
 
 
 

 
 

 كیف تستطیع الحكومة تحویل
 السؤال البرلماني الى سالح ضد النواب؟

 
 

 2018 مارس 25الكویت 
 
 

بطلب أجل  أثارت رسائل وزیرة الدولة لشؤون االسكان ووزیرة الدولة للخدمات العامة د. جنان بوشھري
للرد على أسئلة برلمانیة موجھ لھا لغطا نیابیا، إذ اعتبر عدد منھم ادراجھا على جدول أعمال المجلس غیر 

من الئحة مجلس األمة، والتي تنص  ۱۲٤صحیح، فیما رأى آخرون أن الخطوة تطبیق سلیم لنص المادة 
لمحددة لنظره ولرئیس مجلس یجیب رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر على السؤال في الجلسة ا”على 

الوزراء أو الوزیر المختص أن یطلب تأجیل اإلجابة إلى موعد ال یزید على أسبوعین، فیجاب إلى طلبھ، 
 .“وال یكون التأجیل ألكثر من ھذه المدة إال بقرار من المجلس

 
طبقت المادة  ن بوشھريبالعودة الى الالئحة الداخلیة للمجلس، الفصل الثاني/الفرع الثاني: األسئلة، یتضح أ

كما وردت في النص حرفیا، وإدراج رئیس مجلس األمة رسائلھا على جدول األعمال وعرضھا على  ۱۲٤
 .المجلس قرار متوافق مع الالئحة

 
 تطبیق الالئحة أم العرف

 
ال البرلماني، ؤواللغط النیابي فتح باب استفھام حول اآللیة السلیمة في تفعیل أداة الس“ التطبیق االستثنائي”ھذا 

وھي من األدوات المنصوص علیھا دستوریا في اطار الرقابة النیابیة علي األداء الحكومي، فھل ھناك 
تطبیق فعلي للنص الالئحي؟ ھل العرف وضع قواعد جدیدة؟ أم المسألة برمتھا مجرد لعبة سیاسیة ال تعني 

 تفاصیلھا الحكومة والنواب؟
 

األمة،  الى رئیس مجلس“ مكتوبة”سابقة أن یوجھ النواب األسئلة البرلمانیة لقد درجت العادة في المجالس ال
والذي یقوم بإحالتھا الى الوزراء المعنیین مع تأشیره بموعد ادراجھا على جدول أعمال المجلس، وبعدھا 

 .تبدأ فترة االسبوعان للرد على األسئلة كما جرى العرف
 

على  بالھجوم“ التعقیب”سئلة، یستخدم بعض النواب حقھم في وفي الجلسة المدرج على جدول أعمالھا األ
الوزراء أو الثناء علیھم، وعادة ما یكون الوزراء مستمعون دون تقدیم الردود، وتنتھي األمور عند ھذا الحد 

، وفي كثیر من األحیان تتجاوز مدة الرد االسبوعین، وفي أحیان أخرى ال “مكتوبة”بانتظار تقدیم األجوبة 
الجابة أبدا، ونادرا ما یطلب الوزراء مد أجل اإلجابة عبر رسالة الى رئیس مجلس األمة الذي یحیلھا تصل ا

 .الى النواب المعنیین دون ادراجھا على جدول أعمال المجلس
 



 
 
 

 الردود الشفھیة والمكتوبة
 

صت صراحة ن ۱۲۲بالعودة الى الفرع المخصص لألسئلة البرلمانیة من الئحة مجلس األمة، فإن المادة 
“ …موقعا من مقدمھ، ومكتوبا بوضوح وإیجاز قدر المستطاع ”على أن السؤال البرلماني یجب أن یكون 

إال في حالة واحدة وھي مناقشة “ شفھیا”األسئلة أمر وجوبي للتقدیم وال یمكن توجیھھا “ كتابة”أي أن 
 .۱۲۸المیزانیة أو أي موضوع مطروح على المجلس كما نصت على ذلك المادة 

 
رئیس مجلس األمة ادراج السؤال على جدول أعمال أول جلسة تالیة من تاریخ ابالغھ  ۱۲۳وألزمت المادة 

الى رئیس الوزراء أو الوزیر. وابالغ الوزیر بالموعد بھدف تمكینھ من االستعداد لتقدیم االجابة بالمجلس 
 .كما یتضح من المادة التي تلیھا

 
یجیب رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر على ”فحددت اإلجراءات المتبعة لإلجابة، فتوضح  ۱۲٤أما المادة 

السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص أن یطلب تأجیل اإلجابة إلى 
، “سه المدة إال بقرار من المجلموعد ال یزید على أسبوعین، فیجاب إلى طلبھ، وال یكون التأجیل ألكثر من ھذ

