النظام اإلجرائي

لطرح موضوع عام للمناقشة
في النظامين العراقي و اإلماراتي
"مقارنة بالنظام الكويتي"

األستاذ الدكتور

أعاد علي حمود القيسي
كلية القانون-جامعة الشارقة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

2016

ملخص
النظام االجرائي
بالرغم من تقلص االختصاص التشريعي للبرلمان ،ومحدودية نطاق مساهمة أعضائه

في التقدم بمشروعات القوانين ،يبقى للسلطة التشريعية اختصاصها األقوى وهو رقابة أعمال
الحكومة من خالل وسائل الرقابة البرلمانية المتعددة ،ومن أبرز هذه الوسائل التحقيق

البرلماني ،بعد كشف الحقيقة ،حول موضوع معين،واالستيثاق من أداء الحكومة لمهامها،
والحد من استبدادها ،ومنعها من أن تطغى بسلطاتها.فقد تبوأ التحقيق البرلماني مكانته في
النظامين البرلماني والرئاسي ،حتى أضحت أهمية التحقيق البرلماني ومكانته واضحة في

النصوص الالئحية لمجلس النواب العراقي ونظيره الكويتي ،وقد شكلت هذه النصوص بجماعها
النظام اإلجرائي للتحقيق البرلمانية .فكان البد من مناقشة هذه النصوص وما ترتب عليها من

ممارسات برلمانية ،بعد أن قسمنا دراستنا إلى أربعة مباحث ،عرضنا في األول ماهية التحقيق
البرلماني وأهميته ،وفي الثاني تطرقنا للنظام اإلجرائي للتحقيق ،وفي المبحث الثالث ناقشنا

ركائز التحقيق ومقوماته ،أما المبحث األخير فتناولنا فيه األثر الدستوري للتحقيق البرلماني.
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طرح موضوع عام للمناقشة

تمهيد:
اعتبر الفقه الدستوري أن وسيلة طرح موضوع عام للمناقشةة مةن بةين الوسةائل التةي لهةا

أهمية بالغة في مجال الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذيةة ،باعتبارهةا وسةيلة تهةد

إلى عرض موضوع حيوي من الموضوعات التي تهم الصالح العام الستيضاح سياسةة الحكومةة
فةةي ش ة ن عةةام داخلةةي أم خةةارجي .وبةةذلف فةةنن منطلةةق طةةرح موضةةوع عةةام للمناقشةةة مشةةاركة

المجلةةس النيةةابي جميعةةه والحكومةةة مع ةاذ فةةي هةةذا الح ةوار للتوصةةل إلةةى إصةةالح وتقةةويم األداء
الحكومي المطروح للمناقشة ،وإجراء نقاش مشترك لتبةادل الةرأي وإزالةة الغمةوض حةول موضةوع

له أهميته في جلسة مفتوحة يشترك فيها كل من يرغب بالمناقشة.
وتتجلى طبيعة وسيلة طرح موضوع عام للمناقشة في كونها وسيلة جماعية تنظم العالقةة

بين الحكومة والبرلمان على أساس من التعاون والتوازن  ،وفقاذ لمفهوم مرن لمبدأ الفصل بةين
السلطات .وعلى هذا األساس فةنن هةد

طةرح موضةوع عةام للمناقشةة محةدد للوصةول إلةى حةل

يتفق عليه المجلس والحكومة.
كذلف تنفرد وسيلة طرح موضوع للمناقشة بخاصية تتمثل بانها وسةيلة يمكةن للحكومةة ان
تشةةارك فةةي ممارسةةتها إلةةى جانةةب أعضةةاء البرلمةةان ،اذ مةةن حةةق الحكومةةة أن تطةةرح موضةةوع
للمناقشةةة ويجةةب أن يحظةةى طلبهةةا ب ولويةةة المناقشةةة فةةي المجلةةس النيةةابي مةةادام فةةي طرحهةةا

للموضةوع فائةدة تعةود علةى المصةلحة العامةة .فمةةا المةانن مةن ان تطةرح الحكومةة موضةوع عةةام
وهام بقصد تبادل الرأي من أعضاء المجلس في ش ن عام يخص الحكومة والبرلمان؟
وتطبيقاذ لذلف فننه يجوز لمجموعةة مةن أعضةاء المجلةس تقةديم طلةب لطةرح موضةوع عةام

للمناقشةةة إلةةى رئةةيس المجلةةس النيةةابي ،فبمجةةرد تقةةديم الطلةةب يحةةق لجميةةن اعضةةاء المجلةةس
مناقشته ،فنذا ما تنازل مقةدمو الطلةب فاليسةقل الطلةب بمجةرد غيةاب مقدميةه او تنةازلهم عنةه،
بل يستمر المجلةس جميعةه بمناقشةته بمجةرد ان يتمسةف بةه عةدد معةين أو يتبنةاه عةدد مشةابه
ألولئف المتنازلين أو الغائبين.
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وتسةةتمد وسةةيلة طةةرح موضةةوع عةةام للمناقشةةة اساسةةها مةةن اعتة ار
الدسةةتور العراقةةي واإلمةةاراتي والكةةويتي 0
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المشةةرع فةةي كةةل مةةن

إذ وردت نصةةوص هةةذه الدسةةاتير والل ةوائح الداخليةةة

للمجالس النيابية لهذه الدول كيفية ممارسة كيفية ممارسة هذه الوسيلة والعمل بها داخل هذه
المجالس .

وتطبيقةاذ لهةةذه النصةةوص التةةي تتضةةمن الةةبعا منهةةا شةةروة اجرائيةةة متباينةةة ،وعلةةى قةةدر

تنوع هذه اللوائح التي تنظم طرح موضوع عام للمناقشة نجد في البعا منهةا تبةاين اةاهر فةي

الشروة والضوابل لممارسة هذه الوسةيلة ،إذ تفتةرق الئحةة المجلةس الةوطني االتحةادي والئحةة
مجلس األمة الكويتي فيما تضمنته من هذه الشةروة والضةوابل عةن تلةف التةي جةاء بهةا النظةام

الداخلي للمجلس الوطني العراقي .لذلف فنن الحديث عن النظام اإلجرائةي لوسةيلة طةرح موضةوع
للمناقشة في لوائح وأنظمة تلف الدول ،يستلزم منا الوقو

على أحكامها وشروطها في مطلبين

نتطةةرق فةةي المطلةةب األول ،لشةةروة تتعلةةق بةةذات الطلةةب وموضةةوعه  ،ثةةم نعةةرض فةي المطلةةب
الثاني اإلجراءات المتعلقة بندراج الطلب ومناقشته.

المطلب األول
شروط تتعلق بذات الطلب وموضوعه
وتنحصةر هةذه الشةروة فةي أمةرين أولهمةا شةروة إجرائيةة تتعلةق بتقةديم الطلةب ،وأخةرى

تتعلق بموضوع الطلب.

