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 فرح عماد رضوان

 إشراف
 الدكتور محمد علي الشباطات 

 الملخص 

طلعرل   ،الب لمرانترة على النررررررررررررررل رة الدنفيرذيرةتؤدي كرافرة الب لمرانرات ف  اسنظمرة النترايترة طرتفرة ال قرابرة 
الهخف مت ذلك هو إق ا  ال قابة طتأكيخها ف  الخ ررردو  طهذا يعدمخ على أن النرررل ة الدشررر س تة تم ل  

الد  يما  رها هذا   خدصراصرات الطلذلك فإن  قايدها النرتا رتة تعدب  مت أهم   با رمهالشرع  طتدحخث  
 .قة سهخافها طغاياتهاالمجلس طالد  يج  أن ت ون  قابة فعلتة طمحق

النرررررررررررل ة الدنفيذية ف  كل مت اس دن طمصررررررررررر  محخد  بمجموعة مت    ىالب لمانتة علمظاه  ال قابة 
  –النررؤال )فإن هذه الخ ا ررة البح تة هخفت لدناطل هذه الو ررا ل الد  تدم ل ف   ،الو ررا ل طاإلج اءات 

طط ح موضررررررو  عام   – لمان   طالدحقيق الب  –طط ح ال قة    –المنررررررؤطلتة النررررررتا ررررررتة    – ال رررررردجواب 
طتبيت مت هذه الخ ا ررة أن هناع عوامل أدت  (طإيخاء ال غبات طتقخيم الع ا ض طالشرركاط    –للمناقشررة 

 .لضعف فعالتة هذه المجالس الب لمانتة للقتام يخط ها على أكمل طجه

الوز اء ف   كون   ،طإق ا  المنررؤطلتة النررتا ررتة للحكومة  ررواء كانت هذه المنررؤطلتة ف دية أط تضررامنتة
النرررل ة الدنفيذية هم يم لون الم جع اس رررا ررر  الذي تعود له صررريحتة   رررم النرررتا رررة العامة للخطلة 

فعنخ إحالة   ،إضررافة لصرريحتات الوزس  اإلدا سة طغي ها مت الصرريحتات   ،طالقتام باسعمال الدشرر س تة
ا له حكمة ف   بز المنرررؤطلتة  المنرررؤطلتة عت النرررتا رررة العامة للخطلة للوز اء ف  النظام الب لمان  هذ 

طتخلص الخ ا ررررررة أيضرررررراو إلى أن الوقت  .بالنررررررل ة بمعنى أنه حي  توجخ النررررررل ة توجخ المنررررررؤطلتة
  ،طمبادئ الخيمق اطتة   ،طالح سة  ،طالدج بة طالخيمق اطتة ه  أ ررررررس أ ررررررا ررررررتة لبناء دطلة تحد م القانون 

 حقوا المواطنيت ف  ال تش ف  دطلدهم الد  تحد م حقوا مواطنيها طك امدهم.  بإحد مها

   قابة، مجلس اسمة، أعمال الوزا   الكلمات المفتاحية:

 



 ط
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Abstract 

All parliaments in representative systems perform the function of parliamentary oversight 

over the executive authority, and perhaps the goal is to approve and confirm oversight in 

the constitution, and this depends on the legislative authority representing the people and 

speaking in its name. Actual and achieved its goals and objectives. 

The manifestations of parliamentary oversight of the executive authority in both Jordan 

and Egypt are defined by a set of means and procedures. This research study aimed to 

address these means, which are represented in (question - interrogation - political 

responsibility - putting up trust - and parliamentary investigation - putting forward a 

general topic for discussion - expressing desires and submitting petitions. And 

complaints) It is clear from this study that there are factors that led to the weak 

effectiveness of these parliamentary councils to carry out their role to the fullest. 

And the approval of the political responsibility of the government, whether this 

responsibility is individual or collective, since the ministers in the executive branch are 

the main reference that has the authority to draw the state’s general policy and carry out 

legislative work, in addition to the minister's administrative powers and other powers, 

when assigning responsibility for the state’s public policy to ministers in This 

parliamentary system has the wisdom to link responsibility with authority in the sense 

that where there is authority there is responsibility. The study also concludes that time, 

experience and democracy are basic foundations for building a state that respects the law, 

freedom, and principles of democracy, by respecting the rights of citizens to live in their 

country that respects the rights and dignity of its citizens. 

Key world: Censorship, Parliament, Ministry  
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 الفصل األول 
 وأهميتها خلفية الدراسة  

 المقدمة   :أوالً 

 ، طأن الشرع  صراح  النرتاد  طمصرخ  النرل ات   ،تعن  الخيمق اطتة أن يحكم الشرع  نفنره ينفنره

فنظرام الرخطلرة يكون ديمق اطتراو عنرخمرا يكون المحكومون هم الحكرام أط عنرخمرا يشررررررررررررررد ع أكب  عرخد مت  

  ،طمت أهم اسنظمة المعب   عت الخيمق اطتة ه  النظام الب لمان   ،المحكوميت ف  مما  ررررررررة النررررررررل ة

ظام  فأ رررراا هذا الن  ،الذي يعخ الصررررو   الصررررحتحة طالنموذ  المعب  عت مبخأ الفصررررل ييت النررررل ات 

طتقف جمتع النررل ات يوصررفها أصرريو عاماو ف  هذا   ،هو الدوازن ييت النررل ديت الدشرر س تة طالدنفيذية

بعكس النظام المجلنرررررر    ،النظام على قخم المنرررررراطا  دطن أن تدبع اط تنررررررت   إحخاهما على اسخ   

ل  ا ررررر  يدمي   الذي يدمي  ي جحان كفة النرررررل ة الدشررررر س تة على كفة النرررررل ة الدنفيذية طأما النظام ا

 .ي جحان كفة النل ة الدنفيذية على كفة النل ة الدش س تة مت الناحتة العملتة

طإنما ت ونت قواعخه ندتجة ت و  تا سخ    ،النظام الب لمان  لم ينشررررأ بشرررركل عشرررروا   أط مصررررادفة

طوسل طقخ  ررررررراهم الع ف ينصررررررري  كبي  ف  هذا الد و  حدى تبلو ت أ رررررررس هذا النظام طا ررررررردق ت 

 .صبغات مخدلفة مت دطلة سخ    طاتخذ تخ سجتاو طل ت النظام الب لمان  تحول ف  ت بتقه أصوله 

حي  يبيت هذا   ،طسعدب  الخ ررررردو  اس دن  الم ت   اس رررررا ررررر  سلتة عمل النرررررل ات داخل الخطلة

الخ ررردو  النظام الخ ررردو ي الذي تدخذه الخطلة لدبيت مت خيله التة عمل النرررل ات طمت الواضررر  أن  

 .و  اس دن  أخذ بالنظام الب لمان  لدحخيخ التة عمل النل ات الخ د

قخ أخذ النظام الب لمان  اس دن  بعضراو مت قواعخه خاصرة تلك الد  تدعلق بالعيقة ييت النرل ديت  

الد  تقوم على أ ررراا أن كل مت النرررل ديت تمدل ان الو رررا ل الخ ررردو سة طالد     ،الدشررر س تة طالدنفيذية

فالنرررررررررررل ة   ،طتقوم كلداهما على ال قابة طالدعاطن المدبادل ، ة على أخ   تضرررررررررررمت عخم  تمنة  رررررررررررل
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طتدخخل النررل ة الدشرر س تة ف  بعض أعمالها    ،الدنفيذية تدخخل ف  بعض أعمالها بالنررل ة الدشرر س تة

أهم خصرررا ص النظام الب لمان  الذي يقوم على الدعاطن طال قابة ييت   بالنرررل ة الدنفيذية طهذا يعخ مت

النرررل ة الدشررر س تة طه  مجلس النواب طالنرررل ة الدنفيذية المدم لة بمجلس الوز اء  مت خيل عيقة  

 .مدبادلة لخلق الدوازن يينهم

طسعدب  البتان الوزا ي خ ة عمل الحكومة طب نامجها المنرررررررررردقبل  طالد  تأخذ يناء علته ال قة مت  

طالجدماعتة الم اد   القدصرررررررراديةة ط طتد ون الخ ة مت مشررررررررا سع الحكومة النررررررررتا ررررررررت  ،مجلس النواب 

يد ت  على  "  :مت الخ دو  اس دن  الد  تنص على  53/3طذلك حن  الماد     ،تنفيذها ف  المندقبل

اذا  ترألتفهراكرل طزا   تؤلف ان تدقرخم يبترانهرا الوزا ي الى مجلس النواب خيل شرررررررررررررره  طاحرخ مت ترا سس  

 ن "كان المجلس منعقخاو طان ت ل  ال قة على ذلك البتا

مت الممكت أن يبرررخيهرررا    جمتع الميحظرررات الد   العدبرررا طسجررر  على الوز اء أن يرررأخرررذطا بعيت  

يهذه الميحظات  رررررررروف يع ضررررررررهم    الهدمامسنه ف  حالة عخم   ،على يتانهم الوزا ي مجلس النواب 

أط الدحقيق الب لمان  طالعخيخ مت    ال دجواب ذلك إلى المنؤطلتة النتا تة طالد  تدم ل ف  النؤال أط 

 .اسمو  الد   وف يدم مناقشدها

طعلى نفس النهج  رررررا  المشررررر   المصررررر ي ف  د ررررردو ه حي  نص الخ ررررردو  المصررررر ي ف  الماد   

عت    ،أط إحخ  لجانه  ،حكومة إلقاء يتان أمام مجلس النواب على " يجوز سي مت أعضرررررررررراء ال  169

 طسناقش المجلس أط اللجنة هذا البتان طسبخي ما ي   بشأنه ". ،موضو  يخخل ف  اخدصاصه

أكخت على أنه مجلس الوز اء يخضررررع للدحقيق طالمحاكمة ف  حالة ا ت ايهم    173طأيضرررراو الماد   

وز اء طأعضررررراء الحكومة للقواعخ العامة المنظمة  "يخضرررررع   تس مجلس ال  :ج م طنصرررررت الماد  على

طل    ،ف  حالة ا ت ايهم لج ا م أثناء مما  ررررة مهام طرا فهم أط بنررررببها ،إلج اءات الدحقيق طالمحاكمة
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طت بق ف  شررررررررررأن اتهامهم   .يحول ت كهم لمناصرررررررررربهم دطن إقامة الخعو  عليهم أط ال رررررررررردم ا  فيها

 .بج سمة الختانة العظمى"

 مشكلة الدراسة  :ثانياً 

طتعخييته    1952تدم ل مشرررررررركلة الخ ا ررررررررة ف  مخ  خضررررررررو  نصررررررررو  الخ رررررررردو  اس دن  لعام 

للنظام الب لمان  الحقتق  الذي يقوم على أ ررررررراا ثنا تة النرررررررل ة    2014طالخ ررررررردو  المصررررررر ي لعام  

  هذه النصرو   طبتان أث  ،الدنفيذية مع كتام الدعاطن طالدوازن فتما ييت النرل ديت الدشر س تة طالدنفيذية

هذه النررررررل ات مت ناحتة طبتان مخ  تأثي ها على كتام الدوازن فتما    اخدصرررررراصررررررات الخ رررررردو سة على 

 .يينهم

 أهداف الدراسة   :ثالثاً 

 توضت  مفهوم ال قابة الب لمانتة  -1

 توضت  طبتعة الدعاطن ما ييت النل ديت الدش س تة طالدنفيذية  -2

 توضت  ط ا ل ال قابة الب لمانتة الفعالة طكتفتة ت بتقها  -3

 يتان الصعوبات الد  قخ تدع ض لها النل ديت  -4

 أهمية الدراسة   :رابعاً 

حكومة انب قت أهمتة هذه الخ ا ررررررررة الد   رررررررروف تدناطل موضررررررررو  ال قابة الب لمانتة على أعمال ال

لمعالجة الضرررعف الذي يشررروب عمل المجالس النتايتة ف  ا ررردخخامها ط رررا ل ال قابة الب لمانتة لخعم  

 المني   الخيمق اطتة طضمان م سخ مت الحقوا طالح سات 

طتنررعى هذه الخ ا ررة إلى ت  ررتس عخ  مبادئ م ل مبخأ الدعاطن طالدوازن ما ييت النررل ات حدى ل 

خأ تفعيل أدطات ال قابة الب لمانتة الموجود  طت وس ها لميءمة الدغي ات  طمب  ،ي غى أحخها على اسخ 

 .المشا عة لبناء مجدمع ديمق اط 
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 أسئلة الدراسة   :خامساً 

 :ي ي  الباح  العخيخ مت ال ئلة طالقضايا المدعلقة بالموضوعات استتة

 ما تة ال قابة الب لمانتة طأدطاتها ؟ •

 قابة الب لمان على الحكومة طما ه  ط ررررررررررررا لها طقيودها  ما المقصررررررررررررود ب  ا أط ط ررررررررررررا ل  •

 طاحكامها ؟

مرررا أهم العوامرررل المؤث   ف  اسداء ال قررراي  للب لمررران طمرررا ه  معوقرررات ال قرررابرررة طمقد حرررات   •

 الدغل  عليها ؟

 ما ه  عيقة النل ة الدنفيذية بالنل ة الدش س تة طكتف تؤث  عليها ؟ •

 حدود الدراسة   :سادساً 

  :حخطد ال مانتة طالمكانتة طالموضوعتةطتشمل على ال

 ررريدم الد  ا ف  هذه الخ ا رررة إلى ط رررا ل ال قابة الب لمانتة ف  كل مت الممل ة   :المحخد المكان 

ط ررا ل ال قابة   ل رردخخامطذلك لبح  الد و ات القانونتة طالنررتا ررتة    ،اس دنتة الهاشررمتة طدطلة مصرر 

 .الب لمانتة على أعمال الحكومة كخ ا ة مقا نة ييت البلخيت

د ا ررررررة إلى أي مخ  يمكت أن تؤث  الو ررررررا ل ال قايتة الد  منحها المشرررررر     :المحخد الموضرررررروع 

 .اس دن  طالمص ي سعضاء الب لمان ف  تع س  الخيمق اطتة

 محددات الدراسة   :سابعاً 

تعمتم ندررا ج هررذه الررخ ا رررررررررررررررة على المجدمع اسكرراديم  طالمجدمع   ل يوجررخ أي محررخدات تمنع مت

 .القانون  بشكل عام
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 المصطلحات اإلجرائية   :ثامناً 

 ل ة الدح ي عت أعمال النل ة الدنفيذية لل شف عت عخم الدنفيذ النلتم    :ال قابة النتا تة -1

طتقخيم المنرررؤطل عت ذلك للمنررراءلة  رررواء أكانت الحكومة بأ ررر ها    ،للقواعخ العامة ف  الخطلة

 1أم أحخ الوز اء.

العام هو  كما يقول فقهاء القانون    ه  جوه  ال قابة النررررررتا ررررررتة، فالب لمان  ال قابة الب لمانتة-2

ط بما اسك   أهمتة مت الدصررررررررروست على   –قبل كل شررررررررر ء جم تة م اقبيت، طمهمده اسطلى  

ه  م اكبة الحكومة عت ط سق اس ررررررئلة طال رررررردجوابات ط ررررررح  ال قة، طتشرررررركيل    –القوانيت  

أمام الناا، طحي  أن هذه   لجان طمناقشررة المي انتة طإجبا ها على تب س  تصرر فاتها طق ا اتها

تد ل  النشررررر ، فإنها تشررررركل ضرررررمانة لحقوا اسف اد طت فل ح ساتهم ضرررررخ تصررررر فات ال قابة 

 2.الحكومة طمؤ ناتها

 اإلطار النظري للدراسة   :تاسعاً 

تدضرررررمت الخ ا رررررة طعنوانها "  قابة مجلس اسمة على أعمال الوز اء " عخ  فصرررررول منها الفصرررررل 

طسدضرررررمت مقخمة عامة للخا  رررررة تعالج خلفتة الخ ا رررررة طأهميدها طمشررررركلدها طأهخافها طأ رررررئلدها   ،اسطل

 .إندهاء بمنهجتة الخ ا رررة طأدطاتها ،طمصررر لحات الخ ا رررة طالد  ا للخ ا رررات النرررابقة ف  هذا المجال

ل ط ررررررددناطل هذه الخ ا ررررررة ف  الفصررررررل ال ان  أصررررررل ال قابة الب لمانتة على أعمال الحكومة مت خي

توضررررت  الد و  الدا سخ  لمفهوم ال قابة طموقف الخ رررراتي  المخدلفة مت مبخأ الفصررررل ييت النررررل ات 

أما الفصررل ال ال  قخ طضرر  ط ررا ل ال قابة الب لمانتة   .طما تة ال قابة الب لمانتة على أعمال الحكومة

بة الب لمانتة  طت بتقها ف  الخطل المقا نة مت خيل الخ رررررررررررردو  اس دن  طالمصرررررررررررر ي ط ط ررررررررررررا ل ال قا

 
3ص،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،ياسيةوالقانونالدستوريالنظمالس،2006،هانيعلي،الطهراوي 1
،دارالحامدللنشـروالتوزيع،عمان،(7ط)،،التربيةالوطنيةوالنظمالسـياسـيةاألردني2005،أمين،المشـاقبة 2

202ص
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طتناطلت هذه الخ ا رررررررررررة ف  الفصرررررررررررل ال ابع تأثي  النرررررررررررل ة الدنفيذية على النرررررررررررل ة    .طالد جت  يينهم

 .اندهاءو بالفصل الخامس الذي تضمت الخاتمة طالندا ج طالدوصتات  .الدش س تة

 عاشرًا: الدراسات السابقة

  رررررررررررررررالررة   ،لررخيمق اطتررةاث  ال قررابررة الب لمررانتررة ف  تع س  ا  ،(2011جيهرران خررالررخ )  ،ال عب  •

 .جامعة عمان الع بتة ،كلتة الحقوا  ،دكدو اه 

تنراطلرت هرذه الرخ ا ررررررررررررررة موضررررررررررررررو  ال قرابرة الب لمرانترة مت حير  الد كي  على دط  اسح اب 

النرررررتا رررررتة بفاعلتة المجلس النتاي  طأث  هذه اسح اب على ضرررررعف الخط  ال قاي  لمجلس 

 . دن  طالقانون ال وسد النواب طكانت د ا ة مقا نة ما ييت القانون اس

تخدلف د ا ة الباح  ف  أنها تدناطل موضو   قابة مجلس اسمة على أعمال الوز اء طمت 

حي  كتفتة مما  رررررة هذه ال قابة طط قها طإج اءاتها كما أن الخ ا رررررة تبح  ف  الموضرررررو  

 .طفقاو للقانون اس دن  مقا نة بالقانون المص ي 

  ،الدأثي  المدبادل ييت النرررررررررررررل ديت الدشررررررررررررر س تة طالدنفيذية   ،(2009ف اا محمخ ) ،التعقوب  •

 .جامعة عمان الع بتة ،كلتة الحقوا  ،  الة دكدو اه 

تناطلت هذه الخ ا رررة مقا نة الدأثي  المدبادل ييت النرررل ديت الدشررر س تة طالدنفيذية مت أ ررراا 

  ،لدأثي  كل مت النرررررررررل ديت على اسخ   النظام الب لمان  طتم ع ض الجوان  الخ ررررررررردو سة  

 .طكانت د ا ة مقا نة ييت القانون اس دن  طقانون ممل ة البح ست طقانون الممل ة المدحخ 

تخدلف د ا ررردنا ف  أنها  ك ت على دط  ال قابة مت قبل النرررل ة الدشررر س تة على الدنفيذية  

تخصرررتص موضرررو  ال  رررالة  أك   مت  قابة النرررل ة الدنفيذية على الدشررر س تة حي  أنه تم  

 .ف  ال قابة كخ ا ة مقا نة ييت القانون اس دن  طالمص ي 

ال قابة الب لمانتة على أعمال النرررل ة الدنفيذية ف  النظام    ،2006  ،ف حان ن ال  ،المنررراعيخ  •

 .جامعة عمان الع بتة ،  الة دكدو اه  ،النتاي  اس دن 
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ى أعمال النرررررررررل ة الدنفيذية ف  القانون  تناطلت هذه الخ ا رررررررررة ط رررررررررا ل ال قابة الب لمانتة عل

اس دن  طتخدلف د ا ررررررردنا عت الخ ا رررررررة النرررررررابقة ف  أنها تبح  الموضرررررررو  ف  الخ ررررررردو  

 .اس دن  طالمص ي طإج اء مقا نة فتما يينهم

الحخطد الخ ررردو سة ل بتعة العيقة ما ييت النرررل ديت    ،2013 ،أنس نايف حمخان ،المومن  •

 .جامعة ال البيت  ،لة ماجندي   ا ،الدنفيذية طالدش س تة

تناطلت هذه الخ ا ررررررررررة اسمو  المشررررررررررد كة ما ييت النررررررررررل ديت طكتفتة الح   على الدوازن 

طالح   على عخم الدعنرف مت قبل أي  رل ة على   خدصراصرات طالباسعمال فتما يينهم  

 .أخ   

النررررل ة الدشرررر س تة  طتخدلف د ا رررردنا ف  أنها تبح  ف  موضررررو  ال قابة الب لمانتة مت قبل 

على الدنفيذية حنررر  القانون اس دن  طالمصررر ي طحنررر  لوا   النظام الخاخل  للب لمان ف  

 .كل مت الخطلديت

 منهجية الدراسة   :حادي عشر

 :اعدمخ الباح  ف  هذه الخ ا ة أك   مت ا لوب بح  علم  طه 

اعدمخت الخ ا ررررة على هذا المنهج ل طي  على تجا ب الدشرررر سعات ف   :المنهج المقا ن   -1

مصرررررر  طإج اء مقا نة ييت تلك الدشرررررر سعات طبيت الدشرررررر سع اس دن  محاطلة ل شررررررف جوان  

 .اإلتفاا طاإلخديف فتما يينهم

اعدمرخت الرخ ا ررررررررررررررة على المنهج الدحليل  سجرل الدعمق ف   :المنهج الدحليل  طالوصررررررررررررررف  -2

لس اسمة على أعمال الوز اء مت خيل تحليل النصرررو  القانونتة الد  موضرررو   قابة مج

طمحاطلة الوصررررررررول لمواطت الدشررررررررابه  ،تع ضررررررررت لموضررررررررو  الخ ا ررررررررة طتوضررررررررت  أحكامها

 .طاإلخديف فتما يينهم
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 الفصل الثاني 

 لرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة ا أساس

  اعدناقهايعخ مبخأ الفصرررررل ييت النرررررل ات مت المبادئ الهامة الد  ح صرررررت ال و   الف ننرررررتة على 

حير  يحدم هرذا المبرخأ كترام حكومرة نترايترة سنره ل ينررررررررررررررود إل ف  ررل  ،طتق س هرا ف  إعينرات الحقوا 

 1.النظام النتاي 

بحي  يكون    ، سنظمدهاطتدخذ معظم الخطل الخيمق اطتة الحخي ة مبخأ الفصرل ييت النرل ات أ را راو 

فدخدص النررررل ة الدشرررر س تة    ،تخدص كل منها يورتفة منرررردقلة عت اسخ     ،ف  الخطلة ثيث هيئات 

بمهمة الدشررررررررر سع طتخدص النرررررررررل ة الدنفيذية بمهمة اإلدا   طتخدص النرررررررررل ة القضرررررررررا تة بإصرررررررررخا  

 2اسحكام.

فلم يعخ الب لمان   ،ت ييت النررررررل ا  خدصرررررراصررررررات طحال الواقع العمل  دطن الفصررررررل الم لق ف  ال

طأصرررربحت تشررررا كه النررررل ة الدنفيذية طفقاو لضرررروابز معينة مدجاطز  ف  ذلك   ،يخدص بمهمة الدشرررر سع

ها طنظ او لهذا الدخخل فإن كل  رررل ة لها مت اسدطات ما يخولها ف  الدخخل بعمل  اخدصررراصررراتحخطد  

ة ف  الدخخل بعمل النررل ة  طلعل مت أي ز اسدطات الد  تما  ررها النررل ة الدشرر س ت  ،النررل ة اسخ   

 .الدنفيذية ه  ال قابة الب لمانتة

 -طإلجيء مفهوم ال قابة الب لمانتة يقدض  توضت  ذلك ف  المباح  استتة:

 التطور التاريخي لمفهوم الرقابة البرلمانية :المبحث األول

 موقف الدساتير المختلفة من مبدأ الفصل بين السلطات :المبحث الثاني

 .ماهية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وماهيتها  :المبحث الثالث

 
550صفحة،دارالفكرالعربي،القاهرة،النظمالسياسيةللدولةوالحكومة،1971،محمدكامل،ليلة 1
  .201ص،بيروت،دارالحقيقة،المؤسساتالسياسيةوالقانونالدستوري،1997،د.غسانبدرالدينوزميله 2
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 المبحث األول 
 التطور التاريخي لمفهوم الرقابة البرلمانية 

  أن يكون هناع  ا ررردحالةط ا الحكم تو رررعت ك ي او ف  الخطل الحخي ة حدى أد  هذا الدو رررع إلى 

حاكم طاحخ حي  أنه قخيماو كان يكف  طزس  للخطلة مع الحاكم طل ت بنررررب  تو ررررع الخطلة هذا بالدأكيخ  

 رروف يؤدي إلى تعخد الحكام طهذا الدعخد يؤدي إلى طجود العخيخ مت اسشررخا  ممكت تقنررتمهم ف  

سن الدخصررررررص هو  ررررررب  حخاثة طت و     ،معيت اخدصررررررا  لجان ُمنررررررمتة طكل شررررررخص يكون له 

 .المخن

رهو  النظام الب لمان  لتس ندتجة نظ سة أط مبخأ فلنرررررررررررف  بقخ  ما كان ندتجة ت و ات تا سختة   

فإن رهو  الورتفة ال قايتة للب لمان ا رررررررررردغ ا أيضرررررررررراو طقداو طوسيو طت و او طا ررررررررررعاو حدى    ،ف  إنجلد ا

طلم    ،خد طلم يكت أيضررررراو ندا  نظ سة مح  ،أصرررررب  للب لمان حق مما  رررررة ال قابة على أعمال الحكومة

ذلك أن ال قابة الب لمانتة لم تظه  ف  إنجلد ا مع رهو   )  ،الدشررررررررررر سع   الخدصرررررررررررا  يد امت رهو  

طإنما ره ت بعخ اكدمال عناصرررررر ه مت طجود ي لمان قوي ططزا   منررررررئولة  ررررررتا ررررررتاو    ،النظام الب لمان 

 1.أمامه طمنؤطلتاتها تضامنتة

فالخيمق اطتة ف  صرررررررررو تها   ،ي  مما  ررررررررردهاطت و ت أ رررررررررال ،طقخ م ت الخيمق اطتة بم احل عخيخ 

إذ كانوا    ،فقخ كان المواطنون يما  رون النرل ة بأنفنرهم) ،المباشر   ره ت ف  المخن اليونانتة القخيمة

يحخدطن    ،يجدمعون بصرفة دط سة طمندظمة ف  إطا  جم تة الشرع  طسقومون يوضرع القوانيت بأنفنرهم

طهو المجلس الذي يدم   ،(مجلس الخمنررررررما ة) اقبون  التجاه النررررررتا رررررر  للمخينة طسعينون القضررررررا  طس

 .إخدتا  أعضا ه ف  جم تة الشع  بالق عة

 
،دارالنهضــةالعربية،الرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالســلطةالتنفيةية،2012،الشــيصصــباحبنحمد،الخليفة 1

 250ص،1الطبعة
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ه  انف اد الملرك   الن ياأمرا الرخيمق اطترة النترايترة فدعرخ إنجلد ا موطنهرا اسصررررررررررررررل  طكرانرت نق رة 

غي  أن الملرك كران يجدمع برأتبراعره على هيئرة مجلس لره دط    ،برالنررررررررررررررل ديت الدشرررررررررررررر س ترة طالدنفيرذيرة

طل ت الحال تغي  خيل الق ن ال ان    ،ف ان ل يدخخل إل ف  المنرررررررا ل القضرررررررا تة فقز)ا ررررررردشرررررررا ي  

  (كوننريليوم )عشر  فأ ردق  الع ف على أن الملك عنخما ي سخ إصرخا  تنظتم مهم يع ضره على مجمع  

ط رررر عان ما اتخذ هذا المجلس ا ررررم الماغنوم كوننرررريليوم    ،تبا طهو يدألف مت اسحبا  طمت كبا  اس

أي مجلس الممل ة المشررررد ع طأخذ يعمل دط ساو منذ نهاية الق ن ال ان  عشرررر  طف  يخاية الق ن ال ال  

 1.عش 

أصخ  البا طنات طثتقة يعلنون فيها ما يعدب طنه العيقات الدقليخية   ،طبعخ جخال   1215طف  عام  

ا طنرات طتع ف هرذه الوثتقرة برالعهرخ اسعظم أط المراجنرا كرا ترا طتعدب  المراجنرا كرا ترا ه   ييت الملرك طالبر

طعنخ صرررررخط  هذا المي اا ج ت العاد  قبل إصرررررخا  القوانيت المهمة أن يخعو   ،طثتقة د ررررردو سة عامة

تشرمل  الملك المجلس ال بي  ل نعقاد ل ل  المشرو   طال أي بصرخدها قبل إق ا ها ثم امدخ هذا اإلج اء ل

بعخ ان انقنررررررررررم المجلس ال بي  إلى مجلنرررررررررريت تمكت مجلس العموم مت تأكيخ    ،الدشرررررررررر سعات ال انوسة

حيت طافق الملك على أن تنحصرر   ررل ده ف  مجال الدشرر سع    1414اخدصرراصرره الدشرر سع  ف  عام  

 .عليها بعخ إق ا ها مت الب لمان العد اض القوانيت ط ل ة  اقد اح ل ة  :ف  أم ست طهما

اخ  الق ن النررررررررررابع عشرررررررررر  اندصرررررررررر  الب لمان طأخذ يدخخل ف  الحكم ف  البلخ عت ط سق طف  أط 

ثم ت و  تخ سجتاو حدى   ،الدصرررررررررررروست على القوانيت  طعت ط سق ال قابة الد  يما  ررررررررررررها على الوز اء

أصرررب  هناع جماعة مت الم اقبيت إلى جان  الملك طالوز اء أي إلى جان  الحكام مدخذ  ه  أيضرراو  

 2.ة النتا تةصو   النل 
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طبناءاو على هذا مت طجهة نظ  الباح  فإنه اإلخدصررررررررا  الدشرررررررر سع  للب لمان ره  مبك او طهذا  

الذي أد  إلى إطيا طصررررف النررررل ة الدشرررر س تة على الب لمان على ال غم مت أنه له طرتفة أخ    

 .طه  طرتفة ال قابة طه  ل تقل أهمتة عت الدش سع

 مبدأ الفصل بين السلطات  :المطلب األول

يل يج    ،ال  تنررررررتة ف  يخ طاحخ   هااخدصرررررراصرررررراتبيقصررررررخ يهذا المبخأ عخم ت كي  طرا ف الخطلة  

طعلته فإن مبخأ الفصررل ييت النررل ات يعن  توزسع طرا ف الخطلة   ،توزسعها على هيئات عامة مدعخد 

طتباشررر  النرررل ة الدنفيذية   ،على هيئات عامة ثيث بحي  تباشررر  النرررل ة الدشررر س تة  امو  الدشررر سع

طتقوم النرررررل ة القضرررررا تة بالفصرررررل بالمنازعات الد  ت  ح عليها بموج  أحكام    ،مهمة تنفيذ القوانيت

فاسصرررررل هو    ،طل ت هذا المبخأ ل يعن  ا ررررردقيل هذه النرررررل ات عت بعضرررررها ا ررررردقيل تام  ،القانون 

 1طجود أط كتام تعاطن مدبادل يينها  عاية للصال  العام.

  المشرراكل الد  كانت تنشررأ بنررب  مبخأ الفصررل ييت النررل ات كان مبخأ الفصررل هو الحل طبنررب

طل نه ل يؤدي إلى إنخما  كامل يينهمم طأيضررراو ل يؤدي لفصرررل    ،الو رررز لدوزسع النرررل ات طاسعمال

 .كما ذك نا هو حل ط ز طتم ت بتقه ف  الحتا  النتا تة تحت ُمنمى النظام الب لمان  ،شامل

طمبخأ تملته الحكمة  ،قاعخ  مت قواعخ الفت النرررررتا ررررر  ،النرررررل ات ف  تفنررررري ه النرررررلتم مبخأ فصرررررل

طحدى تضرمت الح سات الف دية طتحول دطن  ،ذلك أنه ل   تنري  مصرال  الخطلة  ري او حنرناو  ،النرتا رتة

طلو كانت هيئة نتايتة   ،فإنه مت اليزم أن ل تد ك  النرل ات كلها ف  يخ هيئة طاحخ  ،ا ردبخاد الحكم

تقنررررتم   :اسطلى  -:فجوه  مبخأ فصررررل النررررل ات يدلخص ف  دعامديت  ،شررررعبتة تعمل بأ ررررم الشررررع  

عخم تجمتع هذه    :طال انتة  (القضررررررررررررا تة –الدنفيذية    –الدشرررررررررررر س تة  )طرا ف الخطلة إلى ثيث طرا ف  
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على أن ثقررل القرراعررخ  يدجلى ف  هررذا الشررررررررررررررق ال رران  الررذي اي زه    ، يث ف  هيئررة طاحررخ الورررا ف ال

طبهذا المعنى ل يعخ مبخأ فصرل النرل ات ف    قانونتة م ل  رتاد    ،موندنركيو فأ ردحق أن ُيننر  إلته

  ،طل نه مج د قاعخ  مت قواعخ الفت النررتا رر  طهو أيضرراو مج د قاعخ  تمليها الحكمة النررتا ررتة  ،اسمة

طضررخ ف    ت كي  النررل ة   ،حي  كان بم ابة  رريح مت أ ررلحة ال فاح ال وسل ضررخ النررل ة الم لقة

 1 .ف  يخ شخص طاحخ أط هيئة طاحخ  منعاو ل  دبخاد 

فالف    الد  أي زها   ،طل نه لم يعت إطيقاو ف  ذهت موندنرررررتكو إقامة فصرررررل م لق ييت النرررررل ات 

النرررل ة )طبيت الب لمان    (كمم ل للنرررل ة الدنفيذية)ت الملك  موندنررركيو طال  عليها ه  توازن القو  يي

طهذا ل يكون إل عت ط سق    ،عت ط سق الدأثي  المدبادل ل ل مت النل ديت على اسخ     (الدش س تة

 2.الدعاطن ييت  ل ديت مدمي تيت

ف طح الدوازن   ،فررإن لم يدحقق الفصرررررررررررررررل مع الدعرراطن لم يكت النظررام ي لمررانترراو  غم طجود الب لمرران

أن مت أينرررررر  اسمو  أن يدحقق الدوازن طالدعاطن   (يي دط)طالدعاطن ه  جوه  النظام الب لمان  طس    

سن الم لوب   ،على الو ا طل ت اسم  لتس بم ل هذا الني  عنخ ت بتقه ف  الحتا  العملتة النتا تة

 3.(الوز اء –  تس الخطلة  –الب لمان )هو إج اء ذلك الدوازن طالدعاطن ييت هيئات ثيثة طه  

طبناءاو علته يعدب  هذا المبخأ مت المبادئ الهامة الد  ح صرررررررررررررت ال و   الف ننرررررررررررررتة على اعدناقها  

طقخ ح صررررررت ال و   اسم سكتة أيضرررررراو على إتخاذ   ،طتع س ها ف  إعينات الحقوا طالخ رررررراتي  المخدلفة

أطلو كتام حكومة نتايتة سنه ل ينررررررود إل ف  طسحدم هذا المبخأ    ،هذا المبخأ أ ررررررا رررررراو لدنظتم حكوماتها

المبخأ الذي يقضررررر  بإ رررررناد خصرررررا ص  )طقخ ع فه الفقته الف ننررررر  إ رررررمان بأنه    ،رل النظام النتاي 

 
306ص،دارالنهضةالعربية،القاهرة،النظمالسياسية،1975،ثروت،بدوي 1
ــليمانمحمد،الطماوي 2 ــي،1979،سـ ــياسـ ــرةوفيالفكرالسـ ــاتيرالعربيةالمعاصـ ــلطاتالثفثفيالدسـ السـ

 470دارالفكرالعربيص،عمان،الطبعةالرابعة،دراسةمقارنة،اإلسفمي
 10رسالةدكتوراهص،أثرالرقابةالبرلمانيةفيتعزيزالديمقراطية،(2011جيهانخالد)،الزعبي 3
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طمنررررردقل بعضرررررها عت بعض    ،النرررررتاد  الد  يخدلف بعضرررررها عت بعض إلى أف اد أط هيئات مخدلفة

نرررنخ هذه الخصرررا ص المخدلفة طالمنررردقلة  طلما كانت اسمة ه  مصرررخ  النرررل ات فه  الد  ت  ،كذلك

 1.إلى الهيئات المخدلفة طالمندقلة

فصررررل  :طحي  تم فهم مبخأ فصررررل النررررل ات بأشرررركال مخدلفة حنرررر  اسنظمة الد  طبقده طأهمها

طل ت جمتع هذه اسنظمة    ،طفصرل النرل ات مع الدعاطن   ،طفصرل النرل ات الشرخيخ  ،النرل ات الم لق

تشرر س تة  )بأن هناع ثيث  ررل ات    ،هذا المبخأ الذي حخده موندنرركيوالنررتا ررتة مدفقة على مضررمون  

 2 .(قضا تة –تنفيذية  –

 نشأة مبدأ الفصل بين السلطات  :المطلب الثاني

ره  مبخأ الفصررل ييت النررل ات أط ما ي لق علته أيضرراو نظ سة فصررل النررل ات ندتجة لد و     

مع ذلك فإن هذه النظ سة لم تدبلو  بشرررررركلها المد امل    .تا سخ  طف  ي قخ نجخ أصرررررروله عنخ اإلغ سق

 3.(عص  اسنوا )طلم ت دن  أهميدها إل منذ 

طكدابه " ذا ع الصرررريت   ،ت تبز هذه النظ سة كما يذه  أغل  الفقهاء بالمف   الف ننرررر  موندنررررتكو

غي  أن هذا المبخأ لم يكت مت  4).1748الذي صررررررررررررخ   ررررررررررررنة   ESPAIT LOISط طح القوانيت " 

ذلك أن أ ررررررررررراا هذه النظ سة إذا ما ت كنا الدا سس القخيم جانباو يعود إلى   ،إيخاعات هذا المف   ال بي 

الف   جون لوع مت أنصررررا  النررررل ة الم لقة طهو يعدب  النررررل ة الدشرررر س تة أنها النررررل ة العلتا ف  

 
550ص،دارالفكرالعربي،القاهرة،النظمالسياسيةللدولةوالحكومة،1970،محمدكامل،ليلة 1
دار،عمان،األولىالطبعة،اـسسالتنظيمالـسياـسي،الكتاباألول،النظمالـسياـسية،2010،عـصامعلي،الدبس 2

282ص. الثقافةللنشروالتوزيع
  193ص،بيروت،دارالحقيقة،المؤسساتالسياسيةوالقانونالدستوري،1997،د.غسانبدرالدينوزميله 3
،بيروت،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،الوسيطفيالقانونالدستوري،1994،د.زهيرشكر 4

 175ص
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طكان ي   أن طرتفة النررررررل ة الدنفيذية تقدصرررررر  على تنفيذ   .طت ون بقتة النررررررل ات تابعة لها  ،الخطلة

 1 .خل المجدمعالقوانيت دا

أن كل إننرران لخيه  ررل ة يميل إلى اإلف ا  ف  مما  رردها  )فهو ي      ،طإذا ما عخنا إلى موندنررتكو

 2.(أن ُتحخ مت النل ة)طعلته فإنه يج    ،(إلى أن يجخ حخطداو إلى ذلك

طالح سة ف  نظ ه    ،طسعدب  موندنرررررتكو فصرررررل النرررررل ات أدا  لدحقيق الح سة النرررررتا رررررتة للمواطنيت

 3 . يمة طأمت المواطنيت طالد  ل يمكت أن توجخ إل ف  الحكومات المعدخلةتعن  

على أن الفيلنررروف لوع هو أطل مت كد  عت نظ سة فصرررل النرررل ات طعن  يخ ا ررردها ف    طبناءاو 

  (الحكومة المخنتة )الحكومة النتايتة على أ ررراا النرررتاد  الشرررعبتة طقخ فصرررل اب اءه ف  كدابه المنرررمى 

  :طسقنم لوع النل ات ف  الخطلة إلى أ بع ،1688الذي طضعه ف  اعقاب ثو   

النرل ة الدنفيذية طتقوم يدنفيذ القوانيت طالمحافظة على   –ا  رت القوانيت  النرل ة الدشر س تة طمهمده

 رررررررررررررل ة الدا  أي  –النرررررررررررررل ة اإلتحادية ططرتفدها إعين الح ب طتق س  النرررررررررررررلم  –اسمت الخاخل  

 .مجموعة الحقوا طاإلمدتازات المل تة

ت أ رررررا ررررريديت  طسعدمخ لوع ف  تب س ه ضررررر ط   فصرررررل النرررررل ة الدشررررر س تة عت الدنفيذية على حجدي

  تنفيذ حدى يمكت   ،فمت حي  الحجة العملتة ي   ضررر ط   طجود النرررل ة الدنفيذية بصرررفة دا مة ،طهما

  لينعقاد أما النررررررل ة الدشرررررر س تة فه  على العكس مت ذلك لتنررررررت بحاجة    ،القوانيت بصررررررفة مندظمة

يمكت اداؤها  ذلك أن مهمدها مقصررررو   على  ررررت القوانيت طم ل هذه المهمة ،بصررررفة دا مة  طالجدما 

 
2004/2005،عمان،النظمالسياسيةوالقانونالدستوري،فيصل،شطناوي 1
2004/2005،عمان،النظمالسياسيةوالقانونالدستوري،فيصل،شطناوي 2
 المصدرنفسه 3
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نفنررررررررررررررتررة طقدتررة طسق   لوع أن   اعدبررا ات طمت حيرر  الحجررة ال ررانتررة فد جع إلى    ،على فد ات مدق عررة

 1ب بعه لي دغيلذلك أن اإلننان متال  ،طال دبخاد ت كي  النل ديت ف  يخ طاحخ  يؤدي إلى الحكم 

اب اء مت  ربقوه ثم صراغها صرتاغة جخيخ  طع ضرها ع ضراو طاضرحاو   بعخ ذلك د ا الفقته موندنركو

  ،طأصررررب  يننرررر  إلته مع أنه لتس أطل القا ليت به   با ررررمهدكتقاو بحي  ا تبز مبخأ فصررررل النررررل ات  

  :طبيت أن هناع ثيث  ل ات طه  ( طح القوانيت)طنجخ نظ سة موندنكو مع طضة ف  كدابه 

طالنررل ة المنفذ  للقانون    السولطة التنفيذةةللقانون  العام أي طالنررل ة المق       السولطة التشوريةية

 .السلطة القضائيةالخا  أي 

طبعخ أن مي  ييت هذه النرررل ات  أ  ضررر ط   فصرررلها عت بعضرررها طتوزسعها على هيئات منررردقلة 

سن فصرررررل النرررررل ات هو الو ررررريلة الوحيخ  الد  ت فل احد ام القوانيت طت بتقها ت بيق صرررررحت  طهذا 

 2.حقوا طح سات اسف اد  حد امليؤدي 

طعلة هذا   ،طأخي او أكخ الفقته  ط ررررو ضرررر ط   فصررررل النررررل ديت الدشرررر س تة طالدنفيذية عت بعضررررهما

ذلك أن النررتاد  عنخ  ط ررو تنحصرر  طتد ك  ف  الهيئة    ،الفصررل ت جع إلى اخديف طبتعة كل منهما

أما النررررررل ة   ،الدشرررررر س تة  الد  تم ل جمو  الشررررررع  طتما ا النررررررتاد  عت ط سق الشررررررع  طبموافقده

طندتجة ما تقخم    ،الدنفيذية فما ه  إل ط رررتز ييت اسف اد طالنرررل ة الدشررر س تة  ططرتفدها تنفيذ القوانيت

 3.طضع ططبتعة كل منهما لخديفطض ط ي نظ او ه  أن فصل النل ات أم  طبتع  
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553ص،دارالفكرالعربي،القاهرة،النظمالسياسيةللدولةوالحكومة،1970،محمدكامل،ليلة 2
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 المبحث الثاني 
 موقف الدساتير المختلفة من مبدأ الفصل بين السلطات 

كما توضرررررر  لنا أن الغاية مت مبخأ الفصررررررل ييت النررررررل ات هو أن يدم توزسع طرا ف الخطلة على  

حي  أنه يكون داخل كل دطلة  ررررررل ة تشرررررر س تة لها   ،هيئات طتعدب  كل هيئة منفصررررررلة عت اسخ   

مهمة تشررر سع ططضرررع القوانيت ط رررل ة قضرررا تة لها مهمة الفصرررل ف  المنازعات الد  ممكت أن تنشرررأ  

حي  أنه يج  على كل  ل ة أن تعمل    ،عت ت بيق القوانيت ط ل ة تنفيذية لها مهمة تنفيذ القوانيت

 .بصو   منف د  عت اسخ   

يل أطجخ نوعاو مت    ،اس دن  الحال  بمبخأ الفصرل ييت النرل ات بصرو ته الم لقة لم يأخذ الخ ردو 

طمت مظاه  هذا الدعاطن أن النرررل ة الدشررر س تة يمكنها    ،الدعاطن ييت النرررل ديت الدنفيذية طالدشررر س تة

الدخخل ف  مخدلف أعمال النرررررررررررل ة الدنفيذية طالدع ف على ط سقة  ررررررررررري ها بما لها مت حق الم اكبة  

بال قة على م ك  الوزا   ينررد تع الب لمان    طالقد ا  طال رردجواب فعت ط سق النررؤال   ،طمنرراءلة الوزا  

طله أيضررراو حق إ رررقاطها عت    ،  ف  الخطلة طس اق  تصررر فات الوزا  أن يقف على كل مج سات اسمو 

 1.ط سق  ح  ال قة عنها إذا أخلت يواجباتها

  ،طمبرخأ منررررررررررررررؤطلترة الوزا   لرخ  الهيئرة النترايترة ه  حج  ال اطسرة ف  نظرام الحكم النتراي  الب لمران  

أمام مجلس النواب مت الخ ررررررررررردو  اس دن  "   تس الوز اء طالوز اء منرررررررررررؤطلون   51نصرررررررررررت الماد  

كما أن ل ل طزس  منرررررؤطل أمام مجلس النواب عت    ،منرررررؤطلتة مشرررررد كة عت النرررررتا رررررة العامة للخطلة

 2".أعمال طزا ته

 
ــتورياألردني،1972،عادل،الحياري1 ــتوريوالنظامالدســ ــةمقارنة،القانونالدســ مطبوعات،عمان،دراســ

 50ص.الجامعةاألردنية
 .معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام2
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حير  أن   ،المصرررررررررررررر ي فرإنره تق سبراو كران ينفس ط سقرة القرانون اس دن   للنظرام القرانون   طبرالننرررررررررررررربرة 

 رررررل ات   اخدصررررراصرررررات تناطل ف  الباب الخامس منه نظام الحكم ط   2014الخ ررررردو  المصررررر ي لعام 

فضريو عت ذلك جاء ف  صرخ  الخ ردو  اعدناا المشر   الخ ردو ي المصر ي  ،الخطلة المصر سة ال يث 

  " النظام النررررررررتا رررررررر  يقوم على مبادئ :لهذا المبخأ طذلك ف  الماد  الخامنررررررررة منه طالد  تنص على

الخيمق اطتة طالشرررو   طالمواطنة طالدعخدية النرررتا رررتة طالح بتة طالدخاطل النرررلم  للنرررل ة طالفصرررل ييت  

طبالدال  أخذ النظام الخ رررررردو ي المصرررررر ي بمبخأ الفصررررررل ييت النررررررل ات   ،النررررررل ات طالدوازن يينهم "

لهذا الننررررررب  بصررررررو   تدفق مع أف ا  موندنررررررتكو هذا الذي يعدب  أطل مت  صررررررا  صررررررتاغة مد املة  

ذه  للقول أن الح سة النررررررررررتا ررررررررررتة ل توجخ إل ف  رل حكومات   ،المبخأ ف  كدابه "  طح القوانيت "

معدخلة طبالدال  اإلعدخال طاضررررر  ف  الخ ررررردو  المصررررر ي بعخ ان فصرررررل ييت النرررررل ات ال يث عاد  

 1عت ط سق  قابة كل  ل ة على  ل ة أخ   فضيو عت الدعاطن يينهم ،طنظم أعمالهم ط ل اتهم

طف  هذا الصررخد أطجخ الخ رردو  المصرر ي مظاه  للدعاطن م ل أنه من  أعضرراء الوزا   الحق ف   

حضرو  جلنرات النرل ة الدشر س تة ف  مقايل حق الب لمان ف  طل  المعلومات مت النرل ة الدنفيذية  

ل ة كو يلة لدقص  الحقا ق فضيو عت مظاه  الدعاطن اسخ   طكذلك ف  ال قابة من   الخ دو  للن

