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Abstract 
 The reciprocal control between the two authorities and the executive 
is that discrimination parliamentary system from other systems, and 
that the parliamentary system may heal to give the executive branch 
the right to call parliament into session resolution in session and the 
postponement of these roles and finally have the executive branch 
the right to dissolve the parliament, and in return for that legislative 
have the means by which you can control the executive power is 
interrogation of the most important means by which exercised 
legislative power mission control on the executive power as it carries 
with it the meaning of the charge and accounting by the Member of 
Parliament to the Prime Minister, his deputies, ministers for matters 
falling within their competence has leads to the motion or one of its 
members when proven mistakes, which is known as the responsibility 
of ministerial political, and questioning a key role in the balance of 
powers and control exercise, and interrogation is a way private 
parliamentary system and no other systems which caused thus the 
nature of this system, which is supposed to not be able to 
government from doing work only under the confidence of Parliament 
that they have to Thoudy which will remain enjoying it, has the 
Constitution of Iraq for 2005 this means a specific general framework 
and the rules governing the exercise and ensure its effectiveness and 
then to ensure the rules of procedure of the Iraqi Council of 
Representatives detail measures presented and discussed The order 
provoked. 
The purpose of conducting this research is the importance of this 
statement and regulatory means by which stem from the nature and 
effects of statement is organized according to the Iraqi Constitution of 
2005. 
Have addressed this study through four chapters, devoted the first 
chapter of the definition of interrogation in the language and doctrine 
and legislation and their nature and importance, and indistinguishable 
from the rest of the means of parliamentary oversight, while 
dedicated Chapter II of the conditions governing the interrogation 
process, where definition formal requirements required in the 
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interrogation as well as the objective conditions , also dedicated the 
third quarter of the procedures and discuss interrogation by searching 
in the proceedings prior to the debate questioning, discussion and 
cases not to discuss the interrogation, and devoted the fourth quarter 
of the implications of questioning and of political responsibility and we 
discussed the basis of political responsibility ministerial and stages 
tion and pictures political responsibility and procedures arranged and 
the consequent raised. 

The findings from this study to that interrogation is one of 
the most important means of parliamentary control and that the 
consequential upon in cases where the accusations directed by a 
member of the House of Representatives of the Council and of no 
confidence toward the face to him and not for questioning specific 
definition and it is due to the difference scholars in lawconstitutional 
identified the purpose of the interrogation took the Iraqi legislature 
member's right to practice interrogation range of restrictions or 
conditions, whether these conditions objectively on the subject of 
interrogation or formal requirements regarding how submission to the 
presidency of the Council of Representatives has counted Iraqi 
legislature interrogation really personally Introduction may be 
withdrawn atany time and this is contrary to the nature of the 
interrogation, which is really years and the organization of 
interrogation according to the Iraqi Constitution of 2005 and the rules 
of procedure of the Council of Representatives of Iraq in 2007 may 
like a lot of shortages and that we need to be avoided by the 
legislature in order to improve working supervisory to the legislative 
authority. 
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٨٥  

 ا������

��د أن ا������ �ن ��ث �و�وع ��م ����ق �و���� ���� �ن و��
ل ا�ر���� 

"�! ا"��ل  أ"��
�� أ�د أو ا��#و�� "�! ا��را�� ا��واب ���س ���ر��� ا��� ا��ر������

��د  أ�,��� ��ز��ن  ،  ���٢٠٠٥م  �د��ور ا��را�ا�ا&���واب ا��ر����� و%ق  ا��#و�� وھو

�رى �رورة ا&3ذ  ا��و��0ت ا���،  وأھم  ز ا&�������ت ا��� �و���0 إ����ا�ر إ�!�.ن �-�ر 

  - :ا��و��0ت و"�! ا���و ا�9� &ً ا&�������ت 7م ���ن أوو����رض  ، ���


 أو :
����تا��  

ا�?;��ون  %?�;�ء� �ظ;ر �;& �و�د ��ر�ف ��دد ��,�وم ا&���واب وا��� ھو �;ر��ط �و� .١

و�;��� ( ��ر�ف ا&���واب ا��ر��;��� �.�;C  إ�!%?د �و���0  ا��C ، و�B ذ�ك ا�د��وري

�;;ن و�;;�
ل ا�ر���;;� ا��ر�����;;� ا��;;� ���#�;;� ا��;;�ط� ا��-;;ر���� ��;;�ه ا��;;�ط� ا���,�ذ�;;� 

,;;�F �;;�ب ا�����-;;� ا����;;� و� E"�;;�ء ا��;;�ط� ا���,�ذ�;;�وا����;;��� ا�����;;�� وا&��;;�م 

 �  ) . �ط�ب ��ب ا�C�� �?7 أوب �� ��.#�د ا�7?� ���-3ص ا�����وَ إو����

دف ا��0;;��� ا����;;� ";;ن ھ��;;� %;;� ��?�;;ق ا�ر���;;� ا��ر�����;;� ا��;;� ��;;��أ�I�;;��واب  .٢

ن ا�E;ور ا�دا�3;� %;� ا0�0�3;�م �;د ا"�;�
�� ";أأو و������ ا��#و��  طر�ق ا���م

�.�د أ"��
�� "�د �7وت 3ط
�� ، وھو ��  أوطرح ا�7?� ����#و��  إ�!�ؤدي  ا�ذي �دو

  .ا�وزار�� ا�������  ؤو�������رف ���

٣.  �ا&���واب #و���� ر���� �ر������ ��-��C و���3ف �B �?�� و��
ل ا�ر���� ا��ر������ %

ا& ان �;;;� ���3;;;ف %�;;;C ";;;ن �?�;;;� ا�و�;;;�
ل ھ;;;و ا�L;;;رض ا�;;;ذي ��;;;��د%C  ، �?;;;�ط ";;;دة

 7ر ا���ر�ب "��C وا�ذي �;د ���7;ل���7ل %� ا������� وا&���م واE وا�ذي ، ا&���واب

 .ا������� ��ؤو���%� ا�

� ام �٢٠٠٥م ��ز ا��-رع ا��را�;� �;واء %;� د�;�ور ا��;راق ��;�م  .٤;%  �ا��ظ;�م ا�;دا�3

 .ا���واب اذ & �و�د �ص ���F �ذ�ك إ�!����س ا��واب ا��را�� ��و�ل ا��ؤال 

وا��ظ;;�م ا�;;دا�3� ����;;س ا��;;واب ا��را�;;� ���ر�;;�  �٢٠٠٥;;�ط د�;;�ور ا��;;راق ��;;�م أ .٥

� �% C?�� واب ��;دة -;روط -;#��� و?;ا���و�;��ل ";دم 3;رى �و�;و"�� �#أد�م ا&;,

Eن ��ل ا� C������ءة ا��;وء ا�د�;� ا���ن ����;� أ3;رى ���;ث إ"�;�ء و��;�ن ;� C;��

 .���ل ��C و���� ر����� ���ءة و��دة 



 
٨٦  

 �;ن رNم���; ا����س أ"��ل �دول %� ا&���واب أدراج ��.�� "�! �-ر"�� �ص�َ  �م  .٦

�م ��ص "�! ��د�د �?ف ز��� ��و�;ب "�;!  #�� ا�C ، ا����C �Lأھ��� ا&�راء ��ذا أن

 .ھ�
� ا�ر
��� C�I3 إدراج ا&���واب %� �دول اE"��ل 

٧.  C;;إ�� C;;�دم ��;;ور �;;ن و;;" ��.;;�� �� �ظ��;;C ا�;;دا�3;;% ��;;م ��;;��O �-;;ر"�� ا��را�;;

�����-;;� ا&�;;��واب ،وا��;;زاء ا�;;ذي ��#;;ن أن ��;;ددة ر��;;��� ا����;;� ا�ا&�;;��واب ا��

 .�دون "ذر  م"�! "دم ا���ور �واء #�ن ��ذر أ ب��ر�

 ���٢٠٠٧م  وا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا��واب ا��را�� ، �٢٠٠٥ص د��ور ا��راق ���م  .٨

C;;ا�;;�م �;;ن �?د�� ���;;� �و& ��;;وز  ، "�;;! ";;دم �;;واز ����-;;� ا&�;;��واب ��;;ل ��;;

 .ز "�! ھذه ا��دة &ي ��ب #�ن .وا���

� "�! �واز ����ل ا&���واب ���ءً واب ا��را��م ��ص ا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا�� .٩  !�"

��;;�ب ";;رض  أو ، ��;;�ب ط�;;ب ����;;�ت ";;ن �و�;;وع ا&�;;��واب أوط�;;ب ا��#و�;;� 

! �;و��ر������ %� ا��راق "�;! ا��;����ن اEودر�ت ا��وا�ق ا ، �و�و"C "�! ا�?��ء

 .ا�� ا��7��7 %�م �درج ا��وا�ق ا��ر������ "����  وا�����7

 �;م ��و�;وع ٢٠٠٧ ��;�م ����;س ا��;واب ا�;دا�3� �ظ;�ما� %;� ���-ر" �طرق� م� .١٠

 ا�;رNم "�! و�7?�ً، ر���ط�ً ا ����� %��� ط��وا��ر� �ا���-��� ا��وا��B ذات وا��ت�ا&��

 إ�;! �;ؤدي ��;� ا����;س و�;ت "�;! �ا����%ظ; إ�;! �;ؤدي #و�;C ا&�راء ھذا أھ��� �ن

 . ا��واب ���س "�ل ����ر

� ��ظ��;;;C &�;;;�رداد  ��٢٠٠٧;;;�م  ا��;;;واب ا��را�;;;� ا��ظ;;;�م ا�;;;دا�3� ����;;;سأن  .١١;;;%

ً ا&���واب �د "د ا&���واب �? � �;03- ً ��?د�;C وا�;�ز �;C ان ��;�رده %;� أي و�;ت  �

C�-���� واب ، ��ل���ط���� ا& ������;س  �ق "�م &ن ا&���واب ، وھذا ا�?ول ���%

C�# ، ا&�ر ��ذا ا����ز ���� & C�" واب���ره  ، ل%�ن ���زل �?دم ا&;�L� ;وز�وأ��;� �

Cراءا��ا � .�ن ا&"��ء ا���ول ���C و���� ا&���واب وا�د%�ع "�C وا���ر %

�ص ا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا��واب ا��را�� "�! ان ا&�;��واب ��;?ط �;زوال 0;,�  .١٢

و�;?وط ا&�;��واب �;زوال 0;,� �?د�;C ����7;ل �;B  ، �;ن و�;C ا��;C أو�;C  ن �ن �?دم

ا���ط;ق ا�?;��و��  إ�;!"�! ذ�;ك %;.ن ا��L;��رة %;� ا��#;م �,�?;ر و ، ا��رداد ا&���واب

 أي %;� �;��C;� C ��;وز ��C?د�; -03;��ً  �?;�ً  "د ا&�;��واب ا��-رع %.ن#ذ�ك  ا����م



 
٨٧  

ا&���واب و ، ا��ر����� ا��ؤال ��ق �-����ً  ���C ���ث ، و ��?ط �زوال C�,0 و�ت

�;# C;أي و�;ت  ��س �?;� -03;�� ��?د� �;% C��;� C;� ;وز�أو� C�,;0 ط �;زوال?;�� ، 

E وز�ي "�و أ3;وإ��� � �����;! ا&�;��واب اذا �;� ن أر �;ن أ"�;�ء ا����;س ا���;��

  . �?د�C #��و %� ا��ر���ن �زا�ت 0,

��م ���س ا��;واب ھ;� �;ن أھ;م أ�د أ"��
�� أ أوا������� ���#و��  ��ؤو����7رة ا�إ .١٣

�;د �#;ون %رد�;�  ؤو�����;ا����
O ا���ر��;� "�;! ا&�;��واب وأ3طرھ;� ا���;�& وھ;ذه ا�

او رؤو�;;�ء  وزراء ��;;دد�ن أو�;;� �;;وز�ر ��;;�ن إ ��;;ؤو���و����;;ق ھ;;ذا ا��;;وع �;;ن ا�

�;�م أا��#و�;� �.#���;�  ��;ؤو����.-�0�3م وو�د �#ون ������� ھ;�  ا���
�ت ا����?��

وا��ظ;;�م ا�;;دا�3� ����;;س ا��;;واب  ، ٢٠٠٥ا��ر��;;�ن ، و�;;د ا�;;�ط د�;;�ور ا��;;راق ��;;�م 

ا������� ا�وزار�� ا�,رد�� ���� و ا�������� ��دد �ن ا�?�;ود  ��ؤو����ا��را�� ��ر�ك ا

 .وا&�راءات ا��� ��7ل �����ت ���� �#,ل "دم ا��ءة ا��3دام ھذا ا��ق 

ذا #;�ن �;ن و�;C ا��;C ا&�;��واب إ ��د ا�;وزراء ا�;�?��أا�7?� �ن  ��ر�ب "�! ��ب .١٤

 وا&",;;�ء �����;;��وزراء ا�;; أو�;;د �;;واب ر
;;�س ���;;س ا�;;وزراء E �ا&�;;��واب �و��;;

������� �ر
�س ا�;وزراء %;.ن ا&7;ر ا���ر�;ب ھ;و ا�;�?���  أ�� و��ء ا���
�ت ا����?��ؤر�

 .ا��#و�� ا����� 

 ��  �و���تا�: ��

وإ�;Iل  ����;س ا��;واب ا��را�;� �ن ا��ظ;�م ا�;دا�3�) ٥٦(��د�ل �ص ا���دة  �رورة .١

��;� �;د �;�ءت ���3,;� ��;� أ-;�رت ا��;C #و )��?��م أدا
�;م(�دل "��رة  )��������م(�,ظ� 

ر
;�س ���;س  إ�!�ن ا�د��ور ا��را�� �ن ان ا&���واب �و�C ) ج/�����/٦١(ا���دة 

���ث �#ون �ص ا���دة ء ��������م و��س ��?��م ادا
�م ا�وزرا أوا�د �وا�C  أوا�وزراء 

)٥٦ ( �اب ���و ���س ا��واب و��وا%?� �3�� و"-رون "�وا �و��C ا���و(#�&�

ا�وزراء ��������م %� ا�-ؤون ا��;� �;د3ل  أوأ�د �وا�C  أور
�س ���س ا�وزراء  إ�!

� ا���0�0�3م %(.... . 

٢. � ����;س ا��;واب "�;! �;واز ��و�;ل ا�دا�3� ا��ظ�م %� �ص��� ا��را�� �-ر"�� �و0

� أو �?��;� �N;ر "��;� ا&���;� #;ون ���� %� ا&���واب �!إ ا��ر����� ا��ؤال;% �;��� 

"�;! أن �;�م  ا����;س �;!إ ا��;واب �;رد ةا���;دد ا�,�;رة I;3ل "��;C ا&���;� ودور "دم

 ھ;;ذا �;;�م & وأن -03;;��ً  �?د�;;C �;;ن �?;;دم �;;��وابا �?;;د�م ط�;;ب ��و�;;ل ا��;;ؤال إ�;;!



 
٨٨  

 �;ؤدي ��;� ا�و�;B ھ;ذا "�! ���ء ا&���واب %��?رر و�ذ�ك ، ا����� �,س %� ا���و�ل

�#;ون و ، ا�����;� ��;�?��C "�;! اً ط;ر3 ھ�;�ك �;.ن ا��;ؤال إ��C و�C �ن �درك أن �!إ

��;;وز ���;;و ���;;س ا��;;واب ا��;;ق %;;� ط�;;ب ��و�;;ل ا��;;ؤال إ�;;! : (#;;��9�  ا�;;�ص

وأن ا���واب -رط أن & �#ون ذ�ك %;� ذات ا����;� ا��;� �;م %��;� ا�;رد "�;! ا��;ؤال 

 ) .�?دم �ن ��ل �?دم ا��ؤال

٣.  � أو"دم �واز أ��%� �و�و"�ت  إ�!ا��ص %� ا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا��واب ا��را�

 B
��;ق  اً ��;� ��7;ل اھ;دارEا����د �د�دة �Nر ا��� ذ#;رت %;� ط�;ب ا&�;��واب  أوو��

ا�د%�ع ا���7ت ��وز�ر ا���;��وب ��;ث & �;��#ن �;ن ا";داد رده  أوأ�0ل ھو �ق ا�رد 

� ���� ا�����-� وأ��� ��7ل ا"�داء أو% Cدا����أ"�;�ء  اً � �"�! �?;وق ووا��;�ت �;��

ون ���7م %� ذ�ك #�7ل ؤ?�?� %� ھذا ا&���واب إذ ���,����س ا��واب %� ��ر%� ا���

ا�وز�ر ا�����وب ��و�و"�ت وو��
B �د�;دة �;م �#;ن ��;ت �0;رھم �;ن ��;ل ����-;� 

ا&���واب و& �و�د ا�� ردود "���� �ن ��0ب ا�-.ن وھو ا�وز�ر #ذ�ك %;.ن أ�;�%� 

ار�;�ك �;ن و�;C  إ�;!&�;��واب �;د �;ؤدي أ�;���د �د�;دة %;� ا أوو�;�
B  أو�و�و"�ت 

���;ث  �?0;�ره %;� ا�;د%�ع ";ن �,�;C إ�;!ل ؤدي �ط���;� ا��;��; وھذا �ده ا&���واب

����� %�C �0,� "��� �و�وع ا&���واب و�����  (...   #�&��) ٥٨(�#ون �ص ا���دة 

 ��;;;� ا&�;;;��واب.وب "��;;;� ، وا�و�;;;�
B وا��?;;;�ط ا�ر
��;;;�� ا��;;;� ����;;;��Eور ا���;;;��وَ 

�;ن و�;C  إ�;!وو�C ا����3,� ا�ذي ����C  ، واE���ب ا��� ����د إ���� �?دم ا&���واب

& ��;وز أ�;�%� و ب �ن أ����د �ؤ�د �;� ذھ;ب إ��;Cإ��C ا&���واب ، و�� �دى ا�����وِ 

 .  ...)ا����د �د�دة �Nر ا��� ذ#رت %� ط�ب ا&���واب  أوو��
B  أو�و�و"�ت 

٤. ;;���� �"�;;! �;;واز �?;;د�م ا&�;;��واب %;;�  ا��را�;;� س ا��;;وابا�;;�ص %;;� ا��ظ;;�م ا�;;دا�3

 �;;% C;;;;��ب ��;;ررة �ؤ�;;د ط���;;س ا�,0;;ل %��;;� أذا #��;;ت ھ�;;�ك أ��;;�ق ����و�;;و"�ت �

0;;ل %;;� ��;;ض ا��;;�&ت �;;ن دون ان ا";;�دة ا&�;;��واب %?;;د ��0;;ل ان ا����;;س �;;د �,

0;ل "�;! ا�و�;ت ا�#;�%� ������-;� �و�وع ا&���واب �?C �ن ا&ھ��� و�;م �� ���ط

و& ��وز �?د�م ط�ب ا���واب %� �و�وع (... #�&�� ) ٥٨(ث �#ون �ص ا���دة ���

ان ا��و�;وع �;م  أوغ ذ�;ك ، ��ق �����;س ا�,0;ل %�;C �;� �;م �ط;رأ و�;�
B �د�;دة ��;و

�-������ � ) ��ط! �?C �ن ا&ھ��� و�م ��0ل "�! ا�و�ت ا�#�%



 
٨٩  

٥. ��ب C�I3 "�;! ھ�
;� ��و %� ا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا��واب ا��را�� ��د�د �?ف ز��

� &  وذ�;ك ��#ن �7I7ن �و���و ر
��� ا����س ادراج ا&���واب %� �دول ا&"��ل;#�

 ��#ون ��0ر ا&���واب و������� ������ ا��#و�;� ��-;�
� ھ�
;� ر
��;� ا����;س ا��;

"دم إدراج ا&���واب %� �دول اE"�;�ل ���د�;د  أو�?رر ا�و�ت ا�ذي �رى %�C إدراج 

��ط�;ل أدراج ا&�;��واب %;� �;دول  إ�;!� %�C اذ �;د ���;. ھ�
;� ا�ر
��;� �و"د ا�����-

"Eب ����� �د �#ون �ز��;� ا���E ون ا�;�ص ���;ث��ل;#� ;# ��&� ) �;
��;ب "�;! ھ�

 ز.و& ���;; ر
��;;� ا����;;س اداراج ا&�;;��واب %;;� �;;دول ا"�;;�ل ا����;;س I;;3ل �;;دة

 ).�7I7ن �و��� 

"�! �واز ����-;�  ا��را�� ����س ا��واب دا�3�ا��ظ�م ا�و ا��را�� ا�د��ور %� ا��ص .٦

 ��و�وع ا&���واب ��ل ��� �دة ا����� أ��م ا��� �;ددھ� ا�د�;�ور وا��ظ;�م ا�;دا�3

����س ا��واب ا��را�� وذ�ك %� ���� ا&�����ل إذ �د �#;ون �و�;وع ا&�;��واب & 

����-;� �����ل ا��.��ل ��دة ���� أ��م وا��ص "�;! �;?ف ز��;� ��;ب "�;! ا����;س ا

�ن د��ور ا��راق ���م ) ج/����� /٦١(���ث �#ون �ص ا���دة C�I3 اذ �م ��م ا��.��ل 

 و& ��;;ري ا�����-;;� %;;� ا&�;;��واب ا& ��;;د(...  �&�� #;;) ٥٦(و�;;ص ا��;;�دة  ٢٠٠٥

أ��م �ن �?د��C ، وذ�ك %� �Nر ���� ا&�����ل و�وا%?;� ر
;�س ���;س ا�;وزراء  ����

 )ا�وز�ر ��ب ا&�وال أو

٧.  �;��� �ا��ص %� ا��ظ;�م ا�;دا�3� ����;س ا��;واب ا��را�;� "�;! ��د�;د ا�;راء ��;�ن %;

��Nب �ن و�C ا��C ا&���واب ��م ��?���ه طرح �و�وع ��ب ا�C;�� �?7 وذ�;ك �;ن 

�� ���;;;� �N;;;�ب ( �&�� ���;;;ث �#;;;ون ا�;;;�ص #;; ا�;;ل ��ز�;;;ز دور ا��ر��;;;�ن ا�ر�;;��;;;%

ا��0و�ت "�! ط;رح  إ�!م ا&��?�ل ���واب ��Lر "ذر �-روع ��ا�����َوب ���� ا&

C� �?7ا� .( 

ا�;;�ص %;;� ا��ظ;;�م ا�;;دا�3� ����;;س ا��;;واب ا��را�;;� "�;;! �;;دة ����;;� & ��;;وز �.��;;ل  .٨

"�;! ان �;�م ��;���� ��;د  7I7;�ن �و��;�����-� ا&���واب أ#7ر ���� و�;�#ن ھ;ذه ا��;دة 

�واب ا��را�� "�;! ا����ء �دة ا����� أ��م ا��� �ص ا�د��ور وا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا�

���I3 �-واز ا������ث �#;ون ا�;�ص  "دم �����?;د�م ط�;ب �.��;ل  ����;��َوب( #;�&�

 . )ز �7I7ن �و��.و��دة & ��� ا&���واب



 
٩٠  

"�! �;واز ����;ل ا&�;��واب �ط�;ب  ا��را�� ا��ص %� ا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا��واب .٩

ذه ا�و���� إذ �د �0;ل �����ت �ن ��ل ا���و #ون "دم ا��ص "�! ذ�ك ���ف دور ھ

�;;;�B ا���
;;ب ";;;ن و�;;;ود ����;;�ت �د�;;;دة ��;;زز �و�,;;;C %�;;;دم ��#��;;C �;;;ن �.��;;;ل  إ�;;!

 ���;ث �#;ون ا�;�ص ا&���واب ���0ول "�! ھذه ا������ت ھو إ�;��ف ��;ذه ا�و�;���

# � . )�����ت �ن ��ل ا�����وبَ ������ِوب �?د�م ط�ب �.��ل ا&���واب �ط�ب (�&�

اذ & �و�د  %� ا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا��واب ا��را�� &���وابم #�,�� ����-� ا�ظ�� .١٠

���;ث �#;ون ا�;�ص  �;�ظم ھ;ذه ا�����;� ا��را�;� �ص %� ا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا��واب

 �، ب ا���وا�C �.ن �-رح ا�����وَ  ��دأ ����-� اV���واب %� ا����� ا���ددة (#�&�

 �?�;;� ، 7;;م �;;�#�م ��;;��َوبا� ب أن ��?;;ب "�;;! رد، و����;;��وِ  ��;;�َوب7;;م ���;;ب ا�

C� واب وا����ر�ون���I� ء ا��ؤ�دون��"Eم "�;!  اI;#ط�ب ا� ����ب ا&��?�� %

ان �را";;! ��;;�وي ";;دد ط;;���� ا�#;;Iم �;;ن ا��ؤ�;;د�ن وا����ر�;;�ن ، و����;;��َوب ان 

� -;;رح ب أن ���;;ب �N;;ره %;;و& ��;;وز ����;;��وِ ���;;دث ��;;د ا���;;�ء ���;;B ا���#��;;�ن 

  . ) أن ���ب �Nره %� ا��واب "��C ����َوب& ��وز ��ا&���واب #�� 

�ن ا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا��;واب ا��را�;� ) ٥٩("�دة �N��0 �ص ا���دة ا �رورة .١١

ً ���ث ���ن %��� ان ا&��رداد �#ون #���� &��7ت وا��;� ا&�;�رداد وأ��;� ا�;�ص "�;!  �

�واب �;دون ";ذر �?��;C ان "دم ��ور �?دم ا&���واب ا����� ا���ددة �����-� ا&��

���;ث �#;ون �;ص ل �ظ;ر ا&�;��واب ��;رة وا�;دة %?;ط ا����س %,;� ھ;ذه ا����;� �ؤ�;

 �������ِوب ا��ق %� ��ب ط��C ��&���واب %� أي و�ت �ط�ب #���� ( ا���دة #�&�

 ..)�?د�C �ر
��� ا����س

ا��0;;و�ت "�;;!  �#;;ون "�;;! ان ا��را�;;� ا�;;�ص %;;� ا��ظ;;�م ا�;;دا�3� ����;;س ا��;;واب .١٢

ن ���ن ��ر�� ا���
ب %;� ا��0;و�ت ��� %� �ر�� ا��0و�ت � �ب ا�7?� �#ون �ر��ً �

) ٦٣(وا��;;�دة  �٢٠٠٥;ن د�;�ور ا��;راق ��;�م ) أ/���7;;�/٦١(���;ث �#;ون �;ص ا��;�دة 

 �ر ا����س �راره %� ا�ط�ب ا& ��د ���� أ��م %� ا&�ل �ن �?د��C د0و& �(... #�&�

 . )، و�#ون ا��0و�ت ���ب ا�7?� �ر��

ً ��د ��7/٦١(�N��0 �ص ا���دة  ا"�دة .١٣ ا��;�دة و ��٢٠٠٥;�م  �ن ا�د��ور ا��را�;�) أ/��

) �?;�&ً (�#��;� ) ���?�Iً (وذ�ك �����دال #��� .�ن ا��ظ�م ا�دا�3� ����س ا��واب ) ٦٣(

، C�E #�� ��روف �.ن ا&��?��� ���3ف "ن ا&���� ، %�&��?��� ھ� أن ��?دم ا�-;3ص 



 
٩١  

 Cإ�!���ض اراد�  Fواًء �-;#ل 0;ر�;� C���?��أو�?د�م ا  & �;��Y% �;���&أ�;� ا ، ���;�

��F�;;0 �;;ص ا��;;�دة #;;��9� ،  �?;;دم ���;;ض إرادة ا�-;;3ص إ��;;� �#;;ون ���;;راً "���;;�

) Zا��ط�?;�  و��;د �?;�&ً �;ن �;�ر� ����NE�� ب ا�7?� �ن أ�د ا�وزراء��س ا��واب ����

  . )... ��ب ا�7?�



 
٥  

  لوا�ا���ل 

  وابـــ����� ا��ر
ف

��� ا��ر������� ا�	�� 	������ ا�
��ط� ا�	��ر����  اھم أ�دا�
	�واب ��د ��و
�� ل ا�ر

�� %$������ #���ن �
�	!دم �
$�& ا$���ل ا���و��� وھ�و ����ل #�� ط��	�' ����& ا%	���م وا����

�� و�
��ء��) ا�
	�واب(ا��ر���ن �
� ا���ؤون ا�	�� ا���و��� #� #��ن ا���دف 
���ون ھ�و ا����

���3ش �ل #� ا!	��1�1 ، و��د ا-��رت ھ�ذه ا�و
���� ا��-��ر ��ن ا��
�� ل ا�	�� ����ت ���+ 	د!�

 	�ر���فو���د !��11�� ھ��ذا ا���16ل ��
��� ل و4��5 	�ر���ف ����دد �+
��	�واب ، و���ن ھ��ذه ا�

����دأ ��
��	�واب � �	�ر���فو��
��	�واب � ا�
��	�واب�	�ر���6' ، و	�ر���ف  �أو�	����ن $������ ان 

#�� اط��ر 	�ر�6' $�د #��3ء ا��3�ون وأ!�را #� ا���7 و�ذا  	م ا����م ���5و�' و����ه���� ان �

و���1�3د ا�
��	�واب ا�	��� ���ن ا������ و4��5  أھ��داف�	����ن �����ن  أ����5ا����1وص ا�	���ر���� ، 

����د  ٢٠٠٥د
��	ور ا����راق �����م  �����
ا�	�����ز ����ن  وأ!���را�����س ا����واب ،  أ$���5ءھ��ذه ا�و

��� ا��ر������� ا�	�� ��ص $����� د
�	ور ا���راق ����م �ن و
�� و?�رها�
	�واب �� ٢٠٠٥ ل ا�ر

������٢٠٠٧م  وا��ظ�م ا�دا!�� ����س ا��واب ا��را	�
��ًء $�& ذ�ك �ل ھذا ا�16ل $��& Dو، و

  : ا%	�ا���و 

  .	�ر�ف ا�
	�واب :  لوا%ا����ث 

 ��  . ط���� ا�
	�واب وأھدا#': ا����ث ا�-�

�� ا��ر������  ا�	���ز: ا����ث ا�-��ث ����ن ا�
	�واب و?�ره �ن و
� ل ا�ر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٦  

  لوا����ث ا�

�  وابــر
ف ا���ـــ

 	�ر�6' � ، -مأو #� ا���7 ا���ط� ���5و�' و����ه �	ط�ب 	�ر�ف ا�
	�واب

  :و$�& ا���و ا�	�  ، #� ا��1وص ا�	�ر����!�را 	�ر�6' أ، و$�د #��3ء ا��3�ون 

  �واب #� ا���7 ا�
	: � أو

و���د ورد #��� �����م ا����ور " ���وب"ا�
��	�واب ����7 $���& وزن ا
��	�6ل و��د	��' 

: ا
���	�وب ا�����5�3 ا�����	�م ، �
���	�و�' ا
���	�وا�� ، #����و ) �����دة ����وب(ا
���	�وب " ا�و
����ط 


	�وب : �
	�وب ، وا��	�م � :'	� 
�� $ن أ��Gا '��ط3' ، ط�ب �	
   .١ا

�-���  ��ا�
	�واب #� ا��1وص ا�	�ر��:  

��� ���رس �وا
ط	��  ٢٠٠٥�ص د
	ور ا��راق ���م ��$�& ا�
	�واب �و
��� ر

�	' $�& ا�
�ط� ا�	��6ذ�� ���' �م �	طرق ����  إ�&ا��ر���ن ر�
	�ر�6' و�� ھ�و ا���13ود ���' و�

#�ل �ن ا����رع ���س ��ن وا���' و4�5 ا�	���ر�ف ����1ط���ت ا��3�و���� ���ث ��1ت ا����دة 

)٦١  / ����
���5و ����س ا���واب و��وا��3# !�
�� و$��ر�ن $�5واً 	و���' ( ا��' $�& ) ج/ 

�	�م #��� ا����ؤون ا�	��� 	��د!ل #���  أور ���س �����س ا���وزراء  إ���&ا
��	�واب ��
ا���وزراء ����

��� أ����م #��� ا%���ل ���ن 	3د����' ��
����� #��� ا�
��	�واب ا� ����د ��) ا!	���1�1م، و� 	���ري ا��

���طت ��5و ���س ا��واب �ق ا�
	�واب وا�	� أ$ ٢و�ذ�ك ��ءت ا?�ب د
�	�ر ا�دول ا��ر

#��3د  ٢٠٠٧ا����واب ا��را���� �����م !����� ���ن 	�ر���ف ا�
��	�واب ، ا���� ا��ظ���م ا���دا!�� ������س 

���	' وا��	�� O آن ا�
	�واب و�روط' و	�د�د و��ت و����)  ٦١ - ٥٦( !1ص ا��واد ��� ����

�' أ��5 �م �ورد 	�ر�6�� '��$ ��ً ا��	ر	 ��5 ا?�ب ا��ظ�� ا�دا!��� و�ذ�ك ��ءت أ �+
	�واب �

��ا%�ظ��� ا�دا!���� ��ن 	��5�ت 	�ر���6 �+
�	�واب #��  ا� ان ھ���ك ��ن ، ��٣�ر�����ت ا���3ر

���ث ��ص  �١٩٩٦ن ذ�ك ا��ظ�م ا�دا!�� ����س ا���واب ا%رد��� ا���1در $��م و ، �1و��1

 '��� ا��وزراء ( أنَ $�& #� ا�16ل ا�-��� $�ر �
$��& 	�1رف ھم أ��د أوا�
	�واب ھو ���

  . ٤)�' #� �Dن �ن ا��ؤون ا�����

  

  

                                                 
�ر ا���� ا�����  : ���م �ر ا����. د -  ١ ���� �،  ٢٠٠٩&�%وت ،  ،دار ا�"!  ا������  � ، ، ا����� ا���

  . ١٠١ص
  . ١٩٦٢ود�!�ر ا�"��6 ���م  ا���45 ، ١٩٧١!�ر 2�1�ر�� ��% ���م 0/% .- ذ�+ د�� - ٢
وا�0/�م ا��ا;�- ����: ا>��  ، 0١٩٧٩/% .- ذ�+ ا�0/�م ا��ا;�- ����: ا��9  ا���%ي ���م � -  ٣

 . ١٩٦٣ا�"��!- ���م 
٤ -  %/  .١٩٩٦عام لالنظام الداخلي لمجلس النواب األردني ��  )١٢٢(المادة ا



 
٧  

  ا�د
	وري 	�ر�ف ا�
	�واب #� ا�36':  �-�-�

 أ��دا�-��ت ان ھ��ك ا	�6�� #� ا�36' ا�د
	وري $�& ان ا�
	�واب ��د  �ن اذا ��ن

��� ا��ر������� وا!طرھ�� ��ن��ن ھ���ك ا!	+#�� ��ول #�D���ث ا�-��ر ا��	ر	��� $���' ،  و
� ل ا�ر

و�	���دد ھ��ذه ا�	����ر�ف �+���ظ #���  ، #�����3 $د���دة ر����6تظ��� ا�
��	�واب �	��	�ر���6' ����ث 

 ����������'	�ر�ف ا�
	�واب  إ�& �ن ذھب �ءا��36 #���ك �ن ، أ�د$�& ���& و�م 	
	3م  أD� 


�� ا������ ��دو��� أ�ق $5و ا��ر���ن #� " ��
���ت $�ن ا���� أ���$�ن  أون �ط�ب ��ن ا��وز�ر 

����ذه ا� ���1�! ������� ��D��
����
��
���'  أ����5و$��رف  ، ١" D�ا����واب  أ���د�و���' ���ن  إ���ذار" 


��� ا�������  أووزارة ���ن ا���وزارات  أ$����لا���وزراء ����رح $���ل ���ن  ���د% أو����و���� ��
ا�

 ��ن ا�
	���5ح ?���� �+
�	�واب ��د ���+ ��أ�� �نر�6ھذ�ن ا�	� و�� �+�ظ $�& ٢"����و�� 

���3 ق ������� 		���5ن �ا�����ف $��ن  إ���& $��ن ا�����5ون وھ��و 
���� $��5و ا��ر�����ن ��	���د�ن


� ا���و����
 U�5و	1ر $�& ��رد 	3� ��6ت و��!� .  

 ��������'  	�ر��ف ا�
��	�واب إ��& �ءذھ�ب رأي أ!��ر ��ن ا����36D���راء ���ن إھ��و " 


�س 	��دل ا%أ��زة ا�	��6ذ�� $�& أ�د ا%�5ع ����� #� Dو�راءات 	�13 ��3�3 		��ق �إ �� 



� �� $��& ا% ر ��س ا���و��� أو����� ا��وز�ر إ$��5ء ��3���' ا%��ض  أو�ن �3دم ا�
	�واب 


�� #� �وا��� ا���و�� ��
و�+��ظ $��&  ، ٣"ا�وزراء  أ�د أوو�
	�دف 	�ر�ك ا��
ؤو��� ا�

راد #��ص أ ذاإن ا��ر����ن % ، 	��13 ا����3 ق !��ط ���ن ا�
�	�واب و����ن��' أھذا ا�	�ر�ف 

���' و	�3����' ���ن ���ل ������ء ����' ���3وم أوا��و��5وع ���ن ���ل �واD��ر�������� ��	����3ق $��ن  �����


�' ھ�و أات ا�	� و���ت �ن ا�
�	�واب #�� زDوا�	��

�	�� و��� �	���م ا���و��� و	��ر�U إ��


  .�	ر	ب $��' �ن طرح ا�-�3

��'  	�ر�6' إ�& ا���36ء و�د ذھب ��ضD��� ا��وزراء " �
ھم أ��د أو$���رة $�ن ���

�� أ�ؤ!��ذ $���& ھ��ذا ا�	����ه ���' أ� إ ، ٤"$��ن 	��1رف ���ن ا�	��1ر#�ت ا������� ��
���' ���دد ا����


��وك  ، و�1رھ� #� ا��
� ل ا�������� #�� ا��
�� ل ا�!���1 ا��	����3 �
وا?6ل ا������� ا����

                                                 
�ن ا�� : ��دل ?��رى. د -  ١�Bا�-� ���دة ،   �4و، ا����� اC �!�ري وا�0/�م ا���!�ري ا>رد�E F&��� ،

 . ٨١٠، ص ١٩٧٢ ، ���ن
�� . د -  ٢Hر ا����  : ا�� �4 ، دار ا���� ������KوC، ا����� ا .- ���0ن و��J% ا����ان ا��%&��ا>I�ل ا��%�
 . ٣٩٠، ص  ١٩٦١&�%وت ،  ،
٣  -  -Lم زK� ا��1ب:  ��O�P0!ا� ���Qل ا���دون �"�ن 9% ،  ، دار ���� ا�"! ، ا�%�R&� ا������Q ��4 ا�

، %9 Sر��T ٨٧-٨٦ص دون . 
،  ١٩٧٣%وت ، � ا��%&�� ، &����0- ، دار ا�W10ا�0/� ا������Q وا���!�ر ا�: �; �QV��U . د  -  ٤

 .٢٩٠ص



 
٨  

�� ا���و���� $��ن ������6 " 	�ر��6'  إ���& �م����5وھ��و ��� ���دا  ، ا$���5 �� أ���د أو��� ا���و��
���

  . ١"ا��
� ل ا�����  أو ا�!��1	1ر#�� ��� $�د ا���� �ن ا�
�ط� 
واء #� ا��
� ل 

�' 	�ر�ف ا�
	�واب  إ�&وھ��ك �ن ذھب D�ا	��م �3د�' $5و ا��ر���ن �ر �س " 

�	�م  أ$���5ءأي ���ن  أوا���و���� ��
���'  ٢"ا���و���� ����D�ر ���س  إ���&ا	����م ا������س " و$��رف 

��3ن  ٣"ا�وزراء  أ�د أو���س ا�وزراء �
�د إ���� وأو�+�ظ $�& ا�	�ر��6ن ا� �� ��+ �نن ��

  .�� �	ر	ب $�& ا�
	�واب �ن �	� O  إ�&���� �م ���را أ� إا�	��م ?��� ا�
	�واب 

����ن طر#��' وا���� �	��داھ�  نأ إ�&ھ��  ا��Gرةد وو ���ا�
	�واب ��س ��رد $+

������ت وا
����� #���� ا�������س #�����ق إ����&��������  أ$����5ء������4 � �����ا��ر������ن #���� ا�������ر�� 


	�واب ا��ن و�' ا��' ا�
	�واب �4  �3��
  .وھذا �� �م 	�ر ا��' ���4 ا�	��ر�ف ا�

���رف ا�
��	�واب 	�ر����6  ����� '���وأ!��را و���ن !��+ل ا
�	�رض ���� 	��3دم ��3ول ا

�' ��ب  ، ���+D#داء �ن أ	�ن �	�5ن 	�ر�ف ا�
	�واب 	�د�د ا%طراف ا����� �+
	�واب ا

وھل  ، و��ذا �	�5ن ، �3دم و#� �وا��� �ن ، 	�د�د طر#� ا�
	�واب أي �ن ��ق �' 	3د��'

��د 	3د���'  ا����س $�5ء%��ق $ '	����ا��ر����ن و	�د��د اW-��ر ا��	ر	���  إ��&ا����ر�� #� �

 ، '��$ '��D���� 	�ر��ف ا�
�	�واب ���� '��D# ( ھ��ذا ��	ا� ������� ا��ر�����و
���� ��ن و
�� ل ا�ر

�� وا�	���م 	����� ا�
�ط� ا�	�ر���� 	��ه ا�
�ط� ا�	��6ذ�� وا��	��5�� ا���
%$��5ء ا�
��ط� ��

��� ا����� ا�	��6ذ������ب ا�� U	6د ا�-�3  ، و���D	��ط�ب  أو �ن و�' ا��' ا�
	�واب�و��	�� ا�� 


�ب ا�-�3 '��. (  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
�ن ا���!�ري وا���!�ر.- ���0نا��Q? : B ا��QV .د -  ١�  ��،  &�%وت ، دار �"!�� ا���Vة ،، ا����� ا���

 .٢٩٩ص
٢  - �X U��.0يو� :  -�� ا�!��O�P0 .- ا�0/�م ا���!�ري ا>در�Qل ا����� ��4 ا���و��UJ ا�%�R&� ا��%�

�� ، ����2 �2ارا ، ا>ردن ،  إ�4، درا�� ����B ) ٢٠٠٩ – ٢٠٠٣(;Kل ��Bا��را��ت ا� ���L٢٠١١  ،
 . ١٣ص

،  ١٩٦٨&�%وت ، � ،  دار ا��W10 ا��%&����دى ا�0/�م ا���!�ري .- ا�"��6 ،  : ��� ا�P!�ح ا��QV. د -   ٣
 . ٣٧٢ص



 
٩  

����  ا����ث ا�

��
    دا$#أھو ا���ــــواب ط�

�1� �����' ، �ن !+ل 	�ر�6�� ا��	3دم �+
	�واب �	��ن ان ا�
	�واب ذو ط �3


ء ���� ��� �� ���� 
����اب ا������������اب  �� أن ا�#' �&�� �ت$# إ����ف ا

����اب  ھ)ف�����اب ل ,
 ھ1ا ا���$0/و- ,+��� ��ف ����� ذ�ا�وأھ)ا,' ,
  ط���3 ا

��� ، �������اب ا ط���3ل وا7 ل ,
 ا��6�/و�6� ل ,
 ا�:��
 أھ)ا,'/و�������
 ، 89 ���ا

  :�/ت
  و ��

  

  لوا��ط&ب ا�

  ط�
�� ا���واب

����اب �� ا�&<ال ا�������
 �� ;�0  َ�ن ا7>�� ;�@ ;? ا�A� ً���A� ً�#

 ��C ور(� �E, '�&�GH أن ) ا��&<ول(وا��ز�� )  ا�&��F�)GH ا������ن و�� �J�� 89 �� ،

����اب ��K  �1- أو����زل ��' �
 أي وLM ��ء ، و��J ;? ا, '�$&� ،  3��6���C وإن  �ن

و����C �Jد أن  ، ��F ا������ن �� ;�0 ا���)أ وو,? ا���Sم ا�)���ري أن ���ر�' �Q�Cده

����اب ;#�ً ������ن  �F� GJءا7 أ;)��#)م �����اب ���T ھ1ا ا��C
١

، ��1- ��ى أن  

����اب ھ� ذو ط���3 ���3 و��&3W�< L  �� ھ� ا�$�ل ,
 ا�&<�7د�3 ال و�� �<�) رأ��� اا

  : اXت�3

����اب � ت#��� �� ا����H ا��&���ب وا��ز��  .١�
 ا, 3YMإن ا����

 �H�&� اب، إ��������ا������ن ا����اك ,��E  أ��Fءا���Z' إ��' ا

3�Cا���� Kا����� G<دا Gا��� '� .����C#�� وا����? وھ1ا �� �Zى �

٢.  3��; 
����اب ,���3��6 ا������ن أن ���3YM��� \C ا�C �Fول ا��]�

 'Cا����آ>�ون  أ��Fءا���داده إ��ه ��ط أن �����ه  أوا��&���ب �� ا

�� 
��اء G�M ا��)ء , �J�� اب أم�� ا������ن ، وھ1ا�����3YM�  (�C ا

 ِ'�YM���  3أھ�� �E��6ة و�< \�aا�� �����اب ���6ي ������ أن ا�

- ا������ن أ��Fء��م  ���ة M) ت�Jن ھ1ه ا���اG$� \�a اھ��� (M ��  ، 

� ھ<�ء ا7bءأ�F�  اب����� .أ����) YC 3��M/ن ���aع ا

٣. 
E��� اب�����C#�ار �� ا������ن وھ1ا ا�#�ار ت��&) ,�' ,�Jة  ا

3W�< K3 ���3 و��C�Mاب ر�����  .ا������3 � ا��Qد�3C�M�, ، 3 ا

                                                 
 . ; �QV�٢٩٠��U ، ���ر ��&] ، ص. د - ١



 
١٠  

�ا��ط&ب ا����  

  ا���واب أھداف

��  – ان ا�
	�واب ���� ا��ر������ $�& ا$��ل  أھم أ�د –��� ��و
� ل ا�ر

و�دد اط�رھ� ا���م وا�	� ��ب ان �  ٢٠٠٥ ا��راق ���م ا���و�� ا�	� �ص $���� د
	ور

�3د 	�ددت 		��رض �4 ا���م ا�د
	ور ا�	� 	
	�دف ���در�� ا�
�س 	��3ق ا���1�� ا����� و

د
	ور ا��راق ���م و�رص  ا�
	�واب ا�	� ر�ز $���� #��3ء ا��3�ون ا�د
	وري اھداف

��� وھ�  ا���3ر�� وا��ظ�� ٢٠٠٧ا��واب ا��را�� ���م وا��ظ�م ا�دا!�� ����س  ٢٠٠٥��� &�$

�	���:  

�ر������ : � أو ����  	��3ق ر


	����� ا��ر���ن إ$���ً ���دأ ا�	وازن ��ن ا�
�ط	�ن � ���
إن ا�
	�واب و

�� ) ا�	�ر���� وا�	��6ذ��(��و��د �ن ا%دوات ا�د
	ور�� ا����� ا�	�  ا���و��و	�
�داً ��3' �ر

	
��� $�& أ$��ل ا�
�ط� ا�	��6ذ�� �ن !+ل إ�ذار �و��'  #��$د ا��ر���ن ��ا���3م �����' ا�ر


	�� ا����� أول �ن أ$����� ا$�5 �� ��رح $� أوا�
�ط� ا�	�ر���� ����و��  أ$�5ء أ�د��
.  

