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  ملخص 

تعتبر المسؤولیة الوزاریة الحجر االساس في اي نظام برلماني موجود وذلك 

بدأ تالزم السلطة الذي یقضي بأنھ حیثما تكون السلطة تكون یعود الى م

وعلى اعتبار ان الوزارة او الحكومة تكون مسؤولة عن . المسؤولیة 

اعمالھا امام البرلمان وامام رئیس الدولة سواء أكان ملكا او رئیس 

جمھوریة فأن الدساتیر غالبا ما تنص على ھذه المسؤلیة وترتب علیھا 

ریة والمترتبة باعتزال الوزیر المسؤول منصبھ السیاسي العقوبة الدستو

وھو ما تسمى بالمسؤولیة الفردیھ او ان الحكومة ككل تتحمل المسؤولیة اذا 

ما اخلت بواجباتھا تجاه الدولة بشكل عام فھنا نكون امام المسؤولیة 

ھذا وقد . التضامنیة للحكومة جمعاء وھو ما یدعى بالمسؤولیة التضامنیة 

سیم البحث بناء على ذلك الى فصلین تناولنا في الفصل االول منھ تم تق

لتبیان تعریف المسؤولیة الوزاریة  وانواعھا وفي الفصل الثاني تناولنا لھذه 

المسؤولیة في في كل من ملكة البحرین والمملكة االردنیة الھاشمیة 

  .  والمملكة العربیة السعودیھ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 - ٤٢٢ - 

 
Abstract 

 

Ministerial responsibility considered the base in 
any parliamentary system and this is due to the 
principle of power association which says that 
where power there is responsibility. 

And on the grounds that the ministry or the 
government is responsible for their actions in 
front of the parliament and the president whether 
he is a king or president of the republic, the 
constitutions frequently states this responsibility 
and resulted the constitutional penalty and it will 
lead to the minister quit his political position 
which is named the individual responsibility, or 
that the government will take the full responsibility 
if it gave up its dutes towards the country in 
general so our role here is to be in front of the  
solidarity responsibility for the government which 
is called the solidarity responsibility. The research 
was divided based on that on two chapters we 
took in the first one about the ministerial 
responsibility and the types of it and in the second 
one we took that responsibility chapter in, 
kingdom of  Bahrain,  Hashemite kingdom of 
Jordan and finally kingdom of Saudi Arabia. 
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  :متهيد وتقسيم

تعتبر المسؤولیة السیاسیة أحد أھم ارك�ان النظ�ام البرلم�اني ، بحی�ث         
إذا تخلف ھ�ذا ال�ركن ال یمك�ن أن یوص�ف نظ�ام الحك�م بأن�ھ نظ�ام  برلم�اني ،                       

مسؤولیة رئیس الدولة بصفة عامة ، وھ�ذا  فالنظام البرلماني یقوم على عدم  
المبدأ نشأ في انجلت�را حی�ث ی�سود االعتق�اد ب�أن المل�ك ال یخط�ئ باعتب�اره ال                      
یتصرف إال بناء عل�ى م�شورة وزرائ�ھ فھ�و دائم�ًا غی�ر م�سؤول، ولم�ا كان�ت                
أعمال الدولة تحتم إیجاد شخص، أو ھیئة تك�ون م�سؤولة عم�ا ق�د ی�نجم ع�ن        

لذلك أصبح وزراء الملك ھم المسؤولون ع�ن األعم�ال          ھذه األعمال من آثار،     
التي تصدر باسم رئیس الدولة، نظ�رًا ألن ال�وزارة ف�ي النظ�ام البرلم�اني ھ�ي               
القائمة حقیقة بأعباء ال�سلطة التنفیذی�ة، والمھیمن�ة عل�ى سیاس�ة الدول�ة م�ن          
جمیع جوانبھا ، فقد كان ال بد في مقابل ھذه السلطة أن تك�ون م�سؤولة ع�ن                 

ھا تطبیقًا للفكرة التي تنادي بضرورة التالزم بین السلطة والم�سؤولیة،          أعمال
)١( .  

ھ���ذا ول���م تتق���رر الم���سؤولیة الوزاری���ة دفع���ة واح���دة، وإنم���ا م���رت    
بمراحل، وتطورات متعددة، ففي العصور الوس�طى ك�ان النظ�ام ال�سیاسي ف�ي        

خ��ذ انجلت��را ملكی��ًا مطلق��ًا، حی��ث ك��ان المل��وك یتمتع��ون ب��سلطات مطلق��ة، ث��م أ  
یتحول بالتدرج إلى الملكیة الدستوریة المقیدة منذ القرن الثال�ث ع�شر نتیج�ة        
ل���تقلص س���لطات المل���وك ل���صالح البرلم���ان، وبع���د ذل���ك ب���دأ تك���وین النظ���ام     
البرلماني في الق�رنین ال�سابع ع�شر، والث�امن ع�شر المیالدی�ین، وأخ�ذ ش�كلھ          

ل��وزارة الت��ي الت��ام ف��ي الق��رن التاس��ع ع��شر بع��د انتق��ال س��لطات المل��ك إل��ى ا    
أص��بحت م��سؤولھ ع��ن أعمالھ��ا، وسیاس��تھا أم��ام البرلم��ان ال��ذي یج��ب ان         
تح��ضى بثقت��ھ، وھك��ذا ف��إن الم��سؤولیة الوزاری��ة أم��ام البرلم��ان ھ��ي مب��دأ          
أساسي، وجوھري في النظم السیاسیة المعاصرة، وھو المبدأ الذي بني على           

ق�انون،  أساس قواعد العرف، ول�م یك�ن ف�ي أي وق�ت م�ضى مفروض�ًا بق�وة ال                  
حیث ینظر إلیھ أنھ جاء نتیجة طبیعة العالقة القائمة ب�ین البرلم�ان وال�وزراء      

وك��ذلك باألخ��ذ بنظ��ام  ،الت��ي أخ��ذت تتط��ور ت��دریجیًا ف��ي الق��رن  الث��امن ع��شر    
الدیمقراطی��ة التمثیلی��ة، أو النیابی��ة، والت��ي بموجبھ��ا أص��بح م��ن الممك��ن ان      

رھم الشعب لممارسة شؤون یتعرض الحكام للمسؤولیة أمام أولئك الذین اختا
، فالم�سؤولیة ال�سیاسیة ھ�ي      الحكم والسیاسة بالنیابة عنھ أي أم�ام البرلم�ان        

حق للبرلمان في استخدام سلطتھ في طرح الثقة بوزیر معین نتیجة تق�صیره              

                                                           

الرقاب���ة المتبادل���ةبین ال���سلطتین الت���شریعیة والتنفیذی���ة  : ح���سن م���صطفى البح���ري .  د)١(
رس��الة دكت��وراه مقدم��ة لكلی��ة    " دراس��ة مقارن��ھ "ك��ضمان لنف��اذ القاع��دة الدس��توریھ    

 . وما بعدھا١٩٨ ، ص٢٠٠٦ن شمس الحقوق بجامعة عی
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في تطبیق سیاس�ة ال�وزارة ،أو ط�رح الثق�ة ف�ي ال�وزارة جمیعھ�ا نتیج�ة ع�دم                
  .)١(تعاونھا معھ

  
یعتب�ر موض�وع الم�سؤولیة الوزاری�ة م�ن المواض�یع القدیم�ة            : أھمیة البح�ث    

والمتجددة والحیویة في آن واحد، لذلك أتى ھذا البح�ث لت�سلیط ال�ضوء عل�ى             
واق��ع ھ��ذه الم��سؤولیة ف��ي ك��ل م��ن التنظ��یم الدس��توري البحرین��ي واألردن��ي      

  .والسعودي  
  

بی�ان   یتناول البحث االجابة على عدید الطروح�ات م�ن خ�الل ت          :مشكلة البحث   
التفرق��ھ ب��ین الم��سؤولیة الوزاری��ة ال��سیاسیة ب��شقیھا الفردی��ة والت��ضامنیة        

  .ووسائل تحریكھما باالضافة الى اثار استخدام المسؤولیة 
سنستخدم في طرح ھذه الدراس�ة االس�لوب التحلیل�ي الوص�في      : منھج البحث   

والمقارن م�ا ب�ین ال�دول مح�ل البح�ث لت�سلیط ال�ضوء عل�ى واق�ع الم�سؤولیة                    
  .وزاریة السیاسیة فیھا ال
  

وبناء عل�ى م�ا س�بق س�یتم تق�سیم البح�ث ال�ى مبحث�ین ، نتن�اول ف�ي                    
األول منھ ماھیة المسؤولیة الوزاریة السیاسیة وفي المبحث الثاني س�نتناول     
للطبیعة القانونیة للمسؤولیة الوزاریة السیاسیة في االنظمة الدستوریة محل         

  . البحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

األنظمة السیاسیة التقلیدی�ة والنظ�ام االس�المي ، دراس�ة ألنظم�ة             : السید خلیل ھیكل  .  د )١ (
، ١٩٨٤. الحكم المختلفة مقارنة بالشریعة االسالمیة ، اسیوط ، مكتبة االالت الحدیثة   