طمت أهمها توجته   ،الدشررر س تة ط رررا ل تمكنها مت م اكبة اسعمال طالدصررر فات الصررراد   عت الحكومة

 .اس ئلة طحق اإل دجواب ططل  اإلحاطة

تباينت الخ راتي  الع بتة  ف  ط سقة صرتاغدها طذك ها لمبخأ الفصرل ييت النرل ات حي  أنه هناع  

 2.(البح ست –ست ال و )د اتي  نصت علته بشكل طاض  طص س  طمنهم 

 
 30ص،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الوسيطفيالقانونالدستوري،جابرجاد،نصار 1
 المصدرنفسه 2
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أما الخ راتي  الع بتة اسخ   طإن كانت لم تشري  إلى المبخأ صر احة إل أنها اعد فت به ضرمناو ف  

طخصررصررت لهذه النررل ات باباو أط فصرريو منرردقيو ف    (النررل ات )حي  ا رردخخمت كلمة   ،نصرروصررها

طف  الممل ة اس دنتة الهاشرمتة تم تقنرتم النرل ات العامة  بموج  الفصرل ال ال  طبالمواد   ،د راتي ها

النررررررل ة الدنفيذية طأناطها الخ رررررردو   :مت الخ رررررردو  اس دن  إلى ثيث  ررررررل ات طه   27- 25-26

 طالنررل ة ،طالنررل ة الدشرر س تة أناطها الخ رردو  بمجلس اسمة طالملك  ،بالملك طسدولها يوا رر ة طز ا ه

 1.القضا تة تدولها المحاكم على اخديف انواعها طد جاتها

طبناءو على ما  رربق يعدب  مبخأ الفصررل ييت النررل ات مبخأ صررحتحاو ط ررلتماو طهو ل يديشررى أمام  

حي  إن الد بتقات العملتة  طالظواه  النتا تة الد  م ت يها الخطل أثبدت   ،ما طجه له مت اندقادات 

  ،ا المبخأ مع طجود تعاطن طتوازن ييت النرررررررررل ات هو أفضرررررررررل أنوا  الحكم طب هنت على أن ت بق هذ 

كما أنه يدنا رررررررر  مع الظ طف المخدلفة ل ل   ،طسمنع اإل رررررررردبخاد  ،سنه يكفل الحقوا طالح سات العامة

دطلة أط حدى ل ل نظام  رررررررررررا ررررررررررر  فهو اسك   ثباتاو ف  الخطل الخيمق اطتة الد  تح   على احد ام  

 .اسف اد داخل الخطلة طتأكيخ حقوا طح سات 

 النظام الرئاسي  :المطلب األول

للخللة على النظام الذي يأخذ    ‘ President Al Regulation‘ُيندخخم تعبي  النظام ال  ا    

طمت جهة ثانتة ينردخخم خاصرة لوصرف النظام   ،بمبخأ فصرل النرل ات بمفهومه الم لق أط المد  ف

 2.الخ دو ي طالنتا   للوليات المدحخ  اسم سكتة

إضرافة   ،ييت النرل ات عضروساو ططرتفتاو    ر  بمفهومه على أ راا الفصرل الشرخيخ يقوم النظام ال  ا

 3لعخ  خصا ص أط مظاه  طمنها

 
األردني،2005أمين،المشاقبة 1 السياسي والنظام الوطنية للنشر،عمان،السابعةالطبعة،التربية الحامد دار

55ص. والتوزيع
المصدرنفسها2
دار،عمان،الطبعةاألولى،اسسالتنظيمالسياسي،الكتاباألول،النظمالسياسية،2010،عصامعلي،الدبس 3

 305ص،الثقافةللنشروالتوزيع
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 :شخ  الفصل ييت النل ات طا دقيلها طتوازنها -1

الدشررر س تة طالدنفيذية    ،النظام ال  ا ررر  على  كي   أ رررا رررتة طه  الفصرررل الدام ييت النرررل ات يقوم  

 .طالقضا تة

فالنرررل ة القضرررا تة تدمدع بإ ررردقيلتة م لقة مت خيل ط سقة اخدتا  القضرررا  الد  تدم عت ط سق 

 .إضافة للحصانات العخيخ  اسخ    ،اإلندخاب 

  اقد احبحي  يدمدع أعضرررررررراؤه فقز بحق   ،بإ رررررررردقيلتة تامةطالب لمان ُيما ا النررررررررل ة الدشرررررررر س تة  

طأية طرتفة   ،طل يمكت سعضرا ه الجمع ييت عضروسة الب لمان  ،طإعخاد الموازنة العامة للخطلة  ،القوانيت

 .كذلك ل تملك النل ة الدنفيذية حق حل الب لمان ،ف  النل ة الدنفيذية

  ،منررررردقلة عت الب لمان فتما يدعلق ب  سقة إخدتا ه   طالنرررررل ة الدنفيذية الد  يم لها   تس الجمهو سة

طل الررخخول   ،طل يمكت الجمع ييت الوزا   طالب لمرران  ،طالوز اء يدم تعيينهم يررخطن تررخخررل مت الب لمرران

طالدحخث أمام الب لمان إل يناءو على طل  طإ رردخعاء مت أحخ مجلنرر  الب لمان " ال ونغ ا " مجلس  

 .النواب أط مجلس الشيوخ

لنا أن النظام ال  ا رررررر  يقوم على أ رررررراا الفصررررررل الم لق ييت  ررررررل ات الخطل ال يث طهذا    تبيت

  ،فالفصرل الورتف  مؤاده أن الب لمان يقوم بالورتفة الدشر س تة   ،الفصرل يكون فصريو عضروساب ططرتفتاو 

" أن   طسقصرخ بالفصرل العضروي   ،طتدولى المحاكم الورتفتة القضرا تة  ،طسقوم ال  تس بالورتفة الدنفيذية

طالب لمان بالمقايل ل يملك الضررررررررغز على ال  تس أط على   ،ال  تس ل ينررررررررد تع الدحكم ف  الب لمان

 .الوزا   إلجبا هم على تقخيم ا دقالتهم أط حدى مناءلدهم أط ا دجوايهم كما ف  النظام النتاي 

تس الخطلة طمجلس طالمقصرود يوحخ  النرل ة الدنفيذية أن ال  تس هو طحخ  النرل ة الدنفيذية أي   

يل يعدب    تس الخطلة هو العنصرر  الوحيخ للنررل ة الدنفيذية طالوز اء هم مج د معاطنيت له ل   ،طز اء



21 
 

الوز اء مع   تس الخطلة يد أا   تس    اجدماعات طف   ،يشرررررررررررركلون أي هيئة جماعتة أط مجلس طز اء

 .طهو صاح  الق ا  حدى طلو أجمع جمتع الوز اء على ق ا  ما الجدما الخطلة  

 :  تس جمهو سة مندخ   -2

طبالدال  ل يمكت ت بيق    ،يقوم النظام ال  ا رررر  أيضرررراو على أ رررراا طجود   تس جمهو سة مندخ  

 .هذا النظام ف  الخطل المل تة

طلتس مت قبل  ،باشررر العام المباشررر  أط غي  الم  بالقد ا  رررواء   ،طُسندخ  ال  تس مت قبل الشرررع  

أن كليهما ينرررردمخ شرررر عتة    باعدبا  ،الب لمان طبذلك يقف   تس الخطلة على قخم المنرررراطا  مع الب لمان

 .طجوده مت الشع  مباش  

 :ُأحادية ططحخ  النل ة الدنفيذية -3

أي ل يوجرخ حكومرة  ،مت أهم مرا ُيمي  النظرام ال  را رررررررررررررر  هو ُأحراديرة ططحرخ  النررررررررررررررل رة الدنفيرذيرة

 .جماعتة

طالوز اء   ،حي  يعدب  ينفس الوقت   تنررررررراو للخطلة طللحكومة  ،ال  تس طحخه هو النرررررررل ة الدنفيذيةف

طسقدص  دط هم على    ،طل يشكلون هيئة جماعتة أط مجلس طز اء  ،لتنوا  و  مج د معاطنيت ل غي 

  ال  تس  حدى لو أن الوز اء جمتعاو اجدمعوا بحضررو   ،تنفيذ النررتا ررة العامة الد  يق  ها ال  تس طحخه

فإن الق ا  اسطل طاسخي  يكون لل  تس طلو أجمع جمتع الوز اء على    ،للدخاطل ف  المنرررررررررررررا ل العامة

 .خيف ذلك

 :عخم منؤطلتة النل ة الدنفيذية أمام الب لمان -4

إذ أن   تس الخطلة طالوز اء لتنرروا منررؤطليت    ،طهو مت أهم مظاه  ا رردقيل الحكومة عت الب لمان

طهنا ل يملك الب لمان الحق ف  محا ربده أط ميحقة ال  تس أط أحخ   ، رتا رتاو أمام الب لمان بمجلنرته

بمناصررررررررررررربهم ما داموا   الحدفاظفلهم الحق ف    ،فالوز اء منرررررررررررررؤطلون فقز أمام   تس الخطلة ،الوز اء
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ن الوز اء منرؤطلون جنا تاو أمام الب لمان الذي يملك اتهام ال  تس  إل أ ،حا  ست على ثقة   تس البيد 

 .طت ون المحاكمة أمام مجلس الشيوخ الذي يملك ق ا  الع ل مت الورتفة ،أط أحخ طز ا ه جنا تاو 

طمت مظاه  الفصل الشخيخ ييت النل ات أن الب لمان يندقل بالورتفة الدش س تة دطن أن تشا كه 

طمت    ،القوانيت  اقد احطعلته فلتس ل  تس الجمهو سة حق  ،أعمال هذه الورتفة النررررررررررررل ة الدنفيذية ف 

أط حق    النعقاد مظاه  ا ردقيل النرل ة الدشر س تة كذلك أن ال  تس لتس له حق دعو  الب لمان إلى 

 حل المجلس.

 النظام المجلسي أو هيمنة المجلس التشريعي  :المطلب الثاني

يصرررررررررُ  ف    النخما هذا النظام فحواه أنه يدم الخمج ييت النرررررررررل ديت الدشررررررررر س تة طالدنفيذية طهذا 

المجلس النتاي  طهو الذي يملك    اخدصرا  طالورتفة الدشر س تة ه  مت   ،مصرلحة النرل ة الدشر س تة

أط    (النظام المجلنرر )مباشرر   الورتفة الدنفيذية عت ط سق أعضرراء يدم جمعهم ف  نظام طاحخ ُينررمى  

 .(حكومة الجم تة)

  ،طعلته يقصرررررخ ينظام حكومة الجم تة النتايتة خضرررررو  النرررررل ة الدنفيذية إلى النرررررل ة الدشررررر س تة 

طقرخ ره  نظرام حكومرة الجم ترة النترايترة كنظرام اندقرال     ،اسطلى مج د  ررررررررررررررل رة ترابعرة لل رانترة  طاعدبرا 

طعنخما كانت تجدمع النرررررررررررل ات ف  يخ هيئة نتايتة تدولى شرررررررررررؤطن الحكم    ،مؤقت ف  أعقاب ال و ات 

طمت أي ز اسم لة الدا سختة    ،طتنشر  لجنة أط مجلس لمباشر   النرل ة الدنفيذية تحت  قايدها طتوجيهها

كلت بعخ إلغاء المل تة    La Convention National ننرتة  على ذلك الجم تة الوطنتة الف   الد  شرُ

لوضررع د رردو  جخيخ طالد  جمعت ف  يخيها  ررل ات الحكم مت تشرر س تة طتنفيذية زهاء    1972 ررنة  

 1 .ثيث  نوات طأنشأت خيلها مجلس تنفيذي خاضع خضوعاو م لق إلى  ت  تها

 
 272ص،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،النظمالسياسيةوالقانونالدستوري،2006،هانيعلي،لطهراوي ا1
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طأهم ما يمي  نظام حكومة الجم تة   ،(سنررررر ا رررررو )مت ت بتقات الخطل الد  أخذت يهذا النظام ه   

 :يدم ل بما يل 

 :ت كي  النل ة ف  يخ الب لمان -1

يقوم نظام حكومة الجم تة مت حي  اسصرررل على انخما  النرررل ات لصرررال  الب لمان المندخ  

فهو النررررررل ة اسصررررررلتة    ،شرررررر س تة طالدنفيذية ف  يخ النررررررل ة الدشرررررر س تةبحي  تجدمع النررررررل دان الد

"  Federal Councilطسدألف الب لمان النروسنر ي المنرمى بالمجلس الفيخ ال  "   ،لمما  رة النرتاد 

فالمجلس الوطن  يم ل الشرع  طسدألف حالتاو    ،المجلس الوطن  طمجلس الوليات  :مت غ فديت طهما

طُسندخ  هذا  ،غ اف حي  ل ل طلية عخد مت اسعضرررراء يدنا رررر  مع حجمها الخيم ،نا     200مت  

فل ل مقاطعة مم ين بغض  ،أما مجلس الوليات الذي يم ل المقاطعات   ، ررررررنوات   4المجلس لمخ   

 1.النظ  عت عخد النكان طل ي المجلنيت  ل ات مدناطسة

 :تب تة النل ة الدنفيذية للب لمان -2

لدشرررررررررررر س تة تنفذ  تعخ النررررررررررررل ة الدنفيذية ف  نظام حكومة الجم تة مج د أدا  تنفيذية للنررررررررررررل ة ا

طإ رررردناداو إلى مبخأ خضررررو  النررررل ة   ، ررررتا رررردها الد  ت  ررررمها لها طتخضررررع إلى أطام ها طتوجيهاتها

طسقوم الب لمران يدوجتره الحكومرة ط  ررررررررررررررم حرخطد صرررررررررررررريحتراتهرا    ،الدنفيرذيرة إلى الب لمران طتبعيدهرا لهرا

يل يحق للب لمان أن يعخل طسلغ  ما تق  ه    ،ها طاإلشر اف عليها ف  مما  ردها سعمالهااخدصراصراتط 

كما يملك  ،أط خ جت عت فلنرررفة ططجهة نظ ه ف  الحكم ،الحكومة إذا ما خالفت  رررتا رررتة الب لمان

 2.الب لمان حق تق س  المنؤطلتة ف  مواجهة النل ة الدنفيذية ف اد  أط جماعات 

 

 
السياسية،2011،عصامعلي،الدبس 1 التشريعية،النظم األولى،السلطة الدستورية الثالث،المؤسسة ،الكتاب

 291ص، دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،الطبعةاألولى
 388ص، دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،الوجيزفيالنظمالسياسية،1999،نعمانأحمد،الخطيب 2
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 النظام النيابي   :المطلب الثالث

يحظة أنه مبخأ الفصررل ييت النررل ات ُينررب  بعض المشرراكل طل ت مت خيل هذه الخ ا ررة تم الم

 ،عنخ تنظتمه ططجود أ رس صرحتحة له ططجود تعاطن طتوازن يينهم  روف يؤدي لحل جمتع المشراكل

طالنظام النرررتا ررر  سغل  الخطل هو النظام الب لمان  طهو النظام النرررا خ للخطل ف  موضرررو  ال  رررالة 

ذك  أنه إذا تم طجود تعراطن طتوازن ف  مبرخأ الفصررررررررررررررل ييت    حير  يجر  أن يدم (مصرررررررررررررر  –اس دن )

النرررررررل ات هذا  ررررررروف يؤدي لوجود  قابة على اسعمال الخاصرررررررة بالنرررررررل ات حدى ل تدماد  هذه  

 .النل ات طتندبخ ف   ل دها طعملها

طسنررررررررردنخ أصرررررررررل ال قابة الب لمانتة على أعمال الحكومة إلى طجود نظام ي لمان  يقوم على  كنيت  

طالدوازن ييت النرل ديت الدشر س تة طالدنفيذية مت جهة   ،ثنا تة النرل ة الدنفيذية مت جهة :أ را رييت هما

 .أخ   بمعنى إق ا  مبخأ الفصل الم ن ييت النل ات 

طقرخ اندقرل منهرا إلى معظم دطل اط طبرا   ،طتعدب  ي س رانترا مهرخ النظرام الب لمران  طموطت نشرررررررررررررررأتره

كما أخذت بالنظام الب لمان  العخيخ مت الخطل  ،لنظام المجلنرررررررر الغ بتة بإ ررررررررد ناء  رررررررروسنرررررررر ا ذات ا

اس دن طه  موضرررررع    –المغ ب   –طمصررررر    –طهولنخا   –اسط طبتة طال ررررريوسة طاسف سقتة م ل يلجتكا  

 1.د ا دنا

 لخ ا ة الد و  الدا سخ  لمفهوم ال قابة الب لمانتة الذي يندنخ له النظام الب لمان  تقنم الخ ا ة إلى:

 ما تة النظام الب لمان  -1

 نشأ  النظام الب لمان  طأ كانه  -2

 أ كان النظام الب لمان   -3
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 ماهوية النظام البرلماني   :الفرع األول

ع ف بعض الفقرره النظررام الب لمرران  أنرره نظررام يهررخف إلقررامررة الدوازن طالدعرراطن ييت النررررررررررررررل ديت  

 1.حدى ل ت غى أط تنت   أحخهما على اسخ    ،الدش س تة طالدنفيذية

 2.طع فه ابخ طن أنه نظام يقوم على أ اا الفصل ييت النل ات فصُي مش باو ي طح الدعاطن 

 نشأة النظام النيابي   :الفرع الثاني

بعخ أن تم الدع سف بالنظام الب لمان  تع فنا أن ي س انتا كانت ه  موطت نشررررأ  هذا النظام طنشررررأ 

 .النظام الب لمان  ف  العخيخ مت الخطل اندشا ندتجة ت و  تا سخ  عظتم طف  هذا الوقت تم 

جي  بملوع جخد حي  أبعخ إدطا د ال ان  عت النررررررررل ة طحل محله   ،1688ف  انجلد ا طبعخ ثو    

هررررذا  قبررررل اعديء الع ع على الدوكتع على إعين حقوا طبموجرررر   ُأجب   الررررذي  ايندرررره غيوم  زط  

 .الدا  بشكل كبي  امدتازات اإلعين ُدعمت  ل ات الب لمان طقللت مت 

دط  الملك أصب  محخطد ف  تنفيذ القوانيت مع حق الدخخل ف  المجال الدش سع  مت خيل الحق 

إذا  أ  ضرر ط   لذلك طلم يعخ له   ،على قانون أق ه الب لمان  العد اض ط  مشررا سع القوانيت أ  اقد احف  

مع العلم أن حق الملك ف    ،ف  توكتف تنفيذ القوانيت اط اإلعفاء مت ت بتقها  ،الحق كما كان  ررررررابقاو 

 .1707على القوانيت ُالغى يخط ه مت  نة  العد اض 

بشررررررركل  ررررررر سع ندتجة لظ طف خاصرررررررة م ت يها  طل ت النظام الب لمان  اإلن لي ي ت و  بعخ ذلك  

يخطن ت ع ط س  لم يدمكت أخوه جاع  رررديوا ت مت    1714فبعخ موت الملك غيوم  رررنة    .هذه الخطلة

اندقلت المل تة إلى جو      ،1701اعديء الع ع سنه كان كاثولتكتاو طذلك بموج  قانون صرخ   رنة  

 نة طكان ل يد لم اإلنجلي سة    54لغاو مت العم   طالذي كان با  ،اسطل طهو مت عا لة هانوف  اسلمانتة

 
الطبعة،الدستوريةفيالشريعةالقانونالدستوريواألنظمةالسياسيةمعالمقارنةبالمبادئ،عبدالحميد،متولي 1
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فهرذا اسم  أد  إلى  ،أمرا إينره الرذي خلفره جو   ال ران  فقرخ كران يفهم اإلنجلي سرة طل ت لم يكت يد لمهرا

طعلى عرخ     ،ت اجع دط  الملرك طرهو   ررررررررررررررمرات النظرام اإلنجلي ي الحرخير  طل ت بشرررررررررررررركرل مديحق

 1م احل:

 :الوزير األولظهور منصب أو وظيفة  -1

فقخ كان هناع ح بان   ،ف  مواجهة المؤ ررررررررررنررررررررررات المل تة كان ال أي العام اإلنجلي ي منقنررررررررررماو 

الذي أصررب  ا ررمه ف  الق ن الدا ررع عشرر  ح ب المحافظيت " المؤسخ لنررل ات   ،ح ب الدو ي   :قوسان

 .الدا  " الذي  م  فتما بعخ بح ب اسح ا  المؤسخ لنل ات الب لمان

طكان مت المن ق  أن ينررررررررررررردنخ ملوع عا لة هنوف  ف  حكمهم على ح ب الدو ي ضرررررررررررررخ ح ب  

ي سررخطن أن تعود المل تررة إلى جرراع   طل ت ح ب الدو ي كرران مدهمرراو بررأن أنصرررررررررررررررا ه ل ي الون   ،الوسج

  .طسحاطلون الدابم  على العا لة المال ة الجخيخ  "هانوف  " ، ديوا ت 

طلما كان الملوع   ،لذلك فإن ملوع هانوف  فضررررررلوا اخدتا  طز ا هم طمنرررررراعخيهم مت ح ب الوسج

يل   ،لس الوز اءمج  اجدماعات الطا ل مت عا لة هانوف  ل يد لمون اإلنجلي سة فإنهم كانوا يحضر طن  

 .كانوا يكلفون أحخ الوز اء ينقل توجيهاتهم إلى باق  الوز اء

طشرررريئاو فشرررريئاو أصررررب     ،الوز اء إلى الملك  اجدماعات طسقوم هذا الوزس  يدقخيم ملخص لمج سات  

طقخ ا ررررررررررردق  طت ون   ،لهذا الوزس  دط  هام طممي  عت بقتة الوز اء طأصرررررررررررب  ُينرررررررررررمى بالوزس  اسطل

 رررررنة    21منصررررر  أط طرتفة الوزس  اسطل خاصرررررة ف  عهخ الوزس  الذي ا ررررردم  ف  هذا المنصررررر  

(1721/1742.) 

 
،دارالثقافة،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس 1

 294/295ص



28 
 

 1:حلول مسؤولية الوزراء السياسية محل مسؤولياتهم الجنائية -2

منررردعخ    ،مت ح ب الوسج طسملك أغلبتة الوسج ف  مجلنررر  الب لمانيت  ’Walpole ‘كان طالبول  

 .لمنانخ   تا ده مت خيل الدصوست على القوانيت أط منحه اإلعدمادات الد  ي لبها

" طانضرررم   William Pittانشرررق تتا  مت ح ب الوسج ي عامة طلتم يبت "   1842طل ت ف   رررنة  

 ’‘ Tory’‘إلى ح ب الدو ي 

مت حي  المبخأ فإن مصرررررررري  الوز اء مدعلق بالملك طحخه الذي ينررررررررميهم طسع لهم بإ ادته المنف د  

 .دطن الدقيخ ف  اخدتا هم  واء كانوا مت ح ب اسغلبتة ف  الب لمان أم ل

حي  بمقدضرررراه كان    ،طل ت كان يوجخ ف  النظام اإلنجلي ي ما ينررررمى حالتاو بحق اإلتهام الجنا  

طقررخ كرران    ،جلس العموم الحق ف  اتهررام الوز اء طإحررالدهم للمحرراكمررة أمررام مجلس اللو دات يمكت لم

 ،هنالك عخ   ررررررررروايق ف  هذا المجال أدت إلى عقوبات قا رررررررررتة جخاو بحق الوز اء المدهميت " إعخام  

ضررررررررخ طالبول   ،. " فلذلك عنخما لو  مجلس العموم بإ رررررررردخخام حق اإلتهام الجنا  .مصرررررررراد   أموالهم

‘’Walpole’’  طبعخ ذلك تبعه جمتع الذيت خلفوه  ،قخم هذا اسخي  ا ررررردقالده للملك مننرررررحباو بشررررر ف

 .بإتخاذ نفس الموقف عنخما يشع طن بفقخان ثقة مجلس العموم بنتا دهم

قخ ره ت المنرررررررررؤطلتة    1742 رررررررررنة    ’Walpole‘إنه منذ تصررررررررر ف طالبول    :فلذلك يمكننا القول

 .طحلت محل منؤطلتاتهم الجنا تة ،النتا تة للوز اء

 :ظهور المسؤولية الجماعية أو التضامنية للحكومة " حجب الثقة " -3

ذه    الوالبول ،ؤِد إلى إ رررررردقالة جمتع الوز اءلم تُ   ’’Walpole’‘إن ا رررررردقالة الوزس  طالبول  

ف ل طزس  كان منؤطلو    ،فالوزا   لم ت ت تشكل هيئة جماعتة  ،طل ت بق  جمتع الوز اء ف  مناصبهم
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أصرررب  منرررؤطلو بمف ده  رررتا رررتاو أمام مجلس   1742طمنذ حادثة طالبول ف   رررنة    ،بمف ده أمام الملك

أي أن ا ررررردقالة الوزس  اسطل ل ينرررررددبع معها   ،فلم ت ت منرررررؤطليدهم جماعتة أط تضرررررامنتة ،العموم

 1.ا دقالة الوز اء جمتعاو 

 أركان النظام النيابي    :الفرع الثالث

ات أ رررررررا رررررررتة تعدب  أ كان النظام طأعمخته الد  ي ت    يد ل  النظام الب لمان  لنشرررررررأته طجود هيئ

 2:فالنظام الب لمان  يقدض  حدماو تواف  اس كان الدالتة ،عليها

 .ي لمان مندخ  مت الشع   -1

ا ررمتة   اخدصرراصررات طإنما تعدب    ،فعلتة  اخدصرراصررات   تس دطلة غي  منررؤطل ل يما ا   -2

 .فقز سنه يباش ها يوا  ة طز ا ه

 .طزا   ت ون منؤطلة  تا تاو أمام الب لمان طه  تما ا  ل ات   تس الخطلة -3

كتام عيقة ييت النررل ديت الدشرر س تة طالدنفيذية أ ررا ررها الدعاطن فتما يينهما مع طجود  قابة  -4

 .مدبادلة بمقدضى الو ا ل الد  يحخدها الخ دو 

 :برلمان منتخب من الشعب :أوالً 

يجر  لدواف  النظرام الب لمران  أن يكون هنراع ي لمران يد ون مت مم ل  الشررررررررررررررعر  طأن يدم إخدترا   

طبذلك يكون الشع  صاح     ، واء ب  سقة مباش   أط غي  مباش   ،هؤلء اسعضاء باإلندخاب الح 

إذا كان أعضرررررررراء الهيئة   أما .النررررررررتاد  هو الذي اخدا  مت يقومون بمما  ررررررررة مظاه  هذه النررررررررتاد 

في ن ون بصرررررررخد تم يل نتاي  فالشرررررررع  لم يخد     ،الدشررررررر س تة معينيت أط يدولون مناصررررررربهم بالو اثة

 .اسعضاء حدى ينوبوا عنه
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طإذا كان شررررر   اإلندخاب لزماو لدألتف الب لمان حدى ن ون بصرررررخد نظام نتاي  إل أنه لتس كافتاو  

محخد  ي  ررررررررررررمها    اخدصرررررررررررراصررررررررررررات يل ل يخ طأن يكون للب لمان   ،طحخه إلعدبا  الب لمان هيئة نتايتة

تد ك  أ ا او ف  مما  ة النل ة الدش س تة طذلك ت بتقاو لمبخأ الفصل    خدصاصات طهذه ال ،الخ دو 

أخ   مالتة م ل إق ا  المي انتة العامة للخطلة   اخدصررررراصرررررات إل أن الب لمان يما ا   ،ييت النرررررل ات 

 1.   قابة النل ة الدنفيذيةطأخ    تا تة طتدم ل أ ا او ف

 :رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً  :ثانياً 

أط   ،أمي   ،بشرررررررررررررركرل عرام ف  أغلر  الرخطل الد  ترأخرذ برالنظرام الب لمران  ُيعدب    تس الرخطلرة " ملرك

المباشرررررر  مت قبل الشررررررع  أط مت قبل الب لمان أط    . " يصررررررل إلى الحكم بالو اثة أط اإلندخاب .  تس

 .هيئة ناخبة

فلرذلرك ل تقع على عراتقره أيرة   ،طمت حير  المبرخأ ل يدولى   تس الرخطلرة  ررررررررررررررل رات تنفيرذيرة فعلترة

لذلك فإن أغل  الق ا ات الد     ،منررررؤطلتة  ررررتا ررررتة  ررررواء كان   تس الخطلة مل او أم   تنرررراو للجمهو سة

توكتع الوزس  المخدص أط الوز اء المخدصرررررررريت إلى جان  توكتع ال  تس  يدخذها   تس الخطلة يدوج  

طقخ نص على الدوكتع اإلضررراف  الخ ررردو  ال دن  ف  الماد   قم   ،طهو ما ينرررمى بالدوكتع اإلضررراف 

(40). 

أما  ،بحي  يدحمل الوزس  المخدص أط الوز اء المخدصررون المنررؤطلتة النررتا ررتة عت هذه الق ا ات 

فإغل  الخطل الب لمانتة ذات النظام المل   ل ُينرررأل   ،بالننررربة للمنرررؤطلتة الجنا تة فإن اسم  مخدلف

أمرا ف  الرخطل الب لمرانترة ذات النظرام    ،الملرك فيهرا جنرا تراو على أ ررررررررررررررراا قراعرخ  أن الملرك ل ُيخ  

 
،السلطاتالثفثفيالدساتيرالعربيةالمعاصرةوفيالفكرالسياسياإلسفمي،1979،سليمانمحمد،الطماوي 1

 . دارالفكرالعربي،عمان،عةالطبعةالراب،دراسةمقارنة



31 
 

 ا م بمنا ررررررربة مباشررررررر    الجمهو ي فإن ال  تس ُينرررررررأل جنا تاو عت الج ا م الد  يقد فها  رررررررواء كانت ج

 .طرا فه أم ج ا م عادية

فمنهم مت    :طقخ اخدلف الفقه النررتا رر  طالخ رردو ي حول حقتقة دط  ال  تس ف  اسنظمة الب لمانتة

طال أي ال ال  طالنررا خ هو إحديل الوزا      ،طمنهم مت قال إن دط  ال  تس إيجاي  ،قال إن دط ه  ررلب 

 1.لم ك  الصخا  

 :وزارة مسؤولة  :ثالثاً 

حي  يقع على عاتقها تحخيخ النرررتا رررة    ،تعدب  الوزا   ف  النظام الب لمان  م ك  النرررل ة الدنفيذية

طالمنرؤطلتة النرتا رتة للوزا   أمام الب لمان    ،فلذلك ت ون  منرؤطلة  رتا رتاو أمام الب لمان  ،العامة للخطلة

طمنررؤطلتة الوزا   أمام    ،ف  النظام الب لمان تعدب  مع حق النررل ة الدنفيذية بحل الب لمان أهم  كنيت  

فلذلك يملك الب لمان    ،طقخ ت ون منررؤطلتة ف دية لوزس  معيت  ،الب لمان قخ ت ون تضررامنتة أط جماعتة

طسد ت  على ذلك ضرررررررر ط   ا رررررررردقالة الوزا   أط    ،أط مت طزس  معيت  ، ررررررررح  ثقده مت الوزا   بكاملها

  2.الوزس  ف  هذه الحالة

ف  النظام ال  ا ررررر  ينررررردقل   ،تعييت الحكومة حنررررر  النظاميت ال  ا ررررر  طالب لمان   تخدلف ط سقة

بحي  ينعخم دط  الب لمان ف  هذا الخصو  سن الوز اء   ،  تس الخطلة بإخدتا  معاطنته مت الوز اء

أما النظام الب لمان  حي  يدعيت   ،ف  النظام  ال  ا ررررر  منرررررؤطلون أمام   تس الخطلة ل أمام الب لمان

فررإن الدقليررخ يج ي على أن يخدررا    تس الررخطلررة   تس    ،ن تحصرررررررررررررررل الحكومررة على ثقررة الب لمررانأ

 3.الحكومة ثم يخدا    تس الحكومة ف سقه الوزا ي 
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" الملك يعيت   تس الوز اء طسقبله طسقيله طسقبل    :على  35ف  الخ رررررررررردو  اس دن  نصررررررررررت الماد  

 1.ا دقالده طسعيت الوز اء طسقبلهم طسقبل ا دقالدهم يناء على تنني  مت   تس الوز اء "

طف  جمهو سة مصررررررررر  الع بتة ط سقة اخدتا  الوز اء كانت تخدلف حنررررررررر  كل م حلة طكانت  -

 2:على النحو الت 

  1952قبل عام  :أوالً 

طلم يكت بالضرررررررررررر ط      ،المعداد أن يكون الوز اء مت كتادات الح ب الُم لف يدشرررررررررررركيل الوزا  كان  

فف  م ات ك ي   كررران الملرررك ُي لف أحرررخ أح اب اإلقلترررة مبررراشرررررررررررررر   أط بعرررخ ت طس     ،ح ب اسغلبترررة

  ،ل ت ف  جمتع اسحوال كررران الوز اء مت الح بيت بغض النظ  عت خلفيدهم المهنترررة   ،اإلندخرررابرررات 

 .(فؤاد   ا  الخيت) لذلك  طنموذجاو 

 2004وحتى عام  1952بعد ثورة  :ثانياً 

 ( حوال  نصررررررررررررررف ق ن ) غم الدبررايت ال بي  ييت  ؤط ررررررررررررررراء الجمهو سررة خيل هررذه الفد   ال وسلررة  

الوز اء   إل أن اس ررلوب العام إلخدتا   ،طاإلجدماعتة  القدصرراديةطاخديف توجهات الخطلة النررتا ررتة ط 

 :كان كالت 

طهو   (طالوز اء أيضرررررراو )  تس الجمهو سة طفقاو للخ رررررردو  هو الذي يخدا    تس الوز اء مباشرررررر    -1

لم يكت هناع أي احدمال   ،طف  رل انعخام الحتا  الح بتة أط ضررررررررررررعفها ،الذي يع لهم أيضرررررررررررراو 

مندقخي طإن كان عبخ الناصرررررررررررر  قخ اخدا  ف  بعض اسحتان بعض    ،لد لتف ُمعا ض بالوزا  

 
 .معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام 1
حسين،عبدالهادي 2 ؟،2011،يحيى مصر في الوزراء إختيار يتم اليوم،كيف موقع في إلكتروني  مقال

https://www.youm7.com/story/2014/6/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-
%D9%8A%D8%AA%D9%85-

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1728197
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على )كما اخدا  النررررادات بعض الوز اء التنررررا سيت   (الخكدو  محمخ حلم  نموذجاو ) ررررتا ررررده  

ف  يرخايرات حكمره بعرخ إطراحدره ي موز الفد      (طاإلجدمراعترة  القدصرررررررررررررراديرةالعكس مت توجهراتره  

ل مأنة قواعخ اإلتحاد اإلشررد اك  داخلتاو ططمأنة اإلتحاد النرروفييد     1971الناصرر سة ف  مايو  

 .جتاو خا  

 ررررواء ما تم تنررررميده بالوزا ات  )  تس الجمهو سة يخدا  عخد مت الوز اء مباشرررر   طفقاو لمعايي ه  -2

طبال بع فإن معايي  عبخ الناصرررررررررر  تخدلف عت معايي  النررررررررررادات الد    (النررررررررررتادية أط غي ها

طمرررا تبقى مت الوزا ات بعرررخ اخدترررا ات   تس الجمهو سرررة ُيد ع   ،اخدلفرررت عت معرررايي  مبرررا ع

 .ل  تس الوز اء ح سة الد شت  لها

 2011وحتى ثورة يناير  2004من   :ثالثاً 

طاخدا  مجموعة مت الوز اء   2004الوزا   ف  يوليو /تم ت لتف الخكدو  / أحمخ نظتف يدشررررررركيل  

حخث انقيب شررررررامل ف  معايي  اخدتا  الوز اء الد  اعدادت عليها    ،يعدب طن أصررررررخقاء نجل ال  تس

طاعد ضررررررت اسجه   يوضرررررروح شررررررخيخ على ثيثة طز اء بالدحخيخ   ،أجه   الخطلة أك   مت نصررررررف ق ن 

حي  كان على بعضررررهم أحكام   ،لفنرررراد معاميتهم ف  النرررروا بغض النظ  عت تضررررا ب المصررررال 

 .بخصو  شتكات يخطن  صيخ 

 من ثورة يناير حتى االن   :رابعاً 

يمكت تقنررررررررررررررتمهررا س بع    ف  اخدتررا  الوز اء عنوانرراو لهررذه الفد   طالد   (اإل تجررال)يمكت إخدتررا  كلمررة  

 :م احل

 :فد   المجلس العنك ي النايق  -1

فوج  المجلس اسعلى للقوات المنررلحة بأنه أصررب  منررؤطلو عت إدا   البيد الد  لم يكت مشررا كاو 

 .مجموعة مت اس ماء طل نها لم ت ت ملبتة ل موح الشع   اقد احلذلك تم  ،ف  إدا تها مت قبل
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 :فد   الخكدو  محمخ م    -2

ذه  القول أن الخكدو  محمخ م  رررررر  أيضرررررراو  شرررررر  البعض مت معا فه ل   يكونوا طز اء بفد    

حكمه طكانوا أغلبهم كتادات مت جماعة اإلخوان المنرررررررلميت طهذا ما جعل البعض مت الشرررررررع  أن 

 .ي و طا ضخه

 :فد   المشي  عبخالفداح النتن  -3

" ُي لف    :على  146ي حي  نصت الماد  ف  هذه الفد   الدعييت كان طفقاو سحكام الخ دو  المص  

 1. ".  تس الجمهو سة   تناو لمجلس الوز اء يدشكيل الحكومة طع ض ي نامجه على مجلس النواب 

طمت خيل   ،ننررررردندج أن الوزا   ه  اس ررررراا للنظام الب لمان  سنها ه  محو  النرررررل ة الدنفيذية

هذه الف    ره  مبخأ المنررؤطلتة الوزا سة أمام أعضرراء الب لمان طمنررؤطليدهم ممكت أن ت ون تضررامنتة  

 .طهذا ما  وف يدم الدحخث عنه بشكل مفصل ف  موضو  ال  الة ،أي جماعتة أط ف دية

تا رررة  إذاو المنرررؤطلتة الدضرررامنتة أط الجماعتة ه  أن الوزا   ت ون منرررؤطلة ف  مجموعها عت النررر

العامة الد  تندهجها أمام الب لمان طسل مها الحصرررررررول على تأييخه لها فإذا اعد ض الب لمان على هذه  

طهذا ما أكخه  ،فإن هذا يعن   رررح  أط حج  ال قة عت الوزا   طإ رررقاطها  ،النرررتا رررة طلم يوافق عليها

 .مت الخ دو  اس دن  51مت القانون المص ي طالماد   146نص الماد  

أما المنررررؤطلتة الف دية فددعلق يدق س  منررررؤطلتة طزس  بعينه عت تصرررر فاته الف دية الخاصررررة بإدا ته 

طهذا ما أكخه نص    ،طهذا يعن   رررررررررح  ال قة عنه مما يحدم علته تقخيم ا ررررررررردقالده مت الوزا    ،لوزا ته

 
 مقالإلكترونيفيموقعاليوم،كيفيتمإختيارالوزراءفيمصر؟،2011،يحيىحسين،عبدالهادي 1

https://www.youm7.com/story/2014/6/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-
%D9%8A%D8%AA%D9%85-

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1728197
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" يدم ط ح ال قرة برالوزا   أط أحرخ الوز اء أمرام مجلس النواب طإذا   :مت الرخ رررررررررررررردو  اس دن  53المراد   

ق   المجلس عخم ال قة بالوزا   باسك  سة الم لقة مت مجمو  عخد أعضرررررا ه طج  عليها أن تنررررردقيل  

 1.طإذا كان ق ا  عخم ال قة خاصاو بأحخ الوز اء طج  علته إعد ال منصبه "

نررررررررردندج الوزا   عبا   عت هيئة جماعتة تنرررررررررمى مجلس الوز اء طسكون على  أ رررررررررهم   تس  لهذا ن

ط  تس الوز اء لره دط  فعرال ف  النظرام    ،الوز اء طعرخد معيت مت الوز اء حنررررررررررررررر  حراجرة كرل دطلرة

الب لمان  سنه مهمده ه  تنظتم ط  رررررررم النرررررررتا رررررررة العامة للخطلة داخلتاو طخا جتاو ل   يأخذ ال قة مت  

طمجلس الوز اء يج  أن يكون يينهم تجانس طتضامت هذا مت جهة طمت جهة    ،ن على طزا تهالب لما

لذلك فإن الب لمان ممكت له أن ينررح  ثقده مت الوزا      ،أخ   جمتع الوز اء تحت   ا ررة طزس  طاحخ 

   .بأكملها أط يخص طزس  معيت طف  حالة  ح  ال قة يج  أن يدم تقخيم اإل دقالة فو او 

 :بة لل  سقة الد  تدح ع فيها المنؤطلتة الوزا سة ه أما بالنن •

طال ردجواب لتس  ،بشركل مباشر  عت ط سق اإل ردجواب   ،قخ تدح ع بشركل مباشر  أط غي  مباشر 

 رو  ا ردفهام ين وي على معنى اإلتهام طسبخأ اسم  فته بكلمة مت عضرو ي لمان  يبنرز فيها أ رس 

تس الوز اء طسأخذ المجلس بعخ ذلك بمناقشرررررة الموضرررررو   الدقصررررري  طاإلتهام ثم ي د علته الوزس  أط   

طإمرا    ،طهرذا ين وي على حكم محرايرخ  ،طف  النهرايرة إمرا أن يق   المجلس اإلندقرال إلى جرخطل اسعمرال

طف  هذه الحالة يج  على هؤلء   ،أن يق   شرررررك  الوزس  طإما أن يق   عخم ال قة به أط بالوزا   كلها

  ،ى   تس الخطلة أن يقيلهم إل إذا ا ررررردجاب ل لبهم طق   حل الب لمان طإذا  فضررررروا فعل  ،أن ينررررردقيلوا

طقخ تدح ع المنررررررؤطلتة الوزا سة بشرررررركل غي  مباشرررررر  عت ط سق  فض الب لمان للمشرررررر طعات الهامة  

للحكومة كمشررررر ط  المي انتة أط مشررررر طعات القوانيت الهامة أط المعاهخات طف  هذه الحالة لتس هناع  

 
 257ص، دارالثقافة،عمان،النظمالسياسيةوالقانونالدستوري،2006،هانيعلي،لطهراوي 1
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ف  معظم اسحتان إلى أن تع ف الوزا   ص احة منألة ال قة يها فدضع الب لمان  إل ام حدى باإل دقالة  

أمام منرررررؤطلتاته طجهاو لوجه إما أن ينحن  طسوافق على المشررررر طعات الد   فضرررررها أط يق   صررررر احة  

عخم ال قة، طف  ك ي  مت اسحتان فإن الوزا   تدخذ مت هذه الو ريل الد  أعخت أصريو للضرغز عليها  

فإن ع ضررها لمنررألة ال قة طتهخيخها باإل رردقالة مت شررأنه ف  ك ي     ،ز يها على الب لمانط رريلة تضررغ

 1.مت اسطقات طخاصة ف  اسطقات الح جة أن تجعل الب لمان يد اجع عما أ اد 

 التعاون والرقابة بين السلطات  :الفرع الرابع

الدعاطن المدم ل ف  الجمع ييت  تقوم عيقة النررل ة الدشرر س تة تجاه النررل ة الدنفيذية على أ رراا 

عضررررروسة النتابة طعضررررروسة الوزا   طجواز تعييت عضرررررو مجلس اسمة نا باو للملك أط عضرررررواو ف  هيئة  

طل ت يشررد   انق ا  عضررو    ،النتابة ف  حال مغاد   الملك خا   الممل ة بموج  إ اد  مل تة  ررامتة

  ،ينه نا باو للملك أط عضررررواو ف  هيئة النتابة مجلس اسمة عت م اطلة اسعمال الب لمانتة خيل فد   تعي

الصرراد  عت المجلس العال  لدفنرري  أحكام    1954لنررنة   2طذلك طفقاو لمن وا الق ا  الدفنرري ي  قم 

  ،طعقخ لقاءات تشررررراط سة مشرررررد كة طتشررررركيل لجان مشرررررد كة للدحقيق ف  موضررررروعات معينة  ،الخ ررررردو 

م النل ة الدش س تة بال قابة النتا تة على أعمال  طعلى أ اا الدوازن حي  أن الدوازن يؤدي إلى كتا

المق       خدصراصرات بحي  تلد م اسخي   القتام باسعمال طأداء ال  ،النرل ة الدنفيذية للحخ مت  رل دها

طبذلك فإن النرررل ة الدشررر س تة تملك إضرررافة إلى إخدصررراصرررها الدشررر سع  اإلخدصرررا    ،لها د ررردو ساو 

طأن هذه   ،حي  أن الوزا   منرررؤطلة  رررتا رررتاو أمام مجلس اسمة  ،ةال قاي  على أعمال النرررل ة الدنفيذي

 2.المنؤطلتة النتا تة للوزا   أمام الب لمان ه  اس اا لل قابة على أعمال النل ة الدنفيذية

 

 
 م(متاح12:16)22/4/2009تحميل،مفاهيمدستورية،2005،إبراهيمعيسى 1

http://www.aldemokrati.org
 مصر،النظمالسياسية،2005،محمدجمالعثمان،جبريل 2
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طل ت كما أطضحنا ف  هذه الخ ا ة   ،يقوم النظام الب لمان  على أ اا مبخأ الفصل ييت النل ات 

طن د فتما يل    ،طل نه يقوم على الدعاطن طتوازن ال قابة ييت هذه النرررررل ات  ،فإن الفصرررررل لتس م لقاو 

 1-:أطجه ال قابة المدبادلة يينهما

 :أواًل: مظاهر التعاون 

 :الورتفة الدش س تة -1

  (ف  النظام الب لمان  )هذه الورتفة طإن كانت ه  صررررمتم عمل الب لمان إل أن النررررل ة الدنفيذية  

طبذلك يكون    ،القوانيت  اقد احفيدق   عاد  لدلك النررل ة حق    ،تشررا ع الب لمان ف  عملتة  ررت القوانيت

لدنفيذية تقوم  طالميحظ أن النررررررل ة ا  ،شرررررر اكة ييت أعضرررررراء الب لمان طالنررررررل ة الدنفيذية  قد اححق ال

طه  نظ او    ،طعلة ذلك أنها المهتمنة على إدا   كافة شرؤطن الخطلة  ،غالباو يوضرع القوانيت طمشر طعاتها

طتنررد تع أن ت اع  مقدضررتات الصررال     ،إلتصررالها بأف اد الشررع  ت ون على علم بحاجدهم ط غباتهم

 .العام

طه  القوانيت الد  تدولى    ،الخطلة  فالنل ة الدش س تة ه  مما  ة هيئة لمهمة تش سع القوانيت ف 

  :طلذلك ُيقال  ،الحكومة أط النررل ة الدنفيذية طالدشرر س تة طالقضررا تة مما  ررة صرريحيدها إ رردناداو إلته

طغالباو ما تدولى م ل   .بمعنى الهيئة الد  تدولى صرتاغة الدشر سعات الد  تصرخ  ف  الخطلة ،المشر ِِّ 

إل   ،أط غي  مباشرررر  ، ررررواء عت ط سق إندخاب ح  مباشرررر   ،هذه المهمة هيئة مندخبة مت الشررررع  

أنه ف  الخطل ذات اسنظمة الخيمق اطتة المدج أ  فإن نصررررف أعضرررراء هذه النررررل ة أط ثل ها يكونون  

 .م الخيمق اط مما يشكل نقصاناو ف   مة ُنظم الحك ،معينيت مت  أا الخطلة أط الحكومة

 :طالنل ة الدنفيذية -2

 
فيالدساتيرالعربيةالمعاصرةوفيالفكرالسياسياإلسفميالسلطاتالثفث،1979،سليمانمحمد،الطماوي 1

 258ص، دارالفكرالعربي،عمان،الطبعةالرابعة،دراسةمقارنة
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ه   ررررررل ة الحكومة الد  تخي  شررررررؤطن البيد طبقاو للقوانيت الد  يشرررررر عها المجلس النتاي  طبقاو   

للدشررر سعات الد  تصرررخ ها النرررل ة الدشررر س تة طتقوم النرررل ة الدنفيذية يدنفيذ قوانيت الخطلة طتشرررغيل أط 

  ،طتوجخ أشركال مخدلفة لمما  رة النرل ة الدنفيذية   ،خطلةإدا   م افقها العامة ططضرع النرتا رة العامة لل

طقخ   ،فف  بعض الخطل يدولى النررل ة الدنفيذية ف د طاحخ يعاطنه بعض المورفيت الخاضررعيت لنررل ده

تد ون النررررل ة الدنفيذية مت   تس الخطلة ل نه غي  منررررؤطل  ررررتا ررررتاو طسكون المنررررؤطل  ررررتا ررررتاو هو  

ط بما يكون  أا الخطلة يملك   ،خطلة النرررررررررل ة عت ط سق طز ا هطهنا يما ا   تس ال ،مجلس الوز اء

إل أنه توجخ بعض الخطل يشرررررررررد ع   تس الخطلة مع الوزا   اشرررررررررد اكاو حقتقتاو ف  مما  رررررررررة   ،طل يحكم

كما هو الشأن ف  أنظمة الحكم الد  م جت ييت النظاميت الب لمان     ،النل ة الدنفيذية بحكم الخ دو 

