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 االستجواب في النظامين البحريني واألردني

 ةدراسة مقارن
 حمد حموريأاهلل  أيمن عطاد.                                         

 األردن -جامعة آل البيت سابقا 
S 

ن أالربملانية على أعمال احلكومة كون  خطر أدوات الرقابةأيعترب االستجواب من 

املؤدى هلذا النوع من الرقابة هو طرح الثقة يف احلكومة القائمة وقد تناولنا موضوع 

من النظامني األردني والبحريين نظرا لألهمية البالغة هلذا  االستجواب يف كّل

بالتالي فقد و ،األزمنة املوضوع الذي يعترب من املوضوعات القدمية املتجددة عرب كّل

سلطنا الضوء على هذا املوضوع من خالل تعريفه وشروط تقدميه والعوارض اليت 

 النظامني البحريين واألردني قد تصاحب تقدميه وطرحة داخل اجمللس النيابي يف كل من 

Abstract 
Summary of the research interpellation considers as one of the 
most dangerous parliamental oversight for the government works 
since the cause for this kind of control is giving the trust in the 
existing government , and we took a look at the interrogation in 
both Jordanian and Bahrain regime because this subject is so 
important and considers as one of the old renewed subjects along 
all ages , so we have spotted the light on this subject by identifies 
it and it's presentation conditions and the problems that might 
affect it's presentation inside the parliament in Bahrain and 
Jordanian regime .       

 متهيد وتقسيم:

حد الوسائل اليت متلكها السلطة التشريعية يف مواجهة أيعترب االستجواب 

السلطة التنفيذية بقصد حماسبة احلكومة أو أحد أعضائها عن 

التصرفات العامة يف سياستها
(1)

فهو استيضاح يتضمن يف حياته اتهامًا  

االستجواب ينطوي  أّن مبعنىالتنفيذية أو نقدًا ألي عمل تقوم به السلطة 

على معنى االتهام أو احملاسبة لشخص املستجوب ويف مثل هذه احلالة 

يتضمن االستجواب جتريح الوزارة ولومها ونقد سياستها والتنديد بها أو 

جتريح وزير بذاته وانتقاد سياسته
(2) 

وقد ظهر االستجواب بداية األمر يف 
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عاصرة، فقد ظهر يف فرنسا مع فرنسا ومنها انتقل إىل أغلب الدساتري امل

الذي يعترب أول دستور صدر بعد قيام الثورة  1971بداية دستور 

الوزراء كانوا  هذا الدستور ألّن هذا احلق مل ميارس يف ظّل أّن الفرنسية إاّل

ممنوعني من دخول اجملالس التشريعية وبالتالي كان استجوابهم أمرًا غري 

، 1977، 1971، 1971ظل دساتري  ممكن واستمر ذلك الوضع أيضًا يف

تغري الوضع ومسح  1111وحني عادت امللكية مرة أخرى يف فرنسا عام 

 االستجواب مل ميارس ألّن أّن للوزراء يف دخول اجمللس التشريعي، إاّل

السلطة التشريعية مل تكن هلا احلق يف ممارسة الرقابة على السلطة 

تشكيل احلكومة أو التصويت  التنفيذية باستثناء حالة إبداء الرأي يف

 1111على امليزانية واستمر الوضع هذا حتى بداية عهد ملكية يوليو 

واليت عملت على تدعيم نظام الربملان وتفعيل نظام االستجواب مما قد أثر 

على العمل باالستجواب واستخدامه بطريقة واسعة وهو ما حدا 

ذا احلق حيث بدأ بالسلطة املختصة إىل التدخل إىل تنظيم ممارسة ه

ىتنظيمه فعاًل يف فرنسا وبعدها انتقل إىل الدساتري األخر
(3)

.  

واالستجواب كوسيلة للرقابة الربملانية على أعمال احلكومة يفتح باب 

املناقشة يف موضوعه ملن يريد من أعضاء الربملان فهو ليس جمرد عالقة 

ة داخل اجمللس بني طرفية مثل السؤال وإمنا يتعداها إىل مناقشات واسع

هائحد أعضاأقد يرتب آثارا قد تنتهي إىل سحب الثقة من احلكومة أو 
(4)

.
 

 

وضبط ممارستها السلطات ونظرًا ملا لالستجواب من دور أساسي يف توازن 

الدساتري تنص عليه كحق ثابت ألعضاء الربملان وحتدد اإلطار العام  فإّن

ما اللوائح الداخلية للربملان والقواعد اليت حتكم ممارسته وتضمن فاعليته أ

فتقوم بتفصيل هذا احلق من كافة إجراءاته وأثاره املرتتبة وملا كان 

الدساتري حتوطه بكثري من الشروط  االستجواب مرتبًا لنتائج خطرية فإّن

والقيود حتى ال يرتتب على استعماله إثارة املناقشة يف مسائل قد يرى 

ي بعدم التعرض هلا وحتى ال تفاجأ الصاحل العام يقض ّنأمعها اجمللس 

احلكومة به. وتتمثل الضمانة األساسية املشرتكة بني النظم الدستورية 

املختلفة يف حتديد مدة معينة ال جيوز مناقشة االستجواب قبل انقضائها 

حتى تتاح للحكومة فرصة دراسة موضوع االستجواب وإعداد بيناتها 
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مانات يف هذا الشأنيف خصوصه و العديد من املربرات والض
(5)

وعلى  

ه يعترب من ّنأ اّلإالرغم من تناول االستجواب يف كثري من الدراسات 

املواضيع املتجددة دوما نظرا التصاله بسري العمل الربملاني واملراقبة 

 ةهميته الكبريثرنا البحث به نظرا ألألذا ، الربملانية على أعمال احلكومة

ما بني النظامني حمل هذا  ةاملقارنسلوب أيف هذا الشأن مستخدمني 

ما بني النظامني البحريين واألردني فيما خيص موقف كل مشرع البحث 

 يف هاتني اململكتني من موضوع االستجواب فيما يلي:

 االستجواب يف النظام البحريين: األولالفرع 

تضمن الدستور البحريين النص صراحة على حق  متهيد وتقسيم:

يف توجيه االستجوابات إىل أي من الوزراء عن األمور  أعضاء جملس النواب

منه وجاء النظام الداخلي ( 51)الداخلة يف اختصاصه وذلك يف املادة 

حيث بني  111-111جمللس النواب البحريين مفصاًل هلذا احلق يف املواد من 

املشرع، إجراءات وشروط تقديم طلب االستجواب وكيفية إدراجه يف 

ام مناقشته وكذلك كيفية اسرتداده باإلضافة إىل جدول األعمال ونظ

 حاالت سقوطه. وسنبني فيما يلي هلذه األمور وفقًا لآلتي:

ميكن تعريف االستجواب يف النظام البحريين  أواًل: تعريف االستجواب:

ه طلب كتابي طبقًا للدستور والنظام الداخلي جمللس النواب البحريين بأّن

ألقل من أعضاء جملس النواب وحيمل بني يتقدم به مخسة أعضاء على ا

طياته اتهاما ألحد الوزراء وحماسبته على تصرف ما بصدد شأن من 

الشؤون العامة املتعلقة بوزارته ومن خالل استقراء هذا التعريف وميكن 

 إبداء املالحظات التالية عليه:

ألعضاء جملس النواب دون جملس  حق توجيه االستجوابات مقرر ّنإ .1

ونرى هنا بضرورة إشراك جملس الشورى بهذا احلق كونه الشورى 

بالدرجة )أي جملس الشورى( جملس تشريعي فربأي أن من ميلك حق 

إخراج جملس الشورى عن  التشريع ميلك حق املراقبة وبالتالي فإّن

إطار حق توجيه استجوابات إىل الوزراء فيه نقص من قيمة عمل 

 هذا اجمللس.
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االستجواب عن مخسة أعضاء ونرى يف هذا ال يقل عدد مقدمي أجيب  .2