ا����س ، #�و  أ$�5ء	ور #� �د ا�
	�واب ��	�ر ا!طر اداة و���5 ا�د
و

�� ا��دة �����س #� �وا��� ا�
�ط� ا�	��6ذ�� ، وا���3�3 ان اھ	��م ا����س #� ����3ق ر

��	
��� $�& ا$��ل ا���و�� ا���	 إ�&�� ا1و��� �ؤدي ا
	���ل و
� �' ا�ر�� '	��3ق ر

  .١ا�����6

 ����- : ��
  ا$�5 �� أ�د أوا	��م ����و��  أو���

ا��ؤون ا���وط�  	�واب ��س ��رد ا�و�وف $�& ا��D� �# �3�3ن �ن
إّن ا�



� ل ا�!��1 �	�� $ن ����6 	1ر#�� ��� $�د إ���� �ن ا�
�ط� 
واء #� ا���ء�����و�� �ل ُ�

�� ا���و��  إ�&ا����� #�و �ر��  مأ

	��  أ�د أو�����
 �# ��	����ا�وزراء $ن طر�ق �

���  . ٢و�زع ا�-�3 $

 ��
#�  أوا�	��م ا��و�' ����و�� ��ون $ن !طD #� 	ط��ق ا�د
	ور  أووا����

#� ���ر
�  أو اءرا�وز أو�وا�'  أ�د أو!طD �ن ر �س ا�وزراء  أو	�13ر  أو	ط��ق ا��3�ون 

                                                 
�4 ، ووا��[��Qت ا������Q .- ا�"��6 ، ا����� اC ا�0/�م ا���!�ري: ���\ ا�����ن ��� ا���+  .د - ١

  . ٢٣، ص ����2١٩٨٩ ا�"��6 ، 
�� ا������Q وا����دئ ا���!�ر�� ا����� : ا?�� ����Pن . د -  ٢/�4 ، و، ا����� اC) درا�� ��Bر�(ا>

  . ٥١٠، ص 90�٢٠٠٨�رات ا�V��- ا���R�BV ، ���0ن ، 



 
١١  

% '	��وا���ت �ص $���� ا�د
	ور �ن و3و�� اءرا�وز أو�وا�'  أ�د أو�س ا�وزراء ن ر وا�

  . ١و�1ت $���� ا�3وا��ن

�د�� �ص  ، �
	�وابا �ن ھذا ا��دف ٢٠٠٥
	ور ا��راق ���م U5 دأوو�د $

��� /  ٦١(#� ا���دة �
��5و ���س ا��واب و��وا�3# !�
� و$�ر�ن $5واً ( $�& ا�' ) ج/ 

�	�م #� ا��ؤون ا�	� 	د!ل #�  أور �س ���س ا�وزراء  إ�&	و��' ا
	�واب 
ا�وزراء ����

��� #� ا�
	�وا����� أ��م #� ا%�ل �ن 	3د��' ا!	�1�1م، و� 	�ري ا��
  . ٢)ب ا� ��د 

  	��3ق ا���1�� ا�����: -��-� 

�� ا��ر������ $�& ا$��ل ا���و�� ��دف ��5�ط  إ�&ا�
	�واب �و
��� ��ر

���ر
� ا���و�� �
�ط�	�� ا�	� �ددھ� ا�د
	ور وا��3�ون واذا ��ن ا�د
	ور �د �6ل �ق �ل 

ا�وزراء $ن طر�ق  أ�د أور �س ا�وزراء  إ�&	��م ا��ر���ن #� 	و��' ا� أ$�5ء$5و �ن 

  . ٣ا�
	�واب #Dن ذ�ك � ��ون ا� 	��3�3 ����1�� ا�����

��ن  ٢٠٠٧ا��واب ا��را�� ���م �1وص ا��ظ�م ا�دا!�� ����س  إ�&���ر�وع و	�


	�واب ھو ا���1�� ا�����) ٥٨(�ن �ص ا���دة +� �
�
��ث �1ت  ، ان ا�7رض ا%

��رات  أوا��3�ون  أو� ��وز ان �	�5ن ا�
	�واب أ�ورا �!���6 ��د
	ور ( ' �أا���دة $�& $

ان 	�ون #� 	3د��'  أون ��ون �	���3 ��Dور � 	د!ل #� ا!	�1ص ا���و�� أ أو?�ر � �3 

  . ٤)ب �!��1 ���
	�وِ  أو�1�� !��1 �

 ���
� ا���و��: را��
 U�5و	  


� ا���و�� ا5و#� 	 �
�م ا�
	�واب��
 U� 6رزه �ن� �����م ا�رأي ا���م 

��ت وا%#ر�1 ا��م �3د�' �����ؤ�دة �و��� �ظره و�� �	��' د�� ا��رض ��#� ا��	� O وا�

��� وا�
	��ع  $�5ء%��
	��5ود ا���و�� ود#�$�� #� 	ر إ�&ا��ر���ن �ن �ق ا����
 U� ، 


	��و�ن -م #Dن ا�
	�واب �
	!دم �و
��� ���4 ا����و��ت $ن ا���و�� وا��
٥
	��5ح  

                                                 
- ا>�!��اب ا��% :�Q%ى ا����ر .د -   ١���)�BT ة%/���� (��X�B �B�? ، ، ���L  ق�BV����2 ا�"��6 ،  / ا�

  . ١٥، ص ٢٠٠١ا��0Q ا��Q��H وا��9%ون ،  –����2 ا�"��� ، 6�V] ا���د ا���-  –���� ا�BV�ق 
�6 ���` ا���دة  -  ٢ �� �Wا أ�O١٢٥(وھ (%��0/�م �� ا�) ١٩٨(وا���دة  ١٩٧١ي ���م �� ا���!�ر ا�

� ��١٩٦٢ ا���!�ر ا�"��!- ���م ) ١٠٠/١(و�OL+ ا���دة  �١٩٧٩�: ا��9  ا���%ي ���م ا��ا;�- �
 . ���١٩٦٣م  �� ا�0/�م ا��ا;�- ����: ا>�� ا�"��!-) ١٣٣(وا���دة 

- .- ا�0/�م ا��و - ٣��ط%و?� دL!�راه ، أ) درا�� ��Bر�(�!�ري ا�"��!- .�ء &�ر ��Iح ، ا>�!��اب ا��%�
�  . ٤٤، ص ، &�ون �L �9R�0� �0��� ا�BV�ق/ : ، ����2 ��� ا�9

وا���دة  ، ��١٩٧٩ ا�0/�م ا��ا;�- ����: ا��9  ا���%ي ���م ) ١٩٩(ھOا أ��W �� أ�Xرت ا��` ا���دة  -  ٤
)١٣٤ ( :��� . ١٩٦٣ا>�� ا�"��!- ���م �� ا�0/�م ا��ا;�- �
�ن ا���!�ري و��gدى ا�0/�م ا���!�ري : ط���� ا��%ف . د -  ٥�Bة ، �"!�� ا��V!�.- ا���1�ر�� ا��%&�� ا�

 ٢٨٣، ص ١٩٦٤ا��Bھ%ة ا�����V ، ا��Bھ%ة ، 



 
١٢  

�'  �ءا��36 ��ض ا�
	�واب �ذ�ك #3د $رفD� �د% أوا��واب ����و��  أ�دا�ذار �و�' �ن (


� ا����� ����و�� أو$��ل وزارة �ن ا�وزارات أا�وزراء ��رح $�ل �ن ��
  . ١)ا�

 �
  ا�
	�واب ��5ن ��م ���ر�� : !��

#راد و�ر��	�م �3وق ا% ��-ل ��5�� ���� ������ ن�ذ�ك #Dن ا�
	�واب ���ن أ

	�-�+ ���3�3 ،  ذا ��ن ا��ر���ن ��-+ ����ب5د 	�
ف ا���و�� ، وھذا � ��دث إ� إا����� 

�وه!	�  .  ٢وأن ��
ن ا��ر���ن ا
	���ل 
�ط	' ������ ا�ذ�ن ا


�د �
 :��
��
  	�ر�ك ا��
ؤو��� ا�

��ف  أ-��ء ��أ$�5  أ�د أوا�-�3 �����و��  
�بن ا�
	�واب ھو ا��3د�� �إ

�وزار�� #�و ���م ���' �!���6 ، #��
	�واب ھو ا�ذي ��رك ا��
ؤو��� ا ا��
	�َوبار	��ب 

 ����، وھذه ا%ھ���  ٣ا�
	�واب ��'إ�ن و�' $
�ب ا�-�3  إ�&ن �ؤدي أ	����� ���ن إ�ن ط

�' $�&) ٦١(#� ا���دة  $�د�� �ص ا��را�� 5��� ا��ظ�م ا�دا!�� ����س ا��وابأو�د �   

��ع ا����س �و��� �ظر ا��
	�وَ إ(  �'أ	��� ������	���ذا ا�	�ت ا��� ��D
و�!+#'  ، ب 	�د ا��


�ب ا�-�3 إ�&ن �ؤدي ا�
	�واب أ��وز  �ب $�& ا����س و#�3 �\�راءات ا�واردة ���
	�وَ 

ك و�ن ذ� ، ذ�ك أ��5 ��ض ا��ظ�� ا�دا!��� ا���3ر�� إ�&و�د أ��رت  ، )#� ا��ظ�م ا�دا!�� 

ا��� ا��و�	� وا��ظ�م ا�دا!�� ����س  ، ١٩٧٩ا���ب ا��1ري ���م ا��ظ�م ا�دا!�� ����س 

ا���ب ا��1ري ���م �ن ا��ظ�م ا�دا!�� ����س ) ٢٤٠(ا���دة  ��ث �1ت ، ���١٩٦٣م 

��� ا
	�واب و� ��وز أن �3دم ھذا ا�ط�ب إ ( �'أ $�& ١٩٧٩����د ا�	��ء ا����س �ن � �

�ن ا��ظ�م ا�دا!�� ����س ) ١٤٣(و�1ت ا���دة )  ط�ب 
�ب ا�-�3 ��' �ن �دم إ�&�و�' 

طرح �و5وع ا�-�3 ���وز�ر  إ�&ن �ؤدي ا�
	�واب ��وز أ($�&  ١٩٦٣ا��� ا��و�	� ���م 

  . ...)$�& ا����س 

���ت ���3�3 ��ق ��ل $5و ا��	راك #����
	�واب �-�ر ��-� �د�� و���# �

و��	�� ا%�ر  ، �1�ب ا�
	�واب $ن ا
	�وا�' $دل إنو�	& ����	��  إ�&وا�
	�رار 

�  . ٤ا�وزارة �ن طرح ا�-�3 إ�&د �ؤدي ا�
	�واب �[1دار ا����س �رارا #� ا��و5وع و

�&  ت�رر #3د أھ��� ا�
	�واب إ�&�ظراً !�را أو���ض ا���دان ا��ر��� ا�	� 		

4 ��
�ت $��ل $�د�� ، ��� ��ء $�& ا��ظ�م ا��ر����� 	!�1ص ��
� ا
	�واب ��د �ل أر

�	

 �� وا�+� �
��ل ا��-�ل #� ا��ظ�م ا�دا!�� ����س ا��واب ا%رد�� 	!�1ص ��
وا��ت 
                                                 

�� . د - ١Hر ا��  . ٣٩٠ص ��&] ، ���ر:  ا
٢ -  -!�Hا�� �Q? U�B� ��V� : -0��� ��4 أ���ل ا�V"��� .- ا�0/�م ا���!�ري ا����درا�� (ا�%�R&� ا��%�

�  . ٤١٤، ص  ٢٠٠٨، L��� ا�BV�ق   –، ����2 ��� ا�9�: ) ��Bر
�� ر.�6 ��� ا��ھ�ب .د  - ٣V� : رف����ن ا���!�ري ، �g90ة ا��B٤١٤، ص ، ا>�"�0ر�� ا� .  
��ن .د - ٤�� U��; ن���ن ، ���Bا�"!�ب(  ا���!�ري ا� Cدئ .- لوا������� ،)  ا����� ا���!�ر�� ا�� %�� 
  . ٤٧٩ص ، ١٩٥٦ ، ا��Bھ%ة ،



 
١٣  

��د �ل  ��4 ��
�ت $�ل $�& ا%أوا��	را��ت �ر?��� #�ل ا���رع ا��را�� �١-رر
، و�

ذ�ك ان  ، ٢٠٠٧ا��واب ا��را�� ���م ����� �م ��ص $�& ذ�ك #� ا��ظ�م ا�دا!�� ����س 

	
�دأ�واب ر?م ا� '��ل ھ��	' ا� ا���ض �
	!دم �ن   ��61	� ���

�� �و��
ا��	ل ا�

 �3�5 �����ت �ز�
�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . ���١٩٩٦م  0/�م ا��ا;�- ����: ا�0�اب ا>رد-�� ا�) ٨٧(ا/% ا���دة  - ١



 
١٤  

  ا����ث ا����ث


ز ا���واب
�
� (ن �
ره �ن و��+ل ا�ر*��� ا��ر���-  

��' ���ق �����س ا���واب  ���٢٠٠٥م $�& و#�ق د
�	ور ا���راق �D#أ	�
!دم #�� ن �

 &�$ '	���
� �� ، ط�رح �و�5وع $��م ا%( �و�� و
� ل �	�ددة 		�-ل #�� $��ل ا��أ���ر
� ر

��� ، ا�
	�واب و
�ب ا�-�3 �����(١ .  

#�� ا��16ل ا�����ر  ٢٠٠٧ا���واب ا��را��� ����م رد ا��ظ�م ا�دا!�� ����س أو��� 

���� ا�	) ا�
��ؤال وا��
���ء�� وا�
��	�واب ( و	���ت $���وان ��ا�
��ؤال ، ط��رح ( ���� و
��� ل ا�ر

��� ، ا�
	�واب ،����ءً  ، )
�ب ا�-�3و ا�	��3ق ا��ر����� �و5وع $�م ���� 	3دم #�ن $�& �� و

��� ا��ر������� إ��& �	طرق ھذا ا����ث�� ، ا��رز ا�	����ن ���ن ا�
�	�واب و?��ره ��ن و
�� ل ا�ر

� أر���وذ�ك #� 	�ا�
�ؤال و�!�1ص ا�	����ز ���ن ا�
�	�واب و لوا%ل #� ا��ط�ب Dو�ط��ب 

�������ن #� ا��ط�ب ا�-��ث ا�	���ز  ، ا�-��� ��	���ز ��ن ا�
	�واب وطرح �و5وع $�م ����و

�3د !�1ص ��' # ا�	���3ق ا��ر������ 	����ز ا�
�	�واب $�ن ا��� ، و
��ب ا�-��3��ن ا�
	�واب 

 4�  .ا��ط�ب ا�را

  

  

  لوا��ط&ب ا�

� ا���واب وا��ؤال�  ا��ر���

# �����  �٢٠٠٥ د
	ور �ص ا���رع ا��را��$�& ا�
ؤال �و
���� ��ن و
�� ل ا�ر

�������� /  ٦١( ����ث ورد ذ���ر ا�
��ؤال ا��ر������� #��� ا�����دة  ، ا��ر������
����� ورد ذ���ر  ، )أ / 

- ٥٠( ا���واد #��  ٢٠٠٧ا���واب ا��را��� ����م ا�
ؤال ا��ر������ #�� ا��ظ��م ا��دا!�� �����س 

٥٤(.  

 '�D���� ا��ر������� $��& ا$���ل ا���و��� و
��� ��ن و
�� ل ا" و��رف ا�
ؤال ���ر

6
��ر 	
 أ��د أوا
	���5ح ����و���  أو��ون ��و��' �ق �!�1 ��5و ا��ر���ن #�� 	و���' ا

  . ٢" ا!	1�1' أو�ور ا�	� 	د!ل #� ا!	��1�1 �ر �ن ا%أ$�5 �� $ن أ

و$�& ا�ر?م ��ن ان ا�
�	�واب �	�6ق ��4 ا�
�ؤال #�� ان ������� ��ق ��3رر ���ل 

�و�زھ�� أو���س ا��واب ا� ان ا�
	�واب �!	�ف $ن ا�
ؤال �ن $دة  أ$�5ء$5و �ن  '��

� ���#	D �:  

                                                 
١  -  %/وا���0��i �0 �� ذات ا���دة �� ا���!�ر  ، )٦١(�� ا���0 ��&�� �� ا���دة ) أ ، ب ، ج ( ا�BP%ات : ا

  . ٢٠٠٥ا��%اR- ���م 
- .-: ر��ض ��QV ��1�ل  -  ٢��- واC ا�!�BV] ا��%����� ا������Q ا��%�/ي �%�"- وا���%ا>

 -Rوا��%ا)��ن ،  اط%و?� دL!�راه ، ����2 &�5اد ، ، )درا�� ��Bر�Bا� ���L١٨، ص ٢٠٠٧  . 



 
١٥  

�� : ا���7رض  ����������ن  - ١��
ر ���س �����س ا���7رض ���ن ا�
��	�واب ھ��و ���

�� ا�
ؤال #�	�3ق أ�ؤون ا�	� 	د!ل #� ا!	�1�1	�م ، #� ا� ا�وزراء أو�وا�'  أ�د أوا�وزراء 

�و���وف $���& ���� 	�	ز���' ا أوا���ر � ������' ا����5و ا���7رض ����' #��� �و���' ����رد ا
��	��6م $��ن 

��ھ��  أو�ور �ر �ن ا%أا���و�� #� 	�  . ١ا�ر ���ن إ�&�6ت ا

����� و	�د���د ����دھ���  ����������ن  - ٢��$����ل أل ���درج #��� ���دول ا�
��ؤا: ���دة ا��

�� وذ�ك ��د أ
��� �
�وع $�& ا%أ�رب ��
 '�?+�و�  ، ا��
�ؤول ا������ إ��&�ل �ن 	��ر�^ ا

�و$�نن �	D!ر ا�رد ا�-ر �ن أ ��وز
���� ا�
	أ،   ٢أ���ل  	'�واب #+ ��وز 	�د�د �و$د ���

��� ا����م $���& ا����ل ���ن 	���ر�^ 	3د����'��
ا����واب دا!�� ������س و���م ����دد ا��ظ���م ا��� ، ���5�٣ 


63 ٢٠٠٧ا��را�� ���م  ً � ��ً ز� �ب  وھ�� �-�ر ا
	��6م $ن،  ٤$�& �	�د�د �و$د �+
	�وابأ ��


����ث  ، ���ن ا��ظ���م ا���دا!�� ������س ا����واب) ٥١(وا�����دة ) ٥٦(�����6ظ ����ن ا�����دة ا!��	+ف ا

��� ا��م وذ�ر )٥٦(ذ�رت ا���دة 
�وع و�+) ٥١( ا���دة ت$��رة 
 انن 	��را����ر	� $��رة ا

���������رع 	و��د ا���6ظ  #�%#5ل�ذا  ذا	�� ��دة ا�ز�.  

#��6 ا�و��ت ا��ذي  :��ن و��� 4  �و5وع �ل ����� و�� ��	�ل $���' ������ن  - ٣

 ، �-ر 
�� وا	
�$�أ�دودا #Dن �و5وع ا�
	�واب ��ون ��ون #�' �و5وع ا�
ؤال ��ددا و�

��� #� ا�
ؤال $�& ا�
� ل و�ده #� �وا���� ا��وز�ر !+أ إ�&وھو �� �ؤدي ��#�� ن 	3	1ر ا��

�ل ���4 � ذي��و45 #� ���� ا�
	�واب ا�� .٥$�5ءا6%	U ا����ل ����3ش �ن 

����� وا�	����زل ���ق ا�	��3د�م وا� ����������ن  - ٤��� :% U����ي $��5و ���ن ا�
��ؤال أ

ن ����	رك أل #��+ ����وز و����� 	��	م ����ن ا����5و ا�
��� ل وا��
��ؤوا���� �����٦س ا����واب أ$���5ء

��� ا��
ؤول����ر ���3 �!���1  ن �	��زل $�' #� أي و�تأو���5و  ، $5وان #� �	�� '���و

ن ���ون ���6و$� أ���س ا��واب $�&  أ$�5ءد أ��U �ي $5و �ن �� ا�
	�واب #3أ��
� ل ، 

���� #��' ���ن ا�����ن  ، ٧��وا��3# !�
�� و$��ر�ن $�5وا����ل أوا��� أ$���5ء����4 ن 	�	م ��ن 

  .���٨س ا��واب

                                                 
�ن ا���!�ري ،:  وا�6 ا&%اھ��. و?�� رأ.6 و د. د -  ١�Bا���%�� ا� �����  . ٤١٧، ص  ١٩٣٧،  ��% ، ا�
 . ���٢٠٠٧م  ا��%اR- �� ا�0/�م ا��ا;�- ����: ا�0�اب )٥١(ا���دة  - ٢
 . ���٢٠٠٧م  م ا��ا;�- ����: ا�0�اب ا��%اR-�� ا�0/�) ٥٦(���دة ا - ٣
  . ���٢٠٠٧م  �� ا�0/�م ا��ا;�- ����: ا�0�اب ا��%اR-) ٥٦(ا���دة 0/% � -  ٤
�� ��� ا��QV ا���BطF . د -  ٥V� : 6��"زراء .- ا���� -�����B(ا>�!��اب ا��%� �����VT درا�� ( ���� ،

  .٢٠، ص ٢٠٠٢، ��V] ا���د ا����k ، ا��0Q ا��Qد�� وا��9%ون ،  ����2 ا�"��6/ ا�BV�ق 
�� ا�0/�م ا��ا;�- ����: ) ٥٠(وا���دة  ، ��٢٠٠٥ د�!�ر ا��%اق ���م ) أ/��&��/٦١(ا/% ا���دة  -  ٦

-R���٢٠٠٧م  ا�0�اب ا��%ا .  
ا�0/�م ا��ا;�- ����: �� ) ٥٦(وا���دة  ، ��٢٠٠٥ د�!�ر ا��%اق ���م ) ج/��&��/٦١(ا/% ا���دة  -  ٧

-R���٢٠٠٧م  ا�0�اب ا��%ا . 
 . ٥١٠، ص ��&] ���ر: ا?�� ����Pن . د -  ٨



 
١٦  

����ث ����وز  �ً ن ���3دم �	����أ ����	رط #��� ا�
��ؤال �: �	����� ا�ط���ب  ����������ن  - ٥

وھذا ��� ��1ت  ١	�	�ر �رط� �ن �روط ا�
	�واب #Dن ا��	���ا�� ا�
	�واب  ، 	3د��� ��6ھ�

  . ٢٠٠٧ا��واب ا��را�� ���م دا!�� ����س �ن ا��ظ�م ا�) ٥٨($��' ا���دة 

���ع ا��� �ب : ا�-ر  ������ن  - ٦	������ ) ��3دم ا�
�ؤال ( ��	�� ا�
ؤال ا��� �����

�	�� ا�
ؤال 	���� �	�3�3' �?را5' � ����ع ا��� ب ���� أووھ	���دم ا���د 		ر	ب $دة و ، � ��ھ

��� ، أ����� O �	���� �!	��1 و���ون ذ��ك $��د�� 		��5ن ا������ ���و���ت  إ�&ا��و5وع  ��

-ر و�واز 	�و��' ھذا ا% ٢٠٠٧ا��واب ا��را�� ���م ���س �و�م �ر	ب ا��ظ�م ا�دا!��  ، �د�دة

ن ورود ا�
�ؤال و��ون ذ�ك #� ����� $�دم ا����� ا���و��� !�+ل ��دة ������ �� ، ا
	�واب إ�&

 ٢-�رھذا ا% ٢٠٠٧ا��واب ا��را�� ���م �' �م �	�5ن ا��ظ�م ا�دا!�� ����س أ��5 أ$���  ، ا����

  . ٣ا$�5 �� أ�د أو��ب ا�-�3 $ن ا���و��  إ�&�ؤدي �� ا�
	�واب #3د أ،  ٢-را%

�6$������ �	���3د�را �������  ا��ظ����� ا�دا!������ ���ر�������ت ا���3ر�����و���د $����دت �����ض 

ر�ره ��زاء $�& ا�	��ع ا�وز�ر $ن ا����� $�& ا�
 �� ا�	� �و���� ا��� ب 	3 إ�&ا�
	�واب 

ا����ب ، و�ن ذ�ك ا��ظ�م ا�دا!�� �����س  ٤ا
	�واب إ�&وذ�ك $ن طر�ق 	�و�ل ا�
ؤال ، �' 

�' $�& أ) ١٩٢(ا�ذي �ص #� ا���دة  ١٩٧٩ا��1ري ���م � '��� ���وز 	�و��ل ا�
�ؤال ...  (

و�ذ�ك ا��ظ�م ا�دا!�� ����س ا���ب ا��و�	� ا�ذي �ص #��  ، ) �أ
	�واب #� ذات ا���
 إ�&

����  )أ
	�واب #� ذات ا���
� إ�&ن ��و�' � ��وز ��3دم ا�
ؤال ا ($�& ا�' ) ١٢٧(ا���دة ��

���7 $���& ��م ���ص ا��ظ���م ا��دا!��� �����س ا����واب ا��را��� $��& ذ���ك وھ�ذا ��3ص 	���ر��� �

  .ا���رع 	دار�' 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

�� ا�!9%���� .- ���: ا�!�: ���X %I  ���%ى  -  ١�Qوا�g ل��ن ا��%&- ودورھ� .- ا�%�R&� ��4 ا�
 ��O�P0!ا� ���Qا�)�٢٠٠٩�: ، ����2 ��� ا�9/ اط%و?� دL!�راه ، L��� ا�BV�ق ) درا�� ��Bر  ،

 .٤٢١ص
 وا�0/�م ��٢٠٠٥�: ا�0�اب .- ا��%اق درا�� .- د�!�ر  أ��Wءوا��2ت ?B�ق و :?�0ن ا�Q�B- . د   -  ٢

 -Rا�0�اب ا��%ا :�����و، ا����� اCا��ا;�- �"V٨٤-٨٣ ص ، ص ٢٠١١،  ، &�5اد �4 ،   &�6 ا� . 
�� ا��. د -  ٣V� ن��������ت ا��Kث .- ا�����T%: ي gو�Qا�  -�K�<ا -���Qا� %"Pدرا�� ( ا��%&�� و.- ا�

 � . ٤٨٦، ص ١٩٧٤، ، دون �"�ن 9% ، ا����� ا������ ، دار ا�P"% ا��%&- ) ��Bر
 . ��١٠٤&] ، ص ���ر: ?�0ن ا�Q�B- . د -  ٤



 
١٧  

����ا��ط&ب ا�  

  ا���واب وط&��ت ا����*1� ا�����

��� ا������ �و
���� ��ن  ٢٠٠٥�ص ا���رع ا��را�� #� د
	ور ��$�& ط���ت ا��

�� ا��ر������ ��ث ورد ذ�رھ�  و
� ل����� /  ٦١(#� ا���دة ا�ر�
��� ورد ذ�ر ط���ت  ، )ب/ 

��� ا����� #� ا��ظ�م ا�دا!�� ����س ا��واب #� ا���دة ��  ) . ٥٥( ا��

���� وD���� ا������ ������ " 	�رف ط���ت ا����ط�رح �و�5وع ذي أھ���� $���� ���


��� ا���و���� ���ول ھ��ذا ��
دا!��ل ا��ر�����ن، ����	رك #����� �����4 أ���5$ ' ���13د ا
	����5ح 

'�D��  .  ١"ا��و5وع و	��دل ا�رأي 

���� �	��36ن #�� ان ��+ ��و$�& ا�ر?م �ن ان ا�
	�واب وطرح �و5وع $�م ���

���
���� ��د و� � &�$ ����� ا��ر�������� أ$��ل ا���و�� وأن و
� ل ا�ر������ �6	��ن ��ب ا��

���� أ$��5ءا����� و�
��� ��ل �ن ���ء ��ن ����' أ� إ ����٢س ا���واب �����	راك #�� ھ�ذه ا��

 ��	Wا%�ور ا �# �����  : و�4 ذ�ك #Dن ا�
	�واب ا��ر����� �!	�ف $ن طرح �و5وع $�م ���

��� ھ�و ا
	���5ح : 7رض ا� ������ن  - ١ ��ا�7رض �ن طرح �و5وع $�م ���


� ا���و�� ��Dن ا��و5وع ا���راد طر��' �����3ش ����ف ��� �����' ��
���س ��ن ا�� أ$��5ء


� ا���و�� ، اذ��
���� ھ�و 	���دل ا����و���ت  ن�وا�ب ��#���دف ��ن ط�رح �و�5وع $��م ���

�� ���� اأ،  ٣ا������س �!��1وص �و��5وع ا�����3ش أ$���5ء����ن ا���و���� و��

��	�واب ھ��و ����

  .ا�وزراء #� ا��ؤون ا�	� 	د!ل #� ا!	�1�1	�م  أو�وا�'  أ�د أور �س ���س ا�وزراء 

��� ��س ��3 #رد�� وا��� ھو : ا��راءات  ������ن  – ٢��طرح �و5وع $�م ���

وا��ظ��م ا��دا!��  ٢٠٠٥#د
	ور ا��راق ����م  ، ���س ا��واب أ$�5ء�ق �3رر ����و$� �ن 

��� ��3د�� أا�	رط�  ٢٠٠٧واب ا��را�� ���م ا������س ��ن ��ون ط�ب طرح �و5وع $�م ���

��� ا�
�	�واب #��و ��ق ��3رر ���ل أ،  ���٤س ا��واب أ$�5ء�ن !�
� و$�ر�ن $5وا �ن 

��6رده ��وا�3# !�
� و$�ر���س ا��واب  أ$�5ء$5و �ن  '
  .٥ن $5وا����ر


3وط ا�ط�ب  ������ن  – ٣ :���
�3ط 
�واء $��د  ���ط�رح �و�5وع $��م ���� �


��3ط اذا ����م  أم?���ب �3د����' � '���D# واب�	��
���ل �3د����' ، ا���� ا�����د 	��3د�م ط���ب 	����زل ���ن $

                                                 
١  -  S��& ��V� ن�Wن : ر����� وو��UJ وإ2%اءات ا��%���� ا��%���Vا&� ا��W� ����ا�!����Bت ا��

  . ١٨٤، ص  ٢٠٠٢ – �R٢٠٠١&�� ، دار ا��W10 ا��%&��، ا��Bھ%ة ، ا�%
�. د -  ٢��� ا�V� ن�� . ��٤٨٨&] ، ص ���ر: ي gو���
��ر ا�0/�م ا����Q- وا���!�ري .- 2�1�ر�� : ط���� ا��%ف  .د -   ٣Tن ا���!�ري و��B�� ا�0/%�� ا�����

9% ، � ،، دار ا��W10 ا��%&�� ، ا>�"�0ر� ��٣١% ا��%&�� ، ط  Sر��T ١٣ص  دون . 
�ا;�- ����: �� ا�0/�م ا�) ٥٦(وا���دة  ��٢٠٠٥ د�!�ر ا��%اق ���م ) ب/��&�� /٦١(ا/% ا���دة  -   ٤

-R���٢٠٠٧م  ا�0�اب ا��%ا .  
�� ا�0/�م ا��ا;�- ����: ) ٥٥(وا���دة  ��٢٠٠٥ د�!�ر ا��%اق ���م ) ج/��&��/٦١(ا/% ا���دة  -   ٥

-R���٢٠٠٧م  ا�0�اب ا��%ا .  



 
١٨  


	�واب #� أي و�تا��
	�وِ ��� '�
�ب ط��
�	�واب  ، ب ���و�ذ�ك ��زوال �6�1 ��ن 	�3دم 

  . ��١' ا�
	�وابإ�ن و�'  أو

��� ا���: ا�-�ر  ������ن  – ٤��ى أ��د إ��&�� ������ ا��و5وع 	�	�� ط���ت ا��

��6ل ���ب  إ�&�د 	�	��  أو ، ���ن ���س ا��واب ا��!	�1 �درا
	' وا$داد 	3ر�ر $�' و$ر5'

��� وا��	��3ل ����� أ،  ٢ا�1دار ��رار �ر?��� 		�و�& ا���و��� 	���6ذھ� أو��دول ا�$���ل  إ��&ا��

�ل  إ�&ا�
	�واب #3د �ؤدي �' ا�
	�واب وا�	� ���ن �ن و�' ا��	�ر�ك ا��
ؤو��� ا�وزار�� 

 ��	�
�ب إ�&ان 	 '�  .ا����س  أ��م ا�-�3 �

  

  

  ا��ط&ب ا����ث

�5�  ا���واب و��ب ا�

�� ا��ر������ $�& ا$��ل ا�
�ط� ا�	��6ذ�� ا�	�� ��ص أ�د
�ب ا�-�3 ��ى و
� ل ا�ر

��ود ) -�����/ ٦١(#�� ا����دة  ٢٠٠٥$���� د
	ور ا��راق ���م ���ذ�ك و ، )أ ، ب ، ج ، د(#�� ا�

  ) .٦٦ - ٦٢(#� ا��واد  ٢٠٠٧ا��واب ا��را�� ���م �ص $���� ا��ظ�م ا�دا!�� ����س 

 ��ان ا�وزارة اذ �� ا	��ت ا	��ھ�� ����7را �ر?��� ا��ر����ن #�Dن " و
�ب ا�-�3 ��

  .  ٣"ا�
	���3  إ�&��ذا ا�!�ر ا�3درة $�& ��ب ا�-�3 $��� #	5طر 

��ن  ���� 	!	��ف $��'أ� إا �+
�	�واب ر-�أ�& ا�ر?م �ن ان 
��ب ا�-��3 	�	��ر و$

  :��ث ا�	� 

���ءً 
��ب ا�-��3 : 	3د�م ا�ط��ب  ������ن  – ١�ط��ب  أو$��& ر?��� ا��وز�ر  ��3دم 

�������� ���وز�ر أ
�	�واب �و��' �و�4 �ن !�
��ن $�5وا ا-�ر ��
������ أ ، ا���' ھ�ذا �
���� ���

 ���س ا���واب ���د �5ءأ$!�س  أو�ر �س ���س ا�وزراء #�3دم ا�ط�ب �ن ر �س ا����ور�� 

������� ���� ، ا
	�واب �و�' ا��' �
����
�ب ا�-�3 آو�� ��	��� #Dن ا�د
	ور �م ���ن ا��  ���


�ب ا�-�3 �ن ر �س ���س راا�وز ا� ان ٤����D'�ن ���س ا�وزراء  ���� �# ���3	
ة 	�	�ر �

  .$5وا  ن�و��وا�3# !�
� و$�ر أ�د�ن $5و و ، ا�� ا�
	�واب #�3دم ٥ا�وزراء

                                                 
 . ���٢٠٠٧م  �ا;�- ����: ا�0�اب ا��%اR-�� ا�0/�م ا�) ٥٩(ا/% ا���دة  -  ١
 . ��٨٨&] ، ص ���ر: ?�0ن ا�Q�B- . د  -  ٢
- .- ا��%اق ،اV%اف : ي gو�O0ر ا�9. د -  ٣��، ص  ١٩٧٤وزارة ا>�Kم ا��%ا��R ، &�5اد ،  ا�0/�م ا��%�

٢٣٠ .  
��ر ا�0/�م ا���!�ري .- ا��%اق ، ا����� اC ���ئ: ?��� ?0�ن . د -  ٤Tن ا���!�ري و��B4 ، �"!�� وا��

  . ٣٦٤ – ٣٦٣ – ٣٦٢، ص  ٢٠١٢ا�10Q�ري ، &�5اد ، 
m ا���دة  - ٥ %/�� ا�0/�م ا��ا;�- ) ٦٥(وا���دة  ��٢٠٠٥ د�!�ر ا��%اق ���م )  ج/ �0��i /  ٦١(ا

-Rا�0�اب ا��%ا :���  . ���٢٠٠٧م  �



 
١٩  


�ب ا�-�3: ا�-ر  ������ن  – ٢ ���3	
�� ��	�� 
و��� ؤا�وزارة ���� #� ���� ا��

 ���ب ا�-���3 �	�����3 ����م #��� ������ ا���وزراء ا���ذ�ن ��1در ���رار 
��� أوا
��	���3 ا���وز�ر  أوا�	����5


��� ، أ�� ا�
	�واب #3د ��	�� #� ����� ا �١��و��� و��� ا�6رد��ؤا���������ع ����س ا���واب 	�

٢��دم 	ر	�ب أي ا-ر ب�وَ �
	�ا .  

  

  ا�را�6ا��ط&ب 

��5
ق ا��ر����  ا���واب وا�

 '�D� ��6
�' $��& ���3�3 ا%��ر (��رف ا�	��3ق ا��ر������ق ا��ر���ن #� ا�و�وف 

����Dن �و��5وع �����ن وذ���ك �	�����ل ������ ���ن أ$���5 ' �����4 ا����و����ت �!��1وص ھ��ذا 

  . ٣)��'إ��و5وع ور#4 	3ر�ر �' ��� ا�	�ت ا

���� ا��ر�������� #��� د
��	ور ا����راق �����م و�����م ���رد ذ���ر �����ن ا�	����3ق �و
����� ��ر

����ث  ، ٢٠٠٧ا����واب ا��را���� �����م وأ����� ورد ذ�رھ��� #��� ا��ظ���م ا���دا!�� ������س  ، ٢٠٠٥

4 ���� ا�	��3ق �1+��� 	�13 ا����3 ق #���� ھ�و ���روض ( �' أ$�&  )٨٤(�1ت ا���دة 	�		

���5� ، $��& و#�ق ا�ط�رق ا��1و���� د$وة أي ��!ص �
���ع أ�وا��' و��ق ���� ، $���� �ن 

 ����53���������53 ا���رو��5 $����� ��ن دون ا��
��س  ���و��� �ق ا�ط+ع $�& �ل ����' $+

  ....) .ا���رو�5 $�& ا��53ء 

�د�� � �ر?ب #� ا��1ول $�& ا����و��ت ��ن  إ�&�D �وا��ر���ن �$ ���
ھذه ا�و

'��
6��ا�������� ، وذ���ك  ����%طراف�����ن وا�	���1ل  أ���ر�����ط+ع $���&  ا���وزراء ���ل ���3وم ھ��و 

&�
ا���د�ث #�� ا�د
��	�ر $��&  و�ذ�ك �ؤ�د ا�	��ه ، ٤�د�� ا%�ور��ر#� ا���3�3 و	3د�ر  �' ��	


4 ا�
�ط�ت ، و��3د ا	���ت ���ض ا�
�وا�ق ا��ر������� أوھ��� ھذه ا����ن وا��ص $�& ����� أ


ؤال #��
	!أن ا�	��3ق ��	�ر أ#� �1ر $�& ����� ا��ر������ ا�	� 	�دأ ���واب ، ر و
� ل ا�ر

 &�������	��3ق  ��	�  . ٥إ�راء ا�	��3ق ا� ��د ا
	��6ء ا�
	�واب إ�&�' � ��وز ا��	�3ل أ-م 	

.  

                                                 
��. د -  ١��� ا�V� ن���� د�!�ر ) ج/ �0��i /  ٦١(ا���دة : ا/%  �OL+.  ���٤٩٥ر ��&] ، ص: ي gو��

 . ���٢٠٠٧م  �� ا�0/�م ا��ا;�- ����: ا�0�اب ا��%اR-) ٦٥(وا���دة  ٢٠٠٥ا��%اق ���م 
٢  - %/ . ���٢٠٠٧م  ����: ا�0�اب ا��%اR- �� ا�0/�م ا��ا;�-) ٦١(ا���دة :  ا
� .د - ٣V� �Xا���ري ھ� � : ، %�� -. ��O�P0!ا� ���Qل ا����� ���L�� ���R%&� ��4 أ������ن ا�!�BV] ا��%�

9% ، ص Sر��T 9% ، دون  . ١١ا����� اCو�4 ، دار ا�P"% ا��%&- ، دون �"�ن 
��  . د -  ٤Hا� ����ن ا?� :Cا �����ن ا���!�ري ، ا��Bوا� �����Q4 ، داروا����� .- ا�0/� ا�� �Bا�� �.

��ن� ، F90% وا�!�ز��٣٨٤، ص ٢٠٠٧،  �  
٥  -  ����� .- ��%   :K2ل ا���Q &�0اري ���  ، درا�� VT����� –ا>�!��اب و���� �� و��UJ ا�%�R&� ا��%�

  . ٥٨ص ، ١٩٩٦، ا��Bھ%ة L ����2��� ا�BV�ق ، 



 
٢٠  

���� و
��� #���� �ن  #� ان �+ ا�
	�واب�	6ق �4  ا�	��3ق ا��ر�����اذا ��ن و�

��� أ��دھ���ك #�وارق �وھر��� �	���ز ���� ��ل و �إ$���ل ا���و��� � ا��ر������ $��& أو
� ل ا�ر

  : اW	�� ا%�ورو���ن ا���ل ھذه ا�6وارق #�  ا%!ر����� $ن 

ً ا�	را��� �	3د����'	ط���ب �ا�	����3ق ا��ر������� ،  :ا�	��3د�م  ����������ن  – ١ ���ن ھ���Dة  �

 �
دم �ط��ب ��ن ، ا�� ا�
�	�واب #��3 ١ن $5وا و��وا#�3 ا?���� $دد ا���5ر�ن�!�
 أوا�ر �

  . ن $5وا�$5و ا��ر���ن و��وا�3# !�
� و$�ر


�س ا% ������ن  – ٢:  ���3وم $�& ا
�س $دم و�ود ���و��ت ا�	��3ق ا��ر���

����� ���ن  ، ��#���� $��ن �و��5وع ا�	����3ق��	 ����
���ذا #��3د ا$ط���ت �����ن ا�	����3ق ��1+���ت وا

�دا	�
��وال ��ن 	�رى �5رورة أ�ع ت ��#�� ا��	����3 ����و�5وع و
��ا�ط+ع $�& ا�و-� ق وا��

�راء!���� ����	�
، أ��� ا�
�	�واب #���' ��3وم $��&  ٢
��ع ا�وا�' #5+ $ن ا�راء ا������� وا�

أ
���س و����ود ���و����ت ����دى $��5و ا��ر������ن 	�����ن و���ود �!������6ت ������� 	و����ب 	�ر����ك 


�� ����و�� ��
ا���واب  �ذا #�3د ا��	رط ا��ظ��م ا��دا!�� �����س ، ا$�5 �� أ�د أوا��
ؤو��� ا�

  .ار#�ق �ذ�رة ��ر�� ��و5وع ا�
	�واب  ٢٠٠٧ا��را�� ���م 

ا�	����3ق ا��ر������� ����ون ���4 اي �
��ؤول #���  :���ن �و���' ��5ده  ����������ن  – ٣

�ص #��' ا�
	�واب أي �وظف #� ا�دو�� ، ا��  أوا���و�� � �6�
�و�' 5د ا�!�ص ��دد�ن 

  . ���س ا�وزراء و�وا�' وا�وزراءوھم ر �س  ، ا�د
	ور وا��ظ�م ا�دا!�� ����س ا��واب

�	��� :  ا�-ر ������ن  – ٤� � ��
��ب ا�-��3 �ن ا����رع  إ��&ا�	���3ق ا��ر����


�� ����و�� ��
�	�ر�ك ا��
ؤو��� ا� U�
��د 	3د�م ا
	�وابإ$�5 �� أ أ�د أوا��را�� �م � � 

�ط�ب �ن ر �س ا����ور�� أو ،  ��	��د � '�
د �3ص  إ�&ا� ا� إ�&ا����  أو	�ر��� ا�	و��1 


���ت ا�دو������������� ا��!�����6ت ا��و���ود أو ، ا������ت ا����53 �� ا��!	���1
���� أ،  ٣ة #��� �ؤ

�' �ؤديD# واب�	
���ع ا��ر����ن ا�	�
��ب  إ��& �	��13ر ��ن و��' ا���' ا�
�	�واب #� ���� ا

�  . 'ا�-�3 �

                                                 
١  -  %/ . ���٢٠٠٧م  �� ا�0/�م ا��ا;�- ����: ا�0�اب ا��%اR-) ٨٣(ا���دة : ا
  . ٢٩، ص���ر ��&] : ر��ض ��QV ��1�ل  -  ٢
٣  - `QP [&�Qر ا����  . ٢٩، ص ا�



  

٤٠  

  ا�	�ل ا����ث


��  إ�راءات ا����واب و���

�د ا����د �ن �وا�ر ا��روط ا������ وا��و�و��� ا��� �
ق ذ�رھ�� �
�دأ ������ 



ق �"�!�� ا ���واب أن  إ ، �"�!�� ا ���واب��� 

� ��ن ا)��راءات ا���� ا���رط%� �)�

و��رت  ، � ا��2�ر"��ا�دا+��� وا1"ظ��� ، ٢٠٠٧ا�"�واب ا��را!�� ����م ا�"ظ�م ا��دا+�� �����س 

���د ان ���2دم ا �����واب و����25ق ���ن ���وا�ر ا����روط ���درج ����  إ�
��%�������3  ا�
ر���"���ت
� ،

��  أ���ل�دول 
�دھ� �5دد �و�د ��"�!��7 
�رط ��� �
  . �١ن �2د��7 أ��ما����س و

�د ان ��م �5د�د �و�د ��"�!�� ا ���واب ��"�7 ���ب �"�!��� ا 
����واب ��� و

ا)��راءات ا��(��5
� ��"�!��� ا ����واب  إ�
��عو��ب +:ل ا��"�!���  �7ا�و!ت ا��+(ص 

ر?���س ا��5و����  أوب  �����وا
7 و���ر75 =��م ���واب ا���وز�ر ا����=���� أ������ 
���2د�م ا�������وِ 


��ب ا��"�!��� ذ�ك =م ��� ،  
�5ب ا�5��� ��3 ا ���واب A��� ��5، �ر �د ان ���
�2دم وھ�ذا 

�C ا��5رص ���3 �را���ة ��وا
ط .رد ا��5و��  أو�واب  �2�3دم ا ���واب �� ا����2ب �

7��!�"�  ،D� واب  ضوھ"�ك 5� ت��=ل �� 5��� ��2وط ا �����ر �"�!�� �F
 أوا ���واب 

 7
  .ا��رداد �2دم ا ���واب  ���وا

ل و�م درا�� ھذه ا��وا��C �� ھذا ا�D(ل �5ت =:=� �
�5ث ، ا��
5ث ا�1و� 

ل �"�!���� �و��"��وا��
��5ث ا�=���"� �
�2 ����3 �"�!���� ا �����واب ا)���راءات ا���� إ����3�طرق ���

 ت ��2د +(�ص ��"�!��� ا���5ا��
5ث ا�=��ث �� أ �را���%�ا ���واب وا��وا
ط ا��� ����ن 

  .��%� ا ���واب 
�Fر �"�!��  ا��� �Dض

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
�� ا���م ) ٥٦(و�� ا��دة  ، ��٢٠٠٥ د���ر ا��اق ��م ) ج/�����/٦١(�� ا��دة : ا���  - ١

٢٠٠٧��م  ا'ا&$  �%$# ا��اب ا��ا!  .  



