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 مقدمة

 وفي قوتيا مدى يحدد الذي فيو دولة ألي األساسي المحرك ىو السياسي النظام يعد
 السياسي النظام شكل يتحدد ما وغالًبا الدولية السياسية الساحة عمى ومكانتيا وزنيا يتحدد ضوئو
 واالقتصادي واالجتماعي السياسي لمواقع ووفًقا النافذة، وقوانينيا الدولة لدستور وفًقا ةدول ألي

 من وقوتيا شرعيتيا تستمد التي - الحاكمة الطبقة بو تؤمن لما ووفًقا جية من لممجتمع والثقافي
 من العام الصالح خدمة إلى ترمي سياسات عبر تحقيقيا إلى تسعى أىداف من -االنتخاب خالل
 .أخرى جية

 الصادر سنة لمدستور وفقاً  بالنظام البرلماني أخذت التي الدول من جميورية العراق تعدو 
 في النظام ىذا تطبيق إال أن ،النافذة فيو لمقوانين طبقاً  العراق-كوردستان إقميم ، كذلك2005

 التي نونيةالقا المعوقات واالشكاليات من يواجيو الكثير كوردستان إقميم في العراق، وباألخص
 من أبرز ولعل فيو، المستقرة والمبادئ البرلماني النظام تنحرف بأساسيات خروقات بوجود تنذر
ال  كثيرة صالحيات وممارستو رئيس اإلقميم إلى الفعمية السمطات انتقال ىي االشكاليات ىذه

 والشوائب النواقص وجود عن فضالً  البرلمانية، غير نظمةاأل في سوى رئيس بيا يتمتع أن يمكن
 .والتنفيذية السمطتين التشريعية بين العالقة تنظيم في الكثيرة القانونية

وفي ىذه الدراسة سنحاول معرفة الدور الرقابي لمسمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية في 
 إقميم كوردستان العراق، وذلك وفًقا لممحددات اآلتية:

 مشكمة البحث: -

سياسي القائم في إقميم كوردستان العراق من حيث كونو قد أثار نمط وطبيعة النظام ال
حول واقع العالقة والتي تدور  –مثمت مشكمة ىذا البحث  –نظاًما برلمانًيا أم رئاسًيا، تساؤالت 

قامة مسؤوليتيا، وسحب  بين الحكومة والبرلمان في اإلقميم ، ودور البرلمان في رقابة الحكومة، وا 
ى تمك العالقة تقتضي فيم طبيعة النظام السياسي السائد في اإلقميم، الثقة منيا، ولعل الوقوف عم

وما إذا كان نظاًما برلمانًيا أم رئاسًيا، ثم بيان طبيعة العالقة بين البرلمان والحكومة، وطبيعة 
 وىو ما يمثل إشكالية ىذا البحث.الدور الرقابي لمبرلمان عمى أعمال السمطة التنفيذية، 
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 :فرضية البحث

منو ىو أن النظام السياسي في إقميم كوردستان  ننطمق الذي الرئيسي مثل االفتراضيت
العراق، ىو نظام برلماني، يتميز في بعض خصائصو بالمزج بالنظام الرئاسي، وأن ىذا الواقع 
يؤثر عمى طبيعة عمل السمطة التشريعية مع السمطة التنفيذية، ويؤثر في طبيعة الدور الرقابي 

 ال الحكومة.ليا عمى أعم

 :منهج البحث -

 في الكردستاني البرلمان واقع عمى التطبيق مع التحميمي، سنتبع خالل ىذا البحث المنيج
قميم العراق من كل في والقانونية الدستورية النصوص لواقع العرض خالل من وذلك العراق،  وا 

 نتائج إلى صولالو  إلى األمر نياية في يسمح نقدي بمنظور النصوص ىذه وتحميل كوردستان،
 .دقيقة وعممية عممية

 خطة البحث: -

بغرض الوصول لإلجابة عمى تساؤالت ومشكمة البحث، ومعرفة طبيعة العالقة بين السمطة 
التشريعية والتنفيذية في إقميم كوردستان العراق، سنتناول ىذا البحث من خالل مبحثين، نخصص 

 إقميم كوردستان العراق. ات ذلك عمىلمفيوم الرقابة البرلمانية، وانعكاساألول لمتعرض 

ونخصص الثاني ، لمعرفة مدى فعالية الرقابة البرلمانية عمى الحكومة في اإلقميم، وذلك 
 عمى التفصيل اآلتي:
 في إقميم كوردستان العراق.وطبيعتها مفهوم الرقابة البرلمانية : المبحث األول

 األول: تعريف الرقابة البرلمانية ونشأتيا.المطمب 

المطمب الثاني: طبيعة العالقة بين البرلمان والسمطة التنفيذية في إقميم كوردستان 
 العراق.

الرقابة البرلمانية عمى نشاط السمطة التنفيذية في إقميم  مدى فعالية:المبحث الثاني
 كوردستان العراق.

 .العراق كوردستان إقميم في لمبرلمان الرقابي الدورالمطمب األول: 

 لثاني: المسؤولية السياسية لمسمطة التنفيذية في إقميم كوردستان العراق.المطمب ا

 الخاتمة.

 قائمة المراجع.
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 المبحث األول

 مفهوم الرقابة البرلمانية في إقميم كوردستان العراق

تعتبر الرقابة أحد أقدم الوظائف التاريخية لمبرلمان، وأشيرىا سياسيا، وذلك عمى أساس أن 
مسؤول عن متابعة وتقييم أعمال وتصرفات الحكومة، فالرقابة البرلمانية وسيمة البرلمان ىو ال

لحماية مصمحة الشعب، ومنع االنحراف، وااللتزام بالسياسات التنموية التي وافق عمييا البرلمان، 
وااللتزام بالميزانية التي أقرىا، حفاًظا عمى المصمحة العامة، وموارد الدولة من االىدار 

 .(1)والضياع

وعمى ىذا األساس، تكتسب الرقابة البرلمانية، منذ نشأتيا أىمية خاصة نظًرا لمدور الذي 
تمعبو في السياسة التنموية، وقبل أن نقف عمى أىمية الرقابة البرلمانية البد من اإلشارة إلى 

حو في تعريف الرقابة البرلمانية ونشأتيا التاريخية التي أضفت عمييا ىذه األىمية، وذلك ما نوض
 مطمبين عمى النحو اآلتي:

 المطمب األول: تعريف الرقابة البرلمانية ونشأتيا.

 .في إقميم كوردستان العراق المطمب الثاني: طبيعة العالقة بين البرلمان والسمطة التنفيذية

 المطمب األول

 تعريف الرقابة البرلمانية ونشأتها

نيا تحقق السيادة الشعبية والتوازن بين زمة ألتعد الرقابة البرلمانية الحقيقية ضرورة ال
وترفع مستوى الحكم، فيي تمارس باسم األمة مصدر كل  السمطتين التشريعية والتنفيذية،

لما أقره الدستور، وأن حاجة المجتمع  السمطات، فمن حق الشعب أن يراقب أعمال السمطات وفقاً 
جميع  أمر ونيى، إرادتيا عمى لمسمطة ضرورة ال يمكن االستغناء عنيا رغم ما يصاحبيا من

دارة شؤون المجتمع بغية تحقيق العدالة  .(2)اإلرادات، كونيا تسعى إلى تنظيم وا 

                                                           

 –حسن البحري: الرقابة البرلمانية: بحث قانوني مقدم لمموسوعة القانونية المتخصصة، بدون تاريخ  :دكتور (1)
 .2ص 

لدستوري األردني دكتور: فيصل شطناوي: وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعمال السمطة التنفيذية في النظام ا  (2)
العدد التاسع،  25مجمة جامعة النجاح لمعموم اإلنسانية، فمسطين، المجمد  – 2009 – 2003خالل الفترة من 

 .2346، ص2011
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وسنتناول في ىذا المطمب تعريف الرقابة البرلمانية لغة واصطالًحا، ثم النشأة التاريخية 
 لمرقابة البرلمانية عمى النحو اآلتي:

 ية.الفرع األول: تعريف الرقابة البرلمان

 الفرع الثاني: نشأة الرقابة البرلمانية.

 الفرع األول

 تعريف الرقابة البرلمانية

 يتكون مصطمح "الرقابة البرلمانية" كما ىو واضح من كممتين ىما: الرقابة والبرلمان:

بالنسبة لمرقابة، لغة فيي كممة محدثة، مشتقة من الفعل الثالثي رقب، فيقال في المغة رقب 
حرسو وراقبو مرقبة، ورقًبا ، َرقبو، أي حرسو  والحظو والرقابة بمعنى المراقبة والرقابة  الشئ يرُقٌبوٌ 

أيًضا عمل من يراقب الكتب أو الصحف قبل نشرىا والمراقب ىو من يقوم بالرقابة، والرقيب ىو 
الحارس، أو الحافظ الذي ال يغيب عنو شئ، وىو من أسماء اهلل الحسنى ورقيب القوم حارسيم، 

و الذي يشرف عمى مرقبة ليحرسيم، وىكذا فإن الرقابة مأخوذة من رقب الشئ، أي الحظة وى
 .(1)ورصده وحرسو، وحفظو

بمعنى يتكمم  parler، فيي مشتقة من الكممة الفرنسية "parliamentأما كممة البرلمان "
في شؤون أو يتحدث، ومنو يقصد النقاش ، ومعناىا "مؤتمر رسمي ييدف إلى التشاور والتداول 

العامة" ، وقد تطور مفيوم البرلمان بعد ذلك ليصبح ىيئة نيابية تنوب عن المواطنين وتشارك في 
 .(2)شؤون الحكم، وسمى بالمجمس أو الجمعية التي تضم ممثمي الشعب

أما من حيث االصطالح، فإن الرقابة البرلمانية، قد تعرض ليا الفقو بالتعريف، فعرفيا 
صالحية المعطاة لمبرلمان، باعتباره ممثاًل لمشعب، لمراقبة أعمال وتصرفات البعض بأنيا "تمك ال

السمطة التنفيذية، بيدف التأكد من احتراميا لواجباتيا، واحترام اإلجازة التي أعطاىا البرلمان 
لمحكومة في الجباية واإلنفاق، وتحصل ىذه الرقابة بأشكال مختمفة وتمارس بواسطة األسئمة 

الموجية لمحكومة من النواب الذين ليم أن يطمبوا المعمومات التي يريدونيا وبالتالي واالستجوابات 
مراقبة المخالفات المرتكبة في كل شأن، ووضع مسؤولية الوزراء موضع البحث والمناقشة، 

                                                           

؛ ابن منظور، لسان العرب، 363، ص2004المعجم الوسيط، القاىرة، مكتبة الشروق، الطبعة الرابعة،  (1)
 .1700، ص1969، 19الث، الجزء طبعة دار المعارف، القاىرة، المجمد الث

 .3، مرجع سابق، صحسن البحري: الرقابة البرلمانية دكتور (2)
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وسحب الثقة منيم عند االقتضاء، سواء كان سحب الثقة من وزير بمفرده أم من الوزارة 
 .(1)بأكمميا"

 فقياء القانون الدستوري لمرقابة البرلمانية عمى أنيا: "تأثير متبادل بينبعض ار قد أشو 
بداء الرغبات"  .(2)الحكومة والبرلمان، ليتمكن البرلمان من التأثير في الحكومة بتبادل الرأي وا 

تقصي الحقائق من جانب السمطة التشريعية ألعمال الحكومة لمكشف سمطة بأنيا "وعرفيا آخر 
، وفي (3)التنفيذ السميم لمقواعد العامة في الدولة، وتحديد المسؤول عن ذلك ومسائمتو" عن عدم

تعريف قريب من التعريف السابق عرفت بأنيا "قيام السمطة التشريعية بتقصي الحقائق في سير 
 .(4)أعمال الحكومة وتوجيييا الوجية الصحيحة لمتأكد من مدى توافقيا مع المصمحة العامة"

التعريفات السابقة، يمكن القول بأن الرقابة البرلمانية ىي شكل من أشكال  ومن خالل
ن لم تكن ىي الشكل الوحيد ، وأن ىذه الرقابة موجودة في النظام البرلماني (5)الرقابة السياسية، وا 

بصورة أكثر وضوًحا من النظام الرئاسي، ونظام الجمعية حيث  يوفر النظام البرلماني ليا وسائل 
تساعد عمى تحقيق أىدافيا بفاعمية، وىي عمى ىذا النحو عبارة عن مجموعة من األليات  وأدوات

المرتبطة ببعضيا، والتي تكمل إحداىما األخرى، كما أنيا مجموعة من الوسائل الرقابية التي 
تستخدميا السمطة البرلمانية في عممية الرقابة كالسؤال واالستجواب والتحقيق عمى نحو ما سنرى، 

الرقابة البرلمانية ال تتم إال من قبل السمطة التشريعية )البرلمان(، وىي بذلك تختمف عن  وأن
 . أو القضائية غيرىا من أنواع الرقابة سواء اإلدارية

                                                           

دكتور عبد الوىاب الكيالي وآخرين: موسوعة السياسة: الجزء الثاني، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  (1)
 .  827، ص1981الطبعة األولى، بيروت، 

ستوري لمجميورية العربية المتحدة، اإلسكندرية، دار المعارف، مصر، دكتور مصطفى أبو زيد، النظام الد (2)
؛ دكتور فيصل شطناوي: وسائل الرقابة البرلمانية عمى أعمال السمطة التنفيذية، مرجع سابق، 600، ص1966

دار  فارس محمد عبد الباقي عمران: التحقيق البرلماني، لجان تقصي الحقائق البرلمانية، .34؛ 2349ص
 . 332، ص2004القانونية، مصر، الكتب 

 أطروحة البرلماني، النظام في التنفيذية السمطة أعمال عمى السياسية الرقابة: سالم زكي إييابدكتور:  (3)
؛ دكتور عمي حسن البديري: الرقابة البرلمانية عمى السمطة 3ص.1982 القاىرة، جامعة الحقوق، كمية دكتوراه،

 .97، ص2011، العراق، 12القانونية والسياسية، المجمد الرابع، العدد  التنفيذية، مجمة الكوفة لمعموم
عيد أحمد الحسبان: إشكالية العالقة بين األغمبية واألقمية البرلمانية ودرورىا في الرقابة عمى أعمال الحكومة  (4)

، 2004، 11لعدد ، ا31في النظم الدستورية المعاصرة، دراسة مقارنة، العموم التشريعية والقانون، المجمد 
 .218ص
ذلك أن رئيس الجميورية أو الممك، يمارس دوًرا رقابًيا ىو اآلخر ال سيما في النظام الرئاسي، حيث يكون  (5)

أعضاء الحكومة مسؤولين أمامو ىو وليس أمام البرلمان.  راجع: دكتور عبد الحميد متولي: نظرات في أنظمة 
 .147، اإلسكندرية، بدون تاريخ نشر، صالحكم في الدول النامية، منشأة المعارف
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ويمكن لنا القول بأن الرقابة البرلمانية بشكل عام تيدف إلى تحقيق عدد من األىداف 
 أىميا:

العامة في الدولة، ومساءلة المسؤول سياسًيا، وجنائًيا،  الكشف عن عدم التنفيذ السميم لمقواعد -
 فضاًل عن كشف األخطاء والتجاوزات القانونية والسياسية.

قامة نوع من التعاون والتوازن بين السمطتين التشريعية  - السعي لمحاربة البيروقراطية وا 
 والتنفيذية من أجل إرساء الديموقراطية وتدعيميا في البالد.

 يالفرع الثان
 نشأة الرقابة البرلمانية

لمرقابة اإلدارية تاريخ قديم وعريق، فبدأت في بعض الدول كبداية ضعيفة، ثم تم تغذيتو 
بالتعديالت الدستورية المتالحقة، ويعتبر من أوائل الدول التي أنشأت ىذه الرقابة، ىي انجمترا، 

ع أصل نشأة الرقابة البرلمانية ويرج .(1)1721حيث تم استخدام نظام السؤال البرلماني فييا سنة 
في انجمترا في الواقع إلى ظيور النظام البرلماني فييا وىو نظام لم يستقر فجأة، ولكنو مر بعدة 

، بظيور نظام الوزارة الس االستشارية لممموك، وانتياءً مراحل لمتطور، بداية من تطور المج
 وظيور أدوات المراقبة البرلمانية.

