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1. امللدمة 

 امهَة اًبحر

الخيفى ؿىل احد ما ٌَيؼام اًس َايس من امهَة ًلك دوةل او هَان س َايس الن اًيؼام 

ة يف  اًبالد،وبلدر ماٍىون اًيؼام اًس َايس ًـخرب احملرك ٌَـمََة اًس َاس َة اجلاًر

ق  اًس َايس دلوةل ما انحجا حىون اًـمََة اًس َاس َة يف ثكل ادلوةل سائرة يف اًعًر

اًعحَح وفامي ًخـَق ابكَمي هوردس خان اًـراق اذلي مل ًلم بخاسُس دس خورٍ الًزيا يف 

حاةل من اًلموض وؿدم اًوضوح بضان اًيؼام اًس َايس اذلي ميىن ثبًَِ،خاظة مؽ 

بـغ اخلالفات بني احلزاب اًس َاس َة يف الاكَمي هبذا اًضان،ومن ُيا اتيت وحود 

امهَة اًبحر يف ُذا املوضوع احلَوي ًالكَمي حىومة وصـبا حِر س يحاول جسََط 

اًضوء ؿىل الاهؼمة اًس َاس َة اخملخَفة،ومن مث جضخَط وحتدًد اًيؼام اًس َايس 

خالمئ مؽ اكَمي هوردس خ ان ودرخة ثعورٍ اًفىري واًس َايس اذلي هـخلد ابهَ ًدٌاسب ًو

 والاحامتؾي.

 اصاكًَة اًبحر

 –اًـراق –( س بؽ وؾرشون ؿاما ؿىل كرار برملان هوردس خان 72ًلد مىض حوايل )

واذلي مت مبوحبَ ثبين هون هوردس خان اًـراق أأكَامي  1447/ 11/ 4يف  77املرمق 

 
______________________________________________________________ 

وساهَة و الاحامتؾَة، خامـة هوًة  حتت ؾيوان: املؤمتر اًـَمي ادلويل اًثاين ًلسم اًلاهون، فالكيت اًـَوم االإ

 ٩١٠٢© مـارص لأكَمي هوردس خان اًـراق حنو دس خور 

 7114جرشٍن اًثاين  72-73

ف الاول:  ًىرتوين ٌَمًؤ د االإ    d.muhamad7a@gmail.comاًرًب

و أأسٌلء املؤًفني:  7114© حلوق اًعبؽ واًًرش   دد. َلد معر مًو

أأربؽ ؾرشة س ية ؿىل أأكامة  14فدراًَا مضن اًـراق الأحتادي اًلادم ونٌل مضت حوايل 

واذلي ثبىن اًيؼام اًفدرايل يف ُذٍ اًبالد أأال أأهَ  7112دس خور اًـراق احلايل ًس ية 

ي فأأن أأكَمي هوردس خان اًـراق الزال ًـاين من ؿدم  وابًرمغ من مرور ُذا اًوكت اًعًو

وايت حلوكَ مبوحب اًيؼام اًفدرايل  اكامة دس خورٍ اخلاص بَ واذلي ًـخرب من أأًو

ذا ًـخرب هلعا هبريا خاظة اذا ما ؾرفٌا ما ٌدلس خور من أأمهَة يف بياء اًيؼام ُو

اًس َايس وبَان دور لك واحدة من املؤسسات ادلس خورًة يف الأكَمي وابًخايل املسامهة 

يف ثأأمني ودمع الأس خلرار اًس َايس وثلََط اخلالفات اًيت كد ثًضأأ بني الأحزاب 

ًلضااي هون ادلس خور ًخضمن بعبَـخَ خارظة اًس َاس َة اخملخَفة بضان نثري من ا

ق ٌَـمي اًس َايس يف الأكَمي وأأضافة اىل ذكل فأأهَ ٌسامه يف ثـٍزز مسرية حلوق  اًعًر

الأوسان ؿرب ما ًخضميَ من احللوق واحلرايت الأساس َة اخملخَفة ٌَمواظيني وفوق لك 

ك َمي يف اجملال ُذا وذاك فأأن وحود ادلس خور ٌسامه يف ثـٍزز املاكهة اًس َاس َة ًلأ

 اًوظين وادلويل.

وجتب أأالصارة ُيا اىل اهَ حرت حماوالت ؿدًدة خالل اًفرتة املذهورة ًلرض أأؿداد 

مرشوع دس خور لأكَمي هوردس خان ومت ًِذا اًلرض جضىِي ؿدد من اٌَجان من 

أأؾضاء اًربملان واخلرباء واخملخعني  وكد أأمثرت ُذٍ احملاوالت اًيت بدأأت مٌذ معَؽ ُذا 

لرن ؾن أأؿداد مرشوع ادلس خور ومت ؾرضَ ؿىل برملان هوردس خان وكام الأخري اً

( واكن من 7113ًس ية  11بأأكراٍر ؿرب )كاهون أأكرار دس خور أأكَمي هوردس خان رمق 

 –اًـراق  –املؤمي أأن ثمت معََة أأكامة ُذا ادلس خور بـرضَ ؿىل صـب هوردس خان 

الفات اًيت كامت بني الأحزاب يف أأس خفذاء ؿام ًلرض املوافلة ؿَََ الأ ان اخل

اًس َاس َة اخملخَفة يف الأكَمي بضأأن بـغ مواد ُذا املرشوع وخاظة ماًخـَق ابًيؼام 

كَمي اًيؼام اًس َايس يف ػي دس خور   هوردس خاناإ
 دراسة حتََََة ملارهة

ود  َلد معر مًو
٠ 

 

  ٠ 
َة كَمي هوردس خان أأربَي، ،خامـة ثُضم ادلًو  ، اًـراقاإ

______________________________________________________________________________________ 

 املس خخَط

ؿالن ه 1447-11-4( يف 77لد مرت ؾرشون س ية ؿىل كرار برملان هردس خان رمق )ً كَميًا احتاداًي يف اًـراق و ابإ ًىن ُذٍ امليعلة ال حزال ثـاين من  اًفِدرايل،ردس خان اًـراق اإ

 .هلط يف مٌعلهتا ادلس خور ، ؿىل اًرمغ من أأمهَخَ ، وخاظة فامي ًخـَق بخحدًد اًيؼام اًس َايس اؾامتدٍ

ىل خعائعِا وأأراكهنا ردس خان مبوحب و ظادق ؿَََ برملان همث ثعركٌا اإىل مرشوع دس خور امليعلة اذلي ، ذلكل ، مقيا بدراسة وحتََي اًيؼم اًس َاس َة احملرتمة من خالل االإصارة اإ

ُس أ خرًا ، اىهتَيا من حبثيا يف  7114ًـام  4اًلاهون رمق  حراء الاس خفذاء املعَوب من كبي مواظين امليعلة. وأأخريًا ًو اخلخام يف أأمه ، واذلي مل ًدخي حزي اًخيفِذ ًسبب ؿدم اإ

 امللرتحات واًخوظَات حول ُذا املوضوع.

كَمي هوردس خان ،  مفاثَح اًلكٌلت: ايس ، دس خور اإ  اًيؼام اًربملاينهؼام سَ 

______________________________________________________________________________________ 
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اًس َايس اذلي جيب الأخذ بَ يف ُذا ادلس خور حاًت دون أأمتام مرحةل الأس خفذاء 

 وابًخايل بلي الأكَمي بدون دس خور حلد الأن.

اقياء ُذا اجلاهب وأأؾين بَ اًيؼام اًس َايس وأأهعالكا مما ثلدم أأخد بأأن من اًرضوري 

ٌَحمك ابًبحوث وادلراسات اجلادة ًلرض اًوظول اىل اًيؼام اًس َايس اذلي ًخلأمئ مؽ 

ومؽ درخة ثعورٍ اًس َايس وؿَََ فسأأكوم يف  –اًـراق  –ظبَـة صـب هوردس خان 

ـامل سواء س َاق ُذا اًبحر املخواضؽ بـرض الأهؼمة اًس َاس َة اخملخَفة واملعبلة يف اً

اكن ذكل يف ادلول املخلدمة أأو يف امليعلة ًلرض مـرفة ظبَـة وخعائط لك مهنا 

ِذا اًلرض سأأثعرق اوال اىل اًيؼام اًربملاين واذلي  ومدى جناهحا يف مِدان اًخعبَق ًو

خجسد يف وحود برملان  ًلوم اظال ؿىل اًخوازن بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة ًو

ء مسؤول امام اًربملان ورئُس دوةل مٌخخب من كبي اًربملان مٌخخب وجمَس وزرا

َة وابًخايل فال ٍىون مسؤوال الا يف حاةل  وثلذرص سَعاثَ ؿىل اجملاالت اًربوثوهًو

اخلَاهة اًـؼمى واحلكم ؾن ُذا اًيؼام مس خـرضا اجيابَاثَ وسَبَاثَ،مث اهخلي اىل اًيؼام 

ىٌَ ٍمتزي بوحود رئُس دوةل اًرئايس اذلي ًيعوي ؿىل وحود برملان مٌخخب  ًو

متخؽ بسَعات واسـة وحبق  )مجِورًة(كوي ومٌخخب من كبي اًضـب مبارشة ٍو

اس خخدام اًفِخو ضد اًلواهني املرسةل اًََ من اًىوىىرس ووحود وزراء )سىرثرٍين( 

ًلومون بدٌفِذ س َاساثَ دون ان ٍىون هلم الاؿرتاض ؿَهيا، مؽ ؿدم وحود جمَس 

ًة( واثعرق اىل اجيابَات وسَبَات ُذا اًيؼام ومدى جناحَ خارج وزراء)اكبٌُة وزار 

همدٍ يف اًوالايت املخحدة الامٍرىِة. اما اًيؼام اجملَيس )هؼام حىومة ادلـَة( واذلي 

ٍمتزي بس َعرة ادلـَة اًفدراًَة )اًربملان( ؿىل اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة وبىون 

هَ ًًذخب من كبي ادلـَة اًفدراًَة نٌل خيضؽ دور اجملَس اًخيفِذي دورا اثهواي ال

رسا واًيت ثـخرب همد ُذا اًيؼام الا اهَ مل ًَق جناحا  ًس َعرهتا فلد مت ثعبَلَ يف سٌو

ًذهر دلى ثعبَلَ يف بـغ ادلول الأخرى ذلا فَن هخعرق اىل ثفعَهل يف ُذا اًبحر، 

فروسا خاظة بيدِجة كري اهيا سًذعرق اىل اًيؼام اًس َايس اخملخَط واذلي وضأأ يف 

ثعور اًيؼام اًربملاين يف ثكل اًبالد، مث هًذلي اىل اًوضؽ يف اكَمي هوردس خان وحماوةل 

اخذَار اًيؼام اًس َايس اذلي ًخالمئ وظبَـة صـب اكَمي هوردس خان ومس خوى ثعورٍ 

 اًس َايس.اًفىري و 

 مهنجَة اًبحر

 املعَوب اس خخدمٌا من اخي الاحاظة باكفة حواهب اًبحر وثلعَة املوضوع ابًضلك

املهنج اًخحًََل امللارن، حِر مقيا ابًخعرق اىل الاهؼمة اًس َاس َة اًرئُس َة اًيت 

جيري الاخذ هبا من كبي ادلول اخملخَفة، ويف ُذا اًس َاق ثعركٌا اىل دساثري ثكل 

ادلول واًيعوص ادلس خورًة ذات اًـالكة وذكل من اخي امللارهة بُهنا ومـرفة مواظن 

ضـف يف لك مهنا، ومن مث اًخعرق اىل مرشوع ادلس خور املعادق ؿَََ من اًلوة واً

ىٌَ مل ٍر اًيور بسبب ؿدم ظرحَ ًالس خفذاء اًضـيب حلد الان.  كبي برملان الاكَمي ًو

 خعة اًبحر

وبياء ؿىل ماثلدم س يدٌاول ُذا املوضوع يف اربـة مباحر فٌخعرق يف املبحر الاول 

ي اىل املبحر اًثاين فٌخلكم ؾن اًيؼام اًرئايس، اما املبحر اىل اًيؼام اًربملاين، مث هًذل

اًثاًر فٌخععَ ٌَخعرق اىل اًيؼام اًس َايس اخملخَط، وبـد ذكل هًذلي اىل املبحر 

اًرابؽ والاخري اذلي سًذلكم فَِ ؾن اًيؼام اًس َايس اذلي هـخلد ابهَ س َىون أأنرث 

متة هبني فهيا امه الاس خًذاخات وامه فـاًَة وجناحا الكَمي هوردس خان، مث ىهنيي اًبحر خبا

 امللرتحات يف ُذا اجملال.