 .ف نن  نموذجاو لذلكطالنظام ال ،طال  ا  

 :الجمع ييت عضوسة الب لمان طالوزا   -3

طهرذا    ،عنرخمرا يدم الجمع ييت الب لمران طالوزا   هرذا الجمع يوثق الدعراطن طسؤكرخ علتره فتمرا يينهم

الجمع يدت  للوز اء بحكم عضرررررروسدهم ف  الب لمان حق حضررررررو  جلنررررررات مجلس النواب طممكت  

 .ف  مناقشة مشا سع القوانيت طمنا ل أخ   مت الممكت أن يدم ط حها للمناقشة لهم اإلشد اع

 :دط  النل ة الدنفيذية ف   ي  العمل الب لمان  -4

حي  تما ا   ،تدضررمت بعض الخ رراتي  الع بتة دط  حكوماتها الع بتة فتما يدصررل يهذا الخط 

ف  أدطا  عادية أط    اد النعقم ل حق الحكومة ف  دعو  الب لمان إلى   ،مدعخد   اخدصررررررررررراصرررررررررررات 

 1.إ د نا تة طتأجيل عقخ الب لمان طفض دط ته

 
السلطاتالثفثفيالدساتيرالعربيةالمعاصرةوفيالفكرالسياسياإلسفمي،1979،سليمانمحمد،الطماوي 1

 . دارالفكرالعربي،عمان،الطبعةالرابعة،دراسةمقارنة
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( طف  الخ ررردو  المصررر ي ف  المواد  34/78/81/82)طجاء ذلك ف  الخ ررردو  اس دن  ف  المواد  

طإن مظاه  الدعاطن المدبادل ييت النرررررل ديت أي الد  تباشررررر ها النرررررل ة الدنفيذية    ،(149/150 قم )

بحي  ل تملك النرررررل ة الدنفيذية مما  رررررة أي أعمال تجاه    ،تجاه النرررررل ة الدشررررر س تة مق    د ررررردو ساو 

طمت هذه    ،النررررررررررررل ة الدشرررررررررررر س تة تخ   عت ن اا طدا    مظاه  ال قابة طالدعاطن المق    د رررررررررررردو ساو 

أي تحرخيرخ الد كيبرة    ،النررررررررررررررل رة الدنفيرذيرة تدرخخرل ف  ت وست الب لمران " مجلس اسمرة "  أوالً   ،المظراه 

العامة لمجلس اسمة بمجلنرررررته اسعتان طالنواب طت ون مت خيل الملك طذلك مت خيل نص الماد  

جلس  دعو  م)أنه لها أعمال مدعلقة بنررري  العمل الب لمان  طه   ثانيًا   ،ف  الخ ررردو  اس دن   36 قم 

مت الممكت أن تنررراهم ف    ثالثاً   ،مت الخ ررردو  اس دن   34طهذا ُمق   ف  الماد   قم  (اسمة ل نعقاد 

أمو  الدشر سع مع أنه ف  اسصرل صراحبة الولية العامة طاإلخدصرا  اسصريل للدشر سع ه  النرل ة 

  ،ظام الب لمان  الدشرررررر س تة طل نه بموج  المفهوم الم ن لمبخأ الفصررررررل ييت النررررررل ات طالمق   ف  الن

طلم يقف اسم     ،فإن النررررل ة الدنفيذية تقوم بأعمال الدشرررر سع بإصررررخا  الدشرررر سع الف ع  " اسنظمة "

رابعًا   ،يل فإن النرررررل ة الدنفيذية تنررررراهم ف  أمو  الدشررررر سع مع النرررررل ات الدشررررر س تة  ،عنخ هذا الحخ 

وسة الوزا   طعضررروسة النتابة أهم  الجمع ييت عضررروسة الوزا    طالنتابة حي  أنه ُيعدب  الجمع ييت عضررر

حي  أن عضررررررو الوزا   يملك حق الجمع ييت    ،مظاه  الدعاطن ييت النررررررل ديت الدنفيذية طالدشرررررر س تة

أي الجمع ييت عضرروسة الوزا   طعضرروسة مجلس اسعتان أط الجمع    ،عضرروسة الوزا   طعضرروسة النتابة

 1.ييت عضوسة الوزا   طعضوسة مجلس النواب 

  

 
وسائلالرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةيةفيالنظامالدستورياألردني،(2011فيصل)،شطناوي 1

. 9العدد،25مجلد،جامعةالنجاحلألبحاث)العلوماإلنسانية(مجلة،(2009-2003خفلفترة)
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 مظاهر الرقابة المتبادلة  :ثانياً 

سن الخ دو    ،ال قابة المدبادلة لها دط  مهم ف  تحقيق الدعاطن ييت النل ديت الدش س تة طالدنفيذية

قخ من  ل ل  ررررررل ة منهما عخد مت ال  ا ال قايتة ل   تضررررررمت عخم تمادي إحخ  النررررررل ديت على  

د  يمل ها الب لمان ل   يواجه النل ة الدنفيذية  اسخ   طأهم ش ء ف  الخ ا ة البح تة ه  الو ا ل ال

 .طهذا ما  وف يدم الدحخث عنه ف  موضو  ال  الة بالفصل ال ال  
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 المبحث الثالث 
 ماهية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأهميتها 

 

النرررل ديت الدشررر س تة طالدنفيذية  تدبنى الخ ررراتي  المخدلفة ف  نصررروصرررها مناهج  قايتة مدبادلة ييت  

طبحنرررررررررررر  نوعتة العيقة القا مة ييت النررررررررررررل ات ف  مجدمعها طالظ طف البيئتة    ،طتخدلف كماو طكتفاو 

طلعل أهم هذه المناهج ال قايتة هو ال قابة  ،المحت ة بأ رررررررررررلوب الحكم طتنررررررررررريي  الورا ف العلتا فيها

 1.الدنفيذيةالب لمانتة مت قبل النل ة الدش س تة سعمال النل ة 

فال قابة الب لمانتة ضرررر ط   لزمة سنها تحقق النررررتاد  الشررررعبتة طالدوازن ييت النررررل ديت الدشرررر س تة  

فمت حق الشررررررررررع  أن ي اق  أعمال    ،اسمة مصررررررررررخ  كل النررررررررررل ات   با ررررررررررمفه  تما ا   ،طالدنفيذية

طلقخ كانت المنرررا ل المدصرررلة بالنرررتا رررة الخاخلتة طالخا جتة للخطلة  ،النرررل ات طفقاو لما أق ه الخ ررردو 

 ،طمع الد و  الذي لحق بالنررررتا ررررة المعاصرررر   للخطل  ،ه  ف  اسصررررل مت اهدمام النررررل ة الدنفيذية

طمت أهم هذه المؤ رنرات   ،طلتات الحكمأصربحت هناع مؤ رنرات أخ   تشرا ع النرل ة الدنفيذية منرؤ 

 2.الذي يشا ع ف  النل ة مت خيل كتامه بمهمد  الدش سع طال قابة معاو  ،هو الب لمان

طتق   القواعخ الخ رردو سة ف  النظم الب لمانتة للنررل ة الدشرر س تة حقوقاو معينة تما  ررها ف  مواجهة 

بحي  تحقق    ،النررررررل ة الدنفيذية طتصرررررر فاتها  الحكومة طتحقق بإ رررررردعمالها  قايدها الفعالة على أعمال

ال قابة الب لمانتة الد  تباشر ها الب لمانات على أعمال النرل ة الدنفيذية يو را ل مخدلفة قخ تمدخ لنرا    

باإلضررافة إلى تمدع الب لمان  ررل ة ال قابة على أعمال اإلدا   المالتة طذلك عت   ،الدصرر فات اإلدا سة

 3.ة طالحنابات الخدامتةط سق إق ا  الموازنات العام

 
اإلستجوابكوسيلةللرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةيةدراسة،(2015جابرحسين)،التميمي 1

 10ص،منشأةالمعارف،اإلسكندرية،مقارنة
وسائلالرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةيةفيالنظامالدستورياألردني،(2011فيصل)،شطناوي 2

ص،9العدد،25مجلد،مجلةجامعةالنجاحلألبحاث)العلوماإلنسانية(،(2009-2003خفلفترة)
2346

مجلةالعلوم،دراسةمقارنة،وسائلالرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالحكومة،1987،خالدسمارة،الزعبي 3
 98ص،2العدد29السنة،اإلدارية
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 :وعلى أساس ذلك سوف يتم التحدث عن الرقابة البرلمانية وأهميتها

طه  الحخ الفاصل   ،تعخ ال قابة الب لمانتة على أعمال النل ة الدنفيذية جوه  اسنظمة الخيمق اطتة

سن ال قابة الب لمانتة ف  مجملها ه  تفعيل ال قابة الشرررررعبتة    ،ييت اسنظمة الخيمق اطتة طاإل ررررردبخادية

 .لدحقيق الصال  العام حدى ل ت ون الخطلة حك او على الحكومة أط النظام النتا   القا م

  ،حي  تق   الخ رراتي  عاد  للنررل ة الدشرر س تة حقوقاو معينة تما  ررها ف  مواجهة النررل ة الدنفيذية 

طل شرررك ف    ، قايدها الفعالة على أعمال النرررل ة الدنفيذية طتصررر فاتها طتدحقق مت خيل ا ررردعمالها  

فضرررررريو عت    ،أن ذلك يدفق مع القاعخ  القانونتة البخيهة الد  تقضرررررر  بأنه ل  ررررررل ة يخطن منررررررؤطلتة

اتنرراقها طتوافقها مع القاعخ  الب لمانتة الد  تقضرر  يوجوب اننررجام أعمال الوزا   مع أهخاف الب لمان  

 1.الذي اطلى ثقده الحكومة ،م ل  الشع  أط نواب طم

طم اكبة الب لمان للنرررررررررل ة الدنفيذية عت ط سق الو رررررررررا ل ال قايتة إنما تم ل ف  حقتقدها ضرررررررررمانة  

 .أ ا تة لحقوا اسف اد طح ساتهم

تبيت أن الو رررا ل ال قايتة الد  يمدل ها الب لمان تجاه النرررل ة الدنفيذية    ،على الخ ررراتي   الطي طب

 :ف  نظم الحكم الب لمانتة ه 

 .حق توجته اس ئلة إلى الحكومات بمخدلف أعضا ها -1

 .ات ي غبةقد اححق تقخيم ال -2

 .حق تقخيم ا دجواب إلى الحكومة بمخدلف أعضا ها -3

 .  أط أحخ الوز اءحق أعضاء الب لمان ف  حج  ال قة عت الوزا   -4

 
وسائلالرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةيةفيالنظامالدستورياألردني،(2011فيصل)،شطناوي1

 . 9العدد،25مجلد،العلوماإلنسانية(مجلةجامعةالنجاحلألبحاث)،(2009-2003خفلفترة)
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 .حق تقخيم طلبات المناقشة ف  أم  محخد ذي أهمتة عامة أط عاجلة -5

 .حق اسعضاء ف  تشكيل لجان تحقيق -6

 .حق تقخيم طلبات إحاطة بشأن الموضوعات العاجلة -7

 .حق أف اد المجدمع مت الشكو  ضخ تص فات النل ة الدنفيذية -8

 .حق لجان ال د ي  طالمواجهة ف  مص  -9

طبعضررها اسخ  منصررو  علته ف  اللوا    ،الو ررا ل بعضررها منصررو  علته ف  الخ رراتي طهذه 

 1.الخاخلتة للمجالس الدش س تة

 تعريف الرقابة البرلمانية المطلب األول: 

تعخ مما  ررررررة ال قابة الب لمانتة إخدصررررررا  أصرررررريل كلفده الخ رررررراتي  ف  النظم الب لمانتة للنررررررل ة 

  ،لحكومة طتقوسم النرررررررررررلوع المنح ف طفقاو لدحقيق الصرررررررررررال  العام يهخف م اكبة أعمال ا  ،الدشررررررررررر س تة

 2.فأ نخت كافة الخ اتي  للحكومات إخدصاصاو أصييو ف    م النتا ات العامة طتنفيذها

" صررررو   مت صررررو  ال قابة الشررررعبتة غي  المباشرررر   ف  اسنظمة   :تم تع سف ال قابة الب لمانتة أنها

يدولى بموجبها الب لمان م اكبة أعمال النرررررررررررررل ة الدنفيذية طمحا ررررررررررررربدها عت عخم الدنفيذ    ،الخيمق اطتة

 3 .ب  ا طط ا ل محخد  ف  الخ دو  طاسنظمة الخاخلتة للب لمانات   ،للقواعخ العامة ف  الخطلة

" تقصررر  الحقا ق مت جان  النرررل ة الدشررر س تة سعمال الحكومة لل شرررف   :أحخهمطأيضررراو ع فها 

 4".طتحخيخ المنؤطلتة عت ذلك طمنا لده ،عت عخم الدنفيذ النلتم للقواعخ العامة ف  الخطلة

 
 1،الرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةية،دارالنهضةالعربية،الطبعة2012الخليفة،الشيصصباحبنحمد، 1
ة(تنصعلى:"يتولىمجلسالوزراءمسؤوليةإدار45/1،المادة)2011والمعدللعام1952الدستوراألردنيلعام 2

 . جميعشؤونالدولةالداخليةوالخارجية
فرحان،3 مع2011المساعيد، مقارنة دراسة األردني، النيابي النظام في التنفيةية السلطة أعمال البرلمانيةعلى الرقابة ،

91الكويت(عمان،داروائلللنشر،ص-مصر–األنظمةالسياسيةفيكلمن)إنجلترا
332التحقيقالبرلماني،القاهرة،مجموعةالنيلالعربية،ص،1990عمران،فارس،4
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  ،" توجته الحكومة طإ رررخاء النصررر  لها طإييغها بموقف ال أي العام مت  رررتا ررردها   :طُع فت أيضررراو 

طمحا ررررررررربدها إن طجخ مت ينررررررررردوج  ذلك مت جان    ،قوم بإعمالها على خي  طجهطالدحقق مت أنها ت

 1".النل ة الدش س تة

طنؤكرخ هنرا أهمترة أن يكون هنراع  قرابرة مت ِقبرل النررررررررررررررل رة الدشرررررررررررررر س ترة على الحكومرة مت خيل 

ها  ا دخخامها لو ا ل ال قابة الب لمانتة طهذا سن النل ة الدش س تة ه  مت أهم  ل ات الخطلة طأعظم

لذلك  ،الشرع  طه  الد  تعب  عت طموح الشرع  طم البه  با رمسنها ه  مت تم ل الشرع  طتدحخث  

 .الموكلة لها خدصاصات الفإن  قايدها على الحكومة مت أهم 

طلما كانت مظاه   قابة النررررررل ة الدشرررررر س تة على النررررررل ة الدنفيذية ف  كل مت اس دن طمصرررررر  

  ،فإن أهم هذه الو ررا ل اإلج اءات الخ رردو سة   ،طاإلج اءات الخ رردو سةطمحخد  بمجموعة  مت الو ررا ل  

 رررررواء إ ررررردجواب   تس الحكومة أم أحخ الوز اء طالذي يعني  بمحا ررررربدهم ف   ،هو حق اإل ررررردجواب 

فهو يحمل ف  طتاته معنى المحا رررربة طاإلتهام طل يقدصرررر     ،هماخدصرررراصرررراتالشررررؤطن الد  تخخل ف  

مما يؤدي إلى ط ح ال قة بالحكومة كلها أط أحخ أعضررررا ها طهو ما  على مج د النررررؤال طاإل رررردفنررررا   

 .ُيع ف بالمنؤطلتة الوزا سة النتا تة

ت   الباح ة أن النظام الب لمان  هو مت أفضرررل اسنظمة الد  طبقت مبخأ الفصرررل ييت النرررل ات 

خلو مت الدعاطن  سنه كان بالننبة لهذا النظام أنه هناع مناطا  ييت النل ات طهناع فصل طل نه ل ي

طال قابة طالدعاطن تدجلى ف  أن النرررررررل ة الدنفيذية تنررررررردنخ أ رررررررا ررررررراو ل قة    ،طال قابة المدبادلة فتما يينهم

  –الجماعتة  )الب لمان فيها طأيضراو ه  تبقى ف  خ ة عملها مهخد  بنرتف تق س  منرؤطلتاتها الوزا سة  

 .مة عنخما تخعو الحاجة لذلكطما يمل ه الب لمان مت صيحتات ف  مواجهة الحكو  (الف دية

 
 .المركزالقوميلإلصداراتالقانونية،القاهرة،،وسائلالرقابةالبرلمانية2011،مدحت،غنايم1
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هم مت يم لون الم جع ال  تنر  ل  رم النرتا رة    ،طبناءاو على ذلك فإن الوز اء ف  النرل ة الدنفيذية

فإحالة المنرررررؤطلتة عت النرررررتا رررررة العامة    ،طالقتام باسعمال الدشررررر س تة  طتنفيذ القوانيت  ،العامة للخطلة

سنه حي     ،مة طه  أنه يج   بز المنرررؤطلتة بالنرررل ةللخطلة إلى الوز اء ف  النظام الب لمان  له حك

 .ت بتقاو للقواعخ العامة الد  تحكم مفهوم المنؤطلتة العامة ،توجخ النل ة توجخ المنؤطلتة

طاسصرررررل أن تدولى الخ ررررراتي  ينفنرررررها تحخيخ ط ا طأ رررررالي  ال قابة الب لمانتة على أعمال اإلدا   

  ،نظ او لمنررررررراا هذا الموضرررررررو  بالعيقات ييت النرررررررل ديت الدشررررررر س تة طالدنفيذية   ،طالنرررررررل ة الدنفيذية

 1.طالمحافظة على إ دقيل كل منهما ف  مواجهة اسخ   

طل   تؤدي ف  الوقرت ذاتره   ،يجر  أن تنرررررررررررررردنرخ ال قرابرة النترايترة ك  ل تخ   عت جوه  مهمدهرا

 2 -:الهخف منها إلى اس س طال كا   الدالتة

 .ب طه  أم  مفد ض يخاهةن اهة النوا -1

 .على أ  ا  ل تهم ف  القضتة الم اق  يها الطي عخم الح   على  -2

طإعدبا  ذلك مت   ،عخم الدخوف مت تخوسل النواب ل ل الصرررريحتات اليزمة للم اكبة قانوناو  -3

 .مد لبات العمل الخيمق اط 

ة ف  قضررررررررررررتة معينة أن في يجوز للنا   الذي يقوم بمهمة ال قاب ،عخم المحابا  ف  ال قابة -4

اسم  الذي يفقخ النا     ،ينرررررركت عما ي   أن مت مصررررررلحده الشررررررخصررررررتة النرررررركوت عنها

 .مصخاقيده طأهليده

 
،كليةالحقوق،رسالةدكتوراه،اثرالرقابةالبرلمانيةفيتعزيزالديمقراطية،(2011جيهانخالد)،الزعبي 1

 25العربيةالمفتوحة،صالجامعة
،كليةالحقوق،رسالةدكتوراه،اثرالرقابةالبرلمانيةفيتعزيزالديمقراطية،(2011جيهانخالد)،الزعبي 2

 26ص،الجامعةالعربيةالمفتوحة
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عت أي معلومة لتس مت شررررررأنها أن تفيخ على صررررررعيخ الم اكبة   الطي عخم ال شررررررف بعخ  -5

 .المعينة طالمحخد 

يل هو مشر   طم اق  طهو ف  مهمده ال قايتة يدولى تجمتع   ،النا   لتس قاضرتاو طل شر طتاو  -6

أط لدوجته اإلدانة إلى جهة معينة طبت تة كانت أم  ،معلومات ل فاد  منها للصرررررررررررال  العام

طبالدال  ف  حال ا رررررد مال  قايده على موضرررررو  يج  علته أن يضرررررع القضرررررتة    ،إعدبا سة

منرردعخاو إل رردخخام كل ط ررا ل اإلعيم  طعلته أن يكون    ،أمام العخالة إذا كانت تقدضرر  ذلك

طاإلتصرررال المداحة لمدابعة المج   القضرررا   للقضرررتة الد   اقبدها عب  الصرررحف طاإلذاعة 

طالدلف سون طالمؤتم ات الصرررحفتة طالخ   طالخ طا طالمحاضررر ات طالجلنرررات النتايتة طغي  

 .تحفي او للجهات القضا تة ك  تأخذ اسمو  على مأخذ الجخ  ،النتايتة

ل يجوز للجهات القضا تة طالدنفيذية أن تع قل النظ  ف  القضايا الد  يضعها النواب ييت   -7

 1.يخيها طسج  أن تع ى  اسطلوسة طاسهمتة سنها تم ل الصال  العام

 المطلب الثاني: أهمية الرقابة البرلمانية 

ال قاي  حي  أ همت ف  تع س   طقخ ي ز دط  مجلس اسمة مت خيل مهامه ال  تنتة ف  المجال  

طسنررد تع    ، كا   الخيمق اطتة طدعمها خيل منرري   المجلس النتاي  ططضررع الدشرر سعات اليزمة لذلك

المجلس الدع ف على  ررررري  الجهاز الحكوم  طكتفتة أداء أعماله المخدلفة عت ط سق ال قابة بقصرررررخ  

طبالفعل فقخ يخأ   ،لدشررررر س تة طالدنفيذيةالوصرررررول ف  نهاية اسم  إلى نو  مت الدعاطن ييت النرررررل ديت ا

المجلس بعمله ال قاي  الذي كان له انعكا رررررررات طاضرررررررحة على  ررررررري  الجهاز الحكوم  ف  النواح   

 -المالتة طاإلدا سة طزساد  كفاء  اسداء اإلدا ي طذلك مت خيل:

 
،كليةالحقوق،رسالةدكتوراه،اثرالرقابةالبرلمانيةفيتعزيزالديمقراطية،(2011جيهانخالد)،الزعبي   1

 26ص،الجامعةالعربيةالمفتوحة
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تا ررررررردها  مناقشرررررررة البتانات الوزا سة الد  تقخمت يها الحكومة للمجلس ب ل  ال قة أط توضرررررررت   ررررررر

طت ك ت م البات النواب ف  جلنرررررات المناقشرررررة على ضررررر ط   إعاد    ،طاإلدا سة  القدصررررراديةالمالتة ط 

النظ  ف   تكل الجهاز اإلدا ي طت وس ه لتكون اسدا  الفاعلة ف  ت جمة النرررررررتا رررررررات الحكومتة إلى 

طتصررررررروس  المنرررررررا  اإلدا ي للخطلة طتقلتص أي تنررررررري  ف  اإلدا   الم ك سة طالعمل   ،أهخاف حقتقتة

طالعمرل على تبنررررررررررررررتز اإلج اءات اإلدا سرة    ،على  فع كفراءتهرا طتصرررررررررررررروسر  مواطت الخلرل ف  اإلدا  

طعلى ضررررررررروء ذلك فقخ طعخت الحكومة يد وس  الورتفة   ،طت وس  اإلدا   المحلتة ،طتع س  اليم ك سة

طأداء الوحخات اإلدا سة طم اجعة الدشررررررررررر سعات  ،ها طمواصرررررررررررفات شررررررررررراغليها طأدا همالعامة طتصرررررررررررنتف

كمرا طعرخت الحكومرة برإعراد  الدنظتم الهتكل  اإلدا ي طتحرخيرخ مواطت الدرخخرل طاإلزدطاجترة،   ،طت وس هرا

طتنظتم جهاز ال قابة طالدفدتش اإلدا ي   ،طت وس  أ رررررررررررالي  الدننررررررررررريق طأشررررررررررركال اإل تبا  المنا ررررررررررر  

كمرررا طعرررخت الحكومرررة يدحنرررررررررررررريت الوحرررخات الدنظتمترررة    ،لخ ط  ينظرررام معلومرررات ططن طا  ،الم ك ي 

المنرؤطلة عت الد وس  اإلدا ي ط فع كفا دها على شركل لجان أط مخي سات ت وس  طالعمل على طضرع  

ي امج تأهيل طتخ س  للقو  البشرررررررررررر سة طتحخيخ احدتاجات  رررررررررررروا العمل اس دن  مت خ سج  المعاهخ 

جل المنا ررررررررر  ف  المكان المنا ررررررررر  كما طعخت الحكومة يدع س  اليم ك سة طالجامعات ططضرررررررررع ال  

  1.طتفعيل دط  المحاكم اإلدا سيت طأن تدف   الخطا   الم ك سة لمهام الدخ تز طالمدابعة طاإلش اف

نؤكخ هنا  أن الهخف مت هذه الخ ا رررررررة ه  توضرررررررت  الخط  الفعال  طالناج  ل قابة مجلس النواب  

دخخام هذه ال قابة ا دخخام صحت  طب  سقة فعالة طناجحة سنها تناهم ط ت فل كل طل ت ف  حالة ا 

طمت المع طف أن الخيمق اطتة ه  حكم الشرررررررع  للشرررررررع  طأن هذا  ،الحقوا طالح سات لجمتع اسف اد 

 
سلسلةالعلوم،مجلةأبحاثاليرموك،،االستجوابالبرلمانفيالنظاماألردني2004كريميوسف،كشاكش 1

 106ص،العددالرابع)ب(،20المجلد،اإلنسانيةواإلجتماعية
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بحنر  اشرد اع الشرع  ف  مما  رة   ،طتأخذ الخيمق اطتة صرو  مدعخد   ،الشرع  هو مصرخ  النرل ات 

 1 -:ة على النحو الدال النتاد  أط النل 

  

 
مصر/،،النظريةالعامةللقانونالدستوريوالنظمالسياسيةدراسةمقارنة2000،محمدعبدالعال،السنارى 1

N.A،القاهرة
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 :الخيمق اطتة المباش   -1

طسعدب  هذا النظام مت    ،طه  حكم الشرع  نفنره ينفنره ب  سقة مباشر   دطن  رل ة ي لمان أط غي ه

 .طأيضاو ه  مت أقخم صو  الخيمق اطتة ،الناحتة النظ سة البحدة أك   أنظمة الحكم ديمق اطتة

طهذا النظام قخ أخدفى تق سباو طلم يعخ له إل ت بتقات محخطد  ف  بعض المقاطعات النرررررررروسنرررررررر سة  

  ،ط أطبقالخن طبنخفالون ط طدا الخاخلتة ط طدا الخا جتة   Glarisالصررغي   طه  مقاطعات جي سس

 .1928ه  اخ  المقاطعات الد  تخلت عت هذا النظام ف   نة  Uriطمقاطعة أط   

 :الخيمق اطتة شبة المباش   -2

ه  نظام ط ررررز ييت الخيمق اطتة المباشرررر   حي  يدولى الشررررع  النررررل ة ينفنرررره طبيت الخيمق اطتة  

 .النبايتة حي  يقدص  دط  الشع  على إخدتا  مم ليت له يدولون الحكم نتابة عنه

طل ت الشرررع     ،ي أي أنه يقوم على طجود الب لمان أط هيئة مندخبة كما هو الحال ف  النظام النتا

 .يحدفظ لنفنه يبعض النل ات الد  يما  ها طفقاو لو ا ل معينة تخدلف مت نظام إلى نظام أخ 

 :الخيمق اطتة النتايتة -3

هذا النو  مت    ،طه  أن الشرع  صراح  النرتاد  ل يما  رها ينفنره طل ت يني  غي ه ف  مما  ردها

طنتابة عنه    با رررمهيما  رررون النرررل ة   ( لماني)الخيمق اطتة يقوم على أ ررراا أن الشرررع  يندخ  نواباو 

 .طذلك ف  مخ  معينة يحخدها الخ دو 

عنها لقتام نظام  ررتا رر     ال رردغناءطبالندتجة فإنه مهما تعخدت صررو  الخيمق اطتة فإنه ل يمكت  

 ،طضمان الحقوا طالح سات الف دية  احد امطسؤكخ على   ،ديمق اط  يحقق العخالة ييت جمتع المواطنيت

 للخطلة  ا رررررررد اتتج فالختا  الخيمق اط  ختا    ،الق ا ات   اتخاذ طسضرررررررمت ح سة الدعبي  طالمشرررررررا كة ف  

ت حيت قرال " الرخيمق اطترة خترا  ل  اس دنترة طب ز ذلرك ف  خ رابرات المغفو  لره جيلرة الملرك حنرررررررررررررري

 . جعة عنه "
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 الفصل الثالث 

 وسائل الرقابة البرلمانية وتطبيقاتها في الدول المقارنة 

طبذلك طصفت    ،أصب  ال ابع الممي  للخطلة الحخي ة كتامها على مبخأ هام هو مبخأ المش طعتة

القانونتة بالخطلة  الحخي ة  للقانون   ،الخطلة  طالمحكومون  الحكام  يخضع  ف     ،حي   تخضع  فالخطلة 

مما يد ت   ،طبالدال  تخضع اإلدا   للقانون فتما تأتته تص فات  ،تص فاتها لحكم القانون بمعناه العام

 1.علته حماية اسف اد مت تعنف اإلدا  

القانون  لذلك ح صت بعض الخ اتي  عل دعامة    باعدبا هى أن تنص ص احة على مبخأ  تاد  

  إل أنه أط د ف    ،اد  القانون أما الخ دو  اس دن  طإن لم يف د بابوا مندقيو لمبخأ  ت  ،أ ا تة للحكم

طحق    ،طحصانده  ،القضاء  ا دقيل  :بعض مواده اسحكام اس ا تة الد  يقوم عليها هذا المبخأ م ل

 2.طضمان الحقوا طالح سات لألف اد  ،الدقاض  للناا كافة 

كذلك فإن معظم الخطل الخيمق اطتة طمنها اس دن تأخذ بالنظام الب لمان  الذي مت أهم خصا صه  

حي  يدمي  النظام الب لمان  ف  صو ته الدقليخية بأنه توزسع للنل ة    ،مبخأ الفصل الم ن ييت النل ات 

إنما ينشأ تعاطن    ،طل يدم الفصل يينهما فصيو م لقاو   ، الدش س تة طالدنفيذية طالقضا تة  :ييت هيئات ثيث 

بحي  يحخث ف  هذا    ،مما يقتم تأثي او أط تخاخيو مدبادلو   ،خدصاصات الف  مما  ة بعض    طاشد اع

نل ديت فصيو  طالفصل ييت ال  ،النظام الدوازن ييت النل ة الدش س تة طالنل ة الدنفيذية طالدنوسة يينهما

 3.هو أق ب إلى الم طنة منه إلى الجمود  ،ننبتاو 

 
الرقابةالبرلمانيةعلىأعمالاإلدارةالعامة"دراسةتطبيقيةفيظلالتجربة،(1995)،نواف،كنعان 1

 (2) العدد،(12المجلد)،الجامعةاألردنية،العلوماإلنسانيةالديمقراطيةالجديدةفياألردن"مجلةدراسات
تنصعلى"القضاةمستقلونالسلطاتعليهمفيقضائهملغيرالقانون"المادة97المادة،الدستوراألردني 2

" (تنصعلى"المحاكممفتوحةللجميعومصونةمنالتدخلفيشؤونها101/1)
 5)-(23المواد،الفصلالثاني،الدستوراألردني 3
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طتبخط الصلة طثتقة ييت ال قابة الب لمانتة مت ناحتة طمبخأي المش طعتة طالفصل الم ن ييت النل ات 

مت خيل خضو  النل ة الدنفيذية ل قابة الب لمان حي  تدنع طتدعخد ط ا ل ال قابة   ،مت ناحتة أخ   

ذلك أن   ،الب لمانتة طتمدخ أثا ها إلى الحكومة بأ  ها أط لوزس  بمف ده خاصة ف  النظام الب لمان 

ل الفصل  ال قابة الب لمانتة تناعخ إلى حخ كبي  على إعيء كلمة القانون طإعمال مبخأ المش طعتة طتفعي

النل ات  ييت  على    ،الم ن  الدنفيذية  النل ة  الب لمانتة  ال قابة  تل م  طالقوانيت    احد امحي   الخ دو  

حي  ي اق  الب لمان    ،فالوز اء ف  النظام الب لمان  منئوليت  تا تاو أمام الب لمان  ،بأحكامها  طاللد ام

 1.أعمال كل طزا   طالمصال  الدابعة لها

ا الفصل عت مفهوم ال قابة الب لمانتة يدوضت  ماهيدها طط ا لها مت خيل  لذلك  ندحخث ف  هذ  -

 - :المباح  التتة

 لمحة عن اإلطار الدستوري األردني  :المبحث األول

 لمحة عن اإلطار الدستوري المصري  :المبحث الثاني

 الوسائل الرقابية الممنوحة للسلطة التشريةية   :المبحث الثالث

   الرقابة البرلمانية في الدول المقارنة في كفتي الميزان :المبحث الرابع

 

 

 

 

 

 
،عمان،فةالرقابيةلمجلسالنواباألردنيالعواملالمؤثرةعلىالوظي،(2003)،محمدعبدالكريم،عكور 1

 . (58-57) صفحة
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 المبحث األول 
 وري للدولة األردنية اإلطار الدست

ت و ات  تا تة طإجدماعتة    1946شهخت الممل ة اس دنتة الهاشمتة بعخ صخط  الخ دو  لعام  

طالنع  نحو إصخا  د دو  جخيخ يدبنى النظام حكماو   ،طإقدصادية ف ضت إلغاء العمل يذلك الخ دو 

سج اء مت    فقخ انخلعت الح ب الع بتة اإل  ا يلتة طما ا ددبعها مت إحديل  ،نتايتاو ديمق اطتاو كاميو 

 1. طلجوء عخد كبي  مت الفلن ينيت إلى اس دن 1948فلن يت ف  عام 

فيدم ل ف  ق ا    ،1952أما الد و  اسخ  الذي  اهم ف  إصخا  الخ دو  اس دن  الحال  لعام  

فف  إطا   ع  الملك المؤ س عباهلل يت الحنيت لمواجهة اثا  الح ب لعام   ،الوحخ  ييت الضفديت

 2. ظ على ما تبقى مت اس اض  الفلن ينتةطالحفا 1948

تم تجهي  العخيخ مت المؤتم ات ذات طبتعة شعبتة كبي   م ل مؤتم  نايلس طمؤتم  أ سحا طمؤتم   

طالغ بتة الش كتة  الضفديت  تضم  طاحخ   دطلة  بإنشاء  المؤتم ات  هذه  إذ طالبت  أن هذه   ،عمان  إل 

خ  ف  إطا  صخط  د دو  جخيخ يكون ديمق اطتاو  المؤتم ات أيضاو كانت ت ال  بأن تدم هذه الوح

 3نتايتاو.

 ، ططقعه الملك طيل يت عبخهللا ف  كانون ال ان    ،أق  مجلس اسمة اس دن  د دو او جخيخاو للبيد 

طسدضمت   ،1952/كانون ال ان / 8( تا سس 1093طنش  ف  عخد الج سخ  ال  متة  قم ) 1952يناي  

 . ماد  131تنعة فصول ط  

 

 
دارالحامدللنشر،عمان،الطبعةالسابعة،التربيةالوطنيةوالنظامالسياسياألردني،2005أمين،المشاقبة 1

 108ص،والتوزيع
دار،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس 2

 الثقافة
دارالحامدللنشر،عمان،الطبعةالسابعة،التربيةالوطنيةوالنظامالسياسياألردني،2005أمين،المشاقبة 3

 151ص،والتوزيع
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الد  تنظم أ لوب   ،على جملة مت ال وايت طالقواعخ العامة  1952طقخ نص الخ دو  اس دن  لعام  

 الحكم ف  الممل ة اس دنتة الهاشمتة طتم ل تلك ال وايت طالقواعخ فتما يل : 

طكان أطل د دو    ،اإلعد از بالهوسة القومتة للشع  اس دن  نن  طإندماء إلى اسمة الع بتة  -1

ع ب  ح   على إعين إ تبا  الممل ة عضوساو باسمة الع بتة طتجنيخ الف   القوم  لل و    

" الممل ة اس دنتة الهاشمتة دطلة ع بتة مندقلة    :الع بتة ال ب   عنخما نص ف  مادته اسطلى  

 طأن الشع  اس دن  ج ء ل يدج أ مت اسمة الع بتة ". 

 .يناو للخطلة طحضا   طثقافة للشع  اإليمان باإل يم د  -2

طالقومتة   -3 الوطنتة  طت لعاته  اس دن   الشع   طموحات  لدلبتة  الخيمق اط   بالنهج  اإللد ام 

 طاإلننانتة. 

الدأكيخ على حقوا اإلننان المعد ف يها دطلتاو طإننانتاو طه  الحقوا الد  حفل يها الد اث  -4

   -:بما ف  ذلك ،الع ب  اإل يم  طأكخها طك مها

 .حق الناا ف  اإلخديف بال أي-أ

 .حق كل مواطت ف  تغيي  أطضاعه طتحنيت أحواله بال  ا المش طعة-ب 

حق المواطت ف  الدعبي  عت  أيه طفتما ي اه ض ط ساو لمصلحة الجماعة بالو ا ل الخيمق اطتة  -ت 

 .مما يدت  له المشا كة ف  صنع الق ا 

 .نتا ة العامة للخطلةجعل   تس الوز اء منؤطلو أمام مجلس النواب عت ال-ث 

 .جعل منؤطلتة كل طزس  عت أعمال طزا ته أمام مجلس النواب -  

 1. أع ى مجلس النواب  ل ة من  ال قة للحكومة- ح

 
،كليةالحقوق،رسالةدكتوراه،اثرالرقابةالبرلمانيةفيتعزيزالديمقراطية،(2011جيهانخالد)،الزعبي 1

 35ص،جامعةالعربيةالمفتوحةال
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( مت الخ دو  على أن " اسمة مصخ  النل ات طتما ا  ل اتها على  24أيضاو نصت الماد  )

  ، طنجخ أن م ل هذا النص لم يكت طا د ف  الخ اتي  اس دنتة النابقة   ،الوجه المبيت ف  هذا الخ دو 

الذي ينجم عنه اسخذ بالنظام الخيمق اط  الذي   ،طالمع طف أن هذا النص يؤكخ على مبخأ  تاد  اسمة

طمبخأ النتاد    ، يؤدي إلى تمي  الهيئة النتايتة المندخبة على غي ها مت الهيئات ف  النظام النتا  

ره  إبان ال و   الف ننتة كمبخأ ضخ مبخأ  تاد  الملوع الم لقة الذي يعدمخ على نظ سة الحق    الشعبتة 

لم يفقخ هذا المبخأ   ،طحدى بعخ إندهاء هذه النظ سة طغي ها مت النظ سات المشايهة  ،اإلله  ف  الحكم

  على كتفتة  ططجود هذا النص ل يؤث  ،كتمده طالعخيخ مت الخطل ف  العص  الحخي  أخذت يهذا النص 

طل يقدص  طجود هذا المبخأ على نظام  تا   معيت ططبتعة هذا المبخأ تديءم مع    ،مما  ة الحكم  

طبتعة اسنظمة الخيمق اطتة ف  العالم طل ت بعض اسنظمة اإل دبخادية أخذت به مت النواح  النظ سة  

 1. نواح  الد بتقتةفقز فه  تعد ف يوجود هذا المبخأ نظ ساو طل نها ل تدعامل به مت ال

بالنظام النتاي  الب لمان  طالذي يقوم على مبخأ الفصل ييت النل ات   1952طقخ أخذ د دو   نة  

 طتد ون النل ات مت ثيث  

 : السلطة التنفيذةة -1

ف  النل ة الدنفيذية هناع ام ست يج  الد لم عنهم طهم ثنا تة النل ة الدنفيذية / طالفصل مع  

 . طالدوازن ييت النل ديت الدش س تة طالدنفيذيةالدعاطن 

 - : ثنا تة النل ة الدنفيذية -

طحن  نص   ،للنل ة الدنفيذية  (61  -28)الخ دو  اس دن  خصص الفصل ال ابع منه المواد  

 " تنا  النل ة الدنفيذية بالملك طسدولها يوا  ة طز ا ه طفق أحكام الخ دو  ". 26الماد  

 : الملك-أ

 
دارالحامدللنشر،عمان،الطبعةالسابعة،التربيةالوطنيةوالنظامالسياسياألردني،2005أمين،المشاقبة1
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( " ع ع الممل ة اس دنتة الهاشمتة ط اث  ف  أ    الملك 28الخ دو  طفق الماد  )حن  نصو   

 طت ون ط اثة الع ع مت الذكو  مت أطلد الظهو ". ،عبخهللا يت الحنيت

أي أن   تس الخطلة يدولى منصبه ف  ال  ا ة عت ط سق الو اثة لمخ  غي  محخد  ططفق الماد   

اس دن  26) الخ دو   مت  تنا   :(  أحكام    "  طفق  طز ا ه  يوا  ة  طسدولها  بالملك  الدنفيذية  النل ة 

سن الملك هو مت يخعو مجلس اسمة إلى اإلجدما     ،للخ دو "  طالملك تمدخ طرتفده لألعمال الخ دو سة

 . طسفددحه طسؤجله طسفضه طفق أحكام الخ دو 

سة حن  الماد   طالملك هو مت يحل مجلس اسعتان طالنواب أط يعف  أحخ أعضا ه مت العضو 

 .(31( طالملك هو مت يصادا على القوانيت طسصخ ها حن  الماد  )34)

( مت الخ دو  اس دن  " الملك هو  أا الخطلة طهو مصون مت كل تبعة طمنؤطلتة  30تنص الماد  )

  " قبل تفني  الماد  ل يخ مت يتان أصل هذا النص هو القاعخ  الخ دو سة الع فتة الد  تبناها الخ دو  

" طمعنى هذه  The king can do no wrongالع ف  الب س ان  حي  تنص القاعخ  الع فتة على "

الملك ل يند تع أن يعمل خ أ الد     ،القاعخ  أن  البش سة  ال بتعة  تدناقض مع  القاعخ   ل ت هذه 

طللدوفيق ييت اسم ست ت  خت قاعخ  ع فتة ي س انتة    ،تقض  بأن كل مت يعمل مت البش  يخ  

طأن الذي يدولى العمل هم الوز اء فيدحمل الوز اء منؤطلتة    ،ض  بأن الملك يج  أن ل يعملتق

 . أعمالهم

( مت الخ دو  اس دن  على أن " أطام  الملك الشفوسة 49طللدأكيخ على ما تقخم فقخ نصت الماد  )

لذلك ل يمكت المناءلة ج ا تاو اط مخنتاو أط  تا تاو طعلته   ،طالخ تة ل تعف  الوز اء مت منؤطلتاتهم "

فإن الذي يدحمل المنؤطلتة النتا تة طالج ا تة طالمخنتة عنخما تدواف  أ كانها هم الوز اء بمت فيهم  

  تس الوز اء طل يند تع أحخ منهم أن يخفع منؤطليده بأنه نفذ أطام  الملك الشفوسة طالخ تة سن  

ين وي على دللة إشا سة بأن صاح  الولية ف  إتخاذ الق ا  هو الوزس  المعن     49نص الماد   
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سن القاعخ  ف  ذلك أنه حي  توجخ المنؤطلتة يج     ،يذلك بعخ أن جعله النص المذكو  هو المنؤطل

أي أنه ما دام الوزس  هو الذي يدحمل المنؤطلتة الناجمة عت الق ا ات طالدص فات   ،أن ت ون النل ة

  ،فإن ذلك يعن  أنه هو صاح  الصيحتة طالنل ة ف  مما  ة تلك الدص فات   ،فعال الد  يقا فهاطاس

المما  ة  ييت  الفاصل  ألغى  إنما  العامة  الولية  الوز اء منلوب  أن مجلس  إلى  فإن مت ذه   لذا 

نها الوزس   فالخ دو  جعل الولية العامة لمجلس الوز اء طالوز اء أما إذا تخلى ع   ،طالقاعخ  الخ دو سة

 1.أط مجلس الوز اء فدلك منؤطلتة الوزس  أط مجلس الوز اء

مل تة  امتة إ اد   بموج   الملك صيحتاته  الحكومة   ،يما ا  ت ون موقعة مت   تس  طاإل اد  

طهذا ما جاء    ،طالوزس  أط الوز اء المخدصيت طسع   الملك موافقده ي  م توكتعه فوا الدواكتع المذكو  

 . ( مت الخ دو  اس دن 40)ف  نص الماد  

اسم  )طتصخ  أطام  الملك الد  يباش  فيها اخدصاصه بصو   أخ   غي  اإل اد  المل تة طه   

طمع ذلك فإنه يقد ن توكتع الملك يدوكتع الوزس     ،فهذا اسم  ل يوقعه ف  اسصل إل الملك  .(المل  

إل ف     ،طبالدال  اسم  المل   مت هذه الناحتة ل يخدلف عت اإل اد  المل تة ف  ش ء  ،المخدص 

بأم  مل    1952طقخ صخ  د دو  عام  ، أهمتة موضوعه أط الخللة على إهدمام الملك الخا  به

أما اسطام  المل تة الد  ل تحمل   ،ييت  جل النلك النتا  كذلك بأطام  مل تة يدم تع  ،مت هذا النو 

فه  اسطام  الد  يصخ ها الملك ليباش  يها ما ينمى حقوا   ،إل توكتع الملك طحخه ه  اسصل

(  35الماد  )  ،الملك الشخصتة طبعضها يدعلق بشؤطن الحكم كحق الملك ف  إخدتا    تس الوز اء 

 2.  يدعلق بحقوا الملك بإعدبا ه   تس لأل    المال ة مت الخ دو  اس دن  طالبعض اسخ

 - :مجلس الوزراء -2

 
 مرجعسابق،2005أمين،المشاقبة 1
 21/1/2019،10:19Amتحميل،الملكمصونمنكلتبعةومسؤولية،2019،أحمدمحمدالعثمان 2
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." .( مت الخ دو  اس دن  " الملك يعيت   تس الوز اء طسقيله طسقبل ا دقالده35حن  نص الماد  )

طسج  عنخ تعييت الوز اء طقبل مما  ة أعمالهم  أن يدم أداء القنم أمام الملك بالصتغة الدالتة " أقنم  

للملك مخلصاو  أكون  أن  العظتم  بالواجبات   ،باهلل  طأقوم  اسمة  أخخم  طأن  الخ دو   على  أحافظ  طأن 

 . الموكولة إل  بأمانة "

  ، ف  اس دن نظام الحكم ي لمان  طمت حي  هذا المبخأ ل يدولى   تس الخطلة  ل ات تنفيذية فعلتة

لذلك   ،الخطلة مل او أم   تناو للجمهو سةفلذلك ل تقع على عاتقه أي منؤطلتة  تا تة  واء كان   تس  

فإن أغل  الق ا ات الد  يدخذها   تس الخطلة يدوج  توكتع الوزس  المخدص أط الوز اء المخدصيت  

إلى جان  توكتع ال  تس طهو ما ينمى بالدوكتع اإلضاف  طنص علته الخ دو  اس دن  ف  الماد   

(40) . 