  

٤١  

  لوا����ث ا�

� ا����واب���� ��� �  ا!�راءات ا���� 

 ا�+�ذ �دة إ�راءات و���=ل ھذه ا)�راءات �� �"
�F �� ��م �"�!�� ا ���واب

و�5د��د �و��د ��"�!���  ، ا���1�ل��� ��دول  إدرا��7و ، �ن و��7 ا���7 إ�3أ
:غ ا ���واب 

ل �وذ��ك ��"�" و)����ح ، ������7 !د ��م �5د�د �و�د ��"�!�� ا ���واب ا  ان ، ا ���واب

  :�� اءات وذ�ك ��3 ا�"5و ا ا)�رھذه 

  �ن و�7 ا��7 إ�3
:غ ا ���واب إ: ل وا1 ا��ط�ب

    ا��1�لإدراج ا ���واب �� �دول :  =�"�ا��ط�ب ا�

  �"�!�� �و�وع ا ���واب 
�ن ا��5د�د وا�����ل:  �ثط�ب ا�=�ا��

  

  ل وا��ط�ب ا�


 ا�)
�َ �ن وُ  إ���$غ ا����واب إ  

��ن =�م �+ط�ر ، و �ن و�7 إ���7 إ�3
:غ ا ���واب ��س ا�"واب إ��3 ر?�س �

�

��ره ا�%���، ذ�ك �ون  �١ن !د�وا ا ���واب 
ذ�ك ������
ً ا ����واب   ��ن و��7 ا���7 إ��3 �

7��
 L���
وھ��ذا ���� �����2 
��7 ا "ظ���� ا�دا+�����  ، 5���3 ������ن ���ن ا���داد ا���رد �����7 ����ب أن �

�ذي "ص �� ا���دة ا ١٩٧٩و�ن ذ�ك ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ا���ب ا��(ري ���م  ، ا��2�ر"�

ون ���س ا�وز�ر ا��+�ص 
�ؤ إ�3و�7 ا��7 و �ن إ��3
�L ا ���واب ("7 �"7 ��3 أ) ٢٠٠(

"�7 �"�7 ���3 أ) ١٣٥(�� ا����دة �� ا��و��� �ذ�ك "ص ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ا1و...) ا���ب

و��م ...) ا�وز�ر ا��+�ص �ور �2د��7  أور?�س ���س ا�وزراء  إ��3
�L ا�ر?�س ا ���واب (


�F  وھذا "2صٌ ��3 ذ�ك  ٢٠٠٧دا+�� ����س ا�"واب ا��را!� ���م �"ص ا�"ظ�م ا�"� ����ر�

وز��ر  إ����3ن و��7 ا���7 و إ��3��3 ا���رع �دار�7 
��"ص ��3 �رورة أ
�:غ ا ����واب 

  .ا�دو�� ��ؤون ���س ا�"واب 

 �� ��
ا��
��L ھل ��م ا 
�:غ ���
��� وا��ؤال ا�ذي �طرح ھ"� ��ھ� ا�طر��2 ا���

  ؟�Dو��  أو

                                                 
 . 0�٤٠'ر ���/ ، ص: -��ن ا+*(  . د - ١



  

٤٢  

ھ�ذا ا���ؤال "�2ول أن ا�"ظ��م ا��دا+�� �����س ا�"�واب ا��را!�� ����م  �:��
� ��ن


� �:"ظ�� ا�دا+��� ا��2�ر"� ٢٠٠٧�"��
�""� ��م "��د  �١م �"ظم ����� ا��
��L �� "(و(7 أ�� �

 ��
�ض ا�2D%�ء �رى �رورة أن ، "(� ��%� �"ص ��3 �رورة أن ��ون ا 
:غ ���
إ  أن 


��ً ��ون ا)
:غ ��� ، �D� وابوذ�ك��س �� �2�25 ا �
وأ���ً 5�3 ���ط�C ا�وز�ر  د��ً 1ي �

��7 �� ا ���واب ��� ����ن ��ن ا��د��ع ��ن "7��D ، وھ�ذا ��
�ن ��2"�ً ا��+���D ا��"�و
� إأن 

���
�ن ���ون ا 
�:غ ���
 ��ن و"�5ن "ؤ��د ھ�ذا ا ����ه ���� ��� ا��
���L ا�����
� ، �ن ��25ق إ  

���� ا 
��:غ و����م ���ن و���7 ا����7 ا �����واب 
� �����وابأ=
���ت �وا! ، ���"��

� �����وا
ق أ���� 

  .�٢ن و�7 ا��7 ���
�� إ�2�3د �رى ا���ل ��3 أن ��م أ
:غ ا ���واب  ا�
ر���"�� �� ا��راق

  

  ���(ا��ط�ب ا�

  ا����لإدراج ا����واب +( �دول 

أ ا ����واب �را7��5 5�ل �وا�ر ا��روط ا�:زم �وا�رھ� �(��5 ا ����واب �
�د

��م ا�+��ذه ھ�و إدراج ا ����واب  إ�راءل أوا�
ر���ن ��%�دا ��"�!��7 و إ�3ا)�را?�� 
�2د��7 

  .ا����س  أ���ل�� �دول 

 أ�5د أو"�7 ���ب ���3 ا����و ا��ذي �ر��د ا����واب ا��5و��� أو��� �
ق ا�
���ن 


�ر ا ����واب  ر?��س ا�����س ، إ��3ن �2دم ا����وا
7 ���و
�� أ�ن ��ن ��  أ���?%���و  �

���ن !
��ل ا�����و  إر�����F� :���7"���  ، ر?����7 إ����3و���ودا ���� "ظ��ر ا������س ���� دام ���م �(��ل 

  . ٣ر?�س ا����س إ�3 إر���7ا�وز�ر �ن  إ�3ب ا�����وِ 

���د
�����و��� ����روط7 ���2وم ھ�?���  ر?���س ا������س إ���3و(��ول ا �����واب  و

و��م ��"ص  ، ��5د��د �و��د ��"�!���7وذ��ك  ٤ ا���1�لا ����واب ��� ��دول  
Uدراجا�ر?��� 

                                                 
وا���م ا'ا&$  �%$# ا:�9  7١٩٧٩��� 6  ذ4 ا���م ا'ا&$  �%$# ا2�3 ا��0ي ��م  - ١

��م   �7�;  . ١٩٦٣ا
�?*# ھ*=9  -  ٢ @AB9 أ��%�اب و)$B  6 اھ9 أ-'ثE�ا�(�َ%�ب  إH�Iا:ً ن �=F ر?*# ا�%$# ا

 ً�*���L MN*$OP ب ��'م�%َ�)�MN*$OP 9 ��:��%�اب ، -*Q رد اR)� ط�7/  ، -�ل �U MN*$OP VP '! Mإ: أ�
VP 4 ا�\  6  إ�Bاءات ا:��%�اب P%�ه اA�XP وأن �;�W��M ا:����ار 6  ا:��%�اب ، وI$U ذ

 /٦/٦ا�0�دف ا:ر���ء ا���+'ة �7م ) ٣٥(7��� 6  ذB 4$(9 �%$# ا��اب ذي ا�!V ( ا�(�َ%�ب 
I وا'ورة ا:��_��*9 ا^،  ٢٠٠٧ /9*��`وI$U ذ4 7�;�  ، ) لواF0a ا��7�3  ا^/ ا(�9 ا��7�3*9 ا

ا�e*$O ھ  ط�7+9 ا;���A6 ، 9  ا7�b+9 ا����'ة 6  أ�cd�ت �%$# ا+�ل �Rن ا7�b+9 ا����'ة 6  
  .ا��اب ا��ا!  

 . �١٢٧��/ ، ص �0'ر: 6�ء �'ر اO0�ح و -  ٣
�gg�م  ) ٩( ggP�� ا�gg�دة  - ٤  gg!ا�� gg�P�رس ھ*=Igg$U )9gg ا�Mgg  �gg�٢٠٠٧ ا��gg�م اgg'ا&$  �%$gg# ا��ggاب ا

 9*P:م ا�A� {                                                                 :ا�?��9 ا��  }P;�$9 اA��j ا9ia0 ا



  

٤٣  

����3  ٢٠٠٧ا�"��واب ا��را!��� �����م و  ا�"ظ���م ا���دا+�� ������س  ٢٠٠٥د����ور ا����راق �����م 

���  ا��1�ل�5د�د �2ف ز�"� ��و�ب ��3 ھ�?� ا�ر?��� +:�7 إدراج ا ���واب �� �دول 

�ض 
ا��(ري ���م  ا���با�"ظ�م ا�دا+�� ����س ا�دا+��� ا��2�ر"� و�ن ذ�ك  ا1"ظ��"(ت 

ل أو��درج ا ����واب ��� ��دول ا����ل (�"7 ���3 ا"�7 ) ٢٠١(ا�ذي "ص �� ا���دة  ١٩٧٩

�د ا�
وع ��3 ا !ل ��ن ا
:7�X ��5د��د �و��د �"�!��� ���7 
ا�"ظ��م و��ذ�ك  ، ...)���� ����� 


���L ( ����3 ا"��7 ) ١٣٥(ا���ذي "��ص ���� ا�����دة  ١٩٦٣ا ���� ا����و��� �����م ا���دا+�� ������س �

ا���وز�ر ا��+���ص ���ور �2د����7 و���درج ���� ���دول  أور?���س �����س ا���وزراء  إ���3اب ا ����و

���� !�د ����ن ذ��ك ھ�?�� ا�ر?���� ��ن  ...)ل ���� ������ ��5د��د �و��د ���"�!��� ���7 أوا���ل 

��رورة �5د��د  إ����3ذ�ك ��""�� "�د�و ا����رع  ، ا���1�ل��+�ر إدراج ا ���واب �� �دول 

�����   ����ون �(���ر  ا����1�لا �����واب ���� ���دول ���2ف ز�"��� ��و���ب +:���7 إدراج 

5��
� ا��5و�� ����?� ھ�?� ر?��� ا����س ا��� �2رر ا�و!ت ا�ذي �رى � ������
ا ���واب و

اذ !�د  ، ��دم إدراج ا ����واب ��� ��دول ا���1�ل ��5د��د �و��د ا��"�!��� ���7 أو��7 إدراج 

��1
�ب ا���1�ل��دول ا ���واب ���  أدراج��ط�ل  إ�3���� ھ�?� ا�ر?���  ��"��!�د ���ون  �

��
  .5١ز

�� ا"7   ��وز "ظر ا���واب �م �درج ��� ��دول �
ذ��ك  ن  ا���1�لو�ن ا�ط

ون ا��و�و���� ؤ�و!��وف ����3 ا����2�25 ���� ����ن ���ن ا����ا���Fرض ���ن ا �����واب ����س ����رد ا

ن ��5�ط أ �ذ�ك و��ب ، ���5و�� 
ل ھو ���ء��%� �ن ����D �(ر�%� 
�� �%د ا��%� �ن ا���ط�

��� طرح ا�=�2 و+:(� ذ�ك ان ��
� ا��5و�� ��D�   3�5 ض ا��2ود�

ا�����ل ا ���واب 

  ان ا�"ظ��م إ ، ٢ا���1�ل�ن أي ا���واب �م �درج 
��دول  ا)��
�ا��5و�� ��ون ��D�ة �ن 

��رض ا��وا�����X Cر ا��در��� ���  أ���ز!�د  ٢٠٠٧ا�"�واب ا��را!�� ����م ا�دا+�� �����س 

�د �وا��2  ���لا1�دول 

��و�"�!��%� �X٣ا��1�ء ا�5��ر�ن أ  .  

                                                                                                                                        
*VA �� ا$%�ن %$(�ت �%$# ا��gاب ��`$ أوP��B V*'ول ا:U��ل ����(*/ �k ر?*# ا$%�9 ا���*9 : : أو

� و�PزIgg$U Mgg�7 ا:gg\U�ء واgg\U�ء �%$gg# ا�?��9gg واgg\U�ء �%$gg# ا�ggزراء ��gg+6� �gg3� Mgg�رk7 ا+�ggا�*
$���!kg� 9gg3 ��اggU�ة  9U�gm���9g7 ادراج ��g3وU�ت ا+�ggا�*� ا�+'��gg� 9g ا9g��;i ا�gg  أووا�+g�ر�7 ا

 'g+U �g� Fg!:ا Ig$U م�g7 FgO! 4g4 ا��U�gm�ت ا�9g�A ا%�ر9g7 وذngLو ، �A�g90 درا��_�ا�A@ ا$%�ن ا
V 7�� ا'���ر I$U �'د ا&�  �� 9)$%4 7��� �;�2 ا��?2 ا^ول �g )اnL ؛  g!ا��?*# �%$g# ا��gاب ا

$�%$#��3 ا'ا?�ة ا:د*F �*� ا��B  6 F$(�ت �%$# ا��اب ، :  9*�dU )#g$%� )���3ر kg!�� Ig$U ا
  . ٢، ص ٢٠٠٨، �N'اد ، 

١   -   �$�  واQiO ا��و�� ذQ7'- 4 ا��?2 -*'ر ا�F*b�P �U d ط$MO 6  ا��%�اب وز�7 ا��$*V ا
 ا���+'ة �7م )٢(�B �\i$(ـ9 ر!ـV ا��� 6  ذ4 ( �%$# ا9rdr �� �`L اFO! �� �Aq ھ*Rة ر?��9 ا

�*�r:دف ا�0�`9/ ا'ورة ا:��_��*9 ا`��*9 ،  ا%Eء ا`��  -م  ٢٤/١٢/٢٠١٢ ا�`/ ا(�9 ا��7�3*9 ا
 ��`  ) . اF0a ا��7�3  ا

  . ١٢٨ص���/ ،  �0'ر�'ر اO0�ح ،  و6�ء -  ٢
٣  - 7 ��� :�٢٠٠٧��م  �� ا���م ا'ا&$  �%$# ا��اب ا��ا! ) r��*�/  ٣٧(�دة �� ا .  



  

٤٤  

  �ثا��ط�ب ا���

� �و/وع ا����واب �)ن ا���د)د وا��-�)ل����  

� إذ ��و!�ف ���%�� ��ر��� �"�!�� ا ���واب ��=�ل !���� ر?���ن �5د�د �و�د �ا

�
���� و!�"و"��� %%� 
�"�ز��� ���ا���ر�Z ا�ذي �
دأ ا��ر��5 ا��2�25 �:���واب وا��� ����ن ���

"�7 �5"��� أ"�7 !�د ��5دث أ  إ،  
��ن ��2دم ا ����واب وا��و��7 ��ده ا ����واب أ5دو نٍ آ�� 

��ل �����ل أ��واب !�د ����3 ا��5و��� ��ھ�دة ��ن ل ا����س �5د�د �و��د ��"�!��� ا ���و�5

"�"��� ���""����ض ا�و!��ت ���� �وا�%��� ا �����واب ، ���ذا �
ل �و�5د���د ھ��ذا ا�������د 
����F ����ب 

  : و�� ��ا ���واب و�����7 �� ھذا ا��ط�ب  و�د ��"�!��د�د ��و�وع �5

  �"�!�� ا ���واب � �و�د �5د�د: ل وا�Dرع ا1

���ل �"�!�� ا ���واب: ا�Dرع ا�=�"� �  

  

  

  لوا�Dرع ا1

  �"�!�� ا ���واب �و�د �5د�د

�د أن �2دم ا ���واب 
�د ا
:غ ا��5و��  إ�3
 أ���?%� أ5د أور?�س ا����س و


�و�وع ا ���واب ، ��م إدراج ا ���واب �� �دول أ���ل ا����س و�ن =�م ����ر ر?��س 

]�
���7 ���� ا������� ا���"���� =��م �ط���ب ���ن ا������س �5د���د �و���د ا��"�!���� ���� و����س ا�"��واب 

"��7  ����وز �"�!���� ا �����واب !
��ل ا��و���د ا���ذي ��5دده أا�2����دة و ، �و���وع ا �����واب

��/٦١(ا����دة  أ��5�م إ��3و
���ر�وع  ، ����س ا�"�وابوا�"ظ��م ا��دا+�� � ا�د��ور
��ن ) ج/���


�ن ا"7  ٢٠٠٧ا��را!� ���م  �ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ا�"واب) ٥٦(د��ور ا��راق وا���دة ��

   ��
أي (��ن �2د���7  ا1!�ل���3  أ��م��وز ان �5دد �و�د ��"�!�� ا ���واب !
ل ��� �

��2د "�ص  ، ا "ظ��� ا��2�ر"��و د�����را� ك ا��5�ل ���و��ذ� ١)�ن ���� �5د�د �و��د ا��"�!���

��د (... �"7 ��3 ا"7 ) ١٢٥(ا��(ري و�� ا���دة  ا�د��ور
و��ري ا��"�!�� �� ا ����واب 

�� أ���م ��ن �2د���7 
  (���3 ا"�7 ) ���)١٠٠ ا����دة  ا���و��� و��ذ�ك "�ص ا�د���ور ، ٢...�(

�د =��"��� أ���م  ��ري ا��"�!�� �� ا ���واب ا 
، و��
��ن ��ن  ٣...)���3 ا !�ل ��ن �2د���7 

                                                 
  . �١٥٧��/ ، ص �0'ر: �i�' ��ھ  ا�� ��7# . د -  ١

 ا���دة  - ٢(��س ) ١٩٨(وھذا �� ��ت ���� )� . ١٩٧٩ا��:ب ا���ري �:�م �ن ا��ظ�م ا�دا7

 أ)/� ا���دة  - ٣(����١٩٦٣�س ا��� ا�@و)�( �:�م  �ن ا��ظ�م ا�دا7�() ١٣٥(وھذا �� ��ت � .  



  

٤٥  

��د  ا��51�مھذه 
�"��!ش ا�����س �و��وع �5د��د  ا���1�لا ����واب ��� ��دول  أدراجا"�7 

��ض�و��د �
��ن ا��"ص ���3 ھ�ذه ا���دد ھ�و ��دم  �ءا�2D%� ��"�!��� ���7 ، وا�����5 ���� ��رى 

���ة ا��5و�� D���5��ر(��  وإDواب وا��دا أ���%��ا���7 �درا��� �و��وع ا ��"���
 ��%��"��
د 

  .���١ ����ن �ن ا�داد ا�رد ��3 ا ���واب

��ر �+��C ���2د�ر ا�����س ����ب ���3 أ5د�د �و�د ��"�!��� ا ����واب ھ�و و�

ً ن ھ"�ك �Xو�أواذا و�د  ، ا����س �5د�د ا��دة ا�:ز�� ��"�!�� ا ���واب ر �و�2�رف �5 �

ن ����5ب ���دة أ����Fوض ����3 ���ض ا�و!��ت  �����ح ھ��ذا ا�2د���7 
 أ�%���لا �����واب ����"��7 

 ��
  .  �٢ن ھذا ا���ر�Z اءً �� ھذه ا�5��� ا
�د أ��ما��

وا�"ظ��م  ، ١٩٧٩ا���ب ا��(ري ���م �ل �ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س  أ��زو!د 

 ، ز ���3 ھ�ذه ا���دة ��� 5���� ا ������ل�وا���� ، ١٩٦٣ا �� ا��و��� ����م ا�دا+�� ����س 

( ... ���3 ا"�7  )٢٠١("�ص ��� ا����دة  �١٩٧٩(ري ���م ا���ب ا�ا�دا+�� ����س  ��"ظ�م�

Zر����أ���م ���3 ا !�ل ��ن  ��
ھ�ذه  و  ��وز �5د�د �و�د ��"�!�� ا ���واب !
ل ���� ��

"�ص ���  ١٩٦٣ا ��� ا���و��� ����م ا�"ظ�م ا��دا+�� �����س و ، )ا����� ا  
�وا��2 ا��5و��

�د =��"�� أ��م �ن �2د��7 ، و  ��ري ا��"�!�� �� (... ��3 ا"7 ) ١٣٥(ا���دة 
ا ���واب ا  

 ، ...)ا�وز�ر �5ب ا 5وال أووذ�ك �� �Xر 5��� ا �����ل و�وا��2 ر?�س ���س ا�وزراء 

��"�
ز ���3 �و���3 ��واز ا���� ٢٠٠٧ا�"�واب ا��را!�� ����م �م �"ص ا�"ظ�م ا�دا+�� �����س  

إذ !�د ���ون �و��وع  ، ذ��ك ن ��"ص ���3أ��در 
�7 ا��دة ��� 5���� ا ������ل و���ن ا1ھذه 

�� ��5ا ���واب   
  . أ��م�ل ا�����ل ��دة �

"��7   ����وز �"��د ا�"ظ��ر ���� �5د���د �و���د ��"�!���� ا �����واب أو���د�را 
����ذ�ر 

�و�و�7 ، ���ذا �5دث ذ��ك ���ر?�س ا�����س ان �2��رح ���3 ا�����س ا�
�ت ���  إ�3ا��طرق 

  .  ��٣ �و�وع ا ���واب �5د�د �و�د ا��"�!�� �ورا �� �و(د 
�ب ا��"�!��

وا��ؤال ا�ذي �طرح ھ"� �� ھو ا��زاء ا���ر�ب �� 5��� �دم �5ور ��ن و��7 

  ا��7 ا ���واب ا����� ا��5ددة ��"�!�� ا ���واب ؟

�� ��
ا�"�واب ا��را!�� ����م ھ�ذا ا���ؤال ان ا�"ظ��م ا��دا+�� �����س  ن"2ول �:��

��ض ا "ظ��� ا�دا+���� ��
ر���"��ت و��ذ�ك ا��5� ، �م ����ن ا��
� �%ذا ا��ؤال ٢٠٠٧
ل ��� 

                                                 
١  -   Xص�هللا � 'OU :6  ا'ول اi'7`9 ، دار ا�A\9 ا���*H)�  9و*�9'ى �Pا�6 ا($b�ت ا(*��*k� 9 ا
  . ٣٧٤، ص ٢٠٠١ا+�ھ�ة ، ، 
  . �١٣٥��/ ، ص �0'ر�'ر اO0�ح ،  و6�ء -  ٢
  . �١٣٦��/ ، ص �0'ر:  dB 9*bUل ا(*' ��'اري -  ٣



  

٤٦  

���رت ����3 ا"��7 ���� 5����� ���دم ���5ور  ���� ا����راق ����ن ا����وا
ق ا�
ر���"���� ، ١ا��2�ر"���

+��رى أ�����  إ��3ا������َوب ا������ ا���5ددة ��"�!���� ا ����واب �ؤ��ل ����� ا �����واب 


��� ��� 5���� ��دم ��5وره ا������ ا +�رى��X 7
"�د �5د��د وھ�ذا ��� 5(�ل � ، و��م ا���وا

 إ���3و�د  ���واب وز�ر ا��
�ب وا�ر���� ���م ��5د ���Dر ��5ث ���Fب ��ن ا���5ور 

����٢  ، ���
��X 7
ن ھ�ذا ا����ل أ  إا ���واب و�ن =م �م ����ل �و�د ا ���واب وا����وا

ن ����X�ب ���ن و����7 ���ده ا ������واب ���ن ������� ا �����واب و�������ل ���"��ب ا�(��واب 1

 7

7 �ؤدي ���� ا+رى  إ�3ا���وا��X ب
�
�ط��ل دور ا�
ر����ن ا�ر!��
� وا�����7 إ��3� ، 

�5د���د ا���راء �����ن ��� ���X �����5�ب ���ن و��7 ا����7 ا �����واب ����م  إ����3ذ�ك "��د�و ا�����رع 


�2���ه طرح �و�وع �5ب ا�=�2 �"7 وذ�ك �ن �
     . ا�ل ��ز�ز دور ا�
ر���ن ا�ر!�

  

  

  ا�Dرع ا�=�"�

���ل �"�!�� ا ���واب�  

��/٦١(���5�م ا�����دة أ إ���3
����ر�وع 
 ، ���٢٠٠٥ن د����ور ا����راق �����م ) ج/����

���وز  "�7  أ��
��ن  ، ٢٠٠٧ا�"�واب ا��را!�� ����م ��ن ا�"ظ��م ا��دا+�� �����س ) ٥٦(وا���دة 

�� إ�"�!��� ا ����واب 
��د ����� ��
ا ����واب ����  أدراجن وذ��ك 1 ، ��ن �2د����7 أ���م  


ل  أ���ل�دول  7��!�"� �"�ذا ���ن �����ل إ، و �٣�ب �5د�د �و�د ا+ر ���"�!���ا�����   �

ر 5ول 5ق �2دم ا ���واب �� ���ن ا����ؤل �= ، را ��(��5 ا�وز�ر�"�!�� ا ���واب �2ر

أ
دى ا�وز�ر ا���داده ���"�!�� �"د �2د�م ا ���واب و�م ����ق ا ��ر 
5����  اط�ب ا�����ل إذ

ان ��2دم ا ����واب ���D� ، 7 ھذه ا�5����  �رور�� ���د�� ا �راع �� �"�!�� ا ���واب

ض ��3 ا����س و�� ����ل �"�!�� ا ���واب ، �� �5ن ان ا ���واب ��ر �(��5 �د��

ا�
ر������ن �را������ ا ������واب  �����1�ءA �وان ا��������ل ����وف ����� ��"�!������7�5د���د �و����د 

  .   ٤وا ���داد ��"�!��7

                                                 
وا���م ا'ا&$  �%$# ا:�9  ، ��١٩٧٩ 6  ذ4 ا���م ا'ا&$  �%$# ا2�3 ا��0ي ��م �7 - ١

��م   �7�; . ١٩٦٣ا
&�O ���3ر k!�� I$U �%$# ا��اب  -  ٢

http://parliment.iq/Iraqi_council_of_Representatives.php?name=articles_ajsd
yawqwqdjasdba.....  

  . �٣٩١��/ ، ص �0'ر: ق ���  OU' ا0�د. د -  ٣
  . �٦٥��/ ، ص �0'ر: B��� B�د �0�ر . د -  ٤



  

٤٧  

���ض ا���5� ت ���5دث ظ��رف ����+�ر ا أ  إ
�����واب ���ن �"�!����7 ���� "��7 و���� 

ن ا�72D أ  إ ، �م �"ص ���%� ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ا�"واب أ5والوذ�ك ��   ا1(����وا��ده 

  :ا��2�ر"� !د "(ت ���%� و�رت ���%� ا��وا
ق ا�
ر���"�� �� ا��راق وھ� �� ��  وا1"ظ��

 .��3 ط�ب ا��5و��  ����ل ا ���واب 
"�ءً  .١


ب ط�����ل ا ���واب  .٢�
 . 7ب 
��"�ت �ن �و�و�


�و�وع ��روض ��3 ا��2�ء  أذا ���ق ����ل ا ���واب .٣.  

  

  :��3 ط�ب ا��5و��  ����ل ا ���واب 
"�ءً :   ً أو

��د �5د��د �و��د ن �ط�ب ����ل ا ����واب 1أ���ط�C ا��5و�� 
ي ��
ب ��راه 

ن ���م �����ل أ��� أ�ل ���3 ،أ إ�3ن ��م �����7 أ
�رط  �١"�!��7 دون ا��راط �وا��2 �2د�7 

، و���ن ���  ٢ا��ل ��Xر ����3 ��ذاك ��ط��ل ��5ق ا����و ��� ��2د�م ا ����واب إ��3"�!��7 


"��ءً ن ����م أإذ   ����ن  ، ����C ا ��5وال  
�د ���ن �وا���2 ا������س ���3 ا�������ل  ���
X3 ر����

����  ، ����زم !
��ول ا������س ���ذ�ك وإ"����طر����7 ����5ب ،  
��Uرادة أوھ�� أ��5د�
وھ��ذا �ؤ���د ط


�ن طر���7 ، وا"��� ھ�و  أوواب و�ن ا"7 ��س 25� �+(�� ��2د�7 ا ��� ��)+� �!:� ��"�

٣
��رد ا�(��7 
�����س ���ق 
7 5ق ا +�ر �ن �5ث �"ظ��7 وادار�7  .  

���3 ��واز ا������ل  ١٩٦٣ا �� ا���و��� ����م و!د "ص ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س 

ن �ط�ب ��د ا ��ل أ��7 ا ���واب و��ن و�7 ا(... ت �"7 �5ث "() ١٣٥(وذ�ك �� ا���دة 

 �2
ط�
7 ، و��وز 
2رار  إ�3أ�
و��ن ��3 ا �=ر ����ب  إ�3ا��"(وص ���7 �� ا�2Dرة ا���


��� إ�ن ا����س ا�����ل ��دة ���=�� ، و  ���ون ا������ل  �=�ر ��ن ھ�ذه ا���دة �Xوا���2 ا�
  

7 ا��7 ا ���واب ط�ب ����ل ا"7   ��وز ��ن و����
�ن �ن ھذا ا�"ص  ...) ا����س ���ءا

7
�ن  �1=را�� ا�����ل  ، "ظره ��دة أ�
و��ن ��3 ا �=ر و����ن ��3 ا����س ا ����
� �ط�

ا�"واب ا��را!� 
�"�� +: ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س  ، ٤ھذه ا��دة �: ��وز ا  
2رار �ن ا����س

                                                 
 . �١٤١��/ ، ص �0'ر:  dB 9*bUل ا(*' ��'اري -  ١
  . �٦٤��/ ، ص �0'ر: B��� B�د �0�ر . د -  ٢
  . �١٥٩��/ ، ص �0'ر: �i�' ��ھ  ا�� ��7# . د -  ٣
97 6  ا��V ا��m*9 ا���ص�ة و6  ا��V ا�زار �(Hو*9ا: ا�� اi%�ج OU' اN�  ا(*' . د - ٤

 . ٣٢٠، ص ٢٠١٠ا:��d*9 ، دار ا�A\9 ا���*9 ، ا+�ھ�ة ، 



  

٤٨  

وا
ق ا�
ر���"�� !�د در��ت ا�"ص ��3 �واز ����ل ا ���واب وان ��"ت ا�� �ن �٢٠٠٧��م 

7���١ .  

ھ����� �����2د ��5ق ا��5و���� ���� ������ل �و���د �"�!���� ا �����واب 
���دة ���"��� و1

7�����
� �� ��ون طو��� ��2ل �ن اھ��� ا ���واب و���X واب ��دد��ل ا ���� ، و�"�%� �ن �

"واب ا��را!�� �ذ�ك ��""� "2�رح ��3 ا���رع ا��را!� ��3 ا�"ص �� ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ا�

  . =:=�ن �و��  و���ن ھذه ، ��3 �دة ���"�   ��وز ����ل �"�!�� ا ���واب أ�=ر �"%�

  

7
ب ط�ب 
��"�ت �ن �و�و�
� ا ���واب ����ل: =�"��    

���3 ) ١٣٩(ا����دة  ��� ١٩٦٣ا ��� ا���و��� ����م ����س  "ص ا�"ظ�م ا�دا+��


� ����واب  أو ن �ط�ب �ن ر?�س ����س ا��وزراءأ��ل ��و (ا"7  ��2��ا��وزراء 
��"��ت ��

و��ذ�ك "�ص ا�"ظ��م  ، )ر?��س ا�����س إ���3��
��  ب��روض ��3 ا����س و�2دم ھ�ذا ا�ط��ا�

ن أ���ل ���و ( ���3 ا"�7 ) ٢٠٣(ا����دة ���  ١٩٧٩ا����ب ا��(�ري ����م ا�دا+�� �����س 


� ��و��وع �� 
��"�ت  ز���  ����:ء ��2�25 ا ��ر 
��أ�ط�ب ��ن و�7 ا��7 ا ���واب ��"

 ��
ا��2�ر"��  �ا�دا+��� ���"ظ�� ) ا ���واب ، و��2د�م ط��ب ھ�ذه ا�
��"��ت ��ر?�س ا�����س ���

�د �2د��7  ا�طت
��2دم ا ���واب ان �ط�ب �� �راه �رور�� �ن ا�
��"�ت �ن ا��5و�� 5�3 

، و����2دم ا �����واب ان �ط���ب ا�
��"���ت وا����و����ت ا�+�(���  �:�����واب و!
��ل �"�!����7


�ده 
�رط ان ��ون ذ�ك !
ل 
�دء ا��"�!��� ���7 ما
7 �واء !
ل �2د��7 ا ���واب ا����و
٢  ،

%2Dداءً  �ءو�ن ا���
و����C ا د��� ، وان  �ن �رى ا"�7 
�����ن ا����و ان �ط��ب ھ�ذه ا�
��"��ت ا

��د �"�!���7 و������7  أوط�ب ھ�ذه ا�
��"��ت ���ون !
�ل �"�!��� ا ����واب 
����� �د��دة  إ��3

  . ٣ر ا��"�!�� ���را

وھ�ذا  ، ���3 ذ��ك ٢٠٠٧ا�"واب ا��را!�� ����م و�م �"ص ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س 

�
�F ���3 ا����رع �دار��7 ��ون ��دم ا��"ص ���3 ��واز �����ل ا ����واب  �"2ص ��ر�"�

���C ا�"�?�ب ��ن  إ��3إذ !�د �(�ل  ، �ط�ب 
��"�ت �ن !
�ل ا����و ����ف دور ھ�ذه ا�و�����

                                                 
١  -  9$+�)� $��dI_���ت أL`� �� ��9 أ�Aq ���ًء Uو�� ذF*BRP 4 أ��%�ب ر?*# ا�m�a*9 ا�$*� ا

 MO$ط)w�aا:r�*�  ا���+'ة �7م )٢(ـV ر!ي B  6$(9 �%$# ا��اب  وا��� 6  ذQ7'- 4 ا��?2 -��ن ا
`9/ ا'ورة ا:��_��*9 ا`��*9   ، ا%Eء ا`�� -م ٢٤/١٢/٢٠١٢ا�0�دف �`اF0a / ا(�9 ا��7�3*9 ا

 ��` . )ا��7�3  ا
  . �١٥١��/ ، ص �0'ر: dBل ا(*' ��'اري  -  ٢
  . �١٠٥��/ ، ص  �0'ر: اA7�ب �dم زL  . د -  ٣



  

٤٩  

7 ����دم ����"��7 ���ن ������ل ا �����واب ��5(��ول ����3 ھ��ذه و���ود 
��"���ت �د���دة ����زز ���D!و

  .ا�
��"�ت ھو ا���ف �%ذه ا�و���� 

  

  :اذا ���ق 
�و�وع ��روض ��3 ا��2�ء  ����ل ا ���واب :=��=� 

�5رص ا�د�����ر ا�5د�=�� ���3 ����ن ا���2:��� ا����ط� ا���2�?�� و�5���� ھ�ذه 


ا ��2:��� �ن �Fوط�ت ا���ط�ت ا +ر���
��=ل ا�درع ا�وا!� �ر ان ا���ط� ا��2�?�� ى ، 

) ٨٧( ��ن�دا������  ٢٠٠٥د���ور ا���راق ����م ����7  2وق ا �راد و5ر���%م وھذا �� "�ص�5

ا������ط� ا����2�?�� ��������2 و��و ھ���� ا�����5��م �����3 ( نَ أ�����3 ) ٨٧(إذ ���"ص ا������دة  )٨٨(و

 نأ���"ص ���3 ) ٨٨(�دة ا��� ا���) ونا+�:ف ا"وا�%�� ودر���%�� و�(�در ا�5��%�� و��2� ���2�"

ا��2�ة ����2ون   ��ط�ن ���%م �� !��?%م ��Fر ا�2�"ون ، و  ��وز  ي ��ط� ا��د+ل �� (

(ري �� ا����دة و�ذ�ك ا�د����ر ا��2�ر"� اذ "ص ا�د��ور ا�� ، )�� �ؤون ا��دا�� أوا��2�ء 

"ون و  ���وز ا��2�ة ����2ون   ��ط�ن ����%م ��� !���?%م ���Fر ا��2�( أن ��3 �"7) ١٦٦(

و�ذ�ك و�د ا �ر �� ا�د��ور ا��و���  ، )ون ا��دا���� �ؤ أو��ط� ا��د+ل �� ا��2���   ي

  ���ط�ن  ي �%�� ���3 ا�2���� ��� !���?7 و  ( 7أ"� �"�7 ���3) ١٦٣(�5ث "(ت ا���دة 

و��Dل ا�2�"ون ا���2:ل ا���2�ة و�
��ن ����"�ت ا���2�ة  ، ��وز 
5�ل ا��د+ل �� ��ر ا��دا��

  . )ا �5�م ا�+�(� 
%م وأ5وال �دم !�
���%م ���زلو

ا���2:ل  ت!�رر د��ور ا��را!�� و��ذ�ك ا�د�����ر ا��2�ر"��ا� ان و��3 ا�رXم �ن

ا����ط� ا���2�?�� وا����ط�  أ���لل 
�ن �5( !د   ا"7إ�ط� ا��2�?�� �ن 
��2 ا���ط�ت ، ا��

 إ��3ا �������ت ا���� ��ؤدي  أ5داب ، و��د ا ���و �دا+ل ا���ر���� �� ا�وا!C ا����� ا�5�"�

ا���ط��ن �5ث �=��را ��� �ط�رح ا ����واب ��� ا�
ر����ن و!��?C ���ون ا����ط�  أ���ل�دا+ل 

  . ١ا�و!ت "7�Dا��2�?�� 
(دد ا�"ظر ��%� �� 


ط و�5د��د ، ��+�ذه  إ��3ج �5��� –ا���2:��� ا���2�ء  -وا��2�25 ان ھذا ا��
دأ ��


طر�D ��2ا��5و��� ا���� � أ����ل�
�� ا�
ر���"��� ���3 ��ط��ل ا�ر! إ��3ؤدي  ��3 أط:!7 Aأو�� 


� ا�
ر���"�� ���%دف وھو �� ���� ا��7 ا��5و�� دا?�� ، ���ر ، ا��2�ء إ�3
�+رى �� ا5���%� �!


���ره ا������ء������
5����
� ���Xره ���ن ����م ا������س وأول ا�������� ؤ�� ا���وز�ر �
 ���%� ����)  


(�رف و��ن �� ا�وزارة �%�� ���ت �"�(�ؤا��� ������� �

%م وھ�� �5���ب ا��وز�ر �5���

�ل D7 ا�
ا��را�7 ��7 وھ� �5��ب ا�وز�ر 
�2��3 ��� ��7 ��ن ���ط�  أوا�"ظر �ن �دم ار���

                                                 
  . �١٤٣��/ ، ص �0'ر:  dB U9*bل ا(*' ��'اري -  ١



  

٥٠  

�����ل أو، ھ�ذا ���ن "�����5  ١�%��زة وزار���7أ����3  إ��را��7�
���3 ، و��ن "�����5 =�"���� ان ا�������م 

ن �و��و�7 ���روض أ�وى ا������ 
�د أ���ل�� �دول  إدرا��7دم  أو�"�!�� ا ���واب 

 إ������53ل ا����7 ���وف ���ؤدي 
����وز�ر ا��+���ص وا��و���7 ا����7 ا �����واب أ أو����3 ا����2�ء 

 7������
�5����� ا��و���وع 
 إ���3وھ��ذا ���ؤدي  ، ٢ا����2�ء إ���3ا�%��روب ���ن �"�!���� ا �����واب 

���دم  وان ����ن ھ"���ك ���ن ���رى ، دوات ا�ر!�
��� ا�
ر���"���� وھ��� ا �����وابأداة ���ن أ��ط���ل 

��ق �و�وع ا ���واب �واز ���2
 ��7 ن ذ�كا�D(ل ��7 1 7ِ "ا��2�ء �م �ُ  م��أ� ��رو�� 

��3 �دم ��واز �����ل  ت�ر وا��وا
ق ا�
ر���"�� �� ا��راق،  C�٣ ا��2:ل ا��2�ء ���رضُ 

���

� أ،  ���٤رض �و���و�7 ����3 ا����2�ء 
با �����واب ���"��
����  �����وا
ق ا�
ر���"�������� 

د �رى ا���ل �� ا��زا?ر ��=: ���3 ��دم ��واز �"�!��� ا ����واب �2 ، ��
ر���"�ت ا��2�ر"�

  . ٥اذا ���ق 
�و�وع ��روض ��3 ا��2�ء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ٥٩ – �٥٨��/ ، ص �0'ر: B��� B�د �0�ر . د -  ١
 . ٦١، ص ا(��/ �M)a ا�0'ر -  ٢
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٥١  

  ا����ث ا����(

�Bواب و/وا�ط��ا�� �����  


�ب ا ����واب  أو��د ھذه ا��"�!�� ا�1�س  !�"�ع ا��1�ء ���
�دم ا!�"��%م 

ر ، ��ذ�ك ��Uن �"ظ��م ا��راءات ھ�ذه ا��"�!��� �ظ�ل و�"ط�2�7 ، ��� !د ��ر�ب ��3 ذ�ك �ن آ=��

د �"�!��� ا ����واب ���ن ا����و ��2دم ا ����واب �و� ��5"�� ���� ، أ�راً �� X��� ا1ھ���

���د ا������2ب ���ن ���2دم 

���ب ا��"�!����  ي ����و  A���D� ر���7 و���رد �����7 ا���وز�ر ، =��م��

�دھ� �D2ل 
�ب ا��"�!�� و�طرح ا !�را5
و�ت ، و���س ��ن �5ق ا��وز�ر �ت ���(ا ���واب 

و!
ل أن "�رع ��� ا��5د�ث  ، ن ���رض �"�!�� ا ���واب ��ن �7 ا�5ق �� �دم ا�رد ���7أ

�� �� ا��"�!��   
د �"� أن "���م �ن ا)�راءات
�%ذه  ا���%�د�� ا��(�5
� �ن ا)�راءات ا���

وذ��ك  ، ���� ا1ھ����و"ظرا ��� ��=�7 �"�!�� ا ���واب �ن !���� �5ور��� ��� X ، ا��"�!��

�"�7 "ظراً �+طورة �� !د ��ر�ب ���%� �ن آ=�ر ���=ل 
�5ب ا�=�2 ��ن و�7 إ���7 ا ����واب �

ھ�ذه ا��وا���C ��� ھ�ذا  إ���3ذ�ك ��"�7 ����م ا��ط�رق  ����ن و�ود �وا
ط ��5م ھذه ا��"�!��

  :و�� ��  ا��
5ث

  ��واب�"�!�� ا �%�د�� ا���
�2 ���ا �راءات ا�:  لوا��ط�ب ا1

  ا�و!ت ا��+(ص ��"�!�� ا ���واب:  ب ا�=�"�ا��ط�

  �"�!�� ا ���واب  إ�راءات:  �ثا��ط�ب ا�=�

  �وا
ط �"�!�� ا ���واب     :  را
Cا��ط�ب ا�

  

  ل وا��ط�ب ا�

� ا����واب ا���� � ا���B)د)�ا��راءات �����  

��2 ا ���واب ��3 ��?ر ���=ل �� أ�
 ��%�د���راءات ����� �"�!�� ا ���واب ا��
ق 


��F �"�!��%� �� و!ت  أ5دو�م ا ���وا
�ت ا��2د�� �� �و�وع و ، �واد �دول ا ���ل

: ل و"+(ص ا1: �%� �� �ر��ن ا="�ن �وو��3 ھذا �Uن ھذه ا)�راءات �وف "�" ، أ5دو

 �درا�� أ�
��2 ا ���واب ��3 ��?ر ا��واد ا��در�� �� �دول ا��1�ل ، 
�"�� �"+(ص

��%�  أو�م ا ���وا
�ت ذات ا��وا��C ا��ر�
ط� : ا�=�"�  �درا��
 C� �%
  :و��b��ا�����

  



  

٥٢  

  ل وا�Dرع ا1

  ا����س ���ل�دول أ �� �واد ا��در��ا�أ�
��2 ا ���واب ��3  

���ون �:�����وا
�ت أ��
��2 ����3 ��واد ���دول ا����1�ل "ظ�را ����"��� ا ����واب 
���ن و����?ل 

أ�����?%�  أ��5د أواذ ا"��7 ��=��ل ���� 2�25���7 ا�%����� ���5و���� ���� ���و�%��� ا�ر!�
��� ا�
ر���"���� ، 

، ���Uن ا ������واب ����5�م ا�د����ور وا����2�"ون ،  ����3 أ ز�وا������ أو
�����ءة ا�����+دام ا�����ط� 

و ط�
��ت  ا�
ر���"� ��ط3 أ�
��2 ��3 ��?ر ا��واد ا��در�� �� �دول ا��1�ل ��2ب ا��1?��


��ر أن ا ��?�� ھ�� ��� ����و"%� ����%دف ا�5(�ول ���3 أ �2ب ا �?�� �2ط أو5�ط� ا ��

3 ���و����ت و
��"���ت ������د ���2دم ا �����واب ، ������ؤال ��=��ل أداة أ�����:م و!"���ة ��
���دل ����

إ  أ""� "رى أن ھذا ا�1ر ��Xر �5
�ذ وا���
ب ��� ذ��ك ،  ١ا����و��ت 
�ن ا�
ر���ن وا��5و��

ط�
��ت ا)5�ط�� ، و�ن �"�!��� ا��1?��  ھو أن ��+�ر �"�!�� ا ���واب 5�3 �"�%� ا����س

وذ��ك ��ن طر��ق !���م ) ا ����واب(!د ���ل ��3 ا���=�ر ��3 ھ�ذه ا�و����� ا�ر!�
��� ا��%��� 

��دد �
��ر ��ن ا��1?�� وط�
��ت ا)5�ط��  !����م ا�"(�رھ� � ���ز 1
ا��5و�� 
و!�ت 
����2دم 

�2د��7 ، ���:ً ��ن ذ��ك !�د ا����=�ر ���3  إ�����3� !�د ��ؤدي ا�ذي ھو �ن "(�ب ا ����واب 

ا����ل ���3 ����2ل أ=�ر ا ����وا
�ت ،  إ��3إXراق ا����س 
�"�!��ت ��"
��� ��ؤدي  إ��3ؤدي 


ر�د ا�����"وھذا �� ��رف 
�Dرة �"٢ .  

