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 الملخص

مقددددددددوم النظددددددددام البرلمددددددددايي علدددددددد  مبدددددددددأي رنائيددددددددة السددددددددلطة التن يذمددددددددة  والتعدددددددداون والرقابددددددددة 

 2591ويظددددددرًا لتبنددددددي الدسددددددتور األرديددددددي لسددددددنة ة هددددددين السددددددلطتين التبددددددرقعية والتن يذمددددددة. المتبادلدددددد

التجرصدددددددددة  لتلدددددددددكويعدياليددددددددده للنظدددددددددام البرلمدددددددددايي  1009لسدددددددددنة ويعدياليددددددددده  والدسدددددددددتور العراقدددددددددي 

مددددددددن  ددددددددالل يسددددددددلية الضددددددددوء علدددددددد  رنائيددددددددة السددددددددلطة  والعددددددددراق البرلماييددددددددة المطبقددددددددة فددددددددي األردن

التعدددددداون والرقابددددددة المتبادلددددددة هددددددين السددددددلطتين التبددددددرقعية والتن يذمددددددة فددددددي هددددددذين  وصيددددددانالتن يذمددددددة  

يطددددوقر هددددايين التجددددرصتين ويجدددداوز العوائدددد  التددددي واجهتهمددددا فددددي سددددبيل  الددددذي سدددداه، فدددديالبلدددددين  

 بما مضمن يحقي  المصلحة العامة.  هماهالنهوض 

 .دستور  النظام البرلمايي الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The Porliamenty System is Based on The duality of the executive authority, and 

on the nutual cooperation and monitoring between the two authoretive, the legislative 

and the executive authoretive. 

Since the adoption of the Jordanian constitution for the year 1952 and its 

amendments, and the Iraqi constitution for the year 2005, and its amendments of the 

parliamentary system, this study seeks to shed the light on the applied parliamentary 

experiment in Jordan and comparing it with the Iraqi. 

Experiment through focusing the light on the duality of the executive authority 

and to shaw the extent of cooperation and monitoring between the mutual. 

The legislative and executive aoththoretive in these two countries with the 

purpose to develop these two experiments, and to pass the obstades faced them in the 

pursue to raise them to guarantee the achievement of the puplic interest. 

Keywords: The Iraqi parliamentary , Constitution. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 أواًل ـ المقدمة:

أدى هدددددذا اي دددددتالف  وقددددددأ دددددرى  يتعددددددد أشدددددتال أيظمدددددة الحتددددد، ويختلددددد  مدددددن دولدددددة للددددد  

للدددد  ظهددددور رالرددددة أيظمددددة سياسددددية وهددددي النظددددام المجلسددددي الددددذي يهدددديمن فيدددده السددددلطة التبددددرقعية 

وينبثددددد  عنهدددددا الهييدددددة التن يذمدددددة  والنظدددددام الرئاسدددددي الدددددذي مقدددددوم علددددد  مبددددددأ ال صدددددل الجامدددددد هدددددين 

و الددددددرئيس  الدددددذي مقددددددوم علدددددد  رنائيددددددة السدددددلطة التن يذمددددددة فالملددددددك  أالسدددددلطاك  والنظددددددام البرلمددددددايي 

وقحتدددد، ا تيددددار الدولددددة  . 1فومجلددددس الددددوزراء  وال صددددل المددددرن هددددين السددددلطاك والتعدددداون فيمددددا هينهددددا

لبددددددتل النظددددددام السياسددددددي ربيعددددددة النخبددددددة الحاامددددددة  ودرجددددددة وعددددددي البددددددع  ويطددددددوره. والظددددددروف 

وقدددددد يبنددددد  العدددددراق قبدددددل الغدددددزو األمرقتدددددي النظدددددام الرئاسدددددي مدددددر ههدددددا  مالتارقخيدددددة والسياسدددددية التدددددي 

مقددددوم علدددد  ال صددددل الجامددددد هددددين السددددلطاك  أمددددا بعددددد الغددددزو واي ددددتالل األمرقتددددي وإسددددقا   الددددذي

يظدددددددددام الحتددددددددد، القدددددددددائ،  والقضددددددددداء علددددددددد  هنيدددددددددة الدولدددددددددة العراقيدددددددددة الممثلدددددددددة بدددددددددالجي   والحدددددددددزب  

والمؤسسددددددداك التبدددددددرقعية مدددددددن هرلمدددددددان  ومجدددددددالس محليدددددددة الددددددد  .. جدددددددرى التحدددددددول عدددددددن النظدددددددام 

البرلمدددددددايي للحتددددددد،  يدددددددث يصددددددد  المدددددددادج  األولددددددد  مدددددددن  الرئاسدددددددي وا تيدددددددار النمدددددددو   الجمهدددددددوري 

علدددددد  أن ر جمهورقددددددة العددددددراق دولددددددة مسددددددتقلة  اك سدددددديادج  يظددددددام  1009الدسددددددتور العراقددددددي لسددددددنة 

 . 2فالحت، فيها جمهوري يياهيفهرلمايي  دممقراري ليحادير

                                                           
 .  579  دون ياشر  ص 9  النظام الدستوري في ال وق   دراسة مقارية   1005عادلف  الطبطبائي  -  1ف
 . 12/21/1009   هتارق  5021المنبور في جرقدج الوقائع العراقية العدد   1009دستور جمهورقة العراق لسنة  -  2ف
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 ممثلدددددددددة هدددددددددرئيسوقدددددددددد يضدددددددددمن هدددددددددذا الدسدددددددددتور يحديدددددددددد يدددددددددال ياك السدددددددددلطة التن يذمدددددددددة 

وزراء  ويدددددال ياك السدددددلطة التبدددددرقعية  وأشدددددتال التعددددداون والرقابدددددة هدددددين الجمهورقدددددة  ومجلدددددس الددددد

وعلدددد  الددددرغ، مددددن يحددددول العددددراق عددددن النظددددام الرئاسددددي للدددد  النظددددام الجمهددددوري  هددددايين السددددلطتين.

البرلمدددددايي ههددددددف يعميددددد  الدددددنهج الددددددممقراري والبددددد افية فدددددي الحتددددد، ومؤسسددددداك الدولدددددة  وإشددددداعة 

ريدددددة فدددددي أوسدددددا  البدددددارع ومؤسسددددداك المجتمدددددع المدددددديي لي أيددددده ورغددددد، مدددددرور مدددددا الدددددروي الدممقرا

مدددددازال معدددددايي  الدددددة مدددددن عددددددم  1009يزقدددددد علددددد  العقدددددد مدددددن الدددددزمن علددددد  لقدددددرار دسدددددتور سدددددنة 

 ايستقرار السياسي والمجتمعي والمؤسسايي. 

 ل ومدددددددن الددددددددول العرصيدددددددة التدددددددي أ دددددددذك بالنظدددددددام البرلمدددددددايي الممل دددددددة األردييدددددددة الهاشدددددددمية 

علدددددد  أن ر الممل ددددددة األردييددددددة  ويعدياليدددددده 2591 األرديددددددي لسددددددنة مددددددن الدسددددددتور 2 يصدددددد  المددددددادج

الهاشدددددمية دولدددددة عرصيدددددة مسدددددتقلة  اك سددددديادج مل هدددددا ي يتجدددددزأ وي يندددددزل عدددددن شددددديء منددددده  والبدددددع  

وقددددد أيددددا  الدسدددددتور األرديددددي جددددزء مددددن األمددددة العرصيددددة ويظددددام الحتددددد، فيهددددا ييدددداهي مل ددددي ورارددددير. 

صمجلددددددس األمددددددة المؤلدددددد  مددددددن مجلسددددددي األعيددددددان والنددددددواب بالملددددددك  و التبددددددرقعية األرديددددددي السددددددلطة 

أمددددا فيمددددا يتعلدددد  بالسددددلطة التن يذمددددة فقددددد أيارهددددا بالملددددك يباشددددرها مددددن  ددددالل الددددوزراء الددددذين معيددددنه، 

كمددددددددا يضددددددددمن الدسددددددددتور األرديددددددددي ينظددددددددي، مجلددددددددس األمددددددددة بمجلسدددددددديه  . 1فوفدددددددد  أ تددددددددام الدسددددددددتور

وكدددددذلك ينظددددددي، السدددددلطة التن يذمدددددة  والعالقددددددة هينهدددددا وصددددددين األعيدددددان والندددددواب وينظددددددي، يدددددال يايه  

 السلطة التبرقعية.

                                                           
 .2591من الدستور األرديي لسنة  12و 19أيظر الماديين  -  1ف
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و يدددددث أن التجرصدددددة البرلماييدددددة العراقيدددددة قدددددد شددددداهها القصدددددور والخلدددددل  ولددددد، يدددددؤيي رمارهدددددا 

والغامددددة المرجددددوج منهددددا هددددل أدك للدددد  عدددددم ايسددددتقرار فددددي النظددددام السياسددددي العراقددددي  والمؤسسدددداك 

 الحال في الممل ة األرديية الهاشميةالقايويية  الفًا لما هو عليه 

  ثانيًا ـ مشكلة الدراسة:

األردييددددددة فددددددي يسددددددلية الضددددددوء علدددددد  واقددددددع التجرصددددددة البرلماييددددددة  مبددددددتلة الدراسددددددة يددددددتلخص

 الصدددددددعوصاك والمعوقددددددداك التدددددددي واجهددددددد  يطبيددددددد  النظدددددددام البرلمدددددددايي فدددددددي كدددددددال وعدددددددرض والعراقيدددددددة

 .البلدين

 :اآليية ال رعية الرئيسية األسيلة الدراسةوقت رع عن مبتلة  

  ؟بالنظام البرلماييالمقصود د ما 2

 .؟العناير واألركان التي مقوم عليها النظام البرلماييد ما 1

 ؟مبدأ رنائية السلطة التن يذمة م هومما د 3

  .؟مبدأ التعاون والرقابة المتبادلة هين السلطتين التبرقعية والتن يذمة م هومد ما 5
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  أهداف الدراسة: ثالثًا ـ 

 يتمثل أهداف الدراسة في:

 .يحديد م هوم النظام البرلماييد 2

 .و صائصه أركان النظام البرلماييلل  التعرف د 1

 يطبي  األردن والعراق لمبدأ رنائية السلطة التن يذمة. يسلية الضوء عل د 3

التبدددددددرقعية والتن يذمدددددددة فدددددددي األردن دراسة مددددددددى التعددددددداون والرقابدددددددة المتبادلدددددددة هدددددددين السدددددددلطتين دددددددد5

 والعراق.

 رابعًا ـ أهمية الدراسة:

 :يرجع أهمية هذه الدراسة لل 

  الدراسة المقارية للتجرصة البرلمايية في كل من األردن والعراق.د  2

 األردنيسددددددلية الضددددددوء علدددددد  المعوقدددددداك والصددددددعوصاك التددددددي ااتن دددددد  التجرصددددددة البرلماييددددددة فددددددي ددددددد 1

 .والعراق

  والدددددفع بايجدددداه يجدددداوز العوائدددد   األردن والعددددراق فددددي يطددددوقر التجرصددددة البرلماييددددة فددددي اإلسددددهامددددد 3

  التي شاه  هذه التجرصة.
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  :ـ حدود الدراسة خامساً 

مقتصددددددر النطددددددداق الزمنددددددي لهدددددددذه الدراسددددددة علددددددد  ال تددددددرج الممتددددددددج مدددددددن :  الحدددددددود الزماييدددددددة

ويعدياليددددده  تددددد  ايون  والدسدددددتور العراقدددددي لسدددددنة  2591األرديدددددي لسدددددنة  يدددددارق  يددددددور الدسدددددتور

  ويعدياليه  ت  اآلن. 1009

الممل ددددددددة األردييددددددددة مقتصددددددددر يطدددددددداق هددددددددذه الدراسددددددددة المتددددددددايي علدددددددد  الحدددددددددود المتاييددددددددة: 

 وجمهورقة العراق.  الهاشمية 

 سادسًا ـ محددات الدراسة:

 لضددددددددوء علدددددددد  التجرصددددددددةمقتصددددددددر النطدددددددداق الموضددددددددوعي لهددددددددذه الدراسددددددددة علدددددددد  يسددددددددلية ا

ويعدياليدددددده  والتجرصددددددة البرلماييدددددددة العراقيددددددة وفقدددددددًا  2591البرلماييددددددة األردييددددددة وفقدددددددًا لدسددددددتور سدددددددنة 

  ويعدياليه. 1009لدستور سنة 

 المصطلحات اإلجرائية للدراسة:ـ  سابعاً 

 هددددو ر  لددددك النظددددام الددددذي يهدددددف للدددد  لقامددددة التددددوازن والتعدددداون هددددين السددددلطتين النظددددام البرلمددددايي:ددددد 

 . 1فرالتبرقعية والتن يذمة  ت  ي يطغ  أو يسيطر ل داهما عل  األ رى 

الجهدددددة المندددددا  ههدددددا يدددددال ية التبدددددرقع فدددددي الدولدددددة وفقدددددًا للدسدددددتور  وهدددددي  السدددددلطة التبدددددرقعية:دددددد 

عبددددارج عددددن هييددددة منتخبددددة مددددن البددددع   وي مقتصددددر عملهددددا علدددد  سددددلطة التبددددرقع هددددل ممتددددد للددددد  

 . 2فساعديها في القيام بعملها  وممارسة الرقابة عليها مد يد العون للسلطة التن يذمة  وم

                                                           
 .152  دار الثقافة للنبر والتوزقع  عمان  ص 2  النظ، السياسية والقايون الدستوري   1007هاييف  الطهراوي  –  1ف
 .121  النظ، السياسية  دار الثقافة للنبر والتوزقع  عمان  ص 1020عصام ف  الدبس  -  2ف
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مقصددددددد بالسددددددلطة التن يذمددددددة ب رعيهددددددا فرئدددددديس الدولددددددة والددددددوزراء ومسدددددداعدوه،   السددددددلطة التن يذمددددددة:ددددددد 

 . 1فالسلطة التي يقوم هتن يذ القوايين وإدارج شؤون المراف  العامة في الدولة

ددددد مبددددددأ ال صدددددل هدددددين السددددلطاك: مقصدددددد ههدددددذا المبددددددأ عدددددم يركيدددددز وظدددددائ  الدولدددددة وا تصايدددددايها 

عامددددددة متعددددددددج  وعليدددددده فدددددد ن مبدددددددأ الرئيسددددددية فددددددي يددددددد وا دددددددج  هددددددل مجدددددد  يوزقعهددددددا علدددددد  هييدددددداك 

ال صدددددل هدددددين السدددددلطاك معندددددي يوزقدددددع وظدددددائ  الدولدددددة علددددد  هييددددداك عامدددددة ردددددال  بحيدددددث يباشدددددر 

قدددددددة بالتبدددددددرقع  ويباشدددددددر السدددددددلطة التن يذمدددددددة األمدددددددور المتعلقدددددددة السدددددددلطة التبدددددددرقعية األمدددددددور المتعل

هتن يدددددذ القدددددوايين  ويقدددددوم السدددددلطة القضدددددائية بال صدددددل فدددددي المنازعددددداك التدددددي يطدددددري عليهدددددا بموجددددد  

 . 2فأ تام القايونر

 النظري للدراسة: اإلطارـ ثامناً 

اقتضدددددد  أهميددددددة الدراسدددددددة بحددددددث عدددددددج موضدددددددوعاك ضددددددمن اإلرددددددار النظدددددددري  يددددددث يددددددد، 

 لدراسة لل   مسة فصول رئيسية وهي:  يقسي، هذه ا

وقتضدددددددمن مقدمدددددددة عدددددددن الدراسدددددددة  والمبدددددددتلة  . ل يدددددددة الدراسدددددددة وأهميتهدددددددابعندددددددوان  :ال صدددددددل األول

و دددددددددودها  واألسدددددددديلة المتعلقددددددددة ههددددددددا  والهدددددددددف منهددددددددا  وأهميتهددددددددا  التددددددددي يدددددددددور  ولهددددددددا الدراسددددددددة 

النظددددددري    واإلرددددددارفيهددددددابالمصددددددطلحاك المسددددددتخدمة  ومحددددددددايها  والتعرقدددددد الزماييددددددة والمتاييددددددة  

 والدراساك السابقة  ومنهجية الدراسة. للدراسة 

                                                           
علدددددد  أعمددددددال السددددددلطة التن يذمددددددة وفقددددددًا للنظددددددام     دددددد  السددددددؤال كددددددقداج مددددددن األدواك الرقاهيددددددة1020عبددددددد الددددددر ي، فهمدددددديف المدددددددهون  -  1ف

 .5ال لسطيني  دراسة مقارية  رسالة ماجستير مقدمة لل  جامعة األزهر  غزج  كلية الحقوق  قس، القايون العام  هام  ص
 .522   األيظمة السياسة القايويية والدستورقة  دار النهضة العرصية  القاهرج  ص 2522سليمانف  الطماوي  –  2ف
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ويسددددددلة  .وأركايدددددده النظددددددام البرلمددددددايي بعنددددددوان م هددددددومسددددددوف متددددددون  ال صددددددل الثدددددداييوأمددددددا 

الضددددددوء مددددددن  اللدددددده علدددددد  يبددددددقج النظددددددام البرلمددددددايي  ومرا ددددددل يطددددددوره. واألسددددددس واألركددددددان التددددددي 

 مقوم عليها.

بعندددددوان رنائيدددددة السدددددلطة التن يذمدددددة والتعددددداون هدددددين السدددددلطتين سددددديتون  ال صدددددل الثالدددددثوأمدددددا 

يسدددددلة الضدددددوء مدددددن  اللددددده علددددد    التبدددددرقعية والتن يذمدددددة فدددددي النظدددددام البرلمدددددايي األرديدددددي والعراقدددددي

السدددددددلطة التن يذمدددددددة والتعددددددداون المتبدددددددادل هينهدددددددا وصدددددددين السدددددددلطة التبدددددددرقعية فدددددددي كدددددددل مدددددددن األردن 

 والعراق.

سددددددائل السددددددلطة التبددددددرقعية فددددددي ممارسددددددة الرقابددددددة و  سدددددديتون بعنددددددوان ال صددددددل الرابددددددعوأمددددددا 

 . في كل من األردن والعراق عل  السلطة التن يذمة والنتائج المتريبة عل  هذه الرقابة

سددددوف يتضددددمن الخايمددددة والنتددددائج والتويددددياك التددددي سددددوف يتويددددل لليهددددا  ال صددددل الخددددامسوأمددددا 

 الدراسة والتي يراها مناسبة.

 :الدراسات السابقةـ تاسعاً 

ايسدددددددتجواب البرلمدددددددايي فدددددددي دسدددددددتور جمهورقدددددددة العدددددددراق  بعندددددددوان  1023ف المحمددددددددي دراسدددددددةدددددددد 2

    رسالة ماجستير   جامعة ي رق   جمهورقة العراق.دراسة مقارية   1009لسنة 

الرقابددددة البرلماييددددة التددددي ممارسددددها البرلمددددان العراقددددي علدددد  الحتومددددة أو أ ددددد يناولدددد  هددددذه الدراسددددة 

  وصيندددددددد  ماهيددددددددة ايسددددددددتجواب  1009رقددددددددة العددددددددراق لسددددددددنة أعضددددددددائها  فددددددددي ظددددددددل دسددددددددتور جمهو 

 وشروره  ويتائجه, والثغراك والعيوب التي ي تن  ايستجواب البرلمايي للسلطة التن يذمة. 
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ي يقتصددددر علدددد  بحددددث الرقابددددة البرلماييددددة وسددددلطة الدراسددددة السددددابقة فددددي أيهددددا دراسددددتنا عددددن  يتميددددزو 

النظددددددام البرلمددددددايي وأركايدددددده بصددددددورج عامددددددة  م هددددددوم هددددددل يتندددددداول  فقددددددة  البرلمددددددان فددددددي ايسددددددتجواب

  األردن والعراق. ويطبيقايه في

بعنددددددوان أساسددددددياك النظددددددام البرلمددددددايي وإشددددددتاليايه فددددددي لقلددددددي،   1025ف كددددددرق، وسددددددعيد ددددددد دراسددددددة1

  منبددددددورج فددددددي مجلددددددة البددددددرقعة والقددددددايون  المجلددددددد  اوردسددددددتان د العددددددراق  دراسددددددة يحليليددددددة مقاريددددددة

   العراق.1  العدد 52

بصددددددددورج مددددددددوجزج يحديددددددددد المقصددددددددود بالنظددددددددام البرلمددددددددايي بصددددددددورج  هددددددددذه الدراسددددددددة يناولدددددددد 

  و لصددددد  كردسدددددتانالنظدددددام البرلمدددددايي فدددددي لقلدددددي،  وإشدددددتالياكعامدددددة  والنظدددددام البرلمدددددايي العراقدددددي 

عددددن أيددددول وأساسددددياك النظددددام البرلمددددايي مددددن  دددددالل كردسددددتان للدددد  ايحددددراف النظددددام القددددائ، فددددي 

 والددددذي معتبددددر غيددددر مسددددؤول سياسددددياً  اإلقلددددي،رئدددديس  قبددددلمددددن  اإلقلددددي،ممارسددددة السددددلطة ال عليددددة فددددي 

فضدددددداًل عددددددن شددددددوائ  فددددددي ينظددددددي، العالقددددددة هددددددين السددددددلطتين التبددددددرقعية   أمددددددام البرلمددددددان والحتومددددددة

 والتن يذمة.

ي يقتصددددر علدددد  يطبيدددد  النظددددام البرلمددددايي   أيهددددافددددي  دراسددددتنا عددددن هددددذه الدراسددددة ويتميددددز 

فدددددي كدددددل مدددددن األردن  لقلدددددي، كردسدددددتان العدددددراق  هدددددل يسدددددلة الضدددددوء علددددد  التجرصدددددة البرلماييدددددة فدددددي

  والعراق.

 دددددددل البرلمدددددددان فدددددددي العدددددددراق هدددددددين اإلفدددددددرا   بعندددددددوان  1022ف عبيدددددددد عدددددددديان عاجدددددددل دددددددد دراسدددددددة3

 جامعة القادسية  كلية القايون  العراق.  والت رقة  دراسة دستورقة مقارية
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 ددددد  السدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي  دددددل البرلمدددددان فدددددي العدددددراق واألسدددددباب يناولددددد  هدددددذه الدراسدددددة 

هدددددذه السدددددلطة فدددددي  دددددل البرلمدددددان  وقدددددد استعرضددددد  الدراسدددددة موقددددد  الدسدددددايير  لليهددددداالتدددددي يسدددددتند 

   .1009هذه المسقلة  ت  دستور سنة المتعاقبة عل  العراق من 

لمددددددان ي يقتصددددددر علددددد  يندددددداول سدددددلطة البر فددددددي أيهدددددا  دراسددددددتنا عدددددن هددددددذه الدراسدددددة ويتميدددددز

هددددددل يمتددددددد للدددددد  يحديددددددد م هددددددوم  1009العراقددددددي فددددددي  ددددددل البرلمددددددان اسددددددتنادًا للدددددد  دسددددددتور سددددددنة 

األردييددددددة  ويسددددددلية الضددددددوء علدددددد  التجرصددددددة البرلماييددددددة وأركددددددان النظددددددام البرلمددددددايي بصددددددورج عامددددددة 

 .في كال البلدين والدور التبرقعي والرقاهي الذي ينهض به البرلمان والعراقية

ربيعدددددددة النظدددددددام البرلمدددددددايي فدددددددي العدددددددراق فدددددددي ظدددددددل بعندددددددوان   1022ف عيدددددددا  عدددددددامر دددددددد دراسدددددددة5

مجلدددددددددة الحقدددددددددوق  كليدددددددددة القدددددددددايون  الجامعدددددددددة   النافدددددددددذ 1009دسدددددددددتور جمهورقدددددددددة العدددددددددراق لعدددددددددام 

    العراق.25د23  العددان 5المستنصرقة  المجلد 

أركدددددان النظدددددام البرلمدددددايي المتمثلدددددة هثنائيدددددة السدددددلطة  بصدددددورج مدددددوجزج يناولددددد  هدددددذه الدراسدددددة

النظدددددام  فدددددي العدددددراق  وربيعدددددة ذمدددددة  والتعددددداون والرقابدددددة هدددددين السدددددلطتين التبدددددرقعية والتن يذمدددددةالتن ي

لددددديس يظامدددددًا هرلماييدددددًا  هدددددذا النظدددددام  أنللددددد  و لصددددد   1009البرلمدددددايي فدددددي العدددددراق فدددددي دسدددددتور 

 بحتًا هل هو يظام شبه هرلمايي.

يتندددددداول بصددددددورج م صددددددلة م هددددددوم النظددددددام  أيهددددددافددددددي  دراسددددددتنا عددددددن هددددددذه الدراسددددددة ويتميددددددز

 األردنومددددددى يطبيددددد  النظدددددام البرلمدددددايي فدددددي البرلمدددددايي واألركدددددان والعنايدددددر التدددددي مقدددددوم عليهدددددا  

 .في كال البلدينوالمباال والصعوصاك التي عاي  منها التجرصة البرلمايية والعراق 
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  ن  دراسددددددة مقاريددددددةبعنددددددوان النظددددددام البرلمددددددايي فددددددي األردن والبحددددددرق  1005ف ال عبددددددي ددددددد دراسددددددة9

 رسالة ماجستير   الجامعة األرديية  عمان  األردن.

النظددددددددددام البرلمددددددددددايي فددددددددددي األردن والبحددددددددددرقن بصددددددددددورج مقاريددددددددددة  يناولدددددددددد  هددددددددددذه الدراسددددددددددة 

واألسددددددداو الدسدددددددتوري والقدددددددايويي وايجتمددددددداعي والسياسدددددددي لنبدددددددقج النظدددددددام البرلمدددددددايي فدددددددي هدددددددذين 

  وا تصايدددددددددايهما  واليدددددددددة عملهمدددددددددا  البرلمدددددددددايينالبلددددددددددين  كمدددددددددا يناولددددددددد  مؤسسددددددددداك النظدددددددددامين 

وأوجددددددده التبدددددددابه واي دددددددتالف هدددددددين هدددددددذين   ومحددددددددداك عملهمدددددددا ضدددددددمن القدددددددايون   ويدددددددال يايهما

 النظامين. 

 يسددددلة الضددددوء علدددد  التجرصددددة البرلماييددددة فددددي أيهددددافددددي  دراسددددتنا عددددن هددددذه الدراسددددة ويتميددددز

التجرصدددددددة ويبيدددددددان الصدددددددعوصاك  هدددددددايينيقيدددددددي،  للددددددد يسدددددددع   ليهددددددداالعدددددددراق  كمدددددددا و  ادددددددل مدددددددن األردن

  .واجهتهماوالمباال التي 

دراسدددددة مقدمدددددة للددددد  قسددددد، القدددددايون العدددددام د  دددددد دراسدددددة الرشددددديديفد/ك  بعندددددوان التحقيددددد  البرلمدددددايي2

  الية الحقوق  جامعة المنصورج  مصر.

ركددددددزك هددددددذه الدراسددددددة علدددددد  جايدددددد  مددددددن جوايدددددد  النظددددددام البرلمددددددايي وهددددددو الرقابددددددة التددددددي 

  رقعية عل  السلطة التن يذمة من  الل التحقي  البرلمايي.يمارسها السلطة التب

ي يقتصدددددر فقدددددة علددددد  ينددددداول جايددددد  مدددددن  دراسدددددتنا عدددددن هدددددذه الدراسدددددة فدددددي أيهدددددا يتميدددددزو 

جوايددددددد  النظدددددددام البرلمدددددددايي هدددددددل يسدددددددع  للددددددد  اإل اردددددددة بم هدددددددوم هدددددددذا النظدددددددام ويبدددددددقيه ويطدددددددوره  

ممارسدددده فددددي كددددل مدددددن اهي الددددذي واألركددددان والعنايددددر التددددي مقددددوم عليهددددا  والدددددور التبدددددرقعي والرقدددد

 األردن والعراق.
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  بعنددددددوان ايسددددددتجواب فددددددي النظددددددام البرلمددددددايي د دراسددددددة 1007يددددددوص أ مددددددد يبيددددددل أ مدددددددفددددددد 7

 رسالة ماجستير  جامعة النجاي الورنية في ياهلس  فلسطين.   مقارية فلسطين  ومصر

جايبددددًا مددددن جوايدددد  النظددددام البرلمددددايي وهددددو  دددد  ايسددددتجواب الددددذي  يناولدددد  هددددذه الدراسددددة

و لصددددد   فددددي كدددددل مددددن فلسددددطين  ومصددددر السددددلطة التن يذمددددة يجددددداهالسددددلطة التبددددرقعية  يتمتددددع بدددده

للدددددد  أن  دددددد  ايسددددددتجواب مددددددن ا طددددددر وأهدددددد، أدواك الرقابددددددة البرلماييددددددة وقددددددد يددددددؤدي للدددددد   جدددددد  

  الثقة عن الوزقر أو الوزارج.  

ي يقتصدددددر فقدددددة علددددد  بحدددددث  ددددد  السدددددلطة  هدددددذه الدراسدددددة فدددددي أيهددددادراسدددددتنا عدددددن  يتميددددزو 

التبددددرقعية فددددي ايسددددتجواب هددددل يمتددددد للدددد  يسددددلية الضددددوء علدددد  م هددددوم النظددددام البرلمددددايي بصددددورج 

 األرديي والعراقي.عامة  والدور التبرقعي والرقاهي للبرلمان 

 :البحثـ منهجية عاشراً 

  التحليلدددددي المدددددنهج الويددددد ياسدددددتخدام  ويددددد  الحالدددددة مدددددن  دددددالل علددددد  الدراسدددددةيعتمدددددد 

ردددددد، يددددددت، المقاريددددددة بالنتددددددائج التددددددي يدددددد، التويددددددل لليهددددددا مددددددن  ددددددالل يحليددددددل النصددددددوص الدسددددددتورقة 

  علدددددد  ضددددددوء اآلراء ال قهيددددددة  ددددددول ربيعددددددة النظددددددام البرلمددددددايي فددددددي كددددددل مددددددن األردييددددددة والعراقيددددددة 

 هذين البلدين.
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 الفصل الثاني

 وأركانه مفهوم النظام البرلماني

مهدددددددد النظددددددددام البرلمدددددددايي  وقددددددددد مددددددددر يبدددددددوء هددددددددذا النظدددددددام بالعديددددددددد مددددددددن يعتبدددددددر ايجلتددددددددرا 

التطددددوراك التارقخيددددة للدددد  أن ويددددل للدددد  الصددددورج التددددي هددددو عليهددددا اليددددوم   يددددث كددددان هددددذا النظددددام 

رمدددددددرج يدددددددراع روقدددددددل هدددددددين األف دددددددار ال لسددددددد ية  والمبددددددداد  القايوييدددددددة المسدددددددتو اج مدددددددن أراء ال قهددددددداء 

مدددددايي بقيددددده مقدددددوم بالدرجدددددة األولددددد  علددددد  التجدددددارب ويجدددددارب الددددددول  ولهدددددذا يويددددد  النظدددددام البرل

 .ولقددددد كددددان ملددددوك ايجلتددددرا فيمددددا مضدددد  هدددد، الددددذين مسدددديرون دفددددة األمددددور  1فولدددديس األف ددددار واآلراء

فددددي الدولدددددة مباشدددددرج معددددداويه، فدددددي أداء هدددددذه المهمدددددة جماعدددددة مدددددن المدددددوظ ين وعددددددد مدددددن المجدددددالس 

الدددددذي يرأسددددده الملدددددك شخصددددديًا     2فالمختل دددددة  وكدددددان مدددددن أهددددد، هدددددذه المجدددددالس المجلدددددس الخددددداص

وقددددد كددددون أعضدددداء هددددذا المجلددددس عدددددج لجددددان يخددددتص كددددل لجنددددة منهددددا باإلشددددراف علدددد  مصددددلحة 

مددددن مصددددال  الدولددددة   ومددددن هددددين هددددذه اللجددددان لجنددددة أرلدددد  عليهددددا لجنددددة الدولددددة وكايدددد  يعدددددرض 

  ويعدددددددد هدددددددذه اللجندددددددة األيدددددددل التدددددددارقخي لنبدددددددوء الدددددددوزارج فدددددددي النظدددددددام  3فعليهدددددددا أعمدددددددال الدولدددددددة

ايي  وكددددددان أعضدددددداء هددددددذه اللجنددددددة مسددددددمون بمستبدددددداري التددددددا   والملددددددك هددددددو الددددددذي معيددددددنه، البرلمدددددد

فضدددددداًل عددددددن بقيددددددة أعضدددددداء المجلددددددس  و لددددددك أن الملددددددك كددددددان مسددددددتقرر با تيددددددار جميددددددع أعضدددددداء 

وقدددددد  . 4فالمجلدددددس الخددددداص ربقدددددًا إلراديددددده  ولددددد، متدددددن للبرلمدددددان أي رقابدددددة علددددد  أعضددددداء المجلدددددس 

                                                           
  أساسدددددددياك النظدددددددام البرلمدددددددايي وإشدددددددتاليايه فدددددددي لقلدددددددي، كوردسدددددددتان 1025زايدددددددا ر،وف  مدددددددة  وسدددددددعيد دايدددددددا عبدددددددد ال دددددددرق،ف  كدددددددرق، –  1ف

 .2327  بغداد  ص 1  العدد 52العراق  دراسة يحليلية مقارية  مجلة دراساك  علوم البرقعة والقايون  المجلد 
 .121  منبقج المعارف  اإلستندرقة  ص 1دستوري     النظ، السياسية والقايون ال2572محسنف   ليل -  2ف
  الدممقراريدددددددة البرلماييدددددددة اييجليزقدددددددة  يرجمدددددددة فددددددداروق يوسددددددد   القددددددداهرج  دون ياشدددددددر  ص 2570محمدددددددد فدددددددت  اللددددددده ف  الخطيددددددد  –  3ف

275. 
سدددددعود   الرقددددداض    السياسدددددة والحتومدددددة  يرجمدددددة عبدددددد اللددددده هدددددن مهدددددذ اللحيددددددان  جامعدددددة الملدددددك 2555غراهدددددام لدددددورايس واو دددددرونف -  4ف

 .221ص
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أوا دددددر القدددددرن فدددددي وايضدددددح  معالمهدددددا   للددددد  يضدددددامنية مدددددن فردمدددددة المسدددددؤولية الوزارقدددددة يطدددددورك

الثدددددامن عبدددددر فتقادددددد مبددددددأ المسدددددؤولية السياسدددددية للدددددوزارج بمعنددددد  أن الدددددوزراء مسدددددؤولون بالتضدددددامن 

 .  1فباعتباره، كتلة وهيية وا دج وي يستطيع الوزارج البقاء في الحت، ل ا فقدك رقة البرلمان

للنظدددددددددام البرلمدددددددددايي  يدددددددددث  هددددددددد  ال قيددددددددده  الغدددددددددرصيين يعرق ددددددددداك ال قهددددددددداءينوعددددددددد   وقدددددددددد

Duverger النظدددددام الدددددذي يتميدددددز ببددددد افية السدددددلطة التن يذمدددددة اي وجدددددود  بقيدددددهبدددددالقول  للددددد  يعرق ددددده

 بقيددددهفقددددد عرفدددده  Essmeinال قيدددده  أمددددا.  2فالبرلمددددان أمددددامرئدددديس دولددددة و تومددددة مسددددؤولة سياسدددديا 

ان السدددددلطة التن يذمدددددة وان يطددددداق لهدددددا و  أقصددددد النظدددددام الدددددذي مقدددددوم علددددد  المسدددددؤولية الوزارقدددددة فدددددي 

الهييدددددة  أعضددددداءمتويدددددة مدددددن وزارج منبثقدددددة مدددددن  ليهدددددا لياايددددد  من صدددددلة عدددددن السدددددلطة التبدددددرقعية 

متعلقدددددة  وأعمدددددالعدددددن كدددددل مدددددا مصددددددر عنهدددددا مدددددن يصدددددرفاك  أمامهددددداالنياهيدددددة و اضدددددعة للمسدددددؤولية 

 ولددددددد، مقتصدددددددر يعرقددددددد  النظدددددددام البرلمدددددددايي علددددددد  ال قددددددده الغرصدددددددي هدددددددل يصددددددددى . 3فببدددددددؤون الدولدددددددة

يعرق دددده بقيدددده ر يظددددام الحتدددد، الددددذي  للدددد  بعضدددده،العديددددد مددددن ال قهدددداء العددددرب  يددددث  هدددد   لتعرق دددده

التوجيدددددده  أمددددددرمقددددددوم علدددددد  قاعدددددددج المسدددددداواج هددددددين السددددددلطتين التبددددددرقعية والتن يذمددددددة بحيددددددث متددددددون 

السياسددددي للبددددؤون العامددددة للدولددددة يتيجددددة يعدددداون كامددددل هددددين البرلمددددان ورئدددديس الدولددددة عددددن ررقدددد  

فيددددذه  للدددد  يعرق دددده بقيدددده النظددددام  الددددبعض األ ددددر  أمددددا  4فة أمددددام ممثلددددي البددددع الددددوزارج المسددددؤول

التدددددوازن والتعددددداون هدددددين السدددددلطة التبدددددرقعية والسدددددلطة التن يذمدددددة  تددددد  ي  أسددددداوالدددددذي مقدددددوم علددددد  

                                                           
 .322  النظ، السياسية المعايرج  دار النهضة العرصية  هيروك  ص 2557محمد محمدف  هدران  1ف
  المؤسسدددددددداك السياسددددددددية والقددددددددايون الدسددددددددتوري  فاأليظمددددددددة السياسددددددددية ال بددددددددرى  يرجمددددددددة جددددددددور  سددددددددعد  2551مددددددددورقس ف  دوفرجيدددددددده   2ف
 232ص   المؤسسة الجامعية للدراساك والنبر  هيروك2 
  متتبددددددة السددددددنهوري  2  فصددددددل السددددددلطتين التن يذمددددددة والتبددددددرقعية فددددددي النظددددددام البرلمددددددايي فددددددي العددددددراق   1021رافددددددع  ضددددددرف  شددددددبر  3ف

 13بغداد  ص 
 .597  يظرقة الدولة واألسس العامة للتنظي، السياسي  متتبة القاهرج الحديثة  ص2572رعيمة ف  الجرف  4ف
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  أمددددا د يعمددددان الخطيدددد   فيددددرى أن  1فاأل ددددرى هددددايين السددددلطتين علدددد   ا دددددييطغدددد  أو يسدددديطر 

و التددددددددوازن والتعدددددددداون هددددددددين السددددددددلطة التبددددددددرقعية والسددددددددلطة علدددددددد  أسدددددددداالنظددددددددام البرلمددددددددايي مقددددددددوم 

  . 2فالتن يذمة  اك الجهاز المزدو ر

ال  ددددددرج الرئيسددددددية التددددددي مقددددددوم عليهددددددا النظددددددام  أنوقتضدددددد  مددددددن  ددددددالل التعرق دددددداك السددددددابقة 

البرلمدددددايي يتمثدددددل فدددددي ال صدددددل المدددددرن القدددددائ، علددددد  التعددددداون والتدددددوازن والمسددددداءلة هدددددين السدددددلطتين 

قدددددرى و  التبدددددرقعية والتن يذمدددددة فدددددي الدولدددددة بغيدددددة يحقيددددد  التدددددوازن السياسدددددي والتدددددقرير المتبدددددادل هينهدددددا.

رنائيدددددة السدددددلطة التن يذمدددددة قدددددوم علددددد  مبددددددأ البا دددددث أن النظدددددام البرلمدددددايي أسدددددلوب ويظدددددام للحتددددد، م

 التبدددددددرقعية والتن يذمدددددددة فدددددددي سدددددددبيل يحقيددددددد  المصدددددددلحة العامدددددددة. والتدددددددوازن هدددددددين السدددددددلطةوالتعددددددداون 

ولإل ارددددة باألسددددس التددددي مقددددوم عليهددددا النظددددام البرلمددددايي فدددد ن يناولنددددا لهددددذا الموضددددوع سدددديتون مددددن 

أمدددددددددا المبحدددددددددث الثدددددددددايي  دددددددددالل المبحدددددددددث األول الدددددددددذي يبحدددددددددث فيددددددددده رنائيدددددددددة السدددددددددلطة التن يذمدددددددددة 

 فنخصصه لتناول التعاون والتوازن هين السلطة التبرقعية والسلطة التن يذمة.

  

                                                           
 .995القايون الدستوري  مرجع ساه   صمحسن  النظ، السياسية و    ليل  1ف
  الوسددددددية فدددددددي الدددددددنظ، السياسددددددية والقدددددددايون الدسدددددددتوري  دار الثقافددددددة للنبدددددددر والتوزقدددددددع  عمدددددددان  ص 1020يعمدددددددان أ مددددددددف  الخطيدددددد   2ف

379. 
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 األوللمبحث ا

 تكوين السلطة التنفيذية ووظيفتها في النظام البرلماني 

يقدددددوم السدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي النظدددددام البرلمدددددايي علددددد  مبددددددأ ال صدددددل هدددددين منصددددد  رئددددديس 

ورئاسدددددة الحتومدددددة  بحيدددددث متدددددون رئددددديس الدولدددددة  للجمهورقدددددة أو مل دددددًا الدولدددددة سدددددواء كدددددان فرئيسدددددًا 

أو الملدددددك غيدددددر مسدددددؤول سياسددددديًا   يدددددث يقدددددع المسدددددؤولية السياسدددددية ال املدددددة علددددد  عددددداي  الدددددوزارج 

وقختلددددد  يطددددداق المسدددددؤولية الجنائيدددددة بدددددق تالف يدددددوع الدددددنظل، البرلمدددددايي هدددددين .  1فبصدددددورج يضدددددامنية

 مل ي أو جمهوري.

واسددددتنادًا لمددددا يقدددددم فدددد ن يناولنددددا لهددددذا الموضددددوع سدددديتون مددددن  ددددالل المطلدددد  األول الددددذي يبحددددث 

 .ي وظي ة السلطة التن يذمةالمطل  الثايي فنبحث ف . أما فيي وقن السلطة التن يذمة فيه 

 المطلب األول

 تكوين السلطة التنفيذية

ي مقتصددددددر يطبيدددددد  النظددددددام البرلمددددددايي علدددددد  الدددددددول  اك األيظمددددددة المل يددددددة علدددددد  الددددددرغ، 

مددددن يبددددقيه فددددي ظددددل النظددددام المل ددددي اييجليددددزي  هددددل ممتددددن األ ددددذ بدددده ويطبيقدددده فددددي الدددددول  اك 

األيظمدددددة الجمهورقدددددة  ويظدددددرًا للددددد  أن رئددددديس الدولدددددة فدددددي النظدددددام البرلمدددددايي ي مملدددددك أمدددددة سدددددلطاك 

الحتومدددددة  لدددددذلك ف يددددده ي يتحمدددددل أمدددددة مسدددددؤولية سدددددواء كدددددان مل دددددًا أم ين يذمدددددة فعليدددددة علددددد  غدددددرار 

 .  وقتري  عل  مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة يتيجتان هامتان: 2فرئيس جمهورقة

                                                           
 .125  النظ، السياسية والقايون الدستوري  دار الثقافة للنبر والتوزقع  عمان  ص 2555عبد ال رق،ف  علوان  1ف
 .395  النظام الدستوري اللبنايي  الدار الجامعية للطباعة والنبر  هيروك  ص 2523لهراهي، عبد العزقزف شيحا   2ف
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األولددددددد : عددددددددم جدددددددواز ايتقددددددداده ييعددددددددام مسدددددددؤوليته وعددددددددم ممارسدددددددته ألي سدددددددلطة ين يذمدددددددة يريددددددد  

المسدددددؤولية  وهدددددذه المسدددددؤولية ي يتحقددددد  مسدددددؤوليته  فالقاعددددددج العامدددددة يقضدددددي ان السدددددلطة يدددددوازي 

 .  1فلي في  الة ممارسة رئيس الدولة لمهام معينة بطرققة مخال ة للقايون 

والثاييدددددة : وجدددددوب يوقيدددددع رئددددديس الدددددوزراء والدددددوزقر المخدددددتص بجدددددوار يوقيدددددع رئددددديس الدولدددددة عمددددداًل 

لددددي الددددوزارج مددددن المجدددداور ألن األوامددددر الصددددادرج عددددن رئدددديس الدولددددة ي يخ الددددوزاري  بقاعدددددج التوقيددددع

  وعليددددده فددددد ن يوقيدددددع رئددددديس الدولدددددة ل ا لددددد، مقتدددددرن هتوقيدددددع الدددددوزارج المختصدددددة مجعدددددل  2فالمسدددددؤولية

هددددذا العمددددل أو القددددرار بمنددددقى عددددن الطعددددن بدددده  وقحددددرم البرلمددددان مددددن  دددد  يوجيدددده النقددددد لليدددده كددددون 

 . 3فمتخذه غير مسؤول عن أعماله سياسياً 

الدولددددددة فدددددد ن الموقدددددد  منهددددددا مختلدددددد  فددددددي  أمددددددا فيمددددددا يتعلدددددد  بالمسددددددؤولية الجنائيددددددة لددددددرئيس

األيظمدددددددة المل يدددددددة البرلماييدددددددة  عنددددددده فدددددددي األيظمدددددددة البرلماييدددددددة الجمهورقدددددددة   يدددددددث معتبدددددددر الملدددددددك  

غيدددددددر مسدددددددؤول جنائيدددددددًا عدددددددن أفعالددددددده علددددددد  أسددددددداو قاعددددددددج أن الملدددددددك ي مخطددددددد  أو أن  ايددددددده ي 

أمدددددا فدددددي األيظمدددددة الجمهورقدددددة البرلماييدددددة فددددد ن الدددددرئيس مسدددددقل جنائيدددددًا عدددددن يصدددددرفايه و     4فيمدددددس

التددددي يبددددتل جددددرائ، يقددددع يحدددد  رائلددددة العقدددداب سددددواء كايدددد  هددددذه الجددددرائ، يتصددددل بقعمددددال وظي تدددده  

أم جددددددرائ، عادمددددددة  وي يتندددددداقض  لددددددك مددددددع مددددددا يددددددوفره الدسددددددايير للددددددرئيس مددددددن  صدددددداية ل  أن هددددددذه 

                                                           
النافددددددذ  مجلددددددة  1009  ربيعددددددة النظددددددام البرلمددددددايي فددددددي العددددددراق فددددددي ظددددددل دسددددددتور جمهورقددددددة العددددددراق لعددددددام 1022عددددددامر  ف  عيددددددا  1ف

 .5  العراق. ص25د23  العددان 5الحقوق  كلية القايون  الجامعة المستنصرقة  المجلد 
 .172ميلود أهو  زام اهراهي،فد/ك  الوجيز في القايون الدستوري  الدار الجماهيرقة للتوزقع واإلعالن  ليبيا  ص   المهدهي 2ف
 .5  المرجع الساه   ص1009عيا  عامر  ربيعة النظام البرلمايي في العراق في ظل دستور جمهورقة العراق لعام   3ف
 . 237  دار وائل للطباعة والنبر  عمان  ص 2  يظراك  ول الدممقرارية   1000محمد سلي، محمد ف  غزوي   4ف



17 
 

 

ببددددرو  معينددددة كمددددا ليهددددا ي يعنددددي عدددددم مسددددؤوليته الجنائيددددة الحصدددداية ليسدددد  مطلقددددة هددددل محددددددج 

 . 1فعن األفعال التي يري بها

 الثاني المطلب

 وظيفة السلطة التنفيذية 

يعتبددددددر الحتومددددددة الطدددددددرف الثددددددايي فددددددي السدددددددلطة التن يذمددددددة  وهمددددددزج الويدددددددل هددددددين رئددددددديس 

يدددددا بة السدددددلطة   وهدددددي  2فالدولدددددة والبرلمدددددان  ويت دددددون مدددددن رئددددديس الدددددوزراء وعددددددد مدددددن الدددددوزراء 

ال عليدددددة والمهيمندددددة علددددد  لدارج شدددددؤون الدولدددددة  ممدددددا يريددددد  مسدددددؤوليتها أمدددددام البرلمدددددان  وقدددددد  هددددد  

بعدددددض ال قهددددداء للددددد  يسدددددمية النظدددددام البرلمدددددايي بحتومدددددة الدددددوزارج لمدددددا لهدددددا مدددددن أهميدددددة فدددددي النظدددددام 

رج   ضددددور اجتماعدددداك الددددوزامحدددد  لددددرئيس الدولددددة فددددي النظددددام البرلمددددايي و    3فالسياسددددي البرلمددددايي

مناقبددددايها وإهددددداء رأمدددده فيهددددا لي أيدددده ي محدددد  لدددده التصددددوق  علدددد  ايخددددا  القددددراراك  فددددي وايشددددتراك

وقطلددددد  علددددد  اجتمددددداع الدددددوزارج الدددددذي محضدددددره رئددددديس الدولدددددة مجلدددددس الدددددوزراء  أمدددددا ايجتماعددددداك 

 . 4فالتي ي محضرها رئيس الدولة فيطل  عليها مجلس الوزارج أو الحتومة

 في النظام البرلمايي بالخصائص التالية: التبتيل الوزاري وقتميز 

أويًددددد اسددددتناد الدددددوزارج للدددد  رقددددة البرلمدددددان: يسددددتمد الدددددوزارج مبددددروعيتها القايوييددددة مدددددن يددددواب البرلمدددددان 

الدددددذين معتبدددددرون يدددددواب عدددددن األمدددددة  وقبدددددتر  لتسدددددمية رئددددديس الدددددوزراء أن محظددددد  هثقدددددة األغلبيدددددة 

                                                           
 .122  الوسية في النظ، السياسية والقايون الدستوري  مطابع السعديي  دون متان يبر  ص1005عبد الغنيف  بسيويي  1ف
 وما بعدها. 375ون الدستوري   المرجع الساه   ص يعمان أ مد  الوسية في النظ، السياسية والقاي الخطي    2ف
  وضدددددددع السدددددددلطة التن يذمدددددددة  رئددددددديس الدولدددددددة  الدددددددوزارج   فدددددددي األيظمدددددددة السياسدددددددية المعايدددددددرج 1002لهدددددددراهي، عبدددددددد العزقدددددددز  ف  شددددددديحا  3ف

 .157ص  .دراسة يحليلية هين النصوص والوقائع منبقج المعارف  اإلستندرقة
 .325أ مد  الوسية في النظ، السياسية والقايون الدستوري  المرجع الساه     ص الخطي   يعمان  4ف
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البرلماييددددددة  أو ائتالفيددددددة وإي يددددددت، ي ليدددددد  البرلماييددددددة سددددددواء كايدددددد  الددددددوزارج قائمددددددة علدددددد  األغلبيددددددة 

 .  1فرئيس وزراء جديد

: ينبغدددددي أن متدددددون الدددددوزراء مجموعدددددة ومتضدددددامنة فدددددي المسدددددؤولية راييدددددًا د الدددددوزارج و ددددددج متجايسدددددة

متجايسدددددة مت اهمدددددة مت قدددددة علددددد  السياسدددددة العامدددددة للدددددوزارج بالبدددددتل الدددددذي مجعدددددل كدددددل وا دددددد مدددددنه، 

وأمدددددام الدددددرأي العدددددام فدددددي الددددددا ل والخدددددار  وان يتضدددددامن يددددددافع عدددددن هدددددذه السياسدددددة أمدددددام البرلمدددددان 

الجميددددددع فددددددي مواجهددددددة المسددددددؤولية السياسددددددية أمددددددام البرلمددددددان وفددددددي ين يددددددذ أعمددددددال الحتومددددددة التددددددي 

 .  2فأعلنتها ويال  رقة البرلمان عند يبتيل الوزارج

: فددددالوزارج فددددي النظددددام البرلمددددايي لهددددا وضددددع متميددددز أليهددددا يملددددك والتن يددددذرالثددددًا د الددددوزارج أداج للحتدددد، 

فددددددي المجددددددال الدسددددددتوري سددددددلطة البدددددد  فددددددي رسدددددد، السياسددددددة العامددددددة الدا ليددددددة والخارجيددددددة للدولددددددة  

وين يددددذها. أمددددا فددددي النظددددام الرئاسددددي فلدددديس لهددددا هددددذا الوضددددع المتميددددز  يددددث معتبددددر الددددوزراء يددددابعين 

ن سددددددلطة التقرقدددددر فدددددي شدددددقن سياسدددددة الدددددبالد أليهدددددد، لدددددرئيس الدولدددددة ومجدددددرد سدددددتريارقون وي ممل دددددو 

 أداج يحضير للقراراك المتخذج من جاي  الرئيس.

