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  البحث: خصمل

هي مدى فعالية تلك املؤسسة من ، الس�ت الرئيسية التي يتميز بها برملان قوي وفعالإحدى 
حيث قيامها باملهام الرقابية ومتابعة أع�ل السلطة التنفيذية بشكل فعال ومؤثر؛ وذلك ألن املهمة 

مدى قدرة وعىل ذلك ل� تعرف ، الرقابية للربملان هي إحدى الركائز األساسية عاملياً للعمل الربملا�
  الربملان ينبغي ان تعرف مستوى أدائه الرقا� من خالل إجراء البحوث والدراسات العلمية بهذا الشأن.

وعىل ضوء ذلك فقد �ت إجراء هذه الدراسة بغية تحليل وإظهار مستوى األداء الرقا� لربملان 
مقارنة فعالية  اضافة اىل)؛ ٢٠١٣-٢٠٠٥العراق يف الدورت� اإلنتخابيت� الثانية والثالثة خالل (-كوردستان

، أدائه يف هات� الدورت�؛ إستناداً عىل البيانات واملعلومات املتوفرة التي حصل عليها الباحث من جهة
، وكذلك إعت�داً ايضاً عىل معاي� تقويم العمل الربملا� التي تعتمد عليها الدراسات العلمية الربملانية

) لتحديد و�ييز مستوى قدرة الربملانات IPUا االتحاد الربملا� الدويل (والسي� املعاي� التي قدمه
  وفعالية أداءها يف شتى املجاالت املختلفة.

وعليه فقد كشفت الدراسة ان األداء الرقا� لربملان كوردستان كان أداءاً متواضعاً وليس فعاالً خالل 
الوسائل الرقابية املتاحة قانوناً للربملاني�؛ فقد �ت هات� الدورت� بصورة عامة. ومن ب� مجموعة من 

توجيه عدد قليل من األسئلة اىل الحكومة كإحدى الوسائل الرقابية فقط دون إستخدام الوسائل الرقابية 
األخرى يف الدورة اإلنتخابية الثانية. ولكن فضال عن توجيه أسئلة عدة للحكومة؛ فقد أستخدم وسيلتي 

ومن ثم ، ل اللجان التحقيقية مرات عدة وان كانت قليلة يف الدورة ااإلنتخابية الثالثةاإلستجواب وتشكي
فقد وصلت الدراسة اىل ان أداء الرقا� لربملان كوردستان يف دورته الثالثة أك� فعاالً مقارنًة بدورته 

  .االنتخابية الثانية
 

 :ى تو�ژین�وەپوخت�
 �ل ی�تیبر ەو �ت�نارس ەد�پ یكارا زو�ه �ب یك�مان�رل�پ �ك �یتان��س�خ و�ئ نیگرنگرت �ل ك�كی�
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 اندن�ڕ راپ یت�� سەد یكانەكار  یكردنیر�چاود یرك�ئ ینجامدان�ئ �ل ەی�زراو �دام و�ئ ۆ�یر  یز �ه�ب
 �ل �ك�كی� كردنیر�چاود �یسۆ پر  �چونك، ر�گیو كار یڤكت�ئ یكەی�و �ش�ب دایدواداچوون�و ب

 یز �ه�ب ت�بزانر ەیو �ئۆ ب ۆی�رب�ه، هاندایج موو�ه �ل یمان�رل�پ یكار  یكانەز �ه�ب ما�بن نیگرنگرت
 ەیو �نۆ�یك�و ل ت�بزانر مان�رل�پ یر �چاود یدا�ئ یئاست �ستیو�پ ؛ی�كدا�ئاست یچ �ل مان�رل�پ
 یدا�ئ یئاست ۆڤ�یو رش  ەگرتوو  ەیرچاو �س ەی�و �نیژ�تو  م�ئ ەو �ش�ی�روانگ م�. لت�بكر ر�س�ل

و پاشان  كات�ئ م�ی�و س مەدوو  یبژاردن��ه یخول ردوو�ه�كوردستان ل یمان�رل�پ یر �چاود
 شەو �ئ، ووڕ  �خاتەد مان�رل�پ �یدوو خول و�ئ وان�ن ییكارا یو ئاست یر �چاود یدا�ئ یراورد�ب
 یر ەو �پ نیند�چ�ب س��ب پشت�ب، ەوتوو �ك رەژ �تو  یستەد�ك �یانییاریداتاو زان و�ئ ییشناۆ ر  ر�ژ �ل

 یئاست ر�س�ل یمان�رل�پ یبوار  یكانی�زانست ەو �نیژ�تو �ك یمان�رل�پ یكار  ینگاندن�س��ه یزانست
) IPU( یت��و ەود�ن یمان�رل�پ یت�كی� �ك �یرانەو �پ و�ئ شیت�بیتا�ب، نن�هەد یكار �ب هاندایج

 ر�گیكاراو كار یدا�ئ زو�ه�ب یمان�رل�پ یناساندن ۆب ووڕ  ی�تی�خستوو
 یمان�رل�پ یر �چاود یدا�ئ یئاست رداەو �چوار ت �یانیم �ل شەی�و �نیژ�تو  م�ئ ۆی�ب ر�ه

 یمان�رل�پ یز �ه�ب یئاست یشچاوخستن�پ یئامانج �روو ب �خاتەد دا�یدوو خول و�كوردستان ل
  .ۆیگونجاو ب یار یشن�و پ نجام�رئەد نیند�چ یروو �خستن داوەبوار  م�كوردستان ل

  
Abstract: 

The Auditing Performance of the Kurdistan Parliament of Iraq 
for the 2nd and 3rd Rounds (A comparative study) 

One of the main characteristics of distinguishing and recognizing an active and 
dynamic legislative body is the strong role of such institution in observing and 
scrutinizing government policy and administration of the political system because 
the parliamentary observation process is one of the crucial pillars of the 
parliamentary activities in the world. In order to check the strength of parliament; we 
need to study the supervision ability of the legislature.  

This study analyses the ability of the Kurdish Parliament supervision processes in 
the second and third Parliamentary sessions (through 2005-2-13), and then based in 
those data’s and information that the authors possess and some scientific evaluations 
that illustrates by the studies in this field, especially those measures have taken by 
(IPU), the study compare the observing capability between the both sessions.  

In the sake of demonstrating the extent of which the parliament of Kurdistan 
region has been capable in scrutinizing the government policy,   this study discusses 
the parliament of Kurdistan region observation capacity in four sections and presents 
some proper suggestions as well. 
  



  ٢٠١٨ كانون االول) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٩٣ 
  

  المقدمة
تعد السلطة الرقابية للربملان أحدى أهم املهام التي تستند عليها هذه املؤسسة لتجسيد هيبتها 
والحد من هيمنة السلطة التنفيذية عليها؛ وعدم إختالل التوازن معها. وتعتمد هذه املهمة الربملانية 

مدى فعالية أداء الربملان او الربملاني� للقيام بها وم�رستها بكل حزم ورصامة؛ ولكن ال�كن البحث عىل 
عن مستوى أداء مؤسسة ما ما� يكن تقو�ها ودراستها بناءاً عىل مؤرشات ومقايس يتسنى من خاللها 

 معرفة نوعية وحجم فعالية تلك املؤسسة محل التقويم.
مؤرشات ومعاي� عدة لقياس االداء الرقا� او الترشيعي ) IPU( الدويل وقد وضع اتحاد الربملا�

  .)١(التي �كن ان يحدد بناءاً عليها مستوى أداء فعالية الربملان او عدم فاعليته، اوغ�ه للربملانات الفعالة
األداء الرقا� لربملان يف  هذه الدراسة يبحث) عاملياً؛ وبناءاً عليها هذه املؤرشات(ونظراً ألهمية 

مقارنة أداءه�؛  اضافة اىلوكذلك تقو�ه�؛ )، الثانية والثالثة(العراق يف الدورت� اإلنتخابيت� -كوردستان
 امعرفة نسبة نجاحهو ، هاومالمح وتحديد مظاهر هذه الرقابة، ألجل معرفة حجم ونوعية أداءه الرقا�

ن الحياة الربملانية يف الدورت� قيد الدراسة قد شهدت تطورا ؛ السي� واااو مكامن اإلخفاق والضعف فيه
التي جرت عىل النظام السيايس يف العراق بعد سقوط نظامه السابق يف ، نتيجة للتغ�ات الجذرية

   وقفزت مرحلة جديدة من حيث مزاولة الربملان لصالحياته وطبيعة م�رسة مه�مه. )؛٢٠٠٣(

  إشكالية البحث
لربملان كوردستان هو الذي �نح الثقة لحكومة اإلقليم للقيام �هامها؛ فان من واجبه طاملا ان 

وهنا تثار تساؤالت عدة حول األداء الرقا� لربملان ، م�رسة دوره يف مراقبتها ومتابعة أع�لها ومساءلتها
نجح برملان اىل أي مدى  املهة. ومن هذه األسئلة: كوردستان ومدى قدرته وفعاليته للقيام بهذه

يف ظل الظروف التي يشهدها ) الثانية والثالثة(كوردستان يف أداء مهامه الرقابية خالل هات� الدورت�
؟ ومامدى فعالية ) سياسياً وإقتصادياً (والتي تتسم باالستقرار والتطور النسبي، اقليم كوردستان العراق

ز عقبات دورته األوىل والحيلولة دون ان ذلك األداء؟ وهل إستطاع الربملان يف هات� الدورت� تجاو 
تشكل عائقاً امامه للقيام بأداءه الرقا�؟ وما أهم اإلنجازات الرقابية لربملان كوردستان يف دورتيه الثانية 
والثالثة؟ وما أبرز إخفاقاته؟ وما أسباب هذا االخفاق يف مزاولة هذه املهمة؟ وهل نجح الربملان يف 

بفعالية اكرب من الدورات السابقة ؟ واي الدورت� كانت اك� فاعلية يف االداء الر القيام بأداءه الرقا� 
  .حالً الشكالية الدراسة قا�؟وغ�ها من االسئلة التي ستشكل اجابتها

                                                           
املؤرشات التي ركز عليها الربوفيسور"ديفيد بيثام"يف مؤلفه (الربملان والد�قراطية يف القرن الحادي السي� و ) ١(

الربملا� الدويل) ، وكذلك دليل اإلتحاد الربملا� دليل للم�رسة الجيدة) (وهو من إصدارات اإلتحاد  -والعرشين 
) . ٢٠٠٨) يف (for parliaments- A self-assessment toolkit - Evaluating parliament) املوسوم ب (IPUالدويل(

األ�ا�  ) لكل من االتحاد الربملا� الدويل وبرنامج األمم املتحدة٢٠١٦) و(٢٠١٢والتقريرين الربملانييي العاملييي يف (
)UNDP) قياس فعالية الربملان، جامعة ) ، فضالً عن الكث� من املؤلفات واملرجعيات الربملانية القيمة، ومن بينها كتاب

 ) لألستاذ "عيل الصاوي"، وغ�ها من املصادر األخرى. ٢٠٠٣القاهرة، مرص، 
وسياسات السلطة التنفيذية ومساءلتها،  قدرة الربملان يف الرقابة عىل أع�ل ولعل من أهم هذه املؤرشات:هي مدى

وكذلك التأكد عىل كيفية أخذ وم�رسة سلطاته (الربملان) حول الوسائل املمكنة واملتاحة دستورياً ملحاسبتها �ا فيها 
 سحب ثقة منها، فضالً عن تحديد أهم الوسائل الرقابية األك� إستخداماً؛ سببها؛ وعددها، وأوقاتها، ونسبة لجان التقيص
لكشف الحقائق؛ ومدى تأث�ها، وماهي نتائجها؟ ومتابعة نسبة اإليرادات والنفقات العامة؛ والرقابة عىل كيفية تنفيذ 

  املوازنة وكذلك دور الربملان يف املراجعة الالحقة للحسابات الختامية.
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 البحثأهمية 
تأ� أهمية البحث من خالل تناوله إلحدى وأهم املواضيع املهمة والحيوية بالنسبة لقضية الفصل  

يف إقليم كوردستان والتوازن بينها؛ أال وهي إثارة وتناول موضوعة الرقابة لربملان ب� السلطات 
ولَكون األداء الرقا� يتعلق بفعالية الربملان ومدى قدرته يف الحد من سوء إستخدام السلطة ، كوردستان
معرفة  فضال عن، وكيفية مراقبة إدارة شؤون املواطن� والحفاظ عىل حقوقهم ومصالحهم، التنفيذية

 مستوى تطور العمل الربملا� والحياة الد�قراطية بصورة عامة يف االقليم.

 البحث فرضية
 :تكمن فرضية البحث يف النقطت� الرئيسيت� االتيت� وه�

o  كانت فعالية األداء الرقا� لربملان كوردستان لدورتيه الثانية والثالثة أداءاً متواضعاً و� يفلح
 .ولة هذه املهمة بشكل صائب وفعالالربملاني� يف مزا

o  ان مقارنة مستوى األداء الرقا� لهات� الدورت� الربملانيت� (الثانية والثالثة)؛ سوف يكشف بأن
 .مستوى األداء الرقا� للربملان يف الدورة اإلنتخابية الثالثة أفضل من أداءه الرقا� يف دورته الثانية

 منهجية البحث
بغية عرض واقع األداء الرقا� لربملان كوردستان يف دورتيه اإلنتخابيت� الثانية والثالثة وتحليله� 

يقتيض اإلعت�د عىل املنهج الوصفي  ؛مقارنته� بشكل علمي وموضوعي اضافة اىلوكذلك تقو�ه�؛ 
ا� يف هذه الدراسة؛ ألجل املنهج املقارن. فضال عن إستخدام املنهج اإلحص ، اضافة اىلواملنهج التحلييل

  تحليلها للخروج بالنتائج للحالة قيد الدراسة. عرض الجداول والبيانات ومن ثم

 نطاق البحث
يتضمن نطاق البحث من الناحية املوضوعية عرض وتحليل جميع اآلليات والوسائل الرقابية 

 ١٩٩٢لسنة) ١(العراق رقم املتاحة قانوناً لربملان كوردستان �وجب قانون إنتخاب برملان كوردستان
وكذلك جميع اإلجراءات الرقابية التي قام بها الربملان. اما ، ١٩٩٢لسنة) ١(ونظامه الداخيل رقم، املعدل

العراق –من الناحية الزمنية يقترص نطاق هذه الدراسة يف تحليل األداء الرقا� لربملان كوردستان 
فقط ومقارنته� مع بعض؛ وذلك نظراً ألن هات� ) ٢٠١٣- ٢٠٠٥) (الثانية والثالثة(لدورتيه اإلنتخابيت� 

وذلك ، وتساوت مدة كلتا الدورت� أربعة سنوات تقريباً ، الدورت� اإلنتخابيت� كانتا دورت� متكاملت�
وهذا ، ؛ اي كانت دورة غ� طبيعية، عىل عكس الدورة األوىل للربملان التي تم إمداد عمرها مرات عدة