 .٢٢٠ص



 

 

 - ٤٢٥ - 

  املبحث االول

   ماهية املسؤولية الوزارية

سنتناول في ھذا المبحث لتعریف المسؤولیة الوزاریة وكذلك النواع ھذه 
  : المسؤولیة في مطلبین متتالیین 

  اطب اول 

وزارا ؤوف ار  

عند الحدیث عن المسؤولیة الوزاریة فإننا نقصد بھا تلك الم�سؤولیة             
المنتخب، وھذه المسؤولیة خالفًا للمسؤولیة     التي تنعقد أمام مجلس البرلمان      

القانونیة التي ال یمكن فرضھا أال  عبر المحاكم، ولذلك توصف بأنھا سیاسیة 
نظرا ألن النتائج المترتبة علیھا ھي نتائج سیاسیة تتمثل في ضرورة اعتزال 

إذا م��ا وج��ده ق��د أخ��ل   الحك��م بمج��رد فق��دان ثق��ة ممثل��ى ال��شعب ف��ي البرلم��ان  
، وعلى ذلك  الدستوریة على نحو یسمح بإثارة مسؤولیتة السیاسیة    بواجباتھ  

ف���إن الم���سؤولیة الوزاری���ة ال تنعق���د ع���ن األعم���ال الت���ي یخ���الف بھ���ا ع���ضو 
الحكوم��ة ن��صًا قانونی��ًا، وإنم��ا ع��ن األعم��ال الت��ي ال یمك��ن تكییفھ��ا بمقت��ضى     
ن��صوص الق��وانین عل��ى أنھ��ا أخط��اء قانونی��ة، أو ج��رائم، ونق��صد ب��ذلك تل��ك     

مال التي تنشأ عن ال�سیاسة العام�ة، والت�ي یتب�ین أنھ�ا ال تتف�ق وم�صالح         األع
فالم�سؤولیة ال�سیاسیة لل�وزراء واس�عة        ) ١(الدولة، أو رغبات جماھیر ال�شعب     

النطاق فھ�ي ت�شمل جمی�ع ت�صرفاتھم اإلیجابی�ة وال�سلبیة الم�شروعة، وغی�ر                 
ری��ر ،وعن��د تفعی��ل ھ��ذا الح��ق، وتق   ) ٢(الم��شروعة، والعمدی��ة وغی��ر العمدی��ة   

عن األعمال الت�ي قام�ت بھ�ا، فإن�ھ بالت�الي ال             ) الوزیر(مسؤولیة الوزارة، أو    
االس��تمرار بمباش��رة المھ��ام واالخت���صاصات    ) ال��وزیر (ت��ستطیع ال��وزارة أو   

  . )٣(الممنوحة لھا نتیجة تقریر مسؤولیتھا

  

  

  

  

  

                                                           

ئ�یس الدول�ة ، ال�وزارة ف�ي         وض�ع ال�سلطة التنفیذی�ة ، ر       : إبراھیم عبد العزی�ز ش�یحا     . د  )١(
األنظمة السیاسیة المعاصرة ، دراسة تحلیلی�ة ب�ین الن�صوص والواق�ع ، االس�كندریھ ،          

 .٥٦، ص٢٠٠٦منشأة المعارف ، 
، ١٩٧٧األنظم����ة ال����سیاسیة المعاص����رة الق����اھرة ، دار ال����شروق   :یحی����ى الجم����ل . د  )٢(

، مرج�ع   ...الحكومةالنظم السیاسیة الدولة و   :محمد كامل لیلة    . ، كذلك انظر د   ١٧٦ص
 .٦٢٣سابق، ص

 .٢٠١مرجع سابق، ص... الرقابة المتبادلة: حسن مصطفى البحري. د  )٣(
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ب اطا  

 ا وزارا ؤوواع اأ   

ی��ة ال��سیاسیة أح��د أھ��م المالم��ح الرئی��سیة     تعتب��ر الم��سؤولیة الوزار 
الم�سؤولیة الفردی�ة،    :: للنظام البرلماني، وتنقسم ھذه المسؤولیة إلى قسمین      

  :والمسؤولیة الجماعیة، أو التضامنیة 

للف     أل

ية لف لية    لمس

وھي مسؤولیة كل وزیر عل�ى ح�ده، وتن�شأ نتیج�ة ت�صرف ف�ردي ألح�د                    
بإدارة شؤون وزارتھ، ویترتب علیھ�ا تنحی�ة ال�وزیر    الوزراء في أمر یتعلق    

وھ�ذا   الذي س�حبت من�ھ الثق�ة دون الم�ساس ببقی�ة زم�الءه أع�ضاء ال�وزارة                
یدل على أن المسؤولیة السیاسیة الفردیة تتعلق بتصرفات احد الوزراء عن        
السیاسة الداخلیة للوزارة، ومن ثم ال یج�وز ممارس�تھا ف�ي مواجھ�ة رئ�یس           

ف��ردة بوص��فھ الم��شرف الع��ام علی��ھ، وتث��ار الم��سؤولیة      ال��وزراء ب��صفة من 
الفردی�ة ف��ي حال�ة تعل��ق الت�صرف ال��ذي ی�ستوجب الم��ساءلة بأح�د ال��وزراء،      
ومتعلقا بالسیاسیة الداخلی�ة لوزارت�ھ، ال بال�سیاسیة العام�ة للدول�ة وتتح�رك                
المسؤولیة الفردیة عادة باستجواب یقدم لل�وزیر ب�شأن الفع�ل ال�صادر من�ھ،               

ي حق�ھ االس�تجواب ول�م ی�ستطع تبرئ�ة نف�سھ أم�ام البرلم�ان فأن�ھ                  فإذا ثبت ف  
یصدر قرار من المجلس النیابي ب�سحب الثق�ة من�ھ، وف�ي ھ�ذه الحال�ة وج�ب              
علی��ھ تق��دیم اس��تقالتھ، م��ع بق��اء بقی��ة ال��وزراء ف��ي مناص��بھم، اال إذا ق��ررت  
الحكومة التضامن مع الوزیر وقدمت استقالتھا  حیث تصبح المسؤولیة ف�ي      

لحال��ة ت��ضامنیة بحی��ث ت��شمل الحكوم��ة بأس��رھا ع��ن ال��سیاسة العام��ة   ھ��ذه ا
 ). ١(للوزارة كھیئة اجتماعیة واحدة

لثاني    لف 

لتضامنية لية    لمس

)  ٢(ظھرت المسؤولیة التضامنیة ف�ي أواخ�ر الق�رن الث�امن ع�شر ف�ي انجلت�را          

 الحكومة وح�دة سیاس�یة اجتماعی�ة واح�دة     أنعلى أساس   وتقوم المسؤولیة   
م��ن ث��م وج��ب اس��تقالة الحكوم��ة بأس��رھا عن��د تحری��ك ھ��ذه الم��سؤولیة،       ،و

 األول��ى تتمث��ل ف��ي حال��ة الت��صرف  -:وتتمث��ل ھ��ذه الم��سؤولیة ف��ي فرض��یتین 
ال��ذي ی��ستوجب الم��ساءلة ب��سیاسة الحكوم��ة كك��ل وك��ان الفع��ل الم��ستجوب     
الم��سؤولیة من��سوبًا إل���ى رئ��یس ال���وزراء باعتب��اره رم���زًا لل��سیادة العام���ة      

ن��ا یترت��ب عل��ى ذل��ك اس��تقالة الحكوم��ة تطبیق��ًا لمب��دأ الت��ضامن  للحكوم��ة، وھ
                                                           

 .٦٢٤، مرجع سابق، ص...النظم السیاسیة الدولة والحكومة: محمد كامل لیلة. د  )١(
 .٦٢٤المرجع السابق، ص... النظم السیاسیة :محمد كامل لیلة. د  )٢(
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الوزاري وفكرة تجانس الوزارة، نظرًا الشتراك الوزراء في وضع ال�سیاسة           
فتتمث�ل ف�ي حال�ة قی�ام الحكوم�ة ب�إعالن            : أم�ا الفرض�یة الثانی�ة      العامة للدولة 

تضامنھا مع أح�د ال�وزراء ال�صادر من�ھ الت�صرف ال�ذي ی�ستوجب الم�ساءلة              
وھك��ذا تك��ون الم��سؤولیة ت��ضامنیة إذا تعل��ق الفع��ل بعم��ل م��ن      ) ١(یاسیةال��س

أعمال ال�سیاسة العام�ة لل�وزارة، أو بت�صرف م�ن ت�صرفات رئ�یس ال�وزراء               
وم���ن ) ٢(بمعن��ى أن الم���سؤولیة الت���ضامنیة تعن���ي م��سؤولیة الحكوم���ة كلھ���ا  

الطبیعي أن تقع المسؤولیة السیاسیة الكاملة على الحكوم�ة، ذل�ك أن النظ�ام        
برلم��اني یجع��ل م��ن الحكوم��ة المح��ور الرئی��سي الفع��ال ف��ي مج��ال ال��سلطة    ال