  ،المخدصون " المنؤطلتة النتا تة عت هذه الق ا ات   بحي  يدحمل الوزس  المخدص أط " الوز اء

فأغل  الخطل الب لمانتة ذات النظام المل   ل ُينأل    ،أما بالننبة للمنؤطلتة الجنا تة فإن اسم  مخدلف

طل ت ف  الخطل الب لمانتة ذات النظام الجمهو ي فإن ال  تس ُينأل    ،الملك فيها جنا تاو كما ذك نا  ابقاو 

طقخ اخدلف    . واء كانت ج ا م بمنا بة مباش   طرا فه أم ج ا م عادية  ،جنا تاو عت الج ا م الد  يقد فها

فمنهم مت قال إن دط ه    ،تا   طالخ دو ي حول حقتقة دط  ال  تس ف  اسنظمة الب لمانتةالفقه الن

 1.الوزا   لم ك  الصخا    احديلطال أي ال ال  طالنا خ هو    ، لب  طمنهم مت قال إن دط  ال  تس إيجاي 

بالننبة   )  خدصاصات لأما  للماد   طفقاو  الوز اء  الفق    45مجلس  الوز اء 1(  مجلس  يدولى   "  /

منؤطلتة إدا   جمتع شؤطن الخطلة الخاخلتة طالخا جتة با د ناء ما قخ عهخ أط يعهخ به مت تلك الشؤطن  

 . بموج  هذا الخ دو  أط أي تش سع أخ  إلى أي شخص أط هيئة أخ   

 
األردني،2005أمين،المشاقبة 1 السياسي والنظام الوطنية السابعة،التربية للنشر،عمان،الطبعة الحامد دار
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الدفصي الفق   عاماو حي  أع يت  أنظمة يضعها  جاء نص هذه  أط  يت مت خيل طضع نظام 

مجلس الوز اء طسصادا عليها الملك لدحكم أعمال النل ة الدنفيذية طهذا ما ط د ف  الفق   ال انتة الد   

نصت على " تعيت صيحتات   تس الوز اء طالوز اء طمجلس الوز اء بأنظمة يضعها مجلس الوز اء 

 طسصخا عليها الملك "

وز اء يندمخ اخدصاصه مت خيل طاقع الورتفة الدنفيذية حي  أن عملتة  طالحقتقة أن مجلس ال

طإذ نظ نا لدع سف الحكومة ه  الهيئة الدنفيذية طاإلدا سة    اخدصاصه تنفيذ القوانيت ه  مت صل   

  ها اخدصاصات العلتا ف  الخطلة الد  تقوم بكافة أعمال اإلدا   ف  المؤ نات العامة للخطلة طسمكت إجمال  

 1  -:ف 

 القتام بأعمال اإلدا   العلتا ف  الخطلة طكافة المؤ نات العامة  -1

كافة  -2 طمما  ة  طالخاخل   الخا ج   المجاليت  ف   للخطلة  العامة  النتا ة  طتنفيذ  تق س  

 .لذلك خدصاصات ال

 . اإلش اف طال قابة على جمتع أعمال الخطلة ف  رل النتا ة العامة المق    -3

 . المنؤطلتة عت الملك أمام مجلس اسمةإ ناد المشو   طالنص  طتحمل  -4

 تني  الم افق العامة يناء على الخ دو  طالقوانيت طاسنظمة المعمول يها ف  الممل ة. -5

القتام بمهمة الدنفيذ للخ دو  طالدش سعات طاسنظمة باإلضافة للمعاهخات طاإلتفاكتات الخطلتة  -6

 .طاإلقلتمتة طغي ها مت عقود الد مت فيها الحكومة

 . مش طعات القوانيت طاسنظمة ف  كل ما يدعلق بالصال  العام ف  رل النتا ة المق     اقد اح -7

 .تعييت طع ل المورفيت حن  القانون طاسنظمة المعمول يها -8

 
 دارالثقافة،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس 1
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 .إعخاد المي انتة العامة -9

( الذي ينص على "   تس الوز اء طالوز اء منؤطلون أمام مجلس 51حن  نص الماد  ) -

كة عت النتا ة العامة للخطلة كما أن كل طزس  منؤطل أمام مجلس النواب عت  النواب منؤطلتة مشد  

حن  هذا النص أن المنؤطلتة للوز اء ممكت أن ت ون منؤطلتة ف دية طممكت أن    ،أعمال طز ا ه "

ت ون مشد كة طت ون ف دية عنخما يكون كل طزس  منؤطل عت تص ف أط عمل يصخ  عنه أط يخص  

تة ف  حالت معينة مجلس النواب يق   عخم من  ال قة إما بصو   منف د   طت ون المنؤطل   ،طزا ته

لوزس  أط لمجلس الوز اء كامل طف  هذه الحالة  واء كان ق ا  عخم من  ال قة للوزس  طحخه أم للجمتع  

 :(1/ 54يج  عليهم تقخيم ا دقالدهم طهذا ما نصت علته الماد  )

 ام مجلس النواب""ت  ح ال قة بالوزا   أط بأحخ الوز اء أم

( مت الخ دو  اس دن  يدم عقخ جلنة ال قة بالوزا   أط أي طزس  منها إما  53طبناءاو على الماد  )

( مت نفس الماد  2أعضاء مت مجلس النواب طالفق   )  10يناء على طل  موقع مت عخد ل يقل عت  

  10مخ  ل تدجاطز عت  تحخثت عت تأجيل الدصوست على ال قة حي  أنه ممكت تأجيله م   طاحخ  ل

 .أيام ف  حال طل  الوزس  أط هيئة الوزا  
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 - : الفصل مع التعاون والتوازن بين السلطتين التشريةية والتنفيذةة

النظام الب لمان  يقوم على مبخأ الفصل ييت النل ات طل ت الفصل ييت النل ات لتس م لقاو طإنما  

المدبادل ييت النل ديت الدش س تة طالدنفيذية طمت مظاه  الدعاطن  يكون هناع نو  مت الدعاطن طالدوازن  

تحخيخ موعخ اإلندخابات    :أن النل ة الدنفيذية تقوم باسعمال المدعلقة يد وست الب لمان م ل  ،المدبادل

ط  تس الخطلة يقوم بإفدداح الخط      النعقاد طدعو  الب لمان إلى    ،طعملتة اإلعخاد ل ندخابات   ،العامة

  اقد اح للب لمان طتشا ع النل ة الدنفيذية ف  عملتات    النعقاد طلها الحق بفض طتأجيل دط ات    ،اديةالع

 ،طتملك النل ة الدنفيذية حق حل الب لمان  ، ط ل ة عمل اسنظمة  ،القوانيت طالدوكتع عليها طإصخا ها

طسعدب  هذا أخ   أنوا  ال قابة مت النل ة   ،طسعن  هذا إنهاء مخ  الب لمان قبل اندهاء المخ  القانونتة له 

الدش س تة النل ة  تجاه  النل ة   ،الدنفيذية  تمل ه  الذي  الوزا سة  المنؤطلتة  مبخأ  الحق  هذا  طسقايل 

 1.الدش س تة تجاه النل ة الدنفيذية

تقوم عيقة النل ة الدش س تة تجاه النل ة الدنفيذية على أ اا الدعاطن المدم ل ف  الجمع ييت  

نا باو للملك أط عضواو ف  هيئة  ع النتابة طعضوسة الوزا   طجواز تعييت عضو مجلس اسمة  ضوسة 

طل ت يشد   انق ا  عضو    ،النتابة ف  حال مغاد   الملك خا   الممل ة بموج  إ اد  مل تة  امتة

  ، يئة النتابة مجلس اسمة عت م اطلة اسعمال الب لمانتة خيل فد   تعيينه نا باو للملك أط عضواو ف  ه

 طذلك طفقاو لمن وا الق ا  

طعقخ لقاءات   ،الصاد  عت المجلس العال  لدفني  أحكام الخ دو   1954لننة    2الدفني ي  قم  

طعلى أ اا الدوازن حي    ،تشاط سة مشد كة طتشكيل لجان مشد كة للدحقيق ف  موضوعات معينة

لنتا تة على أعمال النل ة الدنفيذية للحخ مت  أن الدوازن يؤدي إلى كتام النل ة الدش س تة بال قابة ا
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طبذلك فإن    ،المق    لها د دو ساو   خدصاصات بحي  تلد م اسخي   القتام باسعمال طأداء ال  ، ل دها

النل ة الدش س تة تملك إضافة إلى إخدصاصها الدش سع  اإلخدصا  ال قاي  على أعمال النل ة  

طأن هذه المنؤطلتة النتا تة للوزا   أمام    ،تاو أمام مجلس اسمةحي  أن الوزا   منؤطلة  تا   ،الدنفيذية

 1الب لمان ه  اس اا لل قابة على أعمال النل ة الدنفيذية.

طتدعخد مظاه  هذه ال قابة ف  إ دعمال النل ة الدش س تة عخداو مت الو ا ل ال قايتة الد  منحها  

ط ح    – ما  الع ا ض    –إيخاء ال أي    –قيق  الدح  –اإل دجواب    –النؤال  )إياها الخ دو  اس دن   

 . طهذا ما  يدم الدحخث عنه بشكل مفصل لحقاو  (ي غبة  قد احال –المناقشة العامة   –ال قة 

 :السلطة التشريةية -3

 ،طصخ  أطل د دو  أ دن   ،أعلت إ دقيل الممل ة اس دنتة الهاشمتة  1946ايا  عام    25ف   

طإن مجلس اسمة يدألف    ،حي  نص الخ دو  على أن النل ة الدش س تة تنا  بالملك طمجلس اسمة

أحكام مجلس اسمة ف    1952طقخ نظم الخ دو  اس دن  لعام    (مجلس النواب طمجلس اسعتان)مت  

  تدألف مت مجلنيت   (مجلس اسمة)( لدق   أن النل ة الدش س تة  62الفصل الخامس طجاءت الماد  )

  2. طهم النواب طاسعتان

 :مجلس األعيان -أ

لدق   أن مجلس اسعتان يدألف مت عخد ل يدجاطز نصف عخد مجلس النواب   63جاءت الماد   

حي    75مت الخ دو  على ش ط  عضوسة مجلس اسعتان إضافة إلى الماد     64طأضافت الماد   

يدم تعييت أعضاء مجلس اسعتان مت قبل الملك بإ اد  مل تة  امتة طضمت ش ط  خاصة ط  تس  

 ون مخ    ا ده  ندان طسجوز إعاد  تعيينه طأما بالننبة لمخ  العضوسة ف  مجلس  مجلس اسعتان ت
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اسعتان ه  أ بع  نوات طسدجخد تعييت اسعضاء كل أ بع  نوات طسجوز إعاد  تعييت مت أندهت  

أدطا   2).مختهم طت ون  النواب  مجلس  اجدما   انعقاد  عنخ  يجدمع  اسعتان  طاحخ    النعقاد (مجلس 

حالة حلِّ مجلس النواب تدوقف جلنات مجلس اسعتان طهذا حن  ما جاء فته نص للمجلنيت طف   

 . مت الخ دو  اس دن  66الماد  

مت  الخ دو  على أنه يج  ل ل عضو ف  مجلس اسعتان أط النواب قبل    80تشد   الماد   

مخلصاو للملك   الش ط  ف  عمله أن يقنم أمام مجلنه يميناو طسكون نصها " أقنم باهلل العظتم أن أكون 

 . طأن أحافظ على الخ دو  طأن أخخم اسمة طأقوم بالواجبات الموكولة إل  حق القتام" ،طالوطت

طتبقى الجلنة    ،يكون حضو  ثل   أعضاء المجلس  ،النصاب القانون  لجلنات مجلس اسعتان

القانونتة ما دامت أغلبتة أعضاء المجلس الم لقة حاض   فيها طسدخذ المجلس ق ا اته بأك  سة أصوات 

طف  حالة تناطي اسصوات يج    ، إل إذا نص الخ دو  على خيف ذلك  ،الحاض ست ما عخا ال  تس

 على ال  تس أن يع   صوت الد جت   

تقوم الحكومة بإعخاد مشا سع القوانيت طمت ثم إحالدها على مجلس  طف  المجال الدش سع  طبعخ أن  

طمت ثم بإحالدها إلى مجلس   ،طإتخاذ ق ا  بشأنها قبولو اط  فضاو أط تعخييو   ،النواب الذي يقوم يخا  دها

ط فعه إلى الحكومة   ،مش ط  قانون   اقد احاسعتان طف  حالت أخ   يمكت لمجلن  النواب طاسعتان  

طمت ثم إ  ال مش ط  القوانيت إلى مجلس النواب لخ ا ده طمت ثم إلى مجلس اسعتان طف   إلعخاده  

يج  أن يق  مجلس النواب طاسعتان كل مش ط  قانون طمت ثم ي فع إلى جيلة الملك    ،جمتع اسحوال

 1.( مت الخ دو  93/1للمصادقة عليها طذلك حن  الماد  )
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مجلس الوز اء طه  الورتفة النتا تة طالد  تدجلى ف     طسقوم مجلس اسعتان يورتفة هامة تجاه

الخ دو  طه    إياها  الدنفيذية مت خيل عخ  ط ا ل منحها  النل ة   – النؤال  )ال قابة على أعمال 

طالعخيخ مت   (المناقشة العامة  –ط ح ال قة    – الع ا ض    –المناقشة العامة    –الدحقيق    –  اإل دجواب 

 .الو ا ل

 :مجلس النواب - ب

بعخ كتام الممل ة اس دنتة الهاشمتة طصخط  الخ دو  الجخيخ تم اسخذ ينظام المجلنيت طأطلق علته  

 ه مت قبل الملك طمخ   طسدألف مت مجلس نواب مندخ  طمت مجلس أعتان يدم إخدتا  ،مجلس اسمة

أ بع  نوات شمنتة النواب  ت وست   ،مجلس  يها  يدم  الد   طاللتة  ال تفتة  الحال   الخ دو   طقخ حخد 

طحخد الش ط  الواج  تواف ها بعضو المجلس طمخ  العضوسة طالجمع ييت العضوسة    ،مجلس النواب 

 1. طالوزا   طالورا ف العامة

يدم إخدتا  جمتع أعضا ها عت   الد   للشع  اس دن   المم لة  النتايتة  الهيئة  النواب هو  مجلس 

المباش  العام الن ي  ام ان ى    ،ط سق اإلقد ا   ال امنة عش  مت عم ه ذك   يلغ  طسحق ل ل مواطت 

 . اإلشد اع فته

انة العامة للمجلس  طتج ي اإلندخابات ف  المجلس باإلقد ا  الن ي على أط اا نموذجتة تعخها اسم

طتحدوي على أ ماء المد شحيت طتحمل خاتم المجلس طتواكتع أعضاء اللجنة المش فة على العملتة  

طسج ي اإلندخاب بالدأشي  على إ م أط أ ماء المد شحيت على ط قة اإلقد ا  المعخ  لهذه   ،اإلندخايتة

 2.الغاية
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النواب يدألف مت أعضاء منخبيت    مت الخ دو  اس دن  فإن مجلس  67يناء على نص الماد   

 - :إندخاباو عاماو ط  ساو طمباش او طفقاو لقانون اإلندخاب الذي يكفل مجموعة مت المبادئ أهمها

 .  يمة اإلندخاب  -1

 حق الم شحيت ف  م اكبة اسعمال اإلندخايتة.   -2

 .عقاب العاي يت بإ اد  الناخبيت -3

  :وظائف المجلس هي 

يقوم يها المجلس الورتفة الدش س تة إذ تبخأ العملتة الدش س تة مت تقخيم  مت أي ز الورا ف الد   

الحكومة مش ط  القوانيت إلى مجلس النواب الذي يقوم يخ ا ده فإما أن يقبل المش ط  أط ي فضه أط  

حي  يقوم    ،طف  جمتع الحالت يحال مش ط  القانون مت مجلس النواب على مجلس اسعتان  ،يعخله

الد  تقوم يخ ا ده طت فع تق س ها إلى   تس    ،يدحوسل المش ط  إلى اللجنة المخدصة  تس المجلس  

  ، أط تعخيله أط  فضه   ،الذي يقوم يحيله إلى المجلس الذي له الحق ف  قبول مش ط  القانون   ،المجلس

  ، ه يدم  فعه لجيلة الملك لدصخيقه طإصخا    ،فإذا قبل مجلس اسعتان القانون كما ط د مت مجلس النواب 

فإذا    ،أط أدخل تعخييت علته فتعاد إلى مجلس النواب   ،أما إذا  فض مجلس اسعتان مش ط  القانون 

أعاد المش ط  م   ثانتة لمجلس    ،طافق المجلس على الدعخيل أط ال فض كما ط د مت مجلس اسعتان

 1. طسدم  فعه للملك لتصادا علته طسصخ ه ،اسعتان للمصادقة علته

 ، يوافق مجلس النواب على مش ط  القوانيت بالصتغة الد  ط دت مت مجلس اسعتانأما إذا لم  

إلى مجلس اسعتان ُيعاد  المش ط   فإذا قبل مجلس اسعتان ق ا  مجلس    ،طأص  على موقفه فإن 

للدصخيق علته طإصخا ه  ،النواب  الملك  إلى جيلة  اسعتان على عخم    ،ي فع  إذا أص  مجلس  أما 
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فعنخ ذ يقوم   تس مجلس اسعتان بالخعو  إلى عقخ جلنة مشد كة   ،مجلس النواب  الموافقه على ق ا 

طسشد   لقبول مش ط  القانون أن يصخ  المجلس المشد ع   ،للمجلنيت ي أ ها   تس مجلس اسعتان

الحاض ست اسعضاء  ثل    مش ط     ،بأك  سة  على  الدصخيق  عخم  للملك  يحق  اسحوال  جمتع  طف  

لل طإعادته  ثل   القانون،  بموافقة  ثانتة  م    القانون  طالنواب مش ط   اسعتان  أق  مجلس  فإذا  مجلس 

 1.أعضاء كل مت المجلنيت طسعدب  القانون نافذ المفعول

الورتفة ال قايتة للمجلس تدم ل ف  إعمال ال قابة مت قبل النل ة الدش س تة على أعمال النل ة 

حي  تقوم عيقة طثتقة ييت النل ديت    ،ن  ين اا طا عيق ه النظام الب لما  الخدصا  طهذا     ،الدنفيذية

أي يم ل مظاه  الدعاطن طط ا ل    ،الدش س تة طالدنفيذية تدم ل ف  الدوازن طالدعاطن ييت هاتيت النل ديت

 .ال قابة المدبادلة يينهما

ة  النتا   للنل ة الدش س تة المدم ل ف  ال قابة على أعمال النل    ليخدصا  طاس اا القانون   

طالمنؤطلتة النتا تة    ،الدنفيذية ف  النظام الب لمان  يكمت ف  منؤطلتة الوزا    تا تاو أمام الب لمان

 2.للوزا   أمام الب لمان تعدب  مع حق النل ة الدنفيذية بحل الب لمان أهم  كنيت ف  النظام الب لمان 

لى ذلك ف  الماد  اسطلى  طبما أن المش   الخ دو ي اس دن  اعدنق النظام الب لمان  طنص ع -

مت ذات الخ دو  نصت على المنؤطلتة النتا تة    51فإن الماد     ،1952مت الخ دو  الحال  لعام  

"   تس الوز اء طالوز اء منؤطلون أمام مجلس النواب منؤطلتة   :حي  ط د نصها  ،للوزا   أمام الب لمان

 . مشد كة عت النتا ة العامة للخطلة كما أن كل طزس  منؤطل أمام مجلس النواب عت أعمال طزا ته "

فتعود النب  ف  ذلك إلى أن الوزا   ف  النظام الب لمان    ، طمنؤطلتة الوز اء  تا تاو أمام الب لمان

 .طالد  يقع على عاتقها تحخيخ النتا ة العامة للخطلة ، ة الدنفيذية تعدب  م ك  النل
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" يدولى    :مت الخ دو  الحال  طالد  جاء نصها  45طهذا ما نصت علته الفق   اسطلى مت الماد   

ما قخ عهخ به مت تلك   با د ناءمجلس الوز اء منؤطلتة إدا   جمتع الشؤطن الخطلة الخاخلتة طالخا جتة  

 هذا الخ دو  أط أي تش سع اخ  إلى أي شخص أط هيئة أخ   ".    الشؤطن بموج  

الدنفيذية  - النل ة  أعمال  على  الدش س تة  النل ة  قبل  مت  ال قابة  ط ا ل  طتدعخد                 ، طتدنو  

نص               الو ا ل  بعض  أن  حيت  ف   الحال   الخ دو   عليها  نص  الو ا ل  هذه  بعض  أن  حي  

الخاخل  النظام  طاسعتان  عليها  النواب  ي د نص   ،ل ل مت مجلن   لم  الد   اسخ    الو ا ل  طأما 

 1.فإن طبتعة النظام الب لمان  تقدض  طجود هذه الو ا ل  ،بشأنها

  قد اح ال  –ط ح موضو  عام للمناقشة    –اإل دجواب    –النؤال  )  :طتدم ل الو ا ل ال قايتة بما يل 

 .طالعخيخ مت الو ا ل الد   وف يدم مناقشدها (الدحقيق الب لمان  –ط ح ال قة   –ي غبة  

ال ال ة لمجلس النواب  المالتة  ،أما فتما يخص الورتفة  طالد  تم تخصتصها ف     ،فه  الورتفة 

  ، طسأت  دط  طرتفة مجلس اسمة مت خيل النصو  الخ دو سة الوا د   ، الفصل النابع مت الخ دو 

لقانون بحخ ذاته يحدا  إلى إق ا  مت مجلس اسمة  طا  ،حي  إنه ل تف ض ض سبة أط   م إل بقانون 

( مت الخ دو  ما يخص عقود اإلمدتاز طالق طض الد  تع ى مت  117طتضمنت الماد  )   ،اس دن 

أجل إ د ما  ال  طات المعخنتة ف  الممل ة أط أية م افق عامة تقخ  مت خيل قانون خا  يعالج  

حافظة على الم افق العامة الد  تعدب  ملك المجدمع المنألة مت النل ة الدش س تة طذلك يهخف الم

 . طتخخم فئات ك ي   منه

أما بالننبة لموافقة مجلس النواب على الق طض العامة فهذا أم  ض ط ي طأ ا   سنه يد ت  

 عليها تحميل الخ انة ش ء مت النفقات 
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طالموافقة عليها،   ، موازنة الخطلةيقوم مجلس اسمة مشدميو على مجلن  النواب طاسعتان بمناقشة  

طتقخم الحكومة مش ط  الموازنة العامة لمجلس اسمة، على أ اا أنه المش ط  الض سب ، طالمنئول  

عت ال قابة المالتة للحكومة. فالمبخأ اس ا   الذي تقوم علته الورتفة المالتة لمجلس اسمة، هو أن  

لخطلة لمما  ة أعمالها دطن موافقة مجلس النواب يم ل الشع ، طل يجوز ت لتف الشع  دفع نفقات ل

مم لته، طبما أن المال أيضاو يجمع أك  ه مت الشع ، في يجوز إنفاا هذا المال دطن موافقة مم ل   

 1الشع ، طل يصخ  قانون الموازنة إل إذا أق ه مجلس النواب طاسعتان 

  ، النل ة الدنفيذية ُتعدب  الوزا   ف  النظام الب لمان  م ك     ،فتما يخص حل مجلس النواب  -

للخطلة العامة  النتا ة  تحخيخ  عاتقها  على  يقع  الب لمان  ،حي   أمام  منؤطلة  تا تاو  ت ون    ، فلذلك 

طالمنؤطلتة النتا تة للوزا   أمام الب لمان طالد  يقايلها حق النل ة الدنفيذية بحل الب لمان ُيعدب ان أهم  

حي  تملك    ،ن ييت النل ديت الدنفيذية طالدش س تةطهذا يؤدي إلى الدواز   ،  كنيت ف  النظام الب لمان 

النل ة  الحخ مت  بموجبها مت  تدمكت  د دو سة  التات  الدش س تة  طالنل ة  الدنفيذية  النل ة  كل مت 

مما يخلق نوعاو مت الدوازن فتما يينهما يجن  الخطلة خ   الوقو  ف  اسزمات النتا تة    ،اسخ   

 . النتا تة للوزا   أمام الب لمان طحق النل ة الدنفيذية بحل الب لمان  طتدم ل هاتان اسليدان ف  المنؤطلتة

طالد  ُتمكت اسخي  مت إ قا  الحكومة   ، طلذلك فإنه ف  مواجهة منؤطلتة الحكومة أمام الب لمان

طحق الحل ُيمكت النل ة الدنفيذية    ،تملك النل ة الدنفيذية حق حل الب لمان  ،مت خيل حج  ال قة

طحق   ،يد ت  علته إج اء اندخابات مبك   إلخدتا  ي لمان جخيخ   ،ية الب لمان قبل أطانهامت إنهاء طل 

الحل يمكت أن يكون ييخ   تس الخطلة لتندخخمه طفقاو لنل ده الدقخي سة كما ف  ف ننا طمعظم الخطل 
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 ، طقخ يكون ف  يخ الوزس  اسطل كما ف  أغل  اسنظمة الب لمانتة  ،الد  تأخذ بالنظام الب لمان  الم دط 

  1.طقخ ت ون بالدوافق ييت   تس الخطلة طالحكومة أط الوزس  اسطل

الدنفيذية   النل ديت  ييت  توازن  كتام  إلى  يؤدي  الب لمان   النظام  ت بيق  فإن  ما  بق  يناءاو على 

طالدش س تة بموج  هذا الدوازن تملك النل ة الدنفيذية حق حل الب لمان مقايل منؤطلتة الوزا    تا تاو  

 . امام الب لمان

الب لمان    النظام  اعدنق  قخ  اس دن   النتا    النظام  أن  الم دط طبما  النل ة   ،بشكله  فإن حق 

الدنفيذية بحل الب لمان هو ندا  طبتع  لد بيق أحكام هذا النظام طالذي يقايله حق مجلس النواب 

 .( مت الخ دو  الحال 53/ 54طهذا ما نصت علته المادتيت)  ،بحق حج  ال قة عت الحكومة

الحق طله أن يندخخمه طفقاو  طسملك الملك هذا    ،طبذلك فإن الخ دو  من  الملك حق حل الب لمان

طسلجأ الملك   ،طهذا الحق هو حق خالص للملك يخلو مت أي ش ط  أط قيود تقيخه  ،لنل ده الدقخي سة

طبالدال  العود  إلى الشع     ،إلى هذا الحق ا د نا تاو لحل خيف ييت النل ديت الدش س تة طالدنفيذية

 2. ا   الوزا   قبل اللجوء إلى حل مجلس النواب طهو غي  مل م بإ دش  ،لدق س  طإف از مجلس نواب جخيخ 

 

 

طف  خدام الحخي  عت النل ة الدش س تة يج  أن نوض  أهمتة الحصانة الب لمانتة الد  تم منحها  

طمت خيل ما تم فهمه مت الخ دو  فإنه    ،مت قبل الخ دو  اس دن  سعضاء مجلس اسمة اس دن 

ل يصخ  أي قانون إل إن تم إق ا ه مت قبل مجلس اسمة عخا القوانيت الد  تصخ ها النل ة الدنفيذية  

ف  حالت ض ط سة م ل ما حصل ف  الوقت الحال  طصخط  قانون دفا  لمواجهة الوباء الذي حل  

 
 2014،األردن،دارالثقافة،الطبعةاألولى،البسيطفيالنظامالدستوري،نعمانأحمد،الخطيب 1
دار،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس 2

 الثقافة
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البيد  ا  ،على  النل ة  ذلك فإن  ال غم مت  النل ة طعلى  بأعمال  قايتة على أعمال  تقوم  لدش س تة 

طهذا ما ينمى بال قابة النتا تة طالمقصود فته ه  اسعمال الد  يقوم    ،الدنفيذية ف  جمتع الظ طف

طت ون الوزا   ف  النظام النتا   اس دن  منؤطلة منؤطلتة    ،فيها مجلس اسمة على النل ة الدنفيذية

العا النتا ة  أمو   للخطلةمشد كة عت  ت ون    ،مة  طالمنؤطلتة  طزا ته  عت  منؤطل  يعدب   طزس   طكل 

طمت هنا تب ز أهمتة ال قابة الب لمانتة على أعمال النل ة الدنفيذية    ،(جنا تة  –ف دية    –تضامنتة  )

حي  تع ف أنها تحت مجه  ال قابة الب لمانتة على كل اسعمال الد  تقوم يها طتع ف أنه  وف يدم  

 1. أ  وف يدم إ ت ابهمحا بدها عت أي خ

طحدى ل ُيناء إ دخخام ط ا ل ال قابة الب لمانتة الد  يمل ها الب لمان ف  مواجهة الحكومة فقخ 

نظمها المش   الخ دو ي بموج  نصو  الخ دو  اس دن  طالنظام الخاخل  لمجلس اسمة طأحاطها 

مان جخية اللجوء إليها مت بإج اءات طضمانات شخيخ  ليدضمت عخم إ اء  إ دعمالها مت جهة طض

 2. جهة أخ   

 

  

 
 دارالثقاقة،عمان،الطبعةاألولى،النظمالسياسيةوالقانونالدستوري،2006،عبدالكريم،علوان 1
،كليةالحقوق،رسالةدكتوراه،اثرالرقابةالبرلمانيةفيتعزيزالديمقراطية،(2011جيهانخالد)،الزعبي 2

 الجامعةالعربيةالمفتوحة
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 المبحث الثاني 
 المصري  الدستور 

القانون الخ دو ي كما يع فه الفقه الخ دو ي هو القانون اس ا   الذي يبيت شكل الخطلة طنظام  

طسق     ،الحكم فيها طسنظم النل ات العامة مت حي  ت وسنها طإخدصاصها طعيقاتها يبعضها البعض 

 .حقوا اسف اد طح ساتهم طسضع الضمانات اس ا تة لهذه الحقوا طالح سات 

الد و  الخ دو ي لمص  نجخه قخ م  بم احل مدعخد  كاف  فيها الشع  المص ي كفاحاو    طبإ دق اء

م س او مت أجل الخ دو  طصمخ فيها أمام  ل ات اإلحديل اسجنب  الد  حا بت طجوده بشدى الو ا ل  

 طال  ا. 

ييت   الفد   ما  بإصخا     1882-1805ف   اندهى  المص ي  للشع   البيد نضال طوسل  شهخت 

طل ت الشع  طاصل   ،ثم ما لب ت  ل ات اإلحديل اإلنجلي ي أن الغده  1882للبيد عام  د دو   

طفقاو لهذا الخ دو    1923/ اي سل /    19كفاحه طلم يدوقف جهاده ف   بيل الخ دو  إلى أن صخ  ف   

 1924.1ما ا /   15انعقخ اطل ي لمان مص ي ف  

الد و  الخ دو ي المص ي الحخي  فمت  نقلة نوعتة كبي   ف     1923طسم ل صخط  د دو   نة  

 ، على المندعم  طفناد القص   1919فإن صخط ه كان على إث  ثو   شعبتة عا مة  نة    ،ناحتة أطلى

  ( ي لمان   –نتاي   )طمت ثم فإنه يم ل د دو او شعبتاو حقق امال الشع  انذاع ف  إقامة حكم ديمق اط 

ف ان دا ماو    ، ت بكفاح اسمة ضخ المندعم  طالقص طمت ناحتة ثانتة فإن حتا  هذا الخ دو  قخ ا تب

طع فت .ي ال  الخ دو  طاإل دقيل ف  كل اسطقات طل  تما أطقات اإلعدخاء على الخ دو  طما أك  اه 

إل أنه    1930مص  ف  رل هذا الخ دو  فد ات مدقع ة مت الحتا  النتايتة تخللها صخط  د دو   

 
الدستورالمصري،2011،الجزيرة 1

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/6/%D8%A7%D9%84%D8%AF%
D8%B3D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A 
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طلهذا لم يكت مندغ ب أن    .لنتا   ف  مص  ف  تلك الفد   غم قص ها كانت مؤث   ف  الد و  ا

 1. يحظى هذا الخ دو  يخ ا ات فقهتة مو عة

ف    الغى  أن  إلى  قا ماو  الخ دو   هذا  العمل    1930/اكدوب /22طرل  طعاد  به  العمل  اب ل  ثم 

الملغى  نة   ف     1932بالخ دو   الجتش  ثو    قامت  أن  إلى  فته  معمولو    1952/يوليو/23طرل 

  1923أعلت فته بأ م الشع   قو  د دو     1952/دينمب /  10خ  أطل إعين د دو ي ف   طص

أنه أصب  ل اماو أن نغي  اسطضا  الد  كادت أن تودي بالبيد طالد  كان ينانخها ذلك )كما جاء فته  

الخ دو  المل ء بال غ ات طاسخذ ف  تألتف لجنة لوضع مش ط  د دو  جخيخ على أن ت اع  الحكومة  

 2.(المبادئ الخ دو سة العامة

  1953/يناي / 15طف     ،صخ  م  وم يدألتف لجنة لوضع مش ط  جخيخ   1953/يناي /13طف   

صخ  اإلعين الخ دو ي ال ان  مدضمت    1953/فب اي /10طف     ،حخدت فد   اإلندقال ي يث  نوات 

الغيت المل تة ف    1953/يونيو/ 18أحكام الخ دو  المؤقت للحكم خيل فد   اإلندقال طف  تا سس  

 . مص  طأعلنت الجمهو سة

 3. تم إعين د دو  جمهو سة مص  الع بتة الخا م  9/1971/ 11ثم ف   

إذ أنه أد  إلى إ دق ا ها النتا      ،خيخ  ف  تا سس مص يم ل بحق م حلة ج  1971طد دو   نة  

كما أننا ن عم أنه مهخ إلندصا ها ف  ح ب اكدوب  المجيخ  طهو إن م ل ت و او ديمق اطتاو ملمو او إل  

 
الدستورالمصري،2011،الجزيرة 1

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/6/%D8%A7%D9%84%D8%AF%
D8%B3D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A 
    دارالنهضةالعربية،القاهرة،الوسيطفيالقانونالدستوري،جابرجاد،نصار 2
الدستور،2011،الجزيرة  3

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/6/%D8%A7%D9%84%Dالمصري
8%AF%D8%B3D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A 
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  ، فهناع ثمة إعد اضات ك ي  تؤخذ علته ف  ال  ي  مت نصوصه طإتجاهاته العامة  ،أنه لم يبلغ مندهاه

ه الشمول  ف  الحكم الذي كان  ا خاو قبل صخط ه طلم ينج  هذا الخ دو  ف   هذا ناتج مت اإلتجا

طتأكيخ  تاد   الخيمق اطتة  نحو  إتجاهه  طف   عنه  يدمي   أن  جاهخاو  حاطل  طإن  كلتاو  عنه  اإلنفصال 

 1ن. القانو 

  يخخل الخ دو  المص ي كأغل  الخ اتي  المكدوبة ف  عخاد الخ اتي  الجامخ  جموداو ننبتاو طسقصخ 

بالجمود الننب  أن الخ دو  يصع  تعخيله طسل م لذلك إتبا  إج اءات معقخ  إلى حخ ما عت اإلج اءات 

أنه يحق ل  تس الجمهو سة أط ُخمس    226طت بتقاو لذلك نصت الماد     ،الد  تدبع لدعخيل القوانيت

الم اد تعخيلها أعضاء مجلس النواب طل  تعخيل ماد  أط أك   ف  الخ دو  طسج  أن يدم ذك  المواد  

يوم مت تا سس تنلمه    30طأ باب الدعخيل طسدم مناقشة طل  الدعخيل مت قبل مجلس النواب خيل  

طإذا طافق المجلس على    ،طسصخ  المجلس ق ا ه بقبول طل  الدعخيل كلتاو أط ج  تاو بأغلبتة أعضا ه

فإذا طافق    ، سس الموافقةطل  الدعخيل يناقش نصو  المواد الم لوب تعخيلها بعخ  ديت يوماو مت تا

على الدعخيل ثل ا عخد أعضاء المجلس ع ض على الشع  إل دفدا ه علته خيل ثيثيت يوماو مت  

طسكون الدعخيل نافذا و مت تا سس إعين الندتجة طموافقة أغلبتة عخد اسصوات   ،تا سس صخط  الموافقة

تعخيل النصو  المدعلقة بإعاد    الصحتحة للمشا كيت ف  اإل دفداء طف  جمتع اسحوال ل يجوز

 2. إندخاب   تس الجمهو سة أط مبادئ الح سة أط المناطا  ما لم يكت الدعخيل مدعلقاو بم سخ مت الضمانات 

 

 3:الدستور المصري من الدساتير الذي مر بمراحل متعددة وكان على النحو االتي

 
  .دارالنهضةالعربية،القاهرة،النظمالسياسيةوالقانونالدستوري،1999،محمدأنسقاسم،جعفر 1
   دارالنهضةالعربية،القاهرة،لدستوريالوسيطفيالقانونا،جابرجاد،نصار 2
3https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8

%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%

B1 
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مجلس النواب ثم    اخدصاصات طكان عبا   عت تنظتم عمل ط   1882صخ  ل حة أ ا تة لعام  

بعخ ذلك صخ  الخ دو    ،الجم تة الدش س تة  اخدصاصات طنظم عمل ط   29صخ  ق ا  نظام   قم  

طألغى الجم تة الدش س تة طتم إنشاء    29الذي الغى العمل بالقانون النظام   قم    1923المص ي لعام  

  1930ي لمان مكون مت مجلنيت مجلس الشيوخ طمجلس النواب بموجبه تم صخط  د دو  ف  عام  

طبموج  ذلك تم إيقاف  طل نه رل يواجه معا ضات شخيخ  ف  الشا   المص ي مع القو  النتا تة  

طصخ  بعخ ذلك    1923طأعاد العمل يخ دو     118العمل به طإلغاؤه بعخ ذلك صخ  أم  مل    قم  

الجتش طإعين عت تشكيل لجنة لوضع   قوانيت طإعينات د دو سة كانت عبا   عت إعين ت هي  

ط  الجمهو ي  النظام  طإعين  المل    النظام  إلغاء  طتم  الشع   يق ه  د دو   ف  مش ط   ذلك  

تضمت اإلشا   سطل م     1954/فب اي /27طصخ  أم  مجلس كتاد  ال و   ف     1953/يونيو/18

الذي كان ف  عهخ ال  تس جمال    1956ثم صخ  د دو  لعام    ،(لمنمى )جمهو سة مص  الع بتة

ف  عهخ أنو  النادات طتم إج اء تعخييت علته    1971عبخالناص  طبعخ ذلك صخ  د دو  ف  عام  

بإندخاب   تس    1980عام  ف    يدعخد اسح اب ط م   ألغى اإلتحاد اإلشد اك  ط م   يخط ه  الذي 

الذي أق  ط سقة إخدتا    تس    2005جمهو سة لمخ  غي  محخد  طحخث تعخيل ثان  علته ف  عام  

الجمهو سة عت ط سق اإلقد ا  العام الن ي المباش  يخلو مت اإل دفداء طأيضاو حخث تعخيل علته ف   

الذي إ دحخث فق ات عت اإل هاب ثم صخ  ق ا  نا     تس الجمهو سة بالنتابة عت    2007م  عا

يد لتف المجلس اسعلى للقوات المنلحة بإدا   شؤطن البيد    2011/فب اي /11  تس الجمهو سة ف  

طأعلت عم   لتمان ق ا  ال  تس مبا ع ف  الدنح  عت ال  ا ة طعلى إث  ذلك ع ل العمل يخ دو   

طتم إق ا  تول  المجلس اسعلى للقوات المنلحة إدا   شؤطن البيد بصفة مؤقدة طتم إج اء    1971

بعخ إندهاء اإلندخابات    2012إندخابات مجلس الشع  طالشو   طإندخابات   ا تة ثم صخ  د دو  عام  

ي ع ل  الذ   2013/يوليو/3الدش س تة طبخأ ص ا  اسط اف النتا تة طصخ  يتان للقوات المنلحة ف   
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طأعلت تول    تس المحكمة الخ دو سة إدا   البيد حدى يدم إندخاب ال  تس     2012العمل يخ دو   

اندخ  عبخ   2014/يونيو/3بعخ الموافقة علته ف  اإل دفداء ثم ف     2014طبعخ ذلك صخ  د دو   

دخابه  حخثت إندخابات م   اخ   طتم إن   2018/اي سل/2 نوات طف     4الفداح النتن    تس لمخ   

 . نوات  4لم   ثانتة لمخ   
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 المبحث الثالث 
 الوسائل الرقابية الممنوحة للسلطة التشريةية 
ها الخ دو سة اخدصاصات تقوم النل ة الدش س تة ف  النظام النتا   اس دن  يخط    تس ضمت  

طمت خيل الخ دو  اس دن  فإن القوانيت على جمتع أنواعها ل    ،القوانيت طإق ا ها  اقد احمت حي   

 ، عخا القوانيت الد  تصخ ها النل ة الدنفيذية ف  حالت الض ط    ،تصخ  إل إذا أق ها مجلس اسمة

طعلى ال غم مت ذلك فالنل ة الدش س تة ف     ،طلمواجهده  أمو  خ ي   تؤث  على أمت ط يمة البلخ 

 قايتة على أعمال النل ة الدنفيذية ف  شدى الظ طف إن كانت إ د نا تة أط    اس دن تقوم بأعمال

الدش س تة  ،عادية للنل ة  النتا    النتا تة أط اإلخدصا   ال قابة  يهذا    ،طتنمى هذه  طالمقصود 

طالوزا   ف  النظام    ،اإلخدصا  هو اسعمال ال قايتة الد  يقوم يها مجلس اسمة على النل ة الدنفيذية

طكل طزس  منؤطل أمام  ،   اس دن  منؤطل منؤطلتة مشد كة عت أمو  النتا ة العامة للخطلةالنتا

المنؤطلتة الدضامنتة    -: مجلس اسمة عت أعمال طزا ته طعملتة المنؤطلتة تأخذ جانبيت   تنيت هما

الف دية    – الجنا تة  –المنؤطلتة  للمنؤطلتة  الب لم  ،باإلضافة  ال قابة  تأت  أهمتة  انتة على  طمت هنا 

أعمال النل ة الدنفيذية  ك  تقوم يهذه النل ة باسعمال الموكلة إليها على أكمل طجه حي  تع ف 

أنها تحت مجه  ال قابة الب لمانتة على كل اسعمال الد  تقوم يها طأية أخ اء مخالفة للقانون أط  

ُتنأل عنه   اسقل  أط على  بأنها  دحا   علته  تع ف  الدنفيذ  يناء على  خ أ ف  عملتة  هنا  طمت 

الدحقيق النتاي     –اإل دجواب    –النؤال  )الخ دو  اس دن  ت ون ال قابة الب لمانتة على عخ  ط ا طه   

 1.( ما  الع ا ض  –إيخاء ال غبة  –

طبذلك ق   الخ دو  اس دن  مبخأ ال قابة الب لمانتة على اعمال اإلدا   العامة طحخد ط ا ل هذه 

كما نظم    ،المنؤطلتة النتا تة للحكومة أط سحخ الوز اء  بالنؤال طتنده  ب ل  تقخي ال قابة الد  تبخأ  
 

،كليةالحقوق،رسالةدكتوراه،التأثيرالمتبادلبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةية،(2009فراسمحمد)،اليعقوب 1
 جامعةعمانالعربية



76 
 

المش   اس دن  مما  ة عضو الب لمان لهذه ال قابة مت حي  ط ا لها طإج اءاتها القانونتة طفقاو للنظام  

 1.الخاخل  الذي يندم  إلته عضو الب لمان  واء أكان مجلس النواب ام مجلس اسعتان

ى ل يناء إ دخخام ط ا ل ال قابة الب لمانتة الد  يمدل ها الب لمان ف  مواجهة الحكومة فقخ طحد

نظمها المش   الخ دو ي بموج  نصو  الخ دو  اس دن  طالنظام الخاخل  لمجلس اسمة اس دن   

طأحاطها بإج اءات طضمانات شخيخ  لتضمت عخم إ اء  إ دعمالها مت جهة طضمان جخية اللجوء 

 يها مت جهة.إل

 حق السؤال   :المطلب األول

لم ينصا ص احة   1946طد دو  عام   1928ف  الممل ة اس دنتة الهاشمتة فإن د دو  عام 

طإنما كان يدم توجته النؤال يناء على ما يندفاد مت نص الماد    ،على تنظتم حق النؤال الب لمان 

على أنه " يجوز سي عضو    6194مت د دو  عام   52طنص الماد    1928مت د دو  عام   40

 .مت أعضاء المجلس أن ي  ح على بنا  البح  أي منألة بشأن أي أم  له صلة باإلدا   العامة

ما  ت المجالس الدش س تة اس دنتة المدعاكبة حق النؤال ف    ،طتحت مظلة المادتيت النابقديت

مواجهة أعضاء الحكومة حي  قخم على  بيل الم ال العضو حنيت ال  اطنة ف  الجلس النتاي   ؤالو 

حول لقاء   تس الحكومة النايق مع طزس  المندعم ات الب س انتة    6/1931/ 6إلى الحكومة يدا سس  

الماد    الخ د  96طنصت  لعام  مت  اس دن   أنه  1952و   مجلس  :على  أعضاء  مت  ل ل عضو   "

طبذلك يكون    ،حول أي أم  مت اسمو  العامة  طا دجوابات اسعتان طالنواب أن يوجه للوز اء ا ئلة  

نظم اس ئلة طاإل دجوابات الب لمانتة د دو ساو سطل م   بص احة ف     1952الخ دو  اس دن  لعام  

 2.حق النؤال 1996الخاخل  لمجلس النواب  نة  النص طبعخ ذلك نظم النظام 

 
202،دارالثقاقة،عمان،الطبعةاألولى،النظمالسياسيةوالقانونالدستوري،2006،عبدالكريم،علوان1

الدبس،عصامعلي،2011،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية،الكتابالثالث،الطبعةاألولى،عمان،دار 2
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تق   الخ اتي  الب لمانتة عاد  ل ل عضو مت أعضاء النل ة الدش س تة الحق ف  توجته أ ئلة  

إلى الوز اء تدعلق بأعمال طزا اتهم بقصخ اإل دتضاح أط ال دفهام عت أم  يجهله النا ل أط الدحقق  

و النا ل له حق عخم اإلقدنا  بإجابة الوزس  طله حق طالعض  ،مت حصول طاقعة طصل علمهم إليها

 .تحوسل النؤال إلى إ دجواب طأيضاو له حق الدنازل عت النؤال ف  أي طقت يشاء

اسعتان   مجلن   أعضاء  مت  عضو  أي  يما  ها  الد   ال قايتة  الصو   مت  صو    يم ل  طهذا 

 1. طالنواب 

طل  إيضاح أط ا دفنا  عت منألة  طسقصخ بالنؤال أنه يحق سي عضو مت أعضاء الب لمان  

طإذا كان النؤال عبا   عت ا دفنا  أحخ أعضاء الب لمان عت منألة معينة مت    ،معينة مت الوز اء

طالنؤال مج د عيقة    ،فإنه قخ يكون هخفه كذلك لفت نظ  الوزس  إلى هذه المنألة  ،الوزس  المخدص 

 .ا دطن تخخل مت أعضاء المجلس اسخ ستفهو يحص  المناقشة يينهم  ،ييت عضو الب لمان طالوزس 

الب لمان لعضو  حقاو شخصتاو  النؤال  يعخ  مت   ،طلهذا  الم سخ  ي ل   أن  طله  عنه  يدنازل  أن  فله 

طله أيضاو أن يجعل مت موضوعه ا دجواباو أي تحوسل   ،اإليضاحات إذا لم ت ت اإلجابة شافتة ططافتة

 2.النؤال إلى إ دجواب إذا لم يقدنع بإجابة الوزس  على  ؤاله

( مت الخ دو  الحال  على هذه الو يلة ال قايتة طمنحت أعضاء مجلن   96طقخ نصت الماد  )

أم   أي  الوز اء حول  إلى  طال دجوابات  اس ئلة  توجته  طالنواب حق  العامة   اسعتان  اسمو    ، مت 

 طجاء نصها:  ،طأحالت تنظتم هذا الحق إلى النظام الخاخل  ل ل مت مجلن  اسعتان طالنواب 

حول   طا دجوابات " ل ل عضو مت أعضاء مجلس اسعتان طالنواب أن يوجه إلى الوز اء أ ئلة  

الذي يندم  ذلك  أي أم  مت اسمو  العامة طفاقاو لما هو منصو  علته ف  النظام الخاخل  للمجلس  

 
2014،األردن،دارالثقافة،الطبعةاألولى،النظامالدستوريالبسيطفي،نعمانأحمد،الخطيب1
 دارالثقافة،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس 2
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الحالة    ،العضو كانت  إذا  إل  للوزس   أيام على طصوله  ثمانتة  قبل ُمض   ما  ا دجواب  يناقش  طل 

 مندعجلة ططافق الوزس  على تقصي  المخ  المذكو   ".