أولا -شروط تقديم الطلب:
أن يقةةدم عةةدد معةةين مةةن أعضةةاء المجلةةس طلةةب طةةرح موضةةوعاذ عام ةاذ كتابةةة إلةةى رئةةيس

المجلس النيابي ويجد شرة تقديم هذا الطلب أساسه في المادة ( /61سابعاذ /ب) مةن الدسةتور
العراقةةي التةةي نصةةت علةةى أنةةه يجةةوز لخمسةةة وعشةةرين عض ةواذ مةةن األقةةل مةةن أعضةةاء مجلةةس
النةةواب ،طةةةرح موضةةةوع عةةام للمناقشةةةة ،الستيضةةةاح سياسةةة وأداء مجلةةةس الةةةوزراء ،أو إحةةةدى

الةةو ازرات ،ويقةةدم الطلةةب إلةةى رئةةيس مجلةةس الن ةواب ،ويحةةدد رئةةيس مجلةةس الةةوزراء أو الةةوزراء
موعداذ للحضور أمام مجلةس النةواب لمناقشةته .بةذلف فةنن هةذه المةادة فةي الدسةتور العراقةي قةد

قيد طلب طرح موضوع للمناقشة بشرة عددي ذلف بضرورة تقديمه من خمسةة وعشةرين عضةواذ
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مةةن أعضةةاء المجلةةس الةةوطني وبةةذلف فةةان ممارسةةتها تسةةتلزم تةةوافر عةةدد كبيةةر مةةن أعضةةةاء
المجلس.
وفةي نفةس االتجةاه ،فةنن وسةيلة طةرح موضةوع عةام للمناقشةة تجةد أساسةها فةي الدسةتور
الكويتي في نص المادة ( )112إال أن المشرع الكويتي لم يقيدها بهذا الشرة العددي كما فعةل
المشرع العراقي ،وفقا للمادة  146من الئحة مجلس األمة الكويتي فننه يجوز بنةاء علةى طلةب

موقةةن مةةن عةةدد ال يزيةةد علةةى خمسةةة أعضةةاء وال يقةةل عةةن هةةذا العةةدد طةةرح موضةةوع عةةام علةةى
المجلةةةس للمناقشةةةة الستيضةةةاح سياسةةةة الحكومةةةة فةةةي شةةة نه وتبةةةادل الةةةرأي بصةةةدده ،ولسةةةائر
األعضاء حق االشتراك في المناقشة.
كذلف فنن وسيلة طرح موضوع للمناقشة تجد أساسها فةي نةص المةادة  92مةن الدسةتور
اإلمةةةاراتي ،والتةةةي نصةةةت علةةةى أنةةةه نللمجلةةةس الةةةوطني االتحةةةادي أن ينةةةاقو أي موضةةةوع مةةةن

الموضةةوعات العامةةةة المتعلقةةة بشةةة ون االتحةةاد إال إذا بلةةةا مجلةةس الةةةوزراء المجلةةس الةةةوطني
االتحادي ب ن مناقشةة ذلةف الموضةوع مخالفةة لصةالح االتحةاد العليةا....ن .وبةذلف فةان الدسةتور

اإلمةةاراتي هةةو ارخةةر قةةد اعتةةر ص ةراحة بهةةذه الوسةةيلة الرقابيةةة ،وتةةرك امةةر تنظةةيم شةةروطها،
وكيفية تقديم طلب المناقشة إلى الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االتحادي ،اسةوة بزميلةه فةي
النظامين العراقي والكويتي .فوفقاذ للمادة  103من الالئحة الداخلية للمجلس الةوطني االتحةادي
فننه يجوز بناء على طلب موقن من خمسة أعضاء طرح موضةوع عةام متعلةق بشة ون االتحةاد
على المجلس للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومةة فةي شة ن معةين أولتبةادل الةرأي فةي محةدد
معةين ولسةةائر األعضةةاء حةةق االشةةتراك فةةي المناقشةةة .وبةةذلف فةةنن الئحةةة المجلةةس قةةد اشةةترطت
تقديم طلب طرح موضوع عام موقن من خمسة أعضاء ،ونعتقد أن تحديد عةدد مقدميةه بخمسةة
أعضاء هو حد ادنى ال يجوز النزول عنه لقبول الطلب .وقد سار المشرع اإلماراتي علةى نفةس
النهج الذي سار عليه المشرع الكويتي فحدد عدد مقدمي الطلةب بمةا يماثةل العةدد الةذي تتطلبةه

المشرع اإلماراتي

وعلى ما يبدو ،فنن المشرع الدستوري اإلماراتي والكويتي اشترة لتقديم الطلب تةوافر عةدد
معين لتقديم الطلةب .إذ أن العةدد المتطلةب لممارسةة هةذه الوسةيلة يجةب أن ال يقةل عةن خمسةة
أعضاء وفقةاذ للمةادة  112مةن الدسةتور الكةويتي ،وأيضةا عةن خمسةة اعضةاء وفقةاذ للمةادة 92
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من للدستور االماراتي.في حين اشترة المشرع العراقي أن ال يقل عن خمسة وعشةرين عضةواذ،
وفي جانبنا ال ن يد هةذا العةدد الشةرطي .إذ مةن الصةعب احيانةا الحصةول علةى خمسةة وعشةرين

عضواذ وحتى أحيانا على خمسة اعضاء كما في النظام الكويتي واالماراتي ،ولةئن كانةت الحكمةة
مةةن تطلةةب هةةذا العةةدد كمةةا يةةرى الةةبعا( ، )2هةةو لضةةمان جديةةة الطلةةب مةةن جهةةة ،ولكةةون أن
ممارسة هذه الوسيلة يستلزم توافر هذا العدد لكونها وسيلة جماعية من جهة اخرى  .فةنن مثةل

هةةذا ال ةرأي مةةردود والن يةةده  ،بسةةبب أولهمةةا ،يتعلةةق بمس ة لة ضةةمان الديةةة ،فاألصةةل أن تتةةوفر

الجدية فةي طلةب عضةو المجلةس دون تقييةده بهةذا الشةرة العةددي،كما هةو الحةال فةي الوسةائل

الرقابية االخرى ،كتقةديم السة ال واالسةتجواب ،وفةي أيضةاذ وسةائل رقابيةة ال تقةل فةي شة نها عةن
وسيلة طرح موضوع للمناقشة .أضةافة إلةى أنةه قةد يتعةذر علةى عضةو المجلةس الحصةول علةى

مثل هذا العدد .فمن غير المعقول أن يتقدم احد أعضةاء المجلةس بطةرح موضةوع قةد ال يضةمن
طرحةه ت ييةةد زمالئةه أعضةةاء المجلةس .كةةذلف مةن غيةةر المقبةول أن تقيةةد ممارسةة هةةذه الوسةةيلة
بشرة عددي لضمان جدية الطلب ،فمن الصعب أن نلزم عضو المجلةس بالبحةث عةن عةدد مةن

األعضاء يتفقون معه لتقديم الطلب ،فاذا ما أرى احد أعضاء المجلس ان هناك موضوعاذ مهمةاذ
قد ت دي عدم مناقشته الى أثار خطيرة تمس المصلحة العامة .األمر الذي يستلزم من الحكومة

والبرلمان مناقشته وتبادل الراي فيه إلصالح الوضن وإيجاد الحل األفضل لهذا الموضوع .وعليه

فنذا كان الموضةوع المةراد مناقشةته مةن الموضةوعات البالغةة األهميةة فمةا المةانن أن يتقةدم احةد
أعضةةاء المجلةةس لطةةرح موضةةوع عةةام للمناقشةةة مادامةةت أن هةةذه الوسةةيلة هةةي مةةن الوسةةائل
الحوارية والتعاونية؟ والسبب ارخر العتراضها على هذا العدد الشةرطي أنةه مةن المعقةول – فةي

رأيةةه -ت ةوافر هةةذا العةةدد لقبةةول طةةرح موضةةوع للمناقشةةة باعتبارهةةا وسةةيلة جماعيةةة .وهةةذا غيةةر