التنفیذی���ة بحی���ث تم���ارس المھ���ام العملی���ة ف���ي حك���م ال���بالد، م���ع العل���م ان     
ھ�ذا وال    .اختصاصات رئیس الدولة یمارسھا  في العادة عن طریق وزراءه           

یج���وز إث���ارة الم���سؤولیة ال���سیاسیة للحكوم���ة إال أم���ام الھیئ���ة الت���شریعیة     
نتخب��ة انتخاب��ًا عام��ًا ومباش��رًا م��ن ال��شعب إذ أن ھ��ذه الھیئ��ة ھ��ي الممث��ل  الم

الحقیقي للشعب فتمارس ھذه السلطة بالنیابة عن ال�شعب ھ�ذا وق�د اخ�ذ ك�ل                  
 للحك��م ف��ي  األساس��يم��ن الدس��تور البحرین��ي والدس��تور األردن��ي والنظ��ام      

ھا المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة بن��وعي الم��سؤولیة ال��سیاسیة الوزاری��ة ب��شقی 
وھ�و م�ا س�نبینھ ف�ي المبح�ث الث�اني م�ن        .  الجماعیة  أوالفردیة والتضامنیة   

   . ھذا البحث 

                                                           

االزدواج : أیم���ن محم���د ش���ریف . د.. االزدواج ال���وظیفي : أیم���ن محم���د ش���ریف  . د  )١(
الوظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في األنظمة السیاسیة المعاص�رة ،   

  . وما بعدھا ١٤٨، ص  . . ٢٠٠٥دراسة تحلیلیة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، 
 ١٧٦جع سابق، ص، مر...األنظمة السیاسیة المعاصرة: یحیى الجمل. د  )٢(
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 املبحث الثاني 

  الطبيعة القانونية للمسؤولية الوزارية السياسية 

سنتاول في البحث للطبیعة القانونیة للمسؤولیة الوزاریة السیاسیة في 
یة والمملكة العربیة  الھاشماألردنیةكل من مملكة البحرین والمملكة 

  . السعودیة وفقا لما یلي 

  اولاطب 

 ا وزارا ؤو ووري وادم اظا  

نظ��م الم��شرع البحرین��ي أحك��ام الم��سؤولیة الوزاری��ة ال��سیاسیة ب��شيء م��ن       
من الدس�تور، كم�ا   ) ٦٧-٦٥(التفصیل، فقد ورد  النص علیھا في المواد من       

 أی��ضًا ف��ي الالئح��ة الداخلی��ة لمجل��س الن��واب البحرین��ي ف��ي  ورد ال��نص علیھ��ا
حی��ث أق��ر الم��شرع بم��سؤولیة ال��وزراء ال��سیاسیة  ) ١٥٩-١٥٢(الم��واد م��ن 

ب���شقیھا الفردی���ة والت���ضامنیة أم���ام مجل���س الن���واب، أم���ا بالن���سبة للوض���ع     
الدستوري في األردن فقد  أخذ المشرع األردن�ي أی�ضا بالم�سؤولیة الوزاری�ة           

یھ�ا الم�سؤولیة الت�ضامنیة، والم�سؤولیة الفردی�ة ، ف�نص ف�ي        السیاسیة بنوع 
رئ��یس ال��وزراء وال��وزراء  م��سؤولون "م��ن الدس��تور إل��ى ان  ) ٥١(الم��ادة 

أمام مجلس النواب مسؤولیة مشتركة عن السیاسة العامة، كما أن كل وزی�ر              
فق�رة  ) ٤٧(ح�سب الم�ادة     " مسؤول أمام مجل�س الن�واب ع�ن أعم�ال وزارت�ھ           

  . رمن الدستو) ١(
م�ن الدس�تور ف�إن عل�ى ال�وزارة ان تق�وم برس�م            ) ٥١(فحسب المادة       

ال��سیاسة العام��ة للدول��ة وان تك��ون م��سؤولة عنھ��ا أم��ام مجل��س الن��واب وأن   
أم�ا  ..تحوز ثقتھ بعد تألیفھا وان تحافظ على ھذه الثقة مدة وجودھا في الحكم            

س�ي للحك�م     و م�ن خ�الل اس�تقراء النظ�ام األسا          ال�سعودیة في المملك�ة العربی�ة      
نج��د أن الم��نظم ال��سعودي ق��د اخ��ذ ب��صورتي الم��سؤولیة الوزاری��ة ال��سیاسیة   

 ش�خص المل�ك   أم�ام للوزراء التضامنیة والفردیة ولكن ھذه المسؤولیة تك�ون        
 م��ن النظ��ام األساس��ي للحك��م ف��ي    ٥٧م��ن الم��ادة  ) ب ( ح��سب ن��ص الفق��رة   

  .المملكة العربیة السعودیة 
  الفردی���ة الوزاری���ة ال���سیاسیة  بفك���رة الم���سؤولیةاألخ���ذ ھ���ذا وم���ع 

 المجالس المنتخبة أو أمام الملك أمامللوزراء في الممالك الثالث محل البحث    
باالشتراك مع ھذه المجالس كما ھو الحال في النظامین البحریني واألردني ،      
أو أمام الملك لوحده كما ھ�و الح�ال ف�ي النظ�ام الدس�توري ال�سعودي حی�ث ال                    

س المنتخب��ة ، وحت��ى م��ع وج��ود مجل��س ال��شورى       توج��د مث��ل ھ��ذه المج��ال    
السعودي  إال أن ھذا المجلس المعین من قبل الملك وبرغم عراقتھ إال أنھ  ال 
یمل��ك ح��ق س��حب الثق��ة م��ن اح��د ال��وزراء فالم��سؤولیة فق��ط تث��ار أم��ام المل��ك   

  .استنادا ألحكام النظام األساسي للحكم
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انھ��ا تختل��ف ف��ي آلی��ة  وبخ��صوص الم��سؤولیة الت��ضامنیة او الجماعی��ة ف      
تقریرھ���ا ف���ي الممال���ك ال���ثالث مح���ل البح���ث  ، فن���رى أن النظ���ام الدس���توري 
البحریني اخذ بعدم جواز ط�رح الثق�ة ب�شخص رئ�یس مجل�س ال�وزراء وإنم�ا               
اقتصر األمر في ھذا الشأن على ع�دم التع�اون مع�ھ م�ن قب�ل مجل�س الن�واب،           

حرین فق�د اوج�ب     وبخصوص أمر عدم مسائلة  رئیس مجلس الوزراء في الب         
م��ن ) ٦٧(الدس��تور البحرین��ي ع��دم ط��رح الثق��ة ب��ھ اس��تنادًا إل��ى ن��ص الم��ادة  

ال یط�رح ف�ي مجل�س الن�واب موض�وع الثق�ة             ( الدستور التي ت�نص عل�ى  أن�ھ        
برئیس مجلس الوزراء، اال  إذا رأى ثلثي أعضاء مجلس النواب عدم إمك�ان              

المجل��س ال��وطني التع�اون م��ع رئ��یس مجل�س ال��وزراء ف��أن األم��ر یح�ال  إل��ى    
و ال یجوز للمجلس الوطني أن یصدر قراره في موضوع عدم . للنظر في ذلك

إمكان التعاون مع رئ�یس مجل�س ال�وزراء قب�ل س�بعة أی�ام م�ن ت�اریخ إحالت�ھ                   
و إذا أقر المجلس ال�وطني بأغلبی�ة ثلث�ي أع�ضائھ ع�دم  إمك�ان التع�اون               . إلیھ

ب��ت فی��ھ بإعف��اء رئ��یس  م��ع رئ��یس مجل��س ال��وزراء رف��ع األم��ر إل��ى المل��ك لل  
  ). مجلس الوزراء وتعیین وزارة جدیدة، أو یحل مجلس النواب

ویج��ب التأكی��د عل��ى ان الدس��تور البحرین��ي ل��م یح��صن من��صب رئ��یس              
مجلس الوزراء تحصینًا كامال من حیث جواز مسألتھ، أو عدم م�سألتھ ، وإال          

شریعیة، انتھ���ى األم���ر إل���ى قل���ب كام���ل م���وازین الق���وى ب���ین ال���سلطتین الت���   
والتنفیذیة لصالح السلطة التنفیذیة، فجعل المشرع الدس�توري البحرین�ي أم�ر      

. مساءلة رئیس مجلس الوزراء بطریقة أو بأسلوب عدم إمكان التع�اون مع�ھ           
وحتى یتقرر مبدأ عدم إمكان التع�اون م�ع رئ�یس مجل�س ال�وزراء فإن�ھ ال ب�د                

 بھ�ذا ال�شأن، وتتمث�ل    من إتباع إجراءات معینة ثم بعد ذلك یصدر ق�رار مع�ین   
ھذه اإلجراءات بضرورة ان یوافق على طرح موضوع عدم إمكانی�ة التع�اون             
مع رئ�یس مجل�س ال�وزراء ثلث�ي أع�ضاء مجل�س الن�واب، وان ت�وافرت ھ�ذه                    
األغلبی��ة فیط��رح األم��ر عل��ى المجل��س ال��وطني ب��شقیة الن��واب، وال��شورى          