ان الددددددوزراء  رابعاددددددد الددددددوزراء يددددددد لون البرلمددددددان بصدددددد ته، الوزارقددددددة: السددددددائد فددددددي النظددددددام البرلمددددددايي

وصدددددذلك مجمعدددددون عضدددددوقة كدددددل مدددددن السدددددلطتين التبدددددرقعية  متويدددددون أعضددددداء فدددددي المجلدددددس النيددددداهي

  كمددددا ممتددددن أن مددددقيون مددددن  ارجدددده وفددددي كددددال الحددددالتين يددددد ل الددددوزراء للدددد  البرلمددددان  3فوالتن يذمددددة

سددددواء كددددايوا أعضدددداء فيدددده أم غيددددر  لددددك ليبددددتركون فددددي مناقبدددداك أعضددددائه وإهددددداء  رائهدددد، والدددددفاع 

                                                           
   ددددددل البرلمددددددان و ردددددداره القايوييددددددة علدددددد  مبدددددددأ اسددددددتمرارقة أعمددددددال الدولددددددة   دراسددددددة يحليليددددددة مقاريددددددة  1022دايددددددا عبددددددد ال ددددددرق،ف سددددددعيد   1ف
 .35  المؤسسة الحديثة لل تاب  رراهلس لبنان  ص 2 
النافدددددذ   المرجدددددع السددددداه    1009بيعدددددة النظدددددام البرلمدددددايي فدددددي العدددددراق فدددددي ظدددددل دسدددددتور جمهورقدددددة العدددددراق لعدددددام عدددددامر  ر  عيدددددا   2ف

 .7ص 
 195هايي علي  النظ، السياسية والقايون الدستوري  المرجع الساه   ص  الطهراوي   3ف
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عددددن سياسددددة الحتومددددة بجايدددد  يوضددددي  المسدددددائل التددددي محتددددا  البرلمددددان استيضددددا ها  ددددال رلبددددده 

 . 1ف ايه، هتوضيحها أو يقدم أعضاء الوزارج من

 الثاني المبحث

 في النظام البرلماني  التشريعيةوالسلطة  التنفيذيةمبدأ الفصل بين السلطة 

مقدددددددوم النظددددددددام البرلمددددددددايي علددددددد  مبدددددددددأ ال صددددددددل هددددددددين السدددددددلطاك  وقتميددددددددز هددددددددذا ال صددددددددل 

بالمرويددددددددة وعدددددددددم الجمددددددددود  بمعندددددددد  لن الغامددددددددة مندددددددده ضددددددددمان عدددددددددم التدددددددددا ل هددددددددين السددددددددلطتين 

التبدددددرقعية والتن يذمدددددة  واسدددددتقاللية كدددددل سدددددلطة عدددددن األ دددددرى فدددددي لردددددار التعددددداون والرقابدددددة هينهمدددددا 

راف بال صدددددددل هدددددددين السدددددددلطاك هدددددددل مقدددددددر مبددددددددأ التعددددددداون فالنظدددددددام البرلمدددددددايي ي مقدددددددوم علددددددد  اإلسددددددد

  وقعتبددددددر يحقدددددد  ال صددددددل هددددددين السددددددلطاك مددددددع قيددددددام التعدددددداون والرقابددددددة هينهمددددددا  2فوالتددددددوازن هينهمددددددا

 . 3فمعيارًا لتطبي  النظام البرلمايي

األول الددددذي  المطلدددد واسددددتنادًا لمددددا يقدددددم فدددد ن يناولنددددا لهددددذا الموضددددوع سددددت ون مددددن  ددددالل 

التبددددرقعية والتن يذمددددة. أمددددا فددددي تين علدددد  التعدددداون المتبددددادل هددددين السددددلط يسددددلة الضددددوء مددددن  اللدددده

 .الرقابة المتبادلة هين السلطتين التبرقعية والتن يذمة الثايي فنبحث في المطل 

                                                           
 .322القايون الدستوري المصري والبرعية الدستورقة  دار المعارف  اإلستندرقة  ص     1009جمال الدينف  سامي  1ف
 .35 سان محمد ش ي فد/ك  األيظمة السياسية والدستورقة المقارية  مطبعة المعارف  بغداد  ص   العايي   2ف
يايه فدددددي لقلدددددي، كوردسدددددتان العدددددراق  دراسدددددة ر،وف ر مدددددة  وسدددددعيد دايدددددا عبدددددد ال دددددرق،  أساسدددددياك النظدددددام البرلمدددددايي وإشدددددتال ادددددرق،  زايدددددا  3ف

 .2322يحليلية مقارية المرجع الساه   ص 
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األول المطلب  

 التشريعية والتنفيذية السلطتين المتبادل بين التعاون 

يجسددددديدًا لمبددددددأ ال صدددددل المدددددرن هدددددين معتبدددددر التعددددداون هدددددين السدددددلطتين التبدددددرقعية والتن يذمدددددة 

   يددددث يتعدددداون كددددل سددددلطة مددددع األ ددددرى فددددي لرددددار الدسددددتور فددددي السددددلطاك فددددي النظددددام البرلمددددايي

 سبيل يحقي  المصلحة العامة.

واسدددددتنادًا لمدددددا يقددددددم فددددد ن يناولندددددا لهدددددذا الموضدددددوع سددددديتون مدددددن  دددددالل ال دددددرع األول الدددددذي 

لتن يذمددددددة. أمددددددا فددددددي ال ددددددرع الثددددددايي يعدددددداون السددددددلطة التبددددددرقعية مددددددع السددددددلطة ا يددددددوريبحددددددث فيدددددده 

 يعاون السلطة التن يذمة مع السلطة التبرقعية. يورفنبحث في 

 تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية: الفرع األول

يتجلددددد  يعددددداون السدددددلطة التبدددددرقعية مدددددع السدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي العديدددددد مدددددن الصدددددور ومدددددن 

ويعاويهددددددا مددددددع الدددددددور يلعبدددددده السددددددلطة التبددددددرقعية فددددددي ي ددددددوقن السددددددلطة التن يذمددددددة    هددددددذه الصددددددور

السدددددددلطة التن يذمدددددددة فدددددددي مجدددددددال الخدمدددددددة العامدددددددة والبدددددددؤون الخارجيدددددددة  واشدددددددترااها مدددددددع السدددددددلطة 

 التن يذمة في وضع الموازية العامة للدولة.

لعبددددده السدددددلطة يتجلددددد  الددددددور الدددددذي ي دددددد دور السدددددلطة التبدددددرقعية فدددددي ي دددددوقن السدددددلطة التن يذمدددددة:2

 التبرقعية في ي وقن السلطة التن يذمة بالنوا ي التالية:
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أ د سددددددلطة البرلمددددددان فددددددي يوليددددددة رئدددددديس الدولددددددة: ممثددددددل أسددددددلوب ا تيددددددار رئدددددديس الدولددددددة مددددددن قبددددددل 

  ووفقددددًا لددددرأي بعددددض ال قدددده فدددد ن ايتخدددداب  1فالبرلمددددان أاثددددر الطددددرق شدددديوعًا فددددي النظددددام البرلمددددايي 

ايتخدددداب مددددن البددددع  غيددددر ايدددده يددددت، علدددد   ليرئدددديس الجمهورقددددة مددددن البرلمددددان مددددا هددددو فددددي جددددوهره 

فعمليددددددة   درجتددددددين ل  ينتخدددددد  البددددددع  يوابدددددده أوًي ردددددد، مقددددددوم النددددددواب بايتخدددددداب رئدددددديس الجمهورقددددددة

كمدددددددا مسددددددده، هدددددددذا    2فايتخددددددداب البرلمدددددددان للدددددددرئيس يعبيدددددددر واضددددددد  ييجددددددداه الدددددددرأي العدددددددام البدددددددعبي

األسدددددلوب فدددددي يقوقدددددة البرلمدددددان ويوريدددددد اسدددددتقرار الدولدددددة سياسددددديًا وقجنبهدددددا ال ثيدددددر مدددددن الصدددددراعاك 

.وقمندددددع اي دددددراد رئددددديس الدولدددددة بالسدددددلطة فيمدددددا لدددددو  صدددددل  3فالمحتملدددددة هدددددين رئددددديس الدددددبالد والبرلمدددددان

 . 4فعل  مركزه بطرققة أ رى من  ار  البرلمان

جلددددددس الدددددددوزراء والددددددوزراء وإقدددددددالته،: قدددددددم  األيظمدددددددة ب د سددددددلطة البرلمدددددددان فددددددي يوليدددددددة رئدددددديس م

السياسدددددية البرلماييدددددة عددددددج يدددددور لتسدددددمية رئددددديس مجلدددددس الدددددوزراء والدددددوزراء  يدددددث  هددددد  بعضدددددها 

فددددي  ددددين  هدددد  الددددبعض اآل ددددر للدددد    للدددد  لشددددراك رئدددديس الدولددددة فددددي والبرلمددددان فددددي هددددذه المهمددددة

همدددددة بالبرلمدددددان دون  صدددددر هدددددذه الم أومددددن  هدددددذا الحددددد  للددددد  رئددددديس الجمهورقدددددة بصدددددورج مطلقدددددة  

 .  5فمباركة فعلية من رئيس الدولة

                                                           
   سدددددلطة ومسدددددؤولية الدولدددددة فدددددي النظدددددام البرلمدددددايي  المؤسسدددددة الجامعيدددددة للدراسددددداك والنبدددددر  والتوزقدددددع  2559عبدددددد الغنددددديف  بسددددديويي  1ف
 21  هيروك  ص2 
 .321  القايون الدستوري  منبقج المعارف  اإلستندرقة  ص 2552محمد رفع ف  عبد الوهاب  2ف
  الدسددددددتور اللبنددددددايي مددددددن التعددددددديل للدددددد  التبددددددديل  المؤسسددددددة الجامعيددددددة للدراسدددددداك والنبددددددر والتوزقددددددع  هيددددددروك 1000سددددددميرف  الصددددددبا   3ف

 .220ص
 .272قج المعارف  اإلستندرقة  ص   يحليل النظام الدستوري المصري  منب1003لهراهي، عبد العزقزف  شيحا  4ف
  يددددددقرير البرلمددددددان علدددددد  رئدددددديس الدولددددددة فددددددي بعددددددض الددددددنظ، الدسددددددتورقة  رسددددددالة ماجسددددددتير  1005يدددددداجي  نتددددددو  ليلدددددد ف  الخالدددددددي  5ف

 75جامعة باهل   ص
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د يعدددددداون البرلمددددددان مددددددع السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي مجددددددال الخدمددددددة العامددددددة والبددددددؤون الخارجيددددددة:  1

يخددددددتص السددددددلطة التن يذمددددددة باألسدددددداو فددددددي مجددددددال الخدمددددددة العامددددددة باعتبارهددددددا السددددددلطة المختصددددددة 

لي أن األيظمددددددددة السياسددددددددية البرلماييددددددددة وفدددددددد    هوظي ددددددددة التن يددددددددذ هددددددددين سددددددددلطاك الدولددددددددة األ ددددددددرى 

منظورهدددددا لمبددددددأ ال صدددددل المدددددرن هدددددين السدددددلطاك قدددددد أ دددددذك بمبددددددأ لشدددددراك البرلمدددددان مدددددع السدددددلطة 

التن يذمددددددة فددددددي مجددددددال ينظددددددي، الخدمددددددة العامددددددة  ومددددددن األمثلددددددة علدددددد   لددددددك موافقددددددة البرلمددددددان علدددددد  

أمدددددا فيمدددددا يتعلددددد  بالبدددددؤون .  1فيعيدددددين كبدددددار المدددددوظ ين المددددددييين  وموافقتددددده علددددد  يعيدددددين القضددددداج

  الخارجيدددددة فددددد ن األيدددددل لن مهمدددددة لدارج البدددددؤون الخارجيدددددة يتويهدددددا السدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي الدولدددددة

فدددددد ن البددددددع  مسدددددداه، مددددددن  ددددددالل مبدددددددأ المبدددددداركة البددددددعبية فددددددي ايخددددددا  القددددددراراك ل اً ول ددددددن ي رقسدددددد

الخارجيددددددددة  ممثليدددددددده فددددددددي البرلمددددددددان فددددددددي ايخددددددددا  القددددددددراراك واألمددددددددور الهامددددددددة المتعلقددددددددة بالسياسددددددددة 

 .   2فوصخاية فيما يتعل  بالتعييناك ألعضاء السلك الدهلوماسي  وإقرار المعاهداك

ددددد اشدددددتراك البرلمدددددان مدددددع السدددددلطة التن يذمدددددة فددددي وضدددددع الموازيدددددة العامدددددة للدولدددددة: يعدددددرف الموازيدددددة 3

وريقدددددة ماليدددددة يبدددددمل جميدددددع اإليدددددراداك الحتوميدددددة ومصدددددروفايها  دددددالل سدددددتة  بقيهددددداالعامدددددة للدولدددددة 

  وقعددددددد ال قدددددده عمليددددددة  3فماليددددددة وا دددددددج يددددددنعتس فيهددددددا التوجهدددددداك العامددددددة للسياسددددددة الماليددددددة للدولددددددة

اشددددتراك البرلمددددان مددددع السددددلطة التن يذمددددة فددددي وضددددع الموازيددددة العامددددة للدولددددة أ ددددد مظدددداهر التعدددداون 

 . 4فن يذمة في النظام البرلماييهين السلطتين التبرقعية والت

                                                           
 .120  الجامعة الم تو ة  رراهلس  ص 2  القايون الدستوري والنظ، السياسية   1001عديان رهف  الدوري  –  1ف
 .225د 223  الدسايير الورنية  يرجمة ماسين يوس   دار الحتمة  بغداد  ص2552فيوران  هيلين -  2ف
  الدددددددائرج اإلعالميددددددة لمجلددددددس 2  الرقابددددددة الماليددددددة علدددددد  ين يددددددذ الموازيددددددة العامددددددة فددددددي القددددددايون العراقددددددي   1002فالزهدددددداوي  عددددددديان -  3ف

 وما بعدها. 19النواب  بغداد  ص
  2  العالقددددددددة هددددددددين السددددددددلطتين التن يذمددددددددة والتبددددددددرقعية فددددددددي النظددددددددام البرلماييفدراسددددددددة مقاريددددددددة   1005مهنددددددددد يددددددددال ف  الطراويددددددددة –  4ف

 .57الوراق للنبر والتوزقع  عمان  ص
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ممدددددددارو  فق يايددددددداوقختلددددددد  ا تصددددددداص البرلمدددددددان هدددددددين الحدددددددد األقصددددددد  والحدددددددد األديددددددد  

البرلمددددددان ا تصايدددددده كدددددداماًل فيضددددددع القواعددددددد األساسددددددية للموازيددددددة الماليددددددة العامددددددة وقتددددددد ل فددددددي 

علددددد    جدددد، ي قدددداك الدولددددة والمناقلددددة هددددين مبددددال  أهواههدددددا  وأ يايددددًا أ ددددرى مقتصددددر يددددد ل البرلمددددان

مدددددن السدددددلطة التن يذمدددددة أو التصدددددرق  لهدددددا باعتمادهدددددا  وعلددددد   لليدددددهالمبدددددروع المقددددددم  لقدددددرارمجدددددرد 

العمددددوم يمددددر الموازيددددة الماليددددة العامددددة للدولددددة بعدددددج مرا ددددل متعاقبددددة يبدددددأ ب عددددداد الموازيددددة مددددن قبددددل 

رسددددة ممابالحتومددددة  ويمددددر ب قرارهددددا مددددن قبددددل البرلمددددان  ردددد، ين يددددذها مددددن جايدددد  الحتومددددة  وايتهدددداء 

  . 1فالبرلمان الرقابة عل  ين يذها من قبل السلطة التن يذمة

 تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية: الفرع الثاني

يتخدددددذ يعددددداون السدددددلطة التن يذمدددددة مدددددع السدددددلطة التبدددددرقعية العديدددددد مدددددن األشدددددتال والصدددددور  

التبددددددرقعية  وإشددددددراف ومددددددن الصددددددور الدددددددور الددددددذي يلعبدددددده السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي يبددددددتيل السددددددلطة 

السددددلطة التن يذمددددة علدددد  ايتخددددداب أعضدددداء السددددلطة التبددددرقعية  و ددددد  السددددلطة التن يذمددددة فددددي دعدددددوج 

البرلمدددددان لاليعقددددداد  ويمتدددددع السدددددلطة التن يذمدددددة بحددددد   ضدددددور جلسددددداك البرلمدددددان ولجايددددده  والتعددددداون 

 مع السلطة التبرقعية في مجال التبرقع.

 طة التبرقعية:دور السلطة التن يذمة في يبتيل السلد 2

يت ددددداوك الددددددور الدددددذي يلعبددددده السدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي ي دددددوقن السدددددلطة التبدددددرقعية مدددددن يظدددددام 

مق دددددذ هنظددددددام  اآل دددددروصعضدددددها   فدددددبعض الدسدددددايير مق دددددذ هنظدددددام المجلسدددددين    دددددر للددددد هرلمدددددايي 

                                                           
  األسددددددددس الدسددددددددتورقة لقددددددددوايين الميزاييددددددددة  جامعددددددددة ال وقدددددددد   مجلددددددددس النبددددددددر العلمددددددددي  1007محمددددددددد ف  اللطيدددددددد   محمدددددددددعبددددددددد  -  1ف

 .22ال وق   ص 
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  فنظددددددام المجلسددددددين يتطلدددددد  أن  1فالمجلددددددس الوا ددددددد بحيددددددث يختلدددددد  ررققددددددة ي ددددددوقن كددددددل منهمددددددا

 لآل ددددربحيددددث ي متددددون األول مطابقددددًا  اآل ددددري ددددون هندددداك مغددددايرج هددددين ي ددددوقن كددددل مجلددددس عددددن 

لدددددددذلك ل ا كدددددددان المجلدددددددس النيددددددداهي يتبدددددددتل عدددددددن ررقددددددد    ايزدوا العلدددددددة مدددددددن هدددددددذا  ايت ددددددد  وإي

ا أن مغددددددايره فددددددي التبددددددتيل ل  لمدددددد اآل ددددددراييتخدددددداب ليمثددددددل البددددددع  يمثددددددياًل  قيقيددددددًا فدددددد ن المجلددددددس 

متددددددون يبددددددتيله بالورارددددددة أو قددددددد يتددددددول  السددددددلطة التن يذمددددددة يعيددددددين بعددددددض أعضددددددائه مددددددع ايتخدددددداب 

وقتسدددددد، موضددددددوع يعيددددددين بعددددددض أعضدددددداء البرلمددددددان    2فالبددددددعبي العددددددام بددددددايقتراعبعددددددض أعضددددددائه 

السياسدددددددية ي مدددددددن فدددددددي  فالمسدددددددوغاكمدددددددن قبدددددددل رئددددددديس الجمهورقدددددددة أو الملدددددددك بمسدددددددوغاك عديددددددددج 

البرلمدددددان للمبدددددارقع التدددددي يقتر هدددددا الحتومدددددة كمدددددا  لقدددددرارمان ضدددددمان ويء هدددددذا المجلدددددس لددددده ولضددددد

فددددددي  اآل ددددددرجايدددددد  الحتومدددددة ضددددددد المجلددددددس  للدددددد هددددددذا المجلددددددس هددددددو لضدددددمان وقوفدددددده  لقامدددددةان 

لمدددددددن عيدددددددنه، وسددددددديبذلون  مددددددددينين الدددددددة وجدددددددود يدددددددزاع فاألعضددددددداء المعيندددددددين سددددددديعتبرون أي سددددددده، 

  . 3فجهده، في الدفاع عن سياسة الحتومة

أمددددددا المسددددددوغاك العمليددددددة فدددددد ن يعيددددددين بعددددددض أعضدددددداء البرلمددددددان يتددددددي  يعيددددددين أيددددددحاب 

ال  دددددداءج والخبددددددرج الددددددذين ينددددددقون بقي سدددددده، عددددددن المعتددددددرك اييتخدددددداهي كمددددددا مسددددددم  هتمثيددددددل بعددددددض 

قوميدددددددة أو دينيدددددددة أو عرقيدددددددة بدددددددقن متدددددددون لهدددددددا يمثيدددددددل  أقليددددددداكروائددددددد  أو ربقددددددداك البدددددددع  مدددددددن 

فضدددداًل عددددن ليا ددددة ال ريددددة للحتومددددة بددددقن يخ دددد     4فيتناسدددد  مددددع أهميددددة المصددددال  التددددي يمثلهددددا

سددددلبية جددددراء ايتخدددداب البددددع  لممثليدددده الددددذي قددددد ينبددددق أ يايددددًا عددددن يددددديي   رددددارممددددا قددددد ينددددتج مددددن 

                                                           
 .195جمال الدين   القايون الدستوري والبرعية الدستورقة  المرجع الساه  ص   اميس –  1ف
 .155المرجع الساه   ص الوسية في النظ، السياسية والقايون الدستوري  عبد الغني    بسيويي –  2ف
  رئدددددديس الجمهورقددددددة فددددددي النظددددددام الدسددددددتوري المصددددددري  رسددددددالة دكتددددددوراه  جامعددددددة القدددددداهرج  2559فددددددؤاد عبددددددد النبددددددي  سددددددنف  فددددددر  –  3ف

 .22الية الحقوق  ص 
 322  النظ، السياسية   دار الجامعة الحديدج  اإلستندرقة  ص 1007محمد رفع ف  عبد الوهاب -  4ف
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مسدددددتوى ك ددددداءج أعضددددداء البرلمدددددان ويمتينهدددددا مدددددن عدددددال   لدددددك عدددددن ررقددددد  يعيدددددين  وي ال  ددددداءاك 

اب أو مددددن غيددددره، بمددددا المطلوصددددة مددددن الددددذين قددددد أ  قددددوا فددددي د ددددول البرلمددددان عددددن ررقدددد  اييتخدددد

 .  1فالمجالس النياهية ورفع مستوى ك اءيها لرراءيؤدي لل  

وقدددددد ايقسددددد، ال قهددددداء فدددددي مدددددوق ه، مدددددن مسدددددقلة يعيدددددين السدددددلطة التن يذمدددددة لدددددبعض أعضددددداء 

 البرلمان لل  ايجاهين:

األول: وقددددددرى أن التعيددددددين يتعددددددارض مددددددع مبدددددددأ الدممقراريددددددة النياهيددددددة أليدددددده سدددددديجعل ويء  اييجدددددداه

العضدددددو المعدددددين للحتومدددددة  وقمنحددددده ضدددددماياك و صددددداياك يسددددداوي الضدددددماياك والحصددددداياك التدددددي 

  .2فيتمتع هها العضو المنتخ 

الثددددددايي: وقؤقددددددد يبددددددتيل مجلددددددس النددددددواب عددددددن ررقدددددد  الجمددددددع هددددددين اييتخدددددداب والتعيددددددين  اييجدددددداه

 .  3فيزقد عدد األعضاء المعينين عن عدد األعضاء المنتخبين  ير  بب

أمددددددا البا ددددددث فيؤقددددددد الددددددرأي الثددددددايي وقددددددرى ان يعيددددددين بعددددددض أعضدددددداء مجلددددددس النددددددواب ي 

يتعددددددددارض مددددددددع ف ددددددددرج الدممقراريددددددددة ل ا يدددددددد، سددددددددلوكه ببدددددددد افية ولغامددددددددة رفددددددددد المجلددددددددس بقيددددددددحاب 

 ال  اءاك والخبراك  وايهتعاد عن التسييس.

 لسلطة التن يذمة عل  ايتخاب أعضاء السلطة التبرقعية:د لشراف ا1

يخدددددددددتص السدددددددددلطة التن يذمدددددددددة بمهمدددددددددة ين يدددددددددذ عمليدددددددددة اييتخابددددددددداك العامدددددددددة فدددددددددي الدولدددددددددة 

بايسدددددتناد للدددددد  النصدددددوص القايوييددددددة الخايدددددة باييتخابدددددداك ويعليمايهدددددا التددددددي عدددددادج مددددددا يتضددددددمن 

                                                           
 .152  النظ، السياسية  دار النهضة العرصية  القاهرج  ص 2522رروك ف  هدوي  –  1ف
 .270  المباد  األساسية في القايون الدستوري والنظ، السياسية  منباج المعارف  مصر  ص 2520سعدف  عص ور –  2ف
 .199عبد الغني  الوسية في النظ، السياسية والقايون الدستوري  المرجع الساه   ص  بسيويي  -  3ف
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مدددددددن النا ددددددد  والمرشددددددد  شدددددددتل النظدددددددام اييتخددددددداهي وي ايددددددديل الددددددددوائر اييتخاهيدددددددة وشدددددددرو  كدددددددل 

مددددددددن  وي ايدددددددديل الدددددددددوائر اييتخاهيددددددددة ومرجعيددددددددة الطعددددددددون اييتخاهيددددددددة للقضدددددددداء ومددددددددا للدددددددد   لددددددددك

  لت دددددون بالنتيجدددددة عمليدددددة يعددددداون هدددددين السدددددلطاك بحيدددددث متمدددددل وقتعددددداون ل دددددداها مدددددع  1في ايددددديل

 األ رى في ليمام هذه العملية.

  : البرلمان لاليعقاد السلطة التن يذمة دعوجد  3

البرلمددددددان للدددددد  اييعقدددددداد فددددددي  ددددددالتين األولدددددد  أن يدددددددعو السددددددلطة التن يذمددددددة  مددددددن السددددددائد

عادمددددة والثاييددددة غيددددر عادمددددة  ل  يتطلدددد  عمددددل البرلمددددان أن ي ددددون هندددداك فتددددراك محددددددج هددددين كددددل 

   2فعطلددددة للرا ددددة والوقددددوف علدددد  مددددا مبددددغل بددددال المددددوارنين مددددن مبدددداال و  ددددرفصددددل يبددددرقعي 

وقددددد سددددارك الدسددددايير البرلماييددددة علدددد  لعطدددداء الحدددد  لددددرئيس الدولددددة أو الملددددك فددددي دعددددوج البرلمددددان 

ايعقدددددد  لاليعقددددداد تددددد  يدددددارق  معدددددين  بحيدددددث ل ا مضددددد  هدددددذا التدددددارق  ولددددد، يددددددع المجلدددددس  لاليعقددددداد

يباشدددددره  وإيمدددددا  وعليددددده فددددد ن السدددددلطة التن يذمدددددة ي يباشدددددر هدددددذا الحددددد  كي مدددددا يبددددداء  3فبقدددددوج القدددددايون 

جلسدددددداك البرلمددددددان ل ا مددددددا  ليهدددددداء التن يذمددددددةامددددددا محدددددد  للسددددددلطة    4فبة وقيددددددود محددددددددجوفدددددد  ضددددددوا

أو يسددددددددتن ا  جدددددددددول  لاليعقددددددددادالمدددددددددج المحددددددددددج  ييقضدددددددداءسددددددددتن ذ دور اييعقدددددددداد أغراضدددددددده لمددددددددا 

كددددددذلك بحدددددد  يقجيدددددددل  التن يذمدددددددةويتمتددددددع السددددددلطة   ايسددددددتثنائي اييعقددددددداداألعمددددددال بالنسددددددبة لدددددددور 

 . 5فناك ضرورج يستدعي  لكجلساك البرلمان ل ا كاي  ه

                                                           
 .223  دراسة ياقدج لدستور جمهورقة العراق  دون ياشرد بغداد.  ص 1009فايز عزقزف  أسعد -  1ف
  األ دددددددزاب 2572  النظرقدددددددة العامدددددددة للقدددددددايون الدسدددددددتوري  ال تددددددداب الثدددددددايي  يظدددددددام الحتددددددد، لدسدددددددتور 1005رفعددددددد  عيددددددددف  سددددددديد –  2ف

 .597السياسية  سلطاك الحت،  دار النهضة العرصية  القاهرج  ص 
الضدددددالعين أ مدددددد عدددددارففد/ك  الضدددددماياك القايوييدددددة لتطبيددددد  قواعدددددد القدددددايون الدسدددددتوري  رسدددددالة دكتدددددوراه  جامعدددددة عدددددين شدددددمس   -  3ف

 .105مصر  ص 
 .919  دار النهضة العرصية  القاهرج  ص 9  النظرقة العامة للقايون الدستوري   1009رمزي رهف الباعر  -  4ف
 .39رافع  ضر  فصل السلطتين التن يذمة والتبرقعية في النظام البرلمايي العراقي  المرجع الساه    ص   شير –  5ف
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 يمتع السلطة التن يذمة بح   ضور جلساك البرلمان ولجايه:د  5

األيددددددل فددددددي النظددددددام البرلمددددددايي أن الددددددوزراء مددددددقيون مددددددن البرلمددددددان كمددددددا ممتددددددن أن مددددددقيون 

  ومرويدددددة هددددذا النظدددددام يسددددم  للسددددلطة التن يذمدددددة بددددقن يدددددد ل البرلمددددان وأن يحضدددددر  1فمددددن  ارجدددده

فددددي بعددددض أعمالدددده األمددددر الددددذي مظهددددر مرويتدددده ومدددددى يعدددداون السددددلطاك  اجتماعايدددده كمددددا يبدددداركه

 يدددددث محددددد  ألعضددددداء السدددددلطة التن يذمدددددة د دددددول البرلمدددددان  تددددد  مدددددن دون دعدددددوج  ايدددددة    2ففيددددده

  فدددددالوزراء مسدددددؤولين بالتضدددددامن  3فأو قيدددددود معيندددددة و لدددددك لبدددددري سياسدددددة الحتومدددددة والددددددفاع عنهدددددا

العامددددددددة للحتومددددددددة التددددددددي ي ددددددددون عددددددددادج مددددددددن أمددددددددام البرلمددددددددان علدددددددد  أسدددددددداو ين يددددددددذه، السياسددددددددة 

 . 4فا تصايه، كحتومة  أو مسؤولين فردمًا بالنظر للسياسة الخاية هوزاريه،

وي مقتصدددددر دور السدددددلطة التن يذمدددددة علددددد  المبددددداركة فدددددي أعمدددددال البرلمدددددان ومناقبدددددايه هدددددل 

  يددددثمنهددددا ا تصايددددًا محددددددًا  كددددلممتددددد للدددد  ايشددددتراك فددددي أعمددددال لجايدددده الدائمددددة التددددي يتددددول  

البرلماييدددددة هتمددددداو دائمدددددًا مدددددا متدددددون الدددددوزقر يدددددا   اي تصددددداص المماردددددل ي تصددددداص اللجندددددة 

وعددددددادج مددددددا يددددددت، اييصددددددال مددددددن  ددددددالل قيددددددام الددددددوزراء الددددددذين   و ضددددددور فاعددددددل مددددددع اللجنددددددة هددددددذه

يرغبددددددون فدددددددي يبدددددددرقع قدددددددايون معدددددددين يتعلددددددد  هدددددددوزاريه، فدددددددي اييصدددددددال هدددددددرئيس اللجندددددددة البرلماييدددددددة 

يبدددددادر اللجدددددان البرلماييدددددة  أنمبدددددروع القدددددايون  كمدددددا جدددددرك العدددددادج  لليهددددداالمختصدددددة التدددددي سددددديحال 

والتعدددددرف علددددد  ايجددددداه  للددددديه،الدائمددددة هددددددعوج الدددددوزراء المختصدددددين ضدددددمن يطددددداق عملهدددددا لالسدددددتماع 

الحتومددددددة واإل ارددددددة بسياسددددددتها وعددددددن ررقدددددد  هددددددذا ايشددددددتراك يتعددددددزز الت اهمدددددداك هددددددين السددددددلطتين 

                                                           
 300  النظ، السياسية والدول والحتوماك  دار النهضة العرصية  القاهرج     ص 1003لهراهي، عبد العزقز ف  شيحا –  1ف
 .322والقايون الدستوري  المرجع الساه   صيعمان أ مد  الوسية في النظ، السياسية   الخطي  –  2ف
 302محمد رفع   النظ، السياسية  المرجع الساه   ص   عبد الوهاب -  3ف
 292رافع  ضر  فصل السلطتين التن يذمة والتبرقعية في النظام البرلمايي العراقي  المرجع الساه  ص   شير  -  4ف
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بمددددددا مددددددن شددددددقيه أن محقدددددد  التعدددددداون  اآل ددددددرويتوضدددددد  مطالدددددد  كددددددل رددددددرف مددددددن  اآلراءويتبددددددادل 

 . 1فالم ترض هين السلطتين التبرقعية والتن يذمة

 د التعاون مع السلطة التبرقعية في مجال التبرقع: 9

مقتضددددددي التعدددددداون هددددددين السددددددلطتين التبددددددرقعية والتن يذمددددددة أن مملددددددك البرلمددددددان  دددددد  اقتددددددراي 

 . 2فويبرف عل  ين يذهاومناقبة وإقرار القوايين والسلطة التن يذمة يقوم هتطبيقها 

  ويمدددددر عمليدددددة  3فقجمدددددع ال قددددده علددددد  أن اي تصددددداص األيددددديل للبرلمدددددان هدددددو التبدددددرقعو 

التبدددددرقع بعددددددج مرا دددددل  تددددد  يق دددددذ دورهدددددا فدددددي الن دددددا  ل  يبددددددأ التبدددددرقع بمر لدددددة ايقتدددددراي ويليهدددددا 

مر لدددددددة المناقبدددددددة والتصدددددددوق   رددددددد، مر لدددددددة التصددددددددي  أو ايعتدددددددراض  وأ يدددددددرًا مر لدددددددة اإليددددددددار 

 . 4فبروالن

 د اقتراي القوايين:أ 

ممثددددددددل اقتددددددددراي القددددددددايون أول اإلجددددددددراءاك التبددددددددرقعية التددددددددي يددددددددؤدي ااتمالهددددددددا للدددددددد  ويدج  

عددددددرض مبددددددروع القدددددايون علدددددد  السدددددلطة التبددددددرقعية اهتغدددددداء  بقيدددددهالقدددددايون وقعددددددرف  ددددد  ايقتددددددراي 

  وقبدددددل ايقتدددددراي ي متدددددون لمبدددددروع  5فقًا لصددددددور يبدددددرقع بدددددهر اسدددددتي اء اإلجدددددراءاك الواجبدددددة دسدددددتو 

ف يدددده مصددددب  معروضددددًا أمددددام البرلمددددان وقجدددد  علدددد   ايقتددددرايالقددددايون أي وجددددود قددددايويي أمددددا بعددددد 

                                                           
 .922محسن  القايون الدستوري والنظ، السياسية  المرجع الساه   ص    ليل –  1ف
 .293  القايون الدستوري العام  المؤسسة الحديثة لل تاب  رراهلس  ص1002 فرعد  يزقه -  2ف
 .752ماجد راغ   النظ، السياسية والقايون الدستوري  المرجع الساه  ص   الحلو –  3ف
 .133ضماياك القايويية لتطبي  قواعد القايون الدستوري  المرجع الساه   ص أ مد عارف  ال  الضالعين –  4ف
  المدددددددد ل لدراسدددددددة القدددددددايون والبدددددددرقعة اإلسدددددددالمية  الجدددددددزء األول  فدددددددي يظرقدددددددة القاعددددددددج القايوييدددددددة 2571عبدددددددد البددددددداقيف  البتدددددددري  –  5ف

 .193والقاعدج البرعية  مطبعة اآلداب بالنج   ص 
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وفدددددد  مددددددا مسددددددم  بدددددده دسددددددتور البرلمددددددان أن م حصدددددده ليقددددددره كمددددددا هددددددو أو مجددددددري عليدددددده يعددددددديالك 

واقتدددددراي مبدددددروع القدددددايون قدددددد يسدددددتقرر بددددده السدددددلطة التبدددددرقعية فيسدددددتقل البرلمدددددان بددددده وي    1فالدولدددددة

مطلقددددًا  وقددددد ين ددددرد السددددلطة التن يذمددددة بدددداقتراي مبددددروعاك القددددوايين لمددددا  التن يذمددددةيبدددداركه السددددلطة 

لدددددددديها مدددددددن لمتاييددددددداك فنيدددددددة وإدارقدددددددة ي  دددددددل  سدددددددن اقتدددددددراي ويدددددددياغة التبدددددددرقع ممدددددددا يندددددددال مدددددددن 

قعية األيددددديل فدددددي التبدددددرقع   وقدددددد متدددددون اقتدددددراي مبدددددروعاك القدددددوايين ا تصددددداص السدددددلطة التبدددددر 

مبددددددتركًا هددددددين السددددددلطتين التبددددددرقعية والتن يذمددددددة وقددددددد يبندددددد  معظدددددد، الدسددددددايير البرلماييددددددة الحديثددددددة 

يددددددورج ايقتددددددراي المبددددددترك هددددددين السددددددلطتين ول نهددددددا يبايندددددد  فددددددي يحديددددددد أي مددددددن ررفددددددي السددددددلطة 

ث  هبدددد  بعدددددض الدسدددددايير للدددد  لعطددددداء هدددددذا الحددددد  التن يذمددددة الدددددذي مخدددددتص بعمليددددة ايقتدددددراي  يددددد

جعلهددددا هددددين    ددددروقسددددمًا   لددددرئيس الحتومددددة والبرلمددددانوصعضددددها اعطدددداه   لددددرئيس الدولددددة والبرلمددددان

  . 2فال من رئيس الدولة والحتومة من جهة والبرلمان من جهة أ رى 

اقتددددددراي مبددددددروعاك القددددددوايين هددددددين دولددددددة وأ ددددددرى فددددددي النظددددددام البرلمددددددايي   ليدددددداكويختلدددددد  

يددددددددث يق ددددددددذ بعددددددددض الدسددددددددايير البرلماييددددددددة بقاعدددددددددج عدددددددددم المسدددددددداواج هددددددددين مبددددددددروعاك القددددددددوايين  

ويلددددددك التددددددي لهددددددا أيددددددل  تددددددومي كالدسددددددتور ال ريسددددددي   المقتر ددددددة عددددددن ررقدددددد  أعضدددددداء البرلمددددددان

فددددددي  ددددددين يق ددددددذ دسددددددايير أ ددددددرى بقاعدددددددج عدددددددم التمييددددددز هددددددين مبددددددروعاك القددددددوايين  2592لسددددددنة 

 . 3فلمايي اك المصدر الحتومي و اك المصدر البر 

 ب د مناقبة مبروعاك القوايين وإقرارها: 

                                                           
 .322ص  القايون الدستوري  المطبعة العالمية  القاهرج  2573و يد  ف  رأف  –  1ف
  مرا ددددددل العمليددددددة التبددددددرقعية فددددددي الدسددددددايير العراقيددددددة  رسددددددالة ماجسددددددتير  كليددددددة القددددددايون  2552عبددددددد اللدددددده ر مددددددة اللددددددهف البيددددددايي  -  2ف

 .21جامعة بغداد  ص
 .190   هيمنة السلطة التن يذمة عل  أعمال البرلمان  منبقج المعارف  اإلستندرقة  ص 1002رأف ف  دسوقي –  3ف
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يمثدددددل مناقبدددددة القدددددوايين عمومدددددًا مدددددن قبدددددل البرلمدددددان المر لدددددة الثاييدددددة مدددددن مرا دددددل عمليدددددة 

التبددددددرقع لدددددددذلك ي هدددددددد مددددددن مدددددددرور مبدددددددروع القددددددايون المقددددددددم مدددددددن قبددددددل السدددددددلطة التن يذمدددددددة عبدددددددر 

للدددد  لجنددددة متخصصددددة مددددن لجددددان البرلمددددان الددددذي عددددادج مددددا محيلدددده رئدددديس البرلمددددان بعددددد اسددددتالمه 

  قبدددددددل  1فالبرلمدددددددان لتهييتددددددده والنظدددددددر فيددددددده وإرفاقددددددده أ يايدددددددا هتقدددددددارقر أو أراء معيندددددددة يقددددددددم متتوصدددددددة

عرضدددده علدددد  أعضدددداء البرلمددددان ردددد، يددددت، مناقبددددته وفدددد  األيددددول الدسددددتورقة وعقدددد  ايتهدددداء عمليددددة 

 ييخددددددا المناقبددددددة معلددددددن رئدددددديس الجلسددددددة ق ددددددل بدددددداب المناقبددددددة وقجددددددري التصددددددوق  علدددددد  القددددددايون 

  . 2فالقرار ببقيه موافقة أو رفضاً 

: التصدددددددي  عبددددددارج عددددددن يصددددددرف وايعتددددددراض عليهدددددداالتصدددددددي  علدددددد  مبددددددروعاك القددددددوايين     د

ممددددن  بدددده رئدددديس الدولددددة  دددد  الموافقددددة الضددددرورقة علدددد   ددددرو  القددددايون وقاهليتدددده للتطبيدددد  وصدويدددده 

ممددددا مجعلدددده عنصددددرًا أساسدددديًا فددددي العمليددددة التبددددرقعية. وعليدددده فدددد ن ي مصددددب  القددددايون واجدددد  الن ددددا  

عدددددم التصدددددي  علدددد  القددددايون محمددددل فددددي ريايدددده ايعتددددراض عليدددده  و دددداًل لهددددذه المبددددتلة فدددد  ا لدددد، 

يوافدددد  رئدددديس الدولددددة علدددد  ليدددددار قددددايون معددددين أقددددره البرلمددددان فدددد ن رئدددديس الدولددددة يلتددددزم ب يددددداره 

  . 3فلليهل ا أقره البرلمان مجددًا بعد لعاديه 

مبددددروعاك القدددددوايين عمدددداًل قايوييدددددًا مقدددددوم  ليددددددارد ليددددددار مبددددروعاك القدددددوايين: يمثددددل عمليدددددة  د

بدددده رئدددديس الدولددددة ل ددددي معلددددن بدددده عددددن مدددديالد قددددايون جديددددد فهددددو بمثابددددة شددددهادج مدددديالد مؤداهددددا أن 

القدددددددايون المزمدددددددع ليدددددددداره فدددددددي  ددددددددود اإلجدددددددراءاك التدددددددي رسدددددددمها  أقدددددددركالسدددددددلطة التبدددددددرقعية قدددددددد 

                                                           
  وجيددددددز القددددددايون البرلمددددددايي فددددددي مصددددددر  ف دراسددددددة يحليليددددددة مقاريددددددة  كليددددددة الحقوقددددددد جامعددددددة القدددددداهرج  ص 1002فتحددددددي ف  ف ددددددري  –  1ف

357 
 .792 ص  الدستوري  منبقج المعارف  اإلستندرقة    النظ، السياسية والقايون 1009فراغ   الحلو  ماجد -  2ف
  يدددددددوازن السدددددددلطاك ورقاهتهفدراسدددددددة مقاريدددددددة   مطبعدددددددة النسدددددددر الدددددددذهبي  القددددددداهرج   ص 1003محمدددددددد عبدددددددد الحميددددددددف  أهدددددددو زقدددددددد  -  3ف

 . وما بعدها.219
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موجددددده مدددددن رئددددديس الدولدددددة للددددد  رجدددددال السدددددلطة التن يذمدددددة بضدددددرورج ين يدددددذ  لقدددددرارالدسدددددتور كمدددددا ايددددده 

وقدددددت، لهدددددال  المخددددداربين بالقدددددايون عدددددن ررقددددد  يبدددددره فدددددي الجرقددددددج الرسدددددمية وي  القدددددايون ويطبيقددددده.

متددددددون يافددددددذًا فددددددور لعاليدددددده هددددددل عددددددادج مددددددا مخضددددددع ل تددددددرج زمنيددددددة ي قددددددة لنبددددددر القددددددايويي محددددددددها 

 . 1فدستور الدولة

 الثاني المطلب

 السلطتين التشريعية والتنفيذية الرقابة المتبادلة بين

يقددددددوم العالقددددددة هددددددين السددددددلطتين التبددددددرقعية والتن يذمددددددة فددددددي النظددددددام البرلمددددددايي علدددددد  مبدددددددأ 

يحقيددددددد  التدددددددوازن هدددددددين هدددددددايين السدددددددلطتين بحيدددددددث ي يطغددددددد  ل دددددددداهما علددددددد  األ دددددددرى أو يهددددددديمن 

السدددددددلطتين مدددددددن  دددددددالل يمتدددددددع السدددددددلطة التبدددددددرقعية بحددددددد  عليهدددددددا  وقتجلددددددد  التدددددددوازن هدددددددين هدددددددايين 

ممارسددددة الرقابددددة البرلماييددددة علدددد  السددددلطة التن يذمددددة والتددددي قددددد ينتهددددي بحجدددد  الثقددددة عددددن الحتومددددة 

 وإسقارها  مقاهل يمتع السلطة التن يذمة بسلطة  ل البرلمان.

ذي يبحددددث فيدددده األول الدددد ال ددددرعواسددددتنادًا لمددددا يقدددددم فدددد ن يناولنددددا لهددددذا الموضددددوع سدددديتون مددددن  ددددالل 

 الثايي فنبحث في  ل البرلمان. ال رعالرقابة البرلمايية. أما في 

  البرلمانية الرقابة: الفرع األول

يعدددددددرف الرقابدددددددة البرلماييدددددددة بقيهدددددددار ر صدددددددة لنقدددددددد األعمدددددددال السياسدددددددية واإلدارقدددددددة للسدددددددلطة 

  أو هدددددددي دراسدددددددة  2فالتن يذمددددددة ويوجيههدددددددا مددددددا دامددددددد  ي يطدددددداه  األمدددددددايي التددددددي اريضدددددددتها األمددددددةر

                                                           
 وما بعدها . 505محسن  النظام الدستوري في مصر  المرجع الساه    ص    ليل  -  1ف
    الرقابدددددة السياسدددددية علددددد  أعمدددددال السددددددلطة التن يذمدددددة فدددددي النظدددددام البرلمدددددايي  رسدددددالة دكتدددددوراه  كليددددددة 2521ليهددددداب زكددددديف  سدددددالم –  2ف

 .1الحقوق  جامعة القاهرج  ص
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أعمدددددال الحتومدددددة مدددددع  ددددد  البرلمدددددان فدددددي أن مصددددددر أ تامدددددًا علددددد  هدددددذه األعمدددددال قدددددد يقدددددود للددددد  

  وقنددددددتج عددددددن ممارسددددددة السددددددلطة التبددددددرقعية للرقابددددددة  1فاسددددددتقالة الحتومددددددة ل ا سددددددحب  الثقددددددة منهددددددا

 عل  السلطة التن يذمة يحرقك المسؤولية السياسية للوزارج.

