قررته التقاليد الربملانية يف إجنلترا؛ حيث جيب احترام التاج ،وعدم التعرض بذكر امسه يف موضوع السؤال(،((4
كما نصت املادة ( )33من الدستور البحريين فقرة (أ) على أن« :امللك رأس الدولة ،واملمثل األمسى هلا ،ذاته مصونة ال
متس ،وهو احلامي األمني للدين والوطن ،ورمز الوحدة الوطنية» ،وكذلك املادة ( )54من الدستور الكوييت ،واليت تنص
على أن «األمري رئيس الدولة ،ذاته مصونة ال متس».
ولقد قسمت املذكرة التفسريية للدستور الكوييت؛ األعمال ،أو االختصاصات اليت يباشرها األمري إىل نوعني(:((4
النوع األول :اختصاصات يباشرها األمري منفردًا؛ عن طريق األمر األمريي ،والذي حيمل توقيعه وحده ،وهذا النوع من
االختصاصات  -بدوره  -ينقسم إىل قسمني:
-1اختصاصات تتعلق بشخص األمري أو األسرة احلاكمة
كتصرف األمري يف املخصصات املالية السنوية ،اليت حيددها له القانون ،طوال مدة حكمه ،وتشمل استحقاقات أفراد
وكيل عنه؛ يتوىل تصريف شئونه
األسرة احلاكمة ،وهذه املخصصات حيددها األمري بأمر أمريي ،إىل جانب تعيني األمري ً
اخلاصة ،وتتم خماصمة هذا الوكيل يف أي منازعات ،أو مصاحل مالية لألمري؛ حيث إن ذات األمري مصونة ال متس.
 -2االختصاصات املتعلقة بأمور الدولة
وتشمل تزكية ويل العهد ،وتعيني رئيس جملس الوزراء وإعفاءه من منصبه ،واختيار نائب عن األمري؛ حال تغيبه،
وتعذر نيابة ويل العهد عنه ،وتفويض األمري ويل العهد؛ يف ممارسة بعض الصالحيات الدستورية.
هذه االختصاصات؛ بنوعيها يباشرها األمري منفردًا ،بتوقيعه وحده ،وتكون بعيدة عن املساءلة ،أو املسؤولية السياسية،
وبالتايل؛ ال جيوز أن تكون موضوع سؤال داخل جملس األمة الكوييت.
النوع الثاين :اختصاصات يباشرها األمري؛ عن طريق املرسوم األمريي .املرسوم أداة دستورية يستخدمها األمري؛
ملزاولة اختصاصاته؛ يف تسيري أمور البالد ،ولكن هذه األداة تتطلب وجود توقيع جماور لتوقيع األمري عليها ،قد يكون
حمل للمساءلة السياسية.
توقيع رئيس جملس الوزراء ،أو الوزير املختص أو االثنني معًا ،وهذه االختصاصات؛ تكون ً

 -42د .ســعاد حممــد أمحــد ياســن  -نظــام اجمللســن ومــدى تطبيقــه يف مملكــة البحريــن /دراســة مقارنــة  -دار النهضــة العربيــة  -القاهــرة  - 2012ص ،236وأيضــا :د .مدحــت
غنــامي  -املرجــع الســابق  -ص .181
 -43د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .64
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املبحث الرابع :اجلزاء املترتب على عدم توافر الشروط اخلاصة حبق السؤال
إذا توافرت الشروط املطلوبة يف السؤال الربملاين ،وخال هذا السؤال من القيود ،اليت ميكن أن تعوقه؛ فإن السؤال يعد
مقبوال ،ويتخذ الربملان اإلجراءات املنصوص عليها يف الالئحة الداخلية؛ إلبالغ الوزير املختص بالسؤال لإلجابة عنه.
أما إذا مل تتوافر الشروط املنصوص عليها يف حق السؤال؛ فإن مواقف الدول؛ حمل الدراسة تتباين ما بني حفظ السؤال،
وعدم قبوله أو رفضه  ،وإن كان اجلميع يؤدي إىل نتيجة واحدة؛ وهي استبعاد السؤال.
وفقا لنص املادة ( )115من النظام الداخلي جمللس النواب ،ويبلغ
ففي األردن؛ يقدم السؤال إىل الرئيس؛ مكتوبًا؛ ً
الرئيس السؤال إىل الوزير املختص .هذا ومل يبني النظام الداخلي املوقف؛ يف حال عدم توافر شروط السؤال ،ويالحظ
أن حبث توافر الشروط؛ خيتص به نائبا الرئيس؛ األول ،والثاين اللذان يشكالن املكتب الدائم جمللس النواب األردين ،مع
رئيس اجمللس ،ومساعدي الرئيس ،وخيتصان ببحث األسئلة ،وتوافر شروطها ،وقد نصت املادة ( )10من النظام الداخلي
جمللس النواب األردين على أنه:
«ﺃ -يتوىل النائب ﺍﻷﻭﻝ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍجمللس واختصاصاته يف ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ أﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﻗﻴﺎﻣﻪ مبهمته أﻭ اشتراكه يف
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ اجمللس أﻭ ﻋند حبث ﺍألﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍالﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﻭاالقتراحات اليت ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋيس باعتباره ﻧﺎﺋﺒًﺎ يف اجمللس.
ﺏ -يتوىل النائب الثاين ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ اجمللس واختصاصاته يف ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ أﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ 
مبهمتهما أﻭ اشتراكهما يف ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ اجمللس أﻭ حبث األسئلة ﻭﺍالﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍالﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ اليت يقدماهنا باعتبارمها
نائبني يف اجمللس».
أما يف دولة الكويت؛ فإن جملس األمة يقدم السؤال إىل رئيس اجمللس؛ فإذا رأى عدم توافر الشروط املطلوبة ،كما
حددهتا املادة ( )122من الالئحة الداخلية للمجلس؛ فإنه حييله إىل مكتب اجمللس ،ذلك أنه للمجلس قبول السؤال أو
استبعاده ،فإذا مل يقتنع العضو بوجهة نظر املكتب؛ عرض األمر على اجمللس؛ للبت فيه دون مناقشة.
أما جملس النواب املغريب؛ فإن مكتب اجمللس يتوىل  -هو اآلخر بدوره  -حتديد الشروط املتعلقة باألسئلة؛ وذلك حسب
املادة ( )187من النظام الداخلي ،وبالتايل؛ هو من يقوم بفحص األسئلة ،والتأكد من توافر شروطها ،ومن مث؛ يقوم
باستبعاد السؤال غري املستويف الشروط احملددة .ويف دولة اإلمارات؛ ال خيتلف األمر كثريًا عما ورد يف الالئحة الداخلية
جمللس األمة الكوييت؛ حيث نصت املادة ( )107على احلكم نفسه.
أما جملس النواب البحريين؛ فإنه يكون ملكتب اجمللس استبعاد السؤال ،إذا مل تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف
الالئحة الداخلية ،فإذا مل يقتنع العضو بوجهة نظر املكتب؛ عرض األمر على اجمللس؛ للبت فيه دون مناقشة ،ولكن املادة
( )134الفقرة الثانية من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين؛ قد حددت مدة قانونية لعضو الربملان؛ لالعتراض
على استبعاد مكتب اجمللس؛ لسؤاله وهي سبعة أيام من تاريخ إبالغه.
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املبحث الرابع :اجلزاء املترتب على عدم توافر الشروط اخلاصة حبق السؤال
ويالحظ من خالل املقارنة أن الدول وهي :البحرين ،والكويت ،واإلمارات يف حال االعتراض على استبعاد السؤال؛ فإن
األمر يعرض على اجمللس للبت فيه دون مناقشة(.((4
أما فيما خيص االستثناءات اليت ترد على الشروط اخلاصة حبق فقد السؤال؛ فقد أورد املشرع  -يف الكثري من
التشريعات اخلاصة بالربملانات لدى معظم الدول  -استثناءات على الشروط اخلاصة حبق السؤال؛ مبعىن أنه على الرغم
من عدم توافر الشروط اخلاصة بقبول السؤال الربملاين؛ فإنه يتم قبوله يف أحوال معينة.
ففي جملس النواب األردين ،ال تسري الشروط اخلاصة باألسئلة عند مناقشة امليزانية ،أو مشروعات القوانني ،ولذلك؛
كان جملس النواب األردين أكثر حتديدًامن حيث املوضوعات املستثناة من شروط السؤال ،إال أنه مل حيدد  -بالضبط
 أنواع الشروط املستثناة؛ هل هي مجيع الشروط ،كما يفهم من النص ،أم هي الشروط الشكلية فقط؟ هديًا مباسارت عليه دول الدراسة املقارنة ،وإننا نعتقد أن املقصود؛ هو الشروط الشكلية فقط؛ حيث ال جمال لتخطي الشروط
املوضوعية؛ نظرا ألمهيتها .يف حني أن جملس األمة الكوييت؛ استثىن األسئلة املطروحة أثناء مناقشة امليزانية ،أو أي
موضوع مطروح على اجمللس من الشروط الشكلية؛ إذ جيوز تقدميها شفاه ًة؛ وذلك حسب نص املادة ( )128من الالئحة
الداخلية جمللس األمة الكوييت ،يف حني نرى أن املشرع املغريب؛ سكت عن هذا املوضوع ،وكان من باب أوىل أن يتطرق هلذه
االستثناءات ،واملواضيع ،اليت من شأهنا أن تستثىن من الشروط الشكلية اقتداء بنظرائه.
وإننا نرى أن املشرع اإلمارايت؛ نص على هذا احلكم؛ باستثناء األسئلة املطروحة يف مناقشة امليزانية ،وأي موضوع
مطروح على اجمللس؛ وفق ما نصت عليه املادة ( )112من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين اإلمارايت.
أما جملس النواب البحريين؛ فقد نصت املادة ( )140من الالئحة الداخلية على أنه« :ال تنطبق اإلجراءات السابقة
اخلاصة باألسئلة على ما يوجه منها إىل الوزراء أثناء مناقشة امليزانية أو أي موضوع مطروح على اجمللس ،وللعضو بعد
أن يؤذن له بالكالم أن يوجه هذه األسئلة يف اجللسة شفاهة ،بشرط أن تكون متصلة باملوضوع املطروح على اجمللس،
وأن تتوافر فيها الشروط املوضوعية املنصوص عليها يف املادة ( )134من هذه الالئحة » .وبالتايل يتضح أن االستثناء
استثناء على الشروط الشكلية حلق السؤال ،دون
على الشروط اخلاصة حبق السؤال يف جملس النواب البحريين ،إمنا يعد
ً
الشروط املوضوعية ،وأنه إلعمال هذا االستثناء؛ جيب توافر ثالثة شروط:
الشرط األول :أن يكون السؤال مبناسبة مناقشة امليزانية أو أي موضوع مطروح على املجلس.
متصل باملوضوع املطروح على املجلس.
الشرط الثاين :أن يكون السؤال ً
الشرط الثالث :أن تتوافر يف السؤال الشروط املوضوعية املنصوص عليها.
 -44أمــا بالنســبة حلــاالت حفــظ الســؤال غــر املتوافــر الشــروط؛ فنجــد تطبيقهــا يف الربملــان املصــري؛ حبيــث إذا مل تتوافــر الشــروط املعنيــة يف الســؤال؛ يكــون لرئيــس اجمللــس
حفــظ الطلــب ،ويف هــذه احلالــة خيطــر العضــو مقــدم الســؤال بقــرار احلفــظ ،وللعضــو االعتــراض علــى هــذا القــرار خــال أســبوع مــن إخطــاره بــه ،ويكــون لرئيــس اجمللــس
عــرض االعتــراض علــى هــذا القــرار خــال أســبوع مــن إخطــاره بــه ،ويكــون لرئيــس اجمللــس عــرض هــذا االعتــراض علــى اللجنــة العامــة للمجلــس ،الــي تقــرر مــا تــراه بشــأنه.
راجــع املــادة ( )183مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس الشــعب املصــري لســنة  1979وتعديالتــه.
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الفصل الثالث :أنواع السؤال الربملاين
نصت األنظمة الداخلية لربملانات الدول؛ حمل الدراسة على األسئلة الربملانية ،وأنواعها؛ حيث قسمت األسئلة الربملانية
إىل :مكتوبة ،وشفوية .يف حني قسمت إجنلترا السؤال إىل :منجم ،وغري منجم ،ومستعجل ،وإضايف .وإن كانت مجيع
التقسيمات السالفة الذكر ال خترج عن كون األسئلة؛ مكتوبة ،أو شفوية( .((4يف حني يرى جانب من الفقه أن التقسيم
السالف الذكر ال يستند إىل أساس معني يف التقسيم ،وعليه؛ يقسم األسئلة إىل أصلية يطلب صاحبها الرد عليها؛ شفاه ًة
أو كثابت ًة وأسئلة تبعية مستندة على السؤال األصلي وتكون اإلجابة عليه شفاهة(.((4
ونرى وفق ما ذهب إليه جانب من الفقه؛( ((4أن األسئلة الربملانية تقسم وفق نوعني :أسئلة كتابية ،وأخرى شفهية؛
استنادًا إىل أن هذا التقسيم هو الوارد يف اللوائح املنظمة حلق السؤال ،أضف إىل أن السؤال يقدم كتابة إىل رئيس جملس
النواب ،وعليه؛ ترد اإلجابة خطية هلذا السؤال املكتوب ،يف حني يكون السؤال شفهيا حبضور الوزير املعين وتكون إجابته
وبناء عليه؛ يكون املعيار هو طريقة الرد عن هذه األسئلة؛ فالسؤال املكتوب؛ تكون إجابته مكتوبة ،والسؤال
شفهيةً ،
الشفهي؛ تكون إجابته شفهية.
وعليه؛ فاألصل هو أن تكون األسئلة شفوية؛ حيث يوجه السؤال إىل الوزير املختص يف اجمللس ،مث يرد الوزير باإلجابة
عن السؤال بالطريقة نفسها إال أنه يف مرحلة متطورة ولعدم كفاية السؤال الشفوي بالغرض منه ظهر السؤال املكتوب(.((4
مث ظهرت بعد ذلك األسئلة العاجلة ،أو كما درج استخدامه يف اجملالس الربملانية باألسئلة اآلنية ،لذلك؛ سوف ندرس
الثالثة أنواع من األسئلة ،وهي كما يبدو تقسّم حسب شكل اإلجابة؛ فاألسئلة العاجلة هي أسئلة شفوية ،ولكنها تأخذ
وصف عاجلة؛ لظروف االستعجال.
وسوف نتناول يف هذا الفصل ثالثة أنواع من األسئلة ،وهي على النحو اآليت:
املبحث األول :األسئلة املكتوبة
املبحث الثاين :األسئلة الشفوية
املبحث الثالث :األسئلة العاجلة

 -45د .فرحان نزال أمحيد املساعيد  -املرجع السابق  -ص .112
 -46املرجع السابق  -ص ،112نقال عن د .إيهاب زكي سالم  -املرجع السابق  -ص .33
 -47د .فرحان نزال أمحيد املساعيد  -املرجع السابق  -ص.112
 -48د .مدحت أمحد غنامي  -املرجع السابق  -ص.132
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املبحث األول :األسئلة املكتوبة
يعد السؤال املكتوب؛ هو األصل العام؛ وفق األنظمة الداخلية للدول؛ حمل الدراسة؛ فقد نصت املادة ( )115من النظام
الداخلي جمللس النواب األردين على أنه« :على العضو أن يقدم السؤال إىل الرئيس مكتوبًا» ،كما نصت املادة ( )122من
الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت على أنه« :جيب أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه ،ومكتوبًا بوضوح وإجياز قدر
املستطاع» ،وكذلك نصت املادة ( )185من الالئحة الداخلية جمللس النواب املغريب على أن« :يقدم السؤال كتابة إىل رئيس
اجمللس ،موقعًا من واضعيه» ،ومل خيرج عن ذات احلكم اجمللس الوطين االحتادي بدولة اإلمارات؛ إذ نصت املادة ()117
على أنه« :جيب أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه ومكتوبًا بوضوح وإجياز قدر املستطاع » ،وكذلك نصت املادة ()134
من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين على أنه« :جيب أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه ،ومكتوبًا بوضوح وإجياز
قدر املستطاع وحمدد املوضوع ».
وقد حدد بعض الفقه حاالت معينة؛ جيب أن تكون فيها اإلجابة كتاب ًة ((4(،وهي كاآليت:

- -1إذا طلب مقدم السؤال أن تكون اإلجابة مكتوبة؛ فمن حق النائب يف الربملان أن يطلب من اجلهة املقدم إليها السؤال
أن تكون اإلجابة مكتوبة(.((5
- -2إذا كان الغرض من السؤال احلصول على بيانات إحصائية ،بطبيعة احلال؛ يُفضل اإلجابة عن األسئلة؛ اليت تتطلب
بيانات إحصائية؛ أن تكون اإلجابة عنها مكتوبة ،وهذا ما يتفق مع الواقع العملي؛ حيث إن اإلجابة املكتوبة يف هذه
احلالة تكون أكثر فائدة من اإلجابة الشفهية ،كما أنه يكون من السهل التعقيب عليها .وهناك ضرورة أخرى تقتضي
أن تكون اإلجابة عن األسئلة اإلحصائية مكتوبة؛ وهي التأكيد على ما جاء من بيانات وإحصائيات على لسان الوزير
املقدم له السؤال(.((5
- -3إذا تعلق السؤال مبسائل حملية ،أو شخصية ،يرى بعض الفقهاء :أنه إذا تعلق السؤال مبسألة حملية؛ فإنه من األفضل
أن يتم اإلجابة عنه كتاب ًة؛ حيث إن هذه احلالة ال تستدعي عرض السؤال يف اجمللس والرد عليه شفاهة( ،((5وهذا
الرأي( ((5يقودنا إىل تساؤل :من الذي يُقدر ما إذا كان السؤال ذا طابع حملي من عدمه؟ وهلذه احلالة تطبيق لدى
جملس النواب املغريب؛ فقد نصت الالئحة الداخلية جمللس النواب املغريب يف املادة ( )187على أنه« :ميكن ملكتب
اجمللس أن حيول كل سؤال شفوي له طابع شخصي إىل سؤال كتايب بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة ،وللنائبة أو
 -49د .مدحت أمحد غنامي  -املرجع السابق .)133( -
 -50ففــي فرنســا؛ جيــب علــى النائــب موجــه الســؤال أن يوضــح رغبتــه يف نــوع اإلجابــة ،عنــد تقــدمي الســؤال .أمــا يف إجنلتــرا؛ فــإن األســئلة غــر املنجمــة؛ تكــون اإلجابــة عنهــا
كتابــة .للمزيــد :راجــع د .فرحــان نــزال أمحيــد املســاعيد  -املرجــع الســابق  -ص.107
 -51وقــد تضمنــت الئحــة جملــس الشــعب املصــري يف املــادة ( )182منهــا النــص اآليت« :تكــون اإلجابــة كتابــة عــن األســئلة يف األحــوال اآلتيــة ...ثانيــً :إذا كان الغــرض مــن الســؤال
جمــرد احلصــول علــى بيانــات أو معلومــات إحصائيــة حبتــه ».
 -52د .مدحت أمحد غنامي  -املرجع السابق  -ص.136
 -53يســانده الئحــة جملــس الشــعب املصــري؛ حيــث نصــت يف مادهتــا ( )128علــى أن« :تكــون اإلجابــة كتابــة عــن األســئلة يف األمــور التاليــة «فقــرة ثالثــة»إذا كان الســؤال مــع طابعــه
احمللــي يقتضــي إجابــة مــن الوزيــر املختــص ».
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النائب أجل مثانية أيام ليعلن عن موافقته أو رفضه ،وتعترب عدم إجابة النائبة أو النائب املعين باألمر موافقة على
حتويل السؤال الشفهي إىل كتايب» ،وبالتايل؛ فقد صرح هذا النص على جواز حتويل السؤال؛ ذي الطابع الشخصي إىل
بناء على طلب مكتب
سؤال كتايب ،تكون اإلجابة عنه كتابة ،إال أن ذلك مشروط مبوافقة النائب مبجلس النواب؛ ً
اجمللس ،وإذا مل جيب عن طلب مكتب اجمللس خالل مثانية أيام؛ بتحويل السؤال الشفهي إىل سؤال كتايب؛ بوصفه
سؤال شخصيًا؛ فإن ذلك يعد موافقة ضمنية منه؛ على حتويل السؤال الشفوي إىل سؤال كتايب .ونالحظ أن النص
ً
قد أجاب عن السؤال اخلاص مبَن الذي ميلك أن يصف ،أو يكيَف السؤال ،ويصفه بالطابع احمللي أو الشخصي؛ حيث
أسند النص االختصاص إىل مكتب اجمللس.
- -4إذا وُجه السؤال ،ما بني أدوار االنعقاد؛ جيوز للنائب تقدمي األسئلة خالل أو بني أدوار االنعقاد ،ويبعث الوزراء باإلجابة
عن هذه األسئلة كتابة ،وقد تبنّى هذا احلكم جملس األمة الكوييت؛ إذ نص يف املادة ( )131من الالئحة الداخلية
على أن« :األسئلة اليت توجه إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزراء فيما بني أدوار االنعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة إىل
رئيس اجمللس فيبلغها إىل األعضاء الذين وجهوها ،وال تتقيد اإلجابة على هذه األسئلة باملواعيد املقررة يف املواد
السابقة ،وتدرج يف جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس» ،وكذلك الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي
لدولة اإلمارات؛ حيث نصت املادة ( )114على أن« :يكون الرد على األسئلة اليت توجه إىل رئيس جملس الوزراء أو
الوزراء فيما بني أدوار االنعقاد كتابة إىل رئيس اجمللس فيبلغها إىل األعضاء الذين وجهوها وال تتقيد اإلجابة على
هذه األسئلة باملواعيد املقررة يف املواد السابقة وتدرج يف جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس».
أما يف األردن؛ فقد ثار خالف فقهي حول تقدمي السؤال بني أدوار االنعقاد؛ أي اإلجازة التشريعية عام 1992؛
حيث امتنعت الرئاسة عن تبليغ الوزير باألسئلة ،بعد انتهاء الدورة العادية ،وظهرت العديد من اآلراء الفقهية حول هذا
املوقف؛ إذ ذهب رأي إىل أنه جيب أن تكون واقعتا تقدمي السؤال ،وتبليغ الوزير يف حالة انعقاد اجمللس ،وليس يف العطلة
التشريعية .وذهب آخرون إىل أنه ليس هناك ما مينع من تبليغ السؤال إىل الوزير خالل تلك الفترة  -اإلجازة التشريعية
 إىل أن حسم املشرع األردين هذه املسألة جبواز تقدمي األسئلة خالل فترة عدم االنعقاد واشتراط أن تكون اإلجابةمكتوبة(.((5
وال مثيل هلذه املسألة يف النظام الداخلي البحريين؛ ولذا فإننا نرى أنه يعد عيبًا يعتري النظام الداخلي؛ ومن مث؛
جيب تنظيم هذه احلالة؛ لكي تستكمل حلقات النظام اإلجرائي للسؤال يف مملكة البحرين.
وهنا يتبادر إىل ذهننا تساؤل حول إمكانية تقدمي أسئلة يف فترة االنعقاد االستثنائية؟ وفيما يتعلق بالدورات
االستثنائية؛ فإن الربملان ال جيوز أن يسترد كامل صالحياته؛ ألنه يف هذه الفترة ال يسمح له النظر إال يف األمور اليت
 -54حنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق  -ص.90
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دعي من أجلها ،وعليه؛ فإن النظر يف أي أمر خارج عن األمور اليت دعي إليها؛ يعد خمالفة للدستور؛ وفق ما نصت عليه
املادة ( ((5()75من دستور مملكة البحرين ،وبالتايل؛ فال ميكن للنائب توجيه أسئلة برملانية يف فترة االنعقاد االستثنائي.
وقد جاء تفسري اجمللس العايل األردين يف قراره رقم ( )4لسنة  1995الصادر بتاريخ  :1995/9/26أن «ما ينبين على
ذلك أنه ال جيوز جمللس النواب يف الدورة االستثنائية ممارسة وظيفته السياسية سواء بطرح الثقة بأي وزير أو توجيه
استجواب إليه من قبل أعضائه إال إذا تضمن اإلرادة امللكية بدعوته هلذه األمور االستثنائية أو اإلرادة امللكية الالحقة
هلذه األمور وخبالف ذلك فإنه ال جيوز جمللس النواب ممارسة هذا احلق ألن اختصاصه يف الدورة االستثنائية ينحصر
يف األمور اليت دعي من أجلها»(.((5
- -5يف حالة غياب مقدم السؤال

نصت بعض اللوائح الداخلية أن تكون اإلجابة عن األسئلة كتابة؛ مبعىن أنه يف حال غياب مقدم السؤال عن اجللسة
احملددة؛ تودع اإلجابة يف األمانة العامة ،مثال على ذلك :ما نصت عليه الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت ،يف املادة
( ،)124الفقرة الثانية على أن« :لرئيس جملس الوزراء أو الوزير مبوافقة موجه السؤال أو يف حالة غيابه أن يودع اإلجابة
أو البيانات املطلوبة يف األمانة العامة للمجلس الطالع األعضاء عليها ويثبت ذلك يف مضبطة اجللسة».
وعلى اجلانب اآلخر؛ نصت بعض التشريعات على أنه إذا ما حال مانع من حضور مقدم السؤال؛ يتحول سؤاله إىل
سؤال كتايب .هذا ما بينته الالئحة الداخلية جمللس النواب املغريب ،يف املادة ( )191منه على أن« :يقدم السؤال النائبة،
أو النائب أو إحدى النائبات أو أحد النواب املوقعني عليه ،وإذا حال مانع دون حضوره يف اجللسة حيول سؤاله إىل سؤال
كتايب».
كذلك احلال؛ بالنسبة لالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي لدولة اإلمارات؛ فقد نصت املادة ( )109على أن:
«لرئيس جملس الوزراء أو الوزير املختص مبوافقة مقدم السؤال أو يف حالة غيابه أن يودع اإلجابة أو البيانات املطلوبة يف
األمانة العامة للمجلس إلطالع األعضاء عليها ويثبت ذلك يف مضبطة اجللسة».
ففي كل األحوال السابقة؛ تودع اإلجابة مكتوبة ،غري أنه جيب التمييز أن املشرعني الكوييت واإلمارايت اشترطا أن
تودع اإلجابة يف األمانة العامة للمجلس الطالع األعضاء عليها ،يف حني أن املشرع املغريب يف املادة ( ((5()201من الئحته
الداخلية بني أنه يتم نشر اإلجابة يف اجلريدة الرمسية؛( ((5حيث تعد عملية النشر يف اجلريدة الرمسية؛ إجراء مهمًا؛
 -55نصــت املــادة ( )75مــن الدســتور البحريــي علــى أن» يدعــى كل مــن جملســي الشــورى والنــواب بأمــر ملكــي إىل اجتمــاع غــر عــادي إذا رأي امللــك ضــرورة لذلــك أو بنــاء علــى
طلــب أغلبيــة أعضائــه وال جيــوز يف دور االنعقــاد غــر العــادي أن ينظــر اجمللــس يف غــر األمــور الــي دعــي مــن أجلهــا ».
 -56حنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق  -ص  ،92وما بعدها.
 -57نصت املادة ( )201من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب على أن»:تنشر األسئلة الكتابية وأجوبة أعضاء احلكومة عنها يف اجلريدة الرمسية للربملان ».
 -58ســارة ســلمان  -دراســة مقارنــة حــول آليــات وشــروط اســتخدام األدوات الرقابيــة يف الدســاتري واألنظمــة الداخليــة للربملانــات العربيــة  -منشــورات مبــادرة التنميــة الربملانيــة يف
األنظمــة العربيــة التابعــة لألمــم املتحــدة  -شــركة فــوت برنــت للطباعــة  -لبنــان  - 2011-ص.36
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وذلك إلطالع الرأي العام عما يدور يف الربملان ،الذي منحه صوته؛ نظرًا ألن األسئلة الربملانية ال هتم فقط األعضاء
والوزراء املعنيني باإلجابة ،وإمنا هتم اجمللس بأكمله والناخبني أيضًا ،كما أن عملية نشر اإلجابة يف اجلريدة الرمسية
ما هو إال حماولة من املشرع ملنع ظاهرة السكوت أو التأخر من قبل احلكومة؛ عن اإلجابة ،وخالل هذا اإلجراء ميكننا
التعرف على اهتمام النواب وإطالع الرأي العام(.((5
- -6يف حال تبين نظام األسئلة املكتوبة