نجميزي لم يظير في شكمو وصورتو الحالية مرة واحدة، ولكنو مر بعدة ذلك أن البرلمان اال
، ولم يكن (3)كان المموك ىم المسيطرون عمى الحكم في المممكة 1265، فقبل عام (2)تطورات

ىناك سوى مجالس استشارية تعاونيم في أعماليم، وكان أىميا ما يعرف باسم المجمس الكبير، 
و أي سمطات، فمم يكن يجتمع سوى بإرادة الممك وكان وجوده ولم يكن ليذا المجمس في بدايت

                                                           

دور الرقابة البرلمانية في ضبط أعمال وتصرفات السمطة التنفيذية : دراسة : مشاري عايض حمود المطيري (1)
قسم القانون  ،كمية الحقوق ،جامعة بنى سويف ،)دكتوراه( أطروحة، ة وتطبيقية عمى النظام في الكويتمقارن
 .16، ص2015، العام

، 1988ور: رمضان محمد بطيخ: تزايد دور السمطة التنفيذية وأثره عمى الديمقراطية، دار الفكر العربي، دكت (2)
 وما بعدىا. 23ص
دكتور محمد شياب محمد أمين: دور الرقابة البرلمانية في تقويم عمل السمطة التنفيذية، دراسة تحميمية  (3)

 .41، ص2019مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، 
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ن كانت ىناك بعض التشريعات التي (1)شكمًيا ، فال يستطيع أن يأخذ أي قرارات تشريعية، وا 
 .(3)، وكان لو دور ىام في الشؤون القضائية(2)صدرت بموافقتو

قوم الممك بإصدار بعد ذلك بدأ يتطور دور ىذا المجمس، ففي القرن الثاني عشر لم يعد ي
قانون جديد، قبل عرضو عمى المجمس، فأصبح لممجمس دور استشاري في التشريع بجانب 
الوظيفة القضائية، وفي بدايات القرن الثالث عشر بدأ يستقر ىذا المجمس، وسمي بالبرلمان، وبدأ 

، والوظيفة (4)يجتمع بصفة دورية، وٌأنيطت لو عدة وظائف أىميا الوظيفة القضائية
من ثالث ىيئات،  1245، ثم تم تشكيل المجمس بداية من عام (6)والوظيفة المالية(5)التشريعية

ىي رجال الدين واألشراف، وكبار حائزي األراضي الزراعية، وأخيًرا نواب المقاطعات والمدن 
، 1265والبنادر والمراكز، ففي البداية كان يتم تعيينيم، ثم بدأ يتم انتخابيم بداية من عام 

 .(7)فأصبح البرلمان أكثر تمثياًل لمشعب

، ىما مجمس الموردات، ومجمس العموم، فضم (8)بعد ذلك انقسم البرلمان إلى مجمسين
األول األشراف واألساقفة، وضم الثاني نواب المقاطعات والمدن والمراكز، ثم تطورت سمطات 

                                                           

كتور: محمد عبد القادر جاسم: انحراف الرقابة البرلمانية وموقف القضاء الدستوري الكويتي، دار قرطاس د (1)
؛ دكتور أشرف السيد حامد قبال: دور األجيزة الرقابية في 205، ص 2007لمنشر، الطبعة األولى، الكويت، 

 . 647، ص2000نوفية، الرقابة عمى تنفيذ الموازنة العامة، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، الم
، ص 1969محمد كامل ليمة: النظم السياسية، الدولة والحكومة، دار النيضة العربية، بيروت،  دكتور: (2)

823. 
 دار البرلماني، النظام في الحكومة أعمال عمى البرلمانية الرقابة وسائل: غنايم يوسف أحمد مدحتدكتور:  (3)

 .7ص، 1998 القاىرة، العربية، النيضة
فكان يختص بالفصل في القضايا التي يحتفظ الممك بيا لنفسو، وينظر االستئنافات المقدمة ضد أحكام  (4)

 المحاكم األخرى.
ن لم يكن ىذا  (5) حيث أصبح واجًبا عمى الممك أن يعرض عميو التشريعات إلبداء الرأي فييا قبل إصدارىا، وا 

 الرأي ممزًما لمممك.
سمطة الموافقة عمى الضرائب التي  1215حكام العيد األعظم الصادر سنة فأصبح لمبرلمان بموجب أ (6)

 يفرضيا الممك. 
 .25، مرجع سابق، صدكتور: رمضان محمد بطيخ: تزايد دور السمطة التنفيذية وأثره عمى الديمقراطية  (7)
ة من األشراف واألساقفة، ذلك أنو بعد أن تم ندب نواب المقاطعات والمراكز، انقسم البرلمان إلى كتمتين، كتم (8)

وكتمة من نواب المقاطعات والمراكز، وأصبح لكل كتمة طابعيا المميز، ثم بعد ذلك بدأت تنعقد كل كتمة وحدىا 
اتخذ النواب  1361فيما يتعمق بنقاشات البرلمان بحيث أصبح واضح وجود مجمسين مستقمين، ومنذ عام 

ما بينيم، ومن وقتيا أصبح ىناك مجمسين، ىما مجمس الموردات الجتماعيم مكاًنا خاًصا، وانتخبوا رئيًسا في
 .827مرجع سابق، ص النظم السياسية، الدولة والحكومة،ومجمس العموم. راجع: دكتور محمد أبو ليمة: 
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ب يوافقون عمى الضرائب البرلمان عمى نحو ممحوظ بداية من القرن الخامس عشر، فكان النوا
تأكد حق النواب في  التي يصدرىا الممك، مقابل موافقتو عمى تشريعات معينة يصدرونيا، كما

 تم تأكيد دور البرلمان في حقو في التشريع. 1422وبداية من عام تقديم العرائض، 

 ومنذ أواخر القرن الخامس عشر، وحتى أواخر القرن السابع عشر، تأرجح دور البرلمان
بين القوة والضعف، نتيجة العديد من التطورات المختمفة، والتي كان منيا الحرب االىمية عام 

عالن الجميورية عام 1642  .(1)1660، ثم إعادة الممكية مرة أخرى سنة 1649، وا 

انتقمت إنجمترا من الممكية المطمقة إلى الممكية المقيدة، والتي لعب  1688وفي عام 
كبيًرا في ممارسة سمطاتو الرقابية الفعالة، واتجيت جيوده إلى الحد من السمطة  البرلمان فييا دوًرا

 .(2)التنفيذية التي يمارسيا الممك، ونقميا إلى أشخاص مسؤولين أمام البرلمان ىم الوزراء

ومن ىنا بدأت في الظيور الوسائل الرقابية لمبرلمان بداية من السؤال البرلماني، الذي 
، عندما وجو (3)1721مجمس الموردات البريطاني في التاسع من فبراير سنة ظير ألول مرة في 

"Earl comper سؤااًل إلى الحكومة ممثمة في الوزير األول، عما إذا كان ىناك ظل من "
الحقيقة حول التقرير القائل بأن المراقب المالي لشركة بحر الشمال قد ىرب من البالد، وتم 

ث قام باإلجابة عن ذلك الوزير األول حينيا، وكانت ىذه بداية القبض عميو في بروكسيل، حي
 .(4)ظيور السؤال كأحد الوسائل الرقابية لمبرلمان، وبعدىا بدأت غيره من الوسائل في الظيور

كذلك وجدت الرقابة البرلمانية، أساًسا لنشأتيا في فرنسا، ذلك أنو عمى الرغم من أن 
لم تعرف ىذا النوع من الرقابة عمى دستورية القوانين، إال أنو الدساتير األولى لمثورة الفرنسية، 
تم اقتراح تقرير ىذه الرقابة، من قبل "جوزيف سيس" أحد  1795عند إعداد دستور السنة الثالثة 

                                                           

النظام البرلماني، مرجع سابق، دكتور: مدحت أحمد يوسف: وسائل الرقابة البرلمانية عمى الحكومة في  (1)
 .11ص
ضد الممك جيمس الثاني ألنو حاول االستئثار بالسمطة، والتمسك بمبدأ الحكم  1688قامت ثورة عام حيث  (2)

المطمق ونظرية الحكم اإلليي، ترتب عمييا ان ىرب الممك من البالد، فقام البرلمان بعد ذلك، بدعوة وليم أورانج 
، والذي 1688فبراير سنة  13واب في ليتولى العرش، بشرط موافقتو عمى إعالن الحقوق الذي وضعو وأقره الن

بمقتضاه تحددت السمطة الممكية، وأصبح بمقدور البرلمان اإلنجميزي أن يفعل كل شيء في الحكم. راجع: دكتور 
دكتور: رمضان محمد ؛   207، ص1991محمد الشافعي أبو راس: النظم السياسية ، مكتبة النصر بالزقازيق، 

 .30، مرجع سابق، ص ية وأثره عمى الديمقراطيةبطيخ: تزايد دور السمطة التنفيذ
 . 19دكتور مدحت أحمد يوسف: وسائل الرقابة البرلمانية...، مرجع سابق، ص (3)
؛ 17مشاري عايض المطيري: دور الرقابة في ضبط أعمال وتصرفات السمطة التنفيذية، مرجع سابق، ص (4)

؛ 44في تقويم عمل السمطة التنفيذية، مرجع سابق، ص دكتور: محمد شياب محمد أمين: دور الرقابة البرلمانية
 .13، ص2006دكتور: عادل الطبطبائي: األسئمة البرلمانية،  كمية الحقوق، جامعة الكويت، 
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فقياء الجمعية التأسيسية، عن طريق إنشاء ىيئة محمفين دستورية، وبالفعل تم إنشاء ىيئة رقابية، 
يوخ الحامي لمدستور"، وذلك لمراقبة دستورية القوانين والقرارات والمراسيم تم تسميتيا "مجمس الش

 .(1)التي تصدر عن السمطة التنفيذية

حيث أطمقت الثورة الفرنسية تطورت كبرى عمى صعيد التحوالت الديموقراطية في القارة 
وكان توسيع حق األوربية والعالم أخذت تتبمور بصورة أدق خالل القرنين التاسع عشر والعشرين، 

المشاركة في العممية االنتخابية من أبرز ىذه التطورات ومن العوامل المؤثرة التي عززت الرقابة 
وقد توسعت صالحيات البرلمان وتعزز التنفيذية وعمى سياساتيا المالية،  البرلمانية عمى السمطة

 1875تور الفرنسي لعام دوره في الرقابة البرلمانية مع قيام الجميورية الفرنسية، وصدر الدس
والذي وسع من صالحيات البرلمان عمى حساب السمطة التنفيذية، حيث كان رئيس الجميورية 
ينتخب من البرلمان بمجمسيو لمدة سبع سنوات، كما أقر الدستور المسؤولية التضامنية لموزارة 

م الخاصة، مع عدم أمام المجمسين عن السياسة العامة لمحكومة ومسؤوليتيم الفردية عن أعمالي
مسؤولية رئيس الدولة إال في حالة الخيانة العظمي، كما أكد الدستور عمى الرقابة البرلمانية 

( منو، وبحيث يمكن القول أن الرقابة البرلمانية في فرنسا 25بوسائميا المختمفة في المادة )
 .(2)اكتممت معالميا مع صدور ىذا الدستور

إال أنو عاد مرة أخرى مع  1940ت تمك الجميورية عام وتعطل ىذا النيج بعد أن سقط 
، والجميورية الخامسة التي بدأت 1958و  1945الجميورية الرابعة التي استمرت بين عامي 

، حيث تمتع البرلمان بقدر واسع من االستقاللية تجاه الحكومات، وكان يقوم 1958بعد عام 
 .(3)امة عمى الموازنات بعد مناقشات واسعة ليابالدور الرقابي عمى أعماليا، وٌيدخل تعديالت ى

وبناء عمى ذلك يمكن القول أن الرقابة البرلمانية بوسائميا الحديثة قد وجدت، نشأتيا في 
نشأة النظام البرلماني في إنجمترا، ومع ظيور فجر الثورة الفرنسية وما لحقيا من دساتير ال سيما 

لرقابة البرلمانية ووسائميا، ومن ىذه الدول ، والذي نص صراحة عمى ا1875في ظل دستور 
انتشرت مبادئ الرقابة البرلمانية في الدول الديموقراطية الحديثة، وفي العديد من الدول العربية، 

قميم كوردستان العراق، عمى نحو ما سنرى في صفحات ىذه الدراسة.  وكذلك في العراق وا 

                                                           

 .17سابق، صالمرجع دور الرقابة البرلمانية، المشاري عايض المطيري:  (1)
تقويم عمل السمطة التنفيذية، مرجع سابق،  دكتور: محمد شياب محمد أمين: دور الرقابة البرلمانية في  (2)

الدكتور: محمد أبو زيد محمد عمي: االزدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديموقراطية، دراسة مقارنة،  ؛ 51ص
؛ دكتور صالح الدين فوزي: التوازن بين  322، ص1993أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، 

 وما بعدىا. 928، ص1991فيذية في الدستور الفرنسي، دار النيضة العربية، القاىرة، السمطتين التشريعية والتن
 وما بعدىا. 32ة البرلمانية...، مرجع سابق، صدكتور مدحت أحمد يوسف: وسائل الرقاب  (3)
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 المطمب الثاني

 في إقميم كردستان العراق سمطة التنفيذيةطبيعة العالقة بين البرلمان وال

بعد أن انتيينا من العرض لتجربة نظام الحكم في إقميم كوردستان العراق، وتطورىا  
التاريخي، يبقى لنا أن نتناول طبيعة النظام السياسي في اإلقميم، وخصائصو، وذلك في فرعين 

 عمى النحو اآلتي:

 في اإلقميم. الفرع األول: طبيعة ونمط النظام السياسي

 الفرع الثاني: خصائص النظام البرلماني والرئاسي في حكم اإلقميم.
 الفرع األول

 طبيعة ونمط النظام السياسي في إقميم كوردستان العراق

، العديد 2005لقد أثارت طبيعة النظام السياسي في العراق، وفًقا لما جاء بو دستور عام 
فات والتحديات التي واجييا النظام السياسي العراقي، ذلك من االنتقادات، والجدل والتوتر والخال

جميورية العراق دولٌة اتحاديٌة واحدٌة مستقمٌة  أن المادة األولى من الدستور قد نصت عمى أن "
ذات سيادة كاممة، نظام الحكم فييا جميورٌي نيابٌي )برلماني( ديمقراطٌي، وىذا الدستور ضامٌن 

 .( 1)"لوحدة العراق.

النظام البرلماني عمى أساس الفصل بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، فينالك  ويقوم
برلمان يضطمع بميمة سن التشريعات ووزارة تتولى ميمة تنفيذىا، وفي الوقت نفسو ىنالك تداخل 

ن كان يقوم (2)وتعاون وتوازن بين البرلمان والوزارة ، وبمعنى أكثر وضوًحا فإن النظام البرلماني وا 
ى أساس الفصل بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، إال أن ىذا الفصل يختمف عما ىو عميو عم

نما يسوده التعاون والتوازن، ليذا فإنو  الحال في النظامين المجمس والرئاسي في أنو ليس تاًما ، وا 
لذي يعني أن إذا لم يتحقق الفصل مع التعاون لم يكن النظام برلمانًيا رغم وجود البرلمان، األمر ا

وجود البرلمان ليس ىو العامل الوحيد الذي يضفي عمى نظام معين طابع النظام البرلماني، كما 
أن الحكومة ىي ليست المؤسسة الخاصة بالنظام البرلماني بل البد من وجود مجموعة من 

                                                           

 . 2005المادة األولى من الدستور العراقي الدائم الصادر عام  (1)
شكالياتو في إقميم كوردستان دانا عبد الكريم سعيد: أساسيات ا (2)  مقارنة تحميمية دراسة العراق،لنظام البرلماني وا 
 .1316ص ،2014 الثاني، العدد ،41 المجمد والقانون، الشريعة عموم دراسات مجمة ،
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ماني ىما المبادئ واألسس التي تحكم ىذا النظام، وىناك شرطان أساسيان يتمتع بيما النظام البرل
 .(1)المسؤولية الوزارية وحق الحل

 عمى أن أىم أسس النظام البرلماني تتمثل في:

أواًل: الفصل بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة وتقرير قاعدة عدم المسؤولية السياسية 
 لرئيس الدولة.

: أن يمارس السمطة التنفيذية مجمس بقيادة رئيس الحكومة )رئيس مجمس الوزراء(، ثانًيا
 عمى أن تكون الحكومة مسؤولية سياسًيا أمام البرلمان.

 .(2): أن يتولى السمطة التشريعية برلمان تممك الحكومة حموثالثًا

فالنظام البرلماني ال ٌيدرك إال في ظل مبدأ توزيع السمطات، والنظام البرلماني بالرغم من 
الوقت نفسو محوًرا أساسًيا فيو، أنو يقوم عمى أساس سيادة البرلمان، إال أنو الحكومة تشكل في 

 .(3)ولذلك يطمق عمى ىذا النظام مصطمح نظام الحكومة البرلمانية

ويخضع إقميم كوردستان العراق، لما تنص عميو المادة األولى من الدستور العراقي من 
تان كون العراق دولة اتحادية فيدرالية واحدة نظام الحكم فييا فيدرالي نيابي، إذ أن إقميم كوردس

العراق، يتمتع بكونو دولة فيدرالية داخل العراق، التي يحق ليا تأسيس سمطات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية، بشرط أال يصدر عن ىذا السمطات عند ممارستيا الختصاصاتيا ما يتعارض مع ما 

 -أواًل: ينص عميو الدستور االتحادي، وىو ما يؤكد عميو الدستور العراقي حيث نص عمى أن "
ُيعُد ىذا الدستور القانون األسمى واألعمى في العراق، ويكون ممزمًا في أنحائو كافة، وبدون 

ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع ىذا الدستور، وُيعد باطاًل كل نٍص يرد في  -ثانيًا: استثناء.
 (4)"دساتير األقاليم، أو أي نٍص قانونٍي آخر يتعارض معو.