الخ دو  اس دن  الحال  قخ أحال إلى النظام الخاخل  ل ل مت مجلس النواب طمجلس اسعتان  

لهذا  وف يدم ع ض طش ح كتف تم تنظتمها مت قبل مجلس النواب    ، يتةتنظتم هذه الو يلة ال قا

 1. طمجلس اسعتان

النظام الخاخل  لمجلس النواب الحال  عالج حق النؤال ف  الفصل ال ان  عش  تحت عنوان   •

( حخدطا الش ط  الواج  تواف ها 120-119ع فت النؤال طالمادتيت )   118اس ئلة حي  أنه الماد   

( حخدت اإلج اءات الواج  إتباعها  122-121طالمواد )  ، د ناءات على هذه الش ط بالنؤال طاإل

 . ف  النؤال

ا دفهام العضو مت   تس الوز اء أط الوز اء   :فإن تع سف النؤال هو  118حن  نص الماد    -

هم أط  غبده ف  الدحقق مت حصول  اخدصاصاتعت أم  يجهله ف  شأن مت الشؤطن الد  تخخل ف  

 . طاقعة طصل علمها إلته , أط ا دعيمه عت نتة الحكومة ف  أم  مت اسمو 

  -:فإن الش ط  ه   120ط الماد   119حن  نص الماد   -

 .تقخيم النؤال لل  تس مكدوب يج  أن يدم   .1

طسج  على النؤال أن يكون موج او مخدص او ينص  فقز على الوقا ع الم لوب توضتحها طأن   .2

 .يكون خال  مت أي تعقيخ طا اء خاصة

 
  .معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام 1
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يج  أن يكون النؤال طفقاو سحكام الخ دو  طسج  أن ل يض  بالمصلحة العامة طسج  أن ل   .3

قة طسج  أيضاو أن يكون خال  مت أ ماء أشخا  أط  يشدمل على عبا ات نايتة أط غي  ل 

 . أن يكون النؤال بخصو  منا لهم الشخصتة

 .ل يجوز أن يكون النؤال حول منألة تنظ  فيها المحكمة .4

 1.ل يجوز أن يدعلق النؤال بشخص النا   أط مصلحة خاصة به .5

  ، ع فت النؤالالد     2019مت النظام الخاخل  لمجلس النواب لننة    118حن  نص الماد    

يل يدعخ  إلى ال غبة بالدحقق مت حصول طاقعة معينة    فإن النؤال ل يقدص  فقز على اإل دعيم

طبذلك فإن .طصل علمها إلى النا   طا دعيمه أيضاو عت نتة الحكومة مت أم  معيت مت اسمو 

النؤال هو عبا   عت إ دعيم طإ دفهام عت أم  عام طل يحمل ف  طتاته إتهاماو إلى الوزس  المخدص  

قانون الموازنة العامة طمش طعات القوانيت فإن الش ط  الخاصة طعنخ مناقشة    ،الموجه إلته النؤال

باس ئلة طكذلك اإلج اءات المدعلقة يها ل تن ي طل يدم ت بتقها بمعنى أن هذه الحالة ت ون ا د ناء 

 .على جمتع الش ط  طاإلج اءات الد   بق ذك ها

ة الد  يدم مناقشة النؤال  طسمكت تحوسل النؤال إلى إ دجواب بش   أن ل يدم ذلك ينفس الجلن

فيها طكذلك بعخ م ط  شه  على توجته النؤال للوزس  المعن  طلم تج  الحكومة على هذا النؤال 

 2.قبل م ط  هذه المخ 

 :إج اءات تقخيم النؤال -

الوزس  المخدص بالنؤال الذي ي غبوا ب  حه طسدم إد ا     (النواب / اسعتان)يبلغ   تس المجلس  

طسج  على الوزس  أن يجي  عت    ،أعمال سق ب جلنة بعخ جلنة تبلتغ النؤال  النؤال ف  جخطل

 
.2019تعديفتهلعامالنظامالداخليلمجلسالنوابمع 1
دار،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس 2
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أيام إل أن ق     8النؤال ف  الجلنة الد  تحخدت طله أن ي ل  تأجيل هذه الجلنة مخ  أقصاها  

طهناع صيحتة للعضو أن ي ل  اإلجابة عت    ،المجلس تقصي  هذه المخ  ططافق الوزس  على ذلك

ه الحالة إن الوزس  ي  ل اإلجابة ل  تس المجلس خيل مخ  ا بوعيت طسبلغه  طف  هذ   ، ؤاله كدابة

 1.عليها  الطي لمقخم النؤال طسج  أن يدم نش ها ف  محض  الجلنة لتند تع اسعضاء 

النظام الخاخل  لمجلس اسمة ق   أن أطل نصف  اعة مت المجلس ت ون فقز ل  ح ال ئلة  

لهذا فإن النظام الخاخل  أع ى الحق    ، ئلة يدم تأجيلها للجلنة القادمةطاإلجابة عليها طما بق  مت اس

طكما ل يجوز تحوسل    ، لمقخم النؤال دطن غي ه ف  الدعقي  على النؤال ب  سقة موج   طلم   طاحخ 

 2. النؤال إلى إ دجواب ف  نفس الجلنة سنه النؤال يعدب  حق شخص  للنا ل طله أن يدنازل عنه

موافقة المجلس    على    –اندهاء عضوسة مقخم النؤال    :النؤال ف  حالت طه طسنقز   -

 .تقخيم الوزس  الذي  بق طط ح النؤال إ دقالده  –إ قا  الوزا   

 : اإلج اءات ه  ،121حدى الماد   117حن  نصو  المواد مت ماد   قم 

 . موجود  ف  النؤالال  تس هو مت يبلغ النؤال للوزس  ف  حالة كانت جمتع الش ط   .1

 . أيام 8الوزس  يجي  على النؤال خيل مخ  أقصاها  .2

ال  تس يبلغ الجواب إلى مقخم النؤال طسخ   النؤال طالجواب على جخطل أعمال أطل جلنة  .3

 .ات ي غبةقد اح مخصصة لأل ئلة طاإل دجوابات طال

ضو  الذي تم النؤال  عنخما يدم ع ض النؤال طالجواب يعلت النا   إكدفاءه بال د طسغلق المو  .4

أط يبخي  غبده بال يم طعنخها هذا النا   هو الوحيخ الذي يكون له الحق بال د على   ،عنه

 الوزس  طأيضاو ُيع ى الوزس  حق الجواب فإذا أكدفى النا   يدم غلق الموضو   

 
 .2019النظامالداخليلمجلسالنوابمعتعديفتهلعام 1
 2014النظامالداخليلمجلساألعيانوتعديفتهلعام 2
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ليجوز سي عضو مت اسعضاء الحخي  حول النؤال إل أن كان اسم  يمس شخصه ف   .5

ة يجوز له الدعقي  بإيجاز طل ت هناع ا د ناء على هذا الش   طهو أنه ل ين ي  هذه الحال

هذا الش   أثناء النظ  ف  الموازنة العامة ف  مش طعات القوانيت سنه ل ل عضو حق الدخخل 

 1.ف  كل  ؤال ي د بشأنها طله حق ال د علته

ط يلة ل شف المخالفات طالدجاطزات    سنها  ،طتب ز أهمتة اس ئلة الب لمانتة أنها لها أهمتة خاصة

القوانيت طاسنظمة طكشف   ف  الجهاز اإلدا ي الحكوم  طمت خيلها يند تع العضو مدابعة تنفيذ 

تنفيذها طط سقة  ال  سق    ،الخ طقات  يجاطتمهخ  جذ سة  د ل  تش س تة  النظام    ، إصيحات  طسضمت 

ططجهات النظ  فتما ييت الوز اء طالمجلس الب لمان  طم اقبدهم ف  المجالس    اآل اءالب لمان  تبادل  

فاس ئلة طاسجوبة عليها ط يلة يخيهتة لدبادل   ،الدش س تة طسعخ النؤال ت جمة حقتقتة إلدامة هذا الحوا 

 2. هذا الحوا 

الب لمان  ف  جمه النؤال  يخأ رهو   فإنه  الب لمان  ف  مص    للنؤال  بالننبة  و سة مص   أما 

حي  ط د ف  ل حة الجم تة إباحة توجته   ،(1913الع بتة عنخ تشكيل الجم تة الدش س تة  نة ) 

  ، إلى أحخ النظا  طتنلتمه إلى النك تي  على أن يع ضه على   تس الجم تة فو او    ؤال مت العضو

أنه " ( نص على  1923طإد ا  اس ئلة طاسجوبة ف  محض  الجلنات طعنخما صخ  د دو  عام )

مت حق أعضاء الب لمان توجته أ ئلة ي لمانتة للوز اء " طتعاقبت النصو  الخ دو سة ف  الخ اتي   

اليحقة على تأكيخ هذا الحق طنظمده اسنظمة الخاخلتة المدعاكبة لمجلس النواب طمجلس الشيوخ مت  

 3.ذلك الدا سس

 
 .2019وابمعتعديفتهلعامالنظامالداخليلمجلسالن 1
 109ص،2016،األردن،دارالثقافة،الطبعةاألولى،القضاءالدستوري،فهدأبوالعثم،النسور 2
النظاماإلجرائيللسؤالالبرلماني)دراسة،مجلةالمحققالمحليللعلومالقانونيةوالسياسية،محمدفاهم،سليم 3
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طسذك  أن أطل تع سف طضع للنؤال الب لمان  ف  تا سس الحتا  النتايتة المص سة  بموج  الم  وم   

 . 1930الخا  بالنظام الخاخل  للب لمان ف  رل د دو  عام   1931لننة   88بقانون  قم  

الخ دو  المص ي أشا  لحق عضو مجلس النواب يدوجته النؤال إلى الحكومة حي  نصت الماد  

 ، " ل ل عضو مت أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى   تس مجلس الوز اء أط أحخ نوابه   ( منه129)

طعليهم اإلجابة عت هذه    ،هماخدصاصاتأط نوايهم ا ئلة ف  أي موضو  يخخل ف     ،أط أحخ الوز اء

طل يجوز تحوسل النؤال   ، ذاته طسجوز للعضو  ح  النؤال ف  أي طقت   النعقاد اس ئلة ف  دط   

طبنفس المعنى جاءت الي حة الخاخلتة لمجلس النواب المص ي   ،اب ف  الجلنة ذاتها "إلى إ دجو 

 .حي  أع ت الحق ل ل عضو ف  المجلس أن يقخم  ؤال 2016لننة 

طهناع ش ط  شكلتة طموضوعتة للنؤال الب لمان  حن  القانون المص ي طالش ط  الشكلتة ممكت  

 1  :تصنتفها على أنها

ب طهذا  واء كان النؤال شفوي أم مكدوب طل نه فقز ي بق على  ان يكون النؤال مكدو  -1

 .النؤال اسصل  طلتس اإلضاف 

إذ أنه حن  القانون المص ي ف    ، أن يدنم النؤال بالوضوح طاإليجاز طأن ل يكون م ول -2

" يج  أن يكون النؤال طاضحاو طمقصو او على    :الي حة الخاخلتة لمجلس النواب نصت على

 .اسمو  الم اد اإل دفهام عنها "

إذ أنه اسصل أن تد ع للنا   ح سة تقخيم    ،أن يكون النؤال ضمت العخد المنموح يدقخيمه -3

أي عخد مت اس ئلة دطن تحخيخ نظ او سهميدها هذه الو يلة طل ت مص  ق  ت ف ض قيود على  

 
النظاماإلجرائيللسؤالالبرلماني)دراسة،مجلةالمحققالمحليللعلومالقانونيةوالسياسية،محمدفاهم،سليم 1
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عخد اس ئلة الد  ينم  للنا   يدقخيمها حي  أنه ل يجوز للعضو الواحخ أن ينأل أك   مت  

 .  ؤال ف  الجلنة الواحخ  

حي  أنه للنؤال صفة ف دية طالعلة يذلك أن يدم    ،احخ يج  أن يوجه النؤال مت عضو ط  -4

منع الدحايل على ط ا ل ال قابة الب لمانتة بإثا   أ ئلة جماعتة ل يكون القصخ منها النؤال  

 .يل يهخف ط ح موضو  عام للمناقشة طاإللدفاف لدحوسله إل دجواب 

لنواب " ل يجوز أن يوجه  مت الي حة الخاخلتة لمجلس ا  199طف  القانون المص ي نصت الماد   

النؤال إل مت عضو طاحخ طسج  أن يكون النؤال ف  أم  مت اسمو  ذات اسهمتة العامة طل يكون  

 1.مدعلق بمصلحة خاصة "

 : أما بالننبة للش ط  الموضوعتة

أي أنه يج  على مقخم النؤال أن يدصف بالوقا    ،خلو النؤال مت ال با ات الغي  ل قة -1

الفق   ال انتة مت الي حة    199م اإلشا   لذلك ف  القانون المص ي ف  الماد   طاإلحد ام طت

 . أن يكون خالتاو مت ال با ات الغي  ل قة ". ." :الخاخلتة لمجلس النواب طنصت على

تعلق النؤال باسمو  ذات اسهمتة العامة طأن ل يكون مدعلق بمصلحة خاصة طهذا ما نصت   -2

 . حة الخاخلتة لمجلس النواب مت الي   199علته الماد  

أي أنه يج  أن يدقيخ النؤال    ،أن يكون النؤال ضمت الموضوعات المنموحة بالنؤال عنها -3

هناع   الحكوم  سنه  ن اا اإلخدصا   يكون خا   عت  المق    طل  الخ دو سة  بالضوابز 

 .موضوعات يج  أن ل ت ون محيو للنؤال الب لمان 

 2.  بالمصال  العلتا للخطلةيج  أن ل يؤدي النؤال ل ض ا -4
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مت الي حة الخاخلتة   201يدم تقخيم النؤال مكدوب ل  تس المجلس حن  ما جاء ف  نص الماد    

إذ نصت على " يقخم النؤال كدابة إلى   تس المجلس " طسعدب    تس المجلس هو    ،لمجلس النواب 

المخدص بقبول أط  فض النؤال حن  توف  أط عخم توف  ش ططه طس   الفقه أن إع اء الحق ل  تس 

المجلس ف  قبول النؤال أط  فضه ه   ل ة طا عة ل  تس المجلس حي  يدحكم فته ح ب اسغلبتة  

 1.يحول دطن طصول بعض اس ئلة للوز اء لل د عليهاطمت ثم يمكت أن  

الدش سع    المجلس  المص ي على   تس  المش    المعن  أطج   للوزس   النؤال  تبلتغ  طمت حي  

إيي  النؤال إلى الوزس  الموجه إلته النؤال طأيضاو للوزس  المخدص بشؤطن مجلس النواب طسيحظ 

الوزس  النؤال الذي حخده مقخم النؤال حي  يفد ض  أن المش   المص ي أل م   تس المجلس بإيي 

طبالدال  كان يج  على المش      ،المش   أن هذا الوزس  هو المخدص باإلجابة طهو ما ل يدحقق دا ماو 

 .(الوزس  الموجه إلته)يخلو عت عبا    (إيي  النؤال للوزس  المخدص )المص ي إ دخخام عبا   

طسجي  مت طجه    ،ن ت ون شفوسة طا د ناء ت ون اإلجابة كدابةطعنخ اإلجابة عت النؤال اسصل أ

إلته النؤال بإيجاز عت اس ئلة المخ جة ف  جخطل اسعمال طالد  يج  اإلجابة عنها شفوساو طله أن  

طمع ذلك فلمت طجه إلته النؤال اإلجابة عت النؤال ف    ،ي ل  الدأجيل ف  اإلجابة للجلنة الدالتة

أما بالننبة لمخ  ال د   ،النؤال على أن يخ     تس المجلس يذلك قبل الجلنةأطل جلنة بعخ إييغه  

  ، على النؤال فإن الي حة لم تحخد المخ  اليزمة ل جابة تا كة ذلك للمجلس تبعاو لعخد طأهمتة اس ئلة

لمناقشة طلبات   يخاية كل جلنة  ف   تخصتص  اعة  الشع   لمجلس  العامة  اللجنة  ق  ت  طلذلك 

 2س ئلة. اإلحاطة طا
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مت الي حة الخاخلتة لمجلس النواب المص ي حي  منحت ل ل    194طهذا ما نصت علته الماد   

عضو مت أعضاء المجلس أن ي ل  إحاطة   تس مجلس الوز اء أط الوز اء علماو بأم  له أهمتة  

إلته يوجه  مت  اخدصا   ف   داخيو  طسكون  طعاجلة  جخطل    ،عامة  ف   اإلحاطة  إد ا  طل   طسدم 

اسعمال قبل ال ئلة مباش   طسخل  العضو مقخم ال ل  يبتان طسجيبه الوزس  المعن  بإيجاز طل تج ي  

 1.مناقشة ف  الموضو  إذا تمت اإلجابة علته ف  نفس الجلنة

 2ماذا لو لم ةجيب الوزير على السؤال ؟ •

إل أننا ن   أن عخم    ،تة للب لمان إجابة على هذا الدناؤلل توجخ ف  الخ اتي  أط اللوا   الخاخل

اإلجابة مت جان  الوزس  يحخث  د فعل عنتف ف  الب لمان يل م أن يدجنبه فإذا أص  على عخم  

ط بما يدحول النؤال بعخ ذلك    ،اإلجابة فإن ذلك ينب  له ح جاو  تا تاو طسشكك ف  أ لوبه ف  العمل

 .إل دجواب ينده  يدح سك المنؤطلتة الوزا سة

فقخ ذه  البعض إلى انه طالما أن النؤال    ،طنظ او لبناطة النؤال طعخم إثا ته للمناقشات بالمجلس

الذي يوجه مت المجلس الدش سع  للحكومة يقصخ منه الحصول على معلومات أط يتانات معينة ل  

فه  ل    ،كما قخ يقصخ منه ا دجيء حقتقة غامضة أط إ دتضاح أم  غي  طاض   ،يع فها العضو

تؤدي إلى تحقيق إل أننا ن   أن النؤال يعخ أحخ ط ا ل ال قابة مت جان  النل ة الدش س تة على  

النل ة الدنفيذية خاصة طأن النا ل يند تع أن يحوله إلى إ دجواب إن لم يقدنع ي د الحكومة كما 

 المعالم الواضحة للدعاطن طتبادل ال أي طاإليضاح ييت الحكومة طالمجلس الدش سع   أنه أحخ 

 

 حق اإلستجواب :المطلب الثاني
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محا بة الوز اء مجدمعة أط أحخ الوز اء عت تص ف معيت مما يدعلق باسمو     يقصخ باإل دجواب 

طهو ل يقف عنخ طل  اإل دتضاح كما هو الحال بالننبة للنؤال، طل نه يدعخاه بما ين وي   ،العامة

م لما ان جمتع أعضاء الب لمان يشد كون ف    ،علته مت معان  اإلتهام طالدج س  بالوزس  أط الوزا  

 .اإل دجواب بعكس النؤال في يعخط أن يكون عيقة شخصتة ييت النا ل طالمنؤطلمناقشة 

طف  حال صخط  ق ا  بإدانه الحكومة أط بعض أعضا ها طهنا قخ ينده  اإل دجواب إلى ط ح ثقة  

 . بالوزا   أط الوزس  الذي يدعلق به الق ا 

أثا ه   لخ و    يبعض    لي دجواب طنظ او  إ دعماله  أحا   اس دن   الخ دو   طمنها  الخ اتي   فإن 

إذ حخدت الخ اتي  مخداو معينة ل    ،الضمانات الد  ت فل عخم إ اء  إ دعماله طه  ضمانة الوقت 

يجوز مناقشة اإل دجواب قبل انقضا ها حدى ل تدفاج  الحكومة طتداح لها ف صة د ا ة موضو   

 1.اإل دجواب طال د علته

 . ا سوف يتم مناقشته بالتفصيلوهذا م

طهو عبا   عت محا بة الوز اء أط الوزا   بكاملها عت تص ف   ،اإل دجواب هو ط يلة  قايتة فعالة

مت الدص فات العامة فهو إ دتضاح يدضمت ف  طتاته اإلتهام أط النقخ سي عمل عام تقوم به النل ة  

إلى تح سك المنؤطلتة النتا تة الوزا سة أمام مجلس اسمة طذلك ب  ح   طقخ يؤدي اإل دجواب   ،الدنفيذية

 . ال قة بأحخ الوز اء أط الوزا   بأكملها

طاإل دجواب ل يحص  المناقشة ييت عضو الب لمان مقخم اإل دجواب طالوزس  كما هو الحال ف   

الب لمان ا دجوابه    طسجوز إذا ا د د عضو   ، يل يجوز لنا   أعضاء المجلس اإلشد اع فته  ،النؤال

طل تج ي مناقشة اإل دجواب   ،أن يندم  المجلس النتاي  ف  نظ ه إذا ما تبناه أحخ أعضاء المجلس
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تقخيمه تقخيمه  ،حال  تا سس  مت  معينة  مخ   م ط   بعخ  مناقشده  تج ي  حالت    ،يل  غي   ف   طذلك 

 1.اإل دعجال الد  ي اها المجلس طموافقة الحكومة

ل للنظام الخاخل  لمجلس النوب طاسعتان لدنظتم الو يلة ال قايتة " اإل دجواب  الخ دو  اس دن  أحا

 : " لهذا  وف يدم ع ض هذا الدنظتم

 :تنظتم النظام الخاخل  لمجلس النواب لحق اإل دجواب  •

 130- 126ف  المواد  (اإل دجوابات )الدنظتم كان ف  الفصل ال ال  عش  تحت عنوان 

 2م الخاخل  لمجلس النواب فإن الش ط  ه   مت الدنظت  127حن  نص الماد  

يدناطلها   -1 الد   يبيت فته المواضتع طالوقا ع  تقخيم اإل دجواب خ تاو لل  تس طسج  أن  يج  

 .اإل دجواب طسج  على ال  تس أن يبلغ ذلك للوزس  المخدص 

ه  نفنها ش ط  النؤال طه  أن يكون موج او طأن ل يشدمل على عبا ات   ش ط  اإل دجواب  -2

طسج  أن ل   ،نايتة أط غي  ل قة طأيضاو ل يج  أن يكون بخصو  أم  تنظ ه المحاكم

 .يدعلق اإل دجواب بشخص النا   أط مصلحة خاصة به

 3كالتالي: في النظام الداخلي لمجلس النواب قررت اإلجراءات وهي130 -129-128المواد 

يج  على الوزس  ان يجي    تس المجلس خ تاو على اإل دجواب خيل مخ  ل ت سخ على  -1

 .إل إذا  أ  ال  تس أن الحالة مندعجلة ططافق الوزس  على تقصي  المخ   ،طاحخ طعش ست يوم

إن كان الجواب يقدض  إج اء تحقيق أط جمع معلومات يدعذ  معها تقخيمه خيل المخ  الد    -2

ذك ها للوزس  أن ي ل  مت   تس المجلس تمخيخ المخ  طلمكد  المجلس تمخيخها بالقخ   تم  

 .الذي ي اه منا باو طسبلغ ال  تس مقخم اإل دجواب طالوزس  يذلك

 
 دارالثقافة،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس 1
 .2019النظامالداخليلمجلسالنوابمعتعديفتهلعام 2
.2019النظامالداخليلمجلسالنوابمعتعديفتهلعام 3



88 
 

 .اإل دجواب طالجواب يدم إد اجهم بعخ ذلك على جخطل أعمال أطل جلنة مخصصة لذلك -3

جم -4 على  توزسعهم  أط  طالجواب  اإل دجواب  تيط   لمقخم  يدم  الحق  يع ى  ثم  اسعضاء  تع 

اإل دجواب طالوزس  للد لم طكل طاحخ منهم له حق ال د م   طاحخ  ثم يدم إع اء الحق سي 

 . نا   للدعليق

إذا أعلت بعخ ذلك المندجوب اقدناعه يعلت ال  تس اندهاء البح  إل إذا تبنى أحخ النواب   -5

 .موضو  اإل دجواب فيدم إعاد  النقاع ينفس ال  سقة

بعخ ذلك إن لم يقدنع المندجوب ي د الوزس  يج  أن يبيت أ باب عخم إقدناعه للوزس  طله  -6

 . طلغي ه مت النواب أن ي  حوا ال قة بالوزا   أط الوزس 

اإل دجواب يعدب  اخ   مت النؤال سنه ل يقف عنخ اإل دفنا  أط اإل دتضاح طإنما يدعخ  ذلك 

لى تص ف له ف  شأن مت الشؤطن العامة طهو غالباو ما يحمل  إلى مفهوم محا بة الوز اء أط أحخهم ع

 1.ف  طتاته إتهاماو قخ يؤدي إلى المنؤطلتة النتا تة طط ح ال قة ي  تس الوز اء أط الوزس 

مت النظام الخاخل  الد  نصت على " اإل دجواب هو محا بة    126طعنخ الدخقيق ف  نص الماد   

أي أن اإل دجواب يحمل ف  طتاته    ،شأن مت الشؤطن العامة "الوز اء أط احخهم على تص ف له ف    

اإلتهام طالنقخ حول تص ف يدم ف  شأن معيت مت الشؤطن العامة طبموج  هذا الدع سف فإنه ل يمكت  

طل يجوز تقخيم أحخ أعضاء مجلس النواب    ،محا بة الوزس  على تص ف يعخ مت الشؤطن الخاصة

 2.خصو  إ دجواباو للوزس  المعن  يهذا ال

 :تنظيم النظام الداخلي لمجلس األعيان حق اإلستجواب  •

 منه   98-94عالج النظام حق اإل دجواب ف  المواد 
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مجلس اسعتان خيل مخ  أقصاها ا بوعيت إل    حي  يج  على الوزس  أن يجي  على إ دجواب 

إن  أ  ال  تس أن الحالة مندعجلة ططافق الوزس  على تقصي  المخ  طسدم إد ا  اإل دجواب طالجواب  

طبعخ تيط  اإل دجواب يع ى    ،على جخطل أعمال أق ب جلنة طأيضاو يخ   حدى لو لم توجخ إجابة  

خ منهم له حق ال د م   طاحخ  ثم يع ى الحق ف  ال يم الحق لمقخم اإل دجواب ثم للوزس  طكل طاح

لمت يشاء مت اسعتان طإن أعلت المندجوب إقدناعه يعلت ال  تس إنهاء عملتة اإل دجواب إإل إن  

على أط اا طبتانات تدعلق باإل دجواب    الطي طل ت عيت الحق ف     ،تبناها مت جخيخ أحخ اسعتان 

اإل دجواب فإنه يدم تبيلغ الندتجة ل  تس الوز اء ط  تس مجلس    الذي تم ع ضه طعنخ إندهاء عملتة

 1. النواب 

طبذلك ل يملك أعضاء مجلس اسعتان حق ط ح ال قة بالوزس  المعن  أط بالوزا   بأكملها ف  حالة 

مت الخ دو  الحال    51عخم اإلقدنا  طاإلكدفاء بجواب الوزس  المعن  طذلك ت بتقاو سحكام نص الماد   

طإنما يقدص  اسم  فقز على تبلتغ   تس    ،ق  ت منؤطلتة الوزا    تا تاو أمام مجلس النواب فقز  الد 

مجلس اسعتان ندتجة اإل دجواب إلى   تس الوز اء خ تاو طهذا اإل دجواب يؤش  على طجود خلل 

 2. ما ف  شأن مت الشؤطن العامة يد ع ل  تس الوز اء معالجده بال  سقة الد  ي اها منا بة

طبناء على ذلك ل يملك أعضاء مجلس اسعتان حق ط ح ال قة بالوزس  المعن  أط بالوزا   بأكملها  

الماد    ت بتقاو سحكام نص  طذلك  المعن   الوزس   بجواب  طاإلكدفاء  اإلقدنا   حالة عخم  مت    51ف  

قدص  اسم  فقز  طإنما ي  ، الخ دو  الحال  الد  ق  ت منؤطلتة الوز اء  تا تاو أمام مجلس النواب فقز

على تبلتغ   تس مجلس اسعتان ندتجة اإل دجواب إلى   تس الوز اء خ تاو طهذا اإل دجواب يؤش   

 
2014النظامالداخليلمجلساألعيانوتعديفتهلعام 1
دار،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس 2

 300ص،الثقافة



90 
 

على طجود خلل ما ف  شأن مت الشؤطن العامة يد ع ل  تس الوز اء معالجده بال  سقة الد  ي اها  

 1.منا بة

مت قبل النل ة الدش س تة على أعمال النل ة الدنفيذية    طما ندوصل إلته هو أن ط يلة اإل دجواب 

ت ون فعالة لخ  مجلس النواب أك   مت مجلس اسعتان طذلك سن الذي يقخم اإل دجواب يملك ف  

مجلس النواب حق غي  موجود لخ  مجلس اسعتان طهو عنخ عخم إقدناعه يملك ط ح ال قة بالوزس   

مت مجلس النواب   10الحق مقيخ بقيخ طهو أنه يج  توكتع    المخدص أط الوزا   بأكملها طل ت هذا

 .على طل  ط ح ال قة بالحكومة

طط ح ال قة بالحكومة ه  عملتة ل تدم إل مت قبل المجلس النتاي  سنه الشع  هو مت أندخبه  

 . طعنخ ط ح ال قة هذا دليل على أنه هذه الحكومة لم تعود تنال  ضا الشع  

بأنه حق كفله المش   عنخما نص علته ف  الخ اتي  طاسنظمة الخاخلتة  طتب ز أهمتة اإل دجواب  

للب لمان طسعدب  حق مت الحقوا اس ا تة لعضو الب لمان ف  النظام الب لمان  طأيضاو اإل دجواب 

يحقق مبخأ ال قابة اسكيخ  سعضاء الب لمان ف  مواجهة الحكومة سنه يحمل ف  طتاته معنى اإلتهام  

طسعدب    ،حا بدها على الدص فات الد  تقوم يها طالد  تخص المنا ل طالمصال  العامةللحكومة طم-

اإل دجواب حق ف دي لعضو الب لمان طحق جماع  سعضاء المجلس النتاي  طهذا يعن  أنه ل يقوم  

 2. على أي عيقة شخصتة ييت العضو طالوزس  الذي يدم إ دجوابه

" ل ل عضو مجلس نواب توجته إ دجواب ل  تس   :ىمت الخ دو  المص ي عل   130نصت الماد   

نوايهم  أط  الوز اء  أحخ  أط  نوابه  أحخ  أط  الوز اء  ف     ،مجلس  تخخل  الد   الشؤطن  عت  لمحا بدهم 

 
  .دارالثقافة،عمان،النظمالسياسيةوالقانونالدستوري،2006،هانيعلي،الطهراوي 1
 عمان،الطبعةاألولى،المدخلللنظامالسياسياألردني،(1993)،محمدسليمانومنةرسليمان،الدجاني 2



91 
 

هم طسناقش المجلس اإل دجواب بعخ  بعة أيام على اسقل مت تا سس تقخيمه طحخ أقصى  اخدصاصات

 1".طبعخ موافقة الحكومة  دون يوماو إل ف  حالت اإل دعجال الد  ي اها

طتدبخ  أهمتة اإل دجواب ف  أنه مقخمة ض ط سة إلمكان  ح  ال قة مت الحكومة ي مدها أط مت  

يحمل ييت طتاته معنى محا بة الحكومة ف  مجملها أط أحخ أعضا ها عت    أحخ أعضا ها فاإل دجواب 

تقصي  أط  وء تص ف طمت ثم يج  أن يدضمت طل  اإل دجواب اسدلة طالب اهيت الد  تؤكخ ذلك 

طمت ثم فإن اإل دجواب حق يما  ه العضو    ،طتقخيم اإل دجواب حق ل ل عضو مت أعضاء المجلس

 :تقخيم اإل دجواب حن  القوانيت المص سة طأثا  اإل دجواب ط وف نوض  كتفتة  ،2منف داو 

 : كتفتة تقخيم اإل دجواب  -1

يينت الي حة الخاخلتة للمجلس اسحكام الخاصة يدقخيم اإل دجواب حي  تم تنظتمها ف  الفصل 

 3(. 225-216ال ال  بعنوان اإل دجوابات ف  المواد )

كدابة ل  تس المجلس طسج  أن يبيت فته بصفة عامة موضو     يدم تقخيم طل  اإل دجواب -أ

طالوقا ع طالنقا     ، اإل دجواب طأن ي فق معه مش طحات تدضمت يتان باسمو  المندجوب عنها

طما ي اه مت    ،ال  تنتة الد  يدناطلها اإل دجواب طاس باب الد  يندنخ لها مقخم اإل دجواب 

 أ انيخ تؤسخ ما ذه  إلته  

في يص  أن يكون اإل دجواب يهخف تحقيق مصلحة شخصتة    ،صلحة عامةأن يدعلق بم-ب 

 .للعضو المندجوب 

 
 2019الدستورالمصريالمعدللعام 1
،لحكومةفيمصروالكويتاإلستجوابكوسيلةللرقابةالبرلمانيةعلىأعمالا،1999،جابرجاد،نصار 2

 . دارالنهضةالعربية،القاهرة
 2016النظامالداخليلمجلسالنوابالمصريوتعديفتهلعام 3
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أل يكون موضو  اإل دجواب قخ  بق طفصل فته المجلس ما لم ت  أ طقا ع جخيخ  بخصوصه    - 

فإن تواف ت جمتع هذه اسمو  يبلغ   تس المجلس اإل دجواب إلى مت طجه إلته مت الحكومة 

بشؤطن مجلس النواب طسخ   ال  تس العضو مقخم اإل دجواب كدابة    طإلى الوزس  المخدص 

 .يذلك

أيام على    7أما بالننبة لمناقشة اإل دجواب فإنه ل يجوز مناقشة اإل دجواب قبل مض    -2

طعلة    ،إل ف  حالت اإل دعجال الد  ي اها طبعخ موافقة الحكومة  ،اسقل مت تا سس تقخيمه

ذلك ه  أن تأخذ الحكومة ف صدها ف  د ا ة موضو  اإل دجواب طذلك أم  يدفق مع خ و    

 1.اسثا  الد  تد ت  على اإل دجواب 

طتضم   مندوفتاو  تقخيمه  تا سس  مت  اسك    على  يوماو  خيل  ديت  اإل دجواب  مناقشة  طت ون 

يبعضها ا تباطاو طثتقاو طتخ   ف   اإل دجوابات المقخمة ف  موضو  طاحخد أط عخ  موضوعات م تب ة  

طت ون اسطلوسة ف  ال يم ييت مقخم  اإل دجوابات    ،جخطل اسعمال لدج ي مناقشدها ف  طقت طاحخ 

 2.لمقخم اإل دجواب اسصل  ثم لمقخم اإل دجواب اس بق ف   جل اإل دجوابات 

 د علته الوزس  المخدص طسحخد لمناقشة اإل دجواب جلنة طسبخأ مقخمه بش ح إ دجوابه طبعخ ذلك ي

طبعخ ذلك تدم مناقشة    ،طسكون لمقخم اإل دجواب الدعليق على  د الوزس   .(الموجه إلته اإل دجواب )

موضو  اإل دجواب ف  المجلس طمت ثم فإن اإل دجواب يخدلف عت النؤال ف  أنه ل يقتم عيقة  

ييت ط فته يشد  ،مباش   طشخصتة  أن ل  المجلس  يند تع أعضاء  مناقشة موضو   طإنما   كوا ف  

 - : طتنده  مناقشة اإل دجواب ف  إحخ  الق ا ات استتة ،3اإل دجواب 

 تأييخ الحكومة طتجخيخ ال قة يها طذلك إقدناعاو مت المجلس ي دها على موضو  اإل دجواب   -1

 
 .537صفحة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الوسيطفيالقانونالدستوري،جابرجاد،نصار 1
 2016النظامالداخليلمجلسالنوابالمصريوتعديفتهلعام 2
 .537صفحة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الوسيطفيالقانونالدستوري،جابرجاد،نصار 3
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بعض اسعضاء إقفال باب المناقشة طموافقة المجلس علته طمت ثم اإلندقال لجخطل   اقد اح -2

 . اسعمال

 . عخم اإلقدنا  ي د الوزس  المندجوب أط الحكومة بصفة عامة -3

"مجلس النواب له أن يق    :( مت الخ دو  المص ي طالد  تنص على131حن  نص الماد  )

 اء طل يجوز ع ض طل   ح  ال قة إل بعخ  ح  ال قة مت   تس مجلس الوز اء أط أحخ الوز 

طسصخ  المجلس ق ا ه عق  مناقشة    ،ُعش  أعضاء المجلس على اسقل  اقد احإ دجواب طبناء على  

طف  كل اسحوال ل يجوز طل   ح  ال قة ف     ،اإل دجواب طسكون  ح  ال قة بأغلبتة اسعضاء

إذا ق   المجلس  ح  ال قة مت   تس  ذاته ط   النعقاد موضو   بق للمجلس أن فصل فته ف  دط   

الوز اء أط مت أحخ نوابه أط أحخ الوز اء أط احخ نوابه طأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل الدصوست  

طإذا كان ق ا   ح  ال قة مدعلق بأحخ أعضاء الحكومة طجبت   ،طج  أن تقخم الحكومة إ دقالدها

 1.إ دقالده "

مت عملتة اإل دجواب مت الممكت أن يدم ط ح ال قة بالوزا   بأكملها أط أحخ    أي أنه بعخ اإلندهاء

 .الوز اء

ي و  الدناؤل حول هل يند تع الوزس  أن يندخب غي ه ف  الحكومة لل د على اإلتهامات الموجهة 

 إلته؟ 

أن يني   ي   بعض الفقهاء طإ دناداو لمبخأ المنؤطلتة الدضامنتة للوزا   أنه هناع إمكانتة للوزس   

 . غي ه لل د على اإلتهامات الموجهة إلته مت قبل النل ة الدش س تة

 
 2019الدستورالمصريالمعدللعام 1
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غي ه   يني   أن  الوز اء  ل  تس  ممكت  طل ت  غي ه  إنابة  يند تع  ل  الوزس   أن  أخ   طهناع  أي 

 1. ل جابة

طمت طجهة نظ  الباح  أن الهخف مت ذلك أنه ف  حالة إتخاذ ق ا   ح  ال قة مت طزس  معيت  

الق ا    على هذا  المعن   ده  الوزس   فإن  طأيضاو  الوز اء  مت  لغي ه  يمدخ  طلت  لوحخه  يخصه   وف 

اإل دجواب  وف يكون  ده من قتاو أك   مت أي طزس  أخ  سنه هو فقز مت يعلم كافة الدفاصيل  

طاس اء الد  توافق على أن   تس الوز اء يند تع    ،الخاصة بالموضو  الذي يخط  اإل دجواب حوله

ه ذلك سنه عنخما يدم توجته إ دجواب ل  تس الوز اء  وف يكون بخصو  الحكومة بأكملها  إنابة غي  

 .لهذا مت الممكت أن يندخب غي ه للخفا  طال د عت اإل دجواب  ،طسهخد أعضاء الحكومة كاملة

 2- :طمت خيل مناقشة النؤال طاإل دجواب تم إيجاد أنه هناع فوا ا فتما يينهم تدم ل ف 

يحص  -1 اسنظمة    النؤال  بعض  أن  مت  يمنع  ل  ذلك  طل ت  طالمجي   النا ل  ييت  العيقة 

الخ دو سة تجي  ل  تس المجلس أن يع   الحق لعضو أخ  غي  الذي طجه النؤال ف  الدعقي   

على  د الوزس  طسقدص  اسم  على ذلك الدعقي  على  د الوزس  طسقدص  اسم  على ذلك 

 . الدعقي  

  ، سم  على الحوا  ييت النا ل طالمجي  أط الدعقي  مت عضو أخ أما اإل دجواب في يقدص  ا

 طإنما يفد  باب المناقشة ل ل أعضاء المجلس  

أما اإل دجواب ل ين بق علته هذا القانون سنه    ،إذا  ح  مقخم النؤال  ؤاله اندهى اسم  -2

إ دجوابه المندجوب  عنه    إذا  ح   ت اجع  الذي  اإل دجواب  تبن    أخ   نا    سي  يجوز 

 . طتفد  يذلك المناقشة م   ثانتة ،صاحبه

 
،الرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةيةفيالنظامالنيابياألردني،2006،فرحاننزال،المساعيد 1

 . ربيةجامعةعمانالع،كليةالحقوق،دكتوراه
 62ص،دارالنهضةالعربية،القاهرة،النظمالسياسيةوالقانونالدستوري،1999،محمدأنسقاسم،جعفر 22
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ل يد ت  على النؤال  ح  ال قة مت الوزس  أط مت مجلس الوزا ء أما اإل دجواب إذا أندهى   -3

إلى إدانة أحخ الوز اء أط المجلس ككل فإن ذلك قخ يؤدي إلى  ح  ال قة بالوزس  أط بمجلس  

 .وز اءال

أما اإل دجواب فنظ او سهميده    ،النؤال يمكت اإلجابة علته ف  ذات الجلنة الد  قخم فيها -4

طالخ و   الناتجة المد تبة علته فتج  أن تع   الحكومة مهلة كافتة لل د علته طإعخاد البتان  

ة معينة  الخا  يذلك طبالدال  فإن الحكومة بعخ أن يقخم إليها اإل دجواب يدم تحخيخ فد   زمنت 

 .لها يناقش بعخها اإل دجواب 

طمت طجهة نظ  الباح ة أنه العيقة ما ييت الب لمان طالحكومة يج  أن يكون أ ا ها اإلحد ام   -

طالدعاطن طلتس الدناف  فتما يينهم طبيت بعضهم البعض طلذلك فإن اإل دجواب الب لمان  يكون  

قانونتة ب  سقة  اسعمال  الدأكخ مت  ي   فقز  منه  يدم    الهخف  ل    الحكومة  أخ اء  طكشف 

تصحتحها بما يفيخ طسص  ف  مصلحة الخطلة طلتس الهخف منها اإلندقاد طإلقاء اللوم على  

 .الحكومة

طأنه عنخما يما ا عضو الب لمان حقه ف  اإل دجواب هذا حق كفله له الخ دو  طل ت يج  أن  

ة فيها طاإل دجواب ل يعدب  ش طاو  يمدلك حجج طأ انيخ قوسة لألمو  الد  ي غ  ف  ا دجواب الحكوم

 . ل  ح ال قة بالحكومة فإنه مت الممكت أن يدم اإل دجواب مت دطن ط ح ال قة

 :طرح موضوع عام للمناقشة :المطلب الثالث

يعخ ط ح موضو  عام للمناقشة مت اس الي  ال قايتة الهاد ة الد  تهخف إلى الحوا  ييت الب لمان  

إن ط ح موضو     ،متة عامة بقصخ الوصول لحل يدفق علته ال  فانطالحكومة حول موضو  له أه

حي  إن هذه الو يلة ال قايتة تم ل ف  مناقشة طتبادل   ،عام للمناقشة تدم ل ف  إحخ  الو ا ل ال قايتة

حي  يج ي مناقشة هذا اسم  مت قبل الب لمان    ،لل أي مع الوزا   ف  أم  معيت مت اسمو  العامة
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أي ل تقص  فقز على عضو طاحخ أط أك   مت   ، اء جماعتة ون المناقشة طتبادل اآلطالوزا   بحي  ت

الب لمان يعخ    ،أعضاء  الذي  النؤال  يخدلف عت حق  للمناقشة  فإن حق ط ح موضو  عام  طبذلك 

عت منألة معينة أط لفت نظ  الوزس  إلى هذه المنألة طكذلك يخدلف هذا الحق    ا دفنا او أط إ دعيماو 

 1.عت حق اإل دجواب الذي يعخ إ دتضاحاو عت موضو  عام معيت يدضمت ف  طتاته إتهام أط نقخ 

طالمناقشة العامة ه  تبادل ال أي طالمشو   ف  أم  أط أمو  ييت مجلس النواب طالحكومة أط إثا    

يدعلق باسمو  طالقضايا العامة لبح ه أمام مجلس اسعتان مت قبل أي عضو مت موضو  معيت  

طال أي النا خ ف  الفقه أن هذا بحق لتس إل مج د مناقشة ح   ت م  إلى تبادل طجهات   ،أعضا ه

النظ  ف  ج ء مت الدفاهم للوصول إلى أفضل  تا ة تندهج طسمكت أن ت ون محل تخيي  ل ل مت  

مة طعاد  تنده  المناقشة ف  المجلس على هذه الحالة بق ا  مت المجلس بإقفال باب  الب لمان طالحكو 

 2. المناقشة طاإلندقال لجخطل اسعمال أط ق ا  يدضمت  غبة المجلس بأم  معيت

طحق طل  المناقشة أط ما يع ف ي لمانتاو ب  ح موضو  عام للمناقشة لم ينص علته ص احة ف  

الخ دو  اس دن  فقخ أط ده بصتاغة عامة طت ع الدفاصيل للنظام الخاخل  الذي يندم  إلته ذلك العضو  

ا % مت أعضاء المجلس أط أك   أن يدقخمو 15فتحق ل ل عضو مت أعضاء مجلس النواب إذا أيخه  

 3طأيضاو يجوز للحكومة أن ت ل  المناقشة العامة.   ،ب ل  مناقشة أي أم  مت اسمو  طالقضايا العامة

تقنم المناقشة العامة إلى مناقشة الهخف منها المنؤطلتة النتا تة م ل مناقشة ي نامج الحكومة 

  هو المناقشات  طالنو  اسخ  ،طهذا النو  هو اإل دجواب الب لمان  طسد ل  إج اءات خاصة طدكتقة

 
 دارالثقافة،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس1
،كليةالحقوق،رسالةدكتوراه،اثرالرقابةالبرلمانيةفيتعزيزالديمقراطية،(2011جيهانخالد)،الزعبي 2

 50ص،الجامعةالعربيةالمفتوحة
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الد  ل تندهخف تح سك المنؤطلتة النتا تة طإنما تندهخف أن تأخذ بمقد حات أخ   م يو عنخ مناقشة  

 1.الخ ة العامة

 :الدنظتم الخاخل  لمجلس النواب ل  ح موضو  عام للمناقشة

تحت    نص النظام الخاخل  لمجلس النواب على هذه الو يلة ال قايتة ف  الفصل ال ابع عش  منه

 . 134- 131ف  المواد  (المناقشة العامة)عنوان 

 "تبادل ال أي طالمشو   ييت المجلس طالحكومة " :ه  أنها 131تم تع سف المناقشة حن  الماد  

طتم النص على ش ط  المناقشة العامة طتم تنظتمها مت خيل النظام الخاخل  لمجلس النواب طتم 

% مت أعضاء المجلس أط  15أعضاء مجلس النواب إذا أيخه  النص على أنه يجوز ل ل عضو مت  

طسجوز للحكومة أن   ،أك   أن يدقخموا إلى المجلس ب ل  مناقشة أي أم  مت اسمو  طالقضايا العامة

طسدم تقخيم طل  ط ح موضو  عام للمناقشة خ تاو إلى ال  تس الذي يخ جه   ،ت ل  المناقشة العامة

يوم إل    14طسدم تحخيخ موعخ المناقشة على أن ل يدجاطز الموعخ    ف  جخطل أعمال أطل جلنة تالتة

 2. إذا  أ  المجلس أن الموضو  غي  صال  للنقاع فتق   إ دبعاده

للمناقشة لحقاو كدايتاو مت خيل مذك     طمت الممكت أن يدم  ال د الحكوم  حول موضو  عام 

 :مناقشة طم ال على ذلكتجي  على كافة الميحظات الد  أيخاها النواب أثناء ال

كان موضو  المناقشة يدعلق يواقع المتاه  1/2009/ 11ف  جلنة مجلس النواب المنعقخ  يدا سس  

محدملة ما تة  مشكلة  أي  لمواجهة  يها  القتام  الحكومة  تنوي  الد   طالمشا سع  اس دن  ططعخت    ،ف  

اس دن طالمشا سع الما تة    الحكومة يدقخيم مذك   مكدوبة تضع مجلس النواب بصو   طاقع المتاه ف 

طضع   تس الوز اء مجلس النواب يواقع المتاه ف  اس دن طالمشا سع الما تة مت خيل مذك      ،ال ب   

 
،نيالرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةيةفيالنظامالنيابياألرد،2006،فرحاننزال،المساعيد 1

. جامعةعمانالعربية،كليةالحقوق،دكتوراه
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احدوت  د طزا   المتاه طال ي يينت الدفاصيل ال املة المدعلقة يواقع المتاه ف  اس دن طالمشا سع الما تة  

طأن هناع أ باب مالتة ط تا تة    ،  الميت ينذ  بكا ثة ييئتةطأشا ت هذه المذك   إلى أن البح  ،ال ب   

تحول دطن تنفيذ المش طعات الما تة ال ب   طمنها مش ط  قنا  البح ست طمش ط  ج  متاه الخين   

 1.للعاصمة

طسحق سعضاء مجلس النواب  واء الذيت طلبوا المناقشة العامة أط غي هم بعخ إندهاء المناقشة 

مت الخ دو  الد  تشد   أن يدم ط ح ال قة    54مع م اعا  أحكام الماد     ،   أط الوز اء ط ح ال قة بالوزا

 2.بالحكومة يناء على طل  موقع مت عخد ل يقل عت عش   أعضاء مت مجلس النواب 

طمت هنا تب ز فعالتة هذه الو يلة ال قايتة سنها تؤدي إلى ط ح ال قة بالوزا   كاملة أط طزس  معيت  

ت أحتاناو أن ت ل  الوزا   ط ح ال قة يها يناء على طلبها حي  أنها ت غ  ب  ح ال قة ف   طمت الممك

 3.حالت معينة ل   يدم تجخيخ ال قة فيها مت قبل مجلس النواب 

  

 
دار،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس 1

 الثقافة
  .معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام 2
،الرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةيةفيالنظامالنيابياألردني،2006،فرحاننزال،المساعيد 3

 جامعةعمانالعربية،كليةالحقوق،دكتوراه
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 :تنظيم مجلس األعيان لوسيلة طرح موضوع عام للمناقشة

حي  يجوز لخمنة أعتان أط أك   أن يدقخموا إلى المجلس ب ل  مناقشة أي أم  مت اسمو   

طالقضايا العامة طسجوز للحكومة أن ت ل  المناقشة العامة طسدم تقخيم طل  المناقشة العامة خ تاو  

تالتة طسحخد المجلس موعخ للمناقشة  إلى   تس المجلس الذي يخ جه ف  جخطل أعمال أطل جلنة 

عامة بحي  ل تدجاطز أ بع عش  يوماو إل إذا  أ  المجلس أن الموضو  غي  صال  للنقاع فتق   ال

 1. إ دبعاده طعنخ إندهاء المناقشة العامة يبلغ   تس المجلس ندتجدها ل  تس الوز اء

علها إ دناداو لما  بق فإن المناقشة العامة تدمي  عت غي ها مت ط ا ل ال قابة الب لمانتة بممي ات تج

 2. تنف د مت هذه الممي ات 

المناقشة العامة تدمي  أنها جماعتة طلتنت ف دية أي أنه يدم ط ح موضو  ل   يدم مناقشده   -1

طالف ا يينها طبيت النؤال طاإل دجواب أنه عنخ ال غبة بالنؤال    ،ما ييت الب لمان طالحكومة

فإنه مت الممكت أن ينف د بال ل  شخص طاحخ طل ت ف  ط يلة المناقشة    أط اإل دجواب 

 . العامة ل ت ون مقخمة مت قبل ف د طاحخ 

إن المناقشة العامة ل تهخف إللقاء اللوم على الحكومة أط  ح  ال قة منها سنها ط يلة  -2

 تعاطن ما ييت الحكومة طالب لمان يل ه  ط يلة الهخف منها اإلصيح طالد و . 