قد يتبىن النظام الداخلي للربملان  -بإحدى الدول  -نظام األسئلة املكتوبة؛ كأصل عام ،واالستثناء يكون نظام األسئلة
الشفوية ،وقد يكون النظام خمتلطا؛ حبيث يسمح باألسئلة الشفوية جنبًا إىل جنب مع األسئلة الكتابية ،كما هو احلال
يف الربملان املغريب ،بل؛ ويضع هلا تنظيمًا خاصًا؛ من حيث جلسات نظرها ،والوقت املتاح لعرضها والتعقيب على إجابات
كل من البحرين ،والكويت ،واإلمارات،
السادة الوزراء ،ومن استقراء اللوائح الداخلية للدول؛ حمل الدراسة؛ جند أن ً
واألردن قد تبنوا  -صراحة يف أحوال معينة  -هذه األحوال االستثنائية ،اليت جيوز فيها تقدمي؛ شفاهة ما يوجه منها
إىل رئيس الوزراء ،أو الوزراء ،أثناء مناقشة امليزانية أو مبناسبة موضوع مطروح على اجمللس .هذا احلكم خاص بالنسبة
بسيطا؛ وهو أن هذا االستثناء من
للكويت ،والبحرين ،واإلمارات ،أما الالئحة الداخلية األردنية؛ فقد اختلفت اختال ًفا ً
نظام األسئلة املكتوبة يسري أثناء مناقشة امليزانية العامة ،ومشروعات القوانني ،وليس مبناسبة أي موضوع مطروح على
جملس النواب ،كما هو احلال بالنسبة للربملانات؛ البحريين ،والكوييت ،واإلمارايت .بذلك؛ كان بذلك الربملان األردين أكثر
حتديدًا.
كما أن هناك استثناء آخر ورد يف الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين؛ وهو املنصوص عليه يف املادة ()136؛
ورد اآليت« :يبلغ الرئيس اجلواب إىل مقدم السؤال فور وروده ،ويدرج السؤال واجلواب يف جدول أعمال أول جلسة تالية
هلذا اإلبالغ كما يدرج يف اجلدول أيضًا السؤال الذي مل جيب عليه الوزير يف املوعد احملدد يف املادة السابقة ليتم الرد عليه
شفاهة باجمللس .»...ويالحظ أن هذا االستثناء الذي جيعل اإلجابة املفترض تقدميها مكتوبة ،وتقدم شفوية؛ يعد كنوع
من أنواع اجلزاءات؛ على تأخر الوزير يف اإلجابة عن السؤال.
ومن التطبيقات العملية هلذه احلالة؛ حني تقدم أحد النواب ،مبجلس النواب البحريين بسؤال إىل وزير املالية؛ حول
استثمارات اهليئة العامة للتأمني االجتماعي يف الشركات ،سواء كانت استثمارات مباشرة أم غري مباشرة ،ومل يتلق اجمللس
من السيد وزير املالية أي إجابة؛ مما اُضطر معه اجمللس إىل وضع هذا السؤال على جدول أعمال جلسة 2013/6/18؛
ليتم الرد عليه شفاهة(.((6

 -59د .صربية السخريي زروق  -املرجع السابق  -ص.229
 -60ســؤال وارد بكتــاب رقــم( :ف /3د ،)2013 /3237 /3بتاريــخ  ،2013/5/ 12مــن مكتــب رئيــس اجمللــس إىل وزيــر شــئون جملســي الشــورى والنــواب ،الــوارد يف املوقــع اإللكتــروين
جمللــس النــواب البحريــي ،علــى الرابــط اآليتwww.nuwab.gov.bh :
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املبحث الثاين :األسئلة الشفوية
األسئلة الشفوية هي األصل يف أنواع األسئلة الربملانية ،أما األسئلة املكتوبة فهي استثناء( ،((6وال يغري من طبيعة
السؤال الشفوي تقدميه مكتوبًا؛ حيث تشترط بعض األنظمة الداخلية( ،((6ورفعًا للغموض عما يطرح بني الفرق بني
السؤال الشفوي والسؤال الكتايب؛ أن يقدم السؤال الشفوي مكتوبًا لعضو احلكومة املختص والسؤال الكتايب أيضا يقدم
مكتوبا إال أن اإلجابة تتم كتابة بالنسبة لألسئلة الكتابية ،وشفهية بالنسبة لألسئلة الشفهية( ،((6وتتطلب األخرية
حضور الوزير أمام الربملان لإلجابة عن األسئلة املوجهة إليه ،خبالف األسئلة املكتوبة اليت ال تتطلب ذلك ،إذ يكتفي
عادة بوصول اإلجابة إىل العضو السائل(.((6
وتتعدد أنواع األسئلة الشفوية؛ فنجدها تتنوع إىل أسئلة متبوعة مبناقشة ،وأخرى دون مناقشة ،ويضيف جانب من
الفقه نوعًا آخر؛ وهو األسئلة الشفوية مبوافقة الوزير .هذا ما سنحاول شرحه يف هذا املطلب على النحو اآليت:

 -61د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص.152
 -62د .نعمان عطااهلل اهلييت  -األنظمة الداخلية للربملانات العربية -الطبعة األوىل -اجلزء الثاين -دار رسالن للطباعة والنشر -سوريا -2007 -ص.265
 -63مراد بقامل  -نظام االزدواج الربملاين وتطبيقاته  -الطبعة األوىل  -مكتبة الوفاء القانونية  -اإلسكندرية  -2009 -ص .224
 -64د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص 153
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املطلب األول :األسئلة الشفوية دون مناقشة
األسئلة الشفوية دون مناقشة ،أو ما يطلق عليها بعض الفقهاء؛ األسئلة الشفوية البسيطة ،وتنحصر فيها العالقة
بني السائل واملسئول فقط ،ومينح فيها مقدم السؤال مدة مخس دقائق للتعليق على إجابة الوزير ،وللوزير أن جييب على
مالحظات العضو ،ولكن دون أن يكون للعضو حق التعليق على ما أدىل به الوزير ،كما ال جيوز ألعضاء الربملان اآلخرين
االشتراك يف املناقشة بني العضو السائل والوزير املسئول(.((6
وقد ظهرت يف ظل األسئلة الشفوية دون مناقشة (األسئلة اإلضافية)؛ وهي األسئلة التابعة للسؤال األصلي واملرتبطة
مبوضوعه ،وذلك؛ نظرًا لعدم كفاية اإلجابة الشفهية عن األسئلة الشفهية البسيطة ،وأصبح من حق النائب يف إجنلترا
تقدمي السؤال اإلضايف رغم ما يتطلبه هذا من إجابة فورية غري معدة سالفا من قبل الوزير(.((6
ويالحظ أن تقنية األسئلة الشفوية؛ غري منصوص عليها يف كل من األنظمة الداخلية جمللس النواب األردين ،وجملس
استثناء؛ وذلك حال مناقشة امليزانية ،أو أي موضوع
األمة الكوييت ،كذلك النظام الربملاين يف البحرين واإلمارات ،إال
ً
آخر أمام الربملان ،وبالنسبة جمللس النواب األردين؛ فإن األسئلة الشفوية استثناء؛ عند مناقشة امليزانية ،ومشروعات
القوانني فقط.
ومن املالحظ أن جملس األمة الكوييت مل يعتمد األسئلة الشفوية؛ كأداة للمراقبة؛ حيث إن املبدأ العام الذي يعمل به
هو حترمي توجيه األسئلة الشفوية؛ باستثناء اليت توجه أثناء مناقشة امليزانية ،أو أثناء مناقشة أي موضوع آخر مطروح
فعل؛ ألن احلكمة من توجيه السؤال يف مثل هذه احلاالت ال تتحقق إال إذا وجه فورًا ،لذلك جاز توجيه
على اجمللس ً
بعض األسئلة شفهيا أثناء اجللسة(.((6
أما بالنسبة للربملان املغريب؛ فقد ميز النظام الداخلي جمللس النواب ،واملستشارين بني إجراءات األسئلة املكتوبة،
والشفهية ،وأسلوب طرحها ،فاألسئلة الشفوية؛ وسيلة ممنوحة للنائب واملستشار على السواء لالطالع أسبوعيًا على
املسائل واملستجدات اليت حتدث على الساحة السياسية ،ومتابعة نشاط احلكومة ،ومناقشة برناجمها مع خمتلف الفرق
وممثلي األحزاب ،ومن املالحظ؛ أن النظام الداخلي لكل من جملسي النواب واملستشارين ،قد ميزا بني األسئلة الشفوية
املتبوعة بنقاش وبني األسئلة غري املشفوعة بنقاش ،وقد أخذ املشرع الدستوري املغريب بكال الطريقتني( ،((6إال أننا
 -65د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .162
 -66أمــا يف فرنســا؛ فقــد نقلــت عــن بريطانيــا نظــام األســئلة اإلضافيــة ،ولكــن يف ظــل احنصــار العالقــة بــن الســائل واملســئول فقــط ،دون مشــاركة مــن باقــي أعضــاء الربملــان،
ولقــد نوهــت الالئحــة الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة بــأن الوزيــر يف هــذه احلالــة ميكنــه الــرد علــى األســئلة اإلضافيــة ،ولكــن دون إلــزام عليــه بالــرد؛ فهــو ميلــك حــق اإلجابــة
مــن عدمهــا.
وهــذا مــا أدى إىل إعطــاء املــادة ( )58مــن الئحــة جملــس الشــيوخ الفرنســي؛ احلــق للنــواب يف حتويــل الســؤال الشــفوي البســيط (غــر املتبــوع مبناقشــة) إىل ســؤال شــفوي مــع
ـاء علــى طلــب ثالثــن عضــوًا مــن جملــس الشــيوخ مــن احلاضريــن يف ذات اجللســة ،ويســجل مبكتــب اجمللــس ،ويــدرج علــى رأس جــدول أعمــال أقــرب
املناقشــة؛ وذلــك بنـ ً
جلســة قادمــة .للمزيــد :راجــع د .مدحــت أمحــد غنــامي  -املرجــع الســابق  -ص  ،144ومــا بعدهــا.
 -67د .صربية الصخريي زروق  -املرجع السابق  -هامش ص.242
 -68صربية السخريي  -املرجع السابق  -ص .244
92

حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

خنتلف مع هذا الرأي القائل بأن املشرع املغريب قد تبىن كال النوعني من األسئلة الشفوية؛ ذلك أن املشرع املغريب تبىن
األسئلة الشفوية املتبوعة بنقاش ،وهو اجتاه حيمد عليه ،وال أثر لألسئلة الشفوية غري املتبوعة بنقاش؛ وذلك ألنه إذا
كانت املادة ( )190من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب؛ قد نصت على أنه «يفتح الرئيس اجللسة باإلعالن عن
عدد األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول األعمال ،وال يقبل أي تدخل خارج هذا اجلدول» ،إال أن املشرع جاء وناقض
نص هذه املادة بنص املــــادة ( )193واليت جـــاء يف فقرهتا الثانية أنه« :خيصص احلق يف التعقيبات اإلضافية للنائبات
أو النواب غري املنتمني إىل الفرق أو اجملموعات النيابية طارحة السؤال»؛ مما يعين أنه ميكن أن يدور نقاش بني األعضاء
مجيعًا مبجلس النواب ،حول السؤال الشفوي ،واإلجابة عنه ،ويشارك فيها مجيع األعضاء؛ ممن مل يطرحوا السؤال ،وهذا
من وجهة نظرنا عني املناقشة؛ أي أن يشارك مجيع األعضاء يف التعقيب على اإلجابة املطروحة من احلكومة ،دون أن
يكون هذا احلق قاصرًا على طارحي السؤال فقط.
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املطلب الثاين :األسئلة الشفوية مع املناقشة
ال يقتصر السؤال الشفوي مع املناقشة على العالقة بني السائل واملسئول ،وإمنا يسمح لعديد من النواب بالتدخل،
واملناقشة بشأن موضوع السؤال واإلجابة عليه( ،((6وعلى الرغم من أن هذا اإلجراء يسمح يف احلقيقة؛ بإجراء مناقشة
واسعة حول املوضوعات املثارة ،واليت قد تضع احلكومة يف حرج بالفعل؛ فإن هذا النظام ال يشكل خطرًا على استمرار
الوزارة يف احلكم؛ إذ ال جيوز أن تنتهي املناقشة بتحويلها إىل استجواب للحكومة؛ ومن مث إمكانية سحب الثقة منها.
ال جيوز من حيث املبدأ وفقا ملا انتهى إليه اجمللس الدستوري يف فرنسا أن تنتهي هذه املناقشة بالتصويت على اختاذ
إجراء معني ضد احلكومة( .((7ومن املالحظ أن عدد األسئلة الشفوية يف فرنسا أقل بكثري من األسئلة املكتوبة ،ويرجع
ذلك يف رأي أحد الفقهاء(((7؛ إىل العديد من العوامل ،ومنها:
-1إن األسئلة املكتوبة؛ تستخدم عادة من أجل احلصول على تفسريات لنصوص القوانني واللوائح.

-2إن طول مدة العطلة الربملانية ،واليت تصل إىل مخسة أشهر ،ال تسمح باإلجابة عن أغلب األسئلة الشفوية ،خالل فترة
دور االنعقاد.

جزءا كبريًا من النشاط
-3إن موضوعات األسئلة الشفوية؛ أغلبها عن القضايا ،أو املشاكل الصغرية واخلاصة ،وهذا جيعل ً
احلكومي ،خارج دائرة الرقابة السياسية ،عن طريق هذا النوع من األسئلة.
طويل مير بني تقدمي السؤال وإمكان احلصول على إجابة عنه ،وهو وقت ميكن أن يؤدي إىل فقدان
-4إن هناك وقتًا ً
السؤال أمهيته.
-5إن اجللسة املخصصة لألسئلة الشفوية غري مناسبة؛ فقد خصص هلا يوم اجلمعة من كل أسبوع ،وال شك يف أن هذا
الوقت غري مناسب؛ ألنه يسبق العطلة األسبوعية؛ مما جيعل النواب يغادرون العاصمة إىل مناطقهم االنتخابية ،وهو
ما دفع اجمللس الدستوري إىل إجراء تعديل؛ حيث تُرك للمجلس حرية االختيار؛ بني جلسيت األربعاء واجلمعة.
-6إن الوزير قد ال جييب عن األسئلة شخصيًا ،وإمنا ميكن ألي عضو يف احلكومة اإلجابة عن السؤال؛ حيث يكتفي
بقراءة اإلجابة املعدة من اإلدارة ،وهو ما جيعلنا نتساءل :كيف يكون ملثل هذا الوزير؛ اإلجابة عن موضوعات ال يعرف
عنها إال القليل؟!
 -69ففــي فرنســا كانــت املــادة ( )135مــن الئحــة اجلمعيــة الوطنيــة؛ تنظــم إجــراءات الســؤال الشــفوي مــع املناقشــة ،وأوضحــت أن الســؤال الشــفوي مــع املناقشــة يبــدأ عندمــا ينــادي
رئيــس اجمللــس علــى النائــب؛ مقــدم الســؤال لطــرح ســؤاله يف وقــت حمــدد ،مــا بــن عشــرة إىل عشــرين دقيقــة ،وبعــد إجابــة الوزيــر؛ يقــوم الرئيــس بتنظيــم إجــراء املناقشــة؛
وذلــك وف ًقالقائمــة أمســاء النــواب أصحــاب الكلمــة ،ولــكل منهــم احلــق يف الــكالم؛ وفقــً للوقــت الــذي مينحــه رئيــس اجمللــس .للمزيــد ،راجــع :د .مدحــت أمحــد غنــامي  -املرجــع
الســابق  -ص ،145ومــا بعدهــا.
 -70د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .156
 -71املرجع السابق  -ص  ،158وما بعدها.
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-7إن إدراج األسئلة الشفوية ،يف جداول أعمال اجللسة األسبوعية ،يتم عادة من قبل مؤمتر الرؤساء؛ الذي تسيطر
عليه األغلبية احلكومية؛ حيث تتمتع هذه اهليئة بسلطات واسعة؛ سواء من ناحية اختيار األسئلة اليت تدرج يف جدول
األعمال ،أم من ناحية تقدمي بعض األسئلة على األخرى ،أو تأخري دور بعض األسئلة يف جدول األعمال ،كما ميلك
مؤمتر الرؤساء سلطة دمج األسئلة املتشاهبة ،وكذلك حتويل السؤال الشفوي إىل مكتوب.
وإذا كان هذا هو احلال يف النظام الربملاين الفرنسي؛ فإن الربملان املغريب له رأي آخر؛ حيث إنه  -من خالل
اإلحصائيات الصادرة عن جملس النواب ،واملستشارين ،خالل الوالية التشريعية من أكتوبر سنة  1997إىل غاية ،2012
حسب الوزارات والقطاعات  -ندرك أن هناك تطورًا ،وميكن إرجاع هذا التطور إىل هتافت النواب واملستشارين على
استعمال األسئلة الشفهية ،واقتران ذلك بعامل الزمن ،مقارن ًة باألسئلة الكتابية اليت تستغرق مدة طويلة للحصول على
اإلجابة من احلكومة ،يف حني أن األسئلة الشفهية ميكن اإلجابة عنها خالل الدورة التشريعية ،وإن كان الواقع العملي؛
يربز لنا احنراف هذه األسئلة عن اهلدف الذي وضعت من أجله ،وهو اإلعالم واملراقبة؛ إذ جند أكثر من  %80من األسئلة
املطروحة هلا طابع حملي ،أو مهين؛ إذ يعد النائب أو املستشار السؤال الشفوي ميكن أن يستغل بدافع االهتمام مبشاغل
دائرته االنتخابية اليت سيكون حباجة هلا(.((7
وينتقد بعض الفقهاء؛ هتافت النواب يف الربملان املغريب على األسئلة؛ بوصفها وسائل رقابة يكون دورها استعالمي
فقط وهو ما يعين القصور يف فهم الدور الرقايب وهنج سلوك اخلنوع والتبعية(.((7
واجلدير بالذكر؛ أن جملس النواب املغريب ،قد نظم األسئلة اليت تليها املناقشة؛ حيث نصت املادة ( )194من النظام
الداخلي على أنه« :ميكن للنائبات والنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية تليها مناقشة يف جدول أعمال اجللسة ويبلغ
الرئيس الفرق واجملموعات النيابية والنواب غري املنتسبني ويفتح الئحة للراغبني يف املشاركة يف املناقشة وخيرب احلكومة
بذلك ،وتنظم املناقشة بالتناوب بني األغلبية واملعارضة وعلى أساس قاعدة التمثيل النسيب».

 -72حصيلــة األســئلة الشــفهية ،وحصيلــة النشــاط احلكومــي بالربملــان ،خــال دورة أكتوبــر ،2002-2001اململكــة املغربيــة ،الــوزارة املكلفــة بالعالقــات مــع الربملــان ،مشــار إليــه ،لــدى:
د .صربيــة الصخــري زروق  -املرجــع الســابق -ص.246
 -73د .عثمــان الزيــاين ،ود .حممــد ضريــف  -الســلوك واألداء الربملــاين باملغــرب -الواليــة التشــريعية السادســة ( )2002 -1997منوذجــً -اجلــزء الثــاين جتليــات الســلوك واألداء
الربملــاين علــى املســتوى العملــي -منشــورات جملــة احلقــوق املغربيــة -طبعــة  -2011/4ص.103
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املطلب الثالث :األسئلة الشفوية مبوافقة الوزير
(((7
األسئلة الشفوية مبوافقة الوزير

()74

األسئلة الشفوية من أقدم أنواع األسئلة؛ حيث ظهر بالربملان الفرنسي ،وخصوصًا يف جملس الشيوخ الفرنسي ،ومت
العمل به منذ إدخاله يف عام  ،1876وحىت إلغائه بتاريخ  ،1945ومضمون هذا النوع من األسئلة الشفوية :أن حق توجيه
السؤال الشفوي للوزير؛ يكون رهينًا مبوافقته على ذلك؛ فقد نصت الالئحة الداخلية جمللس الشيوخ الفرنسي على أنه
«للرئيس منح حق الكالم للشيخ الذي يرغب يف تقدمي سؤال إىل أحد الوزراء إذا كان الوزير قد قبل بتوجيه السؤال إليه ».
وحيث إن قبول الوزير اإلجابة عن األسئلة؛ ميكن أن يتم يف أي وقت ،خالل جلسة الربملان؛ فقد يؤدي ذلك إىل عرقلة
عمل الربملان ،والتشويش على جدول أعمال اجللسة ،ولتجنب حدوث إرباك جلدول األعمال ،من األفضل أن يسمح
بتقدمي األسئلة واإلجابة عنها إما يف أول اجللسة أو يف هنايتها.
وكان لتعليق مباشرة حق السؤال على موافقة الوزير؛ بالغ األثر يف تقييد هذا احلق ،وبقائه معلقا على إرادة الوزير،
ومل يكن هذا النظام يسمح بفتح مناقشة عامة داخل الربملان؛ إذ كان الوزير جييب عن السؤال املقدم إليه مدة مخس
دقائق ،وحيق للعضو السائل عندها؛ التعقيب على اإلجابة مدة مماثلة ،ومل يكن يسمح لألعضاء اآلخرين؛ طرح أسئلة
إضافية.
وعلى الرغم من أنه ليس من املتاح يف هذا النظام؛ فتح مناقشة عامة؛ فإن العضو السائل يستطيع أن حيول سؤاله
إىل استجواب؛ مما يفتح الباب أمام بقية األعضاء لالشتراك يف النقاش.
وكان هلذا النظام الكثري من النتائج السلبية ،اليت انعكست على نظام األسئلة الربملانية ومنها:
1ـ ال يدرج السؤال يف جدول أعمال اجمللس إال من اللحظة اليت يعلن فيها الوزير قبول اإلجابة عنه؛ مما يعين أنه ال
يوجد سبب قانوين للسؤال ،إال من اللحظة اليت يقبل فيها الوزير اإلجابة عنه.
2ـ أدى هذا النظام إىل عرقلة عمل اجمللس ،والتشويش على جدول أعمال اجمللس؛ بسبب أن قبول الوزير لإلجابة عن
السؤال؛ كان يتم يف أي وقت خالل جلسة اجمللس.
3ـ أدى هذا النوع من األسئلة إىل فتح الباب على مصراعيه؛ الستعمال حق االستجواب؛ وذلك بسبب رفض الوزراء يف
بعض األحيان اإلجابة عن األسئلة.

 -74د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص ،154وما بعدها.
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املبحث الثالث :األسئلة العاجلة
األسئلة العاجلة ،أو األسئلة اآلنية ،أو األسئلة احلالة ،كما تطلق عليها بعض اللوائح كلها مرادفات واحدة لألسئلة اليت
يصاحبها حالة من االستعجال ،وميكن تعريف األسئلة العاجلة بأهنا« :أسئلة تتعلق بقضايا طارئة تستأثر باهتمام الرأي
العام الوطين أو تستلزم إلقاء األضواء عليها باستعجال من قبل احلكومة عن طريق جملس النواب»(.((7
وقد قسم الفقه األسئلة العاجلة إىل أسلوبني :األسلوب اإلجنليزي ،واألسلوب الفرنسي( ،((7وسوف نتناول كال األسلوبني؛
اإلجنليزي والفرنسي ،معلقني عليهما باألسلوب املتبع يف جملس النواب املغريب؛ وذلك بوصف أن الالئحة الداخلية جمللس
النواب املغريب؛ هي الالئحة املنظمة ملثل هذا األسئلة ،من بني الدول؛ حمل الدراسة املقارنة.

 -75ورد تعريف األسئلة اآلنية يف املادة ()195؛ من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب.
 -76د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .165
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املطلب األول :األسلوب اإلجنليزي
األسئلة العاجلة هي نوع من األسئلة الشفوية ،ولكنها تتعلق بقضايا طارئة ،وعلى الرغم من أن األسئلة الشفوية؛ جيب
أن يتم الرد عليها خالل يومني؛ فإنه يف حالة االستعجال؛ ميكن أن تنقص املدة إىل يوم واحد وحيصل العضو يف هذه
احلالة على إجابة مكتوبة ،أما إذا رغب يف إجابة شفوية؛ فإن على العضو أن مييز سؤاله بعالمة النجمة ،وتتم اإلجابة
على األسئلة العاجلة يف هناية الوقت املخصص لألسئلة والذي يتحدد يف الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر عادة(.((7
إال أنه قد حيدث أن يتعلق السؤال مبوضوعات عاجلة ،بشكل غري عادي ،ويف هذه احلالة ميكن للنائب اللجوء إىل
أسئلة اإلخطار اخلاص ،وتسمى ( )questions notice privateولكي يستفيد النائب من هذا النوع من األسئلة؛ جيب أن
يقدم إخطارًا بسؤاله إىل الوزير املختص وإىل رئيس اجمللس قبل منتصف هنار اليوم الذي يرغب فيه اإلجابة(.((7
سؤال إضافيًا للوزير /الذي جييب عنه بشكل سريع وعاجل ،دون حتضري
وميلك العضو؛ موجه السؤال العاجل أن يقدم ً
هذه املرة ،وهذه احلالة هي اليت تضفي على النموذج الربيطاين نوعًا من احليوية ،ال سيما إذا مسح ألعضاء الربملان
اآلخرين؛ بالتدخل وطرح أسئلة أخرى من جانبهم؛ حيث تتم هذه األسئلة بشكل خمتصر ،وتكون اإلجابة عنها بشكل
خمتصر كذلك ،وتقتصر يف بعض األحيان على اإلجابة بكلمة واحدة مثل نعم أو ال(.((7

 -77املرجع السابق  -ص .166
 -78د .مدحت أمحد غنامي  -املرجع السابق  -ص.150
 -79د .عــادل الطبطبائــي  -املرجــع الســابق  -ص .167انظــر أيضــً :د .ســعاد الشــرقاوي  -النظــم السياســية يف العــامل املعاصــر  -حتديــات وحتــوالت  -إصــدار دار النهضــة العربيــة -
القاهــرة  - 2002 -ص .473
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املطلب الثاين :األسلوب الفرنسي
شهدت فرنسا مراحل متعددة للسؤال العاجل ،ومجيعها متتاز على األسلوب اإلجنليزي بأهنا ختتصر املدة أو الوقت؛
من حيث تقدمي السؤال واإلجابة عنه أيضًا.
مرتبطا بتقليص دور مؤمتر الرؤساء؛ ذلك الذي كان ميلك حق
إن التعدد يف مراحل األسئلة العاجلة يف فرنسا؛ كان
ً
(((8
تقدمي ترتيب السؤال ،أو تأخريه؛ فهو اجلهة املسئولة عن جدول أعمال اجلمعية الوطنية  ،وميكن اختصار مراحل
السؤال العاجل يف األسلوب الفرنسي إىل أربع مراحل أساسية.
 -1األسئلة خارج الدور
يف عام  1955عدلت املادة ( )96من الئحة اجلمعية الوطنية؛ وذلك بإضافة فقرة تسمح بناء على اقتراح مؤمتر
الرؤساء إدراج سؤالني خارج الدور على رأس جدول األعمال جللسة يوم األربعاء ،أو اخلميس بعد الظهر(.((8
وبالطبع أعطى هذه النظام اجلديد يف األسئلة ،ملؤمتر الرؤساء؛ فرصة التدخل لتقدمي بعض األسئلة ذات الصفة
العاجلة للحكومة ،يف حني أن النظام املعمول به من قبل هذا االقتراح؛ كان يقوم على إدراج األسئلة الشفوية يف جداول
األعمال حسب أولوية تقدميها ،دون أن يكون ملؤمتر الرؤساء أي دور جتاه ذلك.
وجتدر اإلشارة إىل أن سوء الفهم أدى إىل اعتبار األسئلة من هذا النوع؛ كأهنا استجواب ،مما أدى إىل إخضاعها
فضل عن تدخل مؤمتر الرؤساء يف إدراجها جبدول األعمال مما قلل من عددها(.((8
للعديد من الشروطً ،
 -2األسئلة احلالة

أدرج هذا النظام يف األسئلة داخل اجلمعية الوطنية عام  1969حتت مسمى (األسئلة احلالة questions les
 ،)acctualite’dونصت املادة ( )138من الالئحة الداخلية على أن« :تقدم األسئلة احلالة إىل اجمللس قبل ساعتني من
وقت اجتماع مؤمتر الرؤساء على أكثر تقدير ،وجيب أن حترر بإجياز شديد »(.((8

 -80مؤمتــر الرؤســاء هــو :اهليئــة املختصــة بإعــداد وتنظيــم عمــل اجلمعيــة الوطنيــة ،يف جلســة علنيــة ،ويعقــد مببــادرة مــن رئيــس اجلمعيــة الوطنيــة مــرة يف األســبوع ،عــادة صبــاح
يــوم الثالثــاء ،وأكثــر إذا لــزم األمــر .ويتكــون املؤمتــر مــن رؤســاء ،باإلضافــة إىل الرئيــس ،وســتة نــواب لرئيــس اجلمعيــة ،ومثانيــة رؤســاء للجــان الدائمــة ،واملقــرر العــام للجنــة
املاليــة واالقتصــاد العــام ومراقبــة امليزانيــة ،ورئيــس جلنــة الشــؤون األوروبيــة ورؤســاء اجملموعــات السياســية .وجيــوز عقــد رؤســاء اللجــان اخلاصــة يف املؤمتــر بنــاء علــى طلبهــا،
وميثــل احلكومــة مــن جانــب واحــد مــن أعضائهــا ،وعــادة؛ وزيــر العالقــات مــع الربملــان ،الــذي ينقــل إىل املؤمتــر توقعــات احلكومــة لألســابيع املقبلــة ،انظــر:
=Fiche n° 26: La fixation de l’ordre du jour et la Conférence des Présidents
 Les fiches de synthèse de l’Assemblée nationaleمنشــور باملوقع االلكتروين للجمعية الوطنية الفرنســية = http://www.assembleenationale.fr/connaissance/
fiches_synthese/septembre2012/fiche_26.asp
 -81د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص.166
 -82املرجع السابق  -ص .168
 -83د .مدحت يوسف غنامي  -املرجع السابق -ص .151
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املطلب الثاين :األسلوب الفرنسي
طبقا هلذا النص؛ جيب
مساء؛ فإنه ً
وملا كان مؤمتر الرؤساء ،جيتمع يوم الثالثاء من كل أسبوع ،يف الساعة السابعة ً
أن يقدم السؤال العاجل قبل موعد الساعة السابعة بساعتني ،على أقصى تقدير؛ فينتهي موعد تقدمي األسئلة العاجلة
عند الساعة اخلامسة.
وختصص الساعة األوىل من اجللسة املقررة هلذا النوع من األسئلة ،ويف هذه اجللسة؛ جييب الوزير بإجياز ،وملوجه
السؤال احلق يف التعقيب على إجابة الوزير ملدة دقيقتني على األكثر(.((8
وحقيق ًة؛ فإن هذا النوع من األسئلة ،مل خي ُل من السلبيات ،واليت ميكن إبرازها يف اآليت(:((8

أ -تدخل مؤمتر الرؤساء يف إدراجها جبدول األعمال؛ األمر الذي جعل هذا األخري يتحكم باألسئلة املطروحة ،تدخال
غري مباشر؛ حيث يستطيع أن يعرقل بعض األسئلة ،اليت قد تؤدي إىل إحراج احلكومة ،كأن يدرجها يف آخر ترتيب
لألسئلة العاجلة؛ حىت ال يأيت الدور عليها يف اإلجابة ،ومن هنا يتم اإلجابة عنها كأسئلة عادية(.((8
مسبقا هبذه األسئلة؛ لتحضري إجابتها ،جتردت هذه األسئلة من أهم ميزة لألسئلة العاجلة؛
ب -بسبب إخطار احلكومة ً
سلفا -يف مرافقها الوزارية  -اإلجابات عن هذه األسئلة.
وهي العفوية والتلقائية؛ حيث إن احلكومة قد أعدت ً
ت -تكمن املشكلة األخرية يف هذا النوع من األسئلة؛ يف أن الوقت املخصص هلا هو ظهر يوم اجلمعة ،وهو من أصعب
األوقات؛ الخنفاض عدد النواب احلاضرين يف اجللسة؛ نتيجة سفرهم إىل مناطقهم االنتخابية ،أو اليت يقطنون
فيها؛ لقضاء العطلة األسبوعية؛ حيث إن هذا اليوم؛ هو اليوم الذي يسبق العطلة.
 -3األسئلة إىل احلكومة

(((8

وهي تعود إىل مقترح تقدم به الرئيس الفرنسي (جيسكار ديستان) ،بعد انتخابات عام  1974إىل اجلمعية الوطنية،
وتقوم فكرة هذا االقتراح أو هذا النظام على أساس إجياد حوار مباشر بني احلكومة والربملان ،خارج الوقت املخصص
لألسئلة يف الالئحة ،وهو ما مت بالفعل؛ إذ مت ختصيص ساعة يف يوم األربعاء ،هلذا النوع من األسئلة ،وحل هذا النظام
بدل من نظام األسئلة احلالة ،وميتاز هذا النظام بأنه يسمح بتقدمي األسئلة العاجلة قبل وقت قصري من انعقاد اجللسة؛
ً
أي أنه من املمكن تقدمي األسئلة إىل ما قبل انعقاد اجللسة بساعة واحدة ،فإن كانت اجللسة تعقد يف الساعة الثالثة؛
فإنه يسمح بتقدمي األسئلة إىل ما قبل الساعة الثانية ،كما حيق للحكومة االطالع على األسئلة.
 -84د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص  .168وانظر أيضا :د .مدحت يوسف غنامي  -املرجع السابق -ص .152
 -85د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .169
 -86د .مدحت يوسف غنامي  -املرجع السابق -ص .152
 -87د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .170
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وتقسم هذه الساعة املخصصة هلذه األسئلة ،بني األغلبية واملعارضة .وتتم بالتناوب بينهما ،وجييب الوزير عن السؤال
دون أن يكون ملقدم السؤال احلق يف التعقيب( ،((8وميتاز هذا النظام بالعفوية واملرونة ،وبإقصاء مؤمتر الرؤساء عن لعب
أي دور يف استبعاد األسئلة املقدمة ،وأيضًا رئيس الربملان؛ إذ يتم اختيار األسئلة بالقرعة.
 -4أسئلة الفحص (األسئلة العاجلة مبوافقة الوزير)

(((8

عرفت فرنسا هذا النوع من األسئلة ،يف أبريل سنة 1989؛ بناء على اقتراح (مسيو فابيوس) ،ومضمون هذه األسئلة:
أهنا تتم باالتفاق بني احلكومة ،ومكتب اجلمعية الوطنية ،وهي أسئلة غري الئحية.
وحيدد وقت هذه األسئلة بساعة واحدة ،كل يوم مخيس ،ويقسم فيها الوقت بني اجملموعات السياسية على أساس
 21دقيقة للحزب االشتراكي ،و 13دقيقة حلزب التجمع من أجل اجلمهورية ،و 7دقائق للحزب الشيوعي ،وباقي الوقت
لألحزاب األخرى.