 ة البرلمايية من  الل عدج  لياك وهي:ويمارو السلطة التبرقعية الرقاب

  أواًل ـ السؤال:

مقصددددددد بالسددددددؤالر اسددددددت هام أو استيضدددددداي فددددددي شددددددقن مددددددن البددددددؤون العامددددددة يوجهدددددده أ ددددددد 

أعضدددددداء البرلمددددددان للدددددد  رئدددددديس أو أ ددددددد أعضدددددداء الحتومددددددة و لددددددك فددددددي شددددددقن مددددددن البددددددؤون التددددددي 

 صدددددددول يدددددددد ل فدددددددي ا تصايدددددددايه، لالسدددددددتعالم عدددددددن أمدددددددر ي معلمددددددده العضدددددددو أو للتحقددددددد  مدددددددن 

  والسددددددؤال البرلمددددددايي  2فواقعددددددة أو للوقددددددوف علدددددد  مددددددا يعتددددددزم الحتومددددددة القيددددددام بدددددده فددددددي أمددددددر مددددددار

واإلجابددددة عليدددده قددددد متددددون شدددد اهة وقددددد متددددون كتابددددة وهددددو ممثددددل مصدددددرًا مهمددددًا للمعلومدددداك المتدفقددددة 

مددددددن الحتومددددددة  وصمددددددا أن الهدددددددف مددددددن السددددددؤال هددددددو ايست سددددددار أو رلدددددد  المعلومدددددداك فددددددي أمددددددر 

خدددددتص فدددددال يتريددددد  عليددددده سدددددح  الثقدددددة مدددددن الدددددوزقر أو مدددددن الدددددوزارج أليددددده ي معدددددين مدددددن وزقدددددر م

. وي يتعددددددددى مناقبدددددددة موضدددددددوع السدددددددؤال دائدددددددرج العضدددددددو والدددددددوزقر  3فيتضدددددددمن ايهامدددددددًا أو مسددددددداءلة

المسدددددؤول فدددددال مصددددد  لبدددددخص رالدددددث التدددددد ل فدددددي الموضدددددوع ألن مثدددددل هدددددذا التدددددد ل يتنددددداف  مدددددع 

أيدددده فددددي اسددددتطاعة موجدددده السددددؤال أن يتنددددازل  . وقال دددد  4فربيعددددة السددددؤال البرلمددددايي والقصددددد مندددده

                                                           
 .12  ص    من يراق  من فمحاولة لتقييل يظرقة الرقابة البرلمايية  جامعة القاهرج1003فعلي    الصاوي  –  1ف
  الرقابدددددة البرلماييددددددة فددددددي الددددددنظ، السياسيةفدراسدددددة فددددددي يجرصددددددة مجلدددددس البددددددع  المصددددددري  مطبوعدددددداك 0011عمددددددرو هبددددددامف رصيدددددع  -  2ف

 .79مركز الدراساك السياسية واإلستراييجية باألهرام  القاهرج  ص 
 .230  النظ، السياسية  دار الحتمة للطباعة والنبر  المويل العراق  ص1007محمد كاظ، ف  المبهدايي  -  3ف
  ايتدددددددراك للنبدددددددر والتوزقدددددددع  القددددددداهرج  ص 2    مبددددددداد  القدددددددايون الدسدددددددتوري والدددددددنظ، السياسدددددددية   1005علدددددددي يوسددددددد ف  البدددددددتري  –  4ف

153. 
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عنددددده أليددددده بمثابدددددة  ددددد  شخصدددددي لددددده يتصدددددرف فيددددده كمدددددا يرقدددددد ويظدددددرًا لعددددددم وجدددددود  طدددددورج مدددددن 

أن اللجددددوء و   السددددؤال علدددد  مركددددز الددددوزارج ف يدددده لهددددذا السددددب  ي يددددريبة بدددد جراءاك روقلددددة ومعقدددددج 

وررققددددددة الحصددددددول للدددددد  السددددددؤال فددددددي البرلمايدددددداك المختل ددددددة مختلدددددد   سدددددد  درجددددددة الدممقراريددددددة 

علددددددد  المعلومددددددداك ف دددددددي الددددددددول الدممقراريدددددددة ي يوجدددددددد مسدددددددو  لإلاثدددددددار مدددددددن األسددددددديلة المتعلقدددددددة 

بالمعلومددددددداك  فدددددددي  دددددددين ان أعضددددددداء البرلمدددددددان فدددددددي الددددددددول  اك األيظمدددددددة الدممقراريدددددددة المقيددددددددج 

م ضددددددلون اسدددددددتخدام األسدددددديلة وسددددددديلة هرلماييدددددددة أساسددددددية  صويدددددددًا فدددددددي ظددددددل يقدددددددص المعلومددددددداك 

 .  1فالمتا ة

 نيًا ـ االستجواب:ثا

مختلدددددددد  ايسددددددددتجواب عددددددددن السددددددددؤال ايدددددددده فددددددددي  الددددددددة ايسددددددددتجواب ي مت ددددددددي ايسددددددددتعالم 

وايست سدددددار عدددددن مسدددددقلة مدددددا  هدددددل يتضدددددمن ايسدددددتجواب  ددددد  المحاسدددددبة لدددددرئيس الدددددوزراء  أو أ دددددد 

الدددددددوزراء  أو الدددددددوزارج بقاملهدددددددا. وعليددددددده فايسدددددددتجواب ي مقتصدددددددر كمدددددددا فدددددددي السدددددددؤال علددددددد  عالقدددددددة 

ل والمسدددددؤول وإيمدددددا محددددد  ألي عضدددددو فدددددي البرلمدددددان ايشدددددتراك فيددددده ومناقبدددددة مباشدددددرج هدددددين السدددددائ

المسدددددددتجوب. ومدددددددن مخدددددددارر ايسدددددددتجواب ايددددددده عندددددددد عددددددددم قناعدددددددة البرلمدددددددان ب جابدددددددة المسدددددددتجوب 

ممتددددددن أن يددددددؤدي للدددددد  لرددددددارج المسددددددؤولية السياسددددددية للددددددوزارج بقجمعهددددددا أو الددددددوزقر المخددددددتص ورددددددري 

 .  2فالثقة به مما يدفعه لل  ايستقالة

رًا لخطددددددورج ايسددددددتجواب فقددددددد عملدددددد  األيظمددددددة الدا ليددددددة للمجددددددالس البرلماييددددددة علدددددد  ويظدددددد

ل اردددددة ايسدددددتجواب بالعديدددددد مدددددن الضدددددماياك ومنهدددددا ان مقددددددم رلددددد  ايسدددددتجواب مدددددن عددددددد مدددددن 

                                                           
 .23  دور السلطة التبرقعية في الرقابة عل  األموال العامة  دار النهضة العرصية  القاهرج  ص 1001جيهانف  فاضل –  1ف
 وما بعدها. 230نظ، السياسية  المرجع الساه   ص  ال1007محمد كاظ،  ف  المبهدايي –  2ف
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األعضددددددداء  وأن ممدددددددن  رئددددددديس الدددددددوزراء أو الدددددددوزقر المسدددددددتجوب مددددددددج معيندددددددة لتحضدددددددير رده ومدددددددا 

سدددددددتجواب فدددددددي  الدددددددة اسدددددددترداد عضدددددددو البرلمدددددددان   وقنتهدددددددي اي 1فيدعمددددددده مدددددددن وردددددددائ  ومسدددددددتنداك

لطلدددد  ايسددددتجواب  أو يغيبدددده عددددن  ضددددور جلسددددة ايسددددتجواب  أو ايتهدددداء عضددددوقة مقدددددم رلدددد  

ايسددددتجواب فددددي البرلمددددان كمددددا فددددي  الددددة رفددددع  صددددايته مددددا لدددد، يتبندددد  رلدددد  ايسددددتجواب عضددددو 

به  يددددث   ددددر  كمددددا معتبددددر ايسددددتجواب منتهيددددًا ل ا يخلدددد  مددددن وجدددده لليدددده ايسددددتجواب عددددن منصدددد

يدددددزول يددددد نه الوزارقدددددة فدددددي هدددددذه الحالدددددة   أو ل ا ايتهددددد  الددددددور التبدددددرقعي الدددددذي قددددددم ايسدددددتجواب 

 .  2ف الله أما ايتهاء دور اييعقاد فال يؤدي لل  سقو  ايستجواب

  ثالثًا ـ التحقيق البرلماني:

معتبدددددر التحقيددددد  البرلمدددددايي شدددددتل مدددددن أشدددددتال الرقابدددددة التدددددي يمارسدددددها السدددددلطة التبدددددرقعية 

علددددد  السدددددلطة التن يذمدددددة  وقدددددت، ممارسدددددة التحقيددددد  البرلمدددددايي مدددددن  دددددالل عضدددددو فدددددي البرلمدددددان  أو 

لجندددددة معينددددددة متل هددددددا البرلمددددددان بددددددالتحقي  فددددددي موضددددددوع معددددددين يددددددد ل ضددددددمن يطدددددداق يددددددال ياك 

  وان ا تصدددددددداص المجددددددددالس النياهيددددددددة فددددددددي ي ددددددددوقن لجددددددددان التحقيدددددددد  البرلماييددددددددة هددددددددو  3فالبرلمددددددددان

يدددددث يمارسددددده  تددددد  ولدددددو لددددد، يدددددرد الدددددنص عليددددده فدددددي يدددددل  ا تصددددداص أيددددديل لهدددددذه المجدددددالس بح

الوريقدددددة الدسدددددتورقة ا  يسدددددتمد وجودهدددددا مدددددن الوظي دددددة التبدددددرقعية والرقاهيدددددة للبرلمدددددان أو هدددددي وسددددديلة 

  وقحدددددد  للجددددددان التحقيدددددد  البرلماييددددددة ايرددددددالع علدددددد  كددددددل المسددددددتنداك  4فألداء مهامدددددده الدسددددددتورقة

                                                           
 وما بعدها. 301   النظ، السياسية  المرجع الساه   ص 1007محمد رفع ف  عبد الوهاب -  1ف
  فاعليددددددة الرقابددددددة البرلماييددددددة علدددددد  أداء السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي العددددددراق  رسددددددالة ماجسددددددتير  جامعددددددة 1025 سددددددام شددددددتر ف أمددددددين  -  2ف

 .99صاركوك  العراق  
 .55 سام شتر  ي س المرجع الساه   ص  أمين –  3ف
  الرقابددددددة البرلماييددددددة علدددددد  أعمددددددال الحتومددددددة فددددددي النظددددددامين المصددددددري وال ددددددوقتي  دار الجامعددددددة 1001محمددددددد بدددددداهيف  أهددددددو يددددددويس -  4ف

 .202الجديدج للنبر  اإلستندرقة  ص 
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ست سدددددار عدددددن جميدددددع المالبسددددداك والوقدددددائع  والوردددددائ   واسدددددتدعاء المسدددددؤولين للمثدددددول أمامهدددددا  واي

 يدددددددث يتدددددددي  العدددددددرف البرلمدددددددايي للجندددددددة التحقيددددددد  فريدددددددة دعدددددددوج أي شدددددددخص لدددددددإلديء ببدددددددهاديه 

وسددددددماع مددددددن يجددددددد ضددددددرورج لسددددددماعه وعلدددددد  الجهدددددداك التن يذمددددددة واإلدارقددددددة أن يسددددددتجي  لطلبايهددددددا 

زمدددددة ويقددددددم كدددددل عدددددون لدددددذلك بدددددقن يضدددددع يحددددد  يصدددددرفها مباشدددددرج سدددددائر الوردددددائ  والمسدددددتنداك الال

  وقنتهدددددي التحقيددددد  البرلمدددددايي لمدددددا بددددد غالق التحقيددددد  ل ا مدددددا ايضددددد  لن مدددددا يددددد،  1فييجددددداز المهمدددددة

التحقيدددد  ببددددقيه متوافددددد  مددددع أ تدددددام القددددايون وأمددددا أن مقدددددرر اسددددتجواب الدددددوزارج أو أ ددددد الدددددوزراء أو 

 . 2فرري الثقة هه، بصورج مباشرج دون الد ول في ايستجواب وإرارج المسؤولية السياسية

 رابعًا ـ المناقشة العامة:

وققصددددد بدددده  دددد  النددددواب فددددي رددددري موضددددوع  ي أهميددددة عامددددة للمناقبددددة دا ددددل البرلمددددان 

مبددددددددترك فددددددددي مناقبددددددددته جميددددددددع أعضدددددددداء البرلمددددددددان بقصددددددددد استيضدددددددداي سياسددددددددة الحتومددددددددة  ددددددددول 

موضدددددددوع معدددددددين ويبدددددددادل الدددددددرأي ببدددددددقيه  ويبدددددددتر  اغلددددددد  الدسدددددددايير عددددددددج شدددددددرو  لقبدددددددول رلددددددد  

أن مقدددددددم الطلدددددد  مددددددن عدددددددد معددددددين مددددددن أعضدددددداء المجلددددددس وأن متددددددون المناقبددددددة العامددددددة أهمهددددددا 

 . 3فالطل  متتوصًا  وأن متون موضوع الطل  عامًا غير متعل  ببقن  اص بالعضو

وقنددددددتج عددددددن ممارسددددددة السددددددلطة التبددددددرقعية للرقابددددددة البرلماييددددددة لرددددددارج المسددددددؤولية السياسددددددية 

قتريددددد  علددددد  هدددددذا اإلجدددددراء و للدددددوزارج و لدددددك بسدددددح  الثقدددددة منهدددددا بقاملهدددددا أو مدددددن أ دددددد أعضددددداءها 

                                                           
يي د  دراسدددددددة مقاريدددددددة فلسدددددددطين  ومصدددددددر د رسدددددددالة   ايسدددددددتجواب فدددددددي النظدددددددام البرلمدددددددا1007أ مدددددددد يبيدددددددل أ مدددددددد  ف  يدددددددوص –  1ف

 .32ماجستير  مقدمة لل  كلية الدراساك العليا  جامعة النجاي الورنية في ياهلس  فلسطين  ص 
النافدددددذ المرجدددددع السددددداه    1009عيدددددا  عدددددامر  ربيعدددددة النظدددددام البرلمدددددايي فدددددي العدددددراق فدددددي ظدددددل دسدددددتور جمهورقدددددة العدددددراق لعدددددام  -  2ف

 .20ص
 .52شتر  فاعلية الرقابة البرلمايية عل  أداء السلطة التن يذمة في العراق  المرجع الساه   ص  سام  أمين –  3ف
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  وعليددددده فددددد ن المسدددددؤولية  1فوجدددددوب اسدددددتقالة الدددددوزارج أو الدددددوزقر يتيجدددددة سدددددح  الثقدددددة منهدددددا أو منددددده

السياسددددية علدددد  يددددوعين مسددددؤولية يضددددامنية وصموجبهددددا ممتددددن لرددددارج مسددددؤولية الددددوزارج بقاملهددددا عددددن 

ارج و لددددك عندددددما اإلعمدددال الخايددددة التدددي يقددددوم ههدددا فددددي الحتدددد،  وقتريددد  علدددد  قيامهدددا اسددددتقالة الدددوز 

متددددددون التصددددددرف الددددددذي اسددددددتوج  هددددددذه المسددددددؤولية متصدددددداًل بالسياسددددددة العامددددددة للددددددوزارج  أو يايجددددددًا 

  كمددددا ممتددددن  2فعمددددا باشددددره رئدددديس مجلددددس الددددوزراء مددددن أعمددددال باعتبدددداره رئيسددددًا للحتومددددة بقجمعهددددا

أن ي دددددون المسدددددؤولية فردمدددددة عنددددددما يتعلددددد  هدددددوزقر معدددددين ببدددددقن مدددددا مقدددددوم بددددده مدددددن أعمدددددال يخدددددص 

ء مهامدددددده فددددددي وزاريدددددده وقتريدددددد  عليهددددددا اسددددددتقالة الددددددوزقر وقمتددددددن للمسددددددؤولية ال ردمددددددة أن يتحددددددول أدا

للددددد  يضدددددامنية ل ا مدددددا يضدددددامن  الدددددوزارج مدددددع الدددددوزقر  المخدددددتص باعتبدددددار ان مدددددا قدددددام بددددده ممثدددددل 

. وقددددددد ا تل دددددد  مواقدددددد  ال قهدددددداء مددددددن مسددددددقلة سددددددح  الثقددددددة مددددددن الددددددوزارج  يددددددث  3فسياسددددددة الددددددوزارج

قدددددة ي معتبدددددر هذايددددده وسددددديلة مدددددن وسدددددائل الرقابدددددة البرلماييدددددة هدددددل هدددددو اعتبدددددر الدددددبعض لن  جددددد  الث

  فددددي  ددددين  هدددد  رأي   ددددر للدددد  اعتبددددار  جدددد  الثقددددة يددددد ل ضددددمن يطدددداق  4فيتيجددددة لالسددددتجواب

المسدددددؤولية السياسدددددية للدددددوزارج ألن لردددددارج المسدددددؤولية السياسدددددية للدددددوزارج  عقددددد  ايسدددددتجواب ي ممندددددع 

يددددده كثيدددددرًا مدددددا يخبددددداه الحتومددددداك أو الدددددوزراء  وممدددددا يؤكدددددد مدددددن اعتبارهدددددا  لجدددددراء رقاهيدددددًا قائمدددددًا هذا

 لدددددك هدددددو لن لهدددددذه المسدددددؤولية لجدددددراءاك وضدددددوابة وضدددددماياك مغدددددايرج يمامدددددًا إلجدددددراءاك وضدددددوابة 

 .  5فوضماياك ايستجواب

                                                           
  وسدددددائل الرقابدددددة البرلماييدددددة علددددد  الحتومدددددة  بحدددددث منبدددددور فدددددي مجلدددددة العلدددددوم القايوييدددددة  جامعدددددة 1007علدددددي كددددداظ، ف  الرفيعدددددي –  1ف

 .92  ص1  العدد 11بغداد  المجلد 
 .92 سام شتر  فاعلية الرقابة البرلمايية عل  أداء السلطة التن يذمة في العراق  المرجع الساه   ص  أمين –  2ف
النافددددذ   المرجددددع السدددداه    1009عددددامر  ربيعددددة النظددددام البرلمددددايي فددددي العددددراق فددددي ظددددل دسددددتور جمهورقددددة العددددراق لعددددام   عيددددا  –  3ف

 .7ص
الرقابدددددة البرلماييددددددة علددددد  أعمدددددال السدددددلطة التن يذمددددددة   دراسدددددة مقاريدددددة  رسددددددالة    وسدددددائل1002عبدددددد العزقدددددز هددددددن  مدددددودف  اللحيددددددان –  4ف

 .220ماجستير  جامعة الملك عبد العزقز ص 
 .13ليهاب زكي  الرقابة السياسية عل  أعمال السلطة التن يذمة في النظام البرلمايي  المرجع الساه   ص  سالم  -  5ف
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 حل البرلمان :الثاني الفرع

فددددي مواجهددددة  دددد  البرلمددددان بطددددري الثقددددة بددددالوزارج ومسدددداءلتها سياسدددديًا وسددددح  الثقددددة منهددددا 

منحددددد  األيظمدددددة البرلماييدددددة  قدددددًا للسدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي  دددددل مجلدددددس الندددددواب كقسدددددلوب دممقراردددددي 

ايتخابدددددداك جديدددددددج فدددددد ن أفددددددرزك اييتخابدددددداك عددددددن  للدددددد للدددددد  األمددددددة هنا بيهددددددا والدددددددعوج  لال ت ددددددام

فعلدددددد  الددددددوزارج أن يسدددددتقيل وإن أفضدددددد  اييتخابدددددداك للدددددد  أغلبيددددددة جديدددددددج  لعدددددادج ايتخدددددداب البرلمددددددان

 . 1فيت   ور،ى الوزارج سار األمر بصورج ربيعية واستت  الوضع السياسي في البالد

ومدددددع أن  ددددد   دددددل البرلمدددددان ي ممدددددن  للدددددوزارج وإيمدددددا لدددددرئيس الدولدددددة غيدددددر المسدددددؤول فددددد ن 

هدددددذا القدددددرار وإيمدددددا بعدددددد يويدددددية أو استبدددددارج الدددددوزارج وأن يدددددت،  بايخدددددا هدددددذا األ يدددددر ي يبدددددادر هذايددددده 

التوقيددددع علدددد  قددددرار الحددددل مددددن رئدددديس الددددوزراء للدددد  جايدددد  رئدددديس الدولددددة لتحمددددل المسددددؤولية عددددن 

 . 2ف لك

وصددددددالنظر للمخددددددارر الجمددددددة التددددددي قددددددد يعصدددددد  بالحيدددددداج السياسددددددية يتيجددددددة ممارسددددددة  دددددد  

لضدددددددماياك أهمهدددددددا عددددددددم جدددددددواز  دددددددل الحدددددددل فقدددددددد أ ارتددددددده األيظمدددددددة البرلماييدددددددة بمجموعدددددددة مدددددددن ا

البرلمدددددان لدددددذاك السدددددب  الدددددذي  دددددل بددددده البرلمدددددان السددددداه   وأن متدددددون قدددددرار الحدددددل مسدددددببًا  وكدددددذلك 

  وأن يتضدددددمن قدددددرار أو أمدددددر  دددددل البرلمدددددان عددددددم جدددددواز  دددددل البرلمدددددان أرنددددداء اسدددددتجواب الحتومدددددة

رلمددددددان دعددددددوج النددددددا بين إلجددددددراء ايتخابدددددداك جديدددددددج فددددددي وقدددددد  قصددددددير ومحدددددددد  وأن يددددددت، دعددددددوج الب

الجديددددد لاليعقدددداد أمضددددًا  ددددالل مدددددج قصدددديرج محددددددج مددددن لعددددالن يتددددائج اييتخابدددداك ل ددددي ي يتعطددددل 

 . 3فالحياج النياهية

                                                           
 .572د 575و يد  القايون الدستوري  المرجع الساه  ج  ص  رأف  –  1ف
 723د 721ماجد راغ  النظ، السياسية والقايون الدستوري   المرجع الساه   ص   الحلو –  2ف
 .212  المؤسساك السياسية والقايون الدستوري  المرجع الساه   ص2551مورقسف  دوفرجيه –  3ف
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 الفصل الثالث

 ثنائية السلطة التنفيذية والتعاون بين السلطتين التشريعية

  والتنفيذية في النظام البرلماني األردني والعراقي

مبدددددددددأي رنائيددددددددة السددددددددلطة التن يذمددددددددة والتعدددددددداون والرقابددددددددة مقددددددددوم النظددددددددام البرلمددددددددايي علدددددددد  

المتبادلدددددة هدددددين السدددددلطتين التبدددددرقعية والتن يذمدددددة فدددددي سدددددبيل يحقيددددد  المصدددددلحة العامدددددة ومدددددن الددددددول 

العرصيددددة السددددباقة فددددي يبنددددي النظددددام البرلمددددايي كايدددد  الممل ددددة األردييددددة الهاشددددمية فددددي ظددددل دسددددتور 

هددددذه  فددددي يطبيدددد  ويبنددددي هددددذا النظددددام ومددددنرصيددددة ردددد، لحقتهددددا العديددددد مددددن الدددددول الع  1ف2591سددددنة 

 . 2ف1009الدول جمهورقة العراق في ظل دستور سنة 

واسدددددددتنادًا لمددددددددا يقدددددددددم فددددددد ن يناولنددددددددا لتطبيقدددددددداك النظددددددددام البرلمدددددددايي فددددددددي كددددددددل مددددددددن األردن 

أمددددا فددددي  .والعددددراق سدددديتون مددددن  ددددالل المبحددددث األول الددددذي يبحددددث فيدددده رنائيددددة السددددلطة التن يذمددددة

 ناول التعاون المتبادل هين السلطتين التبرقعية والتن يذمة . المبحث الثايي فنت

  

                                                           

 
علددددد  أن ر الممل دددددة األردييدددددة الهاشدددددمية دولدددددة عرصيدددددة مسدددددتقلة  اك سددددديادج   2591رديدددددي لسدددددنة مدددددن الدسدددددتور األ 2يصددددد  المدددددادج  -  1ف

 مل ها ي يتجزأ وي ينزل عن شيء منه  والبع  األرديي جزء من األمة العرصية ويظام الحت، فيها يياهي مل ي ورارير.
اق دولددددددة ايحادمددددددة وا دددددددج مسددددددتقلة  اك سدددددديادج علدددددد  أن ر جمهورقددددددة العددددددر  1009مددددددن الدسددددددتور العراقددددددي لسددددددنة  2يصدددددد  المددددددادج  -  2ف

 ااملة  يظام الحت، فيها جمهوري يياهيفهرلمايي  دممقراري وهذا الدستور ضامن لو دج العراق.
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 المبحث األول

 ثنائية السلطة التنفيذية 

مقدددددوم النظدددددام البرلمدددددايي األرديدددددي والعراقدددددي علددددد  رنائيدددددة السدددددلطة التن يذمدددددة  يدددددث يت دددددون 

السدددددلطة   أمدددددا فدددددي العدددددراق فتت دددددون  1فالسدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي األردن مدددددن الملدددددك ومجلدددددس الدددددوزراء

 . 2فالتن يذمة من رئيس الجمهورقة ومجلس الوزراء

واسددددتنادًا لمددددا يقدددددم فدددد ن يناولنددددا لهددددذا الموضددددوع سدددديتون مددددن  ددددالل المطلدددد  األول الددددذي 

فنسدددددلة الضدددددوء علددددد   الثدددددايي فدددددي المطلددددد . أمدددددا ورئددددديس الجمهورقدددددة الملدددددك سدددددلطاكيتنددددداول فيددددده 

 مجلس الوزراء. سلطاك

 المطلب األول

 الملك ورئيس الجمهورية سلطات

ويعدياليدددددده أن يظددددددام الحتدددددد، فددددددي  2591مددددددن الدسددددددتور األرديددددددي لسددددددنة  2هيندددددد  المددددددادج 

 الدولددددددة ومصددددددون الممل ددددددة األردييددددددة الهاشددددددمية ييدددددداهي وورارددددددي  و معتبددددددر الملددددددك فددددددي األردن رأو 

وقنحصدددددر يدددددداول السدددددلطة فدددددي أسدددددرج الملدددددك عبدددددد اللددددده هدددددن الحسدددددين   3فمدددددن كدددددل يبعدددددة ومسدددددؤولية

مؤسدددددددس الممل دددددددة وقبدددددددتر  فددددددديمن يتدددددددول  الملدددددددك أن متدددددددون مسدددددددلمًا عددددددداقاًل مولدددددددودًا مدددددددن زوجدددددددة 

                                                           
علدددددد  أن ر ينددددددا  السدددددددلطة التن يذمددددددة بالملددددددك وقتويهددددددا هواسدددددددطة  2591مددددددن الدسدددددددتور األرديددددددي لسددددددنة  12 يددددددث يصدددددد  المددددددادج  -  1ف

 وزرائهر.
مدددددددن الدسدددددددتور العراقدددددددي علددددددد  أن ر يت دددددددون السدددددددلطة التن يذمدددددددة اييحادمدددددددة مدددددددن رئددددددديس الجمهورقدددددددة ومجلدددددددس  22ج يصددددددد  المددددددداد -  2ف

 الوزراء ويمارو يال يايها وفقًا للدستور والقايونر.
 ويعدياليه.2591من الدستور األرديي لسنة  30المادج  -  3ف
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  وققسدددددد، الملددددددك ارددددددر يبؤئدددددده العددددددر  أمددددددام مجلددددددس األمددددددة بددددددقن  1فشددددددرعية ومددددددن أهددددددوقن مسددددددلمين

مغادريددددده الدددددبالد بددددد رادج مل يدددددة وقعدددددين الملدددددك عندددددد .  2فمحددددداف  علددددد  الدسدددددتور وأن مخلدددددص ل مدددددة

سددددامية يائبددددًا عندددده أو هييددددة ييابددددة أمددددا ل ا رددددال غيابدددده لمدددددج يزقددددد عددددن أرصعددددة أشددددهر فددددي الخددددار  

  أمدددددا ل ا أيدددددب  الملدددددك غيدددددر قدددددادر علددددد  ممارسدددددة  3ففيعدددددود لمجلدددددس الندددددواب النظدددددر فدددددي األمدددددر

لدددد، متددددن لدددده يائبددددًا  يدددال يايه لمددددرض ألدددد، بدددده فتنتقددددل سددددلطايه للدددد  النائدددد  الددددذي قددددام هتعييندددده  وإ ا

مددددن الدسددددتور  2فقددددد يصدددد  المددددادج أمددددا فددددي العددددراق    4ففيقددددوم مجلددددس الددددوزراء هتعيددددين يائبددددًا عندددده

العراقددددي علدددد  أن يظدددددام الحتدددد، جمهددددوري ييددددداهي هرلمددددايي دممقرارددددي  وقنتخددددد  رئدددديس الجمهورقدددددة 

عراقيدددددًا   وقبدددددتر  ييتخابددددده أن متدددددون  5فمدددددن قبدددددل مجلدددددس الندددددواب بقغلبيدددددة رلثدددددي عددددددد أعضدددددائه

بددددددالويدج ومددددددن أهددددددوقن عددددددراقيين  وكامددددددل األهليددددددة ومتمددددددًا األرصعددددددين سددددددنة مددددددن عمددددددره  و ا سددددددمعة 

 سدددددددنة  وقتمتدددددددع بالنزاهدددددددة وايسدددددددتقامة والعدالدددددددة واإل دددددددالص للدددددددورن  وغيدددددددر ومحتدددددددوم بجرقمدددددددة 

  وقددددددددؤدي رئدددددددديس الجهورقددددددددة فددددددددور ايتخابدددددددده اليمددددددددين القايوييددددددددة أمددددددددام مجلددددددددس  6فمخلددددددددة بالبددددددددرف

مددددددج ويمدددددة رئددددديس الدولدددددة أرصعدددددة سدددددنواك يقوقميدددددة يبددددددأ مدددددن يدددددارق  أول جلسدددددة  . وي دددددون  7فالندددددواب

معقدددددددها مجلددددددس النددددددواب وقسددددددتمر فددددددي ممارسددددددة مهمايدددددده للدددددد  مددددددا بعددددددد ايتخدددددداب مجلددددددس النددددددواب 

يومدددددا مدددددن يدددددارق  أول  30يدددددت، ايتخددددداب رئددددديس الدددددبالد  دددددالل  أنالجديدددددد وصددددددء اجتماعايددددده علددددد  

                                                           
 ويعدياليه. 2591/هد من الدستور األرديي لسنة 12المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  15المادج  -  2ف
 ويعدياليه. 1009/  من الدستور األرديي لسنة 12المادج  -  3ف
 ويعدياليه. 2591/ي من الدستور األرديي لسنة 12المادج  -  4ف
 ويعدياليه.  1009/أوًي من الدستور العراقي لسنة 70المادج  -  5ف
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  22المادج  -  6ف
يدددددديغة اليمددددددين وهددددددير ر أقسدددددد، باللدددددده العلددددددي العظددددددي، أن أ،دي  1009مددددددن الدسددددددتور العراقددددددي لسددددددنة  90 يددددددث يضددددددمن  المددددددادج  -  7ف

أسددددددهر علدددددد  مهمددددددايي ومسددددددؤوليايي القايوييددددددة هت ددددددان وإ ددددددالص وأن أ دددددداف  علدددددد  اسددددددتقالل العددددددراق وسددددددياديه وأرعدددددد  مصددددددال  شددددددعبه  و 
سددددددالمة أرضدددددده وسددددددمائه  ومياهدددددده  ورروايدددددده  ويظامدددددده الدددددددممقراري اييحددددددادي  وأن أعمددددددل علدددددد  يددددددياية الحرقدددددداك العامددددددة والخايددددددة  

 واستقالل القضاء والتزم هتطبي  التبرقعاك بقماية و ياد والله عل  ما أقول شهيدر.
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س الجمهورقددددددة ألي سددددددب  مددددددن األسددددددباب يددددددت، ايعقدددددداد للمجلددددددس الجديددددددد  وإ ا  ددددددال منصدددددد  رئددددددي

  ويظدددددددرًا ييتخددددددداب  1فايتخددددددداب رئددددددديس جديدددددددد إلامدددددددال المددددددددج المتبقيدددددددة لويمدددددددة رئددددددديس الجمهورقدددددددة

رئدددديس الجمهورقددددة مددددن قبددددل مجلددددس النددددواب فدددد ن يقدممدددده يسددددتقالته ي ددددون للمجلددددس المددددذكور ويعددددد   

قحدددددل يائدددددد  رئدددددديس   و يافدددددذج بعددددددد مضدددددي سددددددبعة أمدددددام مددددددن يددددددارق  ليدددددداعها لدددددددى مجلدددددس النددددددواب

الجمهورقدددددددة محدددددددل الدددددددرئيس عندددددددد غيابددددددده  أو  لدددددددو منصدددددددبه ألي سدددددددب  وعلددددددد  مجلدددددددس الندددددددواب 

ايتخدددددداب رئدددددديس جديددددددد  ددددددالل مدددددددج ي يتجدددددداوز رالرددددددين يومددددددا مددددددن يددددددارق  الخلددددددو  وإ ا لدددددد، متددددددن 

لدددددرئيس الجمهورقدددددة يائددددد  فيمدددددارو رئددددديس مجلدددددس الندددددواب يدددددال ياك رئددددديس الجمهورقدددددة للددددد  أن 

 . 2فجمهورقةل اً يت، ايتخاب رئيس

وقمددددددارو الملددددددك فددددددي األردن يددددددال ية التصدددددددي  علدددددد  القددددددوايين التددددددي مقرهددددددا البرلمددددددان 

فددددي  ولدددده الحدددد  فددددي يوقيدددد  ليدددددارها سددددتة أشددددهر يتعددددين بعدددددها رد القددددوايين مبدددد وعة باألسددددباب 

وللمجلدددددددس أن مقدددددددر مدددددددن جديدددددددد هدددددددذه القدددددددوايين ل ا شددددددداء   دددددددال رد القدددددددايون أو عددددددددم المصدددددددادقة

فدددددي األردن وفقدددددًا للدسدددددتور  الملدددددك وقعتبدددددر . 3فوصحتددددد، القدددددوايين المصددددددقة ويصدددددب  يافدددددذج الم عدددددول

 الدددددة  لعدددددالنالقائدددددد األعلددددد  للقددددواك البرقدددددة والبحرقدددددة والجوقدددددة  وقعددددود لددددده  2591األرديددددي لسدددددنة 

الحدددددرب أو السدددددل، وإهدددددرام المعاهدددددداك وايي اقيددددداك  الدوليدددددة  ويتقيدددددد سدددددلطته فدددددي لهدددددرام المعاهدددددداك 

يتريددددد  عليهدددددا  معقددددددها والتدددددي بضدددددرورج موافقدددددة مجلدددددس األمدددددة علددددد  المعاهدددددداك وايي اقددددداك التدددددي

  يحميدددددل  زايدددددة الدولدددددة شدددددييًا مدددددن الن قددددداك أو مسددددداو فدددددي  قدددددوق األردييدددددين العامدددددة أو الخايدددددة

يتقيدددددددد سدددددددلطته بعددددددددم جدددددددواز أن ي دددددددون البدددددددرو  السدددددددرقة فدددددددي معاهددددددددج أو اي ددددددداق مناقضدددددددة امدددددددا 

                                                           
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  71المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 1009من الدستور لعراقي لسنة  79المادج  -  2ف
 وما بعدها  عمان. 20  دراساك هرلمايية  الجزء األول  دار الحامد للنبر  ص1000محمدف  المصالحة  -  3ف



42 
 

 

ليددددددار األوامدددددر بددددد جراء ايتخابددددداك المجلدددددس النيدددددداهي  بسدددددلطة  للبدددددرو  العلنيدددددة  وقتمتدددددع الملدددددك

ودعدددددوج مجلدددددس األمدددددة للددددد  اييعقددددداد  وافتتددددداي جلسدددددايه  ويقجيدددددل ايعقادهدددددا وفضددددده  و دددددل مجلدددددس 

يعيددددددين أعضدددددداء مجلددددددس األعيددددددان  ويسددددددمية رئدددددديس مددددددن هيددددددنه، النددددددواب  كمددددددا يتمتددددددع بصددددددال ية  

كمدددددا يتمتددددددع بسدددددلطة يعيدددددين رئددددديس الددددددوزراء وقبدددددول اسدددددتقالته ويعيدددددين الددددددوزراء  وقبدددددول اسدددددتقالته،.

وإقددددددالته، وقبددددددول اسددددددتقالته، هندددددداء علدددددد  ينسددددددي  رئدددددديس الددددددوزراء  وللملددددددك مددددددن  واسددددددترداد الريدددددد  

قوصدددددة وقعددددود لددددده التصدددددي  علددددد   تددددد، المدييددددة والعسدددددترقة وإيدددددار الع دددددو الخدددداص ويخ ددددديض الع

 .  1فاإلعدام

مدددددن الدسدددددتور العراقدددددي علددددد  أن يتدددددول  رئددددديس  73فقدددددد يصددددد  المدددددادج  أمدددددا فدددددي العدددددراق

  الجمهورقة الصال ياك اآليية:

ليددددددار الع دددددو الخددددداص هتويدددددية مدددددن رئددددديس مجلدددددس الدددددوزراء باسدددددتثناء مدددددا يتعلددددد  بدددددالح  أوًي د 

 وال ساد المالي واإلداري. واإلرهابالخاص والمحتومين باري اب الجرائ، الدولية 

راييدددددددًا د المصدددددددادقة علددددددد  المعاهدددددددداك وايي اقيددددددداك الدوليدددددددة بعدددددددد موافقدددددددة مجلدددددددس الندددددددواب ويعدددددددد 

 يومًا من يارق  يسلمها.مصادقًا عليها بعد مضي  مسة عبر 

رالثاًدددددد مصدددددادق وقصددددددر القدددددوايين التدددددي مسدددددنها مجلدددددس الندددددواب ويعدددددد مصدددددادقًا عليهدددددا بعدددددد مضدددددي 

  مسة عبر يومًا من يارق  يسلمها.

                                                           
 ويعدياليه. 1009من الدستور األرديي لسنة  35 ت   31أيظر المواد  من  -  1ف
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 ددددالل مدددددج ي يتجدددداوز  مسددددة عبددددر يومددددًا مددددن  لاليعقددددادرابعددددًا د دعددددوج مجلددددس النددددواب المنتخدددد  

حدددددددايك األ دددددددرى المنصدددددددوص عليهدددددددا فدددددددي يدددددددارق  المصدددددددادقة علددددددد  يتدددددددائج اييتخابددددددداك وفدددددددي ال

 الدستور.

  امسًا د من  األوسمة والنياشين هتويية من رئيس مجلس الوزراء وفقًا للقايون. 

 سادسًا د قبول الس راء.

 المراسي، الجمهورقة. ليدارسابعًا د 

 التي يصدرها المحاا، المختصة. اإلعدامرامنًا د المصادقة عل  أ تام 

 ياسعًا د مقوم بمهمة القيادج العليا للقواك المسلحة ل غراض التبرق ية واي ت الية 

 عاشرًا د ممارسة أمة يال ياك رئاسية أ رى واردج في هذا الدستور.

وقدددددرى البا دددددث أن الصدددددال ياك التدددددي يتمتدددددع ههدددددا الملدددددك فدددددي األردن ي دددددوق الصدددددال ياك 

قتبددددددى  لدددددك مدددددن  دددددالل يبدددددوء الملدددددك منصددددد  و  التدددددي يتمتدددددع ههدددددا رئددددديس الجمهورقدددددة فدددددي العدددددراق 

القائددددددد األعلدددددد  للقددددددواك الجوقددددددة والبرقددددددة والبحرقددددددة  و قدددددده فددددددي لعددددددالن  ددددددالتي السددددددل، والحددددددرب   

علدددددددد  الددددددددرغ، مددددددددن وجددددددددود بعددددددددض ويعييندددددددده لددددددددرئيس مجلددددددددس الددددددددوزراء وإقالتدددددددده وقبددددددددول اسددددددددتقالته 

هينهمددددددددا و ايددددددددة يلددددددددك المتعلقددددددددة هدددددددددعوج مجلددددددددس النددددددددواب  أو المقيدددددددددج الصددددددددال ياك المبددددددددتركة

 .. الدددددد    ويصدددددددي  البرلمددددددان علدددددد  المعاهددددددداك  لاليعقدددددداد  ومددددددن  األوسددددددمة   وأ تددددددام اإلعدددددددام

عدددددددن موقددددددد   ويعدياليدددددده 2591لسدددددددنة  امددددددا يدددددددرى البا ددددددث ا دددددددتالف موقددددددد  الدسددددددتور األرديدددددددي

وايين ف دددددددي  دددددددين علددددددد  القددددددد مدددددددن مسدددددددقلة التصددددددددي  يعدياليدددددددهو  1009لسدددددددنة  الدسدددددددتور العراقدددددددي

يتمتددددع الملددددك فددددي األردن بصددددال ية يوقيدددد  ليدددددار القددددوايين مدددددج سددددتة أشددددهر وإعاديهددددا للبرلمددددان 
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  ف يدددده فددددي مبدددد وعة باألسددددباب للنظددددر فيهددددا مجددددددًا  فدددد  ا أقرهددددا المجلددددس يددددارك يافددددذج الم عددددول

 مدددددن البرلمدددددان لليدددددهيتعدددددين علددددد  رئددددديس الجمهورقدددددة المصدددددادقة علددددد  القدددددوايين التدددددي يدددددرد  العدددددراق

 .فدددد  ا لدددد، مصددددادق عليهددددا يعتبددددر مصددددادقة بعددددد مددددرور  مسددددة عبددددر يومددددا مددددن يددددارق  يسددددلمه لهددددا

وقؤقددددد البا ددددث مددددا  هدددد  لليدددده الدسددددتور األرديددددي فددددي مددددن  الملددددك  دددد  لعددددادج القددددايون الددددوارد لليدددده 

مددددن البرلمددددان لدراسددددته مجددددددًا فددددي  ددددال عددددددم مصددددادقته عليدددده  غيددددر ايدددده يددددرى ضددددرورج يقصدددددير 

الملددددك فددددي يددددق ير ليدددددار القددددايون وإعاديدددده للدددد  البرلمددددان و لددددك لضددددرورج  المدددددج التددددي يتمتددددع ههددددا

 عدم التق ر في ليدار التبرقعاك التي يستلزمها ضروراك المصلحة العامة.

 الثاني المطلب

 سلطات مجلس الوزراء

ممددددددارو السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي الممل ددددددة األردييددددددة الهاشددددددمية للدددددد  جايدددددد  الملددددددك مجلددددددس 

مؤلدددددد  مددددددن رئدددددديس الددددددوزراء وعدددددددد مددددددن الددددددوزراء  سدددددد  الحاجددددددة والمصددددددلحة العامددددددة   وقبددددددتر  

  وقباشددددددر رئدددددديس  1فالدسددددددتور األرديددددددي فدددددديمن يتددددددول  منصدددددد  رئدددددديس الددددددوزراء أن متددددددون أردييددددددًا 

القسددددد، التددددددالي أمددددددام الملددددددك ر أقسددددد، باللدددددده العظددددددي، أن أاددددددون  الدددددوزراء والددددددوزراء أعمدددددداله، بعددددددد أداء

مخلصددددددًا للملددددددك  وأن أ دددددداف  علدددددد  الدسددددددتور وأن أ دددددددم األمددددددة وأقددددددوم بالواجبدددددداك الموكولددددددة للددددددي 

ويلتدددددزم الدددددوزارج عندددددد يقلي هدددددا هتقددددددم، هيايهدددددا الدددددوزاري للددددد  البرلمدددددان  دددددالل شدددددهر وا دددددد  . 2فبقمايدددددةر

 لدددددك البيدددددان ل ا كدددددان المجلدددددس منعقددددددًا  أمدددددا ل ا كدددددان  مدددددن يدددددارق  يقلي هدددددا وأن يطلددددد  الثقدددددة علددددد 

المجلدددددددس غيدددددددر منعقددددددددا فيددددددددع  لاليعقددددددداد لددددددددورج اسدددددددتثنائية  وإ ا كدددددددان مجلدددددددس الندددددددواب مدددددددنحاًل  

                                                           
 ويعدياليه. 2591لسنة من الدستور األرديي  51المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  53المادج  -  2ف
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فعلددددد  الدددددوزارج أن يتقددددددم هبيايهدددددا الدددددوزاري وان يطلددددد  الثقدددددة علددددد   لدددددك البيدددددان  دددددالل شدددددهر مدددددن 

البرلمدددددددان ل ا يدددددددوك لصدددددددالحها يدددددددارق  اجتمددددددداع المجلدددددددس الجديدددددددد ويحصدددددددل الدددددددوزارج علددددددد  رقدددددددة 

 .  1فاألغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب 

أمدددددا فدددددي العدددددراق فيمدددددارو السدددددلطة التن يذمدددددة للددددد  جايددددد  رئددددديس الجمهورقدددددة فدددددي العدددددراق  

مجلددددددس وزاري  يندددددددا  بددددددده العديدددددددد مددددددن المهدددددددام والوظدددددددائ  التدددددددي يظمهددددددا الدسدددددددتور وقسدددددددتند فدددددددي 

وقتددددددول  رئدددددديس مجلددددددس الددددددوزراء المتلدددددد  يسددددددمية أعضدددددداء وزاريدددددده   سددددددلطته للدددددد  رقددددددة البرلمددددددان

 ددددددالل مدددددددج أقصدددددداها رالرددددددون يومددددددًا مددددددن يددددددارق  الت ليدددددد  ردددددد، معددددددرض أسددددددماء أعضدددددداء وزاريدددددده 

والمنهدددددا  الدددددوزاري علددددد  مجلدددددس الندددددواب وقعدددددد  دددددائزا رقتددددده عندددددد الموافقدددددة علددددد  الدددددوزراء من دددددردين 

دم ييلددددده لثقدددددة البرلمدددددان فيتدددددول  رئددددديس والمنهدددددا  الدددددوزاري باألغلبيدددددة المطلقدددددة . أمدددددا فدددددي  الدددددة عددددد

الجمهورقددددة ي ليدددد  مرشدددد    ددددر هتبددددتيل الددددوزارج  ددددالل  مسددددة عبددددر يومددددا فددددي  الددددة عدددددم ييددددل 

الددددوزارج الثقددددة. وي مت ددددي يددددوافر الثقددددة البرلماييددددة فددددي الحتومددددة عنددددد يبددددتيلها هددددل مجدددد  أن يسددددتمر 

البرلمددددان وسدددددح  الثقدددددة  هددددذه الثقدددددة ريلددددة فتدددددرج قيدددددام الددددوزارج بعملهدددددا يحدددد  رائلدددددة  لهدددددا مددددن قبدددددل

مددددددن الدسددددددتور العراقددددددي فدددددد ن ر رئدددددديس مجلددددددس الددددددوزراء هددددددو المسددددددؤول  72ووفقددددددًا للمددددددادج  منهددددددا.

التن يددددددذي المباشددددددر عددددددن السياسددددددة العامددددددة للدولددددددة  والقائددددددد العددددددام للقددددددواك المسددددددلحة  مقددددددوم بدددددد دارج 

بر. مجلدددددددس الددددددددوزراء وقتدددددددرأو اجتماعايدددددددده  ولددددددده الحدددددددد  ب قالدددددددة الددددددددوزراء بموافقدددددددة مجلددددددددس النددددددددوا

أيددددا  هددددرئيس مجلددددس لددددوزراء أن يتضددددمن  1009وقسددددتنتج ممددددا يقدددددم أن الدسددددتور العراقددددي لسددددنة 

السياسدددددددة العامدددددددة التدددددددي ينتهجهدددددددا يحقيددددددد  األهدددددددداف ايقتصدددددددادمة والسياسدددددددية وايجتماعيدددددددة التدددددددي 

  ومدددددن المعلدددددوم أن ين يدددددذ السياسدددددة العامدددددة متدددددون مبنيدددددا علددددد  المنهدددددا   2فمسدددددع  للددددد  يحقيقهدددددا 

                                                           
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة   2و9و5و93/3المادج  -  1ف
 .29  رئيس مجلس الوزراء في األيظمة البرلمايية المعايرج  دار ال  ر العرصي  ص2527محمد قدريف   سن –  2ف
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. كمدددددا اسدددددند رئاسدددددة جلسددددداك المجلدددددس للددددد  رئددددديس مجلدددددس  1فيدددددال رقدددددة الحتومدددددةالدددددوزاري الدددددذي 

الددددوزراء بصدددد ته الددددرئيس اإلداري األعلدددد  للددددوزراء فهددددو مملددددك التددددد ل فددددي جميددددع شددددؤون الددددوزاراك 

 . 2فالمختل ة أليه المسؤول عن ين يذ السياسية العامة للدولة

يتمتدددددددع بسدددددددلطة ايخدددددددا  معتبدددددددر مجلدددددددس الدددددددوزراء والدددددددوزراء و ددددددددج قايوييدددددددة وفدددددددي األردن   

القدددددرار وإدارج شدددددؤون الدولدددددة ويوجيددددده سياسدددددتها مدددددن  دددددالل مجموعدددددة مدددددن الصدددددال ياك الدسدددددتورقة 

   يدددددث  3فالمناردددددة ههدددددا ويعمدددددل وفددددد   ليددددداك معيندددددة يدددددرصة هينهدددددا وصدددددين األجهدددددزج المريبطدددددة ههدددددار. 