                                                           

دكتور: طو عمر رشيد: األساس القانوني لحق المعارضة السياسية، الطبعة األولى، دار سردم لمطباعة  (1)
 .93، ص2011يمانية، والنشر، السم

دكتور: سميمان الطماوي، السمطات الثالث في الدساتير العربية، المعاصرة وفي الفكر اإلسالمي، الطبعة  (2)
 .262، ص  2012األولى، دار الفكر العربي، القاىرة، 

امعية لمدراسات دكتور: إسماعيل الغزال، القانون الدوستوري والنظم السياسية ، الطبعة األولى، المؤسسة الج (3)
 .172، ص 2008والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .2005من الدستور العراقي الدائم لسنة  13المادة  (4)
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ة النظام السائد في إقميم كوردستان، يجب عمينا أن ولكي نستطيع أن نقف عمى طبيع 
من صالحيات سواء لمسمطات االتحادية، أم لسمطات  2005نتطرق لما ينص عميو دستور 
 اإلقميم، وذلك عمى النحو اآلتي:

 أوًًل: اختصاصات الحكومة اًلتحادية في العراق:

وسمطات اإلقميم أو  تعد مسألة توزيع الصالحيات واالختصاصات بين السمطة المركزية
الواليات في الدول الفيدرالية أحد أىم الموضوعات األساسية والجوىرية عند الحديث عن طبيعة 
النظام السياسي السائد في الدولة االتحادية، ذلك أن تمك المسألة تعد أىم ما يميز الدولة 

اإلقميمية ال ينص  ، فصالحيات واختصاصات السمطةالدستورالفيدرالية عن الدولة الموحدة في 
نما تنظم من خالل قوانين تصدر ليذا الصدد، أما في الدولة  عمييا في دستور الدولة الموحدة، وا 
االتحادية، فإن كيفية توزيع الصالحيات تختمف باختالف ظروف نشأة الدولة، فالدولة الفيدرالية 

ة ضيقة بحكم حرص التي تنشأ نتيجة التفاق دول مستقمة تكون اختصاصات السمطة المركزي
الدول المضموم ليا عمى عدم التضحية باستقالليا إال بالقدر الضروري الذي يحافظ عمى وحدة 
الدولة الفيدرالية، وعمى العكس عندما تكون نشاة الدولة نتيجة تفكك دولة موحدة، تكون 

 .(1)اختصاصات السمطة المركزية أوسع، بحكم أنيا تجمع في يدىا كل السمطات

طرق توزيع الصالحيات واالختصاصات في الدول الفيدرالية، بين الدولة االتحادية  وتختمف
 ىي: (2)واألقاليم أو الواليات، ويمكن القول بأن ىناك ثالث طرق في توزيع االختصاص

طريقة حصر اختصاصات الطرفين بمعنى أن يحدد الدستور الفدرالي األمور التي  -1
وتمك التي تعود لسمطات الواليات أو األقاليم عمى تعود لمسمطة المركزية الفيدرالية، 

 سبيل الحصر.
طريقة حصر اختصاصات السمطة المركزية الفيدرالية عمى سبيل الحصر وما عداىا  -2

 أي المتبقية تعود لسمطات الواليات أو األقاليم.
طريقة حصر اختصاصات وصالحيات سمطات الواليات أو األقاليم وما عداىا يعود  -3

 المركزية الفيدرالية. إلى السمطة

                                                           

دكتور: محمد محمد العناني: كردستان العراق بين الحكم الذاتي واالنفصال، مجمة البحوث المالية والتجارية،  (1)
 .229ص، 2016جامعة بورسعيد، العدد الثاني، كمية التجارة، 

دكتور: خالد سمارة الزغبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن،  (2)
 . 108، ص 1996



14 
 

ورغم أن النظام الفيدرالي في العراق لم ينشأ عن طريق تجمع وحدات فيدرالية سابقة، أو 
في األوضاع المركزية، ووضع إقميمي، إال أنو اتبع أسموب مغاير لتوزيع االختصاصات وتسع 

ا عمى من اختصاص سمطات األقاليم عمى حساب اختصاص السمطات االتحادية التي نص عميي
سبيل الحصر، ولذلك فإن اختصاصات األقاليم في العراق ىي األصل وأن اختصاصات  

 .(1)السمطة االتحادية ىي االستثناء

أما عن طريقة تحديد االختصاصات فإن المشرع الدستوري العراقي قد اتخذ الطريقة 
في المادتين رقم  وذلك السمطة المركزية الفيدرالية عمى سبيل الحصر الثانية، فحدد اختصاصات

وما عداىا أي المتبقية تعود لسمطات الواليات أو  ، من الباب الرابع من الدستور،110،  109
 من الدستور في: 110، وتتمثل ىذه االختصاصات وفًقا لما نصت عميو المادة (2)األقاليم

يات الدولية، رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبموماسي، والتفاوض بشأن المعاىدات واالتفاق -1
براميا، ورسم السياسة االقتصادية والتجارية الخارجية  وسياسات االقتراض والتوقيع عمييا وا 

 السيادية.
دارتيا، لتأمين  -2 وضع سياسة األمن الوطني وتنفيذىا، بما في ذلك إنشاء قوات مسمحة وا 

 حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنو.
صدار العممة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود يةوالجمركرسم السياسة المالية،  -3 ، وا 

نشاء  األقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة لمدولة، ورسم السياسة النقدية وا 
دارتو.  البنك المركزي، وا 

 تنظيم أمور المقاييس والمكاييل واألوزان. -4
 اسي.تنظيم أمور الجنسية والتجنس واإلقامة وحق المجوء السي -5
 تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد. -6
 وضع مشروع الموازنة العامة واالستثمارية. -7
تخطيط السياسات المتعمقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه  -8

 إليو وتوزيعيا العادل داخل العراق، وفقًا لمقوانين واألعراف الدولية.
 ن.اإلحصاء والتعداد العام لمسكا -9

                                                           

 .241، مرجع سابق، صدكتور: محمد محمد العناني: كردستان العراق بين الحكم الذاتي واالنفصال (1)
ر العراقي بقوليا "كل ما لم ينص عميو في االختصاصات من الدستو  115وىو ما نصت عميو المادة  (2)

الحصرية لمسمطات االتحادية، يكون من صالحية األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اإلقميم في حالة 
 ".الخالف بينيما
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عمى اختصاص السمطة االتحادية بالحفاظ عمى وحدة العراق  109كما نصت المادة  -10
وسالمتو واستقاللو وسيادتو ونظامو الديموقراطي االتحادي، وىذا االختصاص يدخل تحتو 
أىم اختصاصات في ىذه المادة وىو تنظيم القوات المسمحة وتسميحيا ، وىو ما ال يدخل في 

 .(1)اختصاصات حكومة اإلقميم

 :2002ثانًيا: اختصاصات حكومة إقميم كوردستان وفًقا لدستور 

برغم أن المشرع الدستوري قد نص عمى اختصاصات السمطات االتحادية الرئيسية عمى 
سبيل الحصر، وما عداىا يكون من اختصاص سمطة اإلقميم، إال أنو قد عاد ونص في 

لسمطات األقاليم،  -واًل:: أ(2)اإلقميم وىي الدستورعمى بعض االختصاصات الرئيسية التي يتوالىا
الحق في ممارسة السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقًا ألحكام ىذا الدستور، باستثناء ما 

 ورد فيو من اختصاصاٍت حصرية لمسمطات االتحادية.

ة وجود يحق لسمطة اإلقميم، تعديل تطبيق القانون االتحادي في اإلقميم، في حال -ثانيًا:
تناقض أو تعارض بين القانون االتحادي وقانون اإلقميم، بخصوص مسألٍة ال تدخل في 

 االختصاصات الحصرية لمسمطات االتحادية.

تخصص لألقاليم والمحافظات حصٌة عادلة من اإليرادات المحصمة اتحاديًا، تكفي  -ثالثًا:
 اردىا وحاجاتيا، ونسبة السكان فييا.لمقيام بأعبائيا ومسؤولياتيا، مع األخذ بعين االعتبار مو 

تؤسس مكاتٌب لألقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبموماسية، لمتابعة  -رابعًا:
 الشؤون الثقافية واالجتماعية واإلنمائية.

تختص حكومة اإلقميم بكل ما تتطمبو إدارة اإلقميم، وبوجٍو خاص إنشاء وتنظيم  -خامسًا:
 لإلقميم، كالشرطة واألمن وحرس اإلقميم. قوى األمن الداخمي

ونشير ىنا إلى أن ىناك بعض االختصاصات المشتركة بين السمطات االتحادية وسمطة 
 :(3)من الدستور وىي 114اإلقميم نصت عمييا المادة 

إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقميم، وينظم   -1
 ذلك بقانون.

 تنظيم مصادر الطاقة الكيربائية الرئيسة وتوزيعيا.  -2

                                                           

 .241دكتور: محمد محمد العناني: كردستان العراق بين الحكم الذاتي واالنفصال، مرجع سابق، ص (1)
 .2005من الدستور العراقي الدائم لسنة  121جع المادة را (2)
 .2005من الدستور العراقي لسنة  114المادة  (3)



16 
 

رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التموث، والمحافظة عمى نظافتيا، بالتعاون مع   -3
 األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقميم.

 رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.  -4
 قاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقميم.رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع األ  -5
رسم السياسة التعميمية والتربوية العامة بالتشاور مع األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في   -6

 إقميم.
رسم سياسة الموارد المائية الداخمية، وتنظيميا بما يضمن توزيعًا عاداًل ليا، وينظم ذلك   -7

 بقانون.

أن الدستور العراقي قد حاول الموازنة بين صالحيات ومن خالل العرض السابق يتضح 
الحكومة المركزية، وصالحيات حكومة األقاليم، فمن صالحية الحكومة المركزية رسم السياسة 
الخارجية، دون التدخل في السياسة الداخمية لإلقميم، ومنيا إنشاء القوات المسمحة التي تخصتص 

ون األمن الداخمي التي في صالحيات حكومة اإلقميم بالحدود واالمن الخارجي، وال تتدخل بشؤ 
كالشرطة وحرس اإلقميم، ى األمن الداخمي بكل ما تتطمبو واجباتيا اإلدارية، من إنشاء وتنظيم لقو 

كما نص الدستور عمى صالحيات واسعة لألقاليم في إدارة شؤونو الداخمية لتصل إلى المشاركة 
دية، بل لإلقميم األولوية عند التعارض في الصالحيات في الصالحيات الحصرية بالسمطة االتحا

المشتركة، والصالحيات غير المنصوص عمييا كما أعطى حق تأسيس مكتب لألقاليم 
والمحافظات في السفارات والبعثات الدبموماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية واالجتماعية واإلنمائية، 

امة العالقات واستثمارىا لصالح اإلقميم سياسيا وأن تعطييا الحرية في تقوية ذاتيا من حيث إق
 واقتصادًيا وعممًيا وغيره من المجاالت.

ومن خالل العرض السابق، يتضح أن نظام الحكم في إقميم كردستان العراق ىو نظام 
حكم فيدرالي تعددي ديموقراطي، قائم عمى نظام الحكم البرلماني، وفًقا لما ينص عميو الدستور 

ذا كان األمر 2005الدائم لسنة  ، ووفًقا لطريقة اختيار أعضاء السمطتين التشريعية والتنفيذية، وا 
كذلك ، فإن التساؤل يثور حول خصائص النظام البرلماني في إقميم كردستان العراق، وىو ما 

 نتناولو في الفرع القادم.
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 الفرع الثاني

 إقميم كردستان العراقفي  البرلمانيخصائص النظام 

النظام البرلماني في إقميم كردستان العراق بخاصيتين رئيستين ىما، ازدواجية السمطة  يتميز
التنفيذية، والتعاون المتبادل بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، وىو ما نتناولو تفصياًل عمى النحو 

 اآلتي:
 أوًًل: ازدواجية السمطة التنفيذية:

السمطة التنفيذية، حيث تنقسم ىذه السمطة إلى  يتميز النظام البرلماني بوجود ثنائية في
رئيس الدولة، والذي ال يسأل سياسًيا عن أعمال السمطة التنفيذية، ورئيس الوزراء أو رئيس 
الحكومة، والذي يكون مسؤواًل ىو ووزرائو مسؤولية سياسية أمام البرلمان، ففي النظام البرلماني 

واالختالف بينيما واضح من حيث االنتخابات يكون ىناك رئيس لمدولة، ورئيس لمحكومة، 
والصالحيات والدور السياسي والمسؤوليات ومدة الوالية، ويكون لكل دولة أسموبيا الخاص وفق 
دستورىا في تحديد مدى ونوعية الصالحيات واالختصاصات التي تمنح لكل منيما وكذلك تحديد 

ما يميز النظم البرلمانية، ىو عدم الجمع  العالقة التي تربط قطبي السمطة التنفيذية، ولعل أىم
 .(1)بين الرئاستين، أو ىو وجود رأسين متميزين لمسمطة التنفيذية

 رئيس دولة غير مسؤول سياسًيا: -1

يقوم النظام البرلماني عمى فكرة مفادىا أن الرئيس يممك وال يحكم، فيو مجرد رمز لمبالد ، 
دولة سياسًيا أمام البرلمان، فتنحصر المسؤولية ومن ثم يتفق الفقو عمى عدم مسؤولية رئيس ال

لموزارة وحدىا نتيجة أي خطأ في إدارة الدولة أو تنفيذ القوانين ومسؤولياتيا أمام السمطة التشريعية 
المتمثمة في البرلمان، ويترتب عمى عدم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة نتيجتين ىامتين 

 :(2)ىما
رئيس الجميورية النعدام مسؤوليتو وعدم ممارستو ألي سمطة : عدم جواز انتقاد األولي

تنفيذية ترتب مسؤوليتو فالقاعدة تقضي بأن السمطة توازي المسؤولية، وىذه المسؤولية ال تتحقق 
 إال في حالة ممارسة رئيس الدولة لميام معينة بطريقة مخالفة لمقانون.

                                                           

دكتور: محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي، الطبعة الرابعة، منشورات الحمبي الحقوقية،  (1)
 .114، ص2002بيروت، 

النافذ، مجمة  2005العراق في ظل دستور جميورية العراق لعام عامر عياش: طبيعة النظام البرلماني في  (2)
 .4، ص2011، العراق، 14، 13كمية الحقوق، كمية القانون، الجامعة المستنصرية، المجمد الرابع، العددان 
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طبيعية نظًرا لعدم امتالكو السمطات عدم عمل رئيس الدولة منفرًدا، وىي نتيجة  الثانية:
الفعمية ومن ىنا وجب عمى الرئيس أن يعمل مشترًكا مع أحد الوزاراء المسؤولين في الوزراة ، 
ومن ثم وجوب توقيع رئيس الوزراء والوزير المختص بجوار توقيع رئيس لدولة عماًل بقاعدة 

دولة ال ٌتخمي الوزارة من المسؤولية، التوقيع الوزاري المجاور ألن األوامر الصادرة عن رئيس ال
ومن ثم إذا لم يقترن توقيع رئيس الدولة بتوقيع الوزارة المختصة يجعل ىذا العمل أو القرار بمنأى 
عن الطعن بو، ويحرم البرلمان من حق توجيو النقد إليو كون متخذه غير مسؤول عن أعمالو 

 .(1)سياسًيا

كوردستان العراق، سنجد أن ىناك بعض  وبتطبيق ما سبق عمى مكانة رئيس إقميم
اإلشكاليات في تطبيق النظام البرلماني في إقميم كوردستان العراق، وأن ىذه اإلشكاليات ترجع في 
أصميا، إلى مكانة رئيس اإلقميم، التي يتمتع بيا في ظل النظام القائم في اإلقميم، من حيث 

وتعديالتو،  2005لسنة  1ة اإلقميم رقم الصالحيات والسمطات المخولة لو بموجب قانون رئاس
حيث أن ىذه الصالحيات تثير الشكوك حول طبيعة النظام السياسي القائم في اإلقميم، وما إذا 
كان نظاًما برلمانًيا بالفعل، تنطبق عميو ما سبق عرضو من قواعد، ال سيما وأن ىذه السمطات 

 .(2)طبيعة نظام الحكم القائم في اإلقميمالتي يتمتع بيا رئيس اإلقميم تؤثر بشكل مباشر عمى 

، فإن إقميم كردستان وسمطاتو القائمة 2005وواقع األمر فإن في ظل دستور العراق لعام 
فيو إقميًما اتحادًيا، وأعطى الحق لإلقميم بأن يبني نظام الحكم الخاص بو بما ال يتعارض مع 

حق لإلقميم في ممارسة السمطات التشريعية ، واعترف الدستور أيًضا ب(3)النظام القائم في العراق
، وىذا االعتراف الدستوري لإلقميم بممارسة حقو بتشكيل جميع الييئات (4)والتنفيذية والقضائية

الحاكمة وفق نمط معين من نظام الحكم بشرط أال يتعارض في مضمونو مع النظام القائم في 
 العراق.

                                                           

، دراسة مقارنة، جامعة الشرق 2005يحيى غازي المحمدي: النظام البرلماني العراقي في ظل دستور  (1)
 .16، ص2017ة الحقوق، األردن، األوسط، كمي

شكالياتو في إقميم كوردستان العراق، مرجع سابق، ص (2)  . 1323دانا عبد الكريم، أساسيات النظام البرلماني وا 
 .2005/ أوال( من دستور العراق لسنة 117المادة )  (3)
، الحق في ممارسة السمطات لسمطات األقاليم -أواًل: عمى أن " 2005/أواًل من دستور 121فتنص المادة )  (4)

التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقًا ألحكام ىذا الدستور، باستثناء ما ورد فيو من اختصاصاٍت حصرية لمسمطات 
 "االتحادية.
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مادتو األولى عمى أن نظام الحكم نظامي ولما كان النظام الدستوري العراقي ينص في 
، فكان من الطبيعي أال يتعارض نظام الحكم القائم مع النظام (1)ديموقراطي تعددي نيابي

 المنصوص عميو في الدستور العراقي، وىو نظام الحكم البرلماني.

، والذي عمى أساسو تم إنشاء 2005لسنة  1وقد صدر قانون رئاسة إقميم كوردستان رقم 
، (2)سسة رئاسة إقميم كوردستان، التي تعد سمطة حديثة نسبًيا بالنسبة إلى المؤسسات األخرىمؤ 

، وتشكمت في اإلقميم السمطات الثالث التشريعية 2007ثم صدر قانون السمطة القضائية سنة 
والقضائية والتنفيذية، وأصبح التساؤل يثور حول طبيعة الصالحيات والعالقة بين ىذه السمطات، 

سيما وأن مؤسسة الرئاسة تممك صالحيات تنفيذية حيوية وفعمية مطابقة لصالحيات رئيس  ال
الدولة في النظام الرئاسي وليس البرلماني، وىنا يثور التساؤل حول طبيعة  ىذه الصالحيات 

 وأثرىا في طبيعة النظام السياسي في اإلقميم.

