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 كمسة شكخ وتقجيخ
      الحسج هللا القائل '' هل يدتػي الحيغ يعمسػن والحيغ ال يعمسػن''      

'' فزــل العــالع ىمــو العابــج ى زــمي ىمــو  الة والدــالم ىمــو رســػل هللا القائــلوالرــ
 أدناكع''

وجهظ وىطيع سمصانظ ىمـو أن  هـجيتشي  فالحسج ىل الحسج لظ يا رب ىسا يشبغي لجالل         
لإليسان ، ووفقتشي لصمب العمع أما وقج انتهيشا مغ اىجاد السحىخة بتػفيق مـغ هللا سـبحانو وتعـالو 
وفزمو ، والتي ارجػ ان يشت ع مشها الباحثػن ، وغيخهع مغ السهتسيغ ، فإنو اليدع إال أن نتقـجم 

الـحي أشـخع ىميشـا وزودنـا   حسـدة أحسـجل اضبخالز شكخنا وىطيع اإلمتشان إلو األستاذ ال 

 بسالحطاتو القيسة ، والتي ساهست في ابخازهحا الجهج الستػاضع إلو الشػر.

والتقجيخ و السحبة إلو الحيغ حسمػ  وقبل أن نسزي نقجم أسسو آيات الذكخ واإلمتشان       
 أقجس رسالة في الحياة ......

فة ....إلو الحيغ  مهجو لشا شخيق العمع والسعخ   

 إلو جسيع األساتحة األفاضل الحيغ مابخمػا ىميشا مغ جهج ونريحة ، شػال مذػارنا الجراسي .

نذكخهع جسيعا ىمو مدانجتهع لشافي انجاز هحا العسل سائميغ السػلو ىدوجل أن يتقبمو مشا 
.ج ىميو أفزل الرالة والدالمـخالرا وان يش ع بها أمة محس  

  



    

 اإلهـــــــــــــجاء
هللا الخحسان الخحيع بدع  

 وقل اىسمػا فديخى هللا ىسمكع ورسػلو والسؤمشػن()                 

إلهــــي ال يصيب الميل إال بذكخك وال يصيب الشهار إال بصاىتـظ ... وال تصيـب المحطـات إال بـحىخك ... وال تصيـب 

 .هلالج لجاآلخخة  إال بع ػك..وال تصيب الجشة  إال بخؤيتظ  هللا 
ــعىميـــــو وسمـــــهع لمـمو اـجنا محــــسج صــــــــسيـــ  

إلــو مــغ ىممــو هللا بالهيبــة  والػقــار ..إلــو مــغ ىمسشــي العصــاء بــجون انتطــار ..إلــو مــغ أحســل إســسو بكــل 
 افتخار..أرجػ مغ هللا ان يسج في ىسخك ..والجي.

ـــان دىائهاســـخ  ـــو مـــغ ى ـــاة وســـخ الػجـــػد إل ـــاة ..بدـــسة الحي ـــي الحي ـــو مالكـــي ف نجـــاحي وحشانهـــا بمدـــع إل
 ...أمي .

 إلو مغ بجانبهع أكبخ وىميهع  أىتسج..إلو  مغ ىخفت معهع معشو الحياة .. إخػاتي.

إلـــو رفيقـــة دراـــي فـــي الحيـــاة ..إلـــو مـــغ هـــي ســـكغ حيـــاتي وزيشتهـــا ..إلـــو قـــخة ىيشـــي وتـــػأم روحـــي ..إلـــو 
 مغ سانجتشي وزادت مغ هستي . زوجتي الغالية .

ـــؤادي .. ـــي وف ـــخة ىيش ـــو ق ـــ ن  تحـــحو حـــحو  إل ـــت ب ـــو مـــغ  تسشي ـــي إياهـــا .. إل ـــو مـــغ رجـــػت هللا أن يهبش إل
 أولي العمع والرالح.. إبشتي العديدة رهـــــف ريســـــــــة.

ـــابيع الرـــجق  ـــو يش ـــاء والعصـــاء .. إل ـــػ باإلخـــاء وتسيـــدو بالػف ـــغ تحم ـــو م ـــي ..إل ـــجهع أم ـــع تم ـــو اإلخـــػة ل إل
 مو شخيق الشجاح والخيخ..أصجقائي.الرافي إلو مغ بخفقتهع سعجت إلو مغ ىانػ معي ى

 

    سجـبغ ميمػد مح



    

 اإلهـــــــــــجاء
 بدع هللا الخحسان الخحيع

 وقل اىسمػا فديخى هللا ىسمكع ورسػلو والسؤمشػن()

إلهــــــــي ال يصيــــب الميــــل إال بذــــكخك وال يصيــــب الشهــــار إال بصاىتــــظ ... وال تصيــــب المحطــــات إال بــــحىخك ... 

 هلالج لج.إال بع ػك..وال تصيب الجشة  إال بخؤيتظ  هللا وال تصيب اآلخخة  

 ـــمو المـــــهع ىميــــــــو وسمـــــــــــعـجنا محــــــسج صـــــسيــــــــــ

ـــو الـــحي أنـــار دراـــي وحدـــغ خمقـــي وىمسشـــي أن الحيـــاة معخىـــة السشترـــخ فيهـــا مـــغ  إلـــو أمـــي و أبـــي ...إل
 .في الحياة ......أبي العديد  كان سالحو العمع و السعخفة ، إلو قجوتي

مـــغ غسختشـــي بشبـــع حشانهـــا وىص هـــا، إلـــو التـــي لـــع تبخـــل ىمـــو بـــجىػاتها إليـــظ  يـــا هجيـــة الخحســـان يـــا إلـــو 
 مشبع الحب يا بحخ الحشان ....إلو أمي العديدة .

 .إلو مغ قاسستها الحياة فكانت سشجا لي .....إلو زوجتي العديدة ام ابشتي لجيغ  

 لحطة تخخجي إخػتي و اخػاتي  وىل ىائمتي .إلو مغ انتطخوا 

إلــــو ىــــل مــــغ أضــــاء بعمســــو ىقــــل غيــــخة ،أو ســــجى بــــالجػاب الرــــحي  حيــــخة ســــائميو فــــ ضهخ بدــــساحتو 
ثـــع إلـــو ىـــل مشـــو ىمسشـــي حخفـــا أصـــب  بخيقـــو يزـــ  الصخيـــق  تػاضـــع العمســـاء واخحابتـــو ســـساحة العـــارفيغ

 أمامي.

 وجل أن يجج القبػل والشجاح.ىد هحا الجدج الستػاضع راجيا مغ هللا أهجي ثسخة 

 

رازادم الشــػ                                                    
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ـــــــمقجم    ة:ــ
ويححــــــؼ ا تيــــــار الدولــــــة  إلــــــ  أ ــــــرػ   تتعــــــدد أشــــــحال أنغســــــة الححــــــؼ وتختلــــــ  مــــــؽ دولــــــة       

وتظـــــؾرل و الغــــــروف  لذـــــحل الشغـــــام الدياســـــي طبيعــــــة الشخبـــــة الحا ســـــة   ودر ـــــة وعــــــي الذـــــعب
أنغســـــة سياســـــية  عهـــــؾروقـــــد أدػ الـــــذا ا  ـــــت ف إلـــــ  التاريخيـــــة و الدياســـــية التـــــي  ســـــر بهـــــا   

ــــس  ومشهــــا ــــرئيس  ومجل ــــػ أو ال ــــة  السل ــــة الدــــلظة التشسيذ  ــــ  ذشائي ــــؾم عل ــــذؼ  ق الشغــــام البرلســــاني ال
والشغـــــام الرئاســـــي الـــــذؼ  قـــــؾم   1الـــــؾزرالف والسرـــــل الســـــرن بـــــيؽ الدـــــلظات و التعـــــاون فيســـــا بيشهـــــا

 ؽ الدلظات .ل الجامد بيعل  مبدأ السر
ـــــــر بريظانيـــــــا مهـــــــد الشغـــــــام البرلســـــــاني   وقـــــــد مـــــــر نذـــــــؾل الـــــــذا الشغـــــــام  العد ـــــــد مـــــــؽ        تعتب

خيــــــة إلــــــ  أن وصــــــل إلــــــ  الرــــــؾرة التــــــي الــــــؾ عليهــــــا اليــــــؾم   حيــــــ  كــــــان الــــــذا التظــــــؾرات التاري
ــــــة السدــــــتؾحاة مــــــؽ أرال  ــــــيؽ األفنــــــار السلدــــــسية   والسبــــــادغ القانؾني الشغــــــام ذســــــرة صــــــراا طؾيــــــل ب
السقهــــــال وتجــــــارذ الــــــدول  ولهــــــذا  ؾصــــــ  الشغــــــام البرلســــــاني   نــــــ   قــــــؾم  الدر ــــــة األولــــــ  علــــــ  

  انيـــــا فيســـــا مزـــــ  الـــــؼ الـــــذ ؽ  دـــــيرون كـــــان ملـــــؾك بريظ التجـــــارذ ولـــــيس األفنـــــار و ا رال  ولقـــــد
 عـــــاونهؼ فـــــي أدال الـــــذل السهســـــة  ساعـــــة مـــــؽ الســـــؾعسيؽ وعـــــدد مـــــؽ   األمـــــؾر فـــــي الدولـــــة أغلـــــب 

السجــــــالس السختلســــــة   والــــــؾ علــــــ  أســــــاس التــــــؾازن و التعــــــاون بــــــيؽ الدــــــلظة التذــــــريعية والدــــــلظة 
 األ رػ. تظغ  أو تديظر احدؼ الاتيؽ الدلظتيؽ عل  التشسيذ ة حت   

لـــــــــذؼ عهـــــــــرت م محـــــــــ  تعـــــــــد الؾ  ـــــــــات الستحـــــــــدة األمريحيـــــــــة مهـــــــــد الشغـــــــــام الرئاســـــــــي  وا  
 والـــــؾ  قـــــؾم علـــــ  مبـــــدأ أحاد ـــــة الدـــــلظة التشسيذ ـــــة أؼ  حـــــؾن رئـــــيس1787 ة سقتزـــــ  دســـــتؾر ســـــش

فــــي نســــس الؾقــــ   تتسةــــل الــــذل الدــــلظة التشسيذ ــــة فــــي كــــل الدولــــة الــــؾ الــــرئيس و رئــــيس الححؾمــــة 
كتــــــاذ الدولــــــةئ ويشتخــــــب الــــــرئيس يس  زــــــاف إليــــــ  مجسؾعــــــة مــــــؽ ة ونائــــــب رئــــــمــــــؽ رئــــــيس دولــــــ

 ونائب  مؽ طرف مشتخبيؽ مؽ قبل الذعب .
ؽ أصـــــــبم ركشـــــــا مـــــــؽ أركـــــــان  ـــــــلسنـــــــرة البرلســـــــان  أ الذـــــــعبيةعرفـــــــ  اتدـــــــاا القاعـــــــدة   ســـــــا   

 الدياســـــــير الشغـــــــام يجـــــــة تـــــــ ذيونـــــــادراد مـــــــا نجـــــــد دولـــــــة دون برلســـــــان    الـــــــذا نت الحد ةـــــــةالدـــــــلظة 
أو رئاســــي  بريظانيــــاحــــؾن نغــــام برلســــاني  مةــــل مــــا الــــؾ الحــــال فــــي  قــــد ولــــة كــــل دالسشــــتهى لــــدػ 

 .حاأمريالسشتهى في 

                                                           
1

 .    475  الرسحة  2009ي   الشغام الدستؾرؼ في النؾي    دراسة مقارنة   الظبعة الخامدة  دون ناشر   ـــ  عادل الظبظبان 
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مـــــــؽ السعلــــــــؾم ان البرلســــــــان  عــــــــد الركيــــــــزة للد سقراطيــــــــة   اذ تســــــــارس الذــــــــعؾذ مــــــــؽ  ــــــــ ل  
ـــــــيؽ عشهـــــــا ليعبـــــــروا عـــــــؽ مظـــــــالبهؼ وافنـــــــارالؼ فـــــــي  دورالـــــــا الدياســـــــي السباشـــــــر فـــــــي ا تيـــــــار مسةل

ــــ  القزــــا ا فــــ   سحــــؽ تح ــــات الذــــعب ويعســــل مــــؽ مختل ــــة  ــــ  برلســــان  سةــــل رغب قيــــد الد سقراطي
 ا ل تلبية مرالحهؼ.

لتـــــي تعســـــل البرلســـــان الـــــؾ األداة الساعلـــــة فـــــي الدولـــــة بؾصـــــس  الدـــــلظة التذـــــريعية فـــــي الـــــب د ا 
د مـــــؽ ادال الدـــــلظة التشسيذ ـــــة يـــــالـــــدور الرقـــــابي للت  ـــــد والتحقعلـــــ  ســـــؽ التذـــــريعات و انـــــب مـــــؽ 

ــــــ ذر الرقا ــــــة البرلسا ــــــ  الــــــذا الــــــدور وتت ــــــة الشغــــــام الدياســــــي القــــــائؼ اذ  ختل   ــــــا ت فنيــــــة  ظبيعي
 نسط الع قة بيؽ الدلظتيؽ. 

ــــــ   ــــــا ت ف األنغســــــ  ــــــس    ــــــذ عــــــدة تدــــــسيات تختل ة تتنــــــؾن الدــــــلظة التذــــــريعية مــــــؽ مجل
ــــؾاذ   الدياســــية ــــس الش ــــ  مجل ــــد علي ــــس الذــــعب  ومشهــــا مــــا  ظل ــــد عليهــــا اســــؼ مجل مشهــــا مــــا  ظل

وتعتبـــــر مدـــــؤولة عـــــؽ تقيـــــيؼ األدال الححــــــؾمي    1مجلـــــس الذـــــؾرػ  ومشهـــــا مـــــا  ظلـــــد عليـــــ  اســـــؼ
ــــــة مرــــــلحفالرقا ــــــة  ليــــــ ــــــ  انحــــــراف ة لحسا  ــــــتؼ ة الذــــــعب ومش ــــــة  غيــــــر أنهــــــا   ت الدــــــلظة التشسيذ 

الظــــــــرف حتــــــــ    تتحــــــــؾل إلــــــــ  ســــــــيظرة و زــــــــؾا مــــــــؽ  دون أن  حــــــــؾن الشالــــــــػ تــــــــؾازن بيشهســــــــا
بـــــدأ السرـــــل بـــــيؽ الدـــــلظات السقابـــــل  مســـــا  ـــــؤدؼ إلـــــ  انهيـــــار ألؼ اســـــتقرار سياســـــي الســـــرتبط  س

إذا  قا ــــــة   تــــــؤتي بةسارالــــــا إ حجــــــر األســــــاس الححؾمــــــات الد سقراطيــــــة  وعليــــــ  فالر الــــــذؼ  عتبــــــر 
 .والتؾازن بيؽ الدلظتيؽ التذريعية والتشسيذ ة ان  مبشية عل  أساس التبادل 

لدــــــلظة التذــــــريعية علـــــــ  وقــــــد كسلــــــ  الدســــــاتير ا ترـــــــاص مسارســــــة الرقا ــــــة مــــــؽ قبـــــــل ا   
السسارســـــة  التـــــي تدـــــير عليهـــــا الـــــذل  ليـــــاتالتشسيذ ـــــة  و حـــــددت لهـــــا ا  ـــــرالات و أعســـــال الدـــــلظة 

ـــــة   ســـــا ـــــة أعســـــال الححؾمـــــة وترـــــرفاتها  وعليـــــ  فـــــ ن  زـــــسؽ اســـــتسرار اليسش السجلـــــس علـــــ  مراقب
ـــــة  ـــــة الـــــي وعيس ـــــة البرلساني ــــــها أعســـــال الححؾمـــــة  واســـــدال الشرـــــم ل سياســـــية تهـــــتؼ  سرا عـــــةالرقا  ـــ

 .تسةلهؼ الدلظة التذريعية وا  غها  حل رغبة تترل  سرالم مجسؾا الشا بيؽ الذ ؽ
الشغـــــــــاميؽ البرلســـــــــاني  ؾســـــــــائل التـــــــــي  دـــــــــتخدمها البرلســـــــــان فـــــــــيمختلـــــــــ  ا ليـــــــــات والإن    

األدوار التذـــــريعية والرقابيـــــة السخؾلـــــة لـــــ   التـــــي مـــــؽ   لهـــــا  ذـــــرف علـــــ  ت د تـــــة  والرئاســـــي فـــــي
                                                           

 2014 لــــبشان روتـــــــــــــــ  دار ابؽ كةير للظباعة و الشذر  بيسدلسة  الظبعة الةانيةة الـــــــرلسان في الدولة الحد ةـــالر بي  البــ عــــــلي محــــسد  1
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صــــــش  الدياســــــات العامــــــة  والــــــذؼ نجــــــدل  دــــــتسد قــــــؾة ليهــــــا عسليــــــة ع افــــــة السراحــــــل التــــــي تســــــر 
الدســــتؾر لــــ    اعتبــــارل مســــة  للدــــلظة ا  ل الرــــ حيات والسهــــام التــــي  ؾلهــــتد لــــ  فيهــــا مــــؽ  ــــ

ـــــي تزـــــظل  بـــــؾعيستي وضـــــ  تذـــــا ـــــذالا ريعات الدياســـــة العامـــــةلتذـــــريعية الت ـــــة تشسي ـــــة عسلي  .ومراقب
وبالتــــــالي اعتســــــاد البرلسانــــــات لسجسؾعــــــة مــــــؽ ا ليــــــات والؾســــــائل التــــــي تدــــــسم لهــــــا  التــــــد ل      

 د ةــــــةتعرفهــــــا الدولــــــة الحالدياســــــات العامــــــة  ــــــ تي اســــــتجا ة للتظــــــؾرات التــــــي ل  سعاليــــــة فــــــي مجــــــا
برلسانــــــات دول العــــــالؼ تختلــــــ  مــــــؽ حيــــــ  طريقــــــة تذــــــحيلها وفــــــي الــــــذا الدــــــياق نجــــــد أن معغــــــؼ 

ترســـــــع القؾاعـــــــد الدســـــــتؾرية التـــــــي تححـــــــؼ عسلهـــــــا تتذـــــــا    ـــــــالشغر إلـــــــ   وتنؾيشهـــــــا  إ  أن  ليـــــــات
 .نذاط البرلسان

ة الححؾمـــــ الـــــدف واحـــــد أ  والـــــؾ رقا ـــــة نذـــــاط تحقيـــــدتـــــؤدؼ فـــــي مجسلهـــــا إلـــــ   ا ليـــــاتالــــذل  
ــــػ مــــؽ تؾق مــــؽ طــــرف البرلســــان ومــــا  ــــ  عــــؽ ذل ــــتجل ــــةياســــيالد السدــــؤولية  ي  ة للححؾمــــة فــــي حال

ســــارس  ؽ  ــــالبرلســــان مدــــبقا  أ هــــاعلي حــــؾن قــــد وافــــد العامــــة والتــــي  سياســــتهاذ يــــ رو هــــا عــــؽ تشس
رقا ــــــة الدــــــا قة وال حقــــــة علــــــ  أعزــــــال ات السسشؾحــــــة لــــــ  اليــــــمــــــؽ  ــــــ ل الــــــذل ا ل األ ــــــرالــــــذا 

متعــــــــددة ومهســــــــة و مشهــــــــا  ليــــــــات   ترتــــــــب السدــــــــؤولية  رقابيــــــــةطــــــــرق وســــــــائل الححؾمــــــــة عــــــــؽ 
 .ةلدلظة التشسيذ عل  االدياسية و أ رػ ترتب مدؤولية الدياسية 

  الجراسةأهسية: 
تتجلـــــــ  األالسيـــــــة فـــــــي الـــــــذا السؾضـــــــؾا فـــــــي إبـــــــراز دور  ليـــــــات الرقا ـــــــة البرلسانيـــــــة فـــــــي      

تجلـــــــ  عـــــــؽ  مـــــــؽ  ـــــــ ل  األدال و مـــــــة الشغـــــــاميؽ البرلســـــــاني والرئاســـــــي علـــــــ  أعســـــــال الححؾ 
ــــــػ مــــــؽ تؾق ــــــذل ــــــةياســــــيالد السدــــــؤولية  ي ــــــ رو هــــــا عــــــؽ تشس ة للححؾمــــــة فــــــي حال  سياســــــتهاذ ي

رتقــــــــي بهــــــــذل السؤسدــــــــة لت سجسؾعــــــــة مــــــــؽ التحدــــــــيشات وا صــــــــ حات العامــــــــة وقــــــــد  قامــــــــ  
وعيستـــــــ  تحـــــــؾل دون قيـــــــام برلســـــــان فعـــــــال  ســـــــارس  وأ زـــــــا كذـــــــ  األســـــــباذ الحقيقـــــــة التـــــــي

فــــــي تظبيــــــد ا ليــــــات الرقا ــــــة   ــــــالشغر ل  ــــــت ف القــــــائؼ بــــــيؽ الشغــــــاميؽ ليةالرقابيــــــة  اســــــتق 
 .البرلسانية

 أهجاع الجراسة: 
 :تهدف الذل الدراسة إل 

في الشغاميؽ البرلساني  الدلظة التشسيذ ة عل  الرقا ة البرلسانية ا لياتعل   التعخعـــ 
 .والرئاسي 
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في ك  مؽ  الدياسيةوما ترتب  مؽ مدؤولية البرلسانية  عل  ا ليات الرقابية التعخعـــ 
 .الشغاميؽ 
 عل  ا ليات الرقابية البرلسانية التي   تذحل  ظؾرة عل  سلظة التشسيذ ة والتي ـــ التعخع 

  تذحل  ظؾرة عليها.
 صعػاات البحث: 

 :لقد وا هتشا  عض الرعؾبات في إعداد الذل السذكرة مشها
 قلة السرا   الستخررة. ـــ
مخـاطر ا صـا ة  سيـروس مـؽ  لؾقا ة وحسا ة صحة وسـ مة السـؾاطشيؽ  نغرا لغروف ا ستةشائية ـــ

   مغلقة.الجامعية  اتسحتبجسي  الفالتدابير ال زمة   واتخاذ احترازؼ  ؾرونا السدتجد ك  رال 
 ن نعظـي الـذا السؾضـؾا كامـل حقـ    مسـا    دـسم لشـا  ـلغرف فيروس كؾروناضيد الؾق  نغرا  ـــ

 .ارسةد مؽ
 إشكالية مػضػع البحث: 

مؽ ص حيات البرلسان  مؽ الستعارف علي  أن الرقا ة البرلسانية عل  األدال الححؾمي الي
 : سؾ ب الدستؾر و القانؾن  ولهذا سشحاول ا  ا ة عل  ا شحالية الرئيدية التاليةالسخؾلة ل  
 رلساني والرئاسي ؟ فيسا تتسةل  ليات الرقا ة البرلسانية في الشغاميؽ البـــ 

 :ا شحاليات السرعية التالية يو  شبةد عؽ الدؤال الرئيد
 ؟ في نغاميؽ البرلساني والرئاسي رقا ة العسل الححؾميلالسخؾلة للبرلسان  ما الي  ليات ـــ
التي   ترتب مدؤولية سياسية الرقا ة البرلسانية عل  أعسال الدلظة التشسيذ ة  ا ليات ما الي ـــ

 عال؟ ذحل ف
ما الي ا ليات الرقا ة البرلسانية عل  أعسال الدلظة التشسيذ ة التي ترتب مدؤولية سياسية  ـــ

  ذحل فعال؟
  السشهجية السعتسجة في البحث:   

اعتسدنا في إعداد الذل السذكرة عل  السشهى ولإل ا ة عل  الذل ا شحاليات سشعتسد عل  
الشؾا مؽ الدراسات القانؾنية  سا األندب في الذا اعتبارال ؾصسي السقارن التحليلي والسشهى ال

   ليات الرقا ة البرلسانية في نغاميؽ البرلساني والرئاسي.والدياسية  بهدف النذ  عؽ 
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 خصة البحث: 
ر رقا ة الححؾمة مؽ قبل ــــــــــــــــوقد استعرض  في الذا البح  أححام الدستؾر الذؼ أق      

عش  مدؤوليتها  وتتؼ الذل الرقا ة عؽ طريد مجسؾعة مؽ األدوات  مسا  سحؽ أن  ترتب البرلسان
 .عليها في الدستؾر السشرؾص

 تقديع خصة البحث: 
 :قدسشا  حةشا الذا إل  فرليؽ

 : ال رل األولتشاولشا في  ـــ 
 الخئاسيبخلساني و تختب أثار سياسية في الشطاميغ ال آليات الخقابة البخلسانية التي ال 
  : ال رل الثانيفي  وتشاولشا ـــ 

 بخلساني والخئاسيالية في الشطاميغ تختب أثار سياس آليات الخقابة البخلسانية التي
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 تختب أثار سياسية في ال رل األول: آليات الخقابة البخلسانية التي ال
 ئاسيالخ بخلساني و ال الشطاميغ

ــــــــات الرقابإن          ة البرلسانيــــــــة التــــــــي   ترتــــــــب أذــــــــار سياســــــــية علــــــــ  الححؾمــــــــة الــــــــي ــــــــــــــ لي
الؾســــــائل األ ةــــــر شــــــيؾعا فــــــي مختلــــــ  األنغســــــة البرلسانيــــــة ومشهــــــا البرلســــــاني والرئاســــــي  وحيــــــ  

مـــــؽ طـــــرف البرلســـــانييؽ و األ ةـــــر وفـــــرة أؼ مؾ ـــــؾد فـــــي مختلـــــ   أ ةـــــر اســـــتعسا  الـــــذل  ليـــــاتأن 
ـــــــات شهـــــــا األنغســـــــة  وم ـــــــر الذـــــــهيرة  والـــــــذل األ يـــــــر نرـــــــ  عليهـــــــا األنغســـــــة  لي الذـــــــهيرة و الغي

 الدا لية للدول .
ــــــــة وعيســــــــة         ــــــــرن     ــــــــد فــــــــي إ رالاتهــــــــا و شــــــــروط مسارســــــــتها و  تقت ــــــــل تعقي ــــــــر األق و تعتب

ــــــة أ ــــــرػ  بــــــيؽ أن الــــــذل ا ليــــــات الــــــدفها الــــــؾ ا ســــــتع م و ا ستيزــــــاح و ا ستسدــــــار و  قانؾني
قــــــائد عــــــؽ وقــــــائ  و صــــــل  إلــــــ  علــــــؼ الشــــــؾاذ أو السجلــــــس و الؾقــــــؾف الدــــــعي إلــــــ  تجسيــــــ  الح

ؾمــــــات حــــــؾل عســــــل علــــــ  حقيقــــــة أمرالــــــا  كســــــا أنهــــــا  ليــــــات  دــــــتقي مشهــــــا أعزــــــال البرلســــــان معل
الذـــــــــهيرة  وأ ــــــــرػ غيـــــــــر شــــــــهيرة نرـــــــــ  عليهـــــــــا  ســـــــــتع م  أؼا وســــــــائل الححؾمــــــــة و تدـــــــــس  

ــــــب أذــــــار ــــــة للــــــدول  والــــــذل ا ليــــــات   ترت سياســــــية علــــــي الححؾمــــــة  الشرــــــؾص القانؾنيــــــة الدا لي
ـــــ  عســـــل الححؾمـــــة أؼ  ســـــ   ـــــة دائســـــة و مدـــــتسرة عل ـــــد رقا  تسحـــــؽ الدـــــلظة التذـــــريعية مـــــؽ تظبي
ــــــــالرغؼ مــــــــؽ أن الــــــــذل  ــــــــ  مغــــــــاالر الحيــــــــاة الدياســــــــية  و   ــــــــ  مختل السعلؾمــــــــات و ا طــــــــ ا عل
ا ليــــات   ترتـــــب مدــــؤولية سياســـــية علــــ  الححؾمـــــة إلـــــ  أنهــــا تتبـــــا ؽ فــــي  عـــــض الخرـــــائص و 

ـــــــار السدتخلرـــــــة لنـــــــل مشهـــــــاإ ـــــــرالات مسارســـــــ ـــــــات  .تها و ا ذ ـــــــ  الـــــــذل ا لي و لهـــــــذا ســـــــشظرق إل
 ونقدؼ الذا السرل  إل  مبحةيؽ والؼ كا تي :

 
   السبحث األول: آليــــــات الخقابـــــة البخلسانيــــــة الذهيخة 
  السبحث الثاني :آليات الخقابة البخلسانية الغيخ الذهيخة 
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 ات الخقابـــــة البخلسانيــــــة الذهيخة السبحث األول: آليــــــ
ــــــــة بؾســــــــائل         ــــــــ  ترــــــــرفات الدــــــــلظة التشسيذ  ــــــــ  عل إن البرلســــــــان  دــــــــتظي  أن  ســــــــارس رقابت

ــــــــدؼ  الستعــــــــددةئ ــــــــيؽ   ــــــــاك وســــــــائل تؾضــــــــ  ب ــــــــ  أن الش ــــــــة عل ــــــــد الدســــــــاتير الد سقراطي ــــــــ  تتس حي
ـــــة إلـــــ  البرلســـــان  ضـــــسؽ وعيســـــة الرقا ـــــة علـــــ  الححؾمـــــة تتســـــاوت فـــــي نظاقهـــــا ومجالهـــــا مـــــ ؽ دول

  حدب ا طار الدستؾرؼ وتبدعا لتظؾرالا الد سقراطي وقؾة البرلسان وقدرة أعزائ . أ رػ 
ـــــــة       ـــــــات رقابي ـــــــ   لي ـــــــشغؼ ومـــــــؽ بيشهـــــــا الشغـــــــام البرلســـــــاني والرئاســـــــي تعتســـــــد عل ـــــــة ال إن غالبي

برلسانيـــــــة شـــــــهيرة ومذـــــــتركة لـــــــدػ غالبيـــــــة الـــــــشغؼ وب  ســـــــاا السقهـــــــال والـــــــي األســـــــ لة و التحقيـــــــد 
ني  و تقتــــــرن الــــــذل األدوات فــــــي قــــــؾة أو ضــــــع  ت ذيرالــــــا بشؾعيــــــة الحــــــؾار فــــــ ذا مــــــا كــــــان البرلســــــا

 دــــــيظا بــــــيؽ عزــــــؾ البرلســــــان والــــــؾزير ننــــــؾن أمــــــام الدــــــؤال   وقــــــد  حــــــؾن الحــــــؾار أ ةــــــر تعقيــــــدا 
ـــــــد مـــــــؽ السدـــــــتشدات لسحرـــــــها   أو  ســـــــ   ـــــــد مـــــــ  مـــــــؾعسي وزارة   أو التحقي ـــــــتؼ التحقي عشـــــــدما  

 تحقيد البرلساني.الحقائد والبيانات فشنؾن أمام ال
حيـــــــ  تعتبـــــــر األســـــــ لة والتحقيـــــــد البرلســـــــاني وســـــــائل واســـــــعة الشظـــــــاق تشتذـــــــر فـــــــي أغلـــــــب       

األنغســـــــة والـــــــدفها الـــــــؾ مجـــــــرد الحرـــــــؾل علـــــــ  السعلؾمـــــــات التـــــــي ربســـــــا تدـــــــسم لهـــــــؼ اســـــــتهداف 
إســـــقاط الححؾمـــــة  ـــــاللجؾل إلـــــ  اســـــتعسال وســـــائل الرقا ـــــة التـــــي تدـــــسم بتحقيـــــد ذلـــــػ إذا مـــــا تبـــــيؽ 

  وســــائل رقابيــــة شــــهيرة الــــؾ ا ســــتع متبــــرر ترــــرفاتها   علــــ  اعتبــــار أســــاس الــــذل لهــــؼ  ــــ ن لــــؼ 
 وم  ذلػ ف ن ضع  أو قؾة ت ذيرالا تختل  مؽ نغام إل    ر .

 وبشال عل  ذلػ سؾف نقدؼ الذا السبح  إل  مظلبيؽ :
 السصمب األول: م هػم األسئمة البخلسانية 
 السصمب الثاني : م هػم التحقيق البخلساني 
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 السصمب األول : م هػم األسئمة البخلسانية 
تعتبــر األســ لة البرلسانيــة مــؽ بــيؽ أالــؼ الؾســائل و األدوات الرقابيــة التــي  سلنهــا البرلســان فــي       

ألســاليب انتذـارا و تظـؾرا واســعيؽ مؾا هـة الدـلظة التشسيذ ـة  و لقــد لقـي الـذا األســلؾذ مقارنـة ببقيـة ا
برلسانيـــة أ ةـــر تعـــد األســـ لة ال  و  1شـــيؾعا لسباشـــرة الرقا ـــة البرلسانيـــة  فهـــؾ الؾســـيلة األولـــ  و األ ةـــر

 غالبيـــة فقهـــال القـــانؾن الدســـتؾرؼ  رة فـــي غالبيـــة األنغســـة الدياســـية   و  ـــ قرارياألدوات شـــيؾعا وشـــه
والذ ؽ  جسعؾن عل  أنها حد برلساني دستؾرؼ أقترن عهؾرل  غهؾر البرلسـان  ذـؼ اسـتقرت  عـد ذلـػ 

رالا البارز في ترقيـة و تحسيـز شغام  البرلساني و الرئاسي  ولدو الفي معغؼ الشغؼ الدياسية مؽ بيشها 
 الع قة بيؽ الححؾمة و البرلسان.