مقبول ألن المشرع الدستوري في هذه الدول عندما أضةفى علةى هةذه الوسةيلة البرلمانيةة طابعةاذ
جماعياذ بمجرد تقديم الطلب يصبح حقاذ للمجلس جميعةه ،ال يقصةد مةن تةوافر هةذا العةدد لتمييةز
هذه الوسيلة عن الوسائل االخرى .فمثالذ وسيلة االستجواب أشةد خطةورة واكتفةى المشةرع لقبةول
االسةةتجواب بة ن يقدمةةه عضةةو واحةةد( ،)3واجةةاز المشةةرع لجميةةن اعضةةاء المجلةةس المشةةاركة فةةي

مناقشته .إضافة غلى ذلف ف ن المشةرع الدسةتوري عنةدما اشةترة تةوافر هةذا العةدد مةن أعضةاء
المجلةةةس ،فانةةةه يعةةةود لطبيعةةةة طةةةرح موضةةةوع للمناقشةةةة ،وفةةةتح بةةةاب النقةةةاش لجميةةةن أعضةةةاء

المجلةةس ،وبمجةةرد تقديمةةه يصةةبح حقةاذ للمجلةةس جميعةةه ،إذ يجةةوز ألعضةةاء المجلةةس جمةةيعهم
[]7

المشةةاركة فةةي المناقشةةة .فةةنذا مةةا غةةاب أو تنةةازل بعةةا مقةةدمي الطلةةب أو جمةةيعهم عةةن جلسةةة
المناقشة ،فننةه يجةوز االسةتمرار فةي مناقشةته فةي حةال تبنةاه أو تمسةف بةه عةدد مماثةل ألولئةف

الغةةائبين أو المتنةةازلين عنةةه ،فةةال يمكةةن سةةقوطه أو اسةةتبعاده فةةي حةةال ت ةوافر النصةةاب الةةالزم
للمناقشة( ،)4بل يجوز ألعضاء المجلس ان يتبنوه بقصد االستمرار في مناقشته.
وتطبيقاذ لذلف فقد نصةت الالئحةة الداخليةة للمجلةس الةوطني االتحةادي فةي المةادة ()105

على أنه إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة مةن أعضةاء
المجلةةس أن يتبنةةوه ،فيتةةابن المجلةةس النظةةر فيةةه ،وإال اسةةتبعد مةةن جةةدول األعمةةال .وفةةي نفةةس
االتجاه فقد نصت المادة ( )151مةن الئحةة مجلةس األمةه الكةويتي ،علةى أنةه إذا غةاب مقةدمو
الطلب عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة أن يتبنوه فيتابن المجلس النظر فيه.

لذلف نرى أن الشرة العددي يعد مقيدا يعوق ممارسة حةق طةرح موضةوع عةام للمناقشةة،

باعتبار أن فكرة المناقشة تنتطلةق مةن مبةدأ التعةاون والتشةاور بةين المجلةس والحكومةة .إذا أن
تقييةةدها بحجةةة ضةةمان جةةديتها سةةو

التشدد في الشروة

يعطةةل ممارسةةة هةةذا الحةةق ،فةةالمطلوب قةةدر االمكةةان عةةدم

()5

إال أن الوضةةن فةةي النظةةام العراقةةي علةةى خةةال

ذلةةف .إذ نصةةت المةةادة ( )55مةةن النظةةام

الةةداخلي لمجلةةس النةةواب العراقةةي علةةى مسةة لة ت ةوافر عةةدد معةةين لتقةةديم طلةةب طةةرح موضةةوع

للمناقشةة ،دون اإلشةارة إلةى العةدد المطلةوب فةي االسةتمرار بمناقشةته فةي حةال غيةاب أو تنةازل
مقدمي الطلب .اذ لم يبين المشرع العراقي في نظام مجلس النواب العةدد الةالزم للمناقشةة .أمةام
هذا الوضن فنن األمر يستلزم طرح الس الين ارتيين على المشةرع العراقةي ،أولهمةا ،مةا الحكمةة
من اشتراة المشرع العراقي خمسة وعشرين عضواذ لتقديم طلب طرح موضوع للمناقشة؟ فالنص

على مثل هذا الشرة العددي يشةكل قيةداذ يعطةل ممارسةة حةق تقةديم الطلةب ،إذ قةد ال يجةد مقةدم

الطلةةب العةةدد الةةالزم مةةن أعضةةاء المجلةةس ،ممةةا يتعةةذر عليةةه تقديمةةه .إضةةافة إلةةى أن مثةةل هةةذا
الشرة ينال من مردود الموضوع وأهميته في تحقيق المصلحة العامة ،إذ يقف عدم توافر العةدد

الةةالزم حةةائالذ فةةي مناقشةةة موضةةوع تسةةتهد الرقابةةة الموضةةوعية .فض ةالذ عةةن أن وسةةيلة طةةرح
موضوع للمناقشة ،هي وسيلة ذات طبيعة تعاونية وحوارية أكثةر مةن كونهةا وسةيلة رقابيةة .فمةا
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الحكمةة مةن تشةديد المشةرع العراقةي باشةتراطه هةةذا الكةم العةددي لوسةيلة تقةوم علةى فكةرة تبةةادل
الرأي والتشاور؟
فال حاجة لمثل هذا العدد الن خاصةية هةذه الوسةيلة وطبيعتهةا هةي لفةتح النقةاش لجميةن
من يرغب من أعضاء المجلس ،هةدفها إصةالح الوضةن العةام محةل المناقشةة ،مةن خةال ل تبةادل
ارراء واألفكار والمالحظات لجمين األطة ار

األمةر الةذي يعةود بةالنفن علةى المصةلحة العامةة(.)6

ذلف إن ضمان جدية الطلب يمكن أن تتحقق من خالل تقديمها بعدد أقةل مةن األعضةاء ،ولةيس

بهةةذه الكثةةرة وال حاجةةة لمثةةل هةةذا العةةدد لمناقشةةة موضةةوع يتعلةةق بسياسةةة الحكومةةة الستيضةةاح
سياستها في ش ن موضوع عام فكثرة العدد ال ي دي إلى إثارة المس ولية السياسية حتى تخشةى
الحكومة منها ،فضالذ عن أن طبيعة هذه الوسيلة الرقابية هي ليست مةن الخطةورة حتةى يمكةن
تقييدها بمثل هذا العدد الكبير الذي قد يصعب إيجاده.
والس ال ارخر ،كيف أغفل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تنظيم مسة لة فةي غايةة

األهمية ،تلف التي تتعلةق بحالةة االسةتمرار فةي مناقشةة الطلةب ونعلةم جةدياذ أن عةدم تنظيمهةا ال
يفضي إلى إسقاة الحق في ممارسته ،إذ ال يمكن لمنصف قول ذلةف ،فةاألمر يحتةاج إلةى تةدخل

المشةةرع الالئحةةي بقصةةد حسةةن تنظةةيم هةةذه الوسةةيلة النقاشةةية والعمةةل علةةى تفعيلهةةا بةةدالذ مةةن
تجاهلها ،باعتبار أنها وسيلة نقاشية تهد إلى إيجاد حل لموضوع عةام يتعلةق بة داء الحكومةة
ونشاطها ويحقق مصلحة عامة مشتركة للبرلمان والحكومة.