�"� ا�1 ؤل 5ول ھذه ا�1
D� ،��2�ده ھل�=�ر ��� �وھ"� ��2

��2 �� ا)دراج 
�دول ھذه ا�1

أن  إ��3إن ا�7�2D ��ذھب :  � ؟ ��� ا1��
�� ��ن ھ�ذا ا�����ؤل "�2ولا�1
��2 ���"�!�� أوا��1�ل 

ا���1
��2 ����ري ����3 ا)دراج ���� ���دول ا����1�ل ، ����� أ"%��� ����ري ���� ذات ا�و!��ت ����3 

ا��"�!�� �� �و�وع ا ���واب ، وذ�ك؛ 1ن ا��
دأ ���ء �����ً �ط��2�ً وا��ط��ق ���ري ���3 

72 ا�3 أن ا ��
��2 ���ري ���3 ا دراج ��� ��دول و
رأ�"� ��""� "ؤ�د ��ذھب ا��7 ا�D  ٣إط:!7

  .ا ���ل وا��"�!�� �� �و�وع ا ���واب �ر���5 ا��
ب ا�ذي ذ�ره 

) ٢٠٢(��� ا����دة  ١٩٧٩ا����ب ا��(�ري ����م ا�"ظ��م ا��دا+�� �����س و!د "ص ��3 ذ��ك 

��د� ��3 ��?ر ا��واد ا��در�� �� ��:���واب أ �
2("7 �"7 ��3 أ
ط�
��ت  ��دول ا���1�ل 

��� ا����دة  ١٩٦٣ا ��� ا���و��� ����م ا�"ظ�م ا�دا+�� �����س "ص  و�ذ�ك )ا 5�ط� وا �?��

�1
��2 ��3 ���?ر (�"7 وا��� !�ت ) ١٤٠(�
�"ظر ا����س ا ���واب �2ب ا�1?�� وذ�ك 

و!د ��ء ا�د��ور ا��را!�  ، )ا��واد ا��در�� �� �دول ا��1�ل �� �م �2رر ا����س �Xر ذ�ك
                                                 

`9 ،) درا�9 �+�ر�9(ا���م ا'���ري 6  ا;�U : @7�دل اObOb�?  . د - ١�` ، دون �;�ن طkO ، ا9�Ob ا
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٥٣  

+�����ً ��ن ا��"ص ���3  ٢٠٠٧و�ذ�ك ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ا�"واب ا��را!� ���م  ٢٠٠٥ ���م

 ، ��2
ن �:���� ھ��ذا ا���"2ص وا���"ص ����3 ان ����و إ������3ذ�ك ��""��� "��د�و ا�����رع ھ��ذه ا���1

    . �:���واب ا �
��2 ��3 ��?ر ا��واد ا��در�� �� �دول ا��1�ل

  

  ا�Dرع ا�=�"�

  ا�����
%� أوا��ر�
ط�  ذات ا��وا���Cم ا ���وا
�ت 

ا��ر�
ط�  أوة أ5دا�و!�?C ا�و أو��"� ھذا ا �راء �واز �م ا ���وا
�ت ذات ا��و�و��ت 

أ�=ر �ن �و�وع  أون ، �Uذا !دم ا���وا
� أ5د�� و!ت و وأن �5(ل ا��"�!��ار�
�ط� و=�2� 

 ا أ+�(�رٌ وھذ �و�و��ن ����
%�ن ��ز �����س أن �2رر ��%�� و�"�!��%�� ���ً  أو أ5دو

ھذا وأن �م ا ���وا
�ت   ��و!ف ��3 ر�� طر��7 �2ط 
ل أن �����س  �� ھذا ، ��و!ت 


ب ذ�ك ، أن ����� ا��م �ن �دم ا��وا��2 و أوا���ن ا����� ا�D(ل �� ا��وا��2 ��3 ا��م �

، و�25ق �م ا ���وا
�ت �وا?د �د�دة ����C اطرا�7 �%و  ١ا����س ھ�?� ر?��� أ+�(�ص

�3 ، و�ن "���5 =�"�� ا"7 �25ق �(��5 ��2دم أو��3 و!ت ا����س ھذا �ن "���5  �5��ظ

�و�وع ام �ن �5ث أد�� =
و�7 ، ا�ا ���واب اذ �� ��ددھم !وة �:���واب �واء �ن �5ث 

 أ5دو�ن "���5 =��=� ا"7 �25ق �(��5 ���5و�� �� �وا�%� ا ���وا
�ت ذات ا��و�وع ا�و

  . ٢ةأ5د�رة و

  :ن ھ��م ا ���وا
�ت �رط�ھذا وأن ��

  .  �� ا ���وا
�ت ا��راد ��%�  أ5دً أن ��ون ا��و�وع و: ل وا1

��%� ار�
�ط�ً   �2
ل ا���ز?� : وأ�� ا�=�"� 

  . أن ��ون �و�و��ت ا ���وا
�ت �ر�
ط� 

 ، �%����ھذا وإذا ��"ت و5دة ا��و�وع �2�س إ�� 
و5دة ا�%دف وأ�� 
و5دة ا������ ا��� �

��د و5دة ا�%دف أ�ر  زم ، وذ�ك؛ 1ن �ل ا ���وا
�ت �%دف �Uن 
���ء�� ا��5و��  إ�3ا��

و�ن =م �
32 ��رط  زم ���25ق و5دة ا��و�وع �� ا ���وا
�ت أن ��25ق و5دة ا������ 

ا��� �����%� ا ���واب ، وو5دة ا������ ھ"� ��"� و5دة ا �%�م ا�ذي �7��5 ا ���واب �د 


A ا���وا
�ت �و�7 ا �%���ت ا��� ��"أو�Uذا ��ددت  �ن و�7 ا��7 ،)� �%"U� ت�
�%� ا ���وا

��%� ����زة
  . ٣  ��وز ��%� �ن 

                                                 
١ -   Lم زd� ب�A7/ ، ص :أ��0�١٠٢'ر � . 
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٥٤  


ل �
32 �����زة 
�5ث ��ط3 ا�����  ، و�م ا ���وا
�ت   ��"� ا�+�ط 
�ن ا ���وا
�ت

، و!د ��ن (5�ب ا ���وا
�ت ا +رى 
�5ب �ر��
%� ل =م 1و  �(�5ب ا ���واب ا1أو

��%�  ا���ب ا��(ريا��رف ا���?د �� ���س 
أن أ(5�ب ا ���وا
�ت ا��� �2رر �م 

�ض أن �2رروا ���� 
�"%م "ظ�م �ر��ب ا��:م ���2دم ا����+رون �"%م  إ�3
�+ر  أو��

  .  ١ا���2د�ون

�و�وع ا��م �� ا���دة  ١٩٧٩ا���ب ا��(ري ���م و!د ���ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س 

�دة  أو أ5د��م ا ���وا
�ت ا��2د�� �� �و�وع و(�"7 وا��� "(ت ��3 ) ٢٠١(

) أ5د�و�و��ت �ر�
ط� ار�
�ط� و=�2� و�درج �� �دول ا��1�ل ���ري �"�!��%� �� و!ت و

�"7 ) �١٣٧�دة (ذ "ص �� ا���دة إ ١٩٦٣ا �� ا��و��� ���م و�ذ�ك ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س 

ا��ر�
ط� ار�
�ط� و=�2�، و�5(ل  أو أ5د�و�وع ا�و��م ا ���وا
�ت ذات ا�( أ"7 ��3

و�م ��طرق ا���رع ا��را!� �� ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س  ، ...) أ5دا��"�!�� ��%� �� و!ت و

ا��ر�
ط� ���� 
�"%�  أو�و�وع �م ا ���وا
�ت ا�����
%�  إ�3 ٢٠٠٧ا�"واب ا��را!� ���م 

�دارك ھذا ا�"2ص ا���ر��� وا�"ص ��3  إ�3ا!� ار�
�ط�ً و=�2�ً ، �%ذا �U""� "د�و ��ر�"� ا��ر

  . أ5دو!ت وو�"�!��%� ��  
و5دة ا������ �و�7 ل ا ���وا
�ت ا��� �و(ف�وأ���"�� �"

  

  ���(ا��ط�ب ا�

� ا����واب�  ا�وت ا���دد ����


دأ( ��3 ا"7 ) ١٣٦(�� ا���دة و ١٩٦٣ا �� ا��و��� ���م "ص ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س � 

�ن ��رح ا��"�!�� ا
 ���وا
7 +:ل �دة    ����ِوب ���واب �� ا����� ا��5ددة �ذ�ك 

=:ث ����ت اذا ��ن ا ���واب �2د�� �ن  أ!(3و=:=�ن د!��2 ، و
5د  ةأ5دو ز �����و���


2%م �� ط�ب ا ���واب =م  �و��وا1ون ��"ت ����ِو
�ن ��و ، واذا ��دد ا� أ�=ر� 

،  ا51وال
�ن 
�5ب ز �دة �:�7 ا��دة ا��5ددة ������وِ �و���ن أو  ��وز  ، ���ب ا�وز�ر

ب ��3 "(ف ���� اذا ��ن   �ز�د �دة ا����2أان ��2ب ��3 رد ا�وز�ر ��3  ����ِوبو��

و�D%م  ، )
ون ا�=ر �ن ذ�ك ذا ��ن ا�����وِ إز ���� �و���ن أو   أ5د��وا و �ِوبا����

��ل �ن �2دم  !د 5دد ١٩٦٣ا �� ا��و��� ���م  ����س "ظ�م ا�دا+���ن ھذا ا�"ص ان ا�

ا ���واب وا��و�7 ا��7 ا ���واب ا��دة ا��5ددة وا�و!ت ا��+(ص ��ل �"%�� �واء �� 

ا�"واب ا��را!� ���م ا����2ب ���7 ، 
�"�� +: ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س  م ��أطرح ا ���واب 

                                                 
 . ٢٥٠ص �0'ر ���/ ،: H6اد L��ل . د - ١



  

٥٥  

����س �2ر�ر �ر?�س ا اب ��ر���ن ا�"ص ��3 �+(�ص و!ت ���ن ��"�!�� ا ���و ٢٠٠٧

دث ا���و �� ا����� �5�( ��3 ا"7 ) ٤١(اذ "(ت ا���دة  ، �� �راه �"��
� �� ھذا ا���ن

�ذن �ن ا�ر?�س ، و��ر?�س �5د�د �دة ز�"�� ��5د�ث 
��و ان ��5دث ا�=ر �ن ، و  ��وز ��

 7
�+ذ �ل �ن  ��3 ان �� ا��راق �رت ا��وا
ق ا�
ر���"�� و!د...) ا�و!ت ا����وح �

 إ���3� أد�7 ، و�م ��طرق ا�"ظ�م ا�دا+�� ب ا�و!ت ا����� �
��ن �� ��وَ ب وا�����وِ �ا���

�رى و ، ة ام !د ���Fرق �دة ����تأ5د�دة ا ���واب �%ل ��ب ا�
ت ��7 �� ���� و

�ض
�س ��  ا�
�=ر �ن ���� ، +�(� اذا ��ن �و�وع أن ����ر ا ���واب أ  


� ، وا�� ا ���واب �ن�ذا  !3 (دى �دى ا�Xب أ���ء ا�
ر���ن إو�و��ت ا��5و�� ا����

�2د��%� و�:5ظ ان ا�Xب  إ�3و��"ت ��7 ا��د�د �ن اbراء وا1د�� ا��� ���3 ا�"واب 

، و�5"� ��ل ا���رع  1=:ث أو�����ن  إ�3ة 
ل ��د�%� أ5دا ���وا
�ت �م ��م �� ���� و

 أوب و
�!� ا��1�ء �وَ ا���� أو2دم ا ���واب د ��ا��را!� ھ"� إذ ان �+(�ص و!ت �5د

ا��ؤ=رات ��3 ��ر ا��"�!�� ��  أ5د�5د�د �دد ا�����ت ا��� ��م ��7 ا��"�!�� ��د 

�وا)طراف �ن ا�5د�ث �� ��� 5دا ���واب إذ !د ��ون 1 7D!ت �و�
ز ذ�ك ا�و!ت )=

��ن �ؤ=ر ��
� �� أ=
�ت �� �ر���5د�ده 
و!ت �� ��
                                        . 7 أ=

  

  �ثا��ط�ب ا���

� ا����واب�  إ�راءات ���


��ر ھ��ذه ا��"�!���� أ������ )!"���ع ����=��ل �"�!���� ا �����واب أھ����� �
���رة إذ �


�ب ا �����واب و�"ط7��2 و���� ��ر���ب ����3 ذ���ك ���ن �5د���د  أوا����1�ء ����
���دم ا!�"����%م 

7
�ن أ=�ر ، �ذ�ك ��ن �"ظ�م ھذه ا��"�!�� 
(ورة ��واز"�  �وا!D%م �"د ا��(و�ت ��3 �� �ر�


�ن �2دم ا ���واب وا��5و�� و
�!� أ���ء ���س ا�"واب أ�ر �� X��� ا1ھ��� .  

]�
ا��5و��  أوو�ن =م �رد ا�وز�ر  �ن !
ل �2د�7  ا ���واب ةوو�
دأ ا��"�!�� 

��د ذ��ك ��D�A ��3 ا ���واب و��ون ��2دم ا ���واب ا�5ق �� ا����2ب ���
3 رد ا��وز�ر و

                                                 
و��gg ذ4gg ا��gg%�اب ر?gg*# ا�ggm�a*9 ا�$*gg� ا�(�gg+$9  ؛ gg�١٢٢��/ ، ص �gg0'ر: -�gg�ن ا+*(gg  . د -  ١

Qg*- ويw�ga��d_���ت �6ج اi*'ري اngي FgO! �g� VgP ا��?- 9gO�g�ن ا VgP Mا��%�gا�  Vg!9 رg)$B  g6)٦١ (
Iggو(gg�9 ا��7�gg3*9 ا^ا/ ا:��_��*9gg ا`��*9gg اgg'ورة ( ٢/٥/٢٠١٢ا���+gg'ة �gg7م ا:r�gg*� ا�gg0�دف  / Fgg0aا

 ��gg`ا:��_��*9gg اgg'ورة ( ١١/٥/٢٠١٢ا���+gg'ة �gg7م ا:ر��gg�ء ا�gg0�دف ) ٦٤(وB$(9gg ر!Vgg   )ا��7�gg3  ا
 9*��`Iوا(�9 ا��7�3*9 ا^/ ا / ��`ا���+'ة �7م ا_�*# ا�g0�دف ) ٧(وB$(9 ر!V  )اF0a ا��7�3  ا

٣٠/٦/٢٠١٢ )9*��`  .) لواF0a ا��7�3  ا^/ ا(�9 ا��7�3*9 ا`��*9/  ا'ورة ا:��_��*9 ا



  

٥٦  


�ب ا��"�!�� �
�!� ا��1�ء ، وأ+�را ��م !Dل 
�ب ا��"�!�� وط�رح ا !�را�5�ت ���(�و�ت ، 

  :�ذ�ك ��ن درا��"� �%ذا ا��ط�ب ���ون ��1�� 

  ب  ���وا
7 و�ر75 �وَ �2د�م ا����: ل وا�Dرع ا1

  ا��5و�� ��3 ا ���واب أورد ا�وز�ر : ا�Dرع ا�=�"� 


�ب ا��"�!�� : ا�=��ث ا�Dرع  A�واب و���7 ا��7 ا ��ا��و �
  ا����2ب ��3 إ��

 C
  !Dل 
�ب ا��"�!�� وطرح ا !�را5�ت ���(و�ت : ا�Dرع ا�را

  

  لوا1ا�Dرع 

  ب  ���وا
7 و�ر75�2د�م ا�����وِ 

ا ��������5 ���"�!����� ،  ا)����راءب  ������وا
7 و����ر75 ھ���و �وِ ان ����2د�م ا�������

7 �
�"�� ا�و!��?C ا���� �"��
%� ب �2وم 
��ر�وِ ������
ا���7  إ��"�دھ� وأد���ا��وز�ر  إ��3ح ا����وا

7  ����وا
7   ان �����د ���3 5��رة 5�ل �2د�� ا1د��، و 
د ان ��ون  ١�7 ا �%�م ��%�أوو

ا�"�واب ا��را!�� ����م س ����� و��م ���ر ا�"ظ��م ا��دا+��،  ٢ھ� ��� ���ف �"7 ا��"�!��� د��(

 ذ���ك ا�����دة إ���3 أ����رتو  ، ٣وا
ق ا�
ر���"���� ���رت ����3 ذ���ك����ن ا���� ����3 ذ���ك  ٢٠٠٧


���دأ �"�!����� ( 
"(���%�  ١٩٦٣ا ����� ا�����و��� ������م ����ن ا�"ظ����م ا����دا+�� �������س ) ١٣٦(�

�ن ��رح ا�����ا ���واب �� ا��
) ٢٠٢( وا����دة ، ...)ب  ����وا
7 �وِ ��� ا��5ددة �ذ�ك 

و����ري . ( .. 
����"ص ����3 ا"��7 ١٩٧٩ا�����ب ا��(��ري �����م ���دا+�� ������س ���ن ا�"ظ���م ا

�ن ��رح ا����
��د ذ��ك �وِ ا��"�!�� 
ب  ���وا
7 =م ��2ب ���7 �ن و�7 ا���7 ا ����واب و

ان ����ر �2دم ا ���واب �� ا��:م 5��D� 3رغ  وا1(ل ، ....)�
دأ ا��"�!�� �� �و�و�7 

7
� دام ��م �+�رج �: ��وز ��5ب ا������ �"�7 �%��� ط��ل 5د�=�7 �� ، ����� �ن �رض ا���وا

  .  �٤ن �و�وع ا ���واب

                                                 
  . �١٦١��/ ، ص �0'ر: �i�' ��ھ  ا�� ��7# . د -  ١
�gg��  و ا�?��gg   اgg*� و�gg)- V*gg�م  -  ٢�O���*Igg$U 9gg اgg�U�ل ا:درة gg6  ا��gg�م ا�O( ا^-�gg' ، ا�!��9gg ا

 . ٣٣٦، ص �٢٠٠٨*�وت ،  ا9�Ob ا^وI ، ���3رات اO$i  اi+�!*9 ، ،) درا�9 �+�ر�9 
٣  -  �g\i� ���g%ا��� 6  ذ4 ا��%�اب وز�7 ا�za ا(*' -(*� ا���A3��  �� FO! ا��?B 2��� 9a*$& ا

 Vgg!9 رgg)$B)١٥ ( 9gg-��a�اgg'ورة (  ٢٠٠٩ /١٠/١١ا%Eggء ا`gg��  ا���+gg'ة �gg7م ا`ggrd�ء ا�gg0�دف / ا
Iggg وا:��_��*9ggg ا^ /9gggا���-*ggg� Qggg'أ ا:��ggg%�اب ��ggg3ح  )F ا��7�ggg3  ا`ggg�� اggg0a/ ا(ggg�9 ا��7�ggg3*9 ا

 Mب :��%�ا��%�)�  .ا
  . �١٦٦��/ ، ص �0'ر:  dB 9*bUل ا(*' ��'اري  -  ٤



  

٥٧  

زه �ون ���زم 
5دود �و�وع ا ����واب و  ����أو��ب ��3 �2دم ا ���واب 

 أو����ن ����%م ا���وز�ر 
�����ذب  ، 
����2در ا����روري ا���ذي !��د ��(��ل 
�و���وع ا �����واب ا 

�"ت �د�7 ���"دات   اذا �إ ، ا ���:ء ���7 أو�ر!� ا���ل ا���م  أو�+���D ا�2وا"�ن وا "ظ��  

 أو�����ء��7  إ���3، ا  ان +��روج ���2دم ا �����واب ���ن ھ��ذا ا�"ط���ق   ���ؤدي  ١�ؤ���د ا�%����7

���ن ب ��� دام �وَ ��س 5�3 و�و ���ن 
%�� ����س 
��������م ا��أ أ!وال
داه �ن أ�ؤا+ذ�7 ��� 

 إ�3�دا وذ�ك ا��" ، �٢�"�?�ا� ا ���ل أ5دار���ب  إ�3 هز�وذ�ك �� اط�ره ا��و�و�� و  ���

����C ��و ����س ا�"�واب 
��5(��"� ���� (�ن ا"7 ) أ/=�"��/٦٣(�� �2رره ا�د��ور �� ا���دة 

�ن ذ�ك�د�� 
7 �ن اراء �� ا="�ء دورة ا "�2�د و  ���رض ��
  .) ��2���ة ا��م ا��5��م 

درى "7 ا1أا ���واب 
�5م ن �2دم ا ���واب ھو ا�ذي �2دم أ ا1(لذا ��ن إو

�
ن �"�ب �%ل ��وز أ ، ��7 �ن و!�?C ردهأو� �"طوي ���7 ��: �ن ��ؤو���7 ��� �ن �Xره 

)+� 7"� ً   ا+ر �� �2د�م ا ���واب ؟ �

�ر!�� ��م ��"ظم ��ؤال "2ول ان ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ا�"واب ا�اھذا  �:��
� �ن

ا ���واب أ��� ��3 �واز ا "�
� �� �2د�م  �� ا��راق ا��وا
ق ا�
ر���"�� ھذه ا�5��� و�م َ��رِ 


� �:"ظ�� ا�دا+��� ��
ر���"�ت ا��2�ر"� ��ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س �"��
ا���ب ا��(ري ���م 

��2د  ١٩٦٣ا ��� ا���و��� ����م ا�� ا�"ظ�م ا�دا+�� �����س  ، �م �"ظم ا��� ھذه ا�5��� ١٩٧٩

( "(ت ��3 وا��� ) ١٣٦("ص ��3 �دم �واز ا "�
� �� �2د�م ا ���واب وذ�ك �� ا���دة 


� ��و!ف ا�72D ...)   ��وز ������ِوب ان �"�ب �"�X 7ره �� �رح ا ���واب ... �"��
، و

�ض �ن ھذا �2د ذھب
  72D="�ءً  ا"7 إ�3ا��وز ا��س ان �"�ب �"7 ��وا  ���ذر �2دره ا���و�

  .  �٣�2د�م ا���وا
7 أ+ر

  ا�Dرع ا�=�"�

  ا��5و�� ��3 ا ���واب أورد ا�وز�ر 

�د ان 
�"�%� �2دم ا ����واب ��ن ��2د�م ا����وا
7 و��ر75 ��2وم ا��وز�ر 
���رد 

، ��ن ا��وا
ق  ٢٠٠٧ا�"واب ا��را!� ���م ���7 وھذا �� �م �"ص ���7 ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س 

ا��5و�� �� ا��رد ���3 ا ����واب ��� 7�25  أو، و���"د 5ق ا�وز�ر  ٤ا�
ر���"�� در�ت ���7

                                                 
 . ١٣٤، ص �0'ر ���/: �'ر �U �)- '�i��� ا%�*'ي . د -  ١
  . �١٦٤��/ ، ص �0'ر: �'ر اO0�ح  و6�ء  -  ٢
4 g�١١٦��/ ، ص  �g0'ر: -�g�ن ا+*(g  . د -  ٣ngLم و�g)- V*gو� �g�7 ا��'g�g0'ر �gg��/ ، : ا:-�g'  ا

  .   ٣٣٦ص
٤  -  Q7'gg- 4gg9gg)$B  gg6 ا��gg%�اب ر?gg*# ا�ggm�a*9 ا�$*gg�  أ�gg��9 ا�%*gga  ر?gg$%� #*gg# ا��ggاب ��gg ذ

��d_���ت 9$+�)�*9{      �*+�م ا�(�%�ب ��bح ا(Hال ( �6ج اi*'ري ا��  }P;�$9 اA��j ا9ia0 ا



  

٥٨  

اد�� ا �%�م ا��� ��5ط 
7 و�ذا ��ب ان �A�D �7 �ن ا�و!ت 
��ل �� ا�د��ع �ن "7�D ، و�D"�د 

���"��7 ���ن درء �����C ا����%م ا����� �����"%� ا �����واب و
��(��ورة ا����� �راھ��� �"����
�  !"���ع 


ل  
د �ن ان ���ن �ن ذ�ك 5�3 و��و ر��ض ا����و ��2د�م ا����وا
7  ي ��
ب  ١ا����س ،

��7 ���ون ا�و!��?C ا���� �����"%� !�د ذاع ا�رھ�� ��ن  ن ا ���واب 
��رد �5د�د ���� �"�!

��7 ����7 ان ���د�C ھ��ذا �"��7 
(��رف ا�"ظ��ر ���ن �و!��ف ا�����و ���ن ����
����� ��=��ل ������� 

7
  . ٢ا���وا

�ض ا ���D�رات �� ���� ا�رد ��3 ا ���واب �"%�  ��ل��� �
:  

  �� ا�رد ��3 ا ���واب ؟ ا)"�
�ھل ��وز :   أو

ذ���ك وان ��"��ت  ٢٠٠٧ا�"��واب ا��را!��� �����م ����س ���م ���"ظم ا�"ظ���م ا���دا+�� ��

����3 ���واز ا)��
��� ���ن !
��ل ���+ص �"���ب ���ن ���ن و���7 ا����7 ا����وا
ق ا�
ر���"���� !��د ���رت 

ً ا ���واب 5��X �� 3ر 5��� �ون ا ���واب �و�%� أ��� ا��5�ل ���   ٣ر?��س ا��وزراء إ��3 �

 ١٩٧٩ا���ب ا��(ري ���م  ا "ظ�� ا�دا+��� ��
ر���"�ت ا��2�ر"� ��ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س

����2د "�ص ���3 ��دم  ١٩٦٣ا �� ا��و��� ���م ا�� ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س  �م �"ظم ھذه ا���

  ����وز ( ... �"��7 وا����� ���"ص ����3 ) ١٣٦(���واز ا "�
��� ���� ا����واب وذ���ك ���� ا�����دة 

"���X 7ره ������ِوب ان �"�ب �"�X 7ره �� �رح ا ���واب ���   ��وز ��وز�ر ان �"�ب �

ن أ"��7 ����� أ إ���3 ٤أ���� �و!��ف ا�7��2D ���ن ذ���ك ���2د ذھ��ب رأي ���ن ا�7��2D ، )���� ا����واب �����7 

                                                                                                                                        
%�اب �(�g+$9 ا�$*g�و�g*%*2 ر?g*# ا�gm�a*9 ا�g� ت�g��_��{ (7 4g) ٦١(�9g)$B �g\i ر!) Vg��g6 �g  ذ

Igوا(g�9 ا��7�g3*9 ا^/ اg'ورة ا:��_��*9g ا`��*9g  ، ٢/٥/٢٠١٢ا���+'ة �g7م ا:r�g*� ا�g0�دف  / Fg0aا
 ��`  . )ا��7�3  ا

  . �٣٣٦��/ ، ص �0'ر :و�*V -(�م ا'�7 ا^-�'  -  ١
  . �١١٦��/ ، ص 0'ر�: -��ن ا+*(  . د -  ٢
٣  -  9$+�g)��� ذ�gB 4اب ا(! '*g��Vg ا��gOدي �*���gU 9g ا(�g6 '*gج اg*i'ري ر?g*# ا�gm�a*9 ا�$*g� ا

��d_���ت ��g ر?U  #*g�' ا��%�اب ا:&*� ��d_���ت 9$+�)�، �6�'�� ط$2 ا(*' ر?*# ا�m�a*9 ا�$*� ا
 9gg��ا� #gg$%�ggB�ب ا(gg*' ر?gg*# ا�%$gg�� #gg'م أ ا���ggmع �ggOMgg0_7دي gg6  ا:B��9gg ^ن ا(! '*gg��Vgg ا�ا

 9$+�g)�ا��b�9U ا(*' !��V ا��Oدي 6  ا:B��9 و�g;Pن ا:B��dg& �g� 9gل ا(g*' ر?g*# ا�gm�a*9 ا�*g� ا
Iab0� X*b ط! 2$�d? ) ا��MB ا*M ا:��%�اب(��d_���ت  2?��;� ا) �g*$�6  ا9g+*+i ان ا�gm�a*9 ا

��d_���ت، ا 9$+�)��زارات  �g! �*gm�a'ا�gL @g)* �*gm�a� VgA$L ،ى�g&:ت ا|g=*A�ga$�_7ن 9g*+� �gU ا
��7'�(Hgو   وز�7 ووdLء وزارات، ا�m�a*� ھV اصi�ب !�ار، صi*{ ان ا'���gر �g+7ل Rg)7ل ا:&�ى 

9$+�g)�;� ��� ا�H)� Mو*9 ا�gm�a*9 ا�$*g� ا 9$+�)�_��d��g�ت ھ�g%�  gد Fg�U اداري وا��g� اA*=|ت ا 
ا(g��ح VgA ا:B��Ig$U 9g ھngه ا�+g�ط ا�g   أوgm*�ا g6  ا:���g��VgA� 9  ا+�ار ��7د $�6 ،9*m�a��g� : أرى

VAg0_P �*g0_q ( d?�gg! ث'gi�6 ي'U�g) إIggا�ص�gل  إIggاذا L��g@ ا:�ggBاءات HgPدي (ا�gg� ا��?2g صOgg�ح ا
 Vgg��! '*gg)�� /gg$��7 �gg�*6 نRgg6  �gg�ا��ggOدي �gg� 'gg+�UR6 ا\�ggورة ا�gg� 'gg� dgg6 9gg+*+i ا:���gg��ggA� 9� و��

 k��)7 ان #$%���I'!*+9 و إ �و: &�ف �� ���ع ا:&� -�I ...ة -�O�P I*� اi+*+9 أ-'و9AB ���ه و
$�ص�ل  �imوا �*����� �6�U  b��I�'ع ا�(�َ%�ب F;3� 2*%7 واgm{ وص7�g{ إ 9+*+iو��VgP Fg�a ) ا

$(! '*gg��Vgg ا��ggOدي gg6  ا:B��9gg ، ا(gg��ح )gg��7 � Vgg!9 رgg)$B)دف ) ٦٤�gg0�ا���+gg'ة �gg7م ا:ر��gg�ء ا
 )اF0a ا��7�3  ا`�� / ا(�9 ا��7�3*9 ا^وI/ ا:��_��*9 ا`��*9 ا'ورة ( ١١/٥/٢٠١٢

  . �٨٢��/ ، ص �0'ر: B��� B�د �0�ر . د -  ٤



  

٥٩  

�ن ھ�?��  ، ا���ؤو��� �ن ا��%م �+(��� ��ذ�ك  
�د ان ���ون ا��رد �+(����
و  و��7 ���2ول 

ب ھ�و ��ذ�ك ا��ر ����ن !
و��7 ��� 5���� ��� اذا ���ن ا������وَ  ���ؤو���ا�وزارة �����"� �� ا�

وزرا?7 �"7 ���رد ، ����5: ھ�و ووزار��7  أ5داء اذ �� ھذه ا�5��� ��ون �7 ا"�
� ر?�س ا�وزر

�"�7 ا��وزراء  أ�5دب ھ�و �وَ ا����� ��ون ا+D�ق ھذا ا�"�?ب �� ا�د��ع �"7 ، ا�� �5ن ��ؤو����

7�D"
ان  أود��� ��� !د �=�ر �ن ����:ت ا+�D�ق ا�"�?�ب �"�7 ��� ا��د��ع  ��ب ان ��و�3 ا�رد 

�ض ا����
  .رد ا (�ل ذا�7 إ�3:ت ا="�ء ا��"�!�� ��ون �� 5��� �
دي 

 ��"�= : ���!�"� 7�
ھل ��د ا!�رار ا��وز�ر 
��+ط�� و�����ده �و��وع ا ����واب �+ر��� �"�%�� 

  ا�وز�ر ؟ �ن طرح ا�=�2 إ��3��واب و  �ؤدي ا 

"��د ��� و��م  ، ٢٠٠٧ا�"�واب ا��را!�� ����م دا+�� �����س �م "�د ��� ا�"ظ��م ا��


ر���"�� أ��� �وا
ا��وا
ق ا� ً و��ذ�ك ا��5�ل ��� ا "ظ��� ا�دا+���� ��
ر���"��ت  ، �%ذا ا����ؤل �

ل ظ%�ر ؤ��2� �%�ذا ا�����ا��� �و!�ف ا�7�2D ��ن ذ��ك �و ، ا��2�ر"� �م "��د "(�� ��"ظم ھ�ذه ا�5����

�ن ا���راف ا��وز�ر 
+ط?�7 ��ؤدي ون ، ��ذھب ا��رأي ا1�ن ��
��"��ا���ھ�
 ط�� (��5D إ��3ل 

ن ��2ف ���3 ��:�� ا ��راءات ا���� ا�+�ذھ� ا��وز�ر �:��� ��+ط�� ، أس ا ���واب و������

�  .  ١ن 
�ن ا����س وا��5و���وو�� ذ�ك ���Fب ���"ب ا��

ا�� ا�رأي ا�=�"� ��رى ان ا��راف ا�وز�ر 
��+ط� و�7��5 ا����ؤو��� ���د ا����� 


� ��+��� ا��وز�ر ��ن �"(�
7 و��� 
����� �����ء�� ، 
ل !د ��ون و��2� �:(�ول ا�
ر���"��� ��

 7�"� C�!و ���ن وزار��7    أو���C ا 5وال ��ن ا�+�ذ ا�راءات �ن !
ل ا�وز�ر �� ���ن +ط�

ا"%�?%� و�2�  �س ا����ء�� ا������� ��وزراء اذ ان ذ�ك  أوا�������  و���7ؤ�"C �� إ��3ؤدي 

2
��ول ا�
ر�����ن ���ذ�كر
���5ب 
، وا ���ر ا�و���5د ا���ذي �و!��ف ا������ء�� ا��������� ����وز�ر  ھ��ن 

ا"�%��ء  إ��3ا �س ا�د��ور�� �+�� ا�وز�ر ��ن �"(�
7 ، و�+��� ا��وز�ر ��ن �"(�
7 ��ؤدي 

�د ��ؤو���ا�
 32
�د"�� !�?�� اذا ��ن �%�� ��"د  أوذ�ك ا���"�� ���ء��7 �"�?��  ا������� �2ط و�


�F  ٢ا��س أو"� 7"� ن   ��ون ا!رار ا�وز�ر 
��+ط� و����ده �و�وع ا ���وابأ، و
رأ�"� �

اذ !�د ����ن ذ��ك ��ن و��7 ا���7  ، �7"���5ب ا�=��2  إ��3دي ؤ�+ر�� �"�%�� 
�7 ا��"�!��� و  ��


��7 ا ����"�د ا����� �����"د ا��%��� ���2دم ا �����واب دا�����ا �����واب ان ����ف �و!7��D ا����م !��وة  

�
  .وأ+:ء ��ؤو���7 ا�������  7:!رار 
��+ط� ���5��ظ� ��3 �"(

  

                                                 
١  -   P�*- '�i� �7+�ب : #O+�+d  ،  ٨٨٦٥ا�'د  ٢٤/٢/١٩٩٧ا:��%�اب وا�أي ا+����  ، 7�B'ة ا

  . �٨٦��/ ، ص �0'ر: B��� B�د �0�ر . �U د
٢  -  kط�+�  . �٧٣��/ ، ص �0'ر: �i�' ا



  

٦٠  

  

  ھل ��وز ��وز�ر ان �ط�ب ����ل ا�رد ��3 ا ���واب ؟: =��=� 

��رت وھ�ذه ا�5����  ٢٠٠٧ا�"�واب ا��را!�� ����م �م �"ظم ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س 

ن �ط��ب ��ن و��7 ا���7 ا ����واب �����ل ا��رد ان ���ن "�� ��3 ��دم ��واز أ
ر���ا��وا
ق ا�


%���L َ���!��د 
ُ  ا�������ل ���ن ا���ل ���دم ا ��
��� �"%��� ا ���?�� ا����� ���راد أوا����ؤال  ،  �
���"��
ا���� 

�ض ��ك ا "ظ��� ��ن ا��"ص ���3 �"ظ��م�:"ظ�� 
و��ن ���ك  ذ��ك ا�دا+��� ا��2�ر"� �2د +�ت 

ا+رى و��ن ���ك و"ظ��7 أ"ظ��  ١٩٧٩ا���ب ا��(ري ���م ���س ا "ظ�� ا�"ظ�م ا�دا+�� �

���3 ) ١٣٥(ا�ذي "�ص ��� ا����دة  ١٩٦٣ا �� ا��و��� ���م ا�دا+�� ����س  ا�"ظ�ما "ظ�� 

و��ن و�7 ا��7 ا ���واب أن �ط��ب ��د ا ��ل ا��"(�وص ����7 ��� ا��2Dرة ا����
�2 (... ا"7 

و  ��ون ا�����ل  �=ر �ن ھذه ا���دة ا  
�2رار ط�
7 ،  إ�3أ�
و��ن ��3 ا �=ر ����ب  إ�3

�ض ا"7 ���ن ا�����ل ا��"�دا �ا�� �ن �و!ف ا�72D �ن ذ�ك  )�ن ا����س
ان �2دم  إ��3رى ا�

 C?�!و
 7

%� ا�وز�ر  أو
��"�ت  أوا ���واب !د ���� �� ا="�ء �ر75  ���وا ���D� و��ت���

ن ���7 ��"د?ذ ���وز ���وز�ر ا ���7 ا ���داد ��رد وأا��و�7 ا��7 ا ���واب و  ���ك ا�2درة 


� اً ���دادا���� ا+رى  إ��3ط�ب ا�����ل ��]�١  .  

ن ��2دم أ إ��3ل ����"دا ��� ذ��ك و
�"�� �ذھب رأي ��س �� ا"�%3 ا��7 ا��رأي ا1

 �
��ن و��7 ا���7  إ��3ر?��س ا�����س ا��ذي 
�دوره �
�7�F  إ�3ا ���واب ��2دم 
����وا
7 ���و


�� ا��"�(�ر ا ������ �:����واب ��� ���X ن����واب ��ا � �D�5)د ردوده ، و��د و���

�����ة ���� ���رح ���2دم =ل ���� ������ق 
��7 ���ن ا�%�����ت وأد���� و���Dن �"(��ر ا���
و���7 و���ن =��م ���

  ��و!�%��� ���ن و���7 ا����7 ا �����واب وا����� إاب ���Xر واردة 
��(��ورة ا����� �����ن ا �����و


�و��وع ؤا��وز�ر ���3 �� ��� ان ھ��"� ، ����ل��ط�ب ا� ���ون وزار��7 �����7 ������ و�ط�

ا ���واب وا�ظروف وا��:
��ت ا��� �(�5ب ا �%���ت ا��واردة ���7 وان ��م ���ن �����دا 

و��ذ�ك ان �����ل  ، ?�%���7 ا�������� ا���� ���ب ان ����5ل "���ف �D�ء�� إ��3�ن ذ�ك ��ود 

����واب ���� ��ر��ب ����7 ا ��رار �5���م ا=��ر ا  إ��3���� ا��رد ���3 ا ����واب ��ؤدي 

 إ���3ا 5�����م  إ����3�"ظ���م ا��"�!���� 
���ن طر���� ا �����واب ���� ذات ا������� �%��دف  ، 
�2د��7

  .٢أ���ء ا����س ��2ر�ر �ن ھو ا�طرف ا�ذي ��3 5ق

7 ا����7 وَ��� َ���نا�=���"� �����دام ���� ذھ��ب ا����7 ا���رأي  ������د ھ��و وا���ذي �
��دو �:?����

���واب وا�و!�?C وا�"�2�ط ا���� ����"د ���%�� ��2دم ا ����واب ����� 
�و�وع ا  ا ���واب
                                                 

  . �١٦٨��/ ، ص �0'ر:  dB 9*bUل ا(*' ��'اري -  ١
  . ٨٤ – �٨٣��/ ، ص  �0'رB��� B�د �0�ر ، . د -  ٢



  

٦١  

7�
"7   �5ق ��2دم ا ���واب ا���� و!�?C �د�دة ��"7 أوط����  ، ��"7 ��ب ���7 ���5ر ا��

�"�!��� ���س ��7 وان �5د��د �و��د ا+�ر �� ، ا��5و�� ط��ب �����ل ا ����واب أو��س ��وز�ر 

  .�"�!�� ا ���واب  �ن ��3 ا����س ا�Dر(� تو�Dو� ��ؤو���ن ا�����Dر ا  ا�%روب 

  

  ا�Dرع ا�=��ث

����
�ب ا��"�!�� ا� A��2ب و��  5ق �2دم ا ���واب �� ا��

�د 
ن �Dرغ ا�وز�ر �ن ا�رد ��3 ا ���واب ��ون ��2دم ا ���واب ا�5ق ��� أ

2
�ن ���7 ��
��ن ������س !أوان ��ون ���� ���� ا��
�ب ��دم ا!�"���7 
�رد ا��5و أو7 ��"��ل ا��

��ون �7 و��Fره �ن ا ���ء ان �طر5وا ����� ا�=�2 
���5و�� ��� دام ا�����س ��م ��D2ل 
��ب 

���م أ����ء ا�����س ���ب ان أ�"�!�� ا ����واب 
طر���2 �"�ظ��� ��� �����ل �،  ١ا��"�!��

���2ب ���2دم ا �����واب ����3 ���:م ���ن و���7 ا����7 ا �����واب !
��ل �"�!���� �و���و�7 
���ن �

ا����ر��ن ، و�ظ%ر اھ��� ����2ب ��2دم ا ����واب ���3 ردود ��ن و��7 ا���7 ا��ؤ�د�ن �7 و

  ��
ا ���واب �� ا"7 �
دي رأ�7 �� ھذه ا�ردود و�
�ن ا�
�ب �دم !"���7 
%� ��3 ا"7 ���زم 

7
  .  ���٢ف و!�?C �د�دة �Xر ��ك ا��� 
�"%� �� ا���وا

���3 ذ��ك ا  ان  ٢٠٠٧ا�"�واب ا��را!�� ����م و�م �"ص ا�"ظ�م ا��دا+�� �����س 

�و�� ��� ا�����2ب ���3 ��ن و��7 ا���7 وا��وا
ق ا�
ر���"�� �رت ��3 ا"7 ��2دم ا ���واب ا1

ب ���ا�"ظ��م ا��دا+�� �����س ا�ن ذ��ك ��و و"(ت ا "ظ�� ا��2�ر"� ���3 ذ��ك ، ٣ا ���واب

ب ا��رد ���3 �������وَ (... �"�7 ���3 ا"�7 ) ٢٠٢(ا�ذي "ص ��� ا����دة  �١٩٧٩��م  ا��(ري

ا ��� ا�"ظ�م ا�دا+�� �����س و ، )�و�� �� ذ�ك وأ��
� �ن و�7 ا��7 ا ���واب و��ون �7 ا1

�د ا"�%�ء (... ��3 ا"7 ) ١٣٦(ا�ذي "ص �� ا���دة  ١٩٦٣ا��و��� ���م 
و��وز�ر ان ��5دث 

  . ...) ���C ا�������ن

�� �D�)
��� =م ���� �ر��5 ���ر�� أ���ء ا����س �� ا��"�!�� وھذه ا��ر��5 

 �
�د ان ���C أ!�وال  إ���3=ل ��%� ا����س دور ا�2��� ا�ذي �D(ل �� ا��%م ا��"�و
ا���%م 

                                                 
  . �١٧٧��/ ، ص �0'ر: �'ر اO0�ح  و6�ء -  ١
  . 0�١٣٥'ر ���/ ، ص:  �'ر -(� U��� ا%�*'ي. د -  ٢
٣  -  Vgg!9 رgg)$B  gg6 اب�gg�ا���+gg'ة �gg7م ا:r�gg*� ا�gg0�دف ) ٦١(��gg ذQ7'gg- 4gg ا(gg*' ر?gg$%� #*gg# ا
٢/٥/٢٠١١ ) 9*��`Igوا(�9 ا��7�g3*9 ا^/ ا'ورة ا:��_��*9 ا / ��g`، �g*+�م (�Mg�R  )اFg0a ا��7�g3  ا

%*ggال و�Hgg)%�اب و�gg- �gg/  99 ا�$*gg*2 ر?gg*# ا�ggm�a*9 ا�(�gg+$ا�(�gg%�ب ��ggbح ا�gg� ت�gg��_��{
) أن ���Fg;�  A ا���gmع إIا^�=$9 وا^9��B وا��$*/  ا�(�%�ب أن I$U /$�7 ا~B��9 وھ;nا ��\  6 

. 