 املبحر الأول

 ام اًربملاينؼاًي

ذا ما كارانٍ ن الصم يف أأ  اًيؼام اًربملاين ًـخرب من اكدم الأهؼمة اًس َاس َة ٌَحمك، اإ

عرق اىل ُذا اًيؼام يف زالزة ذابًيؼام اًرئايس أأو هؼام حىومة ادلـَة اًيَابَة وسً 

فٌخعط املعَب الأول ٌَخَفِة اًخارخيَة )اًخعوراًخارخيي( ٌَيؼام اًربملاين مث معاًب 

ثًذلي اىل اراكن اًيؼام اًربملاين يف املعَب اًثاين مث هخعرق يف املعَب اًثاًر اىل 

 مؼاُر اًخـاون واًركابة املخبادةل بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة.

 املعَب الأول

 م اًربملايناًخعور اًخارخيي ٌَيؼا

اكهت الأهؼمة اًس َاس َة ٌدلول اًلربَة كد وضأأت يف مسار اًخعور اًس َايس 

والأحامتؾي ولأكذعادي واًثلايف يف ُذٍ دلول فـربت بذكل ؾن احللائق اًيت حتيك 

عاهَا ال خيرج ؾن ُذٍ اًلاؿدة  ن اًيؼام اًربملاين اذلي وضأأ يف بًر وحتايك ُذا اًخعور واإ

هَ وضأأ وثعّور ثد ذ اإ ةل اًيت مرت هبا ُذٍ اإ رجيَا واجسق وثياسق مؽ احللبات اًعًو

اًبالد واًيت امذدت من اًلرن اًثاًر ؾرش وحىت اس خلر ؿىل ما ُو ؿَََ يف اًَوم 

احلارض
(1)

. وبياء ؿىل ما ثلدم فان اًيؼام اًربملاين ال ًـخرب وظفة ظبَة خاُزة ثخوافق  

ؿىل اًـىس من ذكل، فاإذا اكن  وثخعابق مؽ لك ادلول اًيت ثأأخذ هبذا اًيؼام بي

اًيؼام اًربملاين املعبق يف دوةل ما من ادلول اًيت ثأأخذ بَ كد جضابَ أأو ثعابق يف بـغ 

اخلعائط أأو املالمح اًرئُس َة هل مؽ دوةل أأو دول أأخرى ثأأخذ أأًضا هبذا اًيؼام الا 

ذا اًيؼام ختخَف يف اًوكت ذاثَ ؾن ُذٍ ادلول يف نثري من اًخفاظَي املخـَلة هب اهنا

لأن لك دوةل حمىومة بضأأن هؼاهما اًس َايس بـوامي ؿدًدة وخاظة فامي ًخـَق بدرخة 

اًخعور اًس َايس والاحامتؾي والأكذعادي واًثلايف ًضـوهبا وحرهَبذَ الأحامتؾَة وخَفِة 

 اًخارخيَة.

ويف بًرعاهَا همد اًيؼام اًربملاين  فلد وضأأ ُذا اًيؼام وثعور يف س َاق اًخعور 

ةل ويف خضم احداث هبرية ورصاع اًخا رخيي ٌَمجمتؽ اًرًبعاين واذلي امذد ًلرون ظًو

عاين ضد املَىِة  مس متَت وبـد مراحي مذـددة من اًيضال واًيت خاضِا اًضـب اًرًب

عاين مل ٍىن  املسدبدٍ ومن أأخي هَي حلوكة املسَوبة وؿَََ فان اًيؼام اًربملاين اًرًب

َدة وهخاج مفىر أأو فَِسوف ما  ة مـَية بي ودل من رمح وواكؽ  ًو َدٍ هؼًر نٌل مل ٍىن ًو

عاين وثعَـات  اًضـب وممارساثَ هبدف حتلِق ظموحاثَ اًس َاس َةُذا اجملمتؽ اًًر
(2)

 ، 

فبـد أأن اكهت ُياك مَىِة مسدبدة جنح اًباروانت واًرخال الأحرار يف احبار املكل 

مث اهبثق  1712انيا اكرات ؿام ؿىل الأؿرتاف حبرايهتم الأساس َة وخاء ذكل ؿرب وزَلة امل

عاين ؿام  وحىون يف خاهب مٌَ  من اؾضاء مٌخخبني مث اهلسم يف  1712اًربملان اًرًب

اًلرن اًرابؽ ؾرش اىل جمَسني بـد أأن رفغ الاؾضاء امليخخبني من ممثَني امللاظـات 

ىن دور اًربملان اكن ال  واًلعبات اجلَوس مؽ اًباروانت واٌَوردات يف جمَس واحد ًو

ٍزال يف ثكل املرحةل دورًا اسدضاراي كري ان سَعخَ ثعورت يف اًلرن اخلامس ؾرش 

فمل ثـد ملذرصة ؿىل ثلدمي الاسدضارات ٌَمكل بي جتاوزت ذكل وامذدت اىل 

املضارنة يف مسأأةل فرض اًرضائب وؿدم اهفراد املكل هبذٍ اًسَعة هوهَ مل ًـد كادراً 

ال بـد موافلَ ممثًل ا ًضـب من الاحرار واٌَوردات ومن ُيا اهبثلت ؿىل فرضِا اإ

اًسَعة اًدرشًـَة ٌَربملان حِر اؾعي املكل ظالحِة فرض اًرضائب ملابي احرءات 

ق  جرشًـَة ٌَربملان واؾعاء الأخري دورا يف املضارنة يف ممارسة ُذٍ اًسَعة ؾن ظًر

ي كواهني ثلدمي ظَبات اىل املكل ثخضمن رقبات ممثًل اًضـب بوضؽ كواهني أأو ثـدً

موحودة وبـد احراء املياكضات املعَوبة بضأأن ثكل اًعَبات يف جمَيس اًربملان ًمت 

ظَاقهتا يف صلك كواهني وحرفؽ وثلدم اىل املكل اذلي مل ٍىن امامَ سوى اًخوكِؽ ؿَهيا 

ن املكل اكن ٌس خعَؽ اىل خاهب ذكل وضؽ اًلواهني مٌفردا  ًخعبح كواهني انفذٍ، كري اإ

 اًربملان. دون اًـودة اىل
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هتا الاسدضار   stuartوبـد حراحؽ أأرسة سدِورات   املَىِة ؾن ثكل االثفاكات حماٍو

بسَعة فرض اًرضائب ًوحدُا وكـت حرب أأََُة اىهتت ابؿدام املكل صارل الأول 

ي اًيت اس مترت حىت ؿام  1144ؿام  حِر اظَح هبا  1123وكِام دنخاثورًة هرومًو

ال أأن املكل خاك اًثاين ىن برشوط اإ  ىلك بسبب رفغ اًضـب ًِا ومت اؿادة املَىِة ًو

ؾن ُذٍ اًرشوط فاضعر اىل اًِرب اىل فروسا فمت ثيعُب قَوم دوراجن أأمري اًبالد 

عاهَا ,وكبي الاخري بالحئة احللوق  ؿام  Bill of rightsامليخفضة مَاك ؿىل بًر

واًيت اكهت كد وضـت من كبي اًربملان وكضت ثكل اًالحئة مبيؽ املكل هنائَا من 1134

حت اًسَعة اًدرشًـَة مٌاظَ ومولكَ اىل اًربملان رشًعة اًدرشًؽ بدون اًربملان فاظب

 ميموافلَ املكل ؿىل اًلواهني مما ًـين اؾعاء املكل حق هلغ اًلواهني واظدار املراس 

ت ؿىل اًرضائب وموازهة ادلوةل يف اًربملان  ىذا حرى مٌذ ذكل اًوكت اًخعًو ُو

واظبح امرا اًزامِا وجيرى س يواي وابهخؼام مٌذ ذكل اًخارخي
(3)

ىذا بدات سَعة  ، ُو

اًربملان يف اًدرشًؽ بلواهني اًرضائب ،مث امذدت ًدضمي اكفة اًلواهني
(4)

. 

 املعَب اًثاين

 اراكن اًيؼام اًربملاين

ٌل زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة  ٍمتزي اًيؼام اًربملاين ؾن كرٍي من اًيؼم برنيني اساس َني ُو

سدٌعرق يف اًفرع الأول اىل زيائَة اًسَعة  واثىهيا ؾيرص اًخـاون واًركابة املخبادةل ذلا

اًخيفِذًة، مت هًذلي اىل اًفرع اًثاين اذلي سًذلكم فَِ ؾن ؾيرص اًخـاون واًركابة 

 املخبادةل بني اًسَعة اًدرشًـَة واًخيفِذًة.

 اًفرع الأول

 زيائَة اًسَعة اًخيفِذًة

ن ُذٍ اًسَعة من هجخني  لعد بثٌائَة اًسَعة اًخيفِذًة حىوُّ ٌل رئُس ادلوةل  ًو ُو

 واًوزارة )اًاكبٌُة(

 أأوالً: رئُس ادلوةل:

ٍىون رئُس ادلوةل يف اًيؼام اًربملاين اما مَاك ابًورازة او رئُس مجِورًة
(5)

و  ، ُو

ا وحايم دس خورُا وميارس دور احلمك املمحاًد  ـد رمُز اًضخط اذلي ميثي ادلوةل ًو

وخَ لك مهن ق اًعحَح اذلي رمسَ بني اًسَعات اًدرشًـَة واًخيفِذًة ًو ا حنو اًعًر

ادلس خور دون احنَاز أأو مِي اىل خاهب أأي مهنا و دون أأهَ ٍىون هل دور فاؿي يف 

صؤون احلمك وؿَََ فان رئُس ادلوةل يف اًيؼام اًربملاين الٍمتخؽ بسَعات فـََة بي اإن 

َة احملضة فِو جمرد دور مـيوي حبت، ذلا فِو ميثي  دورٍ ًلذرص ؿىل الأمور اًربوثوهًو

وفق كول بـغ اًفلِاء دور احلمك اًراييض اًـادل املس خلي بني اًوزارة واًربملان
(6)

 

عاين حِر أأن  ،:وال أأدل ؿىل ذكل من دور وموكؽ املكل يف اًيؼام اًس َايس اًرًب

املكل ُياك ميكل وال حيمك
 

رتثب ؿىل ذكل ؿدم املسؤوًَة اًس َاس َة ًرئُس ادلوةل  ًو

ن ثكل املسؤوًَة ثلؽ ؿىل اًوزارة ًوحدُا لأن املسؤوًَة  خبعوص صؤون احلمك واإ

اًس َاس َة حهنغ وثربز حِر ثوخد اًسَعة ومبا أأن رئُس ادلوةل ال ميارس اًسَعة 

،كري ان ادلنخور ؾبد اذلَد مذويل ال ًوافق اًفـََة فال مسؤوًَة ؿَََ يف ُذا اجملال

ذُب اىل ؿدم اًدسَمي ابدلور اًسَيب ًرئُس ادلوةل يف مِدان  ؿىل ُذا  اًرأأي ًو

صؤون احلمك، بي ٍرى ابن هل بـغ الاخذعاظات اًيت ميارسـا يف مبدان اًسَعخني 

اًخيفِذًة واًدرشًـَة
(7)

  . 

 اثهَا: اًوزارة )اًاكبٌُة(

ئخالف الأنرًثة بدضىِي  ة أأو اإ ًلوم رئُس ادلوةل ؿادة بخلكَف زؾمي حزب الانرًث

احلىومة بـد احراء املداوالت اًربملاهَة املعَوبة 
(8)

، بـد ذكل ثخلدم اًوزارة ًيَي اًثلة 

من اًربملان
(9)

 ، ومن مث ًعدر رئُس ادلوةل مرسوم جضىِي اًوزارة

ًثاين اٌَسَعة اًخيفِذًة فلط بي يه احملور الثـد اًوزارة )اًاكبٌُة( جمرد اًعرف ا

اًرئُيس واًفـال يف ممارسة ُذٍ اًسَعة
(10 )

، وذلكل فِيي ثـخرب مسؤوةل س َاس ًَا ؾن 

أأؾٌلًِا أأمام اًربملان سواًء اكهت مسؤوًَة ثضامٌَة ٌَوزارة ابمجـِا أأو مسؤوًَة فردًة 

ذا ما ً ـرب ؾٌـــــَ مبععَح ًلك وزٍر ؿىل حدة وحىون اًوزارة مذضامٌَ مؽ بـضِا ُو

)اًخضامن اًوزاري(
 (11 )

. 