 -88د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .170
 -89د .مدحت يوسف غنامي  -املرجع السابق  -ص  .154وانظر أيضا :د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص.175
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املطلب الثالث :األسئلة العاجلة يف الربملان املغريب
تبىن الربملان املغريب ،بشقيه؛ جملس النواب وجملس املستشارين نظام األسئلة اآلنية (أو العاجلة) ،واتفقا اجمللسان
على أن يعرض رئيس اجمللس األسئلة على احلكومة ،مع جواز االتفاق على برجمة اجلواب عن هذه األسئلة يف أول جلسة
شفهية؛ فقد نصت املادة ( )196من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب على أنه« :يبلغ رئيس جملس النواب السؤال
اآلين إىل احلكومة ويتفق عند االقتضاء مع الوزراء املعنيني على برجمة السؤال اآلين واجلواب عنه يف أول جلسة قادمة
لألسئلة الشفهية األسبوعية» ،وكذلك نصت املادة ( )301من النظام الداخلي جمللس املستشارين على أنه« :يبلغ رئيس
جملس املستشارين السؤال اآلين إىل احلكومة بعد استشارة رؤساء الفرق مبجرد ما يتوصل به ،ويتفق ،عند االقتضاء مع
الوزراء املعنيني على برجمة السؤال اآلين واجلواب عنه يف أول جلسة قادمة لألسئلة الشفهية ليوم الثالثاء».
ولكن جملس النواب وجملس املستشارين؛ اختلفا يف احليز الزمين لألسئلة اآلنية ،واإلجابة عنها ،ويف التعقيب على
اإلجابة؛ فنجد أن جملس النواب قد فرق يف احليز الزمين املمنوح لألسئلة اآلنية؛ حبسب اجلهة اليت سوف يقدم هلا
السؤال من الوزارات اليت يشملها الربنامج املوضوع يف بداية كل دورة ،والذي حيدد القطاعات اليت سوف تشملها األسئلة
كل أسبوع ،أم أن القطاع املوجه إليه األسئلة خارج هذا الربنامج(.((9
فإذا كان القطاع املوجه إليه السؤال؛ خارج الربنامج؛ فإن للنواب احلق يف تقدمي أسئلة آنية للمجلس ،بشرط أال
يزيد عدد األسئلة على ثالثة أسئلة عاجلة ،أو آنية يف اجللسة املخصصة لألسئلة الشفوية ،واليت تنعقد يوم الثالثاء،
وخيصص من الوقت دقيقتان لكل سؤال؛ ليتمكن النائب من عرض السؤال على اجمللس ،ويف حالة عدم كفاية الوقت
بناء على طلب الوزير املوجه إليه السؤال ،أو النائب مقدم السؤال أن يديل الوزير بالبيانات
لإلجابة ،أو لإليضاح؛ ميكن ً
اإلضافية إىل رئيس اجمللس ،والذي يقوم بدوره بتوصيل هذه البيانات إىل اجملموعة النيابية اليت ينتمي إليها النائب
السائل(.((9
أما إذا كان القطاع املوجه له السؤال؛ من القطاعات اليت يضمها الربنامج املنصوص عليه يف املادة ( ،)188من النظام
األساسي جمللس النواب؛ فإن احليز الزمين هلذه األسئلة خيتلف؛ حيث إهنا تأخذ وقتها احملدد يف جدول أعمال اجللسة
احملددة لألسئلة الشفوية ،واليت ال تقل عن ساعة ونصف وال تزيد على ثالث ساعات ،ويوزع الوقت يف األسئلة بني الفرق
واجملموعات السياسية حبسب نسبة التمثيل( ،((9وبالنسبة للتعقيبات اإلضافية من اجملموعات النيابية ،غري املنتمي إليهم
 -90تنــص املــادة ( )188مــن النظــام الداخلــي جمللــس النــواب علــى« :يضــع مكتــب اجمللــس يف مســتهل الــدورة باتفــاق مــع احلكومــة برناجمــا عامــا يتضمــن الربجمــة الشــهرية
للقطاعــات احلكوميــة الــي ستشــملها األســئلة يف كل أســبوع وحيــدد مكتــب اجمللــس جــدول أعمــال األســئلة األســبوعية والــذي يتضمــن كليــا أو جزئيــا األســئلة الشــفهية،
األســئلة اآلنيــة ،األســئلة الــي تليهــا مناقشــة ،يضــم جــدول األعمــال يف كل أســبوع عشــرة قطاعــات حكوميــة ».
 -91تنــص املــادة ( )198مــن النظــام الداخلــي جمللــس النــواب علــى أنــه« :يف حالــة عــدم كفايــة املعطيــات واإلجابــات الــي تقدمهــا احلكومــة ،ميكــن للوزيــر املعــي مببــادرة منــه
أو بطلــب مــن واضــع الســؤال الشــفوي اإلدالء كتابــة بالبيانــات اإلضافيــة إىل رئيــس اجمللــس الــذي يتــوىل توصيلهــا إىل الفريــق أو اجملموعــة النيابيــة الــي ينتمــي إليهــا صاحــب
الســؤال وتنشــر باملوقــع اإللكتــروين باجمللــس»
 -92تنــص املــادة ( )189مــن النظــام الداخلــي جمللــس النــواب املغــريب علــى أن« :حيــدد مكتــب اجمللــس الغــاف الزمــي املخصــص للجلســة األســبوعية لألســئلة الشــفهية يف مــدة ال
تقــل عــن ســاعة ونصــف وال تزيــد علــى ثــاث ســاعات ،تــوزع بالتمثيــل النســي بــن الفــرق واجملموعــات النيابيــة واألعضــاء غــر املنتســبني ،وجيــب أن ال تقــل النســبة املخصصــة
للمعارضــة عــن نســبة متثيلهــا».
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طارح السؤال؛ فيخصص هلم من الوقت مدة زمنية قدرها مخس احلصة اإلمجالية جللسة األسئلة الشفوية ،وخيصص
مثل هذا الوقت لتعقيبات احلكومة(.((9
أما يف جملس املستشارين؛ فإن الوضع خمتلف بالنسبة للحيز الزمين املمنوح لألسئلة اآلنية ،عما هو ممنوح جمللس
النواب؛ ذلك أنه بصفة عامة ،خيصص يوم الثالثاء لألسئلة الشفهية ،وختصص الساعة األوىل من هذا اليوم لألسئلة
اآلنية (العاجلة)؛ فقد نصت املادة ( )303من النظام الداخلي جمللس املستشارين على أن« :ختصص الساعة األوىل من
جلسة يوم الثالثاء ،عند االقتضاء ،لألسئلة اآلنية املربجمة وفق املسطرة املذكورة يف املادتني ( )290و ( )298من هذا
ووفقا للمادتني املشار إليهما؛ فإنه تعطى األسبقية لألسئلة املتعلقة بالقضايا الطارئة أو اآلنية ،وتسجل
النظام الداخلي»ً ،
يف بداية اجللسة ،وتبدأ األسئلة العاجلة يف بداية اجللسة؛ بأن يعطي الرئيس الكلمة لصاحب السؤال؛ ليقوم بعرضه،
وذلك يف مدة زمنية قدرها مخس دقائق( ،((9ويتوىل الوزير املعين باألمر؛ اجلواب عن ذلك السؤال يف عشر دقائق،
وينظم الرئيس املناقشة؛ حبيث يسمح للنواب الواردة أمساؤهم يف الئحة مناقشة السؤال اآلين؛ حبيث ال يزيد تعقيب
كل مستشار على مخس دقائق ،وبعد االنتهاء من طرح األسئلة اآلنية والتعقيب عليها؛ يتم االنتقال إىل جدول أعمال
اجللسة(.((9
ونظرًا ملا تكتسبه هذه األسئلة من أمهية ،إىل جانب املكانة اليت حيظى هبا عند بداية كل جلسة ،من جلسات األسئلة
الشفهية؛ فقد تفطن النواب إىل هذه اخلاصية ،وأصبحوا يعنون كل سؤال شفوي بكلمة (آين) ،وبذلك؛ أصبحت األسئلة
اآلنية تفوق األسئلة الشفهية؛ من حيث عددها (.((9

 -93تنــص املــادة ( )193مــن النظــام الداخلــي جمللــس النــواب املغــريب علــى أنــه« :خيصــص للتعقيبــات اإلضافيــة غــاف زمــي ال يقــل عــن مخــس احلصــة اإلمجاليــة جللســة األســئلة
الشــفهية .يُخصــص احلــق يف التعقيبــات اإلضافيــة للنائبــات أو النــواب ،غــر املنتمــن إىل الفــرق أو اجملموعــات النيابيــة طارحــة الســؤال .يــوزع الغــاف الزمــي بقــرار مــن مكتــب
اجمللــس ،وختصــص للحكومــة حصــص مماثلــة ،للــرد علــى التعقيبــات اإلضافية.
 -94تنــص املــادة ( )295مــن النظــام الداخلــي جمللــس املستشــارين علــى أنــه« :بعــد تقــدمي األســئلة اآلنيــة واجلــواب عنهــا يف بدايــة اجللســة ،يعطــي الرئيــس الكلمــة لصاحــب الســؤال
الــذي تتبعــه املناقشــة ليقــدم عرضــا يف ظــرف ال يتجــاوز مخــس ( )5دقائــق».
 -95تنــص املــادة ( ،)296واملــادة ( )297مــن النظــام الداخلــي جمللــس املستشــارين علــى أنــه« :يتــوىل الوزيــر املعــي باألمــر اجلــواب عــن ذلــك الســؤال يف عشــر ( )10دقائــق ،وعــد
جــواب الوزيــر عــن الســؤال ينظــم الرئيــس املناقشــة باعتبــار الئحــة النــواب املســجلة أمساؤهــم علــى أال يتجــاوز تدخــل املستشــار مخــس ( )5دقائــق  ،بعــد االســتماع إىل صاحــب
آخــر ســؤال مســجل؛ ميكــن للرئيــس أن يدعــو اجمللــس إىل متابعــة جــدول أعمــال اجللســة؛ وفقــا للمســطرة الــواردة يف املــادة ( )298مــن هــذا النظـــــــــام الداخلــي ».
 -96د .حممــد معتصــم  -تأمــات يف ممارســة برملــان  - 1983-1977األســئلة الكتابيــة كأداة ملراقبــة احلكومــة ،ص  ،50ومــا بعدهــا .مشــار إليــه لــدى :د .صربيــة الســخريي زروق -
املرجــع الســابق  -ص .248
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الفصل الرابع  :األحكام اإلجرائية للسؤال الربملاين
السؤال هو عالقة مباشرة بني السائل واملسئول عن طريق اتباع إجراءات معينة لطرح السؤال واإلجابة عنه( .((9حيكم
السؤال الربملاين عدة إجراءات؛ يكون اهلدف منها التحقق من توافر شروط السؤال ،وإبالغه للوزير املختص ،وإدراجه
على جدول أعمال الربملان .هذا فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة بتقدمي السؤال ،أما من جهة أخرى؛ فإن هناك إجراءات
خاصة بتقدمي اإلجابة؛ حيث املواعيد املقررة للوزراء ،اليت جيب فيها تقدمي اإلجابة عن األسئلة ،باإلضافة إىل مواجهة
حاالت تأخر ،أو امتناع الوزراء عن اإلجابة.
ويترتب على مراعاة القواعد اإلجرائية اخلاصة بالسؤال واإلجابة؛ بعض اآلثار ،والنتائج اليت ترتب حقوقا ملقدم
السؤال ،والوزير املوجه إليه السؤال ،كما أنه قد يعترض السؤال قبل اإلجابة عنه بعض العوارض ،اليت تؤدي إىل سقوط
السؤال الربملاين ،أو استبعاده ،أو استرداده من قبل النائب؛ الذي قام بتقدميه.
لذلك سوف نتناول يف هذا الفصل؛ مبحثني أساسيني وفق اآليت:
املبحث األول :إجراءات توجيه السؤال الربملاين
املبحث الثاين :إجراءات اإلجابة عن السؤال الربملاين

 -97كرمية رازق بارة  -حدود السلطة التنفيذية  -دراسة مقارنة  -رسالة ماجستري  -دار الفكر والقانون  -القاهرة -دون سنة طبع  -ص .194
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الفصل الرابع  :األحكام اإلجرائية للسؤال الربملاين
وعليه؛ يفهم من النصوص السالفة الذكر؛ أن املشرع مل حيدد طريقة معينة؛ لتبليغ الوزير بالسؤال ،وكان حريًا
باملشرع أن ينص  -صراحة  -على تبليغ الوزير كتابة؛ حىت ال يتم تبليغه شفاهة قبل إدراجه يف جدول األعمال ،وهو ما
ال ينتج أثره يف إلزام الوزير بالرد يف اجللسة احملددة(.((10
وإجراء تبليغ الوزير املختص مبوضوع السؤال؛ إجراء له أمهية كبرية؛ فمن جانب نصت بعض التشريعات على أن
إدراج السؤال يف جدول األعمال؛ يتم خالل مدة معينة ،بداية من تاريخ إبالغ السؤال للوزير املختص ،وبعض التشريعات
األخرى ألزمت الوزير املختص باإلجابة خالل مدة معينة من تاريخ إبالغه.
ومن التطبيقات التشريعية ،اليت تنص على إدراج السؤال جبدول أعمال الربملان من تاريخ اإلبالغ ،الالئحة الداخلية
جمللس األمة الكوييت يف املادة ( )123على أنه« :ويدرج يف جدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ إبالغه إىل رئيس جملس
الوزراء أو الوزير» ،وورد هذا النص نفسه باملادة ( )108من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي اإلمارايت ،وهو
ما يعين أن قيد السؤال جبدول أعمال اجمللس ،ال يتم قبل إبالغ الوزير ،وال يتم هذا القيد إال يف جدول أعمال أول جلسة
تالية هلذا اإلبالغ.
ومن التطبيقات  -أيضًا  -على االعتداد بتاريخ اإلبالغ ،حلساب املدة احملددة لإلجابة عن السؤال؛ ما ورد يف الالئحة
الداخلية جمللس النواب البحريين؛ حيث نصت املادة ( )135على أنه« :وجييب الوزير عن السؤال كتابة خالل مدة أقصاها
مخسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه به»؛ حيث حددت مدة مخسة عشر يومًا؛ كمدة ممنوحة للوزير لإلجابة ،يتم حساهبا
بداية من تاريخ إبالغ الوزير ،كذلك النظام الداخلي جمللس النواب املغريب؛ حيث نص يف مادته ( ،)184واخلاصة
بالسؤال املتعلق بالسياسية العامة على أنه« :تقدم األجوبة عنها خالل الثالثني يومًا املوالية إلحالة األسئلة على رئيس
وفقاألحكام الفصل املائة من الدستور» ،كما نصت املادة ( )185واخلاصة باألسئلة اليت تدخل يف القطاعات
احلكومةً ،
اليت تتبع كل وزير ،على أنه« :جيب أن تديل احلكومة جبواهبا خالل العشرين يومًاإلحالة السؤال عليها من لدن اجمللس
وفقاألحكام الفصل املائة من الدستور».
ً
ووجوب إبالغ الوزير بالسؤال؛ يقتصر  -فقط  -على السؤال األصلي ،دون السؤال اإلضايف؛ فهذا األخري يظهر دون
إعداد مسبق ،كما أنه يظهر أثناء اجللسة وبعد إجابة الوزير ،ومن مث ال حاجة إلبالغ الوزير به(.((10
وقد جرى العمل يف جملس النواب البحريين؛ على أن يبلغ رئيس اجمللس السؤال إىل وزير شئون جملسي الشورى
والنواب أوال ،والذي  -بدوره  -يقوم بإبالغ الوزير املختص باإلجابة عن موضوع السؤال ،وهذا ما تؤكده املراسالت املتبادلة

 -101عبدالرحيم فهمي املدهون  -املرجع السابق  -ص .111
 -102د .مدحت يوسف غنامي  -املرجع السابق  -ص .196
 106حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

املبحث األول :إجراءات توجيه السؤال الربملاين
يلزم اختاذ إجراءات مسبقة؛ لإلجابة عن السؤال الربملاين ،سواء كانت اإلجابة مكتوبة أم شفهية ،ويف األصل تسري
هذه اإلجراءات على كل من اإلجابتني.
واإلجراء الذي يلزم يف هذا الصدد؛ هو تقدمي السؤال إىل اجلهة اليت حتددها اللوائح الداخلية؛ فإذا ما قدم السؤال؛
قيد يف سجل خاص .وعليه؛ ينبغي إبالغ الشخص املسئول لإلجابة عنه.
لذلك؛ سوف نقسم هذا املبحث إىل مطلبني رئيسيني؛ وفق اآليت:
املطلب األول :إبالغ املسئول املختص
املطلب الثاين :إدراج السؤال جدول األعمال
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املطلب األول :إبالغ املسئول املختص
اإلجراء األول الذي يتم اختاذه ،عقب تقدمي عضو الربملان السؤال؛ هو إبالغ املسئول املختص ،أو إعالمه بالسؤال،
وهذا اإلبالغ أو اإلعالم يتساوى فيه أن يكون السؤال شفويا ،أو كتابيًا ،ولكن طريقة اإلبالغ يف ذاهتا ،مل حتدد حتديدًا
جازمًا ،وبالتايل؛ هل ميكن تبليغ السؤال إىل املختص شفاه ًة؟ أم أنه جيب أن يكون هذا اإلبالغ مكتوبًا؟ وعند اإلمعان
يف النصوص التشريعية؛ حمل الدراسة؛ جند أنه قد نصت الالئحة الداخلية ،جمللس النواب البحريين يف املادة ( )135على
أنه« :ويبلغ رئيس اجمللس السؤال الذي روعيت فيه أحكام املادة السابقة إىل الوزير املوجه إليه خالل عشرة أيام من تاريخ
تقدميه ،وجييب الوزير على السؤال كتابة خالل مدة أقصاها مخسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه به» ،وعليه؛ فقد أتى
النص حمددًا بتوجيه السؤال إىل الوزير املختص ،وجاءت املادة على إطالقها دومنا حتديد أو اشتراط لطريقة التبليغ
كتابة أو شفاه ًة(.((9
وقد نصت اللوائح والنظم الداخلية للربملانات يف الدول؛ حمل الدراسة على وجوب إبالغ املسئول املختص مبوضوع
السؤال ،بل؛ وقيد السؤال وإدراجه يف جدول أعمال الربملان ،ويف هذا نصت املادة ( )108من الالئحة الداخلية للمجلس
وفقا للمادة السابقة إىل رئيس جملس وزراء
الوطين االحتادي اإلمارايت على أنه« :يبلغ رئيس اجمللس السؤال املقدم ً
االحتاد أو الوزير املختص ويدرج يف جدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ إبالغه إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزير»،
وعليه؛ يفهم من هذا النص أن رئيس اجمللس الوطين االحتادي خيطر رئيس الوزراء ،أو الوزير على أن يدرج السؤال
املقدم يف جدول أعمال أول جلسة تلي تاريخ إبالغه ،وال تطبق الشروط على األسئلة اليت توجه أثناء مناقشة امليزانية
أو أي موضوع مطروح على اجمللس( ،((9كما نصت املادة ( )123من جملس األمة الكوييت على« :يبلغ رئيس اجمللس السؤال
وفقا للمادة السابقة إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزير املختص فور تقدميه ويدرج يف جدول أعمال أول جلسة
املقدم ً
تالية من تاريخ إبالغه إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزير» ،وقد أضاف املشرع الكوييت عبارة (فور تقدميه)؛ أي أنه يبلغ
رئيس جملس الوزراء أو الوزير املختص بالسؤال ،فور تقدميه ،وإدراجه على جدول أعمال اجللسة التالية ،وعليه؛ كان
موفقا يف تبليغ الوزير ،فور ورود السؤال ،إال أنه يفهم من النص؛ أنه يف حال عدم اختصاص الوزير؛ فقد
املشرع الكوييت ً
توجد العديد من اإلشكاليات العملية؛ حيث ستجهض العديد من األسئلة؛ لعدم االختصاص؛ مما يوحي بوجود سد
منيع( ،((10كما نصت املادة ( )117من النظام الداخلي يف األردن على أنه« :يبلغ الرئيس السؤال إىل الوزير املختص إذا
توافرت يف السؤال شروطه » .وأخريًا نصت املادة ( )185من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب على أنه« :حييل رئيس
اجمللس السؤال على احلكومة ».

 -98خبــاف مــا ذهــب إليــة البعــض بأنــه يفهــم مــن نــص املــادة  135مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس النــواب البحريــي انــه يبلــغ رئيــس اجمللــس الســؤال كتابــة إىل الوزيــر املختــص،
للمزيــد راجــع كتــاب د .صبــاح بــن محــد آل خليفــة  -املرجــع الســابق  -ص 280ومــا بعدهــا.
 -99د .خالد عبداهلل عبدالرزاق النقيب  -الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة) -دار النهضة العربية  -القاهرة  - 2012 -ص260ومابعدها.
 -100علــى ســبيل املثــال إجابــة وزيــر الدولــة لشــئون جملــس الــوزراء فيمــا يتعلــق بســؤال وجــه مــن عضــو جملــس األمــة الكويــي عــادل الصرعــاوي بشــأن مشــروع أنــوار الصبــاح وقــد
جــاءت إجابــة الوزيــر بعــدم االختصــاص علمــا بــان ذلــك يعــد هتربــً مــن اإلجابــة ،للمزيــد راجــع كتــاب عبدالرحيــم فهمــي املدهــون  -املرجــع الســابق  -ص .111
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بني مكتب رئيس اجمللس ،وبني وزير شئون جملسي الشورى والنواب( ،((10ويف هذا املقام جتدر اإلشارة إىل أن املدة احملددة
إلجابة الوزير واملنصوص عليها يف املادة ( )135ال تبدأ من تاريخ إبالغ وزير شئون جملسي الشورى والنواب ،ولكنها تبدأ
من تاريخ إبالغ الوزير املختص باإلجابة.
وعلى رئيس اجمللس أن يبلغ الوزير املختص بالسؤال ،فور تقدميه؛ وذلك حسب نص املادة ( )123من الالئحة
الداخلية جمللس األمة الكوييت .هذا وتنص الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين يف املادة ( )135على أنه« :يبلغ
رئيس اجمللس السؤال الذي روعيت فيه أحكام املادة السابقة إىل الوزير املوجه إليه خالل عشرة أيام من تاريخ تقدميه»،
يف حني سكتت كل من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي اإلمارايت ،والنظام الداخلي جمللسي النواب األردين
واملغريب عن تنظيم معني إلبالغ الوزير املختص بالسؤال.
وبالتايل يتبادر إىل ذهننا تساؤل حول اجلزاءات اليت ميكن أن تترتب على تأخر رئيس اجمللس ،يف إبالغ الوزير
املختص بالسؤال ،يف امليعاد احملدد؟
يرى بعضهم أن املواعيد احملددة يف نص الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين؛ هي مواعيد تنظيمية ،ال يترتب
على خمالفتها ،أو عدم مراعاهتا جزاء معني؛ إذ إن النص قد ورد خاليًامن تقرير جزاء على خمالفة هذه املواعيد،
وأساس ذلك؛ أن سبب التأخري مرده إىل رئيس اجمللس ،وال دخل ملقدم السؤال يف ذلك ،والقول بغري ذلك مؤداه :تعطيل
استخدام وسيلة السؤال يف الرقابة على أعمال احلكومة؛ ألسباب خارجة عن إرادة عضو الربملان؛ مما قد حيمل مظنة
منطقا(.((10
إساءة رئيس اجمللس سلطته هبدف إجهاض األسئلة اليت تقدم من أعضاء الربملان ،وهو ال جيوز قبوله ً
عقل أو ً
وتتفق مجيع النظم؛ على وجوب إبالغ الوزير بالسؤال ،قبل اإلجابة عنه بوقت كافٍ ،خيتلف اتسا ًعًا وضيقا حسب
نوع السؤال الشفوي؛ فإذا كان السؤال عاديا؛ فيجب أن يتم إبالغ الوزير به قبل اجللسة بوقت أكرب ،مما لو كان السؤال
أصل قد يصل إىل يوم(.((10
عاجل ،فهذا األخري؛ قد يتم تقدميه إىل رئيس اجمللس قبل اجللسة بوقت قصري ً
ً

