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ادلستخلص
بػ ١ٝؼكٝل ايػٝاز ٠ايؿعب َٔ ١ٝخالٍ ايتُج ٌٝايٓٝاب ٞبٛاغط ١ممجًني ىتاضِٖ
ايؿعب ٚؾل ضغبات٘ ٚن ٞال ٜطٝع صٛت ايٓاخب ٚضغبت٘ اييت ٚضعٗا يف َطؾح نْ٘ٛ
َػتكالً أٜٓ ٚتُ ٞاىل سعب َعني بػبب تػرل االْتُا ٤اؿعب ٞيًٓا٥ب بعس اْتداب٘  َٔٚ ،ادٌ
َٓع ساالت ايطؾٚ ٠ٛايؿػاز اييت تك ّٛبٗا االسعاب إلقٓاع اعطا ٤ايدلملإ يتبس ٌٜاْتُاِٗ٥
اؿعبٚ ٞايص ٟبسٚضٜ ٙؤثط عً ٢ايتٛاظٕ يف ايتُج ٌٝايٓاتر عٔ اصٛات ايٓاخبني ،ن ٕٛايػايب
إ ايٓاخبني ٜكذلع ٕٛيصاحل املطؾشني عػب اْتُا٤اتِٗ اؿعب ١ٝانجط َٔ االقذلاع عً٢
اغاؽ ايصؿات ايؿدصٚ ١ٝايؿطز ١ٜيًُطؾح البس َٔ َػا٤ي ١ايٓا٥ب عٔ تبس ٌٜاْتُا٘٥
اؿعب ٞبعس اْتداب٘ٚ .ملعاؾٖ ١ص ٙاملػأي ١قػُٓا ايبشح اىل ثالخ َباسح تٓا ٍٚاالٍٚ
ايتعطٜـ باملػؤٚي ،١ٝبُٓٝا خص املبشح ايجاْ ٞإدطا٤ات املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعطٛ
ايدلملإ ٚسسز املبشح ايجايح دعا ٤املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعط ٛايدلملإ.
ايهًُات املؿتاس :١ٝعط ٛايدلملإ ،املػؤٚي ١ٝاؿعب ،١ٝإدطا٤ات املػؤٚي ١ٝاؿعب.١ٝ
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Abstract
This paper argues that a member of parliament should
held accountable for voluntarily changing political party
affiliation as described on the ballot paper when he was
elected. Changing political affiliation literary means that
voters’ decision as expressed at a democratic election is
overturned, the issue that could have direct impact on
democratic governance. Hence the contemprary political
systems have changed, and voters are no longer vote for
candidates personally, but indeed they vote for parties. In
addition, party jumping could have significant consequences
and could change the political dynamics of the parliament
the issue that was not possible before the defection. The
paper is divided into three sections. While the first discusses
the basis of the responsibility, the second devoted to look at
the Actions trigger this responsibility and the entity
investigating the relevant representative in this case. The
third section examines the measures can be taken in such
cases and the extent to which a member of parliament can be
disqualified under the Iraqi law comparing to the Egyptian
law.
Keywords: Member of Parliament, Partisan Responsibility,
Procedures of Partisan Responsibility.
ادلقذمـة
١ متجٌ ضغب١ٜ غط١ٝتِ عدل اْتدابات ؾعبٜ ْٞ َكعس بطملا٢ًٍ عٛملا نإ اؿص
ل أسعاب تػاعسِٖ يفٜٕ عٔ ططٛهٜ ملا نإ تطؾح ايبعضٚ ،ًِٗاض َٔ ميجٝايٓاخبني يف اخت
ْ٘ٛ نٚ٘ ؿعب َعني أ٥ أغاؽ اْتُا٢ًب نإ ع٥ يصا ؾإ اْتداب ايٓا،ٍِ إىل اؿهٛصٛاي
ؤثطٝ باالْتدابات غٙظْٛ٘ َػتكالً بعس ؾٛ نٚ٘ ؿعب َعني ا٥٘ ؾإٕ تػرل اْتُاًٝعٚ ًَػتكال
ي٘ إىلٛصٚ ٌز اييت بصشلا اؿعب َٔ ادٛٗع َع ٖصا األَط اؾٝ ايٓاخبني نُا تط١ ضغب٢ًع
٘٥ ايدلملإ عٔ تػرل اْتُاٛ يعط١ٝ اؿعب١ٝيٚ املػؤ١ُٖٖٝٓا تعٗط أٚ ،ْٞاملكعس ايدلملا
ٞاغٝل االغتكطاض ايػٝؼكٚ م األسعابٛ سك١ٜمحاٚ  ضغبات ايٓاخبني٢ً يًشؿاظ عٞاؿعب
.ٕايدلملاٚ ١َٛزاخٌ اؿه
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إؾهاي ١ٝايبشح :تسٚض إؾهاي ١ٝايبشح س ٍٛغؤاٍ َؿاز َٔ ٌٖ ٙاملُهٔ ؼكل املػؤٚي١ٝ
اؿعب ١ٝيًٓا٥ب عٔ تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعبٞ؟.
ؾطض ١ٝايبشح :إٕ إضاز ٠ايٓاخبني يف اختٝاض َطؾشِٗ تٓتٗو إشا تعػـ ايٓا٥ب يف تبسٌٜ
اْتُا ٘٥اؿعب ٞايص ٟتطؾح عً ٢أغاغ٘.
ٖسف ايبشح :بٝإ أغاؽ املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيًٓا٥ب عٔ تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعبٚ ٞعٓاصط
ٖص ٙاملػؤٚيٚ ١ٝإدطا٤اتٗا ٚاؾعا ٤املذلتب عًٗٝا.
َٓٗر ايبشح :اعتُس ايباسح املٓٗر املكاضٕ ،ألُٖٝت٘ يًٓعط يف ايتٓع ِٝايسغتٛضٚ ٟايكاْْٞٛ
بػ ١ٝتكٛمي٘ ٚاالغتؿاز َٔ ٠ػاضب ٚخدلات اآلخطٚ ،ٜٔناْت املكاضْ ١بني املؿطع األضزْٞ
ٚاملصطٚ ٟاملػطبٚ ٞايعطاق ،ٞنُا ساٚيٓا ايًذ ٤ٛإىل املٓٗر ايتشً ًٞٝيف نجرل َٔ ثٓاٜا
ايبشح.
ٖٝهً ١ٝايبشح :يػطض اإلساط ١مبٛضٛع ايبشح ؾكس اضتأٜٓا تكػ ِٝاملٛضٛع إىل ثالخ
َباسح ٚنُا ٜأت:ٞ
املبشح األ :ٍٚايتعطٜـ باملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعط ٛايدلملإ عٔ تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعب.ٞ
املبشح ايجاْ :ٞإدطا٤ات املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعط ٛايدلملإ عٔ تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعب.ٞ
املبشح ايجايح :دعا ٤املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعط ٛايدلملإ عٔ تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعب.ٞ
ادلثحث األول

التعريف تادلسؤولية احلزتية لعضى الربدلان
عه تثذيل اوتمائه احلزتي

غٓك ّٛبتكػٖ ِٝصا املبشح اىل ثالثَ ١طايبْ ،بني يف املطًب األ ٍٚايتعطٜـ
باملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعط ٛايدلملإ ٚمسز يف املطًب ايجاْ ٞططم ؼسٜس َصرل املكعس
ايدلملاْ ٞيف ساي ١تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعبْٚ ،ٞؿرل يف املطًب ايجايح اىل أغباب تػٝرل عطٛ
ايدلملإ الْتُا ٘٥اؿعب.ٞ
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ادلطلة األول

التعريف تادلسؤولية احلزتية لعضى الربدلان
َٔ ايصعب اؿسٜح عٔ املػؤٚي ١ٝاؿعب ،١ٝز ٕٚإعطاَ ٤سخٌ ٜبني َا ٖ ٛاؿعب
َٚا ٖ ٞأٜسٜٛيٛدٝت٘ اييت غتؤثط يف إضاز ٠عط ٛايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝايص ٟميجٌ اؿعب زاخٌ
قب ١ايدلملإ ،يصيو البس َٔ إعطا ٤تعطٜـ يًشعب ،ؾكس عطؾت األسعاب بايك" :ٍٛإْٗا ايتعبرل
ايػٝاغ ٞملدتًـ ايطبكات االدتُاعٚ ."١ٝعطّف آخط ٕٚاؿعب بأْ٘" :ػُع َٓتعِ ٖسؾ٘
املؿاضن ١يف اؿٝا ٠ايػٝاغ ١ٝبكصس االغتٝال ٤نًٝاً أ ٚدعٝ٥اً عً ٢ايػًط ١ستٜ ٢تُهٔ َٔ
ؼكٝل أؾهاض َٚصاحل أعطا.)1("٘٥
ٚقس ٚضز تعطٜـ اؿعب يف قٛاْني األسعاب ايػٝاغ ١ٝملدتًـ ايسْ ٍٚصنط َٓٗا
ايعطام ،ؾكس عطف اؿعب أ ٚايتٓع ِٝايػٝاغ ٞباْ٘( :فُٛع َٔ ١املٛاطٓني َٓطُ ١ؼت
أَ ٟػُ ٢عً ٢أغاؽ َبازئ ٚأٖساف ٚضؤَ ٣ؿذلن ١تػع ٢يًٛص ٍٛإىل ايػًط ١يتشكٝل
أٖساؾٗا بططم زميكطاط ١ٝمبا ال ٜتعاضض َع أسهاّ ايسغتٛض ٚايكٛاْني ايٓاؾص.)2()٠

( )1د .إسم ممساعلل ال ،م مزاون الدم ممانهن الدسم ممتهرة والم ممش م الدياسم مميةن 1ن (السؤسدم ممة الجام يم ممة
للد ارسمماو والشذممر والتهزةممون لممروو -لبشممانن 1982م)ن ص .204وبممالسىشن نهدممه :يش ممر
د.دمحم عب ممد الى مماو الد ممشارةن ايام مزاا الدياس ممية واين س ممة الدياس ممية والدز مما الدس ممتهرة
ِد ارسمة :م ِ
دارنمةن ( (ا.م)ن (ا.و) )ن ص .13يش ممر د .مشجمد مشرممهر محسمهدن مدمما سة
فممي الحممزا الدياسممي الجمموور وا(،ممارن(ا.و)ن الىممدد ()10ن مجلممة الحدممه( .ا.م)ن ص

ص .61-60د .بم ممَو أمم مملن زةم ممن الم ممدينن ايا م مزاا الدياسم ممية مم ممن مش م ممهر الد سد ار يم ممة
السىاص م مرِ ِد ارسم ممة :مدارنم ممةن (دار الهام ممر الجم ممامىين ا س م م شدرةةن 2010م)ن ص 18؛ د.
:
ِ
السىاص مرِ والش ممام ايسممَمين ( 1ن
اسممدة أ ممه الشممهر الدمملد عممهةسن اين سممة الدياسممية :
ا س شدرةةن 2011م)ن ص ص.209-208

( )2قانهن ايازاا الدياسية الىراقي لدشة 2015ن م ( )2فدرِ أو ً.
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نُا عطف يف قاْ ٕٛاألسعاب ايػٝاغ ١ٝاملػطب ٞضقِ ( )29 ،11يػٓٚ 2111 ١نصيو
اؿاٍ يف قاْ ٕٛاألسعاب ايػٝاغ ١ٝاألضزْٚ ٞاملصطٚ ٟغرلٖا َٔ ايس ٖٞٚ ٍٚتعاضٜـ ال
ؽتًـ يف َطُْٗٛا عٔ تعطٜـ املؿطع ايعطاقٚ ٞإٕ اختًؿت يف ايصٝاغ.)1( ١
َٔ خالٍ ٖص ٙايتعاضٜـ لس إٔ األسعاب تػع ٢إىل ٖسف أغاغ ٖٛٚ ٞاملؿاضن ١يف
اؿٝا ٠ايػٝاغ َٔ ١ٝادٌ ايٛص ٍٛإىل ايػًطٚ ١ؼكٝل أؾهاضٖا ايػٝاغٚ ١ٝأٖساؾٗا َٚصاحل
أعطاٗ٥اٚ ،ملا نإ ٖصا ٖسف أغًب ١ٝاألسعاب ايػٝاغ ١ٝؾكس تٛيست ؾهط ٠االْطباط
ٚااليتعاّ اؿعب ،ٞؾايعط ٛستٜ ٢هَ ٕٛطؾشاً يعط ١ٜٛايدلملإ البس َٔ تسخٌ اؿعب
ايػٝاغ ٞخاص ١يف ظٌ االْتدابات بايكا ١ُ٥إش ٜعٌُ اؿعب عً ٢تكسَ ِٜطؾشني عٓ٘
يًتٓاؾؼ يف االْتدابات ،عًُاً إٔ َٓٗر األسعاب يف اختٝاض َطؾشٗٝا ال ىطز عٔ َٓٗذني (:)2
أَٗٓ -ر االْتداب :غٛا ٤نإ اْتداب املطؾشني بؿهٌ َباؾط َٔ قبٌ أعطا ٤اؿعب أٚ
بؿهٌ غرل َباؾط َٔ قبٌ َٓسٚبني َٔ أعطا ٤اؿعب ٜعٗس اي ِٗٝمبُٗ ١اختٝاض
املطؾح.
بَٗٓ -ر ايتعٝنيٚ :ؾكاً يًٓعاّ ايساخً ٞيًشعب ٜك ّٛظع ِٝاؿعب بتعٝني أزلا ٤املطؾشني
ايص ٜٔغٝكسَِٗ اؿعب يالْتداب.