مددددددن الدسددددددتور األرديددددددي علدددددد  ان ر رئدددددديس الددددددوزراء والددددددوزراء مسددددددؤولون أمددددددام  92يصدددددد  المددددددادج 

مجلددددددس النددددددواب مسددددددؤولية مبددددددتركة عددددددن السياسددددددة العامددددددة للدولددددددة   كمددددددا أن كددددددل وزقددددددر مسددددددؤول 

يعتبدددددر مسدددددؤولية الدددددوزارج وكدددددذلك الحدددددال فدددددي العدددددراق  أمدددددام مجلدددددس الندددددواب عدددددن أعمدددددال وزاريدددددهر.

  . 4فامنية وشخصية أمام مجلس النوابوالوزراء مسؤولية يض

أمدددددا مدددددن  يدددددث ا تصايددددداك مجلدددددس الدددددوزراء فدددددي كدددددال البلددددددين فيخدددددتص المجلدددددس فدددددي 

لدارج جميدددددددع شدددددددؤون الدولدددددددة الدا ليدددددددة والخارجيدددددددة باسدددددددتثناء مدددددددا قدددددددد عهدددددددد أو  األردن بصدددددددال ية

معهددددددد بدددددده مددددددن يلددددددك البددددددؤون بموجدددددد  هددددددذا الدسددددددتور  أو أي يبددددددرقع   ددددددر للدددددد  أي شددددددخص أو 

  كمدددددا يتمتدددددع مجلدددددس الدددددوزراء بصدددددال ية ل الدددددة مبدددددروعاك القدددددوايين للددددد  مجلدددددس  5فرى هييدددددة أ ددددد

                                                           
   النظدددددددددام السياسدددددددددي علددددددددد  ضدددددددددوء الدسدددددددددتور اييحدددددددددادي العراقدددددددددي  دار الرافددددددددددين للطباعدددددددددة والنبدددددددددر 1002ف   جدددددددددوادالهندددددددددداوي  -  1ف

 55والتوزقع  ص 
 .292  النظ، السياسية والقايون الدستوري  دار النهضة العرصية  القاهرج  ص2555محمد ايس قاس،ف  جع ر –  2ف
 .151  التنظي، السياسي والنظام الدستوري  دار الثقافة للنبر والتوزقع  عمان  ص 1005مصط   يال ف  العماوي  –  3ف
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  23/رامنًا و22دو 72المواد  -  4ف
 ويعدياليه. 2591/أ من الدستور األرديي لسنة 59المادج  -  5ف



47 
 

 

مددددددن الدسددددددتور  20يصدددددد  المددددددادج فقددددددد  أمددددددا فددددددي العددددددراق. (1)الددددددوزراء وإيدددددددار القددددددوايين المؤقتددددددة

 العراقي عل  أن ر ممارو مجلس الوزراء الصال ياك اآليية:

العامدددددة واإلشدددددراف علددددد  عمدددددل الدددددوزاراك أوًي د يخطدددددية وين يدددددذ السياسدددددة العامدددددة للدولدددددة والخطدددددة 

 والجهاك غير المريبطة بالوزارج.

 راييًا د اقتراي مبروعاك القوايين.

 رالثًا د ليدار األيظمة والتعليماك والقراراك ههدف ين يذ القوايين.

 رابعًا د لعداد مبروع الموازية العامة والحساب الختامي و طة التنمية.

الندددددددواب بالموافقدددددددة علددددددد  يعيدددددددين وكدددددددالء الدددددددوزاراك والسددددددد راء  امسدددددددًا د التويدددددددية للددددددد  مجلدددددددس 

وأيدددددحاب الددددددرجاك الخايدددددة ورئددددديس أركدددددان الجدددددي  ومعاوييددددده ومدددددن هددددد، بمنصددددد  قائدددددد ال رقدددددة 

 ك الورني ور،ساء األجهزج األمنية.فما فوق ورئيس جهاز المخاهرا

 من مخولهرسادسًا د الت اوض ببقن المعاهداك وايي اقياك الدولية والتوقيع عليها أو  

وقددددددددرى البا ددددددددث أن الصددددددددال ياك التن يذمددددددددة الممنو ددددددددة لمجلددددددددس الددددددددوزراء ورئيسدددددددده  فددددددددي 

العدددددددراق ي دددددددوق الصدددددددال ياك التن يذمدددددددة الممنو دددددددة لمجلدددددددس الدددددددوزراء ورئيسددددددده فدددددددي األردن وقرجدددددددع 

  لك لل  ا تالف النظام السياسي في كال البلدين. 

 

                                                           
 ويعدياليه.  2591ي لسنة من الدستور األردي 55المادج  -  1ف



48 
 

 

 المبحث الثاني

 التشريعية والتنفيذية التعاون المتبادل بين السلطتين مظاهر  

معتبددددددر مبدددددددأ التعدددددداون المتبددددددادل هددددددين السددددددلطتين التبددددددرقعية والتن يذمددددددة ركنددددددًا جوهرقددددددًا فددددددي 

يجدددددداي النظددددددام البرلمددددددايي  النظددددددام البرلمددددددايي  ويظددددددرًا ألهميددددددة هددددددذا المبدددددددأ ف يدددددده ممتننددددددا القددددددول أن

يتوقدددد  علدددد  مدددددى التعدددداون هددددين السددددلطتين التبددددرقعية والتن يذمددددة  وايهتعدددداد عددددن ال صددددل الجامددددد 

 2591وايقتدددددددراب مدددددددن ال صدددددددل المدددددددرن هدددددددين السدددددددلطاك. وقدددددددد سدددددددع  الدسدددددددتور األرديدددددددي لسدددددددنة 

ويعدياليدددددده لتحقيددددددد  مبدددددددأ ال صدددددددل المددددددرن هدددددددين السددددددلطاك  كمدددددددا سددددددار الدسدددددددتور العراقددددددي لسدددددددنة 

 عل   طاه.ويعدياليه  1009

واسددددتنادا لمددددا يقدددددم فدددد ن يناولنددددا لهددددذا الموضددددوع سدددديتون مددددن  ددددالل المطلدددد  األول الددددذي 

مظددددداهر يعددددداون السدددددلطة التبدددددرقعية مدددددع السدددددلطة التن يذمدددددة  أمدددددا فدددددي المطلددددد  الثدددددايي يبحدددددث فيددددده 

 فنسلة الضوء عل  مظاهر يعاون السلطة التن يذمة مع السلطة التبرقعية.

 المطلب األول

 تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية

ويعدياليدددددددده   2591يتجلددددددد  يعدددددددداون السددددددددلطة التبدددددددرقعية فددددددددي الدسددددددددتور األرديدددددددي لسددددددددنة 

 .بالعديددددددددد مددددددددن المظدددددددداهر مددددددددع السددددددددلطة التن يذمددددددددة ويعدياليدددددددده 1009والدسددددددددتور العراقددددددددي لسددددددددنة 

ل ال دددددرع ولتسدددددلية الضدددددوء علددددد  هدددددذه المظددددداهر فددددد ن يناولندددددا لهدددددذا الموضدددددوع سددددديتون مدددددن  دددددال

الدددددذي يبحدددددث فيددددده دور السدددددلطة التبدددددرقعية فدددددي ي دددددوقن السدددددلطة التن يذمدددددة  أمدددددا فدددددي ال دددددرع  األول

الثددددايي فنبحددددث فددددي يعدددداون السدددددلطة التبددددرقعية مددددع السددددلطة التن يذمدددددة فددددي مجددددال الخدمددددة العامدددددة 
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رددددددد، يبحدددددددث فدددددددي ال دددددددرع الثالدددددددث اشدددددددتراك السدددددددلطة التبدددددددرقعية مدددددددع السدددددددلطة   والبدددددددؤون الخارجيدددددددة

 التن يذمة في وضع الموازية العامة للدولة.

 دور السلطة التشريعية في تكوين السلطة التنفيذية : الفرع األول

التعدددددددداون هددددددددين السددددددددلطة التبددددددددرقعية والسددددددددلطة التن يذمددددددددة فددددددددي النظددددددددام البرلمددددددددايي يتجلدددددددد  

 الملدددددك أو رئددددديس الدولدددددة  فدددددي يعيدددددين يلعبددددده السدددددلطة التبدددددرقعيةر الدددددذي بالددددددو األرديدددددي والعراقدددددي 

 يعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإقالته،.في  وكذلك هدورها

 رئيس الدولة:  الملك أو أوًي د سلطة البرلمان في يعيين

ويعدياليدددده قددددد يبندددد  النظددددام المل ددددي  2591سددددب  لنددددا القددددول أن الدسددددتور األرديددددي لسددددنة 

غيددددر أيدددده أيددددا  بالسددددلطة و صددددر يددددداول السددددلطة بقسددددرج الملددددك المؤسددددس عبددددد اللدددده هددددن الحسددددين 

ايطالقدددددًا مدددددن مبددددددأ التعددددداون هدددددين السدددددلطتين التبدددددرقعية  التبدددددرقعية التدددددد ل فدددددي المؤسسدددددة المل يدددددة

يعدددذر الحتددد، علددد  الملدددك لمدددرض عقلدددي أيدددي  بددده ف دددي هدددذه  يك ومنهددداوالتن يذمدددة فدددي عددددج  دددا

يدددددا    للددددد ويمدددددة مل ددددده ويقلهدددددا  ب يهددددداءمجلدددددس األمدددددة يدددددال ية ايخدددددا  القدددددرار محددددد  لالحالدددددة 

وإ ا يعدددددذر علددددد  مجلدددددس الندددددواب ايجتمددددداع ل ويددددده مدددددنحاًل أو    الحددددد  ههدددددا وفددددد  أ تدددددام الدسدددددتور

بعدددددد فيباشدددددر هدددددذه الصدددددال ية مجلدددددس الندددددواب ييتهددددداء مديددددده أو لعددددددم ايتخددددداب المجلدددددس الجديدددددد 

  كمددددددا معتبددددددر مددددددن  ددددددايك التعدددددداون هددددددين السددددددلطة التبددددددرقعية والتن يذمددددددة فيمددددددا يتعلدددددد   1فالسدددددداه 

ف ددددي هددددذه بالمؤسسددددة المل يددددة فددددي األردن غيدددداب الملددددك ألاثددددر مددددن أرصعددددة أشددددهر  ددددار  الممل ددددة 

أمدددددا  . 2فيلدددددزم مدددددن قدددددراراكالحالدددددة يددددددع  مجلدددددس األمدددددة لالجتمددددداع للنظدددددر فدددددي األمدددددر وايخدددددا  مدددددا 

                                                           
 ويعدياليه. 2591/م من الدستور األرديي لسنة 12المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 2591/  من الدستور األرديي لسنة 12المادج  -  2ف
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  بقغلبيدددددة رلثدددددي أعضدددددائه فيدددددت، ايتخددددداب رئددددديس الجمهورقدددددة مدددددن قبدددددل مجلدددددس الندددددواب فدددددي العدددددراق

وإ ا لددددددد، محصدددددددل أي مدددددددن المرشدددددددحين علددددددد  األغلبيدددددددة المطلوصدددددددة يدددددددت، التندددددددافس هدددددددين المرشدددددددحين 

الحايدددددددلين علددددددد  أعلددددددد  األيدددددددواك وقعلدددددددن رئيسدددددددًا مدددددددن محصدددددددل علددددددد  أاثرقدددددددة األيدددددددواك فدددددددي 

  ويظدددددرًا للددددد  أن رئددددديس الجمهورقدددددة ينتخددددد  مدددددن البرلمدددددان فددددد ن يقددددددم، اسدددددتقالته  1فاييايقتدددددراع الثددددد

ويعدياليددددده  1009مدددددن الدسددددتور العراقدددددي لسدددددنة /أوًي  79يددددت، للددددد  البرلمدددددان  يددددث يصددددد  المدددددادج 

لددددددرئيس الجمهورقددددددة يقدددددددم، اسددددددتقالته يحرقرقددددددا للدددددد  مجلددددددس النددددددواب ويعددددددد يافددددددذج بعددددددد  رعلدددددد  أن 

ر  وقعددددود للدددد  مجلددددس النددددواب مسدددداءلة مضددددي سددددبعة أمددددام مددددن يددددارق  ليددددداعها لدددددى مجلددددس النددددواب

  . 2فرئيس الجمهورقة هناء عل  رل  مسب  باألغلبية المطلقة لعدد أعضائه

 لس الوزراء والوزراء وإقالته،:راييًا د سلطة البرلمان في يعيين رئيس مج

ويعدياليددددددده فددددددد ن يعيدددددددين رئددددددديس  2591لسدددددددنة لدسدددددددتور األرديدددددددي ا مدددددددن 39للمدددددددادج  وفقددددددداً 

مخدددددر  عدددددن ا تصددددداص مجلدددددس الندددددواب يعيدددددين الدددددوزراء وكدددددذلك   الدددددوزراء وإقالتددددده وقبدددددول اسدددددتقالته

ممارسدددددددة الملدددددددك لصدددددددال يايه يجددددددداه الدددددددوزراء مقيدددددددد  أنوقعتبدددددددر مدددددددن ا تصايددددددداك الملدددددددك غيدددددددر 

أمدددددا فدددددي العدددددراق فيتدددددول  رئاسدددددة الدددددوزراء مرشددددد  ال تلدددددة النياهيدددددة األاثدددددر  .هتنسدددددي  رئددددديس الدددددوزراء

وإ ا أ  ددددد  عدددددددًا فدددددي مجلدددددس الندددددواب  وقدددددت، ي لي ددددده هتبدددددتيل الدددددوزارج مدددددن قبدددددل رئددددديس الجمهورقدددددة 

مددددددن يددددددارق  الت ليدددددد  متلدددددد  رئدددددديس  الددددددوزقر المتلدددددد  هتبددددددتيل الددددددوزارج  ددددددالل مدددددددج رالرددددددون يومدددددداً 

                                                           
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  70المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 1009/ امسًا/أ من الدستور العراقي لسنة 22المادج  -  2ف
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وقتمتددددددع رئدددددديس    1فالجمهورقددددددة  ددددددالل مدددددددج  مسددددددة عبددددددر يومددددددًا مرشددددددحًا   ددددددر هتبددددددتيل الددددددوزارج

 . 2فمجلس الوزراء بالح  في لقالة الوزراء شرقطة موافقة مجلس النواب

وقددددددرى البا دددددددث أن يدددددددد ل السددددددلطة التبدددددددرقعية سدددددددواء فددددددي األردن مدددددددن  دددددددالل الحدددددددايك 

ويعدياليددددده  فدددددي المؤسسدددددة المل يدددددة فدددددي األردن أو  2591ر األرديدددددي لسدددددنة التدددددي أوردهدددددا الدسدددددتو 

ويعدياليددددده   فدددددي ايتخددددداب رئددددديس الجمهورقدددددة فدددددي العدددددراق  معتبدددددر  1009الدسدددددتور العراقدددددي لسدددددنة 

مظهددددددرًا مددددددن مظدددددداهر التعدددددداون هددددددين السددددددلطة التبددددددرقعية والسددددددلطة التن يذمددددددة  وكددددددذلك فدددددد ن يمتددددددع 

ن رئددددديس مجلدددددس الدددددوزراء والدددددوزراء معتبدددددرًا مظهدددددرًا مدددددن السدددددلطة التبدددددرقعية فدددددي العدددددراق فدددددي يعيدددددي

 مظاهر التعاون هين السلطتين التبرقعية والتن يذمة. 

في مجال الخدمة العامة والشؤون  تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية: الفرع الثاني

 الخارجية

فدددددددي مجدددددددالي يتعددددددداون السدددددددلطة التبدددددددرقعية مدددددددع السدددددددلطة التن يذمدددددددة فدددددددي األردن والعدددددددراق 

 الخدمة العامة والبؤون الخارجية من  الل ما يلي:

 2591مددددددن الرجددددددوع للدددددد  الدسددددددتور األرديددددددي لسددددددنة أوًي د التعدددددداون فددددددي مجددددددال الخدمددددددة العامددددددة: 

ويعدياليدددده يال دددد  ايدددده قددددد  لدددد  مددددن لسددددناد أي دور للبرلمددددان فددددي يعيددددين مددددوظ ي الخدمددددة العامددددة 

وغيددددره،  الفددددًا لمددددا هددددو عليدددده الحددددال  ج المخدددداهراكأو قددددادج الجددددي  أو أجهددددز  االقضدددداج أو السدددد راء

ويعدياليددددددده للددددددد   1009مدددددددن الدسدددددددتور العراقدددددددي لسدددددددنة  22فدددددددي العدددددددراق  يدددددددث أسدددددددندك المدددددددادج 

مجلددددددس النددددددواب يددددددال ية يعيددددددين رئدددددديس وأعضدددددداء محتمددددددة التمييددددددز اييحادمددددددة ورئدددددديس ايدعدددددداء 

                                                           
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  72المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  72المادج  -  2ف
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يعيددددين السددددد راء القضددددائي  كمدددددا أياردددد  بمجلدددددس النددددواب يدددددال ية  اإلشدددددرافالعددددام ورئددددديس هييددددة 

ورئددددديس أركدددددان الجدددددي  ومعاوييددددده ورئددددديس جهددددداز المخددددداهراك هنددددداء علددددد  اقتدددددراي مجلدددددس الدددددوزراء  

وعلدددد  الددددرغ، مددددن يقييددددد سددددلطة البرلمددددان فددددي اسددددتنادها علدددد  اقتددددراي مجلددددس الددددوزراء فيمددددا يتعلدددد  

مجددددددرد مددددددن  البرلمددددددان  دددددد  ممارسدددددة هددددددذه الصددددددال ية مددددددن شددددددقيه يعزقددددددز  أن ليههدددددذه التعييندددددداك 

 مباركته في السلطة ويقوقة الحياج النياهية.

 راييًا د التعاون في مجال البؤون الخارجية:

األرديددددددددددي بمجلددددددددددس الددددددددددوزراء مسددددددددددؤولية لدارج جميددددددددددع شددددددددددؤون الدولددددددددددة  أيددددددددددا  الدسددددددددددتور

  غيدددددر أيددددده  2فك وايي اقيددددداك الدوليدددددة اسدددددند للددددد  الملدددددك يدددددال ية لهدددددرام المعاهدددددداو    1فالخارجيدددددة

قيددددد سددددلطة الملددددك فيمددددا يتعلدددد  ب هرامدددده للمعاهددددداك التددددي يتريدددد  عليهددددا يحميددددل  زايددددة الدولددددة شددددييًا 

مددددددددن الن قدددددددداك أو مسدددددددداو فددددددددي  قددددددددوق األردييددددددددين العامددددددددة أو الخايددددددددة موافقددددددددة مجلددددددددس األمددددددددة 

.ممددددا معتبددددر مظهددددرًا مددددن مظدددداهر التعدددداون هددددين السددددلطتين التبددددرقعية والتن يذمددددة. أمددددا فددددي  3فعليهددددا

الدددددددوزراء يدددددددال ية الت ددددددداوض ببدددددددقن المعاهدددددددداك الدسدددددددتور العراقدددددددي بمجلدددددددس  فقدددددددد أيدددددددا  العدددددددراق

  وصعددددد  عليهدددداالمصددددادقة  فدددديالنددددواب ردددد، مددددقيي دور مجلددددس   يي اقيدددداك الدوليددددة والتوقيددددع عليهددددااو 

عليهددددددا  ددددددالل  مسدددددددة يهددددددا مددددددقيي دور رئدددددديس الجمهورقددددددة فددددددي المصددددددادقة مصددددددادقة البرلمددددددان عل

  . 4فعبر يومًا من يارق  استالمها

                                                           
 ويعدياليه. 2591/أ من الدستور األرديي لسنة 59المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 2591ستور األرديي لسنة من الد 33/2المادج  -  2ف
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  33/1المادج   3ف
 ويعدياليه. 1009/راييًا من الدستور العراقي لسنة 73/رابًعًا  و22/سادسًا   و 20أيظر المواد  -  4ف
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وقدددددرى البا دددددث أن يقييدددددد سدددددلطة الملدددددك فيمدددددا يتعلددددد  بحقددددده فدددددي لهدددددرام المعاهدددددداك الدوليدددددة 

وفددددددد  مدددددددا سدددددددب  عرضددددددده  وكدددددددذلك  اشدددددددترا  يصددددددددي  البرلمدددددددان العراقدددددددي علددددددد  المعاهددددددددج قبدددددددل 

مظهدددددددرًا مدددددددن مظددددددداهر التعددددددداون هدددددددين  عليهدددددددا وإيدددددددداره لهدددددددا معتبدددددددرمهورقدددددددة يصددددددددي  رئددددددديس الج

 السلطتين التبرقعية والتن يذمة.

 دولةفي وضع الموازنة العامة لل اشتراك السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية: الفرع الثالث

مقدددددددم فددددددي األردن مبددددددروع قددددددايون الموازيددددددة العامددددددة  ومبددددددروع قددددددايون موازيددددددة الو ددددددداك 

ئددددديس الدددددوزراء قبدددددل اهتدددددداء السدددددنة الماليدددددة ببدددددهر وا دددددد علددددد  األقدددددل للددددد  مجلدددددس الحتوميدددددة مدددددن ر 

الندددددواب وفدددددي  الدددددة الموافقدددددة يرفدددددع للددددد  الملدددددك للتصددددددي  والنبدددددر. وقدددددت، ايقتدددددراع علددددد  الموازيدددددة 

عددددن ررقدددد  التصدددددي  علدددد  هنودهددددا فصددددال فصددددال وي مجددددوز يقددددل اعتمدددداد مددددن فصددددل للدددد  فصددددل 

زاييدددددة  ددددد  ليقايدددددها ولددددديس لددددده  ددددد  زقاديهدددددا  وي مجدددددوز لي بقدددددايون  وللمجلدددددس عندددددد مناقبدددددة المي

للمجلدددددس  ددددد  اقتدددددراي للغددددداء ضدددددرقبة موجدددددودج  أو فدددددرض ضدددددرقبة أو يعدددددديلها هزقدددددادج أو يقصدددددان  

وي مجددددددوز يعددددددديل الن قدددددداك أو الددددددوارداك المرصورددددددة بعقددددددد. كمددددددا اوجدددددد  الدسددددددتور علدددددد  الحتومددددددة 

.وقددددددد  1فلسددددددنة الماليددددددة السددددددابقةيقدددددددم، الحسدددددداباك الختاميددددددة فددددددي يهامددددددة سددددددتة شددددددهور مددددددن ايتهدددددداء ا

يعزقدددددز التعدددداون هدددددين السددددلطتين التبدددددرقعية ويعدياليددددده فددددي  2591يوسددددع الدسددددتور األرديدددددي لسددددنة 

لي بقددددايون  وعقددددود  يددددت،الضددددرائ  والرسددددوم ي  والتن يذمددددة فددددي المجددددال المددددالي  يددددث جعددددل فددددرض

ايمتيددددداز الددددددذي معطدددددد  مدددددن اجددددددل اسددددددتغالل الثددددددرواك المعدييدددددة فددددددي األردن أو أي مرافدددددد  عامددددددة 

يصدددددددر بقدددددددايون  والقدددددددروض الناشدددددددية عددددددن اي اقددددددداك يتريددددددد  عليهدددددددا يحميددددددل الخزقندددددددة شدددددددييًا مدددددددن 

                                                           
   رسددددددالة ماجسددددددتير فددددددي العلددددددوم 2557ددددددد 2525  دور البرلمددددددان فددددددي السياسددددددة الخارجيددددددة ف1000منصددددددور يركدددددديف  يدددددددر الددددددزقن  -  1ف

 وما بعدها 79السياسية  الجامعة األرديية  عمان   ص 
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مددددددن  دسددددددتور سددددددنة أمددددددا فددددددي العددددددراق فقددددددد  عليهددددددا. الن قدددددداك يتوجدددددد  موافقددددددة مجلددددددس األمددددددة

واب يدددددال ية اعتمددددداد وإقدددددرار الموازيدددددة الماليدددددة العامدددددة للدولدددددة    يدددددث أشدددددار مجلدددددس النددددد 1009

للددددددد  أن مجلدددددددس الدددددددوزراء مقددددددددم مبدددددددروع قدددددددايون الموازيدددددددة العامدددددددة لمجلدددددددس الندددددددواب إلقدددددددراره  وأن 

لمجلدددددس الندددددواب  ددددد  لجدددددراء المناقلدددددة هدددددين أهدددددواب وفصدددددول الموازيدددددة العامدددددة   ويخ ددددديض مجمدددددل 

رج أن مقتدددددري علددددد  مجلدددددس الدددددوزراء زقدددددادج لجمدددددالي مبدددددال  مبالغهدددددا    كمدددددا أيددددداي لددددده رعندددددد الضدددددرو 

 . 1فالن قاكر 

ممدددددددا مظهدددددددر لن مجلدددددددس الندددددددواب ي مخدددددددتص بددددددد قرار مبدددددددروع الموازيدددددددة الماليدددددددة العامدددددددة 

للدولددددة كمددددا يددددرد مددددن مجلددددس الددددوزراء واعتمدددداده و  سدددد    وإيمددددا لدددده أمضددددا سددددلطاك واسددددعة فددددي 

قتدددددراي يخ ددددديض لجمدددددالي مبالغهدددددا    أمدددددا لجدددددراء المناقلدددددة هدددددين أهدددددواب وفصدددددول الموازيدددددة هدددددذه أو ا

زقددددادج مبددددال  الن قدددداك فلدددديس مددددن ا تصدددداص مجلددددس النددددواب وكددددل مددددا لدددده أن مقتددددري زقددددادج لجمددددالي 

/ايحادمددددددددة 19هددددددددذه المبددددددددال  وصهددددددددذا الصدددددددددد أيدددددددددرك المحتمددددددددة اييحادمددددددددة لعليددددددددا قرارهددددددددا رقدددددددد، 

رقة عنددددددددما رعدددددددن رئددددددديس مجلدددددددس الدددددددوزراء أمامهدددددددا بعددددددددم دسدددددددتو  11/20/1021يدددددددارق   1021/

مددددددعيا بدددددان دور مجلدددددس  1021لسدددددنة  11بعدددددض مدددددواد قدددددايون الموازيدددددة العامدددددة اييحادمدددددة رقددددد، 

الندددددواب مقتصدددددر علددددد  يقددددددم، مقتر ددددداك القدددددوايين لي أن مجلدددددس الندددددواب ايخدددددذ مسدددددارا مغدددددايرا لمدددددا 

اقددددددددره الدسددددددددتور فدددددددداجري يعددددددددديالك جوهرقددددددددة علدددددددد  قددددددددايون الموازيددددددددة العامددددددددة دون اسددددددددتبيان رأي 

الموازيدددددة وألغدددد  مدددددواد مهمدددددة يعددددد مدددددن أدواك السددددلطة التن يذمدددددة األساسدددددية  الحتومددددة وعددددددل مبددددال 

فدددددددي يخطدددددددية وين يدددددددذ السياسدددددددة العامدددددددة للدولدددددددة والدددددددذي يخدددددددتص بددددددده الحتومدددددددة اسدددددددتنادا أل تدددددددام 

الدسددددتور ولدددددى التدددددقي  والمداولددددة مددددن المحتمددددة اييحادمددددة العليددددا قضدددد  بددددان ر لمجلددددس النددددواب 

                                                           
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  21المادج  -  1ف
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وازيددددة العامدددددة ويخ دددديض مجمدددددل مبالغهدددددا وقعددددد  لدددددك مدددددن لجددددراء المناقلدددددة هددددين أهدددددواب وفصدددددول الم

/راييددددا مددددن الدسددددتور ولدددديس مددددن 21يددددال يايه المنصددددوص عليهددددا فددددي البددددطر األول مددددن المددددادج 

يددددال يايه زقددددادج لجمددددالي مبددددال  الن قدددداك مددددا لدددد، مقتددددري  لددددك علدددد  مجلددددس الددددوزراء كمددددا مقتضددددي 

 . 1فالبطر الثايي من ي س المادجر

يتركدددددددددز علددددددددد  لقددددددددرار مبدددددددددروع قدددددددددايون الموازيددددددددة وإيمدددددددددا يتمتدددددددددع أي لن دور البرلمددددددددان ي 

بسددددددلطة ايشددددددتراك مددددددع السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي يحديددددددد ي قدددددداك الدولددددددة وكي يددددددة يوزقعهددددددا وإضددددددافة 

يصدددددددوص أو يعدددددددديل أ دددددددرى علددددددد  أيدددددددل مبدددددددروع القدددددددايون    األمدددددددر الدددددددذي معندددددددي أو يدددددددؤدي 

ار مدددددا أشدددددار لليددددده اشدددددتراك مجلدددددس الندددددواب مدددددع الحتومدددددة فدددددي رسددددد، السياسدددددة العامدددددة علددددد  اعتبددددد

بعددددددض ال قدددددده مددددددن لن الن قدددددداك الماليددددددة الددددددواردج فددددددي الموازيددددددة العامددددددة ليمددددددا يعبددددددر عددددددن سياسددددددة 

  كمدددددا  2فالحتومدددددة العامدددددة    التدددددي هدددددي باألسددددداو فدددددي العدددددراق مدددددن ا تصددددداص مجلدددددس الدددددوزراء

ممددددددارو البرلمددددددان يددددددال ية المصددددددادقة علدددددد  الحسدددددداباك الختاميددددددة عنددددددد ايتهدددددداء السددددددنة الماليددددددة 

ن هددددددذه المصددددددادقة التقاددددددد مددددددن مدددددددى التددددددزام الحتومددددددة هبنددددددود الموازيددددددة وصدددددددون وجددددددود والغامددددددة مدددددد

 . 3فالحساب الختامي ي ممتن التعرف عل  مقدار ال ائض أو العجز في موازية الدولة

وقدددددددرى الدددددددبعض أن مدددددددن  السدددددددلطة التبددددددددرقعية يدددددددال ياك واسدددددددعة فدددددددي الحددددددد  هتعددددددددديل 

الطبيعدددددة ال نيدددددة للموازيدددددة العامدددددة للدولدددددة و صدددددر مبدددددروع قدددددايون الموازيدددددة العامدددددة ي يت ددددد  مدددددع  

يحضددددديرها فدددددي ا تصددددداص السدددددلطة التن يذمدددددة وي يدددددؤدي هدددددذا التوسدددددع للددددد  يحقيددددد  الصدددددال  العدددددام 

                                                           
 .11/20/1021هتارق   1021ايحادمة  19قرار المحتمة اييحادمة العليا رق،  -  1ف
   الموازيدددددددة العامدددددددة والموازيدددددددة بالمبددددددداركة مدددددددع التطبيددددددد  علددددددد  1002عبداللددددددده شدددددددحاية وأ مدددددددد يدددددددال  عبدددددددد الدددددددر منف   طددددددداب –  2ف

 1الموازية المصرقة  جامعة القاهرج  ص
 .375توري  المرجع الساه   ص محمد رفع    القايون الدس  عبد الوهاب -  3ف
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لقلدددددددة الخبدددددددرج ال نيدددددددة لددددددددى أعضددددددداء البرلمدددددددان وميدددددددوله، للددددددد  يقددددددددم، الجايددددددد  الخددددددددمي لدددددددوظي ته، 

د مددددن سدددديطرج السددددلطة التبددددرقعية النياهيددددة ألهندددداء دوائددددره، اييتخاهيددددة ولددددذلك فدددد ن وضددددع قيددددود يحدددد

 . 1فعل  لجراء يعديالك واسعة أمر ضروري ي غن  عنه

 وإجددددددراء  الموازيددددددة العامددددددة لقددددددراروقددددددرى البا ددددددث أن مددددددن  السددددددلطة التبددددددرقعية يددددددال ية 

ليقايددددددها  ويقدددددددم، الحسدددددداباك الختاميددددددة لمجلددددددس   ومددددددن  المجلددددددس  دددددد   أهواههدددددداالمناقلددددددة هددددددين 

لسددددددلطة التبددددددرقعية مددددددع السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي سددددددبيل يحقيدددددد  النددددددواب معتبددددددر مددددددن قبيددددددل يعدددددداون ا

  المصلحة العامة. 

  المطلب الثاني

 مظاهر تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية

مق دددددذ يعددددداون السدددددلطة التن يذمدددددة مدددددع السدددددلطة التبدددددرقعية فدددددي كدددددل مدددددن الدسدددددتور األرديدددددي 

 .ويعدياليه ال ثير من المظاهر  1009ويعدياليه  والدستور العراقي لسنة  2591لسنة 

مظددددداهر فددددد ن يناولندددددا لهدددددذا الموضدددددوع سددددديتون مدددددن  دددددالل ال هدددددذه ولتسدددددلية الضدددددوء علددددد 

  السدددددلطة التبدددددرقعية وايتخددددداب التن يذمدددددة فدددددي يبدددددتيل ال دددددرع األول الدددددذي يبحدددددث فيددددده دور السدددددلطة

دور السددددددددلطة التن يذمددددددددة فددددددددي ايعقدددددددداد جلسدددددددداك السددددددددلطة  الثددددددددايي فنبحددددددددث فدددددددديال ددددددددرع  فددددددددي أمددددددددا

تعدددداون السدددددلطة التن يذمدددددة مدددددع السدددددلطة التبدددددرقعية فدددددي ل الثالدددددثرددددد، يعدددددرض فدددددي ال دددددرع   التبددددرقعية

 .مجال التبرقع

                                                           
  الرقابدددددددة البرلماييدددددددة علددددددد  أعمدددددددال السدددددددلطة التن يذمدددددددة فدددددددي النظدددددددام النيددددددداهي األرديدددددددي  1002فر دددددددان يدددددددزال أ ميدددددددد ف  المسددددددداعيد  -  1ف

 102دراسة مقارية  رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة عمان العرصية للدراساك العليا  األردن  ص
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 السلطة التشريعية وانتخاب تشكيلدور السلطة التنفيذية في : الفرع األول

مجلددددس األمددددة األرديددددي قددددوام السددددلطة التبددددرقعية فددددي الممل ددددة األردييددددة الهاشددددمية   مبددددتل

وقتدددددقل  هدددددذا المجلدددددس مدددددن مجلسدددددين األول مطلددددد  عليددددده مجلدددددس الندددددواب  والثدددددايي مطلددددد  عليددددده 

 ويعدياليددددددده 2591لسدددددددنة  مدددددددن الدسدددددددتور األرديدددددددي 21مجلدددددددس األعيدددددددان   يدددددددث يصددددددد  المدددددددادج 

   أن ر يتقل  مجلس األمة من مجلسين: مجلس األعيان  ومجلس النوابر. عل 

   أوًي د مجلس األعيان:

معتبدددددر مدددددن ا تصايددددداك الملدددددك يعيددددددين أعضددددداء مجلدددددس األعيدددددان  وقبدددددول اسددددددتقاييه،  

  وقبددددددتر  الدسددددددتور األرديددددددي أن ي يتجدددددداوز عدددددددد أعضدددددداء مجلددددددس  1فويسددددددمية رئدددددديس المجلددددددس 

مجلدددددس الندددددواب  كمدددددا مبدددددتر  فدددددي العضدددددو المعدددددين فدددددي المجلدددددس األعيدددددان يصددددد  عددددددد أعضددددداء 

أن متددددون قددددد أيدددد، األرصعددددين سددددنة مددددن العمددددر  وأن متددددون مددددن ر،سدددداء الددددوزراء  والددددوزراء الحدددداليون 

والسدددددابقون وممدددددن أشدددددغل سدددددابقًا منايددددد  السددددد راء والدددددوزراء الم وضدددددين  ور،سددددداء مجلدددددس الندددددواب 

لنظاميددددددددددة والبددددددددددرعية  والضددددددددددبا  ور،سدددددددددداء وقضدددددددددداج محتمددددددددددة التمييددددددددددز ومحدددددددددداا، ايسددددددددددتيناف ا

المتقاعدددددون مددددن ريبددددة أميددددر لددددواء فصدددداعدًا والنددددواب السددددابقون الددددذين ايتخبددددوا ي أقددددل مددددن مددددريين 

ومدددددن ماردددددل هدددددؤيء مدددددن البخصدددددياك الحدددددائزقن علددددد  رقدددددة البدددددع  واعتمددددداده بقعمددددداله، و ددددددمايه، 

ا رئدددددديس . ومدددددددج عضددددددوقة مجلددددددس األعيددددددان أرصددددددع سددددددنواك قاهلدددددده للتجديددددددد  أمدددددد 2فل مددددددة والددددددورن

المجلددددس فت ددددون مدددددج رئاسددددته سددددنتين قاهلددددة للتجديددددد   وي ددددون جلسدددداك مجلسددددي األعيددددان والنددددواب 

                                                           
 ويعدياليه. 2591رديي لسنة من الدستور األ 32المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  25د 23الماديين  -  2ف
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وأدوار ايعقادهددددددا وا دددددددج ومبددددددتركة  ويتوقدددددد  جلسدددددداك مجلددددددس األعيددددددان فددددددي  الددددددة  ددددددل مجلددددددس 

 . 1فالنواب

عضدددددوًا وقنتخددددد  الندددددواب  230يت دددددون مجلدددددس الندددددواب األرديدددددي مدددددن  راييدددددًا د مجلدددددس الندددددواب:

مددددن النظددددام الدددددا لي  25وفدددد  المددددادج لمتاييددددة لعددددادج ايتخابدددده  سددددنتين مددددع لددددس لمدددددج رئيسددددا للمج

وقددددت، ا تيددددار أعضدددداء مجلددددس النددددواب بددددايقتراع السددددري والمباشددددر القددددائ، م  1023األرديددددي لسددددنة 

علدددد  المبدددداد  اييتخاهيددددة التددددي مددددن شدددددقيها أن يضددددمن سددددالمة اييتخدددداب  و دددد  المرشددددحين فدددددي 

   2ف  لضدددددمان يزاهتهدددددا و لوهدددددا مدددددن التالعددددد  والعبدددددث بددددد رادج الندددددا بينمراقبدددددة األعمدددددال اييتخاهيدددددة

وقددددد يضددددمن قددددايون اييتخدددداب األرديددددي العديددددد مددددن البددددرو   الواجدددد  يوافرهددددا فددددي النا دددد  و لددددك 

كمددددددددا يضددددددددمن يحديددددددددد لليددددددددة ا تيددددددددار ال ددددددددائزقن فددددددددي العمليددددددددة    3فإليجدددددددداي العمليددددددددة اييتخاهيددددددددة 

أرصددددددددع سددددددددنواك يبدددددددددأ مددددددددن يددددددددارق  لعددددددددالن يتددددددددائج   وي ددددددددون مدددددددددج مجلددددددددس النددددددددواب  4فاييتخاهيددددددددة

اييتخابدددداك قاهلددددة للتمديددددد بدددد رادج مل يددددة للدددد  مدددددج ي يقددددل عددددن سددددنة وي يزقددددد عددددن سددددنتين  ويجددددرى 

ايتخابدددداك المجلددددس قبددددل ايتهدددداء مدددددج المجلددددس القددددائ، بقرصعددددة أشددددهر وإ ا يعددددذر لجددددراء اييتخابدددداك 

شددددرعيًا وقسددددتمر فددددي القيددددام هواجبايدددده  ألي سددددب  كددددان بعددددد ايتهدددداء مدددددج المجلددددس القددددائ، ف يدددده يبقدددد 

يتددددددوافر  مجلدددددس النددددددوابللددددد   ددددددين ايتخددددداب المجلددددددس الجديدددددد   وقبددددددتر  فددددددي المرشددددد  لعضددددددوقة 

                                                           
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  22د  29الماديين  -  1ف
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  25/27المادج  -  2ف
مدددددن قدددددايون اييتخددددداب ر أ د ل دددددل أرديدددددي هلدددد  رمدددددايي عبدددددرج سدددددنة شمسدددددية مدددددن عمدددددره قبدددددل يسدددددعين يومدددددًا  3 يددددث يصددددد  المدددددادج   -  3ف

مددددن التددددارق  المحدددددد إلجددددراء ايقتددددراع الحدددد  فددددي ايتخدددداب أعضدددداء مجلددددس النددددواب وفدددد  أ تددددام هددددذا القددددايون. ب د يوقدددد  اسددددتعمال  دددد  
  والمخددددداهراك العامدددددة  واألمدددددن العدددددام  وقدددددواك الددددددرك  والددددددفاع المدددددديي فدددددي أرنددددداء اييتخددددداب لمنتسدددددبي القدددددواك المسدددددلحة  الجدددددي  العرصدددددي

ددددد المحتددددوم عليدددده بدددداإلفالو ولدددد، 2وجددددوده، فددددي الخدمددددة ال عليددددة باسددددتثناء المسددددتخدم المددددديي.   د محددددرم مددددن ممارسددددة  دددد  اييتخدددداب: 
الدددددائرج فددددي جددددداول النددددا بين اسدددد، مددددن يوقدددد  اسددددتعمال  ددددد المجنددددون أو المعتددددوه أو المحجددددور عليدددده.د د ي يدددددر 1مسددددتعد اعتبدددداره قايوييددددًا.

    قه في اييتخاب أو محرم منه وف  أ تام ال قريين فب  و ف   من هذه المادجر.
 1022لعام  2من قايون اييتخاب األرديي رق،  52المادج  -  4ف
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  وقعددددددود  دددددد   1ففيدددددده عددددددالوج علدددددد  البددددددرو  القايوييددددددة أن متددددددون قددددددد أيدددددد، الثالرددددددين مددددددن العمددددددر

الددددددائرج ال صدددددل فدددددي يدددددحة ييابدددددة أعضددددداء مجلدددددس الندددددواب للددددد  محتمدددددة ايسدددددتيناف التابعدددددة لهدددددا 

  وي  2فاييتخاهيدددددة للنائددددد  المطعدددددون بصدددددحة يياهتددددده وي دددددون قرارايهدددددا يهائيدددددة وغيدددددر قاهلدددددة للطعدددددن

مبدددددتل لسددددددناد مهمدددددة ال صددددددل فدددددي يددددددحة ييابدددددة عضددددددوقة مجلدددددس النددددددواب للددددد  القضدددددداء ل ددددددالي 

بمبدددددددددأ ال صددددددددل هددددددددين السددددددددلطاك المنصددددددددوص عليدددددددده فددددددددي الدسددددددددتور ألن هددددددددذه المسددددددددقلة منازعددددددددة 

قضدددددداء فالقضدددددداج مسددددددتقلون ي سددددددلطان علدددددديه، فددددددي قضددددددائه، لغيددددددر قضددددددائية يحددددددل عددددددن ررقدددددد  ال

القددددددايون والمجددددددالس النياهيددددددة قددددددد ي ي صددددددل فيهددددددا بالنزاهددددددة المطلوصددددددة ألن البرلمددددددان م صددددددل هنددددددزاع 

  وعلدددد  الددددرغ، مددددن يمتددددع النائدددد  بحدددد  يقدددددم، اسددددتقالته مددددن  3فقضددددائي مددددن وجهددددة يظددددر سياسددددية

  الددددددذي  4فة أو رفضددددددها يبقدددددد  هيددددددد المجلددددددسعضددددددوقة البرلمددددددان لي أن قددددددرار قبددددددول هددددددذه ايسددددددتقال

معددددود لددددده يقددددددير وقددددد  يقددددددممها وظروفددددده بمددددا ينسدددددج، مدددددع يحقيددددد  المصدددددلحة العامدددددة ألن العضدددددو 

المنتخدددد  للبرلمدددددان ي ممثددددل  ايددددده هدددددل ممثددددل يا بيددددده معبددددر عدددددن لراديهددددد، ممددددا اسدددددتوج  أن متدددددون 

أمدددددا فيمدددددا يتعلددددد     5ف المجلدددددس يدددددا   القدددددرار فدددددي قبدددددول ايسدددددتقالة أو رفضدددددها ولددددديس العضدددددو.

بددددددالجمع هددددددين عضددددددوقة مجلددددددس النددددددواب والوظي ددددددة العامددددددة  فدددددد ن الدسددددددتور األرديددددددي ممنددددددع هدددددددذا 

مدددددن الدسدددددتور األرديدددددي علددددد  أيددددده ر مدددددع مراعددددداج أ تدددددام المدددددادج  72الجمدددددع  يدددددث يصددددد  المدددددادج 

  مدددددددن هدددددددذا الدسدددددددتور ي مجدددددددوز الجمدددددددع هدددددددين عضدددددددوقة مجلدددددددس األعيدددددددان أو الندددددددواب وصدددددددين 91ف

                                                           
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  70د 22الماديين  -  1ف
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  72المادج  -  2ف
 1022دددددددد 2512  مبددددددددأ ال صددددددل هددددددين السدددددددلطاك فددددددي الدسددددددايير األردييدددددددة المتعاقبددددددة ويعدددددددياليها 1022لممددددددان عزصدددددديف  فرقحدددددداك –  3ف

 . 725  ص 1  العدد 53دراسة يارقخية مجلة دراساك  العلوم اإليسايية وايجتماعية  المجلد 
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  71ج الماد -  4ف
ومددددددا  39   ص2  العدددددددد 23  الرقابددددددة علدددددد  مبددددددروعية القددددددوايين المؤقتددددددة فددددددي األردن  المنددددددارج المجلددددددد 1007فيصددددددلف  شددددددطناوي  –  5ف

 بعدها.
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صدددددد بالوظدددددائ  العامدددددة كدددددل وظي دددددة يتنددددداول يدددددا بها مريبدددددة مدددددن األمدددددوال الوظدددددائ  العامدددددة وقق

العامدددددة وقبدددددمل  لدددددك دوائدددددر البلددددددماك وكدددددذلك ي مجدددددوز الجمدددددع هدددددين عضدددددوقة مجلدددددس األعيدددددان 

 ومجلس النوابر.  

مددددددن الدسدددددددتور العراقدددددددي يت دددددددون السدددددددلطة التبدددددددرقعية  52وفقدددددددًا للمدددددددادج ففدددددددي العدددددددراق أمددددددا 

اب ومجلدددددس اييحددددداد الدددددذي مضددددد، ممثلدددددين عدددددن األقدددددالي، اييحادمدددددة فدددددي العدددددراق مدددددن مجلدددددس الندددددو 

والمحافظدددداك غيددددر المنتظمددددة فددددي لقلددددي، ويظددددرًا لعدددددم يدددددور  قددددايون ينظددددي، مجلددددس اييحدددداد عددددن 

مجلددددددس النددددددواب العراقددددددي  تدددددد  اآلن فدددددد ن السددددددلطة التبددددددرقعية الو يدددددددج فددددددي العددددددراق هددددددي مجلددددددس 

ًي مددددددن الدسددددددتور العراقددددددي لسددددددنة /أو 55وقت ددددددون مجلددددددس النددددددواب العراقددددددي وفقددددددًا للمددددددادج  . 1فالنددددددواب

مددددن عدددددد مددددن األعضدددداء  هنسددددبة مقعددددد وا ددددد ل ددددل مائددددة ألدددد  يسددددمة مددددن ي ددددوو العددددراق  1009

ممثلدددددون البدددددع  العراقدددددي بقاملددددده  يدددددت، ايتخددددداهه، بطرقددددد  ايقتدددددراع العدددددام السدددددري المباشدددددر وقراعددددد  

    وقبددددددتر  لعضددددددوقة مجلددددددس النددددددواب أن متددددددون المرشدددددد 2فيمثيددددددل سددددددائر متويدددددداك البددددددع  فيدددددده

عراقيددددددداا كامدددددددل األهليدددددددة  وأن يتدددددددوافر فيددددددده البدددددددرو  المنصدددددددوص عليهدددددددا فدددددددي قدددددددايون اييتخددددددداب 

والمتعلقدددددة بالنا ددددد  والمرشددددد  معدددددًا وقعدددددود للمجلدددددس البددددد  فدددددي يدددددحة عضدددددوقة أعضدددددائه  دددددالل 

رالردددددين يومدددددًا مدددددن يدددددارق  يسدددددجيل ايعتدددددراض   بقغلبيدددددة رلثدددددي أعضدددددائه  وقدددددت، الطعدددددن فدددددي قدددددرار 

و لددددددك  . 3فادمددددددة العليددددددا  ددددددالل رالرددددددين يومددددددًا مددددددن يددددددارق  يدددددددورهالمجلددددددس أمددددددام المحتمددددددة اييح

                                                           
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  29و 52ايظر الماديين  -  1ف
/راييددددددًا مددددددن قددددددايون ايتخدددددداب أعضدددددداء مجلددددددس النددددددواب رقدددددد، يددددددارق  علدددددد  مددددددن  22اقددددددي فقددددددد يصدددددد  المددددددادج ويطبيقددددددًا للدسددددددتور العر  -  2ف

المتدددددون المسددددديحي  مسدددددة مقاعدددددد يدددددوزع علددددد  محافظددددداك فبغدددددداد وييندددددوى وكركدددددوك ودهدددددوك وارصيدددددل   والمتدددددون اييزقددددددي مقعدددددد وا دددددد 
لبدددددبتي مقعدددددد وا دددددد فددددي محافظدددددة ييندددددوى  وعلددددد  فددددي محافظدددددة ييندددددوى  والمتددددون الصددددداهيي مقعدددددد وا دددددد فددددي محافظدددددة بغدددددداد  والمتددددون ا

 أن ي ون المقاعد المخصصة من ال ويا للمسيحيين والصاهيي والمندايي ضمن دائرج ايتخاهية وا دج.
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  91المادج  -  3ف
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 الفددددددًا لمددددددا هددددددو عليدددددده الحددددددال فددددددي الدسددددددتور األرديددددددي الددددددذي اسددددددند مهمددددددة ال صددددددل فددددددي يددددددحة 

 عضوقة النائ  لل  القضاء.