و الرئيس األعمى لمسمطة التنفيذية والمالحظ أن رئيس الدولة في النظام البرلماني يكون ى
، ولكن الرئيس في النظام ( 3)وىو ما نصت عميو المادة األولى من قانون رئاسة إقميم كوردستان

البرلماني وعمى نحو ما أوضحنا بما أنو يمثل رمز وحدة الوطن وسيادة البالد، ويسير عمى 
نما أغمب صالحياتو تكون ضمان االلتزام بالدستور، فيو ال يتولى سمطات تنفيذية فعم ية، وا 

صالحيات تشريفية، لذلك فيو ال يكون لو حق رئاسة القوات المسمحة في اإلقميم أو قوات األمن 
الداخمي، وبالنظر لصالحيات الرئيس في إقميم كوردستان سنجد أنو يعتبر القائد األعمى لقوات 

خرى برئيس الجميورية مثل مؤسسة ، بل إن جميع أجيزة أمن اإلقميم ترتبط ىي األ(4)البيشمركة
، ىو ما ال يتطابق مع (5)أمن اإلقميم والمديرية العامة لالستخبارات ووكالة الحماية والمعمومات
 طبيعة صالحيات واختصاصات رئيس الجميورية في النظام البرلماني.

عمو باإلضافة إلى ذلك، فإن تمتع رئيس اإلقميم بصالحيات واختصاصات تنفيذية فعمية، تج
في المقابل مسؤواًل سياسًيا ألن السمطة يجب أن تقابميا مسؤولية، إال أن المالحظ أن رئيس إقميم 

                                                           

جميورية العراق دولٌة اتحاديٌة واحدٌة مستقمٌة  عمى أن " 2005فتنص المادة األولى من الدستور العراقي لسنة  (1)
 " ة كاممة، نظام الحكم فييا جميورٌي نيابٌي )برلماني( ديمقراطٌي، وىذا الدستور ضامٌن لوحدة العراق.ذات سياد

ذلك أن أول المؤسسات التي تشكمت في اإلقميم ىي مؤسسة البرلمان التي تأسست ألول مرة في عام  (2)
 .2005لسنة  1القانون رقم  وبموجب 2005، أما مؤسسة الرئاسة فمم تنشأ بشكميا الحالي إال في عام 1992

قميم كردستان( وىو إالعراق رئيس يسمى) رئيس  -يكون القميم كردستان حيث نصت المادة األولى عمى أن " (3)
 " عمى لمسمطة التنفيذية في االقميم .الرئيس األ

 .2006لسنة  2/أواًل( من قانون التعديل األول لقانون رئاسة اإلقميم رقم 1راجع المادة ) (4)
 .2011لسنة  4رقم  –( من قانون مجمس امن إقميم كوردستان العراق 2راجع المادة ) (5)
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، وال يمكن االستعاضة (1)كوردستان ال توجد جية تستطيع محاسبتو أو أن يكون مسؤواًل أماميا
يق سحب المتعمقة بحق البرلمان في إنياء مدة رئاستو عن طر  16/3ىنا بما تنص عميو المادة 

الثقة، وذلك نظًرا ألن ىذه المادة يكاد يكون من المستحيل عممًيا استخداميا، نظًرا لصعوبة 
الحصول عمى أغمبية ثالثة أرباع أعضاء البرلمان، فضاًل عن كونيا ال تتعمق بمسائمة الرئيس 
سياسًيا، وفي المقابل يممك ىو صالحية التدخل في شؤون جميع السمطات األخرى دون 

 .(2)ثناءاست

                                                           

شكالياتو في إقميم كو  (1)  .1325ردستان العراق، مرجع سابق، صدانا عبد الكريم، أساسيات النظام البرلماني وا 
قميم االختصاصات يمارس رئيس اال ( من قانون إقميم رئاسة كردستان عمى أن "10حيث تنص المادة ) (2)

يام من تاريخ سنيا ألمجمس الوطني لالقميم خالل عشرة واًل: اصدار القوانين التي يسنيا اأ والصالحيات اآلتية :
ولو حق االعتراض عمييا كميا او جزئيا واعادتيا الى المجمس العادة النظر فييا ويكون قرار المجمس بشأنيا 

و انتياء مدة دورتو أقميم في حالة حمو جمس الوطني لإلاالنتخابات العامة لممجراء إصدار مرسوم بإثانيًا:  نيائيًا.
ولى لى دورة االنعقاد األإقميم سوم دعوة المجمس الوطني لإلصدار مر إثالثًا:  االنتخابية خالل خمسة عشر يومًا.

ليو إدم صدور الدعوة يائية وفي حالة ععالن النتائج النإلمدورة االنتخابية خالل)خمسة عشر يوما( من تاريخ 
  يجتمع المجمس تمقائيًا في اليوم التالي من انتياء المدة المذكورة.

 العراق بمرسوم في الحاالت اآلتية: -رابعًا: حل المجمس الوطني لكردستان
 كثر من نصف عدد اعضائو.أذا استقال إ -1
و لالنعقاد لدورتو االنتخابية تاريخ دعوتذا لم يتم النصاب القانوني النعقاده خالل خمسة واربعين يوما من إ -2
 ولى.األ
 ذا لم يمنح المجمس الثقة لمجمس الوزراء لثالث مرات متتالية.إ -3
 اشير فأقل. 6ذا تم تغيير النظام االنتخابي لممجمس وكانت المدة المتبقية لدورتو االنتخابية إ -4

قميم المجمس الوطني ومجمس الوزراء لإل اق مع رئيسصدار قرارات ليا قوة القانون بعد التشاور واالتفإخامسًا: 
و مؤسساتو الدستورية لمخاطر داىمة أمن العام فيو و األأض اقميم كردستان ونظامو السياسي وذلك عند تعر 
ول أقميم عند ي لإلن تعرض تمك القرارات عمى المجمس الوطنأوتعذر اجتماع المجمس الوطني عمى وتيدد كيانو 
 و عرضت ولم يقرىا المجمس زالت عنيا الصفة القانونية.أم تعرض ن لإاجتماع لو ف

 و تخفيفيا الى السجن المؤبد.أًا: المصادقة عمى احكام االعدام سابع سادسًا: العفو الخاص عن المحكومين.
لى االجتماع بشكل اضطراري إالوزراء تاسعًا: دعوة مجمس  عالن حالة الطوارئ بموجب قانون خاص.إثامنًا: 

عاشرًا: عدم  جميا وترأسو ىذا االجتماع.أالمحددة التي يعقد االجتماع من  االقتصاء ومناقشة المسائل عند
حادي عشر: . قميمء ااّل بموافقة المجمس الوطني لإلدخال قوات مسمحة اتحادية الى االقميم عند االقتضاإالسماح ب

ثاني عشر: اصدار مرسوم  من اي منيما. صدار مرسوم باستقالة مجمس الوزراء او الوزير عند سحب الثقةإ
ثالث عشر:  بقبول استقالة مجمس الوزراء او الوزير وتكميفيم لالستمرار بمياميم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

رابع عشر: تعيين  تعيين اصحاب الدرجات الخاصة بناء عمى ترشيح الوزير المختص وموافقة مجمس الوزراء.
خامس عشر: منح الرتب  عاء العام بعد ترشيحيم من قبل مجمس قضاء االقميم.الحكام ورئيس واعضاء االد
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، كان ينص في مادتو الثانية عمى أن 2005لسنة  1كما أن قانون رئاسة اإلقميم رقم 
انتخاب رئيس اإلقميم يكون عن طريق االقتراع العام السري المباشر، والحقيقة أن الطريقة التي 
، كان ينص عمييا القانون قبل التعديل كانت تعتبر طريقة متناقضة في اختيار رئيس الجميورية

كان قد خرج عمى ما جاءت بو المادة الثانية، وذلك في  2005لسنة  1ال سيما أن القانون رقم 
منو بأن جعل انتخاب رئيس اإلقميم لموالية األولى تتم من قبل المجمس، وىو ما حدث  17المادة 

قتراع بالفعل فتم انتخاب رئيس اإلقميم ألول مرة من قبل البرلمان، ثم تم انتخابو عن طريق اال
 2019لسنة  1السري المباشر في الوالية الثانية، ثم عاد المشرع مرة أخرى وبموجب القانون رقم 

 .(1)بإعادة انتخاب رئيس الجميورية عن طريق البرلمان

لسنة  1ردستاني بموجب قانون رقم و إن ىذا التناقض الواضح الذي وقع فيو المشرع الك
النظام السائد في العراق، ولذلك كانت الدعوة  ، تسبب في اختالف الفقو حول طبيعة2005

مستمرة من قبل السياسين والفقياء إلى لزوم انتخاب رئيس اإلقميم عن طريق البرلمان، وأن 
، ولعل ىذا ىو ما انتيي (2)اختيار رئيس اإلقميم يجب أن يتم من داخل البرلمان وليس من خارجو

والتي عمى إثره تم النص عمى  2019رقم لسنة إليو برلمان كوردستان العراق بموجب القانون 
انتخاب رئيس الجميورية بموجب البرلمان، وبالفعل تم انتخاب السيد نيجرفان برزاني رئيًسا لإلقميم 

 .2019مايو/آيار  28في 

كذلك فإن النظام البرلماني عادة ينص عمى انتخاب نائب لمرئيس، إال أن قانون رئاسية 
عمى عمى أن  2019لسنة  1نون تفعيل انتخاب رئيس الجميورية رقم اإلقميم قد نص بموجب قا
 1، بعدما كان يقوم الرئيس بتعيين نائب واحد بموجب قانون رقم ( 3)يعين نائبين لرئيس اإلقميم 

                                                                                                                                                                      

سادس  من الداخمي وطردىم واحالتيم عمى التقاعد وفق القانون.القوات المسمحة لالقميم وقوى األ العسكرية لضباط
 "نواط بموجب القانون.وسمة واألعشر: منح األ

الخاص بتفعيل قانون انتخاب رئيس اإلقميم.  2019لسنة  1م وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رق (1)
( المعدل 1العراق رقم ) –استثناًء من حكم المادة الثانية من قانون رئاسة إقميم كوردستان  والتي نصت عمى أن "

سة العراق رئيسًا لإلقميم بالصالحيات والواجبات الواردة في قانون رئا –، ينتخب برلمان كوردستان 2005لعام 
العراق والذي يحدد آلية انتخاب رئيس  –العراق، لحين المصادقة عمى دستور كوردستان  –إقميم كوردستان 

العراق عمى الصعيدين الداخمي والخارجي ويتحدث  –اإلقميم وصالحياتو، ويمثل الرئيس مواطني كوردستان 
 "باسميم وينسق بين السمطات االتحادية وسمطات اإلقميم.

شكالياتو في إقميم كوردستان العراق، مرجع سابق، ص دانا عبد (2)  .1324الكريم، أساسيات النظام البرلماني وا 
استثناًء من حكم ، والتي نصت عمى أن "ثانًيا: 2019لسنة  1: من قانون ثانياً وذلك بموجب المادة الثالثة /  (3)

المعدل،  2005( لسنة 1العراق رقم ) -ن( من المادة األولى من قانون رئاسة إقميم كوردستا3( و)2الفقرتين )
 يكون لرئيس اإلقميم نائبين وتحدد سمطاتيما وواجباتيما من قبل رئيس اإلقميم.
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، وكان جديًرا بالمشرع الكردستاني أن يجعل انتخاب نواب الرئيس عن طريق 2005لسنة 
 طبيعة النظام البرلماني.البرلمان كذلك، وذلك تماشًيا مع 

وأخيًرا فإن رئيس اإلقميم فإن المشرع الكردستاني لم يكتِف بما نص عميو من صالحيات 
، ولكنو نص عمى أن 2005لسنة  1واختصاصات بموجب  قانون رئاسة إقميم كوردستان رقم 

 .(1)يتولى الرئيس ممارسة أية اختصاصات أخرى ينص عمييا الدستور والقانون

ذلك إلى أن رئيس إقميم كوردستان العراق يممك صالحيات عديدة تفوق ننتيي ب
الصالحيات التي تخصص لرئيس الجميورية في النظم البرلمانية، ومع ذلك فإن المشرع 
الكردستاني يأخذ في تفاصيل عديدة بقواعد النظام البرلماني، األمر الذي يمكن معو القول بأن 

م ليس نظاًما برلمانًيا خالًصا ولكنو نظام يحمل في طياتو النظام السياسي السائد في اإلقمي
 خصائص النظام البرلماني والنظام الرئاسي.

 وزارة مسؤولية سياسًيا أمام البرلمان: -2

يترتب عمى ازدواجية السمطة التنفيذية، أن يكون ىناك وزارة أو حكومة، تمتمك السمطات 
فعمي لمسمطة التنفيذية، ومن ثم يكون مسؤواًل التنفيذية بأكمميا، ويكون رئيسيا ىو الرئيس ال

، وىذه الحكومة أو الوزارة (2)سياسًيا أمام البرلمان عن أي خطأ ترتكبو الحكومة أو أحد أعضائيا
تتميز بعدد من الخصائص في ظل النظام البرلماني، أىميا أنيا تستند إلى ثقة البرلمان، حيث 

لمان الذي يعتبرون نواب عن األمة، ويشترط لتسمية تستمد مشروعيتيا القانونية من نواب البر 
، كما تتميز ىذه الوزارة، بأن وزرائيا يمكن (3)رئيس الوزراء أن يحظى بثقة األغمبية البرلمانية

تسميتيم من قبل أعضاء البرلمان أو من خارجو، وبذلك يجمعون عضوية كل من السمطتين 
 التشريعية والتنفيذية.

( من قانون برلمان إقميم كردستان العراق، حيث 4، 3/  56دة )وىو ما تنص عميو الما
 يمارس المجمس الميام والصالحيات التالية:ـ تنص عمى أن "

تسمية رئيس السمطة التنفيذية الذي لو صالحية تسمية أعضاء السمطة من بين  -3
 أعضاء المجمس أو غيرىم.

                                                           

 . 2009لسنة  1المادة األولى من قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة إقميم كوردستان رقم وذلك بموجب  (1)
لتنفيذية، رئيس الدولة، الوزراة، في األنظمة السياسية دكتور: إبراىيم عبد العزيز شيحا: وضع السمطة ا (2)

 وما بعدىا. 247، ص2006المعاصرة، دراسة تحميمية، دار منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
دانا عبد الكريم سعيد: حل البرلمان وأثاره القانونية عمى مبدأ استمرارية أعمال الدولة، دراسة تحميمية مقارنة،  (3)

 .  34لمكتاب، طرابمس، ليبيا، ص المؤسسة الحديثة 
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 "منح الثقة لمسمطة التنفيذية أو سحبيا منيا. -4

الوزارة بأنيا تكون متجانسة ومتضامنة في المسؤولية، ومتفاىمة ومتفقة عمى كما تتميز 
السياسة العامة لموزارة بالشكل الذي يجعل كل واحد منيم يدافع عن ىذه السياسة أمام البرلمان 
وأمام الرأي العام في الداخل والخارج وأن يتضامن الجميع في مواجية المسؤولية السياسية أمام 

، أضف إلى (1)في تنفيذ أعمال الحكومة التي أعمنتيا ونالت ثقتيا عند تشكيل الوزارةالبرلمان و 
ذلك أن الوزارة تمثل أداة البرلمان لمحكم، والتنفيذ، فيي تممك في النظم البرلمانية سمطات كبيرة، 

 .(2) كسمطة البت في رسم السياسة العامة الداخمية والخارجية لمدولة، وتنفيذىا

 تعاون المتبادل بين السمطتين التشريعية والتنفيذية:ثانًيا: ال 

تباشر السمطة التشريعية مجموعة من األعمال واإلجراءات تتعاون فييا مع السمطة 
 التنفيذية وتراقب عمل ىذه األخيرة، ومن أىم مظاىر ىذه األعمال واإلجراءات:

ياره عن طريق البرلمان، فرئيس الدولة يتم اخت اختيار رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان: -1
قميم كوردستان وذلك بموجب  وعادة ما يكون االختيار بأغمبية معينة كما في العراق ولبنان، وا 

عمى نحو ما انتيينا، وال شك أن ذلك األمر يشكل مظير من  2019لسنة  1القانون رقم 
 .(3)مظاىر التعاون والرقابة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية

: حيث يتفاوت الدور الذي يتمعبو ة التنفيذية في تكوين السمطة التشريعيةدور السمط -2
السمطة التنفيذية في تكوين السمطة التشريعية من نظام سياسي إلى آخر، ففي بعض األحيان 
، يتم تعيين بعض أعضاء ابرلمان من قبل رئيس الجميورية، أو الممك، وذلك بمسوغات 

ضمان والء ىذا المجمس لو ولضمان إقرار البرلمان  عديدة، منيا السياسية وتتمثل في
لممشاريع التي تقترحيا الحكومة، كما أن إقامة ىذا المجمس ىو لضمان وقوفو إلى جانب 
الحكومة ضد المجمس اآلخر في حالة وجود نزاع فاألعضاء المعينين سيعتبرون أنفسيم 

فضاًل عن المسوغات العممية، ، (4)مدينين لمن عينيم وسيبذلون جيدىم لمدفاع عن الحكومة
وتتمثل في تعيين بعض أعضاء البرلمان يتيح تعيين أصحاب الكفاءة والخبرة الذين ينأون 
بأنفسيم عن االنتخابات والمساومات السياسية، كما يسمح بتمثيل بعض طوائف أو طبقات 

                                                           