یح�صل ھ�ذا الطل�ب    وإلقرار مبدأ عدم التعاون داخل المجلس الوطني یجب ان        
عل�ى مواقف��ة ثلث��ي األع��ضاء، وال یج��وز للمجل��س ال��وطني إقرارع��دم إمكانی��ة  
التعاون مع رئیس مجلس الوزراء إال بعد سبعة أیام من تاریخ إحالتھ ، وذلك 
حتى تھدأ النفوس بین المجلس الوطني، ورئیس مجلس الوزراء، فقد یحدث           

 لنصابھا الطبیعي، وأی�ضًا حت�ى   خالل ھذه المدة أن تھدأ األمور وتعود االمور     
وإذا ك�ان  .  )١(ال یحدث ھناك أزمة دس�توریة یمك�ن تفادیھ�ا خ�الل ھ�ذه الم�دة                

قرار سحب الثقة من أي وزیر یرتب أثره فورًا، فإن األمر مختلف بخصوص             
عدم التعاون مع رئیس مجلس الوزراء، ذلك أن قرار المجلس ال�وطني یرف�ع       

فأم��ا أن یقب��ل وجھ��ة نظ��ر المجل��س  : ی��ارینللمل��ك، والمل��ك ھن��ا یك��ون ب��ین خ 

                                                           

التط�ورات ال�سیاسیة والدس�توریة ف�ي دول الخل�یج العربی�ة،            : حسین محمد البحارنة  .  د )١(
 .١٢، ص٢٠٠٥، الطبعة األولى، بیروت، دار الكنوز األدبیة، ٢٠٠٤ -١٨٢٠
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الوطني ویعفي رئیس مجلس الوزراء من منصبھ ویشكل وزارة جدیدة، وإما 
أن یحل المل�ك البرلم�ان، ف�إذا اخت�ار المل�ك الجان�ب الث�اني ف�إن ال�وزارة تبق�ى            
ویح��ل المجل��س ال��ذي ق��رر ع��دم إمك��ان التع��اون م��ع رئ��یس مجل��س ال��وزراء    

ومن خ�الل تتبعن�ا للحی�اة الدس�توریة ف�ي البح�رین        ). ١(وتجري انتخابات جدیدة  
منذ االستقالل ولغایة ھ�ذه اللحظ�ة فل�م یح�دث أن ق�رر المجل�س ال�وطني ع�دم                    
إمكان التع�اون م�ع رئ�یس مجل�س ال�وزراء نتیج�ة االس�تقرار ال�سیاسي ال�ذي                   

  .تنعم بھ مملكة البحرین واستقرار مؤسساتھ الدستوریة
ستوري السعودي  حیث لم یأخ�ذ      واألمر ینسحب ایضا على الواقع الد     

بم��سؤولیة رئ��یس مجل��س ال��وزراء ك��ون رئ��یس مجل��س ال��وزراء ھ��و المل��ك    
من النظ�ام األساس�ي للنظ�ام وال�ذي اعف�ى المل�ك              ) ٥٦( استنادا لنص المادة    

من كل مسؤولیة ،وفي النظام االردني  فقد أجاز المشرع الدستوري األردن�ي        
لیة ال�سیاسیة الت�ضامنیة والمق�ررة    مساءلة رئیس الوزراء من خالل الم�سؤو  

  .  أمام الملك ومجلس النواب 
وبن��اء عل��ى م��ا س��بق س��نتناول بالدراس��ة ھن��ا موض��وع الم��سؤولیة          

ال���سیاسیة للحكوم���ة أم���ام مجل���س الن���واب ف���ي ك���ل م���ن البح���رین و األردن     
والمملك��ة العربی��ة ال��سعودیھ وذل��ك م��ن خ��الل اس��تعراض اإلج��راءات الواج��ب  

حال��ة الم��سؤولیة الفردی��ة لل��وزیر وح��ده، أو ف��ي حال��ة       إتباعھ��ا س��واء ف��ي   
المسؤولیة التضامنیة للحكومة م�ع بی�ان اآلث�ار المترتب�ة عل�ى ذل�ك وفق�ا لم�ا                   

  :یلي  

                                        ب اطا  

ب ا  

سنتناول في ھذا المطلب لسحب الثقة من الوزراء في كل من مملكة البحرین 
لمملكة االردنیة الھاشمیة والمملكة العربیة السعودیة  واألثار المترتبھ وا

  : على ذلك وفقا لما یلي 

ل  أل   لف 

لج ح  لثقة م    سح  

موض��وع س��حب الثق��ة م��ن اخط��ر أدوات الرقاب��ة البرلمانی��ة إل��ى أعم��ال    یعتب��ر
مان حق طرح الثق�ة ف�ي    السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، فألعضاء البرل      

الوزارة، بل ان الحكومة نفسھا تسعى أحیانًا إلى ذلك حت�ى تزی�د م�ن ش�عبیتھا               
أن تطل��ب اج��راء ت��صویت عل��ى الثق��ة كم��ا ھ��و الح��ال ف��ي النظ��ام الدس��توري       
األردن��ي ، وس��حب الثق��ة م��ن الحكوم��ة معن��اه رف��ض المجل��س النی��ابي تأیی��د        

                                                           

النظ���ام الدس���توري ف���ي الكوی���ت م���ع مقدم���ة ف���ي دراس���ة المب���ادئ     : یحی���ى الجم���ل. د) ١(
 ٣٨٦  ص١٩٧١-١٩٧٠ مطبوع��ات جامع��ة الكوی��ت ، الدس��توریة العام��ة ، الكوی��ت ،

 .وما بعدھا
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االستقالة وتعیین حكوم�ة جدی�دة      الحكومة األمر الذي یتعین معھ إجبارھا على        
 .)١(أو سحب الثقة من أحد الوزراء وأجباره على تقدیم استقالتھ 

ھ��ذا وق��د ورد ال��نص عل��ى الم��سؤولیة الفردی��ة ألح��د ال��وزراء ف��ي         
حی�ث أن ك�ل وزی�ر م�سؤول ل�دى مجل�س             ) ٦٦(الدستور البحریني في المادة     

رع البحرین�ي ق�د     ونستدل من ھذا النص ان الم�ش      " النواب عن أعمال وزارتھ   
أق�ر ب�أن مجل�س الن��واب ھ�و ص�احب الوالی�ة ف��ي إث�ارة الم�سؤولیة ال��سیاسیة         
ألعضاء الوزارة دون مجلس الشورى، وھذا المنع كما نرى فیھ انتقاص من         
مھم��ة ھ��ذا المجل��س فم��ا دام مجل��س ال��شورى ھ��و مجل��س ت��شریعي باألص��ل    

ن أداء رس�التھ    فجوازًا یمكن القول بإعطائھ مساحة مراقبة وسلطات تمكنھ م        
أما بالنسبة للوضع في النظام الدستوري االردني  فق�د ورد            على أكمل وجھ ،   

ال��نص عل��ى الم��سؤولیة الفردی��ة لل��وزراء ف��ي الدس��تور األردن��ي ف��ي الفق��رة     
ال�وزیر م�سؤول ع�ن إدارة جمی�ع     "حی�ث ت�نص عل�ى       ) ٤٧(األولى م�ن الم�ادة    

عل�ى  ) ٥٣(ن الم�ادة  كم�ا ن�صت الفق�رة األول�ى م�        " الشؤون المتعلقة بوزارتھ  
وبن��اء علی��ھ ف��إن ال��وزیر یمل��ك " یط��رح الثق��ة ب��الوزارة او بأح��د ال��وزراء"ان

س��لطات واس��عة ف��ي ت��صریف ال��شؤون المتعلق��ة بوزارت��ھ ویتخ��ذ وفق��ًا لھ��ذه     
ال��سلطات جمی��ع الق��رارات الالزم��ة إلدارة ش��ؤون تل��ك ال��وزارة الت��ي یتوالھ��ا   

 ف�إن ال�وزیر م�سؤول شخ�صیًا     وعمًال بمبدأ ال�تالزم ب�ین ال�سلطة والم�سؤولیة      
عن أعمالھ وتصرفاتھ الخاصة بوزارتھ والتي ال تندرج تحت السیاسة العامة    
لمجلس الوزراء سواء تلك التي تصدر عنھ شخصیًا أو تلك الت�ي ت�صدر ع�ن                

 بع��دم األردن��يوك��ذلك فع��ل الم��شرع الدس��توري    .  )٢(الم��وظفین الت��ابعین ل��ھ  
ین من قبل الملك ألي حق ف�ي م�سألة   اعطاء الصالحیات لمجلس األعیان المع 

 انتقاص من دوره الرقابي الذي وجد من        أیضاسحب الثقة من الحكومة وھو      
 الحكوم�ة م�ن خ�الل    أعم�ال أجلھ ، فطالما لھ الح�ق بالت�شریع والمراقب�ة عل�ى          

 أعم��ال واالس��تجوابات فج��وازا یج��ب أن یك��ون  ل��ھ ثم��رة م��ن  األس��ئلةتوجی��ھ 
. ھ��ذه الثم�رة تكم��ن ف��ي م�سألة ط��رح الثق��ة   المراقب�ة عل��ى اعم�ال الحكوم��ة و  