تقييدًا هلذا احلق وهو تقييد ال مربر له كون العديد من النظم 

طالق حرية تقديم االستجوابات وجعلها حقًا إالربملانية قد أخذ مببدأ 

مقررًا لكل عضو من أعضاء الربملان ونرى بضرورة تعديل هذا 

ء جملس النواب النص وجعل هذا احلق مقررًا لكل عضو من أعضا

 االستجواب.األعضاء لصحة قبول دون تقيد يف اشرتاط عدد معني من 

للوزراء، أي أن االستجوابات ال توجه  الّ إال جيوز توجيه االستجواب  .1

من الدستور ( 51)ال ضد الوزراء بعينهم وذلك حسب نص املادة إ

 من النظام الداخلي جمللس النواب البحريين.( 111)واملادة 
التساؤل هنا حول هل حيق توجيه االستجواب إىل رئيس جملس  ويثار .1

الوزراء يف مملكة البحرين ويتضح لنا من خالل التمعن يف نصوص 

ها مل تشر إىل حق أعضاء الدستور والنظام الداخلي جمللس النواب أّن

جملس النواب يف توجيه االستجوابات إىل رئيس جملس الوزراء حيث 

يث اقتصار األمر على الوزراء دون جاءت النصوص صرحية من ح

رئيس جملس الوزراء فيما خيص توجيه االستجوابات وخري دليل على 

االستجواب يف نهاية األمر نتيجته طرح الثقة بالوزير أو  ّنأذلك 

بالوزارة أو عدم طرحها؛ وهنا ومن خالل اإلطالع على نص املادة 

ريين بعدم جواز املشرع الدستوري البح من الدستور فقد أقّر( 59)

طرح الثقة برئيس جملس الوزراء وقياسًا على ذلك ال جيوز توجيه أي 

استجواب إىل هذا األخري استنادًا إىل ذلك النص الدستوري الوارد يف 

الدستورية النصوص اتساع بضرورة من الدستور وهنا نرى  (59)املادة 

ئيس لتشمل حق أعضاء جملس النواب يف توجيه االستجوابات إىل ر

جملس الوزراء كون أن عدم خضوع رئيس جملس الوزراء يف البحرين 

لالستجوابات من قبل أعضاء جملس النواب يتعارض مع آلية نظام 

احلكم يف البحرين الذي يأخذ النظام الربملاني مع اإلشارة إىل أن 

قر حبق جملس النواب يف إبداء عدم تعاونه مع رئيس أالدستور قد 
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تم توجيه يه مل يف التطبيق العملي هلذا النص فإّن أّن جملس الوزراء إال

أي مقرتح لعدم إمكانية التعاون مع رئيس جملس الوزراء نظرًا 

للمكانة األسرية والعائلية اليت ميثلها رئيس جملس الوزراء يف مملكة 

البحرين
مما جيعلنا ننادي بضرورة تعديل النصوص الدستورية  (6)

يستقيم الوزراء حتى من كغريه الوزراء  وتقرير مسؤولية رئيس جملس

النظام الربملاني يف البحرين فيما خيص جانب احلكومة املسؤولة أمام 

ممثلي األمة
(7 ) 

 

تضمن الدستور البحريين والنظام الداخلي : ثانيًا: شروط االستجواب

اليت جيب توافرها يف االستجواب الشروط جمللس النواب البحريين العديد من 

 فيما يلي:جنملها 

 جيب أن يقدم طلب االستجواب كتابة إىل رئيس اجمللس. .1

جيب أن يرفق بطلب االستجواب مذكرة شارحه تتضمن بيانًا باألمور  .2

املستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية اليت يتناوهلا االستجواب 

واألسباب اليت يستند إليها مقدموا االستجواب ووجه املخالفة اليت 

وجه إليه االستجواب وما يراه املستجوبون من أسانيد  تنسب إىل من

من النظام الداخلي جمللس  111تؤيد ما ذهبوا إليه وذلك حسب املادة 

 النواب البحريين.
ا هال جيوز أن يتضمن االستجواب عبارات نابية أو غري الئقة أو في .1

 أو اهليئات أو إضرارا باملصلحة العليا للبالد.األشخاص مساس بكرامة 
يتضمن االستجواب أمورًا خمالفة للدستور أو القانون وهو أمر  أاّلجيب  .1

الدستور سلطة وإمرة إمنا يكون حتت ألعماله طبيعي فالربملان يف ممارسته 

 والقانون يف ممارسته ألعماله فال جيوز التعدي عليها.
 .باختصاص الوزير املستجوبفما يدخل موضوع االستجواب جيب أن يكون  .1
 كون االستجواب فيه إضرارا باملصلحة العليا للبالد.ي الجيب أ .5
يكون يف االستجواب مصلحة شخصية للمستجوب وميكن  جيب أاّل .9

أو خاصة شخصية االستجواب يستهدف حتقيق مصاحل  ّنإالقول 
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عندما يستخدم املستجوب هذه األداة الرقابة كوسيلة تهديد أو 

حد أاحلكومة أو  ترويع أو ابتزاز أو مبعنى أعم كوسيلة ضغط على

ذلك ما يفسر سحب كثري  أعضائها لتحقيق أغراض شخصية ولعّل

من االستجوابات بعد تقدميها أمام الربملان ويف أغلب األحيان يكون 

املستجوباالستجواب والوزير ذلك بعد تسوية تتم بني العضو مقدم 
(8)

 

الدوافع ه ال ميكن يف كثري من احلاالت الفصل بني وهنا جتدر اإلشارة أّن

الشخصية ملقدم االستجواب واعتبارات املصلحة العامة وفضاًل عن 

تقدير ما إذا كان االستجواب ضارًا باملصلحة العليا للدولة  ذلك إّن

ميثل مشكلة حقيقية وذلك نظرًا ملا يتسم به تعبري املصلحة العامة 

من غموض وعدم حتديد وهنا نتفق مع الرأي القائل بضرورة إسناد 

بشرط ممارسة هذا التقرير حبيادية نفسه للمجلس هذا األمر  تقرير

وموضوعية تامة حبيث ال جيعل من شرط املصلحة العامة سيفًا 

يسلطه اجمللس احملكوم بإرادة األغلبية على نواب املعارضة ويعطي 

احلكومة الفرصة لرفض الرد على ما ال ترغب فيه من استجوابات 

العامةبزعم أنها تتعارض مع املصلحة 
(9)

. 
ن فصل فيه يف أال جيوز تقديم االستجواب يف موضوع سبق للمجلس  .1

  .نفس دور االنعقاد
 ال يدرج أي استجواب يف جدول األعمال قبل عرض الوزارة لربناجمها. .7

يف حال توافر الشروط السابقة يف  ثالثًا: النظام اإلجرائي لالستجواب:

ب يبدأ االستجواب أوىل طلب االستجواب املقدم من أعضاء جملس النوا

إدراجه يف جدول األعمال  مراحله اإلجرائية وذلك بتقدميه إىل اجمللس ثّم

متهيدًا لتحديد موعد للمناقشة يف موضوعه ولقد نظم الدستور البحريين 

وكذلك النظام الداخلي جمللس النواب البحريين هذه األمور تفصياًل وفقًا 

 ملا يلي:

من ( 115)ًا ملا تقضي به املادة وفق تقديم طلب االستجواب: .1

ه ينبغي على رئيس جملس النظام الداخلي جمللس النواب البحريين فإّن
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ن أن يقدم إليه طلب االستجواب مستوحيًا شروطه أالنواب بعد 

