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 الممخص: 

مكاجية السمطة  يصعكبات فى فرض نفسيا ف تلطالما كانت البرلمانات العربية ضعيفة كميمشة، فكاجي   
المنطقة العربية مف تغيير األنظمة السياسية،  يف َُُِبعد عاـ المعطيات الجديدة  مالتنفيذية. فيؿ تؤد

جراء إصالحات سياسية ف  العربية؟  دكؿ أخرل، إلى تعزيز دكر البرلمانات يكا 

تـ بمكرة دكر البرلمانات العربية في الحياة السياسية  مدل إلى أم :المشكمة البحثية في التعرؼ عمى تتمثم   
 ؟.َُُِمف خالؿ الدساتير العربية سكاء الجديدة أك التعديالت التي أدخمت عمييا بعد عاـ 

ع البرلمانات العربية: نظرة عامة تكصيؼ كاقع ككضكجاءت الدراسة في ثالثة أقساـ، تناكؿ األكؿ،    
جمالية لما قبؿ  أما الثاني، فقد تـ ، كاستعراض بعض مما شيدتو مف إصالحات كمدخؿ لإلصالح، َُُِكا 

الترسيخ  يإرساء مبادئ الحكـ الرشيد، كدكرىا ف ياستعراض مداخؿ تطكير كتفعيؿ دكر البرلمانات العربية ف
 يرصد التغيير فى دكرىا ككضعيا كاختصاصاتيا فكجاء الثالث، لبية. لمممارسة الديمقراطية بالمجتمعات العر 

 .َُُِالدساتير العربية بعد عاـ 

 

 " رغُش دوس انجشنًبٌ فٍ انذسبرُش انعشثُخ انًعبصشح "

 د. كشَى سُذ عجذ انشاصق                                                  
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شاممة أف التطكير كاإلصالح البرلماني في الدكؿ العربية يحتاج إلى نظرة إصالحية كتكصمت الدراسة إلى    
لى تكمفة يجب تحمميا، كفي نفس الكقت يمكف استعادتيا كأك كمستمرة،  ف عممية "حكمانية . ك ستثمارا ما  ا 

البرلماف"، كيتطمب، خمسة محاكر أك  ينكعان مف "االستثمار ف ي تعدالعالـ العرب ياإلدارة البرلمانية" ف
لتنظيـ عمؿ البرلمانات الكطنية، كالمكارد البشرية، كنظـ  يكالقانكن ممستكيات رئيسة ىى: اإلطار الدستكر 
 العامة.   اترلمانات الكطنية، كتحديث آليات عمؿ األمانالمعمكمات كالبحكث، كتمكيؿ عمؿ الب

 البرلمانات العربية، اإلصالح البرلماني، تطكير البرلمانات، االستثمار في البرلماف.الكممات المفتاحية: 

Abstract: 

Arab parliaments have always faced difficulties in imposing themselves in the face 
of the executive branch. Will the new era after 2011 in the Arab region, from 
changing political regimes and undertaking political reforms in other countries, 
enhance the role of Arab parliaments? The research problem consisted in 
identifying what the role of Arab parliaments in political life was crystallized 
through Arab constitutions, whether new or amendments made after 2011. 

The study came in three sections, the first dealt with describing the reality and 
status of Arab parliaments: an overview of what preceded 2011, and a review of 
some of the reforms that it witnessed as an introduction to reform. The second, 
the approaches to developing and activating the role of Arab parliaments in 
establishing principles of good governance and its role reviewed. In consolidating 
the democratic practice in Arab societies. The third came to monitor change in its 
role, status and prerogatives in Arab constitutions after 2011. 

The study concluded that parliamentary development and reform in the Arab 
countries needs a comprehensive and continuous reform, and a cost that must be 
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borne, and at the same time can recovered as any investment. The process of 
"governance of parliament" in the Arab world is a kind of "investment in 
parliament", and requires five main axes or levels: the constitutional and legal 
framework for organizing the work of national parliaments, human resources, 
information and research systems, financing the work of parliaments, and 
updating work mechanisms General Secretariat. 

 

Key words: Arab parliaments, parliamentary reform, developing parliaments, 
investing in parliament 

 : مقدمة

شيدت المنطقة العربية مزيدان مف التحكالت كاالنتقاالت نحك تعزيز المؤسسات العامة، كخاصة السياسية    
بيف  بإعادة تكزيع السمطات كاالختصاصات كقانكني تكجو دستكرم ىناؾ كافقد كاالقتصادية كاالجتماعية، ك 

السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كتكسيع كزيادة االختصاصات لصالح البرلمانات، كخاصة التطكرات كالتغييرات 
 . َُُِفي عاـ 

إنشاء المؤسسات الديمقراطية،  يحيف تركز اىتماـ أغمب الباحثيف عمى العكامؿ الكمية كالخارجية ف يكف   
مجاؿ  يف يؿ قدراتيا كبنيتيا القانكنية كالتنظيمية، كخصكصان بتحم كافي ال يكجد اىتماـالحظ الباحث أنو 

عمميا، كأبرزىا بالطبع ىك البرلماف، كمما ال شؾ فيو أف تناكؿ األمكر كالمكضكعات المتعمقة بالبرلمانات 
راح العربية أمر صعب نظران ألنيا تعد أحد أكثر المؤسسات إثارة لمجدؿ، ما بيف التأييد كالدعـ أك االنتقاد كاقت

 الحياة السياسية العربية.  يككجكدىا باألساس، ف االتطكير أك عدـ االقتناع بدكرى

، جد البرلمانات العربية اليكـ ضمف ظركؼ تجعؿ الطمب يزداد عمى دكرىا في إطار الديمقراطيةاتتك    
الكطنية كتدعيـ  دكرىا في تكطيد الكحدةكالتحكالت الديمقراطية التي تشيدىا المجتمعات المختمفة، كيتعاظـ 

التماسؾ االجتماعي؛ نظران لككنيا نقطة التقاء كافة الفرقاء كاألطياؼ السياسية كاالجتماعية، كمف خالليا 
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يستطيع الجميع المساكمة كالتفاكض كالكصكؿ لمتسكيات كالحمكؿ الكسط، كالتخفيؼ مف حاالت االستقطاب 
نعاش العممية المؤسسية ليس السياسي كاالجتماعي. كما تعد البرلمانات بكابة العب كر نحك إقامة دكلة القانكف كا 

 شريكان ليا كمراقبان عمى عمميا. اباعتبارى كسمطة مكازنة لمسمطة التنفيذية كلكف أيضان  افقط مف خالؿ مكقعي

 

 المشكمة البحثية: 

تزايد دكر كنفكذ حاالت مف الضعؼ كالتيميش كالتي قابمتيا حاالت مف البرلمانات العربية كاجيت لطالما    
العربية، التى يشبييا في الدكؿ  َُُِ، إال أف ذلؾ األمر لـ يديـ عقب إندالع أحداث السمطة التنفيذية

كالمكانة التى يمكف أف  البرلماناتذات الصمة بأدكار  طرح األسئمةاألمر الذم  البعض بمكجة الديمقراطية،
    ى شيدتيا العديد مف الدكؿ العربية. تحتميا عمى ضكء عممية إعادة الييكمة السياسية الت

تم بمورة دور البرلمانات  مدى إلى أيتساؤل رئيس قوامو:  المشكمة البحثية في تمعميو فقد تمثو    
العربية في الحياة السياسية من خالل الدساتير العربية سواء الجديدة أو التعديالت التي أدخمت عمييا بعد 

لى أي مد؟ 0299عام  وافق مع االقترابات والمداخل النظرية لتحديد األدوار المطموبة والمفترضة تم الت ىوا 
والمستيدفة من البرلمانات في الديمقراطيات الناشئة والمستقرة في التغييرات الحادثة في البرلمانات 

 العربية؟

المؤسسات، كضع إجابات كتصكرات أكثر كاقعية كدقة ألحكاؿ ىذه  كقبؿ الكلكج فى ىذا األمر البد مف   
خضـ عممية التحكالت الديمقراطية  يكالمأمكؿ ف يكمكقعيا عمى الخريطة السياسية مف حيث دكرىا الكاقع

 .العربية

 األسئمة الفرعية، كىي: فقد انبثقت عنو جممة كارتباطان بالتساؤؿ الرئيس السابؽ،    

ككيؼ يمكف أف تككف  ؟تغييرإلى أل مدل تعد البرلمانات العربية جزءان مف المشكمة كالرغبة في ال (ُ
 االنتقاؿ إلى الديمقراطية؟  يأداة فاعمة ف

 المنظـ لعمؿ البرلمانات العربية؟ يكالقانكن ماإلطار الدستكر  يىؿ المشكمة ف (ِ
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ما ىي مجاالت التطكير كاإلصالح لمبرلمانات العربية التي تقدميا االقترابات كالمدارس الفكرية  (ّ
لى أم مد   ؟اتيا في التغييرات التي شيدتياتـ مراع لالمختمفة؟ كا 

 ؟االستمرارية كالتغييرمف حيث ؟ َُُِما ىك مكقع البرلمانات في الدساتير العربية بعد  (ْ

 

 فرضيات الدراسة: 

المشكمة البحثية، كيمكف عرضيا عمى النحك  فتقكـ الدراسة عمى مجمكعة مف االفتراضات لإلجابة ع   
 التالي:

 لصالحيات كاختصاصات البرلمانات، كفاعميتيا،  ميف اإلطار الدستكر ىناؾ عالقة طردية إيجابية ب
كدكرىا في المجتمعات العربية، مع األخذ في االعتبار العناصر األخرل المؤثرة عمى فاعمية 
البرلمانات كمنيا المكارد البشرية، كنظـ المعمكمات كالبحكث، كتمكيؿ عمؿ المجالس الكطنية، كبرامج 

 العامة. تحديث عمؿ األمانة 

 كعممية صنع القرار، بإقرار  يالنظاـ السياس يإذا كانت فعالية البرلمانات تتطمب تعزيز دكرىا ف
صالحياتو كاختصاصاتو الدستكرية )التشريعية كالرقابية كالمالية..(، إال أنيا تتطمب أيضان برلمانان 

 ء ىذه المياـ.  مؤىالن لممارسة تمؾ الصالحيات كقادران عمى تعزيز قدرة األعضاء ألدا

  ىناؾ عالقة طردية بيف طبيعة الترتيبات المؤسسية لمبرلماف، كمدل قدرتو عمى ممارسة الدكر
، كمف الترتيبات المؤسسية: حجـ كنكعية المكارد البشرية، مصادر كسياسيان  المسمكح بو دستكريان 

 المعمكمات، الخبرة البرلمانية لألعضاء كقدراتيـ التشريعية. 

 صادر البيانات:   المنيج، وم

 اعتمدت الدراسة عمى كؿ مف: 

  المنيج المقارف كدراسات الحالة الستعراض كاقع البرلمانات العربية، كرصد التغييرات الدستكرية عمى
 صالحياتيا كاختصاصاتيا.  
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    .الرصد الكاقعي كالمالحظة مف خالؿ المعايشة الفعمية لبعض البرلمانات العربية 

 اخؿ النظرية كأدكاتيا لمتطكير كاإلصالح البرلماني في البرلمانات العربية. االقترابات كالمد 

  لمتعديالت الدستكرية في الدكؿ  تحميؿ مضمكف قانكني الختصاصات كصالحيات البرلمانات كفقان
 .   َُُِالعربية بعد عاـ 

 اإلطار العام وتقسيم الدراسة: 

 ام، عمى النحو التالي: وبناء عمى ما سبق، تنقسم الدراسة إلى ثالثة أقس

  جمالية لما قبؿ ، َُُِالقسـ األكؿ: تكصيؼ كاقع ككضع البرلمانات العربية: نظرة عامة كا 
فى بعض الدكؿ  يكاستعراض بعض مما شيدتو مف إصالحات كمدخؿ لإلصالح السياس

 .العربية

  مبادئ الحكـ القسـ الثاني: استعراض مداخؿ تطكير كتفعيؿ دكر البرلمانات العربية فى إرساء
الترسيخ لمممارسة الديمقراطية بالمجتمعات  ي، كدكرىا ف"Good Governance"الرشيد 
 العربية. 