“ شفھیا”لیست مشروطة أو وجوبیة كما ھو الحال لتقدیم السؤال، وباإلمكان تقدیمھا “ المكتوبة”أي أن اإلجابة 
 .أثناء المناقشة

 
 ایداع االجابة أو البیانات”كما اتاحت لرئیس الوزراء أو الوزیر بموافقة موجھ السؤال أو في حال غیابھ بـ 

 .“تابةك”، واالیداع ھنا یلزم تقدیمھا “في األمانة العامة للمجلس واثبات ذلك في مضبطة المجلس المطلوبة
 

 ضوابط التأجیل
 

فإن الطلب یقدم في جلسة المناقشة ولیس قبلھا أو بعدھا، ولم  -كما وردت في المادة  -اما ضوابط التأجیل 
خیار متاح، فإن كان مد أجل اإلجابة ال یزید عن “ الشفھي”أیضا أي أن الطلب “ مكتوبا”تشترط أن یكون 

اسبوعین، أي موعد الجلسة التالیة، فإنھ یجاب الى طلبھ دون الحاجة الى موافقة المجلس، فإن زادت المدة 
 .عن ذلك فیتطلب األمر تصویتا وقرارا من المجلس

 
ألسئلة التي توجھ إلى رئیس ا” ۱۳۱على السؤال البرلماني ورد صراحة في نص المادة “ كتابة”وجوب الرد 

مجلس الوزراء أو الوزراء فیما بین أدوار االنعقاد یبعثون بالرد علیھا كتابة إلى رئیس المجلس فیبلغھا إلى 
األعضاء الذین وجھوھا، وال تتقید اإلجابة على ھذه األسئلة بالمواعید المقررة في المواد السابقة، وتدرج 

وھو أمر طبیعي، ففي العطلة البرلمانیة تتوقف الجلسات “. لمجلسفي جدول أعمال أول جلسة تالیة ل
 .في الجلسة أو طلب التأجیل“ شفھیا”االسبوعیة وال یستطیع الوزیر تقدیم اإلجابة 

 
هللا المباشرة في قاعة عبد“ الشفھیة”األصل في الرد على األسئلة البرلمانیة ھي اإلجابة  ویتضح مما سبق أن
وفي حاالت محدودة ومشروطة: بموافقة موجھ السؤال أو في  فھي االستثناء“ المكتوبة”السالم، أما الردود 

 .حال غیابھ، وبین أدوار االنعقاد
 



 
 
 

 تجاوز على اإلجراءات
 

ھناك تجاوزا كبیرا على  بمقارنة واقع التعامل مع األسئلة البرلمانیة مع النصوص الالئحیة، فیتضح أن
طالما توفرت النصوص،  لى ھذا النحو، فإن ذلك ال یبرر المخالفةاالجراءات، والقول أن العرف جرى ع

 .واألصل في العرف أن یملي فراغا تشریعیا أو الئحیا ال أن یكون بدیال لھما
 

فعدم اإلجابة على السؤال في الجلسة المحددة بمثابة امتناع الوزیر، وعدم طلبھ التأجیل فذلك تنازال عنھ 
السؤال أو امتنع فھنا األركان االجرائیة للسؤال تكون اكتملت، ویرفع من  حقھ، وفي حال عقب النائب على

 .بند األسئلة من على جدول أعمال المجلس
 

العدید من األسئلة البرلمانیة ال یكتبھا النواب، بل أطراف مرتبطة في القضیة تبحث عن  من المعروف أن
أو ابتزاز وزیر، فماذا لو تمسكت الحكومة ما أو تسعى للحصول على مستندات حكومیة رسمیة،  معلومات

ورئیسھا ووزراؤھا بنص الالئحة آللیة اإلجابة على األسئلة البرلمانیة؟ فما ھي المكاسب التي ستحققھا في 
 مرمى النواب؟

 
 المكاسب الحكومیة

 
ما وأن یفي الجلسة ستجنب الوزراء تقدیم بیانات ومستندات لھا طبیعتھا الخاصة، ال س“ الشفھیة”الردود 

الكثیر من األسئلة متعلقة بنتائج تحقیق اداري أو لتعاقدات مالیة مع شركات خاصة، وأحیانا تكون مباشرة 
عن قیادیین وموظفین بشكل شخصي، مما یجعل تلك المستندات قابلھ لالستخدام في مواضع أخرى لیست 

 .بالضرورة أن تكون سیاسیة
 

م في مركز أفضل من النواب في الجلسة، ال سیما إن كانت فنیة للوزراء ستضعھ“ الشفھیة”كما أن الردود 
عن “ الوكالة”وتفصیلیة فقد ال یتمكن النائب من متابعة تفاصیلھا أو التعلیق علیھا خاصة وإن كانت مقدمة بـ 