يبلغ االستجواب إىل من وجه إليه ويقوم الرئيس بإبالغ مقدمي 

ستجواب جبدول ن يدرج طلب االأاالستجواب كتابة بذلك وهنا ال ميكن 

احلكمة منه تكون  فإّن بعد أن يتم مثل هذا اإلبالغ وإاّل األعمال إاّل

قد انتفت وهذه احلكمة تتمثل يف ضرورة إعالم املوجه إليه 

االستجواب مبوضوع االستجواب حتى تتاح له الفرصة لدراسته 

وإعداد دفوعه ومستنداته حوله
(10)

، كما ينبغي أيضا على رئيس 

أن خيطر األعضاء مقدمي االستجواب كتابة بتبليغ جملس النواب 

 ه أصبح على علم مبوضوعه.ّنأاملوجه إليه االستجواب و

 دراج االستجواب يف جدول األعمال لتحديد موعد مناقشته:إ .2

بعد وصول االستجواب إىل رئيس اجمللس مستوفيا شروطه وإجراءات 

وب استجوابه تبليغه وإخطار مقدميه بأنه قد مت تبليغ الوزير املطل

يأمر رئيس اجمللس  بإدراج االستجواب يف جدول أعمال اجمللس وذلك 

يف أول جلسة تالية لتقدميه وذلك إلحالته إىل اللجنة املختصة 

ملناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه وال جتري مناقشة االستجواب 

ظرًا بعد مثانية أيام على األقل من إحالته إليها ن اّلإداخل هذه اللجنة 

باملستجوبطرح الثقة إىل ينتهي خلطورة االستجواب حيث ميكن أن 
(11) 

ن يطلب أهذا وحيق للوزير أن يعجل املناقشة داخل اللجنة وله أيضا 

أجل الثمانية أيام السابقة إىل أسبوعني على األكثر  من اللجنة مّد

ن ترفض مد هذا األجل أن ليس للجنة أوهنا جياب طلبة أي مبعنى 

لبه الوزير ونرى هنا بنا التقييد على عمل اللجنة هو تقيد الذي ط

ن يكون للجنة رأيها أما باملوافقة على مّد أغري مربر فجوازًا جيب 

ن تقيد للجنة بالقبول فهو أمر غريب عن أتلك املدة أو الرفض إما 

بقرار من  اّلإوال يكون التأجيل ألكثر من هذه املدة  -أعمال الربملان

من النظام الداخلي جمللس ( 115)حسب نص املادة  اللجنة وذلك

 النواب البحريين.
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هذا ويثار التساؤل حول مدى إجازة االستجواب يف جدول األعمال إذا 

كان موضوع االستجواب معروضًا على القضاء، وهنا نتجه يف الرأي مع 

الدارج عليه يف الفقه الدستوري بعدم إجازة إدراج االستجواب يف جدول 

ال إذا كان موضوع االستجواب قضية معروضة على القضاء وذلك األعم

احرتامًا ملبدأ استقالل السلطة القضائية.
 (12)  

ه إذا مل تكن هناك إدانة من قبل اللجنة فيتم وهذه املادة تقضي بأّن

االنتقال إىل جدول األعمال أما إذا تضمن تقرير اللجنة إدانة ملن وجه 

ي املناقشة حينئذ يف اجمللس ويف حقيقة االستجواب فيجب أن جترإليه 

إحالة االستجواب إىل جلنة لدراسته قد أحيط بشيء من  األمر فإّن

السرية الكاملة يف مداولة طلب االستجواب داخل هذه اللجنة وهذا 

األسلوب السري يف املداولة يقضي قضاء تامًا على فكرة الرقابة 

الفكرة  ّنإالستجواب حيث السياسية واليت هي من أهم ما يرتكز عليه ا

يف االستجواب هي أن تتم احملاسبة حتت مسمع ومرأى الناس والرأي العام 

وهذه هي طبيعة االستجواب وهذا هو حبق التعبري عن اإلرادة الشعبية 

ومن ثم وبالنظر إىل الدستور الذي مل ينص على عرض طلب 

ة الداخلية االستجواب على جلنة فإننا نستطيع القول مبخالفة الالئح

جمللس النواب البحريين للدستور عندما قررت الالئحة بأن يناقش 

االستجواب يف جلنة وحيث مل ينص الدستور على ذلك فال بد هنا من 

احرتام األعراف الدستورية والسوابق الربملانية وبالتالي ال جيوز لالئحة أن 

ألة تنقض من إرادة الشعب وما حدده الدستور وال شك بأن ترك مس

إجراءات االستجواب على ما هي عليه كما أتت بها الالئحة الداخلية 

املوضوعة للمجلس النيابي دون تدخل من أعضاء اجمللس لفرض 

إرادتهم والعمل على تعديلها يضعف األثر القانوني لالستجواب وهو 

مناقشة االستجواب من خالل اللجنة يصطدم  طرح الثقة يف الوزير ألّن

أ الدستوري والذي يقضي بأن السيادة فيه للشعب وبالتالي وبشده باملبد

يضيع جوهر املساءلة الوزارية
(13)

.
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يف الفرتة الواقعة بني تقديم االستجواب : رابعًا: عوارض االستجواب

حتى رفع تقرير اللجنة االستجواب إىل رئيس اجمللس فقد يعرتض 

داث أثره االستجواب عارض حيول دون مناقشته وعينه بالتالي من أح

ويتمثل هذا العارض إما يف اسرتداد االستجواب أو سقوطه وسنتناول 

 هاتني احلالتني فيما يلي:

بني النظام الداخلي اجمللس النواب  احلالة األوىل: اسرتداد االستجواب:

على أنه  (111)البحريين قواعد وأحكام اسرتداد االستجواب فنصت املادة 

سرتداد االستجواب يف أي وقت إما "ألي من مقدمي االستجواب حق ا

بطلب كتابي لرئيس اجمللس وإما شفاهة باجللسة فإذا ترتب على هذا 

ن نقص عدد املستجوبني عن مخسة يستبعد االستجواب من أاالسرتداد 

جدول األعمال وال ينظر فيه وال يعترب عدم حضور أحد مقدمي 

رتدادًا منه لالستجواب يف اللجنة اسملناقشته االستجواب يف اجللسة احملددة 

ويف هذه احلالة اللجنة وذلك ما مل يكن غياب املستجوب لعذر تقبله 

باالستجواب إىل جلسة تالية وملرة واحدة فقط بعد اللجنة النظر تؤجل 

 .مساع رأي الوزير املوجة إليه االستجواب"

النظام الداخلي قد نظم نوعني من  ويستفاد من هذا النص أّن

 اسرتداد صريح واسرتداد ضمين: االسرتداد هما

ويكون إما بطلب كتابي مقدم من قبل مقدمي  اسرتداد صريح: .1

يف أي وقت، وإما شفاهة بذات جلسة اجمللس االستجواب لرئيس 

االستجواب ويف هاتني احلالتني يستبعد االستجواب من جدول 

 األعمال وال ينظر فيه.