  

٦٢  


ت ا راء ����نا����ل ���ن ط�
%��� ���ن و���ر?�س ا������س ان ��ط��� ا������� 1 د��ع ، واذا ���� ����

ل ���ن ط�
%�� ��ن ا����ر����ن وھ��ذا 5���3 �"�%�� ا��"�!��� و����ل ��ن ط����
� وا��ؤ��د�ن =�م 1

����زم ��� ھ�ذه ا�5����  نأ ر?��س ا�����س ��X3��� 7ر ا"� ، ١�"�زل ��ن دوره ���Fرها��:م ان �

ى �وـاة 
����ن ا�����1�ء ا��ؤ����د�ن �:������واب وا����ر�����ن ����7 
����5ث �������و
�را�����ة ا������

  .٢ا��D��ن

��3 ذ�ك ���ن ھ�ذا  ٢٠٠٧ا�"واب ا��را!� ���م و�م �"ص ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س 

�ن ا�"ظ�م ) ١٣٦(و�ن ذ�ك "ص ا���دة  ، �
ر���"�ت ا��2�ر"�� �� ��رت ���7 ا1"ظ�� ا�دا+���


�دأ �"�!��� ا ����واب ��� ا������ (ا���� ��"ص  ١٩٦٣ا �� ا���و��� ����م ���س ا�دا+�� ��

�ن ����رح ا�������وِ ��
ب ا�����وا
7 =��م �����ب ا���وز�ر ، =��م ����5دث ا �����ء ا����5ددة ���ذ�ك 

��"���
����  ا����وا
ق ا�
ر���"����و ...) أ��5دا وأ��5دب و�وا��ؤ���دون �:�����واب وا����ر���ون ���7 

����ن ط�
%��� ���ن   ً أو���وب ان ��ط��� ر?���س ا������س ا������� !��د ���رت ����3 ���دم و ا����راق


ن ��ط�� ا������ أط�
%� �ن ا����ر���ن 
�ل ��رت ���3  ل �نوا��ؤ�د�ن =م 1 ��2
��5ب أ��

  .  ط�ب ا��:م 

  

C
  ا�Dرع ا�را

  !Dل 
�ب ا��"�!�� وطرح ا !�را5�ت ���(و�ت

 أو�"���� ���D2ل 
���ب ا��"�!���� ���� ا �����واب ، ����2دم ا�����و ���2دم ا �����واب 5

�ي ا!�راح ، ��ذا  أ5د2دم  �� أوأ���ء ا+رون 
�!�را5�ت ، 
س ��2وم ا����� و�دت أ!�را5�ت

���

�� ا (�وات ةد(و�ت ��3 �ل ا!�راح ��5 3ِ �Xراح �"%� ��3 ا�3 �5(ل ا!�و��2د  5٣ ،

اذا ( ����3 ا"��7  ٢٠٠٧ا�"��واب ا��را!��� �����م ا���دا+�� ������س  ���ن ا�"ظ���م) ٦١("(��ت ا�����دة 

ب ��د ا������ �"�%�� و
+:��7 ���وز ان ا"�%ت ا��"�!�� 
�!�"�ع ا����س 
و�%� "ظر ا�����وِ 

 ، )ا�واردة �� ا�"ظ�م ا��دا+��  �e�راءاتب و�2� �وَ �5ب ا�=�2 
����� إ�3ا ���واب  �ؤدي

ب و��� ھ�ذه �وَ 
�!�"�ع ا�����س 
و�%�� "ظ�ر ا����� �"�%� ان ا ���واب !د إ��3����دة ���ر 

 إ��3ا ���واب  ، ا�� اذا �م �ؤدِ  ا��1�ل�دول  إ�3ا�5��� �"�%� �و�وع ا ���واب و�"�2ل 

 ���ن ���5ب ا�=���2 إ���3اب !��د ���ؤدي ب ����ن ا �����و�وَ ����ا!�"���ع ا������س 
و�%��� "ظ��ر ا��

ر ا!�"��ع ا�����س ����واب !�د �"�%�� 
��Fان ا  إ��3ب ، و�م ��ر ا���دة �����D ا��ذ�ر �وَ ا����

                                                 
  . �١٧١��/ ، ص �0'ر: dBل ا(*' ��'اري  -  ١
  . �١٦٣��/ ، ص �0'ر: �i�' ��ھ  ا�� ��7# . د -  ٢
  . �١٠٧/ ، ص�� �0'رإA7�ب �dم زL  ، . د -  ٣



  

٦٣  

���ن ان �"�%�� �5ب ا�=�2 �"7 أي ان ا ����واب ��� ا���راق   � أو ���َوب
و�%� "ظر ا��

��ض ���Xر ھ��ذ�ن ا���5�� إ��3
 و���ن ذ���ك ، ا��2�ر"��� ��
ر���"���ت ا�دا+����� ا1"ظ�����ن ����� �����ت 

���3 ا"�7 ) ٢٠٢(دة ا��ذي "�ص ��� ا���� ١٩٧٩ا���ب ا��(�ري ����م ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س 


� ����واب ���
�� ، و���رض  إ��3�2دم ( ��2��ر?��س ا�����س ا="��ء ا��"�!��� ا !�را�5�ت ا���

��دول ا���1�ل  إ��3ا�ر?�س ھذه ا !�را5�ت �ور ا"�%�ء ا��"�!�� ، و��ون �:!�راح 
� "��2�ل 

�ن �و�� ����X 3ره ��ن ا !�را�5�ت ا��2د��� ، ���ذا ��م �و��د ا!�را�5�ت �2د��� �وا1��
��ر?�س 

ا ��� ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س و )�دول ا��1�ل إ�3 وا "�2�ل ا ���واب ا��ن ا"�%�ء ا��"�!��

����د ا "�%����ء ����ن �"�!����� (�����3 ا"���7 ) ١٣٨("���ص ����� ا������دة ا����ذي  ١٩٦٣ا�����و��� ������م 


�"7 ��7 !�را�5�ت ا���� ���ون !�د !�د�ت ا�ا ���واب ���رض ا��ر?�س ا��
�ذا ��م ���ن ھ"��ك  ��

���دول ا �����ل و����ون �:!���راح  إ���3، ا����ن ا���ر?�س ا"�%���ء ا��"�!���� وا "���2�ل  ��5�تا!�را

  ....) �و�� ���X 3ره �ن ا !�را5�تو�دول ا ���ل ا1 إ�3
� "�2�ل 

��Xره  أمل ��و ��واء ���ن ��2دم ا ����واب وا !�را5�ت ��وز �2د��%� �ن �

ظل ا�5ق �� �2د��%� !�?�� 5�D� 3(ل و��وز �2د��%� �� �ل و!ت �"ذ ا�داع ا ���واب ، و�

���د ا "�%���ء ���ن 
ا������س ���� �و���وع ا �����واب ، ا���� ���رض ا !�را��5�ت ���: ����ون ا  

  . �١"�!�� ا ���واب أي ا!D�ل 
�ب ا��"�!�� ��7 
2رار �ن ا����س

  

  را���Cط�ب ا�ا

� ا����واب�  /وا�ط ���

�� إ���3م طر���� ا �����واب ذ ��%��� ���5��إ
��ر �"�!���� ا �����واب �ر����5 �%���� �

أ�����ء ا������س ، و���ن ا���ل ان ����ون ا��"�!���� �د���� و  �+��رج ���ن إط�رھ��� ا���ذي 5دد���7 

ا�"(وص ا�2�"و"�� ، ��ن ��3 أ���ء ا����س ا "��
�ط +�:ل ����� �"�!��� ا ����واب ، 

��� و��3 ذ�ك ��ن "��ح ا ���واب �� 
�وغ ھد�7 إ"�� �ر�
ط ار�
�ط� و=�2� 
5دود ھذه ا��"�!

=��� ��وا
ط ���ب ان ����زم 
%�� ��2دم ا ����واب و��ن �و�� ��ب ان �+�C �7 �ن �وا
ط 

���دم ا��2�ط���� ���� ���5�د ا��"(��� وو���7 ا����7 ا �����واب و
���!� أ�����ء ا������س ���=��ل ���� 

  : ��وھذا �� �"و�75 ��3 ا�و�7 ا  ا�5د�ث وا��زام 5دود �و�وع ا ���واب

  �5�د ا��"(�: ل وا�Dرع ا1

  �دم ا��2�ط�� �� ا�5د�ث : �=�"� ا�Dرع ا
                                                 

 . �٢٥٢��/ ، ص �0'ر: H6اد L��ل  -  ١
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  ا��زام 5دود �و�وع ا ���واب: ا�Dرع ا�=��ث 

  لوا�Dرع ا1

  5ـ�ــ�د ا��"(ــــ�


ر وظ��D ادارة ا�����ت �ن اھم ا�وظ�?ف ا��� �"��ط 
�ر?�س ا�����س ����ن  أو�

 ا�����ت ھو ا��5��دة +(و(� �"�د �"�!��� )دارة ا�1���وا��رط  )"�?
�7 أ5د( �5ل �7�5

 )٦٠(ا���دة ��  ٢٠٠٧ا�"واب ا��را!� ���م �ذ�ك "ص ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س  ، ا ���وا
�ت

 إ��3ان ���2دم 
ط��ب ا����واب  أوا���ء ھ�?� ا�ر?��� �و��7 ��ؤال  أ5داذا رXب (��3 ا"7 

س ا�وزراء ���7 ان ��رك �"(� ا�ر?��� و����س ��� ا�����ن ا��+(�ص ��7 �ا���ء �� أ5د

و��5"� ���ل اذا ان ا��"ص ���3 ��5�د ا��"(�� ا��راء �%�م �"���ح  ١)����س�� !��� ا����ع ا�

  . ا ���وا
�ت

�
 أ5د أو ر?�س ا����س(�ر?�س ا�����  و��3 ا�رXم �ن ا�����م 
� "���ء ا�5ز

7�
��ن 5ز
�7 ام ��ن  أ���"واا����س �واء  أ���ء��"� �دم ا��زام ا��5�د 
�ن  ��ن ذ�ك   )"�?

�ر?�س ا����� ���7  و�ر د��2راط����ذي ��Dل  ���ل ا����س ان ھو ا 5زب ا+ر �%ذا ا��5�د

، ���: �����ط�C  ٢ان ����ل ��(����5 ��ل ا �����ء و���5م 
���"%م ط
��2� ��"ظ��م ا���دا+�� ������س

����س ���3 ��دة ان ���2دم 
�����واب وھ�و  أو "�?
��7 ان �و��7 ��ؤا  أ�5د أور?�س ا�����س 

(� ا�ر?��� و���س �� ا����ن ا��+(�ص ��7 ��� ن ��رك �"أراد ذ�ك أذ إا�ر?��� ، 
ل ���7 

�د ا"�%��ء ا��"�!��� ا���� إ��%� ن ��ود اأ� ا����ع ا����س و  ��وز �7 �!�
 أو��%�� ���رك أ  

��دم ��5�د ا��"(�� ��� �=��ر ��ن  إ��3ا ���واب ا��ذي ��2دم 
�7 ، و���ن ا�وا!�C ا������ ����ر 

   .ا ���وا
�ت ا��� ��ت �ن !
ل ���س ا�"واب 

  

  ع ا�=�"�ا�Dر

  �دم ا��2�ط�� �� ا�5د�ث

ن ����ن �2دم ا ���واب �5ن �"�!��7 �ن طرح ا����ره 
5ر��� ودون �2�ط��� إ

"��ح ا ���واب و��25ق X���7 ، و��ب ��3 ر?��س ا�����س  إ��3ن ا���ء ا����س �ؤدي 

                                                 
وا���م ا'ا&$   ، ١٩٧٩7 V�� I$U ذFL 4 �� ا���م ا'ا&$  �%$# ا2�3 ا��0ي ��م  -  ١

��م   �7�;١٩٦٣�%$# ا:�9 ا .  
 . ١٨٨- �١٨٧��/ ، ص �0'ر: �'ر اO0�ح  و6�ء -  ٢



  

٦٥  

، وھ�ذا  �١ن �"وب �"7 �� ادارة ا����� ان ��ون 5���� �� ��
ط ا��"�!���ت ��� ا������ أو

اذ "(�ت  ٢٠٠٧ا�"واب ا��را!�� ����م �ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ) ٤٤(�� "(ت ���7 ا���دة 

ا"�7 ���س  و�D%م ��ن ھ�ذه ا����دة )�Xر ر?�س ا����� �2�ط�� ا���5دث 5د  ���A 1(��3 ا"7 

��ن و��7 ا���7 ا ����واب و��ذ�ك ���س ��ن �5ق  أو�ن 5ق ا�"واب �2�ط�� �2دم ا ����واب 

��س وان ا��+ص ا�و�5د ا أوط�� �ن و�7 ا��7 ا ���واب �2دم ا ���واب �2���
�ذي ���ك 

ر?��س ب و�"�7 �ن ا ���رار �� ا��:م ا="�ء �2د��7 ا ���واب ھ�و �وِ �2�ط�� ا�"�?ب ا����

ا����ب ا��(�ري ��ن ا�"ظ��م ا��دا+�� �����س ) ٢٨٥(و��3 ذ�ك "(�ت أ���� ا����دة  ا�����

�Xر ر?�س ا����س �2�ط�� ا�����م و  أ
داء أي  5د ��وز 1(وا��� �"ص ��3  �١٩٧٩��م 

وا��� �"ص  ١٩٦٣ا �� ا��و��� ���م �ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ) ٨٦(وا���دة ) �:5ظ� ا��7

  ....)��م و  أ
داء �:5ظ� �7 ��2�ط�� ا�� 5د  ��وز 1(��3 


������ �5������ !����?�� �����رس ��%��� ���2دم ا �����واب أ������� ا������س  7
���

����ء ا�����س ا��ذ�ن �%�م ��� "%���� ا ��ر أ���م أا�رادھ��  أ5د أود��ء �5ث ��%م ا��5و�� ا 

، و��ن ����"3 ��7  أ����?%� أ�5د أوا��5ُم ��3 �� ورد �� ا ����واب ��ن ا�%����ت ���5و��� 

و��� ���� ذا ����ن ��2دم ا ����واب ��ن ��رح ا����وا
7 و
��ط أد���7 ��� ا�%��م ا��5إ  إذ�ك 

���د  إ��3  ان ا�وا!�C ا������ ����ر إ ٢
�!� ا ����ء أوب �7 �وَ �� ا�������د�� �دم �2�ط�

�ض ا ���ء ا��"���ن 
 ��ا�"�?ب �2دم ا ����واب  �ن و�7 ا��7 ا ���واب5زب  إ�2�3�ط

  .     �٣ن ا�ل ����C �و�وع ا ���واب و�5��م ا=�ره

  

  ا�Dرع ا�=��ث

  ا��زام 5دود �و�وع ا ���واب

ا��زام 5دود �و�وع ا ���واب ��د ا�را �رور�� �ذا ���ب ���   �ك ��7 ان 

زه ���D��ش �� �ول ا  ���وان ���زم 
7 �2دم ا ���واب و�ن و�7 ا��7 ا ���واب ، ���3 ا1

                                                 
  . �٩٠��/ ، ص �0'ر: B��� B�د �0�ر . د -  ١
  . �١٨١��/ ، ص �0'ر: �'ر اO0�ح  و6�ء -  ٢
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 ��`  . ا��7�3  ا
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�����و����7 ا  ����� �����ن �"%���� �������ق 
�و����وع  أوا����ور ا+���رى ��(���ل 
����+ص ا����وز�ر 

  .١ا ���واب

����وا��%داف �
ط ���ر�� ا��5و��  �� ���واب ��ب ان ��و+3 ا��(��5 ا�

ر?�س ا����� ان �2�طC ا���و �، �ذ�ك ��"7  ٢و�ق اط�ر ا�د��ور وا�2�"ون ��3  +�(�(��%�

��رر 5د�=�7 ���"��7 ��ن ا ��ر���ل و�ط��ب �"�7  أوا�����م اذا 5�د �ن �و�وع ا ����واب 

�ن �و�وع ا ���واب واذا �� ��دى أي ��و 5دود ا�"ظ��م ا�+��ص 
 إ�3ا��ودة �� ���!�"���


� أو�5دث �و�3 "�

��رورة ��دم %��و��ء +:ل �5د�ث ا������م ��2وم ر?��س ا�����س  7

ق ا+:�7 
��"ظ�م 
�5ث اذا ا���ر �� �(ر���7 ا��"���� �"ظ�م ا�����ت ��ن �ر?�س ا����� ا�5

ا�"��واب ا��را!��� �����م ا�"ظ���م ا���دا+�� ������س  ، و!��د "��ص���� ان �ط���ب �"����F� 7�درة ا�2����� 

��3 �%�م ر?�س ا����س وا��� "ص �� ا�
"د ا�+��س �"%� ���3  �"7 )٣٤(�� ا���دة  ٢٠٠٧

ادارة ا��"�!��ت وا��5��ظ� ��3 ا"�ظ��%� ، و�5د�د �و�وع ا�
5ث ، و�و�7 "ظر ا����5دث (

����ض و�����3 ذ����ك ����رت ، ...)ا�����زام ���5دود ا��و����وع وا�"ظ����م  إ����3
ا "ظ����� ا�دا+������  

�� ا����دة  ١٩٧٩ا���ب ا��(ري ���م �"ظ�م ا�دا+�� ����س ��
ر���"�ت ا��2�ر"� �5ث "ص ا

و����
ط%� و���د�ر  ، و�����ن ا"�%�ءھ��� ، و���D�A ا���ر?�س ا�������ت و�رأ���%�(... ����3 ا"��7 ) ٦(

ا���زام �5دود  إ��3�ذن �� ا��:م ، و�5دد �و�وع ا�
5ث و�و�7 "ظ�ر ا������م و� ، ا��"�!��ت

��ض ا "ظ��� ا�دا+���� ، )ا��و�وع

ر���"��ت ا��2�ر"�� "(� و�م "�د �� �� ً ��"ظم ذ��ك و��ن  �

  . ١٩٦٣ا �� ا��و��� ���م ذ�ك ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س 


� ��2دم ا ����واب ذا ��ن ا��زام 5دود �و�وع ا ���واب ا�را  ز�� إو�"��



� ��وز�ر ا��2دم �ده ا ���واب �%ذا ا +�ر �ط��ب 
�ذ�ك ��� رده  �ر  زمأ�%و �"��
ا��� 

�Xرھ��  إ��3ا ���واب �: �(A ان �"(رف ��ن و!��?C ا ����واب وا�%���7 ��3 �و�وع 

���دة �ن ا �ور ا��� �2(د �ن ورا?%� اXراق �"�!�� ا ���واب �� ا��=�ر ��ن ا��ز?���ت ا�


  . �٣��واب 5� 3���C ا����2 ا ����� �� ا ���واب�ن �و�وع ا 
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٦٧  

  

  

  ا����ث ا����ث

��  ا���Bء ا����واب �دون ���

�%� ا ���واب اذا "و!ش 
(دور !رار ��7 ، ��"7 !�د �"�%�� ��ن دون �"�!��� �"

ب �ن ا����وا
7 ���ذا ��2دم ا����و 
�����وا
7 �%�ذا ���س ��"��ه �وِ ���وذ�ك �� 5��� �"�زل ا�

���رورة ا�����ر ���� طر�7��2 و���دم ���واز ا����دول �"��7 وا"���� ����وز ���7 ا����رداده و���ذ�ك ����ن 

��� 5���� ��2وط7 و!�د "�ص ا����رع ا��را!�� ��� ا�"ظ��م �"�%�� 
�دون �"�!���  !د ا ���واب

ا���رداد ا ����واب و��2وط7 وھ�ذا  ����3 �5�� ٢٠٠٧ا�"واب ا��را!� ���م ا�دا+�� ����س 

  :ل 
��"7 �� ھذا ا��
5ث 
���D(�ل و��3 ا�"5و ا �� �و�� �"5

  ا��رداد ا ���واب : ل وا��ط�ب ا1

  �2وط ا ���واب: ا��ط�ب ا�=�"� 

  

  لوا�ا��ط�ب 

  ا��رداد ا����واب

���3  ٢٠٠٧ا�"واب ا��را!� ����م �ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ) ٥٩("(ت ا���دة 


� ����واب ��� أي و!�ت �وِ �����(ا"7  7�
وھ�ذا ��"�� ان ا�"ظ��م ....) ب ا�5ق �� ��5ب ط�

����� �"ظ�����7  �����رداد ا ������واب !���د ����د  ٢٠٠٧ا�"���واب ا��را!���� ������م ا����دا+�� �������س 

ً 25ا ���واب  � �)+� ً   .��2د�7 وا��ز �7 ان ���رده �� أي و!ت !
ل �"�!��7  �

��� ا ���واب و��
"�ه ا�ذي �+��ف ��ن و���   ��ك ��7 ان ھذا ا�2ول �"��� ط

ا��وزراء و  ��ر��ب ����7  أ�5در"� ��
2� ا�ذي ��2م �:!� �+(�� 
�ن �2د��7 وا��ؤال ��� ا�


��2 ا ����ء ��� ا�����س  C� ��!�"+� أو��ن ، ا���ن ���ن إ�واب ��"�7 و��� ا ���أ�ذ !�رار �

��د �25� إا  ا"7 ��س 25� �+(�� ��2د�7 و ن ��2دم 
� ���واب 
�Dردهأ��وز ��ل ��و � ��"

�د �2د��7 وادرا�7 �� ��دول 

��ن ز �و���� ا���1�ل���� �����س ��7 ، �� ���واب  ��!:�ا�
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ا����س �� ������ت ا ���واب �واء �� ذ�ك ھو ا��راك �ل ا���ء آو ، �2د�7 وا��2دم �ده

  . ��١ ا��"�!�� �� �و�و�7 ام ا��(و�ت ��3 ا=�ره

�د �2د���7 وادرا��7 ��� ��دول  و
"�ءً 
��م ���د  ا���1�ل��3 �� �2دم �� ���واب 

أ����?%�  أ�5د أو� �و!�ف ا��5و��� ��25� +��(� ��2د�7 
ل ���ق 
7 5ق ا����س ��ل �� ���

  .%���ت ��� ����"7 ا ���واب �ن ا�

�"�زل �"7 �: �"�%� ا �ر 
%ذا ان �2دم ا ���واب  أذا �رض و��ر�ب ��3 ذ�ك

ا��"�زل وأ"�� ��وز ��Fره �ن ا ���ء ا��5ول �7�5 و�
"� ا ���واب وا��د��ع �"�7 وا����ر 

��� ��2د (�2D�ت �و، و  ��ك ��� ان ھ�ذا ا ��ر ��وف ��ردع ا��5و��� ��ن �5 ��٢ ا�راءا�7

ا�ذ�ن ��2د�ون 
� ���وا
�ت وذ��ك  ن �"��زل ��2دم ا ����واب �"�C� ������   7 ا ���ء 

وا�وا!��C ان ا�"ظ���م ا���دا+��  ،��٣"�����X Cره ���ن ا �����ء ���ن �
"���7 وا �����رار ���� �"�!����7

���م �
���ن ������D ا����رداد ا �����واب ���واء ����ن ھ��ذا  ٢٠٠٧ا�"��واب ا��را!��� �����م ������س 

����س ام �ا ��رداد �2دم 
ط�ب ���
� ��ر?�س ا������ f����� ���Fب ��وز ��D�ھ� ، وا���� ��م �

���ض 
7 ����� �����ت 
 ا1"ظ����ا�����و ���2دم ا �����واب ���ن ا������� ا����5ددة ��"�!���� ا�����وا

اذ ���"ص ���� ا�����دة  ١٩٧٩ا�����ب ا��(��ري �����م ا�دا+����� ���ن ذ���ك ا�"ظ���م ا���دا+�� ������س 


� �2د���7 ��� 
ط���ب ����ب ��5ق ا���رداد ا�����وا
7 ��� أي و!��ت ا�وِ ������( ���3 ا"��7 ) ٢٠٦(

ً �ر?�س ا����س وا�� �D�ھ �د ��ن ��دول  �
و  �"ظ�ر  ا���1�ل
������ ، و��� ھ�ذه ا�5���� ����

 7

��ر ���دم ���5ور ���2دم ا �����واب ا������� ا����5ددة ��"�!���� ا�����وا��ا������س ����7 ، و�

ص ��� وا�ذي "� ١٩٦٣ا �� ا��و��� ���م وا�"ظ�م ا�دا+�� ����س  ...)�:���واب  اً ا��رداد

��X�ب ���ن ا������� ا����5ددة  أواذا �"���زل ا�������وب ���ن أ�����وا
7 (����3 ا"��7 ) ١٤١(ا�����دة 

��ذ�ك ��""�� "�د�و  ، )ا ����ء أ�5د!�
%��  أو�"ظره �: �"ظره ا����س ا  اذا �
"�ه ��� ا������ 

ا�"��واب ���ن ا�"ظ���م ا���دا+�� ������س ) ٥٩(ا����دة (�����X "��ص ا�����دة  إ���3ا�����رع ا��را!��� 

٢٠٠٧��م ا��را!� � ، ��

�5ث �
��ن ��%�� ان ا ���رداد ���ون ��� ً 
��ت وا!��� ا ���رداد �=  ، 

ن ���دم ���5ور ���2دم ا �����واب ا������� ا����5ددة ��"�!���� ا �����واب أ����3 وأ����� ا���"ص 

  . ة �2طأ5د
دون �ذر �2
�7 ا����س ��D ھذه ا�5��� �ؤ�ل "ظر ا ���واب ��رة و

  

  
                                                 

 . �١٩٥��/ ، ص �0'ر :�'ر اO0�ح  و6�ء -  ١
 ١٩٩٦، ا~�;�'ر97 ،  �97�0 ، دار ا%���9 ا%'7'ةا+���ن ا'���ري وا'��P*� ا: (� &$*i� F. د -  ٢

  . ٤٣٩، ص
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٦٩  

  ا��ط�ب ا����(

  � وط ا����واب

 ا����ء ����س ا�"�واب �و�%�7 ��ر?�س ن ا ���واب 5ق �2رر ��ل ��و �نإ

�ن ��ن ا���ؤون ا�دا+��� ��� ا+�(�(�7 ، و(��D و���و��  أ����?%� أ�5د أوا��5و�� �� ���

ا������س ا�"����
� و(���D ���ن �و���7 ا����7 ا �����واب �����ت ���رط !
��ول ����5ب وا"���� ���رط 

7 ���و ��� ا�
ر����ن  ���رار ا�"ظر �� ا ���واب 
�5ث اذا �� �2د �2دم �D) واب��ا �

و�2د "(ت ا���دة  ، �2د �ن �و�7 ا��7 ا ���واب (D�7 �2ط ا ���واب و�د ��ن �م ��ن أو

( ���3 ھ�ذه ا�5���� اذ ���ء ��%��  ٢٠٠٧ا�"واب ا��را!� ���م �ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ) ٥٩(

 ... 7�
 أ���
�بوھ�ذا ��"�� ان  ، )��ن و���7 ا���7 أوو���2ط ا ����واب 
�زوال (��D ���ن ��2دم 

ا�"واب ا��را!� ���م �ن ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ) ٥٩(�2وط ا ���واب ��3 و�ق "ص ا���دة 

��ھ� ��� � ٢٠٠٧ �:  

  :زوال (�D �2دم ا ���واب :   أو

ا��5و��  أ���ل�ن ا����وم ان ا ���واب و���� �ن و��?ل ر!�
� ا�
ر���ن ��3 

�"� ان ا ���واب   �و�7 ا� ��
  �ن ��و ���س ا�"واب ��ذا زا��ت (��D ��ن !د��7  ي 

ا����و��  إ��2�ط أو��و��7 ��=ر ��D(ل �� (��5 ا����و��  أ
ط�ت��ن  ا�1
�ب�
ب �ن 

  .ا�و��ة ��ن ا ���واب �� �=ل ھذه ا�5��� ��2ط �زوال (�D �2د�7  أوا ��2���  أو


ً ا  ان ��" � 72Dواب  �١ن ا���2دم ا ��� �D) ب   ��ؤدي �رى ان زوال
 ي ��

���2وط ا �����واب و�����ن  ي ����و ا+��ر ���ن ا�����ء �����س ا�"��واب ان ��
"��3  إ���3
ذا���7 


2�?7 وھذه ا�5��� ����=ل �C ا��رداد ا ���واب � �Xواب اذا رأى ان ھ"�ك ��و��و���3 ا �

  .ا��"طق ا�2�"و"� ا����م  إ�D3�2ر �ذ�ك ��ن ا��F��رة �� ا��5م 

ن ا �����واب ����س ��25� �+(���� ��2د���7 ���� ����2ط و"��5ن "ؤ���د ھ��ذا ا���رأي   

 7�D) زوال

"3 ا ���واب اذا  ا����س ا�"��
� ان أ���ء�ن  أ+ر��وز  ي ��و  وإ"����

D) ر���ن  ��� زا�ت
  .�2د�7 ���و �� ا�

  :زوال (�D �ن و�7 ا��7 ا ���واب : =�"�� 

��2د�� ��د ��2ط ا ���واب 
زوال (�D ��ن و��7 ��ده ا ����واب ���ذا ���ن 

 أ��5د إ����3و�%���  ����ن ا���� اذا إ!���%��� أور?���س �����س ا���وزراء ��"��7 ����2ط 
�����2��� ا��5و���� 
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٧٠  

وذ��ك  ن X���� ���  ا���2���7 أورؤو��ء ا�%�?�ت ا������2 ��"7 ��2ط ا���� 
�!����7  أوا�وزراء 

7 و��� ���ن ان ��و(ل ا��7 ا ���واب ھو �دم ا�=�2 
���وز�ر ���� ��ر��ب ����7 ��2د�م ا���2���

  . ١ا !��� !د و!�ت ��: �: �5ل �"ظر ا ���واب أودا�ت ا ��2��� 

ً ان ھ"���ك �ر!�� إ���3و"����ر ���� ھ��ذا ا�(��دد  
���ن ا�����ؤو��� ا��������� ����وز�ر  �

��ن �"(�
7 ��ؤدي ھ�ذا ا ��راء و�7 ا��7 ا ���واب �وا���ؤو��� ا�2�"و"�� ، ��"د�� ��+�3 ا�

 أوا��� ا����ؤو��� ا�2�"و"��� ��
3�2 و����ن ����ء��7 �"�?��� "�%�ء ا���ؤو��� ا�������� ��2ط ا إ�3

  . ٢!�"و"� وأ��س�د"�� اذا ��ن �%ذه ا����ء�� �"د 

 �=��=: ��   ا"�%�ء ا�D(ل ا���ر�

��2ط ا ���واب 
U"�%�ء ا�D(ل ا���ر��� إذا ا"�%ت دون ا�
ت �� ا ����واب، 

��� ا��5�ل �"�%�� ا ����واب، �%� "���� 5���� )"�%�ء ا�D�رة ا�2�"و"�� �����س ا�"���

� و
ط�

�
�رض ���7 ا��د�د �ن ا ���وا� �
+:ل ا�D(ل ا���ر��� ���م �"�!���  ت ن ا����س ا�"��

�
��Xر ا��
���رة ����+�ص ��ن  �،و�%ذا ��ّد  ا�و���� ٣ا�1=ر (�� 
���(��5 ا����� تا ���وا

�
و���ن ����7 أن �در��7  ، 
%ذا ا��1ر����ً أن ا���رع ا��را!� �م ��+ذ  تا��د�د �ن ا ���وا

  .��ن �واد ا�"ظ�م ا�دا+�� ����س ا�"واب 

����  ١٩٧٩ا�����ب ا��(��ري �����م ا�"ظ���م ا���دا+�� ������س  ھ��ذا و!��د "��ص ����3

و�:�5ظ  ، )
�"�%��ء ا��دور ا��ذي ��2دم +:��7 أو ...��2ط ا ����واب (��3 ا"7  )٢٠٧(ا���دة 


�ب ا��� 5ددھ� ا���رع ا��را!� ���2وط "ص ��3 ا  ��3 ھذا ا�"ص ان ا���رع ا��(ري�

ا   ، ��ن و��7 ا���7 ا ����واب وا ���واب وا����=�� �� زوال (�D �ن �2دم 
� ����واب 


� =��=� ���2وط ا ����واب وھ�و ا"�%��ء دور ا "��2�د ا��ذي !�دم +:��7 ، ��"�%��ء  ا"7
أ��ف �

+�� و��2� ��"ظ��م ا��دا ا ����واب��2وط  إ��3دور ا "�2�د ا�ذي !�دم ا ����واب +:��7 ��ؤدي 

�، و���5"� ����ل ا�����رع ا��را!��� �"��د�� ���م ���"ص ����3 ھ��ذا ا����
ب  ب ا��(��ري������س ا����

���ر أ��3 ا����س ا"�%���ء دور ا "���2�د ھ��و ���
ب ����2وط ا �����واب  ن ���2وط ا �����واب �

 ن ادوار ��ط�ل ا�ر!�
� ا�
ر���"�� ��3 ا���ل ا��5و��  إ�3ا ��س ا����م و�ؤدي  إ�D�3�2ر 


ر ��(�� �دة ا�D(ل ا���ر��� ��7 و�2دح��
�"%�� ��5 ا "�2�د � Cس �2ط����ث�� ذ��ك ان ا�� 

��ن ا�"ظ��م ) ١٤٢(�� ا�5�ل �� ا��و�ت ��ن +:ل �را��� "ص ا���دة ، أ2�٤وم 
���زة �"و��

                                                 
١  -   �*_O . ٤٤٦، ص �0'ر ���/: �FO+� '�i -(� ا
  . �١٢٤��/ ، ص �0'ر: -��ن ا+*(  . د -  ٢
٣ -  V*-ل أر��L F*�B م�اق : ھ3��($9b ا��7�3*9 6  ا�� �A�!dU9 و$+�)�، ) درا�9 �+�ر�9(اA*=|ت ا

 . ١٩٣، ص L٢٠١٢$*9 ا+���ن ، / ��Lراه ، B���P 9;�7@ اط�و-9 د
  . �١٠٢��/ ، ص �0'ر: B��� B�د �0�ر . د -  ٤



  

٧١  

���2ط ا ����واب 
�+��� ��ن (وا���� ��"ص ���3  ١٩٦٣ا �� ا��و��� ����م ا�دا+�� ����س 

�%��ء ا�D(�ل 
�" أو
�زوال ���و�� ��ن !�دم ا ����واب  أو��7 ا ���واب ��ن �"(�
7 و�7 ا

 ����2وط  إ��3ن ا���رع ا���و��� !�د ���ل ا"�%��ء دور ا "��2�د   ��ؤدي �:5ظ أ...) ا���ر�


ب ا"�%��ء  ا ���واب 
ل ����"ف ا����س "ظره 
5���7 �"د 
دء ا�دور ا��������
وا"��� �"�%�� 

�� . ا�D(ل ا���ر�

  



 

 

٢١ 

  ا���ل ا�����

  وابـــــــــــــــــروط ا����ـــــــــــــ

��واب 	ن دور  �ظرا�� �	����� �وازن ا��ط��ن ا���ر���� وا�����ذ��  أ

 ���!ل  ، ا��ر�	���� ا��ظ	�	���ا�و)�!'  أوا�&%���  أوو�	� ان 	و%وع ا#��واب ���" 

�� ��10و	� �� 	�	و,(�  �0ر�ك إ�"ا�ذي �(دف ,%و ا��ر�	�ن 	ن إ*�ر�(� ��ا�	ؤو��� ا�

 0د� أو	����7 ���ر�	���ت ادا� وا��ظ	���(م وا�(�	(م ,�(� ، �4ن ا�د���ر �ءا�وزراء وذ�ك 

�د�� و ��,���8 ا��	��8 	ن �(� و�%	ن إ�ءة1*�رة �%	ن ,دم  وإ�راءات��0ط8 ��روط 

 ، 1نــ��د 	� �	أإ�" �� ���ءة و��دة ، ��0ث ���ل 	�8 و��� ر)�� أ7رى	ن �(�  إ��8ا���وء 

   .و��� 	ن و�!ل ا�(دم  إ�"��0ول و0�" # 

��ظ�م ا�دا��7 او ٢٠٠٥ا)� ���م رو��1 ���رف ,�" 	� ا��رط8 ا�د�ور ا��

��,8 	ن  ٢٠٠٧ا��واب ا��را)� ���م �	��س ���,�د  إ�راءات	ن �روط و	� �&%��ن 

وذ�ك 	ن �7ل �&�م ھذا  ، ا#��واب وط�Cل ����ن �ر�&د ��CC7 ھذا ا� ، �و��(8

��واب ا��روط ا�����1 لوا�ل �� ا�	�0ث 4و��� 	�0*�ن إ�"ا��Cل �� ،  ��و���ن 

���واب 0ث ا�*��� ا��روط ا�	و%و,��ا�	��.  

  

  

  

  

 

  

  

  

    

  

  

  



 

 

٢٢ 

  لوا�ا����ث 

�ـــروط ا�ــــا���  � ���واب �

��� ا#��واب ، ان آ�رة �� ن �1ون 	�وأ��	*ل ا��روط ا�����1 ا��� ��ب 

 أون �&Cد ��و��8 ھذا ا#��واب ر!�س ا�وزراء أو ، �1ون 	&د	� 	ن ,%و 	��س ا��واب

8 1���� أا�وزراء ، 1	� ���رط  أو�وا�8  أ0د�E�C س و إ�"ن �&دم��	ن أر!�س ا�	ن ��%

 ا�	�0ث�� ھذا  ل4وووف ��� 	ذ1رة ��ر�0 �	و%و,8 و����7 	ن ا����رات �Fر ا��!&� ،

  : ا���ھذه ا��روط و,�" ا��0و 

  

  

  لوا�ا��ط�ب 

  �%دم ا����واب� ا���"�ق طا�ر

�� ا�	�دة  ���٢٠٠٥م  �ص د�ور ا��راق)٦١/������%و (,�" ا�8 ) ج /

� و,�رون ,%وا 	��س ا��واب	7 �&�ر!�س 	��س ا�وزراء  إ�"�و��8 ا��واب  و�	وا

�� ا�	�دة  ٢٠٠٧ا��واب ا��را)� ���م �	��س  ا��ظ�م ا�دا��7 و�ص ، )...ا�وزراء  أو)٥٦ (

� و,�رون ,%وا��%و 	��س ا��واب  (	�8 ,�" ا�8 	7 �&� إ�"�و��8 ا��واب  و�	وا

  .) ...ا�وزراء  أو�وا�8  أ0د أوزراء ر!�س 	��س ا�و

Cن �7ل ا��	ن� ���ا�ذ1ر ����ن ان ا#��واب �&دم 	ن ,%و 	��س  �

 ، ا�وزراء 0د���وز ��	واطن ا���دي ان �و�8 ا��وا��  8�4 #و	ن *م � ، C0را ا��واب

ن �%Eط ��ض ا�	واط��ن 	ن �7ل و�!ل ا#,�م ا�	7���� ,�" أن �1ن 	ن ا�	�Cور إو

�وزراء 	����ن  أووز�ر 	��ن  إ�" ب ا�ذ�ن �	*�و�(م ��&د�م ا��وابٍ 	��س ا��وا أ,%�ء

�(م  �C�7 O��C	 دف �0&�ق)�وھذا 	�&ر ,��8 أ�%� ��  ١	���� �(م�و�Cل 7د	�ت  أو

��  ا�	�E" ���١٩٧١م  �0ث �ص ا�د�ور ا�	Cري ، ا�د���ر وا#�ظ	� ا�دا���7 ا�	&�ر��

 إ�"�1ل ,%و 	ن ا,%�ء 	��س ا���ب 0ق �و��8 ا��وا��ت (	�8 ,�" ا�8 ) ١٢٥(ا�	�دة 

��(م �� ا�� أوا�وزراء  أو�وا�8  أور!�س 	��س ا�وزراء ؤون ا�دا��7 �� �وا�(م �	�0

ا���ب 	ن ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س ) ١٩٨(ا�	�دة  و,�" ذ�ك �Cت أ�%� ، )ا�C�C�7�(م

�1ل ,%و (,�" ا�8 ) ١٠٠/١(و1ذ�ك �ص ا�د�ور ا�1و��� �� ا�	�دة  ١٩٧٩ا�	Cري ���م 
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٢٣ 

ا�وزراء أ��وا��ت ,ن  إ�"ر!�س 	��س ا�وزراء و إ�"ن �و�8 	ن أ,%�ء 	��س ا#	� أ

	ن ا��ظ�م ا�دا��7 ) ١٣٣(و,�" ذ�ك �Cت أ�%� ا�	�دة  ، )� �� ا�C�C�7�(ما#	ور ا�دا�7

ا��واب ا��را)� ���م و)د ا��رط ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س ،  ١٩٦٣ا#	� ا�1و��� ���م �	��س 

�&دم ط�ب (,�" ا�8 ) ٥٨(��ص ا�	�دة  إذ�و)�' ا#��واب 	ن )�ل 	&دم ا#��واب  ٢٠٠٧

 ��  . ...)ا�	��س 	و)�� 	ن ط��ب ا#��واب ر!�س  إ�"ا#��واب 1��

ى ا�1�ل أ0د��ز �&د�م ا#��واب 	ن )�ل ر!�س  أذاا�8  إ��8 ����Sرة�د�را 

 ���1��� ������  أوا����� ��8�4 # ��وز �&د�	8 ��C�8 ر!� ������ أو	ن ر!�س ���� ������ ���� 

��ن 	&دم ا#��واب ، وا#��واب # �C0ر ا�	��)�ل ��C�8 ,%وا �� ا��ر�	�ن  ، ��

�*�ر �0*� �د��  إذا�	��س ا#��راك ��8  أ,%�ءوا�	و�8 %ده ا#��واب �ل ��وز ��!ر 

��1ل ��!ب ان ����"  ، و	��)��ت 0&�&�� ��	ر 8�وان ,دل 0�Cب ا#��واب ,ن ا��وا

8��0�8 و,�د ذ�ك ����' ا�	��س ا�	��)�� �C 8�, '�واب ا�ذي �را��  . ١ا#

ر!�س 	��س ا�وزراء  إ�"�0ق ��%و 	��س ا��واب �و��8 ا��واب  أذا �1ن

ا��واب �م ا�دا��7 �	��س وا��ظ ٢٠٠٥�4ن ا�د�ور ا��را)� ���م  ، ا�وزراء أو�وا�8  أ0د أو

� و,�ر�ن ,%وا ,�" ط�ب ا#��واب  ٢٠٠٧ا��را)� ���م 	7 �&�)د )�د ھذا ا�0ق �	وا

���/٦١(إذ ��ص ا�	�دة ���%و 	��س ا��واب (,�" ا�8  ٢٠٠٥ا��راق ���م 	ن د�ور ) ج/

� و,�رون ,%وا �و��8 ا��واب 	7 �&�ا�وزراء  أو زراءر!�س 	��س ا�و إ�"و�	وا

,�"  �	��س ا��واب ا��را)� ا��7	ن ا��ظ�م ا�د) ٥٨(وا�	�دة ) ٥٦(1	� ��ص ا�	�دة  ، .)..

� و,�ر	7 �&�	ن ا�دول ا���  ن ,%وا ,�" ط�ب ا#��واب ، ����راق�%رورة 	وا

�� ،  أ ن 	ن ا��واب �0ت ط�!�� ا�رد ��1��رض �و)�' ا#��واب 	ن ,دد 	������ �	

���م ��ط�ب  	ن 	وا�&� ,دد 	��ن 	ن ا�,%�ء ���ر�	���ت ا�	&�ر�� �ظ	� ا�دا����7	و)ف ا

ا#	� وا��ظ�م ا�دا��7 �	��س  ، ١٩٧٩ا���ب ا�	Cري ���م �ظ�م ا�دا��7 �	��س 1ل 	ن ا�

  . ا�,%�ء	وا�&� ,دد 	��ن 	ن  ١٩٦٣ا�1و��� ���م 

��واب  إ�"و�ذھب رأي �� ا��&8 #��أن ا���14د ,�" ا�	�0�C ا���	� وا��4ي 

,ن ا�	O��C ا����C7 ا�%�&� و0�" # �طE" ا�ھواء ا����C7 ,�" 	&د	8 �1ن ھدف 

� و,�ر�ن ,%وا ,�" ط�ب ا#��و	7 �&�،  ٢ابا�	�رع ا��را)� ا�ذي ا��رط 	وا

���%S��ا�	��س دون 	وا�&� ,دد  أ,%�ءذ�ك ��ن أ���0 ا#��واب �1ل ,%و 	ن  إ�" و
                                                           

� وا�%��ون ا�د��وري ، ا��زء ا�ا��ظم ا: ر�زي ط/ ا��.ر  - ١�����ن ا��س ، و��. �ل ، ���"
 . ١٩٧، ص ١٩٧٧ا�%�ھرة ، 

  . ١٠٧ – ���١٠٦ق ، ص ��در���ن ا�%��� ،  .د - ٢



 

 

٢٤ 

و��� ا��زاز %د ا�10و	� ��0&�ق 	��ن )د �	1ن ��ض ا��واب 	ن ا�7دام ا#��واب 1

  .�ذ�ك �4ن ا��راط 	وا�&� ,دد 	��ن �وا�ق ا�Cواب  ، Fراض ���C7أ

  

  

  ا��ط�ب ا�����

�و�/  �نا���"�ق '�  ا�رط/�  ا����واب إ�

���/٦١(ا�	�دة  	ن �7ل 	را��� �ص� ٢٠٠٥	ن ا�د�ور ا��را)� ���م ) ج/

� و,�رون ,%وا �و��8 ا��واب (�8 أ,�"  ا��� ��ص	7 �&���%و 	��س ا��واب و�	وا

��(م �� ا��ؤون ا��� �د أو�وا�8  أ0د أور!�س 	��س ا�وزراء  إ�"7ل �� ا�وزراء �	�0

ا��واب ا��را)� ا�دا��7 �	��س  ن ا��ظ�م	) ٥٦(ا�	�دة  و1ذ�ك �ص ، .)...ا�C�C�7�(م 

� و,�رون ,%وا �و��8 (,�" ا�8  ���٢٠٠٧م 	7 �&���%و 	��س ا��واب و�	وا

�� ا��ؤون ا��� �د7ل ��  أدا!(ما�وزراء ��&��م  أو�وا�8  أ0د أور!�س ا�وزراء  إ�"ا��واب 

 أو�وا�8  أ0د أو�8 %د ر!�س 	��س ا�وزراء ����ن ان ا#��واب �و ، )... اC�C�7(م

�� ���ظ	� ا�	&�ر�� ��� 	Cر �C ا�وزراء أ0د����	ن ا�د�ور ) ١٢٥(ا�	�دة  ت، ا	� 

�1ل ,%و 	ن ا,%�ء 	��س (	ن ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س ا���ب ,�" ا�8 ) ١٩٨(وا�	�دة 

�وا�(م  أوزراء ا�و أو�وا�8  أور!�س 	��س ا�وزراء  إ�"و��8 ا��وا��ت ا���ب 0ق �

��(م �� ا��ؤون ا��� �د7ل �� اC�C�7(ما	� �� ا�1و�ت �&د �ص �� ا�	�دة  ، )�	�0

 ١٩٦٣ا#	� ا�1و��� ���م 	ن ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س ) ١٣٣(	ن ا�د�ور وا�	�دة ) ١٠٠/١(

 إ�"ر!�س 	��س ا�وزراء و إ�"�1ل ,%و 	ن ا,%�ء 	��س ا#	� ان �و�8 (,�" ا�8 

���ق ��%O ���� ان ) وا��ت ,ن ا#	ور ا�دا��7 �� ا�C�C�7�(ما�وزراء أو		� 

�ر�	���ت �� ا��ظ�م ا��را)� وا#�ظ	� ا�	&�ر�� )د ا7ا��Cوص ا�د�ور�� وا#�ظ	� ا�د�� ���

��ل ا�C0ر 	ن �و�8 ا ا�C0ر �	1ن ان �1ون ا�&�م م ا#��واب ، وھذإ��(0ددت ,�" 

�� 1ل 	ن ا��ظ�م ا��را)� وا#�ظ	� م ا#��واب (إ���رك #7��ف �0د�د 	ن �و�8 ا�	�

  .ا�	&�ر�� 

و	ن �7ل ا��Cوص ا�د�ور�� وا#�ظ	� ا�دا���7 ���ر�	���ت �� ا��ظ�م 

 إ�" أو	(ور�� ر!�س ا�� إ�" ا��واب # ��وز �و��8 ا��را)� وا#�ظ	� ا�	&�ر�� ����ن ا�8

�8 # ��وز ���ن ا������� ، 1	� اا� رؤو�ء أ0د أو!�س 	��س ا��واب ر إ�" أو�وا�8  أ0د

�� ا�	��س  7رآ ,%وٍ  إ�" ,%وٍ �و��8 ا#��واب 	ن .  