ذا ما أأخّي أأي من اًوزراء  وجتري املياكضات واملداوالت داخي اجملَس بعورة رسًة واإ

مببدأأ اًخضامن اًوزاري أأو كام ابفضاء ارسار املداوالت والاراء املعروحة داخي 

فذجرى اكاًخَ مهنا اجملَس ؿَََ الاس خلاةل من احلىومة والا
(12)

 . 

 اًفرع اًثاين

 اًخـاون بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة

ـين ذكل ان  ًلوم اًيؼام اًربملاين ؿىل اًخـاون بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة، ًو

ذا ًدٌاكغ مؽ  ثخـاون وثخواظي لك من ُاثني اًسَعخني مؽ اًسَعة الأخرى، ُو

خحلق ُذا  اًفعي اجلامد بني اًسَعخني املذهورثني املاخوذ بَ يف اًيؼام اًرئايس، ًو

اًخـاون بلِام ؿالكة حربط اًسَعة اًدرشًـَة ابًسَعة اًخيفِذًة من هجة، وكِام ؿالكة 

 حربط اًسَعة اًخيفِذًة ابًسَعة اًدرشًـَة من هجة أأخرى.

 املعَب اًثاًر      

 مؼاُر اًخـاون واًركابة املخبادةل بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة       

ٍمتزي اًيؼام اًربملاين وؿىل خالف اًيؼام اًرئايس بوحود ؿدة اوخَ ووسائي  

هيٌل ثباؿًا يف ٌٍَخـاون واًركابة املخبادةل بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة وسدذعرق ا

فرؿني فٌخعط اًفرع الأول لأوخَ اًخـاون بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة بُامن 

 ُر اًركابة املخبادةل بني اًسَعخني املذهورثني.ختعط اًفرع اًثاين ملؼا

 اًفرع الأول

 أأوخَ اًخـاون بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة

وثخعَب الأهؼمة اًربملاهَة اًلامئة ؿىل مبدأأ اًفعي  املرن بني اًسَعات ثـاواًن مس مترا 

ذا اًخـاون كد ٍىون أأمه من اًخوازن بني اًسَعات فاذا ما ثلوكـ ت لك سَعة بُهنٌل ُو

ووكفت ؾيد حدود اًعالحِات املميوحة ًِا وكعـت احلوار واًخواظي مؽ اًسَعة 

الأخرى ومعَت ؿىل الأهفراد ابًـمََة اًس َاس َة أأدى ذكل اىل هتدًد مؤسسات ادلوةل 

ابًضَي
 (13)

. 

وؿَََ فان اًخـاون بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة ًلعد مٌَ جسَِي جسري صؤون 

َي لك من اًسَعخني همام ووػائف اًسَعة الأخرى ومبا ًؤدى اىل ادلوةل وجسِ 

اًخاكمي بُهنٌل وابًخايل اتمني اداء لك مؤسسات اًيؼام ملِاهما ؿىل اًوخَ املعَوب
(14)

. 

ومن مؼاُر اًخـاون بني اًسعَخني اصرتاوٌِل يف اًوػَفة اًدرشًـَة فاًربملان مل ًـد  

ق اكرتاح  مٌفردا يف معََة سن اًلواهني بي ان احلىومة جضارك يف ُذا املَدان ؾن ظًر

ؽ اًلواهني ًمت اؿدادُا من كبي اًسَعة اًخيفِذًة )احلىومة( لأن  اًلواهني وان مضاًر

ىوهنا ثضم اخلرباء واخملخعني الأخرية و بعبَـة معَ  وحبمك اثعاًِا املبارش ابًضـب ِا ًو

ؾن ظًرق اهجزهتا اخملخَفة حىون انرث كدرة ؿىل حتدًد اًلواهني اًيت حتخاج اٍهيا يف اداء 

مسؤوًَاهتا
(15)

.  

نٌل ان حضور اًوزراء خَسات اًربملان والاصرتاك يف مٌاكضات اٌَجان اًربملاهَة يف 

ح س َاسة احلىومة بضأأن املوضوؿات  املعروحة  ميثي مؼِرًا خمخَف اجملاالت ورش

 أأخر ٌَخـاون واالثعال بني اًسَعخني
(16)

. 
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نٌل جضارك اًسَعة اًدرشًـَة يف اؾٌلل اًسَعة اًخيفِذًة يف جمال اًـالكات اخلارحِة 

ة  وخاظة يف مِدان اًخعدًق ؿىل املـاُدات واؿالن احلرب وميثي ادلؽ بني ؾضًو

ة وهجًا أأخر ٌَخـاون بني اًسَعخني املذهورثنياًربملان وث وىل املياظب اًوزاًر
(17)

. 

 اًفرع اًثاين

 وسائي اًركابة املخبادةل بني اًسَعخني

ال ثلذرص اًـالكة بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة ؿىل اًخـاون بُهنٌل بي اهَ  

اًيت ثلوم هبا لك سَعة ؿىل ًخجاوز ذكل اىل ؾوامي اًخأأزري املخبادل أأو اًركابة املخبادةل 

اًسَعة الأخرى ومن اجلدٍر ابذلهر ان من امه خعائط وممزيات اًيؼام اًربملاين ُو 

املسؤوًَة اًس َاس َة ٌَوزارة امام اًربملان
(18)

وبـبارة أأخرى أأن اًوزارة حىون مسؤوةل  

رتثب ؿىل ذكل حق أأؾضاء اًربملان يف ثوح  َِ س َاس َا ؾن لك اؾٌلًِا أأمام اًربملان ًو

الأس ئةل اىل اًوزراء واس خجواهبم  ونذكل جضىِي جلان ٌَخحلِق بضان بـغ اًلضااي 

ٌوَربملان حق حسب اًثلة من اًوزٍر مٌفردا أأو من اًوزارة ابمجـِا واسلاظِا وابمللابي 

خجسد ذكل يف حق  فان اًسَعة اًخيفِذًة متكل اًضا وسائَِا ٌَخأأزري ؿىل اًربملان ًو

ن وابًخايل اًرحوع واًـودة اىل اًضـب ًيك ًدىل بدًٍو بضأأن اًوزارة يف حي اًربملا

د اؾضاء اًربملان فاهَ س َـَدمه يف  اًزناع احملخدم بني اًعرفني فاذا اكن اًضـب ًًؤ

دا ملوكف احلىومة )اًوزارة( فاهَ  الاهخخاابت اىل ملاؿدمه أأما اذا اكن املـىس وخاء مًؤ

ًذخب اؾضاء خدد مؤ  ًدٍن ملوكف اًوزارةسُسلط اؾضاء اًربملان ًو
(19)

واييت حق  

حي اًربملان امللرر ٌَسَعة اًخيفِذًة،يف ملابي املسؤوًَة اًس َاس َة ٌَوزارة أأمام 

اًربملان،وؿىل لكهيٌل ًلوم اًخوازن املعَوب بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة يف 

اًيؼام اًربملاين
(20)

. 

 املبحر اًثاين

 اًيؼام اًرئايس

اًرئايس من الأهؼمة اًخلََدًة اًرئُس َة اًيت جيري الأخذ هبا من كبي ًـخرب اًيؼام 

ادلول يف ثأأسُس هؼاهما اًس َايس وسًذلكم ؾيَ يف هعاق معَبني ختعط الأول مهنا 

ٌَخعور اًخأأرخيي )اخلَفِة اًخأأرخيَة( ًِذا اًيؼام فامي ختعط املعَب اًثاين يف ٌَخعرق 

 اىل اراكن أأو ؾيارص اًيؼام اًرئايس.

 ملعَب الأولا

 اخلَفِة اًخأأرخيَة ٌَيؼام اًرئايس

ذا ما أأردت اًخعرف اىل اًيؼام اًرئايس فَُس كل اإال اخلوض يف اًيؼام اًس َايس  اإ

يك وحِثَات وثفاظَي وضأأة ُذا اًيؼام وثعورٍ الن اًوالايت املخحدة الأمٍرىِة  الأمٍر

الايت اكهت يف الأظي ثـخرب همد ُذا اًيؼام وادلوةل اًرائدة يف ابداؿَ وان ُذٍ اًو

عاين، مؽ متخؽ لك مهنٌل  ؾبارة ؾن زالزة ؾرش مس خـمرة خاضـة واتبـة ًالس خـٌلر اًرًب

ببـغ حواهب احلمك اذلايت
(21)

، وهدِجة ٌَخالفات بني اًعرفني بسبب فرض بًرعاهَا 

د من اًرضائب ؿىل املس خـمرات املذهورة مما أأاثر حفِؼة مواظيهيا فاهدًـت بذكل  ملًز

عاين وحتت صـار )الأرضائب بدون رشاٍر  حرب الأس خلالل ضد املس خـمر اًرًب

دون  وحود جمَس هَايب ميثي أأُايل ثكل املس خـمرات وان ثفرض  متثَي( واكهوا ًٍر

اًرضًبة ؿرب ُذا اجملَس وخاظة يف حتدًد مباًلِا وهَفِة فرضِا وامثرت ُذٍ اًثورة 

سذـــــــــلالًِــــا يف ؾن اؿالن املس خـمرات الأمٍرىِة اًثالزة ؾرش ؾن  / متوز/ 4اإ

أأحتادا ثـاُداي )هوهفدراًَا( بُهنا كري أأن ُذا الأحتاد اكهَ  1222مث أأكامت يف ؿام  1221

ضا لأرحاكٍز فلط ؿىل َُئة ثيفِذًة مضرتنة ثخوىل ثوحِد هجود احلرب  ضـَفا ُو

ذهورة ًيك واًس َاسة اخلارحِة واصرتاط موافلَ زَيث الأؾضاء ؿىل كرارات اًَِئة امل

ثعبح مَزمة ٌَجمَؽ وذلكل فان ُذا الاحتاد اظبح ؿاحزا ؾن حتلِق ظموحات 

صـوب ُذٍ ادلول هوهَ كري فـال ومضَول وبـد اؿرتاف الاس خـٌلر اًرًبعاين 

حرى اًخفىري يف  1237ابس خلالل املس خـمرات الامٍرىِة اًسابلة واهخعار اًثورة ؿام 

ة من الأحتاد اًخـاُدي )اًىوهفدرايل(  اجياد احتاد خدًد ٍىون انرث فـاًَة وانرث مرنًز

ة جس خعَؽ اًلِام ابؾباء  الاحتاد وحىون  ة وكًو ووحوب اجياد اًسَعة احتادًة مرنًز

1232بدًال انحجا ٌَىوهفدراًَة ومت يف ُذا اًس َاق ؾلد مؤمتر فِالدًفِا ىف ؿام 
(22)

 

ةل ومضيَة فلامت ادلول اًثالث ؾرش ابرسال ممثَني ؾهنا اًََ وبـد مف اوضات ظًو

ة اًىربى  وبـداأأن أأظبح املؤمتر ؿىل صفا الأهنَار واًفضي مت اجياد اًدسًو

Compromise Great ( ظوات 14فٌجح املؤمتر يف وضؽ دس خور ًلأحتاد ابكَبَة )

( مٌدواب22من أأظي )
(23)

ة  ، ومتخغ ُذا ادلس خور ؾن كِام دوةل احتادًة فدراًَة كًو

ا حىت ازبدت الأايم اًالحلة فـا هتا بدًَي جناح ُذٍ ادلوةل وثلدهما وازدُاُر ًَهتا وحٍِو

ة وأأن ُذا  اظبحت ادلوةل اًـؼمى يف اًـامل خاظة من اًياحِخني الأكذعادًة واًـسىًر

كبي انرث  Foundation fathersادلس خور اذلي مت وضـَ من كبي الأابء املؤسسني 

كل اًبالد مؽ بـغ اًخـدًالت اًيت ( مائخني واربـون ؿامًا ال ٍزال انفذا يف ث741من )

( س بؽ وؾرشون ثـدًال ومت مبوحب ُذا ادلس خور ثبىن اًيؼام اًرئايس 72الثخجاوز )

الأول مرة وميىن اًلول ابن جلوء واضـي ادلس خور الأمٍريك اىل ابداع ُذا اًيؼام 

راَُدمن وحرك اًيؼام اًربملاين خاهبا ميىن أأن  ٍىون انحٌل ؾن أأمٍرن أأحدٌُل رد فـَِم وه

ذهر  عاين واثىهيٌل ما ثبني هلم من هلاط ضـف يف اًيؼام اًربملاين،ًو   ًلأس خـٌلر اًرًب

J.S.Sutton ابن ظاهـي ادلس خور اكهوا حذٍرن متاما من احلىومة ذات يف ُذا اًس َاق

و اًيؼام املخبؽ من كبي مـارصهيم يف دائرة املس خـمرات يف  ادلـَة اًدرشًـَة،ُو

ِذا فاهنم  فضَوا اكذفاء ااثر موهدسىِو واتسُس سَعة ثيفِذًة مس خلةل لكَا ًيدن،ًو

ؾن اًسَعة اًدرشًـَة )اًىوىىرس(
 (24)

. 