امددددددددا منددددددددع الدسددددددددتور العراقددددددددي الجمددددددددع هددددددددين عضددددددددوقة مجلددددددددس النددددددددواب و ي عمددددددددل أو 

اييتخاهيددددة لمجلددددس النددددواب أرصددددع سددددنواك يقوقميددددة   . وي ددددون مدددددج الدددددورج  1فمنصدددد  رسددددمي   ددددر

يبدددددأ بددددقول جلسددددة لهددددا   وينتهددددي هنهامددددة السددددنة الرابعددددة  وقجددددري ايتخدددداب مجلددددس النددددواب الجديددددد 

وقمتنددددع علدددد  عضددددو . 2فقبددددل  مسددددة وأرصعددددين يومددددًا مددددن يددددارق  ايتهدددداء الدددددورج اييتخاهيددددة السددددابقة

ومجلددددس الددددوزراء وقعتبددددر موقدددد  المبددددرع مجلددددس الددددوزراء العراقددددي الجمددددع هددددين عضددددوقة البرلمددددان 

العراقددددددي هددددددذا مخال ددددددًا لمعظدددددد، الدسددددددايير البرلماييددددددة التددددددي يتددددددي  الجمددددددع هددددددين عضددددددوقة البرلمددددددان 

  غيددددددددر ان هددددددددذا ي ممنددددددددع مددددددددن قيددددددددام ممثلددددددددي السددددددددلطة التن يذمددددددددة بحضددددددددور جلسدددددددداك  3فوالددددددددوزارج

بعدددددددة قدددددددبله،  ل  البرلمدددددددان والمبددددددداركة فدددددددي النقاشددددددداك المتعلقدددددددة ببدددددددؤون الحتومدددددددة والسياسدددددددة المت

أجددددددداز النظدددددددام الددددددددا لي لمجلدددددددس الندددددددواب العراقدددددددي لدددددددرئيس مجلدددددددس الدددددددوزراء والدددددددوزراء  ضدددددددور 

 .  4فجلساك مجلس النواب بص ته، الوزارقة والمباركة في المناقباك التي يخص وزارايه،

وقؤقدددددد البا دددددث مدددددا  هددددد  لليددددده المبدددددرع األرديدددددي فدددددي لسدددددناد مهمدددددة ال صدددددل فدددددي يدددددحة 

اء  الفدددددًا لمدددددا  هددددد  لليددددده المبدددددرع العراقدددددي كدددددون ال صدددددل فدددددي هدددددذه عضدددددوقة النائددددد  للددددد  القضددددد

المسدددددالة يدددددد ل ضدددددمن ا تصددددداص القضددددداء وقخدددددر  عدددددن يطددددداق ا تصددددداص السدددددلطة التبدددددرقعية  

                                                           
 ويعدياليه. 1009راييًا وسادسًا من الدستور العراقي لسنة  55المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 1009/ أوًي وراييًا من الدستور العراقي لسنة 92المادج  -  2ف
المرجدددددع السددددداه    النافدددددذ  1009ربيعدددددة النظدددددام البرلمدددددايي فدددددي العدددددراق فدددددي ظدددددل دسدددددتور جمهورقدددددة العدددددراق لعدددددام  عدددددامر  عيدددددا   -  3ف

 .22ص 
 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 50المادج  -  4ف
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وألن مدددددن شدددددقن  لدددددك لبعددددداد ال صدددددل فدددددي هدددددذه المسدددددقلة عدددددن يطددددداق التجا بددددداك السياسدددددية دا دددددل 

 البرلمان. 

 دور السلطة التنفيذية في انعقاد جلسات السلطة التشريعية : الفرع الثاني

هدددددددين أدوار  السدددددددلطة التبدددددددرقعية فدددددددي كدددددددل مدددددددن األردن والعدددددددراقمميدددددددز فدددددددي أدوار ايعقددددددداد 

 اييعقاد العادمة  وأدوار اييعقاد ايستثنائية:

دورج عادمدددددة وا ددددددج فدددددي غضدددددون كدددددل  األرديدددددي أدوار اييعقددددداد العادمدددددة: معقدددددد مجلدددددس األمدددددة دددددد2

مدددن مديددده  هنددداء علددد  دعدددوج موجهدددة مدددن جاللدددة الملدددك  أمدددا فدددي  الدددة عددددم يددددور الددددعوج  سدددنة

لالجتمددددداع فيجتمدددددع المجلدددددس مدددددن يلقددددداء ي سددددده وقعتبدددددر كمدددددا لدددددو أيددددده دعدددددي لليهدددددا  وقعتبدددددر يدددددارق  

أشددددهر قاهلددددة للتمديددددد مدددددج أ ددددرى ي  سددددتةايجتمدددداع موعدددددًا لبدددددء الدددددورج العادمددددة التددددي يمتددددد لمدددددج 

أو السددددتة هر ييجدددداز مددددا قددددد متددددون هنالددددك مددددن أعمددددال وعنددددد ايتهدددداء األشددددهر يزقددددد علدددد  رالرددددة أشدددد

بخطددددداب العدددددر  مدددددن  هالعادمددددد ه. وقدددددت، افتتددددداي الددددددور هيدددددد لهدددددا م دددددض الملدددددك الددددددورج المدددددذكور أي يمد

قبددددل الملدددددك أو مددددن ينيبددددده فددددي  لدددددك  يددددث محددددد  لدددده ليابدددددة رئدددديس الدددددوزراء أو أ ددددد الدددددوزراء ليقدددددوم 

بمراسدددددد، ايفتتدددددداي وال دددددداء  طبددددددة العددددددر  وققدددددددم كددددددل مددددددن المجلسددددددين عرقضددددددة مضددددددمنها جوابدددددده 

عنهددددددددا  وقتعددددددددين علدددددددد  عضددددددددو مجلددددددددس األمدددددددددة قبددددددددل مباشددددددددريه لمهامدددددددده أداء القسدددددددد، القدددددددددايويي 

واإل دددددالص للملدددددك والدددددورن وا تدددددرام الدسدددددتور والقدددددايون وقيامددددده هواجبايددددده علددددد  المتضدددددمن الوفددددداء 

 .  1فأامل وجه

                                                           
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  20لغامة  77من المواد  -  1ف
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أمددددا فددددي العددددراق فينعقددددد مجلددددس النددددواب هندددداء علدددد  دعددددوج يصدددددر عددددن رئدددديس الجمهورقددددة 

 ددددالل  مسددددة عبددددر يومددددًا مددددن يددددارق  المصددددادقة علدددد  يتددددائج اييتخابدددداك العامددددة وقددددت، فددددي هددددذه 

ويائبيدددده  باألغلبيددددة المطلقددددة لعدددددد أعضدددداء المجلددددس باييتخدددداب الجلسددددة ايتخدددداب رئدددديس المجلددددس 

  وي ددددددون دورج ايعقدددددداد المجلددددددس سددددددنوقة ب صددددددلين يبددددددرقعيين أ دددددددهما رماييددددددة  1فالسددددددري المباشددددددر

 2 زقددددددران مددددددن كددددددل سددددددنة  وقبدددددددأ راييهددددددا فددددددي  30  ار وقنتهددددددي فددددددي  2أشددددددهر يبدددددددأ أولهددددددا فددددددي 

يعقدددددداد الددددددذي يعددددددرض فيدددددده الموازيددددددة كددددددايون األول وي ينتهددددددي فصددددددل اي 32أيلددددددول وقنتهددددددي فددددددي 

  وقددددت، يمديدددددد ال صدددددل التبدددددرقعي لدددددورج ايعقددددداد مجلدددددس الندددددواب  2فالعامددددة لي بعدددددد الموافقدددددة عليهدددددا 

بمددددا ي يزقددددد علدددد  رالرددددين يومددددًا   إليجدددداز المهمدددداك التددددي يسددددتدعي  لددددك   هندددداًء علدددد  رلدددد  مددددن 

 مسدددددين عضدددددوًا مدددددن رئددددديس الجمهورقدددددة أو رئددددديس مجلدددددس الدددددوزراء أو رئددددديس مجلدددددس الندددددواب أو 

  وقبددددددتر  فددددددي عضددددددو البرلمددددددان قبددددددل ممارسددددددة عضددددددوقته أن مقددددددوم بحلدددددد   3فأعضدددددداء المجلددددددس

 . 4فاليمين القايويية المنصوص عليها في الدستور

السدددددددلطة التبدددددددرقعية دددددددد أدوار اييعقددددددداد ايسدددددددتثنائية: قدددددددد ينبدددددددق أوضددددددداع معيندددددددة ي دددددددرض ايعقددددددداد 1

ف دددددددي هدددددددذه الحالدددددددة للملدددددددك مدددددددن يلقددددددداء  ايددددددده أن يددددددددعو مجلدددددددس األمدددددددة للددددددد   اسدددددددتثنائيةبصدددددددورج 

ايجتمدددددداع فددددددي دوراك اسددددددتثنائية ولمدددددددج غيددددددر محددددددددج ل ددددددل دورج مددددددن أجددددددل لقددددددرار أمددددددور معينددددددة 

                                                           
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  99و  95الماديين  -  1ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 11المادج  -  2ف
 ويعدياليه. 1009/راييًا من الدستور العراقي لسنة 92المادج  -  3ف
مدددددن الدسدددددتور العراقدددددي علددددد  أن ريدددددؤدي عضدددددو مجلدددددس الندددددواب اليمدددددين الدسدددددتورقة أمدددددام المجلدددددس قبدددددل  90 يدددددث يصددددد  المدددددادج  -  4ف

أن ممدددددارو عملددددده بالصددددديغة اآلييدددددة : اقسددددد، باللددددده العلدددددي العظدددددي، أن أ،دي مهدددددامي ومسدددددؤوليايي القايوييدددددة هت دددددان وإ دددددالص وأن أ ددددداف  
ه واسدددددهر علددددد  سدددددالمة أرضددددده وسدددددمائه ومياهددددده ورروايددددده ويظامددددده الددددددممقراري علددددد  اسدددددتقالل العدددددراق وسدددددياديه   وأرعددددد  مصدددددال  شدددددعب

اييحدددددادي وأن أعمدددددل علدددددد  يدددددياية الحرقددددداك العامددددددة والخايدددددة واسدددددتقالل القضدددددداء والتدددددزم هتطبيددددد  التبددددددرقعاك بقمايدددددة و يددددداد   واللدددددده 
 عل  ما أقول شهيد.ر
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يبددددين فددددي اإلرادج المل يددددة عنددددد يدددددور الدددددعوج وي ددددض الدددددورج ايسددددتثنائية بدددد رادج مل يددددة. غيددددر أيدددده 

سدددددددتثنائية هنددددددداء علددددددد  عرقضدددددددة موقعدددددددة مدددددددن األغلبيدددددددة ممتدددددددن للملدددددددك الددددددددعوج أمضدددددددًا للددددددد  دورج ا

المطلقدددددة لمجلدددددس الندددددواب ويتضدددددمن األمدددددور التدددددي يدددددراد البحدددددث فيهدددددا  وفدددددي كلتدددددا الحدددددالتين ممتندددددع 

علدددددد  مجلددددددس األمددددددة أن يبحددددددث فددددددي الدددددددور ايسددددددتثنائي فددددددي أمددددددة أمددددددور  ارجددددددة عددددددن موضددددددوع 

 . 1فاإلرادج المل ية

اء علددددد  رلددددد  مدددددن رئددددديس الجمهورقدددددة   أمدددددا فدددددي العدددددراق فتعقدددددد الددددددوراك ايسدددددتثنائية هنددددد 

أو رئدددديس مجلدددددس الددددوزراء  أو رئددددديس مجلدددددس النددددواب  أو  مسدددددين عضدددددوًا مددددن أعضددددداء المجلدددددس 

 . 2فويخصص هذه الجلساك لمناقبة الموضوعاك التي أوجب  الدعوج لليها

يعتبدددددددر  يفقيهدددددددا يتعلددددددد  بالنصددددددداب القدددددددايويي لجلسددددددداك مجلدددددددس األمدددددددة األرديدددددددي وفيمدددددددا 

لمجلدددددددس ويسدددددددتمر الجلسدددددددة قايوييدددددددة مدددددددا  ألعضددددددداءالمطلقدددددددة  األغلبيدددددددة ضدددددددرها  ل ا لي قايوييدددددددة

القدددددراراك فددددددي المجلددددددس بالتصدددددوق  عليهددددددا بقاثرقددددددة  فيهددددددا  ويتخددددددذ اضدددددرج  األغلبيددددددةدامددددد  هددددددذه 

أيددددددواك الحاضددددددرقن  وإ ا يسدددددداوك األيددددددواك فيددددددرج  رأي الجايدددددد  الددددددذي مصددددددوك لدددددده الددددددرئيس. 

لدسددددددتور أو الثقددددددة بددددددالوزارج  أو بق دددددددد وإ ا كايدددددد  جلسددددددة التصددددددوق  مخصصددددددة ألمددددددور يتعلدددددد  با

الدددددوزراء فيجددددد  التصدددددوق  جهدددددارًا وصقسدددددماء األعضددددداء  وي مبدددددتر  لصدددددحة جلسددددداك المجلدددددس أن 

ي دددددون علنيدددددة هدددددل ممتدددددن أن ي دددددون سدددددرقة هنددددداء علددددد  رلددددد  مدددددن الحتومدددددة أو رلددددد   مسدددددة مدددددن 

 . 3فاألعضاء وقعود لل  المجلس ايخا  القرار ببقن  لك 

                                                           
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  21المادج  -  1ف
 ويعدياليه. 1009/أوًي من الدستور العراقي لسنة 92المادج  -  2ف
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  29د 25الماديين  -  3ف
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القدددددددايويي لجلسددددددداك الندددددددواب العراقدددددددي فدددددددال يعتبدددددددر جلسددددددداك أمدددددددا فيمدددددددا يتعلددددددد  بالنصددددددداب 

  وإ ا يبدددددددين أن النصددددددداب  1فالمجلدددددددس قايوييدددددددة لي بحضدددددددور األغلبيدددددددة المطلقدددددددة لعددددددددد األعضددددددداء

القدددددايويي لددددد، متتمدددددل محددددد  لدددددرئيس الجلسدددددة يقجيدددددل افتتا هدددددا لمددددددج ي يقدددددل عدددددن يصددددد  سددددداعة   

   2فعددددين موعدددددًا   ددددر ييعقادهددددافدددد  ا لدددد، متتمددددل النصدددداب أمضددددًا معلددددن الددددرئيس يقجيددددل الجلسددددة وق

وي ددددون جلسدددداك المجلددددس علنيددددة  وقمتددددن أن ي ددددون سددددرقة فددددي  الددددة الضددددرورج  وينبددددر محاضددددر 

الجلسدددداك بالوسددددائل التددددي مقررهددددا المجلددددس  أمددددا فيمددددا يتعلدددد  بالنصدددداب القددددايويي ييخددددا  القددددراراك 

 . 3فلسفتعتبر القراراك قايويية ل ا ي، ايخا ها باألغلبية البسيطة ألعضاء المج

 تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في مجال التشريع.: الفرع الثالث

أيددددددددا  الدسددددددددتور األرديددددددددي بمجلددددددددس األمددددددددة بجنا يددددددددة مجلددددددددس النددددددددواب واألعيددددددددان مهمددددددددة 

وقعدددددرف  ددددد  ايقتدددددراي بقيددددده عدددددرض مبدددددروع القدددددايون علددددد  السدددددلطة المختصدددددة  اقتدددددراي القدددددوايين

اقتددددراي  وقطلدددد  علدددد    4فبالتبددددرقع بغيددددة اسددددتي اء لجددددراءاك الواجبددددة دسددددتورقا لصدددددور التبددددرقع بدددده

   و معددددود للدددد  مجلددددس األمددددة قبددددول مبددددروعاك  5فالقددددايون مددددن السددددلطة التن يذمددددة مبددددروع قددددايون 

مدددددن  52الدددددوزراء أو يعدددددديلها أو رفضدددددها   يدددددث يصددددد  المدددددادج القدددددوايين المحالدددددة لددددده مدددددن رئددددديس 

علددددد  أن ايقتدددددراي  ددددد  للسدددددلطة التن يذمدددددة بقولهدددددا ر  ويعدياليددددده م 2591األرديدددددي لسدددددنة  الدسدددددتور

ر  وان مدددددددن  السددددددددلطة ... الدددددددوزراء مبدددددددروع كدددددددل قدددددددايون علددددددد  مجلدددددددس الندددددددواب رئددددددديسمعدددددددرض 

                                                           
 .ويعدياليه1009/أوًي من الدستور العراقي لسنة 95المادج  -  1ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 15المادج  -  2ف
 ويعدياليه. 1009راييًا من الدستور العراقي لسنة /95و93الماديين  -  3ف
  المددددددددد ل لدراسددددددددة القددددددددايون والبدددددددرقعة اإلسددددددددالمية الجددددددددزء األول  فددددددددي يظرقددددددددة القاعدددددددددج القايوييددددددددة 2571عبددددددددد البدددددددداقيف البتدددددددري  -  4ف

 .193والقاعدج البرعية  المرجع الساه    ص 
 .229  دار الثقافة للنبر والتوزقع  عمان  ص 2  الوجيز في النظام الدستوري   1020أمين سالمةف  العضايلة  -  5ف
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ييدددددة ألن الدددددوزارج مسدددددؤولة عدددددن السياسدددددة التن يذمدددددة  ددددد  اقتدددددراي القدددددوايين يتماشددددد  والم ددددداهي، البرلما

الدا ليددددة والخارجيددددة وعددددن ين يددددذ البددددرامج وهددددي هددددذلك لددددن يددددتمتن مددددن القيددددام ههددددذه األعبدددداء لي عددددن 

ررقدددددد  القددددددوايين وي هددددددد مددددددن أن يعطدددددد   دددددد  ايقتددددددراي  لددددددك أليهددددددا أعلدددددد، الجهدددددداك با تياجدددددداك 

ر علدددد  التصددددور الخددددالق البددددع  الحقيقيددددة فضدددداًل عددددن يعقددددد العمليددددة التبددددرقعية ل  لدددد، يعددددد يقتصدددد

مدددددددن قبدددددددل عقليدددددددة سياسدددددددية هدددددددل يحتدددددددا  للددددددد  يخصدددددددص اقتصدددددددادي مضدددددددافا لليددددددده سلسدددددددلة مدددددددن 

أوضددددددددداع الدددددددددبالد  المعلومددددددددداك والحتومدددددددددة يعدددددددددد المؤسسدددددددددة السياسدددددددددية األوسدددددددددع ارالعدددددددددًا علددددددددد  

ومواجهددددة المبدددداال المتزايدددددج فضدددداًل عددددن ليهددددا يمتلددددك ال ددددوادر ال نيددددة وغيددددر ال نيددددة لمواجهددددة يلددددك 

و ددددددد  ايقتدددددددراي الحتدددددددومي للقدددددددوايين مقيدددددددد هوجدددددددوب يقددددددددم، القدددددددايون للددددددد  مجلدددددددس    1فالمبددددددداال 

النددددددواب ل  ي مجددددددوز يقدممدددددده للدددددد  مجلددددددس األعيددددددان كمددددددا ايدددددده ي مجددددددوز يقدددددددم، مبددددددروع القددددددايون 

 . 2فمن الدستور األرديي 51و52المرفوض مرج رايية وف  ما يص  عليه الماديين 

مجلسدددددددديه األعيددددددددان والنددددددددواب علدددددددد  وقبددددددددتر  إلقددددددددرار القددددددددايون موافقددددددددة مجلددددددددس األمددددددددة ب

وي مقتصدددددددر دور   3فمبدددددددروع القدددددددايون وي مصدددددددب  القدددددددايون يافدددددددذاو لي بعدددددددد يصددددددددي  الملدددددددك عليددددددده

مجلددددس األمددددة علدددد  لقددددرار مبددددروعاك القددددوايين التددددي يددددرد لليدددده مددددن مجلددددس الددددوزراء هددددل ممتددددد دوره 

تر دددددددوا للددددددد  اقتدددددددراي القدددددددوايين  يدددددددث مجدددددددوز لعبدددددددرج أو أاثدددددددر مدددددددن أعضددددددداء مجلدددددددس األمدددددددة أن مق

القددددوايين وقحددددال اقتددددرا ه، علدددد  اللجنددددة المختصددددة فددددي المجلددددس إلهددددداء الددددرأي فدددد  ا رأى المجلددددس 

قبددددول ايقتددددراي أ الدددده علدددد  الحتومددددة لوضددددعه فددددي يدددديغة مبددددروع قددددايون ويقدممدددده للمجلددددس فددددي 

                                                           
عددددددادلفد/ك  القددددددايون الدسددددددتوري والنظددددددام الدسددددددتوري األرديددددددي  المؤسسددددددة العرصيددددددة للدراسدددددداك والنبددددددر التوزقددددددع  عمددددددان    الحيددددددارى  -  1ف

 ما بعدها.و  292  والعضايلة أمين سالمة  المرجع الساه   ص 771ص
  مددددددى التدددددزام مجلدددددس الندددددواب بدددددالبرامج اييتخاهيدددددة دراسدددددة فدددددي البعدددددد السياسدددددي فدددددي عمدددددل مجلدددددس الندددددواب 2555الدعجدددددة هايدددددلف -  2ف

 .230   رسالة ماجستير  الجامعة األرديية  ص 2553د 2525األرديي الحادي عبر ف
 ويعدياليه, 2591من الدستور األرديي لسنة  52المادج  -  3ف
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الددددددورج ي سدددددها أو فدددددي الددددددورج التدددددي يليهدددددا. وقمتندددددع علددددد  أعضددددداء المجلدددددس لعدددددادج اقتدددددراي القدددددايون 

   وقددددد سدددداوى الدسددددتور األرديددددي هددددين مجلسددددي  1فضدددده مددددن المجلددددس فددددي  اك الدددددورجفددددي  ددددال رف

النددددواب واألعيددددان فددددي  دددد  يعددددديل مبددددروع القددددايون المحددددال مددددن الحتومددددة  يددددث محدددد  لدددده يعددددديل 

مبدددددروع القدددددايون أو قبولددددده أو رفضددددده وقدددددد فسدددددر المجلدددددس العدددددالي كلمدددددة يعدددددديل مبدددددروع القدددددايون 

ديل الددددذي ينحصددددر فدددددي  دددددود أ تدددددام مبددددروع القدددددايون الددددذي يتمتددددع بددددده مجلددددس األمدددددة بقيدددده التعددددد

وفدددددي يطددددداق أهدافددددده ومراميددددده بحيدددددث ي مجدددددوز أن يتنددددداول التعدددددديل أ تامدددددا جديددددددج ي يدددددلة لهدددددا 

. أمددددددا عددددددن  دددددد  الحتومددددددة فددددددي يعددددددديل  2فبددددددالنوا ي والغامدددددداك التددددددي وضددددددع القددددددايون مددددددن اجلهددددددا

تدددد  اسددددتند للدددد  وقددددائع جديدددددج مبددددارقع القددددوايين بعددددد يقدددددممها فتسددددتطيع الحتومددددة يقدددددم، التعددددديل م

  وصعدددددد مر لدددددة لقددددرار القدددددايون يدددددقيي مر لدددددة  3فغيددددر يلدددددك التدددددي يددددنع مبدددددروع القدددددايون فدددددي ظلهددددا

يصدددددددمقه وإيددددددداره ويبددددددره وقددددددد مددددددن  الدسددددددتور األرديددددددي  دددددد  يصدددددددي  القددددددوايين للملددددددك وعلدددددد  

 .  4فليداره عل  لقرار المجلسين عل  يصدي  الملك

يتمتدددددع مجلدددددس الندددددواب بصدددددال ية لقدددددرار مبدددددروعاك القدددددوايين المحالدددددة لليددددده  فدددددي العدددددراقو 

   و لددددك عدددددن  5فمددددن رئدددديس الجمهورقددددة ومجلددددس الددددوزراء. كمددددا يتمتددددع بصددددال ية اقتددددراي القددددوايين

ررقددددد  يقددددددم، عبدددددرج مدددددن أعضدددددائه مقتر ددددداك القدددددوايين  أو عدددددن ررقددددد  يقددددددم، لجندددددة مدددددن لجدددددان 

ل دددددن الغرقددددد  أن المبدددددرع الدسدددددتوري العراقدددددي جعددددددل   . 6فالمجلدددددس المختصدددددة اقترا ددددداك القدددددوايين

                                                           
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  59مادج ال -  1ف
 وما بعدها. 772عادل  القايون الدستوري والنظام الدستوري األرديي  المرجع الساه   ص   الحيارى  –  2ف
 وما بعدها. 252أمين سالمة  الوجيز في النظام الدستوري  المرجع الساه   ص   العضايلة –  3ف
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  52و 32المادج  -  4ف
  التنظددددددي، الدسددددددتوري للسددددددلطة المختصددددددة بدددددداقتراي القددددددوايين   مجلددددددة باهددددددل للعلددددددوم اإلدارقددددددة والقايوييددددددة  1002رافددددددع  ضددددددرف  شددددددير –  5ف

 .215  ص2  العدد 22المجلد
 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  20المادج  -  6ف
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ولدددددديس لهمددددددا يقدممدددددده  اآل ددددددرل ددددددل رددددددرف  دددددد  اقتددددددراي مبددددددروع القددددددايون بمعددددددزل عددددددن الطددددددرف 

  فدددددد  ا مددددددا أراد أ ددددددد ررفددددددي السددددددلطة التن يذمددددددة هنددددددا اقتددددددراي  1فمبددددددتركين كسددددددلطة ين يذمددددددة وا دددددددج

ليحيلددددده رئددددديس    2فبمبدددددروع قدددددايون فعليددددده بعدددددد دراسدددددته واسدددددت ماله أن يرفعددددده للددددد  مجلدددددس الندددددوا

الددددددا لي مدددددن النظدددددام  212المجلدددددس هددددددوره للددددد  اللجندددددة المختصدددددة  سددددد  مدددددا جددددداء فدددددي المدددددادج 

لمجلدددددددس الندددددددواب ر محيدددددددل رئددددددديس مجلدددددددس الندددددددواب مبدددددددروعاك القدددددددوايين المقدمدددددددة مدددددددن السدددددددلطة 

التن يذمددددددة للدددددد  اللجددددددان المختصددددددة   لدراسددددددتها وإهددددددداء الددددددرأي فيهددددددا قبددددددل عرضددددددها علدددددد  المجلددددددس 

   أن مجري  لك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المبروع ر.لمناقبتها عل

المختصدددددة دراسدددددة المبدددددروع ويعدددددد يقرقرهدددددا ببدددددقيه يرفعددددده للددددد  وصعدددددد أن يسدددددت مل اللجندددددة 

للددددد    3فمدددددن النظدددددام الددددددا لي  50 يدددددث يحيلددددده الرئاسدددددة هددددددورها  سددددد  المدددددادج رئاسدددددة المجلدددددس 

اللجنددددددة القايوييددددددة لتبدددددددي رأيهددددددا القددددددايويي فيدددددده وفيمددددددا يتضددددددمنه يقرقددددددر اللجنددددددة المختصددددددة لترفعدددددده 

اللجنددددددة القايوييددددددة بعددددددد  لددددددك للدددددد  رئاسددددددة المجلددددددس التددددددي يضددددددعه علدددددد  جدددددددول أعمددددددال المجلددددددس 

ليعددددددرض للقددددددراءج األولدددددد  باسددددددتعراض قددددددرار المبددددددروع أمددددددام أعضدددددداء مجلددددددس النددددددواب الحاضددددددرقن 

لتصددددددوق  مددددددن  يدددددث المبدددددددأ علددددد  المبددددددروع لجمدددددداًي   فددددد  ا لدددددد، يوافدددددد  ليطلددددد  رئدددددديس الجلسدددددة ا

أمددددا    4فالمبدددددأ بقغلبيددددة أعضددددائه عددددد  لددددك رفضددددًا للمبددددروع المجلددددس علدددد  المبددددروع مددددن  يددددث 

ل ا يدددد، التصددددوق  بالموافقددددة فتحدددددد رئاسددددة المجلددددس موعدددددًا   ددددر ي بقددددل عددددن أرصعددددة أمددددام لعرضدددده 

                                                           
مدددددن األمثلدددددة علددددد   لدددددك  المبدددددروع القدددددايون المقددددددم مدددددن الدددددرئيس العراقدددددي جدددددالل رالبدددددايي والمتعلددددد  ب عدددددادج الحددددددود اإلدارقدددددة هدددددين  -  1ف

 .  22/1/1021ايرنين  10المحافظاك ينظر محضر الجلسة رق، 
قددددددة مقدمدددددده مباشددددددرج عددددددن يقدددددددم الددددددوزارج مبددددددروع القددددددايون عددددددن ررقدددددد  وزقددددددر الدولددددددة لبددددددؤون مجلددددددس النددددددواب هينمددددددا رئدددددديس الجمهور  -  2ف

 ررق  ديوان رئاسة الجمهورقة لل  رئاسة مجلس النواب.
علددددددد  أن  يخدددددددتص اللجندددددددة القايوييدددددددة ب ...  1002لسدددددددنة  22مدددددددن النظدددددددام الددددددددا لي لمجلدددددددس الندددددددواب رقددددددد،  50يصددددددد  المدددددددادج  -  3ف

ي فدددددي شدددددقيها وإعدددددداد يصويدددددها  امسدددددا دراسدددددة مقتر ددددداك مبدددددروعاك القدددددوايين المقدمدددددة لهدددددا مدددددن قبدددددل المجلدددددس والحتومدددددة وإهدددددداء الدددددرأ
 ويياغتها بحس  ما ي ل  به من قبل هيية الرئاسة في المجلس. 

 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 231المادج  -  4ف
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يددددة مناقبددددته مددددن قبددددل األعضدددداء وإهددددداء  راءهدددد، علدددد  جدددددول أعمددددال المجلددددس فددددي قددددراءج راييددددة بغ

  رددددد، يدددددقيي المر لددددددة الثالثدددددة مر لدددددة التصددددددوق   1فومقتر دددددايه، بالتعدددددديل أو الحدددددذف أو اإلضددددددافة 

علددددد  المبدددددروع بالموافقدددددة أو الدددددرفض التدددددي يخدددددت، ههدددددا  ليدددددة سدددددير مقتدددددري مبدددددروع القدددددايون التدددددي 

 يقدمه السلطة التن يذمة.

 عليهددددايددددت، عمليددددة ليدددددار القددددوايين مددددن قبددددل رئدددديس الجمهورقددددة بعددددد عمليددددة المصددددادقة و 

بددددقن يوقددددع علدددد  القددددايون وقددددقمر هنبددددره فددددي الجرقدددددج الرسددددمية ف جرقدددددج الوقددددائع العراقيددددة     وفدددد  

   2ف 2/21/1007د المعددددددل فدددددي  2577لسدددددنة  72قدددددايون ف النبدددددر فدددددي الجرقددددددج الرسدددددمية رقددددد، 

ور وكددددذلك قددددايون النبددددر أعدددداله لدددد، يوضددددحا السددددق  الزمنددددي المالئدددد، وهنددددا يال دددد  أن يددددص الدسددددت

إليدددددار القددددايون بعددددد عمليددددة المصددددادقة   كمددددا لدددد، يحدددددد سددددق  زمنددددي معددددين لن ددددا ه   ل ددددن عددددادج 

مددددا يتضددددمن القددددوايين المبددددرعة  ايهددددا يصددددًا متددددون فددددي المددددادج األ يددددرج مددددن يسلسددددل مددددواد القددددايون 

رين دددددذ هدددددذا القدددددايون مدددددن يدددددارق  لقدددددراره وقنبدددددر فدددددي المبدددددرع   مبدددددير للددددد  يدددددارق  ي دددددا ه كمدددددا فدددددي 

  .   3فالجرقدج الرسمية ر

  

                                                           
مددددن النظددددام  230ددددد 215مسددددتثن  مددددن  لددددك  الددددة ايقتددددراي هتعددددديل مبددددروع الموازيددددة ل  يهددددد مددددن موافقددددة الحتومددددة  ينظددددر المددددواد  -  1ف

 الدا لي لمجلس النواب العراقي.
 .3ص  30/2/1007يارق   5057جرقدج الوقائع العراقية العدد  -  2ف
يددددددددددارق   5015مددددددددددن قددددددددددايون اسددددددددددتبدال أعضدددددددددداء مجلددددددددددس النددددددددددواب منبددددددددددور فددددددددددي جرقدددددددددددج الوقددددددددددائع العراقيددددددددددة العدددددددددددد  3المددددددددددادج  -  3ف

25/7/1002  . 
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وقدددددددرى البا ددددددددث أن اي تصدددددددداص األيددددددديل للسددددددددلطة التبددددددددرقعية هدددددددو النهددددددددوض بمهمددددددددة 

التبدددددددرقع غيدددددددر أن ضدددددددرورج  سدددددددن التبدددددددرقع وال صدددددددل المدددددددرن هدددددددين السدددددددلطاك ويلبيدددددددة الحاجددددددداك 

عية فددددي مهمددددة التبددددرقع  وهددددي بعملهددددا العامددددة فرضدددد  مبدددداركة السددددلطة التن يذمددددة للسددددلطة التبددددرق

هددددددذا ي يحددددددل محددددددل السددددددلطة التبددددددرقعية أو يصددددددادر ا تصايددددددها التبددددددرقعي هددددددل يتعدددددداون معهددددددا 

ألن لقدددددرار مبددددددروع القددددددايون والمصدددددادقة عليدددددده يبقدددددد  فدددددي النتيجددددددة هيددددددد السدددددلطة التبددددددرقعية التددددددي 

 متون لها كلمة ال صل في لقرار مبروع القايون أو رفضه.
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 الفصل الرابع

لى هذه والنتائج المترتبة ع وسائل السلطة التشريعية في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية

  الرقابة

عددددددرف ال قدددددده الرقابددددددة البرلماييددددددة بقيهددددددا يوجيدددددده الحتومددددددة وإسددددددداء النصدددددد  لهددددددا وإهالغهددددددا 

بموقددددددد  الدددددددرأي العدددددددام مدددددددن سياسدددددددتها والتحقددددددد  مدددددددن أيهدددددددا يقدددددددوم بقعمالهدددددددا علددددددد   يدددددددر وجددددددده  

ينبدددددع أهميدددددة رقابدددددة   و  1فوجدددددد مدددددا مسدددددتوج   لدددددك مدددددن جايددددد  السدددددلطة التبدددددرقعية ومحاسدددددبتها لن

السددددددلطة التبددددددرقعية علدددددد  السددددددلطة التن يذمددددددة لمددددددا يددددددنهض بدددددده هددددددذه السددددددلطة مددددددن دور فددددددي رسدددددد، 

السياسدددددة العامدددددة للدولدددددة  ويوليهدددددا وضدددددع والقدددددوايين واأليظمدددددة الناظمدددددة لعمدددددل اإلدارج فدددددي مختلددددد  

ايجتماعيدددددددة  كمدددددددا يعتبدددددددر الرقابدددددددة البرلماييدددددددة ي رقسدددددددًا لمبددددددددأ الندددددددوا ي  ايقتصدددددددادمة والسياسدددددددية و 

الدممقراريدددددددة و مامدددددددة ل فدددددددراد مدددددددن يعسددددددد  الحتومدددددددة  ويبدددددددتل الندددددددواج المحورقدددددددة فدددددددي عالقددددددداك 

    2فالسدددددددلطاك مدددددددع بعضدددددددها ببدددددددتل  ددددددداص واألسددددددداو الدسدددددددتوري للدددددددنظ، البرلماييدددددددة المعايدددددددرج

التن يذمددددددة العديددددددد مددددددن النتددددددائج واآلرددددددار وقتريدددددد  علدددددد  ممارسددددددة الرقابددددددة البرلماييددددددة علدددددد  السددددددلطة 

وقعتبدددددر مدددددن أهمهدددددا يحرقدددددك المسدددددؤولية للدددددوزارج و جددددد  الثقدددددة الممنو دددددة لهدددددا  مدددددن قبدددددل البرلمدددددان 

 مما يؤدي لل  سقورها.

ويظددددرًا ألهميددددة هددددذا الموضددددوع فدددد ن يناولنددددا لدددده سدددديتون مددددن  ددددالل المبحددددث األول الددددذي 

. أمددددددا فددددددي األردن والعددددددراقة التن يذمددددددة فددددددي يتندددددداول فيدددددده وسددددددائل الرقابددددددة البرلماييددددددة علدددددد  السددددددلط

                                                           
  وسددددددائل الرقابدددددة البرلماييددددددة علدددددد  أعمدددددال الحتومددددددة فدددددي النظددددددام البرلمدددددايي  دار النهضددددددة العرصيددددددة  2552أ مددددددف مددددددد   غندددددام،  -  1ف

 297القاهرج  ص
عبددددددددد الددددددددر ي، فهمددددددددي   دددددددد  السددددددددؤال كددددددددقداج مددددددددن األدواك الرقاهيددددددددة علدددددددد  أعمددددددددال السددددددددلطة التن يذمددددددددة وفقددددددددًا للنظددددددددام  المدددددددددهون  -  2ف

 21  ص ال لسطيني  دراسة مقارية  المرجع الساه 



72 
 

 

الرقابددددددة البرلماييددددددة فددددددي  المتريبددددددة علدددددد المسددددددؤولية السياسددددددية  المبحددددددث الثددددددايي فنتعددددددرض لدراسددددددة

 األردن والعراق.

 المبحث األول

 وسائل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية

والوسدددددائل الرقاهيدددددة  مميدددددز النظدددددام البرلمدددددايي األرديدددددي والعراقدددددي هدددددين العديدددددد مدددددن األدواك 

التدددددي يمدددددارو مدددددن  اللهدددددا السدددددلطة التبدددددرقعية الرقابدددددة علددددد  السدددددلطة التن يذمدددددة وقعتبدددددر مدددددن هدددددذه 

 األدواك السؤال  وايستجواب  والتحقي  البرلمايي  والمناقبة العامة  وايقتراي هرغبة.

األول الدددددذي  واسدددددتنادًا لمدددددا يقددددددم فددددد ن يناولندددددا لهدددددذه األدواك الرقاهيدددددة سددددديتون مدددددن  دددددالل المطلددددد 

  ردددددد، البرلمددددددايي   أمددددددا فددددددي المطلدددددد  الثددددددايي فنتندددددداول ايسددددددتجواب البرلمددددددايي يدددددددرو فيدددددده السددددددؤال

  أمددددددا فددددددي المطلدددددد  الرابددددددع فنتندددددداول المناقبددددددة العامددددددةيعددددددر  فددددددي المطلدددددد  الثالددددددث علدددددد  دراسددددددة 

علدددددددد  ايقترا ددددددداك هرغبدددددددة والعددددددددرائض  التحقيددددددد  البرلمدددددددايي  رددددددد، يعددددددددر  فدددددددي المطلددددددد  الخدددددددامس

 .والبتاوى 

 المطلب األول 

 السؤال البرلماني

الددددوزراء بقصددددد ايست سددددار عددددن  أ دددددواستيضدددداي للدددد   هددددو يوجيددددهالسددددؤال  يددددرى ال قدددده أن

أو بقصدددددد ل ددددد  يظدددددر الحتومدددددة للددددد  أمدددددر مدددددن  وزاريددددده أمدددددر مدددددن األمدددددور التدددددي يتعلددددد  بقعمدددددال 
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مدددددددن الدسدددددددتور  52ووفقدددددددًا للمدددددددادج  . 1فأو للددددددد  مخال ددددددداك  ددددددددر  ببدددددددقن موضدددددددوع مدددددددا  األمدددددددور 

ر ل ددددل عضددددو مددددن أعضدددداء مجلددددس األعيددددان والنددددواب أن يوجدددده ف يدددده محدددد  2591األرديددددي لسددددنة 

للددددد  الدددددوزراء أسددددديلة واسدددددتجواباك  دددددول أي أمدددددر مدددددن األمدددددور العامدددددة وفقدددددًا لمدددددا هدددددو منصدددددوص 

أمدددددا النظدددددام الدددددددا لي لمجلدددددس النددددددواب   عليددددده فدددددي النظددددددام الددددددا لي الدددددذي ينتمددددددي لليددددده العضددددددور

رف السددددددؤال و دددددددد الجهدددددداك التددددددي يوجدددددده لليهددددددا وأهدافدددددده بددددددالقول بقيددددددهر اسددددددت هام األرديددددددي فقددددددد عدددددد

العضددددو مددددن رئدددديس الددددوزراء أو الددددوزراء عددددن أمددددر مجهلدددده فددددي شددددقن مددددن البددددؤون التددددي يددددد ل فددددي 

ا تصايدددده،  أو رغبتدددده فددددي التحقدددد  مددددن  صددددول واقعددددة ويددددل علمهددددا لليدددده  أو اسددددتعالمه عددددن 

ضدددددمن النظدددددام الددددددا لي لمجلدددددس الندددددواب العراقدددددي   كمدددددا ي 2فييدددددة الحتومدددددة فدددددي أمدددددر مدددددن األمدددددورر

يوجيدددده السددددؤال للدددد  الحتومددددة مندددده الددددنص علدددد   دددد  عضددددو مجلددددس النددددواب فددددي  10فددددي المددددادج 

ر ل دددددددل عضدددددددو أن يوجددددددده للددددددد  أعضددددددداء مجلدددددددس الرئاسدددددددة أو رئددددددديس مجلدددددددس الدددددددوزراء أو  بدددددددالقول

هددددددددوزارج أو يوابدددددددده أو الددددددددوزراء أو ر،سدددددددداء الهييدددددددداك المسددددددددتقلة ور،سدددددددداء الدددددددددوائر غيددددددددر المريبطددددددددة 

غيدددددره، مدددددن أعضددددداء الحتومدددددة أسددددديلة  طيدددددة مدددددع لعدددددالم هييدددددة الرئاسدددددة فدددددي شدددددقن مدددددن البدددددؤون 

التددددددي يددددددد ل فددددددي ا تصايدددددده، و لددددددك لالسددددددت هام عددددددن أمددددددر ي معلمدددددده العضددددددو أو للتحقدددددد  مددددددن 

 صدددددددول واقعدددددددة ويدددددددل علمهدددددددا لليددددددده  أو للوقدددددددوف علددددددد  مدددددددا يعتزمددددددده الحتومدددددددة فدددددددي أمدددددددر مدددددددن 

 األمورر.

ؤال فدددددي األردن  ددددد  مدددددن  قدددددوق كدددددل عضدددددو مدددددن أعضددددداء وقسدددددتنتج ممدددددا يقددددددم أن السددددد

البرلمدددددان وققتصدددددر يوجيهددددده فدددددي األردن للددددد  رئددددديس الدددددوزراء  والدددددوزراء. أمدددددا فدددددي العدددددراق فيوجددددده 

                                                           
  والمدددددددهون عبددددددد الددددددر ي، فهمددددددي   دددددد  905رمددددددزي ردددددده النظرقددددددة العامددددددة للقددددددايون الدسددددددتوري المرجددددددع السدددددداه    ص   البدددددداعر –  1ف

السدددددؤال كددددددقداج مددددددن األدواك الرقاهيددددددة علدددددد  أعمددددددال السددددددلطة التن يذمدددددة وفقددددددًا للنظددددددام ال لسددددددطيني  دراسددددددة مقاريددددددة   المرجددددددع السدددددداه   ص 
55. 