( )1قم ممانهن ايا م مزاا الدياسم ممية الس،ربم ممي (11ن  )29لدم ممشة 2011ن م ()2ن قم ممانهن ايا م مزاا

الدياسية السررة رقم ( )77لدشة 2005ن م ( .)2قانهن ايام ازا الدياسمية ايردنمي رقمم

( )39لدشة 2015ن م (.)3
( )2د .داؤود الب م ممازن ام م م السذ م ممارسة ف م ممي الحي م مماِ الدياس م مميةن (دار الها م ممر الج م ممامىي للشذ م ممرن
ا س شدرةةن)2006ن ص 412؛ بالسىشن نهده عبد الىزةز عللهة ال يداوةن ن م انتخاا

مجل م ممس الشم م مهاا الى ارق م ممي بى م ممد ع م ممام2003ن ( 1ن مرس م ممز اس م ممه ار ي للبح م ممهث والد ارس م مماو
ا سم ممتراتيجيةن لم ممروون)2013ن ص175؛ يش م ممر د .اسم ممدة ععيم ممة مرم ممعهن عم ممامرن
ايازاا الدياسية فمي الش مام الدياسمي الدمانهن الهومىي وايسمَمي ِد ارسمة :مدارنمةن( 1ن
دار الهار الجامىين ايس شدرةةن)2014ن ص.33
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ٖصا ٚباالطالع عً ٢قٛاْني األسعاب ايػٝاغ ١ٝلس أْٗا قس سسزت ؾطٚطاً ٜٓبػٞ

تٛاؾطٖا يف ايعط ٛايصٜ ٟطغب باالْتُا ٤يًشعب َٔ أُٖٗا (:)1

ٜٓ .1بػ ٞعً ٢ايؿطز ايصٜ ٟطغب باالْتُا ٤ؿعب إٔ ٜهَ ٕٛتُتعاً ظٓػ ١ٝايسٚي ١اييت
ٜٓتُ ٞإيٗٝا.
 .2إٔ ٜهَ ٕٛتُتع ًا باؿكٛم ايػٝاغٚ ١ٝاملسْ.١ٝ
 .3عسّ اؾُع بني ايعط ١ٜٛاؿعبٚ ١ٝبعض ايٛظا٥ـ َجٌ اشل٦ٝات ايكطا ١٦ٖٝٚ ١ٝ٥ايٓعاٖ١
أَٓ ٚتػباً يف ٚظاض ٠ايسؾاع أ ٚايساخً ١ٝأ َٔ ٚأعطا ٤ايػًو ايسبًَٛاغ ٞأ ٚايػٝاغ.ٞ
 .4ؾطٚط خاص ١بهٌ سعب تتعًل بايٓعاّ ايساخً ٞيألسعاب  ٖٞٚؽتًـ َٔ زٚي ١إىل
أخطَ( .٣جٌ إٔ ٜه ٕٛطًب اْتُا ٘٥يًشعب َتطُٓاً تٛص َٔ ١ٝعط ٜٔٛباؿعب ،زؾع
بسٍ اؾذلاى ،عسّ االْتُا ٤إىل سعب غٝاغ ٞآخط اخل ٖٞٚ )...ؾطٚط ؽتًـ َٔ سعب
إىل آخط(.)2
ادلطلة الثاوي

آلية حتذيذ مصري ادلقعذ الربدلاوي يف حالة تثذيل االوتماء احلزتي
إٕ ؾكس ايعط ٛيًؿطٚط املصنٛض ٠آْؿا هعً٘ ٚاقعاً ؼت طا ١ً٥املػا٤ي ١اؿعب،١ٝ
اييت قس ٜه ٕٛأسس آثاضٖا ؾصٌ ايعطٚ ،ٛيهٔ ايػؤاٍ ايصٜ ٟجٛض ٌٖ إٔ االيتعاّ أٚ
االْطباط اؿعب ٞيًعط ٛايٓاتر َٔ اْتُا ٘٥يًشعب ٜه ٕٛي٘ تأثرل عًَ ٢كعس ايعط ٛزاخٌ
ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيف ساي ١تبس ٌٜايعط ٛالْتُا ٘٥اؿعبٞ؟
يف ايٛاقع قس ٜتدً ٢عط ٛايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝعٔ عطٜٛت٘ يف سعب٘ ايػٝاغَٔ ٞ
ادٌ االيتشام ععب آخط أ ٚيٝصبح ممجالً َػتكالً ٖٚصا َا ٜطًل عً( ٘ٝتبس ٌٜاالْتُا٤
اؿعب ،)ٞإش اغتدسّ ٖصا املؿٗ ّٛيًُط ٠األٚىل يًتعبرل عٔ اْتكاٍ أعطا ٤فًؼ ايعُّٛ
ايدلٜطاْ َٔ ٞأسس داْيب اجملًؼ إىل اؾاْب اآلخط يالْطُاّ إىل اجملُٛع ١املكابً ١أ ٟإىل
أعطا ٤اجملُٛع ١األخط ٣اؾايػني يف اؾٗ ١املكابً ١شلِٚ ،أسٝاْاً ٜػتدسّ ٖصا املؿّٗٛ
( )1قم ممانهن ايا م مزاا الدياسم ممية الى ارقم ممي لدم ممشة 2015ن م ( .)10قم ممانهن ايا م مزاا الدياسم ممية
ايردني رقم ( )39للشة 2015ن م ( )6فدرِ (ا) .قانهن ايازاا الدياسية السررة لدشة

2005ن م( )6فدرِ (.)3

( )2د .ار .علي الهاشسين ايازاا الدياسيةن (معبىة ب،دادن الىرا.ن ا.و)ن ص.249
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يًتعبرل عٔ ساي ١قسزٚ ،٠ملسٚ ٠اسس ٠ز ٕٚإٔ ٜعين شيو ؽً ٘ٝعٔ عط ١ٜٛسعب٘
ٚاالْطُاّ يًشعب اآلخط ٖٚصا َا أخصت ب٘ بعض ايس ،ٍٚسٝح ٜصٛت األعطا َٔ ٤خالٍ
َٛقع دًٛغِٗ يف قاع ١اجملًؼٜٚ ،ػُح شلِ بتػٝرل َهإ َكعسِٖ يف نٌ عًُ ١ٝتصٜٛت،
خاص ١بايٓػب ١يًكطاضات اييت ال ؽطع يالْطباط اؿعب ،ٞؾعٓسَا ٜذلى أعطا ٤ايدلملإ
سعبِٗ ايػٝاغ ٞتجاض َػأيَ ١صرل املكعس ايدلملاْ ٞايصٜ ٟؿػًٖٓٚ ْ٘ٛاى ثالث ١ططم ميهٔ
َٔ ايٓاس ١ٝايكاْ ١ْٝٛاعتُازٖا يًتعاٌَ َع ٖص ٙاؿاالت :)1(ٖٞٚ
أ -املكعس ًَٖ ٛو اؿعب ايػٝاغ :ٞيف ٖص ٙاؿاي ١ضغب َٔ ١اؿعب يف تك ١ٜٛايتُاغو
ٚاالْطباط اؿعبٚ ٞاؿؿاظ عً ٢ايتٛاظٕ ايػٝاغ ،ٞايص ٟأضاز ٙايٓاخب َٔ ٕٛخالٍ
االْتدابات ؾإ ايعطٜ ٛؿكس َكعس ٙيف ايدلملإ بػبب تطن٘ ؿعب٘ ايػٝاغ ٞأ ٚططزٙ
َٔ اؿعب ،سٝح ٜعٛز ايكطاض اـاص مبٔ ميأل املكعس ايؿاغط يًشعب ايػٝاغ ٞاملعني،
عًُاً إٔ ٖصا اإلدطا ٤قس ميهٔ اؿعب إىل تطبٝل َبسأ االْطباط اؿعب ٞإىل ابعس
سسٚز ،ٙعٝح ٜبك ٢أعطا ٤ايدلملإ ؼت غٛط ايتٗسٜس ايسا ِ٥بططزِٖ َٔ اؿعب
ٚبايتاي ٞؾكسإ ايعط ١ٜٛايدلملاْ ،١ٝإشا َا اَتٓعٛا عٔ ايتصٜٛت أ ٚإبسا ٤آضاٚ ٤ؾل َا
ٜكط ٙاؿعب ،عٝح ٜه ٕٛايعط ٛغرل سط يف اؽاش َبازض ٠أ ٚتصٜٛت ٚؾل َا ٜطاٙ
ٖ.)2(ٛ

ب -املكعس ًَٖ ٛو يًعط ٛبصؿت٘ ايؿطز :١ٜإٕ ٖص ٙايططٜك ١تطعـ ق ٠ٛااليتعاّ اؿعبٞ
نُا أْٗا تكَٛ ٟٛقع ايعط ٛايؿطز  َٔٚعالقات٘ َع ْاخب ،٘ٝؾٗ ٞمتهٔ ايعطَٔ ٛ
االستؿاظ مبكعس ٙبػض ايٓعط َٔ تػٝرل اْتُا ٘٥اؿعبَ َٔٚ ،ٞػاٚئ ٖص ٙايططٜك،١
إْٗا غاعست عً ٢اضتؿاع مماضغات ايطؾٚ ٠ٛايؿػاز اييت تك ّٛبٗا األسعاب ال قٓاع
أعطا ٤ايدلملإ يتبس ٌٜاْتُا ِٗ٥اؿعب ،ٞؾعٓسَا ٜك ّٛعط ٛايدلملإ ٜتػرل اْتُا٘٥
اؿعب ٞؾإ شيو ٜؤثط عً ٢ايتٛاظٕ يف ايتُج ٌٝايٓاتر عٔ أصٛات ايٓاخبني ،مما ٜؤزٟ
( )1تبديل ا نتسما او الحزبيمة دا مل البرلسمانن متما علمن الشم

www.aceproject.org؛

أمم م م م م مملن الم م م م م ممد عبم م م م م ممد الم م م م م ممراسنن تبم م م م م ممديل ا نتسم م م م م مما او الحزبيم م م م م ممة دا م م م م م ممل البرلسم م م م م ممان

www.aceprojocl.orgن تارةخ الزةارِ  2019-12-22ص ص .83-82
( )2د .عسممرو اشممم ربيممون الرقابممة البرلسانيممة فممي الممش م الدياسممية د ارسممة فممي تجربممة مجلممس
الذىب السررةن (الدا رِن )2002ن ص .161
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )08السنة ()22

945

إىل كايؿت٘ يطغب ١ايٓاخبني ٚسكِٗ االْتداب ،ٞإش إٔ ايٓاخبني غايباً ٜكذلع ٕٛيصاحل
املطؾشني عػب اْتُا٤اتِٗ اؿعب ١ٝأنجط َٔ االقذلاع اغتٓازاً إىل املعطٝات ايؿطز١ٜ
ٚايؿدص ١ٝيًُطؾح.
ز -املكعس ايدلملاْ ٞال ٜتبع ال يًشعب ٚال يًعط ٛبصؿت٘ ايؿطز :١ٜيف ٖص ٙاؿايٜ ١تِ ايًذ٤ٛ
إىل اْتدابات تهُ ١ًٝٝملً ٤ٞاملكعس ايؿاغطٜٛٚ ،ؾط شيو ؾطص ١ملً ٤ٞاملكعس ايؿاغط
بٛاغطَ ١طؾح دسٜس ٜٚػُح يًٓاخبني ايتعبرل عٔ اختٝاضِٖ َٔ دسٜس ،عًُاً إٔ ٖصٙ
ايططٜك ١قس ؼٌُ يف طٝاتٗا إعاز ٠تكَ ِٝٝطسً ٞألزا ٤اؿه ١َٛؾطالً عٔ إٔ اضتؿاع
عسز املكاعس ايؿاغط ٠قس ٜؤز ٟإىل تػٝرلات يف تطنٝب ١ايدلملإ ٚبايتاي ٞقس ٜؤثط عً٢
تؿه ١ًٝاؿهْ ١َٛؿػٗا.
نًص َٔ شيو إٔ ايس ٍٚقس تتبٓ ٢اسسٖ ٣ص ٙايططم َٔ ادٌ ؼسٜس َصرل املكعس
ايصٜ ٟؿػً٘ ايعط ٛاؿعبٚ ،ٞايططٜك ١األٚىل (املكعس ًَو اؿعب ايػٝاغ ،)ٞقس اثبت ايٛاقع
ايسغتٛضٚ ٟايػٝاغ ٞتبين بعض ايس ٍٚشلا َجٌ املػطب َٚصط( ،)1إش ٜهَ ٕٛكعس عطٛ
ايدلملإ ؾاغطاً إشا مل ٜعس عطٛاً يف اؿعب ايػٝاغ ٞايص ٟضؾش٘ يالْتدابات ،عٔ ططٜل

تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعبٖٚ ،ٞصا َا ْص عً ٘ٝقاْ ٕٛاألسعاب ايػٝاغ ١ٝاملػطب ٞضقِ ()29 ،11
يػٓ 2111 ١عً ٢أْ٘( :ال ميهٔ يعط ٛيف أسس فًؼ ايدلملإ أ ٚيف فايؼ اؾُاعات
ايذلاب ١ٝأ ٚيف ايػطف املٗٓ ١ٝايتدً ٞعٔ االْتُا ٤يًشعب ايػٝاغ ٞايص ٟتطؾح بازل٘
يالْتدابات ؼت طا ١ً٥ػطٜس َٔ ٙعطٜٛت٘ يف اجملايؼ أ ٚايػطف املصنٛض ،)٠عًُاً إٔ
املاز َٔ )22( ّ ٠ايكاْ ٕٛأعال ٙقس أعطت يًعط ٛسل االْػشاب َٔ اؿعب ٚيهٔ َع

َطاعا ٠أسهاّ املاز.)2()21( ّ ٠

( )1دسممتهر الس،ممرا لدممشة 2011ن الهرممل ()61ن دسممتهر مر ممر لدممشة 2014ن م ()110ن
قانهن انتخاباو مجلس الشهاا السررة لدشة 2014ن م (.)6