للربملان التي تم �ديد عمرها أيضاً عىل الرغم من ) حالياً (ضاً عىل الدورة الرابعة الوصف ينطبق أي
ولهذه األسباب إخرتنا دراسة االداء الرقا� للدورت� الثانية  ).٢٠١٧(إنتهاء مدتها القانونية يف نهاية العام 

 .والثالثة فقط

 البحث خطة
توزيع البحث عىل أربع محاور خصص  فقد تم همن اجل اثبات فرضية البحث وحل اشكاليات 

بين� خصص املحور الثا� لدراسة االداء الرقا� لربملان ، املحور األول لتناول البعد النظري للدراسة
ويُخصص املحور الثالث لدراسة األداء الرقا� يف الدورة اإلنتخابية ، كوردستان يف دورته اإلنتخابية الثانية

   .)الثانية والثالثة(فخصص للمقارنة ب� األداء الرقا� للدورت� الربملانيت� املحور األخ�  أما، الثالثة
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  المحور األول

  المھام الرقابي للبرلمان في األنظمة النيابية
استعراض ومراقبة واإلرشاف عىل «بأنها ) Parliamentary control(تعرف الرقابة الربملانية 

الحق الذي �نحه «وتعد. )٢(»تنفيذ السياسات والترشيعات �ا يف ذلك ، الحكومة والهيئات العامة
الرقابة عىل السلطة التنفيذية يف حال عدم التنفيذ السليم لربنامجها الدستور للربملان داع�ً أدواته يف 

السيايس �ا يرض بالصالح العام مستفيداً من حق السؤال واالستجواب والتحقيق الربملا� بوصفها أدوات 
يف تتبعه ومواكبته أداء الحكومة ، اي �ارس الربملان هذه الرقابة نيابة عن الشعب. )٣(»فاعلةرقابية 

  . )٤(داخلياً وخارجياً ، السي�السياسية منها، العام يف املجاالت املختلفة
ويذهب االستاذ "محمد كامل ليلة" اىل ان الغرض من الرقابة الربملانية هو الوصول يف نهاية األمر 

وذلك بفضل هذا ، ع من التعاون ب� السلطت� الترشيعية والتنفيذية بغية تحقيق الصالح العاماىل نو 
 - وفق دستور الدولة–التعاون ب� الجانب�؛ وألجل القيام بهذا الدور البد للربملان من تقرير الوسائل 

طبيعة األهداف الخاصة ألن الوسائل الرقابية تحدد . )٥( التي توصل اىل أداء هذه املهمة عىل نحو سليم
وسيلة هدف محدد اليتحقق بغ� اتباعه؛ فمنها مايرمي إىل العلم باملجهول إذ لكل ، لتلك للرقابة

أوذلك الذي ، ومنها مايرمي إىل املحاسبة أواملساءلة كاالستجواب، أواالستفسار عن غامض كالسؤال
  .)٦(يهدف اىل إظهار الحقيقة حول أمرما كالتحقيق الربملا�

   :)٧(في� يأ�، الربملانيةو�كن إبراز أهم املهام الرئيسية للرقابة 
، للحكومة والهيئات العامة . إظهار ومنع السلوك التعسفي او أي إجراء غ� قانو� وغ� دستوري١

  وذلك من أجل ح�ية الحقوق وحريات املواطن�.
والسعي لتحس� ، وكشفها، استخدامهاوكيفية ، . مسائلة الحكومة حول االموال ومنها الرضائب٢

  اإلقتصاد وكفاءة وفعاليات الحكومية.
. اإلطمئنان من ان السياسات الحكومية املعلنة واملسموحة من الربملان قد طبقت. وتشمل هذه ٣

  الوظيفة مدى تحقيق االهداف التي حددتها الترشيعات و الربامج الحكومية.
وهذا رشط بحد ذاته ، وتعزيز ثقة املواطن� بالحكومة، ومية. تحس� الشفافية يف العمليات الحك٤

  من أجل تكوين سياسة فعالة.

                                                           
(1) Hironori Yamamoto, Tools for parliamentary oversight - A comparative study of 88 national 
parliaments, Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland, 2007, p9.  

  .٢٠، ص ٢٠١٦، مكتبة السنهوري، ب�وت،٢٠٠٣د. احمد يحيى الزه�ي، الدور الرقا� للربملان العراقي بعد عام) ٣(
  .٤٥، ص٢٠٠٩املنظمة العربية ملكافحة الفساد، ب�وت، د. سليم الحص وزمالئه، الرقابة املالية يف االقطار العربية، ) ٤(
، ١٩٦٩، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، ب�وت، لنظم السياسية (الدولة والحكومة)د. محمد كامل ليلة، ا) ٥(

  .٩٢٣ص
، مجلة جامعة ٢٠٠٥ذوالفقار عيل رسن وزميله، الرقابة الربملانية عىل تنفيذ املوازنة العامة االتحادية �وجب دستور) ٦(

  .٤٢، ص٢٠١٢، ١-، العدد٢٠بابل/ العلوم االنسانية، املجلد
(4) Hironori Yamamoto, Op. Cit., p .9. 
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، وعليه �كن للربملان القيام �همة املتابعة عىل السياسات الحكومية والرقابة عىل كيفية تنفيذها
ل الرقابة وذلك من خالل إتخاذ الوسائل الرقابية الالزمة التي يحددها دستور الدولة؛ أي تختلف وسائ

الربملانية في� بينها من حيث أهدافها وخطورتها وأهميتها وكذلك مايرتتب عليها من أثار. ولغرض 
معالجة أهم هذه الوسائل الرقابية للربملان سنحاول تسليط الضوء يف هذا املحور عىل السؤال الربملا� 

  وعىل النحو اآل�:، واإلستجواب و التحقيق
  

  Parliamentary Question: ا�أوالً: السؤال الربمل

يقصد به توجيه الطلب اىل أحد الوزراء لغرض )، (يعد السؤال إحدى املهام التاريخية للربملان 
أو لغرض لفت نظر الحكومة اىل ، اإلستفسار عن بعض املواضيع التي تتعلق بأع�ل وشؤون وزارته

وبذلك فإن  .)٨(عن مسألة معينة أو اإلستضاح، بعض القضايا أو مخالفات حدثت بشأن موضوع ما
الغرض من السؤال هو مجرد إستعالم عن أمر ملعرفة الحقيقة أو مسألة غامضة يوجهه عضو من أعضاء 

ويرى الدكتور "حسن  .)٩(الربملان اىل أحد الوزراء أو مجلس الوزراء بأرسه سواء كان ذلك كتابة او شفاهة
شيوعاً مل�رسة الدور الرقا� عىل أع�ل الحكومة من أعضاء األوىل واألك�  الوسيلة البحري" بأنها

والسؤال هو حق مقرر لكل ، الربملان؛ وذلك إلمكان القيام بها من جانب أي عضو من هؤالء األعضاء
يستطيع من خالله أن يوجه إىل أي من أعضاء الحكومة أسئلة يف أي شأن من ، عضو من أعضاء الربملان
  .)١٠(ختصاصهمالشؤون التي تدخل يف ا

يرى بأن الغرض من تقديم سؤال برملا� هو الحصول ، أما الخب� الربملا� االنكليزي " إرسك� ماي"
او الضغط من أجل القيام بترصف مع�؛ ألن األشخاص الذين لديهم معلومات والقدرة ، عىل املعلومات

ولذلك فانهم االشخاص الذين ، ةعىل توظيفها ك� أشارا اليها " بول سيلك وزميله" هم أعضاء الحكوم
  .)١١(�تلكون اإلجابات عن هذه األسئلة

                                                           

) ( تاريخياً تعد إنكلرتا اول بلد ظهر فيها حق السؤال نظراً للتالزم القائم ب� النظام الربملا� وحق السؤال. حيث سجل
) حين� سأل عضو مجلس اللوردات الكومت كوب� رئيس الوزراء الكومت سندرالند. أما يف ١٧٢١شباط ٩اول سؤال يف (

. وان كان إستع�له نادراً حتى القرن التاسع عرش، حين� تم تنظيمه  )١٧٨٣مجلس العموم يعود هذا التاريخ اىل عام (
حسان محمد ) ، وكان الهدف منه الحصول عىل املعلومات من الحكومة. للمزيد راجع : د. ١٨٨٨بقانون خاص يف عام (

. و عدنان محسن ٣٤١، ص٢٠٠٧شفيق العا�، األنظمة السياسية والدستورية املقارنة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 
. ود. ١٠٠، ص٢٠١٠ظاهر وزميله،الرقابة الربملانية من منظور لبنا� وعر� ودويل، دار بالل للطباعة والنرش، ب�وت، 

بيشةوا حميد عبدالله، املسئولية السياسية للسلطة التنفيذية يف النظام الربملا� (دراسة تحليلية مقارنة) ، مركز كردستان 
  .٢٤٧-٢٤٦، ص ص ٢٠١٣اتيجية، السلي�نية، للدراسات اإلسرت 

  .٩٩عدنان محسن ظاهر وزميله، مصدر سبق ذكره، ص) ٨(
د. رأفت الدسوقي، هيمنة السلطة التفيذية عىل أع�ل الربملان، منشأة املعارف، جالل حزي ورشكائه، االسكندرية، ) ٩(

  .١٢٥، ، ص٢٠٠٦
خصصة، متوفر عىل املوقع االلكرتو�: ت� مقدم للموسوعة القانونية املد. حسن البحري، الرقابة الربملانية، بحث قانو ) ١٠(

http://parliament.gov.sy/SD08/msf/1438765605_.pdf  
  .٢٧١، ص٢٠٠٤لية، القاهرة، بول سيلك وزميله، كيف يعمل الربملان، ت: د.عيل الصاوي، مكتبة الرشوق الدو ) ١١(



  ٢٠١٨ كانون االول) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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ك� ، عليه مناقشة واسعة األطراف يرتتبال ) محمد كامل ليلة(فالسؤال ك� أشار اليه االستاذ 
وإ�ا هو مجرد إستفهام حول قضية معينة ال يعرفها عضو ، اليصل اىل حد طرح مسألة الثقة بالوزارة

ومن ثم إذا � ، وبذلك فإن السؤال عالقة مبارشة ب� السائل واملسؤول .)١٢(التثبت منها الربملان ويريد
الحالة  ويف هذه .)١٣(يقتنع العضو السائل يف الربملان بإجابة الوزير فمن حقه التعقيب عىل رد املسؤول

عد األسئلة جزء وعىل ذلك ت .)١٤(�كن للعضو أيضاً ان يحول السؤال اىل اإلستجواب كوسيلة رقابية أخرى
  .)١٥(من عملية برملانية متكاملة تهدف اىل محاسبة الحكومة ككل

لعضو الربملان  وم� تقدم �كن القول بأن السؤال الربملا� احد أدوات الرقابة الربملانية التي �كن
مراقبة السياسات الحكومية التي تحتاج للتوضيح والتفس�. ونظراً إلختالف دسات� الدول ا من خالله

 خطورة هذه الوسيلة الرقابية وطبيعة إتخاذ إجراءاتها تختلفوإختالف األنظمة الداخلية للربملانات؛ 
 الرقابة آراء مختلفة حول أهمية وجدوى هذه اآللية يف وجودمن دولة اىل أخرى. ولكن عىل الرغم من 

  انها تعد من الوسائل املهمة واملؤثرة للرقابة الربملانية تجاه أع�ل السلطة التنفيذية.َّ الربملانية؛ إال
  

  Parliamentary Interpellation ثانياً: اإلستجواب الربملا�
األسئلة التي يطرحها عضو يف الهيئة «اإلستجواب بأنه ) معجم بالكويل للعلوم السياسية(يعرف 

وتعد عىل نطاق واسع وسيلة ملساءلة ، لترشيعية عىل عضو يف الهيئة التنفيذية يف األنظمة الربملانيةا
إذان االستجواب كإحدى الوسائل الرقابة الربملانية هو إتهام يوجهه أحد  ؛)١٦(»الحكومة عن ترصفاتها

أو ، أعضاء الربملان لرئيس مجلس الوزراء او ألحد الوزراء حول قضية معينة تدخل يف إختصاصه
إستفسار يحمل يف طياته إتهاماً او نقداً لبعض الترصفات او السياسات التي قامت بها السلطة 

، من الوسائل الرقابة الربملانية الخط�ة عىل أع�ل السلطة التنفيذيةد هذه الوسيلة وتع .)١٧(التنفيذية
وتجري محاسبتها ولومها؛ ومن ثم فإن ، وهذا الحق يتضمن اتهام الحكومة كلها أو أحد أعضائها

 أي قد يصل يف بعض األحيان اىل ،)١٨(هذاالحق يعقبه عادًة طرح الثقة بالحكومة كلها أوببعض أعضائها
عند إستجواب كل من وزير الدفاع و وزير ، وك� رأينا ذلك يف الربملان العراقي، سحب الثقة من الوزراة

الَذين � يفلحا يف جوابه� يف إقناع النواب بصحة سياساته� وترصفاته�؛ م� أدى يف النهاية اىل ، املالية

                                                           
يف كتابه: . وكذلك أكد هذا الرأي االستاذ موريس دوفرجية، ٩٢٤د. محمد كامل ليلة، مصدر سبق ذكره، ص) ١٢(

، مجد: املؤسسة الجامعية ٢االنظمة السياسية الكربى، ت: د.جورج سعد، ط–املؤسسات السياسية والقانون الدستوري 
  .١١٧، ص٢٠١٤ة العربية لألبحاث والنرش، ب�وت،للدراسات والنرش والتوزيع، وشبك

نقالً عن: مفتاح حرشاو، الرقابة الربملانية عىل أع�ل الحكومة (دراسة مقارنة) ، دار الفكر والقانون للنرش والقانون، ) ١٣(
  .٣٦، ص٢٠١٤املنصورة، 

. صالح جواد الكاظم و زميله، ٩٦، ص٢٠١٠د. حميد حنون خالد، االنظمة السياسية، الدار العربية للقانون، بغداد، ) ١٤(
  .٧١، ص١٩٩٠االنظمة السياسية، جامعة بغداد، 

  .٢٧١بول سيلك وزميله، مصدر سبق ذكره، ص) ١٥(
  .٤٦٧، ص٢٠٠٤معجم بالكويل للعلوم السياسية، ترجمة ونرش: مركز الخليج لألبحاث، د�، فرانك بييل، ) ١٦(
  .١٣٤د. رأفت الدسوقي، مصدر سبق ذكره، ص ) ١٧(
  .٢٥د. حسن البحرى، مصدر سبق ذكره، ص ) ١٨(
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   .)١٩(سحب ثقة الربملان منه� يف م�رسة مهامه� الوزارية
، نظراً للخطورة التي قد تسفر عنها هذه الرقابة) محمد كامل ليلة(السياق ذاته يرى األستاذ  ويف

، ينبغي ان تحاط بض�نات كث�ة و إجراءات معينة، وتس� يف إتجاه سليم، ول� ال تنحرف عن هدفها
تتاح الفرصة وليس سبيالً من سبل الهدم والتدم�. ك� يجب ان ، � تكون وسيلة للرقابة البناءة

والوقت للشخص املوجه إليه اإلستجواب لغرض االستعداد للمناقشة والرد؛ وذلك من أجل تفادي عنرص 
ولهذا السبب إشرتط املرشع الدستوري يف أغلب الدول تحديد وقت مع�  .)٢٠(املفاجأة بالنسبة للوزارة

خذ هذا املوضوع يف الحسبان ك� أ ، للشخص املوجه اليه االستجواب لغرض استعداده للمناقشة والرد
  .)٢١(يف الدستور العراقي

ومن الجدير بالذكر أن اإلستجواب قد يقرتن �جموعة من الرشوط او األحكام الشكلية 
يف الحسبان عند إستخدامها كإحدى ) هذه الرشوط(واملوضوعية؛ ويجب عىل عضو الربملان أن يأخذها 

حامد حمود ( أهم هذه الرشوط ك� أشار اليها الدكتور الوسائل الرقابة الربملانية الخط�ة. ومن ب�
وعدم مخالفته ، او �يعاد وطريقة تقد�ه، او ملن يقدم، هي مايتعلق �قدم االستجواب) الخالدي

يرض باملصالح العليا للبالد؛ وان يتعلق موضوع االستجواب بإختصاص وترصفات َّ وأال، للقوان� والدستور
  .)٢٢(لسلطة القضائيةالحكومة دون غ�ها من ا

وعىل ، نخلص م� تقدم ان اإلستجواب يعد جوهر الرقابة السياسية للربملان تجاه السلطة التنفيذية
الرغم من أهميته وتأث�ه بوصفه وسيلة دستورية فعالة للربملان يف تصويب إنحرافات الحكومة يف 

جاه خصومه ألغراض سياسية أو ترصفاتها؛ فانه من املمكن للعضو إستغاللها وإساءة إستخدامها ت
  مسائل شخصية أو رصاعات حزبية وغ�ها.