 

 

٢٥ 

ا��واب ا��را)� 	ن ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س ) ٥٦(ا�	�دة  ان إ�"ھ��  ا��Sرةو�ود 

���/٦١(�	�دة )د ��ءت 	����7 � ���٢٠٠٧م ����/٦١(ا�	�دة  أ��رت إذ ، )ج/�ان  إ�") ج/

��(م ���	�  أو�وا�8  أ0د أور!�س 	��س ا�وزراء  "إ�ا#��واب �و�8  أ��رتا�وزراء �	�0

 أ0د أور!�س 	��س ا�وزراء  إ�"ان ا#��واب �و�8  إ�"	ن ا��ظ�م ا�دا��7 ) ٥٦(ا�	�دة 

 8��� ا��ؤون ا��� �� اC�C�7(م ، �ذا #�د 	ن ر�' ھذه  أدا!(ما�وزراء ��&��م  أو�وا

��(م(��ظ�  وإ�0ل	ن ا��ظ�م ا�دا��7 ) ٥٦(ا�	�دة ا�	����7 ا�د�ور�� و��د�ل �ص �0	�( 

  . )��&��م أدا!(م(�دل ,��رة 

TT)&ض ا��TT��ا�8TT # �و�TTد 	 '��TT	TTن ان ��TT	ل  إ��TT��"TTر  �ء�TTد�را ���TTذ1ر ان 

 �TC�7	T'  أT0دن وآ��T  أT*1ر أون ا�وب وز�Tر4T1ن �T�َ  أT0د	ن �7ص و أ1*را#��واب 

ھذا ا�رأي ا�8T اذا ا	T1ن T0دوث ذ�Tك ��T ا��Tراق  ، و�&ول �� ١و0ـــدة 	و%وع ا#��واب 

 ، ,ن ��ظ�م ذ�Tك ٢٠٠٧ا��واب ا��را)� ���م �1وت د�ور ا��راق وا��ظ�م ا�دا��7 �	��س 

�TT&�ر�	ا� �TT	ض ا#�ظTT�� �TT�و	TTن ��TTك ا#�ظ	�TT ا��ظ�TTم ا�	TTCري �1TTوت  ، وTT1ذ�ك ا��TT0ل 

,Tن ��ظ�Tم ھTذه  ١٩٧٩وا��ظ�م ا�Tدا� ��7	��Tس ا���Tب ���Tم  ١٩٧١ا�د�ور ا�	Cري ���م 

��ض ا#�ظ	� و	ن ��ك ا#�ظ	� ا��ظ�م ا�1و���  ��ا����0 أ�%� �4ن ذ�ك �Fر 		1ن ا�0دوث 

 )Tد �TCت ١٩٦٣ا#	�T ا�T1و��� ���Tم 	ن ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س ) ١٣٤(1ون ان �ص ا�	�دة 

�د �4ن �&و�رأ��� � ، ) أ0د�وز�ر و أو# ��وز �و��(8 ا# �ر!�س 	��س ا�وزراء ... (,�" ا�8 

ا	Tر 	T0ل �ظTر و,دم ا	�T1ن �و��8T ا#T��واب ��Tدة وزراء  أ0د�و��8 ا#��واب �وز�ر و

و	Tن *Tم %Tرورة و�Tود ا	�T���1  ، �دا7ل ,	ل ��دة وزارات ��(� 1ون�و�ود ا	ورا ,دة )د �

�&�TCر �, �T	Tل 	�T�رك ��TTدة  أو�و��8T ا#T��واب ��Tدة وزراء ��T��0 �T و�TTود 	�T���7ت 

  .وزارات 

&Tد �Tص � � �7ص رؤو�ء ا�(�!�ت ا�	�&�� و,ن 	Tدى �Tواز اT��وا�(م	� ��	أ

��T ا�	�Tدة  ٢٠٠٥د�ور ا��راق ���Tم )٦١/�T�	�*/ـT)ھ  "T�,8 أT(� 8T��ق �وT0 وابTس ا��T��	�

���Tوزراء  �W�Tراءاترؤو�ء ا�(�!�ت ا�	�&�� و�&�  إ�"ا��واب  �T&���	ذ�ك ورد ...) ا�T1و

، و����Tن 	Tن ا��TCوص ����T  )٦٧(��واب ��T ا�	�Tدة ھذا ا��ص �� ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س ا

ا�	���&W�  �TT�TTراءاترؤو�TTء ا�(�!�TTت ا�	TT�&�� و�&�TT  إ�TT"�و��8TT اTT��واب  ا�TTذ1ر ا�� 8TT�TTوز

�ب �� 7%وع 	ؤو�� ھTذه ا�(�!�Tت  ، ٢���وزراءT��واب ان ھ��Tك 	Tن �Tرى  ا# إ�T"وا�

                                                           

 . ���١١٠ق ، ص ��در: ���ن ا�%���  .د - ١

٢ - �� ا��زاھ� ر>م ) ٧(ا���دة : �ظر =�د�وان  �ن >��ون) ٢٤(وا���دة  ، ���٢٠١١�  )٣٠(�ن >��ون ھ
� ر>م ����٢٠١١� ) ٣١(ا�ر>��� ا���� . 



 

 

٢٦ 

Tؤول �4ن رؤو�ء ا�(�!�Tت ا�	T�&�� ھTم �در��T وز�Tر ، 1	�T ان اھ	�	��T ا��	Tل ا�Tذي ا��Tط 

  . ١ا�(�!� ���ل 	ن ا��وا�8 ا	را %رور�� �0ن ادارة ھذه ا�(�!�ت

  

  

  ا��ط�ب ا����ث

�  وابـــــ�<� ا����ــــــ�

��ره ا7طر �,���� �د ا��ر�	�ن و%�(� ا�د�ور  أداة���رط �&�ول ا#��واب 

ً ��%و ���ھ��&دم �8 ا و# �OC ان ، ن �1ون 	1�و��أ�	را)�� ا�10و	�  � ا�	��س ��� ��  ،

��&د �ص ,��8 ا��ظ�م ا�دا��7  ، �ظ	� ا�دا���7 ���ر�	���توھذا ا��رط �Cت ,��8 	�ظم ا

�&دم ط�ب ا#��واب (	�8 ,�" ا�8 ) ٥٨(�� ا�	�دة  ٢٠٠٧ا��واب ا��را)� ���م �	��س 

 ��	�8 ) ١٩٩(ة �� ا�	�د ١٩٧٩ا���ب ا�	Cري ���م ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س �ص و ..).1��

ا#	� ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س  �ص و1ذ�ك ، ...)�&دم ط�ب ا#��واب 1���� (,�" ا�8 

  ....)�&دم ا#��واب 1���� ( 	�8 ,�" ا�8 ) ١٣٤(�� ا�	�دة  ١٩٦٣ا�1و��� ���م 

 ، ن �1ون وا%�0 	ن ����0أ��واب ��ب ا�1���� ��14د ,�" ان ا� ا��راطو

��ن �1ون ا�و)�!' أو���0ث  أ7رى�(� ظ�ھرة ���� 	ن ����0 4و� ا��� ���وا��&�ط ا�ر!� �دوا

O%�� ن	س ��(� و�8 ا�	����7 ا�ذي �Fر �ا#��واب  �8 	ن و�8 إ�" 	&دم ا#��واب ��

(و�� و�ر	���� 8�ل ا#��واب  ، 1٢ن 	ن ا�د��ع ,ن ��&� ���&دم �8 ا��%و ���ھ�  ذاإ

�ت وان �1ن ��%و ا��ر�	�ن ان ��وح �� ����	�ل ا#��واب �� أي و)ت ا*��ء 0د�*8 ��

�ط�'  ، ٣ا�	��س� ����1���ا�	��س ا�و)وف ,�" 	و%وع ا#��واب  أ,%�ء1	� ا�8 

  .����٤ و)�!' 	� ا�طوى ,��8  أوو	�ر�� ا���د 	� ا�طوى ,��8 وا,داد 	� ��ن �(م 		� �*�ت 

وھذا  ، ر!�س ا�	��س إ�"ن �1ون E�C�8 	و�(� أو���رط �&�ول ا#��واب 

�Cت  أذ) ٥٨(�� ا�	�دة  ٢٠٠٧ا��واب ا��را)� ���م 	� �ص ,��8 ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س 

وا��ظ�م ا�دا��7 �	��س ...) ر!�س ا�	��س  إ�"�&دم ط�ب ا#��واب 1���� ( ,�" ا�8 
                                                           

� ا�"راق �"�م (أ�ول ا�"�ل ا������ :  وا=ل .�د ا��ط�ف ا��?ل.د - ١��C ?وء د��ور ��Bور. �درا�
 . ١٩٣، ص ٢٠٠٧، �Dداد ، ) ٢٠٠٥

� ��داري ا���د � ل - ٢�  . ٨٧ص ، ��در ���ق:  .ط
� '� ا��ظ�م ا��ر����� ا��وازن ��: �در ���د ��ن .��ر ا��"�دي . د - ٣�"�� وا��ر�ن ا���ط��ن ا�����ذ
)���� ، و، ا�ط�"� ا�) درا�� �%�ر�� �G ا��ط��ق .�C ا��ظ�م ا�د��وري ا��و�� ا�"ر�?Bدار ا�� ، C�

  . ١٣٠، ص ٢٠١١ا�%�ھرة ، 
�C ا.��ل ا���و�� '� ا��ظ���ن ا���ري : ���د ��ھ� ا�و �و�س . د - ٤. ��، �و��� وا�ا�ر>��� ا��ر����

� ،  دار ا����"� ا��د�دة�  . ١٤٧، ص ٢٠٠٣، ا����در



 

 

٢٧ 

�&دم ط�ب ا#��واب 1���� (	�8 ا��� ��ص ) ١٩٩(�� ا�	�دة  ١٩٧٩ا���ب ا�	Cري ���م 

 ١٩٦٣ا#	� ا�1و��� ���م ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س 1ذ�ك �ص أ�%� و ، ...)ر!�س ا�	��س  "إ�

و	��" ذ�ك ان  ، ...)�&دم ا#��واب 1���� ��ر!�س (ا��� ��ص ,�" ا�8 ) ١٣٤(�� ا�	�دة 

 8��Fر ر!�س ا�	��س �� و�ود ����واب 	� �م �&دم  إ�")دم  أذاط�ب ا#��واب # ���د 

 ��	رؤ�ء ا����ن  أ0د أو��!ب ر!�س ا�	��س  إ�"�� ��وز �&د�	8  ، !�س ا�	��سر إ�"ر

  .ا�1�ل ا�������  أوا��ر�	���� 

ر!�س ا�	��س  إ�"ن �&دم أ�1ن ا#��واب ��وز  أذاوھ�� �*�ر ا�ؤال ,	� 

�8 ؟ ا�	را*��ء ا��&�د ا���� ام ان �1	 ����زم �&د�	8 �ر!�س ا�	��س �  

���&ول ��W� ,س ھ ن��	ؤال ان ا��ظ�م ا�دا��7 �ا��واب ا��را)� ���م ذا ا�

ر!�س ا�	��س ، ��م  إ�"�&د�م ا#��واب  ����راطھذه ا��&ط� وا1��"  إ�"�م ��ر  ٢٠٠٧

8��م �ودع �ص ا#��واب �� 	1�ب أ ���ن ����1 �&د�	8 ھل �1ون ا*��ء ا��&�د ا�	��س ���

�� �� ر!�س ا�	��س���� إ�"ن ا#��واب �&دم أ�" ,	���� �&د �رى ا��	ل وا�ق ا��ر�، ا	� 

ا���ب �4ن ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س  ا�	&�ر�� ��ظ	�ا و�� ، ١	1�ب ھ�!� ر!�� ا�	��س

ھذه  إ�"�م ���را  ١٩٦٣ا#	� ا�1و��� ���م وا��ظ�م ا�دا��7 �	��س  ١٩٧٩ا�	Cري ���م 

�� ا�	�دة  ١٩٩٨ا!ري ���م ا��ز ا�	�ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س  ���	� �ص ، ا��&ط�)8 ) ٧٧�	

و���ق  ا�,%�ءو�وزع ,�"  ا�	��ودع �ص ا#��واب �دى 	1�ب 	��س ( ... �8 أ,�" 

 �ءاذ ھ��ك 	ن ا��&( ، �&8 ا�د�وريوھ�� ا�	�رع ا��زا!ري وا�ق 	�طق ا� ، )�	&ر ا�	��س

و�ذا ��ب  ، ا���� )دم ا*��ء ا��&�د أذاان ا#��واب # �1ون 	�و��� ��روط8  ٢	ن �رى

�8 إ�"ان �&دم ا#��واب �1	 ��  . ر!�س ا�	��س 

  

Gب ا�را��  ا��ط

�  .دم �?��ن ا����واب .��رات <�ر �=%

ا��واب ا��را)� ���م وا��ظ�م ا�دا��7 �	��س  ٢٠٠٥ذا �1ن د�ور ا��راق ���م إ

٢٠٠٧ ��&د�م (� ,ن طر�ق ,%�!أ أ0د أوي ,%و ا�0ق �� ا�(�م ا�10و	� )د أ,ط�� 

�ب���ب ان �1ون ا#��واب ����7 	ن ا����رات �Fر �8�4  ، ار��1ب 	����7 ا��واب 

�]داب 	&دم ا#��وابا��زام ا���!ب  أ�%�، 1	� ��ب  ا��!&�  8�ا#��واب ,�د �رح ا��وا

                                                           

�س  - ١�� ��/ '� داIل أرو>� .ا��واب ا�"را>� ھذا ����ري ا�"�ل .

� ، ا��زء ا�: ���� .�د ا���دق  - ٢�����ب ،وا�ول ا����ر�� ا��ر����� �� ا�"���� ا���ر=�Bدون  ل ، ا�
  . ٣٨٧، ص ١٩٨٢ ، ���ن �ر



 

 

٢٨ 

، وذ�ك ��دم ا�7دام ا����رات �Fر ا��!&�  ا#��واب إ��8	ن و�8 ا�رد ,�"  أو)��8 	�� أو

ت 	�دا�� ����دل � ١,دم 	&�ط�� ا�وز�ر ا*��ء رده ,�" ا#��وابو�� ���ن ا�	���س ا����

�� ا�10و	� ,ن ا����!م وا#ھ���ت وا�	�س ���1را	� �� ��وز ���%و ا# ان �ط�ب 	�0

8��  . ٢ا�7ط� ا�ذي �رى ا�(� ار�1

ا�	�دة  �� ٢٠٠٧ا��واب ا��را)� ���م ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س وھذا 	� ا1د ,��8 

��رات �Fر #!&� .... اب # ��وز ان ��%	ن ا#��و(  	�8 ا��� ��ص )٥٨(,(.... ، 

	�8 ,�" ) ١٩٩(�ذي �ص �� ا�	�دة ا ١٩٧٩ا���ب ا�	Cري ���م وا��ظ�م ا�دا��7 �	��س 

و1ذ�ك ا��ظ�م ا�دا��7 ...) ,��رات �Fر #!&� ... و# ��وز ان ��%	ن ا#��واب (�8 أ

# و��ب أ( 	�8 ,�" أ�8 ) ١٣٤(ا�ذي �ص �� ا�	�دة  ١٩٦٣ا�1و��� ���م  ا#	��	��س 

 ا��7ق�ر" د,�!م  ��8وھذا ا��رط 	ط�وب  ، ...)��%	ن ا#��واب ,��رات �Fر #!&� 

�� ا��	ل ���وا0�رام  وآدابو)�ر  ,%و ا��ر�	�ن 	ن �%� ,	� ��ب ان ��Cف �8 ، ا�

ا�0ق ��  �نن �ر!�س ا�	��س و��	��س 	��	�أى �ر �ءر ، �ذ�ك �4ن ��ض ا��&(4و�� ا��0

 إ��8	ن و�8  أم 	&دم ا#��واب�!&� واء وردت ,�" ��ن 0ذف ا����رات �Fر ا�

، و��د ھذا ا��رط ��ر�ره �� ا�8 )�د ,�م ��د ا�د�ور  ٣ا�,%�ءأي 	ن  أو ا#��واب

��!ر ا�0&وق ، �� ��&ل ان �1ون ا� 8� �&�ر�	�ن وھو C0ن 0&وق ا#�راد 	���	8 و��ظم و

  . ٤و0ر���(م ھو ا����F ,�" ��ك ا�0&وق

 �E�# ��%	ن ا#��واب ,��رات أن #�0ب ھ�� ان ھذا ا��رط �&%� أو��

0ب�ن #��طوي ,�" و)�!' أ أ�%�وا�	� ��و�ب  ، �Fر #!&� ��7و 	ن ا�ب وا#ھ��� 

�ك وأ�0د�ث	��ر��ت �,	�ل أاداراج ا#��واب ��دول �8 	�رد �C�7 وا ، وا��(��ن ا

	�� 	ن 4وا�	��س �ذاع 7�ره و�(�ك ره و��� O�C�ق و��������8 ا�0Cف �����ر وا#�ن 

,دم  إ�"ان ���(� 	��)��8  1*ر 	ن ذ�كوا# ا#��واب ��و81 ا#�ن �� 1ل 	�1ن إ��8و�8 

 إ�ءةب �	�' �0C 	� ا�طوى ,��8 ، 	ن ا�ل ھذا �1ن ا��رط اCدق �روط )�ول ا#��وا

8��	��  .٥ا

  

                                                           

١ - �C أ:  و�J���ح �ر. ���C ، دار ا���ر وا�%��ون ، و.��ل ا���و�� ، ا�ط�"� ا�ا�ر>��� ا��ر����
  .  ١٠٤، ص ٢٠١٠ا����ورة ، 

 . �٩٨ ل ا���د ��داري ، ��در ���ق ، ص - ٢

 . ٩٧، ص ا���در ا����ق ���/ - ٣

٤ -  ���Iدر ���ق: ���د �%�ل ��ن ا���٤٢٤، ص � . 

 . ١٤٤در ���ق ، ص��: ���د ��ھ� ا�و �و�س . د - ٥



 

 

٢٩ 

  ا��ط�ب ا���Iس

  ا����واب ذ�رة �ر�� ��و?وع� أر'�ق

�����رط �&�ول ا#��واب �%S��ر!�س 	��س ا��واب  إ�"�&د�	8 	1�و��  إ�" 

ب وَ ا�	�� وا�	ورن ���ن  ا��%و �� ط�ب ا#��واب ���C ,�	� 	و%وع ا#��واب أ

ا��واب ا��را)� ���م �دا��7 �	��س ا��ظ�م ا أ��رط � ، و�&د,�(� وا�و)�!' وا��&�ط ا�ر!�

���C ,�	� 	و%وع  (...�8 أ,�"  )٥٨(�0ث �Cت ا�	�دة  ، ذ�ك ٢٠٠٧ 8�� ����	

 ������	ورا#��واب و���(� 4وب ,�(� ، وا�و)�!' وا��&�ط ا�ر!��� ا��� ���ا�	��وَ  

��با#��واب ��8 وو� ، � 	&دم ا#��وابإ��(ا��� ���د  وا	ن  إ�"8 ا�	����7 ا�ذي ��

و1ذ�ك  ، ...) إ��8�ؤ�د 	� ذھب  أ���د	ن ب ا�	��وِ  و	� �دىا#��واب ،  إ��8و�8 

ا���ب ا#�ظ	� ا�دا���7 ���ر�	���ت ا�	&�ر�� و	ن ذ�ك ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س  ��ضا��رط�8 

�8 ... (,�" ا�8 ) ١٩٩(ا�ذي �ص �� ا�	�دة  ١٩٧٩ا�	Cري ���م  �&�	ذ1رة ��ر�0 و	ر

��#	ور ا�	��وَ  �����،  �(� ا#��واب4وب ,�(� وا�و)�!' وا��&�ط ا�ر!��� ا��� ����%	ن 

���ب ا��� ���د وا�8 إ��( إ��8 	ن و�8 إ�"� 	&دم ا#��واب وو�8 ا�	����7 ا�ذي ��

ا�دا��7 و�م ��ص ا��ظ�م ...)  إ��8	ن ا���د �ؤ�د 	� ذھب ا#��واب و	� �راه ا�	��ِوب 

,�" 	*ل ھذا ا��رط 	1���� �%رورة �&د�م ا#��واب  ١٩٦٣ا#	� ا�1و��� ���م �	��س 

���C ,�	� ا�	و%و,�ت وا�و)�!' ا��� ��� 8����واب �0ث �(� ا#4و1���� ��ر!�س �0ث ���ن 

���C ,�	� و�����ز (�8 ,�" أ) ١٣٤(�Cت ا�	�دة  8���&دم ا#��واب 1���� ��ر!�س و���ن 

  . ...)�(� 4وو,�ت ا��� ���ا�	و%

ا�8 ��ب ان �ر�ق �ط�ب ا#��واب 	ذ1رة ��ر�0  ھذا ا��رط��%O 	ن و

�	و%و,8 ، و���د ھذه ا�	ذ1رة ا���ر�0 �	و%وع ا#��واب �� �و%�O و�8 ا�	����7 

 �����دا#��واب  إ��8	ن و�8  إ�"ا�	�و�ب ، و��,د ا�	��وِ  إ��8ا��� �ؤ�د 	� ذھب  وا

)�ل �&�ش  ا[7ر�ن ا�,%�ءذ1رة ھذه ا�	 O�0C(8 ا��واب ,�" و���(م ا# ��

�	و%و,8 0�" ��	1ن 	ن  ا�S	�ما#��واب 	ن  إ��8��,د 	ن و�8  أ�(�، 1	�  ١	و%و,8

  .ا�رد ,��8 

ا�	��س  أ,%�ء�Fره 	ن  أو	&دم ط�ب ا#��واب � ھل و�*�ر ��ؤل ھ��

��  ؟%	ن ط�ب ا#��وابا#��واب �م ��م ادرا�(� �د�دة ا*��ء 	��)��  وأ���دو)�!'  إ%�

                                                           

١  -  �� . ���٩٦ق ، ص ��در: � ل ا���د ��داري .ط



 

 

٣٠ 

ا��رط ) ٥٨(و�� ا�	�دة  ٢٠٠٧ا��واب ا��را)� ���م � �	��س ن ا��ظ�م ا�دا�7إ

��ب�(� 4وب ,�(� وا�و)�!' ا��� ���ا�	��وَ  وا�	ور���ن ا#��واب �� إ��(ا��� ���د  وا

ل �� و1ذ�ك ا��0 �(ذا ا�ؤال ��إ����%	ن ا# ا�8 �م  ، ب �� ط�ب ا#��واب	&دم ا#��وا

�&د ذھب ا	 ، �١م ��%	ن ا���� �(ذا ا�ؤالا#�ظ	� ا�دا���7 ا�	&�ر��  8&��� ������٢��%(م�  

�د�دة ,	� ورد ��  أ���د أوو)�!'  أوا�� 	و%و,�ت  إ%��� ا�0وال��0ل 	ن ا�8 # ��وز 

8��(��	� ���ت� # ���Cدم ��ك وذ�ك �1 ، ط�ب ا#��واب ��د �&د�	8 و�0د�د ���%Sا  '	

  : ا[���وا�	��دئ ا��وھر��  ا�Cول

�	ن  أو ا�د��ع ا�*��ت ��وز�ر أورد ھو 0ق ا� أ�Cل�0ق  اً �	*ل اھدار أ�(� – ١

� ا�	��)��  أو�0ث # ��	1ن 	ن ا,داد رده  ا#��واب إ��8و�8 �� ����دا�8 	.  

	��س ا��واب ��  ,%�ءأ,�" 0&وق ووا���ت ��)�  �	*ل ا,�داءً  أ�(� – ٢

 إ��8	ن و�8  	*�(م �� ذ�ك 1	*لون ؤ����� إذ	�ر�� ا�0&�&� �� ھذا ا#��واب 

�	و%و,�ت وو)�!' �د�دة �م �1ن �0ت �Cرھم 	ن )�ل 	��)�� ا#��واب و#  ا#��واب

  .�و�د ا�� ردود ,��(� 	ن 0�Cب ا��4ن وھو ا�وز�ر 

���%S����بر���0  إ�" و� أ%��� أ�� ھذا ا�رأي ����4 �رى ان �ردھأوا���  ا

 إ�"�ؤدي �ط���� ا��0ل  		� ار��ك 	ن و�8 %ده ا#��واب إ�"�� ا#��واب )د �ؤدي 

 8ھذا ا�رأي 	ن ,دم �واز أ%���  إ��8، �ذ�ك ����4 �ؤ�د 	� ذھب �&�Cره �� ا�د��ع ,ن ��

 ا�وا�قو)د �رت  ، �م �رد �� ط�ب ا#��وابأ���د �د�دة  أوو)�!'  أو	و%و,�ت ا�� 

�د�دة �م �رد ��  أ���د أوو)�!'  أوا��ر�	���� �� ا��راق ,�" �واز أ%��� 	و%و,�ت 

  .  1�٣ن ا#���� ,�(� �1ون �� و)ت #0قط�ب ا#��واب 

  

  

  

  

                                                           

�س ا�"ب ا���ري �"�م  - ١��� ��I١٩٧٩ا�ظر '� ذ�ك ا��ظ�م ا�دا ،  ��س ����س ا��Iوا��ظ�م ا�دا
 .١٩٦٣ا��و��� �"�م 

  . ���٧٨ق ، ص  ��در: ح �در ا���� و'�ء - ٢
٣  - ��� � �����Iت 'رج ا���دري �ن >�ل ا���=ب  ھذا �� ��ل .�د ا���واب ر=�س ا���و?��� ا����%�ا�"

N��ر>م و���ن ا� ���� ( ٢/٥/٢٠١١ا���"%دة �وم ا����ن ا����دف ) ٦١(ي '� ��� ا�������Iا�دورة ا���
� ا�/ �"� .    )ا���ل ا��ر�"� ا�����/ �Cوا���� ا��ر
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  ا����ث ا�����

  � ���واب �ــ�ـــو.ـو?ــا��روط ـــــــــا�

�	TT���� �TTق �	و%TTو, �TT���, �TT��1	�ن 	و%TTوع ، وذ�TTك � TT%0�8" ا#TT��واب 

 �T)�ن ا*�رT	 ن�T	ر�����&%��� وا�و)�!' ا��� �(دف ,%و ا� "��� �&��ا#��واب و1	� ا�ر�� 

"TTك ا� إ�TTؤو����0ر�TT	  �TT),و	�	 �TT� �TT	10و�� ��TT���TTء��(م ,%�TT!(� أ أTT0د أوا�	�وذ�TTك 

��Tواب اوا��ظ�م ا�دا� ��7	��Tس  0٢٠٠٥رص د�ور ا��راق ���م  وا�(�	(م ,�(� ، �ذ�ك �&د

  .ن ��وا�ر �� 	و%وع ا#��واب أ,�" �0د�د ا��روط ا��� ��ب  ٢٠٠٧ا��را)� ���م 

TT��واب#�� "TT�,  م�TT�� راقTTور ا���TTوا��ظ�TTم ا�TTدا� ��7	��TTس  ٢٠٠٥و�TTق د

وص ا�دTT�ور وا�&��TTون ا���TT �رض 	TTC� 'TTن # ���TTأ��TTب  ٢٠٠٧ا��TTواب ا��را)�TT�� �TTم 

TT�(دف� �TT	�0 ا����TTC	ذ�ك ا�TT�  4نTT�TT��وا�TT�&0�� 8ق أا#TT��واب  ,� "TT	TT&دم��# ��TTCرف 

 ��C7� �0�C	، واب����ره �*�ر  وا#�,���Tذ�ك �8T�4  أ,%�T!(� أ0د أوا�10و	�  	ؤو���

 �)C�C�7ا ���� ھذا ا�	�0ث  ��م ����(� ھذه ا��روط��ب ان �د7ل  ��#�� :  

  

  

  لوا�ا��ط�ب 

� ا����واب ���I� م.دم��ا�%��ون أوا�د��ور  ��  

 أو�	�T���7 ا�دT�ور  أ,%�T!(� أT0د أون ا#��واب �� 8T�&�&0 ا�(�Tم ��10و	�T إ

TT�(دف ا��TT�0ظ ,�TT" ا�دTT�ور� �TT��وا��TT14د 	TTن �TT	�  وا�&TTوا��ن ا�&��TTون ، �(TTو و���TT ر)�

)&��وھTذا  ا�&��Tون أو	�T���7 ��دT�ور  أ	Tوران ��%	ن ا#��واب أ��وز  # ، و������� �	�ط

��TT ظTTل �TTCوص �TTد�(�� #ن  أ	TTرا����TTر  ���TT(ر��� وا�رTT��8 ا�TTC�C�7رس ا�TT	� ن�TT	ر��ا�

ا��Tواب ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س ,��8  1د	� أوھذا  ، ١ا�د�ور وا�&��ون �� ��وز �8 	���7�(	� 

ن ��%TT	ن ا#TT��واب أ# ��TTوز ( ....  ا��TTC� �TTت) ٥٨(ا�	�TTدة  ��TT ٢٠٠٧ا��را)�TT�� �TTم 

��Tض اوأ1دت ,��8 أ،  ....)ا�&��ون  أو	����7 ��د�ور  أ	ورا �%�� �T&�ر�	ا� �T��7ا�دا �T	ظ�

) ١٩٩(ا�Tذي �Tص ��T ا�	�Tدة  ١٩٧٩ا���ب ا�	Cري ���Tم ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س  و	ن ذ�ك

�7ت و ، ...)ا�&��ون أو	ورا 	����7 ��د�ور و# ��وز أن ��%	ن ا#��واب أ.. (.,�" ا�8 

                                                           

  .�١٣٠�در ���ق ، ص: �در ���د ��ن .��ر ا��"�دي . د - ١
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��ر�	���TTض ا�� �TT��7ا�دا �TT	ص ,�ظ�TTن ا�TT	 �TT&�ر�	ت ا��TT�TTذا ا��TTھ "TTك ا���TTن ذ�TT	م رط و�TTظ

  .١٩٦٣ا#	� ا�1و��� ���م ا�دا��7 �	��س 

ن �&وم ��0ص ودرا� 	و%وع أ" ذ�ك �8�4 ��ب ,�" ر!�س ا�	��س ,� و���ءً 

ن �TTر�ض أي اTT��واب أو ، 	TTن ا���) 8TT	TTC� 'TTوص ا�دTT�ور وا�&��TTون ���TT14دا#TT��واب 

	 �Tود ا�T�و �T��0 �T���8T�4�%	ن 	����7 �(	� ، و �T���7  سT��	س ا��T!ر "T�, بT�أ� `T��ن �

�TTذ�ك 1����TT و���TTن �8TT و�8TT ا�	 8TT	د&	 �TT��0ذه ا�TTھ �TT�ن ��TTدارك ھTTذه أ�TT���7 و,�TT" ا��%TTو 

  . ١ا�	����7

��واب وان �1ن 0&� د�ور�� #��&�T وا�	T0� �Tده )�Tد وھTو �8 ��س �T&0 	ط�أ# إ

�� �	8TT����7  أو زه4و��TT,TTدم TT������  ، ور�د��TT	TT0� 8TT����7ق دTT�وري اTT7ر ، ھTTذا TT���� �TT	ا

�و	ن �زوم ذ�ك ان  أ�(�	�� ط����8ان ا#��واب  إ�" ٢��ض ا��&(�ء ىرأ &د�	���7�8 ��&��ون 

��طوي ,�" و)�!' 	����7 ��&��ون وا��	ل �	ط�ق ا��رط �	1ن ان �1ون �0!� دون )�Tول أي 

 ٣أT7ر أيرو��Tر ,�T" ھTذا  ا���T وردت ����Tر 	��T&�� �T���7ون،  ا��واب �ز,م ان ا�و)�!'

��Tرات 	, "T�, وىTرط ا�طTذا ا��Tذ1ر ان ھ� �	د�,�Tر�  �T(� ��ر)�	7دا�T أدوات أھTم�	T1ن ا

�TT�ا�&��TTون ��TTCب ا#���TTق ,�TT"  أو# وھTTو ا#TT��واب ، �	�TT���7 ا�دTT�ور أا��ر�	����TT  ا�ر)�

�&�ء أرد��ان  وا��درو)و,(� �� �Fر  )��ل 	ن ا��0#ت ، Sا  �T�,�" ھذا ا�&�د ان �TC0ره 

  .ا�&��ون  أو����7 ا�وا%�0 ��د�ور ا�	

,	��8T إ�� 	��ر%�8 �(ذا ا��رط �� �T��0  ا��&8 إ��8	� ذھب  ����4 �وا�ق و�رأ���

�ل ا�&�Tف ا#T��واب �0��T أ�&د ���	ل ھذا ا��رط 1و��� 	ن ط�)8 و,دم �&��ده ، إ,�" 

و)Tوا��ن ,Tدة  ٢٠٠٥ن دT�ور ا��Tراق ���Tم أC7و�C و ، #�10م ا�د�ور وا�&��ون �8	���7

 "TT�, ت���TT,د ��TT ر�TTض ا#TT��وا� "TT��	�0 ا�TT%ر واTT�F ت�TT	�1� �TT�	�0 ءت�TT�س�TT أ

دى ا�	10	� ا#��0د��T ا�����T ا#0��1م � إ�"ھذا ا��رط  أدى، �&د  ا�&��ون أو�د�ور �	���7�(� 

 �� ، �Tذ�ك ا�&��Tون أو�T10م ا�دT�ور اب �	ن ,دم 	����7 ا#��و �14د���Fب ا#��وا��ت أ

���4�  .ا�&��ون أو�&��د ھذا ا��رط �� ا�	����7 ا�واC�� �0%وص ا�د�ور  إ�"�د,و ا�	�رع  

  

  
                                                           

�C ا.��ل ا���و�� '� ��ر وا��و�ت ،  : ���ر ��د ���ر . د - ١. ���ر>��� ا��ر����� ���ا����واب �و�
� ، ا�%�ھرة ، وا�ط�"� ا��� ا�"ر�?Bدار ا�� ، C١٣، ص�١٩٩٩ . 

  . ���١٣٩ق ، ص ��در:  ���د ��ھ� ا�و �و�س. د  -  ٢
� ،  –و��ز ا�%��ون ا��ر����� '� ��ر : '��� '�ري . د -  ٣�� ا�"ر�?Bدار ا�� ، ������� ��درا�� �%د

 . ٤١٥صا�%�ھرة ،  ، ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣



 

 

٣٣ 

  ����ط�ب ا��ا�

��ق �و?وع ا����واب ��Jور �دIل '� ا�I��ص ا���و�"�  

ا�	و%TTو,�ت ا��� �TT�TTوز ا#TT��واب ,�(TT�F �TTر 	TT0ددة 	�TT دا	TTت # ���TT7ف 

��واب ��!ز ,ن 1ل �4ن 	ن �Tؤون#��Tواء T��1ت ا�د�ور ،  �T	ا�10و  �T��7��4 داTم أ	

	ل 	��Tن ھTو ,ن , أ�رادھ� أ0د أوم 	���0 ، �	��ط 	��4 ا�10و	� �	��(� أ�7ر��� ، ,�	� 

�(TTذا ا��	TTل �)TTC�C�7ذا ، اTTأ وھ �TT	8TT��, دTT1  سTT��	� ��7داTTم ا��TTم ا��ظ�TT�� �TT(واب ا��راTTا��

اب 	���&� �4	ور # �د7ل ن �1ون ا#��وأ# ��وز ( ....  ا��� ��ص) ٥٨(�� ا�	�دة  ٢٠٠٧

و	ن ذ�Tك ا��ظ�Tم ا�Tدا��7  ، 1دت ,��8 أ�%� ا#�ظ	� ا�	&�ر��وأ ....)�� ا�C�7ص ا�10و	� 

�T1ل ,%Tو 	Tن ا,%�Tء (	�T�, 8T" ا�8T ) ١٩٨(ا�ذي �ص �� ا�	�دة  �	��س ���ب ا�	Cري

 أوا�TTوزراء  أو�وا�8TT  أور!�TTس 	��TTس ا�TTوزراء  إ�"TT	��TTس ا���TTب TT0ق �و��8TT اTT��وا��ت 

��(م �� ا��ؤون ا��� �Tد7ل ��T اTC�C�7(م�واا#	�T وا��ظ�Tم ا�Tدا� ��7	��Tس  ، )�(م �	�0

�T1ل ,%Tو 	Tن ا,%�Tء 	��Tس (�8T ,�" أ) ١٣٣(�ذي  �ص �� ا�	�دة ا ١٩٦٣ا�1و��� ���م 

��T  إ�"ر!�س 	��س ا�وزراء و إ�"ا#	� ان �و�8  �T�7ور ا�داT	#ن اT, ت��ا�وزراء أT��وا

   ) .ا�C�C�7�(م

��وا #��وء �TCرف �ا�&��Tون و	Tن  أو�دT�ور �	�T���7  أوب 	�ء�� وا�(�م 

��T دا!Tرة ا�TC�7ص ا�10و	�T ، أط&� 0�" �&�ل 	*ل ھذا ا#T��واب *م ��&" 	ن ا�	� 'T&� ن

�(Tذا ا��	Tل أ�رادھ� أ0د أو�	��ط 	�ء�� ا�10و	� �	��(�  �)C�C�7ن ھو ا��	ل 	١,ن ,  ،

	TT��وا�8 ان �T1ن �&TCد 1	� ا�� 8�Tب ,� "T	T&دم ا#T��واب ان ���� ا�Tوز�ر ا�	T�(دف 

TTTؤو���ا�	  ، �TTTا�وزار� �TTT8  أوا��رد�TTT)�و�"TTTوزراء  إ�TTTس ا��TTT!دف إرTTT)� ن�TTT1 ن"TTTرة  إ��TTT*ا

  .٢ ا��%�	��� 	ؤو���ا�

 أوھTل ��Tوز �&Tد�م اT��واب ��10و	�T ا��د�Tدة : وا�ؤال ا�ذي �طرح ھ��T ھTو 

�&� ؟ أ,	�لوزرا!(� ,ن  أ0د�  )�	ت �(� ا�10و	� ا�

�TT���W� TT,واب  ن��TT8TTھTTذا ا�TTؤال �&TTول ا� 8TT	TTن ا�	�TTروف ان ا#�ا�(�TTم  أ

 �T	د أوا�10وTT0ن  أTT	 دTT�ن �T1ون �TC� �TTرف )TTد TCدر 	TTن ھTTذه أوزرا!(�T ، وھTTذا ا#�(�Tم #

�8 # ��وز ا��واب ا�10و	� ا��د�دة ,ن أا�وز�ر و	ن *م �8�4 	ن ا�	�ط&�  ذاك أوا�10و	� 

�&� أ,	�ل��ط����T ا��T0ل 	Tن 		�ر�T ، وھTذا  ا�10و	� ا� 'T�	� #ء�T%,أ  ���Tس ا���T��	ا�

 �T�(��	ت ا��T���ض و�!ل ا�ر)��� ا��ر�	���� ا��� �&وم ,�" ط�ب ا�	��و	�Tت ��1Tؤال ، وط�
                                                           

 . ���٣٦ق ، ص ��در: ���ر ��د ���ر . د - ١

 . ٣٩، ص ا���در ا����ق ���/ - ٢



 

 

٣٤ 

	� ا#T��واب �T&� 8T�4وم ��T أ ، و�Fر ذ�ك �(ذه ا�و�!ل ��(دف ا�C0ول ,�" 	��و	�ت...

8TT و	���TTه ,�TT" ا�(�TTم ا�10و	�TT أ�و	TTن *TTم � 8TT�4	TTن ا�	�ط&�TT ان �TT1ون  ، ا!(�TTوزر أTT0د أو

    . ١ا#�راء 	0ل ا#�(�م أو)د 	�رت ھذا ا��	ل ا�10و	� 

�T&� 8د�م ا#T��واب %Tد وز�Tر اT0��ظ إ	T,�T���1ن  أ�%�Tو�*�ر ا���ؤل TC�	� 

�&� ؟ إ��8	�و��  أ,	�لا�وزاري �� ا�وزارة ا��د�دة ,ن �  �0ن �1ن �� ا�وزارة ا�

��ن� # 8�TTوز �&TTد�م 	*TTل ھTTذا ا#TT��واب وذ�TTك ا�TT �٢ءا��&(TT ذھTTب ��TTض�TT� : 

��&� ا#  أ,%�TTءن %TT	ت ��TTض إن ا�TTوزارة ا��د�TTدة وإ:  لوا�TT�&TTوم ,�TT"  أ�(�TTا�TTوزارة ا�

�&� وان �T�&� # �	T1ن ان �T%7'  أ,	�Tل�ر��	 a	��Eر ,ن �ر��	a ا�10و	�T ا��Tا�Tوزارة ا�

 �)���&�TT�ر�	�TTن ��TTد ا�� ��TT��(�TT و��&TT" ���(�TTت ا�	 �TTC�7	��TT&0 ھTTذه ا)��� أو��ر)���TT ا�

 ��ؤو���ان ا�:  وا�*��� . ٣ا�	را#,	�ل ان �1ن *	� �ر�	� 	  "T�, كT� �T�ا��رد�T� �Tؤ*ر 

ن اراد 	��س ا��واب 0ب ا�*&� 	�8T إ� ��10و	� �&د ��%�	ن 	' ا�وز�ر ا��%�	�� 	ؤو���ا�

TTؤو����TTس أان �TT1ن �TT�1ف �TTوغ ا�&TTول �TT0دوث ذ�TTك 	 TT, وز�رTTلن ا��TT	,ود  أTT�ت و&�TT

  . � إ��(ا�10و	� ا��� ���	� 

8TT&ا�� �TT�٤���	�TT ذھTTب رأي  "TTت أ إ���ذات  إ� # 8TT�"TT	 '��TT	TTن �و��8TT ا#TT��وا

�� وط��	�T ا�وز�ر #ن ا#��واب ��0ق ا�	7طc # ا�7طTن ا�Tوز�ر أ4 1	� ا�0� 8	Tل ا�	�0

�� 8	�T دام # زال )�!	� � 8T�4	Tن ا�	�طTق 	�0T�Tم �T&ط ا#T��واب ا# ن �TCوص ا��Tوا!O أ

 8TT�ن وTT	 �TT�7��8TT8  إ���TTC�	 نTT, واب��TTوط��	�TT ان ھTTذه  ، زوال ا���TTC ا�وزار��TT أوا#

  . إ��8	�ز	� �8 �8�4 �0ق �و��8 ا#��واب 

�T	واب ط����T��T ا�و)�T!' ا���T ا��	�Tت ��(�T إ# �طTرح  ا�8T و�رأ��� �4Tن ا# #

  : أر��� ,��Cر وھ�

	رؤو�8 	�ذ ا1��ب ا�وز�ر ھTذه  أو�درة 	ن ا�وز�ر �4ن �1ون �C7� :C ا�ا���Cر  .١

 ��Cا�. 