( )2قانهن ايازاا الدياسية الس،ربمي رقمم (11ن  )29لدمشة 2011ن م ( .)20يش مر د .دمحم
إ راهيم الهسللن ايازاا الدياسية لن الحرةة والتدللد ِدراسة :م ِ
دارنةن (دار الهار والدمانهنن
السشرهرِن)2013ن ص 268؛ وبالسىشن نهدهن الهدلر سمسيحةن الهمرو .ا نتخما ي د ارسمة
ملدانيممةن رسممالة مافد ممتلر فممي الد ممانهن الىممامن ( لي ممة الىلممهم الدياس ممية والىَق مماو الدولي ممةن
فامىة عبد السلك الدىدةن شجةن )2008ن ص .102
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ٖٚصا ٜعين إٔ املؿطع املػطب ٞاخص بٓعاّ (ايذلساٍ ايػٝاغ )ٞأ( ٚاالْتكاٍ
ايػٝاغٚ )ٞايصٜ ٟؤز ٟإىل ػطٜس ايعطَ َٔ ٛكعس ٙايٓٝاب ٞعٓس تبس ٌٜاْتُا ٘٥ايػٝاغٞ
إَا بااليتشام ععب آخط أ ٚيٝصبح ممجالً َػتكالً َٔٚ ،ايس ٍٚاييت أخصت بايذلساٍ
ايػٝاغ ٞغٓػاؾٛض ،٠غرلاي ،ٕٛٝنُا اعتُست ْؿؼ ايططٜك ١يف نٌ َٔ نٓسا بدلملاْٗٝا
ايٛطين ٚاإلقً ُٞٝايًٛنػُدلؽ ،ايْٛٝإ ،بًذٝها ،بًػاضٜاْ ،اَٝبٝاْٝ ،ذرلٜا ،تؿ،ًٞٝ
ظميباب.)1(ٟٛ
أَا املؿطع ايعطاقٚ ٞاألضزْٚ ٞإٕ اخصا باملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝمبؿَٗٗٛا ايػٝاغ ٞايصٟ
ٜتعًل مبدايؿ ١ايعط ٛيًؿطٚط ايعاَٚ ١اـاص ١يًعط ١ٜٛمبٛدب قاْ ٕٛاألسعاب ،إال أُْٗا
مل ٜأخصا باملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝاييت تؤز ٟإىل (ايذلساٍ ايػٝاغ )ٞاملهطغ ١مبٛدب زغاترل
ٚتؿطٜعات ايس ٍٚاييت أخصت بٗاٚ ،اييت تؤز ٟإىل ؾكسإ ايعط ١ٜٛيف اجملايؼ ايٓٝاب،١ٝ
سٝح ْص قاْ ٕٛاألسعاب ايػٝاغ ١ٝايعطاق ٞعً ٢أْ٘( :ال هٛظ متٝٝع َٛاطٔ أ ٚايتعطض ي٘
أَ ٚػا٤يت٘ أ ٚاملػاؽ عكٛق٘ ايسغتٛض ١ٜبػبب اْتُا ٘٥ؿعب أ ٚتٓع ِٝغٝاغَ ٞؤغؼ
ٚؾل ايكاْٖٚ ،)ٕٛصا َا غًه ١املؿطع األضزْ ٞنصيو ،إال إٔ املؿطع املصط ٟأؾاض إىل ْؿؼ
َطُ ٕٛاملاز ٠أعال ٙإال أْ٘ قٝسٖا باملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝعٓس تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعبٚ ٞنصيو
ؾعٌ املؿطع املػطبٚ ،ٞمٔ ْؤٜس َا شٖب إي ٘ٝاملؿطع املصطٚ ٟاملػطب ،ٞؾٗ ٛأعط٢
سط ١ٜتبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعب ٞيهٓ٘ ْعُٗا عٔ ططٜل تكٝٝسٖا ٚايتكٝٝس ٖٓا يٝؼ بساؾع
االْتكاص َٔ ٖص ٙاؿطٚ ١ٜإمنا بكصس ايتٓعٚ ِٝمحا ١ٜأصٛات ايٓاخبني(.)2

( )1أملن الد عبد الراسنن مردر سا ن ص ص 84-83؛ وبالسىشن نهده يش ر د.عبمد
اللعيف و بين تسثللية ايمةن دستهرةة التجرةد تىليف علن قمرار السح سمة الدسمتهرةة متما

علن الش

www.maroc.droitن تارةخ الزةارِ .2020-4-15

( )2قانهن ايازاا الدياسية الىراقين م ( )4فدرِ (رابىماً)ن قمانهن ايامزاا الدياسمية ايردنمين
م ()19ن قانهن ايازاا الدياسية السررةن م ()1ن قانهن ايازاا الدياسمية الس،ربمين م
(.)22
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ادلطلة الثالث

أسثاب تغيري عضى الربدلان الوتمائه احلزتي
قس ٜططح ايػؤاٍ َا ٖ ٞاألغباب اييت تسؾع ايعط ٛاؿعب ٞيتػٝرل اْتُا ٘٥اؿعبٞ؟
ٜصٖب ايبعض إىل إٔ شيو ٜعٛز إىل غٝاب ايسميكطاط ١ٝايساخً ١ٝيف األسعابٚ ،تػًط
ٚامطاف قٝازات األسعابٚ ،تصبح عادع ٠عٔ إزاض ٠املٓاظعات زاخٌ صؿٛف أعطاٗ٥ا ،أٚ
تؤٜس ٖص ٙايؿ ١٦ز ٕٚأخطٚ ،٣بايتايٜ ٞؤز ٟاألَط إىل تُٗٝـ بعض ايدلملاْٝني ٚخاص ١إشا
ناْٛا َٔ ش ٟٚاـدلات ٚايهؿا٤ات عٝح ته ٕٛاألسعاب املكابً ١يف ساد ١الْتُا ِٗ٥إيٗٝا.
ٜٚصٖب ايبعض اآلخط إىل إٔ أغباب قٝاّ ٖص ٙاملػؤٚي ٖٞ ١ٝطبٝع ١ايؿدص ْؿػ٘ (ايٓا٥ب
صاسب ايؿإٔ) ،سٝح قس ٜكع ؼت تأثرل ايٛعٛز املػتكبً ١ٝباملٓاصبٖٚ ،صا َا وسخ يف
ايس ٍٚاألؾطٜكٚ ١ٝست ٢يف ايس ٍٚاملتكسََ ١جٌ نٓسا ،سٝح إٔ أسس ايٓٛاب اْتكٌ إىل سعب
األغًب ١ٝؾعني َباؾطٚ ٠ظٜطاً يف اؿه ،١َٛبُٓٝا ٜطدعٗا ايبعض اآلخط إىل اـٛف َٔ ضعـ
أزا ٤اؿه ١َٛايصٜ ٟسؾع بعض ايٓٛاب إىل االْتكاٍ إىل صؿٛف املعاضض َٔ ١ادٌ ضُإ
ايتصٜٛت يصاؿِٗ يف االْتدابات املكبً ،١أ ٚجملطز ايتٓصٌ َٔ املػؤٚي ١ٝيف زعِ اؿه١َٛ

خالٍ ايؿذل ٠املتبك.)1(١ٝ

نًص َٔ شيو نً٘ إٔ املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيًعط ٛاؿعب ٞيف اجملايؼ ايٓٝاب ١ٝست٢

تتشكل ٜٓبػ ٞتٛاؾط ايعٓاصط اآلت:)2(١ٝ

أٚالً :عٓصط اإلضاز :٠ؾايٓا٥ب بإضازت٘ اؿط ٠املباؾطٜ ٠ػرل اْتُا ٙ٤اؿعب ،ٞمما ٜعين إٔ
إضاز ٠اؿعب ال تتسخٌ يف ؼكٝل ٖص ٙاملػؤٚي ،١ٝؾططز ايٓا٥ب َٔ اؿعب ال ٜؤثط عً٢
َكعسٚ ٙال ٜجرل َػؤٚيٝت٘ اؿعب.١ٝ
( )1د .عبد اللعيف و بين مردر سا ن متا علن الش ن وبمالسىشن نهدمه يش مر مرمعهن
ممن ش م مرةفن الترا مماو الدياسم ممي وا( م مرب علمممن ا نتم ممداا ا نتخم مما ي ف ممي التذ م مرةو والدزم مما ن
 www.marocdroit.comتم م ممارةخ الزةم م ممارِ -3-7

: 2016/9/20متم م مما علم م ممن الش م م م
 .2020وبالسىشن نهده :يش ر مهرةس دوفرفيةن السؤسداو الدياسية والدمانهن الدسمتهرة
الابممرمن ترفسممة فممهر سممىدن ( 2ن مجممد السؤسدممة الجام يممة ِ
للد ارسمماو
اين سممة الدياسممية :
والشذر والتهزةون الدا ِ رِن )2014ن ص .79
( )2السردر نهدهن متا علن الش .
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ثاْٝاً :عٓصط ايتعبرل :ايٓا٥ب ٜٓبػ ٞإٔ ٜعًٔ بؿهٌ صطٜح عٔ تػٝرل اْتُا ٘٥اؿعب ٞإَا
بؿهٌ صطٜح عٔ ططٜل اغتكايت٘ َٔ اؿعب ايص ٟنإ ٜٓتُ ٞإي( ٘ٝيٝصبح ممجالً َػتكالً أٚ
يٓٝتُ ٞإىل سعب آخط)ٖٚ ،ص ٙاالغتكاي ٖٞ ١تعبرل صطٜح عٔ ٚاقع ١ايتدً ٞعٔ اؿعب أ ٚعٔ
ططٜل االْتُا ٤إىل سعب غٝاغ ٞآخط مما ٜؿكس ٙعطٜٛت٘ يف اؿعب ايص ٟتطؾح بازل٘ يف
االْتدابات ٚؾاظ عً ٞأغاؽ شيو باملكعس ايٓٝابٖٚ ،ٞصا ٜعين إٔ ايتعبرل هب إٔ ٜهٕٛ
ٚاضشاً بعٝساً عٔ ايتأٜٚالت ٚاالغتٓتادات ،مما ٜعين إٔ ايتعبرل ٜه ٕٛيف أسس سايتني إَا
(ايتصطٜح ايٛاضح بتبس ٌٜاالْتُا )٤أ( ٚباملُاضغ َٔ ١خالٍ االْتُا ٤إىل سعب آخط).
بعس إٔ بٓٝا املػؤٚي ١ٝاؿعبٚ ١ٝاييت ػس تطبٝكٗا ايٛاضح بٓعاّ (ايذلساٍ
ايػٝاغ )ٞيف املػطب ،لس إٔ َٓاط ٖص ٙاملػؤٚي ٖٛ ١ٝعسّ إضاع ١أصٛات ايٓاخبني سٝح
إٔ ايٓاخب عازٜ ٠صٛت يًشعب ايصٜٓ ٟتُ ٞإي ٘ٝايٓا٥ب ،نُا تٗسف ٖص ٙاملػؤٚي ١ٝإىل عسّ
إضاع ١سل اؿعب ايص ٟتطؾح بازل٘ ايٓا٥ب.
يهٔ ايػؤاٍ ايصٜ ٟططح َاشا ي ٛإٔ اؿعب ايصٜٓ ٟتُ ٞإي ٘ٝايٓا٥ب يف ايدلملإ
تعطض يًشٌ َٔ قبٌ اؿهٚ ١َٛأغباب شيو نجرلَٗٓ ٠ا تػٝرل ٙملٓٗاد٘ عٝح ٜصبح سعباً
تهؿرلٜاً أ ٚطا٥ؿٝاً اخل ٌٖ ...إٔ ايعط ٛاؿعب ٞاملٓتُ ٞشلصا اؿعب املٓشٌ غتتأثط
عطٜٛت٘ يف ايدلملإ ٚبايتايٜ ٞصبح َكعس ٙؾاغطاً؟
بايٛاقع مل تعاجل زغاترل ايس ٍٚاييت أخصت باملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝعً ٢أغاؽ تبسٌٜ
االْتُا ٤ايػٝاغٖ ٞصا األَطٚ ،نإ األسط ٣باملؿطع املػطبٚ ٞاملصطَ ٟعاؾٖ ١ص ٙاؿاي١
ألْٗا تعٛز يٓؿؼ ايػا ١ٜاييت أزت إىل قٝاّ ٖص ٙاملػؤٚي ٖٞٚ ،١ٝعسّ ضٝاع أصٛات
ايٓاخبني إش غايباً َا ٜصٛت ايٓاخب يصاحل اؿعب ز ٕٚايٓعط إىل ايهؿا ٠٤ايؿدص١ٝ
يًُطؾح.
نُا إٔ بعض ايؿكٗاٜ ٤صٖب إىل إٔ سٌ اؿعب ايػٝاغٚ ٞؾكاً ألسهاّ قطا١ٝ٥
غتؤز ٟإىل إغكاط ايعط ١ٜٛالٕ ايصؿ ١اؿعب ١ٝتػرلت ،بُٓٝا ٜط ٣آخط ٕٚإٔ ايعط ١ٜٛال
تػكط يف ساي ١سٌ اؿعب إال بعس َٛاؾك ١ثًج ٞأعطا ٤فًؼ ايٓٛاب(.)1
( )1اهشي وافين دستهرةهن سده عزهةة "نهاا ايازاا" إذا تم ال الحمزا بح مم قزمائي
 2015/10/13متم م مما علم م ممن الش م م م