 ظام الدا لي لمجلس النواب األرديي.من الن 219المادج  -  2ف
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للدددددددد  أعضددددددددداء مجلدددددددددس الرئاسددددددددة أو رئددددددددديس مجلدددددددددس الددددددددوزراء أو يوابددددددددده أو الدددددددددوزراء أو ر،سددددددددداء 

تدددددون المبدددددرع العراقدددددي قدددددد الهييددددداك المسدددددتقلة ور،سددددداء الددددددوائر غيدددددر المريبطدددددة هدددددوزارج   وصدددددذلك م

وسددددددع مددددددن يطدددددداق الجهدددددداك التددددددي يتعددددددرض للمسدددددداءلة البرلماييددددددة ووفقددددددًا لددددددرأي بعددددددض ال قدددددده فدددددد ن 

لد ددددددال  مجلددددددس الرئاسددددددة ضددددددمن الجهدددددداك التددددددي محدددددد  للبرلمددددددان مسدددددداءلتها مخددددددال  أهدددددد، قواعددددددد 

النظدددددام البرلمدددددايي التدددددي يقضدددددي بدددددقن الدددددرئيس مسدددددود وي محتددددد، و يدددددث ي يوجدددددد سدددددلطة ي يوجدددددد 

. أمدددددا فدددددي فريسدددددة ووفقدددددًا لالئحدددددة مجلدددددس البددددديو  ال ريسدددددي فددددد ن السدددددؤال ي يوجددددده لي  1فةمسدددددؤولي

  وأمددددا فددددي مصددددر فيجددددوز يقدددددم، السددددؤال للدددد  يددددواب رئدددديس الددددوزراء أو يددددواب الددددوزقر  2فللدددد  الددددوزقر

أمدددددا أعضددددداء الحتومدددددة الدددددذين ي مبدددددمله، ويددددد  الدددددوزراء فدددددال يوجددددده للددددديه، األسددددديلة مثدددددل رئددددديس 

 . 3فلمحافظين الجمهورقة ويوابه وا

وقهددددددددف السدددددددؤال البرلمدددددددايي للددددددد  الحصدددددددول علددددددد  المعلومددددددداك عدددددددن أمدددددددر مدددددددن األمدددددددور 

  ومدددددددن  4فيتعلددددددد  بسدددددددير اإلدارج وممارسدددددددتها يبدددددددارها مبتغيدددددددًا السدددددددائل لجابدددددددة محدددددددددج وواضدددددددحة

 ددددالل المعلومدددداك التددددي  صددددل عليهددددا العضددددو مسددددتطيع أن يتتبددددع يبددددا  الحتومددددة ومددددا ل ا كددددان 

  كمددددددا يهدددددددف السددددددؤال للدددددد  ممارسددددددة الرقابددددددة علدددددد  اإلدارج ههدددددددف  5فمحقدددددد  الصددددددال  العددددددام أم ي

لجبددددار الحتومددددة علدددد  ايخددددا  لجددددراء معددددين أو بايمتندددداع عددددن القيددددام بدددداإلجراء يفتددددًا العضددددو يظددددر 

                                                           
 .55 سام شتر  فاعلية الرقابة البرلمايية عل  أداء السلطة التن يذمة  المرجع الساه   ص  أمين –  1ف
عدددددددادلفد/ك  األسددددددديلة البرلماييدددددددة  يبدددددددقيها  أيواعهدددددددا  وظائ هدددددددا  دراسدددددددة يطبيقيدددددددة مقاريدددددددة مدددددددع التركيدددددددز علددددددد  دولدددددددة   الطبطبدددددددائي –  2ف

 .30ال وق   مجلة الحقوق  كلية الحقوق  جامعة ال وق   الطبعة األول   ص 
البرلمددددددان الرقاهيددددددة  دار   التطبيقدددددداك العمليددددددة لضددددددوابة الحصدددددداية البرلماييددددددة ووسددددددائل وإجددددددراءاك 1001محمددددددد رمضددددددانف بطددددددي   -  3ف

 .  72النهضة العرصية  القاهرج   ص 
 .33  السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمايية  دار النهضة العرصية  القاهرج  ص 2550زقن هدرف فرا   -  4ف
الة دكتدددددددوراه    مددددددددى يدددددددوازن السدددددددلطة السياسدددددددية مدددددددع المسدددددددؤولية فدددددددي الدولدددددددة الحديثدددددددة  رسددددددد2522عبدددددددد اللددددددده لهدددددددراهي، ف يايددددددد   -  5ف

 .29جامعة القاهرج   ص 
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الحتومدددددة للددددد  أهميدددددة ضدددددرورج ايخدددددا  اإلجدددددراء مدددددن عدمددددده فددددد  ا لددددد، يق دددددذ الحتومدددددة ههدددددذا السدددددؤال 

 .  1ف  ر ف ن للعضو متابعته ويحوقله لل  لجراء

وقبددددتر  لصدددددحة السدددددؤال البرلمدددددايي أن يتدددددوافر فيددددده يدددددوعين مدددددن البدددددرو  شدددددرو  شدددددتلية وشدددددرو  

 موضوعية:

 أويًد  البرو  البتلية:

مبددددددتر  فددددددي السددددددؤال البرلمددددددايي ان متددددددون متتوصددددددا وقجمددددددع علدددددد  شددددددر  ال تابددددددة جميددددددع 

السددددددؤال  قددددددًا فردمددددددًا   وأن متددددددون مددددددوجزًا   وموقعددددددًا مددددددن عضددددددو وا ددددددد وقعددددددد  2فالددددددنظ، البرلماييددددددة

للعضددددددو وعليدددددده ي مجددددددوز يوقيددددددع السددددددؤال لي مددددددن عضددددددو هرلمددددددايي وا ددددددد  يددددددث يصدددددد  المددددددادج 

مددددددن النظددددددام الدددددددا لي لمجلددددددس النددددددواب األرديددددددي علدددددد  ايدددددده ر ي مجددددددوز أن يوقددددددع السددددددؤال  217

أاثدددددر مدددددن عضدددددو وا دددددد كمدددددا ي مجدددددوز يوجيهددددده لي لدددددوزقر وا ددددددر والسدددددؤال  ددددد  شخصدددددي مقدددددي، 

ين عضدددددو البرلمدددددان السدددددائل والدددددوزقر المسدددددؤول ويظهدددددر يلدددددك العالقدددددة فدددددي عالقدددددة شخصدددددية مدددددا هددددد

 . 3فلمتايية سح  عضو البرلمان لسؤاله في أي وق  وسقوره بمجرد سحبه

 راييًا د البرو  الموضوعية:  

  وأن ي  4فمبددددددددتر  فددددددددي السددددددددؤال أن ي متددددددددون مخال ددددددددًا للدسددددددددتور أو المصددددددددلحة العامددددددددة 

قضددددداء ألن  لدددددك مبدددددتل يعددددددمًا علددددد  مبددددددأ ال صدددددل هدددددين يتضدددددمن المسددددداو بدددددقمر معلددددد  أمدددددام ال

                                                           
  الرقابدددددة البرلماييدددددة علددددد  أعمدددددال الدددددوزارج    ددددد  السدددددؤال و ددددد  ايسدددددتجواب  دراسدددددة 2557سدددددال، عبدددددد ال تددددداي الرجدددددا ف  المسدددددعود –  1ف

 .31مقارية  رسالة ماجستير  الجامعة األرديية  عمان  ص 
 .92ليهاب زكي  الرقابة السياسية عل  أعمال السلطة التن يذمة في النظام البرلمايي  المرجع الساه   ص   سالم –  2ف
 .29عبد الله لهراهي،  مدى يوازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة  المرجع الساه   ص   يايي  –  3ف
 .93األمة األرديي  رسالة ماجستير  جامعة  ل البي   األردن  ص  الوظي ة الرقاهية لمجلس 1000عاي،ف  العمري  –  4ف
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.امددددا مبددددتر  لصددددحة السددددؤال أن متددددون  اليددددًا  1فالسددددلطاك وقنددددال مددددن هيبددددة القضدددداء واسددددتقالليته 

مدددددن التعليددددد  والجددددددل واآلراء الخايدددددة وقدددددد أجمعددددد  معظددددد، الدددددنظ، البرلماييدددددة علددددد  هدددددذا البدددددر  

يجعدددددل عضدددددو البرلمدددددان مسدددددؤوًي عدددددن  الدددددذي يرجدددددع أساسددددده للددددد  القواعدددددد العرفيدددددة البرقطاييدددددة التدددددي

  كمددددددا يتعددددددين أن أن متددددددون السددددددؤال  اليددددددًا مددددددن العبدددددداراك الناهيددددددة وغيددددددر الالئقددددددة  2فدقددددددة سددددددؤاله

وقجددددددري العددددددرف فددددددي ايجلتددددددرا علدددددد  رفددددددض األسدددددديلة التددددددي يتضددددددمن مساسددددددًا بدددددداآلداب العامددددددة أو 

  أو   وقبددددددددتر  لصددددددددحة السددددددددؤال أمضددددددددُا أن ي يتعلدددددددد  ببددددددددخص النائدددددددد 3فيحتددددددددوي علدددددددد  يعني دددددددداً 

بمصددددلحة  ايددددة بدددده وقبددددتر  النظددددام الدددددا لي لمجلددددس النددددواب األرديددددي  لددددو السددددؤال مددددن  كددددر 

أسددددددماء األشددددددخاص أو المددددددس ببددددددؤويه، الخايددددددة غيددددددر أن هددددددذا الددددددنص ي يؤ ددددددذ علدددددد  لرالقدددددده 

ألن هنددددداك قضددددداما يدددددريبة بقشدددددخاص مجددددد   كدددددر أسدددددمائه، كت دددددرق، شدددددخص علددددد  ايجددددداز علمدددددي 

السدددددددؤال عددددددددم المسددددددداو باألسدددددددرج المال دددددددة أو رئددددددديس    وأ يدددددددرًا مبدددددددتر  لصدددددددحة 4فأو غيدددددددر  لدددددددك

الحددددد  بمندددددع المدددددت ل، مدددددن متابعدددددة كالمددددده  فدددددي ايردن لدددددرئيس مجلدددددس الندددددواب  يدددددث محددددد الدولدددددة 

ل ا يعددددددددرض النائدددددددد  للملددددددددك بمددددددددا ي يليدددددددد  أو يندددددددداول مسددددددددؤوليته فددددددددي غيددددددددر مددددددددا يددددددددص عليدددددددده 

 . 5فالدستور

وقمدددددر يوجيددددده السدددددؤال فددددددي األردن بعددددددج مرا دددددل  يدددددث مقدددددددم للددددد  الدددددرئيس متتوصدددددًا وفقددددددًا 

م  1023لسددددددددنة مددددددددن النظددددددددام الدددددددددا لي لمجلددددددددس النددددددددواب األرديددددددددي   219/212لددددددددنص المددددددددادج 

وقبلدددد  الددددرئيس السددددؤال للدددد  الددددوزقر المخددددتص  ددددالل سددددبعة أمددددام مددددن يددددارق  يقدممدددده  ل ا ااتملدددد  

                                                           
 920رمزي ره  النظرقة العامة للقايون الدستوري  المرجع الساه   ص   الباعر –  1ف
  الرقابدددددددة البرلماييدددددددة علددددددد  أعمدددددددال اإلدارج العامدددددددة فدددددددي ظدددددددل التجرصدددددددة الدممقراريدددددددة الجديددددددددج فدددددددي الممل دددددددة 2559يدددددددوافف  كنعدددددددان –  2ف

 .770  ص1األرديية الهاشمية   بحث منبور في مجلة دراساك الجامعة األرديية  المجلد الثايي والعبرون  العدد  
 .91سلطة التن يذمة في النظام البرلمايي  المرجع الساه   ص ليهاب زكي  الرقابة السياسية عل  أعمال ال سالم  -  3ف
 .95  المرجع الساه   ص الوظي ة الرقاهية لمجلس األمة األرديي عاي، علي محمد   العمري  –  4ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 219/212المادج   -  5ف
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أن للددددددرئيس رفضدددددده واسددددددتبعاده فددددددي  ددددددال عدددددددم يددددددوافر  شددددددروره وهددددددذا معنددددددي بم هددددددوم المخال ددددددة

شددددددروره ولدددددد، يبددددددين النظددددددام الدددددددا لي اإلجددددددراءاك الال قددددددة لرفضدددددده. وقتعددددددين علدددددد  الددددددوزقر بعددددددد 

يلقيددددده السدددددؤال أن يبدددددادر للددددد  اإلجابدددددة عليددددده  طيدددددًا  دددددالل مددددددج ي يتجددددداوز أرصعدددددة عبدددددر يومدددددًا  

الل أرصعدددددة عبدددددر يومدددددًا مدددددن مقدددددوم بعددددددها الدددددرئيس هتبليددددد  جدددددواب الدددددوزقر للددددد  مقددددددم السدددددؤال   ددددد

يدددددددارق  وروده وقددددددددر  السدددددددؤال والجدددددددواب علددددددد  جددددددددول أعمدددددددال أول جلسدددددددة مخصصدددددددة ل سددددددديلة 

وايسددددددددتجواباك وايقترا دددددددداك هرغبددددددددة  وإ ا لدددددددد، ي ددددددددن اإلجابددددددددة المرسددددددددلة واضددددددددحة محدددددددد  لموجدددددددده 

. وفددددددي هددددددذه الحالددددددة  1فالسددددددؤال أن مطلدددددد   طيددددددًا لدرا  السددددددؤال والجددددددواب علدددددد  جدددددددول األعمددددددال

ائدددد   دددد  ال دددددالم ردددد، معطدددد  الددددوزقر  ددددد  الددددرد فدددد  ا اات دددد  النائددددد  بددددالرد مغلدددد  بحدددددث معطدددد  الن

الموضدددددوع وإي فالنائددددد   ددددد  ال دددددالم مدددددرج راييدددددة أو يحوقدددددل السدددددؤال للددددد  اسدددددتجواب وفددددد  أ تدددددام 

هددددددذا النظددددددام. وي مسددددددم  ألي عضددددددو بددددددال الم  ددددددول السددددددؤال لي ل ا كددددددان األمددددددر ممددددددس شخصدددددده 

 230  وقسدددددتثن  ممدددددا يقددددددم مدددددا يصددددد  عليددددده المدددددادج  2ف يدددددث محددددد  لددددده  ينيدددددذ التعقيددددد  ب مجددددداز

مدددددن النظدددددام الددددددا لي بدددددالقولر ي يسدددددري البدددددرو  الخايدددددة باألسددددديلة علددددد  األسددددديلة التدددددي يوجددددده 

للدددددددوزراء أرنددددددداء النظدددددددر فدددددددي الموازيدددددددة العامدددددددة وموازيددددددداك الو دددددددداك الحتوميدددددددة وفدددددددي مبدددددددروعاك 

. أمدددددا فدددددي  3فالدددددرد عليدددددهالقدددددوايين ل  ان ل دددددل عضدددددو  ددددد  التدددددد ل فدددددي كدددددل سدددددؤال يدددددرد ببدددددقيها و 

العددددراق فتدددددر  هييددددة الرئاسددددة السددددؤال الددددذي ي ددددون اإلجابددددة عندددده شدددد اهًا فددددي جدددددول أعمددددال اقددددرب 

جلسددددددة مناسددددددبة و لددددددك بعددددددد أسددددددبوع علدددددد  األقددددددل مددددددن يددددددارق  لهالغدددددده للدددددد  المسددددددؤول المعنددددددي وي 

مجدددددوز أن يتدددددق ر الدددددرد علددددد  السدددددؤال أاثدددددر مدددددن أسدددددبوعين   و للعضدددددو الدددددذي وجددددده السدددددؤال مدددددن 

                                                           
 األرديي.من النظام الدا لي لمجلس النواب  212المادج  -  1ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 215المادج  -  2ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 230المادج  -  3ف
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غيددددددددره أن مستوضدددددددد  المسددددددددؤول المعنددددددددي وأن معقدددددددد  علدددددددد  اإلجابددددددددة ومددددددددع  لددددددددك فلددددددددرئيس  دون 

المجلددددددس ل ا كددددددان السددددددؤال متعلقددددددًا بموضددددددوع لدددددده أهميددددددة عامددددددة أن مددددددق ن بحسدددددد  يقددددددديره لددددددرئيس 

اللجنددددة المختصدددددة بموضددددوع السدددددؤال أو لعضددددو   دددددر ب هددددداء يعليددددد  مددددوجز أو مال ظددددداك مدددددوجزج 

ايي بحصددددددددول النائدددددددد  علدددددددد  اإلجابددددددددة مددددددددن الددددددددوزقر . وقنتهددددددددي السددددددددؤال البرلمدددددددد 1فعلدددددددد  اإلجابددددددددة

المخددددتص وإ ا لدددد، مقتنددددع باإلجابددددة جدددداز لدددده يحوقددددل السددددؤال للدددد  اسددددتجواب  كمددددا ممتددددن أن ينتهددددي 

السددددؤال هتنددددازل العضددددو الصددددرق  أو الضددددمني عددددن سددددؤاله الددددذي قدمدددده  أو مسددددقة السددددؤال هدددددزوال 

رداد السددددؤال البرلمدددددايي والنظدددددام البرلمددددايي األرديددددي لددددد، يددددنص علدددد  سدددددح  أو اسددددت  يدددد ة مقدمدددده

وقسددددددتطيع عضددددددو البرلمددددددان أن يتنددددددازل ضددددددمنًا عددددددن سددددددؤاله البدددددد وي عندددددددما يتغيدددددد  عددددددن جلسددددددة 

اإلجابددددددة البدددددد وقة دون عددددددذر وقددددددد  ددددددال النظددددددام الدددددددا لي لمجلددددددس النددددددواب األرديددددددي مددددددن الددددددنص 

مددددن النظددددام الدددددا لي لمجلددددس النددددواب العراقددددي فقيدددده ر مجددددوز  95علدددد  هددددذه الحالددددة. ووفقددددًا للمددددادج 

 لعضو سح  سؤاله في أي وق  وقسقة السؤال هزوال ي ة مقدمه أو من وجه لليهر.ل

وقددددددرى البا ددددددث أن السددددددؤال مددددددن أهدددددد، األدواك الرقاهيددددددة التددددددي يمل هددددددا السددددددلطة التبددددددرقعية 

فدددددددي مواجهدددددددة السدددددددلطة التن يذمدددددددة سدددددددواء فدددددددي النظدددددددام البرلمدددددددايي األرديدددددددي أو العراقدددددددي و لدددددددك ألن 

ل يدددددتمتن مدددددن مواابدددددة أعمدددددال السدددددلطة التن يذمدددددة والوقدددددوف السدددددلطة التبدددددرقعية عدددددن ررقددددد  السدددددؤا

 عليها وإشعارها بالمتابعة والمراقبة لمنع يقاعسها في القيام هواجبايها. 

  

                                                           
 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 93و 92الماديين  -  1ف
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 المطلب الثاني 

 االستجواب البرلماني

معددددرف ايسددددتجواب بقيددددهر  دددد  عضددددو المجلددددس النيدددداهي فددددي أن مطلدددد  مددددن الحتومددددة أو 

و عددددددن أي موضدددددوع معدددددين فيهددددددا  فهدددددو مر لدددددة ضددددددرورقة الدددددوزقر هيايددددداك عددددددن سياسدددددة الدولدددددة  أ

  أو هدددددو العمدددددل  1فإلمتاييدددددة سدددددح  الثقدددددة سدددددواء أادددددان مدددددن الدددددوزارج هرمتهدددددا أو مدددددن وزقدددددر بعينددددده

الددددددذي متلدددددد  بدددددده عضددددددو البرلمددددددان رسددددددميًا وزقددددددرًا لتوضددددددي  السياسددددددة العامددددددة للدولددددددة أو يوضددددددي  

للعضدددددددو البرلمدددددددايي فدددددددي   وقعدددددددد ايسدددددددتجواب مدددددددن أ طدددددددر الحقدددددددوق الممنو دددددددة  2فيقطدددددددة معيندددددددة

مواجهدددددددددة الحتومدددددددددة  فددددددددد  ا كدددددددددان السدددددددددؤال محمدددددددددل فدددددددددي ريايددددددددده استيضدددددددددا اا واسدددددددددت هامًا ورلبدددددددددًا 

للمعلومدددددداك مدددددددن الحتومدددددددة فددددددد ن ايسدددددددتجواب يتضددددددمن ايهدددددددام الحتومدددددددة أو أ دددددددد أعضدددددددائها وقدددددددد 

وي مقصدددددر ايسددددددتجواب علددددد  يقددددددد الحتومدددددة أو يجرقحهددددددا أو   يدددددؤدي للددددد  رددددددري الثقدددددة بالحتومددددددة

هدددددددا هدددددددل يتدددددددي  لعضدددددددو البرلمدددددددان ممارسدددددددة دوره الرقددددددداهي علددددددد  السدددددددلطة التن يذمدددددددة ابددددددد  مخال اي

للدددددد   ايسددددددتجواب و ايددددددة عندددددددما ينتمددددددي عضددددددو البرلمددددددان للدددددد  المعارضددددددة  يددددددث يرمددددددي مقدددددددم

اسددد  الدددرأي العدددام مدددن  ددددالل يبدددر الحقدددائ  وإ دددرا  الحتومدددة  تدددد  ولدددو لددد، مسدددتطع ردددري الثقددددة 

اإلدايددددددة موجهددددددًا للدددددد  الحتومددددددة وإيمددددددا هددددددو وسدددددديلة   وي معددددددد ايسددددددتجواب  تمددددددًا يددددددادرًا ب 3فههددددددا

. ووفقددددا للنظددددام  4فرقاهيددددة مددددن الممتددددن أن يددددؤدي للدددد  اإلدايددددة فددددي ضددددوء مددددا ينددددتج عنهددددا مددددن  رددددار

                                                           
 .273لمرجع الساه    ص محمد عبد الحميد   يوازن السلطاك ورقاهتها  دراسة مقارية ا  أهو زقد -  1ف
 .22المرجع الساه  ص الرقابة السياسية عل  أعمال السلطة التن يذمة في النظام البرلمايي  ليهاب زكي    سالم –  2ف
الرقابددددددة البرلماييددددددة علدددددد  أعمددددددال اإلدارج العامددددددة فددددددي ظددددددل التجرصددددددة الدممقراريددددددة الجديدددددددج فددددددي الممل ددددددة األردييددددددة يددددددواف   انعددددددان  -  3ف

 .720المرجع الساه     ص  الهاشمية 
محمدددددددد بددددددداهي  الرقابدددددددة البرلماييدددددددة علددددددد  أعمدددددددال الحتومدددددددة فدددددددي النظدددددددامين المصدددددددري وال دددددددوقتي  المرجدددددددع السددددددداه     أهدددددددو يدددددددويس -  4ف

 .219ص
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الددددددددا لي لمجلدددددددس الندددددددواب األرديدددددددي فددددددد ن ايسدددددددتجواب هدددددددو محاسدددددددبة الدددددددوزراء أو أ دددددددده، علددددددد  

ن كويددددده  ددددد  فدددددردي  وينبدددددع أهميدددددة ايسدددددتجواب مددددد 1فيصدددددرف لددددده فدددددي شدددددقن مدددددن البدددددؤون العامدددددة

لعضددددو البرلمددددان و دددد  جمدددداعي ألعضدددداء المجلددددس النيدددداهي فهددددو ي مقددددوم علدددد  عالقددددة شخصددددية 

مددددددا هددددددين العضددددددو البرلمددددددايي والددددددوزقر المسددددددتجوب كالسددددددؤال فمددددددن الممتددددددن أن يتبندددددد  ايسددددددتجواب 

وعليددددده فددددد ن سدددددح  مقددددددم ايسدددددتجواب يسدددددتجوابه ي ممندددددع المجلدددددس مدددددن متابعدددددة     دددددر عضدددددو

ايسدددددتجواب رقابدددددة أايددددددج للبرلمدددددان علددددد  الحتومدددددة أليددددده محمدددددل فدددددي ريايددددده  وقحقددددد   ايسدددددتجواب

معنددددددد  اييهدددددددام للحتومدددددددة ومحاسدددددددبتها علددددددد  يصدددددددرفايها فيمدددددددا يتصدددددددل بددددددداألمور العامدددددددة وق سددددددد  

المجدددددال أمدددددام المجلدددددس البرلمدددددايي فدددددي مناقبدددددته ويدددددوًي للددددد  ايخدددددا  قدددددرار معدددددين قدددددد متدددددون فدددددي 

اب غيدددددر محدددددددج ويبدددددمل جميدددددع األعمدددددال .وموضدددددوعاك ايسدددددتجو  2فيدددددال  الحتومدددددة أو ضددددددها

المتعلقددددة بالحتومددددة مددددا لدددد، متددددن مخال ددددا للدسددددتور والقددددايون واأليظمددددة وهددددذه الضددددوابة ي يقلددددل مددددن 

شدددددددددقن ايسدددددددددتجواب مدددددددددا لددددددددد، متدددددددددن  ارجدددددددددًا عدددددددددن ا تصددددددددداص البرلمدددددددددان أو مخال دددددددددًا للدسدددددددددتور 

ب بضددددددماياك  ويظددددددرًا  ألهميددددددة ايسددددددتجواب فقددددددد أ ددددددا  المبددددددرع الدسددددددتوري ايسددددددتجوا 3فوالقددددددايون 

عديدددددددج للحددددددد مددددددن يعسدددددد  السددددددلطة التبددددددرقعية لددددددذلك مجدددددد  أن مقددددددوم ايسددددددتجواب علدددددد  وقددددددائع 

النظدددددام الددددددا لي   وقبدددددتر   4فوموضدددددوعاك محدددددددج وأن مبدددددمل هيايدددددًا عامدددددًا ومدددددوجزًا عدددددن الوقدددددائع

لصددددددحة ايسددددددتجواب أن يتددددددوافر فيدددددده البددددددرو  البددددددتلية والموضددددددوعية لصددددددحة  لمجلددددددس النددددددواب 

  وققدددددم  رلدددد  ايسددددتجواب فددددي األردن للدددد  رئدددديس المجلددددس الددددذي  مقددددوم ب  التدددده للدددد   5فالسددددؤال

                                                           
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 233المادج  -  1ف
 .57ن يذمة في النظام البرلمايي المرجع الساه    ص سالم ليهاب  زكي  الرقابة السياسية عل  أعمال السلطة الت -  2ف
 .927رمزي ره  النظرقة العامة للقايون الدستوري  المرجع الساه   ص  الباعر  -  3ف
  ايسدددددتجواب البرلمدددددايي للدددددوزراء فدددددي ال وقددددد   دراسدددددة يحليليدددددة يقدمدددددة فدددددي ضدددددوء أ تدددددام الدسدددددتور 1000المقدددددارع عبدددددد المحسدددددنف -  4ف

 وما بعدها. 23لبرلمايية  مجلة الحقوق  ملح  العدد الثالث  السنة السادسة والعبرون  ص ال وقتي والسواه  ا
 /ب من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي.235المادج  -  5ف
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الددددددوزقر المخددددددتص الددددددذي يتعددددددين عليدددددده أن مجيدددددد  عندددددده  ددددددالل مدددددددج ي يتجدددددداوز وا دددددددًا وعبددددددرقن 

يومدددددددًا  لي ل ا رأى الدددددددرئيس أن الحالدددددددة مسدددددددتعجلة ووافددددددد  الدددددددوزقر علددددددد  يقصدددددددير المددددددددج. أمدددددددا ل ا 

  أو جمددددع معلومدددداك يحتددددا  للدددد  مددددج أرددددول ف ددددي هددددذه الحالددددة ادددان الجددددواب يتطلدددد  لجددددراء يحقيددد

للددددوزقر أن مطلدددد  مددددن المجلددددس التمديددددد لمدددددج ي يتجدددداوز رالرددددين يومددددًا وقبلدددد  الطددددرفين هددددذلك. ردددد، 

يددددددددر  ايسدددددددتجواب والجدددددددواب علددددددد  جددددددددول أعمدددددددال أول جلسدددددددة مخصصدددددددة لدددددددذلك  كمدددددددا يددددددددر  

المددددددج المقدددددررج. وصعدددددد يددددددالوج ايسدددددتجواب علددددد   لدددددك الجددددددول ل ا لددددد، يدددددرد جددددددواب الدددددوزقر  دددددالل 

ايسددددددددتجواب والجددددددددواب علدددددددد  األعضدددددددداء فددددددددي الجلسددددددددة  أو يوزقعدددددددده علدددددددديه، مقددددددددوم المسددددددددتجوب 

باسددددددتجواب الددددددوزقر مددددددع مددددددن  كددددددال الطددددددرفين  دددددد  الددددددرد علدددددد  اآل ددددددر لمددددددرج وا دددددددج, ردددددد، يعطدددددد  

ال ريدددددة بعدددددد  لدددددك لمدددددن شددددداء مدددددن الندددددواب فدددددي التدددددد ل فدددددي ايسدددددتجواب  وإ ا أعلدددددن المسدددددتجوب 

لددددددددددن الددددددددددرئيس ايتهدددددددددداء البحددددددددددث لي ل ا يبندددددددددد  أ ددددددددددد النددددددددددواب موضددددددددددوع ايسددددددددددتجواب اقتناعدددددددددده مع

وللمسدددددتجوب ل ا لددددد، مقتندددددع هدددددرد الدددددوزقر أن يبدددددين أسدددددباب عددددددم اقتناعددددده ولددددده ولغيدددددره مدددددن الندددددواب 

  وقعدددددددد شددددددددري مقددددددددم ايسددددددددتجواب يسدددددددتجوابه مددددددددن الحقددددددددوق  1فردددددددري الثقددددددددة بدددددددالوزارج أو الددددددددوزقر

د علدددددددد  اييهامدددددددداك التددددددددي يوجهددددددددا لليدددددددده العضددددددددو   وقملددددددددك الددددددددوزقر  دددددددد  الددددددددر  2فاألساسددددددددية لدددددددده

المسددددتجوب وق نددددد الددددته، ي صددددياًل وي مجددددوز مقارعتدددده وقجدددد  اعطددددا،ه الوقدددد  ال ددددافي بددددالرد علدددد  

مددددا وجدددده لليدددده مددددن ايهامدددداك لدددددفع يحرقددددك المسددددؤولية الوزارقددددة عندددده وهددددذه مددددن الحقددددوق األساسددددية 

 مسددددددة وعبددددددرقن عضددددددوًا . أمددددددا فددددددي العددددددراق فيحدددددد  لعضددددددو مجلددددددس النددددددواب وصموافقددددددة  3فللددددددوزقر

                                                           
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 239المادج  -  1ف
العامددددددة فددددددي ظددددددل التجرصددددددة الدممقراريددددددة الجديدددددددج فددددددي الممل ددددددة األردييددددددة الرقابددددددة البرلماييددددددة علدددددد  أعمددددددال اإلدارج يددددددواف    كنعددددددان –  2ف

 .727المرجع الساه   ص  الهاشمية
محمددددددد عبدددددد السددددددالم و  دددددرونفد/ك   أ تددددددام الدسددددددتور والنظدددددام الدددددددا لي للبرلمدددددان  والسددددددواه  البرلماييدددددة فددددددي التطبيدددددد      الزصددددداك –  3ف

 .322الطبعة األول   دون ياشر أو هلد يبر  ص 
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يوجيددددددده اسدددددددتجواب للددددددد  رئددددددديس مجلدددددددس الدددددددوزراء أو أ دددددددد يوابددددددده أو الدددددددوزراء لتقيدددددددي، أدائهددددددد، فدددددددي 

البددددؤون التدددددي يددددد ل فدددددي ا تصايدددده، وي يجدددددري المناقبدددددة فددددي ايسدددددتجواب لي بعددددد سدددددبعة أمدددددام 

علدددد  األقددددل مددددن يقدممدددده وققدددددم رلدددد  يوجيدددده ايسددددتجواب كتابددددة للدددد  رئدددديس المجلددددس موقعددددًا مددددن 

ايسددددددتجواب وصموافقددددددة  مسددددددة وعبددددددرقن عضددددددوًا علدددددد  األقددددددل مبينددددددًا فيدددددده بصدددددد ة عامددددددة رالدددددد  

والوقددددددددائع والنقددددددددا  الرئيسددددددددية التددددددددي   وصيايددددددددًا بدددددددداألمور المسددددددددتجوب عنهدددددددا  موضدددددددوع ايسددددددددتجواب

ووجدددددده المخال ددددددة الددددددذي   واألسددددددباب التددددددي مسددددددتند لليهددددددا مقدددددددم ايسددددددتجواب  يتناولهددددددا ايسددددددتجواب

  ومددددا لدددددى المسددددتجوب مددددن أسدددداييد يؤقددددد مددددا  هدددد  لليدددده  وابينسددددبه للدددد  مددددن وجدددده لليدددده ايسددددتج

أو القدددددايون أو عبددددداراك غيدددددر يئقدددددة    وي مجدددددوز أن يتضدددددمن ايسدددددتجواب أمدددددورًا مخال دددددة للدسدددددتور

أو أن متددددددددون متعلقددددددددًا بددددددددقمور ي يددددددددد ل فددددددددي ا تصدددددددداص الحتومددددددددة  أو أن ي ددددددددون فددددددددي يقدممدددددددده 

  اسدددددتجواب فدددددي موضدددددوع مصدددددلحة  ايدددددة أو شخصدددددية للمسدددددتجوب  كمدددددا ي مجدددددوز يقددددددم، رلددددد

. وقنتهدددي ايسددددتجواب وفقددددًا  1فسدددب  للمجلددددس أن فصدددل فيدددده مددددا لددد، يطددددرأ وقددددائع جديددددج يسددددو   لددددك

مدددددن النظدددددام الددددددا لي العراقدددددي باقتنددددداع المجلدددددس هوجهدددددة يظدددددر المسدددددتجوب وقجدددددوز أن  22للمدددددادج 

يدددددؤدي ايسدددددتجواب للددددد  سدددددح  الثقدددددة بالمسدددددتجوب علددددد  المجلدددددس وفقدددددًا لإلجدددددراءاك الدددددواردج فدددددي 

النظدددددام الددددددا لي ل ا لددددد، مقتندددددع المجلدددددس هوجهدددددة يظدددددر المسدددددتجوب. ويبدددددير هندددددا للددددد  أن المدددددادج 

مدددددن النظددددددام الددددددا لي العراقددددددي أجددددددازك ر للمسدددددتجوب الحدددددد  فددددددي سدددددح  رلبدددددده بايسددددددتجواب  95

 . 2ففي أي وق  وقسقة ايستجواب هزوال ي ة من يقدم به أو من وجه لليهر

اك الرقابدددددددة البرلماييدددددددة  وقت دددددددوق علددددددد  وقدددددددرى البا دددددددث أن ايسدددددددتجواب مدددددددن أ طدددددددر أدو 

السددددددؤال فددددددي أهميتدددددده و لددددددك لمددددددا يتريدددددد  عليدددددده مددددددن لرددددددارج المسددددددؤولية السياسددددددية للددددددوزارج وإمتاييددددددة 

                                                           
 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 92و 92الماديين  -  1ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 95المادج  -  2ف
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سددددددح  الثقددددددة منهددددددا ومددددددن هنددددددا فقددددددد أهددددددت، المبددددددرع األرديددددددي والمبددددددرع العراقددددددي هتنظددددددي، لجددددددراءاك 

ام الدددددددا لي لمجلددددددس ايسددددددتجواب والنتددددددائج المتريبددددددة علدددددد  ممارسددددددته  غيددددددر ايدددددده يال دددددد  أن النظدددددد

النددددواب األرديددددي قددددد  ددددال مددددن الددددنص علدددد   دددد  المسددددتجوب فددددي سددددح  رلدددد  اسددددتجوابه  علدددد  

غددددرار مددددا فعددددل المبددددرع العراقددددي وكددددذلك  ددددال مددددن الددددنص علدددد   الددددة سددددقو  ايسددددتجواب هددددزوال 

 ي ة من يقدم به  أو من وجه لليه .

 المطلب الثالث

 المناقشة العامة

موضدددددددوع  ي أهميددددددة عامددددددة للمناقبدددددددة دا ددددددل البرلمدددددددان مقصددددددد بالمناقبددددددة العامدددددددة رددددددري 

مبدددددددترك فيهدددددددا أعضدددددددائه كافدددددددة ههددددددددف استيضددددددداي سياسدددددددة الحتومدددددددة الدا ليدددددددة والخارجيدددددددة  دددددددول 

موضددددددوع معددددددين ويبددددددادل الددددددرأي فددددددي شددددددقيه بعيدددددددًا عددددددن اللددددددوم والتجددددددرق  والنقددددددد  وقبددددددمل يطاقهددددددا 

لدددددد  الحددددددوار جميددددددع أعضدددددداء المجلددددددس وي يقتصددددددر علدددددد  مقدددددددميها فهددددددي مناقبددددددة  ددددددرج قائمددددددة ع

المتبدددددادل هدددددين الحتومدددددة والبرلمدددددان فدددددي شدددددقن مدددددا ههددددددف ايتهدددددا  أفضدددددل سياسدددددة يندددددتهج فدددددي هدددددذا 

  وقدددددد عدددددرف النظدددددام الددددددا لي لمجلدددددس الندددددواب األرديدددددي المناقبدددددة العامدددددة بقيهدددددا عبدددددارج  1فاألمدددددر

و دددددد  رلدددددد  المناقبددددددة العامددددددة    2فعددددددن يبددددددادل الددددددرأي والمبددددددورج هددددددين مجلددددددس النددددددواب والحتومددددددة

خصددددديًا فهدددددو ي مقدددددي، عالقدددددة شخصدددددية هدددددين السدددددائل والمسدددددؤول  يدددددث معتبدددددر أوسدددددع لددددديس  قدددددًا ش

يطاقدددددًا مدددددن السدددددؤال وقرقددددد  البدددددبه مدددددن  ددددد  ايسدددددتجواب غيدددددر ايددددده يريددددد  المسدددددؤولية السياسدددددية 

وقحتددددا  يقدممدددده للدددد  مجموعددددة مددددن التواقيددددع وصالتددددالي فهددددو ي مسددددقة بمجددددرد غيدددداب أ ددددد مقدميدددده 

                                                           
  المرجدددددددع التطبيقددددددداك العمليدددددددة لضدددددددوابة الحصددددددداية البرلماييدددددددة ووسدددددددائل وإجدددددددراءاك البرلمدددددددان الرقاهيدددددددةرمضدددددددان محمدددددددد    بطدددددددي  –  1ف

 .225الساه   ص 
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 232المادج  -  2ف
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وفقدددددًا للنظدددددام الددددددا لي للبرلمدددددان وكدددددذلك األمدددددر فدددددي  الدددددة أو جمددددديعه، ل ا يبنددددداه العددددددد المطلدددددوب 

اسدددددددتبعاده فهدددددددو  ددددددد  للمجلدددددددس لي ل ا لددددددد، يتمسدددددددك بددددددده العددددددددد المطلدددددددوب فدددددددي أي مر لدددددددة مدددددددن 

وققدددددم الطلدددد   طيددددًا للدددد  رئدددديس المجلددددس مددددن عدددددد معددددين مددددن  . 1فالمرا دددل بعددددد يقدممدددده للمجلددددس

لعامددددددة ي مقصددددددد ههددددددا يوجيدددددده المناقبددددددة افأعضدددددداء البرلمددددددان ويملددددددك الحتومددددددة أمضددددددًا هددددددذا الحدددددد  

اييهددددددام للدددددد  الحتومددددددة ولدددددديس لهددددددا أسددددددبقية علدددددد  الموضددددددوعاك األ ددددددرى المدرجددددددة علدددددد  جدددددددول 

  و يدددددث أن الحتومدددددة يملدددددك يقددددددم، رلددددد  المناقبدددددة العامدددددة مدددددن البرلمدددددان ممدددددا يؤقدددددد  2فاألعمدددددال

ف ددددددرج عدددددددم لمتاييددددددة سددددددح  الثقددددددة ههددددددا أليدددددده مددددددن غيددددددر المعقددددددول أن يطلدددددد  الحتومددددددة مناقبددددددة 

موضددددوع مددددا وإهددددداء المبددددورج ببدددددقيه وقنتهددددي األمددددر للدددد  سددددح  الثقدددددة ههددددا وقنبددددع  دددد  الحتومدددددة 

  وقجددددد  أن  3فبطلدددد  المناقبددددة العامددددة ي رقسددددًا لمبدددددأ المبددددورج والتعدددداون هددددين الحتومددددة والبرلمددددان

يعقدددددددد المناقبدددددددة العامدددددددة فدددددددي جلسدددددددة عامدددددددة علنيدددددددة والمبدددددددرع األرديدددددددي لددددددد، يدددددددنص علددددددد  علنيدددددددة 

   4فتددددا  للدددد  الددددنص عليهددددا وي ي ددددون سددددرقة لي ل ا وجددددد مبددددرر قددددوي لددددذلكالجلسدددداك أليهددددا ي يح

والمناقبددددددة العامددددددة وسدددددديلة ي ميليددددددة للحصددددددول علدددددد  المعلومدددددداك  يددددددث ين ددددددت  مددددددن  اللهددددددا بدددددداب 

الحددددددوار هددددددين الحتومددددددة والبرلمددددددان وقسددددددتطيع النائدددددد  مددددددن  اللهددددددا أن محصددددددل علدددددد  أابددددددر قدددددددر 

تومددددددة وايسددددددتغناء عددددددن وسددددددائل الرقابددددددة ممتددددددن مددددددن المعلومدددددداك يمتندددددده مددددددن مراقبددددددة يبددددددا  الح

  وقبدددددددتر  لتقددددددددم، رلددددددد  المناقبدددددددة  5فاأل دددددددرى كالسدددددددؤال أو ايسدددددددتجواب أو التحقيددددددد  البرلمدددددددايي 

                                                           
محمدددددد بددددداهي  الرقابدددددة البرلماييدددددة علددددد  أعمدددددال الحتومدددددة فدددددي النظدددددامين المصدددددري وال دددددوقتي  المرجدددددع السددددداه   ص   أهدددددو يدددددويس -  1ف

55. 
لتطبيددددد   المرجدددددع محمدددددد عبدددددد السدددددالم و  دددددرون  أ تدددددام الدسدددددتور والنظدددددام الددددددا لي للبرلمدددددان  والسدددددواه  البرلماييدددددة فدددددي ا الزقددددداك  -  2ف

 .312الساه   ص 
 .221 الد سمارج  وسائل الرقابة البرلمايية عل  أعمال اإلدارج   المرجع الساه   ص  الزعبي  -  3ف
المرجدددددع السددددداه   ص الرقابدددددة البرلماييدددددة علددددد  أعمدددددال الحتومدددددة فدددددي النظدددددامين المصدددددري وال دددددوقتي  محمدددددد بددددداهي    أهدددددو يدددددويس -  4ف

55. 
 .29العمري عاي، علي محمد  الوظي ة الرقاهية لمجلس األمة األرديي المرجع الساه     ص  -  5ف
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العامدددددددة وفقددددددددًا للنظدددددددام الدددددددددا لي لمجلدددددددس النددددددددواب األرديدددددددي أن مقدددددددددم مدددددددن عبددددددددرج أعضددددددداء فددددددددي 

 أن يطلدددد  األمددددة هددددل ممتددددن للحتومددددة البرلمددددان  وي مقتصددددر يقدددددم، الطلدددد  علدددد  أعضدددداء مجلددددس

 وقبددددتر  لقبددددول رلدددد  المناقبددددة العامددددة ا تددددرام مبدددددأ  1فمناقبددددة موضددددوع مددددا مددددع مجلددددس النددددواب

متدددددون الموضدددددوع المدددددراد مناقبدددددته دا دددددل فدددددي ا تصددددداص الحتومدددددة  أناي تصددددداص  يدددددث مجددددد  

فددددال مجددددوز رلدددد  المناقبددددة العامددددة  ددددول موضددددوع يتعلدددد  بالقضدددداء أو أعمددددال السددددلطة التبددددرقعية 

  وققدددددم رلدددد  المناقبددددة العامددددة فددددي األردن للددددد   2فلددددة التددددي مجرقهددددا من دددددرداً أو أعمددددال رئدددديس الدو 

رئددددددديس المجلدددددددس الدددددددذي مقدددددددوم ب دراجددددددده فدددددددي أول جلسدددددددة أعمدددددددال ياليدددددددة  وقحددددددددد موعددددددددًا إلجدددددددراء 

المناقبددددددددة العامددددددددة بحيددددددددث  ي يتجدددددددداوز أرصعددددددددة عبددددددددر يومددددددددًا لي ل ا رأى المجلددددددددس أن الموضددددددددوع 

حددددد  لطدددددالبي المناقبدددددة العامدددددة وغيدددددره، ردددددري الثقدددددة  وق 3فغيدددددر يدددددال  للنقدددددا  فيقدددددرر اسدددددتبعاده

  مددددددن 95بدددددالوزارج أو بددددددالوزراء بعددددددد ايتهدددددداء المناقبددددددة العامددددددة و لدددددك مددددددع مراعدددددداج أ تددددددام المددددددادج ف

مدددددددن النظدددددددام الددددددددا لي لمجلدددددددس الندددددددواب  99. أمدددددددا فدددددددي العدددددددراق فقدددددددد يصددددددد  المدددددددادج  4فالدسدددددددتور

النددددواب رددددري موضددددوع  العراقددددي علدددد  ايددددهر مجددددوز لخمسددددة وعبددددرقن عضددددوًا مددددن أعضدددداء مجلددددس

 للددددد  رئددددديسعدددددام للمناقبدددددة يستيضددددداي سياسدددددة وأداء مجلدددددس الدددددوزراء أو ا ددددددي الدددددوزاراك وققددددددم 

مجلدددددس الندددددواب وقحددددددد رئددددديس مجلدددددس الدددددوزراء موعددددددًا للحضدددددور مدددددع يحديدددددد سدددددق  زمندددددي أمدددددام 

مجلددددس النددددواب لمناقبددددتهر. ووفقددددًا لددددرأي ال قدددده فدددد ن يددددرك أمددددر يحديددددد موعددددد الحضددددور فددددي مجلددددس 

ويحديددددددد سددددددق  زمنددددددي لمناقبددددددة الموضددددددوع هيددددددد رئدددددديس مجلددددددس الددددددوزراء والددددددوزراء يؤ ددددددذ النددددددواب 

                                                           
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 235المادج  -  1ف
أهددددددو يددددددويس محمددددددد بدددددداهي  الرقابددددددة البرلماييددددددة علدددددد  أعمددددددال الحتومددددددة فددددددي النظددددددامين المصددددددري وال ددددددوقتي  المرجددددددع السدددددداه   ص  -  2ف

201. 
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 250المادج  -  3ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 252المادج  -  4ف
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عليددده ايددده يدددؤدي للددد  يحتددد، رئددديس مجلدددس الدددوزراء ههدددذه الوسددديلة الرقاهيدددة ومدددن رددد، عددددم فاعليتهدددا 

 . 1فللرقابة عل  أعمال الحتومة 

وقددددددددرى البا ددددددددث أيدددددددده علدددددددد  الددددددددرغ، مددددددددن لدرا  المناقبددددددددة العامددددددددة هددددددددين وسددددددددائل الرقابددددددددة 

والسددددددلطة   أن هددددددذه الوسدددددديلة يعتبددددددر مددددددن وسددددددائل التعدددددداون هددددددين السددددددلطة التبددددددرقعية ليماييددددددة البرل

التن يذمدددددة و لدددددك للويدددددول للددددد  ايخدددددا  قدددددراراك سدددددديدج ي دددددون رمدددددرج يقاشددددداك مبدددددتركة ويصددددد  فدددددي 

 دمدددددة المصدددددلحة العامدددددة. وأن المبدددددرع العراقدددددي لددددد، مجعدددددل مدددددن المناقبدددددة العامدددددة سدددددبياًل لسدددددح  

 رار ما يص عليه المبرع األرديي.الثقة من الحتومة عل  غ

 المطلب الرابع

 التحقيق البرلماني

الدائمددددة أو البرلمددددان التحقيدددد  البرلمددددايي يددددوع مددددن أيددددواع الرقابددددة البرلماييددددة يقددددوم بدددده لجددددان 

. وقتندددددددوع التحقيددددددد  البرلمدددددددايي بحسددددددد  موضدددددددوعه وقصدددددددده فقدددددددد متدددددددون يحقيقدددددددًا هرلماييدددددددًا المؤقتدددددددة

  وقعدددددرف التحقيددددد  البرلمدددددايي بقيدددددهر  2فأو اجتماعيدددددًا  أو يبدددددرقعياً  ماليدددددًا  أو لدارقدددددا  أو اقتصدددددادما 

وسددددديلة لرقابدددددة البرلمدددددان علددددد  الحتومدددددة يمارسدددددها عنددددده لجندددددة منددددده لتسدددددتظهر هن سدددددها مدددددا قدددددد يهددددد، 

البرلمددددددان مددددددن  قددددددائ  فددددددي موضددددددوع يددددددد ل فددددددي ا تصايدددددده وقتددددددون لهددددددا فددددددي سددددددبيل  لددددددك كددددددل 

قرقدددددر يرفعددددده للددددد  البرلمدددددان يدددددا   السدددددلطاك التدددددي يخولهدددددا لهدددددا النصدددددوص وينتهدددددي مهمتهدددددا هت

                                                           
  دور المحتمدددددة اييحادمدددددة العليدددددا فدددددي لرسددددداء مبددددددأ ال صدددددل هدددددين السدددددلطاك  دراسدددددة مقاريدددددة  رسدددددالة 1029محمدددددد يدددددال ف  جددددداهر –  1ف

 .79العلوم السياسة  جامعة كركوك  ص ماجستير مقدمة لل  كلية القايون و 
   التحقيددددددد  البرلمدددددددايي  لجدددددددان يقصدددددددي الحقدددددددائ  فدددددددي مصدددددددر والويمددددددداك المتحددددددددج 1005فدددددددارو محمدددددددد عبدددددددد البددددددداقيف عمدددددددران  -  2ف

ومددددددا  30األمرقتيدددددة ولمحدددددة عنددددده فدددددي بعدددددض الددددددول العرصيدددددة  واألجنبيدددددة األ دددددرى دار ال تددددد  القايوييدددددة  المحلدددددة ال بدددددرى  مصدددددر  ص 
 بعدها.
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  ويتميدددددددز هدددددددذه الوسددددددديلة الرقاهيدددددددة عدددددددن الوسدددددددائل الرقاهيدددددددة السدددددددابقة كالسدددددددؤال  1فالقدددددددرار النهدددددددائير

وايسدددددتجواب فدددددي أيهدددددا ي يعتمدددددد علددددد  مدددددا مقدمددددده الدددددوزراء مدددددن هيايددددداك   وإيمدددددا يتحدددددرى البرلمدددددان 

ل هددددددذه اللجددددددان أن هن سددددده هددددددذه البيايدددددداك مددددددن مصددددددادرها األيددددددلية   وقمتدددددن للبرلمددددددان مددددددن  ددددددال

محقددددد  فدددددي أمدددددة مخال دددددة أو يجددددداوز للقدددددوايين واأليظمدددددة وصالتدددددالي  مامدددددة القدددددايون مدددددن أي يجددددداوز 

.وفددددددددي األردن أجدددددددداز النظددددددددام الدددددددددا لي لمجلددددددددس النددددددددواب  2فأو يعدددددددددي علدددددددد  أ تامدددددددده وقواعددددددددده

األرديدددددي يبدددددتيل لجدددددان مؤقتدددددة يدددددرى أن هنددددداك ضدددددرورج يسدددددتدعي يبدددددتيلها وقحددددددد المجلدددددس عددددددد 

.أمددددددا فددددددي العددددددراق فيحدددددد  لمجلددددددس  3فنتهددددددي مهمتهددددددا بايتهدددددداء المدددددددج الموكولددددددة لليهدددددداأعضددددددائها وي

الندددددددددواب يبدددددددددتيل لجدددددددددان فرعيدددددددددة ولجدددددددددان مؤقتدددددددددة ولجدددددددددان يحقيددددددددد  بحسددددددددد  مقتضدددددددددياك العمدددددددددل 

والموضدددددوعاك المعروضدددددة عليددددده  وقدددددت، يبدددددتيل اللجدددددان المؤقتدددددة ولجدددددان التحقيددددد  بموافقدددددة أغلبيدددددة 

مددددن هيددددقج الرئاسددددة أو مددددن  مسددددين عضددددوًا مددددن عدددددد الحاضددددرقن فددددي المجلددددس هندددداء علدددد  اقتددددراي 

. وقبدددددتر  فدددددي يقددددددم، رلددددد  التحقيددددد  اسدددددتناده علددددد  أسدددددباب جدمدددددة أي أن يتضدددددمن  4فاألعضددددداء

المبدددددرراك والحجدددددج التدددددي يددددددعو لطلددددد  يحقيددددد  فدددددي أمدددددر مدددددا  وأن متدددددون موضدددددوع الطلددددد  ممدددددا 

وقمتنددددددع علدددددد  اللجنددددددة البرلماييددددددة أن يضدددددد، فددددددي عضددددددوقتها    5فيددددددد ل فددددددي ا تصدددددداص المجلددددددس

أشخايدددددًا ممدددددن ي ينطبددددد  علددددديه، ويددددد  العضدددددو البرلمدددددايي أليهدددددا  ددددد  للبرلمددددداييين فقدددددة  وإن 