مقدمي ويكون ذلك يف حالة غياب أي من  اسرتداد ضمين: .2

االستجواب عن حضور اجللسة احملددة ملناقشة يف اللجنة بغري عذر 

مقبول. وتسري يف هذه احلالة أحكام االسرتداد الصريح واستبعاد 

فيه ولكن إذا كان الغياب النظر االستجواب من جدول األعمال وعدم 

بعذر تقبله اللجنة ففي هذه احلالة تؤجل اللجنة نظر االستجواب 
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املوجه إليه لية وملرة واحدة فقط بعد مساع رأي الوزير إىل جلسة تا

 االستجواب.
وهنا نذهب مع القول الذي يتفق مع ما ذهب إليه املشرع البحريين يف هذا 

ن جيعل استجوابه حمل أالعضو مقدم االستجواب جبب  الشأن وذلك ألّن

نظره وعنايته فيدرك جيدًا موعد اجللسة احملددة ملناقشة االستجواب 

يتفرغ من أجل ذلك اليوم حتى ال تضيع فرصته يف ممارسة حقه يف و

مراقبة احلكومة ما مل يكن لديه عذر تقبله اللجنة"
 (14)

. 

املشرع البحريين قد  ويتضح يف حق املستجوب يف اسرتداد استجوابه أّن

قرب إىل السؤال يف جمال االسرتدادأجعل االستجواب 
(15) 

وهذا األمر كما 

ل نظر ويتعارض مع كون االستجواب اتهامًا للوزير يرى البعض حبق حم

ن يكون حبيسا للعالقة بني أفاالتهام يقضي جتلية املوقف وال يصح 

أطرافه فالفصل يف االتهام أمر يهم اجمللس كله واحلكومة كلها ويرتتب 

تنازل أحد مقدمي االستجواب عن استجوابه أو رغبته يف  ّنأعلى ذلك 

اء االستجواب وإمنا حيب إتاحة الفرصة لغريه من اسرتداده ال يعين انته

األعضاء يف تبين هذا االستجواب
(16)

.
 

 

االستجواب بعد تقدميه وإدراجه يف جدول أعمال  ومما سبق نستدل أّن

اللجنة فإنه مل يعد حقًا خالصًا ملقدميه بل أنه قد تعلق به حق اجمللس 

االستجواب من حد وزراء احلكومة مما يتضمنه أككل يف جتليه موقف 

اتهامات
(17) 

وهذا ال يعين بطبيعة احلال إجبار مقدم االستجواب على 

مناقشة االستجواب واالستمرار فيه حتى النهاية وإمنا يتحقق هذا اهلدف 

من خالل إقرار حق كل عضو من أعضاء جملس النواب يف تبين موضوع 

النسحاب االستجواب واستكمال إجراء مناقشته خلفًا ملقدمه الذي أثر ا

عن حماولة عقد صفقات سريدع احلكومة بالتنازل عنه وال شك أن هذا األمر 

سياسية مع األعضاء الذين يتقدمون باالستجوابات وذلك ألن تنازل أحد 

املستجوبني عن استجوابهم مينع غريه من األعضاء بتبنيه واالستمرار يف 

مناقشته
(18 )

واب عن مخسة عدد مقدمي االستجنقصان أمر  وبالتالي فإّن

أعضاء ومما يوجبه هذا األمر من عدم النظر فيه وعدم إدراجه يف جدول 
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األعمال وسكوت النص الدستوري عن عرض فكرة تبين أحد األعضاء 

ملوضوع االستجواب بدل العضو املتنازل فإننا هنا نرى بضرورة إدراج 

هعنموضوع االستجواب املتنازل ألي عضو أن يتبنى خالله نص حيق من 
(19)

. 

من النظام ( 111)تنص املادة  احلالة الثانية: سقوط االستجواب:

الداخلي جمللس النواب البحريين على أن "يسقط االستجواب بزوال صفة 

سبب من األسباب إذا  من وجه إليه أو انتهاء عضوية أحد مقدميه ألّي

ترتب على ذلك أن نقص عدد املستجوبني عن مخسة أو بانتهاء الدور 

 قدم من خالله".الذي 

على ذلك ميكن حصر حاالت وأسباب سقوط االستجواب يف النظام  وبناًء

 البحريين مبا يلي:

فإذا زالت عضويه  زوال عضوية النائب مقدم االستجواب: .1

النائب مقدم االستجواب وذلك أيا كان سبب هذا الزوال "استقالة، 

مثل هذه االستجواب يف  بطال العضوية، أو إسقاطها" فإّنإ، ةوفا

احلالة يسقط نهائيًا لزوال صفة مقدمه
(20)

عدد املقدمني  مبا أّن، و

جيب أن ال يقل عن مخسة أعضاء فإننا نرى أن ال يؤثر هذا الزوال يف 

مصلحة االستجواب ال تقف عند نائب  ّنإتقديم االستجواب حيث 

واحد سقطت عضويته رمبا لسبب ال يد له فيه مثل الوفاة على 

املبتغى االستجواب إلنتاج أثره يف قدمًا ونرى بضرورة املضي سبيل املثال 

 منه.

إذا زالت صفة من وجه  زوال صفة من وجه إليه االستجواب: .2

إليه االستجواب ألي سبب كان فإن االستجواب يف مثل هذه احلالة 

يسقط ويستبعد بالتالي من جدول األعمال وهذه األسباب تكمن يف 

غاية ما ميكن أن يتوصل إليه  وذلك ألّناستقالة الوزير أو إقالته 

االستجواب عدم الثقة بالوزير مما يرتتب عليه تقديم استقالته وما 

 االستجواب.لنظر دامت االستقالة واإلقالة قد وقعت فعاًل فال حمل إذن 
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: فإذا ما تقدم انتهاء دور االنعقاد الذي قدم االستجواب خالله .1

دوار االنعقاد أحد أء خالل األعضاء بطلب استجواب ألحد الوزرا

 وانتهى العامل الزمين خالل هذه الفرتة دون نظر االستجواب فإّن

دور االنعقاد ومل يشر املشرع انتهاء بسبب السقوط االستجواب مصريه 

دوار أالبحريين إىل أي أمر يدل إىل انتقال االستجواب للدور التالي من 

انتهاء دور االنعقاد الذي االنعقاد. وهنا نعتقد أن سقوط االستجواب ب

قدم خالله إمنا هو سبب ال مربر له ألن أعمال مثل هذا السبب ال 

من الكثري من االستجوابات املقدمة التخلص معنى له غري الرغبة يف 

إذ عادة ال يكفي دور االنعقاد ملناقشة مجيع االستجوابات املقدمة، 

قدمة واليت مل ونرى يف هذا الصدد أن تنقل كافة االستجوابات امل

يستطيع اجمللس النظر فيها إىل دور االنعقاد التالي إذا ما متسك بها 

ذلك جيعل من الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة  مقدموها ألّن

رقابة دائمة ومستمرة وذلك حتقيقًا ملصاحل الدولة العليا من جهة 

وابات يف تأجيل االستجاملماطلة عن احلكومة ومن جهة أخرى كف يد 

حتقيقًا لغرض عدم اخلوض فيها. هذا وقد أثري التساؤل حول أول 

محد بن أاستجواب الذي قدم حبق وزير شؤون جملس الوزراء الشيخ 

عطيه اهلل آل خليفة والذي قدم عقب انتهاء الدور األول من الفصل 

أم نص املادة ( 111)التشريعي الثاني هل يطبق عليه نص املادة 

الداخلي جمللس النواب البحريين؟ وقد أجاب أستاذنا من النظام ( 11)

الدكتور أنور أمحد رسالن يف إحدى املقابالت على هذا التساؤل حيث 

االستجواب قد سقط بالفعل استنادًا لنص املادة  ذنا أّناستأعترب ا

نص  ّنإمن النظام الداخلي جمللس النواب البحريين، حيث  (111)

