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االستجػاب البخلساني ىػ مغ مطاىخ الخقابة البخلسانية لمدمصة التذخيعية عمى اعساؿ 
، كبثبػت التقريخ الستختب عميو كاألثخالسحاسبة كاالتياـ مشو الدمصة التشفيحية، الغخض 

كلية الػزارية الدياسية، كمغ ثع يتع سحب الثقة مغ الحكػمة اك احج ؤ عشجىا تحخؾ السد
ككحلظ الشطاـ الجاخمي لسجمذ  2005قج احاط الجستػر العخاقي الجائع لعاـ اعزائيا. ك 

 كأخخى ذخكط شكمية بمسارسة العزػ لحقو في تقجيع االستجػاب  2007الشػاب العخاقي لعاـ 
كتزسغ ججية المجػء مغ ناحية تكفل عجـ اساءة استعسالو مغ قبل االعزاء  عجة مػضػعية

تشصمق اىسية البحث في  اليو مغ ناحية اخخى، بحيث تجعل مشو كسيمة رقابية بشاءة كجادة.
الف  2005بياف كتػضيح مػضػع االستجػاب البخلساني كفق الجستػر العخاقي الجائع لعاـ 

االستجػاب مغ اخصخ الػسائل الخقابية مغ ناحية االثخ كالسزسػف حيث نتعخؼ ؼيو عمى 
الخقابة  شبيعة االستجػاب البخلساني في العخاؽ كأىجافو كشخكشو كإجخاءاتو كدكره كفاعميتو في

البخلسانية. كييجؼ البحث إلى تدميط الزػء عمى االستجػاب البخلساني في الجستػر العخاقي 
كبياف العػامل التي اثخت بذكل كبيخ في ضعف الجكر الخقابي لسجمذ الشػاب  2005لعاـ 

حث الى كغياب السعارضة الدياسية. كقج جاء تقديع الب ،العخاقي مشيا السحاصرة الصائؽية
، تشاكؿ السبحث االكؿ مفيـػ االستجػاب كأىجافو، أما السبحث كثالثة مباحث كخاتسة مقجمة

 كالشطاـ الجاخمي 2005الثاني فتشاكؿ االستجػاب في ضل الجستػر العخاقي الجائع لعاـ 
االستجػاب البخلساني في  فتشاكؿأما السبحث الثالث  ،2007لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ 
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Parliamentary interrogation is one of the manifestations of parliamentary 
oversight of the legislative authority over the executive authority's performance. 
Its purpose is accountability, accusation, and the effect of it. If negligence is 
proven, the ministerial political responsibility will move, and then confidence 
will be withdrawn from the government or one of its members. The permanent 
Iraqi constitution of 2005, as well as the internal system of the Iraqi Council of 
Representatives for the year 2007, connected the member’s exercise of his right 
to submit an interpellation with several formal and objective conditions that 
ensure that it is not abused by members on the one hand and ensures the 
seriousness of resorting to it, on the other hand, making it a constructive and 
serious oversight tool. The importance of the research stems from a statement 
and clarification of the issue of parliamentary interrogation according to the 
permanent Iraqi constitution of 2005 because interrogation is one of the most 
dangerous oversight means in terms of impact and content, where we learn 
about the nature of parliamentary interrogation in Iraq, its objectives, 
conditions, procedures, role, and effectiveness in parliamentary oversight. The 
research aims to shed light on the parliamentary questioning in the Iraqi 
constitution of 2005 and to show the factors that greatly affected the weak 
oversight role of the Iraqi Council of Representatives, including sectarian 
quotas and the absence of political opposition. The research was divided into an 
introduction, three sections, and a conclusion. The first topic dealt with the 
concept of interrogation and its objectives. The second topic dealt with 
interrogation under the permanent Iraqi constitution of 2005 and the internal 
system of the Iraqi Parliament for 2007. As for the third topic, it dealt with the 
parliamentary interrogation in Iraq for the four electoral cycles. (2006-2021). 
Keywords: Parliamentary interrogation; parliamentary oversight; Iraqi 
constitution; Iraq. 
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 السقجمة 
، يعية عمى اعساؿ الدمصة التشفيحيةمغ مطاىخ الخقابة البخلسانية لمدمصة التذخ   

كىػ  ،، ىػ االستجػاب البخلسانيالبخلساف تجاه الحكػمة اعزاءكالػسائل التي يسمكيا 
مغ اىع الػسائل الخقابية البخلسانية ألنو يحسل في شياتو معشى االتياـ كالسحاسبة مغ 
جانب اعزاء البخلساف الى رئيذ مجمذ الػزراء اك احج الػزراء ضسغ االعساؿ التي 

 ،الػزارية الدياسية ؤكليةالسدكبثبػت التقريخ عشجىا تحخؾ  ،تجخل في اختراصاتيع
 .كمغ ثع يتع سحب الثقة مغ الحكػمة اك احج اعزائيا

تشصمق اىسية البحث في بياف كتػضيح مػضػع االستجػاب البخلساني  :اىسية البحث
الف االستجػاب مغ اخصخ الػسائل الخقابية  2005كفق الجستػر العخاقي الجائع لعاـ 

و عمى شبيعة االستجػاب البخلساني في العخاؽ نتعخؼ ؼي إذمغ ناحية االثخ كالسزسػف 
ك فاعميتو في الخقابة كاىجافو كشخكشو كإجخاءاتو كدكر االستجػاب البخلساني في العخاؽ 

 .البخلسانية
في ىحا البحث نتعخؼ عمى االستجػاب البخلساني في العخاؽ كفق  اشكالية البحث:

 بػصفو 2007مذ الشػاب لعاـ ـ الجاخمي لسجاكالشط 2005دستػر العخاؽ الجائع لعاـ 
إال اف ىشاؾ بعس التفاصيل لع تػضح ال في  ،اداة مغ ادكات الخقابة البخلسانية

كمغ  ،ىحا مغ جانب ،الجستػر العخاقي كال في الشطاـ الجاخمي  لسجمذ الشػاب العخاقي
اف فاعمية كدكر االستجػاب البخلساني في الخقابة البخلسانية ليذ بالسدتػى  ،جانب اخخ

كىشاؾ عػامل كمؤثخات جعمت مغ االستجػاب البخلساني في العخاؽ مجخد  ،السصمػب
الػاقعية كسا اف الجافع كراء جمدات االستجػاب  كأرقابة شكمية كال تتدع بالسيشية 
ؿ االجابة عمى التداؤالت البحث نحاك كفي ىحا  ،البخلساني ىي ألغخاض سياسية

 :اآلتية
 نية مغ خالؿ االستجػاب البخلساني؟ىل مارس مجمذ الشػاب العخاقي الخقابة البخلسا -
 ت االستجػاب البخلساني في العخاؽ؟ما ىي العػامل كالسعػقات التي كاجيت عسميا -
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 ؟ما ىي سبل تفعيل رقابة االستجػاب البخلساني -
فاعل لالستجػاب البخلساني يجب االلتداـ بذخكشو  لزساف دكر فخضية البحث:

كمزاميشو كإجخاءاتو بذفاؼية كميشية عالية بعيجًا عغ االىجاؼ الدياسية لتحقيق رقابة 
 .بخلسانية فاعمة

اعتسج البحث لبياف تعخيف االستجػاب كاىجافو كمزاميشو عمى السشيج  ج البحث:امشي
ككحلظ  ،القانػنية السترمة بسػضػع البحثالتحميمي كذلظ لتحميل الشرػص الجستػرية ك 

اعتسج عمى السشيج السقارف في تدميط الزػء عمى الشطاـ الجستػري العخاقي كالتخكيد 
 عمى االستجػاب البخلساني كمقارنتو بالشطع الجستػرية السقارنة لبياف كتػضيح

مغ نقز كما يعتخيو  2005االستجػاب البخلساني كفق الجستػر العخاقي الجائع لعاـ 
تع االستعانة بسحاضخ  إذالى جانب ذلظ اعتسج السشيج التصبيقي  ،ليحه الػسيمة الخقابية

 .جمدات مجمذ الشػاب العخاقي لبياف الػاقع التصبيقي ليحه الػسيمة
تشاكؿ السبحث االكؿ مفيـػ  ،كثالثة مباحثالى مقجمة تع تقديع البحث  خطة البحث:

أما السبحث  ،ية كالسػضػعية كإجخاءاتو كأىجافواالستجػاب كمزاميشو كشخكشو الذكم
كالشطاـ الجاخمي لسجمذ  2005الثاني فتشاكؿ االستجػاب في ضل الجستػر العخاقي الجائع لعاـ 