  
  Parliamentary Inquiryثالثاً: التحقيق الربملا� 

يقصد بالتحقيق الربملا� ك� جاء يف املوسوعة السياسية "شكل من أشكال الرقابة التي �ارسها 
وتقوم بالتحقيق لجنة مؤلفة ، التنفيذيةعىل الحكومة او السلطة ) السلطة الترشيعية(املجلس النيا� 

من أعضاء ينتخبهم الربملان هدفهم الكشف عن العنارص املادية واملعنوية كافة يف مسألة او قضية ذات 
، وإستدعاء املسؤول� املثول أمامها، ويحق لها اإلطالع عىل كل املستندات والوثائق، مصلحة عامة

                                                           
) بسحب الثقة من وزير الدفاع (خالد العبيدي) ٢٥/٨/٢٠١٦) الخميس(١٤قرر الربملان العراقي يف جلسته رقم () ١٩(

 ) من١٨) واالوراق الباطلة (١٠٢) ، وكال (١٤٢عدد املصوت� بنعم (بعد إستجوابه من قبل النائبة (عالية نصيف) ، وكان 
) ، قرر الربملان بسحب الثقة أيضاً من وزير املالية ٢١/٩/٢٠١٦) االربعاء (١٧رقم (وكذلك يف جلسته  .) نائب٢٦٢اصل (

) ، ٧٧) ، وكال(١٥٨(هوشيار زيباري) بعد إستجوابه من قبل النائب (هيثم الجبوري) ، وكان عدد املصوت� بنعم (
وقع الرسمي للربملان العراقي، عىل ) نائب. للمزيد من التفصيل حول ذلك، راجع امل٢٤٩) من أصل (١٤واالوراق الباطلة (

  http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/DecisionsAndRecommendations.aspxالرابط اآل�: 
  .٩٢٥ د. محمد كامل ليلة، مصدر سبق ذكره، ص) ٢٠(
  ج) . - ٧/ ف٦١) (املادة ٢٠٠٥للمزيد حول ذلك أنظر الدستور الدائم للجمهورية العراقية لسنة () ٢١(
د. حامد حمود الخالدي، الدور الرقا� للربملان يف املجال املايل يف النظام الدستوري اإلنجليزي واملرصي والكويتي، ) ٢٢(

. وكذلك د. بختيار غفور البال�، الوظائف غ� الترشيعية للربملان، ٣٣٤-٣١٦، ص ص٢٠٠٩دار النهضة العربية، القاهرة، 
  .١٣٥-١٣٤، ص ص ٢٠١٠مطبعة شهاب، اربيل،
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إذ ان  ).٢٣(ع؛ وقد يطلق أحياناً عليها إسم لجنة تقيص الحقائق"واإلستفسار عن جميع املالبسات والوقائ
تقيص الحقائق هو عمل لجنة التحقيق؛ ألن الغرض من اللجنة هو التقيص والبحث للوصول اىل 

حسب رأي الدكتور (الحقيقة؛ وعىل ذلك فإن إطالق تسمية لجنة تقيص الحقائق هو التسمية األصح 
لجان التحقيق لغرض عدم خلطها مع لجان التحقيق اإلدارية التي  من إستخدام) معتز فيصل العبايس

  .)٢٤(تشكل وفقاً للقوان� وامل�رسات اإلدارية ويتمتع بصالحيات تحقيقية واسعة
حق إجراء التحقيق الربملا� نتيجة الزمة مل�رسة الربملان ) فارس محمد عمران(و يرى الدكتور 

وهي ) يع أم في� يتعلق بإجراء الرقابة عىل السلطة التنفيذيةسواء في� يتعلق بإعداد الترش(لدوره 
بذلك ليست بحاجة اىل نص يخوله هذا الحق رصاحة لغرض مبارشته. وعىل الرغم من خلو بعض 

 ).٢٥(الدسات� من نصوص �نحه ذلك رصاحة؛ لكنه من حق الربملان للقيام يف إجراء هذه التحقيقات
   .)٢٦(نا� مثاالً عىل ذلكو�كن أن يأخذ مجلس النواب اللب

يرون بأن ) فارس محمد عمران(ومن الجدير بالذكر هناك عدد من األساتذة ومن بينهم الدكتور 
الرقابة الربملانية بصفة عامة والتحقيقات الربملانية بصفة خاصة قد باتت عد�ة الفاعلية ضعيفة األثر 

   :)٢٧(منها، ألسباب كث�ة
  تأثرها باإلعتبارات الحزبية.أي ، . االسباب السياسية١
وعدم تعرفهم عىل الوقائع الحقيقية؛ إذ تعتمد هذه ، . إفتقار أعضاء الربملان اىل الخربة الرقابية٢

اللجان غالباً عىل البيانات واملعلومات والتقارير الدورية املقدمة من األجهزة الرقابية أو الهيئات 
  الحكومية املشمولة بالرقابة.

ة سحب الثقة من الحكومة أمراً مستحيالً تحقيقه طاملا كان الحزب الحاكم هو . أضحت عملي٣
  الذي يشكل األغلبية الربملانية.

يتضح م� تقدم بأن تأث� ودور اللجان التحقيقية ومدى فعاليتها كإحدى املهام الرقابية للربملان 
النظام السيايس للدولة من  يتوقف عىل مستوى تطور الثقافة السياسية والبيئة اإلجت�عية وطبيعة

وعىل ذلك �كن ان يقيس أداء اللجان ، حيث مدى إلتزامها باملباديء الد�قراطية والقواعد الدستورية
فإن ، قد أفلح يف أداء دوره بكفاءة، بشكل عام، التحقيقية غالباً بأداء الربملان نفسه؛ فإذا كان الربملان

ن مصغر سوف تكون موفقة أيضاً يف أداء مهامها التحقيقة لجانه التحقيقية التي تعد �ثابة برملا
  والعكس صحيح بالنسبة لها.، بكفاءة

                                                           
  .٦٩٩، ص ١٩٧٩ة، الجزء االول، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ب�وت، وسوعة السياسمالكيايل،  د.عبد الوهاب) ٢٣(
مجلة قانونية –الربملانية يف املجلس النواب العراقي، املجلة الربملانية د. معتز فيصل العبايس، آليات الرقابة للجان ) ٢٤(

  .٥٤، ص٢٠١٢، ٢دورية تعني بالثقافة الربملانية، بغداد، العدد
د. فارس محمد عمران، التحقيق الربملا� يف الدول العربية واالمريكية واألوروبية، املرصد القومي لإلصدارات ) ٢٥(

  .٦٣٤، ص ٢٠٠٨القانونية، القاهرة، 
وعىل الرغم من ان الدستور يف لبنان � ينص رصاحة عىل صالحية الربملان يف إجراء تحقيق برملا�؛ إال ان النظام ) ٢٦(

الداخيل ملجلس النواب يقرر إجراء هذا الحق يف املواضيع معينة. للمزيد حول ذلك، راجع: عدنان محسن الظاهر 
  . ١٥٦-١٤٩وزميله، مصدر سبق ذكره، ص ص 

  .٥٧٨د. فارس محمد عمران، مصدر سبق ذكره، ص ) ٢٧(
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  المحور الثاني

  العراق في دورته اإلنتخابية الثانية -االداء الرقابي لبرلمان كوردستان
العراق هو صالحية إتخاذ جميع اإلجراءات التي �لكها  - يقصد باألداء الرقا� لربملان كوردستان

أعضاء الربملان تجاه السلطة التنفيذية والتداب� الالزمة املتمثلة باألسئلة الربملانية واإلستجوابات واللجان 
التحقيقية للربملان وغ� ذلك من الفعاليات الرقابية املقررة قانوناً بغية حسن س� أع�ل الحكومة يف 

  .)(إقليم كوردستان
سنعالج السؤال الذي طرحناه ، )٢٨(لية األداء الرقا� للربملانوباإلستناد لِ� طرحناه من مؤرشات فعا

يف إشكالية الدراسة؛ أال وهو كيف كان مستوى األداء الرقا� لربملان كوردستان خالل دورته اإلنتخابية 
  ؟)٢٠٠٩- ٢٠٠٥(الثانية 

تجاه حكومة الشك يف أن الوسيلة الرقابية األك� إستخداماً من أعضاء الربملان يف الدورة الثانية 
إقليم كوردستان او باألحرى إزاء الوزراء او رئيس مجلس الوزراء مقارنًة بالوسائل الرقابية األخرى هي 

إذ نجد ان مجموع األسئلة التي وجهها برملان كوردستان اىل الوزراء او رئيس الوزراء يف ، السؤال الربملا�

التي تم إجابتها من قبل الحكومة او التي � تجب  سؤاالً من ب� األسئلة )()٥٨(الدورة الثانية بلغ 
سؤاالً منها � تتم إجابتها ) ١٧(واملالحظ هنا انه من ب� هذا العدد من األسئلة نحو  .)٢٩(عليها الحكومة

                                                           

) ( العراق: -هناك مالحظت� ينبغي ذكره� حول اداء برملان كوردستان  
كان اإلطار القانو� الذي إستند عليه الربملان يف القيام �هامه الرقابية يف الدورت� اإلنتخابيت� الثانية والثالثة يتمثل  -١

) منه، وكذلك ٥٦) وفقراته الثالث) واملادة(٥٤املعدل/ املادة(١٩٩٢) لسنة ١كوردستان رقم(ب(قانون إنتخاب برملان 
) منه. ٧٠ - ٦١) ، وكذلك من املادة(٥٠ - ٤٧املعدل، من املادة( ١٩٩٢) لسنة١النظام الداخيل لربملان كوردستان رقم(

ال واإلستجواب، وكذلك تشكيل اللجان وتتضمن اآللية الرقابية لربملان كوردستان �وجب هذين القانون�: السؤ 
  التحقيقية.

ً منذ ذلك ١٧/٧/٢٠١٨) بتاريخ (٨العراق يف جلسته املرقم(-أصدر برملان كوردستان -٢ ) نظاماً داخلياً جديداً، ومتنفدا
املعدل. وان اآللية الرقابية للربملان �وجب هذه  ١٩٩٢) لسنة١التاريخ، وهذا يعني تم إلغاء العمل بنظامه الداخيل رقم(

) ، وتتضمن الوسائل الرقابية وفقاً لهذه الالئحة ١وشموالً من النظام الداخيل رقم( الالئحة الجديدة أك� تطوراً ومفصالً
الجديدة السؤال، وطرح موضوع عام للمناقشة، واإلستجواب، وسحب الثقة من الحكومة، فضالً عن تشكيل اللجان 

) ، ومن ٧٦اىل  ٥٨املادة: من ( ،٢٠١٨العراق -التحقيقية. للمزيد من التفصيل ينظر: النظام الداخيل لربملان كوردستان
  ) . ٤٦اىل  ٤٣(
  هذه الدراسة، مؤرشات قياس األداء الرقا� واملايل.راجع : مقدمة ) ٢٨(

)(  عىل) تجدر اإلشارة اىل انه لعدم حصولنا عىل اإلست�رات التي وجهت فيها أسئلة أعضاء الربملان اىل الحكومة
الرغم من طلبنا رسميا اىل الجهات املعنية يف الربملان) للدورة اإلنتخابية الثانية؛ وهذا قد إضطرنا األستناد عىل املصدر 

إست�رات األسئلة املذكورة فيه خالل الدورة االنتخابية الثانية لربملان  املذكور. ولكن مرفقاً يف هذا املصدر جميع
 كوردستان، لذلك يعد هذا الكتاب مصدر موثوق وعلمي.