 .7عياش عامر: طبيعة النظام البرلماني في العراق..، مرجع سابق، ص (1)
 .18مرجع سابق، ص ،2005يحيى غازي المحمدي: النظام البرلماني العراقي في ظل دستور  (2)
 .8 لعراق..، مرجع سابق، صعياش عامر: طبيعة النظام البرلماني في ا (3)
فؤاد عبد النبي فرج: رئيس الجميورية في النظام الدستوري المصري، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق،  دكتور: (4)

 . 81، ص1995جامعة القاىرة، 
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ة المصالح الشعب من أقميات قومية ودينية أو عرقية بأن يكون ليا تمثيل يتناسب مع أىمي
 .(1)التي تمثميا

: من السائد أن تدعو السمطة التنفيذية البرلمان إلى دعوة السمطة التنفيذية البرلمان لالنعقاد -3
االنعقاد في حالتين األولى عادية والثانية غير عادية، إذ يتطمب عمل البرلمان أن تكون 

عمى ما يشغل بال  ىناك فترات محددة بين كل فصل تشريعي وآخر عطمة لمراحة والوقوف
 .(2)المواطنين من مشاكل

وىو ما يعتبر أحد اختصاصات رئيس اإلقميم حيث نصت المادة العاشرة من قانون رئاسة 
صدار مرسوم دعوة المجمس إقميم كوردستان في فقرتيا الثالثة عمى اختصاص رئيس اإلقميم بإ

)خمسة عشر يوما( من تاريخ  خالل ولى لمدورة االنتخابيةلى دورة االنعقاد األإقميم الوطني لإل
ليو يجتمع المجمس تمقائيًا في اليوم التالي إعالن النتائج النيائية وفي حالة عدم صدور الدعوة إ

 نتياء المدة المذكورة.إمن 
يقتضي التعاون بين السمطتين التشريعية التعاون مع السمطة التشريعية في مجال التشريع:  -4

قرار القوانين والسمطة التنفيذية تقوم والتنفيذية أن يممك البرلما ن حق اقتراح ومناقشة وا 
 .(3)بتطبيقيا وتشرف عمى تنفيذىا

وأن تممك السمطة التنفيذية التصديق عمى مشروعات القوانين واالعتراض عمييا، والتصديق 
عبارة عن تصرف يمنح بو رئيس الدول حق الموافقة الضرورية عمى خروج القانون وقابميتو 

يق وبدونو ال يصبح القانون واجب النفاذ مما يجعمو عنصًرا أساسًيا في العممية التشريعية، لمتطب
وبالتالي فإن عدم التصديق عمى القانون يحمل في طياتو االعتراض عميو، وحاًل ليذه المشكمة 

داره فإذا لم يوافق رئيس الدولة عمى إصدار قانون معين أقره البرلمان فإن رئيس الدولة يمتزم بإص
 .(4)إذا أقره البرلمان مجدًدا بعد إعادتو إليو

واًل: أوىو ما نص عميو قانون رئاسة إقميم كردستان في مادتو العاشرة حيث نصت عميو "
يام من تاريخ سنيا ولو حق أقميم خالل عشرة صدار القوانين التي يسنيا المجمس الوطني لإلإ

                                                           

؛ 368، ص2007دكتور: محمد رفعت عبد الوىاب: النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  (1)
 .24، مرجع سابق2005في ظل دستور يحيى غازي المحمدي: النظام البرلماني العراقي 

دكتور: رفعت عيد سيد: النظرية العامة لمقانون الدستوري، اكمتاب الثاني، األحزاب السياسية، سمطات  (2)
 .457، ص2009الحكم، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 .153، ص2008نزيو رعد: القانون الدستوري العام، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس،  (3)
دكتور: محمد عبد الحميد أبو زيد، توزان السمطات ورقابتو، دراسة مقارنة، مطبعة النسر الذىبي، القاىرة،  (4)

 وما بعدىا.  625، ص2003
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عادة النظر فييا ويكون قرار المجمس المجمس إل لىإعادتيا ا  ا و و جزئيً أا االعتراض عمييا كميً 
 (1)"بشأنيا نيائيًا.

 المبحث الثاني

 الرقابة البرلمانية عمى نشاط السمطة التنفيذية في إقميم كوردستان العراق. مدى فعالية

عند الحديث عن فعالية الرقابة البرلمانية عمى أنشطة السمطة التنفيذية، سنجد، وعمى نحو 
ىذه الرقابة تمثل أحد االختصاصات األصيمة لمبرلمان داخل اإلقميم، ومع ذلك فإن  ما انتيينا أن

الحديث عن الواقع الفعمي ليا، يقتضي، تحميل الممارسة الفعمية ليا من حيث الواقع العممي، ومن 
الناحية التطبيقية، فقد تنشأ انحرافات في ممارسة الرقابة البرلمانية من الناحية السياسية، تحت 
وطأة المطالب الشعبية أو من أجل إرضاء فئة معينة أو طائفة أو قبيمة، مما يعد خروًجا عمى 

، الذي ىو أساس منح السمطة البرلمانية الوسائل الرقابية باألساس، فمنح (2)مبدأ المشروعية
انون وعدم السمطة التشريعية الوسائل الرقابية ىو تأكيد التزام السمطة التنفيذية ألحكام الدستور والق

 .(3)خروج أفرادىا عمييا، التزاًما منيا بالمشروعية

وىو ما يثير التساؤل حول واقع وفعالية الرقابة داخل إقميم كردستان العراق، فيل ىناك 
وقات التي أم أن ىناك من االنحرافات، والمعالتزام حقيقي بمبدأ المشروعية في ممارسة الرقابة، 

الية دور الرقابي عمى أنشطة السمطة التنفيذية، وىو ما سنحاول حالت وتحول بين البرلمان وفع
اإلجابة عميو في ىذا المبحث، من خالل بيان واقع الدور الرقابة لبرلمان إقميم كردستان، ثم بيان 
معوقات وأسباب ضعف الدور الرقابي، وأخيًرا بيان أثر الرقابة البرلمانية في اإلقميم، وذلك في 

 اآلتي:مطمبين عمى النحو 

 في إقميم كردستان العراق الدور الرقابي لمبرلمانالمطمب األول: 

 المطمب الثاني: المسؤولية السياسية لمسمطة التنفيذية في إقميم كوردستان العراق.

                                                           

 . 2005لسنة  1/أواًل( من قانون رئاسة إقميم كوردستان العراق رقم 10المادة ) (1)
م المشروعية، أو إساءة استعمال السمطة من قبل إلى أن فكرة عدم احترا وفي ىذا الصدد، يذىب البعض  (2)

البرلمان، تكاد تتفق مع فكرة التعسف في استعمال الحق أو االنحراف بو عن غايتو، فالتصرف أًيا كانت طبيعتو 
رقابية أو تنفيذية، إنما تتحدد قيمتو في إطار ما ٌيبتغى منو، فالغاية ىي التي ٌتسبغ دائًما التصرف وتحدد 

راجع: دكتور: محمد ماىر أبو العينين: االنحراف  .الغاية أىمية كبرى في القانون يذا تمثل فكرةمضمونو، ول
 .67، ص2006التشريعي والرقابة عمى دستوريتو، الجزء األول، دار الكتب المصرية، 

الطبعة دكتور: عادل الطبطبائي: الحدود الدستورية بين السمطتين التشريعية والقضائية، دراسة مقارنة،  (3)
 .74، ص2001األولى، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، 
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 المطمب األول

 الدور الرقابي لمبرلمان في إقميم كوردستان العراق   

يم كوردستان العراق، ال سيما وأن النظام يثور التساؤل حول واقع الرقابة البرلمانية في إقم
الكردستاني العراقي قد نص عمى عدد من الوسائل الرقابية، التي تستطيع بيا السمطة البرلمانية 
مباشرة رقابتيا عمى السمطة التنفيذية، ومع ذلك، فإن عمل البرلمان قد اتسم بالضعف في أداء 

ول واقع الرقابة البرلمانية في إقميم كردستان العراق، وظيفتو الرقابية، وىو األمر الذي يدفعنا لتنا
 ثم نتناول أسباب ومعوقات ىذه الرقابة، وتطبيقاتيا، وذلك في فرعين عمى النحو اآلتي:

 مرقابة البرلمانية في إقميم كردستان العراق.الطبيعة القانونية لالفرع األول: 

 يم كردستان العراق.الرقابة البرلمانية في إقم أسباب ضعفالفرع الثاني: 

 الفرع األول

 مرقابة البرلمانية في إقميم كردستان العراقالطبيعة القانونية ل

/أواًل( إقميم كوردستان العراق 121نظًرا لكون الدستور العراقي قد أعطى بموجب المادة )
، الحق في ممارسة السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فقد نشأت بالفعل ىذه السمطات

وشرعت في ممارسة اختصاصاتيا التي نص عمييا الدستور االتحادي، وىو األمر الذي يثير 
التساؤل حول طبيعة العالقة بين البرلمان والسمطة التنفيذية في اإلقميم، وواقع األمر فإن المشرع 

يعية الكردستاني قد حاول إلى حد كبير وضع األسس التي تقوم عمييا العالقة بين السمطتين التشر 
والتنفيذية، وذلك من خالل نصو عمى أليات ووسائل تأثير البرلمان عمى الحكومة، ومن أىم ىذه 
األليات السؤال واالستجواب البرلماني والتحقيق، كما وضع المشرع الكردستاني كذلك في قانون 

االت حق لرئيس اإلقميم في حل البرلمان في ح 2005لسنة  1رئاسة إقميم كردستان المعدل رقم 
 .(1)محددة

ويمكن القول أن واقع العالقة بين السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية، في إقميم كوردستان 
، عمى أساس أن السمطة التنفيذية ( 2)العراق يتمثل في تركيز السمطة السياسية لصالح الحكومة

يس الجميورية ممثمة في رئيس اإلقميم ليا سمطات وصالحيات كبيرة، تكاد تعادل صالحيات رئ
                                                           

شكالياتو في إقميم ك (1)  .1328وردستان العراق، مرجع سابق، صدانا عبد الكريم، أساسيات النظام البرلماني وا 
ة ويقصد بتركيز السمطة السياسية لصالح الحكومة أي حصر مركز اتخاذ القرار حصًرا شديًدا لصالح السمط (2)

ىدار مبدأ الفصل بين  التشريعية في الدولة، األمر الذي يؤدي إلى توغل إحدى ىذه السمطات عمى األخرى، وا 
السمطات، راجع في ذلك: دكتور عبد الرضا حسين الطعان، تركز السمطة السياسية لصالح الييئة التنفيذية في 

 وما بعدىا. 95، ص2001المجتمعات المتقدمة، نموذج فرنسا، جامعة قاريونس، بني غازي،
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في النظم الرئاسية، وذلك فضاًل عن الضعف الذي اتسم بو األداء البرلماني خالل الدورات 
السابقة لمبرلمان، إذ لم يتمكن البرلمان من فرض رقابتو عمى أعمال الحكومة، وال استخدام 

 .(1)األليات والوسائل التي قررىا المشرع لو لممارسة صالحياتو بالرقابة والمتابعة

وواقع األمر فإن المشرع الكردستاني قد نص في النظام الداخمي لبرلمان كردستان العراق، 
عمى ثالث وسائل رقابية لمبرلمان، وىي حق السؤال، وحق االستجواب، وحق التحقيق، وسنتناول 
طريقة تناول المشرع الكردستاني ليذه الوسائل، وتحميميا، وبيان مدى فعاليتيا، وذلك عمى النحو 

 اآلتي:

 : أوًًل: السؤال

منح النظام الداخمي لبرلمان كردستان العراق، الحق لألعضاء في توجيو األسئمة إلى رئيس 
الحكومة أو أي عضو من أعضاءىا، بصورة شفيية أو خطية، عن أمر يجيمو النائب أو رغبتو 

 .(2)في التحقيق من حصول واقعة عمم بيا

عمى عضو البرلمان الكردستاني أن يكون سؤالو عمى أن المشرع الكردستاني قد اشترط 
موجًزا وخالًيا من التعميق، وأال يكون موضوع سؤالو مطروح عمى القضاء أو بو ذكر أسماء بقصد 

 .(3)المساس بشؤونيم ومصالحيم الخاصة

وواقع األمر فإن نص المشرع الكردستاني عمى السؤال كوسيمة من وسائل الرقابة ىو أمر 
د ذاتو، إال أن ما يعاب عمى النظام الداخمي لمبرلمان ىو ما ذكره في الفقرة حسن وجيد في ح
منو، والذي أكد فيو عمى سقوط األسئمة واالستجوابات بانتياء دورة االنعقاد  63)ب( من المادة 

العادية، وىو أمر غير طبيعي إذا ما نظرنا إلى غاية السؤال كوسيمة رقابية، فيو ييدف إلى 
عمومات معينة بشأن موضوع محدد، وىو ما يصعب معو القول بانتياء ىذا الحصول عمى م

القصد بانتياء دور االنعقاد، ال سيما وأن نفس النص يتيح لمعضو أن يعيد سؤالو مرة أخرى في 
دورة االنعقاد الجديدة، فاألمر، وكما انتيينا من قبل ليس إال تعطيل وتأجيل لحق العضو في 

ينة ، كما يؤدي إلى تأجيل حق العضو في محاسبة العضو الحكومي الحصول عمى معمومات مع
 المختص عن تقصيره إن وجد فيما بعد.

                                                           

 في والتنفيذية التشريعية السمطتين بين العالقة طبيعة شريف، فرج أمين مستشار ميدي، جابر ميدي دكتور (1)
 .63صالثاني  العدد البشرية، التنمية جامعة مجمة تحميمية، دراسة كوردستان، إقميم في السياسي النظام

 قميم كردستان العراق وتعديالتو. ( من النظام الداخمي لبرلمان إ62المادة ) (2)
 ردستان العراق وتعديالتو. و ك/أ( من النظام الداخمي لبرلمان إقميم 63المادة ) (3)
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وتأكيًدا عمى ذلك، فقد تم رد الكثير من األسئمة واالستجوابات بذريعة سقوط السؤال 
س واالستجواب بانتياء دورة االنعقاد لمبرلمان، ومن أمثمة ذلك، أن سأل عضو البرلمان رئيس مجم

، لكن رئيس مجمس الوزراء لم يجب عمى سؤالو في الميمة القانونية 10/12/2009الوزراء في 
، قد 12/2009/ 29يوًما وفًقا لمنظام الداخمي لبرلمان كوردستان، لذلك في  15المحددة لو وىي 

( 1)( من النظام الداخمي لمبرلمان67طالب العضو استجواب رئيس مجمس الوزراء تطبيًقا لممادة )

أن طمبو  4/3/177أبمغت رئاسة البرلمان العضو السائل بالكتاب المرقم  20/1/2010، وفي 
قد سقط الستجواب رئيس مجمس الوزراء، ألن كل األسئة واالستجوابات تسقط بانتياء دورة 

 .(2)/ب( من النظام الداخمي63االنعقاد لمبرلمان واستناًدا لممادة )

ن شأنيا أن تعيق وتعرقل الدور الرقابي لمبرلمان، ولذلك فالمالحظ إًذا أن ىذه المادة م
نييب بالمشرع الكردستاني أن يتخمى عن حالة سقوم السؤال بانتياء دورة االنعقاد العادية، ويكتفي 

 بانتياء السؤال بانتياء مدة والية البرلمان فقط أو سقوط عضوية الوزير المختص.

ي لمبرلمان قد حددت عدد األسئمة التي يجوز ( من النظام الداخم64كذلك فإن المادة )
توجيييا في الجمسة، بثالثة أسئمة فقط، وذلك عندما قررت أنو ليس لمرئيس أن يقبل أكثر من 
ثالثة أسئمة، ولم يبين النظام أسباب ذلك النص، ولم يقيم المغزي من وراء تقييد حق العضو في 

البرلماني ىو أكثر الوسائل البرلمانية استخداًما، السؤال بثالثة أسئمة فقط، ال سيما وأن السؤال 
وبالتالي كان من األفضل أن يتيح المشرع لمعضو الحق لييئة الرئاسة في قبول أكثر من ثالثة 

 أسئمة، خاصة في الحاالت الطارئة التي قد تستدعي ذلك.

وعمى رأسيا  ويالحظ أيًضا عمى المشرع الكردستاني أنو لم ينظم أنواع األسئمة البرلمانية،
األسئمة العاجمة التي قد تقتضي الظروف التي تجتاح الدولة كحاالت الكوارث الطبيعة أو 

، أن يحتاج العضو إلجابات عاجمة بشأنيا، وبحيث يمثل الوقت عامل ميم في (3) التظاىرات
انية ردستاني بإدراجو ضمن وسائل الرقابة البرلمو توجيو ىذه األسئمة، وىو ما نييب المشرع الك

 عمى أنشطة السمطة التنفيذية.