اما البحث الثاني فجاء تحت عشػاف االستجػاب البخلساني ، 2007الشػاب العخاقي لعاـ 
              .كالتػصيات ثع الخاتسة  ،في العخاؽ لمجكرات االنتخابية االربعة
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 السبحث االكؿ
 كأىجافو مفيـؽ االستجؽاب 

   :االستجؽابمفيـؽ  
ء القانػف لسعخفة االستجػاب يتصمب االحاشة بسزسػنو كتعخيفو عشج فقيا           

إنحار مػجو ) بأنو مقانػف الجستػري يعخؼ االستجػابل اػفقف ،كفي الشرػص التذخيعية
مغ احج الشػاب لمحكػمة اك ألحج الػزراء لذخح عسل مغ اعساؿ كزارة مغ الػزارات اك 

 . (61، 1961 ،)الخصيب(الدياسة الحكػمية
اجخاء مغ اجخاءات )مغ الفقياء يخى اف االستجػاب ىػ كىشاؾ رأي اخخ        

تقري الحؿيقة تتعمق بأكضاع معيشة في احج االجيدة التشفيحية عمى اساس تبادؿ 
االسئمة مغ مقجـ االستجػاب اك بعس االعزاء يقابمو اجابة الػزيخ اك رئيذ الحكػمة 

مػاجية الحكػمة اك احج كلية الدياسية في ؤ كيدتيجؼ تحخيظ السد ،عمى االسئمة
 .(86–87، 1982 ،)زكي( الػزراء

غ ترخؼ )عبارة عغ محاسبة الػزراء اك احجىع ع أيزًا بأنو خؼ االستجػابع  ك 
كاالستجػاب  .(19، 2008 ،; يحيى288، 1974 ،)الجسل( العامةمغ الترخفات 

تعجاىا الى مشاقذات كاسعة في السجمذ ؼيحق يليذ مجخد عالقة بيغ شخفيغ كإنسا 
لجسيع اعزاء البخلساف السذاركة بسشاقذة االستجػاب مع مغ كجو اليو االستجػاب 

 .كىحا ما لع تذخ اليو جسيع التعاريف الدابقة
ئل الخقابة البخلسانية مسا تقجـ يسكغ تعخيف االستجػاب بأنو )كسيمة مغ كسا         

الستزسشة السحاسبة كاالتياـ تذخيعية تجاه الدمصة التشفيحية ك التي تسمكيا الدمصة ال
يشتيي اما بتأكيج الثقة بسغ ك  ،ك يفتح باب السشاقذة العامة ،ألعزاء الدمصة التشفيحية

 .(290، 1973 ،)خميل( االستجػاب اك بصمب سحب الثقة مشوكجو اليو 
 إذ ،يدت خاصة كسا ىػ الحاؿ في الدؤاؿكاالستجػاب ذك شبيعة عامة كل         

بسجخد اف يتقجـ احج االعزاء باالستجػاب يربح ىحا االستجػاب حقا لمبخلساف ككل 
كسا اف السشاقذة في االستجػاب ال تقترخ عمى الشائب  ،(290، 1973 ،)خميل

السدتجػب كالػزيخ السػجو اليو االستجػاب انسا لدائخ اعزاء البخلساف االشتخاؾ فييا 
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ة ندكؿ باستصاعة البخلساف اف يتابع مشاقذة االستجػاب في حال كسا أف ،بالتعقيب
اف يتبشاه اعزاء اخخكف مغ  ةصيالعزػ السدتجػب عغ استجػابو اك استخداده اياه شخ 

  .البخلساف
يشتيي االستجػاب بقخار في البخلساف كىحا القخار تتجدج ؼيو فكخة الجساعة ال ك       

 .(89، 2003 ،)الراكي الفخد  كاف رقابة االستجػاب رقابة عامة ك ليذ خاصة 
 اىجاؼ االستجؽاب :

 2007دستػر العخاؽ ككحلظ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  صحخ 
 :(89، 2003 ،)الراكي عمى 

االستجػاب كسيمة يدتعسميا البخلساف اعساال لسبجأ التػازف   :تحقيق رقابة بخلسانية -1
بيغ الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية كتجديجا لحقو بخقابة الحكػمة كيعج مغ االدكات 

الجائع ، كقج اكضح دستػر العخاؽ (102–101، أ2011)الؿيدي، الجستػرية السيسة 
لعزػ مجمذ ) :أنوعمى  (/ سابعا / ج 61)ىحا اليجؼ كفق السادة  2005لعاـ 

الػزراء الى تػجيو استجػاب الى رئيذ مجمذ الػزراء اك  ،عزػ 25الشػاب كبسػافقة  
كال تجخي السشاقذة في االستجػاب  ،لسحاسبتيع في الذؤكف التي تجخل في اختراصيع

نز  ،2005، )د.ع( )دستػر العخاؽيسو( سبعة اياـ في االقل مغ تقجمخكر إال بعج 
، كبالخجػع الى نرػص الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ ((61السادة )
( اف الغخض االساسي لالستجػاب ىػ السرمحة 58تبيغ مغ نز السادة ) 2007

نرت السادة عمى انو )ال يجػز اف يتزسغ االستجػاب امػرا مخالفة  إذالعامة 
لمجستػر اك القانػف اك عبارات غيخ الئقة كاف يكػف متعمقا بأمػر ال تجخل باختراص 

)الشطاـ الحكػمة اك اف تكػف في تقجيسو مرمحة خاصة اك شخرية لمسدتجػب( 
 .((58نز السادة ) ،2007، )ف.د.ـ.ف( الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي

يديع االستجػاب في تػضيح سياسة الحكػمة اماـ  :ياسة الحكؽمةػػتؽضيح س -2
ض الشتائج اعخ ستالاالستجػاب  مقجـالشائب بسا يفخزه مغ فخصة اماـ كذلظ الخأي العاـ 

سا يتيحو ألعزاء البخلساف مغ كحلظ بك  ،خهطالسؤيجة لػجية ن كافة كالبيانات كاألدلة
كيتع ذلظ كفق  ،حق السشاقذة كاالستساع الى رد الحكػمة كدفاعيا في تػضيح سياستيا
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مغ الشطاـ  (67-50)كالسػاد  2005ئع لعاـ ( مغ الجستػر العخاقي الجا61السادة )
كمغ ثع فأف االستجػاب يدتخجـ كػسيمة  ،2007الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ 

بسا يحجث مغ مشاقذات كأجػبة  لجسع السعمػمات مغ الحكػمة كاستيزاح سياستيا
عمى االسئمة التي يتقجـ بيا الشائب مقجـ االستجػاب اك الشػاب السذاركيغ بالسشاقذة 

 .(510، 2008)سعيفاف، 
ميسا لحساية حقػؽ يسثل االستجػاب ضسانا  :االستجؽاب ضساف ميػ للحخية -3

كىحا ال يحجث إال اذا كاف البخلساف مسثال  االفخاد كحخياتيع العامة ضج تعدف الحكػمة
استعساؿ سمصتو لحساية الحيغ انتخبػه بالبخلساف يقػـ عزػ كاف  ،لمذعب تسثيال حؿيؿيا

جسيع كسائل كذلظ بالؿياـ بػاجباتو الخقابية كاستخجاـ  ()(104، أ2011)الؿيدي، 
( مغ الجستػر العخاقي 61كفق السادة )الخقابة البخلسانية كبزسشيا االستجػاب البخلساني 

 .((61نز السادة ) ،2005)د.ع،  2005الجائع لعاـ 
مغ اف االستجػاب ىػ السقجمة لدحب الثقة  الدياسية: السدؤكليةتحخيغ  -4

االستجػاب ىػ ك  الحكػمة اك احج اعزائيا اثشاء كذف ارتكاب السدتجػب مخالفة ما
سكغ اف تؤدي يىػ يحكع ما لو مغ شبيعة اتيامية ك  ،الػزارية السدؤكليةالحي يحخؾ 

كىحه ، (106، أ2011)الؿيدي،  مغ كجو اليو االستجػاب الػزارةالى  الى سحب الثقة
االىسية قج اكضحيا الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي عشجما نز في السادة 

)اذا انتيت السشاقذة باقتشاع السجمذ بػجو نطخ السدتجػب تعج  و:( مشو عمى ان61)
لة مشتيية كبخالفو يجػز اف يؤدي االستجػاب الى سحب الثقة بالسدتجػب ءالسدا

نز  ،2007)ف.د.ـ.ف، ( خاءات الػاردة في الشطاـ الجاخميلإلجعمى السجمذ كفقا 
 .((61السادة )
كيثيخ االستجػاب بحثا ججيا كمشاقذات حؿيؿية يحق لكل عزػ االشتخاؾ فييا        