 یت�حكوم یاربارانی) پرس٢٠٠٩-٢٠٠٥كوردستان ( یمان�رل�پ یمەدوو  یخول یمانتاران�رل�ارق جامباز، پط )٢٩(
  .٢٨٣-٨، ل ل٢٠٠٩ ر،�ول�شهاب، ه �یكوردستان، چاپخان یمان�رل�پ یكانەوكراو � ب�ل ن،�كەكوردستان د



  ٢٠١٨ كانون االول) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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ودون إتخاذ اإلجراءات القانونية الالحقة )، ١- ك� مب� كل ذلك يف جدول رقم) (%٢٩٬٣(اي بنسبة 
  ويعد ذلك مؤرشاً سلبياً عىل األداء الرقا� لربملان كوردستان.)، ٣٠(لسائل يف الربملانبشأنها من قبل العضو ا

  
  دورة اإلنتخابية الثانية لربملان كوردستانيف ال ةالربملاني ةلئس: عدد األ ١-جدول رقم

  الكيلاملجموع   األسئلة التي � تتم إجابتها  األسئلة التي �ت إجابتها  األسئلة             السنة 

٧  ٤  ٣  ٢٠٠٧  
١٦  ٣  ١٣  ٢٠٠٨  
٣٥  ١٠  ٢٥  ٢٠٠٩  

  ٥٨  ١٧  ٤١  املجموع
   یمان�رل�پ یمەدوو  یخول یمانتاران�رل�ارق جامباز، پطاملصدر: إعتمدنا يف إعداد هذا الجدول عىل: 

  .٢٨٣-٨ل ل شو،�پ ەیرچاو �س ن،�كەكوردستان د یت�حكوم یاربارانی) پرس٢٠٠٩-٢٠٠٥كوردستان (

  
سؤال اىل الحكومة خالل ِّ هذا الجدول بأن أعضاء برملان كوردستان � يوجه أيويتضح من خالل 

، او �عنى آخر � يستخدم أي منهم هذه الوسيلة الرقابية تجاه الحكومة أثناء هذه السنة)، ٢٠٠٦(العام
ونعتقد بأنها ليست ألنه � توجد أيَِة مالحظة او سؤال من قبل أعضاء الربملان عىل ترصفات الحكومة؛ 

السي� كانت (بل انها ر�ا ترجع ألسباب عدة مثالً تبعية النواب لألحزاب السياسية ومراعاتهم للحكومة 
وف السياسية التي مر بها ومراعات الظر ) أغلبية األحزاب السياسية أنذاك شاركت يف تشكيل الحكومة

نحو عقد من الزمن التي تحولت دون إثارة ) PUK,PDK(اإلقليم بعد الرصاعات السياسية ب� الحزب� 
  ومن ثم إنعكست ذلك سلباً عىل األداء الرقا� للربملان.، أيِة أسئلة حول قضايا ضمن أع�ل الحكومة

ه للحكومة تتعلق بالقضايا العامة او�طالب ويف السياق ذاته يالحظ ان أك�ية هذه األسئلة املوج
ولكن نادراً منها أسئلة تتعلق بالقضايا الحساسة ، رشيحة معينة او شخص محدد او �سألة هامشية

القانونية ء واملهمة مثل قضية الفساد والشفافية وتحقيق العدالة اإلجت�عية وتجسيد املبادي
وعىل سبيل املثال ال  ،)٣١(ك من هذه القضايا األساسيةوقضية مأسسة الحكومة وغ� ذل، والد�قراطية

أي (سؤال منها) ١٨(الحرص انه ضمن هذا العدد من األسئلة التي تم توجيهها لحكومة إقليم كوردستان
فقط لوزار� التعليم العايل وكذلك الرياضة والشباب حول القضايا التي تقع ضمن ) %٣١بنسبة 

                                                           
) من النظام ٦٧للعضو الربملا� الحق يف مساءلة الحكومة يف حال � تجب األخ�ة عىل سؤاله وذلك �وجب املادة() ٣٠(

إذا � تجب الحكومة ضمن املهلة « ) املعدل التي تنص عىل انه ١٩٩٢) لسنة(١العراق رقم(–الداخيل لربملان كوردستان 
ولكن » وله اىل إستجواب وتتبع يف شأنه األصول املتبعة يف اإلستجواباتسؤال العضو جاز لهذا األخ� ان يحالقانونية عىل 

املالحظ � يستخدم اي عضو من أعضاء الربملان الذين � تجب الحكومة عن أسئلتهم حقه القانو� يف ذلك ، االمر الذي 
  مه� كانت أسبابه اومربراته. يدل عىل ضعف االداء الرقا� للربملان

 یمان�رل�پ یمەدوو  یخول یمانتاران�رل�ارق جامباز، پطصيل حواضيع هذه األسئلة، ينظر للمزيد من التف) ٣١(
  .٢٨٣-٨ل ل شو،�ب ەیرچاو �س ن،�كەكوردستان د یت�حكوم یاربارانی) پرس٢٠٠٩-٢٠٠٥كوردستان (
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ضعف قدرة النواب وعجزهم يف إثارة األسئلة الحساسة خالل تلك وتدل ذلك عىل  .)٣٢(إختصاصاته�
  الدورة اإلنتخابية.

ومن جانب آخر وحول مرجعية األعضاء الذين وجهوا األسئلة اىل الحكومة؛يالحظ ان أغلب هؤالء 
بحيث بلغ نسبة أسئلتهم املوجه للحكومة خالل ، األعضاء كانوا من كتلة اإلتحاد الوطني الكوردستا�

وهذا األمر تث� العديد  .)٣٣(من مجموع األسئلة الرقابية للربملان) %٧٧٬٥(الدورة اإلنتخابية نحو  هذه
)، ٢- ك� مب� كل ذلك يف جدول رقم(من املالحظة واألسئلة بالنسبة ألداء الرقا� ألعضاء الكتل األخرى

ءها تساوي أعضاء كتلة والسي� كتلة الحزب الد�قراطي الكوردستا� التي عىل الرغم ان عدد أعضا
  من إج�يل هذا العدد الكيل.) %٧(اإلتحاد الوطني الكوردستا� غَ� ان نسبة أسئلتهم � تصل اىل 

  
  : عدد ونسبةاألسئلة الربملانية حسب الكتل للدورة الثانية لربملان كوردستان٢-جدول رقم

ةالكتل  
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٥٨ ١ ١ ١ ١ ٢ ٣ ٤ ٤٥ 

٧٧٬٥%  ٦٬٨%  ٥%  ٣٬٤%  ١٬٧%  ١٬٧%  ١٬٧%  ١٬٧%  ١٠٠%  

- ٢٠٠٥كوردستان ( یمان�رل�پ یمەدوو  یخول یمانتاران�رل�ارق جامباز، پطاملصدر: إعتمدنا يف إعداد هذا الجدول عىل: 
  .٢٨٣-٨ل ل شو،�ب ەیرچاو �س ن،�كەكوردستان د یت�حكوم یاربارانی) پرس٢٠٠٩

  
أما في� يتعلق باإلستجوابات الربملانية كأهم وأخطر وسيلة رقابية للربملان عىل الحكومة؛ يالحظ 

يف إستخدامها تجاه غ� أنه � يفلح  ؛)٣٤(انه عىل الرغم من �تع برملان كوردستان بهذه الصالحية قانوناً 
من الوزراء او رئيس الوزراء؛اي أنه عجز عن اللجوء اىل إستخدامها او التهديد بها تجاه الحكومة ٌّ اي

او تجاهلها ملطالبات املواطن� ) ٣٥(طيلة هذه الدورة اإلنتخابية مه� كانت املخالفات القانونية للحكومة
هم بصدد عدم تلبي حاجاتهم ومعالجة وشكاواهم التي رفعت اىل النواب بوصفهم ممثلون عن

                                                           
  .٢٨٣-٨ينظر: نفس املصدر، ص ص) ٣٢(
وتجدرة اإلشارة اىل ان هذه النسبة ال تدل عىل فعالية جميع أعضاء هذه الكتلة بشكل متساو؛ بل ان أغلبية ) ٣٣(

سؤال اىل الحكومةأيضاً، وإ�ا يعود هذا الفضل لعدد مع� من أعضاءها ، وأبرزهم السيد "طارق ِّ أعضاءها � يوجه أي
مد" التي بلغ عدد أسئلتهم املوجهة اىل الحكومة أك� من محمد سعيد جامباز، سوزان شهاب نوري و آريز عبدالله اح

ارق جامباز، ط%) من إج�يل أسئلة هذه الكتلة. للمزيد من التفصيل حول ذلك ينظر: ٥٧٬٧) سؤال، أي بنسبة (٢٦(
 ن،�كەكوردستان د یت�حكوم یاربارانی) پرس٢٠٠٩-٢٠٠٥كوردستان ( یمان�رل�پ یمەدوو  یخول یمانتاران�رل�پ

  .٢٨٣-٨ل ل شو،�ب ەیرچاو �س
  املعدل. ١٩٩٢) لسنة١) من النظام الداخيل لربملان كوردستان العراق رقم(٧١ – ٦١ينظر: املادة () ٣٤(
ومن أمثلة هذه املخالفات القانونية للحكومة التي من واجب الربملان إستجوابها ومساءلتها هي عدم إرسال ) ٣٥(

بغية املصادقة عليه قانوناً خالل الدورة اإلنتخابية الثانية، او عدم إجابة  الحساب الختامي للموازنة العامة اىل الربملان
  الوزراء ملجموعة من األسئلة املوجهة إليهم من قبل النواب، وغ� ذلك من هذه القضايا.



  ٢٠١٨ كانون االول) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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ومن ثم يعد ذلك دليالً واضحاً عىل ضعف االداء الرقا� للربملان وإخفاقه يف  .)٣٦(مشاكلهم من الحكومة
بغض ، مزاولة هذه املهمة التي تأ� �ثابة عامالً أساسياً يف تحقيق توازن سلطاته مع السلطة التنفيذية

  الواقعية لذلك.النظر عن األسباب او املربرات 
رئيس برملان كوردستان يف هذه الدورة قد برر ضعف ) عدنان مفتي(وتجدر اإلشارة اىل ان السيد 

قدرة األداء الرقا� ألعضاء الربملان تعود اىل أسباب عدة موضوعية وتربيرات واقعية ال�كن ألحد ان 
ومن أهمها ك� هو يقول "نظراً إلعتبارات الظروف السياسية وحساسية الوضع ، اليأخذها بنظر اإلعتبار

والسي� بعد الحرب األهلية يف إقليم كوردستان ب� ) األربيل والسلي�نية(حينذاك وتوحيد اإلدارت� 
وعىل حساب ، الحزب� الحاكم�؛ فقد إضطرنا �راعات اإلعتبارات الحزبية التي ظهرت بوجه كل وزير

نتيجًة إليجاد ، ولكن مع ذلك كان عالقتنا مع الحكومة عالقة متوازنة ومتعاونة، داء الرقا� للربملاناأل 
وعىل الرغم من اعتقادنا بان هذه التربيرات تعد عراقيل ومربرات  .)٣٧(اإلتفاقية املربمة ب� الحزب�"

لذلك ومه� ، عىل الصعيد النظريغ� انها مربرات غ� قانونية وغ� علمية ، واقعية عىل الصعيد العميل
  كانت واقعية التربيرات فقد إنعكس ذلك سلباً عىل االداء الرقا� لربملان كوردستان.

أما بخصوص تشكيل اللجان التحقيقية املؤقتة او لجان تقيص الحقائق كإحدى اآلليات الرقابية 
ن خالل هذه الدورة اإلنتخابية سوى للربملان؛ نجد بأن برملان كوردستان � يشكل أيَِة لجنة بهذا الشأ 

العراق -وه�: لجنة إلعادة النظر يف مرشوع دستور إقليم كوردستان) ٨/٩/٢٠٠٥(لجنتِ� مؤقَتتِ� يف 
من قانون ) ٥٨(عىل ضوء مرشوع دستور جمهورية العراق اإلتحادية. وكذلك لجنة متابعة تطبيق املادة

وعليه �كن القول ان عدم تشكيل اللجان التحقيقية خالل  .)٣٨(إدارة الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية
من مزاولة هذه الصالحية الرقابية يعد �ثابة عدم إهت�م ) برملان كوردستان(هذه الدورة وإمتناع 

الربملان �تابعة بعض القضايا التي تكمن ضمن إختصاصاته الرقابية والقانونية؛ وبذلك فإن السؤال 
أي نهاية (من الدستور العراقي الدائم يف موعدها املقرر ) ١٤٠(ان عدم تطبيق املادةاملطروح هنا: هل 

جواً (� يحتاج اىل تشكيل لجنة برملانية ألجل متابعتها؟ هل ان التدخالت العسكرية الرتكية ) ٢٠٠٧عام 
العراقي لجنة داخل أرايض اإلقليم � تقتض تشكيل لجنة تحقيقية برملانية؟ ملاذا شكل الربملان ) وبراً 

ولكن برملان  ؛)٣٩(حول هذه العمليات العسكرية للجيش الرت�) ٢٩/٢/٢٠٠٨(تقيص الحقائق يف 

                                                           
ً أكانت من املواطن� او من الجمعيات ) ٣٦( للمزيد من اإلطالع حول نوعية وعدد هذه الشكاوى واملطالبات سواءا

كوردستان، كارو  یمان�رل�ب یاندن�یاگڕ  یتی�را�بەو �ر �باألهلية او من منظ�ت املجتمع املد� وغ�ها؛ ينظر: 
، جميع الصفحات التي سجل فيها ٢٠١١) ، ٢٠٠٩-٢٠٠٥(مەدوو  یكوردستان، خول یمان�رل�ب ل�ژن�كانی یكانی�جاالك

  هذه املطالبات و التقارير.
  ) .١٢/٧/٢٠١٧العراق للدورة الثانية، يف أربيل، بتاريخ (- مقابلة مع السيد (عدنان املفتي) رئيس برملان كوردستان) ٣٧(
العراق. ينظر: املجلس -لربملان كوردستان) بنفس التاريخ ٧) ، وكذلك قرار رقم(٨/٩/٢٠٠٥) بتاريخ (٥قرار رقم () ٣٨(

الوطني لكوردستان العراق، مجموعة القوان� والقرارات الصادرة عن املجلس الوطني لكوردستان العراق للفرتة 
  .٣٢٥-٣٢٠، ص ص٢٠٠٨) ، املجلد التاسع،٢٧/١٢/٢٠٠٦لغاية  ٤/٦/٢٠٠٥(
لس النواب العراقي، الدائرة اإلعالمية، تقرير لجنة تقيص للمزيد حول هذه اللجنة ونتائج عملها وتقريرها أنظر: مج) ٣٩(

  :. متوفر عىل الرابط٢٠٠٨اد، ايار/الحقائق عن اإلجتياح العسكري الرت� يف إقليم كوردستان العراق، بغد
http://parliamentiraq.com/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=singal9asdasdas9dasda8w9
wervw8vw854wvw5w0v98457475v38937456033t64tg34t64gi4dow7wnf4w4y4t386b5w6576i75page&
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وكذلك هل ان مشكالت شحة املياه وقلة الكهرباء ، كوردستان � يحتذى �ا قام به برملان العراق؟!
الربملانية � تحتاج اىل تشكيل وكذلك نقص الخدمات العامة يف أك�ية مدن األقليم أثناء هذه الدورة 

لجنة تحقيقية برملانية بوصفها ممثلة عن الشعب؟ وعىل الرغم من ذلك فمن غ� املنطقي القول بأنه 
قضية تستوجب عىل الربملان ان يشكل لجنة تحقيقية بصدد متابعتها ومعالجتها طوال  � تحدث أية

  داء الرقا� لربملان كوردستان.وكل هذا يعد مؤرشا سلبيا لأل ، هذه الدورة اإلنتخابية
وعالوًة عىل الوسائل الرقابية التي ذكرناه في� سبق؛ إذ يالحظ بأن برملان كوردستان قد إستعان 
بطريقة شبه رقابية أخرى وغ� مذكورة قانوناً؛ أال وهي إستضافة الوزراء واملسؤول� الحكوميون لغرض 

ئاتهم و وجهت اليهم أسئلة وإستفسارات لتوضيح وبيان تقديم تقارير عن نشاطاتهم يف وزاراتهم اوهي
وكان برملان كوردستان خالل هذه الدورة  .)٤٠(بعض املسائل التي تهم املواطن� يف إقليم كوردستان

) ٤٠(اإلنتخابية قد إستضاف رئيس إقليم كوردستان او رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء يف أك� من 
بحيث تم ، االستفسارات التوضيحية بصدد العديد من القضايا واملسائل املختلفةجلسة برملانية ملناقشة 

إستضافة بعض  اضافة اىلوهذا  .)٤١()٢٠٠٧(تخصيص أغلب هذه الجلسات لهذه اإلستضافات يف عام 
تم ، وعىل سبيل املثال ال الحرص، الوزراء من قبل بعض اللجان الدا�ة للغرض نفسه الذي أرشنا إليه

وزير الرتبية يف إجت�ع مع لجنة الرتبية والتعليم العايل لربملان ) دلشاد عبدالرحمن(كتور حضور الد 
حول بعض املسائل املتعلقة بشؤون ) ٣١/٥/٢٠٠٦(كوردستان بعد ان تم إستضافته من قبل األخ�ة يف 

 لوسائلعليه وعىل الرغم من ان اإلستضافات ليست من ا .)٤٢(الرتبية والتعليم يف إقليم كوردستان
و ، الرقابية القانونية التي ترتتب عليها آثار؛ إالَ انها تعد من الوسائل املؤثرة واملفيدة لربملان كوردستان

  التي لها إنعكاسات إيجابية عىل أداءه الرقا�.
وباإلستناد ملا سبق ذكره �كن القول بأن برملان كوردستان يف دورته اإلنتخابية الثانية قد عجز اىل 

و� يتسنى له تجاوز العراقيل السياسية والواقعية بغية ،  يف أداءه الرقا� عىل أع�ل الحكومةحد كب�
  ان يقوم �هامه الرقابية بشكل فعال ومؤثر.