وال يفوتنا اإلشارة أيضاذ إلى مس لة أساسةية تتعلةق بحالةة تنةازل مقةدمي الطلةب أو تغيةبهم

عن الجلسة المخصصة لمناقشةة الموضةوع العةام فةي النظةامين اإلمةاراتي والكةويتي فقةد نصةت
المةةادة ( )105مةةن الئحةةة المجلةةس الةةوطني االتحةةادي علةةى أنةةه إذا تنةةازل مقةةدمو الطلةةب أو
تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنةوه ،فيتةابن المجلةس
النظةةر فيةةه ،وإال اسةةتبعد مةةن جةةدول األعمةةال .وفةةي نفةةس المسةةلف فقةةد نصةةت المةةادة  151مةةن
الئحة مجلس األمة الكويتي ،على أنه إذا تنازل مقةدمو الطلةب أو تغيبةوا عةن الجلسةة المحةددة

لنظره ،جاز لخمسة من أعضةاء المجلةس أن يتبنةوه ،فيتةابن المجلةس النظةر فيةه .وبةذلف يتبةين
لنا تشابه النظامين اإلماراتي والكويتي لألخذ بنفس الشرة العددي ،ولنا في ذلف مالحظة تتعلةق

بحالة تنازل مقدمي الطلب عنه بعد إدراجه بجةدول أعمةال الجلسةة المحةددة فةال ينظةر المجلةس
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في مثل هذه الحالة في الطلب وال يستمر في مناقشةته ،بةل يسةتبعد مةن جةدول األعمةال ،إال إذا
تبناه أو تمسف به عدد مماثل للمتنازلين ،أي خمسة أعضاء آخرين ،وكما أشرنا إن تحقق مثل
هذا الشرة العددي يجب أن يقتصر فقل عند مرحلة تقديم الطلب دون مناقشته ،ذلف فنن مجرد
توافر النصاب الالزم لتقديمه كافي ألن يحوز الطلب بالمناقشةة ،وعلةى المجلةس أن يسةتمر فةي
مناقشته ،وأن ال يستبعد الطلب من جدول العمةال لمجةرد تنةازل أو غيةاب مقدميةه ،إذ مةن غيةر

المعقةةول أن يعلةةن مجةةدداذ خمسةةة آخةةرون ،وهةةو عةةدد مماثةةل ألولئةةف الغةةائبين أو المتنةةازلين مةةن
أجةةل االسةةتمرار بالمناقشةةة .لةةذلف ال ن يةةد مةةا ذهةةب إليةةه المشةةرع فةةي كةةال النظةةامين االمةةاراتي

والكويتي فةي شة ن ضةرورة تةوافر عةدد مماثةل للغةائبين أو المتنةازلين لمناقشةته الطلةب ،لثالثةة
اسباب ،أولهما ،لنفترض – كما يقول البعا( – .)7أن غاية المشرع من اشتراة هذا العةدد هةو
لضمان جدية الطلب ،وقد تحقق هذا األمةر فعةالذ عنةد تقديمةه ،فلمةاذا يكةرر المشةرع تةوافر عةدد
مماثل لالستمرار في مناقشة الطلب؟ فال حاجة لتكرار مثل هذا الشرة مرة أخرى عند المناقشةة،
إذ إنةةه بمجةةرد تحقةةق العةةدد الةةالزم لتقةةديم الطلةةب ،يصةةبح أمةةر مناقشةةته حق ةاذ للمجلةةس جميعةةه،

ولةيس حقةاذ خالصةاذ لمقدميةةه( .)8ممةا يترتةةب علةةى ذلةف ،إن تنةةازل مقدميةه أو غيةةابهم بعةةد إدراج
الطلةةب فةةي أعمةةال الجلسةةة المحةةددة ،ال يعةةول عليةةه ،وال يعتةةد بةةه ،بةةل سيسةةتمر المجلةةس فةةي

مناقشة الطلب ألن حق االستمرار في مناقشته أصبح حقاذ لجميةن أعضةاء المجلةس  ،وال يمكةن
استبعاده من المناقشة(.)9

وارخر ،لنفترض مره اخرى أن المشةرع لقةد أضةفى المشةرع علةى طةرح موضةوع للمناقشةة

طابعةاذ جماعيةاذ ،وهةةذا مةةا أيةةده غالبيةةة الفقةةه الدسةةتوري ،إذ انعقةةد إجمةاع الفقهةةاء علةةى أن هةةذه
الوسيلة ذات طبيعة حوارية أكثر منها رقابية( ،)10بهد

الوصول إلى حل مشترك بين الحكومةة

والمجلةةس لمةةا فيةةه تحقيةةق المصةةلحة العامةةة اال يمكةةن لهةةذه الوسةةيلة أن تكةةون جماعيةةة وذات

طبيعية حوارية بدون توافر عددها بل لالستمرار في مناقشة الطلب إذا ماتنازل أو غاب مقةدمي

الطلب؟ لةذلف نةرى ان اشةتراة مثةل هةذا الشةرة المعيةب يمثةل قيةداذ يعةوق ممارسةة هةذه الوسةيلة

وي دي إلى تعطيلها.

وت سيساذ على ذلف ،فنن تنازل مقدميه أو غيابهم ال يحول من أن تعقةد جلسةة المناقشةة،

وال يمكةةن االحتجةةاج بةةه لصةةر المناقشةةة ،ألن القةةول بغيةةر ذلةةف معنةةاه إعاقةةة ممارسةةة حةةق
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الرقابة ،فمن الصعب ومن غيةر المعقةول البحةث مةن جديةد عةن عةدد مماثةل للمتنةازلين ،وإيجةاد
عدد من الحاضرين مكمالذ للنصاب المطلوب حتى يستمر بالمناقشة ،ونضيف أيضاذ أن اشةتراة
المشرع في كال النظامين مثل هذا القيد الذي ال حكمة مقبولة لتطلبه ،له أثر خطير ،قد يفضةي
إلةةى تعطيةةل مناقشةةة موضةةوع عةةام فيةةه مصةةلحة عامةةة للمجلةةس أو الحكومةةة .فةةي الوقةةت الةةذي

تعكةةس وسةةيلة طةةرح موضةةوع للمناقشةةة تعةةةاون ومشةةاركة بةةين المجلةةس والحكومةةة ،ألن هةةةذه
الوسيلة تستهد

تحقيةق الرقابةة الموضةوعية بهةد

إصةالح الوضةن محةل المناقشةة والوصةول

إلى اقتراح مشترك بين المجلس والحكومة.
والسةةبب الثالةةةث يتعلةةةق أيضةةةاذ بمةةةا تضةةمنته المةةةادة( )105مةةةن الئحةةةة المجلةةةس الةةةوطني

والمةةادة( )151مةةن الئحةةة مجلةةس األمةةة الكةةويتي فةةي شة ن تةوافر عةةدد مماثةةل لمناقشةةة الطلةةب
بسةةبب تغيةةب مقدميةةه أو تنةةازلهم ،فيفضةةل حسةةب رأينةةا – بةةدل مةةن اسةةتبعاد الطلةةب مةةن جةةدول
أعمال المجلس – إحالته إلى لجنة مختصة لدراسة موضةوع الطلةب ،وإعةداد تقريةر عنةه ،مةادام

أن الموضةةوع الم ةراد مناقشةةته مةةن الموضةةوعات الهامةةة التةةي فيهةةا مصةةلحة عامةةة .فبةةدالذ مةةن
استبعاد الطلب من جدول أعمال المجلس وضياع أهمية موضوع الطلب ،األمةر الةذي قةد ية دي
إلةةى النيةةل مةةن أهميتةةه ومةةن مةةردوده علةةى الصةةالح العةةام .ولةةذلف حتةةى ال يفقةةد الطلةةب صةةفته
العمومية وينةال مةن طبيعتةه ومةردوده  ،فعلةى المجلةس النيةابي ان يقةدر كةل طلةب فيةه موضةوع

عام للمناقشة تبعاذ لظروفه وأهميته ،ومدى اتصاله بالصالح العام ،وثمة تساؤل اخيةر للمشةرع
لماذا ما رأى أن أمر احالة طلب المناقشة الةى لجنةة مختصةة فيةه صةعوبة  ،فةيمكن علةى األقةل

أن يفةةرق المشةةرع بةةين حالةةة غيةةاب مقةةدمي الطلةةب وحالةةة تنةةازلهم ،ففةةي الحالةةة األولةةى ،نفضةةل
عدم سقوة الطلب بسةبب الغيةاب ،وإنمةا يصةار إلةى الت جيةل التلقةائي ،إذا كةان الموضةوع المةراد
مناقشةةته مةةن الموضةةوعات العامةةة التةةي لهةةا أهميتهةةا فةةي الشة ن الةةداخلي ،وال مةةانن فةةي الحالةةة
الثانية من استبعاد مناقشة الطلب إذا تنازل مقدموه ،مادام األمر يتعلق بنرادة مقدميةه وتنةازلهم

الصريح.