كاالستسخار الى نيايتيا حتى كاف عجؿ صاحب االستجػاب عغ استجػابو كيشتيي االمخ 
الػزيخ  يؤدي االستجػاب الى شخح الثقة فيبإصجار السجمذ القخار في السػضػع كقج 

 .السدتجػب اك في الحكػمة بأكسميا
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 ثانيالسبحث ال
  2005لعاـ  االستجؽاب في ظل الجستؽر العخاقي الجائػ 

 2007 لعاـ كالشعاـ الجاخلي لسجلذ الشؽاب
نطخا لسا لالستجػاب مغ دكر سياسي في التػازف بيغ الدمصتيغ التشفيحية        

لسدائل اك با ىعشكبسا اف مػضػع االستجػاب ي   ،كالتذخيعية في االنطسة البخلسانية
 السدؤكليةي ييجؼ عزػ البخلساف في اثارتيا الى تحخيظ تبالقزايا كالػقائع ال

لتيع كاتياميع عشيا فأف ءالدياسية لمحكػمة في مجسػعيا اك ألحج الػزراء كذلظ بسدا
لمبخلساف تحيصو بذخكط كإجخاءات كثيخة تزسغ عجـ اساءة  الجاخميةالجساتيخ كاألنطسة 

تجعل مشو  بحيثاستعسالو مغ جية كتزسغ فاعمية كججية المجػء اليو مغ جية اخخى 
كسيمة رقابية بشاءة كجادة الى ابعج ما يسكغ كحتى ال تتحػؿ الى كسيمة مغ كسائل 

 .(21، 2013 ،)حدغاليجـ 
 اكال : شخكط االستجؽاب:

 ةليآتتسثل الذخكط الذكمية التي يجب اف تكػف متػفخة في  الذخكط الذكلية : -1
االستجػاب اف يكػف مقجما مغ عزػ مجمذ الشػاب كاف يقرج بتػجييو ىحا 
االستجػاب رئيذ الػزراء اك احج نػابو اك الػزراء كسا يذتخط اف يقجـ صيغة لكتابو 
الى رئيذ السجمذ كاف يتزسغ محكخة شارحة لسػضػعو كخالية مغ العبارات غيخ 

شيابية اك مغ رئيذ لجشة احجى الكتل التقجيع االستجػاب مغ قبل رئيذ  تعكإذا  ،الالئقة
في  اً نو ال يجػز تقجيسو برفتو رئيدا لكتمة اك لجشة نيابية بل برفتو عزػ إنيابية ف
كالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب لعاـ  2005كقج قيج الجستػر العخاقي لعاـ  .البخلساف
)د.ع، ( / ج / سابعا 61ىحا ما اكجتو السادة )ك  ًا،عزػ  25ىحا الحق بسػافقة  2007
)االستجػاب يػجو الى رئيذ  أف: كالتي تشز عمى ،((61نز السادة ) ،2005

( في الشطاـ 56سادة )بيشسا اشارت ال ،(مجمذ الػزراء كاحج نػابو اك الػزراء لسحاسبتيع
االستجػاب يػجو الى رئيذ مجمذ الػزراء اك احج نػابو اك الػزراء  إلى أف الجاخمي
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لحا ال بج مغ رفع ىحه السخالفة  ،(ائيع في الذؤكف التي مغ اختراصيعلتقييع اد
( ة )لسحاسبتيعط( مغ الشطاـ الجاخمي كإحالؿ لف56الجستػرية كتعجيل نز السادة )

كيذيخ الفقياء انو ال يػجج مانع مغ اف يذسل االستجػاب  ،(لتقييع ادائيعبجؿ عبارة )
اكثخ مغ شخز كاحج كأف يدتجػب كزيخاف اك اكثخ في اف كاحج خاصة مع كحجة 

كىحا مػجػد في العخاؽ مسكغ ىحا الخأي الف سكػت الجستػر  ،مػضػع االستجػاب
 .(34، ب2011 ،)الؿيديعميويعشي السػافقة  العخاقي كالشطاـ الجاخمي عغ تشطيع ذلظ

استجػابيع فقج نز دستػر  كؼيسا يخز رؤساء الييئات السدتقمة كعغ مجى جػاز
/ ثامشا / ق( عمى انو )لسجمذ الشػاب حق تػجيو استجػاب الى 61العخاؽ في )

نز السادة  ،2005 )د.ع، رؤساء الييئات السدتقمة كفقا لإلجخاءات الستعمقة لمػزراء(
( 67ككحلظ كرد ىحا الشز لمشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب كفقا لمسادة ) ،((61)

كيتزح مغ الشرػص الدابقة الحكخ انو يجػز تػجيو استجػاب الى رؤساء الييئات 
كلي ىحه ؤ الدبب في خزػع مديعػد ك  .السدتقمة كفقا لإلجخاءات الستعمقة بالػزراء

( مغ قانػف ىيئة الشداىة رقع 7ب اف ىشاؾ مغ يخى اف السادة )الييئات الى االستجػا
( لدشة 31( مغ قانػف ديػاف الخقابة السالية رقع )24كالسادة ) 2011( لدشة 30)

سا اف اىسية العسل الحي انيط ك ،باف رؤساء الييئات السدتقمة ىع بجرجة كزيخ 2011
 ،)الفزلادارة ىحه الييئات لحدغ  اً ضخكري اً كؿ الييئة يجعل مغ استجػابو امخ ؤ بسد

، 2011 ،)حخبقخاشية ػ كالتي تعج سسة مغ سسات االنطسة الجيس ،(193 ،2007
كقج جخت الدػابق البخلسانية في العخاؽ عمى جػاز اضافة مػضػعات  .(210–209

اك كقائع اك اسانيج ججيجة لع تخد في شمب االستجػاب لكغ االجابة عشيا تكػف في 
رئيذ السفػضية العميا السدتقمة مثاؿ عمى ذلظ )ما حرل عشج استجػاب  ،كقت الحق

 .(2011 ،)مجمذ الشػاب( لالنتخابات فخج الحيجري مغ قبل الشائب حشاف الفتالكي 
بفحز كدراسة مػضػع  ياـؿالعمى رئيذ السجمذ  الذخكط السؽضؽعية: -2

االستجػاب لمتأكج مغ اتفاقو مع نرػص الجستػر كالقانػف كاف يخفس اي استجػاب 
كفي حالة كجػد اية مخالفة فانو يجب عمى رئيذ السجمذ اف  ،يتزسغ مخالفة ليا
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يبمغ مقجمو بحلظ كتابة كيعيغ لو كجو السخالفة كعمى العزػ في ىحه الحالة اف يتجارؾ 
كسا انو يجب عمى مقجـ االستجػاب اف يدسي  .(98، 2005 ،)زنجيلىحه السخالفة 

ف يػجيو الى كأ الػزيخ السدتيجؼ باستجػابو اف كاف يقرج السدؤكلية الفخدية كالػزارية
كالدؤاؿ ىشا ىل يجػز  .رئيذ الػزراء اف كاف ييجؼ الى اثارة السدؤكلية التزامشية

عغ اعساؿ الحكػمة الدابقة  تقجيع االستجػاب لمحكػمة الججيجة اك احج كزرائيا
الجػاب عمى ىحا الدؤاؿ ىػ مغ السشصقي انو ال يجػز ، ك (156، 2014 ،)خسيذ

ػمة الججيجة عغ اعساؿ الحكػمة الدابقة كىحا ال يسشع بصبيعة الحاؿ مغ استجػاب الحك
التي تقػـ عمى شمب مسارسة اعزاء السجمذ الشيابي بعس الخقابة البخلسانية 

ىحه الػسائل تدتيجؼ  ، الفشمب السشاقذة( كغيخ ذلظ ،: )الدؤاؿالسعمػمات مثل
انو ال يصخح إال في الػقائع كبخأيشا اف االستجػاب شالسا  .الحرػؿ عمى السعمػمات

 ،العشرخ السكاني ،)العشرخ الذخري ىي: التي اجتسعت فييا اربعة عشاصخ
لتو عغ االعساؿ التي قاـ بيا في ءيجػز مداؼ ،العشرخ السػضػعي( ،العشرخ الخقابي

اما اذا اسشج لمػزيخ مشرب في الحكػمة الججيجة غيخ الحي كاف  .ل الحكػمة الدابقةض
لحكػمة ال تدتجػب عغ تمظ االعساؿ ألنيا لع تذارؾ الخئيذ تأديتيا اف اف ،يذغمو

كمبجأ عجـ  .ية فال يكػف ىشاؾ محل إلثارة االستجػابؽكمادامت السدؤكلية مشت
كؿ كىػ غيخ مدؤ  ،مدؤكلية رئيذ الجكلة يكػف محرػرا فقط في الشصاؽ الدياسي

اـ بالشدبة لمجخائع الستعمقة  كؿ جشائيا سػاء بالشدبة لمجخائع العاديةؤ سياسيا كلكشو مد
 فزاًل عغ ،بأعساؿ كضيفتو كاف كاف ليا شابع سياسي مثل جخيسة الخيانة العطسى

 ،; ع. ا. ب. عبجهللا6، 2000 ،)الجشابيمغ الشاحية السجنية  مدؤكؿذلظ ىػ 
1985 ،291).  