  

                                                                                                                                               
pa=showpage&pid=114 .٤/٩/٢٠١٨. تاريخ الزيارة:   

إذ ان قانون إنتخاب برملان وتجدر اإلشارة اىل ان اإلستضافة تختلف عن اإلستجواب كوسيلة رقابية مذكورة قانوناً، ) ٤٠(
املعدل �  ١٩٩٢) لسنة١) املعدل وكذلك النظام الداخيل لربملان كوردستان رقم(١٩٩٢) لسنة(١العراق رقم(- كوردستان

يذكرا هذه الطريقة كوسيلة رقابية للربملان تجاه الحكومة، و� ترتتب أية آثار قانونية الحقة بشأنها عندما � يحرض 
ستضافته يف الجلسة الربملانية، او عندما تكون إستفساراته او توضيحاته غ� مرضية بالنسبة ألعضاء املسؤول املراد إ 

الربملان. وعىل سبيل املثال ال الحرص، فقد طلب الربملان وزيري البلديات والزراعة بإستضافة اىل الربملان؛ بناءاً عىل طلب 
) ولكنه� � يحرضا؛ ٢٨/٦/٢٠٠٧) بتاريخ (٨، بناءاً عىل كتابها املرقم (لجنة البلديات والنقل واملواصالت لربملان كوردستان
 یكانی�كوردستان، كارو جاالك یمان�رل�ب یاندن�یاكڕ  یتی�را�بەو �ر �بدون ان ترتتب عىل ذلك آثار قانونية الحقة. ينظر: 

  .٤٩٣. لشو�پ ەیرچاو �س م،ەدوو  یكوردستان، خول یمان�رل�ب یكان�ن�ژ ل
 یكان�شتنیدان یكار  �یرنام�ب راق،�ع-كوردستان یمان�رل�پللمزيد حول هذه اإلستضافات ومواضعها، ينظر: ) ٤١(
  .٢٦٤-١٠، ل ل٢٠٠٩ م،ەچوار  یش�) ، ب٢٥/٧/٢٠٠٩تا ٤/٦/٢٠٠٥(�ل راق�ع-كوردستان یمان�رل�پ
 یكوردستان، خول یمان�رل�ب یكان�ن�ژ ل یكانی�كوردستان، كارو جاالك یمان�رل�ب یاندن�یاكڕ  یتی�را�بەو �ر �ب )٤٢(

  .٣٩٣، لشو�پ ەیرچاو �س م،ەدوو 
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  المحور الثالث

  االداء الرقابي لبرلمان كوردستان في دورته اإلنتخابية الثالثة
واىل الجلسة األخ�ة  كوردستان منذ الجلسة األوىللقد شهدت الدورة اإلنتخابية الثالثة لربملان 

مناقشات حادة ومنافسة شديدة ب� الكتل التي شكلت الحكومة والكتل التي بقيت ضمن املعارضة 
  والسي� يف أدائه الرقا�.؛عىل أداء الربملان) سواءاً كان سلباً ام إيجاباً (وإنعكست ذلك  ،)٤٣(الربملانية

يف أغلب الربملانات يف العا� كانت الوسيلة الرقابية األك� إستخداماً  وعىل غرار ماهو معمول به
وشيوعاً بيد أعضاء الربملان تجاه حكومة إقليم كوردستان هو السؤال الربملا� خالل هذه الدورة 

سؤاالً ) ٤٣٦(و وفقاً ألحصائية مديرية شؤون الربملان؛ نجد ان برملان كوردستان قد وجه نحو ، اإلنتخابية
كم�رسة للعمل الرقا� ) رئيس الحكومة والوزراء ورؤساء الهيئات(اىل أعضاء حكومة إقليم كوردستان 

ويعد  .)٤٤(بغية إستيضاح مسائل غامضة اوالحصول عىل معلومات معينة او غ� ذلك خالل هذه الدورة
ملان كوردستان.ولكن السؤال هذا العدد من األسئلة الربملانية مؤرشاً إيجابياً عىل فعالية األداء الرقا� لرب 

  مدى أجابت الحكومة عىل هذه النسبة الكب�ة من األسئلة الربملانية؟ِّ املطروح هو: اىل أي
�كن القول ان جواب هذا السؤال قد يث� الدهشة بالنسبة ملستوى رُُضوخ الحكومة يف مسؤوليتها 

يتب� بأن الحكومة � تجب عىل  ن الربملانامام الربملان؛ ألنه ومن خالل التمعن باإلحصائيات الواردة م
أي بلغت نسبة األسئلة )، ٣- ك� مب� يف جدول رقم( ،)٤٥(سؤاالً منها طوال هذه السنوات األربعة) ١٥٣(

  من العدد الكيل لألسئلة الربملانية لهذه الدورة اإلنتخابية.) %٣٥(التي � ترد عليها الحكومة 
  

  الربملانية للدورة اإلنتخابية الثالثة لربملان كوردستان: عدد األسئلة ٣-جدول رقم

  املجموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  السنة                              األسئلة 

  ٢٨٣  ١٠  ٩٣  ٧١  ٨٠  ٢٩  األسئلة التي ترد عليها الحكومة
  ١٥٣  ٨  ٢٥  ٦٢  ٤٢  ١٦  األسئلة التي � ترد عليها الحكومة

  ٤٣٦  ١٨  ٢١٢  ١٣٣  ١٢٢  ٤٥  املجموع الكيل
  مديرية شؤون الربملان، إحصائية أسئلة أعضاء برملان كوردستان املصدر: إعتمدنا يف إعداد هذا الجدول عىل:

  للدورة الثالثة، مصدر سبق ذكره.

                                                           
للمزيد حول تركيبة برملان كوردستان يف هذه الناحية، راجع املبحث األول من الفصل الثالث لألطروحتنا املوسومة ) ٤٣(

  ) .٢٠١٣ - ٢٠٠٥ب(تقويم أداء الربملان يف إقليم كوردستان 
أعضاء برملان كوردستان للدورة الثالثة، غ� منشورة.وحصلنا عىل هذه مديرية شؤون الربملان، إحصائية أسئلة ) ٤٤(

) . ولكن حسب إحصائية مديرية إعالم برملان ٩/٧/٢٠١٧) يف (Emailاإل�يل( -اإلحصائية عن طريق التواصل األلكرتو� 
عن: د.أم� فرج رشيف، الحكم  ) . نقال٢٠١٣ً-٢٠٠٩) سؤاالًيف الدورة الثالثة (٤١٨كوردستان بلغ عدد األسئلة الربملانية (

الصالح يف إقليم كوردستان العراق (دراسة يف املقومات واملعوقات) ، أطروحة غ� منشورة ،مقدمة اىل كلية القانون 
  .٦٣، ص٢٠١٣والسياسة يف جامعة السالي�نية،

  املصدر نفسه.) ٤٥(
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واملالحظ هنا انه عىل الرغم من هذه النسبة العالية من األسئلة التي � تجب و� ترد عليها 
برملان كوردستان قد عجز يف إتخاذ اإلجراءات الالحقة املرتتبة عىل هذه املخالفات أن َّ الحكومة؛ إال

وتحولها اىل مرحلة ) عىل هذه املخالفات(والتي يجب ان تحاسب عليها ، القانونية للحكومة إزاء الربملان
ف قدرة الرقابية الالحقة األك� حس�ً؛ أال وهي مرحلة إستجواب الحكومة. ومن ثم يدل ذلك عىل ضع

  الربملان يف التمتع بحقه القانو� بإستخدام هذه الوسيلة الرقابية بغض النظر عن أسبابها او مربراتها. 
وعليه �كن القول إذا كان هذا العدد الهائل من األسئلة الرقابية تعد �ثابة مؤرشاً إيجابياً لفعالية 

وكذلك ، جزه عىل إرغام الحكومة لإلجابة عليهاأالداء الرقا� لربملان كوردستان من ناحية؛ فال ريب أن ع
عدم قدرته عىل إتخاذ التداب� القانونية الالزمة بشأنها تعد �ثابة إخفاق الربملان يف أداءه الرقا� من 

  ناحية أخرى.
التي هي أكرب كتلة برملانية ) طؤرِان(رئيس كتلة التغي� ) كاردؤ محمد(ويف السياق ذاته يؤكد 

ورة األنتخابية الثالثة بأن أغلبية األسئلة التي وجهها برملان كوردستان اىل الحكومة معارضة يف الد

أما بصدد األسئلة التي � ترد عليها ، )(كإحدى وسائل الرقابة الربملانية قد قدمت من قبل املعارضة
ويف . )٤٦(ربملا�الحكومة؛ إذ ان رئاسة الربملان قد أعاقت امام إجراءات تحويل السؤال اىل اإلستجواب ال

اإلتجاه نفسه أكد بعض من الباحث� بأن قا�ة التغي� يف برملان كوردستان كان له دور مؤثر وفعال 
م� أدى اىل تنشيط األداء الرقا� ، بطرق مختلفة، خالل هذه الدورة اإلنتخابية يف مساءلة الوزراء

 توجيه السؤال الرقا� للحكومة من ومن ثم �كن القول أنه بغض عن دور املعارضة يف .)٤٧(للربملان
اإل ان األخ�ة لَم تجب عىل جميع أسئلتها كأعضاء يف برملان كوردستان ك� كان من ، حيث الَكم

وضعف ، م� أدى ذلك اىل إخالل التوازن ب� السلطت� التنفيذية والترشيعية، املفروض ردها قانوناً 
  الناحية.قدرة األداء الرقا� لألخ�ة يف هذه 

أما في� يتعلق باإلستجواب الربملا�؛ فيالحظ انه ألول مرة يف تاريخ أداءه الرقا� إستخدم برملان 
كوردستان هذه الوسيلة الرقابية تجاه رئيس حكومة إقليم كوردستان وإثنان من وزرائه يف عهد 

- من برملان كوردستان) ٢٠١١(لسنة) ١(وقد جاء ذلك بعد صدور قرار رقم، التشكيلة الوزارية السادسة
العراق وهو قرار إدانة وتحريم وتجريم العنف وإطالق النار عىل املواطن� ومداهمة املقرات الرسمية 

و �وجب هذا القرار كان يجب  ،)٤٨(طرفِّ والحزبية واإلرضار باملمتلكات العامة والخاصة من قبل أي

                                                           

) (رغم طلبنا عليها اىل تجدر اإلشارة اىل انه لعدم حصولنا عىل اإلست�رات التي وجدت في) ها أسئلة أعضاء الربملان
الجهة املعنية يف برملان كوردستان) للدورة اإلنتخابية الثالثة فلم يتسْن لنا من تحليل وتحديد نسبة األسئلة املوجه 
 حسب الكتل او العضو او اللجنة، ك� � نتسْن لنا من تحليل طبيعة هذه األسئلة من حيث أهميتها ومدى تأث�ها

  والجهة التي وجهت اليها أعىل نسبة من األسئلة الربملانية، وغ� ذلك.
  ) .٢٤/٨/٢٠١٧مقابلة مع السيد (كاردؤ محمد) رئيس كتلة التغي� للدورة اإلنتخابية الثالثة، بتاريخ () ٤٦(
، (النشأة واملستقبل)العراق، –ان د.رشيد ع�رة الزيدي ويوسف محمد صادق، املعارضة السياسية يف إقليم كوردست) ٤٧(

  متوفر عىل املوقع األلكرتو�: ٣٢، ص ٢٠١٢ث ودراسة السياسات، الدوحة، بحث منشور يف املركز العر� لألبحا
 http://www.dohainstitute.org/release/cf7c6b56-126a-47d6-af38-de28e8d10 

صدر هذا القرار بعد إحداث سلسلة إحتجاجات وتظاهرات ج�ه�ية يف إقليم كوردستان، والسي� يف مدينة ) ٤٨(
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وكذلك  .)٤٩(البيشمركة وفق اإلجراءات القانونيةعىل الربملان مساءلة رئيس الحكومة و وزيري الداخلية و 

من القرار ) ١٥(وبغية تنفيذ فقرة ) (بناءاً عىل طلب العدد القانو� من أعضاء برملان كوردستان
جعفر مصطفى (و، رئيس مجلس الوزراء) برهم أحمد صالح(املذكور؛ فقد تم إستجواب كل من الدكتور

وزير الداخلية يف ثالثة جلسات إستثنائية ) عبدالكريم سلطان عبدالله(وكذلك ، وزير البيشمركة) عيل
  ).٤-ك� مب� يف جدول رقم() ٥٠(للربملان

  

  : اإلستجوابات الربملانية للدورة اإلنتخابية الثالثة لربملان كوردستان٤-جدول رقم
رقم وتاريخ جلسة   طالب اإلستجواب  الشخص املستوجب