 وال�سعودیة  ینسحب األمر على مجلس ال�شورى ف�ي ك�ال م�ن البح�رین                وأیضا
الذي لم یتقرر لھما ایة حقوق ف�ي م�سألة ط�رح الثق�ة بأح�د ال�وزراء          واللذلت  

وھنا دعوة لكل نظام دستوري من األنظمة محل البحث بضرورة أعط�اء ھ�ذه     
لة طرح الثقة بأحد ال�وزراء اس�تنادا لل�صالحیات     المجالس المعینة الحق بمسأ   

ھ��ذا  ول��م یب��ین الم��نظم   .  المراقب��ة أعم��الالت��شریعیة المق��ررة لھ��م وبع��ض   
 أعمال��ھ محاس��بة ال��وزیر ع��ن إج��راءات فیم��ا یخ��ص إج��راءاتال��سعودي ای��ة 

ال��سیاسیة الت��ي تترت��ب علیھ��ا ان اخ��ل بواجبات��ھ الوظیفی��ة سیاس��یا وبالت��الي     

                                                           

النظم السیاسیة المعاصرة دراسة تحلیلیة مقارنھ ، دار النھضة       : محمد محمد بدران  .  د )١(
 .٤٤٠ ، ص٢٠٠٣العربیة 

 .٣٣٤، ص١٩٩٤النظم السیاسیة، القاھرة دار النھضة العربیة، : ثروت بدوي.  د)٢(



 

 

 - ٤٣٢ - 

ا تناول�ھ نظ�ام مجل�س ال�وزراء بخ�صوص الم�سؤولیة              م�  إالعزلھ من منصبھ    
 ف�ي المملك�ة   األنظم�ة  الم�سؤولیة ال�سیاسیة فل�م تتناولھ�ا       إم�ا الجنائیة لل�وزیر    

 سحب الثقة  وھذا ما یدلنا على  بإجراءات في البند الخاص     السعودیةالعربیة  
 األساس��يم��ن النظ��ام   ) ٥٦(   وح��سب منط��وق الم��ادة  الم��سؤولیة ھ��ذه إن

 ال��وزارة م��ن أع��ضاء إعف��اء أو ھ��ذا ال��وزیر إعف��اء تقت��صر عل��ى اإنھ��للحك��م 
مناصبھم في حال تقریر م�سؤولیتھم س�واء ب�شقیھا الف�ردي والت�ضامني م�ن                 

 أو تق�دیم مث�ل االس�تقاالت    إلی�ة قبل الملك  وھنا ال بد ان بتدخل المنظم ویب�ین       
ل�ى   ال�وزراء كك�ل ، وع   أو حینما تتقرر مسؤولیة احد ال�وزراء        اإلعفاءحاالت  

 الملك لیقرر بشأنھا ما یری�د دون الخ�وض   إلىذلك  فأن ھذه االستقاالت تقدم      
وأمام ھذا األمر ف�ي التنظ�یم الدس�توري         .. سحب الثقة    إلجراءاتبأي تفاصیل   

 س�حب الثق�ة م�ن أح�د ال�وزراء          إج�راءات  طبیع�ة    إل�ى السعودي ال�ذي ل�م ی�شر        
ریین البحرین��ي  ف��ي النظ��امین الدس��تو اإلج��راءاتف��سنكتفي ھن��ا  بتبی��ان ھ��ذه  

  :  واألردني وفقا لما یلي 
تصدى المشرع الدستوري في كال من مملكة البحرین واألردن على تنظیم     

 س��حب الثق��ة م��ن أح��د ال��وزراء أو الحكوم��ة كك��ل ف��ي الالئح��ة  إج��راءاتس��یر 
  .الداخلیة لمجلس النواب البحریني والنظام الداخلي لمجلس النواب األردني  

الئحة الداخلیة لمجلس النواب البحریني فأنھ ال یجوز أن یق�دم            ال إلىفاستنادا  
طلب سحب الثقة من أحد الوزراء إال بعد انتھ�اء مجل�س الن�واب م�ن مناق�شة       
استجواب موجھ إلى من قدم طلب سحب الثقة منھ، و یحدونا ب�القول ھن�ا أن                 

قائمًا ما بین سحب الثقة واالستجواب، وقد عبر البعض عن ذلك ھناك تالزمًا 
ال یتصور ان تسحب الثق�ة م�ن الحكوم�ة أو بأح�د ال�وزراء ف�ي معظ�م             "بقولھ  

الح��االت دون أن ی��سبق ذل��ك اتھ��ام ص��ریح م��ن قب��ل البرلم��ان ألح��د أع��ضاء      
الوزارة بالتقصیر ومناقشة ھذا االتھام، فالقرار ب�سحب الثق�ة ھ�و ف�ي حقیق�ة          

مر حك�م عل�ى الحكوم�ة، أو أح�د أع�ضاءھا بع�دم ال�صالحیة ال�سیاسیة، وال                   األ
یتصور صدور ھذا الحكم بال تحقیق ، وسماع لوجھتي النظر ثم اقتن�اع وھ�و              

وبناء على ذلك فإنھ ال یمكن ألعضاء مجل�س الن�واب           ). ١(ما یكفلھ االستجواب  
واب ، وإنم���ا یل���زم أن ی���سبقھ اس���تج ابت���داءأن یتق���دموا بطل���ب س���حب الثق���ة  

ومناق�شة، وھ�دف المناق��شة الت�ي تج��ري ف�ي موض�وع االس��تجواب ھ�ي الت��ي       
  م��ن وج��ھ إلی��ھ  إدان��ةتق��رر ھ��ذا الطل��ب مت��ى ثب��ت ألع��ضاء مجل��س الن��واب     
  ). ٢(االستجواب، وأن ھذه اإلدانة تستوجب سحب الثقة منھ

أما بالنسبة للوضع في التنظیم الدستوري األردني فقد أحاط المشرع األردني           
الثقة من أحد الوزراء بعدد من القیود واإلج�راءات وعل�ى ال�رغم             طلب سحب   

                                                           

ات ال��ثالث ف��ي الدس��اتیر العربی��ة المعاص��رة وف��ي الفك��ر     ال��سلط: س��لیمان الطم��اوي .  د)١(
 . وما بعدھا٤٨٩السیاسي االسالمي، دار الفكر العربي ، ص

م�دى ت�وازن ال�سلطة ال�سیاسیة م�ع الم�سؤولیة ف�ي الدول�ة         : عبداهللا إب�راھیم ناص�ف   .  د )٢(
 . وما بعدھا٣٨٠ ، ص١٩٨٨الحدیثة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة 
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م��ن أن ھ��ذه اإلج��راءات تمث��ل ض��مانة ھام��ة تكف��ل ع��دم إس��اءة اس��تعمال ھ��ذا   
 األقل تحول دون اإلسراف في استخدامھ إال أنھا تعتبر من قبی�ل            أوعليالحق  

ة التحوط المبالغ فیھ خاصة في ظل الوضع الراھن الذي بدأ فی�ھ نف�وذ ال�سلط               
التنفیذیة یتزاید یومًا بعد یوم لدرج�ة ھیمن�ة ال�سلطة التنفیذی�ة عل�ى البرلم�ان              
بفع��ل األغلبی��ة الكبی��رة الت��ي ت��ساندھا داخ��ل المج��الس المتعاقب��ة ،ھ��ذا وال  ال   
یج��وز أن یق��دم طل��ب س��حب الثق��ة م��ن أح��د ال��وزراء إال ح��ین االنتھ��اء م��ن        

تجواب والمناق�شة العام�ة   االستجواب أو المناقشة العامة ، وبالتالي ف�إن االس�    
ھما السبیلین الوحیدین لطرح الثق�ة ف�ي أح�د ال�وزراء أو الحكوم�ة كك�ل مت�ى                   
ثبت لألع�ضاء إدان�ة م�ن وج�ھ إلی�ھ االس�تجواب ، وأن ھ�ذه اإلدان�ة ت�ستوجب                  

 وھ�و م�ا اتف�ق ب�ھ م�ع الم�شرع الدس�توري البحرین�ي م�ن               ).١(سحب الثقة منھ  
وھو مالم یتطلبھ الم�نظم     . لوزراء  ارتباط المسؤولیة باستجواب موجھ ألحد ا     

 س��ابقة عل��ى تقری��ر الم��سؤولیة  إج��راءاتال��سعودي وال��ذي ل��م ی��شر ال��ى ای��ة  
 .  او حتى التضامنیة كما بینا سابقا الفردیةالوزاریة السیاسیة 

 فیج�ب أن    واألردنأما عن مسألة تقدیم طلب طرح الثقة ف�ي ك�ل م�ن البح�رین                
إلى رئیس المجلس موقعًا علیھ من عشرة یقدم طلب الثقة بأحد الوزراء كتابة 

م�ن الدس�تور البحرین�ي وك�ذلك         ) ب( فقرة   ٩٦أعضاء على األقل حسب المادة      
واألم�ر ج�اء    .  من الالئحة الداخلیة لمجلس النواب البحرین�ي       ١٥٢نص المادة   