 الدساتير العربية بعد عاـ  يدكرىا ككضعيا كاختصاصاتيا ف يالقسـ الثالث: رصد التغيير ف
َُُِ . 

 العربية.   كأخيران، الخاتمة، كتتناكؿ أىـ النتائج كالتكصيات لتفعيؿ دكر البرلمانات 

 

 أواًل: واقع البرلمانات والمجالس العربية قبل الربيع العربي:

 

أساسية تعبر عف كضع البرلمانات العربية قبؿ الربيع العربي مشاىد يمكف اإلشارة إلى خمسة بدايةن،  
 ، كربما تصمح كمدخؿ لإلصالح كالتطكير البرلماني العربي. ان مستمر ال يزاؿ كبعضيا 
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 حداثة التجربة البرلمانية األول: المشيد

 كيمكف تناكؿ ىذا المشيد مف خالؿ ثالثة محاكر أساسية:   

 :أ. تجربة حديثة: نقمة نوعية حديثة

الدكؿ العربية ىك أف المرحمة الحالية بدأت حديثة حتى لك كانت  يبحداثة التجربة البرلمانية فكيقصد  
مرحمة مختمفة كجديدة في مؤسسات الحكـ كفي مقدمة منذ فترة طكيمة، ألف كؿ عيد سياسي يبدأ ب تقد نشأ

 البرلمانات. ى المؤسسات التي تشيد التغيير كالتطكير ى

تقع عمى البرلمانات، ألف المؤسسة ىى تمؾ التي أبرز مالمح التغيير في النظاـ السياسي كلعؿ  
كف خارج إطار الحديث عف التنفيذية فنية كتكنكقراطية، أما السمطة القضائية فتتمتع بديمكمة أطكؿ كتك

 اإلصالح السياسى كالديمقراطى. 

كمف ىنا فالمراحؿ المختمفة التى مرت بيا الدكؿ العربية يتـ معيا تدشيف فترة برلمانية جديدة، كبيذا  
 المعنى فإنيا حديثة، كمف األمثمة عمى ذلؾ: 

  تعكد نشأة البرلماف إلى حيث البرلمانات العربية، تعد التجربة البرلمانية المصرية ىى األبرز ضمف
المرحمة األىـ فى دكر البرلماف بغرفتيو لعؿ ، ك َُٗٗعاـ مرحمة جديدة ثـ الكلكج إلى  ،ُِْٖعاـ 
نقمة نكعية لكضع البرلماف في خريطة الحكـ، ثـ عبر  بعد التعديالت الدستكرية ََِٕبدأت عاـ قد 

، َُِْ دستكر يف، كىذا ما انعكس َُِّ، َُُِ يالصالحيات األكسع لمبرلماف بعد ثكرتمرحمة 
 . َُِٗكأخيران العكدة لمغرفة الثانية بعد التعديالت الدستكرية في 

  َُٗٗفي  جديدان  دخمت عيدان ثـ ، ُّٔٗبدأت الككيت تجربتيا البرلمانية فى كقد. 

  شيدت المغرب مع تكلي الممؾ الحكـ، ك ، بينما بدأت ُِٖٗتجربتيا البرلمانية عاـ  األردففيما بدأت
، كذلؾ كخطكة استباقية كاستجابة لمتغيير َُُِفي دكر البرلمانات بعد  اتتغييرات كتطكر تاىما كم

 في بعض الدكؿ العربية.

  كانتياء الحرب األىمية.ُُٗٗبعد اتفاؽ الطائؼ كبرزت التجربة البرلمانية المبنانية ال سيما ، 
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 نية في بداية تسعينيات القرف العشريف. كقد بدأت التجربة البرلمانية في اليمف مع الكحدة اليم 

  منذ بداية التسعينات، كبعد إنفصاؿ جنكب السكدافتجربة برلمانية السكداف كقد شيدت . 

  ات عند تشكيؿ مجمس الشكرل يأكائؿ التسعين في تجربتيا البرلمانية منذسمطنة عماف فيما شرعت
 باالنتخاب المباشر.

  إنشاء مجمس النكاب، كعكدة الحياة البرلمانية بعد تكقؼ  قبع ََِِالبحريف منذ كقد برزت تجربة
 طكيؿ.

  منذ بضعة سنكات، عندما تـ االتجاه إلى انتخاب نصؼ  تجربة برلمانية اإلماراتكقد عاصرت
، بعد َُِٗ، بعدما كاف كمو بالتعييف فقط، ثـ في عاـ ماالتحاد ياألعضاء فى المجمس الكطن

 لممرأة. % مف أعضاء المجمسَٓتخصيص نسبة 

  تنكع  ات بعد تأسيس مجمس الشكرل، كأيضان يأكائؿ التسعينالبرلمانية منذ السعكدية فيما ظيرت تجربة
 (ََِِ-َُِٔ) الحاليالمشاركة لممرأة، كأكبر تمثيؿ ليا في تشكيؿ المجمس 

 

 نوعية غير شاممة:نقمة ب. 

افة السمبيات، فعمى الرغـ مف أنيا ال تعني النقمة النكعية بالضركرة تعظيـ اإليجابيات أك معالجة ك 
، إال أنيا يإيجابية عمى مستكل النصكص الدستكرية كالقانكنية، كعمى مستكل اىتماـ المجتمع بالشأف البرلمان

لـ تكف النقمة الشاممة أك الكافية إلنطالؽ البرلمانات العربية، كما أنيا لـ تحقؽ كافة المطالب أك الطمكحات 
 :يلدكؿ العربية، فنجدىا عمى سبيؿ المثاؿ عمى النحك التالا يلدكر البرلمانات ف

 في مكاجية الحككمة كما في الككيت كالبحريف كالمغرب  ر في الكزف السياسي لمبرلماف كخصكصان يتغي
 كلبناف كاألردف.

  :تغيير قانكني في نطاؽ اختصاص البرلماف 
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 قرار تشكيؿ لمح ككمة، كزيادة دكر الغرفة التشريعي فى مصر كدكره في تعديؿ المكازنة، كا 
، كعكدتيا تحت اسـ مجمس الشيكخ في التعديالت َُِْدستكر  يالثانية، قبؿ إلغائيا ف

 . َُِٗالدستكرية 

 العراؽ مثؿ الرقابة عمى النفط كالمكازنة. 

 .المغرب مثؿ دكره في قضايا حقكؽ اإلنساف، كمشاركة المجتمع المدني 

 ات كطنية، كمكافحة الفساد كاإلدارة االنتخابية. اليمف مثؿ دكره في إنشاء كمتابعة ىيئ 

 أصبح  ان فبعدما كاف معين ياإلمارات ماالتحاد يالمجمس الكطن يتركيبة المجمس، كما ف يالتغيير ف
 النصؼ منتخب كاآلخر معيف، كلك عمى درجتيف. 

 سمطنة عماف.  يتأسيس مجمس الشكرل كانتخابو، كزيادة صالحياتو كما ف 

 

 أعمى: التغيير من -ج

كبالتحديد تكجيات رأس  Regimeترتبط النقمة النكعية في دكر البرلمانات العربية بالتغيير في نظاـ الحكـ    
الدكلة، أم أف اإلصالح البرلماني يتـ تدشينو مف أعمى إلى أسفؿ، بالرغـ مف عدـ إنكار دكر المطالبات 

 يأتي مف أعمى. غالبان  إال أف القرار الحاسـ -ككذا الضغكط الخارجية-المجتمعية 

السمطة التنفيذية التي مبادرة مف مف قيادة الدكلة أك أما أف تأتي  أغمب اإلصالحاتفقد لكًحظى، أف    
 أصبحت في بعض األحكاؿ أكثر تقدمية مف البرلمانات، كمف األمثمة عمى ذلؾ:

  حتى تـ تمرير القانكف تمكيف المرأة كمعارضة مجمس األمة في بداية األلفية مف مكقؼ أمير الككيت
 الخاص بتخصيص المقاعد لممرأة.

 مبادرة ممؾ البحريف بعكدة الحياة البرلمانية بعد تكقفيا أكثر مف ربع قرف.  
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  ككاف ََِٕالشكرل في مصر، فى عاـ الشعب ك مبادرة رئيس الدكلة بتعزيز صالحيات مجمس ،
 ذلؾ نكعان مف االستجابة لبعض الضغكط الداخمية أيضان. 

 االتحادل. يدرة الحككمة االتحادية باإلمارات بإدراج مبدأ االنتخاب في المجمس الكطنمبا 

  كيمكف إرجاع ذلؾ َُُِمبادرة ممؾ األردف بإصالح النظاـ االنتخابي، كبالتعديالت الدستكرية بعد ،
 . إلى االستجابة إلى بعض المظاىرات كالتجمعات التي طالبت باإلصالح قبؿ ذلؾ

 مغرب بمشاركة المعارضة في الحكـ، كىذا بخالؼ التعديالت الدستكرية خالؿ فترة مبادرة ممؾ ال
 الربيع العربي.

مرىكف بنظرة القيادة السياسية كمدل تطكره كتغييره  البرلمانيدكر أف مستقبؿ المما سبؽ، يستشؼ الباحث ك    
 لدكر البرلماف كقدرتو كأىميتو في صنع السياسات.

 

في الدكؿ العربية في ضكء  كأمر غير مستبعد ، أف اإلصالح البرلماني ممكفلاألو وخالصة المشيد   
في  شيدا مجمكعة مبادرات إصالحية ىيكمية ككذلؾ ارتفاعان قد المعطيات البرلمانية، كأف العقديف الماضييف 

 مع المدني في الشئكف البرلمانية.في دكر المجت سقؼ التغطية اإلعالمية كحريات التعبير كتكسعان 

 الثانى: تنوع التحديات والخصوصية  المشيد

 كيمكف تناكؿ ىذا المشيد مف خالؿ النقاط اآلتية:    

 :أ. تحدى األصولية الدينية

كأحد الفاعميف السياسييف عمى الساحة  مكقعان  يصنعت التيارات اإلسالمية لنفسيا عمى مدار العقد الماض   
ظيرت ؛ حيث أَُُِمية المعتدلة كالراديكالية دكران بعد عاـ العربية فى بعض الدكؿ، كلعبت الحركات اإلسال

 يالكضع فمف تمكنت مف االستفادة بؿ ك  ،يعمى صياغة بعض البرامج التى تحظى بالقبكؿ الشعب قدرة
أك في بالتكاجد فى البرلمانات  يلتحقيؽ مكاسب كبيرة سكاء عمى المستكل السياسالعربية العديد مف الدكؿ 

 يحقيق يمف إنشاء منظمات ذات أساس اجتماع يعمى مستكل الشارع أك المستكل االجتماعأك سدة الرئاسة 
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ككضع استراتيجيات سياسية متسقة فى حيف فشمت العديد مف األقطاب المحتممة فى تحقيقو، كذلؾ عمى 
 مختمؼ األصعدة.

قدرة التيارات  ، عفَُُِككشفت التطكرات في المشيد السياسي في العديد مف الدكؿ العربية بعد    
، كعمى رأسيا عمى االستفادة مف تطكرات األحداث في بعض الدكؿ العربية اإلسالمية في الدكؿ العربية

 ليبيا، سكريا. مصر، تكنس، 

 

 :ضعف المؤسسات ونجاح األفراد -ب

ى ىياكؿ مكانة محدكدة ف يالذم يضع البرلماف ف يكالسياؽ السياس يبالنظر إلى اإلطار الدستكرل كالقانكن   
بؿ كربما عمؿ ىؤالء األفراد ، غالبان ما ارتبطت بأفراد كأشخاصالنجاح نماذج القكة كالسمطة بكجو عاـ، فإف 

 في األردف تكجيات الممؾأضافت  ؛ز مصداقية المؤسسات كلكف ليس العكس. فعمى سبيؿ المثاؿيتعز عمى 
لى الحراؾ ف  "ناصر الصانع"ياسية األردنية، كما مثؿ النائب الحياة الس يكثيران إلى نظرة اإلعالـ كالمجتمع كا 

" حالة عمى عشاؿمكافحة الفساد، كما قدـ النائب " ينقمة نكعية فى اىتماـ البرلمانييف الككيتييف كالعرب ف
إبراز  يساىمت شخصيات فكذا كالتعبير الحر اليادئ، ك  ماستقاللية الرأ يمرجعية لمبرلمانييف اليمنييف ف

الساحة البرلمانية اإلقميمية  يإبراز مكانة برلماناتيـ ف ي، ككاف ليـ كلغيرىـ دكر مؤثر فبرلماناتيا ةمكان
الحياة البرلمانية  يكالدكلية. كمع ذلؾ تظؿ حاالت فردية، يمكف بالتراكـ أف تميد لكضعية كنقمو نكعية ف

 العربية.