)ال يجػز اف يكػف في تقجيع االستجػاب  أنو ( كتشز عمى58كاكجت السادة )
اي ال يجػز اف تكػف لسقجـ االستجػاب  ،مرمحة خاصة اك شخرية لمسدتجػب(

مرمحة خاصة في االستجػاب كانسا يجب اف يدتيجؼ عزػ البخلساف مغ تقجيع 
االستجػاب تحقيق السرمحة العامة إال انو قج تتجاخل السرمحة الخاصة اك الذخرية 
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حق  أف ػاب مع اعتبارات السرمحة العامة لحا يخى البعس انو شالسالسقجـ االستج
االستجػاب حق مصمق كفمو الجستػر فاف عزػ البخلساف يدتصيع اف يقجـ استجػابات 
في اي امخ مغ االمػر التي تتفق مع الجستػر حتى لػ كانت فييا مرمحة شخرية 

لسقجـ االستجػاب اف مادامت مختبصة بالرالح العاـ فسغ غيخ السعقػؿ اف يدسح 
يجافع عغ السػاششيغ في السرالح العامة كيحـخ مغ الجفاع عغ نفدو اذا كانت 

( مغ الشطاـ الجاخمي لعاـ 58كشبقا لمسادة ) .مرمحتو مختبصة بالسرمحة العامة
ما )ال يجػز تقجيع شمب االستجػاب في مػضػع سبق لمسجمذ اف فرل ؼيو  2007

كالحكسة مغ  ،((58نز السادة ) 2007)ف.د.ـ.ف، ( ظلع تصخأ كقائع ججيجة تدػغ ذل
ىحا الذخط كسا يخى بعس الفقياء ىػ الحخص عمى عجـ تعصيل نذاط السجمذ بتكخار 

 .تقجيع استجػابات في مػضػعات سبق اف ترجى ليا السجمذ كفرل فييا
  :ثانيا : اجخاءات االستجؽاب 

الشػاب ابالغ االستجػاب : عمى رئيذ مجمذ ابالغ االستجػاب الى مغ كجو اليو -1
ذلظ اف االستجػاب  ،الى مغ كجو اليو كتابة كمغ ثع يحطخ مغ قجـ اليو االستجػاب

كيجب اف يبمغ بو حتى يتسكغ مغ اعجاد الخد عميو كلع  ،الى مغ كجو اليو اً اتيام جيع
 2007كلع يشطع الشطاـ الجاخمي لعاـ  ،يشز الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب عمى ذلظ

يخكف ضخكرة اف يكػف االبالغ كتابيا فاما بالشدبة لمفقياء  .التبميغ في نرػصومدألة 
كذلظ تفاديا ألي لبذ في حؿيقة االستجػاب حتى يدتصيع الػزيخ اف يتبيغ يقيشا 

كنحغ نؤيج   ،السخالفة السشدػبة اليو في االستجػاب لكي يتسكغ مغ الجفاع عغ نفدو
 كجو إذاستجػاب كجيت لخئيذ ىيئة الشداىة  ىحا االتجاه مثاؿ ذلظ ما حجث في جمدة

الى السدتجػب حػؿ مدألة تبميغو باالستجػاب رد السدتجػب  رئيذ السجمذ سؤاالً 
بعجـ تبميغو كتابيا كقج تع تبميغو عغ شخيق الياتف كاف بإمكانو االستسخار في 

)مجمذ كعمى ذلظ تع السزي في اجخاءات االستجػاب تجاه السدتجػب  ،االستجػاب
كىشا نجعػ السذخع الى ضخكرة تحجيج سقف زمشي يتػجب خاللو  .(2006الشػاب، 

ادراج االستجػاب في ججكؿ االعساؿ كعجـ تأجيل مشاقذتو في مػعجه السحجد إال في 
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كالتي جخت عمييا الدػابق البخلسانية في  ،حاالت معيشة كلسجة ال تتجاكز ثالثيغ يػما
تأجيل    -ب  ،بشاءا عمى شمب الحكػمةتأجيل االستجػاب    -أ : العخاؽ كىي كآالتي

تأجيل االستجػاب اذا تعمق  –ج  ،االستجػاب بدبب شمب بيانات عغ مػضػعو
مثاؿ ذلظ تأجيل استجػاب رئيذ السفػضية العميا  ،بسػضػع معخكض عمى القزاء

 . (2012)مجمذ الشػاب، السدتقمة لالنتخابات اكثخ مغ ستة اشيخ بشاءا عمى شمبو 
ضػابصيا : لع يتصخؽ السذخع العخاقي في الشطاـ الجاخمي مشاقذة االستجػاب ك  -2

لسختبصة ؼيسا بيشيا ارتباط الى مػضػع ضع االستجػابات الستذابية اك ا 2007لعاـ 
نجعػ مذخعشا العخاقي الى تجارؾ ىحا الشقز التذخيعي كالشز عمى امكانية  كثيق 

  .تشاكؿ االستجػابات التي تػصف بػحجة السذكمة سػية كمشاقذتيا في كقت كاحج
مى ع 2007خال الشطاـ الجاخمي لعاـ  االستجػاب:الػقت السحجد لسشاقذة  -3

تقخيخ ما يخاه مشاسبًا  تخريز كقت معيغ لسشاقذة االستجػاب تاركًا لخئيذ السجمذ
 .في ىحا الذأف

 اجخاءات مشاقذة االستجؽاب :ثالثا : 
لع تجخ الدػابق البخلسانية بالعخاؽ عمى جػاز االنابة في التقجيع لالستجػاب        

كالفقو يحىب الى انو يجػز استثشاء كلعحر يقجره السجمذ اف يشيب عمى عزػا اخخ 
، بعج اف يشتيي مقجـ االستجػاب مغ تقجيع (116، أ2011 ،)الؿيديلتقجيع استجػابو 

استجػابو كشخحو يقػـ الػزيخ بالخد عميو كىحا ما لع يشز عميو الشطاـ الجاخمي لسجمذ 
مغ ذلظ جػاب قاسع العبػدي نيابة  ،لكغ الدػابق البخلسانية درجت عميو 2007الشػاب 

خابات كالسػجو اليو عغ الديج فخج الحيجري رئيذ السفػضية العميا السدتقمة لالنت
في الحؿيقة اف السفػضية العميا ) :لكغ الشائب لصيف مرصفى شمب قائال .االستجػاب

السدتقمة لالنتخابات كالسفػضيغ قج يختمفػف عغ بؿية الييئات االخخى كميع مفػضيغ 
ية السفػضية العميا مدؤكل، كاف (أ2012 ،)مجمذ الشػاب(ليدت كالػزارات االخخى 

السدتقمة لالنتخابات ىي مجخد عسل اداري كإنسا القخار يعػد لمسفػضية كال ضيخ في 
كيكػف لسقجـ االستجػاب الحق في اف يكػف  .االستعانة بيع اك الدساح ليع باإلجابة
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عتو مغ عجميا بخد الحكػمة كسا يكػف لو كلغيخه اكؿ السعقبيغ عميو ليبيغ لمسجمذ قشا
 .مغ االعزاء اف يصخحػا مدألة الثقة بالحكػمة ما داـ السجمذ لع يقفل باب السشاقذة

عمى ذلظ إال اف الدػابق البخلسانية جخت عمى اف  2007كلع يشز الشطاـ الجاخمي 
، 2005 ،)زنجيل لسقجـ االستجػاب االكلػية في التعقيب عمى مغ كجو اليو االستجػاب

101–102). 
 ضؽابط مشاقذة االستجؽاب :رابعا : 

ط بخئيذ كضيفة ادارة الجمدات مغ اىع الػضائف التي تشا ج: تعحياد السشرة .1
الذخط االساسي إلدارة الجمدات ىػ السجمذ اك مغ يحل محمو )احج نائبيو( ك 

  .السحايجة خرػصا عشج مشاقذة االستجػاب
( في الشطاـ الجاخمي العخاقي لعاـ 44: نرت السادة )عجـ السقاطعة في الحجيث  .2

 ،جمذ الشػاب)م( ذ الجمدة مقاشعة الستحجثغيخ رئي )ال يدسح ألحج 2007
 .(ب2011

: االستجػاب يجب اف يتػخى السرمحة العامة التداـ حجكد مؽضؽع االستجؽاب .3
 .كاستيجاؼ ضبط مسارسة الحكػمة الختراصاتيا