 املعَب اًثاين

 أأراكن )ؾيارص( اًيؼام اًرئايس

من اجلدٍر ابذلهر بأأن اًيؼام اًرئايس ُو ذكل اًيؼام اذلي ٍريم اىل الاس خلالل 

حلفاظ ؿىل اًخوازن وامل  ساواة بُهنٌل واًلاف لك سَعة املعَق بني اًسَعات مؽ اإ

 Check andابًسَعـــــــة الأخرى مـــــن ثعبَق مبدأأ اًىبح واًذـــــوازن 

Balance بعورة مس خلةل ؾن اًسَعة الأخرى. فلك سَعة ثؤدي وػَفهتا 

وثخجىل أأراكن اًيؼام اًرئايس يف فردًة اًسَعة اًخيفِذًة واًفعي اجلامد بني اًسَعات 

 يف اًفرؿني الأول واًثاين اًخاًَني ثباؿا.وسًذلكم ؾهنٌل 

 اًفرع الأول

 فردًة اًسَعة اًخيفِذًة

ًـخرب رئُس ادلوةل ظاحب اًلرار الأول والأخري يف ممارسة اًسَعة اًخيفِذًة، فِو 

ىون يف ذكل اًرئُس الأوحد  اذلي ًخوىل ممارسة اًسَعة اًخيفِذًة بعورة فـََة ٍو

س وزراء وال رئُس وزراء نٌل ُو احلال يف اًيؼام ًخم اًسَعة وال ًوخد جباهبَ جمَ

اًربملاين فِو ميارس اإذن دور رئُس احلىومة أأًضا وهؼرا ًـدم وحود جمَس وزراء يف 

هنم ًـخربون  ػي ُذا اًيؼام فاإن اًوزراء ال ًـخربون وزراء ابملـىن اًاكمي ٌَوزٍر بي اإ

عَق ؿَهيم امس اًوزٍر جمازا و ابًخايل فَُس هلم حق مبثابة سىرثرٍين ٌَرئُس ًو

 الاؿرتاض ؿىل كرارات اًرئُس.

ومبا اإن اًيؼام اًس َايس الأمٍريك ًـخرب أأول وابرز منوذج ٌَيؼام اًرئايس فان  

اًبـغ ًذُب اىل اؾخبار اًرئاسة الامٍرىِة واحدة من اًوػائف الأؾؼم كوة يف 

اًـامل
(25)

ذا ما مت ملارىهتا مبيعب اًرؤوساء يف ادلول اًيت ثأأخذ   نٌل  ابًيؼام اًربملاين،اإ

(26)ٌسمََ اًبـغ ابملكل امليخخب
  . 
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ومما ًٍزد مٌعب اًرئُس يف اًيؼام اًرئايس كوة ُو ؿدم اماكهَة اًسَعة اًدرشًـَة  

 )اًربملان( من حسب اًثلة مٌَ.

رتثب ؿىل هون رئُس ادلوةل اًرئُس اًفـًل الاوحد ٌَسَعة اًخيفِذًة واًيت ًخوىل  ًو

 ؿدد من احللائق وميىن احٌلًِا فامي ًًل:ممارس هتا بيفسَ 

أأن رئُس ادلوةل ُو رئُس احلىومة يف هفس اًوكت فِجمؽ اًرئُس بني رئاسة  - أأ 

ادلوةل ورئاسة احلىومة مـا 
(27)

فال وحود جملَس اًوزراء )اًاكبٌُة( يف اًيؼام  

وحود اًرئايس ابملفِوم اًلاهوين املخـارف ؿَََ يف اًيؼام اًربملاين واذلي ًيعوي ؿىل 

ا من  جمَس مذضامن هيمن ؿىل ادارة ادلوةل ورمس اًس َاسة اًـامة ٌَبالد وكرُي

خخذ كراراثَ ابكَبَة اؾضائَ مبا فهيم  املسائي اًس َادًة وأأن ٍىون ظاحب اًلرار فهيا ًو

رئُس اًوزراء وان من ًعَق ؿَهيم امس اًوزٍر جمازا يف اًيؼام اًرئايس ال ًـخربون 

ُس هلم حق وزراء ابملـىن احللِلي  ًِذا امليعب بي أأهنم جمرد سىرثرٍين ٌَرئُس, ًو

الأؿرتاض ؿىل كرارات اًرئُس
(28)

هَ ٍىون ًلرض املداوةل   واذا احمتؽ اًرئُس هبم فاإ

واملياكضة واًدضاور فلط  بضأأن اًلرارات املِمة اًيت ٍىون اٌَرئُس وحدة اًرأأي 

ياك ملوةل م  ت ؿَهيا ُو ضِورة ٌَرئُس الامٍريك اًلاظؽ بضأأهنا ودون احراء اًخعًو

ن اذا ًلول خماظبا وزرائَ اًس بـة ) س بـة ًـاــ أ ت و هـم واحدة، فاًيـم  ابراُام ًيىًو

(29)س خًذرص( 
. 

نٌل ًيعوي اًيؼام اًرئايس ؿىل خضوع اًوزراء ًس َاسة اًرئُس اذلي ٌس خلي  - ب

ُذا ًوحدٍ برمس وثلٍرر اًس َاسة اًـامة ٌدلوةل واحلىومة فال ٌس خلي اًوزراء يف ػي 

 اًيؼام بس َاسة خاظة مس خلةل ؾن س َاسة اًرئُس يف أأي جمال من اجملاالت.

ًلوم اًرئُس يف ػي اًيؼام اًرئايس بخـَني اًوزراء واؾضاء احملمكة اًـََا  -حـ

Supreme Court  ؿىل أأن ًلرتن ذكل مبعادكة جمَس اًض َوخ، نٌل ًيفرد بـزل

رتثب ؿىل ذكل هون لك وزٍر مسؤول مسؤو ًَة فردًة أأمام اًرئُس وال اًوزراء ًو

وحود ٌَمسؤوًَة اًخضامٌَة )ادلاؾَة( ٌَوزراء يف ػي ُذا اًيؼام ًـدم وحود جمَس 

 املوزراء )اًاكبٌُة(.

 اًفرع اًثاين

 اًفعي اجلامد بني اًسَعات

ٍمتزي اًيؼام اًرئايس ابالخذ ابًفعي اجلامد )املعَق( بني اًسَعات، حِر جس خلي  

اًسَعة اًدرشًـَة وثيفعي ؾهنا فاًرئُس اذلي ًمت اهخخابَ من اًسَعة اًخيفِذًة ؾن 

كبي اًضـب ًخوىل اًسَعة اًخيفِذًة ًوحدٍ ومس خلال ؾن اًربملان بي ُو ًـخرب ؿىل 

كدم املساواة مؽ اًربملان دون أأن ٍىون ًِذا الأخري أأي هفوذ أأو سعةل ؿَََ لأن اًرئُس 

ُ و اًضـب ًو س من اًربملان اذلي لأصان هل يف ٌس متد هفوذٍ وسَعخَ ممن اهخخبَ ُو

ُذا اجملال
(30)

. 

خجىل اس خلالل اًسَعة اًخيفِذًة ؾن اًسَعة اًدرشًـَة يف اس خلالل   نٌل ًؼِر ًو

ُس امام اًربملان, وال  اًرئُس بخـَني وزرائَ وؾزهلم وحتلق مسؤوًَهتم امامَ وحدٍ ًو

ة اًربملان يف ػي اًيؼام اًرئ ايس وؿدم وحود جيوز ادلؽ   بني اًوزارة وؾضًو

املسؤوًَة اًس َاس َة ٌَوزٍر أأو ٌَوزارة ابمكَِا أأمام اًربملان
(31)

 . 

نٌل جس خلي اًسَعة اًدرشًـَة  )اًربملان( ًوحدُا ابًوػَفة اًدرشًـَة ودون اصرتاك  

ؽ اًلواهني  وحدٍ ابكرتاح مضاًر يف ذكل من كبي اًسَعة اًخيفِذًة فِلوم اًربملان ًو

ا واكراُر
(32)

. 

ذكل ال جيوز اًرئُس ادلوةل دؾٍو اًربملان اىل الاهـلاد اًـادي اذ جيمتؽ  وبياء ؿىل 

اًربملان بياء ؿىل املواؾَد احملددٍ من كبهل مس بلا ابًًس بة دلورات الاهـلاد اًـادًة، 

هَ  ونٌل ال جيوز ٌَرئُس فغ احامتع اًربملان وال ثأأحِي دورات اهـلادٍ والأمه من ذكل اإ

 ة اًخيفِذًة حق حي اًربملان.ال ميكل اًرئُس أأو اًسَع

واخريا فاهَ ال جيوز ٌَسَعة اًخيفِذًة وال ًرئُسِا اًلِام ابكرتاح اًلواهني او ثلدمي 

 مرشوؿات اًلواهني اىل اًربملان اذا أأن ُذا الأمر ُو من حق الأخري ًوحدٍ.

كريأأهَ ؿىل اًرمغ من ذكل فان ُياك بـغ الاس خثٌاءات ؿىل مبدأأ اًفعي املعَق  

اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة وابًخايل اماكهَة اًلول بوحود هوع من اًخـاون بني 

و اًفعي اجلامد بني  ىن بعورة الختي ابملبدأأ اًـام يف ُذا اجملال ُو احملدود بُهنٌل ًو

 اًسَعات.

خجىل أأحد ُذٍن الأس خثٌائني يف حق اًرئُس دؾوة اًربملان دلورات اهـلاد كري  ًو

 ؿادًة.

ذا اكن اًربملان ٌس خلي يف ػي اًيؼام اًرئايس ابًـمََة اما  الأس خثٌاء الأخر فأأهَ اإ

هَ ومؽ ذكل فلد  وحدٍ اذا ال جيوز ًرئُس ادلوةل اكرتاح اًلواهني فاإ اًدرشًـَة مٌفردا ًو

ثلرر ٌَرئُس دور ضئَي يف ُذا اجملال ؿرب احلق امللرر هل يف ثوحَِ اهؼار اًربملان اىل 

موضوؿات مـَية ؿرب رسائي ًوهجِا اىل اًربملان يف ُذا اًعدد ؿٌَل اًـياًَ مبوضوع أأو 

ؽ كواهني بي يه ثيعوي فلط ؿىل  هَ ُذٍ اًرسائي ال ثلدم يف ظورة أأو ظَلة مضاًر ابإ

 رقبات اًرئُس وابًخايل فِيي كري مَزمة ٌَربملان فَلأخري الأخذ هبا أأو ظرهحا خاهبا.

 املبحر اًثاًر

ايس اخملخَط   اًيؼام اًسَ 
(33)

 

سًذعرق اىل اًيؼام اًس َايس اخملخَط يف معَبني خنعط املعَب الأول مهنٌل ًعبَـة 

ُذا اًيؼام مث هًذلي اىل املعَب اًثاين اذلي سًذلكم فَِ ؾن أأراكن اًيؼام اًس َايس 

 اخملخَط.