ضافةن لما سبؽ، يظير     ك، ات الشخصية أك المالية لمعضضعؼ القدرات المؤسسية كاالعتماد عمى القدر كا 
المؤسسة البرلمانية كأعضاءىا  تكاجو، كما ككؿ يفى األداء البرلماناألمر الذم يمكف مالحظتو بشكؿ جمي 

ندرة المعمكمات المتاحة لألعضاء لممارسة الدكر صعكبة الحصكؿ عمى البيانات ك  يمشكمة كبيرة تتمثؿ ف
مف المبادرات ب تشريع ينظـ تداكؿ المعمكمات، كتعتبر األردف غيافضالن عف الرقابي كمناقشة التشريعات 

 العربية الرائدة في إقرار قانكف ضماف الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات.

 :اآلثار الجانبية لمتحول طويل المدى -ج
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دكامة الشعكر بالعجز عف الخركج منيا، كىى  يتتعرض المجتمعات العربية إلى إشكالية معقدة تدخميا ف   
ربع قرف( دكف أف تظير  ييطكؿ أمدىا كيتجاكز أكثر مف جيؿ )حكال يناتجة كمصاحبة لعمميات التحكؿ الت

فإف التحكؿ طكيؿ المدل ال يقكل عمى اآلثار الجانبية المصاحبة لو كمف ىنا  يبكادر مداخمة جديدة، كبالتال
مف حيث الممارسة -ية تقترب أكثر الحياة البرلمانية العرب يتبرز أىمية كجكد إصالحات سريعة كمممكسة ف

 نحك الحياة النيابية الفاعمة. -كليس فقط النصكص الدستكرية كالقانكنية

، أف ىناؾ نكعان مف التحديات الرئيسة التي تكاجو العديد مف البرلمانات الثاني وخالصة المشيد 
، يمكف أف تبني البرلمانات عالجيال العربية، كىناؾ بعض المبادرات العربية التي كاجيتيا كقدمت نماذج

 العربية األخرل عمييا كتستفيد منيا. 

 

 الثالث: تنوع واختالف النظرة لوضع البرلمان المشيد

 :َُُِاإلشارة إلى ثالثة اتجاىات فكرية حكؿ تطكير عمؿ كمكانة البرلمانات العربية، قبؿ عاـ  نظريان  يمكف

 ليس فى م تعبر عنو المقكلة الشييرة كالذ، دعم ومساندة الوضع القائم: االتجاه األكؿ"
تجاه أف األكضاع االقتصادية )البطالة، اليزعـ أصحاب ىذا ا، كعميو اإلمكاف أبدع مما كاف!"

التضخـ، الفقر( كاالجتماعية )األمية، القبمية، تحديات كمشاكؿ اجتماعية مثؿ الطالؽ 
كاالستراتيجية )التحديات كالعنكسة كغيرىا( كالسياسية )ضعؼ المشاركة كالكعي السياسي( 

كالتيديدات الداخمية كاإلقميمية كالدكلية(، محددات يجب مراعاتيا عند تقييـ أدكار المؤسسات 
ال تعطمت األمر الذم يستدعي  كمنيا البرلمانات العربية، ضركرة الحفاظ عمى الكضع القائـ كا 
  مسيرة اإلصالح بكامميا. 

 كالذم يمكف التعبير عنو بقكؿ القائؿ: ، ى األوضاعالسخط وعدم الرضا عم: ياالتجاه الثان
تجاه عمى المؤسسات ينكر ىذا االعميو . ك كأنو البد مف التغيير الكمي "يجب ىدـ المعبد!"

السياسية )كالبرلمانات كاألحزاب كمنظمات المجتمع المدني..( القياـ بدكر فعاؿ أك مممكس فى 
 (. يكاالقتصادم كاالجتماع يالشامؿ )السياسعممية التغيير كالتطكر. كيدعك إلى التغيير 
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 كالذم يصفو البعض بأنو يستيدؼ تأييد التغيير واإلصالح التدريجي ،االتجاه الثالث أما ،
العربي، كتبايف  يففي ظؿ تفاكت درجة التطكر البرلمان. "إعادة ترتيب البيت مف الداخؿ"
ر تكاد تعـ سائر البمداف العربية، ، إال أف مكجة التطكيlxxياألىدؼ مف تطكير العمؿ البرلمان

قطر كسمطنة عماف  يلى تأسيس مجالس ألكؿ مرة )كلك استشارية( كما فإما بيف االتجاه 
اليمف  ي، أك تعديؿ األطر الدستكرية كالقانكنية كىياكؿ المجالس القائمة، كما فكالبحريف مثالن 

ة ترسيـ العالقة بيف سمطات إعاد يبدكر البرلماف ف ي، أك زيادة الكعكمصر كاألردف مثالن 
الجزائر كتكنس كالمغرب، أك البحث عف سبؿ كاستراتيجيات تحديث العمؿ  يالحكـ، كما ف

 لبناف كالككيت كفمسطيف. يكجعمو أكثر شفافية، كما ف يالبرلمان

حؿ مرا دغالبية الدساتير العربية خاصة بع ي"إذا أمعنا النظر فأنو  الثالث )المممح( خالصة المشيدو    
 يمكضع القكة إزاء السمطة التنفيذية، إال أف الكاقع العرب ياستقالليا، كالمفترض أف تككف فييا البرلمانات ف

 يخالؿ بالتكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، بحيث أصبحت السمطة الحقيقية تكمف فىك تطبيؽ لإل
 .lxxiتقرر ما تعرض عمييا مف السمطة التنفيذية" أجيزة التنفيذ، كتحكلت البرلمانات إلى مجرد أشكاؿ مظيرية،

 

 الرابع: تواضع الثقافة البرلمانية المشيد

 كيمكف تسميط الضكء عمى ىذا المشيد مف خالؿ نقاط أربع أساسية كالتالي:   

 االنتخابات: يأ. ضعف المشاركة ف

يمكف في ىذا الصدد لعربية، ك في المجتمعات ا محدكدية الميؿ لممشاركة السياسية عمكمان كالتي تشير إلى    
 : فيما يميتفسر ضعؼ المشاركة،  يرصد مجمكعة مف العكامؿ الت

استمرارية الثقافة التقميدية األبكية كالقبمية كالتي تربط الفرد بيا أكثر مف مؤسسات المكاطنة مثؿ  .ُ
دكلة البرلماف كالمجتمع المدني، فال تزاؿ الحككمات ىى أقرب لمجميكر العاـ مف مؤسسات ال

 الحديثة.
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عدـ الثقة في نتائج االنتخابات في العديد مف الدكؿ العربية، كبركز بعض مشاىد تزكير إرادة  .ِ
 الناخبيف.

ال زالت مساحة األمية كاسعة تدكر حكؿ نصؼ المجتمع بشكؿ تقريبي في مجمؿ المجتمعات  .ّ
 العربية، مما يقيد الكعي العاـ بالمشاركة كبالبرلماف.

مسألة اإلحباط العاـ ىى تناقمو إلى األجياؿ الجديدة عف  يباط، فالخطكرة الحقيقية فتكريث ثقافة اإلح .ْ
تقؿ فرص تعزيز االتجاه إلى  ييبرز الشعكر باإلحباط كيكرسو، كبالتال مطريؽ األسرة كاإلعالـ الذ

مف  يتستحكذ عمييا كتعم يالمشاركة بيف األجياؿ الجديدة السيما إذا أضيؼ تعرضيا إلى العكلمة الت
( حر Sipperتتسـ بطابع متمرد كساخر كأف عالـ السيبر ) يالقضايا الخارجية عمى الداخمية كالت

 كتحرر مف كؿ القيكد.

ضعؼ كىامشية دكر البرلمانات كالمجالس العربية في البناء الدستكرم لمعديد مف الدكؿ العربية،  .ٓ
 المكاطنيف.كغياب دكرىا الحقيقي في صنع السياسات، كالتعبير عف أكلكيات 

 ب. مركزية السمطة السياسية وضعف المؤسسات الحزبية:

العاـ يرل أف الخدمات كالمرافؽ األساسية تقدميا البيركقراطية الحككمية بصرؼ النظر عف  مال يزاؿ الرأ   
قتناعو بدكر االتركيب الحزبي كالسياسي لمبرلماف، كمف ثـ فاىتماـ المجتمع بالسمطة التنفيذية أكبر مف 

لبرلماف في حياتو اليكمية. يضاؼ إلى ذلؾ ضعؼ المؤسسات الحزبية كالمدنية الكسيطة، كعدـ كصكؿ أيا ا
اقتصارىا عمى طرح أفكار كتعزيز الجدؿ السياسى أكثر مف إثبات مصداقيتيا كآليات  يمنيا لمحكـ، كبالتال

 لطرح بدائؿ لمسياسات العربية التى تنفذىا الحككمة.

 ج. الثقافة القدرية:

عادات كتقاليد لدل قطاعات عريضة مف المجتمع ذات االرتباط براسخة القناعات تمؾ الالتي كتشير إلى    
أحيانان بقناعات دينية تجعؿ الرأم العاـ مستيمكان أكثر منو مشاركان، كتجعمو يستمر  ياجتماعية كثقافية كتكتس

ذلؾ آليات التكعية المدنية كتركيج ثقافة في التكجو المحافظ أكثر مف تقبمو ألفكار التغيير. يضاؼ إلى 
المشاركة ال تزاؿ محدكدة المكارد البشرية كالمالية برغـ تطكر قدراتيا الفنية في عدة مجاالت، كما أف 
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في االنتخابات  مؤسسات التعميـ ككسائؿ اإلعالـ الكطنية لـ تحدث نقمة في ثقافة المشاركة كخصكصان 
 البرلمانية.

 برلمانات د. انغالق وعزلة ال

كصعكبة تكاصميا المباشر مع عمى نفسيا باإلنغالؽ  أغمب األحكاؿاتسمت البرلمانات العربية في    
ف كاف يتـ التكاصؿ مع األعضاء مف خالؿ مكاتبيـ، أك اآلليات التقميدية مثؿ الخياـ في الخميج، المجتمع ، كا 

دكره في فإف المجتمع ال يزاؿ محدكدان، كبالتالي  أك النقابية مثؿ المغرب، كلكف تكاصؿ المؤسسة البرلمانية مع
 ثقافة المشاركة كالتكعية البرلمانية في حاجة إلى تطكير.

، أنو عمى الرغـ مف ضعؼ الثقافة البرلمانية العربية، إال أنو تـ تحقيؽ نجاحات الرابع خالصة المشيدو    
 ، كمنيا: لبعض البرلمانات العربية خاصة في مجاؿ التكاصؿ مع المكاطنيف

 لى البرلمانات، كما ف  .الككيت، لبناف، المغرب يزيارات مف كا 

 المغرب، البحريف  يالككيت، البحريف، كمكاقع األعضاء ف يالمكاقع اإللكتركنية التفاعمية، كما ف
 كاإلمارات. 