www.massai.ahram.org.egن ت م م ممارةخ الزةم م ممارِ
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ٚمٔ ال ْصٖب إىل تأٜٝس غكٛط ايعط ١ٜٛعٓس سٌ اؿعب ايػٝاغ ٞالٕ ٖصا ٜكع
خاضز ْطام عٓاصط املػؤٚي ١ٝاؿعب( ١ٝاإلضاز ،٠ايتعبرل) ؾاملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝتك ّٛنذعا٤
عً ٢ايٓا٥ب بػبب ؾعٌ اقسّ عً ،ٖٛ ٘ٝؾٗ ٛغبب تػرل اْتُا ٘٥اؿعب ٞؾَٗ ٞػؤٚي١ٝ
ؾدص.١ٝ
ٚايػؤاٍ اآلخط ايص ٟميهٔ إٔ ٜططح َاشا ي ٛإٔ اؿعب ؾصٌ ايعط ٛبٓا ً٤عً ٢قطاض
تأزٜيب َا َٖ ٛصرل املكعس ايٓٝابٞ؟ ؾٌٗ تك ّٛاملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيف ٖص ٙاؿاي١؟
أداب اجملًؼ ايسغتٛض ٟيف املػطب عً ٢شيو ،سٝح قط ٢بعسّ زغتٛض ١ٜايؿكط٠
املطاؾ ١إىل ّ( َٔ )21قاْ )33 ،15( ٕٛاملعسٍ يكاْ ٕٛاألسعاب ايػٝاغ ١ٝضقِ ()29 ،11
يف املػطبٚ ،اييت أؾاضت إىل اْ٘ ٜعتدل يف سهِ ايتدً ٞعٔ االْتُا ٤ايػٝاغ ٞايص ٟتطؾح
بازل٘ يالْتدابات إشا قطض اؿعب ٚضع سس الْتُا ٘٥إي ،٘ٝأ ٟبٓا ً٤عً ٢قطاض تأزٜيب َٔ
اؿعب ايصٜٓ ٟتُ ٞإي ٘ٝايعطٚ ،ٛأضدعت ايػبب يف عسّ زغتٛضٖ ١ٜص ٙاملاز ٖٛ ٠إٔ ايكطاض
ايتأزٜيب قس ؼهُ٘ اعتباضات سعبْ ١ٝتٝذ ١االختالف يف املٛقـ أ ٚألغباب تكسضٖا األسعاب
ْؿػٗا(.)1
ٜٓبػ ٞاإلؾاض ٠نصيو إىل املؿطع املػطبٚ ٞإٕ ساٚ ٍٚضع سس يعاٖط ٠ايذلساٍ
ايػٝاغ ٞعٔ ططٜل املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝعُٔ ٜػرل اْتُا ٙ٤اؿعب ٞخالٍ ايٛال ١ٜايتؿطٜع١ٝ
ؾاْ٘ باملكابٌ مل ٜتططم إىل ظاٖط ٠ايتٓكٌ بني األسعاب ايػٝاغ َٔ ١ٝاْتدابات إىل أخط ،٣أٚ
َٔ ٚال ١ٜتؿطٜع ١ٝإىل أخط ،٣ضغِ أْٗا ظاٖطَ ٠تؿؿٚ ،١ٝبايتاي ٞؾكس تػببت ظاٖط ٠تطساٍ
ايٓٛاب يف ؾكسإ ايجك ١يٝؼ ؾكط باملؤغػ ١اؿعبٚ ،١ٝإمنا بايعًُ ١ٝاالْتدابٚ ،١ٝاملؤغػ١
ايتؿطٜع ١ٝنصيو(.)2

( )1الس،ممرا السح سممة الدسممتهرةة فممي ممل دسممتهر 3 -2011ن  2016-7-9متمما علممن
الش

www.consitutioning.orgن تارةخ الزةارِ .2020-3-21

( )2هاشية قهةن عبد الرزا .التارةتي وعسر الذهب ي وآ رونن مهههم ايازاا وواقو
ايازاا في البلدان الىربيةن (مرسز دراساو الهادِ الىربيةن لروون (ا.و))ن ص ص
363-361؛ وبالسىشن نهده د .عرام سليسانن اين سة البرلسانية لن الش رةة
والتعبل ِدراسة :مدارنةن ( 1ن مشذهراو الحلبي الحدهقيةن لروون )2010ن ص .427
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بعس نٌ شيو ميهٔ إٔ ْصٌ إىل إَهاْٚ ١ٝضع تعطٜـ يًُػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعطٛ
ايدلملإ ؾٗ( :ٞاؾعا ٤ايصٜ ٟتشًُ٘ عط ٛايػًط ١ايدلملإ اؿعب ،ٞنأثط يتبس ٌٜاْتُا٘٥
اؿعب ٞياليتشام ععب غٝاغ ٞآخط أ ٚيٝصبح ممجالً َػتكالً).
مما ٜعين إٔ ساالت ٖص ٙاملػؤٚي ١ٝتهُٔ يف صٛضتني:
أ -تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعب َٔ ٞادٌ االيتشام ععب آخط.
ب -تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعب َٔ ٞادٌ إٔ ٜصبح ايٓا٥ب ممجالً َػتكالً.
بعس شيو ،باعتباض إٔ املؿطع ايعطاق ٞمل ٜأخص باملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝمبعٓاٖا أعال،ٙ
ٚضمبا ايص ٟزؾع٘ اىل شيو ٖ ٛن ٕٛايٓا٥ب ٜتُتع باغتكالٍ عٔ اؿعب ايص ٟضؾش٘ ؾٗ ٛميجٌ
ْاخبٚ ٘ٝيٝؼ اؿعب ايصٜٓ ٟتُ ٞإي ،٘ٝنُا إٔ ٖص ٙاملػؤٚي ١ٝتتٓاقض َع ْص زغتٛضٟ
ٖاّ انس عً ٢اؿطٜات ايػٝاغ ١ٝايصْ ٟص عً( :٢ال هٛظ إدباض أسس عً ٢االْطُاّ إىل أٟ
سعب أ ٚمجع ١ٝأ ٚدٗ ١غٝاغ ،١ٝأ ٚإدباض ٙعً ٢االغتُطاض يف ايعط ١ٜٛؾٗٝا)(.)1
ادلثحث الثاوي

إجراءات ادلسؤولية احلزتية لعضى الربدلان
ملا نإ االْتُا ٤إىل أ ٟسعب غٝاغٜ ٞعس سكاً َهؿٛالً مبٛدب ايسغاترل ٚايكٛاْني
يهاؾ ١املٛاطٓنيٚ ،ملا نإ االْػشاب َٔ األسعاب ايػٝاغٜ ١ٝبك ٖٛ ٢اآلخط سل ،إال إٔ
اغتعُاٍ اؿل ٚؾل ايكٛاعس ايعاَ ١هب إٔ ال ٜصٌ إىل َػت ٣ٛاالمطاف يف اغتعُاي٘،
ٚشلصا عُست بعض ايس َٔ ٍٚخالٍ تؿطٜعاتٗا ايسغتٛضٚ ١ٜايكاْ ١ْٝٛإىل ؼكٝل غا١َُٗ ١ٜ
 ٖٞٚعسّ إضاع ١أصٛات ايٓاخبني  َٔٚادٌ ؼكٝل ايػرل ايعاز ٟيًُؤغػتني ايسغتٛضٜتني
اؿهٚ ١َٛايدلملإ ،سٝح ٜه ٕٛعسز أعطا ٤نٌ َٔ األغًبٚ ١ٝاملعاضض ١غرل َػتكط ٚغرل
ثابت ،مما ٜؿتح اجملاٍ أَاّ نٌ االستُاالت َٔٚ ،ادٌ محا ١ٜسكٛم األسعاب اييت قاَت
بذلؾٝح أعطاٗ٥ا ٚايص ٟتطتب عًٖ ٢صا ايذلؾٝح انتػاب٘ ايعط ١ٜٛيف فًؼ ايٓٛابٖ ،صا
نً٘ زؾع ٖص ٙايس ٍٚإىل ايٛقٛف بٛد٘ ايٓا٥ب اؿعب ٞعٓس تػٝرل اْتُا ٘٥اؿعب ،ٞايصٟ
انتػب ايعط ١ٜٛبايدلملإ بٓا ً٤عً ،٘ٝبتشكٝل َػؤٚيٝت٘ اؿعب ١ٝمبٛدب ايسغتٛض ٚايكإْٛ

( )1دستهر فسههرةة الىرا.ن م (( /39انياً).
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ٚنٌ آثاضٖا املذلتب ١عًٗٝا املتُجً ١باؾعا ٤ايصٜ ٟكع عً ٘ٝعٓس ؼكل عٓاصط ٖصٙ
املػؤٚيَٚ ١ٝا ٜتبع٘ َٔ آثاض أخط.٣
ٚيهٔ ايػؤاٍ َا ٖ ٞإدطا٤ات ؼطٜو ٖص ٙاملػؤٚي١ٝ؟  ٖٞ َٔٚاؾٗ ١اييت ؼطى
ٖص ٙاملػؤٚي١ٝ؟ ٜ َٔٚك ّٛبايتشكٝل َع ايٓا٥ب صاسب ايؿإٔ يف ٖص ٙاؿاي١؟ ٖٞ َٔٚ
اؾٗ ١املدتص ١بإٜكاع اؾعا٤؟
ٚعً ٘ٝغٓتٓا ٍٚيف ٖصا املبشح َٔ ايسضاغ ١بٝإ اؾٗ ١اييت تكطض ؼطٜو ٖصٙ
املػؤٚيٚ ١ٝايتشكٝل َع ايٓا٥ب يف َطًب أْٚ ،ٍٚتططم إىل اؾٗ ١املدتص ١بإٜكاع اؾعا ٤يف
َطًب ثاْ.ٞ
ادلطلة األول

اجلهة التي تقرر حتريك ادلسؤولية احلزتية والتحقيق فيها
وسز ايسغتٛض ٚايكاْ ٕٛعاز ٠اؾٗ ١اييت تكطض ؼطٜو املػؤٚي ١ٝاؿعبٚ ١ٝايػا٥س إٔ
ضٝ٥ؼ فًؼ ايٓٛاب ٖٜ َٔ ٛك ّٛبتشطٜو ٖص ٙاملػؤٚي ،١ٝؾُتَ ٢ا ضأ ٣ؼكل عٓاصط
املػؤٚي ١ٝاؿعبٜ ١ٝك ّٛبإسايتٗا إىل اؾٗ ١املدتص ١يتكطٜط اؾعا ٤املٓاغب شلا.
يف ايعطام ،باعتباض إٔ املؿطع ايعطاق ٞمل ٜأخص باملػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝمبعٓاٖا
ايسغتٛض ٟيعط ٛفًؼ ايٓٛاب اؿعب ،ٞيصا ؾٗ ٛمل ٜٓعِ إدطا٤ات ؼطٜو ٖص ٙاملػؤٚي١ٝ
ٖٚصا َا غاض عً ٘ٝاملؿطع األضزْ.ٞ
أَا يف َصط ،اغٓس املؿطع املصطٖ ٟص ٙاملُٗ ١إىل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٓٛاب بٓا ً٤عً٢
طًب َكسّ َٔ ثًح أعطا ٤اجملًؼ عً ٢األقٌ َٔ ،ادٌ إغكاط عط ١ٜٛايٓا٥ب عٓس ؼكل
َػؤٚيٝت٘ اؿعب ،١ٝسٝح ٜكسّ ٖصا ايطًب إىل َهتب اجملًؼ ٚمل ٜؿذلط ايكاْ ٕٛؾهالً
َعٓٝاً يًطًب غ ٣ٛإٔ ٜهَ ٕٛهتٛباً َٛٚقعاًٜ .كَ ّٛهتب اجملًؼ بتسقٝل ايطًب َٔ سٝح
تٛاؾط ايؿطٚط ايؿهً ١ٝؾ( ٘ٝايهتاب ،١ايتٛقٝع)(.)1
ٚبعس اْتٗاَ ٤هتب اجملًؼ َٔ ايتشكل َٔ ايؿطٚط ايؿهًٜ ،١ٝك ّٛضٝ٥ؼ فًؼ
ايٓٛاب باالت:)2(ٞ
( )1الَئحة الدا لية للبرلسان السررن م (.)387
( )2السردر نهدهن م (.)387
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 .1تبًٝؼ ايٓا٥ب نتاب ١بصٛض َٔ ٠اقذلاح إغكاط ايعط ١ٜٛعٓ٘ بػبب تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعب.ٞ
 .2إزضاز طًب إغكاط ايعط ١ٜٛيف دس ٍٚأعُاٍ أ ٍٚدًػ ١تاي َٔ ١ٝادٌ إسايت٘ إىل ؾٓ١
ايؿؤ ٕٚايسغتٛضٚ ١ٜايتؿطٜع.١ٝ
ؾاؾٗ ١املدتص ١بايتشكٝل َع ايٓا٥ب ٖ ٞؾٓ ١ايؿؤ ٕٚايسغتٛضٚ ١ٜايتؿطٜع ١ٝتكّٛ
ايًذٓ ١بإخطاض ايعط ٛنتاب ١يًشطٛض أَاَٗاٚ ،إٕ ناْت ايال٥ش ١مل ؼسز ٚغ ١ًٝاإلخطاض
ٚإمنا تطًبت ؾكط نْٗٛا َهتٛبٚ ،١عً ٢شيو ٜصح تبًٝػ٘ بأٚ ٟغ ١ًٝنتاب ،١ٝميهٔ ايطدٛع

إيٗٝا إلثبات إخطاض ايعط ٛنتاب.)1(١

نُا هب إٔ ٜتطُٔ اإلخطاض َٝعاز قسز يًعط ٛيًشطٛض أَاّ ايًذٓ ١عً ٢إٔ ال
تكٌ املس ٠بني تاضٜذ اإلخطاض ست ٢املٝعاز احملسز الْعكاز ايًذٓ ١عٔ مخػ ١أٜاّ ،ؾاشا
ؽًـ ايعط ٛعٔ اؿطٛض ز ٕٚعصض َكب ٍٛأعازت ايًذٓ ١أخطاض ٙطبكاً يًكٛاعس ايػابك،١
ٜٚعتدل ؽًـ ايعط ٛبعس شيو ز ٕٚعصض َكبْ ،ٍٛعٚالً عٔ سك٘ يف ايسؾاع عٔ ْؿػ٘ٚ ،تػتُط
ايًذٓ ١يف َباؾط ٠إدطا٤اتٗا(.)2
ٚايًذٓ ١تك ّٛباالغتُاع ألقٛاٍ ايعطٚ ٛؼكل يف أٚد٘ زؾاعٖ٘ ،صا ٚهٛظ يًعطٛ
إٔ ٜطًب املػاعس َٔ ٠أسس أعطا ٤اجملًؼ ملعاْٚت٘ يف إبسا ٤زؾاع٘ أَاّ ايًذٓ.١
ٚبعس اغتهُاٍ ايتشكٝل تكسّ ايًذٓ ١تكطٜطٖا إىل ضٝ٥ؼ اجملًؼ بعس اؽاش تٛصٝاتٗا
بٓا ً٤عًَٛ ٢اؾك ١أغًب ١ٝثًج ٞعسز أعطاٗ٥ا خالٍ غبع ١أٜاّ عً ٢األنجطٚ ،ته ٕٛتٛصٝاتٗا
إَا عؿغ املٛضٛع أ ٚؼكل َػؤٚيٝت٘ اؿعبٚ ١ٝؼسٜس دعا ٤إغكاط ايعط ١ٜٛبٓاً٤