 املعَب الأول

ايس اخملخَط  ظبَـة اًيؼام اًسَ 

 1423/ جرشٍن الأول/ 4 وثـخرب فروسا ويف ػي دس خور ادلِورًة اخلامسة اًعادر

همد ُذا اًيؼام حِر حرثب ؿىل اكامهتا ًِذا ادلس خور اًخحول بـغ اًيشء ؾن أأراكن 

وخعائط اًيؼام اًربملاين اًخلََدي فاهبثق بذكل منوذج مذعور ٌَيؼام اًربملاين املخـارف 

لول ادلنخور ؾعام سَامين يف ُذا اًعدد )) أأن اًيؼام يف ادلِورًة  ؿَََ سابلا ًو

اخلامسة اًفروس َة ُو هؼام برملاين مـلَن يف ضوء اًخجارب اًيت مرت هبا فروسا يف 

ػي ادلِورًخني اًثاًثة واًرابـة((
 (34)

. 

ن أأساس  هؼام ادلِورًة اخلامسة ُو برملاين يف الاس خاذ  وكد أأند َ ؿىل اإ مُضال دبًر

س َاق كوهل امام جمَس ادلوةل وخالل ؾرضَ ٌدلس خور اجلدًد ))ًُس هؼاما جمَس َا، 

ُس هؼاما رئاس َا، ًلد اكن من املياسب ثفضَي اًخـاون بني اًسَعات ؿىل ادلؽ  ًو

ة ًرئُس ادلوةل، فاؾمتد مبدأأ بُهنٌل يف مجـَة واحدة، أأو اًفعي بُهنٌل مؽ مٌح الا ًو ًو

اًخـاون بني اًسَعات، واًفعي بني رئُس ادلوةل واًربملان وحىومة ًـَهنا اًرئُس 

ومسؤوةل أأمام اًربملان، وثلامس اًعالحِات مبا ًضمن سري ادلوةل وحي اًزناؿات اًيت 

ة..((  يه يف لك هؼام دميوكراظي رضًبة احلًر
(35)

. 

دلِورًة اخلامسة أأؿالٍ ومـَ اًخـدًي ادلس خوري اذلي وميىن اًلول ابن دس خور ا

كد اخال ابًخوازن اذلي اكن  1417احري يف اًسادس من جرشٍن اًثاين من ؿام 

سائدأأ يف اًسابق بني اًسَعخني اًدرشًـَة واًخيفِذًة ؿىل اًضلك املخـارف ؿَََ يف 

بني رئُس ادلِورًة  ػي اًيؼام اًربملاين اًخلََدي، اك أأخي ابًخوازن اذلي اكن كامئا

ة مرنز رئُس ادلِورًة ؿىل حساب  ورئُس احلىومة ًعاحل الأول هوهَ أأسفر ؾن ثلًو

 رئُس احلىومة واًربملان.
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 املعَب اًثاين

ايس اخملخَط  أأراكن )ؾيارص( اًيؼام اًسَ 

سًذلكم ؾن أأراكن أأو ؾيارص اًيؼام اًس َايس اخملخَط يف زالزة فروع فٌخعرق يف 

ة مرنز رئُس ادلِورًة بُامن هخلكم يف اًفرع اًثاين ؾن اضـاف دور  اًفرع الأول اىل ثلًو

رئُس احلىومة وثًذلي بـد ذكل اىل اًفرع اًثاًر اذلي سًبحر فَِ موضوع حتجمي 

 وحراحؽ دور اًربملان. 

 اًفرع الأول

 ثلوًة مرنز رئُس ادلِورًة

س َة واًخـدًي ادلس خوري ٍمتخؽ رئُس ادلِورًة يف ػي دس خور ادلِورًة اخلامسة اًفرو 

بدور هبري وظالحِات واسـة حِر هطَّ اًخـدًي املذهور ؿىل  1417اًعادر ؿام 

وحوب اهخخابَ ابالكرتاع اًـام املبارش من كبي اًضـب مما ًضفي ؿىل مرنزة كوة 

رحىز ؿىل زلة اًضـب بَ وفضال ؾن ذكل فاهَ ٍمتخؽ  ورشؾَة أأنرب لأهَ ٌسدٌد ٍو

 هل أأزياء ممارس خَ ملِام مٌعبَ وال ٌسأأل س َاس َا ؾن ذكل.حبعاهة صامةل ًلك اؾٌل

رئُس ادلِورًة أأًضا حق حي ادلـَة اًوظيَة كري ان ادلس خور كِد اس خـٌلل ُذا  ًو

احلق برشط اًدضاور مؽ رئُس احلىومة و رؤوساء اجملَسني ونٌل الجيوز حي ادلـَة 

ا وال يف ػي اًؼروف الا (36)س خثٌائَة اًوظيَة كبي انٌلًِا س ية من معُر
، ونٌل 

ًرتأأس رئُس ادلِورًة احامتؿات جمَس اًوزراء
(37)

خوىل ثـَني اًوزراء واؾفاهئم من   ًو

مٌاظهبم بياء ؿىل اكرتاح من رئُس احلىومة
(38)

رئُس ادلِورًة ظالحِة اظدار   ًو

اًـفو اخلاص 
(39)

 

خوىل رئُس ادلِورًة وفلا ٌٌَلدة ) ثـَني 1423( من ادلس خور اًفرويس ًس ية 21ًو

 زالزة من اؾضاء اجملَس ادلس خوري اًباًف ؿددمه جسـة اؾضاء.

ىن بـد مراؿات   وميكل اًرئُس حق ؾرض بـغ اًلواهني ؿىل الاس خفذاء اًضـيب ًو

 ( من ادلس خور.11اًرشوط امليعوص ؿَهيا يف املادة )

وميكل اًرئُس حق اؿادة اًلاهون اىل ادلـَة اًوظيَة دلراس خَ مرة أأخرى 
(40)

وهل  

اًخدخي يف حتدًد ادوار اهـلاد ادلـَة اًوظيَة وحق خماظبهتا
(41)

. 

( من ادلس خور رئُس ادلِورًة ظالحِة 11وفوق لك ُذا وذاك فلد مٌحت املادة )

اختاذ اًخدابري اًيت ثلذضهيا احلاةل اًعارئة يف اًؼروف الاس خثٌائَة اًيت متر هبا اًبالد 

ىن بـد اسدضارة رئُس اًوزراء ورئ   ادلس خوري.    َس ُيس جمَيس اًربملان واجملًو

 اًفرع اًثاين

 اًخلََي من دور رئُس احلىومة

هَ دس خور ادلِورًة اخلامسة اًفروس َة واًخـدًي ادلس خوري ًـام  نيا كد ذهران سابلا ابإ

ة موكؽ رئُس ادلِورًة ودورٍ يف اًـمََة اًس َاس َة  1417 كد أأداي اىل زايدة وثلًو

ذا أأدى ابمللابي  هَ رئُس ُو اىل حراحؽ دور رئُس احلىومة، فـىل سبِي املثال فاإ

ُس رئُس احلىومة ونٌل مت مٌؽ  ادلِورًة ُو اذلي ًرتأأس احامتؿات جمَس اًوزراء ًو

رئُس ادلِورًة اًـدًد اًعالحِات اًيت يه ابلأساس من اخذعاص رئُس احلىومة 

 يف ػي اًيؼام اًربملاين اًخلََدي.

ىن ُذا ادلور املت   اًد اًرئُس ادلِورًة وسَعخَ وظالحِاثَ اًواسـة ال ًـين ًو

َأأذي ظالحِة فاًرئُس ال ٌس خعَؽ كِادة ادلوةل بدون  ابن احلىومة  ووٍرهثا مـَني ًو

ثـاون احلىومة مـَ، فِو ال ميكل لك أأوراق اٌَـبة اًس َاس َة وال ميخكل مجَؽ اًوسائي 

ذا ما واًعالحِات اًيت جسمؽ لك هل بأأختاذ اًلرار دون و  كوف احلىومة اىل خاهبَ ُو

ة اًرئاس َة  ة برملاهَة كري الانرًث ػِر بوضوع يف حاالت اًخـاٌش بني حىومة ذات انرًث

هَ ال زال رئُس  فَُس أأمام اًرئُس حِيذاك من خِار الاممارسة دورٍ وحمك، اكم اإ

ت احلىومة حتخفغ بدور هبري يف اٌَـبة اًس َاس َة ويف جمال اًسَعة اًخيفِذًة ابذلا

 بدًَي مسؤوًَهتا اًس َاس َة ؾن اؾٌلًِا امام اًربملان.

 اًفرع اًثاًر

 حتجمي وحراحؽ دور اًربملان

ابًيؼر اىل ادلور اًىبري اذلي ًَـبَ اًربملان يف ػي ادلِورًخني اًثاًثة واًرابـة يف 

فروسا حىت ذُب اًبـغ اىل ان اًيؼام اًس َايس اظبح يف ػي ُاثني ادلِورثني 

فلد ثـمتد واحضوا دس خور ادلِورًة اخلامسة اىل احلد من ُذا ادلور  هؼاما جمَس َا

َ امام اجملَس اًفرويس يف  ذا ما ؿرب ؾيَ اًس َد مُضال دوبًر  1441/أ ب / 72ُو

ادة  اًربملان فمت كَب اًرتاثبِة بني اًسَعات  ىن دون سَ  برضورة اكامة هؼام برملاين ًو

ادلس خورًة ًعاحل اًسَعة اًخيفِذًة
(42)

 . 

ان اًربملان مل ًـد ظاحب اًوالًة اًـامة يف جمال اًدرشًؽ ًس ببني أأوهلٌل  كِام و  

( مٌَ بخحدًد املضوؿات اًيت جيوز ٌَربملان أأن ًُس 14ادلس خور ويف س َاق املادة )

اًلواهني فهيا،  أأما اًسبب اًثاين فِو هط ادلس خور ؿىل مٌح احلىومة سَعة اظدار 

اٌَواحئ
(43)

. 

هَ مٌح اًرئُس  سَعة ؾرض بـغ اًلواهني ؿىل الأس خفذاء اًضـيب مبوحب املادة نٌل اإ

هَ الأخذ 11) ( من ادلس خور أأفلد اًربملان سَعخَ يف احذاكٍز اًسَعة اًدرشًؽ، نٌل اإ

ابًركابة اًس َاس َة ؿىل دس خورًة اًلواهني واًًضاء اجملَس ادلس خوري واؾعاء حق 

ؾضائَ ًرئُس ادلِورًة خاء يف هفس ا ًس َاق وجسامه أأًضا يف احلد ثـَني زالزة من اإ

 من دور اًربملان.

 املبحر اًرابؽ

ايس لأكَمي هوردس خانؼاًي  ام اًسَ 

ال صم ابن اًيؼام اًس َايس اذلي ًفضي الاخذ بَ يف دس خور اكَمي هوردس خان ًـخرب 

ر ُذا اًبحر وؿَََ س يلسم املبحر اىل معَبني فٌخعط  بُت اًلعَد وحُو

س خورالكَمي هوردس خان واخلعوات املبذوةل الؿداد املعَب الاول ٌَالكم ؾن أأمهَة ادل

مرشوع ادلس خور، مث هًذلي اىل املعََب اًثاين اذلي سًذعرق فَِ اىل اًيؼام اذلي مت 

 ثبًَِ يف مرشوع دس خور اكَمي هوردس خان.