 ( اإلعالـMedia كمف أىميا الصحؼ، الفضائيات مثؿ النقؿ المباشر لكافة جمسات البرلماف كما ،)
 اإلمارات كالبحريف كالككيت.  يف

 

 معايير عربية لمبرلمان الجيدعدم االتفاق حول الخامس:  المشيد

مع المعايير المكضكعية أك  ف نظرة الرأم العاـ العربي لجكدة البرلماف ال تتسؽ دائمان كتشير المالحظة إلى أ
 :، كذلؾ مف خالؿ مالحظة أفالمقارنة

  األداء التشريعي.البرلماف ييتـ بالرقابة أكثر مف 

  يقدر الخدمات الشخصية / المناطقية أكثر مف العامة. ككذا المادية أكثر مف السياسية.البرلماف 
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  .يتأثر بنظرتو كتقييمو لمبرلماف بالعكامؿ الخارجية، مثؿ تأثير اإلعالـ عمى األداء 

، ىذا األمر الذم lxxiiالجيدمعايير عربية مشتركة لمبرلماف  عفكمف الناحية المكضكعية، يصعب الحديث    
 :يمكف إرجاعو لعدة أسباب أبرزىا

تركيب البرلماف متنكع بما يجعؿ مف الصعب رصد  يكبالتال ،رالنظـ السياسية متنكعة بشكؿ كبيأف  -
في غرفتيو مثؿ المغرب  مثؿ السعكدية/ كاآلخر منتخب تمامان  معايير مشتركة، فبعضيا معيف تمامان 

 مصر. -مزج بيف االنتخاب كالتعييف مثؿ األردفالعراؽ، كبعضيا ي -لبناف –

النظـ االنتخابية متنكعة بيف أسمكب األغمبية البسيطة عمى مقاعد فرعية مثؿ مصر في جزء أف  -
 منيا، أك القكائـ مثؿ العراؽ، لبناف، كنظاـ يجمع بينيما مثؿ مصر حاليان، كفمسطيف.

ف برلماف لو صالحيات تشريعية كرقابية صالحيات البرلماف مختمفة في الدكؿ العربية ما بيأف  -
كسياسية تتمثؿ في إفراز الحككمة مثؿ لبناف، العراؽ، كأخرل ليا صالحيات استشارية مثؿ السعكدية 

 كعماف كاإلمارات، كثالثة تمزج بينيما مثؿ اليمف كالسكداف كمصر كتكنس كسكريا.

 

معايير عربية لمبرلماف الجيد كالديمقراطي، إال بالرغـ مف عدـ التكافؽ عمى أنو ، الخامس خالصة المشيدو    
أنو يمكف الحديث عف معايير فرعية داخؿ العالـ العربي أكثر منيا معايير إقميمية عربية، كمثاؿ ذلؾ دكؿ 

لجكدة البرلماف. كما يعتبر  البحريف حيث يعد األداء الرقابي مؤشران  –مجمس التعاكف الخميجي كالسيما الككيت 
لجكدة البرلماف في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي. بينما تزداد أىمية  تماعي القبمي كالعائمي مؤشران التمثيؿ االج

النظاـ االنتخابي كنزاىة العممية االنتخابية كمؤشر لمبرلماف الجيد في مصر، المغرب كلبناف، األردف، اليمف، 
 السكداف.

أف ىناؾ مجمكعة مف العقبات يتضح lxxiii،بقةالخمس السا المشاىدلذا، واستنادًا لما تم عرضو بشأن و    
شيدتيا البرلمانات العربية، كالمبادرات التى عالجت العديد مف التحديات،  يكأخرل مف التطكرات كالتغيرات الت

 يبعض االختالفات ف كعمى الرغـ مف التقدـ الممحكظ فى أغمبيا بالبرلمانات العربية إال أنو يالحظ أيضان 
 التطبيؽ. 
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 :يعمى النحو التالوذلك صفة عامة، يمكن اإلشارة إلى أىم إيجابيات البرلمانات العربية، بإال أن    

 االستمرارية، كعدـ التعطيؿ بالحؿ، كبالتالي إعطاء أفؽ مستقبمي لمتطكير. (ُ

التحديث التقنى لمعمؿ  مالتحديث التقني في البنية التحتية كنظـ المعمكمات ككسائؿ االتصاؿ. أ (ُ
 .يالبرلمان

ح أكثر عمى المجتمع المدني، كاتساع التغطية اإلعالمية لمبرلماف كاألعضاء، كتنكع كتعدد انفتا (ِ
يجابية، كمنيا:   كسائؿ تفاعؿ البرلماف مع المجتمع ككؿ. كىناؾ مبادرات ىامة كا 

 .برلمانيكف عرب ضد الفساد بمبادرة ككيتية، ثـ إقميمية يشارؾ فييا أغمب البرلمانات العربية 

  لبناف. –البحريف  -المغرب –التكاصؿ مع المجتمع مثؿ اإلمارات تحديث كسائؿ 

 الحديثة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  تطبيقات(IT ) عماف –مصر  –مثؿ األردف 

 اإلعالـ مثؿ اليمف أك  يالتكسع في البث كاالنفتاح اإلعالمي، مثؿ البث المباشر لمجمسات ف
 عمى المكاقع اإللكتركنية مثؿ البحريف.

زيادة/ التنكع في تركيب العضكية بدخكؿ شرائح مجتمعية مثؿ مجتمع األعماؿ كاألقميات كالرمكز  (ّ
 الفنية كالرياضية كالشباب.

 زيادة اىتماـ كحضكر المعارضة سكاء مف خالؿ أحزاب أك مستقميف كدخكؿ جماعات دينية كعرقية. (ْ

 ، بيمكن تسميط الضوء عمى ما يمي:ية العربيةأما من ناحية القضايا الجديرة بالبحث لتعزيز الحياة البرلمان

 .الثقافة البرلمانية، كتعزيز المشاركة (ُ

األدكار غير التقميدية الجديدة لمبرلمانات، كمنيا االىتماـ بالتنمية المستدامة، كالبرلمانات المتخصصة  (ِ
 مثؿ برلماف المناخ، كالمجمكعات البرلمانية اإلقميمية لمكاجية الجكع كالقضاء عميو. 

 الحكـ الجيد الداخمي كالشفافية كتداكؿ البيانات كالمعمكمات. (ّ

 تبادؿ الخبرات في تعزيز القدرات التنظيمية كالفنية كاإلدارية.  (ْ
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إيجاد قكانيف ناظمة لمعمؿ الحزبي كتشجع العمؿ الجماعي، ككذلؾ قكانيف صديقة لمعمؿ البرلماني  (ٓ
 ي.كقكانيف االجتماعات العامة، كمؤسسات المجتمع المدن

 

ويتناول الباحث فيما يمي المداخل واالقترابات النظرية التي يتم يمكن االستناد إلييا لتحديد األدوار    
، ولقد تمت اإلشارة بصدد الرئيسة الممقاة عمى عاتق البرلمانات العربية خالل مرحمة التحول الديمقراطي

ي والقانوني، المدخل الوظيفي، المدخل ذلك إلى خمسة مداخل رئيسة: المدخل التاريخي، المدخل الدستور 
 االقتصادي، المدخل اإلمبريقي.

 ثانيًا: المداخل واالقترابات النظرية وآليات تطوير البرلمانات العربية 

 

العديد مف األقطار العربية  نقطة تحكؿ فى مسيرة العالـ العربي، مف خالؿ ما شيدتو َُُِشكؿ عاـ لقد    
البة بإصالح النظـ السياسية، كصكالن إلى الحكـ الرشيد كتطكير األنظمة مف تطكرات عمى خمفية المط

 البرلمانية العربية. 

، إال أف ثمة الكثير مف يمخاض التحكؿ الديمقراط كؿ بمد عربي شيد يكبالرغـ مف األكضاع المختمفة ف   
تحققت، كمف المؤكد  يالتتجعؿ مف الممكف االستفادة مف بعض الخبرات كالنجاحات  يالمسائؿ المشتركة، الت

تقييـ المكقؼ، كتحديد  يعمى البرلمانات العربية المسارعة ف يأف أحد أىـ التأثيرات ستطاؿ البرلمانات، كبالتال
إلى بمكرة األفكار كاالقتراحات لمعالجة الصعكبات الناشئة  تسعى، كأف يتكاجو العمؿ التشريع يالتحديات الت

 كاالستفادة مف الفرص المتاحة. 

 مداخل تفعيل التطوير البرلماني العربي:

التحميؿ  يتسعى الدراسة فى ىذه الجزئية لالستفادة مف المداخؿ أك االقترابات التحميمية، المألكفة ف   
أك التحكؿ نحك الديمقراطية،  يمرحمة البناء الديمقراط يلتكضيح ما يمكف أف تقـك بو البرلمانات ف يالسياس
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تيا، اكمنطمق ة لمنظريات كمنطمقات المدارس الفكرية حتى يمكف فيـ التحكالت أكالن فالتغيرات تتطمب مراجع
 lxxiv.، ثـ محاكلة التنبؤ بمساراتيا المحتممة ثالثان كمف أجؿ بمكرة بدائؿ لمتعامؿ معيا ثانيان 

كؿ مرحمة التح يكيمكف استعراض خمسة مداخؿ رئيسية لتحديد األدكار المطمكبة مف البرلمانات العربية ف   
 lxxvتي:، كنستعرضيا عمى النحك اآليالديمقراط

 المدخل التاريخى: : أوالً 

لمدكؿ العربية، إال أف  يالبرلمانية بمثابة "مرحمة جديدة" مف التاريخ السياسخاصة تعد التحكالت السياسية    
حكالت ، مف إرىاصات تراكمت، كأسفرت عف تمؾ التياستمراران لمماض ذات الكقت يىذه المرحمة تعتبر ف

سكاء الشاممة أك الجزئية، مثؿ تأٌزـ نظاـ الحكـ، كضعؼ الحياة الحزبية، كالمشاكؿ كالتحديات االقتصادية، 
 مشكمة الفساد، كغيرىا مف المشاكؿ. 

؛ لمتعرؼ عمى سرد األحداث ذات الصمة بالحياة البرلمانية ييمكف االستفادة مف المدخؿ التاريخعميو، ك    
 يركزت عمى مكجات التحكؿ الديمقراط يلقكاسـ المشتركة، حيث أف األدبيات التكتتبعيا، كالبحث عف ا

 تتفؽ عمى مجمكعة مف التشابيات، تتمثؿ في اآلتي:   يكمراحؿ التطكير كاإلصالح البرلمان

  االنتقاؿ إلى النظاـ الديمقراطي كالتعددية السياسية كالحزبية قد يحدث بسرعة، كلكنو لف يمثؿ انقطاعان
 يمع الثقافة كالتكازنات السياسية القديمة، حيث سيظؿ لمقكل كالتيارات السابقة كزف كلك محدكد فتامان 

 الحياة السياسية الجديدة.

 ككضع نظـ  يالتحكالت نحك الديمقراطية تتمحكر حكؿ قضايا رئيسية مثؿ تصميـ شكؿ المجمس النياب
 االنتخابات كاالتفاؽ عمى قكاعد جديدة لمعبة السياسية.

 الغالب بفعؿ القكل خارج البرلمانات ذاتيا. كليذا، فال تزاؿ البرلمانات العربية  يـ التحكالت فتت
 المتجددة تكافح مف أجؿ رسـ صكرة إيجابية عنيا لدل الرأل العاـ.

 المدخل الدستورى والقانونى: : ثانياً 
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األطر  يلحاكمة ليما، كالسيما فاألطر ا يالحياة السياسية كالبرلمانية يتكج بالتغيير ف يإف التغيير ف   
مف الدستكر، كربما كاف ذلؾ سبب تسميتيا بالمدرسة الدستكرية أك المؤسساتية أك  الدستكرية كالقانكنية، بدايةن 

صناعة السياسات  يكتشير القدرة المؤسسية لمبرلمانات إلى صالحياتيا القانكنية كالفعمية فlxxviا.القانكنية أيضن 
، كتعتبرىا أساسان لتقييـ ينطمؽ ىذه المداخؿ مف خصائص جكىرية لمنظاـ البرلمانالعامة كصنع القرار. كت

، كاالعتماد عمى منظكمة مف أفضؿ ي، كالتعقد المؤسسيالتحكالت فيو، كىى: درجة التركيب التنظيم
 lxxvii.(Best Practicesالممارسات كالتقاليد البرلمانية )

المبادئ التى تجسد قكاـ  ياإلجراءات، إال أنيا تشترؾ ف الكثير مف ياختالؼ الدساتير ف مف غـعمى الر    
، مثؿ حكـ القانكف، كسمات النظاـ البرلماني أك الرئاسي، كالمساكاة أماـ القانكف. كذلؾ، يالنظاـ الديمقراط

، بإقرار دكر ينظر المدخؿ القانكن يف يترتبط عممية االنتقاؿ كالتحكؿ نحكؿ الديمقراطية كاإلصالح البرلمان
ـ لمسمطة القضائية سكاء مف خالؿ القضاء المنشئ مثؿ مجمس الدكلة في مصر، أك مف خالؿ المحاكـ ىا

كتكريسيا كتطكيرىا، السيما مف حيث ترسيـ  يتدشيف عممية التحكؿ الديمقراط يالدستكرية كالتي تساىـ ف
 كتكضيح اختصاصات سمطات الحكـ، كحدكد الصالحيات التشريعية. 