 -103انظــر الســؤال ،وارد بكتــاب رقــم( :ف /3د ،)2013 /3237 /3بتاريــخ  ،2013/5/ 12مــن مكتــب رئيــس اجمللــس إىل وزيــر شــئون جملســي الشــورى والنــواب ،وأيضــا الســؤال
املقــدم مــن النائــب عبــداهلل خلــف الدوســري للســيد وزيــر التربيــة والتعليــم؛ حــول عــدد املــدارس املعتــدى عليهــا يف الفتــرة مــن  2011وحــى أبريــل  .2013محــل رقــم (ف/3
د ،)2013/3133/3مــؤرخ يف  6مايــو  ،2013ومحلــت اإلجابــة كتــاب رقــم (/2392و م ش ن )2013/يف /30مايــو  ،2013ومت إيــراد الســؤال يف جــدول أعمــال جلســة جملــس
النــواب بتاريــخ  ،2103/6/11والســؤال مــن النائبــة د .مسيــة عبــد الرمحــن اجلــودر؛ حــول اإلجــراءات الــي قامــت هبــا وزارة اخلارجيــة؛ بشــأن وثيقــة مناهضــة حقــوق املــرأة،
محــل خطــاب رقــم  /1385و م ش ن 2013 /مكتــب الســيد وزيــر شــئون الشــورى والنــواب ،ومحلــت اإلجابــة خطــاب رقــم (م و خ )68 /يف  22أبريــل  ،2013صــادر عــن مكتــب
وزيــر اخلارجيــة .والســؤال حــول اإلجــراءات الــي قامــت هبــا وزارة اخلارجيــة؛ خبصــوص توقيــف أحــد املواطنــن يف ديب ،محــل الســؤال خطــاب رقــم ( /2120و م ش ن ،)2013/
بتاريــخ  14مايــو  ،2013صــادر عــن مكتــب وزيــر شــئون جملــس الشــورى والنــواب ،واإلجابــة محلــت رقــم (م و د )42/مكتــب وزارة اخلارجيــة ،ومت إيــراده جبــدول أعمــال جلســة
 ،2013/6/18الــوارد يف موقــع جملــس النــواب البحريــي علــى الرابــطwww.nuwab.gov.bh :
 -104د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق  -ص .102
 -105د .مدحت يوسف غنامي  -املرجع السابق  -ص .196
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املطلب الثاين :إدراج السؤال يف جدول األعمال
إن األمهية اخلاصة ،إلدراج السؤال يف جدول األعمال؛ تتعلق باألسئلة الشفوية دون األسئلة املكتوبة؛ ذلك ألن العضو
السائل يتلقى اإلجابة عن السؤال خالل املدة القانونية احملددة لإلجابة ،دون أن يؤثر يف ذلك غياب الوزير املسئول ،أو
العضو السائل؛ إذ إن التأثري احلقيقي يف حالة األسئلة املكتوبة ينصب على حق العضو بالتعقيب على السؤال دون تلقى
اإلجابة نفسها(.((10
إجراء الزمًا ،ال تتم اإلجابة عنه من دونه،
أما يف فرنسا؛ فإن إدراج السؤال جبدول األعمال؛ جلسة املناقشة؛ يعد ً
ولطاملا كان هذا التالزم سببًا الستغالل احلكومة ما هلا من أولية على جدول األعمال ،يف أن حتشده بالكثري من
مشروعات القوانني ،أو االقتراحات اليت يبديها األعضاء بشأهنا ،وتوافق عليها ،حىت يصل إىل درجة ال يستوعب معها
أسئلة املعارضة ،فتفوت بذلك عليهم فرصة توجيه أسئلة إىل أعضائها(.((10
وقد كانت الفقرة الثانية من املادة ( ،)134من الئحة اجلمعية الوطنية تنص على أن« :مع بقاء أحكام املادة ()138
فإن تسجيل األسئلة الشفوية يف جدول أعمال اجللسة يتم بواسطة مؤمتر الرؤساء» ،أما الالئحة احلالية للجمعية الوطنية
فتنص يف املادة ( )134منها على أن« :تنظيم جلسات األسئلة الشفوية يتم بواسطة مؤمتر الرؤساء» ،كما تنص املادة
وفقا
( )47منها على أن« :يتضمن جدول أعمال اجلمعية الوطنية املشروعات واالقتراحات بقانون واملسجلة باألولية ً
وفقا للشروط الواردة يف املواد الالحقة ».
وفقا للمادة ( )134مث األعمال األخرى ً
للمادة ( )89وكذلك األسئلة الشفوية ً
كما أوضحت الفقرة الثانية من املادة ( :)48من الئحة اجلمعية الوطنية؛ بأن نواب رئيس اجلمعية الوطنية ،ورؤساء
اللجان الدائمة ،واملقرر العام للجنة التمويل العام واخلطة ،ورئيس رابطة التجمع األورويب باجلمعية الوطنية ،ورؤساء
اللجان جيتمعون يف اليوم والساعة ،اللذين حيددمها رئيس اجلمعية الوطنية؛ وذلك لوضع كل االقتراحات اخلاصة؛
بتنظيم جدول األعمال.
ومن مث فإن إدراج األسئلة الشفوية يف جدول أعمال اجللسة احملددة؛ لإلجابة يتم مبوافقة مؤمتر الرؤساء ،وتتميز
األسئلة الشفوية احملددة بواسطة مؤمتر الرؤساء يف أهنا توضع باألولية على رأس جدول األعمال ،ومن مث؛ فإن حق
األفضلية املمنوح للحكومة بشأن وضع املقترحات بقانون يف أول جدول األعمال؛ ليس له وجود يف جلسة األسئلة
الشفوية(.((10

 -106د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .146
 -107د .حممد باهي أبو يونس  -املرجع السابق  -ص .64
 -108د .مدحت يوسف غنامي  -املرجع السابق  -ص .201
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ولكن ،ملا كانت األغلبية الربملانية تستحوذ على أغلبية اللجان الربملانية؛ فإنه عند التصويت على إدراج السؤال يف
جدول األعمال؛ فإن املعارضة تكون أقلية يف مؤمتر الرؤساء ،ويستحيل عليها أن تنجح يف إدراج أسئلة يف جدول األعمال
دون موافقة األغلبية ،وبالتايل يستحيل عليها دون موافقة احلكومة ذاهتا(.((10
وعند استعراض الدول؛ حمل الدراسة؛ جند أن املادة ( )123من الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت؛ قد نصت
على أنه« :ويدرج يف جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبالغه إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزير» .ومن خالل نص
هذه املادة؛ يتضح أهنا مل حتدد وقتًا معينًا؛ يتم بعده إدراج السؤال يف جدول األعمال ،وإمنا يتم إدراج السؤال يف جدول
األعمال يف اجللسة التالية لتقدمي السؤال ،وال يعين هذا أن يدرج السؤال مباشرة يف اجللسة التالية النعقاد اجمللس؛ وإمنا
قد يأخذ السؤال بعد قيده يف جدول أعمال اجللسة التالية لتقدميه؛ فترة زمنية ميكن أن متتد ألكثر من شهر من تاريخ
تقدمي السؤال؛ فالذي حيدث من الناحية العملية أن السؤال يأخذ دوره يف قائمة األسئلة املقدمة ،وهي قائمة طويلة
بالفعل ،ميكن أن متتد فيها املدة إىل عدة أشهر ،تكون فيها اإلجابة قد وصلت بالفعل خالل تلك املدة إىل العضو السائل،
فإذا ما حان دور السؤال املقدم؛ فإن الرئيس يكتفي عادة باإلشارة إىل مقدم السؤال دون أن يقرأ املضمون(.((11
أما يف اجمللس الوطين االحتادي اإلمارايت؛ مل تأتِ املادة ( )108من الالئحة الداخلية للمجلس جبديد عن أحكام
الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت؛ حيث يدرج السؤال جبدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ إبالغه .ويف جملس
النواب األردين ال يوجد اختالف جوهري عن نظرييه الكوييت ،واإلمارايت ،إال أن السؤال يدرج يف جدول أعمال أول جلسة
تالية خمصصة لألسئلة ،وذلك حبسب املادة ( )117من النظام الداخلي جمللس النواب؛ حيث إنه ختصص جلسة لألسئلة
كل أربع جلسات عمل(.((11
أما جملس النواب املغريب؛ فقد تناول النظام األساسي؛ طريقة قيد األسئلة ،وأنواعها يف جدول األعمال مبزيد من
النصوص؛ فحدد النظام الداخلي منذ البداية األسئلة اليت تدرج يف جدول األعمال؛ يف األسئلة الشفهية دون األسئلة
الكتابية؛ إذ نصت املادة ( )188من النظام الداخلي على أن« :حيدد مكتب اجمللس جدول أعمال األسئلة األسبوعية
والذي يتضمن كليًاأو جزئيا :األسئلة الشفهية واألسئلة اآلنية ،األسئلة اليت تليها مناقشة» ،وبالتايل؛ استبعد النظام
الداخلي األسئلة الكتابية ،إال أن النظام الداخلي عاد من جديد؛ لينص على أن األسئلة الكتابية اليت انقضى املوعد
احملدد لإلجابة عنها دون رد من الوزير املختص ،يكون للنائب احلق يف أن يطلب تسجيل السؤال يف جدول األعمال
وتقدميه يف اجللسة التالية لتقدميه(.((11
 -109د .مدحت غنامي  -املرجع السابق  -ص .203
 -110د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .100
 -111تنــص املــادة ( )87مــن النظــام الداخلــي جمللــس النــواب األردين علــى أن« :ﺨﺗصــص ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻼﺳئلــة واﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺮﻏﺒﺔ بعــد كل أربــع ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
األكثــر ».
 -112املــادة ( )185مــن النظــام الداخلــي جمللــس النــواب املغــريب؛ حيــث نصــت علــى أنــه« :ويف احلالــة الــي ال تعلــن فيهــا احلكومــة اســتعدادها للجــواب بعــد انصــرام األجــل ،يكــون
لصاحــب الســؤال أن يطلــب تســجيله يف جــدول األعمــال وتقدميــه يف اجللســة املواليــة ».
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املطلب الثاين :إدراج السؤال يف جدول األعمال
وجيري حتضري جدول األعمال ،داخل جملس النواب املغريب جللسة األسئلة الشفوية؛ على أساس توجيه األسئلة
لعشرة قطاعات من احلكومة ،ويتم ترتيب األسئلة يف هذه القطاعات؛ حبسب وحدة املوضوع وتاريخ اإليداع ،مث يتم بعد
ذلك؛ ترتيب هذه القطاعات تنازليًا؛ حبسب عدد األسئلة الواردة يف كل قطاع(.((11
ويف مملكة البحرين؛ تقضي املادة ( )135من الالئحة الداخلية ،جمللس النواب البحريين؛ بأن تقيد طلبات توجيه
األسئلة حبسب تواريخ ورودها يف سجل خاص ،وذلك بعد استيفاء تلك األسئلة للشروط الواجب توافرها يف السؤال،
طبقالالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،وبصفة جملس النواب البحريين يتبىن نظام األسئلة الكتابية؛
ويالحظ أنه ً
فإنه يدرج السؤال ،واجلواب عنه يف جدول األعمال؛ وذلك حىت يتمكن باقي األعضاء من االطالع على السؤال املقدم
من العضو ،واإلجابة عنه .أما السؤال الذي تأخرت احلكومة يف اإلجابة عنه؛ فإنه يدرج أيضًا يف جدول األعمال؛ ليتم
اإلجابة عليه شفاهة ،ويعد هذا؛ كنوع من اجلزاء على التأخر يف تقدمي اإلجابة عن األسئلة الكتابية؛ ليتم اإلجابة عليها
شفاهة ً أمام اجمللس .وقد نصت املادة ( )136على أن« :يبلغ الرئيس اجلواب إىل مقدم السؤال فور وروده ،ويدرج السؤال
واجلواب يف جدول أعمال أول جلسة تالية هلذا اإلبالغ كما يدرج يف اجلدول أيضًا السؤال الذي مل جيب عليه الوزير يف
املوعد احملدد يف املادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة باجمللس» ،وبناء على ما تقدم؛ فإن إدراج األسئلة يف جدول
وفقالترتيب قيدها يف السجل اخلاص ،كما جيب أن تتم اإلجابة عن هذه األسئلة وفقا هلذا الترتيب؛
األعمال؛ جيري ً
حبيث ال يترك للوزير حرية اختيار األسئلة لإلجابة عنها يف اجللسة احملددة وإمنا جيب أن يراعى ترتيب قيدها يف
جدول أعمال تلك اجللسة(.((11
وال تثور مشكلة يف برملانات الدول؛ حمل الدراسة إذا كانت األسئلة املقدمة ذات أمهية واحدة ،أو ذات طبيعة واحدة؛
حبيث ال يتميز سؤال عن آخر منها؛ سواء من حيث طبيعة احلالة أم من حيث اتصاهلا مبصلحة اجملتمع يف جمموعه؛ إذ
إن الفيصل يف إدراجها يف جدول األعمال؛ هو ترتيبها حسب تاريخ ورودها يف سجل خاص ،ولكن ماذا لو اختلفت أمهية
األسئلة املقدمة؛ حبيث يكون بعضها أكثر أمهية من اآلخر؟
يري بعض الفقه؛ أن األسئلة اليت هلا أمهية؛ تكون هلا األولوية يف اإلجابة عنها؛ حبكم اتصاهلا مبصلحة اجملتمع ،حىت
لو قيدت بعد األسئلة ،اليت ال تتوافر فيها ذات الطبيعة ،وحتديد طبيعة السؤال وكونه ذا أمهية من عدمه ،ال يترك للعضو
مقدم السؤال ،وإمنا ملكتب اجمللس تقدير ذلك ،ويتفرع من ذلك :أنه ليس ملقدم السؤال االعتراض على ما يراه مكتب
اجمللس من أن السؤال ليست له طبيعة حالة تتعلق مبصلحة اجملتمع يف جمموعه حبيث تكون له األولية على غريه (.((11
أما فيما خيص االستثناءات؛ من لزوم إدراج السؤال يف جدول األعمال؛ فسنوضحها يف النقطتني اآلتيتني:
 -113تنــص املــادة ( )188مــن النظــام الداخلــي علــى أن« :يضــم جــدول األعمــال يف كل أســبوع عشــرة قطاعــات حكوميــة ترتــب القطاعــات تنازليــا حســب عــدد األســئلة الــواردة
يف كل قطــاع .ترتــب األســئلة داخــل كل قطــاع حبســب وحــدة موضوعهــا وتاريــخ إيداعهــا».
 -114د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق  -ص .105
 -115أ .د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق  -ص .106
 112حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

--1األسئلة اليت يوجهها األعضاء أثناء مناقشة موضوع معروض على املجلس ،أو مناقشة امليزانية.

ففي جملس النواب البحريين ،وجملس األمة الكوييت ،واجمللس الوطين اإلمارايت؛ تستثىن األسئلة املطروحة أثناء
مناقشة امليزانية ،أو أي موضوع مطروح على اجمللس من إجراء قيد السؤال يف جدول األعمال؛ وذلك حبسب نص املادة
( )128من الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت ،واملادة ( )112من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين اإلمارايت ،واملادة
( )119من النظام الداخلي جمللس النواب األردين ،ولكنها تقتصر  -فقط  -على األسئلة املتعلقة بامليزانية.
--2األسئلة اليت يوجهها األعضاء؛ أثناء مناقشة مشروعات القوانني.

وهذا االستثناء خاص مبجلس النواب األردين؛ حيث إنه ال جيري قيد السؤال يف جدول األعمال باجمللس؛ إذا كانت
األسئلة متعلقة مبشروعات القوانني؛ وذلك حبسب املادة ( )119من النظام الداخلي جمللس النواب األردين.
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املبحث الثاين :إجراءات اإلجابة عن السؤال الربملاين
بعد حتقق مجيع الشروط؛ اليت يتطلبها املشرع يف األسئلة الربملانية ،واتباع مجيع اإلجراءات اليت سبق وأوضحناها؛
جيب على الوزير املعين اإلجابة عن السؤال الربملاين؛ ليتم إدراجه يف جدول األعمال ،مع جوابه ،أو السؤال وحده ،وعليه؛
سنتطرق يف هذا املبحث إىل تبيان آلية إجابة الوزير عن السؤال الربملاين ،أو أعضاء السلطة التنفيذية.
ولعله من البديهي القول؛ إن اإلجراءات اليت تسري على السؤال املطلوب اإلجابة كتابة؛ هي ليست ذاهتا املطلوبة
لألسئلة املطلوب اإلجابة عنها شفاهة؛ وفق ما تعارفت عليها الدول؛ حمل الدراسة؛ حيث سنتطرق يف هذا املبحث إىل
إجراءات اإلجابة عن السؤال الشفهي ،والكتايب ،يف مطلبني .وعليه؛ سنقسم هذا املبحث إىل:
املطلب األول :إجراءات اإلجابة عن السؤال الكتايب
املطلب الثاين :إجراءات اإلجابة عن السؤال الشفوي

 114حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

املطلب األول :إجراءات اإلجابة عن السؤال الكتايب
سوف نتناول يف هذا املطلب؛ بيان املدة املمنوحة للوزير؛ لإلجابة عن األسئلة ،ومن مث؛ إبالغ هذه اإلجابة إىل النائب
مقدم السؤال ،وذلك يف الفروع اآلتية:
الفرع األول :املدة املمنوحة للوزير لإلجابة عن السؤال الكتايب
الفرع الثاين :إبالغ إجابة السؤال الكتايب للربملان

الفرع األول
املدة املمنوحة للوزير لإلجابة عن السؤال الكتايب

مينح كل نظام برملاين احلكومة مدة معينة؛ لإلجابة ،يرى أهنا هي املدة األمثل؛ لكي تستطيع احلكومة اإلجابة
عن األسئلة الربملانية ،وتثري هذه املدد تساؤالت مهمة هلا عالقة بتوقيت األسئلة ،اليت تواكب أحداثا عاجلة ،ومفاجئة
متر على البالد ،حتتاج إىل اطالع نواهبا على معطيات ،ومعلومات مهمة؛ ملناقشة أوضاعها الراهنة ،واختاذ اإلجراءات
الالزمة .يف حني أن الدول؛ حمل الدراسة ،تتفاوت مددها املمنوحة؛ ففي الربملان األردين تنوعت املدة املمنوحة للحكومة
لإلجابة عن األسئلة من جملس النواب إىل جملس األعيان؛ فقد نصت املادة ( )128فقرة (ب) من النظام الداخلي جمللس
النواب على أن« :جييب الوزير على السؤال خطيًا خالل مدة أقصاها مثانية أيام» ،أما النظام الداخلي جمللس األعيان؛
فإن على العضو الذي يريد توجيه السؤال إىل أحد الوزراء أن يقدمه كتابة إىل رئيس اجمللس ،الذي يبلغه إىل الوزير
املختص ،ويدرجه يف جدول أعمال أقرب جلسة؛ مبعىن أن السؤال ال حيدد له وقت إجابة ،ولكن يدرج يف جدول أعمال
أقرب جلسة؛ فقد نصت املادة ( )78من النظام الداخلي جمللس األعيان على أن« :يبلغ الرئيس الوزير املختص السؤال
ويدرجه يف جدول األعمال» ،ومن املالحظ هلذا النص؛ أن املشرع األردين مل حيدد ما إذا كان على احلكومة أو الوزير
إغفال تشريعيًا
املختص اإلجابة خالل املهلة من تاريخ توجيه السؤال أو من تاريخ إحالته للحكومة أو الوزير ،وهو ما يعد ً
يؤدي إىل إطالة املهلة الواقعة بني توجيه السؤال والرد عليه(.((11
ويف جملس األمة الكوييت؛ مل حتدد الالئحة الداخلية وقتًا معينًا لإلجابة عن األسئلة ،ولكن يتضح حرص الالئحة
الداخلية على أن تكون اإلجابة عن السؤال يف أسرع وقت ،ويفهم ذلك من عبارات إبالغ السؤال فورا ،وإدراج السؤال
يف أول جلسة تالية؛ إلبالغ احلكومة الواردة يف نصوص الالئحة الداخلية جمللس األمة؛ فقد نصت املادة ( )123من
وفقا للمادة السابقة إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزير
الالئحة الداخلية جمللس األمة على أن« :يبلغ الرئيس السؤال املقدم ً
املختص فور تقدميه ويدرج يف جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبالغه إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزير» ،إال
أن الذي حيدث من الناحية العملية أن السؤال يأخذ دوره يف قائمة األسئلة املقدمة ،وهي قائمة طويلة بالفعل ،ميكن
أن متتد ليصل الدور على مقدم السؤال إىل عدة أشهر ،تكون فيها اإلجابة قد وصلت بالفعل خالل تلك املدة إىل العضو
 -116د .رغيــد الصلــح  -اإلطــار القانــوين للرقابــة الربملانيــة علــى احلكومــة  -منشــورات مبــادرة التنميــة الربملانيــة يف املنطقــة العربيــة التابعــة لربنامــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي -
طباعــه فــوت برنــت  -بــروت  -2011 -ص.95
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املطلب األول :إجراءات اإلجابة عن السؤال الكتايب
السائل ،فإذا ما حان دور السؤال املقدم؛ فإن الرئيس يكتفي عادة باإلشارة إىل مقدم السؤال دون أن يقرأ مضمون(،((11
إضافة إىل أن العبارة اليت ساقها املشرع؛ وهي إدراج السؤال على جدول أعمال أقرب جلسة حيتاج إىل توضيح ،ما إذا
ستدرج مع حلول موعد الدورة الربملانية القادمة(.((11
أما جملس النواب املغريب؛ فكما سبق أن بينَا؛ فإن املغرب قد قسمت األسئلة إىل قســمني :أسئلة خاصـة بالسـياسات
العامــة للبالد ،واليت يسـأل فـيها رئيس الوزراء ،وأسئلة خاصة بالقطاعات احلكومية التخصصية ،واليت يتوىل فيها كل
وزير مسئوليته؛ بالرد على األسئلة املوجـهة إليه بشأهنا .وفـيما خيص األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة للبالد؛ فإن مدة
اإلجابة املمنوحة لرئيس الوزراء لإلجابة عنها هي ثالثون يومًا ،أما األسئلة املوجهة إىل الوزراء؛ فمدة اإلجابة عنها
عشرون يومًا ،وحتسب املدتان من تاريخ إحالة السؤال إىل رئيس الوزراء ،أو الوزير املختص.
ومل خيتلف اجمللس الوطين االحتادي اإلمارايت عن جملس األمة الكوييت؛ من حيث املدة املمنوحة للحكومة لإلجابة،
فلم يكن هناك نص حيدد املدة ،إال أنه جيب إبالغ رئيس جملس الوزراء ،أو الوزير املختص بالسؤال ،وإدراجه يف جدول
وفقا للمادة ( )108من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي.
أعمال أول جلسة تالية لتاريخ إبالغه؛ ً
يف حني جند جملس النواب البحريين مبملكة البحرين؛ قد حدد املدة املمنوحة للوزير لإلجابة عن السؤال الربملاين
خبمسة عشر يومًا؛ فقد نصت املادة ( )135من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،على أنه« :تقيد طلبات توجيه
األسئلة حبسب تواريخ ورودها يف سجل خاص ،ويبلغ رئيس اجمللس السؤال الذي روعيت فيه أحكام املادة السابقة إىل
الوزير املوجه إليه خالل عشرة أيام من تاريخ تقدميه ،وجييب الوزير عن السؤال كتابة خالل مدة أقصاها مخسة عشر
يومًا من تاريخ إبالغه به» .وعلى الرغم من حتديد وقت اإلجابة يف الربملان البحريين ملدة مخسة عشر يومًا؛ فإنه من
ناحية الواقع العملي؛ قد تتجاوز يف بعض األحيان هذه املدة.
وقد أجازت الالئحة للوزير؛ أن يطلب تأجيل اإلجابة إىل موعد ال يزيد على سبعة أيام ،وللمجلس إجابة الوزير إىل
وفقا لتقديره يف ضوء املربرات اليت
طلبه ،وال جيوز التأجيل ألكثر من مرة إال بقرار من اجمللس ،وتلك من صالحياته؛ ً
يقدمها الوزير؛ فقد نصت الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين يف املادة ( )136على أنه« :وللـوزير أن يطلب تأجيل
اإلجابة إىل موعـد ال يزيد على سبعة أيام ،فيجاب إىل طلبه ،وال جيوز التأجيل ألكثر من هذه املدة إال بقرار من اجمللس».

 -117د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص.100
 -118د .رغيد الصلح  -املرجع السابق  -ص.96
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الفرع الثاين
إبالغ إجابة السؤال الكتايب للربملان

بعدما يـتم إبالغ السؤال إىل الوزير املختص؛ فإنه يقوم باإلجابة عنه ،وإبالغ الربملان باإلجابة ،وختتلف طريقة
اإلجابة واإلبالغ من برملان إىل آخر؛ حيث نصت املادة ( )117من النظام الداخلي جمللس النواب األردين على أنه« :يبلغ
الرئيس اجلواب إىل مقدم السؤال ويدرج السؤال واجلواب يف جدول أعمال أول جلسة خمصصة لألسئلة واالستجوابات
واالقتراحات برغبة» ،مبعىن؛ أن جملس النواب األردين؛ قد أخذ مسارًا معينًا وهو إبالغ النائب مقدم السؤال بورود
مرفقا به اجلواب جبدول أعمال اجمللس؛ ليقدم بأول جلسة تالية لإلبالغ بوروده.
اإلجابة ،وإدراج السؤال ً

أما جملس األمة الكوييت؛ فقد نصت املادة ( )124من الالئحة الداخلية جمللس األمة على أن« :لرئيس جملس الوزراء
أو الوزير مبوافقة موجه السؤال أو يف حالة غيابه أن يودع اإلجابة أو البيانات املطلوبة يف األمانة العامة للمجلس إلطالع
األعضاء عليها ويثبت ذلك يف مضبطة اجللسة » .وعلى الرغم من أن صياغة هذه املادة؛ تعين أن إيداع اإلجابة األمانة
العامة للمجلس؛ جمرد استثناء يطبق يف حالة غياب النائب السائل ،أو مبوافقته ،وبالتايل؛ يكون األصل أن جييب عن
األسئلة الوزير املختص شفاهة ًباجمللس ،يف اجللسة احملددة لنظر السؤال ،إال أن ما جيري عليه العمل يف جملس األمة
الكوييت من إجابة الوزراء كتابيًا ،خمالف لنصوص الالئحة الداخلية؛ فاملادة ( )124من الالئحة تنص على أنه»:جييب
رئيس جملس الوزراء أو الوزير عن السؤال يف اجللسة احملددة لنظره ،»...فلم يرد يف هذه املادة أي ذكر لإلجابة املكتوبة،
إال يف حالة غياب العضو السائل عن اجللسة احملددة لإلجابة أو مبوافقته؛ حيث جيوز يف هاتني احلالتني أن تودع
اإلجابة ،أو البيانات املطلوبة يف األمانة العامة للمجلس؛ إذ يقتضي األمر هناك أن تكون اإلجابة مكتوبة إال أن الواقع
يثبت أن العادة قد جرت على أن جييب الوزراء كتابة عن أسئلة النواب؛ حبيث أصبح الوقت املخصص لألسئلة يف
اجللسة ،وقتًا لتعقيب النواب على إجابات الوزراء(.((11

وقد سار جملس النواب املغريب على هنج خمتلف ،عما سار عليه نظراؤه من الربملانات العربية؛ حمل الدراسة؛ فقد
نصت املـــــادة ( )200من النظام الداخــــــلي جمللـــس النواب على أن« :يعلن الرئيس يف بداية اجللسة املخصصة لألسئلة
الشفهية عن عدد األسئلة الكتابية املتوصل هبا وعدد األسئلة اليت متت اإلجابة عنها».
وأيضًا املادة ()201؛ اليت نصت على أنه« :وتنشر األسئلة الكتابية وأجوبة أعضاء احلكومة عنها يف اجلريدة الرمسية
للربملان» ،ومن خالل هاتني املادتني يتضح أن األسئلة الكتابية اليت تقدم كتابة؛ تكون اإلجابة عنها كتابة ،وتودع لدى
رئيس اجمللس ،الذي يبلغ أعضاء اجمللس يف جلسة األسئلة الشفوية ،اليت تعقد يوم الثالثاء من كل أسبوع ،بعدد األسئلة
الكتابية ،اليت متت اإلجابة عنها ،وعدد األسئلة الكتابية ككل ،ويالحظ أن هذه األسئلة ال تودع أمانة املكتب؛ ليتمكن
أعضاء اجمللس من االطالع عليها  -وإن كان هذا أمرًا حمتمًا  -ولكن ،تنشر يف اجلريدة الرمسية للربملان؛ ليكون حق
 -119د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .104
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املطلب األول :إجراءات اإلجابة عن السؤال الكتايب
االطالع عاما جلميع املواطنني ،وإننا نؤيد ما فعله املشرع املغريب؛ يف نشر اإلجابة عن األسئلة الربملانية؛ ألن من حق
الناخب أن يطلع على هذه األسئلة؛ اليت هي ترمجة لتساؤالته ،وما النواب إال ممثلني عنهم يف الربملان ،وأيضا توثيق
األسئلة؛ بوصفها مصدر معلومات رمسية ،يتم سردها يف اجلريدة الرمسية.
أما وفق ما وضحت الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي اإلمارايت؛ فقد فرقت  -من حيث طريقة اإلجابة عن
األسئلة  -بني حالتني(((12؛ احلالة األوىل جييب الوزير املختص أو رئيس جملس الوزراء عن السؤال يف اجللسة احملددة؛
حيث يقوم بإيداع اإلجابة والبيانات املطلوبة يف األمانة العامة للمجلس؛ إلطالع األعضاء عليها؛ إذا وافق مقدم السؤال
أو يف حالة غيابه ،ويثبت هذا اإليداع يف مضبطة اجللسة ،أما احلالة الثانية وهي :اإلجابة عن األسئلة املقدمة بني أدوار
االنعقاد؛ فتكون اإلجابة يف هذه احلالة كتابية ،وترسل لرئيس اجمللس الوطين االحتادي؛ ليبلغها للعضو السائل وتدرج
يف جدول أعمال أول جلسة(.((12
أما جملس النواب البحريين؛ فقد نصت املادة ( )136من الئحته الداخلية على أن« :يبلغ الرئيس اجلواب إىل مقدم
السؤال فور وروده ،ويدرج السؤال واجلواب يف جدول أعمال أول جلسة تالية هلذا اإلبالغ» ،مبعىن أنه عند وروود اإلجابة عن
السؤال؛ فإن رئيس اجمللس يقع عليه عبء القيام بإجراءين متالزمني ،اإلجراء األول؛ وهو خاص بإبالغ النائب مقدم
مرفقا به
السؤال بورود اإلجابة؛ ألولوية حقه يف التعرف على إجابة السؤال املقدم منه ،اإلجراء الثاين؛ وهو إدراج السؤال ً
اجلواب جبدول أعمال اجمللس ليقدم بأول جلسة تالية لإلبالغ بوروده( ،((12وقد سار املشرع األردين على ذات هنج املشرع
البحريين؛ يف إجراءات اإلجابة.