 املعَب الاول

 أأمهَة ادلس خور الكَمي هوردس خان واخلعوات املبذوةل الؿداد مرشوؿَ

ذا أأردان اًالكم ؾن  اًيؼام اًس َايس دلوةل أأو اكَمي ما فاهَ ال بد من هلوم ابالظالع  اإ

ؿىل دس خور ثكل ادلوةل أأو ذكل الأكَمي لأن ادلس خور ُو من ًخوىل بَان اًيؼام 

اًس َايس وحتدًد املؤسسات ادلس خورًة يف اًبالد وحدود سَعات وظالحِات لك 

هت موحدة أأو احتادًة ونذكل بَان مهنا و اًـالكة فامي بُهنٌل وبَان صلك ادلوةل فامي اذا اك

ا أأو  هوع اًيؼام اًس َايس اذلي مت ثبًَِ مبوحب ادلس خور سواًء اكهَ برملاهَا أأم  رئاسَ 

جمَس َا أأو خمخَعا ونٌل ًخضمن ادلس خور يف خاهب مٌَ احللوق واحلرايت الأساس َة 

ة وفوق ُذا وذاك  فان ٌَمواظيني وبذكل فِو ًخضمن وضؽ احلدود بني اًسَعة واحلًر

ضة والأساس َة ٌَلواهني اًيت  ادلس خور وابؾخباٍر أأم اًلواهني ًخضمن اخلعوط اًـًر

ا اًربملان حبَر جيب أأن ال ٍىون ُياك أأي ثـارض بني ثكل اًلواهني وادلس خور  ًعدُر

راي ًلك دوةل أأو  ومن لك ُذٍ الأؾخبارات ثأأيت امهَة ادلس خور هوهَ أأمرا حِواي وحُو

(ؿاما ؿىل 72ًرمغ مما ثلدم وؿىل اًرمغ من مرور انرث من )هَان س َايس كري أأهَ ؿىل ا

( اًعادر من برملان 77اؿالن اكَمي هوردس خان اًـراق أأكَامي فدراًَا مبوحب اًلرار رمق )

(ؿاما ؿىل ثبين اًيؼام اًفدرايل 14ومرور أأنرث من ) 4/11/1447هوردس خان بخارخي 

امي فدراًَا مضن اًـراق الأحتادي يف اًـراق والأؿرتاف ابكَمي هوردس خان اًـراق أأكَ
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،  ونذكل مبوحب دس خور 7114مبوحب كاهون ادارة ادلوةل ٌَمرحةل الأهخلاًََ ًس ية 

،  فال ٍزال اكَمي هوردس خان اًـراق بدون دس خور وجيب أأهَ 7112اًـراق ادلامئ ًس ية 

َمي هذهر ُيا ابهَ حرت حماوالت ؿدًدٍ و بذًت هجود هبرية من أأخي أأكامة دس خور الأك

ومت جضىِي ؿدة جلان لأؿداد مرشوع  7111وبدأأت ُذٍ احملاوالت مٌذ س ية 

مت ؾرض مرشوع ادلس خور ؿىل  7117ادلس خور واس مترت ثكل احملاوالت ويف ؿام 

 7112ويف ؿام   7117/ 11/ 2يف  71اًربملان فلام الأخري بخًبََ مبوحب كرارة املرمق 

و اخلرباء من اًلضاة واس خاذة اًلاهون  مت جضىِي جلية أأخرى من ؿدد اؾضاء اًربملان

لأؿداد مرشوع خدًد دلس خور الأكَمي وفـال فلد مت اؿداد مرشوع ادلس خور وكام 

و كاهون اكرار دس خور اكَمي  7113ًس ية  11برملان هوردس خان بدرشًؽ اًلاهون رمق  ُو

َة اكرار ادلس خور بوحود اؿداد امل  –هوردس خان   ً رشوع اًـراق وثضمن اًلاهون اؿالٍ أ

ادلس خور من كبي جلية خمخعة ومن مث ؾرضَ ؿىل اًربملان ووحوب املعادكة ؿَََ من 

كبي اًربملان ومبوافلَ ما ال ًلي ؾن زَيث اؾضائَ و من مث ًـرض املرشوع ؿىل 

الاس خفذاء اًضـيب،  وبـد كِام اٌَجية املضلكة ًِذا اًلرض ابؿداد مرشوع ادلس خور 

ومتت املعادكة ؿَََ من كبي اًربملان  74/1/7114فلد مت ؾرضة ؿىل اًربملان يف 

( ًس ية 4ظوت فلام اًربملان بدرشًؽ اًلاهون رمق ) 43ظوات من اظي  42حِر انل 

حول وحوب ؾرض املرشوع ادلس خور ؿىل الأس خفذاء اًضـيب وحدد ًوم  7114

بـد أأهَ حدد أأًَة الأس خفذاء ورشوظَ كري أأهَ املفوضَة  72/2/7114الاس خفذاء بـ 

ـََا املس خلةل الأهخخاابت يف اًـراق اؾخذرت ؾن احراء الأس خفذاء ؿىل ادلس خور يف اً 

اًخأأرخي أأؿالٍ لأس باب فٌَة مما اضعر برملان هوردس خان اىل سن وجرشًؽ اًلاهون رمق 

وؿىل  72/2/7114ابًلاء اًفلرة املخـَلة ابحراء الأس خفذاء بخأأرخي  7114( ًس ية 11)

اء  ؿىل مرشوع ادلس خور ابًخًس َق بني  رئاسة برملان أأهَ ًمت حتدًد موؿد الأس خفذ

هوردس خان وحىومة الأكَمي واجلِات ذات اًـالكة كري أأهَ اخلالفات اًيت حعَت فامي 

بـد بني الأحزاب اًس َاس َة و خاظة بعدد اًيؼام اًس َايس اذلي جيب ثبًَِ يف 

َََ اكامة دس خور اكَمي ادلس خور فامي اذا اكن هؼاما برملاهَا أأو رئاس َا ادى اىل ثوكف مع 

هوردس خان ومن اًلًرب اهَ وبـد ان احذاز مرشوع ادلس خورلك ُذٍ املراحي وخاظة 

املعادكة ؿَََ من كبي اًربملان نٌل اسَفٌا واظبح خاُزا ًالس خفذاء ؿَََ من كبي صـب 

أأكمي هوردس خان مت بـد لك ُذا جضىِي جلية أأخرى من أأؾضاء اًربملان واخلرباء الؿادة 

ىن اٌَجية املذهورة مل ثخوظي اىل اًة هدِجة بسبب  7112فَِ وذكل يف ؿام    اًيؼر ًو

كامة دس خورالاكَمي  اخلالفات بني الأحزاب اًس َاس َة الامر اذلي أأدى اىل ؿدم اإ

 حىت اًوكت احلارض.

 املعَب اًثاين

ايس الافضي الكَمي هوردس خان  اًيؼام اًسَ 

هَ  وفامي ًخـَق ابًيؼام اًس َايس اذلي ًفضي أأن  ًؤخذ بَ يف اكَمي هوردس خان فاإ

ِا يف أأن اًيؼام  ة يف ُذا اجملال ٍمتثي اًو ًر جيب اًخأأهَد ؿىل ؿدد من اجلواهب اجلُو

اًس َايس جيب أأن ٍىون مذياس با مؽ ظبَـة اجملمتؽ اًىوردس خاين واملرحةل اًيت مير هبا 

يؼام يف مسرية ثعورٍ اًفىري واًس َايس والاحامتؾي لأن اخذَار وثـَني هوع اً 

اًس َايس يف بدل ما كاًبا ما ٍىون مبيَا ؿىل ؿدة ؾوامي اترخيَة وس َاس َة وؿَََ فان 

مسأأهل اخذَار اًيؼام  اًس َايس ًُست مسأأةل سِةل بي أأهنا جس خحلق اًخوكف ؾيدُا 

مًََا وأأخذ ؿدة حواهب أأو أأمور بيؼر الأؾخبار ويه أأن اًيؼام اًس َايس اذلي 

مؽ جممتؽ أأو صـب أ خر، وابرز مثال ؿىل حصة  ًدٌاسب مؽ صـب ما كد ال ًدٌاسب 

ما هذُب اًََ ُو اإنَّ اًيؼام اًرئايس اذلي ًـخرب انحجا بدرخة هبرية يف اًوالايت 

 املخحدة الأمٍرىِة، كد فضي ازياء الأخذ بَ يف بـغ دول امٍراك اًالثًَِة . 

و أأن الأهؼمة اًس َا س َة اًرئُس َة أأما الأمر اًثاين اذلي جيب أأن هأأخذٍ يف احلس بان ُو

ٌَحمك وهلعد هبا اًيؼام اًـربملاين واًرئايس وهؼام حىومة ادلـَة اًيَابَة ال ثـد جمرد 

هَ الأخذ  وظفات ظبَة خاُزة ومذعابلة ؾيدما ًؤخذ هبا من كبي ادلول اخملخَفة بي اإ

بلك واحد من ُذٍ الأهؼمة من كبي احدى ادلول خيخَف ؾيد الأخذ بَ من كبي دوةل 

و ؿدم وحود صـبني أأو او  دول  أأ  ط ُو خرى فامي ًخـَق ابًخفاظَي وذكل ًسبب بسَ 

جممتـني مدضاهبني أأو مذعابلني فامي ًخـَق بدرخة اًخعور اًفىري واًس َايس والأحامتؾي 

ن  و اإ واًثلايف ويف اخلَفِة اًخارخيَة اًيت مرا هبا واىل خاهب ذاكل ُياك أأمر اثًر ُو

 ثـد نٌل اكهت ؿَََ يف اًسابق وبـبارة أأخرى ُذٍ الأهؼمة اًس َاس َة ٌَحمك أأؿالٍ مل

هنا ثـرضت يه الأخرى ٌَخلَري وثعورت  فأأهنا مل ثبق ؿىل صلكِا اًخلََدي الأول بي اإ

مؽ حرنة ثعور اجملمتـات اخملخَفة ويف ُذا اًس َاق ًذُب الاس خاذ ادلنخور ؾبداذلَد 

فَ واراكهَ اًسابلة مذوىل اىل أأن اًفلَ احلدًر ٍرى  بأأن اًيؼام اًربملاين اًخلََ دي بخـًر

كد اظابَ اًىثري من اًخعور يف اًوكت احلارض وان مبدأأ اًخوازن بني اًسَعة 

ض ًلأخذالل أأما ًعاحل اًربملان مما ًؤدي اىل  اًدرشًـَة واًسَعة اًخيفِذًة كد ثـرَّ

حرحِح نفة اًربملان ؿىل اًسَعة اًخيفِذًة واخضاع رئُس ادلوةل واحلىومة ٌَسَعة 

ًـَة وان اؾعاء اًربملان ُذا ادلور ٌسفر ؾن مِي اًيؼام اًربملاين حنو هؼام اًدرش 

و كِام  حىومة ادلـَة اًيَابَة فِخي ذكل ابملبدأأ املخـارف ؿَََ يف اًيؼام اًربملاين ُو

رئُس ادلوةل بدور احلمك بني اًسَعات
(44)

. 

اًربملاين كد وؿىل اًـىس مما ثلدم فان اخذالل اًخوازن بني اًسَعات يف اًيؼام  

ة دور رئُس ادلوةل وؾيد ذاك ًلرتب  ٍىون ًعاحل اًسَعة  اًخيفِذًة من خالل ثلًو

اًيؼام اًربملاين من اًيؼام اًرئايس
(45)

 . 

والًفوثيا ان هذهر ابن بـغ اساثذة اًلاهون ادلس خوري ٌسمون ُذا اًخلَري يف اًيؼام  

اًربملاين اًخلََدي ابحنراف اًيؼام اًربملاين
(46)

 . 

كري أأن بـغ ادلول ثذُب اىل جسمَة  هؼاهما اًس َايس ابًيؼام اًربملاين ؿىل اًرمغ  

من كِاهما ابلأخالل ابًخوازن املخـارف ؿَََ بني اًسَعات يف ػي اًيؼام اًربملاين 

اًخلََدي ؿىل اًيحو اذلي ذهرانٍ سابلا ووحود اخذالف واحض بني اٍمنوذخني
(47)

. 