وتعد األس لة البرلسانية   وسـيلة رقابيـة مسيـدة للحرـؾل علـ  النةيـر مـؽ السعلؾمـات عـؽ أنذـظة     
الدلظة التشسيذ ة   فهي أداة ذات أالسية كبيرة في الشغؼ الد سقراطية  التي تدع  دائسا إل  أن تزـ  

 .2ح  رقا ة دائسة وصارمةنذاط الححؾمة ت
ـــة بـــيؽ الحح     ـــدعؼ الع قـــة ا  جابي ؾمـــة و البرلســـان   مـــؽ  ـــ ل و بهـــذا  ذـــحل الدـــؤال وســـيلة ل

مغــاالر التعــاون و التــؾازن التــي  خلقهــا اســتعسال  مــؽ  هــة و مــؽ  هــة أ ــرػ قــد  عــد مغهــرا مــؽ 
و  التــالي فهــي ا ليــة األ ةــر  مغــاالر الرقا ــة البرلسانيــة التــي  سارســها البرلســان علــ  نذــاط الححؾمــة

ر أنهــا لــؼ تةبــ  تلــػ الساعليــة مقارنــة  السقارنــة مــ  اســتعسال ا ليــات الرقابيــة األ ــرػ   غيــ راانتذــا
نذ ة األسـ لة البرلسانيـة   وسؾف نتظرق  الدراسة   ل الذا السظلب إل  فرعيؽ أو   سدػ استعسالها

 .   أنؾاا األس لة البرلسانية وا رالاتها وذانيا وتعريسها
 ال خع األول: نذ ة األسئمة البخلسانية وتعخي ها

 أوال: نذ ة األسئمة البخلسانية
تحـؾز األســ لة أالسيــة  الغـة فــي تسعيــل الرقا ــة البرلسانيـة   غيــر أنهــا لـؼ تنتدــب الــذل السحانــة         

 السهــد األول لئســ لة البرلسانيــة إ   عــد فتــرة طؾيلــة عرفــ  فيــ  األســ لة تظــؾرا الامــا   وتعــد بريظانيــا 
 رية .وقد اقترن عهؾرالا  انتقال الدلظة إل  الححؾمة   وعهؾر السدؤولية الؾزا

                                                           
ة دكتؾرال ـ حدؽ مرظس  البحرؼ   الرقا ة الستبادلة بيؽ الدلظتيؽ التذريعية و التشسيذ ة كزسان لشساذ القاعدة الدستؾرية "دراسة مقارنة"   رسال 1

 . 108سحة رال. 2006   في الحقؾق   لية الحقؾق    امعة عيؽ شسس   مرر

  الظبعة األول   دراسة تظبيقية مقارنة م  التركيز عل  دولة النؾي    وعائسهاف -أنؾاعها - نذ تهاي   األس لة البرلسانية ـ عادل الظبظبان  2
  .11سحة رال  1987بدون  ذكر دار نذر   
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ا مــؽ دون أؼ تــدبير أو تخظــيط مدــبد عهــر الدــؤال أو  فــي انجلتــرا عهــؾرا تلقائيــا و عسؾيــ        
حيـ   سـ ل أحـد الشـب ل  19/12/1721حي  تؼ تدـجيل أول سـؤال فـي مجلـس اللـؾردات بتـاريع : 

أمـيؽ الرـشدوق الرئيدـي  Robert Knightالححؾمـة عـؽ واقعـة الـروذ  Eaval Cowperو الـؾ 
و قدم ل  كل السعلؾمات السترـلة   Sunderland 1بحر الجشؾبي   فرد علي  الؾزير األوللذركة ال

 الؾاقعــة و قــد كــان الــدف مقــدم الدــؤال حتســا الــؾ الحرــؾل علــ  السعلؾمــات مــؽ الححؾمــة   و مــا 
سس ا  ـرالات الستبعـة اليـؾم و   ا  ا ـة بـشسس  سحؽ ت  يدل أن الدؤال السظروح  نذاك  لؼ  حـؽ بـش

السؾاصـسات التــي الـي عليهــا حاليـا  و قــد ا دــب الـذا ا  ــرال امتيـازا ألعزــال البرلسـان فــي مؾا هــة 
 .1739الححؾمة   و كرس  أ ةر  عد الدؤال الةاني أمام نسس السجلس سشة 

و الـذؼ أحـدث  21/05/1783أما عل  مدتؾػ مجلس العسـؾم   فقـد سـجل أول سـؤال بتـاريع      
طرح  تغيرا  ذريا  وذلػ  ا عتراف رسسيا  خرؾص حـد مسارسـة الشـؾاذ لهـذل األداة حـيؽ اعتـرف 

 حــد طــرح ســؤا  ألؼ وزيــر أو مدــؤول ححــؾمي   و لهــذا األ يــر حــد  Cornwallرئــيس السجلــس 
تشغـــيؼ  ـــدول  ا  ا ـــة أو تبريـــر عـــدم ا  ا ـــة  ذـــرط أ   حـــدث و ـــؾد األســـ لة  لـــ  و تذـــا ػ فـــي

 أعسال السجلس . 
و مشذ ذلـػ الؾقـ  أصـبح  األسـ لة مـؽ الؾسـائل التـي  سلنهـا أعزـال البرلسـان ا نجليـزؼ و        

ســشة علــ  أول عهــؾر عســؾؼ لهــا   بؾصــسها إ ــرالات  60التــي تقــررت رســسيا  عــد مــرور أ ةــر مــؽ 
 مدتق  مؽ إ رالات البرلسان.

الحــد دفــ   البرلســان ا نجليــزؼ إلــ  ضــرورة رســؼ حــدودل  فنــان  ان ا ســتخدام الستزا ــد لهــذا       
ـــد وقـــ  رســـسي لئســـ لة ضـــسؽ  ـــدول  1888-03-07مؾضـــ  أول اصـــ ح فـــي  عشـــدما تـــؼ تحد 

عشــدما تـؼ اد ـال نغـام األســ لة  1902-04-29األعسـال   و عـرف اصـ ح   ــر أ ةـر أالسيـة فـي 
سـ لة السقدمـة   و عـدم كسا ـة الؾقـ  السحـدد النتابية و ذلػ لسؾا هة الزيادة السزظربة  في عدد األ

لئســ لة لإل ا ــة عليهــا أذشــال الجلدــة   ف صــبم  ا محــان لعزــؾ البرلســان أن  حرــل علــ  ا  ا ــة 
 . 2محتؾبة حت   ارج الؾق  السحدد لئس لة في  لدات البرلسان

أما عؽ عددالا فبالظب  أنها بدأت قليلة   و تخص مدائل سهلة   و بـدأت  ـالتظؾر شـي ا فذـي ا     
 1835أ ـؽ تـؼ وضـ  القؾاعـد و ا  ـرالات الخاصـة بهـا و تقشيشهـا  و بتـاريع  1832إل  غا ة سشة 
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  رســـسيا فـــي  ـــدول تـــؼ طبـــ  األســـ لة ألول مـــرة ضـــسؽ محاضـــر  لدـــات مجلـــس العســـؾم و أدر ـــ
ذلــػ  بــدأ العســل بهــا تــدريجيا و تظــؾرت إلــ  أن أصــبح  مــؽ صــسيؼ  و مــؽ 1849األعســال ســشة 
 العسل الشيابي .

 ثانيا : تعخيف األسئمة البخلسانية
ا تلــ  السقهــال فــي بشــال تعريــؤ شــامل للدــؤال فســشهؼ مــؽ اقترــر علــي وصــ  الدــؤال وتقريــر      

الـذؼ  سؾ بـ   ظلـب نائـب تؾضـيحات حـؾل نقظـة معيشـة  أو  أوضاع    فهؾ بهذا السعشـ  الترـرف
   .1الؾ استسدار عؽ أمر  جهل  عزؾ البرلسان   أو  قرد لس  نغر الححؾمة إل  أمر مؽ األمؾر

هؼ مـــؽ بشـــ  التعريـــؤ علـــ   ـــؾالر الدـــؤال و عشاصـــرل و الهـــدف مشـــ  ولـــذلػ فهـــؾ تقرـــي ومـــش     
عزــؾ البرلســان مــؽ وزيــر مخــتص أو رئــيس الححؾمــة عــؽ حقيقــة مــا أو أمــر معــيؽ  ــاص   عســال 

 . 2الؾزارة أو الححؾمة كحل
لــذا فقــد قــدم السقــ  تعريســات عد ــدة تشدــجؼ مــ  مــا  دــجل  كــل مــشهؼ لهــذا السرــظلم مــؽ عشاصــر     

  ؼ مذـابهة لهـذا السرـظلم فـي حـيؽ وما  حتؾي  مؽ مزاميؽ   وقـد اقتـرذ الـبعض مـؽ وضـ  مسـاالي
بهـــا جؼ مــ  كـــل مجــا ت التظــؾر التـــي مــر دــأفنــار ومزـــاميؽ تش سسهـــؾمهؼ الستسيــز  قــدمؾا   ــرون 

 الدؤال البرلساني .
 تج ل السؾاقـ  إزال الـذا السرـظلم د مؽ التعريسات للدؤال البرلساني  س لعداعلي  سشعرض        

 وكسا   تي :
ـــــ  عــرف الــبعض الدــؤال   نــ   : تؾ يــ  و استيزــاح إلــ  احــد الــؾزرال  قرــد ا ستسدــار عــؽ       

التـي تتعلـد   عسـال وزارتـ   أو  قرـد لسـ  نغـر الححؾمـة إلـ  أمـر مـؽ األمـؾر  أو أمر مؽ األمؾر 
 .    3إل  مخالسات حدذ   ذ ن مؾضؾا ما

  : تقرــي عزــؾ البرلســان مــؽ وزيــر مخــتص أو مــؽ ـــــ بيشســا  عــرف الــبعض ا  ــر الدــؤال   نــ     
 .  4رئيس الححؾمة عؽ حقيقة أمر  اص   عسال الؾزارة أو الححؾمة كحل

       

                                                           

.619 سحةرال   ار السظبؾعات الجامعية   مرر   الظبعة  التاسعةـ مرظس  أبؾزيد فهسي   الدستؾر السررؼ فقها وقزال   د  1  
.3سحة رال  1983 عالؼ النتب   القاالرة  ـ إ هاذ زكي س م   الرقا ة الدياسية عل  أعسال الدلظة التشسيذ ة في الشغام البرلساني     2  
.354 سحةرال  1980ـ رمزؼ ط  الذاعر   الشغرية العامة للقانؾن الدستؾرؼ   مظبعة  امعة عيؽ شسس   القاالرة    3  
 .371سحة رال   1982ـ سامي عبد الرادق   أصؾل السسارسة البرلسانية   الهي ة السررية العامة للنتاذ  القاالرة   4
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ن عزـؾ البرلسـان تؾ يـ  أسـ لة للـؾزرال ل ستسدـار عـؽ أمـر وعرف الدؤال أ زا   نـ  : إمحـاـــ      
 .1 جهل  العزؾ أو  قرد لس  نغر الححؾمة إل  أمر مؽ األمؾر

ـــ      زــؾ السجلــس التذــريعي مــؽ وزيــر ويــذالب   ــرون فــي تعــريسهؼ للدــؤال علــ  أنــ  : طلــب ع ــ
 . 2إ زاح نقظة معيشة

ي غير أن الذل التعريسات   تبيؽ  ؾالر الدؤال   والؾ تقرـي الحقيقـة  سعشـ  التحـرؼ و الدـع      
لسعرفة حقيقة معيشـة عـؽ أمـر معـيؽ   إذا إن العزـؾ    هـدف فقـط إلـ  مجـرد ا ستسدـار أو طلـب 
ا  زـــاح إنســـا  هـــدف إلـــ  النذـــ  عـــؽ حقيقـــة أمـــر معـــيؽ   إذ تتؾقـــ  الـــذل التعريســـات عشـــد بدا ـــة 
الدـؤال والــؾ طلــب ا  زــاح   كســا أن الــذل التعريســات تقترــر فــي مزــسؾنها علــ  أن الدــؤال  ؾ ــ  

 زرال   في حيؽ ان   سحؽ أن  ؾ   إل  الححؾمة كحل.إل  الؾ 
وعليــ  وبشــال علــ  مــا تقــدم ذكــرل مــؽ تعــاريؤ فــان الدــؤال    حــؾن صــحيحا ومقبــؾ  مــؽ ناحيــة      

الذحل إ  إذا قدم مؽ عزؾ البرلسان إل  أحد الؾزرال السختريؽ في مؾضؾا معيؽ مسـا  ـد ل فـي 
ســا أنــ     حــؾن صــحيحا إذ كــان مؾضــؾع  استيزــاح ا تراصــ    ويتعلــد الدــؤال بــؾزير واحــد   

عــــؽ أمــــر  جهلــــ  العزــــؾ  غيــــة التحقــــد مــــؽ حرــــؾل واقعــــة وصــــل  إلــــ  علســــ    فسشــــاط الدــــؤال 
 لس  واقعة  ريد التحقد مشها .   استيزاح أمر  خس  عل  العزؾ   أو وصل إل  ع
 ال خع الثاني: أنػاع األسئمة البخلسانية واجخاءاتها

 ئمة البخلسانية أوال: أنػاع األس
 رػ  عض السق  إل  تقديؼ األس لة البرلسانية إلـ  أسـ لة أصـلية وأسـ لة تبعيـة  وذلـػ  ـالشغر       

 أو  التبعية لدؤال أ ر. إل  تقد ؼ الدؤال إل  البرلسان ابتدال
 وذالــب   ــرون إلــ  قرــر الدــؤال البرلســاني علــ  التقدــيؼ التقليــدؼ الدــؤال النتــابي والـــدؤال      
   .ذسؾؼ ال

أمــا السقهــال ا نجليــز فقــد قــامؾا بتقدــيؼ األســ لة إلــ  عــدة أنــؾاا ومشهــا الدــؤال الســشجؼ والدــؤال       
   .غير السشجؼالؤال ا ضافي و الدؤال السدتعجل والد

 األس لة السحتؾبة واألسـ لة الذـسؾيةئ ألن األسـ لة العا لـة الـي فـي حقيقتهـا ليدـ  إ  نؾعـاد مـؽ      
   :الذسؾية  ولنؽ ألالسية الذا الشؾا مؽ األس لة ف نشا سؾف  تؼ ذكرل في عشرر األس لة أنؾاا
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   عة أنؾاا والي :باستقر لدػ فقهال إنجلترا تقديؼ األس لة إل  أر        
 (:ة الكتابية: )األسئمة الغيخ السشجسة:األسئم-10 

وتنـؾن إ ابــة الححؾمــة   قرد  األس لة النتابية  طرح الدؤال مـؽ العزـؾ البرلسـاني كتا ـة          
علي  كتا ة أ زاد  مؽ أ ل السعرفة أو ا ستيزـاح حـؾل مؾضـؾا ذو مرـلحة عامـة  وتعـد األســ لة 

 .1السحتؾبة استةشال عؽ العسل البرلساني  وتتؼ معالجتها  ارج السشرة
ليهــا تدــتسيد مــؽ الع نيــة الؾاســـعة وتـــدل  لة والــردود النتابيــة التــي تقــدم إومــ  ذلــػ  فــ ن األســ       

علــ  االتســـام الشــؾاذ  سذـــاغل الشــا بيؽ وتلـــزم ا دارة  اتخـــاذ مؾقــ   والـــي تشذــر  الجريــــدة الرســــسية 
  عـؽ مجسؾعـة السذـروعات والؾسـائل السعالـة لتـدعيؼ العســل وتعد األس لة السحتؾبة ذسـرة تظـؾر وبحـ

 البرلساني.
 حتـ  الذـسؾية مشهـاف تؾ ـ  محتؾبـة إلـ  أعــزال الححؾمــة(واألصـل أن  سيـ  أنـؾاا األسـ لة        

وتشتهي  سجرد حرؾل الشائب عل  إ ا ة الؾزير  و   لج  إل  أسلؾذ األس لة الذـسؾية إ  إذا رغـب 
 .           2 ة الؾزيرالتعقيب عل  إ ا

وقــد اســتخدم  األســ لة السحتؾبــة كؾســيلة للحرــؾل علــ  البيانــات والسعلؾمــات التـــي  حتا هـــا       
األعزـــال والتـــي تتظلـــب وقتـــاد  عـــدادالائ مســـا    سحـــؽ معـــ  الحرـــؾل عليهـــا عـــؽ طريـــد اســـتخدام 

 .3  مةال ذلػ إذا تعلق  األس لة  سدائل إحرائية وماليةاألس لة الذسؾية
محتؾبــة   ومـؽ ذــؼ  واألصـل الـؾ أن  سرــم مقـدم الدــؤال عـؽ رغبتــ  فـي حرـؾل علــ  ا  ا ـة      

تقؾم الجهة السخترة بترشي  الدؤال   درا   ضسؽ األسـ لة السحتؾبـة   إ  أنـ  قـد    سرـم مقـدم 
 .4الدؤال عؽ رغبت  في حرؾل عل  ا  ا ة محتؾبة وم  ذلػ  تلق  ا  ا ة عؽ سؤال  كتا ة

ويظلــب فيهــا العزــؾ الدــائل أن تنــؾن ا  ا ــة محتؾبــة   لرــعؾبة ا  ا ــة شــسؾية و لتزــسشيها      
 .5ا أ سال ومخترؾن   وتؾفر عل  ناقري الجرأة ا رتباك و الحرجحقائد وبيانات  عدال
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 2011وسائل الرقا ة البرلسانية عل  أعسال الححؾمة في الشغام البرلساني  السركز القؾمي لإلصدارات القانؾنية    ـ مدح  أحسد غشا ؼ 3
 . 114سحة رال 

ي الدؤال البرلساني ف  مجلة الحقؾق   تردر عؽ كلية     تغريد   رقا ة مجلس الشؾاذ عل  أعسال الححؾمة  دراسة ف عبد القادر علي . 4
 . 190 سحةرال   2010القانؾن  الجامعة السدتشررية   السجلد الةال    العدد العاشر   الدشة الخامدة   
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 ذ ػية : ) األسئمة السشجسة(:ال:األسئمة  -10
والتي  ؤشر عليها بشجسة تسييزا لها عؽ األس لة النتابية   وتتيم الذل األس لة للعزـؾ التعقيـب       

  واألسـ لة تؾ ـ  فـي مجلـس العسـؾم وتقـدم ا  ا ـة  1لجؾاذ   ول   ولغيرل تقد ؼ سـؤال إضـافيعل  ا
 االتسام الرأؼ العام ووسائل ا ع م.  ستقظاذتؾع  الذل األنؾاا عشها شسؾيا و 

 إذ تعــد األســ لة 2رلسانيــة   بــل الــي األصــل األســ لة الذــسؾية الــي الشــؾا الةــاني مــؽ األســ لة الب     
 .3 عد أن تبش  البرلسانات نغام األس لة الذسؾية  سترة طؾيلة السحتؾبة  سةا ة استةشال   فقد عهرت

 للحــــــؾار السستــــــؾح الــــــذؼوتعتبــــــر األســــــ لة الذــــــسؾية أالــــــؼ  حةيــــــر مــــــؽ األســــــ لة النتابيــــــة  نغــــــراد      
       واألســـ لة الذـــسؾية تتظلـــب حزـــؾر الـــؾزير السدـــ ؾل أمــــام البرلســـان   4تقيســـ  بـــيؽ الححؾمـــة والسجلـــس

س األســـ لة السحتؾبـــة التـــي   تتظلـــب ذلـــػ  حيـــ   حتســـي لإل ا ـــة علـــ  األســـ لة السؾ هـــة إليـــ    عحـــ
 .5عـادة  بؾصؾل ا  ا ة إل  العزؾ الدائل

ســـ لة الذــسؾية والـــي أســـ لة  ؾ ههــا عزــؾ البرلســـان وقــد عــرف الشغــام البرلســاني البريظــاني األ     
ويظلب ا  ا ة عشها في مدة   تزيد عل   ـؾميؽ  وإذا أراد العـزؾ أن تنـؾن ا  ا ـة شـسؾية فـيسحؽ 

علــ  السدــتشد الــذؼ  ؾ ــ  عليـــ  الـــدؤال ويحــد للعزــؾ أن  تقــدم  )نجســة (أن  سيــز ســؤال  بؾضــ  
    .6ح  األس لة أ ةر مؽ ساعة دؤاليؽ في اليؾم الؾاحد و   دتغرق  

 : األسئمة السدتعجمة -10
وتدع  األس لة ذات الس حغات الخاصة   وتعظ  لهـا األولؾيـة علـ  الدـؤال العـادؼ   ويلجـ       

 . 7إليها عشد عهؾرل مدائل مدتجدة ملحة وعا لة   وتتعلد  الذ ن العام 
 سحؽ للشؾاذ أن  تقدمؾا   سـ لة  نيـة إلـ  الـؾزرال تتعلـد  قزـا ا عرفيـة طارئـة تدـت ذر  االتسـام       

 .8الرأؼ العام الؾطشي وتدتلزم إلقال الزؾل عليها  استعجال مؽ قبل الححؾمة
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 . 71سحة رال  2007   امعة السلػ عبد  العزيز  

د العسرؼ  الؾعيسة الرقابية لسجلس األمة األردني   رسالة ما دتير    امعة  ل البي    السسرق   األردن ـ. عاصؼ عل  محس3
 .43 سحة رال 2000 
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حي  تغهر فائدتها لسؾا هة  عض القـزا ا العا لـة  ومـؽ أمةلتها تلػ األسـ لة التـي تؾ ـ  إلـ       
 .1وزير الرحة عؽ أسباذ انتذار مرض  ظيـر  أو تلـػ التي تؾ   في حا ت   تحتسل الت  ير

 :األسئمة الستذابكة:-10
والي األس لة التي   تنؾن ا  ا ة عشها مـؽ ا ترـاص وزيـر واحـد بـل قـد تتعـدال إلـ  عـدد مـؽ     

ا ــة عشــ   وتتحســل مدــؤوليت  مجسؾعــة مــؽ الــؾزارات   فــ ذا كــان الدــؤال الــؾزرال فيذــتركؾن فــي ا  
الةقافــة   ا عــ م   الرياضــة    ( فــ ن الــؾزارات السعيشــة الــي  2 تعلــد  دياســة الححؾمــة إزال الذــباذ

 .فالرحة   التعليؼ  الدا لية..
 البخلسانيةإجخاءات األسئمة  ثانيا:

تدــتلزم ا  ا ــة عــؽ الدــؤال كتا ــة أو شــساالية اتخــاذ عــدة إ ــرالات بـــدونها    سحـــؽ أن تـــتؼ        
ـــ  الد ـــ ذا مـــا تســـ  الـــذل ا  ـــرالات فـــ ن السؾ ـــ  إلي ـــة عليهـــا ف ــــا  ا  ــــؾم  ا  ابــــــــــــــــ ــــؤال  ق ة عــــؽ ــــــ

 .رال   ر الظريقة التي طلب  مش  دون اتخاذ إ  ؤالـــــالـد
إذا مــا تــؾافرت الذــروط السحــددة لقبــؾل الدــؤال   فــ ن أولــ   ظــؾات تقد ســ  الــي إ داعــ  لــدػ        

الجهــة السخترــة لتبليغــ  والــرد عليــ   ــ ل فتــرة معيشــة   والــي إ ــرالات نرــ  عليهــا دســاتير الــشغؼ 
 الدياسية السختلسة و لؾائحها .

 ا  ا ة عؽ الدؤال اتخاذ عـدة إ ـرالات تدـبد ا  ابــة ســؾال كانــ ؾف  ـــــــــــزم كي تدتــــــــــويل       
 ا  ا ة الستظلبة عل  الدؤال كتا ة أم شساالية والي كالتالي .

 :تقجيع الدؤال وتدجيمو-10
 شظلــــد ا  ــــرال األول   بــــدال رغبــــة الشائــــب فــــي تؾ يــــ  ســــؤال إلــــ  الــــؾزير أو إلــــ  رئــــيس         

 فيسا إذا كان الجؾاذ عا   أو غير عا ل   شسهيا أو كتابيا . الححؾمة وعل  السعشي أن  حدد
وكــل ذلــػ   شــعار كتــابي اســتسهامي محــدد مــؾ ز  تظــابد مــ  معــا ير وشــروط األســ لة   ذــؼ  ــؾدا 
الدؤال لدػ الجهة السخترة   ويقؾم بتدجيل  في الدجل السخرص لذلػ  عل  أن  تؼ تبليغـ  إلـ  

ا تلســ  األنغســة فــي تحد ــد فتــرة التبليــل   غيــر أن الغالبيــة مشهــا  الــؾزير السؾ ــ  إليــ  الدــؤال   وقــد
 .3تتسد عل  تبليغ  فؾر تقد س 
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 : مػىج رد الػزيخ ىغ األسئمة -10
اد الــــؾزير لإل ا ــــة   حيــــ   ذــــرا مــــ  مؾعسيــــ  ومعاونيــــ   ترتــــب علــــ  التبليــــل ضــــرورة اســــتعد     

السخترــيؽ   عــداد الجــؾاذ ويلقيــ  أمــام السجلــس إذا كــان شــسؾيا   أو  رســل  إذا كــان كتابيــا   وذلــػ 
 . 1  ل فترة محددة تختل  األنغسة في تحد د حجسها الزمشي ومؾعدالا

 :إدراج الدؤال في ججول األىسال :-10
مختلسـة وفـي    تتؼ ا  ا ـة عـؽ الدـؤال قبـل أن  ـدرج فـي  ـدول األعسـال   وباعتسـاد معـا ير      

دــجيلها  غــض الشغــر عــؽ مزــسؾن  تلقائيــا وفقــا لترتيــب ت 2نغــؼ السختلســة   فبعزــها  ــدرج األســ لة 
الدؤال  وبعزها  عتسد عل  أالسيتهـا وارتباطهـا  األحـداث والحالـة ا سـتعجالية   بيشسـا تجسـ   عـض 

 .3الشغؼ بيؽ معيارؼ الترتيب وأالسية األس لة
 : اإلجابة ىغ األسئمة البخلسانية :-10

 يؽ ا  ا ة عؽ األس لة الذسؾية و النتابية:نسيز الشا ب     
 :اإلجابة ىغ األسئمة الذ ػية :0-0

تتؼ إ رالات ا  ا ة عؽ األس لة الذسؾية غالبـا  عـرض الدـؤال مـؽ صـاحب   ـ ل مـدة محـددة      
  ذـؼ  قـؾم الـؾزير  ا  ا ـة عشـ    وقـد  ؤ ـل الـؾزير أو 4ترتبط  الحجؼ الزمشي للجلدة وعـدد األسـ لة 

 تحؾيل الدؤال.عش   أو  رفزها او  تؼ رئيس الؾزرال ا  ا ة 
 كتابية ::اإلجابة ىغ األسئمة ال0-0

  ويسحــؽ للــؾزير 5تــتؼ ا  ا ــة كتابيــا  ــ ل مــدة شــهر مــؽ تــاريع الشذــر أو مــؽ تــاريع التبليــل      
ا  ا ــة مــؽ تحزــير للسعلؾمــات و البيانــات   تظلبــ طلــب تسد ــد الــذل الســدة لعــدم كسا تهــا   وذلــػ لســا 

عل  أن  ؾدا الذا الجؾاذ لـدػ الجهـة السخترـة   ويبلـل إلـ  العزـؾ الدـائل   وتشذـر األسـ لة فـي 
 الس.  ل األحؾال  سحاضر السشاقذات الرسسية للسج
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 )02الر حة)

 لثاني : م هػم التحقيق البخلسانيالسصمب ا
إن معيار التسرقة بيؽ األنغسة الدستؾرية السقارنة الـؾ مبـدأ السرـل بـيؽ الدــلظات و كيـ  تـؼ        

مـــرن بـــيؽ ل تبشيـــ  علـــ  مدـــتؾػ نغامهـــا الدياســـي  فشجـــد الشغـــام البرلســـاني الـــذؼ  عتســـد علـــ  فرـــ
بيؽ الدلظتيؽ التذريعية و التشسيذ ـة  م  مدـؤولية ححؾميـة الدلظات م  و ؾد  ليات تعاون و رقا ة 

أمام البرلسان و عدم مدؤولية رئيس الدولة فـي الشغـام البرلسـاني  ونجـد الشغـام الرئاسـي و الـؾ الـذؼ 
 عتسد عل  السرل الذب  مظلد بيؽ الدـلظات أؼ عـدم و ؾد التدا ل الـؾعيسي بـيؽ صـ حيات كـل 

 سلظة .
يــــد البرلســــاني حقــــا مــــؽ الحقــــؾق السقــــررة للسجــــالس الشيابيــــة فــــي  سيــــ  الــــدول  عتبــــر التحق        

البرلسانيــة والـــؾ مـــؽ السبـــادغ السقـــررة التـــي اســتقر عليهـــا الـــرأؼ أ زـــا مـــؽ الجسهؾريـــات ذات الشغـــام 
الرئاســـي  وا ترـــاص السجـــالس الشيابيـــة بتنـــؾيؽ لجـــان التحقيـــد البرلسانيـــة ا ترـــاص أصـــيل لهـــذل 

حت  لؾ لؼ  رد الشص عليها في صلب الدستؾر والؾ في  ؾالرل وسـيلة مـؽ السجالس   حي  تسارس  
لدلظة التذريعية في مؾا هة الدـلظة التشسيذ ـة  وبسؾ بهـا  دـتظي  البرلسـان ل الرقابية السعالة لالؾسائ

الؾقــؾف علــ  حقيقــة معيشــة عــؽ طريــد فحــص عســل معــيؽ أو سياســة معيشــة فهــؾ إ ــرال  لجــ  إليــ  
  .1مؾقس ارة والتي عل  ضؾئها  سحؽ أن  حدد البرلسان  قرد ا ستش

نذـ ة التحقيـد فـي فـرعيؽ أو    ي    سؾتشـا التظـرق إلـ  الـذل ا ليـةو ما دمشا بدراسة التحقيد البرلسـان
 .لجان التحقيد البرلساني وإ رالات  وذانيا  البرلساني وتعريس 

 ال خع األول: نذ ة التحقيق البخلساني وتعخي و
 أوال: نذ ة التحقيق البخلساني

ذـــؼ 1689إنجلتـــرا إلـــ  عـــام   حــد البرلسانــات فــي تذــحيل لجــان التحقيــد حــد قـــد ؼ  عـــؾد فـــي       
لـــذلػ  عتبــر الحــد فـــي    2وبعـدالا انتذـر فــي  قيـة األنغسـة البرلسانيــة1828فرندـا فـي عــام  عرفتـ  

                                                           
1

اندكتىراي فً  ، أطزوحت نىٍم شهادة( دراست مقاروت) خدوجت خهىفً ، انزقابت انبزنماوٍت عهى أعمال انسهطت انتىفٍذٌت فً انمغزب انعزبً،ـ 

 .33 سحةرال،  2014انقاوىن اندستىري، جامعت انجزائز، ،

    في كل مؽ ـ السداعيد فرحان  الرقا ة البرلسانية عل  أعسال الدلظة التشسيذ ة في الشغام الشيابي األردني " دراسة مقارنة م  األنغسة الدياسية  2
  .240 سحةرال   2011الظبعة األول    دار وائل للشذر  عسان انجلترا  مرر النؾي "  
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 )03الر حة)

 إ رال التحقيقـات البرلسانيـة مـؽ الحقـؾق السدـلؼ بهـا للبرلسـان فــي الــدول ذات الشغــام البرلســاني  بــل
 .1وفي الدول التي ت  ذ  الشغام الرئاسي كذلػ

ســي  إذ تذـحل  لجشـة تعد بريظانيا أسبد الدول محل الدراسـة فـي تذـحيل لجــان التحقيــد الديا      
لسراقبة األ هزة الححؾمية  وكان سؾل إدارة الحـرذ مـ  ا رلشدا الـؾ الدـبب فـي تنـؾيؽ 1689في سشة 

و لؼ  حؽ الحد في التحقيد ذا فاعلية في البدا ة   دبب أن البرلسانات لؼ  حـؽ لهــا   لجان التحقيد 
م  تظـؾر التجربـة  اشـر البرلسـان  إمحانية إ بار الذهؾد عل  الحزؾر  و إحزار السدتشدات  لنؽ

امتيازاتـــ  فـــي ذلـــػ  حتـــ  أصـــبم فـــي إمحانـــ  تؾ يـــ  القدـــؼ إلـــيهؼ و قـــد صــــدر الــــذا الحـــد فـــي ســـشة 
ذــؼ مشحــ  الدــلظات الخاصــة بلجــان التحقيــد فــي قــؾانيؽ  Grenvelleفــي قــانؾن  رنسيــل   1770

   .2دلظاتالذل ال مةل1883 اصة  و تزسؽ قانؾن صدر في عهد السلنة فيحتؾريا سشة 
ـــة  و إنســـا الـــي ســـلظة متذـــعبة        ـــة معيش ـــ  ناحي و ســـلظة البرلســـان فـــي التحقيـــد   تقترـــر عل

الشـؾاحي  فلـ  أن  جــرؼ التحقيـد فـي أؼ وزارة مــؽ الـؾزارات  و كــذلػ فـي حالـة اتهــام أحـد الــؾزرال و 
سياســـية  ليتخــذ البرلســـان  عـــد ذلــػ قـــرارل  حدـــب مــا  دـــسر عـــؽ  أ زــا عشـــد و ـــؾد فزــائم ماليـــة أو