 -120د .خالد عبداهلل عبدالرزاق النقيب  -املرجع السابق  -ص .261
 -121وفــق مــا نصــت عليــه كل مــن املــادة ( )109و()114؛ مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطــي االحتــادي؛ حيــث جــرى نــص األوىل علــى النحــو التــايل« :جييــب رئيــس جملــس
الــوزراء أو الوزيــر املختــص علــى الســؤال يف اجللســة احملــددة لنظــره ولرئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر املختــص طلــب تأجيــل اإلجابــة إىل موعــد ال يزيــد علــى أســبوعني
فيجــاب إىل طلبــه وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن هــذه املــدة إال بقــرار مــن اجمللــس .ولرئيــس جملــس الــوزراء أو الوزيــر املختــص مبوافقــة مقــدم الســؤال أو يف حالــة غيابــه أن
يــودع اإلجابــة أو البيانــات املطلوبــة يف األمانــة العامــة للمجلــس الطــاع األعضــاء عليهــا ويثبــت ذلــك يف مضبطــة اجللســة».
أمــا املــادة ( )114مــن الالئحــة؛ فقــد نصــت علــى أن « :يكــون الــرد علــى األســئلة الــي توجــه إىل رئيــس جملــس الــوزراء أو الــوزراء فيمــا بــن أدوار االنعقــاد كتابــة إىل رئيــس
اجمللــس فيبلغهــا إىل األعضــاء الذيــن وجهوهــا وال تتقيــد اإلجابــة علــى هــذه األســئلة باملواعيــد املقــررة يف املــواد الســابقة وتــدرج يف جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة للمجلــس».
 -122يوســف زيــن العابديــن زينــل ومــرمي مهــدي اليامــي  -آليــات العمــل والتشــريع والرقابــة يف جملســي الشــورى والنــواب يف مملكــة البحريــن  -ورقــة حبثيــة مــن سلســلة إصــدارات
معهــد البحريــن للتنميــة السياســية  -دون مطبعــه  -مملكــة البحريــن  - 2008 -ص .70
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املطلب الثاين :إجراءات اإلجابة عن السؤال الشفوي
نتناول يف هذا املطلب؛ املدة املمنوحة لإلجابة عن األسئلة الشفوية ،والتعرف على اإلجراء املتبع يف اإلجابة عن
السؤال الشفهي ،وأخريًا اإلنابة يف اإلجابة ،وحق التعقيب عليها.
وعليه؛ سنفرد ثالثة فروع تتضمن إجراءات اإلجابة عن السؤال الشفوي على النحو اآليت:
الفرع األول :املدة املمنوحة لإلجابة عن األسئلة الشفوية
الفرع الثاين :اإلجراء املتبع يف اإلجابة عن السؤال الشفهي
الفرع الثالث :اإلنابة يف اإلجابة عن السؤال الشفوي وحق التعقيب

الفرع األول
املدة املمنوحة لإلجابة عن األسئلة الشفهية

ال ختتلف املدة املمنوحة للحكومة؛ لألسئلة الكتابية عن املدة املمنوحة للشفوية؛ فلقد سبق أن ذكرنا أن السؤال
الشفوي  -أيضًا  -يقدم كتابة ،ويبلغ الوزير املختص به؛ لإلجابة عنه يف امليعاد احملدد ،حبسب الالئحة الداخلية للربملان،
ولذلك؛ فإننا حنيل يف شأن املدة احملددة لإلجابة عن األسئلة الشفوية إىل ما سبق يف الفرع اخلاص مبدة اإلجابة املمنوحة
للحكومة لإلجابة عن األسئلة الكتابية ،إال أن هناك حالتني تفرد هبما األسئلة الشفوية؛ من حيث املدة املمنوحة لإلجابة
عن األسئلة ومها :احلاالت االستثنائية مبوجب النص الالئحي الداخلي ،وحالة األسئلة العاجلة أو اآلنية.
أوالُ :مدة اإلجابة يف احلاالت االستثنائية

 -1األسئلة اليت يوجهها األعضاء؛ أثناء مناقشة موضوع معروض على اجمللس ،أو مناقشة امليزانية؛ ففي جملس
النواب البحريين ،وجملس األمة الكوييت ،واجمللس الوطين اإلمارايت تستثىن األسئلة املطروحة ،أثناء مناقشة امليزانية،
أو أي موضوع مطروح على اجمللس من اإلجراءات ،وبالتايل؛ تستثين  -كذلك  -املدة املمنوحة للحكومة لإلجابة ،وذلك
حبسب نص املادة ( )140من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،واليت جاء فيها« :ال تنطبق اإلجراءات السابقة
اخلاصة باألسئلة على ما يوجه منها إىل الوزراء أثناء مناقشة امليزانية أو أي موضوع مطروح على اجمللس ،وللعضو بعد
أن يؤذن له بالكالم أن يوجه هذه األسئلة يف اجللسة شفاهة ،بشرط أن تكون متصلة باملوضوع املطروح على اجمللس،
وأن تتوافر فيها الشروط املوضوعية املنصوص عليها يف املادة ( )134من هذه الالئحة» ،وكذلك املادة ( )128من الالئحة
الداخلية جمللس األمة الكوييت ،واملادة ( )112من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي اإلمارايت ،واملادة ()119
من النظام الداخلي جمللس النواب األردين ولكنها اقتصرت فقط على األسئلة املتعلقة بامليزانية.
 -2األسئلة اليت يوجهها األعضاء أثناء مناقشة مشروعات القوانني ،وهذا االستثناء خاص مبجلس النواب األردين؛
حيث إنه ال تسري الشروط اخلاصة باألسئلة عند النظر يف مشروعات القوانني ،وبالطبع شرط املدة املمنوحة للحكومة
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لإلجابة عن األسئلة  -وذلك حبسب املادة ( )119من النظام الداخلي جمللس النواب األردين ،واليت تنص على أنه« :ال
تسري الشروط اخلاصة باألسئلة اليت توجه للوزراء أثناء النظر يف املوازنة ويف مشروعات القوانني ».
ثانيًا :مدة اإلجابة يف األسئلة العاجلة
تظهر األسئلة العاجلة حبالة أكثر وضوحًا يف الربملان املغريب ،ويطلق عليها اسم األسئلة اآلنية ،ويتبىن الربملان املغريب
نظامًا لألسئلة اآلنية (أو العاجلة) وقد اتفق اجمللسان  -جملس النواب وجملس املستشارين -على أن يعرض رئيس اجمللس
األسئلة على احلكومة ،مع جواز االتفاق على أن تكون اإلجابة عنها يف أول جلسة شفهية؛ فقد نصت املادة ()196
من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب على أن« :يبلغ رئيس جملس النواب السؤال اآلين إىل احلكومة ويتفق عند
االقتضاء مع الوزراء املعنيني على برجمة السؤال اآلين واجلواب عنه يف أول جلسة قادمة لألسئلة الشفهية األسبوعية»،
كما نصت املادة ( )301من النظام الداخلي جمللس املستشارين على أن« :يبلغ رئيس جملس املستشارين السؤال اآلين إىل
احلكومة بعد استشارة رؤساء الفرق مبجرد ما يتوصل به ،ويتفق عند االقتضاء مع الوزراء املعنيني على برجمة السؤال
اآلين واجلواب عنه يف أول جلسة قادمة لألسئلة الشفهية ليوم الثالثاء ».

الفرع الثاين
اإلجراء املتبع يف اإلجابة عن السؤال الشفهي

أول ،مث إجابة الوزير املختص ثانيًا ،ويستطيع
من اإلجراءات املتبعة لإلجابة عن السؤال؛ هو تالوته من مقدمه ً
الربملان أن حيدد طريقة تالوة السؤال ،كما يستطيع مقدم السؤال طلب تالوة السؤال؛ ففي إجنلترا يقوم رئيس اجمللس
باملناداة على العضو مقدم السؤال ،ويقوم هذا األخري  -فقط  -بذكر رقم سؤاله يف كشف ترتيب األسئلة ،الذي وزع عليه
سلفا ،وذكر اسم الوزير املوجه إليه السؤال ،واهلدف من هذه الطريقة؛ هو عدم ضياع وقت األسئلة؛ فهي
وعلى األعضاء ً
ال تستغرق وقتًا ،ويسمح لكل من موجه السؤال ،واملوجه إليه السؤال مبدة مخس دقائق ،ومن مث؛ فإن الوقت احملدد لتالوة
السؤال ،والرد عليه ال يتجاوز عشر دقائق.
يف حني أنه يف فرنسا؛ خيتلف احلكم حسب نوع السؤال؛ فالسؤال الشفوي مع املناقشة يتمان بأن ينادي رئيس
اجللسة على موجه السؤال لتالوته ،وحيدد مدة كالمه ما بني عشر دقائق إىل عشرين دقيقة؛ كحد أقصى ،أما السؤال
الشفوي دون مناقشة؛ فإن مدة تالوته ال تتجاوز دقيقتني .أما يف جملس الشيوخ؛ فإن رئيس اجمللس يذكر السؤال ،ويعلن
رقم اإليداع ،واسم مقدمه وموضوعه بصورة موجزة ،كما حيدد عضو احلكومة املوجه إليه السؤال(.((12
ويف جملس النواب املغريب جاء يف املادة ( ،)189من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب اآليت« :ختصص جلسة
يوم الثالثاء ألسئلة النائبات والنواب وأجوبة احلكومة» ،ويتم يف هذه اجللسة تداول مجيع أنواع األسئلة الشفوية ،سواء
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كانت شفوية ال تليها مناقشة ،أم أسئلة شفوية تليها مناقشة ،أو أسئلة آنية؛ حيث ورد يف القسم اخلاص باألسئلة اليت
تليها مناقشة من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب عبارة« :على أن ال خيل ذلك بالشروط املنصوص عليها من
مقتضيات املادة ( )189من النظام الداخلي ،وهي املادة اخلاصة بتحديد يوم الثالثاء لألسئلة واألجوبة ،كذلك احلال
بالنسبة لألسئلة اآلنية؛ حيث ورد يف املادة ( )195أن« :جتري املقتضيات الواردة يف املادتني ( )193 ،189على األسئلة
اآلنية املتعلقة بالقطاعات احلكومية احملددة يف برنامج عمل الدورة املنصوص عليها باملادة (.»)188
أما فيما خيص الوقت احملدد لألسئلة واألجوبة يف هذه اجللسة؛ فإن النظام الداخلي يويل تنظيم مسألة وقت اجللسة
احملددة لألسئلة واألجوبة من كل أسبوع عناية كبرية؛ حبيث ال تقل عن ساعة ونصف ،وال تزيد على ثالث ساعات
حبسب نص املادة ( )189من النظام الداخلي جمللس النواب ،ويوزع وقت األسئلة؛ حبسب نسبة الفرق ،واجملموعات
احلزبية ،وغري املنتسبني ،على أال يقل الوقت املمنوح لفرق املعارضة عن نسبة متثيلها.
وفيما يتعلق باألسئلة اخلاصة بالسياسات العامة؛ فإهنا تكون يف اليوم نفسه للجلسة األسبوعية املخصصة لألسئلة
الشفهية ،إال أنه ميكن حتديد يوم ثانٍ؛ حبسب االتفاق مع احلكومة ،وهذا ما نصت عليه املادة ( ،)203من النظام
الداخلي جمللس النواب.
وتقوم الفرق ،واجملموعات النيابية يف األسئلة الشفوية ،اليت ال تتبعها مناقشة؛ بتحديد املدة الزمنية ،اليت خصصتها
لكل سؤال؛ حبيث يتم ذلك يف إطار وقت اجللسة الشفوية ،واليت ال تزيد على ثالث ساعات ،وخترب اجملموعات النيابية
رئاسة اجمللس هبذا التحديد قبل بداية اجللسة بأربع وعشرين ساعة ،وجيب أال تقل مدة السؤال عن دقيقة واحدة ،ويف
حال إذا مل خترب اجملموعات النيابية الرئيس هبذا التحديد يتم حتديد دقيقتني فقط لكل سؤال ،وخيصص للحكومة
مدة مماثلة للرد(.((12
ويفتتح الرئيس اجللسة؛ بإعالن عدد األسئلة الشفوية املدرجة يف جدول األعمال ،وال يقبل أي تدخل خارج عن هذا
حفظا للنظام واإلجراءات(.((12
اجلدول؛ وذلك ً
أما بالنسبة لألسئلة اليت تليها مناقشة؛ فإنه يف حال إدراجها يف جدول األعمال؛ يبلغ الرئيس ،واجملموعات ،والنواب
غري املنتسبني جملموعة مقدمي السؤال ،وتفتح الئحة للراغبني يف املشاركة ،وخترب احلكومة بذلك ،ويتم تنظيم املناقشة
بالتناوب بني األغلبية واملعارضة ،وحتدد احلصص الزمنية للمشاركة؛ من قبل اجملموعات الراغبة يف االشتراك يف
املناقشة ،وتبلغ الئحة الراغبني يف املشاركة إىل الرئيس ،قبل بداية اجللسة بأربع وعشرين ساعة.

 -124املادة ( )189من النظام الداخلي للربملان املغريب.
 -125املادة ( )190من النظام الداخلي للربملان املغريب.
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أما بالنسبة للحيز الزمين املمنوح لألسئلة اآلنية؛ فإنه خيتلف فيما اذا كانت اجلهة اليت سوف يقدم هلا السؤال؛ من
الوزارات اليت يشملها الربنامج املوضوع يف بداية كل دورة ،والذي حيدد القطاعات اليت سوف تشملها األسئلة كل أسبوع،
أم أن القطاع املوجه إليه األسئلة خارج هذا الربنامج؛ فاذا كان القطاع املوجه إليه السؤال كذلك؛ فإن للنواب احلق يف
تقدمي أسئلة آنية للمجلس؛ بشرط أال يزيد عدد األسئلة على ثالثة أسئلة عاجلة ،أو آنية يف اجللسة املخصصة لألسئلة
الشفوية ،واليت تنعقد يوم الثالثاء ،وخيصص من الوقت دقيقتان لكل سؤال؛ ليتمكن النائب من عرض السؤال على
بناء على طلب الوزير املوجه إليه السؤال ،أو النائب
اجمللس ،ويف حالة عدم كفاية الوقت لإلجابة ،أو لإليضاح؛ ميكن ً
مقدم السؤال أن يديل الوزير بالبيانات اإلضافية إىل رئيس اجمللس ،والذي يقوم  -بدوره  -بتوصيل هذه البيانات اىل
اجملموعة النيابية؛ اليت ينتمي إليها النائب السائل؛ وذلك حبسب نص املادة ( )198من النظام الداخلي جمللس النواب،
واليت جاء فيها« :يف حالة عدم كفاية املعطيات واإلجابات اليت تقدمها احلكومة ،ميكن للوزير املعين مببادرة منه أو
بطلب من واضع السؤال الشفوي اإلدالء كتابة بالبيانات اإلضافية إىل رئيس اجمللس الذي يتوىل توصيلها إىل الفريق أو
اجملموعة النيابية اليت ينتمي إليها صاحب السؤال وتنشر باملوقع اإللكتروين باجمللس».
أما إذا كان القطاع املوجه له السؤال؛ من القطاعات اليت يضمها الربنامج املنصوص عليه يف املادة ( )188من النظام
األساسي جمللس النواب؛ فإن احليز الزمين هلذه األسئلة خيتلف؛ حيث إهنا تستغرق وقتها احملدد ،يف جدول أعمال
اجللسة احملددة لألسئلة الشفوية ،واليت ال تقل عن ساعة ونصف ،وال تزيد على ثالث ساعات ،ويوزع الوقت يف األسئلة
بني الفرق واجملموعات السياسية؛ حبسب نسبة التمثيل ،وذلك وفق نص املادة ( )189من النظام الداخلي جمللس النواب
املغريب ،واليت تنص على أن« :حيدد مكتب اجمللس الغالف الزمين املخصص للجلسة األسبوعية لألسئلة الشفهية يف مدة
ال تقل عن ساعة ونصف وال تزيد على ثالث ساعات ،توزع بالتمثيل النسيب بني الفرق واجملموعات النيابية واألعضاء
غري املنتسبني ،وجيب أن ال تقل النسبة املخصصة للمعارضة عن نسبة متثيلها».
أما يف جملس املستشارين؛ فإن الوضع خمتلف بالنسبة للحيز الزمين املمنوح لألسئلة اآلنية ،عما هو ممنوح جمللس
النواب؛ ذلك أنه  -بصفة عامة  -خيصص يوم الثالثاء لألسئلة الشفهية ،وختصص الساعة األوىل من هذا اليوم لألسئلة
اآلنية (العاجلة)؛ فقد نصت املادة ( )303من النظام الداخلي جمللس املستشارين على أن« :ختصص الساعة األوىل
من جلسة يوم الثالثاء ،عند االقتضاء ،لألسئلة اآلنية املربجمة وفق املسطرة املذكورة يف املادتني ( 290و )298من
ووفقا للمادتني )298( ،)290( :املشار اليهما؛ فإنه تعطى األسـبقية لألسـئلة املتـعلقة بالقضايا
هذا النظام الداخلي»ً ،
الطارئة ،أو اآلنية ،وتسجل يف بداية اجللسة ،وتبدأ األسئلة العاجلة مع بداية اجللسة؛ بأن يعطي الرئيس الكلمة لصاحب
السؤال؛ ليقوم بعرضه ،وذلك يف حيز زمين قدره مخس دقائق؛ حيث تنص املادة ( )295من النظام الداخلي جمللس
املستشارين على أنه« :بعد تقدمي األسئلة اآلنية واجلواب عنها يف بداية اجللسة ،يعطي الرئيس الكلمة لصاحب السؤال
الذي تتبعه املناقشة ليقدم عرضًا يف ظرف ال يتجاوز مخس ( )5دقائق» ،ويتوىل الوزير املعين باألمر؛ اجلواب عن ذلك
السؤال يف عشر دقائق.
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أما احلاالت االستثنائية من القواعد اإلجرائية يف اإلجابة عن األسئلة الشفوية؛ فغين عن البيان أن هناك دائمًا
حاالت استثنائية يف الربملان الكوييت ،واإلمارايت ،وجملس النواب البحريين؛ يتم فيها استثناء السؤال من اإلجراءات؛
وذلك بسبب أمهية املوضوعات املعروضة على الربملان؛ ففي جملس النواب البحريين ،وجملس األمة الكوييت ،واجمللس
الوطين اإلمارايت؛ تستثىن األسئلة املطروحة أثناء مناقشة امليزانية ،أو أي موضوع مطروح على اجمللس ،من اإلجراءات
املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية للربملان ،ومبجلس النواب األردين أيضًا؛ ال جيري قيد السؤال يف جدول األعمال
باجمللس ،إذا كانت األسئلة متعلقة مبشروعات القوانني ،وتستثىن األسئلة املتعلقة مبشروعات القوانني ،وامليزانية من
اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام الداخلي جمللس النواب األردين.

الفرع الثالث
اإلنابة يف اإلجابة عن السؤال الشفوي وحق التعقيب

أول :اإلنابة يف اإلجابة عن السؤال الشفوي
ً

مشكلة اإلنابة  -يف حقيقة األمر  -مشكلة لصيقة باألسئلة الشفهية؛ حيث تتطلب األسئلة الشفوية وجود الوزير؛ حىت
يلقي اإلجابة شفاهة على اجمللس ،وبالتايل؛ فإن اإلنابة ال حمل هلا يف األسئلة الكتابية ،أو األنظمة اليت تتبىن كأصل عام؛
نظام األسئلة الكتابية يف الربملان؛ ذلك أن أنظمة مثل :البحرين ،والكويت ،واألردن ،واإلمارات تشترط أن تتم اإلجابة
عن األسئلة بطريقة خطية أو كتابية ،ومن مث؛ يكتفي الوزير املختص باإلجابة من خالل توريد إجابته إىل الربملان،
طبقا لنظامه الداخلي  -إعالم مقدم السؤال بورود اإلجابة ،وإيداع اإلجابة األمانة العامة للمجلس ،أو
والذي يتوىل ً -
إدراجها على جدول األعمال ،أو نشرها يف اجلريدة الرمسية؛ وذلك حبسب ما تنص عليه كل الئحة داخلية.

ويف جملس النواب املغريب؛ أجاز للوزير أن ينيب عنه أحد زمالئه ،من الوزراء لإلجابة عن األسئلة الشفهية؛ إذ نصت
املادة ( )192من النظام الداخلي جمللس النواب على أنه« :ال جييب عن األسئلة إال رئيس احلكومة أو الوزراء املعنيون
باألمر ،ويف حالة تغيب الوزير الذي يهمه السؤال مباشرة ميكن أن ينيب عنه أحد زمالئه من الوزراء ،وإذا مل ينب عنه
أحد من زمالئه ،خريت النائبة أو النائب املعين جبواب الوزير بني تقدمي سؤاله يف اجللسة نفسها أو تأجيله إىل اجللسة
املوالية» ،وبالتايل؛ كان جملس النواب املغريب أكثر حتديدًا ملسألة النيابة يف اإلجابة عن األسئلة الشفوية ،وتعدد اخليارات
املتاحة ،يف حال غياب الوزير املختص وحده باإلجابة.
ثانيا :التعقيب على اإلجابة عن السؤال
ً