مامقيا بخلِمي جتربة اًـراق خبعوص ثبين اًيؼام ُذا من هجة ومن هجة أأخرى فاذا  

هَ مل  7112اًربملاين وفلا ملا ورد يف املادة الأوىل من دس خور اًـراق ًس ية  ًخبني ًيا ابإ

ًأأخذ ابًيؼام اًربملاين اًخلََدي بي خرج ؾن ذكل مبيح جمَس اًيواب ظالحِات 

 11دت يف املادة ثدخي يف مصمي اخذعاظات اًسَعة اًخيفِذًة وخاظة ثكل اًيت ور

/ خامسا يف رضورة موافلة جمَس اًيواب ؿىل ثـَني رئُس واؾضاء حممكة اٍمتَزي 

الأحتادًة ورئُس الأدؿاء اًـامل ورئُس َُئة الأرشاف اًلضايئ ونذكل يف اًعالحِة 

املميوحة جملَس اًيواب يف املوافلَ ؿىل ثـَني رئُس أأراكن اجلُش ومـاوهََ ومن مه 

مفا فوق ورئُس هجاز اخملابرات ؿٌَل ابن ثكل اًعالحِات  مبيعب كائد فركة

والاخذعاظات حىون جملَس الاحتاد يف اًيؼام اًفدرايل,ُذا اجملَس اذلي هعت ؿَََ 

(من دس خور اًـراق احلايل واذلي مل ٍر اًيور حلد الان مما ًـخرب خَال هبريا 12املادة )

راي يف اًيؼام اًفدرايل اذلي مت ثبًَِ   يف اًـراق .وهلعا حُو

/ سادسا من ادلس خور ؿىل مٌح اًربملان سَعة مساءةل رئُس 11نٌل ثضميت املادة 

ذا ًـخرب خروخا ؿىل اًيؼام اًربملاين  ادلِورًة ابلأكَبَة املعَلة جملَس اًيواب ُو

اًخلََدي واذلي ال ثمت يف ػهل مساءةل رئُس ادلوةل خاظة وان ظالحِاثَ ثلذرص ؿىل 

ة َة واًرمًز  اجلواهب اًربوثوهًو
(48.)

 

ة يف اًـراق بـد اكامة ادلس خور  و مقيا ابًلاء اًضوء ؿىل اًـمََة اًس َاس َة اجلاًر ًو

وثلِميِا فاهَ ًُس من املباًلة اًلول ابهنا مل حىن انحجة ابملس خوى املعَوب  7112ًس ية 
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ن ذكل ٍرحؽ بالصم اىل  هنا اكهت وال حزال معابة ابًضَي وحراوح يف ماكهنا واإ بي اإ

ُس ضـف اًيؼام اًس   َايس وؿدم فاؿََخَ يف املَدان اًـمًل فـىل سبِي املثال ًو

( 27احلرص فلد هط ادلس خور ومبوحب موادٍ اخملخَفة ؿىل رضورة جرشًؽ انرث من )

ذا ًـد دًَال  كاهون كري ان ما رشع مهنا حلد الان الًخجاوز اظابؽ اًَد اًواحدة, ُو

اخرى فان اًبًِة اًخحخَة يف  داملًا ؿىل حصة ما ذُبيا اًََ، ُذا من هجة ومن هجة

اًـراق مدمرة وان الاوضاع الاكذعادًة واملـُض َة واًعحَة ٌَمواظيني يف حاةل ٍرىث 

ًِا ومه الحيعَون ؿىل اًىِرابء اًوظيَة الا ًساؿات مـدودة ؿىل اًرمغ من واردات 

اًبالد اًضخمة من اًيفط، وان ُذا ٍرحؽ بال صم يف حزء مٌَ اىل ضـف اًيؼام 

يس، وذلكل فان ُياك اًـدًد من ادلؾوات اًيت ثعَق من زؾٌلء الاحزاب اًس َا

و اًيؼام اًربملاين ورضورة ثبين اًيؼام  اًس َاس َة ًخلَري اًيؼام اًس َايس احلايل ُو

 اًرئاســـــي .

وفامي ًخـَق ابًيؼام اًس َايس اذلي هفضي الاخذ بَ يف ػي ادلس خور اًلادم الكَمي 

يؼام اًربملاين، كري اهيا ًس يا مؽ الاخذ ابًيؼام اًربملاين هوردس خان، فرنى الاخذ ابً 

، بي هفضي ان ٍىون ثعبَق ُذا اًيؼام ؿىل اًيحو اذلي ًخالمئ مؽ  اًخلََدي حبذافرٍي

 ظبَـة اجملمتؽ اًىوردس خاين ومس خوى ثعورٍ اًفىري واًس َايس والاحامتؾي واًثلايف. 

و مقيا ابالظالع ؿىل اًيؼام اًس َايس اذلي مت  ثبًَِ مبوحب مرشوع دس خور اكَمي ًو

خضح ذكل خََا  ادلس خور كد ثبىن اًيؼام اًربملاين املخعور  هوردس خان ًخبني ًيا ابن  ًو

من هعوص ُذا املرشوع،واذلي اؾعى دورا هبريا وفـاال ٌَربملان،حِر هعت املادة 

هط يف الاوىل مٌَ ؿىل ان اًيؼام اًس َايس يق اكَمي هوردس خان ُو هؼام برملاين، نٌل 

ة ---( مٌَ ؿىل ان برملان هوردس خان41املادة ) اًـراق ُواملرحؽ ٌَبت يف اًلضااي املعرًي

( من املرشوع ذاثَ ؿىل ؿدد من 21ًضـب اكَمي هوردس خان،نٌل هعت املادة )

الاخذعاظات املِمة ٌَربملان ؿدا ؾن وػَفذَ اًدرشًـَة،ومن بُهنا اًبت يف اًلضااي 

ة ًضـب هوردس خان اب كَبَة زَيث ؿدد الاؾضاء،واملوافلة ؿىل اًخـدًالت املعرًي

/رابـا ( من املرشوع ذاثَ،واكرار اهفاذ اًلواهني الاحتادًة 171ادلس خورًة وفلاٌٌَلدة )

وثـدًي ثعبَلِا يف الاكَمي،واختاذ الاحراأأت الهتام رئُس الاكَمي او انئبَ مبوافلة زَيث 

و اىهتاك خعري ٌدلس خور او اخلَاهة الاؾضاء يف حاالت احلير ابٍميني ادلس خورًة،ا

اًـؼمى،ومٌح اًثلة ابًوزارة واؾضاهئا وجحهبا ؾهنم،ونٌل هعت املادة ذاهتا ؿىل مٌح 

اًربملان ظالحِة مراكبة اؾٌلل اًسَعة اًخيفِذًة ومساءةل رئُس جمَس اًوزراء وانئبَ 

أأؾضاء اًربملان يف (ؿىل حق 21واًوزراء،واكرار املوازهة اًـامة ًالكَمي.نٌل هعت املادة )

ثوحَِ اًسؤال ًرئُس جمَس اًوزراء  وانئبَ واًوزراء واس خجواهبم وجحب اًثلة ؾهنم 

 وفق اًرشوط اًواردة يف املادة املذهورة. 

وفامي ًخـَق بىِفِة جضىِي اًسَعة اًخيفِذًة فلد اخذ مرشوع ادلس خور بثٌائَة 

ون اًسَعة اًخيفِذًة من ( مٌَ ؿىل ان ثخى24اًسَعة اًخيفِذًة اذ هعت املادة )

( من املرشوع ذاثَ ؿىل ان جمَس 14رئاسة الاكَمي وجمَس اًوزراء ونٌل هعت املادة )

ة يف الاكَمي.نٌل هعت املادة  وزراء اكَمي هوردس خان ُو اًسَعة اًخيفِذًة والاداًر

(مٌَ ؿىل ؿدد من الاخذعاظات املِمة جملَس اًوزراء واذلي حمتثي يف ثيفِذ 24)

 واًلرارات واملرامس والاهؼمة ،ورمس اًس َاسة اًـامة الكَمي هوردس خان اًلواهني

ا من كبي اًربملان .  ابالصرتاك مؽ رئُس الاكَمي وثيفِذُا بـد اكراُر

وفامي ًخـَق برئُس الاكَمي فَو اامـيا اًيؼر يف اًعالحِات املميوحة هل مبوحب املادة 

ة، ومن ( من مرشوع ادلس خور ًوخدان ابن اكَهبا يه 12) َة ورمًز ظالحِات بروثوهًو

( 13( ظالحِة ُياك )74ٍلوع اًعالحِات املميوحة هل مبوحب املادة اؿالٍ واًباًلة )

َة. ُذا من هجة ومن هجة اخرى فان  ة وبروثوهًو ظالحِة مهنا يه ظالحِات رمًز

اسَوب اهخخاب رئُس الاكَمي سوء اكن ذك ابالهخخاب اًـام واملبارش من كبي اًضـب 

راي او  او من كبي اًربملان ال ًلري من ظبَـة اًيؼام اًس َايس الهَ الًـخرب امرا حُو

حموراي وبـبارة اخرى فِو الًـخربرنيا من اراكن ُذا اًيؼام  ووسدضِد  يف ُذا 

ؾيدما حلكم ؾن اًيؼام   اًس َاق  مبا ذُب اًََ اس خاذان ادلنخور ؾعام سَامين

وثـدًهل ًس ية  1423اًس َايس يف فروسا يف ػي دس خور ادلِورًة اخلامسة ًس ية 

جلِة اهخخاب رئُس ادلِورًة ابالكرتاع  1417كائال)اما ثـدًي ادلس خور يف اًـام 1417

اًـام املبارش فمل ًبدل من ظبَـة اًيؼام من اًياحِة اًلاهوهَة ًىون احلىومة بلِت 

امام اًربملان ( مسؤوةل 
(49)

. 

كَمي هوردس خان كد اخذ ابًيؼام  وبياء ؿىل ما ثلدم ميىن اًلول ابن مرشوع دس خور اإ

اًربملاين مؽ بـغ اًخحول ؾن اًًسخة اًخلََدًة مٌَ فامي ًخـَق ابهخخاب رئُس االإكَمي 

وظالحِاثَ والًفوثيا ان هذهر ُيا ابن اهخخاب رئُس االإكَمي ابالهخخاب اًـام املبارش 

من كبي اًضـب ًـخرب أأنرث رشؾَة من أأالسَوب اًخلََدي اذلي ًلوم ؿىل اهخخابَ من 

كبي اًربملان ومن صان ذكل ان ٌسمح هل مبٌلرسة دور أأنرب يف اًـمََة اًس َاس َة 

ة وثـٍزز اًيؼام ادلميلراظي.  وحيررٍ من ُميية اًربملان الامر اذلي ًؤدي اىل ثلًو

 اخلامتة

اس خـراض اجلواهب اخملخَفة ملوضوع اًيؼام اًس َايس يف ػي بـد ان مت اجناز اًبحر و 

 دس خور اكَمي هوردس خان فلد ثوظَيا اىل الاس خًذاخات واًخوظَات اًخاًَة :

 الاس خًذاخات

ان الاخذ بيؼام س َايس مـني من كبي دوةل ما سواء اكن هؼاما برملاهَا او  .1

أأخذ بَ دوةل رئاس َا ال ٌضرتط ان ٍىون مدضاهبا لكَا او مذعابلا مؽ ما ث

اخرى،فاًيؼام اًس َايس ًُس وظفة خاُزة بي ان لك دوةل ثلوم بخىَِف 

خالمئ مؽ ظبَـة صـهبا ودرخة  هؼاهما اًس َايس وفق ماًخفق ًو

 اًخعوراًفىري واًس َايس والاحامتؾي واًثلايف ٌَمجمتؽ يف ثكل ادلوةل. 

عاهَا اًيت ان اًيؼام اًس َايس اًربملاين اًخلََدي اذلي وضأأ الول مرة يق بًر .7

ثـد همد ُذا اًيؼام واذلي الٍزال حيخفغ مبالحمَ الاساس َة يف ثكل اًبالد 

عاين واًيت ثلوم ؿىل  ذا انمج براًيا من خعوظَات اًضـب اًرًب ُو

 احملافؼة ؿىل اًرتاث وؿىل اًخلاًَد والاؾراف.  

ميىن اًلول ابن ادلول الاخرى اًيت اخذت ابًيؼام اًربملاين مل ثلم بخعبَق  .1

ىن وفق ا ٍر اي ثعبَلَ ًو ٍمنوذج اًخلََدي مٌَ،بي اهنا كامت بخعٍو

ة واًثلافِة  ػروفِا اخلاظة ومس خوى ثعور جممتـاهتا من اًيوايح اًفىًر

 والاحامتؾَة واًس َاس َة

ر اًيؼام اًس َايس اًربملاين يف اجتاُني  .4 ًلد سارت ادلول اًيت كامت بخعٍو

ٍر ًعاحل اً  سَعة اًدرشًـَة )اًربملان( خمخَفني،فاًبـغ مهنا كامت بخعٍو

حبَر اظبح صبهيا بيؼام حىومة ادلـَة اًيَابَة )اًيؼام اجملَيس(،بُامن كام 

ة  ٍر ًعاحل اًسَعة اًخيفِذًة وخاظة ثلًو اًبـغ الاخر من ادلول بخعٍو

 مرنز رئُس ادلوةل حبَر اظبح صبهيا ابًيؼام اًرئايس.