عًٗٝا(.)3

( )1د .إسساعلل عبد الراسن الخلهين السردر الدا ن ص 196؛ الَئحة الدا لية للبرلسان
السررةن م (.)388
( )2الَئحة الدا لية للبرلسان السررةن م (.)388
( )3الَئحة الدا لية للبرلسان السررةن م (.)388
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أَا يف املػطب ،اغٓس املؿطع املػطب ١َُٗ ٞؼطٜو املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعط ٛفًؼ
ايٓٛاب اؿعب ٞبػبب تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعب ٞإىل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٓٛاب مبٛدب ايسغتٛض
ٚايكاْ.)1(ٕٛ
ٜٛنٌ ضٝ٥ؼ اجملًؼ إىل َهتب اجملًؼ ايتشكل َٔ ثبٛت ٚاقع ١ايتدً ٞعٔ اؿعب،
إش اعتدل ايٓعاّ ايساخً ٞتبس ٌٜايٓا٥ب الْتُا ٘٥ايػٝاغ ٖٛ ٞتصطؾاً إضازٜاً ٚؾدصٝاً ٜجبت
َٔ خالٍ اإلؾصاح عٓ٘ خطٝاً أ ٚايتصطٜح ب٘ أ َٔ ٚخالٍ ثبٛت ٚاقعَٓ ١صٛص عًٗٝا يف
ايكٛاْني اؾاض ٟايعٌُ بٗا ،سٝح إٔ ايكاًْٜ ٕٛعّ ايٓا٥ب قبٌ ايذلؾح ؿعب آخط ،تكسِٜ
االغتكاي َٔ ١اؿعب األ ٍٚايص ٟنإ ٜٓتُ ٞإيٚ ،٘ٝتعس ٖص ٙاالغتكاي ١تعبرلاً صطواً عٔ
ايتدً( ٞؼكل املػؤٚي ١ٝاؿعب.)2()١ٝ
ٚبايتاي ٞإٕ ٚضع اؿعب سساً الْتُا ٤ايعط ٛإي ٘ٝبٓا ً٤عً ٢قطاض تأزٜيب َٔ اؿعب
يًعط ٛال ٜؤز ٟإىل قٝاّ املػؤٚي ١ٝاؿعب( ١ٝػطٜس ايعط ،)١ٜٛالٕ املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝتكّٛ

بٓا ً٤عً ٢تصطف إضاز َٔ ٟايٓا٥ب اؿعبٚ ٞيٝؼ بٓا ً٤عً ٢قطاض َٔ اؿعب(.)3

ٚمٔ ْؤٜس ٖصا االػا ٙألْ٘ ي ٛتطتب عً ٢ؾصٌ ايعط َٔ ٛاؿعب بٓا ً٤عً ٢قطاض
تأزٜيب ،ػطٜس َٔ ٙايعط ،١ٜٛبايتاي ٞغٝصبح ايٓا٥ب يف َطنع قاْ ْٞٛقًل ٚتصبح
عطٜٛت٘ َطتبط ١بكطاضات اؿعب اييت قس ؼهُٗا االختالؾات ايػٝاغ ١ٝيف األؾهاض ٚاآلضا.٤
ثِ بعس اتصاٍ َهتب اجملًؼ باملٛضٛع ٜباؾط َُٗ ١ايتشكٝل يف ٚاقع ١ايتدً ٞعٔ
ططٜل إبالؽ ايٓا٥ب (صاسب ايؿإٔ) باألَط يتأنٝس َٛقؿٜ٘ٚ ،ه ٕٛتبًٝؼ ايٓا٥ب بإسس٣
ٚغا ٌ٥ايتبًٝؼ ايكاْ َٔ ١ْٝٛادٌ اؿطٛض يتأنٝس َٛقؿ٘ خطٝاً خالٍ َس ٠أقصاٖا مخػ١

عؿط ً َٜٛا َٔ تاضٜذ تبًٝػ٘ ضزلٝاً(.)4

( )1دسممتهر الس،ممرا لدممشة 2011ن م ()61؛ الش ممام الممدا لي لسجلممس الش مهاا الس،ربممي لدممشة
2013ن م (.)10
( )2الش ام الدا لي لسجلس الشهاا الس،ربي 2013ن م ()10؛ د .عبد اللعيف و بين مردر
سا ن مداو متا علن الش .

( )3الس،ممرا السح سممة الدسممتهرةة فممي ممل دسممتهر  -2011الجممز الثالممثن مدمماو متمما علممن
الش

www.consitutioningن تارةخ الزةارِ .2020/5/2

( )4الش ام الدا لي لسجلس الشهاا الس،ربي لدشة 2013ن م (.)10
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ٚيف ساي ١عسّ سص ٍٛاجملًؼ عً ٢دٛاب َٔ ايٓا٥ب (صاسب ايؿإٔ) ضُٔ
املٛعسٜ ،عس شيو تأنٝساً عًٚ ٢اقع ١ايتدً( ٞؼكل املػؤٚي ١ٝاؿعبْٚ ،)١ٝعٚالً َٓ٘ عٔ سك٘
يف إبسا ٤زؾاع٘ٚ ،يف ساي ١سطٛض ايٓا٥ب ٜك ّٛاملهتب باالغتُاع إىل زؾاع٘ عٔ ْؿػ٘( ،)1ثِ
ٜكطض بعس اغتهُاٍ ايتشكٝل ثبٛت ٚاقع ١ايتدً َٔ ٞعسَٗا َٔ خالٍ تكطٜط (تٛصٜ )١ٝعس،ٙ
سٝح ٜصسض تكطٜط َهتب اجملًؼ إَا عؿغ املًـ يعسّ ثبٛت املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝأ ٚتكطٜط
ثبٛت املػؤٚي ١ٝاؿعبٜٚ ،١ٝصسض قطاض َهتب اجملًؼ بٗصا ايؿإٔ مبٛاؾك ١أغًب١ٝ

اؿاضط.)2(ٜٔ

ٜالسغ إٔ املؿطع املصط ٟمل ىتًـ عٔ املؿطع املػطب ٞيف ؼسٜس اؾٗ١
املدتص ١بتشطٜو املػؤٚي( ٖٞٚ ١ٝضٝ٥ؼ فًؼ ايٓٛاب) ،إال أْ٘ اختًـ عٓ٘ يف ؼسٜس
اؾٗ ١املدتص ١بايتشكٝل ،ؾاملؿطع املصط ٟأْاط إدطا ٤ايتشكٝل إىل ؾٓ ١ايؿؤٕٚ
ايسغتٛضٚ ١ٜايكاْ ،١ْٝٛبُٓٝا املؿطع املػطب ٞاغٓسٖا إىل َهتب اجملًؼٚ .باعتكازْا إٔ
املؿطع املصط ٟقس اسػٔ بإغٓاز ٖص ٙاملُٗ ١إىل ؾٓ ١ايؿؤ ٕٚايسغتٛضٚ ١ٜايتؿطٜع١ٝ
نْٗٛا ؾْٓٛ ١عٖٚ ،١ٝصا األَط ٜتطًب تؿطغاً ٚؼكٝكاً ؾ ،٘ٝال ٜتٛاؾط َجٌ ٖصا ايٛقت ٚاـدل٠
يسَ ٣هتب اجملًؼ ،بايطغِ َٔ ايعسز ايهايف ألعطا ،٘٥الٕ ايٓعاّ ايساخً ٞمل ٜؿذلط يف

تؿهَ )*(١ًٝهتب اجملًؼ إٔ ٜه ٕٛأعطاؤ َٔ ٙش ٟٚاـدل ٠ايكاْ ١ْٝٛأ ٚعً ٢األقٌ عسز
َِٓٗ.
نُا إٔ نجط ٠االختصاصات(*) ٚاملٗاّ اييت عً ٢عاتل َهتب اجملًؼ ٚتؿعبٗا تعس
غبباً ثاْٝاًٚ ،نإ األٚىل باجملًؼ إٔ ٜػٓس األَط إىل ؾْٓٛ ١ع ١ٝؽتص بأَٛض ايتشكٝل يف
( )1الش ام الدا لي لسجلس الشهاا الس،ربي لدشة 2013ن م (.)10
( )2الش ام الدا لي لسجلس الشهاا الس،ربي لدشة 2013ن السهاد (10ن )25؛ د .عبد اللعم
و بين مردر سا ن متا علن الش .
(*) بسهف ممب م ( )14م ممن الش ممام ال ممدا لي لسجل ممس الشم مهاا الس،رب ممي (يتم م ل

م ت ممب مجل ممس

الشهاا ممن المرئيسن (سانيمة نمهاا للمرئيس الشائمب ايوون والشائمب الثمانين والشائمب الثالمثن

والشائم ممب ال اربم ممون والشائم ممب الخم ممامسن والشائم ممب الدم ممادسن والشائم ممب الدم ممابو والشائم ممب الثم ممامنن
محاسبان ا(شانن (َ(ة امشا ).
(*) بسهفممب م ( )21الش ممام الممدا لي لسجلممس الشمهاا الس،ربممي (يتممهلن م تممب مجلممس الش مهاا
مسارس ممة السه ممام الت ممي خهله مما ل ممه الدس ممتهرن و مموا الش ممام ال ممدا لين سس مما يت ممهلن الس ت ممب=
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ؾؤ ٕٚايعطٜٚ ،١ٜٛبس ٚإٔ فًؼ ايٓٛاب َططط إلغٓاز ٖص ٙاملُٗ ١إىل َهتب اجملًؼ
ٚايػبب ْٖ ٛص ايكاْ ٕٛايص ٟأعط ٢االختصاص بؿؤ ٕٚايعطٚ ١ٜٛايتشكٝل ؾٗٝا إىل
َهتب اجملًؼ ،أَا ايػبب ايجاْ ٞؾدً ٛايٓعاّ ايساخًٚ َٔ ٞدٛز ؾْٓٛ ١ع ١ٝؽتص
بايتشكٝل بؿؤ ٕٚايعط ١ٜٛعً ٢غطاض املؿطع املصط.ٟ
ادلطلة الثاوي

اجلهة ادلختصة تئيقاع اجلزاء
ؽتًـ اؾٗ ١املدتص ١بإٜكاع دعا ٤املػؤٚي ١ٝاؿعب َٔ ١ٝزٚي ١إىل أخط ،٣ؾبعطٗا
تٓٝطٗا بطٝ٥ؼ ايدلملإ ٚبعطٗا تٓٝطٗا ظٗات قطا.١ٝ٥
يف َصطٜ ،ك ّٛضٝ٥ؼ اجملًؼ بعس تًك ٘ٝتٛص ١ٝايًذٓ ١ايسغتٛض ،١ٜبإزضاز ايتٛص١ٝ
يف دس ٍٚأعُاٍ اجملًؼ يف أ ٍٚدًػ ١تاي ١ٝيتًك ٘ٝشلاٚ ،قس سسز ايٓعاّ ايساخً ٞاملس ٠اييت
هب عً ٢اجملًؼ إصساض قطاض ٙؾٗٝا ظًػتني عً ٢األنجط َٔ تاضٜذ عطض ايتكطٜط

(ايتٛص )١ٝعً.)1(٘ٝ

أَا عٔ ايؿهً ١ٝاملطًٛب ١إلصساض ايكطاض ؾكس اؾذلط ايٓعاّ ايساخً ٞقطا ٠٤تكطٜط
(تٛص )١ٝايًذٓ ١املتعًل بإغكاط ايعط ١ٜٛبػبب تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعب( ٞؼكل املػؤٚي١ٝ
اؿعب )١ٝزاخٌ اجملًؼ سٝح ال تػط ٟأسهاّ االغتعذاٍ عً ٢إدطا٤ات إغكاط ايعط.١ٜٛ
نُا اؾذلط اخص ضأ ٟايٓٛاب عٔ إغكاط ايعط ١ٜٛعٔ ططٜل املٓازا ٠باالغِٚ ،تتطًب إٔ

ته ٕٛاألغًب ١ٝاملطًٛب ١إلغكاط ايعطَٛ ١ٜٛاؾك ١ثًج ٞعسز أعطا.)2(٘٥

أَا يف املػطب ،ؾإ اؾٗ ١املدتص ١بتكطٜط دعا ٤املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝبػبب تبسٌٜ
االْتُا ٤اؿعب ٞؾٗ ٞاحملهُ ١ايسغتٛض ،١ٜإش ْص قاْ ٕٛتٓع ُٞٝضقِ (ٜ )166.13تعًل
باحملهُ ١ايسغتٛض ١ٜعً ٢إٔ( :تتأيـ احملهُ ١ايسغتٛض ،١ٜطبكاً ألسهاّ ايؿصٌ (َٔ )131
=مسارسة مهام تد لر وتدللر شؤون السجلس بسا فلهما السهمام التاليمة تعمهةر وت لمل عسمل
السجلممسن تش مميم الىَقمماو الخارفيممةن شممؤون الشائبمماو والشمهاان السمهارد البذمرةةن السحاف ممة
علن مستلااو السجلسن التهاصل وا عَم والته(ل ).
( )1الَئحة الدا لية للبرلسان السررةن م (.)388
( )2الَئحة الدا لية للبرلسان السررةن م (.)388
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24