ثانيا ا -شروط تتعلق بموضوع الطلب:
مةةةن المالحةةةع أن بعةةةا النصةةةوص الدسةةةتورية واللةةةوائح النيابيةةةة قةةةد اسةةةتلزمت شةةةروطاذ
موضوعية تتعلق بموضوع الطلب المراد مناقشته .وتتمثل أهةم هةذه الشةروة أوال ،فةي أن يكةون
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موضةةوعه فةةي أحةةد األمةةور العامةةة ،بعيةةداذ عةةن صةةفة الخصوصةةية وعةةن المصةةلحة الشخصةةية
لمقدمي الطلب أو أحد أقاربهم .وثانياذ ،أن يتعلق موضةوع الطلةب بشة ن عةام داخلةي أو خةارجي
ال يمس أو ي ثر على مصالح دول أخرى أو يتدخل في ش ونها الداخلية .ثالثاذ ،يجةب أن يكةون

موضوعه من الموضوعات التي تدخل فةي اختصةاص ونشةاة الحكومةة فقةل بعيةداذ عةن األعمةال
التي تدخل في اختصاص سلطات أخرى كالسلطة القضائية أو التشريعية ،فمثل هذه األعمةال ال

تكون موضوعاذ أو محالذ للمناقشة أمام المجلس النيابي ،تطبيقاذ لمبدأ الفصل بين السلطات.

ورابعاذ ،أن يحدد في الطلب الموضوع المطلوب مناقشةته ،أسةباب عموميتةه ويبةين مبةررات

طرحه ،وأن في مناقشته مصلحة عامة تتعلق بنشاة حكومة في شة ن داخلةي أو خةارجي يةدخل

في اختصاص وأداء الحكومة.

وخامساذ أن يكون موضوع الطلب من الموضوعات التي يحرص المجلةس علةى مناقشةتها

مباشرة من الحكومةة فةي حةوار جمةاعي بقصةد التوصةل إلةى حةل تةوفيقي بةدالذ مةن الضةغل علةى
الحكومة.
وسادسةاذ ،أن ال يكةةون الموضةةوع المرغةةوب طرحةةه مةةن الموضةةوعات التةةي فيهةةا مسةةاس أو
عالقةةة بمصةةالح االتحةةاد العليةةا والهيئةةات العامةةة ،أو يكةةون مةةن تلةةف الموضةةوعات التةةي طلبةةت
الحكومةةة ت جيةةل مناقشةةتها أو اسةةتبعادها العتبةةارات تتعلةةق بمصةةالح هيئةةات عليةةا فةةي الدولةةة أو

فيها مخالفة لتشرين استجابة للنص الدسةتوري ،وال ننسةى أن نشةير أخية اذر ضةرورة التحقةق مةن
أن موضةةوع الطلةةب لةةيس مةةن الموضةةوعات المحالةةة إلةةى لجةةان المجلةةس ،أو فيهةةا مةةن األمةةور

المستبعدة التي لم يوافق عليها مجلس الوزراء ،ألن مناقشة مثل هذه الموضوعات يشةكل خرقةاذ
لما نص عليه الدستور اإلماراتي والكويتي.

وبذلف فان شرة العمومية واالختصاص الحكةومي فةي الموضةوع المطلةوب مناقشةته تعتبةر

من الضوابل الموضوعية لتحديد األعمال التةي تةدخل فةي نطةاق رقابةة هةذه الوسةيلة البرلمانيةة.
وهذا يعني وجوب خروج األعمال التي ال تدخل في نطةاق وسةيلة طةرح موضةوع عةام للمناقشةة،

كتلةةف األعمةةال القضةةائية والتشةةريعية التةةي ال يجةةوز أن تكةةون مح ةالذ للمناقشةةة أمةةام المجلةةس،
ويضا أيضاذ إلى مثل هذه األعمال التةي ال تخضةن للمناقشةة وان ال تكةون تلةف التةي يمارسةها
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منفرداذ رئيس الدولة وال تشاركه الحكومة ت ديتها ،وان ال تكون مجاالذ للمناقشة في طلةب الطةرح
أمام المجلس النيابي (. )11

المطلب الثاني
اإلجراءات المتعلقة بإدراج
الطلب ومناقشته
تةةدور هةةذه اإلج ةراءات حةةول شةةروة الزمةةة إلدراج الطلةةب ومناقشةةته فةةي المجلةةس  ،فح ةال

ت ةوافر الشةةروة السةةابقة تبةةدأ مرحلةةة إجرائيةةة أخةةرى ،تتمثةةل بعةةرض طلةةب الطةةرح وتقديمةةه إلةةى
المجلس للموافقة عليه حتى يتم ادراجةه فةي جةدول أعمالةه تمهيةداذ لمناقشةته( .)12فةنذا اسةتوثق

رئةةيس المجلةةس مةةن ت ةوافر الشةةروة الشةةكلية والموضةةوعية السةةابقة ،يقةةوم فةةو اذر بةةنبال رئةةيس
مجلس الوزراء ،تمهيداذ إلدراجه في جدول أعمال أول جلسة تاليةة لةه ويةدعو لمناقشةته .ولنةرى
صورة هذه اإلجراءات التي تستهد

جميعها وضن حل الزمة أو وضن معين.

لقةةد نظمةةت الم ةواد مةةن  105 – 103مةةن الالئحةةة الداخليةةة للمجلةةس الةةوطني االتحةةادي

شةةروة الزمةةة إلدراج الطلةةب فةةي جةةدول األعمةةال ،وأخةةرى لالسةةتمرار فةةي مناقشةةته .كةةذلف بينةةت

المواد  151 -148من الئحة مجلس األمة الكويتي ووضعت ضوابل واجبة إلدراج الطلةب فةي
جدول أعمال المجلةس ،و حةددت أحكةام وشةروة لالسةتمرار فةي مناقشةته  ،بينمةا يالحةع علةى
خةةال

ذلةةف لةةم تفصةةل المةةادة ( )55مةةن النظةةام الةةداخلي لمجلةةس الن ةواب العراقةةي كيفيةةة إدراج

الطلب في جدول أعمال المجلس ،ولم تبةين أحكةام مناقشةته ،وشةروة االسةتمرار فةي المناقشةة،
وإنما اكتفت بترديد النص كما ورد في الدستور العراقي ،دون أن تبين ضةوابل وأحكةام مناقشةته
فةةةي الئحةةةة مجلةةةس النةةةواب ،وبةةةذلف فةةةنن الئحتةةةي المجلةةةس الةةةوطني االتحةةةادي ومجلةةةس األمةةةة