شو : يشتيي االستجػاب اذا نػقر برجكر قخار مانتياء االستجؽاب بجكف مشاقذتو .4
 السدتجػب عغ استجػابو.ذلظ في حالة تشازؿ لكشو قج يشتيي مغ دكف مشاقذة ك 

 2007( مغ الشطاـ الجاخمي لعاـ 59: نرت السادة )استخداد االستجؽاب .5
ىحا يعشي اف الشطاـ ي سحب شمبو باالستجػاب في اي كقت( ك )لمسدتجػب الحق ف

الجاخمي في تشطيسو الستخداد االستجػاب قج عج االستجػاب حقًا شخريًا لسقجمو 
 ،; الؿيدي131، د.ت ،)القادركاجاز لو اف يدتخده في اي كقت قبل مشاقذتو 

 .(128–127، أ2011
مغ  (59)إذ اف السادة  ،اف االستجػاب حق مقخر لكل عزػ: سقؽط االستجؽاب .6

يدقط االستجػاب )نرت عمى  2007الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ 
 ،(59نز السادة ) 2007)ف.د.ـ.ف،  (بدكاؿ صفة مغ تقجـ بو اك مغ تػجو اليو



 

                 
  

 

 

88 

 
 

 

:  

 

زكاؿ صفة  ،اي اف سقػط االستجػاب يكػف بدبب )زكاؿ صفة مقجـ االستجػاب
 انتياء الفرل التذخيعيب، (23، 2007 ،)السياحي مغ كجو اليو االستجػاب

 .(193، 2012 ،)رحيع
 للترؽيت:االقتخاحات  قفل باب السشاقذة ك طخح خامدا:

حيشسا يقفل باب السشاقذة في االستجػاب يتقجـ العزػ مقجـ االستجػاب اك          
اعزاء اخخكف باقتخاحات اك ال يتقجـ احج بأي اقتخاح فإذا كججت اقتخاحات يقـػ 
السجمذ بالترػيت عمى كل اقتخاح عمى حجه حتى  يحرل اقتخاح مشيا عمى اغمبية 

( مغ الشطاـ الجاخمي العخاقي 61كنرت السادة )  .(107، 1982 ،)زكياالصػات 
تعج السدألة  اذا انتيت السشاقذة باقتشاع السجمذ بػجية نطخ السدتجػب) 2007لعاـ 

سحب الثقة بالسدتجػب كفقًا بخالفو يجػز اف يؤدي االستجػاب الى مشتيية ك 
كسا  ،((61نز السادة ) 2007)ف.د.ـ.ف،  خاءات الػاردة في الشطاـ الجاخمي(لإلج

يجػز اء كاف مقجـ االستجػاب اك غيخه ك يجػز تقجيع االقتخاحات مغ كل عزػ سػ 
الحق في تقجيسيا قائسا حتى يفرل  كيبقى ،تقجيسيا في كل كقت مشح ايجاع االستجػاب

اما عخض االقتخاحات فال يكػف إال بعج انتياء مغ  .ػضػع االستجػابالسجمذ في م
 .مشاقذة االستجػاب اي اقفاؿ باب السشاقذة ؼيو بقخار مغ السجمذ
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 السبحث الثالث
 (2021 – 2006) االستجؽاب البخلساني في العخاؽ للجكرات االنتخابية االربعة 

اف مػػغ اىػع اكلػيات تشطيع العالقة ما بيغ الدػػمصة التشفيحية كالتذػػػخيعية مدػػػألتي       
تحسل ىيئة الخئاسة اعالـ السجمذ بحلظ كىي تتحسل كت (كالحزػر ،االستجػابات)

كيختمف  .بأكسميا في حاؿ عجـ الحزػر كليذ اعزاء مجمذ الشػاب ةالسدؤكلي
االثار التي حيث الشصاؽ كمغ  حيثاالستجػاب عغ الػسائل الخقابية االخخى مغ 

الثقة  يختبيا اذ اف االستجػاب قج يشتيي الى اثبات تقريخ الحكػمة بسا يؤدي الى شخح
كمغ خالؿ متابعة االستجػابات البخلسانية ضسغ الجكرات االنتخابية البخلسانية مشح  ،بيا

 – 2006حتى الػقت الحاضخ فقج شيجت الجكرات البخلسانية االكلى  2005عاـ 
شمبات االستجػاب السقجمة مغ بعس اعزاء مجمذ الشػاب العخاقي كما يسكغ  2010

السدتجػب  سدؤكؿلع تتحقق كذلظ لعجـ حزػر ال اف نالحطو اف بعس االستجػابات
في  (حديغ الفمػجي)كتزسشت الجكرة االكلى محاكلة شمب االستجػاب مغ الشائب 

الى ىيئة الخئاسة مصالبًا باستجػاب كزيخ  اً عزػ  (27)كالسػقع مغ  2006/ 11/12
كنتيجة الندحاب عجد مغ الشػاب مغ شمب  ،الجفاع عبج القادر دمحم العبيجي

ستجػاب جخى تحػيمو الى استزافة كذلظ يجؿ عمى تغييخ مػاقف الشػاب كفقا اال
لسرالحيع كلسرالح كتميع الدياسية كالحي ادى الى ضعف الجكر الخقابي لسجمذ 

ككحلظ االستجػاب السػجو الى  .(199–198، 2020 ،عبجهللاك )جاسع الشػاب العخاقي 
مغ قبل الشائب صباح الداعجي في  (راضي الخاضي)الديج رئيذ ىيئة الشداىة 

ككانت نتيجة االستجػاب الترػيت عمى عجـ االقتشاع بأجػبة الديج  6/6/2007
ثع قجـ االستجػاب الى  .9/6/2007راضي ليكػف الترػيت عمى )سحب الثقة( في 

مغ قبل شالب االستجػاب البخلساني الشائب  (عبج الفالح الدػداني)الديج كزيخ التجارة 
ككانت الشتيجة السػافقة عمى شمب مػضػع  ،16/5/2009داعجي في صباح ال

. 26/5/2009في  (15)استقالة كزيخ التجارة عبج الفالح الدػداني في الجمدة 
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مغ قبل شالب االستجػاب الشائب حشاف  (كخيع كحيج)كأيزا اسػػػتجػاب كزيخ الكيخباء 
مغ كزيخ الكيخباء الى  (شخح الثقة)ككانت الشتيجة تأجيل  ،4/10/2009العبيجي في 

ما بعج عيج االضحى السبارؾ كىحا يعشي ضخكرة اف يسارس مجمذ الشػاب دكره في 
كفي  .التشفيحي عغ تمبية االستجػاب سدؤكؿالدياسية لمػزيخ اك ال السدؤكليةاثارة 

رئيذ كاعزاء  خيع اليعقػبي تػجيو استجػاب الىشالب الشائب ك 5/10/2009
زا االستجػاب االخيخ كاف لػزيخ الشفط حديغ الذيخستاني كأي ،السفػضية العميا

مغ  اً اذن شمب ،11/10/2009كشالب االستجػاب الشائب )جابخ خميفة جابخ( في 
مجسػع ستة استجػابات في الجكرة االنتخابية االكلى تحققت اربعة مشيا فقط كالباقي لع 

ما اما في الجكرة االنتخابية الثانية  .الحي يخاد استجػابو سدؤكؿيتحقق لعجـ حزػر ال
( تع تػجيو استجػاب الى رئيذ كأعزاء السفػضية 2014 – 2010العاميغ ) غبي

 2/5/2011محدػبية بالتعييغ في لالنتخابات بذأف كجػد مخالفات ك  العميا السدتقمة
مغ قبل شالب االستجػاب الشائب حشاف الفتالكي ككانت الشتيجة بعجـ اعفاء رئيذ 

كسا حجث استجػاب اميغ بغجاد صابخ العيداكي مغ قبل الشائب شيخكاف  ،فػضيةالس
جاسع دمحم )ايزا كجو استجػاب لػزيخ الخياضة كالذباب  ،28/11/2011الػائمي في 

ككانت نتيجة  14/1/2013في  (بياء االعخجي)مغ قبل شالب االستجػاب  (جعفخ
الخياضة ثقة عغ كزيخ حرل مػافقة السجمذ عمى سحب الأنو لع تاالستجػاب 

في الجمدة العاشخة في  (255)مغ اصل  (102)الذباب ككاف عجد السرػتيغ ك 
 غما بيالجكرة االنتخابية الثالثة  تسيدتك  .(18–17، 2015 ،)دمحم 5/2/2013
كىي  ت( استجػابا10)كصمت الى  إذبكثخة االستجػابات  ،(2018 - 2014)

 :كاالتي
استجػاب كزيخ الكيخباء قاسع الفيجاكي مغ الشائب صالح مداحع دركير في ). 1

الترػيت بالسػافقة عمى االقتشاع باألجػبة التي قجميا كانت الشتيجة ك  ،29/8/2015
 .كزيخ الكيخباء
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استجػاب كزيخ الجفاع خالج العبيجي مغ شالب االستجػاب الشائب حشاف الفتالكي . 2
ككانت  3/10/2015كقج تع الترػيت بالسػافقة عمى اف تكػف الجمدة سخية في 

 .مغ كزيخ الجفاعالشتيجة السػافقة عمى االقتشاع باألجػبة السقجمة 
ككانت الشتيجة  1/8/2016عالية نريف في الشائب استجػاب خالج العبيجي مغ . 3

بعج الترػيت اف السجمذ لع يقتشع بأجػبة الديج السدتجػب كزيخ الجفاع في جمدة 
15/8/2016 . 