و للجان التحقيد أذشـال إ ـرالات التحقيقـات  عـض سـلظات قزـاة التحقيـد  و فـي ذلـػ مـا   التحقيد
وعقؾبــات مقــررة  –إذا نــص القــانؾن علــ  ذلـــػ  - تعلـد  دــساا الذــهؾد و الخبــرال و تحلـيسهؼ اليســيؽ

أ زــا أصـــبم للجـــان التحقيـــد أذشـــال مسارســتها للتحقيــد ســلظات  لســؽ  حــاول عرقلــة عســل اللجشــة  و
ا طــ ا علــ   سيــ  الؾذــائد و البيانــات السؾ ــؾدة علــ  مدـــتؾػ أ هــزة الدــلظة العامــة و أن تدــس  
الذهؾد و السدؤوليؽ عل  ا ت ف مشاصـبهؼ و تظلـب  سي  ا  زـاحات حـؾل مؾضـؾا التحقيـد و 

  3.ا نتقال إل  السؾاق  الخار ية
و قــد أذبتــ  السسارســة البريظانيــة  ليــة التحقيــد نجاحــا كبيــرا فــي ترتيـــب السدـــؤولية الدياســية       

ـــػ فـــي  عـــض التحقيقـــات التـــي ـــ تي فـــي  للجهـــاز الححـــؾمي و  غهـــر ذل ـــس العســـؾم  و   شـــحلها مجل
السدؤولية الدياسية ما ورد فـي تقريـر لجـان التحقيـد التـي شـحل  فـي فزـيحة وزيـر الـدفاا بروفيسـؾ 

Profumo و التـي 1962 ) عارضـة أزيـال( و كذس  الذل التحقيقات ارتباط الـؾزير  حريدـتيؽ كيلــر
مشــ  و اســتقالت   أ زــا كذــ    انــ  علــ  ع قــة  جاســؾس ســؾفييتي و أدػ الــذا إلــ  ســحب الةقــة

                                                           
ن التحقيد البرلسانية في األردن في غياذ  لية دستؾرية تشغسها " دراسة مقارنة"  ح  مشذؾر في السجلة األردنية لجا العزا لة   س مة ــ أميؽ1

  .225-224 سحةرال   4  العدد 2في القانؾن والعلؾم الدياسية    امعة مؤتة   السجلد

.124 سحةرال  السر   الدابد إ هاذ زكي س م  .  2  
.927 سحةرال  1982    دار الشهزة العربية للشذر  القاالرة -الدولة و الححؾمة  –الشغؼ الدياسية  محسـد كامل ليلة  ـ  3  
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 )04الر حة)

لجشة التحقيد عؽ عدم نجاح  يسـي كا الـان وزيـر الساليـة فـي مؾا هـة تـدالؾر العسلـة مسـا أدػ إلـ  
 1.تقد ؼ استقالت 

لقد نجح  لجان التحقيد في بريظانيا في تسعيل دورالا الرقابي و الـذا  دــبب أن أعسالهـا كانـ       
متشاســـقة و مشرـــبة حـــؾل مـــا  خـــص الشذـــاط الححـــؾمي السؾكــــل رقابتــــ  إلــــ  البرلســـان البريظـــاني  و 

ا  ســاعي   هـدف إلـ  إ جـاد الؾسـائل السعالـة أ زا تعال  عؽ الرراعات الحزبية  حيـ  كـان عسلهــ
      .في رقا ة عامة عل  ححؾمة تتقبل الرقا ة و مـا  شـتى عشها مؽ ترتيب مدؤولية عليها

إن التحقيــد البرلســاني لــؼ  عــد قاصــرا علــ  الــشغؼ البرلسانيــة وحــدالا  فــرغؼ أن الشغـــام الرئاســي       
انــ  ذســة تعــاون  قـــؾم بـــيؽ تلـــػ الدــلظات و  جعــل   قــؾم علــ  أشــد صــؾر السرــل بــيؽ الدــلظات  إ 

 ــ  مشهــا ت  ــذ  عــيؽ ا عتبــار تؾ هــات األ ــرػ فتحترمهــا   رؾصــا إذا قــدم  الدــلظة التذــريعية 
التحقيـــد الـــذؼ تجريـــ  الدـــلظة  تؾ هـــات تعتبـــر عـــؽ تؾ هـــات الـــرأؼ العـــام  و  حيــــ   غــــدو الــــذا

 .2التذريعية أداة الامة في الذا الدياق
 عشـــــــــدما تـــــــــؼ1792و  ر ــــــــ  أول مسارســــــــة للنــــــــؾنغرس للتحقيــــــــد البرلســــــــاني إلــــــــ  تــــــــاريع        

علـ   ـد الهشـؾد الحسـر  تنؾيؽ أول لجشة تحقيد برلسانيـة علـ  إذـر الزيسـة  ـيش الجشـرال سـان  كليـر
 ـل حـرذ تنـؾن  ذؼ أصـبم مـؽ التقاليـد البرلسانيـة أن  قـؾم النـؾنغرس  سـتم تحقيـد برلسـاني علـ  إذــر

   3 .الؾ  ات الستحدة األمريحية طرفا فيها
حقيـــد البرلســـاني بؾاســـظة لجانـــ  الدائســـة أو عـــؽ طريـــد جد أن النـــؾنغرس  ســـارس  ليـــة التــــــــــــــن      

إنذـــال لجـــان  اصـــة و تسارســـها الغـــرفتيؽ أؼ مجلـــس الذـــيؾخ  اعتبارالـــا الغرفـــة األســـس  و مجلـــس 
الشــؾاذ  و ن حــع أ زــا أن مسارســة الــذل ا ليــة   تجــد نـــص دســـتؾرؼ  سسارســتها إنســا تعتســد علــ  

نــؾنغرس حــد مسارسـة التحقيـد حـؾل أعسـال الدــلظة تسدـير و قـرارات السححسـة العليـا التـي مشحـ  لل
التشسيذ ـــة وأحاطتـــ   زـــسانات عد ـــدة تجعـــل مشـــ  نا عـــا وتجعلـــ   خاطـــب األفـــراد السعشيـــيؽ  سؾضـــؾا 
التحقيد مؽ مردر قؾة  و أ زا مؽ  هة أ رػ نجد أن اللجـان فـي النـؾنغرس أو اللجـان الخاصـة 

رســة و إنســا  قرــد استقرــال الحقيقــة و عرضــها  ــالتحقيد فيــ  تســارس الــذل ا ليــة لــيس لغا ــة السسا
 . عل  الرأؼ العام

                                                           
لحقؾقية   مشذؾرات الحلبي ا-دراسة مقارنة –الرقا ة البرلسانية عل  أعسال ا دارة في الشغام البرلساني و الرئاسي وسيؼ حدام الد ؽ األحسد   ـ 1
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.18 سحةرال  1990، دار السعارف  ا سحشدرية  ا ذار القانؾنية و الؾعائ  الدياسية لحل البرلسان   لعال سيد أحسد  ـ علي عبد ا 2  
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 ثانيا: تعخيف التحقيق البخلساني
مؽ زوا ا مختلسة  سؾال مؽ  ـ ل الجهـة   يد البرلساني عدة تعريسات سؾف نتظرق إليهاللتحق       

علـ  أعسـال التي تباشرل أو مؽ   ل مؾضؾع  و أطرافـ  علـ  اعتبـار أنـ  تحقيـد  قـؾم  ـ  البرلسـان 
الدــلظة التشسيذ ــة و أ هزتهــا . و لنــؽ لــؼ  تســد السقــ  القــانؾني علــ  تعريــؤ مؾحــد و  ــام  و مــان  
لتحقيد البرلساني حي  و د تبا ؽ بيؽ الذل التعريسات الستعددة  حي  لؼ ترل أفزلها إ  إلـ  بيـان 

  زئي لهذا التعريؤ :
لسعرفـة  – بؾاسـظة أعزـائ  –رسـها البرلسـان و  عرف أن  وسـيلة مـؽ وسـائل الرقا ـة التـي  سا       

 . 1الحقائد حؾل مؾضؾا محدد  تعلد بشذاطات الدلظة التشسيذ ة
ـــدلظة          و أ زــا  عــرف علــ  انــ  عسليــة تقــؾم بهــا لجشــة غيــر دائســة تتــ ل   ــاقتراح مــــــــــؽ الــــــــــ

التحقيـد و  التذـريعية وتقـؾم  جسـ  السعلؾمـات و تتخـذ ا  ـرالات السشاسـبة فـي البحـ  فـي مؾضـؾا
   2.تشتهي  ريغة تقرير ترفع  إل  الدلظة التذريعية

الذؼ  ؤ ذ عل  الذل العبارات أنها لؼ تعظي تعريؤ للتحقيد البرلساني  ألن التعريؤ  الذيل و      
معشال ا حاطة  حل  ؾانب   الذا الذؼ عجز عش  الذا التعريؤ  حي  لؼ  ذر إل  كؾن الذل 

تعهد إل  لجشة  اصة حي   ا عسال الي مؽ صسيؼ أعسال الححؾمة  أ زا أن مسارسة الذل ا لية
  .   لؼ  تظرق الذا التعريؤ إل  إمحانية إسشاد القيام  التحقيد إل  لجشة دائسة في السجلس الشيابي

الؾصـؾل  ويعـرف التحقيـد البرلسـاني علـ  انـ  تحقيـد سياسـي تجريـ  الدـلظة التذـريعية بهـدف      
  3.تذريعي معيؽ ها أو   رال إص حإل  مؾاطؽ الخلل في احد أ هزة الدلظة التشسيذ ة و محاسبت

ويعــرف علــ  انــ  ""حــد  تؾصــل  ــ  البرلســان إلــ  معرفــة مــا  ريــدل مــؽ الحقــائد""  فــ ذا أذيــر       
ـــــفــــي ا ترــــاص الدلظ مؾضــــؾا  ــــد ل ـــــد ة التذــــريعية  و أرادت أن تسرــــل فيــــ   ف مامهــــا أحــــــــــ ــــــــــــــ

ؾقــؾف ل اليقتيؽ  أن تقتشــ   البيانــات التــي تقــدمها الححؾمــة عبــر أ هزتهــا السختلســة  أو أن تحــاو طــر 
 فقــد  تحقيــدالعلــ  الحقيقــة بشسدــها إذا د لهــا ريــب أو شــػ مــؽ صــحة السعلؾمــات  و   قيــد لسجــال 
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عـــام  أو  ــراد  ـــ  ال دــتهدف التحقيــد قزـــية فدــاد  عـــض ا دارات أو السرــالم أو شـــركات القظــاا 
  1.فحص  عض األمؾر السشدؾبة إل  احد الؾزرال تسهيدا  تهام 

ضـؾئها  علـ  يو  عرف أ زا عل  ألن  إ ـرال تقـؾم  ـ  الدـلظة التذـريعية  قرـد ا سـتشارة و التـ   
 . 2 سحؽ ان  حدد مؾقس 

 ـــــــــقرد  التحقيد البرلساني"" حد الدلظة التذريعية في ا طـ ا علـ  معلؾمـات عـؽ الدـلظة       
التشسيذ ـــة تتـــيم لهـــا مسارســـة صـــ حيتها مةـــل تنليـــ  لجشـــة مـــؽ أعزـــائها  جســـ  السعلؾمـــات و تقـــد ؼ 

        3.""ضؾئ  القرار السشاسبتقرير تتخذ الذل الدلظة عل  
ير أمامــ  الظريــد فــي السدــائل  عــرف علــ  انــ  حــد مــؽ حقــؾق البرلســان   قــؾم  ــ  لنــي  دــتش      

التــي تــد ل فـــي ا تراصــات  و لنــي  حـــؾن علــ  بيشـــة مــؽ األمــر عشـــدما  تخــذ قــرار فـــي شــ ن مـــؽ 
 4.الذؤون 
التحقيد البرلساني وسيلة رقابية متعددة األطراف عل  عحس الدؤال و ا ستجؾاذ السقترـران       
تــد ل شــخص  و إنســا تتجــاوز ذلــػ إلــ  البرلســان كحــل مــؽ ناحيــة و الجهــاز الححــؾمي الــذؼ  علــ 

تتقرــ  الحقــائد عــؽ شــان  تعلــد  ــ  أو  تحــرػ عســا وقــ  فــي نظاقــ  مــؽ مخالســات أو تجــاوزات مــؽ 
ناحيــــة أ ـــــرػ   تعحـــــس بـــــذلػ رغبـــــة البرلســـــان فــــي أن  تؾصـــــل بشسدـــــ  إلـــــ  تلـــــػ الحقـــــائد  ـــــ  رال 

 قـرر مـا  ذـال فـي شـان  ـد ل  د   دـتقي مـؽ   لـ  مـا  ريـد مـؽ السعلؾمـات ال زمـة كـيـــــــــــــــالتحقي
 5.نظاق ا  تراص الححؾمي

ي حيؽ  رػ تعريؤ   ر   ن التحقيد الؾ عسلية مؽ عسليات تقرـي الحقـائد عـؽ وضـ  فـي ف     
الشؾاذ للنذ  عـؽ مخالسـات سياسـية أ هزة الدلظة التشسيذ ة تسارس  لجشة مؤلسة مؽ عدد معيؽ مؽ 
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 .480 سحةرال  1996  القاالرة   الدادسة
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 . 91 سحةرال

الجامعية للدراسات و  السؤسدة –تحليل قانؾني مقارن  –الدلظة التذريعية في الدول العربية ذات الشغام الجسهؾرؼ  ـ قائد محسـد طربؾش  3
 .377 سحةرال  1995الشذر و التؾزي    دمذد   

.926 سحةرال  السر   الدابد  مل ليلة ـ محسـد كا  4  
د  االي أبؾ  ؾنس   الرقا ة البرلسانية عل  أعسال الححؾمة في الشغام السررؼ و النؾيتي   دار الجامعة الجد دة للشذر   ا سحشدرية ــ محس5
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بؾضـــ  اقتراحـــات معيشـــة كتحريـــػ السدـــؤولية الدياســـية أو إصـــ ح ضـــرر معـــيؽ أو ت فـــي أ ظـــال 
  .1سالها عل  السجلس في صؾرة تقريرمعيشة  و تعرض أع

فــي حــيؽ تــؼ تعريســ  أ زــا علــ  أنــ  وســيلة لرقا ــة البرلســان علــ  أعســال الححؾمــة تسارســها عشــ       
لجشة تدتغهر بشسدها ما قد  هـؼ البرلسـان مـؽ حقـائد فـي مؾضـؾا  ـد ل فـي ا تراصـ  ويحـؾن لهـا 

ل ذلـــػ كـــل الدـــلظات التـــي تخؾلهـــا لهـــا الشرـــؾص  وتشهـــي مهستهـــا بتقريـــر ترفعـــ  للبرلســـان فـــي ســـبي
 .2صاحب القرار الشهائي 

 ال خع الثاني :لجان التحقيق البخلساني وإجخاءاتو
 أوال: لجان التحقيق البخلساني 

 قـــؾم  ـــ  رال التحقيـــد لجـــان مـــؽ البرلســـان  ذـــحلها بشسدـــ    وتتحـــدد ا تراصـــاتها وســـلظاتها        
 طبقا للقانؾن.

 / تذكيل لجان التحقيق10
ائســة وبـيؽ لجــان التحقيــد   فا ترـاص األولــ  محــدد مدــبقا تسيـز  ــل الــشغؼ بـيؽ اللجــان الد       

  وتشتخـــب لستـــرة محـــددة ويـــتؼ تجد ـــدالا دوريـــا   أمـــا لجـــان التحقيـــد فهـــي 3بـــشص الدســـتؾر أو القـــانؾن 
ل مــؽ طــرف لجــان عرفيــة تشتهــي مهستهــا    ــداا تقريرالــا لــدػ السجلــس الشيــابي   والــذل األ يــرة تتذــح

 السجلس الشيابي بشال عل  اقتراح  ؾق  مؽ عدد مؽ الشؾاذ . 
 / سمصات لجان التحقيق10

 حتدـــي عســـل اللجـــان أالسيـــة كبـــرػ فـــي الحقـــل الرقـــابي  ألنهـــا األداة التـــي تشيـــر الظريـــد أمـــام       
  4يشـةالبرلسان فيسـا  ـد ل فـي ا تراصـ    ويحـؾن علـ  بيشـة مـؽ أمـرل إذا اتخـذ قـرارل فـي مدـ لة مع

و   تـــ ت  للجـــان ت د ـــة الـــذل السهســـة إ  إذا تستعـــ   ا تراصـــات وســـلظات تتـــيم لهـــا أدال دورالـــا   
وتشبـــ  الـــذل الدـــلظات مـــؽ نرـــؾص قانؾنيـــة تعـــد لـــذلػ   وإ  تعـــذر عليهـــا الؾصـــؾل إلـــ  الحقيقـــة   

د الغرض مشها   وبالسعالية ال زمـة  و يـر نسـؾذج لـذلػ لجـان وبقدر ما تتد  سلظاتها  قدر ما تحق
النؾنغرس األمريحي التي تتست   دلظات واسعة   وباستق لية تامة   عـؽ سـلظة التشسيـذ فحدـب بـل 
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 و عؽ النؾنغرس نسد    فلها سلظة استدعال الذـهؾد   وتنلـيسهؼ  ـالسةؾل أمامهـا   وتحلـيسهؼ اليسـيؽ
وإ  اعتبـروا مـذنبيؽ وي حقـؾن  شائيـا   كسـا تعـد اللجـان فـي إ ظاليـا نسؾذ ـا وا  ا ة عـؽ أسـ لتها   

 .  1أمةل لدعة الدلظات
 / نصاق ىسل لجان التحقيق10 

ألن الرقا ة البرلسانية  ظبيعتها سياسية ف نها   تشرب إ  عل  أعسال مؽ  د ل سياسيا أمـام       
حقيــد البرلســاني الــي إحــدػ  ليــات الــذل الرقا ــة ف نهــا تدــتسد طبيعتهــا مـــؽ تالبرلســان   وألن لجــان ال

طبيعيــة رقا ــة البرلســان نسدــها   كســا تدــتسد و ؾدالــا مــؽ ا  ترــاص األصــيل للبرلســان   ولــذا فــ ن 
  وضـسؽ الــذا 2مـؽ حــد البرلسـان إ ــرال تحقيـد فــي أؼ مؾضـؾا  ــد ل فـي نظــاق الـذا ا  ترــاص 

ا طــار فــ ن التحقيــد البرلســاني   تحــدل قيــؾد طالســا أنــ   راقــب أعســال الححؾمــة   كســا    ذــترط أن 
لتجــاوز أو القرــؾر فحدــب   بــل إنــ   تحــرك ل سترشــاد  تحــرك التحقيــد لــدػ حــدوث السخالســة أو ا

وا ســتشارة ليــتسحؽ مــؽ تزويــد السجلــس  السعلؾمــات والبيانــات ال زمــة عــؽ وضــ  معــيؽ لجهــاز مــؽ 
ة ــــــــــــــي الـذؼ    تحـرك إ  فـي حـدود مخالسـة محققـــــــــــــأ هزة الححؾمة   عل   ـ ف التحقيـد القزائ

 نبها وتحسيل   زالالا .وبقرد التعرف عل  مرت
غيــر أن التحقيــد  قــ  عشــد حــدود الدــلظة التشسيذ ــة و   تعــداالا إلــ  ســلظة أ ــرػ   كالدــلظة      

القزــائية   فــ   جــؾز للجــان أن تجــرؼ تحقيقــا فــي مؾضــؾا  حقــد فيــ  القزــال  أو  حــؾن معروضــا 
تحقيــد أن تتبــ  إنجــاز أمامــ  للسرــل فيــ  إعســا  لسبــدأ السرــل بــيؽ الدــلظات   كســا  سحــؽ للجــان ال

السهـام الرئيدــية فــي الدولــة فــي مختلــ  السجــا ت الدياســية و التشغيسيــة وا قترــاد ة و ا  تساعيــة 
 .  3والةقافية

 ثانيا: اجخاءات التحقيق البخلساني
تــي تــشغؼ ســير عســل اللجــان   تبــدأ  ظلــب  ححــؼ التحقيــد البرلســاني  سلــة مــؽ ا  ــرالات ال       

التحقيد في مؾضؾا معيؽ   ذؼ  تؼ تذحيل اللجشة وتعييؽ رئيدها وتحد ـد محـان انعقادالـا وزمانـ  فـي 
 عض الشغؼ   ذؼ تذرا اللجشة في العسل  عد أن تهيئ كل وسـائل عسلهـا ليدـهل عليهـا أدال مهامهـا  
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د واقتــراح الحلــؾل السشاســبة   وتؾدعــ  لــدػ محتــب ذــؼ تعــد تقريــرا عــؽ أعسالهــا وتزــسش  نتــائى التحقيــ
 السجلس   ليشاقذ  ويرؾت علي    فني   تؼ سير عسل اللجشة؟

 : سيخ ىسل لجان التحقيق 10
أل ــل إعــداد تقريــر واف تعقــد اللجشــة  لدــاتها مــرات عد ــدة   وفــي مــدة كافيــة لجســ  البيانــات      

د   أو إلــ  الذــهؾد والخبــرال والسشيــيؽ  أو لدراســة والسعلؾمــات ول ســتساا إلــ  السعشيــيؽ محــل التحقيــ
الؾذــائد والسدــتشدات  أو للقيــام بزيــارات ميدانيــة للسعا شــة والتحقيــد   علــ  أن تــتؼ الــذل الجلدــات فــي 

غيـر أنـ    مـان   التي تشص عليها النةير مؽ الشغؼ الدا لية للسجـالس التذـريعية   1 ؾ مؽ الدرية
 مؾضــؾعتيهؼمــؽ العلشيــة إذا كانــ  تهــدف إلــ  طس نــة الــرأؼ العــام  و إذبــات حيــاد أعزــال اللجشــة و 

وسعيهؼ لخدمـة السرـلحة العامـة  أو لعـرض دفـؾا مـؽ اسـتهدفهؼ التحقيـد أمـام السـئ   أو لـدف  كـل 
 ما  شدب إل  اللجشة مؽ تقرير عبر عرض وقائ  التحقيد .

 التحقيق وآثارة : تقخيخ لجشة 10
ـــة       ـــائ  الجلدـــات أو محاضـــرالا  طـــ ا السجلـــس علـــ    صـــة مهســـة لجش    حســـي تـــدويؽ وق

التحقيد   إنسا  شبغي أن  عد تقرير عـؽ ذلـػ متزـسشا كذـسا مسرـ  عـؽ  هـؾد وأعسـال الـذل اللجـان  
تشدات  ويقــــ  علــــ  عــــاتد اللجشــــة إعــــداد الــــذا التقريــــر الستزــــسؽ تلخيرــــا لسحتؾيــــات الؾذــــائد والسدــــ

وتر سة السذاالدات و ا ستجؾا ات   ووص  للسعا شات   واستخ صـا لنـل مـا اطلـ  عليـ  أعزـال 
  كسـا  تزـسؽ الخظـؾات ا  رائيـة الستخـذة أل ـل  سـ   2 استذـعروااللجشة أو شاالدول أو سسعؾل أو 

حقيقــة األوضــاا السدــتهدفة فــي التحقيــد ومــدػ مظا قــة  الحقــائد والسعلؾمــات   وتحــدد  ذــحل دقيــد
 ل الذا للقانؾن   كسا تزسؽ اللجشة مجسؾا الحلؾل السقترحة للسد لة محل التحقيـد   ولهـا أن تقـدم 

 اقتراحات  ذ ن تنيي  التذريعات لتتشاسب م  الحلؾل السقترحة.
ت عليــ   األغلبيــة وتحيلــ  إلـــ  وإذا مــا أنهــ  اللجشــة إعــداد التقريـــر تتــداول فــي شــ ن    وترـــؾ      

محتب السجلس الذؼ  حدد مؾعدا لسشاقذت   عـد إدرا ـ  فـي  ـدول األعسـال   علـ  أن  ـؾافي عزـؾا 
 مؽ أعزائ  بشدخة مؽ التقرير ل ط ا السدبد علي  والتسحؽ مؽ مشاقذة محتؾال.

يــر وللسجلــس وعشــد  لدــة السشاقذــة  عــرض رئــيس اللجشــة أو السقــرر عرضــا عــؽ محتــؾػ التقر       
ـــة الـــؾ مـــؽ قبيـــل األعســـال  ـــ    ألن تقريـــر اللجش ـــ  أو     ـــذ   عبـــر الترـــؾي  أن    ـــذ  ســـا  ـــال في
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التحزيرية تتؾق  إ ازتها وسريانها عل  مؾق  السجلس مشهـا   ويسحـؽ أن  تزـسؽ التقريـر اقتراحـا 
  أو بتعـــد ل نرـــؾص قانؾنيـــة  أو اقتـــراح نرـــؾص تنســـل معالجـــة الشقـــائص أو العيـــؾذ السحتذـــسة 

إصــ ح ا  ــت  ت السلحؾعــة   أو قــد  ــتسخض التحقيــد عــؽ اقتــراح للححؾمــة  اتخــاذ ا  ــرالات 
ـــة علـــ  التحقيـــد للقـــائسيؽ علـــ  الهي ـــات أو األ هـــزة أو  القانؾنيـــة كالت د ـــب   أو العـــزل   أو ا حال

الــة ا دانــة كســا أن التقريـر قــد  رتـب بــرالة الححؾمـة أو إدانتهــا   وفـي حيـد   السؤسدـات محــل التحق
ف ن الـذا التقريـر قـد  ـؤدؼ إلـ  اسـتجؾاذ رئـيس الححؾمـة   أو قـد  رتـب تحريـػ مدـؤوليتها الدياسـية 
 فرد ا أو تزامشيا وفي  عض الشغؼ   تنتسـي السجـالس  عـرض تقريـر اللجشـة ومشاقذـت  إنسـا قـد تلجـ 

و  عزـها  سـتم السجـال إل  نذرل  والؾ اتجال غالبية الـشغؼ   وبعزـها  قيـد الشذـر  سؾافقـة السجلـس  
 .1للشذر إ  ما اعترض علي  السجلس
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 السبحث الثاني :آليات الخقابة البخلسانية الغيخ الذهيخة 
سؽ إن  ليات وا  رالات الرقابية العد دة التـي  سلنهـا أعزـال البرلسـان تجـال الححؾمـة  فـتن         

ذل الؾســـائل فـــي محاســـبة الدـــلظة التشسيذ ـــة عـــؽ  سيـــ  ترـــرفاتها  ومراقبـــة  سيـــ  أعسالهـــا ة الـــأالسيـــ
ومشاقذــة الدياســة العامــة التــي رســستها لشسدــها  ومعرفــة طريقــة ســير الجهــاز الححــؾمي وكيسيــة أدائــ  

التذريعية فـي وبسا أن وسائل الرقا ة البرلسانية تسةل حقؾقا مقررة ألعزال الدلظة  ألعسال  السختلسة
ـــمؾا هــة الححؾمــة  فــ ن الــذل  ليــات تتعــدد فــي الــشغؼ الدياســية السختلســة تبعــا لسرــدرالا القانؾن  يــــ

 والهدف مشها. 
التـي تزـسؽ سـيادة القـانؾن  تعد رقا ة البرلسـان علـ  أعسـال الدـلظة التشسيذ ـة مـؽ أالـؼ السغـاالر     

و تتجلــ  مغــاالر رقا ــة الدــلظة  ام البرلســانيوتحقــد التعــاون والتــؾازن فــي البلــدان التــي تشــتهى الشغــ
تزــاف إلــ  وســائل   و  التذريعية عل  الدلظة التشسيذ ة فـي   ليـات الرقا ـة البرلسانيـة الغيـر الذـهيرة

الرقابــة البرلسانيــة الدـــا قة السعروفــة والتـــي تزــسشتها الدســـاتير   ليـات تزــسشتها األنغسـة الدا ليــة و 
ـــات غيـــر شـــهيرة التـــي   تؾ ـــد لـــدؼ  أ ـــرػ اســـتخدامها غيـــر مب ـــة والـــذل  لي اشـــر للسجـــالس البرلساني

 الذل  ليات تبق  أقل فعالية وأذرا .   األنغسة األ رػ والدول   وبالت  يـد
لهــذا  قتزــي تشــاول  ليــات الرقا ــة البرلسانيــة الغيــر الذــهيرة  عليــ  سشقدــؼ الــذا السبحــ  علــ        

 مظلبيؽ  وعل  الشحؾ ا تي:
 آليات رقابية بسػجب األنطسة الجاخمية األول: السصمب 
 :الخقابية البخلسانية غيخ مباشخة آليات السصمب الثاني 
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 بسػجب األنطسة الجاخمية البخلسانية ةآليات رقابالسصمب األول : 
ــــة الدــــا قة السعروفــــة والتــــي تزــــسشتها الدســــاتير وســـائل        ــــة البرلساني ــــ   ليـــات الرقاب  زــــاف إل

تزـسشتها األنغسـة أ ـرػ شهيرة في مختل  األنغسة ومؽ بيشها نغـام برلسـاني ورئاسـي  تؾ ـد  ليـات 
ــــة " السشاقذــــة العامـــــة و اقتــــراح الت  يــــل للسشاقذــــة و  ــــة " الدا ليــــة للسجــــالس البرلساني ا قتــــراح برغب

طلبـات ل تبق  أقل فعالية وأذـرا   وسـؾف نتظـرق لهـذل ا ليـات فـي السـرعيؽ أو  وبالت  يـد الذل الؾسائ
 ا قتراح برغبة.وذانيا  السشاقذة العامة و اقتراح الت  يل للسشاقذة

 اقتخاح الت جيل لمسشاقذة شمبات السشاقذة العامة و ال خع األول :
 ذة العامة شمبات السشاق أوال :
سياسـات   تسشم دساتير الدول ذات الشغام البرلساني الدلظة التذـريعية الحـد فـي الرقا ـة علـ       

 إ  أن الــذل الدســاتير لــؼ تتزــسؽ كافــة وســائل 1الححؾمــة ســؾال علــ  الرــعيد الــدا لي أو الخــار ي
البرلسانية عل  أعسال الححؾمة  وعل  الرغؼ مـؽ أالسيـة طـرح مؾضـؾا عـام للسشاقذـة  اعتبـارل الرقا ة 

وسـيلة رقا ـة تهـدف إلـ  إ ـرال حـؾار بـيؽ البرلسـان والححؾمـة حـؾل مؾضـؾا لـ  أالسيـة معيشــة  إ  أن 
وعل  العحس مـؽ ذلـػ لقـد   وتعد  ت  أغسل الشص علي  كؾسيلة رقابية1952الدستؾر األردني لعام 

وتعد  تــ   وذلــػ فــي السرــل الرا ــ   2013تزــسش  الشغــام الــدا لي لسجلــس الشــؾاذ األردنــي لعــام 
 ف.848-838  عذر مش  في السؾاد

وتعتسد وسيلة الرقا ة الدستؾرية الـذل علـ  الحـؾار القـائؼ بـيؽ كـل مـؽ البرلسـان والححؾمـة لبحـ       
عتبـر العد ـد مـؽ السقهـال الدسـتؾريؽ مؾضؾا معيؽ وذلػ بهدف الؾصؾل لحـل  تسـد عليـ  الظرفـان وي

  ومـؽ ناحيـة أ ـرػ فهـي تنذـ  للححؾمـة مـدػ دعـؼ البرلسـان لهـا 2وسيلة  الرقا ة الـذل   نهـا الادئـة 
ــــمـــؽ  ـــ ل السدـــاللة الدياســـية أمامـــ   وتزـــسؽ الدســـتؾر السرـــرؼ الـــذل الؾســـيلة الرقابي ة  ذـــحل ــــــ

 .    مــصري
وُيقرد  ظلب السشاقذة العامة طرح مؾضؾا ذؼ أالسية عامة للسشاقذـة دا ـل البرلسـان   ذـترك      

 .3في   سي  أعزائ   قرد استيزاح سياسة الححؾمة حؾل الذا السؾضؾا وتبادل الرأؼ  ذ ن 

                                                           

.2011والسعدل لعام   1952الدستؾر األردني لعام  مؽ  47ـ السادة 1  
.88 سحةرالدابد   السر   الإ هاذ زكي   .  2  
برلسان الرقابية   الظبعة األول   دار الشهزة   التظبيقات العسلية لزؾا ط الحرانة البرلسانية ووسائل وإ رالات الرمزان  ظيع  . محسـد  3

  .59 الرسحة  2003العربية   القاالرة  
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 )13الر حة)

ويعرف طلب السشاقذـة العامـة علـ  أنـ  حـد  سشحـ  الدسـتؾر ألعزـال البرلسـان حيـ   تسحشـؾن      
ة  سؾ ب الذل الؾسيلة الرقابية مؽ إذارة مؾضؾا معيؽ متعلد  الدياسة الخار ية أو الدا لية للححؾمـ

وإ ــرال السشاقذــة السستؾحــة بــيؽ أعزــال البرلســان حــؾل ذلــػ  حيــ   ــتسحؽ مــؽ  ذــال مــؽ األعزــال 
ا شـــتراك بهـــا ويجـــب ا شـــارة الشـــا إلـــ  أن دســـاتير الـــدول تقـــؾم بتحد ـــد الحـــد األدنـــ  لعـــدد أعزـــال 

 .1البرلسان حتي  تؼ قبؾل طلبهؼ    رال السشاقذة العامة
ويعـــرف كـــذلػ   نـــ : " استيزـــاح سياســـة الححؾمـــة فـــي شـــ ن السؾضـــؾا السظـــروح للسشاقذـــة         