                                                           
 .12فارو محمد عبد الباقي   ي س المرجع الساه   ص عمران  -  1ف
 .325  الحامد للنبر والتوزقع  عمان  ص2  النظ، السياسية والقايون الدستوري   1003فيصل ف  شطناوي  –  2ف
مجلددددس البدددديو  أو مددددن النظددددام الدددددا لي لمجلددددس النددددواب األرديددددي. وفددددي فريسددددا يددددت، يبددددتيل اللجنددددة بصدددددور قددددرار مددددن  21المددددادج  -  3ف

الجمعيدددددة الورنيدددددة بعدددددد مدددددرور ايقتدددددراي ب يبددددداء اللجندددددة مدددددن  دددددالل القندددددواك التدددددي ممدددددر ههدددددا ايقتدددددراي التبدددددرقعي وقملدددددك فدددددرد وا دددددد مدددددن 
أعضددددداء البرلمدددددان يقددددددم، ايقتدددددراي وأمدددددا فدددددي مصدددددر يبدددددتل بقدددددرار مدددددن المجلدددددس وصنددددداء علددددد  رلددددد  مدددددن اللجندددددة العامدددددة أو أ دددددد لجدددددان 

الوظي ددددددة الرقاهيددددددة لمجلددددددس األمددددددة ايظددددددر العمددددددري عايدددددد، علددددددي محمددددددد    راي مقدددددددم مددددددن عبددددددرقن عضددددددواً المجلددددددس أو هندددددداء علدددددد  اقتدددددد
 .2575من الالئحة الدا لية لمجلس البع  المصري لسنة  125والمادج  25المرجع الساه   ص  األرديي 

 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 23و 21الماديين  -  4ف
فددددارو محمددددد عبددددد البدددداقي  التحقيدددد  البرلمددددايي  لجددددان يقصددددي الحقددددائ  فددددي مصددددر والويمدددداك المتحدددددج األمرقتيددددة ولمحددددة   عمددددران –  5ف

 .25عنه في بعض الدول العرصية  واألجنبية األ رى المرجع الساه   ص 
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  أمدددددددا فيمدددددددا يتعلددددددد  هنظدددددددام  1فادددددددان لهدددددددا أن يسدددددددتعين بقيدددددددحاب الخبدددددددرج فدددددددي كافدددددددة المجدددددددايك 

ان التحقيدددد  مجددددد  أن جلسدددداك لجددددان التحقيددددد  فقددددد  هددددد  الددددبعض للدددد  القدددددول أن اجتماعدددداك لجددددد

  فددددي  ددددين  هدددد  رأي   ددددر للدددد  القددددول بضددددرورج سددددرقة  2في ددددون علنيددددة يراعددددي المصددددلحة العامددددة 

لجددددددان التحقيدددددد  ل ددددددون التحقيدددددد  القضددددددائي مخضددددددع لمبدددددددأ السددددددرقة باعتبارهددددددا مددددددن األمددددددور التددددددي 

مسدددددتلزمها  سدددددن سدددددير التحقيددددد  والح دددددال علددددد  مدددددا ايطدددددوى عليددددده مدددددن معلومددددداك يمدددددس مصدددددال  

وقددددددد  ددددددال النظددددددام مددددددن يددددددارق  ليبددددددائها وينتهددددددي بايتهدددددداء مهمتهددددددا  قبدددددددأ عمددددددل اللجنددددددة  و  3فالغيددددددر

مددددددن يحديددددددد ميعدددددداد معددددددين يتعددددددين فيدددددده علدددددد  اللجنددددددة يقدددددددم،  الدددددددا لي لمجلددددددس النددددددواب األرديددددددي

موضددددددوعا قددددددد يددددددق ر فددددددي  أنيقرقرهددددددا  غيددددددر ايدددددده أجدددددداز للمجلددددددس أو المتتدددددد  التن يددددددذي ل ا رأى 

  واأليدددددل أن يمدددددارو اللجندددددة أعمالهدددددا فدددددي  4فا ييجدددددازهل ددددددى اللجدددددان أن محددددددد لهدددددا وقتدددددا معينددددد

متدددددان مناسددددد   ايدددددة ل ا اسدددددتدع  األمدددددر البحدددددث والتقصدددددي عدددددن وردددددائ  ومسدددددتنداك يتعدددددذر  أي

محدددددددد أمدددددداان  أنل ضددددددارها للدددددد  مقددددددر البرلمددددددان ومددددددع  لددددددك فدددددد ن قددددددرار ل دددددددا  اللجنددددددة مجدددددد  

 . 5ف ايعقادها ويال يايها وسلطايها ببتل دقي 

بصددددددال ية اسددددددتدعاء الددددددوزقر  و الصددددددلة بالموضددددددوع  فددددددي األردن يدددددد يتمتددددددع لجددددددان التحقو 

ومقددددددم ايقتدددددراي الدددددذي يتدددددول  التحقيددددد  فيددددده  كمدددددا أن ل دددددل منهمدددددا  ددددد  رلددددد   ضدددددور جلسددددداك 

وإ ا يعددددددد مقددددددموا   اللجندددددة وايشدددددتراك فدددددي مناقبدددددايها وعلددددد  اللجندددددة أن يبلغهمدددددا موعدددددد ايجتمددددداع

                                                           
متحددددددددج األمرقتيدددددددة التحقيددددددد  البرلمدددددددايي  لجدددددددان يقصدددددددي الحقدددددددائ  فدددددددي مصدددددددر والويمددددددداك الفدددددددارو محمدددددددد عبدددددددد البددددددداقي   عمدددددددران  -  1ف

 وما بعدها. .121   وأمضا ص   الحاشية.53  ص المرجع الساه ولمحة عنه في بعض الدول العرصية  واألجنبية األ رى  
 .392عبد الله لهراهي،  مدى يوازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة  المرجع الساه    ص  يايي   -  2ف
 .200   الوسية في قايون اإلجراءاك الجنائية  دار النهضة العرصية  القاهرج  ص 2529أ مد فتحيف  سرور –  3ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 70المادج  -  4ف
رمضدددددددان محمدددددددد  التطبيقددددددداك العمليدددددددة لضدددددددوابة الحصددددددداية البرلماييدددددددة ووسدددددددائل وإجدددددددراءاك البرلمدددددددان الرقاهيدددددددة  المرجدددددددع  بطدددددددي   -  5ف

 .102الساه   ص 
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جتماعدددددداك  وقجددددددوز للددددددوزقر أن مصددددددطح  ايقتددددددراي فلهدددددد، أن ينيبددددددوا عددددددنه، أ ددددددده، لحضددددددور اي

معددددده أو ينيددددد  عنددددده أ دددددد كبدددددار مدددددوظ ي وزاريددددده لي ل ا رأك اللجندددددة  ضدددددور الدددددوزقر  ايددددده. كمدددددا 

محددددددد  للجندددددددة أن يطلددددددد  مدددددددن الدددددددوزقر أو أي مسدددددددؤول مخدددددددتص يزوقددددددددها بالمسدددددددتنداك والوردددددددائ  

المخدددددتص  والمعلومددددداك التدددددي يتطلبهدددددا ويتعلددددد  بموضدددددوع البحدددددث فددددد  ا امتندددددع الدددددوزقر أو المسدددددؤول

عدددددن الحضدددددور أو يزوقددددددها بالمعلومددددداك المطلوصدددددة أو يغيددددد  دون عدددددذر يرفدددددع اللجندددددة األمدددددر للددددد  

. أمددددا فددددي العددددراق  1فرئدددديس المجلددددس فددددي أول جلسددددة ياليددددة وإعطائدددده أولوقددددة علدددد  سددددائر األعمددددال

مدددددددن النظدددددددام الددددددددا لي لمجلدددددددس الندددددددوابر يتمتدددددددع لجندددددددة التحقيددددددد  بصدددددددال ية   25فوفقدددددددًا للمدددددددادج 

فيمددددا هددددو معددددروض عليهددددا مددددن قضدددداما وقحدددد  للجنددددة دعددددوج أي شددددخص لسددددماع  يقصددددي الحقددددائ 

أقوالدددددده علدددددد  وفدددددد  الطددددددرق األيددددددولية ولهددددددا  دددددد  ايرددددددالع علدددددد  كددددددل مددددددا لدددددده عالقددددددة بالقضددددددية 

المعروضدددددددة عليهدددددددا مدددددددن دون المسددددددداو بالقضددددددداما المعروضدددددددة علددددددد  القضددددددداء ولهدددددددا ايسدددددددتعاية 

ر. وصعددددددد ايتهددددداء اللجندددددة مدددددن عملهددددددا بدددددالخبراء وقدددددت، يحديدددددد أجدددددوره، بايي دددددداق مدددددع هييدددددة الرئاسدددددة

اسدددددتنادًا للددددد  القدددددرار الدددددذي يضدددددمن ليبدددددائها يقدددددوم هتقددددددم، يقرقدددددر للمجلدددددس وقتضدددددمن هدددددذا التقرقدددددر 

  وقددددرار لجنددددة  2فال بدددد  عددددن األ طدددداء وإيددددال ها وعالجهددددا مددددن  ددددالل مقتر دددداك يويددددي ههددددا 

يدددددا   التحقيددددد  غيدددددر قاهدددددل للطعدددددن أليددددده يتضدددددمن يويدددددياك ومقتر ددددداك مقدمدددددة للددددد  المجلدددددس 

الصددددددال ية فددددددي مناقبددددددتها وإقرارهددددددا فهددددددو عمددددددل يحضدددددديري وي مجددددددوز الطعددددددن بدددددده ا ترامددددددًا لمبدددددددأ 

ال صدددددل هدددددين السدددددلطاك وي محدددددوز القدددددوج التن يذمدددددة لي هرضددددداء الحتومدددددة لضدددددافة للددددد  أن التقاليدددددد 

.  أمددددا فددددي األردن فيرفددددع رئدددديس اللجنددددة للدددد  رئدددديس  3فالبرلماييددددة ي يسددددم  هددددذلك منددددذ زمددددن بعيددددد

                                                           
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 25المادج  -  1ف
فدددددددارو محمدددددددد عبدددددددد البددددددداقي  التحقيددددددد  البرلمدددددددايي  لجدددددددان يقصدددددددي الحقدددددددائ  فدددددددي مصدددددددر والويمددددددداك المتحددددددددج األمرقتيدددددددة  عمدددددددران  -  2ف

 ها.وما بعد 379ولمحة عنه في بعض الدول العرصية  واألجنبية األ رى  المرجع الساه   ص 
 .375فارو محمد عبد الباقي  ي س المرجع الساه   ص   عمران –  3ف
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يقرقدددددرا م صدددددال عدددددن كدددددل موضدددددوع ايتهددددد  اللجندددددة مدددددن دراسدددددته وقدددددررك عرضددددده علددددد  المجلدددددس 

المجلددددددس وعلدددددد  رئدددددديس المجلددددددس أن يدددددددر  يقددددددارقر اللجددددددان فددددددي جدددددددول أعمددددددال المجلددددددس وفدددددد  

. وفيمدددددددا يتعلددددددد  بدددددددالعراق فددددددد ن  1فيرييددددددد  ويدددددددولها مدددددددع لعطددددددداء األولوقدددددددة للمبدددددددارقع المسدددددددتعجلة

ايها للددددددد  هييدددددددة الرئاسدددددددة لعرضدددددددها علددددددد  اللجندددددددة بعدددددددد ايتهددددددداء التحقيددددددد  يرفدددددددع يقرقرهدددددددا ويويدددددددي

. ولدددددد، محدددددددد النظددددددام الدددددددا لي مددددددا الددددددذي علدددددد  المجلددددددس أن  2فالمجلددددددس ييخددددددا  مددددددا يددددددراه مناسددددددباً 

يتخدددددذه ببدددددقن النتدددددائج التدددددي يتويدددددل لليهدددددا لجندددددة التحقيددددد  وإيمدددددا يدددددرك  لدددددك لتقددددددير المجلدددددس مدددددن 

عندددددي أو أن محيدددددل  يدددددث ممتنددددده أن مقتدددددري مبدددددروع قدددددايون أو يعدددددديل أو أن مسدددددتجوب الدددددوزقر الم

موضددددددوع القضددددددية التددددددي يدددددد، التحقيدددددد  فيهددددددا للدددددد  القضدددددداء أو غيرهددددددا مددددددن اي تمددددددايك التددددددي ي 

 .  3فيتعارض مع يال ياك مجلس النواب

وقددددددرى البا ددددددث أن يبددددددتيل لجددددددان التحقيدددددد  مددددددن شددددددقيه أن ممددددددن  البرلمددددددان ال ريددددددة فددددددي 

ديد عمدددددددل السدددددددلطة الوقدددددددوف علددددددد  الحقدددددددائ   وايسدددددددتعاية بقيدددددددحاب الخبدددددددرج ال نيدددددددة  و لدددددددك لتسددددددد

التن يذمدددددددة وإشدددددددعارها بالمراقبدددددددة والحدددددددد مدددددددن يعسددددددد ها وجورهدددددددا فدددددددي أ يدددددددان كثيدددددددرج ويعدددددددديها علددددددد  

المصددددلحة العامدددددة وإ اللهدددددا بضدددددرورج ا تددددرام مبددددددأ ال صدددددل هدددددين السددددلطاك ويدددددوًي للددددد  لضدددددعاف 

 السلطة التبرقعية وعدم يمتينها من ممارسة دورها الرقاهي.

  

                                                           
وفدددددددي فريسدددددددا مقددددددددم التقرقدددددددر للددددددد  رئددددددديس الجمعيدددددددة العموميدددددددة وفقدددددددًا  مدددددددن النظدددددددام الددددددددا لي لجلدددددددس الندددددددواب األرديدددددددي. 71المددددددادج  -  1ف

بالجرقدددددج الرسددددمية لي ل ا قددددررك الجمعيددددة لالئحتهددددا ويتخددددذ اإلجددددراءاك الالزمددددة إلدراجدددده علدددد  جدددددول األعمددددال وفضدددداًل عددددن  لددددك يبددددره 

أهدددددو يدددددويس محمدددددد بددددداهي الرقابدددددة البرلماييدددددة علددددد  أعمدددددال الحتومدددددة فدددددي النظدددددامين المصدددددري وال دددددوقتي المرجدددددع السددددداه   . دددددالف  لدددددك
 2150ص 

 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 29المادج  -  2ف
 .92عل  أداء السلطة التن يذمة في العراق  المرجع الساه   ص  سام شتر  فاعلية الرقابة البرلمايية  أمين –  3ف
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 المطلب الخامس

 والعرائض والشكاوى  برغبةاالقتراحات 

ويميددددددز هنددددددا هددددددين يقدددددددم، ايقترا دددددداك هرغبددددددة مددددددن السددددددلطة التبددددددرقعية للسددددددلطة التن يذمددددددة  

 ويقدم، العرائض والبتاوى من الموارنين للبرلمان.

 أوًي د ايقترا اك هرغبة:

مقصدددددد بدددددايقتراي هرغبدددددة اقتدددددراي مقدمددددده أ دددددد أعضددددداء البرلمدددددان مدددددن  دددددالل المجلدددددس للددددد  

رئددددديس الحتومدددددة أو أ دددددد أعضدددددائها يتعلددددد  بموضدددددوع  ي أهميدددددة يدددددد ل فدددددي ا تصددددداص الحتومدددددة 

وي يتريددددد  علددددد  رفضددددده مسدددددؤولية مباشدددددرج فهدددددو مجدددددرد دعدددددوج مدددددن أعضددددداء البرلمدددددان لحثهدددددا علددددد  

.  1فة الددددددوزقر أو أي عضددددددو مددددددن أعضدددددداء الحتومددددددةالقيددددددام بعمددددددل معددددددين وي مقصددددددد مندددددده مسدددددداءل

واألسددددددداو الدددددددذي يسدددددددتند لليددددددده لهدددددددداء الرغبددددددداك قدددددددد متدددددددون دسدددددددتورقًا أو يئحيدددددددًا أو  قدددددددًا ربيعيدددددددًا 

    2فألعضدددداء البرلمددددان لمددددا لهدددد، مددددن  دددد  اإلشددددراف العددددام علدددد  شددددؤون الدولددددة ومراقبتهددددا سياسددددتها

بدددددة غيدددددر أن النظدددددام الددددددا لي علددددد   ددددد  لهدددددداء الرغ 2591ولددددد، يدددددنص الدسدددددتور األرديدددددي لسدددددنة 

مندددده بددددالقول مقصددددد بدددددايقتراي  251لمجلددددس النددددواب األرديددددي يددددص علدددد  هددددذا الحدددد  فددددي المددددادج 

  وققددددددم ايقتدددددراي  3فهرغبدددددة دعدددددوج الحتومدددددة للقيدددددام بدددددقي عمدددددل  ي أهميدددددة يدددددد ل فدددددي ا تصايدددددها

راسدددددة   وصعدددددد د 4فللددددد  رئددددديس المجلدددددس الدددددذي يتدددددول  ل التددددده للددددد  اللجندددددة المختصدددددة فدددددي البرلمدددددان

                                                           
  المرجدددددددع التطبيقددددددداك العمليدددددددة لضدددددددوابة الحصددددددداية البرلماييدددددددة ووسدددددددائل وإجدددددددراءاك البرلمدددددددان الرقاهيدددددددةرمضدددددددان محمدددددددد    بطدددددددي  –  1ف

 252الساه   ص 
 222المرجع الساه   ص  وسائل الرقابة البرلمايية عل  أعمال اإلدارج   الد سمارج   الزعبي –  2ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 251المادج  -  3ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 253المادج  -  4ف
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أو قبولددددده  فددددد  ا وافقددددد  عليددددده   اللجندددددة لددددده يقدددددوم ب يددددددار يويددددديتها لمدددددا هدددددرفض ايقتدددددراي هرغبدددددة

. وقتعددددددين  1فأهلغدددددده رئدددددديس المجلددددددس النيدددددداهي للدددددد  رئدددددديس الددددددوزراء بعددددددد موافقددددددة المجلددددددس النيدددددداهي

علدددد  رئدددديس الددددوزراء فددددي هددددذه الحالددددة لهددددال  مجلددددس النددددواب بمصددددير ايقتددددراي الددددذي أ يددددل لليدددده 

. أمدددددا النظدددددام الددددددا لي  2فيتجددددداوز رالردددددين يومددددًا لي ل ا قدددددرر المجلدددددس أجددددداًل أقصددددر  ددددالل مددددددج ي

لمجلددددس النددددواب العراقددددي فقددددد  ددددال مددددن  دددد  السددددلطة التبددددرقعية فددددي اقتددددراي رغبايهددددا علدددد  السددددلطة 

 التن يذمة.

 راييًا د العرائض والبتاوى: 

ب  عرفدددددًا يبددددق  ددددد  يقددددددم، العدددددرائض فدددددي هرقطاييدددددا وقدددددد مدددددر بمرا دددددل عديددددددج للددددد  أن أيددددد

مجدددددري ليباعددددده  يدددددث يقددددددم العدددددرائض للددددد  أعضددددداء مجلدددددس العمدددددوم واللدددددورداك بموجددددد  لجدددددراءاك 

علدددددددد  هددددددددذا الحدددددددد  بددددددددالقولر    2591  كمددددددددا يددددددددص الدسددددددددتور األرديددددددددي لسددددددددنة  3فشددددددددتلية معينددددددددة 

ل ردييددددين الحدددد  بمخاربددددة السددددلطاك العامددددة فيمددددا ينددددوصه، مددددن أمددددور شخصددددية أو فيمددددا لدددده يددددلة 

 يددددددددة والبددددددددرو  التددددددددي معينهددددددددا القددددددددايون ر. وقبددددددددتر  لقبددددددددول البددددددددتوى أو بالبددددددددؤون العامددددددددة بال ي

 :  4فالعرقضة أن يتوافر فيها البرو  التالية

دددددددد أن ي دددددددون العرقضدددددددة أو البدددددددتوى موقعدددددددة مدددددددن مقددددددددمها أو مقددددددددميها   ويدددددددذكر فيهدددددددا اسدددددددمه 2

 ومهنته وعنوايه ال امل.

                                                           
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 255المادج  -  1ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 259المادج  -  2ف
  مجلددددددة مؤيددددددة للبحددددددو  والدراسدددددداك  2591أمددددددين سددددددالمةفد/ك    دددددد  يقدددددددم، العددددددرائض فددددددي الدسددددددتور األرديددددددي لعددددددام   العضددددددايلة –  3ف

 .5  ص2العدد 
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 299المادج  -  4ف
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ددددددد ي مجددددددوز أن يبددددددتمل العرقضددددددة أو البددددددتوى علدددددد  أي مسدددددداو بددددددالعر  أو مجلددددددس األمددددددة أو 1

 القضاء   وي مجوز أن يحتوي عل  أل ال ياهية أو عباراك غير يئقة.

هددددددددذا ويحددددددددال العددددددددرائض و البددددددددتاوى علدددددددد  متتدددددددد  المجلددددددددس   الددددددددذي لدددددددده   ظهددددددددا أو 

وقجيدددددددد  الددددددددوزقر علدددددددد  ل التهددددددددا للدددددددد  اللجددددددددان المختصددددددددة أو الددددددددوزقر المخددددددددتص أو المجلددددددددس  

العرقضددددة أو البددددتوى المحالددددة لليدددده  ددددالل أرصعددددة عبددددر يومددددًا وقرسددددل الددددرئيس للدددد  مقدددددمها هيايددددًا 

بمددددا يدددد، فيهددددا  وقحدددد  ألي عضددددو مددددن أعضدددداء البرلمددددان ايرددددالع علدددد  أمددددة عرقضددددة أو شددددتوى 

. وقددددد  ددددال النظددددام الدددددا لي لمجلددددس النددددواب العراقددددي مددددن  1فمتدددد  رلدددد   لددددك مددددن رئدددديس المجلددددس

 ج يقدم، العرائض والبتاوى للبرلمان.اجاز 

وقدددددد ايقسددددد، ال قددددده فدددددي موق ددددده مدددددن اعتبدددددار ايقتدددددراي هرغبدددددة أو  ددددد  يقددددددم، العدددددرائض مدددددن 

 الوسائل الرقاهية التي ممارسها البرلمان عل  السلطة التن يذمة لل  رأيين: 

اشددددددرج الددددددرأي األول: وقددددددرى أن يقدددددددم، ايقتددددددراي هرغبددددددة والعددددددرائض معتبددددددر وسددددددائل رقاهيددددددة غيددددددر مب

وقؤدمددددان للدددد  محاسددددبة الحتومددددة ومددددا يقدددددم، العددددرائض لي رقابددددة غيددددر مباشددددرج كرقابددددة الددددرأي العددددام 

 .  2فلها قوج وفاعلية

الددددددرأي الثددددددايي: وقددددددرى ان ايقتددددددراي هرغبددددددة ويقدددددددم، العددددددرائض ي معتبددددددران مددددددن الوسددددددائل الرقاهيددددددة 

 . 3فويعدان من وسائل يقل المعلوماك ويبادلها مع الحتومة 

                                                           
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 292و 297الماديين  -  1ف
 .225المرجع الساه   ص  القايون الدستوري  والنظام الدستوري األرديي   عادل الحيارى  -  2ف
 .15  المرجع الساه   ص الرقابة السياسية عل  أعمال السلطة التن يذمة في النظام البرلمايي ليهاب زكي   سالم –  3ف
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ا دددددددث فيددددددرى أن ايقتدددددددراي هرغبدددددددة ي معتبددددددر مدددددددن وسدددددددائل الرقابددددددة البرلماييدددددددة أمدددددددا أمددددددا الب

أسددددلوب يقدددددم، العددددرائض والبددددتاوى فعلدددد  الددددرغ، مددددن ايدددده ي معتبددددر مددددن وسددددائل الرقابددددة البرلماييددددة 

هدددددل معتبدددددر مدددددن وسدددددائل الرقابدددددة البدددددعبية لي ايددددده مدددددن شدددددقيه أن يثيدددددر الرقابدددددة البرلماييدددددة وقحركهدددددا 

قددددددع الخلددددددل فددددددي أعمددددددال السددددددلطة التن يذمددددددة ممددددددا مددددددن شددددددقيه أن ممتددددددن وقسددددددلة الضددددددوء علدددددد  موا

 البرلمان من ممارسة واستعمال أدوايه الرقاهية.

 المبحث الثاني

 المترتبة على الرقابة البرلمانية المسؤولية السياسية 

يتريددددد  علددددد  اسدددددتخدام وسدددددائل الرقابدددددة البرلماييدددددة عددددددج يتدددددائج وقعتبدددددر مدددددن أ طدددددر هدددددذه 

ؤولية السياسدددددية يجددددداه الدددددوزقر أو الدددددوزارج بقاملهدددددا  ويعدددددد المسدددددؤولية الوزارقدددددة النتدددددائج يحرقدددددك المسددددد

 جددددددر الزاوقددددددة بالنظددددددام البرلمددددددايي وأهدددددد، أركايدددددده ويقددددددع علدددددد  الددددددوزارج باعتبارهددددددا يددددددا بة السددددددلطة 

ال عليددددددة المهيمنددددددة علدددددد  لدارج شددددددؤون الددددددبالد بحيددددددث ي ددددددون مسددددددؤولة أمددددددام البرلمددددددان عددددددن جميددددددع 

ألهميددددددة يحرقددددددك المسددددددؤولية السياسددددددية للددددددوزارج فددددددي النظددددددام البرلمددددددايي ومددددددا ويظددددددرًا    1فيصددددددرفايها

يتريددددد  علددددد   لدددددك مدددددن يتدددددائج و ردددددار فددددد ن يناولندددددا لهدددددذا الموضدددددوع سددددديتون مدددددن  دددددالل المطلددددد  

األول الدددددذي يبحدددددث فيددددده ماهيدددددة المسدددددؤولية السياسدددددية. أمدددددا فدددددي المطلددددد  الثدددددايي فنتعدددددرض لبحدددددث 

 نظام البرلمايي األرديي والعراقي.لجراءاك يحرقك المسؤولية السياسية في ال

  

                                                           
  مبددددددداد  فدددددددي األيظمدددددددة السياسدددددددية المعايدددددددرج  دراسدددددددة مقاريدددددددة  دار النهضدددددددة العرصيدددددددة  2552عبدددددددد المجيددددددددف محمدددددددد أهدددددددو زقدددددددد  -  1ف

 .12القاهرج  ص
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 المطلب األول

 المسؤولية السياسية 

يعدددددرف المسدددددؤولية السياسدددددية بقيهدددددا  لدددددك الجدددددزاء الدددددذي مقدددددع علددددد  الدددددوزارج كلهدددددا أو علددددد  

  ويمتدددددد  1فأ ددددد الددددوزراء مدددددن البرلمددددان يتيجدددددة لسددددح  الثقدددددة منهددددا أو منددددده  ممددددا يوجددددد  ايسددددتقالة

ءمدددددة يصدددددرفاك الدددددوزارج أو الدددددوزقر مدددددن النا يدددددة السياسدددددية المسدددددؤولية السياسدددددية لتبدددددمل مددددددى مال

وقددددددد ل فددددددي  تدددددد، عمددددددل   ومدددددددى اي اقهددددددا مددددددع المصددددددلحة العامددددددة كمددددددا يراهددددددا البرلمددددددان والبددددددع 

الددددوزقر العمدددددل الدددددذي مقدددددوم بددددده الموظ دددددون التدددددابعون لدددده فقعمددددداله، يعبدددددر عدددددن لرادج الدددددوزقر مدددددا لددددد، 

يددددددددوعين  للددددددد المسددددددددؤولية السياسدددددددية فدددددددي النظددددددددام البرلمدددددددايي وينقسددددددد،    2فينقضدددددددها أو مصدددددددححها

 ضامنية.يمسؤولية فردمة  ومسؤولية 

 أوًي د المسؤولية السياسية ال ردمة:

مقصدددددد بالمسدددددؤولية السياسدددددية ال ردمدددددة للدددددوزراء أن كدددددل وزقدددددر متدددددون مسدددددؤوي عدددددن جميدددددع 

العامدددددة للدددددوزراء مدددددا مصددددددر عنددددده مدددددن يصدددددرفاك وأعمدددددال متعلقدددددة هوزاريددددده ينددددددر  يحددددد  السياسدددددة 

أي متدددددددون الدددددددوزقر مسدددددددؤوي عدددددددن التصدددددددرفاك كافدددددددة التدددددددي يتخدددددددذها فدددددددي المسدددددددائل التدددددددي يخضدددددددع 

 ويحرقدددددددك المسدددددددؤولية الوزارقدددددددة أمدددددددام  3فلموافقدددددددة هييدددددددة الدددددددوزارج وقسدددددددتقل و دددددددده بالتصدددددددرف فيهدددددددا

البرلمددددددان ي مصددددددي  لي وزقددددددرًا بعيندددددده أو أاثددددددر علدددددد  أن ي يبددددددمل جميددددددع الددددددوزراء ويهدددددددف للدددددد  

زقر عدددددددن البدددددددؤون العامدددددددة وي يمثدددددددل لدايدددددددة لددددددده أو مساسدددددددًا ببخصددددددده أو سدددددددمعته أو لقصددددددداء الدددددددو 

                                                           
المرجدددددددع    رمضدددددددان محمدددددددد  التطبيقددددددداك العمليدددددددة لضدددددددوابة الحصددددددداية البرلماييدددددددة ووسدددددددائل وإجدددددددراءاك البرلمدددددددان الرقاهيدددددددة بطدددددددي   -  1ف

 .190الساه   ص 
 .910قة العامة للقايون الدستوري  المرجع الساه   ص رمزي محمد  النظر   الباعر  2ف
 222المرجع الساه   ص مدى يوازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة  عبد الله لهراهي،    ياي  –  3ف
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  كمدددددا أن ي ددددددوقض الدددددوزقر بعضدددددا مددددددن يدددددال يايه بموجددددد  القددددددوايين واأليظمدددددة ي ين ددددددي  1فمالددددده

مسددددددؤوليته الوزارقددددددة ألن ي ددددددوقض يددددددال ياك الددددددوزقر مصدددددددر هندددددداء علدددددد  يقددددددديره وقجددددددري ين يددددددذه 

الت ددددددوقض أو يعديلدددددده وايخددددددا  مددددددا يلددددددزم مددددددن لجددددددراءاك  فددددددي  دددددددود لشددددددرافه وقملددددددك قايويددددددًا للغدددددداء

  وقتريددددد  علددددد  لردددددارج  2فلحسدددددن سدددددير المرافددددد  الخاضدددددعة لوزاريددددده فدددددي  ددددددود الدسدددددتور والقدددددايون 

المسدددددؤولية السياسدددددية للدددددوزقر قيامددددده هتقددددددم، اسدددددتقالته أو لجدددددوء الحتومدددددة للددددد  لجدددددراء يعدددددديل وزاري 

ن بسددددددح  الثقددددددة مندددددده علدددددد  ايدددددده ممتددددددن يسددددددتبعد مندددددده الددددددوزقر محددددددل المسدددددداءلة أو قيددددددام البرلمددددددا

مسددددددداءلة الدددددددوزقر سياسددددددديا لبدددددددتوك  دددددددول شخصددددددديته أو لتصدددددددرفاك أو سياسددددددداك  ايدددددددة بددددددده أو 

وي يتقددددددددرر مسددددددددؤولية رئدددددددديس مجلددددددددس الددددددددوزراء ال ردمددددددددة ألن    3فبسددددددددب  أعمددددددددال ايخددددددددذها هن سدددددددده

 مسددددددؤوليته دائمددددددًا يثيددددددر المسددددددؤولية الجماعيددددددة وقعدددددددد رمددددددز الحتومددددددة وعنوايهددددددا والقددددددرار الصدددددددادر

بسددددح  الثقددددة مندددده متددددون قددددرارًا موجهددددًا للدددد  الددددوزارج فددددي مجموعهددددا وقملددددك التضددددامن مددددع أي وزقددددر 

يحدددددددرك بايجاهددددددده المسدددددددؤولية ال ردمدددددددة مدددددددع أن الدددددددوزقر المعندددددددي مسدددددددتطيع أن مطالددددددد  بدددددددقن سدددددددقل 

بالمسددددددؤولية ال ردمددددددة  2591. وقددددددد أ ددددددذ الدسددددددتور األرديددددددي لسددددددنة  4فبم ددددددرده عددددددن يصددددددرف معددددددين

الدسدددددددتور التدددددددي يصددددددد  علددددددد  أن ر.... كدددددددل وزقدددددددر مسدددددددؤول أمدددددددام مدددددددن  92مدددددددن  دددددددالل المدددددددادج 

مبدددددأ المسددددؤولية  1009مجلددددس النددددواب عددددن أعمددددال وزاريددددهر  كمددددا يبندددد  الدسددددتور العراقددددي لسددددنة 

 منه. 23ال ردمة  ين اعتبر مسؤولية الوزراء أمام مجلس النواب شخصية في المادج 

                                                           
  2اإلسددددددالمي     المسددددددؤولية الوزارقددددددة فددددددي الددددددنظ، السياسددددددية المعايددددددرج مقاريددددددة بالنظددددددام السياسددددددي 2527سدددددديد رجدددددد  ف  السدددددديد –  1ف

 .92دون ياشر  أو هلد يبر ص
المرجدددددددع  رمضدددددددان محمدددددددد  التطبيقددددددداك العمليدددددددة لضدددددددوابة الحصددددددداية البرلماييدددددددة ووسدددددددائل وإجدددددددراءاك البرلمدددددددان الرقاهيدددددددة   بطدددددددي  –  2ف

 .191الساه   ص 
ومدددددا  222المرجدددددع السددددداه   ص  الرقابدددددة السياسدددددية علددددد  أعمدددددال السدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي النظدددددام البرلمدددددايي ليهددددداب زكدددددي    سدددددالم –  3ف

 بعدها,
 221المرجدددددع السدددددداه   صمدددددددى يدددددوازن السددددددلطة السياسدددددية مددددددع المسدددددؤولية فددددددي الدولدددددة الحديثددددددة  عبدددددد اللدددددده لهدددددراهي،     يايدددددي  –  4ف

 وما بعدها.
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 راييًا د المسؤولية السياسية التضامنية:

ية التضددددددددامنية أن الددددددددوزارج مسددددددددؤولة عددددددددن يصددددددددرفايها المتعلقددددددددة بدددددددد دارج مقصددددددددد بالمسددددددددؤول

شددددؤون الدولدددددة أمددددام البرلمدددددان وعليهددددا أن ي دددددون  ددددائزج علددددد  رقددددة أغلبيدددددة أعضدددداء مجلدددددس الندددددواب 

  وإ ا كدددددان التصدددددرف متصددددداًل  1فبحيدددددث يتوجددددد  عليهدددددا أن يقددددددم اسدددددتقالتها ل ا فقددددددك هدددددذه الثقدددددة

للددددددد  رئددددددديس الدددددددوزراء ي سددددددده يتوجددددددد  اسدددددددتقالة الدددددددوزارج  بسياسدددددددة الدددددددوزارج العامدددددددة أو كدددددددان منسدددددددوصاً 

بقسددددرها اسدددددتنادًا للددددد  يريددددد  المسدددددؤولية التضدددددامنية واعتبددددار رئددددديس الدددددوزراء رمدددددز السياسدددددة العامدددددة 

  وي ممنددددددددع مددددددددن كددددددددون النظددددددددام هرلماييددددددددًا ل ا يددددددددص الدسددددددددتور علدددددددد   2فالموجدددددددده ألعمددددددددال الددددددددوزارج

   3فته، التضدددددددامنية أمدددددددام البرلمدددددددانمسدددددددؤولية الدددددددوزراء أمدددددددام رئددددددديس الدولدددددددة فضددددددداًل عدددددددن مسدددددددؤولي

ويرجددددددع العبددددددرج مددددددن يضددددددامن الددددددوزراء فددددددي مواجهددددددة البرلمددددددان للدددددد  ربيعددددددة الددددددوزارج فددددددي النظددددددام 

البرلمدددددايي كويهدددددا مختدددددارج مدددددن  دددددزب األغلبيدددددة ولمدددددا لمجلدددددس الدددددوزراء مدددددن مميدددددزاك  ايدددددة فيددددده 

   4فالقددددرار المتخددددذاسددددرقة أعمالدددده  واعتبدددداره و دددددج وا دددددج  ويحمددددل جميددددع الددددوزراء المسددددؤولية عددددن 

  فددددددالوزراء مقيدددددددون بالسياسددددددة  5فواعتبددددددار القددددددراراك الصددددددادرج عندددددده كقيهددددددا قددددددد يدددددددرك باإلجمدددددداع

العامددددددددة التددددددددي يرسددددددددمها رئدددددددديس مجلددددددددس الددددددددوزراء وي مسددددددددتطيع أي وزقددددددددر أن ين ددددددددرد هتصددددددددرقحاك 

مغددددايرج لسياسددددة الحتومددددة فددددالوزارج التددددي يبددددتل  تومددددة األغلبيددددة كددددل ي يتجددددزأ وهددددذا مددددا مقتضدددديه 

  وي يقتصدددددددر مسدددددددؤولية الدددددددوزارج التضدددددددامنية علددددددد  األعمدددددددال ال تاهيدددددددة فقدددددددة  6فالتجدددددددايس الدددددددوزاري 

                                                           
 .52عبد الله  لهراهي،  ي س المرجع الساه   ص  يايي  –  1ف
 .912الدستوري  المرجع الساه    ص  رمزي ره   النظرقة العامة للقايون   الباعر –  2ف
 وما بعدها. 23لهراهي، عبد العزقز  وضع السلطة التن يذمة ...  المرجع الساه   ص شيحا  -  3ف
ومددددددا  292  المرجددددددع السدددددداه   صالرقابددددددة السياسددددددية علدددددد  أعمددددددال السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي النظددددددام البرلمدددددداييسدددددالم ليهدددددداب زكددددددي   -  4ف

 بعدها.
 .912رمزي ره  النظرقة العامة للقايون الدستوري  المرجع الساه   ص   الباعر –  5ف
 505   السدددددددلطة التبدددددددرقعية ماهيتهدددددددا  ي وقنهدددددددا  وا تصايدددددددايها  دون ياشدددددددر  أو هلدددددددد يبدددددددر  ص1001محمدددددددد فهدددددددي،ف دروقددددددد   -  6ف

 وما بعدها.
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التددددي بمناسددددبتها وجددددد التوقيددددع مددددن الددددوزراء للدددد  جايدددد  الملددددك غيددددر المسددددؤول وإيمددددا ايسددددع يطاقهددددا 

  ويحديدددددددددد  دددددددددايك  1فليبدددددددددمل األوامدددددددددر البددددددددد وقة وجميدددددددددع يصدددددددددرفاك التدددددددددا  و طددددددددداب العدددددددددر 

قلة يقديرقددددة معددددود أمرهددددا للدددد  كددددل مددددن رئدددديس الددددوزراء والبرلمددددان لدددددذلك المسددددؤولية التضددددامنية مسدددد

فدددد ن الدسددددايير يقصددددر  دددد  لرددددارج المسددددؤولية التضدددددامنية مددددن قبددددل الحتومددددة علدددد  رئدددديس الدددددوزراء 

  وقتريدددددد  علدددددد  الحتومددددددة أن يسددددددتقيل فددددددي  ددددددال سددددددح  الثقددددددة منهددددددا وي ممتددددددن لهددددددا ان  2فو ددددددد

هي ضددددددددد سياسددددددددتها وي ممتددددددددن أن يقسدددددددد، يبقدددددددد  فددددددددي الحتدددددددد، رالمددددددددا ان سياسددددددددة المجلددددددددس النيددددددددا

 . 3فالمسؤولية التضامنية بمعن  أن مستقيل قس، من الوزراء وقبق  قس،   ر

مبدددددددأ المسدددددؤولية التضدددددامنية للدددددد  جايددددد  المسددددددؤولية  2591وقدددددد يبنددددد  الدسددددددتور األرديدددددي لسدددددنة 

ندددددواب ال ردمدددددة فدددددي مواجهدددددة البرلمدددددان بقولددددده ر رئددددديس الدددددوزراء والدددددوزراء مسدددددؤولون أمدددددام مجلدددددس ال

مسدددددددؤولية مبدددددددتركة عدددددددن السياسدددددددة العامدددددددة للدولدددددددة ....ر. كمدددددددا يبنددددددد  الدسدددددددتور العراقدددددددي لسدددددددنة 

مندددددده مبددددددأ المسددددددؤولية التضددددددامنية لددددددرئيس مجلدددددس الددددددوزراء أمددددددام مجلددددددس  23فدددددي المددددددادج  2591

 النواب.

  

                                                           
النظدددددام السياسدددددي اإلسدددددالمي  المرجدددددع السددددداه   السددددديد سددددديد رجددددد   المسدددددؤولية الوزارقدددددة فدددددي الدددددنظ، السياسدددددية المعايدددددرج مقاريدددددة ب -  1ف

 .29 ص 
 وما بعدها. 912الباعر رمزي ره  النظرقة العامة للقايون الدستوري  المرجع الساه   ص  -  2ف
ومدددددا  229المرجدددددع السددددداه   ص  الرقابدددددة السياسدددددية علددددد  أعمدددددال السدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي النظدددددام البرلمدددددايي سدددددالم ليهددددداب زكدددددي   -  3ف

 بعدها.
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 المطلب الثاني

 الجهات التي يحق لها تحريك المسؤولية السياسية وإجراءات تحريكها 

المسدددددددؤولية السياسدددددددية عدددددددن ررقددددددد  سدددددددح  الثقدددددددة هنددددددداء علددددددد  مبدددددددادرج مدددددددن يدددددددت، يحرقدددددددك 

أعضددددداء المجلدددددس النيددددداهي  أو مبدددددادرج الحتومدددددة  ايهدددددا أو أ دددددد أعضدددددائها  أو مدددددن رئددددديس الدولدددددة. 

ويمددددر لجددددراءاك سددددح  الثقددددة مددددن الحتومددددة فددددي النظددددام البرلمددددايي األرديددددي والعراقددددي بالعديددددد مددددن 

 اإلجراءاك القايويية.

دم فددددد ن يناولندددددا لهدددددذا الموضدددددوع سددددديتون مدددددن  دددددالل ال دددددرع األول الدددددذي واسدددددتنادًا لمدددددا يقددددد

يبحددددث فيدددده الجهدددداك التددددي محدددد  لهددددا يحرقددددك المسددددؤولية السياسددددية للددددوزارج  أمددددا فددددي ال ددددرع الثددددايي 

 فنتناول لجراءاك يحرقك المسؤولية السياسية.

 للوزارة الجهات التي يحق لها تحريك المسؤولية السياسية: الفرع األول

ي الجهدددددداك التددددددي محدددددد  لهددددددا يحرقددددددك المسددددددؤولية السياسددددددية للددددددوزارج هددددددين مبددددددادرج مميددددددز فدددددد

 أعضاء المجلس النياهي  ومبادرج الملك أو رئيس الجمهورقة  ومبادرج الحتومة  ايها. 