 25/8/2016استجػاب ىػشيار زيباري كزيخ السالية مغ الشائب ىيثع الجبػري في . 4
 .الترػيت عمى سحب الثقة 27/8/2016ة االستجػاب في ككانت نتيج

استجػاب رئيذ ىيئة االعالـ كاالتراالت صفاء الجيغ ربيع ككانت الشتيجة . 5
عمى اعفاء  اً ( نائب216مغ اصل ) اً ( نائب160الترػيت باألغمبية السصمقة البالغة )

جـ حزػره ائبًا لعن (50)عمى شمب نيابي مقجـ مغ  بشاءصفاء الجيغ مغ مشربو 
 . 11/4/2017في  جمدة االستجػاب

( في 22استجػاب كزيخ الرحة عجيمة حسػد مغ الشائب عػاد العػادي بالجمدة ). 6
مغ اصل  اً ( نائب122)ككانت نتيجة االستجػاب الترػيت بسػافقة  1/4/2017
 .11/4/2017( نائب باالقتشاع بأجػبة كزيخة الرحة في جمدة 205)

فػضية سخبت مرصفى رشيج مغ الشائب ماججة التسيسي ككانت استجػاب رئيذ الس. 7
نتيجة االستجػاب االقتخاع الدخي عمى عجـ القشاعة بأجػبة رئيذ السفػضية في 

25/4/2017. 
استجػاب كزيخ التجارة ككالة سمساف الجسيمي مغ قبل الشائب عالية نريف في . 8

مساف الجسيمي في سيجة الترػيت عمى القشاعة بأجػبة ككانت نت 15/8/2017
17/8/2017. 

استجػاب كزيخ االتراالت حدغ الخاشج مغ الشائب ىجى سجاد في . 9
27/11/2017. 
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استجػاب كزيخ الكيخباء قاسع الفيجاكي مغ قبل الشائب حشاف الفتالكي في  .10
 .(2018 ،)مجمذ الشػاب 31/1/2018

كفقا لسحزخ جمدة رقع ك  (2021 – 2018)اما في الجكرة االنتخابية الخابعة         
( التي كصمت الى 6تع كضع ججكؿ االستجػابات كىي ) 28/10/2019( في 10)

رئاسة السجمذ التي اكسمت االجخاءات الذكمية كالسػضػعية مغ المجاف السخترة في 
السذكمة مغ السذاكر القانػني  كىشا يقرج بالمجاف السخترة ىي المجشة ،السجمذ

كمجيخ عاـ القانػنية كمدتذار شؤكف التذخيع ك المجشة السعشية بتقييع االستجػابات مغ 
 ،استجػاب كزيخ الرشاعة)كجاء تدمدل االستجػابات  .الشاحية الذكمية كالسػضػعية

ككحلظ استجػاب رئيذ مجمذ الػزراء  ،(استجػاب كزيخ الدراعة ،استجػاب كزيخ الشفط
كالسقجـ مغ الشائب عجناف الدرفي كتست احالة شمبو الى المجشة السعشية بسا يتعمق 

كأيزا استجػاب رئيذ ىيئة االعالـ كاالتراالت عمي ناصخ الخػيمجي  ،باالستزافة
كقج  ،23/1/2021( الدبت 36مغ قبل الشائب عالء صباح الخبيعي في جمدة رقع )

( 45اعة بأجػبتو  في محزخ جمدة )عمى عجـ القش بشاء مشو حب الثقةتع س
 .(2019 ،)مجمذ الشػاب  18/3/2021

بعج متابعة االستجػابات البخلسانية ضسغ الجكرات االنتخابية مسا سبق ك          
كانتذار  ة،االربعة نخى اف مجسػع االستجػابات ال يتشاسب مع حجع السذاكل السػجػد

كاف االستجػاب في العخاؽ يجخل ضسغ الئحة الذكػؾ حتى كاف  ،حاالت الفداد
يشتسي لبعس الكتل الدياسية غالبا ما  سدؤكؿفالػزيخ اك ال ؛صجقت نية السدتجػب

السذاركة في العسمية الدياسية كليذ مغ الديل اف تتشازؿ كتمة سياسية لرالح القبػؿ 
الكتل الدياسية تدتبق  لحلظ اغمب ،باالستجػاب ثع الترػيت باإلقالة اك الخفس

االحجاث قبل مػعج االستجػاب لػزرائيا عبخ الخػض في السفاكضات مع بؿية الكتل 
لمصخؼ السدتجػب فتمجأ بصخؽ عجة كىي اما اف تبادر بتقجيع شمب باستجػاب احج 

كفي بعس  ،تداكـ عمييااك انيا تدعى لفتح ممفات اخخى ك  ،كزراء الكتمة الخرع
المػر لمسخاحل الشيائية يبادر بعس السفاكضيغ كبتكميف مغ االحياف كعشج كصػؿ ا
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كذلظ لزخب الصخؼ  ،االصصفاؼ في مػاقف مػحجة ليعكتميع الؿياـ بتحالفات ججيجة ك 
 ،)العباديالحي يخيج االستجػاب كىي الحالة االكثخ شيػعا في االستجػابات الدابقة 

 .د.ت(
جانب ذلظ نخى اف الجكر الخقابي كاف ضعيفًا ججًا نتيجة لػجػد  الى        

ككحلظ لعجـ كجػد الخبخة  ،السحاصرة ما بيغ الكتل في تأليف المجاف مغ جية
كغياب التشديق بيغ الؿيادات  ،كاالختراص لألعزاء البخلسانية مغ جية اخخى 

إف تجىػر الػضع االمشي كغياب  إذ ،االمشية كاعزاء المجشة مسا انعكذ سمباً 
كاغمب  ،السحاسبة لمسقرخيغ فزال عغ التػافقات تقع حائاًل دكف فتح ممفات الفداد

ك ليحا نخى اف اغمب االستجػابات ذات شابع سياسي  ،السدتجػبيغ لجييع ممفات الفداد
ليذ ىجفيا ك  (سبب عجاء بيغ الشائب كالػزيخ)شي ممفات تدػية ك تعصيل ك ىجفيا 

ألجل تفعيل عسمية االستجػاب البخلساني لسكافحة الفداد يجب اف مكافحة الفداد. ك 
تتجخد عسمية االستجػاب مغ اي مزاميغ سياسية فئػية كاف تستاز بالسيشية 

اما غيخ السذخكعة فيي  الف العسل الشاجح يحتاج الى تفاىسات مذخكعة ،الرحيحة
 .(80–79، 2011 ،التقخيخ االستخاتيجي العخاقي)بالتأكيج عمى حداب السػاششيغ 

مة ىي التي قخاشية التػافؿية في العخاؽ جعل الحكػ ػ بسعشى اخخ اف تصبيق الجيس       
مغ ثع اصبح مجمذ الشػاب غيخ قادر عمى محاسبة الحكػمة تتحكع بسجمذ الشػاب ك 

في حاؿ تقريخىا بجاللة اف البخلساف ال يدتصيع اف يحجب الثقة عغ كزيخ كاحج مغ 
ألف الحكػمة ىي حاصل ارادة االحداب  ،ػاب يسثل حدبوالحكػمة كعزػ مجمذ الش

 .كليذ البخلساف
كفي بعس الحاالت يسارس البخلساف الجكر الخقابي الحي غالبًا ما كاف يتع         

اك انيا  كانت لغخض  (ثأرياً )لحدابات شخرية قج تكػف بعزيا اخحت شابعًا 
يغ حكػمييغ اك مغ مدؤكلب في الحاالت التي جخى بيا استجػا، ك التدؿيط الدياسي