  اإلستجواب
نتيجة جلسة 

  اإلستجواب
قرار رفض سحب 

  الثقة
  د.برهم أحمد صالح

  رئيس مجلس الوزراء
العدد القانو� من -

  أعضاء الربملان
 ١٥) ف١قرار رقم(-

٢٣/٢/٢٠١١  

الجلسة اإلستثنائية 
  ،)٦املرقمة(
  ٩/٣/٢٠١١بتاريخ 

إعادة منح الثقة 
) صوتاً ٦٧بأك�ية(
) صوتاً ٢٨مقابل(

  بسحب الثقة

  )٣قرار رقم(
  )٢٠١١لسنة(

  ٩/٣/٢٠١١بتاريخ 

  جعفر مصطفي عيل 
  وزير البيشمركة

العدد القانو� من -
  أعضاء الربملان

 ١٥) ف١قرار رقم(-
٢٣/٢/٢٠١١  

الجلسة اإلستثنائية 
  ،)٨( املرقمة
  ١٠/٤/٢٠١١بتاريخ 

إعادة منح الثقة 
) صوتاً من ٦٨بأك�ية(

  أعضاء الحارضين

  ) ١٥قرار رقم(
  )٢٠١١( لسنة

  ١٠/٤/٢٠١١بتاريخ 

  عبدالكريم سلطان عبدالله 
  وزير الداخلية

العدد القانو� من -
  أعضاء الربملان

 ١٥) ف١قرار رقم(-
٢٣/٢/٢٠١١  

الجلسة اإلستثنائية 
  ،)٩املرقمة(
  ١٩/٤/٢٠١١بتاريخ 

إعادة منح الثقة 
بأصوات أغلبية 

  أعضاء الحارضين

  )١٦قرار رقم(
  ) ٢٠١١( لسنة

  ١٩/٤/٢٠١١بتاريخ 

. ٤٧١-٣٣٥، ص ص٦٤/٢٠١١: مالعراق، املحارض، املجلدات-إعداد هذا الجدول عىل: برملان كوردستاناملصدر: إعتمدنا يف 
العراق، القوان� -برملان كوردستان. وكذلك ٢٠٨-١٥١، ص ص٦٦/٢٠١١. وكذلك م٢٨٩-٢٤٣، ص ص٦٥/٢٠١١و م

  .٣٥٩، ٣٥٨، ٣٤٧، ٣٤٣- ٣٤١)، ص ص١٤/٢٠١٢والقرارات الصادرة..، املجلد(

                                                                                                                                               
) ومابعدها، وكانوا مطالب� بإصالحات سياسية وإدارية وتحس� أوضاعهم ٢٠١١/شباط/١٧السلي�نية ومناطقها يف (

تظاهرين وقوى األمن، باإلضافة اىل توتر شديد املعيشية وغ�ها، م� أدى ذلك اىل وقوع قتىل وجرحى ب� صفوف امل
وحالة من العنف الخط�ة يف اإلقليم. وبغية تهدئة هذا الوضع وكإستجابة ملطاليب املتظاهرين وتلبي حاجاتهم، فقد 

) من خالل جلسة إستثنائية مطولة لربملان كوردستان. للمزيد حول هذه الجلسة، ينظر: ٢٣/٢/٢٠١١صدر هذا القرار يف (
  . ١٢٠-٧، ص ص٢٠١١) ،٦٤العراق، املحارض، املجلد (-رملان كوردستانب
  ) لربملان كوردستان.٢٠١١) لسنة(١) من قرار رقم(١٥الفقرة () ٤٩(

) ( يتكون هذه األعضاء من)ری.سم٦.ئارام قادر، ٥ ز،ی.عمر عبدالعز٤محمد،  ۆ.كارد٣ �ن،ی.بالل سل٢ ق،ی. ناسك توف١ 
 میعبدالرح انیڤ.١١ ن،یعزالد �ن�یپ.١٠.عدنان عپ�ن، ٩عبدالقادر،  میعبدالكر �ن�یپ.٨ ،ی.عبدالله مالنور ٧ م،یسل

 اووزی.١٧عبدالله قادر،  �نیر�.ن١٦ ق،یتوف وا�شپ�.١٥فتاح،  بازی.ر١٤ ز،یعز ی.ئاشت١٣ ن،ی.عبدالرحمن حس١٢عبدالله، 
أحمد حسن،  ان�ی.ب٢١أحمد،  خی.هاوراز ش٢٠أحمد،  ام�یپ.١٩ ن،ینورالد نینجم الد شاری.�١٨ن، ثع دیخورش

 نی.نرس٢٦محمد،  یقبالو  هانیر�پ.٢٥محمد عبدالله،  ستان�.كو ٢٤ ،ظعبدالحاف رزاد�.ش٢٣.كاروان صالح أحمد، ٢٢
 ،یعل�حم دیسع�.حم٣٠ ن،ینجم الد �میظ.ع٢٩ د،یسع لی.إس�ع٢٨ا حسن، ضر  ڵو گر �.س٢٧ ،یفطج�ل مص

  .٣٣٦،ص٢٠١١) ،٦٤العراق، املحارض، املجلد( -برملان كوردستان . ينظر: محمد) نیتحس ردل�.ش٣٢ ،ی.د.صباح برزنج٣١
. و ٤٧١-٣٣٥، ص ص٦٤/٢٠١١العراق، املحارض، املجلدات:م -للمزيد من التفصيل، ينظر: برملان كوردستان) ٥٠(
  .٢٠٨-١٥١،ص ص٦٦/٢٠١١. وكذلك م٢٨٩-٢٤٣،ص ص٦٥/٢٠١١م
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الع عىل البيانات الواردة يف هذا الجدول؛ نجد بأن جميع هذه اإلستجوابات قد ومن خالل اإلط
بأغلبية األعضاء الحارضون  إنتهت بإعادة منح الثقة بالشخص املستوجب ورفض طلب سحب الثقة منه

يف هذه الجلسات املذكورة. ولكن بغض النظر ع� حدث نتيجًة لهذه اإلستجوابات؛ �كن القول أنه يعد 
ام هذه الوسيلة الرقابية للربملان طفرة نوعية للعمل الرقا� وكانت �ثابة سابقة سديدة يف تاريخ إستخد

ومن ثم عىل الرغم من هذا العدد الضئيل إلستجواب مسؤول� يف حكومة إقليم ، برملان كوردستان
  كوردستان.تعد مؤرشاً إيجابياً لألداء الرقا� لربملان ) هذه الرقابة(كوردستان؛ غ� إنها 

وفي� يتعلق باللجان املؤقتة او لجان تقيص الحقائق؛ نجد ان برملان كوردستان قد شكل ثالثة 
وهي لجنة خاصة من ممثيل القوائم كافة يف برملان كوردستان بغية ، لجان خالل هذه الدورة اإلنتخابية

حوار الوطني بهدف إجراء ولجنة لل ،)٥١()٢٤/٢/٢٠١١(املتابعة واإلست�ع اىل مطالب املتظاهرين يف 
وآخرها ، )٥٢()١٧/٣/٢٠١١(الحوار مع ممثيل املتظاهرين واألطراف السياسية واألساتذة واملختص� يف 

، وعليه تعد تشكيل هذه اللجان. )٥٣()٢٩/٥/٢٠١٢(العراق يف  –لجنة للنظام الداخيل لربملان كوردستان 
بة إكرتاث وإعتناء الربملان يف تطبيع األوضاع السياسية �ثا، والسي� اللجنت� املذكورت� األوىل والثانية

لإلقليم من جهة؛ ودوره يف متابعة وُمَداواة مطالب املواطن� من جهة ثانية؛ ومؤرشاً إيجابياً حينذاك 
  لألداء الرقا� للربملان من جهة ثالثة.

م كوردستان وفي� يخص إستضافة املسؤول� الحكوم�؛إستضاف برملان كوردستان رئيس إقلي
ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء واملسؤول� التنفيذي� االخرين؛ اذ بلغ عدد هذه اإلستضافات 

لغرض إستفسار ومناقشة بعض املسائل التي تحتاج ، إستضافة خالل هذه الدورة اإلنتخابية) ١١(نحو 
بل تم تخصيص ، ومن املالحظ انه � تجِر جميع هذه اإلستضافات بناءاً عىل طلب الربملان .)٥٤(توضيحها

  .)٥٥(بعض جلسات الربملان لهذه اإلستضافات بناءاً عىل طلب الشخص املستضيف
ويف السياق ذاته نجد عىل غرار ماهو معمول به يف برملانات العا� ان بعض لجان برملان كوردستان 

وعىل سبيل املثال ال الحرص؛ ، الوزراء يف إجت�عاتها لألغراض املذكورة سلفاً قد إستضافت بعض 
إستضافت اللجنة القانونية لربملان كوردستان إحدى عرش وزيراً يف حكومة إقليم كوردستان فقط يف سنة 

                                                           
) ، للمزيد حول أعضاء هذه اللجنة، ينظر: برملان ٢٤/٢/٢٠١١العراق بتاريخ (-كوردستان) لربملان ١أمر رقم() ٥١(

  .٣٧٧) ، مصدر سبق ذكره، ص١٤العراق، القوان� والقرارات الصادرة ..، املجلد(- كوردستان
ً لقرار الربمل١٧/٣/٢٠١١العراق بتاريخ (-) لربملان كوردستان٢أمر رقم() ٥٢( ) ٤ان املرقم() ، وصدر هذا األمر إستنادا

  .٣٧٨، ٣٤٨) للغرض نفسه، للمزيد حول أعضاء هذه اللجنة، ينظر: نفس املصدر،ص ص١٧/٣/٢٠١١بتاريخ (
) ، للمزيد حول أعضاء هذه اللجنة، ينظر: برملان ٢٩/٥/٢٠١٢العراق بتاريخ (- ) لربملان كوردستان٩قرار رقم() ٥٣(

  .٣٦٠) ، ص١٥/٢٠١٣املجلد(العراق، القوان� والقرارات الصادرة ..، - كوردستان
، ٢٥٧/ص٥٨، م٢٤٧/ص٥٤العراق، املحارض، املجلدات: م-للمزيد من التفصيل ذلك: ينظر برملان كوردستان) ٥٤(
  .٨٣/٢٨٣، م٢٤٧/ص٨٢، م٢٧٣،ص٢٠٣/ص٧٤، م٣٣٧،ص٢٧٩/ص٧٣، م٢١/ص٧٢، م١٨٩/ص٧٠م
) ١٤يس إقليم كوردستان يف جلسته املرقمة(عىل سبيل املثال؛ إستضاف برملان كوردستان السيد (مسعود الربزا�) رئ) ٥٥(

) ، إذ � يتم هذه اإلستضافة بناءاً عىل طلب الربملان وإ�ا عىل طلب رئيس اإلقليم نفسه حينذاك. ٢٩/٥/٢٠١٠بتاريخ (
  . ٢٥٧، ص٢٠١٠) ،٥٨العراق، املحارض، املجلد(-للمزيد من التفصيل ذلك: ينظر برملان كوردستان
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وهذا . )٥٦(فضال عن إستضافة رئيس الهيئات ومسؤول� آخرين للمؤسسات الرسمية األخرى)، ٢٠١١(
ىل فعالية هذه اللجنة من جهة ك� تعد ذلك مؤرشاً إيجابياً ألداء الربملان عىل وجهه األعم من يدل ع

  جهة أخرى.
وعالوًة عىل ماذكرناه؛ فإن حكومة إقليم كوردستان قدمت الحساب الختامي للموازنة العامة 

جراء رقا� �ناقشتها اىل برملان كوردستان؛ وبادر األخ� وكإ) ٢٠١١(و) ٢٠٠٩(إلقليم كوردستان لسنتي 
وتم إصدار تقرير ومقرتحات لجنة )؛الحساب الختامي لهذين السنت�(تصديقها  ، اضافة اىلومتابعتها

التي ألزمت حكومة إقليم كوردستان بشأن ماجاء بهذين ، الشؤون املالية واإلقتصاد لربملان كوردستان
الرغم من عجز برملان كوردستان يف مداولة �كن القول أنه عىل  من خالل ما تقدم ،)٥٧(التقريرين

والذي يعد ضعفا يف قدرته  وتصديق الحساب الختامي لجميع السنوات األربعة لهذه الدورة اإلنتخابية
عىل إجبار الحكومة عىل تقديم الحسابات الختامية؛ غ� ان إصدار هذين القرارين بصدد تصديق 

  الرقابة املالية لربملان كوردستان.الحساب الختامي يعد مؤرشاً إيجابياً ألداء 
رئيس برملان كوردستان ) وبناءاً عىل ماذكرناه ينبغي ان نش� اىل رأي السيد الدكتور أرسالن بايز

للسنت� األخ�ت� يف الدورة اإلنتخابية الثالثة بهذا الصدد إذ يقول " نظراً للتأث�ات السلبية لألحزاب 
� يكن �قدور األخ� دوراً فعاالً يف م�رسة أدائه الرقا� ، لربملان كوردستانالسياسية عىل العمل الرقا� 

وعىل الرغم من  .)٥٨(ولذلك كان أدائه ضعيفاً"، ك� � يكن �قدور الربملان سحب الثقة، عىل الحكومة
قات يف إتفاقنا مع هذا الرأي؛ غ� انه من خالل كل ماذكرناه سابقاً �كن القول بغض النظر عن اإلخفا

وضعفه؛ غ� ان برملان كوردستان خطَّى خطوة مهمة نحو إ�اء ) املذكورة سلفاً (األداء الرقا� للربملان 
ويبدو ان لوجود املعارضة ، أدائه الرقا� وفعاليته عىل أع�ل السلطة التنفيذية يف إقليم كوردستان

  ان يف دورته اإلنتخابية الثالثة. الربملانية الفاعلة أثر واضحا عىل تحس� الدور الرقا� للربمل
  

   

                                                           
محمود:  ە.كاو ٢) ، نی(مرت ةیاإلجت�ع ونؤ العمل والش ریعبدالله: وز بی.أسوس نج١من (كل يتكون هذه الوزراء ) ٥٦(

واإلسكان،  راإلع�ریاحمد عبدالله: وز ران�.كام٤مرات) ، ٣العدل ( ری: وزدیرش وفؤ .ر ٣ ،ةوكال نینفلؤ وامل ء الشهدا ریوز
ملزيد من  ،النقل واملواصالت) ری.وز٨ ،ةاحیوالس اتیالبلد ری.وز٧ ،ةالزراع ری.وز٦ ،ةوالصناع ةالتجار  ریوز كی.سنان جلب٥

- ٢٠٠٩(م�ی�س یكوردستان، خول یمان�رل�ب یكان�ژن�ل یكاروچاالك مان،�رل�پ یكاروبار  یتی�را�بەو �ر �بصيل، ينظر: االتف
  .٢٢٣-٢١٨یكانەر �الپ شو،�ب ەیرچاو �س م،�كی� یرگ�) ، ب٢٠١٣

. )٢٠١٢/ ٢٤/١٢) بتاريخ (٢٠١٢لسنة() ١٨) ،وكذلك قرار رقم(٢٧/٦/٢٠١٠) بتاريخ(٢٠١٠) لسنة(٤ينظر: قرار رقم() ٥٧(
) ٢٣٥ص ١٣/٢٠١١العراق، املجلدين (م-العراق، القوان� والقرارات الصادرة عن برملان كوردستان-برملان كوردستان

  ) .٣٧١ص ١٥/٢٠١٣و(م
) ، يف ٢١/٩/٢٠١٣لغاية  ١٥/٢/٢٠١٢بايز) رئيس برملان كوردستان للفرتة ( مقابلة مع السيد الدكتور(أرسالن) ٥٨(

  ) .١٧/٧/٢٠١٧السلي�نية، بتاريخ(
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  المحور الرابع

  دورتي الثانية والثالثة بينمقارنة فعالية األداء الرقابي لبرلمان كوردستان 
من خالل اإلطالع عىل ماذكرناه يف املحورين السابق� حول األداء الرقا� لربملان كوردستان وكيفية  

عىل أع�ل الحكومة يف دورتيه اإلنتخابيت� الثانية والثالثة؛ تنظيم الوسائل الرقابية ومدى فعاليتها 
تتجىل أهم مظاهر الرقابة الربملانية يف برملان كوردستان بصورة عامة هي السؤال الربملا�؛ ألنها الوسيلة 

� ولذلك تتشابه األداء الرقا ، الرقابية األك� إستخداماً تجاه الحكومة مقارنة بالوسائل الرقابية األخرى
  للربملان لكال الدورت� من هذه الناحية.