واســتج ل مــا غســض علــ  أعزــال البرلســان مــؽ  ؾانــب الــذل الدياســة  وســساا أرال مسةلــي الذــعب 
 .2"  د أدق لرغبات الذعب وا تيار أفزل لتشسيذ الذل الرغباتفي ذلػ السؾضؾا  وتحد

 .3"ؼ والسذؾرة بيؽ السجلس والححؾمةفرأوعرف تذريعيا   ن : "  تبادل ال       
وباستعراض الباح  للتعريسات الدا قة  دـتشتى أن طلبـات السشاقذـة العامـة تهـدف إلـ  إ ـرال        

تبـرز أالسيـة  وبالتـالي ةحؾار بيؽ مجلس الشؾاذ والححؾمة  قرد الؾصؾل إل  حـل حـؾل مدـ لة عامـ
اســتج ل الحقــائد مــة وأعزــال البرلســان مســا  دــاعد علــ  الؾســيلة كؾنهــا تقــيؼ حــؾار بــيؽ الححؾ  الــذل

 .واتجاالات البرلسان
ويتســد السقهــال علــ  أن طــرح مؾضــؾا للسشاقذــة  قــ  مؾقســا وســظا بــيؽ الدــؤال وا ســتجؾاذ         

ـائل والسدــ ؾل  أمــا مــؽ فيتحقد لجسي  األعزال الـراغبيؽ فـي السشاقذـة و  تقترـر الع قــة بــيؽ الدـ
ر فيتسةــل فــي الدــؤال  ا ســتسهام أو التحقــد مــؽ واقعـــة  أمـــا الغـــرض مـــؽ طـــرح السشاقذـــة يــحيــ  الغ

 الححؾمــة  عــد انتهـالإسـقاط وقــد تــؤدؼ الــذل الؾســيلة إلــ  ، 4 العامـة فهـؾ ا ستيزـاح وتبــادل الــرأؼ
 .5السشاقذة  وبذلػ تحقد ذات األذر الذؼ  حقق  ا ستجؾاذ

 ـذلػ  و2014 السعدل لعام   و2013 وباستقرال الشغام الدا لي لسجلس الشؾاذ األردني لعام      
الحــد  ظلــب طــرح مؾضــؾا عــام  دــتشتى الباحــ   ــ ن 2014الشغــام الــدا لي لسجلــس األعيــان لعــام  

                                                           

.589 الرسحة   1988دار السنر العربي  القاالرة   اسية والقانؾن الدستؾرؼ  د الظساوؼ  الشغؼ الديـسليسان محس.    1  
  .285 .ص2008 مرر رال   امعة عيؽ شسس ا سحشدريةالز عيؽ   الزسانات القانؾنية لتظبيد القؾاعد الدستؾرية  أطروحة دكتؾ احسد  ـ 2

  3 .2014والسعدل لعام  2013الشغام الدا لي لسجلس الشؾاذ األردني لعام مؽ 138ادة ـ الس
  .193 الرسحة  السر   الدابدـ غشا ؼ مدح   4

.دا لي لسجلس الشؾاذ األردنيالشغام ال مؽ 141السادة  ـ  5 
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 )14الر حة)

ــــللسشاقذـــة ف السشاقذـــة جلدـــيؽ  كســـا ويجـــؾز للححؾمـــة أن تظلـــب ي مجلـــس األمـــة الـــؾ حقـــا لنـــ  الســ
 . 1العامة
ط  أمــا فــي إ  أنــ  لسجلــس األعيــان مــؽ الشاحيــة العسليــة تقــد ؼ الظلــب مــؽ  سدــة أعزــال فقــ     

 .  2مجلس الشؾاذ  ذترط تقد س  مؽ عذرة أعزال أو أ ةر
فتعتبـر الـذل الؾسـيلة ذات أالسيـة للححؾمـة  اعتبارالـا كاشـسة  تجـال مجلـس األمـة حـؾل السدـ لة       

م  تؾ هات سلظة الرقا ة عليها  لسعرفـة السظروحة للسشاقذة  ومرشدا للححؾمة لني تشدجؼ أعسالها 
ـــؾق  مـــدػ دعـــؼ السجلـــس للححؾمـــة فـــي ا  ـــرالات ا مـــؽ   لـــ  لتـــي تتخـــذالا لسؾا هتهـــا   ذـــحل تت

 .  3السداللة سياسيا أمام السجلس  ذ نها
 ثانيا : اقتخاح الت جيل لمسشاقذة

ب أن ا  ا ة عؽ الدؤال غير مقشعة   ف ن   دـلػ أسـلؾذ الترـعيد   ويلجـ  إذا ما و د الشائ       
إل  تقد ؼ اقتراح بت  يل السشاقذة  إذا ما انته  السترة السحددة لئس لة   ولؼ  تسحؽ صاحب الدـؤال 
مــؽ ا لســام    ا ــة وافيــة ومرضــية   ولإلحاطــة  حــل  ؾانــب الدــؤال  قــدم الــذا ا قتــراح فهــؾ  سعشــ  

ــــال مـــ  السشاقذ  ـــر الدـــؤ  ـــ  الســـادة ـــــــ ــــمـــؽ ال ئحـــة الدا لي 44ة   والـــذا مـــا نرـــ  علي ة لسجلـــس ـــــــ
   ويقابل الذل الؾسيلة تحؾيل الدؤال إل  استجؾاذ في  عض األنغسة. 4العسؾم
ــــوتعـــد الـــذل الؾســـيلة أداة للسح       ــــ  وكذـــ  مـــا تقـــؾم بص والتـــدقيد ـــــــــ   الححؾمـــة مـــؽ  ظـــط و ــــــــ

ة   و ـــــــــأعسال   والؾ مؽ األدوات السعالة في بريظانيا   ألن  قـد  ـؤدؼ إلـ  تؾ يـ  اللـؾم إلـ  الححؾم
 .5 رؾت عل  عدم الةقة بها

 ال خع الثاني: االقتخاح بخغبة
ــــ تزـــسؽ الدســـتؾر األردنـــي نرـــا علـــ  اعتبـــار ا قتـــراح برغب لـــؼ       ــــة مـــؽ وســـائل الرقابــــــــــــ  ةــ

 البرلسانية   خ ف دساتير  عض الدول.

                                                           
 . 2013الشغام الدا لي لسجلس األعيان األردني لعام مؽ  75 ـ السادة1

الشغام الدا لي لسجلس الشؾاذ األردني.مؽ 139السادة    2  
.288 الرسحةـ أحسد الز عيؽ   السر   الدابد   3  

 .90 الرسحةا هاذ زكي س م   السر   الدابد  .  4

 .108 الرسحة. دمحم  االي أبؾ  ؾنس   السر   الدابد   5
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 )15الر حة)

تــــشص علــــ :"" لسجلــــس األمــــة إبــــدال رغبــــات  883مــــادة 8964*  كالدســــتؾر النــــؾيتي لعــــام       
ذل الرغبـات و ـب أن تبـيؽ للسجلــس للححؾمـة فـي السدـائل العامـة وأن تعـذر علـ  الححؾمــة األ ـذ بهـ
 .  1أسباذ ذلػ  وللسجلس أن  عقب مرة واحدة عل  بيان الححؾمة""

تــشص علــ :  ألعزــال مجلــس الذــعب إبــدال 130 الســادة1971الدســتؾر السرــرؼ لعــام   *      
 2 .نؾا   أو أحد الؾزرالف رغبات في مؾضؾعات عامة إل  رئيس مجلس الؾزرال أو أحد

وتعد  تــ  2013علــ  الــرغؼ مــؽ ذلــػ تزــسؽ الشغــام الــدا لي لسجلــس الشــؾاذ األردنــي لعــام        
":أن ا قتــراح برغبــة الــؾ دعــؾة الححؾمــة للقيــام  ــ ؼ عســل ذؼ 844الــذل الؾســيلة  فقــد نرــ  الســادة 

تقـــد الباحـــ  أنـــ    مجـــال  ذـــارة الخـــ ف السقهـــي لعـــدم اعتبـــار أالسيـــة  ـــد ل فـــي ا تراصـــها." ويع
ا قتراح برغبة مؽ وسائل الرقا ة البرلسانية  فهي قد وردت في نرؾص نغسها السذـرا األردنـي فـي 
ـــــة كـــــالنؾيتي  ـــــشص عليهـــــا دســـــتؾريا فـــــي الدســـــاتير السقارن ـــــة للبرلســـــان  كســـــا ورد ال األنغســـــة الدا لي

 .3الدؾابد البرلسانيةوالسررؼ  وكذلػ استقرت عليها 
 حيــ  تعتبــر الــذل الؾســيلة فــي الؾقــ  الحــالي مــؽ  دــؾر التعــاون والتؾاصــل بــيؽ الدــلظتيؽ         

 .4التذريعية والتشسيذ ة  مؽ مشظلد أن الذا الحد  سلن  البرلسان كؾن  القي ؼ عل  أدال الححؾمة
ئ ندـتشتى أن الشـاك 2014وباستقرال نرؾص الشغام الدا لي لسجلس الشؾاذ األردنـي لعـام          

ح برغبةئ مؽ ضرورة تقد ؼ ا قتراح برغبة  ظيـا إلـ  رئـيس السجلـس  الـذؼ راذسة شروط لتقد ؼ ا قت
تقـؾم   عـداد تقريـر مـؾ ز عـؽ ا قتـراح  ـ ل مـدة  تؾ ب علي  إحالت  إلـ  اللجشـة السخترـة  حيـ  

 سدة عذر  ؾما مؽ إحالت  عليها وتسلػ اللجشة التؾصية برفض ا قتراح أو قبؾل  وفـي حالـة قبـؾل 
السجلس ل قتراح  بلل إل  رئيس الؾزرال  ويتؾ ب عل  األ ير إ  غ مجلس الشؾاذ بشتائى ا قتـراح 

 .5  إذا قرر السجلس أ   أقرر  ل مدة   تتجاوز ذ ذيؽ  ؾما  إ
 

                                                           

.1962مؽ دستؾر النؾيتي لعام  113مادة ـ 1  
.1971مؽ دستؾر مررؼ  130ـ مادة  2  

الد سقراطية الجد دة في السسلنة األردنية  نؾاف   الرقا ة البرلسانية عل  أعسال ا دارة العامة "دراسة تظبيقية في عل التجربة ـ كشعان 3
 .798.797 الرسحة  2  العدد 22  السجلد1995الهاشسية " مجلة دراسات العلؾم ا ندانية  الجامعة األردنية

.118 الرسحة 1987  2ا دارية  العدد مجلة العلؾم  ـ الزعبي  الد سسارة  وسائل الرقا ة البرلسانية عل  أعسال الححؾمة  دارسة مقارنة  4
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 )16الر حة)

 ة البخلسانية غيخ مباشخةالخقاب السصمب الثاني : آليات
إن  ليــات الرقا ــة البرلسانيــة غيــر مباشــرة  ذــحل تؾعيسهــا لعــدم اســتعسالها  ذــحل مباشــر قــد         

و  الذل الؾسيلة تعتبـر رقا ـة للـرأؼ العـام علـ  أعسـال الححؾمـةالذحاوؼ  تنؾن عؽ طريد العرائض و
والـــذل مســـا  جعـــل الـــذل األداة مقدمـــة لتؾعيـــ  وســـائل التـــي تـــؤدؼ لإلذـــارة مدـــؤولية طلـــب ا حاطـــة 

 فــــي الســــرعيؽ التــــالييؽ وســــشتشاول الــــذل ا ليــــات الؾســــائل أقــــل تــــ ذيرا ودون  ظــــؾرة علــــ  الححؾمــــة  
 ا األول وطلب ا حاطة في السرا الةاني. العرائض والذحاوؼ في السر 

 ال خع األول : العخائس والذكاوي 
نذــ  حــد تقــد ؼ العــرائض فــي بريظانيــا التــي أقــرت حــد تقــد سها إلــ  السلــػ عشــد إعــ ن            

م  ومشـــذ ذلـــػ التـــاريع  مـــر حـــد تقـــد ؼ العـــرائض 1215ميةـــاق العهـــد األعغـــؼ "الساغشـــا كارتـــا" عـــام 
أن أصــبم حقــا  قــدم إلــ  أعزــال مجلــس العســؾم واللــؾردات  وكــذلػ األمــر فــ ن   سراحــل عد ــدة  إلــ 

  1 .حد تقد ؼ العرائض معترف    في التاريع السرندي القد ؼ
لـــذلػ كسلـــ  العد ــــد مـــؽ الدســــاتير حـــد الســـؾاطشيؽ بتقــــد ؼ العـــرائض والذــــحاوػ ولـــؼ  غســــل          

 مشــ  علــ  أن: " لئردنيــيؽ الحــد فــي 87 دســتؾر األردنــي عــؽ الــذا الحــد  حيــ  نرــ  الســادةال
مخاطبة الدلظات العامـة فيسـا  شـؾبهؼ مـؽ أمـؾر شخرـية أو فيسـا لـ  صـلة  الذـؤون العامـة  النيسيـة 

 2014والذــــروط التــــي  عيشهــــا القــــانؾن". وتشــــاول الشغــــام الــــدا لي لسجلــــس الشــــؾاذ األردنــــي لعــــام  
أن تؾقــ  العريزــة أو  مــؽ بــيؽ شــروطهاوالذــحاوػ كؾســيلة مــؽ وســائل الرقا ــة البرلسانيــة و العــرائض 

الذــحؾػ مــؽ مقــدمها مــ  ذكــر اســس  ومهشتــ  وعشؾانــ   وو ــؾذ عــدم تزــسيشها مــا  ســس العــرش أو 
 2.مجلس األمة أو القزال أو احتؾائها عل  ألساظ نابية أو عبارات غير  ئقة

 لــــذلػ تعتبـــــر العـــــرائض والذـــــحاوػ مــــؽ وســـــائل الرقا ـــــة البرلسانيـــــة  لنشهــــا علـــــ   ـــــ ف مـــــ       
الؾسائل األ رػ  حي  أنهسا وسيلة غير مباشرة  فالبرلسان  سارس وسائل الرقا ـة األ ـرػ مـؽ تلقـال 

عتبـر رقا ـة للـرأؼ العـام علـ  أعسـال نسد  أؼ عؽ طريد أعزـائ  أو لجانـ  دون الـذل الؾسـيلة التـي ت
 .3الححؾمة  ووا ب وطشي  تؾ ب عل  كل مؾاطؽ مسارست 
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..ا لي لسجلس الشؾاذ األردنيف الشغام الد161-154سؾاد  الـ  2  
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 ال خع الثاني :شمب اإلحاشة
والــــؾ أداة لتبرــــير الححؾمــــة  ــــ مر معــــيؽ أل ــــل التــــد ل لتشسيــــذل  أو  تخــــاذ القــــرار السشاســــب       

ســلبي نتيجــة ترــرف معــيؽ  أو  زالــة عــائد  سشــ  ا نجــاز الدــليؼ ألدال مــا  أو لحــل لتجشيــب أذــر 
إشــحال عــالد  عيــد الدــير العــادؼ  دارة أعســال الي ــة أو مؤسدــة أو  هــاز   وطلــب ا حاطــة فــي 

ســـا  ســـا صـــعب عليهـــا علســـ   ذـــ ن ا نحرافـــات   وبالتبعيـــة  حيظهـــا عل1حقيقتـــ   ـــؤازر أدال الححؾمـــة
افـد فيحـؾن مـؽ وا ـب الشائـب إع مهـا ب  أدالالا في تديير األ هـزة والسر والشقائص والعؾائد التي تظ

قدمــة لتؾعيــ    إذا أذيــرت مدــؤوليتها   مســا  جعــل الــذل األداة م 2 حــؾن الجهــل عــذرا  ســا تجهلــ    
 ا ستجؾاذ الذؼ  ؤدؼ غالبا إل  إذارة مدؤولية الححؾمة.
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 ممخز ال رل األول:
د مـــــؽ الؾســـــائل  ـــــالعد ندـــــتخلص مســـــا تشاولشـــــال فـــــي السرـــــل األول أنـــــ   ؾ ـــــدوفـــــي األ يـــــر       

لــــــــإلرادة الذــــــــعبية مــــــــؽ مسارســــــــة الرقا ــــــــة علــــــــ  عســــــــل  التــــــــي تس نــــــــؽ البرلســــــــان  رــــــــست  مســــــــة 
ــــــــب  مــــــــة  دون أن الححؾ  ــــــــر مدــــــــؤوليتهاعليترت ــــــــد  رضــــــــها فغ ةياســــــــيالد هــــــــا تقري ــــــــ  عــــــــؽ ح  تؾق

ــــد مــــؽ مــــدػ تشسيــــالتحق ا ســــتع م و ــــؾان ــــذيذ الدــــلظة التشسي ــــ ت  تجدــــيؽ اة الق دا لسزــــسؾن يلتــــي ت
حــــــؾن للبرلســــــان وســــــائل  شبغــــــي أن  لسسارســــــة مهســــــة الرقا ــــــة  ظريقــــــة فعالــــــة ة  يالقؾاعــــــد الدســــــتؾر 

ــــــــ  مغــــــــاالر الحبؾاســــــــظتها السعلؾمــــــــادــــــــتقي   ــــــــ  مختل ــــــــ  مــــــــؽ ا طــــــــ ا عل ــــــــت التــــــــي تسحش اة ي
للبرلســـــان  ات التــــي تدــــسميــــد مـــــؽ ا ل ــــة الحد ةــــة العديالدســــتؾر  األنغســـــة أســــشدت لهــــذا  ةيالدياســــ

   .رقا ة نذاط الححؾمة

ومـــــا   حـــــع أن الؾســـــائل التـــــي   ترتـــــب مدـــــؤولية سياســـــية علـــــ  الححؾمـــــة الـــــي الؾســـــائل        
طـــــرف البرلســـــانييؽ و األ ةـــــر وفـــــرة و األقـــــل تعقيـــــد فـــــي إ رالاتهـــــا  األ ةـــــر شـــــيؾعا و تؾعيســـــا مـــــؽ

و شــــروط مسارســــتها و  تقتــــرن    ــــة وعيســــة قانؾنيــــة أ ــــرػ  و مــــا  جســــ  بــــيؽ الــــدل ا ليــــات الــــؾ 
ا ســــــتع م و ا ستيزــــــاح و ا ستسدــــــار و الدــــــعي إلــــــ  تجسيــــــ  الحقــــــائد عــــــؽ وقــــــائ  و صــــــل  

أمرالــــــا  كســــــا أنهــــــا  ليــــــات  دــــــتقي مشهــــــا  إلـــــ  علــــــؼ الشــــــؾاذ أو السجلــــــس و الؾقــــــؾف علــــــ  حقيقــــــة
ـــــــأعزــــــال الب ـــــــرلسان معلؾمــــــات حــــــؾل عســــــل الححؾمــــــة و تدـــــــــ س  أ زــــــا وســــــائل ا عــــــ م والــــــي ــــ

وســـــائل تسحـــــؽ الدـــــلظة التذـــــريعية مـــــؽ تظبيـــــد رقا ـــــة دائســـــة و مدـــــتسرة علـــــ  عســـــل الححؾمـــــة أؼ 
الرغؼ مـــــؽ أن الـــــذل  ـــــ  ســـــ  السعلؾمـــــات و ا طـــــ ا علـــــ  مختلـــــ  مغـــــاالر الحيـــــاة الدياســـــية   و

  ترتـــــب مدــــؤولية سياســـــية علــــ  الححؾمـــــة إلـــــ  أنهــــا تتبـــــا ؽ فــــي  عـــــض الخرـــــائص و  اتا ليــــ
   .إ رالات مسارستها و ا ذار السدتخلرة لنل مشها

ــــــات رقابيــــــة         ــــــشغؼ ومــــــؽ بيشهــــــا الشغــــــام البرلســــــاني والرئاســــــي تعتســــــد علــــــ   لي ــــــة ال إن غالبي
الـــــــشغؼ وب  ســـــــاا السقهـــــــال والـــــــي األســـــــ لة و التحقيـــــــد برلسانيـــــــة شـــــــهيرة ومذـــــــتركة لـــــــدػ غالبيـــــــة 

البرلســــــاني  و تقتــــــرن الــــــذل األدوات فــــــي قــــــؾة أو ضــــــع  ت ذيرالــــــا بشؾعيــــــة الحــــــؾار فــــــ ذا مــــــا كــــــان 
 دــــــيظا بــــــيؽ عزــــــؾ البرلســــــان والــــــؾزير ننــــــؾن أمــــــام الدــــــؤال   وقــــــد  حــــــؾن الحــــــؾار أ ةــــــر تعقيــــــدا 

 دما  تؼ التحقيد م  مؾعسي وزارة .عش
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ــــــ  تعتبــــــر األســــــ       ــــــة البرلسانيــــــة التــــــي   ترتــــــب حي ــــــد البرلســــــاني مــــــؽ  ليــــــات رقا   لة والتحقي
مدــــــؤولية الدياســــــية والســــــا مــــــؽ  ليــــــات الذــــــهيرة و واســــــعة الشظــــــاق تشتذــــــر فــــــي أغلــــــب األنغســــــة 
ـــــــي ربســـــــا تدـــــــسم لهـــــــؼ اســـــــتهداف إســـــــقاط  ـــــــ  السعلؾمـــــــات الت والـــــــدفها الـــــــؾ مجـــــــرد الحرـــــــؾل عل

سم بتحقيــــد ذلــــػ إذا مــــا تبــــيؽ لهــــؼ  ــــ ن الححؾمــــة  ــــاللجؾل إلــــ  اســــتعسال وســــائل الرقا ــــة التــــي تدــــ
فهســــا أداة لــــؼ تبــــرر ترــــرفاتها   علــــ  اعتبــــار أســــاس الــــذل وســــائل رقابيــــة شــــهيرة الــــؾ ا ســــتع م  

ـــــة  التـــــي تدـــــع  دائســـــا إلـــــ  أن تزـــــ  نذـــــاط الححؾمـــــة  ـــــي الـــــشغؼ الد سقراطي ـــــة كبيـــــرة ف ذات أالسي
ة الؾســـــيلة   ومـــــ  فبقـــــدر  ظـــــؾرة األذـــــر أو محدود تـــــ  تحـــــدد نؾعيـــــ تحـــــ  رقا ـــــة دائســـــة وصـــــارمة

 ذلػ ف ن ضع  أو قؾة ت ذيرالا تختل  مؽ نغام إل    ر.

الدــــــــا قة السعروفــــــــة والتــــــــي تزــــــــسشتها  الذـــــــهيرة  زــــــــاف إلــــــــ   ليـــــــات الرقابــــــــة البرلسانيــــــــة       
رئاســـــي  تؾ ـــــد البرلســـــاني و الشغـــــام الالدســــــاتير وســـــائل شـــــهيرة فـــــي مختلـــــ  األنغســـــة ومـــــؽ بيشهـــــا 

الرقابيــــة   ليــــاتإلــــ   ليــــات  سؾ ــــب أنغســــة دا ليــــة  هاسيقدــــتــــؼ توالتــــي غيــــر شــــهيرة أ ــــرػ  ليــــات 
ــــــر مباشــــــرة  ذــــــحل تؾعيسهــــــا لعــــــدم اســــــتعسالها  ذــــــحل  ــــــات غي ــــــ   لي ــــــر مباشــــــرة حي ــــــة غي البرلساني

تزـــــــسشتها األنغســـــــة الدا ليـــــــة للسجـــــــالس البرلسانيـــــــة " السشاقذـــــــة العامــــــــة و و ليـــــــات التـــــــي  مباشـــــــر
ـــــــراح ب ـــــــراح الت  يـــــــل للسشاقذـــــــة و ا قت ذل الؾســـــــائل تبقـــــــ  أقـــــــل فعاليـــــــة رغبـــــــة "  وبالت  يــــــــد الـــــــاقت

        وت ذيرا.

الــــــذل إن  ليــــــات الرقا ــــــة البرلسانيــــــة غيــــــر مباشــــــرة تنــــــؾن عــــــؽ طريــــــد العــــــرائض و الذــــــحاوؼ      
ـــــ  أعســـــال الححؾمـــــة ـــــرأؼ العـــــام عل ـــــة لل ـــــر رقا  ـــــب ا حاطـــــة  الؾســـــيلة تعتب مســـــا  جعـــــل الـــــذل و طل

والــــــذل الؾســــــائل أقــــــل تــــــ ذيرا ودون إلذــــــارة مدــــــؤولية األداة مقدمــــــة لتؾعيــــــ  وســــــائل التــــــي تــــــؤدؼ ل
 . ظؾرة عل  الححؾمة
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ي تختب آثار سياسية في ال رل الثاني: آليــــات الخقابة البخلسانية الت
 الخئاسيبخلساني و ال الشطاميغ

التشسيذ ــــــــــــــة تخزــــــــــــــ  للرقا ــــــــــــــة البرلسانيــــــــــــــة ولنــــــــــــــؽ بــــــــــــــدر ات فالبرلســــــــــــــان إن الدــــــــــــــلظة        
ــــــــة  ــــــــ  أدال البرلســــــــان لهــــــــذل الؾعيسي ــــــــة ولنــــــــؽ  ختل ــــــــؾم بهــــــــذل الرقا  ــــــــي كــــــــل أنحــــــــال العــــــــالؼ  ق ف
مــــــــــؽ دولـــــــــــة أل ــــــــــرػ وذلـــــــــــػ وفقــــــــــا للدـــــــــــلظات التــــــــــي  تستـــــــــــ  بهــــــــــا البرلســـــــــــان فــــــــــي مؾا هـــــــــــة 

برلســـــــــــان فيهـــــــــــا الدـــــــــــلظة التشسيذ ـــــــــــة   ويتزـــــــــــم ذلـــــــــــػ  ـــــــــــالشغر إلـــــــــــ  ان الـــــــــــدول  دـــــــــــتظي  ال
إ بـــــــــــار الححؾمـــــــــــة علـــــــــــ  ا ســـــــــــتقالة وذلـــــــــــػ كســـــــــــا الـــــــــــؾ مؾ ـــــــــــؾد فـــــــــــي الشغـــــــــــام البرلســـــــــــاني و 

 أذار سياسية علي الدلظة التشسيذ ة  .عشها ب تالرئاسي ويتر 
 ســـــــــــــارس البرلســـــــــــــان الرقا ـــــــــــــة  سجسؾعـــــــــــــة مـــــــــــــؽ ا ليـــــــــــــات مشهـــــــــــــا التـــــــــــــي تـــــــــــــؤدؼ إذـــــــــــــارة      

ـــــــــــػ   والـــــــــــذل  ـــــــــــة إســـــــــــقاطها مـــــــــــؽ  ـــــــــــ ل ذل ـــــــــــة   ا ليـــــــــــات مدـــــــــــؤولية الححؾمـــــــــــة وإمحاني رقابي
ــــــــــــ  ــــــــــــة وفعاليــــــــــــة عــــــــــــؽ األول ــــــــــــل أالسي ــــــــــــار سياســــــــــــية تق ــــــــــــب  ذ ــــــــــــي السسارســــــــــــة  التــــــــــــي   ترت ف

ـــــــــــ  الشغـــــــــــام البرلســـــــــــاني إنســـــــــــا تؾعـــــــــــ  أ ـــــــــــة   و   قترـــــــــــر تؾعيسهـــــــــــا عل  زـــــــــــا فـــــــــــي البرلساني
مشهــــــــــا السسهــــــــــدة والسرتبــــــــــة لإلذــــــــــارة السدــــــــــؤولية  ولــــــــــذلػ ســــــــــشتظرق لنــــــــــل الشغــــــــــام الرئاســــــــــي و 

 لسرل إل  مبحةيؽ والؾ كالتالي:ؼ اواحدة مؽ الذل ا ليات بتقدي
 ـــة مسهجة لتختــيـــب آثــــــــار ســــياسيــــــــ السبحث األول: آليــــــات الخقابــــــة البخلسانيـــــة 
  : سياسية ائية و آليات الخقابة البخلسانية السختبة لإلثارة مدؤولية جش السبحث الثاني 
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   قابة البخلسانية مسهجة لتختيب آثار سياسية السبحث األول: آليات الخ 
إن تؾعيـــــــــــــ   ليـــــــــــــات الرقا ـــــــــــــة تتسةـــــــــــــل فـــــــــــــي التـــــــــــــيقؽ مـــــــــــــؽ النيسيـــــــــــــات التـــــــــــــي تـــــــــــــد ر      
إلـــــــــ  إ قافهـــــــــا عشـــــــــد حـــــــــدودالا    ـــــــــؤدؼ الـــــــــذل ا ليـــــــــات لعـــــــــبلظة التشسيذ ـــــــــة سياســـــــــاتها   و الدـــــــــ

وتهـــــــــدد اســــــــــتقرار واســــــــــتسرار الشغــــــــــام الدياســــــــــي   فـــــــــ ن األمــــــــــر    تؾقــــــــــ  عشــــــــــد الــــــــــذا الحــــــــــد 
 األذــــــــــــر أو محدود تــــــــــــ  وتتحــــــــــــدد  التــــــــــــالي طبيعــــــــــــة الشغــــــــــــام الــــــــــــذؼ  تبشاالــــــــــــافبقــــــــــــدر  ظــــــــــــؾرة 

ــــــــ    ــــــــر   مســــــــا  ؤكــــــــد أن  ــــــــػ فــــــــ ن ضــــــــع  أو قــــــــؾة ت ذيرالــــــــا تختلــــــــ  مــــــــؽ نغــــــــام إل ومــــــــ  ذل
 ا رتباط وذيد بيؽ طبيعة األنغسة و نؾعية  ليات الرقا ة .