�8TT  أ��TTزوا��TTCر��ت ا���TT  ا�,	�TTل�4TTن �TT1ون داTT% �TT�7	ن : ا���TTCر ا�	و%TTو,�  .٢

 �)� .ا�	�رع 		�ر

                                                           

 . ���٣٩ق ، ص ��در: ���ر ��د ���ر . د - ١

 . ٣٩، ص ���ق ��در: ���ر ��د ���ر . د ؛ �٨٧�در ���ق ، ص: ء �در ا����ح و'� -  ٢

�دان  ��ود �ن .�دا�"ز�ز -  ٣��� ا�ر>��� و��=ل: ا���  ا���ط� أ.��ل .�C ا��ر����� �%�ر�� درا��(ا�����ذ
��%�� '� ا�ورى ���س .�C �ط���� ا����� ا�"ر���ر ، ���"� )ا��"ود����� �/ .�دا�"ز�ز  ا���ك ، ر���

���  . ١٠٢، ص ٢٠٠٧واQدارة ،  ا�>���د �
 . �١٥٣�در ���ق ، ص: ھ� ا�و �و�س ���د ��. د - ٤



 

 

٣٥ 

�4Tن �T1ون داT% �T�7	ن ا�	Tدى ا�ز	��T ا�Tذي 	�Tرس ا�Tوز�ر �Tط��8 : ا���Cر ا�ز	���  .٣

��ب 04دال ��C ا�وز�ر ,�8 �و0�" زووا��� ��دأ 	ن ��ر�d �و��8 ا�وزارة �ا���  ا

 .)ررھ� ا�&��ون 

٤.  ���TT1	ر ا�TTCا��� : �TTو#ھ�� �TT�وزارة ا���TT� �TT&���	 ونTT1� 4نTT� أوا��(�TTت ا������TT)� �TT  أو

 .١ا��(�ت ا��� ��رف ,��(� 

�Tوز�ر ��Tس ا�Tوزارة ا���T1 �Tن وط��	� ان ھذه ا����Cر 	�و�رة �� T� ���0و�� ا

���(	�و� � ، �&����T ظTل ا�10و	�T ��8 ,ن ا#,	�ل ا��� )�ء�8�4 ��وز 	 ا�10و	� ا� �)��م 

 ، �&��	� اذا ا�د ��وز�ر 	�Cب �� ا�10و	�T ا��د�Tدة T�Fر ا�Tذي �T1ن ��4T1 8�ETن �T1ون أا�

�&� و,�ن وز�ر�� اً وز�ر��� ا�10و	� ا� �0C ًد�دة� ا�ا� �	ا�10و ����T  ، �����م ا�����  8�4�

��    .���7ف ا���Cر ا�	���1  إ��8واب ھذه ا����0 # �	1ن �و��8 ا

8TT�4�,	�TTل ا��� �TT�TTوز ان �و�8TT ا#TT��واب �TTCدد ا� # واTT���دا �(TTذا ا��TTرط 

�TTC�� �TTل �����0�TTCت ا�	7و�TT� �TTر!�س ا��	(ور��TT ، أي ��TTك ا���TT�� # �TTر81  �TT	ا�10و

8 اT�&ر ,��8T ا��&T أTCل,	�Tل ا���T �	�رT(� ا�Tر!�س 	��Tردا ھTو ، ��Tدم T%7وع ا� ٢�4د��(�

1�Tون 	و�(�T أو: أ	ر�ن  إ�"8 	ر��وذ�ك  ٣ا�د�وري �T��0ذه ا�Tھ �T��(	�T ان ا#T��واب 

ً �ا�ر!�س �C7 إ�" �  �T�ھTذا  ، ٤ا��ر�	���T�F �Tر 	Tؤول ا��ظ	�Tوھذا # ��وز #ن ا�Tر!�س 

Tؤو��� أو	�T دام  ، # ��Tصإ�%� ,�" ان ا�	Tؤو��� # ��&Tرر 	 "T�, ص�T� مT� ور�Tن ا�د

  .�ه ,دم �وازھ� ا�ر!�س �(ذا 	��

���*TT	) � : ل�TT	,#ك اTT�� نTT, وب��TT� # �TT	ان ا�10و�TT)���TTم ���TTرك ا�TTر!�س  

 #�TT	,ا �TT)�وغ ا*�رTTا�TT��زم ��TTن ا��TTط�  �	�TTدأ�4د��(�TT وھTTذا ��TT ذا�TT&�� 8TTد ا�	TTؤو��� 	

، و	�T دا	Tت  	Tؤو���#�و�د ا�C�7ص و# �Tط� �T1� �Tون *	�T  �8أ ، وط��	� 	ؤو���وا�

,Tدم 	Tؤو��� ر!�Tس ، و	�Tدأ  ٥ا#T��واب �T*Sرة���� ، �T1� �Tون ھ��Tك 	T0ل 	� 	ؤو���ا�

�ا�دو�� ����T و�8T�1  ، �1ون 	C0ورا �&ط �� ا��ط�ق ا����Tر!�س ا�دو�T�F �Tر 	Tؤول 

ؤول 	��!���  �Tرا!م ا���د���� ��������,	�Tل وظ���8T وان  مأواء  �T&���	را!م ا�T��� ��T����

                                                           

  . �٩٢�در ���ق ، ص: �در ا����ح  و'�ء-  ١
� ،وا�: 'ؤاد ���ل . د - ٢�� ، ا�%�ھرة ،  ?�ع ا��ر�����  . ٢٤٥ص ،�١٩٢٧ط�"� ا���ب ا���ر
ر  �Cوا�ط�"� ا�ا��ظ�م ا��ر����� '� ����ن ، : ��ط�C ا�و ز�د '��B . د -  ٣��� ��، ا�ر�� ا�ر>

� �G : .�د ا����د ��و�� . د ؛ ٢٣، ص ١٩٦٩ز�G ، ����ن ، وا��و����ا�%��ون ا�د��وري وا��ظ�� ا��
� ، ط�� �Qا �"�� '� ا�ر�� ،  ٦ا��%�ر�� ������دئ ا�د��ور�١٩٨٩، ���ة ا��"�رف ، ا�Q��در  ،

   . ٣٢٣ص
 - 

  . ٢٤٠، ص  ��در ���ق: ا��.ر  ط/ ر�زي. د ٤
  . ���١٢٨ق ، ص ��در :���د ��ھ� ا�و �و�س  - ٥



 

 

٣٦ 

�' �1ن �(��Tط T*	 �T��"T	ا��ظ �T���7ا� �T	ر��ل  ، ���T%S��ذ�Tك �(Tو 	Tؤول 	Tن  إ�T" و

  . ١ا�����0 ا�	د���

ا��TTط� ا�&%TT7� ��!�TTرج 	TTن �ط�TTق  أ,	�TTلTT1ذ�ك �8TT�4 ا,	TT)� #�TTذا ا��TTرط �4TTن 

�TC�7 واب���Tك ا�&%�Tء 	Tن  ا�ر)��� ا��ر�	���� ,�	� ، وا# �T��	0 �T�E�ن �T1ون أوذ�Tك 

��1Tلأ �T���	ر�����ت 	� �Cر���Tن ا���Tس وھTو  ,	��8  8T���1	 "T�, ؤ*رT8 ، و�T����&Tده ھ�

,	�ل ا��Tط� ا�&%C��4 ��!�Tل � �8 �&��� ��س 1ل 	�أ# أو��دة )��و�(� ، ر	ز ��ط�ن ا�دو�� 

�	�Tن ، �Tذا # �	T1ن ا��و��Tق ����8 ا�0ظر وا# �1ن 	��" ذ�ك ��ط�ل 0ق دT�وري �	�8T1 ا��ر

 أ,	�Tل# �&Cره ,�" �ط�Tق 	T0دد 	Tن إاب و	&�%��ت د�ور�� ا#��و ھداف ا�0ظرأ��ن 

�ط� ا�&%�!�� �&وم ,�" *�*� وھذه ا�، ٢%�ء ا�&��� ��C �)� ��ل ا��	واع ,Tت : (أ����TCر

ا��T7�� �Tذھ� :  اSدار�8T���1�T ، ا#,	�Tل 	ھ���T ا�&%�Tء و ا��� �	1ن ان �Tؤ*ر ,�T": &%�ء ا�

و�د7ل �� �ط�)(�T ��ظ�Tم �Tؤون  إدار��ا��ط� ا�&%�!�� ��Cر�ف �ؤو�(� ا��و	�� 41ي �(� 

 ��!�T%&ل ا��	ا#, ، ���وھ �T�Tوھر ,	Tل ا�&�%�T و	��Tط ا8TC�C�7 : ا�&%�ة وا,	�ل ا����

ا�TTوظ��� ، �	 8TT���� �TT	TTن ا��TT�&0ق وا��TTCل ��TT ا�&%���TT وا�	��ز,�TTت واTTCدار ا�&TTرارات 

�)�4TT��&TTق ��0 إذ ، 	�TTل اTT�7#رة �&TTطو�TT% �TTوء ذ�TTك �&�TTCر ا�0ظTTر ,�TT" ا#, ، وا�TT10#م 

)�4���  ��  . ٣)ا��ر�	�ن,�� ا��4ي ��) ,ن 	��ل ر�(

  

  ���ثا��ط�ب ا�

�ا���Iا� ���  �ن �%د�/ ���ء ا���

 "TT�, �TT���	ر���ط  إ�TT"ا�10و	TT)� �TTدف  أ,	�TTلا#TT��واب 1و���TT ��ر)���TT ا�TT%

 �T),و	�	 �� ، (� ا��T0 �Tددھ� ا�دT�ور وا�&��Tون��Tط�� أ,%�T!(� أT0د أو		�ر� ا�10و	� 

 إ�"T	��Tس ا��Tواب ��T �و��8T ا�(�Tم  أ,%�TءT�ور )Tد T�1ل T0ق T1ل ,%Tو 	Tن واذا �1ن ا�د

# �0&�&� إ��ن ذ�ك # �1ون  ، ا�وزراء ,ن طر�ق ا#��واب أو�وا�8  أ0د أور!�س ا�وزراء 

  . ٤ا�10و	� �� 		�ر� ا��ط�ت ا�	7و�� �(� ا�داء��	�0�C ا���	� ا��� ��(دف %�ط 

                                                           

� �ر=�س ا�دو�� '� ا��ظ�م ا��ر����� : ��ظم .�C ا������  - ١����� ا���، ) درا�� �%�ر��(ا���ؤو�
� ا�%��ون ، / اد اطرو�� د��وراه ، ���"� �Dد���و�� .�د U  ؛ ٦، ص ٢٠٠٠��� ��Dا��ظم : .�د ا�

، ��� وا�س ا���ظ�م ا������ ، ا�دار ا����"���� . ٢٩١، ص ١٩٨٥ ���ن �ر ، دون ا��
  .و�� �"دھ�  ���١٣٠ق ، ص ��در���د ��ھ� ا�و �و�س ، . د - ٢
  . ١٣٢، ص ا���در ا����ق ���/ - ٣
 . ���٤٠ق ، ص ��در: ���ر ��د ���ر . د - ٤



 

 

٣٧ 

��TT ا�	�TTدة ٢٠٠٧ا��TTواب ا��را)�TT�� �TTم ��TTس ا��ظ�TTم ا�TTدا� ��7	 TT1د ذ�TTك أ و�&TTد 

���C7  أو	�C�7 �0�C  ن �1ون �� �&د�م ا#��وابأ# ��وز  (... 	�8 ا��� ��ص )٥٨(

�ر�	���Tت ا�	&�ر��T..) .ب ��	��وِ �� �T��7ا�دا �T	ض ا#�ظ��و	Tن ذ�Tك  ، و أ1دت ,��8 أ�%� 

,�T" ا�8T ) ١٩٩(دة �	�Tا�Tذي �Tص ��T ا ١٩٧٩ا���ب ا�	TCري ���Tم ا��ظ�م ا�دا��7 �	��س 

T��وِ  أو�� �&د�	 8	�TC�7 �0�C ... ن ��%	ن ا#��واب و# ��وز أ(... 	�� ��TC7� ب

 (...�T	ض ا#�ظ���ر�	���Tت و�م ��ص ,��8 �� �T��7ا�دا �T&�ر�	دا��7 ، ا�Tم ا��Tك ا��ظTن ذ�T	و 

 %Tرار ا#T��واب ���	�0�TCأ�T�رط ,Tدم إ وان �T1ن )Tد �١٩٦٣	��س ا#	� ا�T1و��� ���Tم 

# ��%	ن ا#��واب ,��Tرات و��ب أ( ... 	�8 ,�" ) ١٣٤(�	�دة �0ث �Cت ا ا����� ����د

�س �1را	� ا���7ص  أو�Fر #!&� 	 �)��  .)إ%رار ���	�0�C ا����� ����د أوا�(�!�ت  أو

 	�TC�7 �0�TC �	&دم ا#T��وابن �1ون أ�8 # ��وز أ����ن  ��رط	ن ھذا او 

ا�	T�&0�  �0�TCق �(دف ,%و ا��ر�	�ن 	Tن �&Tد�م اT��وا��8ن أ�	� ��ب إو �� ا#��واب

�TT	أ# إ ، ا��� �TTC�7�0 ا��TTC	دا7ل ا�TT�� دTT( ن�TT�0#ن اTT	 رTT�*1 �TT�	&TTدم ا����TTC7 � أو�8TT و

ن 0ق ا#��واب 0ق أ�8 ط��	� أ ١ا#��واب 	' ا,���رات ا�	�0�C ا���	� �ذا �رى ا���ض

	Tور 	Tر 	Tن ا�أن �&دم ا��وا��ت ��T أي أ �د�ور �4ن ,%و ا��ر�	�ن ��ط�'	ط�ق 8��1 ا

���O��C ا���م ا��� ���ق 	' ا�د�ور 0�" �و ��1ت �8 ��(� 	��C7� �0�C 	� دا	ت 	ر��ط� 

��T ا�	O��TC ا���	Tن �دا�' ,ن ا�	Tواط��ن أ 	&دم ا#��واب�	O � نأ، �	ن �Fر ا�	�&ول  �

���	�0�C ا���	� ��1ت 	0�C�8 	ر��ط�  أذاھ�8 أو�0رم 	ن ا�د��ع ,ن ��8 و.  

��Tن ا�	�0�TC ا��� ��TC7	T&دم  أ�%��8 و�� 1*�ر 	ن ا#��0ن أ إ# �T(دق ا���رT�

��ن ا�	�0�C ا����C7 أ إ�" ٢ذھب رأي �� ا��&8 ا�ذ ، رات ا�	�0�C ا���	�ا#��واب وا,�

ن ���T" ا#T��واب 8T�1 أ1ن ����رض 	�(� �OTC� # 8T�4 و�م �ا7��طت ���	�0�C ا���	�  ذاإ

 "T�, ونTT1� �TT	�0 ا����TTC	د�م ا�TT&� ن�TT� أ	TTرا	��TTC7� �0�TTC ظ�TTھرة ، �4TTذا و�TTد ���Tرض 

�T1ن ,%Tو ا��ر�	�Tن �Tدا�' ,Tن ا���Tب ��T ا�	O��TC  أذا ��8T#ز	� ، و�0ن �ؤ�د ھذا ا�رأي 

�	Tن T�Fر ا�	�&Tول ان �0ر	 8T	Tن ا�TTد��ع ,Tن ھTذه ا�	�0�TC �ا�� �T	0�8  أذا�TTC	 �T)����&Tت 

��C7ا�� ، �����Tب �� 1*�ر 	ن ا#��0ن �1ون 	وا%�' ا#��واب �(م ا ذ�ك �8�4 إ�" إ%�

T��واب �8T ��أ	Tن ا���Tب أي  ���	�8 و	&دم ا#T��واب �Tزءً #�� ��TC70�8 ا���TC	 قT��

	T� �Tذا �T� �T��4رى (	�ل ھذه ا�و��� ا�ر)����T ا���ط إ�",	�ل ھذا ا��رط ���C ,�	� �ؤدي إو
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 أوا#TT��واب �	0�TTC�8 ا�TT% �TTC�7رورة �&��TTد ھTTذا ا��TTرط �&TTط �TT��� �TT��0 �TTق ا�	TTن 

 ��C7ا�� .  

  

  را�Gا��ط�ب ا�

/�  ان � ��ون ا����واب '� �و?وع ��ق ا���ل '

 و��TTض ا#�ظ	�TT ٢٠٠٧ا��TTواب ا��را)�TT�� �TTم أ�TT�رط ا��ظ�TTم ا�TTدا� ��7	��TTس 

�ق ا��TCل �� 8T	��Tم ا�	&�ر�� ,Tدم �Tواز �&Tد�م أT��واب ��T 	و ا�دا���7 ���ر�	���تT%Tوع 

 ٢٠٠٧ا��Tواب ا��را)�T�� �Tم ا��ظ�Tم ا�Tدا� ��7	��Tس  �&د �ص ، �دة ��رر ذ�ك�طرأ و)�!' �د

���ق ��	��Tس ان (.... �8 أ,�"  )٥٨(ا�	�دة  T# ��وز �&د�م ط�ب ا��واب ��T 	و%Tوع 

ا���Tب �Tص ا��ظ�Tم ا�Tدا� ��7	��Tس T1ذ�ك و )�Tوغ ذ�Tك�Cل ��8 	� �م �طرأ و)�T!' �د�Tدة 

1	�# �TT�TTوز �&TTد�م اTT��واب ��TT (... �TT�, 8TT" أ) ١٩٩(��TT ا�	�TTدة  ١٩٧٩ا�	TTCري ���TTم 

�� ��س دور ا#��&�د  8���ق ��	��س ا��Cل  )	��Tم �طTرأ و)�T!' �د�Tدة ��Tرر ذ�Tك	و%وع 

"TT�, �TT&�ر�	ت ا��TT��	ر���� �TT��7ا�دا �TT	ض ا#�ظTT��ا��ظ�TTم  و	TTن ذ�TTك ھTTذا ا��TTرط و�TTم ��TTص 

  .  ١٩٦٣ا�دا��7 �	��س ا#	� ا�1و��� ���م 

ھو ا�0رص ,�" ,دم ��ط�Tل  ١ �ء��ض ا��&( �رى �رط 1	�وا�10	� 	ن ھذا ا�

�ق و���ط ا�	��س ��1رار �&د�م ا��وا��ت �� 	ون �Cدى �(� ا�	��س و�TCل أ%و,�ت 

وھو 	� ��Tرض اT7#ذ  أ,%�!(� أ0د أوا�10و	�  إ�"��(� ، 1	� ان ا#��واب ��%	ن ا�(�	� 

 أT7رى,Tدم ا*�ر� 8T	Tرة  إ��T)"Tم �Tؤدي ���&�,دة ا��!دة �� ھذا ا��4ن وھو ان ا��Cل �� ا#�

��د أذاا	�م ا�&%�ء ا#  �	�� �)����د  ، ��1ت ھ��ك و)�!' �د�دة )د �م ا1����Tوھو 	�T%&� �T ا

�)���ق ��	��س ا��Cل   . ٢ا#��واب ا�ذي ��%	ن و)�!' 

��Tض ا��T0#ت 	Tن ان ا�	��Tس )Tد �� إ�T�"Tذھب  �٣ءا# ان ��ض ا��&( �T�TCل 

��  وا��0ث ھ	��ا#��واب 0&8 	ن ا�	و%وع  �ن ��طأدون �T1ت ا�T(ل ,�" ا�وC0� و�م

�TT�(��	�� 8TT�ن ���TTد 	��)��TT أن ا�	�0�TTC ا���	�TT%&� �TT أرى �TT ا�TTذ ، و�و% O�TT	TT���� �TTق 

TT�و� أTT*1ر أوا#TT��واب 	TTرة � "TT�0�  ًاداء �TT�وا�TTب  ا�	و%TTوع  8TT&0	TTن ا��TT0ث وا�درا

ن �T1ون أTC0ل �)Tد  إذھTذا ا�Tرأي  إ��8Tا�	��س �� ا�	را)�� وا�	��4 ، و�0ن �ؤ�Tد 	�T ذھTب 

و)Tد �TC0ل �T�*1 �Tر 	Tن ھTذه ا��T0#ت  ا#T��واب إ��8T	ن و�8T ر!�س ا�	��س 	ن 0زب 
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ا�رد وا���&�ب ,�" ا�وز�ر و ا�	��)�� �� ر!�س ا�	��س ,دم �	�1ن 	&دم ا#��واب 	ن4و	0

�4ن ���Eر ر!�س ا�	��س  ���� 	���� ����!ب �واب 	ن دون أي ط�ب ا#�� إ,�دة)د �1ون 

ن إ��س ا��واب 	ن �&د�م ا#��واب ون �	1ن ,%و 	أ��ب  �8أ�ذا ����4 �رى  ، و)�!' �د�دة

TCق ا���T��بذا T��1ت ھ��Tك إل �� 8T	Tن دون و)�TT!' �د�Tدة T��T ا,�TTدة 	�TTررة �ؤ�Tد ط� أ 8T�

  .ا#��واب

 



 ٧٢  

  الرابعالفصل 

  لالستجواب المسؤولية السياسية كأثر                 

اذا ( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على انه ) ٦١(نصت المادة 

ب تعد المسألة منتهية وبخالفه يجوز ان انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوِ 

، ) وفقا لإلجراءات الواردة في النظام الداخلي  بوَ الستجواب الى سحب الثقة بالمستجيؤدي ا

 المسؤوليةمن خالل النص السالف يتبين ان االثار المترتبة على مباشرة االستجواب تتلخص في 

الحكومة امام مجلس النواب  ، ويبرر  أوالوزراء  مسؤوليةتتمثل في  المسؤوليةوهذا  ١السياسية

 المسؤوليةف المسؤوليةنه حيث توجد السلطة توجد بأضي قلقاعدة التي تل وفقاهذا الحق للبرلمان 

السياسية اهم النتائج التي تترتب على االستجواب ، فالوزارة في النظم البرلمانية تباشر سلطة 

فعلية حقيقية في مجال السلطة التنفيذية وال أقل من ان تراقبها السلطة التشريعية لتحد من 

مسؤولين  اعتبارهمللوزراء  السياسية المسؤوليةيقصد بو  ، ٢لت ذلكأو شططها وغلوها ان هي ح

حق البرلمان في سحب الثقة  ويقصد بها أيضا ٣ون الحكم أمام البرلمانعن تصرفاتهم بادارة شؤ 

 أوالوزراء ، ويترتب على هذا الحق البرلماني وجوب استقالة الوزارة  أحدمن  أومن الوزارة كلها 

السياسية من  المسؤولية، وتعد  ٤الوزراء أحدمن  أومنها  الوزير كنتيجة حتمية لسحب الثقة

ية فيه فبدونها من غير الممكن تكييف نظام أو اسية في النظام البرلماني وحجر الز االسالدعائم 

السياسية ليكون النظام  المسؤوليةيكفي أن يقرر الدستور : حتى قيل  ٥الحكم بأنه نظام برلماني

في صلب الدستور يجعل النظام السياسي الذي  المسؤوليةتلك برلمانيا ، فبمجرد النص على 
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 ٧٣  

فردية تثور  مسؤوليةالسياسية للوزراء هي  المسؤولية، واذا كانت  ١تمخص عنه الدستور برلمانيا

تضامنية تثور في وجه  مسؤوليةوزراء بأشخاصهم فأنها قد تكون كذلك  أوفي وجه وزير بعينه 

الى وزير ساندته الحكومة وتضامنت  أو ، لس الوزراءفي وجه رئيس مج أو ، الحكومة ككل

 المسؤوليةفأن  ، الوزيرفردية يترتب عليها طرح الثقة من ال المسؤوليةوأذا كانت   ، معه

  . ٢الوزارة كلها من التضامنية تنتهي بطرح الثقة

السياسية التي  المسؤوليةالوزارية على  المسؤوليةطلق توقد جرت العادة على ان 

ويعد سحب الثقة من بين اآلثار التي تترتب على قيام المسؤولية  لى أعضاء الحكومة ،تقع ع

هذا المبدأ  أعمال، فمن الممكن القول بأن المسؤولية السياسية هي المبدأ وٕاجراءات  ٣السياسية

السياسية أن  المسؤوليةويستوي في شروط تحريك  ، يمكن ترجمتها بسحب الثقة من الحكومة

اعية تتصل برئيس مجلس الوزراء جم مسؤولية أوفردية اي تتعلق بوزير معين ،  وليةمسؤ تكون 

المواضيع  ل هذهأو وسوف نتن ، الى االثر المترتب على كل منهما اما التسمية بينهما فمرجعهأ، 

  :تي وكاأل فصلبالتفصيل في هذا ال

  السياسية الوزارية المسؤوليةصور : ل و المبحث األ

  تحريك المسؤولية السياسية الوزارية : ثانيال مبحثال

  المترتبة على المسؤولية السياسية الوزاريةاآلثار :  لثالثا مبحثال
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  لواأل  مبحثال

  السياسية الوزارية المسؤوليةصور 

فردية فيسأل كل وزير على حدة  مسؤوليةالسياسية للوزراء اما ان تكون  المسؤولية

لقد قرر المشرع ة ، و أحدالوزارة بكامل أعضائها كهيئة و  جماعية فتسأل مسؤوليةوقد تكون 

الفردية  المسؤوليةالوزارية السياسية سواء في ذلك  المسؤوليةالدستوري في العراق االخذ بصورتي 

 لأو ها ، وبناء على ذلك فأننا سنتنئتبكامل هي ارةالجماعية للوز  المسؤولية أوالعضاء الحكومة 

  :سية في هذا المبحث وكاالتي السيا المسؤوليةموضوع صور 

  السياسية الفردية  المسؤولية: ل و المطلب األ

  السياسية التضامنية المسؤولية:  المطلب الثاني

  

  لواأل  مطلبال

  السياسية الفردية المسؤولية

وزراء محددين بأشخاصهم ، بمعنى  أوبوزير معين  المسؤوليةيتعلق هذا النوع من 

ال يجوز اعتبار  الى عدد محدد من الوزراء بحيث أوبعينه  ان ينسب تصرف معين الى وزير

ولة عنه ، وهذا ال يحدث بطبيعة الحال اال فيما يتعلق بالمسائل التي يستقل ؤ الوزارة كلها مس

وزراء مع الوزير بالتصرف فيها ومما يدخل في اختصاصه فحينئذ مالم يتضامن رئيس مجلس ال

يعتبر مجلس النواب ان الفعل المنسوب اليهم مما يمس ولين ومالم ؤ الوزراء المس أوالوزير 

سياسة الوزارة كلها فأن على الوزير تقديم استقالته بعد طرح الثقة والتصويت عليها بسحب الثقة 

التي تنصب  المسؤولية(ية بأنها السياسية الفرد المسؤولية، وتعرف  ١من الوزير مع بقاء الحكومة

محددين حيث يكون الفعل الذي تحرك على أساسه منسوبا الى على وزراء  أوعلى وزير بالذات 

  . ٢)وزير معين وخاص بسياسته هو ال بالسياسة العامة لمجلس الوزراء

الوزير الفردية سواء كانت التصرفات محل المساءلة قد صدرت  مسؤوليةوتتقرر 

تى نكون ازاء عن الموظفين في جهازه االداري أي الوزارة ، كما يجب ح أم عن الوزير شخصيا
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الوزراء ان ال يكون العمل الصادر عنه والموجب المساءلة قد خضع  حدالفردية أل المسؤولية

 مسؤوليةمام أال كنا إ خير موافقته عليها و بدى هذا األأقشة جدية من جانب مجلس الوزراء و لمنا

  .  ١ارةجماعية للوز 

طبيعة النظام  السياسية ال يتعارض مع المسؤوليةن هذا النوع من أوال شك 

بوزارته وال  علقةون المتؤ الوزير سلطات واسعة في تصريف الشالبرلماني الن هذا النظام يخول 

ن يتحمل الوزير بمفرده أفمن الطبيعي  ، يجعل من مجلس الوزراء سلطة رئاسية فوق الوزير

  . ٢المسؤولية لقاعدة الربط بين السلطة و أعماالاالخطاء المنسوبة اليه شخصيا 

قواعد النظام البرلماني فيما يخص  ٢٠٠٥د ألتزم الدستور العراقي لعام وق

فقد اعطى العضاء  وكذلك رؤوساء الهيئات المستقلة السياسية الفردية للوزراء المسؤولية

 أن على) أ/ثامنا/٦١(نص في المادة  عندماهم نمرلمان حق التصويت على طرح الثقة الب

الوزراء باالغلبية المطلقة ويعد مستقيال من تاريخ سحب  أحدلمجلس النواب سحب الثقة من (

لمجلس النواب ، حق استجواب مسؤولي الهيئات (على أنه ) هـ/ثامنا/٦١(والمادة  ٣...)الثقة

اما الحال في  ، ٤)المستقلة وفقا لإلجراءات المتعلقة بالوزراء ، وله أعفائهم باألغلبية المطلقة

الوزارية الفردية أيضا عندما نص  المسؤوليةور المصري على الدساتير المقارنة فقد نص الدست

للدولة ولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة ؤ الوزراء مس(منه على ) ١٢٦(لمادة في ا

نواب رئيس  أحدوزارته ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة من  أعمالول عن ؤ وكل وزير مس

عندما  المسؤوليةك نص الدستور الكويتي على هذه وكذل ، ...)نوابهم  أوالوزراء  أوالوزراء 

وزارته ، واذا  أعمالول لدى مجلس االمة عن ؤ كل وزير مس(منه على ) ١٠١(لمادة نص في ا

ثقة ويقــدم الوزراء اعتبر معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم ال أحدقرر المجلس عدم الثقة ب

  ....) استقالته فورا 
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  الثاني مطلبال

  التضامنية  السياسية ةالمسؤولي

الحكومة بأكملها امام البرلمان ، وهي  مسؤوليةالتضامنية للحكومة هي  المسؤولية

جماعية بمعنى انه لو لم تحز الحكومة الثقة الكاملة من البرلمان فيجب عليها ان  مسؤولية

ام رئيس اما ان تكون ام المسؤوليةوهذه  ١تستقيل ، أي يستقيل رئيس الوزراء واعضاء حكومته

من اثار الرقابة  ثرٌ أار الرقابة البرلمانية وانما وهي في هذه الحالة ال تعتبر اثرا من اث الجمهورية

من  ثرٌ أالبرلمان وهي في هذه الحالة  مامأ المسؤوليةالسياسية لرئيس الدولة ، وقد تكون هذه 

  .٢اثار الرقابة البرلمانية

رلماني وجوهره فهي ال تمثل زة النظام البالسياسية التضامنية ركي المسؤوليةوتعتبر 

ركانه الجوهرية بحيث يترتب على تخلفها أأحد السمات البارزة لهذا النظام وانما تعد  أحدفقط  

ذا قررت لمجلس الوزراء فأن إالسياسية التضامنية  المسؤولية، و  ٣انتفاء الطبيعة البرلمانية

ة التي ادينت الوزارة بينهم من يعارض السياس تى لو وجدالوزراء جميعا يلتزمون باالستقالة ح

ن النظام البرلماني يقوم على مبدأ التضامن الوزاري الذي يؤدي الى اعتبار القرارات أل ، بسببها

  . ٤الصادرة عن مجلس الوزراء وكأنها صدرت باالجماع

م البرلمان عن ولون جميعا أماؤ ن أعضاء الحكومة مسأضامنية تعني الت المسؤوليةف

التي تتصل بالسياسة العامة التي تنتهجها الحكومة الدارة شؤون  عمالميع التصرفات واألج

جميعهم بالدفاع عن سياسة الحكومة والقرارات المتخذة من جانبها تنفيذا الدولة ، كما يلتزم هؤالء 

 هم غير راض عن هذه السياسة والأحدم خارجه ، فاذا كان أهذه السياسة سواء داخل البرلمان ل

، اال ان هذا الحال ال ينطبق مع ما  ٥ن يستقيلأوجب عليه  لديه الرغبة في الدفاع عنهاتوجد 

موجود في العراق حيث ان هناك الكثير من الوزارء غير راضين عن سياسة الحكومة ومع ذلك 

  . فهم مستمير في مناصبهم وذلك من اجل مصالح احزابهم ومصالحهم الشخصية
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ة تقوم على اساس تضامن أحدتشمل الحكومة كلها كوحدة و  التضامنية المسؤوليةو 

ومن الصعب  ، ١ها في ادارة الشؤون العامة للدولةنالوزراء في السياسة العامة التي ينتهجو 

التضامنية النها  المسؤوليةتحديد مجال معين لما يعتبر من قبيل السياسة العامة التي تؤدي الى 

مان فمن حق البرلمان أن يعترض على أي موضوع بسحب مسألة تقديرية يرجع تقديرها للبرل

التضامنية  المسؤوليةوتوجه  ،  ٢الثقة من الوزارة معلنا عدم رضاه عن السياسة العامة للوزارة

 ، استقالتها أووتؤدي الى طرح الثقة بالحكومة ككل  ، للحكومة في شخص رئيس مجلس الوزراء

وضوع الثقة في شخص رئيس مجلس الوزراء بعد ن يطرح مألى و األ : وهذا يحدث في حالتين

ن يطرح أوالثانية  ٣ون السياسة العامة للوزراءؤ في شأن من ش مناقشة استجواب موجه اليه

ليه ويعلن رئيس الحكومة تضامنه إاكثر بعد استجواب موجه  أوموضوع الثقة في شخص وزير 

  .   ٤عن ذلك صراحة علنين أل التصويت على موضوع الثقة بشرط مع الوزير وذلك قب

التضامنية الى ضرورة وجود وحدة  المسؤوليةسبب وجود  اءويرجع بعض الفقه

ن أحيث  ، السياسية عمالالعمل في السلطة التنفيذية التي هي شرط ضروري لحسن سير األ

يمكن كومية المتعلقة بوزارته ، ولذلك الح عمالل فقط كل وزير عن األأو الفردية تتن المسؤولية

وفق هواه دون اعتبار الراء ومواقف زمالئه االخرين  على ن يقرر ويتصرفأمن الوزراء الي 

سلفنا شرط ضروري أي السلطة التنفيذية التي هي كما ومن ثم تنقطع مفاهيم وحدة العمل ف

اعضاء  أحد أعمالن عالتضامنية  المسؤوليةالسياسية ، لذلك وجدت فكرة  عماللحسن سير األ

  . ٥الوزارة

قواعد النظام البرلماني فيما يخص  ٢٠٠٥لتزم الدستور العراقي لعام وقد أ

 من عضاء البرلمان حق التصويت على طرح الثقةعطى ألأضامنية فقد السياسية الت المسؤولية

لمجلس النواب بناء على ( على ) ٢/ب/ثامنا/٦١(في المادة  رئيس مجلس الوزراء عندما نص

اما الحال في الدساتير  ، ٦...)رئيس مجلس الوزراء  أعضائه سحب الثقة من ١/٥طلب خمس 
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التضامنية أيضا عندما نص في  المسؤوليةالدساتير المقارنة فقد نص الدستور المصري على 

رئيس  مسؤوليةلمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر أعضائه (منه على ) ١٢٧(المادة 

) ١٠٢(عندما نص في المادة  المسؤوليةوكذلك نص الدستور الكويتي على هذه ...) الوزراء 

 ، ال يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة وال يطرح في مجلس االمة موضوع الثقة به(منه على 

عدم امكان ) ١٠١(مة بالطريقة المنصوص عليها في المادة ذا رأى مجلس األإومع ذلك 

  ...) . مع رئيس مجلس الوزراء رفع االمر الى رئيس الدولةن أو التع

  

  

  الثاني مبحثال

  تحريك المسؤولية السياسية الوزارية

 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ٢٠٠٥لقد احاط دستور العراق لعام 

السياسية الوزارية  المسؤوليةتحريك  واالنظمة الداخلية للبرلمانات المقارنة المقارنة اتيرالدسو 

ن القيود واالجراءات التي تمثل الفردية منها و التضامنية اذ كانت اثرا لالستجواب بعدد م

ضمانات مهمة تكفل عدم اساءة استخدام هذا الحق ، وذلك من اجل استقرار الحكومات ومنعا 

حق طلب ، على ان من اهم الضمانات هو ان يكون لرئيس الحكومة  ١لخطر تغييرها باسراف

ك من اجل عدم فقد على تقديم طلب بذلك الى رئيس الجمهورية وذل حل السلطة التشريعية بناءً 

  :وهذه االجراءات والضمانات هي ،  ٢التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

   األنتهاء من مناقشة االستجواب  :ال أو 

رئيس مجلس الوزراء اال  أوالوزراء  أحدال يجوز ان يقدم طلب سحب الثقة من 

م طلب سحب الثقة منه ، وهذا بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة استجواب موجه الى من تقد

اذ ) ٢/ب(و) أ(في الفقرتين  ٢٠٠٥من دستور العراق لعام  )ثامنا/٦١(ما نصت عليه المادة 

 ال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير اال بناءً  (... نهأ من المادة المذكورة على) أ(تنص الفقرة 

وتنص  ٣...)وجه اليه طلب موقع من خمسين عضوا ، اثر مناقشة استجواب م أوعلى رغبته 

اعضائه سحب الثقة من رئيس  ١/٥مس على طلب خُ  لمجلس النواب بناءً (على ) ٢/ب(الفقرة 

                                                 
�ن . د - ١�f: k
�ن 2 �f: :ر�Q� ص ، U/�&٤٩١ . 

� رأ�] و د. د ٢Rو . ، =
�/U ، ص ��Qروا)] ا/�اھ&٤٧٢ . 

Q* 9] ھ�ا - ٣ : ��م ) ٦٣(ا���دة  أ)>b��ا%( �@ ا�I�اب ا���ا E A�� ) 2ا��ا.  



 ٧٩  

مجلس الوزراء وال يجوز ان يقدم هذا الطلب اال بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء 

(...١  

و ) ١٢٦(على هذا االجراء أيضا الدستور المصري في المادتين  قد نصو  

  . ٣منه )١٠١( ةلى ذلك في المادمنه وكذلك نص الدستور الكويتي ع ٢)١٢٧(

وتقديم طلب طرح الثقة بعد انتهاء مناقشة االستجواب وليس قبل ذلك يمنح من 

مة في استفادته من فرصة الدفاع التي اتيحت له خالل جلسة همة وجه ضده طرح الثقة ضمان

وع االستجواب هي التي تفرز هذا الطلب كما أن المناقشة التي تجري في موض ٤االستجواب

،  ٥ن هذه االدانة تستوجب سحب الثقةأ أو ، أدانة من وجه اليه االستجواب لألعضاءمتى ثبت 

ال يتصور " ... عن سبب التالزم القائم بين طلب سحب الثقة واالستجواب قائال  منهموقد عبر 

ق ذلك اتهام صريح من قبل ان تسحب الثقة من الحكومة في معظم الحاالت دون ان يسب

فالقرار بسحب  ، مناقشة هذا االتهامالعضاء منها بالتقصير و ا أو –الحكومة  - البرلمان للوزارة 

الثقة هو في حقيقة االمر حكم على الحكومة بعدم الصالحية السياسية وال يتصور صدور مثل 

  .  ٦..."له نظام االستجواب وهو ما يكف ، هذا الحكم بال تحقيق وسماع لوجهات النظر ثم اقتناع

  تحقيق نصاب معين لتقديم طلب سحب الثقة: ثانيا 

على رغبة الوزير المقدم ضده  الوزير اال بناءً  من ال يطرح موضوع سحب الثقة

االستجواب وهذا من اجل تجلية موقفه والتاكد من انه مازال محال لثقة البرلمان وال شك ان اقدام 

من قبل عدد من على طلب موقع  بناءً  أو،   ٧ب يؤكد سالمة موقفهالوزير على مثل هذا الطل

ال يجوز (... أن على )أ/ثامنا/٦١(ادة الم في ٢٠٠٥دستور العراق لعام  قد نصو  عضاءاأل

، اما   ٨...)طلب موقع من خمسين عضوا  أوطرح موضوع الثقة بالوزير اال بناء على رغبته 
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 ٨٠  

 اعضاء مجلس النواب ١/٥ مسِ يقدم بطلب من خُ  سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء فأنه

والتي تنص على  )٢/ب/ثامنا/٦١(المادة  في ٢٠٠٥لعام  دستور العراق عليه وهذا ما نص

  ١...)اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ١/٥على طلب خمس  لمجلس النواب بناءً (

) ١٢٧(و ) ١٢٦(صري وفي المادة لدساتير المقارنة فقد تطلب مثال الدستور المالحال في ااما 

 نوابه أحد أورئيس مجلس الوزراء  أوالوزراء  أحدشر أعضاء المجلس لسحب الثقة من موافقة عُ 

لسحب الثقة من الوزراء  المجلس أيضا شر أعضاءالدستور الكويتي فقد تطلب موافقة عُ  أما ،

ان اشتراط  اءهقفبعض ال ويرى،  ن مع رئيس مجلس الوزراءأو لطرح موضوع عدم امكان التع أو

الحكومة ولذلك تنص عليه غالبية  من يضفي طابع الجدية في طرح الثقة موافقة هكذا عدد

  . ٢الدساتير

   أجل معين للتصويت على سحب الثقة :ثالثا 

اعضائها اال  أحد أوال يصدر مجلس النواب قراره في سحب الثقة من الحكومة 

من دستور ) ثامنا/٦١(وهذا ما نصت عليه المادة  ، قديمهقل من تاريخ تيام في األأبعد سبعة 

 انه من المادة المذكورة على) أ(اذ تنص الفقرة ) ٢/ب(و) أ(في الفقرتين  ٢٠٠٥العراق لعام 

وال يصدر المجلس قراره في الطلب اال بعد سبعة ... ال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير (...

لس النواب بناء على طلب لمج( على ) ٢/ب(ص الفقرة وتن ٣)ايام في االقل من تاريخ تقديمه

ن يقدم هذا الطلب اال أوال يجوز  ، عضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراءأ ١/٥خمس 

  .٤)قل من تقديم الطلب يام في األألى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة بعد استجواب موجه ا

و ) ١٢٦(لمادتين في ا لمصريالدستور ا فقد نص اما الحال في الدساتير المقارنة 

من  ، الى عدم جواز سحب الثقة قبل ثالثة أيام تانن المذكور امنه حيث أشارت المادت) ١٢٧(

على عدم جواز مناقشة  منه) ١٠٢(و ) ١٠١(نص الدستور الكويتي في المادتين و  تقديم الطلب

  . من تقديمه أيام سبعةاالستجواب قبل 
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هو اتاحة الفرصة  ١اءو من هذا القيد الزمني كما يرى بعض الفقهوالهدف المرج

وية وهدوء وذلك نظرا لما يترتب مر والنظر في الموضوع بر عضاء مجلس النواب لتدبر األأل

ن المدة المشار اليها تفتح الباب للضغط على أنا نرى نأال إثار خطيرة ، أطرح الثقة من  على

ضافة أ، مد البت في اقتراح طرح الثقة أطالة إلى إمنه وتؤدي الثقة وتغيير موقفهم  مؤيدي طرح

از اصدار المجلس لى عدم جو إشار أالمشرع الدستوري  على النص ان ذُ ن ما يؤخأالى ذلك 

زه وبالتالي تحديد موقف أو بغي تجنقل واغفل تحديد الوقت الذي ال ييام في األأقراره قبل سبعة 

  .القبول  وأالمجلس من طلب سحب الثقة بالرفض 

  أغلبية خاصة للموافقة على طلب سحب الثقة :رابعا 

وهذا ما نصت عليه المادة  ، سحب الثقة باالغلبية المطلقةباره يصدر المجلس قر 

من ) أ(اذ تنص الفقرة ) ٣/ب(و) أ(في الفقرتين  ٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ثامنا/٦١(

 ، ٢...)الوزراء باالغلبية المطلقة  أحدمن لمجلس النواب سحب الثقة (المادة المذكورة على 

يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس  (...على  من المادة ذاتها )٣/ب(وتنص الفقرة 

أما الحال في الدساتير المقارنة فقد تطلب و ،  ٣)مجلس الوزراء باألغلبية المطلقة لعدد اعضائه

 أوالمجلس لسحب الثقة من الوزراء  منهمالذين يتألف  عضاءاألالدستور المصري موافقة أغلبية 

فقد تطلب أيضا موافقة أغلبية ما الدستور الكويتي أو  ، ٤نوابه أحد أو رئيس مجلس الوزراء

رئيس  ن معأو عدم امكان التع أواالعضاء الذين يتالف منهم المجلس لسحب الثقة من الوزير 

  . ٥مجلس الوزراء

من ) ثامنا/٦١(ي أشارت اليها المادة الت لمقصود باالغلبية المطلقةا ولكن ما 

عضاء الذين يتألف منهم غلبية االأهل هي  )٣/ب(و) أ(في الفقرتين  ٢٠٠٥دستور العراق لعام 

فرقت بين االغلبية للمحكمة االتحادية العليا  في قرار ؟ن و األعضاء الحاضر  أوالمجلس 

لبية المطلقة المطلوبة عند المطلقة المطلوبة عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء واالغ

تطلب في  ٢٠٠٥ن دستور العراق لعام أحكم لها الوزراء حيث قضت في  أحدسحب الثقة من 

لعدد اعضاء مجلس النواب عند ) غلبية المطلقةاأل(منه الحصول على ) ٣/ب/ثامنا/٦١(المادة 
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تتطلب المادة الوزراء فلم  أحدما في حالة سحب الثقة من أسحب الثقة من رئيس الوزراء ، 

وهي غير االغلبية المطلقة لعدد  ، )غلبية المطلقةاأل(منه اال الحصول على ) أ/ثامنا/٦١(

ردها مجردة من أو الن النص قد  ، اعضائه الوارد ذكرها عند سحب الثقة من رئيس الوزراء

غلبية عدد الحاضرين بعد تحقق النصاب القانوني لالنعقاد أوهي تعني  ، )عدد االعضاء(

راد واضع الدستور االغلبية المطلقة أولو  ، من الدستور) الأو /٥٩(لمنصوص عليه في المادة ا

  .١)٣/ب/ثامنا/٦١(ردها صراحة كما فعل في المادة و لعدد االعضاء أل

جديرا بالذكر ان المشرع العراقي لم يتطرق الى نوع التصويت على قرار سحب 

فق واألجدر ان يكون التصويت و قه يرى انه من األال ان الفإ ، م علنياأسريا  الثقة سواء كان

ا اذ ان سرية التصويت تتماشى مع ضمانات حرية النائب في اتخاذ ينيكون عل سريا بدال من ان

فأن صوت النائب  ، القرار من ناحية ، ومن ناحية اخرى الن التصويت العلني فيه احراج كبير

وت النائب مع سحب الثقة عدته الحكومة ن صَ للحكومة وا ياضد سحب الثقة عده الناخبون موال

  . ٢خصما لها

  

  

  الثالث مبحثال

  المسؤولية السياسية الوزارية على اآلثار المترتبة

لمجلس ( نه أعلى  ٢٠٠٥من دستور العراق لعام  )أ/ثامنا/٦١(تنص المادة 

ار سحب الثقة الوزراء باألغلبية المطلقة ويعد مستقيال من تاريخ قر  أحدالنواب سحب الثقة من 

 أحدن االثر المترتب على قرار سحب الثقة من أسالف الذكر الفيتبين من النص  ، ٣...)