الكويتي ،تفتةرق عةن النظةام الةداخلي لمجلةس النةواب العراقةي فيمةا يتعلةق بشةروة إدراج الطلةب
ومناقشته .وعليه و في ضوء ذلف يجب أن نبين فقل الشروة المتعلقة بندراج الطلب في جدول
أعمال المجلس وكيفية مناقشته في النظامين الكويتي واإلماراتي فقل بعيةداذ عةن النظةام العراقةي

الذي لم يبينها  ،وكما يلي -
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أوالذ يقوم رئيس مجلس األمةة الكةويتي وفقةاذ للمةادة  148بةنبال رئةيس مجلةس الةوزراء
أو الةةوزير المخةةتص حسةةب األح ةوال ،بطلةةب المناقشةةة فةةور تقديمةةه ،علةةى أن يكةةون إدراج هةةذا

الطلب في جدول أعمال المجلةس فةي أول جلسةة تاليةة لتحديةد موعةد لنظةره ،وقةد اعترفةت هةذه

المادة لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب من المجلةس ت جيةل مناقشةة الطلةب
والنظر فيه لمدة أسبوعين علةى األكثةر ،أمةا إذا أرادت الحكومةة الت جيةل ألكثةر مةن هةذه المةدة،
ففي هذه الحالة يستلزم صدور قرار من المجلس للموافقةة علةى الت جيةل ،وهةذا يعنةي أن الئحةة

مجلةةس األمةةةة الكةةةويتي قةةةد أجةةةازت لةةةرئيس مجلةةس الةةةوزراء أو الةةةوزير المخةةةتص طلةةةب ت جيةةةل
المناقشة لمدة أسبوعين على األكثر ،أما إذا كةان الت جيةل ألكثةر مةن هةذه المةدة ،فقةد اشةترطت

المادة في هذه الحالة صدور قرار من المجلس.

أما بالنسبة إلى الئحة المجلةس الةوطني االتحةادي ،ووفقةاذ لةنص المةادة  104منةه ،علةى

رئيس المجلس الوطني أن يبلا رئيس مجلس الوزراء بطلب المناقشة فور تقديمه ،وقةد اجةازت

هذه المادة للمجلس الوطني االتحادي إدراج الموضوع في جةدول أعمةال أول جلسةة تاليةة تعقةد
بعد مرور خمسة عشر يومةاذ علةى تةاريب إبةال مجلةس الةوزراء بالموضةوع المطلةوب مناقشةته.

ولذا حسناذ فعل المشرع اإلماراتي بعدم النص علةى ت جيةل النظةر فةي موضةوع الطلةب ألكثةر مةن
مدة أسبوعين كما فعل نظيره الكويتي ،إذ يبدو أن المشرع اإلماراتي قد أعطى مدة خمسة عشر

يوماذ بعد إبةال مجلةس الةوزراء وهةي فتةرة زمنيةة كافيةة للنظةر فةي موضةوع طلةب المناقشةة ،وال
نةةرى حاجةةة للةةنص علةةى الت جيةةل ألكثةةر مةةن هةةذه المةةدة ،ونحةةن ن يةةده باعتبةةار أن وسةةيلة طةةرح
موضةةوع عةةام للمناقشةةة هةةي وسةةيلة استيضةةاحية حواريةةة تسةةتهد

المناقشةةة وتبةةادل الةرأي بةةين

المجلةةس والحكومةةة فةةي موضةةوع عةةام أو مشةةكلة معاصةةرة مطروحةةة للمناقشةةة السةةيما وأن طةةرح
موضوع للمناقشة ،ال تحمةل فةي طياتهةا أي إزعةاج أو اتهةام للحكومةة أو ألحةد أعضةائها ،حتةى
يصار إلى ت جيل النظر فيها ألكثر من المدة المحددة.
ثانياذ أجازت الئحة مجلس األمة الكويتي فةي المةادة ( )2/148للمجلةس أن يقةرر إرجةاء

النظر في مناقشة الموضةوع إذا رأى أن الموضةوع غيةر صةالح للمناقشةة ،بةل اعترفةت لةه زيةادة

علةى ذلةةف بةةالحق فةي اسةةتبعاده إذا كةةان الموضةوع بحالتةةه غيةةر صةالح للمناقشةةة .ونةةرى أن قيةةد

االسةةتبعاد كم ةا ذكرنةةا سةةابقاذ -مةةن جةةدول األعمةةال -ال مبةةرر لةةه ،فقةةد يعطةةل ممارسةةة وسةةيلة
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جماعيةةة حواريةةة يتبةةادل مةةن خاللهةةا أعضةةاء المجلةةس ال ةراغبين ال ةرأي والتشةةاور مةةن الحكومةةة
والوصول إلى حل في موضوع عام يعود بةالنفن علةى الصةالح العةام ،فةيمكن للمجلةس أن يسةلف

طريقةةا أفضةةل مةةن ذلةةف  ،بةةدالذ مةةن تعطيةةل حةةق ممارسةةة هةةذه الوسةةيلة  ،فباسةةتطاعته أن يعقةةد
جلسة المناقشة سة اذر إذا كانةت طبيعةة الموضةوع المطةروح للمناقشةة مةن الموضةوعات التةي لهةا
طبيعة خاصة وسرية ،وهذا ما يقدره المجلس ذاته( ،)13أذ ليس من المعقول اسةتبعاد الموضةوع

من جدول األعمال ،إال إذا كان فيه مساس بالمصالح العليا للدولة ،وحتى في مثةل هةذه الحالةة
يجةةب عةةدم إعمةةال ذلةةف علةةى إطالقةةه ،بةةل أن يتةةرك للمجلةةس النيةةابي أن يقةةدر كةةل حالةةة تبعةةا
لظروفها واتصالها بالمصلحة العامة.
أما الوضن في دولة اإلمارات ،فننه يختلةف ،إذ افترقةت الئحةة المجلةس الةوطني االتحةادي
عةةن الئحةةة مجلةةس األمةةة الكةةويتي فةةي أمةةرين أولهمةةا أن المةةادة  104مةةن الئحةةة المجلةةس
االتحةةادي ،لةةم تقةةرر إرجةةاء النظةةر فةةي مناقشةةة الموضةةوع  ،إذا رأى المجلةةس أن الموضةةوع غيةةر
صالح للمناقشة كما فعلت الئحة مجلس األمة الكويتي وإنما تطلبت فقل استبعاد الموضةوع مةن
جدول أعمال المجلس ،إذا اعترض مجلس الوزراء على إدراج طلب الموضوع العتبةارات تتعلةق
بمصالح االتحاد العليا ،فقد اشترطت المادة ضرورة موافقة مجلس الوزراء إلدراج الموضوع فةي
جدول أعمال المجلس ،وهةذا خةال

مةا نصةت عليةه المةادة( )2/148مةن الئحةة مجلةس األمةة

الكةةويتي ،إذ أجةةازت للمجلةةس خيةةاران

أمةةا أن يقةةرر إرجةةاء النظةةر فةةي مناقشةةة الموضةةوع ،أو

يقرر استبعاد طلب المناقشة من جدول األعمةال .وهةذا مةا نقترحةه علةى المشةرع اإلمةاراتي ذلةف
ب ن ي خذ بالنهج الذي أخذ به زميله المشةرع الكةويتي ،ويعتةر للمجلةس االتحةادي باتخةاذ أحةد
الخيةةارين  ،أمةةا أن يقةةرر اسةةتبعاد الطلةةب مةةن الجةةدول دون مناقشةةته  ،ولكةةن بشةةرة ان يسةةتمن
المجلس لرأي أحد الم يدين لالستبعاد وآخر من المعارضةين لةه ( ،)14أو أن يقةرر إرجةاء النظةر
في مناقشة الموضوع إذ رأى ان الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته .وفي كال الحالتين فنن
لدى المجلس الوطني االتحادي بعةا السةوابق والشةواهد البرلمانيةة التةي ت يةد مةا نميةل إليةه ،