أىمية ىذا المدخؿ القانكني، إال أنو ال يمكف إغفاؿ أىمية الممارسة العممية كالتطبيقية، كعمى الرغـ مف    
 جسد كركح. حيان أك  ان تجعؿ مف القكاعد الدستكرية كالقانكنية جسد بال ركح، أك تجعؿ منيا كائن يكالت

 

 المدخل الوظيفي:: ثالثاً 

نما تطرح المدخؿ بتفسير التحكالت في أداء ي ركاد ىذا ال يكتف    المؤسسات كىياكميا كاختصاصاتيا، كا 
عند   تقؼ كثيران كذا اللمتنبؤ بيا، كيتجاكز ىذا المدخؿ األطر القانكنية كتعديالت النظاـ الدستكرم، ك  أسمكبان 

نما ينظر إلى ما أسفرت عنو تمؾ األحداث التاريخية كما قادت إليو التغيرات  األحداث التاريخية كمساراتيا، كا 
أبنية نظاـ الحكـ، ككظائؼ مؤسساتو، كقدرتيا عمى التكيؼ مع التحكالت االقتصادية ي ة فالدستكري

عممية تقييـ "التحكالت"، كأكثر نقدان تجاه  يتككف أكثر حذران ف يكاالجتماعية، المحمية كالخارجية، كبالتال
 اعتبارىا مؤشرات عمى االنتقاؿ إلى الديمقراطية.
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برلمانات مؤسسات تمثيمية، كأحد اآلليات االستيعابية، إلتاحة الفرص لمتعبير عف الكارتباطان بما سبؽ، تعد    
تميزىا عف سمطات الدكلة  يالمجتمع. كلعؿ طبيعتيا التكافقية ىى الت يالمصالح كاالتجاىات المختمفة ف
التكافؽ  ، أكَُُِصياغة الدستكر الجديد بعد  يالتجربة التكنسية سكاء ف ياألخرل، كىذا ما ظير بكضكح ف

اقتراح  ياتجاىو إلى األخذ بالديمقراطية التكافقية ف يف يمسكدة الدستكر الميب يف عمى تشكيؿ الحككمة، كأيضان 
 كتعديؿ القكانيف.

لمتعبير عف المصالح المجتمعية كتجميعيا، كىذا  كيانان كفي ضكء ذلؾ، ينظر البعض إلى البرلماف باعتباره    
ل يعتبره مظمة مؤسسية لتجميع المصالح المتصارعة، كتسعى إلى بمكرة حمكؿ لو، الذ يىك الفيـ البراجمات

كيرل آخركف البرلماف بكصفو lxxviii.كسط بينيا، عمى نحك دائـ، كدكف االرتباط بأكلكيات أيديكلكجية مسبقة
ة، كليس فإف لمعمؿ البرلماني آليات مختمفة كمتجدد يآلية لتحقيؽ المصالح المجتمعية العميا أك العامة، كبالتال

 .مكىدفيا التنمك  يمجرد آلية ميكانيكية محايدة، كقد تككف مبتكرة عف سياقيا االجتماعي كالثقاف

تتعمؽ بقضية "كيؼ تككف البرلمانات مؤسسات سياسية قكية".  يمف ىنا، فإف اتجاىات التطكير المؤسس   
لترتيبات االنتخابية، أثر التحالفات كمف األمكر المتعمقة بذلؾ: العالقة بيف السمطة التشريعية كالحككمة، ا

كاألحزاب السياسية كجماعات المصالح عمى فعالية البرلماف، كطبيعة المجاف البرلمانية كالقكاعد كاإلجراءات 
 lxxix.دعـ التحكؿ نحك الديمقراطية يالالئحية، ككذلؾ درجة تدفؽ المعمكمات كتأثيرىا عمى دكر البرلماف ف

 

 : يالمدخل االقتصاد: رابعاً 

ىذا المدخؿ عمى العالقات المتبادلة بيف التحكالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، أصحاب يركز    
طرح تساؤالت ىامة بشأف تقييـ في ضكء ذلؾ يتـ ككذلؾ تأثير العكلمة، كتكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات، ك 

نحك اقتصاد السكؽ كأثره عمى  ، يتعمؽ بعضيا بتأثير التحكؿي، كاإلصالح البرلمانيالتحكؿ الديمقراط
كالتنمية، فضالن عف  يمستكيات المعيشة، كبقدرة الحككمات الجديدة عمى تحقيؽ التكازف بيف التحكؿ السياس
 lxxx.حدكد تأثير العكلمة كالتكتالت االقتصادية عمى تفاعالت الحياة السياسية داخؿ الدكؿ
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بإنجاز قدر معقكؿ مف العدالة االقتصادية  يلبرلماناإلصالح اككارتباطان بيذا االتجاه؛ يجب أف يرتبط    
انطالقان مف معطيات اقتصادية كاجتماعية كذلؾ كاالجتماعية، كتمكيف المكاطف مف ممارسة حقكقو السياسية، 

ال تمتد إلى اإلصالح  يالتكاإلصالحات السياسية كالبرلمانية بصفة خاصة فإف التحكالت  ذامكاتية. كل
إعادة سطكع كبركز األحزاب الدينية كالتيارات  يف ألكضاع االقتصادية، ربما تككف سببان االجتماعى كتغيير ا

عادة المتطرفة، ك   كذلؾ بسبب إحباط المكاطنيف مف محدكدية آثر "التحكالت"؛ الحياة السياسية يانخراطيا فا 
 السياسية. كاإلصالحات

الت العربية، ككف أف الربيع العربي ال يرتبط الحا ييمكف االستفادة مف ىذا المدخؿ ففضالن عما تقدـ، ك    
المجتمع، كتعقد  يلمبيئة االقتصادية كعدـ عدالة تكزيع الثركة ف ةكبير  اتتأثير  ثمةباألمكر السياسية فقط، كلكف 

في  المشاكؿ االقتصادية كتداخميا كعمى رأسيا الفقر كالبطالة كاألمية. لذلؾ فإف البرلمانات العربية تككف
مراجعة المنظكمة التشريعية، خاصة االقتصادية كاالجتماعية، لتحقيؽ العدالة االقتصادية ل حاجة ممحة
 يالمجتمع، كما أنيا تككف تحت ضغط االستجابة لممطالب االقتصادية مف المكاطنيف، كبالتال يكاالجتماعية ف

ر صكرتو النمطية أماـ ، كتغيييكضع التصكر لدكر البرلماف المستقبم يفإف ىذا المدخؿ مف أىـ المداخؿ ف
العاـ، كيساىـ في كضع أكلكياتو االقتصادية كاالجتماعية خاصة في الجكانب التشريعية، كمراقبة  مالرأ

 الحككمة في االستجابة لمطالب المكاطنيف. 

 األمبريقى:  التجريبي/المدخل : خامساً 

طكر الكاقع، مف خالؿ دراسة السمكؾ القدرة عمى التكيؼ مع تتتمحكر الفكرة األساسية ليذا المدخؿ حكؿ    
المؤسسات  ي)مثؿ التجنيد ف ي( كعمى المستكل الجماعي)مثؿ السمكؾ التصكيت معمى المستكل الفرد

حيث يمثؿ ىذا المدخؿ طريقة فيـ كتقدير محاكر شرعية lxxxi.السياسية كاألحزاب، كأداء المجاف البرلمانية("
البرلماف )باالنتخاب أك التعييف أك خميط منيما( أك نظاـ  أداء البرلماف. فبصرؼ النظر عف طريقة تشكيؿ

أك قائمة أك الجمع بينيما(، كعدد أعضاء البرلماف..، كغير ذلؾ مف األمكر التنظيمية  ماالنتخابات )فرد
أعمالو كانفتاحو عمى  يالعاـ ىك درجة الشفافية ف مكالييكمية، فإف األىـ في تحديد شرعية البرلماف أماـ الرأ

 سات المجتمع كالمكاطنيف، كاالستجابة لمطالبيـ كأكلكياتيـ كالتعبير عنيا. مؤس
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عممية التطكر الديمقراطي كالبرلماني باعتباره منظكمة  يف يكييتـ ىذا المدخؿ بمككف اإلصالح البرلمان   
ف كلجانو، أعماؿ البرلما ياختصاصاتو، كمدل تحقيؽ الشفافية فك مف المؤشرات، مثؿ طريقة تشكيؿ البرلماف، 

تاحة المعمكمات عف مجريات العممية التشريعية كاألداء الرقاب  . يكا 

 lxxxiiأف يككف: ، كمنيايكلقد استقرت الدراسات عمى مجمكعة مف المكاصفات لمبرلماف الديمقراط   

  .ثنيان  ممثالن لكؿ فئات الشعب، سياسيان كاجتماعيان كا 

 عممو.  إدارة يمفتكحان أماـ الشعب كشفافان ف مشفافان، أ 

 أعمالو.  يف يمتاحان لمجميع، يشرؾ الجميكر، السيما منظمات المجتمع المدن 

 مجاؿ ممارسة ميمتو الرقابية.  ي، خصكصان في، الدكلي، الكطنيفعاالن عمى جميع المستكيات: المحم 

يتم سحيث ، 0299عام  البرلمانات العربية بعد ياإلصالحات الدستورية فالباحث فيما يمي ويستعرض    
الدستور سواء الدساتير  ياالختصاصات والصالحيات لمبرلمانات العربية كما ورد ف يتطور فتناول ال

ن كان يجب التأكيد عمى أن ىذا  الجديدة، أو التعديالت التي أدخمت عمى بعض الدساتير القائمة، وا 
وثيقة  يتقييم أ التحميل ال يقدم سوى جانب من الصورة "ما يجب أن يكون" تبعًا لمنصوص، ذلك أن

 يف قانونية أو دستورية ال يمكن أن يتم فقط عمى أساس النصوص، ولكن يجب أن ينظر إلييا أيضاً 
 . يالتطبيق وبشكل حرك

 

 : في الدساتير العربية المعاصرة ثالثًا: التطور فى اختصاصات وصالحيات البرلمان

دساتير ما بعد الربيع  يصات البرلماف فدكر كصالحيات كاختصادراسة نستعرض فى ىذه الجزئية مف ال   
 ىذه الدساتير.  يالعربي، ككذا مالمح التغيير كالتطكير ف

مصر، كتكنس، كالمغرب، باإلضافة إلى  :دساتير كؿ مف يكسيتـ التركيز بصفة أساسية عمى التغييرات ف   
 الكثيقة الدستكرية الميبية المقترحة. 
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الٌتغيير ضمف “لتكتيؾ  اتجاكز األزمة بفضؿ اختيارىتريف كاألردف أف كؿ مف المغرب كالبح تفمقد استطاع   
فجاءت التعديالت الدستكرية في الدكؿ الثالثة معبرة عف إرادة ممكٌية، مع تكسيع صالحيات ” االستمرارٌية

ات مضنية قد صدر نتيجة لتسكيٌ  يالحككمة كاختصاصات كسمطات البرلماف. بينما نجد أف الدستكر التكنس
األحزاب كاالئتالفات السياسية كالحزبية، كشٌكمت تطكران ميمان عمى صعيد حقكؽ اإلنساف كرفع تمثيؿ  بيف

كمجمس ، كتقاسـ السمطات بيف رئيس الجميكرية َُِِالمرأة. كفي مصر شٌكؿ الٌدستكر تطكيران لدستكر 
 الكزراء، كمجمس النكاب.   