الييئات السدتقمة مغ نائب معيغ فانو ال يمقى الجعع الكافي مغ الكثيخ مغ الكتل 
بل قج يتيسو بعس الشػاب بأنو قج حخؾ االستجػاب ألغخاض  ،كاالعزاء في السجمذ
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يغ مغ كتميع كىػ ما ادى الى اف كل كتمة بخلسانية سدؤكلسياسية ك ذلظ دفاعًا عغ ال
اف الكل يحكع كليذ ىشاؾ مغ  إذتجافع عغ سياستيا في الحكػمة بالصخيقة نفديا 

اذف الخقابة البخلسانية خزعت لعسمية  ،يعارض كالكل مذارؾ كليذ ىشاؾ مغ يقاشع
اري في جسيع االدانتذار الفداد الدياسي كالسالي ك مسا ادى الى  ،التػافق الدياسي
 . (192، 2019 ،)ب. ص. عبجهللامفاصل الجكلة 

لعالقات الشػاب   يكتصػيخ نطاـ مؤسدكلتفعيل الخقابة البخلسانية يجب دعع        
صػيخ نطاـ المجاف كتحجيث تك  ،كتصػيخ الشطاـ الجاخمي لمبخلساف ،بالجائخة االنتخابية

ككحلظ  ،ادائيا الفشي باالنفتاح عمى مخاكد البحػث كالخبخة كمؤسدات السجتسع السجني
البخلساني  تشسية اىتساـ السػاشغ العخاقي بالحياة الدياسية عغ شخيق ثقتو بالعسل

التكتالت ، ككحلظ تعديد دكر االحداب ك كتعديد الثقافة الدياسية بسذاركة السػاشغ
الدياسية مع كجػد معارضة بخلسانية فاعمة كمؤثخة كاعالـ حخ مدتقل مع مؤسدات 

كأخيخا اف ىجؼ االستجػاب كسا ذكخنا ىػ الػقػؼ عمى الحؿيقة في  .السجتسع السجني
ػمة لمذفاؼية في تعامالتيا كالػضػح في ترخفاتيا خاصة فاف تبشي الحك ،مػضػع ما

في السدائل االمشية السمحة اك جػانب االنفاؽ الحكػمي اك الرفقات االستثسارية 
عشجىا تقل الحاجة الى يل ؾياـ الشػاب بعسميع الخقابي ك الكبيخة ىحا ما يداعج في تدي

ة بيغ الدمصتيغ التذخيعية بسعشى اخخ كمسا زادت الثقة الستبادل ،المجػء لالستجػاب
 .كالتشفيحية  كمسا قل المجػء لالستجػاب ك العكذ صحيح

 الخاتسة :
تختمف مع بؿية ائل الخقابة البخلسانية تتذابو ك االستجػاب كسيمة مغ كس        

الػسائل الخقابية في نقاط عجة إال اف ما يختمف ؼيو عغ بؿية الػسائل ىي الغخض 
االتيامات كاالثخ الستختب عميو كالحي يتسثل في السحاسبة ك  تجػابالحي يدتيجفو االس

كال يػجج تعخيف محجد لسفيػـ االستجػاب  .الدياسية السدؤكليةالحي قج يتسثل في 
كانسا ىػ مختبط بػجية نطخ فقياء القانػف الجستػري اليو حيغ عخؼ االستجػاب 

لتذخيعية تجاه الدمصة كسيمة مغ كسائل الخقابة البخلسانية التي تسمكيا الدمصة ا)
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الستزسشة السحاسبة كاالتياـ ألعزاء الدمصة التشفيحية كيفتح باب السشاقذة التشفيحية ك 
قج  . ك (العامة كيشتيي اما بتأكيج الثقة بالذخز السدتجػب اك بصمب سحب الثقة مشو

ككحلظ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب  2005احاط الجستػر العخاقي الجائع لعاـ 
اخخى بذخكط شكمية ك مسارسة العزػ لحقو في تقجيع االستجػاب  2007ي لعاـ العخاق

كتزسغ ججية المجػء  ،تكفل عجـ اساءة استعسالو مغ قبل االعزاء عجة مػضػعية
مع ذلظ ىشاؾ ك  .تجعل مشو كسيمة رقابية بشاءة كجادة بحيث ،اليو مغ ناحية اخخى 

 امػر عجيجة لع يعالجيا السذخع العخاقي مشيا:
 .الستجػاب في ججكؿ االعساؿ لمسجمذيشز السذخع العخاقي عمى مدألة ادراج الع  -
 .لع يعالج السذخع العخاقي مدألة عجـ حزػر مغ كجو اليو االستجػاب البخلساني -
لع يتصخؽ السذخع العخاقي في نطامو الجاخمي تشطيسو الستخداد االستجػاب ذات  -

 السػاضيع الستذابية. 
 .خريًا لسقجمو كأجاز لو اف يدتخده في اي كقتقج عج االستجػاب حقًا ش  -

اما ؼيسا يتعمق بالجكر الخقابي لسجمذ الشػاب العخاقي فقج كاف ضعيفا باستثشاء        
بعس الحاالت السحجكدة التي اثارىا السجمذ ازاء بعس الػزراء الحيغ رفزػا 
الحزػر لسدائمتيع كلع يتخح اي مػقف ضجىع السيسا في الجكرة االنتخابية االكلى 

تكخر فقج  (2014 – 2010)الثانية  اما في الجكرة االنتخابية .(2010 - 2006)
 تفتقخ اك  ،ميشية مشياكانت جمدات االستجػاب ذات شابع سياسي اكثخ  إذ ذاتو االمخ

كفي الجكرة االنتخابية الثالثة  .الى السشيجية كالججية اي مجخد مسارسة رقابة شكمية
 دؤكليةالسبجافع الحخص كالذعػر بفمع تكغ كالخابعة التي تسيدت بكثخة االستجػابات 

الػششية لكشيا كانت لجكافع سياسية كترؽية حدابات بيغ القػى الدياسية داخل 
  .كالستسالة الشاخبيغ لمحرػؿ عمى مكاسب سياسية ،البخلساف كالحكػمة معاً 

كىشاؾ عػامل اثخت بذكل كبيخ في ضعف الجكر الخقابي لسجمذ الشػاب             
تقػـ عمى اساس تػزيع الدمصات الثالث في التي العخاقي مشيا السحاصرة الصائؽية 

كحلظ لػياب السعارضة  ،الجكلة كالسشاصب الػضيؽية كفق االستحقاؽ االنتخابي
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اف الكتل السسثمة في مجمذ الشػاب مػجػدة نفديا في الحكػمة  إذالدياسية اثخ كبيخ 
 لحلظ ال يجخؤ  اي عزػ اك كتمة ،مسا افزى الى غياب دكر السعارضة البخلسانية

نيابية عمى تحخيظ الجكر الخقابي لخذيتيا مغ اقجاـ اعزاء اك كتل اخخى لمؿياـ بالجكر 
دبية الزيقة اك معطع ىؤالء الشػاب يدعى لتحقيق مرالحيع الح السيسا أفذاتو 

الخالفات الدياسية في ا نخاه كاضح مغ خالؿ التجاذبات ك ىحا ممرالحيع الخاصة ك 
ميا عػامل اثخت في عسل البخلساف كاداء ميساتو شخح مػضػع االستجػاب البخلساني ك

 .كالسالي االساسية الستسثمة بالتذخيع كالخقابة كانتذار الفداد الدياسي كاإلداري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

          

 

 

97 

 
 

 

:  

 

 
 اليؽامر

                                                 

() كظيفػة انتقاميػةثالث كظائف سياسية غيخ معلشػة مرػاحبة لالسػتجؽاب كىػي  األقلعلى  ىشالغ 
كظيفة استحؽاذية تيجؼ الى حل الحكؽمة كالجخؽؿ عشؽا فػي تذػكيل  ،عؼ طخيق ترفية الحدابات

 الالحقةكظيفة دعائية تحخص على تلسيع الحات كزيادة فخص الشجاح في االنتخابات  ،كزاري ججيج
 السرادر

 The أداء البخلساف العخاقي رؤية تقؽيسية(. 2011–2010)التقخيخ االستخاتيجي العخاقي 

Performance of The Iraqi Parliament, an Evaluation Vision مخكد .
 حسؽرابي للبحؽث كالجراسات االستخاتيجية.

(. الخقابة البخلسانية على األداء الحكؽمي في العخاؽ 2020عبجهللا، ب. ص. )ك جاسػ، ر. ف.، 
 Parliamentary Oversight of( 2018-2006خالؿ الجكرات االنتخابية الثالثة )

Government Performance in Iraq During the Three Electoral Cycles 

 .80، مجلة دراسات دكلية. (2006-2018)
 The Constitutional الشعاـ الجستؽري في جسيؽرية مرخ العخبية(. 1974الجسل، ي. )

System in The Arab Republic of Egypt.دار الشيزة العخبية . 