مدؤولية عزه البرلسان عن تبديل انتسائه الحزبي

856

ايسغتٛض َٔ ،اثين عؿط ( )12عطٛاًٜ ،ع ٕٛٓٝملس ٠تػع ( )9غٓٛات غرل قابً ١يًتذسٜسَٔ ،
بني ايؿدصٝات متًو ؼصٝالً عايٝاً يف فاٍ ايكاْٚ ،ٕٛعً ٢نؿا ٠٤قطا ١ٝ٥أ ٚؾكٗ ١ٝأٚ
إزاضٚ ،١ٜايصَ ٜٔاضغٛا َٗٓتِٗ ملس ٠تؿٛم مخؼ عؿط )15( ٠غٓٚ ،١املؿٗٛز شلِ بايتذطز
ٚايٓعاٖٜٚ ،١تٛظع ٖؤال ٤األعطا ٤نُا :ًٜٞ
 غت )6( ١أعطاٜ ٤ع ٕٛٓٝبعٗرل َٔ ب ِٗٓٝعطٜ ٛكذلس٘ األَني ايعاّ يًُذًؼ ايعًُٞاألعً.٢
 ثالث )3( ١أعطآٜ ٤تدب َٔ ٕٛقبٌ فًؼ ايٓٛاب. ثالث )3( ١أعطآٜ ٤تدب َٔ ٕٛقبٌ فًؼ املػتؿاضٜ ٜٔعني املًو ضٝ٥ؼ احملهُ١ايسغتٛض ١ٜبعٗرل َٔ بني األعطا ٤ايص ٜٔتتأيـ َِٓٗ)(.)1

سٝح تتصٌ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜباملٛضٛع (طًب ػطٜس ايعط )١ٜٛعٔ ططٜل ضٝ٥ؼ
فًؼ ايٓٛاب ايص ٟو ٌٝتكطٜط (ايٛصَ )١ٝهتب اجملًؼ ايص ٟثبت تٛاؾط املػؤٚي١ٝ
اؿعبٚ( ١ٝاقع ١تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعبَ )ٞطؾكَ ١ع طًب ػطٜس ايعط ،١ٜٛخالٍ َس ٠أقصاٖا
( )15مخػ ١عؿط َٜٛاً ،تباؾط احملهُ ١أعُاشلا ،سٝح ػتُع احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜبسع٠ٛ
َٔ ضٝ٥ػٗا ٚال تصسض أسهاَٗا إال بعس االغتُاع إىل تكطٜط عط َٔ ٛأعطاٗ٥ا ٜع٘ٓٝ
ايطٝ٥ؼ ،بعس االغتُاع إىل ايٓا٥ب (صاسب ايؿإٔ) عطٛض قاّ عٓ٘ ٚاشا اغتًعّ األَط
االغتُاع إىل ؾدص آخط َٔ ش ٟٚاـدل ،٠تهَ ٕٛساٚالت احملهُ ١صشٝش ١إشا سططٖا ()9

تػع َٔ ١أعطاٗ٥ا عً ٢األقٌ(.)2

ٚتتدص احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜقطاضٖا بتذطٜس ايعط ١ٜٛبأغًب ١ٝثًج ٞاألعطا ٤ايصٜٔ
تتأيـ َِٓٗ ،أَا يف ساي ١تعصض تٛؾط ايٓصاب املصنٛض بعس زٚضتني يًتصٜٛتٚ ،بعس املساٚي،١

( )1قانهن تش يسي رقم ( )066.13متىلم بالسح سمة الدسمتهرةة فمي الس،مرا لدمشة 2014ن م
(.)1

( )2الش ممام ال ممدا لي لسجل ممس الشم مهاا الس،رب ممين م ()10؛ دس ممتهر الس ،ممرا 2011ن م ()61؛
ق م ممانهن تش يس م ممي رق م ممم ( )066.13يتىلم م م بالسح س م ممة الدس م ممتهرةة ب م ممالس،ران السم م مهاد (16ن

17ن.)18
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تتدص احملهُ ١قطاضٖا باألغًب ١ٝاملطًك ١ألعطاٗ٥اٚ ،يف ساي ١تعازٍ األصٛات ٜعتدل صٛت

ايطٝ٥ؼ َطدشاً(.)1

ٚايؿهً ١ٝاملطًٛب ١يكطاض احملهُ ٖٛ ١إٔ ٜه ٕٛايكطاض َػبباً َٛٚقعاً َٔ األعطا٤
اؿاضط ٜٔباؾًػ ١اييت أصسضت اؿهِٚ ،تصسض قطاضاتٗا باغِ املًو ٚطبكاً يًكاْٚ ٕٛتٓؿط
يف اؾطٜس ٠ايطزل ١ٝخالٍ ادٌ ال ٜعٜس عً )31( ٢ثالثني َٜٛاً َٔ تاضٜذ صسٚضٖا(.)2
ثِ بعس شيو تؿعط احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜضٝ٥ؼ فًؼ ايٓٛاب بكطاض ػطٜس ايٓا٥ب
املعين َٔ عطٜٛت٘ ٚايتصطٜح بؿػٛض املكعس ،ثِ وٝط ضٝ٥ؼ فًؼ ايٓٛاب اجملًؼ عًُاً

بؿش ٣ٛقطاض احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜيف أ ٍٚدًػ ١بعس إخباض َهتب اجملًؼ(.)3

ٜالسغ َٔ شيو إٔ املؿطع املصط ٟاغٓس َُٗ ١إغكاط ايعط ١ٜٛإىل فًؼ ايٓٛاب
بُٓٝا املؿطع املػطب ٞأْاط ٖص ٙاملُٗ ١إىل احملهُ ١ايسغتٛض.١ٜ
ٚمٔ من ٌٝإىل َٛقـ املؿطع املػطب ٞن ٕٛايتشكل َٔ قٝاّ املػؤٚي ١ٝاؿعبٖٞ ١ٝ
َػأي ١قاْٚ ١ْٝٛيٝػت غٝاغٜٓ ١ٝبػ ٞإٔ تٓاط إىل دٗ ١قطا ١ٝ٥قاٜسٚ ،٠ضزاً عًَٔ ٢

ٜك ٍٛإٕ ؾإٔ ايعط ٖٛ ١ٜٛؾإٔ زاخً ٞجملًؼ ايٓٛاب( ،)4ؾإ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜنُا
اغًؿٓا تتطُٔ يف تؿهًٗٝا ( )3ثالث ١أعطآٜ ٤تدب َٔ ٕٛقبٌ فًؼ ايٓٛاب  )3( ٚثالث١
( )1قمانهن تش يسمي رقمم ( )066.13يتىلم بالسح سمة الدسمتهرةة فمي الس،مرا لدممشة 2014ن م
(.)17

( )2قمانهن تش يسمي رقمم ( )066.13يتىلم بالسح سمة الدسمتهرةة فمي الس،مرا لدممشة 2014ن م
(.)17

( )3الش ام الدا لي لسجلس الشهاا الس،ربي لدشة 2013ن م (.)10
( )4د .صممبرة دمحم الدشهسممين ا

ترمماص بالهرممل فممي صممحة الىزممهةة البرلسانيممة واممدود

ا ترمماص مجلممس الذممىبن(دار الشهزممة الىربيممةن الدمما رِن )2000ن ص 22؛ وبممالسىشن

نهد م ممه د .س م ممامي فس م مماو ال م ممدينن العى م ممهن ا نتخا ي م ممة البرلساني م ممةن(دار الجامى م ممة الجدي م ممدِن

ا س م شدرةةن)2011ن ص ص318 -317؛ د .دمحم الممو بين الهرممل فممي صممحة عزممهةة
أعز مما السج ممالس الشيا ي ممة د ارس ممة :مدارن ممةن (دار الشهز ممة الىربي ممةن الد مما رِن)2006ن ص

181؛ د .فم م مؤاد الىع م ممارن ال م ممش م الدياس م ممية والد م ممانهن الدس م ممتهرةن (دار الشهز م ممة الىربي م ممةن
الدا رِن)1966ن ص .577
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أعطآٜ ٤تدب َٔ ٕٛقبٌ فًؼ املػتؿاض ،ٜٔمما ٜعين إٔ فًؼ ايٓٛاب ٖ َٔ ٛغاِٖ يف
إصساض ٖصا ايكطاض ٚيهٔ عٔ ططٜل دٗ ١قطاَ ١ٝ٥تدصص.١
نُا اْ٘ َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝقس ال ٜػتطٝع فًؼ ايٓٛاب يف َصط إغكاط أ ٟعط١ٜٛ
غرلت اْتُاٗ٥ا اؿعبْ ،ٞعطاً يصعٛب ١ؼكٝل تًو األغًب" ١ٝأغًب ١ٝايجًجني" ،خاص ١إٕ
ايٓعاّ االْتداب ٞئ ٜؿطظ إال أغًب َٔ ١ٝاملػتكًني زاخٌ ايدلملإ أ ٚفُٛع َٔ ١األسعاب ال
تػتطٝع مبؿطزٖا تؿه ٌٝأ ٟأغًب ،١ٝيهٔ ايػؤاٍ ايصٜ ٟططح ْؿػ٘ َا ٖ ٛاؿٌ يتذاٚظ
ٖص ٙايجػط ٠ايسغتٛض١ٜ؟
شٖب ايبعض إىل ضطٚض ٠اغتهُاٍ ايٓكص يف ّ ( َٔ )111ايسغتٛض املصط ٟبإضاؾ١
ؾكط ٠تٓص عً ٢اْ٘ ًٜعّ بإغكاط ايعط ١ٜٛباألغًب ١ٝايعاز ١ٜؾٛض تػٝرل ايصؿ ١ايسغتٛض١ٜ

ٚاالْتُا ٤اؿعب ٞايص ٟمت اْتداب ايعط ٛعً.)1(٘ٝ

بُٓٝا شٖب ضأ ٟثإٍ ،إىل إٔ اؿعب ايص ٟاْطِ إي ٘ٝايعط ٛغٝعٌُ عً ٢ايتأثرل عً٢
األعطا ٤اآلخط ٜٔيف اجملًؼ يُٓٝع إغكاط ايعط ١ٜٛعٔ ايٓا٥ب (صاسب ايؿإٔ) ،يصا ٜط٣
بإٔ ايعطٜٓ ١ٜٛبػ ٞإٔ تػكط ؾٛضاً عٔ ايعط ٛايصٜ ٟػرل اْتُا ٘٥اؿعب ٞز ٕٚاؾذلاط
ادتُاع ثًج ٞأعطا ٤اجملًؼ ،اسذلاَاً إلضاز ٠ايٓاخبني ٚإضاز ٠ايؿعب ايصٜ ٟعس َصسض
ايػًطات عً ٢أغاؽ إٔ ايٓا٥ب ايصٜ ٟػرل صؿت٘ ميجٌ األَ ١ؾاْ٘ بصيو خإ دع٤اً َٔ ٖصٙ
األَٚ ١ال ٜصًح إٔ ٜهْ ٕٛا٥باً عِٓٗ(.)2

إال أْٓا ْصٖب إىل تأٜٝس َٛقـ املؿطع املػطبٚ ٞإْاط ١األَط إىل احملهُ ١ايسغتٛض١ٜ
الٕ تهٝٝـ ٚاقع ١تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعب ٖٛ ٞؾإٔ قآْٜ ْٞٛبػ ٞإٔ ٜٓاط إىل دٗ ١قاْ١ْٝٛ
َتدصصٚ ١قاٜس ٠ز ٕٚتسخٌ َٔ فًؼ ايٓٛاب نُا اغًؿٓا آْؿاً.

( )1دمحم السشدم م م ممين مهاف م م م م ِ ...ت،للم م م ممر صم م م ممهة نائم م م ممب البرلسم م م ممان

تدم م م ممد عزم م م ممهةتهن فم م م ممي

2015/2/21ن www.retogate.comن تارةخ الزةارِ .2020/5/2
( )2د .رأف

فهدِ تعبل الىدهبة مدتحلل...ن 2014/5/17ن .www.youm7.com
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ادلثحث الثالث
جزاء ادلسؤولية احلزتية لعضى الربدلان
صاض َٔ املعً ّٛإٔ بعض ايسَٓ ٍٚعت عط ٛايدلملإ َٔ تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعبٞ
ايص ٟتطؾح عً ٢أغاغ٘ يًٝتشل ععب غٝاغ ٞآخط أ ٚيٝصبح َػتكالًٚ ،ضتبت عً ٘ٝقٝاّ
َػؤٚيٝت٘ اؿعب.١ٝ
يف ايٛاقع تبآٜت ايس ٍٚيف ؼسٜس اؾعا ٤ايصٜ ٟتٓاغب َع ٖص ٙاملػؤٚي ١ٝؾبعطٗا
انتؿ ٢باؾعا ٤االغتبعاز ٟأ ٟأخصت بأساز ١ٜاؾعاَٗٓٚ ٤ا ضتبت دعا٤ات اغتبعاز١ٜ
ٚدعا٤ات َاي ١ٝعٓس قٝاّ املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝأ ٟأخصت بجٓا ١ٝ٥ايتكػ ِٝيًذعاٚ ،٤عً٘ٝ
غٓكػِ ٖصا املبشح اىل َطًبنيْ ،بني يف املطًب األ ٍٚدعا ٤املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعطٛ
ايدلملإ يف املػطبٚ ،مسز يف املطًب ايجاْ ٞدعا ٤املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝيعط ٛايدلملإ يف
َصط.
ادلطلة األول
جزاء ادلسؤولية احلزتية لعضى الربدلان يف ادلغرب
اخص املؿطع املػطب ٞمبٛدب ايسغتٛض ٚقاْ ٕٛاألسعاب ايػٝاغ ١ٝبجٓا ١ٝ٥ايتكػِٝ
ؾعا ٤املػؤٚي ١ٝاؿعب ،١ٝؾؿطض ْٛعني َٔ اؾعا٤ات عٓس ؼكل عٓاصط ٖص ٙاملػؤٚي١ٝ
تتُجٌ
باالت: ٞ
()1