ــــــــــار           ــــــــــب  ذ ــــــــــة مسهــــــــــدة لترت ــــــــــة البرلساني ــــــــــات الرقا  ــــــــــ   لي سياســــــــــية فــــــــــي  ذــــــــــحل تؾعي
ــــــــــــدا  لسدــــــــــــؤولية الححؾمــــــــــــة فتنــــــــــــؾن ســــــــــــا قة  الشغــــــــــــام البرلســــــــــــاني والرئاســــــــــــي مقدمــــــــــــة أو تسهي
علــــــــــ  الؾســــــــــائل السةيــــــــــرة للسدــــــــــؤولية ومسهــــــــــدة لهــــــــــا  مســــــــــا  عشــــــــــي أنهــــــــــا أقــــــــــل تــــــــــ ذيرا   ودون 
 ظــــــــــــؾرة والــــــــــــؼ ا ســــــــــــتجؾاذ البرلســــــــــــاني التــــــــــــي  دــــــــــــتعسل فــــــــــــي الشغــــــــــــام البرلســــــــــــاني و ليــــــــــــات 

بشـــــــــي الشغـــــــــام الرئاســـــــــي   وتعـــــــــد الـــــــــذل  ليتـــــــــان البدا ـــــــــة رقا ـــــــــة النـــــــــؾنغرس األمريحـــــــــي الـــــــــذؼ  ت
  ليات األ ظر   مؽ الذل ا ليات.السشظقية لتؾعي  ا

 لذا سؾف نقدؼ الذا السبح  إل  مظلبيؽ والؼ كالتالي :     
 السصمب األول: م هػم االستجػاب البخلساني 
 ةالسصمب الثاني: آليات رقابة الكػنغخس األمخيكي ىمي الدمصة التش يحي 
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         السصمب األول : م هػم االستجػاب البخلساني
مؽ السقؾمات األساسية في نغام الححؼ الرالم أن القـائسيؽ علـ  الدـلظة التشسيذ ـة  حؾنـؾن         

 اضــعيؽ فــي اســتعسالهؼ لدــلظاتهؼ وصــ حياتهؼ ســؾال مــؽ الشاحيــة الدياســية العامــة أم مـــؽ ناحيـــة 
الدــــلظة التذــــريعية  ومــــؽ أساســــيات الــــذل الرقا ــــة ا ســـــتجؾاذ البرلســـــاني السرــــالم السرد ــــة لرقا ــــة 

 وا ستجؾاذ البرلساني  سؾق الؾسائل الدستؾرية األ رػ  ظؾرة.
إن حـــد ا ســـتجؾاذ مـــؽ أ ظـــر وأالـــؼ أدوات الرقا ـــة البرلسانيـــة علـــ  أعســـال الـــؾزارة  حيـــ           

ب مــؽ الــؾزير أو الــؾزارة البيانــات عــؽ  حــد للعزــؾ فــي البرلســان  سقتزــ  حــد ا ســتجؾاذ أن  ظلــ
الدياسة العامة للدولة وسياسة الـؾزير فـي تدـيير شـؤون وزارتـ  والـؾ مـؽ أ ظــر أدوات الرقابــة كؾنـ  

ظرق شتسـ لهـذل األالسيـة لحـد ا سـتجؾاذ ف نشـاقد  ؤدؼ إل  حجب الةقة عؽ الؾزير أو الـؾزارة ونغـرا 
أنـؾاا ا ســتجؾاذ فـي السـرا األول  لبرلسـاني وتعريســ نذـ ة ا سـتجؾاذ ا فـي الـذا السظلـب إلـ  الســرعيؽ

 :في السرا الةاني البرلساني وإ رالات 
 نذ ة االستجػاب البخلساني وتعخي و ال خع األول: 

 أوال : نذ ة االستجػاب البخلساني 
  وا تســ  فــي دســتؾر الةالةــة مــؽ 8798تعــؾد بدا ــة عهــؾرل الــ  دســتؾر الةــؾرة السرندــية ســشة         

ؾرة لعدم إمحانية استجؾاذ الؾزرال الـذ ؽ مشعـؾا مـؽ د ـؾل السجلـس التذـريعي   وعـاود عهـؾر فـي الة
ـــ  السسارســـة البرلسانيـــة   8873  وقـــد نغـــؼ رســـسيا فـــي 8838ســـشة  ـــة أبدعت وقبلهـــا كـــان قاعـــدة عرفي

 .1ويرتب تؾعيس  تحريػ السدؤولية الدياسية 
ف ن الـذل األداة لـؼ تعـرف فـي إنجلتـرا   واسـتسر فـي  عـض الـدول بـشسس السشزلـة وبـشسس القـؾة         

الت ذير كسا الؾ الذ ن في ألسانيا   وفي بلجيحا  دع   الدؤال النبير ويؾ   إل  رئيس الـؾزرال علـ  
 سقـدل فعاليتـ   علـ  أن  شرب عل  دواف  الححؾمة أو نؾا االا   ويدتغرق الرد علي  فترة طؾيلة مسا 

عحس ألسانيا إذ  لق  تظبيق  نجاحا كبيرا    و   زال تؾعي  الذل األداة قائسا فـي غالبيـة دول العـالؼ 
 الةال  و الدول العربية عل  الخرؾص.
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  البخلساني ثانيا: تعخيف االستجػاب
علــ  الححؾمــة لســا  عـد ا ســتجؾاذ مــؽ أ ظــر الؾســائل الرقابيــة السسارسـة مــؽ قبــل البرلســان         

 تزــسؽ مــؽ تحريــػ السدــؤولية الدياســية التــي قــد تسزــي إلــ  ســحب الةقــة  وبســا  تزــسؽ مــؽ اتهــام 
الححؾمة كلها أو أحد أعزائها وتجريم سياسـتها  فـ ذا كـان حـد الدـؤال  حسـل معشـ  طلـب السعرفـة 

أو أحـد وزرائهـا فـي أو تبادل الرأؼ أو الؾصؾل إل  الحقيقة  ف ن ا ستجؾاذ  حسـل اتهامـاد للححؾمـة 
 .  1قزية معيشة

وقــد عــرف الــدكتؾر إ هــاذ ســ م   نــ  : "إ ــرال مــؽ إ ــرالات تقرــي حقيقــة أو حقــائد تتعلــد        
ا معيشة في أحد األ هزة التشسيذ ة   جرؼ عل  أساس تبادل األس لة بيؽ مقـدم ا سـتجؾاذ أو   وضا

 عض األعزال   قابل  إ ا ة الؾزير أو رئيس الححؾمـة علـ  األسـ لة  ويدـتهدف تحريـػ السدـؤولية 
 . 2الدياسية في مؾا هة الححؾمة أو أحد الؾزرال

 رال مؽ إ ـرالات التحقيـد تقـؾم : إ بيشسا عرف عبد القادر  رادة ا ستجؾاذ  ذحل عام   ن       
  التهســة السدــشدة إليــ   وطبيعتهــا  ــ  ســلظة  ؾلهــا القــانؾن ذلــػ  وبسقتزــال  حــاط السدــتجؾذ علســا

 .3 شسيها" ويشاقذ  فيها ويؾا    األدلة القائسة ضدل  بهدف الحرؾل عل  دليل  ؤيدالا أو 
حؾمة أو أحـد الـؾزرال علـ  فيسا عرف الشغام الدا لي لسجلس الشؾاذ األردني   ن محاسبة الح      

 .  4في ش ن مؽ الذ ؾن العامةتررفات 
ويعــرف ا ســتجؾاذ  ــ ن أحــد أالــؼ الؾســائل الرقابيــة السسشؾحــة لعزــؾ السجلــس التذــريعي كــؾن       

ا تهــام ومدـاللة ومحاســبة الححؾمـة أو أحــد   ة الدياسـية  والرامــي لتؾ يـ ـؤدؼ إلــ  تحريـػ السدــ ؾلي
أعزائها عشد ارتنابهؼ أل ظال أو تجاوزات تد ل ضسؽ ا تراصاتهؼ  وذلػ مـؽ  ـ ل  سلـة مـؽ 
ا  ــــرالات الستبعــــة والسحــــددة فــــي القــــانؾن األساســــي والشغــــام الــــدا لي للسجلــــس التذــــريعي  ونغــــراد 

 ستجؾاذ أحاط  الدساتير استخدام  زسانات كةيرة وا رالات معيشة حت  للخظؾرة السترتبة عل  ا 
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 دــير فــي اتجــال ســليؼ و   شحــرف عــؽ الــدف   ويحــؾن وســيلة للرقا ــة البشــالة ولــيس ســبي  مــؽ ســبل 
نـــ : " محاســبة الـــؾزرال  فهـــؾ ذلــػ فـــ ن السذـــرا السرــرؼ قـــد عــرف ا ســـتجؾاذ     1الهــدم والتـــدمير

 . 2أساس  ا تهام اسـتسهام
 ومؽ الشا ف ن     حؾن مجرد حؾار بيؽ مقدم  والسؾ   إلي   بل ستعقب  مشاقذة واسعة.    
لسجلـس أو أحـد أعزـائ  إلـ  : " اتهام  ؾ ه  ا النؾيتي فقد عرف ا ستجؾاذ   ن  أما السذرا      

ســـ  إلــ  علســـ  معلؾمــات مهســــة تةيـــر  عـــض رال أو أحــد الـــؾزرال  فالعزــؾ إذا ترئــيس مجلــس الـــؾز 
الذــبهات فــي مؾضــؾا معــيؽ  ســؾال بلغتــ  الــذل السعلؾمــات بؾســائل  الخاصـــة أم علـــ  أذـــر ســؤال أو 

 حد لـ  أن  قـؾم  ظلـب  مشاقذة عامة أو تحقيد  دتجؾذ رئيس مجلس الؾزرال أو احد الؾزرال  الشا
ويعد ا ستجؾاذ وسيلة مؽ أالؼ الؾسائل التـي تسلنهــا الدــلظة التذـريعية و أ ظرالـا فـي "3ا ستجؾاذ

 أعزال الححؾمة في النؾي  . مؾا هة
مـــؽ الدســتؾر النــؾيتي علــ  حــد ا ســتجؾاذ حيــ  نرــ  " لنــل  100)فقــد نرـــ  الســـادة          

عزؾ مؽ أعزال مجلـس األمـة أن  ؾ   إل  رئيس مجلس الؾزرال و إلـ  الــؾزرال اســتجؾا ات عــؽ 
 "4...األمـؾر الدا لـة فـي ا تراصهؼ

 / اإلشار القانػني لالستجػاب10
وفي استعراض سري  ومقتزب لبعض الدساتير العربية التي نر  عل  الذا الحـد نـذكر مشهـا     

 التالي:
لنـل عزـؾ مـؽ أعزـال مجلدـي األعيـان والشـؾاذ ":علـ  أن96**دستؾر األردني  ـشص فـي السـادة 

 5."..ألمؾر العامةإل  الؾزرال أس لة واستجؾا ات حؾل أؼ أمر مؽ ا  أن  ؾ 
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ب لــعلــ  أن : " جــؾز بشــادل علــ  ط65م  ــشص فــي الســادة 4004** دســتؾر مسلنــة البحــريؽ لدــشة 
إلــ  أؼ مــؽ الــؾزرال اســتجؾا ات   مؾقــ  مــؽ  سدــة أعزــال مــؽ مجلــس الشــؾاذ علــ  األقــل أن  ؾ ــ

 .1"عؽ األمؾر الدا لة في ا تراصات
مـؽ الدسـتؾر السرـرؼ علـ  أنـ  " لنـل عزـؾ مـؽ أعزـال مجلـس الذـعب 125**وقد نر  السادة

لسحاســـبتهؼ فـــي ؼ حـــد تؾ يـــ  اســـتجؾا ات إلـــ  رئـــيس مجلـــس الــــؾزرال أو نؾابــــ  أو الــــؾزرال أو نــــؾابه
م علـ  األقـل مـؽ الذ ؾن التي تد ل في ا تراصهؼ وتجرؼ السشاقذة في ا ستجؾاذ  عـد سـبعة أ ـا

 .2تقد س   إ  في حا ت ا ستعجال التي  راالا السجلس
 ال خع الثاني :أنػاع االستجػاب البخلساني إجخاءات تػضي و

 ـححؾمــــةإن ا ســـتجؾاذ مـــؽ أ ظـــر وســـائل الرقا ـــة السسشؾحـــة للبرلســــان للرقابــــة علــــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــ      
وأعزــــائها  ألـشــــ   تزسؽ نقداد واتهاماد للـــــــححؾمة أو أحد أعــــــزائها مــــــــــؽ الؾزرال عـؽ ترــرف مــؽ 
التررفات العامة  فهؾ  عشي السحاسبة وا تهام  الخظ  والتقرير  ولذلػ سيتشاول الــذا الســرا أمـريؽ 

 والؼ كالتالي:
 سانيأوال: أنػاع االستجػاب البخل

  :الشػع األول ــ 
مةــل مشاقذـــة برنــامى الـــؾزارة مشاقذــة تدــتهدف السدـــؤولية الدياســية والـــي ا ســتجؾاذ  عيشـــ          

ــــامى  وبيـــان الدياســـية العامـــة  إذ أن علـــ  كـــل عزـــؾ فـــي البرلســـان  ريـــد أن  قـــؾم مدا لـــة عــــؽ برن
ػ الحــال فــي الدياســة العامـــة الححؾمــة أن  قيــد اســس  وعــدد السدــائل التــي ســيتشاولها فــي كلستــ  وكــذل

 .3للدولة ويشغؼ رئيس السجلس البرلسان السشاقذة  سا  دسم لنل عزؾ أدرج أسس   الن م
 :الشػع الثانيــ  
ية  والــــــي ســــــائر أنــــــؾاا السشاقذــــــات مشاقذـــــة تدـــــتهدف اقتراحـــــات غيـــــر السدـــــؤولية الدياســـــ         
 رػ  مةل ما  حدث أذشال مشاقذة السؾازنة والخظة العامة للتشسية ا قترـاد ة وا  تساعيــة حيشسـا األ

تحال الخظة إل  لجشة السؾازنة في البرلسان ويز  البرلسان بشال عل  ا قتراحات القؾاعـد التسرـيلية 
 .4السشغسة لظريد  ح  السؾازنة العامة ومشاقذتها

                                                           

.2002 دستؾر البحريؽمؽ  65ـ مادة  1  
.مؽ دستؾر مرر  125ـ مادة  2  

  .380 سحةرالسر   الدابد  ال ـ  حي الجسل  3

. 382سحة رال   السر  ـ  حي الجسل     نسس  4  
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 (27(ة ــالر ح   

 ثانيا :إجخاءات تػضيف االستجػاب البخلساني
فرت الذروط في ا ستجؾاذ ف ن السدـتجؾذ تقـد ؼ ا سـتجؾاذ و  دولتـ  مـؽ أ ـل الـرد اذا تؾ       

عليـــ  مـــؽ قبـــل الححؾمـــة ليشـــتى  عـــد ذلـــػ أذـــرل بشـــال علـــ  الـــذا الـــرد   وكـــل الـــذا وفـــد نغـــام إ رائـــي 
  التالي:
 ب البخلساني وإدراجو في ججول األىسال:تقجيع االستجػا -10
قبل أن  درج ا ستجؾاذ في  دول األعسال  قدم إلـ  محتـب السجلـس ويدـجل  حدـب تـاريع        

وصؾل    ويبلل إل  مؽ و   إلي    وإل  الؾزير السحل  ذؼ  درج فـي  ـدول األعسـال   وذلـػ أل ـل 
ؾذ و السجيــب اقتراحاتهســا  ذــ ن السؾعــد  ا تســاق علــ  تحد ــد مؾعــد السشاقذــة   حيــ   بــدؼ السدــتج

ليحدؼ في   ويدرج في  دول أعسال الجلدة التي اتسـد علـ  مؾعـدالا   و   ـدرج ا سـتجؾاذ إ   عـد 
 أسبؾا عل  األقل في  عض الشغؼ. 

ــــشغؼ عــــدم ادراج ا ســــتجؾاذ فــــي  ــــدول األعســــال قبــــل عــــرض الححؾمــــة        وتذــــترط  عــــض ال
  و   جــب أن  ــرتبط  سؾاضــي  تشغــر فيهــا اللجــان الدائســة  1  اســتعجاليا لبرنامجهـا   إ  مــا كــان مشــ

 للسجلس ولؼ تقدم تقريرا عشها   كسا    جؾز أن  قدم عزؾ استجؾابيؽ في  لدة واحدة.
 مشاقذة االستجػاب البخلسانيــــ 04 

 ســــتجؾاذ كت  يلــــ  لغيــــاذ السدــــتجؾذ   والــــذؼ  عــــد اســــتردادا لهــــذا مؾانــــ  ا إذا مــــا تــــؾفرت      
ا ستجؾاذ إذا لؼ  قدم عذار و يها   أو  حؾن الت  يل  ظلب مؽ مقدم   أو مـؽ السجيـب  أو لعـذر 

  عظــال األولؾيــة لسشاقذــة ا ســتجؾاذ  لسشاقذــة تشجــز فــي الجلدــة السحــددة  قــاالر   فــ ن إ ــرالات ا
كسـا تعظـ  األولؾيـة لسقـدم ا سـتجؾاذ تةشال طلبـات ا حاطـة و األسـ لة  سعل  غيرل مؽ األعسال  ا

األصــلي ويســشم لــ  الؾقــ  النــافي لعرضــ    ذــؼ  ــتؼ الــرد عليــ  مــؽ طــرف الــؾزير   ذــؼ  ــتؼ فــتم  ــاذ 
ــــ  ــــؼ  عقــــب العزــــؾ عل ــــؾائم عــــادة عــــدد  السشاقذــــة لئعزــــال ا  ــــريؽ   ذ ــــة   و  تحــــدد الل ا  ا 

  ذــؼ  علــؽ 2تشغيسهــا مــ  مراعــاة السدــاواة بــيؽ السؤيــد ؽ و السعارضــيؽ  السشاقذــيؽ   و الــرئيس ســلظة
 عؽ انتهال السشاقذة  عد تقد ؼ اقتراحات  ذ ن ا ستجؾاذ .

 
 

                                                           

.791 سحةرالـ حدؽ مرظس  البحرؼ   السر   الدابد   1  
2 . 796-792  سحةرال  السر    نسس حدؽ مرظس  البحرؼ .
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 (28(ة ــالر ح   

 ــ مريخ االستجػاب10
ت السحــا ؼ  الســدعي تذــا   عــروف مشاقذــة ا ســتجؾاذ وإ رالاتــ  عــروف وإ ــرالات  لدــا       

فيها الؾ مقدم ا ستجؾاذ   والسدتجؾذ الؾ محل ا تهام أو التحقيد   والسجلـس الـؾ السححسـة التـي 
تقــرر  عــد السشاقذــة ا دانــة أو البــرالة   اســتشادا إلــ  مزــاميؽ األ ؾبــة وا  زــاحات والــد ئل التــي 

 اقتشاا السجلس بها.تدشدالا  والسقدمة مؽ عزؾ الححؾمة السدتجؾذ ومدػ و االتها ودر ة 
ف ذا ما اسـتشتى أن السجلـس    ـرػ مـا  دـتؾ ب تقـد ؼ اقتراحـات  ذـ ن ا سـتجؾاذ ف نـ   شتقـل       

 عــــدون اقتراحــــات كتابيــــة    أمــــا إذا رأػ السجلــــس غيــــر ذلــــػ   فــــ ن الشــــؾاذ1إلــــ   ــــداول األعســــال
ويعرضــؾنها علــ  رئــيس السجلــس فــؾر انتهــال السشاقذــة   وتشــاقش الــذل اقتراحــات مــؽ مقــدميها دون 
غيـرالؼ  وقــد  سرــل فيهـا السجلــس مباشــرة   أو قــد  حيـل رئــيس السجلــس الـذل ا قتراحــات إلــ  إحــدػ 

  وقــد تــرفض الــذل ا قتراحــات أو ت  ــذ طريقهــا 2لجــان السجلــس لتقــد ؼ تقريــر عشهــا قبــل السرــل فيهــا
 إل  التشسيذ   وعسؾما ف ن مرير ا ستجؾاذ    ذ إحدػ الذل السدارات:

 *اقتراح شحر وت  يد الححؾمة ومداندتها في مدارالا.     
لتحقيــد  ذــ ن  وتقــد ؼ تقريــر *اقتــراح إحالــة مؾضــؾا ا ســتجؾاذ إلــ  لجشــة برلسانيــة لتعسيــد ا      

 مسرل عؽ ذلػ  تخاذ القرار السشاسب.
* اقتراح سحب الةقة مؽ الححؾمة   والذؼ  سرض اللجؾل إل  الترؾي  علـ  ا قتـراح   فـ ذا       

 حاز األغلبية السظلؾبة رتب إقالة الححؾمة أو إقالة الؾزير.
 قتـــــراح الت  يـــــل الدـــــائد فـــــي -   ـــــرال مذـــــا   وســـــارت النؾيـــــ  واألردن علـــــ  ذات الشهـــــى        

ويظلــد عليــ  ا ســتجؾاذ البرلسانــي  والــذؼ  عــد مــؽ أالــؼ الؾســـائل الرقابيـــة علـــ  أعســال  -بريظانيــا
ةقــة الححؾمـة  ذلـػ ألنـ   حسـل فـي طياتـ  معشـ  السحاسـبة  ويـؤدؼ فــي نها ــة السظــاف إلــ  طــرح ال

 الححؾمـــــة  أو   حـــــد أعزائهـــــا  ومر ـــــ  ذلـــــػ أنـــــ  إ ـــــرال ذو طبيعـــــة اتهاميـــــة  ووســـــيلة ذات أذـــــر 
 3.عقابـي  تشتهـي بتحريـػ السدـؤولية الدياسـية سـؾال ألحـد الـؾزرال أو الححؾمـة كحل
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مـة فـي مرـر والنؾيـ   الظبعـة األولـ   دار الشهزـة  ـابر  ـاد نرـار  ا سـتجؾاذ كؾسـيلة مـؽ وسـائل الرقا ـة البرلسانيـة علـ  أعسـال الححؾ ــ 3
   .       .6 سحةرال  1999العربية  القاالرة 
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 (31(ة ــالر ح   

 السصمب الثاني : آليات رقابة الكػنغخس األمخيكي
 ة علــ  السرــل الرــارم بــيؽ  الدــلظات بشــ  الشغــام الدســتؾرؼ األمريحــي مــؽ الشاحيــة الشغريــ        

 غيـر أن السرـل الرـارم بـدأ  1النـؾنغرس ئيس أ ة سلظة عل سرل أن  ليس للر ويترتب عل  الذا ال
التــؾازن حيــ  تحقــد  ترا ــ  ابتــدال مــؽ أوا ــر القــرن الةــامؽ عذــر وفقــد روا ــ  لرــالم فنــرة الرقا ــة و 

الحــد مــؽ اســتبداد وتعدــ  أ ــة ســلظة أ ــرػ  ألنهــا تجيــز لنــل ســلظة مــؽ ســلظات الدولــة ان تنــبم 
شالات تــرد علــ  الــذا السرــل الرــارم أورد الدســتؾر  عزــها  وذلــػ مــ  اســتة2 ســاح الدــلظة األ ــرػ 

  وأ رػ فرضها الؾاق  العسلي.
إن  ليــات رقا ــة النــؾنغرس علــ  الــرئيس فــي الؾ  ــات الستحــدة الــي ا ليــات األقــؾػ و األ ةــر        

ــــ   ــــة عل ــــؾة وســــعة ســــلظاتها   كــــالتحقيد البرلســــاني   والرقا  ــــة مــــؽ ق ــــة   وتدــــتسد الــــذل السعالي فعالي
 تسادات السالية  و إدارة الذؤون الخار ية و ليات  في تنؾيؽ الدلظة التشسيذ ة .ا ع
أو   يؽعيذ ــة   ســؾف نــذكرالا ضــسؽ الســر تشساليــات رقا ــة النــؾنغرس علــ  ســلظة وتتجلــ  الــذل  ل     

 ليــات النــؾنغرس فــي لتشسيذ ــة وإدارة الذــؤون الخار يــة وذانيــا  ليــات النــؾنغرس فــي تنــؾيؽ الدــلظة ا
 . يد وفي إقرار السيزانيةالتحق

 الخارجيةة وإدارة الذــؤون الدمصــة التش يحيـــ غــػنغخس في تكػيات الكال خع األول: آلي
 أوال: آليات الكػنغخس في تكػيغ الدمصة التش يحية      

 خؾل النؾنغرس الخـروج عـؽ الـذل ا سـتق لية  لسسارسـة وعـائ  تشسيذ ـة  األمريحي الدستؾرإن     
ـــيس ا الـــي فـــي ـــة   ويقرـــد الحـــد مـــؽ حريـــةاألصـــل مـــؽ ا ترـــاص رئ و   ـــةســـلظة التشسيذ لجسهؾري

  سؾحها .
 وذلػ مؽ   ل إشراك النؾنغرس في: 
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 ـــــ انتخاذ رئيس الجسهؾرية :8
تؾكل لسجلس الشؾاذ مهسة انتخاذ رئيس الجسهؾرية   وذلػ في حالة ما إذا حرل أ ةـر مـؽ       

زمــة للســؾز  السشرــب  وحرــل كــل مــشهؼ علــ  عــدد متدــاو مــؽ شــخص علــ  أصــؾات األغلبيــة ال 
 .1األصؾات   ف ن عل  مجلس الشؾاذ أن  ختار واحد مشهؼ  ا قتراا الدرؼ ليحؾن رئيدا

 ئب الرئيس مؾافقت  عل  تعيؽ كبار السؾعسيؽ.ــ انتخاذ مجلس الذيؾخ نا 4 
* إن انتخـــاذ نائـــب رئـــيس مـــؽ مهســـة مجلـــس الذـــيؾخ   وذلـــػ فـــي حالـــة مـــا إذا لـــؼ  حرـــل       

السرشــم لسشرــب نائــب الــرئيس علــ  أغلبيــة األصــؾات ال زمــة للســؾز  السشرــب "ويرــبم الذــخص 
أؼ شــخص علــ  األغلبيــة  الــذؼ  حرــل علــ  أغلبيــة الشــا بيؽ السعيشــيؽ  وفــي حالــة عــدم حرــؾل

 تـؾل  مجلـس الذـيؾخ ا تيـار نائـب الـرئيس مـؽ بـيؽ الذخرـيؽ الـذ ؽ  حؾنـان قـد حرـ  علـ  أ بــر 
 عدد مؽ األصؾات في القائسة...." 

* عــد كــل مــؽ  تــؾل  مشرــبا مهســا فــي الححؾمــة السيدراليــة   والــؼ الــؾزرال والدــسرال و الــؾزرال       
بــار القــادة العدــحرييؽ   والــذل الس ــة  رشــحها رئــيس الجسهؾريــة السسؾضــيؽ وقزــاة السححســة العليــا وك

عل  أن  ؾافد عل  تعييشها مجلس الذيؾخ   الترؾي   عل  التعييشات  األغلبيـة   ويرـدر الـرئيس 
قـرارا بتعييـشهؼ إذا حــازت قائسـة الســؾعسيؽ علـ  السؾافقـة  األغلبيــة السظلقـة ألعزــال مجلـس شــيؾخ و 

لــيس للــرئيس إ  أن  رضــع  دارة األغلبيــة  وعليــ  أن  قــدم مرشــحيؽ إذا رفزــ  كلهــا أو  عزــها ف
 .   2  ريؽ  ددا  لقؾن قبؾل السجلس

 ثانيا: آليات الكػنغخس في إدارة الذؤون الخارجية
وعلــ  األ ــص مجلــس الذــيؾخ فــي  إعســا  لسبــدأ الرقا ــة والتــؾازن  ذــرك الدســتؾر النــؾنغرس        

إدارة الذؤون الخار ية م  الرئيس    ـالرغؼ مـؽ أنهـا ا ترـاص أصـيل للـرئيس   فؾاضـعؾ الدسـتؾر 
تعســدوا تقدــيؼ مهــام إدارة الدياســة الخار يــة تساد ــا لتركيــز الدــلظة فــي  ــد ســلظة واحــدة   إذ  حلــ  

قيام  ـ  زال أ ـرػ   ويحلسهسـا معـا  القيـام الدستؾر النؾنغرس  القيام    زال مشها   ويحل  الرئيس  ال
 ببعض األ زال.
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فقد أوكل الدستؾر للنؾنغرس سـلظة إعـ ن الحـرذ   وأوكـل للـرئيس قيـادة القـؾات السدـلحة فجـزأ     
بــذلػ ســلظة الحــرذ بيشهســا  وإذا كــان الــرئيس  قــؾد القــؾات السدــلحة فــ ن للنــؾنغرس حذــد الجيــؾش 

 وكل للنؾنغرس تشغيؼ التجارة الخار ية .ودعسها وتزويدالا  السؤن   كسا أ
وإذا كان للرئيس سلظة عقـد السعاالـدات وتعيـيؽ الدـسرال والقشاصـل والسسةلـيؽ الدبلؾماسـييؽ فـ ن      

الـــذل الدـــلظة تخزـــ   لسؾافقـــة مجلـــس الذـــيؾخ   علـــ  ان  دـــاعد مجلـــس الشـــؾاذ فـــي تقريـــر مـــدػ 
 . 1ا لتزامات التي تشظؾؼ عليها السعاالدات
 في التحقيق وفي إقخار السيدانية ال خع الثاني : آليات الكػنغخس

 أوال:  آليات الكػنغخس في التحقيق
إن الع قــة بــيؽ الدــلظات فــي الشغــام األمريحــي  فــ ن للنــؾنغرس  سجلدــي  دورا الامــا وأساســيا       

وإن لــؼ  ــشص الدســتؾر صــراحة علــ   ليــات الرقا ــة التــي تــشص  فــي الرقا ــة علــ  الدــلظة التشسيذ ــة  
عليها دساتير الشغؼ البرلسانية   غير أن  أ د عل  الدور القزائي والسالي للنؾنغرس   وإشـرا   فـي 
إدارة الذؤون الخار يـة   وفـي تنـؾيؽ الدـلظة التشسيذ ـة   إلـ   انـب كـل ذلـػ فـ ن للنـؾنغرس سـلظة 

 ابية فعالة تسارس عل  الدلظة التشسيذ ة عبر لجانها الدائسة او الخاصة.التحقيد إ  أنها سلظة رق
تعــد لجــان التحقيــد السرتبظــة  ــالنؾنغرس األمريحــي مــؽ أ ةــر لجــان كــل برلسانــات نســؾذا وقــؾة       

وفعاليــة   وتدــتسد الــذل القــؾة والسعاليــة مــؽ قــؾة الدــلظات السسشؾحــة لهــا   فقــد  ــؾل مجلــس الشــؾاذ 
ري  قــرارات حــؾل التحقيـــد أؼ عزــؾ مـــؽ أعزــائ  تقــد ؼ مذـــروا  دــسم للجـــان وعبــر تؾعيــ  مذـــا

التحقيـــد  ظلـــب معلؾمـــات ووذـــائد مـــؽ رتســـال ا دارات التشسيذ ـــة  وإذا امتشـــ  الـــؤ ل عـــؽ ا ســـتجا ة  
أمحــــؽ لجــــان النــــؾنغرس أن ترــــدر مــــذكرة  حزــــار الــــذل الؾذــــائد  أو حســــل األفــــراد علــــ  ا د ل 

  ـــرال أمحـــؽ النـــؾنغرس أن  لجـــ  إلـــ  تؾعيـــ  إ ـــرال ا تهـــام الجشـــائي  ذـــهاداتهؼ  وإذا فذـــل الـــذا ا
 .2بتهسة ا زدرال حسا ة لدلظات اللجان وص حياتها

وبهذل الدلظات التي تتدلم بها لجان التحقيـد تسحشـ  مـؽ تحقيـد أالـدافها ومـؽ دون عؾائـد         
 ا ــط التعــاون بــيؽ ســلظتي التشسيــذ والتذــري    واســتظاع  الرفــ  مــؽ مدــتؾػ وحافغــ  علــ  متانــة رو 
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 ســالة وفعاليــة الجهــاز الححــؾمي   وتحدــيؽ مدــتؾػ األدال لــدػ الؾكــا ت والسؤسدــات   وانحدــرت 
 مغاالر فداد والدر األمؾال  سزل  د تها وفعاليتها.

 ثانيا :آليات الكػنغخس في الخقابة ىمو السيدانية 
  النؾنغرس سـلظة مظلقـة  فـي السجـال السـالي  فهـؾ  دـيظر كليـا علـ  ماليـة الؾ  ـات  ؾكل إل     

الستحـــدة ســـؾال مـــؽ ناحيـــة ا  ـــرادات أو الشسقـــات العامـــة   والـــؾ الـــذؼ  دـــيظر علـــ  إنســـاق األمـــؾال 
 السؾ هة لتديير مختل  شؤون الدولة وتشسيذ برامجها.

ؾاذ الذؼ  حيل  إلـ  لجشـة األسـاليب والؾسـائل إن مذروا السيزانية  عرض أو  عل  مجلس الش      
التي تشغر في ا  رادات  ويعرض الجزل الستعلد  الشسقات علـ  لجشـة التخريرـات أو ا عتسـادات  
وعشــد إقــرار اللجشتــيؽ لسذــروا  السيزانيــة  عــرض علــ  السجلــس  د ــال مــا  ــرال مــؽ تعــد  ت علــ  

جلـس الذـيؾخ حيـ   سـر بـذات السراحـل  وتشتهـي السذروا  ويجرؼ الترؾي  علي    ذؼ  حـال إلـ  م
ــــة ــــ  مذــــروا السيزاني ــــة النــــؾنغرس عل ــــ   الترــــد د أو  1 سؾافق ــــدال رأ  ــــرئيس  ب ــــ  ال   ذــــؼ  حــــال إل

رض عليــ  كليــة ا عتــراض و   جــؾز لــ  ا عتــراض الجزئــي علــ  مذــروا السيزانيــة   وحتــي وإن اعتــ
  سحؽ للنؾنغرس أن  ؾا   الذا ا عتراض  الترؾي  علي    غلبية ذلةي أعزائ .
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سدؤولية الآليات الخقابــــة البخلسانيــــة السختبــــة لإلثـــارة  السبحث الثاني :
 دياسيـــةالجشائيـــة و ال

ـــة والدياســـية والســـا  ـــزل مهـــؼ فـــي          الشغـــام البرلســـاني والرئاســـيئ والســـا إن السدـــؤولية الجشائي
تدــتؾ ب محا ســة الــؾزرال عــؽ الجــرائؼ التــي ترــدر عــشهؼ ويعاقــب عليهــا القــانؾن  ســؾال كانــ  تلــػ 
الجـــــرائؼ متعلقـــــة  ـــــ دائهؼ لؾعـــــائسهؼ وناتجـــــة عشهـــــا  أو كانـــــ  متعلقـــــة  ـــــالجرائؼ العاد ــــــة   علســـــا أن 

 ومهدت الظريد لشذ تها واستقرارالا. السدؤولية الجشائية سبق  السدؤولية الدياسية في الغهؾر
إذ تحتل السدؤولية الجشائية و الدياسية ألعزال الدلظة التشسيذ ة أالسية  الغة فـي أؼ نغـام         

دستؾرؼ كـان ألن محتـؾػ  قـؾم علـ  أسـاس السحاسـبة والسعاقبـة لنـل معتـد علـ  أححـام الدسـتؾر بـل 
راد الدولــة  غــض الشغــر عــؽ مرا ــزالؼ واســتقامة ألن تسعيلهــا  ــؤدؼ إلــ  تحقيــد السدــاواة بــيؽ كــل افــ

 .الححام في  دمة السححؾميؽ  السغهر الذؼ  زسؽ الرالم العام للجساعة

ة لظدــالإذا تعتبــر السدــؤولية الجشائيــة و الدياســية مــؽ أ ظــر  ليــات الرقا ــة البرلسانيــة علــ        
ا ليات الخظيرة فـي الـذا السبحـ  و   إلظرق تشدياسية لذا سالجشائية و التشسيذ ة ومرتبة لسدؤوليتها ال

 نقدس  إل  مظلبيؽ والؾ كالتالي:

 السصمب األول : االتهام الجشائي أو السدؤولية الجشائية 
  السصمب الثاني : آلية السدؤولية الدياسية 
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 السصمب األول : االتهام الجشائي أو السدؤولية الجشائية
 عتبـرون ا تهـام الجشـائي أداة مـؽ أدوات الرقا ـة علـ  اعتبـار  الرغؼ مؽ أن  عض السقهـال          

أن   ترل  سا  رتنب  رئيس  سهؾرية أو رئيس الححؾمة أو الؾزرال في  عـض الـشغؼ مـؽ  شا ـات أو 
غير أن  ما دام ا تهـام   1 شم  ختص بها قانؾن العقؾبات   مسا  عشي أنها ليد  مخالسات سياسية

الجشـائي  رــدر عــؽ البرلســان بتذــحيلت  الدياسـية   و  ــ  رالات وعقؾبــات ذات طــا   سياســي كعــزل 
الــرئيس أو الــؾزير مــؽ مشرــب    فــ ن األداة لهــا صــلة  الدياســة   وبا تراصــات البرلســان كســا الــؾ 

الســتهؼ   كســا أن مؾضــؾا الذــ ن فــي أمريحــا   فسجلــس الشــؾاذ  ؾ ــ  ا تهــام ومجلــس الذــيؾخ  حــا ؼ 
السحا سة    تعلد  الجرائؼ السشرؾص عليها في قانؾن العقؾبـات   إنسـا  تعلـد  سدـؤوليات سياسـية 
 خــــرق الدســــتؾر أو اســــتغ ل الشســــؾذ   أو كــــل مــــا  ســــس ســــ مة الدولــــة وأمشهــــا   مســــا  جعــــل الــــذل 

  ولســــا كــــان ا تهــــام الجشــــائي 2السحا ســــات ذات طــــا   مسيــــز عــــؽ القزــــال الجشــــائي الستخرــــص 
  دتهدف القائسيؽ عل  الدلظة التشسيذ ة   والجهة التي تحرك ا تهام الي البرلسان في الغالب.