                                                           

( عمى أن "إذا لم تجب الحكومة ضمن الميمة القانونية عمى سؤال العضو ، جاز ليذا 67وتنص المادة ) (1)
 متبعة في االستجوابات".  األخير أن يحولو إلى استجواب، وتتبع في شأنو األصول ال

دكتور: أحمد سميمان الصفار وىيمن رسول مراد: الرقابة البرلمانية عمى تنفيذ الموازنة العامة في إقميم  (2)
، 19، المجمد الخامس، العدد كوردستان العراق، مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسية، جامعة كركوك

 .514، ص2016
 .  119، 118ي: الرقابة المتبادلة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، مرجع سابق، صد. حسن البحير  (3)
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وحقيقة فإن الدور الضعيف لألسئمة البرلمانية في عممية الرقابة عمى أعمال السمطة 
التنفيذية، لم يكن نتيجة الضعف والقصور التشريعي فحسب، بل ىناك عوامل أخرى عممية 

يس البرلمان وىيئة تسببت في ىذه النتيجة السمبية، ومنيا عدم إعطاء الوقت الكافي من قبل رئ
الرئاسة ألعضاء البرلمان لطرح أسئمتيم الشفوية عندما يتم استدعاء وزير أو عضو من مجمس 
الوزراء، في حين يعطى الوزير حرية أكثر في ىذا الجانب، إضافة إلى حريتو في عدم اإلجابة 

ئمة الكتابية في ، فضاًل عن عدم إجابة الحكومة عمى األس (1)عمى بعض األسئمة التي توجو إليو
 .(2)كثير من األحيان

فضاًل عن ذلك، فأحياًنا كثيرة يطرح أعضاء البرلمان أسئمة غير مناسبة، أو غير متصمة 
بالموضوع، وذلك كأن يتم التركيز عمى قضايا حزبية أو شخصية داخل البرلمان، االمر الذي 

، (3)الذي ال يفيد في ذلك المجال يترتب عميو تحويل األسئمة إلى منبر لمخطابات السياسية، األمر
وأخيًرا فإن ىناك خمل فيما يتعمق بأثار السؤال في النظام الداخمي لمبرلمان، فكما انتيينا من قبل 
يترتب عمى السؤال الذي ينتيي بإجابة غير مقنعة من الحكومة إحدى ثالث نتائج، وىي إما 

ة العامة، أو تحويمو إلى استجواب، إحالة الموضوع لمجنة مختصة، أو عرضو الموضوع لممناقش
نما اكتفي في المادة  في حين نجد أن المشرع الكردستاني لم ينص عمى أي من ىذه اآلثار، وا 

( من النظام الداخمي بالنص عمى انتياء األسئمة، دون اإلشارة إلى أي من النتائج التي 66)
 .(4)تترتب عمى اإلجابة غير المقنعة

 اني: ثانًيا: التحقيق البرلم

انتيينا من قبل ألىمية التحقيق البرلماني كوسيمة من وسائل الرقابة عمى أعمال السمطة 
التنفيذية، وأن المشرع في الدول المقارنة، قد نظميا بصورة تفصيمية، بداية من تعريف التحقيق 

يمة الرقابية في مروًرا بإجراءاتو، وانتياًءا بنتائجو، ورأينا أن المشرع الكردستاني قد أخذ بيذه الوس
                                                           

دكتور: ميدي جابر ميدي وأمين فرج شريف: طبيعة العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، مرجع   (1)
 .63سابق، ص

سؤااًل  58و أعضاء البرلمان نحو فيذكر عمى سبيل المثال، أنو خالل الدورة الثانية لعمل البرلمان، وج (2)
 .418سؤال من أصل 285منيا فقط، وفي الدورة الثالثة أجابت الحكومة عمى  27لمحكومة، وأجابت عمى 

طارق جامباز: نواب الدورة الثانية لبرلمان كردستان العراق، يمطرون حكومة كوردستان باألسئمة، مطمعة  راجع:
 .39، ص2009شياب ، أربيل، 

محمد طو الباليساني: أليات تعزيز السمطة التشريعية من خالل عالقتيا بالسمطة التنفيذية، مجمة حسين  (3)
 .182، ص2009، 38تةرازوو، اتحاد حقوقي كوردستان، أربيل، العدد 

( من النظام الداخمي لبرلمان كردستان العراق عمى أن "يتمي جواب السمطة التنفيذية في 66فتنص المادة )  (4)
 سة تمي وروده، فإذا اكتفى السائل بالجواب أو كان غائًبا ولم يبن السؤال غيره اعتبر الموضوع منتيًيا".أول جم
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من النظام الداخمي لبرلمان اإلقميم، وىو تصرف حسن من المشرع  50 – 47المواد من 
الكردستاني أن تناول ىذه الوسيمة الرقابية بالتنظيم، ومع ذلك فإنو بالرجوع لمواقع العممي داخل 

ع، ذلك أن البرلمان الكردستاني سنجد أن وسيمة لجان التحقيق مصابة بقصور كبير في التشري
ن كان نص عمييا، إال أنو تناوليا بشكل مقتضب وعابر، ولم يعطيا أي فاعمية  النظام الداخمي وا 
حقيقية، لمتأثير عمى الحكومة، فمم يتضمن النظام نصوص واضحة تتضمن األحكام واإلجراءات 

 .(1)عيمياواآلثار والنتائج، التي تترتب عمييا، بل عمى العكس فقد وضع من القيود ما يعيق تف

فمن ناحية، يعاب عمى المشرع أنو جعل تشكيل لجان التحقيق بناء عمى اقتراح من ىيئة 
، األمر الذي يجعل (2)الرئاسة فقط، دون أن يمنح الصالحية لعدد معين من أعضاء البرلمان

تشكيل لجنة تقصي الحقائق حق مقرر لصالح رئيس البرلمان وحده، وىو قصور شديد في تنظيم 
لوسيمة، ال سيما وأن غالبية الدساتير والنظم الداخمية لمدول المقارنة تمنح ىذه الصالحية ىذه ا

، ومن ناحية أخرى فإن المشرع الكردستاني لم يحدد مدة معينة لعمل (3)لعدد معين من األعضاء
ىذه المجان، األمر الذي قد يترتب عميو أن يوجد نوع من التباطئ خالل عممية التحقيق، وكان 

ألجدر بالمشرع الكردستاني أن يحدد مدة عمل المجنة، عمى غرار ما فعل بعض المشرعين مثل ا
 .(4)المشرع الفرنسي الذي حدد مدة عمل لجنة التحقيق بأربعة أشير

عمى ما لو  االطالع( والمتعمقة بحق المجان في 49/1وأخيًرا فإن ما جاءت بو المادة )
صدده بعد موافقة الجيات المعنية، والذي قيد األمر عالقة بالموضوع الذي يجري التحقيق ب

بموافقة الجيات المعنية، دون أن يبين األثر الذي يترتب عمى عدم موافقة ىذه الجيات، وكذلك 
الفقرة الثانية من ذات المادة، التي لم توضح األثر المترتب عمى عدم التزام السمطة التنفيذية 

، يجعل من وسيمة التحقيق (5)ا لموثائق والبيانات المطموبةبتسييل ميمة التحقيق، ووجوب تقديمي

                                                           

دكتور: ميدي جابر ميدي وأمين فرج شريف: طبيعة العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، مرجع   (1)
 .65سابق، ص

 ن العراق و تعديالتو.( من التنظيم الداخمي لبرلمان كردستا48المادة )  (2)
عمى أن "تشكل لجنة  1979من الئحة مجمس الشعب لسنة  219فعمي سبيل المثال كانت تنص المادة  (3)

تقصي الحقائق بقرار من المجمس بناء عمى طمب من المجنة العامة أو إحدى لجانو األخرى، أو بناء عمى اقتراح 
عمى األقل. راجع: دكتور: ىشام البدري: لجان التحقيق من عشرين عضًوا  –إلى رئيس المجمس  –مقدم كتابة 

 .54البرلمانية، مرجع سابق، ص
 .  286دكتور: محمد شياب أمين: دور الرقابة البرلمانية، مرجع سابق، ص (4)
لمجنة التحقيق صالحية  -1( من النظام الداخمي لبرلمان كردستان العراق عمى أن "49فتنص المادة ) (5)

ي كل ما ىو معروض عمييا وليا في سبيل ذلك االستعانة بالخبراء ودعوة أي شخص لسماع تقصي الحقائق ف
أقوالو وفق ما ىو وارد في ىذا ا لنظام كما لو االطالع عمى كل ما لو عالقة بالموضوع المعروض عمييا بعد 
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البرلماني وسيمة شبو معدومة األثر في مجال الرقابة، فإذا ما أضفنا إلييا عدم تضمن النظام 
الداخمي لنص يمزم البرلمان أو الحكومة بمتابعة توصيات ىذه المجنة، ينيي أي أثر قد يكون 

 ية.ليذه المجان تجاه السمطة التنفيذ
 ثالثًا: اًلستجواب:

انتيينا إلى أن االستجواب يعد أحد الوسائل الفعالة لردع الحكومة والحصول عمى موقف 
ثابت ليا تجاه المسائل السياسية اليامة، ومن ثم محاسبتيا وفًقا ليا، وقد جاء النظام الداخمي 

ة البرلمانية التي قد لبرلمان كردستان العراق، لينص عمى االستجواب كوسيمة من وسائل الرقاب
تؤدي إلى سحب الثقة من عضو الحكومة )الوزراء فقط( ، وذلك بأن يقدم طمب استجواب بصورة 

، ويعد ( 1)خطية لعضو الحكومة لبيان أسباب تصرف الحكومة في أمر ما أو الغاية منو
قميم االستجواب أخطر وسيمة في يد السمطة البرلمانية في مواجية السمطة التنفيذية في إ

كردستان، ألنو قد يترتب عمييا إعفاء المستجوب من منصبو، إذا أيد البرلمان ذلك بأغمبية ثمثي 
 .(2)أعضائو الحاضرين

وحقيقة األمر فعمى الرغم من أىمية ىذه الوسيمة الرقابية، فإن الممارسة البرلمانية الرقابية 
لندرة المجوء إليو، ذلك أن استخدام ليذه الوسيمة تعطي انطباع بأنيا حق ميمل االستعمال، وذلك 

ىذه الوسيمة لم تؤد من قبل لطرح موضوع سحب الثقة عن الوزير أو الحكومة ، إال مرة واحدة 
 10، ووزيري الداخمية والبيشمركة  في يومي 9/3/2011وذلك عند استجواب رئيس الوزراء في 

شباط  17عمى خمفية أحداث ، وذلك في ثالث جمسات استثنائية لمبرلمان  2011نيسان  19، 
 .(3)في اإلقميم 2011

 

 

 
                                                                                                                                                                      

نة الوثائق والبيانات عمى السمطة التنفيذية أن تسيل ميمة التحقيق وأن تقدم لمج -2موافقة الجيات المعنية. 
 المطموبة".

 ( من النظام الداخمي لبرلمان كردستان العراق وتعديالتو.  68المادة ) (1)
( من النظام الداخمي لمبرلمان عمى أن "إذا انتيت المناقشة بالتصويت عمى االستجواب 70فتنص المادة )  (2)

حالة تأييد البرلمان لالستجواب بأغمبية ثمثي  وأسفر التصويت عن رفض االستجواب تعتبر المسألة منتيية وفي
 عدد الحاضيرين فيعتبر التأييد إعفاء لممستجوب من منصبو".

دكتور: ميدي جابر ميدي وأمين فرج شريف: طبيعة العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، مرجع   (3)
 64سابق، ص
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 الفرع الثاني

 الرقابة البرلمانية في إقميم كردستان العراق أسباب ضعف

تتعدد وتتنوع أسباب ضعف الدور الرقابي في البرلمانات بصفة عامة، ولعل أىم ىذه 
من ناحية، ولعدم وجود األسباب، تتمثل في عدم االستخدام المناسب لموسائل الرقابية البرلمانية 

، أضف إلى ذلك فإن طبيعة الوظيفة البرلمانية، (1)خبرة برلمانية لعضو البرلمان من ناحية أخرى
وكثرة المسؤوليات الناشئة عنيا، قد تتسبب أحياًنا في عدم إيجاد الفرصة لمعضو لمقيام بدوره 

لمان بسط رقابتو عمييا، نظًرا الرقابي، وأخيًرا فإن ىناك من المجاالت التي قد ال يستطيع البر 
، وعمى صعيد إقميم كردستان العراق، فإن (2)لطبيعتيا المعقدة، أو لصعوبة ممارسة عممية الرقابة

المدقق لألوضاع داخل اإلقميم سيجد أن ىذه األسباب السابقة متوافرة وبقوة في إقميم كردستان، 
فيذية، فضاًل عن التداخل الحزبي في عمل فمن ناحية ىناك تزايد في الدور التشريعي لمسمطة التن

البرلمان والحكومة، وىيمنة األحزاب والعقمية الحزبية عمى العمل السياسي داخل اإلقميم، فضاًل 
عن ضعف أعضاء البرلمان وعدم قدرتيم عمى القيام بوظائفيم البرلمانية، كل ىذه أسباب تسبب 

ىم ىذه األسباب بنوع من التفصيل عمى النحو وأعاقت الدور الرقابي داخل اإلقميم، وسنتناول أ
 اآلتي:

 :أوًًل: تزايد الدور التشريعي لمحكومة، وتركيز السمطة في يدها

من أسباب الضعف الرئيسية لسمطة البرلمان في الرقابة عمى أعمال الحكومة، ىو تعاظم 
يحق ألعضاء الحكومة حضور جمسات  يدىا حيثسمطات الحكومة وتركيز السمطة في 

، وذلك فضاًل عن تزايد ( 3)البرلمان، عند مناقشة الموضوعات لالستشارة والمشاركة في المناقشات
 .(4)دورىا التشريعي، وتدخميا في اقتراح القوانين الذي ىو في األصل وظيفة البرلمان

ويرجع سبب تراجع البرلمان عن أداء دوره التشريعي في إصدار القوانين والتشريعات إلى 
ن األسباب، أبرزىا تنامي العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية داخل المجتمع، ال العديد م

سيما في ظل التطور االجتماعي واالقتصادي الذي شيده العالم في العصر الحديث، وتطور 

                                                           

 .316جع سابق، صمشاري عايض المطيري: دور الرقابة البرلمانية، مر  (1)
 وما بعدىا.   199دكتور: إيياب زكي سالم، الرقابة السياسية..، مرجع سابق، ص (2)
 ( من النظام الداخمي لمبرلمان.   45/1راجع في ذلك: المادة ) (3)
دكتور: ميدي جابر ميدي وأمين فرج شريف: طبيعة العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، مرجع  (4)

 .65سابق، ص
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، (1)الصناعة والعولمة، وبروز فئة جديدة فرضت حضورىا سياسًيا واجتماعيا وىي فئة التكنوقراط
ذي أدى لقيام السمطة التنفيذية بيذا الدور، ولعب دور رئيسي في تحريك وتوجيو األمر ال

 .(2)التشريعات التي يصدرىا البرلمان

، وىو ما يعتبر ( 3)الكردستانيحيث يحق لمحكومة أن تقترح مشاريع القوانين إلى البرلمان 
ىذا الصدد أن ىناك  أحد الخطوات الرئيسية في إصدار التشريعات وسن القوانين، والمالحظ في

توسع وازدياد في معدالت مشروعات  القوانين التي تقدميا حكومة إقميم كردستان العراق إلى 
البرلمان، حيث تمتمك الحكومة المقومات الفنية واإلدارية التي تؤىميا إلعداد مشاريع قوانين في 

ى في نياية األمر إلى كافة شؤون المجتمع، وىو ما ال يتوافر لدى البرلمان، األمر الذي أد
تقمص دور البرلمان، إلى مجرد االكتفاء بالموافقة عمى ما تقدمو الحكومة من مشروعات القوانين 

 .(4)التي ال تستطيع الحكومة إعدادىا واقتراحيا

 

 

 ثانًيا: سيطرة األحزاب والعقمية الحزبية عمى النظام السياسي داخل اإلقميم:

سي في اإلقميم يتسم بالتعددية السياسية، إال أنو يقع تحت عمى الرغم من أن النظام السيا
سيطرة حزبين كبيرين ىما حزب االتحاد الوطني، والحزب الديموقراطي، حيث يتمتع الحزبان 
باألغمبية البرلمانية، ومن ثم تشكيل الحكومة يكون من حقيما مع إمكانية إشراك بعض األحزاب 

الصورة من صور السيطرة أدت إلى اإلخالل بفكرة النظام األخرى بصورة شكمية، وال شك أن ىذه 
البرلماني المراد إقامتو داخل اإلقميم، وأىدرت العديد من مبادئو ال سيما مبدأ الرقابة والتعاون، 
ذلك أن ىذه السيطرة الحزبية، أدت إلى ىيمنة العقمية الحزبية عمى البرلمان بل وعمى النظام 

                                                           

ويقصد بالتكنوقراط، أي حكم الطبقة العممية الفنية المتخصصة، راجع: دكتور: عبد الوىاب الكيالي:  (1)
 .  781، ص1985موسوعة السياسة، الجزء األول، الطبعة الثانية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 

 131لح الييئة التنفيذية..، مرجع سابق، صدكتور: عبد الرضا حسين الطعان، تركز السمطة السياسية لصا (2)
؛ دانا عبد الكريم سعيد: تراجع الدور التشريعي والرقابي لمبرلمان، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة 

 .186؛ 185، ص2011السميمانية، كمية القانون والسياسية، 
لمسمطة التنفيذية معدل عمى أن "( من قانون انتخاب المجمس الوطني الكوردستاني ال53فتنص المادة ) (3)

المنبثقة عن المجمس أو لعشرة من أعضائو اقتراح مشاريع القوانين وال يناقش مشروع قانون قبل أن تنظر فيو 
 "المجنة المختصة وكل مشروع رفضو المجمس ال يقدم إليو خالل دورة االنعقاد ذاتيا.