فإن الحكومة ه  مت    ، يلة المناقشة العامة على عكس الو ا ل اسخ   الد   بق ذك هاط  -3

 .تدقخم ب لبها إلى الب لمان طهذا سنه  يهخف للدعاطن المدبادل ما ييت الحكومة طالب لمان

المناقشة العامة يج  أن ت ون جلندها علنتة بحضو  ال  فيت سنها  وف يكون موضوعها   -4

 . شؤطن العامة الد  تهم مصلحدهمبخصو  شأن مت ال

 
 2014النظامالداخليلمجلساألعيانوتعديفتهلعام 1
 2016،األردن،ثقافةدارال،الطبعةاألولى،القضاءالدستوري،فهدأبوالعثم،النسور 2
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الماد   قم   المص ي مت  النواب  لمجلس  الخاخلتة  هذا  230/233)الي حة  ت لمت بخصو    )

حي  نصت على أنه يجوز لعش ست عضو على اسقل أن ي لبوا توضت  موضو  عام ل      ،الشأن

 1.يدم فهم  تا ة الحكومة بشأنه

على " يجوز لعش ست عضو مت مجلس النواب ( مت الخ دو  المص ي  132حي  تنص الماد  )

 2.على اسقل طل  مناقشة موضو  عام إل دتضاح  تا ة الحكومة بشأنه "

طحي  أن ط ح موضو  عام للمناقشة بقصخ توضت   تا ة الوزا   بشأن أحخ الموضوعات الد  

ال قايتة عت ط سق الو ا ل  تدعلق بمما  ة نشاطها طف  هذه الحالة يند تع المجلس أن يما ا مهامه  

"  : ( على أن231، طتنص الي حة الخاصة يدنظتم مجلس النواب المص ي ف  الماد   قم )3اسخ   

للموضو    دقيق  تحخيخ  يدضمت  أن  طسج   كدابة  المجلس  ل  تس  العامة  المناقشة  طل   تقخيم  يدم 

ا بالمجلس طا م  العامة  للمناقشة  تب   ط حه  الد   يخدا ه مقخمو  طالمب  ات طاس باب  الذي  لعضو 

 4ال ل  لد ون له أطلوسة ف  ال يم بموضو  المناقشة العامة ".

طمت الممكت أن يق   المجلس أن ل ي  ح هذا الموضو  للمناقشة طأن يدم إ دبعاده طذلك لعخم  

 صيحتة الموضو  للمناقشة طذلك بعخ أن يدم  ما   أي طاحخ مت المؤسخيت ل  دبعاد ط أي طاحخ مت

طف  حالة تنازل الشخص الذي قخم طل  المناقشة العامة بعخ إد اجه بجخطل   ،المعا ضيت ل  دبعاد 

طف  حالة    ،اسعمال أط بعخ تحخيخ موعخ لمناقشده يدم إ دبعاد الموضو  مت قبل المجلس أط ال  تس

 5غتاب مقخم ال ل  ف  جلنة مناقشة الموضو  يدم إعدبا ه مدنازلو عت طلبه. 

 
 2016النظامالداخليلمجلسالنوابالمصريوتعديفتهلعام 1
 2019الدستورالمصريالمعدللعام 2
 .537صفحة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الوسيطفيالقانونالدستوري،جابرجاد،نصار 3
 2016النظامالداخليلمجلسالنوابالمصريوتعديفتهلعام 4
 2016النظامالداخليلمجلسالنوابالمصريوتعديفتهلعام 5
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 سة مص  الع بتة إن أ اا ط يلة المناقشة العامة طجخ ف  الخ دو  طذلك ف  الماد   قم ف  جمهو 

طأيضاو ف  النظام الخاخل  لمجلس النواب على عكس اس دن الد  تم يدم ذك  هذه الو يلة ف   132

 . د دو ها طل ت نظمها النظام الخاخل 

أنه ل يجوز تقخيم    232اد   قم  طفق القانون المص ي ف  الي حة الخاصة بمجلس النواب الم

طل  للمناقشة قبل تقخيم الحكومة ي نامجها طإندهاء المجلس مت مناقشده طإصخا  ق ا  بشأنه طهذا 

طهذا لتس مب   سنه  بق طت لمنا أن المناقشة العامة    ،الش   ل يوجخ له م يل ف  القانون اس دن 

ومة طأيضاو المناقشة العامة ل عيقة لها يوجود الحكومة الهخف منها تبادل اس اء ما ييت الب لمان طالحك

 .أط إ دقالدها في محل لهذا القيخ ما لم يجخ  نخ صحت  له ف  الخ دو 

على ال غم مت أهمتة المناقشة العامة ف  توجته النتا ة العامة للحكومة طأنها فته القخ   على   -

إل أن المش   ف  مجلس النواب اس دن  لم يولها اإلهدمام المفصل    ،فد  باب المناقشة الهادفة

 . ذاته الذي طضحه المش   المص ي طندمنى أن يع يها ما تندحق مت تفصيل

 

 

 

 

 

 

 التحقيق البرلماني   :طلب الرابعالم

الحكومة حي  يعدب  الدحقيق الب لمان  مت الو ا ل ال قايتة الد  تما  ها النل ة الدش س تة على  

فبعض    ،الب لمانتة اسوصيلة  واء نص عليها الخ دو  أم ل  خدصاصات تعدب  هذه الو يلة مت ال
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الخ اتي  تنص ص احة على هذا الحق غي  أن عخم الص علته ف  صل  الخ دو  ل يؤث  على حق  

مع فة حقتقتة فالهخف مت الدحقيق الب لمان  هو الوصول ل ،النل ة الدش س تة ف  مما  ة هذا الحق

على اسط اا    الطي لش ء معيت أط منألة معينة مت خيل الوقوف على حقتقدها طتفصييتها ط 

طقخ ل ي   الب لمان أن يندق  المعلومات مت الوز اء   ،طالوثا ق طالبتانات طالمعلومات ذات العيقة

على أم  معيت طاإلتصال باسط اف المعنتة طذلك ليدننى مع فة الحقتقة    الطي يل يقوم هو ينفنه ب

 1. طتقخي  اسمو  يخقة

فالدحقيق الب لمان  يع فه البعض على أنه "أحخ ط ا ل ال قابة الب لمانتة طسقصخ به مع فة الحقا ق  

كما يع فه البعض اسخ  أنه " لجنة ُتشكل مت    ،عت موضو  محخد يدعلق ينشا  النل ة الدنفيذية "

المعينة اسعمال  بعض  على  الضوء  إلقاء  ب  ،أجل  تدألف  دا مة  غي   لجنة  ه   المجلس    اقد احأط 

  ، طتدخذ اإلج اءات ف  البح  عت موضو  معيت  ،الدش سع  طتدجمع مت أجل الحصول على معلومات 

كما قخ ع فه جان  مت الفقه الخ دو ي على أنه " شكل مت   .ضع تق س او ف  نهاية إجدماعها "طت

طتقوم بالدحقيق لجنة مؤلفة مت أعضاء    ،أشكال ال قابة الد  يما  ها المجلس النتاي  على الحكومة

ة ذات فتكون همهم ال شف عت كافة العناص  المادية طالمعنوسة ف  منألة أط قضت   ،يندخبهم المجلس

عامة لها    ،مصلحة  طالوثا ق  الطي طسحق  المندنخات  كافة  للم ول   ،على  المنؤطليت  طإ دخعاء 

 2. طاإل دفنا  عت جمتع الميبنات طالوقا ع ،أمامها

مت   كو يلة  الب لمان   الدحقيق  لو يلة  يشي   لم  أنه  نيحظ  اس دن   للخ دو   ال جو   مت خيل 

مت النظام الخاخل     38طل ت الماد     ،الخاخل  لمجلس النواب ط ا ل الدحقيق طأيضاو نصو  النظام  

 
،الحدودالدستوريةلطبيعةالعفقةمابينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةية،2013،أنسنايفحمدان،المومني 1

 . جامعةالالبيت،كليةالحقوق،رسالةماجستير
مجلةحقوق،اليةالرقابةالبرلمانيةفياألردندورلجانالتحقيقالبرلمانيفيفع،2004،نبيل،شطناوي 2

 190صفحة،(العددالثاني1المجلد)،467547رقمالبحث،البحرين
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ق  ت أنه مجلس النواب يندخ  أك   مت لجنة ف  يخء كل دط   عادية طالمجلس هو مت يحخد مهامها  

طأعضا ها طعلى هذا اس اا مت الممكت تشكيل لجان ت ون ض ط سة للدحقيق ف  طضع مت اسطضا   

 . الد  يدم إ ت ايها داخل أحخ أجه   النل ة الدنفيذية طال شف عت المخالفات 

فإن كان النظام الخاخل  أشا  لحق المجلس يدشكيل لجان بأي موضو  يخخل ف  إخدصا  

الدنفيذية طل ت هذا الحق لتس بحاجة لنص د دو ي يخعمه سنه يندمخ حقه مت الورتفة   النل ة 

 . الدش س تة طال قايتة للب لمان

 : تنظيم مجلس األعيان لوسيلة التحقيق البرلماني

مت النظام على هذا الحق طمما  ده عت ط سق لجان يدم تشكيلها مت    15قخ تأكخ ف  الماد   ل

مجلس اسعتان له حق ف  تشكيل لجان لغ ض معيت طسدم اإلندهاء منها    ،أعضاء المجلس الواحخ 

طأيضاو هناع لجنة إدا سة خاصة بالمجلس طلها صيحتة النظ     ،عنخ إندهاء المهمة الموكلة مت أجلها

  الشكاط  طالبتانات طتبح  ف  كل ما يخص أط له صلة باإلدا   العامة طف  كل ما ي ل  منها ف

البح  فته طأيضاو مت الممكت أن يدم توكيلها مهمة إج اء الدحقيق اليزم ف  أمو  مهمة طممكت أن  

 .تدعلق بأعمال الحكومة

 

مع فة حقتقة أم  معيت أط  طإن كان الهخف مت تشكيل اللجان أن يدوصل الب لمان للوقوف أط  

فهو إج اء يدم اللجوء إلته بقصخ توضت  بعض اسمو  طمع فة تفاصيلها طالد  مت    ، تا ة معينة

خيل ندا ج الدحقيق يدم تحخيخ موقفهم طمت أجل هذا فإن  ل ة الب لمان عنخ كتامها بالدحقيق لتنت  

للب لم إذ يمكت  النواح  طل ت ه   ل ة شاملة  الدحقيق ف  أي قاص   على بعض  ان إج اء هذا 

أط فحص ال عون   ،موضو  يدعلق بأي طزا   مت الوزا ات طسخخل ف  ذلك حالة إتهام أحخ الوز اء
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طف  جمتع هذه   ، المقخمة بشأن صحة عضوسة أحخ أعضاء المجلس أط ف  قضتة مالتة أط عنك سة

 1. الحالت يحق للمجلس أن يج ي الدحقيق ف  شأنها

شكل مجلس النواب اس دن  الحادي   ،الب لمان ال بتع  ف  ض ط   إج اء تحقيقطفقاو لحق   -

  ، ( أطل لجنة تحقيق للنظ  ف  قضايا الفناد اإلدا ي طالمال  ف  أجه   الخطلة1993-1989عش  )

 2. أعضاء طحخدت مهامها ف  الدحقيق ف  جمتع القضايا 7طت ونت مت   تس ط  

على تشكيل اللجان الب لمانتة الخاصة بالدحقيق ف  قضايا معينة  طتوالت المجالس النتايتة اليحقة  

 3على  بيل الم ال اللجنة المكلفة يخ ا ة أطضا  الممل ة ف  المجلس ال ال  عش .

إن الهخف العام مت ال قابة الب لمانتة هو الدأكخ مت مخ  م ابقة أعمال الحكومة مع المصلحة  

بإعدبا أدا ها  يعب  عت  العامة طالدحقق مت حنت  الذي  الشع  طهو  يم ل  الذي  الب لمان هو    أن 

أما الهخف الخا  مت ال قابة فتخدلف بإخديف الغاية الد  يدوخاها الب لمان مت مما  ة    ،إ ادته

ال قابة طتخدلف تبعاو لذلك الو يلة الد  يندخخمها الب لمان ف  ال قابة فعنخما ي سخ اإل دفهام عت أم   

فإنه يندخخم ط  يلج   مجهول  فإنه  الب لمان  طعنخما ي سخ محا بة الحكومة طمناءلدها  النؤال  يلة 

طمت هنا يظه  أنه   ،الب لمان  طعنخما ي سخ إرها  الحقتقة فإنه يما ا الدحقيق الب لمان  لي دجواب 

  ، هناع إخديف ييت الدحقيق الب لمان  طبيت باق  ط ا ل ال قابة الب لمانتة مت جان  طمت جان  أخ  

الذي هو  يخدل الب لمان   الدحقيق  يها    (تحقيق  تا  )ف  يقوم  الد   الدحقتقات اسخ    عت صو  

 
،كليةالحقوق،رسالةدكتوراه،اثرالرقابةالبرلمانيةفيتعزيزالديمقراطية،(2011جيهانخالد)،الزعبي 1

 52ص،الجامعةالعربيةالمفتوحة
محضرالجلسة،بتشكيللجنةالتحقيقاتالنيابية21/7/1990لتاريص2النوابالحاديعشررقمقرارمجلس 2

منالدورة13محضرجلسة،التعديفتالتيأدخلتعلىمهامهةهاللجنة،العاشرةللدورةاإلستثنائيةاألولى
،28المجلد13ابعددملحقبجريدةرسميةلمجلسالنو،26/12/1990العاديةاألولىالمنعقدةبتاريص

 (64.65.80) ص
،الرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةيةفيالنظامالنيابياألردني،2006،فرحاننزال،المساعيد 3

 . جامعةعمانالعربية،كليةالحقوق،دكتوراه
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يها   تقوم  تحقتقات  إخديفه عت  اإلندخاي  فضيو عت  طالدحقيق   / الدش سع   الدحقيق  م ل  الب لمان 

 . جهات أخ   كالدحقيق القضا   طالدحقيق اإلدا ي 

لجنة الدحقيق الب لمان  مت تحقتقاتها طقامت بإحالة تق س ها إلى الب لمان طقام الب لمان    طعنخ إندهاء

بمناقشة الدق س  فينبغ  علته أن يصخ  ق ا او منا باو بشأن القضتة الد  تم الدحقيق فيها في يعقل أن  

الب لمان اللجنة  للدحقيق الذي أج ته  الدحقيق  خ  طل يخ أن يكون  أثا او مادية  يذه  عمل لجنة  تة 

ملمو ة مت أجل معالجة الخ أ طعخم ت  ا ه طالوصول إلى الخلل طمحا بة المنؤطليت أط الدوصتة  

بنخ نقص تش سع  كان  بباو ف  الخلل الذي ج   الدحقيق بشأنه أط الدق س  ف  عخم طجود خ أ مت  

ل ال قابة الب لمانتة على  جان  الجهة الحكومتة إذ تدم ل أهمتة الدحقيق الب لمان  كو يلة مت ط ا 

 1عمل الحكومة بما يمك أن ي تبه ذلك الدحقيق مت أثا  طندا ج ملمو ة على أ ض الواقع.

 

 

 

 

حن  القانون المص ي فإنه الذي يملك الحق ف  طل  تشكيل لجان تقص  الحقا ق ف  مص  

أعضاء مجلس الشع   ه  اللجنة العامة لمجلس الشع  طاللجان النوعتة للمجلس طأيضاو مجموعة مت  

 عضو   20ل يقل عخدهم عت  

 :السلطة المختصة بتشكيل لجان التحقيق :أوالً 

 
كلية،مجلةالعلومالقانونية،التحقيقكوسيلةللرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالحكومة،2019،حسينمحمد،سكر 1

 . العددالثاني،جامعةبغداد،القانون
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" مجلس النواب له أن يشكل لجنة خاصة  :240تنص ل حة مجلس النواب المص سة ف  الماد   قم  

أط يكلف لجنة مت لجانه يدقص  الحقا ق ف  موضو  عام أط فحص نشا  إحخ  الجهات اإلدا سة 

ئات العامة أط المش طعات العامة طذلك مت أجل تقص  الحقا ق اإلدا سة أط الهيئات العامة  أط الهي

طإيي  المجلس بحقتقة    ،أط المش طعات العامة طذلك مت أجل تقص  الحقا ق ف  موضو  معيت

أط   اإلدا سة  اط  المالتة  مت    القدصاديةاسطضا   بعمل  يدعلق  أي موضو   ف   تحقتقات  إج اء  أط 

 1.طسق   المجلس ما ي اه منا باو " ،اسعمال النابقة أط غي ها

 .طسدض  مما تقخم أن النل ة المخدصة يدشكيل لجنة تقص  الحقا ق ف  مص  ه  مجلس النواب 

 2.إجراءات لجان تقصي الحقائق :ثانياً 

القتام بعملها الموكل لها ممكت أن تجمع جمتع اسدلة الد  ت سخها  لجنة تقص  الحقا ق ف   بيل 

طأن ت ل   ما  مت ت   أنه مت المهم  ما  أقواله طسج  على جمتع الجهات ان تندجي  ل لبها  

 .طأن تضع تحت تص فها ما ت لبه مت طثا ق طمندنخات طأي أط اا مهمة

الموعخ المحخد مت قبل المجلس يج  عليها  طف  حالة أنها اللجنة لم تند تع تقخيم الدق س  ف   

 .إعخاد تق س  يدضمت العقبات طاس باب الد  أدت لدأخي ها

 .طالمجلس هو مت يدحمل نفقات ال سا ات الميخانتة الد  تقوم يها لجان تقص  الحقا ق 

 3:تقارير لجان تقصي الحقائق :ثالثاً 

الدق س  يج  أن يشدمل على جمتع اإلج اءات الد  اتخذتها اللجان لدقص  جمتع الحقا ق عت  

الموضو  طما تم إكدشافه حول حقتقة الوضع اإلقدصادي طالمال  طاإلدا ي المدعلقيت بالجهة الد   

ُكلفت اللجنة يدقص  طفحص نشاطها طأيضاو يدم فحص مخ  إلد امها بمبخأ  تاد  القانون طالخ ة 

 
 2016لنظامالداخليلمجلسالنوابالمصريوتعديفتهلعام 1
 دارالنهضةالعربية،القاهرة،النظمالسياسية،1975،ثروت،بدوي 2
 دارالنهضةالعربية،القاهرة،النظمالسياسية،1975،ثروت،بدوي 3
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ات لعي  اسمو  النلبتة الد  تم  اقد احطسج  أن يدضمت الدق س     ،العامة طالموازنة العامة للخطلة

 . إكدشافها

يقخم طل    المناقشة لمت  ت ون ف   لدقخيمها طاسطلوسة  تالتة  الدق س  ف  أطل جلنة  طسدم مناقشة 

 .كداي  يذلك لل  تس قبل الموعخ المحخد للمناقشة

 برغبة  قتراححق اال :المطلب الخامس

ات ي غبة ط يلة لل قابة الب لمانتة مظه  مت مظاه  الدعاطن ييت الب لمان طالحكومة  قد احتم ل ال

طذلك بالمقا نة يينها طبيت ط ا ل  قايتة أخ   تؤدي إلى إح ا  الحكوم طقخ ت ت  منؤطليدها م ل 

بة بصو   غي  مباش   إلثا   المنؤطلتة  ات ي غقد احط يلة اإل دجواب الب لمان  طمع ذلك فقخ تؤدي ال

الوزا سة إذ أنها ت  ح طجهة نظ  الحكومة بشأن موضوعات معينة قخ ل ت طا سعضاء الب لمان  

فيها  قايدهم عت ط سق ط ا ل  قايتة أخ    ال  ،فتما  ون  يم ل  إيخاء أعضاء    قد احطهكذا  ي غبة 

تة لدنبيهه إلى طجود خلل ف  طزا ته طإذا لم يجخ  الب لمان  غبة للوزس  المخدص إلتخاذ إج اءات طقا 

 1. ذلك صخ  تخخل المش   للعي  بالدش سع

  ي غبة مناهمة نتايتة ف  توجته الحكومة للقتام بعمل معيت يعدب  مت إخدصاصها   قد اح طسم ل ال

حدى    ،طبخط ه يدولى إحالده للجنة المخدصة  ،طذلك يوا  ة طل  خ   مت النا   إلى   تس المجلس 

تقخمت يدق س  إلى   تس المجلس طذلك خيل خمنة   ،إذا  أت هذه اللجنة بعخ تخكتقه أنه نافع طمفيخ 

إيي  مجلس   احقد  عش  يوماو ليدولى يخط ه تبلتغه إلى   تس الوز اء الذي علته طتجاطباو مع هذا ال

 2.النواب بما قامت به الحكومة ف  مخ  ل تدجاطز شه او طاحخ 

 
اإلقتراحاتبرغبةكوسيلةمنوسائلالرقابةالبرلمانية)دراسةمقارنةبيناألردن،2016،نوافسالم،كنعان 1
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طإنما يقدص  إل امها    ،طإيخاء ال غبات ل تعخ مل مة للحكومة أط أحخ أعضا ها مت الناحتة القانونتة

ينهما  فالحكومة تحاطل تلبتة ال غبات الد  يبخيها المجلس تجنباو إلثا   الخيف ي   ،على الناحتة اسديتة

ف لما كان قوساو كانت ننبة اإل دجابة مت الحكومة أكب  ف     ،فال غبة تندمخ قوتها مت قو  الب لمان

 1. تلبيدها طالعكس صحت 

ي غبة مت الو ا ل الد  تنش  تعاطن ما ييت الب لمان طالحكومة طذلك عنخ   قد احتعدب  ط يلة ال

طمع ذلك فقخ   ، لهخف منها أحتاناو إح ا  الحكومةمقا ندها مع الو ا ل ال قايتة اسخ   الد  يكون ا

ي غبة بصو   غي  مباش   إلى تحميل الوز اء منؤطلتة طذلك عت ط سق أنها    قد اح تؤدي ط يلة ال

ت  ح مواضتع توض  فيها الحكومة طجهة نظ ها بشأنها طل نها ل ت طا سعضاء الب لمان فتما  ون  

ممكت أن يكون أن أعضاء الب لمان ينبهون طزس  معيت ل      ي غبة  قد احطأيضاو ال  ، قايدهم حينها

طإذا لم يند تع الوزس  حل هذه المشكلة   ،يدخذ إج اءات طقا تة طتنبيهه لوجود خلل ما ف  طزا ته 

 2. يدخخل المش   لتعالجها عت ط سق الدش سع

طأحالت ف  ذلك إلى اللوا   الخاخلتة    ات ي غبة ف  د اتي  الخطل النيبايتةقد احلم ي د تع سف لي

 ، مع تعخييته حدى هذا الوقت   1952طمت أم لة هذه الخ اتي  الخ دو  اس دن  لعام    ،للب لمانات 

ات ي غبة طأحال ف  ذلك إلى النظام الخاخل  لمجلس النواب الذي ع ف قد اححي  لم يو د تع سفاو لي

 3بأي عمل ذي أهمتة يخخل ف  إخدصاصها "."دعو  الحكومة للقتام :ي غبة بأنه  قد احال

ات ي غبة ط يلة  قايتة تناعخ الحكومة على توضت  نواح معينة مت  تا دها ف  قد احطتشكل ال

الوقت الذي يكون فته اللجوء للمناقشة العامة  ابقاو سطانه سن الحكومة قخ ل ت ون مندعخ  للمناقشة 

 
مطبوعات،عمان،دراسةمقارنة،القانونالدستوريوالنظامالدستورياألردني،1972،عادل،الحياري 1
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ا يدعلق بموضو  مهم تضمنه  أم او  يد ت  على ال  .ي غبة  قد احلفدصخ   ي غبة إحخاث   قد اح طقخ 

ات لمعالجة أطجه النقص اقد احالدقخم ب  قد احإصيحات تش س تة مما يكون عضو الب لمان مقخم ال

طالد و   ل دا    العمل   الواقع  مناي    يمكنها  حدى  طاللوا    القوانيت  ف   الغموض  أط  القصو   أط 

 1. قها الحكومتة طب امجها المخدلفةالمندم  ف   تكلة الخطلة طم اف

ات ي غبة ف  الخ اتي   قد احطقخ ثا  الدناؤل ف  الفقه الخ دو ي حول مخ  د دو سة ط يلة ال

الد  لم تنص عليها طاكدفت يدنظتم أحكامها ف  اسنظمة أط اللوا   الخاخلتة ف  ي لمانات هذه الخطل؟ 

تة فعالة طتحظى بأهمتة ف  المما  ة الب لمانتة مقا نة  طما إذ كانت هذه الو يلة ال قايتة ط يلة  قاي

 مع ط ا ل  قابة ي لمانتة أخ   ؟  

لو يلة   تنظتمها  حي   مت  النتايتة  للخطل  الخ اتي   تصنتف  يقدض   الدناؤل  هذا  على  ل جابة 

 2:ات ي غبة إلى نوعيت قد احال

الد  نصت د اتي ها على ال  :النو  اسطل النتايتة  الخطل  ات ي غبة ضمت ط ا ل  قد احد اتي  

ات  قد احال قابة الب لمانتة اسخ   طأحالت للوا   الخاخلتة لب لماناتها لدنظتم إج اءات طش ط  طأثا  ال

 .طف  رل هذا النو  مت الخ اتي  ل ي و  الدناؤل حول مخ  د دو سده ،ي غبة

ات ي غبة ضمت ط ا ل ال قابة الب لمانتة  قد احالخ اتي  الد  لم تنص ص احة على ال  : ال ان النو   

مت أم لة هذه الخ اتي     ،اسخ   طاكدفت يدنظتم هذه الو يلة ال قايتة ف  اللوا   الخاخلتة لب لماناتها

 اسعتان طالنواب. الخ دو  اس دن  حي  لم ينص عليها طط د النص عليها ف  الدنظتم الخاخل  لمجلس  

 
مطبوعات،عمان،دراسةمقارنة،القانونالدستوريوالنظامالدستورياألردني،1972،عادل،الحياري 1
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 1 :وحول دستورية هذه الوسيلة في هذا النوع من الدساتير كان هناك عدة إتجاهات

ات ي غبة ط يلة مت ط ا ل ال قابة الب لمانتة سن الخ دو   قد احي   عخم د دو سة الاإلتجاه األول  

ف  هذه الخطل حخد ط ا ل ال قابة الب لمانتة م ل النؤال طاإل دجواب طلو كان المش   يقصخ إضافة  

 .أي ط يلة  قايتة لنص عليها 

إلى نص    ات ي غبة ط يلة  قايتة ي لمانتة تندنخ قد اح ي   أنصا  هذا اإلتجاه أن الاإلتجاه الثاني  

قانون  يؤسخها  واء أكان النص قاعخ  د دو سة أم قاعخ  نظامتة طأن تقا س  اللجان الب لمان  الد   

ات ي غبة تقخم للب لمان للنظ  فيها طل ينال منها كون هذه اللجان تحيل اسم  قد احتحال إليها ال

طإيد الدعاطن  النل ات هو  اس ا   مت عمل  الهخف  المخدصة سن  العامة  للجهات  المصلحة  غاء 

طسضتفوا أنصا  هذا اإلتجاه أن اسصل ف  إخدصا  الب لمان اإلباحة ل    ،طلتس تصيخ اسخ اء

المنع طفتما لم ي د فته نص بالمخالفة ت ون القاعخ  إطيا اإلخدصا  ذع أن الب لمان هو ضمي   

 . الشع  طهو الذي يم ل  تادته

   -:ي غبة  قد احتنظتم مجلس النواب لو يلة ال •

" هو دعو  الحكومة :مت النظام الخاخل  لمجلس النواب على أنه  135تم تع سفه حن  الماد   قم  

 2" .للقتام بأي عمل ذط أهمتة يخخل ف  إخدصاصدها

 :أما بالننبة إلج اءاته فه 

يقخم ال - ال  تس أن    قد احيج  على العضو أن  المجلس طسج  على  ي غبة خ تاو ل  تس 

 . للجنة المخدصة يحيلها

 
برغبةكوسيلةمنوسائلالرقابةالبرلمانية)دراسةمقارنةبيناألردناإلقتراحات،2016،نوافسالم،كنعان 1
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  ، يوم مت إحالده عليها   15خيل    قد احيج  على اللجنة بعخ ذلك أن تقخم تق س  موج  عت ال -

أط قبوله فإذا طافق المجلس على قبوله يبلغه ال  تس ل  تس    قد احطتوص  يدق س ها  فض ال

 .الوز اء

لته خيل مخ  ل الذي أحيل إ  قد احطسج  على   تس الوز اء إيي  المجلس بما تم ف  ال -

 .تدجاطز شه او إل إذا ق   المجلس أجل أقص 

  ،ي غبة إلى الحكومة قد احطأي عضو أط اك   مت أعضاء مجلس اسعتان يمل ون حق توجته ال

بال غم مت عخم نص النظام الخاخل  لمجلس اسعتان الحال  على هذه الو يلة ال قايتة سن دعو  

للنل ة  ال قاي   اإلخدصا   صل   ف   يخخل  إخدصاصها  ف   يخخل  عمل  بأي  للقتام  الحكومة 

 1. الدش س تة على أعمال النل ة الدنفيذية

 : ي غبة قد احتنظتم مجلس اسعتان لو يلة ال •

- 103ف  المواد )  (ات ي غبةقد احال)ته ف  الفصل ال ان  عش  تحت عنوان  حي  نصت عل

106 ) 

ي غبة خ تاو ل  تس المجلس طعلى ال  تس إحالده للجنة   قد احطُذك  أنه يج  على العيت تقخيم ال

خيل خمنة عش  يوماو مت إحالده إليها طتوص     قد احالمخدصة فهذه اللجنة تقخم تق س  موج  عت ال

فإذا طافق المجلس على قبولة أيلغه ال  تس ل  تس الوز اء طعلى   تس   ،أط  فضه  قد احفته بقبول ال

الذي أحيل إلته خيل مخ  ل تدجاطز شه  إل إذا ق      قد احا تم ف  الالوز اء إيي  المجلس بم

 2. المجلس أجل أقص 

 
.2019النظامالداخليلمجلسالنوابمعتعديفتهلعام 1
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طسدبيت مت الخ ا ة أن اسمو  الد  يق ها الب لمان لتس ش   أن ت ون مل مة للنل ة الدنفيذية مت  

 . الناحتة القانونتة طهذا ما أ دق ت علته النوايق الب لمانتة ف  الخطل ذات النظام النتاي  الب لمان 

طسكون مدفق مع الذي   ،طهذا الحق تم معالجده طتنظتمه مت قبل اسنظمة الخاخلتة للمجالس النتايتة

طحق اسعضاء ف     ،يندج مت حق الب لمان ف   قابة أعمال الحكومة طأن يكون هناع منؤطلتة طزا سة

ات للقتام ي غبة معينة طمت دطن حاجة لنص ف  الخ دو  سنها تق   لمجلس النواب قد احتقخيم ال

 .حق اإلش اف العام على شؤطن الخطلة طم اكبة  تا ة الحكومة

ي غبة طع فها أنها " ل ل عضو مت أعضاء مجلس    قد اح لخ دو  المص ي على ط يلة النص ا

ي غبة ف  موضو  عام إلى   تس مجلس الوز اء أط نوابه أط أحخ الوز اء أط أحخ  اقد احالنواب إيخاء 

ت  ا قد اح نوايهم ". إ دناداو لهذا النص نظمت الي حة الخاخلتة لمجلس النواب اسحكام الخاصة بال

  1. بال غبة

ي غبة ف     اقد احمت الي حة الخاخلتة لمجلس النواب على " ل ل عضو إيخاء    234طنصت الماد   

كدابة ل  تس المجلس م فق به مذك   إيضاحته توض  موضو  ال غبة    قد احموضو  عام طسقخم ال

 2على المجلس "  قد احطإعدبا ات المصلحة العامة المب    لع ض ال

إيخاء ال غبات طضع موضوعات معينة تهم الصال  العام تحت نظ  الحكومة طسدم  طسقصخ مت  

المجلس   ييت  للدعاطن  أق ب  طدية  بصو    بشأنها  حلول  إلى  الوصول  طمحاطلة  ال أي  تبادل  بشأنها 

طالحكومة طذلك بالقتاا إلى ط ا ل أخ   تؤدي إلح ا  الحكومة إل أنها قخ تؤدي بصو   غي  مباش    

الم ت طا إلثا    قخ ل  بشأن موضوعات معينة  الحكومة  نظ   ت  ح طجهة  أنها  إذ  الوزا سة  نؤطلتة 

 3. سعضاء المجلس فتما  وا عليها  قايدهم عت ط سق ط ا ل أخ   
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بال الخا   الوا د  النص  إلى جان   أق ت  النواب  الخاخلتة لمجلس  الي حة    قد اح طأيضاو حن  

 غم عخم نص الخ دو  على    (بق ا   قد احال)خ   طه   بال غبة إل أنها أيضاو نصت على ط يلة أ

 . بال غبة  قد احذلك طل نه فقز نص على ال

بال غبة هو أحخ اسدطات ال قايتة    قد احهو أن ال1بالق ا    قد احبال غبة طال  قد احطالف ا ما ييت ال

طس فق فيها مذك   الهامة الد  يدقخم يها عضو مجلس النواب ل  تس الب لمان طموجهة إلى الحكومة  

بق ا  هو لتس مت أدطات   قد احأما ال  ،إيضاحتة توض  موضو  ال غبة طإعدبا ات المصلحة العامة

 . ال قابة طإنما أدا  يندخخمها النواب ل   يدم تقخيم طل  ل  تس الب لمان ف  أمو  تخص المجلس يذاته

أم  مخالف للخ دو  أط القانون أط    قد احي غبة طه  أن ل يدضمت ال  قد احطهناع ضوابز لي

ات ل  تس الب لمان مباش    قد احهذه ال  عبا ات غي  ل قة أط ما ة باسشخا  أط الهيئات طسدم إحالة

طلهذه اللجنة أن ت ل  مت   تس المجلس إحالدها   ،ات طالشكاط  أط اللجنة المخدصةقد احثم للجنة ال

 .للوزا ات أط الجهات المخدصة قبل إعاد  تق س ها طع ضها على المجلس

ل  تس المجلس قبل إد ا    او ي غبة أن ينحبه ب ل  كداي  يدم تقخيمهاقد اح طسحق ل ل عضو قخم  

طف  هذه الحالة ل يجوز للمجلس أن ينظ  فته إل    ،ه بجخطل أعمال المجلساقد احتق س  اللجنة عت  

 .إذا طل    تس اللجنة أط أحخ اسعضاء اإل دم ا  ف  نظ ه طأيخه عش  أعضاء على اسقل

ز ما تبقى منها ف   بال غبة ه  زطال صفة عضوسة مقخم ال ل  طسنق   قد اح طحالت  قو  ال

ات ب ل  كداي  ل  تس  قد احطذلك ما لم يدقخم مقخمو هذه ال  ،الدال   النعقاد اللجان حدى يخاية دط   
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ات  قد احيدمنكهم يها طف  جمتع اسحوال فإنها تنقز ال  النعقاد يوم مت يخاية دط     30المجلس خيل  

 1. ينهاية الفصل الدش سع 

مباش      قد احمحخد  للدقخيم طل ت يج  على المجلس أن يحيل هذا الف  مص  ل توجخ مهلة  

طاللجنة لها اسحقتة ف  ال ل  مت   تس المجلس إحالة   ،للجنة المخدصة به إليخاء  غباتها ط أيها فته

طنيحظ أن المش   المص ي    ،ال غبات إلى الحكومة قبل أن تقوم بإعخاد تق س ها طع ضه على المجلس

يدنظت  تقخيم الإنف د  الدفصيل    قد احم حالت إ د داد ط قو   ي غبة طأيضاو المش   المص ي إعدمخ 

بخصو  موضو  اإلج اءات طالمناقشة طل ت المش   اس دن  أشا  بشكل عام حول موضو  حق 

 2. إيخاء ال غبة

ك    ي غبة موقع مت أ  اقد احي غبة هو أنه ل يجوز تقخيم    قد اح طمت الش ط  الخاصة يدقخيم ال

أم  مخالف للخ دو  أط القانون   قد اح مت خمنيت مت أعضاء المجلس طأيضاو ل يجوز أن يدضمت ال

 3.المجلس اخدصاصات أط عبا ات غي  ل قة أط ما ة باسشخا  طالهيئات أط تخ   عت 

ات طالشكاط  قد اح ي غبة يحيل   تس المجلس مباش   ال ل  للجنة ال  قد احطعنخ تقخيم طل  ال

ات طلهذه اللجنة أن ت ل  مت   تس المجلس أن يحيلها  قد احأط إلى اللجنة المخدصة ف  هذه ال

 4. للوزا ات طالجهات المخدصة قبل إعخاد تقا س ها طع ضه على المجلس

يدم مناقشده طل ت اسطلوسة ت ون لمقخمه طسجوز ل  تس  بعخ تقخيم ال ل  طالموافقة علته يج  أن  

طأحخ المعا ضيت بالد لم قبل أخذ  أي المجلس ف  تق س     قد احالمجلس أن يأذن سحخ المؤسخيت لي

ي غبة أن ينحبه مت خيل طل  كداي  يقخمه ل  تس المجلس    اقد احطمت حق كل عضو قخم    ،اللجنة
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طف  هذه الحالة ل يجوز للمجلس أن ينظ    ،اسعمال للمناقشة  قبل أن يدم إد ا  الدق س  ف  جخطل

فته إل إذا طل    تس اللجنة أط أحخ اسعضاء اإل دم ا  ف  نظ ه طأيخه يذلك عش  أعضاء على  

طعنخ يخء دط   جخيخ  ف  حالة لم يقخم    ،ات تنقز عنخ زطال عضوسة مقخمهقد اح طأيضاو ال  ،اسقل

 1. قد احيوم ليبيت تمنكه فته هذا يؤدي لنقو  ال  30ل  تس خيل طل  كداي  ل قد احمقخم ال
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 اإلستماع إلى العرائض  :المطلب السادس

نشأ حق تقخيم الع ا ض ف  ي س انتا الد  أق ت حق تقخيمها إلى الملك عنخ إعين مي اا العهخ 

إلى  ،طمنذ ذلك الدا سس م  حق تقخيم الع ا ض بم احل عخيخ  ،1215اسعظم " الماغنا كا تا " عام 

بيت ط سقة  بموج  إج اءات شكلتة محخد  ت  ، أن أوصب  حقاو ُيقخم إلى أعضاء مجلس العموم طاللو دات

طكذلك اسم  فإن حق تقخيم الع ا ض معد ف به ف  الدا سس    ،الدقخيم طتحولها إلى الوزس  المخدص 

 1الف نن  القخيم. 

ذلك أن   ،تعدب  الع ا ض طالشكاط  ط يلة مت ط ا ل ال قابة الب لمانتة غي  المباش   على الحكومة

ون بموج  ع سضة أط شكو  مقخمة مت قبل الب لمان عنخما يما ا هذه الو يلة ال قايتة فإنها ت 

( مت الخ دو  اس دن  على هذا الحق طنصت على "  17حي  نصت الماد  )  ،اس دنييت ف  الخطلة

لأل دنييت الحق ف  مخاطبة النل ات العامة فتما ينوبهم مت أمو  شخصتة أط فتما له صلة بالشؤطن  

 2العامة بال تفتة طالش ط  الد  يعينها القانون " 

تقخيم الع سضة أط الشكو  ه  عيقة غي  مباش   ما ييت مجلس النواب طالحكومة سنها ل تبخأ 

إل مت خيل حق اس دن  ف   فع ع سضة إلى مجلس النواب فتما له صلة بالشؤطن العامة أط شكو   

سذك   طلذلك فه  مباد   مت المواطت بمخاطبة مجلس النواب يقخمها ط  ،فتما ينوبه مت أمو  شخصتة 

 3.فيها ا مه طمهنده طعنوانه بال امل

طعلى ذلك فإن حق تقخيم الع ا ض هو حق ف دي عام أي أنه يجوز أن تقخمه بع سضة مت شخص  

أط أك   طالجهة الد  تملك تقخيم الع ا ض ه  القاعخ  الشعبتة أي لجمتع اس دنييت بعكس الو ا ل  

 
،الرقابةالبرلمانيةعلىأعمالالسلطةالتنفيةيةفيالنظامالنيابياألردني،2006،فرحاننزال،المساعيد 1

. جامعةعمانالعربية،كليةالحقوق،دكتوراه
،الحدودالدستوريةلطبيعةالعفقةمابينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةية،2013،نسنايفحمدانأ،المومني 2
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فاسصل أن توجه مت الجمتع سن    ،س الب لمانال قايتة اسخ   الد  تع   الحق فقز سعضاء مجل

 . النص م لق طعام

إن هذه الو يلة ال قايتة نص عليها كل مت النظام الخاخل  لمجلس النواب طالنظام الخاخل  لمجلس  

حي  نص عليها النظام الخاخل  لمجلس النواب ف  الفصل النابع عش  منه تحت   ،اسعتان الحال 

 ( 151- 147لك بالمواد )عنوان الع ا ض طالشكاط  طذ 

 (.109-107طنص عليها النظام الخاخل  لمجلس اسعتان ف  الفصل ال ال  عش ف  المواد )

 : تنظتم مجلس النواب لو يلة تقخيم الع ا ض طالشكاط   •

 ( مت النظام الخاخل  لمجلس النواب. 151-147تم تنظتم هذه الو يلة ال قايتة ف  المواد )

النواب اعدب  أن الشكو  تدعلق بأمو  شخصتة طالع سضة تدعلق بالشؤطن  النظام الخاخل  لمجلس 

العامة طسقوم النظام على أن   تس مجلس النواب يقوم بإحالة الع ا ض طالشكاط  المندوفتة للش ط  

القانونتة المنصو  عليها ف  هذا النظام بعخ تنجيلها ف   جل خا  إلى مكد  المجلس ل   يقوم  

أط  طسملك    ،يخ ا دها المخدص  الوزس   أط  المخدصة  للجان  إحالدها  أط  حفظها  المجلس حق  مكد  

المجلس طإذا أحيلت الع سضة أط الشكو  إلى اللجنة المخدصة تقوم اللجنة يخ ا دها طتق   إما حفظها  

 1.أط الدص ف يها مع الموضوعات المع طضة عليها أط إحالدها إلى المجلس أط الوزس  المخدص 

 :عتان لو يلة تقخيم الع ا ض طالشكاط  تنظتم مجلس اس •

مد ادفان طالع سضة  الشكو   أن إص يح  اسعتان  لمجلس  الخاخل   النظام  يحمين    ،اعدب   أي 

طاحخ  لخ  كل مت   ،معنى  الدفاصيل  تخدلف ف  بعض  ال قايتة  الو يلة  هذه  الدعامل مع  التة  فإن 

 .مجلن  النواب طاسعتان حن  النظام الخاخل 

 
 .2019النوابمعتعديفتهلعامالنظامالداخليلمجلس 1
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يحيل ال  تس الع ا ض طالشكاط  على المكد  الدنفيذي لخ ا دها الذي له حفظها أط إحالدها ل  تس  

للوزس  المخدص إليخاء  أيه خيل شه  مت طسحيل ال  تس ما ي سخ إحالده    ،المجلس مبيت فيها  أيه

طس  ل ال  تس لمقخم الع سضة أط الشكو  يتاناو فتما تم ف  المقبول منها طل ل عيت حق    ،اإلحالة

 1.على أي ع سضة أط شكو  مدى طل  ذلك مت   تس المجلس  الطي 

الشكاط   مت  العخيخ  المدعاكبة  النتايتة  المجالس  تلقت  قخ  العمل   الجان   مت    طف   طالع ا ض 

  ، إل أن ال  ي  مت هذه الشكاط  طالع ا ض يدم الدعامل معها باإلهمال طعخم اإلكد اث   ،المواطنيت

  - 2000/ 25/11طسظه  تق س  اإلنجازات لمجلس النواب ال ال  عش  طالد  عقخت ف  الفد   مت )

( ع سضة لم ت د الحكومة 24( إن عخد الع ا ض طالشكاط  المقخمة خيل الخط   ال ابعة ) 3/2001/ 25

ا ض  طهذه صو   طاحخ  لمخ  إ دهانة الحكومة بمجلس النواب طإهمال الشكاط  طالع    ،على أي منها

 2.المقخمة مت الب لمان للحكومة

تحخث الفصل الدا ع مت النظام الخاخل  لمجلس النواب المص ي حول تقخيم الع ا ض  •

 .(المقد حات طالشكاط  )طالشكاط  تحت عنوان 

حي  ينص القانون على حق كل مواطت ف  أن    ،طفق النظام الخاخل  لمجلس النواب المص ي 

النتاي    للمجلس  مقد حان  طاللوا   يقخم  القوانيت  يخص  بشأن  المجلس  بإعيم  بخصو   غبده 

 3.طاإلج اءات طأي أم  خا  بجهاز الخطلة أط اإلدا   المحلتة طغي ها

أط الشكو  يوجخ به ش ط  يج  أن ت ون مدواف   طه  أن ل يكون به أم    قد احطل ت هذا ال

ل قة أط تمس الشخصتات طالهيئات  مخالف للخ دو  أط القانون طأن ل يكون فته أي عبا ات غي   

 
 2014النظامالداخليلمجلساألعيانوتعديفتهلعام 1
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طإل لت يدم قبولها طكذلك يج  أن يكون مكدوب طموقع مت مقخم ال ل  طسج  أن يكون الغ ض مت  

 1. علته طالبت فته الطي هذا ال ل  طاض  ل   يند تعوا أعضاء المجلس 

ات قد اح أط الشكو  يدم إحالة ننخة منه للجهة المخدصة فته طسج  على لجنة ال  قد احبعخ تقخيم ال

طإن كان المقد ح أط الشكو  مهم يدم إحالده ل  تس الوز اء طأعضاء    ،طالشكاط  أن تبيت  أيها فته 

 2.الحكومة

كإج اء مندم  طشه ي يدم ع ض يتان شه ي على   تس مجلس الوز اء بالمواضتع طالمقد حات 

 3د  تم تقخيمها طبتان باإلج اءات الد  تم إتخاذها علته. ال

يدم فحصها مت قبل لجنة ال تقخيم مقد ح الشكو   اللجنة لها حق  قد احبعخ  ات طالشكاط  طهذه 

على أي أط اا ط جيت تمكنها مت فحص المقد حات طالشكاط  طأن تندمع لمقخمها ل      الطي 

 ل  مت الوزس  الدابع للجهة الُمشد ى عليها أن يقخم لهم  طلها حق أن ت  ، تند تع فهم طجهة نظ ه

الدنهييت الد  تمكنهم مت إ دظها  الحقتقة طبعخ إج اء جمتع الدحقتقات اليزمة ت فع اللجنة ل  تس  

 4. المجلس تق س  يندا ج هذا الفحص بعخ ذلك يدم إحالة هذا الدق س  للجهة المخدصة ل طي  علته

طمت مهام هذه اللجنة إضافة إلى ما  بق تحليل الموضوعات طالمشاكل الد  أدت لدقيتم المقد ح  

تقخيم   عليها  طسج   العامة  طالمؤش ات  الندا ج  منها  تندخلص  طأن  الشكو   هذه اقد احأط  لحل  ات 

 5.المشكلة

مقخمها بأي إج اء يدم بخصو  الدقا س  فإنه يج  تقخيمها بمواعيخ دط سة طمحخد  طسدم إخ ا   

 . عليها

 المسؤولية السياسية وطرح الثقة بالوزارة  :المطلب السابع
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تعدب  المنؤطلتة النتا تة حج  ال اطسة ف  النظام الب لمان  ططاحخ  مت دعاماته طأ كانه الجوه سة  

دبا   بإع  ،اس ا تة بحي  إذا تخلف هذا ال كت ل يمكت أن يوصف نظام الحكم بأنه نظام ي لمان 

أن هذه الخاصتة اس ا تة الد  تدنم يها الوزا   ف  هذا النظام إنما ه  ندتجة كتامها بع ء مباش    

 1. طكما يقال حي  توجخ النل ة توجخ المنؤطلتة  ،النل ة الحقتقتة أط الفعلتة ف  ميخان النل ة الدنفيذية

  1952ي اس دن  ف  د دو    طلقخ كان تق س  المنؤطلتة النتا تة أطل م   ف  الدا سس الخ دو  

( "   تس الوز اء طالوز اء منؤطلون أمام مجلس النواب منؤطلتة مشد كة عت  51حي  نصت الماد  )

 2.كما أن كل طزس  منؤطل أمام مجلس النواب عت أعمال طزا ته " ،النتا ة العامة للخطلة

 : طالمنؤطلتة النتا تة ه  عبا   عت نوعيت

 منؤطلتة ف دية  -2منؤطلتة تضامنتة                       -1

 :المنؤطلتة الدضامنتة •

أي أنها منؤطلتة تقوم على أ اا تضامت الوزا   ف  النتا ة العامة الد  يندهجونها ف  إدا    

ذلك الدضامت الذي يفد ض أن هذه النتا ة ه  عمل كل الوز اء حدى لو طجخ مت    ،شؤطن الخطلة

طأن الق ا ت الصاد   عت مجلس الوز اء ف  خصوصها طكأنها صخ ت بإجما    ،يينهم مت يعا ضها

أط أن يقد   على ال قة    ،طمت هنا فإن للب لمان أن يقد   على ال قة بالوزس  المخدص طحخه  ،الوز اء

 3.لها إذا  أ  أن الدص ف المح ع للمنؤطلتة مدصل بالنتا ة العامة لمجلس الوز اءبالوزا   ك
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 :المنؤطلتة الف دية •

طه  الد  تدق   ف  مواجهة الوزس  طه  غالباو ما تدق   بعخ إ دجوابه طفق أحكام الخ دو  طالنظام  

طبمعنى    ،طط ح ال قة لتس دا ماو قا ماو يينهما  ل ت اإل تبا  ييت اإل دجواب   ،الخاخل  لمجلس النواب

حالة  غي   ف   ال قة  ت  ح  أن  يمكت  فإنه  ال قة  إلى ط ح  يؤدي  الناج   اإل دجواب  كان  إذا  أخ  

 1.اإل دجواب 

فإن هذه المنؤطلتة تدحقق عت اسعمال الد  ُيباش ها    ،طالمنؤطلتة الف دية تقع على كل طزس  لوحخه