ًا وذلك يف سقوط االستجواب الذي يقدم املادة السابقة قد جاء صرحي

( 11)وينتهي قبل مناقشته دور االنعقاد خبالف ما جاء يف نص املادة 

ه عندما يعاد االقرتاع على أي موضوع يف جلسة واليت تنص على أّن

تالية وإذا مل تتوافر له األغلبية الالزمة إلقراره وفقًا ألحكام هذه 

اد تالي، فالنص هنا قد جاء عامًا أما الالئحة أرجئ األمر إىل دور انعق

والقاعدة الدستورية تنص على أن  اقد جاء خاص( 111)نص املادة 
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(111)اخلاص يقيد العام فواجب التطبيق هنا هو نص املادة 
(21)

، ويف 

االستجواب تقديرنا وكما أسلفنا سابقًا بأنه إذا ما متسك مقدمو 

ر انعقاد الذي قدم خالله باستجوابهم حبق أحد الوزراء بعد انتهاء دو

االستجواب األول أن يتم تقديم طلب استجواب ثاني يف دور االنعقاد 

التالي فال يوجد بنظرنا ما مينع ذلك إذا ما اكتملت عناصر هذا 

االستجواب اجلديد، وشروطه الدستورية. هذا يف واقع التطبيق 

احلياة ه وخالل فرتات العملي لالستجواب لفي النظام البحريين فإّن

محد بن أزير والنيابية البحرينية يعترب االستجواب الذي قدم حبق ال

عطية آل خليفة أول استجواب يف تاريخ احلياة الربملانية البحرينية، 

حيث اتهم هذا الوزير بإخفاء معلومات تتعلق بالتعداد السكاني 

وكانت جلسات  2111الذي جرى يف البحرين وكان هذا األمر يف العام 

س النواب البحريين قد تأجلت العديد من املرات على التوالي جمل

بسبب خالفات نشبت بني كتلة الوفاق املعارضة وباقي الكتل بسبب 

محد بن عطية  آل خليفة أرفض باقي النواب لالستجواب الوزير 

ولكن اجمللس وافق على االستجواب على أن يتم داخل جلنة اخلدمات 

استجواب الوزير ولكن أمام رفض وبالفعل قامت هذه اللجنة ب

فلم تتم أدانه هذا الوزيراالستجواب هلذا النواب جملس غالبية أعضاء 
(22)

 . 
 االستجواب يف النظام األردني: الفرع الثاني

قر الدستور األردني احلق ألعضاء جملس األمة يف أ متهيد وتقسيم:

ل عضو من لك اليت تنص على أّن( 75)استجواب الوزراء وذلك يف املادة 

أعضاء جملسي األعيان والنواب أن يوجه إىل الوزراء أسئلة واستجوابات 

حول أي من األمور العامة وفقًا ملا هو منصوص عليه يف النظام 

الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه العضو وال يناقش استجواب ما قبل 

عجلة، إذا كانت احلالة مست مضي مثانية أيام على وصوله إىل الوزير، إاّل

ووافق الوزير على تقصري املدة املذكورة". كما تضمن النظامني 

الداخليني جمللس األعيان وجملس النواب تنظيم هذا احلق تفصياًل يف املواد 

من  71-71من النظام الداخلي جمللس النواب ويف املواد من 119-111من 
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ا املواد النظام الداخلي جمللس األعيان. وقد وضح املشرع األردني يف هذ

تعريف االستجواب وشروط تقدميه وإدراجه يف جدول األعمال ونظام 

 مناقشته وهو ما سنبينه فيما يلي:

ميكن تعريف االستجواب طبقا للنظام الداخلي  أوال: تعريف االستجواب:

س النواب بأنه حماسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له يف شأن لجمل

 عريف ما يلي:الشؤون العامة" ويتضح من هذا الت

عضو من أعضاء الربملان  احلق يف توجيه االستجوابات مقرر لكّل أّن .1

ه ال يشرتط يف تقديم االستجواب عدد معني من األعضاء وإمنا ّنأأي 

ن يوجه استجوابات إىل أحيق لكل عضو من أعضاء اجمللس مبفرده 

الوزراء أو أحدهم وبذلك يلتقي االستجواب مع السؤال يف فردية 

سته واالثنان يف ذلك خيتلفان عن حق طلب طرح موضوع عام ممار

كما ذكرنا سابقًامجاعية املمارسة للمناقشة حيث يتطلب هذا األخري 
 (23)  

ه ال ّنأال جيوز توجيه االستجواب إال للوزراء ككل أو لعضو فيها مبعنى  .2

لرئيس الوزراء أو هيئة الوزارة ككل  حيق توجيه االستجوابات إاّل

ال جيوز توجيه االستجواب إىل األمناء العامني للوزارات أو  وبالتالي

 أحد مساعديهم أو أي موظف آخر. 
يهدف االستجواب إىل حماسبة الوزراء عن أي تصرف ميس احلياة  .1

العضو لدى متوافرة العامة يقع من قبلهم وذلك على ضوء معلومات 

يطة على ، فاالستجواب إذن ال يقوم إال عند قيام قرائن بساملستجوب

الوزير والوزارة املوجه مسؤولية األقل لدى مقدم االستجواب على 

 اّلإليس  هقتياالستجواب يف حق إليها االستجواب وعلى ذلك فإّن

اتهامًا سياسيًا للوزير بقصد حماسبته عن خطأ ارتكبه عند تطبيق 

القانون أو الدستور أو عند ممارسته واجباته
 (24)

 . 
االستجواب هو حق مقرر  على الرغم من أّن ب:ثانيًا: شروط االستجوا

ه ليس حقًا مطلقًا وإمنا هو كسائر عضاء الربملان فإّنألكل عضو من 

وقد اشرتط املشرع األردني يف -حق مقيد مبراعاة شروطه-احلقوق 

 النظام الداخلي جمللس األعيان العديد من الشروط واليت تتمثل مبا يلي:
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طيًا وعلى ذلك فال يصح أن يتقدم جيب أن يقدم طلب االستجواب خ .1

العضو باستجوابه شفاهة أثناء انعقاد إحدى جلسات اجمللس وهذا 

الشرط يف واقع األمر له ما يربره ذلك أن االستجواب باعتباره أخطر 

أداة رقابية ضد احلكومة فيجب أن يكون واضحًا وان تكون الوقائع 

رة وجليه حبيث تنكشف واألسانيد والنقاط الرئيسية اليت يتناوهلا ظاه

بغري لبس وجه املخالفة ملن وجه إليه االستجواب لكي يتمكن هذا 

األخري من الدفاع عن نفسه بسهولة ويسر وهذا ال يتأتى إال إذا كان 

االستجواب مكتوبًا
  

 

جيب إال يتضمن االستجواب أمورا خمالفة للدستور أو للقانون: وهذا  .2

التشريعية والرقابية إمنا صالحياته أمر طبيعي فالربملان عندما ميارس 

ال جيوز له خمالفة وبالتالي ميارسها يف إطار نصوص الدستور والقانون 

هذه النصوص أو تلك القواعد
(25) 

وإال يكون بذلك قد خرج عن 

نطاق مبدأ املشروعية
 (26 )

فاملوضوعات اليت جيوز االستجواب عنها 

ة وبالتالي ال جيوز أن غري حمددة ما دامت ال ختالف القواعد الدستوري

يتناول االستجواب ما هو خارج عن احلدود الدستورية وفضاًل عن 

ألحد الوزراء لتصرفات اتهاما ليس إال حقيقته االستجواب يف  ذلك فإّن

معينة منه باملخالفة ألحكام الدستور القانوني وهو ما يعين يف النهاية 

أنه وسيلة رقابية تستهدف احملافظة عليها
(27). 