 حیث یجب أن یق�دم    األردني المشرع الدستوري    إلیة متوافقا مع ما ذھب      أیضا
بًا وموقعا علیھ من عدد ال یقل عن ع�شرة أع�ضاء م�ن          طلب سحب الثقة مكتو   

  .أعضاء مجلس النواب استنادا ألحكام النظام الداخلي لمجلس النواب األردني 
ھذا وفي  استیفاء  طلب اقتراح سحب الثقة للشرط السابق  یقوم رئیس 
مجلس النواب البحریني  بعرض ھذا الطلب على المجلس فور تقدیمھ إلیھ 

ق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، إذ یعتبر تغیب احدھم عن بعد أن یتحق
من الالئحة الداخلیة لمجلس ) ١٥٣(الجلسة تنازًال عن الطلب حسب المادة 

ویجوز للمجلس أن یؤجل المناقشة في الطلب إلى موعد . النواب البحریني
وتجدر اإلشارة أنھ ال یجوز للمجلس أن یصدر قراره في   . یحدده الحقا،

حب الثقة قبل سبعة أیام على األقل من تاریخ تقدیمھ على أن تكون طلب س
قد مضت ثالثة أیام على األقل من تاریخ انتھاء المناقشة فیھ، والغایة من 
ھذا القید الزمني تكمن في إتاحة الفرصة أمام المجلس والوزیر لتھدئة 

 ھذا النفوس ویتم التریث قبل إصدار القرار بسحب الثقة من الوزیر، ألن
( ھذا واستنادا للماده . )٢(یؤثر على العالقة بین البرلمان الحكومة بوجھ عام

من الدستور البحریني فأنھ في احوال طرح الثقة بأحد الوزراء فیجب  ) ٦٦
                                                           

 وم�ا  ٣٨٠، مرج�ع س�ابق،    ...مدى توازن السلطة السیاسیة   :  إبراھیم ناصف  عبداهللا.  د )١(
 .بعدھا

 ، الق���اھرة ، دار ٥النظری���ة العام���ة للق���انون الدس���توري، ط  :رم���زي ط���ھ ال���شاعر  .  د)٢(
 .٦٩٦ ، ص٢٠٠٥النھضة العربیة 
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ان یصوت على ھذا القرار بسحب الثقة ثلثي عدد األعضاء الذین یتألف 
 ونرى بأن تحقیق منھم مجلس النواب البحریني وھو شرط مبالغ بھ حقیقة

  ھذه النسبة فیھا من الصعوبة بمكان تحقیقھا 
أم��ا بخ��صوص الوض��ع ف��ي التنظ��یم الدس��توري األردن��ي  فیج��وز للمجل��س أن  
یؤجل االقتراع على الثقة لمرة واح�دة ال تتج�اوز م�دتھا ع�شرة أی�ام إذا طل�ب                  

م�ن الدس�تور   ) ٥٤(ذلك الوزیر المعني وذلك حسب الفقرة الثانیة م�ن الم�ادة         
األردني وفي أحوال عرض الثقة على المجلس یج�ب أن ی�صدر م�ن المجل�س                
قرار عدم الثقة باألكثری�ة المطلق�ة م�ن مجم�وع ع�دد أع�ضاءه وھ�و م�ا ذھ�ب             
الی��ھ الم��شرع الدس��توري البحرین���ي ف��ي ھ��ذا المج���ال  وھ��ذه األغلبی��ة ھ���ي        
األغلبیة المطلقة ألعضاء مجلس النواب ولیس بأغلبی�ة األع�ضاء الحاض�رین      

سة التصویت وھنا ن�رى أن ھ�ذا الت�شدد مب�الغ ب�ھ ب�ھ فم�ن خالل�ھ ی�صعب                 لجل
وف��ي احیان��ا كثی��رة تك��ون ھن��اك اس��تحالة ف��ي الح��صول عل��ى ھ��ذاه األغلبی��ة       

المطلقة فكان جوازا ان تتقرر األغلبیة على الحاضرین م�ن أع�ضاء المجل�س             
  .حتى یكون ھناك أكبر دور للمجلس في تقریر ھذه المسؤولیة 

  

لث   انيلف 

لثقة م  ت على ق سح  لمت ي ألث مة ل لحك    م 
  

یترت��ب عل��ى ص��دور ق��رار م��ن مجل��س الن��واب ب��سحب الثق��ة م��ن أح��د            
الوزراء وجوب اعت�زال ھ�ذا ال�وزیر لمن�صبھ ال�وزاري ف�ورا ،وھ�و م�ا ق�رره                    

من الدستور البحریني  وھو      ) ٦٦( المشرع الدستوري البحریني في الماده      
م��ن الدس��تور األردن��ي  ف��أعتزال  ) ٥٣(الفق��رة الثالث��ة م��ن الم��ادة  م��ا قررت��ھ 

المنصب في ھذه الحالة ھو أمر وجوبي وبالتالي ال یجوز لھ بع�د ھ�ذا الق�رار                 
اتخ��اذ أي ت��صرف خ��اص بوزارت��ھ أو عمل��ھ الع��ام وإال اعتب��ر عمل��ھ غ��صبًا       

  أي أن الوزیر الذي س�حبت )١(للسلطة ألنھ صدر ممن ال والیة لھ في إصداره     
منھ الثقة یجب علیة اعتزال من�صبھ ف�ورًا دون أن ینتظ�ر تق�دیم اس�تقالتھ ث�م                   
قبولھا ألنھ یعتبر معزوًال فاقدا لمنصبھ بحكم الدستور بمجرد سحب الثقة منھ 
ولو ك�ان یل�زم العت�زال من�صبھ ال�وزاري أن یتق�دم باس�تقالتھ ل�نص الدس�تور               

 كلھ��ا حی��ث تتق��دم عل��ى ذل��ك ، كم��ا فع��ل بالن��سبة ل��سحب الثق��ة م��ن الحكوم��ة   
الوزارة باستقالتھا إلى جاللة الملك سواء في مملكة البح�رین أم ف�ي المملك�ة            

 للموافقة علیھا وإصدار إرادت�ھ ال�سامیة ب�ذلك حی�ث أن       )٢(األردنیة الھاشمیة   

                                                           

النظام الدستوري في جمھوریة مصر العربیة ، القاھرة ، دار النھضة   : یحیى الجمل . د  )١(
 .٢٣١لعربیة ،  صا

 ٣٨٣، مرج�ع س�ابق، ص  ...مدى توازن السلطة ال�سیاسیة  : عبد اهللا إبراھیم ناصف   . د  )٢(
  .وما بعدھا
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ال�وزارة م�سؤولة بكام�ل ھیئتھ��ا أم�ام مجل�س الن�واب وأم��ام المل�ك ع�ن تنفی��ذ         
م�ن الدس�تور األردن�ي وھ�و ذات         ) ٥١( السیاسة العام�ة للدول�ة ح�سب الم�ادة        

 ٣٣( األمر الذین ینطبق في النظام الدستوري البحرین اس�تنادا ل�نص الم�ادة              
 أع��ضاءم��ن الدس��تور البحرین��ي الت��ي أك��دت عل��ى م��سؤولیة      ) ج ( فق��ره ) 

وم�سؤولیة ك�ل وزی�ر ع�ن        .الحكومة عن ال�سیاسة العام�ة للدول�ة أم�ام المل�ك             
اك رئ��یس ال��وزراء وال��وزراء ف��ي تنفی��ذ     أعم��ال وزارت��ھ  ولھ��ذا ف��إن اش��تر    

السیاسة العامة ھ�و ال�ذي یب�رر ممارس�ة مجل�س الن�واب رقابت�ھ عل�ى أعم�ال                    
م��ن خ��الل ع��دة وس��ائل رقابی��ة مث��ل ال��سؤال واالس��تجواب  . ال��سلطة التنفیذی��ة

  .  مرحلة طرح الثقة في الوزیر او في الحكومة ككل إلىوصوال 
لغ األھمیة وذلك في مجال سحب الثقة ھذا وقد أورد المشرع األردني أثرًا با

من الوزیر أو الوزارة وھو عدم جواز حل المجلس النیابي خالل مدة عشرة 
أیام التي حددھا الدستور والخاصة بطلب تأجیل االقتراع على الثقة وذلك 

 من الدستور ونرى ھنا بحق أن ٥٤حسب نص الفقرة الثانیة من المادة 
ب على عدم تغلغل السلطة التنفیذیة في حقوق مثل ھذا األثر ینعكس باإلیجا

أما . المجلس وطلب إجراء الحل من قبل جاللة الملك نتیجة لھذا األمر
 ٦٧( بالنسبة للوضع في النظام الدستوري البحریني فمن خالل نص المادة 

 التعاون مع إمكانیةمن الدستور البحریني فأنھ في أحوال تقریر عدم ) 
 بإعفاءن قبل مجلس النواب فأن للملك الحق أما رئیس مجلس الوزراء  م

 او حل مجلس النواب وفي جدیدةرئیس مجلس الوزراء وتعیین حكومة 
التطبیق العملي لمسألة عدم إمكانیة التعاون مع رئیس مجلس الوزراء في 
البحرین، فلم یحدث في التاریخ السیاسي البحریني أن قدم مثل ھذا الطلب 