د الان وابًخايل ؿدم ان ؿدم اكامة اكَمي هوردس خان اًـراق دلس خورٍ حل .2

حتدًد اًيؼام اًس َايس  ًالكَمي اكن هل اتزرٍي ؿىل رشؾَة هؼام 

ة يف  احلمك،وابًخايل ؿىل زلة اجملمتؽ ادلويل يف ٍلي اًـمََة اًس َاس َة اجلاًر
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الاكَمي،وبـبارة أأخرى فان اكامة ادلس خور س َىون هل اثٍر الاجيايب  ؿىل 

ني الاكَميي وادلويل.اًـمََة اًس َاس َة وؿىل موكؽ الاكَمي   ؿىل املس خًو

ًلد اكن ًـدم اكامة االاكَمي دلس خورٍ اىل ُذا اًَوم اتزرٍي اًسَيب ؿىل  .1

اًـالكة بني الاكَمي واحلىومة الاحتادًة يف بلداد، ًـدم وضوح اًيؼام 

اًس َايس يف الاكَمي وضـف موكفَ من اًياحِخني اًلاهوهَة واًس َاس َة، 

( مٌَ ؿىل 171هط يف املادة ) 7112ًس ية ؿٌَل ابن ادلس خور الاحتادي 

ان ًلوم الاكَمي بوضؽ دس خور هل، حيدد َُلك سَعات الاكَمي 

وظالحِاثَ، واًَات ممارسة ثكل اًعالحِات رشًعة ؿدم ثـارضِا مؽ 

 ادلس خور الاحتادي. 

ان موكف الاحزاب اًس َاس َة واخلالفات اًيت حعَت بُهنا بضان  .2

بي ؾرضَ ؿىل الاس خفذاء ادلس خور وخالل اؿداد مسودثَ وك 

اًضـيب،وخاظة فامي ًخـَق بيوع اًيؼام اًس َايس اذلي جيب ثبًَِ فامي اذا 

اكن هؼاما برملاهَا او رئاس َا اكن سببا واحضا يف ثأأخري بي ثوكف معََة 

 اكامة ادلس خور يف الاكَمي ومراوحهتا يف ماكهنا حلد الان . 

 اًخوظَات

اكَمي هوردس خان، وابًخايل حتدًد اًيؼام الارساع يف معََة اكامة دس خور  .1

اًس َايس وبَان اخذعاظات اًسَعات اًدرشًـَة واًخيفِذًة واًلضائَة 

وحدود لك مهنا وبَان احللوق واحلرايت الاساس َة ًالفراد ملا ذلكل من 

ثأأزري اجيايب ؿىل ٍلي اًـمََة اًس َاس َة وؿىل موكؽ الاكَمي وزلهل اًس َايس 

 وادلويل. يف احملَعني الاكَميي

ىٌيا ىرى ؿدم  .7 ايس ٌَحمك يف الاكَمي،ًو ثبين اًيؼام اًربملاين نيؼام سَ 

الاًتام ابٍمنوذج اًخلََدي ًِذا اًيؼام بي  الاخذ ابًعَلة اًيت ثخفق مؽ 

 ػروف الاكَمي وواكـَ اًس َايس والاحامتؾي.

اؾعاء اًربملان ادلور املعَوب ابؾخباٍر املرحؽ ٌَبت يف اًلضااي املعرًية  .1

ًضـب هوردس خان،فباالضافة اىل وػَفذَ الاظََة يف  جرشًؽ اًلواهني 

 اؾعائَ دورا رئُس َا يف اًركابة ؿىل اًسَعة اًخيفِذًة.

 اهخخاب رئُس الاكَمي من كبي اًضـب ابالكرتاع اًـام املبارش. .4

َة،بي   .2 ؿدم اكذعار سَعات رئُس الاكَمي ؿىل اًعالحِات اًربوثوهًو

يك ٍىون مضاراك يف ممارسة اًسَعة اؾعائَ بـغ اًعالحِات اً  فـََة ًو

اًخيفِذًة، وهـخلد يف ُذا اجملال ابن مضارنة رئُس الاكَمي يف ممارسة 

بـغ الاخذعاظات  اًخيفِذًة وؿدم حرص اًسَعة اًخيفِذًةيف جمَس 

يـىس اجيااب ؿىل  اًوزراء ًيعوي ؿىل نثري من اجلواهب الاجيابَة،نٌل ًو

 الاكَمي. ٍلي اًـمََة اًس َاس َة يف 

اؾعاء جمَس اًوزراء ادلور الاسايس واملعَوب يف ممارسة اًسَعة  .1

اًخيفِذًة والاخذ مببدا اًخضامن اًوزاري اىل خاهب املسؤوًَة اًفردًة ًلك 

 وزٍر.

ٌل املسؤوًَة  .2 الاخذ ابملبداٍن املـرفني واًبارزٍن يف اًيؼام اًربملاين ُو

اؾعاء احلق ٌَوزارة يف حي  اًس َاس َة ٌَوزارة امام اًربملان، وابمللابي

 اًربملان يف حاالت مـَية، وخاظة ؾيد حدوث ازمة س َاس َة يف اًبالد.

ة من كبي اًسَعات اخملخعة يف اكَمي  .3 اختاذ اخلعوات اًالزمة واًرضوًر

هوردس خان حلي املضالك واًلضااي ادلس خورًة اًلامئة بني الاكَمي وحىومة 

من ادلس خور بضان املياظق  (141الاحتاد يف بلداد، وخاظة املادة )

يف ثيفِذ خعوات اًخعبَؽ  عوالاكَمي، والارسااملخيازع ؿَهيا بني الاحتاد 

( 23والاحعاء والاس خفذاء امليعوص ؿَهيا يف ثكل املادة ونذكل املادة )

 .7114من كاهون ادارة ادلوةل ٌَمرحةل الاهخلاًَة ًس ية 

ة اًىوردس خاهَة اخملخَفة يف اختاذ اخلعوات اًالزمة من كبي اًىذي اًربملاهَ .4

جمَس اًيواب اًـرايق ًدرشًؽ اًلاهون اخلاص مبجَس الاحتاد وامليعوص 

 ( من ادلس خور الاحتادي.12ؿَََ يف املادة )

 املعادر

ـًاـ: ابٌَلة اًـربَة  أأًو

املؤسسة اجلامـَة   -اًلاهون ادلس خوري واًيؼم اًس َاس َة  –د. اسٌلؾَي اًلزال 

 .1437اًعبـة الأوىل  –ًبيان  –بريوت  –واًخوزًؽ ٌدلراسات واًًرش 

املباديء الأساس َة يف اًلاهون اًس خوري واًيؼم اًس َاس َة  –د. سـد ؾعفور 

ة  –  بدون رمق ظبـة أأو س ية ظبؽ. –مًضأأة املـارف ابلأسىٌدًر

اًعبـة  –بلداد  –معبـة الأرصاد  –اًيؼم اًس َاس َة  –د. مشران حٌلدي 

 .1422 –اًرابـة 

اًلاهون ادلس خوري  –بد اذلَد مذويل و أأمحد اكمي  و د. سَامين اًعٌلوي د. ؾ 

ة  –واًيؼم اًس َاس َة  بدون رمق ظبـة أأو  –مًضأأة املـارف ابلأسىٌدًر

 س ية ظبؽ.

دار اًثلافة  –اًيؼم اًس َاس َة واًلاهون ادلس خوري  –د. ؾبد اًىرمي ؿَوان 

الأظدار اًثاًر   –اًعبـة الأوىل  –الأردن  –ؾٌلن  –ًٌَرش واًخوزًؽ 

7111. 

دار اًىذب  –اًلاهون ادلس خوري واًيؼم اًس َاس َة  –د. ؿدانن ظَ ادلوري 

 .7117اًعبـة الأوىل  –ًَبِا  –بيلازي  –اًوظيَة 

ة واًخعبَق  –د. ؾعام سَامين   –دراسة ملارهة  –الأهؼمة اًربملاهَة بني اًيؼًر

 .7111ة الأوىل اًعبـ -ًبيان -بريوت –مًضورات احلَيب احللوكِة 

 -معبـة اًس يدابد   –احنراف اًيؼام اًربملاين يف اًـراق  –د. فائز ؾٍزز أأسـد 

 .1434اًعبـة اًثاهَة  –بلداد 

مًضأأة املـارف  –اًيؼم اًس َاس َة واًلاهون ادلس خوري  –د. ماخد راقب احلَو 

ة   7112ابلأسىٌدًر
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ن امس معبـة أأو رمق اًلاهون ادلس خوري واًيؼم اًس َاس َة بدو  –د. حمسن خََي 

 1432ظبـة 

ود  اًـراف منوذخًا  –اًفدراًَة واماكهَة ثعبَلِا نيؼام س َايس  –د. َلد معر مًو

 –ًبيان  –بريوت  –املؤسسة اجلامـَة ٌدلراسات واًًرش واًخوزًؽ  –

 .7114اًعبـة الأوىل 

ة ادلوةل  –اًلاهون ادلس خوري  –د. مٌذر اًضاوي  هَة مرنز اًبحوث اًلاهو  –هؼًر

 .1431بلدار  –

 –اًوس َط يف اًيؼم اًس َاس َة واًلاهون ادلس خوري  –د. هـٌلن أأمحد احلعَب 

 –اًعبـة الأوىل  –الأردن  –ؾٌلن   -دار اًثلافة ًٌَرش واًخوزًؽ  

 .7113الأظدار اًرابؽ  

معبـة  –اًلاهون ادلس خوري واًيؼام ادلس خوري يف اًـراق  –د. هوري ًعَف 

 .1424بـة اًثاهَة اًع  –بلداد  –ؿالء 

دار اًثلافة  –اًيؼم اًس َاس َة واًلاهون ادلس خوري  –د. ُاين ؿًل اًعِراوي  

الأظدار اًثاين  –اًعبـة الأوىل  –الأردن  –ؾٌلن  –ًٌَرش واًخوزًؽ 

7113. 

حرمجة أأمحد اكمي و ادلنخور سَامين  –هؼم واحلمك احلدًثة  –مُض َي سدِوارت 

 .1417 دار اًفىر اًـريب  –اًعٌلوي 
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(32)
 722ص  –املعدر اًسابق  -اهؼر: د. ؾبداذلَد مذوىل    

 132ص  –املعدر اًسابق  –د. هوري ًعَف 

  712ص  -املعدر اًسابق   –د. ُاين ؿًل اًعِراوي 

 

(33)
ص بَ وثعَق ؿىل ُذا اًيؼام جسمَات أأخرى مثي )اًيؼام اًربملاين املخعور( أأو )اًيؼام   

 اًرئايس(.

  112املعدر سابق ص  –(  اهؼر: د. ؾعام سَامين 34)

  114املعدر اًسابق ص  –(  هلال ؾن د. ؾعام سَامين 35)

(36)
 1423( من ادلس خور اًفرويس ًس ية  17املادة )     

(37)
 ( من ادلس خورذاثَ. 4املادة )     

(38)
 ( من ادلس خور ذاثَ.  3املادة )  

(39)
 ادلس خور ذاثَ.( من  12املادة )   

 

(40)
 ( من دس خور ادلِورًة اخلامسة.11اًضعر الأخري من املادة )  

(41)
 ( من ادلس خور ذاثَ. 13املادة )     

(42)
 111ص  –املعدر اًسابق  –هلال ؾن  د. ؾعام سَامين   

(43)
 ( من دس خور ادلِورًة اخلامسة.37املادة )    

(44)
 121 - 122اهؼر: د. ؾبداذلَد املخوىل ص   

(45)
 121اهؼر: د. ؾبداذلَد املخوىل ص   

(46)
 12 – 72ص  –املعدر اًسابق  –اهؼر: د. فائز ؾٍزز اسـد   

 137ص  –املعدر اًسابق  –د. مٌذر اًضاوي 

(47)
 121اهؼر: د. ؾبداذلَد املخوىل ص   

(48)
 7112( من ادلس خور ادلامئ ًس ية 21املادة )  

(49)
 114ص -املعدر اًسابق –اهؼر: د. ؾعام سَامين   