ن يكون موضوع االستجواب متعلقًا بأمور تدخل يف اختصاص أب جي .1

احلكومة، فاالستجواب مسالة واتهام بسوء تصرف أو خمالفة للدستور 

حتى يقبل مجيعها املنطقي والقانون كما بينا سابقًا ومن ثم يبقى من 

أو أحد أفرادها عن عمل معني هو اختصاص بهذا العمل
(28 )

ويعد 

ليمًا ملبدأ التالزم بني السلطة واملسؤولية يعد هذا الشرط تطبيقًا س

حبق ضمانه جدية ملمارسة السلطة يف إطار دميقراطي فالسلطة بال 

مسؤولية تشكل استبدادًا حمققًا واملسؤولية بال سلطة تشكل ظلمًا 

حمققًا ايضًا
(29). 

 ن يشري االستجواب إىل ما ينشر يف الصحف.أال جيوز  .1
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ه ال جيوز للعضو أن يف إحدى الصحف فإّن ةيمبعنى أنه إذا ما أثريت قض

يقدم استجوابا استنادًا إىل ما أشري فيها عن هذه القضية ونرى هنا بأن 

عما تنشره مسؤولة الصحافة هي رسالة ذات مدلول عظيم وهي بالتالي 

وإن التعقيبات الصحفية كثريًا ما تكشف أشياء ال ميكن ألحد اكتشافها أو 

فيه تقييد إىل حرية  بأن يلغي هذا الشرط ألّن الوصول إليها لذا نرى

ن يبحث عن املعلومة بكافة الوسائل وتقدميها أعضو الربملان الذي له 

بأسلوب نزيه حتى تنجلي عن احلقيقة ما قد يشوبها خدمة للصاحل العام 

 الذي هو فوق كل اعتبار.

لالستجواب  الشروط السابقةيف حال توفر  :اإلجرائي لالستجوابثالثًا: النظام 

وىل مراحل اإلجرائية أ ه من قبل عضو الربملان يبدأ االستجوابوتقدمي

دراجه يف جدول األعمال متهيدًا لتحديد إوذلك بتقدميه إىل الربملان ثم 

-111موعد للمناقشة يف موضوعه وقد بني املشرع األردني يف املواد من 

 نها فيما يلي:من النظام الداخلي جمللس النواب هذه األمور سنبي 119

من  111وفقًا ملا تفضي به املادة  تقديم طلب االستجواب: .1

النظام الداخلي جمللس النواب األردني فإنه ينبغي على رئيس جملس 

ن يقدم إليه طلب االستجواب مستوفيًا شروطه، أن أالنواب بعد 

يبلغ االستجواب إىل الوزير املختص ومن ثم ال ميكن أن يدرج طلب 

انتفت  ن يتم مثل هذا اإٌلبالغ وإاّلأبعد  دول األعمال إاّلاالستجواب جب

احلكمة منه وهي ضرورة إعالم املوجه إليه مبوضوع االستجواب 

ن إتاحة إحتى تتاح له الفرصة لدراسة وإعداد بيان خبصوصه، حيث 

الفرصة للوزير املوجه إليه االستجواب لكي يستعد للمناقشة ويعد 

ملان املستجوب وإعطاءه العرض الكايف العدد للرد على عضو الرب

حد الضمانات اليت تكون للوزير املستجوب ألالستعداد والرد إمنا ميثل 

نظرا للخطورة اليت قد يسفر عنها االستجواب
 (30)

 

مناقشة االستجواب  مما ال شك فيه أّن مناقشة االستجواب: .2

اليت  ميثل قضية حمورية يف غاية األهمية وذلك نظرًا خلطورة النتائج

 ترتتب عليها هذا وفيما خيص إجراءات حتديد مناقشة االستجواب فإّن
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يوما حسب نص املادة  21املشرع حددها ضمن مدة ال تتجاوز 

يف حاالت االستعجال  جمللس النواب األردني إاّلالنظام الداخلي من ( 111)

ه إذا كان اجلواب اليت يوافق عليها الرئيس والوزير املختص على أّن

جراء حتقيق أو مجع معلومات يتعذر معها تقدميه خالل املدة إضي يقت

ن يطلب من رئيس اجمللس التمديد ملدة جديدة ال أاملذكورة فللوزير 

تتجاوز ثالثون يوما ويبلغ الرئيس مقدم االستجواب والوزير بذلك 

من ( 111)هذا ويستفاد من مسألة االستعجال الواردة يف املادة 

لس النواب أن املشرع قد أجاز تعجيل املناقشة يف النظام الداخلي جمل

ن األول يتمثل يان أساساموضوع االستجواب إذا توافر هنا شرط

بقيام حاالت االستعجال اليت يقدرها اجمللس والثاني يتمثل  مبوافقة 

احلكومة أو املوجة إليه االستجواب على نظر االستجواب على وجه 

الزمين الذي حدده الدستور، وعلى االستعجال دون االلتزام بالقيد 

للحكومة يف تعجيل مناقشة االستجواب شريكًا اجمللس يعترب  ذلك فإّن

ولكن دوره يتوقف على تقرير السبب املربر له ويكون للحكومة 

معه إما أن توافق عليه أو ترفضه وهذا يعين أن مهلة الواحد 

 املوجه إليه عشرون يوما احملددة ملناقشة االستجواب مقررة لصاحلالو

 االستجواب وذلك حتى يتمكن من إعداد دفاعه.

ويدرج االستجواب واجلواب على جدول أعمال أول جلسة خمصصة  ؛هذا

لذلك كما يدرج االستجواب على جدول األعمال إذا مل يرد جواب الوزير 

ن اجللسات احملددة ملناقشة أونود اإلشارة هنا إىل  -خالل املدة املقررة

أشبة ما تكون جبلسات احملاكم حيث يتوىل دور اإلدعاء أو النيابة االستجواب 

فيها مقدمو االستجواب أما بالنسبة للوزير املستجوب فهو الطرف 

اخلاضع للتحقيق أو حمل االتهام وهذه احملكمة املفرتضة تصدر حكمها يف 

النهاية بناء على ما يتوافر لديها من أدلة ومستندات إما بإدانة الوزير 

 -رح الثقة به أو بالوزارة أو براءته من التهم واملخالفات املنسوبة إليهوط

من النظام ( 111)وتبدأ إجراءات مناقشة االستجواب كما نظمتها املادة 

الداخلي جمللس النواب األردني بقيام العضو املستجوب بشرح استجوابه 
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حدة ثم ثم بعد ذلك يرد عليه الوزير املعنى ولكل منها حق الرد مرة وا

 ذلك كما يلي:وتفصيل على ذلك للتعليق يعطى الكالم ملن شاء من النواب 

تبدأ أوىل إجراءات  قيام العضو املستجوب بشرح استجوابه: -أ

املناقشة بقيام العضو املستجوب بشرح استجوابه مبينًا األمور 

املستوجب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية اليت يتناوهلا االستجواب 

اليت يستند إليها ووجه املخالفة الذي ينسبه إىل من وجه  واألسباب

 إليه االستجواب وما يراه من أسانيد وأدلة تؤيد ما ذهب إليه.

بعد أن يفرغ العضو املستجوب من  رد املوجه إليه االستجواب: -ب

شرح استجوابه وبيان الوقائع اليت يستند إليها وتقديم مستند االتهام 

املوجه إليه االستجواب بالرد على استجوابه  اليت حبوزته يقوم الوزير

 والدفاع عن نفسه وتفنيد أدلة االتهام اليت حتيط به.