مشددة في ھذا األمر والتي سبق ذكرھا، وبخصوص بتاتا نظرا للشروط ال
المسؤولیة الفردیة السیاسیة للوزراء في التاریخ السیاسیة البحریني فلم 

یحدث أن جرى أیضا حسب معلوماتنا وبحثنا تقریر المسؤولیة السیاسیة   
 ذلك تشدد المشرع الدستوري في أسباب أھمألحد الوزراء في البحرین لعل 

ن الشروط التي یصعب على أعضاء مجلس النواب تحقیقھا  العدید مإیجاد
فضال على ان .  مجلس النواب أعضاءمن الحصول على موافقة  ثلثي  

 مع تالزم االستجواب لمسألة طرح إالوكما بینا سابقا ال سبیل لتمریر الثقة 
الثقة والذي یتطلب بھذا االستجواب فحص مدى جدیتھ من عدمھ قبل 

ن قبل لجنة متخصصة في المجلس وھذا یزید أمر عرضھ على المجلس م
طرح الثقة تعقیدا وقد جرت العدید من ھذه المحاوالت في السابق ولكن 

 تم  أحوال لعدم الحصول نسبة الثلثین أو في إماباءت جمیعھا بالفشل 
سحب االستجواب قبل مناقشتھ والتصویت علیھ ، فضال على وأد 

  .االستجوابات االستجوابات داخل لجنة فحص جدیة 
الم��سؤولیة الت��ضامنیة والفردی��ة ف��ي النظ��ام      وم��ن التطبیق��ات العملی��ة لمب��دأ   

السیاسي األردني ھناك حالة واحدة تم فیھا حجب الثقة م�ن الحكوم�ة وح�دث                
 عن��دما ت��م حج��ب الثق��ة ع��ن حكوم��ة    ١٩٦٣ نی��سان م��ن الع��ام  ٢١ذل��ك ف��ي  
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المل�ك، وعل�ى اث�ر     سلیمان النابل�سي وق�دمت ھ�ذه الحكوم�ة اس�تقالتھا لجالل�ة              
ذلك تم حل مجل�س الن�واب، أم�ا بخ�صوص الم�سؤولیة الفردی�ة لل�وزراء ف�أن                

 بالمسؤولیة ھو تقدیم وزیري التربی�ة والتعل�یم الع�الي وال�سیاحة          إقراراحدث  
 فاجعة البح�ر المی�ت الت�ي        إحداث استقالتھما لرئیس الوزراء على اثر       واآلثار

 ف��ي ح��ادث الغ��رق األطف��الراح ض��حیتھا اثن��ان وع��شرون شخ��صا جلھ��م م��ن  
 أم��ام المث��ول أثن��اءنتیج��ة األمط��ار الغزی��رة  حی��ث ق��دما ال��وزیران اس��تقالتھما 

 مجل��س الن��واب للنظ��ر بتل��ك  أع��ضاءلجن��ة تق��صي الحق��ائق الت��ي ش��كلت م��ن   
أما بخصوص الوضع في المملك�ة العربی�ة        .  م   ١/١١/٢٠١٨ بتاریخ   الحادثة

 المل�وك المتع�اقبین   إص�دار خ�الل  السعودیة  فقد تم تفعیل ھذه المسؤولیة م�ن      
على الحكم بسحب الثقة من عدی�د ال�وزراء نتیج�ة ارتك�ابھم للمخالف�ات ولع�ل                  

 بع�ض   بإعف�اء أحدث تطبیق عملي في ھذا الشأن تمثل ب�صدور األم�ر الملك�ي              
ال�وزراء  وس��حب الثق��ة م��نھم بع��د التحقی��ق معھ��م بعدی��د التج��اوزات م��ن قب��ل  

  .  ه ١٥/٢/١٤٣٩تاریخ ) ٣٨/أ ( كي رقم اللجنة المشكلة بموجب األمر المل
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  لخاتمة

 ف���ي ك���ل م���ن  مملك���ة البح���رین الوزاری���ةلق���د تناولن���ا موض���وع الم���سؤولیة 
 وق�د خل�ص البح�ث       ال�سعودیة  الھاش�میة والمملك�ة العربی�ة        األردنی�ة والمملكة  

   : أبرزھا العدید من النتائج والتوصیات لعل إلى
 بنوعي المسؤولیة السیاسیة للوزراء    تأخذ الدول محل الدراسة قد      أن : أوال

 المجلس المنتحبة وأمام رئیس الدول�ة     أمامبشقیھا الفردي والتضامني سواء     
 أم��ام فق��ط أو  واألردن��يكم��ا ھ��و الح��ال ف��ي النظ��امین الدس��توریین البحرین��ي  

   .  السعودیةالملك لوحده كما ھو الحال في النظام الدستوري للمملكة العربیة 
 الحكومة أو سحب الثقة من الوزیر إجراءاتالدول محل البحث نظمت : ثانیا 

 حی��ث ل��م یب��ین الم��نظم ال��سعودي     ال��سعودیةكك��ل باس��تثناء المملك��ة العربی��ة   
 كم�ا  اإلج�راءات  یق�وم ببی�ان ھ�ذه        أن سحب الثقة ومن ھنا ك�ان الب�د          إجراءات

فعل مع حالة الم�سؤولیة الجنائی�ة حی�ث اف�رد لھ�ا م�ساحة واس�عة س�واء ف�ي                      
 مجل�س ال�وزراء والئحت�ھ التنفیذی�ة وس�واء ف�ي نظ�ام محاكم�ة ال�وزراء          نظ�ام 

 أخ��الل بواجب��ات ع��ضویتھ أي وزی��ر  أيوالئحت��ھ التنفیذی��ة ف��ي ح��ال ارتك��اب 
 المحكم��ة المخت��صة إل��ى إحالت��ھ تولی��ھ لمن��صبھ ال��وزاري یتوج��ب مع��ھ  أثن��اء

  .بمحاكمة الوزراء  
ال�سیاسیة ف�ي ال�دول مح�ل        تطبیق المسؤولیة الوزاریة     إلى المؤدى   أن: ثالثا  

طة لالبح��ث یك��ون ابت��داء م��ن خ��الل اس��تخدام وس��ائل رقابی��ة م��ن قب��ل ال��س          
 ألع�ضاء  األس�ئلة  ال�سلطة التنفیذی�ة م�ن الح�ق بتوجی�ھ         إعمالالتشریعیة على   

 ال�ذي یعتب�ر   لالس�تجواب  السلطة الت�شریعیة وص�وال       أعضاءالحكومة من قبل    
 واألردنف�ي ك�ل م�ن البح�رین      ھ�ذه الم�سؤولیة وذل�ك       إلث�ارة المدخل الحقیق�ي    

 أي للمل�ك م�ن دون   األمر ھذا أسندتبخالف المملكة العربیة السعودیة والتي  
  . السلطة التنظیمیة أعضاءتدخل من قبل 

اتف�ق ك�ل م�ن النظ�امین الدس�توریین البحرین�ي واألردن�ي فیم�ا یخ�ص              : رابعا  
 م�ن حی�ث    مجلسي الن�واب ف�ي ك�ال المملكت�ین         أمام المسؤولیة السیاسیة    إثارة
 الم��سؤولیة ال��سیاسیة م��ع  إلث��ارة وش��روط تق��دیم االس��تجوابات كم��دخل   إلی��ة

اختالف اشتراط المشرع الدستوري فحص ھ�ذا االس�تجواب م�ن حی�ث فائدت�ھ               
 مجل��سي الن��واب مم��ن یح��ق لھ��م أع��ضاءك��ذلك اتفق��ا عل��ى ع��دد . م�ن ع��دمھا  

ق�ل ع�ن    تقدیم طرح الثقة بأحد الوزراء وذلك بتقدیم طلب موق�ع م�ن ع�دد ال ی               
   . أعضاءعشرة 
اتف��ق ك��ال م��ن النظ��امین الدس��توریین ف��ي ك��ل م��ن البح��رین واألردن : خام��سا 

 بموافق��ة األغلبی��ة المطلق��ة   إالعل��ى ان��ھ ال ت��سحب الثق��ة م��ن أح��د ال��وزراء      
بینم�ا ل�م یق�رر الم�نظم ال�سعودي أي      .  مجلس النواب في كال البلدین    ألعضاء

م��ر ل��سحب الثق��ة للمل��ك فق��ط   دور لمجل��س ال��شورى ف��ي ھ��ذا األم��ر وت��رك األ 
  .بموجب أمر ملكي 
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وضع المشرع الدستوري األردني ضمانة ھام�ة متعلق�ة بع�دم ج�واز             : سادسا  
بینما .  على التصویت على حجب الثقة االنتظار فترة أثناءحل مجلس النواب 

لم یأخذ المشرع الدستوري البحریني بھذه الضمانة الدستوریة الھام�ة ولك�ن            
الدستوري البحریني نصا مھما وھو متمثل حینما یقرر مجل�س          افرد المشرع   
 التع��اون م��ع رئ��یس مجل��س ال��وزراء ف��أن ق��راره یرف��ع   إمكانی��ةالن��واب ع��دم 