أي نسبة األسئلة التي تم توجيهها اىل الحكومة؛ يالحظ ان نسبة األسئلة التي ، ِّأما من حيث الكم
من نسبة األسئلة التي قدمها برملان كوردستان ) %١٣٬٣(تم تقد�ها يف الدورة الثانية � تصل سوى نحو 

ر بلغ مقدار األسئلة املوجهة للحكومة يف الدورة الثالثة أك� بسبعة او �عنى آخ، يف دورته الثالثة
ويعد هذا الفارق يف عدد ، )٥٩(أضعاف من مقدار األسئلة املوجهة للربملان يف دورته اإلنتخابية الثانية

 األسئلة املطروحة داللة واضحة عىل فعالية األداء الرقا� يف الدورة الثالثة لربملان كوردستان مقارنة
  بدورته الثانية يف هذه الناحية.

أما في� يخص نسبة إستجابة الحكومة لهذه األسئلة لكال الدورت�؛ إذ يالحظ انه عىل الرغم من 
تباين كب� من حيث عدد األسئلة املوجهة ب� الدورت�؛ غ� ان هناك فارق ضئيل يف نسبة األسئلة التي 

لألداء الرقا� ) %٥٬٧(ألحرى هناك تفوق نسبي يصل اىل نحو او با، � ترد عليها الحكومة لكال الدورت�
اي ، للربملان يف الدورة الثانية من حيث نسبة األسئلة التي تجب عليها الحكومة مقارنة بالدورة الثالثة

من مجموع األسئلة املقدمة يف الدورة ) %٧٠٬٧(ان نسبة األسئلة التي اجابت عنها الحكومة بلغت نحو 
يف الدورة ) %٦٥(ان كوردستان؛ يف ح� بلغت نسبة األسئلة التي أجابت عنها الحكومة نحوالثانية لربمل

من دون تتابع او إتخاذ اإلجراءات القانونية الالحقة ) ٥- ك� مب� يف جدول رقم(اإلنتخابية الثالثة؛ 
نسبي ب� كال بشأن نسبة األسئلة التي � ترد عليها الحكومة. وعىل ذلك �كن القول ان هناك تقارب 

ضعف قدرة الربملان عىل مالحقة ومساءلة الحكومة عىل عدم إستجابة األخ�ة  الدورت� من حيث
  ألسئلة أعضاء الربملان.

  

  : مقارنة عدد ونسبة األسئلة الربملانية للدورة اإلنتخابية الثانية والثالثة لربملان كوردستان٥-جدول رقم
  الدورة                  

   األسئلة 
األسئلة التي أجابت 

  عليها الحكومة
األسئلة التي � تجب 

  عليها الحكومة
  املجموع الكيل

  %١٠٠  ٥٨  %٢٩٬٣  ١٧  %٧٠٬٧  ٤١  الدورة اإلنتخابية الثانية
  %١٠٠  ٤٣٦  %٣٥  ١٥٣  %٦٥  ٢٨٣  الدورة اإلنتخابية الثالثة

- ٢٠٠٥كوردستان ( یمان�رل�پ یمەدوو  یخول یمانتاران�رل�ارق جامباز، پا يف إعداد هذا الجدول عىل: طاملصدر: إعتمدن
وكذلك مديرية شؤون الربملان، إحصائية .٢٨٣-٨لل شو،�ب ەیرچاو �س ن،�كەكوردستان د یت�حكوم یاربارانی) پرس٢٠٠٩

  أسئلة أعضاء برملان كوردستان للدورة الثالثة، مصدر سبق ذكره.

                                                           
  راجع املحورين الثا� والثالث يف هذه الدراسة.) ٥٩(



  ٢٠١٨ كانون االول) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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دامها ضئيلة جداً خالل هات� الدورت� أما في� يتعلق باإلستجوابات الربملانية؛ نجد ان نسبة إستخ
والسي� كان برملان كوردستان عاجزاً عن إستخدام هذه الوسيلة الرقابية خالل دورته ، بصورة عامة

مارس هذه الصالحية القانونية ثالثة مرات يف دورته اإلنتخابية ) الربملان(يف ح� أنه ، اإلنتخابية الثانية

عىل فعالية أدائه الرقا� خالل دورته الثالثة مقارنة بدورته الثانية يف هذه ومن ثم يدل ذلك ، )(الثالثة
الناحية. ولكن مع ذلك يالحظ لوال الوجود الفعال للمعارضة الربملانية يف هذه الدورة؛ ملا كان بإمكان 

و ، مةرئيس الحكو (وإثارة سحب الثقة من املستجوب� الثالث ، الربملان مزاولة هذه الوسيلة الرقابية
من األعضاء الذين طالبوا بهذه ) %٨٥(يف الربملان؛ ألن أك� من) وزيري البشمركة والداخلية

وبناءاً عىل ذلك يعود عدم طلب اإلستجواب يف ، )٦٠(اإلستجوابات يف الربملان كانوا من الكتل املعارضة
  الدورة الثانية لعدم وجود املعارضة يف الربملان.

املؤقتة او اللجان التحقيقة؛ يالحظ ان هناك تشابه ب� كال الدورت� ولكن في� يخص اللجان 
وكذلك مع التقارب النسبي ، لربملان كوردستان من حيث ضعف أدائه الرقا� يف هذه الناحية بوجه عام

� لهات) لجنت� مؤقتت� يف الدورة الثانية وثالثة لجان يف الدورة الثالثة(يف عدد اللجان املذكورة املشكلة 

اال ان مهام وإختصاصات هذه اللجان ب� كال الدورت� مختلفة من حيث هدفها ونتائجها. ؛ )(الدورت�
وعىل الرغم من أهميتها؛ غ� إن األهداف التي شكلت من أجلها هات� اللجنت� يف الدورة الثانية � 

أما ، )٦١(باملهام األخرى للربملان تتعلق باألداء الرقا� لربملان كوردستان عىل الحكومة بقدر ماهي متعلقة
السي� اللجنت� اللت� تعلقتا �تابعة مطالب املتظاهرين والحوار ، اللجان التي شكلت يف الدورة الثالثة

بناءاً عىل ذلك �كن القول بأن . )٦٢(فإن مهامها كانت تكمن يف إطار أدائه الرقا� )؛٢٠١١(الوطني يف 
لربملان كوردستان من حيث دور اللجان التحقيقية يف دورته الثالثة  هناك تفوق نسبي لألداء الرقا�

  مقارنة بدورته الثانية. 

                                                           

)ول مع برملانات الد ) وعندما يقارن هذه النسبة من األسئلة واإلستجوابات لربملان كوردستان من خالل هات� الدورت�
األخرى يظهر بأن األداء الرقا� للربملان يف اإلقليم كان ضعيفاً جداً، فعىل سبيل املثال ال الحرص؛ إذ بلغ عدد األسئلة التي 

- ٢٠١٣) إستجواباً فقط يف فصله الترشيعي الرابع العرش (٢٣) سؤاالً و(٣١٤٨وجهه مجلس األمة الكويتي للحكومة (
  سمي ملجلس األمة الكويتي عىل الرابط:املوقع الر للمزيد، ينظر: ) . ٢٠١٦

 http://search.kna.kw/web/Retrieval/Home.aspx ) .١٧/٩/٢٠١٨تاريخ الزيارة (   
) ٦٤املحارض، املجلد( العراق، -للمزيد حول هذه األعضاء، ينظر: برملان كوردستان) عضواً.٣٢(يتكون عددههم من ) ٦٠(
  .٣٣٦،ص٢٠١١،

) () مائة وعرشة ١١٠بلغ عدد اللجان التحقيقية املشكلة من قبل مجلس النواب العراقي للدورت� األوىل والثانية (
لجنة تحقيقية. وعندما يقارن هذا العدد من اللجان التحقيقية باللجان التحقيقية املشكلة لربملان كوردستان خالل 

انية والثالثة، يظهر بأن عدد اللجان التحقيقية لربملان كوردستان ضئيلة جداً. للمزيد، ينظر: د.هاتف محسن الدورت� الث
  .٤٢٨كاظم، مصدر سبق ذكره، ص

  للمزيد من التفصل حول هات� اللجنت�: راجع املحور الثا� من هذه الدراسة.) ٦١(
) ، مصدر ١٤/٢٠١٢القوان� والقرارات الصادرة ..، املجلد(العراق، -للمزيد من التفصيل، ينظر: برملان كوردستان) ٦٢(

  . او راجع: املحور الثالث من هذا املبحث.٣٧٧سبق ذكره، ص
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وفي� يتعلق �قارنة اإلستضافات الربملانية لهات� الدورت�؛ نجد انه � تصل نسبة اإلستضافات التي 
لربملان  اإلنتخابية الثانيةمقارنة بالدورة ) %٢٧٬٥(خصصت اليها جلسة برملانية يف الدورة الثالثة سوى 

أي بلغت نسبة إستضافات املسؤول� الحكومي� يف الدورةالثانية نحو أربعة أضعاف مقارنة ، كوردستان
وعليه تعد هذه اإلستضافات ضمن اإلطار الرقا� لربملان كوردستان؛ ونجد هناك ، )٦٣(بالدورة الثالثة

  انية مقارنة بدورته الثالثة.فعالية أك� لهذا األداء للربملان يف دورته الث
يتضح م� تقدم بأن األداء الرقا� لربملان كوردستان يف دورته اإلنتخابية الثالثة بصورة عامة كان 

ولكن هذه التطورات يف األداء الرقا� ليس �عزل ، أك� تأث�اً وفعاليًة مقارنًة بأدائه الرقا� للدورة الثانية

وعليه فعند الحديث عن . )(ادية واإلجت�عية لإلقليم داخلياً وخارجياً عن التغ�ات السياسية واإلقتص
مقارنة أداء برملان كوردستان ب� دورت� مختلفت� ينبغي ان يأخذ بالحسبان األسباب والدوافع الذاتية 

عىل مدى فعالية او مستوى إخفاق برملان كوردستان ، سلباً ام إيجاباً ، واملوضوعية التي تنعكس بدورها
  يف أدائه. 

  

  الخاتمة واإلستنتاجات
وكذلك مقارنته من ، يتضح م� تقدم ان البحث عن فعالية األداء الرقا� لربملان كوردستان وتقو�ه 

ه ب� العراق قد تغ� من حيث طبيعة تركيبت- األمور املهمة واملعقدة؛ والسي� أن برملان كوردستان
وذلك بعد ان ادت إنتخابات الدورة الثانية اىل ، نحو األفضل دورتيه الثانية والثالثة يف نواحي عدة

وكذلك ، لتحجز مقاعد لها يف برملان كوردستان دخول عدد آخر من القوى السياسية اىل هذه املؤسسة
دفعت الحياة الربملانية يف اإلقليم معارضة برملانية سياسية حقيقية و فعالة يف الدورة الثالثة التي بروز 

وظهور األصوات التي تنتقد الحكومة ، من مرحلة اإلج�ع الربملا� اىل مرحلة التعددية السياسية
ومن ثم إذا كانت فعالية األداء الرقا� للربملان إنعكاساً لطبيعة تركيبته يف هات� ، واألغلبية الربملانية

ات دوراً وتأث�اً يف مستوى فعالية أدائه. ولذلك كانت فعالية أداء الدورت�؛ فال شك ان لهذه التغ� 
والسي� ان للظروف السياسية  )؛ولو كان نسبياً (الرقا� للربملان تختلف من دورة اىل دورة أخرى 

والعوامل املوضوعية او الذاتية للربملان دوراً مؤثراً عىل طبيعة ومستوى أدائه يف هات� الدورت� عىل 
  اء.حد سو 

، ولعل النتائج التي وصلت اليها هذه الدراسة قد إعتمدت عىل املعلومات املتوفرة يف األساس
وباإلستناد ملا ذكرناه من املؤرشات. ومن ثم فقد خلصت الدراسة اىل مجموعة من االستنتاجات 

  والتوصيات؛ وك� يا�:

                                                           
  للمزيد من التفصيل، راجع: املحورين الثا� والثالث من هذه الدراسة.) ٦٣(

) (الحاكمة، وفتح العديد من  و كانت من ب� هذه التطورات هي بروز املعارضة الربملانية القوية إزاء األغلبية
القنصليات واملكاتب الدبلوماسية للدول املختلفة، وكذلك �و وإنتعاش النسبي للوضع املعييش واإلقتصادي يف اإلقليم 
بصورة عامة، وفضالً عن تحس� وإستقرار البيئة السياسية والنفسية للمجتمع، وغ�ها من الدوافع والتغ�ات السياسية 

  جت�عية والثقافية األخرى.واإلقتصادية واإل 



  ٢٠١٨ كانون االول) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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� لَكونها من املهام التي تعطي تعد الوظيفة الرقابية إحدى أهم الركائز األساسية للعمل الربملا  .١
للربملان هيبًة ومكانة سامية أمام السلطات األخرى؛ لذلك فإن فعالية األداء الرقا� للربملان تنعكس 

  والعكس صحيح بالنسبة لها.، إيجاباً عىل مدى هيبته ومستوى قدرته
ط به قانون إنتخاب برملان � يفلح برملان كوردستان يف دورته اإلنتخابية الثانية يف القيام �ا أني .٢

املعدل من  ١٩٩٢لسنة) ١(وكذلك نظامه الداخيل رقم، املعدل ١٩٩٢لسنة) ١(كوردستان رقم
الصالحيات الرقابية التي تتمثل �ساءلة الحكومة واإلستجواب وتشكيل اللجان التحقيقية حول 

ه الرقا� يف هذه القضايا التي تقع ضمن سلطاته املخولة اليه. وتتجىل أهم مظاهر ضعف أدائ
  الدورة اإلنتخابية يف:

ضعفه يف مساءلة الحكومة من حيث الكم والكيف؛ والسي� ان توجيه هذا العدد القليل من   - أ 
تدل عىل إخفاقه ، التي تعد من اإلختصاصات الرقابية البديهية وغ� الخط�ة، األسئلة للحكومة

 يف مزاولة هذه املهة الرقابية.
فشله يف اللجوء اىل إستجواب الحكومة ولو ملرة واحدة خالل هذه الدورة اإلنتخابية وعدم   -ب 

�تعه بهذه الوسيلة الرقابية املهمة؛ تث� كث� من األسئلة عن مستوى فعالية األداء الرقا� 
 للربملان وإخفاقه يف مزاولة هذه السلطة الرصينة له. 