اسية لصالح الييئة التنفيذية..، مرجع سابق، دكتور: عبد الرضا حسين الطعان، تركز السمطة السي (4)
 .312ص
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 1992ى لنقل األفكار الحزبية داخل الحكومة والبرلمان، فبعد عام السياسي ككل، األمر الذي أد
آيار، سيطر عمى النظام السياسي الحزبين الكبار،  19وتشكيل السمطات العامة بعد انتخابات 

وترتب عمى ذلك أن أصبح ىناك تداخل واضح بين الشأن الحكومي وبين الشأن الحزبي، 
، والقرارات التي تصدر باسم الحكومة (1)الحكوميةوأصبحت الشخصيات الحزبية ىي الشخصيات 

ىي في أصميا قرارات حزبية، بل وحتى المؤسسات المالية واألمنية، أصبحت تحت سيطرة ووالء 
 .(2)األحزاب التابعين ليا

كذلك فإنو من أسباب ضعف الرقابة البرلمانية، ىيمنة الحكومة عمى جدول أعمال 
مي أن الكممة العميا في تحديد جدول أعمال البرلمان ترجع البرلمان، حيث أوضح الواقع العم

لمحكومة التي تم تشكيميا من قبل األغمبية البرلمانية، والتي تستطيع باالعتماد عمى أغمبيتيا 
، وذلك عمى الرغم من أن النظام الداخمي لمبرلمان ، (3)البرلمانية ضبط طريقة عمل البرلمان

 .(4)دول أعمال المجمسيعطي لييئة الرئاسة حق تنظيم ج

 

 
 ثالثًا: تقييد سمطات البرلمان في الرقابة عمى الوظائف المالية لمحكومة:

قرار  تعتبر الوظيفة المالية أحد الوظائف الرئيسية لمبرلمان، السيما فيما يتعمق بإعداد وا 
ك لمشعب، ، نظًرا ألن الموزانة وتمويميا يكون من المال العام، الذي ىو مم(5)الموازنة العامة

                                                           

ففي النظم البرلمانية يسود تقميد ثابت في غالبية الدول، يتمثل في أن يشغل أصحاب الشخصيات البارزة في  (1)
الحزب، المناصب الحكومية اليامة، دون المناصب البرلمانية، وىو ما يؤدي إلى جعل عمل البرلمان، مجرد 

الحزبي بين األعضاء، بغرض شغل المناصب الحكومية. راجع: دكتور: رأفت دسوقي: ىيمنة  منبر لمتنافس
 . 34، 33، ص2006السمطة التنفيذية عمى البرلمان، دار منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

 رستم محمود: آفاق المعارضة في إقميم كردستان العراق، صالبة البني التقميدية ورىان تفكيك المناطقية، (2)
 .  5، ص2011المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات، الدوحة، 

دكتور: ميدي جابر ميدي وأمين فرج شريف: طبيعة العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، مرجع  (3)
 .68، سابق

 ( من النظام الداخمي لبرلمان كردستان العراق وتعديالتو.20/1راجع: المادة ) (4)
موازنة العامة أنيا بيان تقديري لما يمكن لمدولة أن تنفقو وما ينتظر أن تحققو من إيرادات خالل ويقصد بال (5)

فترة زمنية محددة، تقدر عادة بسنة، ويطمق عمييا اسم السنة المالية، وتصادق عمييا السمطة التنفيذية. راجع في 
وازنة العامة ودور السمطتين التشريعية خصائص الموازنة وطرق إعدادىا: دكتور: سالم عبد الحسين سالم: الم

والتنفيذية تجاىيا مع إشارة إلى العراق، مجمة العموم االقتصادية واإلدارية، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
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وبالتالي يكون من حقو أن يراقب طريقة إعداد وتنفيذ الموازنة وفًقا لما تقره الدساتير والقوانين 
النافذة في الدولة، كذلك فإن ىذه الرقابة تمنح العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية درجة 

لمانية عمى أعمال السمطة كبيرة من التطور والرقي في مجال المحاسبة والمسائمة والرقابة البر 
 .(1)التنفيذية

وبرغم أىمية الدور البرلماني في عممية إعداد الموازنة والتصديق عمى االعتمادات المالية، 
عداد الخطة المالية العامة لمدولة  إال أننا نجد أن الحكومة ىي التي تييمن عمى وضع وا 

في كثير من  –مالية، وعمى رأسيا الموازنة العامة، وذلك دون أن يكون لمبرلمان وسياستيا ال
الحق في إبداء اعتراضو عمى الموازنة، ال سيما في ظل البرلمانات التي تكون الرقابة  –األحيان 

فييا ضعيفة كإقميم كوردستان، إذ أن األخير وبرغم من النص عمى طريقة إعداد الموازنة العامة 
، إال أن المالحظ أن السمطة التنفيذية تييمن عمى (2)فقة عمييا في النظام الداخمي لمبرلمانوالموا

، نتيجة العديد من األسباب، حيث يالحظ، عدم التزام الحكومة (3)موضوع إعداد الموازنة العامة
مان ، وذلك دون أن يكون لمبرل(4)بإرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان في موعده المحدد قانون

 .(5)أي قدره عمى محاسبة الحكومة عمى ىذا التأخير

                                                                                                                                                                      

؛ دكتور: فميح حسن خمف: المالية العامة، دار عالم الكتب، إربد، 246، ص2012، 66، العدد 18المجمد 
 .277، ص2008

كتور: أحمد سميمان الصفار وىيمن رسول مراد: الرقابة البرلمانية عمى تنفيذ الموازنة العامة في إقميم د (1)
، 19كوردستان العراق، مجمة كمية القانون لمعموم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجمد الخامس، العدد 

 .493؛ 492، صص2016
جرا (2) ءات اعتمادات الموازنة العامة في النظام الداخمي لبرلمان كوردستان فقد حدد المشرع الكردستاني طريقة وا 

 . 89إلى  79العراق، وذلك في المواد من 
، والتي تنص عمى أن "يمارس 1992لسنة  3استناًدا إلى المادة الثامنة من قانون مجمس الوزراء رقم وذلك  (3)

 المجمس الصالحيات اآلتية: 
 امة لإلقميم .إعداد مشروع الموازنة الع – 4
 إعداد مشروعات خطط التنمية لإلقميم ." – 5
 ( من النظام الداخمي لمبرلمان الكردستاني.79وىو شير تشرين األول من كل عام، راجع المادة ) (4)
دكتور: ميدي جابر ميدي وأمين فرج شريف: طبيعة العالقة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية، مرجع   (5)

 .70ص سابق،
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العامة إال في حدود ضيقة  الموازنةكذلك ال تممك الحكومة إجراء تعديالت عمى مشروع 
ذ فيو رأي الحكومة أواًل، االمر الذي يضعف من خوبصورة مقيدة، ألن أي تعديل يجب أن يؤ 
 .(1)ميمة الرقابة وفعاليتيا عمى السمطة التنفيذية

، (2)كذلك ال تمتزم حكومة اإلقميم بإرسال الحساب الختامي لمبرلمان في موعده القانوني 
وذلك عمى الرغم من ورود ىذا االلتزام في كثير من الدساتير والقوانين واألنظمة الداخمية سواء 

عاًل، ، حيث يجب أن يدرج في الحساب الختامي النفقات التي ٌأنفقت ف(3)في العراق أو في اإلقميم
، وبدون الحساب الختامي، لن يكون بإمكان (4)واإليرادات التي حصمت فعاًل في السنة الماضية

البرلمان التعرف عمى واقع ما أنفقتو الحكومة خالل السنة المالية، األمر الذي يصعب من ميمة 
ص الكثيرة فيو الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية المالية، إضافة إلى وجود مواطن الخمل والنواق

 .(5)عندما ٌيرسل، وذلك دون تمكن البرلمان من محاسبة الحكومة عمى ذلك

كذلك فإن تمتع الحكومة بأغمبية برلمانية أو وجود قاعدة واسعة ليا في البرلمان، من شأنيا 
أن يعيق الرقابة البرلمانية ويضعفيا، بحيث تصبح الكتمة ذات األغمبية أكثر تحكًما بالقرار عمى 

ستوى السمطتين التشريعية والتنفيذية، ولذلك فإن رفض الموازنة نادًرا ما يحدث، نظًرا لغياب م
صوت المعارضة الحقيقية في البرلمان، ومن ثم فإن دور البرلمان يكاد يقتصر عمى مجرد 

، ولعل ما يؤكد قولنا ىذا أنو لم يسجل ففي (6)التصديق عمى مشروع الموازنة المقدم من الحكومة
ريخ برلمان كوردستان حالة رفض واحدة لمشروع تقدمت بو الحكومة بقدر ما سجمتو من حاالت تا

 .(7)كثيرة إلقرارىا في ظل وجود حكومة منبثقة من أكثرية البرلمان

 
                                                           

 . 503أحمد سميمان الصفار: الرقابة البرلمانية عمى أعمال السمطة التنفيذية، مرجع سابق، ص (1)
/ثانًيا( من النظام الداخمي لمبرلمان عمى أن "تحال عمى لجنة المالية والشؤون 79حيث تنص المادة ) (2)

 ده لتدقيقو ومناقشتو".االقتصادية مشروعات قوانين الموازنة العامة والحساب الختامي لكل سنة حال ورو 
 30( من قانون اإلدارة المالية والدين العام 11( من القسم )6ففي العراق عمى سبيل المثال، حددت الفقرة ) (3)

حزيران ليرفع مجمس الوزراء الحساب الختامي لمسمطة التشريعية، في حين حدد قانون اإلدارة المالية والدين العام 
 ن لتقديم الحساب الختامي من قبل الحكومة.  النافذ في اإلقميم شير نيسا

 دار األردني، النيابي النظام في التنفيذية السمطة أعمال عمى البرلمانية الرقابة: أحمد نزال فرحاندكتور:   (4)
 .214ص ،2011 األردن، عمان، لمنشر، وائل

لتشريعية والتنفيذية، مرجع دكتور: ميدي جابر ميدي وأمين فرج شريف: طبيعة العالقة بين السمطتين ا (5)
 .70سابق، ص

 . 556دكتور: عصام بشور: المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة جامعة دمشق، بدون تاريخ نشر، ص  (6)
 .504سمطة التنفيذية، مرجع سابق، صأحمد سميمان الصفار: الرقابة البرلمانية عمى أعمال ال (7)
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 رابًعا: عدم توافر الخبرة والوقت لدى عضو البرلمان:

ىذه الوظيفة قد  ال شك أن الوظيفة األصمية لمبرلمان ىي الوظيفة التشريعية، وبجانب
يمارس البرلمان بعض الوظائف غير التشريعية، وعمى رأسيا الوظيفة الرقابية، في المجالين 
السياسي والمالي، ولذلك، فإن أعضاء البرلمان خالل دور انعقاده، يكون مشغولون بالوظائف 

صدار القرارات، وعميو ليس ل دييم الوقت التشريعية من إصدار التشريعات وتعديل القوانين، وا 
الكافي لمقيام بالدور الرقابي عمى أنشطة السمطة التنفيذية، ولذلك يرد البعض ضعف العمل 
نما إلى كثرة األعمال واألعباء التي تتطمبيا الوظيفة  الرقابي لمبرلمان، ليس إلى ضعف الكفاءة، وا 

 . (1)البرلمانية

البرلمان وخاصة  ويضيف البعض، أن عدم توافر االختصاصات المطموبة في أعضاء
الميتمون بالعموم المالية والقانونية لمراقبة الحكومة بشأن تنفيذ الموازنة، ينتج عنو ضعف الرقابة، 
حيث يتعذر عمييم الوقوف عمى حقيقة الوضع المالي لمحكومة سواء في االنفاق أو الجباية، 

لحقيقية والتفصيمية وعدم قدرتيم عمى الحصول عمى المعمومات الالزمة التي توضح الصورة ا
 .( 2)لمتصرفات المالية التي تقوم بيا السمطة التنفيذية

وحقيقة االمر، فإن طبيعة عمل النائب البرلماني تتطمب منو أن يكون ذا مؤىل عممي 
حتى يستطيع إجادة العمل البرلماني، سواء بالرقابة عمى أعمال الحكومة أو بالتشريع، ولذلك 

وط الترشيح لعضوية البرلمان، تطمب حد أدنى من المؤىالت يجب أن تراعى عند وضع شر 
العممية، التي يستطيع بيا صاحبيا أداء الميام المنوطة بو، ومن ناحية أخرى، فنذىب مع ما 

، من اقتراح فكرة إنشاء معيد برلماني واستشاري، يكون متخصًصا في (3)يذىب إليو البعض
لمانية، وذلك لكي يساعد أعضاء البرلمان عمى إعطاء أعضاء البرلمان استشارات ودورات بر 

امتالك القدرات والمؤىالت، التي تمكنيم من القيام بدورىم التشريعي والرقابي، والقيام بدوره 
 البرلماني دون الوقوع في أخطاء وانحرافات برلمانية.

 

 

 
                                                           

 .207السياسية..، مرجع سابق، صدكتور: إيياب زكي سالم، الرقابة  (1)
دكتور: يوسف شباط: الوسيط في الرقابة المالية واإلدارية، الطبعة األولى، منشورات جامعة دمشق، سوريا،  (2)

 . 368، ص1999
 .332مشاري عايض المطيري: الرقابة البرلمانية..، مرجع سابق، ص (3)
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 المطمب الثاني

 اقالمسؤولية السياسية لمسمطة التنفيذية في إقميم كوردستان العر 

تعتبر المسؤولية السياسية ىي أىم أثر من أثار الرقابة البرلمانية، وتعرف بأنيا ذلك الجزاء 
الذي يقع عمى الوزارة كميا أو عمى أحد الوزراء من البرلمان نتيجة لسحب الثقة منيا أو منو، مما 

 .(1)يوجب االستقالة

 نيقولو  ماكي يقة فبسا لمراح ىاور يدت لظيفجأة وانما م لم تظيرلمسؤولية السياسية وا
 كانت ىناكالمسؤولية السياسية، وقد  ىي أصل والتيالجنائية،  المسؤوليةن باطن خرجت م

 .(2)لمسؤولية السياسيةمع اية ئالجنا ا المسؤوليةيمرحمة وسطى اختمطت في

ئية المسؤولية الجنا يتقبسياسية  إلىية ئجنا نم نرلمابال مماأمسؤولية الوزراء ل وعند تحو 
 .(3)الوزاريةلموزراء، إال أن صورتيا تختمف عما كان عميو الحال عند ظيور المسؤولية السياسية 

وتمتد المسؤولية السياسية لتشمل مدى مالءمة تصرفات الوزارة أو الوزير من الناحية 
السياسية ومدى اتفاقيا مع المصمحة العامة كما يراىا البرلمان والشعب ويدخل في حكم عمل 

العمل الذي يقوم بو الموظفون التابعون لو فأعماليم تعبر عن إرادة الوزير ما لم ينقضيا  الوزير
 .(4)أو يصححيا

والمسؤولية السياسية ال تتأسس عمى خطأ مدني أو جريمة جنائية، إنما تتأسس عمى  
ة أو مخالفة سياسية يرتبط تقديرىا بالبرلمان، وىي ناتجة أساًسا من الرقابة عمى أعمال الحكوم
، (5)أحد الوزراء، فكل عضو لو الحق في السؤال وفي االستجواب أو اقتراح تشكيل لجنة لمتحقيق

المسؤولية بشكل عام إما أن يكون المسؤولية السياسية الوزارية  قنطان خرى فإأ ومن ناحية
ن كو عضاء مجمس الوزراء فتأقي با تشملوقد تمتد لبذاتو لى الوزير أي موجية إسياسية فردية 

                                                           

جراءات البرلمان دكتور: رمضان محمد بطيخ، التطبيقات العممية لضوا (1) بط الحصانة البرلمانية ووسائل وا 
 . 250الرقابية، مرجع سابق، ص

 ميةكرسالة ماجستير،  ، 2005دستور، ل في ظعراق يس مجمس الوزراء في الئر  صبيح وحوح العطواني:   (2)
 .58، ص 2010ون، جامعة الكوفة، القان
ارة في النظام البرلماني في بعض األنظمة السياسية انعام ميدي جابر الخفاجي: المسؤولية السياسية لموز  (3)

 .389، ص2015، 33المعاصرة، مجمة العموم اإلنسانية، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، العدد األول، المجمد 
 . 95، مرجع سابق، ص2005يحيي غازي المحمدي: النظام البرلماني في ظل دستور (4)
 .  152السياسية، مرجع سابق، ص دكتور: إيياب زكي سالم: الرقابة (5)
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المسؤولية  ككل وذلك في حال قيامالوزراء  مجمس عضاءبين أالتالي مسؤولية تضامنية ب
 .(1)السياسية

وتنقسم المسؤولية السياسية في النظام البرلماني إلى نوعين مسؤولية فردية، ومسؤولية 
 تضامنية ، وىو ما نتناولو بنوع من التفصيل في فرعين عمى النحو اآلتي:

 سؤولية السياسية الفردية.الفرع األول: الم

 الفرع الثاني: المسؤولية السياسية التضامنية.
 الفرع األول

 المسؤولية السياسية الفردية

ويقصد بيا مسؤولية كل وزير عن أعمال وزارتو، فيي مسؤولية شاممة، حيث تشمل جميع 
ياسي لموزارة، ومن أعمال الوزارة، إال أنيا مسؤولية محددة في شخص الوزير، باعتباره الرئيس الس

ثم فالمسؤولية السياسية الفردية تنشأ نتيجة تصرف انفرادي من أحد الوزراء في غير المسائل 
 .(2)المقررة في السياسة العامة، وبحيث ال تكون الحكومة مسؤولة عنيا

وقد نشأت المسؤولية الفردية نتيجة تطور النظام الدستوري البريطاني، وبسبب الحكومة 
، في بريطانيا، وكان العمل يجري في بريطانيا عمى أن 1688ة التي ظيرت بعد ثورة البرلماني

الممك ال يستطيع أن يرتكب خطأ، فيو غير مسؤول، لذلك كان الموم يقع عمى الوزير المسؤول 
الذي يصدق عمى الفعل مع تصديق الممك وكان االتجاه في البداية إلى الموم الجنائي، وكان 

يفقد الوزير وظيفتو عقاًبا عمى األخطاء التي حدثت نتيجة إدارتو، وال يوجو إليو نتيجة الموم أن 
االتيام بالفساد العام، ثم أصبح عمى الوزير أن يستقيل كمما كان الخطأ السياسي أو اإلداري قد 