 رنة، نستعرضيا عمى النحو التالى: مقا محاور رئيسة يويمكن تناول أىم التطورات ف   

 والصالحيات:  دواراألفي ير يالتغ -9

في  َُُِأحداث دساتير ما بعد  يدكر كصالحيات البرلمانات ف يبصفة عامة ىناؾ نقمة نكعية ف   
 كاختمفت مف دكلة إلى أخرل، فعمى سبيؿ المثاؿ:المنطقة العربية، 

  إذ كسع  ؛النكاب المغربي مزيدان مف الصالحياتمجمس  َُُِمنحت التعديالت الدستكرية لعاـ
المجمسيف،  يف يعترؼ بمكانة المعارضة، كأشار إلى أنيا مككف أساستـ االنطاؽ سف القكانيف ك 

كلكف لـ يفتح الٌدستكر المغربٌي الجديد الطريؽ نحك ممكٌية lxxxiii،التشريع كالمراقبة يكظيفت يكتشارؾ ف
 lxxxiv.ضمف العبكر إلى ديمقراطٌية حقيقٌية"برلمانٌية كصيغة متقٌدمة لمحكـ، كلـ ي

  إقرار الممؾ مف خالؿ ، صالحيات َُِٔ، َُِْ، َُُِككسعت التعديالت الدستكرية في
بتعييف كلي العيد كنائب الممؾ كرئيس كأعضاء مجمس األعياف رئيس كأعضاء  لوصالحيات منفردة 

دكف تكقيع رئيس الكزراء كمجمس  المحكمة الدستكرية، كقائد الجيش كمدير المخابرات كمدير الدرؾ،
مجمس النكاب األردني، كخاصة تعديؿ المادة ، كعمى الجانب اآلخر كسعت مف صالحيات الكزراء

، كاإلشارة إلى ضركرة طمب الثقة مف المجمس عمى برنامج الحككمة خالؿ شير َُُِ( عاـ ّٓ)
لكزراء إلى النيابة العامة مع إبداء كاحد مف تاريخ تأليفيا، كأيضا إعطاء الحؽ لمجمس النكاب بإحالة ا

، لتشير إلى إنشاء بقانكف ىيئة مستقمة تدير َُُِجاءت التعديالت في كما  األسباب المبررة لذلؾ.
 lxxxv.االنتخابات النيابية كالبمدية
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 تكنس، فقد جاء الدستكر الجديد كنتاج لتحالؼ عريض بيف الحركة اإلسالمٌية كالقكل ي أما ف
كانت الٌدساتير الٌسابقة تعاني مف ىيمنة رئيس الجميكرية عمى الٌسمطة التنفيذية كٌسع  العممانٌية، كفيما

الٌدستكر مجاؿ الٌسمطة الٌتشريعية كخٌص المعارضة بحقكؽ تمٌكنيا مف ممارسة مياميا، كتمييز 
كأكد األدكار بيف رئيس الٌدكلة كرئيس الحككمة كالنص عمى استقاللٌية القضاء كالمحكمة الٌدستكرية. 

، كليا حقكقيا التى تمكنيا مف النيكض بمياميا، يعمى أف المعارضة مككف أساس lxxxviالدستكر
ىياكؿ المجمس الداخمية كالخارجية، كترأس كجكبان المجنة المكمفة بالمالية، كمقرر  يكتضمف تمثيميا ف

ياـ النشط بمجنة العالقات الخارجية، كما يحؽ ليا تككيف لجنة تحقيؽ كؿ سنة، كمف كاجبيا اإلس
 العمؿ النيابي.   يكالبناء ف

 الشعب سابقان( فى كؿ مف دستكر  أما فى مصر، فحدثت نقمة نكعية فى دكر مجمس النكاب(َُِِ ،
مجمس النكاب في ظؿ تمؾ  ، كأصبحُُٕٗدستكر مقارنةن بما تضمنو  َُِْ يتعديالتو ف
حيات كاالختصاصات خاصة الحياة السياسية، حيث زادت الصال يف مشاركان فاعالن  التعديالت

 مكاجية رئيس الجميكرية. يلو أدكار جديدة خاصة ف تالتشريعية كالرقابية، كأضيف

 الدكلة الميبية، كيباشر  يف يليبيا، فيعد المجمس الكطني االنتقالي المؤقت أكؿ برلماف حقيق يأما ف
كيجب مصادقتو عمى  .أعماؿ السيادة العميا، بما في ذلؾ التشريع ككضع السياسة العامة لمدكلة

 بإقامة أسس الدكلة المدنية الدستكرية الديمقراطية. فضالن عف تكميفوالمعاىدات الدكلية، 

 نظام المجمس الواحد أم المجمسين: التغيير في تركيبة البرلمان:  -0  

النحك  الدكؿ العربية محؿ الدراسة، كذلؾ عمى يتركيبة البرلماف ف يحدث نكع مف التطكر كالتغيير ف   
 اآلتي: 

 حافظت كؿ مف المغرب كاألردف كالبحريف عمى المجمسيف، كنكعت في االختصاصات بينيما. 

 ف، مجمس النكاب المنتخب باالقتراع يحافظ الدستكر المغربي المعدؿ عمى برلماف بمجمسيف تشريعي
مف قبؿ  العاـ المباشر لمدة خمس سنكات، كمجمس المستشاريف المنتخب باالقتراع غير المباشر
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ؿ يالييئات الناخبة المحمية كالكطنية، كقد شيدت تركيبة ىذا المجمس بعض التغييرات حيث سمح بتمث
 سنكات.  ٔسنكات إلى  ٗ، أما مدة كاليتو فقد انخفضت مف ُٔٗٗلالتحادات المينية بعكس دستكر 

  يف إلى ، إلى االنتقاؿ مف نظاـ المجمسَُِْحدث تغيير في مصر مرتيف، حيث أشار دستكر
، قد أعادت مرة أخرل َُِٗالمجمس الكاحد كىك مجمس النكاب، إال أف التعديالت الدستكرية في 

 نظاـ المجمسيف بإضافة مجمس الشيكخ.

 تكنس فقد تـ اعتماد نظاـ المجمس الكاحد كىك مجمس نكاب الشعب، كما تـ إدخاؿ نكع مف  يأما ف
أف ممارسة السمطة لمشعب مف خالؿ ممثميو أك مف  الديمقراطية شبو المباشرة عف طريؽ التأكيد عمى

 lxxxvii.خالؿ االستفتاء الشعبي

  نظاـ المجمسيف، كقد تـ تشكيؿ المجمس الثاني كىك  ياتجيت ليبيا في مسكدة دستكرىا إلى تبنفيما
 مجمس الدكلة الميبي. 

  

 عدد األعضاء وطريقة االنتخاب:  -3

كؿ مف المغرب كتكنس  يفمقد زاد ف؛ رلمانات بعد الربيع العربيعدد أعضاء الب لتزايد ان اتجاىبيد أف ثمة    
كؿ مف المغرب )مجمس النكاب( كتكنس  يباالنتخاب الحر المباشر ف صارتكمصر، كما أف االنتخابات 

نتخاب غير المباشر، كيمكف رصد التغير عمى استند إلى اال يكمصر كليبيا، أما مجمس المستشاريف المغرب
 النحك اآلتي:

  يعضكان، ف ّٓٗإلى  ِّٓزاد عدد أعضاء مجمس النكاب مف فقد  بالمغرب ما يتعمؽيفك 
-َٗإلى عدد يتراكح بيف  عضكان  َِٕحيف انخفض عدد أعضاء مجمس المستشاريف مف 

 عضكان. َُِ
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 لنكاب المجمس كترؾ األمر لمقانكف، الذل حدده  يأما تكنس، فمـ يحدد الدستكر العدد اإلجمال
 يالسابؽ، ككاف مجمس المستشاريف ال يتجاكز ثمث يف عضكان  ُِٖنة عضكان مقار  ُِٕبػ 

 عدد مجمس النكاب.

 ( عضكان مقارنة َْٓمصر، فقد حدد الدستكر الحد األدنى لعدد أعضاء البرلماف بػ ) يأما ف
 عضكان  ْْٓلمجمس الشعب  ي، ككاف العدد الفعمُُٕٗفى دستكر  َّٓبالحد األدنى 

. كما حافظ الدستكر ان عضك  ٔٗٓبنحك  فيقدر يأما العدد الحال أعضاء بالتعييف(، َُ)منيـ 
 lxxxviii.% مف إجمالى األعضاءٓعمى تعييف نسبة مف المجمس لرئيس الجميكرية كىى 

  ان عضك  ُْْكأخيران ليبيا، يككف المجمساف باالنتخاب المباشر، كيتككف مجمس النكاب مف ،
ل لألقاليـ الجغرافية الثالثة مخصص بالتساك  ان عضك  ِٕأما مجمس الدكلة أك الشكرل مف 

 الكاردة في مسكدة الدستكر.

 

 اختيار الحكومة ومنحيا الثقة:  -6

اختيار  يبيف الدساتير ما بعد الربيع العربي عمى دكر البرلماف ف ان تفاقتنبغي اإلشارة إلى أف ثمة ا   
االئتالؼ الحاصؿ عمى الحككمة، كالتصكيت لمنحيا الثقة، كيككف التكميؼ مف رئيس الدكلة لمحزب أك 

الطريقة، كاإلجراءات، كيمكف أف نستعرضيا عمى النحك  يالمجمس، كلكف اختمفت الدساتير ف ياألغمبية ف
 : يالتال

  يعيف الممؾ الحككمة كتعرض برنامجيا عمى المجمسيف، كيتـ يةالمغربفيما يتعمؽ بالتجربة ،
ة مجمس النكاب بتصكيت مجمس النكاب فقط، كيجب الحصكؿ عمى ثق يالتصكيت عميو ف

حاؿ عدـ مكافقة  يكلـ يشر الدستكر إلى اإلجراءات فlxxxix.األغمبية المطمقة لصالح البرنامج
 المجمس عمى البرنامج. 

 أياـ بعد تشكيؿ المجمس كعقد أكؿ جمسة، يكمؼ  ٕخالؿ إلى أنو ، كتشير التجربة التكنسية
بتككيف الحككمة خالؿ  xcعدرئيس الدكلة مرشح الحزب الحاصؿ عمى أكبر عدد مف المقا
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رئيس الدكلة المفاكضات مع األحزاب  محالة عدـ الحصكؿ عمى الثقة، يجر  يفك شير، 
كاالئتالفات كالكتؿ لتكميؼ أحد الشخصيات بتشكيؿ حككمة خالؿ شير، كحدد الدستكر مدة 

أشير إجماالن لمحاكالت تشكيؿ الحككمة كبعدىا يحؽ لمرئيس حؿ المجمس كالدعكة إلى  ْ
 xci.يكـ َٗ -ْٓنتخابات جديدة خالؿ مدة تتراكح بيف ا

 لمكزراء كيكمفو بتشكيؿ  ، يكمؼ رئيس الجميكرية رئيسان كفيما يخص التجربة المصرية
سمطة  مالبرلماف أ يىذه الحالة مف الحزب الحاصؿ عمى األغمبية ف يكال يشترط ف-الحككمة

جمس النكاب، فإذا لـ تحصؿ عمى م كيعرض برنامجان  -االختيار يمطمقة لرئيس الدكلة ف
يكـ عمى األكثر، يكمؼ رئيس  َّاء مجمس النكاب خالؿ ضالحككمة عمى مكافقة أغمبية أع

مجمس الكزراء بترشيح مف الحزب أك االئتالؼ الحائز عمى أكثرية مقاعد  الجميكرية رئيس
 يكمان، عيد المجمس منحالن  َّالمجمس، فإذا لـ تحصؿ حككمتو عمى ثقة المجمس خالؿ 

حالة  ييكمان مف تاريخ الحؿ. كف َٔكيدعك رئيس الجميكرية إلى انتخاب مجمس جديد خالؿ 
 يالحؿ يعرض رئيس مجمس الكزراء تشكيؿ حككمتو كبرنامجيا عمى مجمس النكاب الجديد ف

 xcii.أكؿ اجتماع لو

 ؿ ليبيا، يكمؼ رئيس الدكلة رئيس الكزراء مف الحزب الحاصؿ عمى األغمبية خال يكأخيران، ف
حالة عدـ  يأياـ مف تشكيؿ المجمس، كتعرض الحككمة برنامجيا خالؿ شير، كف ٕ