هذا ويثري رد الوزير على االستجواب تساؤال حول مدى جواز اإلنابة يف 

الرد على االستجواب أي هل حيق للوزير املوجة إليه االستجواب إنابة أي 

مل يشر املشرع األردني ملثل هذا األمر وزير آخر يف الرد على االستجواب؟ 

ولكن البعض من الفقه الدستوري كان له رأي يف معاجلة هذه املسألة 

حيث فرق بني حالتني حالة االستجواب املوجه إىل رئيس الوزراء وكحالة 

االستجواب املوجه إىل احد الوزراء ففي احلالة األوىل جيوز لرئيس الوزراء 

رد على االستجواب وذلك ألننا يف هذه احلالة نكون ن ينيب احد الوزراء للأ

أمام إثارة املسؤولية الوزارية التضامنية فاالستجواب موجه إىل الوزارة 

بأكملها أما احلالة الثانية املوجه فيها االستجواب إىل أحد الوزراء فإنه ال 

لية وؤجيوز اإلنابة يف الرد على االستجواب وذلك ألن األمر ال يتعلق هنا مبس

تضامنية للوزارة بأكملها وإمنا يتعلق مبسؤولية الوزير الفردية. وبناء على 

ن يتوىل بنفسه أه جيب ملستجوب هو أحد الوزراء فإّناذلك فحني يكون 

املسؤولية عن التهم تكون شخصية كذلك  ّنأالرد على االستجواب فكما 

ثار من مشكالت على األقل وذلك وفقًا ملا قد يشخصيًا ن يكون الرد أال بد 

أثناء املناقشة تكون حباجة رد األصيل ذاته
وبرغم عدم إشارة املشرع  (31)

النص الدستوري الوارد يف  اّلإاألردني لفكرة جواز اإلنابة من عدمها 
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ن "رئيس الوزراء والوزراء أمن الدستور والذي ينص على ( 15)املادة 

اسية العامة مسؤولون أمام جملس النواب مسؤولية مشرتكة عن السي

للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام جملس النواب عن أعمال وزارته" إمنا 

كان االستجواب متعلقًا بالوزارة ككل جاز  ايفهم منه ضمنيًا جواز إذ

لرئيس الوزراء إنابة أي من الوزراء للرد على االستجواب إما إذا كان 

بة هنا استنادًا إىل االستجواب متعلقًا بوزير بعينه فال تصح فكرة النيا

 املسؤولية الفردية للوزير دون باقي أعضاء الوزارة.

: العضو املستجوب على إجابة من وجه إليه االستجواب رّد -ج

من النظام الداخلي جمللس  111حسب نص الفقرة د من املادة 

النواب األردني فإنه بعد أن يفرغ الوزير املوجه إليه االستجواب من 

ت اليت وردت يف االستجواب فإن من حق العضو الرد على االتهاما

املستجوب الرد مرة واحدة فقط على رد الوزير وللوزير هنا حق 

 الرد والتعقيب ملرة واحدة على ما رد به عضو اجمللس.

ن يفرغ العضو أمبجرد  فتح باب املناقشة للسادة األعضاء -د

 املستجوب من التعقيب على إجابة من وجه إليه االستجواب يفتح

رئيس اجمللس باب املناقشة للسادة أعضاء اجمللس فيما خيص موضوع 

االستجواب وهنا نرى مدى اختالف السؤال عن االستجواب يف هذا 

ليه السؤال إالشأن، فاألول يقيم عالقة شخصية بني السائل واملوجه 

فيشرتك به أعضاء اجمللس بعد انتهاء العضو املستجوب االستجواب إما 

عام املناقشة موضوع وهو بهذا يلتقي مع حق طرح  من استجواب به

 يف اشرتاك األعضاء يف احلديث يف املسائل املطروحة للمناقشة.

بعد أن يتم مناقشة  املناقشة يف موضوع االستجواب انتهاء -ه

االستجواب من قبل مجيع األطراف )العضو املستجوب، الوزير 

ناقشة(، تصل املوجه إليه االستجواب، األعضاء املشاركني يف امل

املناقشة إىل نهاية املطاف وقد بني املشرع يف النظام الداخلي اجمللس 

 النواب األردني كيفية انتهاء املناقشة اليت قد تؤول إىل أحد أمرين.
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إذا أعلن املستجوب اقتناعه بإجابة الوزير يعلن الرئيس انتهاء أوهلما: 

ع االستجواب حد النواب موضوأالبحث باالستجواب إال إذا تبنى 

مرة أخرى فيتبع حينئذ األصول احملددة يف النقاش واليت سبق 

 بيانها.

إذا مل يقتنع املستجوب برد الوزير فهنا جيب عليه أن يبني أسباب  ثانيهما:

عدم اقتناعه وهنا حيق له أو لغريه من النواب طرح الثقة 

بالوزارة أو الوزير حسب أحكام الدستور
 

 نه يفأهذا وجيب العلم 

أحوال انتهاء أعمال الدورة اليت قدم فيها االستجواب ومل يكتمل 

البحث فيه فإن االستجواب ال يدرج يف جدول أعمال الدورة 

الالحقة إال إذا صرح مقدم االستجواب أو مقدموه بتمسكهم به 

 119بواسطة كتاب خطي يقدمونه لرئيس اجمللس حسب املادة 

ردني على خالف ما قرره من النظام الداخلي جمللس النواب األ

االستجواب بسقوط املشرع البحريين الذي قرر حسبما رأينا سابقًا 

 يف أحول انتهاء دور االنعقاد.

8 

هم أدوات الرقابة أخطر وأإذن ومن خالل ما سبق يعترب االستجواب من 

اليت متارسها السلطة التشريعية يف مواجهة السلطة التنفيذية ويتحقق 

ظم فائدته حينما يقرتن بطرح الثقة بوزير معني أو هذا األثر ويتعا

حد أواالستجواب يتم بقصد حماسبة احلكومة أو ، باحلكومة بشكل عام

ن يكون اتهام حبق قرب ألأأفرادها عن التصرفات العامة يف سياستها وهو 

 فرادها.أحد أهذه احلكومة أو 

احلكومة  مر معني اقرتفتهأينصب على االستجواب ن موضوع إوبالتالي ف

 يتعارض مع املصلحة العامة للدولة.

فرد له املساحات أبهذا احلق ووالبحريين األردني النظامني خذ كال من أوقد 

يف دستوريهما ويف أنظمة اجملالس التشريعية من حيث شروط استحقاق 

هذا احلق حيث رتب املشرع يف كال البلدين آلية استخدامه واإلجراءات 
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هذا احلق يف عمل السلطة التشريعية ألهمية ن املتتبع املتبعة يف ذلك. ولك

و أجند عدم ممارسة هذا احلق بالشكل الذي يؤدي إىل استقالة أي وزير 

استقالة احلكومة مبجملها والتطبيقات العملية يف عمر اجملالس التشريعية 

يف كال البلدين هلي خري دليل على عدم تفعيل مثل هذا احلق اخلطري 

لسلطة التشريعية يف مواجهة السلطة التنفيذية وجل هذه الذي متلكه ا

االستجوابات مل تتابع بالشكل املطلوب وعدم اجلدية يف اقرتانها بسحب 

يف أعمال السلطة التشريعية التنفيذية الثقة نتيجة قوة وتغلغل السلطة 

اليت تتطلب أغلبية األعضاء لعرض القانونية باإلضافة إىل طبيعة األنظمة 

ه قد وصل احلد باملشرع البحريين ّنأطرح الثقة باحلكومة. حتى مسألة 

إىل اإلقرار يف صلب الدستور البحريين إىل التقرير بعدم جواز طرح الثقة 

برئيس جملس الوزراء واالكتفاء مبسألة طرح الثقة بالوزراء أنفسهم حتى 

مع تقرير مبدأ عدم إمكانية التعاون مع شخص رئيس جملس الوزراء يف 

بحرين فهذا املبدأ قد لف بعديد الشروط اليت ال يقدر تطبيقها من ال

 الناحية العملية نتيجة النصوص الدستورية املتشددة يف هذا األمر.