 2.واء بالننبة لدنفيذ  تا ة الوزا   أط يدنيي  شؤطن طزا ته طاإلش اف عليهاالوزس  ف  حخطد طزا ته  

طسيحظ أن المنؤطلتة الف دية  بقت ف  رهو ها المنؤطلتة الدضامنتة الد  ا دغ قت طقت طوسل   

طنظ او لخ و   المنؤطلتة ينوعيها فإنها تحا  عاد  يبعض    ،حدى طضحت أصولها طأ  يت قواعخها

الد إ دعمالهاالضمانات  ت فل حنت  يج     ،   إج اءات طمواعيخ معينة  الخ اتي  على  تنص  فم يو 

حدى تهخأ النفوا طتصخ    ،م اعاتها قبل إثا تها طذلك بقصخ تأخي  المناقشة طإيخاء ال أي بعض الوقت

طبذلك ل يخضع مصي  الوزا ات    ،طبعخ ك ي  مت الد س  طالدف ي  طالدقخي   ،الق ا ات ف  جو هادئ

 .اصف النتا تة طل للحميت الح بتة المفاجئةللعو 

ذا الوضع يدعلق بمناءلة طزس  معيت طسد ت  على هذه المناءلة ط ح ال قة يهذا الوزس  طل يمدخ 

مت الخ دو  اس دن  على أنه ت  ح ال قة    54حي  نصت الماد     ،ال  ح إلى باق  أعضاء الوز اء

ب طأنه هف  حالة كان ق ا  عخم ال قة خا  بأحخ الوز اء بالوزا   أط أحخ الوز اء أمام مجلس النوا

 3.يج  علته أن يعد ل منصبه 
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( مت الخ دو  ف  الفصل ال ابع المخصص  54- 53ط د موضو  ال قة بالحكومة ف  المادتيت )

 : للنل ة الدنفيذية

الوز اء  مت الخ دو  اس دن  فإن جلنة ال قة بالوزا   تعقخ يناء على طل    تس    53حن  الماد   

طف  حالة طل    ،أط يناء على طل  موقع مت عخد ل يقل عت عش   أعضاء مت مجلس النواب 

  10الوزس  المخدص أط هيئة الوزا   تأجيل اإلقد ا  فإنه يدم تأجيله لمخ  طاحخ  فقز طلمخ  ل تدجاطز 

ل شه  طاحخ أيام ط عنخ تشكيل أي طزا   جخيخ  يج  عليها أن تقخم يتان طزا ي لمجلس النواب خي

مت تا سس تألتفها إن كان مجلس النواب منعقخاو طبناءاو على هذا البتان الوزا ي فإنها ت ل  ال قة مت  

يدم دعوته ل نعقاد يخط   إ د نا تة طعلى   مجلس النواب طف  حالة عخم إنعقاد مجلس النواب فإنه 

   على ال قة ف  حالة صوتت لصالحها  الوزا   أن تدقخم يبتانها لهم خيل شه  مت تألتفها طتحصل الوزا

 1. اسغلبتة الم لقة مت أعضاء مجلس النواب 

طعملتة ط ح ال قة تأت  فقز مت    ،بفق اتها تحخثت عت ط ح ال قة طأثا ه الخ دو سة  54طف  الماد   

طذلك سن طل  ال قة يأت  مت الحكومة    ،مجلس النواب طسخدلف موضو  ط ح ال قة عت طل  ال قة

بفق تها اسطلى تحخثت عت ط ح ال قة لتس فقز بالوزا      54الماد     ،ينفنها طلتس مت مجلس النواب 

طف  الفق   ال انتة   ،حاصلة على ال قة باسصل يل بأحخ الوز اء أيضاو طهذا ل يكون إل بالننبة لوزا  

تشخد المش   الخ دو ي ططل  أنه يج  أن يكون ق ا   ح  ال قة بموافقة اسغلبتة    54مت الماد   

مت    84طالدشخد طاض  عنخما يدم مقا نده مع الماد     ،الم لقة مت مجمو  عخد أعضاء مجلس النواب 

ة لصخط  ق ا ات مجلس النواب عنخما نصت على أن  الخ دو  الد  تحخثت عت اسغلبتة الم لوب

 
  .معتعديفته1952منالدستوراألردنيلعام53المادة 1



123 
 

بأغلبتة أصوات اسعضاء الحاض ست ف  الجلنة طلتس أغلبتة عخد اسعضاء الذي   ق ا اته تصخ  

 1.يد ون منهم مجلس النواب 

 : حاالت طرح الثقة

 : ط ح ال قة بالوزا   لخ  تألتفها :الحالة اسطلى

تنال ثقة مجلس النواب عت ط سق الدقخم يبتان طزا ي إلى  أي طزا   يدم تألتفها يج  عليها أن  

مجلس النواب خيل مخ  أقصاها شه  طاحخ مت تا سس تألتفها إن كان مجلس اسمة منعقخاو طذلك لنيل 

 . ال قة على أ ا ه

 : ط ح ال قة بالوزا   أط أحخ الوز اء بعخ إندهاء اإل دجواب سحخ الوز اء :الحالة ال انتة

موجبها يدم ط ح ال قة بالوزا   بأكملها أط يوزس  أط أك   لخ  إندهاء اإل دجواب سحخ هذه الحالة ب

 الوز اء 

 : ط ح ال قة بالوزا   أط الوز اء بعخ إندهاء المناقشة العامة :الحالة ال ال ة

ف  هذه الحالة يدم طل  المناقشة الد  ه  عبا   عت تبادل لل أي طالمشو   ييت مجلس النواب 

قبل    ،ةطالحكوم مت  يدم  العامة  طالقضايا  اسمو   أم  مت  أي  مناقشة  ف   المدم ل  المناقشة  ططل  

 2. أعضاء أط أك   مت أعضاء مجلس النواب  10الحكومة أط مت قبل  

طبناءاو على ذلك فإن ثقة مجلس النواب بالوزا   أط يوزس  أط أك   منها يج  أن تدواف  خيل فد    

طلذلك فإن ال قة ل تقدص  فقز على   ،طحدى تا سس تقخيم إ دقالدها ،تفهاعمل الوزا   أي مت تا سس تأل

نيلها لخ  تألتف الوزا   طإنما يملك مجلس النواب ط ح ال قة مجخداو بالوزا   بعخ منحها إياها أط بأحخ  

الوز اء بعخ ذلك أي بعخ إندهاء اإل دجواب الذي يدم ل ف  محا بة الوز اء أط أحخهم على تص ف  
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طبعخ إندهاء المناقشة العامة طف  هذه الحالة يملك مجلس النواب   ،شأن مت الشؤطن العامة  ما ف 

 .طالوز اء طل  المناقشة العامة

طل  ط ح ال قة بالوزا   يدم ب ل  مت النل ة الدنفيذية مت خيل   تس الوز اء أط ب ل  مت  

 1. مجلس النواب مت خيل عش   أعضاء فأك  

 - : الوزا   طط ح ال قةتشكيل  -

  35إن الماد     ،اسلتة طال تفتة الد  يدم فيها تشكيل الوزا   ه  حن  نصو  الخ دو  اس دن 

مت الخ دو  اس دن   منحت حق تعييت   تس الوز اء طإقالده للملك طكذلك منحت حق تعييت الوز اء  

 2.طإقالدهم طقبول إ دقالدهم للملك يناء على تنني    تس الوز اء

العيقة ييت الوزا   طمجلس النواب لغايات نيل ال قة ه  عيقة موضوعتة على ي نامج الوزا    

بمعنى تقيتم الوزا   مت خيل أشخا  طز ا ها طأن منؤطلتة الوزا   أمام    ،طلتنت عيقة شخصتة

 . مجلس النواب ه  منؤطلتة  تا تة طلتنت منؤطلتة شخصتة

طبذلك فإن ط ح ال قة بالوزا   مت قبل مجلس النواب لتس له أي عيقة مباش   أط غي  مباش    

 3. بال تفتة الد  يدم فيها تشكيل الوزا  

 : ا ي طط ح ال قةالدعخيل الوز  -

إن الدعخيل الوزا ي  واء كان مو عاو اي يكون أق ب إلعاد  الدشكيل أط يكون ضتقاو طف  هذه  

يشمل الدعخيل الوزا ي دخول طز اء جخد إلى الوزا     ،الحالة فإنه يشمل حقا   طزا سة معينة طمحخطد 

  ، طكذلك تبادل حقا   طزا سة ييت الوز اء الذيت لم يخ جوا مت الوزا   بنب  الدعخيل   ،طخ ط  طز اء منها
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حي  أن طل  ال قة   ،فالدعخيل الوزا ي ل يندوج  د دو ساو طل  نيل ال قة مجخداو عت مجلس النواب 

الذي تدقخم به الوزا   إلى مجلس النواب يكون على أ اا موضوع  طلتس شخص  مت خيل البتان  

بمعنى أن الوزا   تدقخم ب ل  نيل ال قة يناء على ي نامج عمل يبيت اإلطا     ،زا ي أط خ اب الع عالو 

تدألف منهم الوزا    ،العام لعمل الوزا   طبذلك فإن   تس    ،طلتس يناءاو على أشخا  الوز اء الذي 

حي  أن منؤطلتة  الوز اء غي  مل م لخ  إج اء تعخيل طزا ي على طزا ته أن تدقخم يبتان طزا ي جخيخ 

المنؤطل  الوزس   للخطلة طأن  العامة  النواب ه  منؤطلتة تضامنتة عت النتا ة  أمام مجلس  الوزا   

 1.منؤطلتة ف دية عت أعمال طزا ته

ف  جمهو سة مص  الع بتة أحاطت النصو  يدقخيم طل  ط ح ال قة طالق ا  الناتج عنه بمجموعة  

 :النحو است  ضوابز قبل يتان أث  ط ح ال قة طه  على

ل يدم تقخيم طل  ط ح ال قة    ،مت حي  ضوابز تقخيم طل  ط ح ال قة طالق ا  الصاد  فته  :أطل

( مت  131دطن أن ينبقه إ دجواب موجه إلى مت قخم طل   ح  ال قة منه طذلك حن  الماد  )

 ، ضمنه اإل دجواب طمفاد ذلك أن الوزس  المندجوب لم يفل  ف  تقييخ اإلتهام الذي ت  ،الخ دو  المص ي 

طسنبغ  تقخيم طل  ط ح ال قة مت ُعش  أعضاء مجلس النواب على اسقل طلم يدم اإلكدفاء يهذا القيخ  

طإنما أثقلده بض ط   طجود مقخم  طل  ط ح ال قة بالجلنة طإعدبا  تغي  أحخهم تنازلو منه عت ال ل  

طمج د   ،فالعضو الذي طقع على ط ح ال قة طأكخ يذلك تأييخه له  ،طل تخفى  مة الدشخد يهذا النص 

طأل م نص   ،طكان اسح    بز الدنازل بإج اء مكدوب   ،الغتاب لتس ق سنة قاطعة على تعخيل موقفه

مت النظام الخاخل  لمجلس النواب المص ي ع ض طل  ط ح ال قة على المجلس فو    227الماد   
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ثم تج ي    قد احنصاب المق   طسؤذن بال يم إلثنيت مت مقخم  ال تقخيمه طعق  الدأكخ مت طجود ال

 1. المناقشة ف  ال ل  طتنده  المناقشة بإصخا  ق ا  ي فض طل  ط ح ال قة أط الموافقة علته

يدوج  على الوزس  المنحوبة منه ال قة إعد ال منصبه طمعنى ذلك   ، أث  ق ا   ح  ال قة  :ثانتاو 

فاسم     ،ا  المجلس بنح  ال قة طل توجخ حاجة ل   يقخم الوزس  إ دقالدهإندهاء طليده مت تا سس ق  

الحكم   بإعمال  المعنتة  الجهات  تقوم  حي   عمله  مت  فصله  يندجوب  قضا    حكم  بصخط   أشبه 

فال اج  أن  ح  الب لمان ال قة مت الوزس  تنه  خخمده بقو     ،طت بيق أث ه بإتخاذ إج اء إنهاء الخخمة

  ق ا  يذلك فهو لتس أك   مت إج اء تنفيذي لق ا  الب لمان بنح  ال قة طعلى ال غم  القانون طإذا صخ 

مت طضوح المنألة يلم  البعض إلى أن الوزس  الذي  ح  الب لمان ال قة منه علته الدقخم إلى   تس  

قبولها اسخي   طعلى  بإ دقالده  علته    ،الجمهو سة  منه  ال قة  الذي  حبت  الوزس   أن  البعض  طس   

طسبخط هذا ال أي  ،  دم ا  ف  عمله طتص سف العاجل مت شؤطن منصبه حدى يدم تعييت خلف له اإل

فالقاعخ  المعمول يها ه  بقاء الحكومة    .على ف ض إ دقالة الحكومة بأكملها  ،قاا ف  هذه الحالة

 دقالة  فعنخ إ  ،طهذا القتاا مع الفا ا   ،ف  مكانها ي غم قبول ا دقالدها لدص سف العاجل مت اسمو 

طهكذا نوجخ أمام ض ط   تف ض   ،الحكومة ل يوجخ مت يننخ إلته عملها لحيت تشكيل تلك الد  تخلقها

اكدنى   المندقيلة لدص سف ما  الحكومة  ال من  طالنماح بإ دم ا   لقواعخ اإلخدصا   علينا خيفاو 

 ، ل قة مت طزس  طهذه الض ط   ل محل لها إطيقاو  ف  ف ض  ح  ا  ،ب ابع اإل دعجال مت اسمو 

أط حدى    ،فمت المتنو  إ ناد تص سف العاجل مت شؤطن الوزا   الد  كانت مننخ  له لوزس  أخ 

 2.طهذا عت  ح  ال قة مت نواب   تس مجلس الوز اء أط الوز اء  ،ل  تس الوز اء نفنه

 
8:07AM ،7-12-2017،فيالنظامالبرلمانياإلستجواب،2017،صوصأحمدنبيل 1

https://almerja.com/reading.php?idm=92355 
،دارالنهضةالعربية،القاهرة،القانونالدستوريوالنظامالسياسيالمصري،سعادناصفعبدللا،الشرقاوي 2

 .687صفحة



127 
 

كان يخضع  أما عت  ح  ال قة مت   تس الوز اء طالمكلف د دو ساو بمنؤطلتة   تس الوز اء إن  

إل أنه يخدلف عنه مت حي  أث  الق ا  في يد ت  على هذا الق ا   ،لذات اإلج اءات المع طضة أنفاو 

فف  حالة إعين مجلس النواب   ،كما هو من ق  طمدبع ف  الخ اتي  المص سة النابقة إ دقالة الوز اء

لموضو  طما أندهى إلته  يدعيت على مكد  المجلس إعخاد تق س  يدضمت عناص  ا  ،منؤطلتة الحكومة

طاس باب الد  أ دنخ إليها ف  ذلك طسع ض ال  تس الدق س  على    ،المجلس مت  أي ف  هذا الشأن

الجمهو سة ف  هذا   ،المجلس الجمهو سة،  طل  تس  الدق س  ي فع ل  تس  المجلس على  طبعخ موافقة 

بمنؤطلتة الوز اء إلى مجلس الف ض أن ينلك إما قبول إ دقالة الوز اء أط إعاد  الدق س  الخا   

أيام طسد ت  على تلك اإلعاد  ع ض اسم  على مكد  المجلس ف  جلنة    ،الشع  خيل عش   

طسع ض مكد  المجلس ما ينده  إلته بشأن الدق س  المذكو  طأ باب إعادته للمجلس على    ،طا  ة

بال فته  أيها  تبيت  للمجلس  تق س او  العامة  اللجنة  طتعخ  العامة  بأغلبتة  اللجنة  تق  ه  لما  طفقاو  موضو  

أعضا ها طسع ض هذا الدق س  على المجلس خيل عش   أيام مت تا سس  د   تس الجمهو سة الدق س   

  ، فإذا ت اجع المجلس عت تق س  منؤطلتة الحكومة   ،الخا  بمنؤطلتة   تس مجلس الوز اء إلى المجلس

أما إذا عاد المجلس إلى   ،ة النايق إصخا هإندهى الموضو  عنخ هذا الحخ طزال ُأث  ق ا   ح  ال ق

فم   أخ   ل  تس الجمهو سة الختا  بقبول اإل دقالة للوزا   أط ع ض الن ا     ،تأكيخ منؤطلتة الوزا  

طتقف جلنات المجلس ف  حالة اإلنحتاز ل  سق اإل دفداء   ،ييت المجلس طالحكومة ل  دفداء الشعب 

فإذا أيخ اإل دفداء الحكومة ُعخ المجلس منحيو    ،تجة الدصوست طبهذه الخ و  يدعلق حق المشكلة يند

طهذا الدنظتم يكشف عت أن عخم    ،طإذا  انخ الشع  المجلس قبل   تس الجمهو سة إ دقالة الوزا  

 1.تنا ق الخ دو  ل يكون ييت نص طأخ  طإنما أحتاناو يكمت ف  ذات النص 
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طهو النا      ،طجهه أحخ أعضاء مجلس النواب  اإل دجواب الذي  ،طقخ يكون الم ال الواض  لذلك

ف  شه  ما ا عام   (يو ف ب  ا غال )لوزس  اإلقدصاد طهو الخكدو     (البخطي ف غل )المعا ض  

  طب غم قو  اإل دجواب   ،حول موضو  ط ا ل حماية المندجات المحلتة مت اإلغ اا النلع   2000

الذي كان مخعماو باس انيخ طالمندنخات طاس قام طالوثا ق ط غم أن اإل دجواب قخ حاز على إعجاب 

الجمتع طثنا هم مت معا ضة طأغلبتة إل أن مصي  اإل دجواب كان م ل جمتع إ دجوابات عهخ ما 

 1.بعخ ال و   طهو تقخيم الشك  للوزس  طاإلندقال لجخطل اسعمال

 م الوزراء جنائياً إتها :المطلب الثامن

ف  الحكومات الجمهو سة الوزس  منؤطل جنا تا طمت الناحتة النتا تة تخدلف موقف الخ اتي  مت  

فهناع بعض الخ اتي  تق   المنؤطلتة النتا تة لل  تس طذلك   ،حي  تق س  المنؤطلتة أط عخم تق س ها

الذي أجاز ع ل ال  تس بق ا     1931بإباحة ع له قبل إندهاء   ا ده م ل الخ دو  اسلمان  لننة  

ل ت هناع د اتي  ل تق      ،مشد ع يصخ  عت المجلس الشعب  طمجلس الوليات بأغلبتة خاصة

المنؤطلتة النتا تة لل  تس طتلق  هذه المنؤطلتة على عاتق الحكومة طحخها  واء كانت جماعتة أط  

 2.ف دية

" الملك هو  أا الخطلة طمصون مت كل  الخ دو  اس دن  ق   عخم منؤطلتة الملك بجمتع صو ها  

، أي أن الخ دو  حافظ على منؤطلتة الوز اء جنا تاو ل نه أحاطها بإج اءات تخدلف  3تبعة طمنؤطلتة "  

ل نه    ،طالخ دو  اس دن  لم يق   أي حصانة ل  تس الوز اء طالوزس   ،عت اإلج اءات الجنا تة العادية

 
8:07AM ،7-12-2017،اإلستجوابفيالنظامالبرلماني،2017،صوصأحمدنبيل 1
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ل يل إنه أضاف إلى الج ا م المق    ف  قانون    ،  م ط سقاو معيناو للدحقيق معهم طكتفتة إتهامهم جنا تاو 

 1.العقوبات ج ا م أخ   أط دها طنص عليها قانون محاكمة الوز اء

طنيحظ أنه ل   تدحقق المنؤطلتة الجنا تة للوز اء تد ل  أن يكون الوزس  على  أا منصبه أثناء  

طهذه المنؤطلتة تندم  حدى بعخ أن يد ع منصبه طسفاد مت ذلك أنه عخم كتام    ، ت ابه الفعل الج م إ

بحي  يخضع    ،المنؤطلتة الجنا تة للوزس  ف  حال إ ت ابه أفعال ج متة قبل أن يدولى منص  الوزس 

 .للقواعخ العامة الج ا تة طلتس طفق القواعخ الخاصة بمحاكمة الوز اء

بحي  تم تح سكها ضخ الوزس  ط  تس    ،طشهخ اس دن ت بتقات عخيخ  لقتام المنؤطلتة الوز اية -

طمت هذه الد بتقات بما يع ف بقضتة " ال ازسنو " طالد  كان المدهميت    ،الوز اء بعخ ت كهم لمناصبهم 

 .( أ امة الخباا)باإلضافة لوزس  النتاحة النايق  (مع طف البخيت )فيها   تس الوز اء 

حي  كان ف  ذلك الوقت يشغل منص    تس الوز اء    ،2007طتعود طقا ع هذه القضتة لعام  

عنخما طقعت الحكومة اس دنتة إتفاكتة   ،مع طف البخيت طسشغل منص  طزس  النتاحة أ امة الخباا

طتقض  بمنحه حق إقامة كازسنو ف  اس دن طأن يد ت     ،مع مند م  كنخي يحمل الجننتة الب س انتة

إن ق  ت إلغاء اإلتفاكتة طقخ ألغت الحكومة اإلتفاكتة    ،الحكومة غ امات تصل إلى ملتا  دينا   على

 .مت خيل تنوسة مع المند م 

  ،هذه الو يلة ال قايتة الب لمانتة أ ا ها القانون  منؤطلتة الحكومة النتا تة أمام مجلس النواب 

 : مت الخ دو  اس دن  طالد  تنص على 51طالد  نصت عليها الماد  

"  تس الوز اء طالوز اء منؤطلون أمام مجلس النواب منؤطلتة مشد كة عت النتا ة العامة للخطلة 

 . كما أن كل طزس  منؤطل أمام مجلس النواب عت أعمال طزا ته "

 
 320ص،2014،األردن،دارالثقافة،الطبعةاألولى،البسيطفيالنظامالدستوري،نعمانأحمد،الخطيب  1
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 1مضمون المنؤطلتة الج ا تة:  •

ع  سنها تم ل مناا بحقوا أط مصال  جخي   بالحماية الجنا تة طه   تشكل الج سمة خ   إجدما

تهخد ال تان البش ي ف  أمنه طإ دق ا ه طإن يقاو مت الخ و   الد  تدنم يها هذه الظاه   نجخ علماء  

علم  ) القانون طعلماء النفس أنهم منحوا هذه الظاه   إهدماماو شخيخاو طنشأ عت هذا اإلهدمام بما ينمى  

 ام(. اإلج  

طتعخ المنؤطلتة الج ا تة مت أهم القواعخ اس ا تة ف  قانون العقوبات بإعدبا ها نظ سة مد املة 

طعلى ال غم مت أهميدها أغفل القانون   م معالمها طأكدفى باإلشا   ف  نصو  مدف قة إلى بعض 

  ، ت الجنا تة القخيمة طلم تعخ المنؤطلتة الج ا تة منؤطلتة مادية بحدة كما كانت ف  الدش سعا ،أحكامها

يل تقوم ف  الوقت الحاض  على أ اا المنؤطلتة اسخيكتة أط اسديتة طسذه  البعض لدع سفها على  

" عيقة قانونتة تنشأ ييت الف د طالخطلة يلد م بموجبها الف د إزاء النل ة العامة بإلجابة عت فعله  :أنها

 مد ت  على المخالفة ".  المخالف للقاعخ  القانونتة طبالخضو  ل د الفعل ال

طسذه   أي مت الفقه لعخم إعدبا  المنؤطلتة الج ا تة  كناو مت أ كان الج سمة كونها ل تنشأ إل  

 إذا تواف ت جمتع أ كان الج سمة. 

طال أي اسخ  يدفق على إعدبا  المنؤطلتة الج ا تة  كناو مت أ كان الج سمة بحجة أن لتس كل  

ت اإلننان يخضع ل ا لة العقاب طإنما يج  أن يكون هذا النلوع   لوع مخالف للقانون يصخ  م

 .قاييو للمنا لة عنه شخصتاو 

يحاكم الوز اء   ،منه  3طجاء ف  الماد   قم    ،1952لننة    35صخ  قانون محاكمة الوز اء  قم  

 :طه  على النحو الدال  ،إحخ  الج ا م الناتجة عت تأدية طرا فهم أمام المجلس العال  إذا إ ت بوا
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 الختانة العظمى  .1

 إ اء  إ دعمال النل ة   .2

 اإلخيل يواج  الورتفة   .3

( لدق   ما يعخ مت ج ا م الختانة العظمى أط ما يعخ مت ج ا م إ دعمال  4.5.6طتابعت الماد  ) 

طبالنظ  إلى باق  النصو  حي  تشي  الماد  ال ابعة إلى   ،النل ة أط ما يعخ إخيلو يواج  الورتفة

( مت الخ دو   61طجاءت الماد  )  ،العقوبة نيحظ أن العقوبة مشخد  نظ او لحنا تة الورتفة الوزا سة

لدق   أن الوزس  الذي يدهمه  مجلس النواب يوقف عت العمل إلى أن يفصل المجلس العال  ف  

 ".قضيده طل تمنع إ دقالده مت إقامة الخعو  علته أط اإل دم ا  ف  محاكمده

طمت جهة ثانتة مت الممكت أن ُينأل الوز اء مخنتاو مت حي  إل امهم بالدعوسض عت الض   الناتج  

مت    9الماد     ،( فالوز اء منؤطلون مخنتاو طفقاو سحكام القانون المخن )عت تص فه أثناء أداء طرتفده  

 . قانون محاكمة الوز اء

طالمقصود بالمنؤطلتة المخنتة إل ام الوزس  بالدعوسض عت الض   أط اسض ا  الناتجة عت تص فه  

 1.اء تأديدهم أحكام القانون المخن أثناء تأديده للورتفة طهذا يعن  أن الوز اء منؤطلون أثن 

طللمدض   أن ي فع الخعو  المخنتة خيل طجود الوزس  على  أا عمله أط بعخ خ طجه مت الوزا    

  9طهذا ما نصت علته الماد     ،ش س ة م اعا  المخ  القانونتة المنصو  عليها إلقامة الخعو  المخنتة

 2ز اء منؤطلون مخنتاو طفق أحكام القانون المخن  " مت قانون محاكمة الوز اء طالد  نصت على " الو 

ف  جمهو سة مص  الع بتة ُينأل   تس الجمهو سة جنا تاو عت بعض اسعمال باإلضافة لمناءلة 

 . طل ل منهما قانون يحكمه طإج اءات خاصة به ،الوز اء جنا تاو 

 
دارالحامدللنشر،عمان،الطبعةالسابعة،التربيةالوطنيةوالنظامالسياسياألردني،2005أمين،المشاقبة1
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 دارالثقافة،عمان،الطبعةاألولى،الكتابالثالث،،النظمالسياسيةللسلطةالتشريعية2011،عصامعلي،الدبس2
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بالننبة ل  تس الخطلة فإنه يكون إتهام   تس الجمهو سة بالختانة العظمى أط إ ت اب ج سمة جنا تة  

مقخم مت ثل  أعضاء مجلس النواب على اسقل طل يصخ  ق ا  اإلتهام إل بأغلبتة    اقد احيناء على  

ثلت اسعضاء باإلتهام طهو  الخ دو  نصاباو خاصاو  يشد    طبذلك  المجلس  المكونيت    ثل   أعضاء 

المجلس   ثل ا أعضاء  اإلتهام طه   للموافقة على إصخا  ق ا   أغلبتة خاصة  يشد    للمجلس طكما 

اإلهدمام تشكل لجنة للدحقيق مكونة مت خمس أعضاء مت مجلس النواب طب  سقة    اقد احطبمج د  

مجلس خيل لددولى د ا ة موضوعه طت فع ندتجة عملها إلى   تس ال  ،اإلقد ا  الن ي ف  جلنة علنتة

 1. شه  مت تا سس ت لتفها طسجوز للمجلس أن يق   تقصي  المخ 

طسحخد   تس مجلس النواب جلنة لمناقشة الدق س  خيل خمنة عش  يوماو مت تا سس  فعه إلى 

 . أي أغلبتة ثل   أعضا ه ،طسصخ  المجلس ق ا ه يهذا الشأن طفقاو سحكام الخ دو  ،المجلس

الجمهو سة طمجلس الشع  حق إحالة الوزس  إلى المحاكم عما يقع منه مت ج ا م  طسملك   تس  

مقخم    اقد احطسكون ق ا  مجلس النواب بإتهام الوزس  يناء على    ،أثناء تأدية أعمال طرتفده أط بنببها

مت خمنة أعضاء مت مجلس النواب على اسقل طل يصخ  ق ا  اإلتهام إل بأغلبتة ثل   أعضاء  

 2.المجلس

اإلحالة ه  ندتجة ق ا    ،طسدض  مت نص الماد  النايق أنه هناع ف ا ما ييت اإلتهام طاإلحالة

ف  حيت أن اإلتهام يكون فقز ييخ مجلس    ،ينمى ق ا  اإلحالة طسكون ييخ ال  تس طمجلس النواب 

تقخيمه مت قبل خمس أعضاء على اسقل يدم  تقخيم ال،النواب طفقاو للش ط  المحخد     قد اح طبمج د 

بإتهام الوزس  يدم تشكيل لجنة للدحقيق مت خمس أعضاء مت مجلس النواب طسدم إخدتا  أ بع منهم  

عت ط سق اإلقد ا  الن ي طف  جلنة علنتة ي ش    تس المجلس عضوسيت مت  جال القانون ف   

 
 2016النظامالداخليلمجلسالنوابالمصريوتعديفتهلعام،263المادة 1
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موضو     إلخدتا  أحخهم بال  سقة ذاتها عضواو ف  هذه اللجنة طتدولى لجنة الدحقيق د ا ة  ،المجلس

 1. طالدحقيق فته  قد احال

أن يقخم إلى   تس المجلس النتاي  ب ل  كداي  موقع علته مت قبل    اإلتهام  اقد احطسشد   ف   

طسحال إلى    ،قد احخمس أعضاء مت المجلس النتاي  مدضمت جمتع العناص  اس ا تة الد  تؤسخ ال

طللجنة إ دخعاء    ،اللجنة العامة لخ ا ده طتقخم تق س  عنه خيل شه  على اسك   مت تا سس اإلحالة

طلها أن توكل هذه المهمة إلى لجنة ف عتة طسصخ     ،س المجلس طأن تنمع أقوالهالوزس  عت ط سق   ت 

 2ق ا ها بإتهام الوزس  بأغلبتة أعضا ها. 
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 المبحث الرابع 
 الرقابة البرلمانية في الدول المقارنة في كفتي الميزان 
فصلهم عت بعضهم  نوض  ف  هذه الخ ا ة البح تة أن الب لمان له نوعيت مت الورا ف طل يمكت  

طالورتفة اسطلى ه  الورتفة الدش س تة طهذا هو عملها ططرتفدها ال  تنتة للب لمان طالورتفة ال انتة  

ه  م اقبدها سعمال النل ة الدنفيذية عت ط سق الو ا ل الد  منحها إياها القانون طنعدقخ أن الخ دو   

مندخبة مت قبل الشع  طه  مت تعب  عت  من  حق الم اكبة للنل ة الدش س تة سنها ه  النل ة ال 

 . إ ادتهم لهذا تم منحها العخيخ مت الو ا ل الد  تناعخها بف ض  قايدها

ييحظ أن هناع أطجه للدشابه طاإلخديف ييت النظاميت اس دن     ،طمت خيل ا دع اض ما تقخم

 : للخ اتي  طاسنظمة الخاصة بالمجالس الب لمانتة طالمص ي إ دناداو 

طف     96فتما يخص النؤال الب لمان  لقخ جاء النص علته ف  الخ دو  اس دن  بالماد   قم -1

طسشد ع الخ دو ست ف  حالة عخم تحوسل النؤال إلى   ،129الخ دو  المص ي بالماد   قم  

يج    ،إلى إ دجواب ينفس الجلنة   إ دجواب حي  أنه حن  القوانيت ل يجوز تحوسل النؤال

الوزس  مهلة للدمكت مت اإلجابة يدم إع اء  أط أي    ،أن  المي انتة م يو  طأيضاو عنخ مناقشة 

موضو  يدم ط حه للنقاع الد   بق ذك ها للنؤال ل يدم ت بتقها سنه المناقشة ت ون حق  

 . لجمتع أعضاء المجلس

ذك ه ف  ص-2 تم  الب لمان   اإل دجواب  بالماد   قم  فتما يخص  المص ي  الخ دو     130ل  

طبالننبة للقانون اس دن  فإنه تم تنظتمه مت قبل النظام الخاخل  لمجلس النواب طاسعتان  

طل ت   ،طنجخ أن الدشابه كبي  ما ييت البلخيت مت ناحتة ش ط  طإج اءات عملتة اإل دجواب 

ده  بإندهاء الخط   العادية كان هناع ف ا بنتز ف  إنهاء اإل دجواب حي  أنه ف  اس دن ين 

طل ت ف  جمهو سة مص  الع بتة   ،طأيضاو ف  حالة  فض الوزس  الدع ض لعملتة اإل دجواب 
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ينده  عنخ زطال عضوسة مت تقخم باإل دجواب أط زطال عضوسة الوزس  طأيضاو ينده  ف  

إندهاء الخط   الد  تم تقخيم النؤال فيها طأيضاو ف  حالة إتخاذ ق ا   ح   ال قة مت  حالة 

 .الحكومة

بالننبة ل  ح موضو  عام للمناقشة فإن المش   اس دن  لم ينص عليها ص احة ف  -3 أما 

- 131) صل  الخ دو  طت ع أم  تنظتمها للنظام الخاخل  لمجلس النواب ف  المواد  قم  

134)  ( بالمواد  قم  اسعتان  لمجلس  الخاخل   الخ دو     ،(  102- 99طالنظام  على عكس 

طمت الف طقات ما ييت   ،169ذي نص على هذه الو يلة ف  الخ دو  بالماد   قم المص ي ال

القانون اس دن  طالمص ي أنه القانون اس دن  نص على أنه يحق ل الب  المناقشة العامة 

طل  ط ح ال قة بالوزا   أط الوزس  بعخ إندهاء المناقشة طهذا لم ي د له نص مماثل ف  القانون  

الف    ،المص ي  تقخيم طل  طمت  أنه ل يجوز  المص ي نص على  القانون  أنه  أيضاو  طقات 

طهذا النص لم يوجخ له م يل    ،لمناقشة الحكومة قبل أن تع ض يتانها طإصخا  ق ا  بشأنه

 ف  القانون اس دن . 

بالننبة للدحقيق الب لمان  لم ينص علته الخ دو  اس دن  ص احة طت ع أم  تنظتمه لي حة  -4

طجمهو سة مص  الع بتة الدحقيق الب لمان  كان يدم عت    ،  النواب طاسعتانالخاخلتة لمجلن

ط سق لجان مدخصصة لدقص  الحقا ق طهذا مشابه للنظام اس دن  الذي يوجخ فته لجان  

 . ي لمانتة خاصة بالدحقيق ف  قضايا معينة

ي غبة أيضاو لم ي د النص علته ف  الخ دو  اس دن  طأكدفى يدنظتم النظام الخاخل    قد احال-5

- 103( طط د  النص علته ف  مجلس اسعتان)138-135لمجلس النواب له ف  المواد )

 .طحن  الخ دو  المص ي فإنه نص عليها بصل  الخ دو  ططضع لها تع سف ،(106



136 
 

شكاط  نص عليها الخ دو  اس دن  طنظمها كل أما ما يخص موضو  اإل دما  للع ا ض طال-6

مت مجلن  النواب طاسعتان طكذلك نص عليها الخ دو  المص ي طتعدب  إج اءاتها مدماثلة  

 .لحخ كبي 

ال قة-7 النتا تة طط ح  للمنؤطلتة  بالمنؤطلتة    ،بالننبة  أخذ  اس دن   الخ دو   إن  اس دن  ف  

 ، ال قة مت أحخ الوز اء هو إعد ال منصبه  طاسث  المد ت  على  ح    ،الف دية طالدضامنتة

المجلس  تا سس صخط  ق ا   يقبلها مت  أن  الذي علته  الوز اء  ل  تس  إ دقالة شكلتة  طسقخم 

منه ال قة  عخد   ،بنح   مجمو   مت  الم لقة  باسك  سة  يكون  ال قة  بعخم  المجلس  طق ا  

زا   أط ي  تس الوز اء يج  طأما إذا كان الق ا  الصاد  مت المجلس بعخم ال قة بالو   ،اسعضاء

عليها أن تندقيل طقبول اإل دقالة مت صيحتات جيلة الملك فإذا قبل الملك اإل دقالة تعدب  

ف  حيت القانون المص ي ق ا   ح  ال قة ي  تس الوز اء ط الوز اء   ،الوزا   مندقيلة بال امل

أحخ نواب   تس مجلس  يكون بأغلبتة أعضاء المجلس طاسث  المد ت  على  ح  ال قة مت  

طسج  علته تقخيم إ دقالده فو او طإل طجبت إقالده طتقخيم    ،الوز اء أط الوز اء هو إعد ال منصبه

يكون مت تا سس ق ا  مجلس   ،اإل دقالة ش   شكل  أط اإلقالة يج  أن  طتا سس اإل دقالة 

 . النواب بنح  ال قة

ن المص ي طاس دن  مت حي  المنؤطلتة هو  إن اإلخديف ما ييت القانو   ،إتهام الوز اء جنا تاو -8

أن اس دن قخ طضعت حصانة للملك طأنه مصون مت كل تبعة طمنؤطلتة طالوز اء يج  على 

كل طزس  أن يدحمل منؤطلتة أي عمل قام به طف  جمهو سة مص  الع بتة كان اسم  كذلك  

 . كل تبعةبالننبة للوز اء طل ت ال  تس أيضاو علته منؤطلتة طهو غي  مصون مت 
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 الفصل الرابع 
 تأثير السلطة التنفيذةة على السلطة التشريةية في الدول المقارنة 

طلخيها ف  ذلك   ،تدحمل النررل ة الدنفيذية ف  الخطلة أعباء تنرريي  مخدلف منررا ل الحتا  ف  الخطلة

طالنررررل ة الدنفيذية يهذا المعنى   ،الج ء اسعظم مت المؤ ررررنررررات طالهيئات ك  تنررررد تع تنفيذ مهماتها

كونها على تماا مباشررررر  مع مخدلف    ،تبقى محز أنظا  الهيئات طالمؤ رررررنرررررات اسخ   طالمواطنيت

 .طه  بالدأكيخ م ك  ميحظة مم ل  الشع   ،م كبات الخطلة طالوطت

ما يأت  البح  ف  تأثي  النرررررررررررل ة الدنفيذية على النرررررررررررل ة الدشررررررررررر س تة مت حي  إن طمت هنا  ب

حدى تنرد تع القتام يخط ها   ،النرل ة الدنفيذية يج  أن تمدلك اسدطات طالو را ل طالصريحتات ال افتة

يل طالقخ    ،لذا أع ى المشررررر   ف  مخدلف دطل العالم للنرررررل ة الدنفيذية هوامش طا رررررعة مت الم طنة

طتبعاو للظ طف الد     ،لدأثي  طالدأثي  ال بي  على النررررررررررررررل ة الدشرررررررررررررر س تة ف  ك ي  مت اسحتانعلى ا

 1.تندخع  ذلك طالد  يقخمها الخ دو  أ ا او ف  صو تها العامة

تحدفظ النرررررررررررل ة الدشررررررررررر س تة يخط ها مت حي  كونها  رررررررررررل ة  قايتة ف  المقام اسطل   ،ط غم ذلك

طمت هنا بح  المشرر عون ط جال النررتا ررة طالقانون    ،تة بال بعإلى جان  طرتفدها الدشرر س  ،طالحا ررم

طالررخط    ،فررالررخط  ال قرراي  للب لمرران  ،عت م سررخ مت الدحررخيررخ ف  تعييت الفواصرررررررررررررررل ييت هررذيت الحررخيت

 .يصبحان ف  هذا النتاا نق ة إن يا فقهتة طد دو سة طتش س تة  ،الدنفيذي العمل  للن ة الدنفيذية

ة الدنفيذية على النررررل ة الدشرررر س تة ف  مصرررر  طاس دن يدفاطت عخد طتدفاطت طبتعة تأثي  النررررل 

فمت جهة ل يخ أن تؤخذ ف  اإلعدبا  منررررررررررألة الد و  الدا سخ  لنشرررررررررروء الحتا     ،العوامل طالشرررررررررر ط 

طمت الجهررة اسخ   ل يررخ أن تؤخررذ بعيت    ،الررخيمق اطتررة الب لمررانتررة طت و هررا ف  كررل مت تلررك الررخطل

 ،ف  كل مت تلك الخطل  ،طالوطنتة طال قافتة  القدصرررررراديةطاإلجدماعتة ط   اإلعدبا  الظ طف النررررررتا ررررررتة
 

،رسالةدكتوراه،عمان،التأثيرالمتبادلبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةية،2009،فراسمحمدأحمد،اليعقوب 1
 جامعةعمانالعربية،كليةالحقوق
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كما أن منررررألة مخ  م اعا  منررررا ل الح سة طالخيمق اطتة طحقوا اإلننرررران تنخ   على اس ج  ف  هذا 

  1.اإلطا  العام

طإن ما ي  حه هذا الفصررررل مت منررررا ل يم ل محاطلة لدغ تة أ ررررس تأثي  النررررل ة الدنفيذية على  

فتما يدصرررررررل   ،طأشرررررررركال هذا الدأثي  طحخطده طضررررررررواب ه ،النررررررررل ة الدشرررررررر س تة ف  اس دن طمصرررررررر  

بالنصررو  الخ رردو سة أط فتما يدصررل باسلتات طال تفتات الد  تما ا عب ها النررل ة الدنفيذية تأثي ها  

طتأت  ف  هذا المجال اإلتهامات الخاصررررررة يدغول النررررررل ة الدنفيذية على    .النررررررل ة الدشرررررر س تة  على

النررل ة الدشرر س تة ف  ك ي  مت دطل العالم أط قضررايا إحد ام جوه  مبادئ الح سة طالخيمق اطتة طعخم  

 اإلكدفاء ينصررررررو  د رررررردو سة طقانونتة ف  حيت تنحخ  العملتة الدنفيذية يدلك النصررررررو  على أ ض 

 الواقع.

 :طلهذا  وف يدم تقنتم هذا الفصل إلى ثيث مباح  تد لم عت

   .تأثير السلطة التنفيذةة على السلطة التشريةية في المملكة األردنية الهاشمية   :المبحث األول

 تأثير السلطة التنفيذةة على السلطة التشريةية في جمهورية مصر العربية.  :المبحث الثاني

 .الصعوبات التي تواجه السلطتين  :المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 
،الحدودالدستوريةلطبيعةالعفقةبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةية،2013،أنسنايفحمدان،المومني 1

. جامعةالالبيت،كليةالحقوق،رسالةماجستير،عمان
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 المبحث األول 
 تأثير السلطة التنفيذةة على السلطة التشريةية في المملكة األردنية الهاشمية 

فإن النظام النرررتا ررر  ف  اس دن هو   ،حنررر  ما نصرررت علته الماد  اسطلى مت الخ ررردو  اس دن 

 ،طسدنررلم النررل ات الخ رردو سة   تنرراو للخطلةمل   ط اث  مما يعن  أن الملك يعدل  الع ع نتاي   نظام  

  ،ط  تنرراو للنررل ة الدنفيذية فإعديء الملك الع ع طتنررلمه للحكم هو حق نص علته الخ رردو  صرر احةو 

مت الخ رررررردو  " على أن ع ع الممل ة اس دنتة الهاشررررررمتة ط اث  ف  أ رررررر      28حي  نصررررررت الماد   

طإ ررررردناداو لهذا النص  ،الذكو  مت أطلد الظهو  "الملك عبخهللا ايت الحنررررريت طت ون ط اثة الع ع ف   

فإن تنررررررررررررلم الملك لنررررررررررررل اته الخ رررررررررررردو سة ل يحدا  إلى ق ا  مت أي جهة مهما كان نوعها مندخبة  

طالملك يدولى  رررررررل اته لمخ  غي  محخطد  إل ف  حال طاحخ  فقز نصرررررررت    ،أط غي  مندخبة (ي لمان)

أنه يجوز إنهاء طلية الملك فتما إذا ثبت م ضره عقلتاو  مت الخ ردو  طالد  ثبت فيها   28عليها الماد  

طفتما   ،طسكون ذلك بق ا  مت مجلس اسمة الذي ُيخعى لمناقشرررررة هذا اسم  مت جان  مجلس الوز اء

عخا هذه الحالة فإن الملك يدبوأ الع ع لمخ  غي  محخطد  طت ون  رررل ده منررردقلة إ ررردقيلو تاماو تجاه  

 1كافة اسط اف.

تجخ  اإلشرا   إلته طعلى ال غم مت الصريحتات الممنوحة للملك ف  مجال النرتا رة الخاخلتة طمما 

إل أن هناع ما يحخ مت هذه الصرررررررررررريحتات طالذي ي لق علته " منوطة الدوكتع   ،بموج  الخ رررررررررررردو 

  اسم  ،اإلضررراف  أط الدوكتع الم دط  " طالذي يناء علته ل ينرررد تع الملك مباشررر   صررريحتاته منف داو 

طسنررررردنخ هذا المبخأ إلى أن الق ا ات الد  تصرررررخ  عت   تس    ،الذي يحخ مت صررررريحتات   تس الخطلة

 2.الخطلة طل   ت ون نافذ  يج  أن تقد ن يدوكتع   تس الوز اء أط الوزس  أط الوز اء المخدصيت

 
اليعقوب،فراسمحمدأحمد،2009،التأثيرالمتبادلبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةية،عمان،رسالةدكتوراه، 1

93ص،جامعةعمانالعربية،كليةالحقوق  
الحياري،عادل،1972،القانونالدستوريوالنظامالدستورياألردني،دراسةمقارنة،عمان،مطبوعات 2

630/631الجامعةاألردنيةص . 
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محرخد  يخدص  أا الرخطلرة ف  اسنظمرة النترايترة المدوازنرة يرخعو  مجلس اسمرة ل نعقراد ف  ترا سس  

طهذا ما أخذ به المشر      ،طإذا لم يقم يهذه ا خصرة طمضرت المخ  المحخد  ينعقخ المجلس بقون القانون 

طنصرررت على " يخعو الملك مجلس    78الدأ رررتنررر  اس دن  ف  النظام النرررتا ررر  اس دن  بالماد   قم 

طإن كان    ،ل  رنةاسمة إلى اإلجدما  ف  دط ته العادية ف  اليوم اسطل مت شره  تشر ست اسطل مت ك

اليوم المذكو  ع لة   رمتة فف  أطل يوم يلته ل يكون ع لة   رمتة على أنه يجوز للملك أن ي ج   

بإ اد  مل تة تندشررررررر  ف  الج سخ  ال  رررررررمتة إجدما  مجلس اسمة لدا سس يعيت ف  اإل اد  المل تة على  

  1أن ل تدجاطز مخ  اإل جاء شه ست ".

( نصرررررررررررت على المجلس له أن يؤجل بإ اد  مل تة جلنرررررررررررات مجلس 81الماد  )الفق   اسطلى مت  

طل ت هذا الحق تحتز به محاذي     ،طل ت يج  أن ل تدجاطز مخ  الدأجيل شره ست ،اسمة ثيث م ات 

سنه مت الممكت أن ينرررراء إ رررردخخامه طهذه اإل رررراءه تؤدي إلى اإلخيل بمبخأ الفصررررل الم ن ما ييت  

ال انتة على أنه إذا لم يخ  مجلس اسمة إلى اإلجدما  بمقدضررررررى الفق      طنصررررررت   .النررررررل ات ال يث 

 2.النابقة فإنه يجدمع مت تلقاء نفنه

طإلى جان  هذه ال خصررررررررة أع ت اسنظمة النررررررررتا ررررررررتة ل ؤ رررررررراء الخطل حق دعو  المجلس لخط   

فمنها ما   ،إل أن اسنظمة اس رررا رررتة اخدلفت ف  شرررأن  رررل ات المجلس ف  هذه الخط ات   ،إ رررد نا تة

طمنها ما  رررررررررم  له ف  بح  امو  أخ   غي    ،حصررررررررر ها بالمنرررررررررا ل الد  أد جت ف  أعمال الخط  

طقخ أخذ النظام   ،مخ جة إذا طافقت الوزا   طمنا ما جعل المجلس ينرررد د كامل  رررل اته ف  هذه الخط  

يخعو عنخ    . للملك أن1( على " 82النررررررتا رررررر  اس دن  ال اهت باإلتجاه اسطل حي  نصررررررت الماد  )

الضر ط   مجلس اسمة إلى اإلجدما  ف  دط ات ا رد نا تة طلمخ  غي  محخد  ل ل دط   مت أجل إق ا  

 
،رسالةدكتوراه،عمان،التأثيرالمتبادلبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةية،2009،مدفراسمحمدأح،اليعقوب 1

93ص،جامعةعمانالعربية،كليةالحقوق
  .معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام،81المادة 2
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. يخعو  2أمو  معينة تبيت ف  اإل اد  المل تة عنخ صررررررررررخط  الخعو  طتفض الخط   اإل ررررررررررد نا تة بإ اد   

لبتة الم لقة لمجلس الملك مجلس اسمة ل جدما  ف  دط   إ ررررررررررد نا تة أيضرررررررررراو مدى طلبت ذلك اسغ

. ل يجوز لمجلس اسمة أن  3النواب بع سضرررررررررررررة موقعة منها تبيت فيها اسمو  الد  ي اد البح  فيها 

يبحرر  ف  اي دط   ا ررررررررررررررد نررا تررة إل ف  اسمو  المعينررة ف  اإل اد  المل تررة الد  انعقررخت تلررك الررخط    

 1بمقدضاها ".