 هي استقالة من سحبت منه الثقة)  فرديةالسياسية ال المسؤولية( وزراء معينين أي  أوالوزراء 

ل في الدساتير أما الحا ، عد تقديم االستقالة من النتائج الحتمية التي تترتب على سحب الثقةيو 

ذا قرر المجلس سحب إ( انه منه على) ١٢٨(المقارنة فقد نص الدستور المصري وفي المادة 

 ، )نوابهم وجب عليه أعتزال منصبه أوالوزراء  أونواب رئيس مجلس الوزراء  أحدالثقة من 
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ول لدى مجلس االمة عن ؤ كل وزير مس(على ) ١٠١(في المادة وكذلك نص الدستور الكويتي 

الوزراء أعتبر معتزال للوزارة من تاريخ قرار  أحدوزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة ب مالأع

  ...) .عدم الثقة ويقدم استقالته فورا 

ويترتب على ذلك انه بمجرد صدور قرار سحب الثقة من الوزير يفقد السلطات 

ل ذلك كانت قراراته التي كان يملكها وال يملك ان يمارس أي اختصاص متعلق بوزارته ولو فع

ارة لتصريف العاجل من ، فال يجوز له البقاء في الوز  ١معدومة لصدورها من غير ذي صفة

  . ٢لى وزير اخر حتى يتم تعيين وزير جديدإوزارته  أعمالمور وانما تسند األ

اما بالنسبة لرئيس الهيئة المستقلة فأن االثر المترتب على سحب الثقة منه هو 

على أنه ) هـ/ثامنا/٦١(الستقالة كما هو الحال بالنسبة للوزير حيث نصت المادة االعفاء وليس ا

المتعلقة بالوزراء ،  لإلجراءاتمسؤولي الهيئات المستقلة وفقا  استجوابلمجلس النواب ، حق (

من النظام الداخلي لمجلس ) ٦٧(وعلى ذلك نصت أيضا المادة ) المطلقة باألغلبية أعفائهموله 

 .اقي النواب العر 

اما العالقة مع رئيس مجلس الوزراء فأن االثر المترتب على قرار سحب الثقة منه 

تعد ( نه أعلى  بنصها )ج/ثامنا/٦١(ت عليه المادة هذا ما نص ، هو استقالة الوزارة باجمعها

وتعتبر الوزارة مستقيلة في ،  ٣)الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء 

لى عرض تقرير المجلس على رئيس إمن رئيس مجلس الوزراء دون حاجة  سحب الثقةحالة 

الى عدم  همن )١٢٧(ذ اشارت الفقرة الرابعة من المادة إ الجمهورية كما فعل الدستور المصري

لى رئيس الجمهورية إيقوم مجلس الشعب برفع تقريره  أمكانية تطبيق اثار سحب الثقة فورًا ، بل

ارة ما قبول استقالة الوز إ ، رئيس مجلس الوزراء الذي يكون امام خيارين وليةمسؤ بشأن تقرير 

ية الى المجلس وهنا المجلس ن يرد التقرير ثانأواما  ، عده المجلسأوحينئذ يكتفي بالتقرير الذي 

رئيس مجلس الوزراء واما تأكيده  مسؤوليةما عدوله عن موقفه بشأن تقرير إمام خيارين أيكون 

عضاء المجلس ، فأذا تم رفع التقرير ثانية بالنسبة التي أل بشرط موافقة ثلثي و األ على موقفه

، وكذلك فان الدستور الكويتي قد أشار رئيس الجمهورية استقالة الحكومة فهنا يقبل  ، اشرنا اليها

كما هو  فوران أو االمة بعدم التعقرار مجلس  تطبيق أثار يةلى عدم امكانإ) ١٠٢(ي المادة ف
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بل يجب أن يرفع المجلس هذا القرار لألمير  ، ال بالنسبة لقرار سحب الثقة من الوزراءالح

مير كون لأليوهنا  ، الحكم في النزاع الدائر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية له والذي يكون

وفي هذه  ، عفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبهإيقرر الموافقة على  أنأما الخيارين  أحد

ن يقوم بتعيين أن وبالتالي عليه أو مير قد قبل وجهة نظر المجلس بقرار عدم التعة يكون األالحال

ن يحل أالوزراء في موقفه وبالتالي عليه لى مناصرة رئيس مجلس إيميل  نأ أووزارة جديدة 

   . ١مجلس االمة والدعوة النتخابات جديدة

ال انه يتعين على إة مستقيلة ئيس الوزراء عد الوزار ر  مسؤوليةيترتب على تقرير  اذاً 

رئيس مجلس الوزراء و الوزراء االستمرار في مناصبهم لتصريف االمور اليومية لمدة ال تزيد 

من ) د/ثامنا/٦١(عن ثالثين يوما الى حين تأليف الحكومة الجديدة وهذا ما نصت عليه المادة 

ن مجلس الوزراء بأكمله في حالة التصويت بسحب الثقة م(اذ نصت  ٢٠٠٥دستور العراق لعام 

في مناصبهم لتصريف االمور اليومية لمدة ال تزيد عن  والوزراء يستمر رئيس مجلس الوزراء

من النظام الداخلي ) ٦٦(كذلك المادة  ، ...)ثالثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد 

الوزراء بأكمله في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس (أن ي على لمجلس النواب العراق

في مناصبهم لتصريف االمور اليومية لمدة ال تزيد عن  والوزراء يستمر رئيس مجلس الوزراء

  . ...) ثالثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد

لس الوزراء الذي قرر هل يمكن ان يسند الى رئيس مج: والسؤال الذي يطرح هنا 

؟ وهل يجوز اختيار الوزير الذي طرح الثقة عنه في وزارة  وليته تشكيل وزارة جديدةؤ البرلمان مس

  جديدة ؟

من يرى انه ال يجوز هذا  ٢اءهذا السؤال نقول انه هناك من الفقه نللجواب ع

الوزير فقد  أوطرح الثقة يعني ان رئيس مجلس الوزراء  أو المسؤوليةبالقطع الن تقرير 

ثقة البرلمان ، حتى ولو كان هذا االخير  ضحى ال يحوزوأالحية الالزمة للعمل الوزاري الص

ه بل وال يجوز التحايل على ذلك بنظام التدوير منطرح الثقة  أووليته ؤ الذي قرر مسمجلسا غير 

التي كان يتوالها عند طرح الوزاري بأن تسند اليه في الوزارة الجديدة حقيبة وزارية اخرى غير 

ه أثبت عدم منذلك اذ ان من طرحت الثقة  ه ، ونحن نؤيد ما ذهب اليه الفقه فيمنالثقة 

  .صالحيته لتولي منصب وزاري فمن غير المعقول اختياره في وزارة جديدة 
                                                 

�م ا��&��ري �( ا���)] ، ��Qر &�/U ، ص: ( <:�دل ا�\�\��. د - ١b��٩٤٤ا .  
�/U ، ص ��Qر: )�*E  أ/� �$�� /�ھ(. د - ٢&١٧٨ . 
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  أ  

 �����صا�

وا�����ذ���� ھ��� ا����� ������ز ا��ظ���م  ا�����ر���� ان ا�ر������ ا�����د���� ����ن ا�����ط��ن

ا��ر����� �ن '�ره �ن ا%�ظ�� ا%$رى ، وان ا��ظ�م ا��ر������ ��د رأب ���� ا�ط��ء ا����ط� 

ا ا�����ذ�� ا�0ق -� د�وة ا��ر���ن ا�� ا%��+�د و-ض ادوار ا%��+�د و�*(�ل ھ�ذه ا%دوار وا$��ر

ا����ر���� ����ك و���3ل  ا����ط� ن0ل ا��(�س ا������ ، و����+��ل -�*���ك ا���ط� ا�����ذ�� 0ق 

�وا�ط��5 ���ط�4 �را��� أ���ل ا���ط� ا�����ذ��  ��د ا%��(واب �ن اھم ا�و��3ل ا��� ���رس 

���6 ����� ��5 ا���ط� ا���ر���� ��5��5 ا�ر����� ��� ا���ل ا���ط� ا�����ذ�� اذ ا�6 ��0ل -� ط

�ن (��ب ��7و ا��ر����ن ا��� ر��3س �(��س ا��وزراء او �وا��6 او ا��وزراء  ا%��5م وا����0��

���د  أ��53��7و�د �ؤدي ا�� طرح ا�;+� ���0:و�� او �*�0د  �ن ا�9ور ا�دا$�� -� ا$�58�8م

، و����A(واب دور أ����� -��  ، وھو �� ��رف �����3و��� ا�وزار�� ا�������م �53$طأ;�وت 

وا%���(واب �����ر و����� $��8� ����ظ��م ا��ر������ دون وازن ا���ط�ت و7�ط ���ر���5 ، �

 �����:نوھ��� ��(���� ��������� ���ن ط������ ھ��ذا ا��ظ���م ا���ذي �����رض ���*ن %  ا�9ظ�������واه ���ن 

، ا�0:و�� �ن ا�+��م وا���ل ا% -� ظل ;+� ا��ر���ن ا��� %�د ��ن ان ������5 و��+�� ������� ���5 

��� ھذه ا�و���� �0ددا اط�رھ� ا���م وا�+وا�د ا��� �0:�م  �٢٠٠٥ور ا��راق ���م و�د �ص د�

5����اب ا��را��� �����8ل ;م ��د ذ�ك �:�ل ا��ظ�م ا��دا$�� ��(��س ا���و � ،���ر��6 و��7ن -�

  .و������6 و�ر��ب ا;�ره  ا(راءات �+د�م ا%��(واب

��� ا�ر������ وا���� ����4 ��ن وا���G� �ن ا(راء ھذا ا��0ث ھ� ���ن أھ��� ھذه ا�و�

  . ٢٠٠٥ط�����5 وأ;�رھ� و���ن ��ظ���5 و-ق ا�د��ور ا��را�� ���م 

��ن $�Aل أر���� -�8ول، $�8ص ا���8ل  ا%���(واب ھ�ذه ا�درا���و�د ���و��ت 

������زه ���ن �+���� ، وواھ�����6  ط������6 و�����ن ا��+��6 وا�����ر���G� ً4ً� و ����(وابا9ول ���ر���ف ا%

، ���روط ا��� �0:م ����� ا%���(واب ����� $8ص ا��8ل ا�;���  و��3ل ا�ر���� ا��ر������ ،

���، :���  �0ث �م ا���ر�ف ����روط ا��:��� ا���ط��� -� ا%��(واب و:ذ�ك ا��روط ا��و7و

��+� %(راءات و������ ا%��(واب �ن $Aل ا��0ث -� ا%(راءات ا���$8ص ا��8ل ا�;��ث 

و$�8ص ا���8ل ا�را��4  ��� ������ ا%��(واب و������6 و�0%ت �دم ������ ا%��(واب ،

�8ور ا����3و��� ا�������� وا(�راءات �ر�����5 ����ؤو��� ا������� :*;ر ���A(واب و�0ث -�6 

   .و�� ��ر�ب ����5 �ن أ;�ر 



  ب  

3ل ھ��م و����أا%����(واب ������ر ���ن  ان و���د �و���8ت ���ن $��Aل ھ��ذه ا�درا���� إ����

أ�0د أ���7ء  ��ن �ا��و(�5 ا%�����5ت ;��وت ���0� -�� �����5 ���رب ���� وذ�ك ا�ر���� ا��ر������

وان ���س ����A(واب  ، ا���6 و(�6 ��ن �(��ه �ا�;+� ��0ب� وا����;��� ا��(��س -� ا��واب�(�س 

 ��ن ����G�ا -�� �0د��دھم ا�د���وري ا�+���ون -�� ا��+��5ء $��Aفا ��إ �ر(4 ذ�كو ��ر�ف �0دد

 ���ن ��(�و���� ا%����(واب ���ر���� ��0ق ا����7و -��� ا��را���� ا�����رع ���0طأو���د  ا%����(واب

 ��روط أو ا%���(واب ��و�7وع ����ق �و7و��� ا��روط ھذه :��ت �واء ا��روط أو ا�+�ود

ً  و�د �د ا���رع ا��را�� ا%��(واب ، ا��واب �(�س ر��3� ��إ �+د��6 �:���� ����ق �:��� �+0 

وذ�ك �$��ف �ط����� ا%���(واب ا��ذي �����ر 0+��  و�ت أي -� �0�6 �6 �(وز ��+د�� ���8$ً 

������وا��ظ���م ا���دا$�� ��(���س  ��٢٠٠٥ظ���م ا%����(واب و-��ق ا�د����ور ا��را���� �����م  وان ، 

ا�:;��ر ��ن ا���+ص وا��ذي ��رى �7رورة �A-��6 ��ن ���ل  ��د ����6 ٢٠٠٧ا��واب ا��را�� ����م 

  .ا���ر���� ا���رع �ن أ(ل ا%ر�+�ء �����ل ا�ر���� ����ط� 

    

  



 
٩٢  

 ���درا�
�ب ا�: او	    

  ��) ا
�وزارة –ر���س ا
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�� (و��� ا
���ط� ا
����ذ��� : ا�راھ�م �د ا
	ز�ز ����� .د  .١
 .٢٠٠٦#���ة ا
#	�رف ، ا%�&�در�� ،  ا%�ظ#� ا
������ ا
#	�"رة ،

 ���دون ،دار ا
�����1 ا
	ر�����  ، ا0ولا
.��زء  ،ا
�ظ���م ا
������� : إ���راھ�م درو���ش . د .٢
 . ١٩٦٨ �ر�3 ��ر ،�دون � ، ��ر #&�ن

، ) درا���� #�8ر����(ا%�ظ#��� ا
�������� وا
#����دئ ا
د����ور�� ا
	�#��� : ا�#��د ���	���ن . د .٣
 .٢٠٠٨ا
ط�	� ا%و
; ، #��ورات ا
���� ا
�8و��9 ، 
���ن ، 


���ن و���ر ا
��دان ا
	ر��� ، ا
ط�	�� ا%و
�; : ا�ور ا
=ط�ب . د .٤ �  ����#
ا%"ول ا
�ر
 .١٩٦١��روت ، ، دار ا
	�م 
�#<��ن ، 


م ا
&��ب: ا��1ب �<م ز&�  .٥����; ا#��ل ا
���ط� ا
����ذ��� ، دار  ������
،  ا
ر�9�� ا
 . دون #�ن ��ر ، دون ��ر�3 ��ر

�و
�� ا
وزار���  �� ا
��ظم ا
و��	�� ا
#	�"�رة : ا�و ا
�.��ج ��د ا
?��� ا
���د . د .٦��#
ا
 .٢٠١٠و � ا
�ظم ا%�<#�� ، دار ا
���1 ا
	ر��� ، ا
�8ھرة ، 

ا
��وازن ���ن ا
���ط��ن ا
����ذ��� وا
���ر�	��  �� : �در #�#د ���ن ��#ر ا
.	��دي . د .٧
 ���#
، ا
ط�	�� ) درا�� #�8ر�� #� ا
�ط��ق �; ا
�ظ�م ا
د��وري ا
&�و���(ا
�ظ�م ا
�ر

 .٢٠١١ا%و
; ، دار ا
���1 ا
	ر��� ، ا
�8ھرة ، 

 �ر�ور��  � #"ر ، �دون ��ظ#� ا
د�ا
��8ون ا
د��وري و�طور ا%: Cروت �دوي . د .٨
 .١٩٦٩،  ، دون #&�ن ��ر

��; ا#��ل ا
�&و#��  �� :  .��ر .�د �"�ر . د .٩ �����#
ا%��.واب &و���� 
�ر�9�� ا
�ر
 .١٩٩٩#"ر وا
&و�ت ، ا
ط�	� ا%و
; ، دار ا
���1 ا
	ر��� ، ا
�8ھرة ، 

١٠.  �&
���#
و
��; ، ا
#"��در  ��� ����9ء ا
#�&#��� ا%���د���� ، ا
ط�	��� ا%: .	���ر &���ظم ا
� ا
&��ب ، ا
�8ھرة ، ��"
 .٢٠١١ا
	��ك 


���ن ، ا
ط�	� ا
�����C ، دار #&����  ا
��8ون ا
د��وري وا
د��ور: ��ن ا
��ن . د .١١ � 
 .ا
���ة ، ��روت 

ا���ء #.��س ا
��واب  �� ا
	�راق درا���  �� وا.���ت �8وق و: ���ن ا
��8� . د  .١٢
، ا
ط�	� ا%و
�; ،   ���ر ���ت  وا
�ظ�م ا
دا=�� 
#.�س ا
�واب ا
	را9� ٢٠٠٥د��ور 

 ، �#&�
 .٢٠١١ا

#���ئ ا
���8ون ا
د���وري و�ط�ور ا
�ظ��م ا
د���وري  �� ا
	�راق ، : �#�د ���ون . د .١٣
 .٢٠١٢ا
ط�	� ا%و
; ، #&��� ا
��1وري ، �?داد ، 



 
٩٣  

#ِ���ة ا
#	�رف ،  ا
��ر�	�� �; ا#�ل ا
�ر
#�ن ، ھ�#�� ا
��ط�: رأ ت د�و9� . د .١٤
 . ٢٠٠٦ا%�&�در�� ، 

ر  .١٥���
ا
��ظم ا
������� وا
���8ون ا
د���وري ، ا
.�زء ا%ول ، .�#	�� : ر#زي ط�H ا
١٩٧٧�ن ا
�#س ، ا
�8ھرة ، . 


���وا�ط ا
�"����� ا
�ر
#������ وو�����ل : ر#����ن #�#��د �ط���3  .١٦ �����#	
ا
�ط�����8ت ا
 .٢٠٠٢ – ٢٠٠١وإ.راءات ا
�ر
#�ن ا
ر�9��� ، دار ا
���1 ا
	ر���، ا
�8ھرة ، 

١٧. "
�1��� ا
#"�ر�� : �دق ��#� �د ا
ا"ول ا
##�ر�� ا
�ر
#����� ، ا
.�زء ا%ول ، ا

�&��ب ، �#�	
 .١٩٨٢ دون #&�ن ��ر ، ا

ا
����ط�ت ا
��C<ث  ��� ا
د������ر ا
	ر����� و ��� ا
�&��ر ا
������� : ا
ط#���وي  �����#�ن. د .١٨

��C ، دار ا
�&��ر ا
	ر���� ) درا���� #�8ر���� ( ا%��<#� �C
، ، دون #&���ن ����ر، ا
ط�	��� ا

١٩٧٤. 

دون  ،  )درا��� #�8ر���(ا
��ظم ا
������� وا
���8ون ا
د���وري : ���#�ن ا
ط#��وي . د .١٩
 .١٩٨٨،  ، دون #&�ن ��ر ��ر

ا
����8ون ا
د����وري و#���Mدى ا
�ظ���م ا
د����وري  ��� ا
.#1ور���� : ط	�#��� ا
.��رف . د .٢٠
 .١٩٦٤ا
	ر��� ا
#��دة ، #&��� ا
�8ھرة ا
�د��C ، ا
�8ھرة ، 


�����8ون ا
د����وري و�ط��ور ا
�ظ���م ا
������� ا
�ظر���� ا: ط	�#��� ا
.��رف . د .٢١ ���#�	

،  ، دار ا
���1 ا
	ر��� ، ا%�&�در�� ٣١وا
د��وري  � .#1ور�� #"ر ا
	ر��� ، ط 

 .دون ��ر�3 ��ر

�دل ���رى . د .٢٢ : ، ;�
ا
��8ون ا
د��وري وا
�ظ�م ا
د��وري ا%رد�� ، ا
ط�	� ا%و
 .١٩٧٢#ط��� ��Oم ��دة ،  #�ن ، 

����دل ا
ط�ط.د .٢٣ ������� : ، ��������8
ا
����دود ا
د�����ور�� �����ن ا
����ط���ن ا
�����ر�	�� وا
 .٢٠٠٠#ط�و�ت .�#	� ا
&و�ت ، 


��C) درا�� #�8ر��(ا
�ظ�م ا
د��وري  � ا
&و�ت : �دل ا
ط�ط���� . د .٢٤�C
 ، ا
ط�	� ا
 .١٩٩٨،  ، دون #&�ن ط��

�د P ��"ف  .٢٥ :
�و
��  �� ا
�دول ا��#
�د���C ، #دى �وا ر ا
��ط�ت ا
������� #�� ا
 .٢٠٠١دار ا
���1 ا
	ر��� ، ا
�8ھرة ، 

ا
��8ون ا
د��وري وا�0ظ#� ا
������ #�� ا
#�8ر��� ��
#���دئ : �د ا
�#�د #�و
� . د .٢٦

، #����ة ا
#	��رف ، ا��Q&�در�� ،  د��ور��  � ا
�ر�	� ا�Q<#�� ، ا
ط�	� ا
��د���ا

١٩٨٩. 

٢٧.  P د����ا
��ظ���م ا
�������� ، ا
���دار ا
����ظم ا
�������� وا����س : ���د ا
?����� �����و�� 
، ��	#�.
 .١٩٨٥ دون #&�ن ��ر ، ا



 
٩٤  

#��دى ا
�ظ�م ا
د��وري  � ا
&و�ت ، دار ا
���1 ا
	ر���� ،  : �د ا
���ح ا
��ن . د .٢٨
 .١٩٦٨��روت ، 

���دي 
����ر ،: �د ا
�8در ا�#��ل  .٢٩ ، ;�
دون  ا
�	د�<ت ا
د��ور�� ، ا
ط�	� ا%و
 . ٢٠٠١ #&�ن ��ر ،

 ا
د���ور�� ا
#���دئ  �� ا%ول ا
&���ب(  ا
د���وري ا
��8ون ، C#�ن =��ل C#�ن. د .٣٠
�#�	
 .١٩٥٦ ، ا
�8ھرة ، #"ر #ط�	� ،)  ا

ا
�ظ�م ا
د��وري وا
#ؤ���ت ا
������  � ا
&و�ت ، : "�
S ا
C#�ن �د ا
#�ك . د .٣١
 .١٩٨٩ا
ط�	� ا%و
; ، .�#	� ا
&و�ت ، 

، ا
ط�	��� ا
������C ،  دار ا
&���ب #	.��م ���ور ا
��د�ن ا
و����ط  : "���م ���ور ا
��د�ن . د .٣٢
 ��#�	
 .  ٢٠٠٩��روت ، ، ا

 .١٩٢٧ا%و��ع ا
�ر
#���� ، #ط�	� ا
&�ب ا
#"ر�� ، ا
�8ھرة ، :  ؤاد &#�ل . د .٣٣

درا��� �8د��� �������� ، دار  –و.�ز ا
���8ون ا
�ر
#����  �� #"�ر :  ���  &ري . د .٣٤
 .، ا
�8ھرة  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ا
���1 ا
	ر��� ، 

ا
���ظم ا
�������� وا
����8ون ا
د����وري ، #����Mة ا
#	���رف ، : ����و  #�.��د را��Oب. د .٣٥
 .٢٠٠٥ا%�&�در�� ، 

ا
����8ون ا
د����وري وا
د������ر ا
#"��ر�� ، دار ا
.�#	��� ا
.د���دة : #����ن =����ل . د .٣٦
١٩٩٦
��ر ، ا�Q&�در�� ،  . 

ا
�ظم ا
������ وا
د��ور ا
������ ، دار ا
���1 ا
	ر���� ، ���روت : #��ن =��ل . د .٣٧
 ،١٩٧٣. 

���; ا#���ل ا
�&و#���  ��� ا
�ظ���#�ن : #�#��د ����ھ� ا���و ���و�س . د .٣٨ ������#
ا
ر�9���� ا
�ر
 .٢٠٠٣ا
#"ري وا
&و��� ، دار ا
.�#	� ا
.د�دة 
��ر ، ا%�&�در�� ، 

 .ا
��8ون ا
د��وري ، #��Mة ا
#	�رف ، ا%�&�در�� : #�#د ر 	ت �د ا
وھ�ب . د .٣٩

 ، ��دون) درا��� #�8ر���(�9����1 �ت ور��وازن ا
���ط: #�#د �د ا
�#�د أ�و ز��د . د .٤٠
 .��٢٠٠٣ر ، ا
�8ھرة ، 


����ن ، ا
ط�	�� ا%و
�; ، ا
��ر&� : #"ط�; ا�و ز�د  1#� . د .٤١ ��  ����#
ا
�ظ�م ا
�ر
 .١٩٦٩ا
�ر��9 
���ر وا
�وز�� ، 
���ن ، 

�; ا#�ل ا
�&و#� ، ا
ط�	� ا%و
; ، دار ا
�&ر : #���ح �ر��و  .٤٢ ����#
ا
ر�9�� ا
�ر
 .٢٠١٠ن ، ا
#�"ورة ، وا
��8و



 
٩٥  

�ب ا%ول 
�ر��س #.��س ا
��واب ا
	را�9�  .٤٣��
د
��ل ���ر ا
	#�ل  �� .����ت : #&�ب ا

�#.�س  ��#>، �?�داد ، ) #و�9 ا
#.�س#��ور �; (#.�س ا
�واب ، ��ر ا
دا�رة ا%

٢٠٠٨ . 

ا��راف ا
�ظ�م ا
�ر
#���  � ا
	راق ، وزارة ا%�<م ا
	را���9 ، : #�ذر ا
��وي . د .٤٤
 .١٩٧٤اد ، �?د

ا
و��ط  � ا
�ظم ا
������� وا
���8ون ا
د���وري ، ا
ط�	�� : �	#�ن ا�#د ا
=ط�ب . د .٤٥

���ر وا
�وز�� ،  � �8C
#�نا%و
; ، دار ا  ،٢٠٠٦. 


.�ن ا
���8ق ا
�ر
#���� &و���� 
�ر�9�� �; أ#�ل ا
��ط� : ھ��م #�#د ا
�دري . د .٤٦
، دون #&�ن ��ر ، دون ��ر�3  ا
����ذ��  � #"ر ، ا
ط�	� ا0و
; ، دار ا
�&ر ا
	ر��

 . ��ر

درا���� ���; ���وء د����ور (أ"��ول ا
	#��ل ا
������� :  وا���ل ���د ا
�ط���ف ا
����ل.د .٤٧
 .٢٠٠٦�?داد ،  ،) ٢٠٠٥.#1ور�� ا
	راق 
	�م 

ا
��8ون ا
د��وري ، ا
#ط�	� ا
	"ر�� ، #"ر : وا�ت ا�راھ�م . و��د رأ ت و د. د .٤٨
 ،١٩٣٧. 

����; ا#����ل ا%د ا
���د�ن و�����م ������م .٤٩ �������#
رة  ���� ا
�ظ����م اا�0#���د ، ا
ر�9����� ا
�ر
 ����
���� ا
�8و��9 ، ا
ط�	� ا%و
; ، #��ورات ا،  )درا�� #�8ر�� ( ا
�ر
#��� و ا
ر

 . ٢٠٠٨، ��روت 

�ل : ����� ��  ا	ط�ر�� وا�ر

ا%��.واب و���� #ن و���ل ا
ر�9�� ا
�ر
#����  � #"�ر :  .<ل ا
��د ��داري ط��  .١
 .١٩٩٦&��� ا
�8وق ، / درا�� ������� ، .�#	� ا
�8ھرة  –

ا
���8ق ا
�ر
#���  � ا%�ظ#� ا
������ ا
�ر�ط��� وا%#ر�&� : ر��ض #��ن #.1ول  .٢
&��� ا
��8ون / اطرو�� د&�وراه ، .�#	� �?داد  ،) درا�� #�8ر��(ا9� وا
#"ري وا
	ر

 ،٢٠٠٦ . 

�و
�� ا
وزار���  �� ا
��ظم ا
������� ا
#	�"�رة: ��د ر.�ب ا
���د  .٣��#
#�8ر��� ��
�ظ��م  ا
 .١٩٨٧&��� ا
�8وق ،  /ا
����� ا%�<#� ، اطرو�� د&�وراه ، .�#	� ا
�8ھرة 

�د ا
�ق #�#د �دة ا
#?ر��  .٤ :>	
�9 ���ن ا
���ط��ن ا
����ذ��� وا
���ر�	��  �� ا
��#ن ا
 .١٩٩٧&��� ا
��8ون ،  / ا
.#1ور�� ، اطرو�� د&�وراه ، .�#	� �?داد

ا
����ذ���  ا
���ط� أ#��ل ��; ا
�ر
#����� ا
ر�9��� و���ل: ا
���دان  �#ود �ن �دا
	ز�ز .٥
، ر���
�  )�ا
��	ود� ا
	ر���� ا
##�&��  �� ا
��ورى #.��س �; �ط����8 #�8ر�� درا��(

 .٢٠٠٧واQدارة ،  ا%�9"�د &���/ �دا
	ز�ز  ا
#�ك #�.���ر ، .�#	�



 
٩٦  

٦.  ����.

�ر��س ا
دو
��  �� ا
�ظ��م ا
�ر
#���� : &�ظم �; ا �������
درا��� (ا
#��ؤو
�� ا
 .٢٠٠٠&��� ا
��8ون ، / ، اطرو�� د&�وراه ، .�#	� �?داد ) #�8ر��

 ��� ا
�ظ���م ا
������� ا
.زا���ري ، ر����
� ا
����ت ا
ر�9���� ا
����ر�	�� : 
����; ���ن �?�����  .٧
 .٢٠٠٤&��� ا
��8ون وا
	�وم ا
������ ، ) / �����(#�.���ر ، .�#	� ا
��ج 
=�ر 

٨.  ������=�
����; أ#����ل ا
�&و#����  ���� ا
�ظ����م : #�#���د #8����ل �����ن ا �������#
ا
ر�9����� ا
�ر
 ��#�
 .٢٠٠٨&��� ا
�8وق ،   /، .�#	� �ن ا
�#س ) درا�� #�8ر��(ا
د��وري ا

ا
����ط� ا
����ر�	��  ��� #.���س ا
�	���ون ا
	ر���� ودورھ���  ��� : ر �����ب ���و�رى ��"�� .٩
اطرو��� د&��وراه ، .�#	�� ��ن ) درا��� #�8ر���(ا
ر�9�� �; ا#�ل ا
��ط� ا
����ذ�� 

 .٢٠٠٩&��� ا
�8وق ، /   ا
�#س

��1�9 ��
���ط� ا
���ر�	��  �� ا
	�راق : ھ��م .#�ل &#�ل أر��م  .١٠>�1�Xت ا
#����8 و
ا
 .٢٠١٢&��� ا
��8ون ، / ، اطرو�� د&�وراه ، .�#	� �&ر�ت ) �8ر��درا�� #(

درا���� ("����ح ، ا%����.واب ا
�ر
#�����  ��� ا
�ظ���م ا
د����وري ا
&��و��� ا
و ���ء ���در  .١١
 .&��� ا
�8وق ، �دون ��� #����9 / ، اطرو�� د&�وراه ، .�#	� �ن ا
�#س ) #�8ر��

  ا�%$وث وا��"!ت: ����� 

���; ا#���ل ا
����ط� ا
����ذ����  ��� ا
�ظ���م و�����ل ا
: �وي � �"��ل ���ط .١ ������#
ر�9���� ا
�ر
، درا���� #8د#��� ا
��; &����� ا
درا����ت ) ٢٠٠٩ – ٢٠٠٣(ا
د����وري ا%در���� =��<ل 

 . ٢٠١١ا
��8و��� ، .�#	� .دارا ، ا%ردن ، 


���وزراء  ��� ا
&و���ت : #�#��د ���د ا
����ن ا
#���8ط� . د .٢ �����#
درا���� (ا%����.واب ا
�ر

�ث ، ا
���� ا
��د��� / �� ا
�8وق ، #.) ������� �8د���C
.�#	� ا
&و��ت ، #���ق ا
	�دد ا

 .٢٠٠٢وا
	�رون ، 

ا
	دد  ٢٤/٢/١٩٩٧ا%��.واب وا
رأي ا
��8و�� ، .ر�دة ا
8�س : �	8وب #�#د �����  .٣
٨٨٦٥ . 

�8د��1 #.��� ) �ظ�رة �8و#���(ا%���.واب ا
�ر
#���� : ��رى ا
	ط��ر .د .٤ ��8 ������8�� ،
.�#	�� ا
&و��ت ، #���ق  –.�#	�� ا
&و��ت ،  #.��� ا
��8وق /  ا
�8وق �.�#	� ا
�8وق

 ���C
 .٢٠٠١ا
��� ا
=�#�� وا
	�رون ،  –ا
	دد ا

  ا�د����ر وا�)وا��ن : را%&� 

 . ٢٠٠٥د��ور .#1ور�� ا
	راق 
	�م  .١

 .ا
#�?;  ١٩٧١د��ور .#1ور�� #"ر 
	�م  .٢

 . ١٩٦٢د��ور ##�&� ا
&و�ت 
	�م  .٣

٢٠١١
���  )٣٠(��9ون ھ��� ا
�زاھ� ر9م  .٤. 



 
٩٧  


�� ر9م  .٥�#
٢٠١١
��� ) ٣١(��9ون د�وان ا
ر�9�� ا . 

 . ٢٠٠٧ا
�ظ�م ا
دا=�� 
#.�س ا
�واب ا
	را9� 
	�م  .٦

 . ١٩٩٦ا
�ظ�م ا
دا=�� 
#.�س ا
�	ب ا%رد�� 
	�م  .٧

 . ١٩٩٦ا
�ظ�م ا
دا=�� 
#.�س ا%#� ا
.زا�ري 
	�م  .٨

 . ١٩٧٩ا
�ظ�م ا
دا=�� 
#.�س ا
�	ب ا
#"ري 
	�م  .٩

 . ١٩٦٣ا
دا=�� 
#.�س ا%#� ا
&و��� 
	�م ا
�ظ�م  .١٠

 ��  �$�,ر "+��ت �"+س ا��واب : (��

ا
���دورة ( ٦/٦/٢٠٠٧ا
#"����دف  ا0ر�	����ءا
#�	���8دة ����وم ) ٣٥(#�����ر .������ ر���9م  .١
 ;
  ) .ا
�"ل ا
��ر�	� ا0ول/ ا
��� ا
��ر�	�� ا
����C/ ا%��=���� ا0و

ا
دورة ا%��=���� ( ٢/٥/٢٠١١ا
#�	8دة �وم ا%��Cن ا
#"�دف ) ٦١(#��ر .��� ر9م  .٢
 ����C
 ) .ا
�"ل ا
��ر�	� ا
��C�/ ا
��� ا
��ر�	�� ا0و
;/ ا

ا
��دورة ( ١١/٥/٢٠١١ا
#"���دف  ا0ر�	���ءا
#�	��8دة ���وم ) ٦٤(#����ر .����� ر��9م  .٣
 ����C
 ) .ا
�"ل ا
��ر�	� ا
��C�/ ا
��� ا
��ر�	�� ا0و
;/ ا%��=���� ا

ا
���دورة ( ٣٠/٦/٢٠١١
=#����س ا
#"����دف ا
#�	���8دة ����وم ا) ٧(#�����ر .������ ر���9م  .٤
 ����C
 ) .ا
�"ل ا
��ر�	� ا0ول/ ا
��� ا
��ر�	�� ا
����C/ ا%��=���� ا

ا
#�	��8دة ���وم ا
���C>Cء ا
#"���دف  
��ثا
.��زء ا
�C/ ا
#��و���� ) ١٥(.����� ر��9م #����ر  .٥
١٠/١١/٢٠٠٩ ) ;
ا
�"ل ا
��ر�	� / ا
��� ا
��ر�	�� ا
را�	�/ ا
دورة ا%��=���� ا0و


  ) .��C�ا

ا
.�زء  - ٢٨/١١/٢٠١١ا
#�	�8دة ��وم ا%���Cن ا
#"��دف )  ٥( #��ـر ا
.��ـ� ر9ـم  .٦
���C
 ) .ا
�"ل ا
��ر�	� ا
��C�/ ا
��� ا
��ر�	�� ا
����C/ ا
دورة ا%��=���� ا
����C ( ا

ا
���دورة (٣٠/١١/٢٠١١ا
#"����دف  ا0ر�	����ءا
#�	���8دة ����وم ) ٦(#�����ر .������ ر���9م  .٧
 ����C
 ) .ا
�"ل ا
��ر�	� ا
��C�/ ��� ا
��ر�	�� ا
����Cا
/ ا%��=���� ا

ا
��دورة ( ١٩/٤/٢٠١٢، وا
#�	��8دة ���وم ا
=#���س ا
#"���دف ) ٣٦(#����ر .����� ر��9م  .٨
 ����C
 ) .ا
�"ل ا
��ر�	� ا
��C�/ ا%��=���� ا
����C م ا
��� ا
��ر�	�� ا

  ا
��C�ا
.زء  - ٢٤/١٢/٢٠١٢ا
#�	8دة �وم ا%��Cن ا
#"�دف ) ٢(#��ر .��ـ� ر9ـم  .٩
) ����C

�C/ ا
دورة ا%��=���� ا�C
 ) .ا
�"ل ا
��ر�	� ا
��C�/ ا
��� ا
��ر�	�� ا

ا
��دورة ا%��=������ (١٤/١/٢٠١٣ا
#�	��8دة ���وم ا%����Cن ا
#"���دف ) ٦(#����ر ر��9ـم  .١٠
 ����C

�C/ ا�C
 ) .ا
�"ل ا
��ر�	� ا
��C�/ ا
��� ا
��ر�	�� ا

  



 
٩٨  

 ��  ا�)رارات وا	$�م :��د

  ٢١/١٠/٢٠٠٧ا
"�در ���ر�3  ٢٠٠٧/ا���د�� /٢٣ .١

  ا��وا0/ ا	��رو��.: ����� 

١. parliment.iq/Iraqi_council_of_Representatives.php?name=ar
ticles_ajsdyawqwqdjasdba. 



 ١  

  المقدمة

تنص بعض النظم الدستورية على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية 

لى حد كبير عدم طغيان إولتكفل  ،ـ والتنفيذية لتؤكد خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية

اليها المشرع  أسندهاالوظيفة التي  هماأحدز أو وعدم تج ، األخرىى السلطتين على أحد

، وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية التي تأخذ بالنظام  أخرىوظيفة الدستوري الى 

لسلطة التشريعية حقوقا معينة تمارسها لالبرلماني ، فالقواعد الدستورية في النظم البرلمانية تقرر 

عمال السلطة التنفيذية أفي مواجهة الحكومة ، وتتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على 

، وفي مقابل هذه الحقوق التي يضعها المشرع الدستوري تحت تصرف السلطة  وتصرفاتها

ن تؤثر في عمل أوسائلها التي تستطيع بواسطتها  أيضالسلطة التنفيذية لفأنه يجعل  ، التشريعية

  .والتي يتحقق بها ايجاد التوازن بين السلطتين  أحياناالبرلمان وفي وجوده 

فالسلطة التنفيذية  أهميتهالى اعمال السلطة التنفيذية لرقابة البرلمانية علن أوال شك 

قابة عمالها عرضة للر أن أاقع العملي الملموس ستعلم مقدما التي تقوم بترجمة القوانين الى الو 

تستطيع معها ان تدافع  وجه بصورة أفضلان تقوم باعمالها على  طمحالبرلمانية ، ولهذا فهي ت

التي ترتكبها  األخطاءلى تخفيف نسبة إا بدوره يؤدي وهذ ، مام مجلس النوابأعن نفسها 

  .السلطة التنفيذية 

وتتمثل مظاهر رقابة السلطة التشريعية على اعمال السلطة التنفيذية في الوسائل 

بنظام الحكم  ٢٠٠٥البرلمان أتجاه الحكومة ، وقد اخذ دستور العراق لعام  أعضاءالتي يملكها 

ة أحدجمهورية العراق دولة اتحادية و (  نَ أمنه على  لىو األ البرلماني عندما نص في المادة

ديمقراطي وهذا الدستور ) برلماني(مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي 

ونص على مجموعة من الوسائل التي يملكها البرلمان والتي  ، ١)ضامن لوحدة العراق 

هذه الوسائل هو الحق في االستجواب ،  أهمومن  بواسطتها يستطيع القيام بدوره الرقابي ،

في يحمل  ألنهالسلطة التنفيذية  أعمالالوسائل الرقابية البرلمانية على  أهمفاالستجواب يعد من 

 أونوابه  أوالبرلمان الى رئيس مجلس الوزراء طياته معنى االتهام والمحاسبة من جانب عضو 
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 أحدب أووقد يؤدي الى طرح الثقة بالحكومة  الداخلة في اختصاصهم األمورعن  الوزراء

  .ولية الوزارية السياسية ؤ عند ثبوت خطئها ، وهو ما يعرف بالمس أعضائها

  دراسةال هدف :ال أو 

 طبيعته االستجواب البرلماني من خالل تعريفه وبيانب التعريفتبين الدراسة 

ين الدراسة الشروط التي تحكم ، كما تب األخرىوتمييزه عن وسائل الرقابة البرلمانية  دافهأهو 

  . وٕاجراءاتهبكافة الجوانب التي تتعلق باالستجواب  واإلحاطةعملية االستجواب 

التي تترتب على االستجواب وهي طرح الثقة في  اآلثار أيضا وتوضح الدراسة

الوزراء الن الغاية من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على هذا  أونوابه  أحد أورئيس الوزراء 

  . لموضوع للتعرف على ابعاده المختلفة وتجلية جوانبها

   دراسةال أهمية: ثانيا 

حسب نصوص الدستور والنظام بتتسم وسائل الرقابة البرلمانية بتعددها وتدرجها 

طلبات المناقشة و  اإلحاطةطلبات و ث تتمثل هذه الوسائل في السؤال الداخلي لمجلس النواب حي

هذه الوسائل  أهمويعد االستجواب من  ، ستجواب وسحب الثقةاالو التحقيق البرلماني و العامة 

وهي وسيلة  ارتكبت أخطاءلة ومحاسبة للحكومة عن اءومضمونا اذ انه يمثل مس أثرا وأخطرها

سحب الثقة  الى صحة هذه األخطاءثبوت  وقد يؤدي في حالة ، مشوبة بعنصر االتهام للحكومة

واب يعتبر وسيلة خاصة بالنظام البرلماني دون سواه ، واالستجعضائها أو أحد أ من الحكومة

تتمكن الحكومة وهي ناجمة بالتالي عن طبيعة هذا النظام الذي يفترض بأن ال  ، من األنظمة

وهو احد  ال في ظل ثقة البرلمان التي البد من ان تنالها وتبقى متمتعة بهاإمن القيام والعمل 

، من هذا المنطلق تنبع أهمية البحث في  التشريعية والتنفيذيةعناصر الموازنة بين السلطتين 

  . ٢٠٠٥لعام  يدستور العراقالوفق  على موضوع االستجواب البرلماني

  مشكلة الدراسة : ثالثا 

دوات الرقابة البرلمانية على أ أحدن االستجواب باعتباره أتكمن مشكلة الدراسة في 

ق شروط صحته هذا من ناحية ، ومن ناحية قجب ان تتحاعمال السلطة التنفيذية لكي يعتد به ي

وال النظام  ، ٢٠٠٥تفاصيله في الدستور العراقي لعام  جميعوضح تب لم اخرى فأن االستجوا
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الداخلي لمجلس النواب العراقي ، كذلك عدم المعرفة الحقيقة الهمية االستجواب وقدرته على 

الى طلب حجب الثقة عن  هل نتيجتي اخطأت والذي يمكن ان تصمحاسبة الحكومة أن ه

  .الوزراء  أحد أوالحكومة 

  نطاق الدراسة: رابعا 

صوص عليه في تحدد نطاق دراستنا في موضوع االستجواب البرلماني وفق ما من

في  ٢٠٠٧اخلي لمجلس النواب العراقي لعام ما تظمنه النظام الد، و  ٢٠٠٥نصوص دستورنا 

مة مع المقارنة بالدساتير العربية البرلمانية األخرى وكذلك تناوله لهذه الوسيلة الرقابية المه

وكذلك  األنظمة الداخلية لبرلماناتها كلما دعت الحاجة لهذه المقارنة وفي جميع فصول الرسالة ،

بين  ساوىالحظته أن مشرعنا العراقي قد ما يجب مو ٠ يمحاضر جلسات مجلس النواب العراق

لهيئات المستقلة ، لذا ولمنع التكرار سوف نتطرق إلى إجراءات استجواب الوزير ورؤساء ا

إجراءات استجواب الوزير، وما ينطبق من إجراءات على األخير فإنها تنطبق على رؤساء 

  .الهيئات المستقلة 

 دراسةال منهج:  خامسا

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الذي تم استخدامه لتحليل النصوص 

لمتصلة بموضوع البحث، وكذا منهج البحث المقارن بهدف تسليط الضوء الدستورية والقانونية ا

م الدستورية ستجواب البرلماني ومقارنته بالنظوالتركيز على حق اال على النظام الدستوري العراقي

 نقص من ٢٠٠٥وفق الدستور العراقي لعام  على ي حق االستجوابالمقارنة لبيان ما يعتر 

االستعانة بمحاضر جلسات حيث تم  ، منهج التطبيقيالم االستعانة بكما ت ، تنظيم لهذه الوسيلة

  .لبيان الواقع التطبيقي لهذه الوسيلة  العراقي مجلس النواب

  دراسةال هيكلية:  ساساد

البرلماني وفق  االستجواب( نصب اهتمامها علىلتي أتقسيم الدراسة واسيتم 

االستجواب كوسيلة تعريف ب سيهتمل منها و األ ، فصول أربعة لىإ )٢٠٠٥الدستور العراقي لعام 

غيره من أدوات الرقابة  ه عنوتمييز  وأهدافه ، طبيعته وبيان ، من أدوات الرقابة البرلمانية

  .البرلمانية
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ل و األ : ينحثمب تم دراسته فيوسياالستجواب  شروطب تعلقفسي أما الفصل الثاني

الشروط  فيه سنتناول: ، والثاني مانيعلق ببيان الشروط الشكلية لالستجواب البرلسيتمنها 

  . الموضوعية لالستجواب البرلماني

ته وسيتم مناقشو االستجواب  إجراءات بدراسة سيعنىمن الدراسة فأما الفصل الثالث 

 السابقة على مناقشة االستجواب باإلجراءات يتعلق لو األ: مباحث  ةثالثمن خالل  دراسته

ل حاالت انتهاء االستجواب بدون أو تنسيالثالث ف أماا وضوابطه مناقشة االستجوابلوالثاني 

  . مناقشة

درس سيو  المسؤولية السياسية كأثرا لالستجواب ستناولواألخير ف الرابعأما الفصل 

 أما الفصل الثاني الوزارية السياسية المسؤوليةصور  لأو تنسيل منها و ، األمباحث  ثالثةفي 

لبيان  هخصصواالخير منها فسنأما الثالث  لوزاريةا السياسية المسؤولية حريكت فيه فسندرس

  . الوزارية السياسية المسؤوليةاالثار المترتبة على 

  . وانتهت الدراسة بخاتمة بينت أهم النتائج والتوصيات

  ... سائلين اهللا التوفيق والعون والسداد
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 	���ن��� و

، ال يسـعني إال أن أتقـدم بشـكري رسـالةالبعد أن أنعم اهللا علي بفضـله ومكننـي مـن إتمـام كتابـة هـذه     

اهللا لمـن بعـد شـكَر الأن تكـون بالصـورة التـي هـي عليهـا اليـوم، ف لذين لوالهم ما كان لهـذه الرسـالةوعرفاني إلى ا

  .عني كل خير هللا ا وجزاهمبذل جهدًا أو أسدى نصحًا أو أتحف بدعاء ، 

الـذي  حيدر طالـب االمـارة أستاذي الفاضل الدكتورما يدعوني اإلنصاف أن أخص بالشكر والعرفان ك    

، األمر الذي لواله لمـا تمكنـت مـن  الرسالةساهم بحرص واهتمام وٕاخالص كبير من خالل تفضله باإلشراف على 

بالصحة الوافرة والعمر المديـد ليظـل عونـًا لكـل مـن سـار أتضرع الى اهللا ان يمن عليه . عملي بهذا الشكل إنجاز 

  .على هذا الدرب من طالب العلم والمعرفة 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لعمادة كلية الحقوق في جامعة النهرين التي اعتـز باالنتسـاب إلـى حرمهـا    

والتي كان لهـا األثـر  ، فيها دراسةالجامعي وكافة أساتذتي األفاضل الذين نهلت من معرفتهم العلمية خالل مدة ال

واخـص بالـذكر  ، وتعليمي طوال سنين الدراسة فـي مراحـل البكـالوريوس والماجسـتير األكبر في توجيهي وٕارشادي

  . منهم أستاذي الفاضل الدكتور غازي فيصل الذي لم يبخل علي في توجيهاته ونصحه طيلة فترة كتابة الرسالة

ــاء      ــذين تجشــموا عن ــة المناقشــة ال ــل للســادة األفاضــل فــي لجن ــر عــن الشــكر الجزي ــراءة كمــا أعب الق

وان تكـون آراؤهـم  ، ه مـن جهـدأمًال أن يكون موضـوع بحثـي هـذا قـد حظـي منـي بمـا يسـتحقالحضور الفاحصة و 

  .طريق العلم ومواصلة البحث نبراسا هاديا وحافزا لي على

ومكتبـة  ، جامعـة النهـرين  /حقـوقالعـاملين فـي مكتبـة كليـة ال ير إلـى جميـعقـدكما أتقدم بالشـكر والت   

مـن كانـت لـه يـد كـل أخيـرًا أقـدم شـكري وامتنـاني إلـى و  ، ومكتبـة المعهـد القضـائي ، جامعة بغـداد/ كلية القانون 

  .  ونسأل اهللا أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ونافعًا لعباده  ، عون في إنجاز هذا العمل

هللا ولي التوفيقوا

  
  الباحث                                                                                            
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