يف النظامني األردني والبحريين التشريعية املتتبع عمليا لواقع السلطة  إّن

 هذه السلطة قد عجزت كل العجز يف جمارة السلطة التنفيذية ّنأليجد 

صاحبة اليد العليا يف سري عمل الربملان وقراراته مما ولد نتيجة هذا 

خر وليس يف آو بأالظرف وعديد الظروف جمتمعة برملانات مؤمترة بشكل 

هذين النظامني وحسب وإمنا الكثري من األنظمة العربية وحتى الغربية 

ية املتقدمة جند هذا التغلغل والتعدي الصارخ على هذه املؤسسة التشريع

الفصل املرن القائم على التعاون السلطات مببدأ الفصل بني  مما يعد إخالال

والتوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وأمام اإلخالل بهذا املبدأ 

سم السلطة التنفيذية إن جاز لنا اأصبحت اجملالس التشريعية ناطقا ب

اليت متارسها السلطة خطر أنواع الرقابة أمن االستجواب ّد التعبري وبهذا يع

السلطة التنفيذيةالتشريعية على 
 

هناك عاماًل هامًا يقلل من فاعلية  أّن إاّل

االستجواب يف الكثري من احلاالت وذلك عندما تستند احلكومة إىل أغلبية 
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من احلاالت ال يتم كثري نه يف إبل صاحلها يف االستجواب يف الربملان مما جيعل 

.احلكومة ذلك حبيث يتم مبوافقتها ورضائها االستجواب إال إذا شاءت
 

دوار السلطة التشريعية اليت أهلكت أهلذا كله البد من إعادة ترميم 

نتيجة هذه التدخالت من قبل السلطة التنفيذية وإضفاء العمل اجلاد 

يف النظام األردني االستجواب لسري حق املتتبع إن  على سري عمل الربملانات.

جهة ومن جهة أخرى وعلى اإلطالق مل جيد هذا  ليجد ضعف ممارسته من

احلق ضالته خبصوص مسألة طرح الثقة يف أي وزير أو يف أي حكومة 

من احلاالت وعلى طول عمر اجملالس النيابية األردنية وذلك  ففي كثري

من قبل طارحيها ويف أحيان االستجوابات ما لعدم اجلدية يف متابعة أعائد 

إجراءات يكتمل أخرى مل أحيان ويف عضها بعلى اإلجابة ورود أخرى 

مناقشتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني هلذه اجللسات وإما التنازل 

وهو ما ، عن االستجواب نتيجة اكتفاء العضو املستجوب بإجابة الوزير

 يضا حقيقة يف ظل النظام البحريين. أيسري 

ردن من البحرين واأل النيابيني يف كل واقع كال اجمللسني ىلإهذا وبالنظر 

عمل هذين اجمللسني فيما خيص استخدام هذه  ّنأن نبني أفنجد لزاما 

ثره املباشر يف مسألة أمن حيث جهة منعدما الوسيلة الرقابية يكاد يكون 

 ىل ضعف هذهإطرح الثقة بأحد الوزراء املستجوبني وهذا رمبا عائد 

على متابعة االستجوابات رة القدعدم احلق وبالتالي اجملالس يف تبين مثل هذا 

نتيجة تغلغل السلطة التنفيذية يف صلب عمل هذه اجملالس بشكل يعيق 

ردن والبحرين مر مقصورا على األتقدم عمل هذه الربملانات وليس األ

فحسب فكثريا من اجملالس النيابية العربية وحتى العاملية ال حول هلا وال 

لسلطة التشريعية مما يبعدنا عمال اأقوة نتيجة وجود هذا التغلغل يف 

عمال أصل به عدم تدخل وتغلغل النظام الربملاني الذي األعن جوهر 

ال يف ظل احلدود الدستورية اليت تنشأ يف نهايتها تعاون إخرى أسلطة على 

 .يف كتابه روح القواننيمونتسكيو ما عرب عنه السلطات وهو وتوازن يف عمل 
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 التوصيات:

ذا البحث بعديد التوصيات املتطلبة بشأن لقد توصلنا من خالل ه

ردني والبحريين وهذه التوصيات ع االستجواب يف كال النظاميني األموضو

 نوردها فيما يلي: 

عضاء جملس الشورى البحريين بتقديم استجوابات عطاء احلق ألإوال: أ

ساسية للربملانات بشكل عام واليت تأخذ من احلقوق األ للحكومة فهوى

 ردني.هو احلال يف النظام األائية الربملانية كما بنظام الثن

ال يقل أثانيا: ختفيض عدد املستجوبني يف النظام البحريين من تطلب 

االستجواب عن مخسة أعضاء إىل متكني كل عضو مبفرده  عدد مقدمي

من أن يقدم استجوابا وذلك الستقامة عمل املراقبة الربملانية كما هو 

  .ياحلال يف النظام األردن

ثالثا: جيب أن يتم مناقشة االستجواب داخل اجمللس يف النظام البحريين 

ن ذلك قد يعطل حق ته ابتداء داخل اللجنة املختصة ألمناقش وليس

  .االستمرارية حبقهم الدستوري األعضاء يف

األردني بطرح الثقة يف احلكومة األعيان رابعا: إعطاء احلق ألعضاء جملس 

جواب إذا مل تكن يف ديم استجوابات، فما فائدة االستاستنادا حلقهم يف تق

و أحد الوزراء أعضو جملس األعيان على طرح الثقة يف نهايته قدرة 

 احلكومة ككل.

خامسا: العمل على إلغاء النص يف النظام الداخلي جمللس النواب االردني 

ممن ينشر يف اجلرائد والصحف ملا  نال يكويف االستجواب أوالذي يشرتط 

ه للمعلومات وتدخال ئمن تدخل يف عمل النائب واستسقا هذا النص يف

  .سافرا يف حريته وعمله الربملاني

سادسا: عمل دورات وندوات للنواب يف كال النظاميني األردني والبحريين 

وهذا ال ضري فيه لشخوصهم فمن خالل هذه الندوات اليت تعقد من قبل 

داء عمله أئب من معرفة كيفية الربملاني يستطيع النا خمتصني بالشأن
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دوات عمله أكثريا منهم رمبا ال يعي كثريا من  الربملاني رقابة وتشريعا ألّن

  .مة وليس تشريفامن األ ن عمله هو تكليفأالربملاني وتبيان 

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
( د. حممد أنس قاسم جعفر: العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، دراسة مقارنة 1)
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السيد خليل هيكل األنظمة السياسية التقليدية، والنظام  ، كذلك انظر د.749ص

اإلسالمي، دراسة ألنظمة احلكم املختلفة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، أسيوط، مكتبة 

 .672، ص7894اآلالت احلديثة، 

( انظر يف ذلك أستاذنا الدكتور حييي اجلمل: النظام الدستوري يف الكويت مع مقدمة يف 2)

، 7817-7811لدستورية العامة، الكويت، مطبوعات جامعة الكويت دراسة املبادئ ا

. كذلك انظر د. حممد كامل ليلة: النظم السياسية الدولة واحلكومة، القاهرة، 899ص

 .261، ص7811دار الفكر العربي، 

( د. حممد أنس قاسم جعفر: العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، دراسة مقارنه، 3)

تطبيقية على النظام السياسي باجلزائر، القاهرة، دار النهضة العربية تأصيلية و

 .748، 749ص 7891

ملزيد من التفصيل حول االستجواب؛ راجع مؤلف استاذنا الدكتور جابر جاد نصار، 

االستجواب كوسيلة من وسائل املراقبة الربملانية على اعمال احلكومة يف مصر 
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