بيد ان الربملان � ، ليم تحتاج اىل املتابعة واملعالجةيف اإلق كانت هناك قضايا حساسة كث�ة  -ج 
االمر الذي يدل عىل فشله يف القيام ؛تشكل لجان تحقيقية خاصة لها يكرتث لها و� يبادر اىل

 بدوره وم�رسة اختصاصه يف هذا املجال.
عىل الرغم من  ضعف قدرة الربملان يف شتى مجاالت املهام الرقابية يف دورته اإلنتخابية الثالثة؛ ولكن .٣

أدائه الرقا� املتواضع؛ غ� ان تشكيل بعض اللجان التحقيقية للقضايا التي تهم مطالب املواطن� يف 
توجيه العديد من  اضافة اىلو ، وإستخدامه لوسيلة اإلستجواب كإحدى سلطاته الرقابية، ٢٠١١عام

� من خالل هذه الدورة وكذلك إرغامها عىل تقديم الحسابات الختامية مرت، األسئلة للحكومة
  تكون �ثابة مؤرشاً إيجابياً عىل أدائه الرقا� يف هذه الدورة. ؛اإلنتخابية

السي� إخفاقه يف القيام باإلجراءات ، ضعف قدرة الربملان يف متابعة مخالفات الحكومة ومالحقتها .٤
ها إليها من قبل القانونية التي ترتتب نتيجة لعدم إجابة الحكومة عىل ألسئلة التي �ت توجيه

  الربملاني� يف هات� الدورت� اإلنتخابيت�.
يتضح من خالل مقارنة األداء الرقا� لكال الدورت� اإلنتخابيت� املذكورت�؛ عىل الرغم التشابه  .٥

النسبي يف طبيعة إخفاق وضعف األداء الرقا� للربملان يف هات� الدورت�؛ ولكن مه� كانت أسباب 
مربراته فإن األداء الرقا� للدورة الثالثة كان أك� فعالية من الدورة الثانية بصورة هذا الضعف او 

  وقد أثبتت هذه النتيجة الفرضية التي حاولت هذه الدراسة إثباتها.، العامة
، مؤسساتية -سياسية او بنيوية  - قانونية ، �ة معوقات او عراقيل ر�ا كانت؛ موضوعية او ذاتية .٦

و داخله؛ حالت دون ان يتمكن الربملان من القيام بأدائه الرقا� بصورة فعالة ومؤثرة خارج الربملان ا
  ).٢٠١٣- ٢٠٠٥(يف كال الدورت� اإلنتخابيت� خالل 
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  التوصيات
استنادا اىل النتائج التي خرج بها البحث �كن ان نقدم بعض التوصيات التي قد تساهم يف ترص� 

  وك� يا�: العراقالعمل الرقا� لربملان كوردستان 
بغية تطور العمل الربملا� يف اإلقليم بصورة عامة و تفعيل الوسائل الرقابية بصورة خاصة ينبغي  .١

وكذلك النظام الداخيل للربملان �ا يناسب مع ، إصالح وتحس� قانون إنتخاب برملان كوردستان
ستوى كفاءات النواب من جهة التغ�ات والتطورات الحديثة؛ والسي� تعديل املواد التي تتعلق �

  وصالحيات اللجان يف القيام �هامها الرقابية من جهة أخرى.
من الرضورة �كان تنظيم وتحديد العالقة ب� السلطات العامة الرسمية يف اإلقليم؛ السي� عالقة  .٢

قيام والتأكيد عىل إستقاللية مؤسسة الربملان من حيث م�رسة صالحياتها وال، الربملان بالحكومة
  وعدم الس�ح قانوناً لهيمنة السلطة التنفيذية عليها لغرض عدم إختالل التوازن بينه�.، �هامها

ألجل تجسيد ثقة املواطن� بالربملان يجب عىل الربملاني� إتخاذ جميع الوسائل الرقابية املمكنة  .٣
يع اإلجراءات الرضورية وإتباع جم، قانوناً إزاء أية مخالفة او إنتهاك الحكومة ويف شتى املجاالت

املسبقة او الالحقة لغرض تعزيز العمل الرقا� للربملان؛ ول� يجعل الربملان مؤسسة نيابية قوية 
  ذات إرادة مستقلة ومكانة سامية يف االقليم.

برملان كوردستان مؤسسة فعالة وقوية ينبغي إعادة النظر بكيفية وطبيعة تعامل هذه  ل� يكون .٤
اب السياسية؛ والسي� الحد من التداخالت السلبية لهذه األخ�ة يف العمل املؤسسة مع األحز 

ك� يكون من الرضوري دخول قادة األحزاب واملسؤول� العليا لها اىل الربملان ، الربملا� من جهة
من خالل اإلنتخابات من جهة أخرى؛ وذلك ألن مكانة وقوة األعضاء تعد �ثابة قوة للربملان 

  عيل أدائه. وتؤدي اىل تف
تطوير اإلعالم الربملا� واإلهت�م بوسائل التكنولوجية واإلتصالية املعارصة للربملان وتحس�  .٥

وكذلك تجسيد شفافية الربملان وإنفتاحه أمام منظ�ت املجتمع ، الخدمات املعلوماتية من جهة
والسي� تأث�هم يف فعالية  ،املد� و وسائل اإلعالم وعدم تحجيم دورها يف التأث� يف العمل الربملا�

  الرقابة الربملانية.
  

  قائمة المصادر
  أوالً: املعاجم واملوسوعات: 

  .٢٠٠٤، د�، ترجمة ونرش: مركز الخليج لألبحاث، معجم بالكويل للعلوم السياسية، فرانك بييل .١
، ب�وت، والنرشاملؤسسة العربية للدراسات ، الجزء االول، ة، موسوعة السياسد.عبد الوهاب الكيايل .٢

١٩٧٩. 
  

  ثانياً: الكتب:
 :الكتب باللغة العربية  . أ

، ب�وت، مكتبة السنهوري، ٢٠٠٣الدور الرقا� للربملان العراقي بعد عام، د. احمد يحيى الزه�ي .٣
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٢٠١٦.  
، القاهرة، مكتبة الرشوق الدولية، ت: د.عيل الصاوي، كيف يعمل الربملان، بول سيلك وزميله .٤

٢٠٠٤. 
دراسة تحليلية (املسئولية السياسية للسلطة التنفيذية يف النظام الربملا� ، حميد عبداللهد. بيشةوا  .٥

 .٢٠١٣، السلي�نية، مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية)، مقارنة
 .٢٠١٠، اربيل، مطبعة شهاب، الوظائف غ� الترشيعية للربملان، د. بختيار غفور البال� .٦
، العاتك لصناعة الكتاب، نظمة السياسية والدستورية املقارنةاأل ، د.حسان محمد شفيق العا� .٧

 .٢٠٠٧، القاهرة
 .٢٠١٠، بغداد، الدار العربية للقانون، االنظمة السياسية، د. حميد حنون خالد .٨
الدور الرقا� للربملان يف املجال املايل يف النظام الدستوري اإلنجليزي ، د. حامد حمود الخالدي .٩

  .٢٠٠٩، القاهرة، ار النهضة العربيةد، واملرصي والكويتي
دليل للم�رسة الجيدة من  - الربملان والد�قراطية يف القرن الحادي والعرشين ، ديفيد بيثام .١٠

 .٢٠٠٦، ب�وت، إصدارات اإلتحاد الربملا� الدويل
 .٢٠٠٣، مرص، جامعة القاهرة، قياس فعالية الربملان، د.عيل الصاوي .١١
، ب�وت، املنظمة العربية ملكافحة الفساد، الرقابة املالية يف االقطار العربية، د. سليم الحص وزمالئه .١٢

٢٠٠٩. 
  .١٩٩٠، جامعة بغداد، االنظمة السياسية، د. صالح جواد الكاظم و زميله .١٣
دار بالل للطباعة ، الرقابة الربملانية من منظور لبنا� وعر� ودويل، عدنان محسن ظاهر وزميله .١٤

 . ٢٠١٠، ب�وت، والنرش
جالل حزي ، منشأة املعارف، هيمنة السلطة التفيذية عىل أع�ل الربملان، د. رأفت الدسوقي .١٥

  .٢٠٠٦، االسكندرية، ورشكائه
املرصد القومي ، التحقيق الربملا� يف الدول العربية واالمريكية واألوروبية، د. فارس محمد عمران .١٦

 .٢٠٠٨، القاهرة، لإلصدارات القانونية
، دار النهضة العربية للطباعة والنرش)، الدولة والحكومة(النظم السياسية ، ليلة د.محمد كامل .١٧

  .١٩٦٩، ب�وت
دار الفكر والقانون للنرش )، دراسة مقارنة(الرقابة الربملانية عىل أع�ل الحكومة ، مفتاح حرشاو .١٨

  .٢٠١٤، املنصورة، والقانون
ت: ، االنظمة السياسية الكربى– املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، موريس دوفرجية .١٩

وشبكة العربية لألبحاث ، مجد: املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، ٢ط، د.جورج سعد
  .٢٠١٤، ب�وت، والنرش

  
  : الكتب باللغة اإلنكليزية  . ب

20.  Hironori Yamamoto, Tools for parliamentary oversight - A comparative study of 88 
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national parliaments, Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland, 2007. 
  

  : الكتب باللغة الكوردية  . ت
 یاربارانی) پرس٢٠٠٩-٢٠٠٥كوردستان ( یمان�رل�پ یمەدوو  یخول یمانتاران�رل�پ، رق جامبازطا .٢١

، ر�ول�ه، شهاب �یچاپخان، كوردستان یمان�رل�پ یكانەوكراو � ب�ل، ن�كەكوردستان د یت�حكوم
٢٠٠٩.  

  
  :االطاريح :ثانياً 

)، دراسة يف املقومات واملعوقات(الحكم الصالح يف إقليم كوردستان العراق ، أم� فرج رشيف .٢٢
 .٢٠١٣، مقدمة اىل كلية القانون والسياسة يف جامعة السالي�نية، أطروحة غ� منشورة

  
  ثالثاً: املجالت:

تنفيذ املوازنة العامة االتحادية �وجب  الرقابة الربملانية عىل، ذوالفقار عيل رسن وزميله .٢٣
 .٢٠١٢، ١- العدد، ٢٠املجلد، مجلة جامعة بابل/ العلوم االنسانية، ٢٠٠٥دستور

املجلة الربملانية ، آليات الرقابة للجان الربملانية يف املجلس النواب العراقي، د. معتز فيصل العبايس .٢٤
 .٢٠١٢، ٢العدد، ادبغد، مجلة قانونية دورية تعني بالثقافة الربملانية–

  
  رابعاً: التقارير و الدراسات العلمية: 

، العراق –املعارضة السياسية يف إقليم كوردستان ، د.رشيد ع�رة الزيدي ويوسف محمد صادق .٢٥
. ٢٠١٢، الدوحة، بحث منشور يف املركز العر� لألبحاث ودراسة السياسات)، النشأة واملستقبل(

 متوفر عىل املوقع األلكرتو�:
http://www.dohainstitute.org/release/cf7c6b56-126a-47d6-af38-de28e8d10fab. 

 for parliaments- A self-assessment toolkit(ـاملوسومة ب) IPU(دليل اإلتحاد الربملا� الدويل .٢٦
 - Evaluating parliament ( يف)٢٠٠٨.(  

لكل من االتحاد الربملا� الدويل والربنامج األمم ) ٢٠١٦(و) ٢٠١٢(التقريرين الربملا� العاملي يف  .٢٧
  ).UNDP( املتحدة األ�ا�

  
  خامساً: الدسات� والقوان� والوثائق:

 ).٢٠٠٥دستور جمهورية العراق الدائم لعام (  . أ
  :القوان�  . ب

 املعدل. ) ١٩٩٢(لسنة ) ١(العراق رقم-برملان كوردستانقانون إنتخاب  .٢٨
 املعدل.) ١٩٩٢(لسنة) ١(العراق رقم -النظام الداخيل لربملان كوردستان  .٢٩
  .٢٠١٨العراق - النظام الداخيل لربملان كوردستان .٣٠
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  :الوثائق  . ت

عن  القوان� والقرارات الصادرة)، املجلس الوطني لكوردستان العراق(العراق - برملان كوردستان .٣١
  .١٥/٢٠١٣م، ١٤/٢٠١٢م، ٩/٢٠٠٨املجلدات: م، العراق- برملان كوردستان

، ٦٤، ٥٨، ٥٤(املجلدات: ، املحارض)، املجلس الوطني لكوردستان العراق(العراق -برملان كوردستان .٣٢
٨٣، ٨٢، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٦، ٦٥.( 

 یمان�رل�ب یكان�زنیل یكانی�كارو جاالك، كوردستان یمان�رل�ب یاندن�یاكڕ  یتی�را�بەو �ر �ب .٣٣
 . ٢٠١١، )٢٠٠٩-٢٠٠٥( مەدوو  یخول، كوردستان

 �ل راق�ع- كوردستان یمان�رل�پ یكان�شتنیدان یكار  �یرنام�ب، راق�ع- كوردستان یمان�رل�پ .٣٤
 . ٢٠٠٩، مەچوار  یش�ب، )٢٥/٧/٢٠٠٩تا ٤/٦/٢٠٠٥(

  غ� منشورة.، للدورة الثالثة إحصائية أسئلة أعضاء برملان كوردستان، شؤون الربملان مديرية .٣٥
  

  سادساً: املقابالت:
) ٢١/٩/٢٠١٣لغاية  ١٥/٢/٢٠١٢(رئيس برملان كوردستان للفرتة ) أرسالن بايز(مقابلة مع الدكتور .٣٦

  ).١٧/٧/٢٠١٧(بتاريخ، يف السلي�نية
بتاريخ ، يف أربيل، العراق للدورة الثانية-رئيس برملان كوردستان) عدنان املفتي(مقابلة مع السيد  .٣٧

)١٢/٧/٢٠١٧.(  
  ).٢٤/٨/٢٠١٧(بتاريخ ، رئيس كتلة التغ� للدورة اإلنتخابية الثالثة) كاردؤ محمد(مقابلة مع السيد  .٣٨

  
  :املصادر األلكرتونية سابعاً:

 ، املوقع الرسمي ملجلس النواب العراقي .٣٩
http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/DecisionsAndRecommendations.aspx 

تقرير لجنة تقيص الحقائق عن اإلجتياح العسكري الرت� ، الدائرة اإلعالمية، مجلس النواب العراقي .٤٠
 :. متوفر عىل الرابط٢٠٠٨ايار/، بغداد، يف إقليم كوردستان العراق

http://parliamentiraq.com/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=singal9asdas
das9dasda8w9wervw8vw854wvw5w0v98457475v38937456033t64tg34t64gi4dow7wnf4
w4y4t386b5w6576i75page&pa=showp.age&pid=114 

 ملجلس األمة الكويتي عىل الرابط:  الرسمي املوقع .٤١
http://search.kna.kw/web/Retrieval/Home.aspx 

متوفر عىل ، خصصةتبحث قانو� مقدم للموسوعة القانونية امل، الرقابة الربملانية، د. حسن البحري .٤٢
 http://parliament.gov.sy/SD08/msf/1438765605_.pdf          :املوقع االلكرتو�
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