 أوًي د يحرقك المسؤولية السياسية هناء عل  مبادرج أعضاء المجلس النياهي:

العديددددد مددددن الوسددددائل لتحرقددددك المسددددؤولية  يباشددددر البرلمددددان مهمددددة مراقبددددة الحتومددددة وقملددددك

السياسدددددية للدددددوزراء أو الحتومدددددة وهدددددذا األسدددددلوب المباشدددددر لتحرقدددددك المسدددددؤولية السياسدددددية معدددددد أمدددددرًا 

  ويق ددددددذ وسددددديلة يحرقددددددك المسددددددؤولية هندددددداء علدددددد  مبددددددادرج  1فهدددددديهيًا ويزمددددددًا لقيددددددام النظددددددام البرلمددددددايي

 امسددددددددم  ايسددددددددتجواب  وفددددددددي فريسددددددددالعددددددددراق أعضدددددددداء البرلمددددددددان يسددددددددمياك مختل ددددددددة ف ددددددددي األردن و 

                                                           
 .22شيحا لهراهي، عبد العزقز  وضع السلطة التن يذمة  ..  المرجع الساه   ص  -  1ف
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  وقدددددددددد متدددددددددون يتيجدددددددددة  1فايقتدددددددددراع هلدددددددددوم الحتومدددددددددة وي عبدددددددددرج للتسدددددددددمياك ين المضدددددددددمون وا دددددددددد

ايسددددتجواب يقييددددد الحتومددددة أو سددددح  الثقددددة منهددددا وعليهددددا فددددي هددددذه الحالددددة أن يقدددددم اسددددتقالتها لي 

ة  دددددددل ل ا قدددددددررك  دددددددل البرلمدددددددان والندددددددزول للددددددد  البدددددددع  ألن مدددددددن  قهدددددددا فدددددددي الدددددددنظ، البرلماييددددددد

البرلمددددان وعددددرض األمددددر علدددد  البددددع  فدددد  ا مددددا يدددد، ايتخدددداب أعضدددداء المجلددددس القدددددم، فدددد ن البددددع  

متددددون هددددذلك قددددد أيدددددد البرلمددددان والعتددددس متدددددون يقييدددددًا للحتومددددة  وإ ا لددددد، يقدددددم الحتومددددة اسدددددتقالتها 

وجدددددد  علدددددد  رئدددددديس الدولددددددة أن مقيلهددددددا أو مسددددددتخدم يددددددال يته وقتضددددددامن مددددددع الحتومددددددة وقحددددددل 

يعقددددددد جلسددددددة الثقددددددة بددددددالوزارج أو بددددددقي وزقددددددر  2591فقددددددًا للدسددددددتور األرديددددددي لسددددددنة   وو  2فالبرلمددددددان

 أمددددا   3فمنهددددا هندددداء علدددد  رلدددد  موقددددع مددددن عدددددد ي مقددددل عددددن عبددددرج أعضدددداء مددددن مجلددددس النددددواب 

مددددددن  2/9فددددددي العددددددراق فدددددد ن رددددددري الثقددددددة بددددددالوزارج مددددددن قبددددددل مجلددددددس النددددددواب محتددددددا  للدددددد  رلدددددد  

 مجدددددددوز أن مقددددددددم هدددددددذا الطلددددددد  لي بعدددددددد أعضدددددددائه سدددددددح  الثقدددددددة مدددددددن رئددددددديس مجلدددددددس الدددددددوزراء وي

 . 4فاستجواب موجه لل  رئيس مجلس الوزراء

راييدددددًا د يحرقدددددك المسدددددؤولية السياسدددددية بمبدددددادرج مدددددن الملدددددك أو رئددددديس الدولدددددة: األيدددددل فدددددي الدددددنظ، 

البرلماييدددددددة أن الحتومدددددددة ي دددددددون مسدددددددؤولة أمدددددددام البرلمدددددددان غيدددددددر أن هدددددددذا ي ممندددددددع مدددددددن أن ي دددددددون 

واسدددددددتنادًا للددددددد  المسدددددددؤولية   أو الملدددددددك  ورئددددددديس الجمهورقدددددددة  لمدددددددانالحتومدددددددة مسدددددددؤولة أمدددددددام البر 

أن محددددددرك المسددددددؤولية السياسددددددية يجدددددداه الحتومددددددة  أو الملددددددك الثنائيددددددة مسددددددتطيع رئدددددديس الجمهورقددددددة

وفقدددددًا لمدددددا هدددددو عليددددده الحدددددال فدددددي .  5فوقملدددددك الصدددددال ياك ب قالتهدددددا اسدددددتنادًا للددددد  رقاهتددددده اإلدارقدددددة

                                                           
 .202  المرجع الساه    ص مدى يوازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثةيايي  عبد الله  لهراهي،   -  1ف
 وما بعدها 70المرجع الساه    ص  شيحا لهراهي، عبد العزقز وضع السلطة التن يذمة..  -  2ف
 ويعدياليه.2591من الدستور األرديي لسنة  95/2المادج  -  3ف
 المادج من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. -  4ف
اريدددددة  المسددددداعيد فر دددددان يدددددزال أ ميدددددد  الرقابدددددة البرلماييدددددة علددددد  أعمدددددال السدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي النظدددددام النيددددداهي األرديدددددي  دراسدددددة مق -  5ف

 .120المرجع الساه    ص
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األرديددددي التددددي أعطدددد  الملددددك سددددلطة يعيددددين رئدددديس  مددددن الدسددددتور 39األردن  سدددد  يددددص المددددادج 

الدددددوزراء وإقالتددددده ويعيدددددين الدددددوزراء وإقدددددالته، هنددددداء علددددد  ينسدددددي  رئددددديس الدددددوزراء  أمدددددا فيمدددددا يتعلددددد  

بموقددددد  الدسدددددتور العراقدددددي مدددددن هدددددذه المسددددددقلة فقدددددد أعطددددد  لدددددرئيس الجمهورقدددددة يدددددال ية الطلدددددد  

يصدددد  عليدددده المددددادج رامنددددًا مددددن مجلددددس النددددواب سددددح  الثقددددة مددددن رئدددديس مجلددددس الددددوزراء وفقددددًا لمددددا 

 ويعدياليه. 1009من الدستور العراقي لسنة  2/ب/

 رالثًا د يحرقك المسؤولية السياسية هناء عل  مبادرج الحتومة  ايها:

يملدددددك الحتومدددددة ا تبدددددار رقدددددة البرلمدددددان ههدددددا عدددددن ررقددددد  يحرقتهدددددا للمسدددددؤولية عدددددن ي سدددددها 

 هدددددا اسدددددتنادًا للددددد  رقدددددة البدددددع  ههدددددا فالحتومدددددة فدددددي ظدددددل النظدددددام البرلمدددددايي يمدددددارو أعمالهدددددا ووظائ

وإ ا فقدددددددك هددددددذه الثقدددددددة فدددددد ن عليهددددددا ايسدددددددتقالة ويسددددددم  المبددددددادرج الحتوميدددددددة هتحرقددددددك المسدددددددؤولية 

  ويطددددري الحتومددددة موضددددوع الثقددددة أمددددام البرلمددددان أرندددداء وييتهددددا أو عنددددد يبددددتيلها   1فبمسددددقلة الثقددددة

ان علدددد  السياسددددة الجديدددددج وقتددددون رددددري الثقددددة ههددددا عنددددد يبددددتيلها بالحصددددول علدددد  موافقددددة البرلمدددد

  أمدددددا الحصدددددول علددددد  الثقدددددة البرلماييدددددة أرنددددداء وييتهدددددا فيتدددددون بعدددددرض قدددددوايين معيندددددة  2فلبريامجهدددددا

أمددددام البرلمددددان فدددد  ا  ددددازك الموافقددددة عليهددددا فيعتبددددر  لددددك بمثابددددة يجديددددد للثقددددة ههددددا  أمددددا ل ا رفددددض 

ك قدددددددرارًا ب قدددددددد الثقدددددددة البرلمدددددددان القدددددددوايين المقدمدددددددة مدددددددن الحتومدددددددة كمبدددددددروع الميزاييدددددددة فيعتبدددددددر  لددددددد

  .بالحتومة

  

                                                           
 .201  المرجع الساه    ص مدى يوازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثةعبد الله لهراهي،    يايي  –  1ف
 .72لهراهي، عبد العزقز  وضع السلطة التن يذمة ...   المرجع الساه   ص  شيحا  -  2ف
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 إجراءات تحريك المسؤولية السياسية: الفرع الثاني

يظددددرًا لخطددددورج المسددددؤولية السياسددددية ولمددددا لهددددا مددددن أرددددر فددددي وضددددع ايسددددتقرار الددددوزاري ل ا 

هدددددددذه  السياسدددددددية ومدددددددنالمبدددددددرع يتبددددددددد فدددددددي شدددددددرو  يحرقدددددددك المسدددددددؤولية  اسدددددددتعمالها فددددددد ناسدددددددي  

البددددددرو  ضددددددرورج أن مقدددددددم الطلدددددد  مددددددن عدددددددد معددددددين مددددددن أعضدددددداء البرلمددددددان  وإعطدددددداء البرلمددددددان 

مهلددددة مددددا هددددين ايتهدددداء مناقبددددة الطلدددد  وايقتددددراي بسددددح  الثقددددة  واشددددترا  أغلبيددددة  ايددددة للموافقددددة 

كمدددددا ان مدددددن    1فعلددددد  سدددددح  الثقدددددة والموافقدددددة بطرققدددددة معيندددددة مدددددن  دددددالل المنددددداداج بايسددددد، مدددددثالً 

ذمدددددة  ددددد   دددددل البرلمددددددان مدددددن شدددددقيه أن مجعدددددل البرلمددددددان يتدددددردد عندددددد لقدامددددده علدددددد  السدددددلطة التن ي

 . 2فسح  الثقة من الحتومة

وفددددددي األردن مبددددددتر  لسددددددح  الثقددددددة مددددددن الددددددوزارج يددددددوافر األاثرقددددددة المطلقددددددة مددددددن مجمددددددوع 

عدددددد أعضدددداء البرلمددددان  وقؤجددددل ايقتددددراع علدددد  الثقددددة لمددددرج وا دددددج ي يتجدددداوز مدددددج عبددددرج أمددددام ل ا 

. أمددددا فددددي  3فزقر المخددددتص أو هييددددة الددددوزارج  وي محددددل المجلددددس  ددددالل هددددذه المدددددجرلدددد   لددددك الددددو 

العدددددراق فدددددال مقدددددرر مجلدددددس الندددددواب سدددددح  الثقدددددة مدددددن أ دددددد الدددددوزراء لي باألغلبيدددددة المطلقدددددة لعددددددد 

أعضددددددائه وي مصدددددددر المجلددددددس قددددددراره فددددددي الطلدددددد  لي بعددددددد سددددددبعة أمددددددام علدددددد  األقددددددل مددددددن يددددددارق  

اقدددددي ايددددده لددددد، يبدددددين فدددددي  الدددددة التصدددددوق  بسدددددح  الثقدددددة مدددددن   وقؤ دددددذ علددددد  المبدددددرع العر  4فيقدممددددده

                                                           
المرجدددددددع السددددددداه     رمضدددددددان  التطبيقددددددداك العمليدددددددة لضدددددددوابة الحصددددددداية البرلماييدددددددة ووسدددددددائل وإجدددددددراءاك البرلمدددددددان الرقاهيدددددددة  بطددددددي  –  1ف

 .192ص 
 .139رمزي ره  النظرقة العامة للقايون الدستوري  المرجع الساه   ص  الباعر –  2ف
 من النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي. 95و 93الماديين  -  3ف
 ويعدياليه.1009رامنًا /أ من الدستور العراقي لسنة  22المادج  -  4ف
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مجلددددس الددددوزراء بقاملدددده يسددددبة التصددددوق  المطلوصددددة لسددددح  الثقددددة أو الجهددددة التددددي لهددددا الحدددد  فددددي 

 . 1فيقدم، الطل 

ومقاهدددددل يمتدددددع السدددددلطة التبدددددرقعية بحددددد   جددددد  الثقدددددة عدددددن السدددددلطة التن يذمدددددة فقدددددد مدددددن  

وإ ا  ددددددددل  يددددددددال ية  ددددددددل مجلددددددددس األمددددددددة   للملددددددددكمندددددددده   53 الدسددددددددتور األرديددددددددي فددددددددي المددددددددادج

المجلدددددس مجددددد  لجدددددراء ايتخابددددداك عامدددددة بحيدددددث مجتمدددددع المجلدددددس الجديدددددد فدددددي دورج غيدددددر عادمدددددة 

بعددددد يددددارق  الحددددل بقرصعددددة أشددددهر علدددد  األاثددددر ويعتبددددر هددددذه الدددددورج كالدددددورج العادمددددة أمددددا ل ا لدددد، يددددت، 

ال يايه وقجتمدددددع اييتخددددداب عندددددد ايتهددددداء األشدددددهر األرصعدددددة فيسدددددتعيد المجلدددددس المنحدددددل كامدددددل يددددد

أمددددددا    2ففدددددورا وكددددددان الحددددددل لددددد، متددددددن وقسددددددتمر فددددددي أعمالددددده للدددددد   ددددددين ايتخددددداب المجلددددددس الجديددددددد

هندددداء علدددد  رلدددد  مددددن رئدددديس مجلددددس  الدسددددتور العراقددددي فقددددد أيددددا  يددددال ية  ددددل مجلددددس النددددواب

الددددددوزراء وصموافقددددددة رئدددددديس الجمهورقددددددة  وإ ا مددددددا وقددددددع الحددددددل فدددددد ن رئدددددديس الجمهورقددددددة يدددددددعو للدددددد  

فدددددي الدددددبالد  دددددالل مددددددج أقصددددداها سدددددتون يومدددددًا مدددددن يدددددارق  الحدددددل وقعدددددد مجلدددددس ايتخابددددداك عامدددددة 

 . 3فالوزراء في هذه الحالة مستقياًل وقوايل يصرق  األمور اليومية

وقدددددرى البا دددددث أن مدددددن  البرلمدددددان يحرقدددددك المسدددددؤولية السياسدددددية للدددددوزارج هدددددو رمدددددرج الرقابدددددة 

والعراقددددددي كددددددان موفقددددددًا فددددددي األ ددددددذ البرلماييددددددة  وجددددددوهر النظددددددام البرلمددددددايي  وان المبددددددرع األرديددددددي 

بمبدددددددأي المسددددددؤولية ال ردمددددددة والمسددددددؤولية التضددددددامنية بمددددددا ينسددددددج، مددددددع جددددددوهر النظددددددام البرلمددددددايي 

امددددا أن يبدددددد كددددل منهمددددا فددددي لجددددراءاك يحرقددددك المسددددؤولية السياسددددية لدددده مددددا يبددددرره لمددددا ينددددتج عددددن 

                                                           
  المرجدددددددع  دور المحتمدددددددة اييحادمدددددددة العليدددددددا فدددددددي لرسددددددداء مبددددددددأ ال صدددددددل هدددددددين السدددددددلطاك  دراسدددددددة مقاريدددددددةمحمدددددددد يدددددددال     جدددددداهر –  1ف

 .23الساه    
 ويعدياليه. 2591من الدستور األرديي لسنة  53المادج  - 2ف
 ويعدياليه. 1009الدستور العراقي لسنة من  25المادج  -  3ف
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سياسددددي فددددي الددددبالد يحرقددددك المسددددؤولية السياسددددية مددددن يتددددائج و رددددار  طيددددرج يددددنعتس علدددد  النظددددام ال

امدددددا يدددددرى البا دددددث لن مدددددن  السدددددلطة التن يذمدددددة يدددددال ية  ويحقيددددد  ايسدددددتقرار القدددددايويي المنبدددددود.

 ددددددل البرلمددددددان مقاهددددددل  دددددد  السددددددلطة التبددددددرقعية فددددددي  ددددددل السددددددلطة التن يذمددددددة معتبددددددر مظهددددددرا مددددددن 

البرلمددددددايي مظدددددداهر التددددددوازن والرقابددددددة المتبادلددددددة هددددددين السددددددلطتين التبددددددرقعية والتن يذمددددددة فددددددي النظددددددام 

 األرديي والعراقي.
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 الفصل الخامس

 :الخاتمة

رنائيدددددددة السدددددددلطة  ركندددددددين أساسددددددديين األول مقدددددددوم النظدددددددام البرلمدددددددايي بصدددددددورج عامدددددددة علددددددد 

 رنائيددددددددة ويتمثددددددددل التن يذمددددددددة و التبددددددددرقعية  تينوالتددددددددوازن هددددددددين السددددددددلط التعدددددددداون والثددددددددايي التن يذمددددددددة  

السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي األردن بالملددددددك ومجلددددددس الددددددوزراء  أمددددددا فددددددي العددددددراق فتتمثددددددل فددددددي رئدددددديس 

هدددددين السدددددلطة التبدددددرقعية والسدددددلطة التن يذمدددددة  والتدددددوازن  التعددددداون    أمدددددا الجمهورقدددددة ومجلدددددس الدددددوزراء

بالدددددددور الددددددذي يمارسدددددده السددددددلطة التبددددددرقعية فددددددي ي ددددددوقن  فيتجلدددددد  فددددددي كددددددل مددددددن األردن والعددددددراق

ة  وصتعدددداون السددددلطة التبددددرقعية مددددع السددددلطة التن يذمددددة فددددي مجددددال الخدمددددة العامددددة السددددلطة التن يذمدددد

والبددددددؤون الخارجيددددددة  وصاشددددددتراك السددددددلطة التبددددددرقعية مددددددع السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي وضددددددع الموازيددددددة 

أمددددددا مظدددددداهر يعدددددداون السددددددلطة التن يذمددددددة مددددددع السددددددلطة التبددددددرقعية فتتجلدددددد  فددددددي و العامددددددة للدولددددددة  

والدددددددعوج للدددددد    ن يذمددددددة فددددددي يبددددددتيل وايتخدددددداب السددددددلطة التبددددددرقعيةالدددددددور الددددددذي يلعبدددددده السددددددلطة الت

هتطبيدددد  مبدددددأ التددددوازن هددددين والتعدددداون معهددددا فددددي مجددددال التبددددرقع. وأمددددا فيمددددا يتعلدددد    عقددددد جلسددددايها

السددددددلطتين فيتجلدددددد  فددددددي ممارسددددددة كددددددل سددددددلطة الرقابددددددة علدددددد  األ ددددددرى عبددددددر العديددددددد مددددددن اآلليدددددداك 

عددددن السددددلطة التن يذمددددة مددددن جايدددد  البرلمددددان  الدسددددتورقة التددددي ممتددددن أن ينتهددددي للدددد   جدددد  الثقددددة 

 و ل السلطة التن يذمة للسلطة التبرقعية.
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 أوالُـ النتائج:

دددددددد معدددددددود  ددددددد  ال صدددددددل فدددددددي يدددددددحة ييابدددددددة أعضددددددداء مجلدددددددس الندددددددواب األرديدددددددي للددددددد  محتمدددددددة 2

ايسددددددتيناف التابعددددددة لهددددددا الدددددددائرج اييتخاهيددددددة للنائدددددد  المطعددددددون بصددددددحة يياهتدددددده  وي ددددددون قرارايهددددددا 

يهائيددددة وغيددددر قاهلددددة للطعددددن  أمددددا فددددي العددددراق فيعددددود لمجلددددس النددددواب البدددد  فددددي يددددحة عضدددددوقة 

رق  يسددددددجيل ايعتددددددراض   بقغلبيددددددة رلثددددددي أعضددددددائه  وقددددددت، أعضددددددائه  ددددددالل رالرددددددين يومددددددًا مددددددن يددددددا

الطعددددددن فددددددي قددددددرار المجلددددددس أمددددددام المحتمددددددة اييحادمددددددة العليددددددا  ددددددالل رالرددددددين يومددددددًا مددددددن يددددددارق  

 يدوره.

لدددددددرئيس الدددددددوزراء والدددددددوزراء الجمدددددددع هدددددددين  ويعدياليددددددده 2591الدسدددددددتور األرديدددددددي لسدددددددنة دددددددد أجددددددداز 1

تصددددوق  فددددي المجلددددس الددددذي ينتميددددان األعيددددان والنددددواب  كمددددا أجدددداز لهمددددا  دددد  العضددددوقة مجلددددس 

  أمدددددا الدددددوزراء الدددددذين ليسدددددوا مدددددن أعضددددداء أ دددددد المجلسدددددين و ددددد  ال دددددالم فدددددي كدددددال المجلسدددددين لليددددده

فلهمددددا  دددد  ال ددددالم دون  دددد  التصددددوق . أمددددا  النظددددام الدددددا لي لمجلددددس النددددواب العراقددددي فقددددد منددددع 

 الجمع هين عضوقة مجلس النواب والوزارج.

 1022 -1025سددددددنةو  217ل التعددددددديل الدسددددددتوري للمددددددادج ظددددددددددددد يتمتددددددع الملددددددك فددددددي األردن فددددددي 3

وإقالتهمدددددا وقبدددددول  ومددددددير قدددددواك الددددددرك المخددددداهراك العامدددددة ومدددددديربصدددددال ية يعيدددددين قائدددددد الجدددددي  

دون ينسدددددي  مجلدددددس الدددددوزراء. أمدددددا فدددددي العدددددراق فيعدددددود يعيدددددين قائدددددد الجدددددي  واألجهدددددزج اسدددددتقالتهما 

 الوزراء.مجلس النواب هناء عل  يويية من مجلس األمنية لل  

ل ا شدددددغر موقدددددع رئددددديس ويعدياليددددده  2591مدددددن الدسدددددتور األرديدددددي لسدددددنة  90/1للمدددددادج  دددددد وفقدددددًا 5

بسددددب  الوفدددداج يسددددتمر الددددوزارج قائمددددة وقحددددل محلدددده يائدددد  رئدددديس الددددوزراء أو الددددوزقر األقدددددم  الددددوزراء



117 
 

 

للددددد   دددددين يبدددددتيل وزارج جديددددددج   أمدددددا فدددددي العدددددراق ل ا شدددددغر منصددددد  رئددددديس الدددددوزراء ألي سدددددب  

/أوًي مددددن الدسددددتور 22ل محلدددده فددددي ممارسددددة يددددال يايه رئدددديس الجمهورقددددة وفقددددًا للمددددادج اددددان فيحدددد

 ويعدياليه. 1009العراقي لسنة 

مدددددددن النظدددددددام الددددددددا لي لمجلدددددددس الندددددددواب العراقدددددددي مجدددددددوز للعضدددددددو  95و95يين وفقدددددددًا  للمددددددداددددددددد 9

هدددددزوال يددددد ة  أو ايسدددددتجواب فدددددي أي وقددددد   وقسدددددقة السدددددؤال رلددددد  اسدددددتجوابهأو  سدددددح  سدددددؤاله

ومدددددن الرجدددددوع للددددد  النظدددددام الددددددا لي لمجلدددددس الندددددواب األرديدددددي يال ددددد  مقدمددددده أو مدددددن وجددددده لليددددده  

 ايه  ال من النص عل  هذه الحالة.

مندددددده ألعضدددددداء مجلددددددس  252أجدددددداز النظددددددام الدددددددا لي لمجلددددددس النددددددواب األرديددددددي فددددددي المددددددادج ددددددد 2

ن لددددد، معتبدددددر النظدددددام الددددددا لي األمدددددة ردددددري الثقدددددة بدددددالوزارج اسدددددتنادًا للددددد  المناقبدددددة العامدددددة  فدددددي  دددددي

 لمجلس النواب العراقي المناقبة العامة وسيلة لطري الثقة بالوزارج. 

مبدددددددأ المسددددددؤولية السياسددددددية ال ردمددددددة والتضددددددامنية للددددددوزارج كمددددددا أيددددددا  ب أ ددددددذ المبددددددرع األرديدددددديددددددد 7

سددددددح  الثقددددددة مددددددن الددددددوزارج بالملددددددك  عددددددن ررقدددددد  لقالددددددة رئدددددديس الددددددوزراء أو قبددددددول اسددددددتقالته  يددددددث 

مدددددددن  90و 39 الدددددددوزارج مسدددددددتقيلة أو مقالدددددددة وفقدددددددًا لطبيعدددددددة الحدددددددال  سددددددد  يدددددددص المددددددداديين يعتبدددددددر

كمددددددا مددددددن  مجلددددددس األمددددددة أمضددددددًا  التصددددددوق  علدددددد  ويعدياليدددددده.  2591الدسددددددتور األرديددددددي لسددددددنة 

ردددددري الثقدددددة بدددددالوزارج عدددددن ررقددددد  أغلبيدددددة أعضدددددائه  وي يعقدددددد جلسددددداك ردددددري الثقدددددة لي هنددددداء علددددد  

لدددددد  موقددددددع مددددددن عدددددددد ي مقددددددل عددددددن عبددددددرج أعضدددددداء مددددددن رلدددددد  رئدددددديس الددددددوزراء أو هندددددداء علدددددد  ر

هندددددداء علدددددد   ليأمدددددا فددددددي العددددددراق فدددددال يددددددت، يحرقدددددك المسددددددؤولية السياسددددددية للدددددوزارج  مجلدددددس النددددددواب.

/أوًي مددددددن الدسددددددتور العراقددددددي لسددددددنة 2لمددددددادج ا أل تددددددام وفقدددددداً  مجلددددددس الرئاسددددددة مددددددن البرلمددددددانرلدددددد  
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مجلدددددس الدددددوزراء وي مدددددن أعضدددددائه سدددددح  الثقدددددة مدددددن رئددددديس  2/9رلددددد    أو هنددددداء علددددد   1009

 ..مجوز أن مقدم هذا الطل  لي بعد استجواب موجه لل  رئيس مجلس الوزراء

 ثانيًا ـ التوصيات:

بحجددددد  ال صددددل فدددددي يددددحة عضدددددوقة أعضدددداء مجلدددددس النددددواب العراقدددددي عدددددن  الدراسددددة يويددددديددددد 2

 المجلس وجعلها من ا تصاص القضاء و لك ا ترامًا لمبدأ ال صل هين السلطاك.

مددددددن النظددددددام الدددددددا لي لمجلددددددس النددددددواب العراقددددددي التددددددي 25 اسددددددة هتعددددددديل المددددددادج ددددددد  يويددددددي الدر 1

يمندددددع الجمدددددع هدددددين عضدددددوقة الدددددوزارج والبرلمدددددان لتناقضدددددها مدددددع األسدددددس التدددددي مقدددددوم عليهدددددا النظدددددام 

 البرلمايي.

بحيدددددث يباشدددددر  1009/أوًي مدددددن الدسدددددتور العراقدددددي لسدددددنة 22دددددد يويدددددي الدراسدددددة هتعدددددديل المدددددادج 3

 الددددة شددددغوره يائبدددده أو الددددوزقر األقدددددم للدددد   ددددين يبددددتيل الددددوزرج الجديدددددج مهددددام رئدددديس الددددوزراء فددددي 

 وفقًا لما  ه  لليه المبرع األرديي.

يصدددددًا قايوييدددددًا يتعلدددددد  لمجلدددددس الندددددواب ال رديدددددي النظدددددام الددددددا لي  يويدددددي الدراسدددددة هتضدددددميندددددد 5

المبدددددددرع العراقدددددددي فدددددددي المددددددداديين  لليدددددددهبحدددددددالتي سدددددددقو  السدددددددؤال وايسدددددددتجواب وفقدددددددًا لمدددددددا  هددددددد  

 من النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي. 95و95
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 المراجعى 

 أواًلـ الكتب القانونية: 

  يدددددوازن السدددددلطاك ورقاهتهفدراسدددددة مقاريدددددة   مطبعدددددة 1003أهدددددو زقدددددد محمدددددد عبدددددد الحميددددددف -

 النسر الذهبي  القاهرج.

  مبدددداد  فددددي األيظمددددة السياسددددية المعايددددرج  دراسددددة 2552أهددددو زقددددد محمددددد عبددددد المجيدددددف -

 دار النهضة العرصية  القاهرج. مقارية 

  الرقابددددددددة البرلماييددددددددة علدددددددد  أعمددددددددال الحتومددددددددة فددددددددي 1001أهددددددددو يددددددددويس محمددددددددد بدددددددداهيف -

 النظامين المصري وال وقتي  دار الجامعة الجديدج للنبر  اإلستندرقة.

   دراسة ياقدج لدستور جمهورقة العراق  دون ياشرد بغداد.1009أسعد فايز عزقزف -

لدددددددددنظ، السياسدددددددددية المعايدددددددددرج  دار النهضدددددددددة العرصيدددددددددة    ا2557هددددددددددران محمدددددددددد محمددددددددددف -

 هيروك.

   النظ، السياسية  دار النهضة العرصية  القاهرج.2522هدوي رروك ف -

   سدددددددددلطة ومسدددددددددؤولية الدولدددددددددة فدددددددددي النظدددددددددام البرلمدددددددددايي  2559بسددددددددديويي عبدددددددددد الغنددددددددديف -

   هيروك.2المؤسسة الجامعية للدراساك والنبر  والتوزقع   

الوسددددية فددددي الددددنظ، السياسددددية والقددددايون الدسددددتوري  مطددددابع   1005بسدددديويي عبددددد الغندددديف -

 السعديي  دون متان يبر.

  التطبيقددددددددداك العمليدددددددددة لضدددددددددوابة الحصددددددددداية البرلماييدددددددددة 1001بطدددددددددي  محمدددددددددد رمضدددددددددانف -

 ووسائل وإجراءاك البرلمان الرقاهية  دار النهضة العرصية  القاهرج. 
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قعة اإلسدددددددالمية  الجدددددددزء   المدددددددد ل لدراسدددددددة القدددددددايون والبدددددددر 2571البتدددددددري عبدددددددد البددددددداقيف -

 األول  في يظرقة القاعدج القايويية والقاعدج البرعية  مطبعة اآلداب بالنج .

  الدسدددددددددايير الورنيدددددددددة  يرجمدددددددددة ماسدددددددددين يوسددددددددد   دار الحتمدددددددددة  2552يدددددددددوران هيلدددددددددينف -

 بغداد .

  يظرقدددددددة الدولدددددددة واألسدددددددس العامدددددددة للتنظدددددددي، السياسدددددددي  متتبدددددددة 2572الجدددددددرف رعيمدددددددة ف -

 القاهرج الحديثة. 

  الددددددنظ، السياسددددددية والقددددددايون الدسددددددتوري  دار النهضددددددة 2555جع ددددددر محمددددددد ايددددددس قاسدددددد،ف -

 العرصية  القاهرج.

  رئددددديس مجلدددددس الدددددوزراء فدددددي األيظمدددددة البرلماييدددددة المعايدددددرج 2527 سدددددن محمدددددد قددددددريف -

 دار ال  ر العرصي.

  الددددددنظ، السياسددددددية والقددددددايون الدسددددددتوري  منبددددددقج المعددددددارف  1009فالحلددددددو ماجددددددد راغدددددد   -

 اإلستندرقة

الحيدددددددددارى عدددددددددادلفد/ك  القدددددددددايون الدسدددددددددتوري والنظدددددددددام الدسدددددددددتوري األرديدددددددددي  المؤسسدددددددددة  -

 العرصية للدراساك والنبر التوزقع  عمان.

   الموازيدددددددددة العامدددددددددة 1002 طددددددددداب عبداللددددددددده شدددددددددحاية وأ مدددددددددد يدددددددددال  عبدددددددددد الدددددددددر منف -

 والموازية بالمباركة مع التطبي  عل  الموازية المصرقة  جامعة القاهرج.

  الدممقراريدددددة البرلماييدددددة اييجليزقدددددة  يرجمدددددة فددددداروق 2570  محمدددددد فدددددت  اللددددده فالخطيددددد -

 يوس   القاهرج  دون ياشر.

  الوسدددددية فدددددي الدددددنظ، السياسدددددية والقدددددايون الدسدددددتوري  دار 1020الخطيددددد  يعمدددددان أ مددددددف -

 الثقافة للنبر والتوزقع  عمان.
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المعدددددددارف     منبدددددددقج1  الدددددددنظ، السياسدددددددية والقدددددددايون الدسدددددددتوري   2572 ليدددددددل محسدددددددنف -

 اإلستندرقة.

   النظ، السياسية  دار الثقافة للنبر والتوزقع  عمان.1020الدبس عصام ف -

   السددددددلطة التبددددددرقعية ماهيتهددددددا  ي وقنهددددددا  وا تصايددددددايها  1001دروقدددددد  محمددددددد فهددددددي،ف -

 دون ياشر  أو هلد يبر.

   هيمندددددددددة السدددددددددلطة التن يذمددددددددة علددددددددد  أعمدددددددددال البرلمدددددددددان  منبدددددددددقج 1002دسددددددددوقي رأفددددددددد ف -

 ف  اإلستندرقة.المعار 

  الجامعددددددددة 2  القددددددددايون الدسددددددددتوري والددددددددنظ، السياسددددددددية   1001الدددددددددوري عددددددددديان رددددددددهف -

 الم تو ة  رراهلس.

  المؤسسدددددددددداك السياسددددددددددية والقددددددددددايون الدسددددددددددتوري  فاأليظمددددددددددة 2551دوفرجيدددددددددده مددددددددددورقس ف -

  المؤسسددددددة الجامعيددددددة للدراسدددددداك والنبددددددر  2السياسددددددية ال بددددددرى  يرجمددددددة جددددددور  سددددددعد   

 هيروك

 .  القايون الدستوري  المطبعة العالمية  القاهرج2573فرأف  و يد   -

  الرقابددددددة البرلماييدددددة فدددددي الددددددنظ، السياسيةفدراسدددددة فدددددي يجرصددددددة 1001رصيدددددع عمدددددرو هبدددددامف -

مجلدددددددددس البدددددددددع  المصدددددددددري  مطبوعددددددددداك مركدددددددددز الدراسددددددددداك السياسدددددددددية واإلسدددددددددتراييجية 

 باألهرام  القاهرج.

 الحديثة لل تاب  رراهلس.  القايون الدستوري العام  المؤسسة 1002رعد يزقه ف -

الزصددددددددداك محمدددددددددد عبدددددددددد السدددددددددالم و  دددددددددرونفد/ك   أ تدددددددددام الدسدددددددددتور والنظدددددددددام الددددددددددا لي  -

للبرلمددددددددان  والسددددددددواه  البرلماييددددددددة فددددددددي التطبيدددددددد    الطبعددددددددة األولدددددددد   دون ياشددددددددر أو هلددددددددد 

 يبر.
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   المؤسسدددددة البرلماييدددددة ودورهدددددا فدددددي التنميدددددة السياسدددددية  منبدددددوراك 1005زرققددددداك فدددددايز ف -

 ديية للعلوم السياسية  عمان.الجمعية األر 

  الرقابدددددددة الماليدددددددة علددددددد  ين يدددددددذ الموازيدددددددة العامدددددددة فدددددددي القدددددددايون 1002الزهددددددداوي عدددددددديانف -

   الدائرج اإلعالمية لمجلس النواب  بغداد.2العراقي   

  القددددددايون الدسددددددتوري والبددددددرعية الدسددددددتورقة  دار المعددددددارف  1009سددددددامي جمددددددال الدددددددينف -

 اإلستندرقة.

   الوسددددددية فددددددي قددددددايون اإلجددددددراءاك الجنائيددددددة  دار النهضددددددة 2529سددددددرور أ مددددددد فتحدددددديف -

 العرصية  القاهرج.

   ددددددل البرلمددددددان و ردددددداره القايوييددددددة علدددددد  مبدددددددأ اسددددددتمرارقة 1022سددددددعيد دايددددددا عبددددددد ال ددددددرق،ف -

  المؤسسدددددددة الحديثدددددددة لل تددددددداب  ردددددددراهلس 2أعمدددددددال الدولدددددددة   دراسدددددددة يحليليدددددددة مقاريدددددددة   

 لبنان. 

للقددددددايون الدسددددددتوري  ال تدددددداب الثددددددايي  يظددددددام    النظرقددددددة العامددددددة1005سدددددديد رفعدددددد  عيدددددددف -

  األ دددددددزاب السياسدددددددية  سدددددددلطاك الحتددددددد،  دار النهضدددددددة العرصيدددددددة  2572الحتددددددد، لدسدددددددتور 

 القاهرج.

  المسدددددؤولية الوزارقدددددة فدددددي الدددددنظ، السياسدددددية المعايدددددرج مقاريدددددة 2527السددددديد سددددديد رجددددد ف -

   دون ياشر  أو هلد يبر2بالنظام السياسي اإلسالمي   

  دار النهضدددددددة 9  النظرقدددددددة العامدددددددة للقدددددددايون الدسدددددددتوري   1009ردددددددهفالبددددددداعر رمدددددددزي  -

 العرصية  القاهرج.

  فصددددل السددددلطتين التن يذمددددة والتبددددرقعية فددددي النظددددام البرلمددددايي 1021شددددبر رافددددع  ضددددرف -

 .  متتبة السنهوري  بغداد2في العراق   
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  الحامددددددد للنبددددددر 2  الددددددنظ، السياسددددددية والقددددددايون الدسددددددتوري   1003فيصددددددل ف شددددددطناوي  -

 والتوزقع  عمان.

  2    مبددددددداد  القدددددددايون الدسدددددددتوري والدددددددنظ، السياسدددددددية   1005البدددددددتري علدددددددي يوسددددددد ف -

 ايتراك للنبر والتوزقع  القاهرج.

  النظدددددددددام الدسدددددددددتوري اللبنددددددددايي  الددددددددددار الجامعيدددددددددة 2523شدددددددديحا لهدددددددددراهي، عبدددددددددد العزقددددددددزف -

 عة والنبر  هيروك.للطبا

  يحليدددددددددل النظدددددددددام الدسدددددددددتوري المصدددددددددري  منبدددددددددقج 1003شددددددددديحا لهدددددددددراهي، عبدددددددددد العزقدددددددددزف -

 المعارف  اإلستندرقة.

  التن يذمدددددة  رئددددديس الدولدددددة  الدددددوزارج  وضدددددع السدددددلطة 1002شددددديحا لهدددددراهي، عبدددددد العزقدددددز  ف -

فدددددددي األيظمدددددددة السياسدددددددية المعايدددددددرج دراسدددددددة يحليليدددددددة هدددددددين النصدددددددوص والوقدددددددائع منبدددددددقج 

 ف  اإلستندرقة.المعار 

  الددددددددددنظ، السياسددددددددددية والدددددددددددول والحتومدددددددددداك  دار 1003شدددددددددديحا لهددددددددددراهي، عبددددددددددد العزقددددددددددز ف -

 النهضة العرصية  القاهرج.

  مدددددن يراقددددد  مدددددن فمحاولدددددة لتقيددددديل يظرقدددددة الرقابدددددة البرلماييدددددة  1003فالصددددداوي علدددددي   -

 .جامعة القاهرج

  الدسدددددددددتور اللبندددددددددايي مدددددددددن التعدددددددددديل للددددددددد  التبدددددددددديل  المؤسسدددددددددة 1000الصددددددددبا  سدددددددددميرف -

 الجامعية للدراساك والنبر والتوزقع  هيروك .

  دون 9  النظددددددام الدسددددددتوري فددددددي ال وقدددددد   دراسددددددة مقاريددددددة   1005الطبطبددددددائي عددددددادلف -

 ياشر. 
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   العالقددددددددة هددددددددين السددددددددلطتين التن يذمددددددددة والتبددددددددرقعية فددددددددي1005الطراويددددددددة مهنددددددددد يددددددددال ف -

   الوراق للنبر والتوزقع  عمان.2النظام البرلماييفدراسة مقارية   

   األيظمدددددددددة السياسدددددددددة القايوييدددددددددة والدسدددددددددتورقة  دار النهضدددددددددة 2522الطمددددددددداوي سدددددددددليمانف -

 العرصية  القاهرج.

  دار الثقافددددددددددة 2  الددددددددددنظ، السياسددددددددددية والقددددددددددايون الدسددددددددددتوري   1007الطهدددددددددراوي هدددددددددداييف -

 للنبر والتوزقع  عمان.

ن محمددددددد شدددددد ي فد/ك  األيظمددددددة السياسددددددية والدسددددددتورقة المقاريددددددة  مطبعددددددة العددددددايي  سددددددا -

 المعارف  بغداد.

  األسددددددس الدسددددددتورقة لقددددددوايين الميزاييددددددة  جامعددددددة 1007عبددددددد اللطيدددددد  محمددددددد محمددددددد ف  -

 ال وق   مجلس النبر العلمي  ال وق .

   القايون الدستوري  منبقج المعارف  اإلستندرقة.2552عبد الوهاب محمد رفع ف -

  الددددددددددنظ، السياسددددددددددية   دار الجامعددددددددددة الحديدددددددددددج  1007د الوهدددددددددداب محمددددددددددد رفعدددددددددد فعبدددددددددد -

 اإلستندرقة.

  المبدددددداد  األساسددددددية فددددددي القددددددايون الدسددددددتوري والددددددنظ، السياسددددددية  2520عصدددددد ور سددددددعدف -

 منباج المعارف  مصر.

  دار الثقافدددددددة 2  الدددددددوجيز فدددددددي النظدددددددام الدسدددددددتوري   1020العضدددددددايلة  أمدددددددين سدددددددالمةف -

 للنبر والتوزقع  عمان.

  الددددددنظ، السياسددددددية والقددددددايون الدسددددددتوري  دار الثقافددددددة للنبددددددر 2555علددددددوان عبددددددد ال ددددددرق،ف -

 والتوزقع  عمان.
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  التنظددددددي، السياسددددددي والنظددددددام الدسددددددتوري  دار الثقافددددددة 1005العمدددددداوي مصددددددط   يددددددال ف -

 للنبر والتوزقع  عمان.

   التحقيددددد  البرلمدددددايي  لجدددددان يقصدددددي الحقدددددائ  1005عمدددددران فدددددارو محمدددددد عبدددددد البددددداقيف -

فدددددددي مصدددددددر والويمددددددداك المتحددددددددج األمرقتيدددددددة ولمحدددددددة عنددددددده فدددددددي بعدددددددض الددددددددول العرصيدددددددة  

 واألجنبية األ رى دار ال ت  القايويية  المحلة ال برى  مصر.

  السياسدددددددة والحتومدددددددة  يرجمدددددددة عبدددددددد اللددددددده هدددددددن مهدددددددذ 2555غراهدددددددام لدددددددورايس واو دددددددرونف -

 اللحيدان  جامعة الملك سعود   الرقاض.

  دار وائدددددددددل 2يظدددددددددراك  دددددددددول الدممقراريدددددددددة     1000غدددددددددزوي محمدددددددددد سدددددددددلي، محمدددددددددد ف -

 للطباعة والنبر  عمان. 

  الدددددددوزقر فدددددددي النظدددددددام السياسدددددددي  1003الغضدددددديبي رصيدددددددع م يدددددددد واأليدددددددوصي أميدددددددر عددددددزكف -

 موقعه  ويال يايه  مسؤوليته السياسية  منبوراك الحلبي الحقوقية  هيروك.

حتومدددددددة فدددددددي   وسدددددددائل الرقابدددددددة البرلماييدددددددة علددددددد  أعمدددددددال ال2552غندددددددام، مدددددددد   أ مددددددددف -

 النظام البرلمايي  دار النهضة العرصية  القاهرج.

  دور السدددددددلطة التبدددددددرقعية فدددددددي الرقابدددددددة علددددددد  األمدددددددوال العامدددددددة  1001فاضدددددددل جيهدددددددانف -

 دار النهضة العرصية  القاهرج.

  السدددددؤال كوسددددديلة مدددددن وسدددددائل الرقابدددددة البرلماييدددددة  دار النهضدددددة 2550فدددددرا  زقدددددن هددددددرف -

 العرصية  القاهرج.

  وجيدددددز القدددددايون البرلمدددددايي فدددددي مصدددددر  ف دراسدددددة يحليليدددددة مقاريدددددة  1002ف دددددري فتحدددددي ف -

 الية الحقوقد جامعة القاهرج.
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  الدددددددنظ، السياسدددددددية  دار الحتمدددددددة للطباعدددددددة والنبدددددددر  1007المبدددددددهدايي محمدددددددد كددددددداظ، ف -

 المويل العراق.

  دراسدددددددددداك هرلماييددددددددددة  الجددددددددددزء األول  دار الحامددددددددددد للنبددددددددددر  1000المصددددددددددالحة محمدددددددددددف -

 عمان.

ميلددددددددود أهددددددددو  ددددددددزام اهددددددددراهي،فد/ك  الددددددددوجيز فددددددددي القددددددددايون الدسددددددددتوري  الددددددددددار المهدددددددددهي  -

 الجماهيرقة للتوزقع واإلعالن  ليبيا.

   النظددددددام السياسددددددي علدددددد  ضددددددوء الدسددددددتور اييحددددددادي العراقددددددي 1002الهنددددددداوي جددددددواد ف -

 دار الرافدين للطباعة والنبر والتوزقع .

  ثانيًا ـ الرسائل الجامعية:

  دور رئدددديس الدولدددددة فددددي الدددددنظ، الدسددددتورقة المعايدددددرج   1009أهددددو النجدددددا عددددادل محمدددددد  ف -

 دراسة مقارية  رسالة دكتوراه  جامعة اإلستندرقة.

  فاعليدددددة الرقابدددددة البرلماييدددددة علددددد  أداء السدددددلطة التن يذمدددددة فدددددي 1025أمدددددين  سدددددام شدددددتر ف -

 العراق  رسالة ماجستير  جامعة كركوك  العراق.

  مرا ددددددددل العمليددددددددة التبددددددددرقعية فددددددددي الدسددددددددايير 2552ه ر مددددددددة اللددددددددهفالبيددددددددايي عبددددددددد اللدددددددد -

 العراقية  رسالة ماجستير  كلية القايون  جامعة بغداد.

  دور المحتمدددددة اييحادمدددددة العليدددددا فدددددي لرسددددداء مبددددددأ ال صدددددل 1029جددددداهر محمدددددد يدددددال ف -

هددددددين السددددددلطاك  دراسددددددة مقاريددددددة  رسددددددالة ماجسددددددتير مقدمددددددة للدددددد  كليددددددة القددددددايون والعلددددددوم 

 جامعة كركوك السياسة 

  يدددددقرير البرلمدددددان علددددد  رئددددديس الدولدددددة فدددددي بعدددددض 1005الخالددددددي يددددداجي  نتدددددو  ليلددددد ف -

 النظ، الدستورقة  رسالة ماجستير  جامعة باهل. 
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  مددددددددى التددددددزام مجلدددددددس الندددددددواب بددددددالبرامج اييتخاهيدددددددة دراسدددددددة فدددددددي 2555الدعجددددددة هايدددددددلف -

   2553دددددد 2525البعدددددد السياسدددددي فدددددي عمدددددل مجلدددددس الندددددواب األرديدددددي الحدددددادي عبدددددر ف

 رسالة ماجستير  الجامعة األرديية.

ددددددد 2525  دور البرلمددددددان فددددددي السياسددددددة الخارجيددددددة ف1000الددددددزقن  يدددددددر منصددددددور يركدددددديف -

    رسالة ماجستير في العلوم السياسية  الجامعة األرديية  عمان2557

    الرقابددددددة السياسددددددية علدددددد  أعمددددددال السددددددلطة التن يذمددددددة فددددددي 2521سددددددالم ايهدددددداب زكدددددديف -

 ي  رسالة دكتوراه  كلية الحقوق  جامعة القاهرج.النظام البرلماي

  ايسدددددددتجواب فدددددددي النظدددددددام البرلمدددددددايي د  دراسدددددددة 1007يدددددددوص أ مدددددددد يبيدددددددل أ مدددددددد  ف -

مقاريدددددددة فلسدددددددطين  ومصدددددددر د رسدددددددالة ماجسدددددددتير  مقدمدددددددة للددددددد  كليدددددددة الدراسددددددداك العليدددددددا  

 جامعة النجاي الورنية في ياهلس  فلسطين.

ايوييدددددددددددة لتطبيددددددددددد  قواعدددددددددددد القدددددددددددايون الضدددددددددددالعين أ مدددددددددددد عدددددددددددارففد/ك  الضدددددددددددماياك الق -

 الدستوري  رسالة دكتوراه  جامعة عين شمس  مصر.

  الوظي ددددددة الرقاهيددددددة لمجلددددددس األمددددددة األرديددددددي  رسددددددالة ماجسددددددتير  1000العمددددددري عايدددددد،ف -

 جامعة اول البي   األردن.

  رئددددددددديس الجمهورقدددددددددة فدددددددددي النظدددددددددام الدسدددددددددتوري 2559فدددددددددر  فدددددددددؤاد عبدددددددددد النبدددددددددي  سدددددددددنف -

 امعة القاهرج  كلية الحقوق.المصري  رسالة دكتوراه  ج

  وسدددددددائل الرقابدددددددة البرلماييدددددددة علددددددد  أعمدددددددال 1002اللحيددددددددان عبدددددددد العزقدددددددز هدددددددن  مدددددددودف -

 السلطة التن يذمة   دراسة مقارية  رسالة ماجستير  جامعة الملك عبد العزقز .
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   دددددد  السددددددؤال كددددددقداج مددددددن األدواك الرقاهيددددددة علدددددد  1020المدددددددهون عبددددددد الددددددر ي، فهمدددددديف -

 يذمددددددة وفقدددددددًا للنظددددددام ال لسددددددطيني  دراسدددددددة مقاريددددددة  رسددددددالة ماجسدددددددتير أعمددددددال السددددددلطة التن

 مقدمة لل  جامعة األزهر  غزج  كلية الحقوق  قس، القايون العام.

  الرقابددددددددة البرلماييدددددددددة علدددددددد  أعمدددددددددال السدددددددددلطة 1002المسدددددددداعيد فر دددددددددان يددددددددزال أ ميدددددددددد ف -

مدددددة لجامعدددددة التن يذمدددددة فدددددي النظدددددام النيددددداهي األرديدددددي  دراسدددددة مقاريدددددة  رسدددددالة دكتدددددوراه مقد

 عمان العرصية للدراساك العليا  األردن

  الرقابددددددة البرلماييددددددة علدددددد  أعمددددددال الدددددددوزارج   2557المسددددددعود سددددددال، عبددددددد ال تدددددداي الرجدددددددا ف -

 ددددد  السدددددؤال و ددددد  ايسدددددتجواب  دراسدددددة مقاريدددددة  رسدددددالة ماجسدددددتير  الجامعدددددة األردييدددددة  

 عمان.

مدددددع المسدددددؤولية فدددددي   مددددددى يدددددوازن السدددددلطة السياسدددددية 2522يايددددد  عبدددددد اللددددده لهدددددراهي، ف -

 الدولة الحديثة  رسالة دكتوراه  جامعة القاهرج.

  في المجالت والدوريات:ثالثًا ـ المقاالت المنشورة 

  وسددددائل الرقابددددة البرلماييددددة علدددد  الحتومددددة  بحددددث منبددددور 1007الرفيعددددي علددددي كدددداظ، ف -

 . 1  العدد 11في مجلة العلوم القايويية  جامعة بغداد  المجلد 

  الرقابدددددددددة علددددددددد  مبدددددددددروعية القدددددددددوايين المؤقتدددددددددة فدددددددددي األردن  1007فيصدددددددددلف شدددددددددطناوي  -

 .2  العدد 23المنارج المجلد 

  التنظددددددي، الدسددددددتوري للسددددددلطة المختصددددددة بدددددداقتراي القددددددوايين   1002شددددددير رافددددددع  ضددددددرف -

 . 2  العدد 22مجلة باهل للعلوم اإلدارقة والقايويية  المجلد
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يبدددددددددقيها  أيواعهدددددددددا  وظائ هدددددددددا  دراسدددددددددة الطبطبدددددددددائي عدددددددددادلفد/ك  األسددددددددديلة البرلماييدددددددددة   -

يطبيقيدددددددة مقاريدددددددة مدددددددع التركيدددددددز علددددددد  دولدددددددة ال وقددددددد   مجلدددددددة الحقدددددددوق  كليدددددددة الحقدددددددوق  

 جامعة ال وق   الطبعة األول .

العضدددددددايلة أمددددددددين سدددددددالمةفد/ك    دددددددد  يقددددددددم، العددددددددرائض فدددددددي الدسددددددددتور األرديدددددددي لعددددددددام  -

 .2  مجلة مؤية للبحو  والدراساك  العدد 2591

  ربيعددددددددة النظددددددددام البرلمددددددددايي فددددددددي العددددددددراق فددددددددي ظددددددددل دسددددددددتور 1022عيددددددددا  عددددددددامر  ف -

النافدددددددددذ  مجلدددددددددة الحقدددددددددوق  كليدددددددددة القدددددددددايون  الجامعدددددددددة  1009جمهورقدددددددددة العدددددددددراق لعدددددددددام 

   العراق. 25د23  العددان 5المستنصرقة  المجلد 

  مبدددددددأ ال صددددددل هددددددين السددددددلطاك فددددددي الدسددددددايير األردييددددددة 1022فرقحدددددداك لممددددددان عزصدددددديف -

دراسدددددددددددة يارقخيدددددددددددة مجلدددددددددددة دراسددددددددددداك  العلدددددددددددوم  1022دددددددددددد 2512المتعاقبدددددددددددة ويعددددددددددددياليها 

 . 1  العدد 53اإليسايية وايجتماعية  المجلد 

  أساسدددددياك النظدددددام البرلمدددددايي 1025ادددددرق، زايدددددا ر،وف  مدددددة  وسدددددعيد دايدددددا عبدددددد ال دددددرق،ف -

وإشددددتاليايه فددددي لقلددددي، كوردسددددتان العددددراق  دراسددددة يحليليددددة مقاريددددة  مجلددددة دراسدددداك  علددددوم 

   بغداد1  العدد 52د البرقعة والقايون  المجل

  الرقابدددددة البرلماييدددددة علددددد  أعمدددددال اإلدارج العامدددددة فدددددي ظدددددل التجرصدددددة 2559انعدددددان يدددددوافف -

الدممقراريددددددددة الجديدددددددددج فددددددددي الممل ددددددددة األردييددددددددة الهاشددددددددمية   بحددددددددث منبددددددددور فددددددددي مجلددددددددة 

 .1دراساك الجامعة األرديية  المجلد الثايي والعبرون  العدد  

اب البرلمدددددددايي للددددددوزراء فددددددي ال وقدددددد   دراسدددددددة   ايسددددددتجو 1000المقددددددارع عبددددددد المحسددددددنف -

يحليليددددة يقدمددددة فددددي ضددددوء أ تددددام الدسددددتور ال ددددوقتي والسددددواه  البرلماييددددة  مجلددددة الحقددددوق  

 ملح  العدد الثالث  السنة السادسة والعبرون.
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 والقوانين واألنظمة الداخلية:الدساتير ـ  رابعاً 

  ويعدياليه. 2591دستور الممل ة األرديية الهاشمية لسنة  -

 ويعدياليه. 1009دستور جمهورقة العراق لسنة  -

 .1022لسنة  2قايون ايتخاب مجلس النواب األرديي رق،  -

 1025النظام الدا لي لمجلس األعيان األرديي لسنة  -

 1023 النظام الدا لي لمجلس النواب األرديي لسنة -

 1002 النظام الدا لي لمجلس النواب العراقي لسنة -

 

 

 