نذـ ة ا تهـام  تظرق فـي الـذا السظلـب إلـ  السـرعيؽل األالسية ل تهـام الجشـائي  ف نشـا سـشونغرا لهذ    
 في السرا الةاني. تنيي  القانؾني ل تهام الجشائي و إ رالات تؾعيس سرا األول و وتعريس  في ال

 ال خع األول : نذ ة االتهام الجشائي وتعخي و

 عد ا تهام الجشائي وسيلة رقابية أساسية عل  أعسال الدلظة التشسيذ ة  والؾ مؽ أقـدم وأسـبد        
فـــي نها ـــة عهـــد ادوارد  8376عهـــر فـــي إنجلتـــرا ســـشة   فقـــد  ـــةتشسيذالدـــلظة الاألدوات الرقابيـــة علـــ  

ـــ   اســـؼ إ ـــرال اللـــؾم أو ا تهـــام الجشـــائي  والـــذؼ  دـــسم لسجلـــس العســـؾم أن  ـــتهؼ وزيـــرا  وأن  الةال
 حا س  مجلس اللؾردات بؾصس  الي ـة قزـال عليـا  وقـد شـهد تؾعيـ  الـذل الؾسـيلة ترا عـا وانحدـارا 

و انتذـارا فـي  عـض ا  ـر   وقـد مـر بهـذل السراحـل  في  عض الشغؼ  عد ما تبشت   كسـا شـهد ذ ؾعـا
حتــ  علــ  مدــتؾػ الشغــام الؾاحــد   ســا الــؾ الحــال فــي إنجلتــرا نسدــها   إذا اســتعسل  ذــحل واســ  فــي 
القرن الخامس عذر  ليتؼ الترا   عش   عد القرن الةامؽ عذر   ليغهر  عدالا فـي صـؾرة السدـؤولية 

 الدياسية .
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  أوال: نذ ة االتهام الجشائي

م 8376تعــؾد األصــؾل األولــي ل تهــام الجشــائي إلــ  القــرن الرا ــ  عذــر الســي دؼ أؼ فــي ســشة      
في نها ة عهد إدوارد الةال    حي  تذحل ما  دس   السدؤولية الجشائية للؾزرال  وحي  كـان السلـػ 

لـ  الـؾزرال     خظئ   ف ن السدؤولية تق  عل  الؾزرال   فيشتقـل بـذلػ عـبل السدـؤولية مـؽ السلـػ إ
ألن السلــػ غيــر مدــ ؾل و ذاتــ  مقدســة   والــذا تبعــا لبقا ــا تــ ذيرات نغريــة التســؾيض ا لهــي   حيشســا 
 ان السلؾك  ححسؾن الذعؾذ بذريعة انهؼ مسؾضؾن مؽ هللا  أو أن العشا ـة ا لهيـة و هـ  الذـعؾذ 

وإنسـا  قـ  عـبل السدـؤولية   تيارالؼ و  التالي فـ نهؼ    خظ ـؾن  و إذا أ ظـ وا فـ نهؼ    دـ لؾن   
و السحاسبة عل  أعؾانهؼ ووزرائهؼ   وبدلا مؽ القرن الدادس عذر تحؾل مجلـس العسـؾم إلـ  لجشـة 

  فلها سلظة إقامة الدعاوػ والس حقات الجزائية ضـد الـؾزرال   أمـا 1محلسيؽ ل تهام في إنجلترا كلها
 مجلس اللؾردات فيشغر في صحة الذل الس حقات التي قد  ترتب عشها ا دانة أو البرالة.

رض العقؾبــة الجزائيــة كتجريــد حيــ  ترا ــ  البرلســان عــؽ فــ 88واســتسر ذلــػ إلــ  أوا ــر القــرن       
ـــؾيم  ـــة عـــزل الـــؾزير مـــؽ مشرـــب   ف صـــبم التل ـــ  أو ســـجش    وا تســـ   ســـرض عقؾب الـــؾزير مـــؽ ذروت

م 8784 ا تهـــام كافيـــا لـــدف  الـــؾزير إلـــ  ا ســـتقالة   وقـــد قـــدم  وزارة اللـــؾرد نـــؾرث اســـتقالتها ســـشة 
 . 2إل  تؾعي  ا تهام الجشائي لسجرد اقتراح بشزا الةقة صؾت عليها مجلس العسؾم   واعتبر مؤد ا

وبسرور الؾق  أصبم إ ـرال ا تهـام الجشـائي نـادر الحـدوث فـي العـالؼ   اسـتةشال  عـض األمةلـة      
السحتذسة عل  تؾعيس  في الؾ  ات الستحدة األمريحية   وم  أن  ل الدسـاتير تقـرل لنـؽ تظبيقـ  فـي 

 ق  نادر الحدوث .الؾا
ــــب أو مجلــــس نيــــابي مدــــ لة محا ســــة رئــــيس        ــــؼ  حــــدث أن أذــــار نائ أمــــا فــــي دول العربيــــة فل

حيــ  و ـــ  8994الجسهؾريــة   إنســا اســـتخدام ضــد  عـــض الــؾزرال كســـا الــؾ الحـــال فــي األردن ســـشة 
ؽ   ومـؽ ا تهام إل  رئيس الؾزرال ومع  وزيران   ولؼ  رؾت مجلـس الشـؾاذ إ  علـ  اتهـام الـؾزيري

 دون رئيس الؾزرال.
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  ثانيا: تعخيف االتهام الجشائي 
*الؾ ا  رال الذؼ  دسم لسجلس العسؾم أن  تهؼ وزيرا عل  ان  حا س  مجلس اللـؾردات لنؾنـ      

الي ــة قزــائية عليــا  والــؾ بهــذا السعشــ  إ ــرال  شــائي   عقا ــ  ذو صــسة  شائيــة مخيســة فهــي ترــيب 
  فا تهــام  ؾ ــ  إلــ  الــؾزير ألنــ   الــؾ الــذؼ أ ظــ  مســا 1ي شــرف الــؾزير فــي شخرــ    وفــي مالــ  وفــ

 جعــل مبــدأ السدـــؤولية الذخرــية الـــؾ القــائؼ   أمـــا السلــػ فــي نغـــام البرلســاني فـــي بريظانيــا فهـــؾ   
  خظئ وذات  مرؾنة   ولهذا فهؾ غير مدؤول سياسيا.

الدســتؾر فــي أمريحــا النــؾنغرس  ذــحل صــريم ســلظة عــزل الــرئيس أو نائبــ  أو أؼ وقــد  ــؾل       
عزــؾ   ــر مــؽ أعزــال الدــلظة التشسيذ ــة   إذا و ــ  لــ  اتهــام مــؽ مجلــس الشــؾاذ  ارتنــاذ  ريســة 

 الخيانة أو الرشؾة   وأد ؽ فع  مؽ   ل محا سة تجرؼ أمام مجلس الذيؾخ .
مخؾلــة للبرلســان  اتهــام رئــيس الدولــة أو الــؾزير فيســا  شدــب  الــؾ ســلظةــــ فاالتهــام الجشــائي:         

ـــة العغســـ    وا  ـــ ل بؾا ـــب وعيستـــ   سشاســـبة مسارســـت   ـــرتبط بؾعيستـــ  كالخيان ـــ  مـــؽ  ـــرائؼ ت إلي
 .2للدلظة 
انـة العغسـ  وعلـ  الجـشم و  شرـب علـ  أعسـال الـرئيس فـي حالـة الخيــ واالتهام الجشائي :        

   سشاسـبة ت د تهسـا لسهامهـا   و   عشـي الـذا أبــدا  3الجشا ـات التـي  رتنبهـا رئـيس الححؾمـة أو الـؾزرال
عـــدم  ـــؾاز محا ستهســـا عـــؽ  ـــرائؼ   تتـــؾافر فيهـــا الـــذل الذـــروط   إنســـا  حـــا ؼ كـــ ؼ مـــؾاطؽ عـــادؼ 

  رتنب  ريسة في حيات  الخاصة . عشدما
 تكييف القانػني لالتهام الجشائي و إجخاءات تػضي و ال خع الثاني :

 أوال: تكييف القانػني لالتهام الجشائي 

اعتبــر  عــض السقهــال أن ا تهــام الجشــائي الــؾ إ ــرال ذو طبيعــة  شائيــة   بيشســا اعتبــرل الــبعض       
 دتهدف عـزل الـرئيس أو أحـد الـؾزرال   فـالرأؼ األول  ؤكـد  ا  ر إ رال ذو طبيعة سياسية   مادام

ـــرئيس او  علـــ  الظبيعـــة الجشائيـــة لإل ـــرال   ألنـــ   رتـــب عقؾبـــات تســـس السدـــتهدف مـــؽ ا تهـــام  ال
الؾزرالف فـي مالـ  وحريتـ    و  تقترـر علـ  الجـزال الدياسـي فقـط والـؾ العـزل   ويدـتشد الـذا السريـد 
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ـــؾم الجشـــائي   دـــتسد و ـــؾدل مـــؽ القزـــال الجشـــائي ا نجليـــزؼ   فقـــد كـــان لنـــل فـــي رأ ـــ  علـــ  أن الل
الؾ  ــات   فهــؾ قاضــي إنجلتــرا كلهــا  فنــان مــؽ حقــ  مقاضــاة الــؾزرال   وأمــا مجلــس اللــؾردات فنــان 
الؾ السححسـة العليـا فـي فحـص إ ـرالات سـير الـدعؾػ ويؾقـ  العقؾبـة فـي حالـة ا دانـة   و  تشرـب 

هؼ ــــــــــط   إنســــا تستــــد إلــــ  أشخاصــــهؼ وأمؾالـــــــــترــــرفات الــــؾزرال فق س العســــؾم علــــ ـــــــ ت مجلــــــــــتد 
   مسا  جعل ا  رال بهذا السعش  الؾ إ رال ذو طبيعة  شائية.1هؼ ـــوشرف

الجسهؾريــة أو  أمــا الــرأؼ الةــاني فيــرػ أن ا تهــام ذو طبيعــة سياســية   وأن مدــؤولية رئــيس         
 .2الؾزرال الي ذات طبيعة سياسية   و ألبد  ذؾذ السدؤولية الجشائية 

 ثانيا :إجخاءات تػضيف االتهام الجشائي
ـــدول   تبقـــ  الؾ  ـــات الستحـــدة         أمـــام انحدـــار ونـــدرة تظبيـــد الـــذا ا  ـــرال فـــي النةيـــر مـــؽ ال

مريحيـــة تترـــدر الـــدول التـــي تعســـد إليـــ    ولنـــؽ  ذـــحل متـــؾاتر ولستـــرات متباعـــدة   ولهـــذا ف نـــ    األ
مشــاص مــؽ اعتســاد أســلؾبها كشســؾذج لبيــان القؾاعــد ا  رائيــة ل تهــام والسحا ســة   وذلــػ وفقــا لهــذا 

 التقديؼ:
 : األسذ الجستػرية لالتهام الجشائي10
م النـؾنغرس سـلظة عـزل الـرئيس أو نائبـ  أو أؼ عزـؾ 8787 ؾل الدستؾر األمريحي لدشة        

ححــؾمي   إذا مــا و ــ  لهــؼ اتهــام  ارتنــاذ  ريســة الخيانــة أو الرشــؾة أو ارتنبــؾا  شحــا أو  شيــات و 
أد شؾا بذلػ   ل محا ستهؼ برلسانيا كسا ورد فـي الدسـتؾر   وتدـتهدف الـذل السحا سـة طبقـا لسـا ورد 

مؽ السؾعسيؽ السدنييؽ ويتحرك ا تهام مؽ مجلـس الشـؾاذ الـذؼ  في الدستؾر الرئيس ونائب    أو أؼ
  ق  عل  عاتق  تؾ ي  التهسة   وتجرؼ محا ستهؼ أمام مجلس الذيؾخ.

 : مخحمة االتهام 10
 خــؾل الدســتؾر مجلــس الشــؾاذ ســلظة تؾ يــ  ا تهــام طبقــا للســادة األولــ  السقــرة الةانيــة البشــد         

وحدل سلظة تؾ يـ  ا تهـام الجشـائي"   فهـؾ  تبـؾأ مركـز  هـة ا تهـام  الخامس "  حؾن لسجلس الشؾاذ
 أو السدعي العام   ويجدد الذل العسلية وفقا لهذل الخظؾات:
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ـــ 0          تحــرك ا تهــام  ــاقتراح مــؽ عزــؾ مــؽ السجلــس   أو مــؽ أ ةــر مــؽ عزــؾ إمــا  ــ   غ ـ
السؾ هـــة للذـــخص محـــل شـــسؾؼ مباشـــر   أو  سؾ ـــب عريزـــة محتؾبـــة  زـــسشها عرضـــا عـــؽ الـــتهؼ 

ا تهــــام   وفــــي صــــؾرة تذــــحل ســــببا كافيــــا  تخــــاذ إ ــــرال ا تهــــام ضــــدل  أو أن  ــــؾدا اقتراحــــ  فــــي 
الرــــشدوق السخرــــص لبريــــد السجلــــس   وقــــد تةيــــر ا تهــــام  هــــات أ ــــرػ كــــالسؤتسر القزــــائي  أو 

رئيس الؾ  ات الستحدة نسدـ    أو الهي ـة التذـريعية فـي الؾ  ـات   أو اللجشـة    أو 1السحقد السدتقل
القزـائية لسجلـس الشـؾاذ أو  سؾ ـب عريزـة مــؽ أحـد السـؾاطشيؽ أو أ ةـر  غيـر أن السسارسـة تؤكــد 

 أن غالبية التهؼ تؾ   مؽ اللجشة القزائية لسجلس الشؾاذ.

ئية التــي تعــد تقريــرا  ذــ ن الــتهؼ  عــد إ ــرال التحقيــد  تحــال ا تهامــات إلــ  اللجشــة القزــاــــ  0        
وتقترح تؾصياتها إما  انقزال الستا عة  نعدام األسس النافية  تخاذ إ رال ا تهام  أو إذا أن الـتهؼ 

وإسـشادالا  2مؤسدة وتنسي  تخاذ ا  ـرالات ف نهـا تعـد ضـسؽ تقريرالـا قائسـة  ـالتهؼ   ئحـة ا تهـام ف
 سا  حسي مؽ مؾاد قانؾنيـة   وإذا وافقـ  أغلبيـة اللجشـة علـ  التقريـر أحيـل إلـ  مجلـس الشـؾاذ للشغـر 

 في .

 : اإلىجاد لمسحاكسة 10

قد  ؾصي التقرير الؾارد مؽ اللجشـة إلـ  السجلـس  ـ   و ـ  للستا عـة   والشـا  شبغـي أن  رـؾت       
مــا حــاز األغلبيــة  ؾاصــل السجلــس إ ــرالات ا تهــام   وإذا لــؼ تؾافــد الــذل  السجلــس علــ  ذلــػ فــ ذا
زـائية  اتخـاذ إ ـرالات ا تهـام    وقد  ؾصـي التقريـر الـؾارد مـؽ اللجشـة الق3األغلبية حسغ  القزية 

ادة  فـ ذا حـاز األغلبيـة السظلقـة  حلـ  لسجلس أن  رؾت عل  التقرير كلية أو ان  رؾت علي  مفا
السجلس مجسؾعة مؽ أعزائ  بتبليل التقرير إل  مجلس   شعار مجلس الذـيؾخ ويشتغـر ردل  والـذؼ 
 بلل مجلـس الشـؾاذ  سجـرد اسـت م ا شـعار  اسـتعدادل ل سـتساا إلـ  مسةلـي الشـؾاذ الـذ ؽ  عرضـؾن 

 دتعد مجلس الذيؾخ   رال السحا سة.مؾاد التهؼ  اسؼ مجلدهؼ وباسؼ الذعب األمريحي   وي
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 : مخحمة محاكسة10
ـــس الذـــيؾخ فـــي اتخـــاذ أول إ ـــرال         ـــؾاذ  ذـــرا مجل ـــي مجلـــس الش ـــتهؼ مـــؽ مسةل  عـــد عـــرض ال

للسحا ســـة  اســـتدعال الســـتهؼ وتبليغـــ  وفقـــا للقـــانؾن   ويحزـــر الســـتهؼ فـــي التـــاريع السحـــدد   وتشعقـــد 
 لجسهؾريـة ألنـ  رئـيس مجلـس الذـيؾخ اسة نائب رئـيس ا لدة السحا سة  القاعة السخررة لذلػ برئ

أو الــرئيس السؤقــ  للسجلــس   وإذا كــان الســتهؼ الــؾ رئــيس الجسهؾريــة فــ ن الــذؼ  ــرأس الجلدــة الــؾ 
رئيس السححسة العليا   ويؤدؼ أعزال مجلس الذيؾخ ورئيس الجلدة اليسيؽ   ويذرا فـي السحا سـة 

ة العاد ــة   فتقــؾم  هــة ا تهــام السحؾنــة مــؽ مسةلــي الشــؾاذ  النيسيــة التــي تــتؼ بهــا السحا ســات الجشائيــ
 عـــرض الؾقـــائ  وتقـــد ؼ الحجـــى وأدلـــة ا تهـــام   وللســـتهؼ الحاضـــر شخرـــيا أو السسةـــل أو السحـــامي 
تقد ؼ حجج  و أدلتـ  وشـهؾدل ووذائقـ    وعشـد ا نتهـال مـؽ ذلـػ تـتؼ مداولـة مجلـس الذـيؾخ  حزـؾر 

ؼ الترـؾي  علـ  مـؾاد ا تهـام لسداولة في  لدـة مغلقـة   ويجـر وتجرؼ اقانؾني عل  األقل نرا   ال
ذـؼ تجسـ  األصـؾات السؤيـدة   واألصـؾات الرافزـة  ا كان الستهؼ مذنبا أو غير مذنب وتحد د فيسا إذ

لإلدانــة   ويشبغــي الشــا ت  يــد أغلبيــة ذلةــي األعزــال أل ــة مــادة مــؽ مــؾاد ا تهــام  دانــة الســتهؼ   وإ  
رالة الســـتهؼ   وعشــد إصــدار الححــؼ أو الشظــد  ـــ  تــؾدا ندــخة مرــدقة مشـــ  ححــؼ مجلــس الذــيؾخ ببــ
ومـــا   حـــع أن الـــذل ا  ـــرالات شـــبيهة  ـــا  رالات الستبعـــة أمـــام السحـــا ؼ  1محتـــب وزيـــر الخار يـــة

 ات ا تهام الجشائي.الجشائية العاد ة وقد عالجتها    جاز  براز شد الام في إ رال
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 آلية السدؤولية الدياسية السصمب الثاني 
تسةـــل السدـــؤولية الدياســـية  ـــؾالر السدـــؤولية الؾزاريـــة فـــي األنغســـة الدياســـية فـــي مختلـــ           
وفي حقيقة األمر كان  السدؤولية الجشائيـة للـؾزير الـي أسـاس السدـؤولية الؾزاريـة أمـام أن  الدول إ  

 التذريعية.  ةالدلظ
إن  عـض السقهــال  عتبــر السدـؤولية الدياســية الــي نتيجـة  تترتــب عــؽ تؾعيـ   ليــات الرقا ــة         

البرلسانيــة كا ســتجؾاذ و التحقيــد   إ  أن الــبعض ا  ــر  عتبرالــا  ليــة  تتحــرك لعــزل الححؾمــة أو 
يلة مـؽ وسـائل الرقا ـة الؾزير مؽ مشرب  ك  رال مقترن  غيرل مؽ ا ليات األ ـرػ   مسـا  جعلهـا وسـ

 الخظيرة عل  الدلظة التشسيذ ة.
 ويقرد  السدؤولية الدياسية فـي األنغسـة الدسـتؾرية الحد ةـة مدـؤولية الـؾزرال أمـام البرلسـان        

عــؽ كافــة أعســالهؼ و ترــرفاتهؼ ا  جابيــة و الدــلبية السذــروعة وغيــر العسد ــة فدــؾف نقدــؼ السظلــب 
أنـــؾاا السدــــؤولية فـــي الســـرا األول و  السدـــؤولية الدياســـية وتعريسهــــا نذـــ ةالةـــاني إلـــ  فـــرعيؽ والســــا 

   في السرا الةاني .الدياسية وإ رالات تحريحها 
 ال خع األول :نذ ة السدؤولية الدياسية وتعخي ها

 : نذ ة السدؤولية الدياسية  أوال
را عشــ  فيســا  عــد كانــ  الدــلظة التشسيذ ــة فــي إننلتــرا فــي  ــد العــرش ومجلدــ  الخــاص الــذؼ تســ      

مجلس الؾزرال  وكان الذا السجلس  جس  بيؽ أعزـائ  ر ـال  الدياسـة و القزـال و الجـيش  ونغـرا 
لنةــرة عــدد أعزــال الــذا السجلــس وتشسيــذا لرغبــة العــرش فــي إســشاد األعســال التشسيذ ــة إلــ  األعزــال 

دا ــة  إلــ  ا تيــار الــذ ؽ  حــؾزون ذقتــ  ويحؾنــؾن علــ  اتســاق معــ  فــي الــرأؼ فقــد عســد العــرش مشــذ الب
عدد قليل مؽ أعزال السجلس لهذا الغرض وتشذ  مؽ فنرة اسشاد مهـام الدولـة إلـ  الـذا العـدد القليـل 

 .1 مجلس الؾزرالف
م فســي 8905ة  اليــة مــؽ أ ــة إشـارة  اصــة   نذــال الــؾزارة حتــ  عــام و ـالت القــؾانيؽ ا ننليزيــ     

الــذا العــام اعظــي رئــيس الــؾزرال محانــا  اصــا   أمــا مركــزل القــانؾني وســلظت  وطريقــة تعييشــ  فنانــ  
محددة  التقاليد و األعـراف الدسـتؾرية وحتـ  السرتـب لـؼ  خرـص لـ  كؾنـ  رئـيس الـؾزارة بـل  رـست  

 .2زانةاللؾرد األول في مجلس الخ
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 م1741السدــؤولية الدياســية عهــرت أول مــرة فــي الشغــام البرلســاني ا نجليــزؼ وبالتحد ــد عــام       
 وضـــع نرالـــا عليهـــا نعشــدما اســـتقال والبـــؾل رئـــيس وزرال بريظانيـــا حيشـــا ذاك والـــذل ا ســـتقالة التـــي ا

 قؾلـ :  ذاك حجر أساس السدـؤولية الؾزاريـة وقـد حـدد الـذل السدـؤولية رئـيس األغلبيـة البرلسانيـة حـيؽ
والس حــع إن ححــؼ مــؽ ال انــ     ريــد وأتباعــ  السدــاس  ذــخص الــؾزير وانســا  ريــدون مجــرد إ عــادل

رار صادر ضـدل فـي استقالة والبؾل تعتبر أول استقالة في تاريع انجلترا  قدم علي  وزير بشالا عل  ق
لعدم ارتيـاح السجلـس لبقائـ  فـي الححـؼ   مجلس العسؾم   ومعش  الذا القرار سحب الةقة م مؽ الؾزير

الترـــرف  شظـــؾؼ علـــ  تظـــؾر  ـــؾالرؼ فـــي  وقـــد تســـ  الـــذل ا ســـتقالة بـــدون محا ســـة  شائيـــة والـــذا
 1.السدؤولية

 وكان  السدؤولية الدياسية التزامشية للؾزارة في أول األمر تسةل  في مدـؤولية  شائيـة تتسةـل      
الجريسـة  ها سة الؾزارة عؽ طريد اتهام  قترر عل  الـؾزير الـذؼ ارتنـبفي حد مجلس العسؾمي م

مدــ ؾلة كؾحــدة  ومــؽ ذــؼ   تــؤدؼ إلــ  تقريــر مدــؤولية الــؾزرال التزــامشية ولــذا قيــل إن الــؾزارة ليدــ 
 2.واحدة بل إن الؾزرال الؼ السد ؾلؾن بؾصسهؼ مؽ مؾعسي التاج

وقــد شــحل  السدــؤولية الجشائيــة  ظــؾة نحــؾ تحرــيل السدــؤولية الدياســية الؾزاريــة التــي تعــد        
   لجؾل البرلسـان إلـ  ار فسشذ بدا ة القرن الةامؽ عذر  ت مقؾما أساسيا في مقؾمات الشغام البرلساني

اف إلـ  ــــــــــو معسؾ  بهـا  زتحريػ ا تهام الجشائي فانبةاق الححؾمة عؽ البرلسان عدا قاعدة م لؾفة 
ـــــذلــــػ ترــــاعد قــــؾة البرلســــان فــــي مجــــال الــــتححؼ فــــي ا تيــــار أعزــــال الححؾمــــة والــــدف  بهــــا ن  حؾـــــــ

حــل ســا قة فهــي  راا ندــحاذ  فالسدــؤولية الدياســية إذن لــؼ تغهــر فجــ ة وانســا مهــدت إلــ  عهؾرالــا م
ل السدـؤولية الدياسـية  وقـد كانــ   سـا  قؾلـؾن  ر ـ  مـؽ  ـاطؽ السدـؤولية الجشائيــة والتـي الـي أصـ

 .3الشاك مرحلة وسظ  ا تلظ  فيها السدؤولية الجشائية  السدؤولية الدياسية
ـــلقــد عهــرت السدــؤولية الدياســية فــي البدا ــة  شائيــة   إذ نج        ـــم البرلســـــــــــــــ  نجليــزؼ فــي ان اــــــــــــ
ــــ  وبـــدف  مـــؽ اللـــؾردات مـــؽ انتـــزاا ا  ترـــاص بتؾ يـــ  ا تهـــام الجشائ 84القـــرن  ــــي لسدــــــــ تذارؼ ـــــــ

السلــػ   إذا مــا أســشدت إلــ  أحــدالؼ تهســة ارتنــاذ  ريســة  سشاســبة أدائــ  لسهامــ    وقــد ازداد ا تهــام 
لسان عبر الـذل الؾسـيلة مـؽ إ زـاا   حي  تسحؽ البر 84الجشائي فعالية في الرب  األ ير مؽ القرن 
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 .388 سحةرال  33 2015   لية التربية للعلؾم ا ندانية  العدد األول  السجلد

.388 سحةرال  نسس السر   أنغام مهدؼ  ابر الخسا ي   ـ  2  

.389 سحةر ابر الخسا ي   نسس السر     ال ـ أنغام مهدؼ 3  
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الؾزرال لسذي ت  ومحاسبتهؼ عل  أعسالهؼ أمام    فؾض  بذلػ حدا  ستبداد السلػ   ومةال ذلـػ مـا 
حــدث أذشــال الحــرذ ا نجليزيــة ا ســبانية و الخدــائر التــي ترتبــ  عشهــا   فقــد قــرر البرلســان مدــاللة 

  فالسلــػ فــؾض الــؾزير  اســتعسال الــذا الخــتؼ الــؾزير عــؽ الخــتؼ النبيــر   ويــدع  الــذا الــؾزير ســؾمرز
مؽ دون قيؾد   ف دػ ذلػ إل  تؾقيع  معاالدتي التقديؼ األولـ  و الةانيـة   مسـا تدـبب فـي ا ضـرار 
 سرــالم الــب د   وانتهــ  البرلســان إلــ  تقريــر مدــؤولية   والــذا  ــالرغؼ مــؽ أنــ  احــتى بتظبيــد أوامــر 

الدياســية أمــام مجلــس العســؾم التــي بــدأت فرد ــة   وذــؼ السلــػ  ومــؽ الشــا نذــ ت السدــؤولية الؾزاريــة 
 .88عهرت السدؤولية التزامشية في أوا ر القرن 

إن السدــــــــؤولية الؾزاريــــــــة  سسهؾمهــــــــا البرلســــــــاني عهــــــــرت فــــــــي مرــــــــر للســــــــرة األولــــــــ  عــــــــام        
وقبــــــل الــــــذا التــــــاريع كانــــــ  السدــــــؤولية الؾزاريــــــة مجــــــرد وســــــيلة حسا ــــــة السرــــــالم األ شبيــــــة 8884

إ عــــاد السدــــؤولية عــــؽ مسةليهــــا فــــي ححــــؼ عشــــد حرــــؾل تقرــــير أو ا ــــ ل فــــي  انــــب مــــؽ  ــــ ل 
 معيؽ مؽ  ؾانب الححؼ. 

إن القــانؾن األساســي العراقــي والــؾ الدســتؾر األول الــذؼ صــدر فــي عهــد ا ســتق ل الــؾطشي        
لـؾزرال  ان قد وضـ  البـذرة األولـ  للسدـؤولية الؾزاريـة فـي العـراق حيـ  أقـر الـذا الدسـتؾر مدـؤولية ا

السرد ــة و التزــامشية أمــام مجلــس الشــؾاذ عــؽ ا عســال و ا  ــرالات الستعلقــة بــؾزارة كــل مــشهؼ ومــا 
 .1 تبعها مؽ دوائر

 ثانيا : تعخيف السدؤولية الدياسية 

ولية الدياســـية ركشـــا  ؾالريـــا فـــي نغـــام البرلســـاني إذ    قـــؾم إ  بؾ ؾدالـــا  فهـــي تعـــد السدـــؤ         
الدــسة السسيــزة لــ  حتــ  قيــل انــ   حســي أن  قــرر الدســتؾر السدــؤولية ليحــؾن الشغــام برلسانيــا  كســا تعــد 
ضـــسؽ الـــذا الشغـــام ضـــا ظا الامـــا و أساســـيا فـــي تحد ـــد طبيعـــة الع قـــة بـــيؽ الدـــلظتيؽ التشسيذ ـــة و 

في اتجال  لد التؾازن   وقد عهرت  غهؾر الؾزارة   فارتبط الذا الغهؾر  امت ك الدـلظة التذريعية 
فـي عــل الد سقراطيــة   فبسجــرد أن تقــررت السدــؤولية تـؼ ا عتــراف ألعزــال الححؾمــة  الدــلظة التــي 

 تبرز الذل السدؤولية .

 قؾم إ  بهـا   وإذا تخلـ   السدؤولية الدياسية الي  ؾالر الشغام البرلساني و أحد أركان  التي      
 ركؽ السدؤولية الدياسية ف ن الشغام    ؾص    ن  برلساني .

                                                           

.13 سحةرال  1980. صالم  ؾاد كاعؼ و  رون  الشغام الدستؾرؼ في العراق   مظبعة  غداد   غداد    1
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كســا أن مــؽ ســسات الشغــام البرلســاني أن السلــػ فيــ  أو الــرئيس    خظــئ   وألن الدــلظة ركــؽ       
 أساسي في قيام الدولة  .......

عل  الؾزارة كلهـا أو علـ  أحـد الـؾزرال  وتعرف السدؤولية الدياسية   نها ذلػ الجزال الذؼ  ق       
  وتستــد السدــؤولية الدياســية  1مــؽ البرلســان نتيجــة لدــحب الةقــة مشهــا أو مشــ    مســا  ؾ ــب ا ســتقالة

لسرــلحة لتذــسل مــدػ م لمــة ترــرفات الــؾزارة أو الــؾزير مــؽ الشاحيــة الدياســية ومــدػ اتساقهــا مــ  ا
العامــة كســا  راالــا البرلســان والذــعب ويــد ل فــي ححــؼ عســل الــؾزير العســل الــذؼ  قــؾم  ــ  السؾعســؾن 

 .   2التا عؾن ل  ف عسالهؼ تعبر عؽ إرادة الؾزير ما لؼ  شقزها أو  رححها

  نـ   الذخص ل لتزام  عسـل قـام  ـ  وا عتـراف تعرف السدؤولية  رسة عامة أنها : " استعداد      
 .  3  "صاحب  وتحسل الشتائى السترتبة عش 

ف ما قاعدة اقتراح سحب الةقة   أو طلب الترـؾي   ف ن تحريػ السدؤولية  سر عبر قاعدتيؽ       
  الةقة مؽ طرف الححؾمة.

 ـــ قاىجة شمب الترػيت بالثقة: 10
فظلب الةقة أو  ـاألحرػ  سـؤال الةقـة   أو طلـب الترـؾي   الةقـة الـؾ تقشيـة برلسانيـة تقليد ـة         

سـحب الةقـة  ـتؼ  سبـادرة مـ   إ رال سحب الةقة   فـ ذا كـان اقتـراح با إل   شب  م معروفة تدير  ش
 البرلسان   ف ن طلب الترؾي   الةقة الؾ مبادرة تردر عؽ الححؾمة .