قد يقتنع النائب باإلجابة املقدمة من الوزير املختص ،ويكتفي باملعلومات اليت قدمها ،وينتهي األمر عند هذا
احلد ،وقد تشتمل اإلجابة على معلومات فيها لبس وغموض؛ تستدعي التعقيب على اإلجابة؛ فيكون له وحده حق طلب
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التوضيح ،وال جيوز ملقدم السؤال االسترسال يف التعقيب على إجابة الوزير( ،((12وقد نصت التشريعات على حق التعقيب
يف الدول؛ حمل الدراسة؛ حيث نصت املادة ( )138من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين على أنه« :عند عرض
السؤال الذي أدرج يف جدول األعمال واجلواب عليه ،للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق حبث املوضوع ،أو يبدي رغبته
يف الكالم فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير بإجياز ،وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة» ،وبالتايل؛
فقد أعطت الالئحة الداخلية جمللس النواب للنائب احلق يف التعقيب على ما أجابه الوزير املوجه إليه السؤال ،ويف املقابل
للوزير احلق يف التعليق ،على ما جاء من تعقيب لعضو الربملان.
ويف دولة الكويت؛ فإننا جند أن حق التعقيب على السؤال الربملاين؛ حق دستوري نصت عليه املادة ( )99من الدستور؛
حيث جاء فيها« :للسائل وحده حق التعقيب مرة وحدة على اإلجابة» ،وقد أكدت هذا احلق املادة ( )125من الالئحة
الداخلية جمللس األمة ،حني نصت على أن« :ملوجه السؤال دون غريه التعقيب على اإلجابة ويكون التعقيب موجزًا ومرة
واحدة» ،وهذا يعين أن هذا احلق كما هو واضح من نصوص هذه املواد؛ يعد حقا خاصا مبقدم السؤال وحده.
أما يف اجمللس الوطين االحتادي اإلمارايت؛ فقد نصت املادة ( )110من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي
على أن« :ملقدم السؤال دون غريه من األعضاء حق التعقيب على اإلجابة ويكون التعقيب موجزًا وملرتني»؛ وبذلك فإن حق
بدل من مرة واحدة.
التعقيب خيتلف عن الكويت والبحرين فقط؛ يف أنه أجاز للعضو؛ مقدم السؤال حق التعقيب ملرتنيً ،
ويف الربملان األردين تنص املادة ( )86من النظام الداخلي جمللس األعيان؛ على أن «للعضو الذي قدم السؤال دون
غريه أن يستوضح الوزير أو يرد عليه بإجياز مرة واحدة » .أما جملس النواب األردين؛ فقد أعطي احلق إىل النائب الذي
ال يقنع باإلجابة؛ بالتعقيب عليها بإجياز ،وللوزير أن يعقب على تعقيب النائب ،أو أن حيول سؤاله إىل استجواب؛ فقد
نصت املادة ( )118من النظام الداخلي جمللس النواب األردين على أنه« :عند عرض السؤال واجلواب يعلن النائب اكتفاءه
بالرد فيغلق حبث املوضوع ،أو يبدي رغبته بالكالم وعندها يعطي وحده حق الرد على الوزير بإجياز كما يعطي الوزير
حق اجلواب ،فإذا اكتفى النائب بعدئذ بغلق حبث املوضوع ،وإال كان من حق النائب حتويل السؤال إىل استجواب وفق
أحكام هذا النظام ».
أما يف جملس النواب املغريب؛ فإن احلق يف التعقيب على إجابة الوزير ،ال يقتصر على النائب الذي وجه السؤال فقط،
حقا لصاحل مجيع النواب ،ويبقي االختالف  -فقط  -يف الوقت املسموح به للتعقيب ،فقد نصت املادة ()189
وإمنا يكون ً
من النظام الداخلي على أن« :تبقى للنائبة أو النائب صاحب السؤال والوزراء املعنيني كامل الصالحيات يف استعمال
الزمن املخصص للسؤال يف طرحه أو التعقيب علي جواب احلكومة بالنسبة ألعضاء اجمللس ،أو يف اجلواب والرد على
التعقيب بالنسبة ألعضاء احلكومة»؛ مبعىن أن للعضو السائل حق التعقيب على السؤال ،وبالنسبة لباقي األعضاء؛ فقد
 -126د .حممــد عبدالعــال الســناري  -القانــون الدســتوري /نظريــة الدولــة (احلكومــة) /دراســة حتليليــة مقارنــة  -جهــاز نشــر وتوزيــع الكتــاب اجلامعــي  -جامعــة حلــوان  -دون ســنة
طبــع  -ص .615
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نصت املادة ( )193على أن« :خيصص للتعقيبات اإلضافية غالف زمين ال يقل عن مخس احلصة اإلمجالية جللسة
األسئلة الشفهية ،خيصص احلق يف التعقيبات اإلضافية للنائبات أو النواب غري املنتمني إىل الفرق أو اجملموعات النيابية
طارحة السؤال» ،ويتضح من هذا النص؛ حق غري النائب الذي وجه السؤال يف التعقيب على إجابة الوزير ،وخيصص هلم
ما ال يقل عن مخس وقت جلسة األسئلة الشفهية.
طبقا
وال خيتلف األمر بالنسبة لألسئلة الشفوية اليت تليها مناقشة؛ إذ يكون من حق األعضاء مجيعًا التعقيب؛ وذلك ً
للمدد احملددة للتعقيب عن األسئلة الشفهية السالف ذكرها يف املادة ( )189من النظام الداخلي ،أما خبصوص التعقيب
طبقا للمادة ( ،)198إذا مل تكن اإلجابة كافية ،أو مل يكن ما قدمه الوزير كافيًا؛ من
على األسئلة اآلنية؛ فيكون كتابة؛ ً
بيانات أو كان للوزير تعقيب إضايف ،ففي هذه احلالة؛ ترسل هذه التعقيبات أو الطلبات بالبيانات اإلضافية إيل رئيس
اجمللس ،الذي يتوىل توجيهها إىل أعضاء اجمللس من اجملموعات النيابية؛ اليت ينتمي إليها مقدم السؤال.
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الفصل اخلامس :نهاية السؤال الربملاين وعوارضه
بعد تقدمي ومراجعة السؤال مجيع الشروط املوضوعية ،واإلجرائية اخلاصة بقبوله ،مل يبق إال التعرف على اآلثار املترتبة
على طرح السؤال ،وهي آثار تنقسم إىل :نتائج مترتبة على اإلجابة على السؤال الربملاين ،وأخرى خاصة بالعوارض ،أو
املستجدات ،اليت تقابل السؤال الربملاين ،قبل اإلجابة عليه.
لذلك؛ سوف يتم تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني رئيسيني:
املبحث األول :نهاية السؤال الربملاين
املبحث الثاين :عوارض السؤال الربملاين
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املبحث األول :نهاية السؤال الربملاين
إن الغرض األساسي من السؤال الربملاين؛ هو احلصول على املعلومة من احلكومة؛ لتحقيق الرقابة الربملانية على
أعمال احلكومة ،إال أنه يف بعض األحيان ،قد ال يكون السؤال كافيًا بذاته؛ لتحقيق الرقابة الفعالة على أداء احلكومة،
وذلك؛ بسبب جتاهل احلكومة للسؤال ،أو بسبب ما جنم عنه السؤال من استيضاح ألمور ثبت فيها قصور يف أداء
احلكومة ،يستوجب املسؤولية السياسية ،وهو ما يعين؛ حتول السؤال إىل أداة رقابة أخرى؛ كاالستجواب.
وعليه سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني رئيسيني:
املطلب األول :اإلجابة عن السؤال الربملاين
املطلب الثاين :حتويل السؤال إىل استجواب
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املطلب األول :اإلجابة عن السؤال الربملاين
اإلجابة املقدمة من احلكومة؛ هي النهاية الطبيعية للسؤال الربملاين ،يف األوضاع الطبيعية ،فعندما يكتمل وجود
وفقا ملا بيناه؛ فإنه يفقد أمهيته ،إذا مل يكن له إجابة أو على األقل؛ يُرفض الرد عليه؛ حىت يتمكن النائب
السؤال؛ ً
السائل من ممارسة دوره الرقايب ،واللجوء لألدوات الرقابية األخرى؛ كتحويل السؤال إىل استجواب ،وهو ما سنتطرق
الحقا( ،((12فإذا ما أجاب الوزير املعين؛ ميكن للنائب االكتفاء هبذه اإلجابة دون تعليق ،أو له عدم االقتناع باإلجابة،
إليه ً
وبالتايل؛ عدم االكتفاء؛ فيستخدم حقه يف اجللسة العامة بالتعقيب.
ومقتضى ذلك؛ أن مقدم السؤال يبلغ باإلجابة عند عرض السؤال يف اجللسة ،ويطلع على مضموهنا ،وحمتواها ،وقد
يرى مقدم السؤال أن اإلجابة تغطي مجيع املسائل ،اليت يثريها السؤال وبالتايل يستقى من سكوت النائب السائل اكتفاءه
باإلجابة ،وبالتايل يعلن اكتفاءه بالرد وغلق باب البحث(.((12
وقد ال يكتفي بالرد ،ويتجلى ذلك؛ فيعدم اقتناع النائب باإلجابة املقدمة ،والذي أراد منها استجالء بعض النقاط
املهمة ،وله من باب أوىل أن يعقب وحده على الوزير؛ كتابة أو شفاهة( ،((12غري أنه يف حال إذا ما أضاف الوزير ما هو
جديد يف التعقيب؛ جتدد حق العضو يف التعقيب؛ استنادًا للفقرة األوىل من املادة ( )91من الدستور البحريين ،وهو ما
يتماشى مع املنطق السليم للعمل الربملاين .أما املشرع اإلمارايت؛ فقد جعل التعقيب ملرتني .واملشرع الكوييت جعل حق
التعقيب للنائب مرة واحدة وبإجياز .وحسنا فعل املشرع البحريين؛ بربط جتدد حقه يف التعقيب؛ يف حال إذا ما أضاف
الوزير ما هو جديد ،وهو ما حيقق الغاية من السؤال؛ باستجالء الغموض ،وإعمال الرقابة على أداء الوزارة.
وهنا يتبادر إىل أذهاننا هذا التساؤل؛ حول مدى جواز غري مقدم السؤال أن يعقب على إجابة الوزير؟ لقد حسم املشرع:
البحريين ،واإلمارايت ،والكوييت هذه النقطة؛ بالنص القاطع الصريح؛ يف حصر حق التعقيب على مقدم السؤال وحده،
وبالتايل؛ ال جيوز لغريه أن يعقب( ،((13يف حني أن املشرع األردين نص على أن حيصر النقاش بني عضو احلكومة املعين،
والسائل دون غريمها ،إال يف حال أن مس األمر أحد األعضاء اآلخرين؛ فيحق له احلديث بإجياز( ،((13يف حني أن املشرع
املغريب كان أكثر توسعًا؛ حيث مسح املشرع للفرق واجملموعات اليت مل تطرح السؤال؛ أن تعقب على السؤال ،على أن يكون يف
حدود موضوع السؤال ،وال يتعدى تعقيبًا واحدًا؛ وفق ما نصت علية املادة ( )193من الالئحة الداخلية جمللس النواب املغريب،
وخيصص احلق يف التعقيبات اإلضافية للنائبات أو النواب ،غري املنتمني إىل الفرق أو اجملموعات النيابية طارحة السؤال.
 -127د .فرحان نزال أمحيد املساعيد  -املرجع السابق  -ص.143
 -128د .حسين درويش عبداحلميد  -املرجع السابق  -ص .113
 -129املرجع السابق  -ص .113
 -130نصــت املــادة ( )138مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس النــواب البحريــي علــى أنــه « :عنــد عــرض الســؤال الــذي أدرج يف جــدول األعمــال واجلــواب عليــه ،للعضــو أن يعلــن اكتفــاءه
بالــرد فيغلــق حبــث املوضــوع ،أو يبــدى رغبتــه يف الــكالم فيعطــى وحــده حــق التعقيــب علــى الوزيــر بإجيــاز ،وللوزيــر أن يعلــق علــى ذلــك التعقيــب كتابــة أو شــفاهة» ،كمــا نصــت
املــادة ( )110مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطــي االحتــادي علــى أن« :ملقــدم الســؤال دون غــره مــن األعضــاء حــق التعقيــب علــى اإلجابــة ويكــون التعقيــب موجــزًا وملرتــن».
 -131د .فرحان نزال أمحيد املساعيد  -املرجع السابق  -ص.149
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املطلب الثاين :حتويل السؤال إىل استجواب
من املتصور يف الواقع العملي؛ أن يتحول السؤال الربملاين إىل استجواب؛ فقد يكشف السؤال عن قصور واضح وجسيم
يف عمل أحد مرافق احلكومة ،أو قد يؤدي تعنت الوزراء يف اإلجابة عن السؤال الربملاين؛ إىل حتول السؤال إىل استجواب،
وال يعين القول بتحول السؤال إىل استجواب؛ إمكانية حتول السؤال مباشرة إىل استجواب ،دون مراعاة شروط االستجواب،
ليس هذا هو املعمول به ،بل؛ جيب لتحويل السؤال إىل استجواب أن جتتمع باقي الشروط األخرى لالستجواب(.((13
واحلكمة من عدم حتول السؤال الربملاين إىل استجواب ،يف ذات اجللسة؛ هو اخلشية من أن يكون السائل؛ قد اضطر
إىل هذا الطلب ،حتت وطأة االنفعال والغضب الشديدين؛ نتيجة لرفض النائب اإلجابة ،أو تقدميه معلومة ناقصة ،أو ما
اعترى اإلجابة غموض ،أو ريبة ،وبالتايل؛ يكون أساس حتركه يف طلب االستجواب؛ مظنته أن الوزير يستهزئ به؛ لذا
قصد املشرع هتيئة اجلو النفسي؛ للتفكري والروية وأن خيرج النائب بقرار هادئ ومتزن والتأكد من أن الطلب الصادر عنه
نابع من نفسية مستقرة وغري متوترة(.((13
والبد لنا هنا؛ أن نبني احلاالت اليت يتحول فيها السؤال إىل استجواب؛ وهي حاالت حمددة ،ميكن أن يتحول فيها
السؤال إىل استجواب تتمثل فيما يلي(:((13
احلالة األوىل :رفض الوزير املوجه له السؤل الربملاين؛ االجابه عنه ،ألسباب غري مربرة؛ حيث إنه من املتصور  -عمليًا
 أن يرفض الوزير املعين املوجه له السؤال؛ ألسباب غري مسوغة ،ودون تربير .وإن رفضه هذا؛ يعطل حق النائب الذيأعطاه وكفله الدستور له؛ مما خيول اجمللس؛ حتويل السؤال إىل استجواب يف هذه احلالة.
احلالة الثانية :إذا كانت اإلجابة غري وافية
وهنا؛ من املالحظ أن العضو وجه السؤال والوزير قد أجاب عن السؤال ،ولكن بشكل غري وافٍ ،أو شامل ،وعلى حنو ال
يقبله وال يقتنع به مقدم السؤال.
احلالة الثالثة :إذا تضمنت اإلجابة معلومات ،ووقائع؛ تؤكد وجود أخطاء ،أو تثري اهتامات للوزير؛ قد حيدث أن
كشفا ألخطاء ،وقصور قامت هبا الوزارة ،وبالتايل؛ من املمكن أن يستند إليها النائب؛ لتحويل السؤال
تتضمن اإلجابة ً
الربملاين إىل استجواب ،بعد حتقق النصاب الالزم لتقدمي السؤال.
وعليه؛ فإنه جيب على مقدم السؤال الربملاين؛ أن يبدي عدم االقتناع باإلجابة اليت تقدم هبا الوزير املختص؛ ملا قد
يعتريها من قصور ،أو إسهاب ،أو اقتضاب ،أو أخطاء اقترفتها الوزارة؛ يترتب عليها اهتام الوزير.
 -132وفــق ضوابــط املــادة  142مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس النــواب البحريــي ،واملــادة  127مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس األمــة الكويــي ،يف حــن أن املــادة ( )132مــن الالئحــة
الداخليــة جمللــس النــواب األردين أوضحــت ضحــت أنــه جيــوز حتويــل الســؤال إىل اســتجواب؛ إذا مل جتــب احلكومــة خــال مــدة شــهر مــن ورود الســؤال إليهــا.
 -133د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص.140
 -134د .صباح بن محد آل خليفة  -املرجع السابق  ،314 -وما بعدها .وحنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق  -ص  ،95وما بعدها.
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على أن ال حيول السؤال إىل استجواب يف ذات اجللسة ،وإمنا مراعاة تقدمي طلب االستجواب الربملاين لشرط عدد
األعضاء ،يف اجمللس التشريعي ،وتقدمي طلب كتايب؛ لتحويل السؤال الربملاين( ،((13وأن يوافق اجمللس على حتويل السؤال؛
إىل استجواب.
ولعل أصدق سند لعدّ السؤال الربملاين؛ وسيلة رقابية؛ هو جواز حتويل السؤال الربملاين إىل استجواب؛ حيث إن الغرض
منه متابعة النشاط احلكومي ،وإذا ما قابلت احلكومة السؤال بامتناعها عن تصحيح مسارها ،واختاذ اإلجراءات
الصحيحة؛ ستتحول هذه الوسيلة إىل وسيلة أخرى ،لذا؛ فمن األفضل أطالق صفة الرقابية على السؤال الربملاين؛ ملا
حيمل السؤال من غاية أساسية ،وهي التزام احلكومة بالدستور ،وتوخي الدقة يف تسيري نشاطها ((13(،وليس كما عده
بعضهم من الفقه؛ أنه صورة من صور التعاون ،وتبادل املعلومات ،وليس صورة من صور الرقابة؛( ((13ألنه لو أطلقنا هذه
الصورة؛ وصف التعاون بني السلطتني؛ ملا أدى إىل هذه النتيجة؛ وهي جواز حتويله إىل استجواب .ونرى أن السؤال؛ وسيلة
من وسائل الرقابة؛ فصفة الرقابية ال ميكن أن تنكر ظهورها بشكل واضح ،يف إجازة حتويله إىل استجواب ،وقد أُسبغت
عليه هذه الصفة؛ عندما أجاز املشرع ذلك ،ومل جيعله  -فقط  -جمرد مظهر من مظاهر التعاون بني السلطتني.
وعند عرض النصوص التشريعية للدول؛ حمل الدراسة؛ يالحظ أن املشرع األردين استثىن االستجواب من شروطه
اخلاصة ،وجعله كنوع من اجلزاء على تأخر احلكومة يف اإلجابة عن السؤال املوجه إليها ،إذا مل جتب خالل مدة شهر
من تاريخ ورود السؤال للحكومة؛ وفق ما نصت عليه املادة ( )132من الالئحة الداخلية جمللس النواب األردين ،يف حني
أن املادة ( )127من الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت نصت على أنه« :ال جيوز ملقدم السؤال أن حيوله إىل استجواب
يف ذات اجللسة ».
ويف الربملان املغريب؛ سكتت الالئحة الداخلية جمللسي املستشارين والنواب؛ عن إمكانية حتويل السؤال إىل استجواب،
كما هو معمول به يف بعض الدساتري املقارنة( ،((13وهو ذات املسار الذي سار عليه اجمللس الوطين االحتادي؛ فقد سكت
عن هذه احلالة ،أما الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين؛ فقد نصت املادة ( )142على أنه« :جيوز للعضو استرداد
سؤاله يف أي وقت ،وال جيوز حتويل السؤال إىل استجواب يف ذات اجللسة ».

 -135اكتفــى املشــرع البحريــي باملعاجلــة التشــريعية لالســتجواب؛ بــأن يتقــدم مخســة أعضــاء بطلــب اســتجواب ،دون النــص صراحــة علــى طلــب التحويــل .انظــر :حنــان رحيــان
املضيحكــي  -املرجــع الســابق  -ص .96
 -136عبدالرحيم فهمي املدهون  -املرجع السابق  -ص  ،161وأيضا :د .رمزي الشاعر  -املرجع السابق  -ص  ،511وأيضا :د .إبراهيم املهندي  -املرجع السابق  -ص .171
 -137د .ماهــر جــر نصــر  -املرجــع الســابق  -ص  ،93ود .بكــر القبــاين  -دراســات يف القانــون الدســتوري  -ص  ،254املشــار إليــه لــدى :د .صبــاح بــن محــد آل خليفــة  -املرجــع الســابق
 ص.226 -138د .حممــد مالكــي -اإلطــار القانــوين للرقابــة الربملانيــة علــى احلكومــة يف مصــر واجلزائــر واملغــرب وموريتانيــا وتونــس /دراســة إقليميــة مقارنــة  -منشــور مبــادرة التنميــة
الربملانيــة يف املنطقــة العربيــة /حنــو تعزيــز الــدور الرقــايب للربملانــات العربيــة -مطبعــة فونــت برنــت  -لبنــان  -2011 -ص.133
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املبحث الثاين :عوارض السؤال الربملاين
مقبول لإلجابة عنه ،إال أنه قد يعترضه عارض؛ يؤدي
قد تتوافر يف السؤال؛ مجيع شروطه ،ومقوماته؛ مما جيعله
ً
إىل عدم اإلجابة عنه من قبل الوزير املختص.
وقد حددت التشريعات الداخلية ،لكل برملان عوارض السؤال ،ولعل أهم أو أبرز العوارض اليت تقابل السؤال الربملاين؛
مها :سقوط السؤال الربملاين ،والتنازل عنه.
وسوف نتناول يف هذا املبحث؛ أسباب سقوط السؤال الربملاين ،سواء كانت متعلقة بالنائب الربملاين أم بالوزير املوجه
إليه السؤال ،أو انتهاء دور االنعقاد ،وأخريًا؛ التنازل عن السؤال الربملاين ،عن طريق التنازل الصريح ،واملقصود به :استرداد
السؤال ،أو التنازل الضمين ،ونطلق عليه الترك.
وعليه؛ سنقسم هذا املبحث إىل املطلبني اآلتيني:
املطلب األول :سقوط السؤال الربملاين
املطلب الثاين :التنازل عن السؤال الربملاين
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املطلب األول :سقوط السؤال الربملاين
يسقط السؤال الربملاين ألسباب قد تتعلق بالنائب؛ مقدم السؤال ،أو بالوزير؛ املختص باإلجابة عن السؤال ،أو
باجمللس ذاته؛ ففي حالة السقوط  -هنا  -يكون السؤال مستوفيًا لكل شروطه ،ولكن قد تطرأ أمور؛ تؤدي إىل سقوطه،
بعد أن مت تقدميه ،وحتققت شروطه .وعليه؛ سنتناول هذه األسباب يف الفروع اآلتية:
الفرع األول :انتهاء عضوية مقدم السؤال
الفرع الثاين :زوال صفة الوزير املوجه إليه
الفرع الثالث :انتهاء دور االنعقاد

الفرع األول
انتهاء عضوية مقدم السؤال

لقد بيّنا املواد املنظمة النتهاء عضوية مقدم السؤال ،يف اللوائح الداخلية للدول؛ حمل الدراسة ،واليت وضحت لنا
احلاالت اليت من شأهنا إهناء عضوية النائب؛ بانتهاء عضويته بإرادته املنفردة؛ ألسباب متعلقة باستقالته ،أو اجلمع
بني عضويته ،ووظيفة عامة ،أو حىت التخلي عن انتمائه السياسي؛ الذي بسببه مت التصويت له؛ لدخول الربملان ،ومتثيله
حتت قبته ،وقد تكون هناية عضويته؛ بإسقاطها ،أو إبطاهلا ،مبعىن آخر؛ دون تدخل منه .وعليه؛ سنتناول هذه األمور
يف احلاالت اآلتية(:((13
احلالة األول :انتهاء العضوية بإرادة العضو
تقسم حالة االنتهاء اإلداري لعضوية النائب ،إىل عدد من األسباب ،اليت أسلفنا ذكرها؛ وهي حاالت قد تكون بإرادة
النائب؛ وفق الظروف واألسباب اآلتية:
السبب األول :االستقالة الصرحية اليت يقدمها العضو إىل اجمللس ،معلنًا فيها عدم رغبته يف االستمرار يف عضوية
اجمللس ،ومثله يف هذا الشأن؛ كمثل كل مكلف خبدمة عامة؛ إذ ال ميكن إجباره على االستمرار يف تأديتها ،وال تفقد
العضوية إال بقرار اجمللس بقبول االستقالة؛( ((14حيث يتقدم العضو إىل اجمللس بطلب االستقالة من عضويته ،وتكون
مكتوبة ،وتقدم إىل الرئيس الذي بدوره يعرض الطلب خالل ثالثة أيام من تاريخ ورودها إىل مكتب اجمللس؛ لنظرها
يف اجتماع ،وحبضور مقدم الطلب ،مث يعرض طلب االستقالة متضمنًا تقريرا من مكتب اجمللس يف أول جلسة تالية ،مع
 -139أشــارت املــادة ( )142مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس النــواب البحريــي أســباب ســقوط الســؤال الربملــاين؛ فنصــت يف الفقــرة األوىل منهــا علــى أنــه« :يســقط الســؤال بــزوال
صفــة مقدمــه ،»...وهــو مــا يعــي أن الســؤال يرتبــط ارتباطــا وثيقــً بصفــة النيابــة الربملانيــة ،كمــا نصــت املــادة ( )132مــن الالئحــة الداخليــة جمللــس األمــة الكويــي علــى ذلــك
احلكــم؛ إذ جــاء فيها»:يســقط الســؤال بانتهــاء عضويــة مقدمــه ألي ســبب مــن األســباب وحيــق لــكل عضــو أن يتبــى هــذا الســؤال فيتابــع اجمللــس النظــر فيــه» ،وعلــى هــذا
احلكــم نفســه جــاءت املــادة ( )115مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطــي االحتــادي.
 -140د .حممد باهي أبو يونس  -املرجع السابق  -ص .84
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املطلب األول :سقوط السؤال الربملاين
جواز سرية اجللسة ،على أن يتقدم هبذا الطلب رئيس اجمللس ،أو العضو .وللعضو العدول عن طلب االستقالة قبل صدور
قرار اجمللس بقبوهلا وال تعد االستقالة مقبولة وهنائية إال بصدور قرار من اجمللس(.((14
السبب الثاين :هو االستقالة الضمنية؛ إذ نصت املادة ( )25من الئحة جملس األمة الكوييت ،بعد تعديلها بالقانون
رقم ( )19لسنة  1998على أنه« :إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف هنائيًا من اجللسة دون إذن من رئيسها،
ينشر أمر غيابه أو انصرافه يف اجلريدة الرمسية ويف جريدتني يوميتني على نفقته ،وإذا تكرر غيابه يف دور االنعقاد
الواحد دون عذر مقبول مخس جلسات متوالية أو عشر جلسات غري متوالية ،ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة
وتقطع خمصصاته عن املدة اليت يغيب فيها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو هبذه األحكام قبل اجللسة اليت
يترتب على الغياب فيها تطبيق األحكام السابقة ،وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على اجمللس وجيوز
مستقيل» ،ويفهم من غياب العضو ،يف هذه احلالة ،وبعد كل هذه
للمجلس بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم اعتباره
ً
اإلجراءات أنه غري راغب يف العضوية ،وأن نيته قد اجتهت إىل سقوطها ،وإال كان ميكنه احلضور ،قبل أن يؤيت غيابه
أثره(.((14
وفقا لنص املادة ( )14من الالئحة الداخلية
السبب الثالث :حظر اجلمع بني عضوية اجمللس ،ووظيفة عامة؛ وذلك ً
جمللس األمة الكوييت ،واليت تنص على أنه« :إذا وجد العضو يف حالة من حاالت عدم اجلمع املنصوص عليها يف املادتني
السابقتني وجب عليه أن حيدد خالل الثمانية األيام التالية لقيام حالة اجلمع أي األمرين خيتار ،فإن مل يفعل اعترب
خمتارًا ألحدثهما ويف حالة الطعن يف صحة العضوية ال تعترب حالة اجلمع قائمة إال من تاريخ صدور القرار النهائي
برفض الطعن» ،وقد نصت على ذلك  -أيضًا  -الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي اإلمارايت يف املادة ()5؛ حيث
جاء فيها« :على عضو اجمللس الذي جيمع بني العضوية وتويل إحدى الوظائف العامة يف حكومة االحتاد أن خيتار أيهما
خالل اخلمسة عشر يومًا التالية لقيام حالة اجلمع وإال اعترب أنه اختار األحدث منها وال تعترب العضوية قائمة إال بثبوت
صحتها وال يستحق العضو خالل الفترة السابقة على االختيار إال مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي األمر باختياره ».
ويتضح أن اخلالف؛ بني النصني السالفي الذكر يف املدة اليت جيب أن يعلن فيها عضو الربملان رغبته يف االختيار؛
فإذا كانت املدة حمددة بثمانية أيام يف جملس األمة الكوييت ،فهي مخسة عشر يومًا يف اجمللس الوطين االحتادي؛ حيث
نصت املادة ( )4من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي على أنه« :ال جيوز لعضو اجمللس أثناء مدة عضويته
أن جيمع بني العضوية وأية وظيفة من الوظائف العامة يف حكومة االحتاد مبا يف ذلك املناصب الوزارية» ،وال جند ملثل
مثيل يف الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،أو جملس الشورى ،إال أن هناك نصًا دستوريًا؛ مينع على
هذه املواد ً
العضو مبجلسي النواب والشورى اجلمع بني العضوية ،ووظيفة حكومية ،أو اجلمع بني عضوية اجمللسني؛ فقد نصت املادة
 -141املادة ( )208من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين .راجع :حنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق  -ص.97
 -142د .حممد باهي أبو يونس  -املرجع السابق  -ص .84
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( )97من الدستور البحريين على أنه« :ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس الشورى وجملس النواب ،كما ال جيوز اجلمع بني
عضوية أي من اجمللسني وتويل الوظائف العامة ،ويعني القانون حاالت عدم اجلمع األخرى» ،كما استحدثت املادة ()98
من الدستور البحريين أحكامًا أخرى؛ حيث ميتنع على أعضاء جملسي الشورى والنواب؛ الشراء ،أو االستئجار من الدولة،
أو العضوية يف جملس إدارة شركة ،أو اإلسهام يف التزامات تعقدها احلكومة ،إال يف األحوال اليت يبينها القانون ،وال جيوز
له  -خالل مدة عضويته  -أن يبيع الدولة شي ًئا من أمواله ،أو يقايضها عليه ،ما مل يكن ذلك بطريق املزايدة أو املناقصة
العلنيتني ،أو بتطبيق نظام االستمالك للمصلحة العامة.
وعند خمالفة هذه األحكام؛ يصبح العضو فاقدًا لألهلية ،وجيوز إسقاط عضويته ،وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء
طبقا للمادة ()99
اجمللس ،الذي هو عضو فيه ،ويرفع القرار؛ إذا كان صادرًا عن جملس الشورى إىل امللك؛ إلقراره ،وذلك ً
من الدستور البحريين.
السبب الرابع :التخلي عن االنتماء السياسي ،وهذا السبب الرابع جيد سنده التشريعي يف جملس النواب املغريب؛ حيث
تنص املادة ( )10على أنه« :جيرد من عضوية جملس النواب كل نائبة أو نائب ختلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح
طبقا للفصل ( )61من الدستور ،ويعترب التخلي عن
بامسه لالنتخابات أو الفريق أو اجملموعة النيابية اليت ينتمي إليهاً ،
االنتماء السياسي أو عن الفريق أو عن اجملموعة النيابية ،تصر ًفا إراديًا شخصيًا يثبت من خالل اإلفصاح عنه كتابة أو
التصريح به أو من خالل ثبوت واقعة منصوص عليها يف القوانني اجلاري هبا العمل» .ويتضح من هذا النص أن النظام
مثيل
الداخلي جمللس النواب املغريب؛ قد استحدث أمرًا جديًا؛ يتم مبوجبه إسقاط عضوية النائب ،ومل جند هلذا النص ً
يف الباقي من التشريعات العربية؛ حمل الدراسة ،وهو من وجهة نظرنا؛ اجتاه حممود؛ حيث إنه  -يف أغلب األحيان -
يكون االنتماء السياسي حمل اعتبار لدى الناخبني ،وبالتايل؛ حني يقوم العضو بتغيري انتمائه السياسي؛ فهذا من شأنه
خديعة مجهور الناخبني؛ األمر الذي يترتب عنه ،وحبق؛ إسقاط عضوية النائب.
وهكذا نص الدستور املغريب على أنه جيرد من صفة عضو يف أحد اجمللسني كل من ختلى عن انتمائه السياسي ،الذي
ترشح بامسه لالنتخابات ،أو عن الفريق أو اجملموعة الربملانية اليت ينتمي إليها فإن لرئيس اجمللس املعين وحده صالحية
إحالة األمر إىل احملكمة الدستورية بقصد التصريح بشغور مقعد الربملاين املعين(.((14
احلالة الثانية :انتهاء العضوية بإسقاطها ،أو إبطاهلا
تتجلى صورة إبطال العضوية؛ عندما تشوب العملية االنتخابية بعض أوجه القصور ،واملخالفة؛ أي مبعىن آخر عدم
نزاهة االنتخابات ،اليت أعلن فوز العضو فيها ،كأن تكون النتائج غري صحيحة ،وخمالفة للحقيقة ،واليت جتلت عن طريق
 -143د .حممــد بنيجــي  -القــرارات الكــرى لالجتهــادات الدســتوري (اجمللــس الدســتوري  -)2012 -1994اجلــزء األول  -منشــورات اجمللــة املغربيــة لــإدارة احملليــة والتنميــة  -سلســلة
دالئــل التســيري  -طبــع مســامهة مؤســس هانــس ســايدل األملانيــة -2012 -ص .367
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الطعن يف صحة عضوية النائب من قبل أحد املرشحني أو الناخبني( ،((14إال أن عضوية العضو تعد صحيحة حلني البت يف
الطعن ،وصدور قرار يبطلها ،وهي هبذا املعين تفترق عن إسقاط العضوية؛ ألن إسقاط العضوية يفترض قيام العضوية
صحيحة ،على خالف اإلبطال الذي يؤكد أهنا ولدت ميتة(.((14
وال بد لنا أن نوضح أن مجيع التصرفات اليت يقوم هبا النائب املطعون ،يف صحة عضويته؛ صحيحة ،فله أن حيضر
اجللسات ،وتوجيه األسئلة وغريها من األعمال الربملانية حلني البت ببطالن عضويته ولكن تسقط اإلجابات عن األسئلة
اليت تقدم هبا ومل حيصل عليها عند إثبات بطالن عضويته(.((14
يف حني أن سقوط العضوية عن النائب؛ حيدث إذا ما فقد أحد شروط العضوية بعد انتخابه ،وليس قبل االنتخاب،
عمل من األعمال احملظورة عليه(.((14
جزاء تأديبيًا للعضو إذا ما فقد الثقة وأخل بواجباته كعضو أو ارتكب ً
ويعد اإلسقاط ً
وهنا خنرج بفرضية أو سؤال :أنه يف حال ما إذا مت التحقيق مع العضو النيايب ،أو مبعىن آخر؛ رفعت حصانته ،فهل من
شأنه أن يسقط األسئلة الربملانية ،اليت تقدم هبا؟ فقد ذهب أغلب الفقه إىل أن رفع احلصانة ،أو بدء التحقيق معه ،ال
ينقص من حريته؛ يف ممارسة دورة الرقايب ،وال يؤثر على األسئلة اليت تقدم هبا ،خبالف احلبس االحتياطي ،الذي
قد يطال النائب ،والذي بدوره سيقيد من دوره الرقايب ،وممارسته عمله؛ لذلك من املالحظ أن اللوائح يف جل الدول
اشترطت العديد من اإلجراءات ،اليت تسبق رفع احلصانة ،وحبسه
احتياطا(.((14
ً

الفرع الثاين
زوال صفة الوزير املوجه إليه السؤال

تزول صفة الوزير؛ مىت استقال من منصبه ،سواء أكان ذلك لظروف خاصة ،أم إذا قرر جملس النواب بأغلبية ثلثي
معتزل للوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة وتقدمي استقالته فورًا
األعضاء ،الذي يتألف منهم؛ عدم الثقة بالوزير ،عُد
ً
( ،((14مبعىن آخر؛ تزول صفة من وجه إليه السؤال حباالت ثالث :استقالته ،أو اإلقالة ،أو استقالة الوزارة؛ اليت هو عضو
فيها ،وتشكيل وزارة جديدة ،وعليه؛ تزول صفة من وجه إليه السؤال؛ بإحدى هذه احلاالت الثالث(.((15
 -144حنــان رحيــان املضيحكــي  -املرجــع الســابق -ص  .98أيضــا :عبــداهلل حممــد منصــور املصرجــع العجمــي  -جملــس األمــة الكويــي «دراســة مقارنــة» -رســالة ماجســتري  -جامعــة
املنصــورة  -مصــر  - 2010 -ص ،32ومــا بعدهــا.
 -145د .حممــد باهــي أبــو يونــس  -املرجــع الســابق  -ص .86-85انظــر أيضــً :د .عبــد الغــي بســيوين عبــداهلل  -النظــم السياســية والقانــون الدســتوري  -الــدار اجلامعيــة -القاهــرة -
 -1992ص  .646وانظــر كذلــك :حنــان رحيــان املضيحكــي  -املرجــع الســابق -ص .98
 -146د .فرحان نزال أمحيد املساعيد  -املرجع السابق  -ص .125
 -147حنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق  -ص .98راجع أيضا :الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،من املادة ( )203ولغاية املادة (.)207
 -148د .عادل الطبطبائي -املرجع السابق -ص ،118وحنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق  -ص  ،97وما بعدها.
 -149د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق -ص .120
 -150د .صباح بن محد آل خليفة  -املرجع السابق  -ص .320
 136حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