الحصكؿ عمى األغمبية تقدـ الحككمة استقالتيا، كيشكؿ رئيس الدكلة حككمة مؤقتة كتككف 
ما المكافقة عمى برنامج الحككمة المؤقتة إمسئكلة أمامو فقط، كيككف أماـ المجمس فترة عاـ 

حالة عدـ التكصؿ إلى قرار خالؿ السنة  يلتكافؽ عمى حككمة جديدة، كفكمنحيا الثقة، أك ا
   xciii.يكمان  َٔيحؿ المجمس كجكبان كيعمف الرئيس عف انتخابات مبكرة خالؿ 

 سحب الثقة من الحكومة وحل البرلمان:  -1

ف الحككمة، سحب الثقة م يىناؾ اتفاؽ بيف الدساتير بعد الربيع العربي عمى سمطة كصالحيات البرلماف ف   
 صكر ثالث مختمفة، كذلؾ عمى النحك اآلتي: كالتي يمكف إجماليا في كلكنيا تختمؼ مف حالة إلى أخرل، 
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 بطمب مف رئيس  -طمب مف الحككمة بتجديد الثقة -تكنس )مبادرة مف المجمس يف
اختيار رئيس الكزراء  يقيد عمى المجمس عند سحب الثقة كالمتمثؿ فكىناؾ الجميكرية(، 

تضامف الحككمة قبؿ التصكيت عمى  -حالتيف )بعد استجكابأما في مصر فيناؾ xciv،يدالجد
 .سحب الثقة(

 المغرب فقد تـ قصر سحب الثقة لمجمس النكاب دكف المستشاريف. كمف ناحية أخرل  يأما ف
المغرب حيث تعتمد عمى مكافقة المجمس  يفقدرة الحككمة عمى طمب حؿ المجمس أسيؿ ف

 .مؾالكزارل برئاسة الم

  حيث يجب عرض  مصر كليبياككضعت الدساتير شركطان لحؿ البرلماف في كؿ مف
 كلـ يضع ىذا القيد الدستكر التكنسي. ، المكضكع عمى استفتاء شعبي

  عضكان بحؿ المجمس، ثـ عرض المكضكع  ِْمف خالؿ طمب  جديدان  ان كتقدـ ليبيا تصكر
ذا حصؿ عمى األغمبية المطمقة يصدر رئيس ، متصكيتل  الدكلة قراران بالحؿ.  كا 

 الدول العربية عمى النحو اآلتي:   يويمكن عرض تنظيم الدستور ليذه النقطة ف

  المغرب: لمجمس النكاب أف يعارض مكاصمة الحككمة تحمؿ مسئكلياتيا بالتصكيت عمى
ممتمس لمرقابة، كقد تـ تبسيط شركط تقديـ الممتمس حيث يستمـز تكقيع خيمس أعضاء 

مكافقة الغالبية المطمقة مف أعضاء المجمس عمى التماس الرقابة إلى  مالمجمس، كتؤد
استقالة الحككمة استقالة جماعية. بينما فقد مجمس المستشاريف صالحية تقديـ ممتمسات 

 ي، كيمنح الدستكر الحالُٔٗٗدستكر  يكاف يتمتع بيا ف يلمرقابة أك لتكجيو التنبييات الت
لتماس يجب أف يكقعو عمى األقؿ خيمس اككمة بكاسطة مجمس المستشاريف حؽ مساءلة الح

 ،xcv،إلى استقالة الحككمة.  كما يمكف لرئيس الحككمة حؿ مجمس النكاب مأعضائو، كاليؤد
الحككمة سمطة أكبر عمى البرلماف، كما أف مرسـك حؿ مجمس النكاب  يكىذا حكـ جديد يعط

 الذل يترأسو الممؾ. ميعرض عمى المجمس الكزار 
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 كنس: يمكف التصكيت عمى الئحة لكـ ضد الحككمة بعد طمب معمؿ مف ثمث ت يأما ف
أعضاء المجمس عمى األقؿ، كيشترط الدستكر أمكران صعبة كقد تككف تعجيزية لسحب الثقة 
مف الحككمة حيث ييشترط "مكافقة األغمبية المطمقة كتقديـ مرشح بديؿ لرئيس الحككمة 

 حب الثقة. كال يمكف تقديـ الئحة المكـ مجددان نفس يـك التصكيت عمى س يكيصادؽ عميو ف
شيكر". أما الصكرة الثانية، فيمكف "لرئيس الحككمة أف يطرح  ٔ يضد الحككمة إال بعد مض

عمى مجمس نكاب الشعب التصكيت عمى الثقة بالحككمة، كيتـ التصكيت باألغمبية المطمقة، 
حالة ثالثة لسحب الثقة، حيث "يمكف فإف لـ يجدد المجمس الثقة اعتبرت الحككمة مستقيمة". ك 

لرئيس الجيكرية أف يطمب مف المجمس التصكيت عمى سحب الثقة مف الحككمة مرتيف 
المرتيف، يعتبر الرئيس  يالحككمة ف يحالة تجديد الثقة ف يخالؿ مدتو الرئاسية، كف

  xcvi.مستقيالن"

 كبناء عمى اقتراح يجكز لممجمس سحب الثقة مف الحككمة بعد تقديـ استجكاب، ، مصر يكف
ذا قرر  عيشر أعضاء المجمس عمى األقؿ، كيصدر المجمس قراره بأغمبية أعضائو، "كا 
المجمس سحب الثقة مف رئيس الكزراء أك أحد الكزراء كأعمنت الحككمة تضامنيا معو قبؿ 

المقابؿ، لـ يمنح الدستكر لمحككمة الحؽ  يالتصكيت، كجب أف تقدـ الحككمة استقالتيا". كف
طمب حؿ البرلماف، كما حصف الدستكر المجمس بالنص عمى أنو "ال يجكز لرئيس فى 

   xcvii.الجميكرية حؿ مجمس النكاب إال عند الضركرة كبقرار مسبب، كبعد استفتاء شعبي"

 ليبيا يكأخيران ف:xcviii يجكز لممجمس سحب الثقة مف الحككمة أك أحد الكزراء بعد استجكاب
حالة طمب سحب الثقة مف رئيس  يف ان عضك  ِْ مف يفقط مثؿ مصر، كيككف بطمب كتاب

حالة سحب الثقة مف أحد الكزراء. كمف ناحية أخرل يمكف  يف ان عضك  ُِالحككمة، كمف 
الحككمة عمى الطمب  يلمحككمة أف تتقدـ بطمب لرئيس الدكلة بحؿ البرلماف بشرط مكافقة ثمث

أك خطة التنمية أك تعطيؿ  كيككف متضمنان أسبابان كجيية بعرقمة المجمس لمسياسات العامة
يكمان لتقريب كجيات النظر كحؿ الخالؼ، ثـ  َّالرئيس مشاكراتو خالؿ  مالميزانية، كيجر 

ىذه الحالة، أك قبكؿ الطمب كعرض  يما رفض الطمب كتعتبر الحككمة مستقيمة فإيقرر 
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لمبرلماف  حالة الرفض تعتبر الحككمة مستقيمة. كالحالة الفريدة يالمكضكع عمى استفتاء، كف
مف المجمس بحمو، كيعرض رئيس المجمس االقتراح كأسبابو  ان عضك  ِْاقتراح  يف يالميب

حالة المكافقة يصدر رئيس  يعمى المجمس كيتـ التصكيت عميو بأغمبية مطمقة لألعضاء، كف
 الجميكرية قراران بحؿ المجمس. 

 

 الصالحيات التشريعية:  -4

الدكؿ  يف العممية التشريعية مف األمكر البارزة كاألكثر كضكحان  يتنفيذية فيعد الدكر الذل تمعبو السمطة ال   
صاحبة -العربية عمى اختالؼ أنظمتيا، بؿ األكثر مف ذلؾ ىك غمبة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية 

لبرلماف العممية التشريعية، فنجد أف حؽ التشريع ال يقتصر عمى أعضاء ا يف -االختصاص األصيؿ بالتشريع
 فقط بؿ تشاركو الحككمة كرئيس الجميكرية، كذلؾ عمى النحك اآلتي: 

  الحككمة -)رئيس الجميكريةمف خالؿ في كؿ مف مصر كتكنس يمارس الدكر التشريعي- 
حيف أنو يمكف لعضك كاحد التقدـ باقتراح بقانكف في مصر، إال كلكف فى ، (أعضاء البرلماف
، كما أف مقترحات القكانيف كمقترحات التعديؿ المقدمة سفي تكنأعضاء  (َُأنو يمـز عدد )
ال تككف مقبكلة إذا كاف إقرارىا يخؿ بالتكازنات المالية لمدكلة التى يتـ في تكنس مف النكاب 

 xcix.ضبطيا فى قكانيف المالية

 يجكز تقديـ مشركعات قكانيف مف قبؿ حيث أنو ، َُِْمصر بدستكر  يجاءت إضافة ف
ىذه الحالة المشركع المقدـ مف الحككمة كيحاؿ لمجاف  يتساكل فيك  عهشر أعضاء المجمس،

 c.المختصة مباشرة

  أعضاء البرلماف(، تعززت سمطات البرلماف  -)رئيس الحككمة يةالمغربكفيما يتعمؽ بالتجربة
قطاعات  ييناقشيا البرلماف لتغط يمجاؿ التشريع، حيث جرل تكسيع نطاؽ القكانيف الت يف

ة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كيتكلى رئيس الحككمة كأعضاء مختمفة مف الحيا
البرلماف صالحية اقتراح القكانيف، كلتشجيع أعضاء المجمس عمى االستفادة مف ىذا 
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الشير لدراسة مقترحات القكانيف، كمف بينيا  ياالمتياز، تـ تخصيص يكـ كاحد عمى األقؿ ف
عمى السمطات التشريعية  يرار التقييد المالكيالحظ استمci.المقدمة مف قبؿ المعارضة

 مالدستكر الجديد إمكاف الحككمة أف ترفض أ يف لممجمس كأعضائو، حيث ظؿ باقيان 
بالنسبة لقانكف المالية م مقترحات أك تعديالت يتقدـ بيا أعضاء البرلماف إذا كاف قبكليا يؤد

 cii.الزيادة فى تكميؼ مكجكدأك  يإلى تخفيض المكارد العمكمية أك إلى إحداث تكميؼ عمكم

  ليبيا، فقد تبنى مشركع الدستكر فكرة الديمقراطية التكافقية مف خالؿ  يفكفيما يخص التجربة
التقدـ بمشركعات القكانيف أك التعديالت عمى ىذه القكانيف، حيث  يمنح المكاطنيف الحؽ ف

 -رئيس الكزراء -ريةتمت اإلشارة إلى أف التقدـ بمقترح مشركع قانكف ىك حؽ لرئيس الجميك 
 ciii.ناخب َََّ -أعضاء مف أيا مف المجمسيف ٓ

  مقترحات القكانيف مف  يكؿ مف تكنس كالمغرب ف يمف التقييد ف ان الحظ أف ىناؾ نكعتكما
 األعضاء، كىى اشتراط مكافقة الحككمة كأنيا ال تحدث تأثيران ماليان. 