أٚالً :دعا٤ات اغتبعاز:١ٜ
ٜعس ٖصا اؾعا ٤اقػ ٢ايعكٛبات اييت ميهٔ إٔ ٜتعطض شلا عط ٛايدلملإ ،إش ٜذلتب
عً ٘ٝػطٜس ايٓا٥ب َٔ عطٜٛت٘ ،سٝح ٜؿطض ٖصا اؾعا ٤عٓسَا ٜكسّ ايعط ٛاؿعب ٞعً٢
( )1د .عب ممد اللعي ممف و ب ممين تسثللي ممة ايم ممةن ودس ممتهرةة التجرة ممد تىللم م عل ممن قم مرار السح س ممة
الدس ممتهرةةن مر ممدر س مما ن مت مما عل ممن الشم م ؛ وب ممالسىشن نهد ممه يش ممر د .مر ممعهن ممن
ش مرةفن الترامماو الدياسممي وا( مرب علممن ا نتممداا ا نتخمما ي فممي التذ مرةو والدزمما ن مرممدر
سا ن :متا علن الش .
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تػٝرل اْتُا ٘٥ايػٝاغ ٞمبشض إضازت٘ اـاص ١بس ٕٚإدباض َٔ أسس ،ؾٗصا اؾعا ٤ال ٜؿٌُ
ايعط ٛاؿعب ٞايص ٟؾكس اْتُا ٙ٤اؿعب ٞبػبب عكٛب ١تأزٜب َٔ ١ٝاؿعب ايصٜٓ ٟتُ ٞإي٘ٝ
(الٕ األَط ٖٓا قس ٜهَ ٕٛصشٛباً بؿطط َٔ سعب ايٓا٥ب (صاسب ايؿإٔ) ٚقس ؼهُ٘
اعتباضات غٝاغْ ١ٝتٝذ ١اختالف ٚتبا ٜٔاملٛاقـ) ،ؾٓطام ٖص ٙايعكٛبٜ ١كتصط ؾكط عً٢
ايعط ٛاؿعب ٞايص ٟؽً ٖٛ ٢عٔ سعب٘ طٛاع ١ٝألغباب ٜػًب ؾٗٝا ايٓا٥ب ايطسايَ ١صًشت٘
ايؿدص ١ٝعً ٢املصًش ١ايعاَ ،١أ ٚألغباب اْعساّ ايسميكطاط ١ٝيف األسعابٖٚ ،صا ٜعٛز إىل
تػًط قاز ٠اؿعب يف ايتعاٌَ َع أعطا.٘٥
ٚايػؤاٍ ايصٜ ٟططح ْؿػ٘ َٖ ٛس ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل ٖصا اؾعا ٤عًُٝاً؟
يف ايٛاقع ي ٛعسْا إىل إدطا٤ات ؼطٜو املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝؾإْ٘ ال تٛدس أَ ١ٜعٛقات
ؼ ٍٛز ٕٚتطبٝل ٖصا اؾعا ٤الٕ ؼطٜو املػؤٚيٜ ١ٝتٛقـ عً ٢تصطف إضاز َٔ ٟايٓا٥ب
(صاسب ايؿإٔ) بتػٝرل اْتُا ٘٥اؿعبٚ ،ٞايص ٟهط ٟايتشكٝل َع٘ َٖ ٛهتب اجملًؼ
ٜٚصسض قطاض ٙبأغًب ١ٝاؿاضطٚ ٜٔبعس إٔ ٜصسض تٛصٝت٘ ٜطؾع ضٝ٥ؼ اجملًؼ ايتٛص١ٝ
(بتذطٜس ايعط )١ٜٛإىل احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜاييت تصسض قطاضٖا بايتذطٜس بأغًب ١ٝثًجٞ

األعطا.)1(٤

ٚملا ناْت األغًب ١ٝاملطًٛب ١إلصساض ايتٛص ٖٞ ١ٝأغًب( ١ٝممهٓ )١أ َٔ ٟاملُهٔ
اؿص ٍٛعًٗٝا إلصساض ايتٛصٚ ،١ٝملا نإ ايكطاَ ٤ػتكالً ال تأثرل عً ٘ٝؾإٕ قطاضٙ
بايتذطٜس َٔ املُهٔ إٔ ٜصسض مبذطز ايتشكل َٔ ٚاقع ١تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعب ،ٞز ٕٚإٔ
ٜتأثط باالعتباضات ايػٝاغ ١ٝنُا ي ٛنإ ايكطاض (ػطٜس ايعطٜ )١ٜٛؿذلط صسٚض َٔ ٙفًؼ
ايٓٛاب ايص ٟؼهُ٘ االعتباضات ايػٝاغ ١ٝأسٝاْاًٚ ،بايتاي ٞؾإٕ ٖصا اؾعا ٤ممهٔ ايتطبٝل
َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ،١ٝؾكس مت ػطٜس ايعسٜس َٔ ايٓٛاب َٔ عطٜٛتِٗ بػبب تبس ٌٜاْتُاِٗ٥
اؿعب ٞبكطاض َٔ احملهَُ ،١جٌ ػطٜس عط( ١ٜٛظ ٜٔايعابس ٜٔاؿٛاص) عٔ سعب األصاي١

( )1الش ام الدا لي لسجلس الشهاا ايردني لدشة 2013ن السهاد (10ن )25؛ د .عبد اللعيف
و بممين مرممدر سمما ن متمما علممن الش م ؛ دسممتهر الس،ممرا لدممشة 2011ن م ()61؛ قممانهن

تش يسي رقم ( )666.13متىل بالسح سة الدستهرةة في الس،را لدشة 2014ن م (.)17
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ٚاملعاصطْ( ٚ ٠ب ٌٝبًدٝاط) عٔ اؿطن ١ايؿعب( ٚ ،١ٝسػٔ ايسضاِٖ ٚطاضم ايكباز) عٔ سعب

االؼاز االؾذلان ٞيًكٛات ايؿعب.)1(١ٝ
ثاْٝاً :دعا٤ات َاي:١ٝ

تعس ٖص ٙاؾعا٤ات شات اثط َعزٚز ألْٗا تؿٌُ اثط َاز ٟنُا تتطُٔ آثاضاً ازب١ٝ

متؼ ايؿدص يف اعتباض.)2(ٙ

ؾٗ ٞغطاَات َاي ١ٝتؿطض عً ٢عط ٛايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝعٓس ثبٛت ٚاقع ١تػٝرل
اْتُا ٘٥ايػٝاغ ٞبإضازت٘ٚ ،قس ْص قاْ ٕٛاألسعاب ايػٝاغ ١ٝيف املػطب يػٓ 2116 ١عًٗٝا
بأْٜ٘( :عاقب ز ٕٚاإلخالٍ بتطبٝل األسهاّ املٓصٛص عًٗٝا يف املاز )52( ٠أعال ٙبػطاَ١
َٔ  210111إىل  1110111زضِٖ ايؿدص ايصٜٓ ٟدطط يف سعب غٝاغ ٞزَ ٕٚطاعا ٠أسهاّ
املٛاز (ٖ َٔ )*()26 ،6 ،5صا ايكاْ ٕٛأٜ ٚكبٌ عٔ عُس انطاط أؾداص ال تتٛؾط ؾِٗٝ
ايؿطٚط املٓصٛص عًٗٝا يف ْؿؼ املٛاز.)3()...

ٚايػؤاٍ ايصٜ ٟسٚض َٖ ٛس ٣نؿاٖ ١ٜصا اؾعا ٤يطزع ايٓا٥ب عٔ تبس ٌٜاْتُا٘٥
ايػٝاغٚ ٞقٝاّ َػؤٚيٝت٘ اؿعب١ٝ؟
( )1السح س ممة الدس ممتهرةة الس،ربي ممة تجمممرد نهابم ماً ممممن عزمممهةة البرلسمممانن ص ممحيهة الىمممرا فم ممي
2015/2/23ن الىدد ()10136ن ص 4ن متا علن الش

.www.abrab.co.uk

( )2د .عب م م ممد الد م م ممادر الذ م م مميخلين الش م م ممام الد م م ممانهني للجم م م م از التم م م م ديبين (دار الها م م ممر للشذ م م ممر
والتهزةونعسان-ا ردنن)1983ن ص.383

(*) نر م
ونرم

م (( )26

جممهز ية شممخ

ان يشخممر فممي ا ثممر مممن اممزا سياسممي وااممد)ن

م (( )5للس،اربممة ذسممه اًر وانا(ماً البممال،لن سممن الرشممد ان يشخر مها ب ممل ارةممة فممي أة

اممزا سياسممي مؤسممس برممي،ة قانهنيممةن للممر انممه

س ممن لذممخ

يت ممهفر علممن انت ممداا

انتخا ي سارة السهىهو في ااد لرفتي البرلسان تمم انتخابمه فلهما تزسيمة ممن امزا سياسمي

قممائم ان يشخممر فممي اممزا سياسممي ا ممر إ بىممد انتهمما مممدِ انتدابممه أو فممي تممارةخ السرسممهم
السحممدد وادممب الحالممة لتممارةخ ا نتخابمماو التذ مرة ية الىامممة والخاصممة بسجلممس الش مهاا أو

مجلممس السدتذممارةن بالشد مبة عزمما البرلسممان) .قممانهن ا ا مزاا الدياسممية الس،ربممي رقممم
( )36,04لدشة .2006
( )3د .مرعهن ن شرةفن مردر سا ن متا علن الش .
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ايٛاقع اثبت عسّ نؿاٖ ١ٜصا اؾعا ٤يًُٓع َٔ قٝاّ املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝشلصا مت ايًذ٤ٛ
مبٛدب تعسٜالت زغتٛض املػطب  2111يؿطض دعا٤ات اغتبعاز ١ٜأنجط ضزعاً (ايتذطٜس َٔ
ايعطَٓ )١ٜٛع ظاٖط ٠ايذلساٍ ايػٝاغ( ٞاملػؤٚي ١ٝاؿعب.)١ٝ
ادلطلة الثاوي

جزاء ادلسؤولية احلزتية لعضى الربدلان يف مصر
اخص املؿطع املصط ٟبأساز ١ٜايعكٛب ١يًُػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝإش ْص املؿطع املصطٟ
مبٛدب قاْ ٕٛاْتداب فًؼ ايٓٛاب عً ٢اْٜ٘( :ؿذلط الغتُطاض ايعط ١ٜٛمبذًؼ ايٓٛاب
إ ٜعٌ ايعط ٛقتؿعاً بايصؿ ١اييت مت اْتداب٘ عً ٢أغاغٗا ؾإ ؾكس ٖص ٙايصؿ ١أ ٚغرل
اْتُا ٘٥اؿعب ٞاملٓتدب عً ٢أغاغ٘ أ ٚاصبح َػتكالً أ ٚصاض املػتكٌ سعبٝاً تػكط عٓ٘
ايعط ١ٜٛبكطاض ألغًب ١ٝثًج ٞأعطا ٤اجملًؼ ٚيف مجٝع األسٛاٍ ال تػكط عط ١ٜٛاملطأ ٠إال
إشا غرلت اْتُاٖ٤ا اؿعب ٞأ ٚاملػتكٌ ايص ٟاْتدبت عً ٢أغاغ٘)(.)1
ٜٚؿِٗ َٔ شيو إٔ املؿطع ؾطض عكٛب ١إغكاط ايعط ١ٜٛعٓس ؼكل عٓاصط
املػؤٚي ١ٝاؿعب ٖٞٚ ،١ٝعكٛبَٓ ١اغب ١شلص ٙاملػؤٚي ،١ٝيهٔ ايٛاقع ايعًُ ٞاثبت ٚدٛز
ثػط ٠زغتٛض ١ٜتكـ سا٥الً أَاّ إَهاْ ١ٝتطبٝل ٖص ٙايعكٛب ،١الٕ املؿطع املصط ٟاؾذلط
إلغكاط ايعط ١ٜٛيًٓا٥ب ايص ٟبسٍ اْتُا ٙ٤اؿعبَٛ ٞاؾك ١ثًج ٞعسز أعطا ٘٥مبٛدب
ايال٥ش ١ايساخً ١ٝيًدلملإ(.)2

ْعطاً يصعٛب ١ؼكٝل تًو األغًب ١ٝيألغباب اييت شنطْاٖا غًؿاً ،عًٜٓ ٘ٝبػ ٞإ ٜتِ
إغٓاز إغكاط ايعط ١ٜٛؾٗ ١قاٜسَٚ ٠ػتكً ١ال تأثرل يًدلملإ عًٗٝا نُا اغًؿٓا ٖٞٚ
احملهُ ١ايسغتٛض.١ٜ

( )1الَئحة الدا لية للبرلسان السررةن م (.)389
( )2دمحم السشدممين مهاف م ِ ...ت،للممر صممهة نائممب البرلسممان

تدممد عزممهةتهن مرممدر سمما ن

متا علن الش .
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بك ٞإٔ ْصنط إٕ األثط ايصٜ ٟذلتب عً ٢ػطٜس أ ٚإغكاط ايعط ٖٛ ١ٜٛإعالٕ ؾػٛض
املكعس ،سٝح تعًٔ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜيف املػطب بعس إصساض قطاضٖا بتذطٜس عط ١ٜٛايٓا٥ب
(صاسب ايؿإٔ) َٔ ؾػٛض َكعس.)1(ٙ
ٚنصيو يف َصط ٜعًٔ ضٝ٥ؼ اجملًؼ خًَ ٛهإ ايٓا٥ب يف ايسا٥ط ٠يف اؾًػ ١اييت
اعًٔ ؾٗٝا اجملًؼ بإغكاط ايعط َٔٚ ١ٜٛثِ ىطط ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالْتدابات غًٛ