ويرى بعضهم أنه ال مربر لسقوط السؤال؛ باستقالة الوزير ،وزوال صفته؛ وذلك ألن السؤال يوجه إىل الوزير بصفته،
وليس بشخصه؛ فقد يتغري شخص الوزير إال أن صفته قائمة دائمًا ،فال يتصور أن تبقى الوزارة بال وزير ،بل؛ يتم تعيني
وزير آخر حمل الوزير املستقيل ،وعليه أن جييب عن أسئلة النواب( ،((15كما أن على رئيس جملس الوزراء أن جييب عن
األسئلة املوجهة إىل الوزير املستقيل؛ ألن سياسية الوزير هي جزء من سياسة احلكومة ،كما أن التصرفات والقرارات
الوزارية املهمة؛ يتم مناقشتها  -قبل صدورها  -يف جملس الوزراء نسبة للمسئولية التضامنية(.((15
يف حني يرى بعضهم اآلخر أنه :قد تتضمن اإلجابة بيانات ،ومعلومات ،ارتبطت بعهد الوزير ،الذي وجه إليه السؤال،
وال عالقة هلا بأي وزير آخر؛ مبعىن أنه يف حال إذا ما كان السؤال يتعلق مبواءمة قرار اختذه وزير ،وبأهداف ،وبواعث
اتبعها بناء على سياسات معينة؛ فنحن أمام سقوط السؤال بسقوط عضوية الوزير( ،((15وعليه؛ فإننا نؤيد الرأي القائل:
بناء على سياسات معينة ،أو بواعث ،وأهداف معينة؛ فليس
إنه يف حال كان السؤال ال يتعلق مبواءمة قرار اختذه الوزير؛ ً
هناك ما مينع اخللف من اإلجابة عن األسئلة الربملانية؛ بوصفها توجه للوزير؛ بصفته ،ال بشخصه ،وليس هناك ما يربر
سقوطها؛ بسقوط عضويته كوزير.
ويتساءل آخرون حول مصري السؤال؛ إذا توىل الوزير حقيبة وزارية أخرى ،فهل يسقط السؤال أم يبقى قائمًا؟ يرى
بعضهم أن صفة الوزير تزول؛ حينما يتوىل وزارة معينة؛ اذ يبقى متوليًا مسئولية وزارة أخرى ،ومن مث؛ فإنه مبجرد تغيري
الصفة الوزارية عن الوزير ،وتوليه مسئولية وزارة أخرى؛ فإن ذلك يؤدي إىل سقوط السؤال(.((15
وقد نصت املادة ( )143من الالئحة الداخلية ،جمللس النواب البحريين على أنه« :يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه،
أومن وجه إليه ،أو بانتهاء دور االنعقاد الذي قدم السؤال خالله» ،وبالتايل؛ فقد نصت املادة  -صراحة  -على سقوط
السؤال؛ عند زوال صفة الوزير املوجه إليه السؤال الربملاين ،يف حني أن الئحة جملس األمة الكوييت؛ أتت خالية من
النص على هذا احلكم ،فالقول بسقوط السؤال بزوال صفة من وجه إليه السؤال؛ قول غري سائغ القبول ،وهذا ما أكدته
التطبيقات العملية يف الكويت ،ومثال على ذلك :السؤال املوجه إىل وزير التربية والتعليم العايل؛ باإلجابة عن أسباب إلغاء
مرحلة الدراسة الثانوية الصناعية على الرغم من أن اإللغاء مت يف ظل حكومة سابقة مل يكن الوزير املوجه إليه السؤال
عضوًا فيها( ،((15يف حني أنه بالنظر للواقع العملي جمللس النواب البحريين؛ فقد سقطت ثالثة أسئلة برملانية ،كانت
موجهة لوزير اإلسكان؛ نظرًا لتغيري الوزير ،وهو ما يؤكد إهدار األسئلة الربملانية؛ حبجة تغيري الوزير؛ إذ جاء على لسان
أحد األعضاء« :شكرًا معايل الرئيس ،بالنسبة للثالثة األسئلة املوجهة لوزير اإلسكان فقد سقطت بتغيري الوزير «(.((15
 -151عبدالرحيم فهمي املدهون  -املرجع السابق  -ص .170
 -152د .مدحت أمحد يوسف غنامي  -املرجع السابق  -ص.228
 -153د .حممد باهي أبو يونس  -املرجع السابق  -ص .89
 -154د .حسين درويش  -املرجع السابق  -ص .121
 -155عبدالرحيم فهمي املدهون  -املرجع السابق  -ص .171
 -156مضبطة اجللسة التاسعة  -دور االنعقاد الثالث -الفصل التشريعي األول  -املنعقد بتاريخ  1مارس  - 2011ص.8
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الفرع الثالث
انتهاء دور االنعقاد

سقوط السؤال؛ بانتهاء دور االنعقاد؛ سبب ينفرد به جملس النواب البحريين؛ حيث نصت املادة ( )143من الالئحة
الداخلية على أنه« :يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ،أو من وجه إليه ،أو بانتهاء دور االنعقاد الذي قدم السؤال خالله»،
وبصورة ضمنية؛ يسقط السؤال بانتهاء دور االنعقاد يف جملس النواب األردين؛ إذا مل يعلن مقدمه التمسك به ،خبطاب
كتايب يقدم لرئيس اجمللس يف الدورة الالحقة؛ فقد نصت املادة ( )120من النظام الداخلي جمللس النواب األردين على
أنه« :ال تدرج األسئلة املقدمة يف دورة سابقة يف جدول أعمال دورة الحقة إال إذا صرح مقدموها بتمسكهم هبا بكتاب
خطي يقدمونه لرئيس اجمللس» ،وبالتايل؛ إذا مل يعلن مقدمو السؤال متسكهم به يف دور االنعقاد اجلديد؛ فإنه يسقط،
وال يدرج يف جدول األعمال.
أما جملسا؛ األمة الكوييت والوطين االحتادي اإلمارايت؛ فقد اشتركا يف عدم سقوط السؤال بانتهاء دور االنعقاد،
وحصرا سقوط السؤال؛ بانتهاء عضوية مقدمه ألي سبب من األسباب ،ما مل يتبناه عضو آخر من اجمللس بالنظر
فيه( ،((15بل على العكس؛ جند أهنما مسحا بتقدمي األسئلة خالل الفترة ما بني أدوار االنعقاد ،على أن تقدم يف أول
جلسة تالية النعقاد اجمللس؛ حيث نصت املادة ( )131من الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت على :أن «األسئلة اليت
توجه إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزراء فيما بني أدوار االنعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة إىل رئيس اجمللس فيبلغها إىل
األعضاء الذين وجهوها ،وال تتقيد اإلجابة على هذه األسئلة باملواعيد املقررة يف املواد السابقة ،وتدرج يف جدول أعمال
أول جلسة تالية للمجلس» ،وقد سار اجمللس الوطين االحتادي اإلمارايت على ذات النهج ،الذي سار عليه جملس األمة
الكوييت.
ويرى بعضهم أن سقوط األسئلة؛ بانتهاء دور االنعقاد ،ال مربر له؛ ألن ما جيري عليه العمل برملانيًا؛ هو بقاء األسئلة
اليت مل جيب عنها إىل دور االنعقاد التايل ،إضافة إىل أن إعمال هذا السبب؛ ال معىن له ،غري الرغبة يف التخلص من
الغالبية العظمى من األسئلة؛ إذ عادة ال يكفي دور االنعقاد لإلجابة عن مجيع األسئلة؛ نظرًا لكثرهتا ،وتعددها بشكل
يتجاوز املواقيت املخصصة لنظرها ،وهلذا فإن هذا السبب؛ ميثل وسيلة غري مباشرة لتتخلص احلكومة من جانب كبري
تعلقا بالصاحل العام( ،((15ويستطرد أصحاب هذا الرأي يف أنه ال سبيل إلزالة
من األسئلة ،اليت قد تكون أمهها وأكثرها ً
هذه املخالفة ،واخلروج غري املربر على حكم القواعد العامة يف هذا الشأن ،إال بتغليب حكم األصل ،فتظل األسئلة باقية،

 -157الدليــل االسترشــادي لعضــو اجمللــس الوطــي االحتــادي  -املرجــع الســابق  -ص  .45انظــر أيضــا :د .خالــد عبــداهلل النقــي  -املرجــع الســابق  -ص ،262وكذلــك املــادة ( )132مــن
الالئحــة الداخليــة جمللــس األمــة الكويــي ،واملــادة ( )115مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس الوطــي االحتــادي اإلمــارايت.
 -158د .ماهر جرب نصر  -املرجع السابق  -ص  .215وكذلك :عبدالرحيم فهمي املدهون  -املرجع السابق  -ص .172
 138حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

مبنأى عن السقوط ،حىت لو انقضى دور االنعقاد الذي قدمت خالله ،فإن كان البد من القول بسقوطها؛ فعلى األقل
يعترف ملقدمها باحلق يف التمسك هبا خالل ثالثني يومًا من بداية دور االنعقاد التايل؛ بغية عدم تعرضها للسقوط (.((15
وإننا نرى أن هذا الرأي؛ جدير باالحترام ،ونتفق معه؛ لألسباب اليت بين عليها ،إضافة إىل أن سقوط السؤال ،وإعادة
طرحه من جديد؛ يعين إهدار مزيد من وقت اجمللس ،واألعضاء يف إجراءات جديدة ،عالوة على ذلك؛ يصبح موضوع
السؤال؛ قد عفا عليه قدر من الزمن ،حبيث يصبح غري سائ ٍغ ،لذلك؛ نذهب إىل الرأي القائل بعدم سقوط السؤال بانتهاء
دور االنعقاد ،إال إذا كان هذا الدور؛ هو األخري يف الفصل التشريعي(.((16

 -159د .حممد باهي أبو يونس  -املرجع السابق  -ص .90
 -160د .فارس حممد عمران  -التحقيق الربملاين يف الدول العربية واألمريكية واألوربية (دراسة مقارنة) -املركز القومي لإلصدارات القانونية  -طبعة  - 2008ص .375
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املطلب الثاين :التنازل عن السؤال الربملاين
حقا دستوريًا؛ يعكس اجلانب الشخصي للسائل ،والتنازل نوعان :صريح من النائب ،واملقصود منه
يعد السؤال ً
االسترداد ،وتنازل ضمين من النائب؛ انطال ًقا من تركة السؤال ،ويطلق عليه؛ ترك السؤال.
وقد عاجلت النصوص التشريعية للدول؛ حمل الدراسة ،هاتني احلالتني ،واللتني سنتطرق إليهما ،يف الفرعني التاليني:

الفرع األول :استرداد السؤال
الفرع الثاين :ترك السؤال

الفرع األول
استرداد السؤال

يتم االسترداد؛ من خالل إجراء؛ يتمثل يف طلب يقدمه صاحبه إىل رئيس اجمللس ،يعلن فيه رغبته يف استرداد سؤاله.
ويرى بعضهم أنه مىت أعلن السائل رغبته يف استرداد سؤاله؛ فإنه ال جيوز ألي عضو من أعضاء اجمللس أن حيل حمله؛
يف تبين هذا السؤال؛ وذلك بناء على أن الطبيعة الشخصية للسؤال حتول دون ذلك ((16(،على خالف ما جاءت به اللوائح
الداخلية؛ جمللسي؛ األمة الكوييت والوطين االحتادي اإلمارايت؛ حيث إن هذه اللوائح قد أجازت لغري العضو؛ مقدم السؤال
أن يتبىن هذا السؤال ،إذا ما قام العضو مقدم السؤال باسترداده؛ إذ إننا بينا أنه يف حال إذا ما استرد السائل سؤاله؛ حقَ
ألي عضو آخر يف الربملان أن يتبناه ،ويف هذه احلالة يتم اجلمع بني حقني؛ تعكسهما الطبيعة املزدوجة للسؤال ،ومها:
حق اجمللس يف متابعة وظيفته؛ عن طريق تبين أحد األعضاء السؤال نفسه ،وحق السائل الشخصي؛ يف أن يتنازل عن
سؤاله ،يف حني أن املشرع البحريين؛ قد أغفل عن تنظيم هذا احلكم يف الالئحة الداخلية جمللس النواب؛ وهو حق التبين
للسؤال؛ حال استرداده.
ونرى أنه حسنا فعل املشرع البحريين؛ بعدم النص على تبين االسترداد ،وما يفهم منه؛ أنه حق شخصي للعضو،
والقول بغري ذلك؛ يتناىف مع الطبيعة الشخصية للسؤال الربملاين؛ فهو حق شخصي للنائب ،والغاية من قصر السؤال على
مقدمه ،إىل ما قبل إجابة الوزير املختص ومبجرد إجابة الوزير للسؤال؛ يتحول يف هذا الوقت إىل حق يتمتع به مجيع
النواب يف حق العلم باإلجابة(.((16
ولكن هل جيوز استرداد السؤال؛ بعد رد الوزير كتابة على السؤال ،وإدراجه جدول األعمال؟ ذهب بعضهم إىل أنه
مىت قام الوزير باإلجابة؛ فإنه ال جيوز للعضو استرداد السؤال أو إبداء الرغبة يف التنازل عنه؛ إذ إن إجابة الوزير يتعلق
 -161حنان رحيان املضيحكي  -املرجع السابق  -ص .93
 -162املرجع السابق  -ص .93
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حبق العلم هبا بكل أعضاء اجمللس ،وليس مبقدم السؤال وحده( ،((16وعليه؛ جيوز استرداده من وقت تقدميه إىل اللحظة
اليت يبدأ فيها الوزير اإلجابة عن السؤال ،فإذا متت اإلجابة ،واتصل علم اجمللس هبا ،يف هذه اللحظة ال جيوز للعضو
استرداده(.((16
وعند استعراض النصوص التشريعية املنظمة حلق االسترداد؛ جند أن املادة ( )130من الالئحة الداخلية جمللس األمة
الكوييت؛ قد نصت على أنه« :إذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه ويف هذه احلالة يتابع اجمللس النظر فيه»،
وقد جاء شبيه هبذا النص  -تقريبًا  -يف املادة ( )113من الالئحة الداخلية للمجلس الوطين اإلمارايت ،واليت تقول إنه:
«اذا استرد السائل سؤاله حق ألي عضو أن يتبناه ويف هذه احلالة يتابع اجمللس النظر فيه وإال استبعدت مناقشته ».
أما املادة ( )142من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،واليت تنص على أنه « :جيوز للعضو استرداد سؤاله يف
أي وقت ،وال جيوز حتويل السؤال إىل استجواب يف ذات اجللسة» ،يف حني مل ينص النظام الداخلي جمللس النواب املغريب،
أو نظام جملسي األعيان والنواب باألردن على مسألة استرداد السؤال(.((16

الفرع الثاين
ترك السؤال الربملاين

التنازل عن السؤال؛ قد يكون صرحيًا؛ وهو ما يأيت على صورة االسترداد ،وقد يكون ضمنيًا؛ وهو ما ميكن أن يطلق
عليه الترك ،ولو أردنا أن نوضح الترك؛ فهو تنازل ضمين عن السؤال يستشف من موقف قاطع الداللة على عدم رغبة
مقبول
السائل يف االستمرار يف سؤاله ،كأن يتخلف عن حضور اجللسة املخصصة لنظره أكثر من مرة ،دون أن يبدي عذرًا ً
أو أن ينيب غريه من األعضاء يف حضورها ((16(،وليس يف كل األحوال؛ فإن غياب العضو؛ مقدم الســؤال ألكثر من مـــرة
يترتـــب عليه؛ ترك الســــــؤال ،ومن مث؛ سقوطه ،إ ًذا ختتلف األحكام فيما إذا كان السؤال كتابيًا أو شفويًا ،كما خيتلف
األمر حبسب كل نظام من األنظمة؛ ففي األردن مل ينص املشرع األردين على ترك السؤال الربملاين ،ومع ذلك؛ فمن
حق العضو ترك السؤال؛ فمن ميلك تقدميه ميلك استرداده يف أي وقت قبل اإلجابة عليه( ،((16وال يوجد نص صريح مينع
تبنيه من قبل عضو آخر ،وبالتايل؛ يستطيع العضو أن يتنازل ضمنًا عن سؤاله الشفوي ،وال تثور مثل هذه احلالة يف حال
السؤال املكتوب؛ نظرا إىل أن اإلجابة تودع يف األمانة العامة للمجلس يف حال غياب العضو السائل( ،((16وعليه؛ ومتاشيًا
 -163د .زين بدر فراج  -املرجع السابق -ص  .92مشار إليه لدى :د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق  -ص .119
 -164د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق  -ص .119
 -165د .فرحان نزال أمحيد املساعيد  -املرجع السابق  -ص .140
 -166د .حممد باهي أبو يونس  -املرجع السابق  -ص .91
 -167د .صالح الدين فوزي -الربملان دراسة مقارنة حتليلية لربملانات العامل  -دار النهضة العربية  -القاهرة  -1994 -ص .143
 -168د .فرحان نزال أمحيد املساعيد  -املرجع السابق  -ص .142
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تنازل ضمنيًا عنه ،وحبذا لو
مع املنطق يف العمل الربملاين؛ فإنه يف حال تغيب العضو السائل؛ لعذر مقبول؛ ال يعد ذلك ً
أن املشرع األردين قد بني هذه احلالة؛ بالنص عليها صراحة.
أما الئحة جملس األمة الكوييت؛ فإن غياب العضو مقدم السؤال ،ال يكون له أثر مسقط ،ويف ذلك تنص املادة
( ،)124يف الفقرة الثانية ،على أن« :لرئيس جملس الوزراء أو الوزير مبوافقة موجه السؤال أو يف حالة غيابه أن يودع
اإلجابة أو البيانات املطلوبة يف األمانة العامة للمجلس إلطالع األعضاء عليها ويثبت ذلك يف مضبطة اجللسة» .وهو ما
يوضح أن السؤال؛ يظل قائمًا على الرغم من غياب مقدمه ،ويف هذه احلالة؛ تودع اإلجابة لدى أمانة اجمللس حلق باقي
أعضاء اجمللس يف االطالع عليها.
كما أن النظام الداخلي يف جملس النواب املغريب؛ قد نص يف املادة ( )191على أن« :يقدم السؤال النائبة أو النائب أو
أحد النواب املوقعني عليه ،وإذا حال مانع دون حضوره يف اجللسة حيول سؤاله إىل سؤال كتايب» ،وبالتايل؛ يتضح أن غياب
مقدم السؤال  -بالنسبة لألسئلة الشفوية يف جملس النواب املغريب  -ال يترتب عليه سقوط السؤال ،وإمنا يتحول السؤال
من سؤال شفوي إىل سؤال كتايب ،وهو ما يعين أن يتم نشره يف اجلريدة الرمسية؛ ليتمكن اجلميع من االطالع على إجابة
طبقا لنص املادة ( )201من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب.
الوزير؛ وذلك ً

أما الالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي؛ فقد وضحت أنه يف حال تغيب العضو السائل عن حضور اجللسة
وفقا للمادة ( )109تودع اإلجابة املطلوبة يف األمانة العامة للمجلس ،وهذا ما حدث يف
احملددة؛ للرد على سؤاله؛ فإنه ً
واحد من األسئلة املوجهة لوزير العدل واألوقاف بشأن مكافحة نشاط التبشري؛ حيث كان نصه« :صدر قانون االحتادي
رقم ( )8لسنة  1978يف شأن اجلرائم املاسة بالدين اإلسالمي مبعاقبة كل من أنشأ أو أدار مجعية أو هيئة أو منظمة
هتدف إىل مناهضة أو جتريح األسس أو التعاليم اليت يقوم عليها الدين اإلسالمي أو ما علم منه بالضرورة أو إىل التبشري
بغري هذا الدين ،ورغم صدور هذا القانون فال تزال هناك مجعيات متارس نشاطها احملظور يف التبشري فما هي اإلجراءات
اليت اختذهتا الوزارة ملكافحة هذا النشاط والضرب بقوة(((16على يد القائمني به؟ » .وقد أوضح رئيس اجللسة أن مقدم
السؤال اعتذر عن احلضور ،وأنه ميكن ملعايل الوزير التفضل باإلجابة(.((17
أما جملس النواب البحريين؛ فإن مسألة سقوط السؤال؛ لغياب العضو ال تثور إال بالنسبة لألسئلة املطلوب اإلجابة
عنها شفاهة ،كما هو يف احلالة املنصوص عليها يف املادة ( )136من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،واليت
جاء فيها« :كما يدرج يف اجلدول أيضًا السؤال الذي مل جيب عليه الوزير يف املوعد احملدد يف املادة السابقة ليتم الرد عليه
شفاهة باجمللس ،»...ويف صدد اإلجابة عن الفرض املتقدم؛ ينبغي التفرقة بني حالتني(:((17
 -169د .عادل الطبطبائي  -املرجع السابق  -ص .104
 -170د .خالد عبداهلل النقيب  -املرجع السابق  -ص .269
 -171د .حسين درويش عبد احلميد  -املرجع السابق  -ص .118
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األوىل :إذا كان غياب العضو عن جلسة مناقشة السؤال له ما يربره ،وأخطر اجمللس بذلك ،أو حىت ولو مل خيطره،
مادامت ظروف غيابه قهرية ،ال تنبئ عن استرداده ضمنيًا ،أو حكميًا للسؤال؛ فتؤجل اإلجابة عنه إىل جلسة مقبلة.
الثانية :إذا كان غياب مقدم السؤال؛ ينبئ عن استرداد السؤال ،وقد يستفاد يف ذلك من مسلك العضو ،وعدم جديته
يف طرح السؤال.
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حق السؤال
البرلماني
(دراسة مقارنة)

حق السؤال
البرلماني
الخاتمة ،النتائج،
التوصيات
(دراسة مقارنة)
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اخلامتة
تناولنا يف الدراسة؛ حق السؤال الربملاين ،وكل ما حييط من إجراءات شكلية ،وموضوعية يف مخسة فصول ،يسبقها
مبحث متهيدي؛ تناولنا فيه مفهوم الرقابة الربملانية ،وأمهيتها ،وعرجنا  -أيضًا  -على األدوات الرقابية ،بشكل عام،
واألهداف اليت حتققها.
أما يف الفصل األول من الرسالة؛ فقد تناولنا ماهية السؤال الربملاين؛ من خالل مفهوم السؤال الربملاين ،ومتيّزه عن
غريه من أدوات الرقابة الربملانية ،ونشأة السؤال ،وطبيعته ،يف حني تناولنا يف الفصل الثاين أنواع األسئلة الربملانية ،أما
الفصل الثالث؛ فأفردناه لشروط حق السؤال الشكلية ،واملوضوعية ،والقيود اليت ترد على هذا احلق ،واجلزاء املترتب؛ يف
حال عدم توافر هذه الشروط.
واشتمل الفصل الرابع على األحكام اإلجرائية للسؤال الربملاين؛ متمثلة يف إجراءات توجيه السؤال الربملاين ،واإلجابة
عنه ،يف حني تناولنا يف الفصل اخلامس واألخري؛ اآلثار املترتبة على طرح السؤال ،واملتمثلة يف هناية السؤال الربملاين،
وعوارضه؛ سواء بسقوطه أم بالتنازل عنه.
ومن خالل دراستنا هذا احلق؛ توصلنا للنتائج ،والتوصيات اآلتية ،اليت نراها ضرورية؛ الستكمال هذا البحث.