السدؤكلية الدياسية لخئيذ الجكلة في الشعاـ البخلساني )دراسة (. 2000الجشابي، ؾ. ع. )
 The Political Responsibility of The Head of State in The مقارنة(

Parliamentary System (A Comparative Study).  .أطخكحة دكتؽراه غيخ مشذؽرة
 جامعة بغجاد.

ؽزاري في العخاؽ )مؼ عيج الؽزيخ أبي سلسى الخالؿ الؽزيخ التطؽر ال(. 2011حخب، ط. )
 Ministerial Development in ( دراسة قانؽنية تاريخية2011العباسي األكؿ حتى كزارة 

Iraq (From the Era of Minister Abi Salma Al-Khalal، The First 

Abbasid Minister Until the Ministry of 2011) A Hist. ب كالؽثائق.دار الكت 

 2005االستجؽاب البخلساني كفق الجستؽر العخاقي لعاـ (. 2013حدؼ، أ. ج. )

Parliamentary Interrogation According to The Iraqi Constitution of 

 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة. جامعة الشيخيؼ. .2005

 Parliamentary لعخبيةاألصؽؿ البخلسانية في لبشاف كسائخ البلجاف ا(. 1961الخطيب، أ. )



 

                 
  

 

 

98 

 
 

 

:  

 

                                                                                                         

Origins in Lebanon and Other Arab Countries.دار العلػ للسالييؼ . 
 Political Systems and the الشعػ الدياسية كالجستؽر اللبشاني(. 1973خليل، ـ. )

Lebanese Constitution.دار الشيزة العخبية . 

 The الشعاـ البخلساني: دراسة مقارنةمبجأ تؽازف الدلطات في (. 2014خسيذ، ؼ. ا. ا. ع. )

Principle of Balance of Authorities in The Parliamentary System: A 

Comparative Study. .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؽرة. الجامعة السدتشرخية 

 .Iraq’s Permanent Constitution of 2005 2005لعاـ  )د.ع( دستؽر العخاؽ الجائػ

الييئات السدتقلة كعالقتيا بالدلطة التذخيعية في العخاؽ )دراسة (. 2012) رحيػ، ق. ج. ؾ.
 Independent Organizations and Their Relationship to The مقارنة(

Legislative Authority in Iraq (A Comparative Study).  أطخكحة دكتؽراه غيخ
 مشذؽرة. جامعة تكخيت.

 Political Oversight دياسية على أعساؿ الدلطة التشفيحيةالخقابة ال(. 1982زكي، إ. س. )

on the Works of the Executive authority.دار عالػ الكتب . 

رقابة مجلذ الشؽاب على أداء الدلطة التشفيحية في العخاؽ كفق (. 2005زنجيل، س. غ. )
 Parliament Oversight on The Performance of The 2005دستؽر 

Executive Authority in Iraq According to the 2005 Constitution. 

 Political Systems and األنعسة الدياسية كالسبادئ الجستؽرية(. 2008سعيفاف، أ. )

Constitutional Principles.مشذؽرات الحلبي الحقؽقية . 

 An Attempt to Root the محاكلة لتأصيل نزخيو الخقابة البخلسانية(. 2003الراكي، ع. )

Theory of Parliamentary Oversight.مكتبة السجلذ الؽطشي االتحادي . 
 االستجؽاب البخلساني في العخاؽ بيؼ البعج القانؽني كاليجؼ الدياسيالعبادي، ع. ـ. )د.ت(. 

Parliamentary Interrogation in Iraq Between the Legal Dimension and 

The Political Aim .http://fcdrs.com/polotics  

 الخقابة البخلسانية على أعساؿ الدلطة التشفيحية في العخاؽ)د.ت(.  .القادر، ـ. ضعبج

Parliamentary Oversight of the Work of The Executive Authority in 

Iraq. 
 The مؼ الشعػ البخلسانية )العخاؽ أنسؽذجاً( مبجأ سحب الثقة(. 2019عبجهللا، ب. ص. )

Principle of Withdrawing Confidence from Parliamentary Systems 

http://fcdrs.com/polotics


 

        

          

 

 

99 

 
 

 

:  

 

                                                                                                         

(Iraq as A Model).اطخكحة دكتؽراه غيخ مشذؽرة. جامعة بغجاد . 

 Political Systems الشعػ الدياسية كأسذ التشعيػ الدياسي(. 1985عبجهللا، ع. ا. ب. )

and The Foundations of Political Organization.الجار الجامعية . 
أصؽؿ العسل الشيابي: دراسة على ضؽء دستؽر جسيؽرية العخاؽ لعاـ (. 2007الفزل، ك. ع. )

2005 The Basics of Parliamentary Work: A Study in the Light 

Constitution of the Republic of Iraq for 2005. 
حقؽؽ ككاجبات أعزاء السجلذ الشؽاب في العخاؽ دراسة في دستؽر (. أ2011الكيدي، ح. ـ. )

 Rights And Duties of Members كالشعاـ الجاخلي لسجلذ الشؽاب العخاقي 2005العاـ 

of the House of Representatives in Iraq: A Study in the Iraqi 

Constitution of 2005 and the Internal Regulation of the Ho.بيت الحكسة . 
(. رقابة مجلذ الشؽاب على أعساؿ الحكؽمة: دراسة في االستجؽاب ب2011الكيدي، ح. ـ. )

 Parliament’s Oversight of Government Actions: A Study in البخلساني

Parliamentary Interrogation . (.10)3، مجلة الحقؽؽ 

(. 2006حديخاف  6(  )35رقػ الجلدة )Parliament Session. (2006 .) مجلذ الشؽاب
 .الجكرة االنتخابية األكلى، الدشة التذخيعية الثانية، الفرل التذخيعي األكؿ

  (.2011مايذ  2) (61أ(. رقػ الجلدة )2011) .Parliament Session مجلذ الشؽاب
 .الجكرة االنتخابية الثانية، الدشة التذخيعية األكلى، الفرل التذخيعي الثاني

تذخيؼ الثاني  28)( 5رقػ الجلدة )بParliament Session. (2011 .) لذ الشؽابمج
 .الجكرة االنتخابية الثانية، الفرل التذخيعي الثاني (.2011

(. 2012مايذ  2)( 61رقػ الجلدة )أParliament Session. (2012 .) مجلذ الشؽاب
 .التذخيعي الثاني الجكرة االنتخابية الثانية، الدشة التذخيعية األكلى، الفرل

كانؽف األكؿ  24)( 2رقػ الجلدة )بParliament Session. (2012 .) مجلذ الشؽاب
حجيث الشائب حشاف الفتالكي، الجدء الثاني، الجكرة االنتخابية الثانية، الدشة (. 2012

 .التذخيعية الثالثة، الفرل التذخيعي الثاني

كانؽف الثاني  31) (8الجلدة ) رقػParliament Session. (2018 .) مجلذ الشؽاب
. الجكرة االنتخابية الثالثة، الدشة التذخيعية الخابعة، الفرل التذخيعي الثاني. (2018

https://ar.parliament.iq  

https://ar.parliament.iq/
https://ar.parliament.iq/


 

                 
  

 

 

100 

 
 

 

:  

 

                                                                                                         

تذخيؼ األكؿ  28( )10رقػ الجلدة )Parliament Session. (2006 .) مجلذ الشؽاب
. الجكرة االنتخابية الخابعة، الدشة التذخيعية الثانية، الفرل التذخيعي األكؿ(. 2019

https://ar.parliament.iq  

 The الؽاقع كالطسؽح 2005(. أداء البخلساف العخاقي بعج العاـ 2015دمحم، ؼ. ع. ا. )

Performance of The Iraqi Parliament After 2005، Reality and 

Ambition. 52، مجلة السدتشرخية للجراسات العخبية كالجكلية. 

(. االستجؽاب البخلساني في العخاؽ كما عليو عشج تطبيق مبجأ سيادة 2007السياحي، ع. ؼ. ؾ. )
 Parliamentary Interrogation in Iraq and What It Is When القانؽف 

Applying the Principle of The Rule of Law . 48، مجلة القانؽف السقارف. 
 Internal Regulation of 2007لعاـ  )ف.د.ـ.ف( الشعاـ الجاخلي لسجلذ الشؽاب العخاقي

the House of Representatives in Iraq for the Year 2007. 

 الحكؽمةاالستجؽاب كؽسيلة للخقابة البخلسانية على أعساؿ (. 2008يحيى، ص. أ. ع. )

Interrogation as a Means of Parliamentary Oversight of Government 

Actions. .السكتبة الجامعية الحجيثة 
 

https://ar.parliament.iq/
https://ar.parliament.iq/