فالبعا من هذه الشواهد ما يتعلق باستبعاد بعا الموضوعات من المناقشة  ،وشةواهد اخةرى
ت كةةد امكانيةةة احالةةة بعةةا الموضةةوعات إلةةى لجةةان متخصصةةة ،والةةبعا ارخةةر منه ةا يجييةةز

للمجلس إرجاء النظر فيها ،كما يلي
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أ -فقد أقر المجلةس الةوطني اسةتبعاد بعةا الموضةوعات العامةة مةن جةدول األعمةال ،
فمةةةثالذ لةةةم يوافةةةق المجلةةةس الةةةوطني علةةةى مناقشةةةة موضةةةوع تعةةةديل جةةةدول مرتبةةةات المةةةوافين
والمستخدمين الملحق بقانون الخدمة المدنية ،وقرر مجلس الةوزراء أن مناقشةة هةذا الموضةوع
يخةالف المصةةالح العليةةا لالتحةةاد ،لةةذلف طلةةب مجلةةس الةةوزراء إلةةى عةةدم إدراج الموضةةوع المشةةار
إليةه فةةي جةةدول أعمةةال المجلةةس الةةوطني االتحةادي إعمةةاالذ لةةنص المةةادة  92مةةن الدسةةتور(.)15
وفي موضوع آخر رفا مجلةس الةوزراء مناقشةة مثةل الموضةوع عةام بعنةوان نسياسةة التجةنس
فةةي الدولةةةن .وقةةد صةةدر ق ةرار مةةن مجلةةس الةةوزراء بعةةدم الموافقةةة علةةى إدراج هةةذا الموضةةوع أو

مناقشته في جلسة المجلس االتحادي المعقودة بتاريب  ،1991/1/16إعماالذ لحقةه الدسةتوري
المقرر في المادة ( )92من الدستور(.)16
يتبين لنا من هذه الشواهد البرلمانيةة أن الئحةة المجلةس الةوطني قةد ربطةت مسة لة تقةدير
تلف االعتبارات بمصالح االتحاد وموجباتها واعتبرت هذه المصالح من األمةور التةي يسةتقل بهةا

مجلةةس الةةوزراء وحةةده دون مشةةةاركة المجلةةس الةةوطني وبةةذلف فةةةنن اعتةةراض الحكومةةة علةةةى
مناقشة أي موضوع عام فيه مساس ،أو يخالف المصالح العليا لالتحاد( ،)17وفقاذ لحةق مجلةس
الوزراء الذي قررته المادة  92من الدستور اإلماراتي .

ب أجازت الفقرة األخيرة من المادة  104من الئحة المجلس الوطني االتحةادي  ،إحالةة

الموضوع إلى إحدى اللجان المتخصصةة لبحثةه وتقةديم تقريةر عنةه قبةل البةت فيةه ،وهةذا يعطةي
للمجلةةس سةةلطة إحالةةة الموضةةوع إلةةى اللجةةان ،إذا مةةا قةةدر المجلةةس أن موضةةوع الطلةةب مةةن
األهميةةة وبحاجةةة إلةةى بحثةةه ورفةةن تقريةةر عنةةه ،وهةةو اتجةةاه سةةليم ،وفيةةه حكمةةة واضةةحة بنحالةةة
الموضوع ودراسته بت ني إلى اللجان المتخصصة ،وهةذا إجةراء منطقةي يحمةل فةي طياتةه اهتمةام
المجلةةس الةةوطني بالموضةةوعات العامةةة البالغةةة األهميةةة ،وبهةةذه المناسةةبة نقتةةرح علةةى المجلةةس
الةةوطني أن يحةةدد المجلةةس ميعةةاداذ النتهةةاء اللجنةةة مةةن تقريرهةةا ،خشةةية مةةن تفويةةت المصةةلحة
المرجوة من عدم مناقشة الموضوع ،خاصة إذا كان الموضوع من الموضوعات العامة التةي لهةا

أهميتها ونفعها على المصلحة العامة.
ومن الموضوعات العامة األخرى التي قرر المجلةس الةوطني االتحةادي إحالتهةا إلةى لجةان

دائمةةة ذات العالقةةة بهةةا( ،)18موضةةوع نالرعايةةة الصةةحيةن إذ قةةرر المجلةةس الةةوطني تكةةوين لجنةةة
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لبحةةث الموضةةوع ميةةدانياذ ،وفعةالذ قامةةت اللجنةةة بتقةةديم تقريرهةةا وعرضةةه علةةى المجلةةس( .)19وفةةي
موضوع آخر يتعلق بسياسة الحكومة في مجال العماله الوافدة ،فقد وافق المجلةس الةوطني فةي

جلسة  1982/4/27على إحالةة الموضةوع إلةى اللجنةة الدائمةة للصةحة ورفةن تقريرهةا وعرضةه
على المجلس( .)20وفي نفس المسلف سار المشرع الكويتي ،إذ أجةازت المةادة  150مةن الئحةة
مجلةةةس األمةةةة الكةةةويتي ،علةةةى أن للمجلةةةس أن يقةةةرر إحالةةةة الطلةةةب إلةةةى اللجةةةان لبحةةةث طلةةةب

المناقشة.

ج بالرغم من خلةو الئحةة المجلةس الةوطني االتحةادي علةى نةص يجيةز للمجلةس إرجةاء
النظةةر فةةي مناقشةةة موضةةوع الطلةةب ،اذا رأى انةةه غيةةر صةةالح للمناقشةةة .إال أن بعةةا الس ةوابق

البرلمانيةةة سةةمحت للمجلةةس الةةوطني االتحةةادي سةةمحت فةةي مناسةةبات أن طلبةةت الحكومةةة مةةن
المجلس إرجاء النظر في مناقشة موضةوعات عامةة ،فقةد اسةتجاب المجلةس لةذلف ،ففةي جلسةة
 1980/3/25طلبت الحكومة من المجلس إرجاء النظر في مناقشة موضوع ناالرتفةاع المتزايةد
في أعباء المعيشة...ن؛ وقةد تسةاءل بعةا أعضةاء المجلةس فةي الجلسةة آنةذاك عمةا إذا كانةت

مناقشة الموضوع قد تمثل إخالالذ بالمصالح العليا لالتحاد حسب المادة  92من الدستور(.)21
ثالثةاذ انفةةردت الئحةةة مجلةةس األمةةة الكةةويتي فةةي شة ن ت جيةةل مناقشةةة الطلةةب عةةن الئحةةة

المجلةةس الةةوطني االتحةةادي إذ أجةةازت المةةادة  149مةةن الئحةةة مجلةةس األمةةة الكةةويتي  ،تقةةديم
طلب طرح موضوع للمناقشة بعد توزين جدول األعمال أو أثناء الجلسة .إال أنها اشةترطت عةدم
النظر في هذا الطلب إال بنذن مةن مجلةس األمةة  ،وفةي نفةس الوقةت  ،اعترفةت لةرئيس مجلةس
الوزراء ( الوزير ) بالحق في أن يطلب من المجلةس ت جيةل النظةر فةي مناقشةة الموضةوع لمةدة
فيجاب إلى طلبه ( ،)22وفقاذ لقواعد الت جيل المنصوص عليها فةي المةادة
أسبوعين على األكثر ُ
 ، 148ونقترح على المجلس الةوطني االتحةادي األخةذ بمثةل هةذا الحكةم الةذي ال مقابةل لةه فةي
الئحة المجلس االتحادي .
هذا وتجدر اإلشارة أيضاذ إلى سوابق أخرى ،فقةد قةام المجلةس الةوطني االتحةادي بمناقشةة