2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

145

النتائج
خلصت هذه الدراسة إىل عدة نتائج؛ ميكن إمجاهلا يف اآليت:
 -1تكمن أمهية السؤال الربملاين؛ يف حماسبة الربملان للحكومة ،عن مجيع تصرفاهتا ،ومراقبة خمتلف أعماهلا ،وعن
طريق هذه الوسيلة؛ ميكن للربملان التعرف على طريقة سري اجلهاز احلكومي ،وكيفية أدائه األعمال املختلفة ،وله أن
يراجع احلكومة فيما أقدمت عليه؛ من أعمال ،وما أتته من تصرفات ،ويردها إىل جادة الصواب.
 -2إن السؤال ميثل وسيلة من وسائل الرقابة الربملانية ،واليت ال غىن عنها يف ظل األنظمة الربملانية ،وال يشترط إلضفاء
صفة الرقابة على حق السؤال؛ أن يعقبه تصويت بالثقة من عدمه؛ فالرقابة ال تعين دائمًا السعي وراء تقرير مسئولية
احلكومة؛ لفقدان الثقة هبا لدى اجمللس ،وإمنا قد تعين التوجيه واإلصالح؛ وهو ما يتحقق باستخدام السؤال الربملاين.
 -3هناك قصور تشريعي؛ يف معاجلة غياب العضو مقدم السؤال لدى جملسي النواب؛ البحريين واألردين؛ حيث
يبلغ الرئيس اجلواب إىل مقدم السؤال؛ فور وروده ،ويدرج السؤال واجلواب يف جدول أعمال أول جلسة تالية هلذا اإلبالغ
 حبسب الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين  -أو يدرج السؤال واجلواب ،يف جدول أعمال أول جلسة خمصصةلألسئلة واالستجوابات؛ (وذلك حبسب النظام الداخلي جمللس النواب األردين) ،وعليه؛ مل يرد يف شأن غياب العضو أي
نص ،وبالتايل؛ فإنه حينما يكون السؤال شفاهة؛ يف أحوال مناقشة امليزانية ،أو يف حالة مناقشة موضوع مطروح على
جملس النواب ،أو مناقشة مشروعات القوانني  -حبسب النظام الداخلي جمللس النواب األردين  -فما هو املوقف حني
يتغيب العضو؛ مقدم السؤال الشفهي يف اجللسة املخصصة لإلجابة عن سؤاله؟ هل تسري عليه أحكام السؤال الكتايب؛
توفيقا من املشرع يف النظام
فيبلغ بورود اإلجابة العضو أم أن هناك حكمًا آخر؟ وكان املشرع يف الربملاين املغريب أكثر ً
البحريين واألردين؛ حيث نصت املادة ( )191من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب على أن يقدم النائب سؤاله
الشفهي إىل اجمللس موقعًا عليه ،ويف حالة غيابه حيول السؤال إىل سؤال كتايب ،مبعىن أن تسري عليه أحكام السؤال
الكتايب؛ وهي حسب ما نصت عليه املادة ()201؛ تنشر األسئلة الكتابية ،وأجوبتها يف اجلريدة الرمسية.
-4على الرغم من حتديد وقت اإلجابة يف الربملان البحريين ،ملدة مخسة عشر يومًا؛ فإننا  -عمليًا  -وجدنا أن األمر،
قد جتاوز يف بعض األحيان هذه املدة.
 -5يغلب الطابع احمللي على األسئلة الربملانية؛ إذ إن السؤال الربملاين؛ جيعل من النائب يظهر مبظهر املدافع ،واملهتم
مبشاغل ناخبيه ،وبذلك؛ يؤكد موقفه االنتخايب يف دائرته ،ويستغل ذلك االهتمام ،وتلك األسئلة يف محالته االنتخابية
القادمة؛ كشهادة على اخلدمات اليت قدمها لسكان منطقته االنتخابية.
-6إن للسؤال الربملاين وظائف كثرية تتعدى حد االستفهام أو االستيضاح؛ فقد يستخدم حق السؤال؛ حلث الوزير على
اختاذ إجراء معني يف موضوع السؤال ،أو على األقل؛ االمتناع عن اختاذ قرار معني ،وقد ميارس السؤال؛ كأسلوب لفرض
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الرقابة الربملانية على النشاط احلكومي؛ فتكشف ممارسة هذا احلق بعض املظاهر السلبية يف العمل الوزاري؛ مما يدفع
الوزير إىل التحرك؛ لتصحيح املخالفات املرتكبة يف املرافق التابعة لوزارته.
وقد ميارس حق السؤال؛ كوسيلة للحصول على تفسري النصوص القانونية ،والالئحية؛ مما ميكن الفرد من حتديد
وضعه القانوين بشكل سليم.
 -7املشرع املغريب تبىن األسئلة الشفوية املتبوعة بنقاش ،وهو اجتاه حيمد عليه ،وال أثر للتقسيم الثاين اخلاص
باألسئلة الشفوية ،غري املتبوعة بنقاش ،بعدما ناقضت أحكام املادتني ( ،)190و( )193بعضهما بعضا ،وذلك؛ ألنه إذا
كانت املادة ( )190من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب ،قد نصت على أن« :يفتح الرئيس اجللسة باإلعالن عن
عدد األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول األعمال ،وال يقبل أي تدخل خارج هذا اجلدول» ،إال أن املشرع جاء وناقض
نص هذه املادة ،بنص املادة ( )193واليت جاء يف فقرهتا الثانية أنه« :خيصص احلق يف التعقيبات اإلضافية للنائبات
أو النواب غري املنتمني إىل الفرق أو اجملموعات النيابية طارحة السؤال»؛ مما يعين أنه ميكن أن يدور نقاش بني األعضاء
مجيعًا مبجلس النواب؛ حول السؤال الشفوي ،واإلجابة عنه ،ويشارك فيه مجيع األعضاء؛ ممن مل يطرحوا السؤال ،وهذا
من وجهة نظرنا؛ عني املناقشة؛ أي أن يشارك مجيع األعضاء يف التعقيب على اإلجابة املطروحة من احلكومة ،دون أن
يكون هذا احلق قاصرًا على طارحي السؤال فقط.
كل من الالئحة الداخلية جمللس
 -8خالفت الالئحة الداخلية ،جمللس األمة الكوييت وجملس االحتاد الوطين اإلمارايت ً
النواب البحريين ،وجملس النواب األردين؛ فيما خيص األسئلة املتبقية من دون إجابة عنها ،حىت انتهاء دور االنعقاد؛
فقد ذهب املشرع البحريين يف املادة ( )143من الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين على أنه« :يسقط السؤال بزوال
صفة مقدمه ،أو من وجه إليه ،أو بانتهاء دور االنعقاد الذي قدم السؤال خالله» ،يف حني جاءت املادة ( )120من الالئحة
الداخلية جمللس النواب األردين ونصت على أنه« :ال تندرج األسئلة املقدمة يف دورة سابقة ،يف جدول أعمال دورة الحقة،
إال إذا صرح مقدموها بتمسكهم هبا؛ بكتاب خطي يقدمونه لرئيس اجمللس » .أما جملس األمة الكوييت واجمللس الوطين
االحتادي اإلمارايت؛ فقد اشتركا يف عدم سقوط السؤال ،بانتهاء دور االنعقاد ،بل على العكس؛ جند أهنما مسحا بتقدمي
األسئلة خالل الفترة ما بني أدوار االنعقاد؛ على أن تقدم يف أول جلسة تالية النعقاد اجمللس.
 -9على الرغم من أمهية وقيمة حق السؤال الربملاين ،وارتباطه دائمًا حبدث عارض ،أو حدث وقيت؛ فإن ما يقلل
أمهيته تلك املدة الطويلة اليت حيتاج إليها السؤال؛ لإلجابة عنه ،وهي تلك املدة اليت تقسم على اإلجراءات الواجب
اتباعها يف إدراج السؤال يف جدول األعمال ،وإبالغه الوزير املختص ،وانتظار اإلجابة عنه يف قائمة طويلة؛ إذ إن الذي
حيدث من الناحية العملية أن السؤال ،يأخذ دوره يف قائمة األسئلة املقدمة ،وهي قائمة طويلة بالفعل؛ ميكن أن تطول
املدة؛ لكي يصل الدور على مقدم السؤال إىل عدة أشهر ،وهو ما يفقد السؤال الربملاين قيمته؛ حيث إن احلدث املراد
االستفسار عنه قد يكون قد انتهت آثاره ،وقد تكون اإلجابة بال قيمة فيما بعد؛ حيث إن وسائل اإلعالم أو غريها ،قد
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النتائج
نشرت وتداولت فيما بعد مجيع تفصيالت احلدث املتعلق به السؤال ،وهو ما جيعل الربملان وهي اجلهة املفترض علمها
باألحداث قبل غريها من اجلهات األخرى؛ يف منزلة الشخص العادي ،الذي ينتظر اإليضاح من وسائل اإلعالم.
 -10تتبىن الدول حمل الدراسة (الكويت  -البحرين  -اإلمارات)؛ العمل بالسؤال الكتايب دون غريه من األنواع األخرى،
إال يف أحوال استثنائية ،مثل :مناقشة امليزانية ،أو مبناسبة موضوع معروض على الربملان ،وهو ما قد يعوق جناح السؤال
الربملاين؛ حيث إن األسئلة الربملانية يتوقف مدى جناحها  -إىل حد كبري  -على تعاون السلطتني؛ التشريعية ،والتنفيذية،
وهو ما يفترض تعاونا بنَاء بني أعضاء الربملان ،وبني أعضاء احلكومة .هذا التعاون قد حيققه السؤال الشفوي؛ بفرضية
وجود الوزير لإلجابة عنه والتعقيب عليه.
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التوصيات
 -1أن يتم التوسع يف قاعدة استخدام السؤال الشفوي ،والسؤال العاجل يف النظم؛ حمل الدراسة( :البحرين  -الكويت
 األردن -اإلمارات) ،وأال يكون استخدام السؤال الشفوي؛ مقصورًا  -فقط  -على املسائل االستثنائية الواردة يف اللوائح،والنظم الداخلية لربملانات هذه الدول.
 -2نرى أنه من الضروري ،إزاء كثرة األسئلة اليت تقدم يف الربملان  -بوصفها إحدى وسائل الرقابة الربملانية األكثر
شيوعًا  -أن يتم حتديد وقت أكثر لإلجابة عن األسئلة الربملانية ،يف برملانات النظم؛ حمل الدراسة ،وأال يقتصر الوقت -
فقط  -على النصف ساعة األوىل من أول كل جلسة ،كما تنص الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،يف املادة ()141
على ذات احلكم؛ حيث إن هذا من شأنه احملافظة على قيمة السؤال ،واإلجابة عنه يف وقت قصري ،يتفق مع أمهية حق
السؤال ،وارتباطه باحلدث الوقيت ،أو العارض.
 -3نرى أنه ال مربر لسقوط السؤال ،بانتهاء دور االنعقاد يف جملس النواب البحريين؛ حيث نصت املادة ( )143من
الالئحة الداخلية على أنه« :يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ،أو من وجه إليه ،أو بانتهاء دور االنعقاد ،الذي قدم
السؤال خالله»؛ ألن ما جيري عليه العمل يف معظم الربملانات؛ (كما يف جملس األمة الكوييت ،واجمللس الوطين االحتادي
اإلمارايت) هو بقاء األسئلة اليت مل جيب عنها إىل دور االنعقاد التايل ،إضافة إىل أن إعمال هذا السبب ال معىن له؛ غري
الرغبة يف التخلص من الغالبية العظمى من األسئلة؛ إذ عادة ال يكفي دور االنعقاد لإلجابة عن مجيع األسئلة؛ نظرًا
لكثرهتا ،وتعددها بشكل يتجاوز املواقيت املخصصة لنظرها ،وهلذا؛ فإن هذا السبب ميثل وسيلة غري مباشرة؛ لتتخلص
تعلقا بالصاحل العام ،ولذلك؛ فإننا نرجح ضرورة
احلكومة من جانب كبري من األسئلة ،اليت قد تكون أمهها ،وأكثرها ً
النص على عدم سقوط السؤال الربملاين؛ إذا انتهى دور االنعقاد.
 -4نرى أنه من الضرورة مبكان؛ جماهبة القصور التشريعي يف الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين ،والنظام
الداخلي جمللس النواب األردين؛ فيما يتعلق بغياب العضو؛ مقدم السؤال الشفهي يف اجللسة املخصصة لإلجابة عن
سؤاله ،وذلك يف احلاالت االستثنائية ،اليت يقدم فيها السؤال شفاهة ،كما يف أحوال مناقشة امليزانية ،أو يف حالة وجود
موضوع مطروح على جملس النواب ،أو مناقشة مشروعات القوانني  -حبسب النظام الداخلي جمللس النواب األردين  -ألن
موقف الربملان غري واضح؛ خبصوص التعامل مع هذه احلالة .فهل تسري عليه أحكام السؤال الكتايب؛ فيبلغ بورود اإلجابة
العضو ،أم أن هناك حكمًا آخر؟ ونرى  -أيضًا  -أنه من األفضل تبين اجتاه املشرع يف النظام الربملاين املغريب؛ حيث كان
توفيقا من املشرع يف النظامني البحريين واألردين؛ إذ نصت املادة ( )191من النظام الداخلي جمللس النواب املغريب:
أكثر ً
على أن يقدم النائب سؤاله الشفهي إىل اجمللس موقعًا عليه ،ويف حالة غيابه حيول السؤال إىل سؤال كتايب ،مبعىن؛ أن
تسري عليه أحكام السؤال الكتايب.
 -5نوصي  -إزاء القصور التشريعي يف التشريعات الداخلية لربملانات النظم؛ حمل الدراسة( :البحرين  -الكويت  -اإلمارات
 األردن  -املغرب)؛ عن حتديد طريقة التعامل مع األسئلة ،اليت تقدم من أعضاء الربملان ،واليت متس باختصاص أكثر2017
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التوصيات
من وزارة  -نوصي أن يتوىل مكتب اجمللس ،داخل الربملان؛ حتديد الوزير األقرب صلة بالسؤال؛ ل يقوم باإلجابة عنه؛
وذلك نظرا إىل أن مكتب اجمللس هو املختص بوضع جدول أعمال اجمللس ،وحبث أي أمر آخر؛ يرى رئيس اجمللس ،أو أي
من أعضاء املكتب؛ أخذ رأيه بشأنه.
 -6ينبغي التخلص من قيد املصلحة اخلاصة ذلك القيد املانع حلق السؤال ،والذي قد يعطل النائب عن عمله باعتباره
نائبًا عن األمة ،وذلك لصعوبة الفصل بني املصلحتني العامة واخلاصة للنائب مقدم السؤال ،وقد يؤخذ دفاع النائب عن
مصلحة عامة على أنه دفاع عن مصلحة خاصة ،وبالتايل جيب تطبيق الشرط يف أضيق احلدود ،أو التخلص منه كما فعل
جملس النواب املغريب حيث إنه أباح بالنظام الداخلي توجيه أسئلة ذات طابع شخصي كما يف املادة ( )159من النظام
الداخلي جمللس النواب املغريب ،ولكنه وضع له أحكامًا خاصة بتحويله إىل سؤال كتايب إذا كان سؤا ًل شفويًا وذلك من
خالل مكتب اجمللس وموافقة النائب.
 -7نرى أن األسئلة الربملانية؛ جيب أن تشمل نوعًاواحدا من األعمال املتصلة بالسلطة القضائية ،وهي اخلاصة
بترتيب شئون القضاة ،وتصريف أعماهلم اإلدارية ،تلك اليت تشرف عليها وزارة العدل؛ وذلك نظرا إىل أن السؤال يقدم
إىل وزير العدل ،وليس إىل أي جهة أخرى ،وبالتايل؛ فإننا ال نتفق مع الرأي القائل بشمولية األسئلة ألعمال القضاء ،اليت
متس هيبة ومكانة القضاء؛ حيث إن املسئول عن ذلك؛ جملس القضاء األعلى ،ولسنا  -أيضًا  -مع الرأي القائل بعدم
جواز تقدمي أسئلة برملانية ،خاصة بأي جانب من جوانب عمل القضاء؛ حيث إن يف هذا الرأي افتئات على حق السلطة
التشريعية؛ يف الرقابة على األجهزة التنفيذية.
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قائمة املراجع
أولً :الكتب العربية

y yإبراهيم هالل املهندي  -الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية يف النظام الدستوري القطري  -دراسة
مقارنة  -دار النهضة العربية  -القاهرة .2011 -
y yأمحد منصور القميش  -االستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية  -دراسة مقارنة  -الطبعة
األوىل  -منشورات احلليب احلقوقية .2012 -
y yبدر أمحد سالمة  -االختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين  -دراسة مقارنة  -دار النهضة العربية -
القاهرة .2003 -
y yبدر حممد حسن عامر اجلعيدي  -التوازن بني السلطتني والتشريعية يف النظام الربملاين /دراسة مقارنة  -الطبعة
األوىل  -دار النهضة العربية  -القاهرة .2011 -
y yبدر حممد عادل حممد  -مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري البحريين  -دراسة نظرية تطبيقية  -الطبعة
األوىل  -سلسة دراسات معهد البحرين للتنمية السياسية .2013 -
y yبشري علي حممد باز  -حق حل اجمللس النيايب يف الدساتري املعاصرة  -دار اجلامعة اجلديدة للنشر  -اإلسكندرية -
.2004
y yجاد جابر نصار  -االستجواب كوسيلة للرقابة الربملانية على أعمال احلكومة يف مصر والكويت  -الطبعة األوىل  -دار
النهضة العربية  -القاهرة .1999 -
y yحسين درويش عبداحلميد  -وسائل رقابة الربملان ألعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها يف دستور مملكة
البحرين  -دراسة مقارنة  -الطبعة األوىل .2005 -
y yحسني عثمان حممد عثمان  -النظم السياسية  -الطبعة األوىل  -منشورات احلليب احلقوقية .2008 -
y yمحدي سليمان القبيالت  -الرقابة اإلدارية واملالية على األجهزة احلكومية /دراسة حتليلية تطبيقية  -الطبعة الثانية
 دار الثقافة  -عمان .2010 -y yحنان رحيان املضيحكي  -السؤال الربملاين كأداة من أدوات الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية  -املكتب
اجلامعي احلديث  -اإلسكندرية .2012 -
y yخالد عبداهلل عبدالرزاق النقيب  -الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية /دراسة مقارنة  -دار النهضة العربية
 القاهرة .2012 - 152حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

y yداود الباز -النظم السياسية الدولة واحلكومة يف ضوء الشريعة اإلسالمية  -دار الفكر اجلامعي  -اإلسكندرية.2006 -
y yدالل الزايد  -الدليل االستشاري للربملانيات والربملانني  -اجلزء األول  -األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة  -مملكة
البحرين .2010 -
y yالدميقراطية يف البحرين االستفتاء على االنتخابات  - 2012-2001إدارة االنتخاب واالستفتاء  -الطبعة األوىل
.2012y yرغيد الصلح  -اإلطار القانوين للرقابة الربملانية على احلكومة  -منشورات مبادرة التنمية الربملانية يف املنطقة العربية
التابعة لألمم املتحدة اإلمنائي  -طباعة فونت برنت  -بريوت .2011 -
y yرمزي طه الشاعر  -النظرية العامة للقانون الدستوري  -الطبعة اخلامسة  -دار النهضة العربية  -القاهرة .2005 -
y yريا يوسف محزة  -التجربة الربملانية األوىل يف البحرين  -اجمللس التأسيسي واجمللس الوطين  - 1975-1972الطبعة
األوىل  -املؤسسة العربية للطباعة والنشر  -مملكة البحرين .2002 -
y yسارة سلمان  -دراسة مقارنة حول آليات وشروط استخدام األدوات الرقابية يف الدساتري واألنظمة الداخلية للربملانات
العربية  -منشورات مبادرة التنمية الربملانية يف األنظمة العربية التابعة لألمم املتحدة  -شركة فونت برنت للطباعة
 لبنان .2011 -y yسامي مجال الدين  -القضاء اإلداري  -الرقابة على أعمال اإلدارة  -مبدأ املشروعية  -تنظيم القضاء اإلداري (دراسة
مقارنة)  -منشأة املعارف  -اإلسكندرية .2003 -
y yسعاد الشرقاوي  -النظم السياسية يف العامل املعاصر  -حتديات وحتوالت  -إصدار دار النهضة العربية  -القاهرة -
.2002
y yسعاد حممد أمحد ياسني  -نظام اجمللسني ومدى تطبيقه يف مملكة البحرين  -دراسة مقارنة  -دار النهضة العربية
 القاهرة .2012 -y yسليمان الطماوي  -السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي  -دراسة مقارنة -
دون سنة طبع.
y yسليمان الطماوي  -القضاء اإلداري (قضاء اإللغاء)  -الطبعة الثانية  -الكتاب األول  -دار الفكر العريب .1996 -
y yالسيد حممد السيد عمرو وحممد سعد أبو عامود  -النظام السياسي البحريين  -سلسلة كتب العلوم السياسية  -الطبعة
األوىل  -جامعة العلوم التطبيقية  -مملكة البحرين .2012 -
2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

153

قائمة املراجع
y yصادق أمحد علي حيي النفيش  -االستجواب كوسيلة للرقابة الربملانية على أعمال احلكومة (دراسة مقارنة)  -املكتب
اجلامعي احلديث -اإلسكندرية .2008 -
y yصباح بن محد آل خليفة  -الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية  -دراسة مقارنة  -الطبعة األوىل  -دار
النهضة العربية  -القاهرة .2012 -
y yصربية السخريي زروق  -وظائف الربملان يف املغرب واألردن والكويت (دراسة مقارنة) -منشورات جممع األطرش
للكتاب املختص  -تونس .2013 -
y yصالح الدين فوزي  -الربملان دراسة مقارنة حتليلية لربملانات العامل  -دار النهضة العربية  -القاهرة .1994 -
y yعادل الطبطبائي  -األسئلة الربملانية ،نشأهتا ،وأنواعها ،وظائفها /دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة
الكويت  -الطبعة األوىل .1987 -
y yعبداحلي بنيس  -الربملان احلكومة القضاء منذ استقالل املغرب اىل دستور  - 2011منشورات املعرفة  -املغرب  -طبعة
.2012
y yعبدالغين بسيوين عبداهلل  -النظم السياسية والقانون الدستوري  -الدار اجلامعية  -القاهرة .1992 -
y yعثمان الزياين وحممد ضريف  -السلوك واألداء الربملاين باملغرب  -الوالية التشريعية السادسة ()2002 -1997
منوذجًا  -اجلزء الثاين جتليات السلوك واألداء الربملاين على املستوى العملي  -منشورات جملة احلقوق املغربية -
طبعة .2011/4
y yعصام علي الدبس  -النظم السياسية الكتاب الثالث السلطة التشريعية املؤسسة الدستورية األوىل  -الطبعة األوىل  -دار
الثقافة للنشر والتوزيع .2011 -
y yعمرو هاشم ربيع  -الرقابة الربملانية يف النظم السياسية /دراسة يف جتربة جملس الشعب املصري  -مطبوعات مركز
الدراسات السياسية واإلستراتيجية  -القاهرة .2002-
y yفاتن محد كمال  -العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف البحرين يف ضوء دستورها الصادر عام 1973
وتعديالته (دراسة مقارنة)  -الطبعة األوىل .2012 -
y yفارس حممد عمران  -التحقيق الربملاين يف الدول العربية واألمريكية واألوربية (دراسة مقارنة)  -املركز القومي
لإلصدارات القانونية  -طبعة .2008
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y yفرحان نزال أمحيد املساعيد  -الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية يف النظام النيايب األردين /دراسة حتليلية
مقارنة مع األنظمة السياسية يف كل من اجنلترا ومصر والكويت  -الطبعة األوىل  -دار وائل للنشر -االردن .2011 -
y yحملات برملانية عرب الزمان واملكان  -إصدار جملس الشورى .2009 -
y yماجد راغب احللو  -القانون الدستوري  -دار املطبوعات اجلامعية  -اإلسكندريـــة  -ص .349

y yماهر جرب نصر  -مدى التوازن بني السلطات يف النظام املصري  -دار النهضة العربية .2002 -
y yحممد مالكي -اإلطار القانوين للرقابة الربملانية على احلكومة يف مصر واجلزائر واملغرب وموريتانيا وتونس /دراسة
إقليمية مقارنة  -منشور مبادرة التنمية الربملانية يف املنطقة العربية «حنو تعزيز الدور الرقايب للربملانات العربية-
مطبعة فونت برنت  -لبنان .2011 -
y yحممد املشهداين ومروان حممد حمروس املدرس  -القانون الدستوري البحريين مع مقدمة يف النظرية الدستورية -
الطبعة األوىل  -كلية احلقوق -جامعة البحرين  -مطبعة جامعة البحرين .2009 -
y yحممد باهي أبو يونس  -الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة يف النظامني املصري والكوييت  -دار اجلامعة اجلديدة
 اإلسكندرية .2002 -y yحممد بنيجي  -القرارات الكربى لالجتهادات الدستوري (اجمللس الدستوري  -)2012 -1994اجلزء األول  -منشورات
اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية /سلسلة دالئل التسيري  -طبع مسامهة مؤسس هانس سايدل األملانية .2012 -
y yحممد رفعت عبدالوهاب ود.إبراهيم عبدالعزيز شيحا  -النظم السياسية والقانون الدستوري  -دار املطبوعات
اجلامعية  -القاهرة .1998 -
y yحممد عبدالعال السناري  -القانون الدستوري نظرية الدولة (احلكومة) دراسة حتليلية مقارنة  -جهاز نشر وتوزيع
الكتاب اجلامعي  -جامعة حلوان  -دون سنة طبع.
y yحممد عبدالعال السناري  -مبدأ املشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة (دراسة
مقارنة)  -جامعة اإلمارات .2000 -
y yحممد عبدالقادر اجلاسم  -احنراف الرقابة الربملانية وموقف القضاء الدستوري الكوييت  -الطبعة األوىل  -دار قرطاس
للنشر .2007 -
y yمدحت أمحد يوسف غنامي  -وسائل الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة يف النظام الربملاين  -الطبعة الثانية -
املركز القومي لإلصدارات القانونية  -القاهرة .2011 -
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y yاملرجع التشريعي  -الفصل التشريعي الثالث  - 2014-2010إصدار جملس الشورى  -مملكة البحرين .2014 -
y yمراد بقامل  -نظام االزدواج الربملاين وتطبيقاته  -الطبعة األوىل  -مكتبة الوفاء القانونية  -اإلسكندرية .2009 -

y yمريد امحد عبد الرمحن حسن  -التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية  -دراسة مقارنة  -دار النهضة العربية
القاهرة .2006-y yمشوط اهلاجري  -املسؤولية السياسية للحكومة أمام الربملان  -مؤسسة هال للنشر والتوزيع  -الدوحة  -دون سنة طبع.
y yميلود خريجة -آليات الرقابة التشريعية دراسة مقارنة -الطبعة األوىل -دار الفكر والقانون  -القاهرة .2011 -

y yنعمان اخلطيب  -الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري  -الطبعة الثانية  -دار الثقافة والنشر  -عمان -
.2010
y yنعمان عطا اهلل اهلييت  -الرقابة على أعمال احلكومة  -الطبعة األوىل  -دار رسالن -دمشق .2007 -
y yنعمان عطاهلل اهلييت  -األنظمة الداخلية للربملانات العربية -الطبعة األوىل -اجلزء الثاين -دار رسالن للطباعة والنشر-
سوريا .2007 -
y yوسيم حسام الدين األمحد  -الرقابة الربملانية على أعمال اإلدارة يف النظام الربملاين والرئاسي (دراسة مقارنه) -
الطبعة األوىل  -منشورات احلليب  -لبنان .2008 -
y yوفاء الفياليل  -الربملان يف النظام السياسي املغريب على ضوء الوالية التشريعية اخلامسة ( - )1997-1993الطبعة
األوىل  -طوب بريس  -الرباط .2011 -
y yيوسف زين العابدين زينل ومرمي مهدي اليامي  -آليات العمل والتشريع والرقابة يف جملسي الشورى والنواب يف
مملكة البحرين  -سلسلة إصدارات معهد البحرين للتنمية السياسية  -دون مطبعه  -مملكة البحرين .2008-
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: الكتب األجنبية:ثانيا
ً

yy Hans Born ,Philipp Fluri ,and simon B .Johnsson ,eds :, .Parliamentary Oversight of the security
sector .Principles ,Mechanisms and Practices ,Handbook for Parliamentarians No 5 .Geneva,
Belgrade :IPU/DCAF.2010 ,
yy Parliamentary Questions ,Factsheet P1 Procedure Series ,Parliamentary Copyright( House of
Commons Information Office, )UK, August.2010
yy Matthew Eric Glassman ,A parliamentary -style Question Period :Proposals and Issue for Congress ,Congressional Research Service ,USA ,March.2009 ,5
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قائمة املراجع
ثالًثا :الرسائل اجلامعية
رسائل الدكتوراه:

y yحممد مقبل حسن البخييت  -الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة يف النظـام اليمين /دراسة مقارنة)  -رسالة
دكتوراه  -جامعة عني مشس .2009 -
رسائل املاجستري:
y yشيخه عبدالعزيز عطية اهلل آل خليفة  -االستجواب النيايب يف مملكة البحرين  -رسالة ماجستري  -جامعة العلوم
التطبيقية .2008 -
y yعبدالرحيم فهمي املدهون  -حق السؤال كأداة من األدوات الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة) -
رسالة ماجستري  -جامعة األزهر -غزة .2010 -
y yعبدالعزيز اللحيدان  -وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة)  -رسالة ماجستري  -جامعة امللك
عبدالعزيز.2007-
y yعبداهلل حممد منصور املصرجع العجمي  -جملس األمة الكوييت (دراسة مقارنة)  -رسالة ماجستري  -جامعة املنصورة
 مصر .2010 -y yكرمية رازق بارة  -حدود السلطة التنفيذية  -دراسة مقارنة  -رسالة ماجستري  -دار الفكر والقانون  -القاهرة  -دون
سنة طبع.
y yموسى علي نواف العنزي  -الدور الرقايب جمللس األمة الكوييت (دراسة مقارنة)  -رسالة ماجستري  -جامعة طنطا -
مصر .2010 -
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رابعا :املجالت العلمية
ً

y yجالل البنداري  -السؤال الربملاين  -جملة الشورى باململكة العربية السعودية  -السنة العاشرة  -العدد السابع والتسعون
 ربيع الثاين 1429هـ.y yعثمان عبدامللك  -الرقابة الربملانية على أعمال اإلدارة يف الكويت (دراسة نظرية تطبيقية)  -جملة احلقوق -السنة
اخلامسة  -العدد الرابع  -ديسمرب .1981
y yسعد الشتيوي العنزي  -الضوابط الدستورية للسؤال الربملاين من حيث املضمون واالختصاص والغاية (دراسة على
ضوء قرار احملكمة الدستورية الكويتية يف طلب تفسري رقم  3لسنة  2004الصادر  - )2005-4-17جملة جامعة الكويت
 السنة الرابعة والثالثون -شوال 1431هـ  -سبتمرب .2010y yحممد ياسني  -أهم التعديالت الدستورية والتشريعية اليت أدخلت على جملس النواب  -2012جملة القانونية  -هيئة
اإلفتاء والتشريع  -العدد األول  -السنة األوىل  -ربيع األول  - 1435يناير .2014
y yملفي رشيد مرزوق الرشيدي  -التحقيق الربملاين  -جملة البحوث القانونية واالقتصادية  -العدد  -49أبريل .2011
y yنبيل الشنطاوي  -دور جلان التحقيق الربملاين يف فعالية الرقابة الربملانية يف األردن -جملة احلقوق  -اجمللد األول -
العدد الثاين  -مجادى األول  - 1423يوليه .2004
خامسا :أحباث وكتب منشورة على املواقع اإللكترونية
ً

 y yكتاب إلكتروين بعنوان« :إجراءات مناقشة السؤال  -اجمللس الوطين االحتادي  -األمانة العامة» الوارد يف املوقع
اإللكتروين اآليتwww.almajles.gov.ae :

 y yحممد مدين وإدريس املعزوي وسلوى الزرهوي  -دراسة نقدية للدستور املغريب لعام  -2011املؤسسة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات حول بناء الدستور  .2012 -البحث منشور يف املوقعwww.un.org :
 y yمرمي عبداهلل سامل  -السؤال وتفسري املادة  - 99يناير  - 2004منشور يف املوقع اإللكتروينhttp://www.kna.kw :
 y yباسم صبحي بشناق  -الفصل بني السلطات يف النظام السياسي اإلسالمي /دراسة حتليلية يف ضوء نظرية الفصل
بني السلطات يف القانون الوضعي  -جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية  -جملد احلادي والعشرين  -العدد
 -1يناير  2013ص  606وما بعدها .منشور يف املوقع االلكتروينhttp://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical :
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قائمة املراجع
سادسا :املواقع اإللكترونية
ً

yy http://www.nuwab.gov.bh
yy http://www.representatives.jo

yy http://www.assemblee-nationale.fr
yy http://www.parlement.ma/
yy http://www.senate.jo/
yy www.almajles.gov.ae

سابعا :التشريعات والقوانني
ً

التشريعات البحرينية

y yدستور مملكة البحرين لسنة  1973وتعديالته.
y yاملذكرة التفسريية لتعديالت دستور مملكة البحرين .2012
y yمرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب البحريين.
y yمرسوم بقانون رقم ( )42لسنة 2002 بشأن قانون السلطة القضائية البحريين.
y yملحق اجلريدة الرمسية رقم  3050بتاريخ  3مايو  - 2012مملكة البحرين.
التشريعات الكويتية
y yدستور دولة الكويت .1962
y yقانون رقم ( )12لسنة  1963يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة الكوييت.

 160حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

yy www.kna.kw

التشريعات األردنية
y yالدستور األردين  1952وتعديالته.
y yالالئحة الداخلية جمللس النواب األردين .2013

y yالنظام الداخلي جمللس األعيان األردين .2014
التشريعات املغربية
y yالالئحة الداخلية جمللس النواب املغريب ،كما أقره جملس النواب يف جلسته املنعقدة يوم اخلميس املوافق  23رمضان
 1434يف دورة أبريل  ،2013الوالية التشريعية التاسعة  ،2016-2011السنة التشريعية الثانية .2013-2012
التشريعات العراقية
y yالدستور العراقي الصادر يف .1970/7/16
y yالدستور العراقي .1925

y yالدستور الدائم لدولة العراق .2005
التشريعات اإلماراتية

y yالالئحة الداخلية للمجلس الوطين االحتادي الصادر باملرسوم االحتادي رقم ( )97لسنة .1977
التشريعات املصرية
y yالالئحة الداخلية جمللس الشعب املصري لسنة  1979وتعديالته.
سابعا :مضابط اجللسات
ً

y yمضبطة اجللسة االعتيادية الرابعة  -الفصل التشريعي الثاين  -دور االنعقاد األول  -اجللسة املنعقدة بتاريخ
.2007/2/6
y yمضبطة اجللسة التاسعة  -دور االنعقاد الثالث -الفصل التشريعي األول  -املنعقد بتاريخ  1مارس .2011
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 162حق السؤال الربملاين (دراسة مقارنة)

آخر إصداراتنا

دور السلطة التشريعية
في تحليل واعتماد
الميزانية العامة للدولة
بمملكة البحرين
سلسـلـة كتيبات برلمانية 2017

اختالف المعرفة المكتسبة
من وسائل اإلعالم بين الجمهور البحريني

السياسية
اإلعالم العربي والتنمية
ّ

ميثاق العمل الوطني نموذج ًا
سلسلة دراسات 2017

سلسـلـة دراسات 2017

د .أحمد إبراهيم البلوشي
أ .أحــمــد جــاســم فــراج

bipd.org

اســتخدامات الشــباب البحريني لشبكات
التواصــل االجتماعــي خــال أحداث 2011
استطالعية على موقع «تويتر»
تحليلية /
دراسة
ّ
ّ

نوّ اف أحمد عبداهلل

2017
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د .علياء العزي

1

دليل التخطيط
للحمالت االنتخابية

قانون حقوق اإلنسان
على المستويين الدولي والوطني

دليلك خطوة بخطوة للفوز باالنتخابات

سلسلة دراسات 2016

سلسلة دراسات 2016

سلسـلـة كتب 2016

د .إسماعيل عبدالرحمن

د .لولوة حسن بودالمة

معهد البحرين للتنمية السياسية

2016

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻬﺎرات
ُ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ّ

العربية وثقافة االختالف
الصحافة
ّ
(دراسة تحليل ّية)

bipd.org

1

ِ
صناعة القرار
السياسي
ِّ

ﺳﻠﺴـﻠـﺔ ﻛﺘﻴﺒﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ 2016

سلسـلـة دراسات 2015

د .أحمد الخزاعي

سلسـلـة كتيبات برلمانية 2016

bipd.org

bipd.org

2017
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@bipdbh