 .(3)انتقد بأغمبية البرلمانيين، ثم تطورت أحكام المسؤولية السياسية الفردية لموزراء بعد ذلك

ظًرا ألنو في في ظل النظم البرلمانية يتمتع الوزير بصالحيات وسمطات واسعة في ون
تصريف الشؤون المتعمقة بوزارتو، وىذا األمر ال يجعل من مجمس الوزراء ذا سمطة رئاسية فوقو، 

                                                           

 .389، مرجع سابق، صانعام ميدي جابر الخفاجي: المسؤولية السياسية لموزارة في النظام البرلماني (1)
دكتور: أحمد محمد إبراىيم: المسؤولية السياسية لمحكومة في النظام البرلماني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  (2)

 .225، ص1991جامعة عين شمس، 
 . 185دكتور: إيياب زكي سالم، الرقابة السياسية، مرجع سابق، ص (3)
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ومن ثم فمن الطبيعي أن يتحمل الوزير بمفرده األخطاء المنسوبة إليو شخصًيا، وذلك إعمااًل 
 .(1)الزم بين السمطة والمسؤوليةلقاعدة الت

وبناء عمى ذلك، فإن تحريك المسؤولية الوزارية أمام البرلمان ال يصيب إال وزيًرا بعينو أو 
أكثر عمى أن ال تشمل جميع الوزراء وتيدف إلى إقصاء الوزير عن الشؤون العامة وال تمثل 

يض الوزير لبعض صالحياتو ، كما أن تفو ( 2)إدانة لو أو مساًسا بشخصو أو سمعتو أو مالو
بموجب القوانين واألنظمة ال ينفي مسؤوليتو الوزارية أل، تفويض صالحيات الوزير يصدر بناء 
عمى تقديره ويجري تنفيذه في حدود إشرافو ويممك قانوًنا إلغاء التفويض أو تعديمو واتخاذ ما يمزم 

 .(3)ستور والقانونمن إجراءات لحسن سير المرافق الخاضعة لوزارتو في حدود الد

ويترتب عمى إقامة المسؤولية السياسية لموزير أن يقوم بتقديم استقالتو أو لجوء الحكومة 
إلى إجراء تعديل وزاري تستبعد منو الوزير محل المساءلة أو قيام البرلمان بسحب الثقة منو عمى 

ات خاصة بو أو أنو يمكن مساءلة الوزير سياسًيا لشكوك حول شخصيتو أو لتصرفات أو سياس
 .(4)بسبب أعمال اتخذىا بنفسو

ذا كانت المسؤولية السياسية الفردية تقرر لموزراء عادة، فال يمكن القول بأنيا تقرر  وا 
لرئيس الوزراء، ذلك أن رئيس الوزراء مسؤوليتو دائًما تكون جماعية، نظًرا لكونو يعد رمز 

لثقة منو يكون قراًرا موجًيا إلى الوزارة في الحكومة وعنوانيا، وبالتالي فالقرار الصادر بسحب ا
مجموعيا ويممك التضامن مع أي وزير تحرك باتجاىو المسؤولية الفردية مع أن الوزير المعني 

 .(5)يستطيع أن يطالب بأن ٌيسال بمفرده عن تصرف معين

من  83وقد نظم المشرع العراقي قد تولى مبدأ المسؤولية الوزارية الفردية في المادة 
، فإن المشرع الكردستاني قد نظم كذلك المسؤولية الفردية لموزير 2005الدستور العراقي لسنة 

إذا انتيت المناقشة  وسحب الثقة منو في النظام الداخمي لمبرلمان،  وذلك عندما نص عمى أنو "
سفر التصويت عن رفض االستجواب تعتبر المسألة منتيية وفي أبالتصويت عمى االستجواب و 

                                                           

 . 599دكتور: سميمان الطماوي: النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص (1)
دكتور: سيد رجب السيد: المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة، مقارنة بالنظام السياسي  (2)

 .58، ص1987األولى، كمية الحقوق، جامعة القاىرة،  اإلسالمي، الطبعة
 .252دكتور: رمضان محمد بطيخ: التطبيقات العممية لضوابط الحصانة البرلمانية، مرجع سابق، ص (3)
 وما بعدىا. 186دكتور: إيياب زكي سالم: الرقابة السياسية ..، مرجع سابق، ص (4)
في الدولة الحديثة، رسالة  ةالمسؤوليالسمطة السياسية مع  دكتور: عبد اهلل إبراىيم ناصف: مدى توازن (5)

 وما بعدىا. 112، ص1981دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، 
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تأييد البرلمان لالستجواب بأغمبية ثمثي عدد الحاضرين فيعتبر ىذا التأييد إعفاء لممستجوب  حالة
 (1)من منصبو."

فمن ىذا النص يتضح أن إقرار المسؤولية السياسية يتم بموجب تأييد من أغمبية الثمثين في 
م ٌيعفى من البرلمان الكردستاني، حيث يترتب عمى ىذا التأييد سحب الثقة من الوزير، ومن ث

من الدستور المصري  131منصبو بموجب ىذا التصويت. ولعل ىذا الحكم ىو ما أقرتو المادة 
حيث قررت أنو إذا قرر المجمس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجمس الوزراء أو  2014لسنة 

 الوزراء أو نوابيم، وجب عميو اعتزال منصبو.

 
 الفرع الثاني

 ةالمسؤولية السياسية التضامني

ويقصد بيا مسؤولية الحكومة مجتمعة أمام البرلمان، فيي توجو إلى الحكومة كميا أو إلى 
رئيس مجمس الوزراء باعتباره رمًزا لمحكومة، ومن ثم لو لم تحز الحكومة الثقة الكاممة من 

 .(2)المجمس فيجب عمييا أن تستقيل، أي يستقيل رئيس مجمس الوزراء وأعضاء حكومتو

مبرلمان الحق في إقرار مسؤولية الحكومة مجتمعة بعد استجوابيا عن وبالتالي فإن ل
ن كان ال يترتب دائًما عمى تقرير مسؤوليتيا استقالتيا أو  موضوع يدخل في اختصاصيا، وا 

 .(3)إعفائيا من مياميا

وقد نشأت المسؤولية التضامنية في بريطانيا اعتباًرا من القرن الثامن عشر، وكانت في 
بر وسيمة لحماية الوزراء ضد الممك، فقد كان الممك يعتبر الوزراء كمستشارين لو، بدايتيا تعت

وكان يمكن أن يمعب بأحدىما ضد األخر، غير أنو إذا تكاتف الوزراء سويا في أن يعطوا الممك 
ذا استمرت  نصيحة جماعية، فإن الممك لو أن يتقبل النصيحة أو أن يبحث عن بديل لمحكومة، وا 

افرة فإنيا يمكن أن يضعيا الممك بين أعضاء المعارضة، وفي نفس الوقت، يستند الحكومة متض
األعضاء في مجمس العموم عمى تأيي الحزب ليم، ال عمى نفوذ العضو أو نفوذ المشايعين لو 

                                                           

 ( من النظام الداخمي لمبرلمان. 70المادة ) (1)
 . 418دكتور: مدحت أحمد غنايم: وسائل الرقابة البرلمانية، مرجع سابق، ص (2)
 .97نظام البرلماني، مرجع سابق، صيحيى غازي المحمدي: ال (3)
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في الدائرة االنتخابية، وأصبح من المتعين أن يفقد تدعيم الحزب لو ما لم يساند الحكومة، وحينيا 
 .(1)ولية التضامنية ابتكاًرا لضمان وحدة وقوة الحزبأصبحت المسؤ 

واألصل أن المسؤولية السياسية لمحكومة ال تتقرر إال بمناسبة السياسة العامة لمدولة، إال 
أنو من الممكن تقريرىا نتيجة السياسة الخاصة بأحد الوزراء، وذلك في حالة أعمنت الحكومة 

ليتيا السياسية ويجب عمييا االستقالة بموجب ىذا تضامنيا معو، ففي ىذه الحالة تقرر مسؤو 
 التضامن.

وترجع العبرة من تضامن الوزراء في مواجية البرلمان إلى طبيعة الوزارة في النظام 
البرلماني كونيا مختارة من حزب األغمبية ولما لمجمس الوزراء من مميزات خاصة فيو كسرية 

لوزراء المسؤولية عن القرار المتخذ، واعتبار أعمالو، واعتباره وحدة واحدة، وتحمل جميع ا
، فالوزراء مقيدون بالسياسة العامة التي ( 2)القرارات الصادرة عنو كأنيا قد صدرت باإلجماع

يرسميا رئيس مجمس الوزراء وال يستطيع أي وزير أن ينفرد بتصريحات مغايرة  لسياسة الحكومة 
 .(3)جزأ وىذا ما يقتضيو التجانس الوزاريفالوزارة التي تشكل حكومة األغمبية كل ال يت

وال تقتصر المسؤولية الوزارية التضامنية عمى األعمال الكتابية فقط التي بمناسبتيا وجد 
نما اتسع نطاقيا ليشمل األوامر الشفوية  التوقيع  من الوزراء إلى جانب الممك غير المسؤول وا 

 .(4)وجميع تصرفات الحكومة

الوزارية التضامنية تعتبر من المسائل التقديرية التي يعود أمرىا  وتحديد حاالت المسؤولية
إلى كل من رئيس الوزراء والبرلمان لذلك فإن الدساتير عادة ما تقصر حق إثارة المسؤولية 

 .( 5)التضامنية من قبل الحكومة عمى رئيس الوزراء وحده

ءات محددة، أىميا وسحب الثقة من الوزير المستجوب أو من الحكومة يتم بموجب إجرا
عطاء البرلمان ميمة ما بين انتياء  ضرورة أن يقدم طمب من عدد معين من أعضاء البرلمان، وا 
مناقشة الطمب واالقتراح بسحب الثقة، واشتراط أغمبية خاصة لمموافقة عمى سحب الثقة والموافقة 

                                                           

 . 156دكتور: إيياب زكي سالم، الرقابة السياسية، مرجع سابق، ص (1)
 .521دكتور: رمزي طو الشاعر، النظرية العامة لمقانون الدستورين مرجع سابق، ص  (2)
نشر، القاىرة،    دكتور: محمد فييم درويش: السمطة التشريعية، ماىيتيا، تكوينيا، واختصاصيا، بدون دار (3)

 وما بعدىا.  404، ص2002
 .65دكتور: سيد رجب السيد: المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص (4)
 وما بعدىا.   521دكتور: رمزي طو الشاعر، النظرية العامة لمقانون الدستوري، مرجع سابق، ص (5)
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يذية حق حل البرلمان من بطريقة معينة من خالل المناداة باالسم مثاًل، كما ان منح السمطة التنف
 .(1)يتردد عمى إقدامو عمى سحب الثقة من الحكومة البرلمانشأنو أن يجعل 

فضاًل عن ذلك فإنو يشترط توافر أغمبية مطمقة من مجموع عدد أعضاء البرلمان وذلك 
، في حين يتطمب المشرع الكردستاني أغمية (2)لسحب الثقة كما ىو الوضع في الدستور العراقي

 .(3)أعضاء عدد الحاضرين إلعفاء المستجوب من منصبوثمثي 

ويترتب عمى سحب الثقة في إقميم كردستان استقالة الوزير، إذا كان سحب الثقة بالنسبة 
لموزير، واستقالة الحكومة إذا كان سحب الثقة بالنسبة لمحكومة، عمى أن تستمر الحكومة في 

 .(4)ين وزير جديدتصريف األعمال لحين تعيين حكومة جديدة، أو تعي

وال نتفق مع فكرة استمرار الحكومة أو الوزير في تصريف األعمال لحين تعيين حكومة 
جديدة، أو وزير جديد، ال سيما فيما يتعمق بسحب الثقة من الوزير، بل نرى اسناد الوزارة إلى 

ة الوزارة، وزير آخر يكون أفضل، ذلك أن سحب الثقة من الوزير، معناه انعدام قدرتو عمى إدار 
وىذا ىو السبب في سحب الثقة منو، فكيف يكون لو االستمرار في تسيير أمور اإلدارة، وىو 

 معدوم الثقة بالنسبة لقدراتو فيما يتعمق بإدارة ىذه الوزارة.

ننتيي من خالل العرض السابق ألىم أثار الرقابة البرلمانية في إقميم كوردستان العراق، 
السياسية بنوعييا الفردية والتضامنية، لم تجد تطبيًقا عممًيا ليا داخل  والمتمثمة في المسؤولية

اإلقميم، فضاًل عن عدم وجود تنظيم قانوني دقيق إلجراءات وألياتيا من قبل المشرع الكردستاني، 
وىو قصور يجب عمى المشرع أن يتالفاه، بغرض بسط رقابة البرلمان عمى أعمال الحكومة 

 داخل اإلقميم.
                                                           

 . 256ية لضوابط الحصانة البرلمانية، مرجع سابق، صدكتور: رمضان بطيخ: التطبيقات العمم (1)
 . 2005/ثامًنا( من الدستور العراقي لسنة 61المادة ) (2)
 ( من النظام الداخمي لبرلمان كردستان العراق.70المادة )  (3)
 ( من نص مشروع دستور إقميم كوردستان العراق عمى أن: 114حيث تنص المادة ) (4)
 وزراء مستقياًل في الحاالت التالية:ـواًل: يعتبر مجمس ال"أ
 استقالة رئيسو. -أ

 سحب برلمان كوردستان الثقة من رئيسو. -ب
 العراق. -عند بدء والية جديدة لبرلمان كوردستان  -ج
 عند بدء والية جديدة لرئيس اقميم كوردستان. -د
 وفاة رئيس المجمس. -ىـ

 وردستان الثقة منو.ثانيًا: يعتبر الوزير مستقياًل إذا سحب برلمان ك
 "ثالثًا: يعتبر مجمس الوزراء المستقيل مجمسًا لتصريف االعمال لحين تشكيل المجمس الجديد.
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 ةالخاتم

خالل صفحات ىذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن لقد توصل الباحث 
 إجماليا في اآلتي:

 أوًًل: النتائج:

بالمفيوم العام  –مجموعة من الوسائل التي تقوم بيا السمطات أن الرقابة البرلمانية ىي  -1
ور والخمل لممحافظة عمى مشروعات الخطط العامة، عن طريق الكشف عن القص –لمسمطة

 .في أجيزتيا الحكومية بواسطة أجيزة وىيئات تخول ليا ىذه السمطة
أن الرقابة البرلمانية تيدف إلى التأكد من اتفاق أداء الحكومة لمياميا ووظائفيا مع ما  -2

تقتضيو المصمحة العامة، ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنيا قد تيدف إلى تحقيق 
جابة عمى سؤال أو الحصول عمى معمومة من السمطة أىداف خاصة قد تتمثل في اإل

 التنفيذية، أو تمقي شكاوى أو عرائض.
أن المشرع الكردستاني قد نص عمى بعض األدوات الرقابية لمبرلمان عمى السمطة التنفيذية،  -3

ومن أىم ما نص عميو من وسائل ىي السؤال واالستجواب والتحقيق، وسحب الثقة من 
 الوزراء.

البرلمانية في إقميم كوردستان العراق ، تتميز بواقعيا الضعيف ، وغير المؤثر في  أن الرقابة -4
عمل الحكومة والسمطة التنفيذية، وأن ذلك الضعف يرجع لمعديد من األسباب عمى رأسيا 
تزايد الدور التشريعي لمحكومة، وعدم وجود األليات القانونية المناسبة لمحاسبة رئيس اإلقميم 

 عن سيطرة األحزاب عمى العقمية السياسية السائدة داخل حكومة اإلقميم، والحكومة، فضاًل 
 وأخيًرا قمة الوقت وضعف الخبرة بالنسبة ألعضاء البرلمان.

أن ىناك قصور تشريعي في تحديد أليات محاسبة ومسائمة رئيس اإلقميم ورئيس الوزراء  -5
جراءات محاسبتيم وتحقيق مسؤوليتيم السياسية  والحكومة، وقصور في تحديد وسائل وا 

 الفردية أو التضامنية.
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 ثانًيا: التوصيات:
نوصي المشرع الكردستاني بضرورة مراجعة القوانين النافذة في اإلقميم والمتعمقة بشكل نظام  -1

 2005لسنة  1الحكم والسمطات داخل اإلقميم، ال سيما قانون رئاسة إقميم كردستان رقم 
قة بصالحيات رئيس اإلقميم، وكيفية محاسبتو عند وتعديالتو، ومراجعة النصوص المتعم

 سمطاتو. استعمالإخاللو أو انحرافو في 
نوصي المشرع الكردستاني بضرورة إعادة النظر في النظام الداخمي لمبرلمان الكردستاني، ال  -2

 .1992دور أول دورة تشريعية سنة  سيما وأن ىذا النظام قد تم إصداره مع ص
ي والعراقي كذلك إلى تبني طمبات اإلحاطة كإحدى سبل الرقابة ندعو المشرع الكردستان -3

البرلمانية عمى أعمال السمطة التنفيذية في إقميم كردستان العراق، وفي العراق ككل، ذلك أنيا 
وسيمة يسيل استخداميا، وال تحتاج إلى إجراءات معقدة، وال تستيدف مياجمة الحكومة أو 

روح التعاون بين البرلمان والحكومة، وربط الحكومة  محاسبتيا ولكنيا تساعد عمى إنماء
 بأوضاع الشعب وحالتو عمى أرض الواقع.

السؤال بانتياء دورة االنعقاد العادية،  طبالمشرع الكردستاني أن يتخمى عن حالة سقو  دعون -4
 ويكتفي بانتياء السؤال بانتياء مدة والية البرلمان فقط أو سقوط عضوية الوزير المختص.

 

 بحمد اهلل.تمت 
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