موضوعات عامة قبل موافقة الحكومة عليها ،وقد تمت مناقشتها فعالذ فةي جلسةة سةرية اذ كةان
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تقةةدير طبيعةةة سةةريتها يعةةود الةةى المجلةةس ،كتلةةف المتعلقةةة فةةي شةة ن نتةةداعيات أزمةةة الخلةةيج
ومعالجة آثارهان(.)23
رابعاذ من الجدير باإلشارة أخي اذر الةى مسة لة فةي غايةة األهميةة  ،تلةف التةي تتعلةق بسة لة مصةير

التوصيات التي يصدرها المجلس الوطني االتحةادي عقةب انتهةاء مناقشةة الموضةوع العةام .فوفقةاذ

للمادة  92من الدستور ،فنن للمجلس الوطني أن يعبر عةن توصةياته بعةد االنتهةاء مةن مناقشةة
الموضوع .وقد أكدت على ذلف المةادة  103مةن الئحةة المجلةس الةوطني علةى أن ن ...للمجلةس

أن يصدر توصياته بش نهن ،إال أن الالئحةة لةم تحةدد الجهةة المعنيةة التةي ترفةن إليهةا توصةياته .
األمةةةر الةةةذي يعنةةةي أن الالئحةةةة أجةةةازت للمجلةةةس إبةةةداء توصةةةياته فةةةي أي موضةةةوع ،اذا رأى أن
إصدارها افضل .إال أن المشكلة التي تثار في هذا الصدد هي أن الالئحة لم تحدد الجهة المعنيةة

التي ترفن اليها توصياتها .فمن خالل مناسبات عديدة لم يصدر المجلس توصياته عقب مناقشةة
بعا الموضوعات العامة ،فمةثالذ فةي جلسةة  1980/7/1نةاقو المجلةس تقريةر للجنةة نالرعايةة
الصحيةن المحال إليها الموضوع ،وبعد مناقشةات أعضةاء المجلةس وإيضةاحات وزيةر الصةحة ،لةم

اكتفاء بما ورد في تقرير اللجنةة مةن مالحظةات .وفةي سةوابق أخةرى رفةن
يصدر المجلس توصية
ذ
المجلس بعا التوصيات في موضوع نسياسة وزارة األشةغالن إلةى المجلةس األعلةى لالتحةاد إلةى
جانب رفعها إلى مجلس الوزراء( .)24لذلف نقترح على المشةرع االمةاراتي ضةرورة أن يحةدد الجهةة

المعنيةةة التةةي يجةةب أن ترفةةن إليهةةا التوصةةيات بعةةد مناقشةةة الموضةةوع مةةن قبةةل أعضةةاء المجلةةس
الوطني االتحادي.
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الخاتمة
وهكةةذا تظةةل وسةةيلة طةةرح موضةةوع ع ةام للمناقشةةة مةةن الوسةةائل الرقابيةةة التةةي اهةةتم بهةةا

المشرع الالئحي اإلماراتي والكويتي باعتبارها وسيلة حوارية جماعية تطبق في رحةاب المجةالس
النيابية لمناقشة امةور تتعلةق بنشةاة االداء الحكةومي بقصةد االستيضةاح عةن سياسةة الحكومةة
في ش ن داخلي أو خارجي،ومن أجل الحوار لتقويم احد األمور أو الموضوعات.
وفع ةالذ فقةةد ألق ةت هةةذه الوسةةيلة بظاللهةةا علةةى المجلةةس النيةةابي ،وبمجةةرد أن يتقةةدم بهةةا
مجموعة من أعضاء المجلس تصبح حقةاذ للمجلةس جميعةه ،يشةارك فةي مناقشةة الموضةوع مةن

يرغب من أعضاء المجلس الستيضاح سياسة الحكومة في الموضةوع المطلةوب مناقشةته ،وفةي
إصالح مشكلة أو حالة معاصره من خالل تبادل الرأي والتعاون بين المجلس والحكومة.

كةةذلف يجةةوز للحكومةةة بةةدورها ان تطةةرح موضةةوع عةةام للمناقشةةة،اذا كةةان فةةي طرحةةه نفةةن
وفائةةةدة للمصةةةلحة العامةةةة .وقةةةد الحظنةةةا كيةةةف اوردت النصةةةوص الدسةةةتورية والالئحيةةةة للنظةةةام
اإلمةةاراتي والعراقةةي والكةةويتي جملةةة قيةةود موضةةوعية وأخةةرى اجرائيةةة بقصةةد تنظةةيم وسةةيلة طةةرح

موضوع للمناقشة ،ولكن كان لبعا القيود الموضوعية دور في تعطيةل ممارسةة الرقابةة كحالةة
استبعاد بعا الطلبات التي فيها مساس بالمصالح العليا للدولة ،وبطبيعة الحال ال يمكةن لمثةل

هذه الطلبات ان تكون موضوعاَ للمناقشة.ولكن بالمقابةل البةد مةن سةماع رأي احةد الم يةدين او

المعارضةةين لطةةرح مثةةل هةةذا الموضةةوع أو علةةى األقةةل إج ةراء المناقشةةة فةةي جلسةةة سةةرية ،وفق ةاذ

لمبةةررات مقبولةةة ومعقولةةة ،وان ال يقةةف مثةةل هةةذا الحظةةر عائق ةاذ فةةي عمةةل البرلمةةان ،بةةل يفضةةل

تحديد نطاقةه ،ألن مناقشةة بعةا الموضةوعات هةي مةن االهميةة ،التصةالها بالصةالح العام،فمةا
المانن من ارجاء النظر فيهةا بةدالذ مةن اسةتبعادها او علةى األقةل مناقشةتها فةي جلسةة سةرية اذا
رأى المجلس ذلف.
اما فيما يتعلق بالقيود اإلجرائية فقد اشترطت بعا اللوائح ضةرورة تقةديم طلةب المناقشةة

بعدد كبير من أعضاء المجلةس توقيةاذ مةن إسةاءة اسةتعمال وسةيلة طةرح موضةوع للمناقشةة ،أو

بهد

ضمان الجدية في تقديم الطلب ،إال أن هذا الشرة العددي لتقةديم طلةب مناقشةة موضةوع

يقيد ممارسة هذه الوسيلة ،والبعا ارخر من القيود اإلجرائية اشترطت لمناقشة الطلب جملةة
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شروة الزمة التةوافر لقبةول مناقشةة الموضةوع سةواء مةا يتعلةق منهةا بت جيةل المناقشةة ،وأخةرى
تتعلق بندراج الطلب في جةدول أعمةال المجلةس أو اسةتبعاده وغيرهةا مةن الشةروة التةي تتعلةق
بمصير توصيات المجلس التي يصدرها عقب انتهاء مناقشة موضوع الطلب .وكانت دعوتنا في

هةةذا البحةةث لمناقشةةة الضةةوابل الموضةةوعية والشةةروة الشةةكلية للمجةةالس النيابيةةة فةةي النظةةام
االماراتي والكويتي مقارنة بالنظام العراقي،بقصد تنظيمها بدالذ من تقييدها.
وهللا الموفق.
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