 رــؾت لهــا  الةقــة أو  عــدم الةقــة   حيــ  تؾ ــ  الححؾمــة إلــ  البرلســان طلبــا أو ســؤا  مســادل أن      
اســبة  حــؾل برنــامى أو ترــريم أو بيــان حــؾل الدياســية العامــة   أو حــؾل مؾضــؾا معــيؽ  الــذات  سش

 استجؾاذ أو سؤال كتابي أو شساالي .
وتتجلــ  أالسيــة طلــب الترــؾي   الةقــة فــي كؾنــ  رد فعــل علــ  اقتــراح السعارضــة  حجــب الةقــة      

 عؽ الححؾمة   كسا  سحؽ أن تلج  إلي   سحات نقادالا وإذ لهؼ و الشيل مشهؼ.
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.520 سحةرال  السر   الدابدالذاعر   ـ رمزؼ ط  2  
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 ـــ قاىجة ىجم الثقة أو المػم:10
ان أل ــل حجــب الةقــة عــؽ الححؾمــة   وإلحــاق الهزيســة بهــا   ويــتؼ الــؾ إ ــرال  بــادر  ــ  البرلســ     

الترــؾي  عليــ  مــؽ السجلــس الشيــابي  ــالقبؾل أو  ــالرفض   فــ ذا قبلــ  السجلــس اســتقال  الححؾمــة أو 
الؾزير   جب عليها أن تدتقيل ألنها فقدت سـشدالا فـي تسريـر برامجهـا ودعـؼ سياسـاتها   والـذا الدـشد 

 .الؾ األغلبية البرلسانية 
 .نعقادالافظلب الترؾي   الةقة و ا قتراح  دحب الةقة  ليتان لتحريػ السدؤولية الدياسية وا

 ال خع الثاني :أنػاع السدؤولية الدياسية وإجخاءات تحخيكها 
 أوال :أنػاع السدؤولية الدياسية  

 وتشقدؼ السدؤولية الدياسية  إل  نؾعيؽ والسا : 
  ــ  السدؤولية الدياسية ال خدية 10

 قرــد  السدــؤولية الدياســية السرد ــة للــؾزرال أن كــل وزيــر  حــؾن مدــؤو  عــؽ  سيــ  مــا  رــدر       
عشـــ  مـــؽ ترـــرفات وأعســـال متعلقـــة بؾزارتـــ  تشـــدرج تحـــ  الدياســـة العامـــة للـــؾزرال أؼ  حـــؾن الـــؾزير 
 مدــؤو  عــؽ الترــرفات كافــة التــي  تخــذالا فــي السدــائل التــي تخزــ  لسؾافقــة الي ــة الــؾزارة ويدــتقل

  وتحريػ السدؤولية الؾزارية أمام البرلسان    رـيب إ  وزيـرا  عيشـ  أو أ ةـر 1وحدل  التررف فيها 
عل  أن   تذسل  سي  الؾزرال وتهدف إل  إقرال الؾزير عؽ الذؤون العامة و  تسةـل إدانـة لـ  أو 

  كســــا أن تســــؾيض الــــؾزير  عزــــا مــــؽ صــــ حيات   سؾ ــــب 2ســــسعت  أو مالــــ  مداســــا  ذخرــــ  او 
تسـؾيض صـ حيات الـؾزير  رـدر بشـال علـ  تقـد رل القؾانيؽ واألنغسة    شسي مدؤولية الؾزاريـة ألن 

ويجرؼ تشسيذل في حدود إشراف  ويسلػ قانؾنـا إلغـال التسـؾيض أو تعد لـ  واتخـاذ مـا  لـزم مـؽ إ ـرالات 
ذـارة السدـؤولية   ويترتـب علـ  إ 3لحدؽ سـير السرافـد الخاضـعة لؾزارتـ  فـي حـدود الدسـتؾر والقـانؾن 

الدياسية للؾزير قيام  بتقد ؼ استقالت  أو لجؾل الححؾمـة إلـ  إ ـرال تعـد ل وزارؼ تدـتبعد مشـ  الـؾزير 
محــل السدــاللة أو قيــام البرلســان  دــحب الةقــة مشــ  علــ  انــ   سحــؽ مدــاللة الــؾزير سياســيا لذــحؾك 

                                                           
  .111 سحةرال  السر   الدابد   عـبد هللا ابرااليؼ ناص  ـ  1

الظبعـة األولـ   دون ناشـر  أو بلـد ـ الديد سيد ر ب   السدؤولية الؾزاريـة فـي الـشغؼ الدياسـية السعاصـرة مقارنـة  الشغـام الدياسـي ا سـ مي   2
  .58 سحةرال نذر  
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  و  تتقــرر 1شسدــ  حــؾل شخرــيت  أو لترــرفات أو سياســات  اصــة  ــ  أو  دــبب أعســال اتخــذالا ب
مدـــؤولية رئـــيس مجلـــس الـــؾزرال السرد ـــة ألن مدـــؤوليت  دائســـا تةيـــر السدـــؤولية الجساعيـــة ويعـــد رمـــز 
الححؾمــة وعشؾانهــا والقــرار الرــادر  دــحب الةقــة مشــ   حــؾن قــرارا مؾ هــا إلــ  الــؾزارة فــي مجسؾعهــا 

  أؼ وزيـر تحـرك  اتجاالـ  السدـؤولية السرد ـة مـ  أن  الـؾزير السعشـي  دـتظي  أن ويسلػ التزامؽ م
 السدـؤولية السرد ـة  8954  وقد أ ذ الدستؾر األردنـي 2د ل  سسردل عؽ تررف معيؽ   ظالب   ن 

أنـ  ".... كـل وزيـر مدـؤول أمـام مجلـس الشـؾاذ  مؽ الدستؾر التي نر  علـ  58مؽ   ل السادة 
مبـــدأ السدـــؤولية السرد ـــة حـــيؽ اعتبـــر  4005عـــؽ أعســـال وزارتـــ "  كســـا تبشـــ  الدســـتؾر العراقـــي لدـــشة 
 مش  . 8مدؤولية الؾزرال أمام مجلس الشؾاذ شخرية في السادة 

 ــ السدؤولية الدياسية التزامشية  10

لــؾزارة مدــؤولة عــؽ ترــرفاتها الستعلقــة  ــ دارة شــؤون الدولــة  قرــد  السدــؤولية التزــامشية أن ا     
أمام البرلسان وعليها أن تنؾن حائزة عل  ذقة أغلبية أعزال مجلس الشـؾاذ  حيـ   تؾ ـب عليهـا أن 

دياســـة الـــؾزارة العامـــة أو كـــان   وإذا كـــان الترـــرف مترـــ   3تقـــدم اســـتقالتها إذا فقـــدت الـــذل الةقـــة 
مشدــــؾبا إلــــ  رئــــيس الــــؾزرال نسدــــ   تؾ ــــب اســــتقالة الــــؾزارة   ســــرالا اســــتشادا إلــــ  ترتــــب السدــــؤولية  

  و   سش  مـؽ كـؾن  4التزامشية  واعتبار رئيس الؾزرال رمز الدياسية العامة السؾ   ألعسال الؾزارة
الشغــام برلسانيــا إذا نــص الدســتؾر علــ  مدــؤولية الــؾزرال أمــام رئــيس الدولــة فزــ  عــؽ مدــؤوليتهؼ 

  وتر ـــ  العبـــرة مـــؽ تزـــامؽ الـــؾزرال فـــي مؾا هـــة البرلســـان إلـــ  طبيعـــة 5التزـــامشية أمـــام البرلســـان 
ؾنهـــا مختـــارة مـــؽ حـــزذ األغلبيـــة وإن لسجلـــس الـــؾزرال مـــؽ مسيـــزات الـــؾزارة فـــي الشغـــام البرلســـاني ك

  كدـــرية أعسالـــ    واعتبـــارل وحـــدة واحـــدة   وتحســـل  سيـــ  الـــؾزرال السدـــؤولية عـــؽ القـــرار  اصـــة  ـــ
  فـالؾزرال مقيـدون  الدياسـة 7  واعتبـار القـرارات الرـادرة عشـ  ك نهـا قـد صـدرت  ا  سـاا  6الستخذ
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بترــــريحات مغــــا رة  العامــــة التــــي  رســــسها رئــــيس مجلــــس الــــؾزرال و   دــــتظي  أؼ وزيــــر أن   شســــرد
  التجـــانس ـــــــــــــــلدياســة الححؾمـــة فـــالؾزارة التـــي تذــحل ححؾمـــة األغلبيـــة كـــل    تجــزأ والـــذا مـــا  قتزي

الــؾزارة التزــامشية علــ  األعســال النتابيــة فقــط التــي  سشاســبتها و ــد    و  تقترــر مدــؤولية1الــؾزارؼ 
ــــػ غيــــر السدــــؤول وإنســــا اتد ــــؾزرال إلــــ   انــــب السل ـــــالتؾقيــــ  مــــؽ ال ـــــ  نظاقـــــــــ ها ليذــــسل األوامــــر ــــــــ

تقد رية  عؾد أمرالا إل  كل مـؽ رئـيس الـؾزرال   وتحد د حا ت السدؤولية التزامشية مد لة 2الذسؾية
بـل الححؾمـة علـ  رئـيس رر حد إذارة السدـؤولية التزـامشية مـؽ قتو البرلسان لذلػ ف ن الدساتير تق

ا أن تبقــ  ويترتـب علــ  الححؾمــة أن تدـتقيل فــي حــال سـحب الةقــة مشهــا و   سحـؽ لهــ 3الـؾزرال وحــدل
في الححـؼ طالسـا أن سياسـة السجلـس الشيـابي ضـد سياسـتها و   سحـؽ أن تقدـؼ السدـؤولية التزـامشية 

 .4 سعش  أن  دتقيل قدؼ مؽ الؾزرال ويبق  قدؼ   ر
مشية إلـــ   انـــب السدـــؤولية مبـــدأ السدـــؤولية التزـــا 8954وقـــد تبشـــ  الدســـتؾر األردنـــي لدـــشة       

السرد ة في مؾا هة البرلسان  قؾل  " رئيس الـؾزرال و الـؾزرال مدـؤولؾن أمـام مجلـس الشـؾاذ مدـؤولية 
 83فــي الســادة  8954مذــتركة عــؽ الدياســة العامــة للدولــة ...." كســا تبشــ  الدســتؾر العراقــي لدــشة 

 س الشؾاذ .مجلس الؾزرال أمام مجلمش  مبدأ السدؤولة التزامشية لرئيس 
 ثانيا : الجهات التي يحق لها تحخيظ السدؤولية الدياسية وإجخاءات تحخيكها

 تؼ تحريػ السدؤولية الدياسية عؽ طريد سحب الةقـة بشـال علـ  مبـادرة مـؽ أعزـال السجلـس       
ــــة   وتســــر إ ــــرالات  الشيــــابي   أو مبــــادرة الححؾمــــة ذاتهــــا أو أحــــد أعزــــائها   أو مــــؽ رئــــيس الدول

ة  فــــي الشغــــام البرلســــاني األردنــــي و العراقــــي  العد ــــد مــــؽ ا  ــــرالات ــــــــــحب الةقــــة مــــؽ الححؾمـــــــــــــس
 القانؾنية .

واســتشادا لســا تقــدم فــ ن تشاولشــا لهــذا السؾضــؾا ســيحؾن مــؽ  ــ ل الجهــات التــي  حــد لهــا تحريــػ    
 السدؤولية الدياسية للؾزارة و إ رالات تحريحها.
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 ا تحخيظ السدؤولية الدياسية لمػزارةأ: الجهات التي يحق له
ـــادرة أعزـــال        ـــيؽ مب ـــؾزارة ب  سيـــز فـــي الجهـــات التـــي  حـــد لهـــا تحريـــػ السدـــؤولية الدياســـية لل

 السجلس الشيابي   ومبادرة السلػ أو رئيس الجسهؾرية   ومبادرة الححؾمة ذاتها.
 يابيــ تحخيظ السدؤولية الدياسية بشاء ىمو مبادرة أىزاء السجمذ الش 10

 باشــر البرلســان مهســة مراقبــة الححؾمــة ويسلــػ العد ــد مــؽ الؾســائل لتحريــػ السدــؤولية الدياســية      
للؾزرال أو الححؾمة والذا األسلؾذ السباشر لتحريػ السدـؤولية الدياسـية  عـد امـرا بـد هيا و زمـا لقيـام 

  وت  ـــذ وســـيلة تحريـــػ السدـــؤولية بشـــال علـــ  مبـــادرة  أعزـــال البرلســـان تدـــسيات  1الشغـــام البرلســـاني
ــــرة  ــــؾم الححؾمــــة و  عب ــــراا بل مختلســــة فســــي األردن و العــــراق  دــــس  ا ســــتجؾاذ  وفــــي فرندــــا ا قت

ن نتيجــة ا سـتجؾاذ ت  يــد الححؾمــة أو سـحب الةقــة مشهــا   وقـد  حــؾ  2للتدـسيات  ن السزــسؾن واحــد
وعليها في الـذل الحالـة أن تقـدم اسـتقالتها إ  إذا قـررت حـل البرلسـان و الشـزول إلـ  الذـعب ألن مـؽ 
حقهــا فــي الــشغؼ البرلسانيـــة حــل البرلســان وعــرض األمـــر علــ  الذــعب فــ ذا مـــا تــؼ انتخــاذ أعزـــال 

قد أ ـد البرلسـان والعحـس  حـؾن ت  يـدا للححؾمـة   وإذا لـؼ تقـدم السجلس القد ؼ ف ن الذعب  حؾن بذلػ 
الححؾمة استقالتها و ـب علـ  رئـيس الدولـة أن  قيلهـا أو  دـتخدم صـ حيت  ويتزـامؽ مـ  الححؾمـة 

 .3ويحل البرلسان 
تعقد  لدة الةقة  الؾزارة أو  ـ ؼ وزيـر مشهـا بشـال علـ  طلـب 8954ووفقا لدستؾر األردني لدشة      

 أما في العراق ف ن طـرح الةقـة  ـالؾزارة 4مؾق  مؽ عدد    قل عؽ عذرة أعزال مؽ مجلس الشؾاذ 
و  مؽ أعزـائ  سـحب الةقـة مـؽ رئـيس مجلـس الـؾزرال  8/5مؽ قبل مجلس الشؾاذ  حتاج إل  طلب

  جؾز أن  قدم الذا الظلب إ   عد استجؾاذ مؾ   عل  رئيس مجلس الؾزرال.
 ــ تحخيظ السدؤولية الدياسية بسبادرة مغ السمظ أو رئيذ الجولة : 10

األصــل فــي الــشغؼ البرلسانيــة أن الححؾمــة تنــؾن مدــؤولة أمــام البرلســان غيــر أن الــذا    سشــ         
البرلســــان   ورئــــيس الجسهؾريــــة  أو السلــــػ   واســــتشادا علــــ  مــــؽ أن تنــــؾن الححؾمــــة مدــــؤولة أمــــام 
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تجـال الححؾمـة إالسدؤولية الةشائية  دتظي  رئيس الجسهؾريـة أو السلـػ أن  حـرك السدـؤولية الدياسـية 
 . 1ويسلػ الر حيات   قالتها استشادا إل  رقابت  ا دارية

مـؽ الدسـتؾر األردنـي التـي أعظـ   35وفقا لسا الؾ علي  الحـال فـي األردن حدـب نـص السـادة      
ــــيؽ رئــــيس الــــؾزرال  ــــػ ســــلظة تعي ــــؾزرال وإقالتالسل ــــ  وتعيــــيؽ ال ــــ  تـــــــــــوإقالت دــــيب رئــــيس هؼ بشــــال عل

ؾزرال   أما فيسا  تعلد  سؾق  الدستؾر العراقي مؽ الذل السدـ لة فقـد أعظـ  لـرئيس الجسهؾريـة ــــــــــــــــــال
صــ حية الظلــب مــؽ مجلــس الشــؾاذ ســحب الةقــة مــؽ رئــيس مجلــس الــؾزرال وفقــا لســا نرــ  عليــ  

 وتعد  ت . 4005تؾر العراقي لدشة مؽ الدس 8السادة 

 ــ تحخيظ السدؤولية الدياسية بشاء ىمو مبادرة الحكػمة ذاتها 10

تسلػ الححؾمة ا تبـار ذقـة البرلسـان بهـا عـؽ طريـد تحريحهـا للسدـؤولية عـؽ نسدـها فالححؾمـة        
إذا فقدت الـذل الةقـة في عل الشغام البرلساني تسارس أعسالها ووعائسها استشادا إل  ذقة  الذعب بها و 
  وتظـرح الححؾمـة  2ف ن عليهـا ا سـتقالة وتدـس  السبـادرة الححؾميـة بتحريـػ السدـؤولية  سدـ لة الةقـة

ا مؾضـــؾا الةقـــة أمـــام البرلســـان أذشـــال و  تهـــا أو عشـــد تذـــحيلها   ويحـــؾن طـــرح الةقـــة بهـــا عشـــد تذـــحيله
 أمــــا الحرــــؾل علــــ  الةقــــة  3 الحرــــؾل علــــ  مؾافقــــة البرلســــان علــــ  الدياســــة الجد ــــدة لبرنامجهــــا

البرلسانية أذشـال و  تهـا فيحـؾن  عـرض قـؾانيؽ معيشـة أمـام البرلسـان فـ ذا حـازت السؾافقـة عليهـا فيعتبـر 
ة بها   أما إذا رفض البرلسان القؾانيؽ السقدمة مؽ الححؾمـة كسذـروا السيزانيـة ذلػ  سةا ة تجد د للةق

 فيعتبر ذلػ قرارا  سقد الةقة  الححؾمة.

 ب : إجخاءات تحخيظ السدؤولية الدياسية 

نغــرا لخظــؾرة السدــؤولية الدياســية ولســا لهــا مــؽ أذــر فــي وضــ  ا ســتقرار الــؾزارؼ إذا اســيئ        
را  تذـدد فـي شـروط تحريـػ السدـؤولية الدياسـية ومـؽ الـذل الذـروط ضـرورة أن استعسالها فـ ن السذـ

 قــدم الظلــب مــؽ عــدد معــيؽ مــؽ أعزــال البرلســان   وإعظــال البرلســان مهلــة  مــا بــيؽ انتهــال مشاقذــة 
الظلب وا قتراح  دحب الةقة   واشتراط أغلبية  اصة للسؾافقة علـ  سـحب الةقـة و السؾافقـة  ظريقـة 

                                                           
ــ السدــاعيد فرحــان نــزال أحسيــد   الرقا ــة البرلسانيــة علــ  أعســال 1 الدــلظة التشسيذ ــة فــي الشغــام الشيــابي األردنــي   دراســة مقارنــة  رســالة دكتــؾرال  ـ
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كسا ان مشم الدـلظة التشسيذ ـة حـد حـل البرلسـان مـؽ شـ ن  أن  1السشاداة  ا سؼ مة معيشة مؽ   ل 
 .2 جعل البرلسان  تردد عشد إقدام  عل  سحب الةقة مؽ الححؾمة 

ط لدـحب الةقـة مـؽ الـؾزارة تـؾافر األ ةريـة السظلقـة مـؽ مجسـؾا عـدد أعزـال وفي األردن  ذتر       
البرلســان   ويؤ ــل ا قتــراح علــ  الةقــة لســرة واحــدة   تتجــاوز مــدة عذــرة أ ــام إذا طلــب ذلــػ الــؾزير 

 . 3السختص أو الي ة الؾزارة   و   حل السجلس   ل الذل السدة

أمــا فــي العــراق فــ   قــرر مجلــس الشــؾاذ ســحب الةقــة مــؽ أحــد الــؾزرال إ   األغلبيــة السظلقــة        
لعــــدد أعزــــائ  و   رــــدر السجلــــس قــــرارل فــــي الظلــــب إ   عــــد ســــبعة أ ــــام علــــ  األقــــل مــــؽ تــــاريع  

ذ علـــ  السذـــرا العراقـــي انــ  لـــؼ  بـــيؽ فـــي حالـــة الترــؾي   دـــحب الةقـــة مـــؽ مجلـــس   ويؤ ـــ4تقد ســ 
 .5الؾزرال    سل  ندبة الترؾي  السظلؾبة لدحب الةقة أو الجهة التي لها الحد في تقد ؼ الظلب

ومقابــل تستــ  الدــلظة التذــريعية  حــد حجــب الةقــة عــؽ الدــلظة التشسيذ ــة فقــد مــشم الدســتؾر        
مشـــ  للسلـــػ صـــ حية حـــل مجلـــس األمـــة   وإذا حـــل السجلـــس  جـــب إ ـــرال  43األردنـــي فـــي الســـادة 

ات عامــة  حيــ   جتســ   السجلــس الجد ــد فــي دورة غيــر عاد ــة  عــد تــاريع الحــل   ربعــة أشــهر انتخا ـ
عل  األ ةر وتعتبر الذل الدورة كالدورة العاد ة  أما إذا لـؼ  ـتؼ ا نتخـاذ عشـد انتهـال األشـهر األربعـة 

  إلـ  فيدتعيد السجلس السشحل كامل ص حيات   ويجتس  فؾرا وكان الحل لؼ  حؽ ويدتسر فـي أعسالـ
  أمــا الدســتؾر العراقــي فقــد أنــاط صــ حية حــل مجلــس الشــؾاذ بشــال 6حــيؽ انتخــاذ السجلــس الجد ــد 

علــ  طلــب مــؽ رئــيس مجلـــس الــؾزرال وبسؾافقــة رئــيس الجسهؾريــة   وإذا مـــا وقــ  الحــل فــ ن رئـــيس 
الحـل ويعـد أقراالا ستؾن  ؾما مؽ تـاريع  الجسهؾرية  دعؾ إل  انتخا ات عامة في الب د   ل مدة

 .7مدتقب  ويؾاصل ترريؤ األمؾر اليؾمية  مجلس الؾزرال في الحال
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ة ـــــــــويــــرػ الباحــــ  أن مـــــشم البرلســــان تحريــــػ السدـــــؤولية الدياســــية للــــؾزارة الـــــؾ ذســــرة الرقاب        
  وان السذرا األردنـي و العراقـي كـان مؾفقـا فـي األ ـذ  سبـدأؼ  البرلسانية   و ؾالر الشغام البرلساني

السدؤولية السرد ة و السدـؤولية التزـامشية  سـا  شدـجؼ مـ   ـؾالر الشغـام البرلسـاني كسـا أن تذـدد كـل 
ــــمشهســـا فـــي إ ـــرالات تحري ـــتى عـــؽ تحريـــػ السدـــؤولية ــــ ـــ  مـــا  بـــررل لســـا  ش ػ السدـــؤولية الدياســـية ل

يـد ا سـتقرار القـانؾني ار  ظيرة تشعحس عل  الشغام الدياسي في الب د وتحقالدياسية مؽ نتائى و ذ
 السشذؾدة .

الدـلظة التذـريعية كسا  رػ الباح  إن مشم الدلظة التشسيذ ة ص حية حل البرلسان مقابل حـد      
فــــي حــــل الدــــلظة التشسيذ ــــة  عتبــــر مغهــــرا مــــؽ مغــــاالر التــــؾازن و الرقا ــــة الستبادلــــة بــــيؽ الدــــلظتيؽ 

 ام البرلساني األردني و العراقي.لتذريعية و التشسيذ ة في الشغا
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 ال رل الثاني ممخز
يـــــــات الرقا ـــــــة البرلسانيـــــــة أن الـــــــذل  ا ل السرـــــــل الةـــــــاني ندــــــــــــتشتى مســـــــا تـــــــؼ عرضـــــــ  فـــــــي 

ــــــــــاألنج ــــــــــ  التـــــــــــ ي تجبـــــــــر الححؾمـــــــــة علـــــــــ  تؾضـــــــــيم وتبريـــــــــر مؾاقسهـــــــــا وترـــــــــرفاتها إزال تشسيـــــــــذ ـــ
 .  ستها  وأن الذل  ليات ترتب مدؤولية الدياسية وقد  ستد إل  ا طاحة  الححؾماتسيا
ــــــــ ليـــــــات الرقاب إن     مشهـــــــا مسهـــــــدة لترتـــــــب  ذـــــــار سياســـــــية فـــــــي فـــــــي الـــــــذا السرـــــــل ة البرلسانيـــــــة ــ

ـــــــــ  الؾســـــــــا رلســـــــــاني والرئاســـــــــي الشغـــــــــام الب ـــــــــرة لسدـــــــــؤولية الححؾمـــــــــة فتنـــــــــؾن ســـــــــا قة عل ئل السةي
والــــؼ ا ســــتجؾاذ البرلســــاني التــــي  دــــتعسل فــــي الشغــــام  أقــــل تــــ ذيرا   عشــــي أنهــــا مســــا   للسدــــؤولية 

ــــي الشغــــام الرئاســــي   وتعــــد الــــذل  ليتــــان  البرلســــاني و ليــــات رقا ــــة النــــؾنغرس األمريحــــي الــــذؼ  تبش
ا ســـــــتجؾاذ والبدا ـــــــة مـــــــؽ  البدا ـــــــة السشظقيـــــــة لتؾعيـــــــ  ا ليـــــــات األ ظـــــــر   مـــــــؽ الـــــــذل ا ليـــــــات

ــــ  مــــؽ  ــــب فــــي تؾعيســــ   إلــــ    ــــر  مانغــــ ختل دياســــية ومشهــــا مــــؽ السدــــؤولية المشهــــا مــــؽ    رت
ـــــب  ـــــة السدـــــؤولية ال رت ـــــة اتهامي ـــــارل  لي ـــــب بهـــــا البرلســـــان ا  حاســـــبدياســـــية  اعتب ـــــد  رت لححؾمـــــة وق
ـــــد  ـــــؤدؼ إلـــــ  حجـــــب الةقـــــةإدانتهـــــا  إن  ليـــــات   وذانيـــــا والـــــؾ مـــــؽ أ ظــــــر أدوات الرقابــــــة كؾنـــــ  ق

ـــــــ  ال ـــــــة النـــــــؾنغرس عل ــــــــرقا  ـــــــات الستـــــــ ـــــــي الؾ   ـــــــات األقرئيس ف ــــــــحـــــــدة الـــــــي ا لي ـــــــر ـــــــ ؾػ و األ ة
ــــ   ــــة عل ــــؾة وســــعة ســــلظاتها   كــــالتحقيد البرلســــاني   والرقا  ــــة مــــؽ ق ــــة   وتدــــتسد الــــذل السعالي فعالي

 ا عتسادات السالية و إدارة الذؤون الخار ية و ليات  في تنؾيؽ الدلظة التشسيذ ة .
ــــــــارة مدــــــــؤو       ــــــــة لإلذ ــــــــة السرتب ــــــــة البرلساني ــــــــات الرقا  ــــــــة إن  لي ــــــــات فعال لية الدياســــــــية فهــــــــي  لي

ــــة الساعلــــة التــــي تزــــ   ــــائي  بقــــ  ا لي ــــدلا  ا تهــــام الجش تؾعــــ  فــــي الــــشغؼ الرئاســــية والبرلسانيــــة ب
حـــــدا للدـــــلظة التشسيذ ـــــة ومحاربـــــة  ـــــرائؼ السرتنبـــــة مـــــؽ طـــــرفهؼ   ف نهـــــا تبقـــــ  ا ليـــــة التـــــي أذبـــــ  

 مدؤوليتها.  دواالا في مش  انحراف الححؾمة في األدال مسا  شجر عشها إذارة
وقـــــد شـــــحل  السدـــــؤولية الجشائيـــــة  ظـــــؾة نحـــــؾ تحرـــــيل السدـــــؤولية الدياســـــية الؾزاريـــــة التـــــي      

تعــــــد مقؾمــــــا أساســــــيا فــــــي مقؾمــــــات الشغــــــام البرلســــــاني فسشــــــذ بدا ــــــة القــــــرن الةــــــامؽ عذــــــر  ترا ــــــ  
لجـــــــؾل البرلســـــــان إلـــــــ  تحريـــــــػ ا تهـــــــام الجشـــــــائي فانبةـــــــاق الححؾمـــــــة عـــــــؽ البرلســـــــان عـــــــدا قاعـــــــدة 

و معســـــؾ  بهـــــا  زـــــاف إلــــ  ذلـــــػ ترـــــاعد قـــــؾة البرلســـــان فــــي مجـــــال الـــــتححؼ فـــــي ا تيـــــار  م لؾفــــة
ا ندـــــــحاذ  فالسدـــــــؤولية الدياســـــــية إذن لـــــــؼ تغهـــــــر فجـــــــ ة  أعزـــــــال الححؾمـــــــة والـــــــدف  بهـــــــا نحـــــــؾ

وانســـــا مهــــــدت إلــــــ  عهؾرالــــــا مراحـــــل ســــــا قة فهــــــي  كســــــا  قؾلـــــؾن  ر ــــــ  مــــــؽ  ــــــاطؽ السدــــــؤولية 
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اســــــية  وقـــــد كانــــــ  الشــــــاك مرحلــــــة وســــــظ  ا تلظــــــ  الجشائيـــــة والتــــــي الــــــي أصــــــل السدــــــؤولية الدي
لــــــــذلػ تسةــــــــل السدــــــــؤولية الدياســــــــية  ــــــــؾالر   فيهــــــــا السدــــــــؤولية الجشائيــــــــة  السدــــــــؤولية الدياســــــــية

ـــدول إ  انـــ  فـــي حقيقـــة األمـــر كانـــ   السدـــؤولية الؾزاريـــة فـــي األنغســـة الدياســـية فـــي مختلـــ  ال
ائيــــــة  ظــــــؾة نحــــــؾ ت صــــــيل السدــــــؤولية الجشائيــــــة فــــــي  ــــــادغ ا مــــــر  وقــــــد شــــــحل  السدــــــؤولية الجش

 ة .السدؤولية الدياسي
ــــــي       ــــــة  الغــــــة ف ــــــة أالسي ــــــة و الدياســــــية ألعزــــــال الدــــــلظة التشسيذ  ــــــل السدــــــؤولية الجشائي إذ تحت

أؼ نغـــــام دســـــتؾرؼ كـــــان ألن محتـــــؾػ  قـــــؾم علـــــ  أســـــاس السحاســـــبة والسعاقبـــــة لنـــــل معتـــــد علـــــ  
ل افــــــراد الدولــــــة  غــــــض أححــــــام الدســــــتؾر بــــــل ألن تسعيلهــــــا  ــــــؤدؼ إلــــــ  تحقيــــــد السدــــــاواة بــــــيؽ كــــــ

الشغــــر عـــــؽ مرا ــــزالؼ واســـــتقامة الححــــام فـــــي  دمـــــة السححــــؾميؽ  ـــــالسغهر الــــذؼ  زـــــسؽ الرـــــالم 
و تعتبـــــر السدـــــؤولية الجشائيـــــة و الدياســـــية مـــــؽ أ ظـــــر  ليـــــات الرقا ـــــة البرلسانيـــــة  العـــــام للجساعـــــة

 .عل  سظلة تشسيذ ة ومرتبة لسدؤوليتها  شائية
ؾػ  قــــــؾة الؾســــــائل الستاحــــــة لهــــــا دســــــتؾريا وتشــــــتعش الــــــذل وملخــــــص القــــــؾل أن البرلسانــــــات تقــــــ     

ــــي  ــــة ف الؾســــائل حيشســــا تتغــــذػ مــــؽ قــــؾة وذقــــل البرلســــان فــــي الشغــــام الدياســــي وتتحقــــد لهــــا السعالي
 عـــــد  حقـــــد كسا ـــــة الـــــذا الشغـــــام الـــــذؼ  تؾ يـــــ  وعقلشـــــة وضـــــبط مدـــــار أدال الجهـــــاز التشسيـــــذؼ  ســـــا

 ها.السر ة التي تعحس مدػ قؾة الدولة وفعاليتها وكسا ت
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 خـاتــســة

 ـــة    ـــدعسها ويـــؤطر تحريحهـــا و  تدـــلم بهـــا فـــي إن البرلســـان  غـــل الحاضـــؽ الظبيعـــي للرقا      
ـــــمؾا ه ـــــة الدــــلظة التشسيذ ــــة   وتســــارس الرقابــــــ ـــــة البرلسانيــــة  جسلـــــ ـــــة مــــؽ ا ليــــات السشيــــة السقـــــ ررة ـــــــ

كذــــ  ا  ــــت ل فــــي أدال الدــــلظة التشسيذ ــــة وتحد ــــد ظي  البرلســــان دســــتؾريا   والتــــي  سؾ بهــــا  دــــت
وبقـــدر قـــؾة وفعاليـــة الؾســـيلة تـــزداد فعاليـــة الرقا ـــة البرلسانيـــة مســـا  قـــؾػ مركـــز السدـــؤول ومدـــاللت    

 البرلسان في تحقيد الرقا ة .
إن البرلسانــات تقــؾػ  قــؾة الؾســائل الستاحــة لهــا دســتؾريا   وتشــتعش الــذل الؾســائل حيشســا تتغــذػ       

ؾ يــ  وعقلشــة وضــبط مدــار مــؽ قــؾة وذقــل البرلســان فــي الشغــام الدياســي   وتتحقــد لهــا السعاليــة فــي ت
أدال الدــلظة التشسيذ ـــة  ســـا  حقـــد كسا ـــة الــذا الشغـــام الـــذؼ  عـــد الســـر ة التــي تعحـــس مـــدػ قـــؾة الدولـــة 