آخرین، مما قد یضطره الى االمتناع أو التعقیب بعیدا عن أصل االجابة، وفي كال الحالتین فإن أركان 
 .ل واالجابة تكون اكتملت، وبإمكان النائب الرجوع الى المضبطة لالطالع على الردودالسؤا

 
على األسئلة في جلسة عامة من شأنھ أن یوفر للوزراء فرصة ذھبیة في بیان “ الشفھي”والتمسك بالرد 

ة ستكون اقشالحقائق لكافة النواب مبكرا، خاصة ان كانت األسئلة تجھیز لمادة استجواب، بالتالي فإن المن
أشبھ الى استجواب مصغر ولكن بدون بقیة اإلجراءات من كتاب طرح الثقة أو عدم التعاون ووجود متحدثین 
مؤیدین ومعارضین، وتصعید إعالمي وفي وسائل التواصل االجتماعي، فالوزیر سیكون بعیدا عن كل تلك 

 .الضغوط .. فاالستجواب أساسا سؤال برلماني ولكنھ مغلظ
 

ما لم  -من الالئحة حددت مدة النقاش في بند األسئلة بنصف ساعة  ۱۲۹د متصل، فإن المادة وعلى صعی
عن تأخر تقدیم الردود طالما لم یصل “ الئحیا”الوزراء غیر مسؤولین  بالتالي فإن -یقرر المجلس التمدید 

في حال  ى استجواباتدور اإلجابة علیھا، وسیجنبھم الوقوع تحت ضغط التھدید النیابي بتحویل األسئلة ال



 
 
 

التأخیر، وھو ما سیوفر لھم مزیدا من الوقت لمراجعتھا أو اتخاذ قرارات بشأنھا في حال اكتشاف تجاوزات 
 .أو مخالفات بعیدا عن عامل الضغط الوقتي

 
 المكاسب النیابیة

 
ما سبق كانت المكاسب الحكومیة، ولكن ذلك ال یعني انعدام المكاسب النیابیة، فالنائب الذي یتعامل مع أسئلتھ 

 في ذات الجلسة، الردبجدیة، سیضع الوزراء أمام خیارات لن یقبل أن یكون من ضمنھا عدم اإلجابة، فإما 
على  الحكومي في الرد التأخیردھالیز  أو تأجیل اسبوعین تلزم الوزیر بالرد مما یترتب علیھ الخروج من

 .األسئلة البرلمانیة
 

من الالئحة أعطت النائب الحق بتحویل السؤال الى استجواب وھو ما یضع الوزراء  ۱۲۷كما أن نص المادة 
المنصوص علیھا في الالئحة، وال یتحمل واإلجراءات أمام مسؤولیاتھم السیاسیة في االلتزام بالمواعید 

 .بعدھا مسؤولیة التصعید السیاسي أو االتھامات بعدم التدرج في استخدام االدوات الدستوریةالنائب 
 

وأخیرا، فكما أن كثیر من النواب غیر ملمین بأسئلتھم البرلمانیة، فھناك وزراء بعیدین عن فھم أعمال 
د تكلفھم منصبھم جھاتھم الحكومیة ومتابعتھا، واإلجابة المباشرة قد تشكل حرجا وتوقعھم في أخطاء ق

 الوزاري، لذا فھم ال یرغبون في المواجھة المباشرة مع النواب.
 

التطبیق األمثل إلجراءات السؤال البرلماني وفق الالئحة لھ مكاسب وخسائر سواء للوزراء أو النواب، 
اء قوالمسألة مرتبطة بكیفیة استخدام ھذا الحق، ومتى ومع من وما ھي الظروف السیاسیة في حینھ، وب

قد یعتبر نوعا من الموائمة في العالقة ما بین الحكومة  -المتجاوز على النصوص  -التطبیق بالشكل الحالي 
ومجلس األمة، فال السلطة التنفیذیة ترید استفزاز النواب، وال النواب یریدون الوقوع في مصیدة اإلجابة 

ردود تعطیھم سالح فعال في االبتزاز المباشرة ألسئلة لیس بالضرورة لھم عالقھ بھا، بل أن تأخر ال
 .والتصعید

 
لقد خلقت الحكومة العدید من األزمات السیاسیة والنیابیة بسبب ابتعادھا عن روح الدستور وتطبیق القوانین، 

 لوزراءا فھل یكون حقھا في "الردود الشفھیة" على األسئلة البرلمانیة أزمة أخرى؟ أم یقبل النواب باستخدام
 البرلماني ضدھم؟ سالح السؤال

 
 
 

 ** انتھى **
 
 
 

 لالستشارات السیاسیة واإلعالمیة. Dark Politicsھذا التقریر صادر من شركة 
 hello@darkpolitics.netلمزید من المعلومات والتواصل: 
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