 

 الدعوة لالنتخابات الرئاسية المبكرة:  -7

الدعكة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، حيث  يلدستكر المصرل صيغة جديدة عمى الدساتير العربية فابتكر ا   
جراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء عمى طمب  يجكز لمجمس النكاب اقتراح سحب الثقة مف رئيس الجميكرية كا 

جرد المكافقة عمى أعضائو، كبم يمسبب كمكقع مف أغمبية أعضاء مجمس النكاب عمى األقؿ، كمكافقة ثمث
استفتاء عاـ بدعكة مف رئيس مجمس الكزراء، فإذا كافقت األغمبية عمى  ياقتراح سحب الثقة يطرح األمر ف

يكمان. أما إذا كانت  َٔقرار سحب الثقة يعيفى الرئيس مف منصبو كتجرل انتخابات رئاسية مبكرة خالؿ 
يكمان  َّس الجميكرية النتخاب مجمس جديد خالؿ نتيجة االستفتاء بالرفض، عيد المجمس منحالن كيدعك رئي

 civ.مف تاريخ الحؿ
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تكنس، فيمكف ألغمبية أعضاء المجمس المبادرة بالئحة معممة إلعفاء رئيس الجميكرية مف أجؿ  يأما ف   
الخرؽ الجسيـ لمدستكر، كيكافؽ عمييا المجمس بأغمبية الثمثيف، كترسؿ إلى المحكمة الدستكرية لمبت فييا 

 cv.، كال يمكف لممحكمة أف تحكـ باإلدانة إال بالعزؿية ثمثيف أعضائيا أيضان بأغمب

 الخاتمة: النتائج والتوصيات

 

بمكرة دكر البرلمانات العربية في الحياة مدل تـ  إلى أم استيدفت الدراسة اإلجابة عف تساؤؿ رئيس قكامو:   
لى أم ؟ َُُِالت التي أدخمت عمييا بعد عاـ السياسية مف خالؿ الدساتير العربية سكاء الجديدة أك التعدي كا 

تـ التكافؽ مع االقترابات كالمداخؿ النظرية لتحديد األدكار المطمكبة كالمفترضة كالمستيدفة مف  لمد
. كجاءت الدراسة ؟البرلمانات في الديمقراطيات الناشئة كالمستقرة في التغييرات الحادثة في البرلمانات العربية

تناكؿ األكؿ، كضع إجابات كتصكرات أكثر كاقعية كدقة ألحكاؿ البرلمانات العربية، كمكقعيا  في ثالثة أقساـ،
خضـ عممية التحكالت الديمقراطية العربية، أما  يكالمأمكؿ ف يعمى الخريطة السياسية مف حيث دكرىا الكاقع

االقترابات كالمدارس الفكرية الثاني فقط استعرض مجاالت التطكير كاإلصالح لمبرلمانات العربية التي تقدميا 
االستمرارية مف حيث : َُُِالمختمفة، أما الثالث فقد عرض مكقع البرلمانات في الدساتير العربية بعد 

 كالتغيير. 

كاتضح مف خالؿ الدراسة، كمف األدبيات التي تناكلت عمميات اإلصالح كالتطكير البرلماني أنو عمى    
التجارب البرلمانية، إال أنو لـ تتبمكر  ي، ف، كالجكىرية نكعان لمستمرة كمان الرغـ مف التطكرات التاريخية كا

نما ال تزاؿ المدارس الفكرية  نظريات جديدة أك منظكر أك اتجاه تحميمي لعكدة بركز االىتماـ بالبرلمانات، كا 
 الدراسات البرلمانية.  يالعمـك السياسية ىى األساس ف يكالنظريات الرئيسة ف

ألف تصبح أحد الالعبيف األساسييف  اتأف ىناؾ العديد مف المحاكالت لمبرلمان يت الدراسة إلى كما انتك    
التخمص مف الصكرة الذىنية عف الدكر المحدكد كسيئ السمعة السائد cvi،لتطكير السياسة كنظـ الحكـ

(Rubber-stamp لتصبح أكثر مشاركة كقدرة كتفاعالن ،) لتقدـ نحك الحكـ العاـ؛ لترسيخ فكرة أف ا ممع الرأ
 . قكم، يعتمد باألساس عمى كجكد برلماف يالديمقراط
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أف التطكير كاإلصالح البرلماني في الدكؿ العربية يحتاج إلى نظرة إصالحية نتيت الدراسة إلى كما ا   
 كيمكف أف تككف ىذه التكمفة نكعان مف تحمميا،االستعداد لتكمفة يجب مع اليقيف بأف ىناؾ كمستمرة، شاممة 

فمو مخاطره الشامؿ أك نتيجة الثكرات أما التغيير كالحصكؿ عمى عائد منو،  استعادتواالستثمار الذل يمكف 
 التى ترتبط بعممية إعادة تشكيؿ نظاـ الحكـ، كربما يصعب حسابيا أك حتى تكقعيا. 

مف بدائؿ، سكاء نياية المطاؼ أفضؿ مما عداه  ياإلصالح كالتطكير فكعميو، فقد أكدت الدراسة عمى أف    
كاالقتصادم كاالجتماعي، فتجاىؿ اإلصالح فيو خداع،  يبالنسبة لنظـ الحكـ أك االستقرار كالتطكر السياس

طالة ألمد الخالؼ.    كرفض االستماع لمطالب اإلصالح فيو تقصير، كا 

مجاؿ اإلصالح  يف يالعالـ النام مالفارؽ بيف األدبيات الغربية ككتابات مفكر كذا انتيت الدراسة إلى أف ك    
حكؿ األدبيات الغربية  يحيف يتركز االىتماـ ف يكالتطكير البرلماني ىك نطاؽ اإلصالح كاستراتيجيتو. فف

(، تتجو األدبيات في العالـ النامى إلى اإلصالح السياسى Legislative Reform) ياإلصالح التشريع
(Political Reformكاإلصالح البرلمان )ي (Parliamentary Reform .) 

حكؿ  اإلصالح كالتطكير محكرفي الغرب، يتكفضالن عما تقدـ، انتيت الدراسة تكصمت الدراسة إلى أنو    
السياسة الخارجية، التكازف مع  يف يالكظيفة السياسية لمبرلماف )دكر البرلمانات الكطنية كالبرلماف األكركب

آليات االستماع،  ي)كتطكير المجاف، كالتكسع ف يساحتكار التكنكقراط لصنع القرار(، كتحسيف أدائو المؤس
العاـ( أكثر مما يتطرؽ إلى شرعية البرلماف ككجكده، أك صحة االنتخابات  مكأدكات التكاصؿ مع الرأ

إلى الدكر الفعاؿ الذل تمعبو  يكسالمتيا كالطعف عمييا. كربما يعكد ىذا التركيز عمى مسألة اإلصالح التشريع
العممية التشريعية )المبادرات التشريعية لألعضاء( تقديـ كصنع السياسات  يتقدمة فبرلمانات الدكؿ الم

 حيف ال تتمتع برلمانات البمداف النامية بمثؿ تمؾ الفعالية.   يالعامة، ف

 : التوصيات

مكارده ، ك نكعان مف "االستثمار فى البرلمافالبرلمانات العربية تعد  ياإلدارة البرلمانية" فحككمة  إف عممية   
"، كيتطمب ذلؾ االستثمار، خمسة مستكيات رئيسة ىى: اإلطار الدستكرل كالقانكنى لتنظيـ عمؿ كطاقاتو
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البرلمانات الكطنية، كالمكارد البشرية، كنظـ المعمكمات كالبحكث، كتمكيؿ عمؿ البرلمانات الكطنية، كتحديث 
 آليات عمؿ األمانة العامة. كتجدر اإلشارة إلى أمريف:

 أف العالقة بيف المستكيات الخمس ذات طبيعة تكاممية أكثر منيا تراتبية، أك ىيراركية، أكليما ،
فكؿ منيا يؤثر عمى اآلخر، كليس بالضركرة تابعان أك مقدمة حتمية لو. فكما أف زيادة فعالية 

نظاـ الحكـ كعممية صنع القرار، بإقرار صالحياتو  يالبرلماف تتطمب تعزيز دكره ف
لدستكرية، فإنيا تتطمب أيضان برلمانان مؤىالن لممارسة تمؾ االختصاصات كاختصاصاتو ا

 كالصالحيات، بؿ كقادران عمى تعزيز قدرة أعضائو ألداء ىذه المياـ. 

  عممية مستمرة كليست قراران، فيى عممية متعددة  الحككمة كاإلدارة الرشيدةثانييما، أف
جرائية(، كمتنكعة األبعاد )األعضاء المستكيات )دستكرية، كقانكنية، كمؤسسية، كاقتص ادية، كا 

العاـ كسبؿ تشكيمو، كنظرتو إلى البرلماف، كقدرة البرلماف  مكخمفياتيـ كخبراتيـ كثقافتيـ، الرأ
المجتمع، تبمكر المصالح االقتصادية  يعمى التعاطي اإليجابي معو، طبيعة التقاليد كالثقافة ف

 كاالجتماعية(. 

أىـ مجاالت تطكير كتفعيؿ عمؿ البرلمانات العربية بصفة عامة، كبعد استعراض يمكف كاستنادان لما سبؽ،    
 :يبصفة خاصة عمى النحك التال َُُِالتغيرات التي شيدتيا المنطقة العربية منذ عاـ 

 ، كذلؾ كف خالؿ:دعم عمل األعضاءيوصي الباحث بأ. 

 كعمى البرلمانات سرعة كضع تشريع مات. مجاؿ إتاحة المعمك  يتعاكف السمطة التنفيذية مع البرلماف ف
 لتداكؿ البيانات كالمعمكمات يضمف الشفافية كاإلفصاح، لتفعيؿ المساءلة كالرقابة البرلمانية. 

  مف خالؿ أمريف:، بالدائرة االنتخابيةآلية مؤسسية لتنظيـ عالقة العضك تطكير 

 القدرة المكاطنيف، ك  تيـ بالناخبيف/إلدارة عالقا، كالتمكيؿ كالفنية ،أكليما، اإلمكانيات البشرية
 دكائر االنتخابية. التأسيس مكاتب فى عمى 
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 تفعيؿ أدائو في البرلماف مف لتغطية ؛ ثانييما، االىتماـ بمكضكع التمكيؿ كالقدرات المالية
 مف ناحية أخرل.  الدائرة يأنشطتو فناحية، ك 

  الدراسية كالتعميميةاالىتماـ بتنظيـ الزيارة (Study Tours .لألعضاء )بادؿ الخبرات مع البرلمانات لت
 . المعاصرةاإلقميمية كالدكلية 

 مف خالؿ تكسيع قاعدة تمثيؿ المرأة، كتنسيؽ أنشطة العضكات، كمثمت ات، دعـ دكر المرأة فى البرلمان
، الترشح لالنتخابات يالمناصفة بيف الرجؿ كالمرأة ف يكؿ مف االنتخابات التكنسية كالميبية نمكذجان ف

 .%َٓ، لتككف أعمى دكلة عربية في تمثيؿ المرأة بالبرلماف بنسبة َُِٗكجاءت اإلمارات في انتخابات 

 :، ىذا األمر الذم يتأتى مف خالؿيالتطوير المؤسسب يوصي الباحث ب.

  قدر مف التكازف فى إدارة فعاليات العمؿ بما يتيح ، اتلمبرلمانكالمكائح تطكير أنظمة العمؿ الداخمية
 المناصب القيادية. ي، كتكليلمانالبر 

  كتفعيؿ دكرىا فى المبادرة التشريعية.  البرلمانية المجافعمؿ تطكير نظاـ ، 

 تاحة الفرص أماـ الرأياالىتماـ باإلعالـ البرلمان خاصة باستخداـ العاـ بمتابعة أعماؿ البرلماف،  م، كا 
 كسائؿ تكنكلكجية كاتصالية حديثة.

  ميارات مجاالت البحكث كالمعمكمات، ك  ي، السيما فمباحثيف باألمانات العامةلالتدريب المستمر كالجاد
  ة الفعالة في العممية التشريعية. مشاركالأماـ أحد الصعكبات تعد  يالصياغة التشريعية، الت

 التصكيت الحضكر اإللكتركني، )مثال:  يكأتمتة العمؿ البرلمان ياالىتماـ بالمعمكماتية كالدعـ التقن
 حفظ المستندات كالكثائؽ(.أتمتة العمؿ مف ، يركنلكتاإل

ذلؾ األمر الذم يمكف تحقيقو مف  ،تحديث وتفعيل البحوث والمعمومات واإلعالم يوصي الباحث بضرورة ج.
 خالؿ:

 ي الدكلية كاإلقميميةاالنفتاح عمى مراكز البحكث كبيكت الخبرة كمؤسسات المجتمع المدن. 
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 الحياة البرلمانية. كمما ال حكؿ  يال يكجد تقرير عربحيث نات العربية، لمبرلماشامؿ  يإعداد تقرير عرب
شؾ فيو أف فكرة إعداد "التقرير البرلمانى العربى" سكؼ تككف كسيمة ىامة لتدعيـ جيكد تطكير العمؿ 

  البرلماني. 
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