فل  تس الخطلة أن يقوم بفض دط   مجلس اسمة عنخ إ ررررررررررررد مال   ،النعقاد طفتما يخص فض دط   

مت الخ رررررردو  " للملك   34طقخ نصررررررت على فض المجلس ف  الفق   ال ال ة مت الماد   ،دط ته العادية

 2أن يحل مجلس اسعتان أط يعفى أحخ أعضا ه مت العضوسة ".

اي ز   ،ة على النل ة الدش س تةأما فتما يدعلق بالمظه  ال  تن  ال ان  لدأث  النل ة الدنفيذي -

طهو الحق الرذي يقرايرل    ،طحق حرل مجلس اسعتران  ،مظراه  الدرأثي  تدم رل ف  حق حرل مجلس النواب 

طالقرا م على الدعراطن طال قرابرة   ،حق حجر  ال قرة ينراء على مبرخأ الفصررررررررررررررل الم ن ييت الهيئرات الحراكمرة

 .المدبادلة

حي  تنررد تع النررل ة الدنفيذية أن  ،ام الب لمان تملك النررل ة الدنفيذية حق حل الب لمان ف  النظ

حير  أن حق حرل    ،تنه  حترا  الب لمران مت خيل كترامهرا بحلره قبرل إندهراء مرخ  طليدره الدشرررررررررررررر س ترة

فحل الب لمان   ،الب لمان مت قبل النررررررل ة الدنفيذية يواجهه حق الب لمان ف  حج  ال قة مت الحكومة

ى خ   جنرررررررررررررتم يدم ل ف  غتاب الدم يل الوطن  طتوقف بصرررررررررررررو   مد     يع ض الحتا  النتايتة إل

إل أن المشر   الخ ردو ي لم يمن  النرل ة الدنفيذية هذا الحق بصرو     ،ال قابة الب لمانتة على الحكومة

م لقة طإنما أحاطه بالعخيخ مت الضررررمانات الخ رررردو سة حدى ل تدعنررررف النررررل ة الدنفيذية بإ رررردخخام  

 
  .معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام،82المادة 1
  .معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام،34المادة2
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توازنراو حقتقتراو ييت النررررررررررررررل ديت الدشرررررررررررررر س ترة طالدنفيرذيرة ف  النظام    طهرذا يشرررررررررررررركرل ،حقهرا بحرل الب لمران

الخ ررردو ي اس دن  بحي  تنرررد تع كل مت النرررل ديت إيقاف النرررل ة اسخ   عنخ حخها إن تجاطزت  

 1.هااخدصاصاتحخطد  

النررررررررررررل ة الدنفيذية كانت تلجأ دا ماو لحل مجالس النواب المدعاكبة قبل إندهاء طليدها الدشرررررررررررر س تة  

ف ان ل يخ للمشرررررررررر   الخ رررررررررردو ي أن يدخخل مت   ،مقايل م   طاحخ  حج  الب لمان ال قة مت الحكومة

ت ناحتة حق  طل  رررررررتما م  ،جخيخ حدى يعيخ الدوازن المفقود فتما ييت النرررررررل ديت الدشررررررر س تة طالدنفيذية

( بفق تها ال ال ة على " الملك له أن يحل  34فقخ نصرررررررررررررت الماد  ) ،النرررررررررررررل ة الدنفيذية بحل الب لمان

ذلك أن الملك يما ا هذه الصريحتة بموج    ،مجلس النواب " طهذا يدفق مع قواعخ النظام الب لمان 

ت   تس الوز اء طالوزس  ( مت الخ ررردو  " بحي  ت ون موقعة م40إ اد  مل تة  رررامتة حخدتها الماد  )

 2.أط الوز اء المخدصيت طمت ثم يقوم الملك يد بيت توكتعه فوا الدواكتع المذكو   "

إل أن الخ رررردو    ،إل أنه إذا كان للنررررل ة الدنفيذية صرررريحتة حل الب لمان طبالذات مجلس النواب 

إ ررراء  إ ررردعمال  رررل دها  اس دن  قخ أحا  الحل بعخ  ضرررمانات د ررردو سة لمنع النرررل ة الدنفيذية مت 

( مت  73فقرخ أقرخم المشرررررررررررررر   الرخ رررررررررررررردو ي على حرذف الفق   ال ابعرة مت المراد  )  ،بحق مجلس النواب 

طالد  كانت تمكت النررررررررل ة الدنفيذية مت تأجيل    ،2011الخ رررررررردو  بموج  الدعخيل الخ رررررررردو ي لعام 

ذية بحل مجلس النواب طبالدال  إن قامت النرررل ة الدنفي ،اإلندخابات بعخ الحل إلى أجل غي  منرررمى

فإنه يدوج  على النررررررررل ة الدنفيذية أن تأم  بإج اءات إندخابات عامة خيل اس بعة شررررررررهو  الدالتة  

للحل طعلى الهيئة المنرررررردقلة ل ندخابات أن تباشرررررر  إج اءات اإلعخاد ل ندخابات العامة م ت    على  

ا لم يدم  إج اء اإلندخابات العامة مت  فإذ   ،الصيحتة الممنوحة لها بموج  الخ دو  طقانون اإلندخاب 

 
،الحدودالدستوريةلطبيعةالعفقةبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةية،2013،أنسنايفحمدان،المومني 1

 . جامعةالالبيت،كليةالحقوق،رسالةماجستير،عمان
 معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام،34،40المادة 2
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خيل اس بعة شرررهو  الدالتة للحل فإن المجلس المنحل ينررردعيخ كامل صررريحتاته طسنررردم  ف  أعماله  

 1.إلى أن يدم إندخاب مجلس جخيخ 

طبالدال  فإنه إذا لم تدمكت الهيئة    ،( مت الخ دو 73طهذا ما نصت علته الفق   ال انتة مت الماد  )

 ،ل ندخاب مت إج اء اإلندخابات العامة  ف  المخ  الخ ررررررررررررردو سة المحخد  تحت أي ر ف المنررررررررررررردقلة

فتجر  على المجلس المنحرل أن يجدمع مت تلقراء نفنرررررررررررررره بعرخ إندهراء اس بع شررررررررررررررهو  الدرالترة طلره أن  

طإجدما  المجلس المنحل ل يحدا    ،ينررردعيخ كامل صررريحتاته الخ ررردو سة لحيت إندخاب مجلس جخيخ 

  مل تة طل إلى ق ا  مت مجلس الوز اء إل رردعاد  صرريحتاته الخ رردو سة طإنما يجدمع مت  لصررخط  إ اد 

 2 .تلقاء نفنه طسباش  صيحتاته الخ دو سة

( شرررررركل 73طمما  رررررربق ننرررررردندج أن المشرررررر   الخ رررررردو ي بقتامه بحذف الفق   ال ابعة مت الماد  )

ضرررررمانة حقتقتة لعخم تعنرررررف النرررررل ة الدنفيذية بحل مجلس النواب مت ناحتة طمت ناحتة أخ   فإن  

النرل ة الدنفيذية ل تنرد تع أن تؤجل اإلندخابات طل بأي شركل مت اسشركال سي فد   حدى طلو كان  

إل أن هذه الضررمانة لتنررت الوحيخ  لعخ تعنررف النررل ة الدنفيذية بإ رردخخم صرريحتة   ،ظ طف قاه  ل

( مت الخ رررررردو  العخيخ مت الضررررررمانات الخ رررررردو سة حدى ل تدعنررررررف  74فقخ تضررررررمنت الماد  ) ،الحل

 3.النل ة الدنفيذية بإ دخخام صيحتاتها الخ دو سة بحل مجلس النواب 

( مت الخ ررررررردو  على أن " الحكومة الد  يحل مجلس 74مت الماد  )طكذلك نصرررررررت الفق   ال انتة  

النواب ف  عهخها تنرررردقيل خيل أ رررربو  مت تا سس الحل طل يجوز ت لتف   تنررررها يدشرررركيل الحكومة 

فرإنره    ،الد  تليهرا " طهرذا يعن  أنره ف  الحرالرة الد  تقوم فيهرا النررررررررررررررل رة الدنفيرذيرة بحرل مجلس النواب 

 
السلطاتالثفثفيالدساتيرالعربيةالمعاصرةوفيالفكرالسياسي،1979،سليمانمحمد،الطماوي 1

 دارالفكرالعربي،عمان،الطبعةالرابعة،دراسةمقارنة،اإلسفمي
معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام،73المادة 2
 رسالةدكتوراه.،أثرالرقابةالبرلمانيةفيتعزيزالديمقراطية،(2011جيهانخالد)،الزعبي3
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قخم بإ ررردقالدها خيل أ ررربو  مت تا سس كتام النرررل ة الدنفيذية بحل مجلس  يدوج  على الحكومة أن تد

بحي  يد ت  على هذه اإل ررررررررردقالة أنه ل يجوز أن يدم ت لتف   تس هذه الحكومة يدشررررررررركيل    ،النواب 

 1.الحكومة الجخيخ  طهذه ضمانة أخ   تضمت إ دق ا  المجالس النتايتة

( قخ أحا  حل الب لمان مت  73،74عخيله للمواد )طمما  ررربق نيحظ أن المشررر   الخ ررردو ي عنخ ت

قبل النررررل ة الدنفيذية بالعخيخ مت الضررررمانات ل   تضررررمت إ رررردق ا  المجالس النتايتة للقتام يواجباتها  

الخ دو سة  واء الدش س تة أط ال قايتة طهذا يقيخ النل ة الدنفيذية عنخ  غبدها بحل مجلس النواب طهذا 

طهرررذا يع ز الدعررراطن مرررا ييت    ،يوجود المجرررالس النترررايترررة طعرررخم حلهررراسن طجود الحكومرررات مدعلق  

 .النل ديت الدش س تة طالدنفيذية

طمت مظاه  تأثي  الحكومة على الب لمان أيضررراو هو إمديكها حق تصرررخيق القوانيت الد  تصرررخ  

إذ   ،القوانيت ف  صرررررو   مشرررررا سع قوانيت ُتقخم إلى الب لمان للمصرررررادقة عليها  اقد احمت الب لمان طحق 

( على " الملك يصررررررخا على القوانيت طسصررررررخ ها طسأم  يوضررررررع اسنظمة اليزمة 31نصررررررت الماد  )

( نصررررررررررت على " يع ض   تس  91طالماد  ) ،لدنفيذها بشرررررررررر   أن ل تدضررررررررررمت ما يخالف أحكامها "

مجلس النواب الذي له حق قبول المشررر ط  أط تعخيله أط  فضررره طف    الوز اء مشررر ط  كل قانون على

جمتع الحالت ي فع المشرر ط  لمجلس اسعتان طل يصررخ  قانون إل إذا أق ه المجلنرران طصررخا علته  

. كل مشرررررر ط  قانون أق ه مجلنررررررا اسعتان طالنواب ُي فع إلى 1( نصررررررت على " 93طالماد  ) ،الملك"  

ينررر ي مفعول القانون بإصرررخا ه مت جان  الملك طم ط  ثيثيت يوماو على  .  2  ،الملك للدصرررخيق علته

نشرر ه ف  الج سخ  ال  ررمتة إل إذا ط د نص خا  ف  القانون على أن ينرر ي مفعوله مت تا سس أخ  

. إذا لم ي  الملك الدصرررخيق على القانون فله ف  غضرررون  ررردة أشررره  مت تا سس  فعه إلته أن ي ده 3

 
 معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام،74المادة 1
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خيل   (ماعخا الخ دو ).إذا  د مش ط  أي قانون  4يبتان أ باب عخم الدصخيق  إلى المجلس مشفوعاو  

المخ  المبينة ف  الفق   النررررابقة طأق ه مجلنررررا اسعتان طالنواب م   ثانتة بموافقة ثل   اسعضرررراء الذيت  

يدألف منهم كل مت المجلنرررريت طج  عنخ خ إصررررخا ه طف  حالة عخم إعاد  القانون مصررررخقاو ف  المخ  

فإذا لم تحصل أك  سة ال ل يت   ،ينة بالفق   ال ال ة مت هذه الماد  ُيعخ نافذ المفعول طبحكم المصخاالمع

في يجوز إعررراد  النظ  فتررره خيل تلرررك الرررخط   على أنررره يمكت لمجلس اسمرررة أن يعيرررخ النظ  ف  

 1.المش ط  المذكو  ف  الخط   العادية الدالتة "

على " إذا  فض أحخ المجلنرررريت مشرررر ط  أي قانون م تيت  ( ذلك حيت تنص  92طتفصررررل الماد  )

يجدمع المجلنرررررررات ف  جلنرررررررة مشرررررررد كة ي  ا رررررررة   تس   ،طقبله المجلس اسخ  معخلو أط غي  معخل

طسشررررررررررررد   لقبول المشرررررررررررر ط  أن يصررررررررررررخ  ق ا  المجلس  ،مجلس اسعتان لبح  المواد المدخلف فيها

 فض المشرررر ط  بالصررررو   المبينة أنفاو ل يقخم  طعنخما ي  ،المشررررد ع بأك  سة ثل   اسعضرررراء الحاضرررر ست

 2.م   ثانتة إلى المجلس ف  الخط   نفنها "

  

 
 معتعديفته1952الدستوراألردنيلعام،31/91/93المادة 1
معتعديفته1952األردنيلعامالدستور،92المادة 2
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 المبحث الثاني 
 تأثير السلطة التنفيذةة على السلطة التشريةية في جمهورية مصر العربية 

الع بتة نظاماو  ررررررررتا ررررررررتاو يجمع ييت بعض خصررررررررا ص النظام   قخ أقام د رررررررردو  جمهو سة مصرررررررر 

طكان مت أهم خصرررررا ص النظام الب لمان  الد  أخذ  ،ض خصرررررا ص النظام ال  ا ررررر طبع  ،الب لمان 

يها الخ ردو  المصر ي هو الفصرل الم ن ييت النرل ات طالذي يندج عنه عيقة مدبادلة ييت النرل ديت  

الدنفيذية طالدشر س تة تنرد تع مت خيلها كل  رل ة الدخخل ف   ري  أعمال النرل ة اسخ   طمما  رة  

عخد مت الصررررررريحتات طالو رررررررا ل الد  خولها الخ ررررررردو  ل ل طذلك مت خيل   ،نو  مت ال قابة عليها

طسؤدي   ،طهو ما يحقق تعاطناو طتوازناو ييت النرررررل ديت  ، رررررل ة منهما ف  عيقدها مع النرررررل ة اسخ   

طلحقوا طح سات  ،مت حي  الندتجة إلى إحد ام القا ميت على مما  ررررررررررة النررررررررررل ة سحكام الخ رررررررررردو 

ة المد تبة على مما  ررررة النررررل ة موضررررع الد بيق طذلك مت  اسف اد كما يكفل طضررررع قواعخ المنررررؤطلت

الد  تمكت كل  رررل ة مت منرررا لة طمحا ررربة أعضررراء النرررل ة   ،خيل ال قابة المدبادلة ييت النرررل ديت

 1.إذا ما إنح فوا ف  مما  دهم لصيحتاتهم أط حخث إ اء  ف  إ دعمال النل ة ،اسخ   

النرررل ديت الدشررر س تة طالدنفيذية طجعل يينهما قخ او   فالخ ررردو  المصررر ي أطجخ عيقة طتعاطن ما ييت

هررذه   ،مت العيقررات المدبررادلررة المدم لررة ف  تررخخررل كررل منهمررا  ف  شررررررررررررررؤطن اسخ   على نحو معيت

حي    ،أما الواقع العمل  فقخ شرررررررررررهخ غي  ما نص علته الخ ررررررررررردو   ،العيقة على المنررررررررررردو  النظ ي 

ف  عهخ ال  تس النررررايق حنررررن  مبا ع طالح ب    ررررت  ت النررررل ة الدنفيذية على النررررل ة الدشرررر س تة

طأيضررراو  رررت  ت النرررل ة الدنفيذية على النرررل ة الدشررر س تة ف  عهخ    1971الوطن  ف  رل د ررردو  

 2012.2ال  تس النايق محمخ م    طح ب الح سة طالعخالة ف  رل د دو  

 
 .537صفحة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الوسيطفيالقانونالدستوري،جابرجاد،نصار 1
،مجلةجانفي،القاهرة،العفقةبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةيةفيمصر،2015،حازمصفحالدين،حسن 2

. العددالثالث
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  خدصررراصرررات مت الطبناءاو على ذلك أع ت الخ ررراتي  المصررر سة النرررل ة الدنفيذية مما  رررة العخيخ 

طالصرريحتات تدم ل    خدصرراصررات الد  تخخل أصرريو ف  ن اا صرريحتات النررل ة الدشرر س تة طهذه ال

 يبعض اسمو  الد   وف يدم الدحخث عنها.

 :دعوة مجلس النواب لإلنعقاد وفض دورته :أوالً 

( على " يخعو   تس الجمهو سة مجلس النواب ل نعقاد للخط  115ينص الخ دو  ف  الماد   قم )

فإن لم تدم الخعو  يجدمع المجلس بحكم   ،العادي النرررررررنوي قبل يوم الخمتس اسطل مت شررررررره  اكدوب 

 سة  طسفض   تس الجمهو  ،العادي لمخ  تنعة أشه   النعقاد طسندم  دط    ،الخ دو  ف  اليوم المذكو 

 1طل يجوز ذلك للمجلس قبل إعدماد الموازنة العامة " ،بعخ موافقة المجلس النعقاد دط  

( " أنه يجوز إنعقاد مجلس النواب ف  إجدما  غي  عادي لنظ  116طسنص الخ دو  ف  الماد  )

أم  عاجل يناء على دعو  مت   تس الجمهو سة أط طل  موقع مت ُعشرررررررررر  أعضرررررررررراء المجلس على  

 2اسقل".

طعلى ذلك فإن الحكومة ه  الد  تخعو مجلس الشررررررع  ل نعقاد  ررررررواء كان ذلك ف  دط  إنعقاد 

طل شرررررررررك أن الدحكم ف  دعو  الب لمان ل نعقاد يعخ تخخيو مت جان    ،عادي أم ف  دط  غي  عادي

لمان  على أن هذا الدخخل ل يمكت أن يبلغ مندهاه طسؤد  إلى تع يل أعمال الب    .الحكومة ف  أعماله

فقخ أل م الخ ررررردو    تس الجمهو سة يخعو  الب لمان ل نعقاد للخط  العادي قبل    .إن  أي الحكومة ذلك

يوم الخمتس اسطل مت شررررررررررره  اكدوب  فإذا أحجم عت ذلك كان للب لمان أن يجدمع مت تلقاء نفنرررررررررره  

العادي فإنه يلد م بعخم فضررررررره قبل إعدماد    النعقاد طإذا كان لل  تس أن يفض دط   ،طبحكم الخ ررررررردو 

 3.الموازنة العامة

 
 2019الدستورالمصريالمعدللعام،115المادة 1
2019الدستورالمصريالمعدللعام،116المادة 2
.537ص،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الوسيطفيالقانونالدستوري،جابرجاد،نصار 3
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أما بالننرربة للخعو  ل جدما  غي  عادي فإنه يكون ف  حالة الضرر ط   طه  حالة ينرردقل يدقخي ها  

  تس الجمهو سة على أن الخ رررررررررررررردو  نص على حالة أخ   إذا تحققت طج  على ال  تس أن يخعو  

 1.اء على طل  موقع مت أغلبتة أعضاء المجلسالمجلس إلجدما  غي  عادي طذلك ين

 :حق الحكومة في إلقاء البيانات :اً ثاني

 .طزا سة تانات   ا تة طقخ ت ون يتانات الحكومة ف  المجلس قخ ت ون ي طبتانات 

( مت الخ ردو  المصر ي "   تس الجمهو سة يلق  يتاناو حول 150فالبتانات ال  ا رتة حنر  الماد  )

طسجوز له إلقاء   ،النررررتا ررررة العامة للخطلة أمام مجلس النواب عنخ إفدداح دط  انعقاده العادي النررررنوي 

 2يتانات أط توجته   ا ل أخ   إلى المجلس ".

طبتانات ال  تس يلقيها أمام المجلس طسضرررررررع النرررررررتا رررررررة العامة للخطلة مع الحكومة طسشرررررررد ع ف  

تنفيذها طمت ثم فهو منررررررؤطل عنها طسهمه أن يوضرررررر  للمجلس إطا  هذه النررررررتا ررررررة طثوايدها طما تم  

 .إنجازه طما  وف تقوم به الحكومة ف  الفد   المقبلة

ز بالبتانات طالمعلومات الد  تنرررراعخ أعضرررراءه على  طالبتانات ال  ا ررررتة منا رررربة للمجلس ل   يحت

 3.القتام بمهامها طل  تما تلك الد  تدعلق بم اكبة الحكومة

 4أما عت يتانات   تس الوز اء

نص الخ رررررررررردو  على أن   تس مجلس الوز اء يج  بعخ أن يؤلف طزا ته أن يع ض على مجلس 

 .النواب ي نامجه الوزا ي طسناقشه معهم

 
.537ص،دارالنهضةالعربية،القاهرة،الوسيطفيالقانونالدستوري،جابرجاد،نصار 1
 2019الدستورالمصريالمعدللعام،150المادة 2
،مجلةجانفي،القاهرة،العفقةبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةيةفيمصر،2015،حازمصفحالدين،حسن 3

 . العددالثالث
،نفيمجلةجا،القاهرة،العفقةبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيةيةفيمصر،2015،حازمصفحالدين،حسن 4

. العددالثالث
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  افدداحطعنرخ  ،س مجلس الوز اء ت ون عنرخ ترألتف الوزا   طذلرك لشرررررررررررررر ح ي نرامج طزا ترهطبترانرات   ت

العررادي ل   يقررخم فيهررا   تس الوز اء ي نررامج الوزا   عت الفد   القررادمررة حدى يدنررررررررررررررنى    النعقرراد دط   

طالغال  أن يقوم كل طزس  بإلقاء يتان    ،للمجلس بنررررررررررز  قايده على أداء الحكومة طقخ يلقيها ينفنرررررررررره

 .ا ي عت ي نامج طزا ته طذلك بجوا  يتان   تس الوز اء الذي يدضمت  الخ و  العامة طال  تنتةطز 

على أنه تجخ  اإلشرررررررا   إلى أن هذه البتانات تفقخ حيوسدها إذا كان ح ب الحكومة هو المنرررررررت   

على المجلس طمت ثم تأت  هذه البتانات مدشرررررررررررررايهة ف  ك ي  مت اسحتان طل تحخد إطا او طاضرررررررررررررحاو  

 .للعمل الدنفيذي طل تخ   عت كونها يتانات إنشا تة 

 :أعمال خاصة بالتشريع  :ثالثاً 

مع النررررل ة   بالشررررد اعلنررررل ة الدنفيذية بأعمال مدعخد  بالعملتة الدشرررر س تة تباشرررر ها أحتاناو  تقوم ا

القوانيت   اقد اححي  منحت الخ رراتي  المصرر سة النررل ة الدنفيذية إلى جان  الب لمان حق    ،الدشرر س تة

 1.عليها العد اض طإصخا ها ط 

( على أنه " ل  تس الجمهو سة طل ل عضررررررررو مت  123فقخ نص المشرررررررر   الخ رررررررردو ي ف  الماد  )

 2عليها " العد اض القوانيت ط  اقد احأعضاء مجلس الشع  حق 

طهذا جاء ما بعرخ الدعرخييت الد  حخثت ف  الخ رررررررررررررردو  المصرررررررررررررر ي الد  أع رت المجرال لمجلس 

طمت ثم يع   لمجلس   ،ز اء محدك بالواقع طمشاكلهالقوانيت طهذا أم  جيخ فمجلس الو   اقد احالوز اء 

القوانيت لحررل تلررك المشررررررررررررررراكررل كمررا أنرره بموجرر  الدعررخييت أوصررررررررررررررب  ل  تس الوز اء   اقد احالوز اء  

 .طا عة اخدصاصات 
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 المبحث الثالث 
 الصعوبات التي تواجه السلطتين 

  اكدشرررررررافبعخ د ا ررررررردنا لو رررررررا ل ال قابة الب لمانتة بالدفصررررررريل مت حي  طاقع عملها ف  الخطلة تم  

القصررررررو  الذي يحتز بعمل المجالس النتايتة مت حي  ال قابة حدى يخا طاضررررررحاو أن عملتة ال قابة لم  

س  طإن كررانررت الغررايررة مت من  المجررال   ،تعررخ مجررخيررة طلم تعررخ تحقق اسهررخاف الد  يجرر  أن تقوم يهررا

النتايتة حق ال قابة فهو مت أجل طضرررررررع الحكومة تحت الم اكبة طمنررررررراءلدها عت أي شررررررربهات تخط   

طل ننا نيحظ أن النواب أصربحوا ينردغلوا هذا الحق لدحقيق غايات   ،حول أي أم  مت اسمو  العامة

 .طأهخاف ه  أبعخ مت أن ت ون للمصلحة العامة

طمت أهم هرذه   ،لرك أصرررررررررررررربحرت تؤدي ل قرابرة غي  فعرالرةطت   البراح رة أن أفعرال المجرالس النترايترة ت

 -:اس باب ه 

بعض أعضرررررررراء الب لمان يكون ف  أيخيهم جمتع الوثا ق الد  تجعلهم قاد ست على محا رررررررربة   -1

بنرررررررب   غبدهم ف  الوصرررررررول لمقعخ الحكومة طكنررررررر    ،الحكومة طمواجهدها طل ت يمدنعوا عت ذلك

لهذا يكون دط  النا   معخم ف    ،طهذا المقصرررررررود يدحقيق مصرررررررال  شرررررررخصرررررررتة للنا    ،تأييخهم له

 .المجلس طل يقوم بعمله الذي يدوج  علته فعله

هذه   ،صررررررررررررريحتة ال قابة الممنوحة للمجلس النتاي  ل يكون أي أحخ قاد  على مما  ررررررررررررردها -2

ل  مع فة طا رررعة لمع فة إ ررردعمالها حق اإل ررردعمال سنه ت بتقها يحدا  دقة طسج  الصررريحتة تد 

لهذا يج  أن يدم تذكي  النواب بشرررررركل منرررررردم  بحقهم الخ رررررردو ي  ،مما  رررررردها كما نص الخ رررررردو 

 .طكتفتة إ دعماله



151 
 

الخ رررررررردو  عنخما نص على حق ال قابة طضررررررررع العخيخ مت القيود مت حي  عخد اسعضرررررررراء   -3

لهذا يج  أن يدم طضررررررررررع نظام قانون     ،هذه القيود تعيق مما  ررررررررررة ال قابة الب لمانتةطك       ،طالمخد 

 .جخيخ يبنز طسنهل هذا اسم  طسنظمه أك  

الحكومررة ف  ال  ي  مت اسحترران تخف  بعض اسمو  المهمررة فتمررا يينهررا طهررذا ل ينررررررررررررررم    -4

  ،يحدرا  ال  ي  مت الوثرا ق طاإلثبراترات للمجرالس الب لمرانترة برالقترام يرخط هرا ال قراي  سنره هرذا العمرل  

 .ل   يكون موقف الب لمان قوي طسند تع إثبات حقه

طهذا أد  إلى  تمنة النل ة الدنفيذية ف  الخطلة طحقها    ،الجمع ييت عضوسة الب لمان طالوزا   -5

  ،طغي ها   القدصراديةكل الق ا ات المدعلقة بالنرتا رتة للخطلة  رواء الخاخلتة أط الخا جتة أط  اتخاذ ف  

طل ت هذا اسم  ف  اس دن ل يوجخ له تأثي  كبي  طملحوظ طذلك سنه ت  ي  الدشرررررررررررركييت الوزا سة  

 .طالدعخييت ف  الننة الواحخ  طهذا ينعكس على حنت  ي  العمل الحكوم 

 -:اس الي  المقد حة لدفعيل ط ا ل ال قابة الب لمانتة •

منحها طفق الخ رررردو  قخ حققت ال  ي  مت اإلنجازات  على ال غم مت أن الو ررررا ل ال قايتة الد  تم  

طاسعمرال ف  ررل الحكومرات الد  م ت إل أنره مت الممكت أن يدم تعرخيلهرا ف  بعض النواح  ل    

تصرررررب  مدي مة أك   مع جمتع المنررررردجخات الد  حصرررررلت  رررررواء كانت على منررررردو  تغي  ر طف 

 :لمقد حةطمت هذه اس الي  ا ،الخطلة أط أي ت و  حخي  قخ نشأ

ل   ينرررد تع مما  رررة   ،كما توضررر  لنا فإن الخط  اسكب  ف  هذه العملتة يقع على النا    -1

عمله بما ي ضرررررر  هللا طل   يكون قاد  على حمل هذه المنررررررؤطلتة ال بي   طتحقيق م ال  

يجر  على الحكومرة قبرل إج اء عملترة اإلندخراب أن تقوم    ،النراا اللرذيت اندخبوه مت أجلهرا

هذه الخط ات طرتفدها شرر ح طتوضررت  كل ما  ،لألشررخا  اللذيت  شررحوا نفنررهمبعقخ دط ات  

يخص هذه العملتة طتع سفهم بالقواعخ الخ رردو سة طالقانونتة ل   ينررد تع مما  ررة هذا الخط   
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بكل جخية ط يج  الدوضرررت  لهم عت حجم المنرررؤطلتة ال بي   الد   ررروف يدحملونها ندتجة  

طبهذه ال  سقة  وف يدم ال فع مت كفاء  أعضاء   ،  سق لهمالفوز بالمقعخ النتاي  طتمهيخ ال

المجالس النتايتة طالدأكخ أنه لت يكون فيها إل اسشررررررررخا  القاد ست على تحقيق مصررررررررلحة  

 .الخطلة طالشع  

  ،إج اء إصريحات د ردو سة طا رعة تهخف إلى تحقيق طتنشرتز ط را ل ال قابة على الحكومة -2

النواب أي   ل   يقد حوا  النواب  الررررخاخل  لمجلس  النظررررام  فد   ق اء   يدم كررررل  طسجرررر  أن 

م يو يجر  أن يدم    ،تعرخييت يجر  أن تحرخث يهرذا النظرام طفقراو للمدغي ات الد  تدم كرل فد  

الب لمان  منفصررل عت النررؤال الب لمان  حي    لي رردجواب طضررع نص ف  الخ رردو  خا  

اس دن  على أن " ل ل عضرو مت أعضراء مجلنر  اسعتان    مت الخ ردو   96نصرت الماد  

." لهذا يج  .حول أي أم  مت اسمو  العامة طا رررردجوابات طالنواب أن يوجه للوزا   أ ررررئلة  

 .إف اد ماد  خاصة لها

بشررررركل منررررردم  على جلنرررررات النواب لمع فة أي منررررردجخات    الطي الشرررررع  له حق ف    -3

أط لقررراءات منرررررررررررررردم   ييت النواب    اجدمررراعرررات خ  لهرررذا أقد ح أن يدم عقررر  ،تحرررخث ف  البيد 

طالحكومة طمناقشرررررة أحخث المنررررردجخات طأن يكون ل عيم طجود ل   ينرررررد تع الناا فهم 

 .اسمو  الد  تحصل
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 الفصل الخامس  
 الخاتمة والنتائج والتوصيات  

 أواًل: الخاتمة 

الخ ا ة هذا  ييت   حاطلت  ما  المدبادلة  بالعيقات  المدعلقة  اس ا تة  الجوان   يحتز عخد مت  أن 

طسج  القول   ،النل ديت الدش س تة طالدنفيذية ف  الممل ة اس دنتة الهاشمتة طجمهو سة مص  الع بتة 

أن هذه المنألة الم  طحة ب بتعدها شا  ة طلها صلة مع عخد كبي  مت المفا تم طالوقا ع طاإلجدهادات 

 قانونتة سنها تمس أك    ل ديت لهم دط  فعال ف  الخطلة طهما النل ة الدش س تة طالنل ة الدنفيذية  ال

طحاطلت هذه الخ ا ة الخوض ف  الو ا ل ال قايتة الد  تم منحها سعضاء النل ة الدش س تة ف   

طرتفديت أ ا يديت  مواجهة النل ة الدنفيذية إلبقاءها تحت الم اكبة طأطضحت الخ ا ة أن الب لمان له 

ال قايتة  الدش س تة طالورتفة  الورتفة  البعض أل طه   طتناطلت هذه   ،ل يمكت فصلهم عت بعضهم 

الخ ا ة منهجاو معيناو ف  د ا ة طتغ تة ط ا ل ال قابة حي  أنه تم ال جو  لألنظمة الخاخلتة طاللوا    

او تم ال جو  للخ اتي  الخاصة ل ي  الخاصة بالب لمان  واء كان الب لمان اس دن  أط المص ي طأيض

فنيحظ أن المش      ،طتم الدحخث عت عيقة الدعاطن ما ييت النل ديت الدش س تة طالدنفيذية.الخطلديت

قبل أي تعخيل أطجخ تعاطن حقتق  ما ييت النل ديت الدش س تة طالدنفيذية    1952الخ دو ي بموج  عام  

تم تعخيل بعض النصو  الخ دو سة يخأ هذا الدعاطن يخدل    إل أنه بعخ أن  ،طخاصة الورتفة الدش س تة

لمصلحة النل ة الدنفيذية طهذا أد  لحخطث مشاكل ما ييت النل ديت طل ت بعخ الدعخييت الد  ج ت 

نيحظ أن المش   الخ دو ي قخ عخل بعض المواد الخ دو سة ذات الصلة بعيقة الدعاطن    2011ف   

فيذية طكانت الدعخييت لها أث  طاض  طل نها لم ت ت شاملة لجمتع  ما ييت النل ة الدش س تة طالدن

النل ات  ييت  ما  الدعاطن  الب لمانتة    .مظاه   المجالس  أن  الدأكيخ على  الخ ا ة هو  فته  تنه   طما 

أ همت بصو   فعالة يدنيي  الشؤطن العامة ف  الخطلة مت خيل أعضاء الب لمان المندخبيت مت قبل  
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ى النظام الخيمق اط  الذي  وف يضمت المحافظة على الخطلة طكتانها طل ت  الشع  طالمحافظة عل

ل   تند تع المجالس القتام بأعمالها على أكمل طجه يج  إزالة أي معوقات ططضع الدنظتمات  

المواطنيت   طإفهام  الخطلة  ف   النتا    الوع   نش   يدم  أن  طسج   طرتفدهم  تتن   الد   طالدنهييت 

 .لنتايتة طأنها قاد   على تحقيق مصلحة الخطلةبأهمتة عمل المجالس ا

 النتائج  :ثانياً 

ك    القيود الخ دو سة طالقيود الموجود  ف  اللوا   الخاصة بالنظام للمجالس الب لمانتة جعلت -1

 . اسعضاء ل يندخخمون حقهم ف  ال قابة

الو ا ل ال قايتة ل ت ون الندتجة  ح  ال قة مت الحكومة   الواقع العمل  أثبت أنه عنخ إ دخخام-2

يل باسغل  ينده  اسم  بنح  اإل دجواب مت مقخمه أط عخم  غبة اسعضاء ف  مدابعة  

 .الني  فته طمع فة الجواب على هذا اإل دجواب 

المد-3 النتاي  هو  المجلس  اإل دغناء عنها كونه  يمكت  فعالة جخاو طل  الب لمانتة  حخث ال قابة 

 .ال  م  بأ م الشع  

عام  -4 تعخييت  قبل  الدنفيذية  للنل ة  الخ دو ي  المش    جعل  تأجيل    2011لقخ  صيحتة 

الخاصة بمجلس اسمة طأيضاو حق حل الب لمان طهذا أد  ل  ي  مت المشاكل   جدماعات ال

بخصو  ال قابة الب لمانتة حي  أنه ف  هذه الحالة لت يكون هناع أي جهة ت اق  أعمال 

ح   المش   على إحخاث الدوازن   2011طل ت بعخ الدعخييت الخ دو سة ف  عام    ،لحكومةا

الب لمان مت خيل طضع   بإ دعمال حق حل  الدنفيذية  النل ة  تعنف  عخم  على  طح   

مجموعة مت القيود حي  أنه ف  حالة الحكومة ق  ت حل الب لمان يج  عليها أن تندقيل  

 .كانت الضمانة ال ب   لعخم تعنف النل ة الدنفيذية خيل أ بو  مت تا سس الحل طهذه

 التوصيات  :ثالثاً 
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ال قابة -1 إج اءات  الخ دو سة على  القيود  إتخاذ   ،الدخفتف مت  اإل دعجال ف   طتق س  ط يلة 

 .ال أي

مجلس اسمة مت    اجدماعات ن ال  المش   الخ دو ي أن يضع قيود على صيحتة تأجيل   -2

الحالت الد  مت أجلها تم من  هذه الصيحتة للنل ة الدنفيذية    قبل النل ة الدنفيذية طتحخيخ 

 .طذلك سنه إخدصا  إ د نا   طسج  عخم الدو ع فته

ض ط   تفعيل إ دخخام ط ا ل ال قابة الب لمانتة مت قبل أعضاء المجلس الب لمان  مت خيل   -3

طي  على أعمال  إلتاحة الف صة سعضاء الب لمان ل   جدماعات عقخ الم سخ مت الجلنات طال

 .الحكومة

اإلهدمام يدفعيل النصو  الخ دو سة الخاصة يو ا ل ال قابة ط فع قخ   الب لمان على إ دخخام   -4

 . هذه الو ا ل إ دخخاماو فعلتاو 

الجماهي     -5 أ اء  يوصول  تناعخ  ل    طقانونتة  قنوات ش عتة  لتمة  هناع  يكون  أن  يج  

 . عبتةللحكومة طهذا يؤدي إلى تفعيل المشا كة الش

أن تناعخ هذه الخ ا ة ف  تحقيق الصال  العام طأن يجخ طجل    طف  الخدام أدعو هللا ع 

أط د ا دهم   ينفع عملهم  بما  للمناعخ   لهم  الخ ا ة ط يلة  الب لمان  هذه  بالعمل  المهدمون 

 . طعلى هللا قصخ النبيل

 
 

 قائمة المصادر والمراجع 

الكتب القانونية  :أوالً   
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دا    ،القاه    ،القانون الخ دو ي طالنظام النتا   المص ي  ، عاد ناصف عبخهللا ،الش قاطي  -1
 . النهضة الع بتة

 ،، الموج  ف  النظام النتا   اس دن 1993  ،محمخ  لتمان طمنذ   لتمان ،الخجان  -2
 . دا  ال قافة للنش  طالدوزسع ،عمان ،(1 )

دا  ال قافة  ،عمان ،(1 ) ،البنتز ف  النظام الخ دو ي  ،2014 ،الخ ي ،نعمان أحمخ  -3
 . للنش  طالدوزسع

أحمخ   ،الخ ي   -4 النتا تة  ،1999  ،نعمان  النظم  ف   للنش     ، عمان  ،الوجي   ال قافة  دا  
 . طالدوزسع

دا  ال قافة   ،عمان،، القضاء الخ دو ي ييت النظ سة طالد بيق2016 ،فهخ أيو الع م ،الننو  -5
 . للنش  طالدوزسع

 ،، النظ سة العامة للقانون الخ دو ي طالنظم النتا تة 2000 ،محمخعبخالعال ،الننا    -6
 .مص 

ف  النظام   ،، ال قابة الب لمانتة على أعمال النل ة الدنفيذية2011  ،ف حان ،المناعيخ  -7
 . دا  طا ل للنش  طالدوزسع ،عمان  ،النتاي  اس دن 

 لمانتة على اعمال النل ة اإل دجواب كو يلة ال قابة الب ،2015  ،جاي  حنيت ،الدمتم  -8
 . منشأ  المعا ف ،اإل كنخ سة ،الدنفيذية

دا  ال قافة للنش    ،عمان  ،النظم النتا تة طالقانون الخ دو ي   ،2006هان  عل ،    ،ال ه اطي  -9
 . طالدوزسع

دا     ،عمان ،(7  )  ،الد بتة الوطنتة طالنظام النتا   اس دن   ،2005  ،أميت  ،المشاكبة -10
 . الحامخ للنش  طالدوزسع

م بوعات   ،عمان  ،القانون الخ دو ي طالنظام الخ دو ي اس دن   ،1972  ،عادل  ،الحتا ي  -11
 الجامعة اس دنتة. 

 النل ات ال يث ف  الخ اتي  الع بتة المعاص   طالف     ،1979  ، لتمان محمخ   ،ال ماطي  -12
 .دا  الف   الع ب  ،عمان  ،(4 ) ،النتا   اإل يم  دا  ة مقا نة

 

  ، ال قابة الب لمانتة على أعمال النل ة الدنفيذية  ،2012،الشتس صباح يت حمخ   ،ال خلتفة -13
 . دا  النهضة الع بتة ،القاه  

 . دا  ال قافة للنش  طالدوزسع  ،عمان  ،(1  )   ،النظم النتا تة  ،2010  ،عصام عل   ،الخبس -14
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 .دا النهضة ،القاه   ،النظم النتا تة ،1975 ،ث طت  ،يخطي  -15
دا   ،القاه   ،النظم النتا تة طالقانون الخ دو ي  ،1999  ،محمخ أنس قا م ،جعف  -16

 . النهضة الع بتة
البخ  طزميله -17 الخ دو ي   ،1997  ،د.غنان  طالقانون  النتا تة  دا     ،يي طت   ،المؤ نات 

 الحقتقة 
المؤ نات الجام تة للنش   ،يي طت   ،الو تز ف  القانون الخ دو ي   ،1994،زهي   ،شك  -18

 . طالدوزسع
 . مجموعة النيل الع ب  ،القاه   ،الدحقيق الب لمان  ،1990 ،فا ا ،عم ان -19
الم ك  القوم  ل صخا ات   ،القاه   ،، ط ا ل ال قابة الب لمانتة2011 ،مخحت  ،غنايم -20

 القانونتة 
 ،العوامل المؤث   على الورتفة ال قايتة لمجلس النواب  ،2003 ،محمخ عبخال  سم ،عكو  -21

 .عمان
دا  ال قافة   ،( عمان1 )  ،النظم النتا تة طالقانون الخ دو ي   ،2006  ،عبخال  سم  ،علوان -22

 . للنش  طالدوزسع
 . القاه   ،سة العامةالمبادئ الخ دو   ،1956، خليل ع مان ،ع مان -23
 دا  الف   الع ب   ،القاه   ،النظم النتا تة للخطلة طالحكومة ،1971 ،محمخ كامل ،ليلة -24
القانون الخ دو ي طاسنظمة النتا تة مع المقا نة بالمبادئ الخ دو سة   ،عبخالحميخ   ،مدول  -25

 اإل كنخ سة. ،(5 ) ،ف  الش سعة
 دا  النهضة الع بتة  ،القاه    ،الو تز ف  القانون الخ دو ي  ،جاي  جاد  ،نصا  -26
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 الرسائل الجامةية   :ثانياً 

  ،  الة دكدو اه  ،أث  ال قابة الب لمانتة ف  تع س  الخيمق اطتة ،2011 ،جيهان خالخ  ،ال عب  -1
 .عمان/ اس دن ،جامعة عمان الع بتة

  الة  ،الدأثي  المدبادل ييت النل ديت الدش س تة طالدنفيذية ،2009 ،ف اا محمخ  ،التعقوب  -2
 .عمان / اس دن ،جامعة عمان الع بتة ،دكدو اه 

بة الب لمانتة على أعمال النل ة الدنفيذية ف  النظام  ال قا ،2006 ،ف حان ن ال ،المناعيخ  -3
 . عمان / اس دن ،جامعة عمان الع بتة ،  الة دكدو اه  ،النتاي  اس دن 

الحخطد الخ دو سة ل بتعة العيقة ما ييت النل ديت   ،2013 ،أنس نايف حمخان  ،المومن  -4
 اس دن ، جامعة ال البيت  ،  الة ماجندي  ،الدنفيذية طالدش س تة

  الة  ،منؤطلتة الوزس  النتا تة ف  النظم الب لمان  ،2016  ،يو ف الخا    ،العازم  -5
 . جامعة ال البيت  ،ماجندي 

 : أبحاث في الدوريات :ثالثاً 

ط ا ل ال قابة الب لمانتة على أعمال النل ة الدنفيذية ف  النظام    ،(2011فتصل )   ،ش ناطي  -1
 ( فد    خيل  اس دن   لألبحاث    ،(2009- 2003الخ دو ي  النجاح  جامعة  العلوم )مجلة 

 .9العخد  ،25مجلخ  ،(اإلننانتة
  ، د ا ة مقا نة   ،ط ا ل ال قابة الب لمانتة على أعمال الحكومة  ،1987  ،خالخ  ما    ،ال عب  -2

 98   ،2العخد  29الننة   ،مجلة العلوم اإلدا سة
  ، مجلة أبحاث الي موع  ،، ال دجواب الب لمان ف  النظام اس دن 2004ك سم يو ف    ،كشاكش -3

 العخد ال ابع )ب( ،20المجلخ  ، لنلة العلوم اإلننانتة طاإلجدماعتة
ال قابة الب لمانتة على أعمال اإلدا   العامة " د ا ة ت بتقتة ف  رل    ،(1995)  ،نواف  ، كنعان -4

  ، الجامعة اس دنتة   ،الدج بة الخيمق اطتة الجخيخ  ف  اس دن " مجلة د ا ات العلوم اإلننانتة
 ( 2العخد ) ،(12المجلخ )

  للنؤال  النظام اإلج ا    ،مجلة المحقق المحل  للعلوم القانونتة طالنتا تة  ،محمخ فاهم  ، لتم -5
 .2017 ،الننة الدا عة ،العخد ال ال   ،(د ا ة مقا نة)الب لمان  

  ، دط  لجان الدحقيق الب لمان  ف  فعالتة ال قابة الب لمانتة ف  اس دن ،2004 ،نبيل ،ش ناطي  -6
 .( العخد ال ان 1المجلخ ) ،467547 قم البح   ،مجلة حقوا البح ست

مجلة  ،الدحقيق كو يلة لل قابة الب لمانتة على أعمال الحكومة  ،2019  ،حنيت محمخ  ، ك  -7
 .العخد ال ان   ،جامعة بغخاد  ،كلتة القانون  ،العلوم القانونتة
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د ا ة ) ات ي غبة كو يلة مت ط ا ل ال قابة الب لمانتة قد احال ، 2016 ،نواف  الم  ،كنعان -8
 4الملحق  ،43المجلخ  ،علوم الش سعة طالقانون   ،(مقا نة ييت اس دن طمص 

 ،العيقة ييت النل ديت الدش س تة طالدنفيذية ف  مص  ،2015  ،حازم صيح الخيت ،حنت -9
 العخد ال ال   ،مجلة جانف  ،القاه  

 :رابعًا: أبحاث في مواقع إلكترونية

مقال إل د طن    ،الوز اء ف  مص  ؟ كتف يدم إخدتا  ،2011 ،يحيى حنيت ،عبخالهادي -1
 ف  موقع اليوم  

https://www.youm7.com/story/2014/6/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D9%8A%D8%AA%D9%85-

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1728197 

 ، مداح (م 12:16)  22/4/2009تحميل  ،مفا تم د دو سة ،2005  ،إي ا تم عتنى -2
http://www.aldemokrati.org 

 
تحميل   ،الملك مصون مت كل تبعة طمنؤطلتة ،2019 ،أحمخ محمخ الع مان -3

21 /1/2019،  10:19 AM 
https://www.ammonnews.net/article/430043 

 الخ دو  المص ي  ،2011 ،الج س   -4
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/6/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D

8%B3D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A 

5- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9

_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8

%B5%D8%B1 

  3:00 2020/يناي / 5 ،بق ا  قد احطال ،ي غبة قد احالفا ا ييت ال ،2020نو ا فخ ي،   -6
 مداح  ،صباحاو 

WWW.Youm7.com/story/2020/1/2/4572595/ 
- AM،  7 -12 8:07  ،اإل دجواب ف  النظام الب لمان  ، 2017 ،صو  أحمخ نبيل -7

2017 ، https://almerja.com/reading.php?idm=9235 

  

https://www.youm7.com/story/2014/6/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1728197
https://www.youm7.com/story/2014/6/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1728197
https://www.youm7.com/story/2014/6/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1728197
https://www.youm7.com/story/2014/6/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1728197
https://www.youm7.com/story/2014/6/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1728197
http://www.aldemokrati.org/
https://www.ammonnews.net/article/430043
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/6/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/6/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/6/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://www.youm7.com/story/2020/1/2/4572595/
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 : خامسًا: القوانين واألنظمة

 طتعخييته  1952الخ دو  اس دن  لعام   -
 2019النظام الخاخل  لمجلس النواب مع الدعخييت الد  ط أت علته حدى عام  -
 2014النظام الخاخل  لمجلس اسعتان طتعخييته لعام  -
 2019الخ دو  المص ي المعخل لعام  -
 .2016النظام الخاخل  لمجلس النواب المص ي طتعخييته لعام   -