 وفعاليتها وكسا تها.
 أن أؼ نغام   تتؾافر في  الرقا ة فهؾ  ستقر إل  مقؾمات و ؾدل ويق  عل  عاتد البرلسانات       
 .ومؽ أالؼ أسباذ نذ تها تاريخيالنها مبرر و ؾدالا الرقا ة ألأدال 

إن ا قرار للبرلسانات  القيام بهـذل الؾعيسيـة    حسـي   مـا لـؼ تقـر لهـا الدسـاتير  اليـات مباشـرة       
م   إن تشـؾا  ليـات الرقا ـة البرلسانيـة علـ  الذل الرقا ة وتـرتبط قـؾة وفعاليـة  ليـة  حدـب طبيعيـة الشغـا

 ذــار سياســية ومشهــا  ليــات شــهيرة ومذــتركة بــيؽ غالبيــة    ترتــبها إلــ   ليــات الححؾمــة حيــ  صــشسش
الــشغؼ و ليـــات غيــر شـــهيرة تتبشاالــا نغـــؼ وتهسلهــا أ ـــرػ   و ليــات فعاليـــة وترتــب  ذـــار سياســية مشهـــا 
تعتســدالا الــشغؼ الرئاســية و البرلسانيــة و الــذا التشــؾا  ؤكــد عســد و أصــالة و أالسيــة الرقا ــة البرلسانيــة 

ومهـددة للححؾمـات ومشهـا  ليـات ع  يـة  ـتؼ عبرالـا و مشها العقابيـة   نغام سياسي  ألؼوضرورتها 
و ليـــات تستـــد إلـــ  عـــزل عزـــؾ  تبيــان نـــؾاحي الزـــع  والقرـــؾر أو الخظـــ  لتقؾيسهـــا ومشـــ  تنرارالـــا 

 . الححؾمة أو إسقاط الححؾمة برمتها 
تــي تــد ل ضــسؽ تتبلــؾر ا ليــات الؾعيسيــة للبرلســان مــؽ  ــ ل إعسالهــا فــي الرقا ــة البرلسانيــة وال    

تقــؾيؼ وتقيــيؼ الدياســات العامــة  وفــي الــذا الرــدد أصــبح  الــذل الرقا ــة الؾعيســة األساســية  عسليــة
العسليـــة  والتـــي تتخـــذ ذـــ ث صـــؾر أساســـية تنســـل  عزـــها الـــبعض أل ـــل ترشـــيد  السعتســـدة فـــي الـــذل
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لدياســات مشظلــد أن الـدور الرقـابي الـذؼ  لعبـ  البرلسـان فـي مجـال ا وعقلشـة الدياسـات العامـة  مـؽ
اسـتق لية البرلسـان فـي متا عتـ  ألعسـال الححؾمـة والـذا لسشـ   العامـة  عتبـر مؤشـرا مهسـا لقيـاس مـدػ

 .انحرافها  الدياسات السدظرة
حؾمــة الــذؼ  عســل علــ  محاســبتها  اعتبــار البرلســان  ســارس ســلظة الرقا ــة الدياســية علــ  الح      
بــــر كافــــة السراحــــل التــــي تســــر عليهــــا  ــــالتحقد مــــؽ مذــــروعية وضــــبط ترــــرفات الححؾمــــة عوذلــــػ 

  ل معرفة صحة تؾ هاتها نحـؾ تحقيـد الرـالم العـام  وتدـسم الـذل ا ليـات  الدياسات العامة مؽ
الدياسـات العامـة وفـد طريقـة  نيـة ومباشـرة مـؽ  ـ ل تقريـب الرـؾرة  الؾعيسيـة  سرا عـة وترـؾيب

 .دائلةالتشسيذ ة السعشية  الس إل  البرلسان وذلػ  استدعال الهي ة
 تعلد بشغام الححؼ فالؾسائل التي  ستلنها عزؾ البرلسان في الشغام البرلسـاني أوسـ  مـؽ تلـػ       

التــي  ستلنهــا العزــؾ فــي الشغــام الرئاســي   كــؾن الشغــام البرلســاني  قــؾم علــ  أســاس مبــدأ التعــاون 
علــ  مبــدأ السرــل بــيؽ  التذــريعية والتشسيذ ــة   أمــا الشغــام الرئاســي ف نــ   قــؾم والتــؾازن بــيؽ الدــلظة

الدـــلظات   فالدـــلظة التذـــريعية تدـــتقل  سسارســـة عسلهـــا دون أدنـــ  مذـــاركة مـــؽ الدـــلظة التشسيذ ـــة 
عسلهـــا وبـــذلػ   تؾ ـــد ع قـــة مـــ  البرلســـان الـــذا مـــؽ  وكـــذلػ تدـــتقل الدـــلظة التشسيذ ـــة مـــؽ مسارســـة

تيؽ كســا الــؾ الحــال يل مـؽ التعــاون بــيؽ الدــلظالشاحيـة الشغريــة   غيــر أن التظبيــد العسلــي عــرف شــ
فـي الؾ  ــات الستحـدة األمريحيــة   فلـؼ  بــد السرـل الجامــد بـيؽ الدــلظات بـل ســسم  ـ ن  حــؾن فرــ  

تجـال  وسـائل رقابيـةفنل سلظة تسلػ مرنا ويدسم بتعاون الدلظات م   عزها كسا  دسم لها برقا ة 
 الدلظة األ رػ.

 ػ السدــؤوليةيــظة التشسيذ ــة وإمحانيــة تحر فقــد مــشم عزــؾ البرلســان وســائل دســتؾرية لرقا ــة الدــل     
 الدياســية إذا مــا  ر ــ  عــؽ الحــدود السرســؾمة ل ــا وعــؽ تظبيــد بيان ــا الــؾزارؼ السشــاقش مــؽ طــرف
مجلــس الشــؾاذ  فنانــ   عــض اــذل الؾســائل السشغســة دســتؾرياد والــبعض ا  ــر لــؼ  تشاولــ  الدســتؾر 

 .واقترر تشغيس  عل  األنغسة الدا لية للبرلسان
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 الدراسة إل   سلة مؽ الشتائى والتؾصيات نذكر أالسها فيسا  لي : صلشا فيوتؾ 
 الشتائج

  تعدد ا نتسالات الدياسية وا قتراد ة البرلسانية  النةرة والتشؾا ناتى عؽ تتدؼ أالداف الرقا ة
 وا  تساعية ألعزال البرلسان.

 لسعليــة   بــشسس قــدر اعتســادلإن مسارســة الــدور الرقــابي  تؾقــ  إلــ  حــد كبيــر علــ  السسارســة ا 
 .عل  ا طار الدستؾرؼ والقانؾني واألنغسة

 الرقا ــــة البرلسانيــــة فــــي اؼ نغــــام سياســــي  بــــد اقامتهــــا فــــي  ــــؾ  ان التظبيــــد الدــــليؼ لؾســــائل
د سقراطـــي  دـــؾدل التســـاالؼ حتـــ  نرـــل لغا ـــة السبتغـــاة مشهـــا  ن الغـــرض مـــؽ الرقا ـــة الـــؾ لـــيس 

بل التحقيد مؽ التظبيد الدليؼ للقؾاعـد الدسـتؾرية و التذـريعية تذؾي  او عرقلة العسل الدياسي 
 في الب د.

  ضــــرورة تعــــاون الدــــلظة التشسيذ ــــة مــــ  البرلســــان و اتاحــــة السعلؾمــــات السظلؾبــــة كــــؾن الدــــلظة
التشسيذ ــة الــي مرــدر ا ســاس للسعلؾمــات فنلســا كــان التعامــل  تدــؼ  الدــهؾلة و اليدــر انعحــس 

 ذلػ عل  ا دال الرقابي .
   سا أنهـا  ليـات الرقا ـة   دـتقي مشهـا أعزـال البرلسـان معلؾمـات حـؾل عسـل الححؾمـة و تدـس 

نرـــ  عليهـــا الشرـــؾص والـــي  وأ ـــرػ غيـــر شـــهيرة والـــي أ زـــا وســـائل ا عـــ م أو الذـــهيرة 
القانؾنيـــة الدا ليـــة للـــدول  والـــذل ا ليـــات   ترتـــب أذـــار سياســـية علـــي الححؾمـــة تسحـــؽ الدـــلظة 

 .د رقا ة دائسة و مدتسرة عل  عسل الححؾمةالتذريعية مؽ تظبي
  إن  ليات الرقا ة البرلسانية التـي   ترتـب السدـؤولية الدياسـية علـ  عسـل الححؾمـة رقا ـة دائسـة

ومدتسرة دون تقرير مدؤولياتها الدياسية فالهـدف الرئيدـي مـؽ ورال اسـتخدام الـذل الؾسـائل الـؾ 
هـــؼ  ـــاللجؾل إلـــ  اقتـــراح لدـــد الشقــــائص مجـــرد الحرـــؾل علـــ  السعلؾمـــات التـــي ربســـا تدـــسم ل

وا نحرافــات السدــجلة أو اســتهداف إســقاط الححؾمــة  ــاللجؾل إلــ  اســتعسال وســائل الرقا ــة التــي 
    ترتب مدؤولية الححؾمة .



 خــــــــاتســـــــــــة

 (57(ة ــالر ح   

   إذا تعتبـــر السدـــؤولية الجشائيـــة و الدياســـية مـــؽ أ ظـــر و أقـــؾػ  ليـــات الرقا ـــة البرلسانيـــة علـــ
 شغاميؽ البرلساني والرئاسي.الدياسية في الجشائية و الدؤوليتها تشسيذ ة ومرتبة لسالة الدلظ

  فبقــدر  ظــؾرة   ليــات الرقا ــة البرلسانيــة  قــدر  ظــؾرة األذــر أو محدود تــ  وتتحــدد  التالــة طبيعــة
الشغــام الــذؼ  تبشاالــا  ومــ  ذلــػ فــ ن ضــع  أو قــؾة ت ذيرالــا تختلــ  مــؽ نغــام إلــ    ــر   مســا 

 طبيعة األنغسة و نؾعية  ليات الرقا ة . ؤكد أن ا رتباط وذيد بيؽ 
  دولتـــيؽ فقـــط دون غيرالســـا مـــؽ األنغســـة التـــي ت  ـــذ  الشغـــام الرئاســـي أو البرلســـاني نغـــرا لنـــؾن

أغلبيــــة التظبيقــــات قــــد أســــسرت علــــ  النةيــــر مــــؽ الخلــــط مــــؽ  هــــة والسذــــل مــــؽ  هــــة أ ــــرػ  
عـالؼ    ف قـل مـا  قـال عشهسـا  ا ضافة إل  أن الشسؾذ يؽ السختاريؽ السـا األ ةـر اسـتقرارا فـي ال

أنهسا قد نجحا إل  حد كبير   كسا أن كل مؽ بريظانيا والؾ  ـات األمريحيـة السـا الشبـ  األصـلي 
 والسر   التاريخي لهذ ؽ الشغاميؽ .

  إذا تعتبـــر السدـــؤولية الجشائيـــة و الدياســـية مـــؽ أ ظـــر  ليـــات الرقا ـــة البرلسانيـــة  فـــي الشغـــاميؽ
أن محتـــؾػ  دياســيةالجشائيـــة و التشسيذ ــة ومرتبـــة لسدــؤوليتها الة الدـــلظلــ  البرلســاني والرئاســـي ع

 قؾم عل  أساس السحاسبة والسعاقبة لنل معتد عل  أححام الدستؾر بـل ألن تسعيلهـا  ـؤدؼ إلـ  
تحقيــد السدــاواة بــيؽ كــل افــراد الدولــة  غــض الشغــر عــؽ مرا ــزالؼ واســتقامة الححــام فــي  دمــة 

 .ؽ الرالم العام للجساعةالسححؾميؽ  السغهر الذؼ  زس
  ت  ـــذ الـــشغؼ الحد ةـــة   ســـلؾذ الحرـــر فـــي تعـــدادالا لةليـــات الرقابيـــة الستاحـــة للبرلســـان فـــي  

مؾا هة الححؾمة   حي   دتظي  البرلسان    رالات  اصـة أن  ظـؾر  ئحتـ  الدا ليـة ويبتنـر 
  ا ليات رقابية  د دة .  

 التػصيات:
  ؾرية السشغسة للع قـة بـيؽ الدـلظتيؽ  سـا  حقـد التـؾازن بيشهسـا عادة الشغر في الشرؾص الدستإ

 ويزسؽ ا ستقرار.
 لتحقيد نجاح العسلية الرقابية للبرلسان تدتلزم تؾازناد في القؾة الدياسية بيؽ الدلظتيؽ التذريعية 

ان والتشسيذ ة  حت    تشقلب إل  سيظرة واليسشة  وتربم الدلظة التشسيذ ة  اضـعة تسامـاد للبرلسـ



 خــــــــاتســـــــــــة

 (58(ة ــالر ح   

 مبدأ السرل بيؽ الدلظات  الذؼ تقـؾم عليـ  أسـس الححؾمـة انهيارأو العحس  مسا  ؤدؼ إل  
 .الد سقراطية وشرط في ا ستقرار الدياسي

  إن نجاح  ليات الرقا ة البرلسانيـة  كـل مـؽ الشغـاميؽ البرلسـاني  والرئاسـي فـي كـل مـؽ بريظانيـا
 عــؾد إلــ  الشغــام فــي حــد ذاتــ   ر ــ  األمــر إلــ  والؾ  ــات الستحــدة األمريحيــة  علــ  التــؾالي   

علــي الجزائــر و  تجدات قــد تخــرج عســا الــؾ مدــظر نغريــا التظبيــد العسلــي للشرــؾص  ــ تي  سدــ
 العسل عل   عل محانة للدلظة التذريعية وتظبيد السعلي والعسلي للشرؾص القانؾنية .

 انيــة علــ  أعســال الححؾمــة  جــب إعــادة  الشغــر فــي الشرــؾص القانؾنيــة السشغســة لرقا ــة البرلس
 حيــ   قلــل مــؽ القيــؾد السسروضــة علــ  البرلســان ومــشم الحريــة أ ةــر للبرلســان فــي مباشــرة الــذل 

 الؾعيسية   حتي تنؾن رقا ة فعلية وفعالة وليد  رقا ة شحلية مشغسة بترسانة قانؾنية .
  ويدـتعسل  عل  البرلسان أن  زـ  فـي حدـا ات  انـ  مسةـل الذـعب   ويجـب أن  راعـي مرـالح

 ـل سـلظات  لسؾا هـة الححؾمـة ولــيس التخلـي عـؽ  عـض صــ حيات  لسجـرد عرقلـة الححؾمـة لــ  
 في مباشرة مهام .

و تامــا  ذــار إلــ  حتسيــة تحقيــد إصــ ح سياســي  هــدف إلــ  دعــؼ الرقا ــة البرلسانيــة علــ       
ـــة   والـــذا ا صـــ ح  جـــب أن  تزـــسؽ دون شـــػ إعســـال السدـــؤولية الدي اســـية الدـــلظة التشسيذ 

 وإعسال مبدأ السرل بيؽ الدلظات  ذحل فعلي وحقيقي.والجشائية في كامل األنغسة 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وانمزاجع انمصادر قائمت

 

 (60(ة ــالر ح   

 قائسة السخاجع السعتسجة
 

 ل ات:السؤ  أوال:
 

  مقلــد    القــانؾن الدســتؾرؼ والسؤسدــات الدياســية   الجــزل األولــي  تر ســة علــ  أنجريــو هػريــػ
 .1977شسيد حداد   األاللية للشذر و التؾزي    الظبعة ذانية   بيروت  

  السدؤولية الؾزاريـة فـي الـشغؼ الدياسـية السعاصـرة مقارنـة  الشغـام الدياسـي  الديج سيج رجب  
 .  ة األول   دون ناشر  أو بلد نذر ا س مي   الظبع

 ل الدـلظة التشسيذ ـة فـي الشغـام الشيـابي األردنـي "  الرقا ة البرلسانية عل  أعسـا السداىيج فخحان
لـ    دار انجلتـرا  مرـر النؾيـ "  الظبعـة األو  دراسة مقارنة م  األنغسة الدياسية في كل مؽ

 .   2011وائل للشذر  عسان 
  1973  ححؾمة الؾزارة   السظبعة العالسية   القاالرة    الديج صبخي. 
 والساليــة علــ  األ هــزة الححؾميــة دراســة تحليليــة وتظبيقيــة    الرقا ــة ا داريــة القبــيالت حســجي

 .  1998 محتبة دار الةقافة للشذر والتؾزي    عسان   
 البرلسـاني   عـالؼ عسال الدلظة التشسيذ ـة فـي الشغـام   الرقا ة الدياسية عل  أ  إيهاب زىي سالم

 .1983النتب   القاالرة  
  التشسيذ ــة  رئــيس الدولــة   الــؾزارة   فــي األنغســة    وضــ  الدــلظةشــيحا  إبــخاهيع ىبــج العديــد

 .2003  مشذ ة السعرف  ا سحشدرية   تحليليةالدياسية السعاصرة دراسة 
 ا سـتجؾاذ كؾســيلة مــؽ وســائل الرقا ــة البرلسانيـة علــ  أعســال الححؾمــة فــي جــابخ جــاد نرــار  

 .1999مرر والنؾي   الظبعة األول   دار الشهزة العربية  القاالرة 
  الشغرية العامة للقـانؾن الدسـتؾرؼ   مظبعـة  امعـة عـيؽ شـسس   القـاالرة  رمدي شو الذاىخ  

 1980  . 
   مجلـس الشـؾاذ بتـؾنس  التجربـة البرلسانيـةف  تـؾنس  السشذـؾرات العلسيـة لسركـز زهيخ السط خ  

 .1989البحؾث والدراسات  
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 (61(ة ــالر ح   

 لعامـة للنتـاذ  القـاالرة ة   الهي ة السرـرية ا  أصؾل السسارسة البرلساني رادقــــــي ىبج الــسام
  1982  . 

  الـــشغؼ الدياســـية والقـــانؾن الدســـتؾرؼ   دار السنـــر العربـــي  القـــاالرة ســـميسان محســــج الصســـاوي 
 1988. 
  فــي الدســاتير العربيــة السعاصــرة و فــي السنــر  –:الدــلظات الــة ث  ج الصســاوي ـســميسان محســ

 .1996  القاالرة   06عربي  الظبعة دار السنر ال–الدياسي ا س مي 
 ــــصـــالح الجي ــــغ فــــ لبرلسانـــات العـــالؼ ف  دار الشهزـــة  تحليليـــة  البرلســـان  دراســـة مقارنـــة ػزي ـــ

 .1994العربية   القاالرة  
  1980 الشغام الدستؾرؼ في العراق   مظبعة  غداد   غداد    صال  جػاد ىاضع وآخخون. 
 ان فــي الدولــة الحد ةــة السدــلسة  الظبعــة الةانيــة  دار ابــؽ كةيــر البرلســج  الرــالبي، ـىمــي محســ

 .2014لبشان  للظباعة و الشذر  بيروت
 أصؾل ا ستجؾاذ في التذري  السلدظيشي السقارن  الظبعـة األولـ   محتبـة جخادة  ىبج القادر  

  فاق   غزة.  
   مـ  التركيـز علـ  دولـة النؾيـ     األسـ لة البرلسانيـة   دراسـة تظبيقيـة مقارنـةىادل الصبصبائي

 .1987  الظبعة األول   
  1956السنر العربي   القاالرة     الشغام الدستؾرؼ السررؼ   دار ىثسان خميل ىثسان. 
 2006  الجزائر    ونيةالخلد الرقا ة البرلسانية عل  أعسال الححؾمة  دار  ىسار ىباس. 
 ا لسعـارفدار ية و الؾعائ  الدياسية لحل البرلسـان  : ا ذار القانؾن ىمي ىبج العال سيج أحسج 

 .1990 ا سحشدرية   
 ،ة   السؤسدــة العربيــزل الةالــ  جــال  بعــة الةانيــةظالالسؾســؾعة الدياســية  ىبــج الػهــاب الكيالنــي

 . 1993للدراسات والشذر  بيروت 
 ــايع مــجحت رلســاني  السركــز   وســائل الرقا ــة البرلسانيــة علــ  أعســال الححؾمــة فــي الشغــام البغش

 .  2011مي لإلصدارات القانؾنية   القؾ 
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  التحقيــــد البرلســــاني  لجــــان الحقــــائد فــــي الــــدول العربيــــة واألمريحيــــة حسج ىســــخانـفــــارس مــــ  
 .2008 ز القؾمي لإلصدارات القانؾنية  واألوروبية  دراسة مقارنة  الظبعة ا ول   السرك

  تحليــل  –الـدول العربيـة ذات الشغــام الجسهـؾرؼ  : الدــلظة التذـريعية فــي حسج شخاـػشـقائـج مــ
 .1995السؤسدة الجامعية للدراسات و الشذر و التؾزي    دمذد    –قانؾني مقارن 

  سياسات تقاسـؼ القـؾػ   تر سـة مـازن حـداد   األالليـة للشذـر والتؾزيـ    األردن  لػيذ فيذخ  
 .1993  بعة الةالةةظال 
 دار الشهزة العربية للشذـر  القـاالرة  -الدولة و الححؾمة  –سية :الشغؼ الديا مل ليمةمحسـج ىا 

  1982    . 
  الرقا ــة البرلسانيــة علــ  أعســال الححؾمــة فــي الشغــام السرــرؼ و ج بــاهي أبــػ يــػنذ ـمحســ  

 .  2002  النؾيتي   دار الجامعة الجد دة للشذر   ا سحشدرية
  لشهزـة العربيـة   القـاالرة والقـانؾن الدسـتؾرؼ   دار ا   الـشغؼ الدياسـية عــــــــــج أنذ قاســـــمحس

  1999. 
 دون ناشــر و    الدــلظة التذــريعية مااليتهــا   تنؾيشهــا   وا تراصــاتها محســـج فهــيع درويــر  

 ـ.2002بلد نذر  
  التظبيقـــات العسليـــة لزـــؾا ط الحرـــانة البرلسانيـــة ووســـائل وإ ـــرالات بصـــي  محســــج رمزـــان  

 .2003  الظبعة األول   دار الشهزة العربية   القاالرة  البرلسان الرقابية 
  الدستؾر السررؼ فقها وقزال   دار السظبؾعات الجامعية   مرـر  مرص و أبػزيج فهسي  

 .  الظبعة التاسعة
  دار    الشغام الدستؾرؼ في مرر و الجسهؾرية العربية الستحدة   الظبعـة أولـي  محدغ خميل

 .1959  السعارف   ا سحشدرية
 التــــؾازن بــــيؽ الدــــلظتيؽ التذـــريعية والتشسيذ ــــة    دراســــة مقارنــــةف   دار الشهزــــة  مخيــــج أحســــج 

     .2006العربية   القاالرة   



 وانمزاجع انمصادر قائمت

 

 (63(ة ــالر ح   

 ـــجيغ األحســـج :الرقا ـــة البرلسانيـــة علـــ  أعســـال ا دارة فـــي الشغـــام البرلســـاني و  وســـيع حدـــام ال
 .2008ت   بيرو دراسة مقارنة  مشذؾرات الحلبي الحقؾقية   –الرئاسي 

 الشغـــام الرئاســـي األمريحـــي والخ فـــة ا ســـ مية   دار السنـــر  يـــــــج الرباحــــــــــــــيحـــي الدي  
 .  1993 سشة بعة األول  ظالالعربي   القاالرة  

  ــــيح   الشغـــام الدســـتؾرؼ فـــي النؾيـــ  مـــ  السقارنـــة فـــي دراســـة السبـــادغ الدســـتؾرية الجســـل  يــ
 .1971النؾي   النؾي  العامة  مظبؾعات  امعة 

 الخسائل الجامعية : ثانيا:

  :ةـــ رسائل الجىتػرا 01

 الرقا ــة البرلسانيـــة علــ  أعســـال الدــلظة التشسيذ ـــة فــي الشغـــام  السدــاىيج فخحـــان نـــدال أحسيـــج  
الشيابي األردني   دراسة مقارنة  رسالة دكتؾرال    امعة عسان العربية للدراسـات العليـا  األردن 

  2006. 
 ة   الزــسانات القانؾنيــة لتظبيــد القؾاعــد الدســتؾرية  أطروحــة دكتــؾرال   امعــ احســج الزــالىيغ

 .2008عيؽ شسس  ا سحشدرية مرر 
  الرقا ـة الستبادلـة بـيؽ الدـلظتيؽ التذـريعية و التشسيذ ـة كزـسان لشسـاذ  حدغ مرـص و البحـخي  

حقــؾق   ليــة الحقــؾق    امعــة عــيؽ القاعــدة الدســتؾرية "دراســة مقارنــة"   رســالة دكتــؾرال فــي ال
 .  2006شسس   مرر

  الرقا ــة البرلسانيــة علــ  أعســال الدــلظة التشسيذ ــة فــي السغــرذ العربي فدراســة خمــػفي خجوجــة  
 .2014مقارنة   أطروحة لشيل شهادة الدكتؾرال في القانؾن الدستؾرؼ   امعة الجزائر   

 د الدسـتؾرية   رسـالة دكتـؾرال   حقـؾق القـاالرة   ضـسانات نسـاذ القؾاعـفتحي ىبج الشبـي الػحيـجي
1982  . 

  ــــىـب ــــابخاهي هللاج ـــــ ــــع ناصـــــــــ :مـــدػ تـــؾازن الدـــلظة الدياســـية مـــ  السدـــؤولية فـــي الدولـــة  فــ
 . 1981الحد ةة  رسالة دكتؾرال غير مشذؾرة    امعة القاالرة 



 وانمزاجع انمصادر قائمت

 

 (64(ة ــالر ح   

 و التشسيذ ـــة  دراســـة ت صـــيلية و :الع قـــة بـــيؽ الدـــلظتيؽ التذـــريعية  حسج انـــذ قاســـع جع ـــخـمـــ
 .1987جزائرؼ  رسالة دكتؾرال    تظبيقية عل  الشغام الدياسي ال

 ــــ رسائل الساجدتيخ: 02

 دور السححســـة ا تحاد ـــة العليـــا فـــي إرســـال مبـــدأ السرـــل بـــيؽ  خـــــــــــــــــابـــــج ال ـــــــــحسج صـمـــ  
لؾم الدياسة    امعـة إل  كلية القانؾن  والع الدلظات   دراسة مقارنة   رسالة ما دتير مقدمة

 .2015 ركؾك 
 وسائل الرقا ة البرلسانيـة علـ  أعسـال الدـلظة التشسيذ ـة  دراسـة  ىبج العديد بغ حسػد المحيجان 

 2007مقارنةف  رسالة ما دتير   كلية العلؾم الدياسية    امعة السلػ عبد  العزيز  
  لرقابيـة لسجلـس األمـة األردنـي   رسـالة ما دـتير    امعـة  الؾعيسـة ا ىاصع ىمـو   العسـخي

 .2000 ل البي    السسرق   األردن  

 :و الشذخيات السجالت رابعا:
 لجـان التحقيـد البرلسانيـة فـي األردن فـي غيـاذ  ليـة دسـتؾرية تشغسهـا " دراسـة   العزـايمة أميغ

 2السجلـدالدياسية    امعة مؤتة  والعلؾم مقارنة"  ح  مشذؾر في السجلة األردنية في القانؾن 
 .2010  4  العدد

 ،السدـــؤولية الدياســـية للـــؾزارة فـــي الشغـــام البرلســـاني فـــي  عـــض  أنعـــام مهـــجي جـــابخ الخ ـــاجي
األنغســـة الدســـتؾرية السعاصـــرة  مجلـــة العلـــؾم ا ندـــانية  كليـــة التربيـــة للعلـــؾم ا ندـــانية  العـــدد 

 .3 2015األول  السجلد  

  ــج ســسارة ــي ،الدىخال وســائل الرقا ــة البرلسانيــة علــ  أعســال الححؾمــة  دارســة مقارنــة  مجلــة  ب
 . 1987  2العلؾم ا دارية  العدد 

 مـــدػ ســـلظة لجـــان التحقيـــد البرلسانيـــة فـــي تحليـــ  الذـــهؾد "" مجلـــة  ىيـــجان ســـعج الصعـــان "":
 .2007مجلس األمة النؾيتي   ؾان   



 وانمزاجع انمصادر قائمت

 

 (65(ة ــالر ح   

  البرلسانيـة فـي النؾيـ   مجلـة السحـامي   الدـشة    نحـؾ تظـؾير نغـام األسـ لةىـادل الصبصبـائيـ
 .1993الدا عة عذرة  

  رقا ـــة مجلـــس الشـــؾاذ علـــ  أعســـال الححؾمـــة  دراســـة فـــي الدـــؤال  تغخيـــجىبـــج القـــادر ىمـــي  
القـانؾن  الجامعـة السدتشرـرية   السجلـد الةالـ    ف  مجلة الحقؾق   تردر عؽ كليـةالبرلساني 

   . 2010ة     العدد العاشر   الدشة الخامد
 الرقا ــة البرلسانيــة علــ  أعســال ا دارة العامــة "دراســة تظبيقيــة فــي عــل التجربــة  نــػاع كشعــان  

الد سقراطيـة الجد ــدة فــي السسلنـة األردنيــة الهاشــسية " مجلــة دراسـات العلــؾم ا ندــانية  الجامعــة 
 .1995 2  العدد 22األردنية  السجلد

  د فـــي فعاليـــة الرقا ـــة البرلسانيـــة   مجلـــة الحقـــؾق   كليـــة   دور لجـــان التحقيـــ . نبيـــل ششصـــاوي
 . 2004  2الحقؾق    امعة البحريؽ   العدد

 :غالقانػني:  خامدا
 الجساتيخ:ـــ  01

  وتعد ل  الةاني عذر 1787دستؾر الؾ  ات الستحدة األمريحية  لدشة. 
  1971دستؾر مررؼ  . 
  1962دستؾر النؾيتي لعام 
  2011والسعدل لعام   1952دني لعام  الدستؾر األر. 
  2002دستؾر مسلنة البحريؽ لدشة. 
  وتعد  ت  2005الدستؾر العراقي لدشة 

 نطسة الجاخمية:ـــــ األ  02
  2013الشغام الدا لي لسجلس األعيان األردني لعام        
  2014والسعدل لعام  2013الشغام الدا لي لسجلس الشؾاذ األردني لعام.  
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 فهــــــــــــــــــــــخس السحـــــــــــــــــــتػيـــــــات
 رقع الر حة ػان ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعش  

 I البدسمة  

 II التذــــــــــــــــــــــــــكخات 

 III اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاء 
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ــــــــــــة فـــي الشغاميؽ السرل األول:  ليات الرقا ة البرلسانية التي   ترتب أذار سياسي
 البرلساني والرئاسي

 
 

10 

 10 السبح  األول:  ليــــــات الرقابـــــة البرلسانيــــــة الذهيرة 

 10 السظلب األول: مسهؾم األس لة البرلسانية 

 10 السرا األول: نذ ة األس لة البرلسانية وتعريسها 

 10 ة وا رالاتهاالسرا الةاني: أنؾاا األس لة البرلساني 

 00 السظلب الةاني : مسهؾم التحقيد البرلساني 

 00 السرا األول: نذ ة التحقيد البرلساني وتعريس  

 00 السرا الةاني :لجان التحقيد البرلساني وإ رالات  

 00 السبح  الةاني : ليات الرقا ة البرلسانية الغير الذهيرة

 00 ألنغسة الدا لية ليات رقابية  سؾ ب ا السظلب األول: 

 00 اقتراح الت  يل للسشاقذة  السرا األول :طلبات السشاقذة العامة و   

 00 السرا الةاني: ا قتراح برغبة 

 02 الرقابية البرلسانية غير مباشرة  ليات السظلب الةاني: 

 02 السرا األول : العرائض والذحاوؼ    

 00 السرا الةاني :طلب ا حاطة   

 02 لسرل األولملخص ا   
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 00 ياسيـــةالسبح  األول:  ليــــــات الرقابــــــة البرلسانيـــــة مسهدة لترتــيـــب  ذــــــــار ســــ

 00 السظلب األول: مسهؾم ا ستجؾاذ البرلساني
 00 السرا األول: نذ ة ا ستجؾاذ البرلساني وتعريس 

 02 السرا الةاني : أنؾاا ا ستجؾاذ البرلساني وإ رالات 
 01 السظلب الةاني:  ليات رقا ة النؾنغرس األمريحي علي الدلظة التشسيذ ة

 01 غرس في تنؾيؽ الدلظة التشسيذ ة وإدارة الذؤون الخار ية.السرا األول:  ليات النؾن

 00 السرا الةاني :  ليات النؾنغرس في التحقيد وفي إقرار السيزانية.
 44  ليات الرقا ة البرلسانية السرتبة لإلذارة مدؤولية  شائية وسياسية السبح  الةاني :

 45 ائيةالسظلب األول : ا تهام الجشائي أو السدؤولية الجش
 00 السرا األول : نذ ة ا تهام الجشائي وتعريس 

 02 السرا الةاني :تنيي  القانؾني ل تهام الجشائي و إ رالات تؾعيس 

 51 السظلب الةاني :  لية السدؤولية الدياسية 
 00 السرا األول :نذ ة السدؤولية الدياسية وتعريسها

 00 وإ رالات تحريحها السرا الةاني :أنؾاا السدؤولية الدياسية 
 20 ملخص السرل الةاني

 20  اتسة
 20 قائسة السرا  
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