املهإ خالٍ غبع ١أٜاّ َٔ تاضٜذ إعالٕ شيو باجملًؼ الؽاش اإلدطا٤ات ايالظَ.)2(١

ٜٚبس َٔ ٚخالٍ َا تكسّ إ دعاَ ٤ػؤٚي ١ٝعط ٛايدلملإ عٔ تبس ٌٜاْتُا ٘٥اؿعبٞ
ش ٚطبٝعَ ١عزٚد ١تسٚض بني ايعكٛب ١اؾعاٚ ١ٝ٥االْطباط.١ٝ
اخلامتـة
تٛصًٓا يف ْٗا ١ٜعجٓا إىل مجً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ْٛدعٖا بايتاي:ٞ
أٚالً :ايٓتا٥ر:
 .1ملا نإ يتسخٌ اؿعب ايػٝاغ ٞزٚض أغاغ ٞيف ؾٛظ َطؾش٘ خاص ١يف ظٌ االْتداب
بايكا ،١ُ٥عًْ ٘ٝؿأت ؾهط ٠االْطباط اؿعب ٞيتشكٝل تًو ايػا.١ٜ
 .2إ عٓاصط املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝتتُجٌ بـ عٓصط اإلضاز ٠ايصات ١ٝيًٓا٥ب بايتدً ٞعٔ
اْتُاٚ ٘٥عٓصط ايتعبرل ايصطٜح بصيو.
 .3أغاؽ ٖص ٙاملػؤٚيٜ ١ٝتُجٌ باسذلاّ إضاز ٠ايٓاخبني ايص ٜٔصٛتٛا يًٓا٥ب عً ٢أغاؽ
اْتُا ٘٥ؿعب َعني ؾطالً عٔ اؿؿاظ عً ٢سل اؿعب ايص ٟتطؾح بازل٘.
 .4إ ؾصٌ ايٓا٥ب َٔ عط ١ٜٛاؿعب ايصٜٓ ٟتُ ٞإي ٘ٝبكطاض تأزٜيب َٔ اؿعب ال تؤزٟ
إىل قٝاّ َػؤٚيٝت٘ اؿعب ١ٝبػبب استُاالت تأثرل االعتباضات اؿعب.١ٝ
 .5إ ساالت املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝتتُجٌ بتبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعب ٞإَا َٔ ادٌ االيتشام
ععب آخط أ َٔ ٚادٌ إ ٜصبح ايٓا٥ب ممجالً َػتكالً.
 .6اؾٗ ١املدتص ١بتشطٜو َػؤٚي ١ٝايٓا٥ب اؿعب ١ٝيف نٌ َٔ َصط ٚاملػطب ٖ ٞضٝ٥ؼ
فًؼ ايٓٛاب.
( )1دستهر الس،را لدشة 2011ن م (.)61
( )2الَئحة الدا لية للبرلسان السررةن م (.)392
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 .7اؾٗ ١املدتص ١بتٛقٝع اؾعا ٖٞ ٤فً ٞايٓٛاب يف َصط ٚاحملهُ ١ايسغتٛض ١ٜيف
املػطب.
 .8تتُجٌ اؾعا٤ات اييت تذلتب عً ٢قٝاّ املػؤٚي ١ٝاؿعب ١ٝعٔ تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعبٞ
بٓٛعني دعا٤ات اغتبعاز َٔ ١ٜايصعٛب ١ؼكٝكٗا يف ايس ٍٚاييت تٓٝط صالس ١ٝؾطضٗا
يًدلملإ العتباضات غٝاغٚ ١ٝيتػًٝب املصاحل اـاص ١يف ٖصا ايؿإٔٚ ،دعا٤ات َاي١ٝ
غرل ناؾ ١ٝيطزع ايٓا٥ب.
ثاْٝاً :ايتٛصٝات:
ْعطا ألُٖ ١ٝاملػؤٚي ١ٝاؿعبٚ ١ٝالُٖ ١ٝاألغباب اييت زعت اىل األخص بٗا ٚملا ناْت
ايػاس ١ايعطاق ١ٝقس ؾٗست تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعب ٞيهجرل َٔ ايٓٛاب ٚالعتباضات ؾدص١ٝ
َٚصًشٚ ،١ٝنإ شلصا ايؿإٔ أثط عً ٢ضغب ١ايٓاخب اؿكٝكٚ ١ٝتػرل إلضازت٘ ؾاشا َا أخص بٗصا
ايٓٛع َٔ املػؤٚي ١ٝيف ايعطام ْٛص ٞمبا ٜأت:ٞ
 .1تطُني ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ 2115 ١ايٓاؾص ْصا ميٓع ايٓا٥ب َٔ تبس ٌٜاْتُا٘٥
اؿعب ٞخالٍ ايسٚض ٠االْتدابٚ ١ٝعس شيو غببا يػكٛط ايعط١ٜٛ
 .2إعاز ٠ايٓعط يف املاز َٔ 12 ٠ايكاْ ٕٛضقِ  13يػٓ 2118 ١بؿإٔ فًؼ ايٓٛاب
ٚتؿهٝالت٘ ٚاملٓؿٛض بايٛقا٥ع ايعطاق ١ٝبايعسز  4499يف  16متٛظ ٚ 2118املتعًك١
عاالت اْتٗا ٤ايٓٝابٚ ١اعتباض تبس ٌٜاالْتُا ٤اؿعب َٔ ٞضُٓٗا.
 َٔ .3املػتشػٔ تطُني َس ١ْٚايػًٛى ايٓٝاب ٞجملًؼ ايٓٛاب ايعطاقْ ٞصا َؿاز ٙإٔ
تػٝرل االْتُا ٤اؿعب ٞيًٓا٥ب كٌ باعتباض ٙاألخالقٚ ٞايكاْٜ ْٞٛذلتب عً ٘ٝعسّ
اًٖٝت٘ يالغتُطاض بعط ١ٜٛاجملًؼ.
 .4اعطا ٤اختصاص ؼطٜو ٖص ٙاملػؤٚي ١ٝإىل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٓٛاب بٓا ً٤عً ٢طًب َٔ
عؿط ٠أعطا َٔ ٤ايدلملإ بٛصؿِٗ ْٛاب ايؿعب.
 .5إ ته ٕٛاحملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا ٖ ٞاؾٗ ١املدتص ١بتٛقٝع اؾعا.٤
The Author declare That there is no conflict of interest
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ادلصـادر
اٚالً :ايهتب
 .1ايػعاٍ ،ازلاع ،ٌٝايكاْ ٕٛايسغتٛضٚ ٟايٓعِ ايػٝاغ( ،١ٝط ،1املؤغػ ١اؾاَع١ٝ
يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ،برلٚت -يبٓإ.)1982،
 .2ز .ظ ٜٔايس ،ٜٔبالٍ اَني ،االسعاب ايػٝاغَٓ َٔ ١ٝعٛض ايسميكطاط ١ٝاملعاصط :٠زضاغ١
َُكاضْ( ،١زاض ايؿهط اؾاَع ،ٞاالغهٓسض.)2111 ،١ٜ
 .3ق ،ٟٛبٛسٓٚ ،١ٝايتهطٜيت ،عبس ايطظامٚ ،ايؿٛبه ،ٞعُط ٚاخطَ ،ٕٚؿٗ ّٛاألَسعاب
ٚٚاقع االسعاب يف ايبًُسإ ايعطبَ( ،١ٝطنع زِضاغات ايٛسس ٠ايعطب ،١ٝبرلٚت( ،ب .ت)).
 .4ز .عٜٛؼ ،محس ٟأب ٛايٓٛض ايػٝس ،االْعُ ١ايػٝاغ ١ٝاملُعاصِطٚ ٠ايٓعاّ اإلِغالَ،ٞ
(ط ،1االغهٓسض.)2111،١ٜ
 .5ز .عاَط ،محس ٟعطَ ١ٝصطؿ ،٢االسعاب ايػٝاغ ١ٝيف ايٓعاّ ايػٝاغٚ ٞايكإْٛ
ايٛضعٚ ٞاالغالَ :ٞزِضاغَُ ١كاضْ( ،١ط ،1زاض ايؿهط اؾاَع ،ٞاالغهٓسض.)2114 ،١ٜ
 .6ايباظ ،زاؤٚز ،سل املُؿاضن ١يف اؿٝا ٠ايػٝاغ( ،١ٝزاض ايؿهط اؾاَع ٞيًٓؿط،
االغهٓسض.)2116 ،١ٜ
 .7مجاٍ ايس ،ٜٔغاَ ،ٞايطع ٕٛاالْتداب ١ٝايدلملاْ(،١ٝزاض اؾاَع ١اؾسٜس،٠
االغهٓسض.)2111،١ٜ
 .8ز .ايػٓ ،ْٞٛصدل ٟقُس ،االختصاص بايؿصٌ يف صش ١ايعط ١ٜٛايدلملاْٚ ١ٝسسٚز
اختصاص فًؼ ايؿعب( ،زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.)2111،٠
 .9ز .اشلاسل ،ٞطاضم عً ،ٞاالسعاب ايػٝاغَ( ، ١ٝطبع ١داَِع ١بػساز ،ايعِطام( ،ب.
ت)).
 .11ايعٝػا ،ٟٚعبس ايععٜع عًْ ،ٟٛٝعِ اْتداب فًؼ ايٓٛاب ايعِطاق ٞبعس عاّ ،2113
(طَ ،1طنع محٛضاب ٞيًبشٛخ ٚايسضاغات االغذلاتٝذ ،١ٝبرلٚت.)2113،
 .11ز .ايؿٝدً ،ٞعبس ايكازض ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًذعا ٤ايتأزٜيب( ،زاض ايؿهط يًٓؿط
ٚايتٛظٜع ،عُإ -األَضزٕ.)1983،
 .12ز .غًُٝإ ،عصاّ ،األَْعُ ١ايدلملاْ ١ٝبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل :زِضاغَُ ١كاضِْ( ،١ط،1
َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝبرلٚت.)2111،
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ز .ايعطاض ،ؾؤاز ،ايٓعُِ ايػٝاغٚ ١ٝايكاْ ٕٛايسغتٛض(،ٟزاض ايٓٗط ١ايعطب،١ٝ

ايكاِٖط.)1966،٠
 .14ز .ايٛن ،ٌٝقُس ابطاٖ ،ِٝاألَسعاب ايػٝاغ ١ٝبني اؿُطٚ ١ٜايتكٝٝس :زِضاغَُ ١كاضِْ،١
(زاض ايؿهط ٚايكاْ ،ٕٛاملٓصٛض.)2113،٠
 .15ز .ايػٓاض ،ٟقُس عبس ايعاٍ ،االسعاب ايػٝاغٚ ١ٝاالْعُ ١ايػٝاغٚ ١ٝايكطا٤
ايسغتٛض :ٟزضاغَُ ١كاضِْ( ( ،١ب( )ّ -ب -ت) ).
 .16ز .ايصٖيب ،قُس ،ايؿصٌ يف صش ١عط ١ٜٛأَعطا ٤اجملايؼ ايٓٝاب :١ٝزِضاغَُ ١كاضِْ،١
(زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاِٖط.)2116،٠
 .17زٚؾطدَٛ ،١ٝضٜؼ ،املؤغػات ايػٝاغٚ ١ٝايكاْ ٕٛايسغتٛض :ٟاألَْعُ ١ايػٝاغ١ٝ
ايهُدل ،٣تطمج ١دٛضز غعس( ،ط ،2فس املؤغػ ١اؾاَع ١ٝيًسِضاغات ٚايٓؿط
ٚايتٛظٜع ،ايكاِٖط.)2114 ،٠
ثاْٝاً :ايطغا ٌ٥اؾاَع١ٝ
 .1زلٝش ،١ايؿكرل ،ايؿطٚم االْتداب ٞزضاغَٝ ١ساْ ،١ٝضغايَ ١ادػترل يف ايكاْ ٕٛايعاّ،
(نً ١ٝايعً ّٛايػٝاغٚ ١ٝايعالقات ايسٚي ،١ٝداَع ١عبس املًو ايػعس ،ٟطٓذ.)2118 ،١
ثايجاً :ايسٚضٜات
 .1ز .قُٛزَٓ ،ذس َٓصٛضَُ ،ػاُٖ ١يف اؿعب ايػٝاغ ٞاؾصٚض ٚاالثاض( ،فً ١اؿكٛم،
(ب -ت) ،ايعسز(( ،)11ب.))ّ-
ضابعاً :ايسغاترل ٚايكٛاْني
 .1ايسغاترل:
أ .زغتٛض املػطب يػٓ.2111 ١
ب .زغتٛض َصط يػٓ.2114 ١
 .2ايكٛاْني:
أ .قاْ ٕٛاالسعاب ايػٝاغ ١ٝاملصط ٟضقِ ( )77يػٓ.2115 ١
ب .قاْ ٕٛاالسعاب ايػٝاغ ١ٝاملػطب ٞضقِ ( )9،11يػٓ.2111 ١
ت .قاْ ٕٛتٓع ُٞٝضقِ (َ )66-13تعًل باحملهُ ١ايسغتٛض ١ٜيف املػطب يػٓ.2114 ١
خ .ايال٥ش ١ايساخً ١ٝيًدلملإ املصط.2113 ٟ
ز .ايٓعاّ ايساخً ٞجملًؼ ايٓٛاب املػطب ٞيػٓ.2113 ١
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ح .قاْ ٕٛاْتداب فًؼ ايٓٛاب املصط ٟيػٓ.2114 ١
ر .قٓ ٕٛاالسعاب ايػٝاغ ١ٝايعطاق ٞيػٓ.2115 ١
خاَػاً :املٛاقع عً ٢ؾبه ١املعًَٛات ايسٚي١ٝ
 .1اَني خايس عبس ايطمحٔ ،تبس ٌٜاالْتُا٤ات اؿعب ١ٝزاخٌ ايدلملإ
www.aceprojocl.org
 .2سؿين ٚايف ،زغتٛض ٕٜٛغكٛط عطْٛ ١ٜٛاب االسعاب اشا مت سٌ اؿعب عهِ قطاٞ٥
www.massai.ahram.org.eg
 .3ز .ضأؾت ؾٛز ٠تطبٝل ايعطَ ١ٜٛػتشwww.youm7.com ٌٝ
 .4ز .عبس ايًطٝـ ٖٚيب ،متج ١ًٝٝاالَ ،١زغتٛض ١ٜايتذطٜس ،تعًٝل عً ٢قطاض احملهُ١
ايسغتٛضwww.maroc.droit.com ١ٜ
َ .5صطؿ ٢بٔ ؾطٜـ ،ايذلساٍ ايػٝاغٚ ٞاثط ٙعً ٢االْتساب االْتداب ٞيف ايتؿطٜع
ٚايكطاwww.marocdorit.com .٤
تػرل

صؿ١

ْا٥ب

ال

تػكط

عطٜٛت٘

 .6قُس اؿػينَ ،ؿادأ:٠
www.retogate.com
 .7احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜاملػطب ١ٝفطز ْٛاباً َٔ عط ١ٜٛايدلملإ
www.abrab.co.uk
 .8املػطب احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜيف خًٌ زغتٛض www.consitut.oning.org 2111
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