للمجلس الوطني بمعنى اجتماع مجلسي النواب والشورى في جلسة مشتركة      
 التع�اون م�ع     إمكانی�ة  ما قرر المجل�س ال�وطني ع�دم          وإذا. لمناقشة ھذا األمر    

 إع�ادة س الوزراء فأن األمر یرفع للملك لیتخذ أح�د الق�رارین فأم�ا        رئیس مجل 
وھو مالم یقرره الم�شرع الدس�توري   .  حل مجلس النواب   أوتشكیل الحكومة   

 في حال تقریر الم�سؤولیة ال�سیاسیة للحكوم�ة كك�ل تق�دم ھ�ذه         وإنما.األردني  
دون ح�ل    تشكیل ھذه الحكوم�ة      بإعادةالحكومة استقالتھا للملك و یقوم الملك       

  .مجلس النواب 
لم یح�دث م�ن خ�الل دراس�تنا للتنظ�یم الدس�توري لمملك�ة البح�رین أن          : سابعا  

 الوزاریة سواء فردی�ھ أم ت�ضامنیة والمتمث�ل          للمسؤولیةتحقق األثر المباشر    
 حكومة بخالف الحال ف�ي النظ�ام الدس�توري    أي أو وزیر أيبسحب الثقة من    

. ح��ده كم��ا عرض��نا ف��ي البح��ث    األردن��ي حی��ث س��حبت الثق��ة م��ن حكوم��ة وا    
 فمع وجود حالتي اس�تقالة ل�وزیرین        الفردیةوبخصوص المسؤولیة الوزاریة    

 األخی�رة نتیج�ة ح�االت    اآلونةھما وزیر التربیة والتعلیم ووزیرة السیاحة في     
 التحقی��ق أثن��اء رحل��ة مدرس��یة  حی��ث ج��اءت  اس��تقالتھما أثن��اءغ��رق الطلب��ة 

 مجل��س أع��ضاء الم��شكلة م��ن بع��ض  معھم��ا م��ن قب��ل لجن��ة تق��صي الحق��ائق   
وھ�و م�ا    .  م�سألة ط�رح الثق�ة        إل�ى النواب حی�ث تم�ت االس�تقالة دون الحاج�ة           

 ل��م ت��شھد ای��ة حال��ة س��حب ثق��ة ألح��د      األردنی��ة الحی��اة الدس��توریة  أنیعن��ي 
 أوالوزراء على الرغم من وجود العدید من الطلبات التي ق�دمت بھ�ذا ال�صدد              

 ب��اءت بالف��شل ف��ي المح��اوالت ھ��ذه أن إال تحقی��ق أو اس��تجواب إج��راءنتیج��ة 
وك��ذلك األم��ر . تحقی��ق المبتغ��ى الدس��توري م��ن ذل��ك والمتمث��ل ب��سحب الثق��ة   

ینسحب على حالة المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة حی�ث ج�رت العدی�د م�ن ح�االت                   
أم�ا كم�سؤولیة ت�ضامنیة فل�م        .سحب الثقة من بعض الوزراء كما رأینا سابقا         

عودي ای�ة م�سؤولیة ت�ضامنیة ب�الرغم م�ن           یحدث في الت�اریخ الدس�توري ال�س       
  . النص علیھا في النظام األساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة 

صيا    : لت

  :  العدید من التوصیات نجملھا فیما یلي إلىخلصنا بعد نھایة ھذا البحث 
  المج����الس النیابی����ة المعین����ة ھ����ذا الح����ق وإعط����اء إش����راكض����رورة : أوال 

ي الممال��ك ال��ثالث مح��ل البح��ث لھ��ا م��ن الوج��ود الزمن��ي     الدس��توري فھ��ي ف�� 
 التشریعیة والرقابیة  ما یؤھلھ�ا ألن تك�ون   اختصاصاتھاوالنوعي فضال على  

  . صاحبة اختصاص في طرح الثقة في الحكومة أو في أحد الوزراء  أیضا
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 مجلسي النواب في كال من مملكة البح�رین   أنظمةتعدیل النصوص في    : ثانیا  
 معین�ة ك�شرط     أغلبی�ة  الھاش�میة والمتعلق�ة بالح�صول عل�ى          ألردنیةاوالمملكة  

 م��ن اح��د ال��وزراء والت��ي  كان��ت برأین��ا     أوالزم ل��سحب الثق��ة م��ن الحكوم��ة   
  . وتحقیقھا إلیھامتشددة  یصعب الوصول 

 النص الدستوري المتعلق بأحقی�ة ح�ل البرلم�ان ف�ي ح�ال تقری�ر                إلغاء:  ثالثا  
جل��س ال��وزراء البحرین��ي وجع��ل األم��ر      التع��اون م��ع رئ��یس م  إمكانی��ةع��دم 

مقتصرا على حق الملك في قبول اس�تقالة الحكوم�ة دون ح�ل مجل�س الن�واب                 
 والمتعلق بالجنة فحص مدى االستجواب التشدد المتطلب لتقدیم  إلغاءوكذلك  .

 المقدم م�ن خم�سة م�ن أع�ضاء مجل�س ال�شورى ، وال�وارد                االستجوابجدیة  
كون ھذا األمر یعطل من عمل      . ب البحریني في الالئحة الداخلیة لمجلس النوا    

  . مراقبتھ ألداء الحكومة   أعمالالنائب في 
 الم�سؤولیة الوزاری�ة   إج�راءات ضرورة قیام المنظم السعودي بتنظ�یم      : رابعا  

  . السیاسیة في نظام مجلس الوزراء السعودي
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  :قائمة المراجع 
ل����سلطتین الرقاب����ة المتبادل����ة ب����ین ا  : ح����سن م����صطفى البح����ري  . د .١

" دراس�ة مقارن�ھ    "الدس�توریة التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنف�اذ القاع�دة        
 ٢٠٠٦رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق بجامعة عین شمس 

 ،  اإلسالمياألنظمة السیاسیة التقلیدیة والنظام     : السید خلیل ھیكل  . د .٢
  ،أسیوط ، اإلسالمیةدراسة ألنظمة الحكم المختلفة مقارنة بالشریعة 

 .١٩٨٤.  الحدیثة اآلالتمكتبة 
وضع السلطة التنفیذیة ، رئیس الدول�ة  : إبراھیم عبد العزیز شیحا . د .٣

، ال��وزارة ف��ي األنظم��ة ال��سیاسیة المعاص��رة ، دراس��ة تحلیلی��ة ب��ین     
 ٢٠٠٦النصوص والواقع ، االسكندریھ ، منشأة المعارف ، 

 ال�شروق  األنظمة ال�سیاسیة المعاص�رة الق�اھرة ، دار     :یحیى الجمل . د .٤
١٩٧٧. 

 ، الق��اھرةال��نظم ال��سیاسیة الدول��ة والحكوم��ة ، : محم��د كام��ل لیل��ة. د .٥
 .١٩٧٠دار الفكر العربي، 

االزدواج ال�وظیفي والع�ضوي ب�ین ال�سلطتین     : أیمن محمد ش�ریف   . د .٦
الت���شریعیة والتنفیذی���ة ف���ي األنظم���ة ال���سیاسیة المعاص���رة ، دراس���ة  

  .٢٠٠٥تحلیلیة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، 
التطورات السیاسیة والدس�توریة ف�ي دول       : حسین محمد البحارنة  . د .٧

، الطبعة األولى، بیروت، دار الكنوز ٢٠٠٤ -١٨٢٠الخلیج العربیة، 
 .األدبیة

النظام الدستوري في الكوی�ت م�ع مقدم�ة ف�ي دراس�ة             :یحیى الجمل . د .٨
المب��ادئ الدس��توریة العام��ة ، الكوی��ت ، مطبوع��ات جامع��ة الكوی��ت ،   

١٩٧١-١٩٧٠.   
ال��نظم ال��سیاسیة المعاص��رة دراس��ة تحلیلی��ة  : محم��د محم��د ب��دران . د .٩

 ٢٠٠٣مقارنھ ، دار النھضة العربیة 
ال��نظم ال��سیاسیة، الق��اھرة دار النھ��ضة العربی��ة،     : ث��روت ب��دوي . د. ١٠

١٩٩٤. 
ال����سلطات ال����ثالث ف����ي الدس����اتیر العربی����ة  : س����لیمان الطم����اوي. د. ١١

 ١٩٧٢، دار الفكر العربي ،اإلسالميالمعاصرة وفي الفكر السیاسي 
م���دى ت���وازن ال���سلطة ال���سیاسیة م���ع : عب��داهللا إب���راھیم ناص���ف . د.  ١٢

 المسؤولیة في الدولة الحدیثة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة
 ، ٥النظری��ة العام��ة للق��انون الدس��توري، ط:رم��زي ط��ھ ال��شاعر . د. ١٣

  القاھرة ، دار النھضة 
 ٢٠٠٥      العربیة 

     النظام الدستوري في جمھوریة م�صر العربی�ة ،    : ى الجمل یحی. د. ١٤    
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